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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 
တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနက ဘယ္လုိလဲ။  

အဓိက ေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ား  

• ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ေအာင္ပြဲသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
စစ္တပ္ႀကီးစုိးထားသည့္ အစုိးရလက္ထက္မွ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္အာဏာ အျပတ္အသတ္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

• ႏုိင္ငံအဝွမ္းရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္အတုိင္းအတာက NLD 
အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟူ 
သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မီးေမာင္းထုိးျပေနခ့ဲသည္။ ယခုအခါ ျပည္တြင္းမွသာမက  
ႏုိင္ငံတကာ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ျမင့္မားလွ်က္ရွိၿပီး အစုိးရသစ္သည္ အေစာပုိင္းတြင္ ေထာက္ခံ 
အားေပးမႈမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

• လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဘဝတို႕၏ အေရးႀကီးသည့္က႑မ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာလည္း 
မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ စစ္တပ္မွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္အစုိးရမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏အုပ္စုမ်ားအားလုံးႏွင့္ ေဒသမ်ားအားလုံးပါဝင္သည့္ တႏုိင္ငံလုံး 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။  

• NLD အေနျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက 
လူနည္းစုမ်ားခံစားေနရသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းတုိ႔ ဆက္လက္ရွိေနမည္ကုိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား 
အၾကားတြင္ စုိးရိမ္ပူပန္လွ်က္ရွိေနၾကသည္။ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး၏ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားႏွင့္ “တစ္မဲသာ 
အႏုိင္ယူစနစ္ (first-past-the-post)” ေရြးေကာက္ပြဲပုံစံတုိ႔က တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အားလုံးအတြက္ 
သာတူညီမွ်ရွိေသာ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိအာမခံခ်က္မေပးႏုိင္ဆုိသည့္ အျမင္မွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ 
ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။

• လာမည့္လမ်ားအတြင္း ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈေခတ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာအသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ အားလုံးပါဝင္သည့္ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တို႕က  ဆယ္စု 
ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း နက္႐ႈိင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာၾကမည့္အစား ဘက္ေပါင္းစုံမွ 
ဝုိင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။  

ideas into movement
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ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ေန႔ကုိ ေနရာအားလုံး နီးပါးတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖတ္သန္းႏုိင္ခဲ့သည္။  
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ေရြးေကာက္
ပြဲတြင္အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပေလ့လာ ေစာင့္ 
ၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ မမွန္မကန္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကင္းရွင္းသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ လာမည့္လမ်ား အတြင္း 
စနစ္တက် အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ 
စစ္တပ္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ သိသာထင္ရွားသည့္ လုိလားမႈတုိ႔က 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေနာက္ပုိင္း သမုိင္းတြင္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စာမ်က္ႏွာသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္ 
အလားအလာေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  

အစိုးရအသစ္အေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားမွာ အဆမတန္ ျမင့္မားလြန္းလွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အားလုံးကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္မွာလည္း လြန္စြာခက္ခဲ လွပါသည္။ 
ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး ကိစၥမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ ကာလမွ စတင္ခဲ့သည့္ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အကြဲအၿပဲမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိဖယ္ၾကဥ္
ထားမႈမ်ားႏွင့္  တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာေသာ 
အတိတ္သမုိင္းအေမြ ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာၿပီးဆုံးခဲ့ေသာ္ျငားလည္း 
ႀကီးမားသည့္ ပဋိပကၡမ်ား  အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား 
(တပ္မေတာ္)၏ ပုံမွန္ထက္ပုိၿပီး ျပင္းထန္သည့္ တုိက္ခုိက္ 
မႈမ်ားအထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ႏွင့္ အၿပီးတြင္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤမေရရာမေသခ်ာမႈတုိ႔ကုိ ထပ္ေလာင္း ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ 
“တစ္မဲသာ အႏုိင္ယူ” ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က တႏုိင္ငံလုံးတြင္ NLD 
၏ လူႀကိဳက္မ်ားမႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္း သားအေျခစုိက္ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
အမ်ားစုသည္ မဲအနည္းငယ္ မွ်ႏွင့္ အခ်ဳိ႕မွာ တမဲမွ် မရရွိၾကဘဲ NLD 
မွ ေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၄၈၊ ၁၉၆၂ ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ား၏ အသြင္ကူးေျပာင္း 
ေရးကာလမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္၊ဤႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာဟန္ခ်က္မညီ
မႈ မ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသည္ အသစ္တက္လာမည့္ 
အစုိးရအတြက္ ႏုိင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
တည္ေဆာက္မည္ဆုိသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားအတုိင္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ မေျဖရွင္းရေသးသည့္ 
ေနာက္ခံႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို အေမြဆက္ခံသြား 
ရမည္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဖြဲ႕စည္း 
ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေနသည့္ 
ေနျပည္ေတာ္မွလႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တုိင္းရင္း သား 
လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံအဝွမ္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ မတူညီသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုစီမွ 
သြားေနၾကသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏုိင္ငံကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ 
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စု 

မိတ္ဆက္ ႀကံ ႔ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) တုိ႔ အၾကား 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ တစ္ခုေအာက္မွ 
ထြက္ေပၚလာသည့္သမၼတသိန္းစိန္အစုိးရ မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတြင္ 
တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ ဖယ္ ထားေပးရသည့္ 
အမတ္ေနရာမ်ားကုိ ဆက္လက္ရရွိ ေနေသးေသာ္လည္း 
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မ႐ႈမလွရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။

ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္မွ် စစ္တပ္ႀကီးစုိးသည့္ အစုိးရမွ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ 
နယ္ပယ္အသစ္အဆန္းတစ္ခုသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာရသည့္ 
ကာလပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္ 
တြင္းမွေရာ ျပည္ပထံမွ ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာ၏ အက်ဳိး ေက်းဇူးကုိ 
ခံစားရရွိပါလိမ့္မည္။  သုိ႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္လွ်င္မူ ပ်ားရည္ဆမ္းကာလမွ တုိေတာင္းႏုိင္ပါသည္။ 

လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရင္း NLD အေန 
ျဖင့္ အစုိးရသစ္ တစ္ခုကုိ မည္သုိ႔ဖြဲ႔စည္းမည္ဆုိသည္ကုိ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ 
ပါတီ၏ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့မႈေၾကာင့္ NLD အစုိးရ၏ 
အားလုံးပါဝင္ခြင့္ေပးမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အေျပာင္း 
အလဲလုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ အထူးသျဖင့္ ဂ႐ုတစုိက္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ခံရမည္ျဖစ္သည္။  တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အားလုံးပါဝင္ 
မႈမရွိခဲ့သည့္အတြက္ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾက ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္မွ ယခု အခ်ိန္ထိ ပါဝင္ခြင့္ မေပးေသးသည့္ 
အဖြဲ႔မ်ားအားလုံးကုိပါ ထည့္သြင္း လွ်က္ တႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ NLD အစုိးရသစ္ အေပၚ 
ထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ျမင့္မားလွပါသည္။ 

ယင္းလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ၿပီးျပည့္စုံစြာလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေစရန္ 
NLD အေနျဖင့္ ေရရွည္ တည္ရွိေနခဲ့သည့္ စိန္ေခၚမႈ ႏွစ္ခုကုိ 
ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွးဦးစြာ NLD ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား 
အေနျဖင့္ သူတုိ႔ ဩဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ မရွိလွသည့္ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိမ်ားအား တုိက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ 
စည္း႐ုံးနားသြင္းရပါမည္။  ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ NLD သည္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အားလုံး၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈကုိ 
ရရွိေနသည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ယခင္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္ 
တုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးစုမ်ားစြာသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သံသယရွိမႈ အစဥ္အလာမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။  
NLD အစုိးရ အေနျဖင့္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္ 
လည္း ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပါတီဟု အမ်ားစုမွ  သတ္ 
မွတ္ထားသည့္NLDပါတီအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား 
၏နာက်ည္းခ်က္မ်ားကုိ အမွန္တကယ္ နားလည္မႈ ရွိမရွိ 
ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ 
ညႇိႏႈိင္းအဆုံးသတ္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္မျဖစ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သံသယမ်ားဆက္လက္ရွိ ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။  
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အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္မွာလည္း နီးကပ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳး 
ပမ္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ ပုိမုိပါဝင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
၍ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်သည့္ အနာဂတ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္း 
ေစေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
သု႔ိရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ အစ 
ပုိင္းတြင္သာရွိေနေသးၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္ ရလဒ္ေကာင္း 
တစ္ခုေဖၚေဆာင္ႏုိင္ရန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားစြာ လုိအပ္ေနပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိ 
အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ေျပာဆုိ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သည္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
မပါရွိလွေသးဘဲ ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္သာ ပုိ၍အာ႐ုံစုိက္ေနၾကၿပီး၊ 
စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔ကုိ စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ  

ႏိုင္ငံေရးအကြဲအၿပဲမ်ားစြာ 
အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု အတြက္ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလအတြင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ မရွိ 
သေလာက္နည္းပါးသည့္အခ်က္မွာ 
အသိအမွတ္ျပဳစရာ ျဖစ္သည္။ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလမွာ စက္တင္ဘာလ 
၈ ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ 
ရက္သတၱပတ္ ၈ ပတ္ ျဖစ္ပါသည၁္။ 
ရန္ပုံေငြ ေတာင့္တင္းၿပီး ႀကီးမားသည့္ 
ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ NLD ပါတီတုိ႔အေန 
ျဖင့္ ယင္းကာလအတြင္း ထိေရာက္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈကုိ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ တုိင္းရင္းသား 
ပါတီအမ်ားစုအတြက္မူ သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ ေဆာင္ရာတြင္ 
အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းႏွင့္ ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၏ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈကလည္း မဲ ဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ 
ပုိမိုခက္ခဲ၊ ၾကန္႔ၾကာၿပီး ေငြကုန္ေၾကး က်ပုိမ်ားဟန္လည္း 
ရွိၾကပါသည၂္။ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (SNDP) ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) 
တုိ႔မွလြဲၿပီး ပုိ၍ေသးငယ္သည့္ ပါတီအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ 
မတုိင္မီ အပတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ားမွသာ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ အာ႐ုံစုိက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည၃္။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ အနည္းငယ္ကုိသာ 
လွ်င္ သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အေရွ႕ 
ေျမာက္ပုိင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပအုိဝ္းႏွင့္ တအာင္း 

(ပေလာင္) ‘ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား’ ၏ အခ်ဳိ႕ 
အပုိင္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ႔စစ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေနရာမ်ား 
တြင္ ေထာက္ခံအားေပးေစခ်င္သည့္ ပါတီမ်ားကို ဆန္႕ 
က်င္၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည၄္။ ယခင္ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္းတြင္ အစုိးရႏွင့္ 
အဆင္ေျပသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
ဦးေရ ၃၀ ေက်ာ္မွ် အႏုိင္ရခဲ့ပါသည၅္။  တအာင္း အထူး 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မတုိင္ခင္ တရက္တြင္ပစ္ခတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ 
ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနယ္ေျမမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ္လည္း 
ေရြးေကာက္ပြဲရက္တြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၆ ထုိ႔အျပင္ 
အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပုိင္း (RCSS/
SSA-S) တုိ႔အၾကား စက္တင္ဘာလအတြင္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး 
ယင္းေနရာမ်ားတြင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈ မ်ား ယာယီရပ္နားထားရန္ 
RCSS မွ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကုိ သတိေပးသည့္ ေၾကညာခ်က္ 

