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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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“ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ကို
သင္ခန္းစာယူမလား”

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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“ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္ကို
သင္ခန္းစာယူမလား” (ေနသြင္ညိဏ္း)
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အစိုးရႏွစ္မ်ဳိး
ျဖစ္ေနတယ္လို႔  တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကေန သံတမန္ေတြအထိ
ေျပာေနၾကတာ ရွိပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီကို
ေအာင္ျမင္စြာ ကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့  ႏုိင္ငံေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ  လက္ရွိ ၾကံဳ
ေနရတဲ့ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အၾကပ္အတည္းကို တနည္း
နည္းနဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒသတြင္း နိုင္ငံေတြထဲမွာ  အင္ဒိုနီး
ရွားႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာျပည္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့ရွိတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား
ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားသမုိင္းမွာ သမုိင္းေၾကာင္းအရ တူညီ
ခ်က္ေတြ ရွိသင့္သေလာက္ ရွိပါတယ္။ ကိုလိုနီဘ၀ကေန ၁၉၄၈ နဲ႔ ၁၉၅၀
တို႔မွာ ေရွ႕ ဆင့္ေနာက္ဆင့္ လြတ္လပ္ေရးရလာျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးအၿပီး
ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ ခဏသာခံၿပီး တစ္ပါတီစနစ္ဆီကို ကူးေျပာင္း
သြားျခင္း၊ စစ္တပ္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈသမုိင္းေနာက္ခံနဲ႔  စိတ္ေနစိတ္ထား စသ
ျဖင့္ တူေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ
တခ်ိန္က အင္ဒိုနီးရွားနမူနာအတုိင္း ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ
ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ စစ္တပ္အမတ္ေတြကို ၀င္ထုိင္ေစပါတယ္။
စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ
မၾကာခင္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခမ္း
အနားမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္
လႈိင္က တပ္မေတာ္ဟာ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ခဲ့သလုိ၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း
ကေန မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆက္လက္ ေလၽွာက္လွမ္းနိုင္ဖို႔ ထိန္း
သိမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ျပည္သူေတြ
လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္း
ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေလၽွာက္လွမ္းနိုင္ဖို႔
တပ္မေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ  တည္ေဆာက္မႈ၊  စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈေတြကို နိုင္ငံ
ေတာ္တာဝန္ကို စတင္ယူခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ
ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။” လို႔ ဆုိပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲနိုင္ဖို႔
အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးကို က်င္းပေပးခဲ့တာ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရး
ဆြဲခဲ့တာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစဖုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခရုိင္
အေျခခံ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို  အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံျဖစ္
လာေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တာ၊ အဆင့္ (၇) ဆင့္ပါတဲ့  ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပ
ေျမပံုအတုိင္း ေနာက္ဆုံး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းေပးၿပီး အာဏာ
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာေတြကို  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဂုဏ္ယူစြာ
ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။
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စစ္တပ္ အဆုတ္၊ ဒီမုိကေရစီ အတက္
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေမလမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူဟာတို
ေခါင္းေဆာင္တဲ့ New Order အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားတာကို ဒီမုိကေရစီ
လမ္းစအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။  ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာေအာင္ အာဏာ
ရွင္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမုိကေရစီ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လည္
ထူေထာင္ဖို႔ လမ္းပြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ပိုၿပီး အေရးႀကီးတာက   စစ္တပ္ဟာ
လူထုဆႏၵအတုိင္း ႏုိင္ငံေရးမွာ နယ္ကြ်ံေနတာကိုလည္း သိသိသာသာ
ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီမုိကေရစီခရီး ေျဖာင့္ျဖဴးခဲ့တယ္လို႔ ဆုိႏိုင္
ပါတယ္။   
အေရးအႀကီးဆံုးက စစ္တပ္အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီ
တဲ့ တပ္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မယ့္အေၾကာင္း တရား၀င္
ေၾကညာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ (ဆူဟာတို၏ အာဏာသစ္အစိုးရ
ျပဳတ္က်အၿပီး ၄လအၾကာမွာ) မွာပဲ စစ္တပ္ရဲ ့ ပါရာဒိုင္းအသစ္ (Paradigma Baru) - တပ္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ ထြက္ေပၚလာ
ပါတယ္။ စစ္တပ္ကို ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ျခင္း (redifinisi/ redefine)
- ေနရာျပန္ခ်ျခင္း (reposisi/ reposition) – (reactualise/ reaktualisasi)  စတဲ့ အဓိက အခ်က္သံုးခ်က္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္သစ္နဲ႔
သဟဇာတျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေရး ႀကိဳး
ပမ္းလာခဲ့ပါတယ္။  
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ဟာ
လႊတ္ေတာ္တြင္းက
စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
အေရအတြက္ကို
ေလွ်ာ့ခ်၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္မက်န္
လႊတ္ေတာ္ကေန ထြက္သြားဖို႔  သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။
စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစ
အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ရဲ႕ သိသာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အင္
ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိး ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူ Rizal Sukma က Civil-Military Relations in Post-Authoritarian Indonesia စာတမ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
“စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို သီးျခားစီ ခြဲထုတ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အ
ဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ နဂိုက စစ္တပ္ကရယူထားသည့္ လူမွဳေရး၊
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ရာထူးေနရာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ လူမႈေရး
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရာရံုးကို  ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာရံုးႏွင့္  အစားထိုး
ခဲ့သည္။ စစ္တပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ  အရာရွိမ်ား အရပ္ဘက္
ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ စနစ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္း
ပစ္ခဲ့သည္။ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ထမ္းေနသူမ်ားၾကားမွ
စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ထုိက္သူ အရည္အခ်င္းကို  သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊  တခ်ဳိ႕ကို
တပ္မွ ပင္စင္ေစာေပးျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ကို ေရွ႕တန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား
တြင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို  ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။  ႏုိင္ငံေရး
တြင္ စစ္တပ္က နိစၥဓူ၀ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈကိုလည္း အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။
စစ္တပ္ႏွင့္ ဂိုကာ (Golkar) ပါတီတို႔ၾကားက ဆက္ဆံေရးကို ကြင္းဆက္
ျဖတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ ကင္းကင္းေနခဲ့သည္။”
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ဒါ့အျပင္ ပါလီမန္တြင္းက စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနရာ
ေပးထားသည့္ စနစ္ကိုလည္း မူလက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထား ဖ်က္
သိမ္းေပးေရးမွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာပင္ အၿပီးတုိင္ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ စစ္တပ္က
လိုက္ေလွ်ာခဲ့တယ္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အိပ္မက္မမက္ခဲ့ၾကတဲ့
အရပ္ဘက္မွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ စစ္အရာရွိမဟုတ္တဲ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔
ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။
ဆင္ေျခမေပးတဲ့စစ္တပ္
လူတုိင္းသိတဲ့ကိစၥက ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမွာ ေလွနံဓား
ထစ္ပံုေသနည္း (one-size-fits-all solution) ဆိုတာ မရွိဘူးပါဘူး။ အင္ဒို
နီးရွားနဲ႔ ျမန္မာတုိ႔ၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနခ်င္း တစ္ထပ္တည္း မတူ
ႏိုင္သလုိ၊ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကားမွာလည္း ျခားနားခ်က္
ေတြရွိတာ အမွန္ပါပဲ။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ၾကံဳေနရတဲ့ စိန္ေခၚ
ခ်က္ေတြကလည္း မတူနိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိ
ၾကံဳေနရတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး
ျပႆနာေတြကို အင္ဒိုနီးရွားက အလိုအေလွ်ာက္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့တာ  
ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈအေၾကာင္းေျပာရရင္ အင္ဒိုနီးရွား အသြင္
ကူးေျပာင္းေရးကာလ   (၁၉၉၈-၂၀၀၄)  အတြင္း   သမၼတ (၄) ေယာက္
ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း (၁၂) ရာခုိင္ႏႈန္းက်ံဳ႕သြား
ခဲ့တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားကေန အေရွ႕တီေမာ  ခြဲထြက္သြားခဲ့တယ္။  အားေခ်း
ခြဲထြက္ေရး၊ ပါပူ၀ါေဒသ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆုိမႈ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္
ခဲ့ရတယ္။ ဘာလီဗံုးကြဲမႈျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြကို ေထာက္ျပၿပီး အင္ဒိုနီးရွား
စစ္တပ္က ဆင္ေျခမေပးခဲ့သလို၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဖြဲ႔စည္းပံု
ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လမ္းမလြဲခဲ့ပါဘူး။ စစ္တပ္ကိုယ္တုိင္က
ဒီျပႆနာအားလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္း၊ ဒီမုိကေရစီစိတ္ဓာတ္အခံနဲ႔သာ
အေျဖရွာခဲ့တယ္လုိ႔ သမၼတေဟာင္း ဆူစီလိုဘမ္ဘန္းယူဒိုယိုႏုိက ေျပာဆို
ပါတယ္။
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္
ဆိုခဲ့တဲ့အတုုိင္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳေတြအရ
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီကိုေျပာင္းလဲတဲ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ဟာ
စစ္တပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္မႈကို ရုပ္သိမ္းတဲ့အဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားေတြကို ေဖာေဖာသီသီ
ေျပာသြားတဲ့ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲဟာ စစ္တပ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဘယ္အခ်ိန္
လမ္းခြဲမလဲ၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ တပ္တြင္းျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးကို ဘယ္လို ေဖာ္ေဆာင္မလဲ ဆုိတာေတြကို အရိပ္အႁမြက္
ေတာင္ မေျပာသြားခဲ့ပါဘူး။
အင္ဒိုနီးရွား ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး စတင္ခဲ့တဲ့
အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာပဲ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ကို  နိဂံုး
ခ်ဳပ္ႏုိင္လုိက္ၿပီး ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ တစ္ရပ္တည္းကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္
ဖုိ႔ ေဘာင္ကန္႔ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ
ဟာ ၆ ႏွစ္ထဲကို ေရာက္လာေပမယ့္ စစ္္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔   သိသာတဲ့
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ကတိက၀တ္ေတြ မေတြ႔ရတာဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုက
ေရစီ ေရွ႕ ခရီးအတြက္ သတင္းဆုိးလို႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

