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မာတိကာ 

 

နိဒါန္း              ေသာ့ခ်က္ျပႆနာ။             စာမ်က္ႏွာ ၃ 

အခန္း ၁ စစ္တပ္ရ့ဲ အခန္းက႑ နဲ႔ အခြင့္ထူးခံလိုသူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္။        စာမ်က္ႏွာ ၆ 

အခန္း ၂          အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီသုိ႔မဟုတ္           စာမ်က္ႏွာ ၁၈ 

                     စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရ့ဲ ပင္မေဒါက္တုိင္အဖြဲ႔အစည္း။ 

အခန္း ၃          ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔ မေရာင့္ရဲႏုိင္တဲ့ အာဏာရမၼက္။         စာမ်က္ႏွာ ၂၅ 

အခန္း ၄          ျပည္ေထာင္စုမူန႔ဲ တုိင္းရင္းသားအေရးသုိ႔မဟုတ္ေရႊျပည္ေတာ္                စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 

                     ေမွ်ာ္တုိင္းေဝး။ 

အခန္း ၅          အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္အိတ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ရေသာ    စာမ်က္ႏွာ ၄၇ 

                     ရပုိင္ခြင့္မ်ား။ 

အခန္း ၆                                        အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး နဲ႔ ျပိဳကြဲပ်က္စီးရေသာ ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္      စာမ်က္ႏွာ  ၄၉    

နိဂံုး                အနာဂတ္ အလားအလာမ်ား။                                                       စာမ်က္ႏွာ ၅၂ 
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နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

ေသာ့ခ်က္ျပႆနာေသာ့ခ်က္ျပႆနာေသာ့ခ်က္ျပႆနာေသာ့ခ်က္ျပႆနာ    

တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ မေသြ….မ်ားလူခပ္သိမ္းျငိမ္းခ်မ္းေစဖုိ႔ ၊ ခြင့္တူညီမွ်၊ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ေျပ…တုိ႔ေျပ၊ 

တုိ႔ေျမ။ 

ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းေျခဆင္းပုိဒ္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒဟာ ဒီေန႔ေခတ္ႏ္ုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြရ့ဲ ေသာ့ခ်က္ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ 

ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပါ အျငင္းပြားစရာ အခ်က္ေတြကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ တျခားႏ္ုိင္ငံေရး ျပႆနာ အဝဝကုိ 

လည္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ အားလံုးဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ 

ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ တုိင္းသူျပည္သားအားလံုးအတြက္သာမက ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြ အေပၚ အထိ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္တ့ဲ ဥပေဒလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလ့လာၾကတ့ဲ 

အခါပုိမုိထိေရာက္လြယ္ကူၾကေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုသံုးသပ္ခ်က္ကုိ ေရးသားျပဳစုတာျဖစ္ပါတယ္။ 

“ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံေတာ္” 

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့ စကားမွာကုိက စဥ္းစားစရာ အျငင္းပြားစရာေတြ ရိွေနပါတယ္။ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၁၉၇၄ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီရ့ဲ အေျခခံဥပေဒေတြမွာကတည္းက 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံဆုိတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းကုိ သံုးႏႈန္းလာခ့ဲၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ 

ေတာ့ ျမန္မာ၊ ဗမာအသံုးအႏႈန္း Myanmar ၊ Burma အသံုးအႏႈန္းေတြကုိ ႏ္ုိင္ငံေရးအရ အသံုးခ်လာခ့ဲတ့ဲ 

အထိ ေျခလွမ္းက ဲ်လာတ့ဲအတြက္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားစရာ၊ စဥ္းစားစရာ အေၾကာင္း 

ေတြ ထဲမွာ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံဆုိတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းက္ုိယ္ႏိႈက္သည္ပင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္းကုိ ေစာဒကတရပ္အေနနဲ႔ 

တင္ျပေျပာဆုိခ်င္ပါတယ္။ 

၈၈ ေနာက္ပုိင္း ေက်ာင္းသားေတြ သမဂၢျပန္လည္တည္ေထာင္ၾကတဲ့ အခါ ဗနဲ႔မအၾကား ဝိဝါဒ ကြဲျပားစရာ 

ျဖစ္လာေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က အသံုးခ်ျပီး သပ္လွ်ိဳျဖိဳခြဖုိဲ႔ ၾကိဳးစားခ့ဲဖူးပါတယ္။ 

ဗမာဆုိတ့ဲစကားဟာ တႏ္ုိင္ငံလံုးကုိ မလႊမ္းျခံဳဘူး၊ တုိင္းရင္းသားေတြ မပါဘူးလုိ႔ ဆုိခ့ဲပါတယ္။ ဗမာႏ္ုိင္ငံလံုး 

ဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ အစဥ္အလာကုိ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ခြဲထုတ္ပထုတ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားပါ 

တယ္။ 

တကယ္ေတာ့ “ ျမန္မာဆုိတာကမွ တုိင္းရင္းသားေတြပါတ့ဲ တႏုိင္ငံလံုး ျဖစ္ျပီး၊ ဗမာဆုိတာက 

ျပည္မကလူမ်ားစု လူမ်ဳိးကုိေခၚတာ” ဆုိတ့ဲ မူဟာ စစ္တပ္မူျဖစ္ပါတယ္။ 
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သမုိင္းစဥ္တေလွ်ာက္ခံယူခဲ့တ့ဲ အစဥ္အလာက ဒီမူနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ တုိ႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္း 

ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၅ မွာ ဗ၊မ ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အခုလုိ ေရးသားထားပါတယ္။ 

“တုိ႔ဗမာအစည္းအရံုးသည္ မူလတည္ေထာင္စဥ္မွစ၍ သမုိင္းတေလ်ွာက္လံုး လူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ 

ညီညြတ္ေရးကုိ အေလးေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ‘တုိ႔’ ဟူေသာစကား၊ ‘ဗမာ’ ဟူေသာစကား၊ ‘ဗမာ ႏ္ုိင္ငံ ဗမာျပည္’ 

ဟူေသာစကားတုိ႔ကုိ တီထြင္၍ တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္ဟူေသာ အမည္နာမ တပ္ဆင္ခ့ဲျခင္းျဖင့္ သိသာထင္ရွား 

ေပသည္။” 

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္ဆုိေသာစကားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟု အဓိပၸါယ္ 

ေရာက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိသည္မွာ ျမန္မာပေဒသရာဇ္မ်ားက ေပးေသာနာမည္ျဖစ္သည္။ မမွန္ကန္။ 

ဗမာႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတမ်ိဳးတည္းေနထုိင္ေသာ ႏ္ုိင္ငံမဟုတ္။ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ 

ေတာင္သူ၊ ပအုိး၊ ပေလာင္၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းစေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထုိင္ေသာ 

ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ ျမန္မာျပည္ဟုမသံုး၊ ဗမာႏုိင္ငံ၊ ဗမာျပည္ဟုသံုးသည္။ သုိ႔မွသာ 

ညီညြတ္မွန္ကန္မည္။ ဗမာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား အားလံုးကုိ ဗမာဟုေခၚသည္။” 

လုိ႔ အတိအလင္း ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။ ဒီလို အတိအလင္းဖြင့္ဆုိထားခ့ဲပါရက္နဲ႔ တုိ႔ဗမာအစည္းအရံုးရ့ဲ 

အစဥ္အလာကုိေတာင္ မေထာက္ထားဘဲ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဗနဲ႔မကိ ုေျပာင္းျပန္ ျပန္လွန္ပစ္တာဟာ ႏုိင္ငံေရး 

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေျပာင္းလဲခ့ဲတာထင္ရွားပါတယ္။  

ႏုိင္ငံေရးအာဏာဆုိတာ ထိေရာက္အေရးပါလွပါတယ္။ စစ္အစုိးရက ျမန္မာလုိ႔ သံုးစြဲလာျပီးတ့ဲေနာက္ 

ပုိင္းမွာ လူအမ်ားဟာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကုိ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ျဖစ္တာကတေၾကာင္း၊ စာေပစိစစ္ေရး 

ကုိမေက်ာ္ႏုိင္တာကတေၾကာင္း စတ့ဲ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြ ေၾကာင့္ ျမန္မာဆုိတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ 

အသားက်လာၾကတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဒီစာအုပ္မွာ သာမန္အမ်ားျပည္သူ အတြက္၊ အထူးသျဖင့္ 

မိခင္ဘာသာ ျမန္မာစာမဟုတ္ၾကတ့ဲ တုိင္းရင္းသားေတြ အတြက္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးမျဖစ္ရေလေအာင္ 

သူတုိ႔နဲ႔ အသားက်ေနတဲ့ ျမန္မာဆုိတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းကုိ တႏုိင္ငံလံုးျခံဳငံုတ့ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ယာယီ သံုးစြဲ 

သြားပါမယ္။ ဒီလိုသံုးစြဲျခင္းဟာ ဗမာ၊ျမန္မာ ကိစၥမွာ ျမန္မာဘက္ကုိ လက္ခံလုိက္တာ မဟုတ္ေၾကာင္း 

ၾကိဳတင္ ေျပာၾကားပါရေစ။ 

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဒီ ဗ၊မ ကိစၥက့ုိ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂကင္းကင္းနဲ႔ ျပန္လည္ 

ညိွႏႈိင္းတုိင္ပင္သင့္တဲ့ ျပႆနာအျဖစ္နဲ႔ပဲ ထံုးတုိ႔ထားခဲ့ပါရေစ။ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ ဆံုးျဖတ္သင့္တဲ့ 

အေၾကာင္း အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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အေျခခံမူူမ်ား 

အခန္း ၁ ထဲက အေျခခံမူမ်ား ဆုိတ့ဲ အထဲမွာ အေရးၾကီးဆံုး အပုိဒ္တခ်ဳိ႔္ကုိ သတိျပဳမိပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၄ မွာဆုိထားတာက ႏ္ုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျပီး 

ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုး၌ တည္သည္။ 

ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတ့ဲ အေျခခံမူေတြထဲမွာ ဒီပုဒ္မ ၄ ဟာ အားရစရာေက်နပ္စရာေကာင္း တ့ဲ 

အခ်က္တခ်က္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဟာ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္မယ္ 

ဆုိတာဟာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ႏွစ္သက္လုိလားစရာ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ဒီပုဒ္မ ၄ မွာဆုိထားတ့ဲ အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွမရိွ၊ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတ့ဲ 

အခ်က္ေတြဟာ ဒီပုဒ္မ ၄ မွာဆုိထားတာနဲ႔ အဆင္ေျပညီညြတ္မႈရိွမရိွဆုိတာကုိေတာ့ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ 

ဆက္ျပီး ေလ့လာဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ 

ေနာက္ထပ္ထူးျခားတဲ့ ပုဒ္မက ပုဒ္မ ၆ အပုိဒ္ခြဲ ( စ ) ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး 

ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကုိ အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္။ 

ဒီအခ်က္ဟာ ဒီအေျခခံဥပေဒ နဲ႔ တျခား အေျခခံဥပေဒေတြမတူဘဲ ျခားနားတ့ဲ အခ်က္ပါ။ ဒီအေျခခံဥပေဒရ့ဲ 

အဓိကလကၡဏာပါ။ ဒီအေျခခံဥပေဒရ့ဲ အႏွစ္သာရလုိ႔ ဆိုရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ 

ဒီအေျခခံဥပေဒပါ ျပႆနာ အားလံုးရ့ဲ အရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ဆက္ေဆြးေႏြးပါမယ္။ 

ေနာက္ထပ္ထူးျခားတဲ့ ပုဒ္မက ပုဒ္မ ၇ ပါ။ “စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ 

က်င့္သံုးသည္။” တုိင္းျပည္တခုလံုးက ေတာင္းဆိုလုိလားၾကတ့ဲ ဒီမိုကေရစီကုိ “စစ္မွန္ေသာ” ၊ 

“စည္းကမ္းျပည့္ ဝေသာ” ဆုိတ့ဲ နာမဝိေသသန ထပ္ျပီးတပ္ထားတာဟာဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိတာ 

စဥ္းစားေတြးေတာဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ေတာင္းဆုိေနတ့ဲ ဒီမိုကေရစီ ဆုိတာ မစစ္မွန္၊ 

စည္းကမ္း မျပည့္ဝလုိ႔ ဆိုခ်င္တာလား။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆက္ျပီး ေလ့လာၾကပါမယ္။ 

မထူးျခားဘူးလုိ႔ ဆုိခ်င္ဆုိႏုိင္ေပမယ့္ အေရးၾကီးတ့ဲ ေနာက္ထပ္ပုဒ္မတခုကေတာ့ ပုဒ္မ ၈ ပါ။ “ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ 

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္သည္။” လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ဒါဟာ တုိင္းရင္းသားအားလံုးရ့ဲ 

လုိလားေတာင့္တခ်က္ၾကီးပါ။ ဒီေတာ့ ဒီအခ်က္ကလည္း ေကာင္းတ့ဲ အခ်က္တခ်က္လုိ႔ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 

ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ဘယ္ေလာက္ ေရ့ွေနာက္ညီညြတ္သလဲဆုိတာကုိလည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ 

ဆက္လက္ ေလ့လာရမွာပါ။ 
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ဒီအေျခခံဥပေဒရဲ့ အစမွာ ေရးသားထားတ့ဲ ဒီပုဒ္မေလးခုဟာ အေျခခံဥပေဒရဲ့ အေျခခံေတြလုိ႔ ကြ် န္ေတာ့္ 

အေနနဲ႔ ရႈျမင္မိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဒီအေျခခံဥပေဒကုိ ကြ် န္ေတာ္ေလ့လာတဲ့ အခါ ဒီပုဒ္မ ေလးခ်က္ 

ကုိ အေျခခံျပီး ေလ့လာသံုးသပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



7 

 

����������	
��� ��������� �������������	
�������������� ������ ����������� 

 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ၁၁၁၁    

စစ္တပ္ရ့ဲစစ္တပ္ရ့ဲစစ္တပ္ရ့ဲစစ္တပ္ရ့ဲ    အခန္းက႑အခန္းက႑အခန္းက႑အခန္းက႑    နဲ႔နဲ႔နဲ႔နဲ႔    အခြင့္ထူးခံလိုသူအခြင့္ထူးခံလိုသူအခြင့္ထူးခံလိုသူအခြင့္ထူးခံလိုသူ    ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္    

အေျခခံဥပေဒဆုိတာ အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားတ့ဲ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ ပဋိညာဥ္ ဆုိတာ 

တဘက္နဲ႔ တဘက္ အသာစီးမယူရဘူး။ 

ေရ့ွေနဦးခင္ေမာင္ေဇာ္။ ဘီဘီစီ အစီအစဥ္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္။ 

 

အေျခခံဥပေဒဆုိတာ ျပည္သူနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ အစုိးရၾကားမွာ ေရးဆြထဲားတ့ဲ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ 

(social contract) ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ ပုိရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရနဲ႔ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ 

ျပည္သူအၾကားမွာ ေရးဆြဲထားတ့ဲ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားက ငါတုိ႔ အေနနဲ႔ 

မင္းတုိ႔ကုိ တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါမယ္၊ ဒီလုိအခြင့္အေရးေတြေပးပါမယ္၊ မင္းတုိ႔ကေတာ့ ဒါေတြ ဒါေတြ 

လုိက္နာၾကရမယ္ ဆုိျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံၾကားမွာ အေပးအယူလုပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္တမ်ိဳးပါ။ 

စာခ်ဳပ္တုိ႔  ပဋိညာဥ္တုိ႔ဆုိတာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ မွ်တရပါတယ္။ မမွ်တခ့ဲရင္ သေဘာတူညီခ်က္အရာ 

မေျမာက္ေၾကာင္းကုိ ပဋိညာဥ္ဥပေဒမွာ ဖြင့္ဆုိျပဌာန္းထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ 

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဌာန္းတ့ဲ ပဋိညာဥ္ဥပေဒမွာလည္း ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားျပီး 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ လူႏွစ္ေယာက္အၾကားမွာ သာမန္အလုပ္တခုလုပ္ဖုိ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတယ္ဆိုပါစို႔။ ဒီကိစၥကုိ  

အလုပ္အပ္သူဘက္က ပ်က္ကြက္ ခ်ဳိးေဖာက္ခ့ဲရင္ ေငြ ၁၀၀ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္။ အလုပ္လက္ခံ 

သူဘက္က ပ်က္ကြက္ရင္ေတာ့ ေငြ ၁ သိန္းေလ်ာ္ရမယ္လို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုပါစုိ႔။ တျခားထူးျခားတ့ဲ 

အခ်က္ အလက္မပါရင္ ဒါဟာ တဘက္သတ္ခ်ဳပ္တ့ဲ စာခ်ဳပ္၊ မတရားတဲ ့စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒီလုိ 

စာခ်ဳပ္ဟာ စာခ်ဳပ္မေျမာက္ပါဘူး။ ဒီလို ပဋိညာဥ္မ်ိဳးဟာ ပဋိညာဥ္မမည္ပါဘူး။  

ဒါ့အျပင္ အေျခခံဥပေဒဆုိတာဟာ ဥပေဒအားလံုးရဲ့ ဥပေဒလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒအားလံုးဟာ 

အေျခခံဥပေဒကုိ အေျခခံရပါမယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈ မျဖစ္ရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ 

အေျခခံဥပေဒဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိ ႔ဳယြင္းခ်က္ပါဝင္တာကုိ မသိလုိ႔ 

ျဖစ္ေစ၊ သိရက္နဲ႔ ျဖစ္ေစ လက္ခံလုိက္မိရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြ တသီတတန္းၾကီး 

ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ မတရားတ့ဲ ဥပေဒပုဒ္မတခ်က္ပါသြားရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ မတရားတ့ဲ 

ဥပေဒေတြ အေျမာက္အမ်ားထပ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္တ့ဲ အခြင့္အလမ္းေတြရိွေနပါတယ္။ 
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ကုန္ရႈံးရင္တခါေမွာက္၊ လင္ကုန္ရႈံးရင္ တသက္လံုးေမွာက္ဆိုတ့ဲ ျမန္မာစကားရိွပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒအ 

မွားကုိ လက္ခံမိရင္ေတာ့ သားစဥ္ေျမးဆက္ေမွာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒရ့ဲ ေနာက္ထပ္ခ်င္းရာ လကၡဏာတခုကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး 

အဖြဲ႔ေတြကုိ ဘယ္လုိဖြဲ႔စည္းမယ္ဆုိတာရဲ့ အေျခခံပံုၾကမ္းအုတ္ျမစ္ကုိ သြန္းေလာင္းေပးတ့ဲ အခ်က္ျဖစ္ပါ 

တယ္။ အစုိးရဘယ္လုိဖြ႔ဲမယ္ အဲဒီအစုိးရက ျပည္သူျပည္သားေတြကုိ ဘယ္လုိအုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆုိတာေတြကုိ 

အေျခခံဥပေဒမွာ ေရးသားထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒေကာင္းတရပ္ဟာ အစုိးရကုိ ျမင္းရုိင္း 

ဇက္ၾကိဳးတပ္ထားသလို စုိင္းခ်င္ရာစုိင္းခြင့္မရေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္တ့ဲ ဇက္ၾကိဳးျဖစ္တတ္ေပမယ့္ 

အေျခခံဥပေဒဆုိးတရပ္ဟာေတာ့ ျပည္သူေတြရ့ဲ လည္ပင္းၾကိဳးကြင္းစြပ္ျပီး အဲဒီၾကိဳးစကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရ 

လက္ထဲအပ္ထားသလုိသာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ 

ဒါက အေျခခံဥပေဒရ့ဲ ေယဘူယ် သေဘာသဘာဝကုိ အရပ္စကားနဲ႔ ေျပာျပတာပါ။ အခုေတာ့ 

အေျခခံဥပေဒထဲက အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဆက္ျပီးေလ့လာၾကရေအာင္ပါ။ 

ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ အဓိကအျငင္းပြားရဆံုးအခ်က္က စစ္တပ္ရ့ဲ အခန္းက႑ပါ။ ဒီအေျခခံဥပေဒရ့ဲ 

အႏွစ္သာရကလည္း စစ္တပ္ရ့ဲ အခန္းက႑ပါပဲ။ ဒီေတာ့ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ဒီအေၾကာင္းကေနပဲ 

စၾကရေအာင္ပါ။ 

ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ အျငင္းအပြားရဆုံးအခ်က္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္တုိင္းမွာ စစ္သား ေလးပံုတစ္ပံုပါဝင္ရမယ္ 

ဆုိျပီး ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတ့ဲ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ရိွတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာသာမက 

တုိင္းအဆင့္ ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာပါ ေလးပံုတစ္ပံုစီ ပါဝင္ရမယ္ဆိုျပီးထည့္သြင္းေရးသားထား 

ပါတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒဆုိတာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရက ျပည္သူျပည္သားေတြကုိ တရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္ပါမယ္။ ျပည္သူ 

ေတြကလည္း ဒါေတြဒါေတြကုိ အျပန္အလွန္ရုိေသေလးစားပါဆိုျပီး အျပန္အလွန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ 

တ့ဲ သေဘာတူညီခ်က္ contract ျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္းကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေျပာခ့ဲျပီးပါျပီ။ 

အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရ့ဲလက္ထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ကရိယာတန္ဆာပလာေတြရိွေနျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ 

လူကုိေသေစႏုိင္တဲ့ လက္နက္ေတြ အေျမာက္အမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားတ့ဲ စစ္တပ္ၾကီး ရိွတယ္။ က်န္တဲ့ 

ျပည္သူေတြကေတာ့ ေလးခြေတာင္ကုိင္ခြင့္မရိွဘူး။ (စကားအရာ ဥပမာအျဖစ္ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ေလးခြတုိ႔ 

၊ ဂ်င္ဂလိတို႔ကုိင္ခြင့္ မရိွတ့ဲ ဥပေဒကုိ နဝတ အစုိးရကထုတ္ျပန္ထားတာရိွပါတယ္။) ဒီေတာ့ 

လူသတ္လက္နက္ေတြ အေျမာက္အမ်ားကိုင္ ထားတဲ့ စစ္တပ္က လက္နက္မ့ဲလူေတြကုိ 

လုပ္ခ်င္တုိင္းမလုပ္ပါဘူးဆုိတ့ဲ အာမခံခ်က္မ်ိဳးကုိ အေျခခံဥပ ေဒမွာေပးရမယ္။ အေျခခံဥပေဒက ဒါကိ ု
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အာမခံရမယ္။ လက္နက္ရိွသူေတြ လုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္လို႔ မရေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေပးရမယ္။ ဒါမွ 

တရားမယ္မဟုတ္လား။ 

ဒါ့အျပင္ လက္နက္န႔ဲ က်ားကန္ထားတ့ဲ ရဲ၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ တရားရံုးစတ့ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားေတြဟာ 

လည္း လက္နက္မ့ဲလူေတြကုိ ဖိႏိွပ္အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲကိရိယာေတြပဲ။ ဒီလိုကိရိယာေတြကုိင္ထားတဲ့သူေတြက လုပ္ 

ခ်င္တုိင္းလုပ္ ၊ ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း မလုပ္ပါဘူး။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ လုပ္ပါ့မယ္လုိ႔ အာမဝႏၱာခံတာဟာ 

အေျခခံဥပေဒရ့ဲ သေဘာသဘာဝျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီစစ္တပ္၊ ရဲ ၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြ တရားရံုးေတြကုိ အသံုးျပဳခြင့္ရိွတ့ဲသူူကုိလည္း ျပည္သူေတြကပဲ မဲနဲ႔ 

ေရြးခ်ယ္ၾကဖုိ႔၊ ကုိယ့္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ဥပေဒေတြကုိ ေရးမယ့္သူေတြကုိလည္း ျပည္သူေတြကပဲ မဲေပးျပီး 

ေရြးၾကဖို႔ကုိ အေျခခံဥပေဒက အာမခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္နက္ရိွသူေတြကုိ ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္းလုိ႔မရေအာင္ လက္နက္မရိွသူေတြအတြက္ အေျခခံဥပေဒက အကာ 

အကြယ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာရိွတ့ဲ အေျခခံဥပေဒမ်ားရ့ဲ သေဘာသဘာဝ စံနမူနာေတြ 

လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းေယဘူယ်အားျဖင့္ လက္ခံနားလည္ထားၾကျပီးသားပါ။ 

အခုေတာ့ စစ္တပ္ကလူ ေလးပံုတပံုကုိ အေရြးခံစရာမလိုပဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း 

လက္ခံရမယ္လုိ႔ဆုိလုိက္ပါျပီ။ လက္နက္ရိွတ့ဲလူ လက္နက္ကုိင္ထားတဲ့လူကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ့္အစား၊ လက္ 

နက္ရိွတ့ဲလူကို အထူးအခြင့္အေရးေတာင္ေပးလိုက္ပါျပီ။ ဒါဟာ ျမင္းကုိခ်ိဳတပ္ေပးလိုက္တာနဲ႔ မတူ 

ေပဘူးလား။ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာလည္း လက္နက္ရိွတ့ဲသူ႔လက္ထဲ အထူးအခြင့္အေရးေတြေပးထားတာကုိ 

လက္နက္မရိွသူက ေခါင္းငံုခံပါ့မယ္ဆုိျပီး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားတ့ဲ စာခ်ဳပ္ျဖစ္မေနဘူးလား။ 

ဘက္တဘက္က တဘက္သတ္ အသာစီးယူထားတ့ဲ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္မေနေပဘူးလား။ 

အေျခခံဥပေဒမရိွတာန႔ဲ စာရင္ ရိွတာကေတာ္ေသးတယ္။ အေျခခံဥပေဒမရိွဘဲ စစ္တပ္စိတ္ၾကိဳက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထားတာနဲ႔ စာရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာကမွ စည္းေလးကမ္းေလးနဲ႔ ဆုိေတာ့ 

ေကာင္းဦးမယ္လုိ႔ တတိယအုပ္စုဆုိသူမ်ားက အေျခခံဥပေဒဘက္ကေန ေရ့ွေနလုိက္ေလ့ရိွၾကပါတယ္။ 

လက္နက္လည္းကုိင္ပါ။ အုပ္လည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပါ။ လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ပါေတာ့ဆိုျပီး လည္စင္းေပးမယ့္ 

အေၾကာင္းကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိတာဟာ စာခ်ဳပ္မရိွဘဲထင္ရာစုိင္းတာထက္ ပုိေကာင္းပါတယ္လုိ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ 

ဆုိႏုိင္မလဲ။ သူ႔သေဘာနဲ႔ သူ အႏုိင္က်င့္ေနတာထက္စာရင္ ကုိယ္သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးျပီး 

ေခါင္းငံု႕႔ခံလုိက္ရတာက ပုိေကာင္းဦးမယ္လုိ႔ ေျပာေနတာနဲ႔ မတူဘူးလား။   

ဘာ့ေၾကာင့္ စစ္သားေလးပံုတပံုဟာ အေရြးခ်ယ္မခံရဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခန္႔သား လာထုိင္ခြင့္ရိွရမယ္ 

လုိ႔ ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းေရးသားထားရပါသလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္စစ္သားက သူမ်ားထက္ အခြင့္ထူးခံ 

ျဖစ္သင့္ပါသလဲ။ စစ္တပ္ကေရးဆြဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒထမွဲာ စစ္သားေလးပံုတပံုကုိ ဘယ္သူမွ မေရြးဘဲ 
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အလုိလို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ရမယ္ဆုိျပီး ထည့္ထားတာဟာ ရွက္စရာမေကာင္းဘူးလား။ ငါတုိ႔ 

ေတာ့ အေရြးမခံဘူး။ မယွဥ္ျပိဳင္ဘူး။ ငါတို႔ကုိ အလိုလုိေနရင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳရမယ္။ အဲသလုိ မွ မဟုတ္ရင္ 

မင္းတုိ႔ အခြင့္အေရးကုိလည္း လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ဘာအခြင့္အေရးမွ မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာေနတာနဲ႔ 

မတူဘူးလား။ ကေလးဆုိးၾကီးလုိ ဇြတ္အတင္းေတာင္းဆုိေနရေအာင္ အာဏာဆုိတာ မုန္႔ပဲသြားေရစာမွ 

