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Introduction to the Special Issue:
Soldier Defections Since the 2021 Military Coup
Helene Maria Kyed
The main duty of the military is to protect the country but
in Myanmar, they kill the people and always try to rule the
country. I do not want to be hated by the people. That is why
I chose to stand on the people’s side. Killing the people is like
killing my family members. 1
- Ex-sergeant Yin Le Le Htun.
The above is from just one of an estimated 2,600-3,000 soldiers
who have left the Myanmar military to join the “people’s
side” and oppose the military coup of 1 February 2021.2
Since the first killings of unarmed civilian protesters soon after
the coup, more and more soldiers have risked their lives and
those of their family members to join the Civil Disobedience
Movement (CDM), along with teachers, doctors, policemen and
others who refuse to work under military leadership. 3 These
CDM soldiers, who commonly identify as “people’s soldiers”
(pyithusitthar), are part of the broader revolution aimed at
This was spoken during an online debate featuring soldiers participating in
the CDM, organized by People’s Embrace, one of the two main CDM soldier
groups (Yin Le Le Htun, 2021).
2
While the exact number of CDM soldiers is unclear, support groups estimate
the total to have grown from around 300 soldiers in May 2021 to 800 in June
2021, 1,500-2,000 in October 2021 and then to a total of 2,600-3,000 in May
2022. These numbers reflect military personnel who purposefully joined the
CDM and who are now registered as CDM soldiers with the National Unity
Government (NUG) and does not include those who left the military without
registering with the NUG. For more on defection numbers after the coup, see
“‘Around 1,500’ soldiers”, 2021; Conrad & Bayer, 2021; People’s Embrace,
2021; “Roughly 800 soldiers”, 2021.
3
Police officers have also deserted and defected since the coup (Kyed & Nyan
Corridor, 2021).
1
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toppling military power and creating a new society in Myanmar.
They are not simply ‘deserters’ (tat pyay) 4 who have run away
from the military but are ‘defectors’ (pat pyaung lar thu) 5 who
have deliberately sided with the people against the institution
to which they spent years, in some cases most of their lives,
working for.
In this special issue, published in an entirely bilingual Burmese edition, Yin Le Le Htun and other defectors and spouses of
CDM soldiers tell their stories of why and how they left the military. They joined the People’s Soldiers, one of the two main
CDM soldier groups—along with People’s Embrace—which since
May 2021 have mobilized and aided new defectors through intensive online campaigns and material and logistical support. 6
Some of them were helped by these groups to flee to safety and
‘liberated areas’ under the control of ethnic armed organizations (EAOs). Their stories reveal deep moral disgust, shame, and
anger towards a military organization that is “killing its own
people” rather than protecting them. They left because they refused to enact and be complicit in the violent crackdowns, torture, and killings being inflicted on the public by the military’s
security forces after the coup. They also felt demoralized and
victimized by a military system saturated with internal abuses,
deprivations and brainwashing. This system has a long history
in Myanmar, but in the eyes of defectors, it has only worsened
after the coup. Anger towards a military leadership described as
unjust, corrupt, self-interested, lacking popular legitimacy, and
creating a split between soldiers and civilians, has catalyzed not
only desertions, but defections to the people’s side.
A common designation for deserters that translates to “military runaway”.
An uncommon translation of the English term: “a person who changes
sides”. It is more common for Burmese people to use the terms CDM soldier
or people’s soldier to describe defectors after the coup.
6
People’s Soldiers was established as a Facebook group on 16 May 2021 and
changed its name to People’s Goal in January 2022 to signal that it is run not
only by ex-soldiers, but also by civilian activists. People’s Embrace was
established on 17 May 2021 and became connected with the NUG. For more
on the formation and work of these groups, see Kyed & Ah Lynn, 2021.
4
5
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As reflected in this issue’s memoirs, post-coup defections in
Myanmar began largely as one-off individual departures from
disparate military sectors. But as some who left the military began to go public, declaring their identification with the CDM and
the people’s resistance, defection gradually developed into an
explicit revolutionary strategy. Supported by pro-democracy
activists and later by the NUG 7 and EAOs like the Karen National
Union (KNU), defection is now considered one of the three pillars of the Spring Revolution—a common term used for the people’s struggle against the military regime. Alongside civilian
protests and armed resistance, the defection pillar centers on
making the military collapse from within and from below, by
getting more and more soldiers and other security force personnel, such as police, to leave or engage in civil disobedience. 8 Military disintegration could enable the anti-coup resistance movement to guide Myanmar onto a genuinely federal democratic
path. 9 This prospect is supported by comparative research into
civil-military relations, which shows that military defections or
mutinies have historically been a key factor in the success of
revolutions and pro-democracy popular uprisings against authoritarian regimes. Marcos Degaut even goes so far as to argue

On 16 April 2021 the NUG declared itself the legitimate government of
Myanmar, formed by members of the Committee Representing Pyidaungsu
Hluttaw, which is comprised of National League for Democracy (NLD)
members elected to parliament in the 2020 general elections and prevented
from forming government, but lucky enough to avoid or escape immediate
military detention. NUG ministers are a mixture of NLD members and others
who represent ethnic minority groups and civilian activists. The NUG is
supposed to be advised by the National Unity Consultative Council, which has
members from EAOs, strike committees, labor unions and civil society
organizations (Thawnghmung, 2021; “Who’s Who”, 2021).
8
Civilian defection activist, personal communication, May 23, 2022. Also see
Tun Myint & Scott, 2021.
9
On the People’s Soldiers website, defection is key to winning the revolution
with the least amount of bloodshed: “Only when the national soldiers of
Myanmar stand for justice and join the people will this revolution have the
least blood spilled, and highest chance of victory” (People’s Solders, 2021).
7
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that defections of a regime’s armed forces are a necessary condition for pro-democratic regime transition. 10
It is impossible to predict the level of defection and internal
disobedience needed for military regime collapse using only existing theories and comparative studies. Contextual and historically specific factors matter greatly. In the case of Myanmar, the
effect of defections on reversing the coup would arguably depend on their interaction with wider developments in the civilian resistance, which since May 2021 has evolved from civilian
protests and strikes to encompass a government in exile—the
NUG—and growing armed resistance by anti-coup EAOs, People’s Defense Forces (PDFs), which are aligned with the NUG, and
Local Defense Forces (LDFs), across the country. 11 The historical
legacy of the Myanmar military is also important to consider in
any discussion of defection as a pillar in the revolution. As Michael Charney discusses in this journal issue, the Myanmar military is not simply an army, but is an organization that held central state power for 50 years (1962-2011), and which during 20112021 continued to employ a comprehensive ideological propaganda apparatus and exert significant political and economic
power, including exclusive control of key government ministries. It is also highly cohesive, keeping soldiers and officers (and
their families) socially, economically, and mentally tied to the
military.
At the time of writing in August 2022 the number of CDM
soldiers does not compare favorably with the estimated 300,000350,000 strong Myanmar military, 12 and the leadership of the

Degaut, 2019. Also see Anisin, 2020, and Nepstad, 2011.
PDFs were recognized by the NUG on 9 May 2021 and many allied with the
exile government, accepting NUG command and control, while some
remained independent; I refer to this remainder as LDFs. The estimated
number of PDFs and LDFs is 400, totaling around 100,000 members. Also see
Ye Myo Hein, 2022.
12
The number of combat-ready soldiers is approximately 100,000 (People’s
Goal activist, personal communication, May 23, 2022). On the approximate
size of the military as a whole, see Selth, 2021a, and Ye Myo Hein, 2021.
10
11
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military junta, the State Administrative Council (SAC), 13 has
shown no discernible sign of resignation or change of course
from their apparent unified intent on waging war against the
people at all costs. Nevertheless, the defections suggest that a
lack of schisms at the top is increasingly counterbalanced by internal splits and acts of defiance at the bottom of the military
hierarchy. Defection arguably constitutes a significant symbolic
blow to the military’s internal cohesion and legitimacy. 14 The
stringent tightening of strategies to prevent military troops
from defecting after the coup also suggests that the military
leadership views defections as a serious threat to maintaining
its power on the battlefield and to its appearance of unity. On
this threat, one of the most outspoken defectors, Nyi Thuta, expressed: “The generals’ worst nightmare is our greatest dream:
to see the people and the soldiers be united”. 15 This unity of people and soldiers has been strengthened by the CDM movement
and the support provided to the armed resistance movement by
some CDM soldiers, either by directly joining PDFs, by training
them or by providing intelligence based on their knowledge of
and connections with the military. 16 Such support bolsters the
armed resistance in an otherwise asymmetrical battlefield
where the military has superiority in airpower, armor and

The military adopted the term SAC to refer to its rule after the 1 February
2021 coup. The SAC has both military and civilian members. Most people in
Myanmar and commentators now use the term SAC when referring to the
military junta, rather than the term tatmadaw, which has often been used as
a vernacular term for the trident of armed forces, including the army, navy
and air force (Selth, 2021b). After the coup many no longer use the term
tatmadaw, as it literally means ‘royal armed force’, and the term ‘royal’ has
connotations of glory, status and honor. Many now prefer to use the basic
terms sit tat for military and sit thar for soldiers (anonymous revolutionaries,
personal communications, July 5, 2022). Also see Desmond, 2022.
14
Kyed & Ah Lynn, 2021.
15
Nyi Thuta, 2021b.
16
Anonymous CDM soldier, personal communication, October 1, 2021. On the
complex relationship between defections and the civilian armed resistance
see Kyed & Ah Lynn, 2021, pp. 53-60.
13
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artillery, but where it is increasingly “suffering from overstretch and low morale”. 17
The degree to which CDM soldiers have organized themselves and aligned with an anti-coup, pro-democracy opposition
to the military is unprecedented in Myanmar’s long history of
military rule. 18 While soldiers have deserted from the military
for decades, 19 this has never led to the development of organized
defector groups like we see today. These groups are an outcome
of the development of a historically large, broad, and incredibly
resilient revolutionary movement that, despite facing challenges regarding unity, spans across many ethnic, religious, geographical and class-based divisions prevalent in Myanmar society. 20 The CDM, as a large and highly popular movement spanning various public sectors, has constituted a significant exit option for soldiers, providing them with an avenue for joining the
people and for gaining moral relief and support.
Internet access and 4G telecommunications networks grew
widespread in Myanmar from 2014 on and have been crucial in
facilitating these CDM soldier groups to form, mobilize and support soldiers to escape from their service. 21 The CDM soldier
groups have made use of a plethora of social media platforms,
YouTube, Zoom, encrypted messaging apps, and the independent media to wage intelligent and pervasive campaigns both to
convince the public to welcome defectors and to compel in-service soldiers to change their perspective. These activities, alongside material and logistic support, could prove decisive in increasing the numbers of defections to a scale that challenges the
military’s overall integrity.
Ye Myo Hein & Myers, 2022. For more see Choudhury, 2021.
“Atrocious Myanmar”, 2021.
19
Sai Latt, 2016. Nakanishi reports 2,000-5,000 desertions per year during the
1960s, due to insufficient equipment and frequent salary arrears during counterinsurgency operations in border areas; desertions continued up to and during the
political crises in 1988 and 2007, but never resulted in large-scale mutinies or
schisms that significantly undermined military strength (2013).
20
Kyed, 2021; Thawnghmung & Khun Noah, 2021; Yamahata, 2022.
21
Civilian defection activist, personal communication, May 23, 2022.
17
18
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But rather than focusing intently on CDM soldier organizational strategy and quantitative benchmarks, this special journal issue explores qualitative questions of how and why soldiers
leave the military, what obstacles they face in doing so and how
defection interacts with the wider revolutionary movement. It
does so by relying on personal voices and reflections in the form
of eighteen memoirs ghost-written into narrative form from interviews with fifteen military personnel, and three military
spouses, who escaped the military between February and November 2021. 22
The interviews were conducted in late 2021 with associates
of the People’s Soldiers group who have decided to speak openly
about joining the CDM and who in one way or another are actively engaged in supporting the revolution, e.g., by mobilizing
more defectors, getting intelligence from military insiders,
providing material support for CDM soldier families, or actively
fighting the military in combat. In that way they differ from soldiers who have left the army quietly and whose voices we are
unfamiliar with. Reflecting a general pattern that CDM soldiers
have tended to be younger and of lower rank, those represented
in this issue are mostly between the age of 25 and 35, and ranked
below major. 23 Most of them belong to the Bama majority group,
reflecting the general composition of the Myanmar military, and
there is a mixture of defectors with and without a military family background. While most of the memoirs are based on interviews with defectors from the navy, air force, and Light Infantry
Battalions/Divisions, defectors since the coup have come from a
wide variety of sectors (information/public relations, military
equipment, combat units, weapons production, investigation
units, medical units, military academies etc.). This variety shows
that while defectors tend to be young and lower ranked,
The names in this issue’s memoirs are those the participants choose to be
identified by and may or may not be their real names.
23
See Kyed & Ah Lynn, 2021. Since that report was written at least three battalion commanders have joined the CDM. These higher-ranking defectors
have been linked to the Australian government’s granting of asylum to CDM
soldiers (Min Min, 2022).
22
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defection is a broad-based movement that cuts across army sectors and ethnic and family affiliations, which suggests that personal convictions and experiences play a significant role in motivating defection. This is reflected in the memoirs in this issue,
which provide powerful insights into the personal choices, sacrifices and rewards associated with defection by the soldiers
themselves and by their family members.
In the remainder of this introduction, I embed the personal
insights provided by the memoirs in this issue within a broader
analysis of defection motivations and obstacles, which is shaped
by a digital ethnography Ah Lynn and I conducted between May
2021 and June 2022.

Choices and Reasons
Moral disgust and feelings of anger and shame towards military
violence against civilians, and a refusal to engage in such violence or be complicit in it, was the most strongly articulated reason for defecting in the first months after the coup. It is therefore unsurprising that the first significant wave of defections
took place in the days and weeks after Armed Forces Day on 27
March 2021, which saw the highest number of civilian casualties
since the coup. The killings made soldiers feel sick, as vividly described in the memoirs by Master Black and Aung Zaya, two soldiers who were ordered to participate in violent crackdowns on
unarmed protesters. But this revulsion was also felt by those
who were in the barracks or doing office work and receiving the
news of the killings on social media or from friends and family
members. For Yin Le Le Htun and other defectors, the moral reason to escape from the military is lacking the will to “kill our
own people” and a sense that the supposed purpose of the military, e.g., to protect the people, has been betrayed.
Defection reflects a deep demoralization and embarrassment with the military organization. It is also conveyed as a personal reaction to the loss of self-esteem and worth as a soldier.
Central here is the divide between ‘the military’ and ‘the people’,
a gulf which has grown deeper and deeper as the military’s
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responses to pervasive civilian resistance have become more
and more brutal. This, I suggest, has shaped the motivation to
not simply leave, but to defect and deliberately join the ‘people’s
side’. To defect is here a way to become a ‘good citizen’ or ‘good
people’s soldier’, loved and respected by the people.
Several of the memoirs in this issue also emphasize how a
feeling of being hated by the people and fears of being socially
punished, looked down upon and discriminated against, have
formed part of the choice to defect. Cherry, the wife of a CDM
soldier, initially did not want her husband to defect out of fear
for her family’s security. She recounts in her memoir how awful
her husband felt, telling her that people were spitting on soldiers in uniform and viewing them as outcasts. She came to see
how her husband joining the CDM was actually a way to save
their children from being discriminated against and “cloistered
away from society”. 24
More explicit political motivations—in addition to the
moral concerns surrounding violence—have also informed some
soldiers’ choices to leave the military. This is expressed in disapproval of the unlawful seizure of power and ousting of the
elected government as well as in disbelief of the military leaderships’ allegations of electoral fraud, which it used to justify the
coup. CDM soldiers have given testimonies of how the military
instigated its own fraud, either by denying soldiers their right
to vote or by pressuring them to vote for the military-proxy Union Solidarity and Development Party (USDP), 25 as Master Black,
Hla Min Kyaw and Aung Myo Thant all explain in their memoirs.
The resentment people feel towards soldiers is evident in various forms of
non-violent social punishment. Many people boycott businesses owned by
soldiers and their families and refuse to sell products to them. Soldiers are
also mocked on social media, called cowards, military dogs and worse, and
when they meet people on the street they are often met with barely
concealed disgust (Dakkha, 2021).
25
The USDP was formed by ex-generals prior to the criticized 2010 elections,
which it won handily. The USDP suffered huge losses when the NLD began
participating in elections from the 2012 byelections onwards. The NLD won
the 2015 and 2020 national elections convincingly; both were judged by
independent observers to be largely free and fair.
24
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Although political motivations for defection exist among CDM
soldiers, particularly those who declare support for Aung San
Suu Kyi and the NLD, they also extend to a more generalized critique of the military leadership that is independent of party-political affiliation. Resentment and anger towards the leadership
for being corrupt, power crazy, and serving their own economic
interests at the expense of the people—and therefore at the expense of the military organization’s legitimacy itself—form part
of this critique. Defection here is a refusal to serve as a soldier
for the simple benefit of “the dictator, Min Aung Hlaing [who is]
only working for his own benefit and does not care about the
development of the country”, as Zwe Man accounts in this issue.
It becomes a way to escape an unjust and politically illegitimate
institution, irrespective of whether one supports a particular
political party.
Outspoken CDM soldier Captain Nyi Thuta, who was one of
the founders of the People’s Soldier group, describes defection
as based on a shared experience of violation and a collective
sense of victimhood with the people: “Defecting does not mean
you work for the other side or other parties. The main thing is
to oppose the military junta that does injustices”. 26 He added
elsewhere that “human rights violations are happening to soldiers. And … the people and the ethnic people are being violated
by the military. So we are all victims … this battle (is) a collective
struggle for all the victims to fight back … this struggle is not
only for the people but also for the soldiers and their wives who
are being oppressed by the military.” 27
The military’s internal oppression and inhumane treatment
of its own soldiers is also highlighted in this issue. This is embedded in a deeper critique of the military system that existed
prior to the coup, whereas the moral condemnation of violence
against civilians is primarily linked to military actions after the
coup. CDM soldiers provide accounts of internal abuses and violence meted out on the bodies of lower-ranking soldiers, and
26
27

In a Facebook post, since deleted (Nyi Thuta, 2021a).
ြပည်သပန်
ူ ့ းတိင
ု ၊် ၂၀၂၁c။
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they speak about forced recruitment, restrictions on movement,
unjust promotions, and economic exploitation, like forced salary deductions to pay ‘shares’ in military-owned companies, and
the treatment of soldiers’ wives as slaves. Yay Khal explains that
he was even refused to visit his dying parents and withdraw his
savings to care for their health. Cherry, the wife of a CDM soldier, tells how she was forced to do ‘voluntary labor’ but was refused any financial assistance to pay for post-natal surgery that
cost more than a year of her husband’s salary. Defectors also
convey how the military leadership disregards the lives of the
soldiers, insults the injured and disabled, and refuses to hand
over the bodies of dead soldiers to their family members. Captain Zarni Aung said in a People’s Soldier talk show, “there are
no human rights and no humanitarianism in the army. The lives
of soldiers are not valued”. 28 Or as Moe Zet says in his memoir:
“They [the military leadership] don’t give a damn about us!” Defecting from this system can here be seen as an act of escaping
exploitation and inhumane treatment, often described retrospectively by defectors as a form of liberation and feeling free.
As evident in some of the memoirs in this issue, the rupture
caused by the coup and the possibility of becoming a CDM soldier provide a moment and space to opt out for those soldiers
who felt enslaved even prior to the coup.
Since the escalation of armed resistance from May 2021, it
appears that not only has internal exploitation increased within
the military, but so has the fatigue and fear felt by soldiers. The
military’s intensified fighting with resistance forces has shaped
the reasons for defecting and presented pragmatic choices related to combat fatigue and fear of death. 29 After the NUG’s declaration of a people’s defensive war on 7 September 2021, even
more PDFs and LDFs mushroomed across the country, including
in Bama majority areas where many Myanmar military recruits
are often from. The anti-coup resistance forces engage in armed
defense of civilians and attack military targets and personnel,
Democratic Voice of Burma, 2021a. Thank you to Ah Lynn for translation
assistance.
29
For more here see Kyed & Ah Lynn, 2021, pp. 53-60.
28
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sometimes in combined forces with EAOs, many of which also
protect CDM members—including soldiers. 30 The military has responded with extreme violent retaliation, including air strikes,
shelling and the arson of entire villages, some of which are also
the hometowns of soldiers, as Hla Min Kyaw notes in his memoir
in this issue. With so many fronts to fight on, the military’s combat units are stretched, and even though it has superior firepower to the PDFs, it has suffered significant casualties. 31 One
soldier, who escaped the military only very recently, explained
about the situation online: “the combat troops … are getting
tired of war because they have been so long on the front lines
(and) are no longer allowed to take rest”. He added that military
personnel who used to have office or training duties are being
forced into security duties in towns and cities, because all combat troops have been moved to the ‘jungle’ to fight: “since then,
all military personnel have become busy day and night without
getting rest. They cannot eat and sleep well. Also, many soldiers
have been killed in battle … the rest have become demotivated
and disappointed.” 32 Sergeant Min Thura added that “the junta
soldiers are emotionally demotivated because they do not know
what they are fighting for. Even if they die in battle no one will
have sympathy for them.” 33

For a comprehensive overview and analysis of the armed resistance to the
military, see Ye Myo Hein, 2022.
31
According to the NUG in August 2022, more than 18,000 soldiers from the
Myanmar military have been killed by EAOs and PDF/LDFs since the coup
(“Myanmar’s Civilian Government”, 2022). Anecdotal evidence and testimonies from defectors also suggest that the military is finding it hard to recruit (“Myanmar Military Struggling”, 2021). The military has made it compulsory for children of soldiers aged 15 and above to take military training,
as an effort to build up reserves (“Myanmar Regime Makes”, 2021). A BBC
article, based on various interviews with defectors, also notes that the military is increasingly hiring soldiers and militias to aid its troops (Attwood et
al., 2022). On pro-junta militias in just one part of the country, see Human
Rights Foundation of Monland, 2022.
32
ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂a။
30

33

Ibid.
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These conditions within the military help to explain why an
increasing number of combat unit soldiers have defected during
2022, including three frontline battalion commanders. One of
the civilian activists who aids the People’s Soldier/Goal group
defines these latecomer defectors as part of a ‘third wave’ of defections. 34 Unlike the first wave of soldiers joining CDM, which
came shortly after the first killings of civilian protesters, and the
second wave, beginning with the escalated fighting against
PDFs, the third wave of defectors accounts for those who endured post-coup military atrocities for a year or more. While
moral concerns surrounding military violence cannot be excluded as motivations for these more recent defections, according to the same activist they tend to be driven primarily by combat fatigue and self-interest in the form of fears for their own
and their family’s safety. 35 A growing disbelief in the military’s
capacity to defeat or repress the armed resistance also seems to
influence the choice of third-wave defectors, as related by Corporal Aung, who escaped the military in mid-2022. Testifying to
having participated in killings and burnings of villages, he told
a BBC reporter: “If I thought the military would win in the long
term, I wouldn't have switched sides to the people”. He explained that soldiers do not dare to leave their base alone as they
are worried they will be killed by PDF members. “Wherever we
go, we can only go with a military column. No one can say that
we are dominating,” he said. 36
For third-wave defectors who join the CDM and possibly become active in the CDM soldier groups, moral and political reasons for leaving the military can develop retrospectively. Yet it
is significant to note that pragmatic factors like means of survival, personal/family security, and fear of defeat and of losing
future benefits form part of a complex interplay of reasons to
defect. 37 These factors equally inform the hard choices that
Civilian activist in People’s Goal, personal communication, May 23, 2022.
Ibid.
36
Attwood et al., 2022.
37
The coexistence and overlap of various defection motives is not particular
to Myanmar’s current situation (Albrecht, 2019, p. 305).
34
35
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soldiers and their families make when deciding to stay in or
leave from the military.

Sacrifices and Rewards
Defection involves extreme security risks and sacrifices that not
only affect the individual soldier who decides to leave, but also
his or her family. The memoirs in this issue show how family
relationships are crucial to both thwarting and motivating defections. They also affect how such decisions are negotiated.
Cherry explains in this issue how she at first tried to prevent her
husband from defecting, even though she was unhappy with life
in the military and supported the NLD. She worried about the
safety of her husband and the discrimination that his defection
would cause their four children to suffer in the military compound. It is easier for a single soldier to escape the military, but
even for singles, this can mean breaking one’s relationship to a
mother, father, brother, or intimate partner who remains
within or loyal to the military. CDM soldiers often cut contact
with family to protect them from being targeted and harassed
by the military (following the adage, “what they don’t know,
can’t hurt them”), as military officers often threaten CDM soldiers’ family members in their communities.
Different to Cherry is another female spouse, Nwe Oo, whose
experience shows that wives can be important to facilitating defections, and that they often continue their work after reaching
liberated areas, keeping in contact with spouses of in-service
soldiers. 38 Living outside the army barracks, Nwe Oo was able to
convince her fiancé to defect by sending him the news of military atrocities that he was barred from viewing within the barracks. From the outside, she was also able to better organize his
escape route. It also helped that she refused to marry him if he
People’s Soldiers also formed a Wives of People’s Soldiers Group in October
2021. This group is run by CDM soldier wives to help mobilize defections by
appealing to and contacting the wives of in-service soldiers. It also works as
a support group for families of defectors in the liberated areas (Kyed & Ah
Lynn, 2021, p. 45). Also see Min Ye Kyaw & Parry, 2022.
38
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did not leave. This was not without sacrifices—she had to give
up her job and disconnect from her own family to keep her new
husband safe. Soldiers must leave most if not all their personal
belongings behind when they escape, including their salary savings, and they face extreme security risks and financial costs on
their way to relative safety in liberated EAO areas that have
agreed to give CDM soldiers protection, such as those administrated by the KNU.
Military officers actively obstruct, smear and track down
defectors. In her memoir, Thuza Lwin, the wife of the first
known major to defect after the coup, who herself grew up in
the military barracks, painfully explains how the military disseminated pictures of her family with the message that her husband murders people, putting her and her two children in severe
danger. She was lucky to finally escape, shepherding her children across a conflict zone, and joining her husband in a KNU
area. Her sacrifices were high, but she does not regret them. Her
husband has incurred injuries in the revolutionary armed forces
and her son keeps asking if they are now poor because they live
in harder conditions outside the military compound. But she
feels proud of her husband and is happy to now be loved and
respected by the people. While she lives without security and
must occasionally flee from conflict, she claims to feel safer than
the in-service soldier spouses she is still in contact with and who
she encourages to leave.
The hard decisions and sacrifices that CDM soldiers and
their families face, both emotionally and in relation to practical
and material difficulties associated with leaving the military, are
undeniable, and not always surmountable. For many soldiers
who desire to escape the military, the risks are too great. As
noted by one sergeant from Chin state, the military has imposed
severe restrictions on leaving bases and the security of the family is crucial: “They do not dare to join the CDM (because they
fear that) their families will be detained … be beaten, tortured
or killed. It is (the military’s) way of controlling us”. He further
explained that many soldiers are unaware of how to leave and
where to go. He claims to know of three soldiers who committed
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suicide as an escape. To join the CDM, he explained, requires a
“fervent desire to oppose the military dictatorship … if they
have it, they will be ready to face any situation.” 39 Even for those
who are unhappy with their lives in the military, moral concerns
and internal oppression may not be sufficient to push them to
leave. They need assistance, encouragement, and assurances of
present and future rewards.
The CDM soldier groups have been impressive in trying to
meet such demands, appealing both to moral and pragmatic
concerns among soldiers. As this issue’s memoirs evidence,
these groups have actively aided soldiers to defect and find escape routes, while also providing them with material and logistical support—later including educational and health support—
as they reach more secure residences. 40 Importantly, they also
constitute organizations providing solidarity, offering soldiers
who escape from the military new identities and the possibility
of a formalized role as a participant in the revolution. This is
forged through various online activities, like postings on social
media sites and Zoom or Facebook video debates where defectors share their views of the personal rewards that leaving the
army yields. CDM soldier organizations also engage in weekly
dialogues with various pro-democracy actors on topics such as
military human rights violations, the oppression of soldiers
within and by the military, federal democracy, and transitional
justice, all topics that provide defectors with an opportunity to
contribute their expertise and carve out a space in the revolution, while simultaneously encouraging others to join the CDM.
To boost their efforts at supporting soldiers who leave the
military and encourage more to join their organizations, the
CDM soldier groups continuously lobby the NUG. They also rely
on EAOs’ willingness to welcome defectors. The KNU’s Brigade
Chinland Defense Force, 2021.
Support for CDM soldiers is funded by private donations which are
advertised online. On the People’s Soldiers website, one such request is
accompanied by the message: “Support Defections. Save Lives. The defections
movement is a non-violent strategy that will ensure that the Spring
Revolution will be won with least bloodshed” (People’s Soldiers, 2021).
39
40
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Five was the first to welcome CDM soldiers and it declared in
online statements that it would treat such soldiers humanely
and welcome them as part of the CDM and revolution. They have
provided them with security and livelihood support. 41 The Kachin Independence Organization and smaller EAOs like the Chin
Defense Force (CDF) have also aided defectors, although the KNU
is said to host the majority of CDM soldiers along the ThailandMyanmar border. 42 As evident in Thuza Lwin’s memoir, some defectors have also joined combined forces with the Karen National Liberation Army and the Cobra Column in fighting the
military.
In August 2021 the NUG made a commitment to support defections as part of its strategy to topple the military. It issued a
policy for ‘People’s Armed Forces and Police Forces’, signed by
its interim President, which promises to address in-service soldiers’ immediate security concerns and their longer-term worries by assuring them a position and role in a future federal democracy. This includes continuity of pensions and positions; assistance programs for food, shelter and family security; assurance that defectors will not be attacked by PDFs, and integration
into a (future) Federal Union Army and Police Force. 43 Since the
policy was announced, the People’s Embrace group has collaborated with the NUG’s Ministry of Defense to aid defectors and

