
 
 

Total ၏ မှတခ်ျက်မျ ျားအပ ေါ် Justice For Myanmar မှ တနု  ်ပ န်ချက် 

Total အပနပြင  ်စစ်အ ်ုစုအ ျား ပငွေပ ျားပချပနမှုအပ ေါ် ချက်ချငျ်ားရ ်တန  ်ရန် Justice For Myanmar မှ 

ထ ်မံပတ ငျ်ားဆ သုည်။ 

 

မေလ ၅ ရက် ၂၀၂၁၊ မေနေ်ာ။ မြငသ်စ်စွေ််းအငကု်ေပဏကီကီ်း Total အမနန ဲ့ မေနေ်ာမြည်ေ ာ ေတန်တဆ 

အမေတ်ရမအာငလု်ြ်မနတ ဲ့ လုြ်ရြ်က ု Le Monde သတင််းစာက မရ်းသာ်းမ ာ်မြခ ဲ့တာန ဲ့ ြတ်သက်ပြီ်း 

Total ဘက်ကလည််း လူသ ရ ငက်ကာ်း တုန ဲ့်မြနခ် ဲ့ ြါတယ်။ Total ရ ဲ့တုန ဲ့မ်ြနေ်ှုေ ာ Justice for Myanmar က  ု

ထညဲ့်သွင််းမမြာကကာ်းထာ်းတ ဲ့အတွက် အခုလ ု တန်မြန ်တုန ဲ့မ်ြနရ်မခင််း မ စ်ြါတယ်။  

Justice for Myanmar ရ ဲ့ မတွွေ့ ရ  ချက်မတွက ု “Is Total Profiteering in Myanmar?” ဆ ုတ ဲ့မခါင််းစဉ်န ဲ့ 

အငတ်ာနက်စာေျက်န ာမြေါ် ေတငခ်ငေ် ာ Total က ု အရငမ်ြ်းြ ု ဲ့ခ ဲ့ြါတယ်။ Total အမနန ဲ့ တုန ဲ့မ်ြန ် ု ဲ့ အချ န ်

အလ ုအမလာက် ရမြေယဲ့်လည််း ေတုန ဲ့်မြနဘ် ထာ်းခ ဲ့ြါတယ်။ မလဲ့လာသ ု်းသြ်ချက်က ု ေုတတ ေဓာတ်မငွွေ့ 

သယ်ယူြ ု ဲ့မဆာငမ်ရ်းကုေပဏ ီ(Mottama Gas Transportaton Company – MGTC) ရ ဲ့ ြ ုက်လ ုင််း 

သွယ်တန််းပြီ်း မေန်ောကမနထ ုင််းက ု ဓာတ်မငွွေ့တငြ် ု ဲ့မရာင််းချတ ဲ့ လုြ်ငန််းအမြေါ် အဓ ကလုြ်မဆာငခ် ဲ့မခင််း 

မ စ်ြါတယ်။ 

Distributed Denial of Secrets ကတဆငဲ့ ်အကျ  ်းအမေတ်ေယူမသာ ြွငဲ့လ်င််းမေငသ်ာေှုအစုအ ွ ွေ့ 

ကထုတ်မြန ်ခ ဲ့တ ဲ့ စာရွက်စာတေ််းမြါက်ကကာ်းေှု အမထာက်အထာ်းမတွက ု မလဲ့လာတ ဲ့အခါေ ာ MGTC က 

ရမနတ ဲ့ အမေတ်အစွန််းဟာ ေယ ုကကည်န ငုမ်လာက်မအာင် ေျာ်းလွန််းတာက ု ရ င််းရ င််းလင််းလင််းမတွွေ့ရေ ာ 

မ စ်ြါတယ်။ 

Total န ဲ့ သူ ဲ့စီ်းြွာ်း က်မတွဟာ စစ်တြ်န ဲ့မြါင််းပြီ်း ရတနာစီေ က န််းတစ်ခုလ ု်းက ု မသမသချာချာ မြငဆ်င ်

တည်မဆာက်ထာ်းလ ု ဲ့ ဒလီ ုအမေတ်အစွန််းကကီ်းော်းတာြါ။ အ ဒအီတွက် မေနေ်ာန ငုင် သူ၊ 

န ငုင် သာ်းမတွကမတာဲ့ အန စ်နာခ  မြ်းဆြ်လ ုက်ရတာမြါဲ့။ 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/04/birmanie-comment-total-finance-les-generaux-a-travers-des-comptes-offshore_6078990_3210.html
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques-presse/myanmar-total-publie-lintegralite-reponses-fournies-au-journal
https://www.justiceformyanmar.org/stories/total-profiteering
https://ddosecrets.com/wiki/Distributed_Denial_of_Secrets


 
 

ဘယ်လ ုပတွေပတ ငလ်ု ်သွေ ျားလဲ? 

