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၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇနွ်လ ၂၁ ရက် 

 

မြနြ်ာ အရပ်ဘက်လူထုအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ ဂ ျီဆ ဗင််း (G7) ခ ေါင ််းခဆာ င်ြ ာ ်းသ ုို့ ခပ်းပ ုို့ခသာ အ တ ်ဖ င ်ခပ်းစာ  

 

အက ကြောင််းအရြော။ ။ မြန်ြြောနိုင်ငံအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိက ြော ကနောက်ထပ္်ကိုင်တွယ်က ြောင်ရွက်ြှုြ ြော်း လိုအပ္်ပ္ါ ည်။ 

 

ကလ်းစြော်းရပ္ါက ြော လူကက ်းြင််းြ ြော်း ရှင်/ခငဗ် ြော်း  

 

တစ်ကြဘြောလံု်းနှင ် က် ိုင်က ြော အကရ်းကိစစြ ြော်းအကပ္ေါ် ဂ   ဲဗင််းနိုင်ငံြ ြော်း၏ ကခါင််းက ြောင်ြှုကို မြန်ြြောနိုင်ငံ 

အရပ္်ဘက်လူထုအဖွဲွဲ့အစည််း ၃၉၇ ဖွဲွဲ့က ကကိြို ိုလိုက် ည်။ ကြဘြောလံု်း ိုင်ရြော စိန်ကခေါ်ြှုြ ြော်းမဖစ်က ြော ကပ္်ကရြောဂါကဘ်း 

အ ံု်း တ်ကရ်း၊ ကြဘြောကမြအြော်း ကြောကွယက်စြောင ်ကရှြောက်ကရ်း၊ ပ္ က်စ ်း ြွော်းက ြော စ ်းပ္ွြော်းကရ်းြ ြော်းအြော်း မပ္န်လည်တည်က ြောက်ကရ်း 

တိုို့တွင် အခ နိ်ြ ိုင််းဘဲ ထိကရြောက်ကလ်းနက်စွြော ကမဖရှင််းရြည်ဟူက ြော ကခါင််းက ြောင်ြ ြော်း၏ အမြင်ကို  ကဘြောတပူ္ါ ည်။ 

ထိုအကရ်းကိစစြ ြော်းကို ကဖကဖြ်ောဝါရ လ ၁ ရက်ကနို့ြတိုင်ြ ကလည််း ကထြောက်ခံရပ္်တည်ြှုြ ြော်း လုပ္်က ြောင်ခဲ ပပ္ ်း လက်ရှိနှင ် 

ကနောင်အနောဂတ်တွင်လည််း ြိြိတိိုု့  က်လက်က ြောင်ရွက် ွြော်းလိုပ္ါ ည်။  

ြိြိတိိုု့မြန်ြြောနိုင်ငံတွင် မဖစ်ပ္ွြော်းကန ည ် ကိစစရပ္်နှင ်ပ္တ် က်၍ အြောရုံစိုက်ြှုကပ္်း ည ်အတွက် ဝြ််းကမြြောက်ကကိြို ိုပပ္ ်း 

ဂ   ဲဗင််းနိုင်ငံြ ြော်းအစည််းအကဝ်း ကနောက် ံု်းထုတ်မပ္န်က ကညြောခ က်၏ စြောပ္ိုဒ် ၅၉ တွင် မြန်ြြောနိုင်ငံအက ကြောင််း ကဖြောမ်ပ္ထြော်း ည ် 

အတွက်လည််း ဝြ််းကမြြောက်ကကိြို ိုပ္ါ ည်။ လူကက ်းြင််းတိုို့၏ နိုင်ငံြ ြော်းနှင ် တစ်ကြဘြောလံု်းရှိ မပ္ည် ူြ ြော်းအကနမဖင ် လြ််း ံုလြ််းခွကို 

ကရြောက်ကနပပ္ ဟူက ြော အကမခအကနကဖြော်မပ္ခ က်ကို ြိြိတိိုု့ြ ှ  ကဘြောတူပ္ါ ည်။ မြန်ြြောမပ္ည် ူြ ြော်းြှြောလည််း အကရ်းကက ်းက ြော 

