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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္တန္းလ်ားသို႔ ျပန္ၿပီလား
I

ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စစ္တပ္

သိုမ
႔ ဟုတ္

တပ္မေတာ္သည္

လြတ္လပ္ေရးအလြန္

သမိုင္း

တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ တိုင္းျပည္၌ ၾသဇာလႊမ္းေသာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆယ္စု
ႏွစ္မ်ားခ်ီေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အၿပီးတြင္မူ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈကို
စတင္ခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မွ မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္း
မႈကို လူတကာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ မ်ားစြာ ပိုမို ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ ေ၀းေ၀းတြန္းခဲ့ၾကသည္။
သိုရ
႔ ာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ဆက္လက္ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလ
ေရာက္မွ အရပ္ဖက္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔၀င္ရန္ လက္ခံမလဲ စေသာ တပ္မေတာ္၏
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အဓိကေမးခြန္းမ်ား က်န္႐ွိေနသည္။ အရာရာ
ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာ စစ္တပ္အျဖစ္မွ ယင္း၏အာဏာအေပၚ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ကန္႔သတ္မႈကို
လက္ခံေသာ စစ္တပ္အျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္လိမ့္
မည္။
တပ္မေတာ္၏ ဖြ႕ဲ စည္းထားမႈဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္အယူအဆကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုလိုနီ
ဆန္က
႔ ်င္ေရးလႈပ္႐ွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာက႑၊ စစ္တပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
လြတ္လပ္ေရးအလြန္ အေစာပိုင္းကာလ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ႀကီးႀကီးမားမား လႊမ္းမိုးထားသည္။
လြတ္လပ္ေရးအလြန္ ႏိုင္ငံသစ္သည္ အလယ္ပိုင္းျပည္မမွ ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ နယ္စပ္
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာ္လွန္မႈတိုေ
႔ ၾကာင့္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္ခဲ့ရ
သည္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္
ျခင္း တို႔က လႊမ္းမိုးထားခဲ့ရာ၊ ကိုယ္က်ဳိး႐ွာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားႏွင့္
အနည္းငယ္သာ သက္ဆိုင္မႈ႐ွိခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္တြင္းမွ အမ်ားစုက ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္မူ တပ္မေတာ္ထဲမွ အမ်ားစုက အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ အယုံအၾကည္
မ႐ွိေတာ့ေပ။ ယင္းအေျခအေနႏွင့္အတူ အဓိက ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ မတည္ မၿငိမ္
ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈတို႔ ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ တပ္မေတာ္သည္ အဓိကက်ေသာ လုံၿခံဳေရး
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ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အပါအ၀င္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ဗီတို
အာဏာ သုံးခြင့္ရထားေသာ အာမခံခ်က္ရ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာကိုယ္စားျပဳမႈမွတဆင့္ ရ႐ွိထား
သည္႔ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေတာ့ေပ။
၎အာမခံခ်က္မ်ားသည္ တစ္သက္လံုးတည္ၿမဲရန္မေသခ်ာေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ်ာရန္ တပ္မေတာ္အား ယုံၾကည္
စိတ္ခ်မႈေပးသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက စစ္တပ္၏ အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ
သက္ေရာက္႐ိုက္ခတ္မ႐
ႈ ွိေသာ္လည္း ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ်ာၿပီး အခိ်ဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား
တြင္ ေထာက္ခံမႈျပဳပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ယင္း၏ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြအခ်ဳိး သိသိ
သာသာေလွ်ာ့သြားျခင္း၊ စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အျမတ္အစြန္းႀကီးေသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္
႔ ို ရင္ဆိုင္ရသည့္အျပင္ မၾကာေသးမီက
ခြင့္ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးအခြင့္ထူးမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္း တိုက
လြတ္လပ္လာေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ ေျမသိမ္းယူမႈ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပဳမူပုံ
စေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဖာ္ျပခံရျခင္းအပါအ၀င္ တိုးျမွင့္လာေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံေနရ
သည္။
တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ေသာ
ေသာ့ခ်က္က် အက်ဳိးစီးပြားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖ်တ္ျမင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေလ့လာေစာင့္
ၾကည့္ သူမ်ားစြာက ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လတ္တေလာ ေသြးေျမက်တိုက္ပမ
ြဲ ်ားအပါအ၀င္
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တပ္မေတာ္၏ လႈပ္႐ွားမႈသည္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဒုကၡေပးေနေသာ္လည္း
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျပႆနာ မဟုတ္ေသးေပ။ အဆိုပါက႑မ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္
တပ္မေတာ္၏ အားေပးေထာက္ခံမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာႏွင့္ ပထ၀ီဗ်ဴဟာ
ေျမာက္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိုးရိမ္ပူပန္လာမႈ
မ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
၎တို႔တိုင္းျပည္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွစ္ရပ္စလုံး မွီခိုအားထားမႈ
ႀကီးထြားလာမႈကို အထူးစိုးရိမ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို မည္သို႔
ဟန္ခ်က္ ထိန္းႏိုင္မလဲဟု ပူပန္လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ ေဒသ
တြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနာက္တြင္ ပို၍ပို၍ ေ၀းကြာက်န္ရစ္ေနခဲ့ၿပီ ဟူေသာ အခ်က္သည္ သူတို႔
အတြက္ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္တည္ေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆကာ စိုးရိမ္ပူပန္
လာခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူမတ္ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ကိုဟန္ခ်က္ထိန္းရန္ မဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္းတို႔သည္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ၿပီး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအ၀င္ အေျခခံက်က် ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႐ွိမွသာလွ်င္
ထိုသို႔ျဖစ္လာႏိုင္မည္ ဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း ၎တို႔ နားလည္ သေဘာေပါက္လာၾကသည္။
စီစဥ္ထားျပီး အထက္မွခြင့္ျပဳသည့္ (သို႔) ဆင္းသက္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ဟူေသာ
အခ်က္သည္ သိသိသာသာ ဖယိုဖရဲ မျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္ကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ ပြင့္လင္းလာေစသည့္ လကၡဏာ႐ွိသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိမူ အနာဂတ္အတြက္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဇာတ္ကြက္မ်ားစြာ

႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ

တပ္မေတာ္၏
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ေထာက္ခံအားေပးမႈသည္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာမ႐ွိဟု ေျပာ၍
မရေပ။ စစ္တပ္သည္လည္း အရပ္သားမ်ားအား အႏိုင္က်င့္ၫွဥ္းပန္းမႈမ်ား တိုး၍ျဖစ္ပြားေစေသာ
အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြ႕ဲ ဆိုင္ရာဓေလ့မ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ေခတ္မီ၍ ပေရာ္ဖက္
႐ွင္နယ္ပီသေစရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ တပ္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ဖိုလ
႔ ို
သည္။ ပို၍အေျခခံက်က်ဆိုရလွ်င္ တိုင္းရင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားစြာ၏ ႐ႈျမင္ထားပုံကို
ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ရန္သူအျဖစ္မွ ျမန္မာျပည္သူအားလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရလိမ့္မည္။ အဆိုပါ
ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရန္ တပ္မေတာ္က စီစဥ္ျပင္ဆင္ေနသည္ ဟူေသာ မူ၀ါဒ
တစ္ခုကို ၾကားသိရေသာ္လည္း ေရးဆြမ
ဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းအရာကိုျဖစ္ေစ အနည္း
ငယ္သာ သိ႐ွိၾကရသည္။ တပ္မေတာ္သည္ လူမ်ဳိးေရးအၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာ
တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ရာ၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
ေပးေနျခင္းထက္ လုံၿခံဳမႈကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါက ၎၏ တည္႐ွိမႈကိုပင္ ႀကိဳဆိုျခင္း ခံရေပ
လိမ့္မည္။
တပ္မေတာ္၏ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္ထူးသည္ ႏိုင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို
ေထာက္ခံအားေပးရာတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ႐ွိေစေသာ အေရးႀကီးသည့္အရာ ျဖစ္သည္မွာ
သံသယ႐ွိစရာမလိုေပ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွ ေသာ့ခ်က္က် အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားကလည္း ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု
႔ က္
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သိုရ
႔ ာတြင္ စစ္တပ္သည္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးက႑ကို က်န္းမာသန္႔႐ွင္းဖိုထ
သက္တမ္းပို႐ွည္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းလိုျခင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားလြန္းေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ယင္းကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလတို
တစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်မွတ္ထားမည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးပတ္သက္မႈကို
အျမစ္တြယ္ေစျခင္း၊ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေဘာင္မွ အၿမဲတမ္းလြတ္ေနျခင္း၊ တိုင္းျပည္ကိုရင္း၍
တပ္ဖြ႕ဲ ၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရျခင္းတိုေ
႔ ၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာ
ဂတ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစမည့္အရာမ်ားကို စြၿဲ မဲေစမည့္ အႏၱရာယ္႐ွိပါသည္။

II

တပ္မေတာ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သမိုင္း

(က)

မူလအစ

ျမန္မာစကားျဖင့္ တပ္မေတာ္ဟု ေခၚၾကေသာ ေခတ္မီျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ဆန္႔
1

က်င္ေရးလႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္တိုမ
႔ ွ ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္
1

For a detailed account of the origins of the Tatmadaw, see Mary Callahan, Making Enemies: War
and State Building in Burma (Cornell, 2003), chapter 2. For previous Crisis Group reporting on
Myanmar since the present government took power, see Asia Briefings N°142, Not a Rubber Stamp:
Myanmar’s Legislature in a Time of Transition, 13 December 2013; N°140, A Tentative Peace in
Myanmar’s Kachin Conflict, 12 June 2013; N°136, Reform in Myanmar: One Year On, 11 April
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စစ္သင္တန္းဆင္းခဲ့ၾကေသာ

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဟုေခၚသည့္

အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီလူငယ္တစ္စုက ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအိုင္ေအ) ကို ထူေထာင္
ခဲ့ၾကသည္။ ၎တိုက
႔ ို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဖခင္)က ဦးေဆာင္ၿပီး၊
ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို ေမာင္းထုတ္သည့္ ေရတိုစီမံခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္တပ္
မ်ား ၀င္ေရာက္ရာတြင္ လိုက္ပါလာခဲ့ၾကသည္။

2

သို႔ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္
တို႔အား မယုံသကၤာျဖစ္လာကာ၊ ခုခံေတာ္လွန္ရန္ စတင္စည္း႐ုံးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၄၅ မတ္လ၌
တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္သည့္ တိုက္ပတ
ြဲ ြင္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ စတင္
ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ားအား လြတ္လပ္
ေရး တိုက္ပြ၀
ဲ င္မ်ားအျဖစ္ အိမ္ျပန္လာႏိုင္သည့္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္
႔ ို ေမာင္းသြင္းလိုက္သည္။
ႀကိဳးပမ္းသည့္ လႈပ္႐ွားအားထုတ္မႈမ်ားထဲသို႔ သူတိုက

3

၁၉၄၅ ၾသဂုတ္လတြင္ ဂ်ပန္တို႔ လက္နက္ခ်သြားၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ အျခားအမ်ဳိးသားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၫွိႏိႈင္းကာ စစ္တပ္ကို
ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္အျဖစ္ တက္သုတ္႐ိုက္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈ
သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဗမာတပ္မ်ား ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ
အုပ္စုႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ၿဗိတိသွ်တို႔ကို သစၥာခံခဲ့ၾကေသာ ကိုလိုနီ
စစ္တပ္ေဟာင္းမွ ဗမာမဟုတ္ေသာ အျခား တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား ပါ၀င္ေသာအုပ္စုတို႔ကို
အဆင္မေျပဘဲ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

4

အဆိုပါ အုပ္စုႏွစ္ခုသည္ လြတ္လပ္ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္၏ေသြးစည္းမႈအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေၾကာင္း ထင္႐ွား
ေလာက္ေအာင္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္႐ုံသာမကဘဲ၊ အလြန္ကြျဲ ပားေသာ စစ္ဖက္ဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္
တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္ကြျဲ ပားျခားနားေသာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ွိခ့ဲၾကသည္။

5

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အစိုးရကို ဦးေဆာင္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၎၏အစိုးရအဖြဲ႕၀င္
အမ်ားစုမွာ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဖက္မ်ား၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံလိုက္ရေသာ
ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ပိုဆိုးသြားေအာင္ အေၾကာင္း ဖန္ခဲ့သည္။

