ရေ�နံံနှှင့််� သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့�့� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�၊ ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုု�များ�း� နှှင့််�
၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််သားး�များ�း�အရေး�း- လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�
လော�ာ၊ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််တွေ�ေ ပေး�းနေ�ခြ�င်းး�လော�ာ?
နိုု�ဝင််ဘာာ၊ ၂၀၂၁

ကျွွန််တော်�်�ကတော့�့� ဒါါကိုု� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််လို့�့ ပဲဲ ထင််ပါါတယ််။ ဘယ််လိုု�ပဲပြော�
ဲ �ာပါါစေ� ဖမ်းး�ဆီးး�သတ််ဖြ�တ််မှုု�တွေ�ေက နေ့�့စဉ််နေ့�့တိုု�င်းး�
ဖြ�စ််နေ�တာာပဲဲလေ�။
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အဓိိက တွေ့��့ ရှိိ�ချျက််များ�း�
Total ရေ�နံံကုုမ္ပပဏီီ နှှင့့်� လက််ခွဲဲ�ကန််ထရိုု�က််ယူူထားး�သည့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�မှှ အလုုပ််သမား�းများ�း�မှာာ�
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ပြ�ည််သူူတို့့� ၏ အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုု�ပ််ရှား��းမှုု� (Civil Disobedience Movement- CDM) တွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး�
မပြု�ုရန်် အလုုပ််ရှှင်များ�း
် �က ဖိိအားး�ပေး�းသည််ကိုု� ခံံစား�းရခြ�င်းး�

ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုု�များ�း� ရပ််တန့််�ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ု�များ�း� Total က မလုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ဟုု
ယူူဆရခြ�င်းး�

ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက််ဟုု Total ဘက််က အကြော��ာင်းး�ပြ�ခြ�င်းး�မှာာ� အာာဏာာသိိမ်းး�အင််အားး�စုုသို့့�� ဆက််လက််
ငွေေ�ပေး�းချေ�ေနေ�မှုု� အတွွက်် လျော်�်��ကန််သော�ာ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််မဟုုတ််ဟုု ယူူဆရခြ�င်းး�

လျှှပ််စစ်် ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက်် အာာဏာာသိိမ်းး� စစ််ကော�ာင််စီီ ကိုု� ပေး�းဆော�ာင််နေ�မှုု�များ�း� ရပ််တန့််�ရန််
လိုု�လားး�ခြ�င်းး� စသည်် အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� အဓိိက ထားး�ပြော��ာဆိုုခဲ့့
� �သည််။