လြ််း ံုလြ််းခွကို ကရြောက်ကန မဖင ် ဂ   ဲဗင််းနိုင်ငံြ ြော်းအြော်း အကရ်းတကက ်း ခ ဉ််းကပ္်ရမခင််း မဖစ်ပ္ါ ည်။  

လူကက ်းြင််းတိုို့၏ ကနောက် ံု်းထုတ်မပ္န်က ကညြောခ က်ကို ဂရုတစိုက် ဖတ် ကည ်ရြောတွင် မြန်ြြောနိုင်ငံတွင် မဖစ်ကပ္ေါ်ကန ည ် 

အ ကပ္်အတည််းအကပ္ေါ် အြော  ယံအကနမဖင ် အဓိကကနရြောြှ ခ ဉ််းကပ္်လုပ္်က ြောင်ရန်ဟူက ြော အခ က်ြှြော အလွန်ပ္င် ို်းရွြော်းက ြော 

ြှြော်းယွင််းြှုဟု ယံု ကည် ည်။ အြော  ယံ ည် “လ င်မြန်စွြော” လှုပ္်ရှြော်းလိြ ်ြည် ြဟုတ်ပ္ါ။ မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အ ကပ္်အတည််းအကပ္ေါ် 

တံုို့မပ္န်ရန်အတွက် အထူ်းကိုယ်စြော်းလှယ် ခနိ်ု့အပ္်ကရ်း၊ မြန်ြြောနိုင်ငံအတွင််း ပ္ဋိပ္ကခ ကမပ္လည်ကရ်းအြော်း ကူည ပ္ံ ပ္ိုို့်းြည ်အဖွဲွဲ့ 

ဖွဲွဲ့စည််း ကရ်းနှင ် ကိုင်တွယ်ကမဖရှင််းကရ်း လုပ္်က ြောင်ရန်အတွက်ပ္င ် ၎င််းတိုို့ အဖွဲွဲ့တွင််း  ကဘြောတူည ြှု ြရနိုင်မခင််းက ကြောင ် 

အြော  ယ၏ံလှုပ္်ရှြော်းြှု ရပ္်တနိ်ု့ကန ည်ြှြော  ကြောမြင် ကနပပ္ ်း မဖစ် ည်။  

မြန်ြြောနိုင်ငံ၏အ ကပ္်အတည််း ကမပ္လည်ကရ်းအတွက် အြော  ယံ၏  ကဘြောတူည ခ က် ၅ ခ က် အကပ္ေါ်တွင်လည််း 

ြိြိတိုို့အကနမဖင ် လံု်းဝယံု ကည်ြှု ြရှိ ည်ကို ထုတ်ကဖြော်ကမပ္ြော ကြော်းလိုပ္ါ ည်။ ယင််း  ကဘြောတူည ခ က်ကို ကရ်း ွဲရြောတွင် 

နိုင်ငံအတွင််း ပ္ဋိပ္ကခ ဖန်တ ်း ည ် ူ တစ်ဖက်တည််းကို ြော ကခေါ်ယူကရ်း ွဲခဲ  ည်။ ယင််းြှြော အြော  ယံ ည် စည််းလံု်းည ညွတ်ပပ္ ်း 

မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အ ကပ္်အတည််းအကပ္ေါ် ပငိြ််းခ ြ််းစွြောကမဖရှင််းကရ်း ကဖြောက် ြောင်ရြောတွင် အဓိကကနရြောြ ှ ပ္ါဝင်နိုင် ည်ဟူက ြော 

လွဲြှြော်းယံု ကည်ြှုမဖင ် ကရ်း ွဲထြော်းမခင််းမဖစ်ပပ္ ်း ၎င််း  ကဘြောတူည ခ က်ြ ြော်းထဲတွင် မြန်ြြောနိုင်ငံအ ကပ္်အတည််းနှင ်ပ္တ် က်၍ 

