
 
 

မြန်ြာန ိုငင်ြှံ TotalEnergies ရိုတသ် ြ််းထက်ွခွာြှုက ို Justice For Myanmar ကက ြိုဆ ို 

 

၂၀၂၂ ခုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရီလ၊ ၂၁ ရက်၊ မြနြ်ာ - မြန်ြာန ငုင်ြှံ ရုတ်သ ြ််းထွက်ခွာရန ်TotalEnergies ၏ ဆံု်းမြတ် 

ချက်အပ ေါ် Justice For Myanmar က တုန  မ် န်လ ုက် ါသည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ပ  ြောပ ေးဆှိိုခွင ့်ရ ှိသ ူမ တနြောပမြောင့်က “TotalEnergies ရ ဲ့ မြန်ြာန ိုငင်ကံ 

ထွက်ခွာဖ ို ဲ့ ဆံိုုံးမဖတ်ချက်က ို ကျွနြ်တ ို ဲ့ ကက ြိုဆ ိုပါတယ်။ ဒါက တရာုံးြဝငစ်စ်ကကာငစီ်ဆီ ဘဏ္ဍာကင ွ

စီုံးဆငု်ံးြှုကတွ မဖတ်ကတာက်ရာြ ာ အဓ ကကမခလ ြ်ုံးတစ်ရပ် မဖစ်ပါတယ်။ ကနာက်ဆံိုုံးြ ာကတာဲ့ 

TotalEnergies အကနန ဲ့ အကကြ်ုံးဖက်စစ်ကကာငစီ်ဆီက ို ဘဏ္ဍာကငစီွုံးဆငု်ံးြှုကတွ မဖတ်ကတာက်ဖ ို ဲ့ 

မြနြ်ာမပည် သူကတွ၊ မပည်တွငု်ံးန ဲ့ န ိုငင်တံကာအရပ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည်ုံးကတွရ ဲ့ ကတာငု်ံးဆ ိုချက်ကတွက ို 

အကလုံးဂရိုမပြိုလာတာ မဖစ်ပါတယ်” 

 

“အခိုအချ နြ် ာ အစ ိုုံးရကတွအကနန ဲ့ ကျနက်နကသုံးတ ဲ့ ကရနနံ ဲ့သဘာဝဓါတ်ကငွွဲ့စီြံက န်ုံးကတွကကန 

စစ်ကကာငစီ်ဆီ ဘဏ္ဍာကငစီွုံးဆငု်ံးကနတာကတွက ို ပ တ်ပငတ်ာုံးဆီုံးန ိုငဖ် ို ဲ့ ကရနနံ ဲ့သဘာဝဓါတ်ကငွွဲ့ကဏ္ဍအကပေါ် 

ပစ်ြ တ်ထာုံး အကရုံးယူြှုကတွ ဆက်လက်လိုပ်ကဆာငဖ် ို ဲ့ ြိုချလ ိုအပ်ပါတယ်။” 

 

“POSCO International, PTTEP, Petronas, ONGC, GAIL, KOGAS, ENEOS န   Mitsubishi တ ု   

အ ါအဝင ် အ  ဒကီဏ္ဍြှာ လု ်က ုငပ်နကကတ   တမခာ်းပသာကုြပဏပီတွကလည််း စစ်ပကာငစီ်ဆီ ဘဏ္ဍာပင ွ

စီ်းဆင််းြှုရ ်တန  ြ် ု   မြစ်န ငုတ်   နည််းလြ််းြှနသ်ြျှန   ချက်ချင််းလက်ငင််း အပရ်းယူပဆာငရွ်က်ချက်ပတွက  ု

လု ်ပဆာငသ်င  ်ါတယ်” 

 

“TotalEnergies အကနန ဲ့ လက်ရ  အချ နြ် ာ သူတ ို ဲ့ရ ဲ့ ရိုတ်သ ြ်ုံးထွက်ခွာတ ဲ့လိုပ်ငနု်ံးစဉ်ကတွြ ာ မြနြ်ာန ိုငင်ကံ 