Padoh Mann Mann, 2021. The KNU now has its own policy on defectors,
explained by foreign affairs spokesperson Padoh Saw Taw Nee on 17 July
2022: the KNU would treat defectors humanely, but also make sure that those
who had committed crimes would be put to trial before a court
(ြပည်သပန်
ူ ့ းတိင
ု ၊် ၂၀၂၂b).
41

42
43

People’s Goal activist, personal communication, May 23, 2022.
ြပည်သရင်
ူ ့ ခင
ွ ၊် ၂၀၂၁b။ Comparative scholarship on military defection has

shown that such initiatives by opposition movements like the NUG can play
a strong role in motivating soldiers to defect. This is especially the case if the
opposition can make military personnel trust and believe in the opposition’s
wider reform project or its alternative vision of social order. Perceived
reliable future integration into new post-regime structures is also significant.
See Anisin, 2020, pp. 138-142, and Morency-Laflamme, 2018.
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provide them with CDM registration codes, based on a vetting
system.
On 7 April 2022 the NUG also announced a nine-point reward system for soldiers who either destroy military supplies or
join the People’s Embrace with military supplies and vehicles.
Rewards range from USD 100,000 for destroying a tank to USD
500,000 for defecting with an aircraft. 44 While no one at the time
of writing in August 2022 has defected with such heavy materiel,
the reward system seeks to appeal to those soldiers who have
predominantly pragmatic concerns, including fear of losing military positions and benefits. The KNU and the CDF have previously had some success with rewards granted to lower-ranking
soldiers who defected with arms, grenades and bullets. 45 When
this happens photos of the defectors and the military gear are
shared on the CDM soldier groups’ social media platforms, accompanied by laudatory messages. 46
Members of CDM soldier groups have also achieved intensive international media exposure—from the New York Times to
Nikkei and Al Jazeera—and lobbied through less public channels
to bring attention to the importance of supporting defections.
Aided by the NUG, this has included lobbying for nations to
grant asylum to defectors. Australia has reportedly offered protection visas to an undisclosed number of military defectors
since January 2022. 47 According to leading members of the CDM
soldier groups, the news of Australian asylum, which they
“Myanmar’s Shadow Govt”, 2022.
In August 2021 the CDF announced that it would provide a five-million
Myanmar Kyat (at that time, USD 2,725) cash reward to those defecting with
vehicles or small arms and ammunition, and ten-million Myanmar Kyat for
those defecting with heavy artillery. On 1 October the CDF said that three
soldiers had joined them with arms and received their reward
(ြပည်သပန်
ူ ့ းတိင
ု ၊် ၂၀၂၁b).
44
45

46
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Barret, 2022. US-Burmese security expert Dr. Mie Mie Winn Byrd has also
encouraged other countries such as the USA to grant asylum to CDM soldiers,
arguing a third country incentive is important to defection strategies (“US
Expert says”, 2022).
47
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shared on their groups’ social media pages, encouraged hundreds of in-service soldiers to contact them over a few days. This
included those with higher ranks, a contingent which had rarely
contacted them before. 48
To mobilize soldiers on the frontline and among those who
have no imminent moral or political drive to leave, offerings of
material support, rewards, asylum, and promises of future positions by the NUG have undeniably boosted the defection strategy and provided it with an institutional anchoring. Yet, these
initiatives have so far proven insufficient by and of themselves
to dramatically escalate the number of soldiers escaping from
the military. These initiatives are challenged by resource constraints and marred by insecurity and uncertainty. Importantly,
they are also impeded by pervasive structural obstacles to defection that are deeply embedded in the military system and imaginary, which keep some military personnel loyal or so affixed
to the military that they have no desire to leave. In this special
issue’s memoirs, we get some important hints at who these military personnel are and how they think, and in Michael Charney’s contribution we also learn more about the historical roots
of military loyalty and imaginaries.

Structural Obstacles and Imaginaries
In a July 2022 People’s Soldier/Goal talk show, CDM soldier Captain Clock was asked which soldiers are choosing to remain in
the military and why. He replied that he believes 30 percent of
them stay because they fear for their security and the security
of their family, and that 70 percent stay because they either
crave power and resources, or because they are brainwashed
and uneducated, making them incapable of free, critical thinking. 49 While such numerical estimates are surely off the cuff, the
distinction Captain Clock makes is important for any understanding of how to overcome the diverse obstacles to a defection
48
49

“Australia’s Embrace”, 2022.
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strategy. Whereas the former group can be encouraged to defect
with safe escape routes and material support, the latter requires
addressing much deeper structural constraints, linked to economic incentives, ideology, and mentality. Yay Khal’s memoir in
this issue tells how lower-ranking soldiers are kept in the dark,
subject to military propaganda and restricted information,
which Htet Naing Aung asserts reproduces falsities such as “the
people are the enemies” and “the military is protector of the nation”. Some also feel they are indebted to the military or that
there is no life outside of it. Zwe Man and Htin Shar share in
their memoirs that military officers stay inside because of economic benefits, linked to the military’s ability to run a range of
illicit businesses. Some believe the coup will simply make them
richer and more powerful.
As evident in CDM soldier testimonies since early 2021 as
well as in the scholarship on the Myanmar military, the structural obstacles to defection are embedded in a pervasive insular
culture, an internal hierarchical system of patron-client relations, and a powerful ideological machinery. 50 The military has
decades of institutional experience in nurturing a strong esprit
de corps and in training its armed forces to stringently follow
orders and be loyal through a combination of fear mongering
and ideological propaganda that inculcates an imaginary of the
military as the guardian of nation and of Buddhism (see Charney
in this issue). Soldiers and officers are also tied to the military
through an internal system of rewards, promotions, and punishments, 51 and the military’s sway over the formal and informal
economy has, at least since the 1990s, allowed it to keep the officer corps in check. 52
Higher-ranking officers obviously stand to lose more than
lower-ranked soldiers, both economically and in status, if they
leave the army, and are perhaps more likely to deeply adhere to
For some of the most in-depth scholarly work on the Myanmar military see
Bünte, 2017; Callahan, 2003; Maung Aung Myoe, 2009; Nakanishi, 2013; Selth,
2002. See also Charney in this issue.
51
Nakanishi, 2013.
52
Bünte, 2017.
50
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the military’s ideological imaginary. Yet, according to CDM soldier narratives, the military system has also bred a belief among
some lower ranks that their daily economic survival is entirely
dependent on the military. 53 Not everyone has come to realize
what the interviewees in this journal issue have: that the military system is in fact much more economically exploitative and
abusive than it is beneficial for lower-ranked soldiers. CDM soldiers have explained that this standpoint persists among lowerranked soldiers due to their limited education, due to recruitment patterns centered on the most financially disadvantaged
citizens, and because of training techniques and propaganda
that restrict soldiers from thinking freely, thereby blinding
them to their own oppression. 54 A CDM soldier sergeant linked
low education and brainwashing to in-service soldiers’ continued enactment of violence: “the lower echelons are taking whatever orders … if the order is to kill, they kill. They do not think
if they do it, what effect it will have on them or the country.
(They) have less thinking ability. It is not their fault. Their original mentality is not like that (but) they were brainwashed and
separated from the people.” 55 Zaya Aung, whose memoir is included in this issue, similarly stated in a People’s Soldiers talk
show that brainwashing makes soldiers into robots who lack empathy and act inhumanely. 56
Lack of empathy for the people is likely reinforced through
what CDM soldier Nyi Thuta has described as a deliberate isolation of soldiers from the people, with many soldiers and their
families living isolated lives in army barracks, and with the military restricting social connections and information flows from
the outside. 57 The memoirs in this issue provide evidence that
this isolation has been incomplete after the coup, but it can still
53
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Kyed & Ah Lynn, 2021, pp. 71-75.
Democratic Voice of Burma, 2021a.
56
From a People’s Soldiers talk program dated 26 December 2021 but
uploaded to YouTube in January 2022 (People’s Soldier from Burma, 2022).
57
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have a pervasive effect, as Aung Ko Ko’s memoir testifies to. He
claims that he desired to escape the military because he had
many social connections from his previous civilian life before
recruitment. His family members by contrast had no desire to
leave and disapproved of his decision, because they had only
lived within the military. He believes that they are ‘brainwashed’.
The separation between military and people is also nurtured
through pervasive military propaganda that represents people
who disregard or oppose military power as potential enemies
that pose an existential threat to the nation and Buddhism. Reliance on this kind of construction of internal enemies has a long
history in the Myanmar military’s ideology 58 and has been used
after the coup to justify violence against civilians. This has been
complemented by the labelling of the anti-coup resistance
movement, and the NUG, as terrorists bent on destabilizing the
country. “They don’t think of people as actual people”, Nwe Oo
claims in this issue, explaining that soldiers are not told that
PDFs were formed by people who were first attacked by the military, but instead instructed that PDFs are “terrorists who bomb
schools and markets and want to prevent the prosperity of the
country”. Defectors have testified to how this kind of propaganda is spread by the military regularly through social media
and instant messaging apps. 59 A selfie video on a soldier’s cell
phone found by a villager in Sagaing Region showed in-service
soldiers bragging about how they have killed and brutalized civilians, displaying how such propaganda runs deep within combat troops. 60
As Charney argues in this issue, the imaginary of the military as a rightful powerholder and protector of the Buddhist nation has been shattered across Myanmar since the coup, and
among some of the military’s own ranks, as defectors testify to.
Callahan, 2003.
Radio Free Asia, 2021. Also see Conrad & Bayer, 2021.
60
The video was provided to Radio Free Asia. In it, the soldiers also complain
about their lack of agency, saying they do not know their futures and are “like
driftwood” (Khin Maung Soe & Nayrein Kyaw, 2022).
58
59
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Obstacles nonetheless remain to changing this imaginary permanently, especially when it comes to counteracting the military’s pervasive internal propaganda machinery. CDM soldiers
and activists in the People’s Soldiers group have worked tirelessly on this front, exploiting the gaps in the military’s efforts
to control information flows and access to social media for inservice soldiers. In what they call psychological warfare to ‘open
hearts and minds’, they try to infiltrate social media pages that
soldiers use on platforms like Facebook, VK and TikTok with
content that contradicts military propaganda and ‘fake news’.
The content of the posts varies from appealing to the moral consciousness of the soldiers, their dignity, and fatigue from
fighting, to emphasizing the injustices and internal oppression
by the military. Through these efforts they try to prevent soldiers from believing the military’s news and justifications of
their crimes. The next step is building rapport and trust with inservice soldiers by communicating with them personally
through messaging apps, lending an ear to their concerns and
worries. Over time, the goal is to get them to decide to escape,
or at least to refrain from participating in atrocities, and then to
facilitate this. Several soldiers have left the military this way,
but it takes time, sometimes up to three months of continuous
communication, because it often involves substantially changing the beliefs and powerful imaginaries many in-service soldiers hold of the military. 61

Aspirations and Futures
Many CDM soldiers since the coup have described defection as
coming out of the darkness into the light, opening their eyes to
the injustices and manipulations of the generals, just as Ye Yint
Thwe affirms in this issue. 62 As more soldiers have joined the
These insights on the psychological warfare effort are based on interviews
with one civilian activist and from a group interview with several
representatives of a CDM soldier group in May 2022.
62
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CDM, left military bases and become part of the revolution, a
growing political consciousness and aspirations for alternative
futures have also evolved. This is evident in this issue’s memoirs
and in the frequent CDM soldier group online talk shows, which
feature thoughtful conversations about the revolution, federal
democracy, and justice. CDM soldiers have become some of the
harshest critics of the military junta, based on their embedded
personal experiences. Many are tirelessly working to get other
soldiers to join them or supporting those who already found
their way to the ‘liberated areas’.
Their dream of a better future for their country is strongly
attached to the success of the Spring Revolution, shown in this
issue’s memoirs. Aung Zaya aspires to a new society with “equality and freedom”, which he believes can only happen by rooting
out the military dictatorship. This involves, Htet Naing Aung believes, not just a reform of the current military, but a complete
destruction of it and the building of something new: a professional military that is formed and loved by the people, as interviewees Htin Shar and Phyo Win Aung also insist. 63 While few
defectors believe that the military leadership will withdraw or
give up their fight against the people, they hope that defections
can help the revolution to crumble the military from below and
from within by depopulating it and creating internal chaos and
defiance. Htet Naing Aung believes that the success of the revolution is not only about fighting the military on the battlefield,
but first and foremost about “destroying their spirit”. It is about
demasking the imaginary of the military as protector of the religion and nation, appealing to the humanity within each soldier, and capitalizing on what appears to be a growing fatigue
and disbelief in what they are fighting for.

What could possibly replace the Myanmar military is a topic of ongoing
debate, which so far has focused on building a federal army that adheres to
international human rights standards. It is also still unclear how CDM
soldiers would fit into a new army and the extent to which they wish to do so
varies in the current discussions. The topic was debated in a People’s Goal
talk show on 14 August 2022 (People’s Goal, 2022).
63
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The humanism and moral consciousness of soldiers who
have left the military are evident in the voices that form this
special issue. Their personal future plans may be modest, and
few imagine carrying a gun again, but their determination to be
part of creating a new society in Myanmar gives hope during extremely troubling times. Such testimonies also provide invaluable firsthand evidence of military atrocities and crimes against
humanity. 64 These will be extremely useful in Myanmar’s future
process of reckoning and in seeking justice for all in Myanmar
who courageously struggle for the end of military rule.
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ြပည်သမ
ူ ျား�ှင့်

၎င်းတိ၏
ု့
အဖွဲ�အစည်းကို

တမင်တကာပူးေပါင်းလာခဲေ
့ သာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာ ‘ဘက်ေြပာင်းလာသူ’ 6 များြဖစ်�ကပါသည်။
ဗမာဘာသာြပန်အပါအဝင်
ပံု�ပ
ိ ှ ် ထတ
ု ်ေဝေသာ

ဘာသာစကား�ှစ်မျိုးြဖင့်

ဤအထူးထုတ်စာေစာင်တွင်

မယဥ်လလ
ဲ့ ထ
ဲ့ န
ွ း်

အပါအဝင် အြခားေသာ တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများ�ှင့်
စစ်သည်များ၏ဇနီးများသည်
4

၎င်းတိုအေနြဖင
့်
့

တပ်မေတာ်မှ

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တွင် ရဲအရာ�ှိများလည်း စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းခဲ�့ ကပါသည်

(Kyed & Nyan Corridor, 2021)။
_စစ်တပ်မှစွနခ
် ့ ွာထွက်ေြပးသူများအား

5

ရည်��နး် ေလ့�ိသ
ှ ည့်

‘တပ်မှထက
ွ ်ေြပး

သူများ’ ဟုအဓိပ�ါယ်ရေသာ စကားလံုး။
_‘ဘက်ေြပာင်းေသာလူတစ်ဦး’

6

ဟုအဓိပ�ါယ်ရသည့်

အဂင်္လိပ်စာလံုး၏သမား�ိုးကျမဟုတ်ေသာ

defector

ဘာသာြပန်ဆမ
ုိ �။

ေနာက်ပိုငး် တပ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများအား

ဟူေသာ

အာဏာသိမ်းမ�

ဗမာလူထအ
ု ေနြဖင့်

CDM

စစ်သား သိမဟု
ု ့ တ် ြပည်သစစ်
ူ ့ သား ဟူေသာ အေခါ်အေဝါ်ကိပ
ု ိမ
ု ိုအသံးု ြပု�ကပါသည်။
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အဘယ်ေ�ကာငထ
့် က
ွ ်ခွာလာခဲသ
ှ ့်
့ ည်�င
မည်သမည်
ုိ ့ ပံုထက
ွ ်ခွာလာခဲရ
့ သည်တိုကိ
့ ု

ေြပာြပထား�ကပါသည်။

၎င်းတိသည်
ု့
၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေမလကတည်းက စတင်လ�ပ်�ှားခဲက
့ ာ
စစ်တပ်မှဘက်ေြပာင်းလာသူစစ်သည်အသစ်များအား
ြပင်းထန်ေသာအွနလ
် ိုငး် လ�ပ်�ှားမ�များမှ တဆငသ
့် ာမက ပစ�ညး် များ�ှင့်
ပိုေဆာင်
ဆက်သယ
ွ ်ေရးဆိင
ု ရ
် ာ
့

အေထာက်အပံမ
့ ျားကိုပါ

ကူညေ
ီ ထာက်ပံ့ေပးေနသည့် ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ� (People’s Embrace)
အပါအဝင် အဓိက CDM စစ်သည်အဖွဲ� �ှစ်ဖဲ�ထ
ွ မ
ဲ ှ တစ်ဖဲ�ွ ြဖစ်ေသာ
(People’s_Soldiers)

�ှငပ
့် ူးေပါင်းခဲ�့ ကပါ

၎င်းစစ်သည်များထဲမှအချို �အား

ထိအ
ု ဖွဲ�များမှ

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားများအဖွဲ�
သည်။ 7
70

လံုြခံုေသာပုနး် ခိုရာေနရာများ သိမဟု
ု ့ တ် တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုင်
(EAO)_များ

အဖွဲ�အစည်း

၏ထိနး် ချုပ်မ�ေအာက်တွင�
် ိေ
ှ သာ

‘လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမများ’
သည်။

၎င်းတိ၏ဇာတ်
ု့
လမ်းများသည်

ကာကွယ်ရမည့အ
် စား
7

ထွက်ေြပး�ိင
ု ေ
် စရန်ကူညပ
ီ ံ့ပိုးေပးခဲပ
့ ါ
မိမိြပည်သမ
ူ ျားကို

“ကိုယြ့် ပည်သက
ူ ိုယ်ြပန်သတ်”

ေနသည့်

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ� (People’s Soldiers) အား ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေမလ ၁၆ ရက်ေနတွ
့ င်

Facebook

group

အေနြဖင့်

စတင်တည်ေထာင်ခ�ဲ့ ပီး

စစ်သားေဟာင်းများြဖငသ
့် ာမကဘဲ
စီမံခနခ
် ့ ွဲေနေ�ကာင်း

သေကင်္တြပရန်

(People’s

အြဖစ်

Goal)

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွင်

(People’s

ရက်ေနတွ
် ည်ေထာင်ခ�ဲ့ ပီး
့ ငတ

၂၀၂၂

၎င်းအဖွဲ�အစည်းအား

အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများပါ
အဖွဲအ
� စည်း၏အမည်အားြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင်
ခု�စ
ှ ်

Embrace)

ဇန်နဝါရီလတွငေ
် ြပာင်းလဲခပ
ဲ့ ါသည်။
အား

NUG

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေမလ

၁၇

�ှငခ
့် ျိတ်ဆက်ခပ
ဲ့ ါသည်။

၎င်းအဖွဲ�များ၏အချက်အလက်များကို ပိုမိုသ�
ိ ိှလိုပါက Kyed & Ah Lynn, 2021
ကို�� �ပါ။
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စစ်တပ်အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အေပါ်
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာရွ ံ�ှာမ�၊

နက်��ိငး် သည့်
အ�ှက်ရမ��င
ှ ့်

ေဖာ်ထတ
ု ်ြပသေပးခဲပ
့ ါသည်။

ေဒါသြဖစ်မ�များကို

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

တပ်မေတာ်၏လံုြခံုေရးတပ်ဖဲ�ဝ
ွ င်များမှ
ကျူးလွနေ
် နေသာ

ြပည်သမ
ူ ျားအေပါ်

အ�ကမ်းဖက်�ဖိုခွဲမ�များ၊

သတ်ြဖတ်မ�များအား

အစပျိုးကာ

ေ�ှာင်လ�ဲလိုေသာေ�ကာင့်

�ှပ
ိ ်စက်မ�များ�ှင့်

�ကံရာပါများြဖစ်ြခင်းမှ
၎င်းစစ်သည်များအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာလာခဲ�့ ကြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ဖိ�ပ
ိှ ်အ�ိင
ု က
် ျငမ
့် �များ၊

တပ်တွငး်

ဆင်းရဲချို �တဲမ
့ �များ�ှင့်

(brainwash)

ဦးေ�ှာက်ကျင်းမ�များ

ြဖင့်

ြပည့�
် က
ှ ်ေနေသာ

စစ်တပ်ဖဲ�စ
ွ ည်းပံုစနစ်တစ်ခုေ�ကာင့်

ထိစ
ု စ်သည်များအေနြဖင့်

စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမ�များ�ှင့် မတရားြပုမူခံရြခင်းများခံစားခဲရ
့ ပါသည်။
ဤစနစ်သည် ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင် �ှညလ
် ျားေသာသမိုငး် တစ်ရပ်အေနြဖင့်
�ှိေနခဲေ
့ သာ်လည်း

ဘက်ေြပာင်းလာခဲေ
့ သာ

စစ်သည်များ၏အြမင်တွငမ
် ူ

၎င်းစနစ်သည်

အာဏာသိမ်းမ�

ေနာက်ပိုငး် တွငမ
် ှ

ပိုမိုဆးုိ ဝါးလာခဲပ
့ ါသည်။

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�၊

မိမိအကျိုးစီးပွားကိုသာစိတ်ဝင်စားမ�

လူအများ�ကား

မတရားမ�၊
�ှင့်

ေရပန်းစားေသာတရားဝင်မ�ကင်းမဲြ့ ခင်းတိြဖင
ု ့ ့်

တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် အေပါ်

ေဒါသထွက်မ�အားေဖာ်ြပ�က�ပီး

၎င်းသည်တပ်မေတာ်သားများ�ှင့်
ခွာ�ပဲမ�တစ်ခုကိုြဖစ်ေပါ်ေစသလို
တပ်မှထက
ွ ်ေြပး�ံုသက်သက်မဟုတ်ဘဲ

ြပည်သမ
ူ ျားအ�ကား
စစ်သည်များအေနြဖင့်
ြပည်သမ
ူ ျားဖက်သုိ ့
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ဘက်ေြပာင်းလာမ�များအတွက်လည်း အေထာက်အကူတစ်ရပ်ြဖစ်ခဲပ
့ ါ
သည်။
ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများထဲတွင်

ေဖာ်ြပထားသကဲသ
့ ုိ ့

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

တပ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�အများစုသည်

မတူညေ
ီ သာ

_

စစ်တပ်ဌာနများမှ တစ်ဦးချင်းစီထက
ွ ်ခွာေသာ ပံုစံမျိုးြဖငစ
့် တင်ခဲြ့ ခင်း
ြဖစ်ပါသည်။

သိေသာ်
ု့

တပ်မေတာ်မှ

စွန ် ခွ့ ာလာသည့အ
် ချို �ေသာသူများသည်

ြပည်သလ
ူ ူထေ
ု �ှ �ေမာက်သုိ ့

_

ထွက်ေပါ်လာ�က�ပီး

၎င်းတိ၏ရပ်
ု့
တည်ချက်အား

ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု ခုခံေတာ်လှနမ
် �ြဖင့်
အခါ

�ှင့်

ကိုယ်စားြပုေဖာ်ြပလာ�ကေသာ

ဤတပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�သည်

ေတာ်လှနေ
် ရးဗျူဟာတစ်ရပ်အသွင်
ဒီမိုကေရစီအေရးလ�ပ်�ှားသူများ�ှင့်

CDM

�ှငး် လင်းေသာ

ေြပာင်းလဲသာွ းခဲ့ပါသည်။
ေနာက်ပိုငး် တွင်

အမျိုးသား

ညီည�တ်ေရးအစိုးရ_(NUG) 8_�ှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအ�ံုး (KNU)

8

၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ဧ�ပီလ ၁၆ ရက်ေနတွ
ု င
် ၏
ံ
့ င် NUG သည် ၎င်းကိုယ်၎င်း ြမန်မာ�ိင
NUG_အား_၂၀၂၀

တရားဝင်အစိုးရအြဖစ်ေ�ကညာခဲပ
့ ါသည်။
အေထွေထွေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ ွင်
အစိုးရဖွဲ�ရန်တားြမစ်ြခင်းခံခဲရ
့ �ပီး

လ�တ်ေတာ်အတွက်အ�ိင
ု ရ
် ခဲေ
့ သာ်လည်း
ကံေကာင်းစွာပင်

တပ်မေတာ်၏

ချက်ချင်းဖမ်းဆီးထိနး် သိမ်းမ�မှေ�ှာင်လ�ဲ�င
ို ် သိမဟု
ု ့ တ် လွတ်ေြမာက်ခသ
ဲ့ ည့် NLD
ပါတီဝင်များပါဝင်ဖဲ�စ
ွ ည်းထားသည့်

ြပည်ေထာင်စလ
ု �တ်ေတာ်

ကိုယ်စားြပုေကာ်မတီဝင်များမှ ဖွဲ�စည်းခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ NUG ၏ဝန်�ကီးများမှာ
NLD အဖွဲ�ဝင်များ၊ တိုငး် ရင်းသားလူနည်းစုများကိုကိုယ်စားြပုသည့် အြခားသူများ�ှင့်
အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများြဖင့် ဖွဲ�စည်းထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ NUG အား
တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများ၊ သပိတ်ေကာ်မတီများ၊ အလုပ်သမား
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တိ၏ေထာက်
ု့
ပံက
ီ �ေ�ကာင့် တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�သည်
့ ူညမ
လက်�ိအ
ှ ချိနတ
် ွင်

ေ�ွဦးေတာ်လှနေ
် ရး

(စစ်အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မ�ကိုဆနက
် ့ ျင်သည့_် လူထ၏
ု လ�ပ်�ှားမ�များ
အသံးု ြပုေလ့�ိေ
ှ သာအမည်) ၏

အဓိကမ�ိုင်သးုံ ခုထမ
ဲ ှ

တစ်ခုအြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်းခံလာရပါသည်။

ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု

အတွက်

_

ဆ��ြပမ�များ�ှင့်

လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှနမ
် �များနည်းတူ

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�မ�ိုင်သည်
_

စစ်သည်များ�ှင့်
ဝင်များကို

ရဲဝန်ထမ်းများကဲသ
့ ုိ ့

ပိုမိုများြပားေသာ

အြခားေသာလံုြခံုေရးတပ်ဖဲ�ွ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာေစရန်

သိမဟု
ု ့ တ်

အာဏာဖီဆန်ြခင်းလ�ပ်�ှားမ�တွငပ
် ါဝင်လာေစရန်

ြပုလုပ်ြခင်းြဖင့်

တပ်မေတာ်အားအတွငး် ပိုငး် မှေန�ပီး
လာေစရန်ေဆာင်ရွက်ဖို ့

ေအာက်ေြခမှစတင်�ပိုလဲ
အဓိကအေလးေပးထားပါသည်။ 9
72

တပ်မေတာ်၏�ပိုကွဲမ�သည်
လ�ပ်�ှားမ�အား

အာဏာသိမ်းမ�ကိုဆနက
် ့ ျင်ေသာ
ြမန်မာ�ိင
ု င
် က
ံ ို

စစ်မှနေ
် သာ

ဖယ်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကေရစီလမ်းေ�ကာင်းေပါ်သိေရာက်
ု့
�ိလ
ှ ာ�ိင
ု ေ
် စရန်
လမ်း��နေ
် ပး�ိင
ု ပ
် ါသည်။ 10
73

သမဂ�များ�ှင့်

အရပ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများမှ

အဖွဲ�ဝင်များပါဝင်သည့်

အမျိုးသားညီည�တ်ေရးအတိင
ု ပ
် င်ခံေကာင်စီမှအ�ကံေပးရန်ြဖစ်ပါသည်
(Thawnghmung, 2021; “Who’s Who”, 2021)။
_တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းေရး

9

အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူတစ်ဦး၊

ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ ဆက်သယ
ွ ဆ
် က်ဆမ
ံ �၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂။ Tun
Myint & Scott, 2021 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
10

