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ဇွန်လ ၂၁၊ ၂၀၂၂ခ နစ်ှ။             

ကမ္ဘာတဝှမ်္ေးပတာငေ်းဆ  မ္ှု - ဥပရာြသမ္ဂ္ဂ၏ ပမ္န်မ္ာို့ပရနံနငှို့ ်သဘာဝဓာတပ်ငွွေ့လ ြ်ငန်ေး (MOGE) အာေး ဒဏ်ခတ ်ြ တဆ်  ို့မ္ှု 

တငွ ်ြါဝငပ်သာ ကငေ်းလတွခ်ငွို့မ်္ ာေးက   တ  တယက် မ္ပဏီအာေး အသံ ေးခ ခွငို့မ်္ပြြုြါနငှို့။်  

ပလေးစာေးရြါပသာ သမ္မတ မ္ကခ်ရွန်  

 

ကျွနပ််တုိ ို့အနနဖြငို့ ် အကကမ််းြက် ဖမနမ်ာို့အာဏာသမ်ိ်းစစ်အုပ်စု၏ ရက်စက်ကကမ််းကကြုတ်မှုမျာ်းကုိ ဆန ို့က်ျင ်

နတာ်လှနန်နကကပပ ်း ြက်ဒရယ် ဒ မိုကနရစ စနစ် တည်နဆာက်နရ်းအတွက် ကကိြု်းပမ််းနနကကနသာ ဖမနမ်ာဖပည်သလူူထ ု

ကုိယ်စာ်း စာနရ်းလုိက်ပါသည်။ ယခု နပ်းပုိ ို့နသာစာတွင ် ဥရေောပ သမဂ္ဂ၏ မမနမ်ောာ့ရေနနံငှာ့သ်ဘောဝဓောတ်ရင ွေ့လုပ်ငန််း 

(MOGE) အော်း ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ာ့မှုတ င ် ပါဝငရ်သော ကင််းလ တ်ခ ငာ့ ် မျော်းကုိ တုိတယ်ကုမပဏအီော်း အသံ်ုးချခ ငာ့မ်မပြုေန ်

အရပ်ဘက်အြွ ွဲ့အစည််း (၄၅၉) တုိ ို့မှ ပူ်းနပါင််း နတာင််းဆိထုာ်းပါသည်။ 

ကျွန်ပ်ုတုိ ို့အနနဖြငို့ ် သမမတ မက်ခရွနန်ငှို့ ် ဖပငသ်စ်အစုိ်းရ၏ ဖမနမ်ာို့ ဒ မုိကနရစ  အနရ်းလှုပ်ရှာ်းမှုကုိ ပ ို့ပုိ ို့နပ်းမှုနငှို့ ်

အာဏာသမိ််း အုပ်စုကုိ တရာ်းမဝငန်ကကာင််း သတ်မှတ်မှုမျာ်းအတွက် နလ်းစာ်းအသအိမှတ်ဖပြုပါသည်။ သို ို့နပမ ို့ ထိသုို ို့နသာ 

လုပ်နဆာငမ်ှုမျာ်း သည် ဖမနမ်ာဖပည်သူလူထအုတွက် လ ုနလာက်မှုမရှိပါ။ ဖပငသ်စ် တိတုယ်စွမ််းအင ်ကုမပဏ က လူမျိြု်းတ ်ုး 

သတ်ဖြတ်ထာ်းသည်ို့ အာဏာသမိ််း စစ်အုပ်စုကို နငနွကက်း လ  နဖပာင််းမှုမျာ်းဖပြုလုပ်နနသည်။  

သ ယ ဇာတ ပုိငရ်ှင ် မမနမ်ောမပည်သူလူထ၏ု ရတောင််းဆိုမှု လိုလော်းချက်မျော်းကိုလည််း မငင််းပယပ်ပီ်း လျစ်လှူရှုကော လသူာ်း 

မျိြု်းနယ်ွစု အနပေါ် ကျ ်းလွန ်သညို့် ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနငှို့ ်စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းကုိ နငနွကက်းနထာက်ပ ို့နပ်းနနပါသည်။  

