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ြမန်မာမူဝါဒ သုံးသပ်ချက် | ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေ ရရေးရောေ်ပေဲ

အဓိေ အချေ်ြျား   

• ရာစုနှစ် တစ်ဝေ်ရေျာ်ကော စစ်အုပ်ချုပ်ရရးရအာေ်ြှ မြန်ြာနိုင်ငံ အသေင်ေူးရမပာင်းချနိ် အေျပ် 

 အတည်းောလတစ်ခုတေင်  ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲေို လုပ်ရောင်ရန် စီစဉ်ွား

 လျေ်ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ြတ်လတေင် အြျ ိုးသား ဒီြိုေရရစီ အဖေဲ့ချုပ်ြှ အစိုးရတစ်ရပ်အမဖစ် 

 စတင်ခဲ့မခင်းသည် စစ်ြှန်ရသာ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု ရဖာ်ရောင်နိုင်ရန် အခေင့်အရရးတစ်ရပ်အရနမဖင့် 

 တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မပည်သူတစ်ရပ်လုံးြှ ကေိုေိုခဲ့ကေသည်။ သို့ရသာ် ွိုအချနိ်ြှစ၍ တိုင်းရင်းသား

 ငငိြ်းချြ်းရရး မဖစ်စဉ်ြှာ ယိြ်းယိုင်တုံ့ေိုင်းလာမခင်း၊ ဖေဲ့စည်းပုံမပန်လည် မပင်ေင်ြှု ြစတင်နိုင်

 မခင်း၊ နိုင်ငံတေင်း ရနရာရတာ်ရတာ်ြျားြျား၌ ပဋိပေ္ခမဖစ်ပေားြှုြျား မြင့်တေ်လာမခင်းနှင့် နိုင်ငံ

 တော၏ အရရးရပါ် အာရုံစိုေ်ြှုြျား ခံလာရမခင်းတို့ မဖစ်လာခဲ့သည်။ 

• ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါသည် လေတ်လပ်ငပီး ြျှတသည့် ရရေးရောေ်ပေဲြျားအား ရဖာ်ရောင်နိုင်ရန်  

 (အရလးအနေ်ွားရြည့်) စိန်ရခါ်ြှုအသစ်တစ်ရပ်အမဖစ် တည်ရှိရနသည်။ ရရေ့ေိုင်းြှုြျားမဖစ်ရပါ်

 လာနိုင်သည်။ သို့ရသာ် ဖေဲ့စည်းပုံအရ သတ်ြှတ်ွားသည့် အချနိ်ောလြျားအတိုင်း ေေ်လေ်

 လုပ်ရောင်သေားရနစဉ်တစ်ရလျှာေ်တေင် ေပ်ရရာဂါပျ ံ့ပေားြှုအရမခအရနြှာလည်း ရရေးရောေ်ပေဲ

 ရလဒ်အရပါ် ွူးမခားသည့် သေ်ရရာေ်ြှုရှိလာရန် ြရြျှာ်လင့်နိုင်ရပ။ အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီအဖေဲ့

 ချုပ်အရနမဖင့် ခန့်ြှန်းွားသည်ွေ်ြဲအရရအတေေ် ရလျာ့နိုင်ရသာ်လည်း ေျယ်မပန့်စော ေေ်

 လေ်အနိုင်ရရှိရန် ခန့်ြှန်းကေလျေ်ရှိသည်။ သို့ရသာ် ေျန်းြာရရးေိုင်ရာ အေျပ်အတည်းနှင့် 

 ြကေုံဖူးသည့် တားမြစ်ချေ်ြျားရှိရနသည့် အချနိ်ောလအတေင်း ရရေးရောေ်ပေဲြျားအရပါ် ယုံကေည်

 စိတ်ချရြှုေိုင်ရာ ရြးခေန်းြျားြှာ ေေ်လေ်တည်ရှိရနသည်။ 
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• အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီ အဖေဲ့ချုပ်ရအာင်နိုင်ြည်ဟု ခန့်ြှန်းနိုင်ရသာ အဓိေ အရကောင်းမပချေ် ၃ ခု 

 ရှိသည်။ တိုင်းမပည်၏ ရှုပ်ရွေးရသာ နိုင်ငံရရးစနစ်ရအာေ်တေင် ဗြာလူြျ ိုးအြျားစုကေား အဓိေ 

 ပါတီကေီးြှာ ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် အငြဲနိုင်ရလ့ရှိသည်။ အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ်၏ ရအာင်ပေဲ

 ြှာတစ်ဖန်မပန်လာြည့် စစ်အစိုးရအား ောေေယ်ရန် နည်းလြ်းတစ်ခုအမဖစ် လူအြျားစုြှာ 

 ြှတ်ယူွားသည်။ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါအေျပ်အတည်းနှင့် ြဲေေယ်စည်းရုံးရရး ေန့်သတ်ချေ်

 ြျားသည် အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ်နှင့် လေ်ရှိအာဏာရှိသူြျားအား နိုင်ငံရရး အေျ ိုးအမြတ် 

 အရ အသာစီးရရစသည်။ 

• ရရေးရောေ်ပေဲတေင် ွိရရာေ်စော ပါဝင်ယှဉ်ငပိုင်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု ပါတီြျား အရနမဖင့် 

 “ပါတီြျားရပါင်းစည်းမခင်း” နှင့် “ြယှဉ်ငပိုင်ရရး” သရောတူညီချေ်ြျား အပါအဝင် ပုံစံသစ် အစီ

 အြံြျားအားစတင်လျေ်ရှိသည်။ “ြဲေေဲမခင်း” ြှာ အတိတ်ောလ၌ ရရေးရောေ်ပေဲတေင်း အားနည်း

 ရစရသာ အရကောင်းရင်းတစ်ခုမဖစ်ခဲ့သည်ေို ကေီးစောသတိြူခဲ့ကေသည်။ သို့ရသာ် ပိုြိုစနစ်တေျ

 ရှိရသာပါတီြျားအတေေ် ွိုအရမခအရနအား ရောင်းြေန်လာရအာင် လုပ်ရောင်သင့်ရသာ်လည်း 

 မပည်နယ်လေတ်ရတာ်ြျားအတေေ်သာ အရမပာင်းအလဲမဖစ်ရစနိုင်ငပီး  အြျ ိုးသားအေင့် ဥပရဒမပု

 လေတ်ရတာ်ြျားတေင် နိုင်ငံရရး တန်းတူညီြျှရှိရစရန် ရမပာင်းလဲနိုင်သည့် အလားအလာ သိပ်ြရှိရပ။ 

၁၉၄၈ ခုနှစ် လေတ်လပ်ရရး ရသည့်အချနိ်ြှ စ၍  တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု ပါတီြျား အရနမဖင့် အရွေရွေ 

 ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် သိသာွင်ရှားသည့် ြှတ်တိုင်တစ်ခုြျှ လုပ်ရောင်နိုင်မခင်း ြရှိခဲ့ရပ။ 

• လေ်ရှိနိုင်ငံရရးရခတ်တေင် ဗြာလူြျ ိုးြဟုတ်သည့် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားသည် နိုင်ငံ၏ 

“အနိုင်ရသူအေုန်ယူ ရရေးရောေ်ပေဲစနစ်” ရအာေ်တေင် ရှိရင်းစေဲ အသားေျရနသည်။ တိုင်းရင်းသား 

 လူြျ ိုးစုနှင့် ေိုယ်ပိုင်လေ္ခဏာေိုင်ရာ အသိအြှတ်မပုြှုအချ ို့အား ၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံရအာေ်တေင် 

ွည့်သေင်းရဖာ်မပွားရသာ်လည်း အခေင့်အရရးြျားအား ရှင်းလင်းစော ရဖာ်မပွားမခင်း ြရှိရပ။ 

 တိုင်းရင်းသားမပည်သူြျားသည် “နိုင်ငံ” အား ေိုယ်စားမပုလျေ်ရှိမခင်း၊ “ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ 

(စီရင်စုြျား) ရဒသြျား”၊ “တိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်ကေီးြျား”၊ နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီြျားြှ ြဲေန္ဒ

 နယ်ြျားတေင်  အနိုင်ရခဲ့သည်။ သို့ရသာ် အဓိပ္ပာယ်မပည့်ဝရသာ  ေိုယ်ပိုင်စီြံအုပ်ချုပ်ခေင့် အနည်း

 ငယ်သာရှိငပီး တိုင်းမပည်၏ နိုင်ငံရရးအခင်းအေျင်းတေင်  ဗြာလူြျ ိုး အြျားစုရှိသည့် ပါတီြျားသာ 

 လွှြ်းြိုးချုပ်ေိုင်ွားသည်။ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကေီးြျား၏ ဝန်ကေီးချုပ်ြျားအား မြန်ြာနိုင်ငံ 

 သြ္မတ ြှ အဓိေ ခန့်အပ်ငပီး လေ်နေ်ေိုင် အင်အားစု (တပ်ြရတာ်) ေ ဥပရဒမပုလေတ်ရတာ်ြျား

 တေင်ေိုယ်စားလှယ်ရနရာအားလုံး၏ ရလးပုံတစ်ပုံ အားေေ်လေ် ွိန်းသိြ်းရနရာယူွားသည်။ 

 လာြည့် ရရေးရောေ်ပေဲြျားအတေေ် ပိုြိုေျယ်မပန့်ရသာ ေိုယ်စားမပုြှုြျားရှိရစရန် အြျ ိုးသြီးြျား 

 နှင့် လူငယ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားေို ပိုြိုအားရပးမြှင့်တင်ြှုြျား  လုပ်ရောင်လျေ်ရှိသည်။ 

သို့ရသာ် ြည်သည့်ကေီးြားရသာ ရမပာင်းလဲြှုြျှ မဖစ်လာနိုင်ဖေယ်ြရှိရပ။ 

• ရရေးရောေ်ပေဲြျားအား တိုင်းရင်းသားငငိြ်းချြ်းရရးမဖစ်စဉ်ြှ ခေဲွုတ်၍ ြရနိုင်ရပ။ မြန်ြာနိုင်ငံ

 သည်အာရှတေင် ပဋိပေ္ခအြျားေုံးနိုင်ငံြျားွဲ၌ တစ်နိုင်ငံအမဖစ် ေေ်လေ်တည်ရှိရနသည်။ အချ ို့
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 ရသာတိုင်းရင်းသားနယ်ရမြြျားရှိ ြဲေန္ဒနယ်ြျားတေင် လုံး၀ သို့ြဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရရေး

 ရောေ်ပေဲဖျေ်သိြ်းြှုြျား ရပါ်ရပါေ်လာြည်မဖစ်ငပီး ကေိုးေိုင်မခယ်လှယ်ြှုြျား၊ ြသာြာြှုြျား 

 နှင့် စည်းေြ်းြညီညေတ်သည့် ြဲရပးြှုြျားအရပါ် စိုးရိြ်ြှု မြှင့်တေ်လျေ် ရှိသည်။ မပည်တေင်း

 ရနရပ်စေန့်ခောစစ်ရေး တိြ်းရရှာင်သူြျား၊ ဒုေ္ခသည်ြျားနှင့် ရရေ့ရမပာင်းအလုပ်သြားြျား ြှာ အဓိေ

 အားမဖင့် ချန်လှပ်ွားမခင်းခံရြည်မဖစ်ငပီး ြဲေန္ဒရှင်ြှတ်ပုံတင်မခင်းေိစ္စရပ်ြှာ အရရးကေီးရသာ

 ေိစ္စရပ်တစ်ခု မဖစ်လာသည်။ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါ အရရးရပါ်အရမခအရနြှာ ွိုစိုးရိြ်ခေ်ခဲြှု

 ြျားအားလုံးေို ပိုြိုေိုးဝါး အေျပ်ရိုေ်ရစြည်မဖစ်သည်။ 

• ရရေးရောေ်ပေဲြျားြှာ ရရှ့ေေ်သေားြည့် တစ်နိုင်ငံလုံးေိုင်ရာ ငငိြ်းချြ်းရရးလြ်းရကောင်း သာြေ 

 လေ်ရှိနိုင်ငံရရးစနစ်တေင်း အားနည်းချေ်ြျားအားလည်း ေိုင်တေယ်ရမဖရှင်းနိုင်ြည် ြဟုတ်ရပ။ 

 ရရေးရောေ်ပေဲအလေန်တေင် သိသာွင်ရှားသည့် မပန်လည်ေင်မခင်သုံးသပ်ြှုနှင့် မပန်လည်အသား

 ေျရအာင်လုပ်ရောင်ြှုြျားြှာ ြရှိြမဖစ် လိုအပ်လိြ့်ြည်။ ရရေးရောေ်ပေဲြျားအား ရအာင်မြင်

 စောလုပ်ရောင်နိုင်မခင်းြှာ နိုင်ငံရရးဦးတည်ချေ်လြ်းရကောင်းတေင် ရရှ့ရမခလှြ်း တစ်ေင့်တေ်

 လှြ်းနိုင်ြှုအမဖစ် ြှတ်ယူသင့်သည်ဟု အာရှနှင့် အရနာေ်နိုင်ငံအစိုးရြျား အုပ်စုနှစ်စုလုံးြှ ယုံကေည်

 ကေသည်။ သို့ရသာ် အရရးကေီးေုံးရလဒ်ြှာ မပည်သူမပည်သားြျားအားလုံး စစ်ြှန်စော ပူးရပါင်းပါဝင်

 ြှုနှင့် တန်းတူညီြျှရှိသည့် မပည်ရွာင်စုတစ်ခုတည်ရောေ်ရာတေင် ဒီြိုေရရစီနည်းလြ်း

 တစ်ေျမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုနှင့် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု ငငိြ်းချြ်းရရးအတေေ် ြည်သို့လြ်းဖေင့်လုပ်

 ရောင်ခဲ့သနည်း  ေိုသည့်အချေ်နှင့် မဖစ်စဉ်အရပါ်တေင် သင်ခန်းစာယူနိုင်ြှု တို့မဖစ်သည်။ မြန်ြာ

 နိုင်ငံြှာ နိုင်ငံရရးရမပာင်းလဲြှုအတေေ် စတင်မခင်း အေင့်၌သာရှိငပီး အေုံးသတ် ြဟုတ်ရပ။ 
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ေ။ ရရေးရောေ်ပေဲအား ခခုံငုံရှုမြင်မခင်း

နိဒါန်း

 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောလ ၈ ရေ်ရန့၌ မြန်ြာ

နိုင်ငံတေင် ရရေးရောေ်ပေဲြျား လုပ်ရောင်ရန် လျာွား

လျေ်ရှိငပီး ဤသည်ြှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုင်ငံရရးေိုင်ရာ 

ရမဖရလျာ့ြှုမဖစ်စဉ် စတင်ခဲ့သည့် အချနိ်ြှစ၍ နှစ်ကေိြ်

ရမြာေ်သာမဖစ်သည်။ ယခု ဒုတိယအကေိြ် ရရေးရောေ်

ပေဲောလသည် ြဲပုံးြျားြှတစ်ေင့် ငငိြ်းချြ်းစော အာဏာ 

လွှဲရမပာင်းမခင်း သရောတရားအရမခခံသည့် နိုင်ငံတေင်း 

ဒီြိုေရရစီေျရသာ ရရေးရောေ်ပေဲ အစဉ်အလာတစ်ရပ် 

မဖစ်ရပါ်ရန် အေျပ်အတည်း မဖစ်ရနသည်။ နိုင်ငံ၏ 

လေ်နေ်ေိုင်အင်အားစု (တပ်ြရတာ်) ြှ ၁၉၆၂ ခုနှစ် 

စတင်အာဏာသိြ်းခဲ့သည့် ေယ်စုနှစ်ြျားစော စစ်အာ

ဏာရှင် အုပ်ချုပ်ြှုရအာေ်တေင် ွိုအစဉ်အလာြျားြှာ 

ရပျာေ်ေုံးရနခဲ့သည်။ တစ်ဖေ်တေင်လည်း ေိုဗစ်-၁၉  

ေပ်ရရာဂါ အရမခအရနြျားရကောင့် ရရေးရောေ်ပေဲ စိန်

ရခါ်ြှုြျားြှာ ကေီးြားလျေ်ရှိသည်။ ရရေးရောေ်ပေဲြျား

အတေေ် ခန့်ြှန်းွားသည့် အချနိ်ဇယားြှာ ရအာေ်တေင်

ရဖာ်မပွားသေဲ့သို့ မဖစ်သည်။

• စေ်တင်ောလ ၈ ရေ် - နိုဝင်ောလ ၆ ရေ်။  

 ြဲေေယ်စည်းရုံးရရး ောလ 

• ရအာေ်တိုောလ။  

 မပည်ရွာင်စုရရေးရောေ်ပေဲ ရော်ြရှင်ြှဖျေ်

 သိြ်းသည့် ြဲေန္ဒနယ်ြျားအား အသိရပး 

 ရကေမငာမခင်း 

• နိုဝင်ောလ ၈ ရေ်။  ရရေးရောေ်ပေဲရန့ 

• ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရေ်။ 

 လွှတ်ရတာ် အသစ် အစည်းအရဝးေျင်းပမခင်း 

• ရဖရဖာ်ဝါရီလ ။    

လွှတ်ရတာ်အတေင်းရှိရရေးချယ်ရရး ေိုယ်စားလှယ် 

အဖေဲ့ ြှ သြ္မတ အား ရရေးချယ်မခင်း

• ြတ်လ ၃၀ ရေ်။ 

 သြ္မတြှ ေျြ်းသစ္စာ ေျနိ်ေိုမခင်းနှင့် အလုပ်အြှု

 ရောင်သစ်သေ်တြ်း စတင်မခင်း (ခန့်ြှန်းွား

 ရသာရန့ရေ်)။ 

 ရရေးရောေ်ပေဲသည် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား

၏နိုင်ငံရရးအတေေ် အားရောင်းရသာအချနိ်တစ်ခုတေင် 

ရရာေ်ရှိရနသည်။  ငပီးခဲ့ရသာ သြ္မတဦးသိန်းစိန် လေ်

ွေ်တေင် စတင်ခဲ့သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်

ြှုရပ်စဲရရးသရောတူညီချေ် (NCA) ြှ ရဖာ်မပခဲ့ရသာ 

ငငိြ်းချြ်းရရးမဖစ်စဉ်နှင့် ဒီြိုေရရစီ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု

အရပါ်ရြျှာ်လင့်ချေ် မြင့်တေ်ရနချနိ်အတေင်း အြျ ိုး

သားဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ်ြှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ 

ရအာင်နိုင်ြှု ရရှိခဲ့သည်။ ွိုအချနိ်ြှစ၍ NCA မဖစ်စဉ် 

နှင့် နိုင်ငံရရး မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု နှစ်ဖေ်စလုံးြှာ ယိြ်း

ယိုင်တုံ့ေိုင်းလာခဲ့သည်။ ရလဒ်အရနမဖင့် လူဦးရရ ၅၄ 

သန်း၏ ခန့်ြှန်းရမခ သုံးပုံတစ်ပုံရှိရသာ တိုင်းရင်းသား 

“လူနည်းစု” သို့ြဟုတ် “ဗြာလူြျ ိုး ြဟုတ်ရသာ” လူြှု 

အသိုေ်အဝန်းြျား၁ အရနမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရရေး

ရောေ်ပေဲစနစ်သည် ၎င်းတို့၏ ေိုယ်စားမပုြှု မပည့်ဝစော

ြပါရှိေဲ အနည်းငယ်ရသာ နိုင်ငံရရး ကသဇာအာဏာ

သာရပးွားငပီး ၎င်းတို့အား ချန်လှပ်ွားခဲ့သေဲ့သို့

အဖိနှိပ်ခံအမဖစ် ခံစားနာေျင်ရြှုြျား မြင့့််တေ်လာခဲ့

သည်။ ယရန့ွိတိုင် နယ်စပ်ရဒသြျားတေင် အသေ်ေုံး

ရှုံးြှုြျား၊ ရနရပဖ်ယရ်ှား ရရေ့ရမပာင်းခရံမခင်းြျားနငှ့ ် လေ်

နေ်ေိုင်တိုေ်ပေဲြျား ေေ်လေ်မဖစ်ပေားရနသည်။၂  နိုင်ငံ

၏ရှည်ကောငပီမဖစ်ရသာ လေ်နေ်ေိုင်ပဋိပေ္ခ သြိုင်း

ရကောင်းအား မပန်လည်ကေည့်ြည်ေိုလျှင် ွိုေိစ္စြှာ 

အရရးတကေီး ရမဖရှင်းရန် လိုအပ်ရသာ တိုင်းမပည်

အတေေ်အန္တရာယ်ရှိသည့် ေိစ္စရပ်ကေီးအမဖစ် ေေ်လေ်

တည်ရှိရနသည်။ 

 ဤသုံးသပ်ချေ် စာတြ်းအရနမဖင့် ရရေးရောေ်

ပေဲေိုသည်ွေ် ရေျာ်လေန်၍ နိုင်ငံအေူးအရမပာင်း 

ောလအတေင်း သြိုင်းဝင်ြည့် အချနိ်ောလတစ်ခု၌ 
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တိုင်းရင်းသားရပါင်းစုံ၏ နိုင်ငံရရးအခင်းအေျင်းြျား

အားရလ့လာရှုမြင်မခင်း မဖစ်သည်။ ပဋိပေ္ခြျား ေေ်

လေ်မဖစ်ပေား ရနရသာရကောင့်  ရရေးရောေ်ပေဲေိုင်ရာ စီြံ

ခန့်ခေဲမခင်းမဖစ်စဉ်ြျား နှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု 

လှုပ်ရှားြှုြျား၊ ဗြာလူြျ ိုးြဟုတ်ရသာ လူြျ ိုးြျား၏ 

ေိုယ်စားမပုြှုနှင့် ပတ်သေ်သည့် အတားအေီး စိန်

ရခါ်ြှုြျား၊ ေိုဗစ်-၁၉  ေပ်ရရာဂါ နှင့် ေျယ်မပန့်သည့် 

သေ်ရရာေ်ြှုြျားနှင့်  လူြျ ိုးစုပါတီြျားအတေေ် နိုင်ငံ

ရရးရြျှာ်လင့်ချေ်ြျားြှာ အွူးသမဖင့် အာရုံစူးစိုေ်

မခင်းခံရလျေ်ရှိသည်။  လေ်ရှိအရမခအရနြျားအရ ရရေး

ရောေ်ပေဲရလဒ်အရနမဖင့် သိသာွင်ရှားသည့် ရမပာင်း

လဲြှုေို ြရြျှာ်လင့်နိုင်ရပ။ သို့ရသာ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား 

လုပ်ရောင်ပုံနှင့် ရလဒ်ြျားြှာ ဒီြိုေရရစီ မပုမပင်ရမပာင်း

လဲြှုနှင့် ငငိြ်းချြ်းရရးအား ရြျှာ်လင့်ော ရရှ့ေေ်သေား

ြည့်နိုင်ငံ၏ ဦးတည်ချေ်ြျားအား အေုံးအမဖတ်ရပး

နိုင်ရသာအရရးကေီး စံြှတ်တစ်ခု မဖစ်လာဖေယ် ရှိသည်။ 

ွိုေိစ္စရပ်ြျား အားလုံးသည် အရသးစိတ် အာရုံစိတ်

ြှုနှင့် အသိအြှတ်မပုြှုြျား လိုအပ်သည်။ 

ဒီြိုေရရစီနည်းလြ်းတေျ ရရေးရောေ်ပေဲနှင့် 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုြှု

 ယခင် ငဗိတိသျှေိုလိုနီ လေ်ရအာေ်ခံ နိုင်ငံ

ြျားေဲ့သို့ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရရေး ရောေ်ပေဲစနစ်ြှာ အနိုင်ရ

သူအေုန်ယူစနစ် (သို့ြဟုတ် “ဗဟု/အြျားစု ေိုယ်စား

မပုစနစ်”) မဖစ်သည်။ ွိုစနစ်ရအာေ်တေင် ြဲေန္ဒနယ်

တစ်ခုအတေင်း ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းတစ်ဦးအား ြဲေန္ဒ

ရှင်ြျားြှ ရရေးချယ်ငပီး (အြျားစုမဖစ်ရန် ြလိုအပ်ရသာ) 

ေိုယ်စားမပု ြဲအြျားေုံးရရှိသည့် (ပါတီြှ) ေိုယ်စား

လှယ်ရလာင်းေ ရရေးချယ်ခံရြည် မဖစ်သည်။ ဥပြာ- 

ရရေးရောေ်ပေဲ ဥပရဒြျားရအာေ်ြှ ကေိုတင်သရော

တူညီြှုမဖင့် သတ်ြှတ်ွားသည့် ရာခိုင်နှုန်းရပးွား

မခင်းမဖင့် အဓိေပါတီကေီး ြဟုတ်ရသာ သို့ြဟုတ် 

လူနည်းစုပါတီြျားအတေေ် ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ေိုယ်

စားလှယ် ရနရာြျား ပံ့ပိုးရပးွားသည့်အရမခခံြဲြျား

ရရတေေ်ရာတေင် “အချ ိုးေျ ေိုယ်စားမပုစနစ်” အတေေ် 

မပဋ္ဌာန်းချေ် ြရှိရပ။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံေိစ္စရပ်၌ အနိုင်ရသူအေုန်ယူစနစ်

ြှာနိုင်ငံ၏ အရစာပိုင်းဒီြိုေရရစီောလ (၁၉၄၇ ခုနှစ် 

ရရေးရောေ်ပေဲြှ ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိြ်းသည့်

ောလ အွိ)  နှင့် အရတေ့အကေုံ နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာြှုြျား

ြှလူသိြျားသည့် အချ ိုးြညီြျှမခင်း သေ်ရရာေ်ြှုြျား 

ရှိခဲ့သည်။ ွင်ရှားသည့် ညီြျှြှုြရှိရသာ ပုံစံ ၃ ြျ ိုး ြှာ-

• အနည်းစုသာရှိရသာ အြျ ိုးသားရရးအရပါ်အရမခ

 မပုသည့် နိုင်ငံရရးပါတီကေီးြျားြှ ကသဇာလွှြ်းြိုး 

 ွားမခင်း။ 

• အွူးသမဖင့် ပွဝီနယ်ရမြရဒသအရ စုစည်းရန

 ွိုင်ြှုြရှိခဲ့လျှင် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုြျား 

(ဥပြာ- ဗြာ ြဟုတ်ရသာလူြျ ိုးြျား) ၏ ေိုယ်

 စားမပုြှုနည်းပါးမခင်း လုံရလာေ်ြှု ြရှိမခင်း။ 

• ြဲေန္ဒရှင်ြျားြှ အလားအလာ အားနည်းသည့် 

ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းအား ရရေးချယ်မခင်းမဖင့် ၎င်း

 တို့၏ ြဲအား “အလဟသ” မဖစ်မခင်းွေ် နိုင်ရမခ

 ရှိသည့် ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားအကေား ရရေး

 ချယ်သည့် ေန္ဒြဲရပးမခင်း ဗျူဟာအတေေ် ေေဲ

 ရောင်ြှုြေ်လုံးြျား။ 

 ဤရလဒ်ြျားအား ဖေဲ့စည်းပုံအရမခခံ ဥပရဒ

ေိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း ၂ ခု မဖင့် ပံ့ပိုးရပးွားသည်။ 

ပွြတစ်ခုြှာ ငြို့နယ်ြျားရပါ် အရမခခံသည့် မြန်ြာ

နိငုင်၏ံ ြေဲန္ဒနယ ်ဖေဲ့စည်းတညရ်ောေပ်ု-ံ အဓပိ္ပာယြ်ှာ 

အြျ ိုးသားအေင့် လွှတ်ရတာ်၌ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ 

၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးြှာ  ဗြာလူြျ ိုးြျား၏ ဗဟိုအချေ်

အမခာေျရသာ ရနရာတေင်မဖစ်သည်။ ွို့ရကောင့် ဗြာြဲ

ေန္ဒရှင်ြျားြှာ ြည်သည့်ပါတီအတေေ်ြေို အြျ ိုးသား

အေင့ ်ရအာငပ်ေခဲနံိငုရ်န ်အဓေိေျသည။် ဒတုယိအချေ်

အရနမဖင့် နိုင်ငံရရးစနစ်ြှာ တစ်ြျ ိုးတည်း မဖစ်ရနမခင်း- 

၅
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ေိုလိုသည်ြှာ အစိုးရအာဏာအား ဗဟိုြှ ချုပ်ေိုင်

ွားငပီး မပည်ရွာင်စု သို့ြဟုတ် ဖယ်ဒရယ်စနစ် 

တစ်ခု မဖစ်လာခဲ့လျှင်ရတာင် အဓိပ္ပာယ်မပည့်ဝရသာ 

ရဒသန္တရ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့် အခေင့်အရရးြျား ြရှိရပ။ 

 လေ်ရှိ နိုင်ငံရရးအရ ရမြပုံတေင် နိုင်ငံ၏ စီြံ

အုပ်ချုပ်ရရး နယ်နိြိတ်ြျားြှာ  ဗြာလူြျ ိုး အြျားစု ရန

ွိုင်သည့် တိုင်း ၇ ခု (ယခင်ြူလြှာ ခရိုင်ြျား) နှင့် 

“တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး” မပည်နယ် ၇ ခု -ေချင်၊ ေယား၊ 

ေရင်၊ ချင်း၊ ြေန်၊ ရခိုင် နှင့် ရှြ်း တို့အကေား နိုင်ငံရရး

အရညီြျှြှုရှိပုံရပါ်သည်။ ဤသည်ြှာ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖေဲ့

စည်းပုံရအာေ်တေင် ပွြေုံးသတ်ြှတ် ရဖာ်မပခဲ့မခင်း

မဖစ်သည်။ သို့ရသာ် ွိုသို့ရသာ ဗြာလူြျ ိုး နှင့် ဗြာ

ြဟုတ်ရသာ လူြျ ိုးြျားကေား အချ ိုးေျပုံရဖာ်ြှုသည် 

ရရေးရောေ်ပေဲစနစ် သို့ြဟုတ် နိုင်ငံရရးစနစ် အတေေ် 

ွင်ဟပ်သေ်ရရာေ်ြှု ြရှိရပ။ စင်စစ် အမပင်ပန်းအား

မဖင့် ပိုြိုအခေင့်အရရးြျား ရပးွားဟန်ရှိရသာ ၂၀၀၈ 

ဖေဲ့စည်းပုံ အရမခခံဥပရဒြှာ အြျ ိုးသားရရး ေိုယ်ပိုင်

လေ္ခဏာြျားအား ေေဲမပားရသာပုံစံရလးြျ ိုး - မပည်နယ်

ြျား၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့် ရရဒသြျား၊ တိုင်းရင်းသား

ရရးရာဝန်ကေီးြျားနှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီြျားြှ အနိုင်

ရရှရိသာြေဲန္ဒနယြ်ျားတိုမ့ဖင့ ်ေိယုစ်ားမပုသည့ ်ွ ူးမခား

ရှုပ်ရွေးရသာ အခင်းအေျင်းအား သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်း

ွားခဲသ့ည။် (“ေိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ေင့ရ် ရဒသြျား”၊ “တိငု်း

ရင်းသားရရးရာ ဝန်ကေီးြျား” တေင်ကေည့်ပါ။) 

 ွိုေဲ့သို့အရသးစိတ် သတ်ြှတ်ရဖာ်မပွား

ရသာ်လည်း ဗြာြဟုတ်ရသာ လူြျ ိုးြျားအတေေ် နိုင်ငံ

ရရးေိုယ်စားမပုြှု နှင့် ပါဝင်ြှုအား  အြှန်တေယ် မြှင့်

တင်ရပးြှုရှိသည်လားေိုသည်ြှာ လုံး၀ အမငင်းပေားဖေယ်

ရာမဖစ်လျေ် ရှိသည်။ ွိုအရကောင်းရင်းြျားရကောင့် 

မြန်ြာနိုငင်အံရနမဖင့ ်တိငု်းမပညအ်ဖေဖ်ေြ် ှခခတခ်ခုံေျ

ြှုြျားနှင့် ပဋိပေ္ခြျားကေား အေျပ်ရိုေ်ရနရြှုတို့၏ 

အဓိေအချေ်ြျား မဖစ်သည်။ တစ်ေေ်တည်းတေင် 

အြျ ိုးသားရရးလှုပ်ရှားြှုြျား မဖစ်လာော ရရေးရောေ်ပေဲ

ဝင်ပါတီြျား မဖစ်ရစ၊ တိုင်းရင်းသားလေ်နေ်ေိုင် အဖေဲ့

အစည်းြျားမဖစ်ရစ သို့ြဟုတ် အရပ်ဖေ်လူြှုအဖေဲ့

အစည်းြျားြှ ဖယ်ဒရယ်ဦးစားရပးြှု သို့ြဟုတ် အမခား

မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားြှ အစိုးရ  အရမပာင်းအလဲစနစ်

တစ်ခုအတေေ် ေေ်လေ်ရတာင်းေိုလျေ် ရှိကေသည်။ 

ယခုစာတြ်း၌ လေ်ရှိရရေးရောေ်ပေဲေိုင်ရာ အခင်း

အေျင်းြျား၏ ြရရရာ ြရသချာြှုြျားနှင့် အခေ်အခဲ

ြျားအား ရလ့လာေန်းစစ် ရဖာ်မပွားပါသည်။

အြျ ိုးသားနိုင်ငံရရးပါတီ လွှြ်းြိုးြှု

 ြတူေေဲမပားြှုြျားနှင့် တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုး

ရပါင်းစုံ သရောသော၀ ရှိရသာ်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 

ပါတီစုံ ရရေးရောေ်ပေဲြျားြှာ အင်အားကေီးပါတီ တစ်ဖေဲ့ 

သို့ြဟုတ် နှစ်ဖေဲ့၏ အငြဲတရစ လွှြ်းြိုးွားမခင်း ခံရ

လျေ်ရှိသည်။ ွ ိုအရတေ့အကေုံြှာ လေတ်လပ်ရရး ောလ 

၁၉၄၇၊ ၁၉၅၁၊ ၁၉၅၆ နှင့် ၁၉၆၀ ခုနှစ် အြျ ိုးသား 

ရရေးရောေ်ပေဲြျားအား ရနာေ်ရကောင်းမပန်မြင်ရယာင်

ရစခဲ့သည်။၃ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံ အရမခခံဥပရဒ

ရအာေ်တေင် ရရေးရောေ်ခံအစိုးရြှာ ရရေးရောေ်ပေဲ

တစ်ခုချင်းစီတေင် အြျ ိုးသားနိုင်ငံရရး ငပိုင်ေေ်ပါတီ 

တစ်ဖေဲ့အမဖစ် မပင်းမပင်းွန်ွန် ယှဉ်ငပိုင်ခဲ့ရရသာ  

ဖေ်ေစ်ေန့်ေျင်ရရး မပည်သူ့လေတ်ရမြာေ်ရရးအဖေဲ့ 

(ဖေပလ) ၏ လွှြ်းြိုးမခယ်လှယ်မခင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၀ 

ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ဖေပလအတေင်းြှာပင် 

နှစ်မခြ်းေေဲခဲ့သည်။ (ပုံစံေေေ်-၁ တေင် ကေည့်ပါ)

 ၁၉၈၈ခုနှစ် “ဗြာ့ ေိုရှယ်လစ်စနစ် လြ်းစဉ်” 

တစ်ပါတီတစ်ရပ် ရှုံးနိြ့်ငပီးရနာေ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား

တေင်တစ်ပါတီတည်းြှ လွှြ်းြိုးြှုြျား ေေ်လေ်မဖစ်ရပါ်

ခဲ့သည်။ ြရအာင်မြင်ခဲ့ရသာ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်

ပေဲနှင့် လတ်တရလာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲတေင် 

ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုကေည်၏ အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီအဖေဲ့

ချုပ် (NLD) ြှာ အမပတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့ငပီး တပ်ြရတာ်

၆
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ပုံစံေေေ်-၁ 

၁၉၆၀၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀၊ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားအတေေ် မပည်သူ့လွှတ်ရတာ် 

ရလဒ်ြျား

 ဤပုံစံေေေ်တေင် ေ) အနိုင်ရပါတီ ခ) အြျားေုံးရအာင်မြင်ြှုရရှိခဲ့ရသာ အြျ ိုးသား
အေင့်အတိုေ်အခံပါတီ ဂ) တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး အရမခမပုပါတီြျား ဃ) အမခား ပါတီြျား
နှင့်တစ်သီးပုဂ္ဂလေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားတို့၏ မပည်သူ့လေတ်ရတာ်တေင် အနိုင်ရခဲ့ရသာ 
ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ အရရအတေေ်ြျား (အဓိေ ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်နှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တေင် 
သတ်ြှတ်မခင်းသာရှိခဲ့ရသာ လွှတ်ရတာ်) အား ရဖာ်မပွားပါသည်။၇

နိုင်ငံရရးပါတီ ရနရာြျား
ေိုယ်စားလှယ် 

ရနရာြျား

ရာခိုင်နှုန်းအလိုေ် 
ေိုယ်စားလှယ် 

ရနရာြျား၈

၁၉၆၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ

သန့်ရှင်း ဖေပလ ၁၅၈ ၆၃.၂

တည်ငြဲ ဖေပလ ၄၁ ၁၆.၄

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု ပါတီြျား ၂၁ ၈.၄

အမခားအတိုေ်အခံပါတီြျားနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလြျား ၁၈ ၇.၂

၁၉၉၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ (ရလဒ်အား လုံး၀ အရောင်အွည်ရဖာ်ခဲ့မခင်း ြရှိခဲ့ပါ)

အြျ ိုးသား ဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ် ၃၉၂ ၈၀.၈

တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညေတ်ရရးပါတီ ၁၀ ၂.၁

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု ပါတီြျား ၇၀ ၁၄.၄

အမခား အတိုေ်အခံပါတီြျား နှင့် 

တစ်သီး ပုဂ္ဂလြျား

၁၃ ၂.၇

၂၀၁၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ (ရာခိုင်နှုန်းြျားြှာ ရရေးချယ်ခံခဲ့ရရသာ ရနရာြျား အတေေ်သာ မဖစ်ငပီး တပ်ြရတာ်အုပ်စု ၂၅% 

ြပါဝင်ပါ)

မပည်ရွာင်စုကေံ့ခိုင်ရရးနှင့် ဖေံ့ငဖိုးရရးပါတီ ၂၅၈ ၇၉.၄

တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညေတ်ရရးပါတီ ၁၂ ၃.၇

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု ပါတီြျား ၄၆ ၁၄.၂

အမခား အတိုေ်အခံပါတီြျား နှင့် 

တစ်သီး ပုဂ္ဂလြျား

၉ ၂.၈

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ (ရာခိုင်နှုန်းြျားြှာ ရရေးချယ်ခံခဲ့ရရသာ ရနရာြျား အတေေ်သာ

မဖစ်ငပီး တပ်ြရတာ်အုပ်စု ၂၅% ြပါဝင်ပါ)

အြျ ိုးသား ဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ် ၂၅၅ ၇၇.၃

မပည်ရွာင်စုကေံ့ခိုင်ရရးနှင့် ဖေံ့ငဖိုးရရးပါတီ ၃၀ ၉.၁

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု ပါတီြျား ၃၇ ၁၁.၂

အမခား အတိုေ်အခံပါတီြျား နှင့် 

တစ်သီး ပုဂ္ဂလြျား

၁ ၀.၃

၇
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အရမခမပုရသာ ပါတီြျားမဖစ်သည့် တိုင်းရင်းသား စည်း

လုံးညီညေတ်ရရးပါတီ (တစည-၁၉၈၈ ခုနှစ်တေင် ဖေဲ့စည်း

ခဲ့သည်) နှင့် မပည်ရွာင်စုကေံ့ခိုင်ရရးနှင့် ဖေံ့ငဖိုးရရးပါတီ 

(မပည်ခိုင်ငဖိုး- ၂၀၁၀ ခုနှစ်တေင် ဖေဲ့စည်းခဲ့သည်) တို့ြှာ 

လေ်တစ်ေုပ်စာ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား သာအနိုင်

ရရှိခဲ့သည်။၄ ရရေးရောေ်ပေဲြသြာြှု အစီရင်ခံစာြျား 

ေျယ်ေျယ်မပန့် မပန့်  ွေေ်ရပါ်ခဲ့ော ရုပ်ပျေ်ေင်းပျေ်

မဖစ်ခဲ့ငပီး NLD ြှ ရရေးရောေ်ပေဲသပိတ်ရြှာေ် ေန့်

ေေေ်မခင်းရကောင့် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် မပည်ခိုင်ငဖိုး

ပါတီြှအလားတူ အမပတ်သတ်အနိုင်ရမခင်းမဖင့် ၂၀၁၀ 

ခုနှစ် တေင် ွိုအရမခအရနြှာ ရမပာင်းမပန်အရနအွား

မဖစ်ခဲ့သည်။၅ 

 ြတူညီရသာ ရခတ်ောလြျားအရ ေန္ဒြဲရလဒ်

ြျားနှင့် နိုင်ငံရရးေိုယ်စားမပုြှုြျာတို့အား တိတိေျေျ 

နှိုင်းယှဉ်ရန်ြှာ ခေ်ခဲပါသည်။ ဤသည်ြှာ အွူးသမဖင့် 

၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံ အရမခခံဥပရဒရအာေ် ဥပရဒမပုရရး 

လွှတ်ရတာ်၏ အေင့်သုံးေင့်စလုံး (ရအာေ်လွှတ်ရတာ်

နှင့် အွေ်လွှတ်ရတာ်၆ နှင့် မပည်နယ်/တိုင်းရဒသကေီး 

လွှတ်ရတာ်ြျား) တေင်တပ်ြရတာ် ေိုယ်စားလှယ်ြျား

အတေေ် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား အားလုံး၏ ၂၅ ရာခိုင်

နှုန်းအား ကေိုတင်ွားရှိသည့် ေိစ္စရပ်မဖစ်သည်။ ရရေး

ရောေ်ပေဲေိုင်ရာ အရမခအရနတစ်ရပ်အား ပုံရပါ်ရစ

ရန်အတေေ် ပုံစံေေေ်-၁ တေင် သြိုင်းရကောင်းအရ ရှင်း

လင်းြှုရှိငပီး အြျ ိုးသားအေင့် ေန္ဒြဲရပးမခင်းေိုင်ရာ ဖေဲ့

စည်းတည်ရောေ်ပံု စနစ်ြျားြှာ တူညီရနသည့် ၁၉၆၀၊ 

၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀၊ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ြျား၏ မပည်သူ့လွှတ်ရတာ်

ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ရလဒ်ြျားအား ရဖာ်မပွားသည်။

 ၁၉၆၀ ခုနှစ်တေင် သန့်ရှင်းဖေပလ ပါတီရခါင်း

ရောင်ဦးနုေ “မပည်သူရတေ ေျွန်ရတာ်တို့ေို နှစ်သေ်

တယ်လို့ ေျွန်ရတာ်ွင်တယ်” ဟု ြှတ်ချေ်ရမပာခဲ့

သည်။၉ ွ ိုအချနိ်၌ ဦးနု၏ လှုပ်ရှားြှု ွ င်ရပါ်ရေျာ်ကေား

မခင်းနှင့် ပတ်သေ်၍ သံသယအနည်းငယ် ရှိခဲ့သည်။ 

“စစ်အာဏာအား ွိန်းသိြ်းသူ” ဗိုလ်ချုပ်ရနဝင်း 

(၁၉၅၈-၆၀) ၏ အုပ်ချုပ်ြှု ရနာေ်ပိုင်းတေင် ဒီြိုေရရစီ 

စနစ်သို့ ချေ်ချင်းမပန်သေားရန်အတေေ် မပည်သူအြျား 

ကေိုေ်နှစ်သေ်ရသာ ရတာင်းေိုြှုြျား ရှိခဲ့သည်။ သို့

ရသာ် အတိုေ်အခံပါတီြျား၏ ရေးဖယ်ေျဉ်ခံရြှုနှင့် 

အတူ သူ၏ရအာင်နိုင်ြှု ေေ်လေ်ရှိမခင်းသည် ရရေး

ရောေ်ပေဲစနစ်လုပ်ရောင်ပုံတေင် ကေီးြားရသာ အစိတ်

အပိုင်းတစ်ခု မဖစ်ခဲ့သည်။ အြှန်စင်စစ် အလေန်ေေဲမပား

ရသာနိုင်ငံရရး ရခတ်အရမခအရနြျားတေင် ေန္ဒြဲရပး

မခင်းြျားြှာ မဖစ်ခဲ့ရသာ်လည်း အွူးသမဖင့် ၁၉၆၀ ခုနှစ် 

ြဲေေယ်စည်းရုံးရရးြတိုင်ြှီ ၁၈ လ ၌ နှစ်မခြ်းေေဲခဲ့ရသာ 

ဖေပလ အုပ်စု နှစ်ဖေဲ့၏ ရလဒ်ြျားအား ရပါင်းခဲ့ချနိ်တေင် 

လေန်ခဲ့ရသာ နှစ်ရပါင်း ၆၀ ရေျာ် ောလတစ်ရလျှာေ် 

ပါတီစုံ ရရေးရောေ်ပေြဲျား ရလးကေြိ်စလုံးတေင် ရယေုယျ

ရလဒ်ြျားြှာ သိသိသာသာ ပုံစံတူ မဖစ်ခဲ့သည်။

 အနိုင်ရသူအေုန်ယူစနစ် ရအာေ်၌ ဒီြိုေရရစီ

နည်းလြ်းတေျ ေိုယ်စားမပုြှုြျားအတေေ် အေုံးသတ်

ြျားြှာ ွိန်းချုပ်ေန့်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဖေပလ၊ NLD 

နှင့်မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီ အစရှိရသာ အင်အားကေီးသည့် 

“အြျ ိုးသား” နိုင်ငံရရးပါတီတစ်ခု၏ ရရေးရောေ်ပေဲတိုင်း

၌လွှြ်းြိုးချုပ်ေိုင်ြှုြှာ နိုင်ငံရရးဇာတ်ခုံရပါ်တေင် ၎င်းတို့

၏အဓိေ ငပိုင်ေေ်ပါတီြျားအတေေ် ရယေုယျအား

မဖင့်ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ အနည်းစုသာ ေျန်ခဲ့သည်။ 

အတိုေ်အခံအြျ ိုးသားပါတီငယ်ြျားနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားြှာ အနည်းငယ်ရသာေိုယ်

စားလှယ်ရနရာြျားေို အလားတူစော ရရှိခဲ့သည်။ အနိုင်

ရပါတီ၏ အဓိေလေ်ရတေ့ေျရသာ စိန်ရခါ်ြှုြှာ နိုင်ငံ

ရရးအရ စနစ်တေျဖေဲ့စည်းတည်ရှိငပီး လွှြ်းြိုးြှုရှိရသာ 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး အုပ်စုတစ်စုတည်းရှိသည့် နယ်ရမြ

ရဒသြျားတေင် မဖစ်ရပါ်လာခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားမဖင့် 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး အရမခမပုပါတီြျားြှာ အြျ ိုးသား

ဥပရဒမပုရရး လွှတ်ရတာ်ြျားတေင် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ

ြျား၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအွိ  အနိုင်ရရှိြှု ြရှိခဲ့ရပ။ ွို့

ရကောင့် လူနည်းစု ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားြှာ အြျ ိုး

သားနိုင်ငံရရး ပါတီကေီးြျား၏ အဖေဲ့ဝင်အမဖစ် ပါဝင်ြှု

၈
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ြရှိခဲ့လျှင် လေတ်လပ်ရရး ောလြှစ၍ ၎င်းတို့သည် ေေ်

တိုေ်ေိုသလို အစိုးရ အမဖစ်ြှ ရေးဖယ်ွုတ်ခံခဲ့ရ

သည်။ 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုမခင်း နှင့် 

ေန္ဒြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ

 တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးအုပ်စုြျားြှာ မြန်ြာ

နို င်ငံ၏ဥပရဒမပုရရးလွှတ်ရတာ်ြျားတေင်ေိုယ်

စားမပုနိုင်ရန် အချ ို့ရသာ အခေ်အခဲအတားအေီး

ြျားကေုံရတေ့ရသည်။ ပွြဦးေုံးြှာ ြဲေန္ဒနယ် 

တည်ရောေ်ပုံ မဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေဲ့သို့ပင် 

ယခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရေ် ရန့တေင် မပည်ရွာင်စု

ရရေးရောေ်ပေဲရော်ြရှင် (UEC) ြှ စုစုရပါင်း ြဲေန္ဒ

နယရ်ပါင်း ၁၁၇၁ ရနရာအား သတြ်တှခ်ဲင့ပီး ရအာေ်

ပါအတိုင်း ရဖာ်မပခဲ့သည်။၁၀

မပည်နယ် 

ြျား

တိုင်း 

ရဒသ 

ကေီးြျား

စုစု 

ရပါင်း

အွေ်လွှတ်ရတာ် ၈၄ ၈၄ ၁၆၈

ရအာေ်လွှတ်ရတာ် ၁၂၃ ၂၀၇ ၃၃၀

စုစုရပါင်း မပည်ရွာင်စု 

လွှတ်ရတာ်

၂၀၇ ၂၉၁ ၄၉၈

မပည်နယ်/

တိုင်းရဒသကေီး

၂၆၅ ၄၀၈ ၆၇၃

စုစုရပါင်း အားလုံး ၄၇၂ ၆၉၉ ၁၁၇၁

 အွေ်တေင် ရဖာ်မပွားသေ့ဲသ့ုိ မပည်ရွာင်စု

အေင့်ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ခေဲွားမခင်း၌ ရရေးချယ်ရ

ြည့်ေိုယ်စားလှယ်ရနရာရပါင်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး 

ရှိသည့်ရနရာြှာ ဗြာလူြျ ိုး အြျားစုရှိရသာ တိုင်းရဒသ

ကေီးြျားေေ်သို့ ြဲတင်းရပးွားခဲ့သည်။၁၁ ဤသည်ြှာ 

ဗြာလူြျ ိုးအြျားစု စိတ်ဝင်စားြှုြျားအရပါ် ဗဟုိအချေ်

အချာမပုွားသည့် အင်အားကေီး အြျ ိုးသားပါတီြျား 

၏လွှြ်းြိုးြှုေို ေေ်လေ်မဖစ်ရစသည်။ ွို့မပင် လွှတ်

ရတာ်ြျားအားလုံး၏ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၂၅ ရာခိုင်

နှုန်းြှာ တပ်ြရတာ်ောေေယ်ရရးဦးစီးချုပ်ြှ ခန့်အပ်

ရသာဗြာလူြျ ိုးြျားလည်း အြျားေုံး ဦးရောင်သည့် 

စစ်တပ်အရာရှိြျားအတေေ် သီးသန့်ဖယ်ွားငပီးမဖစ်

သည်။ 

 ယခုအချေ်ြျားသည် အုပ်ချုပ်ြှုနယ်ရမြ ၁၄ 

ခုစီတိုင်းအတေေ် (ဥပြာ- ၎င်းတို့ြှာအတူတေေ စုရပါင်း

ွားမခင်းြရှိပါ) သီးမခား ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျား မဖစ်

သည်ဟု စဉ်းစားကေည့်လျှင် မပည်နယ်/ တိုင်းရဒသကေီး

အေင့်၌ ေောဟြှုြှာ သေ်ရရာေ်ြှုြျား အနည်းငယ်

သာရှိသည်။ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုြှုအား 

မြှင့်တင်ရန် ကေိုးစားရာတေင် အမပင်ပန်းအားမဖင့် မပည်

နယ/် တိငု်းရဒသကေီးအေင့တ်ေင ်၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပု ံအရမခခံ

ဥပရဒ၏ အပိုဒ် ၁၆၁ အရ “တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု” 

ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား ၂၉ ရနရာ နှင့် တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုး ၆ ြျ ိုး၏ “ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ စီရင်စု/ရဒသ

ြျား” လည်းပါဝင်လျေ်ရှိသည်။ သို့ရသာ် ဤအချေ်

ြျားသည် ပုံြှန်ြဟုတ်ရသာ အုပ်စုအြျ ိုးအစား ခေဲွားြှု

ြျားမဖစ်ငပီး အခေင့်အရရးြျားအား သတ်ြှတ်ွားြှုနှင့် 

ခေဲရဝရပးွား ြှုြျားြှာ ရှုပ်ရွေးလျေ် အမငင်းပေားဖေယ်

ရာမဖစ်ော ေျယ်မပန့်ရသာ ဒီြိုေရရစီစနစ်အား အရမခ

ခံအားမဖင့် ွင်ဟပ်သေ်ရရာေ်ြှု ြရှိရပ။ (“တိုင်းရင်း

သားရရးရာဝန်ကေီးြျား”၊ “ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရရဒသ

ြျား” တေင်ကေည့်ပါ။)

 တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုြှုအတေေ် 

ဒုတိယအတားအေီးြှာ အနုိင်ရသူ အေုန်ယူရရေးရောေ်

ပေဲစနစ်မဖစ်သည်။ ြဲေန္ဒနယ်ြျား အြျားစုတေင် ဗြာ

လူြျ ိုးအြျားစုရနွိုင်သည့် တိုင်းရဒသကေီး ခုနှစ်ခု၌၁၂  

လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ပါတီြျားအတေေ်ေိုယ်

စားလှယ်ရနရာြျား အနိုင်ရရန်ြှာ ြမဖစ်နိုင်ရချြရှိရပ။  

၉
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၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် ြည်သည့်တိုင်းရင်းသားပါတီြျားြှ 

တိုင်းရဒသကေီး ခုနစ်တိုင်းလုံး၏ ြည်သည့်ရနရာတေင်ြျှ 

အြျ ိုးသား လွှတ်ရတာ်အတေေ် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ 

တစ်ရနရာြျှ အနိုင်ြရရှိခဲ့ရပ။ စစ်ေိုင်းတိုင်းရှိ ဟုြ္မလင်း 

ြဲေန္ဒနယ်-၁ တေင် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီ မဖစ်သည့် 

တိုင်းလိုင် (ရှြ်းနီ) အြျ ိုးသားြျားဖေံ့ငဖိုး တိုးတေ်ရရး 

ပါတီ (TNDP) ြှ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ရပါင်း ၄၀၈ ရနရာ

၏တစ်ရနရာသာ အနိုင်ရခဲ့ငပီး တိုင်းရဒသကေီး ခုနစ်ခု၏ 

လွှတ်ရတာ်ြျား တေင် အလားတူ အရမခအရနမဖစ်ခဲ့သည်။ 

 နှိုင်းယှဉ်ကေည့်လျှင် ဗြာတိုင်းရင်းသား လူြျ ိုး

ြျားြှာ တိုင်းရင်းသားမပည်နယ် ခုနစ်ခုတေင် အားလုံး 

ြဟုတ်ရသာ်လည်း နယ်ရမြအြျားစု၌ လူနည်းစုမဖစ်

သည်။ သို့ရသာ် ွိုအချေ်ြှာ တိုင်းရင်းသားပါတီြျား

အတေေ် သိသာရသာေိုယ်စားမပုြှု အာြခံချေ်ြရှိရပ။ 

ဤရနရာတေင် အြျ ိုးသားလှုပ်ရှားြှုြျားအတေေ် စိန်ရခါ်

ြှုြှာ ြဲေန္ဒနယ်အြျားစုတေင် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးရပါင်း

စုံရှိငပီး အချ ို့ရနရာြျားတေင် လေ်ရှိလူဦးရရ ရရေ့ရမပာင်း 

ရနွိုင်ြှုနှင့် ရရေ့ရမပာင်းအလုပ်လုပ် ေိုင်ရနွိုင်ြှုြျား

ြှာအရှိန်အဟုန်မြင့်တေ်ရနသည့် လားရာအရရေ့တစ်ခု 

မဖစ်လျေ်ရှိသည်။ (“ရနရပ်စေန့်ခောရမခင်းနှင့် ရရေ့ရမပာင်း

ရနွိုင်မခင်း” တေင်ကေည့်ပါ။) တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစု ပါတီ

ြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ ေိုယ်ပိုင်အဝန်းအဝိုင်းအတေင်း 

ရဒသခံမပည်သူြျား၏ ခိုင်ြာရသာရွာေ်ခံြှုြျား ရှိ

လျှင်ရတာင် ွိုေေဲမပားမခားနားြှုြျားရကောင့် တိုင်းရင်း

သားလူြျ ိုး ပါတီတစ်ခုတည်းအတေေ် ေန္ဒြဲအြျားစု 

အား အနိုင်ရရှိရန်ြှာ ပိုြိုခေ်ခဲရစသည်။၁၃ အချ ို့ရသာ 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး နယ်ရမြြျားတေင်လည်း အွူး

သမဖင့် ရှြ်းမပည်နယ်တေင် ဗြာလူြျ ိုးအြျားစု ပါဝင်သည့် 

တပ်ြရတာ် စစ်တပ်အြျားအမပား တပ်စခန်း စေဲွားမခင်း

ြှာတိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးစုပါတီြျားအား ရွာေ်ခံြှု၌ 

သေ်ရရာေ်ြှုြျား ရှိနိုင်သည်။၁၄

 ွပ်တူအရရးကေီးသည့် အချေ်ြှာ ၂၀၀၈ ဖေဲ့

စည်းပုံအရမခခံဥပရဒရအာေ်တေင် မြန်ြာနိုင်ငံသြ္မတ 

အရနမဖင့် ေိုယ်ပိုင်စီြံအုပ်ချုပ်ြှုြျားအား သတ်ြှတ်

အေိုမပုရသာ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကေီးြျား အားလုံး

၏ဝန်ကေီးချုပ်ြျားအား ခန့်အပ်နိုင်သည့် ဖေဲ့စည်းပုံ အရမခ

ခံဥပရဒေိုင်ရာ အခေင့်အရရးရှိငပီး အစိုးရ အနိုင်ရပါတီ 

မဖစ်လျှင်ရတာင် နယ်ရမြြျားတေင် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ

အြျားစုအား အနုိင်ြရရိှနုိင်ခ့ဲရပ။ ဤသည်ြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

ရရေးရောေ်ပေဲတေင် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ အရရအတေေ် 

အြျားေုံး အနိုင်ရရှိခဲ့ငပီးရနာေ် ရခိုင်မပည်နယ်တေင် 

ရခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ (ANP) အရနမဖင့် NLD ၏ ွုတ်

ပယ်ခံခဲ့ရအငပီး မဖစ်ခဲ့ရသာ အမငင်းပေားြှု၏ အဓိေေျ

သည့် အရမခခံရင်းမြစ်တစ်ခု မဖစ်လာခဲ့သည် (“တိုင်းရင်း

သား နိုင်ငံရရးပါတီ ရပါင်းစည်းြှုြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။

 တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုြှုနှင့် ပတ်

သေ်၍ ွိုအတားအေီးနှစ်ခုမဖစ်ရသာ ရရေးရောေ်ပေဲ 

ေိုင်ရာ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချေ်ြျားနှင့် အနိုင်ရသူအေုန်

ယူရရေးရောေ်ပေဲစနစ်တို့သည် ြူဝါဒေိုင်ရာ မပုမပင်

ရမပာင်းလဲြှုနှင့် အရရးကေီးရသာ မပန်လည်သုံးသပ်ြှုြျား 

ြရှိေဲ နိုင်ငံရရးေိုင်ရာ ရှိရင်းစေဲ အရမခအရနအား အနည်း

ငယ်သာ ရမပာင်းလဲလာနိုင်ဖေယ်ရှိရကောင်း ညေန်မပရန

သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုင်ငံရရး အေူးအရမပာင်းောလ 

စတင်ခဲ့သည့် အချနိ်ြှစ၍ သြ္မတဦးသိန်းစိန်လေ်ွေ် 

မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီ စီြံအုပ်ချုပ်ြှုနှင့် နိုင်ငံရတာ်အကေံရပး 

ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုကေည် ဦးရောင်ြှုရအာေ် ြှရအာင်

နိုင်ခဲ့ရသာ NLD ပါတီစီြံအုပ်ချုပ်ြှု နှစ်ခုလုံးြှာ တိုင်း

ရင်းသားငငိြ်းချြ်းရရးသည် အစိုးရ၏ ဦးစားရပးြှု

တစ်ရပ်မဖစ်ရကောင်း ြကောခဏေိုသလို ွ ုတ်ရဖာ်ရမပာ

ကေားခဲ့ကေသည်။ နှစ်ဖေ်ရခါင်းရောင်ြျားြှာလည်း 

ဖေ်ဒရယ်မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုေို အားရပးလှုံ့ရော်ကေ 

သည်။ သို့ရသာ် လေ်ရှိအချနိ်ောလတေင် ဖေဲ့စည်းပုံ

အရမခခံဥပရဒ မပင်ေင်ြှုြျားြှာ ခရီးရရာေ်မခင်း ြရှိ

သေဲ့သို့ ငငိြ်းချြ်းရရးမဖစ်စဉ်ြှာလည်း ရပးွားရသာ

ေတိေဝတ်ြျားအား ရသချာစောအရောင်အွည်ရဖာ် 

လုပ်ရောင်ြှုြျား မဖစ်ရမြာေ်ရအာင်မြင်ြှုြရှိခဲ့ရပ။ 

၁၀



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

 ဤေောဟချေ်တေင် အြျ ိုးသားရခါင်းရောင်

အြျားအမပားြှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံသည် နိုင်ငံရရး

ပါဝင်ြှုနှင့် သာတူညီြျှရှိရသာ ေိုယ်စားမပုြှုေိုင်ရာ 

စိန်ရခါ်ြှုြျားအား ရင်ေိုင်ေိုင်တေယ်မခင်းွေ် ပိုြိုေိုး

ဝါးရကောင်း အခိုင်အြာ ရမပာေိုခဲ့ကေသည်။ တပ်ြရတာ်

အတေေ် ရခါင်းရောင်ပိုင်း အခန်းေဏ္ဍ (ဤနည်းမဖင့် 

ဗြာလူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုြှုအား မြှင့်တင်မခင်း) တစ်ရပ် 

သီးသန့်ွားရှိရပးရုံြေ နိုင်ငံရရးစနစ်တေင်လည်း တိုင်း

ရင်းသား လူြျ ိုးြျားအား ဖယ်ကေဉ်ွားမခင်းနှင့်အစိတ်

စိတ်အခြာခြာ ေေဲမခင်းြျားအရပါ် ကေီးြားစော သေ်

ရရာေ်ြှုရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တေင် ေိုလိုနီရခတ် အုပ်

ချုပ်ြှုအလေန် နိုင်ငံတေင် ြရအာင်မြင်ြှုနှင့် ြတည်ငငိြ်

ြှုြျား၏ အရင်းအမြစ်အမဖစ် ွိုနစ်နာြှု နာကေည်းြှု

ြျားြှာ ေေ်လေ်တည်ရှိရနသည်။

 ြည်သည့်နိုင်ငံတေင်ြေို တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး 

နှင့်ေိုယ်ပိုင်လေ္ခဏာအရရးအား ရေေးရနေးရာတေင် ွိ

လေယ်ရှလေယ် အေဲေတ်နိုင်ရပသည်။ သို့ရသာ် မြန်ြာ

နိုင်ငံတေင် ွိုစိန်ရခါ်ြှုမပဿနာြျားြှာ အွူးသမဖင့် ပိုြို

ကေီးြားလျေ်ရှိသည်။ ရယေုယျအားမဖင့် နိုင်ငံတေင်ရန

ွိုင်ရသာ မပည်သူအြျားစုြှာ အရမခခံသရော သောဝ

ပုံစံအရ ြတူေေဲမပားြှုနှင့် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးရရးအား 

နားလည်ကေသည်။၁၅ ဥပြာ-ဇီဝရဗဒ သရောတရား

အရ အေုံးမဖတ်ရပးွားငပီး ပုံရသသတ်ြှတ်ွားရသာ 

“လူြျ ိုး” (“လူအြျ ိုးအစားအုပ်စုြျား” အမဖစ် တိုေ်ရိုေ် 

ောသာမပန်ရသာ) အြျ ိုးအစား အြျားအမပားရှိမခင်း

စသမဖင့်။ ဤသည်ြှာ လေတ်လပ်ရရးရငပီးချနိ်ြှစ၍ ဖေဲ့

စည်းပုံအရမခခံဥပရဒ သုံးခုစလုံး (၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄၊ နှင့် 

၂၀၀၈ ခုနှစ်) တေင် ပါဝင်ွင်ဟပ်လျေ်ရှိငပီး “တိုင်းရင်း

သား ြျ ိုးနေယ်စုြျား” ၁၃၅ ြျ ိုး အြျ ိုးအစားခေဲွားသည့် 

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရရ နှင့် အိြ်ရွာင်စု သန်းရခါင်စာရင်း 

တေင်လည်း ေေ်လေ်ရဖာ်မပွားခဲ့သည်။၁၆ သို့ရသာ် 

ွိုသို့ရသာ ခေဲမခားမခင်းြျားသည် ြမပည့်စုံေဲ အားနည်း

ချေ်ြျားရှိငပီး လုံး၀တရားဝင် အသိအြှတ်မပု ြခံခဲ့ရ

ရသာ သို့ြဟုတ် ြှားယေင်းစော သတ်ြှတ်ွားမခင်း ခံခဲ့

ရရသာ ေိုယ်ပိုင်လေ္ခဏာြျားအား ေေ်လေ် ဖယ်

ကေဉ်ခံရြှုြျား မဖစ်ရစသည်။ (“တိုင်းရင်းသားရရးရာ

ဝန်ကေီးြျား” တေင်ကေည့်ပါ)

 ေယ်စုနှစြ်ျားစော စစ်အုပခ်ျုပြ်ှုနှင့် ပဋိပေ္ခ ြျား

သည် တိုင်းမပည်နိုင်ငံရရးတေင် “တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး

ရရး” ရေေးရနေးမငင်းခုံြှုြျားအား ေေ်လေ်ကေီးွေား

မဖစ်ရပါ်ရစခဲ့သည်။ “တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးရရး” သည် 

“နိုင်ငံရရးအရတေးအမြင်စနစ်” မဖစ်လာငပီး ြကောခဏ 

ရမပာေိုလာခဲ့ကေသည်။ တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးအုပ်စုြျား 

ြှာြူဝါဒလြ်းရကောင်းြျားွေ် ေိုယ်ပိုင်လေ္ခဏာ 

အသိအြှတ်မပုြှု လြ်းရကောင်းြျားအား ရဖာ်ရောင်

စဉ် “ဗြာလူြျ ိုးကေီးဝါဒ” အယူအေသည် လူနည်းစု

ြျားအား ရေးဖယ် ွ ုတ်ွားမခင်းေိုသည့် အသိခံစားြှု 

ြှာမြှင့်တေ်လာခဲ့သည်။ ွိုလှုပ်ရှားြှုြျား၌ တိုင်းရင်း

သားလေ်နေ်ေိုင်အဖေဲ့အစည်းြျား၊ နိုင်ငံရရးပါတီြျား၊ 

ယဉ်ရေျးြှု အဖေဲ့အစည်းြျားနှင့် လူွုအရမခမပု အရပ်

ဖေ်လူြှုအဖေဲ့အစည်းြျား ပါဝင်ကေသည်။ ရလဒ်အရန

မဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံလေ်ရှိောလြှာ ြျေ်ရြှာေ်ရခတ် 

ေြ္ဘာ့နိုင်ငံြျားအကေား အရှုပ်ရွေးေုံးရသာ တိုင်းရင်း

သားလူြျ ိုး နိုင်ငံရရးအခင်းအေျင်းြျား  မဖစ်လျေ်ရှိ

သည်။ ြဲေန္ဒရှင်ြျားအရနမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်

ပေဲအား သေားြည့်အရမခအရနေိုကေည့်လျှင် ြှတ်ပုံတင်

ွားသည့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရရးပါတီရပါင်း ၅၅ ပါတီ 

(ပုံစံေေေ်-၃ တေင်ကေည့်ပါ)၊ တိုင်းရင်းသားလေ်နေ်

ေိုင်အဖေဲ့အစည်း ၂၀ ရေျာ် (အချ ို့ြှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ

ွားငပီး အချ ို့ြှာ ရပ်စဲွားမခင်းြရှိရပ)၊ တပ်ြရတာ် 

ရေျာရွာေ်ရနာေ်ခံ မပည်သူ့စစ်အဖေဲ့ တစ်ရာရေျာ်

နှင့်ြျားမပားလာသည့် အရပ်ဖေ် လူြှုအဖေဲ့အစည်းြျား

ရှိရနသည်။၁၇ 

 သို့ရသာ် လေတ်လပ်ရရးရငပီးချနိ်ြှစ၍ နိုင်ငံရရး

စနစ်သည် စစ်ြှန်ရသာတန်းတူညီြျှရှိြှုနှင့် ပူးရပါင်း

ပါဝင်ြှုအား ရဖာ်ရောင်သည့် ပုံစံြျားမဖင့် ဒီြိုေရရစီ

နှင့် ေိုယ်စားမပုမခင်းေိုင်ရာ စိန်ရခါ်ြှုအတားအေီးြျား
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အားရမဖရှင်းေိုင်တေယ်ြှု ြရှိခဲ့ရပ။ ွိုအစား တိုင်းရင်း

သားလူြျ ိုးစုြျားအကေား ေေ်ေံရရးြျားြှာ ငပိုင်ေိုင်

ြှုြျားနှင့်  လူြျ ိုးစုအဖေဲ့ြျား ရှင်သန်မခင်း သို့ြဟုတ် 

အင်အားရလျာ့ နည်းလာမခင်းတို့ြှာ ၎င်းတို့၏ သေ်

ေိုင်ရာ အင်အားရှိြှု နှင့် ပြာဏြျားရပါ် ြူတည်သမဖင့် 

ရယေုယျအားမဖင့် စုရပါင်းရလဒ်သုညသာ မဖစ်မခင်း 

သရောတရား (အုပ်စုတစ်ဖေဲ့နိုင်ရသာ်လည်း အားလုံး

ရပါင်းရလဒ်ြှာ အရှုံးမဖစ်မခင်း) ြျားေိုသာ စိတ်ပျေ် 

ဝြ်းနည်းဖေယ် ရတေ့မြင်ရသည်။ ၂၀၁၁ ြှစတင်၍   ၂၀၀၈ 

ဖေဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒနှင့် ရရေးရောေ်ပေဲေိုင်ရာ ဥပရဒ

ြျားြှာ “ေိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ေင့ရ်ရဒသြျား” နငှ့ ်“တိငု်းရင်း

သားရရးရာဝန်ကေီးြျား” ေိုသည့် ပုံစံရမပာင်း လုပ်ရောင်

ြှုနှစ်ခုမဖင့် ဤ “အရရအတေေ်ေစားပေဲ” အေုံးသတ်

ြျားအား ပိုြိုအရှိန် မြှင့်တင်ခဲ့ကေသည်။ အရမခခံသရော

တရားအားမဖင့် နိုင်ငံရရးအရ ရမြပုံတေင် ယခုအချနိ်ွိ 

ေိုယ်စားြမပုခဲ့ရသာ နာဂ၊ ပအို့ဝ်နှင့် ၀ လူြျ ိုးြျား

ေဲ့သို့ရသာ လူြျ ိုးစုြျားအား ဖေင့်ဟရမပာေိုခေင့်ရပးခဲ့

သည်။ သို့ရသာ် လေ်ရတေ့တေင် နယ်နိြိတ်ြျား နှင့်အခေင့်

အရရးြျားအတေေ် ြတူေေဲမပားရသာ တိုင်းရင်းသားလူ

ြျ ိုးြျားအကေား အာဏာယှဉ်ငပိုင်ြှုြျား မဖစ်ရပါ်ရန် အား

ရပးအားရမြှာေ်မပုလျေ်ရှိသည်။ (“ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်

ခေင့်ရရဒသြျား”၊ “တိုင်းရင်းသားရရးရာ ဝန်ကေီးြျား”

တေင် ကေည့်ပါ)

 ရဝဖန်ရွာေ်မပြှု ရနာေ်တစ်ချေ်ြှာ ဤ

အရမခအရနြျားအားဖန်တီးြှုသည် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး 

နိုင်ငံရရး ပါတီြျား၏ ေိုယ်စားမပုြှုအခေင့်အလြ်းြျား

အားမြှင့်တင်နိုင်သည်ဟု ြေိုနိုင်ရပ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ြဲရပးမခင်းပုံစံြျားြှ ြီးရြာင်းွိုး

မပသေဲ့သို့ တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးရပါင်းစုံရှိရသာ တိုင်း

ရဒသကေီးြျား၌ ြဲေန္ဒရှင်ြျားြှာ အမခားတိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုးတစ်ြျ ိုးအား ေိုယ်စားမပုရသာ နိုင်ငံရရးပါတီ

တစ်ခုအတေေ် ြဲရပးရန် စဉ်းစားရလ့ြရှိရပ။ ၎င်းတို့၏ 

ရရေးချယ်ြှုြှာ NLD သို့ြဟုတ် မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီ ေဲ့သို့

ရသာဗြာလူြျ ိုးအြျားေုံးပါသည့် နိုင်ငံရရးပါတီကေီး

ြျားကေားြှ တစ်ပါတီ သို့ြဟုတ် ြိြိတို့၏ တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုးပါတီအကေား မဖစ်နိုင်ရချပိုြျားသည်။ တစ်ေေ်

တည်းတေင ်ဤသညြ်ှာ ြရဲပးသြူျား အရနမဖင့ ်အေယ၍် 

၎င်းတို့ြှ နိုင်ရမခြရှိရသာ ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း တစ်ဦး

အားရရေးချယ်ြိလျှင် ၎င်းတို့၏ ြဲြျား အလဟသေုံးရှုံး

ြည်ဟု ခံစားရသည့်အခါ “ေန္ဒြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ” 

ဟုရခါ်ရသာ အရလ့အွအား မပုလုပ်ရန် လှုံ့ရော်ရပး

သည်။ ွိုအရမခအရနြျားတေင် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ၎င်းတို့

၏ေိုယ်ပိုင်ဝိရသသ သို့ြဟုတ် စိတ်ဝင်စားြှုြျားအား 

ေိုယ်စားမပုြှုြရှိရသာ်လည်း ပိုြိုနိုင်ရချရှိသည် ဟုယူေ

သည့ ်အမခားနိငုင်ရံရးပါတတီစခ်အုား ရရေးချယက်ေသည။် 

 ွိုသို့ရသာ အရလ့အွအား  ေြ္ဘာတစ်ဝှြ်း 

ြည်သည့်ရနရာတေင်ြေို အနိုင်ရသူ အေုန်ယူ ရရေး

ရောေ်ပေဲ စနစ်ြျားအားလုံးတေင် ရတေ့မြင်နိုင်သည်။ 

ရယေုယျအားမဖင့် ရှင်းလင်းရသာအနိုင်ရြှု ရလဒ်ြျား 

ရှိရသာ်လည်း ရရရှည်သေ်ရရာေ်ြှုြျားလည်း ရှိသည်။ 

“အနိုင်ရရသာ” ပါတီြျားအတေေ် တေေ်ေော ြဲရပး

မခင်းသည် ရသချာရသာ ရမပာင်းလဲြှု အရမခအရနတစ်ခု 

မဖစ်လာနိုင်သည်။ ြဲေန္ဒရှင်ြျား၏ ရလ့လာေန်းစစ်

ချေ်ြျားရပါ် ြူတည်၍ ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းြျား 

သို့ြဟုတ် ပါတီြျားြှာ ေန္ဒြဲြျား ရရှိနိုင်ြှု အလား

အလာ အနည်းငယ်သာ ရရှိနိုင်သည်ဟုတေေ်ေခဲ့လျှင် 

တစ်နည်းအားမဖင့်ရလဒ် အဓိပ္ပာယ်ြှာ ရနာေ်ပိုင်းရရေး

ရောေ်ပေဲြျား၌ ၎င်းတို့အရနမဖင့်ြဲြျား ရရှိနိုင်ရချ နည်း

ပါးသည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံအရရးေိစ္စတေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေး

ရောေ်ပေဲ၌ NLD အတေေ် အမပတ်အသတ် အနိုင်ရရှိြှု 

သည် အစိုးရတေင်း တပ်ြရတာ်အား စိန်ရခါ်ရန်နှင့် မပည်

ခိုင်ငဖိုးပါတီအား အနိုင်ယူနိုင်ရချရှိရသာ တစ်ခုတည်း

ရသာပါတီ မဖစ်သည်ဟု ယုံကေည်ြှုရပါ် အခိုင်အြာ 

အရမခခံခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ကေည့်လျှင် တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုးြျားအား ေိုယ်စားမပုရသာပါတီြျားြှာ အဓိေ 

ဥပရဒမပုရရးလွှတ်ရတာ်၊ မပည်သူ့လွှတ်ရတာ်အတေင်း 
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ရရေးရောေ်ပေဲ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၃၇ ရနရာ သို့

ြဟုတ် ၁၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည် (ပုံစံေေေ်-

၁ တေင် ကေည့်ပါ)။ ဤအားနည်းချေ်ြျားအား ရပါင်းစပ်

ကေည့်လျှင် တိုင်းရင်းသားပါတီြျား အြျားအမပားြှ 

ရယေုယျအားမဖင့် တူညီရသာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး

အဖေဲ့ြျား တစ်ရနရာတည်းတေင် ေိုယ်စားမပုရန် ကေိုးစား

ကေငပီးမဖစ်နိုင်ရမခြှာ ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျားတေင် ပို၍ 

ြဲြျားေေဲမခင်း မဖစ်ရပါ်ရစသည်။၁၈  တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး

ရရးေိုင်ရာ နိုင်ငံရရး ြတူေေဲမပားြှုြျားလည်း ရှိရန

သည်။ ဥပြာ-ရခိုင်နှင့် ရှြ်း ပါတီြျားသည် ရယေုယျ

အားမဖင့် ပိုြိုအနိုင်ရရှိကေသည်။ သို့ရသာ်  ၁၉၄၇ ခုနှစ်ြှ

စတင်၍ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရနာေ်ပိုင်း နိုင်ငံတေင်း အရွေ

ရွေရရေးရောေ်ပေဲတိုင်း၌ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေန္ဒြဲ

ြျားြှာ ွိုေဲ့သို့ အစိတ်စိတ်အခြာခြာ ေေဲမခင်းြျား မဖစ်

ပေားခဲ့သည် (ပုံစံေေေ်- ၁ ေို ကေည့်ပါ)။

တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရရးပါတီ ရပါင်းစည်းမခင်းြျား

 ြဲေေဲမခင်း စိန်ရခါ်ြှုေို ေိုင်တေယ်ရမဖရှင်းရန် 
အလို့ငှာ ေယား (ေရင်နီ)၊ ေရင်၊ ေချင်၊ ချင်း၊ ြေန် နှင့် 
ဝ လူြျ ိုးြျား ေိုယ်စားမပုရသာ လူြျ ိုးစု ရမခာေ်အုပ်စုြှ 
တိုင်းရင်းသားပါတီြျားသည်၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်
ပေဲြှ စတင်ော ရပါင်းစည်းြှုြျား မပုခဲ့သည် (ပုံစံေေေ်-၂ 
တေင်ကေည့်ပါ)။  အချ ို့ ရပါင်းစည်းမခင်းြျားတေင် ရယေုယျ 
အားမဖင့် အဓိေအုပ်စု နှစ်စုအမဖစ် ြဟာြိတ် ဖေဲ့ခဲ့ရသာ 
တိုင်းရင်းသား ပါတီြျားအား ဖေဲ့စည်းတည်ရွာင်ြှု ပုံစံ
သစ်ြျားလည်း အတူအတေမဖစ်ရစခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ြှာ 
၂၀၁၀ အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲအား သပိတ်ရြှာေ်ခဲ့
ရသာ်လည်း ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား၌ 
ပါဝင်ခဲ့ရသာ ပါတီြျား မဖင့်ဖေဲ့စည်းွားသည့် ညီညေတ်
ရသာတိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား ြဟာြိတ်အဖေဲ့ (UNA-
၂၀၀၂ ခုနှစ်တေင် စတင်ဖေဲ့စည်းခဲ့သည်) နှင့် ၂၀၁၀ နှင့် 
၂၀၁၅ ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ယှဉ်ငပိုင်ခဲ့ငပီး အသစ်
ဖေဲ့စည်းရသာပါတီြျား ပိုြိုပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းသား 
ညီရနာင်ြျား ြဟာြိတ်အဖေဲ့ (NBF) တို့မဖစ်သည်။၁၉ 

 အရပါ်ယအံားမဖင့ ်ဤရပါင်းစည်းမခင်းြျားသည ်

အရရးကေီးရသာ ရမခလှြ်းတစ်ရပ်အမဖစ် ရတေ့မြင်ရ

သည်။ ၎င်းတို့ြှာ ၂၀၁၅ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲတေင် တိုင်း

ရင်းသားလူြျ ိုး နိုင်ငံရရးပါတီအြျားစုအရနမဖင့် အား

နည်းငပီး ွိရရာေ်ြှုြရှိရသာ လုပ်ရောင်ချေ်ြျားမဖစ်

ငပီးရနာေ် မပန်လည်ေန်းစစ် သုံးသပ်ြှုြျားြှတစ်ေင့် 

မဖစ်ရပါ်ခဲ့သည်။ ဤသို့ေုံးမဖတ် လုပ်ရောင်ရမခင်းြှာ 

ပါတီရခါင်းရောင်ြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ ရအာင်မြင်ြှု

နှုန်းနည်းပါးမခင်းအား အဓိေမဖစ်ရစရသာ ေိစ္စရပ်ြှာ 

ြဲေေဲမခင်းရကောင့်ဟု သုံးသပ်ရောေ်ချေ်ချခဲ့ကေသည်။ 

၎င်းတို့ြှတ်ချေ်ချသေဲ့သို့ သိသာွင်ရှားရသာ ခခင်း

ချေ်တစ်ခုသာ ရှိခဲ့ငပီး - အဓိေ အြျ ိုးသားနိုင်ငံရရး 

ပါတီကေီး နှစ်ပါတီနှင့် ရပါင်းစည်းြှု မပုခဲ့ငပီးရနာေ် ရခိုင်

မပည်နယ်တေင် ရအာင်ပေဲခံ အနိုင်ရရှိခဲ့ရသာ ရခိုင်အြျ ိုး

သားပါတီ (ANP) မဖစ်သည်။၂၀  ANP ၏ ရရေးရောေ်ပေဲ 

လှုပ်ရှားရောင်ရေေ်ြှုြျားသည် NLD နှင့် မပည်ခိုင်ငဖိုး

ပါတီြျားငပီးလျှင် နိုင်ငံ၌ တတိယ ြဲအြျားေုံး အနိုင်ရ

ရှိရသာ နိုင်ငံတေင်း တိုင်းရင်းသားလှုပ်ရှားြှုြျား၏တစ်ခု 

တည်းရသာ သိသာွင်ရှားသည့် ရအာင်မြင်ြှု မဖစ်ခဲ့

သည်။၂၁

 ြည်သို့ပင်ေိုရစောြူ ရပါင်းစည်းခဲ့ရသာပါတီ

သစ်ြျားအတေေ် အခေ်အခဲြျားစော ေေ်လေ် တည်ရှိ

ရနသည်။ ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ယှဉ်ငပိုင်ရန် ရပါင်း

စည်းြှုြမပုခင် ြူလပါတီ တစ်ခုချင်းစီြှ ေိုယ်စားလှယ်

ရလာင်း အရရအတေေ်နှင့် ြည်သည့်ြဲေန္ဒနယ်တေင် 

ြည်သူြှ ပါဝင်ယှဉ်ငပိုင်ြည် ေိုသည်ေို ေုံးမဖတ်ရန် 

ညှိုနှိုင်းရေေးရနေးြှုြျား လိုအပ်သည်။ ANP ၏ အရတေ့

အကေုံြှလည်း သတိရပးလျေ်ရှိသည်။ (ALD- ၁၉၈၉ 

ခုနှစ်တေင် ဖေဲ့စည်းခဲ့ရသာ) ရခိုင်ဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ် နှင့် 

(RNDP- ၂၀၁၀ ခုနှစ်တေင် ဖေဲ့စည်းခဲ့ရသာ) ရခိုင်တိုင်းရင်း

သားြျား တိုးတေ်ရရးပါတီတို့ြှာ ရပါင်းစည်းခဲ့ော 

၂၀၁၄ ခုနှစ်တေင် ဖေဲ့စည်းတည်ရွာင်ခဲ့ရသာ ရခိုင်အြျ ိုး

သားပါတီ (ANP)၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ ရအာင်

မြင်ြှုသည် ပါတီြျားအတေင်း၌ လှိုေ်စားရနရသာ အား

၁၃
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ငပိုင်တင်းြာြှုြျားေုိ အမြစ်မပတ်ဖယ်ရှားရန် လံုရလာေ်

ြှုြရှိခဲ့ရပ။ ဤသည်ြှာ အချ ို့ရသာ ရခိုင်ဒီြိုေရရစီ

အဖေဲ့ချုပ် (ALD) ရခါင်းရောင်ြျားြှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်

လတေင် ခေဲွေေ်ြှုြျား ရပါ်ရပါေ်မဖစ်ပေားခဲ့ငပီး ALD 

နာြည်ရအာေ်ြှ တစ်ဖန်မပန်လည် ဖေဲ့စည်းခဲ့ကေသည်။၂၂ 

ANP နှင့် ယခင် RNDP ရခါင်းရောင် ရဒါေ်တာ ရအးရြာင် 

(လွှတ်ရတာ်အြတ်) ြှာလည်း ရခိုင့်ဦးရောင်ပါတီ 

အသစ်အား ဖေဲ့စည်းရန် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ောလတေင် 

နှုတ်ွေေ်မခင်းမဖင့် တုန်လှုပ်အံ့ကသြှုြျား မဖစ်ရစခဲ့သည်။ 

ရနာေ်ပိုင်းတေင် သူ့အားရေ္ခိုင့်အြျ ိုးသား အဖေဲ့ချုပ်- 

ရေ္ခိုင့်တပ်ရတာ် (ULA-AA) ၏လေ်နေ်ေိုင်ရတာ်

လှန်ြှုအား ေူညီရွာေ်ပံ့ရပးသည်ဟု ေိုော နိုင်ငံ

ရတာ်သစ္စာရဖာေ်ြှုအမဖစ် စေဲချေ်တင်ော ဖြ်းေီးခ

ငပီးရွာင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချြှတ်ခဲ့သည်။  ရခိုင်မပည်

နယ်အနှံ့အမပား ပဋိပေ္ခြျားနှင့် ရနရပ်ရရေ့ရမပာင်းခံရ

မခင်းြျား  မဖစသ်ည့အ်ရလျာေ ်ဤသညြ်ှာ လေရ်ှေိာလ

တေင်တိုင်းရင်းသား မပည်နယ်ြျား အားလုံး၌ မပည်သူြျား 

ေေ်လေ် ရင်ေိုင်ရနရရသာ ရဒသတေင်း အချနိ်ြရရေး

မဖစ်နိုင်သည့် ေိုးရေားြှုြျားနှင့် ြတည်ငငိြ်ြှုြျားအား 

သတိရပး နှိုးရော်ရနြှုတစ်ခု မဖစ်ခဲ့သည် (“ပဋိပေ္ခ

နှင့် ဖျေ်သိြ်းမခင်းြျား”တေင် ကေည့်ပါ)၂၃

 ဤေဲ့သို့ရသာ အရကောင်းရင်းြျားရကောင့် 

တိုင်းရင်းသားြျားအချင်းချင်း ရပါင်းစည်းမခင်းမဖင့် ပါတီ

သစ်ြျား၏ တေ်လြ်းြှုအလားအလာ သိသိသာသာ 

တိုးတေ်လာလိြ့်ြည်ြှာ လတ်တရလာ ရသချာြှု ြရှိ

ရပ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြှ သေ်ရသသာဓေ

ြှာယခုအရမခအရနအား တစ်ဖန်မြင်ရယာင်ရစသည်။ 

ပွြဦးေုံး အရနမဖင့် ANP ၏ ရရေးရောေ်ပေဲရအာင်

မြင်ြှုြှာ နိုင်ငံတေင်းအမခားရနရာြျားရှိ ြဲရပးသူြျားြှ 

၎င်းတို့၏ ရရေးချယ်ေုံးမဖတ်ြှုြျား လုပ်ရောင်ြည့် ပုံစံ 

အားရသချာသရလာေ် ွင်ဟပ်နိုင်ြှု ြရှိရပ။ ဒုတိယ

အချေ်ြှာ တူညီရသာ ြဲေန္ဒနယ်တေင် ေိုယ်စားမပု

ကေရသာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျားအကေား ြဲေေဲ

မခင်းြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား၌ ကေီးကေီး

ြားြားသေ်ရရာေ်ြှုရှိပုံ ြရပါ်ခဲ့ရပ။  ြဲရပးမခင်း အရရ

အတေေ်ြျားအား စီစစ်သုံးသပ်ချေ်ြှ (စုစုရပါင်း ၁၁၇၁ 

ရနရာ ၏ ၁၇ ရနရာ) ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ အနည်းငယ်

သာရရှိြှု ရလဒ်ြှာ ွိုအချနိ်တေင် ြဲေေဲမခင်းအားမဖင့် 

အြှန်တေယ် သေ်ရရာေ်ြှုရှိခဲ့ရကောင်း ညေန်မပခဲ့

သည်။၂၄

 ဤရလဒ်ြျား ရှင်းလင်းရဖာ်မပြှုတေင် ြဲရပးမခင်း 

နည်းဗျူဟာနှင့် ြဲေေဲမခင်းြျားကေား ချတိ်ေေ်ရနြှု ရှိခဲ့

မခင်းြှာ မဖစန်ိငုရ်ပသည။် ွ ိအုရမခအရန၌ NLD သိုြ့ဟတု ်

မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီ ေဲ့သို့ရသာ အြျ ိုးသားပါတီကေီး တစ်

ပါတီအား ြဲေန္ဒရှင်ြျားြှ အစားွိုးရရေးချယ်ခဲ့ငပီး ြဲေေဲ

မခင်းြှာ တိုင်းရင်းသားပါတီြျား၏ အခေင့်အလြ်းမဖစ်

နိုင်ရချြျားအား ေုတ်ရလျာ့အားနည်း ရစနိုင်ရကောင်း 

ယုံကေည်လာကေသည်။ ဤသည်ြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် 

အြျ ိုးသားအေင့် ရမပာင်းလဲြှုအတေေ် ရရေးရောေ်ပေဲ 

သရောသော၀အရ NLD အတေေ် ွ င်ရှားရသာ ရလဒ် 

အေျ ိုးရေျးဇူး မဖစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တေင် လေတ်လပ်

ငပီးြျှတရသာ အရမခအရနြျားတေင် ရရေးရောေ်ပေဲြျား

ရဖာ်ရောင်ြည်ေိုလျှင် NLD ြှာ ွိုေဲ့သို့ လေြ်းြိုးနိုင်

သည့် အမပတ်အသတ်ရအာင်ပေဲအား တစ်ဖန်ရရှိလာနိုင်

ရမခနည်းပါးသည်။ သို့ရသာ် ြဲေန္ဒနယ် ပိုင်းမခားသတ်

ြှတ်ြှုြျား အွူးသမဖင့် တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးရပါင်းစုံ

ရှိရသာ ရနရာြျားသည် ြဲေေဲမခင်းသေ်သေ်ွေ် ပိုြို 

အရရးကေီးရကောင်း ငပီးခဲ့ရသာ ရရေးရောေ်ပေဲြျား၏ြဲ

ရပးမခင်း ပုံစံြျားေ ရဖာ်မပလျေ်ရှိသည်။ 

 ပါတီရပါင်းစည်းြှုြျား၏ ရနာေ်ွပ်ွူးမခား

ချေ်တစ်ခုြှာ တိုင်းရင်းသားနယ်ရမြြျားအား အရမခခံ

ြညေ်ိလုျှင ်ေိယုပ်ိငုဝ်ရိသသ အရမခခရံသာ ရရေးရောေ်

ပေဲေိုင်ရာ နိုင်ငံရရးသရောသောဝအား တေန်းအားရပး 

ခိုင်ြာရစသည်။ ဤသည်ြှာလည်း တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး

လှုပ်ရှားြှုြျား အားလုံးအတေေ် အလုပ်မဖစ်ြည် ြဟုတ်

ရပ။ ေယ်စုနှစ်ြျားစောမဖစ်ပေားရသာ ပဋိပေ္ခြျားရနာေ်

တေင်နိုင်ငံတေင်း ပါတီအြျားစုြှာ ြူဝါဒလြ်းရကောင်းြျား 
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ရပါင်းစည်းခဲ့သည့် ပါတီြျား
ြရပါင်းစည်းြှီ ြူလပါတီြျား 

(ြှတ်ပုံတင်မခင်းအား ပယ်ဖျေ်ခဲ့သည်)

ချင်း ဒီြိုေရရစီ အဖေဲ့ချုပ် ချင်းအြျ ိုးသားဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

ချင်း အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီ အဖေဲ့ချုပ်

ချင်းတိုးတေ်ရရးပါတီ

ေချင်မပည်နယ် မပည်သူ့ပါတီ ေချင် ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

ေချင်မပည်နယ် ဒီြိုေရရစီပါတီ

စည်းလုံးညီညေတ်ရရးနှင့်ဒီြိုေရရစီပါတီေချင်မပည်နယ်

ေရင်အြျ ိုးသား ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ ေရင်ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

ေရင်မပည်နယ် ဒီြိုေရရစီ နှင့်ဖေံ့ငဖိုးရရးပါတီ

ေရင် ညီညေတ်ရသာ ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

ေယားမပည်နယ် ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ* လူြျ ိုးရပါင်းစုံ ဒီြိုေရရစီပါတီ (ေယား မပည်နယ်)

ေယားလူြျ ိုးစု ဒီြိုေရရစီပါတီ

ြေန် ညီညေတ်ရရးပါတီ ြေန်ရဒသလုံးေိုင်ရာ ဒီြိုေရရစီပါတီ

ြေန်အြျ ိုးသားပါတီ

ဝ အြျ ိုးသားပါတီ ဝ ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

ဝ လစ်ေရယ်ဒီြိုေရေ်တစ် တိုးတေ် ဖေံ့ငဖိုးရရးပါတီ

ဝ အြျ ိုးသားညီညေတ်ရရးပါတီ

*ေယားမပည်နယ်ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီြှာ ရှြ်းမပည်နယ် ဖယ်ခုံငြို့နယ်ရှိ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျားနှင့် 
ေယားမပည်နယ်ရှိ ေယန်းလူြျ ိုး အြျားအမပားရနွိုင်ရသာ ရနရာြျားတေင်လည်း ေယန်းအြျ ိုးသား 
ပါတီမဖင့် “ြယှဉ်ငပိုင်ရရး” သရောတူညီြှုအားလည်း လုပ်ရောင်ခဲ့သည်။

ပုံစံေေေ်-၂ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲြှ စတင်ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရရးပါတီ 

ရပါင်းစည်းြှုြျား

ွေ်ေျယ်မပန့်ရသာ အရတေးအရခါ်ြျား သို့ြဟုတ် ြိြိ

တ့ုိ၏ေုိယ်ပုိင်လေ္ခဏာြျား ရပါ်တေင် အရမခခံကေသည်။၂၅ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်  စေ်တင်ောလြှ နှစ်လကော ြဲေေယ်စည်းရုံး

ောလ စတင်ခဲ့သေဲ့သို့ ပါတီရပါင်း ၉၄ ပါတီအနေ် 

ပါတီအနည်းငယ်သာ အရသးစိတ် ရရေးရောေ်ပေဲ ရကေ

ညာစာတြ်းြျားအား ွ ုတ်မပန်ခဲ့သည် (ပုံစံေေေ်-၃ တေင် 

ကေည့်ပါ)။၂၆ ွို့ရကောင့် ေျယ်မပန့်ရသာ ြူဝါဒြျားအား 

ရေေးရနေးမခင်းွေ် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး အသိုင်းအဝိုင်း

တစ်ခုအား ေိုယ်စားမပုရသာပါတီ တစ်ပါတီသာ ြဲပါဝင်

သင့်ရကောင်း အေိုွုတ်မပန်ခဲ့ငပီး တစ်နည်းအားမဖင့် ြဲ

ေန္ဒရှင်ြျားြှာ နိုင်ငံရရးွေ် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးရရး 

လြ်းရကောင်းြျားအတိုင်း ြဲရပးသင့်သည် ေိုသည်ြှာ 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီ ရပါင်းစည်းြှုြျားအတေေ် 

အန္တရာယ် စေန့်စားရြှုတစ်ခု မဖစ်သည်။ ရသချာသည်ြှာ 
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ရပါင်းစည်းရသာပါတီြျားြှ ပိုြိုလုပ်ရောင်နိုင်ရချ ရှိ

သည်။ သို့ရသာ် ရပါင်းစည်းမခင်း သေ်သေ်အားမဖင့် ြတူ

ေေဲမပားရသာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးရပါင်းစုံ ရှိရသာ နယ်

ရမြြျားနှင့် ြဲေန္ဒနယ်ြျားတေင် ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ် 

ရနရာအြျားစု ရရှိသည်အွိ လုံရလာေ်ရသာ ေိုယ်

စားလှယ်ရနရာြျား ပိုြိုအနိုင်ရရှိရန် အရွာေ်အေူ 

မပုနိုင်ရသာ အလားအလာ ြရှိရပ။ 

 ဤစေန့်စားြှုအား လေ်ခံွားသည့်အရလျာေ် 

အချ ို့ရသာပါတီြျားြှာ ေိုယ်ပိုင်ဝိရသသေိုင်ရာ နိုင်ငံ

ရရးွေ်ရေျာ်လေန်ငပီး အြျ ိုးသားအေင့် လြ်းရကောင်း

ြျားအသီးသီးြှ အေိုမပုနိုင်ရသာ ြူဝါဒလြ်းစဉ်ြျားအား 

ချြှတ်ရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားအတေေ် မပင်

ေင်ော ကေိုးပြ်းအားွုတ်ြှုြျား လုပ်ရောင်လျေ် 

ရှိသည်။ ွို့ရကောင့် ေချင်မပည်နယ် မပည်သူ့ပါတီ 

(KSPP) ြှ ေချင်တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး (သို့ြဟုတ် ဂျနိ်း

ရဖာ) အတေေ်သာြေ ေချင်မပည်နယ်ရှိ မပည်သူြျား

အားလုံးအတေေ် နိုင်ငံရရးပါတီတစ်ရပ်အမဖစ်ရပ်တည်

ရန်ကေီးြားရသာ ရည်ရေယ်ချေ်ွားရှိသည်။ ရှြ်းမပည်

နယ်ရှိ ရှြ်းတိုင်းရင်းသားြျား ဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ် 

(SNLD) နှင့် ေယားမပည်နယ်ရှိ ေယားမပည်နယ် ဒီြို

ေရေ်တစ်ပါတီ (KySDP) ြျားြှာလည်း အလားတူပင်

မဖစ်သည်။၂၇ KSPP အရနမဖင့် ေချင်မပည်နယ် မပင်ပ 

ေချင်တိုင်းရင်းသားြျား ရနွိုင်ရသာ အွူးသမဖင့် 

ရှြ်းမပည်နယ် ရမြာေ်ပိုင်းတေင် ဝင်ရရာေ်ယှဉ်ငပိုင်ြှု ြမပု

မခင်းအားမဖင့် ွိုအချေ်အား ရွာေ်ခံြှုမပုခဲ့သည်။ 

အလားတူပင် KySDP ြှ ေယားနှင့် ရှြ်းမပည်နယ် နယ်

စပ်ြျား နှစ်ဖေ်လုံးတေင်ရှိရသာ ေယန်းတိုင်းရင်းသား 

အစုအဖေဲ့ြျားအတေေ် ေိုယ်စားမပုရန် ကေိုးပြ်းရနရသာ 

ေယန်း အြျ ိုးသားပါတီ နှင့် “ြယှဉ်ငပိုင်ရရး” သရော

တူညီြှုတစ်ခု မပုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ချနိ်တည်းတေင် ွို

နိုင်ငံရရးပါတီရလးခုြှ ရမြယာ၊ သောဝသယံဇာတ

ြျား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် ြူးယစ်ရေးဝါးေိုင်ရာ ြူဝါဒ

ေိစ္စရပ်ြျားရပါ်တေင် ရပ်တည်ချေ်ြျား ချြှတ်ော ရရေး

ရောေ်ပေဲ ရကေညာစာတြ်းြျား လုပ်ရောင်ခဲ့ကေသည်။ 

 ွို့ရကောင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ရောင်ြှုြျားြှာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ြဲရပးမခင်းေိုင်ရာ 

ဦးတည်ရာလြ်းရကောင်းြျား အေဲမဖတ်ြှု၌ အဓိေ 

အရမပာင်းအလဲမပနိုင်ရသာ လေ္ခဏာတစ်ရပ် မဖစ်နိုင်

ဖေယ်ရှိသည်။ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး အရမခမပုပါတီြျား 

ေိုသည်ွေ် ပွဝီနိုင်ငံရရးအရ လူအြျား လေ်ခံလာ

ရစရန် စဉ်းစားေုံးမဖတ်ရစငပီး ြတူညီရသာ ရနာေ်ခံ

သြိုင်းရကောင်းြျားြှ ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားမဖင့် 

စိတ်ဝင်စားြှု ရှိရစခဲ့သည်။၂၈ သို့ရသာ် ွိုအချေ်သည် 

ြဲအနိုင်ရရှိြှု ရအာင်ပေဲြျားေို အရောင်အွည်ရဖာ်နိုင် 

ြည်လားေိုသည်ြှာရတာ့ ရသချာြှု သိပ်ြရှိရပ။ ြဲေန္ဒ

ရှင်ြျားြှ ေိုယ်ပိုင်လေ္ခဏာ ေိစ္စရပ်ြျားအား အာရုံ

စိုေ်ရာတေင် တိုင်းရင်းသား အြျ ိုးသားရရး စိတ်ဓာတ်

မပင်းမပသူြျား၏ အယူအေြျားနှင့် ဓရလ့အစဉ်အလာ

ြျားြှာ ေေ်လေ်တည်ရှိရနသည်။ ရရေးရောေ်ပေဲေိုင်

ရာနိုင်ငံရရးြျားြှာ တိုင်းမပည်၏ ရနရာရတာ်ရတာ်ြျား

ြျားတေင် ေေ်လေ်မဖစ်ပေားရနရသာ တိုင်းရင်းသား 

ပဋိပေ္ခြျားနှင့် လူသားချင်းစာနာရွာေ်ွားြှု အရရး

ရပါ်အရမခအရနြျားြှ အလေယ်တေူ ြခေဲွုတ်နိုင်ရပ။ 

ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါြှာ ြဲေေယ်စည်းရုံးရရးအား ပိုြို 

ွပ်ြံခေ်ခဲရစငပီး ေိုလိုသည်ြှာ ရပါင်းစည်းခဲ့ရသာ 

ပါတီသစ်ြျားအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏သတင်း စေားသံြျား

ေိုမပည်သူြျားကေားသိရစရန် အခေ်အခဲြျား ရင်ေိုင်ရ

လျေ်ရှိသည်။ (“ေိုဗစ်-၁၉  ေပ်ရရာဂါ နှင့် ြဲေေယ်စည်း

ရုံးရရး” တေင်ကေည့်ပါ)

 ဤအရမခအရနြျား၌ ANP နှင့် SNLD ေဲ့သို့

ရသာပါတီရဟာင်းြျား နှင့်အတူ ရပါင်းစည်းပါတီသစ်

ြျားြှာ လာြည့်ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် အြျ ိုးသား 

သ့ုိြဟုတ် မပည်နယ်အရမခမပုပါတီြျားအကေား အရောင်း

ေုံးလုပ်ရောင်နိုင်ရန် ရြျှာ်လင့်ေဲမဖစ်သည်။ သို့ရသာ် 

သေားရြည့်အခင်းအေျင်းြှာ ခေ်ခဲေဲမဖစ်သည်။ တိုင်း

ရင်းသားမပည်နယ်ြျား အြျားစု၌ NLD နှင့် မပည်ခိုင်

ငဖိုးပါတီြျား၏ ြဲြျားြှာ ရဒသခံ နိုင်ငံရရးပါတီြျား

သို့ ြဲအရမပာင်းအလဲ မဖစ်နိုင်ရချရှိသည်ေိုခန့်ြှန်းကေ

၁၆
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သည်။ သို့ရသာ် လေ်ရှိရရေးရောေ်ပေဲစနစ်ရအာေ်တေင် 

နိုင်ငံရရး အခင်းအေျင်းအား မပန်လည်ရောင်းြေန်

ရအာင်လုပ်ရောင်ရန် ေိုသည်ြှာ အြျ ိုးသားလှုပ်ရှား

ြှုြျားအတေေ် ွိွိရရာေ်ရရာေ် ွိုးရဖာေ်ရေျာ်

လွှားနိုင်စရာအရကောင်း မဖစ်လာနိုင်စရာဖေယ်ြရှိရပ။ 

ေိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခေင့်ရရဒသြျား

 ၁၉၄၈ ခုနှစ် လေတ်လပ်ရရး ရငပီးချနိ်ြှစ၍ 

(ယရန့ မပည်နယ်ခုနစ်မပည်နယ် အမဖစ်နံပါတ် တပ်ွား

ရသာ) တိုင်းရင်းသား မပည်နယ်ြျားြှာ အဓိေ တိုင်းရင်း

သားလူြျ ိုး နိုင်ငံရရးစစ်ရမြမပင်ြျားအမဖစ် ရယေုယျ

အားမဖင့် သရောွားခဲ့ကေသည်။ သို့ရသာ် ၂၀၀၈ ဖေဲ့

စည်းပုံအရမခခံဉပရဒရအာေ်တေင် သီးမခားေိုယ်ပိုင်

လေ္ခဏာြျားနှင့် ရနရာရဒသြျားအား ေေ်စပ်ော 

တည်ရှိရနြှုြျားေိုလည်း အသိအြှတ်မပုွားသည့် 

အမခားတိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးစုြျားလည်းရှိသည်။ မပည်

နယ်/တိုင်းရဒသကေီး အေင့်ြျားရအာေ်တေင် ပွြေုံး

အကေိြ်အမဖစ် သတ်ြှတ်မပဌာန်းွားခဲ့ရသာ ေိုယ်ပိုင်

အုပ်ချုပ်ခေင့်ရရဒသ ရမခာေ်ရနရာ ရှိသည်။ ွိုအွဲတေင် 

စစ်ေိုင်းတိုင်း ရဒသကေီးရှိ နာဂလူြျ ိုးြျားအတေေ်၊  ရှြ်း

မပည်နယ်ရှိ ဓနု၊ ေိုးေန့် ၊ ပအို့ဝ်၊ နှင့် တအာင်း (ပရလာင်)  

လူြျ ိုးြျားအတေေ် “ေိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခေင့်ရဇုံြျား” 

(SAZs) ငါးဇုံနှင့် ရှြ်းမပည်နယ်အတေင်းတေင်ပင် တည်ရှိ

ရသာ ဝ လူြျ ိုးြျားအတေေ် ပိုြိုေျယ်မပန့် ကေီးြားရသာ 

“ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရတိုင်း” တစ်ခု ပါဝင်သည်။ 

 ရယေုယျအားမဖင့် လူြျ ိုးစုေိစ္စရပ်ြျားအတေေ် 

အနည်းေုံး တစ်ေေ်တည်းရှိရသာ ငြို့နယ်နှစ်ခု၌ လူဦး

ရရအြျားေုံးရှိြှသာလျှင် ဖေဲ့စည်းနိုင်ြှု အရမခအရနရှိငပီး 

“ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခေင့်” အေင့်အတေေ် ရတာင်းခံရလျှာေ်

ွားနိုင်ရန်အတေေ် တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးရရးေိုင်ရာ

နိုင်ငံရရး အသိအြှတ်မပုခံရြှု ြရှိရသာ အမခားတိုင်း

ရင်းသား လူြျ ိုးစုြျားအားလည်း လြ်းဖေင့်ရပးွား

သည်။ လေန်ခဲ့ရသာ နှစ်အနည်းငယ်၌ ွိုေဲ့သို့ အေင့်

အရမခအရနအား တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရရသာ တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုး

စုြျားတေင် ရှြ်းမပည်နယ် အရရှ့ပိုင်းရှိ အာခါ နှင့် လားဟူ 

လူြျ ိုး၊ ေချင်မပည်နယ်နှင့် စစ်ေိုင်းတိုင်းရဒသရှိ ရှြ်းနီ 

(တိုင်းလိုင်) လူြျ ိုးနှင့် ချင်းမပည်နယ်ရှိ ခူြီး လူြျ ိုးြျား 

ပါဝင်သည်။၂၉ 

 

 ဤေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ နယ်ရမြြျား အသီး

သီး၌  ဥပရဒမပုရရးနှင့် အုပ်ချုပ်ရရးပိုင်းလုပ်ငန်းြျား 

နှစ်ခုလုံးအတေေ် ရရေးချယ်ွားသည့် “ဦးရောင်အဖေဲ့” 

ရှိသည်။ သို့ရသာ် လေ်ရတေ့တေင် ွိုဦးရောင် အစုအဖေဲ့

ြျား၌ လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာ အေန့်အသတ်မဖင့်သာရှိ

သည်။ ရရေးရောေ်ပေဲောလြျားတေင် ွိုနယ်ရမြြျား၏ 

တစ်ခုတည်းရသာ ေေဲမပားသည့် အဂဂါရပ်ြှာ လူဦးရရ 

ပြာဏအား ွည့်သေင်းစဉ်းစားြှုြရှိေဲ အွေ်လွှတ်

ရတာ်အတေေ် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ တစ်ရနရာ သတ်

ြှတ်ရပးွားမခင်း မဖစ်သည်။ ြည်သည့် သီးမခားနိုင်ငံ

ရရးပါတီ သို့ြဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုအဖေဲ့ စဉ်းစား

ချေ်ရအာေ်ြှ လေတ်ရတာ်အြတ်ြျားအတေေ် ေိုယ်စား

လှယ်ရနရာ သီးသန့်ဖယ်ရပးွားြှု ြရှိပါ။ တပ်ြရတာ်

ြှခန့်အပ်သူြျားအတေေ် သီးသန့်ွားရှိရသာ ေိုယ်စား

လှယ်ရနရာြျားအမပင် ွိုမပည်နယ်/တိုင်းရဒသကေီးြျား

၏ြဲေန္ဒနယ် ေိုယ်စားလှယ် ရနရာြျားတေင် အနိုင်ရ

ရသာြည်သည့် လွှတ်ရတာ်အြတ်ြျားမဖင့်ြေုိ ဦးရောင်

အဖေဲ့ြျားအား ဖေဲ့စည်းတည်ရွာင်ရြည်မဖစ်သည်။၃၀

 ဤေဲ့သို့ အစီအြံြျားြှတစ်ေင့် ရလဒ်ြှာ 

ေိုယ်ပိုင်စီြံအုပ်ချုပ်ခေင့်ရ ရဒသြျား တစ်ခုချင်းစီတေင် 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား၌ နိုင်ငံရရးပါတီ တစ်ခု 

တည်းြှ ရယေုယျအားမဖင့် လွှြ်းြိုးချုပ်ေိုင်ခဲ့သည်။၃၁ 

မပည်နယ်နှင့် တိုင်းလွှတ်ရတာ်ြျားအရနမဖင့် ေိုယ်စား

မပုြှုနှင့် စီြံအုပ်ချုပ်ြှုပိုင်းေိုင်ရာ မြှင့်တင်ရန် အကေံ

မပုခဲ့သည့် ရှင်းလင်းသည့် ပုံစံြရှိခဲ့ရပ။ (“တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုမခင်းနှင့် ေန္ဒြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ” 

တေင်ကေည့်ပါ)။ ရအာေ်တေင် ရဖာ်မပွားရသာ ဥပြာ
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ြျားြှ ေေဲမပားရသာ အရတေ့အကေုံြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ 

ခခုံငုံ ရဖာ်မပွားသည်။

• ပအိုဝ်းေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရဇုံ၌ အစိုးရနှင့် ၁၉၉၁ 

ခုနှစ် အပစ်ခတ်ရပ်စဲငပီး တစ်ေေ်တည်းတေင် 

အာဏာရှိ မပည်သူ့စစ်အဖေဲ့တစ်ရပ်အမဖစ် ေေ်

 လေ်တည်ရှိော ြှတ်ပုံတင်ွားသည့် နိုင်ငံရရး 

ပါတီ တစ်ရပ်မဖစ်ရသာ ပအိုဝ်းအြျ ိုးသား အဖေဲ့ချုပ် 

 (PNO) ြှ လွှြ်းြိုးချုပ်ေိုင်ွားငပီး နယ်ရမြွိန်း

 ချုပ်စီြံြှုြျားတေင် အားရောင်းြှု ရှိသည်။ ၂၀၁၅ 

 ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် PNO အရနမဖင့် ဇုံ 

 အတေင်း ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား အားလုံးေို အနိုင်

 ရရှိခဲ့ငပီး ွိုရနရာြျားတေင် NLD ၏ ဝင်ရရာေ် 

 စည်းရုံးမခင်းြျားြှပင် ောေေယ်နိုင်ခဲ့သည်။၃၂ ဇုံ 

 မပင်ပတေင်လည်း ပအိုဝ်းလူြျ ိုး လူဦးရရ အြျား

 အမပားရှိငပီး PNO ရခါင်းရောင်ြျားြှ ွိုအုပ်စု

 ြျားအား ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ ရဒသအရနမဖင့် 

 ချဲ့ွေင် လိုကေသည်။ သို့ရသာ် ငြို့နယ်နယ်နိြတ်

 ြျားသတ်ြှတ်ပိုင်းမခားွားငပီး  ြဲေန္ဒနယ် သတ်

 ြှတ်ချေ်ြျားအရ ရှြ်းမပည်နယ်ရှိ ပအိုဝ်းလူြှု

 အသိုင်းအဝိုင်းြျားအား မပည့်မပည့်ဝဝ လေ်လှြ်းြှီ

 နိုင်ြှုြရှိရပ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးပေဲရောေ်ြျားတေင် 

ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရဇုံမပင်ပ ြဲေန္ဒနယ်ြျား

 အတေေ် မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီမဖင့် “ြယှဉ်ငပိုင်ရရး” 

 သရောတူညီချေ်အား အေုံးသတ်ွားရှိရသည့်

 အတေေ် ၎င်းတို့၏ စိတ်ပျေ်ြှုြျားအား PNO 

ရခါင်းရောင်ြျားြှ ရဖာ်မပခ့ဲသည်။ ွုိသ့ုိရသာ အရမခ

 အရနြှာ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ

 ြျားတေင ်မပညခ်ိငုင်ဖိုးပါတအီတေေ ်ပအိဝု်းလြူျ ိုးြျား 

 အပါအဝင် ေိုယ်စားလှယ် ၁၀ ရနရာအား အနိုင်ရ

 ရှိရန် လြ်းဖေင့်ရပး ခဲ့သည်။၃၃ 

• ဓနုေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရဇုံတေင် ဓနုနိုင်ငံရရးပါတီ 

နှစ်ရပ်ရှိသည် (ပုံစံေေေ်-၃ တေင်ကေည့်ပါ)။ သို့ရသာ် 

 အမခားေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ ရဒသြျားနှင့် ြတူ

 သည်ြှာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး အင်အားစု သို့ြဟုတ် 

 တိုင်းရင်းသားအရမခမပု မပည်သူ့စစ်ြျား ြရှိရပ။ 

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ဓနုနိုင်ငံရရး

 ပါတီြျားြှာ ရရေးရောေ်ပေဲ ရအာင်မြင်ြှု ြရရှိပဲ 

 ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရဇုံ ေိုယ်စားလှယ် ရလးရနရာ

 အတေေ် NLD နှင့် မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီ နှစ်ဖေဲ့ြှ ခေဲယူ

 ခဲ့ကေသည်။ တစ်ချနိ်တည်းတေင် NLD ြှ အြျ ိုးသား

 လွှတ်ရတာ်အတေေ် ြဲေန္ဒနယ် ေိုယ်စားလှယ်ရန

 ရာသုံးရနရာအားလည်း အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 

• နာဂ၊  တအာင်း နှင့် ေိုးေန့်  ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ

 ဇုံြျားတေင် ေိုယ်စားမပုြှုြျားြှာ ပုံစံတူ ရရာယှေ် 

ရနငပီး ွိုနယ်ရမြအားလုံးြှာ ပဋိပေ္ခဇုံရနရာြျား 

မဖစ်သည်။ နာဂေိုယ်ပိုင်အုပ်ခေင့်ရဇုံ၌ NLD ြှ 

 ေိုယ်စားလှယ်ရနရာအြျားစုအား အနိုင်ရရှိခဲ့ငပီး 

 ဒုတိယအရနမဖင့် မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီြှ ေေ်လေ် 

 ရရှိခဲ့သည်။ တအာင်း ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရဇုံ၌ 

 ရဒသခံ တအာင်းအြျ ိုးသားပါတီ (TNP) ြှ အနိုင် 

ရရှိခဲ့ငပီး တပ်ြရတာ်ြှ နယ်မခားရစာင့်တပ် စတင် 

 ဖေဲ့စည်းခဲ့ရသာ ေိုးေန့်ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရဇုံ၌

 ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား အားလုံးအား မပည်ခိုင်

 ငဖိုးပါတီြှ ရရှိခဲ့ရကောင်း ရဖာ်မပခဲ့သည်။ 

• ဝ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရတိုင်း၏ နယ်ရမြအြျားစု

 အား ဝ မပည်ရသေးစည်းညီညေတ်ရရး တပ်ြရတာ်/

 ပါတီ (UWSA/UWSP) ြှ နယ်နိြိတ်အတေင်း ွိန်း

 ချုပ်ွားခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ၎င်းတို့ အပစ်ခတ်

 ရပ်စဲငပီးချနိ်ြှ စတင်ော UWSP အရနမဖင့် တရုတ်

 နယ်စပ်တေင် ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သည့် မပည်နယ်ငယ် 

 တစ်ခု  တည်ရောေ်ခဲ့သေဲ့သို့ ေေ်လေ်၍ 

 ရတာင်ပိုင်း ွိုင်းနယ်စပ်တေင်လည်း သီးမခား နယ်

 နိြိတ်တစ်ခုအား ွ ိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ UWSP အုပ်ချုပ်

 သူြျားြှာ ွိရရာေ်သည့် တစ်ပါတီ အစိုးရ

 တစ်ရပ်အမဖစ်ရှိငပီး အဖေဲ့အစည်းအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ 

 ွိန်းချုပ်ြှုရအာေ် နယ်ရမြြျားတေင် ရရေးရောေ်ပေဲ

၁၈



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

 ြျားလုပ်ရောင်ရန် ခေင့်မပုမခင်း ြရှိခဲ့ရပ။၃၄ UEC ြှ 

အဖေဲ့မဖင့် အလေတ်သရော ရေေးရနေးြှုြျား မပုလုပ်ခဲ့ 

 ရသာ်လည်း လာြည့်ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် UWSP 

 ွိန်းချုပ်နယ်ရမြြျား၌ ြဲေန္ဒရပးြှုြျား တစ်ဖန် 

 ရှိလာြည် ြဟုတ်ရပ။၃၅ UWSP ြှ လည်း ေိုဗစ်-၁၉ 

 ေပရ်ရာဂါအား တနု့်မပနေ်ာေေယရ်န ်ရကေညာော 

 စေ်တင်ောလ အရစာပိုင်းတေင် ၎င်းတို့ နယ်ရမြ

 ြျား၏ ဝင်ရပါေ်အားလည်း ပိတ်ခဲ့သည်။ (“ေိုဗစ်-

 ၁၉ ေပ်ရရာဂါနှင့် ြဲေေယ်စည်းရုံးရရး” တေင်ကေည့်

 ပါ။) 

 တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးေိုင်ရာ နိုင်ငံရရး ရပ်တည်

ချေ်ြျားြှာ ပိုြို ရှုပ်ရွေးငပီး UWSP အရနမဖင့် ဝ ေိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခေင့်ရတိုင်း အေင့်အရနအွားအား ရေျနပ်ြှု 

ြရှိရပ။ ွိုအစား ပါတီရခါင်းရောင်ြျားြှ ရှြ်းမပည်

နယ်၏အစိတ်အပိုင်းေဲ့သို့ ြဟုတ်ေဲ မပည်ရွာင်စု 

အစိုးရလေ်ရအာေ် သီးမခားတည်ရှိြှုတစ်ခုအမဖစ် “ဝ 

မပည်” ဖေဲ့စည်းတည်ရွာင်မခင်းအတေေ် ရတာင်းေိုခဲ့

သည်။ တရုတ်နယ်စပ် လေ်ရှိ UWSP ွိန်းချုပ် နယ်

ရမြြျားအားလုံး ပါဝင်ြှုြရှိခဲ့ချနိ်ြှစ၍  UWSP အရာရှိ

ြျားြှာလည်း လေ်ရှိ ဝ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရတိုင်း ၏ 

နယ်စပ်သတ်ြှတ်ချေ်ြျားအား သရောတူညီြှု ြရှိခဲ့

ရပ။ အာခါနှင့် လားဟူလူြျ ိုးြျားအပါအဝင် အမခားတိုင်း

ရင်းသားလူြျ ိုးြျားလည်း ဝ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရတိုင်း 

တေင်ရနွိုင်ကေသည်။ ဝ လူြျ ိုး လူဦးရရ အနည်းစုရန

ွိုင်ရသာ ွိုင်းနယ်စပ်တစ်ရလျှာေ် UWSP ွိန်းချုပ်

နယ်ရမြြျားြှာ သီးမခားအရရး ေိစ္စတစ်ခုအမဖစ် သတ်

ြှတ်ေေ်ေံမခင်း ခံရသည်။

 ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားြှာ ွိုေိစ္စရပ်

ြျားအားတစ်ခုြျှ ရမဖရှင်းနိုင်ပုံ ြရပါ်ရပ။ တရုတ်မဖင့် 

ရရရှည်ေေ်ေံရရးြျားရှိရသာ အေျ ိုးအားမဖင့် အစိုးရ

နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုေ်ခိုေ်ြှုရပ်စဲရရး သရော

တူစာချုပ် (NCA) လေ်ြှတ် ရရးွိုးွားမခင်းြရှိရသာ 

မပည်ရွာင်စု ငငိြ်းချြ်းရရး ရေေးရနေးညှိုနှိုင်းြှုရော်ြတီ 

(FPNCC- ၂၀၁၇ ခုနှစ်တေင် ဖေဲ့စည်းခဲ့သည်) ၌ UWSP 

ြှာတုိင်းရင်းသားလေ်နေ်ေုိင်အဖေဲ့ အစည်းြျားအကေား 

ဦးရောင်သူ မဖစ်သည်။ ဝ ေိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခေင့်ရတိုင်း 

(SAD) ဦးရောင်အဖေဲ့ြှာ အစိုးရအုပ်ချုပ်ြှု ရအာေ်တေင်

ရှိရသာ ဝ SAD ၏ သတ်ြှတ်နယ်ရမြအတေင်း ရှြ်းမပည်

နယ်ြဲေန္ဒနယ် ရလးရနရာြှ ရရေးချယ်ခံရသည့် လွှတ်

ရတာ်အြတ်ြျားမဖင့် လေ်ရှိတေင် ဖေဲ့စည်းွားသည်။ 

UWSP ေန့်ေေေ်ွားရသာ ွိုရနရာတေင် ဝ ေိုယ်ပိုင်

အုပ်ချုပ်ခေင့်ရတိုင်း၏ ရုံးချုပ်ြျားလည်း တည်ရှိသည်။ 

ရှြ်းမပည်နယ်အရရှ့ပိုင်းငြို့ရတာ် ေျ ိုင်းတုံငြို့တေင် ေိုယ်

စားလှယ်ရနရာြျားအတေေ် လာြည့်ရရေးရောေ်ပေဲြျား

တေင် ွိုနယ်ရမြြျား၌ ဝင်ရရာေ်ယှဉ်ငပိုင်ြည့် ဝ အြျ ိုး

သားပါတီ အသစ်တစ်ရပ် အား ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧငပီလတေင် 

UWSP မဖင့် တရားဝင် ပတ်သေ်ေေ်စပ်ြှု ြရှိေဲ ၎င်း

တို့၏ နယ်နိြိတ်မပင်ပတေင် တည်ရှိရသာ ဝ နိုင်ငံရရး

ပါတီသုံးခုြှာ ရပါင်းစည်း ဖေဲ့စည်းခဲ့သည် (ပုံစံေေေ် ၂ 

တေင်ကေည့်ပါ)။၃၆

တိုင်းရင်းသားရရးရာ ဝန်ကေီးြျား

 လေ်ရှိ ရရေးရောေ်ပေဲစနစ် ရအာေ်ြှ တိုင်းရင်း

သားလူြျ ိုးစုြျားအား ရပးွားရသာ အမခားွူးမခား

သည့် အသိအြှတ်မပုြှုြှာ “တိုင်းရင်းသားရရးရာ ဝန်ကေီး

ြျား” အတေေ် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား မဖစ်သည်။ 

၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒ ၏ ပုဒ်ြ ၁၆၁ တေင် 

တိုင်းရဒသကေီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ် တစ်ခုစီ၌ (နိုင်ငံ၏ 

လူဦးရရ ဝ.၁% မဖစ်ရသာ) လူဦးရရ ၅၄၀၀၀ ွ ေ်ရေျာ်

လေန်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုြျားြှာ ၎င်းတို့ မပည်

နယ် သို့ြဟုတ် တိုင်းရဒသကေီး ဥပရဒမပုရရးလွှတ်ရတာ် 

အတေေ် ရနာေ်ွပ်ေိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ြဲရပး 

ရရေးချယ်ခေင့် ရှိသည်။ ၎င်းတို့ြှာ ွိုတိုင်း သို့ြဟုတ် 

မပည်နယ်တေင် အဓိေ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြဟုတ်ေဲ ွ ို 

တိုင်း သို့ြဟုတ် မပည်နယ်တေင် ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ

ရဒသ ြရှိရသာ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားြျား မဖစ်သည်ဟု 

၁၉
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မပဋ္ဌာန်းွားသည်။ ဤမပဋ္ဌာန်းချေ်ရအာေ်ြှ ရရေးချယ်

ခံရသည့် ေိုယ်စားလှယ်ြျားြှာ မပည်နယ် သို့ြဟုတ် 

တိုင်းရဒသကေီး အစိုးရတေင် ရာွူးအရ တိုင်းရင်းသား

ရရးရာဝန်ကေီးြျားအမဖစ် အလိုအရလျာေ် ခန့်အပ်မခင်း 

ခံရငပီး တစ်ဦးစီတိုင်းတေင် ၎င်းတို့ သေ်ေိုင်ရာ တိုင်းရင်း

သား “လူနည်းစု” အသိုင်းအဝိုင်းြျားနှင့် ေေ်စပ်ရသာ 

ေိစ္စရပ်ြျားအတေေ် တာဝန်ရှိသည်။ 

 ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲတေင် ွိုသို့ရသာ 

ေိုယ်စားလှယ် ၂၉ ရနရာအား ရရေးချယ်သတ်ြှတ်ခဲ့သည် 

(ရအာေ်တေင် ရဖာ်မပွားသည့်ဇယားတေင် ကေည့်ပါ)။ 

သို့ရသာ်၎င်းတို့၏ စတင်လုပ်ရောင်ြှုြျားြှာ ရှင်းလင်းြှု 

ြရှိေဲ အမငင်းပေားဖေယ်ရာမဖစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦး

ရရနှင့် အိြ်ရွာင်စု သန်းရခါင်စာရင်းရလဒ် အမဖစ် 

အြျ ိုးသားစာရင်းအင်းြျား မပန်လည်စီစစ်မခင်းြျားနှင့် 

ရနာေ်ပိုင်း လူဦးရရ အရရေ့အရမပာင်းြျားရှိရသာ်လည်း 

၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင်လည်း 

တစ်ွပ်တည်း တူညီရသာ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား

အား သတ်ြှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တေင် လုပ်ရောင်

ရသာမဖစ်စဉ်ြှာ ေယ်ရသာအခါြျှ ပေင့်လင်းမြင်သာြှုြရှိ

ခဲ့ေဲြည်သည့် ရနာေ်ေေ်တေဲ ညှိုနှိုင်းမပင်ေင်ြှုြျှ 

ွည့်သေင်းစဉ်းစားမခင်းြရှိခဲ့ရပ။ ွိုွူးမခားရသာ သတ်

ြှတ်ချေ်၌ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ငါးရနရာမဖင့်ဗြာတိုင်း

ရင်းသားအြျားစု (ေရင်လူြျ ိုးနှင့် တူညီရသာ) ြှာ

အြျားေုံး အနိုင်ရရှိသူြျားမဖစ်သည်ဟူရသာ အယူအေ

ြျားအား ွိုရှုပ်ရွေးြှုြျားြှ ပိုြိုလှုံ့ရော်ရပးခဲ့သည်။ 

ရလဒ် အရနမဖင့် ြတူညီရသာ မပည်နယ်နှင့်တိုင်းြျားတေင် 

အချ ို့ရသာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားြှာ ၎င်းတို့၏ လူဦး

ရရြျားအား အလေတ်သရော ရောေ်ယူြှုြျား ရောင်

ရေေ်ခဲ့ကေငပီး ၎င်းတို့အတေေ် ဝန်ကေီးေိုယ်စားလှယ် ရန

ရာြျားေိုလည်း ပိုြိုရရှိရန် UEC အားစည်းရုံးြှုြျား

လုပ်ရောင်မခင်းမဖင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား 

ြတိုင်ြှီ အချ ို့ရသာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားြှ လှုပ်ရှား

ြှုြျား မပုလုပ်ခဲ့ကေသည်။၃၇ 

 လေ်ရှိအရနအွား၌ ွ ိုေိစ္စရပ်ြှာ ေိုင်တေယ်

ရမဖရှင်းြှုြရှိေဲ ေေ်လေ်တည်ရှိရနသည်။ ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားအတေေ် လူဝင်ြှုကေီးကေပ်ရရး

နှင့်မပည်သူ့အင်အားဝန်ကေီးဌာန၏ အရမခခံခန့်ြှန်းချေ်

ြျားရပါ်ြူတည်၍ တုိင်းရင်းသားလူဦးရရ အချေ်အလေ်

ြျားအား UEC သို့ ပံ့ပိုး ရပးခဲ့သည်။ တစ်ေေ်တည်းတေင် 

ြှားယေင်းရနရသာပုံစံမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှာ အငြဲတြ်း ခေ်

ခေ်ခဲခဲ ကေိုးပြ်းအားွုတ်ရငပီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်

စာရင်းြှ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး အချေ်အလေ်ြျားအား 

စုစည်းရန် ကေိုးစားခဲ့သည်။ (“တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုး 

ေိုယ်စားမပုမခင်းနှင့် ေန္ဒြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ” တေင်

ကေည့်ပါ)။ စင်စစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်းစာရင်း 

တေင်ရောေ်ယူခဲ့ရသာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး စာရင်း

ြျားြှာွုတ်မပန်ရန် အလေန်အမငင်းပေားဖေယ်ရာမဖစ်ငပီး 

တိေျရသချာြှုြရှိေဲ ၎င်းတို့အား ေေ်လေ်ဖုံးေေယ်

ွားေဲမဖစ်သည်။ 

 လူဦးရရ သန်းရခါင်စာရင်းအသစ်မဖင့် တိုင်းရင်း

သားရရးရာဝန်ကေီးြျား ရရေးချယ်သတ်ြှတ်ြှုနှင့် ပတ်

သေ်၍ ရရှ့ေေ်မပင်ေင်ညှိုနှိုင်းြှုြျား မဖစ်နိုင်ဖေယ် 

အလားအလာရိှသည်။ သ့ုိရသာ်သန်းရခါင်းစာရင်းရောေ်

ငပီးချနိ်ြှစ၍ ရမပာင်းလဲြှုြရှိခဲ့ရသာ အချေ်ြှာ ရနာေ်

လာြည့် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ွ ိုေိုယ်စားလှယ်ရနရာ

ြျားအား မပန်လည်သတ်ြှတ်မခင်း ရည်ရေယ်ချေ်အတေေ် 

၂၀၁၄ ခုနှစ် ရောေ်ယူခဲ့ရသာ စာရင်းြျားအား အသုံး

မပုခဲ့မခင်း ြရှိရပ။ ရနာေ်ေုံးတေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေး

ရောေ်ပေဲြျား ၌ NLD ြှ တိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်ကေီးြျား 

ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၂၉ ရနရာတေင် ၂၁ ရနရာ နှင့် 

မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီြှ ၂ ရနရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ငပီး ွိုရာွူး

ရနရာြျားအတေေ် ြဲြျားအားလည်း အဓိေပါတီကေီး

ြျားြှ လွှြ်းြိုးွားသည်ေို ညွှန်မပခဲ့သည်။ 

 ဤသို့ရသာ ြရရရာြှု အမငင်းပေားြှုြျားရှိရသာ်

လည်းတိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်ကေီးြျား၏ အရမခခံြူြျား

အားစတင် လုပ်ရောင်ဖေဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့ရသာ် ြည်

၂၀
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မပည်နယ်/တိုင်းရဒသကေီး လေတ်ရတာ် တိုင်းရင်းသားရရးရာ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား

ဧရာဝတီတိုင်း ၂ ရနရာ (ေရင်၊ ရခိုင်)

ပဲခူးတိုင်း ၁ ရနရာ (ေရင်)

ချင်းမပည်နယ် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြရှိ။ 

ေချင် မပည်နယ် ၄ ရနရာ (ဗြာ၊ လီေူး၊ ရဝြ်၊ ရှြ်း)

ေယားမပည်နယ် ၁ ရနရာ (ဗြာ)

ေရင်မပည်နယ် ၃ ရနရာ (ဗြာ၊ ြေန်၊ ပအိုဝ်း)

ြရေေး တိုင်း ၁ ရနရာ (ချင်း)

ြန္တရလးတိုင်း ၁ ရနရာ (ရှြ်း)

ြေန်မပည်နယ် ၃ ရနရာ (ဗြာ၊ ေရင်၊ ပအိုဝ်း)

ရခိုင်မပည်နယ် ၁ ရနရာ (ချင်း)

စစ်ေိုင်းတိုင်း ၂ ရနရာ (ချင်း၊ ရှြ်း)

ရှြ်း မပည်နယ် ၇ ရနရာ (အာခါ၊ ဗြာ၊ အင်းသား၊ ေချင်၊ ေရင်၊ လားဟူ၊ လီေူး)

တနသဂာရီတိုင်း ၁ ရနရာ (ေရင်)

ရန်ေုန်တိုင်း ၂ ရနရာ (ေရင်၊ ရခိုင်)

သည့် အဓိပ္ပာယ်မပည့်ဝရသာ လွှြ်းြိုးြှုြျှ လုပ်ရောင်နိုင်

မခင်းြရှိရသးရပ။၃၈ ပွြဦးေုံးအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ အုပ်

ချုပ်ြှုအာဏာြျားတေင် ေန့်သတ်ချေ်ြျားစော ရှိရနငပီး 

အစိုးရဝန်ကေီးြျား ရာွူးအေင့်မဖင့်လည်း တူညီြှုြရှိ

ရပ။ ဒုတိယအချေ်ြှာ ွိုရာွူးသတ်ြှတ်မခင်းေိုင်ရာ 

ရှုပ်ရွေးြှုြျားသည် ၂၀၀၈ ဖေဲ့စည်းပုံ အရမခခံရအာေ် 

သတ်ြှတ်ရဖာ်မပခဲ့ရသာ ေိုယ်ပိုင်လေ္ခဏာြျားြှာ သီး

မခားဖေဲ့စည်းရသာ ပုံစံြျား- တစ်နည်းအားမဖင့် တစ်ခါ

တစ်ရံ ေိုေ်ညီြှုြရှိမခင်း- ေိုြီးရြာင်းွိုးမပလျေ် ရှိ

သည်။ ွို့ရနာေ် တတိယအချေ်ြှာ တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုးရခါင်းရောင် အြျားစုအရနမဖင့် တိုင်းရင်းသား 

ရရးရာဝန်ကေီးြျား ခန့်အပ်ြှုတေင် ြူြြှန်မခင်းြျားြှာ 

လူနည်းစုအရရးေိစ္စြျား အားရပျာ့ရစရန် ရရရှည်ွား 

ရှိရသာ ြူဝါဒတစ်ရပ်၏ အစိတ်အပိုင်း မဖစ်သည်ဟု 

ယုံကေည်ကေသည်။ ဥပြာ- အေယ်၍ တိုင်းရင်းသား 

မပည်နယ်ြျားရှိ လူြျ ိုးြျားသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံ 

သရောတူညီြှုစာချုပ်တေင် ေတိရပးခဲ့ရသာ တန်းတူ

ညီြျှြှု နှင့် ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့် အခေင့်အရရးြျား ရှိခဲ့

လျှင်ွိုသို့ရသာ ရှုပ်ရွေးသည့် အစီအစဉ်ြျား လိုအပ်

လာလိြ့်ြည် ြဟုတ်ဟု ွ ုတ်ရဖာ်ရမပာေိုခဲ့ကေသည်။၃၉ 

သန်းမြင့်ဦးြှ လတ်တရလာ ရရးသားခဲ့သည့် မြန်ြာ

နိုင်ငံတေင် “တည်ရောေ်ငပီးစီးြှုြရှိရသာ နိုင်ငံ”  တစ်ခု

၏အဂဂါရပ်ြျား ရှိရနသည်။၄၀ 

 လေ်ရှိ နိုင်ငံရရး စနစ်ရအာေ်တေင် သာဓေ

အြျားအမပားြ ှသြရိုးေျြဟတု်ရသာ ခေခ်ဲသည့် အရာ

ြျားအား ရရေးွုတ်နိုင်သည်။ တရားဝင်အသိအြှတ်မပု

ွားရသာ “တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား” ၁၃၅ ြျ ိုးရှိငပီး 

လူြျ ိုး ၈ ြျ ိုး အား “အြျားစု” အမဖစ် သတ်ြှတ်ွားငပီး 

(ဗြာအမပင် တိုင်းရင်းသားမပည်နယ်ခုနစ်ခုနှင့် တူညီ

ရသာ ချင်း၊ ေချင်၊ ေရင်၊ ေယား၊ ြေန်၊ ရခိုင် နှင့် ရှြ်း)၊ 

ေျန်ရသာ လူြျ ိုးြျားအား  (ရယေုယျအားမဖင့် ြှားယေင်း

စော) ွို ၈ အုပ်စု၏ အုပ်စုခေဲြျား “လူနည်းစု” အမဖစ် 

စာရင်းသေင်းခဲ့ကေသည်။၄၁ ဤသည်ြှာ ပိုြိုရှုပ်ရွေးရစ

သည့်အရကောင်းရင်းြျားအား မဖစ်ရစသည်။ 

 အချ ို့ေိစ္စရပ်ြျားတေင် တိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်

ကေီးြျားအတေေ် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား ွပ်ြံသတ်

ြှတ်ရရှိနိုင်ရန်အတေေ် လူြျားစုအုပ်စုြျား၏ ေိုယ်ပိုင်

လေ္ခဏာြျားြှာ အရမခခံအားမဖင့် အသုံးမပုမခင်း ခံရ
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သည်။ ဥပြာ- ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာရင်းတေင် သတ်

ြှတ်ခဲ့ရသာ ငြို၊ ခြီ၊ အရှို၊ သို့ြဟုတ် အမခားရသာ ချင်း 

လူြျ ိုး အုပ်စုခေဲ ၅၃ ြျ ိုးွေ် “ချင်း” ေိုယ်စားလှယ်

ရနရာြျားအား ြရေေးနှင့် စစ်ေိုင်းတိုင်းနှင့် ရခိုင်မပည်

နယ်ြျားတေင် ခေဲရဝသတ်ြှတ်ရပးခဲ့သည်။၄၂ နှိုင်းယှဉ်

ကေည့်လျှင် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးအုပ်စုခေဲြျားအား ေိုယ်

စားလှယ်ရနရာြျား ရပးခဲ့ရသာ အမခားနယ်ရမြြျား ရှိ

သည်။ ဥပြာ- သန်းရခါင်စာရင်းတေင် ရှြ်းလူြျ ိုး အုပ်စုခေဲ

ြျားအမဖစ် ြှားယေင်းစော စာရင်းသေင်းခံခဲ့ရရသာ ရှြ်းမပည်

နယ်ရှိ အာခါနှင့် လားဟူ လူြျ ိုးြျား နှစ်ြျ ိုးစလုံး ရရှိ

သည်။ အလားတူ ရရှ့ရနာေ်ြညီြှုြျား အရနမဖင့် ေချင်

မပည်နယ်တေင် ယခင် အုပ်စုခေဲတစ်ခုအမဖစ် လီေူးလူြျ ိုး

အားစာရင်းသေင်းခဲ့ရသာ်လည်း ေချင်နှင့် လီေူး လူြျ ိုး

နှစ်ြျ ိုးလုံးအတေေ်  ရှြ်းမပည်နယ်တေင် တိုင်းရင်းသား

ရရးရာဝန်ကေီး ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား သတ်ြှတ်ရပး

ွားမခင်း ြျား ရှိသည်။ ွ ို့အတူ တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးြျား 

စုရပါင်းပါဝင်ငပီး အချင်းချင်းေေ်စပ်ရနရသာ အုပ်စု

အကေား လူဦးရရအြျားစုမဖစ်ရသာ ေရင်နီဟု လူသိြျား

သည့်ေယားလူြျ ိုးြှာ  နယ်နြိတ်တစ်ခုလုံးနှင့် လူြျ ိုး

အုပ်စု၏ဝိရသသ လေ္ခဏာြျားအား အွင်မြင်ြှားစော 

သတ်ြှတ်မခင်းခံရသည်။၄၃ တစ်ချနိ်တည်းတေင် လူြျားစု 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးအုပ်စု တစ်စုမဖစ်သည့် ရိုဟင်ဂျာ 

၏သရုပ်လေ္ခဏာအား အစိုးရြှ လုံး၀အသိအြှတ်မပု

မခင်းြရှိရပ။ ( “ရိုဟင်ဂျာ ြဲရပးခေင့်အား ေန့်သတ်ွား

မခင်း” တေင်ကေည့်ပါ။)

 ွိုရရှ့ရနာေ်ြညီညေတ်ြှုြျား ရဖာ်မပချေ်အရ 

မြန်ြာနိုင်ငံတေင် ရမဖရှင်းရခေ်ရသာ တိုင်းရင်းသား 

လူြျ ိုးရရးနှင့် ေိုယ်ပိုင်လေ္ခဏာ ေိစ္စရပ်ြျားြှာ ြတူ

ညီရသာရေေးရနေးြှုနှင့် အသစ်ရသာ ချည်းေပ်ပုံနည်း

လြ်းြျား လိုအပ်ခဲ့သည်ြှာ ကောငပီမဖစ်သည်။ UEC ရမပာ

ကေားချေ်အရ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုြှု

အတေေ် စံသတ်ြှတ်ချေ်ြျား မပည့်ြီရန်ြှာ လူဝင်ြှု

ကေီးကေပ်ရရးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဌာန အရာရှိြျား၏ 

တာဝန်မဖစ်သည်။၄၄ သို့ရသာ် အဓိေမဖစ်ရသာ တိုင်းမပည် 

အဖေ်ဖေ်ြှ ခခတ်ချုံေျြှုအတေေ် နိုင်ငံရရးအေျပ်

အတည်းေို ရမဖရှင်းရန် ဤသည်ြှာ ြည်သို့ြျှ လုံ

ရလာေ်လိြ့်ြည် ြဟုတ်ရပ။ 

 ွို့မပင် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး နိုင်ငံရရးေိုင်ရာ 

စိန်ရခါ်ြှုြျားသည် အစိုးရအဝန်းအဝိုင်းတေင် ရယေုယျ 

အားမဖင့် အေိုမပုကေသည့် နည်းလြ်းြျားြှာ အမငင်းပေား

ဖေယ်ရာလေ်ရတေ့ေျေျ မဖစ်နိုင်ဖေယ်ြရှိေဲ ရမြမပင်တေင် 

အရာရရာေ်ြည်ြဟုတ်ရကောင်းြှာ အရရးကေီးအရလး

ွားရြည် မဖစ်သည်။  တိုင်းရင်းသားလေ်နေ်ေိုင် 

အဖေဲ့အစည်းြျား၊ နိုင်ငံရရးပါတီြျား၊ ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်

ခေင့်ရ ရဒသြျားနှင့် တိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်ကေီးြျား၏ 

တန်မပန် လှုပ်ရှားြှုြျားအရနမဖင့် (သေ်ေိုင်ရာ အုပ်စုခေဲ

ြျားမဖင့် ေေ်စပ်ရသာ) လူြျ ိုး ၂၀ ဝန်းေျင်ြှာ ြရမပာင်း

လဲေဲ အလေန်ခိုင်ြာစော ေေ်လေ်တည်ရှိရနငပီး ွို

အဓိေ ဝိရသသသရုပ်လေ္ခဏာြျားြှ  တိုင်းရင်းသား

ရခါင်းရောင်ြျား ယုံကေည်သည်ြှာ နိုင်ငံရရးအရ အရမဖ

ြျားရှာရဖေလ(နိုင်) သင့်သည်။၄၅ ဤသည်ြှာ ရယေုယျ

အားမဖင့် NCA ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားေိုင်ရာ 

နိုင်ငံရရး ြူရောင်ြျားလည်း မဖစ်ငပီး ၂၁ ရာစု ပင်လုံ

ညီလာခံြှတစ်ေင့် မပည်ရွာင်စု ငငိြ်းချြ်းရရး သရော

တူညီြှုစာချုပ်အား ကေိုးပြ်းမခင်း မဖစ်သည်။ 

 အချုပ်အားမဖင့် ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရရဒသြျား 

နှင့်တိုင်းရင်းသားရရးရာ ဝန်ကေီးြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံ

၏နိုင်ငံရရး အခင်းအေျင်း၌ သတ်ြှတ်ြှု ပုံစံသစ်ြျား

အားရဖာ်ရောင်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ် ၎င်းတို့ြှာ လိုအပ်

ရသာအရမခခရံမပာင်းလြဲှုြျားအတေေ ်ေိငုတ်ေယရ်မဖရငှ်း

နိုင်မခင်း ြရှိရပ။ လေတ်လပ်ရရး ရငပီးချနိ်ြှစ၍ နိုင်ငံရရး 

ရခတ်ောလြျား အားလုံးတေင် လူွုအားလုံးအတေေ် 

ဒီြိုေရရစီ၊ ေိုယ်စားမပုြှုနှင့် အခေင့်အရရးြျားအား 

အြှန်တေယ် အာြခံြှုရှိရသာ စစ်ြှန်သည့် မပည်ရွာင်

စုတစ်ရပ်အား တည်ရောေ်ရန် စိန်ရခါ်ြှုြျား ေေ်လေ် 

တည်ရှိရနေဲမဖစ်သည်။ 
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တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး နိုင်ငံရရးပါတီ အခင်းအေျင်း

 လတ်တရလာ ရပါင်းစည်းမခင်းြျား ရိှရသာ်လည်း 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျား အြျားအမပား ေေ်လေ် 

ေျန်ရှိေဲမဖစ်သည်။ ၎င်းတို့ြှာ လာြည့်ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားအတေေ် ြှတ်ပုံတင်ွားရသာ ပါတီအားလုံး၏ 

အြျားစု (စုစုရပါင်း ၉၄ ပါတီ အနေ် ၅၅ ပါတီ) မဖစ်

သည် (ပုံစံေေေ်-၃ တေင်ကေည့်ပါ)။ ွိုပါတီအြျားစုြှာ 

ေန္ဒြဲရပးသူြျားအကေား ရရပန်းစားြှု ြရှိမခင်းရကောင့်

ရသာ်လည်းရောင်း သို့ြဟုတ် ြဲေန္ဒနယ်ြျား အနှံ့

အမပားတေင် ပွဝီနယ်ရမြအရ မပန့်ေျဲရနရသာ သ့ုိြဟုတ် 

လူဦးရရနည်းရနရသာ လူြျ ိုးြျားအား ေိုယ်စားမပုမခင်း

ရကောင့်ရသာ်လည်းရောင်း၊ ွိုအရကောင်းမပချေ် နှစ်

ချေ်ွဲြှ တစ်ချေ်ရကောင့် ြည်သည့်ေိုယ်စားလှယ်

ရနရာြျှ အနိုင်ရရှိနိုင်ဖေယ် ြရှိရပ။ ရအာေ်တေင် ရဖာ်မပ

ွားရသာ ဇယားတေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား၌ 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး အရမခမပုပါတီြျား၏ အနိုင်ရရှိြှု 

နှုန်းြျားအား ရဖာ်မပွားမခင်း မဖစ်သည်။

အနိုင်ရရှိခဲ့ရသာ 
ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား

(၂၀၁၅ ခုနှစ်- မပည်ရွာင်စု 
နှင့် မပည်နယ်/ 

တိုင်းရဒသကေီး)  

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး 
နိုင်ငံရရး ပါတီြျား 

အရရအတေေ်

ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ 
သုည။ 

၄၀ ပါတီ

၁ ရနရာ ၇ ပါတီ

၂-၃ ရနရာ ၅ ပါတီ

၄-၁၀ ရနရာ ၄ ပါတီ

၁၁ ရနရာ အွေ် ၃ ပါတီ (ANP၊ 
SNLD၊ TNP) 

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၌ NLD ြှာ တိုင်းရင်းသားမပည်နယ် 

ခုနစ်ခုအနေ် နှစ်မပည်နယ်၏ ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျား

တေင်သာ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာအြျားစုအား ရှုံးနိြ့်ခဲ့ငပီး 

တိုင်းရဒသကေီး ခုနစ်တိုင်း၏ ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျား 

အားလုံးတေင် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား အြျားစုေို 

အမပတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ွိုရှုံးနိြ့်ခဲ့ရသာ ခခင်း

ချေ်မပည်နယ် နှစ်ခုြှာ ရခိုင်မပည်နယ်နှင့် ရှြ်းမပည်နယ်

ြျားမဖစ်သည်။

• ရခိုင်မပည်နယ်တေင် မပည်နယ် ဥပရဒမပုရရးလွှတ်

 ရတာ်၌ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၉ ရနရာ (၂၆ ရာခိုင်

 နှုန်း) ရရှိခဲ့ရသာ NLD နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ANP ြှာ 

၃၅ ရနရာ အနေ် ၂၃ ရနရာ (၆၆ ရာခိုင်နှုန်း) အား 

 အနိုင်ရခဲ့သည်။၄၆ သို့ရသာ် တပ်ြရတာ်ြှ ခန့်အပ်သူ

 ြျားအတေေ် ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၁၂ ရနရာအား 

 ကေိုတင် ွည့်သေင်းွားခဲ့ငပီမဖစ်၍ ANP ြှာရနရာ

 အြျားစုရရှိရန် အနည်းငယ်သာ ရလျာ့ခဲ့သည်။ 

ွို့မပင် ရခိုင်မပည်နယ် ရင်ေိုင်ရနရြှုြျားြှာ  မပည်

 နယ ်ဥပရဒမပုရရးလွှတရ်တာြ်ျား တေင ်ဥပရဒမပုရရး 

အာဏာြှာ လေတ်လပ်၍ အြှီအခိုေင်းြှု အနည်း

 ငယသ်ာရှငိပီး သြ္မတ ဦးွငရ်ေျာြ် ှအနိငုရ်လနူည်း

 စု NLDြှ  မပည်နယ်ဝန်ကေီးချုပ် သာြေ မပည်နယ်

 အတေေ် အုပ်ချုပ်ရရးပိုင်းအား ခန့်အပ်ရန် ၎င်း၏ 

 ဖေဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရဒအရ အွူးလုပ်ပိုင်ခေင့်အာ

 ဏာအား အသုံးမပုခဲ့သည်။ ွိုလုပ်ရောင်ချေ်၏ 

 ရလဒ်ြှာ နယ်ရမြအတေင်း ပိုြိုေိုးရေားရသာ အုံကေြှု

 ြျားမဖစ်ခဲ့သည်။၄၇

• ရှြ်းမပည်နယ်တေင် ြည်သည့်ပါတီြျှ ေိုယ်စားလှယ်

 ရနရာအြျားစုအား အနိုင်ြရရှိခဲ့ရပ။ စုစုရပါင်း ရရေး

 ချယ်ခဲ့ရသာ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၁၀၃ ရနရာ 

အနေ် မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီြှာ ၃၃ ရနရာ (၃၂ ရာခိုင်

 နှုန်း) မဖင့် ၂၅ ရနရာ (၂၄ ရာခိုင်နှုန်း) ရရှိရသာ 

SNLD နှင့် ၂၃ ရနရာ (၂၂ ရာခိုင်နှုန်း) ရရှိရသာ NLD 

တို့ွေ် အသာရရှိခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး 

ပါတီငယ်ြျားြှာ အားလုံးစုရပါင်းလျှင် ၂၁ ရနရာ ရရှိ

 ခဲ့သည်။၄၈ ဤရလဒ်ြျားြှ ေိုလိုသည်ြှာ ရှြ်းမပည်

 နယ်ဥပရဒမပုရရး လွှတ်ရတာ်ြျားတေင် တပ်ြရတာ်

၂၃



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

 ြှခန့်အပ်ွားသူြျား ၃၄ ဦးမဖင့် အကေီးေုံးအုပ်စု 

မဖစ်ခဲ့ရသာ်လည်း မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီမဖင့် ရပါင်းခဲ့

 လျှင်ရတာင် အြျားစု ရနရာြရရှိရပ။ ရခိုင်မပည်

 နယ်ေဲ့သို့ပင် သြ္မတ ဦးွင်ရေျာ်ြှ မပည်နယ် အုပ်

 ချုပ်ရရးပိုင်း နှင့် ဝန်ကေီး ချုပ်အား ခန့်အပ်ရန် ၎င်း၏ 

ဖေဲ့စည်းပုံအရ အွူးလုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာအား အသုံး

 မပုခဲ့သည်။ ရေးဖယ်ကေဉ်ြှု သရောတရားအား 

 ေေ်လေ်ပံ့ပိုးရနြှုြျားြှာ အချ ို့ရသာ ြဲေန္ဒနယ်

 ြျားတေင် မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီြှ အမခားပါတီြျားနှင့် 

 ယှဉ်လျှင် စေြ်းရောင်နိုင်ြှု အားရောင်းမခင်းြှာ 

ရဒသခံလူွု ပံ့ပိုးြှုြျားရကောင့် ြဟုတ်ေဲ အစိုးရ 

 တပ်စုြျား သာြေ တပ်ြရတာ်ြှ ပံ့ပိုးရပးရသာ 

 မပည်သူ့စစ် ရခါင်းရောင်ြျား၏ ပံ့ပိုးရပးြှုြျား

 ရကောင့်မဖစ်သည် (“တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးေိုယ်စား

 မပုမခင်းနှင့် ေန္ဒြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ” တေင် ကေည့်

 ပါ)။၄၉  

 ဤအတိတ်သြိုင်းြျားြှ ညွှန်မပသေဲ့သို့ ပါတီ

ြျားရပါင်းစည်းမခင်းအားမဖင့် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ပါတီ

ြျားြှ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား ပိုြိုအနိုင်ရရှိရန် အခေင့်

အရရးြျားအား ပံ့ပိုးမြှင့်တင်ရပးနိုင်ရသာ်လည်း ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ပါဝင်ယှဉ်ငပိုင်ရသာပါတီ

အြျားစုြှာ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား အနိုင်ရနိုင်ဖေယ် 

ြရှိသလို မပည်နယ်အုပ်ချုပ်ရရးပိုင်းြျားအား ွိန်းချုပ်

နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ပါတီြျားအတေေ် ရသချာ

ရပါေ် လေယ်ေူလာနိုင်ဖေယ်လည်း ြရှိရပ။ ေယားမပည်

နယ်ေဲ့သို့ရသာ အချ ို့အရမခအရနြျားတေင် ရဒသတေင်း 

နိုင်ငံရရးြျားရကောင့် ဖေဲ့စည်းတည်ရောေ်ပုံ အသစ်

ြျားြှာ ြဲရပးမခင်းေိုင်ရာ သေ်ရရာေ်ြှုြျား မဖစ်ရပါ်

လာနိုင်ဖေယ်ရှိသည်။ NLD ၏ ဥပေ္ခာမပုြှုြျားနှင့် အစိုးရ

ြှနိုင်ွေ်စီးနင်းမပုြှုြျားသည် အြျ ိုးသားရရး ရပ်တည်

ချေ်ြျားအား ပိုြိုနေ်ရှိုင်းကေီးွေားလာရစသည်။ နိုင်ငံ

ရတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ရအာင်ေန်း၏ 

ရုပ်တုအား မပည်နယ်တေင်း အတင်းအေျပ်ရောေ်လုပ်

ခဲ့မခင်းြှာ မပည်သူအြျား ေန့်ေေေ်မခင်း၏ အရမခခံ ရင်း

မြစ်တစ်ခု မဖစ်ခဲ့သည်။၅၀

 ရှြ်းမပည်နယ်တေင်လည်း ြဲြသာြှုြျားအား 

ရလျှာ့ချနိုင်ရန်အတေေ် ြဲရုံြျားအား တပ်ြရတာ် အရမခ

စိုေ်စခန်းြျား၏ အရဝးတေင် ရရေ့ရမပာင်းွားခဲ့လျှင် 

မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီအရနမဖင့် တစ်ဖန်ွိပ်ေုံးသို့ ရရာေ်

လာနိုင်ဖေယ် ြရှိရပ။၅၁ PNO ြှ မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီမဖင့် 

“ြယှဉ်ငပိုင်ရရး” သရောတူညီြှုအား ဖျေ်သိြ်းမခင်းမဖင့် 

မပည်ခိုင်ငဖိုးပါတီအား အချ ို့ရသာ မပည်သူ့စစ်အဖေဲ့ြျားြှ 

ပံ့ပိုးရပးြှု ရလျှာ့ချလာလိြ့်ြည်ေိုရသာ ရဖာ်မပချေ်

ြျားလည်း ရှိရနသည် (“ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ ရဒသ

ြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။ သို့ရသာ် ြဲရပးမခင်းေိုင်ရာ ရပါင်း

စည်းြှုြျား၌ ကေီးြားရသာ ရမပာင်းလဲြှု ြရှိခဲ့လျှင် မဖစ်

နိင်ုဖေယ်ရိှရသာ ရလဒ်ြျားြှာ ရြျှာ်လင့်ွားသည့်အတုိင်း 

ေေ်လေ် ွ ေေ်ရပါ်လာြည်မဖစ်သည် (“တိုင်းရင်းသား

ပါတီြျား၏ ရြျှာ်ြှန်းချေ်ြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။ ၂၀၀၈ 

ခုနှစ် ဖေဲ့စည်းပုံရအာေ်ြှ ရရေးရောေ်ပေဲ တည်ရောေ်ပုံ 

နိုင်ငံရရးြှာ တစ်ြူွူးမခား ေန်းသစ်ရသာ ရမပာင်းလဲြှု

အတေေ် ရဖာ်ရောင်ရန် သို့ြဟုတ် လြ်းဖေင့်ရပးရန် 

ရည်ရေယ်ွားခဲ့ရသာ ပုံစံြျားအား သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းရပး

ွားမခင်း ြရှိရပ။ 

 ြည်သည့်အတေေ်ရကောင့် တိုင်းရင်းသားပါတီ 

အြျားအမပား ေေ်လေ်တည်ရှိရနငပီး ရရေးရောေ်ပေဲ 

ြျားတေင် ဝင်ရရာေ်ယှဉ်ငပိုင်ပါသနည်း။ အြျ ိုးသား

အေင့်နှင့် မပည်နယ်/တိုင်း ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျား 

ေိုယ်စားမပုမခင်း ရှုရွာင့်ြှ ကေည့်လျှင် ွိုပါတီြျား 

အြျားစု ရနရာရရန်အတေေ် အရကောင်းတရားအနည်း

ငယ်သာရှိသည်။ သို့ရသာ် ေျယ်မပန့်ရသာ အြျ ိုးသား

နိုင်ငံရရး အခင်းအေျင်းတေင် တိုင်းရင်းသားပါတီြျားြှာ 

ေိုယ်စားလှယ် ရနရာြျား အနိုင်ရရှိမခင်းြျား ရှိသည်။ 

အမခားနိုင်ငံအြျားအမပားတေင်လည်း ြတူေေဲမပားရသာ 

တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးြျားရှိသည်။ သို့ရသာ် တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုးေိုင်ရာ နိုင်ငံရရးအခင်းအေျင်း၌ ဤစိန်ရခါ်ြှု

ြျားြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတေင် အလေန်အမြစ်တေယ်ရနခဲ့သည်။ 

စစ်အုပ်ချုပ်ြှုရအာေ် ရာစုနှစ်တစ်ဝေ်ရေျာ်အတေင်း 

ဗြာလူြျ ိုး ြဟုတ်ရသာ တုိင်းရင်းသားေုိယ်ပုိင်လေ္ခဏာ
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ြျားအား ွုတ်ရဖာ်မပသရာတေင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံခဲ့ရ

သည်။ သို့ရသာ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုင်ငံရရး အသေင်ေူးရမပာင်း

ချနိ်ြှစ၍ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေိုယ်ပိုင်လေ္ခဏာြျား 

အားမြှင့်တင်မခင်းနှင့် ွ ုတ်ရဖာ်ရမပာမခင်းြျားြှာ အသစ်

တဖန် မပန်လည်၍ တစ်ဟုန်ွိုးမြင့်တေ်ခဲ့သည်။ 

 ွို့ရနာေ် ယခုအချနိ်တေင် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး 

ပါတီအြျားအမပားြှာ အြျ ိုးသားအေင့်ြျား၌ ေိုယ်စား

မပုြှုြျားအတေေ် ကေိုးစားရနမခင်းြှာ အံ့ကသစရာြရှိရပ။ 

အဓိေစိတ်ဓာတ်လှုံ့ရော်ရပးြှု တေန်းအားြှာ ရေးဖယ်

ကေဉ်ခံရြှုနှင့် ပတ်သေ်၍ စိုးရိြ်ပူပန်ြှုြျားမဖစ်သည်။ 

၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံနှင့် ငငိြ်းချြ်းရရး စေားဝိုင်းြျား

ြှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အား အလားအလာရှိရသာရမပာင်းလဲြှု

ြျားအတေေ် အဓိေေျရသာ နှစ်တစ်နှစ်အမဖစ် သတိြူ

ရစရန် အရှိန်မြှင့်တင်လျေ်ရှိသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့

စည်းပုံအရမခခံဥပရဒြှာလည်း ေိုယ်စားလှယ်ရနရာ

ြျား အနိုင်ရရှိမခင်းြျားအတေေ်သာြေ နယ်နိြိတ်

ေိုင်ရာ အသိအြှတ်မပုမခင်းြျား ရရှိရန် လုံရလာေ်ရသာ

လူဦးရရ အရရအတေေ်ြျားအား သေ်ရသမပမခင်းမဖင့် 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး လှုပ်ရှားြှုြျားအား ဖေဲ့စည်းလုပ်

ရောင်ရန် တေန်းအားရပးလျေ်ရှိသည် (“တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုး ေိုယ်စားမပုမခင်းနှင့် ေန္ဒြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ” 

တေင်ကေည့်ပါ)။ 

 ွပ်တူအရရးကေီးသည်ြှာ နိုင်ငံရရးပါတီြျား 

ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတေေ် တရားဝင် 

မဖစ်ရစရန် သို့ြဟုတ် ခေင့်မပုချေ်ရရှိရန်ြှာ ရရေးရောေ်ပေဲ

ဥပရဒြျား လိုအပ်သည်။ ပါတီြျားြှာ အနည်းေုံး ေိုယ်

စားလှယ် ရနရာသုံးရနရာ၌ ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းြျား

အားယှဉ်ငပိုင် အရရေးခံရန် ြတင်သေင်းနိုင်ခဲ့လျှင် UEC ြှ 

၎င်းတို့ ြှတ်ပုံတင်ွားြှုအား ဖျေ်သိြ်းြည်မဖစ်သည်။ 

ငြိုအြျ ိုးသား ဒီြိုေရရစီပါတီ၏ ရမပာရရးေိုခေင့်ရှိသူ

တစ်ဦးြှ “ေျွန်ရတာ်တို့ နိုင်ငံရရးပါတီ ေေ်လေ်ရှိ

ရနြယ်ေိုရင် ေျွန်ရတာ်တို့လူြျ ိုးအတေေ် ေျွန်ရတာ်တို့ 

ေူညီပံ့ပိုးြှုရတေ လုပ်ရောင်နိုင်ြယ်” ဟု ရမပာကေားခဲ့

သည်။၅၂ ြဲရပးခေင့် အခေင့်အရရးေို ၎င်းတို့အား ြရပးေဲ 

လူဦးရရအား ြှန်ေန်စော ြရဖာ်မပနိုင်ြှုအတေေ် စိုးရိြ်ရန

သည့် ရှြ်းနီ (တိုင်းလျန်) ရခါင်းရောင်ြျားြှာလည်း 

တူညီရသာစိန်ရခါ်ြှုအား ကေုံရတေ့ရနသည်။၅၃ ရိုးရှင်း

စောရမပာရလျှင် ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် ပါဝင်ရနမခင်းြှာ 

ရေးဖယက်ေဉခ်ံွ ားရရသာ အပုစ်ြုျားအတေေ ်ေိယုပ်ိငု်

လေ္ခဏာအား ရဖာ်မပရနမခင်း တစ်ခုအမဖစ် ရတေ့မြင်

နိုင်သည်။ 

 သို့ရသာ် မြန်ြာနိုင်ငံတေင် ြူစလင်လူြှုအသိုင်း

အဝိုင်းြျားွေ် ြည်သူြျှ ခေဲမခားေေ်ေံြှုြျားအား 

ခံစားရမခင်း ြရှိရပ (“ရိုဟင်ဂျာ ြဲရပးခေင့် ေန့်သတ်ွား

မခင်း” တေင်ကေည့်ပါ)။ အဓိေ အေျပ်အတည်း မဖစ်ရသာ

အချေ်ြှာ ရခိုင်မပည်နယ်တေင် မဖစ်လိြ့်ြည်။ ပဋိပေ္ခ

ြျားေေ်လေ်မဖစ်ပေားရနသေဲ့သို့ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် 

အမခားတုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး အုပ်စုြျားအရပါ် သေ်ရရာေ်

ွိခိုေ်ြှုြျားရှိငပီး ရရေးရောေ်ပေဲ ဖျေ်သိြ်းြှုြျားြှာ 

မပည်နယ်ရမြာေ်ပိုင်း နယ်ရမြြျားတေင် ရသချာရနငပီမဖစ်

သည် (“ပဋိပေ္ခနှင့် ဖျေ်သိြ်းြှုြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။ 

သို့ရသာ် ဤသည်ြှာ ရိုဟင်ဂျာ လူဦးရရ တစ်ခုတည်း

အားပိတ်ပင်တားေီးမခင်း ြဟုတ်ရပ။ အမခား ြူစလင်

ြျားြှာ တူညီရသာ ရရေးရောေ်ပေဲေိုင်ရာ ဖိအားြျား

အားခံစားရသည်။ ွိုအွဲတေင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်

စာရင်း၌ “တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး” တစ်ြျ ိုးအမဖစ် တရား

ဝင်အသိအြှတ်မပုခံခဲ့ရသည့် တစ်ခုတည်းရသာ ြူစလင် 

အြျားစုအုပ်စုမဖစ်သည့် ရခိုင်မပည်နယ်ရှိ ေြန်လူြျ ိုး 

လူြှုအသိုင်းအဝိုင်းလည်း အပါအဝင်မဖစ်သည်။ ေြန်

တိုင်းရင်းသားတိုးတေ်ရရးပါတီ ရခါင်းရောင်တစ်ဦး 

ရမပာကေားချေ်အရ “ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ ပါတီေေ်

လေ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတေေ် အနည်းေုံး ေိုယ်စားလှယ်

ရလာင်းသုံးဦးေို ရရေးရောေ်ပေဲြှာ ေိုယ်စားမပုအရရေး

ခံရစဖို့ လိုအပ်တယ်”။၅၄ 

 ေြန် မပည်သူြျားအတေေ် အနာဂတ်ြှာ အလေန်

ရသချာြှု ြရှိရပ။ တိုေ်ပေဲြျား ေေ်လေ်မဖစ်ပေား ရန
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သည်နှင့်အြျှ ေြန်တိုင်းရင်းသား တိုးတေ်ရရးပါတီ 

ြှာရခိုင်မပည်နယ်ရှိ ၎င်းတို့ တိုင်းရင်းသား ေိုင်ရာနယ်

ရမြြျား အြျားအမပားတေင် ြဲေေယ်စည်းရုံးြှုြျား ြည်သို့

ြျှလုပ်ရောင် နိုင်မခင်း ြရှိရပ။ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါြှာ 

လည်းပါတီ၏ အခေ်အခဲြျားေို ွပ်ြံ၍သာ တိုးရစ

ခဲ့သည်။ ွိုအစား ေြန်ဒုေ္ခသည် အြျားအမပား ရရှေ့

ရမပာင်း ရနွိုင်ခဲ့ရသာ ရန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး၌ ၎င်းတို့ 

ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ငါးဦးအနေ် သုံးဦးြှာ ဝင်ရရာေ် 

ယှဉ်ငပိုင်ြည်မဖစ်သည်။ ရလဒ်ြှာ နိုင်ငံရရး ဝိရရာဓိ

တစခ်မုဖစလ်ျေရ်ှသိည။် ေြနလ်ြူျ ိုး ေိယုပ်ိငုလ်ေ္ခဏာ

ြှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြဲစာရေေ်ြျားရပါ်တေင် မြင်ရြည်မဖစ်

သည်။ သို့ရသာ် ေြန်လူြျ ိုးြျားြှာ ၎င်းတို့ဇာတိရမြ

တေင်အဓိပ္ပာယ် မပည့်ဝရသာ ေိုယ်စားမပုြှုြျားအတေေ် 

အလေန်ရဝးေောြည်မဖစ်သည်။ ဤသည်ြှာ နိုင်ငံရှိအမခား 

ရေးဖယ်ကေဉ်ခံရရသာ လူြျ ိုးြျား အြျားအမပားလည်း 

ယခုကေုံရတေ့ရနရသည့် အေျပ်အတည်း မဖစ်သည်။

(“ရနရပ်စေန့်ခောရမခင်းနှင့် ရရေ့ရမပာင်းရနွိုင်မခင်း” တေင်

ကေည့်ပါ)

ပုံစံေေေ် ၃ - 

ြှတ်ပုံတင်ွားခဲ့ရသာ နိုင်ငံရရးပါတီ ၉၄ ပါတီအားလုံး၏ စာရင်း (တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု 

ပါတီြျား အား စာလုံးနေ်မဖင့် ရဖာ်မပွားသည်) 

၈၈ ြျ ိုးေေ် ဒီြိုေရရစီပါတီ

၈၈ြျ ိုးေေ်ရေျာင်းသားလူငယ်ြျား 

(မပည်ရွာင်စု မြန်ြာနိုင်ငံ)

အာခါ အြျ ိုးသားဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ 

မြန်ြာနိုင်ငံ အလုပ်သြား လယ်သြား 

ြဟာြိတ်ပါတီ၁

ရခိုင့် ဦးရောင်ပါတ၁ီ

ရခိုင် ဒီြိုေရရစီ အဖေဲ့ချုပ၂်

ရခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ

အရှိုချင်း အြျ ိုးသားပါတီ

ဗြာ မပည်သူ့ပါတီ

ချင်းဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ၁်

ချင်းအြျ ိုးသားပါတီ၁

ဓနု တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား ဒီြိုေရရစီ ပါတီ

ဓနုတိုင်းရင်းသားြျားအဖေဲ့ချုပ်ပါတီ

ွားဝယ်တိုင်းရင်းသားြျားပါတီ

ဒီြိုေရရစီ နှင့် လူ့အခေင့်အရရးြျား ပါတီ

ဒီြိုေရရစီ နှင့် ငငိြ်းချြ်းရရး ပါတီ

ဒီြိုေရေ်တစ် ပါတီ (မြန်ြာ)

လူ့ရောင်သစ် ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

အြျ ိုးသား နိုင်ငံရရးဒီြိုေရေ်တစ်ပါတ၁ီ

ဒိုင်းနေ်လူြျ ိုးစု ဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား ဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

ဖယ်ဒရယ်မပည်ရွာင်စုပါတီ

လြ်းမပကေယ်ပါတီ

အင်းအြျ ိုးသားဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

အင်းတိုင်းရင်းသား အဖေဲ့ချုပ်ပါတ၁ီ

ေချင်အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီေေန်ဂရေ်ပါတီ

ေချင်အြျ ိုးသားပါတီ၁

ေချင်မပည်နယ် မပည်သူ့ပါတ၁ီ

ေြန်တိုင်းရင်းသားတိုးတေ်ရရးပါတီ

ေယားမပည်နယ် ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတ၁ီ

ေယန်းအြျ ိုးသားပါတီ

ေရင်အြျ ိုးသားဒီြိုေရေ်တစ်ပါတ၁ီ

ေရင်အြျ ိုးသားပါတီ

ေရင် မပည်သူ့ပါတီ

ခြီအြျ ိုးသားဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

ခူြီး အြျ ိုးသားပါတီ

ေိုးေန့်ဒီြိုေရရစီနှင့် ညီညေတ်ရရးပါတီ

လားဟူအြျ ိုးသားဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

၂၆
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ရလာ်ရဝါ်အြျ ိုးသားညီညေတ်ရရးနှင့် 

ဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

လီေူး အြျ ိုးသားဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

ရခတ်သစ် မပည်သူ့ပါတီ

ြေန်အြျ ိုးသားပါတီ၁

ငြိုအြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီပါတီ

ငြိုတိုင်းရင်းသားဖေံ့ငဖိုးရရးပါတီ 

ငြိုတိုင်းရင်းသားြျားပါတီ

မြန်ြာ့ လူရောင်သစ်ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

မြန်ြာနိုင်ငံရတာင်သူလယ်သြား 

ဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

မြန်ြာအြျ ိုးသားေေန်ဂရေ်ပါတီ

မြန်ြာနိုင်ငံရတာင်သူလယ်သြားအလုပ်သြား 

မပည်သူ့ ပါတီ

မြန်ြာမပည်သူ့ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတ၁ီ

နာဂအြျ ိုးသားပါတီ၁

အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီအင်အားစု

အြျ ိုးသားဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရး ဒီြိုေရေ်တစ် 

ပါတီ

အြျ ိုးသားဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးနှင့် 

ငငိြ်းချြ်းရရးပါတီ

အြျ ိုးသားတိုးတေ်ရရးပါတီ

အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ်

အြျ ိုးသားနိုင်ငံရရးြဟာြိတ်အဖေဲ့

အြျ ိုးသားတိုးတေ်မြင့်ြားရရးပါတီ

အြျ ိုးသားညီညေတ်ရရးေေန်ဂရေ်ပါတီ

အြျ ိုးသားညီညေတ်ရသာဒီြိုေရေ်တစ်ပါတ၁ီ

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညေတ်ရရးပါတီ

ဒီြိုေရရစီပါတီသစ် (ေချင်)၁

ရခတ်သစ်မပည်ရွာင်စုပါတီ

အြျ ိုးသားဒီြိုေရရစီပါတီသစ်

လူ့ရောင်သစ်ပါတီ

ပအိုဝ်းအြျ ိုးသားအဖေဲ့ချုပ်

ြတူေေဲမပားမခင်းနှင့် ငငိြ်းချြ်းရရးပါတီ

မပည်သူ့ရရှ့ရောင်ပါတ၁ီ

မပည်သူ့အင်အားပါတ၁ီ

ဖလုံ-စရဝါ်ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

အလုပ်သြားမပည်သူ့ပါတ၁ီ

မပည်သူ့အေျ ိုးမပုရေျာင်းသားြျားဒီြိုေရရစီပါတီ

ရခိုင်မပည်နယ်အြျ ိုးသားအင်အားစုပါတီ

ရှြ်းတိုင်းရင်းသားြျားဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

ရှြ်းတိုင်းရင်းသားြျားဒီြိုေရရစီအဖေဲ့ချုပ်

ရှြ်းမပည်နယ်ေိုးေန့်ဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

ရှြ်းနီ (တိုင်းလျန်) ရသေးစည်းညီညေတ်ရရးပါတီ

တအာင်း(ပရလာင်) အြျ ိုးသားပါတီ

တိုင်းလိုင် (ရှြ်းနီ) အြျ ိုးသားဖေံ့ငဖိုးတိုးတေ်ရရးပါတီ

လူွုပါတီ

မပည်သူမပည်သားပါတ၁ီ

မပည်ရွာင်စုရောင်းေျ ိုးရောင်ပါတီ၁

မပည်ရွာင်စုမြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားနိုင်ငံရရး 

အဖေဲ့ချုပ်ပါတီ

မပည်ရွာင်စု ပအိုဝ်းအြျ ိုးသားအဖေဲ့ချုပ်

မပည်ရွာင်စု ကေံ့ခိုင်ရရးနှင့်ဖေံ့ငဖိုးရရးပါတီ

ညီညေတ်ရသာဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

ညီညေတ်ရသာ တိုင်းရင်းသား လူြျ ိုးြျားဒီြိုေရရစီ 

ပါတီ၁

မပည်ရွာင်စုလယ်သြား၊အလုပ်သြားအင်အားစုပါတီ

၀ အြျ ိုးသားပါတီ၁

အြျ ိုးသြီးပါတီ (ြေန်)