အဓိပ္ပါယ်ရှိက ြောကိုင်တွယ်ကမဖရှင််းြှုကို ထည ် ွင််းကဖြ်ောမပ္ထြော်းမခင််း ြရှိပ္ါ။ အြှန်စင်စစ် ထို ကဘြောတူည ခ က်ထဲတွင် 

အခ နိ်ဇယြော်း တ်ြှတ်ခ က်ပ္င် ြပ္ါရှိဘ ဲ အြော  ယံနိုင်ငံအြော်းလံု်း  ကဘြောတူထြော်း ည ် လက်ကတွွဲ့လပု္်ကိုင်က ြောင်ရွက်နိုင်ကရ်း 

ကိစစြ ြော်းနှင ် အြော်းထုတ်ြှုြ ြော်း ကင််းြဲ ကန ည်ြှြောလည််း အလွန်မြင် ြောပ္ါ ည်။  

 ုိို့ရြောတွင် အြော  ယံ ကဘြောတူည ခ က် ည် စစ်အြောဏြောရှင်အကပ္ေါ် မြင ်တက်လြောကန ည ် နိုင်ငံတကြောဖိအြော်းြ ြော်းြှ 

ကြောကွယက်ပ္်းရန် မဖစ်ကန ည်။ အြော  ယံ ည် ြင််းကအြောင်လိှုင်ြ ှ အြောဏြောကို အြိအရ ခ ြိုပ္်ကိုင်နိုင်ကစရန်၊ နှင ်  အြော  ယံ၏ 
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“အမပ္ြို ကဘြောက ြောင်က ြော ကတွွဲ့ ံကု ွ်းကနွ်းြှုစြော်းပ္ွဲဝိုင််း” တွင် ပ္ါဝင် င ် ည ် ူြ ြော်းအြော်း အ ကြ််းဖက်မခင််း၊ ဖြ််း  ်းခ ြိုပ္်ကနှောင် 

မခင််းနှင ် လုပ္်ကကံ တရြော်းစွဲ ိုမခင််းြ ြော်း လုပ္်က ြောင်နိုင်ရန် အခ နိ်ကပ္်းကနမခင််း မဖစ် ည်။ ဤကတွွဲ့ ံုက ွ်းကနွ်းြှု ည် 

“ပ္ါဝင် က် ိုင် ူအြော်းလံု်းြ ှမပ္ည် ူလူထ၏ု အက ြိို်းစ ်းပ္ွြော်းအတွက် ပငိြ််းခ ြ််းစွြော အကမဖရှြောနိုင်ရန်” ရည်ရွယထ်ြော်းမခင််း မဖစ်ပ္ါ ည်။  

ယခုအခ နိ်တွင် ကတွွဲ့ ံုက ွ်းကနွ်းြှုတွင် ပ္ါဝင်ရြည ် ူြ ြော်းြှြော ၎င််းတိုို့၏ အ က်ြ ြော်းအတွက် ပ္ုန််းကရှြောင်ကန ကရမခင််း၊ 

၎င််းတိုို့က  ်းလွန်ထြော်းမခင််းြရှိက ြော မပ္စ်ြှုြ ြော်းအတကွ် အက ဉ််းက ခကံနရမခင််းနှင  ် တခ ြိိုွဲ့ြှြော အ က် က  ံု်း ည်အထိ 

နှိပ္်စက်ညှင််းပ္န််းခရံမခင််းြ ြော်းက ကြောင ် လက်ရှိအကမခအကနတွင် အမပ္ြို ကဘြောက ြောင်က ြော ကတွွဲ့ ံုက ွ်းကနွ်းြှု လုပ္်က ြောင်ရန် 

ြမဖစ်နိုင်ပ္ါ။ တစဘ်က်က တစန်ိုင်ငံလံု်းနှင ် စစ်ပ္ွဲ င်န ဲကနပပ္ ်း နှိပ္်စက်ညှင််းပ္န််းြှုနှင ်  တ်မဖတ်ြှုြ ြော်း က  ်းလွန်ကနခ နိ်တွင် 

