
Aေတြ႕Aႀကံဳနည္းေသးလို႔Aေတြ႕Aႀကံဳနည္းေသးလို႔Aေတြ႕Aႀကံဳနည္းေသးလို႔Aေတြ႕Aႀကံဳနည္းေသးလို႔ကိုးကိုးကိုးကိုး    

 
ေကာ္မ႐ွင္Aမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ႐ိွပါတယ္။ ဒီAထဲမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္ကေတာ့ က်န္တာေတြနဲ႕ 
မတူ တမူ ထူးျခားပါတယ္။ သူေဆာင္႐ြက္ရမဲ့လုပ္ငန္းAတြက္ သူ႔မွာက Uပေဒျပဳႏုိင္ခြင့္႐ိွပါတယ္။ 
ေကာ္မရွင္UကၠဌကAစ Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားAလယ္ ဝန္ထမ္းမ်ားAဆံုး သမာသမတ္က်ရပါတယ္။ ဘက္မ 
လုိက္ရပါ။ မွန္ကန္တ့ဲသစၥာတရား လက္ကိုင္ထားရပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တ့ဲ သမာဓိဂုဏ္႐ိွရပါတယ္။ 
တရားမွ်တမႈ ႐ိွရပါတယ္။ Aက်င့္သိကၡာျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ တာဝန္ေက်ေက်ထမ္းေဆာင္ရမွာပါ။  Uပေဒ 
ေရးရာနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတာေၾကာင့္ ‘UပေဒAထက္မွာ မည္သူမွ် မ႐ိွေစရ’ ထံုးကို က်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါေတြကေတာ့ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားလုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပခ့ဲတ့ဲ လႊတ္ေတာ္Aစည္းAေဝးမွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း Uီးတင္ေAးကုိ 
ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္Uကၠ႒Aျဖစ္ ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ကAတည္ျပဳလိုက္ 
ပါတယ္။ Uီးတင္ေAးဟာ ၾက့ံခုိင္ေရးပါတီက ကုိယ္စားလွယ္Aျဖစ္ကေန ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ 
ေန႔က ႐ုတ္တရက္ႏုတ္ထြက္သြားၿပီး၊ ေနာက္ရက္မွာ သမၼတUီးသိန္းစိန္ကAဆုိတင္ခ့ဲကာ လႊတ္ေတာ္ 
က သေဘာတူခ့ဲလို႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္Uကၠ႒ျဖစ္လာတာပါ။ 

နAဖစစ္Aစုိးရလက္ထက္ စစ္တပ္ရန္ပုံေငြAတြက္႐ွာရတ့ဲ Uီးပုိင္ကုမၸဏီAႀကီးAကဲAျပင္ Aေရးပါ 
တဲ့ရာထူးမ်ားယူခဲ့သူ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတင္ေAးဟာ Aဆင့္ျမင့္ ၾက့ံခုိင္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ျဖစ္ပါ 
တယ္။  
 
ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၀၁၁ ခု ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ ဗုဒၶဟူး ေန႔က ၃၆ ပါတီေခါင္းေဆာင္္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေခၚယူေတြ႔ဆံုခ့ဲပါတယ္။ Aဒီဲေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ 
၃၇ ပါတီထဲက ၃၆ ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္  

 
ေကာ္မ႐ွင္Uကၠဌက သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ေရးရာဇဝင္Aက်U္းကို ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ တဆက္ထဲဘဲ တပ္မ 
ေတာ္Aေပၚ ေသြးခြဲျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္မိေစရန္လိုတယ္လို႔လဲ Uီးတင္ေAးက ေျပာဆိုခ့ဲ 
ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က Aဲန္Aယ္လ္ဒီ Aႏုိင္ရခဲ့ေၾကာင္းလဲ သူက ဝန္ခံ ေျပာသြားခ့ဲပါတယ္။ Aဲဒိ 
Aခ်ိန္တုန္းက Aဲန္Aယ္လ္ဒီက တပ္မေတာ္AႀကီးAကဲေတြကို စစ္ခံု႐ံုးေတြ ဘာေတြ တင္မယ္ဆိုလို႔ 
Aာဏာမလႊဲခ့ဲတာလို႔ဆိုပါတယ္။ 
 
