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What are the new political parties?
Seg:1
Aဂၤလန္မွာ ၂၀၁၁ ခုထိ ပါတီေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေသးတယ္။ ဒီလိုAသြင္ကူးေျပာင္းမွဳကာလမွာ လူေတြဟာ
တခ်ိန္တုန္းက

ဖိႏွိပ္ထားခံရတဲ့

သူတို

့ရဲ

့လူမွဳေရးဆုိင္ရာ

Aခြင့္Aေရးေတြ

Aက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ

Aခြင့္Aေရး ေတြ၊ ယU္ေက်းမွဳဆိုင္ရာAခြင့A
္ ေရးေတြ ၊ ဒါေတြကို ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိျပီဆိုတဲ့Aခ်ိန္မွာ သူတို ့ရဲ
့Aက်ိဳးစီးပြား ေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ Aဖြဲ ့Aစည္းေတြ၊ သူ ့ရဲ ့ယံုၾကည္မွဳAေပၚမွာမူတည္ျပီးေတာ့ Aဖြဲ
့Aစည္းေတြဟာ

လိုAပ္

ခ်က္Aမ်ားၾကီးရွိေနတယ္ဆိုတဲ့Aသိဟာ

ရွိတဲ့Aခါက်ေတာ့

ဒီလုိ

Aသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ Transitional Period Aခ်ိန္မွာ ပါတီေတြမ်ားလာ မဆန္းပါဘူး။ Aခုဆိုရင္
ပါတီေပါင္း (၁၀၅)ခု ေလာက္ရွိတယ္။
Uီးလြင္ကိုလတ္ - ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ Aမတ္ ( Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ ့ခ်ဳပ္ )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ပါတီစံုဟုတ္မဟုတ္ျခင္းဆုိတာက

၁)

Aခ်က္။

့ယွU္ၾကည့္ရလိမ့္မယ္။

AေျခခံUပေဒနဲ

၂)

Aခ်က္။ ေရြး ေကာက္ပြဲUပေဒနဲ ့ယွU္ထုိးၾကည့္ရလိမ့္မယ္။ ၃)Aခ်က္က Aဲဒီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယU္ေက်းမွဳ
Political Culture နဲ ့ခ်ိန္ၾကည့္ရမယ္။
Uီးလြင္ကိုလတ္ - ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ Aမတ္ ( Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ ့ခ်ဳပ္ )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------တစ္ပါတီAာဏာရွင္စနစ္က ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး မၾကိဳက္လို ့၊ မႏွစ္သက္လို ့၊ လက္မခံလို ့၊ ရွစ္ေလးလံုး
Aေရးေတာ္ပံုၾကီးေပၚခဲ့တာျဖစ္တယ္။

တစ္ပါတီစနစ္ဆိုတာ

က်ေနာ္တို

့ႏိုင္ငံမွာ

လက္မခံသင့္ေတာ့တဲ့

ျပန္ျပီးေတာ့ မစU္းစားသင့္ေတာ့တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္လို ့က်ေနာ္ျမင္တယ္။
ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မွဳန္း ဆာေခါင္း (ဒု-Uကၠဌ ၊ ခ်င္းAမ်ိဳးသားတပ္Uီး )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ပါတီေတြဘယ္ေလာက္မ်ားတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ ့ပက္သက္လို ့ကေတာ့ တစ္ပါတီAာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္ ့က်င္ရင္း
နဲ ့ျဖစ္လာတဲ့ Aက်ိဳးဆက္လို ့က်ေနာ္ျမင္တယ္။
ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မွဳန္း ဆာေခါင္း (ဒု-Uကၠဌ ၊ ခ်င္းAမ်ိဳးသားတပ္Uီး )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္ေတြ ႏိုင္ငံAသီးသီးမွာျဖစ္ၾကတာက သူ ့ႏိုင္ငံရဲ ့ႏိုင္ငံေရးလက္ေတြ ့၊ လူမွဳေရးလက္ေတြ ့ေပၚ
မွာ

Aမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။

Aဲဒီၾကားထဲကေနျပီး

ေတာ့မွ

ႏိုင္ငံေရးAရ
ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုတာ

ရုန္းကန္မွဳေတြ

၊

ႏွစ္ပါတီစနစ္လား၊

လူမွဳေရးAရတိုက္ပြဲေတြ၊
ပါတီစံုစနစ္လားဆိုတဲ့ကိစၥေတြ

ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္။

က်ေနာ္တုိ ့ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုတာကလည္း က်ေနာ္တို ့ရဲ ့ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲ၊
လူမွဳေရးတိုက္ပြဲေတြၾကားက ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီေတြျဖစ္ေပၚလာၾကတယ္။ ပါတီေတြဟာ
လူထု ရဲ ့လိုAပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းဖို ့ၾကိဳးစားၾကတယ္။ Aခုမွ ၾကိဳးစားေနရဆဲကာလပဲရွိေသးတယ္။
UီးေAာင္မိုးေဇာ္( Uကၠဌ၊ လူ ့ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------တစ္ပါတီစနစ္ကိုမလုိတာ နွစ္ ၃၀ ေလာက္ရွိသြားျပီ။ ဒါေပမယ့္ ပါတီစံုစနစ္ကို စနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို ့ၾကိဳးစား
ေနၾကတယ္။ ၾကိဳးစားေနေပမယ့္ ပါတီစံုစနစ္ကလည္း ပီပီျပင္ျပင္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒီကေန ့AေနAထားက ပါတီစံု
စနစ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခုိင္ခိုင္မာမာျဖစ္ေAာင္ ၾကိဳးစားေနရတဲ့ AေျခAေနေAာက္မွာပဲ ရွိေသးတယ္လို ့
က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တယ္။
ဆိုလုိတာက တဖက္က ဒီမုိကေရစီေရးAတြက္ၾကိဳးစားေနတဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ နိုင္ငံေရးAုပ္စုေတြရွိေနသလို၊
တဖက္မွာလည္း ဒီမုိကေရစီေရးကို တစံုတရာ Aကန္ ့Aသတ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရးAင္Aားစုေတြနဲ ့မတူ
တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးAင္Aားစုေတြလည္း ရွိႏိုင္တယ္။
UီးေAာင္မိုးေဇာ္( Uကၠဌ၊ လူ ့ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ႏို္င္ငံေရးပါတီ (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိေနတယ္ဆုိေပမယ့္ ဒါဟာ က်ေနာ္တို ့တိုင္းျပည္ရဲ ့ လူမွဳေရး လက္ေတြ ့နဲ ့ဆိုင္
တယ္။

က်ေနာ္တို

့တုိင္းျပည္မွာ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြက

Aမ်ားၾကီးပဲ။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြမွာ

က်ေနာ္တို ့ရဲ ့ထူးျခားခ်က္Aရကို သူ ့လူမ်ိဳးမွာ သူ ့ပါတီရွိတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၂၀ ရွိရင္ ပါတီ ၂၀
ထြက္လာမယ္။ ပါတီေတြမ်ားတာက က်ေနာ္တို ့ႏိုင္ငံရဲ ့လူမွဳလက္ေတြ ့နဲ ့ဆိုင္တယ္။
UီးေAာင္မိုးေဇာ္( Uကၠဌ၊ လူ ့ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------လူထုကို Aက်ိဳးျပဳမယ့္ ပါတီ၊ ဘယ္ႏွစ္ပါတီ က်န္ခဲ့မလဲဆိုတာ ပေရာဆက္ Process။ လူထုက သူ ့ဘာသူ ေရြး
သြားလိမ့္မယ္။ လူထုရဲ ့ေထာက္ခံမွဳAေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ဘယ္ပါတီေတြက က်န္ခဲ့မလဲဆိုတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ ့
ထင္ပါတယ္။ Aခုကာလကေတာ့ Aရမ္းေစာေသးတယ္။

UီးေAာင္မိုးေဇာ္( Uကၠဌ၊ လူ ့ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ရခုိင္ဒီမုိကေရစီAဖြဲ ့ခ်ဳပ္ပါ၀င္တဲ့ UNA A ဖြဲ ့A စည္းရဲ ့ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီကို A ေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိသြားမယ္။

က်ေနာ္တို

့တုိင္းရင္းသားA ားလံုး

တန္းတူညီမွ်ေရး၊

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိ ေရး၊ ဒီမိုကေရစီA ေရးကို ရည္မွန္းခ်မွတ္ထားေပမယ့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုက က်ေနာ္တုိ ့ကို
ဘယ္ေလာက္ထိ ဖြင့္ ေပးမလဲ။ဖြဲ ့စည္းပံုေပၚ မွာပဲမူတည္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုက က်ေနာ္တို ့A တြက္ေတာ့
ဘာမွမရွိဘူး။
ဘာမွမရွိဘူးဆိုတာက ျပည္နယ္ကို A ေျခခံတဲ့ပါတီက A စိုးရဖြဲ ့ႏိုင္တဲ့A ေနA ထား မရွိပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ
တုိင္းနဲ ့ျပည္နယ္၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုA စိုးရ သမတၱကသာ ခန္ ့A ပ္တာျဖစ္တယ္။
Uီးေက်ာ္ျမင့္ ( A ဖြဲ ့၀င္၊ UNA ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္A ဖြဲ ့)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ပရိသတ္ (၁) ေက်ာ္ေဌးလြင္Uီး
ေရွ့ဆက္ျပီး ဒီဖြဲ ့စည္းပံုA ေျခခံUပေဒA တုိင္းသြားရင္လည္း က်ေနာ္တုိ ့ႏိုင္ငံရဲ ့တည္ေဆာက္ပံုစနစ္A ရ၊
စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ပရိတ္သတ္(၂) ေက်ာ္မင္းထက္
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ထြန္းဖို ့ဆိုရင္ ပါတီေတြA ားေကာင္းဖို ့သာမက A ရပ္ဖက္A ဖြဲ ့A စည္းေတြလည္း
ခုိ္င္မာဖို ့လုိတယ္။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ပရိသတ္ (၃) Uီးထြန္းျမင့္ (စာေရးဆရာ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ့ေန )
ဒီကေန ့A ခ်ိန္A ခါမွာ တစ္ပါတီစနစ္ကို ေဇာင္းေပးျပီး သြားေနတယ္လို ့ယူဆပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ ့တိုင္း၀န္ၾကီး
ခ်ဳပ္ေတြ တစ္ပါတီထဲက ထြက္တာ သာဓကပါပဲ။
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