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မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြ ျားထှိိုျားနနန ာ 

နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်အာျား န ာ်ထိုတ်မြငျ်ား  
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Amnesty International သည် လ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးမ  ေးက ို အ ေးလ ိုေး  ရ  ခ စ ေးန ိုငရ် ေးအတကွ ်

လ သ ေးတ ိုငေ်းတငွရ်  ရသ  လ သ ေးဆန်မှုက ို နှု ေးဆလွှု ှုံ့ရဆ ်ရ ေးက  ရ   ငေ်းလမဲှုမ  ေးအတကွ ်စည်ေးရ ို ေး 

လှု ်ရ  ေးသညူ့ ်လ  ိုဂ္ ိုလ ်၁၀ သန်ေးရက   ် ါဝငရ်သ  လှု ်ရ  ေးမှုတစ်ခို ြစ် ါသည်။ ကျွန်ို ်တ ို ူ့၏ 

ရမ  ်မ န်ေးခ ကမ်   ကမဘ တစ်ဝန်ေးရ   အ ဏ ရ  သ မ  ေးအရန ြငူ့ ်ကတ ကဝတတ်ည်ပ  ေး န ိုငင် တက ဥ ရေက ို 

ရလေးစ ေးလ ိုကန် က  တ ဝန်ခ မှုရ   န်  ြစ် ါသည်။ ကျွန်ို ်တ ို ူ့သည် မည်သညူ့်အစ ိုေး ၊ မည်သညူ့ ်

န ိုငင် ရ ေးအယ အဆ၊ မည်သညူ့် စ ေး ွ ေးရ ေး အက  ိုေးစ ေး ွ ေး သ ို ူ့မဟိုတ ်မည်သညူ့ ်ဘ သ ရ ေး အက  ိုေးစ ေး ွ ေး 

န ငူ့မ်ဆ ို အမ  အခ ိုကငေ်းလတွလ် ်ပ  ေး အြဲွှုံ့ဝငမ်  ေး န ငူ့ ်တစ်ဦေးခ ငေ်းစ ၏ အလှူရင ွထညူ့်ဝငမ်ှုမ  ေး ြငူ့ ်အဓ က 

 န်  ိုရင ွရ   ါသည်။ ရန  တ ိုငေ်းရ   လ သ ေးအ ေးလ ိုေးန ငူ့ ်စည်ေးလ ိုေးည ညတွမ်ှုရ  ပ  ေး စ န ရ ိုငေ်း ငေ်းမှု ြငူ့ ်

ရဆ င ွ်က ်ခငေ်း ြငူ့ ်ကျွန်ို ်တ ို ူ့၏ လ ူ့အြဲွှုံ့အစည်ေးက ို   ိုမ ိုရက ငေ်းမွန်ရအ င ်ရ   ငေ်းလနဲ ိုငမ်ည်ဟို 

ကျွန်ို ်တ ို ူ့အရန ြငူ့ ်ယ ိုကကည် ါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cover: Illustration by Colin Foo 

©  Amnesty International 2022 
Except where otherwise noted, content in this document is licensed under a Creative Commons  
(attribution, non-commercial, no derivatives, international 4.0) licence. 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode  
For more information please visit the permissions page on our website: www.amnesty.org 
Where material is attributed to a copyright owner other than Amnesty International this  
material is not subject to the Creative Commons licence. 
First published in 2022 
by Amnesty International Ltd 
Peter Benenson House, 1 Easton Street 
London WC1X 0DW, UK 
 
 
 
 
 

Index: ASA 16/6147/2022  
Original language: English 

 

amnesty.org 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
http://www.amnesty.org/


3 

 

အစ  ငခ် စ  အက ဉေးခ ို ်  

၂၀၂၂ ြိုန စ် ဇနန်ဝါရ လ ၁၇ ရက်နန ံ့ နနံက် ၁ နာရ ြန ံ့တွ်င ်မြနြ်ာနှိိုငင် ံအနရ ှေ့ ပှိိုငျ်ား ကယာျားမပည်နယ်ရ ှိ 

ရ ီးြ ျားဘူစြနျ်ားအာျား မြနြ်ာစစတ်ပ်ြ  တှိိုက်နလယာဉ်ြ ာျားက ဗံိုျားနစ်ှလံိုျား ကကြဲြ ြြဲံ့ ည်။ အဆှိိုပါ စြနျ်ားြ ာ 

