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By ေရာ္နီညိမ္း  စေန, 02 ဧၿပီ 2011  

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၅၄) 

ျမန္မာႏုိင္ငံက အစိုးရသစ္ရဲ႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ျဖစ္လာခဲ့သလုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္အထူးသံတမန္အျဖစ္၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အာရွ-
ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဒဲရစ္(က္) မစ္ရဲွ(လ္) (Derek Mitchell) 
ကုိ ခန္႔အပ္လုိက္ပါၿပီ။ ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” က႑မွာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္န႔ဲ အေမရိကန္-ျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္တုိ႔ရဲ႕ 
ဆက္ဆံေရးေတြကုိ၊ ဗုိလ္မႉးေဟာင္းဦးေအာင္လင္းထြဋ္ န႔ဲ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၿပီး၊ 
ဦးေရာ္နီညိမ္းက တင္ဆက္ထားပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတဲ့ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕profile (ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္းတေစ့ တေစာင္း) ကုိ က်ေနာ္တို႔ 
ျပန္ၾကည့္တ့ဲအခါမွာ၊ သူဟာ ရန္ကုန္ဇာတိျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းမွာ 
ႀကီးတယ္။ မီးသတ္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္က၊ တုိက္ႀကီးမွာ ေနတယ္လုိ႔ အခု profile ပို႔ထားတ့ဲ 
တစ္ေယာက္က၊ အဲဒီေလာက္ထိ အေသးစိတ္ေရးထားတာ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူဟာ 
“အထက(၁) လသာ” က ေနၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ဆယ္တန္းေအာင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ရန္ကုန္၀ိဇၹာႏွင့္သိပၸံ တကၠသိုလ္မွာ ဥပေဒအဓိက ဘာသာရပ္န႔ဲ၊ တကၠသုိလ္တက္တယ္။ 
တကၠသုိလ္အရံတပ္ရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ စစ္တကၠသုိလ္အပတ္စဥ္(၁၇)ကုိေခၚတာ ေနာက္ 
က်တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ဆယ္တန္းေအာင္ေပ မယ့္၊ သူဟာ 
အပတ္စဥ္(၁၇)ကေနစၿပီး ေျဖခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ အပတ္စဥ္ (၁၇)နဲ႔လည္း 
ပါမသြားဘူး။ သိပ္မၾကာဘူး၊ စစ္တကၠသုိလ္အပတ္စဥ္(၁၈) ေခၚေတာ့လည္း သူ ၀င္ေျဖတယ္။ 
အဲဒါလည္း မရဘူး။ ေနာက္ဆုံး ဥပေဒအဓိက (ဒုတိယႏွစ္) ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ၊ သူဟာ 
အသက္မီွေနေသးတဲ့အတြက္ အပတ္စဥ္(၁၉)န႔ဲ ေျဖတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့၊ ရသြားတယ္။ 
အဲဒါကလည္း အဲဒီအခ်ိန္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္န႔ဲ 



မဂၤလာဒံုဗုိလ္သင္တန္း အပတ္စဥ္တူ ဂ်ပန္ေခတ္က တက္ခဲ့ဖူးတ့ဲ၊ ေမာ္ကြန္း၀င္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ 
လုိက္လံေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔၊ အခုဒီ profile ထဲမွာ ေပးပို႔လာသူက 
ေရး ထားတာ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔က အဲဒီမွာ 
ဘာျမင္ၾကည့္လုိ႔ရလဲ ဆုိတ့ဲအခါက်ေတာ့၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဟာ 
တပ္မေတာ္အေပၚမွာ တကယ့္ကုိ သံေယာဇဥ္ႀကီးႀကီးန႔ဲ၊ အဲဒီေလာက္ ခက္ခက္ခဲခဲန႔ဲ 
တပ္မေတာ္အရာရွိဘ၀ကုိ ရယူထားတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ဟာ၊ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ 
တပ္မေတာ္အတြက္ေရာ အဲဒီ ကမွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ေရာ၊ သူဟာ 
ေကာင္းရာမြန္ရာကုိ လုပ္ခ်င္တ့ဲ စိတ္ဆႏၵ မရိွႏိုင္ဘူးလား။ ဒါကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလုိမ်ိဳး 
ဒီဘက္ကေန၊ ျမင္ၾကည့္လို႔ မရဘူးလား။ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ သူန႔ဲ အထက္ေအာက္ 
ကပ္ရက္၊ စစ္တကၠသုိလ္မွာ ေနခဲ့ဖူးေတာ့ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္တကၠသုိလ္ ေရာက္တ့ဲအခ်ိန္ခါမွာ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က ဒုတိယႏွစ္၊ က်ေနာ္တုိ႔က ပထမႏွစ္ ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ပထမႏွစ္ 
ျဖစ္စဥ္တုန္းကေတာ၊့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကုိ ေတြ႔ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔ေရွ႕က ျဖတ္သြားရင္ေတာ့ လက္ကပ္ရင္ 
ကပ္ျပန္ၿပီ။ လက္အိပ္ႏႈိက္ရင္ ႏႈိက္ျပန္ၿပီ ဆုိတ့ဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပစ္ရွာၿပီး အင္မတန္လုပ္တ့ဲ 
အတြက္ ေၾကာင့္မုိ႔၊ က်ေနာ္တုိ႔ ပထမႏွစ္ေတြ အေနန႔ဲ၊ ဒုတိယႏွစ္ဗိုလ္ေလာင္း မင္းေအာင္လိႈင္ 
အေပၚမွာေတာ့၊ သူ႔ကုိျမင္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေ၀းေ၀းက ေရွာင္တ့ဲအေနအထားမ်ိဳး ရိွပါ တယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ စစ္စည္းကမ္း အလြန္တရာ လုိက္နာတယ္။ စညး္ကမ္းႀကီးမားတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ တယ္လုိ႔ေရာ တဘက္ကေန ျမင္ ၾကည့္လုိ႔ မရဘူးလား။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ မွန္ပါတယ္၊ အဲဒီလုိ အေကာင္းအျမင္န႔ဲ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ 
စစ္တကၠသုိလ္ထဲမွာ သူ စစ္စည္းကမ္းေဖာက္လုိ႔ တျခားဗုိလ္ေလာင္းေတြလုိ အခ်ဳပ္က်တာတုိ႔ 
ဘာတုိ႔ေတာ့၊ မေတြ႔ခဲ့ဘူးပါ ဘူး။ သူ႔မွာ ေကာင္းတ့ဲ အခ်က္ေလးေတြလည္း ရွႏုိိင္ပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက သူ႔ရဲ႕ေနရာကုိ ဆက္ခံဖုိ႔ 
ေရြးတယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ရဲ႕ အထက္က စီနီယာေတြ 
အကုန္လုံးကုိ ရွင္းဖယ္ထုတ္ၿပီးေတာ့မွ၊ သူ႔ကုိ ဒီေနရာကို ေပးခဲ့ရတာလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ 
ျမင္ၾကည့္လုိ႔လည္း ရႏုိင္ ပါတယ္။ သူ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းၿပီးတ့ဲ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ 
လာတဲ့ အထိ၊ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ဘယ္လုိျဖတ္သန္းခဲ့ပါသလဲ။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ သူတို႔ 19th Intake (စစ္တကၠသုိလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း 
အပတ္စဥ္ - ၁၉) ေက်ာင္းဆင္းသြားၿပီးတဲ့အခါမွာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ဟာ တပ္မ(၈၈)က 



တပ္ရင္းတရင္းမွာ တာ၀န္က် ခဲ့ဖူးတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိပါတယ္။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကေတာ့ ၁၉၇၉ ေလာက္တုန္းက တပ္မ(၈၈) ဒု-တပ္မမႉး။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စတုတၳအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ ၁၉၈၁မွာ 
က်င္းပတ့ဲအခ်ိန္မွာ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာ တပ္မ(၈၈)ရဲ႕ တပ္မမႉးဆုိတာ ေတြ႔ထားရပါတယ္။ 
(ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ေျချမန္တပ္မမႉးမ်ားလည္း၊ 
ပါတီဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾက ၿပီး၊ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီညီလာခံမ်ားတြင္၊ 
လက္ရိွပါတီဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ညီလာခံတက္ေရာက္ၾကသည့္ ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ား အားလုံးတုိ႔၏ ကိုယ္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ စာအုပ္အျဖစ္ပုံႏွိပ္ၿပီး၊ ညီလာခံတြင္ 
ျဖန္႔ေ၀ေပးထားသည္။) 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔က ၁၉၇၇ ဒီဇင္ဘာမာွ သူတုိ႔ 
ေက်ာင္းဆင္းသြားတာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ၁၉၇၈၊ ၁၉၇၉၊ ၁၉၈၀ ေလာက္မွာေတာ့ 
ကုိမင္းေအာင္လိႈင္တို႔ အေနနဲ႔ လုံၿခံဳေရးတပ္စုမႉးလုိ လုိ အနီးကပ္လုိက္တ့ဲ လူလုိလုိနဲ႔ သူတုိ႔ 
ဒီတပ္မမွာ staff လည္း မဟုတ္၊ က်န္တ့ဲ တပ္စုမႉးလည္းမဟုတ္ပဲ၊ ေနခဲ့ထုိင္ခဲ့တ့ဲ အေန 
အထားမ်ိဳးရွိပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို တပ္မ(၄၄) တပ္မမႉးအေနန႔ဲ 
ေတြ႔ရၿပီးတ့ဲေနာက္၊ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ နပခ (အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္-
အမ္း) တုိင္းမႉး၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ-က်ိဳင္းတ္ုံ တိုင္းမႉးေတြ ျဖစ္ၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ၊ သူဟာ 
ကစထ(၂)(ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔ - ၂) ရဲ႕ ကစထမႉး ျဖစ္လာတာကုိ 
ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီကေနမွ သူဟာ ညႇိကြပ္ (တပ္မေတာ္ ညိွႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမႉး ၾကည္း-ေရ-
ေလ)) ဆုိတ့ဲေနရာကုိ ေရာက္သြားတ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာ့၊ သူ႔ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက 
ႏုိင္ငံျခားသြာရင္လည္း ေခၚသြားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ သိရိလကၤာ၊ အိႏၵိယ၊ 
တရုတ္ေတြကုိ သြားတုန္းက။ ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းတုန္းက လုပ္ခဲ့တ့ဲ အစဥ္ 
အလာမ်ိဳးလား။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဟာ သူ ထပ္ၿပီးေတာ့ 
အဆင့္ရာထူး တိုးျမႇင့္ေပးေတာ့မယ့္၊ စစ္ရာထူးႀကီးေတြကုိ ခန္႔မယ္လုိ႔ သူရည္မွန္းထားတ့ဲ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကုိ၊ အနီးကပ္ေလ့လာဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားရင္ သူန႔ဲအတူ ေခၚသြားေလ့ 
ရွိတယ္ဆုိတာ၊ က်ေနာ္တို႔ စာအုပ္စာတမ္းေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာလည္း ဒီထုံးစံကုိပဲ လိုက္သလား။ ဗုိလ္မႉး ဘယ္လိုျမင္ 
ပါသလဲခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ကုိေရာ္နီ သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။ အိႏၵိယကုိ သြားတုန္းက၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေအာင္(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည္ဟု 



သတင္းေျပးေနရာမွ၊ အနားေပးျခင္းခံခဲ့ရေသာ စစ္ေရးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းျမင့္ေအာင္ - DSA 18) ပါ သြားပါတယ္ ခင္ဗ်။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အိႏၵိယကုိသြားတ့ဲ ပထမ တေခါက္မွာလား၊ ဒုတိယ တေခါက္မွာလား 
ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ဒုတိယ တေခါက္မွာပါ။ မႏွစ္က သြားတုန္း၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေအာင္ကုိ ေခၚသြား ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင္ေအာင္ ျဖစ္လာမယ္ မွန္းထား ၾကတာပါ။ 
ေနာက္ပုိင္း တရုတ္ျပည္သြားတ့ဲအခါက်ေတာ့၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္း ေအာင္လိႈင္ ပါသြားတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ၊ အဲဒီေတာ့ စကားကုိ ျပန္ေကာက္ရရင္၊ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ 
ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ၊ ေခတ္ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရွိတယ္။ 
အဲဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္ဟာ အခု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတယ္။ သမၼတတုိ႔ 
ဒုသမၼတတုိ႔ၿပီး ရင္၊ သူဟာ အာဏာအရိွဆုံးလုိ႔ ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ 
တိုင္းျပည္အတြက္ သူ ဘယ္လုိလုပ္သြားမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသလဲ။ တပ္မေတာ္အတြက္ေရာ 
တုိင္းျပည္ အတြက္ေရာ။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ကုိမင္းေအာင္လိႈင္ စကားတခြန္းကုိ က်ေနာ္ 
သြားသတိရမိပါတယ္။ သူ ကစထမႉး ဘ၀တုန္းက “၀” နယ္ေျမကုိ သြားတ့ဲအခါမွာ၊ 
အဓိကကေတာ့ဗ်ာ border guard (နယ္ျခားေစာင့္ တပ္) ကိစၥရယ္၊ ဘိန္းစုိက္တ့ဲ ကိစၥရယ္နဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး သူ ေျပာခဲ့တ့ဲစကား တခြန္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ကသာ အကူအညီေပးမယ္။ 
ငါတုိ႔န႔ဲ အေမရိကန္နဲ႔သာ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ မင္းတုိ႔ကို ခ်မယ္ဆုိတ့ဲ သူ ႀကိမ္း၀ါးခဲ့တ့ဲ 
အေနအထားမ်ိဳးပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူေျပာခဲ့တာကုိ က်ေနာ္ မွတ္မိလုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ 
သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကလည္း၊ ငယ္စဥ္ကတည္းက တပ္မ(၈၈)ဆုိတာ 
တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္န႔ဲ တုိက္လာခဲ့တာ ဆုိေတာ့၊ 
တရုတ္ကုိေတာ့ သူက လုိလိုလားလားန႔ဲ ေပါင္းခ်င္သင္း ခ်င္တ့ဲ အေနအထားမ်ိဳးမရွိဘူး၊ 
ဆုိတာေတာ့ ရွင္းပါတယ္ ခင္ဗ်။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေလ့လာခဲ့တဲ့ 
တေလွ်ာက္လုံးမွာလည္းပဲ၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ 
က်င့္သုံးတယ္ ဆုိတာေတာင္မွ ပဲ၊ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကိုပဲ အထင္ႀကီးတယ္၊ 
အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံ ေတြကုိပဲ လုိလားတာကို က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရ တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမန္ 
Fritz Warner (၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စၿပီး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းစက္ရုံ -ကပစ-



