
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ 
အစီရင္ခံစာ 

(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ) 
 

(၁) 
ေနဝင္းဆီက ´အာဏာအေမြ̀ ရလုိက္ေသာ နဝတ/နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ အာဏာကုိ ႏွစ္ (၂၀) မွ် ထိန္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။ RM 
(လမ္းျပေျမပုံ) ခ်မွတ္ၿပီး အာဏာကုိ ရာသက္ပန္ သိမ္းပုိက္သြားဖုိ႔ ျပင္ေနပါသည္။ အခုေတာ့ ၂၀၀၈ - ေမလတြင္ 
"ဆႏၵခံယူပြဲ" လုပ္မည္ဟု ေၾကညာလုိက္ပါၿပီ။ 

RM အဆင့္ (၄) ျမန္ျမန္လုပ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းဖန္လာတာက အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းအေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္၊ NLD ကုိ အျပတ္ဖိႏိွပ္ပစ္ဖုိ႔က ပုိၿပီးအဓိကက်သည္။ NLD ရိွေနလွ်င္ လူထုအံုႂကြမႈက အခ်ိန္မေရြး 
ေပါက္ကြဲႏုိင္သည္။ `၂၀၀၇/စက္တင္ဘာ အံုႂကြမႈ´ က `သန္းေရႊ ႀကံ႕/ဖြံ႔ ေခါင္းမာဂုိဏ္း´ ကုိ အႀကီးအက်ယ္ 
တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ NLD ကုိ အျပတ္ဖိႏိွပ္ပစ္ဖုိ႔ကလည္း `အေျခခံဥပေဒ´ ကုိ အဆင့္ (၄) မွာ အတည္ျပဳၿပီးမွ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းမွာ ျဖစ္သည္။ "တျပည္လုံးက `အေျခခံဥပေဒ´ ကုိ အတည္ျပဳေပးလုိက္ၿပီ၊ NLD က 
`ေရြးေကာက္ပြဲသစ္´ ဝင္မလား၊ မဝင္ဘ ဲ ဖ်က္သိမ္းခံမလား" လုိ႔ `နအဖ´ က ရာဇသံေပးလာလိမ့္မည္။ DASSK န႔ဲ 
`စကားေျပာပြဲ´ ကုိလည္း အၿပီးအပုိင္ရပ္စဲပစ္လိမ့္မည္။ 

NLD သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ `၁၉၈၈ အံုႂကြမႈ´ ရဲ႕ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ ျဖစ္သည္။ NLD ကုိ ကာကြယ္ၾကရပါမည္။ NLD 
ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နည္းနာရွာၾကရပါမည္၊ ဗကပ က ႀကံဆထားတဲ့နည္းနာကုိ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ တင္ျပပါမည္။ 
အားလုံးက ဝုိိင္းဝန္းၿပီး လုိတုိးပုိေလွ်ာ့လုပ္ၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားေတြ ႀကံဆထားတဲ့နည္းနာမ်ားကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေလးေလးစားစား ေလ့လာခ်င္ပါသည္။ 

 
(၂) 

ဗကပ ၏ ႀကံဆခ်က္။ 
`လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ´ ကာလတုန္းက ဖတပလ/ဖဆပလ လုပ္ခဲ့သည့္ နည္းနာကုိ အခု `လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲ´ 

ကာလတြင္ ယူသုံးသင့္ပါသည္။ အေျခအေနန႔ဲ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ၿပီးသုံးဖုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။  
 ၁၉၄၅ မွာ အဂၤလိပ္က `စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း´ န႔ဲ ျပန္ဝင္လာတာ ျဖစ္သည္။ `စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း´ က ဗမာျပည္ကို 

အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္မႈန႔ဲ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဒိုမီနီယံအဆင့္အတန္းေပးဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ (သန္းေရႊတို႔ 
အခုလုပ္ေနတဲ့ (RM) ကလည္း အဲဒီသေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္သည္။)  

 ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေရႊတိဂုံအလယ္ပစၥယံညီလာခံလုပ္ၿပီး စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ညီလာခံ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ လုံးဝလြတ္လပ္ေရး၊ ေျမယာစနစ္ျပဳျပင္ေရး၊ နယ္ခ ဲ်႔ကုမၸဏီမ်ားကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္းေရး၊ 
၁၈ ႏွစ္ ျပည့္သူတုိင္း မဲေပးေရး၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေခၚေရး စတာေတြ ျဖစ္သည္။ 
ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုိစဥ္က ဘုံအနိမ့္ဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ Common Minimum Programmme (CMP) ဟု 
ေခၚႏုိင္ပါသည္။ 

 ယခုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က (CMP) ခ်မွတ္ရပါမည္။ (CMP) ထဲမွာ ဘာေတြပါသင့္သည္ဆုိတာကုိ 
ဝုိိင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကရပါမည္။ အမ်ားစုႀကီးက လက္ခံႏုိင္မွ (ဘုံ) ဟု ေခၚႏုိင္ပါမည္။ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္မွလည္း 
အမ်ားစုလက္ခံႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ပါတီတုိင္းတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွၾကသည္။ ဗကပ တြင္လည္း ရိွသည္။ အဲဒါေတြက 
အျမင့္ဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ႀကံဆရမွာက ဘယ္ေလာက္အထိ ႏိွမ့္မလဲဆုိတာ ျဖစ္ပါသည္၊ 
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္သာမက စက္မႈ၊ ေျမယာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစသျဖင့္ က႑ေပါင္းစုံက အနိမ့္ဆုံးလုပ္ငန္းမ်ား 
ကုိလည္း ခ်မွတ္ရပါမည္။  

 (CMP) တြင္ နအဖ RM ကုိ တုိက္ဖ်က္ေရးက ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေရွ႕ဆုံးက ပါသင့္ပါသည္။ 
စက္မႈက႑တြင္ စစ္တပ္က မဆီမဆုိင္ဝင္ၿပီး ေနရာယူထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ 
ျပဳျပင္ေရး ပါသင့္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သံတမန္ေရး က႑မ်ားတြင္ စစ္ဘက္မွလူမ်ား မဆီမဆုိင္ 
ဝင္ေနရာယူထားတာေတြကုိလည္း သင့္ေတာ္စြာ ရွင္းလင္းေရး ပါသင့္ပါသည္။  



 မုခ်ပါသင့္တာက စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ (ၾကားကာလ) ကူးေျပာင္းေရး 
ကာလ သတ္မွတ္တာ ပါရမည္။ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္ေစရန္ အေျခခံနည္းနာမ်ား ပါသင့္ပါသည္။ 
ဒီကိစၥ အေရးႀကီးပါသည္။ သန္းေရႊတုိ႔က စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ စစ္ဗုိလ္စစ္သားမ်ားကို 
ေနရာခ်ထားတာေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါသည္။ ဗဟုိမွ ေက်းလက္အထိ ဝင္ေရာက္ေနရာခ်ထားတာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤကိစၥမ်ားကုိ လက္လြတ္စပယ္ ေျဖရွင္းလုိ႔ မျဖစ္ပါ။ ေနဝင္း၊ သန္းေရႊတုိ႔ေၾကာင့္ ေနရာမွားၿပီး 
ေရာက္ေနသူမ်ားကုိ ၫႇာတာေထာက္ထားရပါမည္။  

 ၾကားျဖတ္ကာလအတြင္း ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ 
အကူအညီမပါဘဲ ေျဖရွင္းလုိ႔ မရႏုိင္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျမာ္အျမင္ရိွသည့္ အျမင္ၾကည္လင္သည့္ တပ္မေတာ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ၾကားျဖတ္ကာလတြင္ သင့္ေတာ္သည့္အဆင့္ေနရာ ေပးထားရပါလိမ့္မည္။ 

 ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေစဖုိ႔ `စစ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ား´ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ 
ရေအာင္လည္း လုပ္ရပါဦးမည္။ ဒါကုိလည္း ၾကားျဖတ္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ လုပ္ရပါမည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ႏွစ္ (၅၀) နီးပါး ဖ်က္ဆီးထားခဲ့တဲ့ဟာေတြကုိ ျပင္ရမွာ ျဖစ္သည္၊ ထုိသုိ႔ ျပင္ႏိုင္ဖို႔ 
ၾကားျဖတ္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတခု လုိပါသည္၊ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာယူတာကုိ သေဘာတူပါသည္။ ဖ်က္ဆီးထားတာ 
မွန္သမွ်ကုိေတာ့ ျပင္ရပါမည္။ မျပင္လွ်င္ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးက `ဂ်ာေအးသူ႔အေမ႐ုိက္´ ေနပါလိမ့္မည္။ စစ္တပ္ကုိ 
ႏုိင္ငံေရးသမားနဲ႔ ရန္တုိက္ေပးထားတာ ၾကာပါၿပီ။ ေနဝင္းစစ္အုပ္စု စခဲ့တဲ့ မွားယြင္းတဲ့ လမ္းစဥ္ေပၚလစီမ်ားကုိ ျပဳျပင္ပစ္ဖို႔ 
အေရးႀကီးပါသည္။ 
 

