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((((၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ဧၿပီလဧၿပီလဧၿပီလဧၿပီလ))))    

    

ရေဲဘာ္တုိ႔ 

 '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' က တျပည္လုံးမွာ အာဏာတည္ေတာ့မွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလုိ႔ ပထမဆံုးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး 
က်င္းပတဲ့ရက္မွာ အာဏာတည္ေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင္ ့ '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' တုိက္ဖ်က္ေရး 'နည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ'္ ကုိ 
တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ လမ္းစဥ္က အၾကမ္းထည္က်ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ေတာ ့အေျခအေနနဲ႔ တေျပးညီ တုိးခ်ဲ႕သြားရမွာပါ။ 

အေတြ႕အၾကံဳ (၂) ခ ု

 ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔မွာ အုပ္စုိးသူက ခ်မွတ္ေပးတဲ ့'အေျခခံဥပေဒ' တုိက္ဖ်က္ေရး အေတြ႕အၾကံဳ (၂) ခ ုရိွခဲ့ပါတယ္။ 

ပထမအေတြ႕အၾကံဳက '၁၉၃၅ ဥပေဒ' ကုိ တုိက္ဖ်က္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳပါ။ ဒုတိယအေတြ႕အၾကံဳက '၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ' 
ကုိ တုိက္ဖ်က္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳ ျဖစ္တယ္။  

ပထမအေတြ႕အၾကံဳ 

 '၁၉၃၅ အက္ဥပေဒ' ဆိုတာကုိ အဂၤလိပ္အုပ္စိုးသူက ေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးတယ္။ ၁၉၃၇ မွာ အဒဲီဥပေဒ အာဏာတည္ခဲ့တယ္။ 
အဂၤလိပ္က 'ဘိလပ္စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ' ဆိုတာကုိ ခပ္ေစာေစာကတည္းက သူဖိတ္ခ်င္တဲ့လူဖိတ္ၿပီး လုပ္ခ့ဲရာက စတာပဲ။ 
သူဖိတ္ခ်င္တဲ့လူဆုိတာက လက္ညႇိဳးေထာင ္ ေခါင္းညိတ္မယ့္လူကုိ ေရြးၿပီးဖိတ္တာကုိ ေျပာတာပါ။ ကုိလုိနီဘဝဆိုေတာ ့ဘိလပ္ေခၚၿပီး 
သူျဖစ္ခ်င္တာကုိ ခ်ျပတာပါပဲ။ ၁၉၃၇ က်မ ွအာဏာတည္တာက ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး အသက္သြင္းေနရလုိ႔ပါ။ 

 '၁၉၃၅ ဥပေဒ' ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ဖ်က္ရတာ (၁၀) ႏွစ္ပ ဲၾကာတယ္။ ၁၉၄၇ မွာ အဒဲီ "ဥပေဒ" စကၠဴစုတ္ ျဖစ္သြားတယ္။ 

 ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က '၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံ'ု နဲ႔ '၁၉၄၆ စက္တင္ဘာအုံႂကြမ&ႈႀကီး' ၂ ႀကိမ ္ လုပ္ခဲ့ရတယ္။ 
အၾကမ္းမဖက္တဲ ့အႏုနည္း လူထုနည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာပ။ဲ လ&ႈပ္ရွားမ&ႈကေလးေတြကေတာ ့အႀကိမ္ႀကိမ္ပါ။ မေရတြက္ႏိုင္ပါဘူး။  

 အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္တဲ့နည္းကလည္း  (၂) ႀကိမ ္ လုပ္ရတယ္။ BIA ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္တယ္။ 
အဒဲီလုိ ေတာ္လွန္ေရး (၂) ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့လုိ႔ပ ဲ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔မွာ လက္ဝညဲီၫြတ္ေရးတပ္ဦးဆိုတဲ့ အျမဳေတနဲ႔ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး 
တပ္ေပါင္းစုႀကီး ထူေထာင္ႏိုင္ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ 

 အဒဲီလုိ 'လက္ဝတဲပ္ဦး' နဲ႔ 'အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး' ရိွလုိ႔ပ ဲ '၁၉၄၆ စက္တင္ဘာအုံႂကြမ&ႈ' ကုိ စည္း႐ံုးေရွ႕ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တာ 
ျဖစ္တယ္။ အဒဲ ီ(၂) ခုရွိလုိ႔ပ ဲ'၁၉၃၅ ဥပေဒ' ကုိ တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးအေရးေတာ္ပံ ုေအာင္ပြဲရခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ 

ဒုတိယအေတြ႕အၾကံဳ 

 '၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ' ကေတာ ့ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စ ီ ("ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စ"ီ) က ေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးတဲ ့ 'အေျခခံ 
ဥပေဒ' ျဖစ္တယ္။  

