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၂ ၀ ၂ ၀  ရွေး ရော ေ် ပွဲ မှာ  အ နို င် ွ ွှိ ပါ ေ 

အွပ်ဖေ်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပပည်သူလူထု ေန့်ေွေ် 

ရနတဲ့ လွိုင်ရော်မမို့ေ ခဲသတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံတည် 

ရောေရ်နမှုအရပါ် ပပနလ်ညသ်ုံးသပ ်သွားမညမ်ယလ်ို ့

ေယားပပည်နယ်ဒီ မိုေွေ်တစ်ပါတီ (KySDP) မှ 

လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွေ ေတိရပး 

ရပပာကေားခဲ့သည်။

“သဘာဝပတ်ဝန်းေျင် စိ မ်းလန်းစို ရပပရွး

နဲ့  သဘာဝပတ်ဝန်းေျင်ထိန်းသိမ်း ရွးအတွေ်  

တစ်စိုေ်မတ်မတ်လုပ် သွားမယ်လို့ေတိရပးတယ်။ 

ခဲသတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံပုံစံမျ ိုးေို  ပပန်လည်သုံးသပ် 

မပီးရတာ့မှ ေျွန်ရတာ်တို့ပပည်သူ ရတွအတွေ် ဘယ် 

ရလာေ်ထိ အေျ ိုးွှိရစသလဲ၊ ဘယ်ရလာေ်ထိအေျ ိုး 

ပျေ်ေီးရစသလဲေိုတဲ့ဟာမျ ိုးေို ပပန်မပီး ရလ့လာသုံး 

သပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ပမင်တယ်။ 

ဒါရကောင့် ပပည်သူလူထုရတွအရနနဲ့ ေျွန်ရတာ်တို့ေို 

မဲရပးခဲ့လို့ လွှတ်ရတာ်ထဲရွာေ်သွားမယ်၊ အစိုးွအဖွဲ့ 

ထဲရွာေ်သွားမယ်ေိုလို့ ွှိ ွင်  ဒီစီမံေိန်းရတွေို  

uef huGufr_awG&SdaewJh cJowœKoef hpifpuf&kHwnfaqmufr_udk jyefvnf 

okH;oyfoGm;rnf[k KySDP udk,fpm;vS,favmif;uwday;

ပပန်မပီးရတာ့မှ သုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွေ် တေယ်ရော 

သူတို့ရတွ EIA/SIA ပုံစံမျ ိုးရတွ တေယ်ရော လုပ်သ 

လားရပါ့။ EIA၊ SIA နဲ့မမပီးဘူး CRA HIA တို့လိုမျ ိုး 

အများကေီးွှတိယရ်ပါရ့နာ။ အဒဲါရတနွဲ့ ဘယရ်လာေထ် ိ

စမ်းသပ်စစ်ရေးမပီးရတာ့မှ သုရတသနလုပ်မပီးရတာ့မှ 

ဒီစေ်ရုံရတွလည်ပတ်ဖို့အတွေ် ကေိုးစားရနတယ် 

ေိုတဲ့ဟာေို ပပန်ရလ့လာမပီးရတာ့မှ ပပန်သုံးသပ်မပီး 

ရတာ့မှ ွပ်နားသင့်/မသင့် မဟုတ်လို့ွှိွင် ရွေ့ရပပာင်း 

သင့/်မသင့ ်ေုံးပဖတ်ွ လမိ့မ်ယလ်ို ့ေျွနရ်တာတ်ိုအ့ရနနဲ့ 

ယုံကေည်တယ်ရပါ့။ ဒါရတွေိုလည်း တစ်စိုေ်မတ်မတ် 

လုပ်သွားမယ်ေိုတဲ့ေတိမျ ိုး ေျွန်ရတာ်တို့အရနနဲ့ရပး

ချင်ပါတယ်” ဟု စတီဗင် (ခ) ထွန်းထွန်းေ ရပပာသည်။

လွို င် ရော် မမို့ န ယ်  ပပ ည် န ယ် လွှ တ် ရတာ်  

မဲေန္ဒနယ် ၁ မှာ ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်သွားမယ့်  စတီဗင် 

(ခ) ထွန်းထွန်းေ မပီးခဲ့တဲ့ လွိုင်ရော်မမို့ ေုန်းသာ 

ရေျးွောအုပ်စုေို   ရအာေ်တိုဘာလ ၂၁ ွေ်ေ 

မဲေွယ်စည်းရုံးရွး ေင်းချနိ်မှာ ရပပာကေားသွားခဲ့တာ 

ပဖစ်ပါတယ်။

ခဲသတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံေ ေယားပပည်နယ်၊ 

လွိုင်ရော်မမို့နယ်၊ နွားလဝိုးရေျးွောအုပ်စု အရနာေ် 

ဖေ် စေ်မှုဇုန်အပိုင်း ၂ ွှိ ရပမဧေ (၁၁၃) ရပါ်မှာ 

တည်ရောေ်ရနတာပဖစ်မပီး အနိုင်ွပါေ စေ်ရုံတည် 

ရောေ်ရနတဲ့အရပခအရနရတွေို ပပန်လည်သုံးသပ် 

မယ်လို့ ေိုပါတယ်။

ခဲသတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံေို Global South In-

dustrial Co.Ltd နှင့် ပပည်တွင်းေ  ွတနာေုရေ 

သိေုေ်မု္ပဏလီမိတိေတ်ို ့ဖေစ်ပလ်ပုေ်ိငုပ်ခင်းပဖစမ်ပီး 

ခဲမပဖူ၊ အမဖိုေ်နေ်နှင့်ရွာွာသတ္တုရတွေို ေုန်ရချာ

ထုတ်လုပ်ငန်းေိုလုပ်ရောင်ဖို့  သတ္တုသန့်စင်စေ်ရုံ 

တည်ရောေ်ရနပခင်းပဖစ်ပါတယ်။

ထိုစီမံေိန်းအတွေ် Global South Indus-

trial Co.Ltdအရနပဖင့် အရမွိေန်ရဒါ်လာသန်း ၄၅

 သန်း (စုစုရပါင်းွင်းနှီး ပမှုပ်နှံမှု  ပမာဏ၏ ၉၀%

) ၊  ွတနာေုရေသိုေ်ေုမ္ပဏီလိမိတေ်အရနပဖင့်  

အရမွိေန်ရဒါ်လာ ၅ သန်း (စုစုရပါင်းွင်းနှီးပမှုပ်နှံပ

မာဏ ၏ ၁၀%) စုစုရပါင်း အရမွိေန်ရဒါ်လာ သန်း 

၅၀ ွင်းနှီးပမှုပ်နှံထားတာပဖစ်ပါတယ်။

စီမံေိန်းအတွေ်  ပမန်မာနိုင်ငံွင်းနှီး ပမှုပ်နှံ  

မှုရော်မွှင်ထံေရန ခွင့်ပပုမိန့်အမိန့် (၁၆၈/၂၀၁၉

) ပဖင့် နှစ်၅၀ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေို မပီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ဇူလိုင် ၆ ွေ်ရန့ေ ွွှိထားမပီး လုပ်ငန်းေို အရောင် 

အထည်ရဖာ် ရောင်ွေေ်ရနကေတာ ပဖစ်ပါတယ်။

ဒါရပမယ့်  ဓာတ်သတ္တုေုန် ကေမ်းွဲ့  ရနာေ် 

ေေ်တွဲသေ်ရွာေ်မှုနှင့်ပတ်သေ်လို့ ပတ်ဝန်းေျင် 

ထိခိုေ်မှုေို င် ွာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ  

ေနဦးပတ်ဝန်းေျင်ေန်းစစ်ပခင်း (IEE)၊ ပတ်ဝန်းေျင် 

ထိခိုေ်မှု  ေန်းစစ် ပခင်း  (EIA) ေို  ရလ့လာေန်း  

စစ်ဖို့ လုပ်ရောင်တာရတွ ွှိ/မွှိ ပပည်သူလူထုရတွ 

အရနပဖင့် မသိွဘူးလို့ ပမန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းပမင်သာမှု

နှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုေုိင်ွာ အွပ်ဖေ်မဟာ 

မိတ်အဖွဲ့  ေွင်နီ ပပည်တာဝန်ခံ  ခွန်းအန်းဂျလိုေ 

ရဝဖန်ခဲ့ပါတယ်။

၎င်းေ “ဒီစေ်ရုံရတွနဲ့ပတ်သေ်မပီး  လူထု 

ရတွေ မသိနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ေုမ္ပဏီရတွေ လေ်ွှိ 

ဦးဝင်းရမာ်နဲ့ပတ်သေ်တဲ့ Global South Indus-

trial Co.ltd လည်း EIA၊ SIA လုပ်ထားတာလည်း 

ဘာမမှွှဘိူး။ မပီးရတာ ့HIA ေျန်းမာရွးနဲ့ပတသ်ေတ်ဲ ့

ရလ့လာေန်းစစ်ချေ်ရတွ သူတို့ဘားမှမလုပ်ဘူး။ 

အဲဒါရကောင့် မလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီစေ်ရုံေို MIC ေ ဘယ်လို 

လုပ် ခွင့်ပပုမှုရပးလဲေိုတာ ေျရတာ့်အရနနဲ့စိုးွိမ်မှုပဖ

စ်တယ်” လို့ရပပာပါတယ်။

အေိုပါစေ်ရုံတည်ရောေ်မှုနှင့်ပတ်သေ်

မပီး ေွင်နီအကေီးစားွင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ရစာင့်ကေည့်ရွး 

