Quân đội Myanmar đang rơi vào cảnh
‘tiến thoái lưỡng nan’

Nguồn: “Myanmar’s generals have not thought their coup through”
The Economist, 13/03/2021
Biên dịch: Nguyễn Thanh Hải

Các tướng lĩnh đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, họ không thể tiến lên
nếu không dùng đến vũ lực nhưng cũng không thể lùi bước.
Sáu tuần sau cuộc đảo chính thảm họa do quân đội dưới quyền Tướng Min
Aung Hlaing tiến hành, có hai thứ đang ngày càng trở nên nổi bật. Đầu
tiên là quy mô của sự phẫn nộ trong dân chúng khi Myanmar quay trở lại
chế độ độc tài quân sự.
Hàng trăm nghìn người Miến đã xuống đường biểu tình. Một số lượng lớn
công chức, giáo viên, tài xế xe buýt, nhân viên ngân hàng và nhiều ngành
nghề khác đã tổ chức đình công nhằm phản đối cuộc đảo chính. Sự tàn
bạo của quân đội hàng ngày được đưa tin trên các phương tiện truyền
thông xã hội. So với năm 1988, khi sinh viên dẫn đầu những cuộc biểu
tình lớn chống lại sự cai trị của quân đội, sự phản kháng trong dân chúng
hiện nay thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Thant Myint-U, tác giả cuốn sách “The Hidden History of Burma” (Những
trang sử chưa được biết đến của Miến Điện), nói rằng các cuộc biểu tình
tự phát giống như các kháng thể đang chống lại mầm bệnh xâm nhập.
Lần này, sự khác biệt nằm ở chỗ giới trẻ kiên quyết phản đối việc quay trở
lại chế độ độc tài và nghèo đói mà cha mẹ họ đã từng trải qua. Họ là lớp
người được lớn lên trong những thập niên cải cách kinh tế dưới sự điều
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hành của một chính quyền bán dân chủ. Các tướng lĩnh, đại diện cho sự
quay về thời kỳ đen tối trước kia, đang đối đầu với một thế hệ hoàn toàn
khác.
Trong cuộc tổng đình công ngày 8 tháng 3, không có gì ngạc nhiên khi ít
người xuất hiện hơn trên đường phố vì phía quân đội đã bắt đầu nổ súng.
Điều thứ hai đang dần hiện rõ, đó là Tatmadaw – tức lực lượng vũ trang
của Myanmar – ngày càng sẵn sàng chấp nhận đổ máu. Trong những
ngày gần đây, binh lính đã bắn chết khoảng 60 dân thường ở thủ đô
Naypyidaw và thành phố thương mại Yangon cùng nhiều nơi khác. Hơn
một phần ba số người thiệt mạng là thanh thiếu niên. Kyal Sin, 19 tuổi,
được biết đến với cái tên Angel, đã tiết lộ nhóm máu của mình trên
Facebook để đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Cô mặc chiếc áo phông có
in dòng chữ “Mọi thứ rồi sẽ ổn” khi xuống đường tuần hành ở Mandalay,
nhưng ngay sau đó Angel đã thiệt mạng vì bị bắn vào đầu bởi một tay
súng bắn tỉa. Cái chết của cô là trường hợp điển hình cho thấy sự tàn bạo
của Tatmadaw. Việc chính quyền bất ngờ khai quật thi thể của Angel
nhằm “chứng minh” bản thân vô tội cho thấy họ sẵn sàng thực hiện
những bước đi, dù có kinh tởm đến đâu, để biện minh cho hành động của
mình.
Đây có thể chỉ là sự khởi đầu. Tatmadaw không phải là lực lượng vũ trang
duy nhất trong khu vực tự coi mình là hiện thân của nhà nước thay vì là
một bộ phận của nhà nước. Quân đội của nước láng giềng Thái Lan cũng
chia sẻ cùng quan điểm. Tuy nhiên, ở Thái Lan, chính quyền quân sự dựa
vào hoàng gia để có tính chính danh và hoàng gia không muốn liên can
đến những hành động đổ máu bừa bãi. Khi quân đội giết quá nhiều người,
nhà vua có xu hướng rút lại sự ủng hộ của mình, khiến chính quyền quân
sự sụp đổ.
