
ကျွွန််တော်�််ကျွတော်�်� ဒါါကုျွ� အတော်�ကျွ်င််း�ပြ�ချျက်ျွလုို့���ဲ ထင််း�ါ�ယ််။ ဘယ််လုို့��ဲတော်ပြ�်�ါတော်� ဖမ််း�ဆီးး�သ�်ပြဖ�်မု်း�တော်�ေကျွ တော်န်��ဉ််တော်န်��ု�င််း� 
ပြဖ�်တော်န်�်�ဲတော်လို့။

တော်�နံ်နုှင်း� ်သဘ်ဝဓာ်�်တော်င်းေ� ကျွ�မ်းပဏီးမ်းျ်�၊ တော်င်းေတော်��တော်ချျမု်း�မ်းျ်� နုှင်း�် တော်�နံ်နုှင်း� ်သဘ်ဝဓာ်�်တော်င်းေ� ကျွ�မ်းပဏီးမ်းျ်�၊ တော်င်းေတော်��တော်ချျမု်း�မ်းျ်� နုှင်း�် 

၎င််း��ု��၏ လို့��်သ်�မ်းျ်�အတော်��- လို့�ံခြုံချ�ံတော်��ကုျွ� ဦး��်�တော်��ပြချင််း�၎င််း��ု��၏ လို့��်သ်�မ်းျ်�အတော်��- လို့�ံခြုံချ�ံတော်��ကုျွ� ဦး��်�တော်��ပြချင််း�

တော်လို့်၊ အတော်�ကျွ်င််း�ပြ�ချျက်ျွတော်�ေ တော်��တော်န်ပြချင််း�တော်လို့်?တော်လို့်၊ အတော်�ကျွ်င််း�ပြ�ချျက်ျွတော်�ေ တော်��တော်န်ပြချင််း�တော်လို့်?

“
နုှ�ဝင််းဘ်၊ ၂၀၂၁
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အဓုာကျွ တော်�ေ��ုုချျက်ျွမ်းျ်�အဓုာကျွ တော်�ေ��ုုချျက်ျွမ်းျ်�

1 ပြ�ည််သူ�ု��၏ အ်ဏီ်ဖးဆီးန််တော်��လုို့��်�ု်�မု်း� (Civil Disobedience Movement- CDM) �ေင််း �ူ�တော်�ါင််း��ါဝင််းပြချင််း� 
မ်းပြ���န်် အလို့��်�ုင််းမ်းျ်�ကျွ ဖုအ်�တော်��သည််ကုျွ� ခံျ�်��ပြချင််း�

3 ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�၏ လို့�ံခြုံချ�ံတော်��အ�ေက်ျွဟု� Total ဘက်ျွကျွ အတော်�ကျွ်င််း�ပြ�ပြချင််း�မု်း် အ်ဏီ်သုမ််း�အင််းအ်���သု�� ဆီးက်ျွလို့က်ျွ 
တော်င်းေတော်��တော်ချျတော်န်မု်း� အ�ေက်ျွ တော်လို့ျ််ကျွန််တော်သ် အတော်�ကျွ်င််း�ပြ�ချျက်ျွမ်းဟု��်ဟု� ယူ်ဆီး�ပြချင််း�

4 လို့ှ�်��် ထ��်လို့��်ပြချင််း�နုှင်း�် အသ��ံပြ��ပြချင််း�အ�ေက်ျွ အ်ဏီ်သုမ််း� ��်တော်ကျွ်င််း�း ကုျွ� တော်��တော်ဆီး်င််းတော်န်မု်း�မ်းျ်� ��်�န်�်�န်် 
လုို့�လို့်�ပြချင််း�  �သည်် အတော်�ကျွ်င််း�အ�်မ်းျ်�ကုျွ� အဓုာကျွ ထ်�တော်ပြ�်ဆုီး�ခဲျ�သည််။

2 တော်င်းေတော်��တော်ချျမု်း�မ်းျ်� ��်�န်�်�န်် လို့�ံတော်လို့်က်ျွတော်သ် လို့က်ျွတော်�ေ�တော်ဆီး်င််း�ေက်ျွမု်း�မ်းျ်� Total ကျွ မ်းလို့��်တော်ဆီး်င််းခဲျ�ဟု� 
ယူ်ဆီး�ပြချင််း�

Total တော်�နံ်ကျွ�မ်းပဏီး နုှင််း� လို့က်ျွချေဲကျွန််ထရုို�က်ျွယူ်ထ်�သည််� ကျွ�မ်းပဏီးမ်းျ်�မု်း အလို့��်သမ်း်�မ်းျ်�မု်း်

