ျမန္မမာ့တပ္မေတမ္မွ ႏိုငင
္ အ
ငာ့ မဏမကို အဓမၼသမ
ိ း္ ယူျခင္းအေပၚ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု
ဆႏၵေဖမ္ထတ
ု မ
္ မ
ႈ မးႏွင္ပ
ာ့ တ္သက္၍ သေဘမထမးထုတျ္ ပန္ေၾကျငမခ က္
ေန႔စြဲ - ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖမ္ဝါရီလ (၇) ရက္။
စမအမွတ္ - ရ၊က၊လ၊စ/ဗဟို /ထုတ္ျပန္ /၀၁/၂၁။
၁။ ရခိုင္ျပည္လုငးဆိုင္ရမ ေက မင္းသမးႏွငာ့္ လူငယ္မ မးအစည္းအ႐ုံးုငး (AASYC) အေနျဖငာ့္ (၂၀၀၈) ဖ႕ြဲ စည္းပုငအေျခခင ဥပေဒကို
သေႏၶတည္ေစခြဲာ့သညာ့္ ဗမမစစ္အုပ္စု၏ လမ္းျပေျမပုင (၇) ဆင္ာ့အမး အဆင္ာ့တုိင္းတင္ ဆန္႔က င္တုိက္ဖ က္ခြဲာ့သည္။
ထုိ႔အျပင္

(၂၀၀၈)

ဖ႔စ
ြဲ ည္းပုုငႏွင္ာ့

ေရးဆေ
ြဲ ရးျဖစ္စဥ္မ မးတင္လည္း
ပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္႐ုံးွမးခြဲာ့သည္။

စင္ၿပိိဳင္ေရးဆခ
ြဲ ြဲာ့သည္ာ့

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုဖ႔ြဲစည္းပုင

တုိင္းရင္းသမးေတမ္လွန္ေရး
ထုိလႈပ္႐ုံးွမးမႈမ မးမွမွ

အင္အမးစုမ မး၊

ႏွင္ာ့

ျပည္နယ္ဖ႔ြဲစည္းပုင

ဒီမုိကေရစီအင္အမးစုမ မးႏွင္ာ့အတူ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုဖ႔စ
ြဲ ည္းပုငအေျခခငဥပေဒ

ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ

အတည္ျပိဳႏုိင္ခြဲာ့သည္ာ့ အဆင္ာ့ထိ ေရမက္ရွိခြဲာ့သည္။ ဗမမစစ္အုပ္စု၏ (၂၀၀၈) ဖ႔ြဲစည္းပုငအတည္ျပိဳေရး ျဖစ္စဥ္တင္
ေနမက္ဆုငးအဆင္ာ့ျဖစ္သည္ာ့ ျပည္လုငးကၽတ္ ဆႏၵခငယူပက
ြဲ ုိလည္း သမုိင္းဝင္ “Vote No Campaign” လႈပ္႐ုံးွမးမႈျဖင္ာ့
တုိက္ပ၀
ြဲ င္ခြဲာ့သည္။

ထိုမွ မက

(၉၀)

ေ႐ုံးးေကမက္ပြဲတင္

အႏိုငရ
္ ခြဲသ
ာ့ ည္ာ့

ႏိုငင
္ ေ
င ရးပါတီမ မးအေနျဖင္ာ့

(၂၀၀၈)

ဖ႔စ
ြဲ ည္းပငုေအမက္သ႔ဝ
ို င္လွ င္ (၀ါ) ေ႐ုံးႊဂုတ
င င
ို ေ
္ ၾကျငမခ က္မွ ေနမက္တလွမး္ ဆုတ၍
္ ရပ္တည္လွ င္ ေခတ္အဆက္ဆက္
ဒီမက
ို ေရစီေတမ္လန
ွ ေ
္ ရးမ မးတင္ ေပးဆပ္စန္႔လတ
ႊ ခ
္ ၾြဲာ့ ကသူမ မးအမး သစၥမေဖမက္ရမေရမက္ေၾကမင္းလည္း သတိေပးခြဲာ့
သည္။

သို႔ရမတင္

ဗမမစစ္အုပ္စုသည္

နမဂစ္မုန္တုိင္းတင္

ေသဆုငးသမးခြဲာ့ၿပီျဖစ္ေသမ

သိန္းခ ီလူဦးေရစမရင္းကုိ

ေထမက္ခငမြဲစမရင္းတင္ ထည္ာ့သင္း၍ တုိင္းျပည္လူဦးေရ (၅၁) သန္းေက မ္သမ ရွိသည္ကုိ သန္း (၆၀) ခန္႔ဟု စမရင္းျပကမ
မြဲရလဒ္မ မးကုိ

ေျပမင္းျပန္လုပ္ျပီး

က င္ာ့သုငးခြဲာ့သည္မွမ

(၁၂)

မ က္ႏွမေျပမင္တုိက္လ က္

ႏွစ္ေက မ္

(၂၀၀၈)

သက္တမ္း႐ုံးွိခြဲာ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဖ႔စ
ြဲ ည္းပုုငကို

ဗမမစစ္အုပ္စုသည္

အတင္းအဓမၼ

အတည္ျပိဳ

၎တိ႔စ
ု ိတ္ႀကိိဳက္

ေရးဆြဲ

အတည္ျပိဳထမးသည္ာ့ ဤ (၂၀၀၈) ဖ႔ြဲစည္းပုငကုိပင္လွ င္ မၾကမမီက ၎တုိ႔ကိယ
ု ္တိင
ု ္ ခ ိဳိးေဖမက္ၿပီး အမဏမျပန္လည္
သိမ္းယူခၾြဲာ့ ကသည္။
၂။

