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|| ပြု�ုစု ုရေး�းသားးးသား ူ- စော�ာရှို�ုင်းး�ကို�ုကို�ုလွငွ်းး 

၂၀၂၀ ခု�နှ�ှး နှ�ုဝင်းးဘာာလွ စော�း�စောကိုာကိုးပွဲွ�ကိုျင်းး�ပွဲပြီးပွဲး� အ��ု��သကိုးတမ်းး�တ�းခု� ဒု�တယုအကြိကိုမု်းးပြီးပွဲး��း�ပြီးပွဲး ဖြ��းပွဲါ
တယး။ ထပွဲးမ်းံပြီးပွဲး� တတယုအကြိကိုမု်းးစောဖြမ်းာကိုး အ��ု��နှငှ်းး် လွတှးစောတားကို�ုလွည်းး� လွကိုး�ှတုည်းးဆဲ� ၂၀၀၈ 
��ွ��ည်းး�ပွဲံ�အစောဖြခုခုံဥပွဲစောဒုစောအာကိုးကိုစော� စော��ှဆဲကိုးလွာစော�ခု�တ်ာလွည်းး� ဖြ��းပွဲါတယး။ ၂၀၁၀ ခု�နှ�ှး၊ ၂၀၁၅   
ခု�နှ�ှး အတွင်းး�မ်းာှ ဖြ��းပွဲျကိုးစောဖြပွဲာင်းး�လွ�ခု�တ်ာ ဖြပွဲ�းကြကိုည်း်းပြီးပွဲး�၊ ၂၀၁၅ ခု�နှ�ှးကိုစော� ယခု� ၂၀၂၀ ကိုာလွအတငွ်းး�
မ်းာှ ဖြ��းပွဲျကိုးခု�တ်ာစောတကွို�ု ဖြပွဲ�းလွည်းးဆဲ�း���းကြကိုည်း်း��ု� လွ�ုလွာပြီးပွဲးဖြ��းပွဲါတယး။ ဖြ��းပွဲျကိုးမ်း�မ်းျာ��ာွ�ှုတ� ်
အ�ကိုးမ်းာှ နှ�ုင်းးင်းံစော��အခုင်းး�အကိုျင်းး�စောတ�ွ�� အင်းးအာ���စောတ ွ စောဖြပွဲာင်းး�လွ�လွာမ်း�ကို�ု သံ��သပွဲးရှို�ဖြမ်းင်းးတာကိုု� 
တင်းးဖြပွဲစောဆဲ�ွစောနှ�ွကြကိုည်း်းပွဲါမ်းယး။ 

အစောဖြခုခုံအာ�ဖြ�င်း်း ၂၀၁၀ - ၂၀၁၅ ခု�နှ�ှးအတငွ်းး�မ်းာှ ယခုင်းး��းအာဏာာ�ငှ်းးနှငှ်းး် မ်းဟာာမ်းတုးအင်းးအာ���၊ ဖြပွဲည်းးမ်း
ဒုးမ်း�ုကိုစော��း အင်းးအာ���မ်းျာ�နှငှ်း်း တ�ုင်းး��င်းး�သာ�နုှ�င်းးငံ်းစော�� အင်းးအာ���မ်းျာ�နှငှ်း်း (၃) ��သာ�ှုခု�ပ်ွဲါတယး။ ဒုးကိုာလွ 
အတငွ်းး�မ်းာှ အဘာကိုးဘာကိုးကို နှ�ုင်းးငံ်းစော��အင်းးအာ���စောတဟွာာ အစောတားစောလွ��ည်းး��ည်းး�လံွ��လံွ��နှငှ်း်း ကိုျ�ာကိုဏ္ဍ 
ကိုစော� လွ�ပွဲးစော�ခု�က်ြကိုပွဲါတယး။ အစော��ပွဲါဆံဲ��နှငှ်း်း နှ�ုင်းးငံ်းစော��အ� အင်းးအာ�အ�ှုဆံဲ�� NLD ပွဲါတး��� တပွဲးမ်းစောတားနှငှ်း်း 
�င်းးကြကိုာ�စော�စ်ော��ကိုု� ဦး��ာ�စောပွဲ�ပြီးပွဲး� ကိုျ�းအင်းးအာ���စောတဖွြ��းတ� ်တ�ုင်းး��င်းး�သာ�နှု�င်းးင်းံစော�� အင်းးအာ���မ်းျာ�နှှင်းး် 
ဖြပွဲည်းးမ်းဒုးမ်း�ုကိုစော��း အသ�ုင်းး�အဝ�ုင်းး�မ်းျာ�ကိုု� ဆဲကိုးဆဲံစော�� စောဖြပွဲာင်းး�လွ�လွု�ကိုးခုျ�ုးမ်းှာ အဘာကိုးဘာကိုးကို အင်းးအာ�
ခုျ�ု��သာွ�ပြီးပွဲး� တပွဲးမ်းစောတား��� အခု�း�ကိုဏ္ဍဟာာ ပွဲ�ုမ်း�ုအင်းးအာ�ကြိကိုး�ထာွ�သာွ�ခု�ပ်ြီးပွဲးဖြ��းပွဲါတယး။ 
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၂၀၁၀ ခု�နှ�ှး USDP အ��ု��တကိုးလွာခုျ�ုးမ်းှာ အ��ု��နှငှ်းး် တပွဲးမ်းစောတားဆဲ�ုတာ တ�း�တုးတ�း
ဝမ်းး�ထ�လွု�� ဆဲ�ုလွ�ု��ပွဲါတယး။ တပွဲးမ်းစောတား အ�ာ�ှုစောဟာာင်းး�စောတကွို အ�ပွဲးသာ�အဖြ��း အသွင်းး
စောဖြပွဲာင်းး�ပြီးပွဲး�၊ အ��ု��အ�ွ��ကို�ု ဦး�စောဆဲာင်းးပြီးပွဲး� နှ�ုင်းးင်းံစော�� ဖြပွဲုဖြပွဲင်းးတည်း်းမ်းတးမ်း�စောတကွို�ု ကြိကိုုု ��ာ�ခု�က်ြကို
ပွဲါတယး။ နှ�ုင်းးင်းံစော��အတု�ကိုးအခုံစောတကွို�ု လွတှးစောပွဲ�တာ၊ ပြီးင်းမု်းး�ခုျမ်းး�စော�� စောဆဲ�ွစောနှ�ွမ်း�စောတ၊ွ 
အတ�ုကိုးအခုံစောတ ွ နှ�ုင်းးင်းံစော��မ်းာှ ပွဲါဝင်းးလွာစော��ကိုု� ကြိကိုုု ��ာ�ခု�ပ်ွဲါတယး။ ဒုါဟာာ စောခုတးအဆဲကိုး 
ဆဲကိုး နှ�ုင်းးင်းံစော��နှှပုွဲးကိုပွွဲးမ်း�စောတသွာ လွ�ပွဲးခု��်ာကို အတ�ုကိုးအခုံအင်းးအာ���စောတ၊ွ စောတားလွ�ှးစော�� 
အင်းးအာ���စောတကွို�ု စော��ာတ�းခု� ဖြပွဲ�းစောပွဲ�ပြီးပွဲး� အခုင်းး�အကိုျင်းး�တ�းခု�ကို�ု တည်းးစောဆဲာကိုး�ု��နှှင်း်း 
တ�ာ�ဝင်းးမ်း�ကို�ု ဖြပွဲ�း���ု� အ�ဖြပွဲုခု�တ်ာလွ�ု� ယနူှ�ုင်းးပွဲါတယး။

