
G7 က မြန်ြာမြည်အပြေါ် စိ ိုးရိြ်ပနသည ် စာြ ာိုး ပရိုးသာိုးထ တမ်ြန်မြငိ်ုး ကိ  ရြ်တန  ်၍  လကပ်တ ွေ့ လ ြ်ပ ာငြ်ှုြ ာိုး 

အပကာငအ်ထည်ပ ာ်ရန် မြန်ြာမြည်သလူထူ ြှ ပတာငိ်ုး ိ မြငိ်ုး။ 

 

1 
 

 

 

 

 

  

၂၀၂၂ ခုနစ်ှ၊ ဩဂုတ်လ (၅) ရက်န ေ့။ 

အပ ကာငိ်ုးအရာ။  ။ G7 က မြန်ြာမြည်အပြေါ် စိ ိုးရိြ်ပနသည ် စာြ ာိုး ပရိုးသာိုးထ တမ်ြန်မြငိ်ုး ကိ  ရြ်တန  ်၍  လကပ်တ ွေ့ 

လ ြ်ပ ာငြ်ှုြ ာိုး အပကာငအ်ထည်ပ ာရ်န် မြန်ြာမြည်သလူထူ ြှ ပတာငိ်ုး ိ မြငိ်ုး။ 

 

နလေးစောေးရပါန ော G7 အစ ုေးရမ ောေးနငှေ့ ်န ငုင်ခံခောေး နရေးဝ က်က ေးမ ောေး။ 

ပထမဦေးစ ော ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ အန ခြငေ့ ်လူမ   ေးတံုေး  တ်ခြတ်မှု က  ေးလ  ထ်ောေး ညေ့် ခမ မ်ော အောဏော  မ်ေးစစအ်ုပ်စု က ဒမီ ိုကရေစ ီ

အရေေး တက်ကကလှုပ်ရ ွာေးသူ ရလေးဦေးက ို ကက  ေးရပေးသတ်ဖြတ်ဖြငေ်းအရပေါ် လူကကီေးမငေ်းတ ို ို့၏ ဖပငေ်းထနစ် ွာ ရှုတ်ြျဖြငေ်း က ို  က်ရှု  ငေ်း 

စ ော အ   အမှတ ် ခပ န ကောငေ်း နြော်ခပလ ုပါ ည်။    ု ေ့န ေ်ာလည်ေး ထ ကု ေ့  ု ေ့ န ငုင် ံတကောအ  ုငေ်းအဝ ုငေ်း က အောဏော  မေ်း 

စစ်အုပ်စ၏ု ြ နှ ပ်မှု၊ အ ကမေ်းြက်မှု နငှေ့ ်တ ုေးပ ောေးလောန ော လူ ောေးမဆ မ်ှုတ ု ေ့က ု ထတ်ုခပ န် ကညောခ က်မ ောေးခြငေ့ ် တု ေ့ခ်ပ မ်ှု 

မ ောေး ည် ထံေုးစတံစ်ခုလ  ု ခြစ်လော ည်။ စ စ်တက  ညှငေ်းပ ေ်းနှ ပ်စက်ခခငေ်းမ ောေး၊ ခပည် ူလူထကု ု အစုလ ုက် အခပံ လ ုက် 

 တ်ခြတ်ခခငေ်းမ ောေးနငှေ့ ် လက်တနလော န ငုင်နံရေးအက ဉေး ောေးမ ောေးက ု ကက  ေးနပေး  တ်ခြတ်ခခငေ်းမ ောေး ည် အစ ုေးရမ ောေး၊ 

ကုလ မဂဂ၊ အောဆ ယ ံနငှေ့ ်G7 အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ ထတု်ခပ  ်န ကညောခ က်မ ောေး ခြငေ့ ်ော လမ်ေးဆံုေး  ောေး ည်။ 

အောဏော  မ်ေး စစအ်ုပ်စုမ ှမတရောေးခြငေ့ ်အောဏောရယရူ  ်ကက  ေးပမ်ေးမှု ည် (၁၈) လ  ကောခမငေ့ခ် ေ့ပပ  ခြစ ်ည်။ ကနလေးငယ်မ ောေးစ ော 

အပါအဝင ်အခပစ်မ ေ့ ဖပည်သူရပေါငေ်း (၂,၁၀၀) ရကျွာ ်အသတြ်ံထွာေးပပီေး ဖြစ်သည်။  န ငုင်တံကော အ  ငုေ်းအဝ ုငေ်းအန ခြငေ့ ်န ေးမ ှ