မပည်သူကတွအကပေါ် အနှုတ်လကခဏာမဖစ်ကနန ိုငတ် ဲ့ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ကရုံးအကျ ြိုုံးဆက်ကတွက ို ကလျာဲ့ချဖ ို ဲ့ 

တာဝနယူ်တာဝနခ်ံြှုရ  တ ဲ့ နည်ုံးလြ်ုံးန ဲ့ ထွက်ခွာန ိုငဖ် ို ဲ့ ကသကသချာချာ လိုပ်ကဆာငရ်ပါြယ်” 

 

 



 
 

အယ့်ဒတီြောမျြောေးသှိို  မ တ့်ချက့်  

 

TotalEnergies ၏ ပကကညာချက်က ု ယခုပနရာတွင ်ကကည ်ရှု ါ။ 

 https://totalenergies.com/media/news/press-releases/totalenergies-withdraws-myanmar 

 

TotalEnergies ၏ ပခါင််း ုံမြတ်အမြတ်ကကီ်းစာ်းြှုအပ ေါ် Justice For Myanmar စုံစြ််းပထာက်လှြ််း 

သတင််းပရ်းသာ်းြှုက ု ယခုပနရာတွင ်ကကည ်ရှု ါ။ https://www.justiceformyanmar.org/stories/total-

profiteering 

 

ပရနလုံ ်ငန််းက မြနြ်ာစစ်ပကာငစီ်အာ်း ပငပွကက်းပထာက် ံ ပနသည ် ုံစံအပ ေါ် Justice For Myanmar ၏ 

စုံစြ််းပထာက်လှြ််းသတင််းပရ်းသာ်းြှုက ု ယခုပနရာတွင် ကကည ်ရှု ါ။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/how-oil-and-gas-majors-bankroll-the-

myanmar-military-regime 

 

ပရနနံငှ သ်ဘာဝဓါတ်ပငွွေ့ ပငပွ ်းပချြှုြျာ်းအပ ေါ် ြင််းပအာငလ်ှု ငက် ုယ်တ ုင ် စ ု်းရ ြ် ူ နပ်နပကကာင််း မ သ 

သည ် လျှ  ွေ့ ဝှက်ပ ါက်ကကာ်းစာြ ုငြ်ျာ်းအပ ေါ် ကျွန် ်ုတ ု  ၏ အစီရငခ်ံစာက ု ယခုပနရာတွင ်ကကည ်ရှု ါ။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/leaked-documents-show-min-aung-hlaing-

personally-concerned-over-oil-and-gas-payments 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြျာုံးအတွက် တရာုံးြျှတြှုန ငဲ့တ်ာဝနခ်ံြှုရရ  ကစကရုံး အတွက် 

စည်ုံးရံိုုံးလှုံွဲ့ကဆာ်ကနသညဲ့် အြည်ြကဖာ်လ ိုကသာ တက်ကကလှုပ်ရ ာုံးသူ တစ်စိုမဖစ်ပပီုံး ဖက်ဒရယ်ဒြီ ိုကကရစီန ငဲ့ ်

ကရရ ည်တည်တံဲ့ခ ိုငပ်ြ ကသာ ပင ြ်ုံးချြ်ုံးကရုံးက ို ကရ ွဲ့ ရှုလျက် စစ်တပ် စီုံးပွာုံးကရုံးလိုပ်ငနု်ံးြျာုံးအာုံးလံိုုံး 

ရပ်ဆ ိုငု်ံးရန ်ကတာငု်ံးဆ ိုလျက်ရ   သည်။  
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ထပ်ြံသ ရ  လ ိုပါက -  

ရတနာကြာင ် 

အီုံးကြုံးလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်ဆ ိုဒ ် - https://www.justiceformyanmar.org/  

ပံိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ  - @justicemyanmar 

ကဖဲ့ဘိုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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