
|| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲ - တိုင်းွင်းသားြျား အတေေ်မပန်လည် သုံးသပ်ွြည့်အချနိ် transnationaltransnationalinstitute1

မြန်ြာြူဝါဒသုံးသပ်ချက် မြန်ြာြူဝါဒသုံးသပ်ချက် || ၂၄  ၂၄ || ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲ - မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲ - 

တိုင်းွင်းသားြျား အတေက်မပန်လည် သုံးသပ်ွြည့်အချနိ်တိုင်းွင်းသားြျား အတေက်မပန်လည် သုံးသပ်ွြည့်အချနိ်

အဓိကအချက်ြျား အဓိကအချက်ြျား 

• မြန်ြာနိုင်ငံတေင် ကျင်းပပပီးစီးခဲ့ထသာ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲသည် တိုင်းွင်း
 သားပါတီြျားအတေက် စိတ်ပျက်စွာွလဒ်တစ်ခု မြစ်ခဲ့သည်။ ထွေးထကာက်ပေဲြတိုင်ြီတေင် ယခင် 
 ထွေးထကာက်ပေဲြျားွက် အြတ်ထနွာအထွအတေက် ပိုြိုြျားမပားစော အနိုင်ွလိြ့်ြည်ဟု ထြှော်လင့်
 ချက်ြျားမြင့်ြားခဲ့ထသာ်လည်း အြျ ိုးသားဒီြိုကထွစီအြေဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီသာ ွပ်ြံ၍ ထတာင်ပပို
 ကြ်းပပိုအနိုင်ွွှိခဲ့သည်။ ွိုသို့အနိုင်ွွှိမခင်းတေင် စစ်တပ်ထကျာထွာက်ထနာက်ခံ မြစ်ထသာ မပည်
 ထွာင်စုကကံ့ခိုင်ထွးနှင့်ြေံ့ပြိုးထွးပါတီ (USDP) ကိုပါထကျာ်လေန်၍ NLD ြှအနိုင်ွွှိခဲ့သည်။ သို့ွာ
 တေင် တိုင်ွင်းသားလူြျ ိုးစုပါတီြျား၏ ွပ်တည်ချက် အထနအွားြှာ ယခင်အတိုင်း ဆက်လက်
 တည်ွှိ လိြ့်ြည်မြစ်သည်။ 

• ထွေးထကာက်ပေဲအတေက် ကကိုတင်မပင်ဆင်ြှုကာလအတေင်း ထပါင်းစည်းထွးတိုင်းတာြှု ွလဒ်ြျားအွ 
 တိုင်းွင်းသားပါတီြျားသည် ပါတီြျားထပါင်းစည်းမခင်း၊ ြူဝါဒထွးဆေဲထြာ်ထဆာင်မခင်းနှင့် လူငယ်

ကိုယ်စားလှယ်ြျား ထွေးချယ်ပါဝင်ထစမခင်း စသည့်ြဟာဗျူဟာြျားမြင့် ၎င်းတို့၏ စေြ်းထဆာင်ွည် 
 လုပ်ထဆာင်ချက်ကို တိုးတက်ထစြည် ဟုထြှော်လင့်ခဲ့ကကသည်။ ွိုအမခင်းအွာြျားထကကာင့် ွခိုင်
 မပည်နယ်နှင့် ွှြ်းမပည်နယ်တို့တေင် လူြျ ိုးထွးလှုပ်ွှားြှုြျား ဆက်လက်မြစ်ပေားထနထသာ်လည်း 
 ကယားမပည်နယ်နှင့်  ြေန်မပည်နယ်အတေင်းွှိ တိုင်းွင်းသားအထမခမပုပါတီြျား၏ ထွေးထကာက်ပေဲဝင်
 ထွာက်ယှဉ်ပပိုင်ထသာထနွာြျားြှာ ယခင်ွက်ပိုြို ြျားမပားလာခဲ့ပါသည်။ သို့ထသာ် အွှိန်အဟုန်
 မြင့်လာထသာ တိုင်းွင်းသားအထမခမပုပါတီြျားအထနမြင့်လည်း ထယဘုယျအားမြင့် ရှုံးနိြ့်ခဲ့ကကသည်။

• အတိုက်အခံ တိုင်းွင်းသားထခါင်းထဆာင်ြျားအထနမြင့် ထွှ့ဆက်လုပ်ထဆာင်ွန် ၎င်းတို့၏ ရှုံးနိြ့်ြှု
 ြျားအတေက် အြျ ိုးြျ ိုးထသာ အထကကာင်းအွင်းြျားအား ထြာ်မပခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အထွေထွေ
 ထွေးထကာက်ပေဲသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ၏ အွိပ်ြဲကကီးထအာက်တေင် မပုလုပ်ခဲ့ွသည်။ ွို့မပင် 
 အထကကာင်းအွင်းြျားွဲ၌ ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးတေင် ကန့်သတ်ြှုွှိမခင်း၊ အွင်းအမြစ်ြျားနှင့် သတင်း
 ြီဒီယာွိထွာက်ြှုနည်းပါးမခင်း၊ ထနွပ်စေန့်ခောွသူြျား၊ ထွှေ့ထမပာင်းထနွိုင်သူြျားနှင့် ြဲဆန္ဒွှင်

ြှတ်ပုံတင်မခင်းအတေက် အချနိ်နည်းပါးမခင်း၊ USDP ပါတီအားထွာက်ခံအားထပးြှု ြျားမပားလာထွး
 အတေက်တပ်ြထတာ်ြှ တပ်မြန့်လှုပ်ွှားြှုြျားနှင့် ဆက်လက်မြစ်ထပါ်ထနထသာ ပဋိပက္ခြျားကို

ideas into movementideas into movement



|| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲ - တိုင်းွင်းသားြျား အတေေ်မပန်လည် သုံးသပ်ွြည့်အချနိ် transnationaltransnationalinstitute2

 အထကကာင်းမပုကာ “လုံခခုံထွးအထကကာင်းမပချက်ြျား” ထပး၍ ထွေးထကာက်ပေဲလုပ်ထဆာင်ွန် ြျက်သိြ်း
 ထသာထနွာထဒသြျား ြျားမပားမခင်းြျားပါဝင်သည်။ NLD နှင့်  USDP ပါတီတို့၏ ဆန့်ကျင်ထမပာဆို
 သည့်စည်းရုံးထွးြျားကို မပစ်တင်ထမပာဆိုြှုြျားလည်းွှိခဲ့သည်။ အွူးသမြင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား 
 အားြဲထပးမခင်းြှာ ြဲတစ်ြဲမြုန်းတီးွာကျသည် ဆိုထသာထမပာဆိုချက် မြစ်သည်။ 

• NLD ၏ ထအာင်မြင်ြှုပြာဏကို တေက်ချက်သည့်အခါ ွည့်သေင်းစဉ်းစားွြည့် အထကကာင်းအွင်း 
 ထလးချက်ွှိသည်။ “အနိုင်ွသူအကုန်ယူ ထွေးထကာက်ပေဲစနစ်” အွမြန်ြာနိုင်ငံ၏ ထွေးထကာက်ပေဲသည် 
 ဗြာတိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးအြျားစုအကကား ြဲအြျားဆုံးမြင့် အနိုင်ွွှိထသာပါတီြှ အပြဲတြ်းလွှြ်းြိုး
 အုပ်ချုပ်လျက်ွှိသည်။  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ အထွးထပါ်ကာကေယ်ွိန်းချုပ်ြှု အထမခအထနြျားြှာ  

လက်ွှိအစိုးွအထပါ် ထွာက်ခံြှု အားထကာင်းလာထစသည်။ NLD အနိုင်ွွှိမခင်းသည် အြျ ိုးသား
 နိုင်ငံထွးအတေင်း ကျယ်မပန့်စောလွှြ်းြိုးထနထသာ စစ်တပ်၏ပါ၀င် ပတ်သက်ြှုြျားကို အဆုံးသတ်နိုင်
 ြေယ်နည်းလြ်းအမြစ် ြှတ်ယူွားလျက်ွှိသည်။ ွို့မပင် နိုင်ငံထတာ်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ထဒါ်ထအာင်
 ဆန်းစုကကည်တေင် ခိုင်ြာထသာ ွင်ထပါ်ထကျာ်ကကားသည့် ပုံွိပ်ြျား ဆက်လက်တည်ွှိထနထပသည်။
 
• ထွေးထကာက်ပေဲကာလအတေင်း NLD နှင့် တပ်ြထတာ်ထခါင်းထဆာင်ြျားြှာ တိုင်းွင်းသားပါတီြျား နှင့်
 ထတေ့ဆုံခဲ့ပပီး အစိုးွအြေဲ့အတေင်း တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးကိုယ်စားလှယ်ြျား ပိုြိုွည့်သေင်း ခန့်အပ်

မခင်း၊ စစ်တပ်၏ စစ်ထွးလှုပ်ွှားြှုြျား ထလျာ့ချမခင်းနှင့် ပငိြ်းချြ်းထွးစကားဝိုင်းအသစ်ြျား ထြာ်
ထဆာင်မခင်းစသည့် အကကံမပုချက်ြျားလည်း ပါ၀င်ခဲ့သည်။ ယင်းထဆာင်ွေက်ချက်ြျားအလုံးစုံကို 

 တိုင်းွင်းသားထခါင်းထဆာင်ြျားြှ ကကိုဆိုခဲ့ကကထသာ်လည်း ထွေးထကာက်ပေဲြတိုင်ြီကာလြျားတေင် 
 ဤလုပ်ထဆာင်ြှုအဆင့်ြျားအား အဘယ်ထကကာင့်ြလုပ်ခဲ့ထကကာင်း မပန်လည်၍ထြးခေန်းွုတ်ခဲ့သည်။ 
 လေန်ခဲ့ထသာနှစ်ြျားအတေင်း ထဘးြယ်ကျဉ်မခင်းနှင့် ြယ်ွုတ်ခံွမခင်းြျားကို ခံစားွပပီးတိုင်းွင်း
 သားလူြျ ိုးတို့၏ နာကျည်းချက်ြျားြှာလည်း နက်ွှိုင်းစောတည်ွှိထနသည်။ ကတိြျားအား ကကိြ်ြန်
 တလဲလဲထပးခဲ့ထသာ်လည်း ၂၁ ွာစုပင်လုံညီလာခံသာြက တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ွပ်စဲထွး 
 သထဘာတူညီချက်ြျားတေင်လည်း ွိထွာက်ထသာတိုးတက်ြှုြျား ြွှိခဲ့ထပ။

• NLD အစိုးွအထနမြင့် ပငိြ်းချြ်းထွးတည်ထဆာက်ြှုနှင့် ဒီြိုကထွစီထြာ်ထဆာင်ြှု မပုမပင်ထမပာင်းလဲ
 ထွး၏ အဓိကျထသာကဏ္ဍြျားအား တေန်းအားထပးထွှ့ဆက်လုပ်ထဆာင်ွန် အခေင့်အာဏာွှိပပီး 
 လက်ွှိအထမခအထနတေင် အခေင့်အလြ်းမပူတင်းတံခါးြျား ပေင့်လျက်ွှိထနသည်။ သို့ထသာ်ွိုသို့မြစ်ထပါ်
 လာထစွန်အတေက် အစိုးွအထနမြင့် တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးြျားနှင့် ပါတီြျားမြင့် ပူးထပါင်းချဉ်းကပ်၍ 
 ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်နှင့် ထဒသတေင်းဆိုင်ွာ မပဿနာြျားအား မပည်နယ်တေင်းထမြွှင်းခေင့်ြျား ထပး
 အပ်ွန်လိုအပ်သည်။ “အနိုင်ွသူအကုန်ယူ ထွေးထကာက်ပေဲစနစ်” ထနာက်ဆက်တေဲြှာ မပည်ြနှင့်နယ်စပ်
 ထဒသကောဟချက်ြျားထကကာင့် ချက်မခင်းထဆာင်ွေက်သင့်သည့်အချက်ြျား ထနှာင့်ထနှးထနပါက လက်
 နက်ကိုင်ပဋိပက္ခြျား မြင့်တက်လာနိုင်ြေယ်ွှိသည်။ 

• ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေထ ေွးထကာက်ပေဲတေင်  NLD ပါတီ၏ထအာင်ပေဲအား ကကီးြားထသာထြှော်လင့်ချက်
 ြျားနှင့်အတူ ကကိုဆိုခဲ့ကကသည်။ လာြည့် NLD ပါတီဦးထဆာင်အစိုးွအထနမြင့် အလားတူ အကျပ်
 အတည်းြျားနှင့် ပဋိပက္ခြျား ြမြစ်ထပါ်ထစွန်အလို့ငှာ ွိန်းသိြ်းထဆာင်ွေက်ွန် အထွးကကီးထပ
 သည်။ ပပီးခဲ့ထသာအြှားြျားြှ သင်ခန်းစာယူ၍ လိုအပ်သည့်မပုမပင်ထမပာင်းလဲြှုြျားကို ထနာက်ွပ်
 ငါးနှစ်တာကာလအတေင်း တေန်းအားထပးဦးတည်၍ လုပ်ထဆာင်သင့်သည်။ တွားြှေတြှု၊ ပူးထပါင်း
 ပါဝင်ြှုနှင့် ကိုယ်စားမပုြှုြှာ နိုင်ငံသားြျားအားလုံးအတေက် အလေန်အထွးကကီးသည်ကို လေတ်လပ်
 ထွးွပပီးသည့် ကာလြှစတင်၍ အစိုးွထခတ်အဆက်ဆက်တိုင်းတေင် ခါးသီးထသာအထတေ့အကကုံ
 ြျားြှ သတိထပးလျက်ွှိသည်။ နိုင်ငံထွးအွ အမြစ်တေယ်ထနထသာ စိန်ထခါ်ြှုြျားကို ထွေးထကာက်ပေဲ
 လုပ်ထဆာင်ြှုတစ်ခုတည်းမြင့် ြထမြွှင်းနိုင်ထပ။ 
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နိဒါန်း နိဒါန်း 

 ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၈ ွက်ထန့တေင်
မပုလုပ်ခဲ့ထသာ အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲ၏ ွလဒ်ြျား
အွ ထဒါ်ထအာင်ဆန်းစုကကည်ဦးထဆာင်ထသာ NLD ပါတီ
အတေက် ဒုတိယအကကိြ် ထတာင်ပပိုကြ်းပပို အနိုင်ွွှိမခင်း 
မြစ်သည်။ အဓိကအြျ ိုးသားနိုင်ငံထွး အတိုက်အခံပါတီ
မြစ်ထသာ စစ်တပ်အထမခမပု တည်ထွာင်ွားသည့် USDP 
ြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ွလဒ်ြျားွက် ပိုြိုညံ့ြျင်းထသာ အထမခ
ထနြျ ိုးပင် ွင်ဆိုင်ခဲ့ွသည်။ ွို့မပင်  မြန်ြာ့နိုင်ငံထွးတေင် 
တတိယထမြာက် အဓိကအုပ်စုမြစ်ထသာ တိုင်းွင်းသား 
ပါတီြျားအထနမြင့် ၎င်းတို့၏ စုစုထပါင်း အြတ်ထနွာ 
အထွအတေက်ြျားကို မြှင့်တင်နိုင်မခင်းြွှိခဲ့ထပ။ ထွေး
ထကာက်ပေြဲတုိင်ခင်ြီကပင်  အစီအစဉ်ြျားနှင့် အြေဲ့ အစည်း
ြျားခိုင်ြာထစွန် ကကိုတင်၍ တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးြျား 
လှုပ်ွှားြှုအထနမြင့်  ပါတီြျား ထပါင်းစည်းမခင်း၊ ြူဝါဒထြာ်
ထဆာင်မခင်းနှင့် လူငယ်ြျားအား မြှင့်တင်ထပးမခင်း၊ ပိုြို
ထမပာင်းလဲလာ၍ ြတူကေမဲပားသည့် ကုိယ်စားလှယ်ြျား ပါ၀င် 
ထစမခင်း အစွှိထသာ ကကိုးပြ်းအားွုတ်ြှုြျားွှိခဲ့ထသာ်
လည်းထနာက်မပန်ဆေဲ စိတ်ပျက်ြေယ်ွလဒ်ြျားသာ မြစ်
ထပါ်ခဲ့သည်။

 ထွေးထကာက်ပေဲြျားြှာ (၁၉၆၀ ခုနှစ်ထနာက်ပိုင်း 
မြန်ြာနိုင်ငံတေင် ဒုတိယအကကိြ် ယုံကကည်ွထလာက်
ထသာ ထွေးထကာက်ပေဲြျားသာ)၁ တိုင်းမပည်၏ဒီြိုကထွစီ
အထမခခံသည့်ြေံ့ပြိုးြှုအတေက် အထွးကကီးထသာ ြှတ်တိုင်
မြစ်သည်။ ွှင်းလင်းထသာ တိုင်းတာချက်ြျားအွ NLD 
ပါတီ၏ထအာင်မြင်ြှုသည် နိုင်ငံတေင်းအချက်အမခာွှိ ဗြာ
တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးစု အြျားအမပားွှိထသာ ထနွာြျား
တေင်တည်ပငိြ်ထသာ နိုင်ငံထွးဝန်းကျင် ဆက်လက်တည်ွှိ
ထနြှုအား ွည်ညေန်းသည့်အလားအလာ မြစ်လိြ့်ြည်။  
အကယ်၍ နိုင်ငံထွးအင်အားစုြျားြှ ထွေးထကာက်ပေဲ
အတေက် NLD ၏ အားနည်းချက် (သို့) ထပျာ့ကေက်ြျား အား 
ွှာထြေကကည့်ခဲ့လှေင် ၎င်းတို့အထနမြင့် စိတ်ပျက်ခဲ့လိြ့်ြည်။ 
သို့ထသာ် NLD အထနမြင့် တိုင်းွင်းသားထခါင်းထဆာင်ြျား
နငှ်န့ိငုင်ထံွးပါတြီျားအား ထဆာလျငစ်ောချဉ်းကပ၍်  အြျ ိုး
သားအဆင့်နှင့် ထဒသဆိုင်ွာအဆင့် နှစ်ခုလုံး၏ အုပ်ချုပ်
ထွးနှင့် မပုမပင်ထမပာင်းလဲြှုြျားအတေက် အားလုံးအတူပူး
ထပါင်းပါဝင်မခင်း ချဉ်းကပ်ြှုနည်းလြ်းအား သထဘာတူ
လက်ခံြှုြွှိခဲ့လှေင် ထနာက်တစ်ကကိြ် “အနိုင်ွသူအကုန်

ယူ” ထွေးထကာက်ပေဲစနစ်ြျားတေင် တိုင်းွင်းသား လူြျ ိုး
ပါတီြျား၏ ကိုယ်စားမပုပါ၀င်ြှု အားနည်းမခင်းသည်
မပည်ြ-နယ်စပ် ပိုင်းမခားြှုြျားနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ
ြျားပိုြိုမြင့်တက် လာနိုင်ြေယ်ွှိသည်။၂ 

 ထွေးထကာက်ပေဲအပပီးတေင် အစိုးွွံြှ အားတက်
စွာထကာင်းထသာ အချက်မပြှုြျားွှိခဲ့ပပီး အဓိပ္ပာယ် ွှိ
ထသာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ြှုြျားနှင့် လက်ထတေ့လုပ်ထဆာင်ြှု
ြျားအား လျင်မြန်စော ဆက်လက်မပုလုပ်ွန် လိုအပ်
သည်။ ွ ိုထဆာင်ွေက်ချက်ြျားအတေက် အချနိ်ကာလြျား
ြှာတိုထတာင်းပပီး ထွေးထကာက်ပေဲအပပီး ထြှော်ြှန်းွား
ထသာလုပ်ထဆာင်ြှု အချနိ်ဇယားြှာ ထအာက်ပါအတိုင်း
မြစ်သည်။ 

• ထြထြာ်ဝါွီ ၁ ွက် - လွှတ်ထတာ် အသစ်ထခါ်ယူမခင်း

• ထြထြာ်ဝါွီလအလယ် - မပည်ထွာင်စုလွှတ်ထတာ်
ြှ သြ္မတနှင့် ဒုသြ္မတ ၂ ဦး ထွေးချယ်တင်ထမြှာက်၍ 
သြ္မတတင်ထမြှာက်ထကကာင်း အဆိုတင်သေင်းမခင်း

• ထြထြာ်ဝါွီ/ြတ် -  မပည်ထွာင်စု၀န်ကကီးြျား အမခား 
 မပည်ထွာင်စု အစုအြေဲ့ြျားနှင့် တိုင်းနှင့်မပည်နယ် 

ဝန်ကကီးချုပ်ြျားအား အဆိုမပုမခင်းနှင့် အတည်မပု
ထွေးချယ်တင်ထမြာက်မခင်း 

• ြတ် ၃၀ ွက် -  သြ္မတြှ ကျြ်းသစ္စာကျနိ်ဆိုမခင်း 
နှင့် အလုပ်အြှုထဆာင်သစ် သက်တြ်းစတင်မခင်း

 ယခုအချနိ်ခါသည် အထွးကကီးထသာကာလတစ်ခု
မြစ်သည်။ အကယ်၍ တိုင်းွင်းသားထခါင်းထဆာင်ြျား 
အထနမြင့် အစိုးွနှင့် ထတေ့ဆုံထဆေးထနေးြှုြျားသည် အချည်း
နှီးသာမြစ်သည်ဟုြှတ်ယူပါက အြျ ိုးသားနိုင်ငံထွးတေင် 
လူနည်းစုြျား၏ အသံြျားြှာ ထဘးြယ်ကျဉ်လျစ်လျူရှု
ခံွပပီး “အနိုင်ွသူြှ အာဏာအားလုံး ွယူမခင်း” ထွေး
ထကာက်ပေဲစနစ်ွဲတေင် မြန်ြာနိုင်ငံြှာ ပိတ်ြိလျက်ွှိ
သည်ဆိုသည့် ၎င်းတို့၏ ခံစားြှုြျားကို ွပ်ထလာင်းခိုင်
ြာထစလိြ့်ြည် မြစ်သည်။  ဤအမခင်းအွာြှာ အလေန် 
အန္တွာယ်ြျားြည်မြစ်သည်။ ွိုသို့ထသာ ြထကျနပ်ချက်
ြျားသည်  လေန်ခဲ့ထသာဆယ်စုနှစ် (၇) ခု နိုင်ငံထွးြတည်
ပငိြ်ြှုြျားအထတာအတေင်း တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး နိုင်ငံထွး
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ဆိုင်ွာကေဲမပားြှုြျား၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခြျား နှင့် တိုင်း
မပည်ဆုတ်ယုတ်ြှုြျား မြစ်ပေားထစွမခင်း၏ အထကကာင်း
အွင်းြျားမြစ်ပါသည်။ တချနိ်တည်းြှာပင် လေန်ခဲ့ထသာ 
၄ နှစ်အတေင်း အစိုးွပငိြ်းချြ်းထွးလြ်းစဉ်ြှာ ယိြ်းယိုင်
လျက်ွှိပပီး တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ွာ ပငိြ်းချြ်းထွးနှင့် နိုင်ငံ
ထွးမပုမပင်ထမပာင်းလဲြှုအတေက်  အားလုံးပူထပါင်းပါဝင်
ညှိနှိုင်းြှုြျား လုပ်ထဆာင်ွန် လိုအပ်လျက်ွှိထကကာင်း 
သတိထပးထနသည့်သထဘာ သက်ထွာက်သည်။ 

ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးကာလနှင့် ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးကာလနှင့် 

ထွေးထကာက်ပေဲြျားထွေးထကာက်ပေဲြျား

 ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ထွေးထကာက်ပေဲတေင် နိုင်ငံထွး
ပါတီစုစုထပါင်း ၉၁ ပါတီပါ၀င်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ပပီး အွူးသမြင့် 
တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးစု အသိုင်းအဝိုင်းြျားအား ကိုယ်စား
မပုပါ၀င်သည့်ပါတီ စုစုထပါင်း ၅၄ ခုွှိသည်။၃ ြဲဆေယ်
စည်းရုံးထွးကာလ စက်တင်ဘာလ ၈ ွက်ထန့ြှ 
နိုဝင်ဘာလ ၆ ွက်ထန့ အွိသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်
ထွာဂါမြစ်ပေားြှု ြျားမပားလာမခင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်ခဲ့သမြင့်   
ွခိုင်မပည်နယ်၊ ွန်ကုန်တိုင်းနှင့် အချ ို ့အမခားထသာပြို့
နယ်ြျားကို “ထနအိြ်တေင်ထနွိုင်ထွး” ကာလအမြစ် 
အြိန့်သတ်ြှတ်ချက်ြျား မြစ်ထပါ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ြှာ 
အွူးသမြင့် NLD ပါတီြဟုတ်ထသာ အမခားပါတီြျား
အထပါ် ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးလှုပ်ွှားြှုြျားကို ွိန်းချုပ်
ကန့်သတ်ြှုြျားမြစ်ခဲ့ပပီး တစ်ချနိ်တည်းတေင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ကပ်ထွာဂါ ကာကေယ်တားဆီးထွး ဆိုသည့်ထခါင်းစဉ်
ထအာက်ြှ မပည်သူြျားအား လက်လှြ်းြှီ ထွာက်ွှိနိုင်
ထသာအာဏာွအစိုးွြှ နိုင်ငံထွး အမြတ်ွုတ်မခင်း မြစ်
သည်ဟု ထွာက်မပထမပာဆိုြှုြျား ွှိခဲ့သည်။ 

 နိုင်ငံအတေင်း “ထနအိြ်တေင်ထနွိုင်ထွး” အြိန့် 
ြွားွှိထသာထဒသြျားတေင် ြဲဆေယ်စည်းရုံးွာ၌ အချ ို ့
ထသာကန့်သတ်ချက်ြျား ွှိခဲ့သည်။ လူဦးထွ အကန့်
အသတ်မြင့်သာ စုထဝးခေင့်မပုထသာထကကာင့် ပါတီြျားြှ
မပုလုပ်ထသာပေဲြျား၊ ဆန္ဒွုတ်ထြာ်ပေဲြျား အပါ၀င် ကိုယ်
စားလှယ်ထလာင်းြျားြှ မပုလုပ်ထသာ ြဲဆေယ်စည်းရုံးြှု
ြျားအထပါ် သက်ထွာက်ြှုြျားွှိခဲ့သည်။၄ ထနွာထဒသ
အြျားအမပားတေင် လူ ၃၀ ဦးွက်ပိုထသာ နိုင်ငံထွး
ထတေ့ဆုံထဆေးထနေးြှုြျားကို ွိထွာက်စောတားမြစ်ခဲ့သည်။ 

ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွး ကာလအတေင်း ြီဒီယာြျားတေင် NLD 
ပါတီ၏ ပုံွိပ်ြျားသည် စာနယ်ဇင်းြျားြှတစ်ဆင့် လွှြ်း
ြိုးြှုြျားလည်းထကာင်း၊ ပိုြိုကျယ်မပန့်ထသာ အင်တာနက်
ချတ်ိဆက်ြှုြျားမြင့်လည်းထကာင်း၊ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ 
ကာကေယ်တားဆီးထွးအတေက် ွိထွာက်ထသာအထွးယူ 
ထဆာင်ွေက်ချက်ြျားထကကာင့်လည်းထကာင်း ပါတီ၏ပုံွိပ်
ကိုအမခားပါတီြျားွက် ပိုြိုထကာင်းြေန်လာထစခဲ့သည်။ 

