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စစ္ေကာင္စီက က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေသာ အစည္းအေဝးအား 
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မတက္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 
၁။  ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္သည္ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါး1ကုိ ဦးတည္ခ်က္ 
အျဖစ္ထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းပင္။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ 
အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရိွေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး 
စသည္မ်ားကုိ ဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာဖြ႕ဲစည္းတည္႐ွိ လည္ပတ္မႈကုိ 
ဟန္႔တားျခင္းျဖစ္ သည္။ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားရိွ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ အသင္းအဖြ႔ဲဖြ႔ဲစည္းခြင့္မ်ားကုိ အာမခံေပးသည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသာ ထည့္သြင္းေလ့ ရိွသည္။ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အရ မည္သည့္ဦးတည္ခ်က္ကုိထားရမည္ 
ဟု ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ကန္ ့သတ္ျခင္းသည္ လူထုႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပုိ၍ 
ဆုိး႐ြားသည့္ အခ်က္မွာ ႏု္ိင္ငံေရးပါတီ တရပ္သည္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ လက္ခံက်င့္ 
သုံးရမည္2ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဒီမုိကေရစီအား စည္းကမ္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္၍မရ၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ ရႏုိင္ေသာေၾကာ့င္ပင္။  

၂။  ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ ပုဒ္မ ၁၀၉အရ3 တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ အေျခစုိက္ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အျမဲတမ္းအနည္းစုသာ ျဖစ္ေနၿပီး မိမိတုိ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ျပဌာန္းသည့္ 
ဥပေဒတခုတေလေတာင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းနိုင္မည့္ အလားအလာမရိွပါ။ ဤပုဒ္မအား မျပင္ေသးသ၍ အခ်ိဳးက် 
ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ က်င့္သံုးလုိ႔ မရပါ။ အကယ္၍ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
က ယင္းပုဒ္မကုိ ျပင္လုိက္ေစဦးေတာ့ ၎တုိ႔၏ အာဏာတည္ျမဲေရးကုိသာ အေထာက္အပံ့ျပဳေစ မည္ျဖစ္သည္။ 
စစ္ေကာင္စီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပန္လည္က်င္းပဖုိ႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနေသာ္လည္း တဘက္တြင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား နွင့္ 
အဖြ႕ဲဝင္အမ်ားအျပားကုိ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ညွင္းပမ္းသတ္ျဖတ္ျခင္း လုပ္ေနသည္မွာ NLD ပါတီကုိ 

 
1 ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း(၁၀) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပုဒ္မ ၄၀၄(က) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ 
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တ့ံခုိင္ ျမဲေရး ။ 
2 ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၅ ႏွင့္ ၃၀၆။ 
3 ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအရ ပုဒ္မ ၁၀၉။ 
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အေသသတ္အျမစ္ျဖတ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖြဲ ့စည္းထား 
သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တခုတည္းကဘဲ လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။  က်န္ 
တုိင္းရင္းသားနိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွာလည္း လြတ္လပ္အားေကာင္းစြာ လည္ပတ္လႈပ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေန မရိွေခ်။  

၃။  ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြ႕ဲစည္းရာတြင္ ပါဝင္ 
ေသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ယင္းျပည္နယ္မ်ားအတြင္းေနလူထုမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မႈကုိ 
အဓိက ထားသင့္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ မူရင္းပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည္။4 ျပည္နယ္မ်ားမွ 
ေန၍ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ လႊဲအပ္သည့္စနစ္ (Delegation of Sovereign Power)အေျခခံ 
မွေန၍ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။5 ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းစစ္ၾကာ႐ွည္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း 
ရင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး တနည္းအားျဖင့္ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပး 
ျခင္း၊ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း မ႐ိွမႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အႏွစ္သာရကပင္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ခြဲထုတ္၍ 
မရေအာင္ ဆက္စပ္လ်က္ ႐ိွသည္။ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ဟု ဆုိရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဖြ႕ဲစည္းရာတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ယူနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္အလုိက္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
အျပည့္အဝ ႐႐ိွေရးကုိ အာမခံထားရန္ လုိအပ္သည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအေျခခံ 
မွေန၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အတုိင္းအတာအထိသာ ထားရိွေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံမွေန၍ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္နယ္ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ 
ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္ဖြ႕ဲစည္း ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ 
ေရးဆြဲခြင့္႐ိွရမည္။ ထုိဥပေဒမ်ားအရ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း 
ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အျပည့္အဝ တုိးျမွင့္ကာကြယ္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ရ႐ိွနိုင္မည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ယင္းအေျခခံမ်ားမွ ခ်ည္းကပ္ရပါမည္။ 