(၃) 
 
 (CMP) မရိွလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အၿပီးအပုိင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ (CMP) တခု ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္ 
ဗကပ က မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္န႔ဲမဆုိ ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းလုိပါသည္။ အခ်ိန္ယူၿပီး ၫိွႏႈိင္းရလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ 
၁၉၄၅/၄၆ ကေလာက္ လြယ္မည္မဟုတ္ပါ။ ဟုိတုန္းက ဒုတယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း ျဖတ္သန္းမႈ တူၾကသည္။ 
ဘဝေတြကလည္း တူၾကသည္။ အားလုံးကလည္း ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ အေတြးတူၾကပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာကား ေတြ႔ၾကသည့္အတုိင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးျခားနားၾကၿပီး 
အေတြးအေခၚေတြကလည္း ေထြျပားမ်ားျပားလွပါသည္။ (CMP) ကုိ ႀကံဆေနဆဲမွာ အလုပ္တူလုပ္ၾကဖုိ႔ကုိလည္း 
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 
 အလုပ္တူလုပ္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္  RM အဆင့္ (၄) `ဆႏၵခံယူပြဲ´ မွာ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆုိတာက စသင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
လုပ္ေစခ်င္တာကုိ တင္ျပပါမည္။  

 သပိတ္ေမွာက္လုိ႔ မျဖစ္ဟု ထင္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္လွ်င္ နအဖ အႀကိဳက္ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ `ကန္႔ကြက္မဲ´ 
ေပးၾကဖုိ႔ လူထုကုိ စည္း႐ုံးသင့္သည္။  

 ျပည္တြင္းက စည္း႐ုံးေရးလုပ္တာကုိ ျပည္ပက ေထာက္ကူပ့ံပုိးဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
 NLD က လူထုကုိ အခုကတည္းက (`ကန္႔ကြက္မဲ´ ေပးၾကဖုိ႔) ေဆာ္ၾသသင့္သည္။ NLD က ရရဲဲေရွ႕ေဆာင္ဖို႔  

(၁၉၄၅/၄၆ က ဖဆပလ က ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့သလုိ ေရွ႕ေဆာင္ဖုိ႔) လုိပါသည္။ 
 အေတြးအေခၚအရ ေရွ႕ေဆာင္ဖုိ႔ေျပာတာ ျဖစ္သည္။ ဂမ္ဘာရီနဲ႔ ေပးလုိက္တဲ့ DASSK ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ 

လည္းေကာင္း၊ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေနတာသည္လည္းေကာင္း အေတြးအေခၚအရ 
ေရွ႕ေဆာင္မႈေပးတာ ျဖစ္ပါသည္။ 

 လူထုအတြင္း ဆင္းၿပီးစည္း႐ုံးတာကုိေတာ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ားက လုပ္ပါလိမ့္မည္။ ၂၀၀၇/ၾသဂုတ္ - စက္တင္ဘာ 
လႈပ္ရွားမႈတုန္းက သံဃာေတြ၊ လူငယ္ေတြ ေရွ႕တုိးထြက္လာတာ ရိွပါသည္။ ေနာက္ ဒီတခါ ထူးျခားတာက 
ေခတ္မီနည္းပညာကုိ အသုံးျပဳတာ ျဖစ္သည္။ ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြတင္တဲ့ အေတြးအေခၚလည္း စုံပါသည္။ NLD က 
`ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ´ က်မွ ေျပာမယ္ဆုိၿပီး ေစာင့္ေနလုိ႔ မျဖစ္ပါ။ NLD က ထြက္ေျပာသင့္ပါၿပီ။ NLD 
တခြန္းေျပာတာက သူမ်ားေတြ အခြန္းတရာ ေျပာတာထက္ တာသြားပါသည္။ 

