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I.

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္စနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
တြင္ အဓိကမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးျခင္း၊ ႏိုင္
ငံေရးအကြဲအျပဲနက္ရိႈင္းျခင္း၊ ေနရာမ်ားစြာတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးေနျခင္း စေသာ
အေျခအေနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ စနစ္က်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္
အဓိကပါဝင္ေနသူအားလံုး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အဓိကေအာင္
ျမင္မႈျဖစ္သည္။ ေအာင္ပြဲရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၂၀၁၆ မတ္လကုန္တြင္
အာဏာလႊဲေျပာင္းမယူမွီ ၾကားကာလေလးလကို ပါးပါးနပ္နပ္အသံုးခ်ရန္လိုအပ္ၿပီး အေရးႀကီး
တာဝန္ေပးမည့္သူမ်ားကို ေစာစီးစြာသတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ ေရွ႕တြင္ႀကိဳေနသည့္ ႀကီးမား
ေသာ စိမ္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အခ်ိန္မ်ားမ်ား ရရွိေပမည္။
ေရြးေကာက္ခံေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္
ရပ္စလံုးတြင္ တပ္မေတာ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူထားသည့္တိုင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၏ပါတီက ေနရာအမ်ားစုရရွိမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနသည္ သမၼတေရြးခ်ယ္ခြင္႔
အာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတေရြးခ်ယ္ခြင္႔ အ
တြက္မူ အေျခခံဥပေဒက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္တားဆီးထား
သည္။ လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (USDP) သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကိုယ္စားျပဳ
အျခားပါတီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလဲထိုးခံရံႈးပြဲကို ခံစားသြားရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ႀကီးႀကီးမားမားေရပန္းစားေသာ
အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းကို ထင္ဟပ္ကာ ၎ႏွင္႔အတူ သူႏွင္႔ NLD သည္ တိုင္းျပည္တြင္
လိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖၚေဆာင္လိမ္႔မည္ဟူေသာ ဆတူ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ၎ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျပည့္မွီရန္ မလြယ္ကူ
လွပါ။ ပထမဦးစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အျပဳသေဘာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္
ရန္ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး
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ဌာနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖင့္ မ်ားျပားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ရယူထားဆဲျဖစ္
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့
မႈမ်ားအထိ အရာရာေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးသည္ တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ မူ
တည္လ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူလုပ္မည္ဟု ေျပာထားသည့္ အ
တိုင္း ထိပ္တန္းရာထူးအတြက္လိုအပ္ေသာ သိကၡာႏွင့္ အမ်ားေလးစားသူကို ကိုယ္စားသမၼတ
အျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ႔ပါက ကာလရွည္ၾကာ အျပန္အလွန္ သံသယႀကီးခဲ့ေသာ ဆက္ဆံေရး
သည္ မလွပေသာ စတင္မႈအျဖစ္ အလြယ္တကူ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ NLD အေနႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ဘဝမ်ား သိသိသာသာေျပာင္းလဲေအာင္ ေဆာင္
ၾကဥ္းေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပသလိုေပလိမ့္မည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပအားေပးမႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေျမာက္မ်ားစြာကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အေတြ႔အၾကံဳနည္းျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္စုဖြဲ႔မႈနည္းျခင္း၊ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔အားလံုးက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေအာင္
ျမင္မႈရႏိုင္မည့္အေရးကို ဟန္႔တားၾကေပလိမ့္မည္။ ပါတီသည္ ယေန႔ထိ မူဝါဒေရးဆြဲမႈ အနည္း
ငယ္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ဘူးေသာေၾကာင့္ ၎မွာအထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေနေပသည္။
ထိုမွ်သာမကပဲ ျပည္တြင္းတြင္ ကပ္ေဘးသင့္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရ
ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအသစ္အေနႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္
ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးအေပၚအာရံုစိုက္ရန္ အခက္အခဲေတြ႔ဖြယ္ရွိသည္။ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္
တြင္ ဆိုးဝါးေသာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ အားနည္းေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ မက္ခရိုစီးပြားေရးရႈတ္ေထြးမႈ လကၡ
ဏာမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ၎တို႔ကို ေလ်ာ႔ခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္႔မူဝါဒမ်ားကလည္း အားနည္း
ေနသည္။ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား မဲေပးခြင့္မရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေနအထားသည္လည္း
ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲေသာ တင္းမာဆူပြက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD အစိုး
ရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်မွာလည္း အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈကို ခံရ
ဖြယ္ရွိေနသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကလည္း ရွိေနျပန္သည္။
အက်ဳိးစီးပြားထိခိုက္ေတာ့မည္ဟု စိုးရိမ္ေနသည္႔ ရဲတင္းေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
ေကာင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းရင္း အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ျပန္လည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္
ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ပါးနပ္ေသာ သံတမန္
ေရးကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို

လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

အေနာက္အုပ္စုဖက္သို႔

ယိမ္းသည္ဟူေသာ

သတ္မွတ္ယူဆခံရမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အထူးပါးနပ္လိမၼာဖို႔ လိုလိမ့္မည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား
ကလည္း ယင္းသို႔ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ျပန္လည္ထိန္းညိွမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ မိမိတို႔ ကိုယ္စီအပိုင္းမွ
ကူညီၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အေနာက္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္
ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ပံ့ပိုးအားေပးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာက႑မွ ပါဝင္ေသာ္လည္း
ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အကဲဆတ္မႈမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကို သိရွိနားလည္ရန္လို
သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

1

မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ

0

2

ကာလသည္ သီးျခားျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ လံုးဝနီးပါးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
1

ေလ႔လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေဖၚထုတ္ျပခဲ႔ေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္မွ
ဒီမိုကေရစီနည္းက်ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ အားလံုးပါဝင္ေရးဆိုင္ရာ အေလးအနက္ထားရမည္႔
ျပႆနာအခ်ဳိ႕၊ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ ငါးသိန္းခန္႔၏ မဲေပးခြင့္ကို ဖ်က္သိမ္းမႈ၊ တိုင္းရင္းသားနယ္
ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ကို လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္
3

သာမႈမရွိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး
2

ေရာေထြးမႈကိစၥ (အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ မဘသအဖြဲ႔က NLD ပါတီသည္
4

ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္မည္မဟုတ္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းကို
လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး
ရာသီဥတု အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ပါတီႀကီးမ်ားက မြတ္ဆလင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
တစ္ဦးတစ္ေလမွ တင္သြင္းျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

5
4

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲရံု ၄၁,၀၀၀ ခန္႔သည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပပံုႏွင့္ပတ္သက္၍

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏

ကနဦးထုတ္ျပန္

1

For Crisis Group reporting on Myanmar since the present government took power in 2011, see
Asia Briefings N°s 146, Myanmar’s Peace Process: A Nationwide Ceasefire Remains Elusive, 16
September 2015; 144, Counting the Costs: Myanmar’s Problematic Census, 15 May 2014; 143,
Myanmar’s Military: Back to the Barracks?, 22 April 2014; 142, Not a Rubber Stamp: Myanmar’s Legislature in a Time of Transition, 13 December 2013; 140, A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin Conflict, 12 June 2013; 136, Reform in Myanmar: One Year On, 11 April 2012; and
127, Myanmar: Major Reform Underway, 22 September 2011; also Reports N°s 266, Myanmar’s Electoral Landscape, 28 April 2015; 261, Myanmar: The Politics of Rakhine State, 22 October 2014; 251, The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar, 1 October
2013; 238, Myanmar: Storm Clouds on the Horizon, 12 November 2012; 231, Myanmar: The Politics of Economic Reform, 27 July 2012; and 214, Myanmar: A New Peace Initiative, 30 November 2011.
2

အဆိုးဆံုးမွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ဓားျဖင့္ခုတ္မႈျဖစ္သည္။

က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ရဲကဖမ္းဆီးကာ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင္႔ ေစ့ေဆာ္မႈ
ပါဝင္ေၾကာင္း ခိုငမ
္ ာေသာ အေထာက္အထားမရွိပဲ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္လည္း အႏိုင္ရခဲ့သည္။
3

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ကို အ

ေသးစိတ္သိရွိရန္ Crisis Group ၏ Myanmar Electoral Landscape ကိုၾကည့္ရန္။
4

ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဘာသာေရးကို ေမာင္ဘသာ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ျမန္မာတိုင္းမ္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၅။

5

မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ အနည္းဆံုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ထို႔ထက္မကရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မွတ္ပံု

တင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆,၀၀၀ အနက္ မြတ္ဆလင္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးသာပါဝင္သည္။ မြတ္ဆလင္ အ
သိုင္းအဝိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္လႊားမွ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားပါဝင္သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္
ဆိုင္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အကဲဆတ္မႈေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္
ျခင္းမျပဳေပ။ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္း ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီမႈ
ေၾကာင့္ အမ်ားစုကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
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ခ်က္မ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္သည္။ မဲေပးမႈသည္ အကုန္လံုး
နီးပါး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိၿပီး အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းခဲ့သည္ဟု ၎တိ႔က
ု
အစီရင္ခံသည္။
မဲေပးမႈသည္ စီစဥ္တက် ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးမႈကိုလည္း ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈလည္း ျမင့္မားၿပီး ျပည္တြင္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္သူ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ စစ္တပ္ဝင္းအ
တြင္းမွ မဲရံုမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္လႊားမဲရံုမ်ားသို႔ အကန္႔အသတ္မရွိ အကဲခတ္ေလ့လာႏိုင္ခဲ့
ၾကသည္။ မဲရံုမ်ား၌ မဲေရတြက္ျခင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
တပ္မေတာ္၏ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈကို ေလ့လာရန္မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ႀကိဳ
တင္မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဓိကမဲေပးပြဲႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင္႔တြင္မူ တူညီမႈေတာ႔
မရွိခဲ့ေပ။

