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ဤရ ောင်ွေးပါွေး ည် “ ဖ  ွဲ့စည့််းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ နှင ့်စပ့်လျဉ့််းခသော အကျ   ်းသက့်ခ ောက့်မှုမျော်း နှင ့် 

၁၉၄၈ ြေုံနှစ့်မှစ၍  မန့်မောန ုံင့်င၏ံ န ုံင့်ငံခ ်း ဖစ့်စဥ့်အ ဖစ့်မှန့်မျော်းက ုံ န ်းလည့် 

သခ ောခပေါက့် ြေင့််း” ရ ောငွ်ေးပါမ  ရကောက်နုတ်ထောွေးပါ  ည်။ မမန်မောနိုင်င၏ံ ၂၀၂၀ 

ခုန စ် နိုဝငဘ်ောရ  ွေးရကောက်ပွွဲန င ပ်တ် က်ပပ ွေး ၁၉၄၈ ခုန စ်မ စ၍ မမန်မောနိုငင်ံ၏ 

ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံဥပရေန င ် နိုငင်ရံ ွေး ိုင် ောမဖစ် ပမ် န်  မိုင်ွေးရနောကခ်ံ အချက် 

အလက်မျောွေးကို ရ ွေး ောွေးရဖောမ်ပရပွေး ထောွေးပါ ည်။  

လောမည ် ၂၀၂၀ နိုဝငဘ်ောရ  ွေးရကောက်ပွွဲအတွက် အကက ွေး ံုွေးရ ောရမွေးခွန်ွေးမျောွေးမ ော  

 မမန်မောမပည် ူလူထု မျောွေး ည် မည် ုိို့ မွဲရပွေးမည်နညွ်ေး? 

 ရနောင်လောမည ်န စ်မျောွေးတွင် မည်ကွဲ  ုိို့ရ ော အစိုွေး မျ ိွေးကို ရမ ော်လင ်ထောွေး   

နညွ်ေး ဟူ၍ပင်မဖစ် ည်။ လက်  ိ မမန်မောနိုငင်ံ၏ နိုငင်ရံ ွေး အရမခအရနအ  

ပါတ ကိုကကည ်ပပ ွေးမွဲရပွေးမခငွ်ေး ည် ရကောင်ွေးရ ော  ွေးချယ်မှု မဟုတ်ရပ။ ဤ 

ရ ောငွ်ေးပါွေး ည် စဥ်ွေးစောွေးရတွွေးရခေါ်နိုင်စွမ်ွေး  ိရ ော စောဖတ်ပ ိတတ်မျောွေးအတွက် 

အဓပိပါယ်  ိရ ောရ  ွေးချယ်မှုကို လမွ်ေးညွန်ရပွေးနိုငပ်ါ ည်။  

(၁၉၄၈) ခုန စ် လွတ်လပ်ရ ွေး ပပ ွေး အန စ် ၂၀ ကကောပပ ွေးရနောက ်ဝန်ကက ွေးချ ပ်ဦွေးနု ည် မမန်မောနိုငင်ံကို 

 ိုွေး  ောွေးစွောဖျက်  ွေးခွဲ  ည်။ ထိိုု့ရနောက ် ဗိုလ်ချ ပ်ရနဝငွ်ေး ည် တိုင်ွေးမပည်ကို 

ရနောကထ်ပ် န စ် မက ဖျက်စ ွေးခွဲ  ည်။ န.ဝ.တ အစိုွေး  တိုင်ွေးမပည်ကို တောဝန်ယူ 

 ည ် (၁၉၈၉) အချနိ်ရ ောကရ် ောအခါတွင် တိုင်ွေးမပည် ည်   ိုွေး  ောွေးစွော ဖျက်  ွေး 

ခံခွဲ  ပပ ွေး အမိှုက်ပုံထွဲ ုိို့ ရ ောက်  ိရန လိပုင ် မဖစ်ခွဲ  ရလ ည်။  အထူွေး မဖင ် 

ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံဥပရေ အောဏောတည်လောရ ောအခါ ၎ငွ်ေးတိုို့ ည် စစ်တပ်၏ 

ရနောကခ်ံမဖင ် မတ ောွေးရ ောစည်ွေးစိမ်ဥစစောကို ခံစောွေးရန  မဖင ် တ ောွေးဥပရေ 

စိုွေးမိုွေးရ ွေးကို လံွုေးဝစိတ်မဝင်စောွေးခွဲ ရတော ရပ။ စ ွေးပွောွေးရ ွေး မပန်လည်နောလန်ထူရ ွေး 

မူဝါေ ည် လက်နက်ကိုငအ်ဖွွဲွဲ့အစည်ွေးမျောွေးန င  ်အတူတကွ ဝင ်ရငွအလွန် ရကောင်ွေး 

မွန်ရ ော မူွေးယစ်ရ ွေးဝါွေးရ ောင်ွေးဝယ်ရဖောက်ကောွေးမခငွ်ေးန င ် ရမ ောင်ခိုရ ောငွ်ေးဝယ်မှု 

လုပ်ငန်ွေးမျောွေး လုပ်ကိုငမ်ခငွ်ေး စ ည်မဖင ်၊ တပ်မရတော ်ည် ရတောငရ်ပေါ် ရေ  ၏ 
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ဘု ငတ်စ်ပါွေးလို မဖစ်ရနကက ည်။ စစ်ဗိုလ်ချ ပ်မျောွေးန င ် မူွေးယစ်ဂိုဏ်ွေး ောဇောမျောွေး 

ချမ်ွေး ောလော ည်န င ်အမ  ၎င်ွေးတိုို့၏ မိ ောွေးစုဝငမ်ျောွေးန င  ် ကရလွေးငယ်မျောွေးကို 

အရမ ိကန် န င  ် က စရကတွေးလျောွေး စ ည ်နိုငင်မံျောွေးကွဲ  ုိို့ လံခုခံ ရ ောနိုငင်မံျောွေးတွင် 

ရနထိငု ်န်န င ် ပညောစည်ွေးဖူွေးနိုင် န်အတွက် စတငစ်ဉ်ွေးစောွေးလောကက ည်။  ုိို့မ  

 ောလ င် နိုင်ငတံကော အ ုိင်ွေးအဝိုင်ွေးအရနမဖင ် မမန်မောစစ်တပ်အောွေး မည် ုိို့ ဖိအောွေး 

ရပွေးမည်ကို တွက် နိုင်လိမ ်မည်မဖစ် ည်။ မပည် ူလူထုမျောွေး၏ အကျ ိွေးစ ွေးပွောွေးန င ် 

တ ောွေးဥပရေ စိုွေးမိုွေးရ ွေးကို မရလွေးစောွေးပါက ၎င်ွေးတိုို့ ည် နောမည်ပျက်စော င်ွေးထွဲ 

 ွင်ွေးခံ ပပ ွေး စ ွေးပွောွေးရ ွေး ပိတ် ိုို့မူမျောွေးန င ် င် ိုင် ရန မည်မဖစ် ည်။ 

တပ်မရတော်အတွင်ွေး အမငငွ်ေးပွောွေးမူမ  ိရ ောရခါငွ်ေးရ ောင်မဖစ် ည်  ဗိုလ်ချ ပ်မ  ွေးကက ွေး န်ွေးရ ွှေ ည် 

၂၀၁၀ ခုန စ် (ေ မိုက က်တစ်)ရ  ွေးရကောက်ပွွဲကျငွ်ေးပနိုင် န်အတွက် ၎င်ွေး၏ ၂၀၀၈ 

ခုန စ်ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံဥပရေကို မပင ်င်ခွဲ  ည်။ ရေေါ်ရအောင် န်ွေးစုကကည် ရ  ွေး 

