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တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး - Aပုိင္း (၁) 

By ေရာ္နီညိမ္း  စေန, 02 Eၿပီ 2011  

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၅၄) 

ျမန္မာႏုိင္ငံက Aစုိးရသစ္ရဲ႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးU ီးစီးခ်ဳပ္Aျဖစ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေAာင္လိႈင္ ျဖစ္လာခဲ့သလုိ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ Aေမရိကန္Aထူးသံတမန္Aျဖစ္၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက Aာရွ-
ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဒဲရစ္(က္) မစ္ရဲွ(လ္) (Derek Mitchell) 
ကုိ ခန္႔Aပ္လုိက္ပါၿပီ။ ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” က႑မွာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
မင္းေAာင္လိႈင္ရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္စU္Aက်U ္းခ်ဳပ္နဲ႔ Aေမရိကန္-ျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္တို႔ရဲ႕ 
ဆက္ဆံေရးေတြကုိ၊ ဗုိလ္မႉးေဟာင္းU ီးေAာင္လင္းထြဋ္ နဲ႔ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၿပီး၊ 
U ီးေရာ္နီညိမ္းက တင္ဆက္ထားပါတယ္။ 

U ီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးU ီးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတဲ့ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေAာင္လိႈင္ရဲ႕profile (ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္းတေစ့ တေစာင္း) ကို က်ေနာ္တို႔ 
ျပန္ၾကည့္တဲ့Aခါမွာ၊ သူဟာ ရန္ကုန္ဇာတိျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းမွာ 
ႀကီးတယ္။ မီးသတ္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က၊ တုိက္ႀကီးမွာ ေနတယ္လို႔ Aခု profile ပို႔ထားတဲ့ 
တစ္ေယာက္က၊ Aဲဒီေလာက္ထိ Aေသးစိတ္ေရးထားတာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူဟာ 
“Aထက(၁) လသာ” က ေနၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ဆယ္တန္းေAာင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ရန္ကုန္၀ိဇၹာႏွင့္သိပၸံ တကၠသိုလ္မွာ UပေဒAဓိက ဘာသာရပ္နဲ႔၊ တကၠသုိလ္တက္တယ္။ 
တကၠသုိလ္Aရံတပ္ရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ စစ္တကၠသုိလ္Aပတ္စU ္(၁၇)ကိုေခၚတာ ေနာက္ 
က်တဲ့Aတြက္ေၾကာင့္မို႔ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ဆယ္တန္းေAာင္ေပ မယ့္၊ သူဟာ 
Aပတ္စU ္(၁၇)ကေနစၿပီး ေျဖခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ Aပတ္စU ္ (၁၇)နဲ႔လည္း 
ပါမသြားဘူး။ သိပ္မၾကာဘူး၊ စစ္တကၠသိုလ္Aပတ္စU ္(၁၈) ေခၚေတာ့လည္း သူ ၀င္ေျဖတယ္။ 
A ဲဒါလည္း မရဘူး။ ေနာက္ဆံုး UပေဒAဓိက (ဒုတိယႏွစ္) ျဖစ္ေနတဲ့Aခ်ိန္မွာ၊ သူဟာ 
Aသက္မီွေနေသးတဲ့Aတြက္ Aပတ္စU ္(၁၉)နဲ႔ ေျဖတဲ့Aခ်ိန္မွာေတာ့၊ ရသြားတယ္။ 
A ဲဒါကလည္း AဲဒီAခ်ိန္က ကာကြယ္ေရးU ီးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္နဲ႔ 
မဂၤလာဒုံဗိုလ္သင္တန္း Aပတ္စU ္တူ ဂ်ပန္ေခတ္က တက္ခဲ့ဖူးတဲ့၊ ေမာ္ကြန္း၀င္ႀကီးတစ္Uီးရဲ႕ 
လုိက္လံေျပာဆုိ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔၊ Aခုဒီ profile ထဲမွာ ေပးပုိ႔လာသူက 
ေရး ထားတာ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔က Aဲဒီမွာ 