ထ��်လို့��်မု်း�မ်းျ်� ဆီးက်ျွလို့က်ျွလို့ည််��်�န်် Total ၏ ဆီး�ံ�ပြဖ�်ချျက်ျွကုျွ�ပြဖ�်တော်�၊ လို့��်သ်�မ်းျ်�ကုျွ� ကျွ်ကျွေယ််�န်် အ�ေက်ျွ 
တော်င်းေတော်��တော်ချျမု်း�မ်းျ်� ဆီးက်ျွလို့��်မ်းည််ဟူုတော်သ် ဆီး�ံ�ပြဖ�်ချျက်ျွကုျွ�ပြဖ�်တော်� Total ၏ ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�နုှင်း�် ကျွန််ထရုို�က်ျွ�် မ်းျ်� ကျွ 
သတော်ဘ်မ်း�ူ�ကျွတော်�။
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တော်န််က်ျွခံျအတော်�ကျွ်င််း�အ�်တော်န််က်ျွခံျအတော်�ကျွ်င််း�အ�်

တော်�နံ်နုှင်း� ်သဘ်ဝဓာ်�်တော်င်းေ�မု်း ဝင််းတော်သ် ဝင််းတော်င်းေသည်် အ်ဏီ်သုမ််း���်အ��်��အ�ေက်ျွ ��ုုနုှ�င််းတော်သ် နုှ�င််းငံ်းပြချ်�ဝင််းတော်င်းေ၏ (၅၀) 
�်ခုျ�င််းနူှန််� �ုု�ါသည််။ ၂၀၂၁- ၂၀၂၂ချ�နုှ�် �ေင််း နုှ�င််းငံ်းပြချ်�ဝင််းတော်င်းေ အတော်မ်း�ုကျွန််တော်ဒါ်လို့် ၁ဒါသမ်း၅၄ဘးလို့းယံ် ��ုုနုှ�င််းတော်�ကျွ်င််း� 
ပြမ်းန််မ်း်အ�ု���ကျွ ချန်�်မု်းန််�ထ်��ါသည််။ အဆုီး��ါ ဝင််းတော်င်းေမ်းျ်�ကုျွ� အ�ု����ု�င််း လို့��်င်းန််�ပြဖ�်တော်သ် ပြမ်းန််မ်း်�တော်�နံ်နုှင်း�် သဘ်ဝ 
ဓာ်�်တော်င်းေ�လို့��်င်းန််� (MOGE) သု�� တော်��တော်ဆီး်င််း�ခြုံ�း� MOGE ၏ ဘဏ်ီ�်�င််း�ကုျွ� အ်ဏီ်သုမ််း���်အ��်��ကျွ ထုန််�ချျ��် ထ်�ခြုံ�း� 
ပြဖ�်သည််။ 
 Total ၊ Chevron နုှင်း�် POSCO International �သည််� တော်�နံ်နုှင်း� ် သဘ်ဝဓာ်�်တော်င်းေ�ထ��်လို့��်တော်�� ကျွ�မ်းပဏီးမ်းျ်�
အတော်န်ပြဖင်း� ်��်အ��်�� မ်းချျယ််လုို့ယ််နုှ�င််းတော်သ် လို့�ံခြုံချ�ံသည်�် ဘဏ်ီ�်�င််း�မ်းျ်�သု�� တော်��တော်ချျ ထ်��န်် အ��်ဘက်ျွအဖေဲ�အ�ည််�မ်းျ်� 
နုှင်း�် ပြ�ည််တော်ထ်င််း��လှို့�်တော်�်် ကုျွ�ယ််�်�ပြ�� တော်ကျွ််မ်း�း (CRPH) မု်း တော်�ေ�တော်ကျွ်က်ျွ �င််းတော်�မ်း်က်ျွခံျ အမ်း�်မ်းျ်�ကျွ တော်�်င််း�ဆုီး�
ထ်��ကျွသည််။ လို့က်ျွ�ေဲတော်ဆီး်င််း�ေက်ျွပြချင််း� မ်းပြ���န််လို့ည််� အမ်းျ�ု�သ်� ည်းညွေ�်တော်�� အ�ု��� (NUG) ကျွ တော်ပြ�်�ကျွ်� ထ်�သည််။ 
ဤတော်န်�်�ေင််း သ�ုပြ���န််မု်း် အဆုီး��ါတော်�်င််း�ဆုီး�မု်း�မ်းျ်� မု်း် ထ��်လို့��်တော်န်မု်း�ကုျွ� ��်�န််���်�န်် တော်�်င််း�ဆုီး�ပြချင််း�မ်းဟု��်တော်�။
 တော်င်းေတော်��တော်ချျတော်န်မု်း�မ်းျ်�ကုျွ� ��်လုို့�က်ျွ�ါကျွ �းမံ်းကုျွန််�မု်း ပြမ်းန််မ်း်ဝန််ထမ််း�မ်းျ်� အနှ တ�်ယ််�ုုမ်းည််ဟု� Total နုှင်း� ် Chevron 
�ု��ကျွ တော်ပြ�်�ကျွ်� ထ်�သည််။ “ပြမ်းန််မ်း်ပြ�ည််�ုု အတော်ပြချအတော်န်မ်းျ်�ကုျွ� ကျွန်�်ကျွေက်ျွတော်�ကျွ်င််း� ပြ�သသည်� ်အတော်န်ပြဖင်း� ်ထ��်လို့��်တော်�� 