၄။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံေအာက္က ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အမည္ခံဒီမုိကေရစီအ၇ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အခါမွ 
တည္ၿငိမ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္နိုင္ေပ။ ပထမတပုိင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး၊ 
ဒုတိယတပုိင္းက ဖက္ဒရယ္ကုိ စဥ္းစားေတြးေခၚ လက္ခံထားသည့္ သေဘာထားနွင့္ဆိုင္သည္။ ဤနွစ္ခုအား 
ေပါင္းစပ္ ကာ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီရွဳေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံအရ 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ မဲအမ်ားဆုံးရသူနိုင္စတမ္း (First Past the Post) စနစ္ သက္သက္သည္ 
မသင့္ေတာ္ေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့မႈအရ ယင္း 
ေရြးေကာက္ပြဲ (၃) ခုလုံးတြင္ NLD သည္ ထုိစနစ္ျဖင့္ အနိုင္ရသြားျခင္းျဖစ္သည္။ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
အခြင့္အေရး ကုိ မရရိွနိုင္ပဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသာ ေခါင္းေဆာင္ေသာ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကုိသာ ကုိယ္စားျပဳေသာ 
ပါတီႀကီးေတြသာ အျမဲတမ္းအနိုင္ရေနမည့္ ဤစနစ္အား အတုိင္းအတာတခုအရ သာ က်င့္သုံးသင့္သည္။ 

 
4 Provincial Sovereignty  
5 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ႐ွာေဖြေရးျဖစ္စဥ္ကုိ လမ္းေၾကာင္းသစ္မွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ စာ ၆၁ ဒုတိယ အပုိဒ္၊ 
တတိယစာေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္က ထုတ္ေဝခ့ဲသည္။ 
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လူအမ်ားစုႀကီး၏  ဆႏၵမဲသက္သက္ကုိသာ အဓိက ထားသည့္အခါ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရသင့္သေလာက္ ေနရာမရရိွၾကေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနရာနည္းလြန္စြာရနိုင္မည့္ 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေနရာ (Reserved Seat) မ်ားကုိထားေပးသည့္စနစ္ကုိလည္း 
တြဲဘက္ က်င့္သုံးသင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အသံ၊ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္လည္း လူအမ်ားသိေစရန္လုိအပ္သည္။ Majoritarian System သက္သက္ 
ျဖင့္သြားလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အေကာက္အထည္ေဖာ္ 
အကာအကြယ္ေပးနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။  

၆။  CRPH/NUG အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဖြ႕ဲစည္းပုံ (ဒုတိယမူၾကမ္း) ကုိ ယာယီအတည္ျပဳ၍ ယင္းဖြ႔ဲစည္းပုံနွင့္ 
ဖက္ဒရယ္ပဋိညာဥ္စာတမ္းတုိ႔ကုိ ေက်ာရုိးျပဳ၍ ေရးဆြဲထားေသာ ၾကားကာဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တခုကုိ 
အျမန္ဆုံး အတည္ျပဳက်င့္သုံးသင့္ပါသည္။ ယင္းဖြ႕ဲစည္းပုံနွင့္ အညီ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒတရပ္ကုိ 
ေရးဆြဲျပဌာန္းေပးကာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကုိ လြတ္လပ္စြာ ဖြ႕ဲစည္းလည္ပတ္ တည္ရိွခြင့္ရေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေပးသင့္ပါသည္။  

၇။  ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆန္ ့ က်င္လ်က္ ၾကားကာလဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တြင္6 
နုိင္ငံေရးပါတီစနစ္အား ခ်ည္းကပ္ အဆုိျပဳ ျပဌာန္းထားသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံေရး စနစ္သည္ 
ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္ အေ ရး၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရး ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ ့ကုိလည္းေကာင္း၊ 
တုိင္ရင္းသားျပည္နယ္ ႏွင့္ လူထုမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဤဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒကုိလည္းေကာင္း လက္ခံသည့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အေ တြးအေခၚ ကုိကုိင္စြဲထားသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေစ တရားဝင္ရပ္တည္လႈပ္ရွားခြင့္႐ွိေစရန္ အာမခံထားသည္။ ယင္းတ့ုိ အေပၚအေျချပဳလ်က္ 
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္က်ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိမူ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္က သီးသန္႔ ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။      အာဏာရွင္ပါတီမ်ား မေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွေစရန္လည္း 
အားမခံထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရုတ္သိမ္းခြင့္ မရိွေသာအေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ 
ေတြးေခၚခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါဝင္  ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္တ 
င္ေျမွာက္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ လူတဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြ႔ဲပါတီအလုိက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ  အာမခံထားသည္။7  

