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ဇွန်လ ၂၁၊ ၂၀၂၂ခနှစ်။
ကမ္ဘာတဝှမ္်ေးပတာင်ေးဆမ္ှု - ဥပရာြသမ္ဂ္ဂ၏ ပမ္န်မ္ာပ
ှ ို့် သဘာဝဓာတ်ပငွွေ့လြ် ငန်ေး (MOGE) အာေး ဒဏ်ခတ် ြတ်ဆမ္ှုို့
ို့ ရနံနင
တွင် ြါဝင်ပသာ ကင်ေးလွတခ
် င
ွ မ္
ို့် ာေးက တတယ်ကမ္ပဏီအာေး အသံေးခ ခွငမ္
ို့် ပြြုြါနှင။ို့်
ပလေးစာေးရြါပသာ သမ္မတ မ္က်ခရွ န်

ကျွနပ
် ်တအနနဖြင
ို ို့
ို့်

အကကမ််းြက်

ဖမန်မာအ
ု
ို့ ာဏာသိမ််းစစ်အုပ်စ၏

ရက်စက်ကကမ််းကကြုတ်မှုမျာ်းကို

ဆနက
် ို့ ျင်

နတာ်လှနန
် နကကပပ်း ြက်ဒရယ် ဒမိုကနရစစနစ် တည်နဆာက်နရ်းအတွက် ကကိြု်းပမ််းနနကကနသာ ဖမန်မာဖပည်သလ
ူ ူထု
ကိုယ်စာ်း စာနရ်းလိုက်ပါသည်။ ယခု နပ်းပိနသာစာတွ
ု ို့
င ် ဥရေောပ သမဂ္ဂ၏ မမန်မောရ
ှ သ
ု ်ငန််း
ာ့ ေနံနင
ာ့် ဘောဝဓောတ်ရငွေ့လပ
(MOGE) အော်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆုမှု
ိ ာ့ တင် ပါဝင်ရသော ကင််းလတ်ခင ာ့် မျော်းကို တိုတယ်ကုမပဏအ
ီ ော်း အသံ်းု ချခငမ
ာ့် မပြုေန်
အရပ်ဘက်အြွွဲ့အစည််း (၄၅၉) တိမှ
ု ို့ ပူ်းနပါင််း နတာင််းဆိထ
ု ာ်းပါသည်။
ကျွနပ
်ု ်တအနနဖြင
ို ို့
် င
ှ ို့် ဖပင်သစ်အစို်းရ၏ ဖမန်မာို့ ဒမိုကနရစ အနရ်းလှုပ်ရှာ်းမှုကို ပို့ပိနပ်းမှု
ု ို့
နင
ှ ို့်
ို့် သမမတ မက်ခရွ နန
အာဏာသိမ််း အုပ်စုကို တရာ်းမဝင်နကကာင််း သတ်မတ
ှ ်မှုမျာ်းအတွက် နလ်းစာ်းအသိအမှတ်ဖပြုပါသည်။ သိနပမ
ု ို့
ု နသာ
ုိ ို့
ို့ ထိသ
လုပ်နဆာင်မှုမျာ်း သည် ဖမန်မာဖပည်သူလူထအ
ု တွက် လုနလာက်မှုမရှိပါ။ ဖပင်သစ် တိတ
ု ယ်စွမ််းအင် ကုမဏ
ပ က လူမျိြု်းတ်းု
သတ်ဖြတ်ထာ်းသည်ို့ အာဏာသိမ််း စစ်အုပ်စုကို နငွနကက်း လနဖပာင််းမှုမျာ်းဖပြုလုပ်နနသည်။
သယဇာတ ပိုငရ
် ှင ် မမန်မောမပည်သူလူထ၏
ု
ရတောင််းဆိုမှု လိုလော်းချက်မျော်းကိုလည််း မငင််းပယ်ပပီ်း လျစ်လှူရှုကော လူသာ်း
မျိြု်းနွယ်စု အနပေါ် ကျ ်းလွန ် သညို့် ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနှင ်ို့ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းကို နငွနကက်းနထာက်ပန
ို့ ပ်းနနပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် နြနြာ်ဝါရလ (၁) ရက်နနမှို့ စတင်ကာ စစ်အုပ်စု၏ အကကမ််းြက်လုပ်နဆာင်မှုမျာ်းနကကာင ို့် ဖပည်သူလူထု ၇သိန်း်