 ၁၉၆၂ ေနဝင္းစစ္အုပ္စ ု အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက လူထုတုိက္ပြဲ အႀကိမ္ႀကိမ္တုိက္ခဲ့တယ္။ အၾကမ္းဖက္ဖိႏိွပ္ပစ္တာ 
ခံရတာခ်ည္းပ။ဲ လူထုတုိက္ပြဲဆိုတာက ႏုိင္ငံေရးကုိ အေျခခံတဲ ့တုိက္ပြဲေရာ၊ စီးပြားေရးကုိ အေျခခံတဲ ့တုိက္ပြဲေရာ ပါဝင္တယ္။ 



 အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြၿဲပီး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ကာလႀကီးလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ ၾကာတယ္။ '၁၉၆၂ က 
၁၉၇၄' အထိ (၁၂) ႏွစ္၊ ၁၉၇၄ က ၁၉၈၈ အထိ (၁၄) ႏွစ ္ စုစုေပါင္း (၂၆) ႏွစ ္ ရွိခ့ဲတယ္။ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လမွာ လူထုအုံႂကြမ&ႈႀကီး 
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ '၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ' ကေတာ ့ပ်က္ပါရ႕ဲ။ ဒါေပမ့ဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ပံုစံတမ်ိဳးနဲ႔ အစားထုိးသြားတာ ခံလုိက္ရတယ္။ 
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ မဖ်က္သိမ္းႏုိင္ခ့ဲဘူး။ ၁၉၈၈ က ၂၀၁၀ အထိ (၂၂) ႏွစ္ ထပ္ေပါင္းထည့္ေတာ ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က 
ရာစုႏွစ္တဝက္နီးနီး ရွိၿပီ။ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးအဆင့္က်မ ွဘာေၾကာင္ ့ဒီေလာက္ေတာင္ ထစ္ေနရသလ။ဲ 

 ၂၀၁၀ လြနရ္င္လည္း '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' တုိက္ဖ်က္ေရး စရျပန္ဦးေတာ့မယ္။ ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူရမလဲ 
မေျပာတတ္ဘူး။ 

 '၁၉၈၈ လူထုအုံႂကြမ&ႈ' မွာ ဘာလုိခဲ့သလ။ဲ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ အျမင္ကေတာ ့ လက္ဝညဲီၫြတ္ေရးတပ္ဦး (အျမဳေတ) မရိွတာနဲ႔ 
'အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစ'ု ရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မ&ႈမရွိတာဟာ အဓိကပလုိဲ႔ ယူဆတယ္။ 

 '၁၉၈၈ လူထုအုံႂကြမ&ႈ' ကာလတုန္းက အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခ့ဲလုိ႔ဘ ဲ ေအာင္ပြဲနဲ႔ လြဲခဲ့တာပါ။ 
အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး ဆိုတာကလည္း ေဆြးေႏြးပြဲတစခ္ါႏွစ္ခါ လုပ္႐ံုနဲ႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့အဒဲီသင္ခန္းစာ 
ယူၿပီး ဗကပ က ၾကံဆခ်က္တခ်ိဳ႕ တင္ျပခဲ့ဖူးတယ္။ ဟုိတုန္းကေတာ ့၁၉၃၀ ေက်ာ္ၿပီးကတည္းက အတူတြဲၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကသူခ်င္းျဖစ္လုိ႔ 
အေတြးတူၾကတယ္။ အလုပ္တူၾကတယ္။ အတူတြဲၿပီး စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား လုပ္ခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့ ္တစုံတရာ ေခ်ာေမာေျပျပစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးကာလမွာေတာ ့ ျပည္တြင္းအေျခအေနေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ့အေျခအေနကပါ မိမိတုိ႔အတြက္ အခြင့္မသာေစဘ ဲ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိပ ဲအခြင့္သာေစသလုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခုလည္း အဒဲီအတုိင္း ျဖစ္ေနတယ္။ 

 'လ&ႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားရ႕ဲ တပ္ဦး' အျမဳေတနဲ႔ 'အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစ'ု ရွိဖုိ႔ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ နည္းနာရွာရပါဦးမယ္။ 
ထုိးထြင္းၾကံဆရပါဦးမယ္။ ဒ ီ(၂) ခု မရိွရင္ '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တုိက္ဖ်က္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ 
ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

 ဒ ီ (၂) ခုရိွဖို႔ဟာ အခရာအက်ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒ ီ (၂) ခု မရိွဘဲ အခုအတုိင္း သူတမ်ိဳးကုိယ္တဖံု လုပ္ေနၾကရင္ '၂၀၀၈ 
အေျခခံဥပေဒ' ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တုိက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ေနေနသာသာ စစ္အုပ္စုမ်ိဳးဆက္ေတြပဲ တဆက္ၿပီးတဆက္ အာဏာလက္လႊဲ 
လက္ေျပာင္း လုပ္တာကုိ ေတြ႕ေနၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဗကပ က ဒ ီ ၂ ခုရွိဖုိ႔ လုိက္လုိက္ေလ်ာေလ်ာ ညႇိႏ&ိႈင္းလုပ္လုိတဲ့ဆႏၵ ရိွပါတယ္။ 
သူမ်ားရ႕ဲၾကံဆခ်က္ တင္လာရင္ ေလးေလးစားစား စဥ္းစားပါမယ္။  