ထုုတ််လုုပ််မှုု�များ�း� ဆက််လက်လ
် ည််ပတ််ရန်် Total ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ လုုပ််သားး�များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် အတွွက််
ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုု�များ�း� ဆက််လုုပ်မ
် ည််ဟူူသော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု�ဖြ�စ််စေ� Total ၏ ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ကန််ထရိုု�က််တာာ များ�း� က
သဘော�ာမတူူကြ�ပေ�။
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နော�ာက််ခံံအကြော��ာင်းး�အရာာ
ရေ�နံံနှှင့််� သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့�့�မှှ ဝင််သော�ာ ဝင််ငွေေ�သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််အုုပ််စုုအတွွက်် ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံခြား�း�ဝင််ငွေေ�၏ (၅၀)
ရာာခိုု�င််နူန်းး
ူ � ရှိိ�ပါါသည််။ ၂၀၂၁- ၂၀၂၂ခုုနှှစ်် တွွင်် နိုုင်
� ်ငံံခြား�း�ဝင််ငွေေ� အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၁ဒသမ၅၄ဘီီလီီယံံ ရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
မြ�န််မာာအစိုးး��ရက ခန့််�မှှန်းး�ထားး�ပါါသည််။ အဆိုုပါ
� ါ ဝင််ငွေေ�များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရပိုု�င်် လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််သော�ာ မြ�န််မာ့့�ရေ�နံံနှှင့််� သဘာာဝ
ဓာာတ််ငွေ့�့�လုုပ််ငန်းး� (MOGE) သို့့�� ပေး�းဆော�ာင််ရပြီး�း� MOGE ၏ ဘဏ််စာာရင်းး�ကိုု� အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််အုုပ််စုုက ထိိန်းး�ချုု�ပ်် ထားး�ပြီး�း�
ဖြ�စ််သည််။
Total ၊ Chevron နှှင့််� POSCO International စသည့့်� ရေ�နံံနှှင့််� သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့�့�ထုုတ််လုုပ််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီများ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� စစ််အုုပ််စုု မချျယ််လှှယ််နိုင်
ု� သော�ာ
်
လုံံ�ခြုံ�ံ�သည့််� ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း�သို့့�� ပေး�းချေ�ေ ထားး�ရန်် အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�
နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင်စုုလွှ
်
ှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ကော်�်�မတီီ (CRPH) မှှ ရွေး�း�ကော�ာက်် တင််မြှော��ာက််ခံံ အမတ််များ�း�က တော�ာင်းး�ဆိုု�
ထားး�ကြ�သည််။ လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� မပြု�ုရန််လည်းး� အမျိုး�း��သားး� ညီီညွွတ််ရေး�း အစိုးး��ရ (NUG) က ပြော��ာကြား�း� ထားး�သည််။
ဤနေ�ရာာတွွင်် သတိိပြု�ုရန််မှာာ� အဆိုု�ပါါတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု�များ�း� မှာာ� ထုုတ််လုုပ််နေ�မှုု�ကိုု� ရပ််တန့့်�ပစ််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပေ�။
	ငွေေ�ပေး�းချေ�ေနေ�မှုု�များ�း�ကိုု� ရပ််လိုက်
ု� ်ပါါက စီီမံံကိိန်းး�မှှ မြ�န််မာာဝန််ထမ်းး�များ�း� အန္တရာာယ််
တ
ရှိိ�မည််ဟုု Total နှှင့််� Chevron
တို့့��က ပြော��ာကြား�း� ထားး�သည််။ “မြ�န််မာာပြ�ည််ရှိိ� အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� ကန့််�ကွွက််ကြော��ာင်းး� ပြ�သသည့််� အနေ�ဖြ�င့််� ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

