
၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ 

ဗိုလ္မွဴး ေအာင္လင္းထြဋ္  
 
 

ကြ် န္ေတာ့္အေနျဖင့္ အခုတစ္ေလာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိတ္ကူးယဥ္ေနသူ 
မ်ားကုိ ယခင္ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ယခုလက္ရိွ ေနျပည္ေတာ္လုိ႔ေခၚတ့ဲ  ၾကပ္ေျပးၿမိ ႔ဳေတာ္က သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ ႔ 
ေပးပို႔ေနတ့ဲ သတင္းမ်ားကုိအေျခခံကာ သုံးသပ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္ ။  

၁၉၈၈ ခု စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းမွာ AD လမ္းမွာေနတ့ဲ  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ အိမ္တြင္ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲဲေသာ အေရးေပၚအစည္း အေ၀းတစိတ္တပုိင္းကုိ အရင္ဦးဆုံးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ 
ဦးေန၀င္းနဲ႔ သ႔ူရဲ႕ လက္ရုံးတင္မယ့္  လက္သားေတြျဖစ္ၾကတ့ဲ ဦးစန္းယု၊ ဦးေအးကို၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေက်ာ္ထင္ အပါအ၀င္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားရိွခ့ဲၾကပါတယ္ ။  

လက္ရွိတပ္မေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္ရိွသူေတြထဲမွာ ထိုစဥ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ 
ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ညႊန္႔တို႔လည္း တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀း 
မွာ ဦးေန၀င္းကေနၿပီး “ေစာေမာင္နဲ႔ ခင္ညႊန္႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနကုိ အားလုံးသိေအာင္ရွင္းျပ” လုိ႔ 
အမိန္႔ေပးေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ညႊန္႔က တႏုိင္ငံလုံး ဆူပူအုံၾကြၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား လုံး၀ရပ္ဆုိင္းေနၿပီ 
ျဖစ္တာရယ္၊ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးရုံးမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔စစ္တပ္ နားလည္မႈရသြားတာရယ္၊ တပ္မေတာ္တြင္းမွာ 
စစ္သည္မ်ားမေၾကမနပ္ျဖစ္ၿပီး ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနတာေတြ၊ ထင္ရွားတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ 
လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဖမ္းဆီးရမိမႈ အေျခအေန အလုံးစုံကုိ တင္ျပခ့ဲတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။  

အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဦးေန၀င္းက ဗုိလ္မွဴးႀကီးခင္ညႊန္႔ရဲ့ တင္ျပခ်က္အေပၚ တက္ေရာက္နားေထာင္ၾကတ့ဲ 
အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သေဘာထားကုိေမးခ့ဲပါတယ္။ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် ထုံးစံအတုိင္း ဘာ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကုိမွ  ဦးေန၀င္းရဲ႕ေရွ႕မွာ မေပးရဲခ့ဲၾကပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဦးေန၀င္းက မဆလပါတီနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈ၊ ဘယ္ေလာက္ရာႏႈန္းေလာက္ ရွိႏိုင္လဲဆိုတာ ကုိတက္ေရာက္လာတ့ဲ 
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြကုိေမးေတာ့ သူတို႔က အဲဒီအခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ သူတို႔ရဲ႕ေထာက္ခံမဲလုိ႔ အပုိင္တြက္ 
ထားပုံေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မိသားစုနဲ႔ မဆလပါတီ၀င္အင္အားစုေတြကုိ ေပါင္းျပီးေတာ့ ျပည္သူ 
လူထု ေထာက္ခံမႈ အနည္း ဆုံး ၆၀%အထက္မွာ ရိွၾကလိမ့္မည္လုိ႔ တြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အဲဒီေနာက္ ဦးေန၀င္းက အဲဒီ အစည္းအေ၀းမွာ လက္ရွိအာဏာယူထားတ့ဲ လူႀကီးေတြကုိ “မင္းတို႔ ေစာေမာင္နဲ႔ 
ခင္ညႊန္႔တို႔ကို အာဏာလႊဲေပးလုိက္ေတာ့”လုိ႔ အမိန္႔ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဆက္လက္ ညႊန္ၾကားတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ဆိုၿပီး ဖြဲ႔ဖို႔ရယ္ ဥကၠ႒က ေစာေမာင္၊ အတြင္းေရးမွဴးက ခင္ညႊန္႔ကုိထားျပီး 
တပ္မေတာ္က ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စစ္တိုင္းမွဴးေတြကုိ အဖြဲ႔၀င္ေတြထားၿပီးဖြဲ႔ဖုိ႔ ဦးေန၀င္းက အမိန္႔ေပး 
ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာလႊယူဲၿပီး စစ္အစိုးရဲ႕ေၾကျငာခ်က္ လမ္းညႊန္မႈအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကုိ 
အေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပမည္ဆိုတ့ဲ (Guide Line)အား ဦးေန၀င္းက အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ 
ခ်မွတ္ေပးခ့ဲ ပါတယ္။  

