
ပူးတဲွေ(ကညာချက် - ြမနမ်ာ2ုိင်ငံတွင် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းြခင်း တစ်2ှစ်ြပည့်

၂၀၂၂ ခု%ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေနသ့ည် ြမနမ်ာ%ိင်ုငံ<ိှ ြပည်သူများ၏ အသစ်တဖန ်ေပDေပါက်

လာေသာ စစ်အာဏာ<ှင်စနစ်အား ဆ%Gြပြခင်း%ှင် ့ေတာ်လှနတိ်က်ုခုိက်ြခင်း တစ်%ှစ်ြပည့်ေြမာက်သည့်

ေန ့Hြဖစ်ပါသည်။ အာဏာသိမ်းမJသည် ေရွးေကာက်ခံအစုိးရတစ်ရပ်၏ အစုိးရဖLဲအပ်ုချNပ်%ိင်ုေရးကုိ

တားဆီးခ့ဲသည်။ စစ်တပ်သည် အစုိးရအဖLဲဝင်များကုိ တရားမဝင် ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းPပီး Qုိဟင်ဂျာမွတ်

ဆလင်သိနး်%ှင့်ချ၍ီ ဘဂVလားေဒ<်ှ့%ိင်ုငံသိX  ထွက်ေြပးေစခ့ဲသည့် ၂၀၁၇ ခု%ှစ်က ြဖစ်ရပ်ကုိ ေအာက်ေမ့

သတိရေစေသာ အစုိးရေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပN အZကမ်းဖက်အစီအစ[်ကုိ စတင်ခ့ဲသည်။

စစ်တပ်သည် %ိင်ုငံတဝနး် ခုခံေတာ်လှနမ်Jကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်။ အာဏာသိမ်းPပီး ရက်ပုိင်းအတင်ွး

စတင်ခ့ဲေသာ စစ်အပ်ုချNပ်ေရးကုိ ဆန ့က်ျင်ရနသ်ည့်  အZကမ်းမဖက်လထုူအာဏာဖီဆနသ်ည့်

လJပ်<ှားမJ (CDM) သည် ဆ%Gြပြခင်း၊ သပိတ်ေမှာက်ြခင်း%ှင် ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြငင်းဆနေ်သာ

နည်းလမ်းများစွာြဖင် ့ZကံZကံခံ ဆက်လက်တည်<ိှေနသည်။ ြပည်သူများ၏ ခုခံစစ်ေZကာင့်

လက်နက်ကုိင်ပဋိပက̂များ ဆယ်စု%ှစ်များစွာ မ<ိှခ့ဲေသာ %ိင်ုငံ၏အစိတ်အပုိင်းများတင်ွ တိက်ုပဲွများ

ေပDေပါက်လာသည်။

ေပးဆပ်ရမJသည် အလနွပ်င်`ကီးမားပါသည်။ လအူများအြပား အလပ်ုအကုိင်%ှင့် အိးုအိမ်များ ဆုံးaQJံးခ့ဲ

ရသည်။ ေထာင်%ှင့်ချ၍ီ ဖမ်းဆီးခံထားရPပီး အရပ်သား ၁၄၉၉ ဦးထက်မနည်း အသက်ဆုံးaQJံးခ့ဲ

ေZကာင်း AAPP ၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ UNHCR အချက်အလက်များအရ

အာဏာသိမ်းPပီးကတည်းက ခန ့မှ်နး်ေြခ လ ူ၄၀၆,၀၀၀ ခန ့ ်ေနရပ်စွန ့H်ခွာထွက်ေြပးခ့ဲရPပီး အနည်းဆုံး

၃၂,၀၀၀ ခန ့ ်အိမ်နးီချင်း%ိင်ုငံများသိX  ထွက်ေြပးခ့ဲZကရသည်။

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမJသည် COVID-19 ကပ်ေရာဂါအကျပ်အတည်းကုိ တိက်ုဖျက်ရန ်`ကိNးပမ်းမJများ

ကုိ ပုိမုိဆုိးရွားေစခ့ဲPပီး ေသဆုံးသူအေရအတက်ွ ြမင့်မားလာေစခ့ဲသည်။ စစ်အပ်ုချNပ်ေရးသည် ဗုိင်းရပ်

စ်ကုိ ထိနး်ချNပ်ရန ်`ကိNးပမ်းမJများကုိများစွာ aQJပ်ေထွးခက်ခဲေစPပီး သနး်%ှင့်ချေီသာြပည်သူများ၏

ကျနး်မာေရး%ှင့် ေဘးကင်းေရးကုိ အ%hရာယ်ြဖစ်ေစသည်။

အဆင်ြ့မင်ပ့ညာေရးအေပD အာဏာသိမ်းမJ၏ အကျNိးဆက်များက အလနွဆုိ်းရွားလှသည်။ ဆယ်စု%ှစ်

များစွာ စစ်အာဏာ<ှင်စနစ်ကုိ အားနည်းေစပီးေနာက် ြမနမ်ာ%ိင်ုငံ<ိှ တကi သုိလ်များ%ှင့် အင်စတီကျjး

များသည် မိမိေြခေပD မိမိရပ်တည်%ိင်ုရန ်စတင်`ကိNးပမ်းေနစဥ် စစ်တပ်က ထပ်မံသိမ်းပုိက်လိက်ုြခင်း
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ြဖစ်သည်။ တကi သုိလ်များသည် ပိတ်ထားဆဲြဖစ်သည်။ ရပ်ဆုိင်းလိက်ုြခင်းြဖင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝ

ေသာ ပညာေရးကုိ ေမlာ်လင်ေ့နZကေသာ ြမနမ်ာ%ိင်ုငံ<ိှ မျNိးဆက်ေနာက်တခု၏ ေမlာ်လင့်ချက်များကုိ

ကွယ်ေပျာက်ေစခ့ဲသည်။ အတိက်ုအခံအဖLဲများ၊ တက်mကလJပ်<ှားသူများ%ှင့် ပညာ<ှင်များသည်

အစားထုိးပညာေရးအစီအစဥ်များကုိ `ကိNးစားအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနZကေသာ်လည်းဘဲ

ေတာင်းဆုိချက်များ၏ အနည်းငယ်မlကုိသာ ြဖည့်ဆည်းေပး%ိင်ုသည်။

ြမနမ်ာ%ိင်ုငံ%ှင့်ဆက်ဆုိင်ေသာ အေZကာင်းအရာများကုိ လပ်ုေဆာင်ေနZကေသာ ပညာ<ှင်များ၊

ေကျာင်းသားများ%ှင့် ကnမ်းကျင်ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့် အာဏာသိမ်းမJ တ%ှစ်ြပည့်ေြမာက်ေသာေန ့

တင်ွ အာဏာသိမ်းမJ%ှင့် %ိင်ုငံေရးအတိက်ုအခံများအေပD အZကမ်းဖက် PဖိNခွင်းြခင်းများကုိ aQJတ်ချ

လိက်ုပါသည်။ %ိင်ုငံအများအြပားတင်ွ မZကာေသးမီက ြပNလပ်ုခ့ဲသည့် ထုိးစစ်များအတင်ွး

အစုလိက်ုအြပံNလိက်ု သတ်ြဖတ်ြခင်းများအပါအဝင် လက်နက်မ့ဲ အရပ်သားများကုိ ပစ်မှတ်ထား

သတ်ြဖတ်ြခင်း%ှင့် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရေစြခင်းများကုိ ကn%်ပ်ုတိX  aQJတ်ချသည်။

အာဏာ<ှင်စနစ်ကုိ တနွး်လှနေ်နZကေသာ ြမနမ်ာ%ိင်ုငံ<ိှ မိတ်ေဆွများ၊ အေပါင်းအသင်းများ%ှင့် Zသစ

ေZတးလျ တကi သုိလ်အသီးသီးမှ ြမနမ်ာေကျာင်းသားေဟာင်းများ%ှင်အ့တ ူမိမိတိX  တစိတ်တဝမ်းတည်း

<ိှေနပါသည်။ စစ်တပ်က %ိင်ုငံေရးကေန ဆုတ်ခွာရန၊် သတ်ြဖတ်မJ%ှင် ့ညo[်းပနး်%ှပ်ိစက်မJများကုိ ရပ်

တန်ရ့န၊် ကn%်ပ်ုတိX၏ လပ်ုေဖာ်ကုိက်ဖက် ပါေမာက̂ Sean Turnell အပါအဝင် %ိင်ုငံေရး အကျ[်းသား

များအားလံးု လတ်ွေြမာက်ေစရန%ှ်င် ့ြပည်သူများေရွးေကာက်ထားေသာ အစုိးရထံ အာဏာြပနလ်ည်

အပ်%ှရံန ်ေတာင်းဆုိေနသူများအားလံးု%ှင်အ့တ ူကn%်ပ်ုတိXအတ ူရပ်တည်ေနပါသည်။

ဤထုတ်ြပနခ်ျက်အား ေအာက်ပါအဖAဲအစညး်များက ၂၀၂၂ ခု2ှစ် ဇနန်ဝါရီလ ၃၁ ရက်မှာ ပူးတဲွထုတ်

ြပနလုိ်က်သည-်

Asian Studies AssociaBon of Australia, အာ<ှေရးရာေလလ့ာမJကုိ ပ့ံပုိးေပးေနသည့် ထိပ်တနး်ပညာရပ်

ဆုိင်ရာ အသင်းအဖLဲ

AssociaBon of Mainland Southeast Asia Scholars, ကေမpာဒီးယား၊ လာအိ၊ု ြမနမ်ာ၊ ထုိင်း%ှင့် ဗီယက်နမ်

တိX %ှင့်ဆက်ဆုိင်ေသာ သုေတသနများအား ြမoင့်တင်ေပးေသာ ပညာရပ်ဆုိင်ရာအသင်းအဖLဲ
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https://asaa.asn.au/
https://www.amseas.net/


Australia-Myanmar ConsBtuBonal Democracy Project, University of Sydney၊ UNSW၊ ANU %ှင့် Western 

Sydney University တိX မှ ပညာ<ှင်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေသာ စီမံကိနး်  

Australia Myanmar InsBtute သည် ZသစေZတးလျ%ှင့် ြမနမ်ာ%ိင်ုငံတိX qZကား ေရ<ှည်တည်တံခုိ့င်Pမဲေသာ၊ 

ကrေပါင်းစုံ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အသုံးချသုေတသန%ှင့် မိတ်ဖက်များကုိ ဖနတီ်းရန%ှ်င့် ခုိင်မာ

အားေကာင်းေစရန ်လပ်ုေဆာင်ေနေသာ အဖLဲ 

Griffith Asia InsBtute, Griffith Business School <ိှ %ိင်ုငံတကာအသိအမှတ်ြပN သုေတသနစင်တာ 

ြမနမ်ာေ့ရးရာသုေတသနဌာန၊ ZသစေZတးလျအမျNိးသားတကi သုိလ်
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https://asialawpolicyforum.com/projects/australia-myanmar-constitutional-democracy-project-2013-2019/
https://aummi.edu.au/
https://www.griffith.edu.au/asia-institute
https://myanmar.anu.edu.au/