 
 
 



(၄) 
 `ကန္႔ကြက္မဲ´ အမ်ားအျပားရဖုိ႔ အေတာ္လုပ္ရပါမည္။ NLD ျဖစ္ျဖစ္။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ တပါတီတည္းလုပ္လို႔ 
မျဖစ္ပါ။ နအဖ က အာဏာန႔ဲ ေထာက္ခံမဲ မ်ားမ်ားရေအာင္ လုပ္မွာကုိ သံသယရိွစရာ မလုိပါ။ ႏုိင္ငံတကာက 
ေစာင့္ၾကည့္တာကုိလည္း နအဖ က လက္ခံမည့္အေျခအေန မရိွပါ။ ႏုိင္ငံတကာက သတင္းေထာက္တခ်ိဳ႕ကုိ သူတုိ႔ 
ေခၚျပၾကပါလိမ့္မည္။ UN ဂမ္ဘာရီကုိလည္း တေနရာ ႏွစ္ေနရာ ေခၚျပစရာ ရိွသည္။ ၁၉၉၀ တုန္းကေလာက္ေတာင္မွ 
လြတ္လပ္မွာ မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။  
 ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ `ကန္႔ကြက္မဲမ်ားမ်ားေပးၾကဖုိ႔´ စည္း႐ုံးရပါလိမ့္မည္။ `ကန္႔ကြက္မဲ´ က ၅၀% ေက်ာ္ၿပီး 
`အေျခခံဥပေဒ´ ကုိ ပယ္ခ်ႏုိင္လွ်င္  

 `ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး´ တံခါးပြင့္သြားလိမ့္မည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ တပ္မေတာ္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ 
ေပၚလာႏုိင္သည္။ NLD က ေပၚလာတဲ့အခြင့္ေကာင္းကုိ အမိအရဆုပ္ကုိင္ဖုိ႔ လုိသည္။ ဘာေပးၿပီး ဘာယူမည္ 
ဆုိတာကုိ NLD ပဲ ဆုံးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္သည္။ "CMP" ရိွထားလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လိမ့္မည္။  

 (၁၉၆၂) ခုႏွစ္က စခဲ့ေသာ `စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဇာတ္သိမ္းခန္း´ ရဲ႕ အစ ျဖစ္လာစရာ ရိွသည္။  
 ေရရွည္ဆြဲၿပီး လုပ္လာခဲ့ေသာ (RM) ထုိးရပ္သြားလိမ့္မည္။ (၁၉၉၀) က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ `လႊတ္ေတာ္´၏ အခန္း 

ျပန္ေပၚလာလိမ့္မည္။  
ဒါ့ေၾကာင့္ RM အဆင့္ (၄) မွာ `ကန္႔ကြက္မဲ´ မ်ားမ်ားေပးၾကဖုိ႔ လူထုကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးက 

ဝုိိင္းဝန္းစည္း႐ုံးရပါမည္။ ပါတီေတြရဲ႕ အေနအထားက မတူပါ။ မတူတဲ့နည္းနာမ်ားနဲ႔ပ ဲ လုပ္ၾကရပါမည္။  `(နအဖ) 
အေျခခံဥပေဒ´ ကုိ ဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။ 

`ဆႏၵခံယူပြဲ´ မွာ အာဏာျပၿပီး ေထာက္ခံမဲေပးခုိင္းတဲ့နည္း ("ျပဴေစာထီးနည္း") ကုိေတာ့ ေက်းလက္တြင္လုပ္မွာ 
ေသခ်ာပါသည္။ `မဲခုိး မဲလိမ္ မဲပုံးေဖာက္တာေတြ´ ကေတာ့ ဒင္းၾကမ္းျဖစ္လာစရာ ရိွပါသည္။ မိမိတုိ႔က ႀကိဳတင္ၿပီး 
ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖ်ာင္းဖ်ပန္ၾကားတာေတြ လုပ္ရပါမည္။ 

