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ဥရ ာပသြဂ္ဂ၏  MOGE အရပေါ်  ဒဏ်ခတပိ်တဆ်ိ ို့အရ ေးယြူှုသည ်မြန်ြာို့ရအာငပ် ွဲတစခ်  မြစပ်ပ ေး 

အရြ ိကန်နငှ်ို့ နိ ငင်တံကာ အသိ ငေ်းအဝိ ငေ်းြျာေးသညလ်ညေ်း ဒဏ်ခတပိ်တဆ်ိ ို့ြှုြျာေး ချြှတရ်ပေး ြည။် 

မြနြ်ာစစ်အာဏာရှငက်ိိုဆန  က်ျငသ် ာ ကြဘာလ ိုုံးဆိိုငရ်ာလှုပ်ရှာုံးြှုအစိုအဖ  ွဲ့၏ အစိတ်အပိိုငု်ံးမဖစ် ည်  GMSR နငှ  ်BMC 

အငအ်ာုံးစိုတိို  အသနမဖင်   ဥသရာပ ြဂ္ဂ၏ သလုံးကကိြ်သမြာက် ပစ်ြှတ်ထာုံးအသရုံးယူပိတ်ဆိို  ြှုစာရငု်ံး တ င ် စစ်သကာငစ် ီ

အဖ  ွဲ့ဝင ်တစ်ဦးချငု်ံးစီနငှ  ်၎ငု်ံးတိို  ထနို်ံးချျုပ်ထာုံးသ ာ နိိုငင် ပိိုငစ်ီုံးပ ာုံးသရုံးလိုပ်ငနု်ံးြျာုံးနငှ်   MOGE ပါဝငလ်ာမခငု်ံးကိို ကကိျုဆိို 

ပါ ည။် မပငသ်စအ်စိ ေး သည ် ယခိုအကကိြ် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို   အသရုံးယူြှု (Sanction MOGE) တွင ် ပါဝငလ်ာသ ာ 

exemptions (ကငု်ံးလ တခ် င )် ကိို အလ    ိုုံးစာုံးမပျုလိုပ်ပပီုံး TotalEnergies အာုံး စစ်အိုပ်စို၏ ရာဇဝတ် ကျ ုံးလ နြ်ှုြျာုံး 

အတ က် သင သ ကုံးသထာကပ်  မခငု်ံးကိို ဆက်လက်ခ င ြ်မပျုရန ်အလ နတ်ရာ အသရုံးကကီုံးပါ ည။် 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနစှ်အတ က် MOGE ြှတဆင်  ဝငသ်င စိုစိုသပါငု်ံး  နု်ံး (၁,၅၀၀) သကျာ် ရရှိမညဟ်ို ခန  ြှ်နု်ံးထာုံးပပီုံး 

အာဏာ ြိ်ုံးစစ်အိုပ်စို၏ တစ်ခိုတညု်ံးသ ာ အကကီုံးြာုံးဆ ိုုံးနိိုငင် မခာုံးဝငသ်င အရငု်ံးအမြစ် မဖစ်သန ည။် ထိို  သ ကာင  ်

စစ်အိုပ်စို၏ အ ကြ်ုံးဖက်ြှုြျာုံးကိိုတာုံးဆုီံးရနြ်ှာ MOGE ၏ ဝငသ်င ြျာုံးကိို နညု်ံးလြ်ုံးသပါငု်ံးစ ို၊ ဘက်သပါငု်ံးစ ိုြ ှ

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို  ြှုြျာုံး ချြှတ်၍ ဝငသ်င စီုံးဆငု်ံးြှုလြ်ုံးသ ကာငု်ံးကိို မဖတ်သတာကပ်စ်ရြညမ်ဖစ် ည။် 

GMSR နငှ  ်BMC၏ သမပာသရုံးဆိိုခ င ရ်ှိ  ူမွနဇ်င ်မှ “နိိုငင် တကာအ ိိုငု်ံးအဝိိုငု်ံးက နညု်ံးသပါငု်ံးစ ို ဘက်သပါငု်ံးစ ိုန   MOGE 