6
5

ထို႔အျပင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖင္႔ အခ်က္အလက္ျပဳစုရာတြင္ လြဲေခ်ာ္သည့္
ရႈတ္ ေထြးမႈေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား မဲစာရင္းတြင္ က်န္ခဲ့ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ
အဓိကျပ

ႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ တြင္မူ ယင္းျပႆနာ၏ အတိုင္းအဆမွာ အေသးအမႊားျဖစ္သြားပံုရသည္။
၎ဂယက္သည္ မဲရံု ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္မွ် အေပၚတြင္သာ ရိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့ၿပီး မဲေပးခြင့္မရသူ
အေရအတြက္မွာ

အ

နည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္ဟု

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အဆိုအရသိရွိရ သည္။

7
6

III. ရလာဒ္မ်ား
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ညပိုင္းတြင္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ထံမွ မဲရံုတစ္ရံုခ်င္း၏ စာရင္းမ်ားကိုအေျခခံသည့္ တရားဝင္မဟုတ္ေသးေသာ စာရင္းမ်ားက
NLD ပါတီ၏ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္ပြဲကို ညႊန္ျပေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ကိုယ္စားလွယ္
ေနရာ ၁၁၅၀ အတြက္ ရလာဒ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္
အထိ အသုတ္လိုက္ထုတ္ျပန္ေနမႈေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲကို တရားဝင္အတည္မျပဳႏိုင္ေသးပဲ ေဝးလံ
ေသာ ဟိမဝႏၱာေတာင္ေျခရင္းမွ ေနာက္ဆံုးအသုတ္ရလာဒ္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္မွသာ ေၾက

6

Crisis Group က ရန္ကုန္ရွိ မဲရံုေပါင္းမ်ားစြာတြင္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲေရတြက္ျခင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတ

ကာအကဲခတ္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ။ Carter Center ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ
ေရးမစ္ရွင္ ကနဦးေလ့လာထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀။ ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရးမစ္ရွင္
ကနဦးေလ့လာထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀။ People Alliance for Credible Election ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေန႔ ကနဦးအစီရင္ခံစာ၊ ရန္ကုန္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္။
7

Ibid.

The Myanmar Elections: Results and Implications
Crisis Group Asia Briefing N°147, 9 December 2015

Page 5

8

ညာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ NLD ပါတီသည္ အလယ္ပိုင္းျပည္မတြင္သာမကပဲ တိုင္းရင္းသား
7

လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္မ်ားတြင္ပါ ေအာင္ပြဲခံေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

A.

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ေနရာ၏
၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို NLD ပါတီကအႏိုင္ရရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကိဳတင္ရယူ
ထားေသာေၾကာင့္ စုုစုေပါင္းတြင္ အမ်ားစု ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၆၀ ရာ
9

ခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေနရာရသည္။ ဤအေနအထားသည္ အကဲ
8

ခတ္အမ်ားစုႏွင့္

ပါတီကိုယ္တိုင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္

မ်ားစြာပိုေကာင္းသည္။

10
9

လက္ရွိအာ ဏာရ USDP ပါတီသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာေနရာ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း
(ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္းေနရာ၏ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) သို႔က်ဆင္းသြားခဲ့ရာ ၂၀၁၂
ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ ရရွိခဲ့ေသာေနရာအတိုင္း အတိအက်ပင္ျဖစ္သည္။
NLD

ပါတီက

သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ

USDP

အလြန္အကြ်ံ

အမွားအယြင္းမ်ားခဲ့ေသာ

ပါတီက

11
10

၂၀၁၀

သိမ္းၾကံဳးအႏိုင္ရကာ

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာေနရာ၏ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ သည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုကိုယ္စားျပဳပါတီမ်ားမွာမူ အထူးသျဖင့္ပို၍ဆိုးသည္။ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္မွ်တမႈ မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာေနရာ၏
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၉၉၀ တြင္အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ပမာဏအတိုင္း) ကို အႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ႔ၾက
သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ (တပ္မေတာ္က ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူ
ထား) ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၂ ေနရာအႏိုင္ရေသာ ရခိုင္
အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၅ ေနရာ အႏိုင္ရေသာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ ႏွစ္ပါတီသာ ေအာင္ျမင္မႈအေတာ္အတန္ရခဲ့ၿပီး က်န္ပါတီမ်ားမွာ ေနရာအနည္းအက်ဥ္း
အႏိုင္ရကာ အခ်ဳိ႕မွာ လံုးဝအႏိုင္မရခဲ႔ေပ။ ကရင္ႏွင့္ ကယားပါတီတို႔မွာ အႏိုင္ရေသာ ေနရာမရွိ
ပဲ မြန္ႏွင့္ ကခ်င္ပါတီတို႔မွာလည္း တစ္ေနရာစီသာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသည္။

8

မူလက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၄၉၁ ေနရာ၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ၆၅၉ ေနရာ

စုစုေပါင္း ၁၁၇၁ ေနရာ လ်ာထားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုႏွင့္ အခ်ဳိ႕နယ္မ်ားမွ ၂၁ ေနရာကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၏ မဲေရတြက္မႈအမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ၿ
ဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရလာဒ္မွ တေအာင္းပေလာင္အမ်ဳိးသားပါတီ အႏိုင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁၆၄/၂၀၁၅၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃။
9

အေသးစိတ္ရလာဒ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ခ ကိုၾကည့္။

10

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရရန္ NLD ပါတီယံုၾကည္မႈရွိ၊ Channal News Asia

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ကိုၾကည့္ရန္။
11

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရသည့္ အေရအတြက္အတိုင္း ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက ၄၃ ေနရာတြင္ ၄၁ ေနရာအႏိုင္ရ။
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အျခားအမ်ဳိးသားပါတီမ်ားမွာလည္း အလားတူအေရးနိမ့္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ မူလကဖြဲ႕ခဲ႔ေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖ်ားတြင္ တစ္ေနရာအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ ေနရာရခဲ့ေသာ တိုင္း
ရင္းသား မဟုတ္သည့္ပါတီမ်ားမွာမူ အႏိုင္ရျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

12
11

ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရးကို အ

လြန္အကၽြံေဇာင္းေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစတုတၳေျမာက္အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
သည္႔ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွာ အလားတူအမ်ိဳးသားေရးကို ေရွ႕တန္းတင္သည္႔ ျမန္မာ
ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကဲ့သို႔ပင္ တစ္ေနရာမွအႏိုင္မရခဲ့ေပ။

B.

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား

ဗမာလူမ်ားစုတိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ၇ ခုပါဝင္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ
လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုတြင္လည္း အလားတူရလာဒ္မ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

13
12

NLD ပါတီသည္ တိုင္း

ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္
လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေသာ ေနရာစုစုေပါင္း၏ ေလးပံုသံုးပံုကို အႏိုင္ရခဲ့
သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၇ ခုႏွင့္ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ၄ ခုတို႔တြင္ အမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။

14
13

က်န္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၃ ခုတြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရေသာ ပါတီမရွိေပ။

15
14

တိုင္း

ရင္းသားပါတီမ်ား၏ အေရးနိမ့္မႈသည္ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပို၍ပင္ထင္ရွားသည္။ ေဒသ
ခံပါတီမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ သံုးေနရာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ေနရာ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္
တစ္ေနရာ အႏိုင္ရၿပီး ကယားျပည္နယ္တြင္ တစ္ေနရာမွအႏိုင္မရခဲ့ေပ။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ၎လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အ
တိုင္းအတာတစ္ခုထိ အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားသို႔ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဗဟိုအစိုးရအဆက္ဆက္က ၎နယ္ေျမမ်ားကို လႊမ္းမိုးထားျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ေဒသအေရးကိစၥ
မ်ားတြင္ ၎တို႔ကို ေျပာေရးဆိုခြင့္မေပးျခင္းတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းခံ
မေက်လည္မႈပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ၎လႊတ္ေတာ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္မ်ား ရႈျမင္သည့္အတိုင္း ဟုတ္ေသာ္ ရိွ၊ မဟုတ္ေသာ္ရွိ လူမ်ားစုဗမာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အက်ဳိး
စီးပြါးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဗမာအမ်ဳိးသားပါတီက ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

12

13
14

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီတို႔ျဖစ္သည္။
ရလာဒ္အျပည့္အစံုအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ ကိုၾကည့္ရန္။
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ NLD ပါတီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၏ ၅၀ ရာႏႈန္းအတိအက်ျဖင့္ အမ်ားစုအတြက္ ကပ္၍

လိုခဲ႔သည္။ အေျခခံဥပေဒအခန္း ၁၈၁ အရ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ ပထမအႀကိမ္တြင္ မဲမေပးရပဲ တူေနသည္႔
အခါမွသာ မဲေပးရျခင္းေၾကာင္႔ ၎၏ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အေရးႀကီးလာလိမ့္မည္။
15

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကဲ့သို႔ပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ NLD ပါတီက ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားစု

နီးပါး အႏိုင္ရသည္။
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IV. ရလာဒ္၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာခြဲေဝမႈတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေပၚေစ
ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားအႏိုင္ရရွိသူ NLD ပါတီႏွင့္ အေရးပါေသာ အင္အားႀကီး ရံႈးနိမ့္သူတို႔ကို
ထြက္ေပၚလာေစသည္။ လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ား၊ လပိုင္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ တုန္႔ျပန္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂါတ္အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္မႈ ရွိေပလိမ့္
မည္။

A.