မဟုတ္ပါဘဲကလား။ မင္းတို႔ သေဘာမတူလည္း သူတုိ႔ လုပ္သမွ်ခံရမယ့္ အတူတူ အသာတၾကည္ပဲ 

သူလုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ေပးလုိက္ပါကြာ၊ အေျပာင္းအလဲေလး ျဖစ္တာေပါ့လုိ႔ တတိယအုပ္စု 

ဆုိသူမ်ားကလည္း အလံရွဴးလုပ္ၾက ေဘးတီးေပးၾကပါတယ္။ ဒါကုိပဲ အေျမွာ္အျမင္ၾကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရး 

လုိ႔ ဆုိေနၾကပါတယ္။ မရွက္မေၾကာက္ထည့္သြင္းေရးဆြဲသူက ေရးဆြဲခ့ဲျပီး၊ ငံု႔ခံလိုက္တာ ရန္မီးျငိမ္း 

ပါတယ္ကြာလုိ႔ မရွက္မေၾကာက္တုိက္တြန္းသူကလည္း တုိက္တြန္းေနၾကပါတယ္။  

တုိင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံမယ္၊ အသက္ေပးကာကြယ္ပါမယ္လုိ႔ အမွန္တကယ္ ရည္ရြယ္ထားၾကတ့ဲ 

စစ္သားေကာင္းေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ အခုလုိမ်ိဳး ဘယ္သူမွ မေရြးပါဘနဲဲ႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ 

ထဲ ငုတ္တုတ္ၾကီးသြားထုိင္ရမွာကုိ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွက္လိုက္ၾကမလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သူမ်ားမသထာ 

ေရစာကုိ အတင္းလုယူစားရတာဟာ သံေတြ သံခဲကုိ ျမိဳခ်ေနရတာနဲ႔ မတူပါလား။ 

တပ္မေတာ္သားက တိုင္းျပည္ကာကြယ္တ့ဲသူမုိ႔လုိ႔ ေလးပံုတပံုယူမယ္ဆုိရင္ တုိင္းျပည္ရ့ဲ အဓိကစားနပ္ 

ရိကၡာ ထုတ္လုပ္ေပးေနတဲ့ လယ္သမားေတြကလည္း ေလးပံုတပံုယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေရာ၊ အလုပ္သမားက 

ေလးပံုတပံုယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေရာ၊ ပညာသည္ေတြကေလးပံုတပံုယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေရာ ဘာေျပာၾကမလဲ။ 

တပ္မေတာ္သားက ဘာ့ေၾကာင့္ အဲသလုိ တျခားလူထုလူတန္းစားေတြထက္ပုိျပီး အခြင့္ထူးရထုိက္သလဲ။ 

ဘယ္လုိမွ ဆီေလ်ာ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ရိွမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားေလးပံုတပံု ေပးရမယ္ဆုိတာ 

ဟာ သက္သက္လက္နက္ကုိင္ အႏုိင္က်င့္တ့ဲ သေဘာသက္သက္လုိ႔ပဲ ယူဆစရာရိွပါတယ္။ 

တပ္မေတာ္သား ေလးပံုတပံုဆိုတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းကုိလည္း ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ျပီး စိစစ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ 

အဲဒီေလးပံုတပံုဟာ တပ္မေတာ္ကုိ တကယ္ကိုယ္စားျပဳမွာလား။ တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ သား 

ေလးပံုတပံု ဆုိတ့ဲစကားဟာလည္း မမွန္ပါဘူး။ သတိထားရမယ့္ အခ်က္က ဒီစစ္သားေလးပံုတပံုကုိ  

စစ္တပ္စစ္သားေတြထဲကေန ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္စစ္သားေတြထဲကေန 

စစ္သားေတြကုိယ္တုိင္ကေန ေရြးခ်ယ္ရမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးကုိ ေရြးခ်ယ္မယ့္သူဟာ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သာ ျဖစ္တယ္။ ပုဒ္မ ၁၀၉ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၄၁ (ခ) နဲ႔ ပုဒ္မ ၁၆၁ (ဃ) ေတြကုိ ၾကည့္ပါ။ 

စစ္တပ္ထိပ္တန္းထဲမွာေတာင္ တုိင္းမွဴးေတြ၊ တပ္မွဴးေတြက ညီလာခံေတြ ဘာေတြ ေခၚျပီး ေရြးရမယ္လုိ႔ 

ဆုိမထားပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တေယာက္တည္းကုိပဲ အေျခခံဥပေဒက အာဏာလႊဲအပ္ထားတာပါ။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအေျခခံဥပေဒကို စစ္တပ္တမတ္သား အေျခခံဥပေဒလုိ႔ ေျပာဆုိတ့ဲ အသံုးအႏႈန္းဟာမမွန္ပါ 

ဘူး။ တကယ္ကေတာ့ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တမတ္သား အေျခခံဥပေဒၾကီးပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က 
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စိတ္ၾကိဳက္လက္ေရြးစင္ ေခါင္းေခါက္ေရြးထားတ့ဲ လူယံုေတာ္ အလိုေတာ္ရိေတြ တျပဳံတေခါင္းၾကီး 

လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ထုိင္ၾကဖုိ႔ ဆင္ထားခ်ဳိးထားတ့ဲ ဖဲထုပ္ၾကီးပါ။ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အဲသလုိ ေပးထားတ့ဲ အခြင့္အေရးကို ျပည္သူေတြရမယ့္ အခြင့္အေရးနဲ႔ ခ်ိန္စက္ 

ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ မဲေပးႏုိင္မယ့္ ျပည္သူ သန္းသံုးဆယ္ရိွမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားဦးေရ 

ကသန္း ၆၀ ျပည့္ဖုိ႔ သိပ္မလိုေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိထားေလေတာ့ အရြယ္ေရာက္သူ၊ မဲေပးႏုိင္သူဦးေရဟာ သန္း 

သံုးဆယ္ထက္ ပုိရင္သာ ပုိမယ္ မေလ်ာ့ေလာက္ပါဘူး။ ထားပါေတာ့။ သန္းသံုးဆယ္ရိွတယ္လုိ႔ပဲ 

ဆုိပါေတာ့။ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္ရဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေလးပံုသံုးပံုကိုသာ အဒီဲသန္းသံုးဆယ္က 

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရၾကမွာ ျဖစ္ျပီး က်န္တ့ဲ ေလးပံုတစ္ပံုကုိေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရမွာျဖစ္ပါ 

တယ္။ ဒီေတာ့ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရ့ဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဟာ လူဆယ္သန္းရဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ ညီမွ်ေနပါတယ္။ 

လူူဆယ္သန္းရဲ့ မဲေပးခြင့္ voting right ကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေမာင္ပုိင္စီးထားတာျဖစ္ေနပါတယ္။ 

ဒီအခ်က္ကုိ ၾကည့္ရင္ ပုဒ္မ ၆ (စ) မွာေရးသားထားတ့ဲ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ 

တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္” ဆုိတဲ့ အခ်က္နဲ႔ နီးစပ္တယ္လုိ႔ 

ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ တကယ္တန္း ပုိမုိတိက်တဲ့ စကားကုိ ဆုိရရင္ေတာ့ “ျမန္မာ့ႏ္ုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ 

အခန္းက႑တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ကုိင္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးကုိ အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္” 

လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ 

ပုဒ္မ (၄) မွာေရးသားထားတဲ့ “အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွာ ဆင္းသက္ျပီး ႏ္ုိင္ငံေတာ္ 

တစ္ဝန္းလံုး၌တည္သည္” ဆုိတ့ဲ အခ်က္နဲ႔ကေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီးဆန္႔က်င္ေနပါျပီ။ “ အခ်ဳပ္အခ်ာ 

အာဏာ ၏ ေလးပံုသံုးပံုသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျပီး က်န္ေလးပံုတပံုမွာ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တဦး တည္းထံမွ တုိက္ရုိက္ဆင္းသက္သည္” လုိ႔ဆုိရမလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။  

ဒီေနရာမွာ ဆိုရမလုိျဖစ္ေနပါျပီလို႔သာ ကြ် န္ေတာ္ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ အတိအက် မေျပာဆုိေသးပါ။ 

ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အဲဒီေလးပံုသံုးပံု အာဏာကုိေတာင္ ႏုိင္ငံသားေတြ တကယ္တန္း ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္မ 

ရဘူးဆုိတာကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ထပ္ျပီးေတြ႔ရဦးမွာမုိ႔ပါ။ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ စစ္ေရး အျမင္ရိွသူ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) မွာေရးထားပါတယ္။ 

ဘာကို ဆုိလုိပါသလဲ။ မရွင္းလင္းပါ။ အျငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးၾကီးေဟာင္း ေအးျမင့္ကေတာ့ “စစ္သားကလြဲျပီး 

ဘယ္သူမွ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ေရးထားတဲ့ ဥပေဒဗ်” လို႔ ဘီဘီစီ အစီအစဥ္မွာ ေျပာခ့ဲပါတယ္။ မွတ္စု ၁ 

အေျခခံဥပေဒကုိ အေကာင္းျမင္န႔ဲ ၾကည့္သူေတြကေတာ့ စစ္ေရးအျမင္ရိွရမယ္လုိ႔သာ ဆုိထားတဲ့ အတြက္ 

စစ္သား ဒါမွမဟုတ္ စစ္သားလူထြက္ ျဖစ္စရာမလုိဘူးလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေကာက္ၾကျပီး 

ကုိယ္လုိသလုိ ဖြင့္ဆုိေနၾကတ့ဲ အတြက္ ဒီစာပုိဒ္ရ့ဲ အဓိပၸါယ္ဟာ မရွင္းလင္းဘူးဆုိတာ ေသခ်ာေနပါတယ္။ 
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လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားျပီး အၾကီးအက်ယ္အျငင္းပြားၾကတဲ့ အခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တာဝန္ရိွသူ 

ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကမွ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ဆိုလုိရင္းကေတာ့ ဒီလုိပါဆုိတာမ်ဳိး တခြန္းတပါဒမွ ရွင္းမျပ 

ၾကပါ။ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲသာ က်င္းပျပီးသြားပါတယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာမွ ရွင္းျပတာမ်ဳိး 

မရိွပါဘူး။ မရွင္းၾကနားမလည္ၾကတာကုိသိရက္နဲ႔ ရွင္းမျပတာဟာ ဂရုမစုိက္တဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ပါ 

တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ နားမလည္ၾကတာက ပုိေကာင္းတယ္ဆုိတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေစတနာမ်ဳိးလည္း 

ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ေမးခြင့္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ မေမ့မေလ်ာ့ ထပ္ျပီး ေမးသင့္ေမးထုိက္တဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မွာေတာ့ သမၼတရ့ဲ မိဘ၊ ဇနီးခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊ သားသမီးရဲ့ ဇနီးခင္ပြန္းအထိ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ 

မပတ္သက္ဖုိ႔ လုိက္လံတားျမစ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သားသမီးရ့ဲ ဇနီးခင္ပြန္းအထိ လုိုက္ျပီး ေရးသား 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာကေတာ့ ထူးျခားတယ္လုိ႔ ဆိုရမလားပါပဲ။ ႏုိင္ငံျခားအေၾကာက္လြန္ေရာဂါ (xenophobia) 

ရ့ဲ တစြန္းတစကုိ ေတြ႔ျမင္လုိက္ရသလုိပါပဲ။ 

ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ အိုဘားမားလုိ ႏုိင္ငံျခား ဇစ္ျမစ္ရိွသူတေယာက္ဟာ အေမရိကန္မွာ သမၼတျဖစ္ေနပါျပီ။ နစ္က 

လပ္လုိ ေသြးေပါင္းစံုေရာတ့ဲသူတေယာက္ကလည္း ျဗိတိန္မွာ ဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီလုိေခတ္ၾကီး 

ထဲမွာ ဒီပုဒ္မရ့ဲ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားပံုဟာ သိပ္အစုိးရိမ္ၾကီးလြန္းရာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲရာက်ပါတယ္။ စစ္ 

အုပ္စုရ့ဲ ႏုိင္ငံျခားေၾကာက္တတ္တ့ဲ အစဥ္အလာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းအထိ ႏုိင္ငံ 

ျခားသား မျဖစ္ရဘူးလုိ႔ တားျမစ္တာကုိ တစံုတရာ နားလည္ေပးလုိ႔ရပါေသးတယ္။ ကိုယ့္သားမက္၊ 

ကုိယ့္ေခြ် းမက ႏုိင္ငံျခားသား ျဖစ္ေနလုိ႔ ကုိယ္က သမၼတျဖစ္ခြင့္မရဘူးဆုိတာကေတာ့ သိပ္အလွမ္းေဝး 

လြန္းပါတယ္။ သားမက္တုိ႔ ေခြ် းမတုိ႔ေၾကာင့္ လူူတေယာက္ရ့ဲ သမၼတျဖစ္ခြင့္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္း ရ 

တယ္ဆုိတာဟာ ရယ္စရာေတာင္ေကာင္းေနသလုိပါပဲ။ သားတုိ႔သမီးတုိ႔ကလည္း မိဘ သမၼတျဖစ္ခ်င္တာ 

ကုိ င့ဲျပီး က္ုိယ့္ယူခ်င္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရိွဘူးဆုိရင္ သူ႔အခြင့္အေရးကုိ အဓိပၸါယ္မ့ဲ ကန္႔ 

သတ္ရာ မေရာက္ေပဘူးလား။ ဒီပုဒ္မဟာ သိပ္အေရးၾကီးလွတယ္လုိ႔ မဆိုသာေပမယ့္ တရားမွ်တမႈစံႏႈန္း 

အရ တုိင္းတာရင္ ေတာ္ေတာ္ အဓိပၸါယ္မရိွတဲ့ ပုဒ္မတခုပါ။ လူတဦးတေယာက္ရ့ဲ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ထိခုိက္ 

ေနပါတယ္။ 

ဒီပုဒ္မဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိတမင္ရည္ရြယ္ျပီး ေရးသားလုိက္ေလသလား။ ဒါမွမဟုတ္ 

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြကုိရည္ရြယ္သလား။ စဥ္းစားေတြးေတာစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ 

အဲသလို ယူဆစရာမရိွေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း ထုတ္ျပန္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကုိ ၾကည့္တဲ့ အခါ 

အဲသလို ယူူဆႏုိင္စရာ အေထာက္အထားေတြကုိ ေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒါကုိေတာ့ ေနာက္တခန္း 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးသံုးသပ္တ့ဲ အခါ ဆက္ေျပာပါမယ္။ 

ေနာက္အေရးၾကီးတ့ဲ ပုဒ္မတခုက ပုဒ္မ ၆၀ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတကုိ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔က 

ေရြးခ်ယ္ရမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ 
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သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔မွာ ဘယ္သူေတြပါဝင္ပါသလဲ။ ဒီအခ်က္က အေရးၾကီးပါတယ္။ တုိင္းနဲ႔ 

ျပည္နယ္ေတြကေန ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တဖြဲ႔၊ ျပည္သူူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္ေတြက တဖြဲ႔၊ တပ္မေတာ္သားေတြက တဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးဖြဲ႔ မွာ တဖြဲ႔က ဒုတိယ သမၼတ 

တေယာက္စီေရြးၾကရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ေလးဖြဲ႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သံုးဖြဲ႔ ထဲတင္ျဖစ္သြားတာကုိ သတိျပဳဖုိ႔ 

လုိပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြရ့ဲ အခြင့္အေရးကုိ တုိးယူူလုိက္တာပါ။ လူေပါင္း သန္းသံုးဆယ္က 

ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲ  ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ေယာက္ကုိသာ ေရြးခြင့္ရျပီး၊ 

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဒုတိယ သမၼတ တစ္ေယာက္ကုိ ေရြးခြင့္ရမွာပါ။ တပ္မေတာ္သား 

ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တေယာက္တည္းကပဲ ေရြးမွာ ျဖစ္တ့ဲ 

အေၾကာင္းကုိ ေစာေစာက ေျပာခ့ဲျပီးပါျပီ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တေယာက္တည္းကေန ေရြးခ်ယ္ထားတာ 

ျဖစ္ရံုသာမက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မၾကိဳက္ရင္ မေက်နပ္ရင္ အဲဒီတပ္မေတာ္သားကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲက 

ေန အခ်ိန္မေရြးဆြဲထုတ္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၊ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ နဲ႔ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ တုိ႔မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါကုိ ေကာ္မရွင္က ဘာမွ စြက္ဖက္ခြင့္ 

မရိွပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ဟာ တျခားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြလုိ တခါ 

အေရြးခံထားရရင္ ငါးႏွစ္ေတာ့ စိတ္ေအးရျပီဆုိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ကေန 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာက္ေလ်ာက္ အမိန္႔ေပးေနတာကုိ လုိက္နာရင္လုိက္နာ မလုိက္နာရင္ 

လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ခ်က္ခ်င္းဆြဲထုတ္သြားမွာပါ။ ဆြဲထုတ္သြားရင္ တပ္ထဲ ျပန္ေရာက္မွာပါ။ 

တပ္ထဲေရာက္သြားရင္ တပ္စည္းကမ္းနဲ႔ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္လုိ႔ရေနပါျပီ။ တပ္မေတာ္သားကုိ အရပ္ဘက္ 

တရားရံုးမတင္ဘဲ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ခံုရံုးကေနပဲ အျပီးအျပတ္ဆံုးျဖတ္ အေရးယူမယ္ဆုိတာကုိလည္း 

ဒီအေျခခံဥပေဒရဲ့ တေနရာမွာ ေရးသားျပဌာန္းထားျပီးသားပါ။ ပုဒ္မ၃၁၉။ ပုဒ္မ ၃၄၃။ကဲ..ဒီေတာ့ 

ဘယ္တပ္မေတာ္သားကမ်ား လႊတ္ေတာ္ထမွဲာ ကုိယ့္ဦးေဏွာက္၊ ကုိယ့္စိတ္ကူး၊ ကုိယ့္အၾကံအစည္နဲ႔  

ေဆာင္ရြက္ရဲမွာလဲ။ ခုိင္းတာကေန ဘယ္လုိလုပ္ျပီး ဆံတခ်ည္မွ်င္ ေသြဖည္ရဲပါဦးမလဲ။ ဒီအခ်က္က ဘာကုိ 

ျပေနသလဲ။ ရွင္းပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ေလးပံုတပံုဆုိတာဟာ ရုပ္ျပသက္သက္ပါ။ ပါးစပ္အငွားလုိက္ရ 

သူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သူ႔အစားေျပာဖုိ႔ဆုိဖုိ႔ ငွားရမ္းထားတ့ဲ အငွားပါးစပ္ေတြသာ 

ျဖစ္ပါတယ္။  တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ေလးပံုတပံုဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား အျပစ္ ပံုခ် 

ခံၾကရမယ့္သူေတြပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား သမုိင္းမွာ တရားခံျဖစ္ၾကရမယ့္သူေတြပါ။ အငွားဗိုက္ 

နဲ႔ ဓါးထုိးခံၾကရမယ့္သူေတြပါ။ ကုိယ္တုိင္ဘာမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွၾကမယ့္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္က 

ေျပာသမွ် ျပန္အစီရင္ခံ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရ့ဲ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ နားေထာင္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ျပန္ေျပာ၊ 

ဒီလို အလုပ္မ်ဳိးပဲ သူတုိ႔ လုပ္ရမွာပါ။ အားမနာတမ္းေျပာရရင္ေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရ့ဲ ကြ် န္အဆင့္ 

သာသာပဲရိွၾကမွာပါ။ ဘယ္သူေတြ ျဖစ္လာၾကမယ္ဆုိတာ အခုမသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာင္တေန႔မွာ 

သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က သူတုိ႔ဘဝကုိ ထုတ္ေဖာ္ရင္ဖြင့္လာတာမ်ဳိးေတြ ၾကားေကာင္းၾကားၾကရဦးမွာပါ။  
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ဒီေတာ့ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဒုတိယ သမၼတတေယာက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရတယ္ဆုိတာ 

ကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဒုတိယသမၼတ တေယာက္ေရြး ခြင့္ရတ့ဲ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

လူသန္းသံုးဆယ္က ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ေယာက္ေရြးခြင့္ရတယ္။ (ဒါေတာင္တုိက္ရိုက္ေရြးခြင့္ရတာ 

မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ေရြးထားတ့ဲကုိယ္စားလွယ္ကေန ထပ္ေရြးေပးမွာပါ။) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေတာ့ 

ဒုတိယ သမၼတ တေယာက္ကုိ ေရြးခြင့္ရတယ္။ (တုိက္ရုိက္နီးပါး ေရြးခြင့္ရတာျဖစ္ပါတယ္။) ဒီေတာ့ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ မဲေပးခြင့္ဟာ လူဆယ့္ငါးသန္းရ့ဲ မဲေပးခြင့္နဲ႔ ညီမွ်ေနပါတယ္။ တဘက္မွာ ပါတီေတြ 

အမတ္ေလာင္းေတြက အေသ အေၾက ယွဥ္ျပိဳင္ၾက၊ ေငြကုန္လူပမ္းခံျပီး ၾကိဳးပမ္းၾကျပီး အမတ္ေနရာ 

သံုးေလးရာရမွ ဒုတိယသမၼတ တေယာက္သာ ေရြးခြင့္ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာ့ 

အိမ္ကေနဒူးႏွန္႔ျပီး ဒုတိယသမၼတ တေယာက္ကုိ ေရြးထားႏွင့္ျပီး ျဖစ္ပါမယ္။ အဲဒီဒုတိယ 

သမၼတဆုိတာကလည္း သူ႔သားမက္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ သူ႔ ေယာကၹျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့သူျဖစ္လုိ႔ ရပါတယ္။ 

ဒုတိယသမၼတဟာ အေရြးေကာက္ခံထကဲ ျဖစ္စရာမလုိ ပါဘူး။ 

ဒီဒုတိယသမၼတ သံုးေယာက္ထဲကေနမွ သမၼတတေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသမၼတက 

လည္း စစ္ေရး အျမင္ရိွတ့ဲသူ ျဖစ္ရဦးမွာပါ။ စစ္ေရးအျမင္ရိွတ့ဲသူဆုိတာက ဘယ္လုိဟာၾကီးလဲ ဆုိတာ 

ဘယ္သူမွလည္း သိၾကေသးတာမဟုတ္ဘူး။ 

စစ္ေရးအျမင္ရိွတ့ဲသူ ဘယ္လုိလူဆုိတာ ပါေကာင္းပါလာႏုိင္တ့ဲ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပၚထြက္လာႏုိင္တ့ဲ 

တစ္ေနရာေတာ့ က်န္ပါေသးတယ္။ ဝွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ မ်ားျဖစ္ေနမလား မေျပာတတ္ပါ။ အဲဒါကေတာ့ ပုဒ္မ ၆၀ 

(စ) ပါ။ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ဥပေဒကုိ 

ျပဌာန္းေပးရမည္။” လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ဥပေဒထပ္ျပီး ျပ ဌာန္းဦးမယ္ဆိုပါလား။ ရင္တုန္စရာၾကီးပါ။ 

ဥပေဒတခုထပ္တုိးလုိက္တုိင္းမွာ ကုိယ့္အိတ္ထဲက ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကေလးေတြ တဖ့ဲတဖ့ဲ ထပ္ျပီး 

ပါသြားတာမ်ိဳးကုိ ၾကံဳဖူးလွျပီ မဟုတ္ပါလား။ ဥပေဒျပဌာန္းမယ့္သူက ဘယ္သူလဲ။ လႊတ္ေတာ္ေခၚျပီးမွ 

လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းမွာလား။ လႊတ္ေတာ္မေခၚခင္ ျပဌာန္းမွာလား။ ကြဲကြဲျပားျပားေဖာ္ျပမထားပါ။ 

သမၼတကုိ ေရြးေကာက္ျပီးမွ သမၼတက အစုိးရအဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမွာပါ။ 

လႊတ္ေတာ္ေတြမွာက ဥပေဒျပဳေရးအာဏာသာရိွျပီး တကယ္တန္း အစုိးရဖြဲ႔မယ့္သူက သမၼတျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ တပ္္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၾကည့္ျပီး ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီး 

ခ်ဳပ္က ေလးပံုတပံုယူထားတ့ဲ အေျခခံဥပေဒလုိ႔ ေျပာရင္မမွန္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒုတိယသမၼတ တေယာက္ကို 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သပိတ္ဝင္အိိတ္ဝင္ရထားတာကုိ ေထာက္ျပီး ေျပာမယ္ဆုိရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး 

ခ်ဳပ္ ရ့ဲ အာဏာဟာ သံုးပံုတပံုလုိ႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တန္း သံုးပံုတပံုတင္ ပဲလား ဆိုျပန္ 

ေတာ့လည္း မဟုတ္ေသးျပန္ဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ေသခ်ာေပါက္ ရယူထားတဲ့ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ေတြက ေနာက္ထပ္ရိွေနျပန္ေသးတယ္။ 
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ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ကုိ သူကုိယ္တုိင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရတယ္ဆုိေပမယ့္ သူဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရတ့ဲ 

ဝန္ၾကီးေတြထဲမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး၊ နယ္္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးေတြေတာ့ မပါပါဘူး။ 

ဒီဌာနသံုးခုဟာ အဓိကအာဏာ စီးဆင္းရာေရေသာက္ျမစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဝန္ၾကီးေတြကုိေတာ့ 

စစ္သားကုိပဲ ခန္႔ရပါမယ္။ စစ္သားကို ခန္႔ရာမွာလည္း ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ ကုိယ္ေရြးခ်ယ္ျပီးခန္႔ခြင့္မရိွပါဘူး။ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က နာမည္စာရင္းေပးတဲ့သူကုိသာ ခန္႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါက ရာထူးခန္႔ထားတ့ဲ အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ အပုိင္းက်ေတာ့လည္း ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) မွာ 

တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥအားလံုးကုိ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရိွသည္ 

လုိ႔ ဆုိထားေလေတာ့ သမၼတက ဘာမွ လုပ္ခြင့္မရိွတ့ဲ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ အားလံုး၏ အၾကီးအကဲျဖစ္သည္လုိ႔လည္း ပုဒ္မ ၂၀ (ဂ) မွာ ဆိုထား 

ျပန္ပါေသးတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကုိ ျပစ္တင္ေဝဖန္တ့ဲ အခါတုိင္းမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ 

ေထာက္ခံလုိလားသူေတြက ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာၾကားေလ့ရိွၾကတ့ဲ ဆင္ေျခေပးေလ့ရိွၾကတဲ့ အင္ဒုိနီးရွား အေျခခံ 

ဥပကေဒထဲမွာေတာင္မွ တပ္မေတာ္နဲ႔ ၊ ရဲ၊ လံုျခံဳေရးအားလံုးကုိ အမိန္႔ေပးႏုိင္ခြင့္ရိွသူဟာ သမၼတပါလုိ႔ 

အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။မွတ္စု၂ ။ တပ္ကုိ ေလွၾကီးေပၚမွာ ေလွငယ္တင္၊ အိမ္ၾကီးေပၚမွာ 

အိမ္ငယ္ေဆာက္ ျပီးအစုိးရထဲက ေနာက္ထပ္ အစုိးရတခု လုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ဳိးေပးမထားပါဘူး။ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မလိုလားတ့ဲသူ သမၼတျဖစ္လာရင္ ျပႆနာမ်ဳိးစံုတက္လာႏုိင္စရာ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ရိွ 

ေနပါေသးတယ္။ သမၼတကုိ ရဲက၊ ေထာက္လွမ္းေရးက ဝင္ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ပါတယ္။ သမၼတရ့ဲလူေတြကုိ 

ေထာက္လွမ္းေရးကဝင္ဖမ္းရင္၊ ဥပေဒမ့ဲရွာေဖြတာ စစ္ေဆးတာမ်ဳိးေတြလုပ္ရင္ သမၼတကဘာလုပ္ရမလဲ။ 

အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ျပည္ထဲေရးကုိ သမၼတက ဘာမွခ်ဳပ္ကုိင္ခြင့္မရိွဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေအာက္မွာ 

ပဲ ရိွတယ္။ စစ္တပ္ကုိ သမၼတက ခ်ဳပ္ကုိင္ခြင့္မရိွဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာပဲ ရိွတယ္။  