ကိို ပိတ်ဆိို  အသရုံးယူဖိို   အငြ်တန ် အသရုံးကကီုံးသနပါတယ်၊ အခို EU က MOGE ကိို ပိတ်ဆ  ို့အသရုံးယူလိိုက်ပါပပီ၊ 

အဖေရိကန်ပြညဖ်ထ ငစု် နွဲ ို့ ယရူကတိ ို့ကလညေ်း MOGE ကိ  ပိတဆ်ိ ို့အရ ေးယြူှု အမြန်ဆံ ေး မပြုလ ပ်ပါ၊ အာေးလံ ေးက 

ရစာငို့က်ကညို့ရ်နပါတယ၊် ယူအက်စ်န   ယူသကရ   ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို  အသရုံးယူမခငု်ံးဟာ   ိာထငရ်ှာုံးတ   အကျိျုုံးရလဒ ်တစ်ခို 

မဖစ်လာြှာပါ” ဟ  ပ  ာကကားခ  သည။် 

မြနြ်ာနိိုငင် တ င ် မဖစ်ပ ာုံးသနသ ာ စစ်သကာငစီ်၏ လူ  အခ င အ်သရုံးချိျုုံးသဖာက်ြျာုံးသ ကာင  ် စ ြ်ုံးအငက်ိုြပဏကီကီုံးြျာုံး 

မဖစ် ည်  TotalEnergies (မပင ်စ်) နငှ်  Chevron (ယူအက်စ်) တိို  ြှာ ရတနာစီြ ကိနု်ံးြှ ထ က်ခ ာရန ် သ ကမငာခ   ည်  

ဇနန်ဝါရီလြှစ၍ ယခိုက   ိို   အသမပာငု်ံးအလ အသရ ွဲ့တစ်ခိုအာုံး သြ ာ်လင် ခ   ည။် MOGE အသနမဖင်  ရတနာလိုပ်က က ်

mailto:monmzin@gmail.com
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/21/myanmar-burma-eu-imposes-restrictive-measures-on-22-individuals-and-4-entities-in-fourth-round-of-sanctions/
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/financing-the-military-in-myanmar-analysis-of-gas-revenues/
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အာုံး လညပ်တ်နိိုငစ် ြ်ုံးြရှသိ ာသ ကာင်  ကျနရ်ှိသနသ ုံး ည်  စ ြ်ုံးအငက်ိုြပဏ ီPTTEP(ထိိုငု်ံးနိိုငင် )ြှ လိုပ်ငနု်ံး လညပ်တ် ူ 

အမဖစ် ဆက်လက်သဆာငရ် က်လိြ် ြညဟ်ို ခန်  ြှနု်ံးရ ည။် ထိို  အမပင ် Petronas (မသလုံးရှာုံး) နငှ်  Mitsubishi (ဂ္ျပန)် 

ကိုြပဏတီိို   ညလ်ညု်ံး ရ တ ခ နလ်ိုပ်က က်စီြ ကနို်ံးြှ ထ က်ခ ာြည် အသ ကာငု်ံး သ ကမငာထာုံးပပီုံး မဖစ် ည်။ ဂ္ျပနအ်စိိုုံးရ 

လက်သအာက်ရှိ JX Nippon လိုပ်ငနု်ံးစို သရန တူုံးသဖာ်သရုံးလိုပ်ငနု်ံး၊ Venus Company သရန မပနလ်ည ်န်  စ်ငလ်ိုပ်ငနု်ံး  နငှ  ်

PTTEP တိို   ကျနရ်ှိသနသ ုံး ည။် 

ဥသရာပ ြဂ္ဂ EU ြှ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို  အသရုံးယူြှုြျာုံးတ င ်MOGE နငှ  ်အမခာုံးသ ာ နိိုငင် ပိိုငစ်ီုံးပ ာုံးသရုံးလိုပ်ငနု်ံးြျာုံး (SOE) 