မ်ားအတြက္ လုိအပ္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီ) ကုမၸဏီန႔ဲပဲ၊ 
စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ 
စစ္သင္တန္းေတြ တက္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံျခားကုိ ပို႔တ့ဲအခါမွာလည္း ၁၉၈၈ မတုိင္ခင္ကဆုိရင္၊ 
အေရွ႕အုပ္စုႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အခု ေနာက္ပုိင္းပုိ႔တ့ဲ တရုတ္လုိ ႏိုင္ငံ မ်ိဳးေတြဆီကုိ၊ ပုိ႔တာ မေတြ႔ခဲ့ပဲ၊ 
အေမရိကားတုိ႔ ၿဗိတိန္ တုိ႔ကုိပဲ ပို႔တာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာပ ဲေျပာေျပာ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္ဟာ အေနာက္ကုိပဲ လုိလားတယ္။ အေနာက္အုပ္စုန႔ဲပဲ 
ေျပလည္ခ်င္ တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊလည္းပဲ ဒီသေဘာရွိတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ႀကိဳးစားေနတယ္၊ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ဆုိ တာ၊ ဗုိလ္မႉးတုိ႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ 
ေျပာျပခဲ့တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ လည္း ဒီသေဘာပရိွဲတယ္လို႔၊ အခု 
ဗုိလ္မႉးက ျမင္တယ္ ဆုိေတာ့၊ အေနာက္အုပ္စုကေရာ သူ႔အေပၚမွာ ဘယ္လို ျမင္မလဲ။ 
ဗုိလ္မႉးက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ သံတမန္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးတ့ဲအတြက္ ဘယ္လုိျမင္ပါ သလဲ။ 
အခုဆုိရင္ ဒီမွာ ဒီက DEA (Drug Enforcement Administration – 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ခံ၊ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမဖြဲ႔) အဖြဲ႔ေတြေတာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိ န႔ဲေတာင္မွ တခ်ိဳ႕ 
သြားေတြ႔ၿပီး စကားေျပာၿပီးၿပီဆုိတ့ဲ၊ သတင္းေတြ လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားရပါတယ္။ 
(ျမန္မာႏုိင္ငံက) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနန႔ဲ DEA န႔ဲ သက္ဆုိင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လုိ႔။ 
အဲဒီေတာ့ ဆက္ဆံ ကူးလူးမႈ ေတာ့ ရွိေနတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ အေမရိကန္တပ္မေတာ္က 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေပၚမွာ ဘယ္လုိ သေဘာထားမယ္၊ ဘယ္လုိ ေမွ်ာ္လင့္မယ္လုိ႔၊ 
ဗုိလ္မႉးအေနနဲ႔ ျမင္ပါသလဲခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ က်ေနာ့အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ ခုနက ကုိေရာ္နီေျပာသလုိပဲ၊ 
က်ေနာ္တုိ႔ ရိွစဥ္ တုန္းကေရာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ အရင့္အရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးတုိ႔ 
ကုိယ္တုိင္ကုိက၊ အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ အုပ္စုကုိပဲ ေလးစားပါတယ္။ 
အထင္လည္းႀကီးပါတယ္။ စစ္ပစၥည္း၊ စစ္၀တ္ ၊ ေနာက္ဆုံးဗ်ာ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းကအစ 
Made in USA ဆုိတဲ့ ဟာမ်ိဳးကိုမွ သေဘာက်တ့ဲလူပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္အေနန႔ဲ 

ေျပာ ရရင္လည္း၊ အဲဒီလုိ လူေတြထဲမွာ ပါပါ တယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ 
အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲ႔ကလည္း၊ က်ေနာ္ တုိ႔ စစ္တပ္ထဲမွာ ရွိစဥ္ကတည္းကုိက က်ေနာ္တုိ႔ 
စစ္တပ္အေပၚမွာ၊ စစ္သားနဲ႔ (ႏုိင္ငံကုိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ) စစ္အုပ္စုန႔ဲ ဆုိတာကုိ 
ခြဲၿပီးေတာ့ျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း အေမရိကားမွာ သင္တန္းတက္ခဲ့ဖူး တ့ဲ 
အခါက်ေတာ့၊ ဒါကုိ သိတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဒီဘက္အစုိးရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊတုိ႔ 
အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲအခါက်ေတာ့၊ ဒီ အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြကသာ၊ မတရားမႈေတြ 
မသမာမႈေတြ လုပ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ၊ အေမရိ ကန္အစိုးရအေနန႔ဲ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ 



စစ္တပ္အေပၚမွာ သိမ္းက်ံဳးၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ အစုိးရအေန န႔ဲ အေကာင္းမျမင္တ့ဲ 
အေနအထားမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ အခုက်ေနာ္တုိ႔ ဒီအေမရိကန္ စစ္တပ္ကုိ 
ျပန္ၾကည့္လုိက္တ့ဲအခါမွာ သူတုိ႔ဟာ၊ ဘယ္တိုင္းျပည္န႔ဲျဖစ္ျဖစ္ ရုတ္တ ရက္ 
အဆင္မေျပေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားရင္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ေပမယ့္ 
စစ္ေရးစစ္ရာကုိေတာ့ ဆက္ၿပီး ဆက္ဆံေရးထား ရိွတာကုိ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ 
ဥပမာဆုိရင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ သမၼတ ဆူကာႏို (Sukano) လက္ထက္မွာ၊ 
လက္၀ဲယိမ္းသြားတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မုိ႔ အေမရိကန္န႔ဲအင္ဒုိနီးရွား အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္၊ 
တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုရဲ႕ ဆက္ဆံမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈကုိေတာ့ ဆက္ၿပီး ထားရွိခဲ့တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္၊ 
အေမရိကန္အေနနဲ႔ေရာ အင္ဒုိနီးရွားအေနန႔ဲပါ အက်ိဳးမယုတ္ခဲ့ဘူး ဆုိ တာ က်ေနာ္တုိ႔ 
သြားေတြ႔ရပါတယ္။ ထုိနည္းလည္း ေကာင္းပဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံန႔ဲက်ေတာ့၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ အေမရိ 
ကန္ဘက္က လုံး၀ကုိ ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာေပါ့ေနာ္။ ဗုိလ္မႉးတုိ႔ အသိဆုံးပဲ။ ဗုိလ္မႉးတုိ႔က 
၁၉၈၈ခုႏွစ္မတုိင္ ခင္မွာ အေမရိကန္အစီအစဥ္န႔ဲ အေမရိကားမွာလာၿပီး သင္တန္း 
တက္ခဲ့ဖူးတ့ဲ လူေတြ၊ အခု ျပင္သစ္ကို ေရာက္ ေနတ့ဲ သံအမတ္ႀကီး 
ဗုိလ္မႉးႀကီးေက်ာ္စြာမင္းတုိ႔ ဆိုရင္လည္း၊ ဒီမွာ လာၿပီး သင္တန္းတက္သြားတာ ပဲ။ အဲဒီေတာ့ 
ဒါေတြကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာဘက္ကေတာ့ အဆက္အဆံ မျဖတ္လုိဘူး။ ဒီဘက္က 
ျဖတ္လုိက္တာကုိ မွားတယ္လုိ႔၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား 
ေထာက္ျပၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုအနားယူေတာ့မယ့္ 
(အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳ) ဒီမုိကရက္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္၀က္(ဘ္) (Democratic Senator Jim Webb of Virginia 
State) လုိ လူမ်ိဳး။ သူကုိယ္တုိင္က စစ္သားျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခါက်ေတာ့၊ ဘာပဲေျပာေျပာ 
စစ္တပ္ဆက္ဆံေရးကုိေတာ့ ျပန္ၿပီး ထားခ်င္တယ္ဆုိတ့ဲ ဟာမ်ိဳးကုိ၊ သူက မၾကခဏ၊ ေရွ႕မွာ 
ေရာ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္မွာေရာ၊ ေျပာေလ့ရိွ တယ္။ စစ္တပ္ဆက္ဆံေရးဟာ၊ 
ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ၊ ဆက္ၿပီး ထားရွိရမယ့္ အေနအထားမ်ိဳးကုိ၊ လုိလား တယ္ ဆုိတာ၊ အခုမွ 
အေမရိကန္က သေဘာေပါက္သြားသလား။ အခုမွ ျပန္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကို လူပ်ိဳလွည့္ ေန 
သလား။ အခုမွ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ဥ္း ကပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသလား။ အဲဒီလုိ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ၊ အခု 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတယ္။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းေပါ့ေလ၊ လုံး၀ျပတ္သြားတာ မွန္ေပမယ့္ 
တစိပ္တပုိင္းေတာ့လည္း က်ေနာ္တုိ႔ အဆက္အသြယ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ တခုပဲ ရွိပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘာသြား အခက္အခဲရိွသလဲ ဆုိေတာ့၊ 1990 Election 
(ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ 



ေရြးေကာက္ပဲြ) မွာ၊ စစ္တပ္ကေနၿပီး အာဏာလႊဲမေပးတ့ဲ အေပၚမွာ၊ ဒီက 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔၊ အေမရိကန္စစ္တပ္ ၾကားမွာ အမ်ားႀကီး ျပႆနာ 
ျဖစ္သြားပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးဆုိတ့ဲလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုေလးပဲ 
ခ်န္ထားခဲ့ၿပီးေတာ့၊  က်န္တာအားလံုး အဆက္ျဖတ္ ပစ္ လုိက္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မူးယစ္ေဆး ၀ါးႏွိမ္နင္းေရးလမ္းေၾကာင္းေလးနဲ႔ေရာ 
တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုရဲ႕ ဆက္ဆံေရး တဲတဲေလး က်န္ေနေသးရဲ႕လား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ အဲဒီတုန္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး လမ္းေၾကာင္းကေတာ့၊ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေလာက္ ကတည္းက စၿပီးေတာ့မွ၊ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ 
(NSC – National Security Council) အဖြဲ႔န႔ဲ က်ေနာ္တို႔ Opium Yield Survey 
(ဘိန္းအထြက္ ႏႈန္း ေလ့လာတုိင္းတာေရး) ကုိ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အထိ၊ ဒီပဲယင္း (အေရးအခင္း) 
မတိုင္ခင္အထိ အဆက္အဆံ ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္- 
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး - ဒုတိယပုိင္း” ကုိေတာ့၊ ေနာက္ သီတင္းပတ္၊ စေနေန႔ 
မနက္ခင္းနဲ႔ ညေနခင္းေတြမွာ တင္ ဆက္ေပးသြားပါမယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ နားဆင္ၾကပါ။ က်ေနာ္ 
ေရာ္နီညိမ္းပါ။ 

 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ 
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By ေရာ္နီညိမ္း  စေန, 09 ဧၿပီ 2011  

 တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၅၅) 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္၊ 
အေမရိကန္ျမန္မာ တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး အလားအလာေတြ၊ အေမရိကန္ျမန္မာ 
အစိုးရႏွစ္ရပ္နဲ႔တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္တုိ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းေၾကာင္းေတြကုိ၊ 
ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕တပ္မႉးတပ္ သား ေျပာစကား အပတ္စဥ္က႑မွာ ဦးေရာ္နီညိမ္းက စီစဥ္တင္ 
ဆက္ထားပါတယ္။ 



ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အဲဒီေတာ့၊ ျပန္ၿပီး ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ ျမင္သလား ခင္ဗ်။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 
တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈ ေတြ စစ္ေရးဖလွယ္မႈေတြ ျပန္လုပ္ဖုိ႔။ 
ဟုိတုန္းကလုိ။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာဖုိ႔ အေနအထားကေတာ့၊ 
ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ဘယ္လို အေျခ အေန ရွိမယ္၊ ဘယ္လုိ ေျပာင္းလဲမလဲ၊ လက္ရွိ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္လုိရိွမလဲ၊ ဆုိတာကုိေတာ့ 
အေမရိကန္တပ္မေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ေန လိမ့္ဦးမယ္လုိ႔၊ က်ေနာ္ထင္တယ္။ တပ္မေတာ္ 
တပ္မေတာ္ခ်င္းက အရင္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း၊ လုံး၀ (အဆက္အသြယ္) ျပတ္သြားတာ မွန္ေပ 
မယ့္၊ တစိပ္တပုိင္းေတာ့လည္း အဆက္အသြယ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္က (ျမန္မာ) 
စစ္သံမႉးေတြ၊ ျမန္မာျပည္က (အေမရိကန္) စစ္သံမႉးေတြ၊ အၿမဲတမ္း contact ေတာ့ ရိွပါတယ္။ 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဒီပဲရင္း (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ဦးတင္ဦးတုိ႔ကုိ လုပ္ႀကံရန္ စစ္အစုိးရ၏ 
ၾသဇာခံ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဴးေရးအသင္းဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ အေရးအခင္း) 
မတိုင္ခင္အထိ အဆက္အဆံ ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ အရုိးေကာက္တ့ဲ ဥစၥာေပါ့ဗ်ာ။ 
ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းက (ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္မွာ က်ဆုံးခဲ့ေသာ) အေမရိကန္စစ္သားေတြရဲ႕ 
အရိုးေတြကို ေကာက္တ့ဲလုပ္ငန္းက ရွိခဲ့ပါတယ္။ က်န္တာေတာ့ စစ္ေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပ့ံ 
ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ ဗ်ာ။ ဒါေတြဟာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ရွိတုန္းကေတာ့ တဲတဲေလး က်န္ တ့ဲ 
ဆက္ဆံေရးေတြေပါ့ ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ျပဳတ္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့၊ 
ဒီဟာေတြ အားလုံး ပ်က္သုဥ္းသြားတ့ဲ အေနအ ထားမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ၊ (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိ ကုိေတာင္မွ သူတုိ႔ 
(အေမရိကန္) ခ်ဥ္းကပ္ေနၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ကုိေကာ၊ 
အေမရိကန္တပ္မေတာ္တုိ႔ Pentagon (၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ အေမရိကန္စစ္ ဌာနခ်ဳပ္) 
တုိ႔က စတင္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့မယ့္ အေန အထား ရိွမယ္လုိ႔၊ မျမင္မိဘူးလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္ (ၾကည္း-ေရ-ေလ) 
စစ္သံမႉးေတြကေတာ့၊ မလဲြမေသြပဲ (တပ္မေတာ္) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ကို courtesy 
call (သံတမန္ထုံးတမ္းစဥ္လာ၊ လာေရာက္ေတြဆုံခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း) ေတာင္းၿပီးေတာ့မွ၊ 
ေတြ႔မွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ ခင္ဗ်။ ကုိမင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလုိဘဲ၊ 
အေမရိကန္ကုိလုိလားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔က ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ 
ခက္ေနတာက အေမရိကန္က ေတာင္းဆိုေနတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ 
ျပန္လႊတ္ေပးတာတုိ႔၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးလုပ္ငန္း တုိ႔မွာ၊ တပ္မေတာ္အေနန႔ဲ 
အရင္လုိပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ ၾသဇာကုိ ခံယူေနၿပီးေတာ့မွ၊ သူေျပာတဲ့အတုိင္း 



လုိက္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ဘက္က (ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ဆက္ဆံမႈျပန္လည္ထူေထာင္ေရး) ကုိ၊ လုပ္ႏုိင္မယ္ မထင္ဘူး ခင္ဗ်။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဗုိလ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကုိ 
တင္ဆက္ၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေတာ့၊ အေမရိကန္န႔ဲျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မၾကည့္ခင္မွာ၊ အေမရိကန္န႔ဲျမန္မာ အစုိးရႏွစ္ရပ္ရဲ႕ ၁၉၈၈ မတုိင္ခင္က 
အေနအထားကို ပါ၊ ေနာက္ခံအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ (၂၃) 
ရက္ေန႔က၊ ဗီအိုေအ-ျမန္မာပုိင္းရဲ႕ အႀကီးတန္း အၿငိမ္းစားအရာရွိ ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္းနဲ႔ 
၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း သခင္ခ်န္ထြန္းတုိ႔န႔ဲ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာေတြကုိလည္း အက်ဥ္းရံုးၿပီး တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ 

သခင္ခ်န္ထြန္း။    ။ အဲဒီတုန္းက (ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ) အေမရိကန္ဆုိတာကုိ မေပၚေသးဘူး။ 
အေမရိကန္ကုိ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြထဲမွာ စဥ္းစား တာ သိပ္မပါဘူး။ 
အဂၤလိပ္ရဲ႕ကၽြန္ျဖစ္လာေတာ့၊ အဂၤလိပ္ေလာက္ပဲ သိၿပီးေတာ့၊ အဂၤလိပ္ေလာက္ကုိပဲ 
နယ္ခ်ဲ႕သမားဆုိၿပီးေတာ့အျမင္နဲ႔ အရင္း ရွင္ဆုိတ့ဲ အျမင္န႔ဲ၊ ဒီလုိ ျမင္ခ့ဲၾကတာ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ၊ အေမရိကန္သမၼတက အုိက္ဆင္ေဟာင္၀ါ (Dwight D 
Eisenhower)၊ ဒုသမၼတ ျဖစ္တ့ဲ ရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္ (Richard Nixon) က၊ ျမန္မာျပည္ကို 
လာလည္ခဲ့တယ္။ 

