နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဗုဒၶသာသနာကို ဖ်က္ဆီးၾကေလၿပီ
ဇြန္ ၁၂ ရက္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္
Dictator Watch
က်ေနာ္တို႔ Dictator Watch က ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္း
ေတြကို ရရွိထားပါတယ္။ ဒီသတင္းေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို (ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိေသးတဲ့
အခ်ိန္မွာ) လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပမယ့္ ယံုၾကည္ေလာက္တ့ဲ သတင္းရပ္ကက
ြ ္ေတြက ရရွိတဲ့
သတင္းေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာပါရေစ။
ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အႏုျမဴလက္နက္ စီမံကိန္းကို လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ Dictator Watch ကေန
အရင္တုန္းက ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဟိုတေလာက ျမန္မာစစ္တပ္ကေန ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဗိုလ္မႉး စိုင္းသိန္းဝင္း
ကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (ဒီဗီဘီ) ကတဆင့္ အဲဒါဟာ မွန္ကန္တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
နအဖရဲ႕ အႏုျမဴလက္နက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စီမံကိန္းကို က်ေနာ္တို႔ အထူးအာရံုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္။
အႏုျမဴလက္နက္စီမံကိန္းဟာ သပိတ္က်င္းကိုဗဟိုျပဳၿပီး တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔ ဗိုလ္မႉး စိုင္းသိန္းဝင္းက
အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒါက အေရးပါဆံုးဘဲ ဆိုတာ မွတ္ယူရပါမယ္။ ဒီအခ်က္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔
Dictator Watch က ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာတႀကိမ္၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာတႀကိမ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ဗိုလ္မႉး

စိုင္းသိန္းဝင္းက ထုတ္ေဖာ္လိုက္တာေၾကာင့္ အႏုျမဴလက္နက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စီမံကိန္းႀကီးအေၾကာင္း တတိယအႀကိမ္
လူသိသာြ းပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ သပိတ္က်င္းမွာ ဘယ္လို စီမံလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆိုတာေတြကို
ေတာ့ သတင္း မရေသးပါဘူး။ အႏုျမဴစီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စစ္တပ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း ကိုယ္တိုင္
ဆီက အျခား ဘာသတင္းမွ ထြက္မလာေသးပါဘူး။
အီရန္လိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက နအဖဟာ သူ႔ရဲ႕အႏုျမဴလက္နက္ စီမံကိန္းတခုလံုးကို ျပည္တြင္းမွာသာ ႀကိတ္လုပ္ေန
ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီရဲ႕ ပညာရွင္ ေရာဘတ္ကယ္လီ (Robert Kelley) ေျပာတာကေတာ့
နအဖရဲ႕ အႏုျမဴစီမံကိန္းဟာ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ကနဦးအဆင့္မွာဘဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဘယ္လိုပဲ ကနဦး အဆင့္လိုပဲ ေျပာေျပာ၊ ကနဦးအဆင့္ ေအာင္ျမင္ရင္ ရပ္သာြ းမွာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ ဆက္ကာဆက္ကာ
တိုးၿပီး လုပ္လာျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ နအဖဟာ ပလူတိုနီယမ္ ဒါမွမဟုတ္ အဆင့္ျမင့္
သန္႔စင္ၿပီးသား ယူေရနီယမ္ကို ဝယ္ယူႏိုင္စမ
ြ ္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ပိုၿပီးေတာင္ အဆင့္ျမင့္တ့ဲ တစိတ္တပိုင္း
ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ၿပီးသား အႏုျမဴဗံုးနဲ႔ အႏုျမဴဗံုး လုပ္နည္းကို ေျမာက္ကိုးရီးယားဆီက တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူႏိုင္
ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး နအဖက လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိလိမ့္မယ္ဆိုတာ သိပ္ၿပီးသိသာလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
နအဖဟာ Total ၊ Chevron စတဲ့ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ကုမၸဏီေတြန႔ေ
ဲ ပါင္းၿပီး သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္ေနရာကေန
ႏိုင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အျမား ရေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမာၻႀကီးကို အႏုျမဴလက္နက္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တ့ဲ ႏိုင္ငံေတြထမ
ဲ ွာ ေနာက္ဆံုး ထြက္ေပၚလာတာကေတာ့ နအဖ
စစ္အစိုးရပါဘဲလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အခုေတာ့ မွန္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ စံုစမ္း
ေထာက္လွမ္းရရွိတဲ့ သတင္းေတြကို ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။ ဒါေတြကလည္း တိက်မွန္ကန္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္
တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ေကာင္းေကာင္းရွိေနပါတယ္။
စစ္အစိုးရ ထိပ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတ့ဲ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြဆီကေန
ဘုရားဌာပနာေတြ၊ ဘုရားကို လွဴထားတဲ့ ေရႊေတြ၊ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြကသ
ို ာမက ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္က စိန္နဲ႔
အျခား ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကိုပါ ခိုးယူေနပါတယ္။ အဲဒီလို ခိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္နဲ႔
အျခားသူေတြကို ျပန္ေရာင္းေနတယ္လို႔ စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။