ဝံသာနုဒီြိုေရေ်တစ်ပါတီ

အရမခခံလူတန်းစားေ၀ မြင့်ြားရရးပါတီ

ဇိုတိုင်းရင်းသားရဒသဖေံ့ငဖိုးရရးပါတီ

ဇိုြီ ဒီြိုေရရစီေေန်ဂရေ်ပါတီ

၁ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြှစတင်၍ ြှတ်ပုံတင်ခဲ့ရသာ နိုင်ငံရရးပါတီ
၂ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတေင်မပန်လည်ြှတ်ပုံတင်ခဲ့ရသာပါတီ 
 (ရခိုင်အြျ ိုးသားပါတီြှ မပန်လည်ခေဲွေေ်ငပီးရနာေ်ပိုင်း)

၂၇
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ခ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားအတေေ် 
အဓိေ ေိစ္စရပ်ြျား

ပဋိပေ္ခနှင့် ဖျေ်သိြ်းြှုြျား

 ရရေးရောေ်ပေဥဲပရဒြျားြှ လံုခခုံရရးအရကောင်း

မပချေ်ြျားအတေေ် ြဲေန္ဒနယ်တစ်ခုလုံး သို့ြဟုတ် 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား ြဲရပးမခင်းအတေေ် ဖျေ်သိြ်းနိုင်

ရန် ခေင့်မပုွားသည်။၅၅ လေ်ရတေ့တေင် ဖျေ်သိြ်းြှု ေုံး

မဖတ်ချေ်ြျားအတေေ် အသုံးမပုသည့် အဓိေစံနှုန်းနှစ်ခု

ြှာ -

• သီးသန့်ရနရာတစ်ခုတေင် ြဲေန္ဒရှင်စာရင်းအား စု

 ရောင်းရန်နှင့် ရဖာ်မပရန် မဖစ်နိုင်ရချ ရှိ ြရှိ။ (UEC ြှ 

လေ်လှြ်းြှီနိုင်ြှု စဉ်းစားချေ်အား ေုံးမဖတ်သည်)

• ရရေးရောေ်ပေဲ ရော်ြရှင်ခေဲြျားြှ ရရေးရောေ်ပေဲ

 ြျားအား မပင်ေင်ရန်နှင့် စီြံခန့်ခေဲရန် လေတ်လပ်စော 

သေားလာနိုင်ြှု ရှိ ြရှိ။ (အရမခခံအားမဖင့် လုံခခုံရရး 

ေိုင်ရာ စဉ်းစားချေ်အား တပ်ြရတာ်ြှ ေုံးမဖတ်ငပီး 

 လူဝန်ြှုကေီးကေပ်ရရးဝန်ကေီးဌာနြှ UEC သို့ ေေ်

 သေယ်ရမပာကေားသည်)။ 

 အရစာပိုင်း ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်

ပေဲြျားတေင် UEC ြှ ြဲရပးမခင်း ြမပုလုပ်ြည့် ရနရာြျား 

(ြဲေန္ဒနယ်ြျားတစ်ခုလုံးနှင့် ြဲေန္ဒနယ်ြျား၏ တစ်စိတ်

တစ်ပိုင်းြျား)၊ နယ်ရမြစာရင်းြျားအား ရရေးရောေ်ပေဲ

ရေ်ြတိုင်ြှီ ရေ်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ရစာ၍ အသိရပး

ရကေညာချေ်ြျားအား ွုတ်မပန်ခဲ့သည်။၅၆ အပစ်ခတ်

ရပ်စဲွားရသာ ရှြ်းမပည်နယ် အရရှ့ပိုင်းရှိ UWSP နှင့် 

ေရင်မပည်နယ် ရမြာေ်ပိုင်းရှိ ေရင်အြျ ိုးသားအစည်း

အရုံး (KNU) တို့ြှ  စီြံအုပ်ချုပ်ရသာ နယ်နိြိတ်ြျား၊ 

သို့ြဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး လူဦးရရ အဓိေအြျား

ေုံးရှိရသာ မပည်နယ်ြျား အွူးသမဖင့် ေချင်၊ ေရင်နှင့် 

ရှြ်းမပည်နယ်တို့ရှိ လုံခခုံြှုြရှိရသာ (သို့) ပဋိပေ္ခ သေ်

ရရာေြ်ှုရှခိဲရ့သာ နယရ်မြြျား အစရှသိည့ ်ရရေးရောေပ်ေဲ

ေိုင်ရာ အာဏာရှိသူြျား လေ်လှြ်းြှီ ြရရာေ်ရှိနိုင်

ရသာရနရာြျားြှာ အြျားေုံး မဖစ်ခဲ့သည်။ စုစုရပါင်း

အရနမဖင့် ေချင်မပည်နယ်ရှိ ၁၁ ငြို့နယ်ြှ ရေျးရောအုပ်စု 

၂၁၁ စု၊ ေရင်မပည်နယ်ရှိ ၇ ငြို့နယ်ြှ ရေျးရောအုပ်စု 

၉၄ စု၊ ပဲခူးတိုင်းရှိ ၂ ငြို့နယ်ြှ ရေျးရောအုပ်စု ၄၁ စု၊ 

ြေန်မပည်နယ်ရှိ ၁ ငြို့နယ်ြှ ရေျးရေားအုပ်စု ၁ စုနှင့် 

ရှြ်းမပည်နယ်ရှိ ၁၀ ငြို့နယ်ြှ ရေျးရောအုပ်စု ၁၀၆ စု 

တို့အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် ရရေးရောေ်ပေဲ လုပ်ရောင်နိုင်ြှု 

ြရှိရကောင်း ရကေညာခဲ့သည်။၅၇ 

 သို့ရသာ် ေုံးမဖတ်ချေ်ချြှုမဖစ်စဉ်ြှာ ပေင့်လင်း

မြင်သာြှု ြရှိခဲ့ရပ။ တပ်ြရတာ် အာဏာပိုင်ြျားြှ လုံခခုံ

ရရးအရမခအရနြျားရကောင့် ြဲရပးမခင်းဖျေ်သိြ်းရန်

ရနရာြျားအား ရော်ြရှင်သို့ အရကောင်းကေားခဲ့သည်။ 

သို့ရသာ် ၎င်းတို့ြှ ေုံးမဖတ်ချေ်အတေေ် အသုံးမပုခဲ့ရသာ 

အရသးစိတ် အရကောင်းမပချေ် သို့ြဟုတ် စံနှုန်းြျားေို 

ွုတ်ရဖာ်ရမပာခဲ့မခင်းြရှိေဲ ေုံးမဖတ်ြှုြျားြှာ လုံခခံရရး 

ွေ်နိုင်ငံရရး စဉ်းစားချေ်ြျား ပိုြိုရှိခဲ့သလား ေိုသည့် 

ရြးခေန်းြျားွေေ်ရပါ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ြှာ UEC ေဏ္ဍ

အရပါ်၌ အတိုေ်အခံပါတီြျား၏ ြဲြသြာြှုြျားအား 

အခိုင်အြာ ရတာင်းေိုရန် ဦးတည်ရစခဲ့သည် (“ေေ်

လိုေ်ြှုြျားရှိသည့် ရရေးရောေ်ပေဲရော်ြရှင်” တေင်ကေည့် 

ပါ)။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် ဖျေ်သိြ်းမခင်းြျားရကောင့် မပည်သူ့

လွှတ်ရတာ်၌ လစ်လပ်ရသာ ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား 

၇ ရနရာနှင့် မပည်နယ်/တိုင်း အေင့်၌ လစ်လပ်ရနရာ 

၁၄ ရနရာ အရမခခံအားမဖင့် အေျ ိုးေေ်မဖစ်ရပါ်ခဲ့ငပီး 

အားလုံးြှာ ရှြ်းမပည်နယ် ဥပရဒမပုရရးလွှတ်ရတာ်တေင် 

မဖစ်သည်။ ရှြ်းမပည်နယ်ြှလေဲ၍ ြည်သည့် အမခား မပည်

နယ်/တိုင်း ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျား သို့ြဟုတ် အွေ် 

လွှတ်ရတာ်တို့တေင် လစ်လပ်ရသာရနရာ ြရှိခဲ့ရပ။ 

 ွိုသို့ရသာ ဖျေ်သိြ်းမခင်းြျားသည် လေ်ရှိ 

ရရေးရောေ်ပေဲ စနစ်ရအာေ်တေင် အွိုေ်အရလျာေ် 

ရြျှာ်လင့်ွားငပီးသားမဖစ်သည်။ ဖျေ်သိြ်းမခင်းြျားြှာ 

ြဲေန္ဒနယ်ြျား၏ အချ ို့အစိတ်အပိုင်းြျားတေင်သာသေ်

ရရာေ်နိုင်ငပီး ွိုသို့မဖစ်လျှင် ရရေးရောေ်ပေဲြှာ အမခား

၂၈



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

ရနရာြျားတေင် ေေ်လေ်လုပ်ရောင်နိုင်ငပီး ေိုယ်စား

လှယ်ြှာ ရရေးချယ်ခံရေဲမဖစ်သည်။ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

၌ေုံတူညီရသာ အရမခအရနြှာ အချ ို့ြဲေန္ဒနယ်ြျားရှိ 

ရေျးလေ်ရဒသြျား၌ ြဲရပးမခင်းအတေေ် ဖျေ်သိြ်း

မခင်းြျား ရှိခဲ့ရသာ်လည်း ရယေုယျအားမဖင့် ပိုြိုလုံခခုံြှု 

ရှိရသာငြို့ြျားတေင် လုပ်ရောင်ရန် ခေင့်မပုခဲ့သည်။ ြဲ

ေန္ဒနယ်ြျားတစ်ခုလုံးအား ဖျေ်သိြ်းမခင်း ေိစ္စရပ်၌ 

လုံခခုံရရးအရမခအရနြျား တိုးတေ်လာလျှင် ကေားမဖတ်

ရရေးရောေ်ပေဲြျားတေင် လစ်လပ်ခဲ့ရသာ ေိုယ်စားလှယ် 

ရနရာြျားအား မဖည့်စေေ်နိုင်ြည်မဖစ်ရသာရကောင့် ွို

လစ်လပ်ရနရာြျားြှာ ဥပရဒမပု လွှတ်ရတာ်သေ်တြ်း 

ငါးနစှလ်ုံးအတေေ် အေျ ိုးေေသ်ေရ်ရာေြ်ညြ်ဟတု်

ရပ။ 

 ဤရရှေ့ေိုင်းမခင်း သာဓေ တစ်ခုြှာ ရှြ်းမပည်

နယ်ရှိ ရေျးသီးနှင့် ြိုင်းရှူးငြို့နယ်ြျား တေင်ေိုယ်စား

လှယ်ရနရာ ရမခာေ်ရနရာ (ရအာေ်လွှတ်ရတာ်တေင် နှစ် 

ရနရာနှင့် ရှြ်းမပည်နယ် ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်တေင် ရလး 

ရနရာ) တို့ မဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် ွ ိုရနရာြျားအား 

တပ်ြရတာ်နှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားရသာ သျှြ်းမပည် 

တိုးတေ်ရရးပါတီ (SSPP) တို့အကေား လေ်နေ်ေိုင် 

တိုေ်ပေဲြျား မဖစ်ပေားရသာရကောင့် ပယ်ဖျေ်ခဲ့ငပီး ွ ိုေိုယ်

စားလှယ်ရနရာြျားအား လစ်လပ်ွားခဲ့သည်။ အမြင့်

ေုံးတင်းြာြှုြျားမဖစ်ရနရသာ ောလတစ်ခု မဖစ်ခဲ့သည်။ 

ငငိြ်းချြ်းရရးသရောတူစာချုပ် လေ်ြှတ်ြရရးွိုးရန် 

ေုံးမဖတ်ချေ်ရနာေ်တေင် SSPP ၏ ဝြ်ဟိုင်း ဌာနချုပ်

ရုံးြျားအား သိြ်းယူရန် တပ်ြရတာ်၏ ွ ိုးစစ်ေင်ြှုအား 

၎င်းတို့ြှ မပန်လည်ခုခံရုံသာမပုခဲ့ငပီး အရပ်သားမပည်သူ 

၃၀၀၀၀ ရေျာ်ြှာ ၎င်းတို့ရနရပ်ြျားြှ စေန့်ခောခဲ့ရသည်။၅၈ 

ရနာေ်ပိုင်းတေင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကေားမဖတ်ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျား၌ ွိုေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျားအား မဖည့်စေေ်ခဲ့ငပီး 

SNLD ြှ ရမခာေ်ရနရာလုံးအား အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 

 ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား၌ တူညီရသာ

ရှုပ်ရွေးြှုြှာ မဖစ်ရပါ်နိုင်ဖေယ်ရှိငပီး အလေန်ရသချာြှု

ြရှိရသာ အရမခခံအရကောင်းရင်းနှစ်ချေ်ြှာ ပိုြိုေိုးဝါး

ရစသည်- ပွြအချေ်ြှာ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါ အရရး

ရပါ်အရမခအရနနှင့် ဒုတိယြှာ ပဋိပေ္ခ မဖစ်လာနိုင်ရသာ 

ရနာေ်ခံအခင်းအေျင်း တို့မဖစ်သည်။ စေ်တင်ောလ 

အရစာပိုင်းတေင် နိုင်ငံရရးေိုင်ရာ ြဲေေယ်စည်းရုံးြှုြျား 

စတင်ခဲ့သေဲ့သို့ နိုင်ငံရနရာအနှံ့အမပားရှိ ြဲေန္ဒရှင်ြျား 

ြှာရရေးရောေ်ပေဲ ရရှ့ေေ်မဖစ်ြည်လား ရရေ့ေိုင်းြည်

လားေိုသည်ေို ြသိရှိနိုင်ရပ။ 

 ဤစိန်ရခါ်ြှုြျား အြျားစုြှာ အစိုးရွိန်းချုပ်

ွားရသာနယ်ရမြ၊ အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားရသာနယ်ရမြ

နှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားမခင်း ြရှိရသာ နယ်ရမြြျား

မဖင့်ရှုပ်ရွေးသည့် အခင်းအေျင်းြျားရှိသည့် တိုင်းရင်း

သားနယ်စပ်ရဒသြျား၌ အြျားေုံး မပင်းမပင်းွန်ွန် 

ခံစားရသည်။ နိုင်ငံ၏ ရနရာရဒသအားလုံး၌ လေတ်

လပင်ပီးြျှတရသာ ရရေးရောေပ်ေြဲျားအား ရဖာရ်ောငရ်ာ

တေင် စိန်ရခါ်ြှုြျားေို နားလည်နိုင်ရန်ြှာ အချင်းချင်း 

ချတိ်ေေ်ပတ်သေ်ရနြှုြျားသည့် ေိစ္စရပ်ြျားအား 

နားလည်ရန် ြရှိြမဖစ်လိုအပ်သည်။ လေ်ရှိတေင် တိုင်း

ရင်းသားလေ်နေ်ေိုင် အဖေဲ့အစည်းြျား (EAOs) နှင့် 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးနိုင်ငံရရးအား အဓိေ အုပ်စုသုံးစု 

အမဖစ် ပိုင်းမခားနိုင်ငပီး  ၎င်းတို့ြှာ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံ

တေင်  ပါဝင်ရဖာ်ရောင်လျေ်ရှိငပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၈ ခုနှစ် 

အတေင်းငငိြ်းချြ်းရရး သရောတူစာချုပ် လေ်ြှတ်ရရး

ွိုးခဲ့ရသာ  EAOs ၁၀ ဖေဲ့ ပါဝင်ရသာ အုပ်စုငယ်၊ ရနာေ်

ွပ်အုပ်စု နှစ်ခုြှာ အရရအတေေ်အားမဖင့် ပိုြိုြျား

သည့်အစိုးရမဖင့် နှစ်ဖေ်သရောတူ အပစ်ခတ်ရပ်စဲွား

ရသာ အုပ်စုနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားမခင်း ြရှိရသာ အုပ်စု 

တို့မဖစ်သည်။၅၉ 

 သို့ရသာ် အုပ်စုြျားအားလုံးကေားတေင် ွပ်တူ

ရနြှုြျားရှိသည်။ ညီညေတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး

ြျားဖေ်ဒရယ်ရောင်စီ (UNFC- ၂၀၁၁ ခုနှစ်တေင်ဖေဲ့စည်း

ခဲ့သည်) တေင် NCA နှင့် NCA အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားမခင်း 

ြရှိရသာအဖေဲ့ြျား ပါဝင်သေဲ့သို့ တရုတ်မပည်နယ်စပ် 

၂၉
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တေင်ဌာနချုပ်ရုံးစိုေ်ွားသည့် မပည်ရွာင်စု ငငိြ်းချြ်း

ရရးရေေးရနေးညှိုနှိုင်းြှုရော်ြတီ (FPNCC) ၌ အပစ်

ခတ်ရပ်စဲွားသည့် အဖေဲ့ြျားနှင့် ရပ်စဲွားြှု ြရှိရသာ 

အဖေဲ့ြျား နှစ်ဖေဲ့လုံးြှ ပါဝင်သည်။ ငငိြ်းချြ်းရရးစေား

ဝိုင်းြျားတေင် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုး လေ်နေ်ေိုင် လှုပ်

ရှားြှုြျားြှာ ရယေုယျအားမဖင့် အစိုးရနှင့် ြဟာြိတ်

ဖေဲ့မခင်းမဖင့် ညှိုနှိုင်းရန် ေန္ဒရှိရသာ်လည်း ဤသည်ြှာ 

သြိုင်းရကောင်းအရ တပ်ြရတာ်ြှ ပိတ်ပင်တားေီးခဲ့

ရသာအရာ မဖစ်သည်။၆၀

 ဤရနာေ်ခံအခင်းအေျင်းြျားအား ေန့်ေျင်

လျေ် “တစ်ဖေ်သတ်” အပစ်ခတ်ရပ်စဲြှုြျားမဖင့် ရမပာင်း

လဲမခင်းောလအမဖစ် နှစ်ဖေ်စလုံးြှ ရကေညာမခင်းမဖင့် 

လေန်ခဲ့ရသာ ၂ နှစ်အတေင်း တပ်ြရတာ်နှင့် အပစ်ခတ် 

ရပ်စဲွားမခင်းြရှိရသာ EAO ြျားကေား ရံဖန်ရံခါမဖစ်

ရပါ်ရသာ “အပစ်ခတ်ရပ်စဲရရး သံတြန်ပရိယာယ်” 

ေစားပေဲြှာ ေေ်လေ်မဖစ်ခဲ့သည်။၆၁ ြကောရသးြီေ

ပင်ညီရနာင်ြဟာြိတ်သုံးဖေဲ့မဖစ်ရသာ ရေ္ခိုင့်အြျ ိုးသား

အဖေဲ့ချုပ်- ရေ္ခိုင့်တပ်ရတာ် (ULA-AA) နှင့် (FPNCC 

အဖေဲ့ ဝင်ြျားလည်းမဖစ်ရသာ) ၎င်း၏ ေုိးေန့် နှင့် တအာင်း 

ြဟာြိတ်ြျားြှာ “နိုင်ငံရရး ရတေ့ေုံရေေးရနေးမခင်း”၊ 

ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါောေေယ်မခင်းနှင့် “အရွေရွေ 

ရရေးရောေ်ပေဲအား ပံ့ပိုးမခင်း” တို့အား မြှင့်တင်ရန် 

စေ်တင်ောလ ၁ ရေ်ရန့ ြှ ရရေးရောေ်ပေဲအငပီး ရနာေ်

တစ်ရေ် နိုဝင်ောလ ၉ ရေ်အွိ ရေ် ၇၀ အပစ်

ခတ်ရပ်စဲရရးအား သေ်တြ်းတိုးရကောင်း ရကေညာခဲ့

သည်။၆၂ တပ်ြရတာ်၏ လေ်ရှိအပစ်ခတ် ရပ်စဲရရးြှာ

လည်း စေ်တင်ောလေုန်အွိ သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ခဲ့

သည်။၆၃ သို့ရသာ် အရနာေ်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် ရခိုင်

မပည်နယ်ြှာ ွိုအြိန့်ညွှန်ကေားချေ်တေင် ြပါဝင်ပဲ တပ်

ြရတာ်၏ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရရး ရကေညာချေ်ြျားြှာ ရရေး

ရောေ်ပေဲြျားအတေေ် ငငိြ်းချြ်းြှု ရရှိရစမခင်းွေ် 

လုံခခုံရရးွိန်းချုပ်ြှုရရှိရန် “ရသေးခေဲမခင်းနှင့် အုပ်ချုပ်

မခင်း” နည်းဗျူဟာ တစ်ခုမဖစ်သည် ဟူရသာ ွင်မြင်

ချေ်ြှာ ပျ ံ့နှံ့လျေ်ရှိသည်။ 

 ွိုအရကောင်းမပချေ်ြျားရကောင့် ရရေးရောေ်

ပေြဲျားတေင ်နယရ်မြဖျေသ်ြိ်းြှုြျားြှာ အမငင်းပေားဖေယရ်ာ 

ွပ်ြံ မဖစ်လာြည်မဖစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့

ြဟုတ် ြဲေန္ဒနယ်တစ်ခုလုံးအား ဖျေ်သိြ်းမခင်းြျား 

နှင့်ပတ်သေ်၍ ြည်သည့်တရားဝင် ေုံးမဖတ်ချေ်ြျား 

ြေို ရအာေ်တိုောလ အတေင်းတေင် မပုလုပ်ြည်ဟု UEC 

ြှွုတ်မပန်ခဲ့သည်။ ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါြှာ ရရေး

ရောေ်ပေဲ ြဲရပးမခင်း အရမခအရနြျားအရပါ် ြရရရာ

မခင်းြျားေိုသာ ွပ်ြံမဖစ်ရစခဲ့သည်။ သို့ရသာ် ရသချာ

သည်ြှာ ဖျေ်သိြ်းမခင်းြျားနှင့် စနစ်တေျ ြရှိမခင်း

ြျား အြျားေုံးအရရအတေေ် မဖစ်ြည့်ရနရာြျားြှာ 

ပဋိပေ္ခ သေ်ရရာေ်ြှုြျားရှိသည့် နယ်ရမြြျား မဖစ်

သည်။ ေေ်တိုေ်ေိုသလို ဤသည်ြှာ တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုးပါတီြျားြှ ၎င်းတို့၏ ြဲေန္ဒရှင်ြျားြှာရေးဖယ်

ကေဉ်ေန့်သတ်ခံရမခင်း သို့ြဟုတ် ြဲေန္ဒနယ်ြျားအား 

ြတရားသမဖင့် ေေ်လိုေ်၍ သတ်ြှတ်မခင်းဟု ရမပာေို 

ရဝဖန်ရွာေ်မပချေ်ြျား မဖစ်လာသည်။  

 အွူးသမဖင့် စိုးရိြ်ြှုြျားြှာ ရခိုင်မပည်နယ် 

အချေ်အချာေျရသာရနရာနှင့် ရမြာေ်ပိုင်းနှင့် ေပ်

လျေ်ရှိရသာ ချင်းမပည်နယ် ရတာင်ပိုင်းရှိ ပလေ်ဝငြို့

နယ်တို့တေင်မဖစ်လာသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားြှာ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျားမဖင့် 

အလေန်ေေဲမပားရသာ အရမခအရနြျား အြှန်ပင် မဖစ်ရပါ်

လာြည်မဖစ်သည်။ မပည်သူလူွု တစ်ရပ်လုံးြှာ ဟိတ်

ငြို့ရတာ်ရှိ နိုင်ငံတောရာဇဝတ်ခုံရုံး သို့ရရာေ်ရှိရသာ 

အလေန်ေိုးရေားသည့် လူ့အခေင့်အရရး ချ ိုးရဖာေ်ြျား 

အရပါ် စိုးရိြ်ပူပန်ြှုြျားရှိငပီး ွ ိုအချနိ်ေတည်းေ လုံခခုံ

တည်ငငိြ်ြှုြရှိ ရှုပ်ရွေးရနခဲ့သည် (“ရိုဟင်ဂျာ ြဲရပး

ခေင့်အား ေန့်သတ်ွားမခင်း” တေင်ကေည့်ပါ)။  အာရေန် 

ရိုဟင်ဂျာ ေယ်တင်ရရးတပ် (ARSA) ဟု လူသိြျားရသာ 

လေ်နေ်ေိုင်အင်အားစု အသစ်အား တုန့်မပန် တိုေ်

ခိုေ်ရန် ွုတ်ရဖာ်ရမပာေိုချေ်မဖင့် တပ်ြရတာ်ြှ “နယ်

ရမြရှင်းလင်းရရး” ြျားအား စတင်လုပ်ရောင်ခ့ဲငပီးရနာေ် 

၂၀၁၆-၁၇ ခုနှစ်အတေင်း ရိုဟင်ဂျာဒုေ္ခသည်ြျား 
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၇၅၀၀၀၀ ရေျာ်ေဂဂလားရဒ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ွေေ်ရမပးခဲ့

သည်။၆၄

 ေေ်လေ်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ောလတေင် ဗိုလ်

ချုပ်ြှူးကေီးြင်းရအာင်လှိုင်၏ တစ်ဖေ်သတ် အပစ်ခတ်

ရပ်စဲရရး အြိန့်ညေန်ကေားချေ်၌ နယ်ရမြချန်လှပ်ခံွား

ရငပီးရနာေ် အစိုးရအင်အားစုြျားနှင့် ရေ္ခိုင့်အြျ ိုးသား

အဖေဲ့ ချုပ်- ရေ္ခို င့်တပ်ရတာ်တ့ုိအကေား တုိေ်ပေြဲျားအတေင်း 

ရခိုင်၊ ချင်း၊ ငြိုနှင့် အမခားတိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား လူဦး

ရရ ၁၅၀,၀၀၀ ရေျာ်ြှာ ရနရပ်စေန့်ခောခဲ့ရသည်။၆၅ 

ွို့မပင် ေေ်သေယ်ရရး အခေ်အခဲြျားအား ွပ်ြံမဖစ်

ရပါ်ော မပည်နယ်ရမြာေ်ပိုင်းရိှ ငြို့နယ် ရှစ် (ေနဦး

တေင်ေိုး) ငြို့နယ်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇေန်လြှစ၍ 

အစိုးရြှ အင်တာနေ်ပိတ်ပင်မဖတ်ရတာေ်မခင်း အား 

ွိန်းချုပ်လုပ်ရောင် ခဲ့ငပီး၆၆ တစ်ချနိ်တည်းတေင် ရခိုင်နှင့် 

ရိုဟင်ဂျာ ပဋိပေ္ခြျားအရရးနှင့် ပတ်သေ်၍ အစီရင်ခံ

စာသတင်းွတုရ်သာ ဂျာနယလ်စြ်ျားအား ဖြ်းေီးမခင်း

ြျား လုပ်ရောင်ခဲ့သည်။၆၇ စေ်တင်ောလ အရစာပိုင်း

တေင်တပ်ြရတာ် ရမပာရရးေိုခေင့်ရှိသူတစ်ဦးြှ ရခိုင်မပည်

နယ်ရမြာေ်ပိုင်း၌ ရရေးရောေ်ပေဲြျား ဖျေ်သိြ်းရန် UEC 

သို့အရရးတကေီး ရမပာကေားခဲ့ရာတေင် ၎င်းြှ ဖိအားရပး

ြှုြျား ရှိခဲ့သည်။၆၈ ွ ို့ရနာေ်ြကောြီပင် ေိုဗစ်-၁၉  ေပ်

ရရာဂါအရရးရပါ် အရမခအရနအား တုန့်မပန်ရန် မပည်နယ်

အနှံ့အမပားတေင် လူေိုယ်တိုင် လှည့်လည်ြဲေေယ်စည်းရုံး

မခင်းြျားအား ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ 

 နိုင်ငံ၏ရနရာရတာ်ရတာ်ြျားတေင် ွိုသို့ရသာ 

တားေီးရနှာင့်ယှေ်ြှုြျားြှာ ရလဒ်ြျားအရပါ် ြည်ြျှ 

သေ်ရရာေ်ြှုရှိြည် ေိုသည်ြှာ ခန့်ြှန်းရန် အင်ြတန်

ခေ်ခဲသည်။ တိုင်းရင်းသားနယ်စပ်ရဒသြျားအား ေူး

စေ်ြှုနှုန်း မြန်ရသာရနရာြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်ခဲ့မခင်း

မဖင့်ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါလူနာြျား မြင့်တေ်လာမခင်း

သည် ြရသချာြှုြျားအား ပိုြိုမဖစ်ရစခဲ့သည် (“ေိုဗစ်-

၁၉ ေပ်ရရာဂါ နှင့် ြဲေေယ်စည်းရုံးရရး” တေင်ကေည့်ပါ)။ 

ရခိုင်မပည်နယ်ေိစ္စရပ်တေင် နိုင်ငံရရး စိုးရိြ်ြှုြျားအတေေ် 

အဓိေ အရကောင်းရင်းနှစ်ခုရှိငပီး၊ ပွြတစ်ခုြှာ ရခိုင်

အြျ ိုးသားရရး စိတ်ဓာတ်မပင်းွန်သည့် မပည်နယ်၏ 

ရမြာေ်ပိုင်းတေင် ြဲရပးမခင်းြျား ွိန်းချုပ်ခံွားရမခင်း၊ 

ဒုတိယအရနမဖင့် ရေျးလေ်ရဒသြျား၏ လူဦးရရနှုန်း 

ြှာရယေုယျအားမဖင့် ဗြာလူြျ ိုး ြဲေန္ဒရှင်ြျား ပိုြို 

တည်ရှိရသာ ငြို့ြျားနှင့် ြတူညီရသာရကောင့် မဖစ်သည်။ 

ရရေးရောေ်ပေဲြျားြှာ ငြို့ြျားတေင် ပိုြိုလုပ်ရောင်နိုင်

ဖေယ်ရှိသည်။ ြည်သို့ပင်ေိုရစောြူ ရခိုင်ေန္ဒြဲြျား၌ 

သိသိသာသာ ြဲေေဲမခင်းြျား ြမဖစ်ခဲ့လျှင် လေတ်လပ်ငပီး 

တရားြျှတရသာ ြဲရပးမခင်းြျား လုပ်ရောင်ရနသြျှ 

ေိုယ်စားလှယ်ရနရာြျား အြျားစုအား အနိုင်ရရှိရန်

အလားအလာ ရှိရကောင်း ၂၀၁၅  ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား

၌ ANP အား ရွာေ်ခံြှုနှုန်းြှ ညွှန်မပလျေ်ရှိသည်။ 

မဖစ်နိုင်ရချရှိရသာ ခခင်းချေ်ြှာ NLD အရနမဖင့် သြိုင်း

ရကောင်းအရ ပိုြိုလုပ်ရောင်နိုင်ြှုရှိခဲ့ရသာ မပည်နယ် 

ရတာင်ပိုင်းတေင်မဖစ်သည်။ တစ်ချနိ်တည်းတေင် ရိုဟင်ဂျာ 

လူဦးရရြျားြှာ နိုင်ငံရရးေိုင်ရာရမြပုံြှ လုံးဝဖယ်ရှား

ခံခဲ့ရသည်။ သို့ရသာ် အလားတူ ရေးဖယ်ကေဉ်ခံရြှု

နှင့်ပတ်သေ်ရသာ စိုးရိြ်ြှုြျားအား ေြန်၊ ငြို နှင့် ခူြီး 

လူြျ ိုးြျား အပါအဝင်နယ်နိြိတ်အတေင်းရှိ တိုင်းရင်းသား

လူြျ ိုးအုပ်စုငယ်ြျားြှ ရဖာ်မပခဲ့သည်။ (“တိုင်းရင်းသား 

လူြျ ိုးနိုင်ငံရရးပါတီ အခင်းအေျင်း” တေင်ကေည့်ပါ)။

 အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားရသာ သို့ြဟုတ် အပစ်ခတ်

ရပ်စဲွားမခင်းြရှိရသာ အမခားတိုင်းရင်းသား မပည်နယ်

ြျားတေင်တူညီရသာ စိုးရိြ်ြှုြျားအား ရဖာ်မပခဲ့ကေသည်။ 

ရှြ်းမပည်နယ်၏ အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားရသာ ရဒသြျား

တေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရရေးရောေ်ပေဲြျားေဲ့သို့ အလားတူ 

ြဲေန္ဒနယ် တစ်ခုလုံးနှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရရာရနှာ 

ဖျေ်သိြ်းမခင်းြျား မဖစ်နိုင်ဖေယ်ရှိသည်။ NCA လေ်ြှတ် 

ရရးွိုးွားရသာ သျှြ်းမပည်မပန်လည် ွူရွာင်ရရး

ရောင်စီ (RCSS) နှင့် FPNCC အဖေဲ့ဝင်ြျား မဖစ်ရသာ 

SSPP နှင့် UWSP ွ ိန်းချုပ်ြှုရအာေ် နယ်ရမြြျား အပါ

အဝင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားရသာ နယ်ရမြြျားြှာ သေ်

ရရာေ်ြှုရှိနိုင်သည့် အလားအလာ ရှိသည်။ ၂၀၁၅ 

၃၁
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ခုနှစ်ေဲ့သို့ တရုတ်မပည်နယ်စပ်တစ်ရလျှာေ် UWSP စီြံ

အုပ်ချုပ်သည့် ငြို့နယ်ြျား ပန်ေန်းတစ်ဝိုေ်နှင့် ရတာင်

ပိုင်း ြိုင်းလားတို့ြှာလည်း ပါဝင်ြှုရှိြည်ြဟုတ်ရပ 

(“ေိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရရဒသြျား” တေင် ကေည့်ပါ)။၆၉  

တစ်ေေ်တည်းတေင် တိုေ်ပေဲအန္တရာယ်ြျားအားသတိ

ရပးသည့်အရနမဖင့် RCSS ြှ ၎င်းတို့ နယ်ရမြြျားတေင် 

ြဲေေယ်စည်းရုံးရရးြျား လုပ်ရောင်ရန်ရည်ရေယ်ပါေ 

ကေိုတင်အရကောင်း ကေားအသိရပးရြည်ဟု နိုင်ငံရရး 

ပါတီြျားအား အသိရပးခဲ့သည်။၇၀ 

 ရေအဲန်ယူ ြှ လေဲ၍ အမခားရသာ NCA လေ်

ြှတ်ရရးွိုးွားရသာ တိုင်းရင်းသားလေ်နေ်ေိုင် 

အဖေဲ့အစည်း အြျားစုြှာ အင်အားပြာဏ ပိုြိုနည်းငပီး 

ရဒသမပင်ပသို့ ရွာေ်ခံြှုြျားရှိသည်။ ရယေုယျအား

မဖင့်ရရေးရောေ်ပေဲေို အားလုံးြှ ကေိုေိုငပီး ခိုင်ြာအား

ရောင်းသည့် တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား ရောင်ရေေ်ချေ်

အားမဖင့် ငငိြ်းချြ်းရရးမဖစ်စဉ်အား အရှိန်မြှင့်တင်လိြ့်

ြည်ဟု ရြျှာ်လင့်ကေသည်။ သို့ရသာ် ချင်း၊ ေရင်နှင့် 

ြေန်မပည်နယ်ြျားရှိ NCA အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားရသာ 

နယ်ရမြြျားတေင် ရရေးရောေ်ပေဲလုံခခုံရရးနှင့် ဖျေ်သိြ်း

မခင်းြျားအရပါ်၌ အလားတူ စိုးရိြ်ြှုြျားအား ွုတ်ရဖာ်

ခ့ဲကေသည်။ အွူးသမဖင့် တပ်ြရတာ် ေျူးရေျာ်ဝင်ရရာေ်

ြှုမဖစ်ရပ်ြျား မဖစ်ငပီးရနာေ် ဖာပေန်ခရိုင်ရှိ ရေအဲန်ယူ

ွိန်းချုပ်နယ်ရမြြျားတေင် တင်းြာြှုြျားမြှင့်တေ်လာ

ခဲ့သည်။၇၁ စေ်တင်ောလ အလယ်တေင် ရော့ေရိတ်

ခရိုင်ြှ ရတာင်ပိုင်း ခုနစ်ငြို့နယ်ရှိ ရေအဲန်ယူ စီြံ

အုပ်ချုပ်သည့် နယ်နြိတ်၌ ရရေးရောေ်ပေဲြျား လုပ်

ရောင်မခင်း ြမပုရဟူရသာ အသိရပး ရကေညာချေ် 

ွုတ်မပန်ခဲ့သည်။၇၂

 သို့ရသာ် လေ်ရှိတေင် လုံခခံြှုြရှိေုံး အရမခ

အရနြှာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားမခင်း ြရှိရသာ နယ်ရမြ 

ြျားတေင် မဖစ်သည်။ ငါးကေိြ်ရမြာေ် “မပည်ရွာင်စုငငိြ်း

ချြ်းရရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင်လုံ”  အမဖစ် လူသိြျားရသာ 

ရနာေ်ေုံး အကေိြ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံြှာ ကသဂုတ်

လတေင် ရနမပည်ရတာ်၌ အရမခအရနြျားအား ရမဖရလျှာ့

ရန်ေေ်လေ်လုပ်ရောင်ခဲ့သည်။ ရရေးရောေ်ပေဲြျား

အငပီးတေင် ရေေးရနေးြှုြျား ေေ်လေ်လုပ်ရောင်ရန် 

သရောတူညီခဲ့ကေသည်။ သို့ရသာ် နိုင်ငံရရး ရေေးရနေး

ညှိုနှိုင်းြှုြျားအတေင်းသို့ NCA ြဟုတ်ရသာအဖေဲ့ြျား

အားြည်သို့ ပါဝင်နိုင်ရစမခင်းမဖင့် ပတ်သေ်ရသာ တိုေ်

ရိုေ်တိုးတေ်ြှု သာြေ နားလည်ြှုသရောွားြျား 

ြရှိခဲ့ရပ။၇၃

 ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲြျား နှင့်ပတ်သေ်၍ 

တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးနယ်ရမြြျား အြျားအမပား၌ ရြျှာ်

လင့်အားရဖေယ်ြရှိရပ။ ရေေးရနေးရခေ်ရသာ တပ်ြရတာ် 

နှင့်ေန့်ေျင်ော ညီရနာင်ြဟာြိတ် သုံးဖေဲ့၏ လတ်

တရလာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားမခင်း သေ်တြ်းတိုးြှုသည် 

ရခိုင်၊ ေိုးေန့်နှင့် တအာင်းနယ်ရမြြျားတေင် ငငိြ်းချြ်း

ရရးရဖာ်ရောင်နိုင်ရန် မဖစ်နိုင်ရချြရှိရပ။ တစ်ေေ်

တည်းတေင ်ေချငမ်ပညန်ယ ်နငှ့ ်ရြှ်းမပညန်ယ ်ရမြာေပ်ိငု်း 

ရှိအချ ို့ရသာ ြဲေန္ဒနယ်ြျားတေင်လည်း KIO နှင့် မပုလုပ်

ွားရသာ ၂၀၁၃ ခနုစှ ်“စစမ်ပုြှုြျား ရလျာခ့ျမခင်း သရော

တူညီချေ်” အား ရပါ့ရပါ့တန်တန်သာ ွားရှိသည့်

ရနရာြျားမဖစ်သည့်အတေေ် ရနှာင့်ယှေ်တားေီးြှုြျား 

မဖစ်လာ နိုင်ဖေယ်ရှိသည်။ ေချင်-ရှြ်း နယ်စပ်ရနရာြျား

ြှာလေ်ရှိတေင် အလေန်တည်ငငိြ်ြှု ြရှိရသာ နယ်ရမြ

တစ်ခုမဖစ်သည်။၇၄ စေ်တင်ောလ အရစာပိုင်းအတေင်း

တေင်တပ်ြရတာ်အရနမဖင့် ချရီဖေငြို့နယ်ြှ ရမြာေ်ပိုင်း

သို့စစ်ေင်ရရးြျား လုပ်ရောင်ရန် မပင်ေင်ခဲ့စဉ်တေင် 

ယူနန်နယ်စပ်ရပါ်ရှိ ြူေယ်ငြို့နယ်၌ တိုေ်ပေဲ မဖစ်ပေား

ခဲ့ရသာ သတင်းွေေ်ခဲ့သည်။၇၅

 လေတ်လပ်ရရးရငပီးချနိ်ြှစ၍ အရွေရွေရရေး

ရောေ်ပေဲြျားအားလုံးြှာ ပဋိပေ္ခနှင့် ြရသချာြှုြျား

မဖင့်ရရှ့ေေ်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ် ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါ 

အန္တရာယ ်ွ ပတ်ိုးမခင်းမဖင့ ်၂၀၂၀ ခနုစှ ်ရရေးရောေပ်ေြဲျား 

အရပါ်သို့ ပဋိပေ္ခနှင့် ဖျေ်သိြ်းမခင်းြျား၏ သေ်ရရာေ်

ြှုြှာခန့်ြှန်း၍ ြရနိုင်ေုံး မဖစ်ြည်ြှာ ရသချာရပသည်။ 
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ြဲရပးမခင်းရန့အား ေေ်လေ်ရရတေေ်ရနသည့် အရလျာေ် 

မြန်ြာနိုင်ငံြှာ ငငိြ်းချြ်းြှုြျား ရပျာေ်ေုံးရနရသာ နိုင်ငံ

တစ်ခု မဖစ်လျေ်ရှိသည်။ 

ေေ်လိုေ်ြှုြျားရှိသည့် ရရေးရောေ်ပေဲရော်ြရှင်

 မပည်ရွာင်စု ရရေးရောေ်ပေရဲော်ြရှင် (UEC) 

ြှာတစ်ဖေ်ရစာင်းနင်း အဖေဲ့ အစည်းတစ်ခုမဖစ်ရနသည်။ 

ဥပရဒရအာေ်တေင် ၅ နှစ်သေ်တြ်းအတေေ် မြန်ြာ

နုိင်ငံ သြ္မတြှ ရော်ြရှင်အား ရရေးချယ်ခန့်အပ်သည်။ 

ဤသည်ြှာ UEC ရိှ နုိင်ငံရရးပါတီြျား၏ ယံုကေည်

ချေ်အား အြှန်တေယ်ပင် ရလျာ့နည်းရစငပီး ၎င်းတ့ုိ၏ 

လုပ်ရောင်ချေ်ြျားအား ဂရုွားမခင်းြရိှေဲ ရဝဖန်ရွာေ်

မပရန်အတေေ် လေယ်ေူရသာ ပစ်ြှတ်တစ်ခု မဖစ်ရစ

သည်။ လေ်ရိှရော်ြရှင်ြှာ ေေ်လုိေ်ြှုအား အရမခခံ

ွားမခင်းေုိ ွင်ဟပ်ရသာ NLD နှင့်ေေ်စပ်ြှုရိှသည့် 

ဥပရဒပုိင်းေုိင်ရာ ေျွြ်းေျင်သူြျားမဖင့် ဖေဲ့ စည်းွားသည်။ 

ခေ်ခဲရသာရရေးရောေ်ပေနှဲစ်တေင် ွုိအရာြှာ လုပ်ရောင်

ရန်လုိအပ်သည့် ေံုးမဖတ်ချေ် အြျားအမပားအတေေ် 

အာရံုစုိေ်ြှု ပုိြုိရိှရစြည် မဖစ်သည်။ UEC ၏လွှြ်းြုိးြှုြှာ 

ကေီးြားငပီး ရရေးရောေ်ပေြဲျားအား ြျှတစော လုပ်ရောင်ြှု

ေုိရသချာရစရန် ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျား စိစစ်မခင်းနှင့် 

ရရေးရောေ်ပေ ဲွုတ်လွှင့်ြှုြျားအွိ လွှြ်းခခုံြှုရိှသည်။ 

 ရရေးရောေ်ပေရဲော်ြရှင်ြှာလည်း အမခား ေုိယ်စား

မပုြှုပံုစံြျား ြရိှရပ။

• ေျား/ြရရးရာ (ဂျဲန်ဒါ) - ရော်ြရှင် အဖေဲ့ ဝင်ြျား ၁၅ ဦး 

 စလံုးြှာ အြျ ိုးသားြျားမဖစ်သည်။ 

• အသေ်အရေယ် - အဖေဲ့ ဝင် ၁၅ ဦး စလံုးြှာ အသေ်

 အရေယ်ကေီးသူြျားမဖစ်ငပီး အြျားစုြှာ အသေ် ၇၀ 

 ရေျာ် နှင့် ၈၀ ရေျာ်တ့ုိမဖစ်သည်။ 

• တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး ောသာရရးေုိင်ရာ ြတူေေမဲပား

 ြှု - အဖေဲ့ ဝင်တစ်ဦးြှ လေ၍ဲ အားလံုးြှာ ဗြာလူြျ ိုး၊ 

 ဗုဒ္ဓောသာြျား မဖစ်သည်။ 

 မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီြှာ UEC အား ရဝဖန်ြှုြျားတေင် 

လြ်းမပဦးရောင်ခ့ဲငပီး အမခားရသာ အချ ိ့ု ပါတီြျားြှ ပူး

ရပါင်း ပါဝင်ခ့ဲသည်။၇၆ ရယေုယျအားမဖင့် ၎င်းတ့ုိအရန

မဖင့် UEC ၏ ရပါင်းစပ်ဖေဲ့ စည်းပံုြှာ NLD နှင့် အလေန်နီးေပ်

ြှု ရိှသည်ဟု ယူေသည်။ ကသဂုတ်လတေင် ဗုိလ်ချုပ်ြှူးကေီး 

ြင်းရအာင်လှိုင်နှင့် အမခား တပ်ြရတာ်ရွာေ်ခံရသာ 

ပါတီြျား ၃၃ ဖေဲ့  တ့ုိအား ရရေးရောေ်ပေြဲျား ြျှတြှုရိှရစ

ရန်နှင့် UEC ၏ ဥေ္ကဋ္ဌရနရာအား အစားွုိးရန် မပည်ခုိင်

ငဖိုးပါတီြှ တပ်ြရတာ်သ့ုိ စည်းရှုးံလှုံ့ရော်ခ့ဲသည့် အစည်း

အရဝးတစ်ခုအား စီစဉ်မပုလုပ်ခ့ဲသည်။၇၇ ၎င်းတ့ုိရည်ရေယ်

ချေ်ြှာ NLD ြှ ရရေးရောေ်ပေအဲရပါ် လွှြ်းြုိးြှုအား ချန်ိ

ညိှနုိင်ရန် မဖစ်သည်။ တုန့် မပန်ြှုအရနမဖင့် “ြဲေန္ဒရှင်ြျား 

အတေေ် အရောင်းေံုးလုပ်နုိင်ရသာ၊ အြျ ိုးသားနုိင်ငံရရး

၌တပ်ြရတာ်၏ အခန်းေဏ္ဍအား နားလည်ရသာ၊ လူြျ ိုး

နှင့်ောသာြျားေုိရလးစားငပီး နုိင်ငံမခားလွှြ်းြုိးြှုြှလေတ်

လပ်ြှုရိှရသာ” ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားအား ရရေးချယ်

ရန် နုိင်ငံရရးပါတီြျားေုိ တပ်ြရတာ်ောေေယ်ရရးဦးစီး

ချုပ်ြှ တုိေ်တေန်းခ့ဲသည်။၇၈

 UEC ြှ နုိင်ငံ၏ အကေီးေံုးရရေးရောေ်ပေရဲစာင့်

ကေည့်ရရးအဖေဲ့ မဖစ်ရသာ ရရေးရောေ်ပေေုိဲင်ရာ မပည်သူ့

လှုပ်ရှားြှု အဖေဲ့  (PACE) ၏ အဖေဲ့ ဝင်ြျားအား ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရရေးရောေ်ပေြဲျားအား ရလ့လာရန် ပိတ်ပင်တားေီးရန် 

ြရြျှာ်လင့်ွားရသာ ေံုးမဖတ်ချေ် ချြှတ်ခ့ဲချန်ိတေင် 

ကသဂုတ်လ၌ နုိင်ငံမခားလွှြ်းြုိးြှုေုိင်ရာ ေိစ္စရပ်ြှာလည်း 

ေွေ်ရပါ်လာခ့ဲသည်။၇၉ PACE အဖေဲ့ ြှာ အချ ို့ရသာ အရနာေ်

နုိင်ငံအစုိးရနှင့် အစုိးရြဟုတ်ရသာ အလှူရှင်ြျားွံြှ ရံပံု

ရငေလေ်ခံရရိှသည်။၈၀ ယခင်ေ PACE အဖေဲ့ ြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

အရ ေွရ ေွရရေးရောေ်ပေနှဲင့် ရနာေ်ပုိင်းကေားမဖတ် ရရေး

ရောေ်ပေြဲျား နှစ်ခုစလံုးအား ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာခ့ဲသည်။ 

ွ့ုိရကောင့် ၎င်းတ့ုိအား ပိတ်ပင်တားမြစ်မခင်းအတေေ် 
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အရကောင်းမပချေ်ြျားြှာ အစပုိင်းတေင် ရှင်းလင်းြှု ြရိှခ့ဲ

ေဲအမခားအချ ိ့ု ရသာ အရပ်ဖေ် အဖေဲ့ အစည်းြျားြှာ 

ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာြှုအား ေေ်လေ်လုပ်ရောင်နုိင်ရန် 

ခေင့်မပုခ့ဲသည်။၈၁

 လေ်ရတေ့ အားမဖင့် အရနာေ်နုိင်ငံနှင့် အာရှနုိင်ငံ

အစုိးရြျား နှစ်ဖေ်စလံုးြှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ

အားေေ်လေ်လုပ်ရောင်ရစချင်သည်။ အရနာေ်နုိင်ငံ

အစုိးရြျားအရနမဖင့် ရရေးရောေ်ပေမဲဖစ်စဉ်ြှာ ဒီြုိေရေ်

တစ် အသေင်ေူးရမပာင်းြှု လြ်းရကောင်းအား ေေ်လေ် 

ွိန်းွားြည်ေုိ ယံုကေည်ငပီး အာရှနုိင်ငံ အစုိးရြျားြှာ 

NLD အနုိင်ရရိှြှုြှာ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုြျားနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ နုိင်ငံ

ရရးအေျ ိုးအမြတ်ြျားအတေေ် ပုိြုိရောင်းြေန်သည်ဟု 

ယံုကေည်ကေရသာရကောင့် မဖစ်သည်။ ရနာေ်ပုိင်းတေင် ေေဲ

မပားရသာ ြှတ်ပံုတင်မခင်း မဖစ်စဉ်ရအာေ်ြှ PACE နှင့်ပတ်

သေ်ရသာ ေံုးမဖတ်ချေ်ြှာ ရြျှာ်လင့်ွားသည့်နှင့် 

ရမပာင်းမပန်မဖစ်ခ့ဲရကောင်း ွုတ်မပန်ခ့ဲသည်။၈၂  ောတာစင်

တာနှင့် လေတ်လပ်ရသာ ရရေးရောေ်ပေြဲျားအတေေ် အာရှ

ေေန်ရေ်တ့ုိေုိလည်း နုိင်ငံတော ရလ့လာသူြျားအမဖစ် 

ရရေးရောေ်ပေြဲျားအား ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာရန် ခေင့်မပုခ့ဲ

သည်။၈၃ သ့ုိရသာ် ြဲရပးမခင်း ရလဒ်ြျားအား လွှြ်းြုိးနုိင်

ရသာေံုးမဖတ်ချေ်ြျားနှင့် အရသးစိတ်စစ်ရေးြှုအား 

ရရှာင်လေမဲခင်းြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ အရပ်ဖေ်အဖေဲ့ အစည်း 

နှင့်နုိင်ငံရရး အဝန်းအဝုိင်းြျား၏ စုိးရိြ်ြှု မြင့်တေ်

လျေ်ရိှငပီး ွုိေိစ္စရပ်ြျား၏ ွိလေယ်ရိှလေယ်ရိှြှုြျားြှာ 

UEC နှင့်သေ်ေုိင်ရသာ အခန်းေဏ္ဍြျားအတေေ် သတိ

ရပးြှုတစ်ခု မဖစ်သည်။ 

 သ့ုိရသာ် ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာမခင်းနှင့် ပတ်သေ်

ရသာရြးခေန်းြှာ ရရေးရောေ်ပေ ဲြဲေေယ်စည်းရံုးရရး စတင်
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ခ့ဲရသာအခါ UEC အတေေ် ပုိြုိကေီး ေွားလာခ့ဲသည့် ရမဖ

ရှင်းြရနုိင်ရသာ ေိစ္စရပ်ြျားသာ မဖစ်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

ရရေးရောေ်ပေြဲျား စတင်ချန်ိြှစ၍ ရရေးရောေ်ပေမဲဖစ်စဉ်

အားအရောင်အွည်ရဖာ်ရသာ အရ ေွရ ေွအုပ်ချုပ်ရရး

ဦးစီးဌာနြှာ တပ်ြရတာ်ဦးရောင်ရသာ မပည်ွဲရရး

ဝန်ကေီးဌာနရအာေ်ြှ မပည်ရွာင်စုအစုိးရ အဖေဲ့ ရံုးဝန်ကေီး

ဌာနရအာေ်သ့ုိ ရမပာင်းရရှ့ေ ခ့ဲသည်။ အရမခခံအားမဖင့် မဖစ်

စဉ်ြှာ အရပ်သားြျားြှ ဦးရောင်သည့် စီြံခန့်ခေမဲခင်းအား 

ပ့ံပုိးေူညီသင့်သည်။ သ့ုိရသာ် နုိင်ငံ၏ ရဒသြျားအား 

လေ်လှြ်းြီနုိင်ရန် ပုိြုိခေ်ခဲမခင်း၊ ပဋိပေ္ခ နယ်ရမြြျားတေင် 

ရရေးရောေ်ပေြဲျားမပုလုပ်မခင်းနှင့် လံုခခုံရရးေုိင်ရာ ရြးခေန်း

ြျားြှာလည်း မြင့်တေ်ခ့ဲသည်။ 

 ြည်သည့်နှစ်တေင်ြေုိ မြန်ြာနုိင်ငံ၌ ရရေးရောေ်

ပေြဲျား မပုလုပ်မခင်းြှာ ခေ်ခဲရပသည်။ သ့ုိရသာ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

၌ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါနှင့် ေေ်လေ်မဖစ်ပေားရနရသာ 

တုိေ်ပေြဲျားြှာ အသစ်ရသာ ရှုပ်ရ ေွးြှုအေင့်ြျားအား 

ွပ်ြံမဖစ်ရစခ့ဲသည်။ ရရေးရောေ်ပေရဲေ် နီးေပ်လာသည်

နှင့်အြျှ စိန်ရခါ်ြှုအသစ်ြျားနှင့် ပတ်သေ်ရသာ အစီရင်

ခံစာြျားြှာ စတင်ရပါ် ေွေ်လာခ့ဲသည်။ ွုိအွဲတေင် 

အစုိးရဌာနြျားအကေား ေေ်သေယ်ေေ်ေံရရး ခေ်ခဲြှု

ြျား၊ ြဲရံုတာဝန်ရိှအဖေဲ့ ြျားအမဖစ် အေူရပးြည့် ရဲနှင့် 

ေရာ/ေရာြြျားအား သင်တန်းရပးရာတေင် ရနှာင့်ရနှး

မခင်းြျား၊ ြဲစာရင်းြျားအား စုစည်းရာတေင် စိတ်ချရြှု ြရိှ

မခင်းြျားနှင့် ြဲရံုြျားသ့ုိ အသေားအမပန် ြဲပံုးြျား အချန်ိြီှ 

သယ်ယူပ့ုိရောင်ရရးနှင့် ပတ်သေ်ရသာ စုိးရိြ်ပူပန်ြှုြျား 

တ့ုိပါဝင်သည်။ ရရေးရောေ်ပေြဲျား ြျှတစော လုပ်ရောင်

သည်ေုိ ရသချာြှုရိှရစရန်ြှာ UEC အဖေဲ့ ဝင်ြျားအရပါ် 

တာဝန်ေျရရာေ်ြည် မဖစ်သည်။ လာြည့်လြျားတေင် 

၎င်းတ့ုိ၏ ေံုးမဖတ်ချေ်ြျားနှင့် လုပ်ရောင်ချေ်ြျားအား 

ပါတီအားလံုးြှ နီးေပ်စောအာရံုစုိေ် လုိေ်လံရစာင့်ကေည့်

လျေ်ရိှသည်။

ရနရပ်စေန့်ခောရမခင်း နှင့် ရရေ့ရမပာင်းရနွိုင်မခင်း

 ရရေးရောေ်ပေရဲော်ြရှင်အား သေ်ရရာေ်ြှုရိှ

ခ့ဲငပီးမဖစ်ရသာ ဧရိယာတစ်ခုြှာ ြဲရပးရန်အတေေ် အရည်

အချင်းြျား မပည့်ြီရစရန်အလ့ုိငှာ လူတစ်ရယာေ်ြှာြဲ

ေန္ဒနယ်တစ်ခုတေင် ရနွုိင်ရနသူမဖစ်ရန် လုိအပ်ငပီး သတ်

ြှတ်ွားရသာရေ်ြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေး

ရောေ်ပေြဲျားြှ စတင်ခ့ဲသည့် မပင်ေင်ချေ်တစ်ခုမဖစ်

သည်။ ယခင် ရရေးရောေ်ပေ ဲနည်းဥပရဒြျားတေင် ွ ိေုာလ

အားရမခာေ်လ သတ်ြှတ်ွားခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် ၂၀၁၉ 