န လ က် “နလေး က်စ ော စ ုေးရ မ်ပူပ မ်ှုမ ောေး”က  ုထတု်ခပ န် ခ   တ် င ်အောဏော  မေ်း စစ်အပ်ုစု ည် ခမ မ်ောန ငုင်ကံ ု လူ ောေးခ ငေ်း 

စော ောနထောက်ထောေးမှုဆ ုငရ်ော အ ကပ်အတည်ေး၊ န ငုင်နံရေး၊ စ ေးပ ောေးနရေး နငှေ့ ်လူမှုနရေးဆ ငုရ်ော  ပပ  က  ပ က်စ ေးခခငေ်းဆ   ု ေ့ နရောကရ်ှ  

နအောင ်ဆက်လက် လုပ်နဆောင ်အောေးထတု်န  ည်။ အောဏော  မေ်း စစ်အုပ်စ ုည် လူကက ေးမငေ်းတ ု ေ့၏ စ ုေးရ မ်ပူပ မ်ှု မ ောေးက  ု

အနရေးတယူ မရှ  ညေ့်အခပင ် တ်ခြတ်မှုမ ောေးက ုလည်ေး ဆက်လက် က  ေးလ  န် မည်ခြစ် ည်။ 

အောဏော  မ်ေး စစ်အုပ်စ ုည် ဒ မ ုကနရစ အနရေး တကက်ကလှုပ်ရှောေး ူမ ောေးက ု က ပ်မ က် တ်ခြတ်ခခငေ်း ည် အောဆ ယံက ု 

အထငအ်ခမငန် ေးခခငေ်း အခပင ်န ငုင်တံကော  ခံငေ်းတမ ခ်ငေ်းက ု လံေုးဝမ က်က က်ခပ န ကောငေ်း်း နြော်ခပခခငေ်းခြစ် ည်။  

https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-the-myanmar-military-juntas-executions/?fbclid=IwAR0Ftc76HnWcMbTsxpwwYNzIU35a06iIenVPeZpE_YxOPzMY_M_gcbksT70
https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-the-myanmar-military-juntas-executions/?fbclid=IwAR0Ftc76HnWcMbTsxpwwYNzIU35a06iIenVPeZpE_YxOPzMY_M_gcbksT70
https://twitter.com/aapp_burma/status/1554801558772015104/photo/1
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အောဆ ယံ အထေူး တံမ အ်န ခြငေ့ ်၎ငေ်းလုပ်ရပ်က ု ခပငေ်းထ စ် ော ခပစ်တငရ်ှတ်ခ ထောေးပပ ေး မနလေးရှောေးန ငုင်ကံ ၎ငေ်းလုပ်ရပ် ည် 

အောဆ ယံ  ံ ုန ောတူည ခ က ် (၅) ခ က်က  ု ပ က်ရယ်ခပ ခခငေ်း ခြစ် ည်ဟ ု နြော်ခပထောေး ညေ့်အခပင ် အောဆ ယံ အြ  ွဲ့ဝင ်

န ငုင်မံ ောေး အန ခြငေ့လ်ည်ေး ယခ ုရကွာငေ်းစ ွာနွာေးလည် သရ ွာရပေါက်ရနပပီဖြစသ်ည်။  

သငတ် ို ို့သည် ASEAN  ံိုသရ ွာတူညီြျက် (၅_ ေပ်မ ွာ အလိုပ်မဖြစ်သညို့် အတိုအရ ွာငမ် နေ်း သ လျက်န ငို့ ် ထ ိုအေွာက ို 

အကွာအက  ် ူပပီေး တွာဝနမ် ို့ရနကကသည်။ G7၏ ဦေးနဆောငမ်ှုခြငေ့ ်န ငုင်တံကော အ  ုငေ်းအဝ ုငေ်းက လက်နတ ွဲ့    ော ခမင ်ော 

န ော လုပ်နဆောငမ်ှုမ ောေး မခပ လုပ်လျှင ်ခမ မ်ော န ငုင်၏ံ အနခခအန  ည် ဆက်လက် ဆ ုေးရ ောေးလောမည်ခြစပ်ပ ေး နခမောကမ် ောေးစ ော 