အြော  ယကံ ထိကတွွဲ့ က် ံြှုြ ြော်းလုပ္်က ြောင်ရန် တိုက်တွန််းထြော်း ည ် တမခြော်းတစဘ်က်ြ ှ  ူြ ြော်းြှြောြူ မပ္ည်ပ္၌ ပ္ုန််း

ကရှြောင်ကနရမခင််း၊ လ ြိိုွဲ့ဝှက်လှုပ္်ရှြော်းကနရမခင််းနှင ် ြတရြော်း ဖြ််း  ်းခံရမခင််းြ ြော်း ရင ်ိုင်ကန ည ်အကမခအကနတွင် 

အမပ္ြို ကဘြောက ြောင်က ြော ကတွွဲ့ ံုက ွ်းကနွ်းြှုကိ ုမြငက်ယြောင် ကည ်နိုင်ရန်ြှြော အြှန်တကယပ်္င ်ခက်ခဲပ္ါ ည်။  

အြော  ယ၏ံ စကြော်းလံု်းြ ြော်း ြည် ည ် က်ကရြောက်ြှုြ  ြရှိ ည်ကို  ိ ည ်အတွက် အြော  ယံ ထိပ္်  ်းအစည််းအကဝ်း 

မပ္ြိုလုပ္်ကနခ နိ်ကြောလနှင ် ကနောက်ပ္ိုင််းတွင် စစ်အုပ္်စု၏ အ ကြ််းဖက်ြှုြ ြော်း ရပ္်တနိ်ု့ြ ြွော်းပ္ါ။ အြှန်တကယ်တွင် စစ်အုပ္်စု ည် 

၎င််းတိုို့ကိုယ်ပ္ိုင် လြ််းမပ္ကမြပ္ံု ၅ ခ က်ကို တွန််းကန ည ်အတွက် အြော  ယံ ကဘြောတူည ခ က် ၅ ခ က်နှင ် အြော  ယံ လုပ္်ငန််းစဉ်ကို 

ကက ြ်ောနင််း ွြော်းပပ္ ်း မဖစ်ပ္ါ ည်။ အြော  ယံ ကဘြောတူည ခ က်ကို စစ်ကကြောင်စ က အကကြောင်အထည် ြကဖြ်ော မဖင ် စိတ်ပ္ က်က ကြောင််း 

  ်းမခြော်းလွတ်လပ္်စွြော ကဖြော်မပ္ ည ်နိုင်ငံြ ြော်း ရှိက ြ်ောလည််း အြော  ယံ အတွင််းကရ်းြှ ်းအဖွဲွဲ့ြ ှ ဖ က်လိုက်က ြော 

ထုတ်မပ္န်က ကညြောခ က်တွင် ြင််းကအြောင်လိှုင်အြော်း နိုင်ငံကတြ်ောစ ြံအုပ္်ခ ြိုပ္်ကရ်းကကြောင်စ  ဥကကဌအမဖစ် အ ိအြှတ်မပ္ြိုထြော်းပပ္ ်း အြော  ယံ 

အကထွကထွအတွင််းကရ်းြှ ်း၏ မြန်ြြောနိုင်ငံခရ ်းစဉ် ကအြောင်မြင် ည်ဟု အက ဉ််းခ ြိုပ္် ကဖြော်မပ္ထြော်းပ္ါ ည်။ အြော  ယံနိုင်ငံ 

အခ င််းခ င််း ကြော်း ည ညွတ်ြှု ြရှိ ည ် အကနအထြော်းတွင် ြိြိတိုို့နိုင်ငံ၏ ပငိြ််းခ ြ််းကရ်းကဖြ်ောက ြောင်ြည ် ကမခလှြ််းြ ြော်းကို ၎င််းတိုို့ြှ 

ဦ်းက ြောင် အကကြောင်အထည်ကဖြော်ရန်ြှြော ြမဖစ်နိုင်ပ္ါ။  

ထိုအက ကြောင််းက ကြောင ် ဂ   ဲဗင််းနိုင်ငံြ ြော်းက ကနှောင ်ကနှ်းြှုြရှိဘ ဲ ကနောက်ထပ္်ကမခလှြ််းြ ြော်း ြလှြ််းလ င် ကတွွဲ့ ံုက ွ်းကနွ်းြှု 

