
နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဗုဒၶသာသနာကုိ ဖ်က္ဆီးၾကေလၿပီ 

ဇြန္ ၁၂ ရက္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ 
Dictator Watch 

က်ေနာ္တုိ႔ Dictator Watch က ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္း 
ေတြကုိ ရရိွထားပါတယ္။ ဒီသတင္းေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို (ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရိွေသးတ့ဲ 
အခ်ိန္မွာ) လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေပမယ့္ ယုံၾကည္ေလာက္တ့ဲ သတင္းရပ္ကြက္ေတြက ရရိွတ့ဲ 
သတင္းေတြ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ ေျပာပါရေစ။ 

ျမန္မာစစ္အစုိးရဟာ အႏုျမဴလက္နက္ စီမံကိန္းကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ Dictator Watch ကေန 
အရင္တုန္းက ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဟုိတေလာက ျမန္မာစစ္တပ္ကေန ထြက္ေျပးလာတ့ဲ ဗုိလ္မႉး စုိင္းသိန္းဝင္း 
ကလည္း ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (ဒီဗီဘီ) ကတဆင့္ အဲဒါဟာ မွန္ကန္တယ္လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ 
နအဖရဲ႕ အႏုျမဴလက္နက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စီမံကိန္းကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အထူးအာရုံစုိက္ရပါလိမ့္မယ္။  

အႏုျမဴလက္နက္စီမံကိန္းဟာ သပိတ္က်င္းကုိဗဟုိျပဳၿပီး တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္ေနတယ္လုိ႔ ဗိုလ္မႉး စုိင္းသိန္းဝင္းက 
အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဒါက အေရးပါဆုံးဘဲ ဆုိတာ မွတ္ယူရပါမယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ 
Dictator Watch က ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာတႀကိမ္၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာတႀကိမ္ ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။  အခု ဗုိလ္မႉး 
စုိင္းသိန္းဝင္းက ထုတ္ေဖာ္လုိက္တာေၾကာင့္ အႏုျမဴလက္နက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စီမံကိန္းႀကီးအေၾကာင္း တတိယအႀကိမ္ 
လူသိသြားပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ သပိတ္က်င္းမွာ ဘယ္လို စီမံလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတာေတြကုိ 
ေတာ့ သတင္း မရေသးပါဘူး။ အႏုျမဴစီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ စစ္တပ္ အဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္တိုင္ 
ဆီက အျခား ဘာသတင္းမွ ထြက္မလာေသးပါဘူး။  

အီရန္လုိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက နအဖဟာ သူ႔ရဲ႕အႏုျမဴလက္နက္ စီမံကိန္းတခုလုံးကို ျပည္တြင္းမွာသာ ႀကိတ္လုပ္ေန 
ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီရဲ႕ ပညာရွင္ ေရာဘတ္ကယ္လီ (Robert Kelley) ေျပာတာကေတာ့ 
နအဖရဲ႕ အႏုျမဴစီမံကိန္းဟာ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ကနဦးအဆင့္မွာဘဲ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ဘယ္လုိပဲ ကနဦး အဆင့္လုိပဲ ေျပာေျပာ၊ ကနဦးအဆင့္ ေအာင္ျမင္ရင္ ရပ္သြားမွာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ ဆက္ကာဆက္ကာ 
တုိးၿပီး လုပ္လာျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ နအဖဟာ ပလူတုိနီယမ္ ဒါမွမဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ 
သန္႔စင္ၿပီးသား ယူေရနီယမ္ကုိ ဝယ္ယူႏုိင္စြမ္း ရိွေနပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ပုိၿပီးေတာင္ အဆင့္ျမင့္တ့ဲ တစိတ္တပုိင္း 
ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ၿပီးသား အႏုျမဴဗုံးနဲ႔ အႏုျမဴဗုံး လုပ္နည္းကို ေျမာက္ကုိးရီးယားဆီက တုိက္ရိုက္ ဝယ္ယူႏုိင္ 
ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး နအဖက လုပ္ႏုိင္စြမ္း ရိွလိမ့္မယ္ဆုိတာ သိပ္ၿပီးသိသာလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
နအဖဟာ Total ၊ Chevron စတ့ဲ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္ေနရာကေန 
ႏုိင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အျမား ရေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။   

ကမာၻႀကီးကုိ အႏုျမဴလက္နက္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တ့ဲ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ေနာက္ဆုံး ထြက္ေပၚလာတာကေတာ့ နအဖ 
စစ္အစုိးရပါဘဲလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အခုေတာ့ မွန္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ စုံစမ္း 
ေထာက္လွမ္းရရိွတဲ့ သတင္းေတြကို ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။ ဒါေတြကလည္း တိက်မွန္ကန္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ 
တ့ဲ အေၾကာင္းရင္းေတြ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ေကာင္းေကာင္းရွိေနပါတယ္။   
 
စစ္အစုိးရ ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရိွတ့ဲ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြဆီကေန 
ဘုရားဌာပနာေတြ၊ ဘုရားကုိ လွဴထားတဲ့ ေရႊေတြ၊ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြကုိသာမက ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္က စိန္နဲ႔ 
အျခား ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကိုပါ ခုိးယူေနပါတယ္။ အဲဒီလို ခုိးၿပီးတဲ့ေနာက္ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္နဲ႔ 
အျခားသူေတြကို ျပန္ေရာင္းေနတယ္လုိ႔ စုံစမ္းသိရိွရပါတယ္။    