ရကောက်ပွွဲတွင ်ဝငရ် ောက်ယ ဉ်ပပိ င်မခငွ်ေးမ ကောကွယ် န် အကျယ်ချ ပ်ကိ ု၁၈ လထပ် 

မံတိုွေးခွဲ ပပ ွေး၊ ဗိုလ်ချ ပ်ကက ွေး ိန်ွေးစိန် ည်  မမတအမဖစ် ငါွေးန စ်တောဝန်ထမ်ွေးရ ောင် 

ခွဲ   ည်။    ၂၀၁၅ ရ  ွေးရကောက်ပွွဲတွင ်ရေေါ်ရအောင် န်ွေးစုကကည်၏ NLD ပါတ  ည် 

အမပတ်အ တ်အနိုင်   ိခွဲ ပပ ွေး  မမတဦွေး ိန်ွေးစိန်ကိုချန် စ်၍ နှုတ် က် ွောွေး 

ခွဲ  ည်။ ဗိုလ်ချ ပ်မ  ွေးကက ွေး န်ွေးရ ွှေ၏ဖွွဲွဲ့စညွ်ေးပံုအရမခခံဥပရေ ည် နိုင်ငမံခောွေး ောွေးန င ် 

လက်ထပ်ထိမ်ွေးမမောွေး ူမျောွေးကို မမန်မောနိုငင်ံ၏ မမတမဖစ်ခွင ်ကိ ု တောွေးမမစ်ထောွေးရ ော 

ရကကောင ် ရေေါ်ရအောင ်န်ွေးစုကကည် ကိုယ်တိုင် မမတမမဖစ်နိုငခ်ွဲ ရပ။  ုိို့ရ ော် 

ရေေါ်ရအောင ်န်ွေးစုကကည် ည် ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံဥပရေကိုရကျောပ်ပ ွေး နိုငင်ရံတော် 

 မမတအထက်မ ော ရန ောယူ၍ အောဏောကို ချ ပ်ကိုင်ထောွေးခွဲ ရလ ည်။ (၄) န စ် 

ရကျေ်ာ အုပ်ချ ပ်ခွဲ ပပ ွေးရနောက် NLD  ည် ပညောရ ွေး  ုိို့မဟုတ် စ ွေးပွောွေးရ ွေးန င  ် ပတ် 

 က်မူတွငမ်ဖစ်ရစ၊ တ ောွေးဥပရေစိုွေးမိုွေးရ ွေးန င ် ပတ် က်မူတွငမ်ဖစ်ရစ မည် ည ် 

ရအောငမ်မင်မူမ  မ   ိခွဲ ရပ။  ိန်ွေးစိန်အစိုွေး ထက် ပို၍ ိုွေးဝါွေးလောခွဲ  ည်။ 
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ရေေါ်ရအောင ်န်ွေးစုကကည်န င  ် NLD တိုို့၏ မရအောငမ်မင်မူအ ော ောအောွေးလံွုေးကို ဗိုလ်ချ ပ်မ  ွေးကက ွေး 

 န်ွေးရ ွှေ၏ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံဥပရေရကကောင ် ော မဖစ် ည်ဟူ၍ တိုက်ရုိက်အမပစ်တင် 

ရလ   ိကက ည်။ ဤ ရ ောင်ွေးပါွေးကိုဖတ်ရှု ူမျောွေးအတွက် “ ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံဥပရေ 

န င စ်ပ်လျဉ်ွေးရ ော အကျ ိွေး က်ရ ောက်မှုမျောွေး န င  ်၁၉၄၈ ခုန စ်မ စ၍ မမန်မောနိုငင်ံ၏ 

နိုငင်ရံ ွေးအမဖစ်မ န်မျောွေးကို နောွေးလည် ရဘောရပါက်လ င်”  ရေေါ်ရအောင ်န်ွေးစုကကည် 

န င  ် NLD တိုို့၏ လိမ်ညောမှုမျောွေးကို ရပေါ်လွင်ရစပါ ည်။ အောွေးနည်ွေးချက်မျောွေးစွော 

၇ှိ ိရ ော ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံဥပရေ   ိရနရ ောမ်ငောွေးလည်ွေး အမပ  ရဘောမဖင ် နိုငင်ရံတော် 