(အမပ္ြို ကဘြောက ြောင် ည်မဖစ်ကစ၊ ြက ြောင် ည်မဖစ်ကစ)  ုိို့ြဟုတ် ပငိြ််းခ ြ််း ည ် အကမဖရှြောြှုလည််း ြမဖစ်နိုင်ပ္ါ။ ယခုအခ နိ်တွင် 

ဂ   ဲဗင််းနိုင်ငံြ ြော်း ည် ထုတ်မပ္န်က ကညြောခ က်ြ ြော်းမဖင ် ြော အြော်းကပ္်းကနပပ္ ်း ြိြိတိိုု့အကနမဖင ် လိုအပ္်ကန ည်ြှြော လက်ကတွွဲ့ 

အကထြောက ်အပ္ံ နှင ် လက်ကတွွဲ့က ြောင်ရွက်ြှုြ ြော်းပ္င ်မဖစ်ပ္ါ ည်။  

 

အာ ဆျီယ၏ံ ဦ်းခ ဆာ င်ြှုက  ု ြ ှျီ  ုခ န ြည  ်အစ ာ်း အဓ  ပပ ာ ယ်ရှ ခ သာ ခ န ောက ်ထပ်ခမ လှြ််းြ  ာ်း န ှ င ်  ခရ ှွဲ့ခ ဆာ င်  လှုပ်ရ ှာ်းြ ှု  ရှ ခ သာ 

သံတြန ်ခရ ်း  အ ာ်းထုတ်ြှုြ  ာ်းက  ု  ဂ ျီဆ ဗင််းန  ု င် ငံြ ာ်း က  ခဆ ာင်ရွ က ်ခပ ်းရ န ် အကက  င််းြ    လ ု အပ် ခ န သည ်။  

 

အကယ်၍ ကဒ တွင််းနိုင်ငံြ ြော်းနှင ် အမခြော်း နိုင်ငံတကြော က် ိုင် ူြ ြော်းက ြင််းကအြောင်လိှုင် ကအြောင်မြင် ွြော်းကစရန် 

ခွင ်မပ္ြိုလိုက်လ င် ၎င််း ည် မပ္ည် ူကို စစ်ခင််းြည ် အြောဏြောရှင်စနစ်ကို တည်က ြောက်ြည် မဖစ် ည်။ အတိတက်ြောလတွင်  

စစ်အြောဏြောရှင်စနစ်ကအြောက်၌  ကြောမြင ်စွြောကနခဲ ရက ြော အကတွွဲ့အကကံြိုရှိကန ည ် ြိြိတိုို့ ည် ယခု အြောဏြောလစုစက်ကြောင်စ ြ ှ

မပ္ည် ူြ ြော်းအကပ္ေါ် အ ကြ််းဖက်မခင််းမဖင  ်ပပ္ိြိုပ္ က်ကနက ြော စ ်းပ္ွြော်းကရ်းအကပ္ေါ်တွင်ထိုင်၍ တိုင််းမပ္ည် ယံဇြောတြ ြော်းကို ထုခွဲကရြောင််းခ ပပ္ ်း 

စစ်လက်နက်နှင ် ကထြောက်လှြ််းကရ်းပ္စစည််းြ ြော်း ဝယ်ယူမခင််းနှင ် ကိုယ်ပ္ိုင်စည််းစိြ်ခံဘဝြ ြော်းတွင် ကနထိုင် ကြည်ကို  ိကန က ည်။ 

ကအြောက်ကမခြှ စစ် ြော်း၊ ရဲ ြော်းြ ြော်းြှြောလည််း မပ္ည် ူြ ြော်းထံြှ စြော်းနပ္်ရိကခြောနှင ် ကငွက က်းြ ြော်းကို ယခု ကြောလကဲ  ုိို့ပ္င် 

