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ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔က ျမန္မာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာ၀န္ ရွိသူေတြနဲ႔ MNL ကလပ္
အသင္းေတြရဲ႕ တာ၀န္ ရွိသူေတြ ပါ၀င္တဲ့ အစည္းအေ၀း တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးစီး ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အစည္းအေ၀းမွာ တစ္လေလာက္ က်င္းပဖို႔
က်န္ေနေသးတဲ့ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္ေတြကို တစ္ပတ္ထဲနဲ႔ အၿပီး က်င္းပဖို႔
တက္ေရာက္လာတဲ့ ကလပ္အသင္း တာ၀န္ ရွိသူေတြ အားလံုး သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို
ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ပြဲစဥ္ အေနအထား၊ က်င္းပခ်ိန္ ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘယ္အသင္းေတြ
အက်ဳိးရွိ သြားမလဲ။ ဘယ္အသင္းေတြ ထိခိုက္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာကို ေလ့လာသံုးသပ္ ၾကည့္မိတဲ့
အခါ ...

ခ်န္ပီယံသစ္ ျဖစ္ဖို႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္တဲ့ႏွစ္... အားလံုး သိၿပီးတဲ့
အတိုင္းပဲ ဒီႏွစ္ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲဟာ အေတာ္ေလး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
ျပင္းထန္ ခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္မွာ ရတနာပံုပဲ ဆက္တိုက္ ဗိုလ္စြဲ
ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ လက္ရွိ အမွတ္ေပး ဇယား အေနအထား အရ လက္ရွိ ခ်န္ပီယံ
အသင္းအတြက္ လံုး၀ အခြင့္အေရး မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခ်န္ပီယံသစ္ ထြက္ေပၚလာဖို႔
ေသခ်ာ သြားတဲ့ အေနအထားမွာ ရန္ကုန္၊ ေဇယ်ာေရႊေျမနဲ႔ ဧရာ၀တီတို႔ ၃သင္း ခ်န္ပီယံဆု
အတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အမွတ္ေပး ဇယားမွာ ရန္ကုန္က ဦးေဆာင္ ေနေပမယ့္
အမွတ္ ကြာျခားမႈက (၂)မွတ္သာ ျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္မွာလည္း ေျခေခ်ာ္ခြင့္ေတာ့ မရွိပါဘူး။
အလားတူ မႏွစ္က ဒုတိယ ရခဲ့တဲ့ ေဇယ်ာေရႊေျမနဲ႔ ရံႈးပြဲလံုး၀ မရွိေသးတဲ့ ဧရာ၀တီတို႔
ကလည္း ပြဲက်ပ္တခ်ဳိ႕ ရွိေနေသး တာေၾကာင့္ ခက္ခဲတဲ့ အေနအထား တစ္ရပ္ပါ။
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ဒါ့အျပင္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြကို အရင္က တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့တယ္ ဆိုတာ
ကစားသမားေတြ ပြဲမပန္းေစဖို႕၊ အသင္းေတြ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ရဖို႕၊ ပရိသတ္ေတြလည္း ပံုမွန္
လာေရာက္ အားေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုလို တစ္ပတ္တည္းနဲ႔
(၃)ပြဲကန္ရမယ္ ဆိုေတာ့ အသင္းေတြမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။
Match Plan ေကာင္းမြန္ဖို႔နဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈ ရရွိဖို႔ ပိုမို လိုအပ္လာၿပီး
အသင္းတိုင္း အတြက္ အခက္အခဲေတြ ပိုမိုလာတယ္ လို႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ကြင္းမ်က္ႏွာျပင္ ေျမသား ပ်က္စီးေနတဲ့ သု၀ဏၰကြင္းဟာ အခက္အခဲ အတားအဆီး တစ္ခု
ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္သလို နယ္ကြင္း ထြက္ကန္ရမယ့္ အသင္းေတြ ဟာလည္း ခရီးပန္းမႈေတြ
