
 

 

ႏုိငးငဵတကာ ေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ  ့အေန်ဖငး ံရခုိငးေ်မတျငး ပဋိပကၡတုိ့ပျာ့ေစေသာ  

မီ့လြ္ဵမ္ာ့ကုိ ရပးတနး႔ခ္ိနးသငးံၿပီ 

 

ရကးစျဲ၈ ၈ ဇူလိုငးလ (၅) ရကး၇ ဿွဿွ ခုႏြစး၈ 

 
ယေန႔ထုတးေွလုိကးသညး ံ အစီရငးခဵစာအႏြစးခ္ဳပးသညး ်မနးမာ်ပညးအစို့ရ၇ ႏိုငးငဵတကာကမုၸဏီမ္ာ့ႏြငး ံ

အ်ခာ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့က ရခိုငး် ပညးနယးမြ ၾကျယးွ လြသညး ံ သဘာွသယဵဇာတ 

မ္ာ့ကိ ုဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌ သေဘာဆႏၵမပါပ ဲအတငး့အဓမၼထုတးယူေနမႈမ္ာ့ကိ ုအဓိကေဖား်ပ 

ထာ့သညး၈ ထိုကဲံသို႔လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့သညး ရခုိငး် ပညးတျငး ်ဖစးပျာ့ေနသညး ံ စစးပျဲမီ့လ္ြဵမ္ာ့ကိ ု

ပုိမုိေတာကးေလာငးေစသညးအံ်ပငး ရခုိငး် ပညးသလူထူအုာ့ ခိုကို့ရာမဲဘံွသို႔ ထပးမဵတျနး့ပို႔ေပ့ေနရာ 

ေရာကးသညး်ဖစး၊ ။စီမဵကိနး့မ္ာ့အာ့ ရပးတနး႔ထာ့ရနး ရခိုငးေရနဵေစာငးၾံကညးေံရ့အဖျ႕ဲ (AOW) မြ 

အေလ့အနကး ေတာငး့ဆိုသညး၈  

 

်မနးမာ်ပညးအေနာကးဖကးေဒသတျငး ်မနးမာံတပးမေတားႏြငး ံရခိုငးတံပးေတား (AA) တို႔အၾကာ့ လကးနကး 

ကိုငးစျဲ် ဖစးပျာ့ေနသညး ံပဋိပကၡသညး Covid-19 ကပးေရဂါက္ေရာကးစဥးကာလအတျငး  ့မႀကဵဳစဖူ့အေန 

အထာ့သို႕ အရြိနးအဟုနး်မငးံတကးလာခဲံသညး၈ သို႔်ဖစးေသား်ငာ့လညး့ ႏုိငးငဵတကာ စီ့ပျာ့ေရ့ေကားပိ ု

ေရ့ရြငး့မ္ာ့သညး အသစးအသစးေသာ သဘာွဓါတးေငျ႔မ္ာ့ ရြာေဖျတူ့ေဖားထုတးလုပးမႈမ္ာ့ႏြငး ံအေ်ခခ ဵ

အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးေရ  ့ စီမဵကိနး့အသစးမ္ာ့ စတငးႏိုငးရနး ဆကးလကးအေကာငး 

အထညးေဖားလ္ကးရြိသညး၈ ေရႊသဘာွဓါတး ေငျ႕စီမဵကိနး့၇ ေရနဵႏြငး ံသဘာွဓါတးေငျ႕ပုိကးလုိငး့မ္ာ့၇ စစး 

ေတျႏြငံးေက္ာကး်ဖဴမြ ေရနကးဆိပးကမး့စီမဵကိနး့မ္ာ့၇ ေက္ာကး်ဖဴအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵုႏြငံး ဆကးစပးလ္ကး 

ရြိေသာ ကုနးသျယးေရ့စႀကမ္ႍာ့ အပါအွငး အေမရိကနးေဒ၍လာဘီလီယဵေပါငး့မ္ာ့စျာ တနးေၾက့ရြိသညး ံ

ရခိုငး် ပညးနယးမြ စီမဵကိနး့မ္ာ့အာ့ ဌာေန်ပညးသူမ္ာ့၌ သေဘာတ ူလကးခဵမႈကိုမရရြဘိဲ တရုတး၇ အိႏၵိယ 

ႏြငးံ ေတာငးကို့ရီ့ယာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့မြ ကုမၸဏီမ္ာ့က ၿပီ့ေ်မာကးေအာငး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး 

ရျကးလ္ကးရြိသညး၈   

 

ရခိုငး် ပညးနယးမြ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့အာ  ့ ်ပညးသူလူထုု၌ သေဘာဆႏၵမပါဘ ဲ အတငး့အဓမၼတူ့ 