ႏုိင္ငံထဲမွာ ျပည္ထဲေရးက ရမ္းခ်င္တုိင္းရမ္းျပီး ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ဘိန္းပစ္ဖမ္း၊ ခ ဲ်စာအုပ္ပစ္ဖမ္း လုပ္ျပီ 

ဆုိပါေတာ့၊ ဒါကုိ သမၼတက တားရင္ ဘာျဖစ္လာႏုိင္သလဲ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးက သမၼတကုိ ကုိယ့္ဖာသာ 

သမၼတအလုပ္ ေအးေအးေဆးေဆးလုပ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးအလုပ္ ဝင္မရႈပ္နဲ႔လုိ႔ ဆုိရင္ သမၼတ ဘာလုပ္မ 

လဲ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိသြားတုိင္မလား။ အဘ…အဘ လူကုိ ၾကည့္ေျပာဦးေနာ္ေပါ့ေလ။ အင္း..ကာ 

ကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သမၼတကုိ အဘေခၚရမလား၊ သမၼတက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ 

အဘေခၚရမလား။  ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ပြဲၾကီးပြဲေကာင္းပါပဲ။ ခက္တာက ၾကားထကဲ တိုင္းျပည္က 

ေျမဇာပင္ျဖစ္မယ့္ အေရးက ရင္ေလးစရာ။ 

အေျခခံဥပေဒထဲမွာ အျဖဴေပၚအမည္းတင္ထားတာကုိ ျမင္ရသမွ်ကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္နဲ႔ 

အဆင္ေျပမွ သမၼတ ထုိင္ခံုျမဲမယ္ ဆုိတ့ဲ သေဘာပဲ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ သမၼတသာ ခြက္ 
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ေစာင္းခုတ္ၾကရင္ ၾကားထဲက တုိင္းျပည္ေမွာက္မယ့္ကိန္းပဲ။ အေျခခံဥပေဒဆုိတာ အေျခခုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ 

အေျခမခုိင္ဥပေဒ ဟာ ေနာင္မွာ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကုိ သယ္ေဆာင္လာတတ္ပါတယ္။ 

ေနာက္တခါ စစ္ဘက္ဝန္ၾကီးတေယာက္ကုိ ရာထူးက ျဖဳတ္ခ်ခ်င္ရင္လည္း သမၼတခမ်ာကုိယ့္သေဘာနဲ႔ 

ကုိယ္လုပ္ခြင့္မရိွျပန္ပါဘူး။ စစ္တပ္ဝန္ၾကီး၊ ဒုဝန္ၾကီးေတြကုိ ျဖဳတ္ခ်င္ရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ညိွႏိႈင္း 

ရဦးမယ္လုိ႔ ပုဒ္မ ၂၃၅ (ဂ) (၂) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မရွင္းမလင္း လုပ္ထားတာ တခ်က္ကို 

ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ညိွႏိႈင္းရမယ္ဆိုတာနဲ႔ လံုေလာက္ပါသလား။ ညိွႏိႈင္းလို႔မရရင္ 

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။ ညိွႏိႈင္းလို႔မရရင္ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဘယ္သူက ခ်မွာလဲ။ ဘာမွ မပါပါဘူး။ 

တမင္ခ်န္ထားခ့ဲတယ္လုိ႔ ယူဆစရာျဖစ္ပါတယ္။ အခုရႈပ္မွ ေနာင္ရွင္းဆုိတ့ဲ စကားပံုကုိ မလုိက္နာဘဲ 

ဆန္႔က်င္ျပီး ေနာင္ရႈပ္ခ်င္လုိ႔ အခုထိန္ခ်န္ထားခဲ့ေလသလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာပါ။ 

ကဲ..သမၼတကို လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ အာဏာေတြအလြန္အကြ် ံေပးထားတာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ သမၼတအာဏာကုိ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္န႔ဲ အာဏာမွ်ေပးထားသလား။ အာဏာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲထားသလားလုိ႔ တမ်ိဳး 

တဖံုလွည့္ စဥ္းစား ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ လူတဦးတေယာက္တည္း လက္ထဲမွာ အာဏာ 

လႊဲအပ္ထားတာထက္ လူႏွစ္ေယာက္လက္ထဲကုိ အာဏာခြဲအပ္ထားတာက ပုိေကာင္းသေယာင္ေယာင္ပါ။ 

ဒါေပမယ့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတာ ဘယ္လုိလူမ်ဳိးလဲ။ သူဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြရ့ဲ အၾကီးအကဲ။ 

ျပီးေတာ့ သူဟာ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲသူမဟုတ္ဘူး။ သူကို႔ ဘာေၾကာင့္ အာဏာေတြ အမ်ားၾကီး ခြဲ 

ေပးရမွာလဲ။ သူက ဘာမုိ႔လို႔လဲ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတာဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြရ့ဲ အၾကီးအကဲ 

ျဖစ္တ့ဲ အတြက္ သူ႔သဘာဝမွာကုိက အာဏာရိွေနျပီးသားလူ။ ဒီလုိလူမ်ိဳးကုိ ထင္တုိင္းၾကလုိဲ႔မရေအာင္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ရမွာက ဥပေဒရ့ဲ အလုပ္။ အခုေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ့္အစား သူ႔ကုိ အာဏာေတြ တျပံဳၾကီးအပ္ 

လုိက္တာဟာ ျမင္းကုိ ခ်ဳိတပ္ေပးတာနဲ႔ မတူေပဘူးလား။  

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကြ် န္ေတာ္ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါဆုိရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတာ မုိးက်ေရႊကုိယ္လား။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္သူက 

ခန္႔ထားခြင့္ရိွသလဲ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ဘယ္သူက ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္သလဲ။ အေျခခံဥပေဒမွာ ဘယ္လုိ 

ေဖာ္ျပထားသလဲ။ ဒီအခ်က္က သိပ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။  ဒီအခ်က္ဟာ ေနာက္တခန္းမွာ 

ေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနလုိ႔ အဲဒီက်မွ ဆက္ျပီးေျပာပါမယ္။ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ 

ခန္႔ထားခြင့္ရိွသူဟာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ျဖစ္ပါတယ္။ ) 

သမၼတက ခန္႔ျပီးေရြးျပီးတ့ဲ ဝန္ၾကီးစာရင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္သြင္းရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ 

အေနနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွတာက အဲဒီဝန္ၾကီးေတြဟာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ညီရ့ဲလား ဥပေဒပါ အရည္ 

အခ်င္းျပည့္မီရ့ဲ လားဆုိတာကုိသာ စစ္ေဆးခြင့္ရိွပါတယ္။ ဥပေဒပါသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ေသြဖည္မႈမရိွရင္ 

ျငင္းခြင့္မရိွဘူးလုိ႔ ပုဒ္မ ၂၃၂  (ဃ) မွာ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
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အခုေလ့လာျပီးသေလာက္ကုိ ျပန္သံုးသပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပေဒျပဳရံုသက္သက္သာ ျဖစ္ျပီး ႏ္ုိင္ငံေရး 

အာဏာနဲ႔ ဆက္စပ္တာဆုိလုိ႔ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ေယာက္ ေရြးခြင့္ရရံုသာ ရရိွပါတယ္။ သမၼတကေတာ့ အစုိး 

ရဖြဲ႔ခြင့္ရိွတယ္။ သမၼတမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေတာ္ေတာ္ရိွတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္တယ္။ သမၼတဟာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး 

လုိ အေရးပါတဲ့ ဝန္ၾကီး၊ စီးပြားေရးဝန္ၾကီးလုိ အေရးပါတ့ဲ ဝန္ၾကီးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားခြင့္ ရိွတယ္။ ဒီဝန္ 

ၾကီးဌာနေတြကေတာ့ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ခြင့္ရိွတ့ဲ ဝန္ၾကီးဌာနေတြပ။ဲ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ႏုိင္တ့ဲ ဝန္ၾကီးဌာနေတြ ျဖစ္ၾကတ့ဲ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာစတ့ဲ ဝန္ၾကီးဌာနေတြ 

ကေတာ့ သမၼတလက္ထဲမွာ မရိွပါဘူး။ ဒီဌာနေတြဟာ တုိင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္တ့ဲ ဝန္ၾကီး 

ဌာနေတြ ျဖစ္သလုိ တုိင္းျပည္ကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္တဲ့ ဝန္ၾကီးဌာနေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သိပ္အေရးၾကီး 

ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရင္ အာဏာရ့ဲ ေသာ့ခ်က္ဌာနေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေသာ့ခ်က္ဌာနေတြျဖစ္တဲ့ 

ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာစတ့ဲ ဝန္ၾကီးဌာနေတြရ့ဲ ဝန္ၾကီးေတြကုိက်ေတာ့ သမၼတက 

ေရြးခြင့္လည္း မရိွ ျဖဳတ္ခြင့္လည္းမရိွ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္လည္းမရိွဘူး။ ဒီဌာနေတြအားလံုးကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီး 

ခ်ဳပ္ကကုိင္ထားပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ သမၼတဟာ အာဏာ ေတာ္ေတာ္ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေလာက္ေတာ့ 

အာဏာ မရိွဘူးလုိ႔ ဆုိရေပလိမ့္မယ္။ 

စဥ္းစားစရာေကာင္းတ့ဲ အခ်က္ေတြကေတာ့ သမၼတကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပည္သူကတုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္တ့ဲစနစ္ 

မက်င့္သံုးဘဲ၊ ဘာလုိ႔ ျပည္သူက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကုိေရြး၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကေနမွ သမၼ 

တကုိေရြး ဆုိျပီး မေဝးေဝးေအာင္ ဖန္တီးထားသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ပါ။  

တမင္သက္သက္လုပ္ၾကံဖန္တီးထား သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။။ ဒုတိယသမၼတ တေယာက္ကုိ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္သေဘာန႔ဲ ထည့္ဖုိ႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းပူေအာင္ စဥ္းစား ဖန္တီးထား သလားလုိ႔ေမးရင္ 

ဘယ္လုိ ေျဖမယ္မေျပာတတ္ပါ။ (ဘယ္လုိမွ ေျဖမွာ မဟုတ္ပါဘူး။) 

တတုိင္းတျပည္လံုးက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ေခါင္းမူးေလာက္ေအာင္ 

ေရြးဟ့ဲ၊ ဆယ္ဟ့ဲ၊ စိစစ္ဟဲ့နဲ႔ လုပ္လိုက္ၾကရျပီး တကယ္တန္း အာဏာရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ျပည္သူေတြ 

ေရြးမထားတဲ့ သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ ျဖစ္ေနတာဟာ ရယ္စရာလုိ ျဖစ္မေနဘူးလား။  

ပါလီမန္စနစ္က်င့္သံုးတယ္ဆုိရင္လည္း အေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိခန္႔ထား 

တ့ဲစနစ္ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သမၼတစနစ္က်င့္သံုးတယ္ဆိုရင္လည္း သမၼတကုိ ျပည္သူက တုိက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ 

ခန္႔ထားတာမ်ဳိးျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ျပည္သူေတြတုိက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲသူေတြဟာ ဘယ္လုိ အုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမွ မရိွဘဲ၊ ျပည္သူေတြ ေရြးမထားတ့ဲသူေတြကခ်ည့္ပဲ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္တ့ဲ စနစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ 

ထူးဆန္းပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ ေၾကာင္ပါတယ္။ 
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ေနာက္တ ခ်က္က လူေပါင္းတေထာင္ေက်ာ္ေရြးျပီးမွ တကယ္တန္းအာဏာကုိ တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ 

လက္ထဲ လႊဲအပ္ ေပးတ့ဲ စနစ္ဟာ သင့္ေတာ္မွန္ကန္တယ္လို႔ ဆုိႏိုင္မလား။ ဘီအယ္လ္စီ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ 

ေရ့ွေနမ်ားေကာင္စီရ့ဲ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ထူးကေတာ့  

“တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္ၾကတ့ဲ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ 

လူတေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္လက္ထဲမွာ ထားရိွက်င့္သုံးတ့ဲစနစ္နဲ႔ မသင့္ေတာ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ 

ညႇိႏႈိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မယ့္ စနစ္မ်ဳိးကုိ ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္တယ္။ သမၼတစနစ္ကေတာ့ ဒီလုိအေျခခံမ်ဳိး လုံးဝ 

မရိွဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တယ္” 

လုိ႔ဆုိပါတယ္။ မွတ္စု ၃ 

စဥ္းစားထိုက္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ လူထုကေရြးမထားတ့ဲလူတေယာက္ႏွစ္ေယာက္ လက္ထဲမွာ အာဏာ 

အပ္ရမယ့္ အေျခခံဥပေဒဟာ ဘယ္လုိလုပ္ျပီး ဒီမုိကေရစီနည္းက်တ့ဲ အေျခခံဥပေဒလုိ႔ ဆုိႏုိင္ေတာ့မလဲ။ 

ပုဒ္မေလးမွာေရးထားတ့ဲ “ႏ္ုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျပီး 

ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုး၌ တည္သည္။” ဆုိတ့ဲ အခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရမယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြဟာ 

ဘယ္လုိမွ မကုိက္ညီတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္တန္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေရးဆြဲထားတ့ဲ ပုဒ္မေတြကုိ 

ၾကည့္ျပီး ေျပာရရင္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ ဆင္းသက္ျပီး 

ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုး၌ တည္သည္။” လုိ႔ ဆုိမွသာ ေရ့ွေနာက္ညီမွာပါ။ ခုေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ 

ေရ့ွေနာက္ မညီတ့ဲ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပ်ားသကာလုိ စကားခ်ိဳခ်ိဳေတြနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားေပမယ့္ 

လက္ေတြ႔မွာ တမာလုိအရသာရိွ မယ့္ ဥပေဒခါးခါးၾကီး ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ 
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အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ၂၂၂၂    

အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    လံုျခံဳေရးလံုျခံဳေရးလံုျခံဳေရးလံုျခံဳေရး ေ ေ ေ ေကာင္စီကာင္စီကာင္စီကာင္စီ    

သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရ့ဲစစ္အာဏာရွင္စနစ္ရ့ဲစစ္အာဏာရွင္စနစ္ရ့ဲစစ္အာဏာရွင္စနစ္ရ့ဲ    ပင္မေပင္မေပင္မေပင္မေဒါက္တုိင္အဖြဲ႔ဒါက္တုိင္အဖြဲ႔ဒါက္တုိင္အဖြဲ႔ဒါက္တုိင္အဖြဲ႔အစည္းအစည္းအစည္းအစည္း    

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ဆိုတာဟာ မက်င့္သံုးတတ္ရင္ မင္းမ့ဲစရုိက္ဆန္သြားတတ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတတ္မယ္ (ဖုိ႔) ဆုိရင္ တုိင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖုိ႔လုိတယ္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္း 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ အစိုးရအထက္က အစုိးရလုိ႔ ေခၚရမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုပါေနပါတယ္။ အဲဒါ 

ကေတာ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကုိ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ေပး 

ထားပါတယ္။  

ဘယ္လုိလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြပါလဲ။ 

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔က ေထာက္ခံမွသာ သမၼတက လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလုိ႔ 

ရပါတယ္။ ဒီအဖြ႔ဲက သေဘာ မတူရင္ေပးလို႔မရပါဘူး။ ပုဒ္မ ၂၀၄ (ခ)။ 

ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္တခုခုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သံတမန္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ခ်င္ရင္လည္း 

အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးန႔ဲ လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ညိွႏႈိင္းရပါမယ္။ သမၼတတေယာက္တည္း သေဘာနဲ႔ 

မျဖစ္ျပန္ပါဘူး။ ပုဒ္မ ၂၀၆။ 

ႏုိင္ငံေတာ္ကို က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ခံရလုိ႔ စစ္ေရးအရ တခုခုေဆာင္ရြက္ခ်င္ရင္လည္း သမၼတဟာ 

လံုျခံဳေရးေကာင္စီန႔ဲ တိုင္ပင္ရပါမယ္။ ပုဒ္မ ၂၁၃ (က) (ေနာက္ပုိင္းမွာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီလို႔ပဲ ေခၚပါမယ္။  

ရွည္လြန္းလုိ႔ပါ။) 

ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္ဒီမုိကေရစီ ဘယ္စံႏႈန္းနဲ႔ ပဲ တုိင္းတာတုိင္းတာ ဘယ္လုိမွ လက္သင့္ခံ 

ႏုိင္စရာမရိွတ့ဲ အခ်က္ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီအာဏာသိမ္းခြင့္ ေပးထားတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အခန္း ၁၁ 

အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား 

ကုိ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စိတ္တုိင္းက်ပံုေဖာ္၊ စစ္တပ္က ၂၅ ရာႏႈန္း ၃၅ ရာႏႈန္းေတြယူ၊ အဲသလုိ လုပ္ထားရံုနဲ႔ 

အားမရႏုိင္ေသးဘဲ သူတုိ႔ မၾကိဳက္ရင္အာဏာထပ္သိမ္းႏုိင္ေအာင္ အပုိင္ေရးထားျပန္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံ 

ဥပေဒကုိ ကုိင္ျပီး ေနာက္တခါ အာဏာသိမ္းခ့ဲရင္ အဲဒီအာဏာသိမ္းမႈဟာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အာဏာသိမ္းမႈ 
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ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ ဒ့ီထက္ေကာင္းတ့ဲ စီမံကိန္း၊ ဒ့ီထက္ေကာင္းတ့ဲ အၾကံဘာမ်ားရိွေသးသလဲလုိ႔ ေျပာရေမးရ 

မယ့္ပံုပါ။ 

အဲသလို အာဏာသိမ္းတ့ဲ အလုပ္ကုိ လုပ္မယ္ဆုိရင္လည္း သမၼတဟာ လုံျခံဳေရးေကာင္စီတခုတည္းရဲ့ 

သေဘာတူညီမႈနဲ႔ အာဏာသိမ္းႏုိင္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီေတာင္မွ တခုလံုးပါစရာမလုိ လက္ေရြးစင္ 

သံုးပံုတပံုေလာက္ကသေဘာတူရင္ ရပါျပီ။ အာဏာသိမ္းႏုိင္ပါျပီ။  

သမၼတထက္အာဏာစက္ျပင္းတ့ဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ခန္႔ထားပုိင္ခြင့္ဟာလည္း လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာပဲ 

ရိွပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ဖုိ႔ အတြက္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီရ့ဲ အဆုိျပဳခ်က္နဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ 

ခန္႔ထားရမယ္လုိ႔ ပုဒ္မ ၃၄၂ မွာ ဆုိထားပါတယ္။ အဆုိျပဳသူဟာလည္း လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ျဖစ္သလို လံုျခံဳ 

ေရးေကာင္စီက ေထာက္ခံမွသာ ခန္႔အပ္ႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ သမၼတက ဘာလုပ္ရမွာပါလဲ။ 

လက္မွတ္ထုိးရံုပဲ က်န္ေတာ့မွာပါ။  

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္လုိ ျဖဳတ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတာမေတြ႔ရပါဘူူး။ 

(ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ ဘယ္လို စြပ္စြဲျပစ္တင္ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္တယ္ဆုိတ့ဲ အခ်က္ကုိေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။) 

ေကာင္းျပီ။ ဒီလို အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရထားတ့ဲ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကုိ ဘယ္သူ 

ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါသလဲ။ 

လူူဆယ့္တစ္ေယာက္ပါဝင္ရမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ 

သူတုိ႔ကေတာ့ 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

(ခ) ဒုတိယ သမၼတ 

(ဂ) ဒုတိယ သမၼတ 

(ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ 

(င) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ 

(စ) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 

(ဆ) ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 

(ဇ)ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး 
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(စ်) ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး 

(ည) ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီး 

(ဋ) နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး။ 

တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

ဒီဆယ့္တစ္ေယာက္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရင္ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊ နယ္စပ္ 

ေရးရာဝန္ၾကီး ဆုိတ့ဲ ငါးေယာက္ဟာ စစ္တပ္အရာရိွၾကီးေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ 

သံုးေယာက္မွာလည္း အနည္းဆုံးတေယာက္က စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးခ်ယ္မွာဆုိေတာ့ 

စစ္တပ္ ကလူျဖစ္ဖို႔ပဲ မ်ားပါတယ္။ စစ္တပ္ကလူူမဟုတ္ရင္ေတာင္ စစ္တပ္လုိလားသူျဖစ္တယ္ဆိုတာက 

ေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဆယ့္တစ္ေယာက္ထဲမွာ အနည္းဆံုးစစ္အရာရိွေျခာက္ေယာက္ပါတယ္လုိ႔ 

ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ သူ႔လက္ေအာက္က စစ္အရာရိွငါးေယာက္ပါ။ အနည္းဆံုးေျခာက္ 

ေယာက္လုိ႔ဆုိရတာကေတာ့ က်န္တ့ဲ ဝန္ၾကီးထဲကလည္း စစ္တပ္အရာရိွပါေကာင္းပါႏုိင္ေသးတ့ဲ အတြက္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတက အရပ္ဘက္သမၼတျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအတြင္းမွာေတာ့ လူနည္းစု 

ပဲျဖစ္ရေတာ့မွာပါ။ 

ဒီေတာ့ အာဏာျပင္းလွတ့ဲ လံုျခံဳေရးေကာင္စီထမွဲာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ သူူ႔တပ္က အရာရိွေတြက 

ေသခ်ာေပါက္ အမ်ားစုျဖစ္ေနပါျပီ။  

ဒီလိုလူေတြနဲ႔ ဖြ႔ဲစည္းထားတ့ဲ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကုိ အာဏာေတြ အမ်ားအျပားေပးအပ္ထားတ့ဲအတြက္ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရာသက္ပန္ တည္ျမဲေရးကုိ အသက္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တာလုိ႔ ဆုိရင္ 

လြန္မယ္မထင္ပါဘူး။ 

အခုတခါ အေျခခံဥပေဒတရပ္နဲ႔ ဘယ္လုိမွ မဆီေလ်ာ္ မသင့္ေတာ္တ့ဲ အခန္း ၁၁ အာဏာသိမ္းခန္းကုိ 

ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ အာဏာသိမ္းခြင့္ကုိ အေျခခံဥေပဒမွာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားတာဟာ အျမင္မေတာ္ 

ဆင္ေတာ္နဲ႔ ခေလာက္ဆုိတာမ်ဳိး၊ ေခြးနဲ႔ ပါးခ်ပ္ မအပ္စပ္ဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ အာဏာသိမ္းတယ္ဆုိ 

တာဟာ အေျခခံဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းျပီး လက္နက္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာပါ။ ခုေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ 

ကုိ အေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းေပးထားတယ္ဆုိေတာ့ ဘာၾကီးလဲ။ လူရယ္စရာျဖစ္မေနဘူး လား။ 

“၂၀၀၈ ခုအေျခခံဥပေဒသည္ကား သမိုင္းတြင္ အထူးျခားဆံုး အေျခခံဥပေဒၾကီး ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ 

ကား မိမိေသတမ္းစာကုိ တပါတည္းထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားေသာ တခုတည္းေသာ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ 
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ေသာ ေၾကာင့္ပင္တည္း။” လုိ႔ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားက မွတ္ခ်က္ခ်ေကာင္းခ်ပါလိမ့္ 

မယ္။  

အာဏာသိမ္းခြင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ သမၼတဟာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ညိွႏိႈင္းျပီး ထုတ္ျပန္ႏုိင္တယ္ 

လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၁၂ (က)။ 

ပုိအေရးၾကီးတ့ဲ ပုဒ္မက ပုဒ္မခြဲ (ခ)ပါ။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားစံုညီစြာတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရိွပါက 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးတို႔နဲ႔ ညိွႏိႈင္းျပီး 

အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္။ ေလးေယာက္ထဲနဲ႔ ေၾကျငာလုိ႔ ရေနမွေတာ့ 

ပုဒ္မခြဲ (က) ကအေရးမၾကီးေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သမၼတက အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာ အာဏာသိမ္း 

ခ်င္ရင္ စစ္သားေလးေယာက္ သေဘာတူတာနဲ႔ ရျပီဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ 

ထားတယ္ဆုိတ့ဲ အမတ္ တေထာင္ေက်ာ္ဟာ ေခါင္းေပါင္းစေလးေပါင္းျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲထုိင္ခြင့္ကေလး 

ေတာင္ မက်န္ေတာ့ဘူးဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာထားတ့ဲ 

ကာလမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ တာဝန္ေတြ လႊဲအပ္ေပးရမယ္လုိ႔ 

လည္း ဆိုထားျပန္ပါေသးတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ လည္းအာဏာသိမ္းတာနဲ႔ ရပ္ဆုိင္းထားျပီးျဖစ္ 

ရမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ဟာလည္း သက္တမ္းကုန္တာနဲ႔ အလုိအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျပီး ျဖစ္ရမယ္၊ အစုိးရ 

အဖြဲ႔ကလည္း ဖ်က္သိမ္းျပီး ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ အတိအလင္းဆုိထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၁၈(က) (ခ)။ အစုိးရအဖြဲ႔ 

ပ်က္သြားေပမယ့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကေတာ့ မပ်က္ျပယ္ပါဘူး။ တယ္လည္း အသက္ျပင္းလွပါကလားဟရုိ႔။ 

အစုိးရ ထက္အသက္ျပင္းတ့ဲ အာဂလံုျခံဳေရးေကာင္စီပါကလား။ 

အာဏာသိမ္းခြင့္သက္တမ္းကလည္း နည္းနည္းပါးပါး မဟုတ္ပါ။ ပထမ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ သိမ္းခြင့္ရိွပါ 

တယ္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္လုိ႔ လုပ္စရာရိွတ့ဲ အလုပ္ေတြက မျပီးျပတ္ေသးဘူးဆုိရင္ တၾကိမ္ကုိ ၆ လနဲ႔ နွစ္ၾကိမ္ 

သက္တမ္းတုိးခြင့္ရိွတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္းရသြားျပီေပါ့။ ပုဒ္မ ၄၂၁ (ခ)၊ 

ပုဒ္မ ၄၂၅။ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာ လႊဲအပ္ ေဆာင္ရြက္ 

ေစခဲ့ တ့ဲ အမိန္႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမယ္ လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ေတြက သက္တမ္း 

ကုန္ျပီဆုိရင္ေတာ့ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဟာ ၆ လအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးရမယ္လုိ႔ ပုဒ္မ ၄၂၉ မွာ ဆုိထားျပန္ပါတယ္။ ( နိပ္ဟ! ရျပန္ျပီ ေနာက္ထပ္ ၆ လ။) 

ဒီေတာ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ အာဏာသိမ္းခြင့္ဟာ ၂ ႏွစ္ဒါမွမဟုတ္ ၂ ႏွစ္ခြဲၾကာႏုိင္ပါတယ္။ 

လံုျခံဳေရးေကာင္စီဟာ လႊတ္ေတာ္ေတြ မဖြဲ႔ႏုိင္ေသးမီကာလအတြင္းမွာ အာဏာသံုုးရပ္ကုိ က်င့္သံုးႏုိင္တယ္ 

လုိ႔လည္း ပုဒ္မ ၄၂၇ မွာဆုိျပန္ပါတယ္။  
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အခုေျပာခဲ့ျပီးသမွ် အခ်က္ေတြကုိ ျပန္ၾကည့္တ့ဲအခါ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ အာဏာကုိ စစ္တပ္က 

ေလးပံုတပံု ရယူထားတယ္လုိ႔ ေျပာရင္မမွန္ဘူးဆုိတာေတြ႔ရမွာပါ။ စစ္တပ္က သံုးပံုတပံုရယူူထားတယ္လုိ႔ 

ေျပာရင္လည္း မမွန္ေသးပါဘူး။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းက ဘီဘီစီနဲ႔ ေျပာခ့ဲတဲ့ ေရ့ွေနဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ရ့ဲ စကားကုိ ကုိးကားခ်င္ပါတယ္။ 

“တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္က ေလးပံုတပံုယူထားတယ္ဆုိတာ ထုိင္ခံု အေရအတြက္ကုိသာ ေျပာေနတာကုိး။ 

တကယ္ တန္း အာဏာကုိယူထားတာကေတာ့ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းယူထားတာပါ။” မွတ္စု ၄ 

ဒီစကားဟာ အနီးစပ္ဆံုးေဖာ္ျပႏုိင္တ့ဲ စကားပါ။  

ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပက တတိယအုပ္စုဆုိသူမ်ားရ့ဲ အေျခခံဥပေဒကုိ ေထာက္ခံတ့ဲ အယူအဆတရပ္ 