ႏိုင္ငံေရး အီလစ္ေဟာင္းမ်ား၏ အေရးနိမ့္မႈ

အထင္ရွားဆံုး ရံႈးနိမ့္သြားေသာ ႏိုင္ငံေရးအီလစ္ေဟာင္းမ်ားမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ၎ႏွင္႔ ပတ္
သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ NLD ပါတီ သပိတ္
ေမွာက္ခဲ႔ေသာ အမွားအယြင္းမ်ားခဲ႔သည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အေရအတြက္၏ အ
စြန္းထြက္ျဖစ္ေသာ ၄၁ ေနရာ (၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) အထိ ေလ်ာ့ နည္းသြားခဲ့သည္။

16
15

ဤျဖစ္ရပ္သည္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာင္းလဲသြားမႈႏွင္႔ အရွက္ရဖြယ္ကိစၥ
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကီးဆံုးပါတီျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ ဩဇာအနည္းငယ္
မွ်သာရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ပါတီအလံေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ လူသိမ်ားထင္ရွား
သူမ်ားမွာ အလဲအကြဲရံႈးနိမ့္မႈကို ခံစားၾကရသည္။ ရံႈးနိမ့္သြားသူမ်ားထဲတြင္ ယခင္တပ္မေတာ္
အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ နံပါတ္သံုးအဆင့္ရွိသူ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း၊ ယာယီပါတီဥကၠဌ ဦး
ေဌးဦး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းဦးေဝလြင္ႏွင့္ မၾကာေသးမီကအနားယူထားေသာ ဝန္ႀကီး
မ်ားစြာပါဝင္သည္။ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းမႈ ေခါင္း
ေဆာင္ ဦးေအာင္မင္းမွာမူ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။
အႏိုင္ရသြားေသာ
မၾကာေသးမီကမွ

အထင္ရွားဆံုး

ပါဝင္လာမည့္သူမ်ားမွာ
ဦးဥာဏ္ထြန္းႏွင့္
ဦးေသာင္းေအးတို႔

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ

အနားယူခဲ့သူ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွေဌးဝင္းျဖစ္သည္။

18
17

17
16

ၾကည္းေရေလညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး

၎ႏွင့္ အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္

စိုင္းေမာက္ခမ္း၊
ျဖစ္သည္။

ေဟာင္း

ဝန္ႀကီးေဟာင္း

ဦးသက္ေဆြ၊

ဒုသမၼတႏွစ္ဦးျဖစ္သူ

ဦးသိန္းေဆြ၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္မူ

လက္ရွိ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ႔ၿပီး ၎ႏွင့္အတူ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းလည္း

16
17

See Crisis Group Asia Briefing N°118, Myanmar’s Post Election Landscape, 7 March 2011.
ကယားျပည္နယ္ရွိ စိတ္ခ်ရေသာေနရာကို ၎အားေပးရန္ ယခင္ပါတီဥကၠဌဦးေရႊမန္းက ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ

ေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ဥကၠဌေနရာမွ ဦးေရႊမန္း ဖယ္ရွားခံ
လိုက္ရေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကို ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားေသာၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္း
ႏွင့္ ဦးစိုးသိမ္းတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး တစ္သီးပုဂၢလေနရာမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
18

တပ္မေတာ္အရာရိွေဟာင္း ႏိုင္သူႏွင့္ ရံႈးသူမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ Renaud Egreteau, “The

(few) generals that don’t exit in Myanmar”, The Diplomat, 20 November 2015 ကိုၾကည္႔။
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အႏိုင္ရသည္။

19
18

ယင္းဟဲဗီးဝိတ္
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တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအုပ္စုေလး ႏွစ္ခုကို ဦးေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာအမွန္တကယ္ကြဲလြဲမႈရွိသည္။ သေဘာ
ထားစစ္တမ္းတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ႀကီးႀကီးမားမားရံႈးနိမ့္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ထုတ္ေဖၚ
ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ထိုရလာဒ္ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္
လင့္ခဲ့ၾကသည္။
တစ္

20
19

ပံုခန္႔

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနႏွင့္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံေနရာ သံုးပံု
ရရွိရန္နီးစပ္ၿပီး

တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔၊

တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ဳိ႕တို႔ႏွင့္

ေပါင္းလိုက္လွ်င္ အမ်ားစုအဖြဲ႔အျဖစ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ဟု ပါတီတြင္း၌ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

21
20

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အျခားသူမ်ားစြာတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔
ေသာ စန္းထမႈ၊ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ သူမ၏ မက္ေဆ႔ခ်္၊ တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေရေပၚဆီလူတန္းစားကို ဖယ္ရွားရန္ လူထုက အလြန္အမင္း
ဆႏၵျပင္းျပမႈ စသည္တို႔ကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ပံုရသည္။ အာဏာရွိၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ လက္ရွိအာဏာရအားသာခ်က္၊ NLD ပါတီအေပၚ မေက်လည္မႈ တိုးပြား
လာျခင္း (အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးအယူဝါဒမရွိဟု ခံယူထားျခင္းေၾကာင့္) ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရ
၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ကို ေပါင္းထည္႔လိုက္လွ်င္ ေထာက္ခံမဲမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္လိမ့္
မည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

22

အမွန္တကယ္တြင္လည္း NLD ပါတီက

21

ေထာက္ခံမဲ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခ်ိန္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေလးစားေလာက္ဖြယ္ ေထာက္ခံမဲ
၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္။

23
22

သို႔ရာတြင္ မဲမ်ားသူအႏိုင္ရေသာစနစ္က NLD ပါတီ၏ ေရပန္းစား

မႈကို တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့ၿပီး ရလာဒ္ကိုဆပြားေစခဲ့ရာ NLD ကို မ်က္ႏွာသာေပးသည္႔ သဖြယ္ျဖစ္ခဲ႔ရ
သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထက္ ေထာက္ခံမဲႏွစ္ဆမ်ားေသာ္လည္း အႏိုင္ရေသာ အမတ္ေနရာ
မွာမူ ဆယ္ဆပို၍ ရရိွသြားခဲ႔သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားတြင္ တူညီေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

24
23

အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ ပီအာရ္စနစ္ကို မိတ္

19

တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္။

20

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ေနျပည္ေတာ္,၂၀၁၅ ေအာက္တို

ဘာ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း မီဒီယာသို႔ အလားတူမွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ရလာဒ္ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ သ
ေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားအရ ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၆ ေနရာမွ်သာ အႏိုင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟု မွန္းဆခဲ့
ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနရာ ၃၀ အႏိုင္ရခဲ့သည္။
21

Crisis Group ကရထားေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတြင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥကၠဌေဟာင္း ဦးေရႊမန္း

အတြက္ လုပ္ကိုင္ေပးေသာ အဖြဲ႔က ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီတြင္း၌ မည္မွ်က်ယ္ျပန္႔စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္ကို
သဲကြဲစြာမသိႏိုင္ပါ။
22

၂၀၁၅ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္

တာဗ်ဴး။
23

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္အေပၚ Crisis Group ၏

ဆန္းစစ္မႈ။
24

၁၉၉၀ တြင္ တိုင္းရင္သားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီက ေထာက္ခံမဲ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ

၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ NLD ပါတီက ေထာက္ခံမဲ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး
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ဆက္ခဲ့ပါက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနႏွင့္ မ်ားစြာအေျခအေနပိုေကာင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အ
ေၾကာင္းရင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွပါပဲ ထိုစနစ္ကို ဦးစားေပး၍ မေျပာင္းႏိုင္ခဲ႔ေပ။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ၎၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရံႈးနိမ့္ရာတြင္ ေယဘူယ်အား
ျဖင့္ သေဘာထားႀကီးခဲ့ၾကသည္။ ရလာဒ္သည္ စိန္ေခၚလွ်င္အက်ဳိးမရွိဟုထင္ရေလာက္ေအာင္
ျပတ္သားလွသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ အတိုက္အခံပါတီ အႏိုင္ရသြားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္၊
မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္
ႏွင္႔ အႀကီးတန္းဝန္ႀကီး၊ အၾကံေပးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးတို႔အပါအဝင္ ယခုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ဗိသုကာအခ်ဳိ႕အေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈအရည္အေသြးကို အေရာင္တင္ေပးၿပီး ၎တို႔၏အရိုက္အရာကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။ တစ္ဦး
ခ်င္းအႏိုင္ရလာဒ္မ်ားကို ေျပာင္းပစ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုး
ျပဳလိုသူမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားသည္ ပါတီတြင္း၌ အာဏာရွိၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကပဲ
သိသိသာသာ ပံ့ပိုးအားေပးမႈကိုလည္း ရႏိုင္ဖြယ္မရွိေပ။
ရလာဒ္

ျပင္ဆင္ျခင္းခံရသူမွာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီျဖစ္ၿပီး

25
24

အမွန္တကယ္တြင္ ပထမဆံုး
မဲေရတြက္မႈ

အမွားအယြင္းကို

ျပင္ဆင္ေသာအခါ တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တစ္ေနရာဆံုးရံႈးသြားခဲ့သည္။

B.