ြပည်သစစ်
ူ ့ သား (People’s Soldiers) ၏ဝက်ဘဆ
် ဒ
ုိ စ
် ာမျက်�ာှ တွငေ
် ဖာ်ြပချက်အရ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းသည်ေတာ်လှနေ
် ရးအာေသွးေြမကျမ�အနည်း
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အာဏာ�ှငအ
် ုပ်ချုပ်ေရးများကိုဆနက
် ့ ျင်လ�ပ်�ှားခဲ�့ ကသည့်
ေတာ်လှနေရးများ�ှ
်
င့် လူသမ
ိ ျားေသာ ဒီမိုကေရစီအေရးအံု�ကမ�များ၏
သမိုငး် ေ�ကာင်းတစ်ေလ�ာက်
စွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�များ

ေအာင်ြမင်မ�အတွက်

သိမဟု
ု ့ တ်

_

တပ်မေတာ်မှ

တပ်တွငး် ပုနက
် န်မ�များသည်

အဓိကအေရးပါေသာ_အချက်တစ်ချက်ြဖစ်ေ�ကာင်းေဖာ်ြပထားသည့်
တပ်မေတာ်�င
ှ _့် အရပ်သားဆက်ဆေ
ံ ရးအေပါ် ��င
ိ း် ယှဥ်_သုေတသနြပု
ထားမ�များမှ_ဤြဖစ်�င
ို ေ
် ချအလားအလာအေပါ်ေထာက်ခံေပးထားပါ
သည်။

Marcos_Degaut

ဆိလ
ု �င်

အာဏာ�ှငအ
် စိုးရတစ်ရပ်အား

ဒီမိုကေရစီအေရးလိုလားေသာ အစိုးရတစ်ရပ်အြဖစ်ေြပာင်းလဲရာတွင်
စစ်အစိုးရ၏

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်များမှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များသည်

မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်သည်ဟုပင်ဆထ
ုိ ားပါသည်။ 11
74

စစ်အစိုးရ�ပိုလဲရန်အတွက်
တပ်တွငး် ပိုငး် အာဏာဖီဆန်မ�
�ှိထားေသာ

သီအုရ
ိ ီများ�ှင့်

အသံးု ြပု�ပီး

စွန ် ခွ့ ာထွက်ေြပးမ��င
ှ ့်
_

မည်မ�လိုအပ်သည်ကို

လက်�ိှ

��င
ိ း် ယှဥ်ေလ့လာထားမ�များကိုသာ

ခနမ
် ့ ှနး် တွက်ချက်ရန်

မြဖစ်�င
ို ေ
် ပ။

ေဒသတွငး် အေြခအေန�ှင့်

သမိုငး် အရအချို �ေသာ

အချက်အလက်များသည်

ဤေနရာတွငမ
် ျားစွာအေရးပါသည်။

ဆံးု ြဖငအ
့် �ိင
ု ယ
် ရ
ူ ာတွင်
စစ်သည်ေတွအေနနဲ ့
ပူးေပါင်းမှသာလ�င်

အဓိကေသာခ
့ ျက်ြဖစ်ပါသည်_တရားမ�တမ�အတွက်ရပ်တည်�ပီး
ဤအေရးေတာ်ပံုသည်

ေသွးေြမကျမ�

“ြမန်မာ�ိင
ု င
် ရ
ံ ဲ ့
ြပည်သမ
ူ ျား�ှင့်
အနည်းဆံးု �ှင့်

ေအာင်�င
ို ေ
် ချအများဆံးု �ှိမည်ြဖစ်ပါသည်” (ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ� People’s Soldiers၊
၂၀၂၁)။
11

Degaut, 2019. Anisin, 2020 �ှင့် Nepstad, 2021 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
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ြမန်မာ�ိင
ု ၏
် အေရးကိစ�တွငမ
် ူ အာဏာသိမ်းမ�ကို ေနာက်ြပန်လှညေ
့် စ
မည့အ
် ေပါ်
သည်

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�များ၏သက်ေရာက်မ�
_

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်ေမလမှစတင်�ပီး

ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု ဆ��ြပ

သပိတ်ေမှာက်မ�များမှတဆငတ
့် ိုးတက်ေြပာင်းလဲလာသည့်
အေဝးေရာက်အစိုးရတစ်ရပ်

(NUG)

အားဝန်းရံထား�ိင
ု မ
် ��င
ှ ့်

NUG_�ှင_့် တစ်တန်းထဲ�ိေ
ှ သာ

�ိင
ု င
် တ
ံ စ်ဝှမ်း
အာဏာသိမ်းမ�ကိုဆနက
် ့ ျင်ေနသည့်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အဖွဲ�အစည်းများ၊ ြပည်သကာကွ
ူ့
ယ်ေရးတပ်ဖဲ�မ
ွ ျား (PDFs) အပါအဝင်
ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲ�မ
ွ ျား

(LDFs)

၏

လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှန ်

ပိုမို�ကီးမားလာေသာ

တိုက်ခိုက်မ�များြဖစ်သည့်

ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု ခုခံတိုက်ခိုက်မ�များတွင�
် ိေ
ှ သာ ပိုမိုကျယ်ြပနသ
် ့ ည့တ
် ိုး
တက်မ�များ�ှင့်

၎င်းတို၏အြပန်
အလှနဆ
် က်ဆေ
ံ ရးများေပါ်တွင်
့

မူတည်�င
ို ပ
် ါသည်။ 12
75

ေတာ်လှနေ
် ရး၏

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�အား
အဓိကမ�ိုင်တစ်ရပ်အြဖစ်ေဆွးေ�ွးမ�တိုငး် တွင်

ြမန်မာတပ်မေတာ်၏သမိုငး် ေ�ကာင်းဆိင
ု ရ
် ာ
ထည့သ
် င
ွ း် စဥ်းစားရန်လုိအပ်ပါသည်။

အေမွအ�ှစ်ကိုလည်း

Michael_Charney

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငေ
် ဆွးေ�ွးထားသည့အ
် တိုငး်
12

မှ

ြမန်မာတပ်မေတာ်

PDF များအား NUG မှ ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေမလ ၉ ရက်ေနတွ
် သိအမှတ်ြပုခဲ�့ ပီး
့ ငအ

အများအြပားမှာ

အေဝးေရာက်အစိုးရ�ှင့်

မိတ်ဖဲ�ွ ခဲက
့ ာ

NUG

၏

အမိန�
့်င
ှ ့်

အုပ်ချုပ်မ�ကိုလက်ခံခ�ဲ့ က�ပီး အချို � မှာ တစ်သးီ ပုဂ�လရပ်တည်ေသာအဖွဲ�များအြဖစ်
ဆက်လက်တည်�ိှခ�ဲ့ ကပါသည်_-_ထိက
ု ျန်�ိေ
ှ သာအဖွဲ�များအား

LDFs

များဟု

ရည်��နး် ပါသည်။ PDF �ှင့် LDF အဖွဲ�အေရအတွက်မှာ ခနမ
် ့ ှနး် ေချ ၄၀၀ �ှိ�ပီး
အဖွဲ�ဝင်စုစုေပါင်းမှာ ၁၀၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်�ိှပါသည်။ Ye Myo Hein, 2022 တွငလ
် ည်း
�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
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သည် သာမန်စစ်တပ်တစ်တပ်သာမဟုတ်ဘဲ တိုငး် ြပည်၏အာဏာကို
�ှစ်ေပါင်း

၅၀

�ကာ

(၁၉၆၂-၂၀၁၁)

ချုပ်ကိုငထ
် ားခဲသ
့ ည့်

အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်သလို ၂၀၁၁-၂၀၂၁ ကာလအတွငး် တွငလ
် ည်း
ကျယ်ြပန�် ပီ
့ း

အေသးစိတ်ကျေသာ

အေတွးအေခါ်ဝါဒြဖနမ
့် �

ယ��ယားတစ်ရပ်အား ေတာက်ေလ�ာက်အသံးု ချခဲ�့ ပီး အေရးပါေသာ
အစိုးရဝန်�ကီးဌာနများအား

သီးသနထ
့် န
ိ း် ချုပ်ထားမ�အပါအဝင်

သိသာထင်�ှားေသာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရး�ှင့်

�သဇာအာဏာကိုအသံးု ချခဲေ
့ သာ
ထိအြပင်
ု့

စီးပွားေရး

အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။

စစ်သည်များ�ှင့်

အရာ�ှိများ

(၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုများအပါအဝင်) ကို လူမ�ေရးအရ၊ စီးပွာေရးအရ�ှင့်
စိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာအရ

စစ်တပ်အတွငး် တွငတ
် ုပ်ေ�ှာင်ထားေသာ

လွနစ
် ွာေပါင်းစည်းညီည�တ်မ��ိှသည့်

အဖွဲအ
� စည်းတစ်ရပ်လည်း

ြဖစ်ပါသည်။
ဤစာကိုေရးေနသည့်

၂၀၂၂

�သဂုတ်လတွင်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�ပမာဏသည်
ခနမ
် ့ ှနး် အင်အားြဖစ်သည့်

စစ်သည်

ြမန်မာတပ်မေတာ်၏

၃၀၀,၀၀၀-၃၅၀,၀၀၀

�ှင့်

အြပုသေဘာေဆာင်စွာ��င
ိ း် ယှဥ်�င
ို ြ် ခင်းမ�ှိသလို 13
တပ်မေတာ်စစ်အစိုးရ၏

_တိုက်ပဲွဝင်�င
ို ေ
် သာ

13

နီးပါး�ှိေ�ကာင်း

အုပ်ချုပ်ေရးပိုငး် ြဖစ်ေသာ

စစ်သည်ဦးေရသည်ခနမ
် ့ ှနး် ေချအားြဖင့်

ယူဆထား�ကပါသည်

ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ

(ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင်

ဆက်သယ
ွ ်ဆက်ဆမ
ံ �၊

၁၀၀,၀၀၀

တက်�ကလ�ပ်�ှားသူ၊
ေမလ

၂၃၊

၂၀၂၂)။

တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လံုး၏ ခနမ
် ့ ှနး် အင်အားအတွက် Selth, 2021a �ှင့် Ye Myo Hein,
2021 ကို�� �ပါ။
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(SAC) 14

�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီ
��တ်ထက
ွ ်မည့်

သိမဟု
ု ့ တ်

အေနြဖငလ
့် ည်း

လမ်းေ�ကာင်းေြပာင်းမည့်

မည်သည့သ
် ေကင်္တကိုမှ

ြပသထားြခင်းမ�ှိပါ။

ရရာနည်းလမ်းကိုအသံးု ြပု�ပီး

ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ေပါ်

စစ်ပဲဆ
ွ င်�ရ�ဲ န်

၎င်းတိအားလံ
ု့
ုးတစ်စုတစ်စည်းတည်း

ရည်ရွယ်ထားပံုရပါသည်။

မည်သပင်
ုိ ့ ဆုေ
ိ စကာမူ

ထိပ်ပိင
ု း် ေခါင်းေဆာင်များ

အ�ကား

တပ်မေတာ်၏

ဂိုဏး် ဃဏကွဲမ�မ�ှိြခင်းအား

အတွငး် ပိုငး် ကွဲ�ပဲလာမ��င
ှ ့်

_၂၀၂၁_ခု�စ
ှ ်

14

ေအာက်ေြခအဆင�
့် ိှ
အာဏာဖီဆန်လာမ�တိုမှ့

ေဖေဖာ်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

တပ်မေတာ်သည်

၎င်း၏အုပ်ချုပ်မ�အား SAC အမည်ြဖငေ
့် ခါ်ေဝါ်အသံးု ြပုခဲပ
့ ါသည်။ SAC ထဲတွင်
စစ်ဖက်သာမက အရပ်ဖက်အဖွဲ�ဝင်များပါ ပါဝင်ပါသည်။ ြမန်မာ�ိင
ု င
် �
ံ ိလ
ှ ူအများစု�င
ှ ့်
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေ�ကာင်းအစီရင်ခံတင်ြပေနသူအများစုသည်
ရည်��နး် ရာတွင်

�ကည်းတပ်၊

စစ်အစိုးရအား

ေရတပ်�င
ှ ့်

ေလတပ်အပါအဝင်

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်သးုံ ခုလံုးအတွက်

ေဒသအေခါ်အေဝါ် ြဖစ်သည့်

ဟူေသာအမည်အစား

SAC_ဟူေသာအမည်ကုိအသံးု ြပု�ကပါသည်။

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တွင်

လူေတာ်ေတာ်များများသည်

ေတာ်ဝင်လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဟုအဓိပ�ါယ်ရသည့်
အသံးု ြပု�ကြခင်းမ�ှိေတာပ
့ ါ၊
အေခါ်အေဝါ်တွင်

တပ်မေတာ်

တပ်မေတာ်

အဘယ်ေ�ကာငဆ
့် ေ
ုိ သာ်

ဟူေသာအမည်ကို
‘ေတာ်’

ကျက်သေရ၊

ဟူေသာ

အဆငအ
့် တန်း�ှင့်

ဂုဏသ
် က
ိ �ာအနက်အဓိပ�ါယ်များပါဝင်ေနေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။
လူအများစုအေနြဖင့်

အေြခခံအေခါ်အေဝါ်များြဖစ်သည့်

စစ်တပ်ကို

စစ်တပ်ဟုသာေခါ် �ကသလို စစ်သည်များကိလ
ု ည်း စစ်သား ဟုသာေခါ် �ကပါသည်
(အမည်မေဖာ်လိုေသာ ေတာ်လှနေ
် ရးသမားများ၊ ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တင
ို က
် ိုယ်ကျ
ဆက်သယ
ွ ်ဆက်ဆမ
ံ �၊ ဇူလိုငလ
်
၅ ရက် ၂၀၂၂)။ Desmond, 2022 တွငလ
် ည်း
�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
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တန်ြပန်ချိနည
် �ထ
ိ ားေပးေနေ�ကာင်း
စွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းလာမ�များမှ

��နး် ဆိေ
ု နပါသည်။

_

တပ်မေတာ်မှ

တပ်တွငး် ေပါင်းစည်းညီည�တ်မ��င
ှ ့်

စွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�သည်
_

တရားဝင်ြဖစ်မ�တအေပါ်
ို ့

တပ်မေတာ်ကို

သိသာေသာ

သေကင်္တဆိင
ု ရ
် ာ

ထိးု �ှက်ချက်တစ်ခုြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 15
အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တပ်သားများအား

တပ်မေတာ်မှ

စွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းြခင်းမှကာကွယ်ရန်
_

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအားအလွနအ
် �ကူးတင်းကျပ်ထားမ�သည်
လည်း

တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် သည်

စွန_် ့ ခွာဘက်ေြပာင်းမ�အား

တပ်မေတာ်မှ

စစ်ေြမြပင်တွင၎
် င်းတို၏�သဇာအာဏာကိ
ု
့

ဆုပ်ကိုငထ
် ား�ိင
ု ေ
် ရး�ှင့် ၎င်းတို၏စည်
းလံုးညီည�တ်ေသာပံုရိပ်အတွက်
့
�ကီးမားေသာ�ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ရပ်အြဖစ်
��နြ် ပေနပါသည်။

�� � ြမင်ေ�ကာင်း

ထိ�ု ခိမ်းေြခာက်မ��င
ှ စ
့် ပ်လျဥ်း၍

ြပတ်သားပွငလ
့် င်းမ�အ�ှိဆးုံ စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူတစ်ဦးြဖစ်သည့်
ကိုညသ
ီ တ
ု သည်

“စစ်ဗိုလ်ချုပ်ေတွရဲ ့ အဆိးု ဝါးဆံးု အိပ်မက်ဆးုိ က

က��်ပ
ု ်တေမ�ာ်
ို ့
မှနး် ထားတဲ့
အဲဒ
့ ါကေတာ့

အေကာင်းဆံးု အိပ်မက်ြဖစ်ပါတယ်_-

ြပည်သေ
ူ တွန ဲ ့

စစ်သားေတွစည်းလံုးသွားဖိပါ”
ု့

ဟုဆခ
ုိ ပ
ဲ့ ါသည်။ 16 CDM လ�ပ်�ှားမ��င
ှ ့် အချို �ေသာ CDM စစ်သည်များ၏
လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှနေ
် ရးအေပါ် အကူအညီေပးမ�များြဖစ်သည့် PDF
များြဖင့်
သိမဟု
ု ့ တ်

15
16

တိက
ု ်�ု ိက်ပူးေပါင်းြခင်း၊
တပ်မေတာ်အေ�ကာင်း

Kyed & Ah Lynn, 2021.
Nyi Thuta, 2021b.

၎င်းတိုကိ
့ ု

သင်တန်းေပးြခင်း

၎င်တိုသိ
ှ ားသည်များ�ှင့်
့ �ိထ
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၎င်းတိ၏အချိ
ု့
တ်အဆက်များမှတဆင့်
သတင်းအချက်အလက်ေပးြခင်းတိသည်
ု့
ြပည်သမ
ူ ျား�ှင့် စစ်သားများ
အ�ကားစည်းလံုးညီည�တ်မ�ကို

ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။ 17

ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန်
ထိက
ု ဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

အကူအညီေပးမ�များ

သည် ေဝဟင်မှပစ်ကူများ၊ သံချပ်ကာ�ှင့် လက်နက်�ကီးပစ်ကူတိုတွ
့ င်
ပိုမိုသာလွနေ
် သာ်လည်း_

“မ�ိင
ု ဝ
် န်ထမ်းေနရြခင်း�ှင_့် စိတ်ဓာတ်ကျ

ဆင်းေနမ�များ” ေ�ကာငပ
့် ိုမိုထခ
ိ ိုက်ခံစားလာေနရေသာ တပ်မေတာ်�င
ှ ့်
ရင်ဆင
ုိ တ
် ိုက်ခိုက်ရသည့်

ညီမ�မ�မ�ှိေသာစစ်ေြမြပင်တွင်

လက်နက်ကိုငခ
် ုခံတိုက်ခိုက်မ�အား ပိုမိုအားေကာင်းလာေစပါသည်။ 18
CDM_စစ်သားများ၏

အေရး�ကီးစွာပင်

၎င်းတိုကိ
် ည်း�ံုးစုစည်းခဲမ
ှ ့် အာဏာသိမ်းမ�ကိုမလိုလားေသာ
့ ုယ်တိုငစ
့ ��င
တပ်မေတာ်ကိုဆနက
် ့ ျင်သည့်

ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားသူများ�ှင့်

တန်းတူြဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွက်�င
ို ခ
် ဲမ
့ �သည်

စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ခေ
ဲ့ သာ

ြမန်မာ�ိင
ု င
် ၏
ံ �ှညလ
် ျားလှသည့သ
် မိုငး် တစ်ေလ�ာက်တွင်
မ�ကံုစဖူးြဖစ်ရပ်တစ်ခုြဖစ်ခပ
ဲ့ ါသည်။ 19

တပ်မေတာ်မှ

82

စစ်သည်များထွက်ေြပးမ�သည်

�ှစ်ေပါင်းများစွာြဖစ်ပွားေနခဲေ
့ သာ

_အမည်မေဖာ်လိုေသာ CDM စစ်သည်တစ်ဦး၊ ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ

17

ဆက်သယ
ွ ်ဆက်ဆမ
ံ �၊

ေအာက်တိုဘာလ

၁

ရက်

၂၀၂၁။

တပ်မေတာ်မှ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များ�ှင့် အရပ်သားလက်နက်ကိုငခ
် ုခံ ေတာ်လှနသ
် မ
ူ ျားအ�ကား
�� ပ်ေထွးေသာဆက်ဆေ
ံ ရးအေ�ကာင်းကို Kyed & Ah Lynn, 2021, စာမျက်�ာှ ၅၃-၆၀
တွင် �� �ပါ။
18
19

Ye Myo Hein & Myers, 2022. ပိုမိုသ�
ိ ိလ
ှ ိုပါက Choudhury, 2021 ကို�� �ပါ။
“Atrocious Myanmar”, 2021.

Helene Maria Kyed | 46

ကိစ�ရပ်တစ်ခုြဖစ်ခေ
ဲ့ သာ်ြငားလည်း 20

၎င်းထွက်ေြပးမ�များသည်

83

က��်ပ
ု ်တိုယေန
ေတွ
့ ုိ ့
့
့ �ရသကဲသ

စနစ်တကျဖွဲ�စည်းထားေသာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းသူအဖွဲ�များ
ဖွဲ�စည်းလာ�ိင
ု သ
် ည့အ
် ေြခအေနအထိ

ြဖစ်ခဖ
ဲ့ ူးြခင်းမ�ှိပါ။

စည်းလံုးမ�ဆင
ုိ ရ
် ာစိနေ
် ခါ်မ�များလည်း�ှိသလို၊
ြမန်မာလ
ူ့
အဖွဲ�အစည်းအတွငး် �ှိေသာတိုငး် ရင်းသားလူမျိုးစုများ၊
့ ေဘာင်
ကိုးကွယ်သည့ဘ
် ာသာများ၊

ပထဝီဝင်ဆင
ုိ ရ
် ာ�ှင့်

လူတန်းစားအလ�ာအေြခြပုများအ�ကားြပန�် ကဲ
့ ေနသည့�် ကားကပင်
သမိုငး် ေ�ကာင်းတစ်ေလ�ာက်

�ကီးမားကျယ်ြပန�် ပီ
့ း

မယံု�ကည်�င
ို ေ
် လာက်ေအာင်ပင်

�ကံ�ကံခံ�င
ို သ
် ည့်

ေတာ်လှနေ
် ရးလ�ပ်�ှားမ�၏ရလဒ်အြဖစ်
ခဲြ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ 21

ဤအဖွဲမ
� ျားေပါ်ေပါက်လာ

အမျိုးအမျိုးေသာ

84

အစိုးရဌာနဆိင
ု ရ
် ာများ

အ�ကားတွင် လူသမ
ိ ျားေရပန်းစားေသာ အာဏာဖီဆန်ေရးလ�ပ်�ှားမ�
သည်

စစ်သည်များအတွက်

ြပည်သမ
ူ ျား�ှငပ
့် ူးေပါင်းရန်သာမက

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ
_Sai_Latt,_2016.

20

စိတ်သက်သာရာရေစရန်�င
ှ ့်

၁၉၆၀_ခု�စ
ှ ်များ၌

�ှမ
ိ �
် င
ှ း် ေရးစစ်ဆင်ေရးများတွင်

နယ်စပ်ေဒသေသာင်းကျန်းမ�

ကိရိယာတန်ဆာပလာမလံုေလာက်မ��င
ှ ့်

မ�ကာခဏလစာေ�ကးကျန်မ�များေ�ကာင့် တစ်�စ
ှ ်လ�င် စစ်သည် ၂,၀၀၀-၅,၀၀၀
�ကားတပ်ေြပးမ��ိခ
ှ ေ
ဲ့ �ကာင်း Nakanishi မှတင်ြပထားပါသည်_-_တပ်ေြပးမ�များသည်
၁၉၈၈_ခု�စ
ှ ်�င
ှ ့်

၂၀၀၇_ခု�စ
ှ ်�င
ို င
် ေရးအ�ကပ်
ံ
အတည်းကာလများတွင်

ေတာက်ေလ�ာက်�ိှေနခဲေ
့ သာ်လည်း
သိသသ
ိ ာသာကျဆင်းေစသည့�် ကီးမားေသာ
ဂိုဏး် ဃဏကွဲြခင်းများမ�ှိခဲဖ
့ ူးပါ (၂၀၁၃)။

21

တပ်မေတာ်၏အင်အားကို
တပ်တွငး် ပုနက
် န်မ�များ

Kyed, 2021; Thawnghmung & Khun Noah, 2021; Yamahata, 2022.

သိမဟု
ု ့ တ်
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အေထာက်အပံရ
ို သ
် ည့လ
် မ်းေ�ကာင်းတစ်ခုအြဖစ်
့ �ှိ�င
သိသာထင်�ှားေသာ ထွက်ေပါက်တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးေပးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခု�စ
ှ ်မှစ�ပီး ြမန်မာ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင် အင်တာနက်သးုံ စွဲ�င
ို မ
် ��င
ှ ့် 4G
တယ်လီကွနြ် မူနီေကး�ှငး် ကွနယ
် က်များ
CDM

၎င်းကွနယ
် က်များသည်
စုဖဲ�တ
ွ ည်ေထာင်ြခင်း၊
၎င်းတိ၏
ု့

85

စစ်သည်အဖွဲ�များအား

စတင်လ�ပ်�ှားြခင်း�ှင့်

စစ်သည်များအား

တာဝန်များမှလွတ်ေြမာက်ေစရန်ကူညေ
ီ ပးြခင်းတို ့

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
သည်။ 22

ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာတိုးပွားလာ�ပီး

CDM

အေထာက်အကူေပးရာ၌အလွနအ
် ေရးပါလာပါ
စစ်သည်အဖွဲ�များသည်

YouTube,

Zoom,

ကုတ်ဝှက်ထားေသာ စာတိုေပးပိြခင်
ု ့ းအက်ပ်များ�ှင့် အမှီအခိုကင်းေသာ
မီဒယ
ီ ာများအပါအဝင်

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာပလက်ေဖာင်းများစွာကို

အသံးု ြပုကာ ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ား တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းလာ
_

သူများကို

�ကိုဆိရ
ု န်�င
ှ ့်

လက်�ိတ
ှ ာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ

စစ်သည်များအေနြဖငလ
့် ည်း ၎င်းတို၏��
့် ျားေြပာင်းလဲလာေစ
့ �ေထာငမ
ရန်လ�ံေဆာ်ဖို ့

သတင်းအချက်အလက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

�ကီးမားကျယ်ြပနေ
် ့ သာလ�ပ်�ှားမ�များကို
ပစ�ညး် �ှင့်

ေဆာင်ရွက်ခဲ�့ ကပါသည်။

ပိေဆာင်
ု့
ဆက်သယ
ွ ်ေရးေထာက်ပံ့မ�များနည်းတူ

ထိလ
ု �ပ်�ှားမ�များသည် တပ်မေတာ်တစ်ရပ်လံုး၏ တည်တခ
ံ့ ိုင�် မဲမ�ကိုပါ
စိနေ
် ခါ်လာ�ိင
ု သ
် ည့အ
် ဆငထ
့် ိ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�အေရအတွက်ကို

တိုးြမ�ငရ
့် ာတွင် အလွနအ
် ေရး�ကီးေ�ကာင်းသက်ေသြပ�ိင
ု ပ
် ါသည်။

_တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းေရး_အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူ၊

22

ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ ဆက်သယ
ွ ဆ
် က်ဆမ
ံ �၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂။
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ဤအထူးထုတ်စာေစာင်သည် CDM_စစ်သည်အဖွဲ�အစည်းများ၏
နည်းဗျူဟာများ�ှင့်

အေရအတွက်

စံ�န
� း် များအေပါ်

အဓိကအေလးေပးထားြခင်းအစား
အရည်အေသွးဆိင
ု ရ
် ာေမးခွနး် များြဖစ်သည့်
တပ်မေတာ်အား

စစ်သည်များအေနြဖင့်
အဘယ်ေ�ကာငစ
့် ွနခ
် ့ ွာ�ပီး၊

ထိက
ု သ
ဲ့ စွ
ုိ ့ နခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရာတွင်

မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

အခက်အခဲများ�ကံုေတွ�ရသည်�င
ှ ့်

ဤဘက်ေြပာင်းစွနခ
် ့ ွာမ�သည်

ပိုမိုကျယ်ြပနေ
် ့ သာ

ေတာ်လှနေ
် ရးလ�ပ်�ှားမ��င
ှ ့်

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုအြပန်အလှနအ
် ကျိုးသက်ေရာက်မ��ိသ
ှ ည်တကိ
ို ့ ု
အေလးေပးထားပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ အေလးေပးေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရာတွင်

ဤအထူးထုတ်စာေစာင်သည်

၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ�ှင့်

�ိဝ
ု င်ဘာလ�ကားတွင် တပ်မေတာ်မှ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်လာခဲေ
့ သာ
စစ်မ�ထမ်းတစ်ဆယ့်ငါးဦး

�ှင့်

စစ်မ�ထမ်းဇနီးသည်သးုံ ဦးတိအား
ု့

ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းထားြခင်းများကို အမည်အေဖာ်လိုသစ
ူ ာေရးသူတစ်ဦးမှ
ဇာတ်ေ�ကာင်းပံုစံအေနြဖင့်

ေရးသားထားသည့်

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းတစ်ဆယ့်�ှစ်ခုမှ
တစ်သးီ ပုဂ�လေြပာဆိခ
ု ျက်များ�ှင့် ြပန်လည်ထင်ဟပ်မ�များအေပါ်တွင်
အမှီြပု�ပီးေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 23
86

ဤေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းြခင်းများသည် စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလိုသမ
ူ ျားကို
စတင်လ�ပ်�ှားေစြခင်း၊
_ဤကိုယ်ေတွ� ြဖစ်ရပ်များတွင်

23

တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ
အသံးု ြပုထားေသာ

အတွငး် လူများမှ
အမည်များမှာ

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်သမ
ူ ျားမှ၎င်းတိကိ
ု ့ ု_ကိုယ်စားြပုရန်_ေရွ းချယ်ခသ
ဲ့ ည့အ
် မည်
များြဖစ်ကာ ထိအ
ု မည်များသည် ၎င်းတိ၏အမည်
ု့
အစစ်များြဖစ်ချင်မြှ ဖစ်ပါမည်။
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သတင်းအချက်အလက်များရယူြခင်း၊
CDM_စစ်သည်မိသားစုများအတွက်