��်ဆုီး�င််း�ခဲျ��ါလို့ှင််း ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�ကုျွ� အနှ တ�်ယ််ကျွျတော်�်က်ျွတော်အ်င််း လို့��်သကဲျွ�သု�� ပြဖ�်ခြုံ�း� ��်အ��်�� အတော်န်ပြဖင်း� ် ကျွွန််တော်�််�ု�� 
ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�ကုျွ� အ�င််း�အဓာမ်းမခုျ�င််း�တော်� အလို့��်လို့��်တော်�ဖု�� ��န်�်ဆုီး�င််း�တော်န်မ်းည်် မ်းဟု��်တော်�” ဟု� Total ၏ အမု်း�တော်ဆီး်င််းအ�်�ုုချျ��်
ကျွ တော်��သ်�ထ်�သည််။ Total သည်် �းမံ်းကုျွန််�ကုျွ� ဆီးက်ျွလို့က်ျွ လို့ည််��်လို့ျက်ျွ �ုုကျွ်၊ ထ�်ဆီးင်း�်ကျွန််ထရုို�က်ျွ Atalian Glob-
al Services Ltd.. မု်း ချန်�်ထ်�တော်သ် ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�နုှင်း�်အ�ူ ����တော်�ါင််း� ပြမ်းန််မ်း် ဝန််ထမ််း� (၃၀၀) ချန်�်�ုု�ါသည််။ Chevron ၏ 
�ူ�တော်�ါင််း�တော်ဆီး်င််း�ေက်ျွသည်�် လို့��်င်းန််�ကုျွ� Total ကျွ လို့��်င်းန််� လို့ည််��်တော်��တော်န်သပြဖင်း�် Chevronကျွ ပြမ်းန််မ်း်ပြ�ည််�ေင််း ဝန််ထမ််း�
မ်း�ုုဟု� မု်း�်ယူ်�သည််။
 ယ်ချ� အ�း�င််းခံျ�်သည်် Total နုှင်း�် ၎င််း�၏ လို့က်ျွချေဲကျွန််ထရုို�က်ျွမ်းျ်�၏ ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�ကုျွ� တော်�ေ�ဆီး�ံတော်မ်း�ပြမ်းန််�ထ်�ပြချင််း� 
ပြဖ�်ကျွ် ၎င််း��ု�� အပြမ်းင််း မ်းျ်�ကုျွ� မု်း�်�မ််း��င််းထ်�ပြချင််း� ပြဖ�်သည််။ အချျ�ု�တော်သ် ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�သည်် ��်အ��်�� အ�ု���
တော်န်�်ကုျွ� မ်းထုန််�ချျ��်နုှ�င််းတော်�� နုှင်း� ်ဘဏ္ဍာ်တော်�� ဆုီး�င််း�် အ�င််း�အပြမ်း�်မ်းျ်�ကုျွ� ကျွန်�်သ�်နုှ�င််းတော်�� �ည််�ေယ််တော်သ် ပြ�ည််သူ�ု��၏ 
အ်ဏီ်ဖးဆီးန််တော်�� လုို့��်�ု်�မု်း� (CDM) သု�� �ူ�တော်�ါင််း��ါဝင််း ထ်��ကျွသည််။ ပြမ်းန််မ်း်� တော်�နံ်နုှင်း� ်သဘ်ဝဓာ်�်တော်င်းေ� လို့��်သ်�မ်းျ်�
အတော်�ကျွ်င််း� မ်းးဒါးယ််မ်းျ်�ကျွ တော်ဖ််ပြ�ထ်�ခဲျ�ခြုံ�း�တော်သ်အချျက်ျွမ်းျ်�အ်� တော်�ေ�ဆီး�ံတော်မ်း�ပြမ်းန််��်�ေင််း ကုျွ��ကျွ်� တော်မ်း�ပြမ်းန််�ခဲျ�သည််။ 
ယ်င််း�မ်းးဒါးယ်် တော်ဖ််ပြ�ချျက်ျွ�ေင််း ဝန််ထမ််း�မ်းျ်� အလို့��်ကျွနူှ�်ထေက်ျွ�န်် ဖုအ်�တော်��ပြချင််း� နုှင်း�် CRPH ကျွ တော်�်င််း�ဆုီး�ထ်�သည်�်
အ�ု�င််း� ��်အ��်��သု�� တော်င်းေတော်��တော်ချျမု်း�မ်းျ်� ဆုီး�င််း�ငံ်း��န်် ��န််လို့��်ကျွေက်ျွမု်း ဝန််ထမ််း� ဒါါဇင််းတော်�ါင််း�မ်းျ်��ေ်၏ လို့က်ျွမု်း�်တော်��ထု�� 
တော်�်င််း�ဆုီး�မု်း�မ်းျ်�ကုျွ� Total ကျွ �ယ််ချျခဲျ�ပြချင််း�မ်းျ်�အ်� မု်း�်�မ််း��င််းထ်�သည််။
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BLOOD MONEY