26
25

တပ္မေတာ္၏ တုန္႔ျပန္မႈ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပတ္ျပတ္သားသားရံႈးနိမ့္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွာမူ အႏိုင္ရရိွ
သူျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ရလာဒ္သည္ ၎၏ အလယ္အလတ္ကာလႏွင္႔ ေရရွည္ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္လာေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ၎ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲ
တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေစျခင္း၊ အေနာက္အုပ္စုအင္
အားႀကီးႏိုင္ငံစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းတို႔ျဖင့္ တရုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္းေရး၊ အင္အားႀကီးၿပီး လက္နက္ေကာင္းတပ္ဆင္ထားေသာ တပ္မ
ေတာ္ျဖစ္ေအာင္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးျဖင့္ပံ့ပိုးႏိုင္မႈ ေသခ်ာေစေရး၊ ျပည္တြင္း၌ ဂုဏ္သိကၡာျပန္
လည္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ ပါဝင္သည္။

27
26

ဤသို႔ဆိုလိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ တပ္မေတာ္သည္ ယခုရလာဒ္အေပၚ လံုးဝစိုးရိမ္မႈမရွိ ဟုေတာ့
မဆိုလိုေပ။ ၎သည္ NLD ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို သံသယရွိၿပီး အေနာက္အုပ္စု အထူး

၂၀၁၂ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက မဲ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေနရာ ၂ ရာခိုငႏ
္ ႈန္း၊ NLD ပါတီက မဲ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေန
ရာ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရခဲ့သည္။
25

ကနဦးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးယာယီဥကၠဌဦးေဌးဦးက မဲရံႈးေသာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀၀ ခန္႔က

ေစာဒကတက္လႊာ တင္သြင္းႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမွီတြင္ တိုင္ၾကားလႊာမ်ားစြာ မရွိ
ေၾကာင္း၊ ရံႈးနိမ့္ေသာ မဲရလာဒ္ကို ျပန္စစ္သင့္သည္ဟု မယူဆေၾကာင္း၊ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထိုအမွားမ်ဳိး
ကို ေရွာင္ရွားဖို႔လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ရံႈးနိမ့္ေသာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တိုင္ၾကားလႊာ
တင္သြင္းဖြယ္ရွိ၊ ျမန္မာတိုင္းမ္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေနာက္လဆန္းတြင္
ေတြ႔ဆံုမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ၊ ျမန္မာတိုင္းမ္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ တို႔ကိုၾကည့္ရန္။
26
27

See fn. Error! Bookmark not defined. above.
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ Crisis Group Briefing, Myanmar’s Military, op. cit. ၾကည္႔ပါ။
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သျဖင့္ ယခင္ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္သူ ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ နီးစပ္လြန္းျခင္းကို
စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။

28

တပ္မေတာ္အေနျဖင္႔က

27

ျပတ္ျပတ္သားသားမဟုတ္ေသာရလာဒ္ႏွင္႔

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအလံေအာက္တြင္

ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ

ရံႈးနိမ့္သြားသူ အၿငိမ္းစား ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ယခုထက္ပိုမို ေအာင္ျမင္မႈကို
လိုလားေပလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္

၎၏ဩဇာႏွင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို

အေျခခံဥပေဒတြင္

ေသခ်ာျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ အဆိုပါအေျခခံ ဥပ ေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ
ဗီတိုသံုးစြဲခြင့္ကို

ရယူထားသည္။

၎၏အခြင့္ထူးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္

တပ္မ

ေတာ္သည္

မည္သည့္မဟာမိတ္ပါတီ

၏

ပ့ံပိုးေထာက္ခံမႈကိုမွ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။
ထို႔ေၾကာင္႔ တပ္မေတာ္သည္ ရလာဒ္အေပၚ အံ႔ၾသေကာင္းအံ႔ၾသမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎
၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုမူ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္လိမ္႔မည္မဟုတ္ေပ။
အကယ္၍ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသည္ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္သြားခဲ႔မည္ဆိုပါက (လကၡဏာ အား
လံုးကလည္း ထိုသို႔ျပသေနသည္)

29

NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရိွသြားျခင္းသည္ အတိုက္အ

ခံကို အာဏာရသြားေစသည္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ပဲ႔ကိုင္ေပးျခင္းအတြက္
လည္းေကာင္း၊ ရလာဒ္ကို အားနည္းသြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္လႊမ္းမိုးရန္ မႀကိဳးစားပဲ
လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ ခြင္႔ျပဳခဲ႔ျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ကို
သိသိသာသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရသြားေစပါသည္။ ၎သည္ တိုင္းျပည္အေနျဖင္႔ အေနာက္ႏွင္႔
ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေရးႏွင္႔ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္တို႔ကို အရိွန္ျမွင္႔ေပးပါလိမ္႔မည္။
၎ကို အႏၱရာယ္ေပးမည္႔ အဓိကကိစၥမွာ NLD အစိုးရႏွင္႔ ထိပ္တိုက္ဆက္ဆံေရးျဖစ္သြား
မည္႔အေရးျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဤကိစၥသည္ အေလးအနက္ထားစရာျဖစ္လာၿပီး ေနာက္

ထပ္လုပ္ေဆာင္မည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားႏိုင္သည္ဟုရႈျမင္လာပါက ႏိုင္ငံတကာ
ကေရာ ျပည္တြင္းကပါ တပ္မေတာ္အေပၚသာ အျပစ္တင္လာလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
တပ္မေတာ္အေနျဖင္႔ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အာ
ဏာလႊဲေျပာင္းမႈကို ထိန္းေက်ာင္းေပးခဲ႔သည္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ NLD ႏွင္႔လည္းေကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံ
ေရးကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ ကိစၥရပ္ရိွေနေသးသည္။ ႏွစ္ဖက္မယံုၾကည္သည္႔
သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္ရိွေနသည္႔အထဲတြင္ ဤသို႔ ထိပ္တိုင္ဆက္ဆံေရးထြက္ေပၚလာမလား
ဆိုသည္ ကေတာ႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အနာဂတ္တြင္ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဆိုသည္ကို ေမွ်ာ္ျမင္

28

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရးအျမင္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားဩဇာကင္းသူမ်ားကို မဲေပးရန္ ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္က တပိမေတာ္သားမ်ားကို အၾကံျပဳခဲ့သည္။ စစ္ေရးအျမင္ရွိသူကို မဲေပးရန္ ကာခ်ဳပ္တိုက္တြန္း၊ Democratic Voice of Burma,၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၁။
29

ဗိုလ္ခ်ုပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္သည္ ရလာဒ္ကို ေလးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင႔္ အၿပီး

တြင္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္အာမခံခဲ႔သည္။ ဥပမာ- “Burma’s top general: ‘I am prepared to talk and answer
and discuss’ with Aung San Suu Kyi’s government”, The Washington Post, 23 November 2015.
အဆိုပါအင္တာဗ်ဴးအား ျမန္မာဘာသာဗီဒီယိုကို YouTube တြင္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာသားကို ၎ ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း တင္ထားပါသည္။
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ႏိုင္စြမ္းအေပၚမူတည္ေနပါသည္။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တို႔အၾကား ႏွစ္ေယာက္ထဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္
ေန႔က က်င္းပခဲ႔ရာ အျပဳသေဘာေဆာင္ပံုရပါသည္။ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း
မ်က္ႏွာႏွင္႔ ခႏၶာကိုယ္အေနအထား၊ ေလသံတို႔ကိုဖမ္း၍ သံုးသပ္ရပါက အေပါင္းလကၡဏာ
ေဆာင္ပံုရပါသည္။

C.

30
29

တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႀကီးဆံုးအံ႔ၾသဖြယ္ကိစၥမွာ “အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္” ဟု သိၾကေသာ အထက္
လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား ရံႈးနိမ္႔သြားျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ား၌ လူဦးေရမည္မွ်ရိွေစကာမူ အညီအမွ် ကိုယ္
စားျပဳခြင္႔ေပးထားပါသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား
တြင္ပင္ အေရးမပါေသာ ေနရာတြင္ရိွေနပါသည္ (အေပၚမွ အခန္း III ၾကည္႔ပါ) ။
ထိုသို႔ရံႈးရျခင္း အေၾကာင္းရင္း၏ တစိတ္တပိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား မ်ားျပားလာ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၂၄ ခုပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၅
တြင္ ၅၅ ပါတီ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ရာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ လူမ်ိဳးစုအုပ္စုတစ္ခုတည္း
ကိုပင္ ကိုယ္စားျပဳသည္႔ ပါတီအမ်ားအျပား ပါဝင္လာသည္။ ဤသိ႔ေ
ု သာ အေျခအေနသည္
အခ်ိဳ႕ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို မစဥ္းစားေတာ႔သည္႔အျဖစ္သို႔ ဦးတည္
ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္မဲျပန္႔သြားျခင္းသည္ ရံႈးရျခင္း၏အဓိကအခ်က္မဟုတ္ေပ။
NLD အႏိုင္ရသြားေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ ၎ရရိွေသာ
မဲသည္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရေသာ မဲေပါင္းျခင္းထက္မ်ားပါသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား
အေနျဖင္႔ မဲမျပန္႔ပဲ ႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ေတာင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုထက္လက္တစ္
ဆုပ္စာ ေနရာသာ ပိုမိုရရိွဖြယ္ရိွပါသည္။

31
30

ထို႔ေၾကာင္႔ တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္

၎တို႔၏ ေဒသခံပါတီထက္စာလွ်င္ NLD ကို ပံုေအာ၍ မဲေပးခဲ႔ၾကသည္။ ထိုသို႔ မဲေပးရျခင္း
ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းရင္းခံ အေတာ္မ်ားမ်ားရိွႏိုင္ပါသည္။ ပါတီ၏ ရိုးရွင္းေသာ (အခ်ိဳ႕
က လြယ္ကူေအာင္လုပ္ထားသည္ဟုဆိုသည္) သတင္းစကားျဖစ္သည္႔ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ”
ဆိုသည္႔ သတင္းစကားသည္ တိုင္းျပည္တစ္လႊား ပဲ႔တင္သံ ကဲ႔သို႔ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားခဲ႔သည္။ ထိုနည္းတူ
USDP ကို ဆန္႔က်င္မဲေပးရန္ႏွင္႔ ယခုထိ ကိုယ္စားျပဳေနေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္မဲေပးရန္ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ေနရသည္႔ ပါတီမွာ NLD
သာျဖစ္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က သပိတ္ေမွာက္

30

ဥပမာအားျဖင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကားရပ္သြာခ်ိန္ ႏႈတဆ
္ က္ပံု၊ အ

စည္းအေဝးအၿပီး လက္ျပႏုတ္ဆက္ပံုမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္႔ဆင္႔ေနရာေပးပံုႏွင႔္ ဆက္ဆံပံုစနစ္
မ်ားကို အာရံုျပဳၾကည္႔ေလ႔ရိွရာ ဤသည္တို႔မွာ အေရးပါေသာ အခ်က္ျပလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုမွာ လက္
ေထာက္မ်ားမပါပဲ ႏွစ္ဦးထဲေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ၿပီး ပြင႔ပ
္ ြင႔လ
္ င္းလင္းေဆြးေႏြး၍ အကဲဆတ္သည္႔ ကိစၥမ်ားပါႏိုင္သည္
31