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ နြနြာ်ဝါရ လ (၁) ရက်နန ို့မှစတငက်ာ စစ်အုပ်စု၏ အကကမ််းြက်လုပ်နဆာငမ်ှုမျာ်းနကကာငို့ ်ဖပည်သူလူထ ု၇သနိ််း 

ရကျော ်သည် ၎င််းတုိ ို့၏နနအမ်ိမျာ်းမှ စွန ို့ခွ်ာထက်ွနဖပ်းနနကကရသည်။ ထို ို့အဖပင ်မပညသ်ူ ၁,၉၀၀ ရကျော်  အသတ်ခ ထာ်းရပပ ်း 

နဖမဖပင ်အနရအတကွ်မှာ ပုိပပ ်း မျာ်းပါသည်။ လူမျိြု်းတ ု်းသတ်ဖြတ်မှုကျ ်းလွနထ်ာ်းသည်ို့ ဖမနမ်ာစစ်အုပ်စသုည် နကျ်းရွာမျာ်း 

ကို မ ်းရှု ိ ွဲ့ ဖခင််း၊ ဖပည်သူလူထကုို သတ်ဖြတ်ဖခင််းမျာ်းကုိ နန ို့စဉ်လုပ်နဆာငန်နလျက်ရှိသည်။  

https://globalmayday.net/bloodmoneymyanmar/news/
https://globalmayday.net/bloodmoneymyanmar/news/
https://bit.ly/totalpetition
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-18-31-may-2022
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-18-31-may-2022
https://coup.aappb.org/?fbclid=IwAR3b6pix19SMO0NAYmUvZZdU6EIIwg3sdYZWBcKwf9D3Nrb7ZrbCZG7C0zM
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တုိတယ်ကုမပဏ ၏ နထာက်ပ ို့နပ်းမှုဖြငို့ ် ဖပည်သူလူထကုို သတ်ဖြတ်ရာတွင ် အသ ု်းဖပြုနသာ စစ်လက်နက်မျာ်းဝယ်ယူရန ်

ဓာတ်နငွွဲ့ ခွန ်အနမရကိနန်ဒေါ်လာ သန််းနပါင််း(၁၅၀၀) နကျာ်ကုိ စစ်အုပ်စုကရရှိခ ို့သည်။ 

ထိသုို ို့ စစ်အပ်ုစုကုိ ပ ို့ပုိ ို့နနနသာ လုပ်ရပ်မျာ်းကုိ ဆက်လက်လုပ်နဆာငဖ်ခင််း မဖပြုရနလုိ်အပ်သည်။ ဥနရာပသမဂ္ဂ၏ 

ဖမန ို့မ်ာနရန နငှို့ ် သဘာဝဓာတ်နငွွဲ့လုပ်ငန််း ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ို့မှုပါ ကင််းလွတ်ခွငို့မ်ျာ်းကုိ တုိတယ်ကုမပဏ ကုိ အသ ု်းချခွငို့ ်

မဖပြုပါနငှို့။် အကကမ််းြက် စစအ်ုပ်စုထ ကို ဓာတ်နငွွဲ့ ခွနမ်ျာ်း တဖပာ်းတကျပ်မှ မနရာက်ရှသိင်ို့နတာို့ပါ။ 

ဖပငသ်စ်အစုိ်းရအနနဖြငို့ ် ဖမနမ်ာို့နရန နငှို့ ်သဘာဝဓာတ်နငွွဲ့လုပ်ငန််း ကုိ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ို့မှု ဖပြုလုပ်ရနန်ငှို့ ်နတာင််းဆိုခ ို့နသာ 

မမနမ်ောမပည်သူ ၂၃၀,၀၀၀ ရကျော်  ၏ အသ ကို နာ်းနထာငရ်နန်ငှို့ ် ဒဏခ်တ် ပိတ်ဆို ို့မှုမျာ်း ကုိ ထနိရာက်မှုရှိနစရန ်ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ 

အနနဖြငို့ ်နတာင််းဆို လိုက်သည်။ 

သမ္မတမ္ကခ်ရွန်နငှ  ်ပြငသ်စ်အစ ိုိုးရက ို ကျွန်ိုြ်တ ို  က တတောငိ်ုးဆ ိုသည်မှ္ော -  