ဝန််ထမ််း� (၁၀)ဦး�ကုျွ� ၎င််း��ု��ဘ်သ်�ကျွ်� (ဗမ်း် နုှင်း� ်ထ်�ဝယ််) ပြဖင်း�် လူို့တော်�ေ� တော်�ေ�ဆီး�ံတော်မ်း�ပြမ်းန််� ခဲျ�ပြချင််း� ပြဖ�်သည််။ တော်�ေ�ဆီး�ံတော်မ်း�ပြမ်းန််�မ်းည််� ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�ကုျွ� 
��်ဦး�မု်း တော်န််က်ျွ��်ဦး�သု�� လို့က်ျွဆီးင်း�်ကျွမ််း� ချျ�်ုဆီးက်ျွတော်��သေ်�သည်�် ��တော်ဆီး်င််း�မု်း�န်ည််��န်�် (snowballing method) ပြဖင်း�် ချျ�်ုဆီးက်ျွ သ�်မု်း�်ခဲျ�သည််။ 
အတော်�ကျွ်င််း�အ�်န််�လို့ည််မု်း�ဦး��်�တော်��တော်သ် (Qualitative) တော်�ေ�ဆီး�ံတော်မ်း�ပြမ်းန််�မု်း� တော်မ်း�ချေန််�မ်းျ်� တော်မ်း�ခဲျ�ခြုံ�း�၊ အတော်ပြဖမ်းျ်�ကုျွ� မု်း�်��ထ��် မု်း�်သ်��ါသည််။ တော်�ေ�ဆီး�ံ
တော်ပြဖ�ကျွ်�တော်��သူမ်းျ်�အန်က်ျွ (၈)ဦး� သည်် Total သု��မ်းဟု��် လို့က်ျွချေဲကျွန််ထရုို�က်ျွကျွ�မ်းပဏီး�ေင််း (၅)နုှ�် နုှင်း� ်အထက်ျွ အလို့��်လို့��် ခဲျ��ကျွသူမ်းျ်� ပြဖ�်ကျွ် ၊ တော်ပြဖ�ကျွ်�
သူ (၅) ဦး�သည်် အန်ည််�ဆီး�ံ� (၁၀)နုှ�် အလို့��်လို့��်ခဲျ�ခြုံ�း� ပြဖ�်သည််။  ဝန််ထမ််း�အ်�လို့�ံ�သည်် Chevron နုှင်း� ်Total �ု�� ၂၈% နုှင်း� ်၃၁% အသး�သး� �ုယ််ယ််�ါ�ကျွ
တော်သ် ��န််လို့��်ကျွေက်ျွ နုှင်း� ်�ု�က်ျွလုို့�င််း�မ်းျ်��ုု လို့��်င်းန််�ချေင််းမ်းျ်� �ေင််း အလို့��်လို့��်ကုျွ�င််း �ကျွသူမ်းျ်� ပြဖ�်သည််။  ��န််လို့��်ကျွေက်ျွ နုှင်း� ်�ု�က်ျွလုို့�င််း� ကုျွ� Total ကျွ 
လို့��်င်းန််�လို့ည််��်�ါသည််။ တော်ပြဖ�ကျွ်��ကျွသူမ်းျ်�သည်် ��န်် လို့��်ကျွေက်ျွမ်းျ်�အန်း� ��်ဦး�ကုျွ���်ဦး� သုကျွွမ််း��ကျွတော်သ် ��်�ေ်မ်းျ်�မု်း ပြဖ�်ကျွ် တော်ပြဖ�ကျွ်�တော်��
�ကျွသူမ်းျ်�နုှင်း�် အင််း�်ဗျး� တော်မ်း�ပြမ်းန််��ကျွသူ မ်းျ်�အ�ေက်ျွ အနှ တ�်ယ််�ုုလို့်နုှ�င််းသည်် ပြဖ�်�် ၎င််း��ု�� မ်းည််သူမ်းည််ဝါ ဆုီး�သည််ကုျွ� မ်းတော်ဖ််ပြ�ဘဲ ထုန််�သုမ််း�ထ်��န်် 
အလို့ေန််အတော်��ကြီးကျွး� �ါသည််။ တော်�ေ�ဆီး�ံတော်မ်း�ပြမ်းန််�မု်း� မ်းျ်� အတော်�အ�ေက်ျွကုျွ� �ု���မ်းင်း�်�န််အ�ေက်ျွ တော်န််က်ျွထ�် တော်�ေ�ဆီး�ံတော်မ်း�ပြမ်းန််�မု်း�မ်းျ်� ပြ��လို့��်ကျွ် �ေန်�်�်�မု်း�ယူ်�န်် 
မ်းထု�က်ျွ�န််ဟု� ယူ်ဆီးသပြဖင်း�် မ်း�ု���မ်းင်း�်တော်�်�တော်�။ တော်မ်း�ပြမ်းန််�မု်း�ကျွ န်ည််�တော်န်တော်သ�သပြဖင်း�် Total လို့��်သ်� အ်�လို့�ံ�ကုျွ� ကုျွ�ယ််�်�ပြ��သည််ဟု� ယ်ချ�အ�း�င််းခံျ�်�ေင််း 
ထည်�်မ်းတော်��ထ်�တော်�။

