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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။

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

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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“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔
ေရွ႕အလားအလာ”

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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“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔
ေရွ႕အလားအလာ” (ေနသြင္ညိဏ္း)

“မုိုးက်ေရႊကိုယ္” ေတြက အေပၚက စီးထားတာေၾကာင့္ ရဲစစ္စစ္ေတြအ
တြက္ တက္လမ္းပိတ္ကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေစတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတြအတြင္းက ရာထူးကေန အနားယူသြားတဲ့
ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းက “ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြမွာ တပ္သားေလးေတြကအ
စ အရာရွိႀကီးေတြအထိ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြ ရွိၾကတယ္”
လို႔ ခ်ီးက်ဴးေပမယ့္ သာမန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သေဘာတူဖုိ႔ ခဲယဥ္းပါ
တယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ လပိုင္းက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ဝင္းထဲ
မွာ လူသိမ်ားတဲ့ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရစဥ္က ျပည္သူေတြက အသက္
စြန္႔ၿပီး ဝိုင္းဝန္း မဖမ္းေပးႏုိင္ခဲ့ရင္ ေသနတ္သမားဟာ ထြက္ေျပး လြတ္
ေျမာက္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေသနတ္သမားကို အငွားကားသမားေတြက ေန
ရာမွာပဲ အရွင္ဖမ္းတာေတာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ေနာက္ကေန အဓိကႀကိဳးကိုင္
ေစခိုင္းခဲ့သူကို အခ်ိန္မီ ဖမ္းဆီးဖို႔အတြက္ အလ်င္မမီခဲ့ပါဘူး။
ဟုိးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ ဒီလုိ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ဳိးအျပင္
အဓိက တရားခံလြတ္ေျမာက္ေနတဲ့ ေနာက္ထပ္ အမႈမ်ားစြာ ရန္ကုန္နဲ႔
တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္
ငါးေလာင္းၿပိဳင္၊ သံုးေလာင္းၿပိဳင္၊ ေလးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈေတြ ေပၚ
ေပါက္ခဲ့ၿပီး တရားခံေတြကို မဖမ္းႏုိ္င္ေသးပါဘူး။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း
တရားခံ မမိေသးတဲ့ “အမႈႀကီး” ၁၁ မႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ၂၀ ေက်ာ္
ရွိတယ္လို႔ မွတ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။

ကူညီပါရေစ
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ ၄ ရပ္ ရွိပါတယ္။
ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးနဲ႔ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊
မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္
ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၁ ကေန ၂၀၁၅
အထိ ႏွစ္စဥ္ လူသတ္မႈေပါင္း ၁၃၀၀ ဝန္းက်င္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ လ
တုိင္းမွာ လူသတ္မႈ တစ္ရာေက်ာ္ ေပၚေပါက္ေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္တည္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ လူသတ္္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လုယက္၊ ျပန္
ေပးဆြဲမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ အၾကမ္းဖက္မႈ စတဲ့ အမႈႀကီး ၁၀ မ်ဳိး
စုစု ေပါင္း ၂၈၃၄ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ထက္ဝက္ဟာ လူသတ္မႈေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္အစိုးရဖြဲ႔ ရံုးဝင္းအတြင္း အေသးစားေပါက္ကြဲမႈ၊ ေန႔
ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေငြလဲေကာင္တာ ဓားျပတိုက္မႈ၊ အႏုၾကမ္းစီးမႈေတြ
ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

အခုအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၂ ခုမွာ ရဲသင္တန္း
ေက်ာင္းသစ္ေတြ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျပည္သူဗဟုိျပဳ ရဲလုပ္ငန္းေတြကို
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ဖို႔၊ ကိုယ့္တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ
သင္တန္းတက္ၿပီး ကိုယ့္ေဒသမွာပဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိ္င္ေစဖုိ႔နဲ႔ လုိအပ္
ေနဆဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား ျဖည့္ဆည္းႏုိ္င္ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္
လို႔ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။
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စစ္တပ္ေလာင္းရိ္ပ္ေအာက္မွာ
လာမယ့္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႔ဆိုရင္ ၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္
မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔ကို က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္မွာ ရဲအဖဲြ႔ကို
ဗမာ့ရဲ (Burma Police) ပုလိပ္အဖြဲ႔လို႔ေခၚၿပီး ၁၉၂၀ ေလာက္ကစကာ
အလုပ္သမားေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရး အံုႂကြမႈေတြကို စစ္တပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး
ႏွိမ္နင္းေလ့ရွိလုိ႔ နာမည္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေခတ္ ၁၄ ႏွစ္မွာ ရဲတပ္
ဖြဲ႔နဲ႔ စစ္တပ္ဟာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တည္ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အ
စည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ကစၿပီး ရဲအ
ဖြဲ႔ဟာ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သြားၿပီး ၁၉၆၄ မွာ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔
အမည္နဲ႔ ရပ္တည္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္တပ္အာဏာ
သိမ္းၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔လို႔ အမည္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ေပ
မယ့္ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံဘဝကို လံုးလံုး က်ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ဧၿပီလကုန္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းဟာ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ကေန ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့တဲ့အခါ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္
အျဖစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အနားမယူခင္ ေနာက္ဆံုး ၅ ႏွစ္
နီးပါးကို ရဲခ်ဳပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ ထိပ္က
ေန အလယ္အလတ္နဲ႔ ေအာက္ေျခအထိ ရာထူးအဆင့္ဆင့္မွာလည္း စစ္
တပ္ကေန ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စြမ္း
ေဆာင္ရည္ က်ဆင္းရတဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ အဓိက အေၾကာင္းတစ္ခု
ျဖစ္တယ္လို႔ ေဝဖန္သူေတြက ဆုိၾကပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို စစ္အရာရွိေတြက စစ္ေျမျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
နည္းနာေတြနဲ႔ ကိုင္တြယ္တာကတေၾကာင္း၊ စစ္ဘက္က ေျပာင္းလာတဲ့