တရုတ္ကိုေရာင္းလိုက္တာဟာ

အနည္းဆံုး

(၂)ႀကိမ္ေတာ့

ရွိေနပါၿပီ။

ဘုရားေတြဆီက

အႀကိမ္ႀကိမ္ခိုးၿပီး

ေရာင္းေနတာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊရဲ႕ ဓနအင္အားဟာ အလြန္႔ကို ႀကီးမား မ်ားျပားေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို
ခိုးေရာင္းေနတာေတြထဲက အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ကို စစ္တပ္အသံုးစရိတ္အတြက္ သံုးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ခိုးရာပါ ပစၥည္း စတိေလာက္ မွ်ေဝၿပီး သူခိုး ေသေဖာ္ညိွလိုက္တ့ဲ သေဘာပါဘဲ။
ပုဂံက ဘုရားေတြအျပင္ မႏၱေလးတဝိုက္က ဘုရားေတြဆီက ဌာပနာေတြန႔ဲ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ေတြကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ခိုးယူေနခဲ့ပါတယ္။ ဒလၿမိ့ဳက ဓႏုတ္ဘုရားနဲ႔ သထံုၿမိ့ဳက ျမသပိတ္ ဘုရားေတြလည္း
အခိုးခံရပါတယ္။ အခိုးခံရတဲ့ ပစၥည္းအစစ္ေတြေနရာမွာ အတုေတြန႔ဲ အစားထိုးၿပီး ျပန္လည္ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြ အုပ္စိုးလာခဲ့ၾကတဲ့ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြ၊ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုေတြကို
ျပန္လည္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံတာမွန္သမွ် သံသယျဖစ္စရာ ရွိေနရပါၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊမွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရိုးရာ
ဓေလ့ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကိုပါ ခိုးယူ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ ရွိေန
ပါတယ္။ သူဟာ ဘုန္းႀကီးလို အေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖ႔ဝ
ဲြ င္ေတြကို တိုင္းရင္းသား
နယ္ေျမေတြဆီ ေစလႊတ္ေနပါတယ္။ မြန္၊ ကရင္န႔ဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသား ရိုးရာအေမြအႏွစ္ေတြကို
စစ္တပ္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက လာခိုးၾကတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သတင္းရရွိထားပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြဟာ
တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရိုးရာ အေမြအႏွစ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္တာ ျဖစ္ရံုမက တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဝိေသသလကၡဏာကိုပါ
တခါတည္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Total ၊ Chevron စတဲ့ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ကုမၸဏီေတြန႔ေ
ဲ ပါင္းၿပီး ထုတ္ေနတဲ့ ေရနံန႔ဲ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အပါအဝင္
ျမန္မာ့သယံဇာတေတြ၊

ကြၽန္းနဲ႔

အျခားသစ္မ်ဳိးစံု၊

တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ

ဦးေဆာင္တဲ့ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခိုးယူေနတာ တကမာၻလံုး အသိပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊရဲ႕ အေတာမသတ္
ႏိုင္တ့ဲ ေလာဘေဇာေၾကာင့္ သူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ျမန္မာ့ဓန၊ ျမန္္မာ့အလွကို
သူကိုယ္တိုင္ အႀကီးအက်ယ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနတာ ဖံုးဖိလို႔ မရေအာင္ လူသိထင္ရွား ျဖစ္လာပါၿပီ။
အရွက္သိကၡာမရွိ၊ သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရဲကို မေၾကာက္ပဲ အခုလိုမ်ဳိး ခိုးယူေနတာေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ျဖစ္ႏိုင္
စရာ ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊန႔ဲ သူ႔ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္တို႔မွာ ဘာမွ ေစာင့္ထိန္းစရာ
မလိုေတာ့ေလာက္ေအာင္ကို လက္ညွိဳးညႊန္ရာ ေရျဖစ္ေစႏိုင္တ့ဲ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔
သူတို႔ စိတ္ထဲမွာ တထစ္ခ် စြဲမွတ္ထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ျဖစ္ႏိုင္တ့အ
ဲ ခ်က္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ
အေနနဲ႔ သူ႔အာဏာ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ေရာက္သာြ းၿပီလို႔ အတတ္သိလိုက္တ့အ
ဲ ခါမွာ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြ ႀကီးထြားလာတဲ့
အတြက္ ရသမွ် သိမ္းၾကံဳးယူေဆာင္ၿပီး တရုတ္ ဒါမွမဟုတ္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလိုတာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါတယ္။
သူေတာ္ေကာင္းေတြလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အခါမွာ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ပုထိုး၊
ေစတီေတြကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွာ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့
ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာကို ေတြ႔ၾကရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို ဘယ္သူေတြက ခိုးယူသြားခဲ့
သလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ သိေနၾကမွာပါ။

Dictator Watch
ျမန္မာဘာသာျပန္ - လြင္ေအာင္စိုး
၁၉-၆-၂ဝ၁ဝ