ဒလီ ုဘာမကကာငဲ့မ် စ်ရသလ ဆ ုရင ်MGTC က ု Total န ဲ့ သူ ဲ့စီ်းြွာ်း က်မတွကြ ုငြ်ါတယ်။ ဓာတ်မငွွေ့တငြ် ု ဲ့ 

မရာင််းချတ ဲ့အမြေါ် သူတ ု ဲ့ယူထာ်းတ ဲ့ အကျ  ်းအမေတ်ရြ ုင်ခွငဲ့ ်အချ  ်းအစာ်းက မေနေ်ာန ငုင် ရတ ဲ့ 

အချ  ်းအစာ်းထက် အေျာ်းကကီ်း ြ ုယူထာ်းလ ု ဲ့မ စ်ြါတယ်။  

Total ကတုန ဲ့်မြနတ် ဲ့ အမနအထာ်းက ုကကညဲ့်ရင ်မအာက်ေ ာမ ာ်မြထာ်းသလ ု နာ်းလည်န ငုြ်ါတယ်-  

၁။ MGTC ရ ဲ့အမေတ်အချ  ်းအစာ်းအရေ််းမေငဲ့တ်ာက ြ ုက်လ ုင််းရ ဲ့ သက်တေ််းကကကာပြီမ စ်တ ဲ့အတွက် 

တည်မဆာက်ေှုစာ်းရ တ် အရင််းနှုတ်  ု ဲ့ေလ ုမတာဲ့ဘူ်း။ ဒါမကကာငဲ့ ်အမေတ်ေျာ်းတာြါ။  

၂။ ရတနာစီေ က န််းတစ်ခုလ ု်း တနည််းအာ်းမ ငဲ့ ်ကေ််းလွန်ထုတ်လုြ်ေှုအြ ုင််းန ဲ့ ြ ုက်လ ုင််းသွယ်တန််း 

မရာင််းချေှုအြ ုင််း (၂) ခုစလ ု်း မခ  ကကညဲ့်ေယ်ဆ ုရင ်ရမနတ ဲ့အမေတ်က သဘာ၀ကျတ ဲ့ သာောန ်

အမနအထာ်းလ ု ဲ့ မမြာလ ု ဲ့ရြါတယ်။  

၃။ စစ်အစ ု်းရပြီ်း မနာငအ်ဆက်ဆက် တက်လာတ ဲ့ အစ ု်းရမတွကလည််း ရတနာကေ််းလွန ်ထုတ်လုြ်ေှု 

အြ ုင််းန ဲ့ ြ ုက်လ ုင််းသွယ်တန််းေှုအြ ုင််း လုြ်ငန််း (၂) ခုကကာ်း ကုန်ကျစာ်းရ တ်န ဲ့ အမေတ်အချ  ်းအစာ်း 

ခွ မခာ်းသတ်ေ တ်တာက ု သမဘာတူလက်ခ ခ ဲ့တယ်လ ု ဲ့ဆ ုြါတယ်။  

Total ဘက်ကမြ်းတ ဲ့ ဆငမ်မခမတွက ု ဒလီ ုတုန ဲ့မ်ြနခ်ျငြ်ါတယ်… 

၁။ ၁၉၉၅ ခုန စ် ဇနန်ဝါရီလေ ာ MGTC န ဲ့ မေနေ်ာဲ့မရန န ငဲ့်သဘာ၀ဓာတ်မငွွေ့လုြ်ငန််း (MOGE) အကကာ်း 

ချ ြ်ဆ ု ထာ်းတ ဲ့စာချ ြ်အရ “တည်မဆာက်ေှု အရင််းအန ီ်းအတွက် တစ်န စ်လျှင ်၁၂.၅ ရာခ ုငန်ှုန််းမြနလ်ည် 