Aမွန္တကယ္က စစ္တပ္ကပဲAႏုိင္ရမယ္လို႔ က်ိန္းေသတြက္ထားခဲ့ၾကတာပါ။ မဆလ ပါတီ တျဖစ္လဲ 
တစည ပါတီ ေသခ်ာေပါက္ ႏုိင္ကိုႏုိင္မွာလို႔ တကယ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခ့ဲတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ပါတီစံု 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ရဲရဲႀကီး လုပ္ေပးခ့ဲၾကတာပါ။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကစတင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲတ့ဲ မဆလ ပါတီရဲ႕ ၁၄ 
ႏွစ္ေက်ာ္Aင္Aားကုိ Aယံုႀကီးခ့ဲတာပါ။ Aရပ္သားေတြရဲ႕ တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္Aင္Aားကို Aထင္ေသး 
ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ျပည္သူေတြနဲ႔ ယူနီေဖာင္းဝတ္တို႔ရဲ႕ Aာဏာ႐ွင္စံနစ္ကို ႐ြံ႐ွာမုန္းတီး ခါးသီး 



စက္ဆုပ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို Aထင္ေသးမ်က္ကြယ္ျပဳခ့ဲၾကတာပါ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ထြက္လာေတာ့မွ 
မ်က္ျဖဴဆိုက္ Aက်ပ္႐ုိက္ခဲ့ၾကတာပါ။ Aဲဒီေတာ့မွ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ ဉာဏ္ေရာင္စံုစြက္ကာ Aာဏာ 
သိမ္းဘို႔ Aကြက္ခ်ခ့ဲၾကတာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္မွန္ေတြAတြက္ သမိုင္းသက္ေသေတြ႐ိွလ်က္ပါ။ 
 
လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာAစုိးရကုိ ဒဏ္ခတ္တဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရး 
မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကဘို႔ Aဲဒီေတြ႕ဆံုပြမွဲာ Uကၠ႒ Uီးတင္ေAးက တုိက္တြန္းလုိက္ 
ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဟာ Aစုိးရနဲ႔နီးစပ္သူ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ မထိခိုက္ေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္ 
သူလူထုမ်ားကုိ ထိခုိက္တာမို႔ ယင္းပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကူညီေဆာင္ရြက္သြား 
ဘို႔ လုိတယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။  
 
ပါတီေတြက ႀက့ံဖြံ႔ပါတီရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ မသမာမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တင္ျပၾကပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့ 
ေကာ္မရွင္Uကၠ႒သစ္၊ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ႀက့ံဖြံ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း Uီးတင္ေAးက ေရြး 
ေကာက္ပြဲAတြင္း မဲ မသမာမႈေတြ၊ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ Aျငင္းပြားစရာေတြ ေပၚေပါက္လာ 
တာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ Aေတြ႔AႀကဳံAေတြ႔AႀကဳံAေတြ႔AႀကဳံAေတြ႔Aႀကဳံ    နည္းနည္းနည္းနည္းပါးလုိ႔ပါဆိုၿပီးပါးလုိ႔ပါဆိုၿပီးပါးလုိ႔ပါဆိုၿပီးပါးလုိ႔ပါဆိုၿပီး    ဆင္ေျခေပးလုိက္ပါတယ္။ဆင္ေျခေပးလုိက္ပါတယ္။ဆင္ေျခေပးလုိက္ပါတယ္။ဆင္ေျခေပးလုိက္ပါတယ္။ 
 