တစ္ေစာင္ပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ သည၇္။

ေရြးေကာက္ပြဲအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ဟန္ ရွိ ေသာ္ျငားလည္း 
တုိင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ အေျခ 
အေနတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္မူ ထုိသုိ႔မဟုတ္ခဲ့ေခ်။ 
ယင္းေဒသ မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ဆုိသကဲ့သုိ႔ပင္ 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကား 
မၾကာခဏပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ မေမွ်ာ္လင့္ထား သည့္ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအျပင္၊ တပ္ မေတာ္ ၏ အဓိက 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားလည္း ယင္းကာလအတြင္း 
ရွိေနခဲ့ပါ သည္။ ေအာက္တုိဘာလ 
၆ ရက္ေန႔မွ စ၍ အစုိးရ တပ္မ်ားႏွင့္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ႐ွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရး ပါတီ/ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ ပုိင္း (SSPP/SSA-N) တုိ႔အၾကား 
႐ွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း မုိင္း႐ႈးၿမိဳ႕ နယ္အနီး တဝုိက္တြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ 
တုိက္ခုိက္မႈမွာ မတူထူးျခားလွစြာပင္ ျပင္းထန္လွၿပီး 
ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔မွ အဆင့္ျမင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသာ 
အသုံးခ်ခြင့္ရွိေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ တုိက္ခုိက္ေရး 
ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ အေဝးပစ္ အေျမာက္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း 
သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ သည၈္။ အရပ္သား တစ္ေသာင္း (၁၀,၀၀၀) 
ခန္႔အထိ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
အတြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားစြာျဖင့္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကပါသည၉္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့သည့္ 
႐ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္- ေျမာက္ပုိင္း၏ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦး၏ 
အဆုိအရ တပ္မေတာ္မွ တုိက္စစ္ဆင္ သည့္အခ်ိန္သည္ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မီ တႏုိင္ငံလုံး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေန ပါသည၁္၀။ သမၼတသိန္းစိန္အစုိးရကုိ 
စိတ္ဓါတ္က်ေစသည္ မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ ကသာလွ်င္ 
တစိတ္တပုိင္းသာပါ ေသာ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ 

အစပုိင္းတြင္သာရွိေနေသးၿပီး 
ေအာင္ျမင္သည့္ 

ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေစမည့္ 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားစြာ 
လိုအပ္ေနပါလိမ့္မည္။
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သေဘာတူညီမႈ ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ 
႐ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္- ေျမာက္ပုိင္းအေနျဖင့္ လက္မွတ္မထုိးခဲ့ေခ်။ 

“က်ေနာ္ကေတာ့ NCA လက္မွတ္မထုိးလုိ႔ တုိက္တာ လုိ႔ဘဲ 
ထင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လက္မွတ္မထုိးတဲ့အဓိက အခ်က္က NCA 
က အားလုံးပါဝင္မႈမရွိလုိ႔ဘဲ။ က်ေနာ္တုိ႔က ပေလာင္၊ ကုိးကန္႔ 
အပါအဝင္ အဖြဲ႔အားလုံးကုိ ပါေစခ်င္တယ္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလုံး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲပါမွ ျမန္မာ တႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းမယ္။ ဒါ့အျပင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ လဲ ဆက္စပ္တယ္လုိ႔လဲ ထင္တယ္။ အစုိးရက 
က်ေနာ္ တုိ႔ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတာလုိ႔လဲ စြပ္စြဲ 
တယ္။”၁၁

 ႐ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပုိင္း ႒ာနခ်ဳပ္ကုိတုိက္ခုိက္ 
ျခင္းသည္  ယင္းႏွင့္ ယင္း၏ အင္အားႀကီး မဟာမိတ္ ျဖစ္သည့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ အေ႐ွ႕ပုိင္း နယ္နိမိတ္မ်ားစြာ 
ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဝျပည္ေသြးစည္း 
ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) 
တုိ႔ အၾကား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ တပ္မေတာ္၏ 
မဟာဗ်ဴဟာ တစိတ္ တပုိင္းျဖစ္သည္ဟု 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ယုံၾကည္ထားၾကသည္။   ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မွ 
စ၍ အင္အားစု မ်ားစြာသည္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လမ္းသစ္ထြင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ 
နယ္နမိတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္အာ႐ုံလႊဲရန္  ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကာလမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳခဲ့သည္ဆုိသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား 
ကလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ေထာက္ခံသည့္ အဓိက 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအနက္ တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္- ေတာင္ပုိင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ေရး ကုိလည္း 
ထိခုိက္လာေစခဲ့သည္။ ႐ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပုိင္း 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏အဆုိအရ၊ တပ္မေတာ္သည္ 
စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ႐ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပုိင္း၏ 
တပ္စခန္း မ်ားကုိ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း အပါအဝင္ 
တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ကိစၥရပ္ 
မ်ားမဟုတ္ေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္ ဗဟုိကြပ္ကဲမႈ၏ အမိန္႔ျဖင့္ 
လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို ညႊန္ျပေနပါသည၁္၂။ထုိ႔ေၾကာင့္ 
႐ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပုိင္းသည္ NCA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မည္သို႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို မဆုံးျဖတ္မီ 
ေဝခြဲမရျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။   

ေနာက္ဆုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ ႏွင့္ 
၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႇိႏႈိင္းသူမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္သုိ႔ ႐ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပုိင္း ၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ခဲ့စဥ္တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တဖက္သတ္ အတုိက္အခုိက္ ရပ္တန္႔ရန္ 
ေၾကျငာခဲ့သည္။ တပ္အင္အား မ်ားကုိ ခြဲေပးရန္အခ်က္အပါအဝင္ 
အခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ ပါရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ 
အႏွစ္သာရ အားျဖင့္႐ွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း အခ်က္ 

အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ေပးသည့္ အဓိက 
လမ္းမႀကီး တေလွ်ာက္ရွိ ဗ်ဳဟာက်သည့္ ေနရာမ်ားမွ 
ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပုိင္း၏ တပ္မ်ားဆုတ္ေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။  ထုိအခ်ိန္မွစ၍ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္နားခဲ့ေသာ္ လည္း 
တင္းမာမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲပင္ ျဖစ္သည၁္၃။  
႐ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပုိင္းသည္ အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ေသာ္လည္း၁၄ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္  အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့သည့္သေဘာ 
သက္ေရာက္ေနပါသည္။ 

တပ္မေတာ္၏ ထူးျခားသည့္ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲကာလအတြင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္ေနျခင္းမ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္ အစုိးရသစ္ မတက္မီအတြင္း 

ရွမ္း ျပည္နယ္၏ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဒသ 
မ်ားအတြင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ ရွင္းလင္း 
မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲ 
ေရးမွဴးမ်ားက ျပဳလုပ္ေနသည္ဟူ၍ 
ခုိင္ခုိင္မာမာလက္ခံ ယုံၾကည္ေစခဲ့ သည္။ 
ယခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ 
သည့္ ကုိးကန္႔ အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္ လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ 
က်င္းပခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔တြင္ 
ေအးေဆးစြာၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး သမၼတ သိန္းစိန္က 
အေရးေပၚအေျခအေန စတင္ေၾကျငာခဲ့ခ်ိန္မွ 

ကုိးလ အၾကာ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည၁္၅။ 
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ 
(MNDAA) က ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုိးကန္႔ အေျခစုိက္ၿမိဳ႕ 
ေလာက္ကုိင္တြင္ အစုိးရတပ္မ်ား ကုိ ေျပာက္က်ားစနစ္ျဖင့္ 
တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ 
အလယ္ပိုင္း ႐ွမ္း ျပည္နယ္၏ ခ႐ုိင္မ်ားစြာတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
မရွိေတာ့ေခ်။၁၆

ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္း 
ထန္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း အလားတူ မၿငိမ္ သက္မႈမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ KIO သည္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ 
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲခဲ့ၿပီး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ေအာက္တုိဘာလ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီမႈတြင္ လက္မွတ္ ထုိးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၌ စက္တင္ဘာလလလယ္တြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ 
အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္၍ အရပ္သား ၃၀၀ ခန္႔ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည၁္၇။  ထုိ႔ေနာက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ 
စတင္၍ KIO တပ္မဟာ ၈ နယ္ေျမျဖစ္သည့္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း 
တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မုိးညႇင္းတြင္ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ 
ေလတပ္ႏွစ္ခုစလုံး ပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္၏တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားမွာ 
ပုံမွန္ထက္ ပုိမုိ ျပင္းထန္ခဲ့သည၁္၈။ KIO ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္၏ 
အဆုိအရ - 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လမ္းသစ္ 
ထြင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္ ကာလကို 
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္နမိတ္ 
ခ်ဲ ႔ထြင္ေရးအတြက္အာရုံလႊဲရန္  

အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု 
စိုးရိမ္ပူပန္လာခဲ့ၾကသည္။



transnationalinstitute5 | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနက ဘယ္လုိလဲ။  

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ 
တည္းဘဲ အစုိးရတပ္ေတြက SSA-N နဲ႔ KIO တုိ႔ကုိ 
တုိက္ေတာ့တာဘဲ။ တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္ပုံကုိၾကည့္ရင္ 
အထက္အမိန္႔နဲ႔လာတယ္ ဆုိတာ သိသာတယ္။ လက္ရွိ 
အစုိးရဆီက က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္တာ ဒါဘဲဆုိတာ ရွင္းေနတယ္။ 
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းက တုိက္ပြဲေတြက အေ႐ွ႕ေတာင္ပုိင္းနဲ႔ 
ကြာတယ္။ ဒါက ေဒသတြင္း ျပႆနာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 
ပထဝီႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ လာၿပီ။”၁၉

ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာသည့္အခ်က္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး-တပ္မေတာ္ အစိုးရမွ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ မ်ားစြာ ရရွိထားသည့္ NLD 
သို႕ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမွ ပဋိပကၡ အခင္းအက်င္းမ်ားကို 
မည္မွ်အထိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ မည္နည္းဆုိသည့္ အခ်က္ပင္ 
ျဖစ္သည္။  

ပဋိပကၡ ႏွင့္ မဲေပးခြင့္မရရွိျခင္း  

ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းက အခ်ဳိ႕ေနရာ 
မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အဆင့္အထိ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိး 
ဆက္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ 
ၿမိဳ႕နယ္လုံးရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂၁ ခု၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
အတြက္ ၇ ေနရာႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၄ 
ေနရာအတြက္ မဲေပးခြင့္မရခဲ့ေခ်၂၀။ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုလုံး 
အတြက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ ျပည္နယ္ 
မ်ား၊ပဲခူးေဒသမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ 
မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာစု တစ္ခုတုိ႔တြင္  မဲေပးခြင့္မရခဲ့ၾက 
ေခ်။၂၁ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္မရသည့္ 
ေနရာ အခ်ဳိးအစားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပ ခဲ့ေသာ 
ေနရာအမ်ားဆုံးမွာ ကရင္ျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားစြာမွ ေက်းရြာစုေပါင္း ၆၀၀ နီးပါးမွ မဲဆႏၵရွင္ 
ငါးသိန္းခန္႔မွ်သည္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးအခက္အ
ခဲမ်ားေၾကာင့္မဲေပးခြင့္မရခဲ့ေခ်။၂၂  

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခု 
အနက္ တခုေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းမ်ား ရုတ္ 
သိမ္းခဲ့သည္။ ယင္းတို႕မွာ  မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား ျပဳစုႏုိင္ရန္ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိ 
ျခင္း (ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ - UWSA) 
ႏွင့္ယင္း၏မဟာမိတ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္ 
တပ္မေတာ္(NDAA)ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အမ်ားစုမွာ တ႐ုပ္ျပည္ 
နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ေဒသမ်ား) သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပရန္အတြက္လုံၿခဳံမႈမရွိျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည။ KIO ႏွင့္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ပ်က္ျပားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ပုိမုိမ်ားျပား လာျခင္းႏွင့္  SSA-N 
ႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ 
တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရး မ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ 
အလယ္ပုိင္း၏ ေဒသအသစ္မ်ား ပါဝင္လာသည္မွလြဲ၍ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမက်င္းပျခင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡတုိ႔၏ ေနာက္ခံ 
အေျခအေနက ေဒသတြင္း လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားတြင္ 
မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေရြး ေကာက္ပြဲ 
ျပဳလုပ္သင့္၊ မသင့္ဆုံးျဖတ္ပုံမွာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိသည့္အတြက္ 
အလြန္ပင္ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မိ ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔တြင္ 
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။လုံၿခဳံ ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
အခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးအရ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပေပးျခင္းျဖစ္သည္ဆုိသည့္ သံသယမ်ား 
ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။၂၃  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္လည္း ယင္းစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျပန္လည္ 
ႀကီးထြားခဲ့ျပန္သည္။  “ကခ်င္ျပည္နယ္က မဲဆႏၵနယ္တုိင္း မွာ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖုိ႔ အစုိးရကုိ ေျပာခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တုံးက 
တခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး” 
ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) မွ မနမ္တူးဂ်ာ 
က ေျပာခဲ့သည္။၂၄ ရွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္းရွိ ေက်းသီးႏွင့္ 
မုိင္း႐ႈးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစုိးရ တပ္မ်ားႏွင့္  SSA-N တုိ႔အၾကား 
တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမက်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ SNLD 
မွ ေဝဖန္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။  SNLDအမတ္ေနရာမ်ားကုိမေပး 
ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ “ၿပိဳင္ဖက္ပါတီတစ္ခု” (ခန္႔မွန္းရ သည္မွာ  
SNDP) က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ လွည္ ့ျဖား ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး၊ တၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္ျခင္း မ်ဳိးလုပ္ရ
န္မလုိဟုလည္းစြပ္စြဲေျပာဆုိခဲ့သည္။၂၅ ယင္းမဲဆႏၵ နယ္မ်ားတြင္ 
လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား ရထားသည့္ SNDP 
ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ၊  SNLD သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ  
NLD ႏွင့္အတူ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ပယ္ဖ်က္ခံထားရသည့္ 
အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အႏုိင္ရႏုိင္မည့္ 
အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေန သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသအခ်ဳိ႕ 
တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာ 
အင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားတြင္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ 
မဲမေပးႏုိင္ေစရန္အတြက္ တမင္သက္သက္ မဲ စာရင္းတြင္ 
ထည့္မေပးထားသည့္ကိစၥမ်ဳိးလည္း ပါဝင္ပါ သည္။၂၆ ဤကဲ့သုိ႔ 
လုံၿခဳံမႈမရွိသည့္ေနရာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေဆြး ေႏြးတုိင္ပင္မႈမရွိျခင္းက မယုံၾကည္မႈႏွင့္ 
ဘက္လုိက္မည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ ႔စုိးရိမ္မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။  