ကို တိုွေးတက်ရအောငလ်ုပ်ရ ောင ်နိုငရ် ော နညွ်ေးလမွ်ေးမျောွေးစွော  ိပါ ည်။ အရကကောင်ွေး 

မူကော ရေေါ်ရအောင် န်ွေးစုကကည် ကိုယ်တိုင၌်ပင ် အ ည်အချငွ်ေးမ  ိမခင်ွေးရကကောင ်ပင် 

မဖစ် ည်။  မန့်မောန ုံင့်ငံ၏ န ုံင့်ငံခ ်း ခလောကသ ုံို့ခ ြေမြေျမှှီကပင့်  စုံကကည့်သည့်  

ပခ ော့်ဖက့် ှင့်နယ့် professional အဆင ့် ှ  ှ အလုံပ့်မျော်း တစ့်ြေေါမျှမလုံပ့်ြေ  ဖ ်းပေါ။ 

သ မ၏အဓ ကအလုံပ့်မှော အ မ့် ှင့်မအလုံပ့်နှင ့် အြေျ  န့်ပ ုံင့််း ကခလ်းထ န့််း ခကျောင့််း 

ဆ ောမ အလုံပ့်ပင့် ဖစ့်သည့်။ ၂၀၁၅ ခုန စ် ရ  ွေးရကောက်ပွွဲ NLD အနိုင ်  ိမှုမတိုင်မ  

ရေေါ်ရအောင ်န်ွေးစုကကည်ကို ရထောက်ခံ ည ် နိုငင်မံခောွေး ောွေးမျောွေး ည်  ူမအောွေး 

နိုဘယ်လ်ပငမိ်ွေးချမ်ွေးရ ွေး ုအပါအဝင် ဂုဏ်ထွူေး ုမျောွေးစွောချ  ွေးမမြှင ်ခွဲ  ည်။  ူတိုို့ အရန 

န င  ် ရေေါ်ရအောင ်န်ွေးစုကကည်၏ ကိုယ် ည်ကိုယ်ရ ွွေးအ ည်ွေးအချငွ်ေးကို နောွေးလည် 

 ရဘောရပါက်လောရ ောအခါ နိုဘယ်ပငမိ်ွေးချမ်ွေးရ ွေး ုမ လွွဲ၍  ူမကိုရပွေးအပ် 

ခွဲ ရ ော ုမျောွေး အောွေးလံွုေးန ွေးပါွေးကို ရုပ် ိမ်ွေးပယ်ဖျက်ခွဲ ကက ည်။ နိုဘယ်ပငိမ်ွေးချမ်ွေးရ ွေး 

 ုကိ ု ရုပ ိ်မ်ွေးမခငွ်ေးန င ်ပက် တ်၍ အရလွေးအနက် ရ ွွေးရနွွေးမှုမျောွေးလည်ွေး မပ လုပ် 

ခွဲ  ည်။  ုိို့ရ ော ် ဤအမပ အမူ ည် ရေေါ်ရအောင ်န်ွေးစုကကည်ထက် ဤ 

ပငိမ်ွေးချမ်ွေးရ ွေး ု၏ ဂုဏ် ိကခောကို ပိုမုိထိခိုက်ရစလိမ ်မည်မဖစ် ည်။ 

ကမဘောကက ွေး ည် အစဥ်မမပတ်ရမပောင်ွေးလွဲတိုွေးတက်ရနပပ ွေး လောမည ်န စ် ုံွေး ယ်အတွငွ်ေး မဖစ်ပျက်မည ် 

အ ောမျောွေးန င  ်နိှုငွ်ေးယ ဉ်ပါက လွန်ခွဲ ရ ောအန စ် ုံွေး ယ်အတွင်ွေး ကျွှန်ပ်တိုို့ ရတွွဲ့ကကံ  