ေဖားထုတးယူေနၾက်ခငး့စီမဵကိနး့တျငး အေနာကးႏုိငးငဵမ္ာ့မြ ေရနဵေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့လညး့ ပါွငးလ္ကးရြ ိ

သညး၈ ရခုိငးကမး့ရို့တနး့မြ သဘာွဓါတးေငျ႕မ္ာ့ တူ့ေဖားထုတးလုပးၾက်ခငး့ကိ ု ဿွှ၁ ခုႏြစးကပငး 



ႏိုငးငဵ်ခာ့ကမုၸဏီ (ှ၀) ခု ပါွငးရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵခဲံၾကသညး၈ Australia Woodside Energy ႏြငး ံ French 

Total ေရနဵကုမၸဏီမ္ာ့သညး ေရနဵရြာေဖျေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကိ ု လက္ရွိ တြ င္ အေကာငးအထညးေဖား 

ေဆာငးလြ္ကးရြိၿပီ့ အသစးေတျ႕ရြိေသာ သဘာွဓါတးေငျ႕သိုကးမ္ာ့မြ သဘာွဓါတးေငျ႕မ္ာ့ကိ ု ထုိငး့ 

ႏိုငးငဵႏြငး ံ တရုတးႏိုငးငဵသို႔ တငးပို႔မညး ံ အေမရိကနးေဒ၍လာ ဘီလီယဵခ္ီေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကိ ု

Australia Woodside Energy ႏြငးံ French Total ေရနဵကုမၸဏီမ္ာ့က အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး 

လြ္ကးရြသိညး၈ အဆိုပါ စီမဵကိနး့အာ့ အေကာငးအထညးေဖားမညး ံ သေဘာတူညီခ္ကးကိ ု ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ဒီဇငးဘာလက လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံၾကသညး၈  

 

“ရခိုငး်ပညးမြာရြိတဲ ံ ဒီစီမဵကိနး့ေတျ အကုနးလဵု့က ဗဟိုအစို့ရပ ဲ ခ္ဳပးကိုငးၿပီ့လုပးတဲံအတျကး 

ေဒသခ ဵ ်ပညးသူေတျအတျကး ဘာအက္ိဳ့အ်မတးမြ မခဵစာ့ရဘူ့၈ ေ်မယာေတျနဲ႔ အသကး 

ေမျ့ ဝမး့ေၾကာငး  ့ အလုပးအကိုငးေတျလညး  ့ ဆဵု့ရႈဵ့ရတာရြိတယး၈ ရခုိငးမြာရြတိဲံ ေရျဂကး(စး)ႏြငး႔ 

တ်ခာ့သဘာဝသယဵဇာတ ေတျရကတဲ ံ ဘ႑ာေငျေတျက ရခိုငး်ပညးနယးနဲ႔ တ်ခာ့တိုငး့ရငး  ့

သာ့်ပညးနယးေတျမြာ စစးတိုကးဖို႔ အစို့ရအတျကး လကးနကးဝယးဖို႔  ေထာကးပဵံေပ့ေနသလိ ု

်ဖစးေနတယး၈” ဟ ုရခိုငးေရနဵေစာငးၾံကညးေံရ့ အဖျ႕ဲ (AOW) မြ ဒါရုိကးတာ်ဖစးသ ူကိုေက္ား 

ခိုငးမြ ေ်ပာၾကာ့သညး၈  

 

NLD အစို့ရႏြငး ံ ်မနးမာံတပးမေတားတို႔သညး ရခိုငးတံပးေတား (AA) အာ့ ဿွှ၆ ခုႏြစးကပငး ဂ္ကးတိုကး 

ေလယာဥးမ္ာ့၇ ရဟတးယာဥးမ္ာ့၇ စစးသေဘၤာမ္ာ့ေပ၍မြ ဒဵု့က္ညးမ္ာ့်ဖငး ံ အေ်မာကးအမ္ာ့ပစးခတးကာ 

အ်ပငး့အထနးထို့စစး ဆငးႏႊခဲဲံရာ၉ အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့ အနညး့ဆဵု့ (ဿ၂၄) ဦ့ ေသဆဵု့ခဲံရၿပီ့ (၂၃ွ) 

ဦ့ ထိခိုကးဒဏးရာရရြခိဲံရသညး၈ ဤကာလအတျငး့မြာပငး အနညး့ဆဵု့ ေက့္ရျာ (ှွ) ရျာခနး႔ မီ့ရႈိ႕ဖ္ကး 

ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ ေက့္ရျာေပါငး့ (ဿွွ) ေက္ားမြာ စစးေဘ့ဒဏးသငးကံာ ရခိုငးႏြငး ံ ခ္ငး့ရျာသာ့ေပါငး့ 

(ဿ၂ွွွွ) ေက္ားမြာ အို့အိမးစျနး႔ချာ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံၾကရသညး၈ 