 NLD အစိုးွြှ ထွေးချယ်တင်ထမြှာက်ွားထသာ 
မပည်ထွာင်စုထွေးထကာက်ပေဲထကာ်ြွှင်သည် အစိုးွွိန်း
ချုပ်ြှုမြင့် အမခားပါတီြျား၏ ရုပ်မြင်သံကကားြှွုတ်လွှင့်
ထသာြိန့်ခေန်းြျားအထပါ် ဆင်ဆာမြတ် ထတာက်ြှုြျားွှိခဲ့
သည်။ အချ ို ့ပါတီြျားြှာ TV ွုတ်လွှင့်ြှုြျားကို ဆက်
ြလုပ်ထတာ့ဘဲ ၎င်းတို့၏ဆန္ဒထြာ်ွုတ်ြှုြျားကို မပသခဲ့
သည်။၅ ဒီြိုကထွစီ ထွာက်ခံအားထပးသူြျားအတေက် 
ပို၍အံ့ကသစွာထကာင်းသည်ြှာ USDP ပါတီအစိုးွ လက်
ွက်တေင်မပုလုပ်ခဲ့ထသာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲွက်
ပိုြို၍ ဆင်ဆာမြတ် ထတာက်ြှုြျား ွှိခဲ့မခင်းမြစ်သည်။

 အွူးသမြင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအထနနှင့် 
နစ်နာြှုြျားွှိခဲ့သည်။ ွခိုင်ပါတီ ၃ ခုမြစ်ထသာ (ွခိုင့်
ဦးထဆာင်ပါတီ/ ွခိုင်ဒီြိုကထွစီအြေဲ့ချုပ်ပါတီနှင့် ွခိုင်
အြျ ိုးသားပါတီ)၊ ွားဝယ်တိုင်းွင်းသားြျားပါတီ၊ ညီ
ညေတ်ထသာ တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးြျား ဒီြိုကထွစီပါတီနှင့် 
ချင်းဒီြိုကထွစီအြေဲ့ချုပ်တို့၏ ြိန့်ခေန်းကဏ္ဍြျားအားလုံး 
မြတ်ထတာက်ခံခဲ့ွပပီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာမြင့်
ြေဲ့စည်းွားထသာ ပါတီြျားကဲ့သို့ ပါတီြျားလည်းပါ၀င်
ခဲ့သည် (အြတ်ထနွာြျား အနိုင်ွခဲ့ထသာ နိုင်ငံထွး
ပါတီြျား၏ စာွင်းကို ထနာက်ဆက်တေဲ “နိုင်ငံထွးပါတီ
အတိုထကာက်ြျား” တေင်ကကည့်ရှုပါွန်)။ UEC ြှ ဆင်ဆာ
မြတ်ထတာက်ထသာ အခန်းကဏ္ဍြျားတေင် ွခိုင့်ဦးထဆာင်
ပါတီ (AFP) ၏ `ွခိုင်လူွုြျားအတူ လက်တေဲပူးထပါင်း
မခင်းမြင့် အခက်အခဲြျားအားလုံးထမြွှင်း ထကျာ်လွှားနိုင်
လိြ့်ြည်။၆ ဆိုထသာ ြိန့်ခေန်းအဆိုြျား ပါဝင်ခဲ့သည်။ 
အချ ို ့ထသာပါတီြျားြှ ြေဲ့စည်းပုံအထမခခံဥပထဒနှင့်ပတ်
သက်၍ သထဘာြတူညီြှုြျားကို ွုတ်ထြာ်ထမပာဆိုမခင်း၊ 
လွှတ်ထတာ်အတေင်း တပ်ြထတာ်ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ 
ကကိုတင်ွားွှိြှုအား ထဝြန်ထွာက်မပ ထမပာဆိုမခင်း၊ 
အချ ိုးကျကိုယ်စားမပုြှုအား ထတာင်းဆိုမခင်းနှင့် “မပည်
တေင်းစစ်” နှင့် “ြက်ဒွယ်စနစ်” စသည့်အထကကာင်းမပ
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ချက်ြျားမြင့် အမခားထသာပါတီြျားလည်း ဆင်ဆာမြတ်
ထတာက်မခင်း ခံခဲ့ွသည်။၇

 ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွး ကာလအတေင်း ပပိုင်ြက်
ပါတီထွာက်ခံသူြျားအကကား အထသးစားအကကြ်းြက်ြှု 
မြစ်ွပ်ြျားလည်း မြစ်ခဲ့ပပီး အြျားစုြှာ NLD နှင့် USDP 
ပါတီထွာက်ခံသူြျားပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ွက် ပိုြို
မြင့်ြားထသာ်လည်း ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်းွှိ အမခားနိုင်ငံြျားနှင့်
နှိုင်းယှဉ်လှေင် ြဆိုးဝါးထသာအထနအွား တစ်ခုတေင် 
ဆက်လက်ွှိခဲ့သည်။၈ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါထကကာင့် 
အချ ို ့ထသာ အတိုက်အခံပါတီြျားအား ထွေးထကာက်ပေဲ
မပုလုပ်ြှုကို ထွှေ့ဆိုင်းွန် ထကကညာချက်ကို UEC ြှပယ်ချ
ပပီးထနာက်ြျားြကကာြီတေင် ြထပါက်ကေဲထသးသည့် လက်
ပစ်ဗုံးနှစ်လုံးအား ထနမပည်ထတာ် မပည်ထွာင်စုနယ်ထမြ 
ထွေးထကာက်ပေဲ ထကာ်ြွှင်အြေဲ့ခေဲ ဥက္ကဌ၏ ထနအိြ်တေင် 
ထတေ့ွှိခဲ့သည်။ လြ်းြထပါ်ြှ ခခံအတေင်းသို့ ဗုံးနှစ်လုံးစလုံး
အား ပစ်ခဲ့မခင်းမြစ်ပပီး ွ ိုကိစ္စအတေက် ြည်သူြှေတာ၀န်ယူ
မခင်းြျ ိုး ြွှိခဲ့ထပ။ ထွေးထကာက်ပေဲြတိုင်ြီ ၂ ွ က်အလိုတေင်
လည်း ပဲခူးတိုင်းထဒသကကီး ထွေးထကာက်ပေဲထကာ်ြွှင်အြေဲ့
ခေဲရုံးတေင် ထပါက်ကေဲထစထသာအွာ၀တ္ထု ထတေ့ွှိခဲ့သည်။ 
သို့ထသာ် ွိုမြစ်ွပ်ြျားတေင် ဒဏ်ွာွွှိသူထတာ့ြွှိခဲ့ထပ။ 

 တုိင်းွင်းသားမပည်နယ်ြျားတေင် အလားတူလက်
နက်ကိုင်အကကြ်းြက်ြှု မြစ်ွပ်ြျားလည်း မြစ်ပေားခဲ့ 
သည်။၉ ထအာက်တိုဘာလ ၂၇ ွက်ထန့တေင် အပစ်ခတ်
ွပ်စဲွားထသာ တိုင်းွင်းသား လက်နက်ကိုင် အြေဲ့
အစည်းတစ်ွပ်မြစ်သည့် သှေြ်းမပည်မပန်လည်ွူထွာင်
ထွးပါတီ (RCSS) ၏ တပ်ြျားြှ ွ ှြ်းမပည်နယ်ွှိ လင်းထခး
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ထွးြှူး ဦးထဆာင်ထသာအြေဲ့အား ြိုင်းပန် 
သို့ြဲရုံပစ္စည်းြျား သယ်ယူပို့ထဆာင်စဉ်အတေင်း ပစ်ခတ်
ခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ထွးြှူးနှင့် လက်ထွာက်တစ်ဦးတို့ြှာ 
ထသနတ်ဒဏ်ွာမြင့် ထဆးရုံတင်ခဲ့ွသည်။ အစိုးွနှင့် 
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ွပ်စဲထွးစာချုပ်တေင် လက်ြှတ်
ထွးွိုးခဲ့ထသာ RCSS ြှ ၎င်းတို့တပ်ြျားအထနမြင့်  ွ ိုလြ်း
အားအသုံးမပုွန် အြေဲ့ွံြှ ခေင့်မပုချက်ွွှိွားသည့် 
ကားကို ြှားယေင်းစော ပစ်ခတ်ခဲ့ထကကာင်း အတည်မပုခဲ့
သည်။ ွ ို့ထနာက် ၎င်း၏တပ်သားြျားကိုလည်း စည်းြျဉ်း
အွတင်းကကပ်စော အထွးယူသေားြည်ဟု RCSS ြှအခိုင်
အြာ ထမပာကကားသေားခဲ့သည်။၁၀

 အပစ်အခတ် ွပ်စဲွားမခင်းြွှိထသာ ထဒသြျား
တေင်အွူးသမြင့် နိုင်ငံထွးအထမခထနြျားြှာ တင်းြာ
လျက်ွှိခဲ့သည်။ ထွေးထကာက်ပေဲနှင့် ဆက်စပ်သည့် အလေန်
မပင်းွန်ထသာ အကကြ်းြက်ြှုမြစ်ွပ်တစ်ခုြှာ ထအာက်တုိ
ဘာ ၁၄ ွက်ထန့၌ ွခိုင်မပည်နယ် ထတာင်ကုတ်ွှိ ွက္ခိုင့်
အြျ ိုးသားအြေဲ့ချုပ်- ွ က္ခိုင့်တပ်ထတာ် (ULA-AA) ြှ NLD 
ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်း ၃ ဦးအား ၎င်းတို့ ြဲဆေယ်
စည်းရုံးထွး လုပ်ထဆာင်ထနစဉ်တေင် မပန်ထပးဆေဲခဲ့ထသာ 
မြစ်ွပ်မြစ်သည်။ ULA-AA ြှ မပန်ထပးဆေဲြှုအား ွှင်းလင်း
သည့် ွုတ်မပန်ချက်တစ်ခုတေင် “ွခိုင်မပည်သူွူွုနှင့် 
ွခိုင့်ထတာ်လှန်ထွး” အကျ ိုးအတေက် “ရိုးထမြာင့်ြှုြွှိသည့် 
NLD အြေဲ့ဝင်သုံးဦးအား ြလေဲြထွှာင်သာ ထခါ်ထဆာင်ခဲ့ွ
သည်” ဟုထမပာဆိုခဲ့သည်။၁၁  ဆက်လက်စုံစြ်းစစ်ထဆးွာ
တေင် NLD ဦးထဆာင်အစိုးွြှ “ပငိြ်းချြ်းထွးအတေက်
ထတာင်းဆိုြှုြျား မပုခဲ့မခင်းထကကာင့် ြတွားြြ်းဆီးွိန်း
သိြ်းခံွားွထသာ” “နိုင်ငံထွးသြားြျား၊ ထကျာင်းသား
ြျားနှင့် အမပစ်ြဲ့ မပည်သူြျားအား မပန်လွှတ်ထပးြည်” 
ဆိုလှေင် ၎င်းတို့ြှလည်း အဆိုပါ ၃ ဦးအား မပန်လွှတ် 
ထပးြည်ဟု ULA-AA ြှ ထမပာဆိုခဲ့သည်။၁၂ 

 ထနာက်ပိုင်းတေင် ULA-AA ြှ ဆက်လက်ွုတ်
မပန်သည့် ွုတ်မပန်ချက်ြျားတေင် ဓားစာခံြျားကို  
“ထကာင်းြေန်စော ွိန်းသိြ်းွားလျက်ွှိပပီး” ၎င်းတို့အား 
မပန်လည်လွှတ်ထပးွန် ဆန္ဒွှိထကကာင်း ွပ်ထလာင်း ထြာ်
မပခဲ့ကာ အမပန်အလှန်အထနမြင့် အစိုးွြှ ြြ်းဆီးွားသူ 
ြျားကိုမပန်လွှတ်ထပးွန် အတေက်လည်းထြာ်မပခဲ့သည်။ 
သို့ထသာ် တပ်ြထတာ်ြှ အပစ်ခတ်ွပ်စဲထွး စာချုပ်သတ်
ြှတ်ချက်ြျားြှ ွ ခိုင်နှင့် ချင်းမပည်နယ်တို့အား ွ ုတ်ပယ်
ွားမခင်းမြင့် ထွေးထကာက်ပေဲြျားွိတိုင် ULA-AA တပ်
ြျားနှင့် တိုက်ပေဲြျားဆက်လက်မြစ်ပေားခဲ့ပပီး မပည်နယ်
အတေင်းွှိ ထွှ့တန်းပြို့နယ်ြျားတေင် ြဲဆန္ဒထပးမခင်းအား 
ြျက်သိြ်းခဲ့ွသည်။ လေန်ခဲ့ထသာ ထလးနှစ်တာကာလ
အတေင်း ွခိုင်မပည်နယ်သည် နိုင်ငံတေင်း အကကီးြားဆုံး
ထသာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပေဲြျားနှင့် ထနွပ်စေန့်ခောွမခင်း
ြျားမြစ်ပေားခဲ့ပပီး ွခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ချင်း၊ ကြန်၊ နှင့် ပြို 
အစွှိသည့် လူြှုအသိုင်းအဝိုင်းြျားအားလုံး ွိခိုက်ခဲ့ကက
ကာတပ်ြထတာ်၏ နယ်ထမြွှင်းလင်းထွး လုပ်ထဆာင်
ချက်ြျားြှ လေတ်ထမြာက်ထစွန်အတေက် ဘဂဂလားထဒ့ွှ်
နိုင်ငံွှိ ဒုက္ခသည်စခန်းြျားသို့ ရိုဟင်ဂျာလူဦးထွအြျား
စုြှာ ွေက်ထမပးတိြ်းထွှာင်ခဲ့ွသည်။ (“ြဲဆန္ဒနယ်ြျား 
ြျက်သိြ်းမခင်း” တေင်ကကည့်ပါ)။၁၃ 



|| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲ - တိုင်းွင်းသားြျား အတေေ်မပန်လည် သုံးသပ်ွြည့်အချနိ် transnationaltransnationalinstitute6

 နိုင်ငံအနှံ့အမပား ထွေးထကာက်ပေဲထန့တေင်ြူ ထချာ
ထြေ့စော ပပီးထမြာက်ခဲ့ပပီး နိုင်ငံတကာြှ ထွေးထကာက်ပေဲ
ထစာင့်ကကည့် ထလ့လာသူြျားနှင့် သတင်းြီဒီယာြျားွံြှ 
အကကြ်းြက် မြစ်ွပ်ြျားအား သတင်းတင်မပခဲ့မခင်း ြွှိခဲ့
ထပ။ သို့ထသာ် ထွေးထကာက်ပေဲကျင်းပပပီးစီးပပီးထနာက်ပိုင်း
တေင်မပင်းွန်ထသာ အကကြ်းြက်လုပ်ွပ်တစ်ချ ို ့ ွှိခဲ့
သည်။ သိသာွင်ွှား မြစ်ွပ်တစ်ခုြှာ နို၀င်ဘာလ ၂၁ 
ွက်ထန့တေင် NLD ြှ အွက်လေတ်ထတာ်ထနွာအတေက် 
အြတ်အမြစ်ထွေးချယ်ခံခဲ့ွထသာ ွှြ်းမပည်နယ် ြဲဆန္ဒ
နယ်အြှတ် ၁ ြှ ဦးွိုက်ထဇာ်ြှာ ထကျာက်ြဲပြို့နယ် ပင်
တိန်ထကျးွောွှိ ၎င်း၏ထနအိြ်၌ အြည်ြသိ ထသနတ် 
သြားနှစ်ဦးြှ၀င်ထွာက် လုပ်ကကံသတ်မြတ်မခင်း ခံခဲ့ွ
သည်။ ထွေးထကာက်ပေဲထကာ်ြွှင်ြှ လုံခခုံထွးအထကကာင်း
မပချက်ထကကာင့် ွှြ်းထကျးွောအုပ်စု ၁၂ ွော တေင် ထွေး
ထကာက်ပေဲလုပ်ထဆာင်ွန် ြျက်သိြ်းပပီးထနာက် (ြဲအထွ
အတေက်ထပါင်း ၁၁၀၀၀၀ အနက်) ၅၄ ြဲအသာမြင့်
အနိုင်ွွှိခဲ့မခင်းမြစ်ပပီး  ဦးွိုက်ထဇာ်ြှာ လက်ွှိ SNLD 
ပါတီတေင် တာဝန်ွြ်းထဆာင်လျက်ွှိကာ လေတ်ထတာ်
အြတ်ထနွာွှိခဲ့မခင်း မြစ်သည်။ အကယ်၍ထွေးထကာက်ပေဲ
နယ်ထမြြျား ြျက်သိြ်းြှုြွှိခဲ့ပါက  အြျ ိုးသားထွး အြာခံ
ထနွာတေင် SNLD ပါတီြှာ လွှတ်ထတာ်အြတ်ထနွာ ွွှိ
လိြ့်ြည်ဆိုသည့် ထြှော်ြှန်းချက်ြှာ ခိုင်ြာထပသည်။ 

 သို့ထသာ် ွိုကဲ့သို့ထသာမြစ်စဉ်ြှာ နိုင်ငံထွး
အကကြ်းြက်ြှုအတေက် ပွြဆုံးမြစ်ွပ် ြဟုတ်ခဲ့ထပ။ 
လတ်တထလာနှစ်ြျားတေင် ထကျာက်ြဲ၌ နိုင်ငံထွးဆိုင်ွာ 
အကကြ်းြက်ြှုနှင့် ပဋိပက္ခြျား ကကုံထတေ့ွထလ့ွှိခဲ့သည်။၁၄

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလတေင် SNLD ပါတီအြေဲ့ဝင်ြျား
မြစ်ထသာ ထကျးွောထခါင်းထဆာင် ၃ ဦးြှာ ပြို့ွဲွှိ စား
ထသာက်ဆိုင်တစ်ခုတေင် ထသနတ်မြင့် ပစ်သတ်ခံခဲ့ွပပီး 
၂၀၁၈ ခုနှစ်တေင် ွင်ွှားထသာ သံဃာတစ်ပါးနှင့် မြန်ြာ
စစ်တပ်ြှ အကကီးကဲထဟာင်းတစ်ဦးလည်း အလားတူပစ်
ခတ်ခံခဲ့ွသည်။၁၅ ယခုနှစ်အတေင်း တပ်ြထတာ်စစ်သား
ြျားြှ အွပ်သားတစ်ဦးပစ်သတ်ခဲ့ပပီး ွောသားတစ်ဦး 
ဒဏ်ွာ ွ ွှိထအာင်လုပ်ခဲ့ထသာထကကာင့် ထဒသတေင်းထနွိုင်
သူဦးထွ ၁၀၀၀၀ ခန့်ြှာ လြ်းထပါ်တေင် ချတီက် ဆန္ဒ
မပခဲ့ကကသည်။၁၆ ွို့ထနာက် နို၀င်ဘာလ ထွေးထကာက်ပေဲ
အပပီးတေင် ထကျာက်ြဲပြို့နယ် ထွေးထကာက်ပေဲ ထကာ်ြွှင်
အြေဲ့ခေဲ ဥက္ကဌ (NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ် မပည်သူ့လွှတ်
ထတာ် ဒုဥက္ကဌ၏ အကိုထတာ်စပ်သူ) ြှာ နို၀င်ဘာလ ၁၄ 

ွက်ထန့တေင် ထသနတ်သြားြျားြှ ပစ်ခတ်ခဲ့ပပီး ွိခိုက်ြှု
ြွှိ လေတ်ထမြာက်ခဲ့သည်။

 ယထန့အချနိ်အွိ ဦးွိုက်ထဇာ်အား လုပ်ကကံ
သတ်မြတ်ြှုအတေက် ြည်သူတစ်ဦးတစ်ထယာက်ြှေ ြြ်း
ဆီးခံွမခင်း ြွှိသည့်အမပင် ြည့်သည့်အြေဲကြှ တာဝန်
ယူထမြွှင်းထပးမခင်း ြွှိထပ။ ဆက်လက်မြစ်ပေား ထနထသာ 
အကကြ်းြက်ြှုြျားသည် ထမြွှင်းနိုင်ြှုြွှိထသာ တိုင်းမပည်
၏ပဋိပက္ခကို ဝြ်းနည်းြေယ် သတိထပးထနြှုအမြစ် ယထန့
နိုင်ငံတေင်း ထဒသအနှံ့အမပား၌ တည်ွှိလျက်ွှိသည်။ တိုင်း
ွင်းသားလူြျ ိုးစု နယ်ထမြြျားြှာလည်း မြှင့်ြားစောစစ်
အုပ်ချုပ်ြှု ဆက်လက်ခံွဆဲွှိသည်။၁၇

ြဲဆန္ဒနယ်ြျား ြျက်သိြ်းမခင်း ြဲဆန္ဒနယ်ြျား ြျက်သိြ်းမခင်း 

 ထအာက်တိုဘာလ ၁၆ ွက်ထန့တေင် UEC ြှ လုံ
ခခုံထွး အထကကာင်းမပချက်ြျားထကကာင့် ထွေးထကာက်ပေဲမပု
လုပ်နိုင်မခင်းြွှိသည့် ထနွာြျားကို ွုတ်မပန်ခဲ့သည်။၁၈ 
ွုတ်မပန်ချက်ွဲတေင် ကချင်၊ ကွင်၊ ြေန်၊ ွခိုင်၊ ွှြ်း
မပည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းထဒသကကီးတို့ွှိ အချ ို ့ထနွာြျား 
ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထအာက်တိုဘာလ ၂၇ ွက်ထန့တေင် ထွေး
ထကာက်ပေဲထကာ်ြွှင်ြှ အထစာပိုင်းတေင် ြျက်သိြ်းွား
ထသာအချ ို ့ထဒသြျားအား မပနလ်ညပ်ယြ်ျကထ်ကကာင်း နငှ့ ်
ချင်းမပည်နယ်ထတာင်ပိုင်း ပလက်ဝပြို့နယ်ွှိ ြဲဆန္ဒနယ်
ွပ်တိုးြျက်သိြ်းမခင်းြျားပါထသာ ထနာက်ွပ်ွုတ်မပန်
ချက်သုံးထစာင် အားွုတ်မပန်ခဲ့သည်။၁၉ အချ ို ့ထနွာြျား 
တေင် ြဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုလုံးအား ြျက်သိြ်းပပီး အချ ို ့ထဒသ
ြျားတေင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ြျက်သိြ်းခဲ့သည်။ ွုတ်
မပန်ချက်စာြျားအွ ြဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုလုံး ြျက်သိြ်းခံွ
ထသာထဒသြျားြှာ - 

•  ွ ှြ်းမပည်နယ်ွှိပြို့နယ် ထမခာက်ခု (ပန်ဆန်း၊ နားြန်း၊ 
 ြိုင်းထြာ၊ ပန်ဝိုင်၊ ြိုင်းလား၊ ြိုင်းကိုင်)

 o ထအာက်လွှတ်ထတာ် (မပည်သူ့လွှတ်ထတာ်) 
   ၆ ထနွာအတေက် ြဲဆန္ဒနယ်ြျား၊ 
 o ွှြ်းမပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ၁၂ ထနွာအတေက် 
   ြဲဆန္ဒနယ်ြျား၊
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• ွခိုင်မပည်နယ်ွှိ ပြို့နယ် ကိုး ခု (ထပါက်ထတာ၊ ပုဏ္ဏား
ကျွန်း၊ ွထသ့ထတာင်၊ ဘူးသီးထတာင်၊ ထြာင်ထတာ၊ 
ထကျာက်ထတာ်၊ ြင်းမပား၊ ထမြပုံ၊ ထမြာက်ဦး)

 o အွက်လွှတ်ထတာ် (မပည်ထွာင်စုလွှတ်ထတာ်) 
   ၇ ထနွာအတေက် ြဲဆန္ဒနယ်ြျား
 o ထအာက်လွှတ်ထတာ် ၉ ထနွာအတေက် ြဲဆန္ဒနယ်
   ြျား
 o ွခိုင်မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ၁၈ ထနွာအတေက် 
   ြဲဆန္ဒနယ်ြျား

• ွပ်ြံ၍ ွခိုင်မပည်နယ်လွှတ်ထတာ်အတေက် ြဲဆန္ဒ
 နယ် ၂ ခု ( အြ်း-၂ ထနွာ နှင့် ထတာင်ကုတ်-၁ ထနွာ) 
 တို့မြစ်သည်။

 ဤထကကညာချက်ြျားအွ ြျက်သိြ်းခံွထသာ 
ြဲဆန္ဒနယ်ြျားြှာ အွက်လွှတ်ထတာ် အြတ်ထနွာ ၇ 
ထနွာ၊ ထအာက်လွှတ်ထတာ်ြှ ၁၅ ထနွာ၊ ွခိုင်မပည်နယ် 
လွှတ်ထတာ်အတေက်ြှ ထနွာ ၂၀ နှင့်  ွှြ်းမပည်နယ်
လွှတ်ထတာ်အတေက် ၁၂ ထနွာ စုစုထပါင်း ၅၄ ထနွာမြစ်
ပပီး နိုဝင်ဘာလတေင် ကျင်းပထသာ ထွေးထကာက်ပေဲ၌ ွို
ထဒသြျားတေင် ြဲထပးနိုင်မခင်းြွှိခဲ့ထပ (ဇယား ၁ တေင်ထလ့
လာနိုင်ပါသည်)။ ချင်း၊ ကချင်၊ ကွင်၊ ြေန်၊ ွခိုင်နှင့် ွှြ်း
မပည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းထဒသကကီးတို့တေင် ၄၁ ပြို့နယ်ွှိ 
ထကျးွောအုပ်စုြျားနှင့် ွပ်ကေက်ထပါင်း ၆၆၅ ခု ၏ ြဲဆန္ဒ
နယ်ြျား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြှာလည်း ြျက်သိြ်းခံခဲ့ွ
သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ြျက်သိြ်းခံွထသာ ြဲဆန္ဒနယ် 
ထနွာြျားွှိ ြဲဆန္ဒွှင် မပည်သူြျားြှာ ြဲထပးခေင့်ွွှိြည်
ြဟုတ်ထသာ်လည်း အမခားထသာ ြဲဆန္ဒနယ်ထနွာြျားွှိ 
ြဲဆန္ဒွှင် မပည်သူတို့ြှ ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်းအား ဆက်
လက်ြဲထပးနိုင်ထပသည်။ 

 ြဲထပးနိုင်မခင်းြွှိသူ အထွအတေက်အား ကိန်း
ဂဏန်းအတိအကျမြင့် ထြာ်မပွန်ြှာခက်ခဲလှသည်။ မပည်သူ
အြျားစုြှာလည်း မပည်တေင်းစစ်ထဘးထွှာင်ထနွလျက်
ွှိသည် (“အဘယ့်ထကကာင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား ပိုြို
ထကာင်းြေန်စော ြလုပ်ထဆာင်နိုင်ခဲ့သလဲ” တေင် ကကည့်ပါ)။ 
သို့ွာတေင် ခန့်ြှန်းတေက်ချက်ြှုြျားအွ ြဲဆန္ဒနယ်ြျား
ြျက်သိြ်းြှုထကကာင့် ြဲထပးခေင့်ွှိသူ စုစုထပါင်း ၁.၅ သန်း
ခန့်ြှာ ြဲထပးခေင့်ြွွိှခ့ဲကကဘဲ ွ ိထုဒသြျားြှာ တုိင်းွင်းသား