ခွဲ  ရ ောတိုွေးတက်မှုမျောွေးအောွေးလံုွေး ည် အရ ွေးမကက ွေးရတော ပါ။ မမန် န်ရ ောလူမှု 
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ရ ွေး၊ စ ွေးပွောွေးရ ွေး၊ နညွ်ေးပညော စရ ော ရမပောင်ွေးလွဲမှုမျောွေးရကကောင ် ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံ 

ဥပရေ ိုင ်ော ဥပရေမျောွေးကိုလည်ွေး မကကောခဏမပင် င ်န် လိအုပ်လိမ ်မည်မဖစ် 

 ည်။  င ်ရတောရ် ော အနောဂတ်န င ် ပတ် က်၍ ဖွွဲွဲ့စည်ွေးပံုအရမခခံဥပရေ ည် 

အလွန်ရကောင်ွေးမွန် န်လိုအပ်ပါ ည်။ မမန်မောနိုငင်ံ ည် လူဦွေးရ  ိုင ်ော ရမပောငွ်ေးလွဲ 

မူမျောွေးကို အကက ွေးအကျယ် ကကံ ရတွွဲ့ လိမ မ်ည် မဖစ် ည်။ မမန်မောမပည် ူမျောွေး ည် 

လူမျ ိွေးရ ွေးခွွဲမခောွေးမှု မ  ိကကပါ။ ၂၀၅၀ မပည ်န စ်တွင် ပမိ ွဲ့ကက ွေးမျောွေး  ိလမ်ွေးမျောွေးန င ် 

ယောဉ်အ ွောွေးအလောအရမခအရနမျောွေး တိုွေးတက်လော ည် န င အ်မ  Mestizos 

လူဦွေးရ  (မူ ငွ်ေးအ ုံွေးမပ မှု၊ ရတောင်အရမ ိကတွင် အင်ေ ွေးယန်ွေးန င ်စပိန်တိုို့ ရ ောရန ော 

မခငွ်ေး၊ ရခတ် စ်ပန်ွေးစကောွေး ရ ောရန ောရနရ ော လူမျ ိွေးရပါငွ်ေးစံုကိ ုိုလို ည်)  ည် 

 ိ ိ ော ောတိုွေးပွောွေးလောနိုငပ်ပ ွေး အဓိကနိုငင်ရံ ွေးအင်အောွေးစုမျောွေး မဖစ်လော ကကလိမ ် 

မည် မဖစ် ည်။ လူမျ ိွေးစုမျောွေး၏ အပျက် ရဘောရ ောင်ရ ော ရှုရထောင ် မျောွေး ည် 

လ င်မမန်စွော ရပျောက်ကွယ် ွောွေးလိမ ်မည် မဖစ် ည်။ အနောဂတ်ဖွွံဲ့ပဖိ ွေး တိုွေးတက် 

မှုန င ်ပတ် က်၍ လက်  ိအရမခအရနတွင် မည် ည ်အ ော ည် အလွန်အရ ွေးကက ွေး 

ရ ောမပဿနောမျောွေးမဖစ်ပပ ွေး၊ မည် ည ်အ ော ည် ရမဖ  င်ွေး၍ မ နိုင်ရ ော မပဿနော 

မျောွေးမဖစ်ရန ည်ကို ထည ် ွင်ွေးစဉ်ွေးစောွေးမခငွ်ေးမဖင ် အနောဂတ်အတွက် ကက  တင် 

ကောကွယ်မခငွ်ေးန င ် လောမည ် ၁၀ န စ်အတွင်ွေး  ိ ိ ော ော ရမပောငွ်ေးလွဲ  ွောွေးနိုငမ်ည် 

မဖစ် ည်။ မလိုအပ်ရ ော လူမှုရ ွေးတိုက်ခိုက်မှုမျောွေးကို အခွင ်ရကောင်ွေးယူပပ ွေး အမမတ် 

