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7 пра він цый і 7 шта таў
Пе ра важ на на се ле ная бу дыс та мі М'ян ма 

толь кі ня даў на па зба ві ла ся ад дык та тар скай

ула ды ва ен ных, якія кі ра ва лі кра і най з 

1962 го да. Кра і ну дзе ся ці год дзя мі раз дзі ра-

юць раз на стай ныя між на цы я наль ныя, па лі-

тыч ныя, кры мі наль ныя і рэ лі гій ныя кан флік ты. 

Гэ та за блы та нае су праць ста ян не дзя сят каў 

ба коў, у якім сыш лі ся пар ты зан скія і пад-

поль ныя ру хі, ва ен на-па лі тыч ныя сі лы, якія 

аказ ва юць уплыў з Кі тая, Ін дыі, Тай лан да, 

се па ра тысц кія ру хі на цы я наль ных мен шас-

цяў і зла чын ныя гру поў кі, якія кант ра лю юць 

вы твор часць і збыт опі у му і нар ко ты каў, што 

вы раб ля юц ца з яго, — знач ная част ка тэ ры то-

рыі М'ян мы зна хо дзіц ца ў ме жах зна ка мі та га 

«за ла то га трох ву голь ні ка».

Рэс пуб лі ка Са юз М'ян ма, як ця пер афі цый-

на на зы ва ец ца гэ тая дзяр жа ва, скла да ец ца 

з ся мі пра він цый, на се ле ных улас на бір ман-

ца мі, «ба ма», і ся мі на цы я наль ных шта таў, ні 

адзін з якіх у рэ аль нас ці ні ко лі не пры зна ваў 

ула ды цэнт раль на га ўра да. На ся ля юць іх на-

ро ды і раз на стай ныя мяс цо выя па лі тыч ныя і 

кры мі наль ныя аб' яд нан ні, якія заў сё ды вя лі 

су праць ста лі цы і су праць адзін ад на го свае 

гра ма дзян скія вой ны. Праў да, апош нім ча-

сам з усі мі шта та мі фар маль на да сяг ну та 

па гад нен не аб спы нен ні агню. Сы хо дзя чы з 

М'ян мы, якая та ды зва ла ся Бры тан скай Бір-

май, у 40-я га ды XX ста год дзя бры тан ская 

ка ла ні яль ная ад мі ніст ра цыя па абя ца ла даць 

не за леж насць амаль усім на цы я наль ным ус-

кра і нам, што зболь ша га і ста ла пры чы най 

на ступ ных кан флік таў, па коль кі зроб ле на гэ-

та га не бы ло.

У лі ку дзяр жаў, якія не ад бы лі ся, і на цы я -

наль ны штат Рак хайн ці Ара кан — вуз кая

па ла са зям лі на бір ман скім уз бя рэж жы Бен-

галь ска га за лі ва, на край нім за ха дзе мя жуе 

з Банг ла дэш. Ме на ві та Рак хайн і з'яў ля ец ца 

ра дзі май паў та ра міль ён на га му суль ман ска-

га на ро да ра хін джа — па іх ўлас ным мер ка-

ван ні. Ула ды ж М'ян мы так не лі чаць, на зы-

ва ю чы ўвесь гэ ты эт нас «не за кон ны мі міг-

ран та мі», а так са ма «іс лам скі мі ба е ві ка мі», 

якіх пад трым лі ва юць між на род ныя тэ ра рыс-

тыч ныя сет кі і «не ка то рыя му суль ман скія 

ма нар хіі Пер сід ска га за лі ва». Уз бро е ны кан-

флікт з ра хін джа аб васт рыў ся 9 каст рыч ні ка 

2016 го да, а за тым яшчэ мац ней —- сё ле та 

25 жніў ня, ка лі бай цы мяс цо вай не шмат лі-

кай уз бро е най гру поў кі «Ар мія вы ра та ван ня 

Ара кан ра хін джа», якая са праў ды аб вя шчае 

іс ла місц кія ло зун гі, на па лі ад ра зу на 30 ар-

мей скіх аб' ек таў і па лі цэй скіх участ каў, за-

біў шы 15 ча ла век у якас ці «ак та помс ты» 