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရ႕ဲ လူတန္းစားလကၡဏာ 

 စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဗမာျပည္မွာ ေပၚလာတာနဲ႔ သက္ဆုိးရွည္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ကြဲၾကလုိ႔၊ တဦးနဲ႔တဦး ယုံၾကည္ခ်က္ ပ်က္ၾကလုိ႔၊ ရန္/ငါ စည္း ခြဲၾကလြန္းလုိ႔ စသျဖင့္ ေျပာၾကပါတယ္။ စစ္အုပ္စု 
ကလည္း 'တုိ႔တာဝန ္အေရးသံုးပါး' ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရတာပါလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 

 အခုတေလာမွာဆိုရင္ အဒဲီလုိ အေျပာအဆိုေတြ သိပ္မ်ားလာပါတယ္။ IT ေခတ္ျဖစ္လုိ႔ ပိုၿပီးမ်ားလာတာလုိ႔ ယူဆပါတယ္။ 

 အဒဲီအေျပာအဆိုေတြကုိ ဗကပ က သေဘာမတူပါဘူး။ အေပၚယံရွပ္ၿပီး သံုးသပ္ၾကတာလုိ႔ပ ဲ ျမင္ပါတယ္။ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကုိ 
ကုိယ္လုိရာဆြဲၿပီး ေျပာေနၾကတာလုိ႔ပ ဲသတ္မွတ္ပါတယ္။  

 ဗကပ က 'စစ္အာဏာရွင္စနစ္' ကုိ 'စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္လက္ဝါးႀကီးအုပ ္ ဓနရွင္ႀကီးေတြရ႕ဲ အာဏာရွင္စနစ္' လုိ႔ပ ဲ သတ္မွတ္ 
ပါတယ္။ DSI တုိ႔၊ BEDC တုိ႔ကေန တစတစ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အဆင့္ကုိ တက္လွမ္းလာတာပလုိဲ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဖဆပလ အကြဲမွာ 
ခ်က္ေကာင္းယူၿပီး စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္တစုက အာဏာသိမ္းလုိက္တာပါ။ အိမ္ေစာင့္တယ္ေျပာေျပာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္း 
ေတာ္လွန္ေရး လုပ္တာလုိ႔ဆုိဆုိ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလုိ႔ေရးေရး အားလုံးက အာဏာကုိ တဦးတည္းပိုင ္ သိမ္းပိုက္ၿပီး 
စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားက လက္ဝါးႀကီးအုပ္အဆင့္ကုိ တက္လွမ္းတာခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရ႕ဲ ဓနဥစၥာေတြကုိ 
သိမ္းယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ဗမာျပည္ရ႕ဲစီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာလုပ္ငန္းမွန္သမွ်ဟာ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ေတြလက္ထဲ စုျပံဳ 
ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္ႀကီးေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲလက္ေဝခံေတြပ ဲ ပုဂၢလိကပိုင ္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဟုိတုန္းက ဆိုရွယ္လစ ္
ေတာ္လွန္ေရးဆုိၿပီး 'ျပည္သူပိုင'္ လုပ္လုိက္တာ တုိင္းျပည္က အဆင္းရဆဲံုးႏိုင္ငံ (LDC) ျဖစ္သြားတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး 



ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက စည္းစိမ္ဥစၥာတုိးပြားခဲ့ၾကတယ္။ အခုလည္း စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ (၄) ရပ္ လုပ္လုိက္တာ သူတုိ႔ပ ဲအႀကီးဆံုး 
ဓနရွင ္အႀကီးဆံုးေျမရွင္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကပါၿပီ။ 

 ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားဟာ ဖြတ္ဘဝကေန မိေက်ာင္းျဖစ္လာတာပ။ဲ အာဏာကုိ အမွီျပဳၿပီး 
ျဖစ္လာတာျဖစ္လုိ႔ အာဏာကုိ ဘယ္ေတာ့မ ွစိတ္လုိလက္ရ လက္လႊတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေတာ္လွန္တဲ့နည္းနဲ႔ လူထုအင္အားနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်မွပဲ 
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္မွာပါ။ 

 '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' တုိက္ဖ်က္ေရးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ (စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဓနရွင္စနစ္) ကုိ အကုန္အစင ္
အၿပီးအပိုင ္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ လတ္တေလာလုပ္ငန္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ပဏာမေျခလွမ္း ျဖစ္ရပါမယ္။ 

အခိုင္အမာ တင္ျပခ်က္မ်ား 

 အထက္မွာ ဗကပ ရ႕ဲ ေယဘုယ်က်က်သေဘာထားမ်ားနဲ႔ အျမင္မ်ားကုိ တင္ျပခ့ဲပါၿပီ။ အခုေတာ ့ အခိုင္အမာက်က် 
ကိစၥတခ်ိဳ႕ကုိ တင္ျပပါမယ္။ 