လူြျ ိုးပါတီြျား ြဲအြျားဆုံးွွိှွန် ခန့်ြှန်းွားခဲ့ထသာ 
ထဒသြျားလည်းမြစ်သည်။ ွိုကဲ့သို့ ပယ်ြျက်မခင်းြျား
တေင်ရိုဟင်ဂျာလူြျ ိုးစုြျားလည်း ပါဝင်ပပီး ၎င်းတို့အြျား
စုြှာ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲကတည်း
ကြဲထပးခေင့်အား ပိတ်ပင်ခံွမခင်းနှင့် ထွေးထကာက်ပေဲစာ
ွင်းြှ ပယ်ြျက်မခင်းတို့ကို ခံခဲ့ွသည်။၂၀ လက်ွှိတေင် 
ရိုဟင်ဂျာ လူဦးထွ ၁ သန်းထကျာ်ြှာ ၎င်းတို့ထနအိြ်ြျား
ြှွေက်ထမပးတိြ်းထွှာင်ထနွပပီး ဘဂဂလားထဒ့ွှ်နိုင်ငံနှင့် 
အမခား တိုင်းမပည်ြျားတေင် ဒုက္ခသည်ြျားအထနနှင့်လည်း
ထကာင်း (သို့ြဟုတ်) ွခိုင်မပည်နယ်ွှိ မပန်လည်ထနွာ
ချွားထွး စခန်းြျားတေင်လည်းထကာင်း တိြ်းထွှာင်ထန
ွိုင်ကကသည်။ 

 ြဲဆန္ဒနယ် အြျားအမပား ြျက်သိြ်းမခင်း
ကဲ့သို့ထသာ ဆုံးမြတ်ချက်ြျားချခဲ့မခင်းြှာ အမငင်းပေားြေယ်
ွာမြစ်ပပီး အွူးသမြင့် တိုင်းွင်းသားနိုင်ငံထွးပါတီြျား
အထနမြင့် ြထကျနပ်ြှုြျားွှိခဲ့သည်။၂၁ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လေတ်
လပ်ထွးွချနိ်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငံတေင် ကျင်းပခဲ့ထသာထွေး
ထကာက်ပေဲြျားတေင် ယင်းကဲ့သို့ ြျက်သိြ်းမခင်းြျားြှာ 
အမြစ်တေယ်ထနထသာ ကိစ္စွပ်တစ်ခုမြစ်သည်။ ြတည်ပငိြ်
ြှုနှင့် ပဋိပက္ခြျား မြစ်ထနထသာထကကာင့် ြဲဆန္ဒနယ်ြျား 
ြျက်သိြ်းမခင်းြှာ အံ့ဩစွာြွှိထပ။ သို့ထသာ် ွိုကဲ့သို့ 
ြဲဆန္ဒနယ်ြျားြျက်သိြ်းွန် ဆုံးမြတ်ချက်ချြှု မြစ်စဉ်ြှာ 
ပေင့်လင်းမြင်သာြှု ြွှိထသာထကကာင့် နိုင်ငံထွးဆိုင်ွာ 
ဘက်လိုက်ြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထြးခေန်းြျား ထြးစွာ 
မြစ်လာသည်။၂၂ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲြျား
ကဲ့သို့ UEC အထနမြင့် ၎င်း၏ထကကမငာချက်ြျား ြွုတ်ြီ 
ကကိုတင်ထဆေးထနေး တိုင်ပင်ြှုြျား ထဆာင်ွေက်ခဲ့မခင်းြွှိ
သလို ြည်သည့်အထသးစိတ် အထကကာင်းမပချက်ြဆိုထြာ်
မပခဲ့မခင်း ြွှိခဲ့ထပ။ အမငင်းပေားြှုြျား အွှိန်အဟုန်မြင့်လာ
ထသာအခါ ယခုနှစ်ြဲဆန္ဒနယ်အြျားအမပား ြျက်သိြ်းြှု 
ြျားအတေက် NLD ဦးထဆာင်ထသာ အစိုးွနှင့် တပ်ြထတာ် 
တို့ြှာ တစ်ဦးအထပါ်တစ်ဦး မပစ်တင်ရှုံ့ချြှုြျား မပုခဲ့ကက
သည်။၂၃

 ွို့မပင် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ထွေးထကာက်ပေဲ ြဲဆန္ဒနယ်
ြျားြျက်သိြ်းထသာ အထွအတေက်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
NLD ပါတီ အနိုင်ွခဲ့စဉ်ကွက် ပိုြိုြျားမပားခဲ့သည်။၂၄ 
အစိုးွနှင့် တိုင်းွင်းသားလက်နက်ကိုင်အြေဲ့ြျား အကကား 
ငါးနှစ်ကကာ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ွပ်စဲထွး ညှိနှိုင်း
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ြှုြျား မပုလုပ်ပပီးထနာက် ြဲဆန္ဒနယ်ြျားအား ဤကဲ့သို့ 
အတိုင်းအတာ ပြာဏတစ်ခုအွိ ြျက်သိြ်းခဲ့မခင်းြှာ 
ထွေးထကာက်ပေဲ ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာသူတို့အတေက် အံ့ဩ
စွာတစ်ခု မြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ထွေးထကာက်ပေဲ
ကာလအတေင်း ြျက်သိြ်းခံ ြဲဆန္ဒနယ်ြျားအားလုံးတေင် 
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခြျား မြစ်ပေားထနမခင်းြဟုတ်ထပ။ 
အချ ို ့ထသာ ြျက်သိြ်းခံထနွာတို့ြှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်
အခတ်ွပ်စဲထွး စာချုပ်တေင် လက်ြှတ်ထွးွိုး ွ ားထသာ
အြေဲ့ြျားြှ စီြံအုပ်ချုပ်ထနထသာ ထဒသြျား ပါဝင်ခဲ့
သည်။၂၅

 ွုိက့ဲသ့ုိအြျားအမပား ြျက်သိြ်းခံ မွခင်းအထကကာင်း
အွင်းြှာ တစ်ခုတည်းဆိုသည်ွက် ပိုြိုရှုပ်ထွေး ထသာ 
အထကကာင်းမပချက်ထပါင်းြျားစော ွ ှိဟန်ထပါ်ခဲ့သည်။ ဥပြာ
အထနမြင့် ွှြ်းမပည်နယ်တေင် ထဒသတေင်း အင်အားအကကီး
ဆုံးတိုင်းွင်းသားလက်နက်ကိုင် အြေဲ့အစည်းတစ်ခု မြစ်
ထသာအပစ်အခတ် ွပ်စဲွားသည့် ဝမပည်ထသေးစည်း
ညီညေတ်ထွးပါတီ (UWSP) ြှွိန်းချုပ်ွားထသာ ပြို့
နယ် ၄ ပြို့နယ်ွှိ ြဲစာွင်းြျားမပင်ဆင်ွန် သို့ြဟုတ် 
ထွေးထကာက်ပေဲ ကျင်းပွန်အတေက် အစိုးွအထနမြင့် ဝင်
ထွာက်လုပ်ထဆာင်ွန် အခေင့်အထွးြွှိခဲ့ထပ။ UWSP ပါတီ
သည်တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ွပ်စဲထွး စာချုပ်တေင် 
လက်ြှတ်ထွးွိုးွားမခင်း ြွှိထသာ်လည်း ၁၉၈၉ ခုနှစ်
ြှစတင်ကာ အစိုးွနှင့် အပစ်အခတ်ွပ်စဲထွး မပုလုပ်
ွားသည်။ UWSP ပါတီအထနမြင့်လည်း တစ်ပါတီစနစ်
အားကျင့်သုံးပပီး ထွေးထကာက်ပေဲြျား ကျင်းပြှုကို ခေင့်ြမပု
ထပ။ ွို့ထကကာင့် ထွေးထကာက်ပေဲဆက်လက်ကျင်းပခဲ့လှေင်
ထတာင် UWSP ပါတီ အုပ်ချုပ်ထသာ ထဒသြျားတေင်မပင်ပ
ြှနိုင်ငံထွးပါတီြျားအထနမြင့် ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးြျားဝင်
ထွာက် လုပ်ထဆာင်နိုင်ြေယ်ြွှိထပ။၂၆ 

 သို့ထသာ် အမခားထသာ ြျက်သိြ်းခံြဲဆန္ဒနယ်ြျား
တေင်လတ်တထလာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပေဲြျား မြစ်ပေား
ထနသည်ကို ြထတေ့ွှိွထပ။ ဥပြာအထနမြင့် ွခိုင်မပည်
နယ်ထပါက်ထတာနှင့် ထတာင်ကုတ်တို့တေင် လက်နက်ကိုင်
ပဋိပက္ခြျား မြစ်ပေားမခင်းြွှိဘဲ ထြာင်ထတာတေင် အနည်း
ငယ်သာ မြစ်ပေားလျက်ွှိသည်။ နိုင်ငံထွးတင်းြာြှုထွချနိ်
မြင့်ထနချနိ်အတေင်း ွိုသို့ထသာထနွာြျားတေင် ြျက်သိြ်း
မခင်းသည် အွူးသမြင့် အမငင်းပေားြေယ်ွာကိစ္စြျားကို 
မြစ်ထပါ်ထစသည်။၂၇ အပစ်အခတ်ြျား ြွှိထသာ်လည်း 

ွိုထနွာြျားတေင် ွဲနှင့် ထွေးထကာက်ပေဲဆိုင်ွာ ဝန်ွြ်း
ြျားလေတ်လပ်စော သေားလာလှုပ်ွှားွန် သို့ြဟုတ် ကိုယ်
စားလှယ်ထလာင်းြျားအထနမြင့် ြဲဆေယ်စည်းရုံးြှုြျား မပု
လုပ်ွန် အတေက် လုံခခုံသည်ဟု ြဆိုနိုင်ထပ။  ွခိုင်မပည်
နယ်နှင့် ချင်းမပည်နယ်ဆက်စပ်ထနထသာ ထဒသြျားြှာ 
လေန်ခဲ့ထသာ ၂ နှစ်တာ ကာလအတေင်း တပ်ြထတာ်နှင့် 
ULA-AA တို့အကကား လက်နက်ကိုင်တိုက်ပေဲြျား မြစ်ပေားခဲ့
ပပီး ကကိုတင်ြခန့်ြှန်းနိုင်ထသာ စစ်ြက်ဇုန်တစ်ခု မြစ်လာ
ခဲ့သည်။ တိုက်ပေဲြျားထကကာင့်  မပည်သူ ၂၂၀၀၀ ခန့် စစ်ထဘး
ထွှာင်ခဲ့ွကာ ၂၈၉ ထယာက်ထသဆုံးခဲ့သည်။၂၈

 တပ်ြထတာ်၏ လူ့အခေင့်အထွး ချ ိုးထြာက်ြှုြျား 
သာြက ပခိြ်းထမခာက်ြှုမြစ်ွပ်ြျားနှင့် ULA-AA ြှ ွဲနှင့်
အစိုးွအွာွှိြျားအား ပစ်ြှတ်ွားသတ်မြတ်မခင်းသကဲ့
သို့မြစ်ွပ်ြျားကို အစီွင်ခံစာြျားြှတဆင့် အကကြ်းြက်
ြှု၏ စိုးွိြ်ြေယ်အန္တွာယ်ြျားအား ြီးထြာင်းွိုးမပခဲ့
သည်။  ထအာက်တိုဘာလလယ်တေင် NLD ကိုယ်စားလှယ်
အြတ်ထလာင်း ၃ ဦးအား ULA-AA ြှမပန်ထပးဆေဲခဲ့ပပီး 
ွိုမြစ်ွပ်ြှာ လုံခခုံထွးအတေက် စိုးွိြ်ပူပန်ြှုြျားကို ွ ပ်ြံ 
မြှင့်တတ်ထစခဲ့သည် (“ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးကာလ နှင့် ထွေး
ထကာက်ပေဲြျား” တေင် ကကည့်ပါ)။၂၉ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ြျား 
ဘဂဂလားထဒ့ွှ်သို့ အစုအခပုံလိုက် ွေက်ခောသေားြှုအား
ကကည့်လှေင် ွခိုင်မပည်နယ်၌ မြစ်နိုင်ြေယ် စစ်ဘက်ဆိုင်ွာ
ွာဇဝတ်ြှုြျားအပါအဝင် စနစ်တကျ လူ့အခေင့်အထွး 
ချ ိုးထြာက်ြှု ပုံစံြျားထကကာင့် ဟိတ်ဂ်ပြို့ထတာ်ွှိ နိုင်ငံ
တကာွာဇဝတ်ခုံရုံးနှင့် နိုင်ငံတကာတွားရုံးတို့ြှ ပါဝင်
လာခဲ့ပပီး လူ့အခေင့်အထွး ချ ိုးထြာက်ြှုစုံစြ်းစစ်ထဆးထွး
ဆိုင်ွာကိစ္စွပ် မြစ်လာခဲ့သည်။ 

 ဤထနာက်ခံအထကကာင်းအွင်းြျားထကကာင့် UEC 
ြှထတေ့ဆုံထဆေးထနေးပေဲြျားကို ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် မပုလုပ်
ပပီးအထသးစိတ်ကျကျ၊ ပေင့်လင်းမြင်သာြှုြျား နှင့်တကေ 
ွှင်းလင်းချက်ြျား ထပးနိုင်ြှသာလှေင် ြဲဆန္ဒနယ်ြျားကို 
ြျက်သိြ်းွမခင်း အထကကာင်းမပချက်ြျားကို ခိုင်လုံစောမပသ
နိုင်ပါလိြ့်ြည် မြစ်သည်။ သို့ထသာ် တိကျြှုြွှိမခင်းနှင့် 
ြဲဆန္ဒနယ်ြျား ထွေးချယ်ွာတေင် NLD ပါတီ ထွာက်ခံြှုကို 
ြျက်နှာသာထပးြှုြျား ွ ှိထသာထကကာင့် နိုင်ငံထွးအွ ြထကျ
ြနပ်ြှုြျားနှင့် အြျ ိုးသားထွးတေင် ပါဝင်တက်ကကလုပ်ွှား 
သူြျားကို အြျက်ထဒါသမြစ်ထစခဲ့သည်။ ွခိုင်မပည်နယ်
တေင်ြျက်သိြ်းခဲ့ထသာ ြဲဆန္ဒနယ် ြျားအားလုံးြှာ ထပါ်
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လေင်ွင်ွှားထသာ ွခိုင်ပါတီတစ်ခုမြစ်သည့် ွခိုင်အြျ ိုး
သားပါတီအထနမြင့် ြဲအြျားဆုံး အနိုင်ွွှိွန် ထြှော်လင့်
ွားခဲ့သည့် နယ်ထမြြျားမြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေး
ထကာက်ပေဲတေင် ွ ခိုင်အြျ ိုးသားပါတီြှာ မပည်နယ်၌ လွှတ်
ထတာ်အြတ်ထနွာအြျားဆုံး အနိုင်ွွှိခဲ့သည်။ 

 ြဲဆန္ဒနယ် ထွေးချယ်ြျက်သိြ်းမခင်းနှင့် ပတ်သက်
၍အထပါ်လေင်ဆုံးထသာ ဥပြာထပးွလှေင် ွခိုင်မပည်နယ် 
နှင့်ွိစပ်လျက်ွှိထသာ ချင်းမပည်နယ် ပလက်ဝပြို့နယ်
တေင်ြဲထပးခေင့်အား ခေင့်မပုွန် ဆံုးမြတ်ချက်ွိှခ့ဲသည်။ ကနဦး
တေင် UEC ြှ ပလက်ဝပြို့နယ်၌ ြဲထပးခေင့်ြျက်သိြ်းမခင်း
အားအသိထပး ထကကညာမခင်းြွိှခဲ့ထပ။ အမငင်းပေားြှုြျား 
မြစ်ထပါ်လာသည့်ထနာက်ပုိင်းတေင် ထ ေွးထကာက်ပေထဲကာ်ြွှင်
ြှထကျးလက်ထဒသ အထတာ်ြျားြျားတေင် ြဲထပးခေင့် ရုပ်
သိြ်းလိုက်ထသာ်လည်း ပြို့နှစ်ပြို့တေင်ြူ ြဲထပးပိုင်ခေင့်အား 
ဆက်လက်ခေင့်မပုခဲ့သည်။ သို့ထသာ် ွခိုင်မပည်နယ်ွှိ ပြို့
နယ် ၉ ပြို့နယ်တေင် ြဲထပးနိုင်ွန် လုံး၀ြမြစ်နိုင်ထသာ 
အထမခအထန၌ အဘယ်ထကကာင့် UEC ြှ ပလက်ဝွှိ အချ ို ့
ထသာနယ်ထမြြျားအား ြဲထပးနိုင်ခေင့်မပုထကကာင်း စဉ်းစား
ခဲ့သည်ကို နားလည်ွန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ လေန်ခဲ့ထသာ နှစ်နှစ်
တာအတေင်း တုိက်ပေြဲျား ဆက်တုိက်မြစ်ထသာထကကာင့်သေား
လာွခက်ခဲပပီး အန္တွာယ်ွှိထသာ ထနွာအမြစ် ပလက်ဝ
ပြို့နယ်ြှာ ပဋိပက္ခသက်ထွာက်ြှု အြျားဆုံးခံခဲ့ွသည်။ 
ပလက်ဝထဒသအတေက် NLD ပါတီအထနမြင့် အြတ်ထနွာ 
၅ ထနွာွွှိွန် ထသချာထနထသာ်လည်း ွခိုင်မပည်နယ်
တေင်ွခိုင်အြျ ိုးသားပါတီြှ ကိုယ်စားမပုထသာ ြျက်သိြ်း
ခဲ့သည့် ြည်သည့်ပြို့နယ်ြှာြှေ နိုင်ထချြွှိထသာထကကာင့် 
UEC ၏ြျက်နှာသာထပးဘက်လိုက်ြှုြှာ  သိသာွင်ွှား
ခဲ့ပပီး ထဝြန်ထွာက်မပြှုြျား ွှိခဲ့သည်။  

 ြဲဆန္ဒနယ်ထမြြျား ြျက်သိြ်းမခင်းကိစ္စြှာ ြပပီး
ဆုံးထသးထပ။ ထွေးထကာက်ပေဲပပီးထနာက် ြထြှော်လင့်ထသာ 
အချ ိုးအထကေ့တစ်ခုြှာ အစိုးွအထနမြင့် ြဲထပးြှုြျက်သိြ်း
ွားထသာ ပြို့နယ်ြျား၌ ဒီဇင်ဘာလကုန် ပိုင်းတေင် 
ထွေးထကာက်ပေဲ ကျင်းပမပုလုပ်ထပးွန် ULA-AA ၏ထတာင်း
ဆိုချက်ကို တပ်ြထတာ်ြှ လက်ခံကကိုဆိုထကကာင်း ထကကညာ
ချက်တစ်ထစာင်ွုတ်မပန်ခဲ့သည်။၃၀ ဤကဲ့သို့ ပံ့ပိုးထသာ 
အမပန်အလှန်စာြျားထကကာင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ွာ တင်းြာြှု
ြျား စတင်ထလျာ့ကျခဲ့သည်။ ပွြဦးဆုံး ပငိြ်းချြ်းထွး 
ထမခလှြ်းြျား စတင်လာနိုင်ြေယ်မြစ်ခဲ့သည်။ ကနဦးတေင် 

ကကားမြတ်ထွးထကာက်ပေဲြျားကို ြလေဲြထွှာင်သာ လုပ်
ထဆာင်ထပးနုိင်ထချြှာ အနည်းငယ်သာွိှခ့ဲသည်။ ွုိထကကာင့် 
မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားမပန်လည် သင့်မြတ်ထွးအတေက် 
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အွူးသံတြန် ရိုဟီစာစာကာဝါြှ ထွေး
ထကာက်ပေဲြျား ပပီးထမြာက်ြှုအတေက် ပံ့ပိုးွန် အစိုးွနှင့် 
ULA-AA အြေဲ့ြျားကကား နှိုးထဆာ်ထစ့စပ်ခဲ့ပပီးထနာက် UEC 
အထနမြင့် စိတ်ဝင်စားြှု နည်းပါးမခင်းထကကာင့် ၎င်း၏စိတ်
ပျက်ြှုြျားကို ထြာ်မပခဲ့သည်။၃၁ သို့ထသာ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅
ွက်ထန့တေင် ကျထွာက်ထသာ ွခိုင်မပည်နယ်ထန့တေင် 
မပည်ထွာင်စုသြ္မတဦးဝင်းမြင့်ြှ ကကားမြတ်ထွေးထကာက်
ပေဲြျားအား အမြန်ဆုံးလုပ်ထဆာင်နိုင်ွန် ထြှော်လင့်
ထကကာင်းကို ၎င်း၏ြိန့်ခေန်းတေင် ွ ည့်သေင်းထမပာကကား သေား
ခဲ့သည်။၃၂ လာြည့်လြျားတေင် ွ ခိုင်မပည်နယ်ွှိ တိုင်းွင်း
သားြျား တိုးတက်ထွးြှာ နိုင်ငံတေင်း နိုင်ငံထွးလားွာ
ြျားကို အဓိကတိုင်းတာနိုင်ြည့် အွာတစ်ခုမြစ်လာ 
နိုင်ြေယ်ွှိသည်။ 

 ဤကဲ့သို့ ထဒသအလိုက်ထွေးချယ်ပပီး “တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်း” သာ ြဲထပးခေင့်ရုပ်သိြ်းြှုြျားကို နိုင်ငံ၏ အမခား
ထဒသြျားတေင် လည်းထတေ့ွှိွသည်။ တိုင်းွင်းသားပါတီ
ြျား၏ ထဝြန်ထွာက်မပြှုြျားအကကား ြဲထပးခေင့်ြျားကို  
ကချင်မပည်နယ်တေင် ၁၁ ပြို့နယ်၊ ကွင်မပည်နယ်တေင် 
၆ ပြို့နယ်၊ ွှြ်းမပည်နယ်တေင် ၁၇ ပြို့နယ်၊ ြေန်မပည်နယ် 
၁ ပြို့နယ်၊နှင့် ပဲခူးတိုင်းထဒသကကီးတေင် ၂ ပြို့နယ် တို့
တေင်လည်း ရုပ်သိြ်းခဲ့သည်။၃၃ ွို ပြို့နယ်ြျားအားလုံးြှာ 
တိုင်းွင်းသားလက်နက်ကိုင် အြေဲ့အစည်းြျားစီြံ ွိန်း
ချုပ် ွ ားထသာ နယ်နြိတ်ြျားမြစ်ထသာ်လည်း အြျားစု
ြှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ြှ စတင်၍ အစိုးွနှင့် အပစ်အခတ်ွပ်စဲ
ွားပပီး အချ ို ့ြှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ြတိုင်ြီကပင်မြစ်သည်။၃၄ 
ကချင်မပည်နယ်တေင် ကချင်လေတ်လပ်ထွးအြေဲ့ချုပ် (KIO) 
ြှလည်း အစိုးွမြင့်  ၂၀၁၃ ခုနှစ်ြှ စတင်၍ “စစ်မပုြှုြျား 
ထလှော့ချမခင်း” သထဘာတူညီချက် ွှိခဲ့သည်။ 

 ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ အထွးထပါ်မြစ်လာထသာ်
လည်းတစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ွပ်စဲထွး စာချုပ်တေင် 
လက်ြှတ်ထွးွိုးွားထသာ KNU နှင့် RCSS  စီြံအုပ်ချုပ်
ထသာ နယ်နိြိတ်ြျားအတေင်းသို့  ကျုးထကျာ်ဝင်ထွာက်ြှု
ြျားအပါအဝင်  နှစ်လယ်ပိုင်းတေင် တပ်ြထတာ်၏ စစ်ဆင်
ထွးြျားြှာ ဆက်လက်မြစ်ထပါ်ခဲ့သည်။ “ထဒသခံတိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုးြျား”၏ ယုံကကည်ြှုြှာ “ပငိြ်းချြ်းထွးမြစ်စဉ်
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ထပါ်တေင် ထြှးြှိန်လာခဲ့ထကကာင်း” KNU ြှ သတိထပးခဲ့
သည်။၃၅ အလားတူ ထဝြန်ြှုြျားကို ချင်း၊ ကချင်၊ ြေန် နှင့် 
ွှြ်းမပည်နယ်သာြက ပဲခူးတိုင်းထဒသကကီးွှိ ပါတီြျားြှ 
ွတုထ်ြာထ်မပာဆိခုဲက့ကသည။်၃၆ ထလးကကြိထ်မြာက ်၂၁ ွ ာစ ု
ပင်လုံညီလာခံကို ထနမပည်ထတာ်တေင် ကသဂုတ်လ၌ ကကပ်
တည်းထနသည့် အထမခအထနြျားွဲတေင် ကျင်းပခဲ့သည်။ 

သို့ထသာ် NCA မြစ်ထစ၊ ၂၁ ွာစုပင်လုံမြစ်ထစ နှစ်ခုလုံး
ြှာ UEC နှင့် တပ်ြထတာ်တို့အတေက် လုံခခုံထွးအထမခ
အထနနှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့၏ အမြင်ြျားကို  ထမပာင်း
လဲနိုင်ြေယ်ြွှိခဲ့ဘဲ ြျားစောထသာ ပြို့နယ်ြျားနှင့် ထကျးွော
အုပ်စုြျားတေင် ြဲထပးခေင့်ကို ြျက်သိြ်းခဲ့သည်။ 

ပုံစံကေက် - ၁ ထွေးထကာက်ပေဲ ြျက်သိြ်းခဲ့ထသာ ြဲဆန္ဒနယ်ြျားပုံစံကေက် - ၁ ထွေးထကာက်ပေဲ ြျက်သိြ်းခဲ့ထသာ ြဲဆန္ဒနယ်ြျား

 ထအာက်ပါထြာ်မပပါဇယားတေင် ထွေးထကာက်ပေဲထကာ်ြွှင်ြှ ြဲထပးခေင့်အားလုံး၀ြျက်သိြ်းခဲ့သည့် ြဲဆန္ဒ
နယ်ြျားအားလုံးကို ထြာ်မပွားသည်။ လုံခခုံထွးအထမခအထနြျား ထကာင်းြေန်တိုးတက်လာသည်ဟု UEC ြှ 
ဆုံးမြတ်ပပီးလှေင် အနာဂတ်တေင် ွိုလစ်လပ်ထနထသာ ကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျားအားမြည့်ွန် ကကားမြတ်
ထွေးထကာက်ပေဲြျားကို လုပ်ထဆာင်နိုင်ြည်မြစ်သည်။

ြဲဆန္ဒနယ်ြျားြဲဆန္ဒနယ်ြျား လွှတ်ထတာ်လွှတ်ထတာ် တာဝန်ွြ်းထဆာင်ထနဆဲတာဝန်ွြ်းထဆာင်ထနဆဲ

ွခိုင် မပည်နယ် ွခိုင် မပည်နယ် 

၁ ဘူးသီးထတာင် ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၂ ထကျာက်ထတာ် ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၃ ထြာင်ထတာ ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၄ ြင်းမပား ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၅ ထမြာက်ဦး ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၆ ထမြပုံ ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၇ ထပါက်ထတာ ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၈ ပုဏ္ဏားကျွန်း ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၉ ွထသ့ထတာင် ထအာက်လွှတ်ထတာ် ANP

၁၀ ွခိုင်-၄ (ထပါက်ထတာ) အွက်လွှတ်ထတာ် ANP

၁၁ ွခိုင်-၅ (ပုဏ္ဏားကျွန်း) အွက်လွှတ်ထတာ် ANP

၁၂ ွခိုင်-၆ (ွထသ့ထတာင်) အွက်လွှတ်ထတာ် ANP

၁၃ ွခိုင်-၇ (ထြာင်ထတာ+ဘူးသီးထတာင်) အွက်လွှတ်ထတာ် ANP

၁၄ ွခိုင်-၈ (ထကျာက်ထတာ်) အွက်လွှတ်ထတာ် ANP

၁၅ ွခိုင်-၉ (ြင်းမပား+ထမြပုံ) အွက်လွှတ်ထတာ် ANP
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၁၆ ွခိုင်-၁၀ (ထမြာက်ဦး) အွက်လွှတ်ထတာ် ANP