за пе ра след сва іх су ай чын ні каў. У ад каз 

па ча ла ся ва ен ная «ак цыя помс ты», якую 

між на род ныя пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі 

на зы ва юць ге на цы дам уся го му суль ман ска-

га на сель ніц тва шта та Рак хайн, дзе іс лам 

вы зна юць, да рэ чы, не толь кі ра хін джа. Як 

сцвяр джа юць СМІ, па па да зрэн ні ў «тэ ра-

рыз ме» арыш та ва ныя сот ні ча ла век, у тым 

лі ку 82-га до вы ста ры і 13-га до вы пад ле так. 

Афі цый ныя ўла ды па ста не на 1 ве рас ня 

за яві лі аб пры клад на 400 зні шча ных «паў-

стан цах» і толь кі 17 «вы пад ко ва за гі ну лых» 

мір ных жы ха рах. Ад нак мір ныя ра хін джа, 

якія здо ле лі па джунг лях і рэ ках пе ра пра-

віц ца ў Банг ла дэш і ін шыя дзяр жа вы рэ-

 гі ё на, рас казва юць пра ты ся чы за бі тых ад-

на вяс коў цаў, зні шчэн ні і пад пал іх вё сак, 

звер ствы, ка та ван ні і гру па выя згвал та ван-
ні, якія ма са ва здзяйс ня юц ца сал да та мі і 
па лі цэй скі мі ў іх род ных кра ях.

Но выя гуль цы
М'ян ма, най буй ней шая па пло шчы 

(678 тыс. кв. км) кан ты нен таль ная дзяр жа ва 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, якая зна хо дзіц ца 
на скры жа ван ні стра тэ гіч ных ін та рэ саў рэ-
гі я наль ных «па лю соў сі лы» — Кі тая, Ін дыі і 

АСЕ АН, за ста ец ца за клад ні цай за ста рэ ла-
га кан флік ту з му суль ман скай мен шас цю. 
На дум ку экс пер таў, гэ тая кра і на — скла-
да ны кан гла ме рат на род нас цяў, але ўсіх іх 
аб' яд ноў вае агуль ная бір ман ская гіс то рыя і 
дзяр жаў насць. Ра хін джа вы па да юць з гэ тай 
сіс тэ мы су поль нас цяў, і ме на ві та ў гэ тым 
зер не кан флік ту, у вы ні ку яко га гі нуць і му-
суль ма не, і бу дыс ты. Іс нуе не каль кі гіс та-
рыч ных тэ о рый, якія па-роз на му тлу ма чаць 
з'яў лен не ра хін джа ў М'ян ме. Са мі прад стаў-
ні кі на зва на га на ро да лі чаць ся бе ка рэн ным 
на сель ніц твам шта та Рак хайн, зболь ша га 
на шчад ка мі ара баў, якія ка ла ні за ва лі ўзбя-
рэж жа Ін дый ска га акі я на ў Ся рэд ня веч чы. 
І са праў ды, у мо ве ра хін джа шмат за па зы-
чан няў з сан скры ту, араб скай, пер сід скай і 
на ват пар ту галь скай моў. Ад нак мяс цо выя 
бу дыс ты і ўла ды М'ян мы сцвяр джа юць, што 
на са мрэч ра хін джа — гэ та эт ніч ныя бен-
галь цы-му суль ма не, ка лісь ці пе ра се ле ныя 
на ўсход бры тан скі мі ка ла ні яль ны мі ўла да мі 
з тэ ры то рыі ця пе раш няй Банг ла дэш у якас ці 
тан най пра цоў най сі лы, а так са ма бе жан цы 
ад туль пад час вай ны за не за леж насць гэ тай 
тэ ры то рыі ад Па кі ста на ў 1971 го дзе.