ဘီလူးစည္းလူ႔စည္း ဘယ္လုိခြဲျခားၾကမလဆဲိုတဲ့ ကိစၥ 

 ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မဝင္ကုိ 'စည္း' အျဖစ္ မထားသင့္ပါဘူး။ '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' အေပၚ ဘယ္လုိသေဘာထားၾကသလဲ 
ဆိုတာကုိပ ဲ'စည္း' အျဖစ္ ထားခ်င္ပါတယ္။ 

 ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ပါတီအင္အားစုေတြဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္ကူးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဝင္ၾကမွာ 
ျဖစ္လုိ႔ပ။ဲ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ပါတီတုိင္းကုိ တစည ပါတီတုိ႔၊ ၾကံ႕/ဖြံ႕ ပါတီ (ဖြဲ႕ခဲ့ရင္) တုိ႔နဲ႔ တတန္းတည္းထားလုိ႔ မျဖစ္လုိ႔ပါ။ သူတုိ႔ကုိ 
သူတုိ႔စိတ္ကူး အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့လက္ေတြ႕ လုပ္ခြင့္ေပးရပါမယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ မၾကာမတင္ 
သိလာမွာပါ။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္စစ္ဝါဒီေတြအေၾကာင္း ၾကံဳးဖူးမွသိသလုိ သိလာၾကမွာပါ။ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳက အျမင္မွန္ရေစ 
ပါလိမ့္မယ္။  

 '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' ကုိ ႁခြင္းခ်က္န႔ဲ လက္ခံသူေတြ အခုေတြ႕ေနရပါၿပီ။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ရေဲဘာ္ေဟာင္း မိတ္ေဆြတုိ႔ 
ဆိုပါေတာ့။ သူတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔ရ႕ဲ ေဒသႏၱရအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' ကုိ ႁခြင္းခ်က္နဲ႔ပ ဲ လက္ခံၾကတာပါ။ သူတုိ႔ 
လူမ်ိဳးစုရ႕ဲ တုိက္႐ိုက္အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိပါးလာတာကုိ ေခါင္းငံု႔ၿပီး လက္ခံေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျပည္လုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳေနတ့ဲ 
NLD မွာ ေရႊဂံုတုိင္ရပ္တည္ခ်က္ ရွိသလုိ သူတုိ႔မွာလည္း ကုိယ္စီရပ္တည္ခ်က္ ရိွပါတယ္။ NLD က ရာဇသံေပးခံရသလုိ သူတုိ႔လည္း 
ရာဇသံေပးတာ ခံရပါတယ္။ သူတုိ႔က လက္နက္ကုိင္ထားတဲ ့စစ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕ေတြပါ။  အႏိုင္က်င့္ခ်င္တုိင္းက်င့္လုိ႔ မရပါဘူး။ 

 ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ္ဆုိတဲ့ ပါတီအင္အားစုတခ်ိဳ႕က လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ တစတစ ျပဳျပင္ခ်င္တဲ ့
ေလသ ံၾကားရပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ လုပ္ၾကည့္ခြင့္ေပးရမွာပါ။ အမွန္တရားကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ရင္း ေတြ႕လာမွာပ။ဲ 

 ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တာ မဝင္တာကုိ စည္းအျဖစ ္ မထားသင့္ပါဘူး။ ထားမိရင္ စည္း႐ံုးရမယ့္အင္အား 
ကုိယ့္အင္အားကုိ သူ႔ဘက္ကုိ တြန္းပို႔သလုိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မဝင္ ကုိယ့္အေျခအေနအရ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ 

 ဗကပ က မတရားသင္း 'ဝါရင္'့ ပါ။ တျခားမတရားသင္း ေၾကညာခံထားရသူေတြကလည္း မနည္းပါဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
စစ္အုပ္စုကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒတြင္း (စစ္အုပ္စုရ႕ဲ အာဏာစက္ေအာက္က) 
ပါတီေတြကုိ ဘာလုပ္ပါ၊ ညာလုပ္ပါ မေျပာသင့္ပါဘူး။ သူတုိ႔တြင္း အေျခအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲ လုပ္စြမ္းကုိင္စြမ္းကုိ သူတုိ႔ပဲ အသိဆုံးပါ။ 
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး မဝင္ေရးကုိ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ အမ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အနည္းစုက နာခံၿပီး အမ်ားစုကလည္း အနည္းစုကုိ 
အႏိုင္မက်င့္တာ လုပ္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင ္ကြဲတတ္လြန္းလုိ႔ သတိျပဳေစခ်င္တာပါ။ 

 

 