ရကျော် သည် ၎င််းတိ၏နနအိ
ု ို့
မ်မျာ်းမှ စွနခ
် ို့ ွာထွက်နဖပ်းနနကကရသည်။ ထိအဖပင်
ု ို့
မပည်သူ ၁,၉၀၀ ရကျော် အသတ်ခထာ်းရပပ်း
နဖမဖပင် အနရအတွက်မှာ ပိုပပ်း မျာ်းပါသည်။ လူမျိြု်းတု်းသတ်ဖြတ်မှုကျ ်းလွနထ
် ာ်းသည်ို့ ဖမန်မာစစ်အုပ်စသ
ု ည် နကျ်းရွ ာမျာ်း
ကို မ်းရှု ိ ွဲ့ ဖခင််း၊ ဖပည်သူလူထက
ု ို သတ်ဖြတ်ဖခင််းမျာ်းကို နနစဉ်လု
ပ်နဆာင်နနလျက်ရှိသည်။
ို့
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ံ အ
်ို့ ြေးစာ - ဥပရာြ သမ္ဂ္ဂ ဒဏ်ခတ်ြတ်ဆမ္ှုို့ ြါ ကင်ေးလွတခ
် ွငမ္
်ို့ ာေးက
ို့ တ်ဖွငပ
တတယ် ကမ္ပဏီအာေး အသံေးခ ခွငမ္
်ို့ ပြြုြါနှင။်ို့
တိုတယ်ကုမပဏ၏ နထာက်ပန
ု ို သတ်ဖြတ်ရာတွင ် အသု်းဖပြုနသာ စစ်လက်နက်မျာ်းဝယ်ယူရန်
ို့ ပ်းမှုဖြင ်ို့ ဖပည်သူလူထက
ဓာတ်နငွွဲ့ ခွန ် အနမရိကန်နဒေါ်လာ သန််းနပါင််း(၁၅၀၀) နကျာ်ကို စစ်အုပ်စုကရရှိခို့သည်။
ထိသ
ု ုိ ို့ စစ်အပ
ု ်စုကို ပို့ပိနနနသာ
ု ို့
လုပ်ရပ်မျာ်းကို ဆက်လက်လုပ်နဆာင်ဖခင််း မဖပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဥနရာပသမဂ္ဂ၏
ဖမနမ
် ို့ ာနရနနှင ို့် သဘာဝဓာတ်နငွွဲ့လုပ်ငန််း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆမှု
ုိ ို့ ပါ ကင််းလွတ်ခွငမ
ပ ကို အသု်းချခွင ို့်
ို့် ျာ်းကို တိုတယ်ကုမဏ
မဖပြုပါနှင။ို့် အကကမ််းြက် စစ်အုပ်စုထကို ဓာတ်နငွွဲ့ ခွနမ
် ျာ်း တဖပာ်းတကျပ်မှ မနရာက်ရသ
ှိ င်န
ို့ တာပ
ို့ ါ။
ဖပင်သစ်အစိ်းု ရအနနဖြင ်ို့ ဖမန်မာန
ွဲ့ ုပ်ငန််း ကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆမှု
ုိ ို့ ဖပြုလုပ်ရန်နင
ှ ်ို့ နတာင််းဆိုခန
ို့ ရနနှင ်ို့ သဘာဝဓာတ်နငွလ
ို့ သာ
မမန်မောမပည်သူ ၂၃၀,၀၀၀ ရကျော် ၏ အသကို နာ်းနထာင်ရန်နင
ှ ို့် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆမှု
ုိ ို့ မျာ်း ကို ထိနရာက်မှုရှိနစရန် ကျွနပ
်ု ်တို ို့
အနနဖြင ို့် နတာင််းဆို လိုကသ
် ည်။
သမ္မတမ္က်ခရွ န်နင
ှ ် ပြင်သစ်အစိုိုးရကို ကျွန်ြ
ို ် တက
ို တတောင်ိုးဆသ
ို ည်မ္ှော ၁) ဥနရာပ သမဂ္ဂ ပိတဆ
် မှု
ုိ ာ့ ၏ ချွင်း် ချက်ကင််းလွတခ
် ွငက
ို့် ို TotalEnergies အော်း မရပ်းမခင််းမြင ာ့် ေောဇဝတ်ရကောင်
မမန်မောစစ်အပ
ု ်စု ထံသုိ ရေနံ
နင
