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| ပြု�ုစုုရေး�းသားး�သူူ - စော�ာရှိုုင်း
� �း ကိုုကို
� လွ
ု� င််
ွ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီများ�း� အကြော��ာင်းး�မပြော��ာခင််
ဗမာာမဟုုတ််တဲ့့� ကျျနော်�်�တို့့�� တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�တွေ�ေကိုု� ဦးးစွာာ�

ပထမ အစချီီ�ပြော��ာချျင််တဲ့့� အကြော��ာင်းး� အရာာကတော့�့� လက််ရှိိ�
အာာဏာာရပါါတီီရဲ့့� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေထဲဲက တစ််ဦးးဖြ�စ််တဲ့့�

ဒုုဥက္ကကဌ (၂) ဒေါ�ါက််တာာဇော်�်�မြ�င့််�မော�ာင််က စက််တင််ဘာာလ
၈ ရက််နေ့�့မှာာ� မဇ္ဈိိ �မ မီီဒီီယာာ ပြော��ာသွားး��တဲ့့� စကားး�လေး�း
ဖြ�စ််ပါါတယ််။

“တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီတွေ�ကို
ေ �ု မဲဲပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အခွွင့််�
အရေး�း ပိုု�ရလာာမယ််ဆို�တာာ
ု
မဟုုတ််ဘူးး�၊ တိုုင်း
� �ရ
း င်းး�သားး�
ပါါတီီတွေ�အ
ေ နေ�နဲ့့� မဲဲပိုု�ရလည်းး� ၂၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�ပြီး�း�
သားး�ဖြ�စ််တဲ့့� တပ််မတော်�်�ကနေ� လုုပ််ချျင််တာာ လုုပ််လို့့��
ရသွားး��မယ််….ဒါါကြော��ာင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တွေ�ေအနေ�နဲ့့�
NLD လက််အော�ာက််ခံံကနေ� အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေ ရနိုု�င််
တယ််ဆိုု�တာာ နား�းလည််ဖို့့��လိုု�တယ််” လို့့�� ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�
ပါါတယ််။

ဒီီပြော��ာဆိုုမှုု
� မတိုု�င််ခင််ကလည်းး� ဧရာာဝတီီသတင်းး�ဌာာန
ကနေ� ဇွွန််လ ၂ဝ ရက််နေ့�့မှာာ� “သူူအနေ�နှှင့််� ဘယ််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နဲ့့�မှှ မဟာာမိိတ််ဖွဲ့့��စရာာမလိုုဘူး
� း�၊ NLD
တစ််ခုုထဲနဲ့့
ဲ � အစိုးး��ရပြ�န််ဖွဲ့့��နိုု�င််အော�ာင််ပဲဲ ကြိုး�း��စား�းသွားး��မယ််”
ဆိုုတဲ့
� ့� စကားး�ကိုု� ပြော��ာခဲ့့ပါ
� ါတယ််။

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔
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ဒါါကိုု� အရှေ့�့�အနော�ာက််ထားး�ပြီး�း� ကော�ာက််ယူူကြ�ည့််�မယ််ဆို�ရ
ု င်် အမှှန််တကယ််ပဲဲ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ပါါတီီတွေ�ေနဲ့့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူထုုအသီးး�သီးး�ဟာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ခုုကိုု� လက််ခံံရရှိိ�လိုက််ပြီ�
�ု
ဆို
ီ တာ
ု� ာ
ပဲဲ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ အထူးး�သဖြ�င့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအရ သမိုု�င်းး�အစဉ််အလာာကြီး�း�မား�းတဲ့့� လူူမျိုး�း��တွေ�ေအဖို့့��
ဆိုု�ရင်် တစိိမ့််�စိိမ့််�တွေး�း�ရင်် ပိုု�လို့့�တော�ာင်် ခံံပြ�င်းး�စရာာကော�ာင်းး�လှှပါါတယ််။

သမိုု�င်းး�အစဉ််အလာာအရ ကိုု�ယ််ပို�င််ပြ�ဌာ
ု
ာန်းး�ခွွင့််�ဆိုု�တာာကိုု� အစဉ််တစိုုက််
� ဦးးတည််ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာ

ခဲ့့တဲ့
� ့� လူူမျိုး�း��တွေ�ေဆိုုတာ
� ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စရာာ မလိုုသလို
�
၊ု� မပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရင််လည်းး� တပ််မတော်�်�ရဲ့့� ပြု�ုသမျှှ
နုုရမယ့််�သူူတွေ�ေပါါလို့့�� အထင််သေး�းခြ�င်းး� ခံံရတာာ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒါါဟာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ထုု
အားး�လုံးး��ကိုု� တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� စိိန််ခေါ်�်လိုုက််တယ််လို့့
�
�လည်းး� ပြော��ာလို့့��ရပါါတယ််။

အစဉ််တစိုုက််
� သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် နည်းး�လမ်းး�မျိုး�း��စုံံ�နဲ့့� ကိုုယ့််�
� အမျိုး�း��သားး�တန်းး�တူူရေး�း

ပန်းး�တိုုင််ဆီ
�
ီ သွားး��နေ�တဲ့့ခ
� ရီးး�အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတွေ�ေကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တစ််ပွဲဲ�ထဲဲနဲ့့� စိိန််ခေါ်�်

လိုု�က််တာာ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒါါကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီတွေ�ေအနေ�နဲ့့�ရော�ာ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််သူူ