သခင္ခ်န္ထြန္း။    ။ ဖဆပလ (အာဏာရ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ထဲမွာ ရိွတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီကေန ခြဲထြက္ သြားခဲ့တ့ဲ၊ သခင္လြင္န႔ဲ (၀ိဓူရ) 
သခင္ခ်စ္ေမာင္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အလုပ္သမားလယ္သမား ပါတီက၊ မစၥတာ 
နစ္ဆင္လာေတာ့၊ ပဲခူးမွာ သြား ၿပီးလည္တ့ဲအခါ၊ သူတုိ႔ ကန္႔ကြက္တ့ဲ ဆႏၵျပပြဲေလးေတြ 
လုပ္ခဲ့ၾကတာကို က်ေနာ္ ျပန္မွတ္မိေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိးရီးယားစစ္ပြဲ (၁၉၅၀ မွ ၁၉၅၃ 
အထိ အေမရိကန္နွင့္ ေတာင္ကုိးရီးယားက တဘက္၊ တရုတ္နွင့္ေျမာက္ကုိးရီးယားတုိ႔က 
တဘက္၊ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ တုိက္ခိုက္ ခဲ့ၾကေသာ စစ္ပဲြ) န႔ဲပတ္သက္ၿပီးေတာ့ 
က်ေနာ္တုိ႔က (အာဏာရ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္) က၊ အေမရိကန္န႔ဲ ကုလသမဂၢကုိ ေထာက္ခံ 
လုိက္တာ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္းတဦး၊ ၀န္ႀကီးတဦး 
ျဖစ္ခဲ့တ့ဲအျပင္၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးလည္း 
ျဖစ္ခဲ့တ့ဲ ဦး၀င္းရဲ႕ သားျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္၀င္းဟာ၊ အဲဒီေခတ္က အေမရိကန္-ျမန္မာ 
ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို သိမွီလုိက္သူ တဦးပါ။ 



ဦးခင္ေမာင္၀င္း။    ။ ရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္ (ျမန္မာႏုိင္ငံမွ) ျပန္သြားၿပီးတ့ဲအခ်ိန္က်ေတာ့၊ 
(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) ဦးႏုကုိ သူတုိ႔က ဘိတ္ခဲ့ေတာ့၊ ဦးႏုက ဒီ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) ကုိ၊ 
လာလည္တယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ျမန္မာန႔ဲ (ေခါင္းေဆာင္ေတြ) တေယာက္န႔ဲ တေယာက္ 
သုံးသပ္ၾကတ့ဲ အျမင္ခ်င္း က မတူဘူးေလ။ အေမရိကန္ထင္တာက၊ ဦးႏုတုိ႔ ဖဆပလ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြတုိ႔ ဆိုတာ၊ လက္၀ဲသမားေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ မဟုတ္ေတာင္မွ 
ဆုိရွယ္လစ္ေတြဆုိတ့ဲ အျမင္ကုိ သူတုိ႔က ျမင္တယ္။ ဥပမာတခု ေျပာရမယ္ဆုိရင္၊ ဒီမွာ 
စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ဘင္ဆင္ (ကြန္ျမဴနစ္ ဆုိရွယ္လစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပာသူအျဖစ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ထင္ရွားခဲ့သူ Ezra T. Benson)  ဆုိတာ 
ရွိတယ္။ သူက ဦးႏုကုိ ခ်ိန္းထားၿပီးေတာ့မွ၊ ဒီလက္၀ဲသမားကို ငါတုိ႔ ႏွိမ္မယ္ဆုိတ့ဲ အေနန႔ဲ၊ 
ဆင္းမေတြ႔ဘူး၊ ဆင္း မႀကိဳဘူး။ ေအာက္မွာ ထုိင္ေစာင့္ခိုင္းထား တယ္။ အဲဒါမ်ိဳး လုပ္ခဲ့တယ္၊ 
အဲဒီေလာက္ကုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဦးႏုတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားကလည္း၊ အေမရိကန္က ငါတို႔ကုိ 
လႊမ္းမုိးဖို႔သာ ႀကိဳးစားတာ၊ အေမရိကန္အကူအညီေတြကလည္း၊ ငါတုိ႔ကုိ ႀကီးစိုးခ်င္လုိ႔သာ 
ေပးတာ၊ ဆုိတ့ဲသေဘာထားကုိ သူတုိ႔ကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပခဲ့ၾကတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ 
ေပၚေပါက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္၊ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေန၀င္းဟာ (၁၉၆၆ 
ခုႏွစ္မွာ) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အဲ့ဒီအခ်ိန္က အေမၽရိကန္သမၼတ 
လင္ဒန္ဂၽြန္ဆင္ (Lindon B Johnson) န႔ဲ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ကုိ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့တယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းန႔ဲ အေမရိကန္သမၼတဂၽြန္ဆင္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာာမွာ၊ 
မေျပမလည္ ျဖစ္ခဲ့တ့ဲ အေၾကာင္းေတြကုိလည္း၊ ဦးခင္ေမာင္၀င္းကပဲ အခုလုိ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ 

ဦးခင္ေမာင္၀င္း။    ။ အဲဒီ့အခ်ိန္က်ေတာ့ က်ေနာ္ ဗီအုိေအမွာ အလုပ္လုပ္ေနၿပီေလ။ 
သမၼတဂၽြန္ဆင္ဆီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းလာေတာ့၊ က်ေနာ္ ရယ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္က အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ 
ဦးေသာင္းခင္ရယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တာ၀န္ေပးေတာ့ သူ႔ကုိ cover (သတင္းယူ) လုပ္ရတယ္။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန ၀င္းကုိ သူ႔ရဲ႕ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ဘိတ္ၿပီး ဧည့္ခံတ့ဲအခ်ိန္မွာ၊ 
သမၼတဂၽြန္ဆင္က ေတာ္ေတာ္ေလးေျပာတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ (ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ) 
ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး ဖမ္းထားၿပီးၿပီကုိး။ ျမန္မာျပည္မွာ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဖိႏိွပ္တာေတြ အေတာ္ေလးလုပ္လာၿပီ။ သမၼတဂၽြန္ဆင္နဲ႔ 
ဦးေန၀င္းနဲ႔က အေတာ္ေလး တင္းတင္းမာမာ ရိွခဲ့တယ္။ ဦးေန၀င္းကလည္း အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ 
သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ ဆုိတာကုိ စတင္ လုပ္ေနတယ္ ဆုိေတာ့၊ သူန႔ဲ ဂၽြန္ဆင္န႔ဲ 
သိပ္ၿပီး သဟဇာတ မရွိလွဘူး။ 



ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း) ဒီခရီးသြားရတ့ဲ ကိစၥန႔ဲပတ္သက္ၿပီး၊ အဲ့ဒီအခ်ိန္က 
တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာရွိသူ သခင္ခ်န္ထြန္းက၊ 
အက်ိဳးအေၾကာင္းကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ သိရွိခဲ့ပါတယ္။ 

သခင္ခ်န္ထြန္း။    ။ Caretaker (Government) (၁၉၅၈ - ၁၉၆၀ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ) တုန္းက၊ 
ေတာင္းတုိင္း ရတယ္။ ဒီက စစ္ဗိုလ္ေတြ အေမရိကန္မွာ သင္တန္းေတြ အကုန္လုံးတက္ရတာ။ 
ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမင္ (၂၀၀၉တြင္ ကြယ္လြန္ သူ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္ ဗမာ့တပ္မ ေတာ္ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္တဦး) နဲ႔ တဆင့္ CIA (Central Intelligence Agency 
အေမရိကန္ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ) ျမန္မာျပည္က စစ္တပ္ထဲမွာ၊ အမ်ားႀကီး 
၀င္ေနတာ။ Caretaker လက္ထက္က။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ေနာက္ထပ္ ၂၂ ႏွစ္လံုးလုံး၊ ဦးေန၀င္းက အာဏာရိွေနေပမယ့္၊ 
အေမရိကားနဲ႔ အဆက္အဆံ သြား မလုပ္ေတာ့ဘူး။ 

သခင္ခ်န္ထြန္း။    ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမင္ကုိ United Nations (ကုလသမဂၢ)မွာ 
ညီလာခံတက္ဖုိ႔ရာ၊ ကုိယ္စားလွယ္ ထားတယ္။ အဲဒီတုန္းက သူက အင္ဒိုနီးရွားမွာ သံအမတ္။ 
UN ထဲမွာ၊ ကုလသမဂၢမွာတက္ေနတ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေပါ့။ သူက 
ဆုိရွယ္လစ္စကားမ်ားမ်ား ေျပာၿပီး၊ anti-American (အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရး) 
သေဘာမ်ိဳးကုိ ညီလာခံထဲမွာ သူပါတဲ့ဆပ္ေကာ္မတီ ထဲမွာ ေျပာတာ။ အဲ့ဒီမွာ သူဟာ 
ညီလာခံတက္ေနရင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ) ျပန္ရတယ္။ သူက (အေမရိကန္ကုိ) 
ဘာလုိ႔ဆန္႔က်င္ရလဲဆုိေတာ့၊ ဒီမွာက ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ဆုိေတာ့၊ သူကလည္း 
ဆုိဗီယက္အႀကိဳက္မ်ိဳးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာတ့ဲအခါက်ေတာ့၊ ဟုိက (အေမရိကန္က) 
တုိင္တ့ဲအခါက်ေတာ့၊ (ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ) သံုးလလုပ္တာမွာ သူက 
ႏွစ္လေလာက္နဲ႔ ျပန္ရတာ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္န႔ဲ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး 
ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကုိေတာ့၊ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ၊ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရဦးတင္ဦး ကုိ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ က်ေနာ္တုိ႔က လြတ္လပ္ေရးရလာခဲ့တာက၊ 
ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္က ရလာခဲ့တာဆုိေတာ့၊ ကတိက၀တ္သေဘာ မ်ိဳးန႔ဲ 
ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ၿဗိတိသွ်စစ္မစ္ရွင္ (British Military Mission) ကို ဆက္ရွိၿပီးေတာ့ 
ထားမယ္ ဆုိတာေၾကာင့္၊ အစစအရာရာ စစ္သင္ တန္းေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊ 



ေစာေစာပုိင္းကေတာ့ ၿဗိတိသွ်ေတြရဲ႕ႏိုင္ငံမွာ သြားတက္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေမရိ ကန္နဲ႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာဆက္သြယ္မႈေတြက မ်ားလတာေပါ့။ ပထမဆုံး 
Psychological Warfare (စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး) ဆိုတ့ဲ စစ္မ႑ိဳင္ တခု ေပၚလာတာေပါ့။ 
က်ေနာ္တုိ႔က ကြန္ျမဴနစ္ေတြကုိ တုိက္ေနတ့ဲအခါက်ေတာ့၊ သူတုိ႔ဆီမွာလည္း Psychological 
Warfare နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ ျမဴနစ္၀ါဒကို တုိက္တ့ဲ သင္တန္းမ်ိဳးေတြ၊ လက္ေတြ႔လုပ္တ့ဲ 
သင္တန္းေတြ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရွိေနၾကေတာ့၊ စာေတြေပေတြနဲ႔ သုေတသနလုပ္ 
ထားတာေတြ ရွိေနေတာ့၊ အဲဒီ အေပၚမွာမူတည္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြကုိ 
တုိက္ေနဆုိေတာ့၊ သူတုိ႔က (သတင္းအခ်က္အ လက္) ဖလွယ္ခ်င္တာကို 
အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့၊ သင္တန္းေတြ အဲဒီ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) မွာ သြားတက္ၾကတာ၊ 
ဗုိလ္ေက်ာ္ဆန္း (၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ စစ္အစုိးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ 
ေခါင္းေဆာင္) တုိ႔၊ ဗုိလ္တင္ေအးတို႔၊ NLD မွာ လုပ္သြားတ့ဲ ဗုိလ္တင္ေအး 
(အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေအး) တုိ႔၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား officer ေတြ Captain ေတြ Major 
ေတြ၊ Psychological Warfare သင္တန္းေတြ အေမရိကန္မွာ သြားၿပီး တက္ၾကတယ္။ 
အဓိပၸါယ္ကေတာ့ (ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကုိ) စာန႔ဲေပန႔ဲ သေဘာတရားန႔ဲ ဘယ္လုိ 
ျပန္ၿပီးေတာ့တုန္႔ျပန္မလဲ ဆို တာေတြ အမ်ားဆုံးသင္တယ္။ အဲဒီဟာန႔ဲ နည္းနည္း 
စလိုက္တယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ စစ္ေရးစစ္ရာန႔ဲဟာေတြ ေတာ္ေတာ္ ပါလာခဲ့ၾကတယ္။ 
သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္မွာ တက္တ့ဲ (စစ္ေရးစစ္ရာ) ဟာေတြက၊ သင္တန္းငယ္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ 
သင္တန္းႀကီးေတြ မ်ားတယ္။ ဥပမာဆုိရင္၊ Command & General Staff College 
(စစ္ေရးကြပ္ကဲမႈႏွင့္စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္) တုိ႔လုိ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Fort (အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာင္စုမွ တပ္ၿမိဳ႕မ်ား) ေတြမွာ ရွိေနတယ့္ Advanced Senior Officers Training 
(စစ္အရာရိွႀကီးမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း) ေတြလုိ၊ အဲဒီလုိ ဟာမ်ိဳးေတြကုိ 
သြားတက္ၾကတာ မ်ားတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အန္ကယ္ ခုနေျပာတဲ့ Psychological Warfare သင္တန္းေတြ ဆုိေတာ့၊ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာ တပ္မေတာ္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဌာန 
မဖြဲ႔ရေသးလုိ႔လား။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ ဖြဲ႔ၿပီးၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြန႔ဲ စတုိက္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး 
သေဘာမ်ိဳး ေခၚၿပီးေတာ့ကာ၊ တပ္မႉးငယ္ေလးေတြ ကုိ သင္တန္းေတြ ေပးတ့ဲဟာေတြ၊ စ 
ေနၿပီ ခင္ဗ်။ လက္ေတြ႔ ကြန္ျမဴနစ္ကုိ တုိက္တ့ဲအေပၚမွာ၊ (ကြန္ျမဴနစ္ဘက္က) 
၀ါဒျဖန္႔တ့ဲဟာေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ ၀ါဒျဖန္႔ရတာေတြ မ်ားတယ္ ခင္ဗ်။ ဥပမာ၊ 
လယ္ယာကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဘယ္လုိ၊ အလုပ္သမားကိစၥန႔ဲပတ္သက္ရင္ ဘယ္လုိ၊ 
ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ ဘယ္လုိ၊ စသည္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိ တုိတုိထြာထြာေလးေတြ၊ 