၂၀၂၀

ခုႏွစ္၊

ႏိုဝင္ဘမလတင္

က င္းပျပိဳလုပ္ခြဲာ့သညာ့္

အေထေထေ႐ုံးးေကမက္ပ၌
ြဲ

မြဲစမရင္း

တခ ိိဳ႕မွမးယင္းမႈကို

အေၾကမင္းျပ၍ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖမ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တင္ တတိယအႀကိမ္ေျမမက္ ႐ုံးုပ္ေသးလႊတ္ေတမ္ အစည္းအေဝး
စတင္မညာ့္ေန႔မွမပင္ ႏိုင္ငငေတမ္၏ အမဏမကို ျမန္မမာ့တပ္မေတမ္မွ လက္နက္အမးကိုးျဖငာ့္ အဓမၼသိမ္းယူကမ သူခုိးက
လူဟစ္လ က္ ၎တုိ႔၏ပုလင္းတူဗူးဆုိ႔ ကုိယ္ပါး (Proxy) မ မးျဖင္ာ့ စစ္အမဏမသိမ္းအုပ္ခ ိဳပ္ေရးေကမင္စီမ မးကုိ ဖ႔စ
ြဲ ည္း
လ က္ရွိသည္။

ဤသည္မွမ

မိမိဒုိင္ကုိင္

မိမိကုိယ္တိင
ု ္

ကုလမးဖန္ထုိးသည္ာ့
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အေလ မ္အစမးလုပ္ပႀြဲ ကီး

တရပ္ပင္

ျဖစ္ေပသည္။ စည္းကမ္းျပည္ာ့၀ေသမ ဒီမုိကေရစီႏွင္ာ့ အမးမရေသးဘြဲ စစ္မွန္သည္ာ့ စည္းကမ္းျပည္ာ့ဝေသမ ဒီမုိကေရစီဟူ၍
“စစ္မန
ွ သ
္ ည္ာ့” ဟူေသမ စကမးလုငးျဖင္ာ့ အထူးျပိဳကမ စစ္မိစမၦတုိ႔၏ မင္းသမးေခါင္းေဆမင္းထမးေသမ ဘီလူး႐ုံးုပ္ကို ၂၀၂၁
ခုႏွစ္၊ ေဖေဖမ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ ျပသခြဲာ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။
၃။ (၂၁) ရမစု နည္းပညမေခတ္၊ ကမမၻလႊမ္းပတ္ဆက္ႏယ္သည္ာ့ေခတ္ (Age of Globalization) တင္ အတုအေယမင္
ဗမမ/ျမန္မမ ျပည္ေထမင္စု ဟုေခၚဆုိသည္ာ့ က ႐ုံးႈငးႏုိင္ငငနယ္ေျမေဒသတင္ လူမ ိိဳးႀကီးဝါဒလႊမး္ မိုးေသမ တျပည္ေထမင္
စနစ္ကို စက
ြဲ ိုင္ထမးသည္ာ့ စစ္မိစမၦမ မးကတဘက္၊ ဖက္ဒရယ္ဘက္ေတမ္သမးမ မး (Federalists) ႏွင္ာ့ ဒီမုိကေရစီ
ဘက္ေတမ္သမးမ မး (Democrats) မ မးကတဘက္ စီးခ င္းထုိးၾကမည္ာ့ ပတ
ြဲ င္ မိမိတို႔ရခိုင္ျပည္လငုးဆိုင္ရမ ေက မင္းသမးႏွင္ာ့
လူငယ္မ မး အစည္းအ႐ုံးငုး (AASYC) အေနျဖင္ာ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီဘက္ေတမ္သမး (Federal Democrat) အျဖစ္
ရပ္တည္ကမ

ႏွစ္ေပါင္း

စစ္အမဏမ႐ုံးွင္မ မးအမး

(၇၀)

ေက မ္

အမဏမယစ္မူးေနၾကသည္ာ့

ယဥ္ေက းေသမ

လူ႔ေဘမင္ေလမကထြဲမွ

အစန္းေရမက္
အၿပီးတုိင္

လူမ ိိဳးႀကီးဝါဒီ၊

တုိက္ထုတသ
္ မးမည္

နယ္ခ ြဲ႕ဝါဒီႏွင္ာ့
ျဖစ္ေၾကမင္း

သေဘမထမး ထုတ္ျပန္ေၾကျငမအပ္သည္။

(က)

အမဏမ႐ုံးွင္စနစ္ ဖ က္သိမ္းေရး

-

ဒို႔ အေရး

(ခ)

(၂၀၀၈) ဖ႔စ
ြဲ ည္းပငု ဖ က္သိမ္းေရး

-

ဒို႔ အေရး

(ဂ)

ႏိုင္ငငေရးအက ဥ္းသမးအမးလငုး ႁခင္းခ က္မ႐ုံးွိ လႊတ္ေပးေရး

-

ဒို႔ အေရး

(ဃ)

ျပည္တင္းစစ္ ရပ္စြဲေရးႏွင္ာ့ စစ္မွန္ေသမ ျပည္တင္းၿငိမ္းခ မ္းေရး

-

ဒို႔ အေရး

(င)

ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထမင္စု တည္ေဆမက္ေရး

-

ဒို႔ အေရး

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆမင္အဖ႔ြဲ
ရခိုင္ျပည္လုငးဆိုင္ရမ ေက မင္းသမးႏွငာ့္ လူငယ္မ မးအစည္းအ႐ုံးုငး (AASYC)
ဗဟိုဌမနခ ိဳပ္၊ ထိုင္း-ျမန္မမနယ္စပ္
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