ဒုးကိုာလွအတငွ်းး�မ်းာှ အတ�ုကိုးအခုံ အင်းးအာ���စောတွ အစော���� အစောတားစောလွ� ကိုျ�းလွ�းပြီးပွဲး�၊ 
အင်းးအာ����ည်းး�မ်း� �ှုခု�်တာကို�ု စောတွ�ဖြမ်းင်းးနှ�ုင်းးပွဲါတယး။ တ�ုင်းး��င်းး�သာ�နှု�င်းးင်းံစော�� အင်းးအာ���စောတ၊ွ 
ဖြပွဲည်းးမ်းကို ဒုးမ်း�ုကို�ကိုးတ�းအင်းးအာ���စောတနွှငှ်းး်၊ အ�င်းးစောခုတးစောဟာာင်းး� ���းစောဟာာင်းး�ကို              
��းအာဏာာ�ငှ်းး ဘာကိုးစောတားသာ� အင်းးအာ���စောတလွွ�ု� (၃) ��ခု�ွဖြမ်းင်းးနှ�ုင်းးပွဲါတယး။ ဒုးလွ�ု အ�� (၃) �� 
ကိုာွဟာခုျကိုးစောတ�ွှု စော�ခု�စ်ောပွဲမ်း� ် တ�ုင်းး��င်းး�သာ�နှု�င်းးင်းံစော�� အင်းးအာ���စောတ�ွ�� ဖြပွဲည်းးမ်းဒုးမ်း�ုကိုစော��း 
အင်းးအာ���စောတဟွာာ အတပူွဲစူောပွဲါင်းး�ပြီးပွဲး� လွ�ပွဲးစောဆဲာင်းးစော�ခု�က်ြကိုတာကိုု� စောတ�ွ�ပွဲါတယး။

ဒုးအခုင်းး�အကိုျင်းး�အတငွ်းး�မ်းာှ USDP အ��ု��ဟာာ အမ်းျ ုု �သာ�စော��ဝါဒုး ပွဲါတး အင်းးအာ���စောတ�ွ�� 
လွကိုးတ�ွည်းးည်းးလွည်းး� စောဆဲာင်းး�းကိုးခု�ပ်ွဲါတယး။ လွတှးစောတားတငွ်းး� မ်းျ ုု �စော�ာင်းး်ဥပွဲစောဒုလွ�ုမ်းျ ုု �စောတွ
ကို�ု ဖြပွဲဌာာ�း�တာစောတ၊ွ အမ်းျ ုု �သာ�ဝါဒုး စောတအွာ�စောကိုာင်းး�တ� ် ပွဲါတးစောတ ွ ဖြ��းတ� ် NDF၊ NNDP 
ပွဲါတး���အတ ူစော�း�စောကိုာကိုးပွွဲ����းမ်းာှ အခုျ ုု�ကိုျ ကို�ုယး�ာ�ဖြပွဲု���း စောဖြပွဲာင်းး�လွ�စော�� ကြိကိုုု �ပွဲမ်းး�မ်း�စောတ၊ွ 
��ွ��ည်းး�ပွဲံ�ဖြပွဲင်းးဆဲင်းးစော�� အခုျကိုးတ�းခုျ ုု �ကို�ုပွဲါ ပွဲစူောပွဲါင်းး�လွ�ပွဲးစောဆဲာင်းးခု�ပ်ွဲါတယး။ တပွဲးမ်းစောတား
အစော����လွည်းး� ယခုင်းး �း�းယာကြိကိုး�စောတ�ွ�� နှ�ုင်းးင်းံစော��ဦး�စောဆဲာင်းးမ်း�ကို�ု အသာတကြကိုည်းး လွ�ုကိုးပွဲါပွဲါ
တယး။ ပြီးင်းမု်းး�ခုျမ်းး�စော�� ဖြ��း�ဉ်းမ်းာှ ဦး�သ�ုး��ု�း အ��ု��အ�ွ����� ဦး�စောဆဲာင်းးမ်း�ကို�ု ပွဲ�ုပြီးပွဲး����စောထာင်းး
တယးလွ�ု� ဆဲ�ုနှ�ုင်းးပွဲါတယး။ ဒုါအ်ဖြပွဲင်းး USDP အ��ု��အစော�နှငှ်းး် အ�ပွဲးခုျုပွဲးစော�� ရှို�စောထာင်းးက်ိုစော�
ကြကိုည်း်း�င်းး ဗဟာ�ုခုျုပွဲးကို�ုင်းးမ်း�စောလွျာခ်ုျစော��မ်းကူို�ု ကိုျင်း်းသံ��ပြီးပွဲး� �ပွဲးစောကိုျ�စော�း�စောကိုာကိုးပွဲွ�၊ �ည်းးပွဲင်းး 
သာယာစော�� စော�း�စောကိုာကိုးပွဲွ�စောတကွို�ု သမ်းမတအမ်း�ု�း��� တ�ု�ခုျ��စောဆဲာင်းး�းကိုးတာစောတ ွ ကို�ုလွည်းး� 
စောဆဲာင်းး�းကိုးပြီးပွဲး� နှ�ုင်းးင်းံစော�� တ�ာ�ဝင်းးမ်း�ကို�ု ဖြမ်းှင်းး်တင်းးခု�ပ်ွဲါတယး။