သေဘာတရားေရးေတြလုိ မဟုတ္ေသး ဘူး။ သူတုိ႔ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ထုတ္တ့ဲ 
စာေတြေပေတြေပၚမွာ မွီျငမ္းျပဳၿပီးေတာ့၊ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ကလည္း ျပည္သူလူထုဆီကုိ 
ထုတ္တာကုိး။ ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္တုိ႔ ဘာတုိ႔ ထုတ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ 
တပ္မေတာ္သားေတြကေတာ့၊ စစ္ေရးစစ္ရာပဲ ေျပာတတ္ေတာ့၊ က်ေနာ္တုိ႔က ဘာ ကုိ 
အမ်ားဆုံးကုိင္ေျပာသလဲဆုိေတာ့၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၉၄၇ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ၿဗိတိန္သုိ႔ 
သြာၿပီး၊ ၿဗိတိသွ်ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရးအတြက္ အေပးအယူလုပ္ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္) သြားေရာက္ၿပီးေတာ့၊ လြတ္လပ္ေရးကုိ ယူခဲ့တ့ဲ အပိုင္းမွာ၊ 
ဒီလြတ္လပ္ေရးဟာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာေပါ့။ သူတုိ႔ (ကြန္ျမဴနစ္) ကေတာ့ 
ဒီလြတ္လပ္ေရးဟာ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ေပးလုိ႔၊ ရ လုိက္တယ္ 
ဆုိတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ ေတာ္လွန္ၿပီး တုိက္ခုိက္ယူရမယ္ ဆုိတာအျပင္၊ 
သူတုိ႔က လူတန္းစားတုိက္ပြဲ ေအာင္ ျမင္မွ လြတ္လပ္ေရးဟာ ရရွိတယ္ ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳးန႔ဲ၊ 
ေျပာၾကဆုိၾကၿပီး၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ မေျပာတတ္မဆုိတတ္န႔ဲ ဆိုေတာ့၊ အဲဒါကုိ ေျပာတတ္ 
ဆုိတတ္ေအာင္ ဆုိၿပီး၊ သင္တာပဲ ဗ်။ အဲဒီကေန စၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ကေတာ့၊ 
တပ္ရင္းမႉးလုပ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ဒီသင္တန္းေတြမွာ မ်ား ေသာအားျဖင့္ေခၚၿပီးေတာ့၊ 
စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးေပါ့။ စတုတၳမ႑ိဳင္ ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီသင္တန္းေတြအတြက္ အေမရိကန္ကုိ 
သြားရင္းနဲ႔၊ ေနာက္က စီနီယာသင္တန္းေတြ လုိက္လုိက္လာတယ္ ခင္ဗ်။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ျပန္ၾကည့္ရင္၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္က 
အာဏာယူထားတ့ဲ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ မတိုင္ခင္ကေပါ့။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ ဟုတ္တယ္။ မတုိင္ခင္ကေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဘာေတြ 
မ်ားလာသလဲ ဆုိေတာ့၊ Command & General Staff တုိ႔၊ Advance course တုိ႔၊ 
ေနာက္တခုက ထူးထူးျခားျခား တက္ရတ့ဲ သင္တန္း တခု ရိွေသးတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ာ။ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္နွင့္ 
အေမရိကန္-ျမန္မာ တပ္မ ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး အပုိင္း (၃)” ကုိ၊ ေနာက္သီတင္းပတ္ 
စေနေန႔ မနက္ခင္းနဲ႔ ညေနခင္း၊ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” အပတ္စဥ္က႑မွာ ဆက္ၿပီး 
တင္ဆက္ေပး သြားပါမယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္နားဆင္ၾကပါ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္းပါ။ 

    

    



တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ မာ မာ မာ 
တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး ---- အပုိင္း  အပုိင္း  အပုိင္း  အပုိင္း ((((၃)၃)၃)၃)    

By ေရာ္နီညိမ္း  စေန, 16 ဧၿပီ 2011  

  

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၅၆) 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္၊ 
အေမရိကန္-ျမန္မာ တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ အလားအလာေတြ ျပန္လည္ 
ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔၊ လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လုိလားေနၾကပါတယ္။ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္တုိ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းေၾကာင္းေတြကုိ၊ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးတင္ဦးနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး 
ေမးျမန္းၿပီး၊ ဦးေရာ္နီညိမ္းက ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” က႑မွာ 
စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။    ။ေနာက္တခုက ထူးထူးျခားျခားတက္ရတဲ့ သင္တန္းတခု ရွိေသးတယ္။ 
အဲဒါကေတာ့ စီနီယာ Captain (လုပ္သက္ရင့္ ဗုိလ္ႀကီး) တုိ႔၊ Major (ဗိုလ္မႉး) တုိ႔၊ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒုတပ္ရင္းမႉး ျဖစ္မယ့္ သူေတြ။ အဲဒါေတြက Ranger Course 
(အေမရိကန္တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) အထူးတပ္ဖြဲ႔ သင္တန္း) သေဘာမ်ိဳး Commando Course 
(အေသခံတုိက္ ခုိက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ သင္တန္း) ေခၚတာေပါ့။ Commando Training ေပါ့။ 
အဲဒီသင္တန္းကုိလည္း တပ္မေတာ္မွာရွိတဲ့ အရာရွိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သြာၿပီး 
တက္ၾကရေသးတယ္ ခင္ဗ်။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ၊ (ဒုတိယ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးန႔ဲ 
စစ္တကၠသုိလ္ဗိုလ္သင္တန္းအပတ္စဥ္(၁) အတူ တူတက္ခဲ့ၾကတဲ့၊ ၁၉၈၈ 
စစ္အာဏာသိမ္းတုန္းက (အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမႉးအေနန႔ဲ) ပါ၀င္ခဲ့တ့ဲ 
ကြယ္လြန္သူ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္) ဗုိလ္မႉးႀကီးဉာဏ္လင္းလည္း၊ ဒီမွာ လာၿပီး Ranger Course 
တက္ခဲ့တယ္လုိ႔၊ မွတ္တမ္းေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ Ranger Course က ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ 
ခက္ခဲပင္ပန္းပါတယ္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ ဟုတ္တယ္၊ ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းတယ္။ က်ေနာ္န႔ဲ အမႈတဲြ 
(ဗုိလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္၏ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ အမႈတဲြ) တတြဲ ထဲျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႉးႀကီးလွေဖ 



(ကြယ္လြန္သူ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးလွေဖ)၊ ခုေတာ့ 
ဆုံးသြားၿပီ။ သူလည္း အဲဒီ့မွာ Ranger Course သြားတက္ၿပီး၊ ျပန္လာေတာ့ ဒုတပ္ရင္းမႉး 
ျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ေတာ့ တပ္ရင္းမႉး ျဖစ္သြားတာပဲ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမႉးလုပ္သြားတ့ဲ ဗုိလ္မႉးႀကီးလွေဖလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္။ ဗုိလ္တင္ေအာင္တုိ႔ ဗုိလ္ထင္ေအာင္တုိ႔။ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ Ranger Course သြား တက္ၿပီး၊ ျပန္လာၾကေတာ့ တပ္ေတြမွာ 
ဒုရင္းမႉးတုိ႔ ရင္းမႉးတုိ႔ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ေနာက္ Armoured Car သံခ်ပ္ကာကားတပ္က 
တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ ပါၾကေသးတယ္။ မုိးဟိန္းတုိ႔ ေပ့ါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ား တယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ အန္ကယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက 
တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးဟာ၊ ၂၀၀၉ ခု ႏွစ္က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ တ့ဲ 
ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္(ေဟာင္း)ေမာင္ေမာင္။ အဲဒီတုန္းက …… 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။    ။ ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ရယ္၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးတုိ႔ရယ္၊ ဗုိလ္ခင္ညိဳ တုိ႔လည္း ပါတယ္ ခင္ဗ်။ ဗုိလ္ခင္ညိဳကလည္း 
ေတာ္ေတာ္တက္ၾကြတယ္။ 

(ဗုိလ္ခင္ညိဳ = ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ေဟာင္း၊ ၁၉၉၀ 
ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ႀကီး၏ 
ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီUNDP ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္၊ 
ကြယ္လြန္သူ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညိဳ) 

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။     ။ ဒါေပမယ့္၊ DMT(Director of Directorate of Military Training - 
တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး) က၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ေနတ့ဲအခါက်ေတာ့၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ (တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ) 
သြားေရာက္ၿပီး ေတာ့ သင္တန္းေတြ တက္ဖုိ႔ရာကုိ၊ သူ အမ်ားဆံုး စီစဥ္တယ္လုိ႔၊ က်ေနာ္တုိ႔ 
မွတ္သားထားဘူးပါတယ္။ (ဒု) ဗုိလ္မႉးႀကီးေသာင္းထုိက္တို႔ (စာ ေရးဆရာ ေသာင္းထုိက္) ေပါ့။ 
သြားတက္ၾကတာ။ အန္ကယ္ ခုနေျပာတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တပ္ၿမိဳ႕ေတြ၊ Fort 
Bening တုိ႔၊ Fort Worth တုိ႔၊ Fort Lauradale တုိ႔မွာ သြားတက္ၾကတာ၊ စၿပီးေတာ့ 
တက္ၾကတာဟာ တပ္မႉးငယ္သင္တန္းေတြ မဟုတ္ပဲ၊ တပ္မႉးႀကီးအဆင့္ သင္တန္းေတြမွာပဲ 
အမ်ားဆုံး လာတက္ရတယ္ဆုိေတာ့၊ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ နံမည္တူ 



(ဒုတိယ) ဗုိလ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ တေယာက္၊ ဒီမွာ လာၿပီး သင္တန္းတက္သြားခဲ့တာကုိ 
ေတြ႔ၾကရပါတယ္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ ဟုတ္တယ္။ သူက ေနာက္ေတာ့၊ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(OTS- 
Officers Training School) မွာ၊ ဒုေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးေတာင္ လာျဖစ္ေသးတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဒါေတြက အေမရိကန္တပ္မေတာ္န႔ဲ စၿပီး ဆက္ႏြယ္ကူးလူးမႈရွိတာ။ 
ႏွစ္ကာလ အပိုင္းအျခားနဲ႔ ျပန္ၾကည့္တ့ဲအခါမွာ၊ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ေနာက္ပုိင္း၊ တပ္မေတာ္က 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ သမၼတဂၽြန္ဆင္ လက္ထက္မွာ၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ လာလည္ပါတယ္၊ ၁၉၆၆ ခုနွစ္မွာ။ အဲဒီမွာ 
သူန႔ဲသမၼတဂၽြန္ဆင္ရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာ မေျပလည္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္၊ အဲဒီေနာက္ ပုိင္းမွာ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ရိွစဥ္ 
အခ်ိန္ကေလာက္ေတာ့ မေကာင္းေတာ့ ဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာသြားေတြ႔လဲဆုိေတာ့၊ 
အန္ကယ္ တုိင္းမႉး၊ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေန တ့ဲ 
အခ်ိန္မွာ၊ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ (Cold War) ကာလ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္၊ အေရွ႕အုပ္စု 
အေနာက္အုပ္စု ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ ဘာပဲေျပာေျပာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကုိ 
တုိက္ေနတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္န႔ဲ 
ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္း တခုေတာ့ ထားထားတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးန႔ဲ။ အန္ကယ္ 
ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ျဖစ္လာခဲ့တ့ဲ အခ်ိန္ေလာက္က စၿပီး၊ 
အေမရိကန္တပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္န႔ဲ ဆက္ဆံေရးကုိ နည္းနည္းရွင္းျပေပးပါ။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ အေမရိကန္မွာ training (စစ္သင္တန္း) ယူတဲ့ကိစၥ 
ေတာ္ေတာ္ေလးျပတ္သြားတာက၊ ဒီလိုဗ်။ တႀကိမ္မွာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ အေမရိကားကုိ 
သြားလည္တဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္သူ႔ကုိ ေခါင္းေဆာင္တပ္ၿပီး သြားၾကသလဲ ဆုိေတာ့၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိ ဘိတ္ တ့ဲအေနန႔ဲ သြားၾကတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ ခင္ဗ်။ အဲဒါ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ မတုိင္ခင္ကလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ မတုိင္ခင္က မတုိင္ခင္က။ အဲဒီလုိ သြားၾကတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ဟိုက 
(အေမရိကန္တပ္မေတာ္က) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိ သိပ္မသိၾကဘူး။ သူတုိ႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံဘူးတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကို ဆက္ဆံဘူးတယ္။ 
ဘယ္လုိျဖစ္လဲဆုိေတာ့၊ တခိ်န္မွာ Pentagon (အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္) မွာ၊ သူတုိ႔က ဧည့္ခံပြဲ 
တခုလုပ္တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိ ႀကိဳေျပာမ ထားပဲန႔ဲ၊ 
ဟုိ(အေမရိကား) ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့၊ In Order of Our Chief of Staff 



ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနန႔ဲ၊ ဧည့္ခံပြဲေလး တခု လုပ္လုိက္တယ္ေပါ့။ အဲဒီ 
အထိကေတာ့၊ အဘုိးႀကီး(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း)က စိတ္မဆုိးေသးဘူး။ ဧည့္ခံထမင္းစားပြဲ 
အၿပီးမွာ၊ ဆုေပးပြဲေလး တခု ဆုိၿပီး ပြဲကုိ ဆက္လုိက္တယ္။ ဂုဏ္ျပဳပဲြေလးေပါ့။ အဲဒီ 
ဂုဏ္ျပဳပြဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိ The Order of Merit  (အေမရိကန္စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာ 
ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္) ဆုိတာကုိ ေပးတယ္။ “ဒီဂုဏ္ျပဳပြဲဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိ ရည္စူးၿပီး ေပးတာပါ။ Military Order of 
Meritကုိ ေပးပါတယ္။ ဒါကုိ လက္ခံပါ” ဆုိၿပီး ျဖစ္ေရာ။ အဲဒီမွာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း 
ေတာ္ေတာ္ေလး ခံစား သြားရတယ္။ သူ႔ကို ဘာမွလဲ ႀကိဳ ေျပာမထားပဲ၊ ဒီလုိေခၚၿပီး 
လုပ္လုိက္တယ္လုိ႔၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက တြက္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြဲမပ်က္ ေအာင္ေတာ့၊ 
သူက လက္ခံလုိက္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ျပန္လာၿပီးတ့ဲအခါမွာ၊ က်ေနာ္တုိ႔တေတြကုိ 
ေျပာတ့ဲသေဘာက၊ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ငါ့ကုိ လူလည္လုပ္တယ္” ဆုိတ့ဲ အသံက 
ထြက္လာတယ္။ ျပႆနာေတြ ေပၚတာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေဒါသေပါက္ကြဲတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္အခါ မွာ တပ္မေတာ္ထမဲွာ ေထာက္လွမ္းေရးန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊ 
သူ႔ေထာက္လွမ္းေရး ငါ့ေထာက္လွမ္းေရး ဆုိၿပီး၊ သုံးခု ျဖစ္လာတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေန၀င္းနဲ႔ 
ပတ္သက္တ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရးက၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးႀကီး ဗုိလ္လြင္ (တပ္ထဲတြင္ အဘလြင္ 
ဟုလည္းေခၚၾကေသာကြယ္လြန္သူဗိုလ္မႉး ႀကီးေမာင္လြင္) ေပါ့။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ေထာက္လွမ္းေရးက ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ (ထူးထေရဒင္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္ 
ဦးေတဇ၏ဖခင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ႏွင့္ ဂ်ပန္ေခတ္ မဂၤလာဒံုဗုိလ္သင္တန္းအပတ္စဥ္(၃) 
အတူတက္ခဲ့သူ၊ တပ္ထဲတြင္ ရွမ္းျမင့္ေဆြဟု လူသိမ်ားသူ၊ အၿငိမ္းစားဒုဗုိလ္မႉးႀကီးျမင့္ေဆြ) ။ 
ေနာက္တခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးက ေမႊးႀကီး (ဒုဗုိလ္မႉးႀကီး)လွျမင့္။ အဲဒီ 
ေထာက္လွမ္းေရးသုံးဖြဲ႔က ၿပိဳင္ၾကေရာ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္က Training and Planning 
(တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး ႏွင့္စီမံေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး) ဆုိေတာ့၊ ေထာက္လွမ္းေရး 
သင္တန္းေတြ ေခၚတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က ရခုိင္မွာ တပ္ေပါင္းစုမႉးျဖစ္ေနၿပီ။ 
က်ေနာ့္ေအာက္က IO (Intelligence Officer စစ္ေျမျပင္ေထာက္လွမ္း ေရးအရာရိွ) 
ဗုိလ္၀မ္းထြန္း (ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ အာမခံေကာ္ပိုးေရးရွင္း 
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး) ကို၊ ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းတက္ဖုိ႔၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္တုိ႔ဆီက by name (နံမည္အတိအက်)န႔ဲ ေခၚတယ္။ အဲဒါန႔ဲ သူ 
သင္တန္းသြားတက္ၿပီး ႏွစ္လေလာက္ ေနေတာ့၊ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ္က 
ဘာေတြသင္ခဲ့ရလဲလုိ႔ ေမးေတာ့ “Very Sorry ပါပဲ ဗုိလ္မႉးရယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ သင္လုိက္တ့ဲ 
သင္ တန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တျခားကုိ ဘာမွမေျပာရဘူးလုိ႔ မွာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ပဲ 
က်ေနာ္ ေျပာပါရေစ” တ့ဲ။ ဒါနဲ႔ ၿပီးသြားေရာ။ က်ေနာ္က လည္း မေမးဘူး။ ေနာက္ေတာ့ 
ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့၊ အဲဒီကိစၥေတြ ေပၚလာတ့ဲအခါက်ေတာ့၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက၊ 
ဒါေတြအားလုံး ဒီေကာင္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္) လုပ္တာ ဆိုၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ int. 