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္အေပၚ Crisis Group ၏

ဆန္းစစ္မႈ။
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ခဲ႔ေသာအခါ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအျပေကာင္းခဲ႔သည္ကိုယွဥ္ၾကည္႔ပါက ၎တို႔အေပၚႀကိဳက္
၍ မဲေပးခဲ႔ျခင္းထက္ စာလွ်င္ USDP ကို ဆန္႔က်င္လိုျခင္းေၾကာင္႔က ပိုပါသည္။
ဤကိစၥသည္ တိုင္းရင္းသားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ အဓိကက်ေသာ သက္ေရာက္
မႈမ်ားရိွမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမွ အမ်ားစုက NLD ကို မဲေပးခဲ႔ၾကသည္႔တိုင္ NLD
အေပၚ ၎တို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ အသိုင္းအဝိုင္းက တရားမွ်တမႈမရိွစြာ ျပဳမူခံရသည္ဟု တိုင္း
ရင္းသားမ်ားက ခံစားေနရမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လိုလားခ်က္မ်ားကို နားမလည္ေသာ ဗမာအမ်ားစု
၏ ပါတီဟုနားလည္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး သာ
မက တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုတြင္ပါ NLD လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင္႔ ျဖစ္လာ
ႏိုင္သည္႔ အလားအလာမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈအေတာ္မ်ားမ်ားရိွေနပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္၊
အကယ္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အမ်ားစု သို႔မဟုတ္ အားလံုးသည္ ပါတီ၏ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈ
အာဏာေအာက္ရိွ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေနပါက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေန
ျဖင္႔ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးလာရဖြယ္ရိွသည္။ ေမးလာႏိုင္သည္႔ ေမးခြန္းမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ႔ခ်
လာျခင္းသည္ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တို႔၏ ဘဝမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္သည္႔
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင္႔ရႏိုင္သည္ဆိုသည္႔ ကတိကဝတ္ကို ျဖည္႔ဆီးေပးႏိုင္
မလားဟု ျဖစ္ပါသည္။
၎သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း မည္သို႔ျဖစ္လာေစမည္ကို ေစာင္႔ၾကည္႔ရဦး
မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္လည္း ၎၏ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာသည္ ျပႆနာ
ကို ဖန္တီးလာႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးလည္းရိွႏိုင္သည္။
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သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္

နက္ကိုင္မ်ားၾကားတြင္ NLD ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး သံသယမ်ားေလ်ာ႔နည္းလာ
ႏိုင္ကာ အစိုးရ၏သက္တမ္းအစတြင္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဆက္ဆံေရးျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵပိုမိုရိွလာႏိုင္ပါ
သည္။ တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦးကို ေဝးကြာေနေစသည္႔ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ရိွေနေသာ မိမိတို႔ကို မတရားျပဳမူခံရသည္ဟု ခံစားေနရမႈမ်ား
ကို NLD ပါတီက အမွန္တကယ္နားလည္ျခင္းမရိွဟူေသာ စိုးရိမ္မႈကလည္း ရိွေနဦးမည္ျဖစ္
သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ႔သူ ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးအပါအဝင္ ပါတီကို
စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔သူအခ်ိဳ႕သည္ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္
ခဲ႔သူမ်ား ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ NLD ႏွင္႔ တပ္မေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အလားအလာ
မ်ားအေပၚတြင္လည္း အျမင္မတူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွေနပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း NLD အ
စိုးရသည္ တပ္မေတာ္အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ မရိွႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ကတိကဝတ္မ်ားကို အ
ေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္စြမ္းရိွလိမ္႔မည္မဟုတ္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈက

ရိွေနပါသည္။ စိုးရိမ္မႈတစ္ခု

ကမူ လက္ရိွအစိုးရႏွင္႔ ပတ္သက္၍ေဖၚထုတ္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ အကယ္၍ NLD အစိုးရသည္
ျပည္တြင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရားဝင္မႈရိွျခင္းေၾကာင္႔ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ နားလည္မႈတစ္ခု ထူ

32

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင႔္ ၎အေပၚ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ ေစ႔ေဆာ္မႈမ်ားအေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးမႈ၊ Crisis Group Briefing, Myanmar’s Peace Process, op. cit. ၾကည္႔ပါ။
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ေထာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္ရိွေသာ္ ညိွႏိႈင္းရန္အေတာ္ခက္မည္႔ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္႔ ဗမာညီညြတ္
ေရးတပ္ဦးတစ္ခု ဖန္တီးလာႏိုင္သည္။

33
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ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ မဲမ်ား

D.

မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ
မ်ား၏ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားမႈမ်ားရိွခဲ႔သည္။ တိတိက်က်
ဆိုရေသာ္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအတြက္ သေဘာထားတင္းမာ
သူ ဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖြဲ႕ (မဘသ) က ႀကိဳးပမ္းခဲ႔သည္႔ “မ်ိဳးေစာင္႔ဥပေဒ” ေလးခုကို အာရံုျပဳ
ခဲ႔သည္။
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အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ေမလႏွင္႔ ၾသဂုတ္လမ်ားက USDP ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင္႔

ျပဌာန္းခဲ႔သည္။ မဘသကလည္း မ်ိဳးေစာင္႔ဥပေဒေထာက္ခံပြဲမ်ားကို စက္တင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံ
အဝွမ္းက်င္းပခဲ႔ရာ ၎တို႔အား မေထာက္ခံသူမ်ားကိုေဝဖန္ရန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ NLD ကို သီး
သန္႔ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳခဲ႔သည္။ ပါတီအေနျဖင္႔ မူဆလင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမပါဝင္ေသာ္လည္း
ဝါႀကီးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက “အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ေထာက္ခံ၍ ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ” ဟုေခၚဆိုေနပါသည္။
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ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာ

မ်ားသည္ NLD အေနျဖင္႔ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအလို႔ငွာ လြဲ
မွားစြာအသံုးျပဳသည္ဟူေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းရန္ ျဖစ္လာရ
သည္။
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နဂိုကတည္းက မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္ကလည္းရိွေန၊ NLD ကလည္း ထိုကိစၥရပ္
တြင္ သေဘာထားေပ်ာ႔ေျပာင္းသည္ဟု ေယဘူယ်ခံယူထားၾကရာ ေစာင္႔ၾကည္႔သူ အေတာ္မ်ား
မ်ားက ၎ရလဒ္၏ သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ထြက္လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ခ႔ၾဲ ကသည္။ အထူး
သျဖင္႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးကဲ႔သို႔ေသာ ႏွလံုးသည္းပြတ္ေနရာမ်ား၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ား
တြင္ျဖစ္သည္။ ယခု NLD အေပၚ အမ်ားကေပးခဲ႔ေသာ မဲမ်ားမွာ ၁၉၉၀ တုန္းက ေပးခဲ႔ေသာ
မဲမ်ားႏွင္႔ အခ်ိဳးတူပါသည္။

37
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ထိုစဥ္က အထက္ကဆိုခဲ႔ေသာ ကိစၥမွာ မရိွေသးေပ။ NLD သည္

ဗဟိုခ်က္က်ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ မဲျပတ္သားစြာအႏိုင္ရျခင္းျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသားတိုး
တက္ေရးပါတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္
တစ္အင္အားစု၊ မဘသႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးကြန္ယက္မွ တသီးပုဂၢလအခ်ိဳ႕
အပါအဝင္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးပလက္ေဖါင္းကို အသံုးျပဳေသာ ပါတီမ်ားႏွင္႔ ကိုယ္စား
33

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာႏွင္႔ ႏိုဝင္ဘာတြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ Crisis

Group အင္တာဗ်ဴး။
34

၎တို႔မွာ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ဥပေဒ (၂၀၁၅ ေမ)၊ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဥပ

ေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားဥပေဒႏွင႔္ ဘာယာကူးေျပာင္းျခင္းဥပေဒ (အားလံုး ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္)
35

“မဘသ- NLD ဟာ အစၥလာမ္ပါတီျဖစ္တယ္’”,The Irrawaddy, 21 September 2015.
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ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဘသခ်ီတက္ပြဲမွ မွတ္ခ်က္ႏွင႕္ ျဖန္႔ေဝေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ NLD အား မဲ

မေပးရန္တိုက္တြန္းထားျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈအခ်ိဳ႕ရိွခဲ႔။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင႔္ အလုပ္လုပ္
သည္႔ ပုဂၢိဳလ္ႏွင႔္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ။
37

၁၉၉၀ က NLD သည္ ၆၀ ရာႏႈန္း ေထာက္ခံမဲရခဲ႔ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ၅၇ ရာႏႈန္းရခဲ႔သည္ႏွင႔္ ႏႈိင္းယွဥ္ရန္။
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လွယ္ေလာင္းမ်ားလံုးဝရံႈးနိမ္႔သြားခဲ႔သည္။
ကဲ႔သို႔ေသာ
ရံႈးနိမ္႔ပါသည္။

38
37
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ဥပမာအားျဖင္႔ မိတၳီလာႏွင္႔ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားသည္႔

ေနရာအနည္းငယ္တြင္သာ

39
38

သို႔ေသာ္ မဘသသည္ ဘာသာေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အင္
အားစုအျဖစ္မွ သိသိသာသာအေရးပါမႈေလ်ာ႔နည္းသြားမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ေစာလြန္း
လွပါေသးသည္။ မဘသသည္ ၎၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိက
ဝတ္မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္ရာ ထိုအထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ႔သို႔ေသာ သာမန္ကိစၥ လံုးဝမပါဝင္ခဲ႔ေပ။
ေလာေလာဆယ္ညႊန္ျပေနေသာ အခ်က္မ်ားအရ ၎၏ကတိကဝတ္ကို အင္တိုက္အားတိုက္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိမ္႔မည္ကို ျပသေနရာ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္း
ေရးႏွင္႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား မဲေပးခြင္႔ရေရးကဲ႔သို႔ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရ ည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါဝင္
သည္။

40
39

ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္အတြက္ လကၡဏာေကာင္းတစ္ခု

ဟု ျပသမႈ ရိွခ်င္မွရိွေပလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ပညာရွင္တစ္
ဦး၏ မွတ္ခ်က္အရ NLD ကို မဲေပးျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ႏွင္႔ ကိုက္ညီမႈ
မရိွဟုေတာ႔မဆိုႏိုင္ေပ။

41
40

ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို မဘသအားဆန္႔က်င္၍ မဲေပးခဲ႔ျခင္း၏ ရလဒ္

ဟုရႈျမင္၍ မရႏိုင္ေပ။ ယွဥ္ၾကည္႔ပါက USDP က ရရိွလိုက္ေသာ မဲ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၎၏
အားေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာေၾကာင္႔ ရရိွသည္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မွန္ကန္ပါ
သည္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရႈျမင္ႏိုင္ေသာ

အခ်က္တစ္ခုမွာ

မဘသ

ရဟန္းေတာ္တခ်ိဳ႕က

ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို ၾသဇာလႊမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မေအာင္ျမင္ဆိုသည္႔အခ်က္ ျဖစ္
သည္။ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ NLD အေပၚ ၎တို႔၏ တိုက္ရိုက္တိုက္ခိုက္မႈသည္ အစြန္းေရာက္
လြန္းၿပီး လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရိွဟု အမ်ားကရႈျမင္ၾကသည္။

V.