ျပည္သူ႔အင္အားစုေဆာင္းေရးကိစၥ 

 လ&ႈပ္ရွားမ&ႈကေလးေတြနဲ႔ပ ဲ စုေဆာင္းရမွာပါ။ '၁၉၄၆ စက္တင္ဘာအုံႂကြမ&ႈ' ေရာ၊ '၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လအုံႂကြမ&ႈ' ပါ 
လ&ႈပ္ရွားမ&ႈႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိလ&ႈပ္ရွားမ&ႈႀကီးေတြျဖစ္ဖို႔ လ&ႈပ္ရွားမ&ႈကေလးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ၿပီး အင္အားစုေဆာင္းခဲ့ရတာပါ။ 
အင္အားစုေဆာင္းရတဲ့နည္းကေတာ ့မတူပါဘူး။ ၁၉၄၆ တုန္းကေတာ့ ေျမေပၚနည္းနဲ႔ စုေဆာင္းရတာပ။ဲ ဖဆပလ အလံေအာက္မွာရွိတဲ ့
ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ျပည္သူ႔ရေဲဘာ္၊ လူငယ္အစည္းအ႐ံုး၊ ဗကသ မ်ားဟာ ေျမေပၚတရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြခ်ည္းပါ။ ေျဗာင္ပ ဲ
လူထုကုိ အၿပိဳင္အဆိုင္စည္း႐ံုးၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြက္လပ္က်န္ေနတာ မရွိပါဘူး။ ေထာင့္ေစ့ပါတယ္။ 

 ၁၉၈၈ အတြက္ကေတာ ့ေျဗာင္စည္း႐ံုးရတာ မဟုတ္ပါ။ ေျမေအာက္လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းနဲ႔ အင္အားစုေဆာင္းတာပါ။ ေကဒါေတြကိ ု
ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေရရွည္ျမႇဳပ္ႏွံတာ (သို႔မဟုတ္) လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ အေျခခံေဒသမွာ စုစည္းထားတာ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ 

 အခုေတာ ့တမ်ိဳးလုပ္ရမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ လ&ႈပ္ရွားတက္ႂကြတဲ့ ေကဒါေတြက ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ျပန္႔က်ဲေနပါတယ္။ ဒီလိ ု
ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ ေကဒါေတြကုိ ျပည္တြင္းလ&ႈပ္ရွားမ&ႈအတြက္ ဘယ္လုိအသံုးျပဳမလ ဲ ဆိုတာကုိ စဥ္းစားရမွာပါ။ လုိလွ်င္ၾကံဆ နည္းလမ္းရ 
ျဖစ္မွာပါ။ 

ရန္/ငါ အင္အားအခ်ိဳးအစားကုိ ထည့္တြက္ေရးကိစၥ 

 နည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ ္ ခ်မွတ္ၿပီဆုိရင ္ ရန္/ငါ အငအ္ား အခ်ိဳးအစားကုိ အေလးထားတြက္ခ်က္ရပါမယ္။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ 
ခ်မွတ္တဲ့အခါမွာ ရန္/ငါ အင္အား အခ်ိဳးအစားကုိ တြက္ခ်က္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထည့္တြက္ေနရင ္အင္အားခ်င္း မယွဥ္ႏိုင္ဘူးဆိုတ့ဲ 
အေျဖပဲ ထြက္လာမွာပါ။ ကုိယ့္မွာက ဘာမွမရိွဘူး။ သူေတာင္းစားနဲ႔သိၾကားမင္း စစ္ခင္းသလုိပျဲဖစ္မွာ၊ အုတ္နံရ ံ ေခါင္းနဲ႔ေဆာင့္တာပ ဲ
ျဖစ္မွာ ဆိုတဲ့အေျဖပ ဲရမွာပါ။ 

 နည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ ္ စဥ္းစားခ်မွတ္တာမွာက်ေတာ ့ ရန္/ငါ အင္အားအခ်ိဳးအစားကုိ အၿမထဲည့္တြက္ရပါမယ္။ 
ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စဥ္းစားခ်မွတ္သလုိ ရန္သူကုိ စကၠဴက်ားလုိ႔ သေဘာထားမိရင္ က်ားစာျဖစ္သြားမွာပါ။  

 ရန္/ငါ အင္အား အခ်ိဳးအစားကုိ ထည့္တြက္တာဟာ ေၾကာက္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ေၾကာက္တတ္ဝန္ကင္းဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ 
မွန္ကန္တဲ့ေျခလွမ္း လွမ္းႏိုင္ဖို႔ပါ။ မိမိက လ&ႈပ္ရွားေလေလ အင္အားတုိးပြားေလေလျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါ။ 

ရန္သူကုိ ပိုလည္းမတြက္မိေစနဲ႔ 

 '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' ကုိပၾဲကည့္ၾကည္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 'ဥပေဒ' ေတြကုိပၾဲကည့္ၾကည္ ့ ေတြ႕ရမွာက နအဖ 
အေၾကာက္လြန္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ လ&ႈပ္ရွားမ&ႈကေလးကေန လ&ႈပ္ရွားမ&ႈႀကီး ျဖစ္တတ္တယ္၊ မီးပြားကေလးကေန 
ေတာမီးႀကီး ျဖစ္တတ္တယ္ဆုိတာကုိ သူတုိ႔သင္ခန္းစာ ထုတ္ထားလုိ႔ ယုိေပါက္ဟာေပါက္ မရိွေအာင ္ပိတ္တာဆို႔တာေတြ၊ ေၾကာက္ရမ္း 
ရမ္းတာေတြ လုပ္ေနတာပ။ဲ သံဃာေတာ္ေတြရ႕ဲအေရးအခင္းလုိ ျဖစ္မွာေၾကာက္လုိ႔ ေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ်တာ၊ အေဝးေထာင္ေတြကုိ 
ျဖန္႔ခြဲပို႔ပစ္တာ၊ ေနရာတကာမွာ လုံျခံဳေရးေတြ အထပ္ထပ္ခ်ရတာကစၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းေျပးတာအထိ လုပ္ေနတာပါ။ 
အေၾကာက္လြန္ေနတာပါ။ 