2012; and N°127, Myanmar: Major Reform Underway, 22 September 2011; also Asia Reports
N°251, The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar, 1 October 2013;
N°238, Myanmar: Storm Clouds on the Horizon, 12 November 2012; N°231, Myanmar: The Politics of Economic Reform, 27 July 2012; and N°214, Myanmar: A New Peace Initiative, 30 November 2011.
2
The Burma Independence Army was reconstituted a few months later as the Burma Defence
Army, and subsequently in 1943 as the Burma National Army.
3
See Callahan, Making Enemies, op. cit., chapter 3.
4
Ibid, chapter 4.
5
Ibid, p. 96.
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လြတ္လပ္ေရးအလြန္ လိႈင္းဂယက္ထန္မႈ

၁၉၄၈

ဇန္န၀ါရီလတြင္

လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ

စစ္တပ္ကို

ဗမာစစ္သားမ်ားျဖင့္

ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ ထိုအ
႔ တူ ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ ကရင္
ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ ႐ွမ္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း စေသာ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးအလိုက္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ တပ္ရင္း ၁၅ ရင္း မွ်သာ ပါ၀င္ဖြ႕ဲ စည္းခဲသ
့ ည္။ လြတ္လပ္
ေရးရၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း ၃ ရင္း ပုန္ကန္ကာ ကြန္ျမဴနစ္
သူပုန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၉ အေစာပိုင္းတြင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
စတင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၀၀၀ ပင္ မျပည့္ေတာ့ဘဲ ေ႐ွ႕တန္း တပ္ရင္း ၆ ရင္း
6

မွ်သာ က်န္႐ွိကာ၊ ရန္ကုန္မွလြဲ၍ ျပည္တြင္းနယ္ေျမေဒသအမ်ားစု ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့သည္။
စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရမွာ ၿပိဳလဲလုနီးပါး ျဖစ္သြားသည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္သည္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို တိုက္ခိုက္အႏိုင္ယူျခင္း
ထက္ နယ္ေျမခံ ႏိုင္ငံေရးခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူစ
႔ စ္မ်ား၊ လူဆိုးဓါးျပဂိုဏ္းမ်ားအား တပ္
ထဲသို႔

စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းဖြဲ႕စည္းမႈကို

ပိုမိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္

ျဖည္းျဖည္းခ်င္း

အင္အား

ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေအာင္ စီမံကာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့သည္။ ၎အင္အားစုမ်ားသည္
စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရထက္ အတိုက္အခံ ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ (သို႔) ဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို
သစၥာခံသူမ်ား ျဖစ္သည္။

7

ထိုသို႔ စစ္တပ္ပိုမိုစုစည္းခိုင္မာလာသည္ႏွင့္အမွ် တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၌ မ်ဳိးခ်စ္
လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ား ၾသဇာတက္လာၿပီး၊ ၿဗိတိသွ်ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ေသာ အရာ႐ွိမ်ား
ဲ င္ခဲ့သူ ရဲေဘာ္
ေဘးသိုေ
႔ ရာက္သြားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြ၀
သုံးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ ၁၉၄၉ တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း
ခံရကာ ကရင္လူမ်ဳိးဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း ၏ေနရာသို႔ အစား၀င္လာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္
တပ္တြင္းရာထူးအေျပာင္းအေ႐ြ႕မ်ား၊ ထုတ္ပယ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ တစ္သီတစ္တန္းျပဳလုပ္၍
၎ႏွင့္ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၏ အာဏာခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္
အျပင္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးစြာ အဆင့္ျမွင့္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။

8

၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သည္ တိုက္ခိုက္
ရန္လိုမႈမ်ား တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရးအလြန္ ပထမဆုံး ေ႐ြးေကာက္ခံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ
9

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ၏ ပါတီ အက္ေၾကာင္းထင္လာျခင္း၊ ေတာပိုင္း နယ္ပိုင္းမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက
ပုဂၢလိက ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ားကို ဆက္လက္အားကိုးျခင္းတို႔ ႐ွိလာခဲ့သည္။ အာဏာရပါတီ
ႏွစ္ျခမ္းကြသ
ဲ ြားေသာအခါ

6

အဆိုပါတင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္လႊားမွ နယ္ခံ

Andrew Selth, Burma’s Armed Forces: Power Without Glory (EastBridge, 2001), chapter 7.
Callahan, Making Enemies, op. cit., chapter 5.
8
Ibid, chapter 6.
9
Like many people in Myanmar, he went by one name.
7
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တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္သည္ အုပ္စုကြဲ
တစ္ဖြဲ႕အား ပိုမိုေထာက္ခံမႈ ႐ွိခဲ့ၿပီး၊ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ အျခားအဖြ႕ဲ က ၁၉၅၈ ေ႐ြးေကာက္
ပြမ
ဲ ်ားတြင္ အႏိုင္ရမည့္ အလားအလာ ႐ွိေသာအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာ
တပ္မေတာ္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအတြက္
အေျခခံအေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
(ဂ)

10

စစ္တပ္က အာဏာလႊဲယူျခင္း

စစ္တပ္သည္ အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို အဂတိလိုက္စားသူမ်ား၊ ကိုယ္က်ဳိး႐ွာ သူမ်ား၊
အရည္အခ်င္းမ႐ွိသူမ်ား၊

အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိသူမ်ားအျဖစ္

သေဘာထားကာ ေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရသည္ စစ္ဖက္အရာ႐ွိမ်ားကို အရပ္
ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတြင္

အႀကီးတန္းရာထူးမ်ား

ခန္အ
႔ ပ္တာ၀န္ေပးခဲ့ၿပီး၊

စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ဦးႏုအား ေထာက္ခံသူမ်ားစြာႏွင့္ အျခားေ၀ဖန္
ျပစ္တင္သူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးကာ၊ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
ထိုအေတာအတြင္း စစ္တပ္က ဖြ႕ဲ စည္းေပးေသာ အစိုးရ၏ ပိုမိုထိေရာက္ျခင္းႏွင့္ အဂတိ လိုက္စား
မႈမ႐ွိျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ တည္ၿငိမ္စိုးမိုးမႈ ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားစြာက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၁၈လၾကာ အာဏာ
ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ လုံၿခံဳေရးအေျခအေန တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္
တစ္ႏိုင္ငံလုံးနီးပါး၌ ပါတီစံုေ႐ြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားကို အိမ္ေစာင့္အစိုးရက က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္ဖက္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ျပန္လည္
ေရာက္႐ွိသြားသည္။ စစ္ဖက္အရာ႐ွိ အမ်ားစုသည္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္မွ ႏႈတ္ထြက္ကာ
စစ္တပ္သို႔ ျပန္သြားၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ ၎၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက် စည္းမ်ဥ္း
မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ခ်ီးက်ဴးမႈကို ခံရသည္။

11

သို႔ေသာ္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ တာ႐ွည္မခံခဲ့ပါ။ ဦးႏု အာဏာျပန္လည္ရ႐ွိ သြားျခင္း
ကို

စစ္တပ္အတြင္းမွ

အမ်ားစုက

မႏွစ္သက္ၾကသည့္အျပင္

ဦးႏုက

အိမ္ေစာင့္အစိုးရ

ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈမ်ားကို
ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္မဆိုင္း ျပဳလုပ္လိုက္ေသာအခါ ၎တို႔၏ မေက်နပ္မႈမ်ား ႀကီးထြား
လာခဲ့သည္။ အာဏာျပန္လည္ရ႐ွိၿပီး သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္သာ႐ွိေသးခ်ိန္တြင္ ဦးႏု၏
ပါတီအစု ထပ္မံ၍ ႏွစ္ျခမ္းကြသ
ဲ ြားျခင္းသည္ ဦးႏုကို အားနည္းသြား ေစၿပီး၊ ၎၏အစိုးရမွာလည္း
ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္ စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္
ျခင္း၊ ခိုင္မာေအာင္ ဖြ႕ဲ စည္းျခင္းတို႔ကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎၏တင္းၾကပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္တြင္ တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္မိန္႔ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။

10

Callahan, Making Enemies, op. cit., chapter 7.
Ibid.
12
Ibid.
11
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ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားေနမႈ၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားတြင္
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈတို႔အျပင္ အထူးသျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္က
၎၏ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခြထ
ဲ ြက္ခြင့္ကို က်င့္သုံးလာႏိုင္မႈတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၁၉၆၂ တြင္
တပ္မေတာ္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အာဏာသိမ္းျခင္းကို ျပဳလုပ္လိုက္သည္။ စစ္တပ္သည္ ရန္ကုန္
ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား႐ွိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေသာ့ခ်က္ေနရာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ကာ အဓိက
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္မူ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔
ျပန္မလႊဲေတာ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေတာ္လွန္ေရး
ေကာင္စီကို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာအားလုံးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ လက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားသည္။ ျပည္ပ
လႊမ္းမိုးမႈ မခံရေအာင္ တံခါးပိတ္ထားေသာ ဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံကို ဖန္တီးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္
အေျခခံ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းသည္။ ဆို႐ွယ္လစ္အယူအဆကို အားေပး
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု (ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ) ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္
သမား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း (ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္
လမ္းစဥ္ပါတီမွလြ၍
ဲ )၊ သတင္းမီဒီယာ၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ ပုံႏွိပ္သူအားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အရပ္သား
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ မေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသား
နယ္ေျမအခ်ဳိ႕ရ႐ွိထားေသာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အပါအ၀င္ ေဒသႏၱရ (သို)႔
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအေပၚ စိုးရိမ္
ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာလည္း အစိုးရတစ္ဖြဲ႕တည္း
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူညီမွ်မႈ႐ွိသည္ ဟူေသာ ပုံစံျဖင့္
ေဘာင္ခတ္ျခင္း ခံရသည္။
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားဖို႔ အလွမ္းေ၀းေသာ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ား ပိုဆိုးသြား႐ုံသာ႐ွိသည္။
ျပည္သူပိုင္သိမ္းေသာ မူ၀ါဒ၏ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးဖ႐ိုဖရဲျဖစ္မႈသည္ အရာရာကို ပိုဆိုး
သြားေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ျပည္မ ေျမျပန္ေ
႔ ဒသမ်ားကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ႐ွိလာခ်ိန္တြင္
ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈမ်ားမွာ က်န္႐ွိေတာင္တန္းနယ္စပ္ ေဒသ
တစ္လႊားသို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့သည္။
(ဃ)

13

တစ္ပါတီစနစ္ ဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံ

၁၉၇၄ တြင္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ကို ေရးဆြျဲ ပ႒ာန္းသည္။ အာဏာမ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္
ခြေ
ဲ ဝေပးျခင္းမျပဳေသာ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအား ေသခ်ာေပါက္ ခြထ
ဲ ြက္ခြင့္ မေပးေသာ
13

See Martin Smith, Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity (Zed Books, 1999), 2nd edition, chapter 12.
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ထူေထာင္သည္။

တစ္ခုတည္းေသာ

လႊတ္ေတာ္က

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ အနည္းငယ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ကာ၊ တိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီကို ဖြ႕ဲ စည္းေပးၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္က ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတက
ယင္းေကာင္စီကို ဦးေဆာင္သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား က်င္းပခဲ့ရာ၊ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္း အားလုံးမွာ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ မွခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္ဖက္ရာထူး
စြန္႕လႊတ္ၿပီးသားျဖစ္သူ ဦးေန၀င္းက သမၼတျဖစ္လာၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတြင္ ပါ၀င္ခဲ့
ၾကေသာ အျခားစစ္ဖက္ အရာ႐ွိႀကီးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီတြင္ အရပ္သားမ်ားအျဖစ္
ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။ ဦးေန၀င္းသည္ ၁၉၈၁ တြင္ သမၼတရာထူးကို စြန္လ
႔ ႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း
လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠ႒ေနရာကို ဆက္လက္ရယူခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္သည္ ျပည္မမွ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ က်န္႐ွိေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ရက္စက္ေသာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ေသာင္းက်န္း
သူႏွိမ္နင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာအသုံးျပဳ၍ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေမာင္းထုတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံ
အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ခိုင္မာေအာင္ စုစည္းခဲ့သည္။ ၎မဟာဗ်ဴဟာသည္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႐ွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ လူထုေထာက္ခံမႈမရေအာင္ စားနပ္
ရိကၡာ၊ ရန္ပုံေငြ၊ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းမႈတို႔ကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္းျဖင့္
ပိတ္ဆို႔ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဗ်ဴဟာအရ တပ္မေတာ္သည္ နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုကို
တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀ိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ကာ တပ္ဖြ႕ဲ မ်ားကို ျဖန္႔လိုက္ၿပီးေနာက္ အစိုးရတင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားေသာ နယ္ေျမတြင္း႐ွိ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ လူထုကို ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ျခင္း၊
႔ ို ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ကပ္လ်က္ နယ္ေျမေဒသတြင္ ထိုပုံစံ
စားနပ္ရိကၡာ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတိုက
အတိုင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