ကိို အုီံးယူနငှ  ်ချိတ်ဆက်ထာုံးသ ာ ကိုြပဏြီျာုံးမှ လိုပ်ငနု်ံးြျာုံး ပူုံးတ  လိုပ်ကိိုငမ်ခငု်ံး၊ သင သ ကုံးလ  သမပာငု်ံးမခငု်ံးနငှ်  သထာကပ်   

သပုံးမခငု်ံးစ ည  ်အချက်ြျာုံးကိို တာုံးမြစ်ထာုံး ည။်   

အသြရိကနန်ငှ  ် ယူသကတိို  ၏ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို  ြှုြျာုံးတ င ် ယငု်ံးနိိုငင် ြျာုံးရှ ိ စီုံးပ ာုံးသရုံးလိုပ်ငနု်ံးြျာုံးြှ MOGE အာုံး 

ကိုနပ်စစညု်ံး ဝနသ်ဆာငြ်ှုသထာက်ပ  မခငု်ံးြျာုံးကိို တာုံးမြစ်ထာုံးပပီုံး အသရုံးကကီုံးသ ာ အသြရိကနသ်ဒေါ်လာ လ  သမပာငု်ံးြှုြျာုံး 

ကိို ရပ်တန  ရ်နန်ငှ  ်နိိုငင် တကာ သင သပုံးသချြှုြျာုံးကိို ရ ်တန ို့သ်ာွးမည ် ြစ်သည။် 

TotalEnergies သည ် စီြ ကိနု်ံးြှ ထ က်ခ ာရန ်အချိန ် (၆) လခန်    ကာမြင် နိိုင ်ညဟ်ို ပကက ငာထာုံးပ ီး ပ ာ် ပရတာ 

 သစ်တစ်ခ  ရှ လာမညဟ် လညု်ံး သပ ာတူထား ည။်  မ   းသားညညီတွ်ပရး စ  းရ NUG ၏ ပတာငး်ဆ  ခ က် 

မ ားက   လ စ်လ ျူရှုပ ီး  ာဏာသ မ်းစစ်   ်စ နငှို့ ် မ ူးပ ေါငး်ရန ်  ထးူလ    ်သည။် TotalEnergies သည ်

ပ ာ် ပရတာ သစ် PTT က    စစ်   ်စ ထ နး်ခ   ်ထားပသာ  ပကာငို့မ် ားသ  ို့ ပငပွ းသငွး်ရန ် ဆကလ်က်  မ န ို့ပ် း 

ညွှနက်ကားန  ငသ်ည်ို့  ပ ခ ပနတွငရ်ှ ပနသည။်  

Earthrights International ြှ  မနမ်ာန  ငင်ဆံိိုငရ်ာ ြူ၀ါဒနငှ  ် ဥပသဒအ က သပုံး Ben Hardman က “ဒ ီ ဒဏခ်တ် 

ပိတ်ဆိို  ြှုသတ ြှာ Total Energies က လစဉ်ပငပွ းပခ မှုမဖစ်တ     ပမရ ကနပ်ဒေါ်လာ  နု်ံးပ ေါငး် နစ်ှရာို့ငေါးဆယ် ပက ာက်ိို 

စစ်တ ်ဆမီလ  ဖိို   ြထ က်ခ ာခင ် လိုပ်သဆာငရ်ပါြယ်။ လ  ်ငနး် ဆက်လည ်တ်ြယ်  ပ ာ် ပရတာ သစ် ဆကီပန 

စစ်   ်စ ဆ ီသရာက်  ာုံးနိိုငတ်   ပရန ံ က   း  မတ်ပငသွတ ကိိုလ  တာုံးမြစ်ရြှာပါ၊ EU အရနနွဲ ို့ သူ ို့စညေ်းြျဉေး ရတ အတိ ငေ်း 

လြ်ုဖ  ငရ်နတာြှန်ရပြယ်ို့ ေရှင််းလင််းတွဲို့ ကင််းလတွခ်ွင  ် (excemptions) ရတ  ြါရနပါတယ၊် အ ဒ ီကငု်ံးလ တ်ခ င်  