တ�ုင်းး��င်းး�သာ�နှု�င်းးင်းံစော��အင်းးအာ��� စောတပွွဲါဝင်းး��ွ��ည်းး�တ�် UNA လွ�ုအ��ွ�အ�ည်းး�မ်းျ ုု �ကို�ု NLD 
အစော���� အာ�တကိုးသစော�ာ စောထာကိုးခုံပွဲါဝင်းးစော�သလွု�၊ ကိုျ�းတ�ုင်းး��င်းး�သာ�အင်းးအာ���စောတ ွ
အစော����လွည်းး� NLD ��� နှ�ုင်းးင်းံစော��ဦး�စောဆဲာင်းးမ်း�ကို�ု အစောတားစောလွ� အာ��စောကိုျ�ပွဲးစော� ခု�်ကြကိုပွဲါ
တယး။ NLD အစော���� နှ�ုင်းးင်းံစော�� �ည်းးမ်း�ှး�ခုျကိုးဟာာလွည်းး� လွံ��ဝတကုိုျစော�ခု�ပ်ြီးပွဲး�၊ လွဦူး�စော� ၅ 
သ�း�စောကိုျား စောထာကိုးခံုတ� ်၂၀၀၈ �ွ���ည်းး�ပံွဲ�အစောဖြခုခံုဥပွဲစောဒုဖြပွဲင်းးဆဲင်းးစော�� စောတာင်းး�ဆဲ�ုမ်း�စောတလွွည်းး� 
�ှုစော�ခု�်ကြကိုပွဲါတယး။ ၂၀၁၅ ခု�နှ�ှး စော�း�စောကိုာကိုးပွဲွ� �း�ကိုပွဲးလွာခုျ�ုးမ်းှာလွည်းး� NLD ပွဲါတးကို�ု        
မ်း�စောပွဲ�ကြကို�ု��ကို�ုလွည်းး� တ�ုင်းး��င်းး�သာ�လွူ�ည်းး��� စောခုါင်းး�စောဆဲာင်းးမ်းျာ�အစော�နှငှ်းး်လွည်းး� စောဖြပွဲာဆဲ�ုခု�်
ကြကိုပွဲါတယး။ 
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တ�း�ကိုး ပြီးင်းမု်းး�ခုျမ်းး�စော��ဖြ��း�ဉ်း လွမ်းး�စောကြကိုာင်းး�မ်းာှလွည်းး� NLD ပွဲါတးအ��ု���ွ��နှ�ုင်းးလွာခု��်င်းး ပွဲ�ုပြီးပွဲး�ပြီးင်းမု်းး�ခုျမ်းး�
စော�� ခု�း�စော��ှစော�ာကိုးမ်းယး ပွဲ�ုပြီးပွဲး�ည်းှနုှ�ုင်းး�စောဆဲ�ွစောနှ�ွတာ စောအာင်းးဖြမ်းင်းးမှ်းာ ဖြ��းလွု�� NLD ပွဲါတးအ��ု�� ဖြ��းစော��ကိုု� 
ကြိကိုုု ဆဲ�ုခု�က်ြကိုပွဲါတယး။ ခြုံခုံုင်းံ�ကြကိုည်းး�်င်းး ��းအာဏာာ�ငှ်းး လွအူ�ပွဲး��စောဟာာင်းး����  �ကိုးဒု�ယးနှငှ်းး် ဒုးမ်း�ုကိုစော��းကို�ု 
ဖြပွဲည်း်းဖြပွဲည်း်းဝဝ လွ�ုလွာ�သ ူအ�ပွဲး�� (၂) ��လွ�ု�စောတာင်းး စောဖြပွဲာ�င်းး�နှု�င်းးပွဲါတယး။ သ�ု�စောသား လွမ်းး��ဉ်းနှှင်းး် လွ�ုလွာ�မ်း� 
ကိုာွ�ဖြခုာ�ခုျကိုးတ�းခုျ ုု � �ှုစော�ခု�တ်�် NLD ��� တ�ုင်းး��င်းး�သာ�အ�ပွဲး��၊ အာဏာာ�ငှ်းးလွစူောဟာာင်းး� အ�ပွဲး��နှငှ်းး် NLD တ�ု�
ဆဲ�ုပြီးပွဲး� ကိုာွဖြခုာ�ခုျကိုးစောတာ ်�ှုစော�ခု�ပ်ွဲါတယး။  

2015 ckESpf aemufykdif;tcif;tusif; 

၂၀၁၅ စော��ကိုးပွဲ�ုင်းး�အခုင်းး�အကိုျင်းး�မ်းာှ အစော��ပွဲါဆဲံ��ဖြ��းတ� ်NLD ပွဲါတးအစော���� အာဏာာ�လွာခုျ�ုးမ်းှာ အစော��
ပွဲါတ� ် နှ�ုင်းးင်းံစော��ဆံဲ��ဖြ�တးခုျကိုးစောတွ ခုျမ်းှတးခု�်ပွဲါတယး။ NLD ပွဲါတးအစော���� အ��ု��စော��ာကိုု� ယလူွာ�ခုျ�ုးမ်းှာ 
နှ�ုင်းးင်းံစော��ဗျုဟာာ အစောဖြပွဲာင်းး�အလွ�တ�းခုျ ုု � ဖြ��းပွဲါလွာတယး။ အစောဖြခုခုံအာ�ဖြ�င်း်း ကြကိုည်း်း�င်းး တပွဲးမ်းစောတား��� 
အ�ပွဲးသာ�အ�ု��� �င်းးကြကိုာ�စော�န်ှ�ုင်းးစော��၊ ဖြပွဲည်းးတငွ်းး�ပြီးင်းမု်းး�ခုျမ်းး�စော�� စော�ားစောဆဲာင်းးစော��စောတကွို�ု ဦး��ာ�စောပွဲ�စော�ား
စောဆဲာင်းးလွာပွဲါတယး။ ဒုးစော��ာ သသုာတ� ်စော�း�ခုျယးမ်း�တ�းခု�ကို�ု စောဖြပွဲာ��င်းး NLD ပွဲါတး��� စောခုါင်းး�စောဆဲာင်းးလွည်းး�
ဖြ��းသ၊ူ နှ�ုင်းးင်းံစောတားအတု�င်းးပွဲင်းးခုံပွဲ�ဂ္ဂိုုုု လွး စောဒု်စောအာင်းးဆဲ�း���ကြကိုည်းးကိုု�ယး၌ကို �င်းးကြကိုာ�စော�စ်ော��ဆဲ�ုတာမ်းာှ - 
တပွဲးမ်းစောတား��� �င်းးကြကိုာ�စော�စ်ော��ကိုု�လွည်းး� ဆဲ�ုလွ�ုစောကြကိုာင်းး���� တ�ုင်းး��င်းး�သာ�စောတနွှငှ်းး်ပွဲ� �င်းးကြကိုာ�စော�တ်ာကို�ု    
မ်းဆဲ�ုလွ�ုစောကြကိုာင်းး��ငွ်းး်စောဖြပွဲာလွာပွဲါတယး။ ဒုါဟာာ ၂၀၀၈ ��ွ��ည်းး�ပွဲံ�အစောဖြခုခုံဥပွဲစောဒုအ�စော�ာ၊ နှ�ုင်းးင်းံစော��ဗျ�ဟာာ 
အ�စော�ာ အတူတကို ွ လွကိုးတ�ွလွ�ပွဲးစောဆဲာင်းးနှ�ုင်းးမ်း�ှမ်းယ်း အစော�အထာ�စောတစွောကြကိုာင်း်း ဖြ��းနှ�ုင်းးပွဲါတယး။            
ဒုးစော�း�ခုျယးမ်း���� အကိုျ ုု �ဆဲကိုးအစော�နှငှ်းး် တ�ုင်းး��င်းး�သာ�အင်းးအာ���စောတ�ွ�� ဆဲကိုးဆဲံစော�� ကိုင်းး�ကိုာွလွာပြီးပွဲး�၊ 
သကိုးတမ်းး�ကို��းခုါ�း�မ်းာှ တင်းး�မ်းာတ� ်အဆဲင်းး်အထုဖြ��းလွာပွဲါစောတာတ်ယး။ 
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ဒုါအ်ဖြပွဲင်းး လွမူ်းျ ုု �စော��အ� သစောဘာာကို�ွဖြပွဲာ�မ်း�စောတ ွ ဖြ��းလွာစော�နှု�င်းးတယး် နှ�ုင်းးင်းံစော�� လွ�ပွဲး�ာှ�မ်း�စောတအွဖြ��း - 
�ခု�ုင်းးဖြပွဲည်းး�ယးလွတှးစောတားကို�ုယး�ာ�လွယှး အမ်းျာ���သစောဘာာထာ�ကိုု� စောသ�ွယးပြီးပွဲး� ဝ�းကြိကိုး�ခုျုပွဲးကို�ု အနှ�ုင်းး�
ပွဲါတး လွကူို�ုသာခု��းအပွဲးတာမ်းျ ုု �၊ ဗ�ုလွးခုျုပွဲးစောအာင်းးဆဲ�း�စောကြကို�ရှို�ပွဲးထ�ကို�ု တ�ုင်းး�င်းး�သာ�ဖြပွဲည်းး�ယး စောတမွ်းာှ 
��ုကိုးထတူာမ်းျ ုု �၊ အဖြခုာ� လွမ်းး�တံတာ�အမ်းည်းးစောတ ွ စောဖြပွဲာင်းး�လွ�သတးမ်းတှးတာစောတွ စောဆဲာင်းး�းကိုးခု�ပ်ွဲါတယး။  
ဒုးလွ�ပွဲး�ပွဲးစောတ ွ အစောပွဲ်မ်းာှ ပွဲါတးစောခုါင်းး�စောဆဲာင်းးစောတအွစော�နှငှ်းး် ဘာာမ်း ှ အစော��ယမူ်း� မ်းစောတ�ွ�ဘာ�၊ ပွဲ�ုပြီးပွဲး�တ�ု�ဖြမ်းှင်း်း
လွ�ပွဲးစောဆဲာင်းးလွာပွဲါတယး။ ဒုါအ်ဖြပွဲင်းး ယခုင်းးအ��ု��လွကိုးထကိုးမ်းာှ လွ�ပွဲးခုွင်းး်�ခု�တ်�် နှ�ုင်းးင်းံစော��အခုမ်းး�အ���  
မ်းျ ုု �စောတကွို�ုလွည်းး� ပွဲတုးပွဲင်းးတာ�ဖြမ်း�းလွာခု�ပ်ွဲါတယး။