ရပ််ဆိုု�င်းး�ခဲ့့�ပါါလျှှင်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� အန္တရာာယ််
တ
ကျျရော�ာက််အော�ာင်် လုုပ််သကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််ပြီး�း� စစ််အုုပ််စုု အနေ�ဖြ�င့််� ကျွွန််တော်�်�တို့့��
ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� အတင်းး�အဓမ္မမခိုု�င်း�း စေ� အလုုပ််လုုပ််စေ�ဖို့့�� တုုန့််�ဆိုု�င်း�း နေ�မည်် မဟုုတ််ပေ�” ဟုု Total ၏ အမှုု�ဆော�ာင််အရာာရှိိ�ချုု�ပ််
က ရေး�းသားး�ထားး�သည််။ Total သည်် စီီမံံကိိန်းး�ကိုု� ဆက််လက်် လည််ပတ််လျျက်် ရှိိ�ကာာ၊ ထပ််ဆင့််�ကန််ထရိုု�က်် Atalian Global Services Ltd.. မှှ ခန့််�ထားး�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််�အတူူ စုုစုုပေါ�ါင်းး� မြ�န််မာာ ဝန််ထမ်းး� (၃၀၀) ခန့််�ရှိိ�ပါါသည််။ Chevron ၏
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�ကိုု� Total က လုုပ််ငန်းး� လည််ပတ်ပေး
် �းနေ�သဖြ�င့််� Chevronက မြ�န််မာာပြ�ည််တွွင်် ဝန််ထမ်းး�
မရှိိ�ဟုု မှှတ််ယူူရသည််။
	ယခုု အစီီရင််ခံံစာာသည်် Total နှှင့််� ၎င်းး�၏ လက််ခွဲဲ�ကန််ထရိုုက်
� ်များ�း�၏ ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ကာာ ၎င်းး�တို့့�� အမြ�င်် များ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အချို့�့��သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် စစ််အုုပ််စုု အစိုးး��ရ
နေ�ရာာကိုု� မထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င်ရေး
် �း နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း ဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ကန့််�သတ််နိုု�င််ရေး�း ရည််ရွွယ််သော�ာ ပြ�ည််သူူတို့့� ၏
အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�း လှုု�ပ််ရှား��းမှုု� (CDM) သို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင်် ထားး�ကြ�သည််။ မြ�န််မာ့့� ရေ�နံံနှှင့််� သဘာာဝဓာာတ််ငွေ့�့� လုုပ််သားး�များ�း�
အကြော��ာင်းး� မီီဒီီယာာများ�း�က ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခဲ့့�ပြီး�း�သော�ာအချျက််များ�း�အားး� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ရာာတွွင်် ကိုးး��ကားး� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။
ယင်းး�မီီဒီီယာာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််တွွင်် ဝန််ထမ်းး�များ�း� အလုုပ််ကနူတ်
ူ ်ထွွက််ရန်် ဖိိအားး�ပေး�းခြ�င်းး� နှှင့််� CRPH က တော�ာင်းး�ဆိုု�ထားး�သည့််�
အတိုု�င်းး� စစ််အုုပ််စုုသို့့� ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုု�များ�း� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ရန်် ရတနာာလုုပ််ကွွက််မှှ ဝန််ထမ်းး� ဒါါဇင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�၏ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��
တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု�များ�း�ကိုု� Total က ပယ််ချျခဲ့့�ခြ�င်းး�များ�း�အားး� မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�သည််။