14

ျပည္မဗဟိုတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ႐ွိသြားၿပီးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏
ပစ္မွတ္ကို နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕လိုက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုးေဖာက္မရေအာင္ ထူထဲေသာ
ေတာအုပ္မ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ
နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားကို ေနာက္ေဖးေပါက္ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းမ်ား၊ လြတ္ေျမာက္လမ္းမ်ားအျဖစ္
အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း၍ မေတြ႕ႀကံဳဖူးေသာ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းမ်ားတြင္မူ ယေန႔
အထိ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာ ထိေရာက္မႈမ႐ွိေသးေပ။

15

တပ္မေတာ္သည္ တိုးမရ၊ ဆုတ္မရ

တိုက္ပြက
ဲ ို ႏႊဲခဲ့ရၿပီး၊ ေ႐ွ႕တန္းစစ္သည္မ်ားအၾကားတြင္ ၎စစ္ဆင္ေရး မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏
ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ဗဟိုခ်က္မႏွင့္ ေ၀းကြာမႈေၾကာင့္ အစိုးရထံမွ အာ႐ုံစိုက္မႈႏွင့္ ရင္းျမစ္ျဖည့္ဆည္း
16

ေပးမႈ ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္ဟူေသာ လက္ခံယူဆမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀
ခုႏွစ္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ နယ္စပ္ေဒသအမ်ားစုသည္ တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္
14

Ibid, pp. 258-262; Selth, Burma’s Armed Forces, op. cit., pp. 90-92; Callahan, Making Enemies,
op. cit., pp. 210-214; and Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Forces
Since 1948 (Institute of Southeast Asian Studies, 2009), chapter 2.
15
Smith, op. cit., p. 261.
16
Callahan, Making Enemies, op. cit., p. 210.
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မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္႐ွိေနခဲ့ၿပီး၊ (အေ႐ွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားသည္
အင္အားႀကီးေသာ

တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ

ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းမႈအျဖစ္

စုစည္းသြားၾက)၊ တစ္ဖက္တြင္မူ တပ္ဖြ႕ဲ ၀င္ ၁၈၆,၀၀၀ ခန္႔႐ွိေသာ အင္အားႀကီးအစိုးရတပ္မ်ားမွာ
ရန္ပုံေငြနည္းပါးၿပီး၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ အားနည္းသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။
(င)

17

မေအာင္ျမင္ေသာ ေတာ္လွန္အုံၾကြမႈ

ႏွစ္အတန္ၾကာ

စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္

စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲမႈတိုေ
႔ ၾကာင့္

၁၉၈၇

တြင္

ေက်ာင္းသား မ်ားဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး၊ တန္ဖိုးအျမင့္ဆုံးေငြစကၠဴမ်ားကို
ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမျပဳဘဲ တရားမ၀င္ ေၾကညာျခင္းျဖင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစိုးရက ဆုံးျဖတ္ရာမွ အစပ်ဳိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ႏွစ္လုံး ႏိုင္ငံတစ္လႊား
ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုးျမင့္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းအရပ္ရပ္၏
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း တို႔ႏွင့္အတူ ဥပေဒႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ လုံး၀
ၿပိဳလဲလုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဦးေန၀င္း
ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း၊ လမ္းစဥ္ပါတီက လက္သင့္ခံႏိုင္စြမ္းမ႐ွိေသာ၊ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈမ႐ွိ္ေသာ အေျခခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားသာ ေရပန္းစား တိုးပြားလာ
ေစသည္။
၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ႏိုင္ငံလုံးကၽြတ္ ေတာ္လွန္အုံၾကြမႈသည္ လမ္းမ်ားေပၚသို႔
ႀကီးမားေသာ လူအုပ္ႀကီးမ်ား ထြက္လာေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းရန္ အစိုးရ၏
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ေတာ့ဘဲ၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အဆင္အျခင္မဲ့စြာ အၾကမ္းဖက္
ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူအေရအတြက္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ စက္တင္ဘာ
၁၈ ရက္ေန႔တြင္မူ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး၊ လမ္းမ်ားေပၚမွ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ခပ္ျမန္ျမန္၊
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ႐ွင္းလင္းဖယ္႐ွားကာ၊ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္
ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ဖက္အရာ႐ွိႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး
အဖြ႕ဲ န၀တ (SLORC) ကို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သည္။ ၎အဖြ႕ဲ သည္ မေအာင္ျမင္ေသာ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္
ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း၊ ေအာက္ေျခႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေနေသာ အာဏာ႐ွင္
ေခါင္းေဆာင္၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ား လႊမ္းမိုးေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပႆနာ
စေသာ လူထု အုံၾကြမႈေနာက္ကြယ္မွ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားဟု ၎တို႔ ႐ႈျမင္သည့္အရာမ်ားကို
စတင္ေျဖ႐ွင္းသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ကာ၊
နာမည္ခံေစ်းကြက္ဦးစားေပး စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ န၀တအဖြ႕ဲ သည္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာအားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္သည္။ ၎န၀တအဖြဲ႕
သည္ အခ်ိန္ကာလမၾကာေသာ္ျငားလည္း တစ္ဖြ႕ဲ လုံး စုစုစည္းစည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို
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Ibid.
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တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ အာဏာအားလုံးကို တစ္ဦးတည္း ထိန္း ခ်ဳပ္စုစည္းလိုက္ေသာ
အာဏာ႐ွင္လက္သစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေ႐ႊမတိုင္မီ အခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။
အဆိုပါ မ်ဳိးဆက္သစ္ စစ္ဖက္အရာ႐ွိအုပ္စုသည္ တပ္မေတာ္ေခတ္မီွတိုးတက္ေရးႏွင့္
အင္အား တိုးခ်ဲ႕ေရးတို႔ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ
ရ႐ွိေစရန္အတြက္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ နယ္စပ္ေဒသမ်ားေရာက္႐ွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို
ပိုမိုအားတက္သေရာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုင္းရင္း
သားနယ္ေျမမ်ားအား တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ပိုမိုဖိအားေပးျခင္းႏွင့္၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု
တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲျခင္းတို႕ တြဖ
ဲ က္ထားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အိမ္နီး
ခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားသည္လည္း စစ္ေအးတိုက္ပအ
ြဲ လြန္ အမွန္တရားမ်ားကို လက္သင့္ခံလာခဲ့ၾက
ရာ၊ ရန္ကုန္မွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေရးကို ထိပ္တန္းဦးစားေပး စတင္
ထား႐ွိလာခဲ့ၾကၿပီး၊ နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္
အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈရယူေအာင္ ဖိအားပိုေပးလာၾကသည္။
၁၉၈၉

တြင္

ႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေျမာက္ေဒသမွ

တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားက

ဗမာျပည္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗကပ၏ ဗမာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို သစၥာေဖာက္ ပုန္ကန္ခထ
ြဲ ြက္သြားၾကေသာအခါ
အေရးပါေသာ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး၊ ဗကပကို ၿပိဳလဲသြားေစခဲ့သည္။ ၎တပ္ဖြ႕ဲ
မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အလိုက္ အဖြ႕ဲ သစ္အေျမာက္အျမားကို ဖြ႕ဲ စည္းလိုက္ၾကသည္။
န၀တအဖြ႕ဲ သည္ အခြင့္အေရးကို အလ်င္အျမန္ဖမ္းဆုပ္ကာ၊ ၎အဖြ႕ဲ သစ္မ်ားအား ေကာင္းကြက္
မ်ားေသာ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈမ်ား ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး၊ ထိုနည္းအားျဖင့္ ၎အတြက္ အႀကီးမား
ဆုံး စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေျပေပ်ာက္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကနဦး အပစ္ရပ္စဲမႈ
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ စစ္ေရးဖိအား
ပိုေပးရန္ အခြင့္သာေစခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ အဖြ႕ဲ မ်ားစြာ အပစ္ရပ္
သေဘာတူညီမႈမ်ား ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။
အေရအတြက္

18

ႏွစ္ဆတိုးလာခဲ့ၿပီး၊

၁၉၉၉ တြင္မူ စစ္တပ္သည္ တပ္ဖြ႕ဲ ၀င္ ၃၇၀,၀၀၀ အထိ
ပိုမိုေခတ္မီေသာ

အတိုင္းအတာကို တိုးျမွင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။

III

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ဗိသုကာမ်ား လား

(က)

စစ္တပ္အလို႐ွိတာက ဘာလဲ

လက္နက္စနစ္မ်ား

တပ္ဆင္မႈ

19

၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးတြင္ န၀တ SLORC က ၎သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး
အေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေစမည့္ ယာယီအစိုးရျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္ဖက္လက္သို႔
(အနည္းဆုံးတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္) အာဏာျပန္လႊဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းေျပာၾကား
သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားကို ၁၉၉၀ တြင္
18
19

See Crisis Group Asia Report N°52, Ethnic Minority Politics, 7 May 2003.
Selth, Burma’s Armed Forces, op. cit., p. 79.
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က်င္းပေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ၏ ျပည္လုံးကၽြတ္ ေအာင္ပြခ
ဲ ံမႈ
ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္သြားပုံရကာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္မ်ားကို လုံး၀အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေတာ့ဘဲ၊
အာဏာ႐ွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို စစ္တပ္က ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္
အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္း၍ သူမ၏ပါတီမွ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်
ထားခဲ့သည္။

20

တိုင္းျပည္ကို

တံခါးဖြင့္ရန္ႏွင့္

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္

ကနဦးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

သည္လည္း လိုအပ္ေသာ အေရးႀကီးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ရင္း
ေစတနာ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို
ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းျခင္းျဖင့္ အာဏာရယူထားေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
ထူေထာင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာက အာသီသမ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့
21

ေပ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ဦးတည္ေသာေျခလွမ္းမ်ားမွာလည္း တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အဖြ႕ဲ တြင္း
ဒိုင္းနမစ္အေ႐ြ႕မ်ားေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကာလ တိုင္းျပည္
ပြင့္လင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ၾသဇာႀကီးေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ခင္ၫြန္႔က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ သူႏွင့္ သူ၏ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕
အစည္းယႏၱရားတစ္ခုလုံး ထုတ္ပယ္႐ွင္းလင္းခံရေသာအခါ (အဂတိလိုက္စားမႈကို အေၾကာင္းျပ
ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ အင္အားႀကီးလာသည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ံ႕ြ ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပုံရသည္) ပြင့္လင္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဆုံးခန္းတိုင္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ား
သည္ လက္႐ွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရ အာဏာရ႐ွိလာေစေသာ ၂၀၁၀ ေ႐ြး ေကာက္ပြမ
ဲ ်ား
က်င္းပမႈ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပက
ြဲ ်င္းပမႈ အစ႐ွသ
ိ ည္႔ စည္းကမ္းျပည္႔ဝေသာ

ဒီမို

ကေရစီ လမ္းျပေျမပုံကို တပ္မေတာ္အစိုးရက ျပန္လည္အသက္မသြင္းမီ ႏွစ္အတန္ၾကာက
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ႐ွိေသာ
ကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ငယ္႐ြယ္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္
22

အရာ႐ွိမ်ား၏ ပဲ့ကိုင္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့၊ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့၊ တစ္ခါတစ္ရံ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္က ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီထိန္းခ်ဳပ္၊ ဖိႏွိပ္အၿပီးတြင္ တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ
ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္ခဲ့ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာမူ ယခုတိုင္
သဲကြဲေရရာ ေသခ်ာမႈ မ႐ွိေသးပါ။ သိုရ
႔ ာတြင္ အစိုးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူစဥ္အခ်ိန္ႏွင့္
ထိုေနာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အဆက္အသြယ္

20

For analysis, see Crisis Group Asia Report N°11, Burma/Myanmar: How Strong is the Military
Regime?, 21 December 2000.
21
Ibid.
22
See Section III.C below.
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႐ွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားက အဓိကက႑မွ ပါ၀င္ေနေသာ ေသာ့ခ်က္
အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုကို ညႊန္ျပလ်က္႐ွိသည္။