ခုန  ေ်ရေည်” လ ု ဲ့ မရ်းထာ်းတာက ု အငတ်ာနက်ေ ာမတွွေ့ရြါတယ်။ မ ာ်မြချက်အတ ုင််းသာ တွက်ေယ်ဆ ုရင ်

တည်မဆာက်ေှု အရင််းအန ်ီးမြန်နှုတ်တာက (၈) န စ်အကကာေ ာ အရင််းမကျသွာ်းပြီမ စ်ြါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုန စ် 

မလာက်ကတည််းက အရင််းမကျပြီ်းသာ်း ြ ုက်လ ုင််းအတွက် MGTC က မနာက်ထြ်န စ်မြါင််းေျာ်းစွာ 

ဆက်ပြီ်း (အနည််းဆ ု်း ၁၅ န စ်) ေတနတ်ဆ အမေတ်ယူမနတ ဲ့က စစက ု Total ဘက်က တုန ဲ့်မြန ်

မမ ရ င််းသွာ်းတာေျ  ်းက ုေမတွွေ့ရဘူ်း။  



 
 

၂။ ရတနာစီေ က န််း တစ်ခုလ ု်းရ ဲ့အမေတ်ဟာ သူ ဲ့လုြ်ငန််းသမဘာအရ သာောနအ်မမခအမနလ ု ဲ့ 

မမြာသွာ်းမြေယဲ့်လည််း အ ဒါကတကယ် ေ န၊် ေေ နက် ု ဘယ်လ ုေ  ဆန််းစစ်ကကညဲ့်လ ု ဲ့ ေမ စ်န ငုဘ်ူ်း။ 

စီေ က န််းန ဲ့ သက်ဆ ုငတ် ဲ့ ဘဏ္ဍာမရ်းအချက်အလက် အမထာက်အထာ်းမတွက Total န ဲ့ 

သူ ဲ့စီ်းြွာ်း က်မတွကလွ ရင ်အေျာ်းမြည်သူ လက်လ ေ််းေ ီ ရယူကကညဲ့်ရှုခွငဲ့ ်ေရ  လ ု ဲ့မ စ်ြါတယ်။  

Total ဘက်က MGTC န ဲ့ ြတ်သက်တ ဲ့ စာရင််းဇယာ်းမတွက ု မေန်ောမြည်ေ ာလည််း ကကညဲ့်ရှုခွငဲ့ရ်  ြါတယ်လ ု ဲ့ 

မမြာြါတယ်။ မလဲ့လာေ သမလာက်ကမတာဲ့ ေရ  ြါ။ ဒါမကကာငဲ့ ်Total အမနန ဲ့ MGTC န ဲ့ 

ြတ်သက်တ ဲ့အချက်အလက်မတွက ု စ တ်ကက  က်အခွနမ်ရ ာငလ် ု ဲ့ရတ ဲ့ ဘာေျ ဒါလ ုကျွန််းန ငုင် မလ်းေ ာ 

ေဝ က်ထာ်းဘ  က ုယ်မမြာတ ဲ့စကာ်းန ဲ့ အညီ မေနေ်ာမြည်သူ/သာ်းမတွ ကကညဲ့်ရှုန ငုမ်အာင ်ချမြမြ်း  ု ဲ့ 

မတာင််းဆ ုြါတယ်။ Total အမနန ဲ့ မေနေ်ာန ငုင် ေ ာ လက်ရ   လုြ်မဆာငမ်နတ ဲ့က စစရြ်မတွအမြင၊် 

အရငစ်စ်အစ ု်းရလက်ထက်ကတည််းက လုြ်မဆာငခ် ဲ့တ ဲ့ စာချ ြ်စာတေ််းန ဲ့ အမထာက်အထာ်းအာ်းလ ု်းက ု 

အငတ်ာနက်ေ ာတငမ်ြ်းြါ။  

၃။ ၁၉၉၅ ခုန စ် ကမန ၂၀၁၁ ခုန စ်အထ  မေနေ်ာန ငုင် က ု လ ေ်ညာလျှ  ွေ့ ဝ က်ပြီ်း အကျငဲ့ြ်ျက်ချစာ်းတ ဲ့ 