ခုနှစ် နုိဝင်ောလ၌ ောလအား ရေ်ရပါင်း ၉၀ သ့ုိ

ရလျာ့ချခ့ဲရသာ မပန်လည်မပင်ေင်သည့် နည်းဥပရဒြျား 

အားလွှတ်ရတာ်သ့ုိ တင်သေင်းခ့ဲသည်။၈၄ ွုိအချေ်ြှာ ယခု

အချန်ိတေင် အမငင်းပေားဖေယ်ရာ ေိစ္စရပ်တစ်ခု မဖစ်လာ

ခ့ဲသည်။ 

 အရမခခံအားမဖင့် ရနွုိင်ြှု ောလအေင့်အား 

ရလျာ့ချမခင်းြှာ ရယေုယျ ရောင်းြေန်ရသာ အရရေ့ တစ်ခု

အမဖစ်စဉ်းစားငပီး လူအြျားပုိ၍ ြဲရပးနုိင်သည့် အရမခအရန

တစ်ရပ်မဖစ်သင့်သည်။ သ့ုိရသာ် ဤသည်ြှာ မြန်ြာနုိင်ငံ

အရနမဖင့် အလေန်ရှင်းလင်းလေယ်ေူြှု ြရိှရပ။ ွုိြှတ်ပံု

တင်ြှုအရမပာင်းအလဲနှင့် ပတ်သေ်ရသာ သေ်ရရာေ်ြှု

အားခန့် ြှန်းရန်ြှာ ရရေးရောေ်ပေြဲျား ငပီးသည့်ရနာေ်ြှ

သာမဖစ်နုိင်လိြ့်ြည်မဖစ်သည်။ အမငင်းပေားမခင်း အရကောင်း

မပချေ်ြှာ ရရေ့ ရမပာင်းရနွုိင်သူ အြျားအမပားြှ ြဲရပး

ပုိင်ခေင့်ရမခင်းမဖင့် ရနွုိင်ြှု ြကောရသးရသာသူြျားြှာ ၎င်း

တ့ုိ၏ အရမခခံရွာေ်ခံြှုြျားေုိ အားရပျာ့ရစသည်ဟု 

တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီ အြျားအမပားြှ စုိးရိြ်မခင်း မဖစ်

သည်။ အေုိးေံုးအရမခအရနအား စဉ်းစားကေည့်လျှင် 

အချ ိ့ု စုိးရိြ်ချေ်ြှာ မပည်သူြျားအား သီးမခားနယ်ရမြြျား

သ့ုိရရေ့ ရမပာင်းရနွုိင်ရစမခင်းနှင့် ွုိရနရာတေင် ေန္ဒြဲရပး

ရန်စာရင်းသေင်းမခင်းအတေေ် ပ့ံပုိးရပးနုိင်သည့် မပည်ခုိင်ငဖိုး

ပါတီ သ့ုိြဟုတ် NLD ြှ ကေိုးေုိင်မခယ်လှယ်နုိင်ရန် ပုိ၍

လြ်းဖေင့်ရပးနုိင်သည်ဟု တုိင်းရင်းသားပါတီြျားြှ ယံုကေည်

ကေသည်။၈၅

၃၅



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

 တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး လှုပ်ရှားြှုြျားအတေေ် ရန

ရပ်စေန့်ခောရမခင်းနှင့် လူဦးရရရမပာင်းရရေ့ ြှု ေိစ္စရပ်ြျားြှာ 

အလေန်အရရးကေီးရပသည်။ ေုိယ်ပုိင်သရုပ်လေ္ခဏာနှင့် 

နယ်နိြိတ်သတ်ြှတ်ချေ်တ့ုိြှာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးေုိင်

ရာနုိင်ငံရရးအခင်းအေျင်း၏ ခေဲွ တ်ု၍ြရရသာ သေင်မပင်

လေ္ခဏာြျားမဖစ်သည် (“တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး ေုိယ်စားမပု

မခင်းနှင့် ေန္ဒြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ” တေင်ကေည့်ပါ)။ ေယ်

စုနှစ်ြျားစောမဖစ်ရသာပဋိပေ္ခြှာ လူြှုရရးနှင့် လူသားချင်း 

စာနာရွာေ်ွားြှုအရမခအရနအား ေုိးရောြှုသာ မဖစ်ရစ

ခ့ဲသည်။ ွ့ုိမပင် ေဂဂလားရဒ့ရှ်နုိင်ငံတေင် ရုိဟင်ဂျာဒုေ္ခ

သည်ြျား ၇၅၀၀၀၀ ရေျာ်၊ ချင်းမပည်နယ်ရတာင်ပုိင်း နှင့် 

ရခုိင်မပည်နယ်တေင် မပည်တေင်းရနရပ်စေန့်ခော စစ်ရေးတိြ်း

ရရှာင်သူြျား (IDPs) ၃၀၀၀၀၀ နှင့်အွေ်ရိှငပီး၊ ရှြ်းမပည်

နယ်ရမြာေ်ပုိင်းနှင့် ေချင်မပည်နယ်တေင် IDPs ၁၀၀၀၀၀ 

ရေျာ်၊ ွုိင်းနုိင်ငံရိှ ေရင်နှင့် ေရင်နီ ဒုေ္ခသည်စခန်းြျား

တေင် လူဦးရရ ၁၀၀၀၀၀ နှင့်အွေ်နှင့် ေရင်၊ ေယား နှင့် 

ရှြ်းမပည်နယ်ြျားတေင် ွ ိင်ုးနယ်စပ်ြျား တစ်ရလျှာေ် IDPs 

ရပါင်း ၁၅၀၀၀၀ ဝန်းေျင်ရိှသည်။၈၆ ွုိလူဦးရရြျား၏ 

အနည်းငယ်သာ UEC ြှ အသိအြှတ်မပုခ့ဲငပီး တုိင်းရင်းသား 

လူြျ ိုးရခါင်းရောင်ြျားအတေေ် ွုိသူြျား ပါဝင်နုိင်ြှုြရိှ

မခင်းြှာ ရရေးရောေ်ပေြဲျားတေင် ေုိယ်စားမပုြှု သ့ုိြဟုတ် 

လေတ်လပ်ငပီး ြျှတြှုရိှသည်ေုိသည်ေုိ ြည်သ့ုိ စဉ်းစား

နုိင်ြည်နည်းေုိရသာ ရြးခေန်းြျား မဖစ်ရစသည်။၈၇ တစ်

ေေ်တည်းတေင် တရားဝင်နှင့် တရားြဝင် နှစ်ြျ ိုးလံုးမဖင့် 

လူဦးရရ သန်းနှင့်ချရီသာ ရရေ့ ရမပာင်းရနွုိင်လုပ်ေုိင်သူ

ြျားြှာ နုိင်ငံရပ်မခား သ့ုိြဟုတ် အိြ်နီးချင်းနုိင်ငံြျားတေင် 

ေေ်လေ်ရိှရနငပီး ၎င်းတ့ုိအရနမဖင့် ေန္ဒြဲရပးနုိင်ရန်ြှာ 

မဖစ်နုိင်ရချ အနည်းငယ်သာရိှသည်။ 

 ရရေးရောေ်ပေေုိဲင်ရာ သေ်ရရာေ်ြှုအရ ရရှ့ေ

ရမပာင်းရနွုိင်သူြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ ဗြာလူြျ ိုး လူဦး

ရရအြျားစုေုိသာ အာရံုစုိေ်ြှုြှာအငြဲတြ်း ဦးတည်ရနခ့ဲ

သည်။ သ့ုိရသာ် လတ်တရလာ နှစ်ောလ တစ်ရလျှာေ်လံုး

တေင်နုိင်ငံအတေင်း အမခားတုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားြှာလည်း 

ရရေ့ ရမပာင်းရနွုိင်ြှု အြျားအမပားရိှခ့ဲသည်ေုိ အသိအြှတ်

မပုရန် အရရးကေီးသည်။ တိေျရသာ ဥပြာတစ်ခုြှာ 

၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားအကေား ြှတ်

ပံုတင်သေင်းခ့ဲရသာ ြဲေန္ဒရှင်ြျား အရရအတေေ်ြှာ ၂၂၀၀၀၀ 

ြှ ၁.၁ သန်းအွိ မြင့်တေ်လာခ့ဲသည့် ေချင်မပည်နယ်

သ့ုိရရှ့ေ ရမပာင်းရသာ ရခုိင်လူြျ ိုးြျား မဖစ်သည်။၈၈ ရဝဖန်ခ့ဲြှု

ြျားရိှရသာ်လည်း ရေျာေ်စိြ်းတူးရဖာ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် 

ငှေ်ရပျာစုိေ်ပျ ိုးရရးြျား ေ့ဲသ့ုိရသာ လုပ်ငန်းြျားြှာ 

အလုပ်အေုိင်နှင့်ပတ်သေ်၍ အဓိေ အရင်းအမြစ်ြျား 

မဖစ်လာသည်။၈၉ ရေ္ခို င့်အြျ ိုးသားအဖေဲ့ ချုပ်- ရေ္ခို င့်တပ်

ရတာ်အား ရွာေ်ခံသူြျားေုိ စစ်သင်တန်းရပးမခင်းအား 

စတင်ခ့ဲရသာ ရနရာြှာလည်း ေချင်မပည်နယ်တေင် မဖစ်

သည်။ အရရးကေီးသည်ြှာ ေချင်မပည်နယ်နှင့် နုိင်ငံ၏ 

အမခားရနရာြျားတေင်လည်း ွုိင်းနုိင်ငံ၌ လေ်ရိှရနွုိင်

ရနရသာ ဥပြာ ေရင်၊ ြေန်၊ ပအ့ုိဝ်နှင့် ရှြ်းလူြျ ိုး လူဦး

ရရအြျားအမပားြှာ နုိင်ငံရပ်မခားတေင်အလုပ်ြျား ရှာရဖေ

လုပ်ေုိင်ရန် ြဲေန္ဒရှင်ြျား ေွေ်ခောြှုြျားရကောင့် ရရေး

ရောေ်ပေရဲလဒ်ြျားတေင် အလားတူ သေ်ရရာေ်နုိင်သည့် 

ြဲေန္ဒနယ်ြျား ရိှသည်။

 တပ်ြရတာ် ြဲေန္ဒရှင်ြျား၏ သေ်ရရာေ်ြှုြျား 

ရိှသေ့ဲသ့ုိ (“တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးေုိယ်စားမပုမခင်းနှင့် ေန္ဒ

ြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ” တေင်ကေည့်ပါ)၊ လူဦးရရရမပာင်းလဲ

ြှုေုိင်ရာ လွှြ်းြုိးြှုြှာ တုိင်းရင်းသား လူြျ ိုးရပါင်းစံု ြဲ

ေန္ဒနယ်ြျားတေင် အြျားေံုးခံစားရနုိင်ဖေယ်ရိှငပီး ဥပြာ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် NLD၊ မပည်ခုိင်ငဖိုးနှင့် ေချင်မပည်နယ်

ဒီြုိေရရစီပါတီတ့ုိအကေား ြဲြျားြှာ ြျှတစော ြဲေေြဲှုြျား

ရိှခ့ဲသည်။၉၀ သ့ုိရသာ် လေ်ရိှအချန်ိတေင် NLD ရသာ်လည်း

ရောင်း မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီရသာ်လည်းရောင်း ၎င်းတ့ုိ၏ 

ရရေးရောေ်ပေေုိဲင်ရာ အေျ ိုးအတေေ် ြဲေန္ဒရှင်ြျားအား 

ရရှ့ေ ရမပာင်းရန် အစီအစဉ်ြျားနှင့်ပတ်သေ်၍ အရွာေ်

အွားြျား ြရိှသည်ေုိ ရှင်းလင်းသင့်သည်။ ဤသည်

ြှာလုိအပ်သည့် အတုိင်းအတာအရပါ် အေျ ိုးသေ်ရရာေ်

ြှုရိှရန် သိသာွင်ရှားရသာ ပ့ံပုိမခင်းေုိင်ရာ စေြ်းရောင်ြှု 

တစ်ခုအမဖစ် အဓိပ္ပာယ်သေ်ရရာေ်ြှုရိှလိြ့်ြည်။ လေ်ရိှ 

ရရေ့ ရမပာင်းရနွုိင်သူြျား၏ ြှတ်ပံုတင်သေင်းြှုအတေေ် 

၃၆



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

ကေီးြားရသာ ကေိုးပြ်းြှုတစ်ရပ် လုိအပ်သည့် အမပင်ရံုးစာ

ရေေ်စာတြ်းအလုပ်ြျားြှာ ရှုပ်ရ ေွးြှုရိှသည့်အရလျာေ် 

ငြို့နယ်ရံုးသ့ုိ အကေိြ်ြျားစော သေားရရာေ်ြှုြျား လုိအပ်နုိင်

သည်။၉၁ သ့ုိရသာ်ဤသည်ြှာ ရရေးရောေ်ပေ ဲ အလှည့်

အရမပာင်းမဖစ်နုိင်သည့် အချေ်တစ်ချေ်အမဖစ် ရရှ့ေ ရမပာင်း

ရနွုိင်မခင်းေိစ္စရပ်၏ အရရးကေီးြှုအား ရလျှာ့တေေ်ရန် 

ြဟုတ်ရပ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရလဒ်ြျားြှာ နုိင်ငံ၏ အချ ိ့ု

ရသာရနရာြျားတေင် လူဦးရရေုိင်ရာ ဖေဲ့ စည်းတည်ရိှပံု 

ရမပာင်းလဲြှုအား ွင်ဟပ်နုိင်သည်။ 

 တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျားကေား ရရှ့ေ ရမပာင်း

ရနွုိင်မခင်းနှင့် ပတ်သေ်ရသာ အမခားေိစ္စရပ် ြှာ ေုိဗစ်-

၁၉ ေပ်ရရာဂါ ရနာေ်ေေ်တေအဲရနမဖင့် နုိင်ငံရပ်မခားြှ 

အလုပ်သြားြျား မပန်လည်ရရာေ်ရိှမခင်း မဖစ်သည် 

(“ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါနှင့် ြဲေေယ်စည်းရံုးရရး” တေင်ကေည့်

ပါ)။ လေန်ခ့ဲရသာ နှစ်ဝေ်တေင် မြန်ြာနုိင်ငံနှင့် မပည်ပ 

နှစ်ခုလံုး၌ သိသာရသာ အလုပ်အေုိင် ေံုးရှုးံြှုြျား ရိှခ့ဲ

ငပီးရရှ့ေ ရမပာင်းအလုပ်သြားြျား၏ လှုပ်ရှားြှုနှင့် အခေင့်

အရရးြျားအား အာရံုွားြှု မြင့်တေ်လာခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် 

ယခုအချန်ိွိ ရဝးရသာနုိင်ငံရပ်မခား ရရေ့ ရမပာင်းလုပ်ေုိင်သူ 

အနည်းငယ်ြှာ အစပုိင်းတေင် ရြျှာ်ွားခ့ဲသည်ွေ်ပုိ၍ 

မပန်လည်ရရာေ်ရိှလာခ့ဲငပီး ကသဂုတ်လတေင် တစ်ကေိြ်ရရ

တေေ်ရာ၌ ေုန်းလြ်းမဖင့် နယ်စပ်ြျားမဖတ်ရေျာ်မပန်လာ

သူြှာ စုစုရပါင်း ၁၅၀၀၀၀ ရအာေ်မဖစ်သည်။၉၂ ရယေုယျ

အားမဖင့် ွုိရရှ့ေ ရမပာင်းအလုပ်သြားြျားြှာ ြဲေန္ဒနယ်

ြျားအနည်းငယ်ေုိသာ ြဟုတ်ေဲ နုိင်ငံအန့ံှအမပား ၎င်းတ့ုိ 

ြိသားစု ရနအိြ်ြျားသ့ုိ မပန်လည်ရရာေ်ရိှခ့ဲမခင်းမဖစ်သည်။ 

ေုိလုိသည်ြှာ သိသာရသာ အချ ိုးတစ်ခုအရနမဖင့် ြဲေန္ဒရှင် 

စာရင်းြျားတေင် ွ ည့်သေင်းရန် အရည်အချင်းမပည့်စံုငပီး ၎င်း

တ့ုိအခေင့်အရရးြျားအား ေျင့်သံုးနုိင်လျှင်ရတာင် ၎င်းတ့ုိြှာ 

ြဲေန္ဒရှင်လူဦးရရ စုစုရပါင်း၏ ြရမပာပရလာေ်ရသာ အချ ိုး

အစားတစ်ခု ပံုစံသာရပါ်လိြ့်ြည်မဖစ်သည်။ အလားတူ 

အရရးကေီးသည်ြှာ ရေ် ၉၀ စည်းြျဉ်းရအာေ်တေင် 

ကသဂုတ်လ ရနာေ်ပုိင်း မပန်လည် ရရာေ်ရိှခ့ဲရသာ ြည်သည့် 

ရရှ့ေ ရမပာင်းလုပ်သားြေုိ ယခုတစ်ကေိြ်တေင် ြဲရပးရန် 

ြည်သ့ုိြျှ အရည်အချင်း မပည့်စံုနုိင်ြည် ြဟုတ်ရပ။ နုိင်ငံ

ရပ်မခားတေင် ေေ်လေ်ရိှရနရသာသူြျားြှာလည်း အဓိေ

အားမဖင့် ဖယ်ွုတ်ခံရြည် သ့ုိြဟုတ် ြဲရပးရန် ြမဖစ်

နုိင်ရပ။ နုိင်ငံမခားရရးဝန်ကေီးဌာန ွုတ်မပန်ချေ်အရ 

မြန်ြာနုိင်ငံသား ရလးသန်းရေျာ်ြှာ နုိင်ငံရပ်မခားတေင် 

ရနွုိင်ရနရကောင်း ခန့် ြှန်းခ့ဲငပီး ကသဂုတ်လ ရနာေ်ေံုး 

ပိတ်ရေ်တေင် ြဲရပးရန် ရလျှာေ်လွှာြျား ၁၀၉၄၇၀ သာ 

စာရင်းရိှခ့ဲသည်။၉၃ 

 ရရေးရောေ်ပေ ဲ ရရေ့ ေုိင်းမခင်းေုိင်ရာ ေိစ္စရပ်၌ 

လူဦးရရ အရမပာင်းအရရေ့ ြျားနှင့် ပတ်သေ်ရသာ ေိစ္စရပ်

ြှာတစ်ဖန်အရရးကေီးြှုအမဖစ် မဖစ်ရပါ်လာြည်မဖစ်သည်။ 

ေယ်စုနှစ်ြျားစော ပဋိပေ္ခြျားနှင့် ြတည်ငငိြ်ြှုြျားရနာေ်

တေင် နုိင်ငံတေင်း၌ရသာ်လည်းရောင်း မပည်ပ၌ရသာ်လည်း

ရောင်း မြန်ြာနုိင်ငံလူြျ ိုးြျား  အြျားအမပား ေေ်လေ်ရိှ

ရနကေသည်။ အြျားစုြှာ ခေ်ခဲရသာ အရမခအရန ြျားတေင် 

ရနွုိင်ကေငပီး ၎င်းတ့ုိ ြဲရပးခေင့် အခေင့်အရရးြျားအား 

ဥပေ္ခာ ြမပုသင့်ရပ။ ၎င်းတ့ုိအရနမဖင့် ြိြိတ့ုိ ဇာတိရမြ၌ 

ဒီြုိေရရစီ တည်ရောေ်ရာတေင် ကေုံရတေ့ ရရသာ စိန်ရခါ်ြှု

ြျားနှင့် နုိင်ငံရရး အသေင်ေူးရမပာင်းြှုြျားအတေေ် ပ့ံပုိးြှုြျား 

ပါဝင်လုပ်ရောင်နုိင်ရန်ြှာ အရရးကေီးရပသည်။

ရိုဟင်ဂျာ ြဲရပးခေင့်အား ေန့်သတ်ွားမခင်း

 ရရေးရောေ်ပေြဲျားတေင် ပါဝင်နုိင်ြှုြရိှမခင်းနှင့် ေန့်

သတ်ခံရမခင်းတ့ုိနှင့်ပတ်သေ်၍ ရခုိင်မပည်နယ်ရိှ ြူစလင်

လူြျ ိုးအြျားစုမဖစ်ရသာ ရုိဟင်ဂျာြှာ နုိင်ငံတေင်းသေ်ရရာေ်

ြှုအြျားေံုး လူြှုအသုိင်းအဝန်းတစ်ရပ် မဖစ်သည်။ ွ ိတုိုင်း

ရင်းသားအုပ်စုအေျပ်အတည်းြှာ လေ်ရိှတေင် နုိင်ငံတော 

လူ့အခေင့်အရရးြျားေုိင်ရာ စစ်ရေးမခင်း အရကောင်းေိစ္စ

ရပ်တစ်ခုမဖစ်ငပီး ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရ ေွရ ေွရရေး

ရောေ်ပေြဲျားြှစတင်ော ၎င်းတ့ုိအရမခအရနြှာ ပုိြုိေုိးရေား

လာခ့ဲသည်။၉၄ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တေင် ေုလသြဂ္ဂ၏ သီးသန့်လေတ်

လပ်ရသာ နုိင်ငံတောအချေ်အလေ် ရှာရဖေရရးြစ်ရှင်း
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ြှစံုစြ်းစစ်ရေးရန်အတေေ် မဖစ်နုိင်ဖေယ်ရိှရသာ စစ်ရာဇဝတ်

ြှုြျားနှင့် လူြျ ိုးတံုးသတ်မဖတ်ြှု (ဂျနုိီေုိဒ်) ေုိင်ရာမပစ်ြှု

ေျူးလေန်သူြျားအမဖစ် ဗုိလ်ချုပ်ြှူးကေီးြင်းရအာင်လှိုင် 

နှင့်အမခားအရာရိှ ငါးဦးအား အြည်နာြြျားတပ်၍ရဖာ်

မပခ့ဲငပီး၉၅ အမပည်မပည်ေုိင်ရာ ရာဇဝတ်ြှု တရားရံုးနှင့် 

အမပည်မပည်ေုိင်ရာတရားရံုးတေင် ေိစ္စရပ်ြျားြှာ ဦးတည်

ရရာေ်ရိှခ့ဲသည်။ လေ်ရိှတေင် ရုိဟင်ဂျာ လူဦးရရ တစ်သန်း

ရေျာ်ြှာ ၎င်းတ့ုိရနအိြ်ြျားြှ ဖယ်ရှားခံခ့ဲရငပီး ရခုိင်မပည်

နယ်ရိှ မပန်လည်ွူရွာင်ရရးစခန်းြျား၌ ရသာ်လည်း

ရောင်း၊ အမခားနုိင်ငံြျား၌ရသာ်လည်းရောင်း၊ ေဂဂလား

ရဒ့ရှ်နုိင်ငံ၌ရသာ်လည်းရောင်း ဒုေ္ခသည်ြျားအမဖစ်ရိှရန

ကေသည်။  

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် အွိ ရုိဟင်ဂျာ လူြှုအသုိင်းအဝုိင်းြှာ 

လေတ်လပ်ရရးရငပီးအလေန် ရရေးရောေ်ပေြဲျား အားလံုးတေင် 

ေန္ဒြဲရပးနုိင်ခ့ဲကေသည်။ သ့ုိရသာ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ

လတေင် ြူစလင်ေန့်ေျင်ရရး အကေြ်းဖေ်ြှုနှင့် အြျ ိုး

သားရရးေန္ဒမပြှုြျားအား တုန့် မပန်သည့်အရနမဖင့် သြ္မတ

ဦးသိန်းစိန်ြှ ြူစလင်အြျားေံုး ေုိင်ရောင်ွားသည့် 

တစ်ခုတည်းရသာ ရွာေ်အွားစာရေေ်စာတြ်းတစ်ခု

မဖစ်သည့် ယာယီသေ်ရသခံေတ်မပားြျား (သ့ုိြဟုတ် 

“အမဖူရရာင်ေတ်”) အားလံုးေုိ  ဖျေ်သိြ်းရကောင်း ရကေ

ညာခ့ဲသည်။ အေျ ိုးသေ်ရရာေ်ြှုြှာ ရုိဟင်ဂျာလူြှုအသုိင်း

အဝုိင်းအြျားစုအား ရေးဖယ်ကေဉ်ော ြဲရပးခေင့်ေန့်

သတ်ြှုမဖစ်ခ့ဲသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံ၌ ေေ်လေ်ရိှရနရသာ 

သူြျားနှင့် ေဂဂလားရဒ့ရှ်နုိင်ငံအတေင်းသ့ုိ ေွေ်ရမပးခ့ဲ

ရသာသူြျားအတေင်း  လူနည်းစုြှာ ေန္ဒြဲရပးရန် အရည်

အချင်းမပည့်စံုရသာ နုိင်ငံသားအရွာေ်အွားစာရေေ် 

စာတြ်းြျားအား ေုိင်ရောင်ွားလျေ်ရိှသည်။၉၆ ၎င်းတ့ုိ

အရနမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားတေင် ပါဝင်နုိင်ရန် နှင့် 

ြဲေန္ဒရှင်စာရင်းြျားတေင် ွည့်သေင်းြည်လားေုိသည်ြှာ 

လေ်ရိှတေင် ရှင်းလင်းြှု ြရိှရပ။ သ့ုိရသာ် ၎င်းတ့ုိအား 

ွည့်သေင်းြည် ေုိလျှင်ရတာင် စုစုရပါင်း ရုိဟင်ဂျာ လူဦးရရ 

၏အနည်းငယ်ရသာ အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ေုိသာ ေုိယ်စား

မပုလိြ့်ြည်မဖစ်သည်။ ခန့် ြှန်းချေ်တစ်ခုအရ နတ်မြစ်နယ်

စပ်ြျား တစ်ရလျှာေ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အွိ သြုိင်းရကောင်းအရ 

ရုိဟင်ဂျာ အြျားေံုး ရိှခ့ဲရသာ ရြာင်ရတာ နှင့် ေူးသီးရတာင် 

ငြို့နယ်ြျားရိှ ြဲေန္ဒနယ်ြျားတေင် “ရာဂဏန်း” သာ ြဲရပး

ရန်အရည်အချင်း မပည့်စံုလိြ့်ြည်မဖစ်သည်။၉၇

 ဤြဲရပးခေင့် ေန့်သတ်ွားမခင်း အရှုပ်အရ ေွး

ြှာနုိင်ငံရရးလှုပ်ရှားြှုြျားနှင့် ရုိဟင်ဂျာလူြှုအသုိင်းအဝုိင်း 

ရပါ်တေင် မပင်းွန်ရသာ သေ်ရရာေ်ြှုတစ်ခု ြလေြဲရသေ

ရိှခ့ဲသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အာရေန်ရုိဟင်ဂျာ ေယ်တင်ရရး 

တပ် (အာော) ရပါ် ေွေ်လာမခင်းြှာ ြှတ်ပံုတင်မခင်း သ့ုိ

ြဟုတ် အခေင့်အရရးြျားအား အသိအြှတ်မပုမခင်းြခံရေဲ 

ြရရြရာရနွုိင်ရနရရသာ လူငယ်ြျားအကေား ခံမပင်းြှု

ြျားရကောင့်ေုိသည့် ေျယ်ေျယ်မပန့် မပန့်  အရကောင်းရင်းခံ

အမဖစ်ြှတ်ယူခ့ဲကေသည်။ သ့ုိရသာ် ၎င်းတ့ုိ၏ အရကောင်း

တရားြှာ  ရဒသခံအသုိင်းအဝုိင်းအကေား အြျားရွာေ်

ခံြှုရရိှခ့ဲသည်ေုိရသာ သေ်ရသအရွာေ်အွား ြရိှ

ရပ။ ွ ိုအ့တူ မြန်ြာနုိင်ငံတေင် ေေ်လေ်ရနွုိင်ကေရသာ 

ရုိဟင်ဂျာလူြျ ိုးြျားအတေေ် ြည်သည့်ရမပာင်းလဲြှု အရမခ

အရနြျား တစ်စံုတစ်ရာြျှ ြရိှရပ။ 

 တစ်ေေ်တည်းတေင် ရခုိင်မပည်နယ် ရမြာေ်ပုိင်း

၌ UEC တေင် ြှတ်ပံုတင်ွားခ့ဲရသာ ရုိဟင်ဂျာ ရွာေ်

ခံသည့် ပါတီသံုးဖေဲ့  ေေ်လေ်ေျန်ရိှရသာ်လည်း ၎င်းတ့ုိ 

ပါတီနာြည်ြျားတေင် “ရုိဟင်ဂျာ” စေားရပ်ွည့်သေင်းရန် 

ခေင့်ြမပုခ့ဲရပ။၉၈ ယခုအချန်ိွိ ွုိပါတီြျားြှ စာရင်းတင်

သေင်းခ့ဲရသာ ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်း ရမခာေ်ဦးြှာ နုိင်ငံ

သားအရည်အချင်း သတ်ြှတ်ချေ် မပည့်စံုရန် လုိအပ်

သည်ေုိရသာ အရကောင်းအရင်းမဖင့် ရရေးရောေ်ပေေုိဲင်ရာ 

အာဏာရိှသူြျား၏ ပယ်ချမခင်းခံခ့ဲရသည်။ ဤသည်ြှာ 

ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျား ရြေးဖေားစဉ်၌ ၎င်းတ့ုိ၏ြိေ

ြျားြှာ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံသားမဖစ်ရနရြည် ေုိရသာ 

ဥပရဒရကောင်းေုိင်ရာ တရားဝင် လုိအပ်ချေ်အား ၎င်းတ့ုိ

ြှြမပည့်ြီသည့် ေိစ္စရပ်မဖစ်သည်။၉၉ ွုိေိစ္စရပ်သည် 

ရုိဟင်ဂျာ နှင့် အမခား ြူစလင်လူြျ ိုးေုိယ်စားလှယ်ရလာင်း 

၁၉ ဦးြှာ ရြာင်ရတာငြို့နယ်တေင် နုိင်ငံသားမဖစ်မခင်း 
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အရကောင်းေိစ္စရပ်ြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ ပိတ်ပင်ခံခ့ဲရချန်ိ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျား အရစာပုိင်းပံုစံြျားအတုိင်း 

အလားတူပင်မဖစ်သည်။ 

 အရကောင်းေိစ္စြှာ ၎င်းတ့ုိြိေြျား၏ အရွာေ်

အွားပုိင်ေုိင်ရရိှြှု တစ်နည်းအားမဖင့် အြျ ိုးသား ြှတ်ပံု

တင်ေတ်မပားမဖစ်သည့် သေ်ရသခံအရွာေ်အွားစာ

ရေေ်စာတြ်းေုိင်ရာအြျ ိုးအစား မဖစ်သည်။ ေယ်စုနှစ်ြျား

စောတေင် ွုိအရာြှာ မြန်ြာနုိင်ငံသားြျား အားလံုးေုိင်

ရောင်ခ့ဲရသာ သေ်ရသခံအရွာေ်အွား စာရေေ်

စာတြ်းတစ်ခုသာ မဖစ်ခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် နုိင်ငံ၏ ၁၉၈၂ 

ခုနှစ် နုိင်ငံသားဥပရဒ အတည်မပုငပီးရနာေ် စတင်ခ့ဲရသာ 

နုိင်ငံသားေတ်မပားရရိှရန် အခေင့်အရရး သ့ုိြဟုတ် ဥပရဒ

အရ နုိင်ငံသားေုိင်ရာ သေ်ရသမပြှု ြဟုတ်ခ့ဲရပ။၁၀၀ 

 ဤဥပရဒ၏ အရမခခံသရောတရားြှာ ရုိဟင်ဂျာ 

ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်း ြိေြျား၏ နုိင်ငံသား အေင့်အား 

သေ်ရသအမဖစ် နုိင်ငံသားြှတ်ပံုတင်ေတ်တစ်ခု ပုိင်ေုိင်

ြှုရိှရန် ရရေးရောေ်ပေ ဲအာဏာရိှသူြျားြှ လေ်ရိှတေင် မငင်း

ပယ်ရနမခင်းမဖစ်သည်။ ဤနည်းလြ်းြှာ ပင်ေုိအားမဖင့် ခေဲ

မခားေေ်ေံြှုမဖစ်ငပီး ရရေးချယ်ခံရြှသာ ရလျှာေ်ွားနုိင်

ရသာရကောင့်မဖစ်သည်။  စင်စစ် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နုိင်ငံသား

ဥပရဒရအာေ်တေင် တိေျရသာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား 

(ဥပြာ-ဗြာ၊ချင်း၊ ေချင်၊ ေရင်၊ ြေန်၊ ရခုိင်၊ ရှြ်း) သ့ုိြဟုတ် 

၁၈၂၄ ခုနှစ် တေင်ပွြအကေိြ် ငဗိတိသျှလေ်ရအာေ် 

ြရရာေ်ြီနုိင်ငံ၌ ေုိးေေားစဉ်ေေ် ရနွုိင်လာခ့ဲရကောင်း 

သေ်ရသမပနုိင်သည့် သူြျားေုိသာ နုိင်ငံသားေုိင်ရာ 

အခေင့်အရရးြျားအား ရပးွားခ့ဲသည်။၁၀၁ မြန်ြာနုိင်ငံရိှ 

ြိသားစုအြျားအမပားအတေေ် ွုိအရာြှာ မဖစ်နုိင်ြှု လံုးဝ

ြရိှရလာေ်သည့် အရာတစ်ခုမဖစ်သည်။ လေ်ရတေ့ တေင် 

ရရေးရောေ်ပေအဲာဏာရိှသူြျားြှာ အွူးသမဖင့် ရုိဟင်ဂျာ

နှင့်ြူစလင်လူြျ ိုး ေုိယ်စားလှယ် ရလာင်းြျားေုိင်ရာ ေိစ္စ

ရပ်တေင်သာ နုိင်ငံသားနှင့် ပတ်သေ်၍ သံသယမဖစ်ဖေယ် 

ရိှသည်။၁၀၂

 နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ ခေမဲခားေေ်ေံြှုြှာ ရုိဟင်ဂျာ 

သရုပ်လေ္ခဏာ အသိအြှတ်မပုြှုအား ရတာင်းေုိရသာ 

ြူစလင်လူြျ ိုးြျားေုိသာ ေန့်ေျင်မခင်း ြဟုတ်သည်ေုိ 

မဖည့်စေေ်ရမပာေုိရန်လည်း လုိအပ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် 

မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ- ဦးသိန်းစိန်အစုိးရရအာေ်တေင် နုိင်ငံရရး

အသေင်ေူးရမပာင်းြှုစတင်ခ့ဲချန်ိ ြှစ၍ ပုိြုိပေင့်လင်းွင်ရှား

လာခ့ဲရသာ နုိင်ငံတေင်း ြူစလင်ေန့်ေျင်ရရး သရောွား

ေုိင်ရာ အရမခအရနွဲတေင် ွုိချန်လှပ်ွားမခင်းြှာလည်း 

အံေုိေ်မဖစ်လာသည်။ ြတုိင်ြီောလြျားတေင် ြူစလင်

ြျားြှာ ပါတီနှစ်ခုလံုးအတေေ် ရပ်တည်ခ့ဲရသာ်လည်း NLD 

ြှရသာ်လည်းရောင်း မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီြှရသာ်လည်း ၂၀၁၅ 

ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားအတေေ် ြူစလင် ေုိယ်စားလှယ်

ရလာင်းတစ်ရယာေ်ြျှ ရရေးချယ်ခ့ဲမခင်း ြရိှရပ။ ရရေးရောေ်

ပေြဲျားတေင် ြူစလင်ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်း ၈၀ ရေျာ်ြှာ 

ပိတ်ပင်ခံခ့ဲရငပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားတေင် ရပ်

တည်ခ့ဲရသာ ြူစလင်ြျားြှာ နုိင်ငံရရး ေုိယ်စားလှယ်

ရလာင်း ၆၀၀၀ အနေ် ၂၈ ဦး သာ မဖစ်ရကောင်း ခန့် ြှန်း

ခ့ဲသည်။၁၀၃ ြူစလင်လူဦးရရြှာ နှစ်သန်းရေျာ် ရိှနုိင်ငပီး ဤ

သည်ြှာ အရရအတေေ် အလေန်နည်းရနသည်။၁၀၄ 

 ငါးနှစ်ကောငပီးရနာေ် ယခုအကေိြ် ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားတေင် ပါဝင်ယှဉ်ငပိုင်ြည်မဖစ်ရသာ ြူစလင် ေုိယ်စား

လှယ်ရလာင်းနှစ်ဦးအား NLD ြှ လေ်ရိှ အချန်ိွိ ရရေးချယ်

ွားမခင်း ရိှသည်။၁၀၅ သ့ုိရသာ် ရယေုယျအားမဖင့် ြူစလင် 

ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ ရေးဖယ်ကေဉ်

ခံွားရြှုြှာ ေေ်လေ်တည်ရိှရနသည်။ စေ်တင်ော

လအရစာပုိင်းတေင် ယခင်ေ NLD အဖေဲ့ ဝင် တစ်ရယာေ်

မဖစ်ခ့ဲရသာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းအမဖစ် 

ြေန်မပည်နယ်တေင် ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်း ၃၀၂ ဦး အနေ် 

ဝင်ရရာေ်ြည့် တစ်ဦးတည်းရသာ ြူစလင် ေုိယ်စားလှယ် 

ရလာင်းြှာ နုိင်ငံသားမဖစ်မခင်း အရကောင်းေိစ္စြျားမဖင့် 

ရုတ်သိြ်းပိတ်ပင်ခံခ့ဲရရကောင်း တင်မပခ့ဲသည်။၁၀၆ တစ်ေေ်

တည်းတေင် တပ်ြရတာ်၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စစ်ေင်ရရးြျား 

ြတုိင်ြီ လူြှုအသုိင်းအဝုိင်းြျား အြျားအမပား ရနွုိင်ခ့ဲ

ကေရသာ ရခုိင်မပည်နယ် ရမြာေ်ပုိင်းရနရာြျားရိှ ရုိဟင်ဂျာ

၃၉



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

ရေျးရောြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ အစအန အရိပ်အရယာင်ြျား 

အားလံုးြှာ ရပျာေ်ေေယ် လျေ်ရိှသည်။၁၀၇ တစ်ချန်ိတည်း

တေင်အာော (ARSA) လှုပ်ရှားြှုအသစ်ြှာ ေဂဂလားရဒ့ရှ် 

နယ်စပ်တေင် တုိေ်ပေငဲယ်ြျား ကေိုကေားကေိုကေားသာ လှုပ်

ရှားြှုရိှမခင်းမဖင့် လျှ ိ့ု ဝှေ်သုိသိပ်ရသာ အင်အားစုတစ်ခု

အမဖစ် သေ်ရသမပလျေ်ရိှသည်။ သ့ုိရသာ် နုိင်ငံတောြှ  

ွပ်ခါတလဲလဲ မပစ်တင်ရဝဖန်ရှုံ့ချြှုြျား မပုရသာ်လည်း 

မြန်ြာနုိင်ငံအစုိးရြှ ရုိဟင်ဂျာဒုေ္ခသည်ြျားအား ြကောြီ

အချန်ိြျားတေင် ရနရပ်သ့ုိ မပန်လည်အရမခချရနွုိင်ရန် ခေင့်မပု

ြည့်အရိပ်လေ္ခဏာ အနည်းငယ်သာရိှသည်။ 

ေိုဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါ နှင့် ြဲေေယ်စည်းရုံးရရး 

 နုိင်ငံတောနှိုင်းယှဉ်ြှုြျားအရ စေ်တင်ောလ 

၂၃ ရေ် ြှ စ၍ စုစုရပါင်း ရရာဂါပုိး ေူးစေ်ခံရသူ ၆၉၅၉ 

ဦး နှင့် ရသေံုးသူ ၁၁၆ ဦး မဖင့် မြန်ြာနုိင်ငံတေင် ေုိဗစ်-

၁၉ ရရာဂါ လူနာြျား အရရအတေေ်ြှာ အနည်းငယ်သာ 

ရတေ့ ရိှခ့ဲသည်။ ြည်သ့ုိပင်ေုိရစော အစုိးရြှာ နုိင်ငံ၏ 

အားနည်းရသာ ေျန်းြာရရးစနစ်ြှ မဖစ်ရပါ်လာြည့် ေုိး

ေျ ိုးသေ်ရရာေ်ြှုြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ ရရာဂါစတင်ချန်ိ၌ 

စုိးရိြ်ပူပန်ခ့ဲသည်။ အလုပ်ြျား၊ ပ့ုိရောင်ေေ်သေယ်ရရး 

နှင့် ခရီးသေားမခင်းအရပါ်တေင် သိသာွင်ရှားစော သေ်

ရရာေ်ြှုရိှခ့ဲသည့် ရဖရဖာ်ဝါရီနှင့် ြတ်လအတေင်း တားမြစ် 

ေန့်သတ်ချေ်ြျားေုိ ချေ်ချင်းချြှတ်ခ့ဲသည်။ နှစ်လယ်

ပုိင်း၌ လူ ၅ ဦးစုရဝးမခင်းြျား သ့ုိြဟုတ် ၃၀ ဦး စုရဝးမခင်း

အားတားမြစ်ချေ် သ့ုိြဟုတ် ကသဂုတ်လ အလယ်၌ 

လူစုလူရဝးမပုလုပ်မခင်းနှင့် ပတ်သေ်၍ ေနဦးတားမြစ်

ချေ်ြှတစ်ေင့်တစ်ေင့် ွုိအရာြျားြှာ ရမဖရလျာ့လာခ့ဲ

သည်။၁၀၈ သ့ုိရသာ် ယခုအချန်ိ၌ မပည်တေင်းေူးစေ်ြှုြျား

မဖစ်ခ့ဲငပီး ရုတ်တရေ် ပုိးရတေ့ လူနာသစ်ြျား ပျ ံ့န့ံှေူးစေ်

လာခ့ဲရသာရကောင့် စေ်တင်ောလ အရစာပုိင်းောလ

အတေင်း တားမြစ်ေန့်သတ်ြှုြျား တစ်ဖန်ပုိြုိတင်းေျပ်

လာခ့ဲသည်။၁၀၉ ဤသည်ြှာ စေ်တင်ောလ ၉ ရေ်တေင် 

ရရေးရောေ်ပေ ဲ ြဲေေယ်စည်းရံုးရရး စတင်ခ့ဲမခင်းနှင့်ပတ်သေ်

ရသာရကေညာချေ်အား ြရပ်တန့်  နုိင်ခ့ဲရပ။ သ့ုိရသာ် ေူး

စေ်ြှုအား လျင်မြန်စော ွိန်းချုပ်နုိင်ြှု ြရိှခ့ဲလျှင် နုိင်ငံ၏ 

ရနရာတုိင်းတေင် ရရေးရောေ်ပေြဲျား မပုလုပ်ြှုအား လွှြ်းြုိး

လာနုိင်သည်ြှာ ရသချာသရလာေ်မဖစ်သည်။ ြည်ြျှအွိ 

လွှြ်းြုိးလာနုိင်ြည်နည်း ေုိသည်ြှာ တစ်ခုတည်းရသာ

ရြးခေန်းမဖစ်သည်။ 

 ဤအရကောင်းမပချေ်အတေေ် စည်းြျဉ်းစည်း

ေြ်းြျားနှင့် ေန့်သတ်ချေ်ြျားြှာ ြည်သ့ုိသေ်ရရာေ်

ြည် ေုိသည်နှင့်ပတ်သေ်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်ြှတ်

ရဖာ်မပရန် နုိင်ငံရရးပါတီြျားြှ UEC အား ေေ်လေ်

ရတာင်းေုိခ့ဲငပီး၊ အစုိးရလုပ်ငန်းြျားအား အရောင်အွည်

ရဖာ်လုပ်ရောင်ရာတေင် အစုိးရရခါင်းရောင်ြျားအား ပုိြုိ

မြင့်ြားစော ွင်သာမြင်သာ ရိှရစငပီး လေ်ရိှတာဝန်ွြ်း

ရောင်ရနရသာ အေျ ိုးအမြတ်အမဖစ် NLD အား အခေင့်

အလြ်းရပးလျေ်ရိှမခင်းနှင့် ပတ်သေ်၍လည်း ၎င်းတ့ုိစုိး

ရိြ်ြှုအား ရဖာ်မပခ့ဲသည်။၁၁၀ ွ ိစုိုးရိြ်ြှုြျားြှာ ရဒါ်ရအာင်ေန်း

စုကေည်ြှ ရဖ့စ်ေေတ်တေင် သူြ၏ ပေဦဲး ေွေ်တင်မပြှု လုပ်ခ့ဲ

ငပီးရနာေ်ငပီးခ့ဲရသာ လအနည်းငယ်တေင် ပုိြုိမြင့်တေ်လာ

ခ့ဲသည်။ နုိင်ငံရတာ် အကေံရပးပုဂ္ဂို လ်ြှ   ေုိဗစ်-၁၉  ေျန်းြာ

ရရးလြ်းညွှန်ချေ်နှင့်  ြူဝါဒ ေိစ္စရပ်ြျားအားေျယ်မပန့်ရစ

ရန်အတေေ် သူြ၏ ၂.၇ သန်း ကေည့်ရှုသူြျားမဖင့် ေေ်သေယ်

ရန် သူြအရောင့်အား စတင်သံုးခ့ဲသည်။ “ရဖ့စ်ေေတ်ေုိ

တာ အင်တာနေ်မဖစ်သည်” ဟု ြကောခဏ ရမပာခ့ဲရသာ 

နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံတေင် ဤသည်ြှာ လူအြျားအလယ်တေင် ွ င်

ွင်ရပါ်ရပါ် ွုတ်ရဖာ်မပမခင်း မဖစ်သည်။၁၁၁ ရဒါ်ရအာင်ေန်း

စုကေည်ြှ NLD တံေိပ်ပါရိှရသာ အောအေေယ် ပစ္စည်းြျား

အားတပ်ေင်၍ ပါတီ၏ ြဲေေယ်စည်းရံုးရရး စတင်ခ့ဲချန်ိ

တေင် NLD ြှလည်း ၎င်းတ့ုိ၏ ရရေးရောေ်ပေ ဲဗျူဟာ၏ ဗဟုိ

ချေ်အမဖစ် ေုိဗစ်-၁၉ အရမခအရနအားွားရိှလျေ်ရိှ

သည်ဟု ွ င်ရသည်။၁၁၂ သူြေတိရပးခ့ဲသည်ြှာ ဗုိင်းရပ်စ် 

ေပ်ရရာဂါအရမခအရနြှ စီးပေားရရး မပန်လည်ေုစား ွူ

ရွာင်ရန် ပါတီြှ ဦးရောင်လိြ့်ြည်။၁၁၃
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 စေ်တင်ောလအလယ်တေင် မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ နှင့် 

အမခားအတုိေ်အခံပါတီအချ ိ့ု ြှ ရရေးရောေ်ပေြဲျား ရရှ့ေ

ေုိင်းရန် ရတာင်းေုိခ့ဲသည်။၁၁၄ ပုိးရတေ့ လူနာြျားေူးစေ်

ပျ ံ့နံှမခင်းနှင့် ငြို့အြျားအမပားြှာ ေန့်သတ်ပိတ်ပင် ွား

မခင်းမဖင့် မပည်သူလူွုြျား၏ ခံစားချေ်ြှာ ရရေးရောေ်ပေဲ 

အရပါ်ယံုကေည် ရြျှာ်လင့်ြှုြှ ေျန်းြာရရး စုိးရိြ်းပူပန်ြှု 

သ့ုိလျှင်မြန်စော ေူးရမပာင်းခ့ဲသည်။ အစုိးရနှင့် ေုိယ်ွူ

ေုိယ်ွ ရဒသခံလူြှုအဖေဲ့ အစည်းြျား နှစ်ရပ်လံုးြှာ လေတ်

လပ်စောလှုပ်ရှားမခင်းနှင့် စုရဝးမခင်းတ့ုိတေင် တင်းေျပ်ရသာ 

တားမြစ်ချေ်ြျား ချြှတ်ခ့ဲငပီး ရရေးရောေ်ပေြဲျားြှာ ရရှ့

ေေ် အြှန်တေယ် လုပ်ရောင်နုိင်ြည်လားေုိရသာ ရြး

ခေန်းြျားြှာ မြင့်တေ်လာ ခ့ဲသည်။ 

 ရအာေ်တုိောလတေင် UEC ြှ ရရေ့ ေုိင်းမခင်း လုပ်

ရောင်ရန် ြည်သည့်ေံုးမဖတ်ချေ်ြျှြရိှမခင်း နှင့်အတူ 

လေ်ရိှတေင်ရရေးရောေ်ပေအဲား သတ်ြှတ်ွားရသာအချန်ိ

ဇယားအတုိင်း ေေ်လေ်လုပ်ရောင်ရန် ေံုးမဖတ်ွားခ့ဲ

သည်ဟု ယူေရသည်။ သ့ုိရသာ် နှစ်လရေျာ်ကောခ့ဲလျှင် 

အန္တရာယ်ြျားမဖင့် ြည်သည့်ရနှာင့်ရနှးြှုြျ ိုးြေုိ မဖစ်လာ

မခင်းြှာ ဖေဲ့ စည်းပံုအရ အေျပ်အတည်းအား ဦးတည်

သေားနုိင်ရချရိှသည်။ အချ ိ့ု အရမခအရနြျားတေင် တုိင်းမပည်

အရရးရပါ်အရမခအရနတစ်ခုေုိရတာင် ဦးတည်သေားနုိင်

သည်။ နှစ်ောလြျားစော စစ်အုပ်ချုပ်ြှုရအာေ် ရိှခ့ဲရသာ 

နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံအရနမဖင့် ွုိအေျပ်အတည်းြှာ NLD နှင့် 

မြန်ြာနုိင်ငံ မပည်သူလူွုအြျားစုြှ ရရှာင်လေရဲန် အလေန်

စိတ်အား ွေ်သန်သည့် ရနာေ်ေံုးအရမခအရနတစ်ရပ်

မဖစ်သည်။ ွုိအရကောင်းမပချေ်ရကောင့် ရနှာင့်ရနှးြှုြျား

ရိှခ့ဲလျှင်ရတာင် “၂၀၂၀ ခုနှစ်ရရေးရောေ်ပေ”ဲ ေုိင်ရာ ရြျှာ်

လင့်ချေ်ြှာ မဖစ်နုိင်ရမခရိှရနသရရေ့  လြ်းရကောင်းရပါ်တေင်

ေေ်သေားနုိင်ရချရိှသည်ဟု ယူေရသည်။ ွ့ုိရနာေ် နုိင်ငံ

ရရးခန့် ြှန်းချေ်ြျားြှာ ပုိြုိခေ်ခဲလာသည်။ 

 တစ်ေေ်တည်းတေင် ေျန်းြာရရးစုိးရိြ်ပူပန်ြှု

ြျားနှင့် ြဲေေယ်စည်းရံုးြှုြျားနှင့် လှုပ်ရှားြှုတ့ုိအရပါ် မပင်း

ွန်ရသာ တားမြစ်ေန့်သတ်ချေ်ြျားြှာ ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားေေ်လေ်လုပ်ရောင် (လျှင်) ချန်ိတေင် သေ်ရရာေ်ြှုရိှ

ြည်ြှာ ရသချာလျေ်ရိှသည်။၁၁၅ အဓိေ ေဏ္ဍရလးခုြှာ 

ရပါ်လေင်ွင်ရှားလျေ် ရိှသည်။ 

 ပွြတစ်ခုြှာ ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါ နှင့် လေတ်

လပ်စော လှုပ်ရှားသေားလာခေင့်အရပါ် တားမြစ်ချေ်ြျား 

ရပါင်းစပ်မခင်းြှာ နုိင်ငံရရးပါတီြျားအား ၎င်းတ့ုိ ြဲေန္ဒနယ်

ြျားရိှ မပည်သူလူွုြျားမဖင့် ရတေ့ ေံုမခင်းနှင့် လှည့်လည်

သေားလာမခင်းအား ဟန့်တားွားြည်မဖစ်သည်။၁၁၆ ြဲေန္ဒ

ရှင်ြျားအား ပညာရပးမခင်းနှင့် နုိင်ငံ၏ ရနရာရတာ်ရတာ်

ြျားြျားတေင် ရရေးရောေ်ပေ ဲရစာင့်ကေည့်ရလ့လာမခင်းြျား

ေုိတားမြစ်ဟန့်တားမခင်းအားမဖင့် လူြှုအသုိင်းအဝုိင်း နှင့် 

အရပ်ဖေ် အဖေဲ့ အစည်းြျားြှာလည်း ဖိအားရပးွိန်းချုပ်ခံ

ရြည်မဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားမဖင့် နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ ြဲေေယ်

စည်းရံုးရရးလုပ်ငန်းြျားအား အွူးသမဖင့် နုိင်ငံတေင် ွင်

ရှားငပီး လူသံုးြျားရသာ စကေြံမဖစ်သည့် ရဖ့စ်ေေတ်တေင် အေန်

လုိင်းမဖင့် လုပ်ရောင်ရန်တေန်းအားရပးလျေ်ရိှသည်။ ွုိ

အချေ်တေင်လည်း လှုြှုေေန်ရေ်၌  ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုကေည်

၏ွင်ရပါ်ရေျာ်ကေားြှုအား ွည့်သေင်းစဉ်းစား ကေည့်

လျှင် NLD ြှာ အေျ ိုးရရိှြည်မဖစ်သည်။ အစုိးရြှလည်း 

တုိင်းမပည်ြီဒီယာအား ွိန်းချုပ်ွားလျေ် ရိှသည်။၁၁၇ 

 အင်တာနေ်မဖင့် ရမပာင်းရရေ့ ြဲေေယ်ရာတေင်လည်း 

ရကေမငာပ့ုိစ်ြျားအား မြှင့်တင်ရန်သ့ုိြဟုတ် ေုန်ေျစရိတ်

ြျားအတေေ် ရပးနုိင်ရသာ အွူးသမဖင့် NLD နှင့် မပည်

ခုိင်ငဖိုးပါတီစသည့် ေဏ္ဍရရးအရင်းအမြစ်ြျားစောရိှရသာ 

အြျ ိုးသားနုိင်ငံရရးပါတီကေီးြျားအား အရရးသာရစသည်။ 

ရံပံုရငေနည်းငပီး တုိင်းရင်းသားအတုိေ်အခံ ပါတီငယ်ြျား

လည်းမဖစ်ရသာ တုိင်းရင်းသားပါတီြျားြှာ အခေင့်အရရး

နည်းြည်မဖစ်သည်။ ၎င်းတ့ုိွဲြှ အချ ိ့ု ြှာ နည်းပညာပုိင်း

ေုိင်ရာ အရတေ့ အကေုံနည်းငပီး ြုိေုိင်းဖုန်းြျားပုိင်ေုိင်ြှု သ့ုိ

ြဟုတ် ရောင်းြေန်ရသာ ေေန်ရေ်လုိင်း လွှြ်းခခုံြှု ရိှရသာ 

ရနရာြျားတေင် ရနွုိင်ကေမခင်းြှာ ြဲေန္ဒနယ်ြျားအနည်း

ငယ်တေင်သာရိှသည်။ ေချင်မပည်နယ် မပည်သူ့ပါတီ ရခါင်း

ရောင်တစ်ဦးြှ ရွာေ်မပရမပာေုိသည်ြှာ “အေယ်၍ 
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ေျွန်ရတာ်တ့ုိ အိြ်ြှာပဲရနြယ် အမပင်ြသေားေူး၊ သူတ့ုိရဲ့ 

စည်းြျဉ်းစည်းေြ်းရတေေုိ တိတိေျေျ လုိေ်နာြယ် 

ေုိရင် အေန်လုိင်း ြဲေေယ်စည်းရံုးဖ့ုိပဲ ရိှရတာ့တယ်။ လူြှု

ေေန်ရေ်ေ ေျွန်ရတာ်တ့ုိမပည်နယ်ြှာ သိပ်ြသံုးကေေူး။”၁၁၈ 

အွူးသမဖင့် ခရုိင်ြျားအတေင်း ၎င်းတ့ုိသတင်းစေား

အချေ်အလေ်ြျား အားရရာေ်ရိှရန်  ၎င်းတ့ုိြဲေန္ဒနယ်

ြျားတစ်ဝုိေ် တေ်ကေရသာ ြဲေေယ်စည်းရံုးရရးြျား စတင် 

လုပ်ရောင်ရန် ရည်ရေယ်ွားခ့ဲရသာ လတ်တရလာ ဖေဲ့

စည်းခ့ဲသည့်ပါတီြျားနှင့် ရပါင်းစည်းွားရသာ အဖေဲ့ သစ်

ြျားြှာ စုိးရိြ်ပူပန်ခ့ဲသည် (“တုိင်းရင်းသားနုိင်ငံရရး ပါတီ 

ရပါင်းစည်းမခင်းြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။ 

 ဒုတိယအချေ်ြှာ စီစစ်ပယ်ဖျေ်မခင်း၊ ခရီးသေား

လာြှုေန့်သတ်မခင်းြျားနှင့် ေုိဗစ်-၁၉ ၏ ငခိြ်းရမခာေ်ြှု 

ရကောင့် ပူပင်ရမခင်းြျားနှင့် ေေ်စပ်၍ ရရေးွားခ့ဲရသာ 

ြဲေန္ဒနယ်ြျားတေင် ဖျေ်သိြ်းြှုြျား လုပ်ရောင်မခင်း သ့ုိ

ြဟုတ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားအား ွ န်ိးချုပ်လွှြ်းြုိးရန် အသံုး

ချနုိင်သည်။ တစ်ဖန် ရခုိင်မပည်နယ်ြှာ နုိင်ငံတေင်း သေ်

ရရာေ်ြှုအရိှေံုး နယ်ရမြြျားွဲတေင် တစ်ခုမဖစ်လာနုိင်

သည့် အလားအလာရိှသည် (“ပဋိပေ္ခနှင့် ဖျေ်သိြ်းြှု

ြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇေန်လြှ စတင်၍ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် သန်းရခါင်စာရင်းအရ ခန့် ြှန်းရမခ လူဦးရရတစ်သန်း

ရေျာ်ရိှသည့်ငြို့နယ် ရှစ်ငြို့နယ်တေင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေေ်