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ Aကဲခတ္Aဖဲြ႔ ေစလႊတ္မယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက ကမ္းလွမ္းတုန္းကေတာ့ 
ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ    ေရြးေကာက္ပဲြAေတြ႔Aႀကဳံေရြးေကာက္ပဲြAေတြ႔Aႀကဳံေရြးေကာက္ပဲြAေတြ႔Aႀကဳံေရြးေကာက္ပဲြAေတြ႔Aႀကဳံ    AလံုAေလာက္AလံုAေလာက္AလံုAေလာက္AလံုAေလာက္ရွိတ့ဲAတြက္ရွိတ့ဲAတြက္ရွိတ့ဲAတြက္ရွိတ့ဲAတြက္    
Aကဲခတ္ေတြAကဲခတ္ေတြAကဲခတ္ေတြAကဲခတ္ေတြ    မလိုဘူးလို႔မလိုဘူးလို႔မလိုဘူးလို႔မလိုဘူးလို႔    ေျပာခ့ဲဘူးေျပာခ့ဲဘူးေျပာခ့ဲဘူးေျပာခ့ဲဘူးပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။    ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မ႐ွင္Uကၠဌရဲ႕ Aခုေျပာဆိုခ်က္ဟာ 
ဆင္ေသကို ဆိတ္သားေရနဲ႔ဖံုးလုိက္တဲ့ ဘက္လိုက္တဲ့ စကားပါ။ 
 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးုျပဳလုပ္ရန္ေျပာၾကားဘို႔ Aဆိုတင္တာကိုေတာ့ 
ေကာ္မရွင္Uကၠ႒ Uီးတင္ေAးက ေကာ္မရွင္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွေၾကာင္းနဲ႔ လာမ့ဲျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ 
ကုိတင္ျပဘို႔Aၾကံျပဳခ့ဲပါတယ္။ သူတို႔ဘက္လွည့္လာမ့ဲျမားUီးေတာ့ ေ႐ွာင္တတ္သားပါကလား။ တိုင္း 
ရင္းသားေတြကို စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္က AကာAကြယ္ေပးဘို႔ကိုေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ႐ိွဘူးတဲ့။ ဒါက်ေတာ့ 
Aေတြ႕Aႀကံဳက ရင့္က်က္ေနလို႔ေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕စီမံကိန္းပ်က္မွာကို ေ႐ွာင္႐ွားဘို႔ေပါ့။     
 
Aရင္က ဘယ္Aဆင့္နဲ႔႔ ဘာႀကီးျဖစ္ခ့ဲျဖစ္ခ့ဲ ယခုAခါမွာ ရာထူးနဲ႔လိုက္ဘက္ညီေAာင္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Uီးတင္ေAးဟာ စစ္ေကာင္စီရဲ႕Aဆင့္ျမင့္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ႀက့ံဖြံ႕ဗဟိုေကာ္ 
မီတီဝင္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕Uကၠဌျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေ႐ြးေကာက္ပြနဲဲ႔စပ္ဆိုင္သမွ် 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ ေက်ပြန္စြာထမ္း႐ြက္ရေတာ့မွာသာျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တ 
ဘက္မလိုက္တ့ဲ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ဝင္ေရာက္ 
စြက္ဖက္ေျပာေနရမွာ မဟုတ္ပါ။ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္Aာဏာလဲ မ႐ိွေတာ့ပါ။ Aာဏာပိုင္ေတြလို ၫႊန္ၾကား 
ေျပာဆိုေနရမ့ဲAခါလဲ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ဘူးလံုးနားမေထြးနဲ႔ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္လို႔ မျဖစ္ေတာ့ပါ။ 
ေရာေထြးယွက္တင္ ထင္တိုင္းေျပာဘုိ႔မလိုေတာ့ပါ။ လက္႐ိွရာထူးနဲ႔Aညီ က်င့္ႀကံ ထမ္းေဆာင္ရေတာ့ 
မွာသာျဖစ္ပါတယ္။  
 



Aခုလို မိမိကိုယ္မိမိ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAာဏာပိုင္တUီးလို လက္႐ိွတာဝန္ပိုင္းနဲ႔ လံုးဝမဆိုင္တ့ဲ ‘တပ္မေတာ္  
ကုိ ေသြးမခြဲဘို႔၊ မၿဖိဳခြဲဘို႔၊ Aဲန္Aယ္လ္ဒီကို Aာဏာလႊမဲေပးခ့ဲတာတို႔၊ ဆန္႐ွင္ကိုဆန္႔က်င္ဘို႔’ ေတြကို  
Uီးတင္ေAးက သတိေပးေျပာၾကားသြားခဲ့တာကေတာ့ သူ႔ခမ်ာ ေကာ္မ႐ွင္Uကၠဌသက္တမ္း လပိုင္း 
ပဲ႐ိွေသးၿပီး လုပ္သက္ကႏုသမို႔ Aေတြ႕AႀကံဳကAေတြ႕AႀကံဳကAေတြ႕AႀကံဳကAေတြ႕Aႀကံဳကနည္းေသးနည္းေသးနည္းေသးနည္းေသးလို႔လို႔လို႔လို႔ကိုးကိုးကိုးကိုး။    
 
 
ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္    
၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁    ဇူလိုင္ဇူလိုင္ဇူလိုင္ဇူလိုင္    ၂၉၂၉၂၉၂၉    
 
 
 
 
 
 


