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၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာလ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပပြီး��း အစိုးး��ရသက််တမ်းး�တစ််ခုု ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််ပြီး��း စီးး�ပြီ�ီ ဖြ�စ််ပါါ

တယ််။ ထပ််မံံပြီး�း� တတိိယအကြိ�ိမ််မြော��ာက်် အစိုးး��ရနှှင့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုုလ
� ည်းး� လက််ရှိိ�တည််ဆဲဲ ၂၀၀၈
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အော�ာက််ကနေ� ရှေ့�့�ဆက််လာာနေ�ခဲ့့�တာာလည်းး� ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််၊ ၂၀၁၅

ခုုနှှစ်် အတွွင်းး�မှာာ� ဖြ�စ််ပျျက််ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�တာာ ပြ�န််ကြ�ည့်�ပြီး် ��း ၊ ၂၀၁၅ ခုုနှစ််ကနေ
ှ
� ယခုု ၂၀၂၀ ကာာလအတွွင်းး�

မှာာ� ဖြ�စ််ပျျက််ခဲ့့�တာာတွေ�ေကိုု� ပြ�န််လည််ဆန်းး�စစ််ကြ�ည့်�ဖို့့
် � လိုု�လာာပြီ�ီဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဖြ�စ််ပျျက််မှုုများ�း�စွာာ�ရှိိ�တဲ့့�

အနက််မှာာ� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအခင်းး�အကျျင်းး�တွေ�ေနဲ့့� အင််အားး�စုုတွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာမှုုကိုု� သုံးး��သပ််ရှုုမြ�င််တာာကိုု�
တင််ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�ည့်�ပါ
် ါမယ််။

အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� ၂၀၁၀ - ၂၀၁၅ ခုုနှှစ််အတွွင်းး�မှာာ� ယခင််စစ််အာာဏာာရှှင််နှှင့််� မဟာာမိိတ််အင််အားး�စုု၊ ပြ�ည််မ
ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ အင််အားး�စုုများ�း�နှှင့်�် တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �း အင််အားး�စုုများ�း�နှှင့်�် (၃) စုုသာာရှိိ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ ဒီီကာာလ

အတွွင်း�း မှာာ� အဘက််ဘက််က နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းအင််အားး�စုုတွေ�ေဟာာ အတော်�်�လေး�းစည်းး�စည်းး�လုံးး��လုံးး��နှှင့်�် ကျျရာာကဏ္ဍ

ကနေ� လုုပ််နေ�ခဲ့့�ကြ�ပါါတယ််။ အရေး�းပါါဆုံးး��နှှင့်�် နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �းအရ အင််အားး�အရှိိ�ဆုံးး�� NLD ပါါတီီရဲ့့� တပ််မတော်�်�နှှင့်�်
ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းပြီး��း ကျျန််အင််အားး�စုုတွေ�ေဖြ�စ််တဲ့့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�း အင််အားး�စုုများ�း�နှှင့််�

ပြ�ည််မဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� ဆက််ဆံံရေး�း ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုုက််ချိိ�န််မှာာ�
�
အဘက််ဘက််က အင််အားး�
ချိိ�နဲ့့�သွားး��ပြီး�း� တပ််မတော်�်�ရဲ့့� အခန်းး�ကဏ္ဍဟာာ ပိုုမို
� အ
ု� င််အားး�ကြီး�း�ထွားး��သွားး��ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််ပါါတယ််။

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔
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၂၀၁၀ ခုုနှစ််
ှ USDP အစိုးး��ရတက််လာာချိိ�န််မှာာ� အစိုးး��ရနှှင့််� တပ််မတော်�်�ဆိုုတာ
� ာ တစ််စိိတ််တစ််

ဝမ်းး�ထဲဲလို့့�� ဆိုုလို့့
� �ရပါါတယ််။ တပ််မတော်�်� အရာာရှိိ�ဟော�ာင်းး�တွေ�ေက အရပ််သားး�အဖြ�စ်် အသွွင််

ပြော��ာင်းး�ပြီး��း ၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ပြီး��း နိုုင််ငံ
� ံရေး�း ပြု�ုပြ�င််တည့််�မတ််မှုုတွေ�ေကိုု� ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�ကြ�

ပါါတယ််။ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအတိုု�က််အခံံတွေ�ေကိုု� လွှှတ််ပေး�းတာာ၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတွေ�ေ၊

အတိုုက််
� အခံံတွေ�ေ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းမှာာ� ပါါဝင််လာာရေး�းကိုု� ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�ပါါတယ််။ ဒါါဟာာ ခေ�တ််အဆက််

ဆက်် နိုုင််ငံ
� ံရေး�းနှိိ�ပ််ကွွပ််မှုုတွေ�ေသာာ လုုပ််ခဲ့့�ရာာက အတိုု�က််အခံံအင််အားး�စုုတွေ�ေ၊ တော်�်�လှှန််ရေး�း
အင််အားး�စုုတွေ�ေကိုု� နေ�ရာာတစ််ခုု ပြ�န််ပေး�းပြီး��း အခင်းး�အကျျင်းး�တစ််ခုုကို�ု တည််ဆော�ာက််ဖို့့��နှှင့်�်

တရား�းဝင််မှုုကိုု� ပြ�န််ရဖို့့�� အစပြု�ုခဲ့့�တာာလို့့�� ယူူနိုင််ပါ
ု� ါတယ််။

ဒီီကာာလအတွွင်းး�မှာာ� အတိုု�က််အခံံ အင််အားး�စုုတွေ�ေ အနေ�နဲ့့� အတော်�်�လေး�း ကျျစ််လစ််ပြီး��း ၊