သတ ဟာ Total က တိိုက်ရိိုက်စညု်ံးရ ိုုံးမခငု်ံး (lobbying) ကသန ထ က်လာတ   အသမဖသတ  မဖစ်သနပ ိုပါပ ။ Total ဆကီ ရရှိတ   

သင သတ န   အ ကြ်ုံးဖက်ြှုသတ  ဆက်လိုပ်နိိုငတ်ာြျိျုုံး ြမဖစ်ဖိို   မပင ်စ်အစိိုုံးရဖက်က စညု်ံးြျဥ်ုံးသတ အသပေါ် အ  ိုုံးချ 

လှည် စာုံးတာြျိျုုံး လ ိုုံးဝ လိုပ်လိို  ြရပါဘုူံး” ဟို သမပာ ကာုံး ည။် 

မပညတ် ငု်ံးနငှ  ် နိိုငင် တကာ ဥပသဒနစ်ှရပ်လ ိုုံးအရ အ ကြ်ုံးဖက်အဖ  ွဲ့စညု်ံးမဖစ် ည  ် စစ ်  ်စ ထ  ိို   ၀ငသ်င မ ား မပရာက ်

ရှ ပစရန ် ယခ  ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို  ြှုြျာုံးတ ငပ်ါဝငသ်န ည်  ကငု်ံးလ တ်ခ င ြ်ျာုံးကိို အလ    ိုုံးစာုံးြမပျုလိုပ်ရန ်  မပင ်စ် အစိိုုံးရ 

အသနမဖင်  အာြခ သပုံးရပါြည။် 

https://earthrights.org/media_release/eu-sanctions-on-myanmar-highlight-need-for-urgent-action-from-the-u-s/
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TotalEnergies  ည ်ပ ာ် ပရတာ သစ်ပခေါ်ယူ ခငး်နငှို့ ် စေံီကန်ိ်းအပြီ်းတိငု ်ေျကသ်ေ်ိ်းပခင််းတိ ို့တ င ်ပေစလ် နိ ငသ်ည်ို့ 

အနတ ာယြ်ျာေးအပါအဝင ် အမခာေးသက ်ိငုဖ်သ  စ ြံခန ို့်ခ ွဲြှုြျာေးကိ  အေျိ ်းသ ်းညညွီတဖ်ရ်းအစို်းရနငှို့ ် ေပေစေ်ဖန 

ဖတွွေ့ ံဖု ်ွးဖ ်ွးရေည။်  သင သပုံးသချြှုြျာုံးအတ က် စစ်   ်စ ထနို်ံးချျုပ်ထာုံး ည  ် ဘဏစ်ာရငု်ံးြျာုံးသ  ို့ လွွဲပ  ာငး်မခငု်ံး 

အာုံး ရပ်တန်  ရနန်ငှ်   လူ ာုံးမ   းနယွ် ပ ေါ်ကျ ုံးလ နသ် ာ ရာဇ၀တ်ြှုြျာုံးအတ က် ပငပွကကးပထာက် ံသနြှု လ  ်ရ ် 

မ ားက    ပ ီးတ  င ် ဆံ းသတ်သပုံးရမည ် ြစ်သည။် 

 စ်မှတ်ထား  တ်ဆ  ို့ရာတငွ ် ေါဝငပ်သာ တ ခား လ  ်ငနး်မ ားြှာ  မှတ် (၁) သတထ ျုတွငး်လ  ်ငနး်၊ ခရ  နကီိုြပဏ ီ ြစ ်ပသာ 

ထးူ   ်စ  နငှို့ ်န  ငင်တံကာစွန ို့ဦ်းတီထငွသ်မူ ား ြွွဲွဲ့ (IGE) က မဏတီိို   မဖစ် ည။် 

GMSRနငှို့ ် BMC  င ်ားစ  ည ် ဆက်လက်ပ ီး  ြစ်လာမညို့ ်ပ ခ ပနမ ားက   အသ ုံးစိတ် ပစာငို့က်ကညို့သ်ာွးမည ်