23

တ႐ုတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ ေရး၊

စီးပြားေရး ေ႐ွာင္ဖယ္ခံရမႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္တြင္းသို႔ က်ေရာက္ သြားေစခဲ့ၿပီး၊
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကုလလုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာဖက္မွ ရပ္တည္ ေပးျခင္းအပါအ၀င္
ႏိုင္ငံေရးအရ အကာအကြယ္ေပးသည့္အျပင္ ေခ်းေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အဓိကရင္းျမစ္လည္း
ျဖစ္ခဲ့သည္။ သိုေ
႔ သာ္ ယင္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပဆက္ဆံေရး ဟန္ခ်က္မညီမႈသည္
ႏိုင္ငံေရးအီလစ္အလႊာမွ အေတာ္မ်ားမ်ား အတြက္ သိသိသာသာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ ကတည္း ကပင္ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီးတိုင္းျပည္မ်ား၏
လႊမ္းမိုးခံရမႈကို

အစဥ္အလာ

ျဖည့္ဆည္းေပးမွသာ

သဖြယ္

ျဖစ္ႏိုင္

မည့္

စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၿပီး၊
ေဒသတြင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ

ျပင္ပမွ

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

ဟန္ခ်က္ထိန္းညွိမႈကို အလို႐ွိခဲ့ သည္။ ျပည္တြင္း၌ အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ဘဲ၊
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရး

တည္ေဆာက္ရန္

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို တပ္မေတာ္အစိုးရက နားလည္သေဘာေပါက္သည္။


စီးပြားေရးလုံၿခံဳမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

စီးပြားေရး

အရ

ေဒသတစ္ခု လုံး၏ေနာက္တြင္ မည္မွ်ေ၀းေ၀းလံလံ ျပတ္၍က်န္ေနခဲ့သည္ ဟူေသာ
အခ်က္ကို ၂၀၁၁ အသြင္ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အီလစ္မ်ား ပို၍ သဲသဲကက
ြဲ ြဲ
သိျမင္လာၾကသည္။ ေဒသတြင္း ခ်မ္းသာေသာ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ သာမကဘဲ ဆင္းရဲေသာ
24

တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ပင္ ထာ၀စဥ္အေ၀းႀကီး ေခတ္ေနာက္ က် ကြာဟေနေသာအခ်က္သည္
႐ွက္စရာေကာင္းေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္႐ုံသာမက ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားေနေသာ လမ္းမွားကို
ထင္႐ွားေစသည့္အျပင္ ျဖစ္တည္ ေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သိျမင္လာၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း တစ္ခုလုံး၏ ေနာက္တြင္ နည္းပညာအရ၊ စီးပြားေရးအရ ဤမွ်
အေ၀း ႀကီး ျပတ္က်န္ေနခဲ့ပါက လုံၿခံဳမႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာကို မည္ကဲ့သို႔ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္
မည္နည္း။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အေနာက္ အုပ္စုထံမွ
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကို လိုအပ္ၿပီး၊ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ၊ ၎အရာမ်ား ေရာက္ လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
သိ႐ွိနားလည္သြားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

23

Crisis Group interviews, Myanmar individuals close to the reforms and to the military elites,
2011-2014.
24
According to the International Monetary Fund, in 2010 Myanmar’s gross domestic product
(GDP) per capita was around half that of the next poorest countries in the Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN), Laos and Cambodia.
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တိုင္းျပည္တြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏
ႏိုင္ငံေရးအီလစ္အလႊာ

လူမ်ားစုအၾကား

သိျမင္လာေအာင္

အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုမွာ

ေသာ့ခ်က္က်ပုံရသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ

ဖန္တီးရာတြင္

အဆိုပါ

စစ္တပ္သည္

၎၏

ေရ႐ွည္လုံၿခံဳမႈကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားဟု ႐ႈျမင္ထားေသာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး
အားေကာင္းခိုင္မာေရးကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အက်ဳိးစီးပြားအခ်ဳိ႕ကို စြန္လ
႔ ႊတ္ရန္ စစ္တပ္ အတြင္း
လိုလိုလားလား႐ွိမႈႏွင့္၊ ဖုံးကြယ္ထားေသာ္လည္း သိသိသာသာႀကီးမားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို
စိတ္ရွိမႈတို႔ကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါတြင္ ေတြ႕႐ွိရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

25

လက္႐ွိႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးက႑ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အဓိကက်ေသာက႑မွ ပါ၀င္လ်က္႐ွိေသာ္လည္း ၎နယ္ပယ္
သုံးခုစလုံး၌ စစ္တပ္၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ျပႆနာ႐ွိေသာ
လကၡဏာမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရ သည္။
(ခ)

စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အခန္းက႑

စစ္ဖက္အစိုးရမွ အရပ္တစ္ပိုင္းအစိုးရအျဖစ္သို႔ အဓိကနာမည္အားျဖင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈသည္
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္
အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

သိသိသာသာ

ႀကီးမားေသာ

အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားထံသို႔

ႏိုင္ငံေရး
မျဖစ္မေန

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အာဏာကို

လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။

စစ္တပ္သည္ ေန႔စဥ္ အစိုးရ လုပ္ငန္းတာ၀န္အမ်ားစုကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း မ႐ွိေတာ့ဘဲ၊ အရပ္ဖက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း လႊမ္းမိုးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ သာမကဘဲ စြမ္းအင္ကိစၥမွ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ
မ်ားအထိ အရာရာအေပၚ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္ အစိုးရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတိုပ
႔ ါ၀င္ေသာ စစ္တပ္၏
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့နည္းသြားျခင္းကို ထင္ဟပ္သည္။ စစ္တပ္မွ
အရာ႐ွိမ်ားကို အရပ္ဖက္အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းရာတြင္လည္း အလားတူ လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ မ႐ွိေတာ့ဘဲ၊ ယင္းကဲ့သို႔ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိသာထင္႐ွားစြာ
26

့ ို႔ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္
ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ကဲသ
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အစိုးရကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔
အပါအ၀င္ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးငွားရမ္းမႈ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရ႐ွိေစခဲ့ေသာ မူ၀ါဒ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳေတာ့ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႐ိုက္ခတ္မႈ
အက်ဳိးဆက္မ်ားလည္း ႐ွိခဲ့သည္။ (အခန္း III (ဂ)၌ ၾကည့္ပါ)

25

For detailed analysis, see Crisis Group Report, The Politics of Economic Reform, op. cit., Section
IV.B.
26
There have been a small number of transfers from the military to the foreign ministry in recent
months, and the transfer of several serving military officers to ambassadorships. A number of military officers have also been assigned as mid-level staff of the Union Election Commission. Previously
such transfers to the civil service were the norm, but are now exceptional enough to be remarked on and
stir some controversy. Crisis Group interviews, Myanmar think-tank analyst, and Myanmar individual with detailed knowledge of military affairs, Yangon, January 2014. See also Priscilla Clapp
and Aung Din, “Myanmar’s government appoints military to the election commission”, cogitASIA
(Center for Strategic and International Studies), 28 January 2014.
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ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ အေနအထားသည္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္၌လည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ေန
သည္။ ယခင္က ေဒသဆိုင္ရာစစ္တိုင္းမွဴးမ်ားသည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအႀကီးအကဲႏွင့္ ေဒသႏၱရ
အစိုးရ အႀကီးအကဲ တာ၀န္ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို ေရာျပြန္း ထမ္းေဆာင္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ယခုအခါ လုံၿခံဳေရး
ကိစၥရပ္မ်ားမွလြ၍
ဲ အရပ္ဖက္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပါ၀င္မႈမ႐ွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးငွားရမ္းေၾကး ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အလြန္တရာႀကီးမားေသာ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ
ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က် ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္
အပတ္စဥ္စည္းေ၀း က်င္းပကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ခန္အ
႔ ပ္ျခင္း၊
အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္း အစ႐ွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္
ခြင့္႐ွိေသာ ၾသဇာႀကီး အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အဖြ႕ဲ ၀င္ ၁၁ ေနရာ
27

အနက္ တပ္မေတာ္က ၅ ေနရာ ရယူထားသည္။ တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈအေပၚ ဗီတိုသုံးရန္
အာဏာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားအေပၚ အဆုံးအျဖတ္ မေပးႏိုင္သည့္တိုင္
စြက္ဖက္လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ရ႐ွိထားသည္။ တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား
ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေတာ္အတန္ႀကီးမားေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရ႐ွိထားကာ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ စစ္ဖက္အရာ႐ွိျဖစ္ၿပီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က

ခန္႕အပ္ေသာ

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဖက္အရာ႐ွိမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ
ႀကီးႀကီးမားမား လြတ္ေျမာက္လ်က္႐ွိသည္။ အဆိုပါ တရား၀င္အာဏာမ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္
အဖြဲ႕အစည္း၏ အ႐ြယ္အစား၊ အင္အားႏွင့္ လက္႐ွိၾသဇာေညာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အာဏာသုံးခ်င္
လွ်င္ သုံးႏိုင္ေသာ အဓိကက်က် လက္ေတြ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စစ္တပ္က ရ႐ွိထားသည္။
အဆိုပါအာဏာမ်ားသည္ စစ္တပ္၏ ပင္မလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အရပ္ဖက္အစိုးရက
ထိပါး၍ ရမည္မဟုတ္ဟူေသာပုံစံျဖင့္ အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဆုံးစြန္ အေျခအေနမ်ဳိး
တြင္ စစ္တပ္၏ မ႐ွိမျဖစ္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မခံရေစမည့္ အာဏာကို ရ႐ွိထား
သည္။ ယင္းအာဏာမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္
အျခားအာဏာမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို စိတ္ခ်လက္ခ် စြန္လ
႔ ႊတ္ႏိုင္ေစရန္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္
ခ်က္ဟု အေျခခံဥပေဒပုံေဖာ္သူဗိသုကာမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ယင္းပုံစံသည္ တိုေတာင္းေသာ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အျမစ္တြယ္ေနပါက တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္
အလားအလာမ်ားကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈက႑ကို ဆက္လက္တည္တံ့ေစမည့္အျပင္ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ

27

As provided for in the constitution, the National Defence and Security Council consists of the
president, the two vice presidents, the speakers of the two legislative chambers, the commander-inchief and his deputy, and the ministers for defence, home affairs, border affairs and foreign affairs.
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အၿမဲတမ္း ကင္းလြတ္ေနေစလိမ့္မည္။ ထိုမွ်မကဘဲ တိုင္းျပည္ကိုရင္း၍ တပ္မေတာ္ အင္စတီ
က်ဴး႐ွင္း၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ရန္ အခြင့္ထူးရ႐ွိေစႏိုင္သည့္အျပင္၊ ေရ႐ွည္အနာဂတ္တြင္
လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈကို ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးမည္ဟု အာမခံခ်က္
ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
(ဂ)

စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးပတ္သက္မႈက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ယခင္ကပင္ စီးပြားေရးဦးေဆာင္က႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔
ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခ်က္မွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္။


28

ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္အပါအ၀င္ ေသာ့ခ်က္က်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ တစ္ဦး
ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ
ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေသာ
ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။

29

မူ၀ါဒအဖြဲ႕

လိုင္စင္ႏွင့္

ပါမစ္

(ကုန္သြယ္ေရး
စီးပြားေရးခြင္ကို

ေကာင္စီ)
တပ္မေတာ္

ထံမွ
အစိုးရက

အလားတူပင္ အစိုးရ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ႐ွိဘဲ၊

တပ္မေတာ္

အစိုးရကသာ

အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးငွားရမ္းခမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ သိသာထင္ ႐ွားေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရ႐ွိေစသည္။


စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို

သက္ဆိုင္ရာ

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ

ပညာ႐ွင္မ်ားထက္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေယဘူယ်အား ျဖင့္
ထား႐ွိၿပီး၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းမွ (သို႔) ျပင္ပမွ အျခား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
သိသာထင္႐ွားစြာ

ပါ၀င္မႈမ်ဳိး

မ႐ွိသေလာက္ပင္

အက်ဳိးအျမတ္အမ်ားဆုံးစီးပြားေရးက႑မ်ားကို

ျဖစ္သည္။

စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္

အထူးသျဖင့္
ကြပ္ကဲသည့္

တပ္မေတာ္ပိုင္ကုမၸဏီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ UMEHL အတြက္
သီးသန္႔ထား႐ွိသည္။ အဆိုပါက႑မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္
အျခားကုမၸဏီမွန္သမွ်သည္