�ုပ်ဝတ�ုပစ�ညး် ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ

အေထာက်အကူများပံ့ပိုးေပးြခင်း

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်အားြပန်လည်တိုက်ခိုက်ြခင်း

စသည်တိုတွ
့ င်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�၏ CDM ြပုလုပ်ရန်
အဘယ်ေ�ကာငေ
့် ရွ းချယ်ခဲေ
့ �ကာင်း

ပွငပ
့် ွငလ
့် င်းလင်းေြပာဆိရ
ု န်ဆးုံ

ြဖတ်ခေ
ဲ့ သာ

၂၀၂၁

မိတ်ဖက်များ�ှင့်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ခု�စ
ှ ်ေ�ှာင်းပိုငး် တွင်

ထိန
ု ည်းအားြဖင့်

၎င်းတိသည်
ု့

က��်ပ
ု ်တို�ှ့ ငရ
့် င်း�ှးီ မ�မ�ှိေသာဇာတ်ေ�ကာင်းများြဖစ်သည့်
တပ်မေတာ်မှတိတ်တဆိတ်ထက
ွ ်ခွာသွားသူများ၏
ဇာတ်ေ�ကာင်းများ�ှင့်

ကွဲြပားမ��ိှပါသည်။

CDM_စစ်သည်များ၏ေယဘုယျပံုစံကိုြပန်လည်သးုံ သပ်�ကည့ပ
် ါက
၎င်းတိသည်
ု့

ငယ်ရွယ်ေလ့�ိ�ှ ပီး

ရာထူးလည်းငယ်ေလ့�ိသ
ှ ည်ကိုေတွ�ရကာ

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင်

ထည့သ
် င
ွ း် ေဖာ်ြပထားေသာ စစ်သည်များသည် အများအားြဖင့် အသက်
၂၅-၃၅ �ကားြဖစ်�က�ပီး အဆငမ
့် ှာလည်း ဗိုလ်မ�းေအာက်အဆငမ
့် ျားသာ
ြဖစ်�ကေလ့�ိှပါသည်။ 24

၎င်းတိုထဲ
့ မှအများစုသည်

87

ဗမာလူမျိုးစုမှြဖစ်�က�ပီး

_Kyed

24

&

Ah

Lynn,

၎င်းသည်

2021_ကို

CDM

အနည်းဆံးု တပ်ရင်းမ�းသံးု ဦးသည်
၎င်းရာထူးအဆငြ့် မင့်

ဤစာတမ်းေရး�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်
တွင်

ပါဝင်လာခဲ�့ ကပါသည်။

ဘက်ေြပာင်းလာသူများကို

စစ်သည်များအား�သစေတးလျအစိုးရမှ
ပါသည် (Min, 2022) ။

�� �ပါ။

ြမန်မာတပ်မေတာ်၏

ခိလ
ု �ံခွငေ
့် ပးြခင်း�ှင့်

CDM
ချိတ်ဆက်ေပးထား
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ေယဘုယျဖွဲ�စည်းပံုကို
သူများတွင်

ထင်ဟပ်ြပေနကာ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာ

တပ်မေတာ်မိသားစုေနာက်ခံ�ိသ
ှ မ
ူ ျားေရာ

မ�ှိသမ
ူ ျားပါ

ပါဝင်ပါသည်။ ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းအများစုမှာ ေရတပ်၊ ေလတပ်�င
ှ ့်
ေြခြမန်တပ်ရင်း/တပ်မများမှ

တပ်သားများ�ှင့်

ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းမ�များေပါ်တွငအ
် ေြခခံေသာ်လည်း
အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာ

သူများထဲတွင်

ဌာနေပါင်းစံု

(သတင်းအချက်အလက်/အများြပည်သဆ
ူ က်ဆေရး၊
ံ
စစ်လက်နက်ပစ�ညး် တပ်ဆင်ေရး၊

တိုက်ခိုက်ေရးတပ်ဖဲ�မ
ွ ျား၊

ကာကွယ်ေရးပစ�ညး် ထုတ်စက်�ု ံမှစစ်မ�ထမ်းများ၊
ေဆးတပ်၊

စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး၊
အစ�ှိသည်)

စစ်ဖက်သင်တန်းေကျာင်းများ

မှစစ်မ�ထမ်းများပါဝင်ပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာမ�ထတ
ဲ ွငလ
် ူမျိုးစံုပါဝင်ေနမ�သည်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများမှာ

ငယ်ရွယ်ေလ့�ိှ

ေသာ်လည်း ၎င်းလ�ပ်�ှားမ�သည် စစ်ဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာဌာနများစွာအပါအဝင်
လူမျိုးစု�င
ှ ့်

မိသားစုဆင
ုိ ရ
် ာချိတ်ဆက်မ�အားလံုးတွငြ် ဖစ်ေပါ်ေနသည့်

ကျယ်ြပနေ
် ့ သာလ�ပ်�ှားမ�တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့်
စွန ် ခွ့ ာထွက်ေြပးမ�ကို

တွနး် အားေပးရာတွင်

_

ကိုယ်ပိုငပ
် ုဂ�ိုလ်ေရးခံယူချက်�င
ှ ့်

အေတွ�အ�ကံုများသည်

အေရးပါေသာအခန်းက�မှပါဝင်ေနေ�ကာင်း
စစ်သည်များကိုယ်တိုင�
် င
ှ ့်

တပ်မေတာ်မှ

ေဖာ်ြပေနပါသည်။

၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုဝင်များ၏

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ��င
ှ သ
့် က်ဆင
ုိ ေ
် သာ

ကိုယ်ပိုငေ
် ရွ းချယ်မ�များ၊

စွနလ
် ့ �တ်မ�များ�ှင့်

ဆုလာဘ်များအေ�ကာင်း
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အေသးစိတ်အတွငး် အချက်အလက်များကို

ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖင့်

ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်း
ထိအ
ု ချက်အား_ဤစာေစာင်ထတ
များတွင် ထင်ဟပ်ြပထားသည်ကိုေတွ�ရပါသည်။
၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ေမလ�ှင့် ၂၀၂၂ ခု�စ
ှ ် ဇွနလ
် �ကားတွင် Ah Lynn �ှင့်
က��်ပ
ု ်ေဆာင်ရွက်ခေ
ဲ့ သာ

ဒစ်ဂျစ်တယ်

လူမျိုး�ှငယ
့် ဥ်ေကျးမ�သ�ုပ်ခွဲြခင်းတစ်ရပ်မှ
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�အေပါ်
အတားအဆီးများအေပါ်

လ�မ်းမိုးထားသည့်
တွနး် အားေပးမ�များ�ှင့်

ပိုမိုကျယ်ြပနေ
် ့ သာခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�မူေဘာင်

အတွငး် �ှိ ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများမှ
ေဖာ်ြပထားသည့် ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိင
ု ရ
် ာအြမင်များအား ဤမိတ်ဆက်၏
ကျန်�ိေ
ှ နေသာအပိုငး် တွင် ထည့သ
် င
ွ း် ထားပါသည်။

ေရွ းချယ်မ�များ�ှင ့် အေ�ကာင်းြပချက်များ
တပ်မေတာ်မှ

အရပ်သားများအေပါ်ကျူးလွနသ
် ည့်

အ�ကမ်းဖက်မ�များအေပါ်

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ

ရွ ံ�ှာမ��င
ှ ့်

တပ်မေတာ်အေပါ် ေဒါသထွက်မ�အပါအဝင် ထိအ
ု �ကမ်းဖက်မ�များတွင်
ပါဝင်ပတ်သက်လိုြခင်းမ�ှိမ�
မ�ှိမ�တိုသည်
့

သိမဟု
ု ့ တ်

�ကံရာပါြဖစ်လိုြခင်း

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် အေစာပိုငး် လများတွင်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရြခင်းအတွက် အခိုငမ
် ာ�ှငး် လင်းဆံးု
ြဖစ်ေသာ

အေ�ကာင်းြပချက်ြဖစ်ပါသည်။

ပထမဆံးု သိသာထင်�ှားေသာ
အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

ထိေ�ကာင
ု့
့်

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�လ�ိငး် သည်

အရပ်သားေသဆံးု မ�ဦးေရအြမငဆ
့် းုံ ြဖစ်ခဲ့

သည့် မတ်လ ၂၇ ရက် ၂၀၂၁ တပ်မေတာ်ေနအ�ပီ
း ရက်များ�ှင့်
့
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သီတင်းပတ်များအတွငး် ြဖစ်ေပါ် ခဲသ
့ ည်မှာ
အံ�့ သဖွယ်ေတာမ
့ ဟုတ်ေပ။

လက်နက်မဲ့ဆ��ြပသူများအေပါ်

အ�ကမ်းဖက်�ဖိုခွငး် မ�များအတွငး် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်
အမိနေ
် ့ ပးြခင်းခံခဲရ
ှ ်ဦးြဖစ်သည့် မာစတာဘလက်�င
ှ ့်
့ သည့် စစ်သည်�စ
ကိုေအာင်ေဇယျ၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများတွင် ကွက်ကွက်ကွငး် ကွငး်
ေဖာ်ြပထားသည့အ
် တိုငး် ထိသ
ု တ်ြဖတ်မ�များသည် စစ်သည်များအား
ရွ ံ�ှာစက်ဆပ
ု ်မ�များခံစားေစခဲရ
့ ပါသည်။
စစ်တန်းလျားများထဲ�ိှ

သိေသာ်
ု့

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်ထတ
ဲ ွင်

�ံုးပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာအလုပ်များေဆာင်ရွက်ေနေသာ
စစ်မ�ထမ်းများသည်လည်း
ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာများ

ထိသ
ု တ်ြဖတ်မ�သတင်းများအား
သိမဟု
ု ့ တ်

မိတ်ေဆွများ�ှင့်

မိသားစုများထံမှရ�ှိခေ
ဲ့ သာေ�ကာင့်
ထိက
ု သ
ဲ့ ရွ
ုိ ့ ံ�ှာစက်ဆပ
ု ်မ�များကိုခံစားခဲရ
့ ပါသည်။

မယဥ်လလ
ဲ့ ထ
ဲ့ န
ွ း် �ှင့်

အြခားေသာ စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများ၏ တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာရန်
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာအေ�ကာင်းြပချက်မှာ
“ကိုယ်ြ့ ပည်သက
ူ ိုြပန်သတ်”
တပ်မေတာ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှ
ြပည်သမ
ူ ျားကိုကာကွယ်ရန်)_ကို

လိုစိတ်မ�ှိြခင်း�ှင့်
သစ�ာေဖာက်မ�

(ဥပမာ_-

ခံစားခဲရ
့ ေသာေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များသည်
တပ်တွငး် တွငြ် ဖစ်ပွားေနသည့န
် က်��ိငး် ေသာအကျငစ
့် ာရိတ�ပျက်ြပားမ�
�ှင့်

အ�ှက်ရမ�တိုကိ
့ ု

ထင်ဟပ်ြပသေနပါသည်။

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�သည်
မိမိကိုယ်ကို

စစ်သားတစ်ဦးအြဖစ်

တန်ဖိုးထားေလးစားမ�ကိုဆးုံ �� ံးရေသာ
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ပုဂ�ိုလ်ေရးတုနြ် ပန်
့ မ�တစ်ရပ်အြဖစ်လည်း
အဓိပ�ါယ်သက်ေရာက်ပါသည်။ ထိသ
ု ြဖစ်
ုိ ့ ရြခင်း၏ အဓိကဗဟိုချက်မှာ
ေနရာတကာြပန�
် ့ လျက်
ံှ ့
�ိှေသာ

အရပ်သားခုခံမ�များအေပါ်

တပ်မေတာ်၏တန်ြပန်မ�များမှာ

ပိုမိုရက်စက်လာသည်�င
ှ အ
့် မ�

တြဖည်းြဖည်းပိုမိုနက်��ိငး် လာေသာ ကွာဟချက်ြဖစ်သည့် ‘တပ်မေတာ်’
�ှင့် ‘ြပည်သ’ူ အ�ကားခွာ�ပဲလာမ�ေ�ကာငြ့် ဖစ်ပါသည်။ ဤအချက်သည်
တပ်မေတာ်သားေဟာင်းများအား တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာ�ံုသာမဟုတ်ဘဲ
ဘက်ေြပာင်း�ပီး

‘ြပည်သလ
ူ ူထ’ု

ဖက်သုိ ့

ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်းပူးေပါင်းလာေစရန်

လ�ံ�ေဆာ်မ�ကို

ပံုေဖာ်ေပးခဲ့သည်ဟု

ဤေနရာတွင်

က��်ပ
ု ်ထင်ပါသည်။

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းသည်
သိမဟု
ု ့ တ်

‘�ိင
ု င
် သ
ံ ားေကာင်း’တစ်ဦး

‘ြပည်သစစ်
ူ ့ သားေကာင်း’

ြပည်သမ
ူ ျား၏ေလးစားမ�ခံရလာ�ိင
ု ေ
် စရန်

တစ်ဦးြဖစ်လာ�ပီး
နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ပါ

သည်။
ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု မုနး် ြခင်းခံရ�ိင
ု မ
် �၊
�ှမ
ိ ်ချခံရကာ

လူမ�ေရးြပစ်ဒဏ်ခံရ�ိင
ု မ
် �၊

ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ံရ�ိင
ု မ
် �တို ့

သည်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းဖိေရွ
ု ့ းချယ်ရြခင်း၏
တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ြဖစ်ခေ
ဲ့ �ကာင်း

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းအချို �တွင်

အေလးေပးေြပာဆိထ
ု ားပါသည်။

CDM_စစ်သည်တစ်ဦး၏ဇနီးြဖစ်သူ
သူမမိသားစုလံုြခံုေရးကိုစိုးရိမ်ေသာေ�ကာင့်
အေစာပိုငး် တွင်

CDM_မလုပ်ေစချင်ခပ
ဲ့ ါ။

ယူနေ
ီ ဖာင်းဝတ်စစ်သားများအား

မချယ်ရီသည်
သူမ၏အမျိုးသားအား
သူမအမျိုးသားသည်

တံေတွးေထွးြခင်း�ှင့်

၎င်းတိအား
ု့
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အပယ်ခံများအြဖစ်�� � ြမင်ေန�ကြခင်းတိကိ
ု့ ု
၎င်းအေနြဖင့်

သူမအားြပန်ေြပာြပကာ

စက်ဆပ
ု ်မ�ကိုမည်မ�ခံစားခဲ့ရေ�ကာင်း

သူမ၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင်

ြပန်ေြပာင်းေြပာြပထားပါသည်။
CDM_လုပ်ြခင်းသည်

သူမအမျိုးသားအေနြဖင့်
၎င်းတိ၏ကေလးများအား
ု့

ခွဲ� ြခားဆက်ဆခ
ံ ံရြခင်း�ှင့်

“လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းအတွငး် ကေန

ခွဲထတ
ု ်ထားရြခင်း”

မှကာကွယ်ရန်

နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ေ�ကာင်း ေနာက်ပိုငး် တွငန
် ားလည်သေဘာေပါက်
လာခဲပ
့ ါသည်။ 25
88

အ�ကမ်းဖက်မ��င
ှ စ
့် ပ်လျဥ်းေသာကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ
စိုးရိမ်ေ�ကာငက
့် ျမ�များအြပင်

ပိုမိုြပတ်သား�ှငး် လင်းေသာ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးလ�ံ�ေဆာ်မ�များသည်လည်း
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာရန်

အချို �ေသာစစ်သည်များ၏

ေရွ းချယ်မ�အေပါ်

၎င်းအချက်အား

လ�မ်းမိုးမ��ိခ
ှ ပ
ဲ့ ါသည်။

တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမ��င
ှ ့်

ေရွ းေကာက်ခံအစိုးရအားြဖုတ်ချြခင်းတိအေပါ်
ု့
�ှစ်သက်သေဘာတူြခင်းမ�ှိမ�
25

အပါအဝင်

အာဏာသိမ်းမ�အတွက်

ြပည်သမ
ူ ျားမှ စစ်သားများအေပါ် နာကျည်းမုနး် တီးမ�များသည် အ�ကမ်းမဖက်ေသာ

လူမ�ေရးြပစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးေပးြခင်းတိုမှ့ တဆင့်
လူေပါင်းများစွာသည်

စစ်သားများ�ှင့်

သိသာစွာေတွ� ြမင်ရပါသည်။
၎င်းတိုမိ့ သားစုဝင်များပိုငဆ
် င
ုိ ေ
် သာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအားသပိတ်ေမှာက်�က�ပီး

စစ်သားများကို

ပစ�ညး် များ

ေရာင်းချရန် ြငင်းဆန်�ကပါသည်။ စစ်သားများသည် ဆိ�
ု ယ
ှ ်မဒ
ီ ယ
ီ ာေပါ်တွငလ
် ည်း
ေလှာင်ေြပာင်ြခင်းများခံရကာ

ငေ�ကာက်များ၊

ပိုမိုဆးုိ ဝါးသည့အ
် ေခါ်အေဝါ်များြဖင့်
လမ်းေပါ်တွငေ
် တွ�ေသာအခါ

သမုတခ
် ံရ�ပီး

စစ်ေခွးများစသည်တိုအြပင်
့
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

လူထ�
ု င
ှ ့်

လူထဆ
ု မ
ီ ှမေပါ် �ံုတမယ်ဖံုးကွယထ
် ားသည့်

ရွ ံ�ှာမ�မျိုး�ှင့် ရင်ဆင
ုိ ရ
် ေလ့�ိှပါသည် (Dakkha, 2021)။
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အေ�ကာင်းြပချက်အြဖစ်အသံးု ြပုခဲသ
့ ည့်
တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် ၏

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ဲလိမ်မ�

စွပ်စွဲချက်များအေပါ်

အယံုအ�ကည်မ�ှိမ�တိုမှ့ တဆင့်

ေဖာ်ြပေြပာဆိထ
ု ားပါသည်။

မာစတာဘလက်၊

လှမင်းေကျာ်�င
ှ ့်

ေအာင်မျိုးသနတ
် ့ မှ
ို ့

၎င်းတို၏ကိ
ုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများတွင်
့

�ှငး် ြပခဲသ
် တိုငး် တပ်မေတာ်သည် စစ်သည်များ၏မဲေပးခွငအ
့် ား
့ ည့အ
ပယ်ဖျက်ြခင်း

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်အကျိုးေဆာင်ပါတီြဖစ်သည့်

ြပည်ေထာင်စု�ကံခိုငေရး�ှ
်
င ့်

ဖွံ� �ဖိုးေရးပါတီ

ကိုမဲေပးေစြခင်းြဖင့်

တပ်မေတာ်မှ၎င်းကိုယ်ပိုငမ
် ဲလိမ်မ�
CDM_စစ်သည်များမှ

မျိုးကိုစတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေ�ကာင်း
သက်ေသခံချက်များေပးခဲ�့ ကပါသည်။

CDM_စစ်သည်များအ�ကား

အထူးသြဖင့် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည်�င
ှ ့် NLD
အတိအလင်းေဖာ်ြပသူများအတွက်

(USDP) 26

အားေထာက်ခံမ�ကို

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်း
_

ရာတွင် �ိင
ု င
် ေရးလ�
ံ
ံ�ေဆာ်မ�များ�ှိေသာ်လည်း ၎င်းလ�ံ�ေဆာ်မ�များသည်
ပါတီ�င
ို င
် ေ
ံ ရး�ှငသ
့် က်ဆုင
ိ ြ် ခင်းမ�ှိဘဲ တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် ကို
ေယဘုယျအားြဖငေ
့် ဝဖန်သည်အထိ
26

ကျယ်ြပနသ
် ့ ည်ကိုေတွ� ြမင်

USDP ပါတီသည် ၎င်းတိအဆင်
ု့
ေြပေြပအ�ိင
ု ရ
် ခဲသ
့် က်ခေ
ဲ့ သာ
့ ည့် ေဝဖန်မ�များြမငတ

၂၀၁၀

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ တိုငမ
် ီတွင်

စစ်ဗိုလ်ချုပ်ေဟာင်းများမှ

တည်ေထာင်ခြဲ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ USDP ပါတီသည် NLD ပါဝင်ေရွ းေကာက်ခံခသ
ဲ့ ည့်
၂၀၁၂ �ကားြဖတ်ေရွ းေကာက်ပဲက
ွ ာလမှစတင်�ပီး �ကီးမားေသာဆံးု �� ံးမ�များခံခဲရ
့ ပါ
သည်။ ၂၀၁၅ �ှင့် ၂၀၂၀ တိုငး် ြပည်အဆငေ
့် ရွ းေကာက်ပဲ�
ွ စ
ှ ်ခုစလံုးတွင် သိသာစွာပင်
NLD မှအ�ိင
ု ရ
် ခဲပ
ု ရွ းေကာက်ပဲ�
ွ စ
ှ ်ခုစလံုးအား အမှီအခိုကင်းေသာ
့ ါသည် - ထိေ
ေလ့လာေစာင�့် ကည့သ
် မ
ူ ျားမှ_အများအားြဖငလ
့် ွတ်လပ်�ပီးမ�တေသာ ေရွ းေကာက်ပဲွ
များအြဖစ် သတ်မတ
ှ ်ခပ
ဲ့ ါသည်။
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ရပါသည်။

ေခါင်းေဆာင်ပိုငး် ၏

အကျငပ
့် ျက်ြခစားမ�များ၊

အာဏာ�ူ းမ��င
ှ ့်

ြပည်သလ
ူ ူထက
ု ိုချနင်း�ပီး

၎င်းတိ၏အကျိ
ု့
ုးစီးပွားအတွက်သာ

ြပုမူေဆာင်ရွက်ေနမ�များအေပါ်
ေဒါသထွက်မ�တ_-_ထိ
ို ့
ေ�ကာင
ု့
့်

နာကျည်းမုနး် တီးမ��င
ှ ့်

တပ်မေတာ်၏အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်အေနြဖင့် တရားဝင်ြဖစ်မ�_-_သည်
၎င်းေဝဖန်မ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ကိုြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ ဤေနရာတွင်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရြခင်းမှာ
ဂ�ုမစိုက်ဘဲ

“�ိင
ု င
် တ
ံ ိုးတက်ဖိုအတွ
က်
့

သူအကျိ
ုးစီးပွားအတွက်ပဲ
့

လုပ်ေနတဲ့

အာဏာ�ှငမ
် င်းေအာင်လ�ိင”် ၏အကျိုးအတွက် စစ်သားတစ်ဦးအြဖစ်
တာဝန်မထမ်းလိုေသာေ�ကာငဟ
့် ု ဤစာတမ်းထဲတွင် ကိုသရ
ူ ဇွဲမာန်မှ
ေြပာဆိထ
ု ားပါသည်။

ဤကဲသ
့ စွ
ုိ ့ နခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းသည်

မည်သည့�
် င
ို င
် ေ
ံ ရးပါတီကို

ေထာက်ခံသည်ြဖစ်ေစ

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးအရတရားဝင်မ�မ�ှိေသာ
လွတ်ေြမာက်ရန်

အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်မှ

နည်းလမ်းတစ်သယ
ွ ်

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�ကိုစတင်

ြဖစ်လာပါသည်။
တည်ေထာင်ခဲသ
ူ ျား
့ မ

ထဲမှတစ်ဦးြဖစ်သည့်
ဗိုလ်�ကီးညီသတ
ု သည်

တရားမမ�တဘဲ

ပွငလ
့် င်းစွာေြပာဆိေ
ု လ့�ိသ
ှ ည့်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�အား

ြပည်သလ
ူ ူထန
ု ည်းတူ
အားလံုးအတူတကွကျူးလွနြ် ခင်းခံရမ�

ထိပါးေစာ်ကားခံရမ��င
ှ ့်
အေတွ�အ�ကံုများမှ

အေြခခံေ�ကာင်း_-_“တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�ဆသ
ုိ ည်မှာ
သငအ
့် ေနြဖင့် တြခားဖက်အတွက် သိမဟု
ု ့ တ် တြခားပါတီအတွက်
အလုပ်လုပ်ေပးတယ်လမဆိ
ို ့ လ
ု ိုပါဘူး။
မတရားမ�များကိုကျူးလွနေ
် နတဲ့

အဓိကအေ�ကာင်းအရင်းက
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို
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ဆနက
် ့ ျင်ဖိုြဖစ်
့ ပါတယ်” ေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ 27 ၎င်းမှ “စစ်သည်များအေပါ်
90

လူအခွ
့် ေရးချိုးေဖာက်မ�များြဖစ်ေန�ပီး
့ ငအ

ြပည်သလ
ူ ူထ�
ု င
ှ ့်

တိုငး် ရင်းသားလူနည်းစုများသည်တပ်မေတာ်၏
ထိပါးေစာ်ကားမ�များခံေနရပါတယ်။ ဒါေ�ကာငမ
့် ို ့က��်ပ
ု ်တအားလံ
ို ့
ုးဟာ
ခံရသူများြဖစ်�ပီး

ဤတိုက်ပဲွသည်

ခံရသူများအားလံုးအတူတကွ

ြပန်လည်တိုက်ခိုက်ရမည့တ
် ိုက်ပဲြွ ဖစ်ကာ
ြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု
ခံေနရသည့်

တိုက်ပဲွသာမဟုတ်ဘဲ
စစ်သည်များ�ှင့်

ဤတိုက်ပဲသ
ွ ည်
တပ်မေတာ်၏ဖိ�ပ
ိှ ်ြခင်းကို

၎င်းတိ၏ဇနီ
ု့
းများ၏တိုက်ပဲွလည်း

ြဖစ်ပါတယ်” ဟုလည်းဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည်။ 28
91

တပ်မေတာ်၏

မိမိစစ်သားများအေပါ်

တပ်တွငး် ဖိ�ပ
ိှ ်မ�များ�ှင့်

လူမဆန်စွာဆက်ဆမ
ံ �များကိုလည်း

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင ်

အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။

၎င်းအချက်သည်

အာဏာသိမ်းမ�မြဖစ်ခင်ကတည်းက
ပိုမိုနက်��ိငး် ေသာ

�ှိခသ
ဲ့ ည့်

တပ်မေတာ်စနစ်၏

ေဝဖန်ဆန်းစစ်မ�ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း

အရပ်သားများအေပါ်အ�ကမ်းဖက်မ�များ
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ
ြဖစ်�ပီးေနာက်ပိုငး် _မှ

ကျူးလွနေ
် သာေ�ကာင့်

�� ံ �ချခံရြခင်းမှာမူ

အာဏာသိမ်းမ�

တပ်မေတာ်၏ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့်

အဓိကအားြဖငဆ
့် က်စပ်မ��ိပ
ှ ါသည်။

CDM_စစ်သည်များမှ

ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်ေသာစစ်သည်များအေပါ်
တပ်တွငး် အ�ိင
ု က
် ျငမ
့် �များ�ှင့်
27

တင်�ပီးေနာက်ပိုငး် ြပန်ဖျက်သာွ းခဲေ
ဲ ွငေ
် ဖာ်ြပထားခဲ့
့ သာ Facebook ပိုစ့် တစ်ခုထတ

ပါသည် (Nyi Thuta, 2021a)။
28

၎င်းတိကိ
ု့ ု

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၁c။
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�ုပ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာအရအ�ကမ်းဖက်မ�ြဖစ်ရပ်များအေ�ကာင်း
ေဖာ်ြပေြပာဆိခ
ု �ဲ့ ကသလို

အတင်းအဓမ�လူသစ်စုေဆာင်းြခင်းများ၊

အသွားအလာကနသ
် ့ တ်ြခင်းများ၊

မ�တမ�မ�ှိေသာ

ရာထူးတိုးေပးြခင်းများ�ှင့် တပ်မေတာ်ပိုငက
် ုမ�ဏမ
ီ ျားတွင် ထည့ဝ
် င်ရန်
‘�ှယ်ယာ’ များအတွက် လစာထဲမှအတင်းအဓမ�ထတ
ု ်�တ
� ်ခံရြခင်း�ှင့်
စစ်သည်များ၏ဇနီးများအား

အေစခံများသဖွယ်ဆက်ဆြံ ခင်းကဲသ
့ ုိ ့

စီးပွားေရးအရေခါင်းပံုြဖတ်ြခင်းများအေ�ကာင်းကိုလည်းေြပာြပခဲ�့ က
ပါသည်။ ကိုေရခဲမှ ၎င်းသည် ၎င်း၏အလွနန
် ာမကျန်းြဖစ်ေနေသာ
မိဘများအားသွားေရာက်�ကည့�
် � �ရန်�င
ှ ့်

၎င်းစုထားေသာေငွများအား

၎င်းမိဘများ၏ကျန်းမာေရးအတွက်အသံးု ြပုလိုေသာေ�ကာင့်
ထုတ်လိုေ�ကာင်းခွငေ
့် တာင်းခဲြ့ ခင်းသည်ပင်လ�င်
CDM_စစ်သည်တစ်ဦး၏

ြငင်းဆန်ခံခရ
ဲ့ ေ�ကာင်းေြပာြပခဲပ
့ ါသည်။
ဇနီးြဖစ်သူ

မချယ်ရီသည်လည်း

ေစတနာဝ
့ န်ထမ်းလုပ်သားအေနြဖင့်
ေသာ်လည်း

သူမအမျိုးသား၏

သူမသည်

အလုပ်လုပ်ရန်ဖိအားေပးခံခဲရ
့
တစ်�စ
ှ ်စာလစာထက်များေသာ

မီးဖွား�ပီးခွဲစိတ်မ�အတွက်

မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

ေငွေ�ကးဆိင
ု ရ
် ာအေထာက်အပံ့ကိုမှ မရ�ှိခဲေ
့ �ကာင်း ေြပာြပပါသည်။
တပ်မေတာ်အတွငး် မှေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့်
စစ်သည်များ၏အသက်ကို
ဒဏ်ရာရစစ်သည်များ�ှင့်

ဂ�ုစိုက်အေလးထားြခင်းမ�ှိဘဲ
ဒုက�ိတြဖစ်သာွ းေသာ

စစ်သည်များအား

ေစာ်ကားေြပာဆိြု ခင်းများြပုလုပ်သလို
ကျဆံးု သွားေသာစစ်သားများ၏

�ုပ်ကလာပ်များကိုလည်း

၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုများထံြပန်လည်ေပးအပ်ရန် ြငင်းဆန်ေလ့�ိေ
ှ �ကာင်း
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တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများမှ
ဗိုလ်�ကီးဇာနည်ေအာင်မှ

ေြပာြပပါသည်။

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားစကားဝိုငး် တစ်ခုထတ
ဲ ွင်

“စစ်တပ်ထမ
ဲ ှာ_လူအခွ
့် ေရးဆိတ
ု ာမ�ှိသလို
့ ငအ
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆုတ
ိ ာလည်းမ�ှိပါဘူး။
စစ်သည်ေတွရဲ ့

တန်ဖိုးထားြခင်းမ�ှိပါဘူး”

အသက်ကို

ဟုေြပာဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည်။ 29

ထိနည်
ု ့ းတူ

92

“က�န်ေတာ်တိုအတွ
က်
့

၎င်း၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင်

[တပ်မေတာ်တွငး် မှေခါင်းေဆာင်များ]က

သူတို ့

ဘာမှကိုဂ�ုမစိုက်တာ!”

ဟုေြပာဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည်။

ဤေနရာတွင်

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းြခင်းသည်
_

လူမဆန်စွာဆက်ဆခ
ံ ံရမ�တမှ
ို ့
တစ်ရပ်အေနြဖင့်

ကိုမိုးဇက်မှလည်း

ေခါင်းပံုြဖတ်မ��င
ှ ့်

လွတ်ေြမာက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်မ�

ြမင်ရကာ

လွတ်လပ်မ�ကိုခံစားရမ�

လွတ်ေြမာက်ြခင်း�ှင့်
ပံုသ�ာန်တစ်ရပ်အေနြဖင့်

ဘက်ေြပာင်းလာသူများမှ ေနာက်ေ�ကာင်းြပန်ေဖာ်ြပေလ့�ိ�ှ ကပါသည်။
ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
ေတွ� ြမင်�င
ို မ
် ည့အ
် တိုငး်

အချို �ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများတွင်
အာဏာသိမ်းမ�ေ�ကာငြ့် ဖစ်ေပါ်လာသည့်

သေဘာထားကွဲြပားမ��င
ှ ့် CDM စစ်သည်တစ်ဦးြဖစ်လာ�ိင
ု ေ
် ချသည်
အာဏာသိမ်းမ�မတိုငမ
် ီကတည်းက
ထိစ
ု စ်သည်များအတွက်

က�န်များသဖွယ်ခံစားခဲရ
့ ေသာ
ထွက်ေပါက်အြဖစ်

အချိနတ
် ဒဂင်္�င
ှ ေ
့် နရာတစ်ေနရာကို ဖန်တီးေပး�ိင
ု ခ
် ဲ့ပါသည်။

29

Democratic Voice of Burma, 2021a. ဘာသာြပန်အကူအညီအတွက် Ah Lynn ကို

ေကျးဇူးတင်�ိှပါသည်။
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၂၀၂၁_ခု�စ
ှ ်ေမလကမှစတင်�ပီး

အ�ှိနြ် မ�င့်

လက်နက်ကိုငေ
် တာ်လှနမ
် �

လာကနည်းက

တပ်တွငး် ပိုငး်

ေခါင်းပံုြဖတ်အ�ိင
ု က
် ျငမ
့် �သာလ�င်မကဘဲ

စစ်သားများ၏

ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်မ��င
ှ ့် ေ�ကာက်လနမ
် ့ �လည်း တိုးြမငလ
့် ာခဲပ
့ ံုေပါ်ပါသည်။
တပ်မေတာ်မှ

ေတာ်လှနေ
် ရးအင်အားစုများ�ှင့်

အ�ှိနြ် မ�ငလ
့် ိုက်ြခင်းသည်
အတွက်

တိုက်ခိုက်မ�အား

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်း

အေ�ကာင်းြပချက်များအေပါ်

သက်ေရာက်မ��ိခ
ှ ဲ့သလို

စစ်ပန်းလာမ��င
ှ ့်

အသက်ေသဆံးု ရမည်ကိုေ�ကာက်ရွံ � မ��င
ှ ့်

သက်ဆင
ုိ ေ
် သာ

လက်ေတွ�ကျသည့ေ
် ရွ းချယ်မ�များကို

ေပါ်လာေစခဲ့ပါသည်။ 30 ၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန ့ NUG မှ
93

ြပည်သခု
ူ ့ ခံစစ်အား

ေ�ကညာ�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

ြမန်မာတပ်မေတာ်တွငး် �ှိ စစ်သည်အများစု၏ဇာတိေဒသများြဖစ်သည့်
ဗမာလူမျိုးများအများစုေနထိင
ု �် ကေသာ

ေဒသများအပါအဝင်

ပိုမိုများြပားေသာ PDFs များ�ှင့် LDFs များသည် တိုငး် ြပည်တဝှမ်း
ကျယ်ြပနလ
် ့ �င်ြမန်စွာ
ဆနက
် ့ ျင်ေသာ

ေပါ်ေပါက်လာခဲပ
့ ါသည်။

အာဏာသိမ်းမ�ကို

လက်နက်ကိုငအ
် င်အားစုများသည်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများ
စစ်သည်များအပါအဝင်

CDM

တခါတရံတွင်

(၎င်းတိုထဲ
့ မှအများစုမှာ
လုပ်ထားသူများကိုလည်း

ကာကွယ်ေပးထား�ကပါသည်)
အရပ်သားြပည်သမ
ူ ျားအား
စစ်ဖက်ဆင
ုိ ရ
် ာပစ်မှတ်များ�ှင့်

30

�ှငပ
့် ူးေပါင်း�ပီး
လက်နက်ကိုငက
် ာကွယ်ေရး�ှင့်
စစ်မ�ထမ်းများကို

တိုက်ခိုက်ရာတွင်

ပိုမိုသ�
ိ ိလ
ှ ိုပါက Kyed & Ah Lynn, စာမျက်�ာှ ၅၃-၆၀ တွင�
် � �ပါ။
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ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ကပါသည်။ 31

ထိေ
ု ဆာင်ရွက်ချက်များကို

94

တပ်မေတာ်မှ

ေလေ�ကာင်းတိုက်ခိုက်မ�များ၊

လက်နက်�ကီးပစ်ြခင်းများ�ှင့်

တပ်မေတာ်တွငး် �ှိ

စစ်သည်များ၏ရွ ာများကိုပါ

ရွ ာလံုးက�တ်မီး�� ိ � ြခင်းများအပါအဝင်

အစွနး် ေရာက်အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ှင့်

တုနြ် ပန်
ှ �ကာင်း
့ ေလ့�ိေ

ကိုလှမင်းေကျာ်မှ ၎င်း၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင် ဆိထ
ု ားပါသည်။
တပ်မေတာ်သည် တိုက်ပဲွဝင်ရန်စစ်မျက်�ာှ များစွာ �ှိေနေသာေ�ကာင့်
တိုက်ပဲွဝင်တပ်ဖဲ�မ
ွ ျားသည်ြပနက
် ့ ျဲေန�ပီး

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

လက်နက်ခဲယမ်းပိုမိုအသံးု ြပု�ိင
ု ေ
် သာ်လည်း
ကျဆံးု မ�များ

သိသသ
ိ ာသာထိခိုက်

ခံစားေနရပါသည်။ 32

မ�ကာေသးမီကာလကမှ

95

_တပ်မေတာ်အေပါ်လက်နက်ကိုငတ
် ိုက်ခိုက်မ�အေပါ်

31

ပိုမိုကျယ်ြပနေ
် ့ သာ

ြခံုငံသ
ု းုံ သပ်ချက်�င
ှ ့် ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်အတွက် Ye Myo Hein, 2022 တွင�
် � �ပါ။
32

NUG မှ ၂၀၂၂ �သဂုတ်လတွငထ
် တ
ု ်ြပန်ချက်အရ အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖဲ�မ
ွ ျား�ှင့် PDF/LDF များေ�ကာင့် ြမန်မာတပ်မေတာ်မှ
စစ်သည်ေပါင်း

၁၈,၀၀၀

Government”၊

ေကျာ်ေသဆံးု ခဲပ
့ ါသည်

၂၀၂၂)။

(“Myanmar’s

Civilian

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများ၏

ပါးစပ်ေြပာသက်ေသများ�ှင့်

ဝန်ခံချက်များအရ

တပ်မေတာ်အေနြဖင့်

တပ်သားသစ်စုေဆာင်းရန် ခက်ခဲေနေ�ကာင်း ေတွ� �ှိရပါသည် (“Myanmar Military
Struggling၊ ၂၀၂၁)။ တပ်မေတာ်မှ အရံတပ်များဖွဲ�စည်းထားရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်
အသက်

၁၅�ှစ�
် င
ှ အ
့် ထက်

စစ်သည်များ၏ကေလးများကို

စစ်သင်တန်းမတက်မေနရသတ်မှတ်ခပ
ဲ့ ါသည် (“Myanmar Regime Makes”၊ ၂၀၂၁)။
ဘက်ေြပာင်းလာေသာ စစ်သည်များအား ေမးြမန်းချက်များကို အေြခခံထားေသာ
BBC

ေဆာင်းပါးတစ်ပုဒထ
် တ
ဲ ွင်

ကူညေ
ီ ထာက်ပံရ
့ န်

ြမန်မာတပ်မေတာ်သည်

စစ်သားများ�ှင့်

၎င်း၏တပ်များကို

ြပည်သစစ်
ူ ့ တပ်ဖဲ�မ
ွ ျားကို

ပိုမိုငာှ းသံးု ေနရေ�ကာင်းေဖာ်ြပထားပါသည် (Attwood et al., 2022)။ �ိင
ု င
် ၏
ံ
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တပ်မေတာ်တွငး် မှလွတ်ေြမာက်လာသူ

စစ်သည်တစ်ဦးသည်

တပ်တွငး် အေြခအေနအား အွနလ
် ိုငး် ေပါ်တွင် ယခုလို�ှငး် ြပခဲပ
့ ါသည်
“တိုက်ပဲဝ
ွ င်စစ်သည်များမှာ

ေ�ှ �တန်းတွင်

အချိနက
် ာလ�ကာ�ှညစ
် ွာတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနရ�ပီး
ေနာက်တန်းြပန်အနားယူရန်ခွငမ
့် ြပုလို ့

စစ်ပဲက
ွ ို

ေတာ်ေတာ်ေလး

စိတ်ကုနေ
် န�ကပါ�ပီ”။ ၎င်းမှပင် တိုက်ပဲွဝင်စစ်သည်အားလံုးမှာ ‘ေတာ’
ထဲတွငတ
် ိုက်ပဲဝ
ွ င်ရန်ေ���ေြပာင်းခံထားရေသာေ�ကာင့်
သင်တန်းပိချမ�
ု ့ များသာလုပ်ေလ့�ိေ
ှ သာ

�ံုးအလုပ်�င
ှ ့်

စစ်သည်များသည်ပင်လ�င်

�မို �ငယ်များ�ှင့် �မို � �ကီးများတွင် လံုြခံုေရးတာဝန်များထမ်းေဆာင်ရန်
ဖိအားေပးခံေနရေ�ကာင်း
စစ်မ�ထမ်းအားလံုး
အလုပ်များလာပါတယ်။

ဆိခ
ု �ဲ့ ပီး_-_“အဲဒ
့ အ
ီ ချိနက
် တည်းကစ�ပီး
ေနေရာညပါ
့

အနားမရေတာဘ
့ ဲ

သူတအားလံ
ို ့
ုး

အိပ်ေကာင်းြခင်းမအိပ်ရ၊

စားေကာင်းြခင်းမစားရေတာပ
့ ါဘူး။

ထိအြပင်
ု့

စစ်သားအများအြပားသည်လည်း တိုက်ပဲမ
ွ ျားတွင် အသတ်ခံခဲရ
့ �ပီး…
ကျန်တဲသ
့ ေ
ူ တွလည်း စိတ်ဓာတ်ကျ�ပီး စိတ်ပျက်လာ�ကပါတယ်။” 33
96

တပ်�ကပ်�ကီးမင်းသူရမှလည်း “အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲစစ်
့ သားေတွက
သူတဘာအတွ
ို ့
က်

တိုက်ခိုက်ေနလဲဆတ
ုိ ာကို

စိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာအရ

မသိလို ့

အားေလျ�ာေန�ကပါတယ်။

ဧရိယာတစ်ခုအတွငး် �ှိ စစ်အစိုးရလိုလားေသာ ြပည်သစစ်
ူ ့ များအေ�ကာင်း၊ Human
Rights Foundation of Monland၊ 2022 တွင�
် � �ပါ။
33

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂a။
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သူတတိ
ို ့ ုက်ပဲွမှာကျဆံးု ရင်ေတာင်မှ

မည်သမ
ူ ှ သတ
ူ အေပါ်
ို ့

ုိ ပ
ဲ့ ါသည်။
ကိုယ်ချင်းစာသနား�ကမှာမဟုတ်ဘးူ ” 34 ဟုဆခ
၂၀၂၂ ခု�စ
ှ ်အတွငး် တွင် ေ�ှ �တန်းစခန်းတပ်ရင်းမ�းသံးု ဦးအပါအဝင်
ပိုပိုများလာေသာ တိုက်ပဲွဝင်စစ်သည်များအေနြဖင့် အဘယ်ေ�ကာင့်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာခဲ�့ ကသည်ကို
တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ ထိအ
ု ေြခအေနများမှ ကူည�
ီ ှငး် ြပေနပါသည်။
ြပည်သစစ်
ူ ့ သား�ှင့် ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုငအ
် ဖွဲ�များအား ကူညေ
ီ ပးေနသည့်
အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူများထဲမှ

တစ်ဦးသည်

ေနာက်ပိုငး် မှဘက်ေြပာင်းလာသူများအား

ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့

ဘက်ေြပာင်းမ�

‘တတိယလ�ိငး် ’ ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အြဖစ် သတ်မှတ်အနက်ဖွငထ
့် ားပါ
သည်။ 35 တပ်မေတာ်မှ အရပ်သားဆ��ြပသူများကိုပစ်သတ်ြခင်းများ
98

စတင်ခ�ဲ့ ပီးမ�ကာမီ

သိမဟု
ု ့ တ်

အ�ှိနြ် မ�ငလ
့် ာ�ပီးမ�ကာမီတွင်
ေသာ

သူများြဖစ်သည့်

ဘက်ေြပာင်းလာသူများ�ှင့်

PDF

များ�ှငတ
့် ိုက်ခိုက်မ�များ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာခဲ့
ပထမလ�ိငး် �ှင့်
မတူဘဲ

ဒုတိယလ�ိငး် တွင်
တတိယလ�ိငး် တွင်

ဘက်ေြပာင်းလာခဲသ
ူ ျားသည်_တပ်မေတာ်၏ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�
့ မ
များကို တစ်�စ
ှ ်သမဟု
ုိ ့ တ် ထိထ
ု က်ပို၍�ကံ�ကံခံလာခဲေ
့ သာသူများကို
ဆိလ
ု ိုပါသည်။

၎င်းလတ်တေလာမှဘက်ေြပာင်းလာသူများအတွက်

ဘက်ေြပာင်းလာရြခင်း၏

ေနာက်ကွယ်�ိတ
ှ ွနး် အားများတွင်

တပ်မေတာ်၏အ�ကမ်းဖက်မ��င
ှ သ
့် က်ဆင
ုိ ေ
် သာ
Ibid.
_ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုငအ
် ဖွဲ�အတွငး် �ှိ_အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူ၊

34
35

ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယ်တိုငက
် ိုယ်ကျ ဆက်သယ
ွ ဆ
် က်ဆမ
ံ �၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၂။
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ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာအေ�ကာင်းတရားများကို
လံုးဝဖယ်ထတ
ု ်ထား၍မရေသာ်လည်း အချို �ေသာ တက်�ကလ�ပ်�ှား
သူများ၏အြမင်အရ

၎င်းတိုဘက်
ေြပာင်းလာရြခင်းေနာက်ကွယ်မှ
့

တွနး် အားမှာ အေြခခံအားြဖင့် စစ်ပန်းလာမ��င
ှ ့် ၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်တိုင�
် င
ှ ့်
၎င်းတိ၏မိ
ု ့ သားစုများ၏လံုြခံုေရးအတွက်စိုးရိမ်ေသာ
ကိုယ်ပိုငအ
် ကျိုးစီးပွားအတွက်ေ�ကာင့်
် တာ်လှနေ
် ရးအား
ြဖစ်ေလ့�ိသ
ှ ည်ဟုဆပ
ုိ ါသည်။ 36လက်နက်ကိုငေ
99

အ�ိင
ု ယ
် ူရန် သိမဟု
ု ့ တ် ဖိ�ပ
ိှ ်ရန် တပ်မေတာ်၏စွမ်းေဆာင်ရည်အေပါ်
တြဖည်းြဖည်းပိုပိုတိုးလာေသာ

မယံု�ကည်မ�သည်လည်း

တတိယလ�ိငး် တွငဘ
် က်ေြပာင်းလာသူများ၏
ဘက်ေြပာင်းရန်ေရွ းချယ်မ�အေပါ် လ�မ်းမိုးမ��ိေ
ှ �ကာင်း တပ်မေတာ်မှ
၂၀၂၂ခု�စ
ှ ်လယ်ပိုငး် တွင်

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်လာသူ

ဒုတပ်�ကပ်ေအာင်�င
ှ စ
့် ပ်လျဥ်း�ပီး သိ�ိရ
ှ ပါသည်။ သတ်ြဖတ်မ�များ�ှင့်
ေကျးရွ ာများအားမီး�� ိ � မ�များတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲေ
့ �ကာင်း

သက်ေသခံခဲ့�ပီးေနာက်တွင် ၎င်းမှ BBC သတင်းေထာက်တစ်ဦးအား
“တပ်မေတာ်ကေရ�ှညမ
် ှာအ�ိင
ု ရ
် မယ်လက�န်
ို ့
ေတာ်ယံု�ကည်ခဲ့ရင်
ြပည်သဖ
ူ က်ကို ဘက်ေြပာင်းလာခဲမ
့ ှာမဟုတ်ဘးူ ” ဟုေြပာခဲပ
့ ါသည်။
၎င်းမှပင်

စစ်သားများသည်

PDF

တပ်ဖဲ�ွဝင်များမှ

၎င်းတိုအား
့

သတ်ြဖတ်မည်ကိုစိုးရိမ်ေသာေ�ကာင့်

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

စခန်းမှတစ်ဦးတည်း

�ှငး် ြပခဲပ
့ ါသည်။

အြပင်မထွက်ရဲ�ကေ�ကာင်း

“က�န်ေတာ်တဘယ်
ို ့
သာွ းသွား စစ်ေ�ကာင်းပံုစံဖဲ�ွ �ပီးပဲ သွားလိရတယ်
ု့
။

36

Ibid.
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က�န်ေတာ်တိုက
့

ဘယ်သမ
ူ ှမေြပာ�ိင
ု ဘ
် းူ ”

စိုးမိုးထား�ိင
ု တ
် ယ်လို ့

ဟု၎င်းမှဆက်လက်ေြပာ�ကားခဲပ
့ ါသည်။ 37
100

တတိယလ�ိငး် တွင် ဘက်ေြပာင်းလာခဲ့ေသာစစ်သားများအေနြဖင့်
CDM_စစ်သည်အဖွဲ�များတွင်

တစ်နည်းတစ်ဖံုပါဝင်လာ�ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါက

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရသည့်

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ�ှင့်

�ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာ

အေ�ကာင်းြပချက်များအား

ေနာက်ေ�ကာင်းြပန်ဖန်တီး�ိင
ု ပ
် ါသည်။ သိေသာ်
ု့
အသက်�ှငသ
် န်ေရး၊
ကိုယ်တိုင/် မိသားစုလံုြခံုေရး�ှင့်

�� ံနမ
ိ ့်မည်ကိုေ�ကာက်ရွံ � ြခင်း�ှင့်

အနာဂတ်တွငရ
် �ှိလာ�ိင
ု သ
် ည့်

အကျိုးခံစားခွငမ
့် ျားဆံးု �� ံးမည်ကို

ေ�ကာက်ရွံ � ြခင်းစသည့လ
် က်ေတွ�ကျေသာ အေ�ကာင်းြပချက်များသည်
၎င်တတပ်
ို ့ မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရသည့အ
် ေ�ကာင်းရင်းများအ
�ကား �� ပ်ေထွးသည့အ
် ြပန်အလှနအ
် ား�ပိုင်မ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ကို
ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 38
101

ထိအ
ု ချက်များသည်အြခားအချက်များနည်းတူ

စစ်သည်များ�ှင့်

၎င်းတိုမိ့ သားစုများအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်အတွငး် ဆက်လက်ေနထိင
ု မ
် ည် သိမဟု
ု ့ တ် စွနခ
် ့ ွာမည်ကို
ဆံးု ြဖတ်ရာတွင်

ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ရသည့ခ
် က်ခဲေသာ

ေရွ းချယ်မ�များကို ြပသေနပါသည်။

Attwood et al., 2022.
_အမျိုးမျိုးေသာ ဘက်ေြပာင်းေရးေစ့ေဆာ်မ�များ၏

37
38

၎င်းတိအ�ကားထပ်
ု့
ေနမ�သည်

အတူတကွယှဥ်တေ
ွဲ နမ��င
ှ ့်

လက်�ိှြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ ေြခအေနအတွကသ
် ာ�ှိသည်

မဟုတ်ပါ (Albrecht, 2019, p. 305)။
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စွန်လ
� အ
် နစ်နာခံမ�များ�ှင ့် ဆုလာဘ်များ
့ တ
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရာတွင် ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရန်ဆးုံ ြဖတ်
ေသာ

စစ်သည်အေပါ်တွငသ
် ာမကဘဲ

သူ/သူမ၏မိသားစုအေပါ်ပါ

သက်ေရာက်မ��ိေ
ှ သာ �ကီးမားသည့လ
် ံုြခံုေရးဆိင
ု ရ
် ာ စွနစ
် ့ ားရမ�များ�ှင့်
စွနလ
် ့ �တ်ရမ�များပါဝင်ပါသည်။

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများမှ
တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းြခင်းများအား
_

ကဖျက်ယဖျက်လုပ်ြခင်း�ှင့်

အားေပးလ�ံ�ေဆာ်ြခင်း�ှစ်ခုလံုးအတွက်

မိသားစုဆက်ဆေ
ံ ရးများသည်

မည်မ�အေရး�ကီးေ�ကာင်းေဖာ်ြပေနပါ

သည်။ ၎င်းဆက်ဆေရးများသည်
ံ
ထိဆ
ု းုံ ြဖတ်ချက်များချရန်မည်ကဲသ
့ ုိ ့

ည��
ိ င
ိ� း် �ကသည့အ
် ေပါ်တွငလ
် ည်း
မချယ်ရီသည်
မခဲ�
ှ ဲ
့ ိဘ

သူမအေနြဖင့်

NLD

သက်ေရာက်မ�များ�ှိပါသည်။
တပ်ထ�
ဲ ိှသမ
ူ ၏ဘဝအေပါ်ေပျာ်ရင
� မ
် �

ကိေထာက်
ု
ခံခဲေ
့ သာ်လည်း

အေစာပိုငး် တွင်

သူမ၏အမျိုးသားအား

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာမ�ြပုလုပ်ြခင်းမှ

ဟနတ
် ့ ားရန်�ကိုးစားခဲေ
့ �ကာင်း
ေြပာြပထားပါသည်။

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင်

သူမအေနြဖင့်

သူမအမျိုးသား၏

သူမအမျိုးသာ၏လံုြခံုေရး�ှင့်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�ေ�ကာင့်

သူမ၏ကေလးေလးေယာက်အေနြဖင့် တပ်စခန်းအတွငး် ခံစားရမည့်
ခွဲ� ြခားဆက်ဆမ
ံ �များကို စိုးရိမ်ခဲပ
့ ါသည်။ လူလွတ်စစ်သည်များအတွက်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာြခင်းသည်

ပိုမိုလွယ်ကူေသာ်လည်း

လူလွတ်များအတွက်ပင်လ�င်

ထိက
ု သ
ဲ့ ြပုလု
ုိ ့
ပ်ြခင်းသည်

တပ်မေတာ်အတွငး် တွင်

�ှိေနသည့်

သိမဟု
ု ့ တ်
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တပ်မေတာ်အေပါ်သစ�ာဆက်�ိေ
ှ နေသးသည့် ၎င်းတိ၏
ု ့ မိခင်၊ ဖခင်၊
ညီအစ်ကို

သိမဟု
ု ့ တ်

လက်တွဲေဖာ်တို�ှ့ င့်

ဆက်ဆေ
ံ ရးအား

ချိုးဖျက်ြခင်းဟူေသာအဓိပ�ါယ်သက်ေရာက်�င
ို ပ
် ါသည်။
တပ်မေတာ်မှအရာ�ှိများသည်

CDM

၎င်းတိပတ်
ု ့ ဝန်းကျင်�ိှ

စစ်သည်များ၏မိသားစုဝင်များအား
မ�ကာခဏ�ခိမ်းေြခာက်ေလ့�ိေ
ှ သာေ�ကာင့် CDM စစ်သည်များသည်
တပ်မေတာ်မှ၎င်းတိမိ
ု ့ သားစုများအား ေ�ှာက်ယှက်ြခင်းမှကာကွယ်ရန်
မ�ကာခဏဆိသ
ု လိုပင်

၎င်းတိမိ
ု ့ သားစုဝင်များ�ှင့်
(ဆိ�
ု ု ိးစကားတစ်ခုအရ

အဆက်အသွယ်ြဖတ်ရေလ့�ိပ
ှ ါသည်

“သူတမသိ
ို ့ တအ
ဲ့ ရာတစ်ခုက သူတိုကိ
ို ဘ
် းူ ”)။
့ ုနာကျင်ေအာင်မလုပ်�င
မချယ်ရီ�င
ှ ့်

ဆနက
် ့ ျင်ဖက်ြဖစ်သူ

တစ်ဦးြဖစ်သည့်

စစ်သည်ဇနီးသည်ေနာက်

မေ�ွဦး၏အေတွ�အ�ကံုများအရ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များအတွက်
ဇနီးသည်များ၏အခန်းက�သည်
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

ပံပ
့ ိုးေပးရာတွင်

မည်မ�အေရး�ကီးေ�ကာင်း�ှင့်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနဆဲြဖစ်ေသာ

စစ်သည်များ၏ဇနီးများ�ှငခ
့် ျိတ်ဆက်မ�ကိုထန
ိ း် သိမ်းထားြခင်းြဖင့်
လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမများသို ့

ေရာက်သာွ းသည့တ
် ိုငေ
် အာင်

၎င်းတိ၏တာဝန်
ု့
များအား

_ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�သည်

39

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်�ကပါသည်။ 39
102

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားဇနီးများအဖွဲ�ကို

ေအာက်တိုဘာလတွငဖ
် ဲ�စ
ွ ည်းခဲပ
့ ါသည်။
CDM_စစ်သည်များ၏ဇနီးများမှစီမံခနခ
် ့ ွဲ�ပီး

၂၀၂၁ခု�စ
ှ ်
ထိအ
ု ဖွဲအ
� ား

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာရန်

ေဖျာင်းဖျြခင်း�ှင့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်များ၏ ဇနီးများကိုဆက်သယ
ွ ်�ပီး
စည်း�ံုးလ�ံ�ေဆာ်ရာတွငက
် ူညေ
ီ ပးပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ�သည် လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမတွင်
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စစ်တပ်၏အြပင်ဖက်တွငေ
် နထိင
ု ေ
် သာ