သေယ်ရရးဥပရဒရအာေ်ြှ အင်တာနေ်မဖတ်ရတာေ်ြှု

အားအာဏာမဖင့် မပုလုပ်ခ့ဲသည်။ မပည်တေင်းနှင့် နုိင်ငံ

တော ြီဒီယာြျားြှာလည်း တားေီးရနှာင့်ယှေ်ြှုြျား

မဖင့်ကေုံရတေ့ ခ့ဲရငပီး ယခုနှစ် ြတ်လတေင် အစုိးရြှ “အကေြ်း

ဖေ်” အဖေဲ့ အစည်းအမဖစ် ရကေညာွားခ့ဲရသာ ULA-AA 

၏အဖေဲ့ ဝင်ြျားအား ရတေ့ ေံုရြးမြန်းြှုမပုလုပ်သည်ဟု စေပ်စေဲ

ခ့ဲော ရခုိင်ဂျာနယ်လစ်ြျားအား ဖြ်းေီးြှုြျား စတင်ခ့ဲ 

သည်။၁၁၉ တစ်ချန်ိတည်းတေင် ေုလသြဂ္ဂနှင့် အစုိးရြဟုတ်

ရသာေျန်းြာရရးအဖေဲ့ အစည်းြျားအား နယ်ရမြသ့ုိ ဝင်

ရရာေ်ြှုြျားအားလည်း တင်းေျပ်စော ေန့်သတ်ခ့ဲမခင်း

ြျားေေ်လေ်ရိှရနသည်။၁၂၀ တုိေ်ပေြဲျားေေ်လေ်မဖစ်

ပေားမခင်းနှင့်အတူ စေ်တင်ောလ အရစာပုိင်းတေင် ULA-AA 

ြှရရေးရောေ်ပေြဲျား ြတုိင်ြီှ တပ်ြရတာ်ြှ စစ်ေင်ရရး

ြျားမြှင့်တင်ရန် ေုိဗစ်-၁၉ အရရးရပါ် အရမခအရနအား 

အသံုးချလျေ်ရိှရကောင်း ရွာေ်မပစေပ်စေခ့ဲဲသည်။၁၂၁

 တင်းြာြှုြျားအမပင် အိန္ဒယိ-ေဂဂလားရဒ့ရှ် နယ်

စပ်ရဒသြျားြှာ ေူးစေ်ြှုြျားမဖစ်ရစရသာ အဓိေ ဝင်

ရပါေ်တစ်ခုအမဖစ် ယူေြှုြျားနှင့်အတူ အြျ ိုးသားရရး

စိတ်ဓာတ်မပင်းွန်သူ အဝန်းအဝုိင်းြျားတေင် ေုိဗစ်-၁၉ 

ြှာ “မပင်ပြှ ဝင်ရရာေ်ရသာ ေပ်ရရာဂါ” တစ်ခု မဖစ်သည်

ဟူရသာ အယူအေြှာ မပန့် န့ံှလျေ်ရိှသည်။၁၂၂ ဒီပလုိြေ် 

ြဂ္ဂဇင်းတေင် သံုးသပ်ချေ်တစ်ခုြှ ရဖာ်မပခ့ဲသည်ြှာ “လူြျ ိုး

မခားခေမဲခားေေ်ေံရရးဝါဒြှာ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ေုိးရေားရသာ 

ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါ ဒုတိယလှိုင်းအား ရလာင်စာွည့်

ရပးလျေ်ရိှသည်”။၁၂၃ ြလေဧဲေန် ွုိရှုရွာင့်အမြင်ြျား

ြှာရခုိင်မပည်နယ်ရိှ အရမခအရနနှင့် ပတ်သေ်ရသာ 

သရောွားြျားအား အရရာင်ရမပာင်းလဲခ့ဲသည်။ “ရရှ့ေ

ရမပာင်းရနွုိင်ြှု ေန့်ေျင်ရရး” အွူးသမဖင့် “ရုိဟင်ဂျာ 

ေန့်ေျင်ရရး” နှင့် “ရခုိင် ေန့်ေျင်ရရး” သရောွား

ြျားအား ေျယ်မပန့်စော ွုတ်မပန်ခ့ဲကေသည်။၁၂၄ အာဏာ

ပုိင်ြျားြှ နယ်ရမြအား ပိတ်ွားမခင်းနှင့်အတူ အစုိးရ 

ရမပာရရးေုိခေင့်ရိှသူတစ်ဦးြှ ရရေးရောေ်ပေြဲျားြှာ ၁၇ ငြို့

နယ် အနေ် ၅ ငြို့နယ်ရလာေ်သာ ရနာေ်ေံုး၌ ရရှ့ေေ်

လုပ်ရောင်နုိင်သည်ဟု ွ တ်ုရဖာ်ရမပာခ့ဲသည်။၁၂၅ တုန့် မပန်

ြှုအရနမဖင့် ေုလသြဂ္ဂလံုခခုံရရးရောင်စီ အဖေဲ့ ဝင်ြျားြှ 

၎င်းတ့ုိ၏ ကသဇာသေ်ရရာေ်ြှု အားသံုး၍ မပည်တေင်းနှင့် 

နုိင်ငံတော အဝန်းအဝုိင်းြျားြှ သတင်းစေားြျားမဖင့် 

အဖေဲ့ ြျားအားလံုးေုိ အပစ်ခတ်ရပ်စဲြှုအား သရောတူ

ရစရန် ရြတ္တာရပ်ခံခ့ဲသည်။၁၂၆ သ့ုိရသာ် ရရေးရောေ်ပေရဲန့

ေီသ့ုိ ရန့ရေ်ြျား တစ်မဖည်းမဖည်း နီးေပ်လာသေ့ဲသ့ုိ 

ပဋိပေ္ခနှင့် ေုိဗစ်-၁၉ အရမခအရနြှာ ေေ်လေ်မပန့်ပေား

ရနလျေ်ရိှသည်။၁၂၇

 အမခားတုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးရဒသြျားတေင် တင်း

ြာြှုြျား အလားတူမြင့်တေ်မခင်းြျားအား ွုတ်ရဖာ်ခ့ဲ

သည်။ ရန်ေုန်၊ ြန္တရလး နှင့်အမခားငြို့မပ ရနရာြျားသ့ုိ 

၄၂
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ရရာဂါပုိးေူးစေ် ပျ ံ့န့ံှမခင်းေုိင်ရာ စုိးရိြ်ြှုြျားနှင့်အတူ 

တရုတ်၊  အိန္ဒယိ နှင့် ွ ိင်ုး နယ်စပ်ြျားတစ်ရလျှာေ် သတိ

ရိှြှုနှင့် လံုခခုံရရးြှာ လေ်ရိှတေင် မြင့်တေ်လျေ်ရိှသည်။၁၂၈ 

တုိင်းရင်းသားလေ်နေ်ေုိင် အဖေဲ့ အစည်းြျားနှင့် ရဒသခံ 

မပည်သူ့စစ် ွိန်းချုပ်နယ်နိြိတ်မဖစ်ရသာ ရဒသြျားတေင် 

ေုိဗစ်-၁၉ ငခိြ်းရမခာေ်ြှုရကောင့် စိတ်ပူပန်ြှုြျား မြင့်

တေ်ရစလျေ်ရိှငပီး ငငိြ်းချြ်းရရးနှင့် တည်ငငိြ်ြှု ြရိှ

မခင်းြှာ ရရေးရောေ်ပေြဲျားမပုလုပ်မခင်းနှင့် ပတ်သေ်

သည့်အခေ်အခဲြျားအား ြီးရြာင်းွုိးမပလျေ်ရိှသည် 

(“ပဋိပေ္ခနှင့် ဖျေ်သိြ်းြှုြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။ 

 နုိင်ငံ၏ ရမြာေ်ပုိင်းရိှ ေချင်၊ ေုိးေန့် ၊ ရှြ်း 

နှင့် တအာင်းတုိင်းရင်းသား လေ်နေ်ေုိင်အဖေဲ့ အစည်း 

ြျားြှာ မြင့်တေ်လာခ့ဲသည့် တင်းြာြှုြျားအား ွုတ်

ရဖာ်ခ့ဲသည်။၁၂၉ အပစ်ခတ်ရပ်စဲွားရသာ UWSP ြှာ 

ယူနန်နယ်စပ်တေင် ၎င်းတ့ုိ၏ နယ်ရမြြျားသ့ုိ ဝင်ရပါေ်အား 

ပိတ်ခ့ဲငပီး NCA လေ်ြှတ်ရရးွုိးွားရသာ ချင်းအြျ ိုး

သားတပ်ဦးြှ အိန္ဒယိနယ်စပ်ရိှ ၎င်းတ့ုိွိန်းချုပ်ွားသည့် 

ရဒသြျားအား ဝင်ရရာေ်မခင်းအတေေ် ခေင့်မပုြိန့်ရတာင်း

ခံရန် ရရေးရောေ်ပေေုိဲယ်စားလှယ်ရလာင်း ြျားအား သတိ

ရပးခ့ဲသည်။၁၃၀ တစ်ချန်ိတည်းတေင် တပ်ြရတာ်ြှ ေရင်

အြျ ိုးသားအစည်းအရံုးနှင့် ြေန်မပည်သစ်ပါတီ (NMSP) 

တ့ုိအား ေုိဗစ်-၁၉ ရရာဂါ စစ်ရေးရရးဂိတ်ြျားအား ပိတ်

သိြ်းရန် အြိန့်ရပးခ့ဲငပီးရနာေ် ွုိင်းနုိင်ငံနှင့် နယ်စပ်

ရဒသြျား တေင် အမငင်းပေားြှုြျား မဖစ်ပေားခ့ဲသည်။၁၃၁ အဖေဲ့

နှစ်ဖေဲ့ လံုးြှာ လတ်တရလာ ၂၁ ရာစု ပင်လံုညီလာခံ၌ တေ်

ရရာေ်ခ့ဲရသာ NCA လေ်ြှတ် ရရးွုိးွားသည့်အဖေဲ့

ြျားမဖစ်သည်။ ရနာေ်ပုိင်းတေင် ေုိဗစ်-၁၉ ရရာဂါအား 

ွိန်းချုပ်ောေေယ်ရန် NMSP ြှ၎င်းတ့ုိ၏ နယ်နြိတ်

ြျားအား ပိတ်ခ့ဲသည်။ တုိင်းရင်းသား ရခါင်းရောင်ြျားြှ 

ရြးခေန်းွုတ်ခ့ဲသည်ြှာ ပါတီေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျား

ြှာလေ်ရိှ ေျန်းြာရရး အရမခအရနြျား ရအာေ်တေင် 

ရောြျားေုိ ြည်သ့ုိ လံုခခုံစော ဝင်ရရာေ်နုိင်ြည်နည်း။၁၃၂

 ဤသည်ြှာ ြဲေန္ဒရှင်ြျားပါဝင်ြှုအရရအတေေ် 

ရလျာ့ချနုိင်ဖေယ်ရိှသည့် ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါ ေုိင်ရာ 

တတိယ သေ်ရရာေ်ြှုအား ဦးတည်ခ့ဲသည်။ နုိင်ငံ၏ 

ရနရာြျားအားလံုးတေင် ြိသားစုြျားနှင့် လူြှုအသုိင်းအဝုိင်း

ြျားြှာ ွိခုိေ်သေ်ရရာေ်နုိင်သည်။ ရရာဂါပုိးရတေ့ သူ

အရရအတေေ် အြျားအမပား တစ်ရိှန်ွုိး ြတေ်လျှင်

ရတာင်ြဲေန္ဒရှင်ြျားြှာ ြဲရပးရန် ကောကောတန်းစီ ရစာင့်

ေုိင်းမခင်း သ့ုိြဟုတ် လူမပည့်ေျပ်ရနရသာ ြဲရံုးြျားတေင် 

ြဲရပးမခင်းြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ ပုိြုိသတိွားနုိင်ဖေယ် ရိှ

သည်။ ေုိဗစ်-၁၉ ရရာဂါ၏ အခေ်အခဲ ဝန်ွုပ်ြှာ အလေန်

ခေ်ခဲရနငပီးမဖစ်ရသာ ေဝြျားရိှသည့် ေင်းရဲသားြျား 

အရပါ်သ့ုိ အရမခခံအားမဖင့် ပုိြုိေျရရာေ်လျေ် ရိှသည် 

(ရအာေ်တေင် ေေ်လေ်ကေည့်ပါ)။ အန္တရာယ်ြျားအား 

ကေိုးစား ရလျှာ့ချနုိင်ရန်အတေေ် ရရေးရောေ်ပေရဲန့တေင် 

စီြံချေ်ြျားအားွားရိှရန် UEC ြှ ေျန်းြာရရး နှင့် 

အားေစားဝန်ကေီးဌာနမဖင့် ညိှုနှိုင်းရောင်ရေေ်လျေ်ရိှ

သည်။ ေနဦးတေင် နုိင်ငံတစ်ဝှြ်း ြဲရံုရပါင်း ၄၃၂၀၀ ရံု 

ွားရိှရန် အစီအစဉ်ရိှခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် အြျားစုြှာ ြဲရံု

တာဝန်ရိှသူြျားနှင့် ြဲေန္ဒရှင်ြျားအတေေ် တစ်ဦးနှင့်

တစ်ဦး အေောအရဝးွားရိှရန် အလေန်ရသးငယ် ေျဉ်း

ရမြာင်းသည်ေုိ ွည့်သေင်းစဉ်းစားော လေ်ရိှြဲရံုအရရ

အတေေ်အား တုိးမြှင့်ရန် စဉ်းစားကေလျေ်ရိှသည်။၁၃၃

 သ့ုိရသာ် ရရေးရောေ်ပေြဲျား စနစ်တေျမပန်လည်

ဖေဲ့ စည်းလုပ်ရောင်နုိင်ရန်ြှာ အရရးကေီးသည့် လုပ်ငန်း

တာဝန်တစ်ခု မဖစ်နုိင်ဖေယ်ရိှသည်။ ြဲေန္ဒရှင်ြျားအားလံုး 

လံုခခုံရသာနည်းလြ်းမဖင့် ြဲရပးနုိင်ရန်ြှာ ရွာင်နှင့် ချ ီ

ရသာရနာေ်ွပ် ြဲရံုြျား လုိအပ်ြည်မဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ 

ခုနှစ်တေင် ငြို့ရပါ်နှင့် ငြို့နားတစ်ဝုိေ် ရဒသြျားရိှ ြဲရံုြျား

တေင်ရှည်လျားရသာ စီတန်းမခင်းြျားနှင့် လူြျားမပည့်ေျပ်

ရနရသာ အရမခအရနြျားရိှခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် ေုိဗစ်-၁၉ 

ေပ်ရရာဂါ ဖိအားြျားေုိ ွပ်ရလာင်းမဖည့်စေေ်မခင်းမဖင့် 

ရရေးရောေ်ပေြဲျားေျင်းပမခင်းနှင့် ပတ်သေ်၍ ရွာေ်ပ့ံ

ပ့ုိရောင်ရရးြျားြှာ ယခုအချန်ိတေင် ြည်သ့ုိြျှ လေယ်ေူ

လိြ့်ြည်ြဟုတ်ရပ။ ဝန်ွြ်းြျားအား သင်တန်းရပးမခင်း၊ 
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လံုခခုံရရးပ့ံပုိးရပးမခင်း၊ ေျန်းြာရရးေုိင်ရာ ပ့ံပုိြှုြျားအား 

ရသချာရစမခင်းနှင့် ရဝးလံရသာ ရဒသြျားအား လေ်လှြ်း

ြီရရာေ်ရိှမခင်းတ့ုိြှာ နုိင်ငံတေင် ရရေးရောေ်ပေြဲျား လုပ်

ရောင်သည့် အချန်ိတုိင်း အခေ်အခဲရိှသည်။ ွ့ုိမပင် ခရီး

သေားလာမခင်းနှင့် သယ်ယူပ့ုိရောင်မခင်းြျား အရပါ်တေင်

လေ်ရိှ ေန့်သတ်ချေ်ြျား မြှင့်တင်မခင်းအားမဖင့် မပင်ေင်ြှု

ြျားြှာ အချန်ိြီ အမပည့်အ၀ငပီးရမြာေ်နုိင်ြည်လား ေုိ

သည့် ရြးခေန်းအြျားအမပား ရိှရနသည်။ တစ်ချန်ိတည်း

တေင်ရြ့ရြ့ရပျာေ်ရပျာေ်မဖစ်ရနရသာ ရရေးရောေ်ပေြဲျား

ြှဖယ်ကေဉ်ခံွားရသည့် IDP ြျား၊ ဒုေ္ခသည်ြျားနှင့် 

ရရှ့ေ ရမပာင်းလုပ်သားြျား အြျားအမပား ရိှသည်။ ြည်သူေ 

ြဲရပးသည် နှင့် ြည်သူေ ြဲရပးြှုြရိှမခင်း တ့ုိြှာ အငြဲ

တြ်းရရေးရောေ်ပေြဲျား ရလဒ်အား တေေ်ချေ်ရာတေင် ပုိြုိ 

အေံုးအမဖတ်ရပးနုိင်သည် (“ရနရပ်စေန့်ခောရမခင်း နှင့် ရရှ့ေ

ရမပာင်းရနွုိင်မခင်း” တေင်ကေည့်ပါ)။ 

 ရနာေ်ေံုးအချေ်ြှာ ရရေးရောေ်ပေြဲျား ေေ်

လေ်လုပ်ရောင်သည့်အရလျာေ် ရနရပ်စေန့်ခော ရသူြျား

၏ အေျပ်အတည်း၊ ခရီးသေားလာရရး ေန့်သတ်ချေ်ြျား 

နှင့် ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါြှာ နုိင်ငံ၏ ခုခံနုိင်စေြ်းြရိှေဲွိ

လေယ်ခုိေ်လေယ် အြျားေံုးရိှသည့် လူြှုအသုိင်းအဝုိင်းြျား 

အရပါ်တေင် ဖိအားြျားအား ပုိြုိမဖစ်ပေားနုိင်ဖေယ်ရိှသည်။ 

အရရးရပါ်အရမခအရနမဖစ်ရသာ ပွြပုိင်းလြျားတေင် 

ေျန်းြာရရး အရွာေ်အေူပစ္စည်းြျား၊ ရရာဂါပုိး စြ်း

သပ်မခင်းနှင့် ေျယ်မပန့်စောေူညီ ရွာေ်ပ့ံရပးနုိင်ြှု ြရိှမခင်း 

ြှာလျှင်မြန်စော မဖစ်ရပါ်လာခ့ဲသည်။၁၃၄ အာရှရဖာင်ရဒးရှင်း 

ြှသတိရပးရဖာ်မပခ့ဲသေ့ဲ “အွူးသမဖင့် တုိင်းရင်းသား 

နယ်နိြိတ်ြျားတစ်ရလျှာေ် မြန်ြာနုိင်ငံ လူ့ရောင်အဖေဲ့

အစည်းအသီးသီး၌ ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါ တုန့် မပန်ြှုြျား

ရကောင့်အတေင်းပုိင်း အစိတ်စိတ်အခြာခြာ ေေြဲှုြျားအား 

ြီးရြာင်းွုိးမပခ့ဲသည်။”၁၃၅ စီစစ်ပယ်ဖျေ်မခင်းနှင့် ပဋိပေ္

ခဇံုြျားတေင် လူသားချင်းစာနာရွာေ်ွားြှုေုိင်ရာ လေ်

လှြ်းြီနုိင်ြှု ြရိှမခင်း တ့ုိြှာ အရမခအရနအား ပုိြုိေုိးရေား

ရအာင် မပုလုပ်မခင်းသာမဖစ်သည်။၁၃၆

 အရစာပုိင်းအေင့်ြျားတေင် ရဒသခံအရပ်ဖေ်

လူြှုအဖေဲ့ အစည်းြျား နှင့်တုိင်းရင်းသား လေ်နေ်ေုိင် 

အဖေဲ့ အစည်း ေျန်းြာရရး ဝန်ရောင်ြှုြျားြှာ ွုိစိန်ရခါ်

ြှုြျားအချ ိ့ု အား ေုိင်တေယ်ရမဖရှင်းခ့ဲသည်။ ွ ိုအ့တူ ရရာဂါ

ပုိးြှာ အရမခချအမြစ်တေယ်ရန် ရနှးရေေးခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် 

ကသဂုတ်လရနှာင်းပုိင်းတေင် ေုိဗစ်-၁၉ ရရာဂါ စတင်မပန့်

ပေားြှု မဖစ်သေ့ဲသ့ုိ စုိးရိြ်ြှုြျားြှာ တစ်ဖန်အရိှန်မြှင့်တေ်

ခ့ဲသည်။ ေျန်းြာရရးေုိင်ရာ သေ်ရရာေ်ြှုြျားသည် 

အစုိးရ၏ ရရေးရောေ်ပေရဲကေညာချေ်တေင် ေေမဲပားြှုြျား

မဖစ်ရပါ်နုိင်ရချြရိှရပ။ လူြှုအသုိင်းအဝုိင်းြျား အြျားအမပား

ြှအခေ်အခဲဒုေ္ခြျား ရုတ်တရေ် ပုိြုိမြင့်ြားလာမခင်း

အားွုတ်မပန်ခ့ဲကေသည်။ ရနရာရဒသ တစ်ခုြှ တစ်ခုသ့ုိ 

သေားလာမခင်းြှာ ေျန်းြာရရး ေန့်သတ်ချေ်ြျားရကောင့် 

ြမဖစ်နုိင်ခ့ဲရပ၊ လံုခခုံရရး ဝန်ရောင်ြှုြျားြှာ ေျန်းြာရရး

ေုိင်ရာ သတ်ြှတ်ချန်ိအတေင်း အမပင်ြ ေွေ်ရဥပရဒြျား 

ချ ိုးရဖာေ်ြှုေုိင်ရာ စေပ်စေြဲှုြျားမဖင့် ခရီးသေားလာသူြျား

အားတားမြစ်ခ့ဲငပီး၊ အစားအစာမပတ်လပ်ြှုြျားနှင့် အလုပ်

အေုိင်ြရိှြှုရကောင့် ေင်းရဲငပီး ရေးဖယ်ကေဉ်ခံရရသာ 

လူြှုအသုိင်းအဝုိင်းြျား၏ အရမခအရနြျားြှာ ပုိြုိ ေုိးရေားခ့ဲ

သည်။၁၃၇ တစ်ချန်ိတည်းတေင် တပ်ြရတာ်ြှ စစ်ရရးတုိေ်

ခုိေ်ြှုြျား အရိှန်မြှင့်တင်ခ့ဲရသာ ရခုိင်မပည်နယ် ရမြာေ်ပုိင်း

တေင်ွိခုိေ်ဒဏ်ရာရသူ အသစ်ြျားနှင့် ရနာေ်ွပ် ဒုေ္ခ

သည် ၁၇၀၀၀ ရိှခ့ဲရကောင်း ွုတ်မပန်ခ့ဲသည်။၁၃၈ စေ်တင်

ောလ ပွြအပတ်တေင် နုိင်ငံရိှ တုိင်းရင်းသား ရခါင်း

ရောင်ြျား အြျားအမပားြှ ပုိြုိေျပ်တည်းလာရသာ အခင်း

အေျင်းြျားအရပါ် စုိးရိြ်ပူပန် လျေ်ရိှသည်။၁၃၉ သ့ုိရသာ် 

အစုိးရြူဝါဒတေင် ရမပာင်းလဲြှုတစ်စံုတစ်ရာ ေွေ်ရပါ်လာ

ရန်ြှာ သေ်ရသအရွာေ်အွား အနည်းငယ်ြျှသာ 

ရိှခ့ဲသည်။ 

 ွ့ုိရနာေ် ရြးခေန်းြှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်

ပေြဲျားြှတစ်ေင့် အြျ ိုးသား နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ လြ်းရကောင်း 

ရမပာင်းလဲမခင်း သ့ုိြဟုတ် နုိင်ငံရရးေုိင်ရာစေားရပ်ြျား

တေင် အွေ်ပါ အရကောင်းအရာြျားွဲြှ တစ်ခုခုြှာ 

ြည်ြျှ အရရးပါြည်နည်း။ လေ်ရိှ လူြှုနုိင်ငံရရးေုိင်ရာ 

၄၄



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

အသေင်အေူးအရမပာင်း အေင့်တေင် ဤသည်ြှာ အလေန် 

ခေ်ခဲရသာ အရာတစ်ခုမဖစ်သည်။ ြဲရပးြှု ရလျာ့နည်းမခင်း 

သ့ုိြဟုတ် တားေီးခံရမခင်းေုိင်ရာ သေ်ရရာေ်ြှုြှာ နုိင်ငံ

အနံှအမပားတေင် ြညီြညာ ေရြာေ်ေြ မဖစ်နုိင်ဖေယ်

ရိှငပီး ရဒသေေမဲပားြှုြျားရကောင့် မဖစ်နုိင်ရချရိှသည်။ သ့ုိရသာ်  

နုိင်ငံရရး အဝန်းအဝုိင်းြျား၌ ြဲေန္ဒရှင်ပါဝင်ြှု ရလျာ့နည်း

မခင်းြှာ NLD နှင့် အြျ ိုးသား ပါတီကေီးြျားအား ၎င်းတ့ုိ၏ 

ယှဉ်ငပိုင်ေေ်ြျားွေ် ပုိြုိအေျ ိုးအမြတ်ရလိြ့်ြည်ဟူ

ရသာအမြင်သရောွားြှာ ပျ ံ့န့ံှလျေ်ရိှသည်။ အစုိးရြှ 

မဖစ်စဉ်နှင့်ပတ်သေ်ရသာ ွိန်းချုပ်ြှုြျား လုပ်ရောင်

လျေ်ရိှငပီး ေေ်သေယ်ရရးနှင့် ြီဒီယာြျားအား NLD ၏ 

မခယ်လှယ်စုိးြုိးြှုြှာ မြင့်တေ်လာခ့ဲသည်။ အတုိေ်အခံ

ပါတီြျားအတေေ် စုစည်းစည်းရံုးရန်နှင့် နုိင်ငံရရးြဲေေယ်

ရန်ြှာခေ်ခဲငပီး နုိင်ငံ၏ အနုိင်ရသူအေုန်ယူ ရရေးရောေ်

ပေစဲနစ်တေင် NLD ၏ အြျ ိုးသားအေင့် ရအာင်ပေြှဲာ 

ေေ်လေ် အာြခံမဖစ်လာနုိင်ဖေယ်ရိှသည်။ “ပြာဏ

အားမဖင့်ရသးငယ်ရသာ၊ လူနည်းစုပါတီြျား”ြှာ “အေျပ်

ရုိေ်ောောလုပ်ရြှန်းြသိသည့်အရမခအရန” မဖစ်ြည်ြှာ 

ရယေုယျအားမဖင့် ယူေွားရသာအမြင် ရှုရွာင့်တစ်ခု

မဖစ်သည်။၁၄၀

 အစုိးရ၏ သရောေန္ဒြှာလည်း အရကောင်းေိစ္စ

တစ်ရပ်မဖစ်သည်။ စေ်တင်ောလအလယ်တေင် မပည်သူ

လူွု ေျန်းြာရရးေိစ္စရပ်ြျားရကောင့် ရရေးရောေ်ပေြဲျား

အားရရှ့ေ ေုိင်းရန်အတေေ် ရတာင်းေုိြှုြျားြှာ မြင့်တေ်ခ့ဲ 

သည်။ ယခုွိတုိင်ရအာင် မြန်ြာနုိင်ငံသည် နုိင်ငံတော

အေင့်ြျား အြျားစုမဖင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ေပ်ရရာဂါ အရမခ

အရနြှာ သေ်သာခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် ဤအတုိင်း ေေ်

လေ်မဖစ်ရန် ရသချာြှုြရိှရပ။ တစ်ချန်ိတည်းတေင် NLD နှင့် 

တပ်ြရတာ် ရခါင်းရောင်ြျား နှစ်ဖေ်လံုးြှာ ရရေးရောေ်ပေဲ

အားမဖစ်နုိင်သြျှ အမြန်ေံုး မဖစ်ရပါ်ရစရန် အရကောင်းမပ

ချေ်ြျားရိှသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ြှစ၍ NLD အရနမဖင့် ၎င်း

တ့ုိ၏ ွင်ရပါ်လူကေိုေ်ြျားြှုြှာ ရလျာ့ပါးလာခ့ဲမခင်းအား

သတိြူြိော ယခု ေုိဗစ်-၁၉ အခင်းအေျင်းသည် အရမခ

အရနအား ရမပာင်းလဲနုိင်ဖေယ်ရိှရသာရကောင့်မဖစ်ငပီး၊ တပ်

ြရတာ်အရနမဖင့် ဟိတ်ငြို့ရတာ်ရိှ နုိင်ငံတောတရားရံုး

ြျားြှ စံုစြ်းစစ်ရေးခံရရသာ လူ့အခေင့်အရရး ချ ိုးရဖာေ်ြှု

ြျားအရပါ် ေေ်လေ်မဖစ်ပေားရနရသာ ဖိအားြျားရကောင့် 

မဖစ်သည်။ အဖေဲ့ နှစ်ဖေဲ့ လံုးအတေေ် နုိင်ငံရရးဇာတ်ရကောင်း

ြျားတေင် ွုိအရမပာင်းအလဲအခင်းအေျင်းြှာ ရြျှာ်လင့် 

ြွားခ့ဲရသာ မြှင့်တင်ြှုတစ်ခု မဖစ်သည်။ 

 ငပီးခ့ဲရသာလတေင် အစုိးရ၏ ငငိြ်းချြ်းရရးမဖစ်စဉ် 

လြ်းရကောင်းအား ေေ်လေ်ွိန်းသိြ်းရန် ရနမပည်ရတာ်

တေင် ေန့်သတ်ြှုမဖင့် ၂၁ ရာစု ပင်လံုညီလာခံအား ေျင်းပ

ခ့ဲသည်။ ခေ်ခဲရသာ အရမခအရနြျားရအာေ်ြှ မဖစ်လျှင်

ရတာင်ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားအား အငပီး

သတ်မခင်းြှာ အဖေဲ့ နှစ်ဖေဲ့ လံုးအရနမဖင့် နုိင်ငံရရး တရားဝင်ြှု

အားရနာေ်ွပ်တစ်ေင့် မြှင့်တင်သတ်ြှတ်ြည်မဖစ်ငပီး 

ြရရြရာ အန္တရာယ်ရိှရသာ်လည်း အစုိးရတေင် NLD နှင့် 

တပ်ြရတာ် ပတ်သေ်ေေ်စပ်ြှုနှင့် ပတ်သေ်၍ ရနာေ်

ွပ်ငါးနှစ်အတေေ် အခေင့်အလြ်းအား ဖေင့်ကေ လျေ်ရိှ

သည်။ နှစ်လေုိသည့်အချန်ိြှာ ရရေ့ ေုိင်းြှုြျားအား မဖစ်နုိင်

ရသာ်လည်း ွုိောလငပီးလျှင် ဖေဲ့ စည်းပံုေုိင်ရာရနာေ်

ေေ်တေြဲျားြှာ ရှင်းလင်းြှုနည်းပါးလာသည်။ ွ့ုိရကောင့် 

အလေန်အားရောင်းရသာ အရကောင်းမပချေ်ြျား ကေားဝင်

စေေ်ဖေ်ြှုြရိှခ့ဲလျှင် အစုိးရရခါင်းရောင်ြျား အရနမဖင့် 

၂၀၂၀ ရရေးရောေ်ပေြဲျားအား အချန်ိေုိေ် ကေိုးစားမပုလုပ်

ြည်မဖစ်သည်။ 

 သ့ုိရသာ် ကေိုတင်သတိြူရြည့် အရရးကေီးရသာ 

အချေ်နှစ်ချေ်ရိှသည်။ ပွြတစ်ချေ်ြှာ ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားအကေိုောလတေင် အြျ ိုးသားအေင့် ပါဝင်ြှုနုိင်ြှု နှင့် 

ေုိယ်စားမပုြှုအား မြှင့်တင်ရန် ရရေးရောေ်ပေြဲျားြှာ အခေင့်

အရရးရပးလိြ့်ြည်ဟူရသာ ရြျှာ်လင့်ချေ်ြှာ တုိင်းရင်း

သားပါတီြျားအကေား မြင့်တေ်လျေ်ရိှသည်။ ွုိအခေင့်

အရရးြျားအား ယခုအချန်ိတေင် ၎င်းတ့ုိွံြှ ရုပ်သိြ်းြည်

ေုိပါေ ယံုကေည်ြှုတည်ရောေ်မခင်းနှင့် အြျ ိုးသားရင်

ကေားရစ့ရရး အတေေ် ရမခလှြ်းြျား အလေန်ရနာေ်မပန်ေေြဲှု

အမဖစ် ြှတ်ယူကေြည်မဖစ်သည်။ (“တုိင်းရင်းသား ပါတီ

ြျား၏ ရြျှာ်ြှန်းချေ်ြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။

၄၅



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

 ဒုတိယတစ်ချေ်ြှာ ခန့်ြှန်းရမခ လူရပါင်း ၁၄၀၀၀၀ 

ခန့်  ရသေံုးခ့ဲရသာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ြုန်တုိင်း၏ ေုိး

ရေားရသာ သာဓေရိှသည်။ ြုန်တုိင်းမဖစ်ပေားငပီးရနာေ် 

စစ်အစုိးရ၏ နုိင်ငံရတာ် ရအးချြ်းသာယာရရးနှင့် ဖေံ့ ငဖိုး

ရရးရောင်စီ (SPDC) ြှာ ၎င်း၏ တရားဝင်ြှုအား ရလျာ့

ပါးရစခ့ဲရသာ အမငင်းပေားဖေယ်ရိှသည့် ဖေဲ့ စည်းပံုေုိင်ရာ မပည်

လံုးေျွတ် ေန္ဒခံယူပေအဲား တေန်းအားရပးတရားဝင် ငပီး

ရမြာေ်ရစခ့ဲသည်။ ယာယီအားမဖင့် NLD ြှာ ေုိဗစ်-၁၉ 

ေပ်ရရာဂါ ေန့်ေျင်ရရး ရုန်းေန်လှုပ်ရှားြှုတေင် လူွု

ရွာေ်ခံြှု ရရိှရနသည်။ သ့ုိရသာ် မပည်သူ့ ေျန်းြာရရး

အားနုိင်ငံရရးေုိင်ရာ အခေင့်အရရးယူြှုအမဖစ် ွင်မြင်ခံခ့ဲ

ရလျှင် ွုိအချန်ိတေင် သရောွား အမြင်ြျားြှာ စင်စစ် 

အလေန်မြန်မြန်ေန်ေန် ရမပာင်းလဲလာနုိင်သည်။ 

ေျား/ြ တန်းတူညီြျှြှု ြရှိမခင်း နှင့် 

လူငယ်ြျား ပါဝင်ြှု 

 မြန်ြာနုိင်ငံရိှ အစုိးရ နှင့် နုိင်ငံရရးတေင် အြျ ိုးသြီး

ြျား၏ ေုိယ်စားမပုြှုြှာ အလေန်နည်းပါးလျေ်ရိှသည်။ 

မပည်ရွာင်စုအစုိးရ အဖေဲ့ တေင် အဖေဲ့ ဝင် ၂၄ ဦးအနေ် 

နုိင်ငံရတာ်အတုိင်ပင်ခံပုဂ္ဂို လ် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုကေည်ြှာ 

တစ်ဦးတည်းရသာအြျ ိုးသြီး မဖစ်သည်။ ွုိေုိယ်စားမပု

ြှုြျားရအာေ်ြှ ွ င်ဟပ်သည်ြှာ လေ်ရိှအြျ ိုးသား လွှတ်

ရတာ်တေင် လွှတ်ရတာ်ေုိယ်စားလှယ် အြျ ိုးသြီး ၇၅ ဦး

သာ (စုစုရပါင်း၏ ၁၁ ရာခုိင်နှုန်း) ရိှသည်။၁၄၁ ဤသည်ြှာ 

အြျ ိုးသြီးြျား၏ အခေင့်အရရးလှုပ်ရှားသူြျားနှင့် အမခား

ဒီြုိေရရစီအရရး တေ်ကေလှုပ်ရှားသူြျားြှ ေုိင်တေယ် 

ရမဖရှင်းရန် ကေိုးစားခ့ဲသည်ြှာ  ောလရှည်ကောငပီမဖစ်ရသာ 

ေိစ္စရပ်တစ်ခု မဖစ်သည်။၁၄၂ 

 ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရရေးရောေ်ပေြဲျားအတေေ် အေုိမပုခ့ဲ

သည့် အြျ ိုးသြီးေုိယ်စားလှယ်ရလာင်း အရရအတေေ်ြှာ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ွေ်ပုိြုိြျားမပားရသာ်လည်း ကေီးကေီးြားြား

အရမပာင်းအလဲြရိှခ့ဲရပ။ UEC အရနမဖင့် ရလျှာေ်လွှာစီစစ်

မခင်းြျား ေေ်လေ်ရိှရနသေ့ဲသ့ုိ မပည်စံုရသာ အချေ်

အလေ်ြျားြှာ ယရန့အချန်ိွိ ရရိှနုိင်ြှုြရိှရသးရပ။ 

သ့ုိရသာ် ပါတီြျား တစ်ခုချင်းစီြှာ ၎င်းတ့ုိ၏အေုိမပု ေုိယ်

စားလှယ်ရလာင်းြျား စာရင်းြျားအား ွုတ်မပန်ခ့ဲသည်။ 

NLD အေုိမပု ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျားွဲတေင် အြျ ိုး

သြီး ၂၀ ရာခုိင်နှုန်းခန့်  ပါဝင်ငပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၁၃ ရာခုိင်နှုန်း 

ွေ် ပုိြုိမြင့်တေ်ခ့ဲသည်။၁၄၃ မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ၏ ေုိယ်

စားလှယ်ရလာင်း ၁၅ ရာခုိင်နှုန်းဝန်းေျင်ြှာ အြျ ိုးသြီး

ြျားမဖစ်သည်။၁၄၄ တုိင်းရင်းသားပါတီ အြျားအမပားြှာ 

အနည်းငယ်ပုိြုိ သာလေန်ြှုရိှခ့ဲသည်။ SNLD နှင့် ြေန်ညီ

ညေတ်ရရးပါတီြှာ အသီးသီး၌ ၂၉ ရာခုိင်နှုန်း နှင့် ၂၆ ရာ

ခုိင်နှုန်း ဝန်းေျင်ခန့် မဖင့် အြျ ိုးသြီး အေုိမပုေုိယ်စား

လှယ်ရလာင်းြျားကေားတေင် အရရအတေေ် အမြင့်ေံုးမဖစ်

သည်။၁၄၅ ရခုိင်အြျ ိုးသားပါတီြှာ အြျ ိုးသြီး ေုိယ်စား

လှယ်ရလာင်း ၉  ရာခုိင်နှုန်း (၆၄ ဦးအနေ် ၆ ဦး) သာ 

အေုိမပု တင်သေင်းခ့ဲသည်။  တစ်ချန်ိတည်းတေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်

ြှစ၍ ြတူညီရသာပါတီြျားြှ အြျ ိုးသြီး ေုိယ်စားလှယ်

ရလာင်းြျားအား အေုိမပုခ့ဲြှု ေျေင်းခ့ဲရသာ နယ်ရမြတေင် 

ေချင်မပည်နယ် မပည်သူ့ပါတီ၏ အေုိမပုေုိယ်စားလှယ်

ရလာင်းြျား (၆၈ ဦးအနေ် ၉ ဦး) ၁၃ ရာခုိင်နှုန်းြှာ 

အြျ ိုးသြီးြျား မဖစ်သည်။၁၄၆

 ြတူေေမဲပားြှုနှင့် ပါဝင်ြှုအား မြှင့်တင်ရန် ပုိြုိ အား

ွုတ်ရာတေင် အချ ိ့ု ရသာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး ပါတီြျား 

ြှာ “လူငယ်” ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျား ရရေးချယ်မခင်းေုိ 

ဦးစားရပးလျေ်ရိှသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံသည် လေ်ရိှတေင် 

ေြ္ဘာရပါ်၌ အသေ်ရေယ်ကေီးရသာ ပုဂ္ဂို လ်ြျား အြျားေံုး

စုိးြုိးပါဝင်သည့် နုိင်ငံရရး စနစ်ြျားွဲတေင် တစ်နုိင်ငံမဖစ်

သည်။၁၄၇ ွ ိပုါတီြျားအကေားတေင် ွ ုးံစံအားမဖင့် “လူငယ်” 

အားအသေ် ၄၀ ရအာေ်အမဖစ် သတ်ြှတ်သည်။ ဤသည်

အားေုိင်တေယ်ရမဖရှင်းရန် ရှြ်းမပည်နယ်ရိှ SNLD ြှ ၎င်း

တ့ုိ၏ ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျား အနည်းေံုး ၃၀ ရာခုိင်

နှုန်းြှာ လူငယ်လူရေယ်ြျား မဖစ်ြည်ဟု ရမပာကေားခ့ဲငပီး 

ေချင်မပည်နယ်ရိှ KSPP ြှ အလားတူ အချ ိုးအစား

အတေေ် ရည်ြှန်းခ့ဲသည်။၁၄၈ သ့ုိရသာ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေး

၄၆



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

ရောေ်ပေြဲျားအတေေ် NLD၊ မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီနှင့်အမခား

ပါတီြျား အြျားအမပားအတေေ် ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်း 

ရရေးချယ်ရာတေင် “သစ္စာရိှြှု” အတေေ် နာြည်ကေီး အွင်

ေရမဖစ်ြှုအား လုိအပ်ချေ်အမဖစ် ေေ်လေ်ြှတ်ယူကေ

ေဲရိှရကောင်း နုိင်ငံရရး အဝန်းအဝုိင်း အတေင်းတေင်းလူြျား

ြှသုိသိပ်စော ြရေျြနပ် ရမပာေုိကေသည်။ 

 ေျား၊ြ ရရးရာနှင့် လူငယ်ြျား ပါဝင်ြှုရမပာင်းလဲ

နုိင်ရန်အတေေ် လုိအပ်ရသာ အသိပညာရပးြှုြျား တည်

ရောေ်လျေ်ရိှသည်။ သ့ုိရသာ် လာြည့် ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားအတေင်း ြည်သည့်သိသာွင်ရှားရသာ အသေင်ရမပာင်း

လဲြှုြျှ မဖစ်လာနုိင်ဖေယ်ြရိှရပ။ စိန်ရခါ်ြှုြှာ ၎င်းတ့ုိ၏ 

ရနာေ်ေေ်တေ ဲလုပ်ရောင်ြှုမဖစ်သည့် နုိင်ငံရရး စိတ်ဝင်

စားြှုြှ နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ လေ်ရတေ့  လုပ်ရောင်ြှုသ့ုိ ရမပာင်း

လဲနုိင်ရန် မဖစ်လိြ့်ြည်။ 

တိုင်းရင်းသားပါတီြျား၏ ရြျှာ်ြှန်းချေ်ြျား 

 ၂၀၂၀ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် 

မပုလုပ်ခ့ဲပံုြျားနှင့်အလေန် ေေမဲပားရသာ အခင်းအေျင်း

တစ်ခုတေင် ေျင်းပလိြ့်ြည်မဖစ်သည်။ ငပီးခ့ဲရသာောလ

တေင် NLD ြှာ နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ ရမပာင်းလဲြှုအတေေ် လူွု

ယံုကေည်ြှုမဖင့် ဒီရရပြာတစ်ဟုန်ွုိးမြှင့်တေ်ြှုကေားတေင် 

ရအာင်မြင်ြှုရရိှခ့ဲသည်။ ွုိအချန်ိြှစ၍ တုိင်းရင်းသားလူ

နည်းစုြဲ ေန္ဒရှင်ြျားြှာ NLD အရပါ် ရြျှာ်ြှန်းသည့်

အတုိင်းမဖစ်ြလာေဲ စိတ်ပျေ်ြှုြျားမဖစ်ရကောင်း အစီရင်

ခံစာြျား အြျားအမပား ေွေ်ရိှလာခ့ဲသည်။၁၄၉ စုိးရိြ်ပူပန်

ရရသာအပုိင်းြျားြှာ နုိင်ငံလံုးေုိင်ရာ ငငိြ်းချြ်းရရးအား 

ရဖာ်ရောင်ြည်ေုိရသာ ၎င်းတ့ုိ၏ ရရေးရောေ်ပေေဲတိ

ေဝတ်အား အရောင်အွည်ရဖာ်ရန် ပါတီြှပျေ်ေေေ်

မခင်း၊ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးရခါင်းရောင်ြျားမဖင့် ၎င်းတ့ုိ 

ရတေ့ ေံုရေေးရနေးြှုြျား ြရိှမခင်း၊ ရဒသေုိင်ရာအစုိးရြှ တုိင်း

ရင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျားအား ဖယ်ွုတ်မခင်း၊ ဗုဒ္ဓောသာ 

အသားရပးရွာေ်ခံသူြျားနှင့် ဗြာလူြျ ိုးရွာေ်ခံရသာ 

အြျ ိုးသားရရးစိတ်ဓာတ် မပင်းွန်သူြျားေုိ ပ့ံပုိးရပးရသာ 

ြူဝါဒြျားအား လုိေ်လံရဖာ်ရောင်မခင်း သ့ုိြဟုတ် အနည်း

ေံုးတားမြစ်ြှုြျား ြမပုမခင်း၊ ရဒသခံ မပည်သူြျားအား 

အေျ ိုးြမပုရသာ စီးပေားရရးစီြံေိန်းြျားနှင့် ရင်းနီှးမြှုပ်နံှ

သူြျား အလံုးအရင်း ဝင်ရရာေ်လာမခင်းနှင့် တုိင်းရင်းသား

လူြျ ိုးအသုိေ်အဝန်းြျားအကေား ရမြယာေံုးရှုးံြှု မြှင့်တေ်

ရစရန် ဦးတည်ရစရသာ ရမြယာဥပရဒြျားအား မပင်ေင်

ရရးေေမဲခင်း တ့ုိမဖစ်သည်။ ရဒသအြျားအမပားတေင် တပ်

ြရတာ်နှင့် NLD ဦးရောင်ရသာ အစုိးရအကေား ေေမဲပားြှု 

အနည်းငယ်သာ ရိှရကောင်းွင်မြင်ကေသည်။ “ပွြရတာ့ 

ရသနတ်နဲ့ ေျရနာ်တ့ုိရဲ့ ရမြရတေေုိ လုယူသေားခ့ဲကေတယ်။ 

အခုေျရတာ့ ရမြလုဖ့ုိဥပရဒေုိ အသံုးချလာမပန်ငပီ” ဟု 

လေန်ခ့ဲရသာနှစ်တေင် ေရင်နီ ရတာင်သူတစ်ဦးြှ ရွာေ်မပ

ရမပာကေားခ့ဲသည်။၁၅၀ 

 

 သ့ုိရသာ် NLD ြှ ရရေးရောေ်ပေအဲား အနုိင်ရရိှြည် 

ေုိရသာ ရြျှာ်ြှန်းချေ်ြှာ ရမပာင်းလဲြှုြရိှရပ။ ရလျှာ့နည်း

ြှုြျား မဖစ်နုိင်ဖေယ်ရိှသည်။ ေုိဗစ်-၁၉ နှင့် ြဲေန္ဒရှင်ြှ 

စိတ်ဝင်စားြှုြရိှမခင်း နှစ်ြျ ိုးလံုးြှာ ခန့် ြှန်းရခေ်ရစြှုအား 

ွပ်ြံမဖစ်ရစသည်။ အွူးသမဖင့် ဗြာလူြျ ိုး အြျားစုရိှ

ရသာြဲေန္ဒနယ်ြျားတေင် တပ်ြရတာ် ေုိယ်စားမပုသူြျား

အမဖစ်ြှတ်ယူကေသည့် မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ၊ တစည သ့ုိြဟုတ် 

အမခားပါတီြျားအား ြဲတစ်ြဲရပးမခင်းွေ် NLD အတေေ် 

ြဲတစ်ြဲရပးမခင်းေုိ ပုိြုိနှစ်သေ် လုိလားသည့် ခုိင်ြာရသာ 

သရောွား ရပ်တည်ချေ်ြျား ေေ်လေ်တည်ရိှရန

သည်။ ြည်သ့ုိပင် ေုိရစောြူ NLD အရပါ် ြရေျနပ်ြှု

ြျားပျ ံ့န့ံှမခင်းြှာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျားအကေားတေင် 

၎င်းတ့ုိြှ ယခုအကေိြ်တေင် ပုိြုိရောင်းြေန်စော လုပ်ရောင် 

နုိင်ြည်ေုိရသာ ရြျှာ်လင့်ချေ်ြျားအား မြင့်တေ်လာခ့ဲ

သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် ၎င်းတ့ုိြှာ အြျ ိုးသား လွှတ်ရတာ်

တေင်အရရေးခံခ့ဲရရသာ ေုိယ်စားလှယ်ရနရာြျား၏ ၁၁ ရာ

ခုိင်နှုန်းအား အနုိင်ရရိှခ့ဲသည်၊ (သ့ုိြဟုတ် တပ်ြရတာ်ြှ ခန့်

အပ်သူြျား အားွည့်တေေ်ခ့ဲပါေ စုစုရပါင်းေုိယ်စား

လှယ်ရနရာ၏ ၈.၅ ရာခုိင်နှုန်းသာ ရရိှခ့ဲသည်။) နုိင်ငံအေင့် 

ေုိယ်စားမပုြှုြျားအရ ဤသည်ြှာ အလေန်နည်းပါးရသာ

အရရအတေေ် မဖစ်သည်။ 

၄၇
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 ဤအရရအတေေ်အား မြှင့်တင်နုိင်ြည်လား ေုိ

သည်ြှာ ယခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားအတေေ် ြှတ်ပံုတင်

ခ့ဲရသာ တုိင်းရင်းသားပါတီ ၅၅ ဖေဲ့ အတေေ် အသင့်ရစာင့်

စားရနရသာ စိန်ရခါ်ြှုမဖစ်သည် (ပံုစံေေေ်-၃ တေင် ကေည့်

ပါ)။ ရသချာသည်ြှာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးလှုပ်ရှားြှုြျားြှာ 

ပါတီရပါင်းစည်းမခင်းြျားအားမဖင့် ြဲေေြဲှုအား ရလျှာ့ချနုိင်

ရန်လေန်ခ့ဲရသာ ရရေးရောေ်ပေြဲျားြှတစ်ေင့် သင်ခန်းစာ

ြျားကေိုးစားသင်ယူ ရလ့လာြှုရိှခ့ဲသည် (“တုိင်းရင်းသား

လူြျ ိုး ေုိယ်စားမပုမခင်းနှင့် ေန္ဒြဲရပးမခင်းေုိင်ရာ နည်း

ဗျူဟာ” တေင်ကေည့်ပါ)။ ွုိရပါ်အရမခခံ၍ ပုိြုိရောင်း

ြေန်စောစီစဉ်ဖေဲ့ စည်းခ့ဲရသာ ပါတီြျားြှာ ရနာေ်ွပ် ေုိယ်

စားလှယ်ရလာင်း ရနရာြျား ပုိြုိအနုိင်ရရိှြည့် အလား

အလာရိှသည်။ သ့ုိရသာ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားအငပီးတေင် တုိင်း

ရင်းသားလူြျ ိုး ပါတီြျားြှာ “ရနာေ်ေေယ်ြှချုပ်ေုိင်သူ

ြျား” မဖစ်လာြည်ေုိရသာ ရောလာဟလြျားနှင့်အတူ 

အချ ိ့ု အစုအဖေဲ့ ြျားရိှ ရြျှာ်ြှန်းချေ်ြျားြှာ ေေ်လေ်မြင့်

ြားလျေ်ရိှသည်။၁၅၁ ွုိသ့ုိရသာ ခန့် ြှန်းချေ်ြျားြှာ- 

ေုိဗစ် ြတုိင်ြီ ေွေ်ရပါ်ခ့ဲရသာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား

၏ယံုကေည်ြှုရိှမခင်းနှင့် NLD ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အမပတ်

အသတ်အနုိင်ရရိှြှုအား ေူညီပ့ံပုိးခ့ဲရသာ ေန္ဒြဲရပးမခင်း 

ဗျူဟာအား ပိတ်ပင်ရန် ကေိုးပြ်းြှု-   အမြင်ရှုရွာင့်နှစ်ခု

အားရပါင်းစပ်မခင်းရပါ်တေင် အရမခခံခ့ဲသည်။ ဥပြာ- ရှြ်း

တုိင်းရင်းသားြျား ဒီြုိေရေ်တစ်ပါတီ (SNDP) ၏  

ရခါင်းရောင်မဖစ်သည့် စုိင်းအုိေ်ရပါင်းြှ သူ၏ပါတီြှာ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် ရရေးချယ်ခ့ဲသည့် ေုိယ်စားလှယ်ရနရာြျား 

၁၀၃ ရနရာအနေ် တစ်ရနရာသာ အနုိင်ရရိှခ့ဲရသာ်လည်း 

ရှြ်းမပည်နယ်လွှတ်ရတာ်ရိှ ေုိယ်စားလှယ် ရနရာြျား 

အြျားစုအား ယခုနှစ်တေင် သူ၏ပါတီြှ အနုိင်ရရိှလိြ့်ြည် 

ဟု ခန့် ြှန်းခ့ဲသည်။၁၅၂ 

 သ့ုိရသာ် သီးသန့်အရနမဖင့် ပုိြုိွည့်သေင်းစဉ်းစား

ြှုြျားရိှသည့် အမြင်ရှုရွာင့်အား ွုတ်ရဖာ်ခ့ဲကေသည်။ 

တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား ြဟာြိတ်အဖေဲ့ အတေင်းရိှ ဝါရင့်

အရတေ့ အကေုံရိှ ပါတီြျားြှ တုိင်းရင်းသား ညီရနာင်ြျား 

ြဟာြိတ် အဖေဲ့ ဝင်မဖစ်ရသာ SNDP ြှ ေုိယ်စားလှယ်ရန

ရာြျား အြျားအမပားအား အနုိင်ရရိှရန် ြရြျှာ်လင့်ပဲ SNLD 

ြှာပုိြုိ လူွုကေိုေ်နှစ်သေ်ရသာ ရရေးချယ်ြှုတစ်ခုမဖစ်

သည်။ သ့ုိရသာ် ွုိသ့ုိရသာ သေ်တြ်းကောငပီ မဖစ်သည့် 

ပါတီြျား အြျားစုြှာ SLORC-SPDC အစုိးရ ောလြျား

အတေင်းတေင် NLD ြဟာြိတ်ြျားမဖစ်ခ့ဲငပီး NLD အား ရရေး

ရောေ်ပေြဲျားတေင် ေေ်လေ်အနုိင်ရရိှရစချင်သည်၊ သ့ုိ

ရသာ်ရလျာ့နည်းရသာ အတုိင်းအတာ ပြာဏတေင်သာမဖစ်

ငပီး ွ ိြှုသာ NLD ရခါင်းရောင်ြျားြှာ တစ်ဖန် “တစ်ပါတီ” 

အစုိးရတစ်ရပ်အား ဖေဲ့ စည်းနုိင်ြည်ြဟုတ်ရပ။ အေယ်၍ 

ရသးငယ်ရသာ ရအာင်ပေမဲဖစ်ခ့ဲလျှင် SNLD၊ KSPP နှင့် 

အမခားပါတီြျား ရတေ့ မြင်ချင်သည်ြှာ ရနာေ်လာြည့်

သြ္မတအား ရရေးချယ်ရန် သြ္မတရရေးချယ်တင်ရမြှာေ်ရရး

အဖေဲ့ တေင် ၎င်းတ့ုိ၏ ရွာေ်ပ့ံရပးြှုြျားမဖင့် NLD ြှ လံု

ရလာေ်ရသာြဲြျား ရရိှနုိင်ရန် ရည်ရေယ်သည်။ သ့ုိရသာ် 

အမပန်အလှန်အားမဖင့် ဥပြာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျား

ြှဒုသြ္မတြျားွဲြှ တစ်ဦး၊ မပည်ရွာင်စုအစုိးရအဖေဲ့ တေင် 

ဝန်ကေီးရာွူးြျားနှင့် တုိင်းရင်းသား မပည်နယ်ြျား၏

ဝန်ကေီးချုပ်ြျားအား ရရေးချယ်နုိင်ရန်အတေေ် အခေင့်ရရိှနုိင်

လိြ့်ြည်။ ွုိရပါ်တေင် အရမခခံ၍ အစုိးရနှင့် မပည်နယ်စီြံ 

အုပ်ချုပ်ြှုြျား နှစ်ရပ်လံုးတေင် ပုိြုိ ပါဝင်ြှု၊ ေုိယ်စားမပုြှုြျား 

ရိှလာလိြ့်ြည်ဟု ရြျှာ်လင့်လျေ်ရိှသည်။ 

 ရရေးရောေ်ပေအဲလေန် အခင်းအေျင်းအား စဉ်း

စားရာတေင် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး လှုပ်ရှားြှုြျား အြျား

အမပားြှာ အရ ေွရ ေွရရေးရောေ်ပေ ဲ တစ်ခုတည်းမဖင့် မပု

မပင်ရမပာင်းလဲြှုမဖစ်စဉ်အား ြရတေ့ မြင်နုိင်သည့် ဖိအားြျား

လည်းရိှသင့်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဲ့ စည်းပံုအရမခခံဥပရဒြှာ 

လေ်ရိှရချာင်ပိတ်ြိရနရသာ အရမခအရန၏ အဓိေ အပုိင်း

တစ်ခုမဖစ်ငပီး ဖိအားြျားမဖင့် ရမပာင်းလဲြှုအား ရဖာ်ရောင်

နုိင်ရန် ေေ်လေ်သေားရနရသာ ငငိြ်းချြ်းရရးမဖစ်စဉ်

အတေေ် ရြျှာ်လင့်ချေ်ြျား ွားရိှမခင်း မဖစ်သည်။ လတ်

တရလာတေင် ွ ိအုရာအတေေ် အစိတ်အပုိင်း သံုးခုရိှငပီး၊ ၎င်း

တ့ုိြှာ တစ်နုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိေ်ခုိေ်ြှုရပ်စဲရရး သရော

တူစာချုပ်၊ ၂၁ ရာစု ပင်လံု ညီလာခံနှင့် တုိင်းရင်းသားလေ်

နေ်ေုိင် အဖေဲ့ အစည်းြျား (EAOs) မဖင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖေ် 
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ညိှုနှိုင်းရေေးရနေးြှုြျား မဖစ်သည် (“ပဋိပေ္ခ နှင့် ဖျေ်သိြ်း

ြှုြျား” တေင်ကေည့်ပါ)။ ွုိေိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ NLD နှင့် 