 ြစ်သည။် 

BMC ၏ သယံဇာတ ပရး တက်ကကလှုပ်ရှာုံး  ူ ကိိုရ  က “ မနမ်ာန  ငင်မံှာ ဒလီိိုရိုပ်ကကငု်ံးသလာငစ်ာဆ ီ ကိုြပဏသီတ  

ရှ ပနသ ုံး ြ  ကာလ တ်လံ း သတူ  ို့သတ ဟာ  ာဏာ ေါဝေါ မရှ  းူဆိိုတ   လ မ်ညာဟနပ်ဆာငတ်ာပတွကိို ရပ်ပါ၊ 

ဖြ်းဖချရေယ ဖ်ငဖွ က်းဖတကွိ ု ဝယယ်သူ ူ PTT ကဖန လံပုခ ံစတိခ်ျရတ   ရင စာ ငေ်းရတ ထ ကိ  လ ွဲဖပြ င််းေုိ   Total က  

အေိန  ်ထတုမ်ပန် ပါြယ၊်  တူိို  ရ   စာခ   ်ခ   ်ဆ  မှုဟာ  မနမ်ာန  ငင် ရ    စ  းရနွဲ ို့သာ  ြစ်တယ်၊ စစ်ရာဇဝတ်ဂ္ိိုဏု်ံးကိို  

တရာုံး၀ငအ်စိိုုံးရတစ်ရပ်လိို ဆက်ဆပံနတာပတွက   ခ က်ခ ငး် ရ ် စ်ရမယ်” ဟို သမပာ ည။် 

“ဒါဟာ စစအ်ာဏာရှငရ်တ  ွဲ ို့ ၀ငရ်င စ ေးဆငေ်းြှု ပ်တန ို့်သ ာေးြိ ို့အတ က ်တိ ကပ် ွဲ အချိြုေးအရက ွေ့ တစခ်  မြစလ်ာပါလြ်ိို့ြယ၊် 

US အစိိုုံးရရ   သနာက်ထပ် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို  အသရုံးယူြှုသတ န  အတူ POSCO  အပါအ၀င ် နိိုငင် တကာကိုြပဏသီတ ဟာ 

ဒလီြ်ုံးသ ကာငု်ံးြှာ ပူုံးသပါငု်ံး ပါ၀ငရ်ပါြယ်၊ ဒလီိိုြျိျုုံးလိုပ်သဆာငြ်ှုသတ ဟာ  မနမ်ာမပည ်လူူထ အတ က် စစ်ြှနတ်   

သအာငပ်  တခို မဖစ်လာပါလြိ ်ြယ်” ဟ  Asian Dignity Initiative ၏ သရှွဲ့သန Kinam Kim က သမပာ ည။် 

မြနြ်ာစစ်အာဏာရှငက်ိိုဆန  က်ျငသ် ာ ကြဘာလ ိုုံးဆိိုငရ်ာလှုပ်ရှာုံးြှု အစိုအဖ  ွဲ့၏ အစိတ်အပိိုငု်ံးမဖစ် ည်  ကမဘာလံ း ဆ  ငရ်ာ 

ပနဦွး ပတာ်လနှပ်ရးနငှ  ် ပသးွစွနး်ပင ွ  ြတ်ပတာက်ပရး လှု ်ရှားမှု အငအ်ာုံးစိုြှ MOGE ကိ ု ြစေှ်တထ် ်း ဒဏ်ခတ ်

ြိတ ်ို  အဖရ်းယရူန်  ပမရ ကန၊် ယူပက၊ ကပနဒေါ၊ နယူးဇီလန ်နငှ်  ဩစပတးလ  အစို်းရေျ ်းကိ ုထြ်ြံ ဖတ င််း ိသုည။် 