အင််အားး�စုုစည်းး�မှုု ရှိိ�ခဲ့့�တာာကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါတယ််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�း အင််အားး�စုုတွေ�ေ၊
ပြ�ည််မက

ဒီီမိုု�ကရက််တစ််အင််အားး�စုုတွေ�ေနှှင့််�၊

အရင််ခေ�တ််ဟော�ာင်းး�

စနစ််ဟော�ာင်းး�က

စစ််အာာဏာာရှှင်် ဘက််တော်�်�သားး� အင််အားး�စုုတွေ�ေလို့့�� (၃) စုုခွဲဲ�မြ�င််နိုင််ပါ
�ု ါတယ််။ ဒီီလိုု� အစုု (၃) စုု

ကွာာ�ဟချျက််တွေ�ေရှိိ� နေ�ခဲ့့�ပေ�မဲ့့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�း အင််အားး�စုုတွေ�ေနဲ့့� ပြ�ည််မဒီီမိုု�ကရေ�စီီ
အင််အားး�စုုတွေ�ေဟာာ အတူူပူူပေါ�ါင်းး�ပြီး��း လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ခဲ့့�ကြ�တာာကိုု� တွေ့�့�ရပါါတယ််။

ဒီီအခင်းး�အကျျင်းး�အတွွင်းး�မှာာ� USDP အစိုးး��ရဟာာ အမျိုး�း��သားး�ရေး�းဝါါဒီီ ပါါတီီ အင််အားး�စုုတွေ�ေနဲ့့�

လက််တွဲဲ�ညီီညီီလည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါတယ််။ လွှှတ််တော်�်�တွင်း
ွ း� မျိုး�း��စော�ာင့််�ဥပဒေ�လိုုမျိုး�း�
� �တွေ�ေ
ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�တာာတွေ�ေ၊ အမျိုး�း��သားး�ဝါါဒီီ တွေ�ေအားး�ကော�ာင်းး�တဲ့့� ပါါတီီတွေ�ေ ဖြ�စ််တဲ့့� NDF၊ NNDP
ပါါတီီနဲ့့�အတူူ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲစနစ််မှာာ�
�
အချိုး�း��ကျျ ကိုုယ််စား�းပြု�
�
ုစနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတွေ�ေ၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံပြ�င််ဆင််ရေး
�
�း အချျက််တစ််ချို့့���ကိုုပါ
� ါ ပူူပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါတယ််။ တပ််မတော်�်�

အနေ�နဲ့့�လည်းး� ယခင်် စီီနီီယာာကြီး�း�တွေ�ေရဲ့့� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဦးးဆော�ာင််မှုုကိုု� အသာာတကြ�ည်် လိုု�က််ပါါပါါ
တယ််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဖြ�စ််စဉ််မှာာ� ဦးးသိိန်းး�စိိန်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ရဲ့့� ဦးးဆော�ာင််မှုုကိုု� ပိုု�ပြီး��း နား�းထော�ာင််

တယ််လို့့�� ဆိုုနို
� င််ပါ
ု� ါတယ််။ ဒါ့့�အပြ�င်် USDP အစိုးး��ရအနေ�နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ရှုုထော�ာင့့်�ကနေ�

ကြ�ည့်�ရင််
်
ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင််မှုုလျော့�့��ချ
�
ျရေး�းမူူကို�ု ကျျင့််�သုံးး�� ပြီး��း ရပ််ကျေး�း�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၊ စည််ပင််

သာာယာာရေး�း ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွေ�ေကိုု� သမ္မမတအမိိန့််�နဲ့့� တိုးး��ချဲ့့��ဆော�ာင််ရွွက််တာာတွေ�ေ ကိုုလ
� ည်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး��း နိုုင််ငံ
� ံရေး�း တရား�းဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�်တင််ခဲ့့�ပါါတယ််။

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအင််အားး�စုု တွေ�ေပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�တဲ့့� UNA လိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�မျိုး�း��ကိုု� NLD

အနေ�နဲ့့� အားး�တက််သရော�ာ ထော�ာက််ခံံပါါဝင််နေ�သလိုု�၊ ကျျန််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အင််အားး�စုုတွေ�ေ

အနေ�နဲ့့�လည်းး� NLD ရဲ့့� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဦးးဆော�ာင််မှုုကိုု� အတော်�်�လေး�း အားး�ရကျေ�ေနပ််နေ� ခဲ့့�ကြ�ပါါ

တယ််။ NLD အနေ�နဲ့့� နိုုင််ငံ
� ံရေး�း ရည််မှှန်းး�ချျက််ဟာာလည်းး� လုံးး��ဝတိိကျျနေ�ခဲ့့�ပြီး��း ၊ လူူဦးးရေ� ၅

သန်းး�ကျော်�်�� ထော�ာက််ခံံတဲ့့� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�ပြ�င််ဆင််ရေး�း တော�ာင်းး�ဆိုုမှုုတွေ�ေလ
�
ည်းး�

ရှိိ�နေ�ခဲ့့�ကြ�ပါါတယ််။ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� နီးး�ကပ််လာာချိိ�န််မှာာ�လည်းး� NLD ပါါတီီကိုု�

မဲဲပေး�းကြ�ဖို့့�ကိုလ
ု� ည်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အနေ�နှှင့်�လ
် ည်းး� ပြော��ာဆိုုခဲ့့�
�

ကြ�ပါါတယ််။
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တစ််ဖက်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ်် လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှာာ�လည်းး� NLD ပါါတီီအစိုးး��ရဖွဲ့့��နိုုင််လာ
�
ာခဲ့့�ရင်် ပိုု�ပြီး��း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�

ရေး�း ခရီးး�ရှေ့�့�ရော�ာက််မယ်် ပိုု�ပြီး��း ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�တာာ အော�ာင််မြ�င််မှာာ� ဖြ�စ််လို့့�� NLD ပါါတီီအစိုးး��ရ ဖြ�စ််ရေး�းကိုု�
ကြို�ု�ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�ပါါတယ််။ ခြုံ�ံ�ငုံံကြ� �ည့့်�ရင်် စစ််အာာဏာာရှှင်် လူူအုုပ််စုုဟော�ာင်းး�နဲ့့� ဖက််ဒရယ််နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု�

ပြ�ည့််�ပြ�ည့်�ဝ
် ဝ လိုု�လားး�သူူ အုုပ််စုု (၂) စုုလို့့��တော�ာင်် ပြော��ာရင််ရနိုုင််ပါ
� ါတယ််။ သို့့��သော်�်� လမ်းး�စဉ််နှင့်
ှ �် လိုု�လားး�မှုု
ကွားး��ခြား�း�ချျက််တစ််ချို့့��� ရှိိ�နေ�ခဲ့့�တဲ့့� NLD နဲ့့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု၊ အာာဏာာရှှင််လူဟော�
ူ
ာင်းး� အုုပ််စုုနှှင့််� NLD တို့့��
ဆိုု�ပြီး��း ကွာာ�ခြား�း�ချျက််တော့�့� ရှိိ�နေ�ခဲ့့�ပါါတယ််။
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၂၀၁၅ နော�ာက််ပိုု�င်းး�အခင်းး�အကျျင်းး�မှာာ� အရေး�းပါါဆုံးး��ဖြ�စ််တဲ့့� NLD ပါါတီီအနေ�နဲ့့� အာာဏာာရလာာချိိ�န််မှာာ� အရေး�း
ပါါတဲ့့� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တွေ�ေ ချျမှှတ််ခဲ့့�ပါါတယ််။ NLD ပါါတီီအနေ�နဲ့့� အစိုးး��ရနေ�ရာာကိုု� ယူူလာာရချိိ�န််မှာာ�
နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဗျုု�ဟာာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲတစ််ချို့့��� ဖြ�စ််ပါါလာာတယ််။ အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� ကြ�ည့်�ရင််
်
တပ််မတော်�်�နဲ့့�

အရပ််သားး�အစိုးး��ရ ရင််ကြား�း�စေ့�့နိုုင််ရေး
� �း၊ ပြ�ည််တွွင်းး�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းတွေ�ေကိုု� ဦးးစား�းပေး�းဖော်�်�

ဆော�ာင််လာာပါါတယ််။ ဒီီနေ�ရာာ သိိသာာတဲ့့� ရွေး�း�ချျယ််မှုုတစ််ခုုကို�ု ပြော��ာရရင်် NLD ပါါတီီရဲ့့� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််လည်းး�

ဖြ�စ််သူူ၊ နိုုင််ငံ
� ံတော်�်�အတိုုင််ပင််ခံ
�
ံပုုဂ္ဂိုု��လ်် ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််ကိုု�ယ််၌က ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�းဆိုုတာ
� ာမှာာ� -

တပ််မတော်�်�နဲ့့� ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�းကိုု�လည်းး� ဆိုုလို
� �ကြော��
ု
ာင်းး�နဲ့့� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တွေ�ေနှှင့်�ပဲဲ
် ရင််ကြား�း�စေ့�့တာာကိုု�

မဆိုု�လို�ုကြော��ာင်းး�ဖွွင့််�ပြော��ာလာာပါါတယ််။ ဒါါဟာာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�အရရော�ာ၊ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဗျူူ�ဟာာ
အရရော�ာ အတူူတကွွ လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််မှ
� ရမယ့်
ှ
�် အနေ�အထားး�တွေ�ေကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုုင််ပါ
� ါတယ််။

ဒီီရွေး�း�ချျယ််မှုုရဲ့့� အကျိုးး���ဆက််အနေ�နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အင််အားး�စုုတွေ�ေနဲ့့� ဆက််ဆံံရေး�း ကင်းး�ကွာာ�လာာပြီး��း ၊
သက််တမ်းး�ကုုန််ခါါနီးး�မှာာ� တင်းး�မာာတဲ့့� အဆင့််�အထိိဖြ�စ််လာာပါါတော့�့�တယ််။

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔
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ဒါ့့�အပြ�င်် လူူမျိုး�း��ရေး�းအရ သဘော�ာကွဲဲ�ပြား�း�မှုုတွေ�ေ ဖြ�စ််လာာစေ�နိုု�င််တယ့််� နိုုင််ငံ
� ံရေး�း လှုုပ််ရှား��းမှုုတွေ�ေအဖြ�စ်် ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််လွှတ််တော်�်�
ှ
ကိုုယ််စား�းလှ
�
ှယ်် အများ�း�စုုသဘော�ာထားး�ကိုု� သွေ�ေဖယ််ပြီး��း ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ကိုု� အနိုုင််ရ
�
ပါါတီီ လူူကို�ုသာာခန့််�အပ််တာာမျိုး�း��၊ ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင််ဆန်းး�ကြေး��းရုုပ််ထုုကိုု� တိုု�င််ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ်် တွေ�ေမှာာ�

စိုု�က််ထူတာ
ူ ာမျိုး�း��၊ အခြား�း� လမ်းး�တံံတားး�အမည််တွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲသတ််မှှတ််တာာတွေ�ေ ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါတယ််။