တုိင်းရင်းသား နုိင်ငံရရးပါတီြျားအကေားြဟာြိတ်ဖေဲ့ မခင်း

ြှာငငိြ်းချြ်းရရး စိန်ရခါ်ြှုြျားအား ွုိးရဖာေ်ရေျာ်လွှား

နုိင်ရန် အတေေ် EAOs အြျားအမပားြှ ပ့ံပုိးရပးြည့်အရာ

မဖစ်သည်။ ရနာေ်ေံုးမပုလုပ်ခ့ဲရသာ ၂၁ ရာစု ပင်လံုညီလာ

ခံ၌ EAO ရခါင်းရောင်ြျားေ ရရေးရောေ်ပေြဲျား ရနာေ်

ပုိင်းတေင် “ညေန့်ရပါင်းအစုိးရ” တစ်ရပ် ရဖာ်ရောင်နုိင်ရန် 

ရတာင်းေုိခ့ဲသည်။ မပည်သူြျားြှ တန်းတူညီြျှြှုရိှသည့်

အခေင့်အရရးြျားအတေေ် မငင်းပယ်မခင်း ခံရချန်ိတေင် ရတာ်

လှန်ရရးပံုစံအသစ်ြျား အငြဲတြ်း ရပါ်ရပါေ်လျေ်ရိှသည်

ဟုြေန်မပည်သစ်ပါတီ ရခါင်းရောင် နုိင်ဟံသာ ေသတိ

ရပးခ့ဲသည်။၁၅၃

 မဖစ်နုိင်ရချြရိှရသာ ရြျှာ်လင့်ချေ်မဖစ်ရသာ်လည်း 

ညေန့်ရပါင်းအစုိးရတစ်ရပ်အတေေ် ရတာင်းေုိချေ်ြျားြှာ 

မြန်ြာနုိင်ငံအရနမဖင့် ြဲပံုးြျားြှတစ်ေင့် ငငိြ်းချြ်းရရး 

အားရရိှနုိင်ခ့ဲလျှင် ဂရုတစုိေ် စူးစြ်းလုပ်ရောင်ရန်အတေေ် 

ွုိေ်တန်ရပသည်။ စင်စစ်ရလဒ်ြျားြှာ ြတိြ်းြယိြ်း 

အကေိတ်အနယ် မဖစ်ခ့ဲလျှင် အေယ်၍ တုိင်းရင်းသား

လူြျ ိုးပါတီြျားြှ ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျားအမပင် သြ္မတ

ရရေးချယ်တင်ရမြှာေ်ရရးေုိယ်စားလှယ်အဖေဲ့ တေင် အာဏာ 

သာတူညီြျှရိှြှုအား ွိန်းွားနုိင်ခ့ဲလျှင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရရေးရောေ်ပေြဲျား ငပီးရနာေ် ၎င်းတ့ုိြှာ ပုိြုိအရရးကေီးရသာ 

အခန်းေဏ္ဍတစ်ခုတေင် မဖစ်တည်လာနုိင်ဖေယ်ရိှသည်။ ရရေး

ချယ်သည့် ေုိယ်စားလှယ်ရနရာြျား ၏ ၄၀ ရာခုိင်နှုန်း 

ရေျာ်ြှာ တုိင်းရင်းသား မပည်နယ်ြျားတေင် မဖစ်သည်။ 

သ့ုိရသာ် နုိင်ငံ၏ အနုိင်ရသူ အေုန်ယူ ရရေးရောေ်ပေစဲနစ်

ရအာေ်တေင် ညေန့်ရပါင်းအစုိးရတစ်ရပ်အား ရဖာ်ရောင်

မခင်း သ့ုိြဟုတ် နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ ရိှရင်းစေအဲရမခအရနအား

သိသာွင်ရှားစော ရမပာင်းလဲနုိင်ရန် ကေီးြားရသာလံု

ရလာေ်သည့် အရမပာင်းအလဲတစ်ခုအတေေ် NLD အရန

မဖင့်၎င်းတ့ုိ၏ နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ ရွာေ်ခံြှု ြရပးခ့ဲလျှင် 

ေေ်လေ်မဖစ်လာ နုိင်ဖေယ်ြရိှရပ။ 

 ဤအတားအေီးအတေေ် အဓိေအရကောင်းမပ 

ချေ်နှစ်ခုရိှသည်။ ပွြတစ်ချေ်ြှာ ပွဝီနယ်ရမြ ရဒသ

ေုိင်ရာ လူဦးရရဖေဲ့ စည်းပံု မဖစ်သည်။ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး

မပည်နယ်ြျားရိှ ြဲေန္ဒနယ်ြျား အြျားစုြှာ တုိင်းရင်းသား 

လူြျ ိုးတစ်ြျ ိုးတည်း ြဟုတ်ေဲ သိသာရသာ ဗြာလူြျ ိုး 

လူဦးရရြျားရိှသည်။ ွုိအရကောင်းမပချေ်ရကောင့် ရဒသခံ

တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားြှ ပါတီအား ခုိင်ြာစော ရွာေ်ခံ

အားရပးြှု ြရိှသည့်တုိင်ရအာင် ွ ိနုယ်ရမြြျားတေင် ရအာင်

မြင်နုိင်ေဲမဖစ်သည်။ ဥပြာ- ြေန်မပည်နယ် အြျားစုနှင့် 

ေချင်မပည်နယ်ရိှ မြစ်ကေီးနားတေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေး

ရောေ်ပေြဲျား၌ ွုိသ့ုိမဖစ်ခ့ဲသည် (“တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး 

ေုိယ်စားမပုမခင်းနှင့် ေန္ဒြဲရပးမခင်း နည်းဗျူဟာ” တေင်

ကေည့်ပါ)။ 

 ဒုတိယအချေ်ြှာ နုိင်ငံရရးစနစ်နှင့် ေေ်စပ်

လျေ်ရိှသည်။ သြ္မတရနရာအတေေ် ေုိယ်စားလှယ်

ရလာင်းသံုးဦး (ရနမပည်ရတာ် အွေ်နှင့်ရအာေ် လွှတ်

ရတာ်နှစ်ခုြှ တစ်ဦးစီနှင့် တပ်ြရတာ်ြှ တစ်ဦး) ကေားေံုး

မဖတ်ရန်အတေေ် တစ်ကေိြ်ြဲရပးမခင်းတေင် အြျားစုရအာင်

နုိင်မခင်းြရိှေဲ ညေန့်ရပါင်းအစုိးရတစ်ရပ်ြှာ ေေ်လေ်မဖစ်

နုိင်ရန် လံုးဝအလားအလာြရိှရပ။ ရရေးရောေ်ပေ ဲ ေုိင်ရာ 

လေ်ရတေ့ေျင့်သံုးြှုတေင် ညေန့်ရပါင်းအစုိးရ တစ်ရပ်အတေေ် 

အစီအစဉ်ြျားြှာ ပါလီြန်စနစ်ြျားတေင် ြျားရသာအားမဖင့်

ပုိြုိရတေ့ ရိှရငပီး မြန်ြာနုိင်ငံေ့ဲသ့ုိရသာ သြ္မတစနစ် တေင် 

ြရတေ့ ရိှရရပ။ ွုိအစား အေယ်၍ NLD ြှ လုိအပ်သည့်

ြဲြျားအရရအတေေ် ြမပည့်ခ့ဲလျှင် ပါတီတစ်ဖေဲ့  သ့ုိြဟုတ် 

တစ်ဖေဲ့ ွေ်ပုိရသာ ပါတီြျားြှ သြ္မတအမဖစ် ၎င်းတ့ုိ

ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းအား ရရေးချယ်ရန် တင်သေင်းမခင်း

မဖင့်ယာယီအစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်ရောင်နုိင်သည်။ 

 ွုိသ့ုိရသာ အရမခအရနြျားတေင် ညေန့်ရပါင်းဖေဲ့

စည်းြှုြှာ လုိအပ်လိြ့်ြည်ြဟုတ်ရပ။ ွ့ုိမပင် ြည်သည့်

အရာြျှ သတ်ြှတ်လုပ်ရောင်နုိင်မခင်းြရိှေဲ သြ္မတအား 

အုပ်ချုပ်ရရးအာဏာ အမပည့်အ၀ ရပးွားလျေ်ရိှသည်။ 

အစုိးရအဖေဲ့ တေင်း ရာွူးတစ်ရနရာအား လူနည်းစုပါတီြှ 

၄၉



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

တစ်ဦးဦးအား ခန့်အပ်မခင်းအတေေ် ရရေးချယ်ရာတေင် ပါဝင်

ခ့ဲလျှင်ရတာင် ွုိအရာြှာ ပါတီအရနမဖင့် ေိစ္စရပ်တစ်ခု

အရပါ်တေင်သာလေြ်းြုိးြှု ရိှနုိင်ငပီး ပါတီနှင့် NLD ကေား 

ြည်သည့် ြဟာြိတ်ဖေဲ့ ြှုြျှ မဖစ်လိြ့်ြည်ြဟုတ်ရပ။ စင်စစ် 

လေ်ရိှ အစုိးရအဖေဲ့ တေင် မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ အဖေဲ့ ဝင်ြျား၊ 

တပ်ြရတာ်အရာရိှြျားနှင့် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီတစ်

ဖေဲ့ ြှေုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး ပါဝင်ရသာ်လည်း လေ်ရိှ အစုိးရ

အားညေန့်ရပါင်းအစုိးရတစ်ရပ်အမဖစ် ြစဉ်းစားရပ။၁၅၄ ွ ပ်

တူအရရးကေီးသည်ြှာ NLD ြှ “ြယှဉ်ငပိုင်ရရး” သရော

တူညီချေ်ြျားအား လေ်ခံြှုြရိှမခင်းနှင့် အနည်းေံုး ရရေး

ရောေ်ပေြဲျားြတုိင်ြီ- တုိင်းရင်းသားပါတီြျားမဖင့် ြဟာ

ြိတ်ဖေဲ့ မခင်းေုိ ွည့်သေင်းစဉ်းစား ခ့ဲြှုြရိှရပ (“အြျ ိုးသား

နုိင်ငံရရးပါတီ လွှြ်းြုိးြှု” တေင်ကေည့်ပါ)။၁၅၅ ဤသည်ြှာ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားတေင် အာဏာရရိှလာချန်ိြှ

စ၍ ြည်သည့်ွိရရာေ်ရသာ နည်းလြ်းြျားနှင့်ြျှ ၎င်းတ့ုိ

မဖင့်ွိရတေ့  ချတ်ိေေ်ြှုြရိှခ့ဲရသာရကောင့် UNA နှင့် 

အမခားတုိင်းရင်းသား လူြျ ိုးပါတီြျားကေားတေင် ြရေျနပ်

ြှုြျားေုိသာ ပုိြုိမဖစ်ရစခ့ဲသည်။ 

 ွ့ုိရနာေ် အံကသစရာရောင်းသည်ြှာ မပည်ခုိင်ငဖိုး

ပါတီြှ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီ အချ ို့အား အလေတ်သရော 

ရတေ့ ေံုငပီး ၎င်းတ့ုိမဖင့် ြဟာြိတ်ြျားဖေဲ့ ရန် သ့ုိြဟုတ် ပူး

ရပါင်းလုပ်ရောင်ရန် ပုိြုိပေင့်လင်းမခင်းရိှသည်ေုိ ွ တ်ုရဖာ်

မပခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် ယရန့ွ  ိ ွုိေြ်းလှြ်းြှုြျားြှာ 

ရယေုယျ အားမဖင့် မငင်းပယ်ခံခ့ဲရငပီး မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီြှာ

လည်းြဲေန္ဒနယ်ြျား အြျားစုတေင် ဝင်ရရာေ် ယှဉ်ငပိုင်

လျေ်ရိှသည်။၁၅၆ စင်စစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျား

တေင်မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ၏ အားအရောင်းေံုး လုပ်ရောင်

ချေ်ြှာ ရှြ်းမပည်နယ်တေင် မဖစ်ခ့ဲငပီး ရှြ်းနှင့် အမခားတုိင်း

ရင်းသား လူြျ ိုးပါတီြျားြှ ွ ိရုနရာတေင် ၎င်းတ့ုိ၏ ြဲအရရ

အတေေ်အား မြှင့်တင်နုိင်လျှင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားတေင် ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျား၌ မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ၏

ရနရာြှာ ငခိြ်းရမခာေ်ြှုြျား ရအာေ်အြျားေံုးရရာေ်ရိှ

နုိင်သည်။ (“ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရရဒသြျား”၊ “တုိင်းရင်း

သားရရးရာ ဝန်ကေီးြျား”၊ “တုိင်းရင်းသား နုိင်ငံရရးပါတီ 

အခင်းအေျင်း” တေင်ကေည့်ပါ)။ 

 ဤသ့ုိေုိလျှင် ွုိအချေ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေး

ရောေ်ပေြဲျား၏ အရရးအကေီးေံုးရသာ ရနာေ်ေေ်တေဲ 

ရလဒ်ြျားွဲြှတစ်ခု မဖစ်လာနုိင်သည်။ လတ်တရလာ နှစ်

ြျားတေင် မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီြှ အချ ိ့ု ရသာ ခေဲွ ေေ်ြှုြျား ရိှခ့ဲ

ငပီးအွူးသမဖင့် ဗုိလ်ချုပ်ကေီးရဟာင်း ဦးရရှေြန်းြှ တည်

ရွာင်ခ့ဲရသာ မပည်ရွာင်စုရောင်းေျ ိုးရောင်ပါတီ မဖစ်

သည်။ တစ်ချန်ိတည်းတေင် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ြှစတင်၍ နုိင်ငံရရး

ဇာတ်ခံုအား ချုပ်ေုိင်လွှြ်းြုိးခ့ဲရသာ တပ်ြရတာ်အတေေ် 

နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ ရရှ့ရမပးရြာင်းနှင် ပ့ံပုိးရပးသူအမဖစ် မပည်

ခုိင်ငဖိုးပါတီအား ေျယ်မပန့်စော ေေ်လေ်ြှတ်ယူွားကေ

သည်။ ွ့ုိရကောင့် ဗုိလ်ချုပ်ြှူးကေီး ြင်းရအာင်လှိုင်နှင့် 

တပ်ြရတာ်ဗုိလ်ချုပ်ကေီးြျားြှ မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ၏ လွှြ်းြုိး

မခင်းြျားအား ြည်သည့်သိသာရသာ မငင်းေုိြှုြျားမဖင့် 

ြည်သ့ုိတုန့် မပန်ြည် ေုိသည်ြှာ နုိင်ငံရိှ ပါတီြျားအားလံုး

ြှဂရုတစုိေ် ရစာင့်ကေည့်လျေ်ရိှသည့် ရလဒ်တစ်ခု မဖစ်

သည်။ အရရးကေီးရသာ ရရေးရောေ်ပေနှဲစ်တစ်နှစ်အတေင်း 

တပ်ြရတာ်၏ ေံုးမဖတ်ချေ်ြျားနှင့် လုပ်ရောင်ချေ်ြျား

ြှာအသေင်ေူးရမပာင်းရရးေုိင်ရာ အခင်းအေျင်းအား သတ်

ြှတ်ပံုရဖာ်လာနုိင်သည့် ြရသချာြှုြျား အြျားအမပားွဲြှ 

တစ်ခုသာ မဖစ်သည်။ 

 ဇာတ်ခံု အခင်းအေျင်းြှာ ငပိုေျလေယ်ငပီး ယ့ဲယ့ဲ

ရလးသာမဖစ်သည်။ ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါြှာ ရှုပ်ရ ေွးြှု 

အသစ်ြျားအား မဖစ်ရစလျေ်ရိှသည်။ သ့ုိရသာ် တုိင်းရင်း

သားလူြျ ိုးပါတီ အြျားအမပားြှာ လာြည့်ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားတေင် ရလဒ်ြျား တုိးတေ်ြှု ရိှရစရန် ရြျှာ်လင့်ေဲမဖစ်

သည်။ ရရေးရောေ်ပေ ဲ ရအာင်မြင်ြှုြျား၌ မြင့်ြားရသာ 

ရြျှာ်လင့်ချေ်ြျား ွ ားရိှမခင်းအတေေ် စေန့်စားြှုြှာ အေယ်

၍၎င်းတ့ုိြှာ အားရစရာြရိှမခင်း သ့ုိြဟုတ် အလားတူ ပျေ်

စီးေံုးရှုးံြှုမဖင့် အေံုးသတ်ခ့ဲလျှင်၊ အေယ်၍ တုိင်းရင်းသား

လူြျ ိုးလှုပ်ရှားြှုြျားြှ ရအာင်မြင်ြှု ရှာရဖေနုိင်ရသာ်လည်း 

နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ အခေင့်အရရးြျားနှင့် ေုိယ်စားမပုြှုြျား

အတေေ် ရမပာင်းလဲနုိင်မခင်း ြရိှခ့ဲလျှင် ပုိြုိကေီးြားရသာ 

ွိခုိေ်စိတ်ပျေ်စရာ မဖစ်သည်။ ဒီြုိေရေ်တစ် အခေင့်

အရရးြျားအား မငင်းပယ်ပိတ်ပင်ခံရသည်ြှာ နှစ်ရပါင်း 
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ခုနစ်ေယ်ရေျာ် ပဋိပေ္ခြျားအတေင်း အမြစ်တေယ်လျေ်

ရိှငပီး နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ ပါဝင်ြှုအား ရဖာ်ရောင်ရန် အရ ေွ

ရ ေွရရေးရောေ်ပေအဲား ရအာင်မြင်ြှုြရိှမခင်းြှာ ွ ပ်ြံ၍ ယံု

ကေည်ြှုအား ပျေ်စီးရစြည်သာ မဖစ်သည်။ ငငိြ်းချြ်းရရး

နှင့်တည်ငငိြ်ရအးချြ်းြှုရရိှနုိင်ခ့ဲလျှင် ြဲပံုးြျားြှ အဓိပ္ပာယ်

ဖေင့်ေုိရသာ ဒီြုိေရေ်တစ်အားမဖင့် မပည်သူြျားအားလံုး 

ြှ၎င်းတ့ုိ၏ ရည်ြှန်းချေ်ြျားနှင့် နစ်နာြှုြျားအား ရမဖရှင်း

နုိင်ရန် လြ်းရကောင်းြျားအား ရရေးရောေ်ပေစဲနစ်ြှ ရဖာ်

ရောင်ရပးရြည်မဖစ်သည်။ 

နိဂုံးချုပ်

 ေယ်စုနှစ်ြျားစော ရှည်ကောငပီမဖစ်ရသာ ပဋိပေ္ခ

နှင့်စစ်အုပ်ချုပ်ြှုြှ မြန်ြာနုိင်ငံတေင် ငငိြ်းချြ်းရရးအသေင်

ေူးရမပာင်းြှုအား ပ့ံပုိးရန်အတေေ် ဒီြုိေရေ်တစ်ရရေး

ရောေ်ပေြဲျားတေင် ရြျှာ်လင့်ချေ်ြျား ကေီးကေီးြားြား မြှုပ်

နံှွားလျေ်ရိှသည်။ သ့ုိရသာ် လေ်ရိှရရေးရောေ်ပေစဲနစ်

ြှာလူနည်းစု လူြျ ိုးြျားအတေေ် နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ လွှြ်းြုိးြှု 

နှင့်ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ် ေုိယ်စားမပုြှုအား ရရိှရစရန်ြှာ 

ရသချာြှုြရိှရပ။ အနုိင်ရသူအေုန်ယူ ရရေးရောေ်ပေစဲနစ် 

နှင့်ဗြာလူြျ ိုး ဗဟုိမပုရသာ တုိင်းရဒသကေီးြျားသ့ုိ ေုိယ်

စားလှယ်ရနရာြျား အြျားစုအား ခေရဲဝရပးွားမခင်းြှာ 

ေုိယ်စားမပုြှု ြရိှရသာအဖေဲ့ အစည်းြျားနှင့် တုိင်းရင်းသား

လူြျ ိုးအဖေဲ့ အြျားစုအေျ ိုးြှာ နုိင်ငံရရးပါတီတစ်ခု၏ လွှြ်း

ြုိးမခယ်လှယ်ြှုရအာေ်တေင် သြုိင်းရကောင်းအရ အေျ ိုး

ေေ်ရလဒ် မဖစ်ခ့ဲသည်။ ဤသည်ြှာ လာြည့်ရရေးရောေ်

ပေြဲျားအငပီးတေင်လည်း ရမပာင်းလဲလာနုိင်ဖေယ် ြရိှရပ။ 

 ၁၉၄၈ ခုနှစ် လေတ်လပ်ရရး ရငပီးချန်ိြှစ၍ ွုိသ့ုိ

ရသာနုိင်ငံရရး တစ်ဖေ်ရစာင်းနင်းမဖစ်မခင်းနှင့် တန်းတူ

ညီြျှြရိှမခင်းြှာ တုိင်းမပည်ြတည်ငငိြ်ြှုြျားနှင့် နုိင်ငံတေင်း 

အဖေ်ဖေ်ြှ ချွတ်ခခုံေျြှုြျားမဖင့် တစ်ွပ်တည်းေျ

လျေ်ရိှသည်။ ၎င်းတ့ုိြှာ ၂၁ ရာစုတေင် ြတူေေမဲပားြျားအား 

စစ်ြှန်စော လေ်ခံပါဝင်ရစရသာ နုိင်ငံတစ်ခု စတင်တည်

ရွာင်မခင်းနှင့် တစ်နုိင်ငံလံုးေုိင်ရာ ငငိြ်းချြ်းရရးအတေေ် 

အကေီးေံုးရသာ အတားအေီးြျားအမဖစ် ေေ်လေ်တည်

ရိှရနသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြှစတင်၍ စစ်အစုိးရြှ အရပ်သား

တစ်ပုိင်းအစုိးရ စနစ်တစ်ခုသ့ုိ အရမပာင်းအလဲ ရိှခ့ဲငပီး နုိင်ငံ

၏ေဏ္ဍအြျားအမပားတေင် ရယေုယျအားမဖင့် ရလျှာ့ရပါ့

လေတ်လပ်ြှုြျား ရိှခ့ဲသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရ ေွရ ေွရရေး

ရောေ်ပေြှဲ NLD အား အာဏာရိှအစုိးရတစ်ရပ်မဖစ်ရစ

ခ့ဲငပီး ယခုရရေးရောေ်ပေြဲျားြှာ ဒီြုိေရေ်တစ်ရမပာင်းလဲ

မခင်းြျားသ့ုိ တုိးတေ်ြှုမဖစ်စဉ် ရနာေ်ွပ်တစ်ေင့် သတ်

ြှတ်နုိင်ရန် ရြျှာ်လင့်လျေ်ရိှသည်။ သ့ုိရသာ် လေ်ရိှနုိင်ငံ

ရရးစနစ်နှင့် နုိင်ငံရရးရခါင်းရောင်ြျား၏ ချဉ်းေပ်ြှု နည်း

လြ်းြျားြှာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးအခေင့်အရရးြျားနှင့် ပါဝင်

နုိင်ြှုအတေေ် စိန်ရခါ်ြှုြျားအား ေုိင်တေယ်ရမဖရှင်းနုိင်ဖေယ်

ြရိှရပ။ တုိင်းရင်းသားမပည်သူြျားအားလံုး သာတူညီြျှရိှ

စောမဖင့် နုိင်ငံအတေေ် ငငိြ်းချြ်းရသာ အနာဂတ်တည်

ရောေ်ရန်ြှာ ေေ်လေ်လုိအပ်ရနေဲမဖစ်သည်။ 

 အရ ေွရ ေွရရေးရောေ်ပေ၊ဲ ပဋိပေ္ခ ရမဖရှင်းမခင်း 

နှင့်နုိင်ငံရရး အသေင်ေူးရမပာင်းြှုမဖစ်စဉ်အတေေ် ေုိဗစ်-၁၉ 

ေပ်ရရာဂါြှာ အေျပ်အတည်းြျားနှင့် စိန်ရခါ်ြှုအသစ်

ြျားအား စတင်ခ့ဲသည်။ ေူးစေ်ြှုနှုန်း ရပါ်အရမခခံ၍ ရရှ့ေ

ေုိင်းြှုြှာ မဖစ်လာနုိင်ဖေယ်ရိှသည်။ သ့ုိရသာ် နှစ်လွေ်

ပုိရသာ ြည်သည့်ရရေ့ ေုိင်းြှုြျ ိုးြေုိ ရမဖရှင်းရန် ြလေယ်ေူ

နုိင်ရသာ ဖေဲ့ စည်းပံုေုိင်ရာ ရြးခေန်းြျား ရပါ် ေွေ်လာြည်

မဖစ်သည်။ အရရးကေီးရသာ ရြးခေန်းြျားအား ရမဖေုိရန်

ေျန်ရိှေဲ အရမခအရနြျားမဖင့် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံရရး

အသေင်ေူးရမပာင်းြှုြှာ အတိြ်းအရစာင်း ြခံနုိင်ရသာ 

အေင့်တစ်ခုတေင် ရိှရနသည်။ တုိင်းရင်းသားငငိြ်းချြ်းရရး

မဖစ်စဉ်၊ ဖေဲ့ စည်းပံုေုိင်ရာရမပာင်းလဲြှု၊ တပ်ြရတာ်-အရပ်

သားေေ်ေံရရးြျား၊ စီးပေားရရး မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု၊ ေင်းရဲ

ြှုရလျာ့ချရရး၊ လူသားချင်း စာနာရွာေ်ွားြှုေုိင်ရာ 

ရွာေ်ပ့ံေူညီြှုြျားနှင့် နုိင်ငံတောရရးရာြျား ေ့ဲသ့ုိ

ရသာေိစ္စရပ်ြျား အားလံုးြှာ အရရးတကေီး အွူးဂရုမပု

ရောင်ရေေ်ရန် လုိအပ်သည်။ 
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 တစ်ေေ်တည်းတေင် NLDအရနမဖင့် အနုိင်ရရရိှ

ရန်ရြျှာ်လင့်ေဲမဖစ်ရသာ စီစဉ်ွားသည့် ရရေးရောေ်ပေဲ

ြျားအား ေေ်လေ်လုပ်ရောင်ရန် စိတ်အားွေ်သန်

လျေ်ရိှသည်။ ရအာင်နုိင်ြှုြှာ အစုိးရအာဏာ ရနာေ်ွပ် 

ငါးနှစ်အတေေ် အခေင့်အလြ်းြျား ပေင့်ြည်မဖစ်သည်။ သ့ုိ

ရသာ်နုိင်ငံရရး ပါဝင်နုိင်ြှုနှင့် ဒီြုိေရေ်တစ် မပုမပင်ရမပာင်း

လဲြှုြျားတေင် ရအာင်မြင်ြှု ရရိှရန်ြှာ ြည်ြျှရဝးရဝး ေေ်

လေ်သေားရြည်ေုိသည်ြှာ လေန်ခ့ဲရသာ ငါးနှစ်၏ အရတေ့

အကေုံြျားြှတစ်ေင့် ြျားစောရသာ သတိရပးချေ်ြျား ပ့ံပုိး

ရဖာ်မပလျေ်ရိှသည်။ ရရေးရောေ်ပေ ဲမဖစ်စဉ် နှင့် ေုိဗစ်-၁၉ 

ေပ်ရရာဂါ နှစ်ခုစလံုးြှာ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံရရးေုိင်ရာ 

တည်ရောေ်ပံုြျားနှင့် လူ့ရောင်အဖေဲ့ အစည်း တ့ုိတေင်ငုပ်

လျ ိုးရနရသာ အားနည်းချေ်ြျား အြျားအမပားအား ွ တ်ု

ရဖာ်မပလျေ်ရိှသည်။ 

 ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားြှာ ွုိေိစ္စရပ်ြျား

အားရမဖရှင်းလိြ့်ြည်ြဟုတ်ရပ။ တပ်ြရတာ်ြှ အြျ ိုးသား 

နုိင်ငံရရးတေင် အဓိေကေီးစုိးရသာ အခန်းေဏ္ဍတစ်ရပ်

အမဖစ် ွိန်းသိြ်းေုပ်ေုိင်ွားမခင်းမဖင့် တုိးတေ်ရောင်း

ြေန်ရသာ ရမပာင်းလဲြှုအား ရဖာ်ရောင်ရန်အတေေ် ၂၀၀၈ 

ဖေဲ့ စည်းပံုအရမခခံဥပရဒြှာ ရရးေေစီဲြံွားမခင်း ြဟုတ်ရပ။ 

သရောတရားအရ တုိင်းရင်းသား မပည်နယ်ြျား၊ တုိင်းရင်း

သားရရးရာဝန်ကေီးြျားနှင့် ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရရဒသ

ြျားအား  သတ်ြှတ်ွားသည့်အတေေ် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး 

ေုိယ်စားမပုြှုြျားအား မြှင့်တင်ရပးွားသည်။ လေ်ရတေ့

တေင်ရေးဖယ်ကေဉ်ြှုြျား ေေ်လေ်တည်ရိှရနမခင်း၊ 

အဓိပ္ပာယ် မပည့်ဝရသာ ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခေင့်အား ခေင့်မပု

ွားြှုြရိှမခင်းနှင့် ရရေးရောေ်ပေြဲျားတေင် ဗြာလူြျ ိုးအြျား

စုကေီးစုိးသည့် ပါတီြျားြှ အြျ ိုးသားဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်

ြျားတေင် အနုိင်ရရိှရန် ရသချာရစမခင်း စသည့် အလေန်ခေ်ခဲ

ရှုပ်ရ ေွးြှုြျားမဖင့် စီြံွားရသာ စနစ်တစ်ခုမဖစ်သည်။ 

ပါတီရပါင်းစည်းြှုြျားနှင့် ြယှဉ်ငပိုင်ရရး သရောတူညီ

ချေ်ြျားေ့ဲသ့ုိရသာ အစီအြံြျားြှတစ်ေင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရရေးရောေ်ပေြဲျားတေင် အွူးသမဖင့် မပည်နယ် လွှတ်ရတာ်

ြျားအတေေ် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျားြှာ ၎င်းတ့ုိ၏ 

ြဲရရိှြှုြျားအား မြှင့်တင်ရန် ရြျှာ်လင့်ကေသည်။ သ့ုိရသာ် 

ဤသည်ြှာ နုိင်ငံရရးအာဏာအတေေ် အာြခံြှု ြရိှေဲ၊ 

NLD အရနမဖင့် ြဲရရိှြှု ရလျာ့နည်းခ့ဲလျှင်ရတာင် အြျ ိုးသား

ဥပရဒမပုလွှတ်ရတာ်ြျားတေင် အနုိင်ရရိှရန် ကေိုတင် ခန့် ြှန်း

ွားေဲမဖစ်သည်။ 

 လေ်ရိှ လူြှုရရး-နုိင်ငံရရး ေုိင်ရာ အခင်းအေျင်း

ြှာလည်း သတိွားစရာ အရကောင်းေိစ္စ အြျားအမပား

အားရဖာ်မပလျေ်ရိှသည်။ လေတ်လပ်ရရးရငပီးချန်ိ ြှစ၍ 

မြန်ြာနုိင်ငံရိှ အရ ေွရ ေွရရေးရောေ်ပေြဲျား အားလံုးြှာ 

ခေ်ခဲရသာ အရမခအရနြျားတေင် လုပ်ရောင်ခ့ဲရငပီး ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျားလည်း ခခင်းချေ်ြရိှ ေေ်လေ်

ရင်ေုိင်ရနေဲမဖစ်သည်။ ပဋိပေ္ခနှင့် လူသားချင်း စာနာ

ရွာေ်ြှုေုိင်ရာ အရရးရပါ် အရမခအရနြျားြှာ နုိင်ငံရန

ရာရတာ်ရတာ်ြျားြျားတေင် ေေ်လေ်မဖစ်ရနသည်။ ငငိြ်း

ချြ်းရရးမဖစ်စဉ်ြှာ တ့ံုေုိင်းလျေ်ရိှငပီး ေချင်နှင့် ရှြ်းမပည်

နယ်ြျားတေင် တုိေ်ပေြဲျား ရပ်တန့်ြှုြရိှရပ။ ရခုိင်နှင့် ချင်း

မပည်နယ်ြျားတေင် ပဋိပေ္ခအသစ်ြျား ရပါ်ရပါေ်လျေ်

ရိှမခင်း၊ ရုိဟင်ဂျာ မပဿနာအေျပ်အတည်းြှာ ရမဖရှင်းနုိင်ြှု 

ြရိှမခင်းနှင့် လူအခေင့်အရရးြျား ချ ိုးရဖာေ်ခံရြှုြျားနှင့် 

ပတ်သေ်၍ စုိးရိြ်ပူပန်ြှုြျားြှာ နုိင်ငံတောအေင့်သ့ုိ 

မြန်ြာနုိင်ငံ ေိစ္စရပ်အား ရရာေ်ရိှရစခ့ဲသည်။ တစ်ချန်ိ

တည်းတေင် ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါြှာ ရေးဖယ်ကေဉ်ခံရငပီး 

ေင်းရဲနေြ်းပါးရသာ လူြှုအသုိင်းအဝုိင်းြျား အြျားအမပား

အားပုိြုိ ဒုေ္ခရရာေ်ရစငပီး ြလံုခခုံြှုအားခံစားရစမခင်းနှင့်

အတူ ဒုေ္ခသည်ြျားနှင့် ရနရပ်စေန့်ခောရသူြျား အရရအတေေ် 

ေေ်လေ် မြင့်တေ်ရနေဲမဖစ်သည်။

 ဤစုိးရိြ်ပူပန်ြှုြျားရသာ ရနာေ်ခံအခင်းအေျင်း

သည် လေတ်လပ်ငပီး တရားြျှတြှုရိှသည့် ရရေးရောေ်ပေြဲျား 

အားမပုလုပ်ရန်အတေေ် ပုိြုိခေ်ခဲြှုြျားေုိသာ မဖစ်ရစ

သည်။ ပဋိပေ္ခြျားရကောင့် ြဲရပးမခင်းအား ဖျေ်သိြ်းြည့် 

တုိင်းရင်းသားမပည်နယ်ြျားရိှ ြဲေန္ဒနယ်ြျားရိှငပီး မဖစ်သည်။ 

ွ့ုိမပင် ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါရကောင့် စုရဝးမခင်းနှင့် သေား

လာလှုပ်ရှားမခင်းအရပါ် ေန့်သတ်ချေ်ြျားြှာ ြဲေေယ်
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စည်းရံုးမခင်းနှင့် ပေင့်လင်းမြင်သာြှုရိှရသာ စီြံခန့်ခေမဲခင်းြျား

တေင်စိန်ရခါ်ြှုြျားအား ပုိြုိမြှင့်တင်လာနုိင်ဖေယ် ရိှသည်။ 

သြုိင်းရကောင်းအချ ိုးအရေေ့ အရ ဤသည်ြှာ ေုိယ်စား

မပုြှုြရိှရသာ နုိင်ငံရရးစနစ်တစ်ခုအား ေေ်လေ်ခုိင်ြာ

ရစနုိင်သည်။ ရရေးရောေ်ပေြဲျား နီးေပ်လာသည်နှင့်အြျှ 

NLD အား ရွာေ်ခံြှုြျားြှာ ေျေင်းလာခ့ဲသည်။ ရှုပ်

ရ ေွးြှုြျားမဖင့်ပါတီြှ ယခုအချန်ိတေင် ေုိဗစ်-၁၉  အရရးရပါ်

အရမခအရနအား ေုိင်တေယ်ရမဖရှင်းရာတေင် ၎င်း၏ အစုိးရ 

အခေင့်အရရးြှတစ်ေင့် အဓိေရရေးရောေ်ပေေုိဲင်ရာ အေျ ိုး

ခံစားရသူမဖစ်ရန် တေေ်ေလျေ်ရိှသည်။ အမခားတစ်ဖေ်

တေင် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျားြှ နုိင်ငံရရးစေြ်းရောင်

ရည်နှင့် ရရေးရောေ်ပေအဲင်အားြျားေုိ တည်ရောေ်နုိင် 

ရန်ရြျှာ်လင့်ွားခ့ဲချန်ိတေင် ရောင်ခတ်ဖိအား ရပးခံရမခင်း

ြျားသာ မဖစ်လာခ့ဲသည်။ 

 အကေင်းြ့ဲအရရးကေီးသည်ြှာ ရရေးရောေ်ပေအဲငပီး 

နုိင်ငံရရး တုန့် မပန်ြှုြျား မဖစ်လိြ့်ြည်။ ပါတီြျား အားလံုးြှာ 

အရမခခံေျေျ ွိရရာေ်စော တုန့် မပန်ရန် ကေိုးပြ်းသင့်

သည်။ တန်းတူညီြျှရရး၊ တုိင်ရင်းသား ငငိြ်းချြ်းရရးနှင့် 

နုိင်ငံရရး မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုေုိင်ရာ အရရးကေီး ေိစ္စရပ်ြျား

ြှာေေ်လေ် တည်ရိှေဲမဖစ်သည်။ ရလဒ်ြျား ြည်သ့ုိပင်

မဖစ်ရစောြူ တေ်လာြည့်အစုိးရြှာ မပည်သူြျားအား

လံုးေုိယ်စားမပုရသာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး ရပါင်းစံုပါဝင်

သည့် မပည်ရွာင်စုတစ်ခုအား တည်ရောေ်မခင်းနှင့်  

ပဋိပေ္ခြျားအား အေံုးသတ်ရန်အတေေ် အခေ်အခဲစိန်

ရခါ်ြှုြျားအား ဦးစားရပးရြည်မဖစ်သည်။ အရရးရပါ်သရော

ွားအသစ်တစ်ခုနှင့် ယံုကေည်ချေ်ြှာ ြရိှြမဖစ် လုိအပ်

သည်။ ွုိသ့ုိလုပ်ရောင်နုိင်ြှု ြရိှပါေ ရနာေ်ွပ် အစုိးရ 

ြျ ိုးေေ်သစ်တေင် အဖေ်ဖေ်ြှ တုိင်းမပည်ဖေံ့ ငဖိုးြှုချွတ်ခခုံ

ေျမခင်းနှင့် နုိင်ငံရရးစိတ်ဓာတ်ေျေင်းြှုြျားေုိသာ ရတေ့

မြင်ရြည် မဖစ်သည်။ 
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၁။   မြန်ြာနုိင်ငံ ေ့ဲသ့ုိရသာ ယဉ်ရေျးြှုနှင့် တုိင်းရင်းသား 

လူြျ ိုးရပါင်းစံုရိှရသာ နုိင်ငံတေင် တုိင်းရင်းသား လူြျ ိုးနှင့် ေုိယ်

ပုိင်လေ္ခဏာမဖင့် ပတ်သေ်ရသာ ရယေုယျရဖာ်မပချေ်ြျားြှာ 

ခေ်ခဲရပသည်။ ဗြာ လူြျ ိုးတစ်ြျ ိုးြှ “လူြျားစု” အေင့်တစ်ခု

အားသတ်ြှတ်ခံခ့ဲရစဉ်တေင် တုိင်းရင်းသား လူြျ ိုးအြျားအမပားြှ 

“လူနည်းစု” အမဖစ်ရဖာ်မပခံရရသာ အယူအေြျားအား မငင်းပယ် 

ကေသည်။ ၎င်းတ့ုိ ယံုကေည်သည်ြှာ နုိင်ငံရရးအစုအဖေဲ့ တေင် ွ ိေ့ဲု

သ့ုိရသာ အသံုးအနှုန်းြှာ “ဗြာလူြျ ိုး ြဟုတ်ရသာ လူြျ ိုးြျား”

အတေေ်နိြ့်ရသာ အေင့်တစ်ခုအား သေယ်ဝုိေ်ရည်ညေန်းြှု အမဖစ် 

ြှတ်ယူနုိင်ငပီး ၎င်းတ့ုိ ရြေးရပ်ရမြြျားတေင် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား 

အြျားအမပားြှာ “အြျားစု” မဖစ်သည်ေုိရသာ အချေ်အား 

လစ်လျူရှုကေသည်။ ယခု သံုးသပ်ချေ်စာတြ်းတေင် ွုိသ့ုိရသာ 

အဓိပ္ပာယ်သေ်ရရာေ်ြှုြျား ရည်ရေယ်ွားမခင်း ြရိှရပ။ အြှန်ြှာ 

“လူနည်းစု” စေားရပ်အား ဗြာလူြျ ိုး “အြျားစု” ွ ြှဲ တုိင်းရင်း

သားလူြျ ိုးြျားအား ခေမဲခားသိမြင်နုိင်ရန် အသံုးမပုခ့ဲမခင်းမဖစ်

သည်။ ွ ိအုသံုးအနှုန်းြှာ အေင့်ရလျာ့နည်းြှုရိှရသာ်လည်း တုိင်း

ရင်းသားလူြျ ိုးရနာေ်ခံ အချေ်အလေ်ြျား ေေမဲပားြှုရိှရသာ်

လည်းနုိင်ငံသားြျားအမဖစ်ရဖာ်မပရန် ရယေုယျအားမဖင့် “ဗြာ 

(မြန်ြာနုိင်ငံသား)”  ေုိသာ အသံုးမပုလျေ်ရိှငပီး တစ်နည်းအားမဖင့် 

လူတစ်ရယာေ်ြှာ ေရင် သ့ုိြဟုတ် ရှြ်း တုိင်းရင်းသား တစ်

ရယာေ်မဖစ်နုိင်ရသာ်လည်း မြန်ြာနုိင်ငံသားမဖစ်သည်။ ဗြာေုိ

သည်ေုိ စေားရမပာ အမဖစ် ပုိြုိသံုးမခင်းမဖင့်  “မြန်ြာ” နှင့် “ဗြာ” 

စေားရပ်အား အမခားပံုစံြျားမဖင့်လည်း စဉ်းစားကေသည်။ ယခု

သံုးသပ်ချေ်စာတြ်းတေင် “တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး” ြှာ တိေျရသာ 

လူြျ ိုးြျား သ့ုိြဟုတ် ေုိယ်ပုိင်လေ္ခဏာြျားအား ရည်ညေန်း

လျေ်ရိှငပီး “တုိင်းရင်းသား” ြှာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားအတေေ် 

ရယေုယျ အသံုးအနှုန်းတစ်ခု မဖစ်သည်။ 

၂။ ဤရှင်းလင်းတင်မပချေ် စာတြ်းပါ “နယ်စပ်ရဒသြျား” 

ေုိသည်ြှာ အဓိေြဟုတ်ရသာ (သ့ုိ) ဒုတိယအေင့်ေုိ ရည်ညွှန်း

မခင်းြဟုတ်ပါ။ ွ ိအုစားရတာင်ပုိင်း၊ အရရှ့ပုိင်းနှင့် အရရှ့ရတာင်

အာရှ နယ်ရမြြျားကေား  အရရးကေီးွိစပ်ကေားတည်ရနရာြျား

ရိှေေမဲပားမခားနားရသာတုိင်းရင်းသား လူြျ ိုးြျား၏ ပွဝီနယ်ရမြ 

အရနအွား နှင့်ပွဝီနုိင်ငံရရးနယ်ရမြေုိ ေုိလုိမခင်း မဖစ်ပါ

သည်။ ေဂဂလားရဒ့ရှ်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒယိ၊ လာအုိနှင့် ွုိင်းနုိင်ငံ

တ့ုိသည် နယ်နြိတ်ချင်း ွိစပ်လျေ်ရိှရသာ နယ်ရမြြျားတေင် 

လူရပါင်းြျားစော ရနွုိင်ရနသည့် အိြ်နီးချင်းနုိင်ငံြျားမဖစ်ကေ

သည်။

၃။ “မပည်ရွာင်စုမြန်ြာနုိင်ငံ” သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ

လတေင်လေတ်လပ်ရရးရခ့ဲသည်။ ၁၉၄၇ ရရေးရောေ်ပေြဲျားသည် 

လေတ်လပ်ရရးအလေန် ဖေဲ့ စည်းပံုအရမခခံဥပရဒရရးေေြဲည့် ဖေဲ့ စည်း

ပံုအရမခခံ ဥပရဒေုိင်ရာ ညီလာခံအမဖစ်သ့ုိရရာေ်ခ့ဲသည်။ ွုိ

ညီလာခံတေင် အြတ်ရနရာ ၂၅၅ ရနရာ ရိှငပီး ငဗိတိသျှ စီြံအုပ်

ချုပ်ြှုရအာေ် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးေုိင်ရာ နုိင်ငံရရးသတ်ြှတ်

ချေ်ြျားအား ွ င်ဟပ်ရဖာ်မပသည့် မြန်ြာနုိင်ငံ ဝန်ကေီးဌာနြျား 

အတေေ် ၂၁၀ ရနရာ (ေရင်ြျား အတေေ် ၂၄ ရနရာ နှင့် အဂဂလိပ်-

ဗြာြျားအတေေ် ၄ ရနရာ အပါအဝင်) နှင့် ေျန် ၄၅ ရနရာ

ြှာနယ်စပ်ရဒသြျားအတေေ် မဖစ်သည်။ 

၄။  တစညသည် ၁၉၆၂-၈၈ အကေားရိှ တစ်ပါတီစနစ်

ရအာေ်တေင် တုိင်းမပည်ေုိ ဦးရောင်ခ့ဲသည့် တပ်ြရတာ် တည်

ရွာင်ရသာ ဗြာ့ေုိရှယ်လစ်လြ်းစဉ်ပါတီေုိ ေေ်ခံခ့ဲသည်။ 

၁၉၉၃ ခုနှစ်တေင် စစ်တပ်၏ နုိင်ငံရတာ်ငငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုတည်

ရောေ်ရရးရောင်စီ (SLORC) ြှ တည်ရွာင်ခ့ဲရသာ မပည်

ရွာင်စု ကေ့ံခုိင်ရရးနှင့်ဖေံ့ ငဖိုးရရးအသင်းအား မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ

အမဖစ်အြည်နာြ ရမပာင်းလဲဖေဲ့ စည်းခ့ဲသည်။

၅။ Transnational Institute, “A Changing Ethnic 

Landscape: Analysis of Burma’s 2010 Polls”, TNI-BCN 

Burma Policy Briefing No.4, December 2010. 

၆။ မပည်ရွာင်စုလွှတ်ရတာ်တေင် အဖေဲ့ နှစ်ဖေဲ့ ပါဝင်ဖေဲ့ စည်း

ွားငပီး မပည်သူ့ေုိယ်စားလှယ်ြျား (မပည်သူ့ လေတ်ရတာ်- ေုိယ်

စားလှယ်ရနရာ ၄၄၀ ရိှရသာ ရအာေ်လေတ်ရတာ်) နှင့်တုိင်း

ရင်းသားလူြျ ိုး ေုိယ်စားလှယ်ြျား (အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်- 

ေုိယ်စားလှယ် ၂၂၄ ရနရာရိှရသာ အွေ်လွှတ်ရတာ်) တ့ုိ

မဖစ်သည်။ 

၇။ ေေမဲပားမခားနားရသာ အေင့်ြျားအရ ရရေးရောေ်ပေဲ 

ရလးခုစလံုးရိှ ပဋိပေ္ခသေ်ရရာေ်ြှုရိှရသာ ရဒသြျားတေင် 

ရရေးရောေ်ပေ ဲ တားေီးပိတ်ပင်မခင်းြျား သ့ုိြဟုတ် ဖျေ်သိြ်း

မခင်းြျားခံခ့ဲရရသာ ြဲေန္ဒနယ်ြျား ရိှခ့ဲရကောင်း ွည့်သေင်းစဉ်း

စားသင့်သည်။ 

၈။ လစ်လပ်ရသာ ေုိယ်စားလှယ်ရနရာြျားရကောင့် အရရ

အတေေ်ြျားြှာ အငြဲတြ်း ၁၀၀ အွိ ြမပည့်ပါ။ 

ရည်ညေန်းြှတ်စုြျား

၅၄



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

၉။  “U Nu’s victory changes trend”, The Spokesman-Review 

(Spokane, Washington), 11 February 1960, p.6.

၁၀။ မပည်ရွာင်စုရရေးရောေ်ပေရဲော်ြရှင် ရကေညာချေ် 

အြှတ် ၁၁၁-၁၁၄ / ၂၀၂၀၊ ဇေန်လ ၂၉ ရေ်။

၁၁။  အတိအေျအားမဖင့် ၅၈.၄ ရာခုိင်နှုန်း။ သ့ုိရသာ်လည်း 

ပဋိပေ္ခဒဏ်ခံရသည့် မပည်နယ်ြျားရိှ ြဲေန္ဒနယ်ရမြြျားစောတေင် 

ရရေးရောေ်ပေြဲျားေုိ ပံုြှန်အားမဖင့် ဖျေ်သိြ်းရလ့ရိှရသာ

ရကောင့်အရရအတေေ်အားမဖင့် ၆၀ ရာခုိင်နှုန်း နီးပါးမြင့်တေ်

လာမခင်းမဖစ်သည်။ (“ပဋိပေ္ခနှင့်ဖျေ်သိြ်းြှုြျား” တေင်ကေည့်ပါ) ။

၁၂။ စစ်ေုိင်းတုိင်းတေင် နာဂ၊ ဧရာဝတီတုိင်းတေင် ေရင်နှင့် 

တနသဂာရီ တုိင်းတေင် ြေန်လူြျ ိုး အစရိှရသာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး 

လူဦးရရ အြျားအမပားြှာ တုိင်းရဒသကေီးြျားအချ ိ့ု တေင် ရနွုိင်

ကေရသာ်လည်း ၎င်းတ့ုိြှာ ကေီးြားေျယ်မပန့်ရသာ နယ်နိြိတ်

ြျားအတေင်း လူနည်းစုမဖစ်သည်။

၁၃။  ဥပြာအားမဖင့် NLD၊ တစညနှင့် မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီ အမပင် 

တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျားအား ေုိယ်စားမပုသည့် ပါတီ ၉ ခု အပါ

အဝင်ေချင်မပည်နယ် ငြို့ရတာ်မဖစ်ရသာ မြစ်ကေီးနားငြို့ တေင်

ပါတီ (၁၅) ခုနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းရလးဦးြှ 

ရရေးရောေ်ပေ၌ဲ ပါဝင်ယှဉ်ငပိုင်ခ့ဲသည်။ “The election in Kachin 

State’s Myitkyina District to be hotly contested”, Burma 

News International, 2 September 2020.

၁၄။  သျှြ်းသံရတာ်ေင့်သတင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ော 

၁၇ ရေ်၊ စုိင်းဝြ်းေုိင်း ရရးသားခ့ဲသည့် “Shan Armies Describe 

Being on the Outside of Electoral Process”. 

၁၅။  ရေေးရနေးြှုြျားအတေေ် ဥပြာအရနမဖင့် International 

Crisis Group, “Identity Crisis: Ethnicity and Conflict in 

Myanmar”, Asia Report No.312, 28 August 2020; Matthew 

Walton, “The ‘Wages of Burman-ness’: Ethnicity and Burman 

privilege in contemporary Myanmar”, Journal of Contemporary 

Asia, Vol.43, 2013; Transnational Institute, “Ethnicity without 

Meaning, Data without Context: The 2014 Census, 

Identity and Citizenship in Burma/Myanmar”, Burma Policy 

Briefing No.13, February 2014 တ့ုိေုိ ကေည့်ပါ။ 

၁၆။ ေုိးေားရည်ညေန်းစာတြ်းြျားအား (အွေ်) တေင်

ရဖာ်မပခ့ဲငပီး မဖစ်သည်။ 

၁၇။ လတ်တရလာ ပဋိပေ္ခအခင်းအေျင်းြျားအား ခေမဲခြ်းစိ

တ်မဖာသံုးသပ်ြှုြျားအတေေ်၊ ဥပြာအားမဖင့် Journal of Peasant 

Studies ၂၀၂၀ ခုနှစ်တေင် ွ ေေ်ရိှြည့် Tom Kramer ရရးသားသည့် 

“‘Neither war nor peace’: Failed ceasefires and dispossession 

in Myanmar’s ethnic borderlands” တေင်ကေည့်ပါ။ မပည်သူ့

စစ်ြျားအရကောင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ အာရှရဖာင်ရဒးရှင်း၊ ၂၀၁၅ 

ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ၊ Kim Jolliffe ရရးသားသည့် “Ethnic Armed 

Conflict and Territorial Administration in Myanmar”၊ 

အာရှရဖာင်ရဒးရှင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ၊ John Buchanan ရရး

သားသည့် “Militias in Myanmar” တ့ုိတေင်လည်း ကေည့်ပါ။ 

၁၈။ ေယားမပည်နယ်ရိှ ၂၀၁၅ ရရေးရောေ်ပေြဲျားတေင် တုိင်း

ရင်းသားပါတီြျား၏ အရတေ့ အကေုံြျားေုိ ဥပြာအားမဖင့် 

Tom Kramer, Oliver Russell နှင့် Martine Smith 

ရရးသားခ့ဲရသာ From War to Peace in Kayah (Karenni) 

State: A Land at the Crossroads in Myanmar (Amsterdam: 

Transnational Institute, 2018) ၏ စာြျေ်နှာ ၇၃-၈၊ ရခုိင် 

မပည်နယ်နှင့် ပတ်သေ်၍ Martin Smith ရရးသားရသာ Arakan 

(Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western 

Frontier (Amsterdam: Transnational Institute, 2019) ၏ 

စာြျေ်နှာ ၈၈-၉၀ တ့ုိတေင် ကေည့်ပါ။ 

၁၉။ ISEAS-Yusof Ishak Institute, အြှတ် ၈ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ေုြေန်သန့်  ရရးသားရသာ “Party Mergers in Myanmar: A 

New Development”။ လေ်ရိှရပါင်းစည်းမခင်းြျားနှင့် ပတ်သေ်

၍ြဇ္ဈြိသတင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စေ်တင်ော ၁၉ ရေ်၊ 

စုိင်းဝြ်းေုိင်း ရရးသားသည့် “How will ethnic parties fair in 

the Myanmar elections?” တေင်ကေည့်ပါ။ 

၂၀။  Transnational Institute, “The 2015 General Election 

in Myanmar: What Now for Ethnic Politics?”, Myanmar Policy 

Briefing No.17, December 2015 စာြျေ်နှာ ၉ တေင် ကေည့်ပါ။ 

၂၁။   Smith, Arakan (Rakhine State), pp.88-90.

