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ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။5 စစတ်ပ်သည် လာမည့8်9စအ်တွငး် 8ိ(ငင်ကိံ( စမံီအ(ပ်ချ7ပ်မည်ြဖစေ်eကာငး် ေeကညာခ့ဲသည်။ ေကျာငး်သားများ89င့ ်ပညာ 9̀ငမ်ျား ဦးေဆာငေ်သာ 
သပိတ်များစွာ 8ိ(ငင်တံဝနး် ေပ_ေပါက်ပျံY 89ံခ့ဲ့Xပီး စစတ်ပ် အာဏာသမ်ိးမFကိ( kFတ်ချကာ ဒမိီ(ကေရစ ီ8ိ(ငင်အံြဖစ ်ြပနလ်ည်အသွငေ်ြပာငး်ရန ်ေတာငး်ဆိ(ခ့ဲeကသည်။ 
စစတ်ပ်89င့ ်ရဲတပ်ဖဲွYများသည် သပိတ်များကိ( Xဖိ7ခွငး်ရန8်9င့ ်၎ငး်တိ(၏့ထိနး်ချ7ပ်မF ခိ(ငမ်ာေအာင ်pကိ7းပမ်းရာတွင ်လEေပါငး်ေထာငခ်ျီ၍ ဖမ်းဆီးထိနး်သမ်ိးြခငး်၊ 
ရာချီ၍ သတ်ြခငး်89င့ ်လEများစွာတိ(ကိ့( ထိခိ(က်ဒဏရ်ာရေစခ့ဲြခငး်ြဖင့ ်ရက်စက်eကမ်းတမ်းစွာ ြပ7မEခ့ဲသည်။ လံ(ြခံ7ေရးတပ်ဖဲွYများသည် ေကျာငး်သားများ၊ 
ပညာ 9̀ငမ်ျား89င့ ်ထိ(သEတိ(၏့ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး အဖဲွYအစည်းများကိ( ပစမ်9တ်ထားကာ ေကျာငး်ပရဝ(ဏမ်ျားတွင ်စခနး်ချ၍ ဝနထ်မ်းများအား 
တာဝနဆိ်(ငး်ငံမ့ည်၊ အလ(ပ်ြဖ7တ်မည်ဟ( Xခိမ်းေြခာက်ကာ အတငး်အကျပ် အလ(ပ်သိ( ့ အစရီငခံ်ေစခ့ဲသည်။  

သပိတ်ေမ9ာက် လFပ် 9̀ားမFများကိ( ကန ့သ်တ်ရန ်pကိ7းပမ်းရာတွင ်စစတ်ပ်89င့ ်ရဲတိ(သ့ည် အငအ်ားသံ(းအeကမ်းဖက်ခ့ဲေသာေeကာင့ ်သပိတ်ေမ9ာက်စG 
ေသနတ်ပစခံ်ခ့ဲရေသာ ရတနာပံ(တကo သိ(လ် ေကျာငး်သE မAကယစ်င6် 89င့ ်ေဆးေကျာငး်သား ေမာငခ်န ့်ညားဟန်ိး တိ( ့ 89စဦ်း အပါအဝင ်လEေပါငး် ၁၁၀၀ ေကျာ် 
ေသဆံ(းခ့ဲသည်။ သပိတ်များ89င့ ်အေထွေထွသပိတ်များကိ( ြဖစေ်ပ_ေစခ့ဲသည့ ်ြပည်သEဆ့န ့က်ျငေ်ရးလ(ပ် 9̀ားမF (CDM) တွင ်ပါဝငခ့ဲ်မFေeကာင့ ်
တကo သိ(လ်ေကျာငး်သားများ89င့ ်ဌာနဆိ(ငရ်ာ ဝနထ်မ်းများ အပါအဝင ်လEေပါငး် ၈၅၀၀ ေကျာ်ကိ( ဖမ်းဆီးထိနး်သမ်ိးခ့ဲသည်။7 အာဏာသမ်ိးXပီး 
သံ(းရက်အeကာတွင ်ရဲများသည် မ8�ေလး ေဆးတက̀သိ(လ ်၌ စစတ်ပ်ကိ( ဆန ့က်ျငေ်သာ ဆိ(ငး်ဘ(တ်များကိ( ကိ(င၍် ေဆာငပ်(ဒမ်ျားကိ( ရွတ်ဆိ(ေနခ့ဲသည် 