ှ ာ့် သဘောဝဓောတ်ရငွေ့ ရဒေါ်လောမျော်း မရေောက်သော်းေန် တော်းဆီ်းရပ်းေန်မြစ်သည်။
ာ့
ဥနရာပသမဂ္ဂ၏ ဒတ်ခတ်ပိတ်ဆမှု
ုိ ို့ မျာ်းကို အမှနတ
် ကယ် သက်နရာက်မှုဖြစ်နစရန် အတွက် တိုတယ် ကုမပဏသည် ၎င််း၏
အစု ရှယ်ယာမျာ်းနှင ်ို့ ရင််းနှ်းဖမြုပ်နမှု
ှ ို့ မျာ်းကို မလနဖပာင််းနပ်းဖခင််း လုပ်နဆာင်ရမညို့်အစာ်း - လက်နတွွဲ့ မှာ MOGE ကို
နငွနပ်းနချမှုမျာ်း ဆက်လက်လုပ်နဆာင်နနပပ်း ၎င််းမထွက်ခွာခင် (သိ)ု ို့ စစ်အုပ်စုနင
ှ ်ို့ တွြက်လုပ်နဆာင်မညို့် နအာ်ပနရတာ
အသစ် နခေါ်နဆာင် လာဖခင််းမျာ်း လုပ်နဆာင်နနသည်ကို တာ်းဆ်းနပ်းပါ။
၂) ြက်ဒရယ်ဒမိုကနရစ တည်နဆာက်နရ်းအတွက် အာဏာသိမ်း် အကကမ််းြက်စစ်အုပ်စုကို ဆနက
် ို့ ျငန
် နနသာ
ို့် တာ်လှနန
ဖမန်မာ ဖပည်သူလူထ၏
ု ကကိြု်းပမ််းနဆာင်ရွက်မှုမျာ်းနှင ို့် အတူရပ်တည်ပပ်း တိုတယ် ကုမပဏ၏ လူမျိြု်းတု်းသတ်ဖြတ်မှုမျာ်း၊
စစ်ရာဇဝတ်မှု မျာ်းနှင ို့် လူသာ်းမျိြု်းနွယအ
် နပေါ် ကျ ်းလွနန
် သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ကျ ်းလွနန
် နသညို့် စစ်အုပ်စုအာ်း နငွနကက်းပို့ပ်းို
မှုမျာ်းကို အဖမန်ဆု်း ရပ်တနန
် ို့ ပ်းပါ။
တရာ်းမျှတမှု၊ လူသာ်းဆန်မှုနင
ှ ို့် အတူရပ်တည်ပါ။
နလ်းစာ်းစွာဖြင ်ို့
ပမ္န်မ္ာ၊ ပဒသတွငေး် နှငို့် နင်ငတ
ံ ကာမ္ှ (၄၅၉) အဖွွေ့အစည်ေးမ္ ာေး
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်ို့ ြေးစာ - ဥပရာြ သမ္ဂ္ဂ ဒဏ်ခတ်ြတ်ဆမ္ှုို့ ြါ ကင်ေးလွတခ
် ွငမ္
်ို့ ာေးက
ို့ တ်ဖွငပ
တတယ် ကမ္ပဏီအာေး အသံေးခ ခွငမ္
်ို့ ပြြုြါနှင။်ို့
နိင
ု င
် နပါင််း (၂၀)မှ အရပ်ဘက် အြွွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ရပ်ရွာ အနဖခဖပြု အြွွဲ့အစည််းမျာ်း၊ လူအခွ
်ို့ နရ်း အြွွဲ့အစည််းမျာ်း၊
ို့ ငအ
လူသာ်းချင််း စာနာ နထာက်ထာ်း မှုဆုင
ိ ရ
် ာ အြွွဲ့အစည််းမျာ်း၊ အစိ်းု ရ မဟုတ်နသာ အြွအ
ွဲ့ စည််းမျာ်း၊ သပိတ် နကာ်မတမျာ်း၊
သမဂ္ဂမျာ်း

ြမ္ သရှလြါက ဆက်သယ
ွ ရ
် န်။ ။
နသွ်းစွန်း် နငွ ဖြတ်နတာက်နရ်း လှုပ်ရှာ်းမှု

- bloodmoneycampaign21@gmail.com

ရိုဟင်ဂ္ျော လတ်ရမမောက်ရေ်း ညွနရ
် ာ့ ပါင််း အြွေ့ - info@freerohingyacoalition.org
နရှ ွဲ့နဖပ်း အသ အြွွဲ့

- info@progressive-voice.org
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