ပြီးင်းမု်းး�ခုျမ်းး�စော��လွမ်းး�စောကြကိုာင်းး�ဖြ��း�ဉ်းမ်းာှလွည်းး� အ��ု��ဖြ��းစော�တ� ် NLD အ��ု��အစော�နှငှ်းး် တပွဲးမ်းစောတား��� 
နှ�ုင်းးင်းံစော�� သစောဘာာထာ�ကိုု� လွမှ်းး�မ်းု��နှ�ုင်းး�မွ်းး�မ်း�ှပုွဲါဘာူ�။ NLD အ��ု�� အစော�နှှင်းး် ကြကိုာ�စော�သအူဖြ��း၊ 
လွကိုး�ကိုးကို�ုင်းးခုျင်းး�သာ �ငှ်းး��မ်းယး် ကို�ုစသ�ယွး ပွဲံ�စော�ားလွာခုျ�ုးမ်းှာ၊ ယခုင်းးသကိုးတမ်းး�အတငွ်းး�ကို 
တ�ုင်းး��င်းး�သာ�လွကိုး�ကိုးကိုု�င်းးအင်းးအာ���စောတ ွစောမ်း်ားမ်း�ှး�ထာ�တ�် ပွဲံ��ံ���မ်းတူဘာ� စောဘာ�စော�ာှင်းးစော�သလွ�ု ဖြ��းလွာ
ပွဲါတယး။ အထကိုးမ်းာှ စောဖြပွဲာခု�တ်� ်တပွဲးမ်းစောတား��� �င်းးကြကိုာ�စော�စ်ော��အတကွိုး စောဆဲာင်းး�းကိုးစော��ဉ်းအတငွ်းး�မ်းာှပွဲ�၊  
�ခု�ုင်းးဖြပွဲည်းး�ယးမ်းာှ AA နှှင်းး် တ�ုကိုးပွဲွ�စောတမွ်းာှ နှ�ုင်းးင်းံစောတားအတု�င်းးပွဲင်းးခုံပွဲ�ဂ္ဂိုုုု လွးကို စောခုျမ်း��း���ု� ညွှ�ှးကြကိုာ�ထာ�ပွဲါ
တယးဆဲ�ုတ� ် သတင်းး�စောတ ွ ထကွိုးလွာခုျ�ုး တ�ုင်းး��င်းး�သာ�လွကိုး�ကိုးကိုု�င်းး စောတားလွ�ှးစော��အင်းးအာ���စောတ�ွ�� 
ကြကိုာ�မ်းာှ မ်းယံ�ကြကိုည်းးမ်း�စောတ ွဖြမ်းင်း်းတကိုးလွာပွဲါစောတာတ်ယး။ လွကိုး�ှ ုNCA ထ�ု�ထာ�တ�် အ��ွ�စောတွနှငှ်းး်ပွဲင်းးလွ်င်းး 
အ��ု����� ဆဲကိုးဆဲံစော�� တ�ု�တကိုးမ်းလွာပွဲ�၊ တပွဲးမ်းစောတားနှငှ်းး် ထပုွဲးတ�ုကိုးစောတ�ွဆဲံ�မ်း�စောတ ွသာပွဲ�ုတ�ု�လွာတာကို�ု 
စောတ�ွလွာ�ပွဲါတယး။

အဖြခုာ�ပွဲါတးနှ�ုင်းးင်းံစော��မ်းျကိုးနှ�ှ�ာမ်းာှလွည်းး�- NLD ပွဲါတးအစော���� ဒုးမ်း�ုကိုစော��းကို�ု အ�င်းးသာွ��မ်းာှဖြ��းပြီးပွဲး�၊        
ဒုးမ်း�ုကိုစော��း မ်း�စောသ�ဘာ� �ကိုးဒု�ယးကိုု� သာွ�မ်းယးဆဲ�ု�င်းး �ည်းးလွံ��မ်း�ကို�ု ထခုု�ုကိုးနှ�ုင်းးတယးလွု�� NLD ��� ၃၁ နှှ�း
ဖြပွဲည်း်း အခုမ်းး�အ���မ်းာှ ထ�တးစောဖြပွဲာလွာပွဲါတယး။ ဒုါအဖြပွဲင်းး တ�ုင်းး��င်းး�သာ�နှ�ုင်းးင်းံစော�� ပွဲါတးစောတကွို�ု မ်းဟာာမ်းတုး
��ွ���ာမ်းလွ�ုသလွ�ု၊ တ�ုင်းး��င်းး�သာ�စောတအွစော���� NLD ��� လွကိုးစောအာကိုးခုံအဖြ��းကိုစော� အခုငွ်းး်အစော��ယ�ူ�ု� 
အထစုောဖြပွဲာကြကိုာ�လွာခု�ပ်ွဲါတယး။ 