လူူထုု တစ််ရပ််လုံးး��အနေ�နဲ့့�ပါါ ပြ�န််သုံးး��သပ်် ဖို့့�� လိုု�ပါါပြီ�ီ။ ကျျနော်�်�တို့့��ဖြ�တ််သန်းး�ခဲ့့တဲ့
� ့� သမိုု�င်းး�ဟာာ

ဒီီလိုု�အပြော��ာခံံဖို့့� သက််သက််လားး�ဆိုုတာ
� ာပါါ။ ဒါါတွေ�ေကိုု� ရှုုထော�ာင့််�ပေါ�ါင်းး�စုံံက
� သုံးး��သပ််ကြ�ည့််�ရ
အော�ာင််ပါါ။

2008 zGJYpnf;ykH tajccHOya'ESifh
wkdif;&if;om;vlrsKd;rsm; tcGifhta&;
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� ရှုုထော�ာင့််�တစ််ချို့့���ကနေ� ကြ�ည့််�ပြ�ပါါမယ််။ ဒီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံ

ဥပဒေ�မှာာ� တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�တွေ�ေအတွွက်် အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေ ပေး�းထားး�တယ််ဆိုုတာ
� ာ အပြု�ုသဘော�ာ
ဆော�ာင်် မြ�င််လို့့�ရ
� ပါါတယ််။ ဥပမာာ - စာာပေ�ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုုင််ရာ
� ာ အခွွင့််�အရေး�း၊ နိုုင််ငံ
� တစ််ဝှှမ်း
ံ
�း လုံးး��ရဲ့့�
စုုစုုပေါ�ါင်းး� လူူဦးးရေ�ရဲ့့� ၀.၁ ရာာခိုုင််နှုုန်း
�
း�ရှိိ�ရင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း� ပေး�းထားး�တာာတွေ�ေ

ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒါါဟာာ အစဉ််တစိုုက််
� အမျိုး�း��သားး�တန်းး�တူူရေး�းနှှင့််� ကိုုယ််ပို
�
င််အုုပ််ချုု
ု�
�ပ််ခွွင့််�နဲ့�့ နှိုုင်း
� �း ဆ
မယ််ဆိုု� အများ�း�ကြီး�း� သေး�းငယ််ပါါသေး�းတယ််။

ဒီီတော့�့� တကယ််ပေး�းအပ််ဖို့့�� လိုုအ
� ပ််နေ�တဲ့့� အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေ ဖြ�စ််တဲ့့� ဥပဒေ�ပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊

တရား�းစီီရင််ရေး�း အစရှိိ�တဲ့့� မဏ္ဍိုု�င််တွေ�ေကိုု� ကြ�ည့််�လိုုက််
� ပါါ။ ဥပမာာ - ရခိုုင််
� ပါါတီီတွေ�ေဆိုု� ပြ�ည််နယ််

လုံးး��နီးး�ပါးး�နိုုင််ပေ�မဲ့
�
့� အနိုုင််
� ရပါါတီီကြီး�း� ကြ�ည််ဖြူ�ူတဲ့့သူ
� ကပဲဲ
ူ
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် ဖြ�စ််ခဲ့့ပါ
� ါတယ််။ ဒါါဖြ�င့််�ရင််

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် ဖြု�ုတ််နိုုင််
� ၊ခန့််�နိုု�င််ခြ�င်းး�အာာဏာာနှှင့််� အစိုးး��ရဖွဲ့့��ခွွင့််�အာာဏာာကိုု�ပါါ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလို့့��
ပြော��ာတဲ့့� အစိုးး��ရပဲဲ ထိိန်းး�ချုု�ပ််နေ�နိုုင််
� ပါါတယ််။
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wjcm;Oya'jyKa&;eJY w&m;pD&ifa&;awGudkyJ Munfhyg/
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�က ပြ�ဌာာန်းး�တဲ့့� လော�ာင်းး�ကစား�းဥပဒေ�တွေ�ေ၊ နိုုင််ငံ
� ခြား�း
ံ � ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု ဥပဒေ�တွေ�ေနဲ့့�
လော�ာင်းး�ကစား�း မြို့�့��တော်�်�တွေ�ေအဖြ�စ်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�ခံံနေ�ရတာာပဲဲကြ�ည့််�ပါါ။

ဒါါဟာာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေခံံဥပဒေ�ရဲ့့� ပေး�းထားး�ချျက််တွေ�ေကြော��ာင့််� ဖြ�စ််လာာတာာပါါ။ ဒီီအခြေ�ေ အနေ�တွေ�ေဟာာ ကိုု�ယ့််�အမျိုး�း��သားး�
ရည်းး�မှှန်းး�ချျက်် ပန်းး�တိုုင််တွေ�ေရဲ့
�
့� မှှတ််တိုု�င််တွေ�ေလားး�ဆိုု�ရင်် မဟုုတ််သေး�းဘူးး�လို့့��ပဲဲ ဆိုု�နိုု�င််ပါါတယ််။

နော�ာက််ဆုံးး��ကုုန််ကုုန််ပြော��ာရရင်် ကိုုယ့််�ရဲ့
�
့�ရပ််ကွွက််ထဲဲက ကိုု�ယ််တင််ထားး�တဲ့့� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကိုုတော�
�
ာင်် ဗဟိုု�

အစိုးး��ရက ခန့််�ထားး�တဲ့့� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��က ဖြု�ုတ််ခွွင့််�၊ ခန့််�ခွွင့််� ရှိိ�နေ�တာာဟာာ အင််မတန်် ရင််လေး�းစရာာ
ကော�ာင်းး�ပါါတယ််။

vuf&Sdtcif;tusif;ESifh EkdifiHa&; tiftm;pkrsm;
လက််ရှိိနို
� င််ငံ
ု� ရေး�း
ံ
အခင်းး�အကျျင်းး�ကိုု� ပြ�န််ကြ�ည့််�ရင်် ခေ�တ််အဆက််ဆက််ကတည်းး� နိုုင််ငံ
� တော်�်�ဘဏ္ဍာ
ံ
ာသုံးး��ပြီး�း�

အင််အားး�ကိုု� တည််ဆော�ာက််လာာတဲ့့� တပ််မတော်�်�၊ လူူများ�း�စုု လူူမျိုး�း��စုုရဲ့့� ထော�ာက််ခံံမှုုနဲ့့� ရပ််တည််နေ�တဲ့့�

အာာဏာာရပါါတီီနှှင့််� သမိုု�င်းး�အစဉ််အလာာအရ ကိုု�ယ့််�စရိုက််လက္ခ
�ု
ခဏာာနဲ့့� ကိုု�ယ််ရပ််တည််လာာတဲ့့၊� ကိုု�ယ််ပို�င််
ု
ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� လိုုလားး
�
�တဲ့့� ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး� သားး�လူူမျိုး�း��တွေ�ေဆိုု�ပြီး�း� (၃)ခုု ခွဲဲ�မြ�င််နိုု�င််ပါါတယ််။

ပထမအင််အားး�စုုဖြ�စ််တဲ့့� တပ််မတော်�်�ဟာာ လက််နက််အားး�ကိုးး��နဲ့့� နိုုင််ငံ
� ံကို�ု ထိိန်းး�သိိမ်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့တာ
� ာ ကာာလ
အရှှည််ကြာ�ာဆုံးး��နဲ့့� အင််အားး�အကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််နေ�ပါါတယ််။ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ စစ််ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံဟာ
� ာ
သူ့့�ရဲ့့� ဥပဒေ�ပြ�င််ပကနေ� သူူတည််ဆော�ာက််ထားး�နိုုင််တဲ့
�
့� အခြေ�ေအနေ�တွေ�ေ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒါါကိုု� ရေ�ရှှည််မှာာ�

သူ့့�အနေ�နဲ့့� ဆက််ထိိန်းး�သွားး��ချျင််တဲ့့ဆန္ဒ
�
ဒ ရှိိ�နေ�ပါါတယ််။ ဒါါတွေ�ေကိုု� ထိိပါးး�လာာရင်် အမြဲ�ဲဆိုုသလို
�
�ု ကာာကွွယ််
နေ�မှာာ� ဖြ�စ််ပါါတယ််။

လက််ရှိိ� အာာဏာာရနိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီနဲ့့� ဗမာာပါါတီီတွေ�ေကိုု� ကြ�ည့််�ရင််လည်းး� လက််ရှိိ�ရနေ�တဲ့့� အနေ�အထားး�ဟာာ
၂၀၁၅ ခုုနှှစ််က ဗမာာမဟုုတ််တဲ့့� တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�တွေ�ေရဲ့့� အပြော��ာင်းး�အလဲဲအတွွက််ဆိုပြီးု� �း� ယုံံကြ�ည််စွာာ�
�
အပ််နှှင်းး�
လိုု�က််တဲ့့� ဆန္ဒဒမဲဲတွေ�ေကိုု� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းလုုပ််နေ�တဲ့့အ
� ပြ�င်် ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တွေ�ေအပေါ်�်မှာာ�

ပိုု�မော�ာက််မာာလာာပါါတယ််။ ချျယ််လှှယ််ချျင််တိုု�င်းး�ချျယ််လှှယ််နေ�ပေ�မဲ့့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ််တွေ�ေနဲ့့� လူူမျိုး�း��
တွေ�ေရဲ့့� အခွွင့််�အရေး�းကိုု� မည််ကာာမတ္တတမျှှ လုုပ််ပေး�းပြီး�း� နိုုင််ငံ
� ံတော်�်�အာာဏာာစက််ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�

သွားး��နိုုင််တဲ့
�
့� ဆန္ဒဒကိုု�ပဲဲ မြ�င််ရပါါတယ််။

ဒီီနေ�ရာာမှာာ� ဗမာာမဟုုတ််သော�ာ တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�တွေ�ေဟာာ လူူဦးးရေ�ကွာာ�ဟမှုု၊ ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ရဲ့့� ဒဏ််၊ စီးး�ပွား��းရေး�း
အရ ကြွ�ယ််
ွ ဝချျမ်းး�သာာမှုုတွေ�ေဟာာ ခေ�တ််အဆက််အဆက်် ကြီး�း�မား�းတဲ့့� ကွာာ�ဟချျက််တွေ�ေ ရှိိ�နေ�ပါါတယ််။ ဒီီလိုု�
ကွာာ�ဟမှုုတွေ�ေဟာာ မိိမိိတို့့��အပြ�စ်် မဟုုတ််ဘဲဲ SNLD ပါါတီီရဲ့့� အထွေ�ေထွေ�ေအတွွင်းး�ရေး�းမှူးး�� တစ််ခါါကပြော��ာခဲ့့�

ဖူးး�သလိုု� တစ််သက််လုံးး�� ခြေ�ေထော�ာက််ရိုု�က််ချိုး�း��လာာပြီး�း�မှှ အပြေး��းပြို�ု�င််ရအော�ာင််လို့့�� ခေါ်�်သလိုု� အခြေ�ေအနေ�ကိုု�
ရင််ဆိုုင််နေ
� �ရတာာပါါ။