မေ�ွဦးသည်

သူမ၏ခင်ပွနး် ေလာင်းအား

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

စစ်တပ်စခန်းများထဲတွင�် ကည့�
် � �ရန်

ပိတ်ပင်ခံထားရသည့်

တပ်မေတာ်၏ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�သတင်းများကို

ပိေပးြခင်
ု့
းြဖင့်

၎င်းအားတပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာေစရန်
သိမ်းသွငး် �ိင
ု ခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။

အြပင်မှေန၍သူမသည်

သူမခင်ပွနး် ေလာင်းအတွက်
ပိုမိုေကာင်းမွနစ
် ွာ

လွတ်ေြမာက်ရန်လမ်းေ�ကာင်းအား

စီစဥ်ေပးထား�ိင
ု ခ
် ဲပ
့ ါသည်။

သူအေနြဖင
့်
့

တပ်မေတာ်မှမထွက်ခွာပါက သူမသည်သအားလက်
ူ့
မထပ်�င
ို ေ
် �ကာင်း
ေြပာခဲြ့ ခင်းသည်လည်း

သူအားတပ်
မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာေစရန်
့

ပိုမိုတွနး် အားေပးခဲပ
့ ါသည်။
စွနလ
် ့ �တ်မ�များမပါဘဲ

ထိသ
ု ြပုလု
ုိ ့
ပ်�င
ို ခ
် ဲြ့ ခင်းမှာ
ြဖစ်�င
ို ခ
် မ
ဲ့ ည်မဟုတ်ပါ_-_သူမအေနြဖင့်

အလုပ်မှထက
ွ ်ခရ
ဲ့ �ပီး

သူမကိုယ်တိုင�
် င
ှ ့်

လက်ထပ်ထားခါစခင်ပွနး် တိ၏လံ
ု့
ုြခံုေရးအတွက်
အဆက်အသွယ်ြဖတ်ထားခဲရ
့ ပါသည်။

သူမ၏
သူမမိသားစု�င
ှ ့်

စစ်သည်များအေနြဖင့်

၎င်းတိတပ်
ု ့ မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာသည့အ
် ခါ
၎င်းတိ၏လစာစု
ု့
ေငွများအပါအဝင်
သိမဟု
ု ့ တ်

၎င်းတိ၏ပိ
ု ့ ုငဆ
် င
ုိ မ
် �အများစု
KNU

အားလံုးကိုထားခဲရ
့ ကာ

မှအုပ်ချုပ်သည့ေ
် နရာများကဲသ
့ ုိ ့

CDM

စစ်သည်များအား

အကာအကွယ်ေပးရန်သေဘာတူထားသည့်
�ှိေသာ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများ၏မိသားစုဝင်များအတွက်

ေထာက်ပံ့ေရးအဖွဲ�အြဖစ်လည်း ေဆာင်ရွက်ပါသည် (Kyed & Ah Lynn, 2021,
စာမျက်�ာှ ၄၅)။ Min Ye Kyaw & Parry, 2022 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။
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လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမသိသွ
ု ့ ားရာ လမ်းတေလ�ာက်တွင် ၎င်းတိုအေနြဖင
့်
့
�ကီးမားေသာ

လံုြခံုေရးဆိင
ု ရ
် ာအ��ရာယ်များ�ှင့်

ေငွေ�ကးကုနက
် ျမ�များကိုရင်ဆင
ုိ �် ကံုေတွ�ရပါသည်။
တပ်မေတာ်မှအရာ�ှိများသည်

ဘက်ေြပာင်းစွနခ
် ့ ွာသူများအား

ပိတ်ပင်တားြမစ်ြခင်း၊ သွားပုပ်ေလလွငစ
့် ွပ်စွဲြခင်း�ှင့် ေြခရာခံလိုက်ကာ
ဖမ်းဆီးြခင်းတိုကိ
့ ု

တက်တက်�က�ကလုပ်ေဆာင်�ကပါသည်။

အာဏာသိမ်း�ပီး

ေနာက်တပ်မေတာ်မှ

ပထမဆံးု စွနခ
် ့ ွာလာသူဗိုလ်�ကီးအြဖစ်လူသမ
ိ ျားသူ၏

ဇနီးြဖစ်ကာ

တပ်မေတာ်စစ်တန်းလျားတွင�် ကီးြပင်းလာခဲသ
ူ စ်ဦးလည်းြဖစ်သည့်
့ တ
မသူဇာလွင၏
်

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင်

ထပ်မေတာ်မှ

သူမအမျိုးသားကလူများကိုသတ်ြဖတ်သည်ဟူေသာ
သတင်းစကားြဖင၎
့် င်းတိုမိ့ သားစု၏ဓာတ်ပံုများအား
ြဖနေ
် ့ ဝမ�ြပုလုပ်ကာ

သူမ�ှင့်

သူမ၏ကေလး�ှစ်ဦးအား

အ��ရာယ်�ကီးမားစွာကျေရာက်ေစခဲေ
့ �ကာင်း
နာကျင်စွာ�ှငး် ြပထားပါသည်။

သူမသည်ကံေကာင်းစွာပင်

ေနာက်ဆးုံ ၌လွတ်ေြမာက်ခ�ဲ့ ပီး

တိုက်ပဲမ
ွ ျားြဖစ်ေနေသာ

နယ်ေြမတစ်ေလ�ာက်သမ
ူ ၏ကေလးများကို ထိနး် ေကျာင်းခဲ့ကာ KNU
ထိနး် ချုပ်နယ်ေြမတွငသ
် မ
ူ ၏
ပါသည်။

သူမရဲ ့

သူမအေနြဖင့်

အမျိုးသား�ှငြ့် ပန်လည်ေပါင်းစည်းခဲ့
စွနလ
် ့ �တ်မ�များသည်�ကီးမားခဲ့ေသာ်လည်း

ေနာင်တရြခင်းမ�ှိပါ။

ေတာ်လှနေ
် ရးလက်နက်ကိုငတ
် ပ်အတွငး် တွင်
သူမ၏သားမှလည်း

သူမအမျိုးသားသည်
ဒဏ်ရာများရခဲ�့ ပီး

၎င်းတိုဆင်
့ းဆင်းရဲရဲေနရသည်မှာ

စစ်တပ်အြပင်တွငေ
် နထိင
ု တ
် ာေ�ကာငလ
့် ားဟု
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ခဏခဏေမးေနေ�ကာင်းလည်း
သူမသည်

ေြပာြပထားပါသည်။

သူမအမျိုးသားအတွက်ဂုဏယ
် ူ�ပီး

သိေသာ်
ု့

ယခုြပည်သလ
ူ ူထ၏
ု

ချစ်ခင်ေလးစားမ�ကို

ခံရေသာေ�ကာင့်

ေပျာ်ရင
� မ
် �ကိုခံစားရေ�ကာင်း

ေြပာြပထားပါသည်။

သူမအေနြဖင့်

လံုြခံုမ�မ�ှိဘေ
ဲ နထိင
ု ခ
် ဲ�့ ပီး

တိုက်ပဲမ
ွ ျားေ�ကာင့်

မ�ကာခဏထွက်ေြပးခဲရ
့ သည့်

ကာလများတွငပ
် င်လ�င်

သူမ�ှင့်

အဆက်အသွယ်�ိေ
ှ နေသးကာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာရန်

တွနး် အားေပးေနခဲေ
့ သာ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆြဲ ဖစ်သည့်

စစ်သည်များ၏ဇနီးများထက်

လံုြခံုမ�ကိုခံစားခဲရ
့ ေ�ကာင်းေဖာ်ြပခဲပ
့ ါသည်။ CDM

စစ်သည်များ�ှင့်

၎င်းတိမိ
ု ့ သားစုဝင်များရင်ဆင
ုိ ေ
် ကျာ်ြဖတ်ရေသာ
တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာြခင်း�ှင့်
စိတ်ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာသာမက

ဆက်စပ်ေနသည့်
လက်ေတွ��ှင့်

�ုပ်ဝတ�ုပစ�ညး် ဆိင
ု ရ
် ာ

အခက်အခဲများ�ှင့် သက်ဆင
ုိ ေ
် သာ ခက်ခဲလှသည့ဆ
် းုံ ြဖတ်ချက်များ�ှင့်
စွနလ
် ့ �တ်မ�များသည်

ြငင်းဆန်�င
ို ဖ
် ွယ်မ�ှိသလို

အ�မဲတမ်းေကျာ်လ�ား�ိင
ု သ
် ည်ေတာ့ မဟုတ်ေပ။
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာချင်ေသာ

စစ်သည်များစွာအတွက်

၎င်းတိရင်
ု ့ ဆုင
ိ ရ
် မည့် အ��ရာယ်များမှာ အလွနတ
် ရာ�ကီးမားေနပါသည်။
ချင်းြပည်နယ်မှ တပ်�ကပ်တစ်ဦးဆိခ
ု သ
ဲ့ ည့အ
် တိုငး် တပ်မေတာ်သည်
စစ်သည်များ
များြပား�ကီးမားေသာ

တပ်စခန်းများမှထက
ွ ်ခွာရန်အတွက်
တားြမစ်ချက်များအား

မိသားစု၏လံုြခံုေရးအေပါ်

ထုတ်ြပန်ထားသလို

ကျေရာက်လာ�ိင
ု ေ
် သာ

အ��ရာယ်သည်

အေရး�ကီးပါသည် “သူတိုေတွ
CDM မလုပ်ရဲ�ကဘူး (ဘာလိလဲ
ု ့ ဆေ
ုိ တာ့
့
သူတေ�ကာက်
ို ့
တာက)

သူတရဲ
ို ့ မိ့ သားစုေတွထန
ိ း် သိမ်းခံရ…
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�ိုက်�က
ှ ်ခံရ၊ �ှပ
ိ ်စက်ခံရ သိမဟု
ု ့ တ် အသတ်ခံရ�ိင
ု လ
် ပါ။
ို ့
အဲဒ
့ ါက
(တပ်မေတာ်ရဲ) ့

က�န်ေတာ်တိုအေပါ်ထိ
နး် ချုပ်တန
ဲ့ ည်းလမ်းပါပဲ”
့

ဟု၎င်းမှေြပာခဲပ
့ ါသည်။ ၎င်းမှပင် ဆက်လက်�ပီး စစ်သည်အများစုမှာ
မည်သမည်
ုိ ့ ပံုထက
ွ ်ခွာ�ပီး

မည်သည့ေ
် နရာသို ့

သွားရမည်ကိုမသိ�ကေ�ကာင်း �ှငး် ြပပါသည်။ လွတ်လမ်းအေနြဖင့်
၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်၎င်းတိုအဆံ
းု စီရင်ခေ
ဲ့ သာ
့
၎င်းမှသေ
ိ �ကာင်းလည်း
“စစ်အာဏာ�ှငစ
် နစ်ကို
လိုအပ်�ပီး…

စစ်သည်သးုံ ဦးအား
CDM

ဆိပ
ု ါသည်။
ဆနက
် ့ ျင်ရန်

ထိစ
ု ိတ်ဆ���ိပ
ှ ါက

ြပုလုပ်ရန်

ထက်သန်ေသာစိတ်ဆ���ိဖ
ှ ို ့
မည်သည့အ
် ေြခအေနကိုမဆို

ရင်ဆင
ုိ �
် င
ို ပ
် ါလိမ့်မယ်”

ဟု၎င်းမှ�ှငး် ြပပါသည်။ 40
103

စစ်တပ်ထ�
ဲ ိှ၎င်းတိ၏ဘဝတွ
ု့
င်

မေပျာ်ရင
� ေ
် သာသူများအတွက်ပင်

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာစိုးရိမ်မ�များ�ှင့်

တပ်တွငး် ဖိ�ပ
ိှ ်မ�များသည်

၎င်းတိအားတပ်
ု့
မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာေစရန်

လံုေလာက်ေသာ

တွနး် အားကိုေပး�ိင
ု ခ
် ျင်မှေပး�ိင
ု ပ
် ါလိမ့်မည်။

၎င်းတိုအေနြဖင
့်
့

အေထာက်အပံ့၊ အားေပးမ� �ှင့် အလားအလာ�ှိေသာ ပစ�ုပ�န�
် င
ှ ့်
အနာဂတ်တွငရ
် လာ�ိင
ု ေ
် သာ ဆုလာဘ်များ လိုအပ်ပါသည်။
CDM စစ်သည်အဖွဲ�များသည် ထိက
ု ဲသ
့ ေသာ
ုိ ့
လိုအပ်ချက်များကို
ြဖည့ဆ
် ည်းေပးရန်�ကိုးစားရာတွင်
စစ်သည်များအ�ကားတွင�
် ိေ
ှ သာ
လက်ေတွ�ဆင
ုိ ရ
် ာ
ဆွေ
ဲ ဆာင်မ��ိှေနပါသည်။

အထင်�ကီးစရာေကာင်းလှစွာပင်
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ�ှင့်

စိုးရိမ်ေ�ကာငက
့် ျမ�များအားလံုးအတွက်
ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုယ်ေတွ� ြဖစ်ရပ်များမှသက်ေသြပထားသကဲသ
့ ုိ ့
40

Chinland Defense Force, 2021.

ထိအ
ု ဖွဲ�များသည်
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စစ်သည်များအား

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာေစရန်

ကူညေ
ီ ပးြခင်းများေဆာင်ရွက်ေနသလို

ထွက်ခွာ�ိင
ု မ
် ည့်

လမ်းေ�ကာင်းများ�ှာေပးကာ

တစ်ဖက်တွငလ
် ည်း

�ုပ်ဝတ�ုပစ�ညး် များ�ှင့်
ပံ့ပိုးမ�များေဆာင်ရွက်ေပး�ပီး
ပိုမိုလံုြခံုေသာ

သယ်ယူပိေဆာင်
ု့
ေရးဆိုငရ
် ာ
ေနာက်ပိုငး် ထိစ
ု စ်သည်များအေနြဖင့်

ေနရာများသိေ
ု ရာက်�ိေ
ှ သာအခါ

ပညာေရး�ှင့်

ကျန်းမာေရးအေထာက်အပံ့များပံ့ပိုးြခင်းကိုပါ
တက်�ကစွာေဆာင်ရွက်ေပးေနပါသည်။ 41အေရး�ကီးစွာပင်
104

စည်းလံုးညီည�တ်မ�ေပးေသာ

၎င်းတိသည်
ု့
အဖွဲ�အစည်းများကိုလည်းဖွဲ�စည်းထား�ပီး
တပ်မေတာ်မှလွတ်ေြမာက်လာေသာ

စစ်သည်များအား

အေထာက်အထားအသစ်များဖန်တီးေပးြခင်း�ှင့်
ေတာ်လှနေ
် ရးတွငပ
် ါဝင်သတ
ူ စ်ဦးအြဖစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားေသာ
ေနရာတစ်ခုတွင်

ပါဝင်�င
ို သ
် ည့်

အလားအလာတစ်ရပ်ကိုလည်း

ကမ်းလှမ်းြခင်းမျိုး�ှိပါသည်။

_CDM စစ်သည်များအတွကအ
် ေထာက်အပံမ
် ိုငး် မှေ�ကာ်ြငာမ�များမှ
့ ျားအား အွနလ

41

တဆင့်

ရ�ှိေသာ

ြပည်သစစ်
ူ ့ သား

တသီးပုဂ�လလ�ဒါန်းမ�များမှ
ဝက်ဘဆ
် ဒ
ုိ ေ
် ပါ်တွင်

ေအာက်ပါသတင်းစကားြဖင့်

ေထာက်ပံ့ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

ေတာင်းဆိမ
ု �တစ်ရပ်အား

တွဲဖက်ေဖာ်ြပထားပါသည်_-

“တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များကိုေထာက်ပံ့ပါ။ အသက်များကိုကယ်တင်ပါ။
စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းလ�ပ်�ှားမ�သည်

ေ�ွဦးေတာ်လှနေ
် ရးအား

ေသွးေြမကျမ�အနည်းဆံးု ြဖင့် အ�ိင
ု ရ
် ေစရန် အာမခံေပးမည့် အ�ကမ်းမဖက်ေသာ
နည်းဗျူဟာတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်” (ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�၊ ၂၀၂၁)။
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ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရာတွင်
ပိစ်
ု ့ များတင်ြခင်း�ှင့်

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာဝက်ဘဆ
် ဒ
ုိ မ
် ျားတွင်

Zoom

Facebook

သိမဟု
ု ့ တ်

ဘက်ေြပာင်းစွနခ
် ့ ွာလာသူများအေနြဖင့်

ေပါ်တွင်

တပ်မေတာ်ကို

စွန ် ခွ့ ာလာြခင်းမှရ�ှိလာေသာ

ကိုယ်ပိုငဆ
် ုလာဘ်များအေ�ကာင်း

၎င်းတိ၏အြမင်
ု့
များကို

မ�ေဝ�ကြခင်းစသည်တိုပါဝင်
သည့်
့

_

အမျိုးမျိုးေသာ
သည်။

အွနလ
် ိုငး် လ�ပ်�ှားမ�များမှတဆငေ
့် ဆာင်ရွက်ေလ့�ိပ
ှ ါ

တပ်မေတာ်အတွငး်

စစ်သည်များအား

လူအခွ
့် ေရးချိုးေဖာက်မ�များ၊
့ ငအ

တပ်တွငး် ဖိ�ပ
ိှ ်မ�၊

ဖယ်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကေရစီ�င
ှ ့်

အသွငက
် ူးေြပာင်းကာလအတွငး် တရားမ�တမ�
ဘက်ေြပာင်းလာသူများအေနြဖင့်
ထည့ဝ
် င်အသံးု ြပု�ိင
ု မ
် ည့်
ေတာ်လှနေ
် ရးထဲတွင်

၎င်းတိ၏က�မ်
ု့
းကျင်မ�များကို

အခွငအ
့် ေရးများ

ဖန်းတီးေပး�ိင
ု က
် ာ

ေနရာတစ်ခုဖန်တီးေပး�ိင
ု မ
် ည့်

အေ�ကာင်းအရာများကို

ေြပာဆိေ
ု ဆွးေ�ွး�ကသည့်

အပတ်စဥ်

CDM_စစ်သည်အဖွဲ�အစည်းများသည်

ေဆွးေ�ွးပွဲများကိုလည်း
အမျိုးမျိုးေသာ

အစ�ှိေသာ

ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားေသာလ�ပ်�ှားသူများ�ှင့်

ပူးတွဲေဆာင်ရွက်ေလ့�ိက
ှ ာ တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် အြခားသူများအား
CDM လုပ်လာေစရန် တိုက်တွနး် အားေပး�ကပါသည်။
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာေသာစစ်သည်များအား
ေထာက်ပံ့ရန်

၎င်းတို၏အားထု
တ်မ�ကိုြမ�ငတ
့် င်ရန်�င
ှ ့်
့

၎င်းတိအဖွ
ု ့ ဲ�အစည်း�ှင့် ပိုမိုပူးေပါင်းလာ�ကဖို ့ တိုက်တွနး် အားေပးရန်
CDM_စစ်သည်များသည်

NUG_အားအဆက်ြပတ်စည်း�ံုးလျက်�ိပ
ှ ါ

သည်။ ၎င်းတိသည်
ု့
တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများ၏
ဘက်ေြပာင်းလာသူများကို

�ကိုဆိလ
ု ိုမ�အေပါ်တွငလ
် ည်း
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မှီခို�ကပါသည်။ KNU တပ်မဟာ ၅ သည် CDM စစ်သည်များကို
�ကိုဆိခ
ု သ
ဲ့ ည့ပ
် ထမဆံးု ေသာ

အဖွဲ�အစည်းြဖစ်�ပီး

တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလာေသာ

၎င်းတိသည်
ု့

စစ်သည်များအား

ဂ�ုဏာထားဆက်ဆမ
ံ ည်ြဖစ်ကာ ၎င်းတိကိ
ု ့ ု CDM ေတာ်လှနေ
် ရး၏
တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အြဖစ်�ကိုဆိမ
ု ည်ြဖစ်ေ�ကာင်း
အွနလ
် ိုငး် ေပါ်တွငေ
် �ကညာခဲပ
့ ါသည်။
စစ်သည်များအား

CDM

၎င်းတိုသည်
့

လံုြခံုေရး�ှငအ
့် သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

ေထာက်ပံ့မ�များ

KNU_သည်

ပံ့ပိုးေပးခဲပ
့ ါသည်။ 42
105

ထိင
ု း် ြမန်မာနယ်စပ်တစ်ေလ�ာက်တွင်
အများစုကို

စွန_် ခွ
့ ာဘက်ေြပာင်းလာသူ

လက်ခံေပးထားသည်ဟုဆ�ုိ ကေသာ်လည်း

ကချင်လွတ်လပ်ေရးအဖွဲ�ချုပ်

�ှင့်

အြခားေသာပိုမိုေသးငယ်သည့်

တိုငး် ရင်းသားလက်နက်ကိုငအ
် ဖွဲ�အစည်းများြဖစ်သည့်
ချင်းကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲ�ွ

(CDF)

ကဲသ
့ အဖွ
ုိ ့ ဲ�များသည်လည်း

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူမျာအား ကူညခ
ီ �ဲ့ ကပါသည်။ 43 မသူဇာလွင၏
်
106

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းတွငေ
် တွ�ရသည့အ
် တိုငး်

အချို �ေသာ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများအေနြဖင့်
_ဖဒိမ
ု န်းမန်း၊

42

၂၀၂၁။

KNU

တွင်

၎င်းတိကိ
ု ့ ုယ်ပိုငမ
် ူဝါဒတစ်ရပ်�ိှ�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း

ဘက်ေြပာင်းစွနခ
် ့ ွာလာသူများအတွက်
KNU

၏�ိင
ု င
် ြံ ခားေရး

ေြပာေရးဆိခ
ု ွင�
့် ိသ
ှ ူ ဖဒိေ
ု စာတာနီးမှ ၂၀၂၂ ခု�စ
ှ ် ဇူလိုငလ
် ၁၇ ရက်တင
ွ �
် ှငး် ြပခဲပ
့ ါသည်
- KNU သည် ဘက်ေြပာင်းလာသူများအား ဂ�ုဏာထားဆက်ဆမ
ံ ည်ြဖစ်ေသာ်လည်း
ြပစ်မ�ကျူးလွနခ
် ဲသ
ူ ျားအား တရားစွဲဆ�
ုိ င
ို ရ
် န်လည်း ေသချာေစရန်ေဆာင်ရွက်သာွ း
့ မ
ပါမည် (ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂b)။
_ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုငတ
် က်�ကလ�ပ်�ှားသူ၊_ပုဂ�ိုလ်ေရးအရကိုယတ
် ိုငက
် ိုယ်ကျ

43

ဆက်သယ
ွ ်ဆက်ဆမ
ံ �၊ ေမလ ၂၃ ရက် ၂၀၂၂။
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တပ်မေတာ်ကိုြပန်လည်တိုက်ခိုက်ရာတွင်
ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်၊

ကရင်အမျိုးသားလွတ်
ေကာ်ဘရာစစ်ေ�ကာင်းတို�ှ့ င့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေနေ�ကာင်းေတွ�ရပါသည်။
၂၀၂၁

ခု�စ
ှ ်

NUG

�သဂုတ်လတွင်

သည်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းအား၎င်း၏
တပ်မေတာ်ကို�ဖိုချရန်နည်းဗျူဟာ၏
ေထာက်ပံ့ရန်

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အြဖစ်
NUG

ကတိကဝတ်ြပုခဲပ
့ ါသည်။

သည်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆြဲ ဖစ်ေသာ
စစ်သည်များ၏လက်�ိ�
ှ ိေ
ှ နေသာလံုြခံုေရးဆိင
ု ရ
် ာစိုးရိမ်မ�များ�ှင့်
ေရ�ှညအ
် နာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်မ�များကို
အနာဂတ်ဖယ်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကေရစီစနစ်အတွငး်
အခန်းက�တစ်ခုေပးအပ်မည်ြဖစ်ေ�ကာင်းအာမခံြခင်းြဖငေ
့် ြဖ�ှငး်
ေပးရန်

ကတိြပုထားသည့်

၎င်းတိ၏ယာယီ
ု့
သမ�တမှလက်မှတ်ထးို ထားသည့်
“ြပည်သကာကွ
ူ့
ယ်ေရးတပ်ဖဲွ�များ�ှင့်
ချမှတ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

မူဝါဒတစ်ရပ်ကို

ရဲတပ်ဖဲ�မ
ွ ျားအတွက်”

၎င်းမူဝါဒထဲတွင်

ရာထူးများအားဆက်လက်ထား�ှိေပးြခင်း၊
ေနရာထိင
ု ခ
် င်း�ှင၊့်
ေထာက်ပံ့ေပးမည့အ
် စီအစဥ်များ၊

ပင်စင်များ�ှင့်
အစားအေသာက်၊

မိသားစုလံုြခံုေရးအတွက်
ဘက်ေြပာင်းလာသူများအေနြဖင့်

PDF များ၏တိုက်ခိုက်မ�ကို ခံရမည်မဟုတ်ေ�ကာင်း အာမခံေပးမ��င
ှ ့်
(အနာဂတ်)

ဖယ်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတပ်မေတာ်�င
ှ ့်

ရဲတပ်ဖဲ�ထ
ွ သ
ဲ ုိ ့
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ေပါင်းစည်းေပးြခင်းတိုပါဝင်
ပါသည်။ 44
့
107

ထိမ
ု ူဝါဒေ�ကညာ�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�သည်

CDM_စစ်သည်များအတွက်

စစ်ေဆးမ�စနစ်ေပါ်အေြခခံကာ

CDM

မှတ်ပံုတင်ကတ်ထတ
ု ်ေပးြခင်းတိုအတွ
က်
့
NUG_၏ကာကွယ်ေရးဝန်�ကီးဌာန�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲပ
့ ါသည်။
၂၀၂၂_ခု�စ
ှ ်_ဧ�ပီလ_၇_ရက်ေနတွ
့ င်
ပစ�ညး် များကိုဖျက်ဆးီ ေသာ
ယာဥ်များ�ှငတ
့် ကွ

NUG_မှ

သိမဟု
ု ့ တ်

စစ်ဖက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

စစ်ဖက်ဆင
ုိ ရ
် ာပစ�ညး် များ၊

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွငအ
် ဖွဲ�ကိုလာေရာက်ပူးေပါင်းေသာ

စစ်သည်များအတွက်

အချက်ကိုးချက်ပါေသာ

ဆုေပးမ�စနစ်ကိုေ�ကညာခဲ့ပါသည်။

ဆုများတွင်

တငက
့် ားတစ်စီးကိုဖျက်ဆးီ ြခင်းအတွက်ဆေ
ု �ကးေငွ
၁၀၀,၀၀၀_မှ_ေလယာဥ်တစ်စီးကို

အေမရိကန်ေဒါ်လာ

_ြပည်သရင်
ူ ့ ခွင၊် _၂၀၂၁b။

44

NUG

ကဲသ
့ ေသာ
ုိ ့

အတိက
ု ်အခံလ�ပ်�ှားမ�များ၏

ထိက
ု ဲသ
့ ေသာေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ချက်များသည်

စစ်သည်များအား

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရန်တွနး် အားေပးရာတွင်
အေရးပါေသာအခန်းက�တွင�
် ိှေ�ကာင်း

စစ်တပ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များအေပါ်

��င
ိ း် ယှဥ်သေ
ု တသနများမှေဖာ်ြပထားပါသည်။
အကယ်၍အတိက
ု ်အခံဖက်မှ
အတိုက်အခံတ၏
ို ့

၎င်းအချင်းအရာသည်

စစ်မ�ထမ်းများ၏ယံု�ကည်မ�ကိုရယူ�င
ို �် ပီး

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ေရး

စီမံကိနး် များတွငယ
် ံု�ကည်ေစရန်

သိမဟု
ု ့ တ် ၎င်းတို၏လူ
မ�ေရးဖွဲစ
� ည်းမ�ပံုစံအား ယံု�ကည်ေစရန် လုပ်ေဆာင်�င
ို ပ
် ါက
့
ပိုမိုြဖစ်�င
ို ပ
် ါသည်။

စစ်အာဏာ�ှငေ
် နာက်ပိင
ု း်

စိတ်ချရသည့ေ
် ပါင်းစည်းေပး�ိင
ု မ
် �အေပါ်

အနာဂတ်စနစ်သစ်များအတွငး်
ယံု�ကည်လာေစြခင်းသည်လည်း

သိသာေသာ သက်ေရာက်မ��ိှပါသည်။ Anisin, 2020, စာမျက်�ာှ ၁၃၈-၁၄၂ �ှင့်
Morency-Laflamme, 2018 တွင�
် � �ပါ။
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ဖျက်ဆးီ ြခင်းအတွက်ဆေ
ု �ကးေငွ
အထိအစားစားပါဝင်ပါသည်။ 45
108

