သတင််းထုတပ် ြန်ချက် - ၁၉ နုဝင်ဘာ ၂၀၂၁

လ

ာင်မမြိုက်မ်းမျာ်း ြာ်းလေပခင််း

ပမန်မာနုင်ငံ၌ ေေ်အာဏာသမ််းကာ အတင််း
လေနံနှင်သဘာဝဓါတ်လငွေ့ေမံကန််းမျာ်းတင် ပြည်ြေင််းနှ်း ပမြိုြ်နှံမှုမျာ်း ြုမုတု်းချွေ့လနကကပခင််း

စစ်အာဏာသိမ််းကာလအတွင််း စ်းပွာ်းရ ်းဒဏ်ခတ်ပတ
ိ ်ဆိိုို့အရ ်းယူရ ်း အကျယ်တဝင်ရတာင််းဆိိုရေမှုမျာ်း
နှင် စစ်ရခေါင််းရဆာင်နှင် အရပေါင််းအပေါမျာ်း၏ စ်းပွာ်းရ ်းလိုပ်ငေ််းမျာ်းအာ်း တိက
ို ်ခိိုကမ
် ှုမျာ်း မမင်တက်ရေသညတ
် င
ိို ် နိိုင်ငံ
တကာ ရ ေံနှင်သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ကမ
ို ပဏမျာ်းသည် အာဏာသိမ််းစစ်ရကာင်စထံ အခွေ်အခနှင်ဘဏ္ဍာရငွ အရမမာက်
အမျာ်း ဆက်လက်ရပ်းရဆာင်ရေသည်သာမက ၎င််းတိို့၏
ို
င််းနှ်းမမြှုပ်နှံမှုလိုပ်ငေ််းမျာ်းကိိုလည််း ပိိုမိိုတိို်းချွေ့လိုပ်ကိိုင်ရေ
ကကရကကာင််း ခိင
ို ်ရ ေံရစာင်ကကည်ရ ်းအဖွွေ့(Arakan Oil Watch)၏ အစ င်ခံစာအသစ်တင
ွ ် ရဖာ်မပလိိုက်သည်။
စစ်ရကာင်စသည် တစ်ခိုတည််းရသာ အကက်းမာ်းဆံို်းမပည်ပဝင်ရငွ
နှစ်စဥ်အရမ ိကေ်ရဒေါ်လာ (၁) ဘလယံရကျာ်မျှ အသာ်းတင်

ှိ ာမဖစ်သည် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့တင်ပမ
ိိုို့ မ
ှု ှ

ရ
ှိ ေသည်။ ထိအ
ိုို့ မပင် အရမ က
ိ ေ်ရဒေါ်လာ သေ််း (၅၀၀)

ခေို့် တေ်ရကက်း ှိရသာ မပည်တင
ွ ််းသံို်း သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့မျာ်းကိိုလည််း

ှိရသ်းသည်မဖစ် ာ စစ်ရကာင်စသည် သဘာဝ

ဓာတ်ရငွွေ့လိုပ်ငေ််းမျာ်းမှ တစ်နှစ်လျှင် အရမ ိကေ်ရဒေါ်လာ (၁.၅) ဘလယံရကျာ်အထိ အမမတ်အစွေ််း
မပည်တင
ွ ််းသံို်းအတွက်

ှိရေသည်။

ရ
ှိ သာ သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့မျာ်းကိို မမေ်မာရ ေံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့လိုပ်ငေ််း (MOGE)မှ ပိိုငဆ
် ိိုင်