ေကျာငး်သားများ89င့ ်အြခားတက်�ကလFပ် 9̀ားသEများကိ( ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။8 ေမာ်လ8မိOငတ်က̀သိ(လ် ပရဝ(ဏေ် 9̀ Yတွင ်သပိတ်ေမ9ာက်ေနေသာ ေကျာငး်သားများကိ( 
ရဲများက ရာဘာကျည်89င့ ်ပစခ်တ်ခ့ဲXပီး kိ(က်89က်ခ့ဲသည်။9 ရဲများက အဆိ(ပါေကျာငး်သားများကိ( လEစ(ခဲွရန ်အမိန ့ေ်ပးXပီး မိ(းေပ_ေထာင၍် “သတိေပး 
ပစခ်တ်မFများ” ြပ7လ(ပ်Xပီးေနာက် ဆ8�ြပေနသEများအား ပစခ်တ်ခ့ဲသည်။ အနည်းဆံ(း ေကျာငး်သား ၁၄ ဦး အဖမ်းခံခ့ဲရXပီး ေကျာငး်သားတစဦ်းမ9ာ 
ရာဘာကျည်သင့၍် ဒဏရ်ာရခ့ဲသည်ဟ( အစရီငခံ်ခ့ဲeကသည်။ ၂၀၂၁ ခ(89စ၊် မတ်လ ၂ ရက်ေနတွ့င ်အရပ်ဝတ် လံ(ြခံ7ေရးတပ်ဖဲွYများက CDM လFပ် 9̀ားမFတွင ်
ပါဝငရ်န ်ဆရာဆရာမများကိ( စစီGေပးခ့ဲသည့ ်ရနက်(နတ်ကo သိ(လ်၊ အေ 9̀Yတိ(ငး်ပညာဌာနမ9 ပါေမာကnတစဦ်းြဖစသ်E ဦးအာကာမိ(းသWကိ( ြပနေ်ပးဆဲွခ့ဲသည်။10 

 
*  ပညာရပ်ဆိ,ငရ်ာ လတွလ်ပ်မM အfgနး် (AFi) အရ ြမနမ်ာ"ိ,ငင်တံငွ ်ပညာရပ်ဆိ,ငရ်ာ လတွလ်ပ်ခငွ့အ်ား ေလးစားမMသည ်2009 တငွ ်ရမ1တ ်0.04 (အနမိ့်ဆံ,းအဆင့)် 01ိရာမ1 2020 

တငွ ်0.49 (အလယအ်လတအ်ဆင့)် သိ, ့ တိ,းတကလ်ာခဲသ့ည။် AFi အေLကာငး် ပိ,မိ,သ0ိ1ိလိ,ပါက ဤေနရာတငွ ်Lကည့"်ိ,ငပ်ါသည ်- 

https://www.gppi.net/media/KinzelbachEtAl_2021_Free_Universities_AFi-2020.pdf။ 
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1 = High Respect for Academic Freedom   
1 = ပညာေရးလွတ်လပ်ခွင့်ကိ0 ေလးစားမ4အားေကာင်း 

 

0 = Low Respect for Academic Freedom   
0 = ပညာေရးလွတ်လပ်ခွင့်ကိ0 ေလးစားမ4အားနည်း 

 