၅၅



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

၂၂။  တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း အရနမဖင့် ဤေံုးမဖတ်ချေ်သည် 

ယခင် ALD အဖေဲ့ ဝင်ြျားြှာ ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်း ရရေးချယ်

မခင်းနှင့် ပါတီအဖေဲ့ အစည်းြျားတေင် ခေမဲခားေေ်ေံမခင်းခံရနရ

သည်ဟူရသာအမြင်ြှ ရရိှရသာ ရလဒ်မဖစ်သည်။

၂၃။ ရခုိင်မပည်နယ်နှင့်ပတ်သေ်၍ Smith, Arakan (Rakhine 

State), pp.91-122 ကေည့်ပါ။ 

၂၄။ Transnational Institute, “၂၀၁၅ ခုနှစ် မြန်ြာနုိင်ငံ၏

အရ ေွရ ေွရရေးရောေ်ပေ”ဲ၊ စာြျေ်နှာ ၁၀-၁၁။ 

၂၅။ တုိင်းရင်းသားနုိင်ငံရရးပါတီြျား၏ ြူဝါဒြျားနှင့် ြဲေေယ် 

စည်းရံုးရရး နည်းဗျူဟာြျား နှင့် ပတ်သေ်၍ Salween Institute 

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရြလ၊ Naw Gladys Maung Maung ရရးသား

ရသာ “Getting Ready for the 2020 General Election: 

Ways to Improve the Campaign Strategies of Ethnic 

Political Parties in Myanmar” တေင်ကေည့်ပါ။

၂၆။ ဥပြာအားမဖင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် NLD သည် ၎င်း၏

ရကေညာစာတြ်းအား ရရေးရောေ်ပေြဲတုိင်ခင်ရလးြှပင် ွုတ်

မပန်ခ့ဲငပီး ြဲေေယ်စည်းရံုးရရးောလအတေင်း ေျယ်မပန့်စော မဖန့်ရဝ

မခင်း (သ့ုိ) ရည်ညွှန်းမခင်းြခံခ့ဲရေဲ ၎င်း၏ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စာတြ်းြှ 

အပုိင်းရတာ်ရတာ်ြျားြျားအား တုိေ်ရုိေ် ေူးယူခ့ဲသည်။ ၂၀၁၅ 

ခုနှစ် ဒီဇင်ောလ ၉ ရေ်၊ International Crisis Group, 

“The Myanmar Elections: Results and Implica-

tions”, Asia Briefing No.147, section V.C တေင်ကေည့်ပါ။ 

စေ်တင်ောလအရစာပုိင်းတေင် အဓိေေဏ္ဍသံုးခု မဖစ်ရသာ 

တုိင်းရင်းသား ငငိြ်းချြ်းရရး၊ ဒီြုိေရရစီ ဖေ်ဒရယ်မပည်ရွာင်စု၊ 

နှင့်ရရရှည်တည်တ့ံရသာဖေံ့ ငဖိုးရရးတ့ုိေုိ ွ ပ်ခါတစ်လဲလဲ ရဖာ်မပ

ွားသည့် ရကေညာစာတြ်းအသစ်တစ်ခုေုိ ွုတ်မပန်ရကေမငာ

ခ့ဲပါသည်။ သ့ုိရသာ် NLD နှင့်ပတ်သေ်၍ အဓိေစိတ်ဝင်စားြှု 

ြှာေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါနှင့် ရဒါ်ရအာင်ေန်းစုကေည် မဖစ်မခင်း

မဖင့်၎င်းအရကောင်းအရာနှစ်ခုသည် ၂၀၂၀ ရရေးရောေ်ပေြဲျား

အတေေ် အဓိေေိစ္စရပ်ြျား မဖစ်ဖေယ်ရိှသည်။ (“ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်

ရရာဂါနှင့် ြဲေေယ်စည်းရံုးရရး” တေင် ကေည့်ပါ) ။

၂၇။  Kachin News Group, ရြလ (၇) ရေ် ၂၀၁၉ “The 

new party will represent everyone in Kachin State, lead-

ers say”, Kantarawaddy Times ၂၀၁၇ ခုနှစ်  ဩဂုတ်လ 

၁၅ ရေ် “New Kayah State party officially registered”၊ 

ြဇ္ဈြိသတင်းဌာန ၂၀၂၀ ခုနှစ်  ဩဂုတ်လ (၇) ရေ်၊ “Former 

Kayah State CM will contest as Kayah State Democratic 

Party candidate” တ့ုိတေင် ရဖာ်မပခ့ဲသည်။ 

၂၈။ ဥပြာအားမဖင့် ဧရာဝတီ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၉ ရေ် 

“New Ethnic Faces Dot Myanmar’s 2020 Election 

Landscape” ရှြ်းမပည်နယ်ရမြာေ်ပုိင်းရိှ SNLD ပါတီြှ ေချင်

တုိင်းရင်းသားေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းမဖစ်သူ ရြာ် ေွန်းရအာင် 

နှင့် ရတေ့ ေံုရြးမြန်းချေ်တေင် ကေည့်ပါ။ 

၂၉။ ဥပြာ- သျှြ်းသံရတာ်ေင့်သတင်းဌာန၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 

ြတ်လ ၂၀ ရေ်၊ “Mongla to call for self administered 

status”, TNI Myanmar Commentary ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁၁ ရေ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စုိင်းဝြ်းေုိင်း ရရးသားရသာ “Resolving ethnic 

conflict — Civic nationalism: a theoretical tool for the 

ending of civil war?” နှင့် Khonumthung News, ၂၀၁၉ 

ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရေ်၊ “Khumi National Party Calls for 

Establishment of Paletwa District” တ့ုိတေင် ကေည့်ပါ။ 

 

၃၀။ အဖေဲ့ ြျားတေင် အဖေဲ့ ဝင်အြျ ိုးအစားသံုးြျ ိုးရိှငပီး ၎င်းတ့ုိြှာ 

ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ ရဒသရိှ ြဲေန္ဒနယ်ြျားြှ လွှတ်ရတာ်

ေုိယ်စားလှယ်ြျား၊ တပ်ြရတာ်ြှခန့်အပ်သူြျားနှင့် ၂၀၀၈ ဖေဲ့

စည်းပံုအရမခခံဥပရဒပုဒ်ြ ၂၇၆ (ဃ) အရ သတ်ြှတ်ွားသည့်

အတုိင်း အမခားအြျ ိုးအစား နှစ်ခုြှ ရရေးချယ်နုိင်ရသာ ရနာေ်

ွပ်ေုိယ်စားလှယ်ြျား ဟူ၍ မဖစ်သည်။ 

 

၃၁။ ရလဒ်အတေေ် Transnational Institute, “The 2015 

General Election in Myanmar” စာြျေ်နှာ ၈ တေင် ကေည့်ပါ။

၃၂။ ွုိအချန်ိေ PNO ၏ငခိြ်းရမခာေ်ြှုြျားရကောင့် ဇုန်

တေင်ြဲေေယ်စည်းရံုးနုိင်မခင်းြရိှရကောင်း NLD ြှ ရမပာကေားခ့ဲ

သည်။ ဥပြာ- Carter Center၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် “Observing 

Myanmar’s 2015 General Elections: Final Report” စာြျေ်

နှာ ၄၅-၆ တေင်ကေည့်ပါ။ ဧရာ၀တီ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရြလ ၂၃ ရေ် 

“NLD members threatened at gunpoint to resign in 

east Burma” တေင်လည်း ကေည့်ပါ။

၅၆



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

၃၃။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ ၃၁ရေ် Myanmar Now တေင် 

ငဖိုးသီဟချ ို ရရးသားခ့ဲရသာ “Pa-O party ends electoral 

agreement with USDP” ။

၃၄။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တေင် UWSA / UWSP သည် ဖေဲ့ စည်းပံု

အရမခခံဥပရဒေုိင်ရာ ေန္ဒခံယူပေေုိဲ ၎င်း၏ရဒသြျား၌ မပုလုပ်

ခေင့်မပုခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ် မပည်သူလူွုြှာ မငင်းပယ်သည့်ြဲအား

ရပးရန် အကေံမပုမခင်းခံရရသာရကောင့် လေတ်လပ်၍ တရားြျှတ

ြှုြရိှဟု ယူေခ့ဲကေသည်။ ဤသည်ြှာ နုိင်ငံတေင် သိသာွင်ရှား

ရသာတစ်ခုတည်း မငင်းပယ်သည့်ြဲြျား ရရိှခ့ဲသည်။ 

 

၃၅။ Eleven Media၊ ြတ်လ ၄ ရေ်၂၀၂၀ ခုနှစ် “UEC and Wa 

discuss holding an election in UWSA’s controlled area” နှင့် 

မြန်ြာတုိင်း(ြ်)၊ ဇူလုိင် ၂၉ ရေ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် “UEC fails to collect 

voter information in Wa townships” တ့ုိတေင် ကေည့်ပါ။ 

၃၆။ မြန်ြာတုိင်း (ြ်)၊ ဇူလုိင် ၂၀ ရေ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် “Wa National 

Party will not contest UWSA-controlled townships”

၃၇။ ဥပြာအားမဖင့် ြေန်ရခါင်းရောင်ြျားသည် နုိဝင်ောလ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် တေင်တနသဂာရီတုိင်းရဒသကေီးရိှ လူဦးရရေုိစစ်တြ်း

ရောေ်ယူခ့ဲငပီး၊ အသိအြှတ်မပုြခံရသည့် ြေန်လူြျ ိုး ၆၂၀၀၀ ဦး 

ေုိရဖာ်ွုတ်ခ့ဲသည် ဟုေုိနုိင်ရသာ်လည်း ၎င်းတ့ုိွဲြှအြျားစု

ြှာြှတ်ပံုတင်ေဒ်မပားြရိှမခင်း သ့ုိြဟုတ် ဗြာ တုိင်းရင်းသားြျား 

အမဖစ်သတ်ြှတ်ွားရသာ ြှတ်ပံုတင်ေဒ်မပားြျားရိှမခင်း တ့ုိမဖစ်

ခ့ဲသည်။ ရန်ေုန်တုိင်းရဒသကေီးရိှ ြေန်လူွုရခါင်းရောင်ြျား၏ 

အလားတူကေိုးပြ်းြှုြျားသည် ရန်ပံုရငေ ြလံုရလာေ်ြှုရကောင့် 

အေံုးသတ်ခ့ဲရငပီး ရနာေ်ွပ်အသိအြှတ်မပုမခင်း ြခံရရသာ 

ြေန်လူြျ ိုး ၄၁၀၀၀ ဦးေုိ ရဖာ်ွုတ်ခ့ဲသည်။ TNI ၏ ရတေ့ ေံု 

ရြးမြန်းချေ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။

၃၈။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တေင် တုိင်းရင်းသားရရးရာ ၀န်ကေီးဌာနတစ်ခု

တည်ရွာင်ရန် ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း ခ့ဲရသာ်လည်း ၎င်းြှာဝန်ွြ်း

ြျားနှင့် ရံပံုရငေြလံုရလာေ်မခင်းြျားရကောင့် ေုိင်းင့ံွားခ့ဲရ

သည်။ တပ်ြရတာ်ြှ ဦးရောင်ရသာ နယ်စပ်ရရးရာ၀န်ကေီးဌာန

သည် အရမခခံအရောေ်အအံုနှင့် ဖေံ့ ငဖိုးတုိးတေ်ြှုြှစတင်ငပီး

လံုခခုံရရးနှင့်အုပ်ချုပ်ရရးအွိ အရာရာတုိင်းတေင် လုပ်ပုိင်ခေင့်နှင့်

ေံုးမဖတ်ပုိင်ခေင့်ြျားစောရိှရနသည်။ ဥပြာ - Myanmar Now၊ 

စေ်တင်ော ၁၆ ရေ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရဟြာန်မပည့် ရရးသားခ့ဲရသာ 

“‘Just for show’ - ethnic affairs  ministers say they are 

prevented from doing their jobs” တေင်ကေည့်ပါ။ 

၃၉။ ၁၉၄၇ ပင်လံုညီလာခံတေင်ငဗိတိသျှအုပ်ချုပ်ြှုရအာေ်

ရိှနယ်စပ်ရဒသြျားမဖစ်ရသာ ချင်း၊ ေချင်နှင့် ရှြ်းရခါင်းရောင်

ြျားပါဝင်ခ့ဲသည်။ ေရင်ေုိယ်စားလှယ်ြျားသည် ရလ့လာသူ

ြျားအမဖစ် တေ်ရရာေ်ခ့ဲကေရသာ်လည်း တရားဝင်ပါဝင်ခ့ဲမခင်း

ြရိှခ့ဲပါ။ 

၄၀။  Thant Myint-U, The Hidden History of Burma: 

Race, Capitalism and the Crisis of Democracy in the 21st 

Century (New York: W.W. Norton & Company, 2020), 

p.220. Wansai, “Resolving ethnic conflict” တ့ုိတေင်ကေည့်ပါ။ 

၄၁။ ဤတုိင်းရင်းသားြျ ိုးနေယ်စု ၁၃၅ ြျ ိုးနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏အုပ်စု

ခေအဲြျ ိုးအစားြျားသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာရင်း ရောေ်

ယူြှုတေင် ပါ၀င်ရသာ တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးေုိင်ရာ ရြးခေန်းအစိတ်

အပုိင်းအရပါ် အရမခခံွားြှု မဖစ်သည်- “တုိင်းရင်းသားြျ ိုးနေယ်စု 

(၁၃၅) နှင့် အမခားနုိင်ငံမခားသား (sic) တ့ုိ၏ ေုဒ် နံပါတ် (ဂဏန်း

သေဂတ) စာရင်း” ။ 

၄၂။ ၂၀၂၀ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေရိှဲ ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းြျား

အားခခုံငံုကေည့်ရှုမခင်းနှင့်ပတ်သေ်၍ Khonumthung News၊ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် ကသဂုတ် ၂၇ ရေ် “Eleven Candidates Contesting 

Minister of Chin Ethnic Affairs for Magwe Region” တေင် 

ကေည့်ပါ။ 

၄၃။ ေရင်လူြျ ိုးနှင့် ေေ်စပ်ရသာအြည်ေုိ ဖယ်ရှားရန် 

၁၉၅၁ ခုနှစ်တေင် AFPFL အစုိးရြှ အြည်ရမပာင်းလဲခ့ဲသည့်

အချန်ိအွိ သြုိင်းရကောင်းအရ ေရင်နီမပည်နယ်အမဖစ် လူသိ

ြျားခ့ဲသည်။ ရေေးရနေးွားချေ်ြျား နှင့်ပတ်သေ်၍ Kramer,

Russell နှင့် Smith တ့ုိ၏ From War to Peace in Kayah 

(Karenni) State တေင် စာြျေ်နှာ ၁၈၊ ၁၀၁-၃ နှင့် စာအုပ်တေင်း

ရဖာ်မပချေ်အချ ိ့ု  တ့ုိတေင်ကေည့်ပါ။

၄၄။ မပည်ရွာင်စုရရေးရောေ်ပေ ဲရော်ြရှင်နှင့် TNI ၏ ရတေ့

ေံုရြးမြန်းချေ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။

၄၅။  Wansai, “Resolving ethnic conflict”.

၅၇



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

၄၆။ ေုိယ်စားလှယ်ရနရာ ၂၃ ရနရာအနေ် တစ်ရနရာ

အားပါတီသ့ုိ ရနာေ်ပုိင်းြှ မပန်လည်ဝင်ရရာေ်ခ့ဲရသာ ANP နှင့်

ေေ်နေယ်သည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ေုိယ်စားလှယ်ရလာင်းတစ်ဦး 

ြှအနုိင်ရရိှခ့ဲသည်။

၄၇။ Smith, Arakan (Rakhine State), pp.88-91 and passim.

၄၈။  Transnational Institute, “မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

အရ ေွရ ေွရရေးရောေ်ပေ”ဲ ၊  စာြျေ်နှာ ၈။ ရနာေ်ွပ် ေုိယ်

စားလှယ်ရနရာ တစ်ရနရာအား တစ်သီးပုဂ္ဂလေုိယ်စားလှယ်

ရလာင်းတစ်ဦးြှ အနုိင်ရရိှခ့ဲ သည်။ ရနာေ်ပုိင်းတေင် UEC သည် 

USDP ေုိ ေန့်ေျင်ရသာ NLD ၏ စိန်ရခါ်ြှုနှစ်ခုေုိ ရွာေ်ခံ 

ခ့ဲငပီး NLDအတေေ် စုစုရပါင်း ရနာေ်ွပ်အြတ်ရနရာ ၂ ခု (၂၃ 

ြှ ၂၅ ရနရာ မဖစ်လာခ့ဲသည်) နှင့် USDP တေင် ၂ ရနရာ ရလျာ့

နည်းခ့ဲသည် (၃၃ ရနရာြှ ၃၁ မဖစ်ခ့ဲသည်)။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် 

လံုခခုံရရးအရကောင်းမပချေ်မဖင့် ဖျေ်သိြ်းခ့ဲရသာ အြတ်ရနရာ 

၄ ရနရာ အား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကေားမဖတ်ရရေးရောေ်ပေတဲေင် SNLD 

ြှွပ်တုိးအနုိင် ရရိှခ့ဲသည် (၂၅  ရနရာ ြှ၂၉ ရနရာမဖစ်ခ့ဲသည်) ။

၄၉။ အွင်ရှားေံုး မပည်သူ့စစ်ရခါင်းရောင်ြှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တေင်မပည်သူ့လေတ်ရတာ် ဥေ္ကဋ္ဌြမဖစ်ခင် မပည်ခုိင်ငဖိုးပါတီြှ ွ တ်ု

ပယ်မခင်းခံလုိေ်ရရသာ ေေတ်ခုိင်ငြို့နယ်ြှ ေချင်တုိင်းရင်းသား 

တီခေန်မြတ်မဖစ်သည်။ ဥပြာ Frontier Myanmar တေင် ၂၀၁၈ 

ခုနှစ ြတ်လ ၂၂ ရေ် ၊ Nyan Hlaing Lynn နှင့် Thomas Keen 

ရရးသားခ့ဲရသာ “T Khun Myat: Who is the new Pyithu 

speaker?” တေင် ကေည့်ပါ။ မပည်သူ့စစ်ြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ 

အွေ်ပါရည်ညေန်းြှတ်စု နံပါတ် ၁၇ တေင်လည်းကေည့်ပါ။

၅၀။ ဥပြာ- TNI Commentary၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇေန် ၂၈ ရေ် ၊ 

Dee De ရရးသားခ့ဲရသာ “The Promise and The Statue” တေင်

ကေည့်ပါ။

၅၁။ Myanmar Now ြီဒီယာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၅ ရေ်၊ 

ငဖိုးသီဟချ ို ရဖာ်မပခ့ဲရသာ “More than 600 polling stations 

moved off military bases for November, says UEC”။  

၅၂။ Development Media Group၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 

၁၀ ရေ်၊ “As November vote approaches, some Arakan 

parties say viability is foremost”။ အလားတူ အမြင်အား 

တူညီရသာနယ်ရမြတစ်ခုတည်းြှ ခြီအြျ ိုးသားဖေံ့ ငဖိုးတုိးတေ်

ြှုပါတီ၏ ေုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးြှ ရဖာ်မပခ့ဲသည်။ 

၅၃။ Burma News International၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကသဂုတ် ၁၄ 

ရေ်၊ “Shan-Ni ethnics likely to lose their voting rights in 

2020 Elections”။ ဤေိစ္စတေင် အခေင့်အရရးပိတ်ပင်ခံရြှုြှာ 

နှစ်ဖေ်မဖစ်ငပီး၊ ေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ရ ရဒသတစ်ခုအတေေ် တုိင်း

ရင်းသားလူြျ ိုးစု တစ်စုအမဖစ် အသိအြှတ်မပုြှု ြခံရမခင်းနှင့် 

တုိင်းရင်းသားရရးရာ ၀န်ကေီးဌာနြျားအတေေ် ြဲရပးခေင့်တ့ုိမဖစ်

သည်။ ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧငပီလ ၈ ရေ် ၊ ချစ်ြင်း ေွန်း ရဖာ်မပ

ခ့ဲရသာ “Without Territory, the Shanni Army’s Difficult 

Path to Recognition” တေင်လည်း ကေည့်ပါ။ 

၅၄။ အွေ်တေင်ရဖာ်မပရသာ ရည်ညေန်းစာစု နံပါတ် ၅၂ 

တေင် ကေည့်ပါ။

၅၅။ မပည်သူ့လွှတ်ရတာ်ရရေးရောေ်ပေဥဲပရဒ၊ ပုဒ်ြ ၅၀ နှင့် 

အြျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်နှင့် မပည်နယ်/ တုိင်းရဒသကေီး လွှတ်ရတာ်

တ့ုိနှင့် သေ်ေုိင်သည့်ဥပရဒြျား၏ သေ်ေုိင်ရာပုဒ်ြ။

၅၆။ ရကေညာချေ် ငါးခု - ၂၀၁၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၁၆ ရေ်၊ မပည်ရွာင်စုရရေးရောေ်ပေရဲော်ြရှင် ရကေညာချေ်

အြှတ် ၉၉/ ၂၀၁၀-၁၀၃/၂၀၁၀၊ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရအာေ်

တုိောလ ၁၂ ရေ် နှင့် ၂၇ ရေ်၊ မပည်ရွာင်စုရရေးရောေ်

ပေရဲော်ြရှင် ရကေညာချေ်အြှတ် ၆၁-၆၅ နှင့် ၆၇/၂၀၁၅ 

“ရရေးရောေ်ပေြဲျား ေျင်းပမခင်းြမပုြည့် နယ်ရမြြျားစာရင်း

ွုတ်မပန်ရကေညာမခင်း”။

၅၇။  Burma News International၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၄ ရေ် “UEC announces skipped constituencies in 

coming October”

၅၈။ ေန်ရောေ်ပ့ုိစ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရအာေ်တုိော ၂၄ ရေ် 

တေင် Charm Tong ရရးသားခ့ဲရသာ “Govt invasion of Shan 

state mocks ceasefire pact”။ 

၅၉။ လတ်တရလာ အုပ်စုြျားဇယားနှင့်ပတ်သေ်၍ ဥပြာ 

ေုိ Smith, Arakan (Rakhine State) စာြျေ်နှာ ၈၂ တေင် ကေည့်ပါ။ 

၅၈



| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးစုနိုင်ငံရရး နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရွေရွေရရေးရောေ်ပေဲ transnationalinstitute

၆၀။ USDP ြှ NLD အစုိးရြျားသ့ုိအသေင်ေူးရမပာင်းရရး

ောလအတေင်း ငငိြ်းချြ်းရရးနှင့် ပဋိပေ္ခအရမခအရနြျား၏ 

ေင့်ေဲမဖစ်စဉ် နှင့်ပတ်သေ်၍ Transnational Institute၊ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ် စေ်တင်ောလ၊ TNI မြန်ြာနုိင်ငံ ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် 

အြှတ်-၂၁ “ပင်လံုအလေန်- မြန်ြာနုိင်ငံ၏မပည်တေင်းငငိြ်းချြ်း

ရရးနှင့် မပုမပင်ရမပာင်းလဲရရးအေျပ်အတည်း” တေင်ကေည့်ရှုပါ၊ 

၆၁။ ဥပြာအားမဖင့် မြန်ြာ့အလင်း သတင်းစာ၊ ၂၀၂၀ မပည့်

နှစ်ရြ ၁၀ ရေ်တေင်ွုတ်မပန်ခ့ဲရသာ “ပစ်ခတ်တုိေ်ခတ်ြှု

ရပ်စဲရရးနှင့် ွာ၀ရငငိြ်းချြ်းရရးအတေေ် တပ်ြရတာ်ြှွုတ်

မပန်ချေ်” ၊ The Diplomat၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် ရြလ ၁၀ရေ်၊ Joe 

Kumbun, “Myanmar’s Meaningless Unilateral Ceasefires”။ 

၆၂။ ညီရနာင်ြဟာြိတ်သံုးဖေဲ့ ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၁ ရေ်၊ အြှတ် (၁၂/၂၀၂၀)  “ငငိြ်းချြ်းရရးလုပ်ငန်း၊ ေုိဗစ်

ဒုတိယလှိုင်းအား ွိန်းချုပ်တားေီးနုိင်ရရး လုပ်ငန်းြျားနှင့်ရရေး

ရောေ်ပေ ဲ လုပ်ငန်းြျားေုိ အရွာေ်အေူမပုရစရန်အတေေ် 

“သတ္တြ” အကေိြ်အားမဖင့် ညီရနာင်ြဟာြိတ် (၃) ဖေဲ့ ၏ တစ်

ဖေ်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမခင်း သေ်တြ်းတုိးမြှင့်ရကောင်း 

ွုတ်မပန်ရကေညာချေ်”။ အဖေဲ့ သံုးဖေဲ့ ြှာ ရေ္ခို င့်အြျ ိုးသားအဖေဲ့

ချုပ်-ရေ္ခို င့်တပ်ရတာ်၊  မြန်ြာအြျ ိုးသားအြှန်တရားနှင့် တရား

ြျှတရရး ပါတီ- မြန်ြာ အြျ ိုးသား ဒီြုိေရေ်တစ် ြဟာြိတ် 

တပ်ြရတာ် (ေုိးေန့်  - MNDAA) နှင့် ပရလာင်မပည်နယ် လေတ်

ရမြာေ်ရရးတပ်ဦး- တအာင်းအြျ ိုးသား လေတ်ရမြာေ်ရရး 

တပ်ြရတာ် (TNLA) တ့ုိ မဖစ်သည်။

၆၃။ Development Media Group၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 

၁၅ ရေ်၊ Aung Htein “Tatmadaw extends ceasefire by one 

month, excludes Arakan State”။

၆၄။ ဥပြာအားမဖင့် International Crisis Group၊ အာရှ 

အစီရင်ခံစာ အြှတ်-၂၈၃၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် “Myanmar: A New 

Muslim Insurgency in Rakhine State” ၊ နှင့် Smith, Arakan 

(Rakhine State) စာြျေ်နှာ ၉၇-၉ တ့ုိတေင် ကေည့်ပါ။ 

၆၅။ ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ောလ ၂၁ ရေ်၊ ငငိြ်းငငိြ်း 

ရရးသားခ့ဲရသာ “Tatmadaw Announces Four-Month 

Ceasefire in North, Northeast” ။ ရယေုယျအားမဖင့် သတိြြူ

ြိရသာအရာြှာ NCA လေ်ြှတ်ရရးွုိးွားရသာ အုပ်စုငယ် 

အင်အားစုမဖစ်သည့် ရခုိင်မပည်လေတ်ရမြာေ်ရရးပါတီမဖင့် ရခုိင်

မပည်နယ်တေင် ၂၀၁၂ခုနှစ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရရး သရောတူညီ

ချေ်တစ်ခုရိှသည်။ 

၆၆။ 2G အင်တာနေ်ေုိ ယခုနှစ်ကသဂုတ်လတေင် အစုိးရြှ မပန်

လည်တပ်ေင်ခ့ဲရသာ်လည်း အချန်ိနှင့် တရမပးညီေေ်သေယ်ြှု

နှင့်သတင်းအချေ်အလေ်တ့ုိအတေေ် ြရိှြမဖစ်လုိအပ်ရသာ 3G 

နှင့် 4G ေုိြူ ေေ်လေ် မဖတ်ရတာေ်ွားခ့ဲသည်။ ရြလတေင် 

ရြာင်ရတာငြို့နယ်၌ တားမြစ်ေန့်သတ်ချေ် ြျားဖယ်ရှားခ့ဲ

သည်။ Foreign Policy၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ ၃ ရေ်၊ 

Kyaw Hsan Hlaing and Emily Fishbein ရရးသားခ့ဲရသာ “To 

Fight the Coronavirus, Myanmar Needs a Cease-Fire in Ra-

khine” နှင့် လူ့အခေင့်အရရးရစာင့်ကေည့်ရရးအဖေဲ့  ြှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ဇေန်လ ၁၉ ရေ်ရန့တေင် ွုတ်မပန်ခ့ဲရသာ “Myanmar: End 

World’s Longest Internet Shutdown” တ့ုိတေင် ကေည့်ပါ။ 

၆၇။ ရုိေ်တာသတင်းဝေ်ေ်ေုိေ်တေင် ရုိဟင်ဂျာရောသား

ြျားအား တပ်ြရတာ်၏သတ်မဖတ်မခင်း အစီရင်ခံစာ ွုတ်ခ့ဲ

ရသာ၎င်းတ့ုိ မြန်ြာဂျာနယ်လစ်နှစ်ဦး၏ မဖစ်ရပ်အရသးစိတ်နှင့်

ပတ်သေ်၍ https://www.reut ers.com/subjects/myanmar-

reporters  တေင်ကေည့်ပါ။ လူ့အခေင့်အရရး ရစာင့်ကေည့်ရရးအဖေဲ့ ၊ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ ၁ ရေ်၊ “Myanmar: End 

Harassment of Rakhine Media Outlets” တေင်လည်း 

ကေည့်ပါ။

၆၈။ ြဇ္စို ြ သတင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ ၅ ရေ်၊ 

စုိးသူရအာင်ြှ ရရးသားရဖာ်မပခ့ဲရသာ “Myanmar military 

suggests election commission not hold elections in 

northern Rakhine, Wa area” ။ 

၆၉။ ြုိင်းလားရဒသေုိ UWSP နှင့်ရင်းနီှးသည့်ြဟာြိတ်

မဖစ်ငပီး FPNCC ၏ အဖေဲ့ ဝင်လည်းမဖစ်ရသာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ

ွားသည့် အြျ ိုးသားဒီြုိေရေ်တစ် ြဟာြိတ်တပ်ြရတာ်-

ငငိြ်းချြ်းရရးနှင့်ရသေးစည်း ညီညေတ်ရရးရော်ြတီ ြှ ွိန်းချုပ်

ွားသည်။ တပ်ြရတာ် အရာရိှြျား နှင့် UWSP နှစ်ဖေ်လံုးြှ 

ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရရာဂါအား ောေေယ်ရန်အတေေ် ၎င်းတ့ုိ နယ်

စပ်ြျားအား ပိတ်ခ့ဲမခင်းအားမဖင့် ဤဖျေ်သိြ်းြှုြျားြှာ စေ်တင်

ောလတေင် အတည်မဖစ်ခ့ဲသည်။ ဥပြာ - Aung, “Myanmar 

military suggests election commission” ေုိ ကေည့်ပါ။ 

၅၉
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၇၀။ သတင်းနှင့် ြီဒီယာ ေေန်ယေ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်

ောလ ၂ ရေ် “RCSS နယ်ရမြတေင် ရရေးရောေ်ပေ ဲစည်းရံုးရရး

လုပ်ငန်းြျား အရကောင်းကေားရန်လုိြည်။”

၇၁။ ဥပြာ- ေရင်ငငိြ်းချြ်းရရး အရွာေ်အေူမပုေေန်

ယေ် (KPSN)၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧငပီလ၊ “ေုိဗစ်-၁၉ ေပ်ရေးောလ

ကေားတုိေ်ခုိေ်ခံရနရသည့် ေရင့်နှလံုးသည်းပေတ် နယ်ရမြ

ြျား” ၊ ရေအဲန်ယူ-ေရင့်အြျ ိုးသား အစည်းအရံုးဗဟုိဌာနချုပ်၊ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရြလ ၁၅ ရေ် “တစ်နုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိေ်ခုိေ်ြှု

ရပ်စဲရရး သရောတူညီချေ် အရောင်အွည်ရဖာ်ြှုြျားေုိင်

ရာလတ်တရလာ စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်ငပီး ရေအဲန်ယူ-

ေရင်အြျ ိုးသားအစည်းအရံုး၏ သတင်းွုတ်မပန်ရကေညာ

ချေ်” တ့ုိတေင်ကေည့်ပါ။ 

၇၂။ Burma News International၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၁၆ ရေ် “The election will exclude rebel-controlled 

areas in Karen State”။ 

၇၃။ ဥပြာ- The Economist၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၈ ရေ် 

“Peace talks without peace: Why the stalemate in Myanmar 

persists” ၊ နှင့် Asia Times ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၇ ရေ် 

David Scott Mathieson ရရးသားခ့ဲရသာ “Selling dog meat 

while showing a goat head in Myanmar” တ့ုိတေင်ကေည့်ပါ။ 

၇၄။ ေချင်၊ ေုိးေန့် ၊ ရှြ်းနှင့်တအာင်းလူြျ ိုးြျား ရနွုိင်

ရာငြို့နယ်ြျားမဖစ်ရသာ ရှြ်းမပည်နယ်ရိှ ရေျာေ်ြဲ၊ ေေတ်ခုိင်၊ 

ေုန်းကေြ်း၊ ြူေယ်၊ ရလာေ်ေုိင်၊ ြန်တံု၊ နြ့်ခြ်း၊ နြ့်ေန် 

နှင့်နြ္မတူငြို့နယ်ြျား၊ ေချင်မပည်နယ် နယ်စပ်ြျားတေင် KIO 

ွိန်းချုပ်နယ်ရမြ မဖစ်သည့် လုိင်ဇာနှင့် ြုိင်ဂျာယန်ငြို့ြျားတေင် 

တင်းြာြှုြျား တုိးပေားလာခ့ဲသည်။

၇၅။ “LID 88 and KIA Clash in Muse”, Kachin News 

Group, 8 September 2020; “Tatmadaw Warns KIO/A to 

Remove Military Camps in Chipwi Township”, Kachin 

News Group, 17 September 2020.

၇၆။ ဥပြာအားမဖင့် ြဇ္စို ြ သတင်းဌာန၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

နုိဝင်ောလ ၂၄ ရေ် “UEC criticized for interfering in some 

parties’ affairs”, Eleven Media ၂၀၁၉ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၂၄ ရေ် “NLD vice chair challenges distrust of election 

commission”၊ မြန်ြာတုိင်း(ြ်) ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇေန်လ ၂၄ ရေ် 

“Political parties in Myanmar blast UEC over meeting 

request snub” တ့ုိတေင် ကေည့်ပါ။ 

 

၇၇။ ဧရာဝတီ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၄ ရေ်၊ Nyein Nyein, 

“Dozens of Myanmar Political Parties Seek Assurances 

from Military Chief Over Election Concerns”

၇၈။ ေုိးေားရည်ညေန်းစာတြ်းအား (အွေ်) တေင်ရဖာ်မပ

ခ့ဲငပီး မဖစ်သည်။ 

၇၉။ ဧရာဝတီ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၄ ရေ်၊ San Yam-

in Aung ရရးသားခ့ဲရသာ “Myanmar’s Largest Poll Monitor 

Hits Out at UEC After Being Banned From 2020 Election” 

၈၀။ Ibid: Department for International Development 

(DFID/UKaid), National Democratic Institute, National 

Endowment for Democracy, Norwegian People’s Aid and 

Open Society Myanmar.

၈၁။ အရကောင်းမပချေ်ြှာ မပည်ပရံပံုရငေရရိှရသာ ရစာင့်ကေည့်

ရလ့လာရရးအဖေဲ့ အစည်းြျားြှာ တရားဝင် မဖစ်ရစရန်အတေေ် 

“အစုိးရြဟုတ်ရသာ အဖေဲ့ အစည်းြျား” အမဖစ် တရားဝင် ြှတ်

ပံုတင်ရြည်မဖစ်သည်။ သ့ုိရသာ် Panna Institute နှင့် New 

Myanmar Foundation အဖေဲ့ ြျားေ့ဲသ့ုိရသာ အမခား မပည်တေင်း

အဖေဲ့ ြျားေုိြူ ခေင့်မပုွားေဲမဖစ်သည်။ 

၈၂။ Linn Hset Aung, “Election Commission allows 

PACE to monitor polls”, Myanmar Times, 17 August 2020; 

“The Commission’s Decision Poses a Major Hindrance 

in Election Observation Process”, PACE, 24 August 2020.

၈၃။ Nan Lwin, “Carter Center Launches Election 

Monitoring Mission in Myanmar”, The Irrawaddy, 18 

September 2020. 

၈၄။ အလေန်ေေမဲပားခေ်ခဲရသာ ြူဝါဒတစ်ခုတေင် ရရေးရောေ်

ပေဥဲပရဒ၏ ပုဒ်ြ ၈ (ေ) အရ ငပီးခ့ဲရသာ ေယ်နှစ်အတေင်း 

၆၀
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နုိင်ငံ၌ အရမခချရနွုိင်သူ ြမဖစ်လျှင် အရည်အချင်းမပည့်ြီှမခင်း 

ြရိှေုိရသာအချေ်အား UEC ြှ ေေ်လေ်ွားရိှခ့ဲသည်။ ဥပြာ-

သျှြ်းသံရတာ်ေင့်သတင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၂ ရေ် “Five Electoral Candidates Disqualified in Shan 

State” ေုိကေည့်ပါ။ 

၈၅။ “Myanmar’s Ethnic Parties Fear Loss of Vote Share 

as Lower House Approves Eased Residency Rules”, The 

Irrawaddy, 26 February 2020.

၈၆။ ပဋိပေ္ခနှင့်လှုပ်ရှားြှု အတုိင်းအတာအရ လူဦးရရ

အရရအတေေ် အတိအေျြှာ တေေ်ချေ်ရန် ခေ်ခဲသည်။ 

သ့ုိရသာ် ဥပြာအားမဖင့် ေယားမပည်နယ်နှင့်တနသဂာရီတုိင်း

ရဒသကေီးကေားရိှ နယ်စပ်ရဒသြျား တုိးချဲ့ မခင်းေုိင်ရာ လတ်

တရလာ သံုးသပ်ချေ်တစ်ခုြှ ွုိင်းနယ်စပ်ရိှ IDPs နှင့်စစ်

ရေးဒုေ္ခသည်ြျား အရရအတေေ်ြှာ ၂၅၀,၀၀၀ ခန့် ရိှငပီး ၎င်းတ့ုိ

အနေ် ၁၆၀,၀၀၀ ၀န်းေျင်ြှာ IDP ြျားမဖစ်ရကောင်း Action-

Aid၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၊ Ashley South ရရးသားခ့ဲရသာ 

“Toward A Tipping Point? Climate Change, Disaster 

Risk Reduction and Resilience in Southeast Myanmar” 

စာြျေ်နှာ ၂၃ တေင် ရဖာ်မပခ့ဲသည်။ အမခားစာရင်းဇယားြျားြှာ 

လတ်တရလာ အရပ်ဖေ်လူြှုအဖေဲ့ အစည်းြျားနှင့် နုိင်ငံတော 

ရွာေ်ပ့ံေူညီြှု ခန့် ြှန်းချေ်ြျားအရပါ်တေင် အရမခခံသည်။ 

ရုိဟင်ဂျာြျား၏အရမခအရန နှင့်ပတ်သေ်၍ “ရုိဟင်ဂျာ ြဲရပးြှု

အားေန့်သတ်ွားမခင်း” တေင်လည်း ကေည့်ပါ။ 

၈၇။ ဥပြာ-သတင်းနှင့် ြီဒီယာေေန်ယေ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်

တင်ောလ ၁၇ ရေ်၊ Saw Thonya ရရးသားရဖာ်မပရသာ 

“Shan IDPs on Thai-Myanmar border lose their voting 

rights”၊ Kachin News Group ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၁၂ ရေ် “Tatmadaw Block Kachin IDPs From Returning 

Home” တ့ုိတေင်ကေည့်ပါ။ ရနရပ်စေန့်ခောရသူြျား၏ “လံုခခုံရရး

နှင့်ဂုဏ်သိေ္ခာရိှစော ရနရပ်မပန်ရရးနှင့် မပန်လည်အရမခချရနွုိင်

ရရး” အတေေ် CSOs အဖေဲ့ ရပါင်း ၁၀၀ ရေျာ်ြှ  လတ်တရလာ 

မပုလုပ်ခ့ဲရသာ စည်းရံုးလှုံ့ရော်အားရပးြျားနှင့် ပတ်သေ်၍ 

TNI Myanmar Commentary ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြတ်လ ၃၀ ရေ်၊ 

Lahpai Seng Raw ရရးသားရသာ “The cycles of conflict 

and displacement must be brought to an end’: The IDP 

crisis in northeast Myanmar” တေင်ကေည့်ပါ။ 

၈၈။ သတင်းနှင့် ြီဒီယာေေန်ယေ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ော

လ ၄ ရေ် “Ethnic people without any documents included 

in the list of voters” ။

၈၉။ ဥပြာ - Global Witness၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရအာေ်တုိောလ 

တေင် ွုတ်မပန်ခ့ဲရသာ “ရေျာေ်စိြ်း - မြန်ြာနုိင်ငံ၏ 

‘ကေီးြားသည့် နုိင်ငံရတာ်လျှ ိ့ု ဝှေ်ချေ်’”၊ The Diplomat ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် ဇူလုိင်လ ၁၃ ရေ် Nicholas Muller ရရးသားခ့ဲရသာ “A Deadly 

Gamble: Myanmar’s Jade Industry”၊ Frontier Myanmar 

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရေ် Hein Ko Soe and Ben Dunant 

ရရးခ့ဲရသာ “Kachin’s plantation curse” တ့ုိတေင်ကေည့်ပါ။ 

၉၀။ အွေ်တေင်ရဖာ်မပခ့ဲရသာ ရည်ညေန်းစာစု နံပါတ် ၁၃ 

တေင်ကေည့်ပါ။

၉၁။ “Myanmar Election Commissioner: No Groups 

Will Be Disenfranchised”, The Irrawaddy, 13 August 2020.

၉၂။ “COVID-19 Response Situation Report 11”, IOM 

Myanmar, 6 August 2020. Frontier Myanmar၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရြလ ၁၇ ရေ် “More migrants prepare to return, but is 

Myanmar ready this time?” တေင်လည်းကေည့်ပါ။ 

၉၃။ Zaw Zaw Htwe, “Only a Fraction of Myanmar 

Migrants Have Applied to Vote in November Election”, 

The Irrawaddy, 21 August 2020. 

၉၄။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရရေးရောေ်ပေြဲျား ရနာေ်ခံအရကောင်း

အရာြျားနှင့် ရုိဟင်ဂျာ ရေျာရွာေ်ရနာေ်ခံပါတီြျား နှင့် 

ပတ်သေ်၍ ဥပြာ - Smith, Arakan (Rakhine State) ၏ 

စာြျေ်နှာ ၆၈-၇၃ နှင့် အစီရင်ခံစာတေင်း ရနရာရတာ်ရတာ်

ြျားြျား တေင်ကေည့်ပါ။

၉၅။ ေုလသြဂ္ဂ လူ့အခေင့်အရရးရောင်စီ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

စေ်တင်ောလ ၁၂ ရေ် “Report of the Independent 

International Fact-Finding Mission” ၏ စာြျေ်နှာ ၁ ၊ ၁၇။ 

၉၆။ နုိင်ငံသားစိစစ်ရရး ေဒ်မပားနှင့် ြှတ်ပံုတင်ေဒ်မပား 

ရဟာင်းြျား (အစိြ်းရရာင်သံုးရခါေ်ေဒ်) ြျားမဖစ်သည်။

၆၁
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၉၇။ Min Tun, “Many Muslims not included in voter lists in 

Arakan State”, Burma News International, 26 August 2020.

၉၈။ အြျ ိုးသား ဖေံ့ ငဖိုးတုိးတေ်ရရး ဒီြုိေရေ်တစ်ပါတီ၊ 

အြျ ိုးသားဖေံ့ ငဖိုးတုိးတေ်ရရး နှင့်ငငိြ်းချြ်းရရး ပါတီနှင့် ဒီြုိ

ေရရစီနှင့် လူ့အခေင့်အရရးပါတီ။

၉၉။ See e.g., “Rohingya politicians excluded from 

Myanmar election”, Reuters, 25 August 2020; Tun Khaing, 

“Arakan State Election Sub-Commission rejects appeals 

from Muslim candidates”, Narinjara, 26 August 2020.

၁၀၀။ ဤေိစ္စရပ်ြျားအား စြ်းစစ်ရလ့လာရန်အတေေ် ဥပြာ- 

Smith, Arakan (Rakhine State), စာြျေ်နှာ ၂၅-၇ တေင်ကေည့်ပါ။ 

၁၀၁။ ေုိးေားရည်ညေန်းချေ်အား (အွေ်) တေင်ရဖာ်မပခ့ဲငပီး 

မဖစ်သည်။

၁၀၂။ ေန့်ေျင်ေေ်အရနမဖင့် ခုိင်ြာရသာ စာရေေ်စာတြ်း

ြျားြရပးနုိင်ရသာ်လည်း ၎င်းတ့ုိ၏ ေုိးရေးြျားြှာ တုိင်းမပည်

တေင်းရနွုိင်သူြျားမဖစ်ရကောင်း သေ်ရသမပနုိင်သည့် ေချင်

မပည်နယ်၏ ခရုိင် ၄ ခု ြှ “တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား” ြှာ 

ြဲရပးခေင့်ရိှရကောင်း ယခုနှစ် စေ်တင်ောလတေင် ရကေညာခ့ဲ

သည်။ သတင်းနှင့် ြီဒီယာ ေေန်ယေ်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ော

လ ၄ ရေ် “Ethnic people without any documents 

included in the list of voters” တေင်ကေည့်ပါ။ 

၁၀၃။ Transnational Institute၊ “The 2015 General Election” 

၏ စာြျေ်နှာ ၅၊ The Diplomat၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၃၀ ရေ် Courtney Weatherby ရဖာ်မပခ့ဲရသာ “Myanmar’s 

Election: The ‘Real Burmese’ Dilemma”၊ International 

Crisis Group, Asia Briefing No.147၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ောလ 

၉ ရေ် “The Myanmar Elections: Results and Implications” 

၏ စာြျေ်နှာ ၂ တ့ုိတေင် ကေည့်ပါ။  

၁၀၄။ See e.g., Kyaw Ye Lynn, “Census data shows Myanmar 

Muslim population has fallen”, Anadolu Agency, 21 July 2016.

၁၀၅။ Myat Pyae Phyo, “Myanmar’s Ruling NLD Rejects 

Calls to Ditch Muslim Candidate”, The Irrawaddy, 28 August 

2020. ြည်သ့ုိြျှရြ့လ့ုိြရရသာ မဖစ်ရပ်တစ်ခုြှာ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ

လတေင် မဖစ်ပျေ်ခ့ဲသည့် ွင်ရှားရသာ ြေတ်စလင်တစ်ဦး မဖစ်

သည့် NLD ဖေဲ့ စည်းပံု အရမခခံဥပရဒေုိင်ရာ ဦးရောင်ရရှ့ရန 

ဦးေုိနီသည် စစ်တပ်ရရးရာ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ေေ်စပ်ပတ်

သေ်ရသာ ရသနတ်သြားတစ်ဦး၏ လုပ်ကေံမခင်း ခံခ့ဲရသည်။ 

ဦးေုိနီ၏သတ်မဖတ်ခံရြှုြှာ လူြှုရရးေုိင်ရာ နုိင်ငံရရး အခင်း

အေျင်းအား ေေ်လေ်လွှြ်းြုိးရနသည်။ ဥပြာ Reuters၊ 

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ောလ ၁၃ ရေ်ရန့ Tom Lasseter ရဖာ်မပ

ခ့ဲရသာ “Special Report: In a Muslim lawyer’s murder, 

Myanmar’s shattered dream” တေင်ကေည့်ပါ။ 

၁၀၆။ “Mon State’s Only Muslim Electoral Candidate 

Speaks Out on Disqualification”, Network Media Group, 

8 September 2020.

၁၀၇။ လေ်လှြ်းြီ ရရိှရန်အတေေ် ေန့်သတ်ချေ်ြျားအရ 

တိေျရသာ အချေ်အလေ်ြျားေုိ ြသိရိှနုိင်ပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တေင် 

ရောရပါင်း (၄၀၀) ရေျာ်အွိ ဖျေ်ေီးခံခ့ဲရရကောင်းယူေရ

သည်။ Reuters၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ ၁၁ ရေ်၊ Poppy 

McPherson ရရးသားခ့ဲရသာ “Three years after exodus, 

Myanmar erases names of Rohingya villages, U.N. map 

makers follow suit” တေင်ကေည့်ပါ။ 

၁၀၈။ ေျန်းြာရရးနှင့် အားေစားဝန်ကေီးဌာန၊ အြိန့်အြှတ် 

(၈၈/၂၀၂၀) ၊ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဩဂုတ်လ ၁၂ ရေ်။ 

၁၀၉။ “Myanmar seals off capital amid virus surge”, 

Reuters, 3 September 2020.

၁၁၀။ ဥပြာ- Frontier Myanmar၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ ၁၆ 

ရေ်၊ Kyaw Lin Htoon ရရးသားခ့ဲ ရသာ “COVID-proofing 

the polls” တေင် ကေည့်ပါ။ 

၁၁၁။ San Yamin Aung, “Forget Knocking on Doors: Open 

a Facebook Account—the New Way to Campaign in Myan-

mar Amid COVID-19”, The Irrawaddy, 14 September 2020.
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၁၁၂။ South China Morning Post၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ 

၈ ရေ် “Myanmar’s election campaign starts, with Aung San 

Suu Kyi urging landslide victory”။ အွေ်တေင်ရဖာ်မပခ့ဲရသာ 

ရည်ညေန်းစာစု နံပါတ် ၂၆ တေင်လည်းကေည့်ပါ။

၁၁၃။ Ibid. San Yamin Aung, “Myanmar’s Ruling Party Vows 

to Reform Military in Election Manifesto”, The Irrawaddy, 2 

September 2020; Zeyar Hein, “NLD aims to lead economic re-

covery from Covid-19”, Myanmar Times, 7 September 2020.

၁၁၄။ လေတ်လပ်ရသာ အာရှအသံ (RFA)၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စေ်တင်ောလ ၁၄ ရေ်၊ “Main Opposition Party Wants My-

anmar Election Postponed, Citing Coronavirus Concerns” ။ 

၁၁၅။ ဥပြာ- The Diplomat၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ ၈ 

ရေ်၊ Sebastian Strangio ရရးသားရသာ “Myanmar Election 

Campaign Opens Under the Shadow of COVID-19”, The 

Irrawaddy၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ ၉ ရေ် “Myanmar 

Election Campaign Muted by COVID-19” တ့ုိတေင် ကေည့်ပါ။ 

၁၁၆။ ဥပြာ- သျှြ်းသံရတာ်ေင့် သတင်းဌာန၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စေ်တင်ောလ ၂၀ ရေ် “Pandemic Creating Hurdles for 

Candidates During Campaign Period” တေင် ကေည့်ပါ။ 
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မြန်ြာနုိင်ငံ၏ တုိင်းရင်းသားနုိင်ငံရရး၊ အရမဖရှာရြည့်အချန်ိ 

(Ethnic Politics in Burma: The Time for Solutions) 

မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာ ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် စာရစာင် အြှတ် ၅၊ 

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖါ်ဝါရီလ။ 

မြန်ြာနုိင်ငံ၏အစုိးရအသစ်။ တုိင်းရင်းသားမပည်နယ်ြျားတေင်

အုပ်ချုပ်စီြံြှု နှင့်ငငိြ်းချြ်းရရးအတေေ် အလားအလာ (Burma’s 

New Government: Prospects for Governance and Peace 

inEthnic States) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာ ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် 

စာရစာင် အြှတ် ၆၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရြလ။  

ပဋိပေ္ခလား၊ငငိြ်းချြ်းရရးလား။ မြန်ြာနုိင်ငံတေင်တုိင်းရင်းသား

ရဒသြငငိြ်သေ်ြှုြျား ေုိးရေားတင်းြာလာမခင်း (Conflict or 

Peace? Ethnic Unrest Intensifies in Burma) မြန်ြာနုိင်ငံ

ေုိင်ရာ ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ်စာရစာင် အြှတ် ၇၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇေန်လ။ 

မြန်ြာ့ပဋိပေ္ခစေ်ဝန်း အေံုးသတ်မခင်းလား။ တုိင်းရင်းသား

ငငိြ်းချြ်းရရးအတေေ် အလားအလာြျား (Ending Burma’s 

Conflict Cycle? Prospects for Ethnic Peace) မြန်ြာနုိင်ငံ

ေုိင်ရာ ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် စာရစာင်အြှတ် ၈၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

ရဖရဖါ်ဝါရီလ။ 

လြ်းေံုတေင်ရရာေ်ရနသည့် မြန်ြာမပည်။ မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု

အရိှန်အဟုန်ေုိ ွ န်ိးသိြ်းွားမခင်း (Burma at the Crossroads: 

Maintaining the Momentum for Reform) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာ 

ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် စာရစာင် အြှတ် ၉၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇေန်လ။ 

ေချင်ပဋိပေ္ခ။ ငငိြ်းချြ်းရရးလွှြ်းခခုံနုိင်ရြည်။ (The Kachin 

Crisis: Peace Must Prevail) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာ ြူဝါဒသံုးသပ်

ချေ် စာရစာင် အြှတ် ၁၀၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ြတ်လ။

ပုိင်ေုိင်ြှုမငင်းေုိခံရမခင်း။ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရမြယာပုိင်ေုိင်ခေင့်ြျား

နှင့် တုိင်းရင်းသားပဋိပေ္ခြျား (Access Denied: Land Rights 

and EthnicConflict in Burma) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာြူဝါဒ သံုးသပ်

ချေ်စာရစာင် အြှတ်၁၁၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရြလ။ 

မြန်ြာနုိင်ငံ၏ တုိင်းရင်းသားရရးရာစိန်ရခါ်ြှု။ ရြျှာ်လင့်ချေ်

စိတ်ေူးစိတ်သန်းြျားြှ လေ်ရတေ့ ေီသ့ုိ (Burma’s Ethnic Chal-

lenge: FromAspirations to Solutions) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာြူဝါဒ 

သံုးသပ်ချေ် စာရစာင် အြှတ်၁၂၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရအာေ်တုိောလ။ 

အနေ်အဓိပ္ပါယ်ြပါသည့် တုိင်းရင်းသားလူြျ ိုး၊ ရနာေ်ခံသြုိင်း

ရကောင်းြပါသည့် အချေ်အလေ်ြျား။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်

စာရင်း၊ မြန်ြာနုိင်ငံ၏နုိင်ငံသားမဖစ်ြှုနှင့် သရုပ်လေ္ခဏာ 

(Ethnicity without Meaning, Data without Context: 

The 2014 Census Identity and Citizenship in Burma/

Myanmar) မြန်ြာနုိင်ငံ ေုိင်ရာြူဝါဒ သံုးသပ်ချေ် စာရစာင် 

အြှတ် ၁၃၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ရဖရဖါ်ဝါရီလ။ 

မြန်ြာ့နုိင်ငံရရး မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုနှင့် တုိင်းရင်းသားငငိြ်းချြ်း

ရရး။ ရှင်းလင်းြှုနှင့် ရအာင်မြင်ြှုတ့ုိ ရိှရန်အတေေ် လုိအပ်ချေ်။ 

(Political Reform and Ethnic Peace in Burma/Myanmar: 

The Need for Clarity and Achievement) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာ

ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ်စာရစာင် အြှတ် ၁၄၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧငပီလ။ 
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စစ်ရရးအရ ွိပ်တုိေ်ရတေ့ မခင်းလား၊ နုိင်ငံရရးအရရေေးရနေးြှု

လား။ မြန်ြာနုိင်ငံတေင် ငငိြ်းချြ်းရရးနှင့် ဒီြုိေရရစီအတေေ် 

ေုိးေန့်ပဋိပေ္ခ၏ အေျ ိုးေေ်ြျား၊ (Military Confrontation 

or Political Dialogue: Consequences of the Kokang Crisis for 

Peace and Democracy in Myanmar) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာြူဝါဒ 

သံုးသပ်ချေ် စာရစာင် အြှတ်၁၅၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ။ 

မြန်ြာနုိင်ငံ၏ တုိင်းရင်းသားနုိင်ငံရရးနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရေး

ရောေ်ပေ ဲ (Ethnic Politics and the 2015 Elections in 

Myanmar) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာ ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် စာရစာင် 

အြှတ် ၁၆၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ။ 

မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရ ေွရ ေွရရေးရောေ်ပေ။ဲ တုိင်း

ရင်းသားနုိင်ငံရရးအတေေ် လေ်ရိှအရမခအရနေ ေယ်လုိလဲ။ 

(The 2015 General Election in Myanmar: What Now 

for Ethnic Politics?) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် 

စာရစာင် အြှတ်၁၇၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ောလ။ 

အြျ ိုးသြီးြပါေဲ ငငိြ်းချြ်းြှုြရိှနုိင်။ မြန်ြာနုိင်ငံအတေင်း ေျား၊ြ 

တန်းတူ ညီြျှြှု၊ စစ်ြေ်ပဋိပေ္ခ နှင့် ငငိြ်းချြ်းရရး။ (No 

Women, No Peace: Gender Equality, Conflict and Peace 

in Myanmar) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် စာရစာင် 

အြှတ် ၁၈၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ။ 

China’s Engagement in Myanmar: From Malacca Dilemma 

to Transition Dilemma, Myanmar Policy Briefing Nr 19, 

July 2016

မပန်လည်ွိန်းချုပ်စီြံပုိင်ခေင့်။ မြန်ြာနုိင်ငံရိှ မပည်တေင်းရနရပ်

စေန့်ခောစစ်ရေးတိြ်းရရှာင်သူြျားနှင့် စစ်ရေးဒုေ္ခသည်ြျား၏ 

သရောေန္ဒအရလျာေ် ရနရပ်မပန်မခင်း၊ မပန်လည်အပ်နံှရပး

မခင်းနှင့် ရမြယာေုိင်ရာ ရပုိင်ခေင့် အခေင့်အရရးြျား (Re-Asserting 

Control: Voluntary Return, Restitution and the Right to 

Land for IDPs and Refugees in Myanmar) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာ

ြူဝါဒသံုးသပ်ချေ် စာရစာင် အြှတ်၂၀၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ရြလ။
 

ပင်လံုအလေန် - မြန်ြာနုိင်ငံ၏ မပည်တေင်းငငိြ်းချြ်းရရးနှင့် မပုမပင်

ရမပာင်းလဲရရး အေျပ်အတည်း (Beyond Panglong: Myanmar’s 

National Peace and Reform Dilemma) မြန်ြာနုိင်ငံေုိင်ရာြူဝါဒ

သံုးသပ်ချေ် စာရစာင် အြှတ်၂၁၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စေ်တင်ောလ။ 

ပုိးလြ်းြစိတ်ဓာတ်ေုိ ရစျးေေေ်တင်မခင်း မြန်ြာနုိင်ငံရိှ 

တရုတ်နုိင်ငံ၏ ခါးပတ်လြ်းစီြံေိန်း (Selling the Silk Road 

Spirit: China’s Belt and Road Initiative in Myanmar) မြန်ြာ

နုိင်ငံေုိင်ရာြူဝါဒသံုးသပ်ချေ်စာရစာင် အြှတ်၂၂၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

နုိဝင်ောလ။ 

အမခားအစီရင်ခံစာြျား 

ြညီြျှြှုေုိမဖစ်ပေားရစမခင်း။ မြန်ြာနုိင်ငံနယ်စပ်ြျားရိှ ရဒသတေင်း

ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု (Developing Disparity, Regional Investment 

in Burma’s Borderlands) ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ။ 

တစ်ရေျာ့မပန်- ြူလအရမခအရနေုိးသ့ုိ မပန်လည်ေုိေ်ရရာေ်

လာသည့် ရရှေကတိဂံရဒသ (Bouncing Back, Relapse in the 

Golden Triangle) ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇေန်လ။

မြန်ြာနုိင်ငံရိှ အြျ ိုးသြီးနှင့် ရမြယာေေ်စပ်ြှု၊ အြျ ိုးသားရမြ

အသံုးချရရးြူဝါဒတေင် ဂျဲန်ဒါေုိ အသိအြှတ်မပု မခင်း (Linking 

Women and Land in Myanmar: Recognising Gender in the 

National Land Use Policy) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ။ 

မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ဒီြုိေရရစီေျငပီး အားလံုးပါဝင်ခေင့်ရိှသည့် ရမြယာ

ြူဝါဒချြှတ်ရာတေင် စိန်ရခါ်ြှု၊ အြျ ိုးသား ရမြယာအသံုးမပုြှု

ြူကေြ်းအရပါ် တ့ံုမပန်ချေ် (The Challenge of Democratic and 

Inclusive Land Policymaking in Myanmar: A Response to 

the Draft National Land Use Policy) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ 

ရဖရဖာ်ဝါရီလ။ 

ရောင်းြေန်သည့် ဥပရဒပုိင်းေုိင်ရာ အရမခအရနတစ်ရပ်ေီသ့ုိ။ 

မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ြူးယစ်ရေးဝါးဥပရဒြျားေုိ သံုးသပ်မခင်း (Towards 

a Healthier Legal Environment: A Review of Myanmar’s 

Drug Laws) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ။ 

မြန်ြာနုိင်ငံတေင်း ရမြအဓိပ္ပာယ်ဖေင့်ေုိြှု (The Meaning of Land 

in Myanmar) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ောလ။ 

‘Found in the Dark’, The Impact of Drug Law Enforcement 

Practices in Myanmar, September 2016
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မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရနာေ်ွပ်ကေီးေျယ်သည့် မပုမပင်ရမပာင်းလဲရရး

ရမခလှြ်းတစ်ရပ် - သြုဒ္ဒရာနှင့် ရရရအာေ် သယံဇာတြျားေုိ

ခခံခတ်သိြ်းေည်းမခင်း (Myanmar’s Next Great Transformation: 

Enclosing the oceans and our aquatic resources) ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်၊ ြတ်လ။ 

သီးနံှသစ်ရတာရရာရနှာစုိေ်ပျ ိုးရရးစနစ်ေုိ မပစ်ြှုရကောင်း

အရ အရရးြယူေဲ ရမဖရလျှာ့ရပးမခင်း- မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ရရှ့ေ

ရမပာင်းရတာင်ယာ စုိေ်ပျ ိုးရရးေုိင်ရာ သင်ပုန်းကေီးဖတ်စာ 

(Decriminalise agro-forestry! A primer on shifting 

cultivation in Myanmar) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရြလ။ 

အယူအမြင် ရွာင်ရချာေ်- မြန်ြာနုိင်ငံအရပါ် ဖေံ့ ငဖိုးရရး 

အင်အားစုြျား၏ ချုပ်ေုိင်လြ်းရကောင်းြှုနှင့် လေတ်ရမြာေ်နုိင်

ြည့်နည်းလြ်းြျား (Paradigm Trap: The development 

establishment’s embrace of Myanmar and how to break 

loose) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရြလ။ 

From War to Peace in Kayah (Karenni) State: A Land at 

the Crossroads in Myanmar, June 2018

မြန်ြာ၊ ွုိင်းနှင့် တရုတ်ရတာင်ပုိင်းရဒသရိှ ြေ်အြ်ဖီတြင်း

သံုးစေြဲှု - သံုးစေြဲှုအရလ့အွြျားနှင့် အန္တရာယ်ရလျှာ့ချရရးလုပ်

ငန်းြျားေုိ ရလ့လာေန်းစစ်မခင်း (Methamphetamine use 

in Myanmar, Thailand, and Southern China: assessing 

practices, reducing harms) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ။ 

“ရမြလေတ်ရမြေုိတာ လံုးဝြရိှပါ” - မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ဓရလ့ွံုး

တြ်းစဉ်လာ ရမြယာလုပ်ပုိင်ခေင့် စနစ်ြျားေုိ ွိန်းသိြ်းော

ေေယ်ရန်အတေေ် သံုးသပ်လြ်းညွှန်ချေ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြတ်လ။

အာရေန် (ရခုိင်မပည်နယ်) - မြန်ြာနုိင်ငံအရနာေ်ေေ်ရဒသြှ 

ပဋိပေ္ခရမြ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ောလ။

၆၈
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