၁၇ အြ်း -၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၁၈ ဘူးသီးထတာင်- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် USDP

၁၉ ဘူးသီးထတာင်- ၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၀ ထကျာက်ထတာ်- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၁ ထကျာက်ထတာ်- ၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၂ ထြာင်ထတာ- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် USDP

၂၃ ထြာင်ထတာ- ၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၄ ြင်းမပား- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၅ ြင်းမပား- ၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၆ ထမြာက်ဦး-၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၇ ထမြာက်ဦး-၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၈ ထမြပုံ- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၂၉ ထမြပုံ- ၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၃၀ ထပါက်ထတာ- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၃၁ ထပါက်ထတာ- ၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၃၂ ပုဏ္ဏားကျွန်း- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၃၃ ပုဏ္ဏားကျွန်း-၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၃၄ ွထသ့ထတာင်- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် ANP

၃၅ ွထသ့ထတာင်- ၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် AFP

၃၆ ထတာင်ကုတ်- ၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် NLD

ွှြ်းမပည်နယ်ွှြ်းမပည်နယ်

၃၇ ြိုင်းလား ထအာက်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၃၈ ပန်ဆန်း ထအာက်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၃၉ နားြန်း ထအာက်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၀ ြိုင်းထြာ ထအာက်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၁ ပန်ဝိုင် ထအာက်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၂ ြိုင်းကိုင် ထအာက်လွှတ်ထတာ်  SNLD
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၄၃ ြိုင်းလား-၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၄ ြိုင်းလား-၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၅ ပန်ဆန်း-၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၆ ပန်ဆန်း-၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၇ နားြန်း-၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၈ နားြန်း-၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၄၉ ြိုင်းထြာ-၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၅၀ ြိုင်းထြာ-၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၅၁ ပန်ဝိုင်-၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၅၂ ပန်ဝိုင်-၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် လစ်လပ်ထနွာ

၅၃ ြိုင်းကိုင်-၁ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် SNLD

၅၄ ြိုင်းကိုင်-၂ မပည်နယ်လွှတ်ထတာ် SNLD

တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးနိုင်ငံထွးပါတီြျားတိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးနိုင်ငံထွးပါတီြျား

အတေက်အမခားထသာစိတ်ပျက်စွာအတေက်အမခားထသာစိတ်ပျက်စွာ

ထကာင်းသည့်ွလဒ် ထကာင်းသည့်ွလဒ် 

 ထ ေွးထကာက်ပေြဲတုိင်ြီ အဓိကတုိင်းွင်းသားပါတီ
ြျားြှာ ထပါင်းစည်းမခင်း တေန်းအားြျားထကကာင့် သိသာ 
ထသာထအာင်မြင်ြှုြျားကို ွွှိနိုင်ြည်သာြက လာြည့်
သြ္မတထွေးချယ်ွာတေင်လည်း “အဓိက” အခန်းကဏ္ဍ
တေင် ပါဝင်နိုင်လိြ့်ြည်ဟု ထြှော်လင့်ခဲ့ကကပါသည်။၃၈ ၎င်း
တို့သည် တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးြဲထပးသူြျား အထနမြင့် NLD 
ဦးထဆာင်အစိုးွ၏ လုပ်ထဆာင်ွည်ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ 
ထကျနပ်အားွြှုြွှိမခင်း၊ ပိုြိုကျယ်မပန့်သည့် တိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုး အထွးကိစ္စြျားနှင့် ပငိြ်းချြ်းထွးထဆေးထနေးပေဲ
ြျားကို အထလးြွားမခင်းတို့ကို ထွာက်မပခဲ့သည်။ ပါတီ
ြျားထပါင်းစည်းမခင်းမြင့် “ြဲကေဲမခင်း” တို့ကိုထွှာင်ွှားနိုင် 
လိြ့်ြည်မြစ်ပပီး တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး ြဲဆန္ဒွှင်ြျား
အတေက် ပိုြိုယုံကကည်နိုင်သည့် ထွေးချယ်ြှုတစ်ခုအား မြစ်
ထပါ်ထစလိြ့်ြည်ဟု တိုင်းွင်းသားထခါင်းထဆာင်ြျားြှ ယုံ
ကကည်ခဲ့ကကသည်။၃၉ ွိုြှေြက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ
ထွေးထကာက်ပေဲတေင် (NLD နှင့် USDP ပါတီတို့၏ ထနာက်) 

တတိယ နှင့် စတုတ္ထအြတ်ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ အြျား
ဆုံးွွှိခဲ့ထသာ အင်အားအကကီးဆုံး တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး
ပါတီြျားမြစ်သည့် ANP နှင့် SNLD တို့ြှာ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် 
ထွေးထကာက်ပေဲတေင် ၎င်းတို့၏ စေြ်းထဆာင်ွည်ကိုပိုြိုမြှင့်
တင်ွန် ထြှော်လင့်ခဲ့သည်။ 

 ၎င်းတို့၏ြဲဆေယ်စည်းရုံးြှုြျားကို ပိုြိုအထွာက်
အကူမပုထစွန် တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအထနမြင့် လူငယ်
ြျား၊ အြျ ိုးသြီးကိုယ်စားလှယ်ြျားအပါအဝင် ြတူကေဲ
မပားထသာအြတ်ထလာင်းြျား ပါဝင်နိုင်ွန် ကကိုးစားလုပ်
ထဆာင်ခဲ့ပပီး အချ ို ့ထသာ အထမခအထနြျားတေင် အမခား
တိုင်းွင်းသားလူနည်းစု အစုအြေဲ့ြျားြှ  ကိုယ်စားလှယ်
ြျားအားလည်း ထြာ်ွုတ်ထ ေွးချယ် ပါဝင်ထစခဲ့သည်။  
အချ ို ့ထသာ ပါတီြျားြှာလည်း လူွုွပ်ွောြျား၏စိုးွိြ်ြှု 
ကိစ္စွပ်ြျားမြစ်ထသာ ကျန်းြာထွး၊ ြူးယစ်ထဆးဝါး 
သို့ြဟုတ် ထမြယာနှင့် ွင်းနှီးမြှပ်နှံြှုဆိုင်ွာ အခေင့်အထွး
ြျား စသည့်အထွးကကီးကိစ္စွပ်ြျားထပါ်တေင် အထသးစိတ်
ြူဝါဒြျား ထွးဆေဲကာ ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးအား လုပ်ထဆာင်
ခဲ့ကကသည်။ ဤကဲ့သို့အထမခခံကျကျ ထဆာင်ွေက်မခင်း 
အားမြင့် ပါတီအထပါ်သစ္စာွှိထွး၊ အစိုးွြေဲ့စည်းနိုင်ထွး
နငှ့ ်အကျ ိုးအမြတ်ွ ထွး စသည့ြ်ဆဲေယစ်ည်းရုံးထွး အွည်
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နိုင်ငံထွး နိုင်ငံထွး 
ပါတီပါတီ

ထအာက် ထအာက် 
လွှတ်ထတာ်လွှတ်ထတာ်

အွက် အွက် 
လွှတ်ထတာ်လွှတ်ထတာ်

စုစု စုစု 
ထပါင်းထပါင်း

ထွေးထကာက် ထွေးထကာက် 
ခံွသည့်ခံွသည့်

%%

စစ်တပ် စစ်တပ် 
ပါဝင်ြှု %ပါဝင်ြှု %

1 NLD 258 138 396396 83.2 % 61.7%

2 USDP 26 7 3333 6.9% 5.1%

3 SNLD 13 2 1515 3.2% 2.3%

4 ANP 4 4 88 1.7% 1.2%

5 KySDP 2 3 55 1.1% 0.8%

6 MUP 2 3 55 1.1% 0.8%

7 TNP 3 2 55 1.1% 0.8%

8 PNO 3 1 44 0.8% 0.6%

9 AFP 1 0 11 0.2% 0.2%

10 KSPP 1 0 11 0.2% 0.2%

11 NDP-K 0 1 11 0.2% 0.2%

12 WNP 1 0 11 0.2% 0.2%

13 ZCDP 1 0 11 0.2% 0.2%

315315 161161 476476 100.00%100.00% 74.14%1274.14%12

166 25.86%

642642 100.00%100.00%

တိုင်းွင်းသားပါတီြျားတိုင်းွင်းသားပါတီြျား 47 9.87% 7.32%

ပုံစံကေက် - ၂ အြျ ိုးသားလွှတ်ထတာ်ထွေးထကာက်ပေဲွလဒ်ြျားပုံစံကေက် - ၂ အြျ ိုးသားလွှတ်ထတာ်ထွေးထကာက်ပေဲွလဒ်ြျား၄၁၄၁

စစ်တပ်၄၂

စုစုထပါင်းစုစုထပါင်း
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ပုံစံကေက်-၃ လေန်ခဲ့ထသာထွေးထကာက်ပေဲြျားနှင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျားပါဝင်ြှုကို ပုံစံကေက်-၃ လေန်ခဲ့ထသာထွေးထကာက်ပေဲြျားနှင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျားပါဝင်ြှုကို 

နှိုင်းယှဉ်ွားမခင်းနှိုင်းယှဉ်ွားမခင်း

၁၉၉၀၁၉၉၀ ၂၀၁၀၂၀၁၀ ၂၀၁၅၂၀၁၅ ၂၀၂၀၂၀၂၀

ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ထသာယှဉ်ပပိုင်ခဲ့ထသာ
တိုင်းွင်းသားပါတီြျားတိုင်းွင်းသားပါတီြျား

၄၅ ၂၄ ၅၅ ၅၄၄၃

ကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျား ကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျား 
အနိုင်ွွှိထသာအနိုင်ွွှိထသာ
တိုင်းွင်းသားပါတီြျားတိုင်းွင်းသားပါတီြျား

၁၉ (၄၂%) ၁၃ (၅၄%) ၁၀ (၁၈%) ၁၁ (၂၀%)

ွနိုင်ထသာ ကိုယ်စားလှယ်ွနိုင်ထသာ ကိုယ်စားလှယ်
ထနွာြျား အနိုင်ွွှိြှု %ထနွာြျား အနိုင်ွွှိြှု %

၁၄% ၁၅% ၁၁% ၁၀ %

အထသေးသုံးွပ်အား အာရုံစူးစိုက်သည့် အဓိကပါတီြျား 
မြစ်ထသာ NLD၊ USDP နှင့် အမခားအြျ ိုးသားပါတီြျား
ွက်၎င်းတို့အထနမြင့် ြဲဆန္ဒွှင်မပည်သူြျားအား ပိုြို
အာရုံစိုက်ပပီး အနှစ်သာွွှိထသာ အစီအစဉ်ြျားကို ထဆာင်
ွေက်ွားွှိခဲ့သည်ဟု တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး အထွးလှုပ်
ွှားြှု အြျားအမပားြှ ယုံကကည်ခဲ့ကကသည်။ (“အဘယ့်
ထကကာင့်တိုင်းွင်းသားပါတီြျား ပိုြိုထကာင်းြေန်စော ြလုပ်
ထဆာင်နိုင်ခဲ့သလဲ” တေင်ကကည့်ပါ။) 

 ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ ြမြစ်ြီ တိုင်းွင်းသား
ပါတီလှုပ်ွှားထဆာင်ွေက်ြှုြျားြှာ ထကာင်းြေန်ခဲ့ထကကာင်း 
နိုင်ငံထွး စစ်တြ်းတုန့်မပန်ချက်ြျားြှ အကကံမပုွွှိခဲ့
သည်။ သို့ထသာ် ထွေးထကာက်ပေဲထန့တေင် ြည်သည့်အသီး
အပေင့်ွလဒ်ြှေ ၎င်းတို့အထနမြင့် ြွွှိခဲ့ထပ။ ထြှော်လင့်ချက်
ကကီးစောွားွှိထသာ်လည်း တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအထန
မြင့် ၂၀၁၅ ထွေးထကာက်ပေဲ လုပ်ထဆာင်ချက်ြျားွက် ပိုြို
ထကာင်းြေန်ထအာင် ြလုပ်ထဆာင်နိုင်ခဲ့ထပ။ အြျ ိုးသား 
ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ်တေင် စုစုထပါင်း ကိုယ်စားလှယ် ၄၇ 
ထနွာသာ အနိုင်ွွှိမခင်း (သို့ြဟုတ်) အကကြ်းြျင်းအား
မြင့် ၁၀ ွာခိုင်နှုန်းသာွွှိခဲ့သည် (ပုံစံကေက်- ၂ တေင် 
ကကည့်ပါ)။ ဤသည်ြှာ ယခင် ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၀ နှင့် ၁၉၉၀ 
ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲြျားွက် အနည်းငယ် ပိုြိုအားနည်း
ထကကာင်းထြာ်မပလျက်ွှိသည်။ 

 သို့ထသာ် အတိအကျနှိုင်းယှဉ်ြှုြျား မပုလုပ်ွန်
ခက်ခဲသည်။ ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်တို့တေင် ပိုြို
ြျားမပားထသာ တိုင်းွင်းသားပါတီြျားပါဝင်ခဲ့ပပီး အနိုင်ွ
ွှိထသာပြာဏအွ အလေန်နည်းပါးကာ လေန်ခဲ့ထသာ နိုင်ငံ
ထွးထခတ်ကာလြျား နှင့် ယခုထွေးထကာက်ပေဲနှစ်ခုအား 
နှိုင်းယှဉ်ပါက ငါးချ ိုးတစ်ချ ိုးခန့်သာ အြျ ိုးသားလွှတ်
ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ အတေက်အနိုင်ွွှိခဲ့သည် (ပုံစံ
ကေက်- ၃ တေင်ကကည့်ပါ)။ သို့ထသာ် ထယဘူယျအားမြင့် 
တိုင်းွင်းသားပါတီြျား တည်ွှိထသာ ြဲဆန္ဒနယ်အြျားစု
တေင်ြဲထပးခေင့် ြျက်သိြ်းမခင်း အချက်တစ်ချက်ြှာ ၂၀၁၅ 
ခုနှစ် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်ထွေးထကာက်ပေဲ၏
ွလဒ်စာွင်း ကျဆင်းြှု၏အထကကာင်းွင်းတစ်ခု မြစ်နိုင်
သည်။   အနှစ်ချုပ်ဆိုွလှေင် ထမပာင်းလဲြှု အနည်းငယ်သာ
ွှိခဲ့သည်။၄၀

 ွလဒ်ြျားအထနမြင့် မပည်နယ်ခုနှစ် ခု လွှတ်ထတာ်
ြျားွှိ တိုင်းွင်းသားပါတီအြျားစုအတေက် အလားတူ 
စိတ်ပျက်စွာ မြစ်ခဲ့သည် (ပုံစံကေက်- ၄ တေင် ကကည့်ပါ)။ 
ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ် ၇ မပည်နယ်အနက် ၆ မပည်နယ်
တေင် NLD ပါတီြှာ အထကာင်းဆုံး ထနွာတေင် ွွှိွားခဲ့
သည်။ သို့ထသာ် ွခိုင်မပည်နယ်တေင် ANP ြှ အနိုင်ွွှိခဲ့
သည်။ တပ်ြထတာ် ကကိုတင်ခေဲတြ်း ၂၅ ွာခိုင်နှုန်း ပိတ်
ွားသည့်တိုင်ထအာင် ချင်း၊ ကချင်၊ ကွင် နှင့် ြေန်မပည်
နယ်တို့ွှိ မပည်နယ်ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ်ြျားတေင် NLD 
ပါတီြှာ ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ သုံးပုံနှစ်ပုံထကျာ် အနိုင်ွ
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ွှိခဲ့သည်။ ဤသည်ြှာ NLD အထနမြင့် ွိုလွှတ်ထတာ်
ြျားတေင် ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ်ဥက္ကဌြျားကိုလည်း ထွေး
ချယ်နိုင်ခေင့်ွှိထပြည်။ ကယား၊ ွခိုင် နှင့် ွှြ်းမပည်နယ် 
ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ်ြျားတေင်သာ NLD အထနမြင့် အနိုင်
ြွွှိခဲ့ထပ။ 

 NLD ပါတီအထနမြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ွ လဒ်ွက် ပိုြို
ထကာင်းြေန်သည့် ွ လဒ်ြျား မပသခဲ့သည်။ ွ ိုထအာင်မြင်ြှု
ြျားြှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ြှ (ချင်း၊ ကချင်နှင့် ကွင်မပည်နယ်) 
တို့တေင် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား နှင့် USDP ပါတီတို့
အထနမြင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြဲြွွှိြှု သို့ြဟုတ် (ကယား 
နှင့် ြေန်မပည်နယ်ွှိ) ြဲအနည်းငယ်ွွှိြှုတို့အား လျစ်လျူရှု
ခဲ့မခင်းထကကာင့် မြစ်သည်။ ွခိုင်မပည်နယ်လွှတ်ထတာ်တေင် 
ထတာင်ကုတ်နှင့် ြာန်ထအာင်ပြို့နယ်ြျား၌ ANP ပါတီြှ 
NLD ပါတီ ကို အနိုင်ွွှိခဲ့သည်။ သို့ထသာ် UEC၏ ြဲြျက်
သိြ်းြှုြျားထကကာင့် ANP ပါတီအနိုင်ွွှိြှု ပြာဏြှာ 
၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲွလဒ်နှင့် ယှဉ်လှေင် အနည်း
ငယ်နည်းခဲ့သည်။ ွှြ်းမပည်နယ်လွှတ်ထတာ်တေင် SNLD 
ပါတီြှ လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ ၂ ထနွာအား 
ြျက်သိြ်းြခံခဲ့ွပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲကဲ့သို့ 
ွလဒ်နှင့် တူညီခဲ့လိြ့်ြည်။ ဤကဲ့သို့ ကိုယ်စားလှယ် 
၂ ထနွာထလျာ့သေားထသာ်လည်း SNLD ပါတီြှာ ထွေး
ထကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်ြျား ထလးပုံတစ်ပုံ နီးပါးမြင့် 
ဒုတိယအကကီးဆုံးပါတီအမြစ် ွှြ်းမပည်နယ်တေင် ဆက်
လက် တည်ွှိခဲ့သည်။   

 အသစ်ထပါင်းစည်းြေဲ့စည်းခဲ့ထသာ ပါတီြျားွဲြှ 
ကယားမပည်နယ်ဒီြိုကွက်တစ်ပါတီ (KySDP) နှင့် ြေန်
ညီညေတ်ထွးပါတီ (MUP) တို့သာလှေင် ပိုြိုထကာင်းြေန်
ထသာွလဒ်ြျားကို ွ ွှိခဲ့ထသာ်လည်း မပည်နယ်လွှတ်ထတာ်
အား ွိန်းချုပ်နိုင်ွန် ကိုယ်စားလှယ်အထွအတေက် ြွွှိ
ခဲ့ထပ။ ကယားမပည်နယ် ဒီြိုကွက်တစ်ပါတီ (KySDP) 
ြှာကယားမပည်နယ်ကိုယ်စားမပု အထနမြင့် ဥပထဒမပု
လွှတ်ထတာ်အဆင့်အသီးသီးတေင် (USDP ပါတီ နှင့် အလား
တူ)  ထနွာ  ၈  ထနွာွွှိခဲ့သည်။ ြေန်ညီညေတ်ထွးပါတီ 
(MUP) အထနမြင့် ကွင်မပည်နယ်ွှိ ြေန်တိုင်းွင်းသား
ထွးွာဝန်ကကီးထနွာအပါအဝင် လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စား
လှယ် ၁၂ ထနွာွွှိခဲ့သည်။ ၎င်းပါတီ နှစ်ြေဲ့လုံး၏ထခါင်း
 ထဆာင်ြျားြှ ဤကဲ့သို့ “ပွြဦးဆုံး” ထအာင်မြင်ြှုွလဒ်
အတေက် ွပ်ွောလူွု၏ ကကိုးပြ်းအားွုတ်ြှုြျားကို 

အသိအြှတ်မပု ထြာ်မပခဲ့သည်။၄၄ သို့ထသာ် ဤထွေးထကာက်
ပေဲအနိုင်ွွှိြှုြှာ ပွြဆုံးထသာ ထမခလှြ်းသာမြစ်သည်ကို 
၎င်းတို့ သထဘာထပါက်လက်ခံွားခဲ့သည်။ လာြည့်
လွှတ်ထတာ်ွဲတေင် ဆက်လက်ထလှောက်လှြ်းွြည့် ခွီး
ွှည်ကကီးတစ်ခု ဆက်လက်ွှိထနသည်။ 

 ထ ေွးထကာက်ပေဲွ လဒ်ြျားကုိ သံုးသပ်ွာတေင် ွည့်
သေင်းစဉ်းစားွြည့် ထနာက်ဆုံးတစ်ချက်ြှာ အွူးသမြင့် 
တိုင်းွင်းသားပါတီငယ်ြျား အထနမြင့် အနိုင်ြွမခင်း
အထပါ်လက်ထလှော့ အရှုံးထပးမခင်းွှိြွှိ ပင်မြစ်သည်။ 
တိုင်းွင်းသားအထမခမပု နိုင်ငံထွးမြစ်ထသာ စနစ်တေင် တိုင်း
ွင်းသားပါတီြျားအထနမြင့် အနိုင်ွွန် အခေင့်အထွး နည်း
ထသာ်မငားလည်း ထွေးထကာက်ပေဲတေင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်မခင်း
ြှာတိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးြျားအတေက် ကိုယ်ပိုင်ဝိထသသ
အားအသိအြှတ်မပုမခင်း ခံွွန် ွုတ်ထြာ်မပသမခင်းမြစ်
သည်။ ြျားထသာအားမြင့် ဤသို့မြစ်ွမခင်းြှာ တိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုးအုပ်စုြှာ ထသးငယ်မခင်း (အထွအတေက် အား
မြင့န်ည်းပါးမခင်း) သိုြ့ဟတု ်ပြို့နယအ်နှံတ့ေင ်တကေတဲမပား
ထနွိုင်ွမခင်းတို့ထကကာင့်မြစ်သည်။ သို့ထသာ် ထွေးထကာက်
ပေဲသည် နိုင်ငံထွးထတာင်းဆိုြှုြျားအတေက် အခေင့်အလြ်း
တစ်ခုထပးွားပပီး သို့တည်းြဟုတ် နိုင်ငံထွးအွ စကကြံြွှိ 
မြစ်လိြ့်ြည်မြစ်သည်။  နိုင်ငံထွးဆိုင်ွာ အခေင့်အထွးြျား 
ွွှိြှုအတေက် အကန့်အသတ်ြျားွှိထသာ်လည်း လက်ွှိ
ထွေးထကာက်ပေဲစနစ်ြှ တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအား ထဒသ
အဆင့်နှင့် အြျ ိုးသားအဆင့် အသိအြှတ်မပုြှုြျားအတေက် 
ွပ်တည်ွန် အားထပးွားလျက်သည်။ 

 ွာစုနှစ်တစ်ဝက်ကကာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ပပီးထနာက် 
၂၀၀၈ ြေဲ့စည်းပုံအထမခခံဥပထဒြှ တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးနိုင်ငံ
ထွးဝိထသသြျားကို ကေဲမပားထသာနည်းလြ်းထလးြျ ိုးမြစ် 
သည့်မပည်နယ်ြျား၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ွထဒသြျား၊ တုိင်း
ွင်းသားထွးွာဝန်ကကီးြျားနှင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျားြှ 
အနိုင်ွွှိထသာ ြဲဆန္ဒနယ်ြျားတို့မြင့် ကိုယ်စားမပုမခင်း
ခံွသည့် ွူးမခားရှုပ်ထွေးထသာ အခင်းအကျင်းတစ်ခု
အားအထသးစိတ်သတ်ြှတ်ခဲ့သည် (ဇယား ၄၊ ၅၊ ၆ တေင်
ကကည့်ပါ)။  ွိုကိုယ်စားမပုြှုြျားအားလည်း  ထွှ့ထနာက်
ြညီကေဲလေဲြှုြျားစောမြင့် သတ်ြှတ်ခဲ့ထသာ “တိုင်းွင်းသား
လူြျ ိုး” အုပ်စုထပါင်း ၁၃၅ ြျ ိုးထပါ် အထမခခံွားထွတေက်
ွားထသာ အလေန်ရှုပ်ထွေးသည့် သန်းထခါင်စာွင်းြှ ပံ့ပိုး
ထပးွားသည်။၄၅ ဤကဲ့သို့ထသာ နိုင်ငံထွးအခင်းအကျင်း
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ပုံစံကေက် ၄ - လာြည့်မပည်နယ်လွှတ်ထတာ်ြျားြေဲ့စည်းပုံပုံစံကေက် ၄ - လာြည့်မပည်နယ်လွှတ်ထတာ်ြျားြေဲ့စည်းပု၄ံ၈၄၈
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တေင်ထွေးထကာက်ပေဲ၌ ဝင်ထွာက်ယှဉ်ပပိုင်မခင်းသည် ြိြိ၏
နိုင်ငံထွးအခေင့်အထွးကို ွ ိန်းသိြ်းပပီး ြိြိလူြျ ိုး ကိုယ်ပိုင်
လက္ခဏာ မြှင့်တင်မခင်းအမြစ် ြှတ်ယူနိုင်သည်။ဥပြာ
အထနမြင့် တိုင်းလိုင် (ွှြ်းနီ) လူြျ ိုးအား လက်ွှိ နိုင်ငံထွး
အခင်းအကျင်းတေင် အသိအြှတ်မပုွားမခင်း ြွှိထပ။ 
သို့ထသာ် ထွေးထကာက်ပေဲလြ်းထကကာင်းနှင့် လက်နက်ကိုင် 
လှုပ်ွှားြှု နှစ်ြျ ိုးလုံးမြစ်သည့် တိုင်းလိုင် (ွှြ်းနီ) အြျ ိုး
သားြေံ့ပြိုးတိုးတက်ထွးပါတီ (TNDP) နှင့် ွှြ်းနီအြျ ိုး
သားတပ်ြေဲ့ြှာ တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး နိုင်ငံထွးကိုယ်စားမပု
ြှုအတေက် လိုအပ်ချက်ြျားထကကာင့် လက်ွှိတေင် တေန်းအား
ထပးစည်းရုံးလှုံ့ထဆာ်လျက်ွှိသည်။၄၆ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ထွေး
ထကာက်ပေဲတေင် ကချင်မပည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့၌ 
ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ်ြျားအတေက် တိုင်းလိုင် (ွှြ်းနီ) အြျ ိုး
သားြေံ့ပြိုးတိုးတက်ထွးပါတီ (TNDP) ြှ ကိုယ်စားလှယ်
ထလာင်း ၄၁ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးြှေ အနိုင်ြွ
ွှိခဲ့သည့်အမပင် ၃၆ ဦး၏ အာြခံွားွှိသည့် ွန်ပုံထငေ
ြျားဆုံးရှုံးခဲ့ွသည်။ သို့ထသာ် တိုင်းလိုင် တက်ကကလုပ်ွှား
သူြျားအတေက် ဤမြစ်စဉ်ကို ၎င်းတို့၏ပန်းတိုင်ကိုမြှင့်
တင် ွ ာတေင် နိုင်ငံထွးဆိုင်ွာချဉ်းကပ်ြှု တစ်ခုအမြစ် 
ဆက်လက်ြှတ်ယူခဲ့ကကသည်။ ထွေးထကာက်ပေဲ ပပီးထနာက် 
တိုင်းလိုင် အြျ ိုးသားြေံ့ပြိုးထွးပါတီ (TNDP) ြှ နိုင်ငံထွး
ဆက်လက်လှုပ်ွှားသေားြည့် ပါတီ၏ဆုံးမြတ်ချက်အား
ထြာ်မပသည့် သထဘာွားွုတ်မပန်ချက် တစ်ထစာင်အား 
ွုတ်မပန်ခဲ့သည်။၄၇ 