Не ка то рыя на ву коў цы на гад ва юць так са-
ма, што ўза ем ную ня на вісць па між бу дыс та мі 
і му суль ма на мі ў гэ тай част цы М'ян мы асаб лі-
ва па да грэ лі па дзеі Дру гой су свет най вай ны, 
ка лі Бры тан ская Бір ма бы ла за хоп ле на Япо-
ні яй. Му суль ма не-ра хін джа за ста лі ся на ба ку 
бры тан цаў і па ча лі пар ты зан скую ба раць бу. 
Мяс цо выя ж бу дыс ты ў шта це Рак хайн пад-
тры ма лі япон скіх аку пан таў, якія па абя ца лі 
даць кра і не не за леж насць, і па ча-
лі ма са ва ўсту паць у «На цы я наль-
ную ар мію Бір мы», якая ва я ва ла на 
ба ку То кіа. На ча ле гэ та га вой ска 
ста яў ге не рал Аун Сан, адзін з за-
сна валь ні каў Ка му ніс тыч най пар тыі 
Бір мы, — баць ка Аун Сан Су Чжы, 
якая ця пер уз на чаль вае кра і ну.

Маг чы ма, ра хін джа ў та кой сі ту а-
 цыі і па кі ну лі б кра і ну, ад нак «род-
ная» Банг ла дэш прос та не ў ста не 
пры няць та кую коль касць пе ра ся-
лен цаў. Чаму? Па коль кі з'яў ля ец ца 
ад ной з са мых бед ных і пе ра на се-
ле ных кра ін све ту — у дзяр жа ве 
пло шчай 147,5 тыс. кв. км (на га даю, 
для па раў на ння, што пло шча Бе ла-
ру сі скла дае 207,6 тыс. кв. км) жы-
ве амаль 170 міль ё наў ча ла век. Ла-
ге ры бе жан цаў там пе ра поў не ныя. 
Ня даў на банг ла дэш скія чы ноў ні кі вяр ну лі ся 
да ста рой ідэі — па ся ліць іх на амаль не за се-
ле ным і фак тыч на не кант ра лю е мым вост ра ве 
Тэн гар Чар, які мае дур ную сла ву пры ста ні-
шча пі ра таў і кант ра бан дыс таў, дзе ня ма ні я-
кай інф ра струк ту ры. Ця пер, у се зон даж джоў, 
вост раў амаль цал кам сха ва ны пад ва дой. Гэ-
та вы клі ка ла абу рэн не пра ва аба рон цаў і шэ-

ра гу су свет ных па лі ты каў. Ёсць «рас клад ка» і 

па ін шых су сед ніх кра і нах. Так, у Ма лай зіі ўжо 

зна хо дзяц ца не менш за 120 ты сяч бе жан-

цаў з М'ян мы. 40 ты сяч ра хін джа пла ну юць

вы слаць ула ды Ін дыі, ня гле дзя чы на тое 

што ААН пры зна ла част ку з іх бе жан ца мі. 

Прад стаў нік ін дый ска га ўра да за явіў, што ўсе 

ра хін джа зна хо дзяц ца ў кра і не не ле галь на. 
ААН пад крэс лі вае, што між на род нае пра ва 
за ба ра няе вы сы лаць бе жан цаў у кра і ну, дзе 
ім мо жа па гра жаць не бяс пе ка. Ад нак урад 
Ін дыі ка жа, што кра і на не пад пі са ла кан вен-
цыю аб ста ту се бе жан цаў і ўсе не ле галь ныя 
іміг ран ты бу дуць дэ пар та ва ныя.