ေွန်ယေ် (KMIW) ေရန ပူးရပါင်းကေံစည်မှု အစီွင် 

ခံစာပါ အရကောင်းအွာေို  သတင်းစာွှင်းလင်းပွဲ  

လုပ်ခဲ့မပီး ေုမ္ပဏီေရန ရောင်းေျ ိုး/ေိုးေျ ိုးရတွေို 

ချပပတာမွှိဘူလို့ရဝဖန်ထားပါတယ်။

သေ်ေိုင်ွာ Global South Industrial 

Co.ltdဘေ်ေ ဒါရိုေ်တာ ဦးဝင်းရမာ်ေို အွင်ေေ

ေ်သွယ်ရမးပမန်းခဲ့ဖူးစဉ်အချနိ်ေရတာ့ လေ်ွှိတည်

ရောေ်ရနချနိ်မှာပဲတေေ်တည်း EIA၊ SIA ရတွေို 

သေ်ေိုင်ွာဌာနေိုင်ွာရတွနဲ့ပူးရပါင်းမပီးရောင်ွေေ်

ရနတယ်လို့ ရပဖကေားခဲ့ဖူးတာွှိပါတယ်။

စေ်ရုံတည်ရောေ်မှုအရပါ် ေွင်နီအွပ်ဖေ် 

အ ဖွဲ့ ရတွ အ ရန နဲ့  ပပ ည် သူ ရတွ ွဲ့  ေ န့် ေွ ေ် မဲ  

ရလးရထာငရ်ေျာ်ွ ွှထိားမပီး ေန့်ေေွမ်တဲစရ်သာင်း 

ရေျာ်ွွှိပါေ ဒု-သမ္မတဦးဟင်နွီဗန်ထီးယူထံ ေေ် 

လေ်တင် ပပသွားဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့အရပါ်မှာ  ရဒသခံ  

ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွေ အသုံးပပုမဲေွယ်ပခင်း 

ပဖစ်ပါတယ်။

ေယားပပည်နယ်ဒီမိုေွေ်တစ်ပါတီေ ပပည် 

နယ်အရပခစိုေ်တိုင်းွင်းသားပါတီ ပဖစ် မပီး  ေယား 

ပပည်နယ် မမို့နယ် (၇) မမို့နယ်ွှိ မဲေန္ဒနယ် ၃၄ ရနွာ 

အနေ် ၃၀ ရနွာမှာ ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်သွားမှာပဖစ်

ပါတယ်။

aemfa'G;t,fcl
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ေယားပပည်နယ်ဒီမိုေွေ်တစ်ပါတီ (KySDP) 

၊ ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီ(KNP)တို့ွဲ့ ေိုယ်စားလှယ်

ရလာင်းေိငု်းဘတုရ်တဖွျေေ်ီးသေူိ ုသိွ ှရိပမယ့လ်ည်း 

အမှုဖွင့်တိုင်ကေားတာရတွ မပပုလုပ်ခဲ့ကေပါဘူး။

ေယားပပည်နယ် ဒီးရမာေိုမမို့နယ် အရနာေ် 

ဘေ်ပခမ်း  လိုဘာခိုရေျးွောအုပ်စု  ရောင်ဒူွောမှာ 

KySDPနဲ့ KNPပါတီေိုင်းဘုတ်ေို မပီးခဲ့တဲ့ ရအာေ် 

တိဘုာလ ဒတုယိအပတအ်တငွ်းေ ဖျေေ်ီးခံွ ပါတယ။်

၎င်းမေဲန္ဒနယအ်မတှ(်၂) ပပညန်ယလ်ွှတရ်တာမ်ှာ 

ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်မယ့် ေယန်းအမျ ိုးသားပါတီေ 

ေိယုစ်ားလယှရ်လာင်း ခနွ်းပမင့န်ိငုေ် ရတာ ့စတိ်ရတာ ့

မရောင်းဘူးဒါရပမယ့်လည်း  အပမင်မတူတာရတွ 

ွှိရနတာေ ဒီမိုေရွစီပါပဲလို့ ရပပာပါတယ်။

ပါတီေို င်းဘုတ်ဖျေ်ေီးတဲ့သူေ ဘယ်လို  

ွည်ွေယ်ချေ်နဲ့ ဖျေ်တာပဖစ်ပဖစ် ပပင်းပပင်းထန်ထန် 

အရွးယူရောင်ွေေ်တာမျ ိုးမရောင်ွေေ်ဘဲ ရနာေ် 

ရနာင် မပဖစ်ရအာင်ဘဲ ထိန်းသိမ်းသွားမှာ ပဖစ်တယ် 

လို့  ဒီး ရမာ ေို မမို့ န ယ်  ေ ယား ပပ ည် န ယ် ဒီ မို ေ 

ွေ်တစ်ပါတီနဲ့ ေယန်းအမျ ိုးသာပါတီ ရုံးအဖွဲ့မှူး 

ခွန်ရသာမတ်စ် ေေိုပါတယ်။

ဖျေေ်ီးတဲသ့ေူ ရောငဒ်ူွ ောရဘးပတဝ်န်းေျင ်

လေ်ွှိလွှတ်ရတာ်အမတ်ရတွွဲ့ ရောင်ွေေ် 

ချေ်ရတွေို အားမလိုအားမွပဖစ်ရနတဲ့ ေယန်း တိုင်း 

ွင်းသားတစ်ဦးပဖစ်တဲ့ ရွေးရောေ်ပွဲမှာ ဝင်ရွာေ် 

အရွေးခံဖို့ ေုံးပဖတ်လိုေ်ပါတယ်။ 

သူေ ွှမ်းပပည်နယ်ရတာင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမမို့နယ်၊ 

မိုးမဗဲမမို့၊ သာယာေုန်းွပ်ေွေ်မှာ ရနထိုင်တဲ့ အသေ် 

၄၂နှစ်အွေယ် ခွန်းဒီးဒီေိုသူပဖစ်မပီး လေ်ွှိ လွှတ်ရတာ် 

အမတ်ရတွ၊ ပပည်နယ်အစိုးွရတွွဲ့ လုပ်ရောင်ချေ် 

ရတွေို အားမွပဖစ်ရနတာ ကောပမင့်ရနမပီ ပဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါရကောင့် သူ့အရနနဲ့ ၂၀၂၀ အရထွရထွရွေး 

ရောေ်ပွဲမှာ ွှမ်းပပည်နယ် ဖယ်ခုံမဲေန္ဒနယ် အမှတ် 

(၂) ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ်ရနွာမှာ ေယန်းအမျ ိုးသား 

ပါတီေိုယ်စားပပု ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်အရွေးခံသွားမှာ

ပဖစ်ပါတယ်။ 

ခနွ်းဒီးဒဟီာေိုွ င ်အွငေ် ေလမူှုဖွံ့မဖိုးရွးအ

ဖွဲ့အစည်းရတွမှာ  တာဝန်ထမ်းရောင်ွာေရန၂၀၁၈ 

ခနုစှမ်ှာ ေယန်းအမျ ိုး သားပါတေီိ ုစတငဝ်ငရ်ွာေ ်ခဲမ့ပီး 

အခုအခါမှာရတာ့ ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ် 

ရလာင်းအပဖစ် ဝင်ရွာေ် အရွေးခံပခင်းပဖစ်ပါတယ်။ 

“ ၂ ၀ ၂ ၀  ရွေး ရော ေ် ပွဲ မှာ  ဘာ ပဖ စ် လို့  

ေယန်းအမျ ိုး သားပါတီေရန ဝင်ရွာေ်ယှဉ် မပိုင် 

တာလဲလို့  ရပပာမယ်ေိုလို့ွှိွင်  လေ်ွှိလွှတ်ရတာ် 

အမတ်တို့  ရနာေ်ေယန်းအရွးေို လုပ်ရပးရနတဲ့ 

ေယန်းဝန်ကေီးတို့ရတွွဲ့ လုပ်ငန်းရောင်ွေေ်မှုရတွ 

အရပါ်မှာ အားမလို အားမွတာရတွလည်းပါတယ်။ 

ရနာေ်တစ်ခုေလည်း ေျရနာ်တို့ေ ေယန်းတစ် 

ရယာေပ်ဖစတ်ဲအ့တေွရ်ကောင့မ်ိုလ့ို ့ေယန်းအမျ ိုးသား 

နိငုင်ရံွးေိ ုေိယုတ်ိငုပ်ါဝငမ်ပီးရတာမ့ ှထမ်းရောငခ်ျင ်

တာလည်းပါတယ်”

ခွန်းဒီးဒီေ ဝိဇာဘွဲ့၊ စိတ်ပညာနှင့် ရေျာင်းမပီး 

ထားမပီး မငိမ်းချမ်းရွးနှင့် ပေိပေ္ခအသွင် ေူးရပပာင်း 

ရွးေိုင်ွာဒီပလိုမာွွှိထားော အဂဂလိပ်စာသင်တန်း 

ရေျာင်းရတွမှာ ပညာသင်ယူဖူးသူပဖစ်ပါတယ်။ 

၂၀၀၉ခုနှစ်ေရန ၂၀၂၀ အထိ လူမှုဖွံ့မဖိုးရွး 

နယ်ပယ်မှာ  အချ နိ်များစွာလုပ်ရောင်ခဲ့သူ ပဖစ် မပီး  

ရေွသဟာလူမှုဖွံ့ မဖိုး  ရွးအဖွဲ့မှာ  လေ်ရထာေ်  

ဒါရိုေ်တာ၊ မဂ္ဂင်လူမှုဖွံ့ မဖိုးရွးအဖွဲ့ွဲ့ ပရိုဂွမ်မန် 

ရနဂျာ၊ နိုင်ငံတောအသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုပဖစ်တဲ့ အင်တာ 

ရော့မှာ ပမန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံ၊ အလင်းသစ်လူမှု ဖွံ့မဖိုး 

ရွးအဖွဲ့ွဲ့ဒါရိုေ်တာအပဖစ် တာဝန်ယူရောင်ွေေ် 

ခဲ့သူပဖစ်ပါတယ်။

လူမှုဖွံ့ မဖိုးရွးလုပ်ငန်းရတွမှာ အရတွ့အကေုံ 

အ များ အ ပပား ွှိ တဲ့ အ တွ ေ်  ရဒ သ ွဲ့ ဖွံ့ မဖိုး ရွး ၊ 

စည်းလုံးညညီတွ ်ရွး၊ တန်းတညူမီျှရွးနငှ့ ်မငိမ်းချမ်းရွး 

ေစိ္စရတမွှာ ရဖာရ်ောငလ်ိတုဲစ့တိေ်န္ဒရကောင့ ်ေယန်း 

အမျ ိုးသားပါတီ ဝင်အပဖစ် ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ စတင်ဝင် 