ေကျာငး်ပရဝ(ဏအ်နးီတွင ်ဆ8�ြပရန ်တကo သိ(လ်ဝနထ်မ်းများ စ(kံ(းလာချိန၌် ဦးအာကာမိ(းသEအား ေသနတ်ြဖင့ခ်ျိန၍် ထိနး်သမ်ိးထားခ့ဲသည်။ တိ(းပွားလာေသာ 
လFပ် 9̀ားတက်�ကသEများကဲသ့ိ(ပ့င ်ဦးအာကာမိ(းသEအား ရာဇသတ်pကီး ပ(ဒမ် ၅၀၅ (က) (ယခ( ပ(ဒမ် ၅၀၅ (ခ)) - “eကည်းတပ်၊ ေရတပ် သိ(မ့ဟ(တ် ေလတပ်မ9 
အရာ 9̀ိ၊ စစသ်ား၊ သေဘ�ာသား သိ(မ့ဟ(တ် ေလယာGမ�း မည်သEမဆိ( အမိန ့န်ာခံရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး် သိ(မ့ဟ(တ် တစန်ည်းအားြဖင့ ်ထိ(ကဲသ့ိ( ့ တာဝနကိ်( 
မေလးမစားြပ7ြခငး် သိ(မ့ဟ(တ် ထမ်းေဆာငရ်နပ်ျက်ကွက်ြခငး် ြဖစေ်ပ_ေစရန ်သိ(မ့ဟ(တ် ြဖစေ်ပ_ 8ိ(ငေ်ြခ 9̀ိေစရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်ထ(တ်ြပနခ်ျက်၊ 
ေကာလာဟလ သိ(မ့ဟ(တ် အစရီငခံ်စာကိ( ဖနတီ်းသE၊ ထ(တ်ေဝသE သိ(မ့ဟ(တ် ြဖန ့ခ်ျိသE မည်သEမဆိ( - ြဖင့ ်စွခဲျက်တငခ့ဲ်သည်ဟ( အစရီငခံ်ခ့ဲသည်။” 
အာဏာသမ်ိးXပီး လပိ(ငး်အတွငး် စစတ်ပ်သည် အeကမ်းမဖက်သည့ ်ေကျာငး်သားများ89င့ ်ပညာ 9̀ငမ်ျားအပါအဝင ်တက်�ကလFပ် 9̀ားသEများအား 
တရားမrတမFမ 9̀ိဘ ဲထိနး်သမ်ိးXပီး တရားစွဆိဲ(ရာတွင ်အာဏာပိ(သက်ေရာက်ေစမည့ ်နည်းလမ်းများြဖင့ ်ရာဇသတ်pကီးကိ( ြပငဆ်ငခ့ဲ်သည်ဟ( ဥပေဒ 

ပညာ 9̀ငမ်ျားက အကဲြဖတ်သံ(းသပ်ခ့ဲသည်။ ဧXပီလ ၂၁ ရက်တွင ်ရဲ89င့ ်စစသ်ားများသည် ြမစp်ကီးနားတကo သိ(လ် ေကျာငး်သားသမဂx၏ ယာယီဥကo ဌြဖစေ်သာ 
ကိ(မျိOးထက်&ိ(ငလ်ငး်ကိ( သEမိ့သားစ( ေနအမ်ိတွင ်နနံက်အေစာပိ(ငး်၌ ဝငေ်ရာက် 9̀ာေဖွ ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။11 ေမလ ၂၁ ရက်တွင ်အာဏာသမ်ိးမFအေပ_ 
ဆန ့က်ျငဆ်8�ြပမFများကိ( Xဖိ7ခွငး်ေရး၏ တစစ်တ်ိတစပိ်(ငး်အေနြဖင့ ်စစသ်ားများ89င့ ်ရဲများက ဟသ�ာတ နည်းပညာတကo သိ(လ်မ9 လက်ေထာက်ကထိကြဖစသ်E 
ေဒ> နီလာြမင့ ်ကိ( ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။12 ေဒ_ နလီာြမင့သ်ည် ဆ8�ြပမF89င့ ်ြပည်သEဆ့န ့က်ျငေ်ရး လ(ပ်ေဆာငမ်Fများတွင ်ပါဝငြ်ခငး်ေeကာင့ ်အလ(ပ်မ9 ဆိ(ငး်ငံခံ့ရသည့ ်
8ိ(ငင်တံဝနး် 9̀ိ တကo သိ(လ်အများအြပားမ9 ဆရာဆရာမများတွင ်ပါဝငသ်ည်။ ဟသ�ာတတွင ်တကo သိ(လ်ဆရာဆရာမ ၇၀ ေကျာ် အလ(ပ်မ9 ဆိ(ငး်ငံခံ့ရသည်ဟ( 
ရငး်ြမစတ်စခ်(က အစရီငခံ်ခ့ဲသည်။13  