ဒီီလုုပ််ရပ််တွေ�ေ အပေါ်�်မှာာ� ပါါတီီခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေအနေ�နှှင့်�် ဘာာမှှ အရေး�းယူူမှုု မတွေ့�့�ရဘဲဲ၊ ပိုု�ပြီး��း တိုးး��မြှ�ှင့်�်

လုုပ််ဆော�ာင််လာာပါါတယ််။ ဒါ့့�အပြ�င်် ယခင််အစိုးး��ရလက််ထက််မှာာ� လုုပ််ခွွင့်�ရခဲ့့�တဲ့့�
်
နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအခမ်းး�အနား�း
မျိုး�း��တွေ�ေကိုု�လည်းး� ပိိတ််ပင််တားး�မြ�စ််လာာခဲ့့�ပါါတယ််။

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖြ�စ််စဉ််မှာာ�လည်းး� အစိုးး��ရဖြ�စ််နေ�တဲ့့� NLD အစိုးး��ရအနေ�နှှင့်�် တပ််မတော်�်�ရဲ့့�

နိုုင််ငံ
� ံရေး�း သဘော�ာထားး�ကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုုင််စွ
� မ်း
ွ း�မရှိိ�ပါါဘူးး�။ NLD အစိုးး��ရ အနေ�နှှင့််� ကြား�း�နေ�သူူအဖြ�စ််၊

လက််နက််ကိုုင််ချ
� ျင်းး�သာာ

ရှှင်းး�ရမယ့််�

ကိိစ္စစသဖွွယ််

ပုံံဖော်
� �်�လာာချိိ�န််မှာာ�၊

ယခင််သက််တမ်းး�အတွွင်းး�က

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အင််အားး�စုုတွေ�ေ မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�တဲ့့� ပုံံစံ
� ံနဲ့့�မတူဘဲဲ
ူ ဘေး�းရှော�ာ�င််နေ�သလိုု� ဖြ�စ််လာာ

ပါါတယ််။ အထက််မှာာ� ပြော��ာခဲ့့�တဲ့့� တပ််မတော်�်�နဲ့့� ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််နေ�စဉ််အတွွင်းး�မှာာ�ပဲဲ၊
ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််မှာာ� AA နှှင့််� တိုု�က််ပွဲဲ�တွေ�ေမှာာ� နိုုင််ငံ
� ံတော်�်�အတိုုင််ပင််ခံ
�
ံပုုဂ္ဂိုု��လ််က ချေ�ေမှုုန်းး�ဖို့့�� ညွှှန််ကြား�း�ထားး�ပါါ

တယ််ဆိုု�တဲ့့� သတင်းး�တွေ�ေ ထွွက််လာာချိိ�န်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုုင််
� တော်�်�လှှန််ရေး�းအင််အားး�စုုတွေ�ေနဲ့့�

ကြား�း�မှာာ� မယုံံကြ� �ည််မှုုတွေ�ေ မြ�င့််�တက််လာာပါါတော့�့�တယ််။ လက််ရှိိ� NCA ထိုးး��ထားး�တဲ့့� အဖွဲ့့��တွေ�ေနှှင့်�ပင််လျှှင််
်

အစိုးး��ရနဲ့့� ဆက််ဆံံရေး�း တိုးး��တက််မလာာပဲဲ၊ တပ််မတော်�်�နှှင့်�် ထိိပ််တိုု�က််တွေ့�့�ဆုံံမှုုတွေ�ေ
�
သာာပိုု�တိုးး��လာာတာာကိုု�

တွေ့�့�လာာရပါါတယ််။

အခြား�း�ပါါတီီနိုုင််ငံ
� ံရေး�းမျျက််နှာာ�စာာမှာာ�လည်းး�- NLD ပါါတီီအနေ�နဲ့့� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီကိုု� အရင််သွားး��ရမှာာ�ဖြ�စ််ပြီး��း ၊
ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ မရသေး�းဘဲဲ ဖက််ဒရယ််ကိုု� သွားး��မယ််ဆိုု�ရင်် စည််လုံးး��မှုုကိုု� ထိိခိုုက််နို
�
င််
ု� တယ််လို့့�� NLD ရဲ့့� ၃၁ နှှစ််

ပြ�ည့််� အခမ်းး�အနား�းမှာာ� ထုုတ််ပြော��ာလာာပါါတယ််။ ဒါါအပြ�င်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�း ပါါတီီတွေ�ေကိုု� မဟာာမိိတ််

ဖွဲ့့��စရာာမလိုု�သလိုု�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တွေ�ေအနေ�နဲ့့� NLD ရဲ့့� လက််အော�ာက််ခံံအဖြ�စ််ကနေ� အခွွင့်�်အရေး�းယူူဖို့့�
အထိိပြော��ာကြား�း�လာာခဲ့့�ပါါတယ််။

ဖက််ဒရယ််နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မျျက််နှာာ�ကနေ� ကြ�ည့်�လျှှင််လ
်
ည်းး� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင််မှုုလျော့�့��ချ
�
ျရေး�းကိုု� ဦးးမ

တည််တာာကိုု� တွေ့�့�ရပါါတယ််။ ထင််ရှား��းတဲ့့� ဥပမာာအနေ�နှှင့်�ဆို
် ရရင််
ု�
- ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနအော�ာက််က

အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီီဌာာနကိုု� သမ္မမတရုံးး��ဝန််ကြီး�း�ဌာာနကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲထားး�ရှိိ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ အသက််ပြ�ည့််�

ပြီး��း သူူ တိုု�င်းး�မဲဲပေး�းရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််တဲ့့� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရတွေ�ေ၊ ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဖြ�စ််လာာစေ�

မယ့််� အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု တွေ�ေ ဒေ�သန္တတရအဆင့််�မှာာ� ဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါဘူးး�။