တရုတ္ကုိေရာင္းလိုက္တာဟာ အနည္းဆုံး (၂)ႀကိမ္ေတာ့ ရိွေနပါၿပီ။ ဘုရားေတြဆီက အႀကိမ္ႀကိမ္ခိုးၿပီး 
ေရာင္းေနတာေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊရဲ႕ ဓနအင္အားဟာ အလြန္႔ကုိ ႀကီးမား မ်ားျပားေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ 
ခုိးေရာင္းေနတာေတြထကဲ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ကုိ စစ္တပ္အသုံးစရိတ္အတြက္ သံုးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
ခုိးရာပါ ပစၥည္း စတိေလာက္ မွ်ေဝၿပီး သူခိုး ေသေဖာ္ညွိလုိက္တဲ့ သေဘာပါဘဲ။ 

ပုဂံက ဘုရားေတြအျပင္ မႏၱေလးတဝုိက္က ဘုရားေတြဆီက ဌာပနာေတြနဲ႔ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ေတြကုိလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ခိုးယူေနခ့ဲပါတယ္။ ဒလၿမ့ိဳက ဓႏုတ္ဘုရားနဲ႔ သထံုၿမ့ိဳက ျမသပိတ္ ဘုရားေတြလည္း 
အခုိးခံရပါတယ္။ အခုိးခံရတ့ဲ ပစၥည္းအစစ္ေတြေနရာမွာ အတုေတြနဲ႔ အစားထုိးၿပီး ျပန္လည္ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ 
 
စစ္အာဏာရွင္ေတြ အုပ္စုိးလာခ့ဲၾကတ့ဲ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြ၊ သမုိင္းဝင္ အေဆာက္အအုံေတြကုိ 
ျပန္လည္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံတာမွန္သမွ် သံသယျဖစ္စရာ ရိွေနရပါၿပီ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရုိးရာ 
ဓေလ့ အစဥ္အလာကုိ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကိုပါ ခုိးယူ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေန 
ပါတယ္။ သူဟာ ဘုန္းႀကီးလို အေယာင္ေဆာင္ထားတ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကုိ တုိင္းရင္းသား 
နယ္ေျမေတြဆီ ေစလႊတ္ေနပါတယ္။ မြန္၊ ကရင္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ တုိင္းရင္းသား ရုိးရာအေမြအႏွစ္ေတြကုိ 
စစ္တပ္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက လာခုိးၾကတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သတင္းရရိွထားပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြဟာ 
တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရိုးရာ အေမြအႏွစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္တာ ျဖစ္ရုံမက တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဝိေသသလကၡဏာကုိပါ 
တခါတည္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

Total ၊ Chevron စတဲ့ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ထုတ္ေနတ့ဲ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အပါအဝင္ 
ျမန္မာ့သယံဇာတေတြ၊ ကြၽန္းနဲ႔ အျခားသစ္မ်ဳိးစံု၊ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ 
ဦးေဆာင္တ့ဲ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခုိးယူေနတာ တကမာၻလုံး အသိပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊရဲ႕ အေတာမသတ္ 
ႏုိင္တ့ဲ ေလာဘေဇာေၾကာင့္ သူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာေျပာေနတ့ဲ ျမန္မာ့ဓန၊ ျမန္္မာ့အလွကုိ 
သူကုိယ္တုိင္ အႀကီးအက်ယ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနတာ ဖုံးဖိလုိ႔ မရေအာင္ လူသိထင္ရွား ျဖစ္လာပါၿပီ။ 

အရွက္သိကၡာမရိွ၊ သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရကုိဲ မေၾကာက္ပဲ အခုလုိမ်ဳိး ခုိးယူေနတာေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ျဖစ္ႏုိင္ 
စရာ ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႔ သူ႔ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္တုိ႔မွာ ဘာမွ ေစာင့္ထိန္းစရာ 
မလုိေတာ့ေလာက္ေအာင္ကို လက္ညိွဳးညႊန္ရာ ေရျဖစ္ေစႏုိင္တ့ဲ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာကုိ ပုိင္ဆုိင္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္လုိ႔ 
သူတုိ႔ စိတ္ထဲမွာ တထစ္ခ် စြဲမွတ္ထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အခ်က္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ 
အေနနဲ႔ သူ႔အာဏာ ကုန္ဆုံးခ်ိန္ ေရာက္သြားၿပီလုိ႔ အတတ္သိလုိက္တ့ဲအခါမွာ စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြ ႀကီးထြားလာတ့ဲ 
အတြက္ ရသမွ် သိမ္းၾကံဳးယူေဆာင္ၿပီး တရုတ္ ဒါမွမဟုတ္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလုိတာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါတယ္။    

သူေတာ္ေကာင္းေတြလက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာတ့ဲအခါမွာ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ပုထုိး၊ 
ေစတီေတြကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွာ တန္ဖုိးျဖတ္လုိ႔မရေလာက္ေအာင္ တန္ဖုိးႀကီးမားတဲ့ 
ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာကုိ ေတြ႔ၾကရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို ဘယ္သူေတြက ခုိးယူသြားခ့ဲ 
သလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ သိေနၾကမွာပါ။ 
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