အငအ်ားသံ(းြခငး်89င့ ်ဖမ်းဆီးြခငး်တိ( ့ ပါဝငေ်သာ အြဖစအ်ပျက်အများစ(မ9ာ အာဏာသမ်ိးXပီးေနာက် ေပ_ေပါက်ခ့ဲေသာ်လည်း ေကျာငး်သားများအား 
ဖမ်းဆီးမFသည် အာဏာမသမ်ိးမီ လပိ(ငး်အလိ(ကတည်းက ြဖစပွ်ားခ့ဲေeကာငး် ဤေနရာတွင ်ေဖာ်ြပလိ(ပါသည်။ (ေကျာငး်သားအ(ပ်စ(များသည် ၁၉၈၈  
အေရးအခငး် အပါအဝင ်ြမနမ်ာ8ိ(ငင်ံ̀ 9ိ 8ိ(ငင်ေံရး လFပ် 9̀ားမFများတွင ်အထEး အေရးပါေသာ အခနး်က�မ9 89စေ်ပါငး်များစွာ ပါဝငလ်ာခ့ဲသည်။) ၂၀၂၀ ခ(89စ၊် 
စက်တငဘ်ာလတွင ်ရဲများသည် တကo သိ(လ်ေကျာငး်သား ၁၄  ဦးကိ( ဖမ်းဆီးခ့ဲရာ ထိ(ေကျာငး်သားအများအြပားမ9ာ ဗမာြပည်လံ(းဆိ(ငရ်ာ ေကျာငး်သားသမဂe 
အဖဲွSချOပ်၏ အဖဲွYဝငမ်ျား ြဖစX်ပီး ြမနမ်ာ8ိ(ငင်၊ံ ရခိ(ငြ်ပည်နယ်တွင ်ြဖစပွ်ားေသာ လက်နက်ကိ(င ်ပဋပိကnကိ( ဆန ့က်ျငေ်သာေeကာင့ ်ြဖစသ်ည်။14 
ထိ(ေကျာငး်သားများအနက် အနည်းဆံ(း ေကျာငး်သားေြခာက်ေယာက်အား စစဆ်န ့က်ျငေ်ရး89င ်ဒမိီ(ကေရစေီ 9̀ Yေြပး ေဆာငပ်(ဒမ်ျား ပါဝငေ်သာ 
လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား89င့ ်အြခားပံ(89ပ်ိစာရွက်များကိ( ြဖန ့ခ်ျိသည်ဟ( စွပ်စွလဲျက် ဖမ်းဆီးခ့ဲေeကာငး် အစရီငခံ်ခ့ဲသည်။ ဖမ်းဆီးမFများကိ( အစရီငခံ်ခ့ဲချိနတွ်င ်
အြခားေကျာငး်သားသံ(းဆယ်ခန ့သ်ည် အဖမ်းမခံရေအာင ်ပ(နး်ေ 9̀ာငေ်နခ့ဲရသည်ဟ( ABSFU က ေြပာeကားခ့ဲသည်။ လပိ(ငး်အeကာ ဇနန်ဝါရီ ၅ ရက်တွင ်အြခား 