မြနြ်ာစစ်အာဏာရှငက်ိိုဆန  က်ျငသ် ာ ကြဘာလ ိုုံးဆိိုငရ်ာလှုပ်ရှာုံးြှု အစိုအဖ  ွဲ့၏ အစိတ်အပိိုငု်ံးမဖစ် ည်  ကမဘာလံ း ဆ  ငရ်ာ 

ပနဦွး ပတာ်လနှပ်ရးနငှ  ် ပသးွစွနး်ပင ွြတ်ပတာက်ပရးလှု ်ရှားမှု အငအ်ာုံးစိုအသနမဖင်  Total  ငှ  ် Chevron တိ ို့ အာေး 

ပေန်ေ နိ ငင်ြှံ တ ဝန်သစိ ာထကွခ်ွ ရပေးရန် ငှ  ် သင သပုံးသချြှုြျာုံးကိို  ကကမ်းြက်စစ်   ်စ ဆသီ  ို့ မပရာက်ရှ ပစ ွဲ 

လ ိုမခ ျုစိတ်ချရ ည် သင စာရငု်ံးြျာုံး ိို   လွွဲပ  ာငး်သရုံးအတ က်  မ န ို့ည်ွှနက်ကားခွဲို့ရန ်ပတာငး်ဆ  လိိုက် ေါသည။် 

https://www.facebook.com/groups/1546250388972221/
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ကေဘ လံ်ုး ိငုရ်  ဖ ဦွ်းဖတ ်လနှ်ဖရ်းအငအ် ်းစု 

သည ် ကမဘာ နှ ံ န  ငင်ပံ ေါငး် ၂၁ န  ငင်မှံ  မနမ်ာ 

 ြွွဲွဲ့ စည်းမ ားက   ပ ေါငး်စည်းထားမခငု်ံးမဖစ်ပ ီး 

ြက်ဒရယ်  ည်ပထာငစ် ဆသီ  ို့ ပလ ာက်လှမ်းန  င် 

ရန ် GenZ မ ားမှ ဦးပဆာငပ်နပသာ  စ  ြွွဲွဲ့ 

 ြစ်သည်။ 

 

 းီပမးလ် 

globalmmspringrevolution22222@gmail.

com 

FB:    facebook.com/GMSR22222 

Twitter:  twitter.com/GMSR22222  

ဖသ်ွးစွန််းဖင ွ ပေတဖ်တ က်ဖရ်း လှုြ်ရှ ်းေှုသည် 

မတူညီပသာ နယ် ယ် သးီသးီမှ တက်ကကလှု ်ရှား 

သူမ ားနငှို့ ်  ြဂ္ဂပခေါငး်ပဆာငမ် ား  ေါဝငပ် ီး န  ငင် ံ

တကာ မှ  ရ ်ြက် ြွွဲွဲ့ စည်းြျာုံး၊  ြဂ္ဂြျာုံး 

 ူးပ ေါငး်လှု ်ရှားပနပသာ  င ်ားစ  ြစ်သည်။ 

 

ဝ ဆ်  ဒ ်

globalmayday.net/bloodmoneymyanmar/  

 းီပမးလ် 

bloodmoneycampaign21@gmail.com  

FB: 

facebook.com/BloodMoneyCampaignMM  

Twitter: twitter.com/bloodmoney22222  

မြန်ြာစစ်အာဏာရှငက်ိ  ဆန ို့်ကျငရ်သာ 

ကြဘာလံ ေးဆိ င ်ာ လှုပ်ရှာေးြှုတငွ ် နိိုငင်  

တကာြှ  ြွွဲွဲ့ပ ေါငး် (၁၃၈) ြွွဲွဲ့  ြငို့ ်ြွွဲွဲ့စည်း 

ထားသည်။  

GMSR၊ BMC၊ န  ငင်တံကာမှ  ရ ်ြက် 

 ြွွဲွဲ့ စည်းမ ား နငှို့ ်က  ရီးယား ရ ်ြက် 

 ြွွဲွဲ့ စည်း (၁၀၆) ဖ  ွဲ့ တိို    ေါဝငသ်ည်။ 

 

 

 းီပမးလ် : sh.son@adians.net  
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