ဘာသာြပန်သူ၏ အမှာ စကား
SEAL အဖွဲဝင်တို သည် လူစွမ်းေကာင်းများ မဟုတ်ကဘဲ သာမန်ကိ
စရပ်များကိုပင် ကိမ်ဖန်များ စွာ ေလ့ကျင့်ထားသူများ သာ ြဖစ်သည် ဆို
သည့် Mark Owen ၏ စကားက စိတ်ဝင်စားဖွယ် အတိြဖစ်သည် ။
သင့်အတွက် အသက်သာဆုံးေနသည် မေနက ြဖစ်သည် ဆိုသည့် SE
AL အဖွဲ၏ ဆိုိုးအတိုင်း တစ်ေနထက်တစ်ေန ပိုမိုြပင်းထန်လာသည့်
ေလ့ကျင့်ေရးသင်တန်းများကို မည်သိုခက်ခဲစွာ ြဖတ်သန်းရပုံှင့် ထိုသင်
ခန်းစာများက လက်ေတွတွင် မည်သိုအကျိးရှိေစခဲ့ပုံတို ကို အခန်းခွဲတ
စ်ခုချင်းအလိုက် Mark Owen က အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည့် အြပင်
အခန်းဆုံးတိုင်းတွင် စာဖတ်သူတို အတွက် ေတွးစရာအစေလးများ ချန်
ထားေပးခဲ့တတ်သည် ။
No Hero သည် Navy SEAL အဖွဲဝင်တစ်ေယာက် အဆင့်ဆင့်တိုးတ
က်ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပလာပုံတို ကို ေရးဖွဲထားေသာစာအုပ်ြဖစ်ပီး သာမ
န်စစ်ပွဲအေြခခံ စာအုပ်မျိး မဟုတ်ေပ။ အခန်းဖွဲစည်းပုံများကအစ စနစ်
တကျ ပိုင်းြခားထားပီး Navy SEAL အဖွဲဝင်တစ်ေယာက်တွင် ရှိသင့်ရှိအ
ပ်သည့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး များကို တစ်ဆစ်ချင်း တစ်ပိုင်းချင်း ေဖာ်ြပ
ထားသည် ။
ငယ်စဉ်ဘဝက ြပင်းြပေသာ ရည်မှန်းချက်ထားရှိခဲ့သည် မှ အစ မိမိ
ကိုယ်မိမိ ယုံကည်မ၊ အေကာက် တရား၊ စိတ်ဖိစီးမ၊ တူညီစိတ်ထား၊

ယုံကည်မ၊ အချင်းချင်းဆက်သွယ်နားလည်မ၊ အြပန်အလှန်ဆက်ဆံ
ေရး၊ တာဝန်ခံိုင်စွမ်း၊ အဆင်မေြပမများ ၊ အဆင့်ဆင့်ြဖစ်ေပေြပာင်း
လဲတိုးတက်ြခင်း၊ အကန်လိုက်ခွဲြခားြမင် ြခင်း စသည် တို အလယ်
တာဝန်မှ ုတ်ထွက်သည် အဆုံး အခန်းတိုင်းတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊
ေတွးေတာဖွယ်၊ အတုယူအားကျဖွယ်တို ကို လက်က မချစတမ်းဖတ်ရ
မည့် စာအုပ် ြဖစ်သည် ။
တာဝန်မှ ုတ်ထွက်ပီး အရပ်သားဘဝသို ကူးေြပာင်းရာတွင် လည်း
ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိသည့် အသိုင်း အဝိုင်းှစ်ရပ်အကားမှ မတူညီေသာအ
ေလ့အထများ ၊ ပွတ်တိုက်မကိုလည်း Mark Owen က ိုင်နင်းစွာ ကိုင်
တွယ်ိုင်ခဲ့သည် ။
Mark Owen ထိုသိုကိုင်တွယ်ိုင်ခဲ့သည့် အေကာင်းရင်းကို ဆန်းစစ်
ေစ့ငုကည့်ပါက စစ်ေြမြပင်တွင် အသက်ှင့် ယှဉ်ကာ လိုက်နာခဲ့ရေသာ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချိမှာ အရပ်ဘက်အသိုင်း အ
ဝိုင်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ှင့် ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေနတတ်သည့်
သဘာဝကို

နားလည်လက်ခံခဲ့ြခင်း

ေကာင့်

ြဖစ်သည်

ဟု

ပင်

ဆိုရမည်ြဖစ်သည် ။ ယူနီေဖာင်းခတ်လိုက်သည် ှင့် တစ်ပိင်နက် အရ
ပ်ဘက်ှင့် မေလျာ်ညီသည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အေလ့အထများကို စွန်လ
တ်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိလက်ခံြခင်းက အသိုင်း အဝိုင်းှစ်ရပ်အကား
ပွတ်တိုက်မကို တားဆီးေပးိုင်ခဲ့ြခင်းလည်း ြဖစ်သည် ။
Mark

Owen

၏

အသွင်ကူးေြပာင်းမက

စစ်ဘက်ှင့်

အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ ၊ ဆက်ယ်ေရာ ယှက်ကာ မလိုလားအပ်
ေသာ ပွတ်တိုက်မများ ြဖစ်ေပေနသည့် မိမိတို ြမန်မာိုင်ငံအတွက် အ
တုယူဖွယ်ရာ အချက်လည်း ြဖစ်သည် ။ စစ်တပ်မှ ုတ်ထွက်၍ လမ်း