ABSFU အဖဲွYဝငတ်စဦ်းြဖစသ်E ကိ(ဘ(နး်ြမင့ေ်ကျာ်ကိ( ေအာငေ်ြမသာစXံမိ7Yနယ်၌ ရဲများက ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။15 

စစတ်ပ်အငအ်ားစ(များသည် အာဏာသမ်ိးမF အေစာပိ(ငး်ကတည်းက အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး ေကျာငး်ပရဝ(ဏ ်အများအြပားကိ( ဝငေ်ရာက်စးီနငး် ထိနး်ချ7ပ်ခ့ဲရာ 
ထိ(ပရဝ(ဏမ်ျားကိ( စစဘ်က်ဆိ(ငရ်ာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသံ(းြပ7ရန ်အပါအဝင ်အာဏာသမ်ိးမFကိ( ဆန ့က်ျငေ်သာ တက်�ကလFပ် 9̀ားမFကိ( ရပ်တန ့ရ်န8်9င့ ်
အေဆာက်အအံ(များကိ( ထိနး်ချ7ပ်8ိ(ငရ်န ်pကိ7းပမ်းြခငး်ြဖစေ်eကာငး် သသိာလ9ပါသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်တွင ်စစသ်ားအေယာက် ၂၀  က ြမန်မာ&ိ(ငင် ံ
ေလေAကာငး်သပိfံ အငဂ်ျငနီ်ယာ တက̀သိ(လ် ကိ( စးီနငး်ခ့ဲသည်။16 ဝငေ်ရာက်စးီနငး်မFကိ( မျက်ြမငေ်တွY eကံ7ခ့ဲရေသာ ေကျာငး်သားတစဦ်းက စစသ်ားများသည် 
သEတိ(အ့ား ရငဆိ်(ငဆ်န ့က်ျငခ့ဲ်ေသာ ဆရာများ89င့ ်ဝနထ်မ်းများကိ( “အသဉိာဏ်̀ 9ိ 9̀ိ ြပ7မEေဆာငရွ်က်”သင့ေ်eကာငး်89င့ ်စစတ်ပ်၏ ဂ(ဏသ်တငး်ကိ( ထိခိ(က်ေအာင ်
မြပ7လ(ပ်ရန ်Xခိမ်းေြခာက်ခ့ဲေeကာငး် အစရီငခံ်ခ့ဲသည်။ မတ်လ ၇ ရက်၌ စစတ်ပ်မ9 တပ်စွရဲာတွင ်အသံ(းြပ78ိ(ငရ်န ်မ&Dေလး နည်းပညာတက̀သိ(လ် ကိ( ၎ငး်တိ(ထံ့ 

လcအဲပ်ရန ်ဆရာများ89င့ ်ဝနထ်မ်းများအား စစသ်ားများက ေတာငး်ဆိ(ခ့ဲသည်။17 ဝနထ်မ်းများက လိ(က်နာရန ်ြငငး်ဆနသ်ည့အ်ခါ ေနာက်ထပ်စစသ်ားများ 
ေရာက် 9̀ိလာXပီး အငအ်ားသံ(းဝငေ်ရာက်ရန ်မျက်ရည်ယိ(ဗံ(းခဲွကာ ရာဘာကျည်ြဖင့ ်ပစခ်တ်ခ့ဲသည်။ ထိ(တစေ်နတ့ည်းမ9ာပင ်တကo သိ(လ်ဝနထ်မ်းများ89င့ ်
ေဒသခံများမ9 အာဏာသမ်ိးမFကိ( ဆန ့က်ျငရ်ာေနရာြဖစသ်ည့ ်မံ(ရွာတက̀သိ(လ် ကိ( ရဲ89င့စ်စသ်ားများက ဝငေ်ရာက်စးီနငး်ခ့ဲသည်။18 မတ်လဆနး်၌ 
စစအ်ငအ်ားစ(များသည် အနည်းဆံ(း ေနာက်ထပ် တကo သိ(လ်ခ(နစခ်(တွင ်ဝငေ်ရာက်စးီနငး်ြခငး် 89င့/်သိ(မ့ဟ(တ် စခနး်ချြခငး် ြပ7လ(ပ်ခ့ဲေeကာငး် အစရီငခံ်စာများကိ( 