ဒါ့့�အပြ�င်် သက််ဆိုုင််ရာ
� ာ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အချို့့���မှာာ� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််တွေ�ေရဲ့့� အကျျင့််�ပျျက််ချျစား�းမှုု
တွေ�ေကလည်းး� ဗဟိုုချုု�ပ််
� ကိုုင််မှုုလျော့�့��ရာ
�
ာမှာာ� စိုးး��ရိိမ််စရာာ အကြော��ာင်းး�အရာာတစ််ချို့့���ကိုု� ပိုုတိုးး
� �� ပေး�းလာာခဲ့့�ပါါတယ််။

အကျိုးး���ဆက််တွေ�ေအနေ�နဲ့့� ပါါတီီတွွင်းး�က ကိုုယ််စား�းလှ
�
ယ််တွေ�ေ
ှ
တစ််ချို့့���ဟာာလည်းး� ခွဲဲ�ထွက််
ွ ပြီး��း ပါါတီီထော�ာင််
ကြ�တာာတွေ�ေ၊ အရင််က ကျော�ာ�င်းး�သားး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေက၊ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းသမား�းကြီး�း�တွေ�ေဟာာ NLD ရဲ့့�

ဦးးဆော�ာင််မှုုအပေါ်�် အယုံံအ
� ကြ�ည််မရှိိ�တော့�့�ပဲဲ မိိမိိတို့့��သက််ဆိုုင််ရာ
� ာ အင််အားး�စုုတွေ�ေ အနေ�နဲ့့� ခွဲဲ�ထွက််ကုုန််
ွ
ကြ�
ပါါတယ််။ ဒါ့့�အပြ�င်် လက််တွဲဲ�ခဲ့့�တဲ့့� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီ အင််အားး�စုုတွေ�ေဟာာလည်းး� NLD ကိုု� ယှှဉ််ပြို�ု�င််နို�င််ဖို့့
ု �
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ကြိုး�း��စား�းလာာကြ�ပါါတော့�့�တယ််။ ဒါါကြော��ာင့််� ယခင််က တစ််စုုတစ််စည်းး�ထဲဲ ရှိိ�နေ�တဲ့့� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ မဟာာမိိတ််

တွေ�ေနဲ့့� ဆက််ဆံံရေး�း ပြို�ု�ကွဲဲ�ပြီး��း အပြို�ု�င််အဆိုု�င်် ပိုု�ဖြ�စ််လာာသလိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါတီီတွေ�ေ၊ တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��

အစည်းး�တွေ�ေကြား�း�မှာာ� ယုံံကြ� �ည််မှုုတွေ�ေ ပျျက််ယွွင်းး�သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။

တပ််မတော်�်�အနေ�နှှင့််�လည်းး� ယခင်် USDP ပါါတီီနှှင့််� အစိုးး��ရ၊ လွှှတ််တော်�်�တွေ�ေမှာာ� တွဲဲ�အလုုပ််လုုပ််နေ�ရတဲ့့�
အနေ�အထားး�ဟာာ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� အပြီး��း ပုံံစံ
� ပြော��
ံ ာင်းး�သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။ USDP ပါါတီီခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုုင်း
� �း

အပြော��ာင်းး�အလဲဲတွေ�ေကလည်းး� တပ််မတော်�်�ရဲ့့� ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံ ပါါတီီပုံံစံ
� ကနေ
ံ
� သီးး�ခြား�း�လွွပ််လပ််တဲ့့�
သဘော�ာဆော�ာင််လာာပြီး��း အရပ််သားး� ပါါတီီဝင််တွေ�ေကိုု� နေ�ရာာပိုုပေး�းတဲ့့�
�
မူူဝါါဒတွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာပါါတယ််။

ထင််ရှား��းတဲ့့� အချျက််အနေ�နှှင့််� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှာာ� အရပ််သားး� မျျက််နှာာ�သစ်် ၅၆ % ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�လော�ာက််

ပါါဝင််လာာပြီး��း ၊ တပ််မတော်�်�မှှ အငြိ�ိမ်းး�စား�း အရာာရှိိ� ၁၀ ဦးးကျော်�်��သာာ ပါါဝင််စေ�လာာပါါတော့�့�တယ််။ USDP ရဲ့့�

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတွေ�ေဟာာ တပ််မတော်�်�ရဲ့့� အခြား�း�တစ််ဖက်် မျျက််နှာာ�စာာ အသွွင််မဆော�ာင််တော့�့�ဘဲဲ၊
တပ််မတော်�်�အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��နိုုင််သူ
�
ူလည်းး� မရှိိ�တော့�့�တဲ့့� အခြေ�ေအနေ� ဖြ�စ််သွားး��ပါါတယ််။

တပ််မတော်�်�အနေ�နဲ့့� သီီခြား�း�လွွပ််လပ််နေ�တဲ့့� အဖွဲ့့��အစည်းး� သဘော�ာဖြ�စ််လာာပါါတယ််။ အရပ််သားး� အစိုးး��ရနဲ့့�

လည်းး� လွှှတ််တော်�်�တွင်း
ွ း�မှာာ�လည်းး� ပိုု�မို�အ
ု ဆင််မပြေ�ေမှုုတွေ�ေ ဖြ�စ််လာာပါါတယ််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�

ပြ�င််ဆင််ရေး�းမှာာ� တပ််မတော်�်�ရဲ့့� လိုု�လားး�ချျက််တွေ�ေ NLD ကပယ််ချျတာာတွေ�ေ၊ လွှှတ််တော်�်�တွင်း
ွ း� ပါါတီီတွေ�ေ