�ကိုးဒု�ယးနှငှ်းး် အ�ပွဲးခုျုပွဲးစော��ဆဲု�င်းး�ာ မ်းျကိုးနှှ�ကိုစော� ကြကိုည်း်းလွ်င်းးလွည်းး� ဗဟာ�ုခုျုပွဲးကို�ုင်းးမ်း�စောလွျာခ်ုျစော��ကိုု� ဦး�မ်း
တည်းးတာကို�ု စောတ�ွ�ပွဲါတယး။ ထင်းး�ာှ�တ� ်ဥပွဲမ်းာအစော�နှငှ်းး်ဆဲ�ု��င်းး - ဖြပွဲည်းးထ�စော��ဝ�းကြိကိုး�ဌာာ�စောအာကိုးကို 
အစောထစွောထအွ�ပွဲးခုျုပွဲးစော�� ဦး��းဌာာ�ကို�ု သမ်းမတရှိုံ��ဝ�းကြိကိုး�ဌာာ�ကို�ု စောဖြပွဲာင်းး�လွ�ထာ��ှခုု�်ပွဲါတယး။ အသကိုးဖြပွဲည်း်း
ပြီးပွဲး�သ ူ တ�ုင်းး�မ်း�စောပွဲ�စော�း�ခုျယးနှ�ုင်းးတ� ် ဒုးမ်း�ုကိုစော��း စောဒုသနှတ� အ��ု��စောတ၊ွ စောဒုသနှတ�အ�ပွဲးခုျုပွဲးစော�� ဖြ��းလွာစော�
မ်းယး် အင်းး�တးကိုျ���ငှ်းး�ဆဲ�ုင်းး�ာ ဖြပွဲုဖြပွဲင်းးစောဖြပွဲာင်းး�လွ�မ်း� စောတ ွစောဒုသနှတ�အဆဲင်းး်မ်းာှ ��းတး�စောပွဲ�ဖြခုင်းး� မ်း�ှုခု�်ပွဲါဘာ�ူ။ 
ဒုါအ်ဖြပွဲင်းး သကိုးဆဲ�ုင်းး�ာ ဖြပွဲည်းး�ယးနှှင်းး် တ�ုင်းး�စောဒုသကြိကိုး� အခုျ ုု �မ်းာှ ဝ�းကြိကိုး�ခုျုပွဲးစောတ�ွ�� အကိုျင်း်းပွဲျကိုးခုျ�ာ�မ်း�
စောတကွိုလွည်းး� ဗဟာ�ုခုျုပွဲးကို�ုင်းးမ်း�စောလွျာ�်ာမ်းာှ ��ု��မု်းး��ာ အစောကြကိုာင်းး�အ�ာတ�းခုျ ုု �ကို�ု ပွဲ�ုတ�ု�စောပွဲ�လွာခု�ပ်ွဲါတယး။ 

အကိုျ ုု �ဆဲကိုးစောတအွစော���� ပွဲါတးတငွ်းး�ကို ကို�ုယး�ာ�လွယှးစောတတွ�းခုျ ုု �ဟာာလွည်းး� ခု�ွထကွိုးပြီးပွဲး� ပွဲါတးစောထာင်းး
ကြကိုတာစောတ၊ွ အ�င်းးကို စောကိုျာင်းး�သာ�စောခုါင်းး�စောဆဲာင်းးစောတကွို၊ နှ�ုင်းးင်းံစော��သမ်းာ�ကြိကိုး�စောတဟွာာ NLD ��� 
ဦး�စောဆဲာင်းးမ်း�အစောပွဲ် အယံ�အကြကိုည်းးမ်း�ှစုောတာပ်ွဲ� မ်းမု်းတု�ု�သကိုးဆဲ�ုင်းး�ာ အင်းးအာ���စောတ ွအစော���� ခု�ွထွကိုးကို��းကြကို
ပွဲါတယး။ ဒုါအ်ဖြပွဲင်းး လွကိုးတ�ွခု�်တ� ် နှ�ုင်းးင်းံစော��ပွဲါတး အင်းးအာ���စောတွဟာာလွည်းး� NLD ကို�ု ယဉှ်းပြီးပွဲုု င်းးနှ�ုင်းး��ု� 



5သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ကြိကိုုု ��ာ�လွာကြကိုပွဲါစောတာတ်ယး။ ဒုါစောကြကိုာင်း်း ယခုင်းးကို တ�း��တ�း�ည်းး�ထ� �ှုစော�တ�် ဒုးမ်း�ုကိုစော��း မ်းဟာာမ်းတုး
စောတ�ွ�� ဆဲကိုးဆဲံစော�� ပြီးပွဲုု ကို�ွပြီးပွဲး� အပြီးပွဲုု င်းးအဆဲ�ုင်းး ပွဲ�ုဖြ��းလွာသလွု� တ�ုင်းး��င်းး�သာ�ပွဲါတးစောတ၊ွ စောတားလွှ�းစော��အ�ွ��
အ�ည်းး�စောတကွြကိုာ�မ်းာှ ယံ�ကြကိုည်းးမ်း�စောတ ွပွဲျကိုးယငွ်းး�သာွ�ခု�်ပွဲါတယး။ 

တပွဲးမ်းစောတားအစော�နှငှ်းး်လွည်းး� ယခုင်းး USDP ပွဲါတးနှငှ်းး် အ��ု��၊ လွတှးစောတားစောတမွ်းာှ တ�ွအလွ�ပွဲးလွ�ပွဲးစော��တ� ်
အစော�အထာ�ဟာာ ၂၀၁၅ စော�း�စောကိုာကိုးပွွဲ� အပြီးပွဲး� ပံွဲ��ံစောဖြပွဲာင်းး�သာွ�ခု�ပ်ွဲါတယး။ USDP ပွဲါတးစောခုါင်းး�စောဆဲာင်းးပွဲ�ုင်းး� 
အစောဖြပွဲာင်းး�အလွ�စောတကွိုလွည်းး� တပွဲးမ်းစောတား��� စောကိုျာစောထာကိုးစော��ကိုးခံု ပွဲါတးပံွဲ��ံကိုစော� သး�ဖြခုာ�လွပွွဲးလွပွဲးတ� ်
သစောဘာာစောဆဲာင်းးလွာပြီးပွဲး� အ�ပွဲးသာ� ပွဲါတးဝင်းးစောတကွို�ု စော��ာပွဲ�ုစောပွဲ�တ� ် မ်းဝူါဒုစောတ ွ စောဖြပွဲာင်းး�လွ�လွာပွဲါတယး။ 
ထင်းး�ာှ�တ� ်အခုျကိုးအစော�နှငှ်းး် ၂၀၂၀ စော�း�စောကိုာကိုးပွဲွ�မ်းာှ အ�ပွဲးသာ� မ်းျကိုးနှ�ှသ�း ၅၆ % �ာခု�ုင်းးနှ��း�စောလွာကိုး
ပွဲါဝင်းးလွာပြီးပွဲး�၊ တပွဲးမ်းစောတားမ်း ှအပြီးင်းမု်းး��ာ� အ�ာ�ှု ၁၀ ဦး�စောကိုျားသာ ပွဲါဝင်းးစော�လွာပွဲါစောတာတ်ယး။ USDP ��� 
ဖြပွဲုဖြပွဲင်းးစောဖြပွဲာင်းး�လွ�မ်း�စောတဟွာာ တပွဲးမ်းစောတား��� အဖြခုာ�တ�း�ကိုး မ်းျကိုးနှ�ှ�ာ အသွင်းးမ်းစောဆဲာင်းးစောတာဘ်ာ�၊ 
တပွဲးမ်းစောတားအစောပွဲ် လွမှ်းး�မ်း�ု�နှ�ုင်းးသလူွည်းး� မ်း�ှစုောတာတ်� ်အစောဖြခုအစော� ဖြ��းသာွ�ပွဲါတယး။

