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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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“အနာဂတ္တပ္မေတာ္
ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ”

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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“အနာဂတ္တပ္မေတာ္ ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုုိင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕အစုုိးရေတြရဲ႕လက္ေအာက္ကေန လြတ္
ေျမာက္ေအာင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဂုုဏ္သိကၡာဟာ၁၉၆၂
ခုုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ အစုုိးရရဲ႕ အာဏာသိမ္း
မႈေၾကာင့္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရပါတယ္။
ဒီမက
ုိ ေရစီစနစ္ကုိ ဖ်က္သမ
ိ ္းၿပီး စစ္အာဏာရွငစ
္ နစ္ကအ
ုိ သက္
သြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕
ယုုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ကေန ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ အထိ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အာဏာရွင္အစုုိးရဟာ ပုုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တပ္မေတာ္ကုိ
ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း တပ္မေတာ္က ႏုုိင္ငံေတာ္
အာဏာကို   ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ထပ္မံ အသက္
သြင္းခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္မွာေတာ့   ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကို
တပ္မေတာ္က စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး ၂၀၁၀ မွာေတာ့ အရပ္သားတစ္ပုိင္း
အစုုိးရကို အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။
လက္ရွိမွာ ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ NLD
အစုုိးရ တက္လာေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္ဟာ လက္နက္ကုိင္ထားတဲ့
ၾသဇာအာဏာႀကီးမားတဲ့ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲပါပဲ။  
စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ်တပ္
မေတာ္ရဲ႕  အခန္းက႑ဟာ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္ေနၿပီး တုုိင္းရင္းသား ျပည္
သူေတြ အားလုုံးပါ၀င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔
ေတာင္းဆုုိမႈေတြကလည္း တေန႔တျခား က်ယ္ေလာင္ လာေနပါတယ္။
အနာဂတ္တပ္မေတာ္ဟာ ဘယ္လုိ ပံုစံမ်ဳိး ရွိသင့္ပါသလဲ၊
ဘယ္လို တည္ေဆာက္သင့္ပါသလဲ၊ ဘာေတြကို ျပဳျပင္ရမလဲ၊ တပ္မ
ေတာ္ဟာ ဘယ္သူေတြကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳသင့္ပါသလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္
သက္လို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္တင္ျပပါမယ္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တပ္မေတာ္ အခန္းက႑
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္ဟာ ေရြးေကာက္
ခံ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မရွိပဲ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ ၾသဇာခံမ
ဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိေနပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ မွာ တပ္မေတာ္ဟာ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ကိစၥေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ကာ
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အားလံုးရဲ႕ အႀကီးအကဲ ျဖစ္
တယ္လို႔ တရားဝင္ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အေျခခံဥပ
ေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အဓိက တာဝန္ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္
တယ္လို႔လည္း ျပဌာန္းထားပါတယ္။
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အေျခခံပုဒ္မ ၆ မွာလည္း ႏို္င္ငံေတာ္ရဲ႕အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦး
ေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိ္င္ေရးဆိုတဲ့
အခ်က္ကို တရားဝင္ျပဌာန္းထား ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥ
ပေဒအရ တပ္မေတာ္ဟာ ဘယ္သူရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာမွ မရွိတဲ့
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရတဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ
ပါ တရားဝင္ပါဝင္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၁ မွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ အားလံုးဟာ အသက္ ၆၀ မွာ အၿငိမ္းစားယူရမယ္လုိ႔
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားေပမယ့္လည္း တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး
ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ဒုခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းတို႔ကိုေတာ့ အသက္ ၆၅
ႏွစ္အထိ ရာထူးထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳတယ္လုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္
ေန႔မွာ တပ္မေတာ္က တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းမွာ တပ္မေတာ္တုိင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာ
ကြယ္ေရး တာဝန္ကိုသာ အဓိကထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွာ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြ အမ်ားစုမွာ တပ္
