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နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။
။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားအျပားက
မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးရမည္ကို ေဝခဲြမရေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ မဲဆႏၵရွင္အခ်ဳိ႕ထံ မဇၩိမက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ၎တို႔ထံသို႔
သိသင့္သိထိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိသျဖင့္ မည္သည့္ပါတီကို
မဲေပးရမည္မွန္း မသိေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ (အင္ဒိုနီးရွား)
’’အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ကိုျမင့္သိန္းဝင္း (သံမႉး) က

က်ေနာ့္ဆီကို အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး။ မဲထည့္လို႔ ရမရ မသိေသးဘူး။ သြားၿပီး မဲထည့္ဖို႔ မအားႏိုင္ဘူး။
စာတိုက္ကေန လွမ္းၿပီးေတာ့ ထည့္ေပးႏိုင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဆိုေတာ့ ထည့္ေပးရမွာေပါ့’’
’’က်ေနာ္က ဘာမွ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း update မရဘူး။ စိတ္မဝင္စားဘူး။ က်ေနာ္က
စီးပြားေရးလုပ္ေနတာ။ အဲဒီအပိုင္းကို စိတ္မဝင္စားဘူး။ ဘာအဖဲြ႔၊ ဘာအဖြဲ႔လဲ မသိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို သံ႐ံုးက
ပို႔လိုက္တဲ့အခါမွာ ဘယ္ႏွဖြဲ႔ဆိုတာ ပါမယ္။ အဲဒီအခါ ေရြးလို႔ရတာေပါ့။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႔မွာ
ဘယ္သူပါမယ္ဆိုတာ မသိေသးဘူး’’
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား လူငယ္ (စကၤာပူ)
’’မဲကိစၥ အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး။ သိပ္မလိုေတာ့ေပမယ့္ ဘာေၾကာ္ျငာတာမွ မရွိေသးဘူး။ သူတို႔ဆီက
(သံ႐ံုး) အေၾကာင္းၾကားတာ မရွိေတာ့ အဲဒီအတြက္ ျပင္ဆင္ထားတာ မရွိဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေတြက သတင္းေတြ
လိုက္ၾကည့္တာပဲ ရွိတယ္။ ဘယ္လိုထည့္ရမယ္ဆိုတာလည္း မသိေသးဘူး။ ဘယ္ပါတီက
ဘာလုပ္ေနမွန္းေတာင္ မသိဘူးဗ်ာ။ ဘယ္ပါတီ ဘာလုပ္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔ လိုတယ္ေလ။ ဘယ္ႏွပါတီ
ဝင္ၿပိဳင္မွန္းေတာင္ မသိဘူး’’
ေပါက္ေတာဝ ေဒသခံတဦး (ရန္ကုန္တိုင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕)
’’ညဘက္လွမ္းေအာ္တာေတာ့ မဲစာရင္း သြားၾကည့္ေပါ့။ မရွိရင္လည္း ေျပာေပါ့။ ဒါပဲ ေၾကာ္ျငာေပးတာပဲ
ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ မသိပါဘူး။ ဒီအေပၚမွာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ မရွိပါဘူး။ တက္တဲ့ အစိုးရက က်ေနာ္တို႔
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အစိုးရေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ႐ိုေသရမွာေပါ့။ မဲထည့္ပံုကေတာ့ မဲ႐ံုသြားရင္ သိရမွာေပ့ါ။ ဇာတ္လမ္းေတြထဲလည္း
လာေနတာပဲ။ ဘယ္လို ထည့္ရမယ္ ဘာညာဆိုတာ။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကေတာ့ သူတို႔တက္ရင္ ဘာညာ၊
ဘာလုပ္မယ္ ဒါပဲ ေျပာေနတာေပါ့။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္ပါတီေတြ မဲထည့္မယ္ဆိုတာ လူတကိုယ္
အၾကိဳက္တမ်ဳိးေပါ့’’
အမ်ဳိးသမီးတဦး (၁၂ ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္း)
’’က်မတို႔ဆီေတာ့ စာရြက္ေတြ လိုက္ေဝပါတယ္။ တခါမွေတာ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ လာမလုပ္ေသးဘူး။
ၾကံ႕ခိုင္းေရးကလည္း ရပါတယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီက ရပါတယ္။ က်မတို႔ တခုမွ မသိေသးဘူး။
က်မတို႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ ဘယ္သူေတြ အေရြးခံမယ္။ ဘယ္သူေတြ မဲေပးခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတာ
ရပ္ကြက္႐ံုးမွာေတာင္ မကပ္ေသးဘူး။ ကိုယ္ေတာင္မွ ပဲေပးပိုင္ခြင့္ထဲမွာ ပါလား၊ မပါလားေတာင္ မသိေသးဘူး’’
’’မဲထည့္ဖို႔လည္း စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ သတင္းစာထဲနဲ႔ ဂ်ာနယ္ထဲ ပါသေလာက္ေတာ့ သိထားတာေပါ့ေနာ္။
တီဗီမွာေတာ့ က်မတို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ပါတီဆို ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ေတာ့ ရွမ္းဆိုေတာ့ က်ားျဖဴကို
စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ က်ားျဖဴက ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ဝင္မၿပိဳင္ေတာ့ NDF (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု) ကိုပဲ
ေရြးမွာပါ’’
စိုက္ပ်ဳိးေရးအထူးျပဳ ဘာသာရပ္သင္ ေက်ာင္းသား (ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ)
’’က်ေနာ္တို႔ဆီကိုေတာ့ မဲထည့္ဖို႔ အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး။ မဲထည့္ျဖစ္မယ္ မထင္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့
ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမယ္ မထင္ဘူး။ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကပဲ အခြင့္အေရးေတြ
စြတ္ရေနတယ္။ က်န္တဲ့ ပါတီေတြက ဘာမွ လႈပ္ရွားခြင့္ မရဘူး။ ကိုယ္ ထည့္ထည့္၊ မထည့္ထည့္
ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ လုပ္ေနတာက ျပည္သူေတြကိုလည္း မေလးစားရာ ေရာက္ေနတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ မထည့္ခ်င္တာ’’
ပညာေတာ္သင္ တပ္မေတာ္သားတဦး (႐ုရွား)
’’က်ေနာ္တို႔က ၁၂ ရက္ေန႔က ၾကိဳတင္မဲ သြားေပးၿပီးၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ မဲ ၃ ခု ထည့္ရပါတယ္။ က်ေနာ္က
ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ္စားျပဳ ပါတီတခုနဲ႔ ၾကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ ၂ ခု ထည့္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေမာ္စကိုသံ႐ံုးကို
မသြားခင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္က ဘယ္လိုမဲေပးရမယ္ဆိုတာ ရွင္းျပပါတယ္။
လက္ခံစာရြက္ေပၚမွာ ကိုယ့္နာမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ ေရးၿပီး ျဖတ္ပိုင္းမွာေတာ့ ကိုယ္ထည့္မယ့္ ပါတီကို
အမွန္ျခစ္ရတယ္။ မဲပံုးေရွ႕မွာေတာ့ ဦးေလးၾကီး တေယာက္ ေစာင့္ေနတယ္’’
ပန္းခ်ီကားေရာင္းသူ အမ်ဳိးသမီး (မႏၲေလးၿမိဳ႕)
’’တီဗီမွာ လာတဲ့ ပါတီေတြ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဟာေျပာတာေတြလည္း မၾကည့္ျဖစ္ဘူး။ က်မ နားမလည္ဘူး။
သေဘာမေပါက္ဘူး။ ဘယ္ေပးလို႔ ေပးရမွန္းလဲ မသိဘူး။ ဘယ္မွ မေပးေတာ့ဘူးလို႔ ေနတာပဲ။ ဘယ္သူက
ဘာမွန္း သိမွ မသိတာကိုး။ က်မတို႔ နီးစပ္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြကလည္း ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတို႔ ဘာတို႔က အတင္းအက်ပ္ မဲထည့္ခိုင္းလာေတာ့လည္း က်မတို႔က နယ္က၊ ဆိုင္ဖြင့္တာက
တေနရာ၊ အိမ္က တေနရာဆိုေတာ့ ဟိုမွာထည့္တယ္၊ ဒီမွာထည့္တယ္လို႔ပဲ လဲႊေျပာလိုက္မွာပဲ။
နားမလည္တဲ့အတြက္ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲမထည့္ေတာ့ဘူး။ အဓိကကေတာ့ နားမလည္တာဗ်။ စိတ္ေတာ့
ဝင္စားတာေပါ့။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေရးပဲ။ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြလည္း ဘယ္သူမွ စိတ္မဝင္စားၾကဘူး။
သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ဒီလိုပဲ။ မသိပါဘူး၊ သူတို႔ဟာသူတို႔ ဘာေတြမွန္းကို မသိဘူး၊ ဒီလိုပဲ ေျပာၾကတာပဲ’’
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