သ�တော်�သန်န်ည််�န််သ�တော်�သန်န်ည််�န််

အချျ�ု�တော်သ် လို့က်ျွခံျတော်ပြဖ�ကျွ်�တော်��သူမ်းျ်�ကျွ ကျွ�မ်းပဏီးအတော်န်ပြဖင်း�် ��်အ��်��ကုျွ� မ်းတော်ထ်က်ျွ�ံ��န်် အလို့��်သမ်း်�မ်းျ်�ကျွ လုို့�လို့်�တော်�ကျွ်င််း� ပြ�သ သည်�် အတော်န်ပြဖင်း�် 
CDM �ေင််း ၎င််း��ု�� နုှင်း�် အပြချ်�လို့��်သ်�မ်းျ်� �ါဝင််းလို့်�ကျွ��ံကုျွ� �ုင််း�ပြ�ခဲျ��ကျွသည််။ “�ကျွ� ကုျွ� သူ�ု��တော်င်းေမ်းတော်��သင်း�် ဘူ�ဆုီး��ဲ� ကျွွန််တော်�််�ု�� ဆီးနှဒကုျွ� ပြ�သခဲျ��ကျွ
�ါ�ယ််။" “ထ��်လို့��်တော်���ု�င််း�ကျွ ဆီးက်ျွလို့က်ျွတော်ဆီး်င််း�ေက်ျွ တော်န်�်မု်း�� လုို့��်�ု်�မု်း�ကျွ ထုတော်�်က်ျွမ်းယ်် မ်းထင််းဘူ�လုို့�� �ချျ�ု�ကျွတော်�်� �ု���ုမ််း�ကျွ�ယ််” “Total ကျွ 
ဟုု����န််�ကျွ ��်အ�ု���လို့က်ျွထက်ျွ ကျွ�ည််�ကျွ ��င််း လို့��်င်းန််�လို့��်ခဲျ��်မု်း�� ချ�လို့ည််� ထုတော်�်က်ျွမု်း��ုုမု်း် မ်းဟု��်ဘူ�” ဟု� အချျ�ု�တော်သ် လို့��်သ်�မ်းျ်�ကျွ �ု���ုမ််း
တော်�ကျွ်င််း� ဝန််ထမ််း���်ဦး�ကျွ တော်ပြ�်�ကျွ်�သည််။ 

�ု်တော်ဖေတော်�ေ��ုုချျက်ျွမ်းျ်��ု်တော်ဖေတော်�ေ��ုုချျက်ျွမ်းျ်�
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Total ကျွ တော်ပြ�်ဖူ��ါ�ယ််။ တော်င်းေမ်းတော်��တော်ဆီး်င််း တော်�်�ဘူ�ဆုီး��င််း ချင််းဗျ်� ဒါါမု်းမ်းဟု��် ချင််းဗျ်��ဲ� လို့��်တော်ဖ််ကုျွ�င််းဖက်ျွ တော်�ေ တော်ထ်င််းထဲ�ု��ခံျ�မ်းယ်် ဒါါမု်းမ်းဟု��် Total ကျွ တော်ပြ�်ဖူ��ါ�ယ််။ တော်င်းေမ်းတော်��တော်ဆီး်င််း တော်�်�ဘူ�ဆုီး��င််း ချင််းဗျ်� ဒါါမု်းမ်းဟု��် ချင််းဗျ်��ဲ� လို့��်တော်ဖ််ကုျွ�င််းဖက်ျွ တော်�ေ တော်ထ်င််းထဲ�ု��ခံျ�မ်းယ်် ဒါါမု်းမ်းဟု��် 
အ�င််း�အဓာမ်းမ အလို့��်လို့��်ခုျ�င််း�လုို့�က်ျွမ်းယ််လုို့�� တော်ပြ�်�်�ါ။ အဲဒါါဆုီး��င််းတော်�် ဘ်တော်ပြ�်မ်းလဲို့။ အ�င််း�အဓာမ်းမ အလို့��်လို့��်ခုျ�င််း�လုို့�က်ျွမ်းယ််လုို့�� တော်ပြ�်�်�ါ။ အဲဒါါဆုီး��င််းတော်�် ဘ်တော်ပြ�်မ်းလဲို့။ 

အလို့��်ဆီးက်ျွလို့��်တော်န်တော်အ်င််း အလို့��်�ုင််းကျွ ဖုအ်�တော်���်မ်းျ�ု�တော်�ေ �ုု�ယ််လုို့�� ခံျ�်���ါသလို့်�။ ခံျ�်���ယ််ဆုီး��င််း ဘ်တော်�ကျွ်င်း�်လဲို့။အလို့��်ဆီးက်ျွလို့��်တော်န်တော်အ်င််း အလို့��်�ုင််းကျွ ဖုအ်�တော်���်မ်းျ�ု�တော်�ေ �ုု�ယ််လုို့�� ခံျ�်���ါသလို့်�။ ခံျ�်���ယ််ဆုီး��င််း ဘ်တော်�ကျွ်င်း�်လဲို့။