လုယက်စြော်းက ြောက်  ကပ္ါလိြ ်ြည်။ ဒ ြိုကကရစ  အကရ်းနိြ ် ွြော်းက ြော တိုင််းမပ္ည်အမဖစ် ြတည်ြပငိြ်မဖစ်ကြော ကဒ တွင််းနှင ် 

ကြဘြောတစ်ဝှြ််းအကပ္ေါ်လည််း ရုိက်ခတ်လြောပ္ါလိြ ်ြည်။  
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ယခုအခ နိ်အထိ မြန်ြြောမပ္ည် ူြ ြော်း၏  တတိ၊ စွနိ်ု့လ တြ်ှုနှင ်  နနိဋ္ဌြောန်မပ္င််းမပ္က ြော ခုခံ နိ်ု့က င်ြှုက ကြောင ် ြင််းကအြောင်လိှုင်၏ 

အြောဏြောခ ြိုပ္်ကိုင်ကရ်း ကကံစည်ြှု ြကအြောင်မြင်က ်းပ္ါ။  ုိို့ရြောတွင် ကဒ တွင််းနှင ် နိုင်ငံတကြော၏ ပ္ံ ပ္ို်းကူည ြှုြ ြော်းြရှိဘ ဲ ြိြိတိုို့ 

ကရှွဲ့ က်နိုင်ြည် ြဟုတ်ပ္ါ။ လက်နက်အမပ္ည ် တပ္် င်ထြော်းက ြော စစ်အုပ္်စုနှင ် လက်နက်ြဲ  မပ္ည် ူအ ကြော်း ကွြောဟြှုြှြော 

ကက ်းြြော်းလှပ္ါ ည်။ 

ယခုအခ နိ် ည် ြိြိတိိုု့နိုင်ငံ၏ ဒ ြိုကကရစ  အင်အြော်းကို အကရ်းတကက ်း စြ််း ပ္်ခံကနရက ြော အကနအထြော်းတွင် 

ကရြောက်ရှိကနပ္ါ ည်။ ဒ ြိုကကရစ  ည် စစ်အြောဏြောရှင်စနစ်ကို ကက ြ်ောလ ြော်းကအြောင်မြငြ်ည်ဟူ ည်ကို လက်ကတွွဲ့မပ္နိုင်ရန် 

လူကက ်းြင််းတိုို့၏  ံတြန်ကရ်း ဦ်းက ြောင်ြှုြ ြော်း ပ္ိုြိုလိုအပ္်လ က် ရှိပ္ါ ည်။  

ြိြိတိိုု့အကနမဖင ် ကြတတြောရပ္်ခံလို ည်ြှြော - 

• မြန်ြြောနိုင်ငံ ုိို့ ကစလ တ်ရန် ဂ   ဲဗင််းနိုင်ငံြ ြော်းြ ှအထူ်းကိုယ်စြော်းလှယ်တစဦ််း ခ က်ခ င််းခနိ်ု့အပ္်ရန်၊ 

• ကုလ ြဂဂ၏ အထူ်းကိုယ်စြော်းလှယ်နှင ်အတူ ဂ   ဲဗင််း၏ အထူ်းကိုယ်စြော်းလှယ်တိုို့က ကဒ တွင််းရှိ 

အဓိကနိုင်ငံြ ြော်းနှင ်  ံတြန်ကရ်းအရ က ွ်းကနွ်းြှုြ ြော်း လုပ္် ြောင်ကြော မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အ ကပ္်အတည််း 

ကမဖရှင််းကရ်းအတွက် ပ္ူ်းကပ္ါင််းညှိနိှုင််းက ြောင်ရွက်ြှုရှိ ည ် အစ အစဉ်တစ်ခု က ြောင်ရွက်ရန်၊ 

• ဂ   ဲဗင််း၏ အထူ်းကိုယ်စြော်းလှယ်နှင ် ကုလ ြဂဂ၏ အထူ်းကိုယ်စြော်းလှယ်တိုို့အကနမဖင ် စစအု်ပ္်စုနှင ် ြောြက  