ေနာက္ထပ္ ဘာလာမည္နည္း

A.

ေနာက္ထပ္အစိုးရမတက္မီ ရွည္လ်ားသည္႔ ၾကားကာလ

အေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ဇယားတြင္ အခ်ိန္အေတာ္
ေပးထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အပိုင္းေရာ အစိုးရပိုင္းတြင္ပါ ၎တို႔၏ သက္တမ္းကို ငါးႏွစ္အ
တိအက်သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္႔ရက္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အစိုးရသစ္

38

“အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပါတီမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရိွပဲ မဲရေရးႀကိဳးပမ္း”, Myan-

mar Times, 27 October 2015.
39
ထိုေဒသမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အေပၚသံုးသပ္ခ်က္ Crisis Group Report, The Dark Side of Transition,
op. cit. ကို ၾကည္႔ပါ။
40

ဘာသာေရးႏွင႔ဆ
္ ိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို အထူးျပဳသုေတသနျပဳသူ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင႔္ Crisis

Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ။
41

Matthew J. Walton, “The post-election future of Buddhist nationalism in Myanmar”, East Asia
Forum, 19 November 2015.

The Myanmar Elections: Results and Implications
Crisis Group Asia Briefing N°147, 9 December 2015

Page 15

တက္မည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ သက္တမ္းကုန္မည္႔အခ်ိန္တို႔ကို ၾကည္႔၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္႔အစား သက္တမ္း
ကုန္မည္႔ အခ်ိန္ကိုသာၾကည္႔၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္႔ သာမန္ျဖစ္
ေလ႔ျဖစ္ထ မရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ားရိွပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အေဟာင္း၏
သက္တမ္းသည္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ရာ ထို႔ေနာက္တြင္ အသစ္
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ
ထိုရက္

မတိုင္မီအထိ

တိုယ္စားလွယ္မ်ားက

လႊတ္ေတာ္အေဟာင္းသည္

ေနရာဝင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

42
41

ဥပေဒျပဳခြင္႔အာဏာဆက္လက္၍

ရိွေနပါေသး သည္။ အစိုးရအသစ္ႏွင္႔ အေဟာင္းၾကားကာလသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး
တစ္ပတ္အၾကာ

ႏိုဝင္ဘာလ

လႊတ္ေတာ္အေဟာင္းသည္

၁၆

ရက္မွစတင္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက

ခုေက်ာ္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားလုပ္ ေဆာင္ေနသည္။

ဤကာလအတြင္းတြင္

က်န္ရိွေနေသာ

ဥပေဒၾကမ္း

၄၈

43
42

ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ NLD လႊမ္းမိုးသည္႔ လႊတ္ေတာ္စတင္ေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္
သည္ ဥကၠဌအသီးသီးကို ပထမေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD အမ်ားစုရိွျခင္း
ေၾကာင္႔ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၎တို႔ပင္လႊမ္းမိုးလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္
မွာ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးျဖစ္လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ အဆင္႔ ႏွစ္ဆင္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ပထမဆံုး သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ အစုအဖြဲ႕သံုးခု (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္
ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္မွ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား) ဖြဲ႕ၿပီး၊ တစ္ဖြဲ႕စီမွ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးစီေရြးေပး
ရပါသည္။ သမၼတေလာင္းျဖစ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ လိုအပ္ခ်က္မရိွ
ေပ။ အေျခခံဥပေဒအရ အသက္၊ ႏိုင္ငံသားႏွင္႔ အျခားလိုအပ္ခ်က္ျပည္႔မီသူမည္သူကိုမဆို
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္သည္။ အမည္စာရင္းတင္သြင္း
ခံရသူက သေဘာတူညီေၾကာင္း ပါဝင္ရမည္႔အျပင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈကို အနည္းဆံုး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေထာက္ခံရပါမည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌမ်ား
က တင္သြင္းလာသူမ်ားကို အမွန္တကယ္အရည္အေသြးျပည္႔မီျခင္းရိွမရိွ စစ္ေဆးရပါသည္။
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဒုသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင္႔ပတ္သက္၍မူ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ “လမ္းညႊန္မႈေအာက္” တြင္ရိွသျဖင္႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားခ်မွတ္မထားေပ။
အစုအဖြဲ႕မ်ားက သမၼတေလာင္းတစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက ၎တို႔ကို အစုအဖြဲ႕သံုးခုစလံုးမွ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက

အရည္အေသြးျပည္႔မီျခင္းရိွမရိွ

ပူးတြဲစစ္ေဆးၾကပါသည္။

အစုအဖြဲ႕သံုးခုက သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထဲအျဖစ္ဖြဲ႕စည္း၍ သမၼတေလာင္း
သံုးဦးမွ တစ္ဦးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင္႔ တစ္ႀကိမ္တည္းမဲေပး ေရြးခ်ယ္ေစပါသည္။ မဲအမ်ား
ဆံုးရရိွေသာ သူသည္ သမၼတျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အစဥ္အလိုက္မဲ အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍
ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင္႔ (၂) တို႔ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု
42
43

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၉ ႏွင႔္ ၁၅၁။

“Parliament resumes, priority to be given to passing important bills”, Global New Light of
Myanmar, 17 November 2015, p. 1.
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သေဘာထားတူညီေသာ

အုပ္စုတစ္ခုတည္းသဖြယ္မဲ ေပးၾကမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ မည္သူသမၼတျဖစ္လာမည္ဆိုသည္ကို
NLD ကသာ ဆံုး ျဖတ္လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္မွ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာႏိုင္သျဖင္႔ ေဖေဖၚဝါရီ
လလယ္ခန္႔မွသာ သမၼတေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတေရြးၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ေရြး
ခ်ယ္ျခင္းမွာ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ၾကာႏိုင္ၿပီး ၎းမွာ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ
ရန္လိုအပ္သည္။

44
43

သို႔ေသာ္အဆိုပါကိစၥရပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ဆံုးျဖတ္ခြင္႔အာဏာအနည္းငယ္

သာရိွၿပီး အေျခခံဥပေဒတြင္ေဖၚျပထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သိသိသာသာ ျပည္႔မီျခင္း
မရိွမွသာ အဆိုျပဳလာေသာပုဂၢိဳလ္ကို ပယ္ခ်ႏိုင္ပါမည္။ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ နယ္စပ္
ေရးရာ ကဲ႔သို႔ေသာ ေသာ႔ခ်က္က်သည္႔ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာဌာနမ်ား၏ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားကို
သာ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးရသည္႔ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဆံုးျဖတ္ခြင္႔အာဏာ
အကန္႔အသတ္ႏွင္႔သာရိွပါသည္။ သမၼတႏွင္႔ သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕သည္ လက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕
သက္တမ္းေစ႔မည္႔ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ ရက္ မွသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူႏိုင္ပါမည္။

B.

အလိုက္သင္႔မရိွေသာ လက္တြဲမႈေလလား။

ထို႔ေၾကာင္႔ အစိုးရေဟာင္းႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသူတို႔အေနျဖင္႔ ေသခ်ာစြာဂရုျပဳ ေလွ်ာက္
လွမ္းရမည္႔ လအနည္းငယ္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရအာရံုျပဳမႈမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏွင္႔ NLD အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ NLD က လူထုအား ျပသေနသည္႔ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားအေပၚတြင္လည္းေကာင္း စုၿပံဳက်ေရာက္လ်က္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္အခြင္႔အာဏာမွာ လက္ရိွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံတြင္သာ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တင္းမာမႈမ်ား အ
လြယ္တကူထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင္႔ပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေန႔က ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾကားကာလအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔ထံ သီးျခားစီစာေရးသားေပးပို႔ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။
သူသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းႏွင္႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ သမၼ
တႏွင္႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ျဖင္႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း သီး
ျခားစီေတြ႕ဆံုခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ

အေသးစိတ္အ

ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေပ။
ၾကားကာလရွည္ၾကာျခင္းသည္ NLD အား လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ သမၼတခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္းမွတ
ဆင္႔ အစိုးရတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္သည္႔ေန႔အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ
အခြင္႔အလမ္းကိုေပးပါသည္။ NLD သည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကတည္းက ေဒၚ

44

သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးႏွင႔္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင႔အ
္ ာဏာသာမက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားခြဲေဝေနရာခ်

ထားခြင႔ရ
္ ိွၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရး႔ာႏွင႔္ ႏိုင္ငံျခားေရးတို႔ကို အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္
ထားရိွသည္။
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ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ႏွင္႔ ပါတီ၏အျခားအႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္စား
လွယ္ ၄၀ ေက်ာ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရိွေနခဲ႔ၿပီးျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားႏွင္႔