လက်နက်ကိ(င ်ပဋပိကn ြဖစပွ်ားရာေနရာ89င့ ်ြဖစစ်G ေဒတာစမံီကိနး်က စ(စည်းခ့ဲသည်။ ထိ(တကo သိ(လ်များတွင ်ရတနာပံ(တက̀သိ(လ၊် ေမာ်လ8မိOငတ်က̀သိ(လ်၊ 
ေကျာက်ဆည်တက̀သိ(လ်၊ ေတာမ တက̀သိ(လ်၊ ဟားခါးတက̀သိ(လ်၊ ေရနံေချာငး်တက̀သိ(လ ်89င့ ်ပခ(က̀gတက̀သိ(လ် တိ( ့ ပါဝငခ့ဲ်သည်။19  

အာဏာသမ်ိးမFကိ( ဆန ့က်ျင ်ဆ8�ြပသEများကိ( အြပစေ်ပးရန8်9င့ ်အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး အဖဲွYအစည်းများကိ( ထပ်မံထိနး်ချ7ပ်8ိ(ငရ်န ်စစတ်ပ်သည် 
ဝနထ်မ်းများစွာအား ရာထEးမ9 ဆိ(ငး်ငံခ့ဲ့သည်။ ြမနမ်ာဆ့ရာဆရာမများ အဖဲွYချ7ပ်မ9 ေပးေသာ အချက်အလက်များအရ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး ဝနထ်မ်း89င့ ်
kံ(းဝနထ်မ်း ၁၁၀၀၀ ေကျာ်ကိ( ရာထEးမ9 ဆိ(ငး်ငံခ့ဲ့ေeကာငး် ေမလ ၁၁ ရက်ေန ့ တွင ်Reuters သတငး်ဌာနမ9 အစရီငခံ်ခ့ဲသည်။ ေမလ ၂၃ ရက်တွင ်
ထိ(အေရအတွက်မ9ာ ၂၀၀၀၀ နးီပါးအထိ ေရာက် 9̀ိခ့ဲသည်။20 ထိ(တာဝနဆိ်(ငး်ငံမ့Fများသည် CDM ၏ တစစ်တ်ိတစပိ်(ငအ်ေနြဖင့ ်တစ8်ိ(ငင်လံံ(းအတိ(ငး်အတာြဖင့ ်
ဆ8�ြပမFတွင ်ပါဝငခ့ဲ်သည့ ်ဝနထ်မ်းများကိ( ပစမ်9တ်ထားခ့ဲသည်။ Reuters သတငး်ဌာနမ9 အစရီငမ်ခံမီ ေ 9̀ Yအပတ်များတွင ်စစတ်ပ်က ပညာေရးဝနထ်မ်းများ၊ 
kံ(းဝနထ်မ်းများ89င့ ်ေကျာငး်သားများအား 8ိ(ငင်တံစဝ်နး် 9̀ိ ေကျာငး်ပရဝ(ဏမ်ျားတွင ်လEကိ(ယ်တိ(င ်လာေရာက် ပညာသငယ်Eရနအ်တွက် ေကျာငး်တက်ရန ်
အမိန ့ေ်ပးခ့ဲသည်။ ထိ(ကိစ�ရပ်မတိ(ငမီ် ကိ(ဗစ ်- 19 ကပ်ေရာဂါေeကာင့ ်တစ8်9စေ်ကျာ်eကာ အတနး်များ ေkcYထားXပီး အွနလိ်(ငး်မ9 သငယ်Eေနခ့ဲeကသည်။21 