န ော  ၀မ ောေး ယ ုယ ငေ်း ပ က်စ ေးပပ ေး အ က်မ ောေး ထပ်မံ ဆံေုးရှုေံးရလ မေ့်မည် ခြစ် ည်။  ငတ် ု ေ့၏ တူည န ော စ ေုးရ မ်န  ညေ့်  

စောမ ောေး ည် ထပ်မ ံကက  ေးနပေး  တ်ခြတ်ခခငေ်းမ ောေးနငှေ့ ်ပ မု ုဆ ေုးရ ောေးလောန ော လ ူောေးခ ငေ်း စော ောနထောက်ထောေးမှု အ ကပ်အတည်ေး 

မ ောေးက ု  ငတ် ု ေ့က နစောငေ့ ်ကညေ့န် ရော နရောက်လ မေ့မ်ည်။ 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့အန ခြငေ့ ်ရတွ်ာလ နရ်ေေး တစ်ေပ်က ို ဆငန်   ရနဖြငေ်းဖြစ်သည်က ို လူကက ေးမငေ်းတ ု ေ့်း ောေးလည် န ောနပါက်လ မေ့မ်ည်ဟု်း

နမျှေ်ာလငေ့ပ်ါ ည်။်း ယခု်း နတေ်ာလှ န်ရေး ည််း ခပည ်လူူထ၏ု်း အ က်အ ုေးအ မ်က ်ုး နထောက်ထောေးမှုမရှ န ော်း အောဏော  မေ်း်း

စစ်အုပ်စု  ေ့်း ခပ လ်ည် ငေ့ခ်မတ်နရေး်း ည်ေးလမ်ေးရှောနြ ရ ််းနမျှေ်ာလငေ့ခ် က်မရှ ပါ။်းကျွန်ပ်ုတ ု ေ့အန ခြငေ့််းလူကက ေးမငေ်းတ ု ေ့၏်းန ကခငော်း

ခ က််းစောမ ောေးထက််းပ ုမ ု်းလ အုပ်ပါ ည်။်း 

လူကက ေးမငေ်းတ ု ေ့အန ခြငေ့််း အောဏော  မ်ေး်း စစ်အုပ်စုက ု်း အစ ုေးရအန ခြငေ့််း လုံေး၀်း အ  အမှတ််း မခပ ခခငေ်းက ု်း န ခ ောနစရ ််း

လုပ်နဆောငမ်ှုမ   ေးခြငေ့််းကျွန်ပ်ုတ ု ေ့က ု်းပံေ့ပ ုေးရ ််းလ ုအပ်ပါ ည်။်း်းထ လုုပ်နဆောငမ်ှု ည််းန ငုင်နံရေး အရ်းစစ်အုပ်စုက ု်းက ဆံေုး်းနစလ မေ့် 

မည်ခြစ် ည်။်းလူကက ေးမငေ်းတ ု ေ့အန ခြငေ့််းအောဏော  မ်ေး်းစစ်အုပ်စုလ ု ေ့်းဆက်လက် ရည်ညွ ေ်းနခပောဆ ုန ခခငေ်း ည််းမလုံနလောက် 

ပါ။်း လူကက မငေ်းတ ု ေ့၏်း  ရံံုေး်း ဝ ထ်မ်ေးမ ောေး်း နငှထ်တ်ုခံရန ငုခ်ခငေ်း်း အနတရောယ််း ရှ နပန ေ်ာခငောေးလည်ေး်း လူကက ေးမငေ်းတ ု ေ့်း န ငုင်မံ ောေးမှ်း

စစ်အုပ်စ၏ု်း စစ ်မံ ေးမ ောေးက ်ုး ခပစ်ဒဏခ်တ် နငှထ်တု်ခခငေ်း၊်း  တံမ န်ရေးရော်း အရ်း ထ နတ ွဲ့ဆက်ဆခံခငေ်းမ ောေး်း မခပ လုပ်ခခငေ်း၊်း

၎ငေ်းတ ု ေ့က ု်းအ  အမှတ် မခပ န ကောငေ်း်း   ောစ ော်းနြော်ခပ်းလုပ်နဆောငခ်ခငေ်းမ ောေး်းခပ လုပ်ပါ။ 

အမ   ေး ောေး်းည ညွတ်နရေး်းအစ ေုးရ်း(NUG)်းက ု်းကျွန်ပ်ုတ ု ေ့၏်းတရောေးဝင််းအစ ေုးရအခြစ််းအ  အမှတ်ခပ ပပ ေး်းထ နတ ွဲ့်းဆက်ဆနံပေးပါ။်း