အားနည္းတဲ့ရဲတပ္ဖြဲ႔
ႏိုင္ငံတကာ စစ္တမ္းတစ္ခု (WISP) အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔
ဟာ ၁၂၇ ႏိုင္ငံ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္စာရင္းမွာ အမွတ္စဥ္ ၁၀၁ မွာ ရွိပါတယ္။
ရဲတပ္ဖဲြ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စသ
ျဖင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္
လာရင္ တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ အစဥ္အလာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုက
တုိင္းျပည္လူဦးေရနဲ႔ ရဲအင္အားအခ်ဳိးမမွ်မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္း
အရ ျပည္သူ ၄၀၀ မွာ ရဲတစ္ေယာက္ႏႈန္းရွိရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ
မွာေတာ့ ျပည္သူ ၁၁၉၁ ေယာက္မွာ ရဲတစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ တာဝန္ယူေနရ
တယ္လုိ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ၂၀၁၆
ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ
တပ္ဖဲြ႔အင္အားဟာ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအင္အားရဲ႕ ၄၆ ဒႆ
မ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိတယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။
အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္
ေမလအတြင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏
အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏုိ္င္ငံျခားေရးနဲ႔ ဒုဝန္
ႀကီး အယ္လ္ေလာ့ရွာရာမာတို႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ သင္တန္းေတြေပးေရး ကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ
တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မႏွစ္ ဇြန္လက အမွတ္ ၁ ရဲေလ့က်င့္
ေရးေက်ာင္း (ရမည္းသင္း) ကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး “ရဲသင္တန္းကို
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ႏုိင္
ဖုိ႔ဆုိတာေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ဘ႑ာေရး အေျခအေနအရ
လုပ္ေပးရမွာပါ” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
“ရဲသင္တန္းသားေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ
ကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရင္ အဖုိးတန္တဲ့ရဲေတြ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ
ျပႆနာ ရွိႏိုင္တယ္” လို႔ ႏို္င္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံက ေျပာၾကားခဲ့ပါ
တယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ရခုိင္၊ မိတၳီလာနဲ႔ ဥကၠံ ပဋိပကၡ
ေတြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚက လူစုလူေဝး ေသြးထုိးလံႈ႔ေဆာ္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ရဲ
တပ္ဖြဲ႔က လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းတဲ့အတြက္ ပဋိပကၡ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး
ထိန္းမႏုိ္င္သိမ္းမရ အေျခအေန ေရာက္ရတယ္လုိ႔ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။
ဒီႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာပဲ ေမာင္ေတာမွာ ရဲစခန္းေတြ၊ ရဲတပ္သား
ေတြ၊ အလစ္အငိုက္ တို္က္ခိုက္ခံရတာ၊ လက္နက္အလုခံရတာ၊ တရားခံ
ေတြက ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ဒဏ္ရာရေအာင္၊ အသက္ေသတဲ့အထိ တုိက္
ခိုက္တဲ့ အမႈမ်ဳိးေတြလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရဲအဖဲြ႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္
ရည္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။
ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရင္အစိုးရ လက္ထက္က
စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ မွတ္တမ္းေတြအရ မႈခင္းေတြ က်ဆင္းမသြားေသး
ပါဘူး။ ဥေရာပစံအတိုင္း အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး သင္တန္းေတြေပးေနတဲ့
အခ်ိ္ိန္မွာပဲ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆႏၵျပသပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းမႈ၊
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသား
ေတြကို ရိုက္ႏွက္ လူစုခြဲတာ၊ အလုပ္သမားသပိတ္ေတြကို အင္အားသံုး
ၿဖိဳခြင္းတဲ့ ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၆ အတြင္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း
၂၀၀ ေက်ာ္ကို တုိင္ၾကားမႈေတြ အပါအဝင္ ရဲစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ
အရ အေရးယူခဲ့တယ္လုိ႔ ဧရာဝတီတုိင္းေဒႀကီးရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး
ထြန္းမင္းက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။
အမႈျဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့ မမွန္မကန္စစ္ေဆးတာ၊ လာဘ္ေငြ
ေတာင္းတာ၊ လုိင္းေၾကးယူတာ၊ အမႈဆင္ဖမ္းတာ၊ အမႈေတြ မေဖာ္ထုတ္
ႏုိ္င္တာ၊ တရားခံေတြကို ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းတာ၊ အမႈေတြကို ထိန္ခ်န္တာ၊
လူမႈေရးေဖာက္ျပန္တာ၊ အမႈေတြက်န္႔ၾကာေအာင္စစ္ေဆးတာ၊ အမႈျဖစ္
စဥ္နဲ႔ ပုဒ္မ မဆီေလ်ာ္တာ၊ တရားခံအစားထုိးတာ စသျဖင့္ တုိင္ၾကားထား
တဲ့ အမႈေပါင္း ၁၅၇ မႈရွိၿပီး ရဲအရာရွိ ၁၄၉ ဦးနဲ႔ အျခားအဆင့္ ၅၀ ဦးတို႔ကို  
အေရးယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရာထူးကေန အနားယူသြားတဲ့ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းက “ရဲတပ္ဖြဲ႔တစ္
ခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးတယ္ဆုိ
တာ မရွိႏုိ္င္ဘူး။ ရဲတပ္ဖဲြ႔ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္လည္း လို
တယ္၊ ဘ႑ာေငြလည္း လိုတယ္။ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္အား
ထက္သန္စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈလည္း လိုတယ္” လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