စစ်အာဏာရ င ်အုြ်ချ ြ်ခ ဲ့စဉ် ကာလမတွကတည််းက ရတနာ န ဲ့ အမခာ်းသဘာ၀ဓာတ်မငွွေ့စီေ က န််းမတွဟာ 

သန််းမြါင််းမထာငခ်ျီတ ဲ့ မဒေါ်လာမတွက ု စစ်တြ်လက်ထ က ု မရာက်ရ  မစခ ဲ့ြါတယ်။  

အကျငဲ့ြ်ျက်ချစာ်းတ ဲ့ စစ်အာဏာရ ငန် ဲ့ သမဘာတူလက်ေ တ်မရ်းထ ု်းခ ဲ့တ ဲ့ ရတနာစီေ က န််းရ ဲ့ စာချ ြ်ြါ 

စည််းကေ််းသတ်ေ တ်ချက်မတွဟာ ဘယ်လ ုေ  ေ န်ကနေ်ျှတေှုရ  ေယ်လ ု ဲ့ ေယူဆန ငုြ်ါ။ ဒလီ ုမ စ်န ငုမ်ချ 

အလာ်းအလာ မတွက ု စ ု်းရ ေ်ြူြနတ် ဲ့အတွက် Justice for Myanmar အမနန ဲ့ Total က ု 

တ ုက်တွန််းမတာင််းဆ ု မနတာ မ စ်ြါတယ်။ ဒထီက်ြ ုအမမခခ ကျတ ဲ့အချက်တစ်ခုက ရတနာရ ဲ့ 

ြ ုက်လ ုင််းစီေ က န််းဟာ အမခာ်းသာောန ်စီ်းြွာ်းမရ်း လုြ်ငန််းမတွန ဲ့ လ ု်း၀ေတူြါဘူ်း။ ၁၉၉၀ ခုန စ်ေ  

စတငခ် ဲ့တ ဲ့ ြ ုက်လ ုင််းတည်မဆာက်မရ်းလုြ်ငန််းအတွက် မေနေ်ာစစ်တြ်ဟာ မဒသခ လူထုအမြေါ် 

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်မရ်းချ  ်းမ ာက်ေှုမတွ၊ အဓေမလုြ်အာ်းမြ်းခ ုင််းမစေှုမတွ ကျ ်းလွနခ် ဲ့တာက ု စနစ်တကျ 

ေ တ်တေ််းတငထ်ာ်းတာမတွရ  မနြါတယ်။  



 
 

ြ ုက်လ ုင််းတည်မဆာက်ပြီ်း စတငလ်ည်ြတ်ခ ဲ့တ ဲ့အချ န်ကစပြီ်း ရတနာစီေ က န််းဆီက မဒေါ်လာမတွဟာ 

စစ်တြ်က န ငုင် ရြ်မခာ်းေ ာ လျှ  ွေ့ ဝ က်ထာ်းရ  တ ဲ့ မငစွာရင််းမတွဆီက ုထညဲ့်မြ်းမနခ ဲ့တာမ စ်ပြီ်း 

ဒမီန ဲ့အချ နအ်ထ  အ ဒလီျှ  ွေ့ ဝ က် မငစွာရင််းမတွန ဲ့ ြတ်သက်တာက ု အေျာ်းမြည်သူသ ရ  ခွငဲ့ေ်ရ  မသ်းြါ။ ဒလီ ု 

လျှ  ွေ့ ဝ က်လုြ်မဆာငမ်နတာက အဂတ လ ုက်စာ်းေှုမတွမ စ်  ု ဲ့ ြ ဲ့ြ ု်းမြ်းမနသလ ုမ စ်တ ဲ့အတွက် 

မြ မြငမ်မြာင််းလ မရ်း လုြ်ေယ်မြငတ်ာန ဲ့ စစ်တြ်က အာဏာမြနသ် ေ််းပြီ်း အဆ ု်းသတ်သွာ်းတာမ စ်ြါတယ်။  

