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ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။
။ အာဏာသိမ္း နဝတ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တခ်ဳိ႕
လာဘ္စားခဲ့ပံုမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္ သံ႐ုံးမွ ဝါရွင္တန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးထံ ေပးပို႔သည့္
လ်ဳိ႕ဝွက္ေၾကးနန္း တေစာင္ ဝီကီလိခ္
စာ မ်က္ႏွာမွ ေပါက္ၾကားလာသည္။
ငါးဖမ္းသေဘၤာ အစင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနသည့္ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး
တဦးက
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အပတ္စဥ္သြားတိုင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်စ္ေဆြအား
လာဘ္ထိုးရပံု
ကို ရန္ကုန္အေမရိကန္ သံ႐ုံးသို႔ ေျပာျပခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ လာဘ္စားသူမ်ားထဲတြင္ နဝတ အတြင္းေရးမႉး ၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦး၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔၏ ဇနီးတို႔လည္းပါခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အာဏာရွင္ျဖစ္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊမွာ
အေနအထိုင္ ႐ိုးေအးေၾကာင္း ၂ဝ၁၁ ခု ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္စြဲျဖင့္ ေပါက္ၾကားလာသည့္ ေၾကးနန္းစာက
ေဖာ္ျပ
ေနသည္။
"ျမန္မာျပည္ကို အပတ္စဥ္သြားတုိင္း ေငြသားနဲ႔ခ်ည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀,၀၀၀ ေလာက္ ကုန္တယ္။
အဲဒီထဲ က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ (ေဒၚလာ ၇,၅၀၀) က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို ခ်န္ထားရတာ
(က်န္တဲ့ေငြေတြကေတာ့ ငါးဖမ္းခြင့္ ရဖို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရဆီ ေရာက္ကုန္တယ္)" ဟု သံ႐ုံးက
သိရွိရသည္ကို ၁၉၉၂ ခု ေမလ ၄ ရက္စြဲျဖင့္ ဝါရွင္တန္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ုံးသို႔ ေပးပို႔သည့္ ေၾကးနန္း၌
ပါရွိသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ နဝတ ေကာင္စီတြင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူး အဖဲြ႔ (၂) ကစထမႉး ရာထူးျဖင့္
အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေမြး/ေရႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်စ္ေဆြျဖစ္သည္ဟု
ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္က ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္
ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း ခံရၿပီး ၁၉၉၇ တြင္ အနားယူခဲ့ရသည္။
"ထိုင္းေတြကပဲ သင္ေပးလို႔" (ေမြး/ေရ) ဝန္ႀကီးသည္ အတုိင္းအတာတခုအထိ ျငင္းသာေအာင္ လာဘ္ဘယ္လို
ယူရသည္ ဆိုသည္ကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ "ခ်စ္ေဆြဟာ ထိုင္းစီးပြားေရး သမားေတြနဲ႔
တေယာက္ခ်င္းေတြ႔ဖို႔ ျငင္းေလ့ရွိၿပီး သူ႔သားနဲ႔ သာ အလုပ္လုပ္ေစတယ္" ဟုဆိုသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြ၏ သားက ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြျပန္ရင္ လိုက္ပို႔ေလ့ရွိၿပီး အေကာက္ခြန္ဌာနက သူပါလို႔
စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ဘူးဟု ဆိုသည္။
"မၾကာခင္ကပဲ ခ်စ္ေဆြရဲ႕သားဟာ ေလဆိပ္ကို ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ ၆၀ ေလာက္နဲ႔အတူ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ပဲ
ႀကိဳတင္ အသိေပးၿပီး အေကာက္ခြန္ဂိတ္ေတြကို ျဖတ္သြားခဲ့ေသးတယ္" ဟု သံ႐ုံးက သီးးသန္႔
မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။
တျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံရသည့္ အေၾကာင္း
ထိုင္းစီးပြားေရးသမားက ေျပာဆိုျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားရာတြင္ စစ္ဦးစီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦး၏
လာဘ္စားမႈလည္း ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးကား "အထပ္ထပ္ၫႇိရတယ္"ဟု နာမည္ႀကီးပံုကို ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦး၏ သားက
လာဘ္ရထား

1/2
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ေသာ မာစီဒီးဘင့္ဇ္ကား တစီအား ၿမိဳ႕ထဲတြင္ လွည့္ပတ္ေမာင္းရာက စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးကို မ်က္လံုး ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္လာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးေနအိမ္ကို စစ္ေဆးတာ လုပ္သည္ဟု
ဆိုသည္။
"စစ္ေထာက္လွမ္းေရးခ်ဳပ္ ခင္ၫြန္႔က အဲဒီကားကို အစိုးရထံအပ္ႏွံဖို႔ တင္ဦးကို ဖိအားေပးခဲ့တယ္" ဟု သံ႐ုံးက
မွတ္ခ်က္ျပဳ ေဖာ္ျပထားေသးသည္။
၁၉၉၇ ခု၌ ပါဆယ္ဗံုး လုပ္ႀကံမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦးသည္ ၂၀၀၁ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလက
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕အနီး ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်သျဖင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။
"ထိုင္းစီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ားထဲတြင္ တန္ဖိုးႀကီး ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို မက္ေမာသည့္ ခင္ၫြန္႔၏ ဇနီး၊ နဝတ
ဥကၠ႒အသစ္ သန္းေရႊ၏ သားတို႔ႏွင့္ ၫႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖူးၾကသူမ်ား ရွိသည္"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္
သံ႐ုံးက သိရွိရခ်က္ကို ေၾကးနန္းစာအတြင္း ေရးသားထားသည္။
၂ဝဝ၃ ခုတြင္ နအဖ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔မွာ
၂ဝဝ၄
ေအာက္တိုဘာတြင္ လာဘ္စားမႈ၊ အမိန္႔မနာခံမႈ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားကာ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္
ေထာင္ဒဏ္ ၄၄ ႏွစ္ျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံရသည္။
၁၉၉၂ ခု ဧၿပီ ၂၃ တြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊ နဝတ ဒုဥကၠ႒ မွ ဥကၠ႒ ရာထူးတက္သြားျခင္းကိုလည္း
"ဒီတာဝန္ကို သူဘာသာသူ တျခား မတရားတဲ့နည္းနဲ႔ ယူလိုက္တာလား" သို႔မဟုတ္ "အျခားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို
လာဘ္စားခြင့္ျပဳထားၿပီး သူက ဒီရာထူးကို ရယူတာလား" ဟု ထိုင္းငွား လုပ္ငန္းရွင္က သံသယ ရွိခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊမွာ ျမန္မာ အဆင့္အတန္းအရပင္ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္း ေနတတ္သူျဖစ္ၿပီး
ေလေအးေပးစက္
လို အေနာက္တုိင္း ဇိမ္ခံ အသံုးအေဆာင္ေတြ အသံုးနည္းတယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္ သံအရာရွိက
တဆင့္ သိရွိရခ်က္ကို ေၾကးနန္းအတြင္း ျပန္လည္ ေရးသားထားသည္။
စစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၉ ႏွစ္ ေက်ာ္အာဏာကုိဆုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္တြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ကာ လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္
လည္း စစ္ဘက္ အေရးအရာမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ စြက္ဖက္ႀကိဳးကိုင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေလ့လာသူအမ်ားက
ယံုၾကည္ၾကသည္။
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ၏ သမီးတဦးျဖစ္ေသာ မသႏၲာေရႊ၏ လက္ထပ္မဂၤလာေဆာင္
အခမ္းအနားတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅ဝ ခန႔္ အကုန္အက်ခံ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့
သည္။
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