ပြ�င််ဆင််လိုု�တဲ့့� အချျက််တွေ�ေကိုု� တပ််မတော်�်�က မလိုု�လားး�မှုုတွေ�ေနဲ့့� တင်းး�မာာမှုုတွေ�ေ ပိုု�မို�မြှ�
ု ှင့်�တ
် က််လာာပါါ

တယ််။ ဒါ့့�အပြ�င််အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အနေ�နှှင့််� အစိုးး��ရ သက််တမ်းး�တစ််ခုုလုံးး�� အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�း လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း
ကော�ာင််စီီကိုု� မခေါ်�်ယူူတာာတွေ�ေ အားး�လုံးး��ဟာာ၊ တပ််မတော်�်� အနေ�နှှင့်�် ပိုု�ပြီး��း ထိိန်းး�ကွွပ််မဲ့့�သူ၊ူ သူ့့�ကို�ု လွှှမ်းး�မိုးး��ဖို့့��
ကြိုး�း��စား�းနေ�ကြ�တဲ့့� အခင်းး�အကျျင်းး�မရှိိ�တဲ့့� နေ�ရာာကိုုရရှိိ�သွားး�
�
�တယ်် ဆိုုနို
� ုင််ပါ
� ါတယ််။

USDP ပါါတီီနှှင့််� အခြား�း�သော�ာ အမျိုး�း��ဘာာသာာ၊ သာာသနာာအကျိုးး���ကိုု� လိုု�လားး�တဲ့့� ပါါတီီတွေ�ေဟာာလည်းး�
စဉ််ဆက််မပြ�တ်် မ.ဘ.သ လိုု� အမျိုး�း��သားး�ရေး�းအကျိူးး���ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််တဲ့့� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့်�် ပူးး�တွဲဲ�ပြီး��း

အစိုးး��ရကိုု� လူူမျိုး�း��ရေး�းဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖိိအားး�တွေ�ေကိုု� စဉ််ဆက််မပြ�တ််ပေး�းနေ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ မွွတ််စလင််
ဘာာသာာဝင််တွေ�ေရဲ့့� ဗလီီတွေ�ေကိုု� ပိိတ််ခိုု�င်းး�တာာတွေ�ေ၊ ဘာာသာာခြား�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််တွေ�ေ
ှ
ကိုု�
ဖိိအားး�ပေး�းတာာတွေ�ေ၊ မြို့�့��လည််ခေါ�ါင််မှာာ� လူူစုုဝေး�းပြီး��း ဘာာသာာရေး�း၊ လူူမျိုး�း��ရေး�းတိုုက််ခို
�
�က််မှုုတွေ�ေ
ု
ကိုု� အင််အားး�

တစ််ရပ်် သဖွွယ််အသုံးး��ပြု�ုပီးး�၊ အစိုးး��ရရဲ့့� တုုန့််�ပြ�န််ချျက််တိုု�င်းး�ကိုု� ဘာာသာာ၊ သာာသနာာရေး�း နစ််နာာမှုုတွေ�ေ အဖြ�စ််
အစဉ််မပြ�တ်် ဆော�ာင််ရွွက််လာာခဲ့့�ပါါတယ််။

ဒီီအခင်းး�အကျျင်းး�မှာာ� အခရာာအကျျဆုံးး��ဟာာ NLD ပါါတီီလို့့�� ဆိုုနို
� ုင််ပါ
� ါတယ််။ တပ််မတော်�်�နဲ့့�ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�း
ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခဲ့့�တဲ့့� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဗျူူ�ဟာာကြော��ာင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုုင််
� ပဋိိပက္ခခတွေ�ေ၊ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းပါါတီီ

များ�း�နှှင့််� မဟာာမိိတ်် ဆက််ဆံံရေး�းတွေ�ေ၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုတွေ�ေကိုု� ထည့််�သွင်း
ွ း�စဉ်းး�စား�းမှုုတွေ�ေ အားး�နည်းး�
ပြီး��း ယခင််အာာဏာာရှှင််လွွန််ဆန််ရေး�း မဟာာမိိတ််တွေ�ေ အားး�ပျော့�့��သွားး��ခဲ့့�ပြီ�ီ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒါါက NLD ရဲ့့�

ရွေး�း�ချျယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပေး�းရတဲ့့� တန််ကြေး��းဖြ�စ််ပါါတယ််။ တစ််ဖက််မှာာ�လည်းး� တပ််မတော်�်�ရဲ့့� လုုပ််ရပ််တွေ�ေ
အတွွက်် ICJ တရား�းရုံးး��အထိိ သွားး��ရော�ာက််ရင််ဆိုုင််ပေး�းနေ
�
�ပေ�မဲ့့�၊ တပ််မတော်�်�ဘက််ကတော့�့� သူ့့�ကို�ု လွှှမ်းး�မိုးး��

နိုုင််သူ
�
ူမရှိိ�တော့�့�ဘဲဲ၊ ပိုု�မို�ုကော�ာင်းး�တဲ့့� အနေ�အထားး�တစ််ရပ််ကိုု� ရသွားး��ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််ပါါတယ််။ တစ််ပြို�ု�က််နက််မှာာ�
အမျိုး�း��သားး�ရေး�း အင််အားး�စုုတွေ�ေရဲ့့� အမျိုး�း��ဘာာသာာ၊ သာာသနာာခေါ�ါင်းး�စဉ််အော�ာက််က ဖိိအားး�တွေ�ေကိုု�လည်းး�

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔

5

အထင််အမြ�င််မမှား��းအော�ာင်် ကိုုင််တွ
�
ွယ််နေ�ရတဲ့့� အနေ�အထားး�ဖြ�စ််သွားး��ပါါတယ််။ ဒါါကြော��ာင့််� အင််အားး�စုုနှှင့််�

အခင်းး�အကျျင်းး�ကိုု� ပြ�န််ကြ�ည့်�ရင််
်
အင််အားး�စုု (၅) စုုခန့််� ကွဲဲ�ပြား�း�သွားး��ရပြီ�ီဖြ�စ််ပါါတယ််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

တန်းး�တူူရေး�းနှှင့်�် ဖက််ဒရယ််ကိုု� လိုုလားး
� �တော�ာင်းး�ဆိုုနေ
� �တဲ့့� တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�အင််အားး�စုုတွေ�ေက တစ််စုု၊ NLD ရဲ့့�

ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုုင််မှုု
� နှှင့််� လမ်းး�စဉ််ကို�ု မကြို�ု�က််တဲ့့� အင််အားး�စုုတွေ�ေက တစ််စုု၊ NLD ရဲ့့� ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�းကနေ�

အခွွင့်�်အရေး�း အသားး�စီးး�ရသွားး��တဲ့့� တပ််မတော်�်�နှှင့််� NLD ရဲ့့� နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအတိုု�က််အခံံ အမျိုး�း��သားး�ရေး�းဝါါဒီီ
အင််အားး�စုုတွေ�ေဆိုု�ပြီး��း သီးး�ခြား�း�ကွဲဲ�ထွွက််ကုုန််ကြ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််ပါါတယ််။
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2020 ESifh rSef;qMunfh&r,fh EkdifiHa&; tajctae
၂၀၂၀ အလွွန်် အခင်းး�အကျျင်းး�ဟာာ ရှေ့�့�ဆက််သွားး��မယ့့်� နိုုင််ငံ
� ံရေး�း တိုးး��တက််မှုုတွေ�ေမှာာ� ပြ�န််လည််တည့််�မတ််

စေ�မလားး�၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ကလိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့်�် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအင််အားး�စုုတွေ�ေနဲ့့� စုုစုုစည်းး�စည်းး�
ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််မလားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ကာာလအတွွင်းး�က နိုုင််ငံ
� ံရေး�းဗျူူ�ဟာာအတိုု�င်းး�

ဆက််သွားး��မလားး�ဆိုုတာ
� ာဟာာ NLD ပါါတီီရဲ့့� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် အပေါ်�်မှာာ� မူူတည််နေ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ၂၀၁၅

-၂၀၂၀ အတွွင်းး� တပ််မတော်�်�ကိုု� အလျှော့�့��ပေး�း ရင််ကြား�း�စေ့�့တဲ့့� ဗျူူ�ဟာာရဲ့့� အကျိူးး���ဆက််ဟာာ တပ််မတော်�်�ကိုု�
အင််အားး�ပိုု�မို�ကော�
ု
ာင်းး�လာာစေ�တယ််ဆိုုတာ
� ာ တွေ့�့�မြ�င််ခဲ့့�ပြီး��း ဖြ�စ််ပါါတယ််။ လက််ရှိိ� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှာာ�
ပင််လျှှင်် NLD ပါါတီီရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကြေ��ငြာ�ာစာာတမ်းး�ရဲ့့� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းမူူဝါါဒတွေ�ေမှာာ� တပ််မတော်�်�ရဲ့့� အခန်းး�

ကဏ္ဍကိုု� အသိိအမှှတ််ပို�ပြု�
ု ု လာာနေ�ပေ�မယ့််� တပ််မတော်�်�ဘက််ကတော့�့� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကော်�်�မရှှင််လို�မျိုး�း�
ု �

ကိုု� တိုု�က််ရိုက််ဝေ�ဖန််တာ
�ု
ာ၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််အပေါ်�် အခြေ�ေခံံပြီး��း ပိုု�မို�တ
ု င်းး�မာာတဲ့့� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�သာာ

ပြ�လာာတာာကိုု� ကြ�ည့်�ရင််
် အရှုံးး�� အမြ�တ််ကိုု� တွွက််ပြီး��း သတိိပြ�န််ဝင််သင့််�ပြီ�ီလို�ု ဆိုုနို
� င််ပါ
ု� ါတယ််။

သို့့��သော်�်� လက််ရှိိ�အချိိ�န််မှာာ� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ််တစ််ချို့့���မှာာ� - မဲဲဆန္ဒဒနယ််တွေ�ေ
ဖျျက််သိိမ်းး�တာာတွေ�ေ၊ ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�တွေ�ေမှာာ�ရော�ာ၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�မှာာ�ရော�ာ တပ််မတော်�်�နဲ့့�

NLD ပါါတီီရဲ့့�ပူူပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ဖို့့�� လိုု�အပ််တဲ့့� အခင်းး�အကျျင်းး�ကိုု� ဖန််တီးး�လိုု�က််ပြီ�ီ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ NLD ပါါတီီ
အနေ�နှှင့််� လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ ကျျန််အင််အားး�စုုတွေ�ေအပေါ်�်မှာာ� လိုု�လားး�မှုုမပြ�ပေ�မဲ့့�၊ အတူူတကွွ အကော�ာင််

အထည််ဖော်�်� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ရတာာဟာာ တပ််မတော်�်�နှှင့််�သာာ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ လက််ရှိိ�ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ကိုု�

အဆုံးး��သတ််ဖို့့�� မလုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််
� သေး�းသရွေ့�့� NLD အစိုးး��ရအနေ�နှှင့်�် တပ််မတော်�်�ကိုု� အားး�ကိုု�ပြီး��း ဆက််လက််