တပ္မေတာ္ပိုင္

ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းရန္လိုသည္။

တပ္မေတာ္ပိုင္

UMEHL
UMEHL

ႏွင့္
က

ဖက္စပ္လုပ္ငန္း

ထိထိေရာက္

ေရာက္

လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေသာ က႑မ်ားတြင္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထုတ္ကုန္မ်ား၊ အရက္၊ ဆန္
အေရာင္းအ၀ယ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ၊ အဆင့္ျမင့္ေလာင္စာဆီထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ စား
အုန္းဆီ စေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
စီးပြားေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးႏွစ္မ်ဳိးစလုံး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

ရလဒ္အေနျဖင့္

ယခုအခါ

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ထူးထူးကဲကဲ စီးပြားေရးပါ၀င္ပတ္သက္မႈ သိသိသာသာ

28

For more details, see Crisis Group Report, Politics of Economic Reform, op. cit.
The Trade Council was chaired by General Maung Aye, who was the SPDC vice chairman and the
army’s commander-in-chief.
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အားနည္း သြားသည္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ေသာ့ခ်က္က်
စီးပြားေရးမူ၀ါဒ အဆုံးအျဖတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။ ယခု
အခါ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းကာ၊ စစ္တပ္က စီမံခန္႔ခခ
ြဲ ဲ့ေသာ လိုင္စင္စနစ္ကိုလည္း
႐ုတ္သိမ္းလ်က္႐ွိၿပီး၊ စီးပြားေရးမူဝါဒ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကို ပညာ႐ွင္ တက္ကႏိုကရက္မ်ားက
ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေန႔စဥ္
အစိုးရ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ခပ္ေ၀းေ၀းသို႔ ေရာက္သြားၿပီး၊ စီးပြားေရးက႑၏ ဂိတ္ေပါက္
30

ေစာင့္ေနရာတြင္ မ႐ွိေတာ့ေပ။

စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈနယ္ပယ္ကို တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ ခ်မွတ္
လိုက္ေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကလည္း

တပ္မေတာ္၏

စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားအေပၚ

တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈ႐ွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ တြင္ အစိုးရသစ္အာဏာရလာၿပီး၊ လအနည္းငယ္
အၾကာတြင္ တပ္မေတာ္ဦးပိုင္ကုမၸဏီမ်ား (UMEHL ႏွင့္ MEC ) ၏ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
အဆင့္အတန္းကို ႐ုတ္သိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသိသာဆုံး ႐ိုက္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု
ယင္းကိစၥႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း
မ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အခြန္သာမကဘဲ၊ သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္အခြန္မ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္သည္။ ယခင္
ကမူ ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္ ပို႔ကုန္အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ေၾကာင့္
၎တို႔၏ ျပည္ပပိုက
႔ ုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖတ္ယူေသာ UMEHL မွတဆင့္ လုပ္ကိုင္
ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အခြန္ေ႐ွာင္မႈ ပမာဏသည္ အလြန္ႀကီးမားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယခုအခါ
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အဆုံးသတ္သြားျခင္းေၾကာင့္ UMEHL အတြက္ အလြန္အျမတ္အစြန္းႀကီး
ေသာ ေငြရလမ္းတစ္ခု ႐ုတ္တရက္ ဆုံး႐ႈံးသြားသည္။

31

စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ၎တို၏
႔ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင္မ်ားကိုလည္း လက္လြတ္
ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ပထမဆုံး
လက္လႊတ္ရေသာခြင္မွာ ၁၉၉၉ ေနာက္ပိုင္း UMEHL က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္
သည့္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈျဖစ္သည္။ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း စားအုန္းဆီေစ်းႏႈန္း ၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္း ျပဳတ္က်သြားျခင္းသည္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ UMEHL ကရယူထားေသာ ျမတ္စြန္းမႈကို
ထင္ဟပ္ေနသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ကိုလည္း လြတ္လပ္ခြင့္
ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ယခင္လက္၀ါးႀကီးအုပ္က႑မ်ားအားလုံး၌ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႐ွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

32

ယခုအခါ စစ္တပ္ပိုင္ UMEHL အေနျဖင့္ ယခင္က ခံစားခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး
အခြင့္ထူးမ်ားမ႐ွိဘဲ၊ ဆက္လက္အျမတ္ေပၚႏိုင္ဦးမွာလား (သို႔) တပ္မေတာ္ဘ႑ာတိုက္၏
ေငြယိုေပါက္တစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မွာလား ဟူေသာ အျပင္းစားေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ယခုအခ်ိန္ထိမူ ဦးပိုင္ကုမၸဏီသည္ ႀကီးမားေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ား၊ ေစ်းကြက္

30

Ibid.
Ibid. Also, Crisis Group interview, Myanmar individual with detailed knowledge of military affairs,
Yangon, January 2014.
32
Crisis Group Report, Politics of Economic Reform, op. cit.
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လက္ဦးမႈ၊ ျဖန္ျ႔ ဖဴးေရးကြန္ယက္မ်ား အစ႐ွိေသာ အေရးပါေသာရင္းျမစ္မ်ား ႐ွိေနေသးသည္။
ယင္းအခ်က္သည္ စီးပြားေရးက႑တြင္ အေတာ္အတန္ႀကီး ေသာ ေျခကုတ္ဆက္ရေနဦးမည္ဟု
ဆိုလိုသည္။ သိုေ
႔ သာ္ ၎ရင္းျမစ္မ်ားမွ ႀကီးမားေသာ အျမတ္အစြန္း ထြက္လာေအာင္ ညွစ္ထုတ္
ႏိုင္မွာလားဆိုသည္မွာ မသဲကြဲေသးပါ။ စစ္တပ္ပိုင္ေျမမ်ား၏တန္ဖိုး ႀကီးႀကီးမားမား တက္ေန
ြဲ ႈ ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရ
ေသာ္လည္း စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ စြမ္းရည္ႏွင့္ စီမံခန္ခ
႔ မ
ေသာေၾကာင့္၊ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္း ပတ္၀န္းက်င္အသစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ အမ်ားစု
အတြက္ သေဘာက်စရာ လက္တြေ
ဲ ဖာ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ
စီးပြားဖက္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း
ေရာေႏွာပါ၀င္ပတ္သက္ ေနရက္သား ျဖစ္ေနသည္။

33

အဘယ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ထိုပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ ၎၏စီးပြားေရးပါ၀ါအား ျဖတ္ေတာက္
မႈကို လက္သင့္ခံခဲ့သနည္းဟုေမးစရာ႐ွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ အေရးႀကီးၿပီး၊
အခြင့္ထူးအခ်ဳိ႕ဆုံး႐ႈံးမႈကို ေ႐ွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္ဟု တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက
႐ႈျမင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ

စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏

၀င္ေငြအမ်ားစုသည္

တပ္မေတာ္ရန္ပုံေငြထသ
ဲ ို႔ အကုန္စီး၀င္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီ UMEHL သည္
၎၏႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္မ်ား (အဓိကအားျဖင့္ အၿငိမ္းစားအႀကီးတန္း စစ္ဖက္အရာ႐ွိမ်ား) ႏွင့္ စစ္တပ္
ပင္စင္လစာရန္ပုံေငြသို႔ အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၀င္ေငြဆုံး႐ႈံးမႈ
သည္ စစ္တပ္၏ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ထိုးႏွက္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
အသစ္က သူအ
႔ တြက္ ႏိုင္ငံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုလို ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပိုမိုအားနည္း
သြားေစလိုသူမ်ားျဖစ္သည့္ အၿငိမ္းစားအႀကီးတန္းတပ္မွဴးမ်ားကိုသာ ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္း
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ပိုင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ စီးပြားေရး ပတ္၀န္း
က်င္အသစ္တြင္ အ႐ႈံးျပမည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္လာမည့္ အႏၱရာယ္႐ွိေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မွန္းဆ၍ရႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈမ်ားကို ပိုမိုသေဘာက်ဖြယ္
႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ဘတ္ဂ်က္သည္ ဘတ္ဂ်က္၏ အခ်ဳိးအေနျဖင့္ က်ဆင္းသြား
ေသာ္လည္း စုစုေပါင္းအစိုးရဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ တကယ့္စစ္တပ္ ခြတ
ဲ မ္းတိုမ
႔ ွာမူ တက္လာမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္။ (အခန္း IV (ဃ)တြင္ၾကည့္ပါ)္။ အထက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားအားလုံးေၾကာင့္
တပ္မေတာ္သည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပးျခင္းမွ မ်ားစြာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည္ဟု
စဥ္းစားႏိုင္ေျခ႐ွိသည္။
(ဃ)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စစ္တပ္၏ပါ၀င္မႈက႑

အဓိကက်ေသာ

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

စီးပြားေရးအသြင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျပင္

လက္႐ွိအစိုးရ

စတင္ခဲ့ေသာ မၿပီးေသးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၁၆
33

“Myanmar Economic Holdings in brewery contract dispute”, Democratic Voice of Burma, 30
August 2013; and “Arbiter slams UMEHL over foul play”, Myanmar Times, 17 March 2014.

Myanmar’s Military: Back to the Barracks?
Crisis Group Asia Briefing N°143, 22 April 2014

Page 18

ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာတြင္အၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ေသြးေျမက်ပဋိပကၡကို အပစ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး
ဒိုင္ယာေလာ့ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ဖုံးကားခ်ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

34

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ အထူး

သျဖင့္ အပစ္ရပ္စဲမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုံၿခံဳေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္
တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနၿပီး၊ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္၏ လက္႐က
ွိ ာလႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္
ပါ၀င္မည့္ ၎၏က႑ကို မည္သို႔႐ႈျမင္သည္ဟူေသာ ပုံရိပ္ေကာင္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္
သည္။

35

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လူသိ႐ွင္ၾကားေထာက္ခံေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆို ထားသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၎၏ ၂၀၁၂ မတ္လႏွင့္ ၂၀၁၃ မတ္လ
တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ သမၼတ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္ပုံကို အားေပးေထာက္ခံ
ထားသည္။

36

၂၀၁၄ မတ္လ ၂၇ ရက္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရဘဲ

မဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ဥပေဒေဘာင္တြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းမွတဆင့္
ႏိုင္ငံလုံးကၽြတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရ႐ွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးေပး
ေျပာၾကားသြားသည္။

37

တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသို႔ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ စစ္တပ္၏
ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ႐ိုးေျဖာင့္မႈအေပၚ အခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယုံၾကည္
ရန္ အခက္အခဲ႐ွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ စစ္တပ္၏က႑သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း
ေယဘူယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္လက္ခံၾကသည္။ ၂၀၁၄ မတ္ ၉-၁၀ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အရပ္ဖက္ႏွင့္ စစ္ဖက္ဌာနအသီးသီးမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတူတကြ ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္
တပ္မေတာ္ကလည္း ထူးထူးျခားျခား ထိေတြ႕ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ ေကာင္းစြာ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငါးဦးတက္ေရာက္ကာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကၿပီး၊
ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ည္ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ အေျဖ႐ွာေရးဦးတည္ စဥ္းစားမႈတို႔ ႐ွိသည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္း
38

ေဆာင္မ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဧၿပီလ ၅-၆ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး
ပြမ
ဲ ်ားသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံလုံးကၽြတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟူေသာ စကားလုံးသုံးစြမ
ဲ ႈကို ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္
လည္း၊ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပုံစံတစ္မ်ဳိး က်င့္သုံး

34

The Karen National Union, for example, has been fighting since 1949.
For an early overview, see Crisis Group Report, A New Peace Initiative, op. cit.
36
New Light of Myanmar, 28 March 2012, p. 1; and 28 March 2013, p. 1.
37
New Light of Myanmar, 28 March 2014, p. 1; see also “Army chief says ethnic conflicts must end
for Burma’s development”, The Irrawaddy, 27 March 2014.
38
Crisis Group interviews, armed group leaders, Chiang Mai, December 2013 and Yangon, October
2013; member of the government peace team, January 2014; and individual present at the peace
talks, March 2014.
35
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မည့္အိုင္ဒီယာကိုမူ လက္သင့္ခံပုံရသည္။ ယခင္ကမူ ဖက္ရယ္စနစ္သို႔ ဦးတည္သည့္ ေျခလွမ္း
မွန္သမွ်ကို တိုင္းျပည္ၿပိဳကြေ
ဲ စမည့္ အစပ်ဳိးမႈဟု သတ္မွတ္ကာ၊ ခါးခါးသီးသီးဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