အခုလည််းြ  မေန်ောန ငု သူ/သာ်းမတွြ ုငတ် ဲ့ သယ ဇာတကရတ ဲ့ ဘဏ္ဍာမငအွမမောက်အေျာ်းဟာ 

အကျငဲ့ြ်ျက်ရ ုေက ရက်စက်ကကေ််းတေ််းတ ဲ့ စစ်ဗ ုလ်ချ ြ်မတွကမနတဆငဲ့ ်စစ်တြ်ရ ဲ့ ဘဏ္ဍာမရ်းတွင််းနက် 

ကကီ်းထ က ု ဝငသ်ွာ်း ြါမတာဲ့ေယ်။ Total န ဲ့ သူ ဲ့စီ်းြွာ်း က်မတွဟာ ဒါက ုမကာင််းမကာင််းသ ရ ဲ့ သာ်းန ဲ့ 

သူတ ု ဲ့အကျ  ်းစီ်းြွာ်းတစ်ခုတည််းက ု ကကညဲ့်ပြီ်း စစ်တြ်န ဲ့ြူ်းမြါင််းပြီ်း မငမွကက်းမထာက်ြ ဲ့ေှု 

ဆက်မြ်းမနတာမ စ်ြါတယ်။ ဒါမကကာငဲ့ ်Justice for Myanmar အမနန ဲ့…. 

- Total က တရာ်းေဝင ်အာဏာသ ေ််းစစ်တြ်က ု မငမွကက်းမထာက်ြ ဲ့မနတာ အာ်းလ ု်းချက်ချင််းရြ်ြါ။ 

မေနေ်ာမြည် ဒေီ ုကမရစီေရေချင််း ဒဘီဏ္ဍာမငမွတွက ု ကာကွယ်ထာ်းတ ဲ့ မငစွာရင််းေ ာထာ်းြါ။ 

- Total အမနန ဲ့ မေနေ်ာန ငုင် ေ ာ လုြ်ငန််းစတငက်တည််းကမန အခုအချ နထ်  လုြ်မဆာငထ်ာ်းတ ဲ့ 

စာချ ြ်စာတေ််းန ဲ့ မငစွာရင််းမတွအြါအဝင ်လျှ  ွေ့ ဝ က်စီ်းြွာ်းမရ်းအမြ်းအယူက စစအာ်းလ ု်း 

အေျာ်းမြည်သူက ုချမြ  ု ဲ့ မတာင််းဆ ု လ ုက်ြါတယ်။ 

 

အယ်ဒတီ မျ ျားသ ု  မတှခ်ျက ်

Justice For Myanmar ရ ဲ့ ယခငထ်ုတ်မြနခ် ဲ့မသာ Is Total profiteering in Myanmar? ြါ 

သတင််းမဆာင််းြါ်းအာ်း ရယူရန-် https://www.justiceformyanmar.org/stories/total-profiteering 

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/total-profiteering


 
 

“Le Monde သ ု ဲ့ Total ၏  တုန ဲ့်မြနခ်ျက်ေျာ်း” ြါ သတင််းအမြညဲ့်အစ ုအာ်း ရယူရန ်

https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques-presse/myanmar-total-publie-

lintegralite-reponses-fournies-au-journal 

 

Justice For Myanmar သည် မေနေ်ာမြည်သူေျာ်းအတွက် တရာ်းေျှတေှုန ငဲ့တ်ာဝနခ် ေှုရရ  မစမရ်း အတွက် 

စည််းရ ု ်းလှု ွေ့မဆာ်မနသညဲ့် အေည်ေမ ာ်လ ုမသာ တက်ကကလှုြ်ရ ာ်းသူ တစ်စုမ စ်ပြီ်း  က်ဒရယ်ဒေီ ုကမရစီန ငဲ့ ်

မရရ ည်တည်တ ဲ့ခ ုငပ်ေ မသာ ပင ေ််းချေ််းမရ်းက ု မရ ွေ့ ရှုလျက် စစ်တြ် စီ်းြွာ်းမရ်းလုြ်ငန််းေျာ်းအာ်းလ ု်း ရြ်ဆ ုင််းရန ်

မတာင််းဆ ုလျက်ရ   သည်။  

 

ထ ်မံသ ရှ လ  ုါက -  

ရတန ပမ င ် 

အီ်းမေ်းလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

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

တွစ်တာ  - @justicemyanmar 

မ ဲ့ဘုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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