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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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“ဖဲြ႕စည္းပံုထဲက ကာလံုရဲ႕အခန္းက႑”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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“ဖြဲ႕စည္းပံုထဲက ကာလံုရဲ႕အခန္းက႑”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြအမ်ားစုုမွာ တပ္မေတာ္ေတြကုိ အဓိကအားျဖင့္
ႏုုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဦးတည္ဖြဲ႕စည္းၾကၿပီး ႏုုိင္ငံေရးနဲ႔ ခပ္လွမ္း
လွမ္းေနၾကေလ့ရွိကာ အရပ္သား အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ တပ္မေတာ္ကုိ
ထားရွိေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာေတာ့ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္အစုုိးရလက္
ထက္ထဲကေန လြတ္လပ္ေရးတုုိက္ယူဖုိ႔  ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့
တပ္မေတာ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ခ်ိန္ကစလုုိ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့
အခန္းက႑ကေန ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္ လြတ္လပ္
ေရးရၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ႏုုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာမို႔
တပ္မေတာ္ဟာ ႏုုိင္ငံေရးမွာ  အေရးႀကီးတဲ့  ေနရာကေန ပါ၀င္ခဲ့ရပါတယ္။
၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္အထိ စစ္တပ္ဟာ ပုုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႏုုိင္ငံေတာ္အာ
ဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အာဏာလႊဲ
ေျပာင္းခ်ိန္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ကုိ အထူးအခြင့္အေရးေပးလုုိ႔ ႏုုိင္ငံေရးမွာ
ဆက္လက္ ပါ၀င္လာပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူထားၿပီး ႏုုိင္ငံရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့
ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကိုလည္း တပ္မ
ေတာ္ကပဲ  ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး ရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသား ကာ
ကြယ္ေရးနဲ႔  လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီ  (ကာ/လုုံ)  မွာလည္း  တပ္မေတာ္ဘက္က
၆ ဦး ပါ၀င္တာမို႔ ဖြဲ႕စည္းပုုံမွာလည္း ကာလုုံရဲ႕ အခန္းက႑က အထူးအေရး
ပါလွပါတယ္။
ကာလုုံဆုိသည္မွာ
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၅ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပုုဒ္မ
၂၀၁ မွာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ဆိုတာ
ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ
တစ္ရပ္ရပ္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေပးအပ္လာသည့္ တာ၀န္မ်ားကုုိ ထမ္း
ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔
လုၿုံ ခဳံေရး ေကာင္စက
ီ ုိ သမၼတ၊  ဒတ
ု ယ
ိ သမၼတ ၂ ဦး၊ ျပည္သ႕ူ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊   တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊   ဒုတိယ
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊  ႏုုိင္ငံျခားေရးဝန္
ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦးနဲ႔
ဖြဲ႕စည္းရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
ကာလုုံကုိ သရုုပ္သ႑န္ခြဲျခင္း
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီကုိ သရုုပ္သ႑န္
ခြဲၾကည့္ရင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး ပါ၀င္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္က တင္ေျမႇာက္တဲ့
ဒုုတိယသမၼတတစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုုတပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ
၀န္ႀကီး စုုစုေပါင္း ၆ ဦး ပါ၀င္ပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦးမွာ တပ္မေတာ္ဘက္
က ၆ ဦး ပါ၀င္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကာလုုံမွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရင္ တပ္မေတာ္
ဘက္က မဲ ၆ မဲမုိ႔ အသာရမယ္ဆုိတဲ့ ေျပာဆိုသုံးသပ္ခ်က္ေတြ ႏုုိင္ငံေရး
အသုုိင္းအ၀ုုိင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။
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ကာလုုံရဲ႕ အေရးေပၚကာလဆုုိင္ရာ လုုပ္ပုိင္ခြင့္
ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ  ႏုုိင္ငံေတာ္ရဲ႕  အေရးႀကီးတဲ့  လုပ္ငန္းစဥ္
ေတြကုိ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔
လုုပ္ႏုိင္တယ္လို႔  အေျခခံဥပေဒမွာ  ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။  အေရးႀကီးဆံုးက
ေတာ့ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ကာလုုံနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီး ႏုုိင္ငံတစ္ခုလုံးမွာျဖစ္ေစ၊
ျပည္နယ္/ တုုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုမွာျဖစ္ေစ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ
လို႔ ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုုတ္ျပန္ရင္ေတာ့
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမယ္လို႔
ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ကာလုုံဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရးေပၚ အေျခအေနနဲ႔   စစ္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း သမၼတက  အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကညာဖို႔နဲ႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးေၾကညာဖို႔ ဆႏၵရွိဖို႔လိုၿပီး ကာလုုံမွာ သမၼတရဲ႕လုုပ္ပုိင္ခြင့္က အခရာ
ျဖစ္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႔ထားေရးနဲ႔ ကာလုုံ
ေနာက္အေရးႀကီးတာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကာလုုံရဲ႕လုုပ္ပုိင္ခြင့္က တပ္
မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္  ခန္႔ထားေရးပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈  အေျခခံ
ဥပေဒ အခန္း ၇   ပုုဒ္မ ၃၄၂ မွာ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ အမ်ဳိးသား
ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ အဆိုျပဳ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္  ခန္႔အပ္   တာ၀န္ေပးရမယ္လုိ႔  ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးဟာ အေရးႀကီးၿပီး တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ ခန္႔ထားဖို႔မွာလည္း ကာလုုံ ေထာက္ခံခ်က္
လိုအပ္ျပန္တာမို႔ ကာလုုံဟာ ပုုိအေရးႀကီးတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါေပ
မယ့္ ဘယ္လုိ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ေရြး
ခ်ယ္မလဲ၊ ဘယ္လုိ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိရမလဲ ဆုိတာေတြ
ကေတာ့ အေသးစိတ္ မျပ႒ာန္းထားတာမုုိ႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနတာ
ကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
ဒါ့အျပင္  ကာလုုံရဲ႕ အျခားေသာ အေရးႀကီးတဲ့ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ ေတြနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ ဥပေဒတစ္ရပ္မွ မရွိေသးတာမို႔ ကာလုုံဟာ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံ
ဥပေဒထဲမွာသာရွိၿပီး ျပင္ပမွာ အသက္၀င္ျခင္းမရွိေသးသလို ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။
NLD အစုုိးရသစ္လက္ထက္ ကာလုုံ
NLD အစုုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ကာလုုံကုိ   ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ
၃၀ ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။
   ဦးထင္ေက်ာ္ (နိုင္ငံေတာ္သမၼတ)
   ဦးျမင့္ေဆြ (ဒုတိယသမၼတ)
   ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (ဒုတိယသမၼတ)
   ဦးဝင္းျမင့္ (ဥကၠဌ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)
   မန္းဝင္းခိုင္သန္း (ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္)
   ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)
   ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း (ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)
   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ နုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန)
   ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ (ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး
   ဝန္ႀကီးဌာန)
   ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း (ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး
   ဝန္ႀကီးဌာန)
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   ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ (ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ
   ဝန္ႀကီးဌာန)
သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရ လက္ထက္မွာ ကာလံု အစည္း
အေ၀းေတြကုိ အႀကိမ္ ၂၀၀ ခန္႔ က်င္းပခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ အစည္းအေ၀း
၃ ႀကိမ္ ေခၚယူခဲ့တာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ NLD အစုုိးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့
ကာလုုံအစည္းအေ၀း တစ္ႀကိမ္မွ မက်င္းပခဲ့ဘဲ ကာလုုံ အစည္းအေ၀း
က်င္းပဖို႔က အစုုိးရရဲ႕ လုုပ္ပုိင္ခြင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ၾသဂုုတ္လ
၂၉  ရက္ေန႔ ရခိုင္အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာ
ဆုုိ သြားခဲ့ပါတယ္။
ကာလုုံတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၆ ဦး ပါ၀င္သည့္အတြက္ တပ္မ
ေတာ္က လုုပ္ခ်င္ရာလုုပ္မယ္ဆုိေသာ အျမင္မ်ားရွိေနၿပီး ယင္းအျမင္မ်ားမွာ
မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ သမၼတ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ကသာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မ
ေတာ္က ၾသဂုုတ္လ ၂၉  ရက္ေန႔က ရွင္းလင္းေျပာဆိုပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါ
အ၀င္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီေတြဘက္ကေတာ့ ရခိုင္အေရးကိစၥအတြက္ ကာလုုံ
ျမန္ျမန္ေခၚယူေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိမႈေတြကလည္း ဆက္တုိက္ဆုိသလုုိ ျမင့္
တက္ လာေနပါတယ္။
NLD  အစုုိးရက  အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔  လုုံၿခဳံေရး အႀကံေပး
အရာရွိ ဦးေသာင္းထြန္းကိုခန္႔ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာမို႔ ဒီလို ေဆာင္ရြက္
ျခင္းက ကာလုုံကုိ ေဘးဖယ္ထားတယ္ဆုိတဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြလည္း
ရွိေနပါတယ္။
မရွင္းလင္းေသာ ကာလုုံ
လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥေပဒမွာ
ကာလုုံအခန္းက႑ ပါ၀င္ေပမယ့္လည္း  လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းေတြကို အေသး
စိတ္ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒမရွိေသးတာေၾကာင့္  ကာလုုံဟာ  အသက္မ၀င္သလို
ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ကာလုုံ မလိုအပ္ဘူးဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္
သုုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တုုိင္းျပည္ အေရးေပၚ
အေျခအေနႀကဳံလာရင္၊  တပ္ခ်ဳပ္အသစ္ခန္႔အပ္ခ်ိန္၊  တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ
စစ္ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကာလုုံဟာ မရွိမျဖစ္ လုုိအပ္ေပမယ့္
လည္း အရပ္သားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာျဖစ္မယ့္ ကာလုုံ ျဖစ္လာဖုုိ႔ကေတာ့
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ႏုိင္သမွ် ကာလပတ္လုံး ျဖစ္ႏုိင္
မယ့္ လမ္းမျမင္ေသးပါဘူး။