ဒဏခ်တ််း ပ တ်ဆ ု ေ့မှုမ ောေးအတ က််း ၎ငေ်း၏်း နတောငေ်းဆ ုခ က်မ ောေးက ု်း နလေးစောေးနပေးပါ။်း ဒ မ ကုနရစ ်း အငအ်ောေးစုမ ောေး်း အပါအဝင််း

ခပည် ူ ေ့်းကောက ယ်နရေး်းတပ်ြ  ွဲ့မ ောေး်း(PDFs)နငှေ့််းလူမ   ေးစု်း(တ ငုေ်းရငေ်း ောေး)်းနတေ်ာလှ န်ရေး်းအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ောေး်းအတ က််းကျွ ပ််တ ု ေ့က ်ုး

ကောက ယ််းနစောငေ့န်ရှောက်ရ ််းလ ုအပ်န ော်းအရငေ်းအခမစ်မ ောေး်းရရှ နစခခငေ်းက ု်းန ခ ောနအောင််းခပ လုပ်နပေးပါ။်း 

ရရှောေးက ရ လ် ုတ ေ့်း ရရှောေး်း -်း ယူကရ  ေ်း်း က  ေးနက ေ်ာစစ်အတ က််း ယူကရ  ေ်းအနပေါ််း  ငတ် ု ေ့၏်း နထောက်ပံေ့မှုမ ောေးက ု်း ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့်း

အ  အမတှ်ခပ ်း နက ေးဇူေးတငန် ခ   မ်ှောပ ်း အောဏော  မ်ေး်း စစ်အုပ်စုဟော်း ခပည် ူလူထအုနပေါ်က ု်း ရ လ် ုန ော်း စစ်ပ  မ ောေး်း

ခပ လုပ်ခ ေ့ပပ ေး်းလူမ   ေးတုံေး်း တ်ခြတ်မှုနငှေ့််းရက်စက် ကမ်ေး က တ်န ော်းရောဇဝတ်မှုမ ောေး်းက  ေးလ  လ် က်ရှ  ည်။်း 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/asean-chair-calls-timing-myanmar-executions-highly-reprehensible-2022-07-26/
https://thediplomat.com/2022/07/understanding-myanmars-spring-revolution/


G7 က မြန်ြာမြည်အပြေါ် စိ ိုးရိြ်ပနသည ် စာြ ာိုး ပရိုးသာိုးထ တမ်ြန်မြငိ်ုး ကိ  ရြ်တန  ်၍  လကပ်တ ွေ့ လ ြ်ပ ာငြ်ှုြ ာိုး 

အပကာငအ်ထည်ပ ာ်ရန် မြန်ြာမြည်သလူထူ ြှ ပတာငိ်ုး ိ မြငိ်ုး။ 

 

3 
 

ကောက ယ်ရ ််းတောဝ ရ်ှ  ည်ဟု်းဆ ုန ော်းR2P်း ည်လည်ေး်းန ဆံုေးနပ ောက်က ယ်န ပုံရပါ ည်။်း်း်းကျွန်ပ်ုတ ု ေ့၏်းနတေ်ာလှ န်ရေး်း

တပ်ြ  ွဲ့မ ောေး  ည််း ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့က ု်း ကောက ယ်ရ ််း  ငတ် ု ေ့်း ယူကရ  ေ်းထ်ံး နထောက်ပံေ့န ော်း အစ တ်အပ ိုငေ်း အနည်ေးင ်မျှသွာ 

လ ိုအပ်သည်။  

 

NUG်း မှတစ်ဆငေ့််း အထက်တ င််း နြေ်ာခပခ ေ့န ော်း အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ု်း နထောက်ပံေ့ရ ််း  ငတ် ု ေ့တ င််း ရှငေ်းလငေ်းန ော်း လုပ်ပ ုငခ် ငေ့ ်

ရှ  ည်။်း ထ ု ေ့အခပင််း ၎ငေ်းတ ု ေ့က ုနပေးရ ််းအရမေ ကန ် တ င ် သ မ်ေးဆည်ေးထွာေးသညို့် ဖမနမ်ွာန ိုငင်၏ံ  ဖပည်သူမျွာေး ပ ိုငဆ် ိုငရ်သွာ 

အရမေ ကန ်၁ လီီ ံ ်းရှ န  ည်။ 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့အန ခြငေ့ ်မ မ က ယုမ် မ  ကောက ယ် ခုခံြ ု ေ့ရ အ်တ က် အကယ်၍်းG7 အစ ေုးရမ ောေး အန ခြငေ့ ်ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့၏ နရ ေးနကောက်ခံ 