(ေထာက္လွမ္းေရး)ေတြ အကုန္လုံးကုိ ျဖဳတ္တာပဲ။ ကိုျမင့္ေဆြတို႔ေတြ အကုန္လုံး တတဲြႀကီး 
ပါသြားတယ္။ ေနာက္ ေရာေယာင္ၿပီး ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းန႔ဲ ပါသြားတာက၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးဘက္က ေမႊးႀကီးတုိ႔ ပါသြား တယ္။ 
အဲဒီမွာ(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးတုိ႔၏ ေထာက္လွမ္းေရး ႏစ္ွဖြဲ႔ ကုိ) 
စၿပီးေတာ့ ၿဖိဳလုိက္တာပဲ ခင္ဗ်။ 

(ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးလွျမင့္ = nick name (နံမည္ေျပာင္) ေမႊးႀကီးလွျမင့္ အျပင္၊ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စစ္သင္တန္း လာတက္စဥ္၊ ေရခန္း သြားေသာ 
ဘဲလ္အယဲားကား ေရတုိင္ကီထဲတြင္ Cocacola အခ်ိဳရည္မ်ားထည့္ၿပီး ကားေမာင္းခဲ့သျဖင့္၊ 
ဘဲလ္အယဲားလွျမင့္ဟုလည္း တပ္ထဲ တြင္ လူသိမ်ားခဲ့သူ။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏ေထာက္လွမ္းေရး အုပ္စု၀င္  ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တပ္ထဲမွာ အၿပီးအပုိင္ 
ထုတ္ပစ္ျခင္း မခံရပဲ၊ ၁၉၆၂ မတ္လ(၁)ရက္ စစ္အာဏာမသိမ္းမီ ညတြင္၊ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အမိန္႔အရ၊ ေမွာ္ဘီသံခ်ပ္ကာကားတပ္ရင္းျဖင့္ 
ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ေနရာယူခဲ့ေသာ သံခ်ပ္ကာ 
ကားတပ္ရင္းမႉး) 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အဲဒါဆုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲမွာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက 
အေမရိကန္(တပ္မေတာ္)ကေန၊ ေခၚယူသင္တန္းေပးတ့ဲ ေထာက္လွမ္း ေရးအဖြဲ႔ဟာ 
သုံးဖြဲ႔ကဲြေနၿပီးေတာ့၊ အေမရိကန္ေတြကလည္း သုံးဖဲြ႔ အကဲြလုိက္ကုိေခၚၿပီး သင္တန္းေပးတ့ဲ 
သေဘာလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ အမွန္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးရဲ႕ အဖြဲ႔က သိပ္ၿပီးေတာ့ မထင္ရွားဘူး။ 
လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မ်ိဳးနဲ႔ ေခၚၿပီးေတာ့ (သင္တန္းေပး တ့ဲ) သေဘာေလာက္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
သိပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထင္ရွားသြားတာကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ အဖြဲ႔။ 
ဒါ့အျပင္ (ျမန္မာ့) တပ္မေတာ္မွာ လက္နက္ေတြတပ္ဆင္တာ 
(တုိက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းပံု) organization ေတြက အစ၊ အခု လက္ရွိ ရိွေနတဲ့ 
ဖြဲ႔စည္းပံုေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ရွိစဥ္ ကတည္းက၊ အားလုံးက Americanized Ord-bat (Order of 
Combat) (အေမရိကန္တပ္မေတာ္မွ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းပံုကုိ အတုယူထားေသာ 
ဖြဲ႔စည္းပံု)နဲ႔ တပ္ရင္းေတြ (တုိက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္း) ေကာ၊ Artillery Unit (အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔) 
ေတြေကာ၊ အကုန္ လုံးကုိ (အေမရိကန္တပ္မေတာ္အတုိင္း) ဖြဲ႔ထားတာ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ၊ အန္ကယ္က၊ ပထမဆုံး တပ္မ(၇၇) စၿပီး ဖဲြ႔တာကို 
မွီလိုက္တာပဲ။ အဲဒါက ဒီက (အေမရိကန္တပ္မေတာ္က) 82nd Airborne Division, 101st 



Airborne Division အမွတ္ (၈၂) ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မ၊ အမွတ္ (၁၀၁) 
ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မေတြရဲ႕ (ဖြဲ႔ စည္းပံု) အတုိင္း လုိက္လုပ္ခဲ့တာပဲ။ 

(တပ္မ (၇၇) = ၁၉၆၆ တြင္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး (ဗို္လ္မႉးခ်ဳပ္) တင့္ေဆြကုိ 
တပ္မမႉး အျဖစ္ႏွင့္ ပထမ ဆုံး စတင္ဖြဲ႔စည္းေသာ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မ  Light Infantry 
Division (77) – LID 77) 

(Airborne Division ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မ = ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မ်ားကုိ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး 
ျဖစ္ေနေစရန္၊ လက္နက္မွလြဲ၍ ဘာမွ အပိုမပါေစပဲ စစ္ ေျမျပင္ရွိရာသုိ႔ ေလေၾကာင္းႏွင့္ 
အေရာက္ပုိ႔ေပးၿပီး၊ နာရီအကန္႔အသတ္ ရက္အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရန္သူကုိ 
တုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေစကာ၊ သတ္ မွတ္ခ်ိန္တြင္ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ေခၚေဆာင္၍ မိခင္တပ္မ်ားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ အနားေပးသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တြင္ 
စစ္တုိင္းမ်ားလက္ေအာက္ခံ နယ္ေျမခံ အေျခစုိက္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမဟုတ္ေသာ 
ေျချမန္တပ္မလက္ေအာက္ခံ ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ားကုိ ယခင္က (၆)လအတြင္း၊ ေရွ႕တန္းသုိ႔ 
(၄)လ ပုိ႔ လႊတ္ၿပီး၊ ေနာက္တန္းတြင္ (၁)လ နား၊ မြမ္းမံစစ္သင္တန္းမ်ား (၁)လ ျပန္တက္၊ 
စနစ္ျဖင့္၊ အေမရိကန္ Airborne Division မွ တပ္ရင္းမ်ား ေရွ႕တန္းထြက္ျခင္းႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး 
တူညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။) 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ (ေျချမန္တပ္မလက္ေအာက္ခံ) တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ရင္းေတြကုိ 
အင္အား (၇၇၇) ေယာက္ ရွိရမယ္ ဆုိၿပီး၊ က်ေနာ္တုိ႔ဆီ က Division (ေျချမန္တပ္မ) ေတြကုိ 
ဖြဲ႔လာခဲ့ၿပီးေတာ့၊ အဲဒါေတြ ျဖစ္လာခဲ့တာပဲ။ 

(တုိက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ = ၁၉၆၆ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 
တုိက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းပုံ စာအမွတ္ “ကဖ (၇၀)/ ဂ (၆၆)” အရ) တပ္ရင္း 
တရင္းတြင္ အင္အား (၇၇၇) ေယာက္ ရွိရမည္ဟု ပါရွိသည္။) 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာေကာ (အေမရိကန္ ျမန္မာ 
တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး) ဘယ္လုိ အေနအထားရိွလဲ ခင္ဗ်။  အန္ကယ္ ဒုခ်ဳပ္(ၾကည္း) 
ျဖစ္လာၿပီးတ့ဲ ေနာက္ပိုင္း။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ က်ေနာ့္လက္ထက္မွာေတာ့၊ အေမရိကားကုိ သင္တန္းတက္ဖုိ႔ 
မပို႔ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္မွာ၊ အေမရိကန္သံအ မတ္ မစၥတာဘုိင္ရိတ္ ထင္တယ္၊ 
သူတုိ႔က (စစ္သင္တန္း)ေက်ာင္းကုိ ထပ္ၿပီးလႊတ္ဖို႔ ကိစၥေပၚၿပီး ေျပာလာေတာ့၊ က်ေနာ့္ကုိ 
တာ၀န္ကေန (ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ) ရပ္စဲမခံရခင္၊ တႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္မွာ က်ေနာ့္နည္း 



က်ေနာ့္ဟန္နဲ႔ (သင္တန္းတက္မည့္ အရာရွိမ်ား) ႏွစ္ေယာက္ သုံး ေယာက္ ပုိ႔လုိက္ေသးတယ္ 
ခင္ဗ်။ အဲဒါကုိ အဘုိးႀကီး (ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ဦးေန၀င္း)က၊  ဘ၀င္မက် ဘူးလား၊ မေျပာတတ္ဘူး။ က်ေနာ္က ဘာ့ေၾကာင့္ပုိ႔ရသလဲ 
ဆုိေတာ့၊ သင္တန္းေတြက အသစ္ေတြ သြားမတက္ရင္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ဟာ သူတုိ႔ 
(အေမရိကန္တပ္မေတာ္)ေပးထားတ့ဲလက္နက္ေတြ၊ သူတုိ႔ေပးထားတဲ့ နည္းစနစ္ေတြ၊ အကုန္ 
out ကုန္၊ အခ်ိန္လြန္ေခတ္ေဟာင္းေတြ ျဖစ္က်န္ ခဲ့မွာစိုးလုိ႔၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ 
refresh(ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္း)လုပ္တ့ဲအေနန႔ဲ၊ အရာရွိတသုတ္ကုိ က်ေနာ္က ပုိ႔မိတယ္။ 
ပုိ႔တာလည္းပဲ သူ႔သေဘာ တူညီခ်က္ သြားယူၿပီးမွ ဒီ concept (သေဘာထားခံယူမႈ) န႔ဲ 
ပုိ႔တာပဲ။ ဒါေပမယ္လုိ႔၊ သူ ဘ၀င္က်ပုံေတာ့ မေပၚဘူး။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အန္ကယ္၊ အဲဒီတုန္းက သူက အေမရိကန္န႔ဲ ခပ္ခြာခြာ ေနျပခ်င္တ့ဲ 
သေဘာလား။ တကယ္တမ္းေတာ့ အဲဒီလုိ မဟုတ္ပဲန႔ဲ။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ အမွန္ကေတာ့ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့၊ ခပ္ခြာခြာ ေနတာေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး။ နနဲဲေလးေတာ့ ေပါင္းဖို႔သင္းဖို႔ လုိတာ သူသိ တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့၊ 
က်ေနာ္တုိ႔ေတြ အေမရိကန္သံရုံးမွာ သြားၿပီး (တင္းနစ္) ကစားတာတို႔ ဘာတုိ႔ကုိ သူက 
ခြင့္ျပဳတာေတြ ရွိလာၿပီ ခင္ဗ်။ အဲဒီလုိေတာ့ ျဖစ္လာတယ္။ အရင္ကေတာ့ မသြားရဘူး၊ မေတြ႔ 
ရဘူး၊ ႏႈတ္မဆက္ရဘူး၊ ဆုိတ့ဲဟာမ်ိဳးေတြက မ်ားတယ္။ (အေမရိကန္ ေတြန႔ဲ) 
စစ္သားခ်င္းကေတာ့ ခင္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ အေမရိကန္စစ္သံမႉးေတြန႔ဲ ခင္တာပဲ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဒါဆုိ အန္ကယ့္လက္ထက္မွာ၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္န႔ဲ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံကူးလူးမႈ သိပ္ၿပီး မ်ားမ်ားစားစား မရွိဘူးေပါ့။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ မ်ားမ်ားစားစား မရွိဘူး။ ေပ်ာက္တိေပ်ာက္က်ားပဲ။ အေရးႀကီးတဲ့ 
course (သင္တန္း) ေလး ေတြကုိပဲ၊ လႊတ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ္လုိ႔ အရင္လုိ 
(ဗ္ုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္ေနစဥ္၊ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အားလုံးစား ရိတ္ၿငိမ္း သြားေရာက္ သင္တန္းတက္ၾကရေသာ 
အခ်ိန္အခါလုိ) မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သင္တန္းသြားတက္ရင္၊ ပုိက္ဆံ ေတာ္ေတာ္ေပးရတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ၊ ၁၉၈၀ ႏွစ္ေတြ မွာေတာ့၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ၊ အမ်ားႀကီးပဲ သြား တက္ၾကတယ္။ ၾကည္း ေကာ၊ ေရ 
ေကာ၊ ေလ ေကာ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ အေမရိကန္တပ္မေတာ္က ကုန္က်စားရိတ္အားလုံး 
သူတုိ႔က က်ခံပါ မယ္ ဆိုတာကို၊ အဲဒီတုန္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လက္မခံဘူး။ 
အဲ့ဒီအခါက်ေတာ့၊ သင္တန္းစားရိတ္ကုိေတာ့ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ဘက္က က်ခံမယ္။ 



ေနစားရိတ္ စားရိတ္ေတြကုိေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က က်ခံမယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားနဲ႔ 
သြားခဲ့ၾကတာ၊ သင္တန္းေတြသြားတက္ ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ အဂၤလန္နဲ႔က က်ေနာ္တုိ႔ဆီက သင္တန္း သြားတက္တာေတြလည္း၊ 
နည္းနည္း ျပတ္သြားတယ္။ အဂၤလန္မွာ ေတာ္ ေတာ္ေစာေစာတုန္းက Sandhurst 
(ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္စစ္တကၠသုိလ္) တက္ခဲ့တာမ်ိဳးေတြက၊ နည္းနည္း ျပတ္သြားတယ္။ 
ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ အဂၤလန္မွာ က်ေနာ္တို႔ဆီက Staff College (စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္) ေတြ 
တက္ခြင့္ရတယ္။ Navy ကဆုိ Naval Gunnery Long Course 
(ေရတပ္အေျမာက္သင္တန္းရွည္) ကိ၊ Naval Staff College (ေရတပ္စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္) မွာ 
သြားတက္လို႔ ရတယ္။ Air Force အတြက္ က၊ Air Staff College 
(ေလတပ္စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္) မွာ သြားတက္လုိ႔ ရတယ္။ အဲဒါေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ဆီက 
သုံးေလးေယာက္ သြားတက္ ၾကတာကုိ က်ေနာ္ မွတ္မိတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ။ အန္ကယ္ တုိင္းမႉး၊ ဒုခ်ဳပ္(ၾကည္း)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေတြ 
ျဖစ္လာတဲ့ ကာလေတြမွာ၊ ေလတပ္အတြက္ (အေမရိကန္ေလတပ္သုံး) Bell 205, Bell 206 
ရဟတ္ယာဥ္ေတြကုိ၊ ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး’ နံမည္ေအာက္ကေန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ နံမည္ခံန႔ဲ 
ပုိ႔ၿပီးေတာ့မွ တပ္မေတာ္ (ေလ) က၊ သုံးတယ္လုိ႔၊ က်ေနာ္တုိ႔ မွတ္သားဘူးပါတယ္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ အဲဒီဟာကလည္း အလကားေလာက္နီးနီး ရလုိက္တာပဲ။ အဲဒါ 
ျဖစ္တာ ဒီလုိဗ်။ ဗိုလ္လွဘုန္း လက္ထက္မွာ၊ သူက အဲဒါကုိ လုပ္ရမွာကုိင္ရမွာ ခက္မွာကုိ 
စုိးရံြ႕တယ္ ထင္ပါရဲ႕။ သူက အဲဒါကုိ ေခ်ာင္ထုိးထားတယ္။ 