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔
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၂၀၁၀ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွေ�ေကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ကြ�ည့််�ပါါမယ််။ ၂၀၁၀
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ဟာာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ကိုု� အသက််သွွင်းး�ဖို့့��နဲ့့� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ဒီီမို�ကရေ�စီ
ု
ီ

(Electoral Democracy) ကိုု� အယော�ာင််ပြ� ဖွွင့််�ဖို့့�အတွွက်် အစချီီ�တဲ့့� ပွဲဲ�သာာဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒီီပွဲဲ�မှာာ�လည်းး�

USDP အစိုးး��ရက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီတွေ�ေကိုု� အိိမ််ဖြ�ည့််�ဖို့့�� သဘော�ာနဲ့့� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ထဲဲ ထည့််�ခဲ့့�ပါါတယ််။
၂၀၁၅ ရော�ာက််လာာတဲ့့အ
� ခါါမှာာ� လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တွေ�ေဟာာ လက််ရှိိ�အာာဏာာရ NLD ပါါတီီကို�ု

တစ််နိုုင််ငံ
� ံလုံးး�� အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််ဖို့့�� မဲ့့�ထည့််�ခဲ့့�ရပါါတယ််။

စင််စစ််အားး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတွေ�ေဟာာ မိိမိိတို့့��ရဲ့့� လူူထုုအတွွက်် ကိုုယ််စား�းပြု�ုမှုုနဲ့
�
့� အကျိုးး���

အတွွက်် ရပ််တည််ချျက််ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�အစွွမ်းး�ပြ�နိုုင််ဖို့့
� � အခွွင့််�အရေး�းမရခဲ့့သေး�း
�
ပါါဘူးး�။ ဒါါကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီတွေ�ေအနေ�နဲ့့� မိိမိိရဲ့့� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််လူထုုသိိအော�
ူ
ာင်် သဘော�ာပေါ�ါက််အော�ာင်် ပြော��ာပြ�နိုုင််
� ရပါါမယ််။

မိိမိိတို့့�� ပါါတီီတွေ�ေအနေ�နဲ့့� မစွွမ်း�း တာာမဟုုတ််ဘဲဲ အစွွမ်းး�ပြ�ခွွင့််� မရသေး�းဘူးး�ဆိုု�တာာကိုု� သိိအော�ာင်် အရင််

လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါမယ််။

ဒီ့့�အပြ�င်် မိိမိိတို့့�� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီတွေ�ေအနေ�နဲ့့� အမှှန််တကယ််ပဲဲ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွမ်း
ွ း�ရှိိ�အော�ာင်် ပြ�င််ဆင််

နိုုင််
� ရပါါမယ််။ မိိမိိလူူထုုရဲ့့� ဆန္ဒဒကို�ု သိိမ်းး�ယူူနိုင််ရုံ
ု� နဲ့
ံ� ့� မပြီး�း�သေး�းဘဲဲ မိိမိိတို့့�� လေး�းနက််တဲ့့� ရူူပါါရုံံ� (vision)တွေ�ေနဲ့့�

မူူဝါါဒလမ်းး�စဉ််တွေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််နိုု�င််စွွမ်းး� ရှိိ�ရပါါမယ််။ ဥပမာာ - ကရင််တွေ�ေဟာာ ကရင််ဖြ�စ််လို့့�� မဲဲပေး�းရ
တယ်် မဟုုတ််ဘဲဲ မိိမိိတို့့��ဟာာ အမှှန််တကယ်် အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််စွမ်း
ွ း�၊ မူူဝါါဒချျမှှတ််နိုုင််စွ
� မ်း
ွ း�၊ အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�နိုု�င််စွွမ်းး�တွေ�ေရှိိ�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�ချျပြ�နိုု�င််ဖို့့� လိုု�ပါါတယ််။

tem*wftwGuf vkyfief;wmrsm;
လက််ရှိိ� တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�ပါါတီီတွေ�ေအနေ�နဲ့့� လာာမယ့််�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�တွေ�ေ အသီးး�သီးး�

ထုုတ််ပြ�န််ထားး� နိုုင််ကြ�
�
ပါါတယ််။ သို့့�သော်�်�
�
အားး�လုံးး��ဟာာ ယေ�ဘုုယျျအနေ�နဲ့့� ဖက််ဒရယ််စနစ််တွေ�ေ၊ ဒီီမိုကရေ�စီ
ု�
ီ
တွေ�ေကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မယ််။ မိိမိိလူူထုုအခွွင့််�အရေး�းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််မယ််၊ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းတွေ�ေ လုုပ််မယ််။
စသဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ကြ�ပါါတယ််။ ဒီီအရာာကိုု� တွေ�ေကိုု� ဘယ််လိုုစနစ််တကျျ
�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဖို့့��
ရည််မှှန်းး�ချျက််ပန်းး�တိုုင််တွေ�ေ
�
၊ ဗျူူ�ဟာာတွေ�ေ၊ မူူဝါါဒတွေ�ေ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မယ့််� နည်းး�လမ်းး�တွေ�ေကိုု�

ဖော်�်�ထုုတ််ချျပြ�နိုုင််
� ရပါါမယ််။ ဒါါတွေ�ေကိုု� ချျပြ�တယ််လို့့�� ဆိုုတဲ့
� ့�အခါါမှာာ� မိိမိိတို့့�� အမျိုး�း��သားး� ရည််မှှန်းး�ချျက််

ပန်းး�တိုုင််တွေ�ေ
�
ကိုု� ဘယ််လိုုဆင့််�ကဲဲ
�
ပံ့့�ပိုးး��နိုုင််မယ််ဆို
�
တာ
�ု ာကိုု�လည်းး� ရှှင်းး�လင်းး�ပြော��ာပြ�နိုု�င််ရပါါမယ််။ ဒါါတွေ�ေကိုု�

လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််ဖို့့
� � အချျက်် (၃) ချျက််လော�ာက််ကိုု� ရေ�ရှှည််မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ထားး�ပြီး�း� လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််
� ရပါါမယ််။

1/ &nfrSef;csufyef;wkdif
csrSwfjcif;
(Set Your Vision)
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(Change Your Strategy)
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(Outline Your Policy Platform)

1/ &nfrSef;csuf yef;wkdif csrSwfjcif; (Set Your Vision)
တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ရဲ့့� ရည််မှှန်းး�ချျက််နဲ့့� ရပ််တည််ချျက််ဟာာ မိိမိိတို့့�� လူူမျိုး�း��အခွွင့််�အရေး�းကိုု� စတင််ဖော်�်�ထုုတ််စဉ််
ကတည်းး�က မခေ�ခဲ့့ပါ
� ါဘူးး�။ မိိမိိလူူမျိုး�း��ဟာာ တခြား�း�လူူမျိုး�း��ကိုု� အနိုု�င််မကျျင့််�သလို�၊ု အနိုု�င််ကျျင့််�လာာရင််လည်းး�

ငုံ့့��မခံံတဲ့့� မူူဝါါဒနဲ့့� ရပ််တည််ခဲ့့တာ
� ာ ပါါ။ ဒါါကြော��ာင့််� ယခုုအချိိ�န််မှာာ� လူူမျိုး�း��ကြီး�း�တစ််မျိုး�း��၊ ပါါတီီကြီး�း�တစ််ပါါတီီက
အရာာရာာအားး�လုံးး�� သူူပဲဲ မြ�င််နိုုင််တယ််
�
စီီမံပေး�း
ံ နိုုင််
� မယ််ဆိုုတဲ့
� ့� ထင််ကြေး��းတွေ�ေကိုု� ချေ�ေဖျျက််ဖို့့�အ
� တွွက်် ကျျနော်�်�

တို့့��ရဲ့့� ရည််မှှန်းး�ချျက််တွေ�ေ၊ ပန်းး�တိုုင််တွေ�ေဟာ
�
ာ ပိုု�ပြီး�း� ကြီး�း�ကျျယ််ခမ်းး� နား�းကြော��ာင်းး� သက််သေ�ပြ�ဖို့့��လိုု�ပါါတယ််။
ဒါါကြော��ာင့််� တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�ပါါတီီတွေ�ေအနေ�နဲ့့� လိုုလားး
� �တဲ့့� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြီး�း�ဟာာ ဘယ််လိုုပုံ
� စံ
ံ� ဖြံ �စ််သင့််�တယ််။

မိိမိိတို့့�� ကိုု�ယ််ပို�င််
ု ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�ဟာာ မိိမိိတို့့��လူူမျိူး�း��တွေ�ေ ရှိိ�တဲ့့�နေ�ရာာတိုု�င်းး�မှာာ� ဘယ််လိုု�ရှိိ�ရမယ််ဆိုုတာ
� ာကိုု�

သတ််မှှတ််ရပါါမယ််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ဝှှမ်းး�လုံးး��ဟာာ ဘယ််လိုု� အခြေ�ေခံံသင့််�တယ််၊ မိိမိိတို့့��ဟာာ တစ််မျိုး�း��ထဲဲ
အရေး�းသာာမက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ဝှှမ်းး�အလုံးး��အတွွက််နဲ့ပါ
�့ ါ ကိုုက််ညီ
�
အော�
ီ ာင်် စဉ်းး�စား�းထားး�နိုုင််တယ််ဆို
�
တာ
ု� ာကိုု�
မိိမိိလူူထုုနဲ့့�သက််ဆိုုင််ရာ
� ာ နိုု�င််ငံံရေး�းမဟာာမိိတ််တို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း� ညီီညီညွှ
ီ ှတ််ညွှှတ်် ချျမှှတ််နိုုင််
� ရပါါမယ််။

2/ r[mAsL[majymif;vJjcif; (Change Your Strategy)
ဗျူူ�ဟာာတွေ�ေကိုု�လည်းး� ပြု�ုပြ�င််ရပါါမယ််။ ကျျနော်�်�တို့့��အနေ�နဲ့့� ယခင်် လူူမျိုး�း��တူူချျင်းး�မို့့��လို့့� မဲဲထည့််�ပါါဆိုု�တာာနဲ့့�
မလုံံ�လော�ာက််ဘဲဲ မိိမိိတို့့��ပါါတီီတွေ�ေအနေ�နဲ့့� မိိမိိတို့့��လူူမျိုး�း��နဲ့့�အတူူ ရော�ာနှော�ာ�နေ�ထိုု�င််တဲ့့လူ
� ူမျိုး�း��တွေ�ေကိုု� အတူူ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််ကြော
� ��ာင်းး� ပြ�နိုု�င််တဲ့့�ဗျူူ�ဟာာတွေ�ေကိုု� ချျမှှတ််ရပါါမယ််။ ဒီီဗျူူ�ဟာာတွေ�ေဟာာ ၂၀၂ဝ

အတွွက််၊ ၂၀၂၅အတွွက််ပါါ ရေ�ရှှည််မှာာ� အားး�လုံးး��အတွွက်် အကျိုးး���ရှိိ�မယ့််� ဗျူူ�ဟာာတွေ�ေ ဖြ�စ််နိုု�င််ရပါါမယ််။
ဘယ််လိုု�ဗျူူ�ဟာာတွေ�ေလဲဲဆိုု� (၁)မိိမိိတို့့��လူူမျိုး�း��တွေ�ေဟာာ ကိုု�ယ့််�လူူမျိုး�း��ပါါတီီတွေ�ေကိုု� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းမှာာ� ပိုု�ပြီး�း�

ယုံံ�ကြ�ည််လာာဖို့့�� နိုုင််ငံ
� ံအသိိ ပညာာ မြှ�ှင့််�တင််မှုုနဲ့့� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ရပါါမယ််။ (၂) အတူူရော�ာနှော�ာ�
နေ�ထိုု�င််နေ�တဲ့့� အခြား�း�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တွေ�ေဟာာ မိိမိိတို့့��ပါါတီီတွေ�ေအပေါ်�် ယုံံကြ�ည််လာ
�
ာအော�ာင်် စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််ရ
ပါါမယ််။ (၃) လက််ရှိိ� လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�တဲ့့� တိုု�င်းး�ရင်းး� သားး�မဟာာမိိတ််တွေ�ေနဲ့့� ပိုု�ပြီး�း�အားး�ကော�ာင်းး�

အော�ာင်် ချိိ�တ််ဆက်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််
� ရပါါမယ််။ (၄) ဒါ့့ �အပြ�င်် လက််ရှိိ� ရှိိ�နေ�တဲ့့� အကျိုးး��� အမြ�တ််မပါါတဲ့့� အဖွဲ့့��

အစည်းး�တွေ�ေရဲ့့�အားး�ကိုု� ယူူရပါါမယ််။ (၅) ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််တွေ�ေကိုု� ပိုုမို
� �အားး
ု �ကော�ာင်းး�လာာ
အော�ာင်် တည််ဆော�ာက််ရပါါမယ််။ ဒီီအရာာတွေ�ေ အားး�လုံးး��အတွွက်် ကာာလတိုု�၊ ကာာလလတ််၊ ကာာလရှှည််
စီီမံံကိိန်းး�တွေ�ေ လိုု�အပ်် ပါါမယ််။

3/ rl0g' vrf;pOfrsm;udk tao;pdwfwnfaqmufjcif; (Outline Your Policy Platform)
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီတွေ�ေဟာာ ကျျနော်�်�တို့့��ဟာာ ပါါတီီတွေ�ေပဲဲ အစိုးး��ရလိုု� မူူဝါါဒတွေ�ေ ချျမှှတ််ဖို့့�� ဘယ််ဖြ�စ််နိုု�င််

မလဲဲလို့့�� မတွေး�း�သင့််�ဘဲဲ အစိုးး��ရမူူဝါါဒကိုု� ဝေ�ဖန််စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ပြီး�း� ဒါါတွေ�ေကိုု� ဝေ�ဖန််စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ဖို့့�ကိုု� အရပ််

ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�တွေ�ေရဲ့့� အကူူအညီီကိုယူ
ု� ပြီးူ �း� မူူဝါါဒရေး�းရာာ ဝေ�ဖန််ချျက််များ�း�၊ မိိမိိပါါတီီအနေ�ဖြ�င့််� လုုပ််ပိုုင််ခွ
� င့််�
ွ
ရရင်် မူူဝါါဒတွေ�ေကိုု� ဘယ််လိုုကျျင့််�သုံးး
�
�� ကြ�မလဲဲ စသည််ဖြ�င့််� ကဏ္ဍအလိုုက််
� ပြ�င််ဆင််ထားး�နိုု�င််ရပါါမယ််။

ဒီီမူဝါ
ူ ါဒတွေ�ေဟာာ တရား�းသေ�ဖြ�စ််စရာာ မလိုုဘဲဲ
� အထက််က ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့တဲ့
� ့� ရည််မှှန်းး�ချျက််၊ ပန်းး�တိုုင််
� ၊ ဗျူူ�ဟာာတွေ�ေ

ကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ုဖို့့�ပဲဲ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဥပမာာ - တစ််ခုုအနေ�နဲ့့� ဧရာာဝတီီဒေ�သမြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�် ဒေ�သ

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔
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လိုု�မျိုး�း��မှာာ� ကျျနော်�်�တို့့��ဟာာ သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ်် တားး�ဆီးး�ရေး�းမူူဝါါဒမျိုး�း��ကိုု� ထိိထိိ

ရော�ာက််ရော�ာက်် ပြ�နိုု�င််ရင််၊ ရေ�နစ််မှှ လာာကယ််တဲ့့အ
� စိုးး��ရထက်် ကျျနော်�်�တို့့�� ဒေ�သခံံတွေ�ေရဲ့့� ယုံံကြ�ည််မှုု
�
ကိုု�
ပိုု�ရလာာပါါလိိမ့််�မယ််။ ဒါ့့ �အပြ�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုနဲ့့� စာာပေ�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒတွေ�ေကိုု� ချျပြ�တဲ့့အ
� ခါါ လက််ရှိိ� ရှိိ�နေ�တဲ့့�

သင််ရိုးး��ညွွန်းး�တမ်းး�တွေ�ေမှာာ� ဘာာသာာပြ�န်် သင််နေ�ရ တာာမျိုး�း��ထက််၊ တကယ်် ကိုုယ့််�နေ
�
�ရာာဒေ�သ သမိုု�င်းး�နှှင့််�

အခြေ�ေအနေ�ကိုု� ထင််ဟပ််တဲ့့မူ
� ဝါ
ူ ါဒမျိူး�း��ကိုု� ချျပြ�နိုုင််
� ရင်် ပိုုပြီး� �း� ထိိရော�ာက််တဲ့့အ
� ဆင့််�ကိုု� ရော�ာက််လာာပါါလိိမ့််�မယ််။

wkdif;&if;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;\ OD;aqmifrI
လက််ရှိိရ
� ရှိိ�ထားး�တဲ့့� အခင်းး�အကျျင်းး�ဟာာ ပြီး�း�ပြ�ည််စုံံမှုု
� မရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ည််သူူလူထုု
ူ ပါါဝင််မှှ မိိမိိတို့့�အ
� နေ�ဖြ�င့််� ရပ််တည််
နိုုင််မယ််
�
လူူထုု အင််အားး� လိုု�အပ််ဆိုုတာ
� ာကိုု� တော�ာင်းး�ခံံသင့််�ပါါတယ််။ ကရင််ဖြ�စ််လို့့�� ကရင််ကိုုမဲဲ
� ထည့််�ပါါ။

မထည့််�ရင်် မသိိတတ််တာာ နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
အမြ�င််မရှိိ�တာာ ဆိုုတဲ့
� ့� ပြ�စ််တင််မှုုမျိုး�း��ကိုု� လုံးး��ဝ ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််သင့််�ပါါတယ််။
နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဆို�တဲ့
ု ့� အလုုပ််ဟာာ ဦးးဆော�ာင််ရတဲ့့� အလုုပ််ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ပြ�ည််သူူက မသိိသေး�းရင်် သိိအော�ာင််

ပြော��ာရမယ််။ မပါါဝင််လာာသေး�းရင်် ပါါဝင််လာာအော�ာင်် စည်းး�ရုံးး��နိုု�င််ရမယ််။ အဲ့့လို
� �ဖြု �စ််ဖို့့��လည်းး� ကိုုယ့််�
� ကိုုယ််
� ကိုု�
တည််ဆော�ာက််ရမှာာ�ပါါ။ ၂၀၂ဝ နီးး�ရင်် သွားး��စည်းး�ရုံးး��လိုုက််
� ၊ မဲဲထည့််�ခိုုင်း
� �း လိုုက််
� လုုပ််ရုံံဖြ� �င့််�တော့�့� ရေ�ရှှည််အတွွက််
ပြ�ည််သူူတွေ�ေရဲ့့� နှှလုံးး��ကိုု� မသိိမ်းး�ပိုုက််
� နိုု�င််ပါါဘူးး�။ ဒါါကြော��ာင့််� မိိမိိတို့့��ရဲ့့� ရည််မှှန်းး�ချျက််တွေ�ေ လမ်းး�စဉ််တွေ�ေကိုု�

အမြဲ�ဲလိုုလို
� ု� ပြ�ည််သူူနဲ့�့ ထိိတွေ့�့�အော�ာင်် လုုပ််နေ�ရပါါမယ််။ မိိမိိတို့့�ရဲ့
� �့ ပန်းး�တိုုင််ဟာ
�
ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အော�ာင််နိုုင််ရေး�း
�

မဟုုတ််ဘဲဲ တန်းး�တူူရေး�းနှှင့််� ကိုု�ယ််ပို�ုင််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််� အပြ�ည့််�အဝရှိိ�တဲ့့� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဆိုုတာ
� ာ မမေ့�့ဘဲဲ ရေ�ရှှည််
လက််တွဲဲ� ချီီ�တက််ရပါါမယ််။

wkdif;&if;om;vlxkrsm;twGuf vkyfaqmifoifhonfrsm;
မိိမိိတို့့�� လူူမျိုး�း��ကိုုယ််စား�းပြု�ု
�
ပါါတီီတွေ�ေအနေ�နဲ့့� အခြား�း�လူူမျိုး�း��ကြီး�း�ပါါတီီနှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် အားး�နည်းး�နိုုင််
� ပါါ

တယ််။ ဒါါဟာာ သမိုုင်း
� း� အဆက််ဆက်် ကွာာ�ဟမှုုကြော��ာင့််�ပဲဲ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒီီကွာာ�ဟမှုုကိုု� တန်းး�ညှိိ�နိုုင််ဖို့့
� � ယနေ့�့
တိုု�င်် ကြိုး�း��စား�းနေ�ရဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ယခင်် အဆက််ဆက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှာာ� အလုံးး��စုံံပြော
� ��ာင်းး�လဲဲရေး�း

မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ကိုု� ထော�ာက််ဆပြီး�း� မဲဲပေး�းခဲ့့ပေ�မယ့််�
�
ဒီီကနေ့�့ အာာဏာာရပါါတီီရဲ့့� ပြော��ာကြား�း�ချျက််ကိုုကြ�ည့််�
�
ရင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူထုုတွေ�ေအနေ�နဲ့့� အာာဏာာရပါါတီီ ပေး�းသလော�ာက််ယူူ၊ မယူူ ရင်် တပ််မတော်�်�ရဲ့့� ပေး�းတာာယူူ
ရမယ််ဆိုုတဲ့
� ့� နိုုင််ငံ
� ံရေး�း ခြော��ာက််လုံးး��လှှန့််�လုံးး��တွေ�ေသာာ ပြ�န််ရတာာကိုု� တွေ့�့�ရပါါမယ််။

ဒါါကြော��ာင့််� မိိမိိတို့့��လူူထုုအနေ�နဲ့့� မိိမိိရဲ့့�လူူမျိုး�း��ပါါတီီတွေ�ေကိုု� အခွွင့််�အရေး�းပြော��ာင်းး�ပေး�းသင့််�ပြီ�ီလို့့� ယူူဆပါါ