 ွိုနည်းတူစော အသစ်ြေဲ့စည်းွားထသာ အာခါ
အြျ ိုးသားြေံ့ပြိုးတိုးတက်ထွးပါတီြှ အာခါတိုင်းွင်းသား 
ထွးွာဝန်ကကီးွာွူးအား အနိုင်ွွှိခဲ့ချနိ်တေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲအွိ ွှြ်းမပည်နယ် အထွှ့ပိုင်း
ွှိအာခါလူြျ ိုးြျားအထနမြင့် အာခါစာထပ နှင့် ယဉ်ထကျးြှု 
အြေဲ့အစည်းအားမြင့်သာ ကိုယ်စားမပုခံခဲ့ွသည်။ ၂၀၂၀ 
မပည့်နှစ် ြဲွလဒ်ြျားအွ ၎င်းထနွာကို NLD ပါတီွံသို့ 
ရှုံးနိြ့်ခဲ့သည် (ပုံစံကေက်-၆ တေင် ကကည့်ပါ)။ သို့ထသာ် 
ွိုွာွူးထနွာအတေက် တိုင်းွင်းသား အထမခမပုပါတီ
တစ်ွပ်အမြစ်သာြက မပည်နယ်နှင့် အြျ ိုးသားဥပထဒမပု 
လွှတ်ထတာ်ြျားတေင် ပါဝင်ြဲဆေယ်စည်းရုံးခေင့်ွမခင်းသည် 
မြန်ြာ့နိုင်ငံထွးတေင် ထြာ်ွုတ်ယှဉ်ပပိုင်မခင်းမြင့် အာခါ
လူြျ ိုးတို့၏ အခေင့်အထွးနှင့် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ဆုံးရှုံး
ထပျာက်ကေယ်ြသေားထစွန် လုပ်ထဆာင်သည့် နည်းလြ်း 
တစ်ွပ်မြစ်ထကကာင်း ခိုင်ြာစောထမပာဆိုခဲ့သည်။  

 ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ွထဒသြျားနှင့် တိုင်းွင်း
သားထွးွာဝန်ကကီးြျား စသည့်ကိစ္စွပ်တို့တေင် အွူး
သမြင့် ပြို့နယ်တစ်ခုတည်းတေင် လူဦးထွစုစည်းထနွိုင်
သည့်တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး ပါတီငယ်ြျားအထနမြင့် ပိုြို
အနိုင်ွနိုင်ြေယ်ွှိသည်။ ၂၀၀၈ ြေဲ့စည်းပုံအထမခခံဥပထဒ 
ထအာက်တေင် တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး နိုင်ငံထွးကိုယ်စားမပုြှု 
ပုံစံအသစ်အမြစ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ွထဒသ ၆ ခု ကို 
စတင်ွားွှိခဲ့ပပီး ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ထွေးထကာက်ပေဲတေင် 
NLD နှင့် USDP ပါတီ နှစ်ခုလုံးအား ယှဉ်ပပိုင်ွထသာ်လည်း 
တိုင်းွင်းသားပါတီြျားြှ ပအိုဝ်း၊ တအာင်းနှင့် ဝ ထဒသ
ြျား၌ တစ်ြန်အထမခအထနထကာင်းြေန်ခဲ့သည် (ဇယား ၅ 
တေင်ကကည့်ပါ)။

ပုံစံကေက် ၅ - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ွပုံစံကေက် ၅ - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ွ

ထဒသြျားအတေင်းြှ ွလဒ်ြျားထဒသြျားအတေင်းြှ ွလဒ်ြျား၄၉၄၉

ဓနု အြျ ိုးသားဒီြိုကထွစီအြေဲ့ချုပ် - ၃ 
ထနွာ၊ မပည်ထွာင်စုကကံ့ခိုင်ထွးနှင့် 
ြေံ့ပြိုးထွးပါတီ- ၁ ထနွာ

ကိုးကန့် မပည်ထွာင်စုကကံ့ခိုင်ထွးနှင့် ြေံ့ပြိုးထွး
ပါတီ - ၄ ထနွာ

ပအို့ဝ် ပအိုဝ်းအြျ ိုးသားအြေဲ့ချုပ်- ၆ ထနွာ

တအာင်း တအာင်း (ပထလာင်)အြျ ိုးသားပါတီ- 
၄ ထနွာ

ဝ ဝ အြျ ိုးသားပါတီ - ၁ ထနွာ၊ လားဟူ
 အြျ ိုးသားြေံ့ ပြိုးတိုးတက်ထွးပါတီ-

၁ ထနွာ၊ မပည်ထွာင်စုကကံ့ခိုင်ထွး
 နှင့် ြေံ့ပြိုးထွးပါတီ - ၁ ထနွာ၊ တစ်သီး
 ပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် - ၁ ထနွာ (၈ 

ထနွာ ြျက်သိြ်းခံွ)

နာဂ အြျ ိုးသားဒီြိုကထွစီ အြေဲ့ချုပ် - ၅ 
ထနွာ၊ မပည်ထွာင်စုကကံ့ခိုင်ထွးနှင့် 
ြေံ့ပြိုးထွးပါတီ - ၁ ထနွာ



|| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲ - တိုင်းွင်းသားြျား အတေေ်မပန်လည် သုံးသပ်ွြည့်အချနိ် transnationaltransnationalinstitute18

 ဗြာတုိင်းွင်းသားလူြျ ိုးြျားအတေက် အပါအဝင်
တိုင်းွင်းသားထွးွာဝန်ကကီး ထနွာြျားအတေက် ထွေး
ထကာက်ပေဲတေင် အလားတူပပိုင်ဆိုင်ြှုြျားွှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ 
ြေဲ့စည်းပုံအထမခခံဥပထဒပုဒ်ြ ၁၆၁ အွ  မပည်နယ် 
(သို့ြဟုတ်) တိုင်းထဒသတစ်ခုချင်းစီတေင် လူဦးထွ 
၅,၄၅၀,၀၅၀ ွက်ပိုပါက မပည်နယ်လွှတ်ထတာ်အတေက် 
ကိုယ်စားမပုထွးွာ ဝန်ကကီးတစ်ဦး ထွေးချယ်တင်ထမြှာက်
ပိုင်ခေင့်ွှိသည်။ 

 သိုထသာ် ဤနိုင်ငံထွးအခေင့်အထွးသည် အထမခ
အထနတစ်ခုအထပါ် ြူတည်သည်။ ၎င်းြှာ ွိုတိုင်းထဒသ 
(သို့) မပည်နယ်တေင် ထနွိုင်ထသာ အဓိကလူြျ ိုးစုအုပ်စု 
ြမြစ်ွပါ (သို့ြဟုတ်) ွိုတိုင်းထဒသ (သို့) မပည်နယ်
တေင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ွထဒသွှိနှင့်ထနပပီးသား ြမြစ်
ွပါ။ ွို့မပင် ွိုကိုယ်စားလှယ် ထနွာြျားအတေက် ြဲထပး
ခေင့်ွှိသူြျားြှာ ၎င်းတိုင်းွင်းသားအုပ်စုြှမြစ်ွြည် မြစ်
ထသာ်လည်း ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်းြျားြှာ ွိုတိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုးစုြှမြစ်ွန် ြလိုအပ်ထပ။ ွိုအချက်၏သထဘာ 
တွားြှာ ြဲဆန္ဒွှင်ြျားအထနမြင့် ၎င်းတို့အား ကိုယ်စား
မပုွန် ြည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်းကိုြဆို ထွေးချယ်
တင်ထမြှာက်ပိုင်ခေင့် ွှိသည်။၅၁

 ွိုကဲ့သို့ွာွူးထနွာြျားအား စတင်ြိတ်ဆက်
ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အထတာအတေင်း အကန့်အသတ်ြျား
ွှိလင့်ကစား တိုင်းွင်းသားထွးွာ ဝန်ကကီးွာွူးြှာ 
နိုင်ငံထွးအွ အာရုံစိုက်မခင်းခံခဲ့ွသည်။ ဥပထဒမပု တာ
ဝန်ြျားအမပင် ထွေးထကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်ြျားြှာ ၎င်း
တို့သက်ဆိုင်ွာလူနည်းစု အသိုက်အဝန်းြျား၏ ကိစ္စွပ်
ြျားအတေက် မပည်နယ် (သို့) တိုင်းထဒသကကီး အစိုးွတေင် 
ွာွူးအွ ဝန်ကကီးြျားအမြစ် အလိုအထလျာက် ခန့်အပ်
မခင်းခံွ သည။် ၂၀၁၀ မပည့န်စှတ်ေင ်ွ ိကုဲသ့ို ့ကိယုစ်ားလယှ်
ထလာင်းထနွာ ၂၉ ထနွာွှိခဲ့ပပီး တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး 
လူဦးထွ အထွအတေက် ထနာက်ဆုံးွ အချက်အလက်ြျား 
ြွှိခဲ့သမြင့် ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ထွေးထကာက်ပေဲ
ြျားတေင် အလားတူ ကိုယ်စားလှယ် ၂၉ ထနွာ ွားွှိ
ွန်ထွေးထကာက်ပေဲထကာ်ြွှင်ြှ သတ်ြှတ်ခဲ့သည်။ ထွေး
ထကာက်ပေဲတေင် ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ တစ်ထနွာအတေက် 
သတ်ြှတ်ွားသည့် စံနှုန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီထသာ ွ ပ်တိုး
တိုင်းွင်းသား လူြျ ိုးအုပ်စုြျားြှ တင်မပထတာင်းဆိုြှုြျား
ွှိခဲ့သည်။၅၂ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ထွေးထကာက်ပေဲတေင် NLD ပါတီ

အထနမြင့် ကိုယ်စားလှယ် ၂၉ ထနွာအနက် ယခင် ၂၁ 
ထနွာြှ ၂၂ ထနွာအွိ ွပ်တိုးအနိုင်ွွှိခဲ့သည် (ပုံစံ
ကေက် ၆ တေင် ကကည့်ပါ)။

ပုံစံကေက် ၆ - တိုင်းွင်းသားထွးွာပုံစံကေက် ၆ - တိုင်းွင်းသားထွးွာ

ဝန်ကကီးထနွာြျားဝန်ကကီးထနွာြျား

 ဧွာဝတီတိုင်း ဧွာဝတီတိုင်း 
၁ ကွင်   NLD
၂ ွခိုင်   NLD
 ပဲခူးတိုင်း 
၃ ကွင်   NLD
 ကချင်မပည်နယ် ကချင်မပည်နယ် 
၄ ဗြာ   NLD
၅ ွှြ်း   NLD
၆ လီဆူး   LisuNDP
၇ ွဝြ်   NLD
 ကယားမပည်နယ် ကယားမပည်နယ် 
၈ ဗြာ   NLD
 ကွင်မပည်နယကွင်မပည်နယ် 
၉ ဗြာ   NLD
၁၀ ြေန်   MUP
၁၁ ပအို့ဝ်   NLD
 ြထကေးတိုင်းြထကေးတိုင်း 
၁၂ ချင်း   NLD
 ြန္တထလးတိုင်းြန္တထလးတိုင်း 
၁၃ ွှြ်း   NLD
 ြေန်မပည်နယ် ြေန်မပည်နယ် 
၁၄ ဗြာ   NLD
၁၅ ကွင်   NLD
၁၆ ပအို့ဝ်   NLD
 ွခိုင်မပည်နယ် ွခိုင်မပည်နယ် 
၁၇ ချင်း   NLD
 စစ်ကိုင်းတိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း 
၁၈ ွှြ်း   NLD
၁၉ ချင်း   NLD
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 ွှြ်းမပည်နယ် ွှြ်းမပည်နယ် 
၂၀ ဗြာ   NLD
၂၁ ကချင် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်
၂၂ လီဆူး   NLD
၂၃ လားဟူ   LahuNDP
၂၄ အင်းသား  NLD
၂၅ အာခါ   NLD
၂၆ ကယန်း   KayanNP
 တနသဂာွီတိုင်း တနသဂာွီတိုင်း 
၂၇ ကွင်   NLD
 ွန်ကုန်တိုင်း ွန်ကုန်တိုင်း 
၂၈ ကွင်   NLD
၂၉ ွခိုင် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်

အဘယ့်ထကကာင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား ပိုြိုအဘယ့်ထကကာင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား ပိုြို

ထကာင်းြေန်စော ြလုပ်ထဆာင်နိုင်ခဲ့သလဲ။ထကာင်းြေန်စော ြလုပ်ထဆာင်နိုင်ခဲ့သလဲ။

 ထွေးထကာက်ပေဲပပီးထနာက် တိုင်းွင်းသားပါတီ
အြျားစုအထနမြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲ လုပ်
ထဆာင်ချက်ြျားွက် ပိုြိုထကာင်းြေန်ထအာင်လုပ်ထဆာင်
နိုင်ခဲ့မခင်းြွှိသည်ကို သုံးသပ်မခင်းြျားနှင့် အချ ို ့ထသာ 
စေပ်စေဲထမပာဆိုချက်တို့ြှ ထွာက်မပခဲ့သည်။၅၃ ပါတီြျားြှ 
အထကကာင်းမပချက် အြျ ိုးြျ ိုးအား ထွာက်မပခဲ့ပပီး ွို
အထကကာင်းအွင်းြျားကို စုထပါင်းလိုက်ချနိ်တေင် စိတ်ပျက်
ြေယ်ွလဒ်အတေက် ွ ှင်းမပချက် ေွက်ွှိခဲ့သည်။ ွ ည့်သေင်း
စဉ်းစားသည့် အဓိကအချက်ြျားြှာ - 

• အြျ ိုးသားနိုင်ငံထွးပါတီ လွှြ်းြိုးြှုနှင့် • အြျ ိုးသားနိုင်ငံထွးပါတီ လွှြ်းြိုးြှုနှင့် 
“အနိုင်ွသူအကုန်ယူစနစ်”“အနိုင်ွသူအကုန်ယူစနစ်”

 မြန်ြာမပည်တေင် ကျင်းပထသာ အထွေထွေထွေး
ထကာက်ပေဲြျား အားလုံးတေင် တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးြျား 
အကကား ဗြာလူြျ ိုးအြျားစုြှာ အမပတ်အသတ်အနိုင်ွ

ွန်ထသချာထပသည်။ ဤသို့မြစ်ွမခင်းြှာ ြေဲ့စည်းပုံအထမခ
ခံဥပထဒအွ အထကကာင်းမပချက် ၂ ခုွှိသည်။ “အနိုင်ွသူ
အကုန်ယူ” ထွေးထကာက်ပေဲစနစ်နှင့် ြဲဆန္ဒနယ် ြေဲ့စည်းပုံ
တို့ထကကာင့်မြစ်သည်။ ြဲဆန္ဒနယ်ြေဲ့စည်းပုံြှာ ပြို့နယ်ြျား
ထပါ်တေင်အထမခခံပပီး အြျ ိုးသားလွှတ်ထတာ်ွှိ ကိုယ်စား
လှယ်ထနွာ ၆၀ ွာခိုင်နှုန်းနီးပါးြှာ ဗြာလူြျ ိုးအြျားစု 
ထနွိုင်ထသာ ပြို့နယ်ြျားတေင်မြစ်သည်။ ွို့ထကကာင့် 
ထဒသတေင်း ြဲထပးသူြျားြှာ “ြဲထပးမခင်းနည်းဗျူဟာ” ကို 
ကျင့်သုံးကကပပီး ပင်ြအြျ ိုးသားပါတီြျားွဲြှ တစ်ခုကို 
ြဲထပးကကသည်။ လတ်တထလာမြစ်ွပ်ြျားတေင် ပါတီငယ် 
သို့ြဟုတ် ထဒသအထမခမပုပါတီြျားအထနမြင့် ြဲရှုံးနိုင်ထမခ
ြျားသမြင့် NLD သို့ြဟုတ် USDP ပါတီတို့ကိုသာြဲထပး
ခဲ့ကကသည်။  ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲတေင်
လည်းဤကဲ့သိုပုံစံပင် ွပ်ြံမြစ်ပေားခဲ့သည်။ လေတ်လပ်
ထွးွချနိ်ြှစ၍ တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး အထမခမပုပါတီြျား
ြှာြည်သည့် ထွေးထကာက်ပေဲတေင်ြှေ အြျ ိုးသားဥပထဒမပု
လွှတ်ထတာ်၌ ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ ၁၅ ွာခိုင်နှုန်းွိ 
အနိုင်ြွွှိခဲ့ြူးထပ။၅၄

• ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ ထကကာင့် တာဝန်• ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ ထကကာင့် တာဝန်
ွြ်းထဆာင်ဆဲ NLD ပါတီ အား ပိုြို အထွးသာွြ်းထဆာင်ဆဲ NLD ပါတီ အား ပိုြို အထွးသာ
ထစမခင်းထစမခင်း

 ထယဘူယျအားမြင့် ကြ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးွှိ တာ
ဝန်ွြ်းွေက်ဆဲ အစိုးွြျားြှာ ထွေးထကာက်ပေဲြျားတေင် 
တစ်ပန်းသာ၍ ပိုြိုအခေင့်အလြ်းြျား ွှိကကသည်။ မြန်ြာ
နိုင်ငံတေင်လည်း ွိုနည်းလည်းထကာင်းပင် မြစ်သည်။ 
သို့ထသာ် ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် လွှတ်ထတာ်ကကားမြတ်
ထွေးထကာက်ပေဲြျားအတေင်း NLD ပါတီအား ထွာက်ခံြှု
ြျားကျဆင်းခဲ့ပပီး တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျားြှာ အထမခ
အထနထကာင်းြေန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ြှာ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် 
အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲတေင် တြျ ိုးတြုံ ထမပာင်းလဲလိြ့်
ြည်ဆိုသည့် ထြှော်လင့်ချက်ြျားကို မြစ်ထစခဲ့သည်။ 
သို့ထသာ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ ထပါ်ထပါက်လာမခင်းြှာ 
နိုင်ငံထွး အခင်းအကျင်းကို ထမပာင်းလဲသေားထစခဲ့ပပီး ၂၀၂၀ 
မပည့်နှစ်  ထွေးထကာက်ပေဲြှာ အစိုးွအတေက် အားသာြှုြျား 
မြစ်ထပါ်ခဲ့သည့်  ခခင်းချက်အထမခအထနြျား ထအာက်တေင် 
ထွှ့ဆက်ခဲ့ွသည်။ 
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 ကပ်ထွာဂါမြစ်ပေားချန်ိြှာ အချန်ိကုိက်မြစ်ခ့ဲသည်။ 
ြဲဆေယ်စည်းရုံးကာလ အစမြစ်ထသာ စက်တင်ဘာလ 
အထစာပိုင်းတေင် ကိုဗစ်-၁၉ကပ်ထွာဂါ ကူးစက်ြှုနှုန်းမြင့်
ြားထနသမြင့် အစိုးွြှ ခွီးသေားလာခေင့်နှင့် လူစုလူထဝး
မပုလုပ်မခင်းြျားကို ကန့်သတ်ခဲ့ပပီး နိုင်ငံထွးလှုပ်ွှားြှု
ြျားအထပါ် အကကီးအကျယ်သက်ထွာက်ြှုြျား ွှိခဲ့သည်။ 
အစကနဦးြှ အမပင်ြွေက်ွ စည်းကြ်းချြှတ်မခင်းြှာ 
NLD ပါတီအတေက် ပုံြှန်ွက်ပို၍ အထွးသာြှုွွှိခဲ့
သည်ဟု အတိုက်အခံပါတီြျားြှ ထွာက်မပထမပာဆိုခဲ့
သည်။ NLD ပါတီအထပါ် ထဝြန်ချက်ြျားတေင်- NLD 
ထခါင်းထဆာင်ြျားြှ အစိုးွအလုပ်တာဝန်ြျား ွြ်း
ထဆာင်ြှုအထပါ် သိသိသာသာထြာ်မပမခင်း၊ ချ ို ့တဲ့ထသာ
ြိသားစုြျားအား သက်သာထချာင်ချထိွး ွန်ပုံထငေြျားထပး
အပ်ွာတေင် NLD အွာွှိြျားအတေက် လူွုအာရုံစိုက်ြှု
မြစ်ထစမခင်း၊  အစိုးွသတင်းအပါအဝင် လူြှုကေန်ွက်၊ တီဗေီ၊ 
ထွဒီယို စထသာြီဒီယာြျားအားလုံးတေင် NLD ပါတီအား 
လူသိြျားထစွန် ထြာ်မပမခင်းနှင့် NLD ကိုယ်စားလှယ်
ထလာင်းြျားနှင့် ၎င်းတို့ကို ထွာက်ခံအားထပးသူြျားြှာ 
မပည်သူ့ကျန်းြာထွးအတေက် ချြှတ်ွားထသာကန့်သတ်
ချက်ြျားကို ဂရုြမပုဘဲ ပါတီငယ် သို့ြဟုတ် တိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုးပါတီြျားွက် ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးြျားကို  
အထွးယူြခံွဘဲ လုပ်ထဆာင်နိုင်သည့် သထဘာသက်
ထွာက်မခင်းတို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ 

 သက်တြ်းွင့်ပါတီြျား အွူးသမြင့် ANPနှင့် 
SNLD တို့ြှာ ွိုကဲ့သို့မပဿနာြျားအား ွုတ်ထြာ်
ထမပာဆိုခဲ့မခင်း ြွှိထပ။ သို့ထသာ် အသစ်ထပါင်းစည်းြေဲ့စည်း
ွားထသာပါတီြျား၏ ထခါင်းထဆာင်ြျားြှ ကိုဗစ်-၁၉ 
ကပထ်ွာဂါအတေက ်ချြတှ်ွ ားထသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း
ြျားြှာ ၎င်းတို့ပါတီ၏ ြူဝါဒြျားနှင့် ပါတီအထကကာင်းအား 
၂၀၂၀ မပည့်နှစ် ထွေးထကာက်ပေဲတိုင်ထအာင် ထသချာစော ြသိ
ထသးထသာြဲဆန္ဒွှင်ြျားအား ပါတီအထကကာင်း ြိတ်ဆက်
နိုင်ွန် ထဝးလံထခါင်ပါးထသာထဒသြျားသို့ သေားထွာက်မခင်း 
နှင့် ြဲဆေယ်စည်းရုံးမခင်းြျား မပုလုပ်ွန် တားမြစ်လိုက်
သကဲ့သို့ မြစ်ခဲ့သည်ဟု ထမပာဆိုခဲ့သည်။၅၅ တိုင်းွင်းသား
ပါတီြျားထပါ်တေင် အထယာက် ၃၀ ွ ပ်ပို၍ အစည်းအထဝး
ြျားလုပ်ထဆာင်မခင်းကို ကန့်သတ်ွားစဉ်တေင် အဓိက
အြျ ိုးသားပါတီြျားမြစ်ထသာ NLD နှင့် USDP ပါတီတို့ြှာ 
ထွာင်နှင့်ချထီသာ လူွုစုထဝးပေဲြျားကို နိုင်ငံအနှံ့အမပား
တေင်မပုလုပ်ခဲ့ကကသည်ဟုလည်း ထွာက်မပထမပာဆိုခဲ့ကက 

သည်။၅၆ ထွေးထကာက်ပေဲြဲဆေယ်စည်းရုံးထွး တစ်ထလှောက်
တေင် NLD အြှုထဆာင်ြျားြှ တိုင်းနှင့်မပည်နယ် အသီးသီး
ွှိကိုယ်စားလှယ်ထနွာ အားလုံးကို တတ်နိုင်သထလာက် 
အနိုင်ွွှိွန် ဆုံးမြတ်ွားထကကာင်း ွုတ်ထြာ်ခဲ့သည်။ 
တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးအထွး လှုပ်ွှားြှုြျားအတေက် ၂၀၂၀ 
မပည့်နှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲြှာ ြှေတြှုြွှိထသာ 
ပပိုင်ပေဲတစ်ခုအမြစ် ခံစားခဲ့ွသည်။ 

• တပ်ြထတာ် တပ်မြန့်ကျက်ွားြှုြျား • တပ်ြထတာ် တပ်မြန့်ကျက်ွားြှုြျား 
နှင့် ြညီြှေသည့် အချ ိုးကျ လွှတ်ထတာ် နှင့် ြညီြှေသည့် အချ ိုးကျ လွှတ်ထတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ြျား ခန့်အပ်ြှုွားွှိမခင်းကိုယ်စားလှယ်ြျား ခန့်အပ်ြှုွားွှိမခင်း
ထကကာင့် ပိုဆိုးဝါးခဲ့မခင်းထကကာင့် ပိုဆိုးဝါးခဲ့မခင်း

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲကဲ့သို့ပင် 
USDP ပါတီသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ အြျားစု
ကိုတိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး နယ်ထမြြျားတေင် အနိုင်ွွှိခဲ့
သည်။ ွိုနယ်ထမြြျားြှာ တပ်ြထတာ် တပ်ြေဲ့ြျားနှင့် 
၎င်းတို့၏ ထဒသခံြဟာြိတ်ြျား စုစည်းတည်ွှိပပီး အြျား
စုြှာ ပဋိပက္ခမြစ်ပေားလျက်ွှိထသာ ထဒသြျား (သို့ြဟုတ်) 
အပစ်အခတ်ွပ်စဲွားထသာ ထဒသြျားမြစ်သည်။ နှိုင်း
ယှဉ်ကကည့်လှေင် တိုင်းွင်းသား ဗြာလူြျ ိုးြျားအကကား 
မြန်ြာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတေင် NLD ပါတီအား ြဲထပးသူ 
ြျားမပားပပီး USDP ပါတီကိုယ်စားမပုြှုြျားြှာ ပပိုလဲခဲ့
သည်။ သို့ထသာ် တပ်ြထတာ်နှင့် USDP ထခါင်းထဆာင်ြျား 
အတူတကေ ဆက်စပ်လုပ်ထဆာင်ြှုြျား ဆက်လက်ွှိထန 
ထသာတိုင်းွင်းသား မပည်နယ်ြျားတေင်  USDP ပါတီ၏ 
အထမခအထနြှာ ထကာင်းြေန်ခဲ့သည်။ ွိုကဲ့သို့ပူးထပါင်း 
ထဆာင်ွေက်ြှု ြွှိပါက ထနမပည်ထတာ်ွှိ အြျ ိုးသားဥပထဒ
မပုလွှတ်ထတာ်တေင် USDP ပါတီ၏တည်ွှိြှုြှာ အနိြ့်
ဆုံးမြစ်လိြ့်ြည် မြစ်သည်။၅၇ 

 ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထွေးထကာက်ပေဲြျားကဲ့သို့  
တပ်ြထတာ်အွာွှိြျားြှာ ထွေးထကာက်ပေဲြတိုင်ြီ တပ်
သားအထွအတေက်ြျားကို အလှည့်အထမပာင်း လုပ်ကာ 
USDP ပါတီအား ကူညီပံ့ပိုးထသာအားမြင့် သတ်ြှတ်ွား
ထသာကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျားအတေက် ြဲွွှိွန် ကကိုးစား
ခဲ့ထကကာင်း တိုင်းွင်းသားပါတီြျားြှ ၎င်းတို့၏ သံသယွှိ
ြှုြျားကို တင်မပခဲ့သည်။ တပ်သားြျားအထွအတေက်ြှာ 
အွပ်သား ြဲဆန္ဒွှင်ြျား (သို့ြဟုတ်) အနိုင်ွွှိနိုင်သည့် 



|| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲ - တိုင်းွင်းသားြျား အတေေ်မပန်လည် သုံးသပ်ွြည့်အချနိ် transnationaltransnationalinstitute21