အရောရှ မ ောေးအောေး ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့၏ က ုယ်ပ ုင ် နင န ကေး ရရှ ြ ု ေ့ ခ ငေ့မ်ခပ ပါက (  ု ေ့)  လက် က်ပစစည်ေးမ ောေး မနထောက်ပံေ့နပေးပါက  

အ ည်ေးဆံေုး စစ်တပ်က စစ်ရောဇဝတ်မ ောေးနငှေ့ ်လူ ောေးမ   ေးန ယစ်ု အနပေါ် က  ေးလ   ်ညေ့် ရောဇဝတ်မ ောေးက ု ဆက်လက် မက  ေးလ   ်

န ငုန်အောင ်အခ  ဝ်ငန်င မ ောေး မရရှ နစရ  ်အန အခ ောတောေးဆ ေးနပေးပါ။ စစ်အုပ်စ ုည် G7 အစ ုေးရမ ောေး၏  ဏမ် ောေး၌ နင န ကေး 

မ ောေး ထောေး  ုကော  ငတ် ု ေ့၏ နင န ကေးမ ောေးအနပေါ်  ရပ်တည် ရှင ် န် ပါ ည်။ G7 န ငုင်မံ ောေး၏  ကုမပဏ မ ောေး နငှေ့ ်မဟောမ တ် 

မ ောေး အောေးလံုေး ည် စစ်အပ်ုစုနငှေ့ ် စ ေးပ ောေးနရေး ရငေ်းနှ ေးမှုမ ောေး ဆက်လက် လုပ်နဆောင ် န ခခငေ်း (  ု ေ့မဟုတ်) တောဝ မ် ေ့စ ော 

ထ က်ခ ောခခငေ်းမ ောေး ခပ လုပ်န  က ည်။  

 

ခပင ်စ၏် တ ုတယ ်ကုမပဏ  က ပ တ်ဆ ု ေ့အနရေးယူမှုမ ောေး၏ လ တ်နပါက်မ ောေးက ုပင ်ရှောနြ လျှက ်စစ်တပ်အွာေး လူဆက်သတ ်

န ငုေ်န ်ရ  ် ွာအကျ  ေးအဖမတ် ရင ရကကေး လက်ရဆွာင ်ရပေးြ ို့ဖြငေ်း ၊  အ တလ ၏ ကုမပဏ မ ောေးက ခမ မ်ောေ့ စ် ထတုလ်ုပ်နရေး 

လုပ်င ေ်းမ ောေးက ု ဒဏြ်တ်ပ တ်ဆ ို ို့ထွာေးမှုမျွာေးက ို ြျ  ေးရြွာက်ဖြငေ်းဖြငို့ ်  ခမ မ်ောေ့ စ်မ ောေးက ု ဝယ်ယူန  ည်။ ဂ ပ  ် ငင် ံည် 

လည်ေး အောဏော  မေ်း စစတ်ပ်ထ  ေ်းခ  ပ်မှုနအောက်က ြ ံွဲ့ ပြ  ေးနရေးလုပ်င ေ်းမ ောေးက ု ဆက်လက် လုပ်က ုငန် ပပ ေး ဂ ပ ၏် 

ကုမပဏ မ ောေး ည် ရ ည်လျွာေးရသွာ သမ ိုငေ်းရကကွာငေ်း တစ်ရလျှွာက် စစ်တပ်ပ ိုင ်ကိုမပဏမီျွာေးန ငို့ ်လက်တ   လိုပ်ရဆွာင ်ရနမှုမျွာေးက ို 

ရပ်တ ေ့ရ် မညေ့် တောဝ မ် ောေး ပ က်က က်လ က်ရှ  ည်။ အနမရ က ၏် ခ  ဗရ   ်ကုမပဏ   ည် အွာဏွာလို စစ်တပ် အွာေး အစ ိုေးေ 

တစ်ေပ် အရနဖြငို့ ်သတ်မ တ်ကွာ်းဆက်လက် ဆက်ဆရံနပပီေး  ခပည ်ူမ ောေးအောေး ဗုံေးခြငေ့ ်တ ုက်ခ ုက်ရ  ်ရလ ွာဉ်ဆ ီမျွာေးက ိုပေါ 