ထုတ်ရနရ ော မပဿနောဖန်တ ွေး ူမျောွေး ည် မကကောမ စဥ်ွေးစောွေးရတွွေးရခေါ် င်မခင် 

တက်ရ ော ူမျောွေး၏  နိ်ု့ကျင်ပယ်ထုတ်မခငွ်ေးမျောွေးကို ခံ လိမ ်မည် မဖစ် ည်။ 

စ ွေးပွောွေးရ ွေးလုပ်ငန်ွေးမျောွေး ဖွံွဲ့ပဖိ ွေးတိုွေးတက်လော ည်န င အ်မ  အစိုွေး ၏ လုပ်ငန်ွေးလည် 

ပတ်မှုနညွ်ေးလမွ်ေးမျောွေး ည်လည်ွေး  ိုက်ဘောနည်ွေးပညောမျောွေးကို အ ုံွေးမပ လောမည် 

မဖစ် ည်။ ရကောငွ်ေးမွန်ရ ောပညောရ ွေး ိုင် ော အခွင ်အလမ်ွေးမျောွေး န င  ် စ ွေးပွောွေးရ ွေး 

တိုွေးတက်မူ  ိုင် ောအခွင ်အလမ်ွေးမျောွေး ပိုမုိမျောွေးမပောွေးလောလိမ ်မည် မဖစ် ည်။ 
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လောမည  ်၂၀၃၀ ခုန စ်တွင် မမန်မောနိုငင်ံ၏ အမိ်န ွေးချင်ွေးမဖစ်ရ ော တရုတ်နိုင်င ံည် ကမဘော အမမင ် ံုွေး 

ဂျ  ေ ပ  GDP ကို ည်မ န်ွေးထောွေးပပ ွေး ကမဘောရပေါ်တွင် ဂျ  ေ ပ  GDP အမမင ် ံုွေး ရန ော ုိို့ 

ရ ောက ် ိ န်  ည ် ယ်ထောွေး ည်။ (YouTube video:  1 Einar Tangen, China 

Emerging as Global Power;  2China Plan to Moon, Mars.) တရုတ်နိုငင်ံ ည် 

လကမဘောရပေါ်တွင် စ ွေးပွောွေးရ ွေးမျောွေးလုပ်ရ ောင်  န်စ စဉ်ရနကက  ည်။ ကမဘောရပေါ်တွင် 

ဖွံွဲ့ပဖိ ွေးတိုွေးတက်မူ အမမန် ံုွေးမဖစ် ည ် တရုတ်နိုင်င၏ံ အမှုရ ောင် အ ော  ိ အမျောွေးစု 

၏ ပညောအ ည်အချငွ်ေးမ ော အနည်ွေး ံုွေး ဘွွဲွဲ့န စ်ခုကိုင်ရ ောငထ်ောွေး ူမျောွေး မဖစ်ကကပပ ွေး၊ 

ဘွွဲွဲ့တစ်ခု ော ကိုငရ် ောင် ူမျောွေး ည် မျောွေးရ ောအောွေးမဖင ် အငဂ်ျင်န ယောန င ် 

 က် ိုငရ် ော ဘွွဲွဲ့မျောွေးမဖစ်ကက ည်။ ၎င်ွေးတိုို့ကိ ုအစိုွေး  ောထူွေးမျောွေး ုိို့  ောထူွေးတိုွေးမမြှင ် 

မခငွ်ေးမမပ မ  ရ  ွေးဥ ွေးစွော  စ မံကိန်ွေးန င ်ပက် တ်ရ ော စ မံခနိ်ု့ခွွဲမှုအရတွွဲ့ အကကံ  

မျောွေးစွော  ိထောွေး  မည်မဖစ် ည်။ YouTube video:  3Road and Belt. 