စုစုထပါင်းပြာဏြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လှေင် နည်းပါးထသာ 
ထနွာြျားတေင် ွိုကဲ့သို့ တပ်ြျားမြန့်ွားြှုသည် နိုင်ငံ
တေင်း ကိယုစ်ားလယှထ်နွာအြျားစ ုွ ွှြိှွု လဒြ်ျားအထပါ်  
သက်ထွာက်ြှုလိြ့်ြည် ြဟုတ်ထပ။  သို့ထသာ် မြန်ြာမပည်
တေင်ြဲဆန္ဒွှင် အထွအတေက် ပြာဏြှာ သိသိသာသာ
ကေဲမပားနိုင်သည်။ အချ ိုးကျ လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ြျားခန့်အပ်မခင်း ဟုထခါ်ထသာစနစ်အမြစ် လူသိြျားပပီး 
အချ ို ့ထသာ ကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျားအတေက် ြဲဆန္ဒွှင် 
အထွအတေက်ြှာ အလေန်နည်းပါးြှု ွှိနိုင်သည်ဟုဆိုလို
မခင်းမြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့မြစ်ွပ်ြျားြှာ အွူးသမြင့် တိုင်း
ွင်းသား မပည်နယ်ြျားတေင်မြစ်သည်။

 မပန်လည်ထနွာချွားခံွထသာ စစ်မပန်ြျားအပါ
အဝင် တပ်ြထတာ်အြေဲ့ဝင်ြျားနှင့် တပ်ထွာက်ခံသူြျား 
၏ြဲြျားအထွအတေက်သည် အချ ိုးကျွားွှိသည့်ြဲဆန္ဒ
နယ်ြျား သို့ြဟုတ် ြဲအထွအတေက်နည်းထသာ ထနွာ
ြျားတေင် အနိုင်ွကိုယ်စားလှယ်ြျားအား ဆုံးမြတ်ွာ
တေင်အထွးပါထသာ အချက်တစ်ချက်မြစ်ခဲ့သည်။  ဥပြာ 
USDP ပါတီသည် ကချင်မပည်နယ် ဆေြ်ပွာဘေြ်ပြို့
နယ်၏ ထအာက်လွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်ထနွာကို 
(၈၇၆) ြဲမြင့်အနိုင်ွွှိခဲ့ပပီး တာဝန်ွြ်းထဆာင်ဆဲ 
NLD ပါတီ (၇၁၆ ြဲ) နှင့် ကချင်မပည်နယ်မပည်သူ့ပါတီ 
(၇၈၇ ြဲ) တို့အား ၈၉ ြဲမြင့်သာ အနိုင်ွွှိခဲ့ြှုအထပါ် 
ထွေးထကာက်ပေဲြတိုင်ြီ တပ်သားအထွအတေက် မြှင့်တင် 
ထမပာင်းလဲခဲ့မခင်းထကကာင့် ဟုစေပ်စေဲြှုြျား ွှိခဲ့သည်။၅၈ ွို
နည်းတူစော ကချင်မပည်နယ်ွှိ တနိုင်းနှင့် အင်ဂျန်းယန် 
ြဆဲန္ဒနယြ်ျားသာြက ကယားမပညန်ယ်ွ ှ ိထဘာလ်ခတဲေင ်
လည်းအလားတူ စေပ်စေဲထမပာဆိုြှုြျားမြစ်ခဲ့သည်။၅၉ ထွေး
ထကာက်ပေဲစည်းြျဉ်းအွ စစ်တပ်ြှ ဆန္ဒြဲထပးသူ ြျားသည် 
အွပ်သားြျားနည်းတူ ြိြိထနွိုင်ွာထဒသတေင် ွက် 
၉၀ ထနွိုင်ွန် လိုအပ်သည်။ သို့ထသာ် လက်ထတေ့တေင် 
ြဲထပးခေင့်ွှိထသာ စစ်သားအထွအတေက် စာွင်းမြည့်သေင်း
မခင်းကို အွပ်သားအာဏာပိုင်ြျားြှ မပုလုပ်ခေင့်ြွထသာ
ထကကာင့် ွက် ၉၀ မပည့်/ြမပည့် ဆုံးမြတ်ွာတေင် တပ်
ြထတာ်ထပါ်တေင်သာ ြူတည်လျက်ွှိသည်ဆိုသည့် အချက်
ြှာလည်း ွည့်သေင်းစဉ်းစားွထပြည်။ 

 ဆက်လက်၍ USDP ပါတီအထနမြင့် ကချင်နှင့် 
ွှြ်းမပည်နယ်ြျားတေင် ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ အြျားစု 
အနိုင်ွွှိခဲ့ထသာ ထနွာြျားြှာ  တပ်ြထတာ်ထကျာထွာက်

ထနာက်ခံမပုွားသည့် “မပည်သူ့စစ်” ြျားွှိသည့်ထနွာ
ြျားတေင်မြစ်သည်။ ၂၀၁၀ မပည့်နှစ် အထွေထွေထွေး
ထကာက်ပေဲြှစ၍ မပည်သူ့စစ်ြှာ USDP ပါတီအတေက် ပံ့ပိုး
ထပးခဲ့ပပီး စစ်တပ်ထကျာထွာက်ထနာက်ခံ မပုွားထသာ 
ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်းြျားအမြစ်ပင် အချ ို ့ထခါင်း
ထဆာင်ြျားြှာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်တေင် အွူး
သမြင့် ွှြ်းမပည်နယ်တေင် သက်ထွာက်ြှုွှိခဲ့ပပီး မပည်
ထွာင်စုလွှတ်ထတာ်၏ ထအာက်လွှတ်ထတာ် ၁၅ ထနွာ 
နှင့် မပည်နယ်လွှတ်ထတာ်တေင် ၂၄ ထနွာအား ထဒသခံ
မပည်သူ့စစ် ွိန်းချုပ်ွားထသာ ပြို့နယ်ြျားတေင်  USDP 
ပါတီြှအနိုင်ွခဲ့ထကကာင်း  ခန့်ြှန်းခဲ့သည်။၆၀

 ွလဒ်ြျားြှာ ပဋိပက္ခအထမခအထနတစ်ွပ်ကို
ထြာ်မပလျက်ွှိသည်။ ထနမပည်ထတာ်ြှလေဲ၍ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်
ထွေးထကာက်ပေဲတေင် USDP ပါတီြှ တပ်ြထတာ်တပ်ြျား
တည်ွှိထသာ ကချင်၊ ကယား၊ ကွင်၊ ွခိုင်နှင့် ွှြ်းမပည်
နယ်ြျားတေင် အနိုင်ွွှိခဲ့သည်။ ၎င်းထနွာြျားြှာ တစ်
နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြှု ွပ်စဲထွး သထဘာွား
စာချုပ်ညှိုနှိုင်းြှုြျား ငါးနှစ်ကကာ မပုလုပ်ခဲ့ထသာ်လည်း 
အတိုက်အခံတိုင်းွင်းသား လက်နက်ကိုင်အြေဲ့အစည်း
ထပါင်းစုံမြင့် ပဋိပက္ခြျား (သို့ြဟုတ်) အပစ်အခတ်ွပ်စဲ
မခင်းြျားအဆင့်တေင်သာ ဆက်လက်တည်ွှိထနထသး
သည်။ တစ်ြက်တေင် မြန်ြာနိုင်ငံအချက်အချာ ကျထသာ 
ထနွာြျား၌ USDP ပါတီြှာ အရှုံးနှင့်ွင်ဆိုင်ထနွပပီး 
ထွေးထကာက်ခံပါတီတစ်ွပ် အထနမြင့် ွပ်တည်ွန် စိန်
ထခါ်ြှုြျားြှာွှိထနသည်။

• ဗြာလူြျ ိုးြျားတိုင်းွင်းသားထဒသ• ဗြာလူြျ ိုးြျားတိုင်းွင်းသားထဒသ
ြျားသို့ ထွှေ့ထမပာင်းထနွိုင်မခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင် ြျားသို့ ထွှေ့ထမပာင်းထနွိုင်မခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင် 
စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း ထမပာင်းလဲြှုထကကာင့် ပိုြိုစည်းြျဉ်းစည်းကြ်း ထမပာင်းလဲြှုထကကာင့် ပိုြို
ဆိုးဝါးခဲ့မခင်းဆိုးဝါးခဲ့မခင်း

 ထ ေွးထကာက်ပေြဲတုိင်ြီ အွူးသမြင့် အကကိတ်အနယ်
ယှဉ်ပပိုင်ွြည့် ြဲဆန္ဒနယ်ြျားတေင် ဗြာလူြျ ိုးလူဦးထွ
အြျားစုြှ နိုင်ငံတေင်းထမပာင်းထ ှွေ့ထနွိုင်ြှုြျား အလားတူ 
အချ ို ့မြစ်ွပ်ြျားတေင် အမခားတိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးစုအုပ်စု
ြျားြှ နိုင်ငံတေင်း အနှံ့အမပားထမပာင်းလဲထနွိုင်ြှုြျား မြှင့် 
တက်လာမခင်းသည် NLD ပါတီအား အသာွထစြည့် 
လူဦးထွ အထွအတေက် ထွာယှက်ထမပာင်းလဲြှုြျား မြစ်
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ထစထကကာင်း တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးအထွးလှုပ်ွှားြှု အချ ို ့ြှ 
သတိထပးခဲ့သည်။၆၁ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လေတ်လပ်ထွးွချနိ်ြှ
စ၍ လေန်ခဲ့ထသာဆယ်စုနှစ်၌ နိုင်ငံတေင်း အကကီးြားဆုံး
ထသာလူဦးထွ ထွှေ့ထမပာင်းထနွုိင်ြှုြျားအား ထတေ့ွှိခဲ့ွ 
သည်။ လူဦးထွအထမပာင်းအလဲြျားြှာ  ကချင်မပည်နယ်ွှိ 
မြစ်ကကီးနား နှင့်ြားကန့် သို့ြဟုတ် ကွင်မပည်နယ်ွှိ 
မြဝတီပြို့ကဲ့သို့ထသာ တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးထဒသအြျား
အမပားတေင် သိသာထပါ်လေင် လျက်ွှိသည်။၆၂

 ဤကဲ့သို့မြစ်ွပ်ြျားထကကာင့် ထွှေ့ထမပာင်းထနွိုင်
သူသည် ွိုြဲဆန္ဒနယ်တေင်ြဲထပးနိုင်ခေင့်ွှိွန် ထနွိုင်
သည့် ကာလကိုထမပာင်းလဲထလျာ့ချသည့် ထွေးထကာက်ပေဲ
နည်းဥပထဒြျားအား လတ်တထလာ မပင်ဆင်မခင်းြျား 
သည် NLD ပါတီအတေက် အထလးသာထစထကကာင်း တိုင်း
ွင်းသားပါတီြျားြှ ယုံကကည်သည်။ တိုင်းွင်းသားပါတီ
ြျားြှ ကန့်ကေက်ြှုြျားွှိထနထသာ်လည်း ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်
ထွေးထကာက်ပေဲအတေက် ြဲထပးပိုင်ခေင့်ွှိသူသည် ြဲဆန္ဒနယ်
တေင်ထနွိုင်ွန် လိုအပ်သည့်ွက်အထွအတေက်ကို ွက် 
၁၈၀ ြှ ွက် ၉၀ သို့ ထလှော့ချခဲ့သည်။၆၃

 တိကျထသချာထသာ အချက်အလက်ြျားြွှိဘဲ 
ထမပာကကားချက်ြျားကို သုံးသပ်ွန်ြှာ ခက်ခဲလှထပသည်။ 
ဒုက္ခသည်ြျားနှင့် ထွှေ့ထမပာင်းအလုပ်သြားြျား အထနမြင့် 
ြည်သို့ြဲထပးကကြည်ကို သိွှိွန် ြမြစ်နိုင်ထသာ်လည်း 
နိုင်ငံတေင်း အထမပာင်းအထွှေ့ြျားသာြက နိုင်ငံမပင်ပအိြ်နီး
ချင်းနိုင်ငံြျားသို့ ထွေ့ထမပာင်းလုပ်ကိုင်ထနသူြျား ကိစ္စွပ်
ြျားြှာ အထွးကကီးထသာအချက်ြျား မြစ်သည်။  လူဦးထွ 
၄ သန်းွက်ပိုထသာ မြန်ြာနိုင်ငံသားတို့ြှာ နိုင်ငံမခား
တေင်ထနွိုင်လျက်ွှိထကကာင်း ခန့်ြှန်းခဲ့ပပီး ဩဂုတ်လ 
ြဲစာွင်း ပိတ်ချနိ်တေင် ၁၀၉,၄၇၀ ဦးသာ ြဲထပးွန် လိုအပ်
ထသာအချက်အလက်ြျား တင်မပခဲ့သည်။၆၄ ဒုက္ခသည်ြျား
နှင့် ထနွပ်တိြ်းထွှာင်ွသူြျား သာြက ထွှေ့ထမပာင်း
အလုပ်သြားြျား အြျားအမပားြှာ ြဲထပးခေင့်ြျား ပိတ်ခံ
ွြေယ်ွှိသည့် ြဲဆန္ဒနယ်ြျားွှိ ဗြာြဟုတ်ထသာ ထနာက်ခံ
အသိုင်းအဝိုင်းြျားြှ မြစ်သည်။၆၅ ထသချာသည်ြှာ ၂၀၂၀ 
မပည့်နှစ်ထွေးထကာက်ပေဲအား တိုင်းွင်းသား မပည်နယ်ြျား
နှင့်တိုင်းထဒသြျား အြျားစုတေင် လူြှုထွးနှင့် နိုင်ငံထွး
ဆိုင်ွာြထသချာြှုြျားနှင့် တစ်ခါတစ်ွံ ြတည်ပငိြ်ြှု
ြျားွှိထသာ အထမခအထနြျားတေင် ထွှ့ဆက်လုပ်ထဆာင်
ခဲ့ထပသည်။

• အွင်းအမြစ်နည်းပါးမခင်းနှင့် • အွင်းအမြစ်နည်းပါးမခင်းနှင့် 
တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအား ဆန့်ကျင်ထမပာဆိုတိုင်းွင်းသားပါတီြျားအား ဆန့်ကျင်ထမပာဆို
သည့် ြဲဆေယ်စည်ရုံးြှုြျား သည့် ြဲဆေယ်စည်ရုံးြှုြျား 

 ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်ထွေးထကာက်ပေဲအတေင်း တိုင်းွင်း
သားပါတီြျားအထနမြင့် အြျားဆုံးွုတ်ထြာ်ထမပာကကား
သည့်ကိစ္စြှာ ပင်ြအြျ ိုးသားပါတီကကီးြျား အွူးသမြင့် 
NLD နှင့် USD တို့ြှ ထငေ ထကကး၊ အွင်းအမြစ်နှင့် ြဲဆေယ်
စည်းရုံးထွးအွ အားထကာင်းပပီး ၎င်းတို့၏ လွှြ်းြိုးမခင်း
ခံခဲ့ွသည်။၆၆ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်တေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ
ထကကာင့် ဘဏ္ဍထွးဆိုင်ွာ ကျပ်တည်းြှုြျား မြစ်ထပါ်ခဲ့
ပပီး NLD ပါတီြှာလည်း ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာမြင့် 
ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးတို့ကို အေန်လိုင်းြှတဆင့် ကျယ်မပန့်စော
အသုံးမပုနိုင်ခဲ့သည်။ ွ ိုထဝြန်ြှုြျားအမပင် တိုင်းွင်းသား
လြူျ ိုးအထွးလှုပ်ွ ှားြှုြျားနငှ့ ်ပတသ်က၍် သတင်းအြှား
ြျားနှင့် ဝါဒမြန့်ြှုြျားထကကာင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား
အတေက် နစ်နာြှုြျားွှိခဲ့သည်။ 

 NLD နှင့် USDP ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်းြျား
ြှာတိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး ထဒသြျားတေင် ွပ်ွောတိုးတက် 
ထွးအတေက် ကတိြျားထပးကာ ြဲဆေယ်ခဲ့ကကသည်။ 
တစ်ပပိုင်နက်တည်းတေင် NLD နှင့် USDP ပါတီ ထမပာ
ထွးဆိုခေင့်ွှိသူြျားြှ အထကကာင်းမပချက် နှစ်ချက်မြင့် 
အတိုက်အခံ တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအား နှိြ့်ပါး ထမပာ
ဆိုခဲ့သည်ဟု တိုင်းွင်းသားပါတီြျားြှ ထဝြန်ခဲ့သည်။ 
ွိုအချက်ြျားြှာ တိုင်းွင်းသားပါတီြျား အထနမြင့် 
အြျ ိုးသားပါတီကကီးြျားကဲ့သို့ ြေံ့ပြိုးထွးနှင့် မပုမပင်ထမပာင်း
လဲြှုြျားကို ထြာ်ထဆာင်နိုင်ြည် ြဟုတ်ထကကာင်းနှင့် တိုင်း
ွင်းသားပါတီြျားအထနမြင့် အနိုင်ွွှိလိြ့်ြည်ြဟုတ်
ထသာထကကာင့် ၎င်းတို့အား ထပးြည့်ြဲြှာ အလဟဿ 
ဆုံးရှုံးြှုသာမြစ်ကကာင်း ထမပာဆိုခဲ့သည်။ NLD ြှလည်း 
ွပြ်ထံွာကမ်ပထမပာဆိြုှု နစှခ်ျကအ်ား တငမ်ပခဲပ့ပီး ပွြ
အချက်ြှာ တိုင်းွင်းသားပါတီြျား၏ အနိုင်ွွှိြှုြှာ တပ်
ြထတာ်အာဏာချဲ့ြှုြျားကို ဦးတည်မြစ်လာထစနိုင်ကာ 
အွူးသမြင့် ပဋိပက္ခသက်ထွာက်ြျားွှိထသာ ထဒသြျား
တေင် အဓြ္မထပါ်တာဆေဲမခင်းနှင့် အမခားလူအခေင့်အထွးချ ိုး
ထြာက်ြှုြျား တစ်ြန်မြစ်ထပါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယ 
အချက်ြှာ အမပန်အလှန်အထနမြင့် တိုင်းွင်းသားပါတီ
ြျားသည် USDP ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်ပါတီြျားဟု 
စေပ်စေဲထမပာဆိုချက်ြျားွှိခဲ့သည်။၆၇ ဤကဲ့သို့ အစီွင်ခံစာ
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ြျားြှာ နိုင်ငံအနှံ့အမပားတေင် ဆက်တိုက်ွေက်ထပါ်လာြှု
ြျားထကကာင့် NLD ပါတီအား ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာသူ
ြျားြှ ယခုထွေးထကာက်ပေဲဗျူဟာြျားြှာ ကကိုတင်မပင်ဆင်
ြှုြျားွှိခဲ့သည်ဟု ယုံကကည်လျက်ွှိသည်။ 

 ဤကဲ့သို့ထသာ စေပ်စေဲချက်ြျားနှင့် အနှုတ်သထဘာ
ထဆာင်ထသာ ြဲဆေယ်စည်းရုံးြှုြျားထကကာင့် တိုင်းွင်းသား 
လူြျ ိုးအထွး လှုပ်ွှားြှုြျား၏ ထခါင်းထဆာင်ြျားြှာအလေန်
ွိခိုက်ခဲ့ွသည်။ တိုင်းွင်းသားပါတီြျားသည် NLD ပါတီ
နှင့် နှစ်ွှည်လြျား ပူးထပါင်းကာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ထွးကို 
ဆန့်ကျင်ခဲ့ကကသည်။၆၈ အွပ်သားအြည်ခံ ဒီြိုကထွစီ 
ကာလသစ်တေင် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲသည် အနိုင်ွွှိ
မခင်းကိုသာ ဦးစားထပးပပီး မပုမပင်ထမပာင်းလဲြှုအတေက် ပါတီ
စုံလက်တေဲပူးထပါင်းြှုအား တည်ထဆာက်မခင်း သို့ြဟုတ် 
အြျားသထဘာ ဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ထဆာင်မခင်းြဟုတ်ထပ။
 

• ထဒါ်ထအာင်ဆန်းစုကကည်၏ ွင်ထပါ်• ထဒါ်ထအာင်ဆန်းစုကကည်၏ ွင်ထပါ်
ထကျာ်ကကားြှုနှင့် စစ်အစိုးွအား အပပီးသတ်လိုြှု ထကျာ်ကကားြှုနှင့် စစ်အစိုးွအား အပပီးသတ်လိုြှု 
စိတ်ဆန္ဒစိတ်ဆန္ဒ

 အထကကာင်းအြျ ိုးြျ ိုးထကကာင့် အတိုက်အခံပါတီ
ြျားထအာင်မြင်ြှု ွွှိွန်အတေက် ြစေြ်းထဆာင်နိုင်စဉ်တေင် 
NLD ပါတီအထနမြင့် ထသချာထပါက် အနိုင်ွွှိခဲ့သည်ြှာ 
ယုံြှားသံသယမြစ်ြေယ် ြွှိထပ။ နိုင်ငံ၏ ဗြာလူြျ ိုးြျား
ြွှိသည့် ထဒသြျားတေင် အွူးသမြင့် ထွေးထကာက်ပေဲနီး
လာသည်နှင့်အြှေ NLD ပါတီြဲဆေယ်စည်းရုံးထွး ပိုြို
အားထကာင်းလာခဲ့သည့် ပြို့ြျားတေင်လည်း ွိုနည်းတူ
ပင်မြစ်ခဲ့သည်။ ွို့ထကကာင့် NLD ပါတီြှာ ဗြာတိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုး သီးသန့်မြစ်သည့် ပါတီတစ်ွပ်အမြစ် ထြာ်မပ
သတ်ြှတ်မခင်း ြမပုသင့်ထပ။ ထယဘူယျအားမြင့် NLD 
ပါတီအနိုင်ွွှိမခင်းြှာ အထကကာင်းွင်းနှစ်ြျ ိုးထကကာင့် မြစ်
နိငုသ်ည။် ပွြအထကကာင်းြှာ ထဒါ်ထအာငဆ်န်းစကုကည၏် 
ွင်ထပါ်ထကျာ်ကကားြှု ဆက်လက်တည်ွှိထနမခင်း နှင့် 
ဒုတိယြှာ NLD ပါတီအနိုင်ွ ှွိမခင်းသည် နိုင်ငံထွးကကိုး
ဝိုင်းတေင် စစ်တပ်၏ လွှြ်းြိုးမခယ်လှယ်ြှုအား အဆုံးသတ်
နိုင်ြေယ်ွှိသည်ဆိုသည့် ယုံကကည်ြှုတစ်ခုထကကာင့် မြစ်
သည်။  တိုင်းွင်းသား လူြျ ိုးပါတီြျားအထနမြင့် ကယား၊ 
ြေန်၊ ွခိုင်နှင့် ွှြ်းမပည်နယ်တို့တေင် မပည်နယ်အဆင့် 
အနိုင်ွွှိခဲ့ထသာ်လည်း NLD ပါတီဝင် အြျားစုြှာ အြျ ိုး

သားအဆင့်လွှတ်ထတာ်တေင် အားထကာင်းလာခဲ့သည်။ 
တစ်ပပိုင်နက်တည်းတေင် USDP ပါတီ၏ နိုင်ငံထွးဆိုင်ွာ 
ကိုယ်စားမပုြှုြှာ ဆက်လက်ထြှးြှိန်လာခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၀ မပည့်နှစ်ထွေးထကာက်ပေဲတေင် USDP ပါတီ
ြှာဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ် အဆင့်တိုင်းတေင် လေတ်လပ်ပပီး 
တွားြှေတြှု ြွှိဘဲ အနိုင်ွွှိခဲ့သည်။၆၉ ဆယ်စုနှစ်ကကာ
ပပီးထနာက် အြျ ိုးသားနိုင်ငံထွးတေင် အာဏာတက်လာ
သည့် ပါတီြှာ NLD မြစ်လာခဲ့သည်။ NLD ပါတီြှ ွို
အာဏာကို ြည်သို့အသုံးမပုြည်ဆိုသည်နှင့် တပ်ြထတာ်
ြှြည်သို့ တုံ့မပန်ြည်ဆိုသည်ြှာ အနာဂတ်နိုင်ငံထွးဆိုင်
ွာလြ်းထကကာင်းလားွာြျားအား ဆုံးမြတ်ွ ာတေင ်အဓကိ
တေန်းအားထပးအချက် မြစ်လာနိုင်ြေယ်ွှိသည်။  

တိုင်းွင်းသားနိုင်ငံထွး တိုင်းွင်းသားနိုင်ငံထွး 
ြည်သို့ထွှ့ဆက်ြည်နည်း။ ြည်သို့ထွှ့ဆက်ြည်နည်း။ 

 တိုင်းွင်းသားမပည်နယ်ြျားတေင် အြတ်ထနွာ
ြျားအနည်းငယ်ြှေသာ အထမပာင်းအလဲမြစ်ခဲ့သည်ကို စဉ်း
စားကကည့်လှေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ၊ ထွှေ့ထမပာင်းထနွိုင်
မခင်းြျားနှင့် ြညီြှေသည့် ကိုယ်စားလှယ် အချ ိုးကျ ခေဲထဝ
ွားွှိမခင်း စသည့်အထကကာင်းအချက်ြျားွဲြှ ၂၀၂၀ မပည့်
နှစ်ထွေးထကာက်ပေဲွလဒ်ြျားအထပါ် ြည်သည့်အတိုင်း
အတာအွ ိသကထ်ွာကြ်ှွု ှခိဲထ့ကကာင်းြှာ ယခအုချနိတ်ေင ်
ွှင်းလင်းြှု ြွှိထသးထပ။ ရှုထွာင့်ထပါင်းစုံြှကကည့်လှေင် 
လေန်ခဲထ့သာ ဆယစ်နုစှအ်တေင်း  အြျ ိုးသားနိငုင်ထံွးအခင်း
အကျင်းွှိ ပိုြိုအထမခခံကျထသာ အထကကာင်းအွာြျားြှာ 
အထမပာင်းအလဲကကီးကကီးြားြား ြွှိထသးထပ။ နိုင်ငံထွး
အထွေ့ပုံစံသုံးခုြှာ ပိုြိုထပါ်လေင်လျက် ွ ှိပပီး ၎င်းတို့ြှာ NLD 
အားြဲထပးမခင်းကို စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ထွး သထဘာွား
အမြင်အမြစ် အဓိပ္ပာယ်ြေင့်ဆိုမခင်း၊  ဗြာလူြျ ိုး အြျားစု 
အထမခခံထသာ အြျ ိုးသားပါတီကကီးြျားအား အထလးသာ
ထစသည့် “အနိုင်ွသူ အကုန်ယူ” ထွေးထကာက်ပေဲစနစ်နှင့် 
အစိုးွအတေင်းအနိုင်ွ ပါတီြှ လွှတ်ထတာ်အြတ်ကိယု်စား
လှယ်ြျားအထနမြင့် အြျ ိုးသားလွှတ်ထတာ်တေင် ၎င်းတို့ 
အကျ ိုးစီးပေားြျားအတေက် ပိုြိုကိုယ်စားမပုနိုင်ပပီး ဆုံးမြတ်
ချက်ချနိုင်သည့် ွိပ်ပိုင်းထနွာြျားကို ွွှိနိုင်သည်ဆို
သည့်ွင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခု (ြှန်သည်မြစ်ထစ၊ ြြှန်
သည်မြစ်ထစ) တို့မြစ်သည်။ ဤအထကကာင်းအွာြျား၏ 
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ချတိ်ဆက်သက်ထွာက် အထွးပါြှုအား ထကာင်းြေန်စော
နားလည်နိုင်ခဲ့မခင်း ြွှိထပ။ ဒီြိုကထွစီအသေင်ကူးထမပာင်း
ထွးကာလြှာ အစကနဦးအဆင့်တေင်ပင် ွ ှိထနထသးသည်။ 
သို့ထသာ် ထနာင်လာြည့်နှစ်ြျားတေင် ပါတီအားလုံးြှာ 
ဤအထကကာင်းအွင်းနှင့် ပတ်သက်ပပီး အကကိတ်အနယ်
မငင်းခုံထဆေးထနေးြှုနှင့် သုထသသနမပု ထလ့လာြှုြျားွှိလာ
ြည်ြှာ ဧကန်ြုချပင်မြစ်သည်။ 