ေသခ်ာေပါက္ ရင္ဆိုင္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးကြင္းမွာ သြားကစားရမယ့္
ေဆာက္သမ္းအသင္း အတြက္ အိမ္ရွင္ ကေမာၻဇ အသင္းက ေလယာဥ္စရိတ္ တစ္၀က္ က်ခံမယ့္
အစီအစဥ္ေတာင္ ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့ရပါတယ္။
အမွတ္ျဖတ္ရမယ့္ ရန္ကုန္
အမွတ္ေပး ဇယားထိပ္က ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ဟာ လတ္တေလာ ပြဲစဥ္ ၁၉ပြဲ ကစားၿပီးတဲ့ အနက္
၁၅ပြဲအထိ အႏိုင္ရထားတဲ့ အသင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အသင္းဟာ လက္က်န္ ၃ပြဲမွာ
ေဆာက္သမ္း၊ မေနာေျမနဲ႔ ဧရာ၀တီတို႔ကို ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္လို႔မ်ား
ေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္ မတိုင္မီ ၃ မွတ္ထက္ ပိုျဖတ္ႏိုင္ ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဧရာ၀တီနဲ႔ မကစားမီ
မွာပဲ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္လာႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ အသင္းအတြက္ လက္က်န္
ပြဲစဥ္ေတြဟာ ေခ်ာင္တယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ ရင္ေတာင္ မက်ပ္တည္းလွတဲ့ အေနအထားပါ။ ဒါေပမဲ့
ပြဲစဥ္ ၂၁ ၿပီးတဲ့အထိ ရန္ကုန္ အသင္း ခ်န္ပီယံ မျဖစ္ေသးဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဧရာ၀တီနဲ႔
ေနာက္ဆံုးပြဲဟာ ရန္ကုန္ အတြက္ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္လာမွာပါ။
ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ဟာ လက္က်န္ ပြဲစဥ္ (၃)ပြဲအနက္ ပထမပြဲစဥ္ အေနနဲ႔ ေျခစြမ္း
မာေက်ာတဲ့ ေဆာက္သမ္းျမန္မာကို အိမ္ကြင္းျဖစ္တဲ့ YUSC မွာ ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ ၂သင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပထမ အေက်ာ့တုန္းက (၁-၁)ဂိုး သေရက်ခဲ့တာ ျဖစ္တာေၾကာင့္
ရန္ကုန္အတြက္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း အိမ္ကြင္း၊
ကိုယ့္ပရိသတ္ေရွ႕၊ ကိုယ္ရင္းနီးတဲ့ ျမက္ခင္းတု ကြင္းမွာ ကစားရတာ ျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္
အသင္းအတြက္ အမ်ားႀကီး အားသာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပြဲဟာ ၂ရက္သာ ျခားၿပီး ကစားရမွာ
ျဖစ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ ရမွာက မေနာေျမ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ အဓိက ကစားသမား
တခ်ဳိ႕ကို အနားေပးလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးပြဲမွာ ဧရာ၀တီ အသင္းကို
အင္ျပည့္အားျပည့္ ျပန္လည္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္ အသင္းဟာ
အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးပါတယ္။
ရုန္းကန္ရမယ့္ ေဇယ်ာေရႊေျမ
ေဇယ်ာေရႊေျမ အသင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ခ်န္ပီယံဆုနဲ႔ လက္တစ္ကမ္း အလို ေနာက္ဆံုး
ပြဲစဥ္မွာမွ ရတနာပံု အသင္းကို ရံႈးနိမ့္ၿပီး ဖလားကို လက္လႊတ္ခဲ့ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ ေဇယ်ာေရႊေျမ အသင္းဟာ ရာသီကုန္ ခါနီး ပြဲေတြကို ပိုၿပီး
ဂရုစိုက္ ကစားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အသင္းေတြက ဧရာ၀တီ၊
ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ မေနာေျမတို႔ ျဖစ္လို႔ ပြဲစဥ္က်ပ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