မေတာ္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲ ထားရွိ
ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး
ခ်ဳပ္ရဲ႕စိတ္တုိင္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္
ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တပ္မေတာ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ျပည္တြင္း
ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းက ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒပါ တပ္မေတာ္ရပိုင္ခြင့္မ်ား
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္ဟာ အထူးအခြင့္
အေရးမ်ားစြာ ရရွိထားပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးက႑မွာ တပ္ေတာ္သား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ခြင့္ရရွိထားၿပီး အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးက႑မွာေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ကာ
ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဆိုတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ရာထူးေတြကို တပ္မေတာ္သားေတြ
ကိုသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသး
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုး
ရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္လို
ခန္႔အပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ တရားဝင္ မရွိေသးပဲ အေျခခံဥပ
ေဒပုဒ္မ ၃၄၂ မွာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕အဆိုျပဳ
ခ်က္နဲ႔ သမၼတက ခန္႔အပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုပဲ ပါရွိပါတယ္။
တကယ္ေတာ့လည္း အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦးရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသားကာ
ကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ၆ ဦးက တပ္မေတာ္နဲ႔ သက္ဆုိင္သူေတြ
မို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သူ႔ရာထူးဆက္ခံမယ့္သူကို စိတ္
ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ အဆိုျပဳႏုိင္တဲ့ အေနအထားပါ။
သေဘာကေတာ့ သမၼတအေနနဲ႔ လက္ရွိတပ္ခ်ဳပ္ကအဆုိျပဳတဲ့
တပ္ခ်ဳပ္သစ္ကိုပဲ သေဘာတူေပးရမယ့္ အေနအထားပါ။ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ကိစၥေတြမွာလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕သေဘာထားက
သာ အဓိကျဖစ္ၿပီး သမၼတအေနနဲ႔ ဘာဆုိဘာမွ ဝင္ေရာက္ စြတ္ဖက္ႏုိင္
ျခင္း မရွိပါဘူး။ စြတ္ဖက္လို႔ မရေအာင္လည္း အေျခခံဥပေဒက တားဆီး
ထားပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒမွာ သမၼတအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ပါရွိေပမယ့္ တပ္
မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္
ခ်က္ ျပဌာန္းထားတာ မရွိတာမို႔ လက္ရွိတပ္ခ်ဳပ္သာ အနားယူသြားရင္
ဘယ္လုိပံုစံသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္သစ္ ေရြးခ်ယ္မလဲဆုိတာကေမးခြန္း
ထုတ္စရာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။
တပ္ပိုင္းဆုိ္င္ရာ ရာထူးသက္တမ္းတုိးမႈ
တပ္မေတာ္သားေတြက ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း
လုပ္ငန္းသဘာဝ ထူးျခားမႈ ရွိတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ

ဒါ့အျပင္ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးတင္ေျမႇာက္ခြင့္ကိုလည္း တပ္မ
ေတာ္က ရရွိထားၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦးရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳ
ေရးေကာင္စီမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ဆက္ႏြယ္သူ ၆ ဦး ပါဝင္ခြင့္ ရထားပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာလည္း တပ္မေတာ္က သေဘာမတူရင္ လံုး
ဝျပင္ဆင္လို႔ မရႏုိင္ေအာင္အထိ ျပဌာန္းထားတာမို႔ ဒီအထူးအခြင့္အေရး
ေတြက အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အတား
အဆီးေတြအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။
တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔အတူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကလည္း က်ယ္ေလာင္
ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆုိတာကို သေဘာမတူပဲ လက္ရွိတပ္မ
ေတာ္ဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိ
မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
တပ္မေတာ္ဘက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ခ်က္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္မ်ား လက္နက္စြန္႔ေရးကိုပဲ အဓိကေတာင္းဆုိမႈေတြ ရွိေနတာ
ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ဆို
တာလည္း အေတာ္ကို အလွမ္းေဝးေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔အျမင္
“ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ
DDR ၊ SSR လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအတိင
ု ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး
အတြက္ တို႔တပ္မေတာ္ဟာ ပါ၀င္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပဲျဖစ္တ
ယ္။ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္မ်ားနဲ႔ ရင္ေပါင္
တန္းႏိုင္ေအာင္၊ Professional ျဖစ္ေအာင္၊ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္
ေအာင္ တည္ေဆာက္ ၾကရမွာျဖစ္တယ္”
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္