 အေၾကာက္လြန္ေလေလ ရန္သူမ်ားေလေလ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ၂၀၁၀ လြန္ရင ္ '၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ' အသက္ဝင္လာရင ္
ရန္သူေတြ တုိးပြားလာပါလိမ့္ဦးမယ္။ 

 ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔တာဝန္က (လမ္းစဥ္ရ႕ဲတာဝန္က) မိတ္ေဆြေတြ တုိးပြားလာဖို႔ပ။ဲ နအဖ မွာ ရန္သူမ်ားေလ မိမိမွာ မိတ္ေဆြေတြ 
မ်ားေလ ျဖစ္ရပါမယ္။ 

 ၁၉၄၈ တုန္းက ဗကပ ဟာ တကုိယ္ေတာ္ထီးတည္း ေတာခိုရတာပါ။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ဆိုရွယ္လစ္ေတြ လူတကာကုိ 
ရန္လုပ္တာေၾကာင့္ ေတာပုန္းစံဖဲဘဝမ်ိဳး မေရာက္တာပ။ဲ မိတ္ေဆြေတြ မ်ားလာလုိ႔ အဒဲီဘဝ မေရာက္တာပါ။ ျပည္သူ႔ရေဲဘာ္၊ 
ေတာ္လွန္ေသာဗမာ့တပ္မေတာ ္(RBA) စသျဖင့္ ေပၚလာလုိ႔ ေတာပုန္းဘဝ မေရာက္တာပ။ဲ ကရင္တပ္ေတြ ပုန္ကန္ေတာ ့အေျခအေန 
တဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းတာပါ။ ဒါေပမ့ဲ တဖက္ကလွည့္ၾကည့္ေတာ ့ ရန္သူကုိ အသက္ရွဴေပါက္ေခ်ာင္သြားေစျပန္တယ္။ ထားပါေတာ့။ 
အခုေျပာခ်င္တာက သူ႔မွာ ရန္သူမ်ားေစၿပီး ကုိယ့္မွာ မိတ္ေဆြမ်ားလာေအာင ္ လုပ္ၾကရမွာပါ။ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပမွာပါ 
ငါတုိ႔မိတ္ေဆြ ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိေအာင္ လုပ္ၾကရပါမယ္။ 



အေျခအေနေကာင္းတယ္ 

 ၁၉၆၂ တုန္းက 'ေျမေပၚကြန္ျမဴနစ္' လုိ႔ ရန္သူက သတ္မွတ္သူေတြဟာ မဆလ ျခံဝင္းထ ဲ ေရာက္သူေရာက္၊ ေခြးကတက ္
ေရာက္သူေရာက္၊ ျခံျပင္တံခါးဝမွာ ေရာက္သူေရာက္ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲတခါက ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့တဲ ့သခင္စိုး၊ 
ကုိသိန္းေဖ (ျမင့္) တုိ႔လည္း မဆလ ျခံျပင္တံခါးဝမွာေရာက္ၿပီး ဇာတ္သိမ္းကုန္ၾကတယ္။ 

 ဟုိတုန္းက အဒဲီလုိ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနတာကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ မသိပါဘူး။ သူတုိ႔ဘာေတြေရးၿပီး ဘာေတြျဖစ္ေနသလ ဲ
ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ ့ဘယ္သူေတြ ဘာျဖစ္ေနၿပီ၊ ဘာေရးေနၿပီ၊ ဘယ္ေျခလွမ္း လွမ္းေနၿပီ ဆိုတာကုိ IT တန္ခိုးနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း 
သိေနပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ေကာင္းတဲ ့အေျခအေနပါ။ မိမိတုိ႔က မွန္မွန္ကန္ကန ္ အကျဲဖတ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန ္ေျခလွမ္း လွမ္းႏိုင္ဖို႔ပ ဲ
လုိပါတယ္။  

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးဆီသုိ႔ ဘယ္လုိသြားၾကမလဲ 

 ျမန္ျမန္ဆန္ဆန ္ ျဖစ္လာဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သြားရမွာပါ။ အရင္လုိရင ္ အေႏွးေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ 
အခုအေျခအေနက ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ အေျခအေနပဲ။ ဗကပ ကလည္း ယူဂ်ီပါတီ ျဖစ္ေနၿပီ။ လ&ႈပ္ရွားတက္ႂကြသူေတြကုိ 
တာဝန္ခံၿပီး စုေဆာင္းေပးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ ့အေျခအေနပဲ။ 

 အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး မရွိဘနဲဲ႔ေတာ ့ ဗမာျပည္ရ႕ဲ အေျခခံျပႆနာေတြ ဘာမွၿပီးျပတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 'ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္တဲ့ႏိုင္င'ံ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ (အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးရည္မွန္းခ်က္) ဆီသို႔ တလွမ္းခ်င္းပ ဲ ခ်ီတက္ႏိုင္ 
မွာပါ။ 

 ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ၾကံဆခ်က္ကေတာ ့ အျပန္အလွန ္ သတင္းဖလွယ္တာနဲ႔ အေတြးအေခၚညႇိႏ&ိႈင္းတာက စရမယ္ထင္ပါတယ္။ 
ဒါေတာင ္လြယ္လွမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

 ဟုိတုန္းက အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရတာက လြယ္ပါတယ္။ ဖတပလ ကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းတာဟာ ဗကပ ရ႕ဲ 
ပထမဆံုး G/S၊ ဒုတိယ G/S နဲ႔ စတုတၳ G/S ျဖစ္လာမယ့္သူေတြရ႕ဲ ေဆြးေႏြးပြဲပါ။ တတိယ G/S က ႏိင္ုငံျခားေရာက္ေနေပမယ့္ 
သူလည္း ပါတာပါပ။ဲ ဒါေၾကာင့္ လြယ္ပါတယ္။ 

 'အျပန္အလွန္သတင္းဖလွယ္ေရးစနစ္' ထမဲွာေတာင္ အားလုံးတၿပိဳင္တည္း ပါလာမယ္ မထင္ပါဘူး။ မီဒီယာမွာ 
အင္တာဗ်ဴးေတြ၊ website ကြန္ယက္တင္တာေတြနဲ႔ အျပန္အလွန ္ သတင္းေပးတာ၊ ကုိယ့္စဥ္းစားခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပတာက စရမွာပါ။ 
ဒါကုိေတာင ္ေျဗာင္လုပ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ 

 ဒါေၾကာင့္ မေလာသင့္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးကုိလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ၾကမ ွ ျဖစ္မွာပါ။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) 
ေလာက္ အေတြ႕အၾကံဳက ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တကုိယ္ေတာ ္ ရင္ဆုိင္လုိ႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကိ ု
ျပခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ 

ဘံုရန္သူဆုိတဲ့ စကားလုံးသံုးဖို႔ နအဖ မွာပ ဲရွိသလား။ 

 စစ္အစိုးရရ႕ဲ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ထုတ္တဲ့ စာအုပ္တိုင္း ဘယ္စာအုပ္ပၾဲကည့္ၾကည္ ့ပထမဆံုးစာမ်က္ႏွာမွာ ေတြ႕ရမွာက တုိ႔အေရးတုိ႔၊ 
ဦးတည္ခ်က္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရမယ္။ ျပည္သူ႔သေဘာထားဆိုတာ ေတြ႕ရမယ္။ အဒဲီထမဲွာ ျပည္တြင္းျပညပ္ အဖ်က္သမားမ်ားကုိ ဘံုရန္သူ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေခ်မ&ႈန္းရမယ္လုိ႔ ေရးထားတယ္။ 

 နအဖ မွာပ ဲ ဘံုရန္သူလုိ႔ သံုးခြင့္ရွိသလား။ မိမိတုိ႔မွာေကာ မရိွဘူးလား။ ရန္သူ၊ မိတ္ေတြ၊ ၾကားေနဆိုတဲ ့ စကားလုံးဟာ 
ႏိုင္ငံေရးမွာ သံုး႐ိုးသံုးစဥ္ပ။ဲ ဗကပ ထြင္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွိခဲ့သုံးခဲ့တဲ့ စကားလုံးပါ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ 
ကုိလုိနီေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ေခတ္တုိင္းမွာ ရွိခဲ့တဲ ့စကားလုံးပ။ဲ 

 သတိျပဳဖို႔က ဒီစကားလုံးကုိ အာဏာရေတြကပ ဲ စၿပီးသံုးတယ္ ဆိုတာပါ။ ၿပီးေတာ့လည္း အာဏာရကပ ဲ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ႏိုင္တာပါ။ ဖိႏွိပ္ခံ အုပ္စိုးခံက ပါးစပ္ကပ ဲ ေျပာႏုိင္တာပါ။ ဗကပ အျဖစ္ပၾဲကည့္။ ဘယ္သူေတြ အဖမ္းခံရၿပီး၊ ဘယ္သူေတြ 
ေတာထေဲျပးရသလ။ဲ ဒါေၾကာင္ ့ရန္/ငါ ဆိုတဲ့စကားလုံးကုိ အခုအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာေဖာသီသီသုံးပါတယ္။ 



 အဒဲ ီ'ဘံုရန္သူ' ဆိုတာကုိ နအဖ က မသံုးတဲ့ေန႔မွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က သူ႔ဘက္/ကုိယ့္ဘက္ လုိ႔ ေျပာင္းသံုးပါ့မယ္။ 