ဘာျမင္ၾကည့္လုိ႔ရလ ဲဆုိတဲ့Aခါက်ေတာ့၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေAာင္လိႈင္ဟာ 
တပ္မေတာ္Aေပၚမွာ တကယ့္ကုိ သံေယာဇU္ႀကီးႀကီးနဲ႔၊ Aဲဒီေလာက္ ခက္ခက္ခဲခဲန႔ဲ 
တပ္မေတာ္Aရာရွိဘ၀ကုိ ရယူထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ဟာ၊ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ 
တပ္မေတာ္Aတြက္ေရာ Aဲဒီ ကမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက္ေရာ၊ သူဟာ 
ေကာင္းရာမြန္ရာကုိ လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵ မရိွႏိုင္ဘူးလား။ ဒါကုိလည္း က်ေနာ္တို႔ Aဲဒီလုိမ်ိဳး 
ဒီဘက္ကေန၊ ျမင္ၾကည့္လုိ႔ မရဘူးလား။ ဗုိလ္မႉးေAာင္လင္းထြဋ္ သူနဲ႔ Aထက္ေAာက္ 
ကပ္ရက္၊ စစ္တကၠသုိလ္မွာ ေနခဲ့ဖူးေတာ့ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ ခင္ဗ်။ 

ဗိုလ္မႉးေAာင္လင္းထြဋ္။    ။ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္တကၠသုိလ္ ေရာက္တဲ့Aခ်ိန္ခါမွာ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေAာင္လိႈင္က ဒုတိယႏွစ္၊ က်ေနာ္တုိ႔က ပထမႏွစ္ ပါ။ က်ေနာ္တို႔ ပထမႏွစ္ 
ျဖစ္စU္တုန္းကေတာ၊့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေAာင္လိႈင္ ကုိ ေတြ႔ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔ေရွ႕က ျဖတ္သြားရင္ေတာ့ လက္ကပ္ရင္ 
ကပ္ျပန္ၿပီ။ လက္A ိပ္ႏႈိက္ရင္ ႏႈိက္ျပန္ၿပီ ဆုိတဲ့ Aမ်ိဳးမ်ိဳးAျပစ္ရွာၿပီး Aင္မတန္လုပ္တဲ့ 
Aတြက္ ေၾကာင့္မို႔၊ က်ေနာ္တို႔ ပထမႏွစ္ေတြ Aေနနဲ႔၊ ဒုတိယႏွစ္ဗုိလ္ေလာင္း မင္းေAာင္လိႈင္ 
Aေပၚမွာေတာ့၊ သူ႔ကုိျမင္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေ၀းေ၀းက ေရွာင္တဲ့AေနAထားမ်ိဳး ရိွပါ တယ္။ 

U ီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္ကဲ့ စစ္စည္းကမ္း Aလြန္တရာ လုိက္နာတယ္။ စည္းကမ္းႀကီးမားတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ တယ္လုိ႔ေရာ တဘက္ကေန ျမင္ ၾကည့္လုိ႔ မရဘူးလား။ 

ဗိုလ္မႉးေAာင္လင္းထြဋ္။    ။ မွန္ပါတယ္၊ Aဲဒီလုိ Aေကာင္းAျမင္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ 
စစ္တကၠသုိလ္ထဲမွာ သူ စစ္စည္းကမ္းေဖာက္လုိ႔ တျခားဗိုလ္ေလာင္းေတြလုိ Aခ်ဳပ္က်တာတုိ႔ 
ဘာတုိ႔ေတာ့၊ မေတြ႔ခဲ့ဘူးပါ ဘူး။ သူ႔မွာ ေကာင္းတဲ့ Aခ်က္ေလးေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ 

U ီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက သူ႔ရဲ႕ေနရာကုိ ဆက္ခံဖို႔ 
ေရြးတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေAာင္ လိႈင္ရဲ႕ Aထက္က စီနီယာေတြ 
Aကုန္လုံးကုိ ရွင္းဖယ္ထုတ္ၿပီးေတာ့မွ၊ သူ႔ကို ဒီေနရာကုိ ေပးခဲ့ရတာလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ 
ျမင္ၾကည့္လုိ႔လည္း ရႏုိင္ ပါတယ္။ သူ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ 
လာတဲ့ Aထိ၊ ဘ၀ျဖစ္စU ္ ဘယ္လုိျဖတ္သန္းခဲ့ပါသလဲ။ 

ဗိုလ္မႉးေAာင္လင္းထြဋ္။    ။ သူတုိ႔ 19th Intake (စစ္တကၠသုိလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း 
Aပတ္စU ္ - ၁၉) ေက်ာင္းဆင္းသြားၿပီးတဲ့Aခါမွာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေAာင္လႈိင္ဟာ တပ္မ(၈၈)က 
တပ္ရင္းတရင္းမွာ တာ၀န္က် ခ့ဲဖူးတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိပါတယ္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကေတာ့ ၁၉၇၉ ေလာက္တုန္းက တပ္မ(၈၈) ဒု-တပ္မမႉး။ 



U ီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္ကဲ့၊ AဲဒီAခ်ိန္မွာ စတုတၳAႀကိမ္ပါတီညီလာခံ ၁၉၈၁မွာ 
က်င္းပတဲ့Aခ်ိန္မွာ၊ ဗုိလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာ တပ္မ(၈၈)ရဲ႕ တပ္မမႉးဆုိတာ ေတြ႔ထားရပါတယ္။ 
(ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစU ္ပါတီေခတ္က ေျချမန္တပ္မမႉးမ်ားလည္း၊ 
ပါတီဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾက ၿပီး၊ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီညီလာခံမ်ားတြင္၊ 
လက္ရိွပါတီဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္မ်ား AပါA၀င္ ညီလာခံတက္ေရာက္ၾကသည့္ ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား Aားလုံးတို႔၏ ကုိယ္ေရးျဖစ္စU္မ်ားကုိ စာAုပ္Aျဖစ္ပံုႏွိပ္ၿပီး၊ ညီလာခံတြင္ 
ျဖန္႔ေ၀ေပးထားသည္။) 

ဗိုလ္မႉးေAာင္လင္းထြဋ္။    ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေAာင္လိႈင္တို႔က ၁၉၇၇ ဒီဇင္ဘာမွာ သူတို႔ 
ေက်ာင္းဆင္းသြားတာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၁၉၇၈၊ ၁၉၇၉၊ ၁၉၈၀ ေလာက္မွာေတာ့ 
ကုိမင္းေAာင္လိႈင္တို႔ Aေနနဲ႔ လုံၿခံဳေရးတပ္စုမႉးလုိ လုိ Aနီးကပ္လိုက္တဲ့ လူလုိလိုနဲ႔ သူတို႔ 
ဒီတပ္မမွာ staff လည္း မဟုတ္၊ က်န္တဲ့ တပ္စုမႉးလည္းမဟုတ္ပဲ၊ ေနခဲ့ထုိင္ခဲ့တဲ့ Aေန 
Aထားမ်ိဳးရိွပါတယ္။ 

U ီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေAာင္လႈိင္ကို တပ္မ(၄၄) တပ္မမႉးAေနနဲ႔ 
ေတြ႔ရၿပီးတဲ့ေနာက္၊ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းA ုပ္ႀကီး၊ နပခ (Aေနာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္-
Aမ္း) တိုင္းမႉး၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ-က်ိဳင္းတ္ုံ တိုင္းမႉးေတြ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ၊ သူဟာ 
ကစထ(၂)(ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးAထူးAဖဲြ႔ - ၂) ရဲ႕ ကစထမႉး ျဖစ္လာတာကုိ 
ေတြ႔ရပါတယ္။ Aဲဒီကေနမွ သူဟာ ညႇိကြပ္ (တပ္မေတာ္ ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမႉး ၾကည္း-ေရ-
ေလ)) ဆုိတဲ့ေနရာကုိ ေရာက္သြားတဲ့ Aခ်ိန္မွာေတာ့၊ သူ႔ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက 
ႏိုင္ငံျခားသြာရင္လည္း ေခၚသြားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ Uပမာ သိရိလကၤာ၊ Aိႏၵိယ၊ 
တရုတ္ေတြကုိ သြားတုန္းက။ ဒါဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းတုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ AစU္ 
Aလာမ်ိဳးလား။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဟာ သူ ထပ္ၿပီးေတာ့ 
Aဆင့္ရာထူး တုိးျမႇင့္ေပးေတာ့မယ့္၊ စစ္ရာထူးႀကီးေတြကုိ ခန္႔မယ္လို႔ သူရည္မွန္းထားတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကုိ၊ Aနီးကပ္ေလ့လာဖုိ႔Aတြက္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားရင္ သူနဲ႔Aတူ ေခၚသြားေလ့ 
ရိွတယ္ဆုိတာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ စာAုပ္စာတမ္းေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာလည္း ဒီထုံးစံကိုပဲ လိုက္သလား။ ဗိုလ္မႉး ဘယ္လုိျမင္ 
ပါသလဲခင္ဗ်။ 