မြန်ြြောနိုင်ငံ၏  က် ိုင် ူြ ြော်းမဖစ် ည ် အြ ြိို်း ြော်းည ညွတ်ကရ်းအစို်းရ၊ တိုင််းရင််း ြော်းလက်နက်ကိုင် 

ကတြ်ောလှန်ကရ်းအဖွဲွဲ့အစည််းြ ြော်း၊ လူထု အြောဏြောဖ  န်ကရ်းလှုပ္်ရှြော်းြှု (CDM)၊ အရပ္်ဘက်လူထုအဖွဲွဲ့အစည််းြ ြော်းနှင ် 

အ ကြ််းြဖက်လှုပ္်ရှြော်းြှုကို ကရှွဲ့တန််းက ဦ်းက ြောင်ကနခဲ  က ည ် လူငယ်ြ ြော်းနှင ်လည််း က ွ်းကနွ်းညှိနိှုင််းြှုြ ြော်း 

လုပ္်က ြောင်ရန်၊  

• ဂ   ဲဗင််း၏ အထူ်းကိုယ်စြော်းလှယ်က မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အိြ်န ်းခ င််းနိုင်ငံြ ြော်း (ထိုင််း၊ အနဒိယ၊ တရုတ)် နှင ် တိုင််းရင််း ြော်း 

လူထုအကမခမပ္ြိုအရပ္်ဘက်အဖွဲွဲ့အစည််းြ ြော်းတိုို့နှင ် ပ္ူ်းကပ္ါင််းညှိနိှုင််းပပ္ ်း ပ္ဋပိ္ကခက ကြောင ် ထိခိုက်ခစံြော်းရက ြော 

နယစ်ပ္်ကဒ ြ ြော်း ုိို့ လူ ြော်းခ င််းစြောနောကထြောက်ထြော်းြှု ိုင်ရြော အကူအည  ကပ္်းပ္ိုို့ရန်၊ နှင ် ပ္ဋပိ္ကခဒဏ်ခံရက ြော 

မြန်ြြောနိုင်ငံအလယ်ပ္ိုင််း ိုို့ အကူအည ြ ြော်း လံုခခံြိုစွြော ကပ္်းပ္ိုို့နိုင်ကရ်းအတွက် စစ်အုပ္်စုနှင ် က ွ်းကနွ်းရန်။ 

 

ကလ်းစြော်းစွြောမဖင ်  

 

• ခင်ဥြမြော၊ info@progressive-voice.org  

• စိုင််း ြ်ခြ််း၊ SaiSam.kham@protonmail.com 

• ကစြောအဲလက်စ်၊ kolobee@protonmail.com  

 

မြန်ြြော အရပ္်ဘက်လူထုအဖွဲွဲ့အစည််း ၃၉၇ ဖွဲွဲ့ ကိုယ်စြော်း  

 

ြှတ်ခ က် - လံုခခံြိုကရ်းစို်းရိြ်ပ္ူပ္န်ရြှုက ကြောင ် ဤအိတ်ဖွင ်ကပ္်းစြောကို လက်ြှတ်ကရ်းထို်းထြော်း ည ် အရပ္်ဘက်လူထု အဖွဲွဲ့အစည််းြ ြော်း၏ 

အြည်ြ ြော်းကို ြကဖြ်ောမပ္ထြော်းပ္ါ။ ယခုလက်ြှတ်ကရ်းထို်းထြော်းက ြော အဖွဲွဲ့အစည််းြ ြော်း ည် မြန်ြြောနိုင်ငံအတွင််းရှိ လူ ြော်းခ င််း 

စြောနောကထြောက်ထြော်းြှု၊ လူူ့အခွင ်အကရ်းကြောကွယက်စြောင ်ကရှြောက်ြှုနှင ် အခွင ်အကရ်းအကမခမပ္ြို ကိစစရပ္်ြ ြော်းကို လုပ္်က ြောင်ကန ည ် 

အရပ္်ဘက်လူထုအဖွဲွဲ့အစည််းြ ြော်း မဖစ် ည်။  
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