 

ရခိုငးတံပးေတား (AA) အာ့ အ်ပဳတးတိုကးေရ့ဟူသညး ံ ်မနးမာအစို့ရႏြငး ံ ်မနးမာံတပးမေတား၌ မဟာဗ္ဴ 

ဟာသညး မရြႈမလြ က္ရႈဵ့လ္ကးရြိေၾကာငး  ့ သိသိသာသာထငးရြာ့လာခဲံသညး၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငး ံ

ႏိုငးငဵ်ခာ့အစုိ့ရမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ ေကားပုိေရ့ရြငး့မ္ာ့ႏြငး ံ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ။တို႔၌ ံ လက္ရွိ က် င့္ 

သုံးေနေသာ  ေစံစပးညြိႏိႈငး့ေရ့ မူွါဒမ္ာ့အာ့ ်ပညးလညးသဵု့သပးၿပီ့ ရခုိငး် ပညးသူ်ပညးသာ့မ္ာ့၌ 

ႀကီ့စျာေသာ ဆငး့ရဲဒုကၡ၇ ဆဵု့ရႈဵ့နစးနာမႈမ္ာ့ကိ ု အေလ့အနကးထာ့ စဥး့စာ့ၾကရမညး ံ အခ္ိနးအခါ 

ပငး် ဖစးသညး၈  

 



“်မနးမာအစို့ရအေနနဲ႕ တိုငး့ရငး့သာ့နယးေ်မေတျမြာ စစးေရ့ထို့စစးဆငးေနတာေတျကို 

ခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႔ၿပီ  ့ တုိငး့ရငး့သာ့ေတျနဲ႔ ပဋိပကၡ်ဖစးရတဲ ံ အဓိက အေၾကာငး့အရငး့ဇစး်မစး 

ကိ ုဦ့တညးတဲ ံႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျေဲတျ စတငးႏုိငးဖို႔ အေနာကးဖကးေဒသအပါအွ ငး တစးႏုိငးင ဵ

လဵု့အပစးအခတးရပးစေဲရ့ကိ ုအေကာငးအထညးေဖားသငးံတယး” 

 

“သူတို႔ရ႕ဲေ်မယာႏြငး ံ သဘာွသယဵဇာတေတျကိ ု ပုိငးဆုိငးချငးံ၇ ထိနး့ခ္ဳပးပုိငးချငးံနဲ႔ စီမဵခနး႔ချပိုဲငး 

ချငးံေတျနဲ႔ပတးသကးလို႔ ရခိုငးန႔ဲ တ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့ေတျရဲ႕ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ေတာငး့ဆိ ု

လာမႈေတျကိ ု လ္စးလ္ဴမရႈသငးံဘူ့၈ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ ံ အဲဒါေတျဟာ တုိငး့ရငး့သာ့ေတျနဲ႔ 

ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ ်ဖစးေနၾကတဲ ံပဋိပကၡေတျကိ ုအဆဵု့သတးေစမယး ံေသာံခ္ကးေတျ ်ဖစးလို႔ပ”ဲ 

ဟ ုကိုေက္ားခုိငးမြ ေ်ပာသညး၈  

  

“ႏုိငးငဵ်ခာ့အစုိ့ရအဖျဲ႔ေတျန႕ဲ ရငး့ႏြီး့်မြဳပးႏြဵမႈကုမၸဏီေတျအေနနဲ႔ ရခုိငး်ပညးနယးမြာ ရခိုငး်ပညး 

တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ၿပီ ့ အနာဂတးမြာ ်ဖစးလာမယး ံ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ ့ သေဘာတူစာ 

ခ္ဳပးနဲ႔အည ီ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုဖျဲ႕စညး့ပဵုအေ်ခခဵ ဥပေဒသစးနဲ႔ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစ ု

လႊတးေတားေတျ မေပ၍ေပါကးမခ္ငး  ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈႀကီ့မာ့တဲ ံလကးရြိလုပးေနတဲ ံစီမဵကိနး့ေတျ 

အပါအဝငး ေနာကးလုပးမယးံစီမဵကိနး့အသစးေတျအာ့လဵုု ့ ဆုိငး့ငဵံထာ့သငးံပါတယး“ ဟ ု

ကိုေက္ားခုိငးမြ တုိကးတျနး့သညး၈  

 

ဆကးသျယးရနး -  

 

ေက္ားခုိငး (ဒါရိုကးတာ၇ ရခိုငးေရနဵေစာငးၾံကညးေံရ့အဖျ႕ဲ- AOW)  

+၆၂ (ွ) ၆၅၆ ဿ၆၂ှ ဿ၂ှ 

Infoarakanoilwatch@gmail.com 

www.oilwatcharakan.org 

 

 

 

 

 

http://www.oilwatcharakan.org/