ရွာေခ်ဲမ့ပီး လာမည့ ်၂၀၂၀အရထရွထ ွရွေးရောေပ်ွမဲ ှ

တေင့ ်ရဒသအတေွ ်အေျ ိုးပပု လိရုကောင်း ခနွ်းဒီးဒေီ 

ေိုပါတယ်။ 

အခုရွေးရောေ်ပွဲရအာင်နိုင်ရွးအတွေ် သူ့ေို 

အနီးေပ်ေူညီရနတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရတွနဲ့ တိုင်ပင်ရေွးရနွး 

ရနော ရောင်ွေေ်လျေ်ွှိ မပီး  ေိုဗစ်ောလပဖစ်  

တဲအ့တေွ ်မေဲယွစ်ည်းရုံး ရွးရတေွိရုတာ ့အားေစား 

နှင့် ေျန်းမာရွးဝန်ကေီးဌာနွဲ့ လမ်းညွှန်ချေ်အတိုင်း 

သတိထားလုပ်ရောင်ရနတယ်လို့ ခွန်းဒီးဒီေ ရပပာ 

ပါတယ်။

 “ေျရနာ်တို့ ရေျးွောရတွေို သွားမပီးရတာ့မှ 

မဲေွယ်စည်းရုံးရွးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အထူးသပဖင့် 

ေျန်းမာရွးဌာနေရန သူတို့  သတ်မှတ်ထားတဲ့  

ေိန်းဂဏန်းရတွနဲ့ပဲရပါ့ရနာ်။ ဥပမာ လူ ၅၀ ထေ်မ 

ရေျာ်ွေိုတဲ့  ေိန်းဂဏန်းရတွနဲ့  လူ ၂၀၊ ၃၀ နဲ့  

အဓိေပဖစ်တဲ့ လူငယ်ရခါင်းရောင်တို့၊ ွပ်မိွပ်ဖတို့၊ 

ရနာေ် ရပပာနိုင်ေိုနိုင်တဲ့ ွပ်ေွေ်ထဲေ လူရတွနဲ့ပဲ 

စုမပီးရတာ့မှ သူတို့နဲ့ ရတွ့ေုံတယ်။ ရေွးရနွးတယ်။ 

ေိုယ့်အမျ ိုးသားပါတီ  ရအာင်နို င် ရွးေိစ္စ  ရတွနဲ့  

ပတ်သေ်မပီးရတာ့မှ အဲ့လိုမျ ိုး ရေွးရနွးပါတယ်”

သူ့အရနနဲ့ ရွေးရောေ်ပွဲေတိေဝတ်အပဖစ် 

ေယန်းရဒသမှာရနထိုင်ကေတဲ့ ဌာရနတိုင်းွင်း သား 

တို့ွ ဲ့ အရပခခ ံအခငွ့အ်ရွး အပပည့အ်ဝွ ွ ှရိစရွး၊ ရတာ

င်ယာေိုအဓိေလုပ်ေိုင်စားရသာေ်ကေတဲ့ ရဒသခံ 

ရတာင်သူရတွအတွေ် အောအေွယ် အပပည့်အဝ 

ရပးနိုင်တဲ့ မူဝါဒပဖစ်ရပါ်လာရွးအတွေ် လွှတ်ရတာ်မှ 

တေင့်ရတာင်းေိုရွး ေိုသည့် အချေ်နှစ်ချေ်ေို  

ရွေးရောေ်ပွဲေတိေဝတ်အပဖစ် ရပးထားပါတယ်။  

ေယန်းရဒသအချ ို့မှာ ဘနိ်းစိေုပ်ျ ိုးရွး လပုေ်ိငု ်

မှုရတွ အခုချနိ်ထိ ွှိရနေဲပဖစ်ပါတယ်။ ဒီဘိန်းစိုေ် 

ရတာင်သူရတွအရပါ် ွာဇဝတ်သားအပဖစ်ရှုပမင်တာေို 

ခွန်းဒီးဒီေ မလိုလားပါဘူး။

ဒါ့အပပင် ေယန်းအမျ ိုးသား ပါတီအရနပဖင့်  

မူဝါဒ ၁၂ွပ်ထဲမှာ ဘိန်းစိုေ်ရတာင်သူများေိုအော

အေွယ်ရပးနိုင်တဲ့ ဥပရဒရပါ်ရပါေ်လာရစဖို့ အေန့် 

အသတ်ပဖင့် တွားဝင်စိုေ်ပျ ိုးခွင့်ရပးမည့်စနစ်ရပါ်ရပါ

ေ်လာရစဖို့ ပါွှိထားပါတယ်။ 

ခွန်းဒီးဒီအရနပဖင့် လွှတ်ရတာ်ထဲရွာေ်ွှိပါေ 

အေိပုါမဝူါဒေိ ုအရောငအ်ထညရ်ဖာန်ိငုဖ်ို ့လွှတရ်တာ ်

ထဲသို့ တင်သွင်းသွားမယ်လို့ေိုပါတယ်။
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ွောသားတစ်ရယာေ်ပဖစ်တယ်လို့ေိုပါတယ်။

ဖျေ်ေီးခံွမှုနဲ့ ပါတ်သေ်မပီး ရွေးရောေ်ပွဲ 

ရော်မွှင်ေို အသိရပးအရကောင်းကေားထားမပီး၎င်း

ေိစ္စနှင့်ပတ်သေ်လို့ အမှုဖွင့်တိုင်ကေားတာရတွရတာ့ 

ေေ်မလုပ်ဘူးလို့  ဒီးရမာေို မမို့နယ် ရွေးရောေ်ပွဲ 

ရော်မွှင် ဥေ္ကဌ ဦးေံရွှေ ထံမှသိွပါတယ်။

မပီး ခဲ့ တဲ့ ရအာ ေ် တို ဘာ လ  ၅ ွ ေ် ရန့ မှာ  

ေယားပပည်နယ် ရဘာလခဲမမို့နယ်မှာ ပါတီရလးခုွဲ့ 

ေိုင်းဘုတ်ေို စိတ်မနှံ့သူတစ်ဦးမှ ဖျေ်ေီးခဲ့တာလည်း 

ွှိခဲ့ပါတယ်။

ဒီးရမာေို မမို့နယ်တွင်  ေယားပပည်နယ်ဒီမို  

ေွေတ်စပ်ါတ၊ီ ေယန်းအမျ ိုးသားပါတ၊ီ ပပညရ်ထာင ်

စုကေံ့ခိုင်ရွးနှင့် ဖွံ့မဖိုးရွးပါတီ၊ အမျ ိုးသားဒီမိုေရွ 

စီအဖွဲ့ချုပ်၊ အမျ ိုးသားဒီမိုေရွစီအင်အားစု၊ ညီညွှတ် 

ရသာ ဒီမိုေွေ်တစ်ပါတီ ၊  ပပည်ရထာင်စုရောင်း

ေျ ိုးရောင်ပါတီ ၊  တို င်းွင်သားစည်းလုံးညီညွတ်  

ရွးပါတီ၊ အမျ ိုးသားနိုင်ငံရွးဒီမိုေွေ်တစ်ပါတီ၊ 

ပမန်မာနိုင်ငံရတာင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား ပပည် 

သူ့ပါတီ စုစုရပါင်း ပါတီ ၁၀ခု ဝင်ရွာေ်ယှဉ် မပိုင်မှာ 

ပဖစ်ပါတယ်။

လေ်ွှိအရပခအရနအွ လူထုရတွ့ေုံပွဲရတွေို 

လုပ်ရောင်လျေ်ွှိွာ ရဒသခံများ၏ ရထာေ်ခံမှု 

၇၅ွာခိုင်နှုန်းခန့် ွွှိထားမပီး ရွေးရောေ်ပွဲရအာင် 

နိုင်မယ်လို့ ခွန်းဒီးဒီေ ယုံ ကေည်လျေ်ွှိရနပါတယ်။ 

“လေ်ွှိရေျးွောရတွ ေင်းတယ်၊။လူထုရတွနဲ့ 

ရတွ့ေုံပွဲရတွ လုပ်လိုေ်တဲ့ အရပခအရနွဲ့ ွလဒ်အွ 

ရပါ့။ ဒါရတာ့ လူထုရထာေ်ခံမှုေ ၇၅ ွာခိုင်နှုန်း 

ွတယ်လို့ ေိုယ်ေရတာ့ ယူေထားတယ်။ ဒါရကောင့် 

မို့လို့  ရွေးရောေ်ပွဲမှာ  အနိုင်ွမယ်လို့  တထစ်ချ  

ယုံကေည်ထားတယ်”