တာဝနမ်9ပျက်ကွက်သည်ဟ( အစရီငခံ်ခ့ဲေသာ ပညာေရးဝနထ်မ်းများစာရငး်ကိ( ေပးရန ်တကo သိ(လ် စမံီအ(ပ်ချ7ပ်ေရးမ�းများကိ( စစတ်ပ်က ေမလ ၃ ရက်တွင ်
အမိန ့ေ်ပးခ့ဲသည်။22 ပညာေရးဝနထ်မ်းများ89င့ ်kံ(းဝနထ်မ်းများအား CDM တွင ်ပါဝငမ်Fကိ( ရပ်တန ့X်ပီး အနာဂတ်၌ CDM  တွင ်ပါဝငြ်ခငး်မြပ7ပါဟ( ကတိြပ7 
အသနားခံလcာတွင ်လက်မ9တ်ထိ(းရန ်ထပ်မံအမိန ့ေ်ပးခ့ဲသည်။23 

ြမနမ်ာ8ိ(ငင်မံ9 8ိ(ငင်ြံခားေရာက် ပညာ 9̀ငမ်ျား89င့ ်ေကျာငး်သားများကိ(လည်း စစတ်ပ်ထိနး်ချ7ပ်ထားသည့ ်အစိ(းရမ9 ပစမ်9တ်ထားခ့ဲသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်
ဩစေeတးလျတွင ်ကနဘ်ာရာ 9̀ိ ြမနမ်ာသkံံ(းမ9 ဝနထ်မ်းများက ဩစေeတးလျ8ိ(ငင်မံ9 ေထာက်ပ့ံေသာ ပညာသငဆ်(များြဖင့ ်ပညာသငယ်Eေနေသာ ြမနမ်ာအစိ(းရ 
ဝနထ်မ်းများအား သစ�ာ 9̀ိရန8်9င့ ်CDM တွင ်မပါဝငဖိ်( ့ ကတိြပ7ရန ်(ြမနမ်ာ8ိ(ငင်တွံငး် 9̀ိ ပညာေရးဝနထ်မ်းများကိ(လည်း ဤသိ(ပ့င ်ေတာငး်ဆိ(ထားသည်) 89င့ ်
“ပါဝငဖိ်( ့ မည်သEကိ့(မ9 မတိ(က်တွနး်ရန”် ေတာငး်ဆိ(ထားသည့ ်စာများ ထ(တ်ြပနေ်ပးပိ(ခ့ဲ့သည်ဟ( အစရီငခံ်ထားသည်။24 ဤေတာငး်ဆိ(ချက်ကိ( တံ( ့ြပနရ်န ်
ပျက်ကွက်ပါက သိ(မ့ဟ(တ် သတငး်အချက်အလက်အမ9ားများကိ( ေပးပါက “တည်ဆဲဥပေဒ89င့ ်စည်းကမ်းများအတိ(ငး် အြပစေ်ပးခံရမည်” ြဖစသ်ည်ဟ( ထိ(စာကိ( 
မိတ� � ရယEထားေသာ ဩစေeတးလျ အသလံcင့ ်ေကာ်ပိ(ေရး 9̀ငး် က ဆိ(ခ့ဲသည်။25 ြမနမ်ာအစိ(းရသည် CDM ကိ( ေထာက်ခံေeကာငး် ထ(တ်ေဖာ်ေြပာဆိ(ေသာ၊ 
8ိ(ငင်ြံခားတွင ်PhD သငတ်နး်များ တက်ေရာက်ေနေသာ အစိ(းရဝနထ်မ်းများအား စည်းကမ်းပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ အေရးယEမFများ ြပ7လ(ပ်ထားXပီး အချိ7Yကိစ�ရပ်များတွင ်
ထိ(ဝနထ်မ်းများအား ြမနမ်ာ8ိ(ငင်သံိ( ့ ြပနလ်ာရန ်အမိန ့ထ်(တ်သည် သိ(မ့ဟ(တ် ထိ(ဝနထ်မ်းများ၏ အစိ(းရ ပညာေတာ်သငဆ်(များကိ( k(ပ်သမ်ိးေeကာငး် 
အမိန ့ထ်(တ်သည်ဟ( ြမနမ်ာ8ိ(ငင်ံ̀ 9ိ လ(ပ်ေဖာ်ကိ(ငဖ်က်များကိ( ပ့ံပိ(းေပးေနေသာ ပညာ 9̀ငမ်ျားထံမ9 SAR က သနိားလည်ထားပါသည်။ 