မိမိတုိ႔ျပည္သူမ်ားတြင္ (၁၉၆၀) န႔ဲ (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကံဳရိွၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူေတြက တထြာျပလွ်င္ 
တေတာင္ျမင္တတ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ "NLD က ျပတ္ျပတ္သားသားေရွ႕ေဆာင္ပါ" လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္တြန္းေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ကုိတုိက္လွ်င္ ပစ္မွတ္မက်ယ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေရႊစစ္အုပ္စုထဲက 
ေခါင္းမာသူမ်ားကုိပဲ ေရြးၿပီးပစ္မွတ္ထားဖုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေရႊအတြင္းစည္း၀ုိင္း (inner circle) ကုိ ပစ္မွတ္ထားဖို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေနဝင္းျဖစ္ျဖစ္၊ သန္းေရႊျဖစ္ျဖစ္ လမ္းစဥ္ေပၚလစီခ်မွတ္တာမွာ `အတြင္းစည္းဝုိိင္း´ ႏွင့္ ပထမဆုံးတုိင္ပင္ၿမ ဲ
ျဖစ္သည္။ စည္းလား႐ုိက္ၿပီးမွ က်န္သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ခ်ျပတာ၊ လက္ခံေစတာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္နဲ႔ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ `အာဏာသိမ္းပြဲ´ေတြမွာ အဲဒီလုိ လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ စစ္အုပ္စုထိပ္ပုိင္းမွာ ပါေနတာကို 
အာဏာသိမ္းေၾကညာခ်က္ထြက္လာမွ သိၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ DASSK ၏ ယာဥ္တန္းကုိ `ဒီပဲယင္း´ မွာ တိုက္ခုိက္တာလည္း 
`အတြင္းစည္းဝုိိင္း´ က လုပ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲဒကိီစၥႀကီး ၿပီးကတည္းက NLD ဗဟုိေခါင္းေဆာင္မႈ အားနည္း 
ႀကဲကြဲသြားတာ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါသည္။ NLD ဗဟုိေခါင္းေဆာင္မႈကုိ (ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔) ႀကံ႕ခုိင္ေအာင္ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိပါသည္။ အေတြးအေခၚၫႇိတာကုိ ဘယ္လုိအေျခအေနမွာမဆုိ လုပ္လုိ႔ရပါသည္။ ဒုတိယ 
ကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းက ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒီလုိပ ဲ အေတြးအေခၚၫႇိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ အေတြးအေခၚၫႇိၿပီးလွ်င္ 
ႀကံ႕ခုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။  

၂၀၀၇ ၾသဂုတ္ - စက္တင္ဘာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ NLD လူရြယ္လူငယ္မ်ား တက္ႂကြသည့္အခန္းက ပါဝင္လာတာ 
ေတြ႔ရသျဖင့္ အားတက္ရပါသည္။ 

 
(၅) 

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပလုိသည္မွာ  
 ဤအခြင့္အေရးမ်ိဳး တခါမွ မေပၚဖူးပါ။ ေနာင္တြင္လည္း ေပၚလာစရာ မရိွပါ။ စစ္အာဏာသိမ္းအစုိးရျဖစ္လုိ႔ပ ဲ

`ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ´ (Referendum) ကုိ လုပ္ရတာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္လည္း 
အသိအမွတ္မျပဳခ်င္ (လႊတ္ေတာ္လည္း ေခၚမေပးခ်င္၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲလည္း မလုပ္ခ်င္) လို႔ 
(Referendum) နည္းကုိ မလုပ္မျဖစ္လုိ႔ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခြင့္ေကာင္းကုိ လက္လြတ္မခံသင့္ပါ။ 
အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ 



 `ဆႏၵခံယူပြဲ´ ကုိ နအဖ က ကမန္းကတန္္းလုပ္ဖုိ႔ ႀကံစည္လာျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ကုိ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ခ်ိန္ 
မေပးလုိ၍ ျဖစ္သည္။ `ဆႏၵခံယူပြဲ´ ကုိ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္အကုန္ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာလုပ္ဖို႔ 
ေတာင္းဆုိသင့္မသင့္ စဥ္းစားၾကေစလုိသည္။  

 `ဆႏၵခံယူပြဲ´ မွာ နအဖ စိတ္ႀကိဳက္ရသြားလွ်င္လည္း "ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ" က ရပ္တန္႔သြားမွာ 
မဟုတ္ပါ။ လမ္းစဥ္သစ္၊ နည္းပရိယာယ္သစ္၊ တုိက္ပြဲသဏၭန္သစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ဖို႔ 
သႏၷိဌာန္ခ်ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 