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရိွထားၿပီးျဖစ္

သည္။ သို႔ေသာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ အေတြ႔အႀကံဳအနည္းငယ္သာရိွၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာ
စြမ္းေဆာင္ရည္အေတြ႕အႀကံဳမွာလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင္႔သာရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အစိုးရ
တစ္ရပ္အျဖစ္လည္ပတ္ရာတြင္

ေလ႔လာသင္ယူမႈမ်ားစြာလုပ္ေဆာင္မႈလည္း

ပါဝင္လိမ္႔မည္

ျဖစ္သည္။ ပါတီသည္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္သာ လုပ္ေဆာင္ဘူး
ပါသည္။ အတိုက္အခံအေနျဖင္႔မူ ၎ပါဝင္ပတ္သက္ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္
ေသာ္လည္း အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္မူ ထိုသို႔သက္သာလိမ္႔မည္မဟုတ္ပဲ ကိစၥရပ္အားလံုးကို ကိုင္
တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္မည္႔ တစ္ဦးခ်င္းကို ေစာႏိုင္
သမွ်ေစာ၍

သတ္မွတ္ထားႏိုင္မည္ဆိုပါက

၎တို႔အေနျဖင္႔

ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္ပိုရမည္ျဖစ္

သည္။
ဤအကူးအေျပာင္းၾကားကာလတြင္ စိုးရိမ္ရသည္႔ကိစၥမွာ မည္သူသမၼတျဖစ္မည္နည္းဟူ
ေသာ အေရးပါသည္႔ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ကေလးမ်ားရိွၿပီး ကေလး
မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား (ယူႏိုက္တက္ကင္းဒန္း) မ်ားျဖစ္
ေသာေၾကာင္႔ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတျဖစ္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနပါသည္။

45
44

သူေရြးခ်ယ္

ေသာ သမၼတသည္ “အာဏာရိွမည္မဟုတ္ပဲ” သူကသာ “သမၼတအထက္တြင္ေနမည္” ျဖစ္ၿပီး
“ႏိုင္ငံေရးအရဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္မည္” ျဖစ္ေၾကာင္း သူကလူသိရွင္ၾကားေျပာ
ဆိုထားပါသည္။

46
45

ထိုသို႔ေသာ အစီအစဥ္သည္ လက္ေတြ႕တြင္ မည္မွ်အလုပ္ျဖစ္မည္ဆိုသည္မွာ စဥ္းစား
မရႏိုင္ေပ။ သူက ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး “သမၼတသည္
မိမိေဘးတြင္ထိုင္မည္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႔ရာ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖိအား
ျဖစ္သည္။

47
46

သမၼတတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြင္႔အာဏာမ်ားရိွပါသည္။ သို႔

ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ NLD အတြက္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္႔
လြယ္ကူရွင္းလင္းသည္႔နည္းလမ္းမရိွေပ။ အကယ္၍ သူသည္ သမၼတကို ခ်ဳပ္ကိုင္လိုပါက ရုပ္ျပ
အျဖစ္ေနရန္ ဆႏၵရိွသူ၊ သူလံုးဝယံုၾကည္ရၿပီး သူ၏အမိန္႔ကို နာခံမည္႔သူအား ေရြးခ်ယ္ရမည္
ျဖစ္သည္။

45

ပုဒ္မ ၅၉ စ တြင္ သမၼတ၏ သို႔မဟုတ္ ဒုသမၼတ၏ မိဘ၊ ခင္ပြန္းသိ႔မ
ု ဟုတ္ ဇနီး၊ ကေလး၊ ကေလး၏ ခင္ပြန္းသိ႔ု

မဟုတ္ ဇနီးသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမျဖစ္ရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ေက်းဇူးသစၥာခံမဟုတ္ရန္ လိုအပ္
သည္။
46

Channel News Asia ႏွင႔္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ “Appointed

president will take instructions from me if NLD wins: Suu Kyi”, Channel News Asia, 10 November
2015 ကိုၾကည္႔။
47

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ အင္တာဗ်ဴး။ “Aung San Suu Kyi: ‘I’m going to be the one who is manag-

ing the government’”, The Washington Post, 19 November 2015. ဟု ေရးသားေဖၚျပထားသည္။
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ၾကားခံမည္႔ ရုပ္ျပသမၼတတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ိဳးကို တပ္မေတာ္က မွန္ကန္ေသာ လုပ္
ရပ္ဟု ရႈျမင္ႏိုင္ဖြယ္မရိွေပ။ တပ္မေတာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခကို
တစ္ေလွ်ာက္လံုးဆန္႔က်င္ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ သမၼတျဖစ္ရန္ခြင္႔ျပဳႏိုင္မည္႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္
ေရးကို ပယ္ခ်ခဲ႔ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒကိုေရွာင္၍ တိုင္းျပည္ကို ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ိဳးကို တပ္မေတာ္မွ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္မရိွေပ။

48
47

သူ႔အေနျဖင္႔ သမၼတ၏ လုပ္

ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေလးစားဖြယ္၊ အမ်ား
အသိအမွတ္ျပဳသူကို မေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါက အဆိုပါစိုးရိမ္ဖြယ္မ်ားျမင္႔တက္လာႏိုင္ပါသည္။ သမၼတ
၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဆိုရာဝယ္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင္႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင္႔ ဘ႑ာ
ေရးေကာ္မရွင္ကို ဥကၠဌ အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

C.

လာမည္႔ အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

NLD အစိုးရသစ္သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ္႔မည္။ အေရးအႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈမွာ
အာဏာအတြက္ရိွေနေသာ ခလုတ္အားလံုကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ရလိမ္႔မည္ မဟုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးရေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ပါဝင္
ေသာ အာဏာရိွသည္႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသည္ ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားကဲ႔
သို႔ပင္ လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္အရာရိွပင္ျဖစ္ရာ ၎သည္ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕
ႏွင္႔ သမၼတသို႔ အစီရင္ခံေနရသည္႔တိုင္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္တြင္ ရိွေနပါသည္။
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ႏွင္႔ တိုင္းျပည္တစ္ခု
လံုး၏ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေက်ာရိုးျဖစ္သည္႔ အခြင္႔အာဏာအားေကာင္းသည္႔ “အ
ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီဌာန” တို႔ပါဝင္ပါသည္။ အစိုးရသစ္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းပါ
ဝင္မႈမရိွပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အမွန္တကယ္ဦးေဆာင္ရန္လည္းေကာင္း အလြန္တရာခက္ခဲလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အဆိုပါရာထူးတြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ ဆက္ရိွ
ေနရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ရိွေနရာ

49
48

အစိုးရသစ္အဖို႔ ၎၏အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အ

ထည္ေဖၚျခင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကို အဓိကအဆံုးအျဖတ္ေပးမည္႔အခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရး၏ အတိုင္းအတာျဖစ္
သည္။ ၎တို႔အေနျဖင္႔ ယခုလိုၾကားကာလကတည္းက ေကာင္းမြန္ေသာ စတင္ျခင္းျပဳနိုင္ရန္
သည္ အေရးႀကီးပါသည္။
မတ္လကုန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို လႊဲေျပာင္းၿပီးသည္ႏွင္႔တၿပိဳင္နက္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး
၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္တစ္ခုလံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ NLD အေပၚသို႔ က်ေရာက္လာ
ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု မဲဆြယ္ခဲ႔ရာ ပထမဆံုးရက္ ၁၀၀ အတြင္း ျမင္သာ

48

ဥပမာအားျဖင္႔ The Washington Post ႏွင႔္ တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္ အင္တာဗ်ဴး ၾကည္႔ရန္။

49

ထိုကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Crisis Group ႏွင႔္ အႀကီးတန္းအစိုးရအႀကံေပးတို႔ အင္တာ

ဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ေနျပည္ေတာ္။
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ထင္သာတိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကိုျပသႏိုင္ရန္မွာ ဖိအားပင္ျဖစ္ေတာ႔သည္။ လက္ရိွအစိုးရႏွင္႔ မည္မွ်
ကြာျခားေၾကာင္းလည္း ျပသရလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျပရန္မွာ လြယ္ကူလွသည္
ေတာ႔မဟုတ္ေပ။ လက္မွတ္ထိုးရံုေလာက္ျဖင္႔ ၿပီးႏိုင္သည္႔ ျမင္သာထင္သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အမ်ားစုမွာ လုပ္ေဆာင္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္သည္။ လံု႔လထုတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အေကာင္အထည္
ေဖၚမႈမ်ားႏွင္႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္က်န္ေနပါသည္။
၎တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ခက္ခဲေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ NLD အေနျဖင္႔က
လည္း

ေခတ္မမီေတာ႔သည္႔

လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားႏွင္႔

အျမစ္တြယ္ေနေသာ

စိတ္ဓါတ္မ်ားကို

ေျပာင္းပစ္ျခင္းကို ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ယူဆရန္လည္း အေၾကာင္းရင္းရွာမ
ေတြ႕ေပ။ NLD အေနျဖင္႔ ေယဘူယ်ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ မူဝါဒဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္
မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေသာ ညႊန္ျပခ်က္မ်ားမရိွေပ။

50
49

NLD ၏ တရားေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင္႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမ်ား
ပါဝင္ေသာ အလယ္အလတ္ကာလ ဦးစားေပးမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္
ေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာရလဒ္မ်ား အလ်င္အျမန္ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္႔ အထဲတြင္ မပါဝင္ပါ။
ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုအလယ္အလတ္ကာလ ဦးစားေပးမ်ားအျပင္ မိမိတို႔ဖက္မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွ
ေၾကာင္း ေစာေစာစီးစီးျပႏိုင္မည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။ သိ႔ု
ေသာ္ NLD အေနျဖင္႔ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပၿပီး ေျပာင္း
လဲမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရိွေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈကို ခံစားလာေစႏိုင္မည္႔
လကၡဏာျပသသည္႔ ေျခလွမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႕ႏိုင္သည္႔ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကိုဆိုရလွ်င္ ခြင္႔ျပဳခ်က္မ
ရပဲ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားကို တရားမဝင္သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပင္
ဆင္ေပးျခင္း၊ အဆိုပါဥပေဒမ်ားႏွင္႔ အျခားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္႔ ဥပေဒမ်ားအရ အက်ဥ္းက်ခံေန
ရသူမ်ားအား