Па вод ле роз ных ацэ нак, да міль ё на ра хін-
джа да гэ туль за ста юц ца на тэ ры то рыі М'ян-
мы. Па збаў ле ныя гра ма дзян скіх пра воў, пра-
цоў ных маг чы мас цяў, пра жы ва ючы ў най-
бяд ней шым шта це кра і ны, яны яшчэ больш 
ра ды ка лі зу юц ца. «Ар мія вы ра та ван ня Ара кан 
ра хін джа « (ін шая наз ва — «Ара кан аль-Якін» 
ці «рух ве ры») упер шы ню за яві ла пра ся бе ў 
каст рыч ні ку 2016 го да, ка лі яе ба е ві кі ўчы ні лі 

на пад на па лі цэй скія ўчаст кі, за біў шы дзе вя-

ця рых су пра цоў ні каў. Гру поў ка сцвяр джае, 

што яе мэ та — «па бу до ва дэ ма кра тыч най 

іс лам скай дзяр жа вы для на ро да ра хін джа, 

аба ро на эт ніч най мен шас ці ра хін джа ад рэ-

 прэ сій з бо ку м'ян ман скіх ула даў». А тыя ў сваю 

чар гу сцвяр джа юць, што гэ та тэ ра рыс тыч ная 

ар га ні за цыя, чые лі да ры атры ма лі пад рых-

тоў ку ў трэ ні ро вач ных ла ге рах за мя жой. Па-

вод ле звес так «Між на род най ан ты кры зіс най 

гру пы», яе лі да рам з'яў ля ец ца Ата Ула, прад-

стаў нік на род нас ці ра хін джа, які на ра дзіў ся 

ў Па кі ста не, але вы рас у Са удаў скай Ара віі, 

дзе атры маў рэ лі гій ную аду ка цыю ў Ме цы, і 

да гэ туль пад трым лі вае цес ныя су вя зі з гэ тай 

кра і най. Ад нак прад стаў нік «Ар міі вы ра та-

ван ня Ара кан ра хін джа» ў ін тэр в'ю вы дан ню 

Asіa Tіmes за явіў, што ў яе ня ма су вя зяў з 

джы ха дысц кі мі гру поў ка мі, яе чле на мі з'яў-

ля юц ца ма ла дыя муж чы ны на род нас ці ра-

хін джа, за сму ча ныя тым, як ста ла раз ві вац-

ца сі ту а цыя пас ля су тык нен няў 2012 го да. 

Та ды пад час ус пыш кі між рэ лі гій на га на сіл ля 
па між бу дысц кім на сель ніц твам шта та і, як 

мяр ку юць, му суль ма на мі-ра хін джа больш за
100 тысяч му суль ман ака за лі ся без пры тул ку, 
дзя сят кі ты сяч му суль ман-ра хін джа да гэ туль 
зна хо дзяц ца ў ча со вых ла ге рах, ад куль ім не 

да зва ля юць вы яз джаць. Пры чы най кан флік-

ту ста ла згвал та ван не і за бой ства ма ла дой 

дзяў чы ны з бу дый скай сям'і.

Між тым Між на род ная ан ты кры зіс ная гру-

па па каз вае ў сва ёй спра ва зда чы аб сі ту а цыі 

ў шта це Рак хайн на пры кан цы мі ну ла га го да: 

«З'яў лен не гэ тай доб ра ар га ні за ва най, і, ві-

даць, доб ра фі нан су е май гру поў кі цал кам

змя няе сі ту а цыю ў тым, што даты чыц ца спроб 

ула даў М'ян мы спра віц ца са скла да ны мі 

праб ле ма мі шта та Рак хайн, якія ўклю ча юць 
у ся бе даў нюю дыс кры мі на цыю су праць му-
суль ман ска га на сель ніц тва, ад мо ву ў пра вах 
і гра ма дзян стве». Па звест ках ула даў, якія 
спа сы ла лі ся на ін фар ма цыю, атры ма ную ад 
мяс цо вых жы ха роў, яшчэ за не каль кі ме-
ся цаў да ўспыш кі на сіл ля па слан ні кі АRSA 
па ча лі рэ кру та ваць сот ні ма ла дых муж чын 
з му суль ман скіх вё сак, якія пас ля пра хо дзі лі 
пад рых тоў ку за мя жой. Ця пер до ступ жур на-
ліс таў у гэ тую пра він цыю вель мі аб ме жа ва-
ны, та му цяж ка па цвер дзіць або аб верг нуць 
кан крэт ныя ліч бы. Пра ва аба рон чая ар га ні-
за цыя «Х'ю ман Райтс Уоч», аба пі ра ю чы ся 
на спа да рож ні ка выя фа та гра фіі, за яў ляе,
што хва ля ван ні аха пі лі па мен шай ме ры 
10 ра ё наў.