ကုိ သံုးသပ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ 

စစ္တပ္က ၁ က်ပ္အျပည့္ယူထားတာနဲ႔စာရင္ သူတုိ႔ကုိ တမတ္ေပးလုိက္ရတာက အမ်ားၾကီးေတာ္ေသး 

တယ္ဆုိတ့ဲစကားပါ။  

ဒီစကားဟာ ဘယ္ေလာက္အဓိပၸါယ္ရိွသလဲ။ ဘယ္ေလာက္မွန္သလဲ။ အေျခအေနဟာ တေန႔တျခား 

တျဖည္းျဖည္း ေပၚလြင္သထက္ေပၚလြင္လာေနပါျပီ။  

စစ္တပ္က တမတ္ယူထားတယ္ဆုိတာဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထုိင္ခံုေနရာယူူထားတ့ဲတမတ္ပါ။ 

အဲဒီတမတ္ထက္ ပုိအေရးၾကီးတာက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ မဆန္႔မျပဲထုိးအပ္ထားတ့ဲ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြပါ။ လုပ္ပုိင္ ခြင့္ေတြ... လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ.....ဘယ္ေလာက္ ေတာင္မ်ားေနတယ္ဆုိတာ 

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲပါျပီ။ ဒ့ီထက္ပုိဆုိးတာက လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆုိတဲ့ အဖြဲ႔ပါ။ အစုိးရအထက္က 

အစုိးရလုပ္မယ့္ အဲဒီအဖြဲ႔ဟာ စစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႔ စစ္စစ္ပါ။ အဲဒီအဖြဲ႔ကုိေပးထားတ့ဲ အာဏာဟာ 

အျပင္းဆံုးပါ။ အဲဒီအဖြ႔ဲထဲမွာ ျပည္သူ လူထုက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲလူ ႏွစ္ေယာက္ပဲပါပါ တယ္။ 

အဲဒါကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌပါ။ ျပည္သူကေန ေရြးခ်ယ္ 

ထားတ့ဲကိုယ္စားလွယ္ကေန ထပ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲသူက ႏွစ္ေယာက္ပါပါမယ္။ အဲဒါက ဒုသမၼတ 

သံုးေယာက္ထဲက ႏွစ္ေယာက္ပါ။ ေနာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္တ့ဲ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးကေတာ့ 

ဘယ္ဘက္ဆုိတာ မေသခ်ာပါ။ သူ႔ကုိ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမွာဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဟာ 

ဘယ္ဘက္လူျဖစ္လာမလဲဆုိတ့ဲ အခ်က္ဟာ ဘယ္ဘက္ကလူ သမၼတျဖစ္မလဲဆုိတ့ဲ 

အခ်က္အေပၚမူတည္မွာပါ။  

ကဲ...ဒီေတာ့ ျပန္တြက္ၾကည့္ရေအာင္။ ျပည္သူေတြ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲသူက ႏွစ္ေယာက္၊ 

ျပည္သူက ေရြးထားသူေတြကေန ထပ္ေရြးထားတဲ့သူက ႏွစ္ေယာက္၊ ဟုိဘက္ဒီဘက္ မေသခ်ာတ့ဲသူက 
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တေယာက္ျဖစ္ျပီး က်န္တ့ဲ ေျခာက္ေယာက္ကေတာ့ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြခ်ည့္ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီအခ်က္ေတြကုိ ေထာက္ထားျပီး သံုးသပ္ရမယ္ဆုိရင္ စစ္တပ္က အရင္က တက်ပ္ ေနာင္မွာ တမတ္ 

ျဖစ္လာေတာ့မယ္ ဆုိတ့ဲစကားဟာ မွားတယ္။ သြက္သြက္ခါေအာင္မွားတယ္။ 

အကယ္၍ အရင္က တက်ပ္ ေနာင္မွာ ျပားကုိးဆယ္ျဖစ္လာေတာ့မယ္လုိ႔ ေျပာရင္ေတာ့ နီးနီးစပ္စပ္မွန္ လိမ့္ 

မယ္။ နီးနီးစပ္စပ္လုိ႔သာ ေျပာပါတယ္။ အေသအခ်ာ အတိအက် မွန္တယ္လုိ႔ မေျပာပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ 

မေျပာ သလဲဆုိရင္ အာဏာသိမ္းခြင့္ အပုိဒ္ၾကီးပါေနလုိ႔ပါ။ စစ္တပ္က ကုိးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းအပုိင္စီးထားျပီး 

ျပည္သူေတြအတြက္ မသထာေရစာေပးထားတ့ဲ ဆယ္ျပားကုိေတာင္မွ အာမခံခ်က္ေပးမထားပါဘူး။ 

အာဏာသိမ္းခြင့္ အပုိဒ္ၾကီးနဲ႔ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ထား ျပန္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အခ်ိန္မေရြးအာဏာ 

သိမ္းလုိ႔ရေနပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ စစ္သားေလးေယာက္သေဘာတူရင္ အခ်ိန္မေရြးအာဏာသိမ္းလုိ႔ ရ 

ေနပါျပီ။  

ေနာက္တခါ အာဏာသိမ္းျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့ အရင္တုန္းက စစ္တပ္တက်ပ္ အခုစစ္တပ္ ျပားကုိးဆယ္တို႔ 

ဘာတို႔ မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔ေတာ့။ အရင္တုန္းက တက်ပ္ကေန အခုတက်ပ္ဆယ္ျပားျဖစ္သြားျပီ။ ျပည္သူေတြ 

အားလံုးက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ မဲေပးထားပါရက္နဲ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းမေပးဘဲ မ်က္ႏွာေျပာင္ 

ေျပာင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အစုိးရ ဆုိတ့ဲဘဝကေနျပီး ျပည္သူေတြ ၉၂.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ 

အတည္ျပဳထားတ့ဲ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ အာဏာသိမ္းထားတ့ဲ တရားဝင္စစ္အစုိးရပါလုိ႔ လက္မေထာင္ 

ေခါင္းေမာ့ျပပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အညီဒီမုိကေရစီနည္းက် အာဏာသိမ္းထားတ့ဲ စစ္အစုိးရပါလုိ႔ 

ေတာင္ ေျပာခ်င္ေျပာလာပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်မွာစုိးလုိ႔ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ ရပါ 

တယ္လုိ႔ ေျပာေနခ့ဲတ့ဲ ဇာတ္လမ္းေနရာမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အညီ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာသိမ္းခ့ဲရပါ 

တယ္လုိ႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ 

ေနာက္တခါ စစ္တပ္ေမာင္ပုိင္စီးထားတဲ့ တမတ္သားဆုိတ့ဲေနရာမွာေရာ တမတ္သားနဲ႔ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ပါ 

ျပီတ့ဲလား။ ဘယ္ေလာက္ရရ မတင္းတိမ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာ ဒီေန႔ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ 

က သက္ေသခံေနပါျပီ။ ေနာက္တခန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒေတြနဲ႔ ေနာက္ဆုံး အျဖစ္အပ်က္ေတြ 

ကုိ ေဝဖန္ သံုးသပ္သြားတဲ့ အခါ ဘယ္ႏွရာႏႈန္းရရ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈမရိွတ့ဲ စစ္အုပ္စုရ့ဲ သေဘာသဘာဝ 

ကုိ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပါမယ္။  

ကဲ အခုေတာ့ အဆုိးတကာေတြထဲက အဆုိးဆံုးပုဒ္မတခုကုိလည္း ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ 

အဲဒီပုဒ္မကေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃၂ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုဒ္မမွာေတာ့ အာဏာသိမ္းတ့ဲကာလအတြင္းမွာ 

လုပ္သမွ်ဟာ တရားဝင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိထားလုိက္ပါျပီ။ အာဏာသိမ္းတ့ဲကာလအတြင္းမွာ လုပ္တ့ဲ အဲဒီ 
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တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြ အေပၚ အေၾကာင္းျပဳျပီး တရားစြဲဆုိခြင့္မရိွေစရ လုိ႔လည္းဆုိထားပါတယ္။ 

ကုိင္း...ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။ License to kill ရျပီပ။ သတ္ခ်င္သလုိ သတ္ေပေရာ့ လုိ႔ မဆုိေသာ္ျငား 

ဆုိဘိသက့ဲသုိ႔ပါတကား။ 
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အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ၃၃၃၃    

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ    ဥပေဒေတြနဲ႔ဥပေဒေတြနဲ႔ဥပေဒေတြနဲ႔ဥပေဒေတြနဲ႔    မေရာင့္ရဲႏုိင္တ့ဲမေရာင့္ရဲႏုိင္တ့ဲမေရာင့္ရဲႏုိင္တ့ဲမေရာင့္ရဲႏုိင္တ့ဲ    အာဏာရမၼက္အာဏာရမၼက္အာဏာရမၼက္အာဏာရမၼက္    

ဥပေဒဟာ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အတြက္ ရည္ညႊန္းျပီးေတာ့ ေရးတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္စရာ 

ေပၚေပါက္ေနတယ္။ အဲသလုိထင္ျမင္စရာ ေပၚေပါက္ေနတာကုိက လံုးဝ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဥပေဒဆုိတာ 

အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အတြက္ ရည္ညႊန္းတယ္လုိ႔ 

ယူဆႏုိင္စရာ ဥပေဒကုိေရးဆြဲတာ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းပါတယ္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ (ေရ့ွ႔ေနဦးဥာဏ္ဝင္းကမီဒီယာေတြကုိ ျပန္ေျပာျပတာျဖစ္ပါတယ္။) 

က်ေနာ္တုိ႔ လူူမ်ဳးိရ့ဲ သဘာဝက သေဘာေကာင္းၾကပါတယ္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ႏွလံုးသြင္း တတ္ ၾက 

ပါတယ္။ မြန္ျမတ္တ့ဲ သည္းခံစိတ္မ်ဳိးလည္း ေမြးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ခ်စ္စရာေကာင္းတ့ဲ စရိုက္ လကၡ 

ဏာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ႏ္ုိင္ငံေရးမွာေတာ့ သေဘာေကာင္းခ်င္တုိင္း ေကာင္းလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ သည္းခံႏ္ုိင္တုိင္း 

သည္းခံလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ သားစဥ္ေျမးဆက္ အေရး။ ကုိယ့္သေဘာေကာင္းတုိင္း အေလ်ာ့ေပး 

လုိက္ရေအာင္ ႏ္ုိင္ငံေရးဆုိတာ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္း မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားပုိင္၊ ျပည္သူပုိင္၊ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိင္ 

အေမြခံရမယ့္ ပစၥည္းပါ။ 

အေျခခံဥပေဒမွာ ၂၅ ရာႏႈန္းေပးရမယ္။ က်န္တာကုိ ေက်နပ္ရင္ယူ၊ မေက်နပ္ရင္ က်ည္ဆံပဲရမယ္လုိ႔ 

ျမန္မာစစ္အစုိး ရက စိန္ေခၚလိုက္ေတာ့ ကဲပါကြာ…သူတုိ႔ လိုခ်င္တ့ဲ ၂၅ ရာႏႈန္းေပးလုိက္ပါ၊ က်န္တာ 

ယူတာေပါ့၊ လံုးလံုး တျပားမွ မရမွာနဲ႔စာရင္ သံုးမတ္ရလည္း မနည္းဘူးမဟုတ္လားလုိ႔ ေျပာတ့ဲ 

အခါေတာ္ေပး ပုဏၰား ေတြဟာ မုိးဦးက်မွာ မိႈေတြေပါက္လာသလုိ ဟုိကဒီက အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ေပၚလာ 

ၾကတယ္။ ရုိးရုိးသားသားလူေတြလည္း အမ်ားအျပားနားေယာင္ၾကပါတယ္။ ဒါကုိ မေက်နပ္လုိ႔ 

ျပိဳင္တုိက္ရေအာင္ ကုိယ့္မွာ လက္နက္၊ လူသူလည္း အဆင့္သင့္ ရိွတာမွမဟုတ္ပဲလုိ႔ ေတြးၾကတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ေတာ့ အစုိးရက ၉၂.၄ ရာႏႈန္းကေထာက္ခံတယ္လုိ႔ ေၾကျငာပါတယ္။ ဒီမဲအ 

ေရ အတြက္ဟာ တက္တက္စင္ ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ညာထားတယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခား 

သားေတြထဲမွာ ဇေဝဇဝါျဖစ္သူ ရိွေကာင္းရိွပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ ထဲမွာ ေနတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွန္ရင္ 

မသိသူူူူူူူူူူူူူူူမရိွပါဘူး။ ကေလးကအစသိတယ္လုိ႔ ေျပာရင္လြန္မယ္မထင္ပါဘူး။ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ေနက် 

ကေလးေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရ ဘယ္လုိလိမ္၊ ဘယ္လုိညာတတ္တယ္ဆိုတာ ေနာဧကေနာေက် ေနၾက 

ပါျပီ။ 

ဆႏၵခံယူပြဲမတုိင္ခင္ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြရိွတာ အားလံုးအသိပါ။ ႏုိး တံဆိပ္ပါတ့ဲ အကၤ် ီဝတ္တဲ့ လူငယ္ေတြ 

အဖမ္းခံရတာ အားလံုးအသိပါ။ ၾကံဖြံ႔ အသင္းက လူတေယာက္ကုိ ေငြတစ္ေသာင္းေပးျပီး ေထာက္ခံမဲအ 
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တြက္ မဲဝယ္ခုိင္း မဲဆြယ္ခုိင္းတာလည္း အားလံုးအသိပါ။ ျပည္တြင္းကလူေတြ မသိခ်င္လုိ႔ မရပါဘူး။ မဲကုိ 

ကုိယ္စားမဲ ေပးခ်င္တ့ဲသူက ဝင္ေပးလုိ႔ရတာ၊ ေပးခ်င္သလုိ ဝင္ေပးတာ အားလံုးအသိပါ။ ရပ္ကြက္ထဲက 

ဆယ္အိမ္ေခါင္းေတြ၊ ငါးအိမ္ေခါင္း၊ ေျခာက္အိမ္ေခါင္း ေတြက မဲထည့္ေပးမယ္ဆုိျပီး ကိုယ္စားမဲ လိမ္ထည့္ 

ေပးၾကတာ အားလံုးအသိ ပါ။ ဝန္ထမ္းေတြရ့ဲ အိမ္ကုိ မ်က္ႏွာနာတ့ဲ ရပ္ကြက္လူၾကီး အလုိေတာ္ရိေတြ 

မ်က္ႏွာ ျပျပီး ေထာက္ခံမဲေပး ခိုင္းတာ အားလံုးအသိပါ။ နာဂစ္မုန္တုိင္း ၾကီးတုိက္ျပီး လူေတြတစ္သိန္းခြဲ 

ေလာက္ေသၾကေၾကၾကတ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာင္ မရမက ဆႏၵ ခံယူပြဲ လုပ္ခဲ့တာ ကိုလည္း အားလံုးအသိပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိပဲညစ္ညစ္၊ ဘယ္လုိပဲအႏုိင္က်င့္က်င့္၊ ဘယ္လုိပဲ မဝဲယ္ဝယ္ ၉၂.၄ ရာႏႈန္းဆုိတာ မျဖစ္ 

ႏုိင္တ့ဲ အေရအတြက္ၾကီးပါ။ တႏုိင္ငံလံုး ဘယ္သူမွမၾကိဳက္ၾကတာကို လမ္းေပၚမွာ ဆႏၵသေဘာထား 

ေကာက္ယူၾကည့္ရံုနဲ႔တင္ ဒီအေရအတြက္ဟာ ယုတိၱမရိွတ့ဲ အေရအတြက္ဆိုတာ အားလံုးနားလည္ၾကပါ 

တယ္။ 

မၾကာေသးခင္က ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္က ဆႏၵခံယူပြမွဲာ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္သူလူထု ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ေက်ာ္က ေထာက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူသိရိွရတယ္လုိ႔ သူ႔ရ့ဲ The Voice ဂ်ာနယ္မွာ ေရးခ့ဲ 

ပါတယ္။ သူ႔ဂ်ာနယ္ကို သတိေပးတ့ဲ အေနနဲ႔ ထုတ္ေဝခြင့္ႏွစ္ပတ္ ပိတ္ပင္တာ ခံလုိက္ရပါတယ္။ မွတ္စု ၅  

ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ဆုိတာ တသက္လံုး အေျခခံဥပေဒကုိ ေထာက္ခံေရးသားလာတာ တတုိင္းတျပည္ 

လံုးတင္မက ျပည္ပကေတာင္သိၾကပါတယ္။ ျပည္ပအထိထြက္ျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုး တာေတြရိွေနတာကုိး။ 

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္ ကဆုိရင္ တတိယအုပ္စုဆုိတာ ေပၚလာ 

ေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရးက စနစ္တက် ေမြးယူခ့ဲတာလုိ႔ေတာင္ ဆုိပါတယ္။ 

ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္က ၈၀ ရာႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒကုိ ေထာက္ခံခ့ဲၾကတယ္ဆုိတာကလည္း တကယ္ 

ေတာ့ ဘယ္ဘက္ကုိ ပင္းတယ္ဆုိတာ အျမင္သာၾကီးပါ။ ၈၀ရာႏႈန္းဆုိတ့ဲ ပမာဏဟာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ 

တ့ဲ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ။ ဒါကုိ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္လည္းသိမွာပါ။ သူေျပာတ့ဲ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ၈၀ ရာ 

ႏႈန္း ေကာက္ခံေတြ႔ရိွရတယ္ဆုိရာမွာ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိသြားေကာက္သလဲဆုိတာကုိလည္း ေဖာ္ျပမ 

ထားပါဘူး။ ဘယ္ေနရာေတြကုိ နမူနထားျပီးေကာက္ယူခ့ဲတယ္ဆိုတာကုိလည္း ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ ဘယ္ 

နည္းစနစ္ကုိ သံုးျပီးေကာက္ယူခ့ဲတယ္ဆုိတာကုိလည္း ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ ကေလးကအစမယံုၾကည္တ့ဲ 

၉၂.၄၈ ရာႏႈန္းၾကီးအစား ၈၀ ေက်ာ္ေလာက္လုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ ယုတိၱရိွလုိရိွျငားဆုိတ့ဲသေဘာနဲ႔ ဝင္ျပီး 

ဖာေပး ေထးေပးတ့ဲ သေဘာဆုိတာ ထင္ထင္ရွားရွားၾကီးကုိ ေပၚလြင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဖားမတတ္ေတာ့ 

စာေစာင္ေတာင္ အပိတ္ခံလုိက္ရပါေသးတယ္။ ဒါေတာင္ သူ႔ဘက္ကပါေနက်လူမုိ႔သာ သက္သက္ညွာညွာ 

သတိေပးလုိက္တ့ဲသေဘာလုိ႔ယူဆရပါတယ္။ သူ႔ဖာသာ ၈၀ ရာႏႈန္းေျပာေျပာ ၉၂.၃ ရာႏႈန္းပါေျပာေျပာ… 

သူူေျပာတ့ဲႏႈန္းဟာ စစ္အစုိးရေၾကျငာထားတ့ဲ ႏႈန္းထားနဲ႔ကြာေနျပီဆုိေတာ့ စစ္အစုိးရ လိမ္ခ့ဲပါတယ္လုိ႔ 

ေတာ့ ေျပာရာေရာက္ျပီေပါ့။ ၉၂.၄၈ ရာႏႈန္းၾကီးကုိ အင္မတန္ေထာက္ခံလုိလားသူ ဘက္ေတာ္သားမ်ားက 
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ေတာင္မယံုႏုိင္တာထင္ရွားျပီေပါ့။ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ရ့ဲ ေဆာင္းပါးမွာ အစုိးရရ့ဲ အေျခခံဥပေဒကုိ အ 

ဘက္ဘက္က ေဖးမေရးသားထားေပမယ့္ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ မေက်နပ္ႏုိင္တာက သူ႔ရ့ဲ ၉၂.၄၈ 

ရာႏႈန္းၾကီးကုိ မယံုသကၤာေရးလုိက္တဲ့ အခ်က္ပါ။ နအဖ ဘက္က ၉၂.၄၈ ကေန ဆံျခည္တမွ်င္ေတာင္ 

ေလ်ာ့ ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မရွက္မေၾကာက္ေၾကျငာထားရတ့ဲ ၉၂.၄၈ ကိုေတာ့ မထိေလနဲ႔။ နဂါးမ်က္ 

ေစာင္း အေၾကာင္း မေရြးဘူးဆုိတ့ဲ သေဘာပါပဲ။ 

ဒါက အစုိးရ လုပ္ယူသြားတဲ့ အပုိင္းေတြပါ။ ျပည္သူေတြအပုိင္းကလည္း အေလ်ာ့ေပးခ့ဲတဲ့ အပုိင္း၊ ေပ်ာ့တ့ဲ 

အပုိင္းေတြရိွတန္သေလာက္ရိွခ့ဲပါတယ္။ တုိ႔ဘာပဲေပးေပး သူတုိ႔က သူတုိ႔ အႏုိင္ပဲ ေၾကျငာမွာပါကြာဆုိတ့ဲ 

အသိနဲ႔ မဲကုိ မေပးဘဲေနၾကတာ။ အစုိးရ အလုိက် နားေအးရင္ျပီးေရာဆုိျပီး ေထာက္ခံမဲထည့္ေပးလုိက္ၾက 

တာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ၂၅ ရာႏႈန္းကုိ သူတုိ႔က မရမေန ယူမွာပဲ၊ မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ လုပ္မွာပဲ၊ ျပီးျပီးေရာ 

သေဘာနဲ႔ ထည့္လုိက္ၾကတာေတြ မရိွမဟုတ္ ရိွခ့ဲပါတယ္။ သူတုိ႔ထင္သလုိ အစုိးရက မရမက လုပ္သြားခ့ဲ 

တယ္ဆုိတာလည္း အမွန္ပါ။ သူူတုိ႔ ကန္႔ကြက္မဲထည့္လည္း အစုိးရရ့ဲ  ၉၂.၄၈ ရာႏႈန္းကေတာ့ 

ေလ်ာ့သြားမွာ မဟုတ္ တာလည္း အမွန္ပါ။ 

စစ္အစုိးရဘက္က တဘက္သတ္ ဇြတ္အတင္းလုပ္လုိက္ပါျပီ။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အေျခခံဥပေဒ 

အတည္ မျဖစ္ေအာင္တုိက္ဖ်က္ႏုိင္တ့ဲ နည္းလမ္းဟာ တနည္းပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ လမ္းေပၚ 

ထြက္ဆႏၵျပတ့ဲနည္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းဟာ အားလံုးသိၾကတ့ဲ အတုိင္း သိပ္စြန္႔စားရပါတယ္။ ဆံုးရႈံးနစ္နာ 

မႈမ်ားပါတယ္။ ဒီနည္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ျပည္သူူူလူထုဟာ အဆင္သင့္ မျဖစ္ခ့ဲပါဘူး။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာမွာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခ့ဲၾကတ့ဲ ျပည္သူေတြဟာ ေနာက္ထပ္ (ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ 

တ့ဲ ပြတဲပြဲ) အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္မေနတာကုိ အျပစ္တင္လုိ႔ မရပါဘူး။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ 

အေနနဲ႔လည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ လူထုကုိ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပဖုိ႔ 

ကုိလည္း ဘယ္တုန္းကမွ ဦးမေဆာင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္လုိက္တ့ဲ အတြက္ ျပည္သူ 

ေတြနဲ႔ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာ ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးဘက္ကုိ အာရံုေရာက္သြားၾက 

ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးထက္ ဒုကၡသည္ အေရးကုိ ဦးစားေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ 

ျမန္မာစစ္အစုိးရ အတြက္ နာဂစ္ေက်းဇူးနဲ႔ အျမတ္ထြက္သြားခ့ဲပါတယ္။   

ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႔ သေဘာေကာင္းၾကတဲ ့ျမန္မာလူူမ်ိဳးတခ်ိ ႔ဳ ထင္ၾကသလုိ စစ္အစုိးရဟာ အေျခခံဥပေဒ 

အတည္ျပဳလုိက္ႏုိင္ျပီး  ၂၅ ရာႏႈန္းကုိ သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ ရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့့ ေက်နပ္သြားပါသလား။ 

ေရာင့္ရဲ ပါျပီလား။ စစ္အစုိးရ အေနန႔ဲ မေရာင့္ရဲ မတင္းတိမ္ခ့ဲပါဘူး။ 

ဘာ့ေၾကာင့္ မေရာင့္ရဲ မတင္းတိမ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိႏုိင္သလဲ။ အေျခခံဥပေဒေနာက္မွာ ထြက္ေပၚလာတ့ဲ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔ ေနာက္ပုိင္းလုပ္ရပ္ေတြကုိ ၾကည့္ျပီးေျပာႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
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ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြထဲက ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒရ့ဲ ပုဒ္မ ၆ (ဂ)မွာ ပါတီ တည္ေထာင္ 

မယ့္သူေတြဟာ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္လုိ႔ ေရးသားထားပါ တယ္။ 

တည္ရိွျပီး ပါတီအေဟာင္းေတြဟာလည္း ရက္ ၆၀ အတြင္းမွာ မွတ္ပံုမတင္ရင္ ပါတီအျဖစ္ကေန အလုိလုိ 

ရပ္စတဲယ္လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅။  

ဒီပုဒ္မေတြဟာ ဘာကုိ ရည္ရြယ္သလဲ။ ဒီပုဒ္မေတြရ့ဲ ႏုိင္ငံေရး အဓိပၸါယ္ဟာ ဘာပါလဲ။ 

အဓိက ဦးတည္ခ်က္က အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ရည္ရြယ္တာပါ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ 

ခ်ဳပ္ကုိ အျမစ္ျဖဳတ္ေခ်မႈန္းေရးဟာ ဒီပုဒ္မေတြရ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ 

စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ေရႊဂံုတုိင္ေၾကျငာခ်က္န႔ဲ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေတာင္းဆုိထားတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ 

ပါတယ္။  

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒူးေထာက္မလား၊ ပါတီအဖ်က္သိမ္းခံမလားလုိ႔ ေမးလုိက္တာျဖစ္ပါ 

တယ္။ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္ဆုိရင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ သူ႔ရ့ဲ ႏုိင္ငံ 

ေရးကုိ သူ႔ဖာသာ သင္းသတ္လ္ုိက္သလုိ ျဖစ္သြားမွာပါ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ သူ႔ယံုၾကည္ 

ခ်က္ကုိ သူစြန္႔လႊတ္လုိက္သလုိ၊ စစ္အစုိးရေရွ႔ဒူးေထာက္လုိက္သလို ျဖစ္သြားမွာပါ။ ျပည္သူလူထုရ့ဲ 

ယံုၾကည္မႈကုိလည္း ဆံုးရႈံးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီပုဒ္မ (၆)ကုိ လက္မွတ္မထုိးဘူးဆုိရင္ေရာ…။ ပါတီဟာ အစုိးရထုတ္ျပန္တ့ဲ ဥပေဒအရ တရားဝင္ပါတီ 

အျဖစ္က ရပ္စဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘယ္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲတယ္ 

ဆုိတာ အားလံုးသိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

ပုဒ္မ (၆) ရ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ အဓိကပစ္မွတ္ထားတယ္ဆုိတာ မွန္ပါ 

တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒ့ီထက္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္လုိ႔ ဝန္မခံတ့ဲ 

သူမွန္သမွ် ဘယ္သူမွ ပါတီေထာင္လုိ႔မရ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လုိ႔မရေအာင္လုပ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံ 

ဥပေဒဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အသက္သြင္းမယ့္ အေျခခံဥပေဒပါ။ ဒီလို အသက္သြင္းမယ့္ အေျခခံဥပ 

ေဒကို ဝန္ခံလက္မွတ္မထုိးရင္ ပါတီမေထာင္ရ ေရြးေကာက္ပြမဲဝင္ရဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တာဟာ စစ္အာဏာ 

ရွင္ စနစ္ကုိ လက္မခံပါဘူးလို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တင္းခံေနတ့ဲသူမွန္သမွ်ကုိ ပထုတ္လုိက္တာပါ။ အဆိပ္ရိွ 