အားး�ကိုးး��နေ�ရမှာာ� အသေ�အချာ�ာပါါပဲဲ။ အစိုးး��ရနှှစ််ရပ်် ရှိိ�နေ�တယ််လို့့�� ပြော��ာကြား�း�နေ�ပေ�မဲ့့� သမ္မမတရုံးး��ရဲ့့�

ပြော��ာရေး�းဆိုုခွ
� ွင့််�ရှိိ�သူူ ဦးးဇော်�်�ဌေး�း ပြော��ာကြား�း�ချျက််မှာာ�တော့�့� - တပ််မတော်�်� အမြဲ�ဲတမ်းး�အစိုးး��ရအော�ာက််မှာာ�ရှိိ�
ကြော��ာင်းး�၊ တပ််မတော်�်�နှှင့််� အစိုးး��ရဟာာ လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ကြော��ာင်းး� ပြ�ည််နယ််တွေ�ေမှာာ�ရှိိ�တဲ့့� တိုု�က််ပွဲဲ�

တွေ�ေအပေါ်�် တူူညီီစွာာ�သဘော�ာထားး� တုုန့််�ပြ�န််နေ�ကြ�တာာကိုု�တော့�့� တွေ့�့�မြ�င််ရပါါတယ််။

တစ််ခါါက အမေ�ရိိကန်် သမ္မမတလင််ကွွန်း�း ပြော��ာခဲ့့�ဖူးး�တဲ့့� စကားး�နှှစ််ခွန်း
ွ �း ကိုု� ကိုးး��ကားး�စဉ်းး�စား�းကြ�ည့်�ပါ
် ါမယ််။ ပထမ
တစ််ခုုကတော့�့� “A Friend is one who has the same enemies as you have” “မိိတ်ဆွေ
် �ေဆိုု�တာာ သင့််�ရဲ့�့

ရန််ဘက််ထားး�သလိုု�

ထားး�တတ််သူမျိုး
ူ �း��ဖြ�စ််ပါါတယ််”

ဆိုုတဲ့့�စကားး
�
�ဖြ�စ််ပါါတယ််။

ဒုုတိိယစကားး�ကတော့�့�

“The best way to destroy an enemy is to make him a friend” “သင််ရဲ့့�ရန််သူကိုု�
ူ ဖျျက််ဆီး�ဖို့့�
း �

အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� နည်းး�လမ်းး�က သူူနဲ့့�မိိတ််ဆွေ�ေဖြ�စ််ခြ�င်းး�ပဲဲ” ဆိုုတဲ့့�
� နှှစ််ခွွန်းး�ပဲဲဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒီီစကားး�နှှစ််ခွွန်းး�က

လက််ရှိိ�အခင်းး�အကျျင်းး�ရဲ့့� ရွေး�း�ချျယ််မှုုတွေ�ေကိုု� ထင််ဟပ််စေ�ပါါတယ််။ သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် လက််တွဲဲ�ခဲ့့�တဲ့့�

ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အင််အားး�စုုတွေ�ေနှှင့်�် ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပြီး��း ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုုင််ငံ
� ံကို�ု
ဆက််လက်် ချီီ�တက််မလားး� (သို့့�မဟုုတ််
�
) ကိုုယ့်
� �ရဲဲ
် နိုုင််ငံ
� ရေး
ံ �း ပြို�ု�င််ဘက််ဖြ�စ််ခဲ့့�တဲ့့� တပ််မတော်�်�နဲ့့� ရင််ကြား�း�စေ့�့ရေး�း

မူူဝါါဒကိုု� ပဓါါနထားး� ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��မလားး� ဆိုုတာ
� ာတော့�့�စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ရတော့�့�မှာာ�
်
ဖြ�စ််ပါါတယ််။

စော�ာရှိုု�င်းး�ကိုု�ကို�လွ
ု င််
ွ သည်် သံံလွွင််ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ မူူဝါါဒလေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တွဲဲ�ဖက််တာာဝန််ခံံတစ််ဦးးဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် သံံလွင််ပြ�ည််သူ
ွ
ရေး
ူ �းရာာ မူူဝါါဒလေ့�့လာာရေး�း
အဖွဲ့့��၏ ကျားး��-မ တန်းး�တူူရေး�း၊ လုံံခြုံ� ��ရေး
ံ �းကဏ္ဍနှှင့်�် ပဋိိပက္ခခဆိုင််ရာ
ု� ာကိိစ္စစရပ််များ�း�၊ ဖက််ဒရယ််
စနစ််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�၊ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�အကြော��ာင်းး� အစရှိိ�သည့််� သုုတေ�သန
နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူ ဖြ�စ််သည််။

သံံလွင််ပြ�ည််သူ့့
ွ
�မူဝါ
ူ ါဒလေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့�� (Salween Institute) သည််
လူူမှုုတရား�းမျှှတရေး�း (social justice)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ
တာာဝန််သိိမှုု (environmental responsibilities) နှှင့်�် တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�
များ�း�၏ ကိုု�ယ််ပို�ုင််ပြ�ဌာာန်းး�ခွွင့််�ဆိုင််ရာ
ု� ာ အခွွင့်�်အရေး�း အရေး�းများ�း�ကိုု�
အခြေ�ေခံံသည့််�

ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ

မူူဝါါဒများ�း�

ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�း

www.salweeninstitute.org
@thesipp

အတွွက်် ယထာာဘူူတကျျသည့််� သုံးး��သပ််ချျက််များ�း�နှှင့်�် အနီးး�ကပ််
နည်းး�ပညာာ အထော�ာက််အကူူပြု�ုခြ�င်းး�များ�း�ရော�ာစပ််ပြီး��း လူူမှုုအသိုု�င်းး�
အဝိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�း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
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