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သုုတေ�သနနည်းး�နာာ
ဝန််ထမ်းး� (၁၀)ဦးးကိုု� ၎င်းး�တို့့��ဘာာသာာစကားး� (ဗမာာ နှှင့််� ထားး�ဝယ််) ဖြ�င့််� လူူတွေ့�့� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး� ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မည့့်� ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု�
တစ််ဦးးမှှ နော�ာက််တစ််ဦးးသို့့�� လက််ဆင့််�ကမ်းး� ချိိ�တ််ဆက်ပေး
် �းသွားး��သည့််� စုုဆော�ာင်းး�မှုု�နည်းး�စနစ်် (snowballing method) ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက်် သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။
အကြော��ာင်းး�အရာာနား�းလည််မှုု�ဦးးစား�းပေး�းသော�ာ (Qualitative) တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုု� မေး�းခွွန်းး�များ�း� မေး�းခဲ့့�ပြီး�း�၊ အဖြေ�ေများ�း�ကိုု� မှှတ််စုုထုုတ်် မှှတ််သားး�ပါါသည််။ တွေ့�့�ဆုံံ�
ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�အနက်် (၈)ဦးး သည်် Total သို့့��မဟုုတ်် လက််ခွဲဲ�ကန််ထရိုုက်
� ်ကုုမ္ပပဏီီတွွင်် (၅)နှှစ်် နှှင့််� အထက်် အလုုပ််လုုပ်် ခဲ့့�ကြ�သူူများ�း� ဖြ�စ််ကာာ ၊ ဖြေ�ေကြား�း�
သူူ (၅) ဦးးသည်် အနည်းး�ဆုံးး�� (၁၀)နှှစ်် အလုုပ််လုုပ်ခဲ့့
် �ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။ ဝန််ထမ်းး�အားး�လုံးး��သည်် Chevron နှှင့််� Total တို့့�� ၂၈% နှှင့််� ၃၁% အသီးး�သီးး� ရှှယ််ယာာပါါကြ�
သော�ာ ရတနာာလုုပ််ကွွက်် နှှင့််� ပိုု�က််လိုု�င်းး�များ�း�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း� တွွင်် အလုုပ််လုုပ်ကို
် ု�င်် ကြ�သူူများ�း� ဖြ�စ််သည််။ ရတနာာလုုပ််ကွွက်် နှှင့််� ပိုု�က််လိုု�င်းး� ကိုု� Total က
လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ပါါသည််။ ဖြေ�ေကြား�း�ကြ�သူူများ�း�သည်် ရတနာာ လုုပ််ကွွက်များ�း
် �အနီးး� တစ််ဦးးကိုု�တစ််ဦးး သိိကျွွမ်းး�ကြ�သော�ာ ရပ််ရွာာ�များ�း�မှှ ဖြ�စ််ကာာ ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�း
ကြ�သူူများ�း�နှှင့််� အင််တာာဗျူး�း� မေး�းမြ�န်းး�ကြ�သူူ များ�း�အတွွက်် အန္တရာာယ််
တ
ရှိိ�လာာနိုင်
ု� ်သည်် ဖြ�စ််ရာာ ၎င်းး�တို့့�� မည််သူမ
ူ ည််ဝါါ ဆိုု�သည််ကိုု� မဖော်�်�ပြ�ဘဲဲ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရန််
အလွွန််အရေး�းကြီး�း� ပါါသည််။ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုု� များ�း� အရေ�အတွွက််ကိုု� တိုးး��မြှ�င့််�ရန််အတွွက်် နော�ာက််ထပ်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုု�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ကာာ စွွန့််�စား�းမှုု�ယူူရန််
မထိုု�က်တ
် န််ဟုု ယူူဆသဖြ�င့််� မတိုးး��မြှ�င့််�တော့�့�ပေ�။ မေး�းမြ�န်းး�မှုု�က နည်းး�နေ�သေး�းသဖြ�င့််� Total လုုပ််သားး� အားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််ဟုု ယခုုအစီီရင််ခံံစာာတွွင််
ထည့််�မရေး�းထားး�ပေ�။

ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�
အချို့�့��သော�ာ လက််ခံံဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�က ကုုမ္ပပဏီီအနေ�ဖြ�င့််� စစ််အုုပ်စုုကို
်
ု� မထော�ာက််ပံ့့�ရန်် အလုုပ််သမား�းများ�း�က လိုု�လားး�ကြော��ာင်းး� ပြ�သ သည့််� အနေ�ဖြ�င့််�
CDM တွွင်် ၎င်းး�တို့့�� နှှင့််� အခြား�း�လုုပ််သားး�များ�း� ပါါဝင််လာာကြ�ပုံံ�ကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ “စကစ ကိုု� သူူတို့့� ငွေေ�မပေး�းသင့််� ဘူးး�ဆိုု�တဲ့့� ကျွွန််တော်�်�တို့့�� ဆန္ဒဒကိုု� ပြ�သခဲ့့�ကြ�

ပါါတယ််။" “ထုုတ််လုုပ််ရေး�းပိုု�င်းး�က ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက်် နေ�တာာမို့့�� လှုု�ပ််ရှား��းမှုု�က ထိိရော�ာက််မယ်် မထင််ဘူးး�လို့့� တချို့�့��ကတော့�့� စိုးး��ရိိမ််ကြ�တယ််” “Total က
ဟိုးး��တုုန်းး�က စစ််အစိုးး��ရလက််ထက်် ကတည်းး�က စတင်် လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ခဲ့့�တာာမို့့� ခုုလည်းး� ထိိရော�ာက််မှုု�ရှိိ�မှာာ� မဟုုတ််ဘူးး�” ဟုု အချို့�့��သော�ာ လုုပ််သားး�များ�း�က စိုးး��ရိိမ််
ကြော��ာင်းး� ဝန််ထမ်းး�တစ််ဦးးက ပြော��ာကြား�း�သည််။
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Total က ပြော��ာဖူးး�ပါါတယ််။ ငွေေ�မပေး�းဆော�ာင်် တော့�့�ဘူးး�ဆိုု�ရင်် ခင််ဗျား�း� ဒါါမှှမဟုုတ်် ခင််ဗျား�း�ရဲ့့� လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက်် တွေ�ေ ထော�ာင််ထဲဲပို့့� ခံံရမယ်် ဒါါမှှမဟုုတ််
အတင်းး�အဓမ္မမ အလုုပ််လုုပ််ခိုု�င်းး�လိုု�က်မ
် ယ််လို့့� ပြော��ာတာာပါါ။ အဲဲဒါါဆိုုရင်
� ်ရော�ာ ဘာာပြော��ာမလဲဲ။
စစ််အုုပ််စုုကိုု� ငွေေ�ပေး�းနေ�တာာဟာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအရ စိုးး��ရိိမ််ပေး�းလို့့� ပါါ ဆိုု�တာာကိုု� လျော်�်��ကန််ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေကြား�း�သူူ တစ််ဦးးကမှှ လက််မခံပါ
ံ ါဘူးး�။ ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူ
တစ််ဦးးက “ဒီီလိုု� ဖြ�စ််မယ်် မထင််ပါါဘူးး�။ စီီမံံကိိန်းး� ရပ််သွားး��ရင််၊ ဝန််ထမ်းး�တွေ�ေလည်းး� အလုုပ််လုုပ််တာာ ရပ််လိုု�က််မှာာ�ပေါ့�့�” ဟုု ခပ််ပြ�တ််ပြ�တ််ဖြေ�ေပါါသည််။ “ဒါါက

အကြော��ာင်းး�ပြ�တာာ တစ််ခုုပါါပဲဲ။ လူူသတ််တာာတွေ�ေ ဖမ်းး�ဆီးး�တာာတွေ�ေက ဘာာပဲဲပြော��ာပြော��ာ နေ့�့တိုု�င်းး� ဖြ�စ််နေ�တာာပဲဲလေ�” ဟုု နော�ာက််တစ််ဦးး က ပြော��ာပါါသည််။ ဖြေ�ေကြား�း�
သူူ တစ််ဦးးကသာာ ထုုတ််လုုပ််ရေး�းလုုပ််သားး�များ�း� လည်းး� ဖိိအားး�ပေး�းခံံရနိုု�င််ကြော��ာင်းး�ဆိုု�ပြီး�း� ယင်းး�သို့့�� ဖြ�စ််လာာလျှှင်် အတူူတကွွ ရင််ဆိုု�င််ကြ�မည်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေ
ဆိုု�သူူနှှစ််ဦးးက မှှတ််ချျက််ပြု�ုပါါသည််။ တစ််ဦးးကတော့�့� “Total သည်် လုုပ််သားး�များ�း�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းသည််” ဟုု လက််ခံံသည််။ သို့့��သော်�်� စကစ (စစ််
ကော�ာင််စီီ) သည်် Total ကိုု�သာာ ပစ််မှှတ်် ထားး�မည်် မဟုုတ််ဘဲဲ CDM ဝင််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆန့််�ကျျင််ကြ�သူများ�း
ူ �ကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ၎င်းး�က ဖြ�ည့််�စွွက်် ပြော��ာကြား�း�သည််။ လူူတိုု�င်းး� ကြုံ�ံ�နေ�ရခြ�င်းး�ကိုု�သာာ ကြုံ�ံ�ရမည််ဖြ�စ်် ကြော��ာင်းး� ဆိုု�သည််။

2

အလုုပ််ဆက််လုုပ််နေ�အော�ာင်် အလုုပ််ရှှင်က
် ဖိိအားး�ပေး�းတာာမျိုး�း��တွေ�ေ ရှိိ�တယ််လို့�့ ခံံစား�းရပါါသလားး�။ ခံံစား�းရတယ််ဆိုု�ရင်် ဘာာကြော��ာင့််�လဲဲ။
အလုုပ််ဆက််လုုပ််ရန််အတွွက်် ဖိိအားး�ပေး�းခံံရသည််ဟုု ခံံစား�းရကြော��ာင်းး�၊ အချို့�့��သော�ာ လုုပ််သားး�များ�း�ကိုု� လက််ခွဲဲ� ကန််ထရိုု�က််တာာ ကုုမ္ပပဏီီက အလုုပ််ပျျက််ခြ�င်းး�
အတွွက်် ထုုချေ�ေလွှာာ� တင််ခိုု�င်းး�သည််ကိုု� ကြား�း�ရကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုုသူ
� ူ (၁၀) ဦးးအနက်် (၉) ဦးးက ပြော��ာကြား�း�ပါါသည််။