ဗိုလ္မႉးေAာင္လင္းထြဋ္။    ။ ကုိေရာ္နီ သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။ A ိႏၵိယကုိ သြားတုန္းက၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေAာင္(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးU ီးစီး ခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည္ဟု 
သတင္းေျပးေနရာမွ၊ Aနားေပးျခင္းခံခဲ့ရေသာ စစ္ေရးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းျမင့္ေAာင္ - DSA 18) ပါ သြားပါတယ္ ခင္ဗ်။ 



U ီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ A ိႏၵိယကုိသြားတဲ့ ပထမ တေခါက္မွာလား၊ ဒုတိယ တေခါက္မွာလား 
ခင္ဗ်။ 

ဗိုလ္မႉးေA ာင္လင္းထြဋ္။    ။ ဒုတိယ တေခါက္မွာပါ။ မႏွစ္က သြားတုန္း၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေA ာင္ကို ေခၚသြား ပါတယ္။ A ဲဒီA ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ 
ကာကြယ္ေရးU ီးစီးခ်ဳပ္ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင္ေA ာင္ ျဖစ္လာမယ္ မွန္းထား ၾကတာပါ။ 
ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ျပည္သြားတဲ့A ခါက်ေတာ့၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္း ေA ာင္လိႈင္ ပါသြားတယ္။ 

U ီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္ကဲ့၊ A ဲဒီေတာ့ စကားကုိ ျပန္ေကာက္ရရင္၊ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ 
ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ၊ ေခတ္ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရိွတယ္။ 
A ဲဒီလို ပုဂၢိဳလ္ဟာ A ခု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတယ္။ သမၼတတုိ႔ 
ဒုသမၼတတုိ႔ၿပီး ရင္၊ သူဟာ A ာဏာA ရွိဆုံးလို႔ ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ A ဲဒီေတာ့ 
တိုင္းျပည္A တြက္ သူ ဘယ္လိုလုပ္သြားမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသလဲ။ တပ္မေတာ္A တြက္ေရာ 
တုိင္းျပည္ A တြက္ေရာ။ 

ဗိုလ္မႉးေA ာင္လင္းထြဋ္။    ။ ကုိမင္းေA ာင္လိႈင္ စကားတခြန္းကုိ က်ေနာ္ 
သြားသတိရမိပါတယ္။ သူ ကစထမႉး ဘ၀တုန္းက “၀” နယ္ေျမကုိ သြားတဲ့A ခါမွာ၊ 
A ဓိကကေတာ့ဗ်ာ border guard (နယ္ျခားေစာင့္ တပ္) ကိစၥရယ္၊ ဘိန္းစိုက္တဲ့ ကိစၥရယ္နဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး သူ ေျပာခဲ့တဲ့စကား တခြန္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ A ေမရိကန္ကသာ A ကူA ညီေပးမယ္။ 
ငါတုိ႔နဲ႔ A ေမရိကန္နဲ႔သာ A ဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ မင္းတို႔ကုိ ခ်မယ္ဆုိတဲ့ သူ ႀကိမ္း၀ါးခဲ့တဲ့ 
A ေနA ထားမ်ိဳးပါ။ A ဲဒီA ခ်ိန္တုန္းက သူေျပာခဲ့တာကုိ က်ေနာ္ မွတ္မိလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ 
သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကလည္း၊ ငယ္စU ္ကတည္းက တပ္မ(၈၈)ဆုိတာ 
တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ တိုက္လာခဲ့တာ ဆုိေတာ့၊ 
တရုတ္ကုိေတာ့ သူက လုိလုိလားလားနဲ႔ ေပါင္းခ်င္သင္း ခ်င္တဲ့ A ေနA ထားမ်ိဳးမရိွဘူး၊ 
ဆုိတာေတာ့ ရွင္းပါတယ္ ခင္ဗ်။ 

U ီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေလ့လာခဲ့တဲ့ 
တေလွ်ာက္လုံးမွာလည္းပဲ၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစU္ပါတီေခတ္မွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ 
က်င့္သံုးတယ္ ဆုိတာေတာင္မွ ပဲ၊ A ေနာက္ႏိုင္ငံေတြကုိပဲ A ထင္ႀကီးတယ္၊ 
A ေနာက္A ုပ္စုႏုိင္ငံ ေတြကုိပဲ လုိလားတာကုိ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရ တယ္။ UပမာA ားျဖင့္ ဂ်ာမန္ 
Fritz Warner (၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စၿပီး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းစက္ရံု -ကပစ-
မ်ားA တြက္ လုိA ပ္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီ) ကုမၸဏီနဲ႔ပဲ၊ 
စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ 
စစ္သင္တန္းေတြ တက္ဖို႔၊ ႏုိင္ငံျခားကုိ ပို႔တဲ့A ခါမွာလည္း ၁၉၈၈ မတိုင္ခင္ကဆုိရင္၊ 



A ေရွ႕A ုပ္စုႏိုင္ငံေတြနဲ႔ A ခု ေနာက္ပိုင္းပုိ႔တဲ့ တရုတ္လို ႏုိင္ငံ မ်ိဳးေတြဆီကုိ၊ ပုိ႔တာ မေတြ႔ခဲ့ပဲ၊ 
A ေမရိကားတုိ႔ ၿဗိတိန္ တုိ႔ကိုပဲ ပုိ႔တာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ A ဲဒီေတာ့ ဘာပ ဲေျပာေျပာ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ A ဆက္ဆက္ဟာ A ေနာက္ကုိပဲ လုိလားတယ္။ A ေနာက္A ုပ္စုနဲ႔ပ ဲ
ေျပလည္ခ်င္ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊလည္းပဲ ဒီသေဘာရွိတယ္။ A ႀကိမ္ႀကိမ္ 
ႀကိဳးစားေနတယ္၊ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ဆုိ တာ၊ ဗုိလ္မႉးတုိ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ A င္တာဗ်ဴးေတြမွာ 
ေျပာျပခဲ့တာပဲ။ A ဲဒီေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေA ာင္လိႈင္ လည္း ဒီသေဘာပဲရိွတယ္လုိ႔၊ A ခု 
ဗိုလ္မႉးက ျမင္တယ္ ဆုိေတာ့၊ A ေနာက္A ုပ္စုကေရာ သူ႔A ေပၚမွာ ဘယ္လို ျမင္မလဲ။ 
ဗိုလ္မႉးက A ေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ သံတမန္A ျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးတဲ့A တြက္ ဘယ္လိုျမင္ပါ သလဲ။ 
A ခုဆိုရင္ ဒီမွာ ဒီက DEA (Drug Enforcement Administration – 
A ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေA ာက္ ခံ၊ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမဖဲြ႔) A ဖြဲ႔ေတြေတာင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကို နဲ႔ေတာင္မ ွတခ်ိဳ႕ 
သြားေတြ႔ၿပီး စကားေျပာၿပီးၿပီဆုိတဲ့၊ သတင္းေတြ လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားရပါတယ္။ 
(ျမန္မာႏုိင္ငံက) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ DEA နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ A တြက္ေၾကာင့္မို႔လုိ႔။ 
A ဲဒီေတာ့ ဆက္ဆံ ကူးလူးမႈ ေတာ့ ရွိေနတယ္။ A ဲဒီA ခါက်ေတာ့ A ေမရိကန္တပ္မေတာ္က 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေA ာင္လိႈင္A ေပၚမွာ ဘယ္လို သေဘာထားမယ္၊ ဘယ္လုိ ေမွ်ာ္လင့္မယ္လို႔၊ 
ဗိုလ္မႉးA ေနနဲ႔ ျမင္ပါသလဲခင္ဗ်။ 

ဗိုလ္မႉးေA ာင္လင္းထြဋ္။    ။ က်ေနာ့A ျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ ခုနက ကုိေရာ္နီေျပာသလုိပဲ၊ 
က်ေနာ္တုိ႔ ရိွစU ္ တုန္းကေရာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ A ရင့္A ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေA းတုိ႔ 
ကုိယ္တုိင္ကိုက၊ A ေမရိကန္နဲ႔ A ေနာက္ A ုပ္စုကုိပဲ ေလးစားပါတယ္။ 
A ထင္လည္းႀကီးပါတယ္။ စစ္ပစၥည္း၊ စစ္၀တ္ ၊ ေနာက္ဆံုးဗ်ာ A သုံးA ေဆာင္ ပစၥည္းကA စ 
Made in USA ဆိုတဲ့ ဟာမ်ိဳးကုိမွ သေဘာက်တဲ့လူပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေA ာင္လိႈင္A ေနနဲ႔ 