Дач ка ге не ра ла
Аун Сан Су Чжы, якая фак тыч на ўзна чаль вае 

дзяр жа ву, доў гія га ды зма га ла ся за дэ ма кра ты-

за цыю ў кра і не, дзе па на ваў ва ен ны рэ жым. Яна 

— дач ка ге не ра ла Аун Са на, за сна валь ні ка Бір-

мы. У 1947-м, на пя рэ дад ні аб вя шчэн ня не за леж-

нас ці ад Бры та ніі, Аун Сан, які ўзна чаль ваў та ды 

пе ра ход ную ад мі ніст ра цыю кра і ны, быў за бі ты 

пры спро бе дзяр жаў на га пе ра ва ро ту, ка лі яго 

да чцэ бы ло ўся го два га ды. Дзяў чын ку вы хоў-

ва ла ма ці, якая спа чат ку пра ца ва ла ва ўра дзе, а 

по тым ста ла дып ла ма там. Аун скон чы ла ка ледж 

у Ін дыі, по тым атры ма ла сту пень ба ка лаў ра па 

па лі та ло гіі і эка но мі цы ў Окс фар дзе, пра ца ва ла 

ў ААН, пе ра еха ла ў Анг лію, аба ра ні ла док тар-

скую, на ра дзі ла двух сы ноў.

Ка лі ў 1988 го дзе яна па еха ла ў Бір му на ве-

даць сваю хво рую ма ці, у кра і не ўспых ну лі сту-
дэнц кія хва ля ван ні, якія пе ра рас лі ў паў стан не 
су праць хун ты. Аун да лу чы ла ся да паў стан цаў, 
26 жніў ня ўпер шы ню ў жыц ці вы сту пі ла на мі-
тын гу, а ўжо ў ве рас ні ста ла за сна валь ні кам і 
стар шы нёй улас най пар тыі — «На цы я наль най 

лі гі за дэ ма кра тыю». Не ўза ба ве ад-
быў ся но вы ва ен ны пе ра ва рот, ге не-
 ра ла-ка му ніс та змя ніў ге не рал-на цы я-
 на ліст, Аун Сан Су Чжы не да пус ці лі 
да вы ба раў і ўпер шы ню змяс ці лі пад 
хат ні арышт. Тым не менш но вая хун та 
пра вя ла вы ба ры (пер шыя за 30 га доў), 
«Лі га за дэ ма кра тыю» на бра ла на іх 
59 пра цэн таў га ла соў і атры ма ла 80 пра-
цэн таў мес цаў у пар ла мен це. Пры та-
кім рас кла дзе Аун па він на бы ла стаць 
прэм' ер-мі ніст рам. Ва ен ныя ўла ду не 
ад да лі, вы ні кі вы ба раў ад мя ні лі, дач ка 
ге не ра ла зноў бы ла арыш та ва ная.

Яна бы ла пад хат нім арыш там у 
1991-м, ка лі яе сы ны-пад лет кі пры ма лі 
пры су джа ную ёй Но бе леў скую прэ мію. 
З 1995 па 2000 год, ка лі яна бы ла на 
сва бо дзе, ва ен ныя асаб лі ва імк ну лі ся 
вы жыць яе з кра і ны. У 2002-м яе зноў 

вы зва лі лі, а праз год, пас ля здзейс не на га на яе 
ж за ма ху, зноў арыш та ва лі і та ем на зня во лі лі 
ў тур му, ча ты ры ме ся цы пра яе лёс ні чо га не 
бы ло вя до ма. Вы сту па ю чы на пер шым пас ля 
свай го вы зва лен ня мі тын гу, яна за клі ка ла не 
да звяр жэн ня ан ты на род на га рэ жы му, а да на-
цы я наль на га пры мі рэн ня. Во сен ню 2015 го да 
«На цы я наль ная лі га за дэ ма кра тыю», якую 
ўзна ча лі ла 70-га до вая Аун Сан Су Чжы, за-
ва я ва ла боль шасць га ла соў у абедз вюх па ла-
тах пар ла мен та М'ян мы на пер шых у гіс то рыі 