 တိုင်းွင်းသား နိုင်ငံထွးပါတီြျားအတေက် ဤ
သည်ြှာ ၎င်းတို့၏ လွှတ်ထတာ်အတေင်းနှင့်အမပင် စေြ်း
ထဆာင်ွည်ြျားနှင့် ြည်သို့ ပိုြိုထကာင်းြေန်လာထအာင်
လုပ်နိုင်ြည်ကို ထလးထလးနက်နက် မပန်လည်ွင်ဟပ်
သုံးသပ်ွြည့် ကာလတစ်ခု မြစ်လိြ့်ြည်။  ြည်သည့် 
နိုင်ငံထွးထခတ်ပင်မြစ်ထစကာြူ ၎င်းတို့သည် ထဘးကကပ်
နံကကပ် အထမခအထနြျားနှင့် ကကုံထတေ့ွသည်။ သိသာွှင်း
လင်းထသာ စေန့်စားွြှုတစ်ခုြှာ တိုင်းွင်းသားပါတီ
ြျားနှင့် ၎င်းတို့ ကိုယ်စားမပုလိုသည့် ွပ်ွောအသိုင်း
အဝုိင်းြျားအတေက် ၂၀၀၈ ြေဲ့ စည်းပံုအထမခခံဥပထဒထအာက်
ြှနိုင်ငံထွးနှင့် ထွေးထကာက်ပေဲဆိုင်ွာစနစ် အတေင်းဝင်
ထွာက်ပါဝင်ွာတေင် ခက်ခဲြှုြျားွှိပပီး ြေဲ့စည်းတည်
ထဆာက်ပုံဆိုင်ွာ အတားအဆီးြျားွှိထနသည်။ ွိုကဲ့သို့
ထသာ အထမခအထန၌  ဒီြိုကွက်တစ်အထွေ့ကာလတေင် 
အြျ ိုးသားနိုင်ငံထွးပါတီကကီးတစ်ခု သို့ြဟုတ် အထမခခံ
အားမြင့် ဗြာလူြျ ိုးအြျားစု အကျ ိုးစီးပေားအတေက် စီြံ
ထဆာင်ွေက်ထသာ အမခားပါတီတစ်ွပ်ွပ်ြှ လွှြ်းြိုးချုပ်
ကိုင်ွန်ြှာ အလိုအထလျာက်ဆက်လက်မြစ်ထပါ်ထနလိြ့်
ြည်မြစ်သည်။ ဤသည်ြှာ လေတ်လပ် ထွးွွှိချနိ် ြှ ၁၉၆၂ 
ခုနှစ်တိုင်ထအာင် ထအာင်မြင်ြှုြွှိခဲ့ထသာ လွှတ်ထတာ်
ထခတ်တေင် မြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အခင်းအကျင်းမြစ်ပပီး  စစ်တပ် 
အုပ်ချုပ်ြှုထအာက်  ွာစုနှစ်တစ်ဝက် ဆက်လက်ကျထွာက်
ခဲ့ွသည်။ စစ်တပ်ထွာက်ခံသူြျားနှင့် လူအနည်းငယ်ြှေ
သာလှေင် ွိုအထမခအထနသို့မပန်သေားလိုကကသည်။ ပပီးခဲ့
ထသာ ထွေးထကက်ပေဲ နှစ်ွပ်လုံးတေင် NLD ပါတီ ြှ USDP 
ပါတီအထပါ် အနိုင်ွွှိြှုသည် ဒီြိုကွက်တစ် ထမပာင်းလဲြှု
အတေက် သိသာထသာ  လုပ်ပိုင်ခေင့်တစ်ွပ် မြစ်ထပသည်။  

 ဒီြိုကွက်တစ် အခေင့်အထွးြျားကို မငင်းပယ်
မခင်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံအတေင်း ဆယ်စုနှစ် ၇ ခုကကာ 
ပဋိပက္ခကို မြစ်ထစသည့် ထနာက်ခံအထကကာင်းအွင်းမြစ်
ပပီးတစ်ြျ ိုးသားလုံး ပါဝင်ြှုအားထြာ်ထဆာင် နိုင်ြည့်  

အထွေထွေ ထွေးထကာက်ပေဲကို ြကျင်းပနိုင်လှေင် ထွှ့ဆက်
ယုံကကည်ြှုတည်ထဆာက်ထွးအတေက် ွိခိုက်ထစနိုင်ြေယ်
ွှိသည်ကို အထလးအနက်သတိမပု ဆင်မခင်ွြည်မြစ်
သည်။ အကယ်၍ ပငိြ်းချြ်းထွးနှင့် တည်ပငိြ်ထအးချြ်းြှု
ြျားကို ွ ွှိလှေင် မပည်သူြျား၏ လိုအင်ဆန္ဒ ွ ည်ြှန်းချက်
ြျားနှင့် ြထကျနပ်ချက်ြျားကို ကိုင်တေယ်ထမြွှင်းွန် ြဲပုံး
ြျားနှင့် ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ်ြျားအားမြင့် ဒီြိုကွက်တစ် 
နည်းလြ်းတကျ မပည်သူလူ ုွတစ်ွပ်လုံးအား ပါဝင်
ခေင့်မပုသည့် လြ်းထကကာင်းြျားမြင့် ထွေးထကာက်ပေဲစနစ်ြှ 
ပံ့ပိုးွြည်မြစ်သည်။ သို့ထသာ် ယခုလက်ွှိအထမခအထန
တေင်ထပါ်ထပါက်လာြှုြွိှထပ။ လက်ွိှထ ေွးထကာက်ပေ ဲယန္ွတ ား
ြှာလေန်ခဲ့ထသာနိုင်ငံထွး ထခတ်အဆက်ဆက်တိုင်းတေင် 
တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအတေက် ြှေတသည့် ကိုယ်စားမပုြှု
ြွှိပဲ ယခင်ကဲ့သို့ ထဘးြယ်ကျဉ်ခံွြျားကို တေန်းအားထပး 
မြစ်ထပါ်ထစထနသည်ဆိုသည့် အမြစ်တေယ်ကကီးွေားလာ
ထသာယုံကကည်ြှုအား တားဆီးွန် အထွးတကကီးလုပ်
ထဆာင်ြှု လိုအပ်ထပသည်။ 

 ဤအထကကာင်းမပချက်ြျားထကကာင့် NLD ပါတီ၏ 
ထတာင်ပပိုကြ်းပပိုအနိုင်ွွှိြှုတေင် NLD ပါတီြှ ထအာင်ပေဲ
ခံသည့် အထမပာအဆိုြျားကို ထွှာင်ကကဉ်ကာ တိုင်းွင်း
သားပါတီြျားနှင့် ွပ်ွောလူ ုွြျားကို အမပုသထဘာ
ထဆာင်သည့် အြူအွာြျားကို ွုတ်ထြာ်မပခဲ့သည်။ 
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ွက်ထန့တေင် NLD ပါတီ၏ ဒုဥက္ကဌ 
  ထဒါက်တာထဇာ်မြင့်ထြာင်ြှ တိုင်းွင်းသားပါတီ ၄၈ ပါတီ
ွံသို့ စာပို့ခဲ့ပပီး NLD အထနမြင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား
မြင့်ြဟာြိတ်ြေဲ့  ပူးထပါင်းလုပ်ထဆာင်ွန် ွည် ေွယ်ထကကာင်း
နှင့် “NLD ပါတီြှ တိုင်းွင်းသားမပည်သူြျား၏ ဆန္ဒ 
ြျားကို ထွှးရှုွား အာရုံစိုက်လုပ်ထဆာင်သေားြည်” ဟု 
အခိုင်အြာ ထြာ်မပခဲ့သည်။၇၀ အစိုးွထမပာထွးဆိုခေင့်ွှိသူ 
ဦးထဇာ်ထဌးသည်လည်း “အြျ ိုးသားညီညေတ်ထွး အစိုးွ
တစ်ွပ်” နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာွှင်းလင်းပေဲတေင် 
ထမပာဆိုခဲ့ပပီး တိုင်းွင်းသား ပါတီြျား၏ ကိုယ်စားလှယ်
ြျားကို ၎င်းတို့သက်ဆိုင်ွာ မပည်နယ်အစိုးွတေင် အစိုးွ
အြေဲ့တေင်း ွ ာွူးြျားခန့အ်ပြ်ှုအတေက ်စဉ်းစားသည့ ်NLD 
ပါတီ၏ ဆန္ဒကို ွင်ဟပ်လျက်ွှိပုံထပါ်သည်။ NLD ထမပာ
ထွးဆိုခေင့်ွှိသူ ဦးြျ ိုးညေန့်၏ ထမပာကကားချက်အွ “ဒါက
ထတာ့ကျွန်ထတာ်တို့ွဲ့  အကကြ်းြျင်းသထဘာွား အထနနဲ့
ပဲွှိပါထသးတယ်။ စည်းလုံးညီညေတ်ြှုကို ဦးစားထပးထြာ်
ထဆာင်တဲ့ အစိုးွတစ်ွပ်မြစ်လာြှာပါ။ ကျွန်ထတာ်တို့ 
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အထသးစိတ် လုပ်ထဆာင်ြှုထတေထတာ့ ဘာြှြထဆာင်ွေက်
ွထသးဘူး၊ ဒါထကကာင့် ကျွန်ထတာ် ဒီွက်ပိုပပီးထမပာလို့
ြွပါဘူး။”၇၁

 တစ်ချနိ်တည်းြှပင် တပ်ြထတာ်ထခါင်းထဆာင်
ြျားြှလည်း ပငိြ်းချြ်းထွးမြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုြိုမပု
လေယ်ထမပာင်းလေယ်ြှုွှိထသာ နည်းလြ်းြျားကို စဉ်းစား
လာသည့်အွိပ်လက္ခဏာြျား ွှိခဲ့သည်။ ဤမြစ်စဉ်ြှာ 
အချနိ်ကကာမြင့်လှပပီမြစ်သည်။  လေန်ခဲ့ထသာသုံးနှစ်အတေင်း
တေင် NCA ြှာ လေန်စော တုံ့ဆိုင်းထနှာင့်ထနှးခဲ့ပပီး တိုင်း
ွင်းသားမပည်နယ် အြျားအမပားတေင် ပဋိပက္ခနှင့် စစ်
ထဘးထွှာင် ထနွပ်စေန့်ခောြှုြျား ပိုြိုြျားမပားလာသည်။ 
ွို့မပင် ကေဲမပားသည့် ပဋိပက္ခတေင်း ပါဝင်ပတ်သက်သူ
ြျားကို အတူတကေ ထဆေးထနေးညှိုနှိုင်းွန် ထခါ်ထဆာင်နိုင်
ြည့်လြ်းထကကာင်းြွှိခဲ့ထပ။ သို့ထသာ် ထွေးထကာက်ပေဲပပီး 
ထနာက်ချက်ချင်းဆိုသလို တပ်ြထတာ်ြှ “ပငိြ်းချြ်းထွး
စကားဝိုင်းထကာ်ြတီ” အသစ်တစ်ွပ်အား ထကကညာခဲ့ပပီး 
ြျက်သိြ်းခံလိုက်ွထသာ ြဲဆန္ဒနယ်ထမြြျားတေင် ကကား
မြတ် ထွေး ထကာက်ပေဲမပုလုပ်ွန်အတေက် ULA-AA ထတာင်း
ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အမပုသ ထဘာထဆာင်သည့် တုံ့မပန်
ြှုကို ထတေ့ခဲ့ွသည်။၇၂ တိုက်ပေဲအထမခအထန တင်းြာြှုြျား
ြှာလျင်မြန်စော ထလျာ့ကျလာခဲ့သည်။  သိသာထသာ ထလသံ
ထမပာင်းလဲြှုအထနမြင့် တပ်ြထတာ်ထကကညာချက်ြျားြှာ 
တိုင်းွင်းသား လက်နက်ကိုင်အြေဲ့ အစည်းြျားအကကား 
NCA လက်ြှတ်ွိုးွားပပီးထသာ အြေဲ့အစည်းြျားနှင့် 
ြွိုးွားသည့် အြေဲ့အစည်းြျား နှစ်ြေဲ့လုံးအား ွ ည်ွေယ်
ပစ်ြှတ်ွားခဲ့ပုံထပါ်ပပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကနဦးသထဘာတူညီ
ချက်ြျားစခဲ့သည့်အချနိ်ကတည်းက ပဋိပက္ခတေင် ပါဝင်
ပတ်သက်ထသာ အြေဲ့အစည်းြျားအကကား  သထဘာွား
ကေဲလေဲြှုြှာ အဓိက အတားအဆီးတွပ်မြစ်ခဲ့သည်။

 ဤသို့ထသာ ချဉ်းကပ်ြှုြျားနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်း
ွင်းသား နိုင်ငံထွးပါတီြျားြှာ သတိကကီးစောွားွှိပပီး  
အချ ို ့ြှာ တပ်ြထတာ်နှင့် NLD တို့နှင့် ဆက်စပ်ပတ်
သက်ခဲ့သည့် ၎င်းတို့၏ ပပီးခဲ့ထသာအထတေ့အကကုံြျားကို 
ထြာ်မပခဲ့ကာ အယုံအကကည်ကင်းြဲ့စောမြင့် တုံ့မပန်ခဲ့သည်။ 
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ထွာဂါ အထမခအထနနှင့် အထွေထွေထွေး
ထကာက်ပေမဲြစ်ခ့ဲထသာ ကျပ်တည်းခက်ခဲခ့ဲသည့်နှစ်အတေင်း 
တပ်ြထတာ်၏ စစ်ထွးွိုးစစ်ဆင်ြှုြျား ဆက်လက်မြစ်
ထပါ်ခဲ့မခင်းနှင့် NLD ပါတီ၏ တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအား 

ဆန့်ကျင်ထမပာဆိုသည့် ြဲဆေဲစည်းရုံးထွးထကကာင့် စိုးွိြ်ြှု
ြျား ပိုြိုနက်ွှိုင်း ကကီးွေားလာခဲ့သည်။ ွိုထကကာင့် အချ ို ့
ထသတိုင်းွင်းသား လူြျ ိုးထခါင်းထဆာင်ြျားြှ ထွေးထကာက်
ပေဲြတိုင်ြှီ NLD ြှ ပူးထပါင်းထဆာင်ွေက်သည့်သထဘာွား
ြျားအား ွုတ်ထြာ်မပသခဲ့လှေင် ပိုြိုယုံကကည်ြှုတည်
ထဆာက်နိုင်ြည်မြစ်ထကကာင်း ြှတ်ချက်ထပးကာ တိုင်းွင်း
သားပါတီြျား ြဲရှုံးပပီးသည့်ထနာက်ြှ အဘယ်ထကကာင့် 
NLD ပါတီအထနမြင့် ကြ်းလှြ်းြှုြျားမပုလုပ်သည်ကို  
ထြးခေန်းွုတ်ခဲ့ကကသည်။၇၃ ယခင်က NLD ပါတီအထနမြင့် 
တိုင်းွင်းသားပါတီြျား နှင့်အတူတကေ ပူးထပါင်းလုပ်
ထဆာင်ြည့်ခံယူချက် သထဘာွား ကို ွ ည့်သေင်းစဉ်းစား
ဟန်ြွှိခဲ့ထပ။ 

 ွိုအချက်ြျားထကကာင့် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား
နှင့်အတူတကေလုပ်ထဆာင်ြည်ဆိုသည့်  NLD ၏ စိတ်ဆန္ဒ 
သထဘာွားနှင့် ပတ်သက်၍ အထမခခံကျထသာခိုင်ြာ
သည့် လုပ်ထဆာင်ြှု အထွာက်အွားအား တိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုး ထခါင်းထဆာင်ြျားြှ ထတေ့မြင်ချင်ကကသည်။ 
ပွြထမခလှြ်းတစ်ွပ်အထနမြင့် SNLD ပါတီကိုယ်စား
လှယ်စိုင်းလိတ်ြှ တိုင်းွင်းသားမပည်နယ်ြျားတေင် တိုင်း
ွင်းသားလူြျ ိုး ထခါင်းထဆာင်ြျားကို မပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ်
အမြစ်ခန့်အပ်ွန်နှင့် ဗဟိုြှအာဏာကို မပည်နယ်အစိုးွ
ြျားွံ ခေဲထဝထပးွန်အတေက် အဆိုမပုခဲ့သည်။၇၄ ANP
ပါတီဒုဥက္ကဌ ထဒါ်ထအးနုစိန် ြှ “ဒီြိုကွက်တစ် စံနှုန်းြျား
ကိုွည့်သေင်းစဉ်းစားကာ အထြှော်အမြင်ကကီးစောမြင့်” စီြံ
အုပ်ချုပ်ထွးပိုင်းြျားအား ခန့်အပ်ထဆာင်ွေက်ွန် ထနာင်
တက်လာြည့် သြ္မတသစ်အား ထတာင်းဆိုခဲ့သည်။၇၅ 
ွို့မပင် KSPP ဥက္ကဌ ထဒါက်တာြနြ်တူးဂျာြှ “NLD ပါတီ 
အထနနဲ့ အထမပာချည်းသက်သက်ြဟုတ်ပဲ အလုပ်နဲ့
လည်းသက်ထသမပလုပ်ထဆာင်ွန်” ဆိုသည့် ၎င်း၏ ထြှော်
လင့်ချက်အား ွုတ်ထြာ်ထမပာဆိုခဲ့သည်။၇၆

 NLD ပါတီဦးထဆာင်သည့် အစိုးွ၏ ပွြငါးနှစ်
ကာလအတေင်းတေင် ပဋိပက္ခြျားနှင့် စစ်ထဘးထွှာင်ထနွပ်
စေန့်ခောြှုြျား ပိုြိုအထမခအထနထကာင်းလာွြည့်အစားပိုြို
ဆိုးွေားလာပပီး ခါးသီးြှုြျား မြှင့်တက်လာသည့် စစ်ထမြ
မပင်ထနွာြျားတေင် အလားတူသတိထပးသည့် အမြင်ြျား
ကိုထြာ်မပခဲ့သည်။ ထဘးြယ်ကျဉ်ွားမခင်း နှင့်ပတ်သက်
သည့်ထဝြန်ထွာက်မပ ထမပာဆိုြှုြျားကို ကျယ်မပန့်စော
ထြာ်မပလာခဲ့ကကပပီး NLD နှင့် တပ်ြထတာ်နှစ်ြက်လုံးြှ
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ပငိြ်းချြ်းထွးဆိုင်ွာ ကြ်းလှြ်း ထမပာဆိုြှုြျားကို ထွေး
ထကာက်ပေဲပပီးြှသာလှေင် ထမပာဆိုလာကကထသာထကကာင့် စိုး
ွိြ်ပူပန်ြှုွှိထနကကသည်။  နိုင်ငံထွး မပုမပင်ထမပာင်းလဲွာ
တေင်ပငိြ်းချြ်းထွးနှင့် မပုမပင်ထမပာင်းလဲထွးအား ွ ိထွာက်
စောထဆာင်ွေက်နိုင်ပါက တိုင်ွင်းသား ပငိြ်းချြ်းထွးမြစ်
စဉ်သည် ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ်ြျားသကဲ့သို့ အထွးကကီး
ထကကာင်း တိုင်းွင်းသား လူြျ ိုးထခါင်းထဆာင်ြျားအကကား
တေင်ယုံကကည်ြှု ကကီးြားစောွှိသည်။ လက်ွှိ ပငိြ်းချြ်းထွး
မြစ်စဉ်နှင့် လွှတ်ထတာ်တို့ြှာ ြတူညီသည့် လြ်းထကကာင်း
နှစ်ွပ်အမြစ်တည်ွှိထနပပီး တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျား
မြစ်ထသာ - ထွေးထကာက်ပေဲဆိုင်ွာ နိုင်ငံထွးအြေဲ့နှင့် လက်
နက်ကိုင် အြေဲ့အစည်းြျားြှာလည်း ၎င်းတို့အထနမြင့် 
ထပါင်းစည်းွန် ြမြစ်နိုင်ထသာ နိုင်ငံထွးအခင်းအကျင်း 
တစ်ခုတေင် ထွာက်ွှိထနထကကာင်း ခံစားွလျက်ွှိသည်။ 

 ယခုအချနိ်တေင် အကကီးြားဆုံးထသာ စိုးွိြ်ပူပန်ြှု
ြှာ  NLD ပါတီအထနမြင့် ထနာက်တစ်ကကိြ် အစိုးွအြေဲ့ 
အမြစ်ထသချာပပီး တပ်ြထတာ်နှင့် NLD တို့ြှ ပငိြ်းချြ်းထွး
မြစ်စဉ်နှင့် နိုင်ငံထွးဆိုင်ွာ မပုမပင်ထမပာင်းလဲြှုြျားကို 
ထနာင်လာြည့် ငါးနှစ်တေင် တစ်ြန်အထလးြွားြည်ကို  
စိုးွြိလ်ျက်ွ ှသိည။် တစပ်ပိုငန်ကတ်ည်းတေင ်ထွေးထကာက်
ပေဲရှုံးနိြ့်ခဲ့ွသည့်အတေက် တိုင်းွင်းသားပါတီြျားအထန
မြင့်၎င်းတို့ အသံြျားကို ွိထွာက်စော ကကားသိထစွန် 
ြျားစောလုပ်ထဆာင်ွန် လိုအပ်လျက်ွှိသည်ကို သတိမပုြိ
ကကသည်။ တက်ကကလှုပ်ွှားထသာ လူငယ်ြျားအကကား 
ထွေးထကာက်ပေဲမြစ်ထစ၊ လက်နက်ကိုင်လှုပ်ွှားြှုမြစ်ထစ 
နှစ်ွပ်လုံးတေင် အသစ်ထသာ ခိုင်ြာသည့်ဆုံးမြတ်ချက်
တစ်ွပ်ြှာ ထပါ်လေင်ထနပပီး တိုင်းွင်းသားြျား၏ အခေင့်
အထွးနှင့် တွားြှေတြှုဆိုင်ွာ ကိစ္စွပ်ြျားကို ထြ့ထလျာ့
မခင်းြွှိပဲ ထသချာစောအွှိန်မြှင့် ကကိုးပြ်းလုပ်ထဆာင်ွန် 
မပင်ဆင်ကကလျက်ွှိသည်။ အစိုးွသစ် လက်ွက်တေင် 
တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး နိုင်ငံထွးအခေင့်အလြ်းြျားနှင့် ြေဲ့
စည်းပုံအထမခခံဥပထဒဆိုင်ွာ မပုမပင်ထမပာင်းလဲြှုြျားကို 
စတင်ွန် အခေင့်အလြ်းြျား တည်ွှိလျက်ွှိသည်။ ွို
အွာြျားအတေက် ယခုပင် လုပ်ထဆာင်ွြည်မြစ်သည်။ 

နိဂုံးချုပ်နိဂုံးချုပ်

 ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲသည် 
NLD ပါတီအား နိုင်ငံတေင်း အင်အားကကီးပါတီတစ်ွပ်
အမြစ်ခိုင်ြာထစခဲ့သည်။ ဤသို့အမပတ်အသတ် အနိုင်ွွှိ
ြှုွလဒ်ြှာ NLD ပါတီ၏ထခါင်းထဆာင် ထဒါ်ထအာင်ဆန်း
စုကကည်အား ထွာက်ခံသူ ြျားမပားမခင်းထကကာင့်မြစ်ပပီး 
နိုင်ငံ၏ “အနိုင်ွသူ အကုန်ယူ” ထွေးထကာက်ပေဲစနစ်ြှ
လည်း ပံ့ပိုးထပးခဲ့မခင်းထကကာင့် မြစ်သည်။ USDP ပါတီနှင့် 
အမခားနုိင်ငံထွး အတုိက်အခံပါတီြျားသာြက အချ ို့ထသာ 
တိုင်းွင်းသား လူြျ ိုးပါတီြျားအပါအဝင် အမခားထသာ 
နိုငင်ထံွးအငအ်ားစြုျားြှာ အဓကိအားမြင့ ်ထဘးြယက်ျဉ်
ခံွားခဲ့ွသည်။ ခိုင်ြာသည့် ကိုယ်စားမပုြှုွှိကာ အမခား
တစ်ခုတည်းထသာ အြျ ိုးသားအင်အားစုြှာ ၂၀၀၈ ြေဲ့
စည်းပုံအထမခခံဥပထဒအွ လွှတ်ထတာ်အားလုံးတေင် ၂၅
ွာခိုင်နှုန်း ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ ကကိုတင်ွွှိွားရုံြက 
ဝန်ကကီးဌာနသုံးခု (မပည်ွဲထွး၊ ကာကေယ်ထွး နှင့် နယ်
စပ်ထွးွာ) အား ွိန်းချုပ်ွားသည့် တပ်ြထတာ်မြစ်
သည်။ ဤနိုင်ငံထွးစနစ် သို့ြဟုတ် လက်ွှိနိုင်ငံထွးွှိွင်း
စေဲအထမခအထနတစ်ွပ်သည် တိုင်းွင်းသားပါတီြျား အထန
မြင့်မြစ်လာနိုင်ထသာ ထမပာင်းလဲြှုအတေက် ွားွှိသည့် 
ယုံကကည်ြှုကို အားထပျာ့ချနိဲ့ထစသည်။ 

 လွှတ်ထတာ်သက်တြ်းြျားတေင် အချ ို ့ထသာတိုင်း
ွင်းသားလူြျ ိုးလှုပ်ွှားြှုြျားတေင် တိုင်းွင်းသား ပါတီ
ြျားအထနမြင့် ြဲပိုြိုွွှိခဲ့ထသာ်လည်း အြျားစုြှာ ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်ထွေးထကာက်ပေဲထလာက် ထအာင်မြင်ြှု ြွွှိခဲ့ထချ။ ဤ
သည်ြှာ အဓိက စိတ်ပျက်စွာတစ်ခုမြစ်ခဲ့ပပီး ဆိုလိုသည်
ြှာတိုင်းွင်းသားမပည်နယ် လွှတ်ထတာ် ၇ ထနွာတေင် ၄ 
ထနွာကို NLD ပါတီြှ ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ အြျားစုအား 
အမပတ်အသတ် ွွှိွားမခင်းလည်းမြစ်သည်။ မပည်နယ်
လွှတ်ထတာ်ြျားြှာ တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးပါတီြျားအတေက် 
အခက်အခဲြျားကို ွိုးထြာက်ထကျာ်လွှားွန် အထွးပါ
သည့်  နိုင်ငံထွးဧွိယာတစ်ခုအမြစ် ထြှော်လင့်ချက်ြျား
ွှိခဲ့ကကသည်။ ြေဲ့စည်းပုံအထမခခံဥပထဒအွ တင်ထမြှာက်ခံ
ွြည့် NLD ပါတီြှ ထွေးချယ်ထသာ သြ္မတသည် ွို
ထနွာထဒသြျားအတေက် ဝန်ကကီးချုပ်ြျားအားလုံးကိုခန့်
အပ်ွန် အာဏာွှိသည်ကိုလည်း အာြခံချက်ထပးွား
သည်။  ၂၀၁၆ ခုနှစ်တေင် လက်ွှိအစိုးွြှာ ွ ိုအခေင့်အထွး
အားအသုံးချ၍ ပါတီအထနမြင့် ြဲအနိုင်ြွွှိခဲ့သည့် မပည်
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နယ်ြျားအပါအဝင် တိုင်းွင်းသား မပည်နယ်ြျားတေင် 
ဝန်ကကီးချုပ်ွာွူးြျားအားလုံးကို NLD ပါတီြှ လွှတ်
ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ လေန်ခဲ့ထသာ
၅ နှစ်အတေက် ွ ိုအချက်သည် တိုင်းွင်းသား ပါတီြျား၏ 
အဓိက ြထကျနပ်ွထသာ အထကကာင်းအွင်းတစ်ခုအမြစ် 
ဆက်လက်တည်ွှိခဲ့သည်။