ေျပာ ရရင္လည္း၊ A ဲဒီလုိ လူေတြထဲမွာ ပါပါ တယ္ခင္ဗ်။ A ဲဒီေတာ့ 
A ေမရိကန္A စုိးရA ေနနဲ႔ကလည္း၊ က်ေနာ္ တုိ႔ စစ္တပ္ထဲမွာ ရိွစU္ကတည္းကုိက က်ေနာ္တို႔ 
စစ္တပ္A ေပၚမွာ၊ စစ္သားနဲ႔ (ႏိုင္ငံကိုA ုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ) စစ္A ုပ္စုနဲ႔ ဆုိတာကုိ 
ခြဲၿပီးေတာ့ျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္တိုင္လည္း A ေမရိကားမွာ သင္တန္းတက္ခဲ့ဖူး တဲ့ 
A ခါက်ေတာ့၊ ဒါကုိ သိတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဒီဘက္A စိုးရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊတုိ႔ 
A ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့A ခါက်ေတာ့၊ ဒီ A ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကသာ၊ မတရားမႈေတြ 
မသမာမႈေတြ လုပ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ၊ A ေမရိ ကန္A စိုးရA ေနနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ 
စစ္တပ္A ေပၚမွာ သိမ္းက်ံဳးၿပီးေတာ့ A ေမရိကန္ A စုိးရA ေန နဲ႔ A ေကာင္းမျမင္တဲ့ 
A ေနA ထားမ်ိဳးေတာ့ မရိွပါဘူး။ 



Uီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္ကဲ့ A ခုက်ေနာ္တို႔ ဒီA ေမရိကန္ စစ္တပ္ကို 
ျပန္ၾကည့္လုိက္တဲ့A ခါမွာ သူတုိ႔ဟာ၊ ဘယ္တိုင္းျပည္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ရုတ္တ ရက္ 
A ဆင္မေျပေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားရင္၊ ႏုိင္ငံေရးA ရ A ဆက္A သြယ္ ျဖတ္ေတာက္ေပမယ့္ 
စစ္ေရးစစ္ရာကုိေတာ့ ဆက္ၿပီး ဆက္ဆံေရးထား ရွိတာကုိ၊ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ 
Uပမာဆုိရင္ A င္ဒိုနီးရွား၊ သမၼတ ဆူကာႏုိ (Sukano) လက္ထက္မွာ၊ 
လက္၀ဲယိမ္းသြားတဲ့A တြက္ ေၾကာင့္မို႔ A ေမရိကန္နဲ႔A င္ဒိုနီးရွား A ဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္၊ 
တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုရဲ႕ ဆက္ဆံမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈကိုေတာ့ ဆက္ၿပီး ထားရိွခဲ့တဲ့ A တြက္ေၾကာင့္၊ 
A ေမရိကန္A ေနနဲ႔ေရာ A င္ဒိုနီးရွားA ေနနဲ႔ပါ A က်ိဳးမယုတ္ခဲ့ဘူး ဆုိ တာ က်ေနာ္တုိ႔ 
သြားေတြ႔ရပါတယ္။ ထုိနည္းလည္း ေကာင္းပဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔က်ေတာ့၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ A ေမရိ 
ကန္ဘက္က လုံး၀ကုိ ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာေပါ့ေနာ္။ ဗိုလ္မႉးတုိ႔ A သိဆံုးပဲ။ ဗုိလ္မႉးတုိ႔က 
၁၉၈၈ခုႏွစ္မတုိင္ ခင္မွာ A ေမရိကန္A စီA စU္နဲ႔ A ေမရိကားမွာလာၿပီး သင္တန္း 
တက္ခဲ့ဖူးတဲ့ လူေတြ၊ A ခု ျပင္သစ္ကို ေရာက္ ေနတဲ့ သံA မတ္ႀကီး 
ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္စြာမင္းတုိ႔ ဆုိရင္လည္း၊ ဒီမွာ လာၿပီး သင္တန္းတက္သြားတာ ပဲ။ A ဲဒီေတာ့ 
ဒါေတြကုိၾကည့္ျခင္းA ားျဖင့္ ျမန္မာဘက္ကေတာ့ A ဆက္A ဆံ မျဖတ္လိုဘူး။ ဒီဘက္က 
ျဖတ္လိုက္တာကုိ မွားတယ္လို႔၊ A ေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား 
ေထာက္ျပၾကတယ္။ A ထူးသျဖင့္ A ခုA နားယူေတာ့မယ့္ 
(A ေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳ) ဒီမိုကရက္ 
A ထက္လႊတ္ေတာ္A မတ္ ဂ်င္၀က္(ဘ္) (Democratic Senator Jim Webb of Virginia 
State) လုိ လူမ်ိဳး။ သူကိုယ္တိုင္က စစ္သားျဖစ္ခဲ့တဲ့ A ခါက်ေတာ့၊ ဘာပဲေျပာေျပာ 
စစ္တပ္ဆက္ဆံေရးကုိေတာ့ ျပန္ၿပီး ထားခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ဟာမ်ိဳးကို၊ သူက မၾကခဏ၊ ေရွ႕မွာ 
ေရာ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္မွာေရာ၊ ေျပာေလ့ရွိ တယ္။ စစ္တပ္ဆက္ဆံေရးဟာ၊ 
ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ၊ ဆက္ၿပီး ထားရိွရမယ့္ A ေနA ထားမ်ိဳးကုိ၊ လုိလား တယ္ ဆုိတာ၊ A ခုမွ 
A ေမရိကန္က သေဘာေပါက္သြားသလား။ A ခုမွ ျပန္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ လူပ်ိဳလွည့္ ေန 
သလား။ A ခုမွ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်U္း ကပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသလား။ A ဲဒီလို A ခ်ိန္A ခါမ်ိဳးမွာ၊ A ခု 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေA ာင္လိႈင္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတယ္။ 