ဆက်လက် ရေွာငေ်းြျရနသည်။  

G7 အစ ေုးရမ ောေး ည် ယခုထက ်ပ ုမ ုနကောငေ်း ည်မ ောေးက ု ခပ လုပ်ရမည် ခြစ် ည်။ ခမ မ်ောစစ်တပ်အောေး်းပစ်မှတ်ထောေး်းအနရေးယ ူ

ပ တ်ဆ ု ေ့မှုမ ောေး်း ခ က်ခ ငေ်း်း ခပ လုပ်ခခငေ်း၊်း အခ  မ် ောေး၊်း   ုမှ ေးထောေးန ော်း နင န ကေးမ ောေးနငှေ့််း န ငုင်တံကော်း နင န ကေးမ ောေး်း ရယူ ံုေးစ  မှု 

မ ောေးက ု်း ခ က်ခ ငေ်း်း ပ တ်ပငခ်ခငေ်း်း နငှေ့််း ကုမပဏ မ ောေး်း အန ခြငေ့လ်ည်ေး်း ခ မှတ်န ော်း အနရေးယူမှုမ ောေးက ု်း န ခ ောလ ုက် ောနစရ ််း

ခပ လုပ်ရမည််းခြစ ်ည်။ 

https://www.csis.org/analysis/myanmars-military-its-last-legs
https://www.csis.org/analysis/myanmars-military-its-last-legs
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-usa-fed-exclusive-idUSKCN2AW2MD
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-usa-fed-exclusive-idUSKCN2AW2MD
https://earthrights.org/publication/briefer-how-totalenergies-and-chevron-can-divest-responsibly-from-myanmar/
https://earthrights.org/publication/briefer-how-totalenergies-and-chevron-can-divest-responsibly-from-myanmar/
https://eia-international.org/news/sanction-busting-italian-timber-traders-defy-eu-law-to-import-myanmar-teak-aiding-the-military-junta/
https://www.abc.net.au/news/2022-07-06/kirin-parent-company-lion-australian-beers-exit-myanmar-junta/101207526
https://www.abc.net.au/news/2022-07-06/kirin-parent-company-lion-australian-beers-exit-myanmar-junta/101207526
https://earthrights.org/media_release/earthrights-to-chevron-stop-funding-myanmar-military-brutality/
https://earthrights.org/media_release/earthrights-to-chevron-stop-funding-myanmar-military-brutality/
https://apnews.com/article/business-myanmar-aung-san-suu-kyi-83079a61717f72b500cefc73cac1d35e
https://apnews.com/article/business-myanmar-aung-san-suu-kyi-83079a61717f72b500cefc73cac1d35e
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G-7 အစိ ိုးရြ ာိုး န   ဝန်ကက ိုးြ ာိုးအာိုး ပ ာ်မြြါ အြ ကြ် ာိုး ပ ာငရ် ကရ်န် တိ ကတ် န်ိုး ပတာငိ်ုး ိ သည်။ 

၁) အောဏော  မ်ေး်းစစ်တပ် ည််းတရောေးဝငမ်ှု်းမရှ န ကောငေ်း်းအတ အလငေ်း်းတရောေးဝင််းထတု်ခပ ပ်ါ။်းစစ်တပ် ည်ခမ မ်ောန ငုင်၏ံ်း

ကက ေးမောေးန ော်း န ရော်း အမ ောေးအခပောေးက ု်း ထ  ေ်းခ  ပ်န ငုခ်ခငေ်း်း မရှ  က ေ့  ု ေ့်း ရောဇဝတ်ဂ ုဏေ်း်း တစ်ခု ောခြစ် ည်။်း

ခမ မ်ောန ငုင်၏ံ်း အအစ ုေးရတစ်ရပ််း ခြစ်လောမညေ့််း လုံေး၀်း မဟုတ်ပါ။်း အောဏော  မ်ေး်း စစ်အုပ်စုနငှေ့််း   ံမ ််း နရေးရော်း

လမ်ေးန ကောငေ်းမ ောေး်းလံုေး၀်းထ နတ ွဲ့ဆက်ဆမံှုမခပ ပါနငှေ့။််း ၎ငေ်း၏်းစစ် က်ဆ ုငရ်ော်းအရောရှ မ ောေးက ု်းထတ်ုပစ်ကော်းစစ်တပ််း