၂၀၂၀ရွေးရောေ်ပွဲမှာ  ေယန်းအမျ ိုးသား  

ပါတီအရနနဲ့ ွှမ်းပပည်နယ် ဖယ်ခုံမမို့နယ်ွှိ မဲေန္ဒနယ် 

မှာ  ၅ရနွာ၊  ေွင် ပပည်နယ် သံရတာင် ကေီး မမို့ွှိ  

မဲေန္ဒနယ်တွင်တစ်ရနွာ၊  ေယား ပပည်နယ်တွင်  

ရလးရနွာ စုစုရပါင်း မဲေန္ဒနယ် ၁၀ရနွာ ဝင်ရွာေ်

ယဉှမ်ပိုငသ်ွားမညပ်ဖစမ်ပီး ပါတကီေီးရတေွိ ုယဉှမ်ပိုငန်ိငုဖ်ို ့

ေယားပပည်နယ်အရပခစိုေ်ပါတီပဖစ်တဲ့ ေယားပပည် 

နယ်ဒီမိုေွေ်တစ်ပါတီနှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပါတယ်။ 

၎င်းအရနနဲ့ ဖယ်ခုံမဲေန္ဒနယ်မှာ အမျ ိုးသား 

ဒီမိုေရွစီအဖွဲ့ချုပ်ေရန ဦးအန်းရဂျလို၊ ပပည်ခိုင်မဖိုး 

ပါတီေရန ဦးစိန်ရေျာ် လွင်၊ အမျ ိုးသား ဒီမိုေရွစီ 

အင်အားစုေရန ရဒါ်နန်းရွှေ၊ ညီညွတ်ရသာ ဒီမိုေွေ် 

တစ်ပါတီေရန ဦးမျ ိုးမင်းထိုေ်နှင့်  ပပည်ရထာင်စု

ရောင်းေျ ိုးရောင်ပါတီေရန ဦး ပမင့်ရအာင်တို့ နဲ့  

ယှဉ်မပိုင်ွမှာပဖစ်ပါတယ်။ 

 အင်အားကေီးပါတီနှစ်ခု ပါဝင်တယ်ေိုရပမယ့် 

လည်းပပညမ်ကေီးေရန ပါတရီတပွဖစတ်ဲအ့တေွ ်ရဒသခ ံ

ခွန်းဒီးဒီအရနနဲ့ ရွေးရောေ်ပွဲမှာ နှာတစ်ဖျားသာတဲ့ 

အရနအထားတစ်ွပ်ပင်ပဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါရကောင့် ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်

ရလာင်း ခနွ်းဒီးဒီွ ဲ့ ရွေးရောေပ်ွ ဲရအာငန်ိငုရ်ွးအမိမ်ေ ်

အမှန် ေယ်ပဖစ်လာမှာလားေိုတာ နိုဝင်ဘာ ၈ွေ်

ရန့မှာ ရစာင့်ကေည့်ွမည်ပဖစ်မပီး ေယန်းလူမျ ိုးတို့ွဲ့ 

အခငွ့အ်ရွးရတ ွရောင်ွ ေေမ်ည့သ်တူစဦ်း လွှတရ်တာ ်

ထဲ ရွာေ်ွှိနိုင်မှာလားေိုတာ မကောခင်ပမင်ရတွ့ွ 

ရတာ့မှာပဖစ်ပါတယ်။
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Election Page - C

ေယားပပည်နယ် မယ်စဲ့ မမို့နယ်ေ ကေိုတင် 

ေန္ဒမဲပုံး လုံခခုံရွး ကေိုးရတွ ပပတ်ရတာေ်မှု ရဝဖန်ခံ 

ရနွပါတယ် ။  မမို့ နယ်  ရွေးရောေ်ပွဲ ရော်မွှင်  

တာဝန်ွှိသူရတွေရတာ့ ကေိုတင်ေန္ဒမဲရတွ မရွာေ် 

လာရသးတာရကောင့်  ရဝဖန်မှုရတွနဲ့  ပတ်သေ်မပီး 

ရပဖွှင်းစွာမွှိရကောင်း ရပပာပါတယ်။

ေယားပပည်နယ်၊ ရဘာလခဲခရိုင် ၊ မယ်စဲ့ မမို့ 

နယ်ေ ကေိုတင်ေန္ဒမဲပုံးတစ်ခုမှာ လုံခခုံရွးအတွေ် 

ချတိ်ပိတ်ထားတဲ့ ကေိုးရတွ မရန့ ရအာေ်တိုဘာ ၂၆ 

ွေရ်န့ မနွ်းတည့ခ်ျနိရ်လာေမ်ှာ အလိအုရလျာေ ်ပပတ ်

ရတာေ်သွားခဲ့တယ်လို့ မယ်စဲ့မမို့နယ် ရွေးရောေ် ပွဲ 

ရောမ်ွငှ ်အဖွဲ့ခွရဲုံးေ အသရိပးထတုပ်ပနထ်ားပါ တယ။်

အခုလို အရွးကေီးတဲ့ောလအတွင်း ဒီလိုပဖစ် 

သွားတဲ့အရပါ်မှာ လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း 

တချ ို့ွဲ့ ရဝဖန်မှုရတွလည်း ထွေ်ရပါ်ရနပါတယ်။

မယ်စဲ့မမို့နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပပည်နယ်

လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှရ်လာင်းအပဖစ ်ေယန်းအမျ ိုး 

သားပါတီ ေိုယ်စားပပု ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်မယ့် ခွစ္စ 

တီးနား (ခ) မူဂလိုွီယာေ ကေိုတင်ေန္ဒမဲပုံး ချတိ်ပိတ် 

ထားတာရတ ွပပတသ်ွားရပမယ့ ်မပဲပားရတ ွမွှရိသးတာ 

ရကောင့် ခံသာသွားတယ်လို့ ရပပာပါတယ်။

“ အ လို အ ရလျာ ေ် လို့  ရပပာ တဲ့ စ ေား လုံး  

တစ်လုံးရပါ့ရနာ်။ ၄ ရချာင်းထဲေ ၃ ရချာင်းလုံးလုံး 

ပပတ်တယ်ေိုရတာ့ ဒါေ ဖွင့်လို့ွတဲ့ အရပခအရနရလ။ 

ေျမအထငရ်ပပာွွငရ်တာ ့ဒါေ လပုရ်ောငမ်ှု တစခ်ခု ု

ပဲရပါ့ ရနာ် ။  မသမာမှုေိုတဲ့  အေင့်အထိေို ရတာ့  

ေွဲမရတွးချင်ဘူး။ ဒါေရတာ့ လူေရနလုပ်တဲ့ ဟာ 

ရတာ့ ပမင်တယ်။ ဒါရပမယ့် တစ်ခုပဲွှိတာေမဲပပား 

မရွာေ်ရသးဘူးေိုတဲ့ဟာရတာ့  နည်းနည်းရတာ့  

ခံသာတယ်”

ဒါအ့ပပင ်အခလုိ ုထတုပ်ပနခ်ျေဟ်ာ ွ ာနှုန်းပပည့ ်

ခိုင်လုံမှုမွှိတဲ့အတွေ် မမို့နယ်ရွေးရောေ်ပွဲ ရော် 

မွှင်ေေျင်းပမယ့်  အစည်းအရဝးေိုတေ်ရွာေ် 

တဲ့အခါ ဒီေိစ္စအရပါ်မှာ ရမးခွန်းထုတ်သွားမယ်လို့  

ေိုပါတယ်။

ဖရူေိုမမို့နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပပည်နယ် 

လွှတ်ရတာ် ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းအပဖစ် ေယား 

ပပည်နယ် ဒီမိုေွေ်တစ်ပါတီ ေိုယ်စားပပု ဝင်ရွာေ် 

ယှဉ်မပိုင်မယ့် ဦးသဲွယ်ေရတာ့ အခုလိုပဖစ် တာဟာ 

ရွေးရောေ်ပွဲအရပါ် အယုံအကေည် ပျေ်သွားရစ 

နိုင်ရကောင်း ရပပာပါတယ်။

 “ဒီချနိ်မှာ ဒါရလာေ် အရွးကေီးတဲ့အချနိ်မှာ 

ဒီလိုပဖစ်သွားတယ် ေိုတာေရတာ့ ဒါေ မပဖစ်သင့်တဲ့ 

ေိစ္စပဲ။ ေိုရတာ့ ဒီလိုပဖစ်သွားပခင်းအားပဖင့်၊ လုပ်ပခင်း 

အားပဖင့ ်ဒါ ေျရနာ်တို့ ရွေးရောေပ်ွဲအရပါ်မှာ ေျရနာ် 

တို့ေ သိပ်အယုံအကေည်မွှိဘူးတဲ့ ပုံစံမျ ိုး ပဖစ်သွား 

နိုင်တာရပါ့။”

မယ်စဲ့မမို့နယ်၊ အမှတ် (၁) မဲေန္ဒနယ် ပပည်နယ်

လွှတရ်တာေ်ိယုစ်ားလယှအ်ပဖစ ်အမျ ိုးသားဒမီိေုရွစ ီ

အင်အားစုပါတီ  ေိုယ်စားပပု ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်မယ့် 

ဦးသန့်ရေွေလည်း ကေိုတင်ေန္ဒမဲပုံး ချတိ်ပိတ်ထား 

တာရတွ ပပတ်ရတာေ်ေုန်တာဟာ လေ်မခံနိုင်စွာ 

ပဖစ်ရကောင်း ရပပာပါတယ်။

“ဒါေရတာ့ အေင်မရပပတဲ့ အပပုအမှုတစ်ခုလို့ 

ေျရနာ်ယူေပါတယ်။ အေင်မရပပရအာင် တစ်ခုခု 

ပဖစ်သွားမပီေိုတဲ့ ပုံစံမျ ိုး ေျရနာ်တို့ ယူေတယ်”

လုခံခုံရွးကေိုးရတ ွပပတရ်တာေသ်ွားတဲ ့ကေိုတင ်

မဲပုံးဟာ မယ်စဲ့မမို့နယ်ေသေ်ေိုင်ွာ မဲေန္ဒနယ် ပပင် 

ရွာေ် မဲေန္ဒွှင်ရတွ၊ မဲေန္ဒနယ်ပပင်ပရွာေ် တပ်မ 

ရတာ် သားရတွနဲ့ အတူရန အိမ်ရထာင်စု ဝင်ရတွေရန 

ပပနလ်ညရ်ပးပိုတ့ဲ ့ကေိုတငမ်လဲေမ်တှရ်တေွိထုည့သ်ငွ်း 

ဖို့အတွေ် ပပင်ေင်ထားတဲ့ ကေိုတင်မဲပုံး ပဖစ်ပါတယ်။

မယစ်ဲမ့မို့နယရ်ွေးရောေပ်ွ ဲရောမ်ွငှအ်ဖွဲ့ခွရဲုံး 

ဦး စီး အ ွာ ွှိ  ရေျာ် ပမ င့် ဦး ေ ရတာ့  ရဝ ဖ န် မှု ရတွ  

ွှိရနရပမယ့် မဲပုံးထဲမှာ မဲလေ်မှတ်ရတွ မွှိရသးတာ 

ရကောင့ ်အထူးတလည ်ရပဖွငှ်းချေရ်ပးစွာ မလိဘုူးလို ့ 

ရပပာပါတယ်။

“ေျရနာတ်ို ့ဘာမ ှရပဖွငှ်းချေရ်ပးစွာမွှဘိူး။ 

ေျရနာ်ရပပာမပီး မပီရော။ အထဲမှာ ေန္ဒမဲလေ်မှတ် 

တစခ်မု ှမရွာေရ်သးဘူးလို။့ အဒဲကီေိုးပပတတ်ဲ ့အချနိမ်ှာ 

မဲလေ်မှတ်ရတွွှိတယ် ေိုွင်ရတာ့  တစ်စုံတစ်ခု  

ပဖစ်မှာရပါ့။ အခုေ မဲလေ်မှတ်တစ်ရစာင်မှ မရွာေ် 

ရသးရတာ့ ဘာမှ မပဖစ်ဘူး”  

