ပူ းတွဲေ(ကညာချက် - ြမန်မာ2ိုင်ငံတွင် စစ် တပ် အာဏာသိမ်းြခင်း တစ် 2ှစ်ြပည့်
၂၀၂၂ ခု %ှစ် ေဖေဖာ် ဝါရီ လ (၁) ရက်ေနသည်
့
ြမန်မာ%ိင
ု ်ငံ<ှိ ြပည်သူများ၏ အသစ် တဖန် ေပDေပါက်
လာေသာ စစ် အာဏာ<ှ င်စနစ် အား ဆ%Gြပြခင်း%ှင့် ေတာ် လှနတ
် ိက
ု ်ခိုက်ြခင်း တစ် %ှစ်ြပည့်ေြမာက်သည့်
ေနHြ့ဖစ် ပါသည်။ အာဏာသိမ်းမJသည် ေရွ းေကာက်ခံအစိုးရတစ် ရပ် ၏ အစိုးရဖLဲအပ
ု ် ချNပ် %င
ုိ ်ေရးကို
တားဆီ းခဲ့ သည်။ စစ် တပ် သည် အစိုးရအဖLဲဝင်များကို တရားမဝင် ဖမ် းဆီ းထိနး် သိမ်းPပီ း Qို ဟင်ဂျာမွတ်
ဆလင်သိနး် %ှင်ခ
့ ျ ီ၍ ဘဂVလားေဒ့<ှ်%င
ုိ ်ငံသိX ထွက်ေြပးေစခဲ့ သည့် ၂၀၁၇ ခု %ှစ်က ြဖစ် ရပ် ကို ေအာက်ေမ့
သတိရေစေသာ အစိုးရေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပN အZကမ် းဖက်အစီ အစ[်ကို စတင်ခဲ့သည်။
စစ် တပ် သည် %ိင
ု ်ငံတဝန်း ခု ခံေတာ် လှနမ
် Jကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ အာဏာသိမ်းPပီ း ရက်ပိုင်းအတွင်း
စတင်ခဲ့ေသာ စစ် အပ
ု ် ချNပ် ေရးကို ဆနက
် ့ ျင်ရန်သည့် အZကမ် းမဖက်လထ
ူ ုအာဏာဖီ ဆန်သည့်
လJပ်<ှားမJ (CDM) သည် ဆ%Gြပြခင်း၊ သပိ တ်ေမှာက်ြခင်း%ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြငင်းဆန်ေသာ
နည်းလမ် းများစွာြဖင့် ZကံZကံခံ ဆက်လက်တည်<ှိေနသည်။ ြပည်သူများ၏ ခု ခံစစ် ေZကာင့်
လက်နက်ကိုင်ပဋိ ပက^များ ဆယ်စု%ှစ်များစွာ မ<ှ ိ ခဲ့ေသာ %ိင
ု ်ငံ၏အစိ တ်အပိုင်းများတွင် တိက
ု ်ပဲွများ
ေပDေပါက်လာသည်။
ေပးဆပ် ရမJသည် အလွနပ
် င်`ကီးမားပါသည်။ လူအများအြပား အလုပ်အကိုင်%ှင့် အိ းု အိ မ်များ ဆံုးaQJံးခဲ့
ရသည်။ ေထာင်%ှင်ခ
့ ျ ီ၍ ဖမ် းဆီ းခံ ထားရPပီ း အရပ် သား ၁၄၉၉ ဦးထက်မနည်း အသက်ဆံုးaQJံးခဲ့
ေZကာင်း AAPP ၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ UNHCR အချက်အလက်များအရ
အာဏာသိမ်းPပီ းကတည်းက ခနမ
် ့ ှနး် ေြခ လူ ၄၀၆,၀၀၀ ခန ် ေနရပ်
့
စွနH် ခွ့ ာထွက်ေြပးခဲ့ ရPပီ း အနည်းဆံုး
၃၂,၀၀၀ ခန ် အိ
့ မ်နးီ ချင်း%ိင
ု ်ငံများသိX ထွက်ေြပးခဲ့ Zကရသည်။