၁) ဥနရာပ သမဂ္ဂ ပိတ်ဆို ာ့မှု၏ ချွင််းချက်ကင််းလွတ်ခွငို့က်ို TotalEnergies အော်း မရပ်းမခင််းမြငာ့ ် ေောဇဝတ်ရကောင ်

မမနမ်ောစစ်အပ်ုစု ထသံို ာ့ ရေနနံငှာ့ ်သဘောဝဓောတ်ရင ွေ့ ရဒေါ်လောမျော်း မရေောက်သ ော်းေန ်တော်းဆ်ီးရပ်းေနမ်ြစ်သည်။  

ဥနရာပသမဂ္ဂ၏ ဒတ်ခတ်ပိတ်ဆို ို့မှုမျာ်းကုိ အမှနတ်ကယ် သက်နရာက်မှုဖြစ်နစရန ်အတွက် တုိတယ် ကုမပဏ သည် ၎င််း၏ 

အစု ရှယ်ယာမျာ်းနငှို့ ် ရင််းနှ ်းဖမ ြုပ်နှ ို့မှုမျာ်းကုိ မလ  နဖပာင််းနပ်းဖခင််း လုပ်နဆာငရ်မညို့်အစာ်း - လက်နတွွဲ့ မှာ MOGE ကို 

နငနွပ်းနချမှုမျာ်း ဆက်လက်လုပ်နဆာငန်နပပ ်း  ၎င််းမထက်ွခွာခင ်(သို ို့)  စစ်အုပ်စုနငှို့ ်တွ ြက်လုပ်နဆာငမ်ညို့် နအာ်ပနရတာ 

အသစ် နခေါ်နဆာင ်လာဖခင််းမျာ်း လုပ်နဆာငန်နသည်ကို တာ်းဆ ်းနပ်းပါ။ 

၂) ြက်ဒရယ်ဒ မုိကနရစ  တည်နဆာက်နရ်းအတွက် အာဏာသမ်ိ်း အကကမ််းြက်စစ်အုပ်စုကုိ ဆန ို့က်ျငို့န်တာ်လှနန်နနသာ 

ဖမနမ်ာ ဖပည်သူလူထ၏ု ကကိြု်းပမ််းနဆာငရွ်က်မှုမျာ်းနငှို့ ်အတူရပ်တည်ပပ ်း တုိတယ် ကုမပဏ ၏ လူမျိြု်းတ ု်းသတ်ဖြတ်မှုမျာ်း၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မှု မျာ်းနငှို့ ်လူသာ်းမျိြု်းနယွအ်နပေါ် ကျ ်းလွနန်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ကျ ်းလွနန်နသညို့် စစ်အုပ်စုအာ်း နငနွကက်းပ ို့ပုိ်း 

မှုမျာ်းကို အဖမနဆ် ု်း ရပ်တန ို့န်ပ်းပါ။ 

တရာ်းမျှတမှု၊ လူသာ်းဆနမ်ှုနငှို့ ်အတူရပ်တည်ပါ။ 

နလ်းစာ်းစွာဖြငို့ ်

ပမ္န်မ္ာ၊ ပဒသတငွေ်းနငှို့ ်န  ငင်တံကာမှ္ (၄၅၉) အဖွ ွေ့အစည်ေးမ္ ာေး  

https://bit.ly/oilgasmyanmar
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နိငုင် နပါင််း (၂၀)မှ အရပ်ဘက် အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ရပ်ရွာ အနဖခဖပြု အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ လူ ို့အခွငို့အ်နရ်း အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ 

လူသာ်းချင််း စာနာ နထာက်ထာ်း မှုဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ အစိ်ုးရ မဟုတ်နသာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ သပိတ ်နကာ်မတ မျာ်း၊ 

သမဂ္ဂမျာ်း 

 

ြ  မ္   သ ရှ လ  ြါက ဆကသ်ယွရ်န်။ ။  

နသွ်းစွန််းနင ွဖြတ်နတာက်နရ်း လှုပ်ရှာ်းမှု  -  bloodmoneycampaign21@gmail.com 

ရိုဟငဂ်္ျော လ တ်ရမမောက်ရေ်း ညွန ာ့ရ်ပါင််း အြ  ွေ့ -  info@freerohingyacoalition.org 

နရှွဲ့နဖပ်း အသ  အြွ ွဲ့     -  info@progressive-voice.org 
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