က ုယ်စောေးခပ  ူမ ောေးအောေး်း န ငုင်တံကော်း မ တ်ြက််း န ငုင်မံ ောေး်း နတ ွဲ့ဆံုပ  မ ောေးအောေး်း ြ တ်နခေါ် ခခငေ်းမ ောေး်း (  ု ေ့)်း တက်နရောက် 

နစခခငေ်းမ ောေးအောေး်းတောေးခမစ်ပါ။ 

်း၂)   ခမ မ်ောခပည် မူ ောေး်း လက်ခံထောေးန ော်း အမ   ေး ောေး်း ည ညွတ်နရေး်း အစ ေုးရ်း (NUG) အောေး တရောေးဝင ် အစ ုေးရအခြစ် 

အ  အမှတ်ခပ ရ န်ငှေ့ ် NUG၏ န ငုင်တံကော တရောေးရံုေးမ ောေးတ င ် စစအ်ောဏောရှငက် ု ရောဇ၀တ်မှုဆ ုငရ်ော ခပစ်မှုမ ောေးက  ု

တောဝ ခ်ံန ငုရ်  ်ကက  ေးပမေ်းမှုမ ောေးက ု နထောက်ခံနပေးရ ။် 

၃)  စစ်အောဏောရှငအ်ောေး်း တ  ေ်းလှ န်  ညေ့််း ဒ မ ုကနရစ ်း အငအ်ောေးစုမ ောေးအောေး်း စစ်လက် က်ပစစည်ေးမ ောေးနငှေ့််း အခခောေး်း

နထောက်ပံေ့မှုမ ောေး်းပံေ့ပ ေုးနပေးရ ။် 

၄)်း  လက်ရှ ်းပ တ်ဆ ု ေ့ဒဏခ်တ်မှုမ ောေး်းက ်ုးအမှ တ်ကယ််းအလုပ်ခြစ်နစပပ ေး်းစစ်တပ်ထ ံစ ေးဝငန် န ော အခ  န်င မ ောေးအောေးလံေုး 

ခြတ်နတောက်ပစ်ပါ။ ခမ မ်ောေ့နရ နံငှေ့ ်   ောဝဓောတ်နင ွဲ့ လုပ်င ေ်း (MOGE) နငှေ့ ် ခမ မ်ောေ့ န ငုင်ခံခောေး ကု  ် ယ်မှု ဏ ်

(MFTB) တ ု ေ့ က  ုအနရေးယူပ တ်ဆ ု ေ့မှုမ ောေး ခပ လုပ်ပါ။ ထ မု ှော စစ်အုပ်စု က ခမ မ်ောခပည် ူမ ောေးက ု  တ်ခြတ်န  ညေ့ ်

စစ်ပ  မ ောေးအတ က ်နင န ကေး ခပတ်နတောက်မည် ခြစ် ည်။ 

၅)်း လူ ောေးခ ငေ်း်း စော ောနထောက်ထောေးမှုမ ောေးအတ က််း နပေးန ော်း နင န ကေးမ ောေးက ်ုး အောဏော  မ်ေး်း စစ်အုပ်စုထ်ံး မနရောကရ်ှ ်း 

နအောင ်အန အခ ော်းခပ လုပ်ပါ။်းအရပ် က််းအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊်းNUG်းနငှေ့််းEROs်းမ ောေးမှ်းတစ်ဆငေ့ ်ော်းနထောက်ပံေ့မှုမ ောေးက ်ုး

ခပ လုပ်ရမည််းခြစ ်ည်။ 

၆)်း  အောဏော  မ်ေး်း စစ်တပ််း အ ံုေးခပ န န ော်း ်း နလယောဉဆ နငှေ့််း လက် က်တင ် ငေ်းမှုမ ောေး်း က ု်း ပ တ်ဆ ု ေ့အနရေးယူမှုမ ောေး်း

ခပ လုပ်ပါ။ 

ကိုလသမဂ္ဂ လံိုဖြံ ရေေးရကွာငစီ်မ  အရေေး ူေန ် ပျက်က က်မှု (သ ို ို့) G7 အြ  ွဲ့ဝငမ်ျွာေး၏ အရေေး ူမှုအွာေး အရကွာငအ်ထည် 

မရြွ်ာန ိုငဖ်ြငေ်း အရေေး ူလိုပ်ရဆွာငေ်န ် ပျက်က က်ဖြငေ်းသည် တ ိုငေ်းဖပည်မျွာေး၏ ၎ငေ်းတ ို ို့ ဆနဒအရလျွာက် အရေေး ူ 