ပပ်း မပည်တင
ွ ််းလိိုအပ်ချက်မျာ်းအတွက် ရ ာင််းချမခင််း (သိမ
ိုို့ ဟိုတ်) အစိို်း ၏ စွမ််းအင်အသံို်းစ ိတမ
် ျာ်းကိို ထိေ််းညိ ေ်
အသံို်းမပြှုသည်။
စစ်အာဏာသိမ််းကာလအတွင််းတွင်ပင် ရို ှာ်းနှင် အိနဒိယနိိုင်ငံတို့သ
ိို ည် စစ်ရကာင်စအာ်း လက်ေက်နှင် ေည််း
ပညာမျာ်း ဆက်လက်ရ ာင််းချရေကကဆ မဖစ်သည်။ “သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့က တ အခွေ်ဘဏ္ဍာရတွကိို စစ်ရကာင်စက
မမေ်မာမပည်သူရတွကိို သတ်မဖတ်တရေ ာမှာ အသံို်းမပြှုရေတယ်။ ဒေါရကကာင် စစ်ရကာင်စကိို အခွေ်ဘဏ္ဍာရတွ
ရပ်းရဆာင်ရေတ ရ ေံေသ
ို့ ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ကိုမပဏရတွအရေတ သူတိုို့ိ ွေ့ အမပညအ
် ဝတာဝေ်ယူမှုကိို ကျရေ ်တိုို့ိ
လိိုချင်တယ်” Arakan Oil Watch ၏ ဒေါရိိုက်တာမဖစ်ရသာ ဦ်းရကျာ်ခင
ိို ်က ရမပာသည်။
စစ်အာဏာသိမ််းလိိုက်သည်တိိုင် မမေ်မာမပည်၏ ကမ််းလွေ်သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့စမံကိေ််း(၄) ခိုမှ သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့
မျာ်း ဆက်လက်ထိုတယ
် ူတင်ပရ
ိိုို့ ာင််းချရေသည် နိိုင်ငံတကာ ရ ေံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ကမ
ို ပဏမျာ်း မဖစ်ကကရသာ
အရမ ိကေ်မှ Chevron ၊ မပင်သစ်မှ Total ၊ ထိိုင်း် မှ PTTEP နှင် ရတာင်ကိို်း ်းယာ်းမှ POSCO တိို့သ
ို ည် စစ်ရကာင်စအာ်း
ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပံရေရံိုမျှမက တ ာ်းဝင်အသိအမှတမ် ပြှု ာ ရ ာက်သည်အမပင် ၎င််းတိို့၏
ို စမံကိေ််းမျာ်းကိိုပေါ ပိမ
ို ိိုတိို်းချွေ့
လိုပ်ကိိုင်ရေကကသည်။

ခိိုငက
် မ််းလွေ်နှင်

ေ်ကိုေ်ပမိြှုွေ့ရတာင်ဖက် ှိ ရေ ာ (၃) ခိုတွင် မကကာရသ်းမက အသစ်ထပ်မံ

ရတွွေ့ ထ
ှိ ာ်းသည် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့သိိုက်စမံကိေ််းမျာ်းတွင်လည််း ဆက်လက်လိုပ်ရဆာင်ရေကကဆမဖစ်သည်။ နိိုင်ငံ
ရပေါင််း (၁၃) နိိုငင
် ံမှ ရ ေံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ကိုမပဏရပေါင််း (၁၆) ခိုသည် မမေ်မာရ ေံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့လိုပ်ငေ််း
တွင် အဓိက ှယ်ယာမျာ်း ပိင
ို ်ဆိိုင်ထာ်းကကပပ်း ဆွစ်ဇာလေ်နိိုင်ငံအရမခစိိုက် Transocean ကိုမပဏနှင် အရမ ိကေ်မှ

MeDermott International ကိုမပဏတိက
ိုို့ သိိုို့ အမခာ်းရသာ ကိုမပဏမျာ်းသည်လည််း တစ်ဆင်ခံလိုပင
် ေ််းမျာ်းမှ အကျိြှု်း
အမမတ်မျာ်းစွာ

ှိလျက် ှိရေကကသည်။

စစ်အာဏာသိမ််းမှုဆေို့်ကျင်ရ ်း ဆနဒထိုတရ
် ဖာ်ကကသူမျာ်း၊ အ ပ်ဖက်လူမအ
ှု ဖွွေ့အစည််းမျာ်းနှင် မမေ်မာနိိုင်င၏
ံ
တ ာ်းဝင်အစိို်း တစ် ပ်မဖစ်ရသာ အမျိြှု်းသာ်းညညွတ်ရ ်းအစိို်း (NUG) တိို့သ
ို ည် နိိုင်ငံမခာ်းရ ေံနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့
ကိုမပဏမျာ်းမှ စစ်ရကာင်စထံ ရပ်းရဆာင်ရေသည် အခွေ်ဘဏ္ဍာရငွမျာ်းကိို

ပ်တေို့် ေ်နှင် မမေ်မာရ ေံနှင် သဘာဝ

ဓာတ်ရငွွေ့လိုပ်ငေ််း (MOGE) ကိို နိိုင်ငံတကာမှ စ်းပွာ်းရ ်းဒဏ်ခတ်ပိတဆ
် ိိုို့အရ ်းယူ ေ် ရတာင််းဆိိုထာ်းကကသည်။
သိိုို့ ာတွင် ရ ေံနှင်သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ကမ
ို ပဏမျာ်းနှင် နိင
ို ်ငံတကာအစိို်း မျာ်း၏တံို့မို ပေ်မမ
ှု ျာ်းသည် တစံိုတ ာအာ်း ဖွယ်
မရကာင််းသည်အတွက် ရ ေံနှင်သဘာဝဓာ တ်ရငွွေ့ကမ
ို ပဏမျာ်းအရပေါ်တွင် ထာ်း ှိရသာ မမေ်မာမပည်သမ
ူ ျာ်း၏ သရဘာ
ထာ်းမှာ တင််းမာခက်ထေ်လာခ သည်။ တမဖည််းမဖည််း အရ အတွကမ
် ျာ်းမပာ်းလာရေရသာ မပည်သူူ့ကာကွယ်ရ ်း
တပ်ဖွွေ့(PDF)မျာ်းသည်