 
 



ဦးေန၀င္းရဲ႕ Guide Line ေတြကုိ စာသားအျဖစ္ေရးေပးခဲ့ရသူက ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ 
သစ္ရဲ႕ ျပည္သူလူထုထံ ေျပာၾကားသည့္ ေၾကျငာခ်က္ကုိ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာဘဲ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က 
လက္ေရးမူနဲ႔ေရးသားခ့ဲပါတယ္။ န၀တ ဖြဲ႔စည္းတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္နဲ႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
ခင္ညႊန္႔တုိ႔က အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာဘဲ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုတာကို ဦးေန၀င္းကုိ တင္ျပခဲ့ၾကတယ္ 
လို႔သိရပါတယ္။ 

အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ လက္ေရးမႈေတြနဲ႔ ေရးထားတ့ဲစာရြက္ေတြကုိ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ဆက္သြယ္ေရး 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဗုိလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးသန္႔(ေနာင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး) ဒုတိယတပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္း (ေနာင္ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး)တို႔ (၂)ဦးက ျမန္မာ့အသံကုိ 
သြားေရာက္ၿပီး စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ ညေန(၄)နာရီမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။   
အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ေတြ ဆက္တုိက္ထုတ္ျပန္လာၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြကုိ ဆူပူဆႏၵျပေနရာက ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ေပးခ့ဲ 
ပါတယ္။  အဲဒီအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ အေနနဲ႔ အမွန္တကယ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ျပည္သူလူထုကုိ 
အာဏာလႊဲေပးမယ္ဆိုတာကုိ  တရား၀င္ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။  

ကြ် န္ေတာ္တုိ႔သိသေလာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ အဲဒီအခ်ိန္က ယုံၾကည္ခ့ဲတာက တစညနဲ႔စစ္တပ္ကို 
ေထာက္ခံတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ သည္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရံႈးရင္ေတာင္မွ အျပတ္အသက္ မရံႈးႏိုင္ဟု ေလ်ာ့တြက္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သမာသမတ္နဲ႔ လုပ္ဖို႔ လက္ေအာက္ကုိ အမိန္႔ေပးခ့ဲပါတယ္။  
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ မသိတာကေတာ့ တစညပါတီကုိ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္မုန္း တီးေနတယ္ဆုိတာနဲ႔ 
တစညအမတ္ေလာင္းေတြ(Golf) ရိုက္ၿပီး စည္းရုံးေရးဆင္းေနတာေတြကုိပါ။  

ဒ့ီအျပင္ ဗိုလ္ေစာေမာင္ဟာ ဦးေန၀င္းနဲ႔အစည္းအေ၀းမွာ သူ႔ရဲ ႔ ဆရာသမား မဆလ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ 
ေျပာစကားေတြကုိ ယုံၾကည္မိခဲ့တာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္စစ္တပ္ကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံလုပ္မ့ဲ  
အစိုးရကသာ အာဏာရလိမ့္မယ္လုိ႔ သူ႔အေနနဲ႔ ေလ်ာ့တြက္ခဲ့ပါတယ္။  အားလုံးသိၾကတ့ဲအတိုင္းပါဘဲ။  ၁၉၉၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့ န၀တ တဖြဲ႔လုံး မ်က္လုံးျပဴး မ်က္ဆံျပဴး ျဖစ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ေျခမကုိင္မိ၊ လက္မကုိင္မိ 
ၾကိတ္မႏုိင္ခဲမရ ျဖစ္ခ့ဲၾကတယ္။  

ဒီအထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာႏိုင္တ့ဲအမတ္အခိ်ဳ႕က စစ္တပ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္၊ အေရးအခင္းမွာ ျပည္သူ 
ေတြကုိ သတ္ခဲ့သူေတြ ေဖၚထုတ္အေရးယူရမယ္၊ စစ္တပ္တြင္းမွာလဲ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္နဲ႔ အထက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္၊ စတ့ဲအခ်က္ေတြကုိေၾကြး ေၾကာ္လာခ့ဲတာေတ႔ြရိွလာပါတယ္။ စစ္တပ္အတြင္းမွာလဲ 
တပ္မေတာ္ရဲ႕ အနာဂါတ္ ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္မလဲဆိုတာကုိ စုိးရိမ္လာခ့ဲပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ကုိလဲ 
က်န္တ့ဲဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအပါအ၀င္ န၀တအဖဲြ႔၀င္တခ်ိ ႔ဳက ဖိအားေပးလာခ့ဲတာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ပုိမိုရင္းႏီွးတ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဖုန္းျမင့္၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ခင္ (ေရ)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ထြန္း(ေလ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေက်ာ္ဘ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးတို႔ရဲ႕ ဖိအားကုိလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ရခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ အရက္ေတြ ဖိေသာက္လုိက္၊ ပုတီးစိပ္လုိက္နဲ႔ ဂေယာင္ေခ်ာက္ျခား 
ျဖစ္ခ့ဲရပါတယ္။  

NLDကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္တ့ဲ အမတ္ေတြစုၿပီး စစ္တပ္ကုိအာဏာလႊဲေပးဖို႔ ဂႏီၵခမ္းမမွာစုေ၀းၿပီး ေတာင္း 
ဆုိမယ့္ ေၾကျငာခ်က္စာတမ္းေတြ ထုတ္မယ္လုိ႔ သတင္းေတြလည္း ရခ့ဲပါတယ္။  ေနာက္ဆုံးေတာ့ NLD ကုိ 



အာဏာလႊမဲေပးဖုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြ သေဘာထားတင္းမာတ့ဲသူေတြရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔တို႔ပါ ပူးတြဲၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ကုိ တင္ျပလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ NLD ကို အာဏာလႊမဲေပး 
ဖုိ႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္အမတ္ေတြဟာ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲဖို႔သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတ့ဲ န၀တရဲ႕၁/၉၀ ေၾက 
ျငာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကတိကုိ လြယ္လြယ္ေလး လက္နဲ႔ေရးၿပီး ေျခနဲ႔ဖ်က္ခဲ့တာကို အားလုံး 
အမွတ္ရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ သင္ခန္းစာကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ 
ေကာင္းေကာင္းၾကီး ရရိွခ့ဲပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္လဲ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကတိဖ်က္ခ့ဲရတာရယ္၊  
လက္ေအာက္က လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားရဲ႕ Pressure ေတြရယ္၊ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္အား စုေတြရဲ႕Pressure 
ေတြရယ္၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ Pressure ေတြရဲ႕ဒဏ္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ခံခ့ဲရၿပီး ေနာက္ဆုံး ယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔ 
ရူးခ့ဲရတ့ဲ အရႈးတပုိင္းလုိ ျဖစ္သြားခ့ဲရပါတယ္။  

အဲဒီတုန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ကုိယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊဘက္ကုိ ဘက္ေျပာင္းခ့ဲၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ 
ဖယ္ရွားေရးကုိ တုိးတိုးတိတ္တိတ္ ႀကိတ္ၿပီး စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္နဲ႔ 
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ တသားတည္း ဥပကၡာျပဳ ဖယ္ရွားခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊတက္လာၿပီး 
အမ်ိဳးသားညီလာခံဆုိတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြန႔ဲ ျပည္သူလူထုကုိ လွည့္စားခ့ဲျပန္ 
ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ တိုင္းရင္းသားေတြကုိ ဟုိလုိလို ဒီလုိလုိလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အ 
ယုံသြင္းခ့ဲတယ္ ဆိုတာကုိလည္း ကြ် န္ေတာ့္အေနနဲ႔ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။  

ဒီေန႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေရွ႕တန္းကေအာ္ေနရွာတ့ဲ ကုိေအးလြင္(၈၈ေက်ာင္းသား)နဲ႔ အဖြဲ႔ေတြကုိ အက်ဥ္း 
က်ေနစဥ္ ေထာက္လွမ္း ေရးအဖြဲ႔ေတြက ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာနားခ် စည္းရုံးမႈနဲ႔အတူ အမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုတာၾကီးကုိ 
ဘုမသိဘမသိ အခ်ိန္ကတည္းက သေဘာတရား ရုိက္သြင္းႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ NLD ၿဖိဳခြဲေရးဆိုတ့ဲ Plan အရလည္း 
NLD ထဲက မုိးလင္း၊ ၾကည္၀င္းတို႔ အဖြဲ႔ေတြကုိ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြကဘဲ ဖ့ဲထုတ္စည္းရုံးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ေထာက္လွမ္းေရး ေပ်ာက္သြားေပမ့ဲ ဒီအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕(Psy War) 
မွာ အသုံးခ်ဖို႔ လက္ကြက္ က်န္ရစ္ေနဆဲပါ။  