39

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ တပ္မေတာ္၏ က႑အေပၚ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္
မႈမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္၏လုပ္ပုံကိုင္ပုံမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ
သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္အတြင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)ႏွင့္
တိုက္ပျြဲ ပင္းထန္ခဲ့ၿပီး၊ သမၼတက ထိုးစစ္တစ္ဖက္သတ္ရပ္ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကားၿပီးေနာက္မွာပင္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိသည္။

40

ယခုအခါ ခက္ခက္ခဲခဲရထားေသာ ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းမႈ႐ွိေန

ေသာ္လည္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပမ
ြဲ ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ပြားေနသည္။

41

အလားတူပင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား မၾကာ
ခဏပစ္ခတ္မႈမ်ား႐ွိေနၿပီး၊ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ KIO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာမကဘဲ၊ ႐ွမ္းျပည္
တိုးတက္ေရးပါတီ (႐ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း SSA-N)၊ ႐ွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး
ြဲ ်ား ျဖစ္လ်က္႐ွိသည္။
ေကာင္စီ (႐ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း SSA-S) တိုႏ
႔ ွင့္ပါ တိုက္ပမ

42

ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအတင္တိုက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စစ္မွန္ေသာ တာ၀န္ယူမႈတိုအ
႔ ေပၚ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။
အမွန္စင္စစ္ ၂၀၁၂ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္းတြင္ KIO နယ္ေျမမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က ၎ဧရိယာတြင္ KIO ၿခံဳခုံတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျပားလာခ်ိန္တြင္ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ေစာဒကတက္ခဲ့ေစကာမူ၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ျပင္းထန္မႈသည္
သမၼတက ခုခံကာကြယ္႐ုံမွ်သာျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမ႐ွခ
ိ ဲ့ေပ။ ယခုအခ်ိန္
ထိမူ အခ်ဳိ႕သူမ်ား ယူဆသကဲ့သို၊႔ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား
ထိခိုက္ေစရန္ရည္႐ြယ္သည္ ဟူေသာအခ်က္မွာ သဲသဲကြက
ဲ ြဲ မ႐ွိေသးပါ။ ယင္းတိုက္ပမ
ြဲ ်ားသည္
အစိုးရႏွင့္ KIO အၾကား အပစ္ရပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ရပ္တန္႕သြားခ်ိန္၊ KIO က အစိုးရတပ္မ်ားအား
တိုက္ခိုက္မႈကို ရပ္တန္႔ျခင္းမ႐ွိခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟုသာ မွတ္ယူရလိမ့္မည္။
႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္မူ လုံၿခံဳေရးအေျခအေန ႐ႈတ္ေထြးကာ၊ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား
အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ႐ွိႏိုင္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ တပ္မေတာ္က တာ၀န္႐ွိ
ေသာ္လည္း၊ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္ေပ။ ယင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဓါးျပမႈ၊
မူးယစ္ေမွာင္ခိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းမ်ားအပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕

39

For a discussion of the Tatmadaw’s earlier concerns, see Crisis Group Report, New Peace Initiative, op. cit., Section IV.E.
40
For a detailed discussion of the Kachin conflict and the peace parley, see Crisis Group Briefing,
A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin Conflict, op. cit.
41
See, for example, “Fighting dashes hopes of homecoming for displaced in Kachin”, The Irrawaddy,
20 February 2014.
42
See, for example, “SSA-North writes to peace team over clashes”, Myanmar Times, 7 August
2013; “Burma Army clashes with SSA-S, TNLA in Shan State”, Democratic Voice of Burma, 26 February 2014. Sporadic clashes also take place in Shan State with the Ta’ang National Liberation
Army, which has not yet entered into a ceasefire.
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မ်ားစြာ လႈပ္႐ွားေနၾကၿပီး၊ မည္သူမည္၀ါဟု ေသခ်ာေပါက္ေျပာရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခက္ခဲသည္။
ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ သဲကြဲေသာ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈမ႐ွိဘဲ မၾကာခဏ
အနီးကပ္ထိေတြ႕ေနမႈေၾကာင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဖန္တီးသည့္ အႏၱရာယ္ ႐ွိေနသည္။ ထို႕အျပင္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ဳိးစုံႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ တရားမ၀င္ ေငြ႐ွာသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿငိစြန္း
ထိေတြ႕လ်က္႐ွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၀င္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကို တစ္ဖြ႕ဲ က ရသြားခ်ိန္ (သို႔) အျခား အဖြ႕ဲ က
ပိုင္ေသာ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္တပ္က ၿဖိဳခြရ
ဲ န္ ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႐ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း SSA-S က
ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးေနေသာ အခ်က္တြင္၊ ယင္းနယ္ေျမမွ ႀကိဳၾကား
ႀကိဳၾကား တိုက္ပြမ
ဲ ်ားမွာ နယ္ေျမအေျခအေန႐ႈတ္ေထြးမႈ၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈဟု အသိအမွတ္ျပဳ
လက္ခံေသာ အေၾကာင္းရင္းက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္သည္။

43

သဲသဲကြဲကဲြ ျမင္ႏိုင္ေသာအခ်က္မွာ အကယ္၍ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္ကို ထိခိုက္ေစရန္ အမွန္တကယ္လိုလားေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းျဖစ္ပါက ကရင္ျပည္နယ္ (သို႔)
အပစ္ရပ္ထားေသာ အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္မႈမ႐ွိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU
အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ေနျခင္းစေသာ
အခ်က္မ်ားက ၎အပစ္ရပ္စဲမႈမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ တာ၀န္ယူမႈကို
ညႊန္ျပေနသည္။ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ေ
႔ သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အပါအ၀င္ အပစ္ရပ္စဲထားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ သမၼတ၊
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ပွ်မ္းမွ် ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္
ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္ေျခအဆင့္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားသည္၊ အပစ္ရပ္စဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ျပႆနာမ်ားေပၚလာသည့္အခါတိုင္း ေျဖ႐ွင္းသြားရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား႐ွိေၾကာင္းကို ေသခ်ာ
ေပါက္ ထင္႐ွားေစသည္။

IV

အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တပ္မေတာ္

(က)

အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနတြင္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း၌ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ က႑တြင္ အဓိက အေျပာင္းလဲႀကီး
ျဖစ္ေပၚေနသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရအျဖစ္မွ

အရပ္သားတစ္ပိုင္း

အစိုးရအျဖစ္သို႔

အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာစေသာ
ေသာ့ခ်က္က် လုံၿခံဳေရးက႑မ်ားကို ခ်န္ထားကာ အာဏာရအစိုးရအျဖစ္မွ ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့
43

According to a spokesperson of the group, “as there was no specific demarcation, we continue to
move about in the region normally, and at times we run into government army columns”, he said.
“Without clear boundaries and advance notice, mobilisation can lead to ‘brief, pre-emptive clashes’”, he added. “But we have not seen large-scale fighting taking place”. Quoted in “Burma Army
clashes with SSA-S, TNLA in Shan State”, Democratic Voice of Burma, 26 February 2014.
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သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေလာေလာဆယ္ အာဏာအေျမာက္အျမားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအာဏာကို မည္သို႔ က်င့္သုံးႏိုင္သလဲ ဆိုသည့္အေပၚ ကန္႔သတ္မႈအသစ္မ်ား
႐ွိေနေသာ အေျခအေနတြင္ ပို၍ ဒီမိုကေရစီနည္းက်သည့္ အေန အထားကို အသားက်ေအာင္
သူက
႔ ိုယ္သူ ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း လူသိ႐ွင္ၾကား စစ္ေဆးျခင္း၊
မီဒီယာတို၏
႔ စူးစမ္းျခင္းအခ်ဳိ႕ကို ႀကံဳေတြ႕လ်က္႐ွိသည္။ သာဓကတစ္ခု ျပရလွ်င္ တပ္မေတာ္
သည္

ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္

ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၌

ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္း

ခံေနရကာ၊

ေျမဆုံး႐ႈံးသူမ်ား၏ ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ သတင္းေဖာ္ျပလာၿပီး၊ ယင္းျပႆနာကို
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ ခံထားရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

44

ယင္းသို႔ အသားက်လက္ခံမႈသည္ ပုံမွန္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ေယဘူယ်
အားျဖင့္ လက္သင့္ခံထားသည့္တိုင္ေအာင္ တစ္ခါတစ္ရံ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ အရာ႐ွိမ်ား
အတြက္ မသက္မသာ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ စစ္တပ္သည္ တစ္ခ်ိန္က လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည့္ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္
အရပ္သားမ်ားကို အမိန္႔ေပးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေတာ့ေပ။ ဥပမာျပရလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ အဓမၼ
လုပ္သားခိုင္းေစမႈ အေလ့အထကို အဆုံးသတ္ရန္ အခ်ိန္ ကာလသတ္မွတ္သည့္ အစီအစဥ္ကို
ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူ အာမခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

45

ယခင္ကမူ စစ္တပ္သည္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕

အေျခစိုက္စခန္းမ်ားအတြက္သာမကဘဲ၊ ၀င္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကို
ငွားစားရန္အတြက္

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား၊

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို

အေျမာက္အျမား

သိမ္းယူခဲ့သည္။ ယခုအခါ ယင္းကဲ့သို႔ အတိတ္က လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးခံရျခင္း၊
ေျမဆုံး႐ႈံးသူမ်ား၏ ဆႏၵျပျခင္း၊ ေျမျပန္ေပးရန္ (သို႔) ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ကို
46

ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တပ္မေတာ္ က ၎သိမ္းယူခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအနက္မွ စုစုေပါင္းဧက
၁၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို မူလပိုင္႐ွင္မ်ားထံ ျပန္ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရာ၊ ယခင္က
သိမ္းယူထားခဲ့ေသာ ပမာဏႀကီးမားမႈအတိုင္းအတာကို မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္သည္။

47

ယခင္က တပ္မေတာ္သည္ လူမႈအုံၾကြမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ (သို)႔ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြဲ
ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထက္ စစ္တပ္ကို ေနရာယူတပ္စေ
ြဲ စျခင္းျဖင့္ ဆန္က
႔ ်င္သူမ်ားကို ျပန္လည္
ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အဓိက က႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယခု ပုံစံသစ္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမျပန္႔ျပည္မမွ
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕အမ်ားစုသည္ စစ္ တန္းလ်ားမ်ားသို႔ ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္မႈ၊ ပစၥည္းကိရိယာ၊ အေတြ႕အႀကံဳမ႐ွိေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ခ်န္ထား
ရစ္ခ့ဲသည္။ စစ္တပ္သည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေသာ အခ်ိန္မ်ဳိး

44

See, for example, “Commission to investigate Migyaungkan land grabbing”, Eleven Myanmar,
9 April 2014; “Military involved in massive land grabs: Parliamentary report”, The Irrawaddy,
5 March 2013.
45
See “Developments concerning the question of the observance by the Government of Myanmar of
the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)”, ILO document GB.313/INS/6(Add.), 19 March 2012.
46
See, for example, “Michaungkan villagers restart sit-in protest”, Democratic Voice of Burma, 27
March 2014; “Tenasserim villagers protest military land grab”, Democratic Voice of Burma, 21 February 2014; “Land protest leaves one dead, dozens injured”, The Irrawaddy, 27 February 2013.
47
See “Army to return 150,000 acres to original owners”, Myanmar Times, 9 February 2014.
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တြင္သာ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ျပဳလုပ္သည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္
တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အေျခအေနကို ေစာင္႔ၾကည္႔ၿပီးမွ တုန္႔ျပန္ျခင္းထက္ မိမိဖက္မွ
အစျပဳျခင္း ပုံစံတစ္မ်ဳိးသို႔ ကူးေျပာင္းေနဖြယ္႐ွိ သည္ဟူေသာ ေထာက္ျပမႈမ်ား ႐ွိသည္။ ၂၀၁၃
မတ္လက မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ သုံးရက္ၾကာ မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြား ခ်ိန္တြင္
အၾကမ္းဖက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္

တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းရန္

စစ္တပ္က

အဘယ္ေၾကာင့္

ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳသနည္းဟု အကဲခတ္မ်ားစြာက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ မိတၳီလာ
ၿမိဳ႕သည္ အမွတ္ ၉၉ ေျချမန္တပ္မ၊ ျမန္ဆန္စြာ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေသာ ယႏၱရားတပ္ဖြ႕ဲ တို႔အျပင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးေလတပ္စခန္း အေျခစိုက္ရာ တပ္ၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ
တတိယေန႕တြင္ သမၼတက အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်ိန္အထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ စစ္တပ္က ပါ၀င္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