စစ် တပ် အာဏာသိမ်းမJသည် COVID-19 ကပ် ေရာဂါအကျပ် အတည်းကို တိက
ု ်ဖျက်ရန် `ကိNးပမ် းမJများ
ကို ပိုမိုဆိုးရွ ားေစခဲ့ Pပီ း ေသဆံုးသူအေရအတွက် ြမင့်မားလာေစခဲ့ သည်။ စစ် အပ
ု ် ချNပ် ေရးသည် ဗိုင်းရပ်
စ် ကို ထိနး် ချNပ် ရန် `ကိNးပမ် းမJများကိုများစွာ aQJပ်ေထွးခက်ခဲေစPပီ း သန်း%ှင်ခ
့ ျ ီေသာြပည်သူများ၏
ကျန်းမာေရး%ှင့် ေဘးကင်းေရးကို အ%hရာယ်ြဖစ် ေစသည်။
အဆင်ြ့ မင်ပ
့ ညာေရးအေပD အာဏာသိမ်းမJ၏ အကျ ိNးဆက်များက အလွနဆ
် ိုးရွ ားလှသည်။ ဆယ်စု%ှစ်
များစွာ စစ် အာဏာ<ှ င်စနစ် ကို အားနည်းေစပီ းေနာက် ြမန်မာ%ိင
ု ်ငံ<ှိ တကiသိုလ်များ%ှင့် အင်စတီကျjး
များသည် မိ မိေြခေပD မိ မိရပ် တည်%င
ုိ ်ရန် စတင်`ကိNးပမ် းေနစဥ် စစ် တပ် က ထပ် မံသိမ်းပိုက်လိက
ု ်ြခင်း
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ြဖစ် သည်။ တကiသိုလ်များသည် ပိ တ်ထားဆဲ ြဖစ် သည်။ ရပ် ဆိုင်းလိက
ု ်ြခင်းြဖင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝ
ေသာ ပညာေရးကို ေမlာ် လင်ေ
့ နZကေသာ ြမန်မာ%ိင
ု ်ငံ<ှိ မျ ိNးဆက်ေနာက်တခု ၏ ေမlာ် လင့်ချက်များကို
ကွယ်ေပျာက်ေစခဲ့ သည်။ အတိက
ု ်အခံ အဖLဲများ၊ တက်mကလJပ်<ှားသူများ%ှင့် ပညာ<ှ င်များသည်
အစားထိုးပညာေရးအစီ အစဥ်များကို `ကိNးစားအေကာင်အထည်ေဖာ် ေနZကေသာ် လည်းဘဲ
ေတာင်းဆိုချက်များ၏ အနည်းငယ်မlကိုသာ ြဖည့်ဆည်းေပး%ိင
ု ်သည်။
ြမန်မာ%ိင
ု ်ငံ%ှင်ဆ
့ က်ဆိုင်ေသာ အေZကာင်းအရာများကို လုပ်ေဆာင်ေနZကေသာ ပညာ<ှ င်များ၊
ေကျာင်းသားများ%ှင့် ကnမ် းကျင်ဝန်ထမ် းများအေနြဖင့် အာဏာသိမ်းမJ တ%ှစ်ြပည့်ေြမာက်ေသာေန ့
တွင် အာဏာသိမ်းမJ%ှင့် %ိင
ု ်ငံေရးအတိက
ု ်အခံ များအေပD အZကမ် းဖက် Pဖိ Nခွ င်းြခင်းများကို aQJတ်ချ
လိက
ု ်ပါသည်။ %ိင
ု ်ငံအများအြပားတွင် မZကာေသးမီ က ြပNလုပ်ခဲ့သည့် ထိုးစစ် များအတွင်း
အစုလိက
ု ်အြပံ Nလိက
ု ် သတ်ြဖတ်ြခင်းများအပါအဝင် လက်နက်မဲ့ အရပ် သားများကို ပစ် မှတ်ထား
သတ်ြဖတ်ြခင်း%ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစြခင်းများကို ကn%်ပ
ု ် တိX aQJတ်ချသည်။