တယ််။ မိိမိိတို့့��လူူမျိုး�း�� ပါါတီီကိုလ
�ု ည်းး� တတ််နိုု�င််တဲ့့�ဘက််က ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အားး�သစ််လော�ာင်းး�
သင့််�ပါါတယ််။ မိိမိိတို့့�� လူူမျိုး�း��ရဲ့့� ရည််မှှန်းး� ချျက််နဲ့့� လိုု�လားး�ချျက််ကိုု� တစ််ခြား�း�မှာာ� မျှော်�်��လင့််�နေ�ရတာာထက််
ညီီညွှှတ််မှုုအားး�ကိုးး��ပြီး�း� ကိုု�ယ််တိုု�င််အားး�ထုုတ််ယူူရတာာ ပိုု�ပြီး�း� ကော�ာင်းး�မွွန််တဲ့့� ရွေး�း�ချျယ််မှုုဖြ�စ််ပါါလိိမ့််�မယ််။

ယခုုကျျင်းး�ပနေ�တဲ့့� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွေ�ေဟာာ မိိမိိပန်းး�တိုု�င််မဟုုတ််ပေ�မဲ့့� ဒီီကိုလျှော�ာ�က််လှှမ်း
�ု
း�တုုန်းး� လမ်းး�တစ််

လျော�ာ�က််မှာာ� အလေ့�့အထတစ််ခုုအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲယူူနိုု�င််ရပါါမယ််။ မိိမိိတို့့��ကိုယ််ပို
ု�
�င််ပြ�ဌာ
ု
ာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အပြ�ည့််�

အဝ ရလာာတဲ့့အ
� ခါါမှာာ�လည်းး� မဲဲပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကိုုယ််ရဲ့
�
့� တစ််သီီပုုဂ္ဂဂလအခွွင့််�အရေး�းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရမှာာ�ပဲဲ ဖြ�စ််ပါါ
တယ််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�နှှင့််� ပြော��ာချျင််တာာက- ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််အတွွင်းး�လော�ာက််မှာာ� လက််ရှိိ�နိုင််ငံ
ု� ံတော်�်�

အတိုုင််ပင််ခံ
�
ံပုုဂ္ဂိုု��လ််က စကားး�တစ််ခွွန်းး�ပြော��ာခဲ့့ပါ
� ါတယ််။ ဒါါကတော့�့� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှာာ� မဲဲမနိုုင််တဲ့
�
့ပါ
� ါတီီကို�ု

ဘယ််လိုု�ကိုယ််စား�းပြု�ုတယ််လို့့
�ု
� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမလဲဲ ဆိုုတဲ့
� ့�စကားး�ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒီီစကားး�သာာတည််ခဲ့့မယ််
�

- တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုတွေ�ေဟာာ ကိုု�ယ့််�ကိုု� ကိုုယ့််�လူ
�
ူမျိုး�း��က ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုုင််တယ််ဆို
�
�တာ
ု ာ ထော�ာက််ခံံမှုု

ကိုု� ပြ�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� မိိမိိလူူမျိုး�း��အကျိုးး���အတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််နေ�တဲ့့� ပါါတီီတွေ�ေကိုု� အခွွင့််�အရေး�း တစ််လှှည့််�
ပေး�းသင့််� တယ််လို့့��ပဲဲ ပြော��ာချျင််ပါါတယ််။

အထက််ပါါဆော�ာင်းး�ပါးး�သည်် ကရင််သတင်းး�ဌာာန (Karen Information Center) တွွင်် ၂၀၂၀
ခုုနှှစ််၊ အော�ာက််တိုု�ဘာာလ (၈) ရက််နေ့�့က ပါါရှိိ�သည့််� ဆော�ာင်းး�ပါးး�ကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
စော�ာရှိုု�င်းး�ကိုု�ကို�လွ
ု င််သည််
ွ
သံံလွင််ပြ�ည််သူ့့
ွ
�ရေး�းရာာ မူူဝါါဒလေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တွဲဲ�ဖက််တာာဝန််ခံံတစ််ဦးးဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် သံံလွင််ပြ�ည််သူ
ွ
ရေး�းရာ
ူ
ာ မူူဝါါဒလေ့�့လာာ
ရေး�းအဖွဲ့့��၏ ကျားး��-မ တန်းး�တူူရေး�း၊ လုံံခြုံ� ��ံ ရေး�းကဏ္ဍနှှင့််� ပဋိိ ပက္ခခဆိုင််ရာ
ု� ာကိိစ္စစရပ််များ�း�၊
ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�အကြော��ာင်းး� အစရှိိ�သည့််�
သုုတေ�သနနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူ ဖြ�စ််သည််။

သံံလွွင််ပြ�ည််သူ့့�မူဝါ
ူ ါဒလေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့�� (Salween Institute)
သည်် လူူမှုုတရား�းမျှှတရေး�း (social justice)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ဆိုုင််ရာ
� ာ တာာဝန််သိိမှုု (environmental responsibilities) နှှင့််�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�၏ ကိုု�ယ််ပို�ုင််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း

www.salweeninstitute.org

အရေး�းများ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံသည့််� ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ မူူဝါါဒများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််

@thesipp

လာာရေး�းအတွွက်် ယထာာဘူူတကျျသည့််� သုံးး��သပ််ချျက််များ�း�နှှင့််�
အနီးး�ကပ််နည်းး�ပညာာ အထော�ာက််အကူူပြု�ုခြ�င်းး�များ�း�ရော�ာစပ််ပြီး�း�
လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနေ�သည့််� အဖွဲ့့��
ဖြ�စ််သည််။

C O M M E N TA R Y သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔
w ww. s al wee nins titu te .org

7