တ့ဲ ပါတီမွန္သမွ်ကုိ ဖယ္ထုတ္လုိက္တာပါ။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေထာက္ခံပါ့မယ္လုိ႔ ဝန္ခံသူမ်ားခ်ည့္ပါတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ျဖစ္ေအာင္လုပ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဝန္ခံသူမ်ားပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ အစုိးရကဖန္တီးတယ္လုိ႔ 

ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ အဲသလုိ ဝန္ခံလက္မွတ္ထုိးသူတုိင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အမွန္ 
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တကယ္ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံတာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္သူတုိင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ေထာက္ခံသူေတြလုိ႔ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။) 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနန႔ဲ ဒီပုဒ္မ (၆) တခုတည္းနဲ႔တင္ပဲ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ဖုိ႔ အေၾကာင္းအခ်က္ 

ခုိင္လံုေနပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ စစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ သိပ္မေသခ်ာေသးဘူးလုိ႔ထင္သလား မဆုိတတ္ပါ။ ေနာက္ 

ထပ္ပုဒ္မ တခုထပ္ေဆာင္းထားလုိက္ျပန္ပါေသးတယ္။ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူဟာ ပါတီဝင္မျဖစ္ရဘူး၊ 

ပါတီေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ရဘူး၊ တကယ္လုိ႔ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူဟာ ပါတီဝင္၊ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ 

ေနရင္ ထုတ္ပယ္ပစ္ရမယ္၊ အဲသလုိ မထုတ္ပယ္ရင္ ပါတီပါဖ်က္သိမ္းခံရမယ္လုိ႔ ထပ္ျပီး ျပဌာန္းလုိက္ပါ 

တယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ (င)။ ပုဒ္မ ၁၀ (င)။ ပုဒ္မ ၁၂ (က)(၆)။ 

ဒီေနရာမွာ နည္းနည္း ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏုိင္တ့ဲ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တရပ္ကုိပါ စုိးရိမ္စိတ္ၾကီးစြာနဲ႔ ေဖာ္ျပ 

ခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္က်ခံသူဆုိရာမွာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ မေက်နပ္လို႔ အယူခံဝင္ေနသူ၊ ျပင္ဆင္ 

ခ်က္ေလွ်ာက္ထားသူေတြပါ ပါဝင္တယ္ဆိုတ့ဲ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း 

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (ဌ)။ 

ဒါဟာ ဘာကုိရည္ရြယ္တယ္ဆုိတာ သိပ္သိသာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ အက်ဳံးမဝင္မွာ စုိးလုိ႔ 

မျငိ၊ ျငိေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာဆြဲေစ့ထားတယ္ဆုိတာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလုိ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ 

ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒဟာ လူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူတဦးတေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္ျပန္ရတယ္ဆုိတာ ရွက္စရာေကာင္းတယ္ 

လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပစ္တင္ေဝဖန္ခ့ဲပါတယ္။မွတ္စု ၆ 

ေရွ႔ပုိင္းတုန္းက အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မွာ သမၼတရ့ဲ အရည္အခ်င္းကုိ ေဖာ္ျပရာမွာ သမၼတရ့ဲ 

မိဘ၊ ဇနီးခင္ပြန္း၊ သားသမီး သာမက သားသမီးရ့ဲ ဇနီးခင္ပြန္းအထိဟာ ႏုိင္ငံျခားသား မျဖစ္ရဘူး၊ ႏုိင္ငံ ျခား 

တုိင္းျပည္နဲ႔ ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစား မရိွရဘူးဆိုျပီး ကန္႔သတ္ထားတဲ့စာသားဟာ ျမန္မာစစ္အုပ္စုရဲ့ အစဥ္အ 

လာ အတုိင္း ႏုိင္ငံျခားအေပၚသံသယစိတ္ၾကီးၾကီးမားမား ထားျပီး စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ လုိက္လံတားျမစ္ 

ထားတာ ျဖစ္ပံုရတယ္လုိ႔ သံုးသပ္ခ့ဲပါတယ္။  

အခု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မျငိမွာကုိ စုိးရိမ္စိတ္ၾကီးစြာနဲ႔ 

အယူခံဝင္သူေနသူေတြပါ ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာကို ၾကည့္ရင္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မွာတုန္း 

က ႏုိင္ငံျခားသားန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ ျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ရည္ရြယ္တာပဲလုိ႔ 

ယူဆစ ရာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပေဒဆုိတာ အားလံုးကုိ ေယဘူယ်ျခံဳငုံမိဖုိ႔လုိပါတယ္။ တရားမွ်တဖုိ႔ တန္းတူညီမွ်ဖုိ႔လုိပါတယ္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါရေအာင္ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္ျပန္တာမ်ဳိး၊ ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အသာစီးရေအာင္ 



31 

 

����������	
��� ��������� �������������	
�������������� ������ ����������� 

 

အကြက္ဆင္ျပီး ထုတ္ျပန္တာမ်ဳိး၊ ဆင္းရဲသားေတြ မပါႏုိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထုတ္ျပန္တာမ်ဳိး စတ့ဲ ရည္ မွန္း 

ခ်က္ထား ထုတ္ျပန္တာေတြဟာ ဥပေဒမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါမ်ဳိးဟာ မတရားတ့ဲ အမိန္႔သာ ျဖစ္မွာပါ။ 

ေထာင္က်ေနသူန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ ဥပေဒရ့ဲ အဓိကပစ္မွတ္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒ့ီထက္က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ အဓိပၸါယ္ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ 

ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရိွေနပါတယ္။ ေထာင္ က်ေနသူလို႔ဆိုရာမွာ ခုိးမႈ၊ ဓါးျပမႈေတြကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ 

စိတ္ဝင္စားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးျပစ္မႈေတြ ကုိသာ ဆုိလုိရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးျပစ္မႈ ခံေနရ 

သူေတြ ဟာ အစုိးရဆန္႔က်င္သူေတြပါ။ အစုိးရဆန္႔က်င္ သူေတြကို ႏုိင္ငံေရးျပစ္ဒဏ္ခံေနရသူေတြကုိ 

အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ေစခ်င္ဘူးဆုိတ့ဲ အတုိင္းအတာ ဟာ တစံုတရာ နားလည္ေပးလုိ႔ ရႏုိင္ေကာင္း 

ပါေသးရ့ဲ။ (ဒါေတာင္ လက္ခံသင့္တယ္လုိ႔မဆိုပါ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရး အေျခအေနဟာ အတုိိက္အခံ အားလံုး 

ေထာင္ထဲ ဆြဲသြင္းထားတ့ဲ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။) ေထာင္ ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြကုိ ပါတီက 

ထုတ္ပယ္မပစ္ဘူးဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ပယ္ဖ်က္ပစ္မယ္ဆုိတာက ေတာ့ အစုိးရဆန္႔က်င္သူနဲ႔ 

ပတ္သက္တ့ဲ ပါတီမွန္သမွ် တရားဝင္ရပ္တည္လုိ႔မရေအာင္လုပ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပါတီေတြ အေပၚ 

တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ဖိႏိွပ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစုိးရဆန္႔က်င္သူ မွန္သမွ် ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ 

ပတ္သက္လုိ႔မရေအာင္ ဥပေဒန႔ဲ စစ္ထုတ္ဖယ္ရွားလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လို ပါတီသာမက၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD လို 

ပါတီကုိပါ ဖယ္ထုတ္ျပီးျဖစ္သြားပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈကုိ တားျမစ္တ့ဲ အေျခခံဥပ 

ေဒအမ်ဳိးအစားထဲမွာ ပါဝင္တ့ဲ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ 

မွာ မည္သည့္ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္မွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာ သက္ေရာက္ေစျခင္းမရိွေစရ လုိ႔ 

ေဖာ္ျပထားတဲ့ အ တြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းမရိွေစရ retroactive law သုိ႔မဟုတ္ Ex post 

facto law ရဲ့ အဓိပၸါယ္ကုိ နည္းနည္းရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း 

မရိွေစရ ဆုိတာဟာ ဥပေဒ မျပဌာန္းခင္တုန္းက ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ဒါမွမဟုတ္ တရားစီရင္ခ်က္  

တခုအေပၚမွာ အဲဒီဥပေဒျပဌာန္းလုိက္တ့ဲ အတြက္ တစံုတရာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈ 

မျဖစ္ေစရဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုေထာင္က်ခံေနရသူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္မရိွဘူး၊ ေထာင္က်ခံေနရသူေတြကုိ ပါတီထကဲ ထုတ္ပယ္ 

ပစ္ရမယ္ဆုိတာဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာ သက္ေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမထြက္ခင္က 

တည္းက ေထာင္က်ေနသူေတြဟာ အခုမွ ထြက္လာတ့ဲ ဥပေဒေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တခါ ထပ္ျပီးနစ္နာ ၾကရ 
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တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒဟာ ေထာင္က်ေနသူေတြ အေပၚ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈျဖစ္ 

ေစရံုသာမက ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ထပ္ကြမ္း က်ခံေစတဲ့ သေဘာလည္း သက္ေရာက္ေနပါတယ္။  

ဒါဟာ တရားမွ်တမႈရႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏုိင္စရာမရိွပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၈ ခုအေျခခံဥပ 

ေဒရဲ့ ပုဒ္မ ၄၃ နဲ႔လည္းဆန္႔က်င္ေနတ့ဲအတြက္ တရားမဝင္ဘူးလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ 

တကယ္ေတာ့လည္း ၂၀၀၈ ခုအေျခခံဥပေဒဟာ သူ႔ အေျခခံဥပေဒတခုတည္းမွာေတာင္ ေရ့ွေနာက္မညီတ့ဲ 

ဥပေဒေတြ ပါဝင္ေနတ့ဲ အားနည္းေပ်ာ့ည့ံတ့ဲ အေျခခံဥပေဒတခုပါ။  

ႏ္ုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုး၌ 

တည္သည္။ ဆုိတ့ဲ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ ျပဌာန္းခ်က္ဟာ ေနာက္ပုိင္းက တျခားျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ေရ့ွ 

ေနာက္ မဆီေလ်ာ္ မကုိက္ညီဘူးဆုိတာကုိ ေရ့ွမွာေျပာခ့ဲျပီးပါျပီ။  

ေနာက္ထပ္ တခုန႔ဲ တခုဆန္႔က်င္ေနတ့ဲ ပုဒ္မႏွစ္ခုကေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃ နဲ႔ ပုဒ္မ ၄၄၅ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃ က 

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈကုိတားျမစ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုဒ္မ ၄၄၅ မွာက်ေတာ့ ေနာက္ကုိ ႏွစ္ 

ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျပီး အာဏာသက္ေရာက္ဖုိ႔ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ 

ထားျပန္ ပါတယ္။  

ပုဒ္မ ၄၄၅ က ဘာကုိ ေဖာ္ျပထားသလဲဆုိေတာ့ “ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီတုိ႔၏ မူူဝါဒ 

လမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိ လည္း 

ေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 

ေကာင္စီတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ 

သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္တဦးဦး၊ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္တဦးဦး၏ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ 

အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတုိ႔အား တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရိွေစရ။” လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

လြန္ခ့ဲတ့ဲ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး နဝတ၊ နအဖ စစ္အစုိးရလုပ္ထားသမွ် အေပၚမွာ တရားစြဲဆုိခြင့္ မရိွဘူး လုိ႔ 

ဒီဥပေဒက ေျပာလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုမွဆြဲတဲ့ ဥပေဒက လြန္ခ့ဲတ့ဲ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး လုပ္ခ့ဲသမွ် 

ေတြ အေပၚမွာ အာဏာသက္ေရာက္ဖုိ႔ ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီပုဒ္မကုိ ဘယ္လုိ စိတ္ေသာကနဲ႔ ထည့္သြင္းျပဌာန္းခ့ဲတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အထူးေျပာဖုိ႔ မလုိဘူးလုိ႔ထင္ပါ 

တယ္။  
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စစ္အစုိးရဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူမလုိလားတ့ဲသူေတြ ပါလုိ႔မရေအာင္ ေရြးထုတ္ဖယ္ရွားတဲ့ ပထမ 

ေျခလွမ္းကုိ ဒီပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒနဲ႔ လွမ္းလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြကုိဲ ေရြးေကာက္ ပြဲ 

ဥပေဒေတြနဲ႔ ဒီဇုိင္းလုပ္ပံုစံခ်လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

တမတ္သားသပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ရရံုနဲ႔ မေရာင့္ရဲ မတင္းတိမ္ႏုိင္တဲ့ အာဏာရမၼက္ကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။  

ျပည္သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ရတ့ဲ အားလံုးပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာနဲ႔ 

အေဝးၾကီးေဝးသြားခ့ဲပါျပီ။ အားလံုးပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ေပးေရးဆုိတ့ဲ ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံႏွဳန္းနဲ႔လည္း ေဝးကြာလြဲ 

ေခ်ာ္သြားခ့ဲပါျပီ။ 

စစ္အစုိးရခြင့္ျပဳသမွ်ထဲကေနပဲ ေရြးခြင့္ရေတာ့မယ့္ အေျခအေနကုိ ဆုိက္ေရာက္သြားပါျပီ။ ပုဒ္မ (၆) လက္ 

မွတ္ထုိးထားတ့ဲ ပါတီ အတန္းအစားေတြထဲကေနပဲ ေကာင္းႏုိးရာရာကုိ ထပ္ျပီးေရြးခ်ယ္ရေတာ့မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါ့အျပင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ ပုဒ္မတခ်က္ 

ျပဌာန္းျပီး ပယ္ဖ်က္လုိက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၉၁ (ခ)။ 

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ ေပးခ့ဲတ့ဲ မဲေတြဟာ တစံုတရာ ဘာမွ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရ 

ေသးပဲနဲ႔ အေဟာသိကံျဖစ္သြားရပါျပီ။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ အျပတ္အသတ္ေခ်မႈန္းေရး 

လမ္းစဥ္ရ့ဲ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတလွမ္းလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။  

အခုအခါမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရ့ဲ တရားဝင္မႈကုိ သူ႔ပါတီထဲကေတာင္ ဦးဝင္းတင္လုိ ျပတ္သားတဲ့ 

သူူမ်ိဳးကသာ အစုိးရရ့ဲ ဥပေဒနဲ႔ အညီ မွတ္ပံုထပ္မတင္တိုင္း ပ်က္သြားတယ္ဆုိတာကုိ  လက္မခံႏုိင္ဘူးလုိ႔ 

ဆုိပါ တယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္မရိွေတာ့ဘူူးလုိ႔ 

သတ္မွတ္ တ့ဲ အေနအထားကုိ ေရာက္သြားပါျပီ။ စစ္အစုိးရ ျခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ ကင္းလြတ္ရာမွာရိွတ့ဲ ျပည္ပ 

မီဒီယာေတြ ထဲမွာေတာင္ တခ်ဳိ႔က အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ တရားဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ ္မျပဳလုိ 

ေတာ့တ့ဲ အရိပ္ အေယာင္ မ်ဳိးေဖာ္ျပလာတာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 

စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္မရိွေတာ့တ့ဲ အေၾကာင္း 

သူူူူူူူူူူူူူတုိ႔ရဲ့ အသံုးအႏႈန္း သူတုိ႔ရ့ဲ မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပေရးသားတာေတြကလြဲျပီး တျခားဘာမွ အေရးယူမႈ တစံု 

တရာမွ မရိွေသးပါဘူး။ ဒါကို ေက်နပ္စရာလို႔ယူဆရမလား။ ေတာ္ပါေသးရ့ဲလုိ႔ သက္ျပင္းခ်ႏုိင္ျပီလား။ 

စစ္အစုိးရကုိ ေလ်ာ့တြက္ရင္ မွားမွာပါ။ ဒါဟာ ေရရွည္တည္တ့ံမယ့္ အေျခအေနဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ပါမယ္။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ၾကိဳးရွည္ရွည္နဲ႔ လွန္ထားတာမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြျဲပီးတဲ့ 

အခါမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ကုိ အစအနပါမက်န္ေအာင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းတ့ဲ လုပ္ရပ္မ်ဳိး 
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လုပ္လာႏုိင္စ ရာ အလားအလာရိွပါတယ္။ စစ္အစုိးရကို ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ပါဘူး။ ေလွ်ာ့တြက္ခ့ဲလုိ႔ ခံခဲ့ရတာ 

မနည္းလွ ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရ့ဲ ပါတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ လက္မခံႏုိင္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ဖုိ႔ ပါတီသစ္ထူ 

ေထာင္မွတ္ပံုတင္ၾကတ့ဲ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းတို႔အဖြဲ႔ကုိ အခုေလာေလာဆယ္မွာ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထပ္ျပီး ဝက္အူတရစ္တင္းလုိက္တာကိုပဲၾကည့္ပါ။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာ 

သန္းျငိမ္းတုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုဟာ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္၊ ေထာင္ 

က်သူေတြကုိ ပါတီထဲဝင္ခြင့္မေပး၊ ပါတီကထုတ္ပစ္ပါမယ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲရံုနဲ႔တင္မလံုေလာက္ဘဲ 

အခုအခါမွာ အသနားခံစာတင္မွ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ ေလးေယာက္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ရမယ့္ အေျခ 

အေနရင္ဆုိင္ေနရပါျပီ။ သူတုိ႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံျပီးသား အမႈအတြက္ ဆက္လက္ျပီး ျပစ္ဒဏ္အေပး ခံေနရတ့ဲ 

သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးခ်ဳိးတ့ဲ သေဘာ အဓိပၸါယ္မ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ အေလ်ာ့ ေပးျပီးသား 

လူကုိ ထပ္ျပီး ေလ်ာ့ခုိင္းေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒူးေထာက္ျပီးသားလူကုိ ဂုတ္ကေနထပ္ျပီး ဆြဲႏိွမ္ 

သလုိမ်ဳိး က်င့္သံုးေနတာ၊ အတုိက္အခံအေပၚမွာ မတရားဖိႏိွပ္ေနတာ သိပ္သိသာပါတယ္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သာ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္မယ္ဆုိရင္ ဒ့ီထက္ဆုိးတာေတြလာဖုိ႔ရိွပါတယ္။ 

စစ္အစုိးရဟာ သူ႔ဆီက တစံုတရာ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး အေလ်ာ့ေပးလာသူကုိ အရွက္ရျပီး 

ေနာက္ဆုတ္မသြားမခ်င္း ဆက္လက္ အရွက္ခြဲ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွက္ျပီး၊ စိတ္ပ်က္ျပီး 

ေနာက္ဆုတ္သြားရင္လည္း သူ႔အတြက္ပုိျပီး စိတ္ခ်ရမယ္၊ ေနာက္ မဆုတ္ရင္လည္း တဘက္လူမွာ 

သိကၡာက်ျပီးရင္းက်ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ နအဖရဲ့ ေစတနာကုိ ရွင္းရွင္းၾကီး ျမင္ေနရပါတယ္။ ကုိယ့္ဘက္က 

တရစ္ေလွ်ာ့ ေပးလုိက္ျပီးတ့ဲေနာက္မွာ သူ႔ဘက္က တရစ္ထပ္တင္း လုိက္လာ တတ္တာဟာ ျမန္မာ 

စစ္အစုိးရရ့ဲ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းပါ။ ေနာက္ဆံုးတေန႔မွာ ကဗ်ာဆရာၾကီး ေမာင္စြမ္းရည္က အေလွ်ာ့ေပး 

လုိသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာသလုိမ်ဳိး ထပ္ေလွ်ာ့စရာဆုိလုိ႔ လံုခ်ည္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ ဆိုတ့ဲဘဝမ်ိဳးကုိ 

ေရာက္ရတ့ဲအထိ စစ္အစုိးရက ေလ်ာ့ခုိင္းေနဦးမွာပါ။ 

၂၀၀၈ ခုအေျခခံဥပေဒဟာ ပင္မေက်ာရုိး အေျခခံမူေတြပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရာသက္ပန္တည္တ့ံေရး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒေတြ ထြက္ေပၚလာျပီးတ့ဲ 

ေနာက္မွာ ပုိျပီးထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔လာရပါတယ္။ 

စစ္အစုိးရဟာ ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒမွာ မလုိသူေတြကို ဖယ္ရွားျပီးတဲ့ ေနာက္ လုိသူေတြကုိ 

အသာစီးရေစမယ့္ ဥပေဒေတြကုိ ေနာက္ဥပေဒေတြထဲမွာ ဆက္လက္ျပဌာန္းပါတယ္။ 

အဓိက က်တ့ဲ ျပဌာန္းခ်က္တခုက ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး 

ေငြငါးသိန္း တင္ရမယ္ဆုိတ့ဲ ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၈ (ဂ)။ 
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ေငြငါးသိန္းကုိ အေပ်ာက္ေပးရမယ္ဆုိတာဟာ ၾကံဳတုန္း စီးပြားဝင္ရွာလုိက္သလားလုိ႔ေတာင္ထင္ရပါတယ္။ 

ဒီငါးသိန္းဟာ စေပၚေငြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တခါတည္း အေပ်ာက္ေပးလုိက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခု 

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြအရ အမတ္ေနရာစုစုေပါင္း က တေထာင္ေက်ာ္ပါတယ္။ အမတ္ေနရာ တေနရာ 

အတြက္ ငါးသိန္းနဲ႔ အမတ္ေနရာေထာင္ေက်ာ္အတြက္ဆုိရင္ ေနရာအားလံုးဝင္ျပီး ျပိဳင္မယ့္ ပါတီတခုဟာ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပံုတင္ေၾကး တခုတည္းတင္ သိန္းငါးေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံရပါလိမ့္မယ္။ 

အခုမွ အသစ္ဖြဲ႔ မယ့္ ပါတီေတြ အတြက္ ဒီေလာက္ေငြကုိ စုေဆာင္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာဟာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏ္ုိင္တဲ့ 

အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ စစ္အစုိးရ အေနန႔ဲ ဒီလုိပုဒ္မေတြကုိ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္တာဟာ ပါတီေတြ ဒီလုိ အခက္ခဲ 

မ်ဳိး ၾကံဳရေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားတယ္ဆုိတာ သိပ္သိသာပါတယ္။ 

ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ဟာ ေတာ္ေတာ္လည္း ထိေရာက္ပါတယ္။ တႏုိင္ငံလံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခ်င္တ့ဲ ပါတီေတြ 

အားလံုး ကိုယ္ရိွန္တန္႔သြားပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီလုိ ပါတီမ်ိဳးေတာင္မွ 

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနရာ ၃၀၀ ေလာက္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ဖုိ႔ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ၾကိဳးစားယူရမယ့္ အေျခအေန 

ေရာက္သြားတယ္လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲပါတယ္။ မွတ္စု ၇ 

(အမွန္တကယ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတင္သြင္း ျပီးတ့ဲအခါမွာေတာ့ တစည ပါတီဟာ 

ကုိယ္စားလွယ္ ၉၈၀ အထိ တင္သြင္း ႏုိင္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ တစညရ့ဲ အေနအထား အဲသလို ေျပာင္း 

လဲသြားတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိတာကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။) 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေနခြဲထြက္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ ဆုိရင္ အမတ္ေနရာ ၁၀၀ 

ေလာက္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ကုိ ၾကိဳးစားေနရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလားတူပဲ 

ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီမွာ အခက္အခဲရိွတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ဦးေဌးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ့ဲပါ တယ္။ 

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံမွာလည္း အလားတူ အခက္အခဲမ်ဳိးရိွေၾကာင္းကုိ ပါတီဥကၠဌ ဦးသု ေဝ၊ 

ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းႏုတုိ႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။ မွတ္စု ၈ 

မွတ္ပံုတင္ေၾကး ငါးသိန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အဓိကရည္ရြယ္တ့ဲပစ္မွတ္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟုတ္ 

ဟန္မတူပါဘူး။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ လူထုေထာက္ခံအားပမာဏဟာ သူသာ ဝင္ျပီး ျပိဳင္မယ္ ဆုိ 

ရင္ ေငြငါးသိန္းဆုိတ့ဲပမာဏကုိ လွဴမယ့္ဒါန္းမယ့္သူ ကုိယ့္စားရိတ္ကုိယ္ရွာျပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္သူ 

ေတြ တေထာင္မက ရိွႏုိင္တယ္ဆုိတာ စစ္အစုိးရ မသိမဟုတ္၊ သိျပီးသားပါ။ ဒီပုဒ္မဟာ ပါတီသစ္ေတြ 

ပါတီငယ္ေတြကုိ ဦးတည္ပစ္တ့ဲ က်ည္ဆံပါ။ ပါတီသစ္ေတြ၊ ပါတီငယ္ေတြ စုစည္းျပီး ၾက့ံဖြံ႔အင္အားကုိ အံတု 

လာမွာကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ ပစ္လႊတ္တဲ့က်ည္ဆံပါ။ အစုိးရဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

ကုိသာ ရန္ျငိဳးထား အမ်က္သုိေနတာ ျဖစ္တယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ 

ခ်ဳပ္နဲ႔ နားလည္မႈ မရႏုိင္တာျဖစ္တယ္၊ က်န္သူမ်ားအေပၚမွာေတာ့ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံလိမ့္မယ္လို႔ စိတ္ 

ကူးယဥ္ၾကသူေတြ သတိျပဳသင့္တဲ့ အခ်က္ပါ။ အစုိးရက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိသာမက သမီး 
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ေတာ္ၾကီးမ်ားရ့ဲပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ပါတီ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြရဲ့ပါတီ၊ ေနာက္ဆံုးသူတုိ႔ ၾကိဳးဆြဲ 

ရာ အလိုက္သင့္ကျပခ့ဲၾကတ့ဲ ကုိေအးလြင္တို႔ရ့ဲ ပါတီေတြနဲ႔ အလံနီပ်က္ေတြရ့ဲပါတီေတြကုိေတာင္မွ ခ်မ္းသာ 

မေပးဘူးဆုိ တာ တေန႔တျခား ထင္ရွားသထက္ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါျပီ။ မၾကာေသးခင္က 

ကုိေအးလြင္တို႔ညီအစ္ကုိတေတြရ့ဲပါတီေတြကုိ ေစ်းထဲမွာ အလွဴခံမႈနဲ႔ တရားစြဲဆုိထားတာဟာ အားလံုး 

ႏုိင္ငံေရး သံေဝဂယူစရာ ဥပမာတခုပါ။ 

မွတ္ပံုတင္ေၾကး ငါးသိန္းရ့ဲ ေယဘူယ် ပစ္မွတ္တခုက ဆင္းရဲသား နဲ႔ လူူလတ္တန္းစားေတြပါ။ ေတာင္သူ 

လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ဆင္းရဲသားေတြနဲ႔ လူူလတ္တန္းစားေတြအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ငါးသိန္းဆုိ 

တာ နည္းတဲ့ပမာဏမဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ဖုိ႔ ကုန္က်စရိတ္ကလည္းရိွဦးမွာ မဟုတ္လား။ ေရြး 

ေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ကုိေတာ့ သိန္းတရာအထိေတာင္ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ သိန္းတရာဆုိတာ နည္းတဲ့ 

ပမာဏလား။ ရုိးရုိးသားသား စီးပြားရွာစားသူေတြ သံုးႏုိင္ျဖဳန္းႏုိင္တ့ဲ ပမာဏမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အစုိးရနဲ႔ 

ေပါင္းျပီး တုိင္းျပည္ရ့ဲ သယံဇာတကုိ ဖ့ဲေရာင္းခြင့္ရတဲ့သူနဲ႔ ဘိန္းကုန္ကူးခြင့္ရသူေတြသာ သိန္းတရာေငြကုိ 

ေရလုိသံုးျဖဳန္းႏုိင္မွာပါ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ မင္းပြဲ၊ စုိးပြဲ ၊ သူၾကြယ္ပြဲျဖစ္ျပီး ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသား လက္လုပ္ 

လက္စားမ်ားနဲ႔ လားလားမွမထုိက္လုိ႔ ဒီဥပေဒပုဒ္မေတြက ဆုိလုိက္သလုိပါပဲ။ 

ဆင္းရဲသားေတြ ပါဝင္ခြင့္မရေအာင္ ေငြေၾကးနဲ႔ တံတုိင္းျခားထားတဲ့ ဒီလုိေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းမွာ ဒီမုိကေရ 