သံသယ ျဖစ္စရာမရွိသည့္အခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
မြတ္စလင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္လာမည့္ကိစၥပင္ ျဖစ္ 
သည္။ တုိင္းရင္းသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ မဲေပးခြင့္မေပးသည့္ 
အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ကုိယ့္ 
ကုိယ္ကုိ သတ္မွတ္သူအမ်ားစုပါဝင္သည့္ အလားတူ 
မြတ္စလင္ ဦးေရ ၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္လည္း မဲေပးခြင့္မရ 
ခဲ့ေခ်။ ဤလူေျမာက္မ်ားစြာကုိ မဲေပးခြင့္မျပဳျခင္းသည္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း အစုိးရမွ (အျဖဴေရာင္ကဒ္ 
ဟု လူသိမ်ားသည့္) ယင္းလူမ်ဳိးအမ်ားစု ကုိင္ေဆာင္ထား 
သည့္ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥျဖစ္သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ 
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မႈဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားအျပည့္အဝျဖစ္မွသာလွ်င္ မဲေပးခြင့္ 
ရွိသည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံးမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။   
ေဒသအတြင္း တုိင္းရင္းသားတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး 
အေျခအေနတုိ႔မွ ႐ႈတ္ေထြးေပြလီလွသည္။၂၇ သုိ႔ေသာ္ မဘသ 
(အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊သာသနာ) မ်ဳိးခ်စ္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
လႈ႔ံေဆာ္စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
မြတ္စလင္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀ ေက်ာ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မေပးခဲ့ သကဲ့သုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီႏွင့္ NLD 
ပါတီတုိ႔သည္လည္း မြတ္စလင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ 
မေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေခ်။၂၈ 

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မဲေပး 
သူအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ NLD ကုိ မဲေပးခဲ့ ၿပီး 
တသီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါတီငယ္ မ်ားမွ 
ယွဥ္ၿပိဳင္သူ မြတ္စလင္အနည္းစုမွာမူ အားလုံး ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့ၾကသည္။ 
အနာဂတ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ား၏ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေပးမည္ဟု 
NLD အေပၚ သတိျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားထားေနၾကပါသည၂္၉။ 
သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ 

တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္မႈရွိသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
႐ႈျမင္ၾကေသာ္ လည္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္း 
တင္းမာမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ 
နယ္စပ္ ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား မဲေပးခြင့္မရရွိျခင္း 
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မျပဳလုပ္သည့္ ေဒသမ်ားစြာတြင္ 
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ တရားဝင္မႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္မႈအေပၚ အရိပ္မဲႀကီး ထုိးက်လွ်က္ရွိပါ သည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအတြက္ 
အားရစရာမေကာင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမုိးမႈမ်ားရွိႏုိင္သည္ဟု အမ်ားစုက ထင္ျမင္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ national 
legislature ၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ေနရာ 
စုစုေပါင္း၏ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ NLD မွ အျပတ္အသတ္ 
အႏုိ္င္ရမႈသည္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားစြာကုိ အံ့အား 
သင့္ေစခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးကပ္ 
သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီအေနျဖင့္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အႏုိင္ရ 

ပါတီအမည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္
အမ်ဳိးသား 

လႊတ္ေတာ္
စုစုေပါင္း စုစုေပါင္း

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ၂၅၅ ၁၃၅ ၃၉၀ ၇၉.၄%

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ၃၀ ၁၁ ၄၁ ၈.၄%

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ၁၂ ၁၀ ၂၂ ၄.၅%

ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ၁၂ ၃ ၁၅ ၃.၁%

တအာင္း (ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ (TNP) ၁၂ ၂ ၅ ၁.၀%

ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ၃ ၁ ၄ ၀.၈%

ဇိုမီးဒီမုိကေရစီ ကြန္ဂရက္ (ZCD) ၂ ၂ ၄ ၀.၈%

လီဆူးအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (Lisu NDP) ၂ ၀ ၂ ၀.၄%

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ၁ ၀ ၁ ၀.၂%

ကိုးကန္႔ဒမီုကိေရစႏွီင့စ္ည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ(KDUP) ၁ ၀ ၁ ၀.၂%

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) ၀ ၁ ၁ ၀.၂%

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (NUP) ၀ ၁ ၁ ၀.၂%

`ဝ`ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (WDP) ၁ ၀ ၁ ၀.၂%

တသီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၁ ၂ ၃ ၀.၆%

၃၂၃ ၁၆၈ ၄၉၁

(ယင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီတြင္ ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ေလးပုံတစ္ပုံသည္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၁၀ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၆ ဦးတုိ႔ ပါရွိသည္။)

ဇယားကြက္ ၁။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္အမတ္ေနရာမ်ားစာရင္း
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ခဲ့ၿပီး မရႈမလွ ႐ႈံးနိမ့္ လိမ့္မည္ဟုလည္း မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေခ်။ 
စစ္အစုိးရ၏ အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 
ေပးခဲ့သည့္ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီ 
ညြတ္ေရးပါတီ (NUP) သည္လည္း အနည္းငယ္သာ အႏုိင္ 
ရခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အံ့ဩစရာအေကာင္းဆုံးမွာတုိင္းရင္း
သားပါတီမ်ား၏အႏုိင္ရမႈအေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။အမ်ားစု မွာ 
အမတ္တစ္ေနရာပင္ အႏုိင္မရခဲ့ၾကေခ်။ 

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပုိမုိအႏုိင္ရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လည္း 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ သပိတ္ ေမွာက္ရာတြင္ NLD ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ SNLD သုိ႔မဟုတ္ ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီတို႕ႏွင့္
ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ပါတီမ်ားသာလွ်င္ 
အႏုိင္ရခဲ့ပါသည္။  ဆန္႔ က်င္ဘက္အေနျဖင့္ မြန္ေဒသလုံး ဆုိင္ရာ 
ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ခ်င္းကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ (ယခု ခ်င္း 
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)၊ ဖလုံ-စေဝါ ဒီမုိ ကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ 
ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ပါတီမ်ားမွာ မဲအေရအတြက္ 
အနည္းငယ္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕မွာ မဲလုံးဝမရရွိခဲ့ၾကေခ်။ 
ဇယားကြက္ ၁ က အမ်ဳိးသားအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အႏုိင္ 
ရမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီ 
မ်ားသည္ ေနာက္ႏွစ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
စုစုေပါင္း အမတ္ေနရာ ၅၆ ေနရာ၊ ေနရာစုစုေပါင္း၏ ၁၁ 
ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့သည္။ ဤရလဒ္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားထက္ ပုိၿပီး 
အားနည္းသည့္အေျခအေနတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပုိမုိမ်ား ျပားၿပီး 
ေနာက္ဆုံးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္အဖြဲ႔ေပါင္း ၅၅ ဖြဲ႔ရွိခဲ့၍ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ အမတ္ေနရာမ်ားတြင္ အမွန္ တကယ္ 
အႏုိင္ရသည့္အခ်ဳိးအစားမွာ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွ်င္ အႏုိင္ရၿပီး 
အခ်ဳိးအစားအေနျဖင့္ ပုိ၍နည္းပါးေနပါ သည္။ (ဇယားကြက္ ၂ 
ကုိၾကည့္ပါ။) 

အလားတူပင္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း တုိင္း 
ရင္းသားပါတီမ်ား၏ အႏုိင္ရမႈရလဒ္မ်ားမွာ အားေလ်ာ့ 
ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ NLDက ယင္းတုိ႔အနက္မွ ၅ ျပည္နယ္ 
ကုိအျပည့္အဝ သုိ႔မဟုတ္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ေနသည္။ သိသိသာသာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္း 
ေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီျဖစ္ၿပီး 
ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္အေနျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးေနရာကုိ မခန္႔အပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရခုိင္ 
ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုျဖစ္ရန္ တစ္ေနရာသာ 
လုိအပ္ပါသည္။၃၀ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(SNLD) သည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အတန္အသင့္ 
အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီထက္ အႏုိင္ရသည့္ ေနရာမွာ 
အေတာ္ပင္နည္းပါးခဲ့ၿပီး  NLD ထက္ အနည္းငယ္သာပုိရခဲ့ပါသည္။ 
ဇယားကြက္ ၃ တြင္ ရလဒ္ အျပည့္ အစုံကုိ ၾကည့္ပါ။  

မိမိတုိ႕၏ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း အႏုိင္ရရွိၾက သည့္ 
အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရနယ္ပယ္မ်ား 
အပါအဝင္ သီးျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စား ျပဳသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။  
(ဇယားကြက္ ၄)။ 

တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
မ်ားအျပင္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုအတြက္ ကုိယ္စားျပဳမႈ ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ တတိယ အမ်ဳိး 
အစားျဖစ္သည့္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး” သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္း 
သားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ 
၁၆၁ အရ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ 
လူနည္းစုလူဦးေရ ၅၁,၅၀၀၃၁ ထက္ပုိ၍ ယင္းေဒသ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ ၏ အဓိကလူမ်ဳိးစုမွ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းေဒသ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရေဒသတစ္ခု မေပးထားလွ်င္ ေဒသဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ 
ပထဝီဝင္ေဒသ အေပၚ အေျခမခံသည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
မဲဆႏၵ နယ္မ်ားကုိ  ခ်မွတ္ထားေပးသည္။ (ဇယားကြက္ ၃ 
တြင္ ယင္းေနရာမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိပါသည္။)  
မွတ္သားသင့္သည့္ အခ်က္တခုမွာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စု 
မ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသာလွ်င္ ယင္းေနရာမ်ားအတြက္ 
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ 
အေရြးခံမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိင္းရင္းသား အုပ္စုမွ 
ျဖစ္စရာမလုိ ဆုိသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပ႒ာန္းရျခင္းမွာ 
မဲေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ကုိကုိယ္စား ျပဳလုိသည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ 
ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဆုိသည့္ အခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ 
ျဖစ္သည္။၃၂  

၁၉၉၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီအေရအတြက္ ၄၂ ၂၄ ၅၅

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအႏုိင္ရ တုိင္းရင္းသား ပါတီ အေရအတြက္ ၁၉ (၄၂%) ၁၃ (၅၄%) ၁၀ (၁၈%)

အမတ္ေနရာမ်ားအားလုံးအနက္ တုိင္းရင္းသား ပါတီ မ်ား၏ အႏုိင္ရ % ၁၄% ၁၅% ၁၁%

ဇယားကြက္ ၂။
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ဓႏု    NLD - ၂၊ USDP - ၂
ကုိးကန္႔   USDP - ၄
ပအုိဝ္း   PNO - ၆Ta’ang: TNP 4
တအာင္း    TNP - ၄
ဝ   WDP - ၂၊ လားဟူNDP - ၁၊ WNUP - ၁ (၈ ေနရာ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပ)
နာဂ                        NLD - ၅၊ USDP - ၁

ဇယားကြက္ ၄။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ၃၅

တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အာဏာခြဲေဝမႈမွာ (ေနရာႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိေဖၚျပထားသည့္) ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။၃၄ 