၈။ ဖိႏိွပ္ရက္စက္လြန္းေသာ စစ္ေကာင္စီက တဘက္၊ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံလူထုက တဘက္ျဖစ္သည့္ 
ပဋိပကၡသည္ နုိင္ငံေရးျပႆနာ သက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အဓိကအားျဖင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးျပႆနာ 
ျဖစ္လာပါသည္။ လူထုႀကီးတရပ္လုံး၏ တရားမွ်တမႈ ဆုံးရံႈးေသာျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ 
နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစုကမွ် လူထုႀကီး၏ အခြင့္အေရးကုိ ဥပကၡာျပဳ၍မရ။ မျပဳသင့္ပါ။ မင္းေအာင္လိႈင္နွင့္ 

 
6 ၾကားကာလ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း) 

https://drive.google.com/file/d/1K0JVX84HI_LbOzV-_SufU3JOr-jLjoCC/view?usp=sharing 
7 ၾကားကာလဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၇) နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး၊ ပုဒ္မ (၂၈) အဖြ႕ဲအစည္းတည္ေထာင္ခြင့္။ 
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အေပါင္းပါမ်ားသည္ လြန္စြာ ဆုိးဝါးျပင္းထန္လြန္းသည့္ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈႀကီးမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ 
နိုင္ငံတကာဥပေဒ အရ မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် ခြင့္လြႊတ္ေပးလုိ႔မရ၊ အေရးကုိယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
စစ္ေကာင္စီက က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အစည္းအေ၀းအား 
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ပါဝင္ျခင္းသည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ အားေပးရာ 
ေရာက္ေပမည္။ ျပည္တြင္းဥပေဒအရလည္း စစ္ေကာင္စီသည္  နိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ 
အၾကမ္းဘက္ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ ့နွင့္သြားေရာက္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒအရလည္း အားေပးကူညီမႈကုိ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။  
 
        ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းခ်က္ 
 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႏွင့္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး လူထုအေနျဖင့္ CDM တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲ 
ေနစဥ္အတြင္း မည့္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကမွ် အၾကမ္းဘက္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ စစ္ေကာင္စီက က်င္းပမည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အစည္းအေဝးအား  မတက္သင့္ပါ။ လူထုမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အနံွ႔အျပားတြင္ အသက္ေသြး ေခြ်းေပးကာ8 စစ္အာဏာရွင္အား တုိက္လာသည္မွာ ၄ လ သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ျပီ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု နွင့္ တသားတည္းရိွေၾကာင္းျပသသင့္သည္။ 
အကယ္၍ စစ္အာဏာရွင္က ျပင္ဆင္ေနေသာ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္  ဖက္ဒရယ္ဒီမို 
ကေရစီကုိလုိလားသျဖင့္ အားက်ိဳးမန္တက္ စစ္ေသနတ္ကုိ မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 
တိုက္ဖ်က္ေရး တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာ လူထု၏ ဆႏၵကုိ ေက်ာခုိင္းရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ 
စနစ္သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ အခုိင္အမာ အာမခံခ်က္ေပးထားေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား 
ျပန္လည္အသက္သြင္းမည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
လူထုကေမွ်ာ္မွန္းလုိလားသည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကုိ ဦးတည္ခ်က္ အျဖစ္ထားသင့္သည္။ 
 

ယင္းသုိ ့ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားပါလ်က္ စစ္ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ 
နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံလူထုႀကီး က ဝုိင္းဝန္းဆန္႔က်င္သြားၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
 

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္            ေမလ (၁၉) ရက္ ၂၀၂၁ခုနွစ္။ 

အေသးစိတ္သိရိွလုိလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္ 

Mr. Aung Htoo, M.A (Human Rights) R.L., Human Rights Lawyer 
Program on Teaching Human Rights Law, Columbia University, New York, USA. 
Founder of Legal Aid Network (LAN) and Principal of Federal Law Academy 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 
Website: legalaidnetwork.org 
Tel: (46) 76 1156 215   
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Mr. Adalgiso Montinari: M.A Conflict Studies and Human Rights, University of Utrecht, The 
Netherlands. 
Senior Researcher & Program Facilitator - Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 

 

Mr. Kyaw Kyaw, B.Sc (Geology) 
Strategy & Policy Consultant 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: kyawkyaw@legalaidnetwork.org   

                                

Ms. Lu Awng (LL.B, B.A Com Arts) 
Advocacy Coordinator, Legislative Assemblies 
Legal Aid Network (LAN) 
Email: lu.awng@legalaidnetwork.org 

 

Ms. Ja Nu Pan (LL.B, LL.M, Ph.D)  
Advocacy Coordinator for Legal and Constitutional Campaign 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: janupan@legalaidnetwork.org 

 

Mr. Lahpai Naw San (LL.B, D.L)  
Advocacy Coordinator to Ethnic Resistance Organizations 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: lahpai.nawsan@legalaidnetwork.org  

 

Ms. Roi San Awng (LL.B, DBL, DML)  
Advocacy Coordinator to National Legal Communities 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: roisanawng@legalaidnetwork.org 
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