တပွဲးမ်းစောတားအစော���� သးဖြခုာ�လွပွွဲးလွပွဲးစော�တ� ်အ��ွ�အ�ည်းး� သစောဘာာဖြ��းလွာပွဲါတယး။ အ�ပွဲးသာ� အ��ု�����
လွည်းး� လွတှးစောတားတငွ်းး�မ်းာှလွည်းး� ပွဲ�ုမ်း�ုအဆဲင်းးမ်းစောဖြပွဲမ်း�စောတ ွ ဖြ��းလွာပွဲါတယး။ ��ွ��ည်းး�ပွဲံ�အစောဖြခုခုံဥပွဲစောဒု
ဖြပွဲင်းးဆဲင်းးစော��မ်းာှ တပွဲးမ်းစောတား��� လွ�ုလွာ�ခုျကိုးစောတ ွ NLD ကိုပွဲယးခုျတာစောတ၊ွ လွတှးစောတားတငွ်းး� ပွဲါတးစောတ ွ
ဖြပွဲင်းးဆဲင်းးလွု�တ� ် အခုျကိုးစောတကွို�ု တပွဲးမ်းစောတားကို မ်းလွ�ုလွာ�မ်း�စောတ�ွ�� တင်းး�မ်းာမ်း�စောတွ ပွဲ�ုမ်း�ုဖြမ်းှင်း်းတကိုးလွာပွဲါ
တယး။ ဒုါအ်ဖြပွဲင်းးအ��ု��အ�ွ��အစော�နှငှ်းး် အ��ု�� သကိုးတမ်းး�တ�းခု�လွံ�� အမ်းျ ုု �သာ�ကိုာကိုယွးစော�� လွံ�ခြုံခုံုစော��
စောကိုာင်းး�းကို�ု မ်းစောခု်ယတူာစောတ ွအာ�လွံ��ဟာာ၊ တပွဲးမ်းစောတား အစော�နှှင်းး် ပွဲ�ုပြီးပွဲး� ထ�ုး�ကိုွပွဲးမ်း�သ်၊ူ သ�ူကို�ု လွမှ်းး�မ်းု����ု�
ကြိကိုုု ��ာ�စော�ကြကိုတ� ်အခုင်းး�အကိုျင်းး�မ်း�ှတု� ်စော��ာကို�ု��ှုသာွ�တယး ဆဲ�ုနှ�ုင်းးပွဲါတယး။ 

USDP ပွဲါတးနှငှ်းး် အဖြခုာ�စောသာ အမ်းျ ုု �ဘာာသာ၊ သာသ��အကိုျ ုု �ကို�ု လွ�ုလွာ�တ� ် ပွဲါတးစောတဟွာာလွည်းး�          
�ဉ်းဆဲကိုးမ်းဖြပွဲတး မ်း.ဘာ.သ လွ�ု အမ်းျ ုု �သာ�စော��အကိုျ�ု�ကို�ု  စောဆဲာင်းး�းကိုးတ� ် အ��ွ�အ�ည်းး�မ်းျာ�နှှင်းး် ပွဲ�ူတ�ွပြီးပွဲး� 
အ��ု��ကို�ု လွမူ်းျ ုု �စော��ဘာာသာစော��ဆဲု�င်းး�ာ �အုာ�စောတကွို�ု �ဉ်းဆဲကိုးမ်းဖြပွဲတးစောပွဲ�စော�ခု�ပ်ွဲါတယး။ မ်းတွး�လွင်းး
ဘာာသာဝင်းးစောတ�ွ�� ဗလွးစောတကွို�ု ပွဲတုးခု�ုင်းး�တာစောတ၊ွ ဘာာသာဖြခုာ� စော�း�စောကိုာကိုးခုံကိုု�ယး�ာ�လွှယးစောတကွို�ု 
�အုာ�စောပွဲ�တာစောတ၊ွ ပြီးမ်းုု �လွည်းးစောခုါင်းးမ်းာှ လွ�ူ�စောဝ�ပြီးပွဲး� ဘာာသာစော��၊ လွမူ်းျ ုု �စော��တု�ကိုးခု�ုကိုးမ်း�စောတကွို�ု အင်းးအာ�
တ�း�ပွဲး သ�ွယးအသံ��ဖြပွဲုပွဲး�၊ အ��ု����� တ���းဖြပွဲ�းခုျကိုးတ�ုင်းး�ကို�ု ဘာာသာ၊ သာသ��စော�� ��း��မ်း�စောတ ွအဖြ��း
အ�ဉ်းမ်းဖြပွဲတး စောဆဲာင်းး�းကိုးလွာခု�ပ်ွဲါတယး။ 

ဒုးအခုင်းး�အကိုျင်းး�မ်းာှ အခု�ာအကိုျဆဲံ��ဟာာ NLD ပွဲါတးလွ�ု� ဆဲ�ုနှ�ုင်းးပွဲါတယး။ တပွဲးမ်းစောတား����င်းးကြကိုာ�စော�စ်ော��
ကို�ု ဦး��ာ�စောပွဲ�ခု�တ်� ် နှ�ုင်းးင်းံစော��ဗျ�ဟာာစောကြကိုာင်း်း တ�ုင်းး��င်းး�သာ�လွကိုး�ကိုးကိုု�င်းး ပွဲဋိပုွဲကိုခစောတ၊ွ နှ�ုင်းးင်းံစော��ပွဲါတး
မ်းျာ�နှငှ်းး် မ်းဟာာမ်းတုး ဆဲကိုးဆဲံစော��စောတ၊ွ တ�ုင်းး��င်းး�သာ�လွ�ူည်းး���စောတကွို�ု ထည်း်းသငွ်းး��ဉ်း��ာ�မ်း�စောတ ွအာ��ည်းး�
ပြီးပွဲး� ယခုင်းးအာဏာာ�ငှ်းးလွ�ွးဆဲ�းစော�� မ်းဟာာမ်းတုးစောတ ွ အာ�စောပွဲျာသ်ာွ�ခု�်ပြီးပွဲး ဖြ��းပွဲါတယး။ ဒုါကို NLD ��� 
စော�း�ခုျယးမ်း�ဆဲ�ုင်းး�ာ စောပွဲ��တ� ် တ�းစောကြကို�ဖြ��းပွဲါတယး။ တ�း�ကိုးမ်းာှလွည်းး� တပွဲးမ်းစောတား��� လွ�ပွဲး�ပွဲးစောတ ွ
အတကွိုး ICJ တ�ာ�ရှိုံ��အထ ုသာွ�စော�ာကိုး�င်းးဆဲု�င်းးစောပွဲ�စော�စောပွဲမ်း�၊် တပွဲးမ်းစောတားဘာကိုးကိုစောတာ ်သ�ူကို�ု လွမှ်းး�မ်းု��
နှ�ုင်းးသမူ်း�ှုစောတာဘ်ာ�၊ ပွဲ�ုမ်း�ုစောကိုာင်းး�တ� ် အစော�အထာ�တ�း�ပွဲးကိုု� �သာွ�ခု�်ပြီးပွဲးဖြ��းပွဲါတယး။ တ�းပြီးပွဲုု ကိုး�ကိုးမ်းာှ 
အမ်းျ ုု �သာ�စော�� အင်းးအာ���စောတ�ွ�� အမ်းျ ုု �ဘာာသာ၊ သာသ��စောခုါင်းး��ဉ်းစောအာကိုးကို �အုာ�စောတကွို�ုလွည်းး� 