အာဏာ<ှ င်စနစ် ကို တွနး် လှနေ
် နZကေသာ ြမန်မာ%ိင
ု ်ငံ<ှိ မိ တ်ေဆွများ၊ အေပါင်းအသင်းများ%ှင့် Zသစ
ေZတးလျ တကiသိုလ်အသီးသီးမှ ြမန်မာေကျာင်းသားေဟာင်းများ%ှင်အ
့ တူ မိ မိတိX တစိ တ်တဝမ် းတည်း
<ှ ိ ေနပါသည်။ စစ် တပ် က %ိင
ု ်ငံေရးကေန ဆုတ်ခွာရန်၊ သတ်ြဖတ်မJ%ှင့် ညo[်းပန်း%ှပ
ိ ် စက်မJများကို ရပ်
တန်ရန်
့ ၊ ကn%်ပ
ု ် တိX၏ လုပ်ေဖာ် ကိုက်ဖက် ပါေမာက^ Sean Turnell အပါအဝင် %ိင
ု ်ငံေရး အကျ[်းသား
များအားလံးု လွတ်ေြမာက်ေစရန်%ှင့် ြပည်သူများေရွ းေကာက်ထားေသာ အစိုးရထံ အာဏာြပန်လည်
အပ် %ှရ
ံ န် ေတာင်းဆိုေနသူများအားလံးု %ှင်အ
့ တူ ကn%်ပ
ု ် တိXအတူ ရပ် တည်ေနပါသည်။

ဤထုတ်ြပန်ချက် အား ေအာက် ပါအဖAဲအစည်းများက ၂၀၂၂ ခု 2ှစ် ဇန်နဝါရီ လ ၃၁ ရက် မှာ ပူ းတွဲထုတ်
ြပန်လုိက်သည်Asian Studies AssociaBon of Australia, အာ<ှ ေရးရာေလ့လာမJကို ပံ့ပိုးေပးေနသည့် ထိပ်တန်းပညာရပ်
ဆိုင်ရာ အသင်းအဖLဲ
AssociaBon of Mainland Southeast Asia Scholars, ကေမpာဒီးယား၊ လာအိ ၊ု ြမန်မာ၊ ထိုင်း%ှင့် ဗီ ယက်နမ်
တိX %ှင်ဆ
့ က်ဆိုင်ေသာ သုေတသနများအား ြမoင်တ
့ င်ေပးေသာ ပညာရပ် ဆိုင်ရာအသင်းအဖLဲ
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Australia-Myanmar ConsBtuBonal Democracy Project, University of Sydney၊ UNSW၊ ANU %ှင့် Western
Sydney University တိX မှ ပညာ<ှ င်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေသာ စီ မံကိနး်
Australia Myanmar InsBtute သည် ZသစေZတးလျ%ှင့် ြမန်မာ%ိင
ု ်ငံတိXqZကား ေရ<ှ ည်တည်တံခ
့ ို င်Pမဲ ေသာ၊
ကrေပါင်းစံု၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အသံုးချသုေတသန%ှင့် မိ တ်ဖက်များကို ဖန်တီးရန်%ှင့် ခို င်မာ
အားေကာင်းေစရန် လုပ်ေဆာင်ေနေသာ အဖLဲ
Griﬃth Asia InsBtute, Griﬃth Business School <ှ ိ %ိင
ု ်ငံတကာအသိအမှတ်ြပN သုေတသနစင်တာ
ြမန်မာ့ေရးရာသုေတသနဌာန၊ ZသစေZတးလျအမျ ိNးသားတကiသိုလ်
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