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေပးျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ

ႏိုင္ငံေရးအရေျဖေလ်ာ႔ေပးမႈမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးမ်ားပါဝင္သည္။ စီးပြားေရးအပိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္စနစ္ကို အလ်င္
အျမန္စတင္အသံုးျပဳျခင္းႏွင္႔ ဗဟိုဘဏ္လြတ္လပ္မႈပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္းမ်ားစသည္႔ အဆင္႔
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
တဖက္၌လည္း NLD သည္ လက္ရိွအစိုးရရုန္းကန္ေနရသည္႔ ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္အမ်ိဳး
မ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႕ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ရိွကခ်င္ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တိုက္ပြဲ
မ်ားျဖစ္ေနသည္ႏွင္႔အတူ အေရးပါေသာအခ်ိန္၌ ရႈတ္ေထြးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အ
ေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးစားေနရျခင္း၊ ျပည္တြင္းမွေရာျပည္ပမွပါ ျပင္းထန္ေသာ ရုတ္တရက္

50

NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီေလးတြင္ကပ္၍ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေက်ညာစာတမ္း” ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔

သည္။ ၎မွာ ေယဘူယ်ဆန္လွၿပီး အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၁၉၉၀ ေက်ညာစာတမ္းမွ ကူးယူထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၎ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ မျဖန္႔ေဝႏိုင္ခဲ႔သလို မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားတြင္လည္း ၎ကို မညႊန္းဆိုႏိုင္ခဲ႔ေပ။
NLD အပါအဝင္ မည္သည္႔ပါတီမွ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈတြင္ မူဝါဒပလက္ေဖါင္းကို အေျချပဳ၍ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ေပ။
NLD ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒစာတမ္းကလည္း ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေရးသားခဲ႔ရာ ျပည္တြင္းမွ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား
ထက္စာလွ်င္ နိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈကိုသာ ဦးတည္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
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ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ မက္ခရိုစီးပြားေရး (macroeconomic) ကို တည္ၿငိမ္
ေအာင္ ႀကိဳးစားထိန္းသိမ္းေနရျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကိုင္တြယ္ရခက္ၿပီး အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲ
သြားႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရျခင္း၊ အစိုးရသစ္၏ ေျဖရွင္းမႈကို စမ္း
သပ္ရန္ႀကိဳးစားလာႏိုင္သည္႔ အားေကာင္းသည္႔ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးၾသဇာလႊမ္းမိုးလိုသူ
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္႔ အေရးပါေသာ
ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ေျပာရမည္ဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ NLD သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား
ႏွင္႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မႈလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ျမန္မာႏွင္႔ တရုတ္ဆက္ဆံေရးကိုပါ စီမံရ
ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အေနာက္ယိမ္းသူအျဖစ္ ခိုင္မာစြာ ခံယူ
ထားၿပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ သူ႔အဖို႔ စိန္ေခၚမႈကို ႀကံဳရေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။

VI. နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲနွင္႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝမ်ားအတြက္ လို
လားခ်က္မ်ားကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ေဖၚထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါလို
လားခ်က္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ကာလရွည္ၾကာကပင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အံတုလာသည္႔
သေကၤတျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ NLD ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင္႔ စုၿပံဳမဲေပးလိုက္
ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည္႔မီေရးအတြက္ ၎တိ႔၏
ု
ပုခံုးေပၚသို႔
က်ေရာက္လာေသာ တာဝန္ဝတၱရားမွာ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အစိုးရတစ္ခု၏ လုပ္
ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ

အေတြ႕အႀကံဳမွာအကန္႔အသတ္ႏွင္႔သာရိွေနျခင္း၊

လို

အပ္သာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာရွာေဖြရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ အသစ္တစ္
ခုကို ေလ႔လာရမည္႔ႏႈန္းသည္ အလြန္ျမန္ဆန္ရေပလိမ္႔မည္။ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္တြင္းႏွင္႔
ႏိုင္ငံတကာမွ ပံ႔ပိုးမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ မ်ားစြာအက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ၎
အေနျဖင္႔ ရႏိုင္သမွ်ေတာင္းယူႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းျပည္
က ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခခံၾကသည္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲမေပးႏိုင္သည္႔ျပင္ ၎တိ႔အ
ု
တြက္ လြယ္ကူေသာ အေျဖလည္းမရိွေပ။ အကယ္၍ ၎တိ႔က
ု ို ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာစြာ မကိုင္တြယ္
ႏိုင္ခဲ႔က အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရမည္႔အစား ပဋိပကၡ
စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုသာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးလိုက္ရႏိုင္သည္႔ အလားအလာရိွပါသည္။
ရန္ကုန္/ ဘရပ္ဆဲ၊ ၉ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅
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ေနာက္ဆက္တြဲ ခ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္
ပါတီ

အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)

ျပည္သ႔ူ

အမ်ိဳးသား

လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္

စုစုေပါင္း

%

%

ေရြးခ်ယ္ခံမ်ား

တပ္

မွ

အပါအဝင္

255

135

390

79.4%

59.4%

ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင္႔ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)

30

11

41

8.4%

6.2%

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)

12

10

22

4.5%

3.3%

ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)

12

3

15

3.1%

2.3%

တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ (TPNP)

3

2

5

1.0%

0.8%

ပအိုဝ္႔အမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ (PNO)

3

1

4

0.8%

0.6%

ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (ZCDP)

2

2

4

0.8%

0.6%

တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ား

1

2

3

0.6%

0.5%

လီဆူးအမ်ိဳးသားဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (LisuNDP)

2

0

2

0.4%

0.3%

ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (KSDP)

1

0

1

0.2%

0.2%

ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ ညီညြတ္ေရးပါတီ (KDUP)

1

0

1

0.2%

0.2%

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP)

0

1

1

0.2%

0.2%

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (NUP)

0

1

1

0.2%

0.2%

ဝဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (WDP)

1

0

1

0.2%

0.2%

323

168

491

100.00%

74.73%

တပ္မေတာ္

51

တပ္ေတာ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၏ ေလးပံုတစ္ပံု ရထားသည္။ ဇယားတြင္ ၎၏ ရာႏႈန္းမ်ားေနပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇ ေနရာ ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ဇယားမွ ရာႏႈန္းမွာ စာရင္း
အရရိွရမည္႔ ၄၉၈ ေနရာေပၚတြင္မတြက္ပဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ၄၉၁ ေနရာအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထား
သည္။

25.27%

51
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ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ။ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ
ရလာဒ္မ်ား
NLD

USDP

တိုင္းရင္းသား

တပ္မေတာ္

ေပါင္း

အာဏာဟန္ခ်က္

ခ်င္း

12

4

2

6

24

NLD အမ်ားစုနီးပါး (50%)

ကခ်င္

26

7

7

13

53

အမ်ားစုမရိွ။ NLD 49%; တပ္ 25%; USDP
13%, တိုင္းရင္းသား 13%

ကယား

11

4

0

5

20

NLD အမ်ားစု (55%)

ကရင္

13

3

1

6

23

NLD အမ်ားစု (57%)

မြန္

19

1

3

8

31

NLD အမ်ားစု (61%)

ရခိုင္

9

3

23

12

47

အမ်ားစုမရိွ။ ANP 49%; တပ္ 49%; NLD
19%; USDP 7%

ရွမ္း

23

33

47

ဧရာဝတီ

51

3

0

18

72

NLD အမ်ားစု (71%)

ပဲခူး

55

2

0

19

76

NLD အမ်ားစု (72%)

မေကြး

51

0

0

17

68

NLD အမ်ားစု (75%)

မႏၱေလး

48

8

0

19

76

NLD အမ်ားစု (63%). (DPM.မွ တစ္ေနရာရ)

စစ္ကိုင္း

69

5

2

25

101

NLD အမ်ားစု (68%)

တနသၤာရီ

21

0

0

7

28

NLD အမ်ားစု (75%)

ရန္ကုန္

88

3

1

31

123

NLD အမ်ားစု (72%)

စုစုေပါင္း

496

76

86

225

884

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား

52

53

39

54

142

အမ်ားစုမရိွ။ (USDP+တပ္ ပူးတြဲ 51%
55
အမ်ား စု)

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား

56

52

၎အထဲမွ တစ္ေနရာမွာ တစ္သီးပုဂၢလက အႏိုင္ရရိွၿပီး ANP သို႔ ပူးေပါင္းမည္ဟုယူဆရသည္။

53

၎အထဲမွ တစ္ေနရာမွာ တစ္သီးပုဂၢလက အႏိုင္ရရိွသည္။

54

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ စာရင္းရိွ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတိုင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္

ေသာေနရာကို အေျခမခံေပ။ မဲဆႏၵနယ္ ၁၄ ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပေသာအခါ တပ္မေတာ္အခ်ိဳးမွာ ၂၅
ရာႏႈန္းထက္ေက်ာ္သြားပါသည္။ ၂၀၁၀ ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၈ ခု မက်င္းပျခင္းေၾကာင္႔
ထိုစဥ္ကတည္းက တပ္မေတာ္၏ အခ်ိဳးမွာမ်ားေနပါသည္။
55

USDP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္အုပ္စုတည္းသဖြယ္မဲေပးမည္ဟုယူဆရၿပီး အက်ိဳးစီးပြားညီညြတ္ဖြယ္ရိွ

သည္။ ယူဆခ်က္ျဖစ္၍ မေသခ်ာႏိုင္။
56

၎မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) ျဖစ္သည္။r).
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