စီဆုိတာ မူးလုိ႔မွ ရွဴစရာရႏုိင္ပါဦးမလား။ 

တစံုတေယာက္ကုိ ဒါမွမဟုတ္ တစုတဖြဲ႔ သာေစလုိတဲ့ ဆႏၵ ဒါမွမဟုတ္ နာေစလုိတ့ဲ ဆႏၵနဲ႔ ေရးသား 

ျပဌာန္းထားတာေတြ ဟာ ဥပေဒမဟုတ္တ့ဲ အေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီးယားနား 

တကၠသုိလ္က စင္တာေဖာ္ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းနယ္ ဒီမုိကေရစီ႒ာနရဲ႕ ဒုတိယ ၫြန္ၾကားေရးမွဴး 

ဥပေဒပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပါရဂူဘြဲ႔ ရရိွထားသူ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းငြန္ၾကံဳးလ်န္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။ 

“၅ သိန္း အာမခံေငြတင္ရမယ္ဆုိတ့ဲဟာက ဆင္းရဲသားေတြ၊ ပုိက္ဆံမရိွတ့ဲသူေတြ အမတ္မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္၊ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဖြ႔ဲလုိ႔မရေအာင္ တမင္သက္သက္ကုိ ဦးတည္ျပ႒ာန္းထားတ့ဲဟာ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ 

ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအားလုံးဟာ ဥပေဒလုိ႔ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ အာဏာလက္ဝယ္ရိွတ့ဲသူတေယာက္က 

စိတ္တုိင္းက် ဟိုဘက္လူ ကာခ်င္၊ ဒီဘက္လူ ကာခ်င္ ျပ႒ာန္းလုိက္တ့ဲအမိန္႔ေတြပဲလုိ႔ 

က်ေနာ္ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္” မွတ္စု ၉ 

ဒီမုိကေရစီကုိ အေလးထားတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေငြအားသံုးျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးတာမ်ဳိးေတြ မလုပ္ႏုိင္ 

ေအာင္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြမွာ ေတာ့ သိန္းတရာေတာင္ သံုးခြင့္ 

ေပးထားလုိက္တာကေရာ ဘာသေဘာပါလဲ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစုိးရရဲ့ လက္ေဝခံ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ 
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ေရေပၚဆီ ေတြ Cronies ေတြကုိ ထုတ္သံုးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ ေငြနဲ႔ဖိဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ ထား 

တ့ဲ သေဘာပါ။ 

တရားမွ်တမႈစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ မကုိက္ညီ အံေခ်ာ္ေနတ့ဲ ဒီလိုေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြဟာ အစုိးရက 

ဥပေဒ နာမည္တပ္လုိက္ေပမယ့္ ဥပေဒမေျမာက္တဲ့ မတရားတ့ဲ အမိန္႔အာဏာေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေတြကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပီး ျပည္သူ႔ေရွ႔ကမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္မယ့္ ဘယ္ပါတီေတြက ေဝဖန္ 

ေထာက္ျပခ့ဲၾကပါသလဲ။ 

ကိုယ့္ပါတီမွာ အခက္အခဲရိွေၾကာင္းကုိသာ ေျပာၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။ အမ်ားဆံုးအတုိင္းအတာ ကုိ 

ေျပာရရင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုက ငါးသိန္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ 

ေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျပ တယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ မတရားတဲ့ ဥပေဒပါလုိ႔ ဘယ္ပါတီမွ 

ေထာက္ျပေဝဖန္တာမ်ဳိးမရိွ ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ မေဝဖန္ၾကတာပါလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ 

ျပိဳင္ဆုိင္ခြင့္မရမွာ စုိးလုိ႔ပါလား။ ဒီေလာက္ ကေလးကုိေတာင္မွ မေထာက္ျပ၊ မေဝဖန္ရဲတ့ဲ ပါတီေတြကုိ 

ျပည္သူေတြက ဘယ္လုိမ်ားအားကုိးယံုၾကည္ ရမလဲ။ ျပည္သူေတြရဲ့ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈကုိ 

ပ်က္ျပားေစႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ပါ တီေတြ စဥ္းစားၾကရ့ဲလားဆုိတာ 

ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုး ေနရာတုိင္းမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မယ့္ ပါတီဆုိလုိ႔ တခုပဲရိွပါေတာ့တယ္။ အဲဒါက 

ေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးန႔ဲ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီပါ။ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီကေရာ ဘယ္က ရန္ပံု 

ေငြေတြရလုိ႔ အဲသေလာက္ေငြေၾကးေတြကုိ တတ္ႏုိင္မွာပါလဲ။ ေမးခြန္းထုတ္စရာရိွပါတယ္။  

ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အသင္းၾကီးက သူပုိင္ရန္ပံုေငြေတြ အားလံုးကုိ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီဆီ 

အေမြလြဲေပးလုိက္တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ အသင္းၾကီးရ့ဲ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အရ ေငြေၾကး၊ အေဆာက္အဦး၊ 

ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းေတြအားလံုးကုိ အေမြလြဲေျပာင္း ေပးလုိက္တာ လို႔ဆို ပါတယ္။ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီဟာ 

အရွင္ေမြးေန႔ခ်င္းၾကီးဆုိသလုိ မ်ဳိး ျဖစ္ လာပါတယ္။ နတ္ေရ ကန္ ထဲ ပစ္ခ်လုိက္ တာ ကမွ 

ၾကာဦးမယ္ဆုိတာမ်ဳိးပါ။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (က) (၅) မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ 

အေဆာက္အဦး၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတုိ႔ကို တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူ 

သံုးစြဲရင္ တရားဝင္ပါတီ အျဖစ္က ရပ္စဲမယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ 

ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အသင္းဆုိတာဟာ လူမႈေရးပဲလုပ္မွာပါလုိ႔ ကတိေပးျပီး အစုိးရက ဦးစီးတည္ေထာင္ထားတ့ဲ 

အဖြဲ႔အစည္းပါ။ ၾက့ံဖြံ႔ အသင္းရ့ဲ နာယကေတြဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ဝန္ၾကီးေတြဆုိတာလည္း အားလံုးအသိပါ။ 
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ၾက့ံဖြံ႔ အသင္းကုိ အစုိးရ ေငြေတြေထာက္ပ့ံေၾကးေတြနဲ႔ တည္ေထာင္လည္ပတ္ေနတယ္ဆုိတာလည္း တႏုိင္ 

ငံလံုးသိျပီးသား ကိစၥပါ။ အစုိးရကုိယ္တုိင္ကလည္း ဒါကုိ မဖံုးကြယ္ခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုၾက့ံဖြံ႔အသင္းက 

ေန ၾက့ံဖြံ႔ ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အသင္းပုိင္ေငြေၾကး၊ပစၥည္းေတြအားလံုးကုိလည္း 

ပါတီကုိ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္တယ္လုိ႔ ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွပုဂၢဳိလ္က ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာသြား 

ပါတယ္။မွတ္စု ၁၀ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ႏ္ုိင္ငံေတာ္အစုိးရပုိင္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းေတြကုိ တုိက္ရုိက္ရယူသံုးစြဲတာ မဟုတ္ေပမယ့္၊ သြယ္ 

ဝုိက္ ရယူသံုးစြဲတာဆုိတာကေတာ့ ေသခ်ာေနပါတယ္။ ၾက့ံဖြံ႔ အသင္းကေနတဆင့္ အစုိးရဘ႑ာကုိ 

ရယူသံုးစြဲတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါဟာ ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒနဲ႔ ထင္ထင္ရွားရွား ျငိစြန္းေနပါတယ္။ 

တျခားပါတီတခုသာ ဆုိ ရင္ေတာ့ တရားဝင္ပါတီ အျဖစ္ကေန ခ်က္ခ်င္းပဲ တရားမဝင္ အေၾကျငာခံရဖုိ႔သာ 

ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးတာ ေမးျမန္းတာမ်ဳိးေတာင္ 

မလုပ္ပါဘူး။ အားလံုး ဝုိင္းေအာ္ၾက ဝ္ုိင္းေဝဖန္ၾကေပမယ့္ ဆြံ႔အနားမၾကားၾကီးလုိ တံုဏိွဘာေဝ ဆိတ္ဆိတ္ 

ေနေတာ္မူပါတယ္။ 

ၾက့ံဖြံ႔ ပါတီကုိ မွတ္ပံုတင္ေတာ့ေရာ ဘယ္သူေတြနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ခ့ဲပါသလဲ။ ၾကည့္ပါ။ ဥကၠဌက လက္ရိွဝန္ၾကီး 

ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ပါတ့ဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ကာနီးေတာ့မွ ကပ်ာကယာ ေဘာင္းဘီခြ် တ္ျပီး 

ဗုိလ္သိန္းစိန္ကေန ဦးသိန္းစိန္ ေျပာင္းလုိက္ပါတယ္။ ဗုိလ္သိန္းစိန္တေယာက္တည္းတင္မက ေနာက္ထပ္ 

ဝန္ၾကီး၊ ဝန္ေလး ႏွစ္ဒါဇင္ေလာက္လည္း အတူပါလုိက္ပါေသးတယ္။ စစ္တပ္ကေန ေဘာင္းဘီခြ် တ္ေပ 

မယ့္ အစုိးရအဖြဲ႔ကေနေတာ့ မထြက္ပါဘူး။ 

ဝန္ထမ္းေတြ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းရမယ္လုိ႔ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားေပမယ့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဝန္ၾကီး ေတြကေတာ့ 

ဝန္ထမ္းမဟုတ္ဘူးလုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူသူလုိ႔ အေၾကာင္းျပပါတယ္။ 

ဒုိင္လူၾကီးလုပ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၾကီးၾကပ္ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတ့ဲ စစ္အစုိးရ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ရိွအာဏာရ ဝန္ၾကီးေတြ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြ ကေရြးေကာက္ပြဲမွာ ငါတုိ႔လည္း 

ဝင္ျပိဳင္ဦးမယ္ ဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္္မယ့္သူေတြ အကုန္လံုးပက္လက္လန္ 

အေမာဆုိ႔ကုန္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရက တမတ္သား အပိုင္ရထားျပီးျပီဆုိေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္ ေလာက္ 

ျပီထင္ပါရ့ဲေလ ဆုိျပီး က်န္တာေလး ဝင္ယူမဟ့ဲလုိ႔ အားခဲထားၾကသူူမ်ားမွာ ေရွ႔ဆက္တုိးရခက္ ေနာက္ျပန္ 

ဆုတ္ရခက္ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ 

ဝန္ၾကီး၊ ဝန္ေလးေတြကေတာ့ ျပည္သူ႔ ရိကၡာလစာကုိစား၊ ျပည္သူပုိင္ယာဥ္ရထားကုိ အခမ့ဲစီး၊ ဝန္ၾကီး 

အခြင့္အေရးေတြသံုးျပီး ႏုိင္ငံတဝန္းမွာ ၾက့ံဖြံ႔ေအာင္ႏုိင္ေရး မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈေတြ လုပ္ပါတယ္။ 
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ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ၾက့ံဖြံ႔ထဲကို တလမ္းထဲကေန လူဆယ္ေယာက္၊ ဆယ့္ငါးေယာက္ဝင္ရင္ လမ္းခင္း 

ေပးမယ္ဆုိတာမ်ဳိးေတြနဲ႔လည္း မဲဆြယ္ပါေသးတယ္။ မွတ္စု ၁၁။ လူျပည့္ ရင္ 

ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းခင္းေပးတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးမွ သူတုိ႔ အာဏာရမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက စည္ပင္ 

သာယာကုိ ၾက့ံဖြံ႔က အသံုးခ်တ့ဲဥပမာ တခုပါ။ လွ်ပ္စစ္မီးရေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆုိတာမ်ဳိးလည္း ပါပါေသး 

တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း မသိမၾကား၊ စိတ္မဝင္စားပါ။ 

ဒါ့အျပင္ ပညာေရး ဒုဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း ကလည္း ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မွာ ေက်ာင္းသား 

ေတြကုိ လူစုျပီး မိန္႔ခြန္းေျခြရာမွာ ၾက့ံဖြံ႔ကုိ မဲေပးဖုိ႔၊ ၾက့ံဖြံ႔ကုိ မဲမေပးရင္ ေနာက္တခါ အာဏာသိမ္းတာေတြ၊ 

ေသြးထြက္ သံယုိ ကိစၥေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာျပန္ပါတယ္။ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းဟာ မၾကာ ေသးခင္ကမွ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္နဲ႔ အတူ ေဘာင္းဘီခြ် တ္ခ့ဲတဲ့ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ပါ။ မွတ္စု ၁၂ 

ၾက့ံဖြံ႔ကုိ မဲမေပးရင္ လူသတ္မယ္လုိ႔ ျခိမ္းေျခာက္တ့ဲ အဆင့္အထိ အတင့္ရလဲာတ့ဲ သေဘာပါ။ လက္ရိွဝန္ 

ၾကီးသာမဟုတ္ရင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္သာမဟုတ္ရင္ ဘယ္သူကမ်ား ဒီစကားမ်ဳိးေျပာရဲမွာပါလဲ။ ဒါဟာ 

ဒုိင္လူၾကီးကုိယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ျဖစ္စဥ္ရ့ဲ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ေတြ မဟုတ္ပါလား။ 

ၾက့ံခုိင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရ့ဲ အစုိးရအာဏာသံုး ျခိမ္းေျခာက္မဲဆြယ္မႈ မဟုတ္ပါလား။ နဝတ၊ နအဖ အစုိးရဟာ ၁၉၈၈ 

ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔လက္ထဲက အာဏာကုိ လက္နက္နဲ႔ မတရားရယူသိမ္းပုိက္ထားခ့ဲျပီးပါျပီ။ အခုတခါ 

ဒီလုပ္ရပ္ေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တရား ဝင္အာဏာ၊ တရားဝင္အစုိးရ အျဖစ္ကုိ အေခ်ာင္ရယူသိမ္းပုိက္ဖို႔ 

ၾကံစည္ေနျပီလုိ႔ဆုိရင္ မွားႏုိင္စရာမရိွဘူးထင္ပါတယ္။ 

ဒီကိစၥေတြ အေပၚမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆိတ္ဆိတ္ပဲေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ 

ဟာ အခုလုိ ၾက့ံဖြံ႔နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ကိစၥေတြမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆိတ္ဆိတ္ေနရပါသလဲ။ ဒီေမးခြန္းရဲ့ အေျဖကုိ 

ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ ပါတ့ဲသူေတြကုိ ၾကည့္ရင္ သိျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 

ဥကၠဌ ဦးသိန္းစုိးဆုိတာဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေန ေဘာင္းဘီခြ် တ္ထားတဲ့သူပါ။ ဒုတိယတရားသူၾကီးခ်ဳပ္လည္း 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္က်န္တ့ဲ သူေတြကလည္း ဒုတိယေရွ႔ေနခ်ဳပ္တုိ႔၊ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးေဟာင္းတုိ႔၊ ပါေမာကၡ 

ခ်ဳပ္အျငိမ္းစားတုိ႔ဆုိသူေတြပါ။ သူတုိ႔အားလံုးဟာ စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ရာထူးၾကီးေတြရခ့ဲသူေတြပါ။ 

အမ်ားစုက လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲ ဝန္ထမ္းေတြပါ။ ဒီလိုလူေတြဟာ ၾကားေနပုဂၢဳိလ္ အရည္ 

အခ်င္း ပ်က္ယြင္းေနျပီး အစုိးရေျပာတာကို မလြန္ဆန္ဝ့ံတ့ဲသူေတြဆုိတာ သိသာပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ေကာ္ 

မရွင္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသလဲဆုိတာကုိ သိႏုိင္ပါျပီ။ တေယာက္ခ်င္းစီရ့ဲ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္ 

ကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ရင္ ပုိရွင္းမွာပါ။ တေယာက္မွ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာ လူမႈ 

ေရးအစဥ္အလာနဲ႔ သမာသမတ္ျဖစ္တ့ဲ မွတ္တမ္းမရိွၾကပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ အေသးစိတ္ေျပာရင္ 

သိပ္ရွည္ေနမွာ စုိးလုိ႔ မေျပာေတာ့ပါ။ စိတ္ဝင္စားသူူေတြ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ 
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တဘက္က အခုလုိ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီက က်ိတ္ျပီး တမ်ိဳး၊ ေျပာင္တမ်ဳိး လႈပ္ရွားေနခ်ိန္မွာ တျခားပါတီေတြကုိ ေတာ့ 

တုိးျပီး တင္းၾကပ္ပိတ္ဆုိ႔လာတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပါတီေတြ မဲဆြယ္စည္းရံုးတ့ဲ အခါမွာ လိုက္နာရမယ့္ 

စည္းကမ္းဆုိတာမ်ဳိးကုိ ထပ္ျပီးထုတ္လာပါတယ္။ ၂/၂၀၁၀ ။မဲဆြယ္စည္းရံုးတဲ့အခါ ကြင္းျပင္ 

ေလဟာျပင္ထဲမွာ လူထု စည္းေဝးပြဲမလုပ္ရဘူး။ ခန္းမငွားျပီး လူထုစည္းေဝးပြဲ လုပ္မယ္ဆုိရင္ 

ဘယ္ႏွစ္နာရီၾကိဳျပီး အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ေဟာေျပာမယ္ဆုိတာ 

အသိေပးရမယ္။ ပါတီအလံ မလႊင့္ထူရ ဘူး စတဲ့ တင္းၾကပ္မႈမ်ဳိးေတြလုပ္လာပါတယ္။ တျခားတဘက္မွာ 

ျပည္တြင္းက ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ပါတီေတြ အေၾကာင္း ေရးသားတာမ်ဳိးေတြကုိလည္း ျပန္ျပီး  

ကန္႔သတ္လာပါတယ္။ ကုိယ့္ပါတီအေၾကာင္းကုိ ဂ်ာနယ္ ေတြ မီဒီယာေတြကေနတဆင့္ ေျပာျပီး 

မဲဆြယ္မယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားသူေတြလည္း ေမာၾကရျပန္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒကုိ 

အဆက္မျပတ္ေထာက္ခံလာတ့ဲ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ရ့ဲ ဂ်ာနယ္ကုိေတာင္ သတိေပး 

ပိတ္ပင္တာမ်ဳိးလုပ္ခ့ဲျပီး ေနာက္မွာ အေျခခံဥပေဒကုိ ေဝဖန္ေရးသားတာမ်ဳိးမလုပ္ရဆုိျပီး ထပ္မံပိတ္ပင္ 

တားျမစ္လာပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ပါတီေတြအေနနဲ႔ ျပည္နယ္တခု၊ တုိင္းတခုမွာတင္ ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ပါတီဆုိရင္ ရက္ ၉၀ အတြင္း 

ပါတီဝင္ အေယာက္ ၅၀၀ ျပည့္ေၾကာင္း၊ တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ပါတီဆုိရင္ ရက္ ၉၀ 

အတြင္း ပါတီဝင္ အေယာက္ ၁၀၀၀ ျပည့္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ စာရင္းတင္ရမယ္လုိ႔ ျပ 

ဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီျပဌာန္းခ်က္ဟာလည္း ပါတီအေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တ့ဲ ဥပေဒတခုလို႔ဆုိရမွာပါ။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ လုိလားသူ တတိယအုပ္စုဝင္ အလံနီေဟာင္းတဦးကေတာ့ ဒါဟာ ပါတီေတြ မမ်ား 

ေအာင္ကန္႔သတ္တာလုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါလည္း ဆီေလ်ာ္တ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္တခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီ 

စံုဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ပါတီေတြမ်ားတာဟာ ဘာမွစုိးရိမ္စရာ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆုိရင္ စစ္အစုိးရက 

ဒီအခ်က္ကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ ဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းတာပါလဲ။ ပထမတခ်က္ကေတာ့ ပါတီေတြကုိ 

တင္းၾကပ္တာပါ။ ဒုတိယတခ်က္ကေတာ့ ပါတီဝင္စာရင္းကုိ သူတုိ႔လက္ထဲ အပ္လုိက္ရမယ္ဆုိေတာ့ 

ပါတီဝင္မယ့္သူေတြ တြန္႔ကုန္ေအာင္လုပ္တာပါ။ တတိယတခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြ သူ 

စာရင္းကုိ ေထာက္လွမ္းေရးအတြက္ စုေဆာင္းတဲ့ အင္မတန္ ဆုိးဝါးတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ မၾကာေသးခင္ကပဲ 

ပါတီဝင္ေတြစာရင္းကုိ ေကာ္မရွင္ကေနတဆင့္ ေထာက္လွမ္းေရးက ရသြားတ့ဲ အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရး 

က ေႏွာက္ယွက္တာကုိခံရတယ္ဆုိျပီး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရ့ဲ ဥကၠဌ ဦးသုေဝက မီဒီယာေတြနဲ႔ 

အင္တာဗ်ဴးမွာ ေစာဒကတက္ အျပစ္တင္သြားတာကုိ ၾကားလုိက္ရျပန္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရ့ဲ မမွ်တမႈ၊ 

က်င့္ဝတ္သိကၡာမရိွမႈ၊ သစၥာမရိွမႈကုိ အေပၚလြင္ဆံုး သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳးိမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြဟာလည္း နအဖကုိ ေဘာင္းဘီဝတ္ဘဝကေန 

ေဘာင္း ဘီခြ် တ္ဘဝအျဖစ္ ဘဝကူးေကာင္းေအာင္ ပါရမီျဖည့္ေပးၾကရမယ့္ ဇာတ္ပုိ႔ ဇာတ္ရန္ေတြ ဘဝကုိ 

ေရာက္မွန္းမသိေရာက္လာေနၾကပါတယ္။ 
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၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးရုပ္ရွင္ကားၾကီးကုိ နအဖက ဒါရုိက္တာလုပ္ျပီး ၾက့ံဖြံ႔ကုိ မင္း 

သားတင္ရိုက္ကူးရာမွာ မင္းသားရ့ဲ အစြမ္းအစကုိ ပရိသတ္အားရ ေက်နပ္ေစဖုိ႔ အတြက္ ပါတီၾကီး ပါတီငယ္ 

ေတြဟာ လူၾကမ္းဝင္လုပ္ေပးရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီရုပ္ရွင္မွာ ေနာက္ဆံုးကုိယ္ေသမယ္ဆိုတာ သိပါရက္ 

နဲ႔ မင္းသားကလက္ေျမွာက္လာရင္ ကုိယ့္မွာ ကပ်ာကရာ မ်က္ႏွာေမာ့ ေမးထုိးေပးရတ့ဲဘဝကုိ ေရာက္မွန္း 

မသိ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ သရုပ္ေဆာင္ေၾကး ေကာင္းေကာင္းရတ့ဲသူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္အခန္းက ပါရပါ 

ရ ပါရက်ဳိးနပ္ေပမယ့္ ျခဴးတျပားမွ လာဘ္ေငြမရဘဲ တုိင္းျပည္ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းအတြက္  အိတ္ထဲ 

ကေငြ စုိက္ထုတ္ ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္သူေတြဟာ ေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္လန္ ျပီးဆုတ္ခြာလာတာမ်ဳိး 

လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ နအဖ အစုိးရအေနနဲ႔ ေလာဘမသတ္ႏုိင္ဘဲ အခြင့္ေရးရရင္ ရသေလာက္ 

အသာစီးယူ ေနရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတာင္ ပ်က္ခ်င္ပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ၾက့ံဖြံ႔ နဲ႔ အလုိေတာ္ရိ 

ႏွစ္ပါတီသံုးပါ တီသာပါတ့ဲ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။  

စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ရဲ့ ဘယ္ေသာအခါမွ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ႏုိင္စြမ္းမရိွတဲ့ အာဏာရမၼက္ကုိ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ 

ေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါျပီ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊအိႏၵိယကုိ ခရီးထြက္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဟဲာ တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲ အျဖစ္ 

က်င္းပေပးမွာပါလုိ႔ ကတိျပဳခ့ဲပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ တရားမွ်တတာကုိ ဆုိလုိပါသလဲ။ 

လက္ရိွမတရားမႈေတြဟာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလုိ ထင္ရွားေနတာကုိ မသိက်ဳိးကြ် ံျပဳျပီး၊ တရားမွ်တတ့ဲ 

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးပါဦးမယ္ဆုိတာကေတာ့ မရွက္မေၾကာက္ ေျပာထြက္ပါေပတယ္၊ ေျပာရက္ပါေပတယ္ 

လုိ႔ ၾသခ်ခ်ီးမြမ္းရမယ့္ က္ိန္းပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ တခု တရားတယ္မတရားတယ္ ဆုိတာဟာ မဲေရတြက္မႈ 

တခုနဲ႔သာ သက္ဆုိင္ပါသလား။ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာ လမွာ ဒီေလာက္မ်ားျပားတ့ဲ မတရားမႈေတြကုိ 

မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေနရျပီးေနာက္မွာ တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိက်င္းပေပးဦးမွာပါ ဆုိတာ 

ရယ္စရာ ျပက္လံုးကုိမ်ား ဆုိလုိက္ေလသလား၊ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါ ျပီ။  

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) မွာေရးသားထားတဲ့ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ 

က်င့္သံုးသည္။ ဆုိတ့ဲစာသားဟာ ဒီလိုဒီမိုကေရစီမ်ဳိးေတြကုိ ရည္ရြယ္ေရးသားထားတယ္လုိ႔ ယူဆစရာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဒီမုိကေရစီဟာ တျခားဒီမုိကေရစီေတြနဲ႔ မတူႏုိင္တာမုိ႔ ဒီမိုကေရစီကုိ နငယ္အျမီးတပ္ 

ေပးေနတယ္လုိ႔ မွတ္ယူရမွာပါ။ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ တျခားမဟုတ္ဘဲ ၾက့ံဖြံ႔ 

ဒီမုိ ကေရစီ၊ စြမ္းအားရွင္ဒီမုိကေရစီကုိ ေခၚတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တနည္းအားျဖင့္ သံတုတ္ဒီမိုကေရစီ 

သံလက္သီးဒီမုိကေရစီလုိ႔ ေခၚရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါ။ 
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အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ၄၄၄၄    

ျပည္ေထာင္စုမူနဲ႔ျပည္ေထာင္စုမူနဲ႔ျပည္ေထာင္စုမူနဲ႔ျပည္ေထာင္စုမူနဲ႔    တုိင္းရင္းသားအေရးတုိင္းရင္းသားအေရးတုိင္းရင္းသားအေရးတုိင္းရင္းသားအေရး    

သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    

ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္းေဝးေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္းေဝးေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္းေဝးေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္းေဝး    

နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူူနယ္သားတုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ 

ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတုိ႔ကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။ 

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ (၇)။ 

တုိင္းရင္းသားအေရးဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိကအခ်က္အခ်ာ ျပႆနာၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ 

လူတုိင္း လက္ခံၾကျပီးသားပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာခ့ဲျပီ ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးကလည္း သက္ေသ 

ခံေန ပါတယ္။  

တုိင္းရင္းသားအေရးကုိ မေျဖရွင္းႏ္ုိင္ေသးသမွ် ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျပလည္မႈမရႏုိင္ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြ 

ကုိ တန္းတူ အခြင့္အေရးမေပးဘဲနဲ႔လည္း တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ 

တကယ္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ တုိင္းရင္းသားျပႆနာဟာ အလြန္ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ပါတယ္။ အလြန္ ရႈပ္ 

ေထြး က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြက္ုိယ္တုိင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းခြင့္ရမွသာ 

ေျပလည္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရ့ဲ သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ ေနရာအစံု ျပန္႔ႏံွ႔ ေနထုိင္ၾကပံုေတြဟာ 

ရႈပ္ေထြးေရာ ယွက္ေနၾကတဲ့ အတြက္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖုိ႔ဟာ 

မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါ တယ္။  

ဥပမာ တခ်ဳိ႔ကုိ ေျပာရရင္ မိုးေကာင္း၊ မုိးညွင္း၊ အင္းေတာ္ၾကီး၊ ဗန္းေမာ္၊ ေရႊကူေဒသက ရွမ္း-ဗမာေတြဟာ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ  ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဖဆပလ အစုိးရလက္ထက္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲ ထည့္သြင္းေပးခ့ဲ 

တာျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းနီလုိ႔ေခၚၾကသူူေတြက သူတုိ႔ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ားစုလုိ႔ ေျပာဆုိၾကတာေတြ 

ရိွပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ကရင္လူမ်ဳိး တစ္သန္းေက်ာ္ရိွေနပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ထက္ေတာင္ပုိ 

မ်ားတယ္လုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ထမွဲာ ဝ၊ ကုိးကန္႔၊ ပအို႔ဝ္၊ ပေလာင္၊ ဓႏု၊ အင္းသား၊ လားဟူလူမ်ဳိး 

ေတြ အတူတကြ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ 

ဒီလုိ အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတ့ဲ အေျခအေနေအာက္မွာ အားလံုးစုေပါင္း 

ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္း ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 
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စစ္အစုိးရရ့ဲ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမ်ဳိးနဲ႔ ေျဖရွင္းေျပလည္ႏ္ုိင္တ့ဲ အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။  

ဘာ့ေၾကာင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္က ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ အရာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုိရသလဲ။ စစ္အစုိးရရ့ဲ 

ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံကုိ ဘယ္လုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲတယ္ဆုိတာကုိ နည္းနည္းေလးေလာက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ 

ေကာက္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ 

အေျခခံဥပေဒရ့ဲ အေျခခံမူေတြ ေရးဆြဲဖုိ႔ စစ္အစုိးရ ေခၚယူခ့ဲတ့ဲ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွာ အစုအဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔ 

ပါဝင္ပါတယ္။ 

၁) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔ 

၂) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔ 

၃) ေတာင္သူလယ္သမား က္ုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔ 

၄) အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔ 

၅) အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔ 

၆) ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔ 

၇) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔ 

၈) အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

ဒီအစုအဖြ႔ဲ ၈ ဖြဲ႔ထဲမွာ နံပါတ္ ၁ နဲ႔ နံပါတ္ ၇ ကလြဲရင္ က်န္အဖြဲ႔အားလုံးဟာ စစ္အစုိးရ အလုိေတာ္ရိေတြ 

ခ်ည့္ပါပဲ။ ေတာင္သူူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ တတ္သိပညာရွင္၊ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းဆုိတာေတြမွာ ဘာအဖြဲ႔ 

အစည္းမွမရိွသလုိ ေအာက္ေျခကဘာမွမသိလုိက္ရဘဲ အစုိးရက ထည့္ခ်င္တ့ဲသူေတြ ေကာက္ထည့္သြား 

တာပါ။ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ဆုိသူေတြကုိလည္း အစုိးရကပဲ ေခါင္းေခါက္ေရြးတာပါပဲ။ အားလံုး 

ေဘာင္းေတာ္ညိတ္၊ စိတ္ေတာ္ သိၾကတ့ဲ အလုိေတာ္ရိေတြခ်ည့္ပါပဲ။  နံပါတ္ ၁ နဲ႔ နံပါတ္ ၇ ကလြဲရင္ က်န္ 

တာ အားလံုး စစ္အစုိးရလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတုိင္း ရင္း 

သားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ ညီလာခံကေန ႏႈတ္ထြက္သြား ၾကတာကုိလည္း အားလံုး သိၾကျပီး ျဖစ္ပါ 

တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ ဗီဇ သေႏၶမွာကုိက ဒီမုိကေရစီ မ်ိဳးေစ့မပါလာခဲ့ပါဘူး။ 

ဒီလိုညီလာခံကေန ထြက္ေပၚလာတ့ဲ ၂၀၀၈ ခုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တုိင္းေဒသၾကီး ၇ ခု၊ 

ျပည္နယ္ ၇ ခု အေပၚ အဓိက အေျခခံျပီး ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ တုိင္းေဒသၾကီး ( Region ) ဆုိတာဟာ 
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တကယ္ေတာ့ အရင္က တုိင္း ၇ တုိင္း  (Division) ကုိ နာမည္ေျပာင္းလုိက္တာပါပဲ။ နာမည္ကလြျဲပီး 

တျခားဘာမွ မထူးျခားပါဘူး။ 

တုိင္းရင္းသားေတြက ဗမာကုိလည္း တျခားတုိင္းရင္းသားေတြနည္းတူ ျပည္နယ္ တစ္ခုကုိသာ 

ယူေစခ်င္ပါတယ္။ ပင္လံုမူတုိင္း ျပည္နယ္ ၈ ခုမူနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေစခ်င္ပါတယ္။ လူူဦးေရ အမ်ားစုရိွတဲ့ 

ဗမာေတြက အသာစီးမယူေစဘဲ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစခ်င္တ့ဲ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒကေတာ့ မဆလ မူျဖစ္တ့ဲ တိုင္း ၇ တုိင္း ျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္ စနစ္ကုိ 

ပဲ ယူပါတယ္။   

ပုဒ္မ ၉ (က) မွာ တုိင္းေဒသၾကီး ၇ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္တ့ုိသည္ အဆင့္အတန္းတူညီၾကသည္။ 

လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ တုိင္းေဒသၾကီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဗမာေတြ အမ်ားစုေနထုိင္ၾကတာဆုိ ေတာ့ 

ဗမာက ၇ ဆ၊ က်န္လူမ်ဳိးစုေတြက ၇ ဆသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

ဒီလုိ တုိင္းေဒသနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္တူ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ အတြက္ ဘာျဖစ္လာပါသလဲ။လူူမ်ဳိးစုကုိ 

အေျခခံတ့ဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းထားပံုကုိ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ တုိင္းေဒသၾကီးေတြက 

တုိင္းတစ္ခုကုိ ၁၂ ေယာက္ႏႈန္းန႔ဲ ၈၄ ေယာက္၊ ျပည္နယ္ေတြက ျပည္နယ္တစ္ခုကုိ ၁၂ ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ၈၄ 

ေယာက္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းေပးလုိက္တဲ့ စစ္သားက ၅၆ ေယာက္ 

ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္က ၈၄ ေယာက္စလံုးဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကုိ ကိုယ္စားျပဳေကာင္း 

ျပဳႏုိင္ပါ တယ္။ တုိင္းေဒသၾကီးေတြရ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာေတာ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးထဲက ပါရင္ 

ေတာင္ နည္းနည္းပဲ ပါဝင္မွာပါ။ အမ်ားစုက ဗမာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ လူမ်ဳိးစုကုိ ကုိယ္စားျပဳပါတယ္ 

ဆုိတ့ဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြဟာ တဝက္ေတာင္ပါဖုိ႔ခဲယဥ္းေနပါလိမ့္မယ္။ 

ဒါဟာ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ (၁၄) ခု အေျခခံတ့ဲ မဆလလက္ထက္က မမွ်တမႈအေမြကုိ နဝတ၊ နအဖက 

တပည့္ေကာင္းျပီသစြာ အေမြဆက္ခံ လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီအခ်က္ကုိ ၾကည့္ရင္ ပုဒ္မ (၈) ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္သည္ဆုိတာဟာ 

အေျပာသက္သက္သာ ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားစည္း 

လံုးညီညြတ္မႈမျပိဳကြဲေရးဆုိတာဟာလည္း တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေျခခံျပီး စည္းလံုးညီညြတ္တာမဟုတ္ဘဲ 

ေသနတ္မုိးဓါးမုိးတ့ဲ ညီညြတ္ေရးကုိသာ ေျပာခ်င္ပံုရတယ္လုိ႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ 

ဥပေဒျပဳေရးဘက္ကုိ ဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကုိ 

ေတာ့ တန္းတူရည္တူ ေပးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟာ လူဦးေရကုိ အေျခခံျပီး 
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ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ထားတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေတာ့ လူမ်ဳိးကုိ အေျခခံျပီး 

ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ထားတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အနက္မွာ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လုိ႔ေခၚတ့ဲ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိ အာဏာပုိေပးေလ့ရိွေပမယ့္ ၂၀၀၈ 

အေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ ညီတူေပးထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြအတြက္ ေကာင္းတ့ဲ 

အခ်က္တခ်က္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အထက္မွာဆုိခ့ဲသလုိပဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဟာ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကုိ ကုိယ္စားမျပဳႏိုင္တ့ဲအတြက္ ဒီလုိတန္းတူရည္တူေပးထားတဲ့ အခ်က္ဟာ 

ေကာင္းပင္ေကာင္းေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႔မွာ အသံုးမဝင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာေတာ့ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြ သီးျခားစီရိွေနျပီး 

ကုိယ့္တုိင္းကုိယ့္ျပည္နယ္နဲ႔သက္ဆုိင္တ့ဲ ဥပေဒ ျပဳခြင့္ အာဏာေပးအပ္ထားတာကုိလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၁၈၈။ တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရ၊ ျပည္နယ္အစုိးရ ေတြလည္း သီးျခားစီဖြဲ႔စည္းထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မွာ အဆင့္အတန္းခြဲျခား 

ႏိွမ့္ခ်ထားေပမယ့္ ျပည္နယ္အဆင့္ မွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ ေပးထားတယ္ ဆုိတ့ဲ 

သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပးထားတဲ့ ဥပေဒျပဳခြင့္ေတြကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား (၂) မွာ 

ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေလ့လာၾကည့္ရင္ေတာ့ သိပ္ အားတက္ေလာက္စရာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ 

ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဥပေဒျပဳခြင့္ ေပးထားေပမယ့္ အားလံုးလုိလုိဟာ 

အေသးအဖြဲလုပ္ငန္းေတြသာ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာပဲ ေျပာေျပာ ဒီလုိ 

အခြင့္အေရးတခ်ဳိ႔ရတာကုိ တုိင္းရင္းသားတခ်ဳိ႔က ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပံုရ ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြ အတြက္ 

အရင္က မရခဲ့ဖူးတဲ့ အခြင့္အေရးလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အစဥ္သျဖင့္ 

အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံေရး အတြက္ စီမံထားတာကုိ ျမင္ေတြ႔ ေနပါရက္နဲ႔ေတာင္ တုိင္းရင္းသားပါတီတခ်ဳိ႔ 

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္လာတာဟာ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာပဲေျပာေျပာ 

တတိယ အင္အားစုရ့ဲ ႏုိင္ငံေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔စာရင္ေတာ့ ဒီလုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုပါတီေတြရ့ဲ ႏုိင္ငံေရး 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ပုိျပီး လက္ေတြ႔က်ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရကုိ ဖြဲ႔စည္းမယ့္သူဟာလည္း သမၼတပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ထဲကေန သမၼတ 

ကေရြးခ်ယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြလုိလားတာက ေအာက္ကေနေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တ့ဲ 

ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး ဒီဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတာက အထက္ကလာတ့ဲ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ 

ေနတယ္လို႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္တ့ဲ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ဘီဘီစီ နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ 

ေထာက္ျပခ့ဲပါတယ္။ မွတ္စု ၁၃ 
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ဒါေပမယ့္ သမၼတေတြ၊ ဒုတိယသမၼတေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္သူထဲ ကေရြးခ်ယ္ခြင့္ 

ရိွေပမယ့္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ထဲကေနသာ ေရြးရရမယ္လုိ႔ ဆုိ ထားတ့ဲ 

အတြက္ေတာ့ ေတာ္ေသးတယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ အေရြးေကာက္ခံထကဲေန ေရြးရမယ္ဆုိတ့ဲ အတြက္ 

ျပည္နယ္ရ့ဲ အခြင့္အေရး ကုိ တစံုတရာ ကုိယ္စားျပဳေနေသးတာဟာ ေကာင္းတ့ဲ အခ်က္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ 

ျပည္နယ္ဝန္ၾကီး ေတြကုိေတာ့ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြက ထပ္ျပီး ေရြးခ်ယ္မွာပါ။ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးေတြ 

ကေတာ့ အေရြးေကာက္ခံထဲက ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ျပည္နယ္အစုိးရေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရရ့ဲ လက္ေအာက္မွာ ရိွေနေပမယ့္ ျပည္နယ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒျပဳ 

ခြင့္တခ်ဳိ႔န႔ဲ ျပည္နယ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တစံုတရာ ရိွေနပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ လက္ေတြ႔က်က် 

အျပည့္အဝမရခ့ဲရင္ ေတာင္မွ ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိ အေျခခံတ့ဲက်စ္လစ္ခုိင္မာတဲ့ အစုအစည္း တခုသဖြယ္ ျဖစ္ 

ႏုိင္ပါတယ္။  

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ အေျခခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတိုင္းဆုိရင္ စစ္မွန္ျပီး 

စည္းကမ္းျပည့္ဝတ့ဲ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ စနစ္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ တကယ္တန္း ေရးသားထားတ့ဲ ပုဒ္မ 

အခ်က္ အလက္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုကုိ အျပီးတုိင္ 

ေခ်မႈန္းေရးနဲ႔ စစ္တပ္ထိပ္တန္းအာဏာရွင္ေတြက ေခတ္အဆက္ဆက္ စုိးမုိးထားႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရ့ဲ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီေခ်မႈန္းေရးနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ အဓြန္႔ရွည္ေရးကုိ 

စူးစုိက္အာရံုျပဳထားတ့ဲ အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကုိ ျပည္နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အတုိင္းအ 

တာတခုအထိ ခြင့္ျပဳျပီး စည္းရံုးထားခ့ဲတာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ တကယ္တန္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတခ်ဳိ႔က ရသမွ် အခြင့္အေရးကုိ ဆုပ္ကုိင္ဖုိ႔ၾကိဳးစားတဲ့အခါ 

စစ္အစုိးရဟာ ေပးျပီးသားအခြင့္အေရးကုိ ႏွေမ်ာတြန္႔တုိလာတ့ဲ လကၡဏာရိွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း 

ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခခံတဲ့ ကခ်င္ျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ ေကအက္စ္ပီပီနဲ႔ တျခားကခ်င္ပါတီ ႏွစ္ပါတီကုိ 

အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးဘဲ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ဆုိင္းင့ံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ 

ျဖိဳးေရးပါတီအေနန႔ဲ ဘယ္လိုမွ ယွဥ္လုိ႔တုိးလုိ႔မရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အတြက္ စစ္အစုိးရဟာ 

ေရြးေကာက္ပြဲနားနီးတဲ့တိုင္ မွန္းခ်က္မေပါက္ဘဲ မ်က္ျဖဴဆုိက္ေနတာျဖစ္ပံုရပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရ့ဲ မလြတ္လပ္ပံု၊ စစ္အစုိးရဘက္ကုိ တဘက္သတ္မဲတင္းပံု၊ 

သမာသမတ္မရိွပံုကုိ အထင္းသားေတြ႔ျမင္ရျပန္ပါတယ္။ ပါတီသံုးခုကုိ တည္ေထာင္ခြင့္မျပဳဘဲ ခြ် င္းခ်န္ထား 

တာဟာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ဒီမုိကေရစီနည္းမက်ႏုိင္ပါဘူး။ အခုကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတင္သြင္း 

ရမယ့္ေန႔ ေရာက္တ့ဲအထိ တည္ေထာင္ခြင့္မျပဳေသးပါဘူး။ တည္ေထာင္ခြင့္မျပဳရံုမက ဘာ့ေၾကာင့္ ခြင့္ မျပဳ 

ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးတာ၊ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳမျပဳျပတ္ျပတ္သားသား အေျဖမေပးေသးပဲ အခ်ိန္ 
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ဆြဲျပီး ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္ထားတာဟာ နအဖလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း တေထရာတည္း 

ျဖစ္ေနပါတယ္။ နအဖက ျပည္သူကုိ ေစာ္ကားေနက်နည္းအတုိင္း ေကာ္မရွင္ကတထပ္တည္း ပံုတူ ကူး 

ေစာ္ကားျပေနတာကုိ ၾကည့္ရင္ ေကာ္မရွင္ရ့ဲ သေဘာထားဟာ သိပ္သိသာပါတယ္။ 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လက္ေအာက္တြင္ရိွရမည္လုိ႔ အေျခခံဥပေဒ 

မွာ ေရးသားထားေပမယ့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးဟာလည္း နအဖ 

အလုိက် ထင္တိုင္းမေပါက္ဘဲ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားေတြက တင္းခံေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ နအဖ အတြက္ 

မၾကိဳက္ဆံုး မႏွစ္သက္ဆံုးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ နအဖဟာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တ့ဲ အတြက္၊ လက္ 

နက္ကုိင္အာခံတဲ့သေဘာသဘာဝကုိ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္။ ဒီသေဘာထားရ့ဲ ေနာက္ကြယ္က 

ျပႆနာဟာ မေသးဘူးဆိုတာကုိလည္း ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ 

နအဖရ့ဲ ဦးနင္းပ့ဲေထာင္ အေျခအေနကုိ ေပၚလြင္ေစတ့ဲ ပုိျပီးရုပ္ပ်က္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ဝျပည္ ေသြးစည္း 

ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္က သူ႔ရ့ဲဝျပည္နယ္မွာ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပခြင့္ မဲဆြယ္ခြင့္ မေပးဘူး လုိ႔ 

ဆုိလုိက္တ့ဲ အခ်က္ပါ။ 

ကခ်င္ျပည္ပါတီေတြကုိ ပါတီဖြဲ႔စည္းခြင့္ မျပဳခ့ဲရင္ အလားတူျပႆနာမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာႏုိင္၊ မလာႏုိင္ဆုိတာ 

ကလည္း ဘယ္သူမွ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာမရေသးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

ဒါေတြဟာ အေျခခံဥပေဒကုိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ့ သေဘာဆႏၵ မပါဘဲ တဘက္သတ္ေရးဆြဲခ့ဲတာ 

ေတြရ့ဲ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ၅၅၅၅    

အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေထြေထြျပဌာန္းခ်က္မ်ား    

သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    

အိတ္ေပါက္နဲ႔အိတ္ေပါက္နဲ႔အိတ္ေပါက္နဲ႔အိတ္ေပါက္နဲ႔    ဖားေကာက္ရေဖားေကာက္ရေဖားေကာက္ရေဖားေကာက္ရေသာသာသာသာ    ရပုိင္ခြင့္မ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ား    

တရားရံုးစြဲဆုိျခင္းမရိွဘဲဲ လူတေယာက္ကုိ အကန္႔အသတ္မ့ဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမရိွေစရ။ 

ဥပေဒဆုိင္ရာ ေဟးဘီးစ္ ေကာပပ္စ္ မူ။ Habeas Corpus။ 

ျမန္မာစာကုိ ရံုးသံုးဘာသာစကား အျဖစ္အသံုးျပဳဖုိ႔ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ေတာ္ 

တ့ဲ အခ်က္ပါ။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ကိုယ္ပုိင္ဘာသာစကားကုိ လြတ္လြတ္လပ္ 

လပ္သင္ၾကားခြင့္ရိွေၾကာင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးသင့္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ထည့္သြင္းျပဌာန္း 

သင့္သလဲဆုိေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကား သင္ၾကားတာကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳခံရ 

တ့ဲ သာဓကေတြ ရိွခ့ဲဖူးလုိ႔ပါ။ 

ဗုဒၶဘာသာဟာ ႏုိင္ငံသားအမ်ားဆံုး ကုုိးကြယ္တ့ဲ ဂုဏ္ထူးဝိေသသနဲ႔ျပည့္စံုတ့ဲ သာသနာ ျဖစ္ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပဳတယ္ လို႔ ဒီအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၁ မွာ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါဟာ မလုိအပ္တ့ဲ 

အခ်က္ပါ။ ဘာသာအားလံုးတန္းတူ ရည္တူျဖစ္တယ္လုိ႔ သေဘာထားရင္ ဒီစာပုိဒ္ကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ 

တာဟာ မလုိအပ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာကုိ တျခားဘာသာထက္ ပုိဦးစားေပးလုိတ့ဲ သေဘာ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာတုန္းကလည္း ဒီဥပေဒ အပုိဒ္ကုိ ထည့္သြင္းျပဌာန္းခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ 

ေဟာင္း ဦးႏုက ဒီအပုိဒ္ ကုိ ျပင္ဆင္တုိးခ်ဲ႔ျပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့တ့ဲ အတြက္ 

အျငင္းပြားခ့ဲရဖူးပါတယ္။ 

က်န္းမာေရးန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတ့ဲ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ က်န္းမာ 

ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူႏုိင္ခြင့္ရိွသည္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ အခမ့ဲ ေဆးကုသခြင့္ကုိ ေတာ့ ျပဌာန္းထား 

တာ မေတြ႔ရပါဘူး။ 

ပုဒ္မ ၂၁ (ခ) မွာ တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွက ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးကုိ ၂၄ နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ 

မရိွေစရဘူးလုိ႔ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းသက္ေသ အေထာက္အထားမရိွတ့ဲ လူအေပၚမွာ 

ျပစ္ဒဏ္မက်ေရာက္ေစရဘူးဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ လူတေယာက္ကုိ ဥပေဒမ့ဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္မရိွေစဖုိ႔ အာမခံတ့ဲ 

Habeas Corpus မူကုိ ျပဌာန္းေပးတ့ဲ သေဘာမုိ႔ ေကာင္းတယ္လုိ႔ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုဒ္မ ၃၇၆ 

မွာ က်ေတာ့ ပုဒ္မ ၂၁ (ခ) ပါျပဌာန္းခ်က္ကုိ ျပန္ကန္႔သတ္လုိက္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ 
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တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးငွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ထားရိွရန္ လုိအပ္ေသာကိစၥ သုိ႔မဟုတ္ တည္ဆဲ ဥပေဒတရပ္ရပ္ အရ ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥ 

မွတပါး ဆုိတဲ့ ရွည္လ်ားတ့ဲ ခြ်င္းခ်က္ေတြက ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ လံု 

ျခံဳေရး ဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အရင့္အရင္ကလည္း ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခ့ဲတာ မ်ားလွ 

ျပီမုိ႔ ဒီခြ် င္းခ်က္ေတြဟာ စိတ္ပ်က္စရာပါ။ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ တုိ႔ 

ပါဝင္တဲ့ ပုဒ္မ ၃၅၄ ကုိလည္း အလားတူပဲ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) မွာ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥအားလံုးကုိ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲ စီရင္ေဆာင္ 

ရြက္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဟာ တပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ 

ဝင္စြက္ဖက္လုိ႔ မရ၊ ဒါမွ မဟုတ္ ဝင္စြက္ဖက္ဖုိ႔ ခက္ခဲတ့ဲ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၃၁၉ မွာေတာ့ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတရားရံုးေတြကုိ ဖြဲ႔စည္းျပီး တပ္မေတာ္သားေတြ ကုိ တရားစီရင္ရမယ္ 

လုိ႔ဆုိထားျပန္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြ အတြက္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သီးျခားတရားစီရင္ေရးေတြနဲ႔ 

သီးျခားကမၻာ တခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၄၃ မွာက်ေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ တရားစီရင္ရာမွာ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့အဆုံးအျဖတ္ဟာ အျပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမယ္လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 

တရားရံုးဟာ ျပည္ေထာင္စုဗဟုိတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အဆင့္တူျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 

တရားရံုးရ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာေတာင္ အယူခံတက္လုိ႔ မရတ့ဲ 

သေဘာပါ။ တပ္မေတာ္သားေတြဟာလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လက္ထဲ လံုးဝက်ေရာက္ေနပါတယ္။  

ဒီ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာႏႈန္းကုိ မေရြးေကာက္ပဲ အလုိအေလ်ာက္ ခန္႔ထားရ 

မယ္ဆုိတ့ဲ အတြက္ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ အခြင့္ထူးေပးသေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုသာ အခြင့္ထူးေပးထားတာပါ။ တပ္မေတာ္သားေတြ အေနနဲ႔ ေတာ့ အခြင့္ထူးမရ 

တ့ဲ အျပင္ သာမန္အမ်ားျပည္သူေတြရမယ့္အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္မရဘဲ ရုတ္သိမ္းဖုိ႔ ပုဒ္မထည့္သြင္းျပဌာန္း 

ထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပုဒ္မ ၃၈၂ မွာ ျပဌာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ဘာ့ 

ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူရတ့ဲ သာမန္ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကုိ မရထုိက္သလဲဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္က 

ေတာ့ တာဝန္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးနဲ႔ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈရိွေစေရးအတြက္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ လုံ 

ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ဟုတ္ပါရ့ဲလား။ တပ္မေတာ္ကို မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ မလႈပ္ရဲေအာင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထား 

တာမ်ဳိးျဖစ္မေနေပဘူးလား။ 

အေသးစိတ္တခုခ်င္းေျပာမယ္ဆုိရင္ ေျပာစရာ တခ်ဳိ႔ က်န္ေနေသးေပမယ့္ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ 

အခ်က္ေတြ မဟုတ္လို႔ ခ်န္ရစ္ခ့ဲပါမယ္။ စာသိပ္ေဖာင္းပြေနမွာ စုိးလုိ႔ပါ။ 
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အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ၆၆၆၆    

အေျခခံဥပေဒအေျခခံဥပေဒအေျခခံဥပေဒအေျခခံဥပေဒ ျ ျ ျ ျပင္ဆင္ေရးပင္ဆင္ေရးပင္ဆင္ေရးပင္ဆင္ေရး    နဲ႔နဲ႔နဲ႔နဲ႔ ျ ျ ျ ျပိဳကြဲပ်က္စီးရေသာပိဳကြဲပ်က္စီးရေသာပိဳကြဲပ်က္စီးရေသာပိဳကြဲပ်က္စီးရေသာ ေ ေ ေ ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္နာက္ဆံုးအိပ္မက္နာက္ဆံုးအိပ္မက္နာက္ဆံုးအိပ္မက္    

 

ကမၻာမွာ ျပင္ဆင္ရလြယ္ကူတ့ဲ အေျခခံဥပေဒ၊ ျပင္ဆင္ရ ခက္ခဲတ့ဲ အေျခခံဥပေဒေတြ ရိွတယ္။ ၂၀၀၈ 

အေျခခံဥပေဒကေတာ့ ျပင္ဆင္လုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒပဲ။  

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊအုန္း (ပင္လံု)။ 

ဘီဘီစီ အင္တာဗ်ဴး။ 

အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔ မကုိက္ညီတာ၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္တာေတြ မ်ားလြန္း 

ေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒကုိ အခုလက္ခံထားလုိက္ျပီး ေနာင္ျပင္ယူတာေပါ့ဆုိတ့ဲ အိပ္မက္ထြက္ေပၚလာပါ 

တယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္၊ ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါ။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ 

ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွပါသလဲ။ အခုအခ်ိန္မွာ တျဖည္းျဖည္းပုိျပီးသိသာလာပါျပီ။  

အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးရ့ဲ ၇၅ ရာႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံမွသာ 

ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ)။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာႏႈန္းဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားတ့ဲ လက္ေရြးစင္ 

အခြင့္ထူးခံတပ္မေတာ္သားေတြပါ။ အဲဒီ ၂၅ ရာႏႈန္းဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားမွာ ျဖစ္တယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မၾကိဳက္ရင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ အခ်ိန္မေရြး 

ျပန္ေခၚခြင့္၊ ရုတ္သိမ္းခြင့္ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အျပီးအျပတ္ျဖစ္တဲ့ 

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရားရံုးလည္းတပ္မေတာ္မွာ ရိွပါတယ္။ ဒါကုိ ထပ္ေျပာေနရတာက တပ္မေတာ္သား ၂၅ 

ရာႏႈန္းဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ တေယာက္တေလမွ လြန္ဆန္လုိ႔မရႏုိင္ဘူးဆုိ တာကို ထပ္ေလာင္း 

သတိေပးခ်င္လို႔ပါ။ 

ဒီေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သေဘာမတူရင္ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္လုိ႔မရႏုိင္ဘူးဆုိတ့ဲ အဓိပၸါယ္လည္း 

ထြက္ပါတယ္။ 

ဒီေန႔ ဒီရက္မွာ အစုိးရရဲ့ လုပ္ရပ္၊ ေကာ္မရွင္ရ့ဲ လုပ္ရပ္၊ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီရ့ဲ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္ 

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္လို႔ရမယ္လုိ႔ ဘယ္သူမွ ယံုၾကည္ လက္ခံၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႔ အခ်ိန္မွာ 

အေျခခံဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပင္ဆင္ဦး မယ္လုိ႔ဆက္လက္ေျပာဆုိသူႏုိင္ငံေရးသမားဟာ 
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တမင္သက္သက္ျပည္သူကုိ လိမ္လည္ေနတာရင္လည္း ျဖစ္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခံဥပေဒကုိ 

ေကာင္းေကာင္းဖတ္မထားလုိ႔ရင္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီအေျခခံဥပေဒရဲ့ အဓိကေက်ာရုိးျဖစ္တ့ဲ ပုဒ္မေတြကုိေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ 

အားလံုးရ့ဲ ၇၅ ရာႏႈန္းေက်ာ္ကေထာက္ခံတဲ့ အျပင္ ျပည္လံုးကြ် တ္ဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပျပီးအမ်ားစုက 

ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ပိုျပီးခက္ခဲေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။ 

အဲဒီပုဒ္မေတြဟာ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ မျပင္ေစခ်င္ဆံုး ပုဒ္မေတြလုိ႔လည္းဆုိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီပုဒ္မေတြဟာ 

ဘာေတြလဲဆုိတာ နည္းနည္းေလ့လာၾကည့္ရင္ စစ္အစုိးရရ့ဲ သေဘာထား၊ စစ္အစုိးရရ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ပုိ 

ျပီး ေလးေလးနက္နက္သိျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာပါဝင္တ့ဲ ပုဒ္မေတြကေတာ့….. 