(ဗုိလ္လွဘုန္း = ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ခဲ့သူ ကြယ္ လြန္သူ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္မႉးႀကီးလွဘုန္း) 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ သူက အဲဒီတုန္းက ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးပဲ။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ ဟုတ္တယ္။ သူက ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး။ သူက ကလုသမဂၢကုိိ 
ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ သြားတက္ေတာ့၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး က်ေနာ္က 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို တဲြၿပီးေတာ့ ကုိင္ရတယ္။ အဲဒီမွာ အဲဒီ topic (အေမရိကန္ Bell 
205, Bell 206 ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားကိစၥ) ကို၊ ကုိျပည္စိုး (ကြယ္လြန္သူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗုိလ္မႉးႀကီး ျပည္ စုိး) က၊ 
က်ေနာ့္ဆီ ယူလာတယ္။ ကုိလွဘုန္း က လုပ္လုိ႔ရမွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ထားထားတ့ဲဟာေပါ့၊ 
ၾကာလည္းၾကာေနၿပီ။ ဒီဥစၥာက (အေမရိ ကန္ဘက္က) တဂ်ီဂ်ီ ေျပာေနတယ္။ အဲဒါကုိ 



မယူလုိက္ရင္လည္း ဆုံးသြားမယ္ေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယူလုိက္ရင္ 
ေကာင္းမယ္ လုိ႔၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးက က်ေနာ့္ကုိ ေျပာေတာ့၊ အဲဒီ case ကုိ က်ေနာ္က 
ေကာက္ယူလိုက္တယ္။ က်ေနာ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိေတာ့၊ ဒါ ေတြကုိ လုိခ်င္တာေပါ့ 
ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ terms (စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း) ေတြလည္း ဘာမွ မပါဘူးေလ။ ဒါေတြက သုံးလုိ႔ 
တည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ Bell 205, Bell 206  တို႔ဆုိတာ၊ very powerful ရဟတ္ယာဥ္ေတြ 
ေလ။ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတ့ဲ ဟာေတြ။ အဲဒါေတြကုိ က်ေနာ္က ယူခ်င္ေတာ့၊ ဒီ case ေလးကုိ 
ယူသြားၿပီး၊ မေျပာရဲ ေျပာရနဲဲ႔ေပါ့ ဗ်ာ၊ တေန႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း 
(ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌ) atmosphere ေကာင္းတုန္း 
(စိတ္လက္ၾကည္သာေနတုန္း) က်ေနာ္ သူ႔ဆီ သြားၿပီး “ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ (အေမရိကန္န႔ဲ) 
ကိစၥတခုဟာ pending (ဆုိင္းင့ံ) ျဖစ္ၿပီးက်န္ေန တယ္” ေပါ့။ “အဲဒါေတြက ယူလုိ႔လည္း 
ေကာင္းတယ္” ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ သူက ဖတ္ၾကည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက တခြန္းပ ဲေျပာတယ္။ 
“ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ အားလုံးကုိ ဒို႔ ဘာမဆုိ လုပ္လုိ႔ရမလား၊ အဲဒါက သိသိသာသာ 
ေျပာဖို႔လုိတယ္” လုိ႔၊ သူက တခြန္းပဲေျပာတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း ရပါတယ္ေပါ့။ 
အဓိပၸါယ္ကေတာ့ဗ်ာ၊  ဘိန္းႏိွမ္နင္းေရးအတြက္ ဆုိေပမယ့္လည္း၊ ဒါေတြကုိ 
(ရဟတ္ယာဥ္ေတြကုိ) အသုံးျပဳမယ္ (တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာလည္း အသုံးျပဳမယ္) 
ေပါ့ ဗ်ာ။ သူက အဲဒီပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့၊ က်ေနာ္ကလည္း ရပါတယ္လုိ႔ ေျပာၿပီးေတာ့၊ 
အဲဒါန႔ဲ (အေမ ရိကန္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ) စာခ်ဳပ္မွာ၊ က်ေနာ္တုိ႔က ဘာထည့္ေရးလုိက္လည္း 
ဆုိေတာ့၊ ဘိန္းႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ (ရဟတ္ယာဥ္မ်ား) ေပးအပ္ျခင္း ဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး၊ 
G2G Government to Government (အစုိးရခ်င္း) အတြက္ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္တယ္ 
ဆုိတ့ဲ clause (စာပိုဒ္) ကုိ၊ က်ေနာ္တုိ႔က ထည့္လုိက္တယ္။ အဲဒီ clause ကို 
မင္းထည့္လုိက္လုိ႔ သူ(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း)က ေျပာေတာ့၊ က်ေနာ္က သူ႔ဆီက ျပန္္လာ 
ၿပီးေတာ့၊ အဲဒါကို ေရးထည့္လုိက္ၿပီး၊ (အေမရိကန္ဘက္ကုိ) ပုိ႔လုိက္ၿပီးေတာ့ သိပ္မၾကာဘူး၊ 
ဒီေကာင္ေတြ (ရဟတ္ယာဥ္ေတြ) ခ်က္ခ်င္း ေရာက္ လာတယ္ ခင္ဗ်။ အုပ္လုိက္ အုပ္လုိက္၊ 
ေရာက္လာတယ္။။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ။ ႏွစ္အုပ္လား၊ သုံးအုပ္လားပဲ၊ ေရာက္လာၾကပါတယ္။။ 

(အုပ္ (squadron) = စစ္ဘက္ ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေပးအယူတြင္၊ 
တအုပ္ (one squadron) တြင္ တုိက္ခုိက္ေရး (၁၀) စီး၊ အေမာင္းသင္ေလ့က်င့္ေရး (၂) စီး၊ 
စုစုေပါင္း (၁၂) စီး ပါ၀င္သည္။) 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။    ။ ေနာက္တခု ျဖစ္ေသးတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒါကလည္း ယူဖုိ႔ သင့္ မသင့္၊ 
အင္မတန္ ျဖစ္ခဲ့ရတာေပါ့ ဗ်ာ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲက (၁၉၇၅ တြင္) ၿပီးသြားေရာ။ 



ေျမာက္ဗီယက္နမ္က ႏုိင္သြားၿပီးေတာ့။ အဲဒီစစ္အတြက္ အေမရိကန္ေတြက 
လက္နက္အသစ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ေလယာဥ္န႔ဲ ပတ္သက္တာေတြကုိ၊ ထုိင္းမွာ 
သိမ္းထားတယ္ ခင္ဗ်။ လုိရင္ ထုတ္သုံးဖုိ႔ ဆုိၿပီး ထုိင္းမွာ သိမ္းထားတာေတြက က်န္ေနတယ္ 
ခင္ဗ်။ အေမရိကန္ေတြက အဲဒါေတြကုိ (အေမရိကားကုိ) ျပန္မယူခ်င္ ျပန္မသယ္ခ်င္ေတာ့ဘူး 
တ့ဲ။ အဲဒါေတြ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေပးမယ္ေပါ့၊ defer payment (ကာလရွည္ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္) 
န႔ဲ ေပါ့။ ေနာက္မွ ျဖည္းျဖည္းေပး၊ ေနာက္ပိုင္းက် politically (ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေရး အရ) အဆင္ 
ေျပသြားၾကရင္လည္း၊ ဒါကုိ (မေပးရေတာ့ပဲ) ရမယ္ေပါ့ ဗ်ာ။ အဲဒီလုိ ေျပာၿပီးေတာ့၊ 
ဘာေတြပါလဲ ဆိုေတာ့ (တုိက္ေလယာဥ္) Fighter 105 Tiger E ဆုိတာ ပါတယ္၊ 
ေနာက္ၿပီးေတာ့ AV observation (ကင္းေထာက္) လုပ္တ့ဲ ေလယာဥ္ေတြ ပါတယ္။ 
တုိက္ေလယာဥ္ေတြ ကေတာ့ ယူသေလာက္ (အေရအတြက္) ကို ေပးမယ္ေပါ့။ သုိ႔ေသာ္ 
အဖိုးအခကေတာ့၊ တစီးကုိ one million (အေမရိကန္ေဒၚလာ တသန္း) က်မယ္ ေပါ့။ 
သေဘာတူရင္ ယူပါ လုိ႔၊ (အေမရိကန္ဘက္က) ေျပာတယ္။ အဲဒါကုိ က်ေနာ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိ သြားတုိင္ပင္ေတာ့ သူက ခါးခါးသည္း သည္း ျငင္းတယ္ ဗ်။ ဒါကုိ မင္း 
မလုပ္န႔ဲေနာ္ တဲ့။ က်ေနာ့္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာတယ္။ အဲဒါန႔ဲ က်ေနာ္ အဲဒီဟာကုိ drop 
(ရုပ္သိမ္း) လုိက္ရ တယ္။ က်ေနာ့္ Chief of Staff ရုံး (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး) က၊ 
အရာရိွေတြကေတာ့ ယူခ်င္တာေပါ့ ဗ်ာ။ အေမရိကန္ေတြ ျပန္သယ္သြားရမဲ့ အစား။ သူတုိ႔ 
ဘာမွလည္း လုပ္ေတာ့မွာမွ မဟုတ္တ့ဲ အတူတ ေတာ့၊ က်ေနာ္တုိ႔က အသစ္က်ပ္ခၽြတ္ေတြ 
(အလကားနီးပါးေစ်းနဲ႔) ရလုိက္မယ့္ ဟာကုိ၊ ဆုိတဲ့ အျမင္ေလးေတြန႔ဲေပါ့။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း 
argue (အေၾကာင္းျပ ျငင္းဆုိ) လုပ္တာကေတာ့ “ ဒီဟာေတြကုိ၊ ဒို႔ယူလုိက္ရင္၊ အေမ 
ရိကန္ေတြကို မီွခုိရမယ့္ဟာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီးေတာ့၊ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒပုိင္း ဆုိင္ရာေတြမွာ၊ 
ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာမယ္” လို႔ ေျပာရင္းန႔ဲ “မယူန႔ဲကြာ။ မင္း သြားၿပီး မရႈပ္န႔ဲ” တ့ဲ။ “မင္း 
အဲဒါကုိ သြား မစနဲ႔” တ့ဲ။ က်ေနာ့္ကုိ အဲဒီလုိ ေျပာတာန႔ဲ က်ေနာ္လည္း ေကာင္းပါၿပီ ဆိုၿပီး 
drop လုပ္ခဲ့ရတယ္။ 

    

    

    

    



တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ 
တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး ---- အပုိင္း  အပုိင္း  အပုိင္း  အပုိင္း ((((၄)၄)၄)၄)    

By ေရာ္နီညိမ္း  စေန, 23 ဧၿပီ 2011  

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၅၇) 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာငလိ္ႈင္ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ၊ 
အေမရိကန္ ျမန္မာ၊ တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး အလား အလာေတြ န႔ဲ ၁၉၈၀ခုႏွစ္ေတြမွာ၊ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရိွေတြ စစ္သင္တန္းေတြ 
လာေရာက္တက္ခဲ့ၾကတဲ့ အေျခ အေနေတြကို၊ ကုိယ္တုိင္ အေမရိကားမွာ သင္တန္း 
လာတက္ဖူးသူ ဗုိလ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္န႔ဲ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းၿပီး၊ ဦးေရာ္နီညိမ္းက 
ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” က႑မွာ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ၁၉၈၀ ႏွစ္ေတြရဲ႕ အေစာပုိင္းကာလ သုိ႔မဟုတ္ ၁၉၈၀ 
ေႏွာင္းပိုင္းကာလေတြမွာ၊ ဗို္လ္မႉး အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) က၊ ေထာက္လွမ္းေရးတင္ 
မက၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သြားတက္ခဲ့ရတ့ဲ သင္တန္းေတြ အေၾကာင္းနဲ႔ အေမရိကန္ 
ျမန္မာ၊ တပ္မေတာ္ ခ်င္း အဲဒီအခ်ိန္က ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းေတြကုိ သိမွီသေလာက္ 
ေျပာျပေပးပါလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။    ။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) အပုိင္းကေတာ့၊ 
Ranger Course (အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ အထူး တပ္ဖြဲ႔သင္တန္း) တုိ႔၊ 
တပ္ရင္းမႉးသင္တန္းတို႔ ေစလႊတ္ခဲ့တာ သိပါတယ္။ က်ေနာ္ မွတ္မိသမွ် 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးလုပ္သြားတ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကက္စိန္ တုိ႔၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကိးေက်ာ္၀င္းတုိ႔၊ 
သူတုိ႔ေတြဟာ Ranger Course တက္ခဲ့တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။  အခု ျပင္သစ္က 
လက္ရိွသံအမတ္ႀကီးဗုိလ္မႉး ႀကီးေက်ာ္စြာမင္း (DSA 22) တို႔ ပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး 
လုပ္သြားတ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဆြ (မွည့္ႀကီး)(DSA 13) န႔ဲ ၀ါရွင္တန္မွာ (အေမရိ 
ကန္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ) ျမန္မာစစ္သံမႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္) စိုးေဌး (DSA 13) တုိ႔ 
ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့၊ ၁၉၈၈မွာ အေမရိကန္မွာ တပ္ရင္း မႉး သင္တန္း သြားတက္ခ့ဲရတ့ဲ 
ေနာက္ဆုံးသူေတြပါ။ 

(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကက္စိန္ OTS 29 = ဒို႔ဗမာအစည္းအရုံး ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ သခင္ဗဟုန္၏ 
သား။ ၁၉၇၆ ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈျဖင့္ ႀကိဳးေပးကြပ္ မ်က္ခံခဲ့ရေသာ ဗုိလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ 



ဗုိလ္သင္တန္းအပတ္စဥ္တူ၊ ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းတုိင္းမႉးမ်ား ေနာက္ပုိင္း 
ဒုတိယအသုတ္တုိင္းမႉး မ်ားထဲမွ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ုပ္ တုိင္းမႉး ျဖစ္ခ့ဲသူ) 

(ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္၀င္း OTS 30 = ၁၉၉၇ တြင္၊ 
၁၉၈၈စစ္အာဏာသိမ္းတုိင္းမႉးမ်ားအား ရာထူးမ်ားမွ ဖယ္ရွားၿပီး၊ “ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း 
သာယာေရး ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ” အမည္ႏွင့္ ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းေနာက္ပိုင္း 
ဒုတိယအသုတ္ တိုင္းမႉးမ်ား မပါ၀င္ေစပဲ၊ တတိယအသုတ္ တုိင္းမႉးမ်ားႏွင့္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊက စစ္ေကာင္စီအသစ္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေသာအခါ၊ 
ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳဳပ္ (ျမစ္ႀကီးနား) တုိင္းမႉး အေနႏွင့္ စစ္ေကာင္စီ၀င္ (၁၇) ဦးထဲမွ 
တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သူ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔ ကစထ(၂)၏ ကစထမႉး၊ 
တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရး အရာရိွခ်ဳပ္တုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အနားေပးျခင္းခံရသူ) 

(ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္စိုးေဌး (DSA 13) = အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ 
ျမန္မာစစ္သံမႉးျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ မေလးရွာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမႉး၊ ရုရွ သမၼတႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
ျမန္မာစစ္သံမႉး ဆက္ၿပီးျဖစ္ခဲ့သူ၊ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (၁) 
(ေက်ာက္မဲ) (Military Operations Command – 1, Kyaukme) ၏ တပ္မမႉး ျဖစ္ခဲ့သူ၊ ယခု 
တပ္မေတာ္ပိုင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပုိင္လိမိတက္ (Union of Myanmar 
Economic Holding Ltd.) တြင္ အမႈေဆာင္ အရာရိွႀကီး) 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။    ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေထာက္လွမ္းေရးအပုိင္းန႔ဲ ေျပာရရင္ေတာ့၊ ၁၉၈၃ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ေထာက္လွမ္းေရးကုိ အသစ္ ျပန္ ဖြဲ႔ပါတယ္။ 

(၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ေထာက္လွမ္းေရးကုိ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈ = ၁၉၈၃ ေမလတြင္ 
ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ တြဲဘက္အတြင္းေရး မႉး 
တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးေဟာင္း မ်က္မွန္ႀကီး 
ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းတင္ဦးကုိ ပါတီဥကၠဌ ဦးေန၀င္းက ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ ေသာအခါ၊ ထိုစဥ္က 
ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးကံညြန္႔ဦးေဆာင္ေသာ 
တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးတဖြဲ႔လုံးမွ ဗုိလ္မႉးႏွင့္ အထက္အရာရွိမ်ားအားလုံး တပ္မေတာ္မွ 
ထုတ္ပယ္ခံရၿပီး၊ ဗိုလ္ႀကီးႏွင့္ေအာက္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား 
တုိက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ တုိက္ခိုက္ေရးတပ္မွ စစ္ဗ်ဴဟာမႉး 
ဗုိလ္မႉးႀကီးေအာင္ကုိး(DSA 1) ကုိ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးခန္႔အပ္ ၍၊ 
ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၈၃ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
ေျမာက္ကုိးရီးယားသူလွ်ိဳမ်ားက ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး ေရာက္ရိွေနေသာ 
ေတာင္ကုိးရီးယားသမၼတခၽြန္ဒူး၀ွမ္၏ အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ ကုိ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ 



ဗုံးခြဲတုိက္ခိုက္ေသာအခါ၊ ဗုိလ္မႉးႀကီးေအာင္ကုိးလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ 
ျမန္မာစစ္သံမႉး အျဖစ္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရရာမွ၊ ၁၉၈၉တြင္ အမွတ္ (၁) 
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈစီမံကိန္းေရးဆဲြေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္၊ ေျချမန္တပ္မ (၄၄) လက္ ေအာက္ခံ နည္းဗ်ဴဟာ(၄၄၂)၏ နည္းဗ်ဴဟာမႉး 
ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးခင္ညြန္႔ (OTS 25) (Officiating Colonel တႏွစ္အစမ္းခန္႔ ဗိုလ္မႉးႀကီး) မွ တပ္မ 
ေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဦးေန၀င္း၏ အနီးကပ္ 
လူယုံေတာ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဗဟုိအ လုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္ 
စက္မႈ(၁)၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး အၿငိမ္းစားဗုိွလ္မႉးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္၊ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔(၂) ကစထမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ေက်ာ္ 
လက္ေအာက္ စစ္ဦးစီးမႉး (ပထမတန္း) First Grade General Staff Officer (G1) 
လည္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညြန္႔အား၊ 
တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ ဦးေန၀င္းမွ 
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးခင္ညြန္႔ သည္ ဗုိွလ္မႉးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
တုိင္းမႉး ျဖစ္စဥ္၊ တုိင္းမႉး၏ ကုိယ္ေရးလုံၿခံဳေရးအရာရွိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ေထာက္ လွမ္းေရး 
ဗုိလ္ႀကီးမ်ားအဆင့္ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အထုတ္မခံရပဲ၊ ယခု ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔တြင္ 
ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ၊  ဦးေအာင္မင္း (DSA 13 ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး၊ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ 
ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေတာင္ငူ) တုိင္းမႉး ျဖစ္ခဲ့သူ၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း (DSA 17  အမ်ိဳး 
သား စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ ၀န္ႀကီး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီး၊ အၿငိမ္းစား 
ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္၊ တပ္မမႉး ျဖစ္ခဲ့သူ) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္း (DSA 16 လက္ရွိ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ - ေရ) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။) 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။    ။ ၁၉၈၅ ေလာက္က စၿပီး၊ အေမရိကန္က က်ေနာ္တို႔အတြက္ 
ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းေတြ ေပးပါတယ္။ ပထမ ဆုံး အေမရိကားမွာ 
ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္း တက္ခဲ့သူေတြက အခု ေထာင္ထဲမွာရွိတဲ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္း 
(DSA 13)  (စစ္အစုိးရ နွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီတို႔ အၾကား ဆက္ဆံေရး 
အရာရိွ Liaison Officer အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္၊ တပ္ထဲတြင္ NLD သန္းထြန္းဟု 
ေခၚၾကသူ)၊ ေလတပ္က ဗုိလ္မႉး (ဗုိလ္မႉးႀကီး) ကုိကုိေမာင္ (DSA 19) (ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
ျမန္မာစစ္သံမႉး ျဖစ္ခဲ့သူ) တုိ႔ေပါ့။ အထူး လုံၿခံဳေရးသင္တန္းကုိ အေမရိကန္မွာ 
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အရင္ဆုံး စၿပီး တက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာ သူတုိ႔ လာတက္ရတ့ဲ 
ေထာက္လွမ္း ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အထူးလုံၿခံဳေရးသင္တန္း ဆုိတာ VIP Security Course 
(အလြန္အေရးႀကီးပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေရးသင္တန္း) ေခၚပါ တယ္။ ေနာက္ Custom 
(အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန) ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ လုပ္သြားခဲ့တဲ့ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းခၽြန္ (OTS 37)၊ 



အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ (ျမန္မာ) သံအမတ္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီးတင္၀င္း (OTS 35) တုိ႔ က 
တဖြဲ႔အေနနဲ႔ သြားတက္ၾကတယ္ ဗ်ာ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး လုပ္သြားတ့ဲ ဦးတင္၀င္းလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ေကာ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံး၀န္ႀကီး ေကာ၊ 
လုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သြားတက္ၾကတ့ဲတဖြဲ႔က ဗုိလ္မႉးႀကီးလွမင္း(DSA 17) (ယခု 
ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္(၁၀)ေက်ာ္ က်ခံေနရေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ 
Spokesperson ျဖစ္ခဲ့သူ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးေဟာင္း  
ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး၏ သား ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (ဗိုလ္မႉး ခ်ဳပ္) 
သိန္းေဆြ (DSA 9 - ေလ) (ယခု သာယာ၀တီေထာင္)၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဦး (OTS 51)၊ လ၀က 
(လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန) ညႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ လုပ္သြားတ့ဲ ဗုိလ္မႉးႀကီးညီပု (OTS 36) 
တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး သြားတက္ခဲ့တာေတာ့ ၁၉၈၇ခုႏွစ္မွာ သြားတက္ၾကတ့ဲ က်ေနာ္ 
ပါတ့ဲ အဖြဲ႔ပါ။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လွေအာင္ (DSA 15 ေအာင္စစ္သည္ဆုရသူ)၊ ဗုိလ္မႉး (ဒုဗုိလ္မႉးႀကီး - 
ေရ) ေငြထြန္း (DSA 19 - ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျပန္)၊ 
ဗ္ုိလ္မႉး (ဒုဗုိလ္မႉးႀကီး) မ်ိဳးေအာင္ (OTS 56)၊ အခု ေထာင္ထဲမွာ ရွိၾကတ့ဲ 
ဗုိလ္မႉးႀကီးတင္လွ(DSA 16) နဲ႔ ဗုိလ္မႉးႀကီးေမာင္သန္း (OTS 51)၊ က်ေနာ္ပါ၊ စုစုေပါင္း 
ေျခာက္ေယာက္ပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးကခ်ည့္ပဲ၊ တဖြဲ႔ကုိ ေျခာက္ေယာက္ ပတ္ ၀န္းက်င္န႔ဲ 
ေလးငါးဖြဲ႔၊ လူ ႏွစ္ဆယ္နဲ႔ သုံးဆယ္ၾကားမွာ၊ အေမရိကန္အစိုးရက က်ေနာ္တုိ႔ေတြကုိ ေခၚၿပီး 
သင္တန္းေပးခဲ့တာေတြ ရိွပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေခတ္တုန္းက။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ။ ဗိုလ္မႉးတုိ႔ေခတ္ မတုိင္ခင္ (ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ) အိုကီနာ၀ါကၽြန္း 
(Okinawa Island) ေပၚက အေမရိကန္စစ္စခန္းမွာ၊ ဦးေလးေမာင္ (ကြယ္လြန္သူ 
ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး National Itelligence 
Bureau NIB ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစားဗုိလ္မႉးႀကီးေလးေမာင္) န႔ဲ 
မ်က္မွန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ဦးတို႔ ႏွစ္ေယာက္ (၁၉၆၂ မတုိင္မီ အရာရိွငယ္ ျဖစ္္စဥ္က) 
ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္း သြားတက္ခဲ့တယ္။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ မွန္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ 
တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ၊ က်ေနာ္ ကုိယ္တိုင္လည္း၊ ငါးႏွစ္ေလာက္ 
(ေက်ာင္းဆရာ) လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္(ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္)တင္ဦးန႔ဲ ဦးေလးေမာင္တို႔  သြားတ့ဲအဖဲြ႔မွာ 
ဗုိလ္မႉးႀကီးကံညြန္႔ (ေနာင္ တပ္မေတာ္ေထာက္ လွမ္းေရးည႔န္ၾကားေရးမႉး) က 
အကူထမင္းခ်က္ရဲေဘာ္ (ထိုစဥ္က တပ္သားအဆင့္ ကံညြန္႔) အေနန႔ဲ လိုက္ပါသြားခဲ့ပါတယ္။ 
(အေမရိကန္ေတြ က) ႏႈတ္နဲ႔ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လိုက္တ့ဲ သင္ခန္းစာေတြကုိ record ျပန္လုပ္ 



မွတ္တမ္းျပန္လုပ္ၿပီးေတာ့မွ၊ (ျမန္မာႏိုင္ငံက တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္း ေရးသင္တန္းေက်ာင္း 
အတြက္) သင္ခန္းစာေတြ ျပန္ၿပီး ျပဳစုခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ 
သင္ရုိးညႊန္းတန္းကုိ ျမန္မာလုိ ဘာသာ ျပန္ၿပီး၊ 
တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဓိက (စစ္ေျမျပင္) 
တုိက္ပြဲေထာက္လွမ္းေရး (Combat Intelligence)န႔ဲ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး (Counter 
Intelligence) ပါ။ syllabus(သင္ရုိးညႊန္းတန္း) ေတြ အားလုံးက အေမရိကန္ေထာက္ 
လွမ္းေရးရဲ႕ သင္ရုိးညႊန္းတန္းေတြက သင္ခန္းစာအားလုံး ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က 
အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးကုိ အေျခခံထားတယ္ ဆုိရင္ မမွားပါဘူး ခင္ဗ်။ 

(မွတ္ခ်က္။  ။ အိုကီနာ၀ါကၽြန္း အေမရိကန္စစ္စခန္းတြင္ အေမရိကန္တုိ႔က သင္ၾကားပုိ႔ခ်သမွ်၊ 
နားေထာင္ရုံသာ နားေထာင္ရၿပီး၊ စာႏွင့္ လုိက္ မွတ္ခြင့္ မျပဳသျဖင့္၊ ေန႔စဥ္ 
ဗ္ုိလ္မႉးေလးေမာင္ႏွင့္ ဗုိလ္မႉးတင္ဦးတုိ႔က သင္တန္းမွ ျပန္လာလာခ်င္း၊ သင္ၾကားခဲ့သမွ် 
ျမန္မာလုိ ႏႈတ္တုိက္ျပန္ခ် ေပးသည္မ်ားကုိ အကူရဲေဘာ္ကံညြန္႔က စာႏွင့္ 
လုိက္မွတ္ရၿပီး၊ဤနည္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္ရုိးညႊန္းတန္း 
မ်ားကုိ ေရးဆဲြ ျပဳစုခဲ့ရသည္ဟု၊ မ်က္မွန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ဦး အခ်ိန္အခါက 
ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ တပ္ထဲတြင္ ဂုဏ္ယူေျပာၾကား ေလ့ ရွိခဲ့သည္။) 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တခုလုံးကလည္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး 
ေျပာသြားတဲ့အတုိင္းဆိုရင္၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြ အားလုံး ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံေတြကလည္း၊ 
Americanization (အေမရိကန္ကုိ အတုယူထားျခင္း) လုပ္ထားတာ။ အဲဒီေတာ့ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္တုိ႔ဟာ၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ရိွခဲ့ၾကတယ္။ 
ဗုိလ္မႉးတုိ႔ေတြက ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းေတြ သြားတက္ခဲ့သလုိ၊ တျခားေသာ တုိက္ခိုက္ 
ေရး (infantry) တပ္ေတြ စစ္လက္ရံုးတပ္ေတြကလည္း (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ) 
သင္တန္းေတြ သြားတက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အခုအခ်ိန္မွာ တပ္မ ေတာ္ထဲမွာ ပထမတန္း (first line) 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ (စစ္ရုံးခ်ဳပ္မွ အရာရိွႀကီးမ်ား)၊ ဒုတိယတန္း (second line) 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ (တုိင္းမႉး၊ တပ္မ/စကခ တပ္မမႉး၊ ဒကစမႉး) ျဖစ္လာခဲ့သူေတြကုိ၊ 
က်ေနာ္တုိ႔ကို နမူနာအားျဖင့္ ညႊန္ျပလုိ႔ ရမလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ က်ေနာ္ ျမင္လုိက္ရသေလာက္၊ ေရတပ္က (ဒုတိယ) 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိးသိန္း (DSA 11 ေအာင္စစ္သည္ဆုရ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ျဖစ္ခဲ့သူ၊ 
ယခု စက္မႈ(၂) ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး) ဆိုရင္၊ အေမရိကန္ ေက်ာင္းဆင္းပါပဲ။ (၁၉၈၀ 
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိ ကန္ ေရတပ္ စစ္တကၠသိုလ္ United States Naval Academy 
(Annapolis) တြင္ ေရတပ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ဆုိလုိပါသည္။) 