ဗိုလ္မႉးေA ာင္လင္းထြဋ္။    ။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းေပါ့ေလ၊ လုံး၀ျပတ္သြားတာ မွန္ေပမယ့္ 
တစိပ္တပုိင္းေတာ့လည္း က်ေနာ္တုိ႔ A ဆက္A သြယ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ တခုပ ဲရွိပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔က A ဲဒီA ခ်ိန္တုန္းက ဘာသြား A ခက္A ခဲရိွသလဲ ဆုိေတာ့၊ 1990 Election 
(ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ 
ေရြးေကာက္ပဲြ) မွာ၊ စစ္တပ္ကေနၿပီး A ာဏာလႊဲမေပးတဲ့ A ေပၚမွာ၊ ဒီက 
A ေမရိကန္ႏိုငငံ္ေရးသမားေတြနဲ႔၊ A ေမရိကန္စစ္တပ္ ၾကားမွာ A မ်ားႀကီး ျပႆနာ 
ျဖစ္သြားပါတယ္။ 



Uီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္ကဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးဆုိတဲ့လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုေလးပ ဲ
ခ်န္ထားခဲ့ၿပီးေတာ့၊  က်န္တာA ားလုံး A ဆက္ျဖတ္ ပစ္ လုိက္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ A ဲဒီေတာ့ မူးယစ္ေဆး ၀ါးႏွိမ္နင္းေရးလမ္းေၾကာင္းေလးနဲ႔ေရာ 
တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုရဲ႕ ဆက္ဆံေရး တဲတဲေလး က်န္ေနေသးရဲ႕လား ခင္ဗ်။ 

ဗိုလ္မႉးေA ာင္လင္းထြဋ္။    ။ A ဲဒီတုန္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးႏိွမ္နင္းေရး လမ္းေၾကာင္းကေတာ့၊ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေလာက္ ကတည္းက စၿပီးေတာ့မွ၊ A ေမရိကန္ A မ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ 
(NSC – National Security Council) A ဖြဲ႔နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ Opium Yield Survey 
(ဘိန္းA ထြက္ ႏႈန္း ေလ့လာတုိင္းတာေရး) ကုိ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ A ထိ၊ ဒီပဲယင္း (A ေရးA ခင္း) 
မတုိင္ခင္A ထိ A ဆက္A ဆံ ရိွခဲ့ပါတယ္။ 

Uီးေရာ္နီညိမ္း။     ။ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ A ေမရိကန္- 
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး - ဒုတိယပုိင္း” ကုိေတာ့၊ ေနာက္ သီတင္းပတ္၊ စေနေန႔ 
မနက္ခင္းနဲ႔ ညေနခင္းေတြမွာ တင္ ဆက္ေပးသြားပါမယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ နားဆင္ၾကပါ။ က်ေနာ္ 
ေရာ္နီညိမ္းပါ။ 

 