ျပည္ပမွာဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ေပါက္ေရာက္တ့ဲ အထူးသျဖင့္အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကုိ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ 
ႏိုင္မ့ဲ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္တုိ႔၊ ေဒါက္တာဇာနည္တို႔အား ေထာက္လွမ္းေရးကဘဲ အသိမ့ဲသတင္းေပး 
Unconscious Informer အျဖစ္ သုံးခဲ့သလို ယခုလဲ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ အပါအ၀င္ English လုိ ဘိုလို 
ေျပာႏိုင္တ့ဲသူေတြကုိ အမ်ားႀကီး ျပန္လည္အသုံးခ်ေနတာေတြကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  နအဖရဲ ႔ စည္းရုံးမႈကုိ 
ခံသြားရရွာေသာ ေအးလြင္ကုိ  ကြ် န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ယခင္၊ ယခု အသုံးခ်ေနတ့ဲသူေတြကုိ မ်ိဳးခ်စ္ 
စိတ္ဓာတ္ေတြသြင္းၿပီး ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ေစမ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိအေျခခံကာ ေျမႇာက္ပင့္ေပးလိုက္ 
သည့္အတြက္  Brain Wash လုပ္ခံရမွန္းမသိ လုပ္ခံလိုက္ရတာကုိ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီသူေတြ 
ကုိယ္တိုင္ကေတာ့ သူတို႔ကုိယ္သူတို႔မသိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႔ကုိလည္း အျမင္မွန္ေတြ ျပန္ရေအာင္ 
Brain Wash ျပန္လုပ္ေပးဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ကေန သတင္းေပးပုိ႔လာတ့ဲ အတြင္းသတင္း တစ္ခုကုိအသိေပးခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ယခင္၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲက့ဲသို႔ မျဖစ္ ေစရန္၊ 
(Plan)မ်ား ေရးဆြဲထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေနလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။  
*(A Plan ) အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္ေထာက္ခံတ့ဲ အုပ္စုက ျပတ္ျပတ္သားသား ႏုိင္ခဲ့မည္ 
ဆိုလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အေနျဖင့္ အစိုးရဖြ႔ဲ၍ အာဏာလႊၿဲပီးပါက ၄င္းအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက 



ေခါင္းေဆာင္ တိန္႔ေရွာင္ပိန္၊ အီရန္ႏိုင္ငံက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အယာတိုလာ ခိုေမနီတို႔လုိ၊ ရိွေနမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ေနရာတိုင္း၊ အစိုးရအဖဲြ႔ကို ၀င္စြက္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။  

*(B Plan) အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္ေထာက္ခံတ့ဲသူမ်ား ျပတ္ျပတ္သားသားမႏုိင္ခဲ့ရင္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔အတူ လက္ရိွ SPDC (သုိ႔) အလားတူ စစ္ေကာင္စီတစ္ခုသည္ အစိုးရ၏ 
ေနာက္ကြယ္တြင္ ရိွေနမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိးရီး ယား၊က်ဴးဘားႏိုင္ငံတို႔လုိ၊ ယခင္ 
မဆလဥကၠ႒ ဦးေန၀င္းလုိပုံစံမ်ိဳး၊ဆက္ရိွသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။  

*(C Plan)အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္ေထာက္ခံသူမ်ား ရံႈးနိမ့္ခ့ဲပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္တပ္က 
အာဏာျပန္သိမ္းဖို႔ဆုိျပီး Plan(၃)ခု ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္တယ္ ဆိုတာကုိ သိရပါတယ္။  

ဒီ Plan ေတြမတုိင္မွီ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းေတြမွေန၍ 
ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အုပ္ခ်ဳပ္နည္းေတြကုိ သတင္းစုေဆာင္းၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ 
ရုံးကုိ အစီရင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကုိေရးဆြဲဖုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက 
အမ်ိဳးသားညီလာခံ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းညႊန္႔ကုိ တိုက္ရိုက္ လမ္းညႊန္ၿပီး 
ေရးခုိင္းတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုမကုန္မွီ ဦးေသာင္းညႊန္႔ကုိယ္တိုင္ အေခ်ာသတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
သန္းေရႊထံ လက္မွတ္ထိုးဖို႔၊တင္ျပထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။  