လုံ ခခုံ ရွး ကေိုး ရတွ  ပပ တ် ရတာ ေ် သွား ခဲ့ တဲ့  

ရန့မှာပဲ မယ်စဲ့မမို့နယ်ရွေး ရောေ်ပွဲရော်မွှင် အဖွဲ့ 

ခွဲရုံးမှာ အစားထိုး လုံခခုံရွးကေိုးနဲ့ ချတိ်ပိတ်ရောင် 

ွေေ်ခဲ့တယ်လို့ ေိုပါတယ်။

ဒီရဒသဟာ  ဝန်ကေီးချုပ်ရဟာင်း ဦးအယ်လ် 

ရဖာင်းရှို ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်တဲ့ ရနွာလည်း ပဖစ်ပါ 

တယ်။ သူ့ ဲွ့  နယ်ရပမေ မယ်စဲ မမို့နယ် ပပည်နယ် 

လွှတ်ရတာ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပဖစ်ပါတယ်။

ေယားပပညန်ယ ်မယစ်ဲမ့မို့နယမ်ှာ နိငုင်ရံွးပါတ ီ

(၉) ပါတီနဲ့  တသီးပုဂ္ဂလ ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း  

နှစ်ဦးအပါအဝင် လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း 

စုစုရပါင်း (၃၃) ဦး ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်ကေမှာပဖစ်ပါ

တယ်။

တစ် မမို့နယ်လုံး  အတိုင်းအတာအွ ေန္ဒမဲ  

ရပးခွင့်ွှိသူ ဦးရွ  ၅၀၀၀ ဝန်းေျင်သာ ွှိပါတယ်။
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ေယားပပညန်ယဝ်နက်ေီးချုပရ်ဟာင်း ဦးအယလ် ်

ရဖာ င်း ရှို နဲ့  ရွေး ရော ေ် ပွဲ မှာ  မပို င် ဘ ေ် ပဖ စ် တဲ့  

ပပညရ်ထာင ်စကုေံခ့ိငုရ်ွးနဲ့ ဖွံ့မဖိုးရွးပါတေီ ဦးနငှ်းရဝ 

ေို  ရွေး ရော ေ် ပွဲ ရော် မ ွှ င် ေ  ေို ယ် စား လှ ယ်  

ရလာင်းေရန ပယ်ချခံလိုေ်ွတယ်လို့ သိွပါတယ်။

ဦးနငှ်းရဝေ ပပညန်ယလ်ွှတရ်တာရ်ွေးရောေပ်ွ ဲ

ဥပရဒပုဒ်မတချ ို့နဲ့ မငိစွန်းရနတဲ့အတွေ် ပယ်ချခံွတာ 

ပဖစ်တယ်လို့ ရွေးရောေ်ပွဲ ရော်မွှင်အဖွဲ့ခွဲ ေယား 

ပပည်နယ်အတွင်းရွးမှူး ဦးရေျာ်ေန်းဝင်း ေ ေန္တာွ 

ဝတီတိုင်းမ်ေို ဒီေရန့ရအာေ်တိုဘာလ (၁၃)ွေ်ရန့ 

မှာ ရပပာကေားပါတယ်။

အခု ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်ကေမယ့် မဲေန္ဒနယ်ေ 

ေယားပပည်နယ်၊ မယ်စဲ့မမို့နယ်၊ ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ်

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ရနွာ ပဖစ်ပါတယ်။

ပုဒ်မ ၈(ခ)အွ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးေ ရမွး

ဖွားတဲ့နိုင်ငံသားပဖစ်ွမယ်ေိုတဲ့ ဥပရဒရကောင့် ပယ်ချ 

ခံွတာပဖစ်မပီး ဦးနှင်းရဝွဲ့ ရပပာပပချေ်အွ သူွဲ့မိဘ 

အွင်းနစှဦ်းလုံးမှာ ပမနမ်ာနိငုင်သံားပဖစရ်ပမယ့ ်မခိင်ွ ဲ့ 

ဒတုယိအမိရ်ထာငေ်ေ ်ခငပ်နွ်းမှာ တရတုန်ိငုင်သံားပဖစ ်

ရနတဲ့အတွေ်ရကောင့် လို့သိွပါတယ်။

ဦးနငှ်းရဝေ  မပီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ရွေးရောေပ်ွဲ

ရတွမှာလည်း ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်ခဲ့သူ ပဖစ်ပါတယ်။ 

၂ ၀ ၁ ၀  ရွေး ရော ေ် ပွဲ မှာ တု န်း ေ ရတာ့  

မယ်စဲ့ မမို့နယ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂) အမျ ိုးသား

လွှ တ် ရတာ် ေို ယ် စား လှ ယ် အ ပဖ စ်  အ နို င် ွ ွှိ ခဲ့ သူ  

တစ်ဦးလည်းပဖစ်ပါတယ်။

လာမယ့ရ်ွေးရောေပ်ွမဲှာ ယဉှမ်ပိုငခ်ငွ့မ်ွရပမယ့ ်

နိုင်ငံရွးေို ေေ်လေ်လုပ်ရောင်သွားမယ် လို့ရပပာ 
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ပါတယ်။

“ ေျရနာ ်ဝငမ်ပိုငခ်ငွ့မ်ွရပမယ့ ်ေျရနာေ်ရတာ ့

အမျ ိုးသားနိုင်ငံရွးေို ေေ်လုပ်သွားမယ်။ မပီးွင် 

ေျရနာ်တုံ့ပပန်မှုတစ်ခုခုရတာ့ ေျရနာ်ေေ်လုပ်သွား 

မှာပါ။ တုံ့ ပပန်မှုတစ်ခုခုေိုတဲ့ဟာမှာ ေျရနာ့်ေိုတိုင် 

ကေားတဲအ့ရပါ်မှာ ဘယသ်ေူိတုဲဟ့ာမှာ ေျရနာမ်ကေည့ ်

ပါဘူး ဘယ်သူပဲပဖစ်ပဖစ်ပါ။ အဲ့ဒီအရပါ်မှာ ေျရနာ်နိုင်ငံ 

သားအသိစိတ်နဲ့ အမှန်ေိုအမှန်တိုင်းနဲ့ ပပန်မပီးရတာ့မှ 

တုံ့ ပပန်သွားမှာရပါ့ရနာ နိုင်ငံသား တစ်ရယာေ်ွဲ့  

တာဝန်နဲ့၊ အသိစိတ်နဲ့၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ေျရနာ်တို့ ပပန်မပီး 

ရတာမ့ ှလပုသ်ွားမှာပါ။ ” ေိမုပီး ပယခ်ျခံွ တဲရ့ပါ် တုံပ့ပန ်

ရပပာကေားခဲ့ပါတယ်။

ရွေးရောေ်ပွဲေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းအမည်စာ

ွင်း ေန့်ေေွတ်ာေိ ုအမညစ်ာွင်းတငသ်ငွ်းမပီး ၄၅ွေ်

အတငွ်း ခိငုလ်ုတံဲအ့ရကောင်းပပချေရ်တနွဲ့ ေန့်ေေွလ်ွှာ 

တင်လို့ွပါတယ်။ လေ်ွှိ ေယားပပည်နယ် မှာ၂၀၂၀ 

ရွေးရောေ်ပွဲအတွေ် အမည်စာွင်းတင်သွင်းထားတဲ့ 

ေို ယ် စား လှ ယ် ရလာ င်း ရတွ ထဲ ေ  ပ ယ် ချ ခံ ွ တာ  

ဦးနှင်းရဝတစ်ရယာေ်ထဲ ပဖစ်ပါတယ်။

မယ်စဲ့မမို့နယ်၊ ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ်မဲေန္ဒနယ် 

အမှတ်( ၂ )မှာ ွှမ်းတိုင်းွင်သားများ ဒီမိုေရွစီအဖွဲ့ 

ချုပ်ပါတီ ၊  အမျ ိုးသားဒီမိုေရွစီအင်အားစုပါတီ ၊ 

ပပည်ရထာင်စု ရောင်းေျ ိုးရောင်ပါတီ၊ ညီညွှတ်ရသာ 

ဒီမိုေွေ် တစ်ပါတီ၊ ေယားပပည်နယ်ဒီမို ေွေ်တစ် 

ပါတီ၊ ပပည်ရထာင်စုကေံ့ခိုင်ရွးနှင့် ဖွံ့ မဖိုးရွးပါတီနဲ့ 

အမျ ိုးသားဒီမိုေရွစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ တို့ဝင်ရွာေ်ယှဉ်