အေမရိကန်ေဒါ်လာ

၅၀၀,၀၀၀

ဤစာကိုေရးေနသည့် ၂၀၂၂

ခု�စ
ှ ်

�သဂုတ်လ အထိ မည်သမ
ူ ှထက
ုိ သ
ဲ့ �ကီ
ုိ ့ းမားလှသည့် ပစ�ညး် များြဖင့်
တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလာခဲသ
့ ည်ကို
ထိဆ
ု ေ
ု ပးစနစ်သည်

မေတွ� �ှိရေသးေသာ်လည်း

တပ်မေတာ်မှ

ရာထူးေနရာများ�ှင့်

အကျိုးခံစားခွငမ
့် ျားဆံးု �� ံးမည်ကိုစိုးရိမ်ေသာ
လက်ေတွ�ဆန်ေသာစိုးရိမ်မ�များ�ှိသည့်
စစ်သည်များကိုဆေ
ွဲ ဆာင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
တိအေနြဖင
ု့
့်

လက်နက်၊

KNU

လက်ပစ်ဗံုး�ှင့်

�ှင့်

CDF

ကျည်ဆန်များြဖင့်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာလာေသာ ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်ေသာစစ်သည်များအား
ဆုချီးြမ�ငြ့် ခင်းြဖင့်

ယခင်ကေအာင်ြမင်မ�တစ်ချို �

ရ�ှိခဖ
ဲ့ ူးပါသည်။ 46
109

ထိက
ု သ
ဲ့ _ုိ ြဖစ်
့ ရပ်များြဖစ်ပါက
စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာေသာစစ်သည်များ�ှင့်
၎င်းတိယူ
ု ့ ေဆာင်လာေသာ

စစ်ဖက်သးုံ ပစ�ညး် များ၏ပံုများအား

ချီးကျူးဂုဏြ် ပုေသာ

သတင်းစကားများြဖငတ
့် ွဲဖက်ကာ

“Myanmar’s Shadow Govt”, 2022.
_၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် �သဂုတ်လတွင် CDF

45
46

မှ

ေမာ်ေတာ်ယဥ်များ

သိမဟု
ု ့ တ်

လက်နက်ငယ်များ�ှင့် ကျည်များြဖင့် စွနခ
် ့ ာွ လာပါက ြမန်မာေငွကျပ် သိနး် ငါးဆယ်
(ထိအ
ု ချိနက
်
အေမရိကန်ေဒါ်လာ

၂,၇၂၅)

�ှင့် လက်နက်�ကီး�ှငစ
့် ွနခ
် ့ ွာလာပါက

ြမန်မာေငွကျပ်

သိနး် တစ်ရာချီးြမ�ငမ
့် ည်ြဖစ်ေ�ကာင်း

ေအာက်တိုဘာလ

၁_ရက်ေနတွ
့ င်

စစ်သည်သးုံ ဦးသည်

ေ�ကညာခဲပ
့ ါသည်။
လက်နက်များြဖင့်

၎င်းတိ�ှ
ု ့ ငလ
့် ာေရာက်ပူးေပါင်းခဲက
ု့
က် ဆုေငွများကိုလည်းချီးြမ�င�့် ပီးြဖစ်
့ ာ ၎င်းတိအတွ
ေ�ကာင်း CDF မှေြပာ�ကားခဲပ
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၁b)။
့ ါသည် (ြပည်သပန်
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CDM_စစ်သည်အဖွဲ�များတွင်

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာပလက်ေဖာင်းများေပါ် �ှိ
မ�ေဝ�ကေလ့�ိပ
ှ ါသည်။ 47
110

CDM စစ်သားအဖွဲ�ဝင်များသည် New York Times မှသည် Nikkei
�ှင့်

Al_Jazeera

အထိ

�ိင
ု င
် တ
ံ ကာမီဒယ
ီ ာ�ှင့်

ထိေတွ� ခွငမ
့် ျားစွာကိုလည်းရ�ှိခသ
ဲ့ ည့အ
် ြပင်
အများသံးု ချန်နယ်များမှတဆင့်

ပိုမိုလူသန
ိ ည်းေသာ

လည်းစည်း�ံုးေရးဆင်းလာကာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�များ၏အေရး�ကီးပံုအေပါ် လူထ၏
ု
အာ�ံုစိုက်မ�ကို

ယူေဆာင်လာခဲပ
့ ါသည်။

NUG_မှကူညေ
ီ ပးမ�များလည်းရ�ှိခ�ဲ့ ပီး

၎င်းထဲတွင်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများအား
အြခား�ိင
ု င
် မ
ံ ျားကို
�သစေတးလျ�ိင
ု င
် သ
ံ ည်

ခိုလ�ံခွငေ
့် ပးရန်

စည်း�ံုးြခင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။
၂၀၂၂

ခု�စ
ှ ်

ဇန်နဝါရီလကတည်းက

ဖွငဟ
့် ေ�ကညာထားြခင်းမ�ှိေသာ

အေရအတွက်�ိှ

ဘက်ေြပာင်းလာသူများအား

ကာကွယ်ေရး

ဗီဇာများထုတ်ေပးခဲေ
့ �ကာင်းသိရပါသည်။ 48 CDM စစ်သည်အဖွဲ�များမှ
111

ဦးေဆာင်အဖွဲ�ဝင်များ၏အဆိအ
ု ရ

၎င်းတိုအဖွ
့ ဲ�များ၏

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာစာမျက်�ာှ များေပါ်တွငမ
် �ေဝထားေသာ

47

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွင၊် ၂၀၂၁a။

48

Barret, 2022. အေမရိကန်-ဗမာ လံုြခံုေရးက�မ်းကျင်သူ ေဒါက်တာမီမဝ
ီ င်းဘတ်မှ

တတိယ�ိင
ု င
် မ
ံ က်လံုးသည်

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းမ�ဆင
ုိ ရ
် ာ

နည်းဗျူဟာအတွက်အေရး�ကီးေ�ကာင်းဆိထ
ု ားကာ

အေမရိကန်�င
ို င
် က
ံ ဲသ
့ ုိ ့

အြခားေသာ�ိင
ု င
် မ
ံ ျားကိုလည်း CDM စစ်သည်များအား ခိုလ�ံခင
ွ မ
့် ျားကမ်းလှမ်းမ�ြပုရန်
တိုက်တွနး် ထားပါသည် (“US Expert says”, 2022)။
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�သစေတးလျ�ိင
ု င
် တ
ံ ွင်

ခိုလ�ံခွငေ
့် ပးမ�သတင်းသည်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်ေပါင်းရာ�ှငခ
့် ျီအား
၎င်းတိထံ
ု ့ ရက်အနည်းငယ်အတွငး် ဆက်သယ
ွ ်လာေစရန် ဆွေ
ဲ ဆာင်�င
ို ခ
် ဲ့
ပါသည်။

ထိသ
ု မ
ူ ျားထဲတွင်

ပံုမှနအ
် ားြဖင၎
့် င်းတို ့

ထံဆက်သယ
ွ ်ေလ့မ�ှိေသာ ရာထူး�ကီးသူများပါပါဝင်ပါသည်။ 49
112

ေ�ှ �တန်းတွင�
် ိေ
ှ နေသာစစ်သည်များ�ှင့်
တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာရန်မည်ကသ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ
သိမဟု
ု ့ တ် �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာလ�ံ�ေဆာ်မ�မှ မ�ှိေသာသူများအား NUG မှ
စည်း�ံုးရာတွင် �ုပ်ဝတ�ုပစ�ညး် များ၊ ဆုေ�ကးများ၊ ခိုလ�ံခွငမ
့် ျား�ှင့်
အနာဂတ်ရာထူးေနရာများအတွက်ကတိကဝတ်များ

ေပးြခင်းသည်

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းနည်းဗျူဟာကိုြမ�ငတ
့် င်ေပး�ိင
ု ခ
် ဲသ
့ လို
ထိေ
ု ပးအပ်ကမ်းလှမ်းချက်များအားလံုးကို

အဖွဲ�အစည်း၏တရားဝင်ပံုစံြဖငေ
့် ပးအပ်�င
ို ခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း
ထိသ
ု �ကိ
ုိ ့ ုပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည်

လက်�ိအ
ှ ချိနအ
် ထိ

တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလာေသာ

စစ်သည်အေရအတွက်

သိသသ
ိ ာသာတိုးြမငလ
့် ာေစရန်
၎င်းတိချည်
ု့
းသီးသန ် ြဖင
့် ဆာင်ရွက်�င
ို ြ် ခင်း
့ ေ

မ�ှိေသးေ�ကာင်း

_

ြပသေနခဲပ
့ ါသည်။

ထိ�ု ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည်

အကနအ
် ့ သတ်ြဖငသ
့် ာ�ှိေသာအရင်းြမစ်များေ�ကာင့်
စိနေ
် ခါ်မ�ခံေနရသလို

မလံုြခံုမ��င
ှ ့်

ေ�ှာငေ
့် �ှးဒုက�ေရာက်ေနရပါသည်။

မေသချာမေရရာမ�တိုေ�ကာင
့်
့
အေရး�ကီးသည်မှာ

၎င်း�ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည် အချို �ေသာ စစ်မ�ထမ်းများအား
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တပ်မေတာ်အေပါ်သစ�ာ�ှိေစရန်

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်အေပါ်အလွနက
် ပ်တွယ်ေနေသာေ�ကာင့်
မ�ှိေစရန်ေဆာင်ရွက်ထားသည့်
၎င်းတိ၏��
ု ့ � ြမင်သတ်မှတ်ပံုထတ
ဲ ွင်

ထွက်ခွာလိုစိတ်

တပ်မေတာ်စနစ်အတွငး် �ှင့်
နက်��ိငး် စွာြမ�ုပ်�ထ
ံှ ားေသာ

စွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းအတွက်

ြဖနက
် ့ ျက်ထားသည့်

ဖွဲ�စည်းပံုဆင
ုိ ရ
် ာအတားအဆီးများ၏
ေ�ှာငေ
့် �ှးေစြခင်းကိုလည်းခံေနရပါသည်။
ထိသ
ု မ
ူ ျားသည်

က��်ပ
ု ်တအေနြဖင
ို ့
့်

မည်သမ
ူ ျားြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့်

၎င်းတိသည်
ု့

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုေတွးေခါ် �ကေ�ကာင်း အေရး�ကီးေသာ သဲလွနစ
် များကို
ဤအထူးထုတ်စာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများထဲတွင် ေတွ�ရမည်ြဖစ်�ပီး Michael Charney
၏ ထည့ဝ
် င်ေရးသားထားမ�ထတ
ဲ င
ွ လ
် ည်း တပ်မေတာ်အေပါ်သစ�ာ�ှိမ�
�ှင့် တပ်မေတာ်မှ၎င်းတိုကိ
အဖွဲ�အစည်းအတွငး်
့ ုယ်၎င်းတို ့ လူေဘာင်
့
တွငမ
် ည်သမည်
ုိ ့ ပံု�� � ြမင်သတ်မှတ်ပံုတို ့

ြဖစ်တည်လာသည့်

သမိုငး် ေ�ကာင်းဆိင
ု ရ
် ာေနာက်ခံများအေ�ကာင်းက��်ပ
ု ်တိုေလ့
ု ပ
် ါ
့ လာ�ိင
သည်။

ဖွဲ�စည်းပံုဆင
ုိ ရ
် ာအတားအဆီးများ�ှင ့် သတ်မှတ�
် � � ြမင်ပံုများ
၂၀၂၂

ခု�စ
ှ ်

ဇူလိုငလ
် တွငက
် ျင်းပခဲေ
့ သာ

ြပည်သစစ်
ူ ့ သား/

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုငစ
် ကားဝိုငး် တွင် CDM စစ်သည်တစ်ဦးြဖစ်သူ Captain
Clock

အား

မည်သည့စ
် စ်သည်များ

ဆက်လက်�ိှေနရန်ေရွ းချယ်�က�ပီး

သည်

တပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွင်
အဘယ်ေ�ကာင့်

ထိသ
ု ေရွ
ုိ ့ းချယ်�ကေ�ကာင်း ေမးြမန်းခဲပ
့ ါသည်။ Captain Clock မှ
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၎င်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ စစ်မ�ထမ်းများထဲမှ ၃၀ ရာခိုင�
် န
� း် ေသာ
သူတသည်
ို ့
၎င်းတိလံ
ု ့ ုြခံုေရး�ှင့် ၎င်းတိုမိ့ သားစု၏လံုြခံုေရးအတွက်
စိုးရိမ်ေသာေ�ကာင့် ဆက်လက်ေနေန�ကြခင်းြဖစ်�ပီး ကျန်ေသာ ၇၀
ရာခိုင�
် န
� း် မှာ

�သဇာအာဏာ�ှငရ
့် ပိုငခ
် ွငမ
့် ျားကိုတပ်မက်ေသာေ�ကာင့်

သိမဟု
ု ့ တ် ၎င်းတိုအား
တပ်မေတာ်မှ ဦေ�ှာက်ကျင်း (brainwash)
့
ထား�ပီး ပညာမတတ်�ကေသာေ�ကာင့် ၎င်းတိအေနြဖင
ု့
လ
့် ွတ်လပ်�ပီး
ေဝဖန်ပိုငး် ြခား�ိင
ု ေ
် သာေတွးေခါ်မ�မျိုးေဆာင်ရွက်�င
ို ြ် ခင်းမ�ှိဘဲ
တပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွင်

ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန�ကသည်ဟု
ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

ယံု�ကည်ေ�ကာင်းဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည်။ 50
113

ကိနး် ဂဏန်းဆိင
ု ရ
် ာခနမ
် ့ ှနး် ချက်များသည်
ြဖစ်ေသာ်လည်း

Captain_Clock

�ှငး် လင်းသည့အ
် ချက်တစ်ခုမှာ
နည်းဗျူဟာအတွက်

ြပုလုပ်ခဲေ
့ သာ

တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်း

အမျိုးမျိုးေသာ

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုေကျာ်လ�ားရမည်ကို

အတားအဆီးများအား
နားလည်ရန်အတွက်

အေရး�ကီးသည်ဆသ
ုိ ည့အ
် ချက်ြဖစ်ပါသည်။
ပထမတစ်စုသည်

လက်တန်းေြပာထားြခင်း

၎င်းအုပ်စု�စ
ှ ်စုထမ
ဲ ှ

လံုြခံုေသာလွတ်ေြမာက်�င
ို မ
် ည့လ
် မ်းေ�ကာင်း

sများ�ှင့် �ုပ်ဝတ�ုဆိင
ု ရ
် ာ အေထာက်အပံ့များေပး�ိင
ု ပ
် ါက ၎င်းတိုကိ
့ ု
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရန်

တိုက်တွနး် အားေပး�ိင
ု မ
် ည်ြဖစ်

ေသာ်လည်း ဒုတိယတစ်ဖဲ�ွအတွက်မှာမူ စီးပွားေရးဆိင
ု ရ
် ာမက်လံုးများ၊
အေတွးအေခါ်များ�ှင့် စိတ်ေနသေဘာထားတိ�ှ
ု ့ င့် ချိတ်ဆက်ထားေသာ
ပိုမိုနက်��ိငး် သည့် ဖွဲ�စည်းပံုဆင
ုိ ရ
် ာ အတားအဆီးများကို ေြဖ�ှငး် ေပးရန်
လိုအပ်ပါသည်။
50

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂b။

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

ကိုေရခဲ၏
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ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွင် ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ေ
့် သာ စစ်သည်များမှာ
တပ်မေတာ်မှအေမှာင်ချထားြခင်းကို

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုခံေနရေ�ကာင်း၊

တပ်မေတာ်ဝါဒြဖနမ
် ့ �၏

သားေကာင်များြဖစ်ကာ

သတင်းအချက်အလက်များလည်း

ကနသ
် ့ တ်ထားခံရေ�ကာင်းေြပာြပ

ခဲ�့ ပီး ကိုထက်�င
ို ေ
် အာင်မှလည်း “ြပည်သလ
ူ ူထသ
ု ည်ရန်သြူ ဖစ်သည်”
�ှင့် “တပ်မေတာ်သည် တိုငး် ြပည်၏ ကာကွယ်သြူ ဖစ်သည်” အစ�ှိသည့်
မမှနက
် န်ေသာ

သတင်းအချက်အလက်များ

ထပ်ေလာင်းေြပာ�ကားခဲ့ပါသည်။
တပ်မေတာ်အေပါ်၎င်းတိုမှ့
ေနရြခင်း

ဖန်တီးေ�ကာင်း
အချို �သမ
ူ ျားသည်

ေကျးဇူးေ�ကးတင်ေနသည်ဟုခံစား

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်ြပင်ပတွင်

၎င်းတိအတွ
ု့
က်�ှငသ
် န်ရန်ဘဝမ�ှိဟု

ခံစားေန�ကရပါသည်။

တပ်မေတာ်အရာ�ှိများအေနြဖင့်

တပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွင်

ဆက်လက်�ိှေန�ကသည်မှာ

စီးပွားေရးအကျိုးခံစားခွငမ
့် ျား၊

တပ်မေတာ်၏တရားမဝင်စီးပွားေရးအမျိုးမျိုးကို

လုပ်ကိုင�
် င
ို စ
် ွမ်း�ှင့်

ဆက်စပ်မ�
� ိှေ�ကာင်း

ကိုထင်�ှားတိုသည်
့

ကိုသရ
ူ ဇွဲမာန်�င
ှ ့်

၎င်းတိ၏ကိ
ု့
ုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများထဲတွင် မ�ေဝေဖာ်ြပထားခဲ့ပါသည်။
အချို �စစ်မ�ထမ်းများဆိလ
ု �င်

အာဏာသိမ်းမ�သည်

၎င်းတိအား
ု့

ပိုမိုချမ်းသာလာေစရန် လုပ်ေပး�ိင
ု လ
် ိမ်မ
့ ည်ဟုယံု�ကည်�ကပါသည်။
၂၀၂၁_ခု�စ
ှ ်အေစာပိုငး် ကတည်းက
သက်ေသခံချက်များထဲတွငသ
် ာမက

CDM_စစ်သည်များ၏
ြမန်မာတပ်မေတာ်အေပါ်

သုေတသနြပုမ�များတွငေ
် တွ�ရသည့အ
် တိုငး်
တပ်မေတာ်မှစွန ်ခွ့ ာထွက်ေြပးရာတွင�
် ိှေသာ
_

အတားအဆီးများသည်

ြပန�
် ့ ေနေသာ
ံှ ့

ဖွဲ�စည်းပံုဆင
ုိ ရ
် ာ
ကျဉ်းေြမာင်းသည့်
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ယဥ်ေကျးမ�တစ်ခု၊

ဦးေဆာင်သ�
ူ င
ှ ေ
့် နာက်လိုက်ဆက်ဆေရးများ၏
ံ

အတွငး် ပိုငး် အဆင�့် ကီးငယ်စနစ်�င
ှ ့် ခိုငမ
် ာေသာအေတွးအေခါ်ဆိင
ု ရ
် ာ

ြမ�ုပ်�ထ
ံှ ားပါသည်။ 51

ယ��ယားတစ်ခုထတ
ဲ ွင်

114

ခိုငမ
် ာေသာရဲေဘာ်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်ကို

ပျိုးေထာင်ြခင်းအပါအဝင်

အမိနမ
် ့ ျားကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာေစြခင်း၊
အေ�ကာက်တရားများ�ိုက်သင
ွ း် ထားြခင်း�ှင့်

တပ်မေတာ်အား

တိုငး် ြပည်�င
ှ ့်

ဗုဒဘ
� ာသာ၏ကာကွယ်သအ
ူ ြဖစ်

သတ်မှတ်�� � ြမင်ပံုတစ်ရပ်အား

စွဲမက်ေအာင်သန
ွ သ
် င်ထားသည့်

အေတွးအေခါ်ဆိင
ု ရ
် ာဝါဒြဖနမ
် ့ �တကိ
ို ့ ု

ေပါင်းစည်းထားြခင်းမှတဆင့်

သစ�ာ�ှိေစမ�တကိ
ို ့ ု ေလ့ကျငေ
့် ပးြခင်းတို၌့ တပ်မေတာ်သည်ဆယ်စု�စ
ှ ်ချီ
အေတွ�အ�ကံု�ှိပါသည်

(ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ

Charney

တွင�
် � �ပါ)။ စစ်သည်များ�ှင့် အရာ�ှိများသည် တပ်တွငး် ဆုေပးမ�များ၊
ရာထူးတိုးေပးြခင်းများ�ှင့်

ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းတိုမှ့ တဆင့်

တပ်မေတာ်�င
ှ တ
့် ုပ်ေ�ှာင်ချိတ်ဆက်ထားမ�များ�ှိေနကာ 52
115

တပ်မေတာ်၏တရားဝင်ေရာ

တရားမဝင်စီးပွားေရးများတွင်

ပါစိုးမိုးြခယ်လှယ်�င
ို မ
် �သည် အရာ�ှိအဖွဲ�များအား အနည်းဆံးု ၁၉၉၀
ခု�စ
ှ ်များကတည်းက ထိနး် ချုပ်ထား�ိင
ု ခ
် ဲပ
့ ါသည်။ 53
116

_ြမန်မာတပ်မေတာ်အေ�ကာင်း_အေသးစိတ်အြဖစ်ဆးုံ

51

သုေတသနြပုေဆာင်ရွက်ချက်အချို �ကို Bünte, 2017; Callahan, 2003; Maung Aung
Myoe, 2009; Nakanishi, 2013; Selth, 2002 တွင�
် � �ပါ။ ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
Charney တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။

52
53

Nakanishi, 2013.
Bünte, 2017.
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တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာရာတွင်
အရာ�ှိများသည်

ရာထူးအဆငပ
့် ိုြမငေ
့် သာ

ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်ေသာ

စီးပွားေရးအရေရာ

ဂုဏပ
် ုဒအ
် ရပါ

စစ်သည်များ�ှငယ
့် ှဥ်လ�င်
ပိုမိုဆးုံ �� ံးစရာများ�ှိေန�ပီး

၎င်းတိသည်
ု့

တပ်မေတာ်၏

အေတွးအေခါ် ပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာသတ်မှတ်�� � ြမင်ပံုကို
ပိုမိုနက်��ိငး် စွာလိုက်နာ�ကသူများ

ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်�င
ို ပ
် ါသည်။

ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်ေသာ

အချို �စစ်သည်များအေနြဖင့်

၎င်းတိ၏ေန
ု့
စဥ်
် ပ်တည်ေရးအတွက်
့ အသက်�ှငရ
တွငလ
် ံုးလံုးလျားလျားမှီခိုရန်
တပ်မေတာ်နည်းစနစ်မှ
စစ်သည်များ၏

လိအ
ု ပ်သည်ဟူေသာ

ယံု�ကည်မ�ကို
CDM

ဖန်တီးပျိုးေထာင်ထားခဲေ
့ �ကာင်း
ေြပာ�ကားချက်များအရ

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
သိ�ိထ
ှ ားသည့အ
် ရာတိုငး် ကို
မဟုတ်ပါ_-_တပ်မေတာ်စနစ်သည်
အတွက်

တပ်မေတာ်အေပါ်

သိရပါသည်။ 54
117

ေတွ�ဆေ
ုံ မးြမန်းခံခရ
ဲ့ သူများ
လူတိုငး် သိ�ိှလာ�ိင
ု ခ
် ဲသ
့ ည်သည်
ရာထူးအဆငန
့် မ
ိ ့်စစ်သည်များ

စီးပွားေရးအရအကျိုးြဖစ်ထန
ွ း် မ��င
ှ ယ
့် ှဥ်လ�င်

စီးပွားေရးအရအြမတ်ထတ
ု ်ြခင်း�ှင့်
အ�ိင
ု က
် ျငြ့် ခင်းတိသည်
ု့
များစွာသာလွနေ
် နပါသည်။
ပညာေရးချို �တမ
ဲ့ �များ၊

လူသစ်စုေဆာင်းရာတွင်

ေငွေ�ကးပိုငး် ချို �တမ
ဲ့ �အြဖစ်ဆးုံ �ိင
ု င
် သ
ံ ားများကို
စစ်သည်များအား
တိအပါအဝင်
ု့

စစ်သည်များ၏
ဗဟိုြပုြခင်း၊

�ှင့်

လွတ်လပ်စွာေတွးေခါ်မ�မှတားြမစ်ထားြခင်း
၎င်းတို၏ဖိ
ိှ ်မ�အတွငး်
့ �ပ

၎င်းတိုကိ
့ ု

ြပန်လည်ချည်ေ�ှာင်ထားသည့် ေလ့ကျငသ
့် င်�ကားေရးနည်းစနစ်များ�ှင့်
54

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၁a။
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ဝါဒြဖနမ
် ့ �များေ�ကာင့်

ထိအ
ု ေြခအေနသည်

ရာထူးနိမ့်ေသာစစ်သည်များအ�ကားတွင်

ဆက်လက်�ိေ
ှ နေ�ကာင်း

CDM_စစ်သည်များမှ

�ှငး် ြပခဲပ
့ ါသည်။ 55
118

CDM_စစ်သည်တပ်�ကပ်�ကီးတစ်ဦးသည်

ပညာေရးနိမ့်ပါးမ��င
ှ ့်

(brainwash)

ဦးေ�ှာက်ကျင်း

ခံရမ�တိုသည်
့

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်များ၏အ�ကမ်းဖက်မ�ကို
ဆက်လက်ကျငသ
့် းုံ ေနမ��င
ှ ့်

ချိတ်ဆက်မ��ိေ
ှ �ကာင်းဆိထ
ု ားပါသည်_-

“ရာထူးနိမ့်စစ်သည်ေတွက_ဘယ်လိုအမိနမ
် ့ ျိုးကိုပဲြဖစ်ြဖစ်နာခံေန�က
တယ်…

သူတကိ
ို ့ ုသတ်ဖို ့

သူတအဲ
ို ့ လ
့ ိုလုပ်ရင်

အမိနေ
် ့ ပးရင်

သူတအေပါ်
ို ့
နဲ ့

သူတိုသတ်
တယ်။
့
တိုငး် ြပည်အေပါ်

ဘယ်လိုမျိုးသက်ေရာက်မ�ေတွ �ှိလာမလဲဆတ
ုိ ာကို မစဥ်းစား�ကဘူး။
(သူတမှ
ို ့ ာ)

စဥ်းစားေတွးေခါ် �ိင
ု စ
် ွမ်းနည်း�ကတယ်။

အဲဒ
့ ါကသူတိုရဲ့ အမှ
့ ားေတာလ
့ ည်း

မဟုတ်ြပန်ဘးူ ။

သူတရဲ
ို ့ ့

မူလစိတ်ရင်းက အဲလ
့ ိုမျိုးမဟုတ်ဘးူ (ဒါေပမဲ့) သူတေတွ
ို ့ က brainwash
ခံရ�ပီး

ြပည်သလ
ူ ူထဆ
ု က
ီ ေန

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
တစ်ဦးြဖစ်သည့်

ခွဲထတ
ု ်ထားတာကိုခံခဲရ
့ တာ။” 56
ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းပိုင�
် ှငမ
် ျားထဲမှ

ကိုေဇယျေအာင်သည်

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားစကားဝိုငး်

တစ်ခုထတ
ဲ ွင် အထက်ပါ�ှငဆ
့် င်တူေသာ အချက်တစ်ချက်ြဖစ်သည့်
ဦးေ�ှာက်ကျင်းမ�

55
56

brainwash

Kyed & Ah Lynn, စာမျက်�ာှ ၇၁-၇၅။

Democratic Voice of Burma, 2021a.