အထင်းးအဖြမ်းင်းးမ်းမ်းာှ�စောအာင်းး ကို�ုင်းးတယွးစော��တ� ် အစော�အထာ�ဖြ��းသာွ�ပွဲါတယး။ ဒုါစောကြကိုာင်း်း အင်းးအာ���နှငှ်းး် 
အခုင်းး�အကိုျင်းး�ကိုု� ဖြပွဲ�းကြကိုည်း်း�င်းး အင်းးအာ��� (၅) ��ခု��း ကို�ွဖြပွဲာ�သာွ��ပြီးပွဲးဖြ��းပွဲါတယး။ တ�ုင်းး��င်းး�သာ�
တ�း�တစူော��နှငှ်း်း �ကိုးဒု�ယးကို�ု လွ�ုလွာ�စောတာင်းး�ဆုဲ�စော�တ� ်တ�ုင်းး��င်းး�သာ�အင်းးအာ���စောတကွို တ�း��၊ NLD ��� 
ဗဟာ�ုခုျုပွဲးကို�ုင်းးမ်း�နှငှ်းး် လွမ်းး��ဉ်းကို�ု မ်းကြိကိုုု ကိုးတ�် အင်းးအာ���စောတကွို တ�း��၊ NLD ��� �င်းးကြကိုာ�စော�စ်ော��ကိုစော� 
အခုငွ်းး်အစော�� အသာ��း��သာွ�တ�် တပွဲးမ်းစောတားနှငှ်းး် NLD ��� နှ�ုင်းးင်းံစော��အတု�ကိုးအခုံ အမ်းျ ုု �သာ�စော��ဝါဒုး
အင်းးအာ���စောတဆွဲ�ုပြီးပွဲး� သး�ဖြခုာ�ကို�ွထကွိုးကို��းကြကိုပြီးပွဲး ဖြ��းပွဲါတယး။ 
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၂၀၂၀ အလွွ�း အခုင်းး�အကိုျင်းး�ဟာာ စော��ှဆဲကိုးသာွ�မ်းယး ်နှ�ုင်းးင်းံစော�� တ�ု�တကိုးမ်း�စောတမွ်းာှ ဖြပွဲ�းလွည်းးတည်း်းမ်းတး
စော�မ်းလွာ�၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ကိုလွ�ု ဒုးမ်း�ုကိုစော��းနှငှ်းး် တ�ုင်းး��င်းး�သာ�နှု�င်းးင်းံစော��အင်းးအာ���စောတ�ွ�� �����ည်းး��ည်းး� 
ဖြပွဲ�းလွည်းးတည်းးစောဆဲာကိုးမ်းလွာ�၊ သ�ု�မ်းဟာ�တး ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ကိုာလွအတငွ်းး�ကို နှ�ုင်းးင်းံစော��ဗျ�ဟာာအတု�င်းး� 
ဆဲကိုးသာွ�မ်းလွာ�ဆဲ�ုတာဟာာ NLD ပွဲါတး��� ဆဲံ��ဖြ�တးခုျကိုး အစောပွဲ်မ်းာှ မ်းတူည်းးစော�ပြီးပွဲး ဖြ��းပွဲါတယး။ ၂၀၁၅ 
-၂၀၂၀ အတွင်းး� တပွဲးမ်းစောတားကိုု� အစောလွ်ာစ်ောပွဲ� �င်းးကြကိုာ�စော�တ်� ်ဗျ�ဟာာ��� အကိုျ�ု�ဆဲကိုးဟာာ တပွဲးမ်းစောတားကိုု� 
အင်းးအာ�ပွဲ�ုမ်း�ုစောကိုာင်းး�လွာစော�တယးဆဲု�တာ စောတ�ွဖြမ်းင်းးခု�ပ်ြီးပွဲး� ဖြ��းပွဲါတယး။ လွကိုး�ှ ု ၂၀၂၀ စော�း�စောကိုာကိုးပွဲွ�မ်းာှ
ပွဲင်းးလွ်င်းး NLD ပွဲါတးစော�း�စောကိုာကိုးပွဲ�ွ စောကြကိုဖြင်းာ�ာတမ်းး���� လွံ�ခြုံခုံုစော��မ်းဝူါဒုစောတမွ်းာှ တပွဲးမ်းစောတား��� အခု�း�
ကိုဏ္ဍကို�ု အသုအမ်းတှးပွဲ�ုဖြပွဲု လွာစော�စောပွဲမ်းယ်း တပွဲးမ်းစောတားဘာကိုးကိုစောတာ ်စော�း�စောကိုာကိုးပွဲွ� စောကိုားမ်း�ငှ်းးလွ�ုမ်းျ ုု �
ကို�ု တ�ုကိုးရှို�ုကိုးစောဝ��းတာ၊ စော�း�စောကိုာကိုးပွဲွ��လွဒုးအစောပွဲ် အစောဖြခုခုံပြီးပွဲး� ပွဲ�ုမ်း�ုတင်းး�မ်းာတ� ် ဆဲကိုးဆဲံစော��ကိုု�သာ      
ဖြပွဲလွာတာကို�ု ကြကိုည်း်း�င်းး အရှိုံ��အဖြမ်းတးကိုု� တကွိုးပြီးပွဲး� သတဖုြပွဲ�းဝင်းးသင်းး်ပြီးပွဲးလွ�ု ဆဲ�ုနှ�ုင်းးပွဲါတယး။
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သံလွငွ်းးဖြပွဲည်းးသ�ူမ်းဝူါဒုစောလွလ်ွာစော��အ�ွ�� (Salween Institute) သည်းး 

လွမူ်း�တ�ာ�မ်း်တစော�� (social justice)၊ သဘာာဝပွဲတးဝ�း�ကိုျင်းးဆုဲ�င်းး�ာ 

တာဝ�းသမု်း� (environmental responsibilities) နှငှ်း်း တ�ုင်းး��င်းး�သာ� 

မ်းျာ�၏ ကို�ုယးပွဲ�ုင်းးဖြပွဲဌာာ�း�ခုွင်းး်ဆဲ�ုင်းး�ာ အခုွင်းး်အစော�� အစော��မ်းျာ�ကိုု� 

အစောဖြခုခုံသည်း်း ဖြပွဲည်းးသ�ူစော���ာ မ်းဝူါဒုမ်းျာ� စောပွဲ်စောပွဲါကိုးလွာစော��

အတကွိုး ယထာဘာတူကိုျသည်းး် သံ��သပွဲးခုျကိုးမ်းျာ�နှငှ်းး် အ�း�ကိုပွဲး

�ည်းး�ပွဲည်းာ အစောထာကိုးအကိုဖူြပွဲုဖြခုင်းး�မ်းျာ�စော�ာ�ပွဲးပြီးပွဲး� လွမူ်း�အသ�ုင်းး� 