အောဏော  င်စနစ် အမျ ိွေးမျ ိွေးကိုမဖတ် န်ွေးလောချနိ်မ စ၍ မမန်မော တပ်မရတောန် င ် အ ပ်ဘက်နိုငင်ရံ ွေး 

ရခါင်ွေးရ ောငမ်ျောွေး၏ အရတွွေးအရခေါ်ပါဝင်ရန ည ် ယဉ်ရကျွေးမှုမျောွေး ည် တိုွေးတက် 

မှု လံွုေးဝ မ  ိခွဲ ရပ။ လက်  ိအစိုွေး  အကက ွေးတန်ွေး ောထွူေးမျောွေးယူထောွေးကကရ ော ရေေါ် 

ရအောင် န်ွေးစုကကည်၏ NLD အဖွွဲွဲ့ဝင်အမျောွေးစု ည် အ ည်အမခငွ်ေးညံ ဖျငွ်ေးပပ ွေး  

စ မံကိန်ွေးကက ွေးမျောွေးကို စ မံခနိ်ု့ခွွဲ ည ် အရတွွဲ့အကကံ မျောွေးလည်ွေး လံွုေးဝမ  ိခွဲ ရပ။ ၎င်ွေးတိုို့ 

ကျွမ်ွေးကျင် ည ်တစ်ခုတည်ွေးရ ောအ ောမ ော အ ံုွေးမ  ိမငငွ်ေးပွောွေး တိုက်ခိုက်မခင်ွေး 

ပင်မဖစ် ည်။ 

လက်  ိအချနိ်တွင် အကက ွေးမောွေး ံုွေးရမွေးခွန်ွေးမ ော မမန်မောမပည် ူလူထုမျောွေးအရနမဖင ် ယခ ချနိ်မ စ၍ 

အနောဂတ်ရအောငမ်မင်မူမျောွေးကို အတူတကွ စွတ်ခူွေးနိုငက်ကမည်ရလော? စစ်တပ်န င ် 

NLD အစိုွေး မျောွေး ည် အပု်ချ ပ် ူမျောွေး ောမဖစ်ပပ ွေး မည် ည ်တိုွေးတက်မှုမ  

                                                           

1 https://www.youtube.com/watch?v=lRZQ7LQnxhk 
2  https://www.youtube.com/watch?v=tAmMvk5ktdk  
3 https://www.youtube.com/watch?v=1b4U_lUvKGU 

https://www.youtube.com/watch?v=lRZQ7LQnxhk
https://www.youtube.com/watch?v=tAmMvk5ktdk
https://www.youtube.com/watch?v=1b4U_lUvKGU
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မရဖေ်ာရ ောင်နိုငရ် ောရကကောင ်  ညွနိ်ု့ရပါင်ွေးအစိုွေး  ဖွွဲွဲ့စည်ွေးနိုင် ရ ွေးအတွက် မမန်မော 

မပည် ူလူထုမျောွေး အရနမဖင ် တိုင်ွေး ငွ်ေး ောွေးပါတ မျောွေးန င  ်ပါတ ငယ်မျောွေးကို မွဲရပွေး င ် 

ပါ ည်။ လက်  ိနိုင်ငံရ ွေးအရမခအရနအ  ပါတ ကိုကကည ်၍ မွဲရပွေးမခငွ်ေး ည် 

ရကောင်ွေးရ ော စိတ်ကူွေးမဟုတ်နိုင်ရပ။  

လောမည ် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘော ရ  ွေးရကောက်ပွွဲတွင် မပည် ူမပည် ောွေးမျောွေး၏ အရကောငွ်ေး ံုွေးရ  ွေးချယ်မှုမ ော 

ပါတ ကိုမကကည်ဘွဲ အရကောင်ွေး ံုွေးန င  ် အ ည်အချင်ွေး အမပည ်ဝ ံုွေးရ ော ကိုယ်စောွေး 

လ ယ်ရလောငွ်ေးမျောွေးအောွေး ရိွုေး ောွေးစွောမွဲရပွေးမခင်ွေး ပင်မဖစ် ည်။  ိုလိ ုည်မ ော 

ေ မိုကရ စ  အမည်ခံ ောမဖစ်ရ ော အကျင ်စ ိတတယုိယွငွ်ေးပျက် စ ွေးပပ ွေး ေ မိုကရ စ  

အရယောင်ရ ောင် ူမျောွေးကို လံွုေးဝ ည်ွေးခံမခငွ်ေးမမပ ဘွဲ နိုငင်ရံ ွေးရခါင်ွေးရ ောင်မှု 