ဇယားကြက္ ၃။  ျပည္နယ္အစုိးရ လႊတ္ေတာ္ ခုနစ္ခု 

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္  
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)   ၁၂              ၅၀%
တပ္မေတာ္      ၆  ၂၅%
အျခား                  ၆  ၂၅%   [ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး- ၄၊ ZCD - ၂]

ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္    
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)  ၂၆  ၄၉.၁%
တပ္မေတာ္    ၁၃  ၂၄.၅% 
အျခား     ၁၄  ၂၆.၄% [ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၇၊  KSDP - ၃၊ လီဆူး NDP ၂၊ SNLD 1၊ 
       ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁]
ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္  
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)  ၁၁  ၅၅% 
တပ္မေတာ္    ၅  ၂၅%
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး (USDP)    ၄  ၂၀%

ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ ္
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)  ၁၃  ၅၆.၅%
တပ္မေတာ္    ၆  ၂၆.၁%
အျခား    ၄  ၁၇.၄% [ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး  ၃၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) ၁]

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ ္ 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)  ၁၉  ၆၁.၃%
တပ္မေတာ္    ၈  ၂၅.၈%
အျခား    ၄  ၁၂.၉% [MNP ၂၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး  ၁၊ AMRDP ၁]

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)   ၂၃  ၄၈.၉%
တပ္မေတာ္    ၁၂  ၂၅.၅%
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)  ၉  ၁၉.၁%
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး (USDP)    ၃  ၆.၄%

ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္   
တပ္မေတာ္    ၃၉  ၂၇.၅%
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (USDP)    ၃၃  ၂၃.၂%
ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(SNLD)  ၂၅  ၁၇.၆%
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)  ၂၃  ၁၆.၂%
အျခား    ၂၂  ၁၅.၅% [TNP ၇၊ PNO ၆၊ လားဟူ NDP ၂၊ WDP ၂၊ အာခါ NDP ၁၊ 
       လီဆူး NDP ၁၊ SNDP ၁၊  ဝ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးပါတီ  
       (WNUP) ၁၊ တသီးပုဂၢလ ၁]
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ဥပေဒျပဳမႈပုိင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအျပင္ ယင္းတုိင္း 
ရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ဳိးစုမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတြင္ တရားဝင္ဝန္ႀကီး မ်ားအျဖစ္ 
အလိုအေလ်ာက္ ခန္႔အပ္ခံရပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းအတြက္ အမတ္ ေနရာ 
၂၉ ေနရာထားရွိခဲ့ၿပီး တုိ္င္းရင္းသားလူဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အသစ္ေကာက္ခံထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ 
ေနရာတစ္ခုအတြက္ လုိအပ္သည့္ လူဦးေရ ျပည့္မီသည္ဟု 
ဆုိေသာ္ျငားလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း အလားတူပင္ ေနရာ 
၂၉ ေနရာသာ ထားရွိခဲ့သည္၃၃။  ယင္း ၂၉ ေနရာ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ 
ဇယားကြက္ ၅ တြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း

တုိင္းရင္းသားပါတီအမ်ားစုအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ရလဒ္ေကာင္းမ်ားမရရွိျခင္းအတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ 
အေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက   
တူညီသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ “၁၉၉၀-
ေခတ္” ႏွင့္ “၂၀၁၀-ေခတ္” ပါတီတို႕၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ 
မဲကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ေထာက္ျပၾက သည္။ 
ယင္း၏ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေသသာဓက အျဖစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ေခတ္ႏွစ္ေခတ္မွ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီ 
ႏွစ္ပါတီ  ေပါင္းစည္း၍ ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ပါတီ (ANP) ကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈ သိသိသာသာ ရရွိခဲ့ၾကပါ သည္။ 
အျခားေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဖက္ 

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး

၁ ကရင္ NLD

၂ ရခုိင္ NLD

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

၃ ကရင္ NLD

ကခ်င္ျပည္နယ္

၄ ဗမာ NLD

၅ ရွမ္း NLD

၆ လီဆူး NLD

၇ ရဝမ္ NLD

ကယားျပည္နယ္

၈ ဗမာ NLD

ကရင္ျပည္နယ္

၉ ဗမာ NLD

၁၀ မြန္ NLD

၁၁ ပအုိဝ္း NLD

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး

၁၂ ခ်င္း NLD

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

၁၃ ရွမ္း NLD

ဇယားကြက္ ၅။ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ား  

မြန္ျပည္နယ္

၁၄ ဗမာ NLD

၁၅ ကရင္ NLD

၁၆ ပအုိဝ္း NLD

ရခုိင္ျပည္နယ္

၁၇ ခ်င္း NLD

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး

၁၈ ရွမ္း တုိင္းလုိင္NDP

၁၉ ခ်င္း NLD

ရွမ္းျပည္နယ္

၂၀ ဗမာ USDP

၂၁ ကခ်င္ တသီးပုဂၢလ

၂၂ လီဆူး လီဆူးNDP

၂၃ လားဟူ လားဟူNDP

၂၄ အင္းသား NLD

၂၅ အာ့ခါ အာ့ခါNDP

၂၆ ကယန္း (ပေဒါင္) NLD

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး

၂၇ ကရင္ NLD

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

၂၈ ကရင္ NLD

၂၉ ရခုိင္ ANP
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မ်ားကမူ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တႏိုင္ငံလံုး 
အတုိင္းအတာျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ရန္ပံုေငြျပည့္စံု၍ နာမည္ 
ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားသည့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
သူတစ္ဦးဦးေဆာင္သည့္ စည္းရံုးေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ပါတီကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါ ဟု 
ဆိုၾကသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အေသးစိတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္က ဤေမးခြန္း 
မ်ားကုိ အနည္းငယ္ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသ 
ျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီတြင္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား 
တမ်ဳိး တည္းကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားမွ 
ရရွိသည္ ့မဲမ်ားကုိ ေပါင္းၾကည့္ၿပီး ထုိမဲဆႏၵနယ္ရွိ အႏုိင္ရ 
ပါတီရရွိသည့္မဲအေရအတြက္ထက္ မ်ား၊မမ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီး 
မဲကြဲျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ 
ဥပမာ- ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္္ ရရွိသည့္မဲအေရအတြက္ အသီး သီး 
မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။  

ပါတီ မဲအေရအတြက္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ (USDP) ၁၄,၂၁၁

က်ားေခါင္းပါတီ (SNLD) ၁၂,၃၈၈

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၈,၅၂၉

က်ားျဖဴပါတီ (SNDP) ၂,၀၁၃

တစညပါတီ (NUP) ၁,၀၃၀

ရွမ္းပါတီႏွစ္ခုေပါင္းလွ်င္ (SNLD ႏွင့္ SNDP) စုစုေပါင္း 
ရမည့္မဲအေရအတြက္သည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အႏုိင္ရမဲ 
စုစုေပါင္းထက္ ပုိမ်ားသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ရွမ္း 
ပါတီႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ရွမ္းပါတီႏွစ္ခုကုိမဲေပးခဲ့လွ်င္ မဲကြဲမည္ 
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဤေနရာအတြက္ ရွမ္းပါတီမွ အႏုိင္ရခဲ့ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ မဲကြဲသျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ ေနရာ 
အေရအတြက္မွာ မမ်ားလွေခ်။ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ စလုံး - 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ 
ေဒသ လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ 
ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ေနရာအေရအတြက္ ၁၇ 
ေနရာသာရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ 
ေနရာစုစုေပါင္း၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့ေနပါ ေသးသည္။  
(အေသးစိတ္ကုိ ဇယားကြက္ ၆ တြင္ၾကည့္ပါ။)

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားက မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝပုံေဖၚေပးႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ေခ်။ 
ဥပမာအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီအမ်ားစုအေနျဖင့္ 
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မပူးေပါင္းႏုိင္ျခင္းကုိ  မဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္မူ ညီညြတ္မႈမရွိၾကျခင္းဟုသာ ျမင္ႏုိင္ၿပီး မဲရႏုိင္ 
ေျခကုိ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ 
ႏုိင္သည့္ေနာက္အခ်က္တစ္ခုမွာ ထုိသုိ႔မပူးေပါင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း 

ေၾကာင့္ ထိုပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈအလား 
အလာ ေလ်ာ့က်ေစသည့္အတြက္ မႀကိဳက္သည့္ပါတီ 
အႏုိင္မရေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အျခားပါတီ 
ကို မဲေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။  ဥပမာ- 
မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းအား မဲမႏုိင္ေအာင္ ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ NLD ကုိ 
မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပါတီ 
မ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ရန္ အလားအလာ 
ပိုမ်ားလာႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္း၏ သက္ေရာက္မႈ မည္မွ် 
ရွိႏုိင္သည္ကိုေတာ့ ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲႏုိင္သည္။ လက္နက္ 
ကုိင္ပဋိပကၡဆက္ရွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမွာလည္း မေအာင္ျမင္ေသးခ်ိန္တြင္ တႏုိင္ငံလုံး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအၿပီးကာလ၏  တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံ 
ေရး အေျခအေန မည္သို႕မည္ပံုျဖစ္လာမည္ကို အကဲျဖတ္ ရန္ 
ခက္ခဲလွပါသည္။  

တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားစြာအတြင္း NLD ၏ လူႀကိဳက္ 
မ်ားမႈ  ျမင့္မားလွသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား 
အေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ လူအမ်ားကယုံၾကည္လက္ခံၿပီး စနစ္ 
တက်လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ NLD ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္မွာ အလြန္ပင္ခက္ခဲလွ သည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ 
ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ NLD က 
မဲစုစုေပါင္း အေရအတြက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏုိင္ရခဲ့ပါသည္။ 
သိသာထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီႏွင့္ 
ပုိ၍ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ဆုိသည့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
စကားႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ NLD ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဆႏၵလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ထိစပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး 
အလြန္ပင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ခဲ့ ဟန္ရွိပါသည္။ ပါတီအေနျဖင့္ 
ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေလးစားမႈကုိ 
ရရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ 
အခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

NLD ၏ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ႁခြင္းခ်က္ 
ႏွစ္ေနရာမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔ တြင္ျဖစ္သည္။ 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္မူ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။
ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္မႈႏွင့္ျပည္နယ္ ၏ ေနရာအမ်ားစုတြင္ 
တုိင္းရင္းသား ရခုိင္လူမ်ဳိး အမ်ား စုျဖစ္ေနမႈႏွင့္ ရခုိင္မဟုတ္သည့္ 
လူမ်ဳိးအမ်ားစု ျဖစ္သည့္ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
အားလုံးနီးပါးမဲေပးခြင့္ မရရွိျခင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
တင္းမာမႈမ်ားက မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓါတ္မ်ား ပုိ၍ျပင္းထန္ေစျခင္း၊ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည့္ 
၁၉၉၀-ေခတ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခုိင္ 
ပါတီႀကီးႏွစ္ခုေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစည္းၿပီး  ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီ 
(ANP) ကုိ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ဳိးခ်စ္ မ်ား (မဘသ) 
တုိ႔မွ တရားေဟာ လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည့္ NLD သည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ 
႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည္ ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္
။အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ NLDသည္ ေတာင္ပုိင္း အစြန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
အေျခအေန ေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္၏ ေနရာအမ်ားစုတြင္ 
ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) က အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရခဲ့ ပါသည္။ 
နမူနာအေနျဖင့္ ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ တြင္   ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ ရလဒ္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။
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ပါတီ မဲအေရအတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္း

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ၄၄,၀၂၇ ၆၇.၀

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ (USDP) ၁၆,၈၁၆ ၂၅.၆

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၂,၁၄၀ ၃.၃

ရခုိင္ျပည္သူ႔ပါတ၃ီ၇ (RPP) ၁,၈၇၇ ၂.၉

တစညပါတီ (NUP) ၈၃၂ ၁.၃

NLD ပါတီလႊမ္းမုိးႏုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ 
ႁခြင္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ေနရာတစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ 
သည္။ မည္သည့္ပါတီကမွ အမ်ားဆုံးအျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း အမ်ားဆုံးဟုေခၚႏုိင္ေလာက္သည္အထိ နီးနီး 
ကပ္ကပ္အႏုိင္မရခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသ 

လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ အံ့ဩစရာေကာင္းသည္မွာ ျပည္ခုိင္ 
ၿဖိဳးပါတီက ျပည္နယ္၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ရသည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရစုစုေပါင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံနီးပါး ကုိ 
အႏုိင္ရခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ 
ခန္႔အပ္မည့္ တပ္မေတာ္သားဦးေရထက္ နည္းပါးေနအုံး 
မည္ျဖစ္သည္။ (ဇယားကြက္ ၃ ကုိ ၾကည့္ပါ။) SNLD ႏွင့္ 
NLD တုိ႔က ဒုတိယႏွင့္ တတိယေနရာတုိ႔တြင္ အသီးသီး 
ေနရာ အေရအတြက္ အတူတူရရွိၾကၿပီး က်န္ပါတီ ၈ ခုႏွင့္ 
တသီးပုဂၢလယွဥ္ၿပိဳင္သူတစ္ဦးတုိ႔က က်န္ေနရာမ်ားကုိ ရရွိ 
ခဲ့ၾကပါသည္။  

ႏုိင္ငံ၏အျခားေနရာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ မဲေပးပုံကုိ ၾကည့္လုိက္ပါ 
က ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားပါတီျဖစ္ေစ 
၂၀၁၀-ေခတ္ ပါတီမ်ားကုိ ထုိအခ်ိန္က သိမ္းသြင္းလုပ္ကုိင္ 
ခဲ့သည္ဆုိသည့္အျမင္ျဖင့္ မဲမေပးသည္ကုိ အခုိင္အမာ 

မဲဆႏၵနယ္ အႏုိင္ရသည့္ပါတီ
အႏုိင္ရရန္အလားအလာ 
႐ွိသည့္ပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကရင္ သံေတာင္ႀကီး NLD KPP + KNP၃၈

ခ်င္း မတူပီ NLD CLD၃၉ + CNDP

မြန္ ေရး NLD MNP + AMRDP

ရွမ္း နန္႔ဆန္ USDP SNLD + SNDP

ရွမ္း မုိင္းပန္ USDP SNLD + SNDP

ရွမ္း နမ့္ခမ္း TNP SNLD + SNDP

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ခ်င္း ခ်င္း-၁၀ NLD CLD + CNDP

ရွမ္း ရွမ္း-၅ TNP SNLD + SNDP

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ကခ်င္ မုိးေမာက္-၂ NLD SNLD + SNDP

ကရင္ သံေတာင္ႀကီး-၁ NLD KPP + KNP သုိ႔မဟုတ္ PSDP

ကရင္ ေကာ့ကရိတ္ - ၂ NLD MNP + AMRDP

မြန္ က်ဳိက္မေရာ-၂ USDP MNP + AMRDP

မြန္ သံျဖဴဇရပ္-၂ NLD MNP + AMRDP

ရွမ္း မုိးမိတ္-၂ NLD SNLD + SNDP

ရွမ္း မူဆယ္-၂ USDP SNLD + SNDP

ရွမ္း နမ့္ခမ္း-၁ TNP SNLD + SNDP

ရွမ္း နမ့္ခမ္း-၂ TNP SNLD + SNDP

ဇယားကြက္ - ၆ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ ခုနစ္ခုတြင္ မဲကြဲျခင္း  
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ေတြ႕ရွိရပါသည္။  အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ အမတ္ေနရာမ်ား 
ကုိ ေဒသအလုိက္ရရွိမႈသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ တူညီေနၿပီး 
အဓိက အေျပာင္းအလဲ ႏွစ္ခုကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည့္ NLD က 
ယခင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအႏုိင္ရခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ 
တုိင္းရင္းသားပါတီေနရာမ်ားတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ SNDP 
ကလည္း တေနရာသာ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ယင္း၏ ယခင္အႏုိင္ရ ခဲ့သည့္ 
ေနရာအားလုံးကုိ  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့သည့္ SNLD 
က  ရရွိခဲ့သည္။  
 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိက ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနသည့္ 
အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ 
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက မည္သုိ႔အႏုိင္ရခဲ့သည္လည္း ဆုိသည္ 
ပင္ျဖစ္သည္။  ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါ 
သည္။ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသျဖင့္ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကကဲ့သုိ႔ပင္ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ မဲရ 
ေအာင္လုပ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအေျခ 
အေန မေကာင္းျခင္းကလည္း အခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမဲရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္ တပ္မေတာ္မွ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္မွ ေက်ာ 
ေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား ဩဇာ 
လႊမ္းမုိးသည့္ ေနရာမ်ားစြာလည္းရွိပါသည၄္၀။ 
ေသခ်ာ သည္မွာ ပဋိပကၡႏွင့္ 
လုံၿခဳံမႈမရွိျခင္းတုိ႔က အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား တြင္ NLD 
ႏွင့္ အျခားအတုိက္အခံမ်ားကုိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး 
ႏုိင္ရန္ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး 
ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ပုိၿပီးေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာတြင္ ပါတီကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အေရအတြက္ 
သိပ္မရွိႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားစြာ 
တြင္ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ေနသည့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကုိင္္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
အခ်ဳိ႕ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲေပးႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ 
ယုံၾကည္ကုိးစားႏုိင္ေလာက္သည့္ အျခား ပါတီမ်ားလည္း မရွိေခ်။ 
ဥပမာ- ထုိအခ်ိန္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ 
ကုိးကန္႔အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ၄၁ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကုိ 
ဆန္႔က်င္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ေပးႏုိင္သည့္ ပါတီမွာလည္း 
ရွမ္းျပည္နယ္ ကုိးကန္႔ ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီသာရွိၿပီး မဲအေရအတြက္ 
အနည္းငယ္သာရခဲ့ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာတစ္ခုမွမရခဲ့ ေခ်။ 
ေနာက္ဆုံးအခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ 
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမွ မဲ ကြဲခဲ့သည့္အတြက္ 
အျမတ္ထြက္သည္ကုိ (ဇယား ကြက္ ၆ တြင္ ၾကည့္ပါ။) အထက္တြင္ 
ေဖၚျပပါရွိသည့္အတုိင္း ေတြ႕ ရႏုိင္ပါသည္။  

အခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းနယ္စပ္ေဒသ 
ရိွ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးမေကာင္း 
လွသည္မွာလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ဳိ ႔ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာ 
တြင္ ယင္းအခ်က္မ်ား ေပါင္းဆုံသြားမႈကုိ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေတြ႔ရၿပီး 
ႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ရလဒ္တစ္ခုကုိ 
ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါသည္။ သံသယရွိစရာမလုိသည္မွာ NLD 

ကုိ တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းမွာ 
အေျပာင္းအလဲအတြက္ျဖစ္ၿပီး NLD ႏွင့္ အျခား ပတ္သက္ ေနသည့္ 
ပါတီမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ NLD ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တုိ႔အတြက္ မည္သုိ႔ 
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း ဆုိသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးအတြက္ အခု 
ဘယ္လုိဆက္သြားၾကမလဲ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးေခတ္သစ္တစ္ခုအတြင္း ဝင္ 
ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားသည္ 
တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါလိမ့္မည္။  အထက္ လႊတ္ေတာ္- “အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္” သည္ ဗမာ-အမ်ားစု ေဒသ မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု 
တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားကုိ တန္းတူ ညီမွ် ကုိယ္စားျပဳ 
ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ မတူကြဲျပားမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ 
ထင္ဟပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားျပဳမႈ မွာ ကြဲျပားျခားနားစြာ 
ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ 
ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ NLD ပါတီမွသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္တုိင္းရင္း 
သားပါတီမ်ားမွာ ေနရာအနည္းငယ္သာ 
ရရွိခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီေခတ္က ကဲ့သုိ႔ပင္  
အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကုိ အျခား ဗမာ-လူမ်ားစု 
ပါတီ ျဖစ္ေသာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဖဆပလ) က 
ႀကီးစုိး ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။၄၂  

ရွင္းလင္းထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု 
ေဒသမ်ားရွိလူအမ်ားစုသည္ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေန ျဖင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကုိ 
အဆုံးသတ္ၿပီး အႏွစ္ သာရရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ  ေဆာင္ ၾကဥ္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။  သုိ႔ေသာ္ NLDအေနျဖင့္ 
ယင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္ တုိ႔ကုိအရယူ၍ 
အလ်င္အျမန္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။  
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားက ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 
NLD ပါတီတို႕သည္ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ 
အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကို  အျပည့္အဝ နားလည္ႏုိင္မႈမရွိဟု 
တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ရိွေနခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 
ယင္းတို႕အေနျဖင့္ ပါတီ၏ အဆင့္ဆင့္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဗမာဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
လူနည္းစုအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ကုိယ္စားမျပဳႏုိင္သည့္ 
အဖြဲ႔တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ NLD သည္ 
ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခုိင္မာစြာ ခ်မွတ္ထားၿပီး 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအား ပါတီ၏ 
ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္- “က်မအိမ္အရိပ္ေအာက္မွာ 
တဲေလးေတြမေဆာက္ပါနဲ႔။၄၃” ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ေျပာၾကားထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ 

NLD ႏွင့္ အျခား ပတ္သက္ေနသည့္ 
ပါတီမ်ားအတြက့္ စိန္ေခၚမႈမွာ NLD ၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ကို 
မည္သို႔ေရွ ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္ 

ၾက မည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္ပင္ 
ျဖစ္သည္။
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လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ NLD ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
မတူကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း မတူကြဲျပားသည့္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ဟု  
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ ပါသည္။ 

 ခြဲေဝေပးထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွာ နည္းပါးလွ 
ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး 
မ်ားအား မိမိတုိ႔၏ကိစၥအဝဝတို႕ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပုိမို 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အေျခအေနတြင္ ဤစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
ပိုမိုျပင္းထန္ေနသည္။  သုိ႔ေသာ္  NLD မွ ျပည္နယ္ ခုနစ္ခု အနက္ 
ငါးခုတြင္ အမ်ားစု သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားစု နီးပါး အႏုိင္ရရွိထားၿပီး 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက က်န္သည့္ ႏွစ္ခုအနက္ 
တစ္ခုတြင္ အမ်ားစု အႏုိင္ရထား သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာ 
ထားမ်ားကုိ ယင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်အထိ 
ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ မည္ ဆုိသည့္ အခ်က္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ စရာ 
ပင္ျဖစ္သည္။  ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ၊ သမၼတ 
မွခန္႔ထား မည္ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမ်ားစုသည္လည္း 
NLD မွပင္ ျဖစ္ႏုိင္ ေျခပိုမ်ားပါမည္။ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအေန ျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္၏ အတြင္းမွျဖစ္ေစ၊ အျပင္မွျဖစ္ေစ ျပည္နယ္အစုိးရ 
အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ ေသာ္လည္း 
အကယ္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ သက္တမ္းမ်ား အတုိင္းဝန္ႀကီးမ်ားကို 
ခန္႔ထားရာတြင္ ပါတီအသီးသီးမွ ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ 
အခ်ဳိးအစားအလုိက္ ေရြးခ်ယ္ သြားမည္ဆိုပါက ရခုိင္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွလြဲ၍ အျခား တုိင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအနည္း 
ငယ္သာပါဝင္ပါလိမ့္မည္။  အက်ဳိးရလဒ္မွာ 
ဝိေရာဓိျဖစ္ေန ပါလိမ့္မည္။ အျမင္အားျဖင့္ 
ပုိၿပီး ဒီမုိကေရစီက်သည့္ ေခတ္သစ္တစ္ခုတြင္ 
တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 
တကယ့္လက္ေတြ႕ မိမိတုိ႔ေဒသမ်ားကုိ  
ကုိယ္စားျပဳရာ တြင္လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ 
ပိုမိုနည္းပါးေနပါသည္။ 

ယင္းမမွ်တမႈမ်ားေၾကာင့္  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံႏုိင္ငံေရး အုပ္စုမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳမႈပုိမေပးႏုိင္သည့္ 
အေျပာင္း အလဲမ်ားအတြက္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ 
အံ့ဩစရာ မဟုတ္ေခ်။ ကုိယ္စားျပဳမႈကို အားနည္း ပ်က္ 
ကြက္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ “တမဲသာအႏုိင္ယူ” “first-
past-the-post” စနစ္ျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ “တမဲသာအႏုိင္ယူ” 
စနစ္က ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ အႀကီးမား ဆုံး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ 
ျဖစ္ေစၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ရံႈးႏွိမ့္မႈျဖင့္ NLD ၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ 
ပုိမုိ ျမႇင့္တင္ေပး ႏုိင္ခဲ့ သည္။ NLD သည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီထက္ 
မဲဆႏၵ ႏွစ္ဆခန္႔ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေနရာ အေရအတြက္ ဆယ္ဆနီးပါး အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ၄၄  ႏႈိင္းယွဥ္ 
ၾကည့္လွ်င္ အႀကီးဆုံး တုိင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ANP ႏွင့္ 
SNLD တုိ႔သည္လည္း မဲေပးသူမ်ား၏ ေနရာ ေဒသ တခုအတြင္း 
တစုတစည္းတည္း ေနထိုင္ၾကသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ေၾကာင့္ 
လႊတ္ေတာ္ေနရာအေရအတြက္ သည္ ရရွိသည့္ မဲဆႏၵ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ 
ႏွစ္ဆ ရရွိခဲ့သည္။ ၄၅ 

ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္တြင္  “တမဲသာ အႏုိင္ယူ” စနစ္က 
ကြဲျပား ျခားနားသည့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။  NLD ႏွင့္ ANP ကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ပါတီမ်ား 
၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ပုိ၍ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးျခင္း၊ SNLD ၏ ရလဒ္ကုိလည္း 
အတုိင္း အတာတစ္ခုအထိ တုိးတက္ေကာင္း မြန္ေစခဲ့ျခင္းႏွင့္ 
ေဒသတခုအတြင္း အေျခစိုက္သည့္ ေသးငယ္သည့္ 
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ  ပအုိဝ္းႏွင့္ တအာင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
လူမ်ဳိးစုမ်ား ၏ ရလဒ္မ်ားကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ဆန္႔က်င္ ဖက္ အေနျဖင့္ မြန္၊ ကရင္၊ ကရင္နီႏွင့္ ခ်င္း ပါတီမ်ား 
အပါအဝင္ ေထာက္ခံသူမ်ား ျပန္႔က်ဲေနသည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား 
ကို “တမဲသာ အႏုိင္ယူ” စနစ္က အက်ဳိး မျပဳႏုိင္ခဲ့ေခ်။  

ဤကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လူနည္းစုပါတီ 
ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အျခားနည္းလမ္း 
မ်ားျဖစ္ေသာ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳမႈ၊ သို႕မဟုတ္ ကုိလုိနီ 
ေခတ္အတြင္း ပါလီမန္စနစ္တြင္ စမ္းသပ္ခဲ့သည့္ 
သတ္မွတ္ေနရာ (reserved seats) ခ်ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ေသာ 
နည္းစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ   ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္ပါသည္။၄၆ 
သုိ႔ေသာ္ ၂၁ ရာစုတြင္ ဒုတိယနည္းကုိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ပါတီႀကီးမ်ားက အထူးသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး 
တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးကို ပိုမုိျပင္းထန္လာေစျခင္းႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို ကန္႕သတ္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိး ဆက္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။ ၄၇  အႏွစ္သာရ အား 
ျဖင့္၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ႏွင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ 
စနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္  မိမိ၏ 
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ မဲဆႏၵနယ္တုိင္းတြင္ 
လြတ္လပ္စြာ ၿပိဳင္ဆုိင္လုိၾကပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား 
ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ 
သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းသည္တုိင္းရင္းသား 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားစြာတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရပ္တန္႕ပိတ္ဆို႕ေနမႈမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး  ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

လြတ္လပ္ေရး ကာလမွ စ၍ အစုိးရ အဆက္ဆက္၊ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားလုံးတြင္ ႀကဳံေတြ႔ ခဲ့ရသည့္အေျခအေန 
တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သမုိင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ 
အစိုးရသစ္အားလံုးကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ မွတ္သားဖြယ္ရာ 
ကာလမ်ားမွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း၊ ၁၉၆၃-၆၄ ခုနွစ္ 
ႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ တို႕ျဖစ္သည္၊ လတ္တေလာ အေျခအေန 
တြင္ ဤေရြးေကာက္ပြဲမွ သမၼတသိန္းစိန္ စတင္ခဲ့သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္ကဲ့သို႕ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိမည္ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းလွေသးေခ်။  

လက္ရွိ အရႈပ္အေထြးတြင္ NLD အေနျဖင့္ ယခုေနာက္ပုိင္း 
တု႔ံဆုိင္းေနသည့္ တႏုိင္ငံလုံး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအတြက္ 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ သိန္းစိန္အစိုးရထက္  ပိုမို 
အားသာေနသည့္ အေျခအေနရွိသည္။ ေအာင္ဆန္း 

အျမင္အားျဖင့္ ပုိၿပီး 
ဒီမုိကေရစီက်သည့္ 
ေခတ္သစ္တစ္ခုတြင္ 

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ 
တကယ့္လက္ေတြ႕ 
မိမိတို႔ေဒသမ်ားကုိ  

ကိုယ္စားျပဳရာ တြင္လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ 
ပိုမိုနည္းပါးေနပါသည္။
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စုၾကည္မွ သမၼတ သိန္းစိန္အထိဘက္အားလုံးမွ ဖက္ဒရယ္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မူအရ လက္ခံထားၾကပါသည္။ “စစ္မွန္တဲ့ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္လာၿပီးရင္ေတာ့ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားေတြလဲ 
အေၾကာက္တရားက ကင္းလြတ္ၿပီး ကုိယ့္ အေရးကိစၥကုိ 
ကုိယ့္ဘာသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။” ဟု 
စက္တင္ဘာလအတြင္းက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
က ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။၄၈  

အလားတူ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမွာ NLD သည္ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ 
တုိင္းရင္းသားအ၀ုိင္းအ၀န္းအတြင္း 
အမည္ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး 
ေလးစားခံခဲ့ၾကရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကာလ ၾကာရွည္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ ပါတီမ်ား၏ 
(၁၉၉၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္) 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ 
(CRPP) ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလုိလား သူမ်ားႏွင့္ 
ျပည္ပေရာက္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔မ်ားကုိစုစည္းေပးခဲ့သည့္  ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCUB) (၁၉၉၂ ခုႏွစ္ 
တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။)တုိ႔ျဖစ္သည္။   အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ 
တပ္မေတာ္မွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကီးစုိးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည့္အတြက္ 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားအေနျဖင့္ 
ဒီမုိကေရစီလုိလားသည့္ အစုိးရ တစ္ရပ္မွသာလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ႏုိင္သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံ မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဟု 
ကာလၾကာျမင့္စြာ ယုံၾကည္လာခဲ့ၾကသည္။  ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ 
တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားကလည္း ယင္းအခ်က္ကုိ 
ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ညီညြတ္ေသာ 
တုိင္းရင္းသား မ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 
(UNFC) မဟာမိတ္အဖြဲ႔ မ်ား၏ 
ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ေကာင္စီဥကၠ႒ 
KIO ဒုတိယ-ေခါင္းေဆာင္ အန္`ဘန္လ 
(N’Ban La) မွ   “အစုိးရသစ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္နဲ႕ ဆင္တူမႈရွိတဲ့ ပါတီက 
ဦးေဆာင္မွာျဖစ္တယ္။   ” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ထားရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။၄၉

သုိ႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ 
သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း 
လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သမၼတ သိန္းစိန္၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔သည္ 
ကြဲျပားသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ NLD 
အစုိးရအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္တခုမွာ  
ဘက္ေပါင္းစံုမွ လမ္း ေၾကာင္းတခုတည္းေပၚ ပါဝင္လာေအာင္ 
ေခၚေဆာင္ရန္ပင္ ျဖစ္ၿပီး အလြန္ပင္ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ 
ျဖတ္လမ္းမ်ားလည္း မရွိေခ်။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD 

ပါတီအေနျဖင့္ အလွမ္းက်ယ္မည္ ဆုိလွ်င္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
အျခား ဩဇာႀကီးမားသည့္ လူ႕မလုိင္အုပ္စု၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို 
လ်စ္လ်ဳရႈသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ လမ္းေဟာင္းအတုိင္း 
လုိက္လြန္းျပန္လွ်င္လည္း အေျပာင္း အလဲမ်ားအတြက္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ပါတီကုိ မဲေပးခဲ့သည့္ လူအေျမာက္အမ်ား၏ 
ေထာက္ခံ အားေပးမႈ ဆံုးရံႈးသြားႏုိင္ပါသည္။  

အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကာလအတြင္း ရွမ္း 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ ထုိးစစ္ 
ဆင္ေနစဥ္ကာလႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိတုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကို္င္အဖြဲ႕မ်ားအား  

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ တႏုိင္ငံလုံး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကုိ 
လက္မွတ္ထိုးရန္  တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက 
ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့မႈမ်ားသည္ ဟန္ေဆာင္ 
မေကာင္းလွသည့္“ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး” 
မူဝါဒျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ေဝဖန္ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၅၀ တုံ႔ျပန္မႈ အေနျဖင့္ 
ေအာက္တုိဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ေရးထုိးရာ အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၈ ဖြဲ႔အနက္ 
၈ ဖြဲ႔က သာလွ်င္ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ပါသည္။၅၁ 

NLD ကလည္း ေလ့လာသူအျဖစ္ လက္မွတ္ထုိးရန္ ဖိတ္ေခၚမႈကုိ 
ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။  

တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
(NCA) ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ၿပီးျပည့္စုံမႈမရွိေသာ္လည္း 
ယခင္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ သမၼတ သိန္းစိန္ 
အစုိးရျဖစ္ေနဆဲကာလ အတြင္း NCA ကုိ လက္မွတ္ထုိး ျခင္းသည္  
အနာဂတ္အေျပာင္းအလဲအတြက္ ပုိေကာင္း သည့္ ပလက္ေဖါင္း 
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာဆုိၾကပါ သည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္း 

ကုန္ဆံုးခါနီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း NCA 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 
ေပးခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တို႕ လမ္း 
ေၾကာင္းတခုတည္းေပၚ ေရာက္ရွိလာေစ 
ရန္ အေျခအေနတခုကို ဖန္တီးေပး 
လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိသည့္ 
အဆင့္သည္  NLD အတြက္ အလြန္ပင္ 
အေထာက္အကူ မျဖစ္ေစေသာ 
အေမြတစ္ခုကို ထားရစ္ခဲ့သည္ဟုလည္း 
ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ 
နယ္စပ္ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ 

မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ လွ်က္ရွိသည္။  
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း အမ်ားအျပားလည္း 
စစ္မက္ပဋိပကၡ၏ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ယုိယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေနရကာ  
အရပ္သား ၈၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွ အုိးအိမ္မ်ား စြန္႔ခြာ 

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မည္သည့္ 
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ပါတီတစ္ခု ကမွ 

ဤကဲ့သို႔ေသာအေျပာင္းအလဲ 
ကာလအတြင္း ေနာက္ခ်န္မက်န္ 

ခဲ့လိုၾကပါ။NLD 
၏အသစ္စတင္မႈကို 

အားလံုးေထာက္ခံၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
အနာဂတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ 

ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ရွိ ဗမာအမ်ားစု 

ပါတီႀကီးစုိးမႈႏွင့္ နယ္ေျမတြင္း 
အားႀကီးလွသည့္ တပ္မေတာ္တို႔ 

ႏွစ္ခုအတူတကြေပါင္း၍ 
အင္အားႀကီးလွသည့္ 

“ညီညြတ္ေသာ ဗမာအင္အားစု”ကို 
ကိုယ္စားျပဳမည္ကို 

စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။
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ထြက္ေျပးေနၾကရပါသည္။၅၂ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ တည္ရွိလာခဲ့သည့္ 
KIO၊ UWSA ႏွင့္ SSA-N ကဲ့သုိ႔ေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ NCA 
ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးျခင္း၊  ေမးခြန္းထုတ္စရာ 
မ်ားစြာရွိေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ 
စီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းသတၱဳတြင္းမ်ားမွ ေခတၱရပ္နား 
ထားသည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းတုိ႔သည္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အျငင္းပြားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းႏွင့္ 
၅၃ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အတြင္း ဒီမိုကေရစီအတြက္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈတခုတြင္ 
ျပည္သူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိထားသည့္ အစုိးရသစ္သည္ 
မၾကာမီ အာဏာရရွိ လာေတာ့မည္ဆုိသည့္အခ်က္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၅၄ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
အကန္႔အသတ္အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ 
ေအာင္ျမင္ေသာ လမ္းမ်ားသုိ႔ 
ေရွ႕ဆက္ဦးတည္ႏုိင္ရန္ မွာ 
အလြန္ခက္ခဲသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD တုိ႔အေနျဖင့္ 
လက္ရွိ NCA လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းဆက္သြားၿပီး 
အဖြဲ႔မ်ားအားလုံး ပါဝင္ လာေအာင္ 
ဖိတ္ေခၚမည္ဆုိပါက လူႀကိဳက္မ်ားႏုိင္သည့္ 
စတင္မႈတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံရွိ 
မည္သည့္ တုိင္းရင္း သားအဖြဲ႔၊ ပါတီတစ္ခုကမွ 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ  အေျပာင္းအလဲ 
ကာလအတြင္း ေနာက္ခ်န္ မက်န္ခဲ့လုိၾကပါ။  
NLD ၏ အသစ္စတင္မႈကုိ အားလုံးကေထာက္ခံၾကသည၅္၅။  
သုိ႔ေသာ္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္   
အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ပုိင္းတုိ႔အၾကား ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ ေသာ္လည္း NLD အေနျဖင့္ မည္မွ် ေလာက္ လက္ရွိ 
NCA လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္လုိသည္ဆုိသည့္ 
အခ်က္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေန
က်ျဖစ္သည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားတြင္ NLD အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကတိအတုိင္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚ 
ႏုိင္ပါမည္လားဆုိသည့္ အခ်က္တုိ႔မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာအျဖစ္ 
က်န္ေနပါ ေသးသည္။ “NLD အေနနဲ႔ တကယ့္ ႏုိင္ငံေရး 
အာဏာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါတယ္။” ဟု NCA 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး 
(KNU)  ၏ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ေခါင္းေဆာင္ ေဒးဗစ္ 
သာကေဘာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္၏ 
တုံ႔ျပန္မႈမွာ ယခု အခ်ိန္ထိ  “ခန္႔မွန္းရခက္ ေနဆဲ” ဟု သတိထား 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည၅္၆။ 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ NLD ဦးေဆာင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ 
ငန္းစဥ္အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈရွိေနသည္မွာ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိမ်ားသာလွ်င္ မဟုတ္ေခ်။ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား 
အၾကားတြင္လည္း ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တုိ႔သည္ 
ဗမာ မဟုတ္သူမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ 
အထိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အေသးစိတ္မ်ားကုိ အမွန္တကယ္ နားလည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု 
ပူပန္စုိးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။၅၇   “က်ေနာ္ေတာ့ 
တုိင္းျပည္ကုိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သြား ႏုိင္မယ္လုိ႔မထင္ဘူး” 
ဟု အသက္ ၉၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မြန္ တုိင္းရင္းသားပါတီ (MNP) 

၏ ဥကၠ႒ေဟာင္း ႏုိင္ေငြသိန္း က တပ္မေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အခန္း က႑မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေထာက္ျပေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။၅၈  

ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ 
လာမည့္ အနာဂတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ရွိ ဗမာအမ်ားစု ပါတီ ႀကီးစုိးမႈႏွင့္ နယ္ ေျမတြင္း 
အားႀကီးလွ သည့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ခု အတူတကြ ေပါင္း၍ 
အင္အားႀကီးလွသည့္ “ညီညြတ္ေသာ ဗမာအင္အားစု” ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ အကယ္၍ 
NLD၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တာဝန္ ၿပီးဆုံးေတာ့ မည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး 

ပါတီတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သေဘာတူညီ ခဲ့လွ်င္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ 
လြတ္လပ္ေရးရရွိ ၿပီးသည့္ကာလမွစ၍ 
ႏုိင္ငံရွိ အဓိကဗမာအမ်ားစုမွ 
အာဏာရွိသူမ်ားအားလုံး အတူတကြ လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ 
သေဘာတူ ၾကျခင္းျဖစ္သည္ကို 
အမွတ္အသားျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အျခား 
ႏုိင္ငံေရးကာလမ်ား အားလုံးတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
အကြဲအၿပဲမ်ား တုိင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ား 
အထိ ေရာက္ရွိ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည့္အတြက္  
တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ မည္သည့္ဘက္ႏွင့္ 
အလုပ္လုပ္ရမည္ကုိ သိရွိရန္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲခဲ့ပါသည္။၅၉ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သီအုိရီအေနျဖင့္ လာမည့္လႊတ္ေတာ္သည္ 
ပါတီအားလုံးႏွင့္ လူအားလုံးကုိ အတူတကြ ေပါင္းစည္းေပး 
ႏုိင္မည့္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည့္ အခြင့္ 
အလမ္းကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပ 
ရာတြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္  “လြတ္ 
လပ္ေရး အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္” ကုိ ျဖည့္ 
ဆည္းေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ကာလ 
တေလွ်ာက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ “ဒုတိယ 
ပင္လုံ” အတြက္ ကတိျပဳခဲ့မႈကလည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
ညီလာခံ၏ ျပည္ေထာင္စုအသစ္အတြက္ သေဘာတူ 
ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
ညီညြတ္မႈ အေျခခံမူမ်ားကို ပဲ့တင္ထပ္ေစခဲ့ပါသည္။၆၀ ဤ 
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား 
ကို ခံစားခြင့္မရွိခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားက အဓိပၸါယ္မရွိသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေန 
ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပင္လုံသည္ သမုိင္း ဝင္သည့္ 
အမွတ္အသား တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနခဲ့ေသးသည္။ 

NLD အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကုိ အမွန္ 
တကယ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမလုပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ၁၉၅၀ 
ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပါလီမန္ေခတ္ရွိ ဖဆပလအစုိးရမ်ား၏ လမ္းစဥ္ကုိ 
လုိက္သြားႏုိင္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္သာ ပါတီႏုိင္ငံ ေရးကုိ အာ႐ုံစုိက္ေနၿပီး 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ အဆုံးမသတ္ႏုိင္ဘဲ လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ားမွာ 

အခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားအေရး 
ေလ့လာသူမ်ား က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သာမရခဲ့လွ်င္ “စနစ္ႏွစ္ခုႏွင့္ လူမႈ 
အသိုင္းအဝုိင္းႏွစ္ခု” ျဖစ္သြားႏုိင္ 

ျခင္း သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံ တြင္ 
ဒုိင္အာခီစနစ္သစ္ တစ္ခုသို႔ ျပန္ 
သြားႏုိင္သည့္ အလားအလာ ရွိ 

ေနေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။
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ဆက္လက္ၿပီး ေဘးဖယ္ခံေနရ သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ 
ရွိေနလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ အဆုံးသတ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ 
၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ 
အာဏာ သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသပ္ခဲ့ရသည္။  အခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသား 
အေရး ေလ့လာသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာမရခဲ့လွ်င္ ဗမာ 
အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ ဒီမုိ 
ကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ ႀကီးစုိး 
ေနၿပီး ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ “စနစ္ၿပိဳင္ 
လူမႈ အသုိင္းအဝုိင္း” ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ဒုိင္အာခီ 
စနစ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ျပန္သြားႏုိင္သည့္ အလားအလာ ရွိေန ေၾကာင္း 
သတိေပးထားသည္။၆၁  

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အနာဂတ္အတြက္ ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖၚျပ 
ေနၾကျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ အႀကီးမားဆံုးေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္ မ်ား မွာ NLD၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ အျခား 
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံးအၾကား ႏုိင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရွိထားသည့္ အစိုးရ ေခတ္သစ္တခုကို 
တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာ တူညီမႈရယူႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
လတ္တေလာတြင္ NCA အဝန္းအဝုိင္း၏ ျပင္ပမွ 
ဂ႐ုစုိက္မိမည္မဟုတ္လွသည့္ မတ္လေႏွာင္းပုိင္းတြင္ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းယူမည့္ အစုိးရသစ္မတုိင္ခင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
လစ္ဟာမႈမ်ား ရွိေနသည့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပင္ 
ေအာက္တုိဘာလက လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည့္ NCA 
ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖၚႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ 
ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး
ပြဲဆုိင္ရာ ညီလာခံတစ္ခုကုိ ဇန္နဝါရီလလယ္တြင္ က်င္းပရန္ အဆုိ 
ျပဳထားေသာ္လည္း လာမည့္ NLD အစုိးရႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ထင္ျမင္ ယူဆၾကမည္ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကရအုံးမည္ျဖစ္ သည္။ NLD ၏ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈမွာ အလြန္ပင္ 
သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး 
အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အရာကမွ ေသခ်ာၿပီး တိက်စြာ 
ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိလွပါ။  

နိဂုံးခ်ဳပ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ေအာင္ပြဲသည္ 
ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ကာလတစ္ခုပင္ ျဖစ္ 
သည္။  တက္လာမည့္ အစုိးရသည္ အားေကာင္းလွသည့္ 
လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသကဲ့သုိ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အလြန္ပင္ႀကီးမားလွပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးကာလမွစ၍ 
ဆယ္ စုႏွစ္မ်ားစြာ အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ တုိင္းျပည္ကုိ 
အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားအားလုံးကုိ 
လည္း အေမြအျဖစ္ လက္ခံရပါလိမ့္အုံးမည္။  တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား အကဲြအၿပဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအေမြ သည္ 
ယင္းတုိ႔အနက္ ပထမဆုံးလက္ခံရမည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပါ 
လိမ့္မည္။  

NLD ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေကာက္ခ်က္မ်ဳိးစုံ ဆြဲယူႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပဋိပကၡႏွင့္ အစုိးရ၏ ပ်က္ကြက္ 
က်႐ႈံးမႈ သမုိင္းအစဥ္အလာအရ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 
NLD ကုိမဲထည့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD 
တုိ႔အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ား ႏွင့္ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာကုိယ္စားျပဳႏုိင္ မည္ဟု 
ထင္ျမင္မည္ဆုိလွ်င္ မွားေပလိမ့္မည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မဲမ်ားသည္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
လူမ်ားစြာအတြက္ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ ေဒသရွိ လူမ်ားအတြက္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အစုိးရ တြင္ လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးထားသည့္ စစ္တပ္ 
အရာရွိမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္လုိသည့္ မဲတစ္မဲ ပုိ၍ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  NLD ၏ ေအာင္ပြဲႏွင့္အတူ လူမ်ဳိးစုအသြင္ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုကိစၥကုိ 
ႏုိင္ငံေရးတြင္ထည့္သြင္းျခင္းတုိ႔ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ 
တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း အတာျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ 
လုိခ်င္သည့္အတြက္သာ ယင္းတုိ႔ကုိ ေက်ာ္လႊားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ စစ္မွန္သည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး 
ကို ျဖစ္ထြန္းေစလုိလွ်င္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ 
ယခင္သူ႔ကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေဟာင္းမ်ားကုိသာမက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္မရခဲ့ 
သည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ ပထမဦးဆံုး 
အေနႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး အမွန္ 
တကယ္ပါ၀င္သည့္ တႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရေပလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ အနာဂတ္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မတူကြဲျပားသည့္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး၏ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ကိုယ္စား ျပဳမႈမ်ား ကို အာမခံေပးႏုိင္သည့္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

လြန္စြာႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတခုျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဘက္ေပါင္းစံုမွ အတိတ္မွအျဖစ္အပ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ မိမိ၏ 
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္သာၾကည့္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး အစား 
အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက ဒီမိုကေရစီ 
သို႕အသြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တႏုိင္ငံလံုး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္သည့္ရေတာင့္ရခဲအခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။လက္လြတ္ဆံုးရႈံးမခံသင့္သည္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေပသည္။ 
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ရည္ညႊန္းမွတ္စုမ်ား
၁ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္မျပဳပါ။ 

၂  Marie Lall et al ၏ “Myanmar ethnic parties and the 2015 
elections” တြင္ၾကည့္ပါ။ International Management Group၊ ရန္ကုန္ 
၂၀၁၅ 

၃  European Union Election Observation Mission ၏“ကနဦး 
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (Preliminary Statement)”ကုိၾကည့္ပါ။ 
ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၅ 

၄  ယင္းမွာ ယခင္ ဒီမုိကရက္တစ္တပ္မေတာ္သစ္ - ကခ်င္နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္ အမွတ္ ၁၀၀၁ - ၁၀၀၃ျဖစ္သည္။ Carter Center Election 
Observation Mission ၏ “Preliminary Statement” ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ 
၁၀ ရက္ ၂၀၁၅ႏွင့္  “Parties silent on Pao militia election threats”, 
ျမန္မာ့တုိင္းမ္စ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ ၂၀၁၅ တြင္လည္း ႐ႈပါ။  

၅  Transnational Institute ၏ “Ethnic Politics and the 2015 
Elections in Myanmar” တြင္ၾကည့္ပါ။ TNI ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒ 
ရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္ ၁၆၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၈-၉ 