အဝ�ုင်းး�မ်းျာ�ကိုု� �မွ်းး��ည်းးဖြမ်းှင်း်းတင်းးစောပွဲ�စော�သည်း်း အ��ွ�ဖြ��းသည်းး။
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စော�ာရှို�ုင်းး�ကို�ုကို�ုလွငွ်းးသည်းး သံလွငွ်းးဖြပွဲည်းးသ�ူစော���ာ မ်းဝူါဒုစောလွလ်ွာစော��အ�ွ��၏ လွ�ပွဲးင်း�း��ဉ်း 
တွ��ကိုးတာဝ�းခံုတ�းဦး�ဖြ��းသည်းး။ လွကိုး�ှုအခုျ�ုးတငွ်းး သံလွငွ်းးဖြပွဲည်းးသစူော���ာ မ်းဝူါဒုစောလွလ်ွာစော�� 
အ�ွ��၏ ကိုျာ�-မ်း တ�း�တူစော��၊ လံွ�ခြုံခံုုစော��ကိုဏ္ဍနှငှ်း်း ပွဲဋိပုွဲကိုခဆဲ�ုင်းး�ာကို�ုစ�ပွဲးမ်းျာ�၊ �ကိုးဒု�ယး
���းနှှင်းး် ��ွ��ည်းး�ပွဲံ�အစောဖြခုခုံဥပွဲစောဒု၊ စောဒုသနှတ�အ�ု���မ်းျာ�အစောကြကိုာင်းး� အ��ှုသည်းး် သ�စောတသ�
နှငှ်းး် လွ�ပွဲးင်း�း��ဉ်းမ်းျာ�ကို�ု စောဆဲာင်းး�းကိုးစော�သ ူဖြ��းသည်းး။

သ�ု�စောသား လွကိုး�ှုအခုျ�ုးမ်းှာ �ခု�ုင်းးဖြပွဲည်းး�ယးနှငှ်းး် တ�ုင်းး��င်းး�သာ�ဖြပွဲည်းး�ယးတ�းခုျ ုု �မ်းာှ - မ်း�ဆဲနှဒ�ယးစောတွ 
�ျကိုးသမု်းး�တာစောတ၊ွ ဖြပွဲည်းး�ယးလှွတးစောတားစောတမွ်းာှစော�ာ၊ ဖြပွဲည်းးစောထာင်းး��လွှတးစောတားမ်းာှစော�ာ တပွဲးမ်းစောတား��� 
NLD ပွဲါတး���ပွဲစူောပွဲါင်းး�စောဆဲာင်းး�းကိုး��ု� လွ�ုအပွဲးတ�် အခုင်းး�အကိုျင်းး�ကိုု� ��းတး�လွ�ုကိုးပြီးပွဲး ဖြ��းပွဲါတယး။ NLD ပွဲါတး
အစော�နှငှ်းး် လွကိုး�ှုအခုျ�ုးထ ု ကိုျ�းအင်းးအာ���စောတအွစောပွဲ်မ်းာှ လွ�ုလွာ�မ်း�မ်းဖြပွဲစောပွဲမ်း�၊် အတတူကို ွ အစောကိုာင်းး 
အထည်းးစော�ား လွ�ပွဲးစောဆဲာင်းးစော��တာဟာာ တပွဲးမ်းစောတားနှငှ်းး်သာ ဖြ��းပွဲါတယး။ လွကိုး�ှဖုြပွဲည်းးတငွ်းး���းကိုု� 
အဆဲံ��သတး��ု� မ်းလွ�ပွဲးစောဆဲာင်းးနှ�ုင်းး စောသ�သစော�း� NLD အ��ု��အစော�နှငှ်းး် တပွဲးမ်းစောတားကိုု� အာ�ကို�ုပြီးပွဲး� ဆဲကိုးလွကိုး 
အာ�ကို�ု�စော��မ်းာှ အစောသအခုျာပွဲါပွဲ�။ အ��ု��နှ�ှး�ပွဲး �ှုစော�တယးလွ�ု� စောဖြပွဲာကြကိုာ�စော�စောပွဲမ်း� ် သမ်းမတရှိုံ����� 
စောဖြပွဲာစော��ဆဲု�ခုငွ်းး်�ှုသ ူ ဦး�စော�ားစောဌာ� စောဖြပွဲာကြကိုာ�ခုျကိုးမ်းာှစောတာ် - တပွဲးမ်းစောတား အပြီးမ်း�တမ်းး�အ�ု���စောအာကိုးမ်းာှ�ှု
စောကြကိုာင်းး�၊ တပွဲးမ်းစောတားနှငှ်းး် အ��ု��ဟာာ လွကိုးတ�ွစောဆဲာင်းး�းကိုးစော�စောကြကိုာင်းး� ဖြပွဲည်းး�ယးစောတမွ်းာှ�ှုတ� ် တ�ုကိုးပွဲွ�
စောတအွစောပွဲ် တညူ်းး�ာွသစောဘာာထာ� တ���းဖြပွဲ�းစော�ကြကိုတာကို�ုစောတာ ်စောတ�ွဖြမ်းင်းး�ပွဲါတယး။

တ�းခုါကို အစောမ်း�ကုို�း သမ်းမတလွင်းးကို�ွး� စောဖြပွဲာခု��်�ူတ� ်�ကိုာ�နှ�ှးခု�ွး�ကို�ု ကို�ု�ကိုာ��ဉ်း��ာ�ကြကိုည််းးပွဲါမ်းယး။ ပွဲထမ်း 
တ�းခု�ကိုစောတာ ်“A Friend is one who has the same enemies as you have” “မိတ်ိ်ရေး�ေ�ိုတ်း  သားင့််�့်� 
�န််ဘက််ထားးးသားလုိို ထားးးတ်တ််သားမူိ� ိုးပြု�စ်ု�ါတ်ယ််” ဆဲ�ုတ��်ကိုာ�ဖြ��းပွဲါတယး။ ဒု�တယု�ကိုာ�ကိုစောတာ ်      
“The best way to destroy an enemy is to make him a friend” “သားင့််�့��န််သားကူ်ို ��က််�းး�ို� 
အရေးက်းင့််း�းးု န်ည်း်းလိုမိ်းက် သားနူ့်�မိိတ််ရေး�ေပြု�စု်ပြု�င့််း�့” ဆဲ�ုတ�် နှှ�းခုွ�း�ပွဲ�ဖြ��းပွဲါတယး။ ဒုး�ကိုာ�နှ�ှးခုွ�း�ကို 
လွကိုး�ှအုခုင်းး�အကိုျင်းး���� စော�း�ခုျယးမ်း�စောတကွို�ု ထင်းးဟာပွဲးစော�ပွဲါတယး။ သမ်း�ုင်းး�တ�းစောလွ်ာကိုး လွကိုးတ�ွခု�်တ� ်    
ဒုးမ်း�ုကိုစော��းနှငှ်းး် တ�ုင်းး��င်းး�သာ�အင်းးအာ���စောတနွှငှ်းး် ဖြပွဲ�းလွည်းးစောပွဲါင်းး��ည်းး�ပြီးပွဲး� �ကိုးဒု�ယးဒုးမ်း�ုကိုစော��းနှ�ုင်းးင်းံကိုု� 
ဆဲကိုးလွကိုး ခုျ းတကိုးမ်းလွာ� (သု��မ်းဟာ�တး) ကို�ုယ်း�� နှ�ုင်းးငံ်းစော�� ပြီးပုွဲုင်းးဘာကိုးဖြ��းခု�တ်� ်တပွဲးမ်းစောတား��� �င်းးကြကိုာ�စော�်စော�� 
မ်းဝူါဒုကို�ု ပွဲဓါါ�ထာ� စောဆဲာင်းး�းကိုးသာွ�မ်းလွာ� ဆဲ�ုတာစောတာစ်ော�ာင်း်းကြကိုည်း်း�စောတာမ််းာှ ဖြ��းပွဲါတယး။ 
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