မပိုင်မှာပဖစ်ပါတယ်။

armfrDjrm

ဒုတိယအကေိမ်မဲစာွင်းမှာ ေယားပပည်နယ် 

အတွင်း ေန္ဒမဲေန္ဒွှင်ဦးရွ ၆၀၀ ရေျာ်သာတိုးလာ 

တယ်လို့ ပပည်နယ်ရွေးရောေ်ပွဲရော်မွှင်ထံေရန 

သိွပါတယ်။

ပထမအကေိမ်မဲစာွင်းမှာ ပုံစံ ၃ နဲ့ ရလျှာေ် 

ထားသူ ၆၉၅၅ ဦး၊ ပုံစံ (၄) နဲ့ ပယ်ဖျေ်သူ ၄၃၆၅

 ဦး၊ ပုံစံ (၄-ဂ) နဲ့ အချေ်အလေ်မှားယွင်းတဲ့အတွေ် 

ပပ န် လ ည် ပပ င် ေ င် သူ  ၁ ၀ ၇ ၆ ၅  ဦး ွှိ တဲ့ အ ထဲ ေ 

ဒုတိယအကေိမ်မဲစာွင်းမှာ တိုးလာသူဦးရွ ၆၆၀ သာ 

ွှိရနတာပဖစ်ပါတယ်။

ဒု တိ ယ အ ကေိ မ် မဲ စာ ွ င်း ထု တ် ပပ န် တာ ေို  

ရအာေ်တိုဘာ ၁ ွေ်ေရန ၁၄ ွေ်အထိ သေ်ေိုင် 

ွာွပ်ေွေ်၊ ရေျးွော ရွေးရောေ်ပွဲရော်မွှင်အဖွဲ့ခွဲ

ရုံးရတွမှာ ေပ်ထားမပီး ေယားပပည်နယ်တွင်း ပထမ 

အကေိမ်ထုတ် ပပန်ထားတဲ့စာွင်းမှာ မဲရပးပိုင်ခွင့် ွှိသူ 

နှစ်သိန်းခုနစ်ရထာင်ရေျာ်ွှိမပီး ယခု ဒုတိယအကေိမ် 

ထုတ်ပပန်ွာမှာ ၆၆၀ ဦးတိုးလာပါတယ်။

မဲေန္ဒွှင်အရနနဲ့  မဲစာွင်းမှာ  မိမိအမည်  

မပါဝငပ်ါေ သေေ်ိငု်ွ ာ ွ ပရ်ေျးရောမ်ွငှအ်ဖွဲ့မှာ ပပင်

ေငပ်ဖည့စ်ေွရ်လျှာေထ်ားတာရတ၊ွ အပခားရဒသေရန 

လာရွာေ်ရနထိုင်သူေိုွင် ပုံစံ (၃-ေ)နဲ့ ရလျှာေ် 

ထားွတာရတ၊ွ မစဲာွင်းမှာ မပါဝငသ်င့သ်ရူတ ွပါဝငရ်န 

ပါေ ပုံစံ (၄) နဲ့ ေန့် ေွေ်တာရတွ၊ စတဲ့အချေ် 

အလေ်မှားယွင်းရနပါေ ပုံစံ (၄-ဂ) နဲ့ ပပင်ေင်လွှာ 

တငသ်ငွ်းတာရတ ွသေ်ေိငု်ွ ာတာဝန်ွ ှသိေူရနတေင့ ်

ပပန်လည်စီစစ်ရောင်ွေေ်ရပးသွားမှာပဖစ်ပါတယ်။

ွေ်ရပါင်း ၉၀ နဲ့အထေ် မဲေန္ဒနယ်ပပင်ပ 

ရွာေ် အပခားမဲေန္ဒွှင်ရတွေ မိမိတို့ အမမဲတမ်းရန 

ွပ်သို့  သွားရွာေ် မပီး  မဲရပးလို ပခင်းမွှိပါေ မိမိ  

တို့  ရွှာေ်ွှိ ရနတဲ့  မဲေန္ဒနယ်မှာရွေး ရောေ်ခံ  

တဲလ့ွှတရ်တာ ်ေိယုစ်ားလယှရ်လာင်းရတေွိ ုေန္ဒမရဲပး 

နိငုခ်ငွ့ ်ွ ွှရိစဖိုအ့တေွ ်သေေ်ိငု်ွ ာွပေ်ေွ ်သိုမ့ဟတု ်

ရေျးွောအုပ်စုရော်မွှင်အဖွဲ့ ခွဲသို့  ပုံစံ (၃-ေ) နဲ့ 

စေ်တင်ဘာလ ၁၇ ွေ်ရန့မှ ရအာေ်တိုဘာလ ၁၀

 ွေ်ရန့အထိ ရလျှာေ်ထားနိုင်လို့ ပပည်ရထာင်စုရွေး

ရောေ်ပွဲရော်မွှင်ေ ထုတ်ပပန်ထားပါတယ်။
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အနိုင်ွခဲ့မယ်ေိုွင်လည်း ပါတီွဲ့စံငါးချေ်အပပင် ပပည်သူရတွ

ွဲ့တစ် ပခားလိုအပ်ချေ်ရတွေိုလည်း ရောင်ွေေ်ရပးဖို့ေုံး ပဖတ်ထား

တယ်လို့  တိုင်းွင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရွးပါတီ ရဘာလခဲမမို့နယ် 

ပပည်နယ်လွတ်ရတာ် မဲေန္ဒနယ်အမှတ် (၁) မှာဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်မည့် 

ဦးရေျာ်သူွ ေရပပာပါတယ်။

ဦးရေျာသ်ဟီေ  “ ပါတီွ ဲ့ေတေိဝတရ်တာ ့အကေမ်းဖျင်းေရတာ ့စ ံ

၅ ချေ်ွ ှတိယရ်ပါ။့ ဒါရပမယ့ ်ပါတီွ ဲ့မဝူါဒေိလုည်း ေျရနာတ်ိုေ့သွားသလိ ု

ရနာေ်မပီးရတာ့ေိုယ့်ွဲ့ေတိေဝတ်ေိုတာေ သီးပခားရတာ့မွှိရပမယ့် 

ပမန်မာတိုင်းွင်းသားအေုန်လုံးွဲ့ လိုအပ်ချေ်များေို ရထာေ်ပံ့ေူညီ 

သွားမယ်လို့ ေျရနာ်တို့ေေုံးပဖတ်ထားပါတယ်။” လို့ရပပာပါတယ်။

ဦးရေျာ်သီဟသည် ထာဝွတွဲလေ် ပမန်မာ  ွာသေ်ပန်လှု 

ွှင်ပဖစ်သည်နှင့်အညီ ပပည်သူများွဲ့လိုအပ်ချေ်များေို အတွင်းေျေျသိ

သူတစ်ရယာေ်ပဖစ်တယ်လို့ ေိုပါတယ်။

“ ေျရနာ်ေရတာ့ ဒီရဒသခံရတွွဲ့အတိုင်းအတာမှာ လေ်ွှိ  

ရပါ့ရနာ် ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ မှာ ေိုယ်စားလှယ်ရတွ သူတို့ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင် 

တဲ့အခါမှာ ဘယ်သူေိုမှရတာ့ပုတ်ခတ်တာရတာ့မဟုတ်ဘူး သူတို့ွဲ့  

လပုရ်ောငခ်ျေရ်တေွိ ုမကေိုေတ်ဲအ့တေွရ်ကောင့ ်ေျရနာပ်ပညသ်ူ့ရွှ့မှာ 

wdkif;&if;om;pnf;vkH;nDnGwfa&;ygwD (w p n) ygwD&Jh uwdu0wf

မားမားမတ်မတ် ွပ်တည်မယ်ေို မပီးရတာ ဝင်ရွာေ်ယှဉ် မပိုင်တာ 

ပဖစ်ပါတယ်။”

ပါတီစုံရွေးရောေ်ပွဲကေီးတွင် ပါတီအများအပပားဝင်ရွာေ်ယှဉ်

မပိုင်မှာပဖစ်မပီး အင်အားကေီးပါတီများနှင့် ယှဉ်မပိုင်ွမည်ပဖစ်သည့်အတွေ် 

တိုင်းွင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရွးပါတီအရနပဖင့် ကေီးမားရသာစိန်ရခါ်မှု

တစ်ွပ်ပဖစ်ရနပါတယ်။

အဲ့သလိုကေီးမားရသာစိန်ရခါ်မှုကေားမှာမှ တိုင်းွင်းသားစည်းလုံး 

ညညီတွရ်ွးပါတမီ ှေိယုစ်ားလယှရ်လာင်းများေရတာ ့အနိငု်ွ ဖိုစ့တိအ်ား 

ထေ်သန် ရနကေပါတယ်။

တိုင်းွင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရွးပါတီ အမျ ိုးသားလွတ်ရတာ် 

မဲေန္ဒနယ်အမှတ် (၃) မှာဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်မယ့် ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း 

ဦးွဲွင့်စိုးညွန့်ေ “ အဓိေဝင်ွတဲ့အရကောင်းအွင်းေရတာ့ ေျရနာ်

တို့ေယားပပည်နယ်ွဲ့လိုအပ်ချေ်အရထွရထွေို ေျရနာ်တိုင်းွင်းသား

တစ်ရယာေ်ပဖစ်တာနဲ့အညီ တိုင်းွင်းသားရတွွဲ့ဘဝ ွှင်သန်ရနထိုင်မှု 

ေွဲ ပပားပခားနားမှု ၊  ဘဝမျ ိုးစုံရတွ့ွှိတဲ့အခါမှာ ေျရနာ့်အရနနဲ့  ဒီရွေး 

ရောေ်ပွဲေို ဝင်ဖို့ေုံးပဖတ်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ပါတယ်”လို့ ရပပာပါတယ်။

ဦးွဲွင်စိုးညွန့်ဟာ အမျ ိုးသားဒီမိုေရွစီအဖွဲ့ချုပ်မှ နာယေကေီး 

သူွဦးတင်ဝင်း ွဲ့တူအွင်းတစ်ရယာေ်လည်းပဖစ်သလို ၎င်းအရနနဲ့ 

အနိုင်ွွှိဖို့ယုံကေည်ရနပါတယ်။

တိုင်းွင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရွးပါတီွဲ့ ရွေးရောေ်ပွရဲကေညာ 

စာတမ်းမှာ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုရလျာ့ပါးရွး ဟုရြေးရကော်ထားတဲ့အတွေ်

ရကောင့်အနိုင်ွွှိမည်ေိုွင်လည်း ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုမွှိဘူးလို့ေိုပါတယ်။