တာထြက္ေကာင္းတယ္ 

 ၁၉၆၂ တုန္းက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရ႕ဲ ဆိုရွယ္လစ္မ&ိႈင္းကုိ အေျခခံလူတန္းစားေတြပါ မိခဲ့ၾကတယ္။ 'လယ္သမား 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ' ေတြ၊ 'အလုပ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ' ေတြသာမက 'စာေပနယ္ရ႕ဲႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ' ေတြေၾကာင္ ့အေတာ္မ်ားမ်ား မ်က္ေစ့ 
လည္ၾကတယ္။ ဗကပ ထကုိဲေတာင ္ဂယက္အနည္းအပါး႐ိုက္ခဲ့တယ္။ 

 အခုေတာ ့ နအဖ က လူတကာကုိ ဝိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ ရန္လုိက္လုပ္ေနေတာ့ မိမိတုိ႔က ဖြင့္ခ်ဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူး။ သူ႔အစိုးရ 
ယႏၱရားထဲကေတာင ္နအဖ ဒီမိုကေရစီမ&ိႈင္း မမိၾကဘူး။ 

 ေနာက္ တာထြက္ေကာင္းတာက '၈၈' ရ႕ဲ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ေတြက လမ္းျပေျမပုံကုိ ဆန္႔က်င္ၾကတာပ။ဲ  

 လမ္းျပေျမပုံအဆင္ ့ (၅) က တကယ္ေတာ ့ေနာက္ဆုံးအဆင့္ပါ။ အဆင္ ့ (၆) နဲ႔ (၇) က အပိုထည့္ထားတာပ။ဲ အဆင္ ့ (၅) 
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင ္ မိမိတုိ႔အတြက္ အခါအခြင့္ေကာင္းေတြ တခုၿပီးတခ ု ေပၚလာစရာရိွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ ့
တုိက္ရာပါပစၥည္း အေဝမညီလုိ႔ သူတုိ႔အတြင္းမွာ ျပႆနာေတြ ေပၚလာမွာမုိ႔ပ။ဲ အစိုးရယႏၱရား၊ တပ္တြင္းတပ္ျပင္မွာ ေပၚမွာပါ။ 

တုိက္ပြဲသဏၭာန္ကိစၥနဲ႔ စည္း႐ံုးေရးသဏၭာန္ကိစၥ 

 ဗကပ က လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲသဏၭာန္ကုိ အရန္ေရြးလမ္းအျဖစ ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ ဒီတုိက္ပြဲသဏၭာန္ကုိ မတတ္သာမွ 
ေရြးဖုိ႔ စဥ္းစားပါတယ္။ ျပည္တြင္းအေျခအေနက မျဖစ္မေနလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိ ု(လုိအပ္) လာရင္ လုပ္မွာပါ။ 

 လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ လုပ္ရရင္ ေျမေအာက္ (ယူဂ်ီ) တုိက္ပြဲသဏၭာန္နဲ႔ စည္း႐ံုးေရးသဏၭာန္ကုိပ ဲ လုပ္မွာပါ။ ေတာ္ေတာ ္
ၾကာၾကာလည္း လုပ္ရမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္ 

 ယူဂ်ီစည္း႐ံုးေရးသဏၭာန္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ မ်ားလာမယ္လုိ႔လည္း တြက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ ့ နအဖ ရ႕ဲ 
"ဥပေဒ" ေတြက ယူ/ဂ်ီ လုပ္ဖုိ႔ဆီကုိ တြန္းပို႔ေနလုိ႔ပ။ဲ  

 စစ္အာဏာပိုင္ေတြက ေပၚေစဆုိေပၚၿပီး၊ ေပ်ာက္ေစဆိုေပ်ာက္တဲ့ပါတီ မဟုတ္ရင ္ ကုိယ့္ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ကုိယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေပၚ သစၥာရိွေသးရင ္ယူ/ဂ်ီ စည္း႐ံုးေရးသဏၭာန္ပ ဲလုပ္စရာရိွလို႔ပါ။ 

 ဗမာျပည္မွာ ပါတီတြ ေပၚခဲ့လွပါၿပီ။ ကုိယ့္ဘာသာ ကုိယ္ဖ်က္မွပ ဲ ပါတီေတြ ပ်က္တာပါ။ အလံနီပါတီ၊ ျပည္သူ႔ရေဲဘာ္ပါတီ၊ 
ဦးသိန္းေဖျမင့္ရ႕ဲပါတီေတြဟာ သူတုိ႔ဘာသာဖ်က္လုိ႔ ေပ်ာက္သြားတာပ။ဲ ကုိယ့္ဘာသာ မဖ်က္သမ်ွ ဘယ္ေတာ့မွ၊ ဘယ္သူကမ ွဖ်က္လို႔ 
မရပါဘူး။ 

ရေဲဘာ္တုိ႔ 

 အစီရင္ခံခ်င္တာ ဒီေလာက္ပါပ။ဲ ထင္ျမင္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ရွိရင္ ပါတီစည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ ဗဟုိသုိ႔ တုိက္႐ိုက္ပို႔ၾကပါ။ ဗဟုိက 
ျပန္ၾကားရွင္းလင္းဖို႔လုိရင ္ျပန္ၾကားရွင္းလင္းပါမယ္။ 