ေလာက်ေစျးသည် အလုပ်ကို လုပ်သည် ြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံ အုပ်ချပ်ေရးအပို
င်းတွင် ဝင်ေရာက်အမထမ်းသည် ြဖစ်ေစ အရပ်ဘက်အသိုင်းအဝိုင်းှင့်
ပွတ်တိုက်မြဖစ်ေပ ေစမည့် အေလ့အထ၊ အေတွးအေခ၊ အမူအကျင့်၊
အေြပာအဆိုတို ကို ဖယ်ရှားေပးမည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်ပျိး
ေထာင်ေရးအစီအစဉ်များ တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ထားမည်ဆိုပါက အသို
င်းအဝိုင်းတစ်ရပ်စီရှိ အား သာချက်များကို ေချာေမွစွာ ေပါင်းစည်းိုင်ြခ
င်းအားြဖင့် ကီးစွာေသာ အကျိးေကျးဇူးရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည် ။ ထိုသိုမ
ဟုတ်ပါက အဆိုပါစစ်မထမ်းေဟာင်း၏ တာဝန်ယူမ အခန်းကကီး
ေလ ပွတ်တိုက်မအ ရှိန်ြပင်း ေလ ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။
စစ်ေြမြပင်တွင် ကာလကာရှည် အမထမ်းခဲ့ရသူများ ြဖစ်ေလ့ရှိသ
ည့် Post-Traumatic Stress Disorder(PTSD) ေခ စိတ်ဖိစီးမေရာဂါတစ်
မျိးအေကာင်း Mark Owen ၏ ေရးသားေဖာ်ြပချက်မှာ လည်း စိတ်ဝင်
စားဖွယ်ေကာင်းလှသည် ။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင် ပင် ၂ဝ၁၂ ခုှ
စ်မှ သာ ဥပေဒြပာန်းအကာ အကွယ်ြပေပးခဲ့ရသည့် PTSD ေရာဂါကာ
ကွယ်ေရးအစီအစဉ်များမှာ ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီး၏ လက်နက်ကိုင် တပ်
ဖွဲတိုင်းတွင် ထားရှိအပ်ေသာ အစီအစဉ်များ ြဖစ်သည် ။
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာအများ စုသည် လွန်စွာအေြခခံကျလှသ
ည် ြဖစ်၍ စစ်တပ်တွင် သာမက အရပ်ဘက်နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပါ
အသုံးြပိုင်ေသာ အေြခခံသင်ခန်းစာေကာင်းများ ြဖစ်သည် ဟု ဆိုသည်
Mark Owen ၏ အဆိုကို ုတ်ြခည်းလက်ခံရန် ခဲယဉ်းမည်ြဖစ်ေသာ်လ
ည်း No Hero ကို အဆုံးတိုင်ဖတ် ပီးပါက စာဖတ်သူသည် လည်း
ယင်းအဆိုကို လက်ခံသေဘာတူညီသွားေလာက်သည် အထိ Mark Owe
n ၏ ေလာက်လဲချက်များက အားေကာင်းလှသည် ။

ြခံ၍ ဆိုရေသာ် မျိးဆက်သစ်များ ထံ လက်ဆင့်ကမ်းလိုေသာ ရည်ရွ
ယ်ချက်ြဖင့် ေရးသားထားသည့် Mark Owen ၏ No Hero သည် စစ်ဘ
က်ှင့် အရပ်ဘက် နယ်ပယ်တို တွင် အသုံးချိုင်ေသာ နည်းလမ်း ေကာ
င်းများ စွာတို ကို အှစ်ချပ်စုေဆာင်းေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ရာ Mark Owe
n ၏ ေစတနာကို ထပ်မံလက်ဆင့် ကမ်းကာ ဘာသာြပန်ဆိုေရးသားအ
ပ်ေသာ ဤစာအုပ်သည် ေအာင်ြမင်မလိုလားေသာ လူငယ်၊ လူကီးတိုင်း
လက်မလွတ်တမ်းဖတ်သင့်သည် စာအုပ်ေကာင်းတစ်အုပ်ြဖစ်ေကာင်း
အမှာ စကားပါးလိုက်ရပါသည် ။
ရ ပည
၂ဝ၁၅ ခ စ၊ သဂတလ၊ ၂၇ ရက

***

မူရင်းစာအုပ်ထုတ်ေဝသူ မှတ်ချက်
ဤစာအုပ်ကို ေရးသားသူ မူရင်းစာေရးဆရာသည် မူရင်းစာမူကို ြပ
န်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ Defense Office of Prepublic
ation & Security Review(DOPSR) သို တင်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည် ။
စိစစ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မူရင်းအာေဘာ်အတွက် မရှိမြဖစ်မဟု
တ်ေသာ

အချက်အလက်တို

ကို

ြဖတ်ပယ်ြခင်း၊

ြပန်လည်ေရးသားြခင်းများ ြပလုပ်ေစခဲ့ပါသည် ။ DOPSR ှင့် စာေရးသူ
တို အကား သေဘာ တူညီမမရရှိေသာ အချက်အလက်များ တွင် ေမးခွ
န်းထုတ်ဖွယ်ရာစာပိုဒ်အချိကို ခဲထိုးပိတ်ပင်ထားပါသည် ။ ယခုစာအုပ်
တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ လူပုဂိလ်များ ၏ အမည်များကို လုံြခံေရးအရ အ
မည်လဲများ ြဖင့် ေဖာ်ြပထား ပါသည် ။
ဤစာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ သုံးသပ်ချက်အြမင်များမှာ မူရင်းစာ
ေရးသူ၏ အာေဘာ်သက်သက် သာြဖစ်ပီး အေမရိကန်အစိုးရ (သိုမဟု
တ်) ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ တရားဝင်မူဝါဒ (သိုမဟုတ)် ရပ်တည်
မတို အေပ ထင်ဟပ်ြခင်းမရှိေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည် ။

***