Ngược lại, khi quyền lực của Tatmadaw lung lay, họ sẽ sử dụng vũ lực để
củng cố sự cai trị của mình như đã từng xảy ra hồi năm 1988. Giới tướng
lĩnh vừa đa nghi, vừa không muốn nhượng bộ. Đóng trong các doanh trại
quân đội do người Anh để lại, một tầng lớp sĩ quan quyền lực đang dần
hình thành trong một đất nước đầy thù địch. Phải thừa nhận rằng
Myanmar, hay Miến Điện trước đây, chưa có một năm hòa bình nào kể từ
khi người Nhật ném bom xuống Yangon (thời đó gọi là Rangoon) vào cuối
năm 1941. Đất nước giành được độc lập năm 1948 nhưng đi kèm với đó là
một cuộc nổi dậy do những người cộng sản tiến hành, vốn uy hiếp cả thủ
đô Yangon. Xung đột ở bang Kayin (trước đây là Karen) được xem là cuộc
nội chiến dài nhất thế giới. Hàng chục các cuộc xung đột sắc tộc khác
đang nổ ra ở những vùng biên giới của nước này.
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Đối với những người lính cấp thấp trong Tatmadaw, họ bị cấp trên ép thực
hiện các hành vi đáng khinh bỉ trong những cuộc chiến sắc tộc tàn khốc.
Các chiến thuật được sử dụng trên chiến trường gồm hãm hiếp phụ nữ và
trẻ em gái, sử dụng dân thường làm lá chắn. Những người lính tàn bạo
này hiện đang tuần tra trên khắp các tuyến phố của Myanmar.
Giống như các cuộc đảo chính trước đây, báo chí đã bị bịt miệng: có năm
tổ chức truyền thông vừa bị cấm hoạt động trong tuần này. Nhưng cũng
có sự khác biệt. Tướng Min Aung Hlaing ít quan tâm đến sự thuần nhất về
văn hóa hay sự tự cung tự cấp về kinh tế, vốn từng là nỗi ám ảnh của
một số tướng lĩnh tiền nhiệm của ông, những người đã đóng cửa đất nước
Myanmar với thế giới. Thay vào đó, mối quan tâm của ông là các đặc
quyền của quân đội. Chúng bao gồm cổ phần trong các doanh nghiệp
chính thức, bên cạnh đó là ma túy, ngọc bích, gỗ và các hoạt động buôn
bán bất hợp pháp khác đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế ngầm.
Trên tất cả, như ông Thant nói, quân đội muốn “quay ngược đồng hồ và
trở lại nền chính trị của nhiều thập kỷ trước”, với sự kiểm soát chặt chẽ
hơn nhiều.
Tuy nhiên, với việc đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình, Tatmadaw đã khiến
Myanmar lại một lần nữa bị cộng động quốc tế xa lánh, và do đó kim
đồng hồ đã bị quay ngược xa hơn những gì mà họ dự định, trở lại thời kỳ
biệt lập trước thời kỳ mở cửa một thập niên vừa qua. Với việc đầu tư sụp
đổ, nền kinh tế sẽ phải vật lộn để phục hồi sau đảo chính. Điều đó cũng
sẽ tác động xấu đến quân đội. Tuy nhiên, việc nhượng bộ lại không thực
sự là một lựa chọn: với hành vi của Tatmadaw trong những tuần gần đây,
bất kỳ chính quyền dân sự nào cũng sẽ quét sạch hết những đặc quyền
mà quân đội đang phải can thiệp để bảo vệ. Cuộc đảo chính không có kết
quả tốt cho bất kỳ ai./.
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