кра і ны сва бод ных вы ба рах. Ця пер яна зай-

мае па са ду дзярж са вет ні ка, якая ад па вед ная 

прэм' ер-мі ніст ру, да зва ляе пра ца ваць ва ўсіх 

аб лас цях кі ра ван ня. Па сут нас ці, яна ўплы вае 

на ўсе ра шэн ні ў кра і не. Як мяр ку юць ана лі ты-

кі, Аун Сан Су Чжы вы му ша на быць жорст кай. 

«Дач ка свай го на ро да, яна не мо жа за клі каць 

бір ман цаў пра явіць лас ку і да зво ліць му суль ма-

нам-ра хін джа бес пе ра шкод на за ся ліць зем лі ў 

Ара ка не, — ад зна чыў «Ком мер сан ту» за гад чык 

ка фед ры Мас коў ска га гу ма ні тар на га ўні вер сі-
тэ та, ды рэк тар цэнт ра Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, 
Аў стра ліі і Акі я ніі Ін сты ту та ўсхо даз наў ства РАН 
Дзміт рый Ма ся коў. — Яна ра зу мее ме жы свай-
го лі бе ра ліз му і дзей ні чае цал кам праг ма тыч на 
— ва ўні сон і з ва ен ны мі, і з роз ны мі па лі тыч-
ны мі гру па мі. Яна вы му ша на іс ці на пэў ныя 
кам пра мі сы». Гэ та і бу дзе вы зна чаць раз віц цё 
сі ту а цыі ў М'ян ме, якая ўзру шы ла свет.

За хар БУ РАК. burak@zvіazda.by

НЕ ПРЫ КА Я НЫЯ РА ХІН ДЖА
Што ад бы ва ец ца ў М'ян ме?

Сі ту а цыя ў М'ян ме за ста ец ца ў цэнт ры ўва гі су свет най су поль нас ці. На пры кан цы 
жніў ня ўра да выя вой скі па ча лі поў на маш таб ную апе ра цыю ў ад ным са шта таў 
су праць ба е ві коў ру ху «Ар мія вы ра та ван ня Ара кан ра хін джа» (ARSA). Яго кі раў-
ніц тва кра і ны лі чыць тэ ра рыс тыч най ар га ні за цы яй. Дзе ян ні ўла даў ста лі ад ка зам 
на на пад ба е ві коў на па лі цэй скія па сты і вай ско вую ба зу. Пад час су тык нен няў ужо 
за гі ну ла больш чым 400 ча ла век. Коль касць му суль ман-ра хін джа, якія ра ту юц ца 
ад гвал ту ў М'ян ме і шу ка юць пры тул ку ў су сед няй Банг ла дэш, па вод ле роз ных 
ацэ нак, пе ра вы сі ла 370 ты сяч. Ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то ніа Гу тэ рыш вы ка заў 
сваю за не па ко е насць Са ве ту Бяс пе кі, пра па на ваў шы роз ныя кро кі для спы нен-
ня гвал ту. На конт не аб ход нас ці ўрэ гу ля ван ня сі ту а цыі вы ка за лі ся лі да ры шэ ра гу 
дзяр жаў. У асоб ных кра і нах з му суль ман скім на сель ніц твам ад бы лі ся мі тын гі ў 
пад трым ку ра хін джа. А вось дзяр жаў ны са вет нік і мі ністр за меж ных спраў М'ян мы 
Аун Сан Су Чжы, якая фак тыч на з'яў ля ец ца па лі тыч ным лі да рам кра і ны, за яві ла 
аб «ма са вай дэз ын фар ма цыі» ва кол па дзей у рэс пуб лі цы. Што ж ад бы ва ец ца ў 
гэ тай кра і не?