��န််လို့��်င်းန််�မု်း တော်င်းေတော်�ကျွ�မ်းျ်� ��်��်ဆီးးကုျွ� မ်းတော်�်က်ျွတော်�ဖု�� Total ကျွ လို့��်တော်န်�် လို့�ံတော်လို့်က်ျွခြုံ�းလုို့�� ထင််း�ါသလို့်�။��န််လို့��်င်းန််�မု်း တော်င်းေတော်�ကျွ�မ်းျ်� ��်��်ဆီးးကုျွ� မ်းတော်�်က်ျွတော်�ဖု�� Total ကျွ လို့��်တော်န်�် လို့�ံတော်လို့်က်ျွခြုံ�းလုို့�� ထင််း�ါသလို့်�။

��်အ��်��ကုျွ� တော်င်းေတော်��တော်န်�်ဟု် လို့�ံခြုံချ�ံတော်��အ� �ု���ုမ််းတော်��လုို့���ါ ဆုီး��်ကုျွ� တော်လို့ျ််ကျွန််တော်�ကျွ်င််း� တော်ပြဖ�ကျွ်�သူ ��်ဦး�ကျွမု်း လို့က်ျွမ်းခံျ�ါဘူ�။ တော်ပြဖ�ကျွ်�တော်��သူ 
��်ဦး�ကျွ “ဒါးလုို့� ပြဖ�်မ်းယ်် မ်းထင််း�ါဘူ�။ �းမံ်းကုျွန််� ��်သေ်��င််း၊ ဝန််ထမ််း�တော်�ေလို့ည််� အလို့��်လို့��်�် ��်လုို့�က်ျွမု်း်တော်�ါ�” ဟု� ချ�်ပြ��်ပြ��်တော်ပြဖ�ါသည််။ “ဒါါကျွ 
အတော်�ကျွ်င််း�ပြ��် ��်ချ��ါ�ဲ။ လူို့သ�်�်တော်�ေ ဖမ််း�ဆီးး��်တော်�ေကျွ ဘ်�ဲတော်ပြ�်တော်ပြ�် တော်န်��ု�င််း� ပြဖ�်တော်န်�်�ဲတော်လို့” ဟု� တော်န််က်ျွ��်ဦး� ကျွ တော်ပြ�်�ါသည််။  တော်ပြဖ�ကျွ်�
သူ ��်ဦး�ကျွသ် ထ��်လို့��်တော်��လို့��်သ်�မ်းျ်� လို့ည််� ဖုအ်�တော်��ခံျ�နုှ�င််းတော်�ကျွ်င််း�ဆုီး�ခြုံ�း� ယ်င််း�သု�� ပြဖ�်လို့်လို့ှင််း အ�ူ�ကျွေ �င််းဆုီး�င််း�ကျွမ်းည်် ပြဖ�်တော်�ကျွ်င််း� တော်ပြဖ
ဆုီး�သူနုှ�်ဦး�ကျွ မု်း�်ချျက်ျွပြ���ါသည််။ ��်ဦး�ကျွတော်�်� “Total သည်် လို့��်သ်�မ်းျ်�၏ လို့�ံခြုံချ�ံတော်��ကုျွ� ဦး��်�တော်��သည််” ဟု� လို့က်ျွခံျသည််။ သု��တော်သ်် �ကျွ� (��်
တော်ကျွ်င််း�း) သည်် Total ကုျွ�သ် ��်မု်း�် ထ်�မ်းည်် မ်းဟု��်ဘဲ CDM ဝင််းတော်သ် ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�နုှင်း�် ��်အ်ဏီ်သုမ််း�ပြချင််း�ကုျွ� ဆီးန်�်ကျွျင််း�ကျွသူမ်းျ်�ကုျွ� အ�ကျွမ််း�ဖက်ျွ
ပြချင််း� ပြဖ�်တော်�ကျွ်င််း� ၎င််း�ကျွ ပြဖည်�်�ေက်ျွ တော်ပြ�်�ကျွ်�သည််။ လူို့�ု�င််း� ကြီးကျွ�ံတော်န်�ပြချင််း�ကုျွ�သ် ကြီးကျွ�ံ�မ်းည််ပြဖ�် တော်�ကျွ်င််း� ဆုီး�သည််။