အတွက် မ င ်ရတော် ူမျောွေးကို မွဲမရပွေးမခငွ်ေးမဖင ် ဖယ်ထုပ် မည် မဖစ် ည်။ 

အကယ်၍ ရ  ွေးရကောက်ပွွဲ လေ်မျောွေး ည် ပါတ ငယ်မျောွေးအတွက် အဓပိပါယ် 

အကျ ိွေး က်ရ ောကမ်ှု  ိရ ော ညွနိ်ု့ရပါငွ်ေးအဖွွဲွဲ့ ဖွွဲွဲ့စညွ်ေးနိုင်လ င်၊ ၎င်ွေးတိုို့အရနမဖင ် 

ကိုယ်ပိုငအ်ုပ်ချ ပ်ခွင ်   ိရ ောအစိုွေး မဟုတ် ရ  ွဲ့   က် ိုင ်ော အောဏော  ိ ူမျောွေး 

န င  ် ညြှိနိှုင်ွေးတိုငပ်င်ပပ ွေး လိအုပ်ရ ော ဥပရေမပ မပင်ရ ွေး န င  ် ရမပောင်ွေးလွဲမှုမျောွေး 

မပ လုပ်နိုငမ်ည်မဖစ် ည်။ အကယ်၍ ၂၀၂၀ လွှတ်ရတော ် အမတ်အ စ်မျောွေး ည် 

မ န်ကန်ရ ောအရတွွေးအရခေါ်မျောွေးန င ် ည်မ န်ွေးချက်မျောွေး  ိပါက ၎ငွ်ေးတိုို့ ည် နိုငင်ံကို 

အရစခံနိုင်ပပ ွေး မပည် ူလူထုမျောွေးအရပေါ် ပိုမုိရကောင်ွေးမွန်စွော အရလွေးရပွေး လုပ်ရ ောင် 

နိုငမ်ည်မဖစ် ည်။ ၎င်ွေးတိုို့ ည်လည်ွေး ရ  ွေးရကောက်ပွွဲအတွက် ယဉ်ရကျွေးမှု၊ 

ပညောရ ွေးန င  ် စ ွေးပွောွေးရ ွေးဖွံွဲ့ပဖိ ွေးတိုွေးတက်မှုအတွက် လုပ်ရ ောင ်မည်မျောွေးကို   င်ွေး 

လင်ွေးရ ော အစ အစဉ်စ မံချကမ်ျောွေး   ိ မည်မဖစ် ည်။ အကယ်၍ ၎ငွ်ေးတိုို့၏ 

လိမ်ညောလ ည ်စောွေးတက်ရ ော ပါတ ရခါငွ်ေးရ ောငမ်ျောွေး ည် တ ောွေးဥပရေစိုွေးမိုွေးမှုကို 

အရလွေးမရပွေးပါက မကကောမ ပင ် ပါတ အတွငွ်ေး  နိ်ု့ကျငပ်ုန်ကန်မူမျောွေးန င ် ော 

 င် ိုင်ရန လိမ ်မည် မဖစ် ည်။  
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ဗိုလ်ချ ပ်ရအောင် န်ွေး ည်လည်ွေး ကျွန်ပတ်ိုို့ ချစ်မမတ်နိုွေး  ည ်တိုငွ်ေးမပည်၏ လက်  ိချ ိွဲ့ယွင်ွေး 

ပျက်စ ွေးရနရ ော မမန်မော နိုငင်ရံ ွေးစနစ်အောွေး အမမန်အ ံုွေး တ်ရစလိပုပ ွေး၊ မမန်မော 

မပည် ူမျောွေးအရနမဖင ် ဖွံွဲ့ပဖိ ွေးတိုွေးတက်ရ ောတိုငွ်ေးမပည် စ်အတွင်ွေး  ရပျော ်ွှေငရ် ော 

ဘဝမျောွေးမဖင ် မပည ်ဝစွော ရနထိုင်နိုင်ပါလိမ ်မည်ဟု ရမ ော်လင ်ပါ ည်။ 

  