လုပ်ြခင်းသည်

စစ်သည်များအား
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ကိုယ်ချင်းစာတရားကင်းမဲ့�ပီး

လူမဆန်စွာြပုမူတတ်သည့်

စက်�ုပ်များအြဖစ် ေြပာင်းလဲသာွ းေစေ�ကာင်း ေြပာြပထားပါသည်။ 57
120

စစ်သားများအေနြဖင့်

ြပည်သမ
ူ ျားအေပါ်တွင်

ကိုယ်ချင်းစာတရားမ�ှိမ�သည်

CDM_စစ်သည်တစ်ဦး

ြဖစ်သည့က
် ိုညသ
ီ တ
ု မှေဖာ်ြပခဲသ
် တိုငး် စစ်သည်ေပါင်းများစွာ�ှင့်
့ ည့အ
၎င်းတိမိ
ု ့ သားစုဝင်များသည်

တပ်မေတာ်မှ

ြပင်ပ�ှိလူမ�ေရးချိတ်ဆက်မ�များ�ှင့်
စီးဆင်းမ�ကို

သတင်းအချက်အလက်

ကနသ
် ့ တ်ထားသည့်

ဘဝများအြဖစ်

သီးသနခ
် ့ ွဲထတ
ု ်ခံထားရေသာ

စစ်တန်းလျားများတွငေ
် နထိင
ု ေ
် န�ကကာ

တိုငး် သူြပည်သားများထံမှ

စစ်သားများအား

တမင်သက်သက်ခွဲထတ
ု ်ထားြခင်းေ�ကာင့်
သည်။ 58
121

ဤစာေစာင်ထ�
ဲ ိှ

ေဖာ်ြပထားချက်များအရ

ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်�င
ို ပ
် ါ

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများထဲတွင်
ထိသ
ု းီ သနခ
် ့ ွဲထတ
ု ်ထားမ�သည်

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး်

�ပီးြပည့စ
် ံုြခင်းမ�ှိေတာေ
့ သာ်လည်း

ကိုေအာင်ကိုကို၏ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းထဲတွငသ
် က်ေသခံထားသည့_်
အတိုငး်

၎င်းသည်

ကျယ်ြပနေ
် ့ သာ

သက်ေရာက်မ�တစ်ရပ်

အြဖစ်ဆက်လက်တည်�ိှေနပါ ေသးသည်။ ကိုေအာင်ကိုကိုမှ ၎င်းသည်
တပ်မေတာ်မှစုေဆာင်းြခင်းမခံရမီ
လူမ�ေရးချိတ်ဆက်မ�များ
57

အရပ်သားဘဝ၌
များစွာ�ှိခ�ဲ့ ပီး

ထိေ�ကာင
ု့
့်

၂၀၂၁ ခု�စ
ှ ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်ရက်စွဲြဖင့် ကျင်းပခဲက
ှ ်
့ ာ YouTube ေပါ်တွင် ၂၀၂၂ ခု�စ

ဇန်နဝါရီလတွငတ
် င်ခဲေ
ူ ့ သားစကားဝိုငး် တစ်ခုမှ (People’s Soldiers
့ သာ ြပည်သစစ်
from Burma, 2022)။
58

ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၁c။
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တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလိုခေ
ဲ့ �ကာင်း
သူမိ့ သားစုဝင်များမှာ

သိေသာ်
ု့

တပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွငသ
် ာေနခဲဖ
့ ူးေသာေ�ကာင့်

သူ�င
ှ ဆ
့် နက
် ့ ျင်ဖက်ြဖစ်ကာ
သူဆံ
့ းု ြဖတ်ချက်အား

ေြပာြပခဲပ
့ ါသည်။

တပ်မေတာ်မှထက
ွ ်ခွာလိုခဲြ့ ခင်းမ�ှိဘဲ
သေဘာမတူခေ
ဲ့ ပ။

ထိေ�ကာင
ု့
့်

သူမိသားစုဝင်များသည် ‘ေ�ှာက်ကျင်း brainwash’ ခံထားခဲရ
့ သည်ဟု
သူအေနြဖင
ယ
့် ံု�ကည်ေနခဲပ
့
့ ါသည်။
တပ်မေတာ်�င
ှ ့်

ြပည်သမ
ူ ျားကို

ခွဲြခားြခင်းအား

တပ်မေတာ်�သဇာအာဏာကိုအေလးမထားေသာ

သိမဟု
ု ့ တ်

ဆနက
် ့ ျင်ေသာ သူများသည် တိုငး် ြပည်�င
ှ ဗ
့် ုဒဘ
� ာသာ၏တည်�ိမ
ှ �ကို
�ခိမ်းေြခာက်လာ�ိင
ု ေ
် ချ�ှိသည့_် ရန်သမ
ူ ျားအြဖစ်သတ်မှတ်ကိုယ်စားြပု
သည့်

ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာသက်ေရာက်မ��ိေ
ှ သာ

တပ်မေတာ်ဝါဒြဖနမ
် ့ �မှတဆငလ
့် ည်း
ြမန်မာတပ်မေတာ်၏

လုပ်ေဆာင်ေလ့�ိပ
ှ ါသည်။

အေတွးအေခါ်_ 59

ထဲတွင်

ထိက
ု သ
ဲ ့ ုိ ့

ြပည်တွငး် တွငရ
် န်သမ
ူ ျားဖန်တီးတည်ေဆာက်ထားမ�အေပါ်
မှီခိုြခင်းသည် �ှညလ
် ျားေသာ သမိုငး် တစ်ရပ်အေနြဖင့် �ှိခဲ�့ ပီး ၎င်းအား
အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် တွင်

ြပည်သမ
ူ ျားအေပါ်

ကျူးလွနေ
် သာအ�ကမ်းဖက်မ�များအတွက်
ေလျာ်ကန်သငြ့် မတ်ေ�ကာင်း�ှငး် ချက်ထတ
ု ်ရာတွင် အသံးု ြပုခဲပ
့ ါသည်။
ထိအ
ု ချက်အား
အာဏာသိမ်းမ�ကိုဆနက
် ့ ျင်ေသာ
အ�ကမ်းဖက်များအြဖစ်

ပိုမိုတာသွားေစသည်မှာ
ခုခံေရးလ�ပ်�ှားမ��င
ှ ့်

NUG

အား

တံဆပ
ိ ်ကပ်သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်�ပီး

ထိအ
ု ချက်သည် တိုငး် ြပည်၏မတည်�ငိမ်မ�ကို ပိုမိုေသချာေစခဲ့ပါသည်။
59

Callahan, 2003.
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“(သူတိုက)
လူေတွကိုလူေတွလိုမထင်
ပါဘူး” ဟု ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင်
့
့
မေ�ွဦးမှဆထ
ုိ ား�ပီး

PDF_များသည်

တပ်မေတာ်မှစတင်တိုက်ခိုက်ြခင်းကိုခံခဲ့ရေသာ

ြပည်သမ
ူ ျား�ှင့်

ဖွဲ�စည်းထားြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း စစ်သည်များအားေြပာြပထားြခင်းမ�ှိဘဲ
“၎င်းတိသည်
ု့

ေကျာင်းေတွ�င
ှ ့်

ေစျးေတွကို

ဗံုးခွဲ�ပီး

တိုငး် ြပည်သာယာဝေြပာမ�ကို တားဆီးချင်တဲ့ အ�ကမ်းဖက်သမားများ”
ဟုသာ

စစ်သည်များအေနြဖင့်

သိထား�ကေ�ကာင်း

၎င်းမှဆက်လက်�ှငး် ြပထားပါသည်။
တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းလာသူများမှ

ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

_

ဝါဒြဖနမ
် ့ �မျိုးသည် တပ်မေတာ်မှ ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာများ�ှင့် စာတိုပိုေသာ
့
အက်ပ်များမှတဆင့်

ပံုမှနြ် ဖနေ
် ့ ဝေလ့�ိေ
ှ �ကာင်း

သက်ေသခံထား�ကပါသည်။ 60
123

ခဲသ
့ ည့်

စစ်ကိုငး် တိုငး် မှရွာသားတစ်ဦး�ှာေတွ�

စစ်သည်တစ်ဦး၏ဖုနး် ထဲမှ

ဆယ်လ်ဖီဗီဒယ
ီ ိုတစ်ပုဒထ
် တ
ဲ ွင်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်များမှ

၎င်းတိအေနြဖင
ု့
့်

အရပ်သားများအား

မည်သမည်
ုိ ့ ပံုသတ်ြဖတ်

အ�ကမ်းဖက်ခ�ဲ့ ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း ေြပာဆိေ
ု နခဲသ
့ ည်ကို ြမင်ေတွ� ခဲရ
့ �ပီး
၎င်းအချက်သည်

အထက်တွငေ
် ဖာ်ြပခဲေ
့ သာ

ဝါဒြဖနမ
် ့ �မှာ

တိုက်ပဲဝ
ွ င်တပ်သားများအ�ကားမည်မ�နက်��ိငး် စွာစီးဝင်ေနသည်ကို
ြပသေနပါသည်။ 61
124

60

Radio Free Asia, 2021. Conrad & Bayer, 2021 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။

61

ဤဗီဒယ
ီ ိုအား Radio Free Asia ထံသေပးအပ်
ုိ ့
ခြဲ့ ခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိဗ
ု ီဒယ
ီ ထ
ို တ
ဲ ွင်

စစ်သည်များမှ ၎င်းတိအနာဂတ်
ု့
သည် မည်သြဖစ်
ုိ ့ မည်ကိုမသိေ�ကာင်း�ှင့် ၎င်းတိသည်
ု့
“ေရစီးရာေမျာေနသည့သ
် စ်လံုးသဖွယ”်

ြဖစ်ေနေ�ကာင်း
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ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွင်

Charney

မှဆထ
ုိ ားသည့အ
် တိုငး်

တပ်မေတာ်သည်သာလ�င်စစ်မှနေ
် သာ

အာဏာကိုငစ
် ွဲအုပ်ချုပ်သ�
ူ င
ှ ့်

ဗုဒဘ
� ာသာ�ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်အားကာကွယ်သဟ
ူ ူေသာ
�� � ြမင်သတ်မှတ်ချက်သည်
တိုငး် ြပည်တဝှမ်း�ှင့်

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပိုငး် တွင်
၎င်းတိုကိ
် ပ်ဖဲ�ဝ
ွ င်များအ�ကားတွင်
့ ုယ်ပိုငတ

ပျက်စီးသွားခဲ�့ ပီြဖစ်ေ�ကာင်း
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းလာသူများမှလည်း
သက်ေသခံထားပါသည်။
ထာဝရေြပာင်းလဲရန်

သိေသာ်
ု့

ထိ�
ု � � ြမင်သတ်မှတ်ချက်အား

အထူးသြဖင့်

တပ်မေတာ်၏

ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာသက်ေရာက်မ��ိေ
ှ သာ

တပ်တွငး် ပိုငး် ဝါဒြဖနမ
့် �

ယ��ယားအား

အတားအဆီးများမှာမူ

တန်ြပန်တိုက်ခိုက်ရန်

ကျန်�ိှေနဆဲြဖစ်ပါသည်။

ထိအ
ု ချင်းအရာ�ှငစ
့် ပ်လျဥ်း�ပီး

ြပည်သစစ်
ူ ့ သားအဖွဲ�ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ
စစ်သည်များ�ှင့်

CDM

တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများသည်

တပ်မေတာ်၏သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမ�ကိုထန
ိ း် ချုပ်ြခင်း�ှင့်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆစ
ဲ စ်သည်များ၏
ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာသံးု စွဲ�င
ို မ
် �တတွ
ို ့ င�
် ိေ
ှ သာ

ဟာကွက်များကို

အသံးု ချကာမနားမေနေဆာင်ရွက်ေန�ကပါသည်။ ၎င်းတိသည်
ု့
Facebook, _VK �ှင့် TikTok ကဲသ
့ ုိ ဆိ
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာပလက်ေဖာင်းများေပါ်တွင်
့ �
စစ်သည်များအသံးု ြပုေသာ

ဆိ�
ု ှယ်မီဒယ
ီ ာစာမျက်�ာှ များအား

တပ်မေတာ်မှဝါဒြဖနမ
် ့ �များ�ှင့် ‘သတင်းအတု’ များကို ဆနက
် ့ ျင်ေသာ
၎င်းတို၏အကူ
အညီမဲ့မူကိုလည်း ညည်းညူထား�ကပါသည် (Khin Maung Soe &
့
Nayrein Kyaw, 2022)။
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အေ�ကာင်းအရာများ�ှင့် ထိးု ေဖာက်ဝင်ေရာက်ကာ စိတ်ဓာတ်ဆင
ုိ ရ
် ာ
‘စိတ်�လ
ှ ံုးသားများကိုဖွငရ
့် န်’

စစ်ဆင်ေရးဟုေခါ်ေသာ
စစ်ဆင်ေရးတစ်ရပ်အြဖစ်ေဆာင်ရွက်ေန

�ကပါသည်။

၎င်းတိအသံ
ု့
းု ြပုေသာအေ�ကာင်းအရာများတွင်
ကိုယ်ကျငတ
့် ရားပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ

စစ်သည်များအား

အသိဝင်လာေစရန်

၎င်းတိ၏ဂု
ု ့ ဏသ
် က
ိ �ာ�ှင့်

စစ်ပန်းမ�

ေဖျာင်းဖျြခင်း၊
စသည်တမှ
ို ့ သည်

တပ်မေတာ်၏တရားမမ�တမ�များ�ှင့်

တပ်တွငး် ပိုငး် ဖိ�ပ
ိှ ်မ�များကို

အေလးေပးထားသည့်

ပိစ်
ု ့ များအထိပါဝင်ပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ လ�
ုိ ့ ပ်�ှားေဆာင်ရွက်မ�များမှတဆင့်
စစ်သည်များအား

တပ်မေတာ်မှြဖနေ
် ့ ဝသည့်

၎င်းတိ၏ရာဇဝတ်
ု့
မ�များအတွက်

သတင်းများ�ှင့်

အေ�ကာင်းြပချက်များကို

ယံု�ကည်လာြခင်းမှတားဆီးရန်

�ကိုးစား�ကပါသည်။

ေနာက်တစ်ဆငအ
့် ေနြဖင့်

စာပိသည့
ု့
အ
် က်ပ်များမှတဆင့်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆြဲ ဖစ်ေသာ
၎င်းတိ၏ေသာကများ�ှ
ု့
င ့်
နားလည်မ��င
ှ ့်

၎င်းတိသည်
ု့

စစ်သည်များ�ှင့်

ဆက်သယ
ွ ်ကာ

စိုးရိမ်မ�များကိုနားေထာင်ေပးြခင်းြဖင့်

ယံု�ကည်မ�တည်ေဆာက်ြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။

ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရြခင်း၏ ေရ�ှညရ
် ည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်းတိုအေနြဖင
့်
့
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာရန်

ဆံးု ြဖတ်လာေစြခင်း

အနည်းဆံးု အေနြဖင့်

သိမဟု
ု ့ တ်

တပ်မေတာ်မှကျူးလွနေ
် နသည့်

ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�များတွင်

ပါဝင်မ�မှေ�ှာင်ကျင်ေစကာ

ေနာက်ပိုငး် တွငတ
် ပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းရာ၌
ပံ့ပိုးေပး�ိင
ု ရ
် န်ြဖစ်ပါသည်။ ထိန
ု ည်းြဖင့် စစ်သည်အများအြပားသည်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာခဲ�့ က�ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း

ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရာတွင်
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စစ်သည်အများအြပားမှ

တပ်မေတာ်အေပါ်တွင�
် ိှသည့်

ယံု�ကည်မ�များ�ှင့်

ခိုငမ
် ာသည့သ
် တ်မှတ်�� � ြမင်ပံုများအား

သိသသ
ိ ာသာေြပာင်းလဲရြခင်းမျိုးပါဝင်ေသာေ�ကာင့်
အချိနသ
် းုံ လထိတိုငအ
် ဆက်မြပတ်

တခါတရံတွင်

ဆက်သယ
ွ ်မ�လုပ်ရသည်အထိ

အချိနယ
် ူရပါသည်။ 62
125

ရည်မှန်းချက်များ�ှင ့် အနာဂတ်များ
ကိုရဲရငေ
့် သွးမှ ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငအ
် ခိုငအ
် မာအတည်ြပုထားသကဲသ
့ ုိ ့
CDM_စစ်သည်အများစုသည်

အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပိုငး်
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာဘက်ေြပာင်းြခင်းအား
မတရားမ�များ�ှင့်

စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏

လိမ်လည်လည
ှ ဖ
့် ျားမ�များကို�ှငး် လင်းစွာေတွ�

ြမင်လာေစ�ပီး အေမှာင်ထမ
ဲ ှ အလင်းထဲသုိ ့ ဝင်ေရာက်လာသည့အ
် သွင်
ေဖာ်ြပခဲ�့ ကပါသည်။ 63 ပိုပိုများလာေသာ စစ်သည်များအေနြဖင့် CDM
126

လုပ်လာ�ကကာ

တပ်မေတာ်စခန်းများမှစွ�နခ
် ွာ�ပီး

ဤေတာ်လှနေ
် ရး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ြဖစ်လာသည်�င
ှ အ
့် မ�
ပိုမိုတိုးတက်လာေသာ �ိင
ု င
် ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
် ာ အသိတရား�ှင့် မတူညေ
ီ သာ
အနာဂတ်များအတွက်

ရည်မှနး် ချက်များသည်လည်း

တိုးတက်ေြပာင်းလဲလာပါသည်။

ထိအ
ု ချက်သည်

_စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရး�ကိုးစားေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှငသ
့် က်ဆင
ုိ ေ
် သာ

62

အေသးစိတ်အချက်အလက်များသည်

၂၀၂၂_ခု�စ
ှ ်

ေမလတွငေ
် ဆာင်ရွကခ
် ေ
ဲ့ သာ

အရပ်သားတက်�ကလ�ပ်�ှားသူတစ်ဦးအားေမးြမန်းချက်များ�ှင့် CDM စစ်သည်အဖွဲ�
တစ်ဖဲ၏
ွ� ကိုယ်စားြပုသူများအား
သည်။
63

ြပည်သရင်
ူ ့ ခွင၊် ၂၀၂၁c။

အုပ်စုဖဲ�ေ
ွ မးြမန်းထားချက်များမှ

အေြခခံထားပါ
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ဤစာေစာင်တွငပ
် ါဝင်ေသာ
ေတာ်လှနေ
် ရးအေ�ကာင်း၊

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများ�ှင့်
ဖယ်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကေရစီအေ�ကာင်း�ှင့်

တရားမ�တမ�အေ�ကာင်းများအေပါ်_ေသချာစွာစဥ်းစားေတွးေခါ်ထား
CDM_စစ်သည်များ၏

ေသာစကားဝိုငး် များပါဝင်သည့်
မ�ကာခဏကျင်းပေလ့�ိှေသာ

အွနလ
် ိုငး် ေဆွးေ�ွးပွဲများမှ
CDM_စစ်သည်များသည်

သက်ေသထူေနပါသည်။

၎င်းတိ၏နက်
ု့
��ိငး် ေသာကိုယ်ပိုငအ
် ေတွ�အ�ကံုများအေပါ်တွငအ
် ေြခခံ
ကာ

စစ်အာဏာ�ှငအ
် ေပါ်ခက်ထန်ြပတ်သားစွာေဝဖန်�ကသူများထဲမှ

တချို � ြဖစ်လာ�ကပါသည်။
အြခားေသာစစ်သည်များ၎င်းတိ�ှ
ု ့ င ့်
သိမဟု
ု ့ တ်

၎င်းတိထဲ
ု ့ မှအများစုသည်
လာေရာက်ပူးေပါင်းလာေစရန်

‘လွတ်ေြမာက်နယ်ေြမများ’သို ့ ေရာက်�ိေ
ှ န�ပီးြဖစ်ေသာ

စစ်သည်များအား

ေထာက်ပံ့ရန်

မနားမေနလ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်ေန�ကပါသည်။
၎င်းတိအိ
ု ့ ပ်မက်ြဖစ်သည့်

၎င်းတိတိ
ု ့ ုငး် ြပည်အတွက်

ပိုမိုေကာင်းမွနေ
် သာအနာဂတ်သည် ေ�ွဦးေတာ်လှနေ
် ရး၏ေအာင်ြမင်မ�
�ှင့်

ခိုငမ
် ာစွာချိတ်ဆက်လျက်�ိှေ�ကာင်း

ကိုယ်ေတွ� မှတ်တမ်းများတွငေ
် ဖာ်ြပထားပါသည်။
“သာတူညမ
ီ �မ��င
ှ _့် လွတ်လပ်မ�”
အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်ကိုေမ�ာ်လငက
့် ာ

ဤစာေစာင်ထ�
ဲ ိှ
ကိုေအာင်ေဇယျမှ
�ှိေသာလူေဘာင်
့

ထိရ
ု လဒ်အားစစ်အာဏာ�ှငက
် ို

အြမစ်ကေနေြမလှန�
် င
ို မ
် ှသာလ�င်ရ�ှိ�င
ို မ
် ည်ဟု
၎င်းမှယံု�ကည်ထားပါသည်။

ထိသ
ု ေဆာင်
ုိ ့
ရွက်ရာတွင်

ကိုထက်�င
ို ေ
် အာင်မှ ယံု�ကည်ထားသည့အ
် တိုငး် လက်�ိတ
ှ ပ်မေတာ်ကို
ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးေဆာင်ရွက်ြခင်းသာလ�င်မဟုတ်ဘဲ
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လံုးဝ�ဖိုဖျက်ပစ်ကာ

အသစ်မှြပန်စရန်လိုအပ်�ပီး_-_ကိုထင်�ှား�ှင့်

ကို�ဖိုးဝင်းေအာင်မှ

ဆိသ
ု ည့အ
် တိုငး်

ြပည်သမ
ူ ျားမှတည်ေဆာက်ေပးထား�ပီး
အဆငအ
့် တန်း�ှိ

ချစ်ခင်ေလးစားသည့်
တပ်မေတာ်သစ်တစ်ရပ်ကို

ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 64
127

တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းလာသူတချို � မှာ
_

တပ်မေတာ်သည်

ြပည်သမ
ူ ျားကို တိုက်ခိုက်ေနြခင်းအား ေနာက်ဆတ
ု ်မည် သိမဟု
ု ့ တ်
အ�� ံးေပးမည်ဟုယံု�ကည်ေနေသာ်လည်း
တပ်မေတာ်မှစွန ် ခွ့ ာဘက်ေြပာင်းမ�များသည်

တပ်မေတာ်ကို

_

ေအာက်ေြခ၊ အတွငး် မှေန၍ လူအင်အားနည်းေစကာ၊ တပ်တွငး် ပိုငး်
ကစဥ်က
့ လျားြဖစ်မ�များ�ှင့်

အာဏာဖီဆန်ြခင်းများြဖစ်ေစကာ

�ပိုကျပျက်စီးေစြခင်းြဖင့်

ေတာ်လှနေရးကိ
်
ု

အေထာက်အကူြပု�ိင
ု ရ
် န်ေမ�ာ်လငထ
့် ား�ကပါသည်။
ေတာ်လှနေ
် ရးအ�ိင
ု ရ
် ရန်_တပ်မေတာ်ကိုစစ်ေြမြပင်တွငသ
် ာတိုက်ခိုက်
64

_ြမန်မာတပ်မေတာ်အား

မည်သည့အ
် ရာမှ

ေဆာင်ရွက်ေနဆဲြဖစ်ေသာ
၎င်းေဆွးေ�ွးမ�အားလက်�ိတ
ှ င
ွ ်

အစားထိးု �ိင
ု မ
် ည်လဲဆသ
ုိ ည်မှာ
ြငင်းခံုေဆွးေ�ွးပွဲတစ်ရပ်ြဖစ်�ပီး

�ိင
ု င
် တ
ံ ကာလူအခွ
့် ေရးအဆငအ
့် တန်းများကို
့ ငအ

လိုက်နာသည့် ဖယ်ဒရယ်တပ်မေတာ်တစ်ရပ်တည်ေဆာက်ရာတွင် အေလးေပးထား
ပါသည်။

CDM_စစ်သည်များသည်

ထိတ
ု ပ်မေတာ်ထတ
ဲ ွင်

မည်ကသ
ဲ ့ ုိ ့

ပါဝင်�င
ို မ
် ည်ဆသ
ုိ ည်မှာလက်�ိှအချိနတ
် ွင�
် ှငး် လင်းမ�မ�ှိေသးဘဲ
၎င်းတိအေနြဖင
ု့
မ
့် ည်မ�

ပါဝင်လိုသည်/မပါဝင်လိုဘးူ မှာလည်း

လက်�ိှတွငေ
် ဆွးေ�ွးဆဲြဖစ်ပါသည်။ ဤအေ�ကာင်းရာအား ၂၀၂၂ ခု�စ
ှ ် �သဂုတလ
် ၁၄
ရက်ေနတွ
် ျင်းပခဲသ
ူ ့ းတိုငစ
် ကားဝိုငး် ထဲတွင် ြငင်းခံုေဆွးေ�ွးထား�က
့ ငက
့ ည့် ြပည်သပန်
ပါသည် (ြပည်သပန်
ူ ့ းတိုင၊် ၂၀၂၂)။
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ရန်လိုအပ်သည်သာလ�င်

မကဘဲ

ပထမဦးဆံးု အေနြဖင့်

“၎င်းတိ၏စိ
ု ့ တ်ဓာတ်ကိုဖျက်ဆးီ ြခင်း”_သည်
ေ�ကာင်း

အေရးအ�ကီးဆံးု ြဖစ်

ကိုထက်�င
ို ေအာင်
်
မှ

ေတာ်လှနေ
် ရးသည်

ယံု�ကည်ထားပါသည်။

တပ်မေတာ်အား

၎င်းသည်

သာသနာ�ှင့်

တိုငး် ြပည်၏ကာကွယ်သအ
ူ ြဖစ်
�� � ြမင်သတ်မှတ်ထားသည့မ
် ျက်�ာှ ဖံုးကိုခွာချ�ပီး

စစ်သည်တစ်ဦး

ချင်းစီ�ိှ လူသားချင်းစာနာမ�ကို ေဖာ်ထတ
ု ်ေစကာ၊ တိုးပွားလာေသာ
ပင်ပန်းမ��င
ှ ့်

၎င်းတိုမည်
် တွက်
့ သည့အ

တိုက်ခိုက်ေနရသည့အ
် ေပါ်

ယံု�ကည်မ�မ�ှိေတာြ့ ခင်းတိုကိ
့ ု အသံးု ချြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။
တပ်မေတာ်မှစွနခ
် ့ ွာလာခဲေ
့ သာ
လူသားချင်းစာနာမ��င
ှ ့်

ကိုယ်ကျငတ
့် ရားဆိင
ု ရ
် ာ

ဤစာေစာင်ထတ
ဲ ွငပ
် ါဝင်ေသာ
ေနပါသည်။

စစ်သည်များတွင�
် ိသ
ှ ည့်
အသိ�ိမ
ှ �တသည်
ို ့

ေြပာဆိထ
ု ားချက်များထဲတွငေ
် ပါ်လွင်

၎င်းတို၏ကိ
ုယ်ပိုငအ
် နာဂတ်အစီအစဥ်များသည်
့

ေသးငယ်ေကာင်းေသးငယ်�င
ို �် ပီး

၎င်းတိထဲ
ု ့ မှ

ေသနတ်ကိုြပန်လည်ကိုငေ
် ဆာင်လိုသည့်

အများစုသည်

ဆ��မ�ှိေတာေ
့ သာ်လည်း

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွက်
လူေဘာင်
အဖွဲ�အစည်းသစ်တစ်ရပ်ကိုတည်ေဆာက်ရာတွင်
့

�ပ်�ထ
၎င်းတိ၏ြမ
ု့
ံှ ားမ�သည်

ဤကဲသ
့ ုိ ့

စိတ်မချမ်းသာဖွယ်ေကာင်းေသာအချိနတ
် ွင်
ေပးေနပါသည်။

ထိက
ု သ
ဲ့ ေသာ
ုိ ့

အလွနတ
် ရာ
ေမ�ာ်လငခ
့် ျက်တစ်ခု

သက်ေသခံေြပာဆိခ
ု ျက်များသည်

တပ်မေတာ်၏�ကမ်း�ကုတ်မ�များ�ှင့်

လူသားမျိုး�ွယ်အေပါ်

ကျူးလွနသ
် ည့်

တန်ဖိုးမြဖတ်�င
ို ေ
် သာ

ရာဇဝတ်မ�များအတွက်
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ကိုယ်ေတွ�သက်ေသများကို
ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ နာဂတ်၏
�ှင့်

ေပးအပ်ေနပါသည်။ 65

ြပန်လည်တွက်ချက်ဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဥ်

ြမန်မာ�ိင
ု င
် အ
ံ တွငး် �ှိ

အဆံးု သတ်ရန်

၎င်းတိသည်
ု့

128

စစ်အာဏာ�ှငအ
် ုပ်ချုပ်ေရးအား

သတ�ိ�ိှစွာပါဝင်တိုက်ပဲဝ
ွ င်ေနသူ

အားလံုးအတွက်

တရားမ�တမ�ကို�ှာေဖွရာတွင် အလွနအ
် သံးု ဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

_၂၀၂၂

65

ခု�စ
ှ ်မှ

တင်ြပချက်တစ်ခုထတ
ဲ ွင်

ဘက်ေြပာင်းလာသူများ�ှင့်

ေတာ်လှနေ
် ရးကိုေထာက်ခေ
ံ သာ

တပ်တွငး် သတင်းေပးများ၏

သက်ေသများေပါ်တွင်

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် အေြခခံကာ တပ်မေတာ်အတွငး် �ှိ အချို �ေသာသူများအား Fortify
Rights မှ စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ှင့် လူမျိုးတုနး် သတ်ြဖတ်မ�များြဖင့် စွပ်စွဲထားပါသည်။
၎င်းတိသည်
ု့

၂၀၁၆

ခု�စ
ှ ်

�ှင့်

�ိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအေပါ်ကျူးလွနခ
် သ
ဲ့ ည့်

၂၀၁၇

ခု�စ
ှ ်များတွင်

တပ်မေတာ်မှ

ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�များ၏

သက်ေသများကိုလည်း ေဖာ်ထတ
ု ်ထားပါသည် (Fortify Rights, 2022)။ Zaw Ye
Thwe, 2022 တွငလ
် ည်း�� � �ိင
ု ပ
် ါသည်။