၆  ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာသူကုိ TNI မွေမးျမန္းခဲ့သည္။  

၇  “သူပုန္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားအား သတိေပးေျပာၾကား” လြတ္လပ္သည့္အာ႐ွအသံ၊ စက္တင္ဘာလ 
၁၇ ရက္ ၂၀၁၅  

၈  “ရွမ္းတုိက္ပြဲမ်ား အားေပ်ာ့သြားမည့္အလားအလာမေတြ႔ရ” ဒီမုိကရက္ 
တစ္ျမန္မာ့အသံ၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ရက္ ၂၀၁၅ “ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - 
ေျမာက္ပုိင္းကုိ ေလေၾကာင္းမွ ဗမာ့တပ္မေတာ္တုိက္ခုိက္” ရွမ္းသံေတာ္ 
ဆင့္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅၊ TNI မွ  SSA-North ကုိယ္စား 
လွယ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း။ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၅

၉  UNOCHA ေျမပုံကုိ ၾကည့္ပါ။ “ျမန္မာ၊  ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း 
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရမႈအေျခအေန (၃ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၅)” 
https://shar.es/15vMbW  တြင္ရႏုိင္ပါသည္။ ရွမ္းရပ္ရြာအေျချပဳ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ “ေနျပည္ေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အလယ္ပုိင္းတြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္းရပ္ေပးၿပီး ရပ္ရြာေဒသခံ 
မ်ားကုိ ေနရပ္ျပန္ခြင့္ျပဳရမည္။” ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅၊ “Little aid, 
no contact: Shan State’s IDP crisis” Shan Herald Agency for News 
ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ရက္ ၂၀၁၅

၁၀  TNI မွ  SSA-North ကုိယ္စား လွယ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း။ 
ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ 

၁၁ အထက္တြင္ ေဖၚျပပါရွိသည့္အတုိင္း 

၁၂  TNI မွ  SSA-South ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း။ 
စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၅  

၁၃  Lawi Weng ၏“As conflict abates, Shan State rebels weigh 
Naypyidaw dialogue”, ဧရာဝတီ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၅ 

၁၄  UWSAကဲ့သုိ႔ပင္  SSA-Northသည္လည္း ၁၉၈၉ခုႏွစ္ကတည္းက 
ယခင္စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရွိခဲ့သည္။  

၁၅   ကုိးကန္႔ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  
TNI ၏ “Military Confrontation or Political Dialogue: Consequences 
of the Kokang Crisis for Peace and Democracy in Myanmar” TNI၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္ ၁၅ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၅တြင္ 
ၾကည့္ပါ။  

၁၆  Global New Light of Myanmar ၏ “Rebel group launches 
attacks at Laukkai” ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၅

၁၇  “Villagers stranded in conflict zone as fighting flares once 
more in Kachin State” Myanmar Times စက္တင္ဘာလ ၂၈ ၂၀၁၅ 

၁၈  ျငိမ္းၿငိမ္းႏွင့္ နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္  “ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဗမာစစ္တပ္ 
ဆက္တုိက္ခုိက္” ဧရာဝတီ၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ၂၀၁၅ 

၁၉  TNI ႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂ 
၂၀၁၅  

၂၀  ၿမိဳ ႔နယ္တစ္ခုအတြက္ မဲဆႏၵနယ္သံုးမ်ဳိးရွိသည္။ တစ္ခုမွ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ဦး 
ျဖစ္သည္။ UWSA မွ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဝ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရတုိင္းရွိ ၿမိဳ ႔နယ္ေလးခုျဖစ္သည့္ (ပန္ဆန္း၊ မုိင္းေမာ၊ နမ့္ဖန္ႏွင့္ ပန္ဝါ) 
ႏွင့္ (NDAA) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မုိင္းလား ၿမိဳ ႔နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
- ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ မၾကာေသးမီက တုိက္ ပြဲျဖစ္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 
ေက်းသီးႏွင့္ မုိင္း႐ႈးႏွစ္ၿမဳိ ႔နယ္တုိ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခဲ့ေခ်။ 

၂၁  ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပရသည့္အေၾကာင္းရင္းအေသးစိတ္ကုိ 
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၁ - 
၆၅ႏွင့္ ၆၇/၂၀၁၅၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၇ရက္ေန႔ ၂၀၁၅   

၂၂  ထိခိုက္သည့္ေဒသမ်ားကုိ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အေပၚအေျခခံ၍ TNI အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔မွန္းခ်က္  

၂၃  International Crisis Group ၏ “Myanmar’s electoral 
landscape”, ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၅

၂၄  Shwe Yee Saw Myint “Ethnic parties fear voting cancellation” 
Myanmar Times ဇြန္လ ၁၀ ရက္ 10 June 2015.

၂၅  Thomas Kean “SNLD claims commission was misled on 
security” Myanmar Times ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ၂၀၁၅ 

၂၆  “Burma 2015: Ballot denied; Disenfranchised voters in Kyar 
Inn Seik Gyi township, Karen State”, Human Rights Foundation 
of Monland, ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ၂၀၁၅၊ Wa Lone, “Ethnic Mon left off 
electoral rolls”, Myanmar Times, ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ 

၂၇  ICG, “The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims 
in Myanmar”, Asia Report No.251, ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ ၂၀၁၃ 
တြင္ ၾကည့္ပါ။ ICG, “Myanmar: The Politics of Rakhine State”, Asia 
Report No.261, ေအာက္တုိဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄ TNI ၏ “Ethnicity without 
Meaning, Data without Context: The 2014 Census, Identity and 
Citizenship in Burma/Myanmar”, Transnational Institute (TNI)- 
Burma Centrum Nederland (BCN), ျမန္မာ့မူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္ 
၁၃ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၄  

၂၈  TNI၏ “Ethnic Politics and the 2015 Elections in Myanmar”

၂၉  Austin Ramzy, “After Myanmar Election, Few Signs of a 
Better Life for Muslims”, New York Times ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၅  

၃၀  NLD ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက မာန္ေအာင္ - ၂တြင္ ၄၀%ျဖင့္ 
အႏုိင္ရၿပီး  USDP မွ ၃၃ %ျဖင့္ ဒုတိယရရွိကာ ေဒါက္တာေအးေမာင္က 
၂၃%ျဖင့္ တတိယရရွိခဲ့သည္။  

၃၁  ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရစုစုေပါင္း ၅၁.၅ သန္း၏ ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။  

၃၂  ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ မွန္ကန္သည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား 
မဟုတ္ဟု အေစာပုိင္းတြင္ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ အသနားခံ ေလွ်ာက္ 
ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။  TNI မွ အသနားခံေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ ၾကားနာ 
ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
ရန္ကုန္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅  

၃၃  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ TNI ၏ “Ethnic politics 
and the 2015 elections” တြင္ၾကည့္ပါ။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေကာက္ယူခဲ့သည့္၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး 
ဆုိင္ရာ ထိရွလြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မထုတ္ျပန္ရေသးေခ်။ တရားဝင္တုိင္းရင္း 

https://shar.es/15vMbW


transnationalinstitute18 | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနက ဘယ္လုိလဲ။  

သားအေရအတြက္  “၁၃၅”မ်ဳိးခြဲျခားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း 
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိ္င္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ 
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Prospects for Governance and Peace inEthnic States)  
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒ ရွင္းလင္းခ်က္အမွတ္ ၆၊ ေမ ၂၀၁၁

ပဋိပကၡလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသ မၿငိ
မ္သက္မႈမ်ားဆိုးရြားတင္းမာလာျခင္း (Conflict or Peace? Ethnic Unrest 
Intensifies in Burma)  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒရွင္းလင္း ခ်က္ အမွတ္ ၇၊ 
ဇြန္ ၂၀၁၁
ျမန္မာ့ပဋိပကၡစက္ဝန္းအဆံုးသတ္ျခင္းလား။ တိုင္းရင္းသား ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ အလားအလာမ်ား ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္ 
၈၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၂ 

လမ္းဆုံလမ္းခြေပၚက ျမန္မာျပည္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုတ္ကို 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း (Burma at the Crossroads: Maintaining the 
Momentum for Reform) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္အမွတ္ ၉၊ 
ဇြန္ ၂၀၁၂  

ကခ်င္ပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႊမ္းၿခဳံႏုိင္ရမည္။ (The Kachin Crisis: Peace 
Must Prevail) ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္အမွတ္ ၁၀၊ မတ္ 
၂၀၁၃  

ပုိင္ဆိုင္မႈျငင္းဆိုခံရျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား (Access Denied: Land Rights and Ethnic 
Conflict in Burma ) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒ ရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္၁၁၊ေမ 
၂၀၁၃ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တိုင္းရင္းသားေရးရာစိန္ေခၚမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စိတ္ကူး 
စိတ္သန္းမ်ားမွ အေျဖဆီသို႔ (Burma’s Ethnic Challenge: From 
Aspirations to Solutions) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္အမွ
တ္၁၂၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၃ 

အနက္အဓိပၸါယ္မပါသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၊ ေနာက္ခံ သမုိင္း ေၾကာင္း 
မပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ သရုပ္လကၡဏာ (Ethnicity without Meaning, Data 
without Context: The 2014 Census Identity and Citizenship in 
Burma/Myanmar ) ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာမူဝါဒ ရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္၁၃ 
ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၄ 
 
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ (Political Reform 
and Ethnic Peace in Burma/Myanmar: The Need for Clarity and 
Achievement) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္အမွတ္၁၄ ဧျပီ၂၀၁၅ 

စစ္ေရးအရထိပ္တိုက္ေတြ႔ျခင္းလား၊ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈလား။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ ကိုးကန္႔ပဋိ ပကၡ၏ 
အက်ဳိးဆက္မ်ား၊ (Military Confrontation or Political Dialogue: 
Consequences of the Kokang Crisis for Peace and Democracy in 
Myanmar) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒ ရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္၁၅ ဇူလုိင္၂၀၁၅ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ (Ethnic 
Politics and the 2015 Elections in Myanmar) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒရွ
င္းလင္းခ်က္အမွတ္၁၆ စက္တင္ဘာ၂၀၁၅ 
  

အျခား အစီရင္ခံစာမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသစ္ကုိ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
(Assessing Burma/ Myanmar’s New Government: Challenges and 
Opportunities for European Policy Responses) ညီလာခံအစီရင္ခံစာ၊ 
အမ္စတာဒမ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂၊၂၃ ၂၀၁၂
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ပါဝင္မႈအလားအလာ မ်ား၊ (Prospects for Ethnic Peace and Political 
Participation in Burma/Myanmar) ေဆြးေႏြးပြဲအစီရင္ခံစာ၊ ဘန္ေကာက္၊ 
ဩဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၂  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡအတြက္ အက်ဳိးဆက္မ်ား (Political Reform 
in Burma/Myanmar and Consequences for Ethnic Conflict) 
ေဆြးေႏြးပြဲအစီရင္ခံစာ၊ ခ်င္းမုိင္ ၂၀-၂၁ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၃  

မညီမွ်မႈကို ျဖစ္ပြားေစျခင္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ားရွိ 
ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Developing Disparity, Regional Investment 
in Burma’s Borderlands) ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၃

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ေျမယာဆက္စပ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်ေရး
မူဝါဒတြင္  ဂ်ဲန္ဒါကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (Linking Women and Land in 
Myanmar: Recognising Gender in the National Land Use Policy ) 
ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၅  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီက်ၿပီး အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္ 
ေျမယာမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈ၊ အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးျပဳမႈမူၾကမ္း
အေပၚ တံု႔ျပန္ခ်က္ (The Challenge of Democratic and Inclusive Land 
Policymaking in Myanmar: A Response to the Draft National Land 
Use Policy) ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၅

ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ဆီသုိ႔။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္း (Towards a Healthier Legal 
Environment: A Review of Myanmar’s Drug Laws ) ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၅



TNI Myanmar programme

The advent of a new quasi-civilian government in Myanmar has raised hopes for fundamental reforms 
and for an end to one of the longest running armed conflicts in the world. TNI’s Myanmar programme 
aims to strengthen (ethnic) civil society and political actors in dealing with the challenges brought about 
by the rapid opening-up of the country, while also working to bring about an inclusive and sustainable 
peace. TNI has developed a unique expertise on Myanmar’s ethnic regions and it is in its Myanmar 
programme where its work on agrarian justice, alternative development and a humane drugs policy 
comes together.

The Transnational Institute (TNI) is an international research and advocacy institute committed to 
building a just, democratic and sustainable planet. For more than 40 years, TNI has served as a unique 
nexus between social movements, engaged scholars and policy makers.
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