3

ရတနာာလုုပ််ငန်းး�မှှ ငွေေ�ကြေး��းများ�း� စစ််တပ်ဆီီကို
်
ု� မရော�ာက််စေ�ဖို့့�� Total က လုုပ််နေ�တာာ လုံံ�လော�ာက််ပြီ�ီလို့့� ထင််ပါါသလားး�။
လုုပ််သားး� (၇) ဦးးက Total သည်် ထိိရော�ာက််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�ဟုု ယူူဆကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုုပြီး� �း� (၃) ဦးးက မသိိကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုုခဲ့့
� � ပါါသည််။ တစ််ဦးးက
ပြော��ာသည််မှာာ� -

“Total က သူ့့�စီးး�ပွါးး��ကိုုပဲ
� ဲ ဦးးစား�းပေး�းတာာပါါ။ ဂျျပန််ကုုမ္ပပဏီီတွေ�ေ စကစ နဲ့့� အလုုပ််လုုပ်တာာကို
်
ု� ရပ််လိုု�က််တယ််လို့့� ကျွွန််တော်�်� ကြား�း�ရပါါတယ််” ဟူူ၍ ဖြ�စ််သည််။
နော�ာက််တစ််ဦးးကလည်းး�

“သူူတို့့� တကယ်် ရပ််ချျင််တယ််ဆိုု�ရင်် ထုုတ််လုုပ်တာာကို
်
ု� ရပ််လိုက်
ု� ်နိုု�င်ပါ
် ါတယ််။ အော�ာက််ခြေ�ေလုုပ်သားး
်
�တွေ�ေက CDM လုုပ််လည်းး� သူူတို့့� က ဖိိအားး�ပေး�းမှာာ�ပဲဲ။
နော�ာက််ဆုံးး�� ကိုု�ယ််ပဲဲ အလုုပ််ပြု�ုတ််သွားး��နိုု�င််ပါါတယ််။ ဒါါကြော��ာင့််� ထုုတ််လုုပ်ရေး
် �း က မရပ််သွားး��ပါါဘူးး�။ ဒါါကြော��ာင့််� CDM ဝင််ရတာာ မတန််ဘူးး�ပေါ့�့�”

4

Campaign

BLOOD MONEY

နိုု�ဝင််ဘာာ၊ ၂၀၂၁

အင််တာာဗျူး�း�များ�း�

4

ငွေေ�က စစ််ကော�ာင််စီီဆီီကိုု� ရော�ာက််နေ�တယ််ဆိုု�တာာတော�ာင််မှှ လျှှပ််စစ််မီးး�ပေး�းဖို့့��က အရေး�းကြီး�း�တယ််လို့့� ထင််ပါါသလားး�။
ဖြေ�ေဆိုု�သူူ အားး�လုံးး��က ဝင််ငွေေ�များ�း�ရပ််သွားး��ဖို့့��က ဦးးစား�းပေး�းထိုုက်
� ်ကြော��ာင်းး� ယူူဆကြ�သည််။

“ကျွွန််တော်�်�တို့့��က မီးး�မရဘဲဲ နေ�လာာခဲ့့�တာာ။ တစ််နှှစ််လော�ာက်် မီးး�ပျျက််တာာက ကိိစ္စစမရှိိ�ပါါဘူးး�”

