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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး - ပါတီစံုစနစ္လား ?
တစ္ပါတီစနစ္လား ?”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး - ပါတီစံုစနစ္လား ? တစ္ပါတီစနစ္လား ?”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ကုုိလိုနီေခတ္ကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲေတြ
စတင္က်င္းပခဲ့တာမို႔ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ
ေတြလည္း  အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ  က်င္းပခဲ့ပါတယ္။  ႏုုိင္ငံေရးပါတီစုံမွာ ၀ါဒ
မ်ဳိးစုုံ  ထြန္းကားခဲ့တာမို႔  ႏုုိင္ငံေရးအရလည္း ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာ  ရွိခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ပထမဆုုံးေသာ  ႏုုိင္ငံေရးပါတီေပါင္းစုုံပါ၀င္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ
ကုုိ ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၂ ခုုႏွစ္မွာ  က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။  ၁၉၂၂ ခုုႏွစ္မွ
၁၉၄၇ ခုုႏွစ္အထိ ကုုိလိုနီေခတ္၊ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္အထိ လြတ္လပ္
ေရးရၿပီးေခတ္၊ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္
ပါတီေခတ္၊ ၁၉၈၉  ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ အထိ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္၊ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္
မွ ယေန႔အထိ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီေခတ္ဆုိၿပီး ေခတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖတ္သန္းခဲ့ၾက
ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီေပါင္းစုုံ ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။
မ်ားျပားလွတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ မူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ တုုိင္းျပည္မ
တည္မၿငိမ္ ျဖစ္ခဲ့သလို စစ္အာဏာရွင္ေတြေၾကာင့္ တုုိင္းျပည္ ပ်က္စီးခဲ့ရ
ပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဟာ ပါတီစုံစနစ္နဲ႔  အဆင္ေျပသလား၊  တစ္ပါတီစ
နစ္နဲ႔မွ တည္ၿငိမ္မွာလား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီသစ္ေတြ ထပ္လိုအပ္ေနေသးသ
လား။ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ (၉၄) ပါတီကေရာ ဘယ္ေလာက္ၾကာ
ၾကာ ရပ္တည္ႏုိင္မလဲ ဆုုိတာေတြက ေမးခြန္းထုုတ္စရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ကုုိလိုနီေခတ္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
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တသီးပုုဂၢလအမတ္ေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကကာ ဖဆပလက ၉၅ ဒႆ
မ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္တဲ့  ႏုုိင္ငံေရး
ပါတီေတြ  အမ်ားအျပားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။  ကိုလိုနီေခတ္မွာ  ဒုုိင္အာခီအုပ္
ခ်ဳပ္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲ ၄ ႀကိမ္၊ ၉၁ ဌာန အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲ ၁ ႀကိမ္၊
တုုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၁ ႀကိမ္  စုုစုေပါင္း  ေရြးေကာက္ပြဲ
၆ ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေျမာက္ျမားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေနရာအမ်ားစုု အႏုုိင္
ရရွိခဲ့သလုုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း NLD ပါတီက ၈၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းနီးပါး
အႏုုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၉၄ ပါတီ
ရွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း ပါတီသစ္ေတြ ထြက္ေပၚလာဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္အားလုုံးကို ျပန္ၿခဳံငုံၾကည့္ရင္ ေရြးေကာက္
ပြဲေတြမွာ ပါတီစုံ ပါ၀င္ၾကေပမယ့္လည္း အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ပါတီႀကီး
တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုက ႏုုိင္ငံရဲ႕  အေျခအေနကုုိ အဆုုံးအျဖတ္ေပးခဲ့ၾကတာကုုိ ျမင္ရ
ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဖဆပလက အဓိက ႀကီးစုုိး  အႏိုင္ရရွိခဲ့
ၿပီး ဖဆပလ ကြဲသြားခ်ိန္မွာ တုုိင္းျပည္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့
တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အလားတူပါပဲ မဆလပါတီအျဖစ္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္
စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခ်ိန္မွာလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြနဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးည့ံဖ်င္း
မႈေတြေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၂  ခုုႏွစ္အထိ ပါလီ
မန္ေရြးေကာက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္  ပါလီမန္ အေထြ
ေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၅၁ ခုုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၁၉၅၂ ခုုႏွစ္ ဇြန္လအထိ
အသုုတ္လိုက္ခြဲ က်င္းပခဲ့တယ္။ ဒုုတိယအႀကိမ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ  
၁၉၅၆  ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇  ရက္ေန႔မွာ  က်င္းပခဲ့ၿပီး  ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၂၉  ပါတီ
ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ အဓိအားျဖင့္ ဖဆပလနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုုိင္ငံအမ်ဳိးသား
ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုုတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၁၉၆၀ မွာ  က်င္းပခဲ့ၿပီး ဖဆ
ပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲမႈေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံေရးျပႆနာေတြမ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ပါတယ္။
ဦးႏုုနဲ႔   သခင္တင္ဦးေဆာင္တဲ့  သန္႔ရွင္းဖဆပလ၊  ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း  ဦးဗေဆြ
ဦးေဆာင္တဲ့ တည္ၿမဲဖဆပလတုုိ႔ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး သန္႔ရွင္းဖဆပလ
က အႏုုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ၁၉၆၂ ခုုနွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန
၀င္းက ႏုုိင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဟာ  ျမန္မာတႏုုိင္ငံလုံးကုုိ  ၁၈၈၅  ခုုႏွစ္မွာ သိမ္း
ပုုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၂၂ ခုုႏွစ္တြင္မွ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္းနဲ႔
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းမ်ားကုုိ စတင္ျပဳလုုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၂   ခုုႏွစ္
မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံကို ဒုုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ပူးတြဲတာ၀န္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ေပးခဲ့
ၿပီး အဲဒီႏွစ္မွာပဲ ပထမဆုုံးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စတင္ က်င္းပ ျပဳလုုပ္
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒုုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ၁၉၂၂ ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာလ ၂၁  ရက္
ေန႔မွာ ပထမအႀကိမ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး
ႏုုိင္ငံေရးပါတီေပါင္းစုုံ ပါ၀င္ခဲ့ကာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ပထမဆုုံးအႀကိမ္ ဆႏၵ
မဲေပးခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒုုတိယအႀကိမ္  ေရြးေကာက္ပြဲကုိ  ၁၉၂၅ ခုုႏွစ္  ႏုုိ၀င္
ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔၊  တတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲကို  ၁၉၂၈  ခုုႏွစ္  ႏုုိ၀င္
ဘာလ ၂ ရက္ေန႔၊ စတုုတၱအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၁၉၃၂ ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာ
လ ၉ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္
အာဏာသိမ္း  စစ္ေခါင္းေဆာင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက   ဆုုိရွယ္
လစ္ လမ္းစဥ္ကုိ ေၾကညာၿပီး ၁၉၆၂  ခုုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္
လမ္းစဥ္ပါတီကုိ ထူေထာင္လိုက္ပါတယ္။ မဆလပါတီက ဆုုိရွယ္လစ္ ဖြဲ႔
စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒကုုိ ေရးဆြဲၿပီး ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၈၁၊ ၁၉၈၅  ခုုႏွစ္တုိ႔
မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႔  ျပည္သူ႔ေကာင္စီ  အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ
က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္တာမို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ
ေတြ၊ မူ၀ါဒမမွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ
အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္လာၿပီး မဆလပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း
သြားခဲ့ရပါတယ္။