“ အတတန်ငိေ်ုံးရဝဖနရ်ေွးရနွးခငွ့ရ်တွွ ှတိယရ်လး ပါတစီုညံစီည်း 

လုံးညီညွတ်မှုရတွွရအာင် ရနာေ်မပီးရတာ့ ေိုယ်ွည်မှန်းချေ်ပန်းတိုင်

ရတလွည်းပဲွ ရအာငလ်ို ့ေတေိဝတရ်ပးထားတဲစ့ေားရတနွဲ့အည ီရောင ်

ွေေ်ရပးဖို့ေို မပီးရတာ့ွှိတယ်။ အေယ်၍ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုများလာွင် 

ေိုယ်ေပပန်လည်ရပဖရလျှာ့ရပးွမယ်။” လို့ တိုင်းွင်းသားစည်းလုံးညီ

ညွတ်ရွးပါတီ ေယားပပည်နယ် ဥေ္ကဌ ဦးရအာင်သိန်း ေရပပာပါတယ်။

တိုင်းွင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရွးပါတီအရနဲ့   ၂၀၂၀ ရွေး  

ရောေ်ပွဲမှာ ပပည်နယ်အတွင်း မဲေန္ဒနယ်နယ် ရနွာစုစုရပါင်း ၂၀ ရန

ွာဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်မှာပဖစ်မပီး မမို့နယ် ၅ မမို့နယ်မှာဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင် 

မှာပဖစ်ပါတယ်။

၂၀၂၀ ရွေးရောေပ်ွမဲှာ ေယားပပညန်ယအ်တငွ်းမှာ ဝငရ်ွာေယ်ဉှ ်

မပိုင်မည့်ပါတီစုစုရပါင်း ၁၃ ပါတီွှိပါတယ်။ နိုင်ငံရွးပါတီေိုယ်စားပပုနှင့် 

တစ်သီးပုဂ္ဂလေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ၁၃ ဦးအပါအဝင် စုစုရပါင်းေိုယ် 

စားလှယ်ရလာင်း ၂၇၂ ဦးအထိ ဝင်မပိုင်ကေမှာပဖစ်ပါတယ်။

ရဘာလခဲမမို့နယ်အတွင်း မဲေန္ဒွှင်စုစုရပါင်း ၇၅၄၄ ဦးွှိ မပီး 

ထိုအထဲတွင် တပ်မဲေန္ဒွှင် ၁၂၁၆ ဦးွှိပါတယ်။
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ရမး။ ။ ဘာရကောင့်  လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းအပဖစ် 

ဝင်အရွေးခံပဖစ်တာလဲ။

ရပဖ။ ။ ဘာလို့အရွေးခံပဖစ်တာလဲေိုရတာ့ ေျရတာ်တို့ွှားရတာ 

မမို့နယ်မှာ အွင်ေလုပ်ခဲ့တဲ့ ေိုယ်စားလှယ်အများစုေ ရဒသခံရတွ 

မဟုတ်ဘူး။ ရဒသခံရတွမဟုတ်ရတာ့ ရဒသခံရတွအရပါ်မှာထားွှိတဲ့ 

စတိရ်စတနာရတ ွအားနည်းမှွု ှတိယ။် မပီးရတာသ့တူိုလ့ပုင်န်းရတေွလည်း 

ရဒသခလံထူအုတေွ ်အသုံးဝငမ်ှုအားနည်းတယ။် အဒဲါေိအုားမွဘူးရလ။ 

ေျရတာ်ေ ရဒသခံလူငယ်တစ်ရယာေ်လည်းပဖစ်တယ်။ ပါတီေလည်း 

အေငရ်ပပတယေ်ိရုတာ ့အဒဲထီေသ်ာရအာင ်ပါတအီငအ်ားနဲ့ လပုသ်ွားဖို ့

အတွေ် ဝင်ရွာေ်အရွေးခံပခင်းပဖစ် တယ်။

ရမး။ ။ လူငယ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းတစ်ရယာေ်အရနနဲ့ လေ်ွှိ

ကေုံရနွတဲ့စိန်ရခါ်မှုရတွေဘာလဲ။

ရပဖ။ ။ စိန်ရခါ်ချေ်ေရတာ့ လူငယ်ပဖစ်ရတာ့ အရတွ့အကေုံနု 

ရသးတယ်။ ရနာေ်တစ်ခုေ ရခတ်စနစ်ေ လူ ကေီးရတွေ လူငယ်ရတွေို 

ရနွာရပးတာ အားနည်းတာရတွွှိတယ်။ မပီးရတာ့မှ ွှားရတာမမို့နယ် 

ေလည်း ရတာ်ရတာ်ရလးခေ်ခဲတဲ့မမို့နယ်ထဲပါရတာ့ အဲဒါရတွေို လွှတ် 

ရတာ်ထဲေရနလုပ်ဖို့ အခေ်အခဲရတာ့နည်းနည်းွှိနိုင်ပါ တယ်။ ဒါရပမယ့် 

အဲဒီအခေ်အခဲရတွေို  လူထုအတွေ်လုပ်ရပးဖို့အွာရတွေိုရတာ့  

အရောင်းေုံးလုပ်ရောင် သွားမှာပါ။

ရမး။ ။ ခေ်ခဲတဲ့ရဒသေရန ဝင်အရွေးခံတာေိုရတာ့ ဘာရတွပပင် 

ေင်ထားမပီးမပီလဲ။

ရပဖ။ ။ အဓိေေရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့တိုင်းွင်းသားပပည်သူရတွ

အတွေ် တန်းတူရွးလုပ်ရောင်သွားမယ်။ မငိမ်းချမ်းရွးရတွ အဓိေ 

လုပ်ရောင်သွားမယ့်အပို င်းရတွွှိတယ် ။ရစာနေရပပာတဲ့  ရဒသဖွံ့  

မဖိုးရွးလည်း လထူ ုအသနံဲ့ လထူလုိအုပခ်ျေန်ဲ့ ထပတ်ေူျမယ့ ်အွာရတ ွ

“လူငယ်ရတွ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ဖို့အတွေ် အသိပညာ အတတ်ပညာွဖို့အတွေ် အသေ်ရမွးဝမ်းရကောင်းေိစ္စရတွအတွေ် လွှတ်ရတာ်ထဲမှာ အေိုရတွတင်ဖို့လည်းွှိတယ်။ “လူငယ်ရတွ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ဖို့အတွေ် အသိပညာ အတတ်ပညာွဖို့အတွေ် အသေ်ရမွးဝမ်းရကောင်းေိစ္စရတွအတွေ် လွှတ်ရတာ်ထဲမှာ အေိုရတွတင်ဖို့လည်းွှိတယ်။ 
ွဲဝံ့ပပတ်သားစွာ ရတာင်းေိုမှာပါ”ွဲဝံ့ပပတ်သားစွာ ရတာင်းေိုမှာပါ”

ေို  ေျွန်ရတာ်တို့လုပ်ရောင်သွားမယ်။လူထုရတွေရတာ့ မငိမ်းချမ်း

ရွးေိုအလိုချင်ေုံးပဲ။ ပပင်ေင်ထားတာေ ေိုယ့်တစ်ရယာေ်အရနနဲ့ 

လုပ်ထားလည်း ွှိတယ်။ ပါတီရတွ နဲ့လုပ်တာလည်းွှိတယ်ေိုရတာ့။ 

တစ်ဦးတစ်ရယာေ်အရနနဲ့ေရတာ့ ရဒသအရပခအရနရတွ စိတ်ရနစိတ် 

ထားခ ံစားချေရ်တ ွလိေုရ်ောေတ်ယ။် ရဒသရေျးွောရတွွ ဲ့ အခေအ်ခ ဲ

ရတွ အဲဒါရတွနဲ့ပတ်သေ်မပီးရတာ့မှ လုပ် ထားတာရတွလည်းွှိပါတယ်။

ရမး။ ။ ရဒသဖွံ့မဖိုးရွးအပိငု်းမှာ ဘယေ်ဏ္ဍေိတုိုးတေရ်စချငလ်။ဲ 

ဘာရတွလုပ်ရောင်ရပးချင်လဲ။

ရပဖ။ ။ အဓိေ ရုပ်ပိုင်းေိုင်ွာ စိတ်ပိုင်းေိုင်ွာ အရတွးအရခါ် 

ရတွပမင့်မားဖို့အတွေ် လုပ်ရောင်သွားဖို့ အဓိေွည်ွေယ်တယ်။ ရနာေ် 

တစ်ခုေ လူထုရတွွဲ့ပညာရွး ေျန်းမာရွး မပီးရတာ့ အစိုးွလုပ်  

ငန်းရတွနဲ့ပတ်သေ် တဲ့ဟာရတွအားလုံး  အရောင်းေုံးလုပ်ရောင် 

သွားမှာပါ။ ရုပ်ပိုင်းေိုင်ွာေရတာ့  လမ်းတံတားရတွ တိုးတေ်ဖို့ ။ 

စိတ်ပိုင်းေိုင်ွာေ လူထုရတွွဲ့ အသိပညာဗဟုသုတေို ပို မပီးရတာ့ 

နိုင်ငံရွးေိုသိဖို့ ေိုယ့်ွဲ့ရိုးွာဓရလ့၊ အမျ ိုး သားအရွး၊ မမို့နယ်အရွး၊ 

ရေျးွောအရွးရတွေို ပိုသိရအာင်လုပ်ဖို့ ွည်မှန်းထားတယ်။

ရမး။ ။ လူငယ်တစ်ရယာေ်အရနနဲ့  ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့  လုပ်ွှားမှု 