ရဆွာငေ် က်ဖြငေ်းက ို တွာေးဆေီးရနဖြငေ်း မဖြစ်သငို့ရ်ပ။ အရေေး ူေန ် ပျက်က က်ရနဖြငေ်းသည် စစ်တပ်၏ ကျ ေးလ နမ်ှုမျွာေးန ငို့ ်

အလ ိုတူ အလ ိုပေါ ပံိုစဖြစ်ရနပေါသည်။ 



G7 က မြန်ြာမြည်အပြေါ် စိ ိုးရိြ်ပနသည ် စာြ ာိုး ပရိုးသာိုးထ တမ်ြန်မြငိ်ုး ကိ  ရြ်တန  ်၍  လကပ်တ ွေ့ လ ြ်ပ ာငြ်ှုြ ာိုး 

အပကာငအ်ထည်ပ ာ်ရန် မြန်ြာမြည်သလူထူ ြှ ပတာငိ်ုး ိ မြငိ်ုး။ 
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တရောေးမျှတမှုနငှေ့််းခပည် ူမ ောေး က်မှ်းရပ်တည်ရ ််းယခုပ ်းလုပ်နဆောငခ် က်မ ောေး်းအနကောငအ်ထည်နြေ်ာလ ုက်ပါ။ 

ပလိုးစာိုးစ ာမ င  ်

မြန်ြာနိ ငင်ြှံ  ိနှြ်ိြံ မြည်သြူ ာိုး။ 

 

 

အပသိုးစတိအ်ာိုး စံ စြ်ိုးပြိုးမြန်ိုးလိ ြါက -  

 

န  ေးစ  ေ်းနင ်းခြတ်နတောက်နရေး်းလှုပ်ရှောေးမှု်း(BMC)်း-်းbloodmoneycampaign21@gmail.com 

လူမ   ေးနပါငေ်းစံု်းအနထ နထ  ပ တ််းနကော်မတ ်း(GSCN) - gscn2021@gmail.com 

စစ်ပင မေ်းပ ေ်း နြောငန်ဒေးရှငေ်း - sittnyeinpannfoundationmyanmar@gmail.com 

 

 

 

 

န  ေးစ  ေ်းနင ်း ခြတန်တောက်နရေး်း လှုပ်ရှောေးမှု (BMC)  ည််း ခမ မ်ောခပညမ်ှ်း တက်ကကလှုပ်ရှောေး မူ ောေး်း စုနပါငေ်းကော်း

အောဏော  မ်ေး်းစစ်တပ်ထ်ံးနင န ကေး်းစ ေးဆငေ်းမှုမ ောေးက ု်းခြတ်နတောက်ရ ််းလှုပ်ရှောေးန န ော်းအစအုြ  ွဲ့ ခြစ် ည်။ 

 

 

လူမ   ေးနပါငေ်းစံု်းအနထ နထ  ပ တ််းနကော်မတ ်း (GSCN)  ည််း ခမ မ်ောခပညရ်ှ ်းလမူ   ေးစု၊်းမ   ေးန ယ်စမု ောေး၏်းစနုပါငေ်းအ  ံ

မ ောေးက ု်း က ယု်စောေးခပ ပပ ေး်း စစုည်ေးန ော်း အ အံခြစ််း ြ  ွဲ့စည်ေးခ ေ့ ည်။်း ပံစု်ံး မတူည န ော်း အောဏောရှငစ် စ််း အောေးလံုေးက ်ုး

ပြ  ြ က်ရ ််းရည်ရ ယ ်ည။် 

 

 

စစ်ပင မ်ေးပ ေ်း်းနြောငန်ဒေးရှငေ်း ည််းခပညတ် ငေ်း်းလမူှုွဲ့ အြ  ွဲ့အစညေ်းတစခ်ုခြစ်ပပ ေး်း်းခမ မ်ောန ငုင်တံ င််းအရပ် က််းဆကဆ်နံရေး၊်း်း

မ  ေးဆက ်စမ် ောေး၏်း တက်ကကလှုပ်ရှောေးမှုမ ောေးနငှေ့််း န ငုင် ံောေး်း ပညောနရေး်း မှ်း တစဆ်ငေ့ ် က  ေ်းမောန ော်း ဒ မ ကုနရစ ်း

တည်နဆောငခ်ခငေ်းက ်ုးခမှငေ့တ်င ်ည်။ 

mailto:bloodmoneycampaign21@gmail.com
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