မူလက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ Election Law ထုတ္ဖို႔လက္ေအာက္က စီစဥ္ခဲ့ေပမ့ဲ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ခြင့္မျပဳခ့ဲဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ရုံးကထြက္လာတ့ဲ သတင္း 
အရကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီွ (၆)လေလာက္ လိုမွ အမိန္႔ထြက္မယ္။ ပါတီေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
မလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒ့ီျပင္ စစ္တပ္ေထာက္ ခံမည့္ ႀကံ႔ဖြတ္အပါအ၀င္အျခား 
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေပၚ လက္ရိွအေျခအေနကုိ အားမရေသးဘူးလုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက မွတ္ခ်က္ျပဳ 
ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီအဖြဲ႔ေတြကို ရက္တုိႏိုင္ငံေရးမြမ္းမံသင္တန္းေတြေပးဖုိ႔ ႀကံ႔ဖြတ္၀န္ႀကီး 
ေတြကုိ ဆူပူေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနနဲ႔ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တ့ဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ 
ဥပေဒသစ္ကုိ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက လက္ခံလာေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ 
ေတြကို Pressure ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားေပမ့ဲ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အသိအမွတ္ 
ျပဳမႈမရဘူးဆိုရင္ ဘယ္လုိအစိုးရမ်ိဳးဘဲ ေပၚလာေပၚလာ ထူးျခားမႈ မရိွႏုိင္ဘူးဆိုတာကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနနဲ႔ 
သေဘာေပါက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဒါေပမ့ဲ သူ႔အေနနဲ႔ မထူးဇာတ္ခင္းၿပီး ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ဆိုတာမ်ိဳးလည္း  
လုပ္သြားႏိုင္တယ္လုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရုံးက ထြက္လာတ့ဲသတင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ယခု 
ေနာက္ဆုံးရတ့ဲသတင္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဘယ္ေတာ့မွ အာဏာကို လက္လႊတ္မွာမဟုတ္၊ 
ေသရင္ေတာင္ သရဲဘ၀ကေန အာဏာကုိ ယူထားမွာဟု ၄င္းႏွင့္နီးစပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ိုင္းက တဆင့္ 
သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္တို႔ အားလုံးနားလည္ထားရမွာကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ဟာ 
ကြ် န္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာတစ္ခုမွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမွာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကုိ 
ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ထားေစခ်င္ပါတယ္။ 
 

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သာမန္အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားတင္မကပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအားလုံးလည္း 
ေက်းကြ် န္ဘ၀ကုိ ေရာက္ေနၾကရတာပါ။ ဒီဖဲြ႔စည္းပုံ၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆက္လက္သြားေနလုိ႔ကေတာ့ “ကြ်န္” 



ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ကြ်န္ျပဳမည့္ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံဖို႔ လုိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္တို႔ အားလုံးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တကယ္ 
ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးရယ္လုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ လက္ရွိစစ္အစိုးရကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မ 
တုိင္မီွ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရယ္၊အတိုက္အခံအင္အားစုေတြရယ္၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတြရယ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ ၀ုိင္း၀န္းဖိအားေပးဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီလိုဖိအားကုိ အားလုံး တက္ညီ 
လက္ညီသာ လုပ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္တြင္းမွာရိွ ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း၊ ပါ၀င္လာႏိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ စစ္တပ္အတြင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျပဳလုပ္ခ်င္ 
ေနတ့ဲ အစုအဖြဲ႔တစ္ခု ရိွကုိရိွေနပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တု႔ိ အားလုံးသာ သေဘာထားကြဲတာေတြ တျခားကိစၥေတြကုိ 
ေဘးဖယ္ထားၿပီး “ကြ်န္ေတာ္တု႔ိ ႏိုင္ငံအတြက္” ဆိုတ့ဲ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုထားကာ ညီညီညြတ္ညြတ္ စုေပါင္း 
လုိက္ၾကရင္ စစ္တပ္ထဲကလည္းပါ၀င္လာပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ ကြ် န္ေတာ္တု႔ိ လိုခ်င္တ့ဲ 
ပုံစံမ်ိဳး၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္ဆိုတာ၊ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။ 

“ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈကုိသတိျပဳၾကပါ” 
 

* (ေဆာင္းပါးသည္ တႏွစ္ေက်ာ္ကရေသာ သတင္းအေပၚ အေျခခံထားေသာ္လည္း နအဖသည္ 
ဆက္ေလွ်ာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။) 
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