စစ်ရကာင်စ၏

အရမခခံအရဆာက်အအံိုမျာ်းနှင်

ဝင်ရငွ

သ
ှိ ည်စမံကိေ််းလိုပ်ငေ််းမျာ်းကိို

ပစ်မှတထ
် ာ်းတိက
ို ်ခိိုက်မမ
ှု ျာ်း မပြှုလိုပ်လာခကက ာ ယင််းတိက
ို ်ခိိုက်ခံ မှုမျာ်းအေက် ဆက်သွယ်ရ ်းလိုပ်ငေ််းမျာ်း၊ လျှပ်
စစ်ဓာတ်အာ်းရပ်းလိုပ်ငေ််းမျာ်း၊ စွမ််းအင်လိုပ်ငေ််းမျာ်းနှင် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ပိိုက်လိိုင််းမျာ်းလည််း ပေါဝင်ရေကကသည်။
NUG ၏ ထိုတမ် ပေ်ချက်အ မပည်သူူ့ကာကွယ်ရ ်းတပ်ဖွွေ့ (PDF) မျာ်းသည် စက်တင်ဘာ (၇) က်မှ ရအာက်တိုဘ
ိ ာ
၆ က်အထိ

က်ရပေါင််း ၃၀ အတွင််း မမေ်မာတစ်နိိုင်ငံလံို်းတွင် ရဖာက်ခမှု
ွ နှင် တိက
ို ်ခိိုကမ
် ှုအကကိမ်ရပေါင််း (၉၅၀) မပြှု

လိုပ်ခပပ်း ယင််းအေက် (၂၁၃) ကကိမ်သည် စစ်ရကာင်စ၏ စ်းပွာ်းရ ်းစမံကိေ််းမျာ်းကိို တိက
ို ်ခိိုက်ခကကမခင််းမဖစ်သည်။
“ရ ေံေို့ သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ကိုမပဏမျာ်းအရေေို့ အာဏာသိမ််းစစ်ရကာင်စဘက်က ရေမလာ်း၊ မမေ်မာမပည်သူ
ရတွဘက်က ရေမလာ်းဆိိုတာ ဆံို်းမဖတ် မယ် အချိေ်ပေါပ။ စစ်ရကာင်စကိို တစ်ရဒေါ်လာရတာင်မှ ဆက်ပပ်း မရပ်းသင်
ရတာပေါဘ်းူ ။ မပည်သူရတွ ရေ က်ထပ်မရသကက ရအာင် ရ ေံကိုမပဏရတွအရေေို့ စစ်ရကာင်စေို့ ကကံ ာပေါအမဖစ် ပူ်း
ရပေါင််းလိုပ်ကင
ိို ်ရေမှုကိို အခိုချက်ချင််း အဆံို်းသတ်ပစ်ဖိိုို့ လိိုပေါတယ်” ဟို ဦ်းရကျာ်ခင
ိို ်က ရမပာသည်။
ပပ်းခသည်သတင််းပတ်က မမေ်မာကမ််းလွေ်စမံကိေ််းမျာ်းမှ င််းနှ်းမမြှုပ်နှံမှု လိုပင
် ေ််းမျာ်းကိို အပပ်းအပိိုင် ရိုတသ
် ိမ််း
နှုတထ
် ွက်ခရသာ ဂျပေ်ကိုမပဏ Mitsui Oil Exploration Company (MOECO) ၏ လိုပ် ပ်အာ်း

ခိိုင်ရ ေံရစာင်

ကကည်ရ ်းအဖွွေ့ (AOW)မှ ကကိြှုဆိိုသည်။ MOECO သည် စစ်အာဏာသိမ််းကာလအတွင််း ပထမဆံို်း နှုတထ
် ွကရ
် ိုပ်သိမ််း
လိိုက်ရသာ ကိုမပဏမဖစ်သည်။

ဆက်သယ်ေန် - ဦ်းလကျာ်ခုင် (ဒါရုက်တာ) +66 (0) 8 588 546 41
ေခုင်လေနံလောင်ကကည်လေ်းအဖွေ့ (AOW)
Mail and Website: infoarakanoilwatch@gmail.com / www.Oilwatcharakan.org