နာဂစ္မုန္တုိင္းကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အကူအညီေပးဖို႔အတြက္ 
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဂၤလာဒံုေလဆိပ္တြင္) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးသိန္းကုိ လာၿပီးေတြ႔ခဲ့တ့ဲ အေမရိကန္ 
(ေရတပ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆုိရင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိးသိန္းန႔ဲ တေက်ာင္းထဲ ဆင္းၾကတာပါ။ ဒီလုိ 
ရင္းႏွီးမႈအတိုင္းအတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ။ အေရွ႕အာရွန႔ဲ ပစိဖိတ္ေဒသ အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ 
တပ္မႉးႀကီး ေရတပ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး Timothy J. Keating (၂၀၀၉ တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူ 
Commander of East Asia & Pacific Command - Hawaii) ကုိ ေျပာတာပါလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ဟုတ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ အေမရိကန္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး 
က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက၊ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိစဥ္က မူးယစ္ ေဆး၀ါး တုိင္းတာေလ့လာေရး 
လုပ္ငန္းေတြ လုပ္တ့ဲအခါမွာ၊ အေမရိကန္ေတြန႔ဲ က်ေနာ္တုိ႔က ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းေတြကုိ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အခု 
ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ေနတ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအာင္ျမင္ဦးက အဲဒီတုန္းက (အေရွ႕ေျမာက္ 
တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္-လားရိႈး) တုိင္းမႉး ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔န႔ဲ ပါလာတဲ႔ အေမရိကန္ေတြကုိ သူတို႔က 
အင္မတန္မွ ခင္ခ်င္တယ္ မင္ခ်င္တယ္။ က်ေနာ္ တုိ႔န႔ဲ ပါလာတ့ဲ (အေမရိကန္) ပုဂၢိဳလ္ေတြက 
အဆင့္ ဒီေလာက္ျမင့္တ့ဲသူေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္လည္း အ့ံအားသင့္ရတယ္။ 
က်ေနာ္ က (တုိင္းမႉးကုိ) ေျပာရတယ္။ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္။ ဒါေတြက ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔ အဆင့္ေလာက္ 
မရိွဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္” ဆုိတာကုိ ေျပာရ တ့ဲ အေနအထားမ်ိဳး 
ရွိခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ျမင္ဦး တုိ႔က၊ အဲဒီ အခ်ိန္ထဲက အေမရိကန္ကုိ 
ေဖၚလံဖါးခ်င္ေနတာ၊ ခ်ဥ္းကပ္ခ်င္ေနတာ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံကုိ သင္တန္းေတြ လႊတ္ခဲ့တ့ဲ 
အခ်ိန္ကုိေကာ၊ ဗုိလ္မႉး မွီလုိက္ပါေသးလား ခင္ဗ်။ ဗုိလ္မႉး ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို 
ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္ခင္ ေပါ့။ အဲဒါကုိ ေကာ၊ ဗိုလ္မႉး ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲ ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တရုတ္က ေခၚတယ္။ အိႏၵိယက ေခၚတယ္။ 
ပါကစၥတန္က ေခၚပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာ စစ္သင္တန္း ေတြ လာတက္ၾကဖုိ႔။ 
ျမန္မာအစုိးရကလည္း ဒီႏုိင္ငံ သံုးႏုိင္ငံကုိ ႏိုင္ငံေရးကစားတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါ။ အိႏၵိယက Staff 
College (စစ္ဦးစီးတကၠ သုိလ္) ဆိုရင္၊ သြားတက္ၾကတာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဥာဏ္၀င္း (DSA 15 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ယခု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) တို႔၊ အရင္ NDC (National 
Defence College ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မုိးဟိန္း 
(DSA 10) တုိ႔ပါ။ သူတုိ႔က အိႏၵိယ စစ္တကၠသုိလ္ဆင္းေတြ ေပါ့။ 



(ဗုိလ္ခ်ဳပ္မုိးဟိန္း =  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္ National 
Defence College NDC ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ျဖစ္ေနစဥ္၊ NDC တက္ခြင့္ရၿပီး NDC မွ မဟာ၀ိဇၹာ 
(ကာကြယ္ေရး) (Master of Arts – Defence) ဘဲြ႔ရမွ၊ တပ္မမႉးတုိင္းမႉး ရာထူးတက္ေပးဖုိ႔ 
စဥ္းစား ေသာစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းမည္ ဆုိသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ တီထြင္ေသာ 
စနစ္သစ္အရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္အရာရွိႀကီးမ်ား NDC တက္ခြင့္ရေရး နည္းမ်ိဳးစုံ 
သုံးၾကရာမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွ အနားေပးခံခဲ့ရသူ) 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ဒါကလည္း ရာဂ်စ္ဂႏၶီ (၁၉၉၁ တြင္ လုပ္ႀကံခံရၿပီး 
ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Rajiv Ghandi) ေနာက္ ပိုင္း၊ ၁၉၉၂ ေလာက္မွာ 
အိႏၵိယရဲ႕ အေရွ႕ေမွ်ာ္ (အေနာက္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာႏုိင္ငံမ်ား၊ အိႏၵိယ ၏ အရွ႕ဘက္ရွိ 
အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္ေရး Look East ေခၚ အိႏၵိယႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ) ဆုိတ့ဲ 
မူ၀ါဒ အရ၊ က်ေနာ္တုိ႔ (ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား) ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သင္တန္းေတြ 
ေပးတာပါ။ ပါကစၥတန္ကလည္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ သင္တန္းလာတက္ဖုိ႔ 
ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ေထာက္လွမ္းေရး mission (ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔) ေတြ 
သြားၾကပါတယ္။ တရုတ္ကလည္း (ျမန္မာႏိုင္ငံကို) လက္နက္ေတြေရာင္းၿပီးေတာ့မွ၊ 
သူတုိ႔ဆီမွာ သင္တန္း တက္ဖို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေခၚၾကပါတယ္။ အဲဒါကုိ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက 
ႀကံဳခဲ့ဘူးပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္န႔ဲက်ေတာ့၊ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏိွမ္နင္းေရးကလဲြရင္ က်န္တာေတြ အကုန္အဆက္ျပတ္ သြားတဲ့ သေဘာလား 
ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ မွန္ပါတယ္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ အေနန႔ဲကေတာ့ အခု 
အီဂ်စ္တုိ႔မွာလုိေပါ့။ (ႏုိင္ငံေရး ဘာျဖစ္ေနေန) ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ (စစ္တပ္ခ်င္း) 
ဆက္ဆံေရးကို မျဖတ္ေစခ်င္ဘူး။ ဆက္ဆံေနခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ 
ႏုိင္ငံေရးေပၚလစီေပါ့။ (အေမရိကန္ တပ္မေတာ္က) ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို မေက်ာ္ႏုိင္တ့ဲ 
အခါက် ေတာ့  အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္တို႔န႔ဲ (အေမရိကန္တပ္မေတာ္က) ေျဗာင္ 
မဆက္ဆံရပဲါဘူး။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးကိစၥ ဆိုရင္လည္း၊ DEA (Drug Enforcement 
Agency အေမရိကန္တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္ခံ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီ) အမည္ခံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဆက္သြယ္ရတာပါ။ 
တကယ္ေတာ့ DEA တင္ မကပါဘူး။ ေနာက္မွာ သူတုိ႔ရဲ႕Administration 
(အေမရိကန္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း) ပါေနတာပါ။ အားလုံးက အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ 



(အေမရိကန္) တပ္မေတာ္နဲ႔ သြားၿပီး ေရာၿပီးေတာ့ ၾကည့္ေနၾကလုိ႔၊ ဒီအျဖစ္ကုိ ခံေနၾကရတ့ဲ 
အေနအထားပါ။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ဟုတ္က့ဲ၊ အေမရိကန္မွာ (ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က) 
သင္တန္းေတြတက္ေနတာ၊ တိကနဲ ရပ္သြား တာ၊ ၁၉၈၈ ကလား ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ မွန္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းမွာ အေမရိကန္မွာ သြားတက္ရတ့ဲ 
စစ္သင္တန္းဆုိတာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္၊ တခု ရိွတယ္။ အရပ္ဘက္က 
ေဒးဗစ္စတုိင္းဘတ္ (David I. Steinberg, Professor of Asian Studies, Georgetown 
University ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္းတကၠသုိလ္ အာရွေရးရာေလ့လာေရးဌာန ပါေမာကၡ) တုိ႔ က၊ 
(၀ါရွင္တန္ဒီစီမွ John Hopkins University) ၏ SAIS (School of Advanced International 
Studies အဆင့္ ျမင့္ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးတကၠသုိလ္) မွာ လာၿပီး သင္တန္းေပးေနတ့ဲ 
သင္တန္းေတြမွာ၊ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၁၉၈၈ မတုိင္ခင္ထဲက၊ 
သင္တန္းသား အရာရွိေတြ ပုိ႔ဖူးတယ္ ခင္ဗ်။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ဆက္ဆံမႈ 
မျပတ္သြားေအာင္ဆိုၿပီး၊ သင္တန္းအပတ္ တစ္ပတ္စဥ္ကုိ တစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ေယာက္ကုိ သူတုိ႔ (အေမရိကန္ဘက္က) Master (မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔) အတြက္ SAIS ကုိ 
ေခၚၿပီး၊ သင္တန္းေပးခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါက လြဲလုိ႔၊ ျမန္မာဘက္က အစုိးရအေနန႔ဲေကာ 
တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ေကာ၊ ဘာသင္တန္းမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လာတက္တာ 
မရိွေတာ့ဘူး ခင္ဗ်။ SAIS က သင္တန္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
လာတက္ေနတာ၊ ခုထိ ရွိဦးမယ္ က်ေနာ္ ထင္တယ္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ပထမပိုင္းမွာ 
ျပတ္သြားေသးတယ္။ ေနာက္ပုိင္း မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက လာတက္ေနတာ၊ 
ျပန္ရိွေနတ့ဲ အေနအထား ရိွေနပါတယ္။ 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန၊ တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး 
ျပန္သြားေတာ့မယ့္ သေဘာ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ေနရပါ တယ္။ အခု 
အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္က၊ ျမန္မာစာ သင္တ့ဲဌာနမွာ၊ 
အေမရိကန္တပ္မေတာ္အရာရိွေတြ ဒီႏွစ္မွာ ျမန္မာစာ သင္ေနၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ 
မႏွစ္ကထက္ ပုိမ်ားလာတာကုိ ေတြရလုိ႔၊ ဘယ္လုိအေျခအေန ျဖစ္လာမလဲဆုိတာ၊ ဗုိလ္မႉးကုိ 
ေမးၾကည့္တာပါ။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ က်ေနာ္တုိ႔ရွိစဥ္က၊ သံအမတ္ႀကီး ဦးလင္းၿမိဳင္ (DSA 11 
အၿငိမ္းစားေရတပ္ဗုိလ္မႉးႀကီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆုိင္ရာသံအမတ္ႀကီး အဆင့္ျဖင့္ 
ေနာက္ဆုံး ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး) ကုိယ္တုိင္ ဒီကိစၥေတြမ်ိဳး ေတြ အတြက္၊ ဟ၀ုိင္ရီ (Hawaii) 
Pacific Command က ေရတပ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးဘလဲ (Admiral Denis C. Blair, Commander 



of East Asia and Pacific Command အေရွ႕ အာရွန႔ဲ ပစိဖိတ္ေဒသ 
အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ တပ္မႉးႀကီး)န႔ဲ ေတြ႔ဆုံခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကေတာ့ 
အေမရိကန္စစ္တပ္နဲ႔ေပါင္းခ်င္ ေနတာ အမွန္ပါပဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ပင္လွ်င္၊ 
‘၀’တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္မွာ ငါတုိ႔ အေမရိကန္န႔ဲ အဆင္ေျပရင္ မင္းတုိ႔ေတာ့ မလြယ္ ဘူးလုိ႔ 
ႀကိမ္း၀ါး ခဲ့ပါတယ္။ သူက အေမရိကန္ကုိ လုိလားတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ တခ်ိန္တုန္းကေတာ့ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊတုန္းက သူပဲ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ သူပဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနၿပီးေတာ့ 
အေမရိကန္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း အေမရိကန္မုန္းတီးေရးသမား ျဖစ္ေနေတာ့၊ 
စစ္တပ္ဘက္ကေကာ ႏုိင္ငံေရးဘက္ကေကာ အေမရိကန္န႔ဲ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔က ခက္ပါတယ္။ 
အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံမွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အဆင္ေျပမယ္ ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ 
နားလည္ေပမယ့္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊလုိ လူမ်ိဳး ရွိေနတ့ဲအတြက္၊ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး 
ရွိေနပါတယ္။ 

(ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကးီ ဒနဲစ္(စ္)ဘလဲ Admiral Denis C Blair = အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ 
အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တပ္မႉးႀကီး အေနႏွင့္၊ အေရွ႕တီေမာကုိ သိမ္းပုိက္ထားေသာ 
အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းသြားေစရန္၊ 
အင္ဒုိနီးရွားကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တုိ (General Wiranto) ကုိ 
သတိေပးတားျမစ္ဖုိ႔ ၁၉၉၉ တြင္ သမၼတကလင္တန္အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မလုိက္နာ 
သည့္ အျပင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တိုအား စစ္ေရးအကူအညီေပးဖုိ႔ပင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ ဟူ၍ 
စြပ္စြဲခံရၿပီး၊ ၂၀၀၂ တြင္ အေမရိကန္ေရတပ္မွ  အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူ။ CIA အပါ အ၀င္ 
အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး (၁၉) ဖြဲ႔ကုိ စုစည္းထားေသာ အေမရိကန္ 
အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး (DNI - Director of National 
Intelligence) ျဖစ္ေနစဥ္၊ အေမရိကန္-ျပင္သစ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဖလွယ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး အေနႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ မေက်နပ္ေသာ သမၼတအုိဘားမား က၊ ၂၀၁၀ေမလတြင္ 
ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဒနဲစ္(စ္)ဘလဲ အား DNI အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး 
ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ခုိင္းခဲ့သည္) 

ဦးေရာ္နီညိမ္း။     ။ အေမရိကန္(တပ္မေတာ္)ဘက္က ျပန္ၾကည့္တ့ဲအခါမွာ၊ သူတုိ႔ဘက္က 
ျပင္ဆင္ေနတာ မွန္တယ္။ ခုလုိ ျမန္မာစာသင္တန္း ေတြ တက္ေနၾကတ့ဲ ဟာမ်ိဳးေတြေပါ့။ 
ဒါေပမယ့္ ၿဗံဳးစားႀကီးေတာ့ (စစ္တပ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး) လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ 
ျမန္မာအစုိးရဘက္က ထူးျခား တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ မရိွပဲန႔ဲေတာ့၊ သူတုိ႔က လုပ္မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ စစ္သားေတြ ဆုိေတာ့၊ ႀကိဳျပင္တ့ဲအေနန႔ဲ ဟုိဘက္မွာ (ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ) 
အေျပာင္းအလဲ တစုံတရာ ျဖစ္လာရင္၊ ဟုိးတုန္းကလုိ သြားဖုိ႔အတြက္ ဆုိတာမ်ိဳး၊ 



အေမရိကန္တပ္မေတာ္ဘက္က ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ထားတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 
ဒီအတုိင္းကေတာ့ ဗုိလ္မႉးေျပာခဲ့သလုိ၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္က 
အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကုိ မေက်ာ္ႏိုင္ ဘူး။ အေမရိကန္အစုိးရကုိ မေက်ာ္ႏုိင္ဘူး။ 
အေမရိကန္အစုိးရေပၚလစီက ျမန္မာအစုိးရအေပၚ စီးပြားေရး အရေတာင္ 
ပိတ္ဆုိ႔ထားတာဆုိေတာ့၊ စစ္ေရးအရ ဘာမွ လုပ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ အကယ္၍သာ တကယ့္ကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္မယ္၊ သူ႔အေပၚကေန တပ္န႔ဲပတ္သက္လုိ႔ 
လႊတ္ေတာ္ထမွဲာဖြဲ႔ထားတ့ဲ လံုၿခံဳေရးန႔ဲကာကြယ္ေရးေကာင္စီကလြဲလုိ႔၊ ဘယ္သူ မွ မရွိပဲ၊ 
သူ႔ဟာသူ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနတ့ဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္၊ 
အေမရိကန္တပ္မေတာ္နဲ႔ ေျပလည္ၿပီး သူတုိ႔ တကယ္လိုလားေနတဲ့ အေနအထားကုိ 
ေရာက္ဖုိ႔၊ သူ႔အေနနဲ႔ ဘာလုပ္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔၊ ျမင္ဖို႔ လုိတယ္လုိ႔၊ ဗုိလ္မႉး ထင္သလဲ ခင္ဗ်။ 

ဗုိလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။    ။ ႏိုင္ငံေရးက ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးက စစ္ေရးဆုိတာက၊ က်ေနာ္တုိ႔ 
ရွိစဥ္ ကတည္းကုိက အေမရိကန္နဲ႔ တည္ေဆာက္ ခဲ့တ့ဲ ဆက္ဆံေရးပါ။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ မရွိပဲန႔ဲ၊ 
လုပ္လုိ႔ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ က်ိန္းေသတယ္၊ သူ သည္ အေမရိကန္န႔ဲ ဆက္ဆံေရးကို 
ေကာင္းေအာင္လုပ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္ ခင္ဗ်။ 

 
 