“ဒါါက အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််ပါါပဲဲ။ ကျွွန််တော်�်�တို့့�� ရွာာ�တွေ�ေမှာာ� ခုုထိိ မီးး�မရှိိ�ပါါဘူးး�။ စကစ ပြု�ုတ််ဖို့့� က ပိုု�အရေး�းကြီး�း�ပါါတယ််”
“မီးး�ရတာာ မကြာ�ာသေး�းပါါဘူးး�။ Total ဒီီမှာာ� လာာပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�လာာလုုပ််နေ�တာာက အနှှစ်် (၃၀) လော�ာက််ရှိိ�ပါါပြီ�ီ”

နိိဂုံးး��ချုု�ပ််
ဝန််ထမ်းး�များ�း� အန္တရာာယ််
တ
ကျျမည်် စိုးး��သဖြ�င့််� ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုု�ကိုု� ရပ််၍ မရဟုု Total က ဆိုု�ထားး�သည််။ ယင်းး�သည််ပင််လျှှင်် ခြော��ာက််လှှန့််�ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�သနေ�ရာာ ရော�ာက််
သည််။ Total နှှင့််� လက််ခွဲဲ�ကန််ထရိုုက်
� ်များ�း�က ခန့််�ထားး�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�က Total ၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််ကိုု� ခိုုင်
� ်မာာစွာာ� သဘော�ာထားး� ကွဲဲ�လွဲဲ�ကြ�ကာာ၊ ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုု�
များ�း� ရပ််ဆိုု�င်းး�ရေး�း က အရေး�းကြီး�း�ကြော��ာင်းး� ထော�ာက််ပြ�ကြ�သည််။ ယင်းး�သို့့�� ရပ််တည််ချျက််သည်် မြ�န််မာာ အရပ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာက််
ခံံ အမတ််များ�း�၏ ရပ််တည််ချျက််နှှင့််� လိုု�က်လျော�ာ�ညီီထွေ�
်
ေ ဖြ�စ််ပါါသည််။
Total မှှ ပြော��ာနေ�သော�ာ အန္တရာာယ််
တ
ရှိိ�သည်် ဆိုု�သည့််� အချျက််သည်် အကြော��ာင်းး�ပြ�သက််သက််သာာ ဖြ�စ််ပြီး�း� ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုု� ဆက််လက်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ခြ�င်းး� အပေါ်�်
လျော်�်��ကန််သည့််� လုုပ််ရပ်် မဖြ�စ််လာာစေ�ကြော��ာင်းး� လုုပ််သားး�များ�း�က ယူူဆ ကြ�သည််။ စစ််ကော�ာင်စီီသို့့
်
� ဝင််ငွေေ�များ�း� ကိုု� ဖြ�တ််တော�ာက််ခြ�င်းး�က လျှှပ််စစ််မီးး�ရခြ�င်းး�
ထက်် အရေး�းကြီး�း�ကြော��ာင်းး� လုုပ််သားး�များ�း�က တညီီတညွွတ််တည်းး� ယူူဆကြ�သည််။ အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�ရသော်�်� Total က ငွေေ�ပေး�းချေ�ေနေ�မှုု�သည်် ၎င်းး�၏
အလုုပ််သမား�းများ�း�အတွွက််ဟုု ဆိုု�နေ�ပေ�သော်�်�ငြား�း� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခွွင့််� ရခဲ့့�သည့််� မည််သည့််� အလုုပ််သမား�း ကမှှ Total ၏ လုုပ််ရပ််အပေါ်�် မထော�ာက််ခံံကြ�ပေ�။
အလုုပ််သမား�းများ�း�သည်် အလုုပ််သမား�းသာာမက ရပ််ရွာာ�သားး�များ�း�၊ မိိသားး�စုုဝင််များ�း� ဟုု ထင််ဟပ်ပြီး် �း�ဖြ�စ််ရကားး� လူူတိုု�င်းး�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� အဖြ�စ််များ�း�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��
လည်းး� အတူူတူူပင်် ဖြ�စ်် ကြော��ာင်းး� ၊ ငွေေ�ရွှှင််နေ�သော�ာ စစ််အုုပ််စုု၏ ဒဏ််ကိုု� အတူူတူူခံရမ
ံ ည််သာာဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ပြော��ာကြား�း�ကြ�သည််။
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