သူတို႔လိုပဲ ခ်န္ပီယံဆု အတြက္ အခြင့္အေရး ရွိေနေသးတဲ့ ဧရာ၀တီနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့
ပြဲမွာ အႏိုင္ ၃မွတ္ မရခဲ့ဘူး ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ ခ်န္ပီယံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ေတာ္ေတာ္ေလး ထိခိုက္ သြားပါလိမ့္မယ္။
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ေဇယ်ာေရႊေျမဟာ
လာမယ့္
ႏိုင္သြားရင္
ခ်န္ပီယံ
ဆိုရင္ေတာင္
မရင္းႏွီးတဲ့
ေနျပည္ေတာ္ဟာ
ဒုကၡေပး
ျခားၿပီး
ဆံုးရံႈးႏိုင္
ပြဲစဥ္မွာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ကန္ရမွာ
အမွတ္
ျမက္ခင္းတု
လတ္တေလာ
လတ္တေလာ
ပါတယ္။
သူတို႔
အေနအထား
ျဖစ္တဲ့အတြက္
ကြာျခားခ်က္
အေကာင္းဆံုး
ရန္ကုန္
အသင္းက
ကုန္ဆံုးသေလာက္
ကြင္းမွာ
ရွိပါတယ္။
ေနာက္တစ္ပြဲမွာ
ယူႏိုက္တက္နဲ႔
ကစားသမားေတြ
ဧရာ၀တီကို
၅မွတ္အထိ
ရင္ဆိုင္ရမွာ
ေျခစြမ္းမွာ
ဒီႏွစ္ပြဲကို
ျဖစ္သြားမွာပါ။
ျဖစ္သြားပါ
ရံႈးၿပီး
ေနျပည္ေတာ္
ပြဲပန္းမႈေၾကာင့္
ရမွတ္
ရွိမေနေပမယ့္
ျဖစ္ပါတယ္။
ေဇယ်ာေရႊေျမ
ရန္ကုန္က
၂မွတ္
လိမ့္မယ္။
အသင္းကို
အဲဒီပြဲကို
ကြာပါတယ္။
လူအင္အား
ေဆာက္သမ္းကို
ေဇယ်ာေရႊေျမကို
အမွတ္ေတြ
အသင္းဟာ
ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့
သူတို႔
အကယ္၍မ်ား
ႏိုင္ခဲ့တယ္
ေကာင္းတဲ့
၂ရက္ပဲ
အနစ္နာဆံုး
ဧရာ၀တီ
ျဖစ္ပါတယ္။
ရံႈးပြဲလံုး၀
ရန္ကုန္တို႔နဲ႔
ဧရာ၀တီဟာ
အသင္း
ေနာက္ဆံုးပြဲမွာ
၃သင္းထဲမွာ
အေနနဲ႔
ရင္ေတာင္
ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ရာသီလံုး
ေနာက္ဆံုးပြဲမွာ
အခက္ခဲဆံုး
ရင္ဆိုင္ရမွာ
ရန္ကုန္နဲ႔
လက္က်န္
ရံႈးပြဲ
အသင္းလို႔
ကေမာၻဇကို
ဧရာ၀တီ
ပြဲစဥ္
ကိုယ့္ၾကမၼာ
ထပ္တိုက္ေတြ႕
ျဖစ္တဲ့အတြက္
မရွိေသးဘူး
ကေတာ့
၃ပြဲမွာ
ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
အႏိုင္ကစား
လက္က်န္
ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္တဲ့
ရန္ကုန္က
ဆိုေပမယ့္
ရမွာျဖစ္လို႔
ပြဲအက်ပ္ဆံုး
ႏိုင္ခဲ့ရင္
၃ပြဲမွာ
တစ္ဘက္က
ေျခေခ်ာ္ရင္ေတာင္
သေရပြဲက
ေဇယ်ာေရႊေျမ၊
ခ်န္ပီယံေလာင္း
အသင္းလို႔
ၾကည့္ရင္ေတာ့
ရန္ကုန္
၆ပြဲအထိ
အခြင့္အေရး
အသင္း
ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ကေမာၻဇ၊
ရွိထားတဲ့
သူတို႔အသင္း
ေျခမေခ်ာ္
အသင္း
ရမွာ
ဒါေပမဲ့
ရင္ဆိုင္ရ
ဒဏ္ရာရမႈ၊
စြန္႔လႊတ္ရဖြယ္
ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔
ပြဲစဥ္
တာကေတာ့
ပြဲပယ္
အေျပာင္း
ရွိေနလို႔
ခံရမႈေတြ
ဧရာ၀တီအတြက္
ယူဆမိပါေၾကာင္း...
အလဲေၾကာင့္
ဧရာ၀တီ
ႀကံဳလာရရင္
ကံဆိုးမႈ
အတြက္
တစ္ပတ္အတြင္း
ခ်န္ပီယံ
ပြဲစဥ္
တစ္ခုပါပဲ။
အေျပာင္းအလဲဟာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
အသင္းႀကီး
ကစားသမားေတြ
၃သင္းကို
အနစ္နာဆံုး
ကိုေတာင္
ပြဲပန္းမႈ၊
ဆက္တိုက္
ခ်န္ပီယံေလာင္း
တို႔အတြက္
လက္က်န္ပြဲမ်ား
(၂၀)
၂၂ရက္
ေဆာက္သမ္း
- ေဇယ်ာေရႊေျမဟာ
ရန္ကုန္
YUSC
၃း၃၀
- ႏိုင္တဲ့
ေအာင္ဆန္းကြင္း
၃း၃၀
အပတ္စဥ္
(၂၁)
စက္တင္ဘာ
၂၅ရက္
ဧရာ၀တီ
-ေဇယ်ာေရႊေျမနဲ႔
သု၀ဏၰကြင္း
၄း၀၀
မေနာေျမ
-ေဇယ်ာေရႊေျမ
ေအာင္ဆန္းကြင္း
၄း၀၀
ေနျပည္ေတာ္
- မရွိေသးတဲ့
ေဇယ်ာေရႊေျမ
YUSC
၃း၃၀
အပတ္စဥ္
(၂၂)
စက္တင္ဘာ
၂၈ရက္
ရန္ကုန္
- KBZ
ဧရာ၀တီ
သု၀ဏၰကြင္း
၃း၃၀
ေဇယ်ာေရႊေျမ
-ရန္ကုန္
မေနာေျမ
ေအာင္ဆန္းကြင္း
၃း၃၀
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