48

၂၀၁၄ မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ရခိုင္သန္းေခါင္စာရင္းသပိတ္သည္ ႏိုင္ငံ တကာ
NGOs

မ်ားႏွင့္

ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားကို

တိုက္႐ိုက္ပစ္မွတ္ထားသည့္

ႏွစ္ရက္ၾကာ

အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရာ၊ ႐ုံးမ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလုယက္ျခင္း၊
ကယ္ဆယ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးအား

ျပန္လည္ေခၚယူရျခင္းတို႔ကို

ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

49

ေနာက္တစ္ေန႔ မတ္လ ၂၇ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က
တိုင္းျပည္တြင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈသက္ေရာက္ေအာင္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို
ကူညီေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအားလုံး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း
50

ေျပာၾကားသြားသည္။ သိုျ႔ ဖစ္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန မေၾကညာေသးသ၍ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ကို ကူညီ
ပံ့ပိုးသြားရန္ ေဘာင္ခတ္ထားဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္သည္ လူထုေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကိစၥ
မ်ားတြင္ မၾကာေသးမီကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ထက္မ်ားစြာ ပိုမိုတက္ႂကြစြာပါဝင္ရန္ အဆင္သင့္႐ွိေန
ေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။ တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ထင္သာျမင္သာ
၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး၊ လုံၿခံဳေရးစီမံခ်က္ကို ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ အႀကီးတန္း အဆင့္ ၃ ႐ွိသူ
ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွေ႒း၀င္းကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

51

ထိုမွ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္လည္း
စစ္တပ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႕ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ယူေပးခဲ့ၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း မ်ားစြာ
ပိုမိုျပႆနာႀကီးေသာ အေနအထားတြင္ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ယူခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္
လုံၿခံဳေအးခ်မ္းမႈ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ ၎၏စြမ္းရည္အေပၚ သူ႔ကိုယ္သူအၿမဲတမ္း ဂုဏ္ယူ
ခဲ့ေသာအခ်က္က ယခုလို အျပဳသေဘာ ပိုမိုပါဝင္သည့္ပုံစံကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တြန္းအားေပးခဲ့

48

See Crisis Group Report, The Dark Side of Transition, op. cit.
“Humanitarian crisis looms in western Burma as foreign aid workers leave”, Reuters, 1 April 2014.
50
“Commander-in-chief says armed forces responsible for ‘safeguarding constitution’ as 69th
Armed Forces Day is marked with parade”, New Light of Myanmar, 28 March 2014, pp. 1, 3.
51
“General Hla Htay Win inspects riot-affected areas in Rakhine State”, New Light of Myanmar,
29 March 2014, p. 3.
49
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ေၾကညာထားစဥ္ကာလအတြင္း
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ

ျပန္လည္တည္ေဆာက္၍

႐ိုဟင္ဂ်ာ

မြတ္ဆလင္ေက်း႐ြာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ စစ္တပ္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထက္မ်ားစြာ ပိုမို
ထိေရာက္မႈ႐ွိခဲ့ၿပီး၊ စစ္တပ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း အဆိုပါ
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ေယဘူယ်အားျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။

53

အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အထူး

သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အၾကမ္းဖက္ကာ မလုံၿခံဳမႈဆိုး၀ါးလာေသာ အေန
အထားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တားဆီးရာ၌ စစ္တပ္၏က႑သည္ အေကာင္းဆုံးေ႐ြးခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းျဖစ္ဖြယ္႐ွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ား႐ွိ တပ္မေတာ္၏က႑မွာလည္း အေျပာင္းအလဲ႐ွိေနသည္။
အဆိုပါ နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈေၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ ကင္းလွည့္ျခင္း၊
စစ္ဆင္ေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ မလိုအပ္သေလာက္ျဖစ္ကာ၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ စစ္တန္းလ်ား
မ်ား၌သာ ပို၍အခ်ိန္ကုန္ၾကရသည္။ လက္႐ွိႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးပုံစံသစ္သည္ နယ္စပ္ေဒသ
မ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စစ္တပ္၏ ဆက္ဆံျပဳမူပုံသဘာ၀ကို အေျခခံက်က် အေျပာင္း
အလဲျဖစ္ေစခဲ့ရာ၊ ယင္းအေျပာင္းအလဲကို အျပည့္အ၀နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အလွမ္းေ၀း
လ်က္႐ွိၿပီး၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သိုရ
႔ ာတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ
အေလ့အထမ်ားပေပ်ာက္ေရးသည္ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကြျဲ ပားစုံလင္မႈႏွင့္ ပိုမိုလြတ္လပ္
ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို ေလးစားမႈအေပၚအေျခခံကာ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုကို
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက၊ တပ္မေတာ္သည္လည္း တိုင္းရင္းသား
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက (မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ခ်ီ၍) ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရေသာ အေနအထားမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္
ျပည္သူတို႔၏

ကြျဲ ပားစုံလင္မႈအလွကို

ထင္ဟပ္ေဖာ္က်ဴးေသာ

အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕

တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကို ႐ွာေဖြ ေတြ႕႐ွိသြားေပလိမ့္မည္။
(ခ)

စစ္ေရးစစ္ရာ အယူ၀ါဒအသစ္

တိုင္းျပည္အတြင္း၌

အထူးသျဖင့္

တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း၌

တပ္မေတာ္၏

ဂုဏ္သတင္းတိုးတက္ေစေရးသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဆယ္စုႏွစ္
မ်ားစြာ အေသး စိတ္ အေထာက္အထားမ်ား႐ွိခဲ့ေသာ အရပ္သားမ်ားညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမ်ားကို
ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ အေရးယူမခံရဘဲ က်ဴးလြန္ေနမႈ အဆုံးသတ္ေစမည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္အတူ စစ္တပ္၏အေလ့အထကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းတို႔႕အပါအ၀င္
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Crisis Group interview, international analyst who had recent discussions with the authorities on
the issue, Yangon, April 2014.
53
See Crisis Group Report, Storm Clouds on the Horizon, op. cit., Section I.E.
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ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာအလႊာတြင္မူ စစ္ေရးစစ္ရာ

အယူ၀ါဒအသစ္ကို အေသးစိတ္႐ွင္းလင္းျခင္းအားျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းရန္လိုသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္
တြင္ ထြန္းကားလာေသာအယူ၀ါဒအရ ျပည္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (သမား႐ိုးက်စစ္ပမ
ြဲ ်ားအတြက္
လက္နက္ႀကီးစနစ္မ်ားလိုအပ္ေသာ) အၿပိဳင္ထြက္ေပၚလာမႈကို ဟန္ခ်က္ထိန္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
55

တပ္မေတာ္က လက္ခံယူဆခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္ပရန္ ကာကြယ္ေရးကို
ဦးစြာအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္တြင္ စစ္တပ္ကို ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ေသာ ရင္းျမစ္
မ်ား မ႐ွိခဲ့ေပ။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အႀကီးစားျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ေပၚထြက္လာမႈ
ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းပုန္ကန္မႈမ်ားကို လူထုစစ္ပပ
ြဲ ုံစံျဖင့္
ေခ်မႈန္းရန္ အဓိကအာ႐ုံေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ လူထုစစ္ပအ
ြဲ ယူအဆသည္ ေသာင္းက်န္းမႈ တန္ျပန္
ေခ်မႈန္းေရး အယူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အဆုံးစြန္ျဖတ္ေလး
ျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာတို႔ ပါ၀င္သည္။
စစ္ေရးစစ္ရာအယူ၀ါဒ၏ တတိယအဆင့္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္
ထြန္းကားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို အားေပးရန္ ရည္႐ြယ္
ခ်က္ျဖင့္ လက္နက္စနစ္မ်ား ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအျပင္ တပ္ဖြ႕ဲ အေရအတြက္
လ်င္ျမန္စြာ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ စစ္တပ္အတြက္ ျပည္ပရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းရန္တို႔အျပင္
၁၉၈၈ ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ကာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
တစ္ခုအျဖစ္ အဆိုပါ စစ္အယူ၀ါဒအသစ္က ႐ႈျမင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
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ထိုအ
႔ တြက္ တပ္မေတာ္

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အႀကီးစားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ စီးပြားေရး အၾကပ္
အတည္း

ဆိုက္ေရာက္လာေသာအခါ

ေျဖ႐ွင္းရန္လိုအပ္သည့္

ရင္းျမစ္မ်ားခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္

စစ္ေျမျပင္မွ တပ္ရင္းမ်ားအား ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ရပ္တည္ၾကရန္ တပ္မေတာ္က မူ၀ါဒခ်မွတ္
ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမသိမ္းယူျခင္း၊ တရားမ၀င္အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ အဓမၼလုပ္သားခိုင္းေစ
ျခင္းအစ႐ွိေသာ အႀကီးစား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

57

ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ပြင့္လင္းမႈ႐ွိလာသည့္ လကၡဏာသစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၄
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ “ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုထံမွ အႀကံ
ဥာဏ္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္အတြက္ ဆပ္ေကာ္မတီသစ္တစ္ခု ဖြ႕ဲ စည္းထားေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါ ဖုန္း၊
ဖက္စ္၊ အီးေမးတို႔မွတဆင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း” ကာကြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
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These have included serious violations in the context of counter-insurgency operations, as well as
more systemic abuses including forced labour, arbitrary detention, illegal taxation and sexual violence, among others.
55
For detailed discussion, see Selth, Burma’s Armed Forces, op. cit., Section 4.3; and Maung Aung
Myoe, op. cit., chapter 2.
56
Ibid.
57
See Richard Horsey, Ending Forced Labour in Myanmar (Routledge, 2011), p. 85.
58
New Light of Myanmar, 16 February 2014, p. 16.
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အရပ္ဖက္အေျချပဳ

အစိုးရပုံေပၚလာျခင္းတို႔က

တပ္မေတာ္အား စစ္ေရးစစ္ရာအယူ၀ါဒ စတုတၳအဆင့္ ထြန္းကားေရးတြင္ ထိေတြ႕ပါ၀င္မႈ ျဖစ္လာ
59

ေစသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကိုမူ မသိ႐ွိရေသးပါ။ သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္က ၎၏ အယူ
၀ါဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ခံစားသိ႐ွိသြားသည္ ဟူေသာ
အခ်က္မွာမူ ႐ွင္းလင္းသဲကြပ
ဲ ါသည္။ လက္႐ွိ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ ၀န္းက်င္အသစ္က တပ္မေတာ္
အား အနည္းဆုံး ဗမာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း တစ္ခ်ိန္ကရခဲ့ဖူးေသာ ဂုဏ္သေရကို ျပန္ရႏိုင္မည့္
အခြင့္အလမ္းကို ေပးေနသည္။

60

အစိုးရအျဖစ္မွ စစ္တပ္ေနာက္ဆုတ္သြားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား သိသိသာသာ ေလွ်ာ့က်သြားျခင္း၊ တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ စုေ၀းပြမ
ဲ ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ ဦးေဆာင္က႑မ႐ွိေတာ့ျခင္း
တိုေ
႔ ၾကာင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ႐ွိေစရန္၊ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ ပီသေစရန္၊
ေခတ္မီေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလားအလာ႐ွိလာသည္။ ၎ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာကို စစ္သားမ်ား
အား ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္းသို႔ အစိမ္း မွ အျပာေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားက
အပတ္စဥ္ဗိုလ္ေလာင္းအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ အဆုံးသတ္ရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈတိုတ
႔ ြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။
(ဂ)

61

စစ္တပ္၏ဘတ္ဂ်က္

ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္အသစ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ
႐ိုက္ခတ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား အေျပာင္း
အလဲ႐ွိျခင္း၊

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္

ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာလာျခင္းတိုေ
႔ ၾကာင့္

စစ္တပ္သည္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာတြင္ ပထမ ဦးစားေပးမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္
ဘတ္ဂ်က္ခေ
ြဲ ၀မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္၏ ခြတ
ဲ မ္း
ေဝစုကို လုံး၀႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မသိခဲ့ရေပ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔
႐ွိခဲ့ၿပီး (ဘတ္ဂ်က္တြင္မပါ၀င္ေသာ အပိုေဆာင္းရ႐ွိမႈမ်ား ပါ၀င္ပါက ပို၍ပင္မ်ားႏိုင္သည္) ၁၉၈၀
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးဟု ခန္မ
႔ ွန္းၾကသည္။