အခန္း ၁။ အေျခခံမူေတြအားလံုးပါဝင္ပါတယ္။  

အခန္း ၂။ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု တခန္းလံုးပါဝင္ပါတယ္။ 

အခန္း ၃ မွာကေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉ နဲ႔ ပုဒ္မ ၆၀ သမတနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ပုဒ္မႏွစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္လုိ႔ခက္ခဲေအာင္ 

ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ က သမတရ့ဲ သားမက္တုိ႔ ေခြ် းမတုိ႔ပါ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ရဲ့ ေက်း 

ဇူးခံစားခြင့္ရိွသူမဟုတ္ေစရဆုိတ့ဲ အပုိဒ္ပါဝင္တဲ့ သမတရ့ဲ အရည္အခ်င္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 

ၾကည္ကုိ ရည္ညႊန္းေရးသားထားတာျဖစ္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း အထက္မွာ သံုးသပ္တင္ျပခ့ဲတ့ဲ ပုဒ္မျဖစ္ပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၆၀ ကေတာ့ ဒုတိယသမၼတ သံုးေယာက္ကုိ သမတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔က တင္ေျမွာက္ရ 

မယ္ဆုိတ့ဲ ပုဒ္မပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အတြက္ ဒုတိယသမတေလာင္းတေယာက္ သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ 

ေပးထားတဲ့ပုဒ္မျဖစ္ပါတယ္။ 

အခန္း ၄ ဥပေဒျပဳေရးအခန္းမွာ ျပင္ဆင္ရပုိခက္ေအာင္ အထူးျပဌာန္းထားတ့ဲပုဒ္မေတြကေတာ့ ပုဒ္မ ၇၄၊ 

၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၄ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ေလးပံုတပံုပါဝင္ခြင့္နဲ႔ သက္ 

ဆုိင္တဲ့ ပုဒ္မေတြခ်ည့္ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခန္း ၅ ပုဒ္မ ၂၀၀ ကျပည္ေထာင္စုအစုိးရဖြဲ႔စည္းပံုပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္တာ မွန္သမွ် ျပင္မရေအာင္ 

ထည့္သြင္း ကန္႔သတ္ထားတ့ဲ သေဘာပါ။  ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတာေတြကေတာ့ 

ပုဒ္မ ၂၀၁ က ဒီအေျခခံဥပေဒရဲ့ အသက္ေသြး ေၾကာျဖစ္တ့ဲ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ 

လံုျခံဳေရးေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၄၈နဲ႔ ပုဒ္မ ၂၇၆ တုိ႔ကေတာ့ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ 

ျပည္နယ္အစုိးရဖြ႔ဲစည္းပံုနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ေတြရ့ဲ 

ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္ပါတယ္။ 
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အခန္း ၆ ကပုဒ္မေတြကေတာ့ ပုဒ္မ ၂၉၃ နဲ႔ ၂၉၄ တုိ႔က စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတရားရံုးကုိကာကြယ္တ့ဲ အေနနဲ႔ 

ထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ယူဆရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၀၅ ကတုိင္းေဒသနဲ႔ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး၊ 

ပုဒ္မ  ၃၁၄ က တရားရံုးအဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၂၀ ကေတာ့ 

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဖြဲ႔ စည္းရမယ္ဆုိတ့ဲ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခန္း ၁၁ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခြင့္နဲ႔ သက္ဆုိင္တ့ဲ အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေတာ့ 

တခန္းလံုးကို ျပင္ဆင္ရပုိမုိခက္ခဲေအာင္လုပ္ထားတဲ့ အထဲမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ တခန္းလံုး တခုတ 

ေလကုိမွ ျပင္ဆင္ခြင့္ မေပးခ်င္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာပါ။ အာဏာသိမ္းခြင့္ကုိ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ 

အေလးအနက္ထားတယ္ဆုိတာ ဒီအခ်က္ကုိ ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ 

အခန္း ၁၂ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကေတာ့ ျပင္ဆင္ရအထူးခက္ခဲေအာင္ျပဌာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မကုိယ္တိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပင္ဆင္ရ အထူးခက္ခဲေအာင္လုပ္ထားတ့ဲ ဒီပုဒ္မေတြကုိ ၾကည့္ရင္ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ 

ဘယ္ပုဒ္မေတြကုိ အဓိကထားတယ္၊ အေလးအနက္ထားတယ္ဆုိတာ သိသာထင္ရွားေနပါတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိတ့ဲ ေလထဲေဆာက္တ့ဲ တုိက္အိမ္ၾကီးဟာ ဒီပုဒ္မတခ်က္နဲ႔ပဲ ဘုန္းဘုန္းလဲ 

ျပိဳက်ရပါျပီ။ 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



53 

 

����������	
��� ��������� �������������	
�������������� ������ ����������� 

 

နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး    

အနာဂတ္အနာဂတ္အနာဂတ္အနာဂတ္    အလားအလာမ်ားအလားအလာမ်ားအလားအလာမ်ားအလားအလာမ်ား    

အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတ့ဲ မတရားတ့ဲ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက။ 

ဦးဝင္းတင္။ ၁၉၈၉။ 

ဒီသံုးသပ္ခ်က္ကုိ လက္စသပ္ေနတ့ဲ ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ၇က္ေန႔မွာပဲ နအဖ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲ 

က်င္းပမယ့္ေန႔ရက္ကုိ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေၾကျငာလုိက္ပါျပီ။ 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ေန႔ရက္က ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ 

ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလြတ္ခင္ တပတ္အလုိ ျဖစ္ ပါတယ္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ လြတ္ရက္ေစ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း တုိက္ဆုိင္မႈ 

မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္လာရင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မွာ 

မဟုတ္ဘူးဆိုတာ နအဖသိျပီးသားပါ။ ဒါကုိ သိရက္နဲ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

မလြတ္ခင္ရက္ကုိ ေရြးတာပါလဲ။ ဘာကုိ စုိးရိမ္လုိ႔ပါလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္လာရင္ 

ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ညီညီညာညာနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္လုိက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ နအဖက ယူဆလို႔ အခု 

လုိ တပတ္ၾကိဳက်င္းပလုိက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကုိ ပေဟဠိ အေျဖညိွစရာလုပ္ထားေလေတာ့ အခုလုိေၾကျငာလုိက္တာဟာ 

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပုိျပီး 

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ အမတ္ေလာင္းစာရင္းစတင္ေပးႏုိင္ျပီး ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား 

စာရင္းေပးရမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးစာရင္းေပးရမယ့္ရက္ကုိ ၁၈ ရက္ပဲ ၾကိဳတင္ေၾကျငာလုိက္တာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းတင္သြင္းတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ၊ အမတ္ေလာင္း တေယာက္ကုိ ေငြငါးသိန္း 

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကးတင္သြင္းရမွာပါ္။ အားလံုးကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းညစ္ပတ္လုိက္ တာ ပါပဲ။ 

ျပည္သူေတြ ဘာထင္ထင္ ဂရုမစုိက္ေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာပါ။ ႏုိင္ငံတကာ ဘာထင္ထင္ 

ဂရုမစုိက္ေတာ့ဘူးဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္မျပဳခ်င္ၾကတ့ဲ အရိပ္အေယာင္ေတြကုိ 

ေတြ႔ေနျမင္ေနရျပီ ျဖစ္တ့ဲ အတူတူ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပဲ ညစ္ပတ္လုိက္တ့ဲ သေဘာပါ။  

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမ်ားမတင္ႏုိင္ေအာင္ ရက္ခ်ိန္းကပ္ေပးလုိက္တယ္ဆုိတာ ကေလးေတာင္သိႏုိင္တာမုိ႔ 

ညစ္ပံုညစ္နည္းဟာ ပညာသားမပါလွပါဘူး။ အင္မတန္ ေျပာင္က်ပါတယ္။  
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ပါတီတခ်ဳိ႔က ဖြ႔ဲခြင့္ရကာစ၊ ပါတီတခ်ဳိ႔က မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားတုန္း၊ ပါတီတခ်ဳိ႔က မွတ္ပံုတင္ခြင့္က်ျပီး 

တလ၊ တခ်ဳိ႔က ႏွစ္လ၊ တခ်ဳိ႔ကသံုးလ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ရုတ္တရက္ကပ္ျပီး ေၾကျငာလုိက္တာကုိ ၾကည့္ ရင္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဘယ္ေလာက္သမာသမတ္ျဖစ္သလဲ၊ မျဖစ္ဘူးလဲ၊ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္သလဲ၊ 

မလြတ္လပ္ဘူးလဲဆိုတာကုိလည္း ပုိျပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရျမင္လုိက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

နအဖအလုိက် စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ဆန္႔က်င္ေရးေတြ လုပ္ျပခ့ဲတ့ဲ ကုိေအးလြင္ကေတာင္ အစုိးရကလည္း 

သိကၡာမရိွ ေကာ္မရွင္ကလည္း သိကၡာ မရိွ ပရမ္းပတာေလွ်ာက္လုပ္ေနတယ္လို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ 

သြားပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ပါတီ ေတြ အေနန့ဲ အလြယ္တကူ အေလ်ာ့ မေပးၾကဘဲ၊ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ 

စုေပါင္းေတာင္းဆုိသင့္တ့ဲ ကိစၥပါ။ လူညီရင္ စစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ တင္းခံဖုိ႔ ခက္ႏုိင္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရဘက္က 

တင္းခံေနရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။ 

စစ္အစုိးရရ့ဲ ညစ္ပတ္မႈေတြက ပုိျပီးေျပာင္က်လာ၊ ပုိျပီးအတင့္ရလဲာတာကုိ ေတြ႔ရေလေတာ့ စစ္အစုိးရမ 

လုပ္ရဲတာ ဘာမွမရိွေတာ့ဘူးလုိ႔ ယူဆရမလုိ ျဖစ္လာပါေနပါျပီ။ အရွက္တုိ႔သိကၡာတုိ႔ဆုိတာကုိ ေယာင္လုိ႔ 

ေတာင္ မစဥ္းစားေတာ့တ့ဲပံုပါ။ 

နအဖေစာ္ကားသမွ်ခံေနၾကရတ့ဲ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အေနနဲ႔ေရာ အရွက္ေတြ သိကၡာေတြ က်န္ပါ 

ေသးရ့ဲလား။ သူတုိ႔ ဘယ္လမ္းကုိ ေရြးၾကမလဲဆုိတာ ေနာက္ဆုံးစဥ္းစားၾကရမယ့္ အခ်ိန္ကုိ ေရာက္ေနပါျပီ။ 

ဘယ္လုိပဲ ေစာ္ကားေစာ္ကား၊ ဘာေတြပဲ မတရားလုပ္လုပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတာ့ဝင္မွာပဲဆုိတ့ဲမူကုိ စြဲကုိင္ 

ၾကမလား။ ဒါမွမဟုတ္ အားလံုးေနာက္ဆုတ္ျပီး ၾကံ့ဖြံ႔ တပါတီတည္း တပင္တိုင္မင္းသားၾကီး လုပ္ခြင့္ 

ေပးလုိက္ေတာ့မလား။ ဒါမွမဟုတ္ တျခားဒ့ီထက္ပုိေကာင္းတ့ဲနည္းမ်ားရိွပါေသးသလား။ ပါတီအားလံုးက 

ဝုိင္းဝန္း သပိတ္ေမွာက္လုိက္ရင္ေကာ ပုိေကာင္းႏုိင္မလား။ ဒါလည္း စဥ္းစားစရာ နည္းလမ္းတခုပါ။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူနဲ႔ နအဖ အလိုေတာ္ရိ ဆုိတ့ဲ အမ်ဳိး အစားႏွစ္ခုၾကားမွာ ဒီဂရီအနိမ့္အျမင့္ 

အမ်ိဳးမ်ဳိး ကြဲျပားေနတ့ဲ ပါတီေပါင္းစံုေတြ ညီညီညာညာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်သိပ္နည္းပါတယ္။ 

ျပည္သူေတြဘက္ကိုၾကည့္ၾကပါဦးစုိ႔။ ဒီေလာက္ နအဖ ေစာ္ကားသမွ် ငံု႔ခံ၊ ၾကိတ္ခံ၊ ပါးစပ္ပိတ္ခံတ့ဲ 

ပါတီေတြကုိ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ခံႏုိင္ရည္ကုိခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ တ့ဲ အေနနဲ႔ မဲထည့္ၾကရမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ 

ၾက့ံဖြံ႔နဲ႔ တစည မႏုိင္ရင္ျပီးေရာဆုိျပီး က်န္တဲ့ ပါတီေတြကုိ ဘာပါတီျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံလုိက္ရမွာလား။ 

သူတုိ႔ကုိ ျပည္သူေတြအေနန႔ဲ ဘာကုိ ၾကည့္ အားကိုးရမွာပါလဲ။ အားကုိးေလာက္ပါ ရ့ဲလား။ ပုဒ္မ (၆) 

လက္မွတ္ထုိးထားတ့ဲ ပါတီေတြကုိ ျပည္သူေတြက နားလည္မႈေပးျပီး ေထာက္ခံၾကရမွာပါလား။ ၂၀၁၀ 

ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ အလြန္နည္းတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲတခုျဖစ္ဖုိ႔၊ ျပည္သူေတြ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သိပ္မထားတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖုိ႔သာ မ်ားပါတယ္။ 
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နအဖေကာ္မရွင္ကေနာက္ထပ္ ေၾကျငာလုိက္တာကေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြရ့ဲစာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္း 

မွာလည္း မူမမွန္တ့ဲ ပံုစံေတြေတြ႔ရပါတယ္။ လူဦးေရကုိ အေျခမခံဘဲ ေကာ္မရွင္စိတ္ၾကိဳက္ အတုိးအေလ်ာ့ 

လုပ္ထားတာဟာ အၾကံအစည္နဲ႔ အကြက္ခ်စီစဥ္ထားတာဆုိတာ ထင္ရွားေနျပန္ပါတယ္။  

ေရြးေကာက္ပြဲကနီးသထက္နီးလာတာနဲ႔ အမွ် စစ္အစုိးရက တင္းသထက္တင္း၊ ၾကပ္သထက္ၾကပ္၊ 

ညစ္သထက္ညစ္၊ ပတ္သထက္ပတ္လာတာကုိ အားလံုးေတြ႔ေနၾကရပါျပီ။  

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးတ့ဲအခါမွာေရာ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္ပါသလဲ။ အခုျမင္ရသေလာက္ဆိုရင္ သမတေရာ၊ ကာ 

ကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေရာဟာ ဒီပုပ္ထဲက ဒီပဲေတြပဲ ျဖစ္လာၾကမွာ ေတာ္ေတာ္ေသခ်ာေနပါျပီ။ ဒုတိယသမၼတ 

သံုးေယာက္မွာ ႏွစ္ေယာက္က စစ္အာဏာရွင္ အလုိေတာ္ရိျဖစ္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေသခ်ာေနပါျပီ။ ဒါကေလ်ာ ့

ေလ်ာ့ ေပါ့ေပါ့၊ သတိထားသံုးသပ္တ့ဲသေဘာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒုတိယသမၼတ သံုးေယာက္စလံုး စစ္တပ္ 

အလုိေတာ္ရိေတြ ျဖစ္ၾကဖုိ႔ ရာခုိင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါတယီ္။ ဒုတိယသမၼတ သံုးေယာက္စလံုး 

စစ္အာဏာရွင္အလိုေတာ္ရိေတြ ျဖစ္ခ့ဲရင္ေတာ့ သမၼတကလည္း စစ္အာဏာရွင္အလုိေတာ္ရိ ျဖစ္ပါမယ္။ 

သမၼတကခန္႔မယ့္ အစုိးရအဖြဲ႔တခုလံုးဟာလည္း စစ္အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားေတြခ်ည့္ ျဖစ္သြားပါ 

ေတာ့မယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးတ့ဲအခါ သမၼတ ျဖစ္မယ့္သူ၊ ဒုတိယသမၼတျဖစ္မယ့္သူေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား 

လွယ္ ျဖစ္မယ့္သူေတြဟာ အျမင္ေကာင္း၊ နာမည္လွေပမယ့္ တပ္ထဲက်န္ေနမယ့္သူေတြေလာက္ ေသခ်ာ 

ေရရာမႈမရိွတာကုိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ၾကည့္ရင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြျဲပီးတဲ့အခါ နာမည္ 

ၾကီး၊ ထမင္းငတ္မဟုတ္ဘဲ၊ နာမည္ပ်က္ အာဏာငတ္ဘဝေရာက္ၾကရမယ့္ ေဘာင္းဘီခြ် တ္ေတြဟာ 

ေဘာင္းဘီဝတ္ေတြနဲ႔ ပလဲနံပသင့္ၾကပါ့မလား။ ဒါလည္းစဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။  

အခုေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲ အျပီး လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးရဲ့ အေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးစဥ္းစားစရာေတြထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးဟာလည္း ေမ့မထားအပ္တ့ဲ ျပသနာ 

တခုျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ရက္ (၉၀) အၾကာမွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရမယ္လုိ႔ အေျခခံဥပေဒ 

မွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒက အတည္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ရက္ (၉၀) အၾကာမွာ လႊတ္ေတာ္ 

ေခၚမေပးခ်င္ရင္ အေျခခံဥပေဒအတည္မျဖစ္ေသးလို႔ ဆုိျပီး အေၾကာင္းျပ ဆင္ေျခေပးရင္ ရႏိုင္ပါတယ္။ 

(၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီးကာမွ အာဏာလႊဖုိဲ႔မဟုတ္ပါဘူး၊ အေျခခံဥပေဒ 

ေရးဆြဲဖုိ႔ပါဆုိျပီး တမ်ဳိးတဖံုလွည့္ပတ္ေျပာခဲ့တာ မေမ့သင့္တ့ဲသင္ခန္းစာပါ။ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖုိ႔အတြက္ 

ဘယ္ႏွစ္ရက္အတြင္း ေခၚယူေပးပါမယ္ဆုိတ့ဲ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္မပါလုိ႔ဆုိျပီး လႊတ္ေတာ္မေခၚဘဲေနလာ 

လုိက္တာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာသြားပါတယ္။)  
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ဒီေတာ့ ဒီတခါလည္း သူ႔စိတ္တုိင္းက်မျဖစ္ရင္ အေျခခံဥပေဒအတည္မျဖစ္ေသးဘူးလုိ႔ အေၾကာင္းျပမယ္ 

ဆုိပါေတာ့။ ဘယ္သူဘာေျပာႏိုင္မွာပါလဲ။ ေကာင္းျပီ။  ဒါဆုိ အေျခခံဥပေဒကေရာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ 

အတည္ျဖစ္မွာပါလဲ။ အေျခခံ ဥပေဒအတည္ျဖစ္ဖုိ႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ပထမဆံုး ေခၚယူမွ အတည္ 

ျဖစ္မွာပါ။ 

ဒီေတာ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဘယ္သူက အရင္စရမွာပါလဲ။ ဒါကလည္း မရွင္းမရွင္းေတြထဲက 

ေနာက္ဆံုးေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္တခုပါ။ အေျခခံဥပေဒရိွမွာ လႊတ္ေတာ္စႏုိင္မယ္။ လႊတ္ေတာ္စမွ အေျခခံ 

ဥပေဒရိွမယ္။  

ဆုိေတာ့ ၾကက္ဥၾကက္မ ဘယ္ကစဆိုတ့ဲ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊက စေစသ 

တည္းဆိုျပီး လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးလုိက္ရင္ေတာ့ ႏွစ္ခုစလံုး အသက္ဝင္သြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ မစေစခ်င္လုိ႔ 

ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရင္ေတာ့ ဘာဥပေဒ၊ ဘာလႊတ္ေတာ္မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါ။ ဘယ္ဥပေဒကုိ 

ကုိင္ျပီး တရားစြဲမယ္ဆုိလုိ႔လည္း စြဲစရာဘာဥပေဒမွ ရိွမွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါကေရာ ဝွက္ဖဲတခ်ပ္ေလလား။ 

စဥ္းစား စရာပါ။  

ဒီေတာ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ၾကက္ဥၾကက္မဇာတ္လမ္းဟာ ၾကက္ဥၾကက္မ 

ဘယ္ကစ ဗုိလ္သန္းေရႊကစလုိ႔႔ပဲ ဆုိရေတာ့မယ့္ပံုပါ။ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဥအုေပးမွသာ ၾကက္မျဖစ္လာမယ့္ပံုပါ။ 

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္ ပါလီမန္ထဲေျပးဝင္လုိက္မယ္ဆုိသူေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းမွာ ေခါင္းေပါင္းေအာ္ဒါ မွာေနသူ 

ေတြအေနနဲ႔လည္း အေျခခံဥပေဒကေပးထားတ့ဲ အာမခံခ်က္ဟာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ 

ခုိင္ခုိင္မာမာမဟုတ္၊ မလုိရင္ မလုိသလုိ လုပ္ႏုိင္ေနေသး တယ္ဆုိတ့ဲ အခ်က္ကိုေတာ့ သတိခ်ပ္ 

ေစလုိပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးၾကီးထား၊ အေစာ္ကားခံ၊ အရွက္ခြဲခံျပီး၊ တရစ္ျပီးတရစ္ အေလ်ာ့ေပး 

လုိက္ေလ်ာခ့ဲသမွ် ေနာက္ဆံုးလႊတ္ေတာ္ထဝဲင္ကာနီးက်မွ ဘယ္မွာလည္း ဥပေဒဆုိရင္ ျဖင့္…။ 

ဟူး..ရင္က်ဳိးရခ်ည္ရ့ဲ။  

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာဟာ လႊတ္ေတာ္ေခၚဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အျငိမ့္ကဖုိ႔ လုပ္တာပါလုိ႔ ေျပာျပီး၊ အျငိမ့္ 

ေထာင္ေပးလုိက္ရင္ မခက္ပါလား။ ခ်ိတ္လံုခ်ည္ေတြခ်ဳပ္ထားသူေတြက မင္းသမီးလုပ္ၾကျပီး၊ ေခါင္းေပါင္း 

ေပါင္း ထားသူေတြက လူူရႊင္ေတာ္ၾကီးေတြလုပ္ၾကရင္ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဟဒယရႊင္ေဆး တုိက္ေကြ် းၾက 

သူေတြကုိ လက္ခုပ္ၾသဘာေပးၾကမွာ အေသအခ်ာပါ။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ဗုိလ္သန္းေရႊဆီက ေရႊဥၾကီးကုိ အေဝးကေန သြားရည္တျမားျမား 

က်ေနတ့ဲ ဘဝမ်ဳိးမေရာက္ေစခ်င္ရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ အအလုိ ပါးစပ္ပိတ္မေနၾကဘဲ ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ 

ေတာင္းရဲ ၾကဖုိ႔ေတာ့လုိပါလိမ့္မယ္။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ၾကမယ္ဆုိတ့ဲ သူေတြထဲမွာ 

ကုိျဖိဳးမင္းသိန္း တေယာက္ပဲ ပါးစပ္ပါသလားလုိ႔ ဆုိရမလုိပါ။ မွတ္စု ၁၄ ။ကုိျဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း 
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ဘာပဲေတာင္းဆို ေတာင္းဆုိ ကုလားမယား၊ နားမၾကားအခ်ဳိးခ်ဳိးေနတ့ဲ နအဖနဲ႔ ေကာ္မရွင္ကုိ 

အယံုမၾကည္မရိွလုိ႔ ပါတီကေန ႏႈတ္ထြက္သြားပါျပီ။ 

ေနာင္တခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ျပီးခါမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအတည္မျဖစ္ေသးတ့ဲ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ 

ေခၚယူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုအေျခခံဥပေဒကုိ မၾကိဳက္ဟုဆုိသူမ်ားရိွေနၾကသည့္အတြက္ 

ေနာက္ထပ္ အေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ကုိ ေနာက္ထပ္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ျပန္လည္ေရးဆြဲရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရသူ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားအေနနဲ႔ ေညာင္သံုးပင္ညီလာခံမွာ တက္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ 

အျပည့္အဝရိွပါေၾကာင္း လုိ႔မ်ားဆုိလာခ့ဲရင္ေကာ  ဘယ္သူ႔ကုိ အျပစ္တင္ၾကမလဲ။ ျပဳသူအျပစ္လား၊ 

မလိမ္မာ ႏွစ္ခါမုိက္သူတုိ႔ရ့ဲ အျပစ္ေလလား ခြဲျခားရခက္ခဲပါလိမ့္မယ္လို႔သာ ဆုိခ်င္ေၾကာင္းပါ။ 

ေမာင္ျမတ္ႏုိင္ 

၄နာရီ ၃၁ မိနစ္ 

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ၇က္၊ ၂၀၁၀။ စေနေန႔။ 
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မွတ္စုမ်ား။ 

၁။  အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အနာဂတ္အေရး။ ဘီဘီစီျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္။ 

၂။  အင္ဒိုနီးရွားအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀)။ ၁၉၄၅ အေျခခံဥပေဒ။ ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၀၊၂၀၀၁၊၂၀၀၂ တုိ႔တြင္ 

ေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္။ 

၃။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အနာဂတ္အေရး။ ဘီဘီစီ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္။ 

၄။ ၄င္း။ 

၅။ ေအာင္ထြဋ္ကေလာင္ အမည္နဲ႔ The Voice ဂ်ာနယ္မွာ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ ေရးသား ခ့ဲတ့ဲ 

ေဆာင္းပါးပါအခ်က္အလက္ျဖစ္ပါတယ္။ 

၆။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့သူ ေရွ႔ေနဦးဥာဏ္ဝင္းက ျပည္ပမီဒီ 

ယာေတြကုိ ျပန္ေျပာျပခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ 

၇။ တစညပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ပုဂၢဳိလ္ ဦးဟန္ရိွန္နဲ႔ ဘီဘီစီ အင္တာဗ်ဴး။ 

၈။ ပါတီတာဝန္ရိွပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔ ျပည္ပမီဒီယာအင္တာဗ်ဴးမ်ား။ 

၉။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အနာဂတ္အေရး။ ဘီဘီစီ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္။ 

၁၀။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွပုဂၢဳိလ္နဲ႔ ဘီဘီစီ အင္တာဗ်ဴး။ 

၁၁။ ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီ ယူဒီပီ ဥကၠဌေဟာင္း ကုိျဖိဳးမင္းသိန္းရ့ဲ မီဒီယာ အင္တာ                    

ဗ်ဴးမ်ား။ 

၁၂။ မစၨ်ိမသတင္းစဥ္ သတင္းေဆာင္းပါး။ 

၁၃။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အနာဂတ္အေရး။ ဘီဘီစီျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္။ 

၁၄။ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး၊ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးတုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးဖုိ႔ 

ကုိျဖိဳးမင္းသိန္းဥကၠဌ တာဝန္ယူစဥ္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီပါတီ ယူဒီပီက နအဖကုိ 

စာေရးသား ေတာင္းဆုိခ့ဲပါတယ္။ 

စာကုိး။ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္။ 
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ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇)။ 

၁၉၇၄ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ယာယီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း။ 

အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(ဒုတိယမူၾကမ္း)။ ျပည္ေထာင္စု 

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCUB)။ 

အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အနာဂတ္အေရး။ ဘီဘီစီ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသံုးသပ္ခ်က္။ ဘီဘီစီ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္။ 

အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္။ 