*** 

စစတ်ပ်89င့ ်ရဲများက အငအ်ားသံ(းြခငး်၊ ဖမ်းဆီးြခငး်၊ ဝနထ်မ်းများစွာကိ( တာဝနမ်9ဆိ(ငး်ငံြ့ခငး်89င့ ်အလ(ပ်ြဖ7တ်ြခငး်အြပင ်ေကျာငး်သားများ89င့ ်ပညာ 9̀ငမ်ျားအား 
အကျပ်ကိ(ငသ်ည့ ်အြခားဥပေဒအရ အေရးယEမFများသည် လEအ့ခွင့အ်ေရး၊ ပညာရပ်ဆိ(ငရ်ာ လွတ်လပ်ခွင့8်9င့ ်ြမနမ်ာ8ိ(ငင်၏ံ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး 
အသိ(ငး်အဝနး်၏ အဖဲွYအစည်းဆိ(ငရ်ာ ကိ(ယ်ပိ(ငဆံ်(းြဖတ်ခွင့အ်ေပ_  ြပငး်ထနစွ်ာ တိ(က်ခိ(က်မFကိ( ကိ(ယ်စားြပ7သည်။ ြမနမ်ာ8ိ(ငင်ံ̀ 9ိ ြပည်သEအားလံ(းကဲသ့ိ(ပ့င ်
တကo သိ(လ်ေကျာငး်သားများ၊ ပညာေရးဝနထ်မ်းများ89င့ ်kံ( းဝနထ်မ်းများသည် စ(kံ(းြခငး်၊ ဖဲွYစည်းြခငး်မ9တစဆ်င့ ်မိမိတိ(ဆ့8�ကိ( Xငမ်ိးချမ်းစွာ ေဖာ်ြပခွင့ ်

9̀ိသည့အ်ြပင ်အeကမ်းဖက်မF သိ(မ့ဟ(တ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်ကိ( အဆံ(းသတ်ေစေသာ လက်စားေချမFကိ( ေeကာက်ရံွYရန ်မလိ(ဘ ဲထိ(ကဲသ့ိ( ့ 
အခွင့အ်ေရးများကိ( ရယEကျင့သ်ံ(း8ိ(ငရ်မည်။ 

ြမနမ်ာ8ိ(ငင်ံ̀ 9ိ စစတ်ပ်89င့ရဲ်များအား အငအ်ားသံ(းြခငး်၊ ထိနး်သမ်ိးြခငး်89င့ ်သပိတ်ေမ9ာက်သEများကိ( ဖမ်းဆီးြခငး်မ9 ချက်ချငး် ေ 9̀ာငe်ကGရန၊် ပညာေရးဆိ(ငရ်ာ 
အေဆာက်အအံ(များ89င့ ်အြခားအရပ်သားဆိ(ငရ်ာ အေဆာက်အအံ(များတွင ်ဝငေ်ရာက်စးီနငး် တပ်စွြဲခငး်မ9 ေ 9̀ာငe်ကGရန8်9င့ ်ထိ(အေဆာက်အအံ(များတွင ်
လက် 9̀ိ ေနထိ(ငေ်နေသာ စစတ်ပ်89င့ရဲ်အငအ်ားများကိ( ဖယ် 9̀ားေပးရန ်SAR က ေတာငး်ဆိ(လိ(က်ပါသည်။ စစတ်ပ်အေနြဖင့ ်ဒမိီ(ကေရစနီည်းကျေသာ 
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