62

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္သည္ သံမဏိ၊

ဘိလပ္ေျမ၊ ရာဘာႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာ အစ႐ွိေသာ မ႐ွိမျဖစ္ကုန္ပစၥည္း မ်ား ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္
59

Crisis Group interviews, Myanmar sources with direct knowledge of the issue, Yangon, January
2014. See also Mary Callahan, “The generals loosen their grip”, Journal of Democracy, vol. 23, no. 4
(October 2012).
60
A recent public opinion poll conducted by the International Republican Institute across Myanmar
suggests that the military may not be viewed as negatively as had been supposed. It was the second
most favourably viewed institution (after the media), with one third of respondents “very favourable” and more than half “favourable” – putting it ahead of the opposition, government, legislature,
police, courts and political parties. “Survey of Burma public opinion”, International Republican Institute, 2014.
61
See Andrew Selth, Police Reform in Burma (Myanmar): Aims, Obstacles and Outcomes (Griffith
Asia Institute, 2013) and Burma’s Security Forces: Performing, Reforming or Transforming (Griffith Asia Institute, 2013); and “Myanmar commits to child-free armed forces”, UN Press Release,
27 June 2012.
62
See Selth, Burma’s Armed Forces, op. cit., chapter 6.
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မျပတ္မေတာက္ရႏိုင္ေစရန္ စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္
အတိုးအေလွ်ာ့ႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ၊ ယခုအခါ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို
ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပေရး႐ွင္း (MEC)က အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

63

လက္႐ွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္ဖက္အသုံးစရိတ္မ်ား သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္
ေတာက္ျခင္းခံရသည္။ ၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရ႐ွိရာမွ ႏွစ္စဥ္ ေလွ်ာ့
ခ်ျဖတ္ေတာက္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ လက္႐ွိဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၁၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း
64

ရ႐ွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဘ႑ာႏွစ္ခုေပါင္းထက္မ်ား ေနဆဲျဖစ္သည္။
အစိုးရဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္မွ တပ္မေတာ္၏ ေ၀စုအခ်ဳိး ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း
၎၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ၀င္ေငြတိုး
ေအာင္ ေကာက္ယူႏိုင္စြမ္းတို႔အေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမူတည္ေနသည္။ အကယ္၍ စီးပြားေရး
က႑ ဆက္လက္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးကာ၊ အစိုးရအသုံးစရိတ္တိုးျမွင့္လာပါက တပ္မေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္သည္
လည္း အမွန္တကယ္ဆက္လက္ တိုးျမင့္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။
(ဃ)

65

တပ္မေတာ္၏ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခန္းက႑

ပို၍အေျခခံက်က်ဆိုရလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ အနာဂတ္တြင္ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔
တိုး၍တိုး၍

ေရာက္႐ွိသြားေတာ့မည့္

ပို၍ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ

ပုံစံတစ္ရပ္သို႔

မည္သို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းရမည္ကို စဥ္းစားရန္လိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈမွန္သမွ်သည္ ေႏွးေႏွးေကြးေကြး၊ သတိႀကီးႀကီးျဖစ္ေနမည့္အခ်က္မွာ ႐ွင္းေနေသာ္
လည္း၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ဆက္လက္တည္ၿငိမ္ေအာင္

ထိန္းေပးေနေသာ

တပ္မေတာ္အဖြဲ႕အစည္း၏ ေရ႐ွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေ႐ွာင္လြမ
ဲ ရႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဟု
လည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ႐ႈျမင္ၾကပုံရသည္။
ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီပိုမိုျပည့္၀ေသာ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္ခံ စစ္တပ္အျဖစ္သို႔
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ

ေႏွးေကြးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

အေၾကာင္းမွာ

တပ္မေတာ္သည္

အေတာ္ႀကီးမားေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအာဏာမ်ားကို ေလာေလာဆယ္မစြန္႔ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ ထား
ပုံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေလာေလာ
ဆယ္ေျပာင္းလဲမည္ကို သေဘာမက်ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထင္ထင္႐ွား႐ွားအခ်က္ျပ
66

ထားသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားကလည္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္
ခ်က္မ်ားအတည္ျပဳရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံမႈရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလးပုံသုံးပုံမွ သုံးပုံႏွစ္ပုံသို႔

63

See Crisis Group Report, Politics of Economic Reform, op. cit.
“Military spending still dwarfs education and health”, Myanmar Times, 30 March 2014.
65
Between 2011 and 2014, Myanmar’s GDP increased by an estimated 7.5 per cent per annum, and
defence expenditure, although proportionally less, increased in real terms. See “Myanmar: Second
review under the staff-monitored program”, IMF Country Report No. 14/91, 18 February 2014.
66
See, for example, “Commander-in-chief says armed forces responsible for ‘safeguarding constitution’ as 69th Armed Forces Day is marked with parade”, New Light of Myanmar, 28 March 2014,
pp. 1, 3.
64
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ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။ သိုဆ
႔ ိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
67

၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအစုသည္ ဗီတိုျဖင့္ ပယ္ခ်ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ မၾကာေသးမီကပင္ သမၼတႏွင့္
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးစလုံးက တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
68

တြင္ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာတြင္ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနဆဲ၊ ပဋိပကၡေဘးသင့္ေနဆဲ တိုင္းျပည္မ်ား၌ လုံၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈသည္ အၿမဲတမ္း အခ်ိန္ၾကာေလ့႐ွိရာ၊ တပ္မေတာ္သည္ ယခင္ကတည္းက အမ်ား
ထက္ တမူးသာခဲ့ၿပီး၊ လက္႐ွိတြင္လည္း အေျခခံ ဥပေဒပါ အာမခံခ်က္မ်ားရ႐ွိထားေသာေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ပို၍ပင္ ၾကာျမင့္ႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိေပသည္။
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ဒုတိယအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီပိုမိုျပည့္၀ေသာ စစ္တပ္အျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္
ေ႐ွာင္လႊဲမရႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ အေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို တစ္သက္စာဟု မယူဆေၾကာင္း ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ျပသထားၿပီး
ျဖစ္သလို၊ အစိုးရ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္လာသည္ႏွင့္အမွ်
၎တို႔ကို ႐ုတ္သိမ္းမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
႔ ြန္းတြင္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ ရင့္က်က္
ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ၂၀၁၄ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္ခ
လာသည္ႏွင့္အမွ် တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးက႑ကို ျဖည္းျဖည္း ခ်င္းေလွ်ာ့ခ်သြားရန္လိုေၾကာင္း
70

ရည္ညႊန္းေျပာဆိုသြားသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဖက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ျဖည္းျဖည္း
ခ်င္းသြတ္သြင္းသြားရန္လိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္
71

ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သမၼတကလည္း အလားတူပင္ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္လာသည္
ႏွင့္အမွ်၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုးတက္မႈ႐ွိလာသည္ႏွင့္အမွ် လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြ႕ဲ မ်ား၏က႑ကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း စကားဆိုထားသည္။

72

တစ္ခ်ိန္က အႀကီးတန္းစစ္ဖက္ အရာ႐ွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ေ႐ြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ကလည္း
လႊတ္ေတာ္ထဲမွ တပ္မေတာ္၏က႑သည္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ေခ်ာေမြေ
႔ စရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ေနာက္ထပ္အာဏာမသိမ္းလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။
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See “Committee to target military veto”, Myanmar Times, 24 February 2014; and “Constitution
body takes military veto off the table”, Myanmar Times, 14 March 2014.
68
See “Army chief says ethnic conflicts must end for Burma’s development”, The Irrawaddy,
27 March 2014; and “President marks 3rd anniversary of the government with speech: Six-decade
long civil war to end soon, but armed forces will continue to be included in negotiations to solve political issues”, New Light of Myanmar, 27 March 2014, p. 1.
69
The need for sustained engagement in order to achieve clear progress in this area was underscored in the World Bank’s 2011 World Development Report, “Conflict, Security and Development”,
particularly chapter 6.
70
“Commander-in-chief says armed forces responsible for ‘safeguarding constitution’”, op. cit.,
pp. 1, 3.
71
Crisis Group interviews, several of these diplomats, Yangon, January-March 2014.
72
“President marks 3rd anniversary of the government with speech”, op. cit., p. 1.
73
“Burma Election Commission to ban Suu Kyi’s campaign strategy”, The Irrawaddy, 9 April 2014.
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ေရ႐ွည္အက်ဳိးစီးပြားအရဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ တ႐ုတ္ကို ဟန္ခ်က္ထိန္းရန္အတြက္
အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ဖက္
ဆက္ဆံေရးကို အၿမဲတမ္းအလို႐ွိခဲ့သည္။

74

ပို၍အတိအက်ဆိုရလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ၎ႏွင့္

တန္းတူ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္တပ္မ်ားကဲ့သို႔ အေနာက္အုပ္စုထံမွ အဆင့္ျမင့္
လက္နက္နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားရ႐ွိႏိုင္ရန္ စိတ္၀င္တစား႐ွိေနသည္။
ပိုမိုဒီမိုကေရစီျပည့္၀ေသာ

အနာဂတ္ပုံစံကို

အသားက်

လက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ၊

ထိုသို႔ရ႐ွိရန္

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သိ႐ွိနားလည္ ၾကသည္။

75

သုံးသပ္ခ်က္

V

တပ္မေတာ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လြတ္လပ္ေရးအလြန္ကာလ

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္

အထင္႐ွားဆုံးႏွင့္ အာဏာအ႐ွိဆုံး အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လက္႐ွိ
ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း တိုင္းျပည္တြင္ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာမႈကို ဟန္ခ်က္ျပန္ထိန္းရန္ႏွင့္
ၿခံဳးၿခံဳးက်ေနေသာစီးပြားေရးကို ျပန္ႏႈိးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားရာမွ
ေနာက္ဆုတ္ေပးရလိမ့္မည္ဟု စစ္တပ္၏ႏိုင္ငံေရးအီလစ္အမ်ားစုက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာ
ခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ ပထ၀ီဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအရ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႐ႈျမင္
ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအခ်က္သည္ပင္ တပ္မေတာ္က

၎၏စီးပြားေရးအခြင့္ထူးႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ

ေလ်ာ့ပါး သြားသည့္တိုင္ေအာင္ လက္႐ွိအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အစပ်ိဳးကာ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ဆက္လက္ေထာက္ခံ

အားေပးေနရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

အေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္အား ေသာ့ခ်က္က်၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အရပ္ဖက္ႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာယူ
ထားျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းကို ဗီတိုျဖင့္ ပယ္ခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔မွတဆင့္ စစ္တပ္၏
မ႐ွိမျဖစ္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္အာဏာကို ေပးအပ္ထားသည္။
တပ္မေတာ္က အဆိုပါ အထူးအခြင့္အာဏာမ်ားကို အၿမဲတမ္းတစ္သက္စာဟု မယူဆ
ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အသစ္ တည္ၿငိမ္၍ ရင့္က်က္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္
ခ်င့္ခ်ိန္႐ုတ္သိမ္းသြားရန္ အဆင္သင့္႐ွိေၾကာင္း အခ်က္ျပထားသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပထား
ေသာ အရိပ္လကၡဏာမ်ားမွာ စစ္တပ္သည္ အလြန္သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း (ေျပာင္းလဲ)
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ျမင္ေနရသည့္တိုင္
ေအာင္

လာမည့္အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

တိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေၾကာင္းတြင္

အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂုဏ္သတင္းေမႊးပ်ံ႕ေရးႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ
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See Section III.A above.
Crisis Group interviews, Myanmar sources close to the military, Yangon, January 2014.
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စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လက္တျြဲ ခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူလာမည့္ တပ္မေတာ္
ေခတ္မီတိုးတက္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္း၌မူ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ က်ဆင္း
ေနေသာ ဂုဏ္သတင္းကို ျပန္ဆယ္ရန္အတြက္ လက္႐ွိျဖစ္ေပၚေနဆဲ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္
ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ကာ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံသည့္ နည္းလမ္းပုံစံကို ေျပာင္းလဲ
ပစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ကြျဲ ပားစုံလင္မႈအလွကို ထင္ဟပ္ေသာ၊ အကာ
အကြယ္ေပးသည့္ တာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ေသာ၊ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ ပီသသည့္ တပ္မေတာ္
အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု အျဖစ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ အသြင္ေျပာင္းလဲ ရေပလိမ့္မည္။
ရန္ကုန္/ဘရပ္ဆယ္၊ ၂၂ ဧၿပီ ၂၀၁၄
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