 အပပီးသတ်ွလဒ်အထနမြင့် တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး
ထခါင်းထဆာင်အြျားအမပားနှင့် ွပ်ွောလူွုြျားတို့သည် 
မပည်ထွာင်စုအစိုးွနှင့် အစိုးွ၏ထဒသတေင်း စီြံအုပ်
ချုပ်ထွးတို့ြှာ ၎င်းတို့၏ စိုးွိြ်ပူပန်ြှုြျားအား ကိုယ်စား
မပုလုပ်ထဆာင်ထပးမခင်း သို့ြဟုတ် ၎င်းတို့၏ အကျ ိုးစီးပေား
အတေက် ထွှးရှုလုပ်ထဆာင်ထပးထနသည်ဟု ြခံစားွထပ။ 
ြှေတထသာ ကိုယ်စားမပုြှုြွှိပဲ ဤသို့ထဘးြယ်ကျဉ်ခံ
ွားွမခင်းြှာ အန္တွာယ်ြျားလှထပသည်။ ွိုကဲ့သို့အထမခ
အထနြှာ နိုင်ငံတေင်း နှစ် ၇၀ ထကျာ်ကကာ ပဋိပက္ခြျားကို
မြစ်ထစခဲ့ပပီး အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲတေင် တိုင်းွင်းသား
အားလုံး ပူထပါင်းပါဝင်မခင်းကို ြထြာ်ထဆာင်နိုင်ခဲ့သည့်
အတေက် ထွှ့ဆက်ယုံကကည်ြှု တည်ထဆာက်ထွးွိခိုက်
ကာအန္တွာယ် ွှိထပသည်။ 

 ဤအထကကာင်းအွာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ NLD ပါတီ
အထနမြင့် ထွေးထကာက်ပေဲကျင်းပပပီးထနာက်ပိုင်း တိုင်းွင်း
သားပါတီြျားအား ၎င်းတို့၏ စိုးွိြ်ပူပန်ြှုြျားကို ထမြွှင်း
ွာတေင် အတူပူးထပါင်းထဆာင် ေွက်ွန် ကြ်းလှြ်းြှုြျား 
လုပ်ထဆာင်ခဲ့သည်ြှာ  အားတက်စွာထကာင်းလှသည်။ 
သို့ထသာ် ယုံကကည်ြှုအားနည်းပပီး တည်ထဆာက်ွန် လိုအပ်
လျက်ွှိထနထသးသည်။ အစိုးွအထနမြင့် အချနိ်ယူွန်
လိုအပ်ပပီး ၎င်းတို့၏ ကြ်းလှြ်းြှုအတေက် ယုံကကည်နိုင်
ထလာက်ထသာ လက်ထတေ့ကျသည့် ထမခလှြ်းြျားကို လုပ်
ထဆာင်ွန်လိုအပ်သည်။ ွိုသို့ြမပုလုပ်နိုင်ပါက အတိတ်
ကအြှားြျားသာ တစ်ြန်မပန်မြစ် လာလိြ့်ြည်မြစ်သည်။ 
တင်းြာြှုြျားမြှင့်တက်လာပပီး အကေဲကေဲအပပဲပပဲ မြစ်ြှုြျား
ြှာပဋိပက္ခကို မြစ်ထစကာ ပိုြိုဆိုးွေားလာလိြ့်ြည်မြစ်
သည်။ ြျက်ထြှာက်ထခတ် မြန်ြာနိုင်ငံတေင် ပငိြ်းချြ်းထွး
နှင့်နိုင်ငံထွးကို ခေဲမခားွား၍ ြွနိုင်ထပ။ ယခုအချနိ်သည် 
အမပန်အလှန် ထဆေးထနေးမခင်းနှင့် မပန်လည်သုံးသပ်မခင်းတို့
လပုထ်ဆာင်ွ ြည့အ်ချနိမ်ြစပ်ပီး တစဆ်ကတ်ည်းတေင ် ပငြိ်း
ချြ်းထွးနှင့် မပုမပင်ထမပာင်းလဲထွး ထဆာင်ွေက်ချက်ြျားကို 
ထြာ်ထဆာင်ွြည့် အထွးကကီး ကာလမြစ်ထပသည်။
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ထနာက်ဆက်တေဲ - နိုင်ငံထွးပါတီ အြည်အတိုထကာက်ြျား*ထနာက်ဆက်တေဲ - နိုင်ငံထွးပါတီ အြည်အတိုထကာက်ြျား*

AFP   Arakan Front Part - ွခိုင့်ဦးထဆာင်ပါတီ
ANP   Arakan National Party- ွခိုင်အြျ ိုးသားပါတီ
CNLD   Chin National League for Democracy        
           ချင်းအြျ ိုးသားဒီြိုကထွစီအြေဲ့ချုပ်
KayanNP  Kyan National Party- ကယန်းအြျ ိုးသားပါတီ
KPP   Kayin People’s Party- ကွင်မပည်သူ့ပါတီ
KSPP   Kachin State People’s Party- ကချင်မပည်နယ် မပည်သူ့ပါတီ
KySDP   Kayah State Democratic Party- ကယားမပည်နယ် ဒီြိုကွက်တစ်ပါတီ
LahuNDP  Lahu National Development Party        
              လားဟူအြျ ိုးသားြေံ့ပြိုးတိုးတက်ထွးပါတီ
LisuNDP  Lisu National Development Party         
   လီဆူးအြျ ိုးသားြေံ့ပြိုးတိုးတက်ထွးပါတီ
MUP   Mon Unity Party- ြေန်အြျ ိုးသားပါတီ
NDP-K   New Democracy Party-Kachin- ဒီြိုကထွစီ ပါတီသစ် (ကချင်)
NLD   National League for Democracy- အြျ ိုးသားဒီြိုကထွစီအြေဲ့ချုပ်
PNO   Pa-O National Organisation- ပအိုဝ်းအြျ ိုးသားအြေဲ့ချုပ်
SNDP   Shan Nationalities Democratic Party         
   ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျားဒီြိုကွက်တစ်ပါတီ
SNLD   Shan Ntionalities League for Democracy       
   ွှြ်းတိုင်းွင်းသားြျားဒီြိုကထွစီအြေဲ့ချုပ်
TNP   Ta-ang (Palaung) National Party        
   တအာင်း(ပထလာင်)အြျ ိုးသားပါတီ
USDP   Union Solidarity and Development Party       
   မပည်ထွာင်စုကကံ့ခိုင်ထွးနှင့်ြေံ့ပြိုးထွးပါတီ
WNP   Wa National Party- ၀ အြျ ိုးသားပါတီ
ZCDP   Zomi Congress for Democracy Party- ဇိုြီ ဒီြိုကထွစီ ကေန်ဂွက်ပါတီ

* အွက်ထြာ်မပပါ တိုင်းွင်းသားနိုင်ငံထွးပါတီြျားသည် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲတေင် ကိုယ်စားလှယ် 
အြတ်ထနွာြျား အနိုင်ွွှိခဲ့ထသာ ပါတီြျားမြစ်သည်။



|| မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထောေ်ပေဲ - တိုင်းွင်းသားြျား အတေေ်မပန်လည် သုံးသပ်ွြည့်အချနိ် transnationaltransnationalinstitute29

ွည်ညွှန်းြှတ်စုြျားွည်ညွှန်းြှတ်စုြျား

၁။  ပပီးခဲ့ထသာ ထွေးထကာက်ပေဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင်
ကျင်းပခဲ့သည်။ ဥပြာအားမြင့် Transnational Institute, 
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတေင် ွုတ်ခဲ့ထသာ မြန်ြာ
နိုင်ငံဆိုင်ွာ ြူဝါဒသုံးသပ်ချက်စာထစာင် အြှတ်၁၇ “မြန်
ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲ။ တိုင်း
ွင်းသားနိုင်ငံထွးအတေက် လက်ွှိအထမခအထန ဘယ်လို
လဲ။” တေင်ထလ့လာနိုင်ပါသည်။ ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် 
ထွေးထကာက်ပေဲြျားြှာ ဒီြိုကွက်တစ်ကျစော တန်းတူညီြှေ
ွှိထသာ သို့ြဟုတ် လေတ်လပ်၍ ြှေတြှုွှိသည်ဟု ွည့်
သေင်းစဉ်းစားမခင်း ြမပုနိုင်သည့် အထမခအထနြျားထအာက်
တေင်မပုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲ နှင့် 
ပတ်သက်၍ Transnational Institute၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် 
ဒီဇင်ဘာလ၊ TNI-BCN မြန်ြာနိုင်ငံဆိုင်ွာ ြူဝါဒ
သုံးသပ်ချက် စာထစာင်အြှတ် ၄ “ထမပာင်းလဲလာထသာ
တိုင်းွင်းသားအခင်းအကျင်း- မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၀ 
ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲြျားအား ဆန်းစစ်ထလ့လာမခင်း” 
တေင်ကကည့်ပါ။ 

၂။  ထွေးထကာက်ပေဲြတိုင်ြီ ထလ့လာသုံးသပ်ချက်
ြျားအတေက် ထလ့လာလိုပါက Transnational Institute, 
၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ TNI မြန်ြာနိုင်ငံဆိုင်ွာ 
ြူဝါဒသုံးသပ်ချက် အြှတ် ၂၃၊ “မြန်ြာနိုင်ငံ -တိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုးစု နိုင်ငံထွးနှင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် အထွေထွေ
ထွေးထကာက်ပေဲ” တေင်ကကည့်ပါ။ 

၃။  တိငု်းွင်းသားလြူျားစ ုနိငုင်ထံွးပါတြီျား စာွင်း
အမပည့်အစုံထလ့လာလိုပါက Transnational Institute, 
“မြန်ြာနိုင်ငံ - တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးစု နိုင်ငံထွး” စာ
ြျက်နှာ-၁၆ တေင်ကကည့်ပါ။ ြဲဆေယ်စည်းရုံးထွးကာလ
အစတေင် ြှတ်ပုံတင်ွားပပီး နိုင်ငံထွးပါတီထပါင်း ၉၄ ြေဲ့
ွှိခဲ့သည်။ ထအာက်တိုဘာလ ၁၇ ွက်တေင် ညီညေတ်ထသာ 
ဒီြိုကထွစီပါတီ ဥက္ကဌဦးထကျာ်မြင့်အား ထဒသတေင်းြီ
ဒီယာတေင် ၀ွြ်းထမပးအမြစ် ထွးသားထြာ်မပမခင်းခံွပပီး
ထနာက်ပါတီအထနမြင့် နိုင်ငံမခား ွံပုံထငေ လက်ခံမခင်း
ထကကာင့် ပါတီမပန်လည်ြှတ်ပုံတင် ရုပ်သိြ်းခံခဲ့ွသည်။ 
UEC ြှ အြျ ိုးသားညီညေတ်ထွး ကေန်ဂွက်ပါတီ နှင့် 
မြန်ြာနုိင်ငံ ထတာင်သူလယ်သြားြေံ့ ပြိုးတုိးတက်ထွးပါတီ 
တို့အား စီြံခန့်ခေဲြှုပိုင်းဆိုင်ွာ ဥပထဒချ ိုးထြာက်ြှုထကကာင့် 

ယခုတစ်ကကိြ်ထွေးထကာက်ပေဲတေင် ပါဝင်ွန် ဆိုင်းငံ့ခဲ့ပပီး 
ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်းြျား ဝင်ထွာက်အထွေးခံမခင်းြွှိ
ခဲ့ထပ။ ွို့ထကကာင့် ထွေးထကာက်ပေဲြျားတေင် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်
သည့် စုစုထပါင်း နိုင်ငံထွးပါတီ  ၉၁  ပါတီ သာ ကျန်ွှိခဲ့သည်။ 

၄။  အထသးစိတ်ကို အွက်တေင် ထြာ်မပွားသည့် 
ွည်ညေန်းစာစု Transnational Institute, “မြန်ြာနိုင်ငံ -
တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးစု နိုင်ငံထွးနှင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် 
အထွေထွေထွေးထကာက်ပေဲ”, စာြျက်နှာ ၂၄-၇ တေင်
ကကည့်ပါ။  

၅။  အွက်တေင် ထြာ်မပွားသည့် ွည်ညေန်းစာစု 
၏စာြျက်နှာ ၁၉-၂၁ တေင်ကကည့်ပါ။ 

၆။  Min Tun, “Citing censorship, AFP declines 
chance to air campaign speech via state media”, 
Development Media Group, 29 September 2020.

၇။  ဥပြာ- Frontier Myanmar၊ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် 
ထအာက်တိုဘာလ ၇ ွက် “Time to take away the 
election commission’s red pen” တေင်ကကည့်ပါ။ 

၈။  မြစ်စဉ်ြျားြှာ - စက်တင်ဘာလ ၁၆ ွက်ထန့၊ 
ထနမပည်ထတာ်တေင် ထြာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်ယာဉ်တန်း USDP 
ပါတီ ထွာက်ခံအားထပးသူြျားနှင့် NLD တီွှပ်အကကျီ
ဝတ်ွားသူထကာင်ထလး ထလးဦးတို့အကကား အွိကရုံး
မြစ်ခဲ့မခင်း၊ ထအာက်တိုဘာလတေင် ပါတီစည်းရုံးထွး
သီချင်းအား ကျယ်ထလာင်စောြေင့်သည်ဟု စေပ်စေဲကာ USDP 
ပါတီထွာက်ခံထသာ လူအုပ်ကကီးတစ်စုြှ ြထကေးွှိ NLD 
အြေဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ အိြ်ကိုတိုက်ခိုက်ြှု မြစ်ပေားခဲ့မခင်း၊ 
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အစည်းအရုံး၏ သတင်းွုတ်မပန်ထကကညာချက်”။
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၃၆။  Tai, “SNLD Opposes Election Cancellation”; 
Zaw Ye Thwe, “Parties protest cancelation of 
vote in Mong Kung”, Myanmar Now, 2 November 
2020; Nan Lwin, “Myanmar’s Ethnic Parties Slam 
Decision to Cancel Voting in Strongholds”, The 
Irrawaddy, 19 October 2020.

၃၇။  ၂၀၁၅ ခုနှစ်ြှ စတင်၍ ဤကိုယ်စားလှယ်ထနွာ
ြှာထမပာင်းလဲ သတ်ြှတ်ခံခဲ့ွသည်။ ANP ြှာ လက်ွှိ 
အြျ ိုးသားလွှတ်ထတာ် (အွက်လွှတ်ထတာ်) တေင် 
ထြာင်ထတာ-၂ နှင့် ဘူးသီးထတာင် တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်
ထနွာြျား ွွှိွားပပီး USDP ြှာ ထြာင်ထတာ-၁ ၏ 
ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ ွွှိွားသည်။ 

၃၈။  Sai Wansai, “Ethnic political parties’ 
kingmaker role: A reality in the making?”, Shan 
Herald Agency News, 5 September 2020; “Kachin 
aspirations ride on new party”, Frontier Myanmar, 
3 November 2020; “KNU backing boosts election 
hopes of allied Karen parties”, Frontier Myanmar, 
7 November 2020.

၃၉။  ဤထပါင်းစည်းမခင်းြျားြှ ြေဲ့စည်းခဲ့ထသာ အဓိက 
ပါတီြျားြှာ ချင်းဒီြိုကထွစီအြေဲ့ချုပ်၊ ကချင်မပည်နယ် 
မပည်သူ့ပါတီ၊ ကွင်အြျ ိုးသား ဒီြိုကွက်တစ်ပါတီ၊ 
ကယားမပည်နယ် ဒီြိုကွက်တစ်ပါတီ၊ ြေန်အြျ ိုးသား
ပါတီ၊ နှင့် ဝ အြျ ိုးသားပါတီ တို့မြစ်သည်။ အထသးစိတ်
အချက်အလက်ြျားအတေက် Transnational Institute 
“မြန်ြာနိုင်ငံ -တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုးစု နိုင်ငံထွး” စာြျက်
နှာ ၈-၁၀ တေင် ကကည့်ပါ။  

၄၀။  ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်တေင် ယခင်နှစ်ြျားွက် ြဲဆန္ဒ
နယ်ထမြြျား ြျက်သိြ်းြှုပိုြိုြျားခဲ့ပပီး အချက်တစ်ချက်
ြှာွခိုင်မပည်နယ်တေင် ANP ပါတီကိုယ်စားလှယ်ထနွာ
ြျား ြဲွွှိြည်ြှာ ထသချာသထလာက်မြစ်ပပီး အြျ ိုးသား
ဥပထဒမပုလွှတ်ထတာ်တေင် တိုင်းွင်းသားပါတီ လွှတ်ထတာ်
ကိုယ်စားလှယ် အချ ိုးြှာ တစ်ွာခိုင်နှုန်းထလျာ့ကျခဲ့
သည်။ ွိုကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျားသာ ြျက်သိြ်းခံွ
ြှုတေင် ြပါဝင်ခဲ့လှေင် တိုင်းွင်းသား ပါတီြျားအထနမြင့် 
၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲတေင် ွွှိခဲ့ထသာ ွာခိုင်နှုန်းနှင့် 

ခန့်ြှန်းထမခအားမြင့် တူညီလိြ့်ြည်မြစ်သည်။ သို့ထသာ် 
ကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျား ခေဲထဝြှု- ြဲွွှိြည့် ပါတီြျား
အာလုံးထတာ့-တူညီလိြ့်ြည်ြဟုတ်ထပ။ 

၄၁။  ွှြ်းမပည်နယ်-၁ အတေက် ထွေးချယ်ခံွထသာ NLD 
အွက်လွှတ်ထတာ်ကုိယ်စားလှယ် လုပ်ကကံခံွမခင်းထကကာင့် 
လာြည့် ကကားမြတ်ထွေးထကာက်ပေဲ အချနိ်အွိ ွိုအြတ်
ထနွာြှာ လက် ှွိတေင် လစ်လပ်လျက်ွှိသည်။ (အွက်ပါ 
ဇယားတေင် ြပါဝင်ပါ။) 

၄၂။  (အချ ိုးကျ ွှိွြည့်အစား) ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြေဲ့စည်းပုံ
အထမခခံဥပထဒအွ အွက်နှင့် ထအာက်လွှတ်ထတာ်တို့
တေင်တိကျထသချာထသာ ကိုယ်စားလှယ်ထနွာ အထွ
အတေက်တစ်ခု ွွှိချနိ်ြှစတင်၍ အချ ို ့ထသာထွေးချယ်ခံ
ွသည့် ကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျားကို ြျက်သိြ်းမခင်းြှာ 
စစ်တပ်အုပ်စု အထနမြင့် ၎င်းတို့အတေက် ကကိုတင်ွားွှိ
သည့် ၂၅ ွာခိုင်နှုန်းွက် အနည်းငယ် ပိုြိုြျားပပီး ြဲထွေး
ချယ်ခံွသည့် အုပ်စုြှာ ၇၅ ွာခိုင်နှုန်းွက် အနည်း
ငယ်ထလျာ့နည်းြည်ဟု ဆိုလိုမခင်းမြစ်သည်။ 

၄၃။  ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်တို့တေင် ပါဝင်ယှဉ်
ပပိုင်ထသာ တိုင်းွင်းသားပါတီ အထွအတေကြ်ှာ အလားတူ 
အထွအတေက်ွှိထသာ်လည်း ပါဝင်သည့် ပါတီြျားြှာြတူ
ညီထပ။ အချ ို ့ြှာ ြှတ်ပုံတင်ြျက်သိြ်းခံခဲ့ွမခင်း၊ အချ ို ့ြှာ 
ပါတီြျား ထပါင်းစည်းခဲ့မခင်းနှင့် အချ ို ့ြှာ ပါတီအသစ်ြျား 
မြစ်သည်။ 

၄၄။  ဥပြာ- Thet Zin Soe, “Merged ethnic 
parties perform better in the polls in Myanmar”, 
Myanmar Times, 13 November 2020; Mi Kun Chan 
Non, Mi Sar Yaw Poine & Ashley South, “The 
Hongsa flies: Why the Mon Unity Party won where 
other ethnic parties failed”, Frontier Myanmar, 13 
November 2020 တေင်ကကည့်ပါ။ 

၄၅။  ဥပြာ- Transnational Institute၊ “အနက်
အဓိပ္ပာယ်ြပါသည့် တိုင်းွင်းသားလူြျ ိုး၊ ထနာက်ခံသြိုင်း
ထကကာင့်ြပါသည့် အချက်အလက်ြျား- ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်း
ထခါင်စာွင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားမြစ်ြှုနှင့် သရုပ်
လက္ခဏာ”၊ မြန်ြာနိုင်ငံဆိုင်ွာ ြူဝါဒသုံးသပ်ချက် စာ
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ထစာင်အြှတ် ၁၃၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ထြထြာ်ဝါွီလ တေင် 
ကကည့်ပါ။ ွ ည်ညွှန်းြှတ်စု နံပါတ် ၅၂ တေင်လည်း ကကည့်ပါ။ 

၄၆။  SNA  နှင့် တပ်ြထတာ် တို့၏  ဆက်ဆံထွးြှာလည်း 
ထသချာထွွာြှု ြွှိထပ။ ြူလတေင် ထဒသတေင်း မပည်သူ့စစ် 
အြေဲ့အမြစ် ြေဲ့စည်းခဲ့ထသာ်လည်း ယခုအချနိ်တေင် ၎င်းတို့
အထနမြင့် အမခားထသာ တိုင်းွင်းသားလက်နက်ကိုင် အြေဲ့
အစည်းြျားနှင့် အတူ NCA တေင်ပါဝင်လိုပပီး နိုင်ငံထွး
ထြှော်ြှန်းချက်ြျားအား ထြာ်မပလာကကသည်။ လတ်တထလာ 
တိုက်ပေဲြျားနှင့်ပတ်သက်၍ “Sagaing Locals Demand 
Tatmadaw, Shanni Army Cease Fighting”, Network 
Media Group, 27 April 2020 တေင်ကကည့်ပါ။ 

၄၇။  Sai Si Kham/Shan Ni, “36 TNDP candidates 
lose their deposits as they did not get enough 
votes”, Burma News International, 11 December 
2020.

၄၈။ ဤဇယားတေင် တိုင်းွင်းသားထွးွာ ဝန်ကကီး
ထနွာြျားလည်း အပါအဝင်မြစ်သည်။

၄၉။  ြေဲ့စည်းပုံအထမခခံဥပထဒ အပိုဒ် ၂၇၆ (ဃ) အွ 
ွိထုဒသြျားတေင ်ဥပထဒမပုလွှတထ်တာန်ငှ့ ်စြီအံပုခ်ျုပထ်ွး 
လုပ်ငန်းြျားအတေက် ထွေးထကာက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ 
စစတ်ပ ်ြ ှခန့အ်ပသ်ြူျား နငှ့ ်ွ ိ ုအြေဲ့နစှခ်တုေင ်ပါဝငသ်ြူျား
ြှ ထွေးချယ်ခန့်အပ်ထသာ ကိုယ်စားလှယ်ြျားမြင့် ြေဲ့စည်း
ွားသည့် အနည်းဆုံး စုစုထပါင်းအြေဲ့ဝင် ၁၀ ဦး (ထလးပုံ 
တစ်ပုံြှာ စစ်တပ်ြှ ခန့်အပ်သူြျား) ပါဝင်သည့် ဦးစီး
အြေဲ့ြှ ညေန်ကကားြှုထအာက်ြှ လုပ်ထဆာင်ြည် မြစ်သည်။ 

၅၀။  ဤသည်ြှာ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀၁၄ 
ခုနှစ် သန်းထခါင်စာွင်းထပါ်တေင် အထမခခံပပီး လူဦးထွ တိုး
ပေားနှုန်းအား ညှိွားသည့်) မြန်ြာနိုင်ငံ ခန့်ြှန်းထမခ 
လူဦးထွ ၅၄.၅ သန်း ၏ ၀.၁ ွာခိုင်နှုန်း မြစ်သည်။ 

၅၁။ ဤအဓိပ္ပါယ်ြေင့်ဆိုချက်ြှာ ြှန်ကန်ထသာ တိုင်း
ွင်းသားလူြျ ိုးစုြျား ြဟုတ်ပဲ နယ်ထမြြျားတေင် အစ
ပိုင်း၌ မငင်းပယ်ခံခဲ့ွသည့် ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်းြျား 
အထနမြင့ ်ထအာငမ်ြငခ်ဲထ့သာ အယခူဝံငသ်ည့အ်ချ ို ့ကစိ္ွစ ပ်
ြျားတေင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲ ြတိုင်ြီ UEC ြှ 

အတည်မပုွားမခင်းမြစ်သည်။ ွန်ကုန်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
ထအာက်တိုဘာလ၊ အယူခံဝင်မခင်းကကားနာြှုတေင် တက်
ထွာက်ခဲ့ထသာ ထွေးထကာက်ပေဲထလ့လာသူ အား TNI ြှ 
ထြးမြန်းွားမခင်း။ 

၅၂။  အထသးစိတ်ထလ့လာွန် Transnational 
Institute၊ “မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းွင်းသားနိုင်ငံထွး နှင့် 
၂၀၁၅ ခုနှစ် ထွေးထကာက်ပေဲ” မြန်ြာနိုင်ငံဆိုင်ွာ ြူဝါဒ 
သုံးသပ်ချက် စာထစာင်အြှတ် ၁၆၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
စက်တင်ဘာလ တေင်ကကည့်ပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံ
လူဦးထွနှင့် အိြ်ထွာင်စု သန်းထခါင်စာွင်းတေင် တိုင်း
ွင်းသားလူြျ ိုး အချက်အလက်ြျားကို ထကာက်ယူခဲ့
သည်။ သို့ထသာ် နိုင်ငံထွးအွ ွိလေယ်ခိုက်လေယ် မြစ်
မခင်းထကကာင့် ွိုအချက်အလက်ြျားအား ွုတ်မပန်ထကက
ညာမခင်းြွှိခဲ့ထပ။ ွ ိုအချက်အလက်ြျားအား ထကာက်ယူ
ွာတေင် ချ ို ့ယေင်းချက်ြျားစောလည်း ွှိထနပပီး “တိုင်းွင်း
သားလူြျ ိုးစု” ကိုယ်စားလှယ်ထနွာြျား သတ်ြှတ်ွန် 
အတေက် အသုံးမပုနိုင်ြေယ်ြွှိထပ။ Transnational 
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