၁၉၃၅ ခုုႏွစ္မွာ   အဂၤလိပ္အစုုိးရက ျမန္မာႏုုိင္ငံ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဥပေဒ (၉၁ ဌာန အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ေပးခဲ့ၿပီး အဲဒီဥပေဒအရ ၁၉၃၆ ခုုႏွစ္မွာ ေရြး
ေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။

ရွစ္ေလးလုုံး လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးကုုိ  စစ္တပ္က  အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္
နင္းကာ အာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္
ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၉၃ ပါတီက
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး NLD ပါတီက အႏုုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
အာဏာလႊဲမေပးခဲ့ဘဲ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္
က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၃၇ ပါတီယွဥ္ၿပိဳင္
ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက  အဓိက  အႏုုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။  

၁၉၄၇ ခုုႏွစ္မွာ တုုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ
ျပဳလုုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔လြတ္
ေျမာက္ေရး(ဖဆပလ)၊  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊  ကရင္အမ်ဳိးသားသမဂၢ၊

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေန

တစ္ပါတီလား၊ ပါတီစုံလား

လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ပါတီနဲ႔  အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက  အဓိက  ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြ
အျဖစ္ တည္ရွိေနၾကၿပီး  အမ်ားစုုကေတာ့  အားမေကာင္းတဲ့ ပါတီငယ္ေတြ
အျဖစ္  ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ အဓိက  ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြ  အေနနဲ႔လည္း
ပါတီငယ္ေတြကုိ စည္းရုုံးႏုင
ုိ ္ျခင္းမရွဘ
ိ ဲ သီးျခားရပ္တည္ေနတဲသ
့ ေဘာလည္း
ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ တစ္ပါတီစနစ္က ပါတီေကာင္းရင္ေတာင္မွ အားနည္း
ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနတာမုုိ႔ ပါတီစုံစနစ္ကေတာ့ ပုုိၿပီးသင့္ေတာ္တဲ့ အေျခအ
ေနလို႔ ႏုုိင္ငံေရးသမားေတြက  သုုံးသပ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္လည္း ပါတီစုံမွာ
အင္အားေကာင္းတဲ့ပါတီေတြ ခပ္မ်ားမ်ားလိုအပ္ၿပီး အျဖည့္ခံ ပါတီငယ္ေတြ
ပဲ ရွိေနရင္ေတာ့ အင္အားေကာင္းတဲ့ ပါတီႀကီးေတြ ၿပိဳကြဲတဲ့အခါ တုုိင္းျပည္
ဒုုကၡႀကဳံရတာ သမုုိင္းမွာ သာဓကမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီနဲ႔ NLD ပါတီၿပီးရင္ အင္အား
ေကာင္းတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးပါတီသစ္ေတြ ထပ္မံ လိုအပ္ေနတာကေတာ့ အေသအ
ခ်ာပါပဲ။ တစ္ပါတီႀကီးစိုးတဲ့ စနစ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဟာ မၾကာခဏ
အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ခဲ့တာမို႔ အင္အားႀကီးပါတီ မ်ားစြာရွိေနမယ့္ ပါတီစုံစနစ္
ကသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ပုုိမုိသင့္ေတာ္တယ္လို႔ ႏုုိင္ငံေရးသမားေတြက
ဆုုိၾကပါတယ္။