အလို့��်ဆီးက်ျွလို့��်�န််အ�ေက်ျွ ဖုအ်�တော်��ခံျ�သည််ဟု� ခံျ�်��တော်�ကျွ်င််း�၊ အချျ�ု�တော်သ် လို့��်သ်�မ်းျ်�ကုျွ� လို့က်ျွချေဲ ကျွန််ထရုို�က်ျွ�် ကျွ�မ်းပဏီးကျွ အလို့��်�ျက်ျွပြချင််း�
အ�ေက်ျွ ထ�တော်ချျလှို့် �င််းခုျ�င််း�သည််ကုျွ� �ကျွ်��တော်�ကျွ်င််း�  တော်ပြဖဆုီး�သူ (၁၀) ဦး�အန်က်ျွ (၉) ဦး�ကျွ တော်ပြ�်�ကျွ်��ါသည််။

လို့��်သ်� (၇) ဦး�ကျွ Total သည်် ထုတော်�်က်ျွတော်အ်င််း တော်ဆီး်င််း�ေက်ျွခဲျ�ပြချင််း� မ်း�ုုဟု� ယူ်ဆီးတော်�ကျွ်င််း� တော်ပြဖဆုီး�ခြုံ�း� (၃) ဦး�ကျွ မ်းသုတော်�ကျွ်င််း� တော်ပြဖဆုီး�ခဲျ� �ါသည််။ ��်ဦး�ကျွ 
တော်ပြ�်သည််မု်း် -
“Total ကျွ သူ��း��ေါ�ကုျွ��ဲ ဦး��်�တော်���်�ါ။ ဂျျ�န််ကျွ�မ်းပဏီးတော်�ေ �ကျွ� နဲ်� အလို့��်လို့��်�်ကုျွ� ��်လုို့�က်ျွ�ယ််လုို့�� ကျွွန််တော်�်် �ကျွ်���ါ�ယ််” ဟူု၍ ပြဖ�်သည််။
တော်န််က်ျွ��်ဦး�ကျွလို့ည််� 
“သူ�ု�� �ကျွယ်် ��်ချျင််း�ယ််ဆုီး��င််း ထ��်လို့��်�်ကုျွ� ��်လုို့�က်ျွနုှ�င််း�ါ�ယ််။ တော်အ်က်ျွတော်ပြချလို့��်သ်�တော်�ေကျွ CDM လို့��်လို့ည််� သူ�ု��ကျွ ဖုအ်�တော်��မု်း်�ဲ။ 
တော်န််က်ျွဆီး�ံ� ကုျွ�ယ််�ဲ အလို့��်ပြ���်သေ်�နုှ�င််း�ါ�ယ််။ ဒါါတော်�ကျွ်င်း�် ထ��်လို့��်တော်�� ကျွ မ်း��်သေ်��ါဘူ�။ ဒါါတော်�ကျွ်င်း�် CDM ဝင််း��် မ်း�န််ဘူ�တော်�ါ�”

အင််း�်ဗျး�မ်းျ်�အင််း�်ဗျး�မ်းျ်�
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BLOOD MONEY 
Campaign

နုို�ဝင််ဘာာ၊ ၂၀၂၁

တော်င်းေကျွ ��်တော်ကျွ်င််း�းဆီးးကုျွ� တော်�်က်ျွတော်န်�ယ််ဆုီး��်တော်�်င််းမု်း လို့ှ�်��်မ်းး�တော်��ဖု��ကျွ အတော်��ကြီးကျွး��ယ််လုို့�� ထင််း�ါသလို့်�။တော်င်းေကျွ ��်တော်ကျွ်င််း�းဆီးးကုျွ� တော်�်က်ျွတော်န်�ယ််ဆုီး��်တော်�်င််းမု်း လို့ှ�်��်မ်းး�တော်��ဖု��ကျွ အတော်��ကြီးကျွး��ယ််လုို့�� ထင််း�ါသလို့်�။

တော်ပြဖဆုီး�သူ အ်�လို့�ံ�ကျွ ဝင််းတော်င်းေမ်းျ်���်သေ်�ဖု��ကျွ ဦး��်�တော်��ထု�က်ျွတော်�ကျွ်င််း� ယူ်ဆီး�ကျွသည််။
“ကျွွန််တော်�််�ု��ကျွ မ်းး�မ်း�ဘဲ တော်န်လို့်ခဲျ��်။ ��်နုှ�်တော်လို့်က်ျွ မ်းး��ျက်ျွ�်ကျွ ကုျွ�စမ်း�ုု�ါဘူ�”
“ဒါါကျွ အတော်�ကျွ်င််း�ပြ�ချျက်ျွ�ါ�ဲ။ ကျွွန််တော်�််�ု�� �ေ်တော်�ေမု်း် ချ�ထု မ်းး�မ်း�ုု�ါဘူ�။ �ကျွ� ပြ���်ဖု��ကျွ �ု�အတော်��ကြီးကျွး��ါ�ယ််”
“မ်းး���် မ်း�ကျွ်တော်သ��ါဘူ�။ Total ဒါးမု်း် လို့်ခြုံ�း� လို့��်င်းန််�လို့်လို့��်တော်န်�်ကျွ အနုှ�် (၃၀) တော်လို့်က်ျွ�ုု�ါခြုံ�း”
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အင််း�်ဗျး�မ်းျ်�အင််း�်ဗျး�မ်းျ်�

ဝန််ထမ််း�မ်းျ်� အနှ တ�်ယ််ကျွျမ်းည်် �ု��သပြဖင်း� ်တော်င်းေတော်��တော်ချျမု်း�ကုျွ� ��်၍ မ်း�ဟု� Total ကျွ ဆုီး�ထ်�သည််။ ယ်င််း�သည််�င််းလို့ှင််း တော်ပြချ်က်ျွလုို့န်�်ပြချင််း�ကုျွ� ပြ�သတော်န်�် တော်�်က်ျွ
သည််။ Total နုှင်း�် လို့က်ျွချေဲကျွန််ထရုို�က်ျွမ်းျ်�ကျွ ချန်�်ထ်�တော်သ် ဝန််ထမ််း�မ်းျ်�ကျွ Total ၏ တော်ပြ�်�ကျွ်�ချျက်ျွကုျွ� ခုျ�င််းမ်း်�ေ် သတော်ဘ်ထ်� ကျွေဲလို့ေဲ�ကျွကျွ်၊ တော်င်းေတော်��တော်ချျမု်း�
မ်းျ်� ��်ဆုီး�င််း�တော်�� ကျွ အတော်��ကြီးကျွး�တော်�ကျွ်င််း� တော်ထ်က်ျွပြ��ကျွသည််။ ယ်င််း�သု�� ��်�ည််ချျက်ျွသည်် ပြမ်းန််မ်း် အ��်ဖက်ျွအဖေဲ�အ�ည််�မ်းျ်�၊ တော်�ေ�တော်ကျွ်က်ျွ�င််းတော်�မ်း်က်ျွ
ခံျ အမ်း�်မ်းျ်�၏ ��်�ည််ချျက်ျွနုှင်း� ်လုို့�က်ျွတော်လို့ျ်ည်းတော်ထေ ပြဖ�်�ါသည််။ 
Total မု်း တော်ပြ�်တော်န်တော်သ် အနှ တ�်ယ််�ုုသည်် ဆုီး�သည်�် အချျက်ျွသည်် အတော်�ကျွ်င််း�ပြ�သက်ျွသက်ျွသ် ပြဖ�်ခြုံ�း� တော်င်းေတော်��တော်ချျမု်း� ဆီးက်ျွလို့က်ျွ လို့��်တော်ဆီး်င််းတော်န်ပြချင််း� အတော်�် 
တော်လို့ျ််ကျွန််သည်� ်လို့��်��် မ်းပြဖ�်လို့်တော်�တော်�ကျွ်င််း� လို့��်သ်�မ်းျ်�ကျွ ယူ်ဆီး �ကျွသည််။ ��်တော်ကျွ်င််း�းသု�� ဝင််းတော်င်းေမ်းျ်� ကုျွ� ပြဖ�်တော်�်က်ျွပြချင််း�ကျွ လို့ှ�်��်မ်းး��ပြချင််း�
ထက်ျွ အတော်��ကြီးကျွး�တော်�ကျွ်င််း� လို့��်သ်�မ်းျ်�ကျွ �ည်း�ညွေ�်�ည််� ယူ်ဆီး�ကျွသည််။ အချျ��်အ်�ပြဖင်း�် ဆုီး��တော်သ်် Total ကျွ တော်င်းေတော်��တော်ချျတော်န်မု်း�သည်် ၎င််း�၏ 
အလို့��်သမ်း်�မ်းျ်�အ�ေက်ျွဟု� ဆုီး�တော်န်တော်�တော်သ််ပြင်း်� တော်�ေ�ဆီး�ံတော်မ်း�ပြမ်းန််�ချေင်း�် �ခဲျ�သည်�် မ်းည််သည်� ်အလို့��်သမ်း်� ကျွမု်း Total ၏ လို့��်��်အတော်�် မ်းတော်ထ်က်ျွခံျ�ကျွတော်�။ 
အလို့��်သမ်း်�မ်းျ်�သည်် အလို့��်သမ်း်�သ်မ်းကျွ ��်�ေ်သ်�မ်းျ်�၊ မု်းသ်���ဝင််းမ်းျ်� ဟု� ထင််းဟု�်ခြုံ�း�ပြဖ�်�ကျွ်� လူို့�ု�င််း�ကြီးကျွ�ံတော်န်�သည်�် အပြဖ�်မ်းျ်��ေင််း ၎င််း��ု��
လို့ည််� အ�ူ�ူ�င််း ပြဖ�် တော်�ကျွ်င််း� ၊ တော်င်းေ�ှင််းတော်န်တော်သ် ��်အ��်��၏ ဒါဏ်ီကုျွ� အ�ူ�ူခံျ�မ်းည််သ်ပြဖ�်တော်�ကျွ်င််း� တော်ပြ�်�ကျွ်��ကျွသည််။

နု်ဂျ�ံ�ချျ��်နု်ဂျ�ံ�ချျ��်