ရတွွှိလား။

ရပဖ။ ။ လမူှုရွးေေစ်ပတ်ာရတ ွနိငုင်ရံွးေေစ်ပတ်ာရတ ွလပုခ်ဲတ့ာ 

အများကေီးွှိတယ်။ ေျရတာ်ေလည်း လူငယ်တစ်ရယာေ်ေိုရတာ့ 

အွင်ေလည်း ဖရွစိုးရလးလူငယ်မှာ ဗဟိုရော်မတီဝင်တစ်ရယာေ်

လည်းပဖစ်တယ်။ လူမှုရဒသဖွံ့မဖိုးရွးတာဝန်ခံတဲ့အပိုင်းမှာ လုပ်တယ် 

မမို့နယ်လူငယ်အရွး လုပ်ွှားတာရတွွှိတယ်။ အထင်ွှားေုံးေရတာ့ 

၂၀၁၈ အရစာပိုင်းမှာ အစိုးွနဲ့ပပည်သူလူထုေိစ္စပဖစ်တဲ့ ွှားရတာမမို့နယ် 

ရေထ့ျ ိုးဘိုးေငွ်းရပမရနွာေစိ္စမှာ လထူရုခါင်းရောငတ်စရ်ယာေအ်ရနနဲ့ 

ပါဝင်လုပ်ရောင်ခဲ့တာွှိပါတယ်။

ရမး။ ။ ေိုယ်တိုင်ေ လူငယ်တစ်ရယာေ်ပဖစ်သလို ရွေးရောေ် 

ခမံယ့ ်ေိယုစ်ားလယှရ်လာင်းလည်းပဖစတ်ဲအ့တေွ ်ေိယု့ရ်ဒသေ လငူယ ်

ရတွအတွေ် ဘယ်လိုေဏ္ဍရတွမှာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတေ်ရအာင် ရောင်ွေေ် 

ရပးမလဲ။

ရပဖ။ ။ လူငယ်ရတွနဲ့ေေ်စပ်တဲ့ ေဏ္ဍရတွ လူငယ်ရတွ ဖွံ့မဖိုး 

တိုးတေ်ဖို့အတွေ် အသိပညာ အတတ်ပညာွဖို့အတွေ် အသေ်ရမွး 

ဝမ်းရကောင်း  ေိစ္စရတွအတွေ်  လွှတ်ရတာ်ထဲမှာ  အေိုရတွတင်ဖို့  

လည်းွှိတယ်။ ွဲဝံ့ပပတ်သားစွာ ရတာင်းေိုမှာပါ။ လူငယ်နဲ့ေေ် စပ်တဲ့ 

ေဏ္ဍရတွမှာ အရထာေ်အေူပပုသွားမယ်။ မပီးရတာ့မှ  လူငယ်ရတွ 

ေေ်စပ်တဲ့ ဦးရောင်၊ ဦးွေေ်မှုေဏ္ဍရတွေို ေိုယ်တိုင်ပမင့်တင်ရပး 

မယ်။ မပီးရတာ့မှ ေိုယ်ေလည်း လူငယ်တစ်ရယာေ်အရနနဲ့ပဖစ်ရတာ့ 

ပါတီေိုလည်း အသေ်အွေေ်ေို အဓိေမဟုတ်ပဲနဲ့ ေျွန်ရတာ်တို့ လုပ် 

ေိငုန်ိငုစ်မွ်းရတ ွမပီးရတာမ့ ှရဒသွဲ့အချေလ်ေရ်တနွဲ့ ေျရနာတ်ို ့အဓေိ 

လုပ်ေိုင်နိုင်စွမ်းရတွနဲ့ ပါတီေို အရထာေ်အေူအများ ကေီးပဖစ်ရစမှာပါ။

ရမး။ ။ ရဒသခံပပည်သူရတွေ ဘာရကောင့်  ရဒသခံေိုယ်စား 

လှယ်ရလာင်းေို မဲရပးသင့်လား။ ဘာရကောင့် မဲရပးသင့်တာလဲ။

ရပဖ။  ။  ဘာရကောင့် မဲ ရပးသင့်လဲေို ွင်  ရဒသခံလွှတ်ရတာ်  

ေိယုစ်ားလယှရ်တေွ ေျရနာေ်ိုွ င ်ရဒသခလံငူယပ်ဖစတ်ယ။် ရဒသရတွွ ဲ့ 

မမို့နယ်အရကောင်းေို ေျရနာ် အတွင်းေျေျသိတယ်ရလရနာ်။ စိတ်ပိုင်း 

ေိငု်ွ ာပဖစပ်ဖစ၊် သတူို့ွ ဲ့ စားဝတရ်နရွးေစိ္ွစ ပရ်တေွိ ုေျရနာတ်တိေိျေျ 

ပိုသိတယ်ရလ။ ေိုရတာ့ပိုမဲရပးသင့်တယ်။ အဲ့လိုထင်တယ်။

ရမး။ ။ အခုရွေးရောေ်ပွဲမှာ အဓိေမပိုင်ဖေ်ပါတီ သို့မဟုတ် 

ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းေ ဘယ်သူပဖစ်မလဲ။

ရပဖ။ ။ အဓိေရတာ့ ကေံခိုင်ရွးေ ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ်အမှတ် 

(၁) မှာ ယှဉ် မပိုင်မယ့် ဦးရဌးွယ်ေို အဓိေ ယှဉ်မပိုင်ွသွားမယ်လို့  

ပမင်တယ်ရပါ့။ အပခားရတာ့ ဦးတီွယ်ရပါ့ NLD ေ လေ်ွှိဝန်ကေီး။

ရမး။ ။ နိုင်ငံရွးခံယူချေ်ေ ဘာလဲ။

ရပဖ။ ။ နိငုင်ရံွးခယံခူျေေ်ရတာ ့ေျရနာတ်ို ့စတိ်ွ င်းခရံစတနာန ဲ့

ရဒသခရံတွွ ဲ့အရကောင်းေိလုည်း သတိယ။် မပီးရတာမ့ ှရဒသအရပခအရနလ ဲ

သိတယ်ေိုရတာ့ စိတ်ွင်းခံအရနနဲ့  လူထုရတွေို  ရစတနာထားမပီး 

လူထုအသံနဲ့ထပ်တူေျတဲ့ အလုပ်ရတွေို ေျွန်ရတာ်တို့လုပ်သွားမယ်။ 

ေျွနရ်တာတ်ိုဒ့အီရပပာရတထွေရ်လ ေျရနာတ်ို ့လေရ်တွ့လပုင်န်းနဲ့သေ ်

ရသပပသွားမှာပါ။

ရမး။ ။ ရွေးရောေ်ပွဲမှာအနိုင်မွခဲ့ွင် ဘာေေ်လုပ်မလဲ။

ရပဖ။ ။ ေျွန်ရတာ် နိုင်သည်ပဖစ်ရစ၊ မနိုင်သည်ပဖစ်ရစ လူထုကေား 

ေရန ေျရနာတ်ိုေ့ အမမတဲမ်းွငှသ်နသ်ွားမပီးရတာမ့ ှထနွ်းလင်းရပးမှာပါ။ 

ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ရတာ ့နိငုင်ရံွးေဏ္ဍပပဲဖစပ်ဖစ၊် ပါတနီိငုင်ရံွးေစိ္စပပဲဖစပ်ဖစ ်

လူထုရတွွဲ့ လိုအပ်ချေ်ပဲပဖစ်ပဖစ် အမမဲတမ်းလုပ်ေိုင်ရောင်ွေေ်သွား

မှာပါ။

ရမး။ ။ ဘာရတွထပ်မပီး ပဖည့်စွေ်ရပပာချင်ပါသလဲ။

ရပဖ။ ။ လူထုေို ေျွန်ရတာ်ေယုံကေည်တယ်ရလရနာ်။ ေျွန်ရတာ် 

တို့ ွှားရတာမမို့ လူထုရတွအရနနဲ့ ရဒသချစ်စိတ်၊ မျ ိုးချစ်စိတ် ရတွနဲ့ 

အွည်အချင်းွှိမယ် ယုံကေည်တယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့ွဲ့ နိုင်ငံရွးအေေ် 

ေေ်မှာ ေျွန်ရတာ်တို့ေို နည်းနည်းအထင်ရသးတဲ့ အပိုင်းရတွ၊ လူထုေို 

အထင်ရသးတဲ့အပိုင်းရတွေို ေျွန်ရတာ်တို့ အရောင်းေုံး လူထုနဲ့အတူ 

လေ်တွဲွင်ေိုင်သွားဖို့ ွှိပါတယ်။

လူငယ်လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းတစ်ဦးအရနနဲ့ ရွေးရောေ်ပွဲရအာင်နိုင်ရွးအတွေ် စိန်ရခါ်မှုရတွ ပပင်ေင်ထားမှုရတွ၊နိုင်ငံရွးအရတွ့အကေုံရတွနဲ့ပတ်သေ်မပီး ေယားပပည်နယ်အရပခစိုေ်ပါတီပဖစ်တဲ့ လူငယ်လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းတစ်ဦးအရနနဲ့ ရွေးရောေ်ပွဲရအာင်နိုင်ရွးအတွေ် စိန်ရခါ်မှုရတွ ပပင်ေင်ထားမှုရတွ၊နိုင်ငံရွးအရတွ့အကေုံရတွနဲ့ပတ်သေ်မပီး ေယားပပည်နယ်အရပခစိုေ်ပါတီပဖစ်တဲ့ 

ေယားပပည်နယ်ဒီမိုေွေ်တစ်ပါတီ (KySDP) ေရန အသေ်အငယ်ေုံး လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ခူးမိုေ်ေယ်ဘိုးွယ်အား အခုလို ရတွ့ေုံရမးပမန်းပဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ေယားပပည်နယ်ဒီမိုေွေ်တစ်ပါတီ (KySDP) ေရန အသေ်အငယ်ေုံး လွှတ်ရတာ်ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ခူးမိုေ်ေယ်ဘိုးွယ်အား အခုလို ရတွ့ေုံရမးပမန်းပဖစ်ခဲ့ပါတယ်။

ခူးမိုေ်ေယ်ဘိုးွယ်ေ ွှားရတာမမို့နယ် ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ်မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှာ ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်သွားမှာပဖစ်ပါတယ်။ခူးမိုေ်ေယ်ဘိုးွယ်ေ ွှားရတာမမို့နယ် ပပည်နယ်လွှတ်ရတာ်မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှာ ဝင်ရွာေ်ယှဉ်မပိုင်သွားမှာပဖစ်ပါတယ်။
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