လက်ရ ှိမ စ်ပွာျားနနန ာ လက်နက်ကှိိုငပ်ဋှိပကခြ  လတွ်နမြာက်ရန ်ကကှိ ျားပြ်ျားနန ူြ ာျားကှိို လက်ြံထာျားရာ 

နနရာမ စ်ပါ ည်။ နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုန ကာငံ့ ်စြနျ်ား၏ ြ ျား ှိိုနြ ာငန်နရာ ပ ကစ် ီးြြဲံ့ပပ ျား 

မိသာီးစုမ ာီးအပ်ိစကရ်ာ နေရာအဖြစ်သ ီုးသည့််အန ာငတ်စ်ခု၏ သပ်ွမိုီးမ ာီးနပေါက်ပပြဲကေုက်ာ 

ထကွ်နဖပီးလာသူမ ာီး ခိုလ  ရာနေရာအဖြစ ် က်လက်အသ ုီးမဖပြုနိငုန်တာ့်ဘြဲ ဖြစ်သွာီးခြဲ့်သည်။ 

တှိိုက်ြှိိုက်ြှုအတွငီ်း အ က် ၅၀ နက ာအ်ရွယ် အြ ှိ ျား ာျားတစ်ဦျားန ငံ့ ်အ က် ၁၅ န စ်န ငံ့ ်၁၂ န စ် ဝနျ်ားက ငရ် ှိ 

ြာရ ယာန ငံ့ ်ကာရှိိုလှိိုငျ်ားတှိို ံ့ ည အစ်ြန စ်ဦျားလည်ျား န ဆံိုျားြြဲံ့ ည်။ ၎ငျ်ားတှိို ံ့၏ ြင ်နကာ်နရီးက 

နနာက်တစ်နန ံ့နနံက်တွင ်စြနျ်ား ှိို ံ့ နရာက်ရ ှိလာြြဲံ့ ည်။ “ကျွနန်တာံ့်  ြ ျားနလျားနတွရြဲ ံ့ အနလာငျ်ားနတွကှိို 

အဝတ်နတွနြဲ ံ့  ံိုျားထာျားတာနတွှေ့ရတယ်။ အနလာငျ်ားနတွကှိို ထှိိုငပ်ြဲ ကညံ့်နနြ ငတ်ယ်” ဟို အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့  ှိို ံ့ နမပာ ကာျားြြဲံ့ ည်။ ထှိိုတှိိုက်ြှိိုက်ြှုမပ လိုပ်ြ ှိနတွ်င ်စြနျ်ားအန ျားတစ်ဝှိိုက်၌ 

တှိိုက်ြှိိုက်နရျား ြာျားြ ာျား  ှိို ံ့ြဟိုတ် အမြာျားစစ်ဘက်ဆှိိုငရ်ာ ပစ်မှတ်မ ာီး ရ ှိြနနမြငျ်ားန ကာငံ့ ်

ဤနလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှု ည် အရပ် ာျားြ ာျားန ငံ့ ်အရပ်ဘက်အန ာက်အအ ုြ ာျားအာျား 

တှိိုက်ရှိိုက်တှိိုက်ြှိိုက်ြှု မ စ်ပံိုနပါပပ ျား စစ်ရာဇဝတြ်ှုတစ်ြိုလည်ျား နမြာက်ပါ ည်။ 

ရ ီးြ ျားဘူကှိို တှိိုက်ြှိိုက်မြငျ်ား ည် မြနြ်ာစစ်တပ်က ဖပြုလုပ်နေနသာ ဥပနေြြဲံ့ နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုမ ာီး၏ 

ပ ုစ  တစ်စှိတ်တစ်ပှိိုငျ်ားမ စ် ည်။ အဆှိိုပါနလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားန ကာငံ့ ်အရပ် ာျားအြ ှိ ျား ြ ျားြ ာျား၊ 

အြ ှိ ျား ာျားြ ာျားန ငံ့ ်ကနလျားငယ်ြ ာျား န ဆံိုျားကာ ထှိြှိိုက်ေဏရ်ာရရ ှိြှုြ ာျားန ငံ့ ်မြနြ်ာနှိိုငင်တံစ်ဝေီ်းရ ှိ 

ပဋှိပကခေဏြ်ံနေ ြ ာျားတွင ်လူြှုအ ှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားတစ်ြိုလံိုျား နေရပ်စွေ် ့်ခွာထက်ွနဖပီးရမ မ ာီးမ စ်ြြဲံ့ ည်။ 

ယငီ်းတိုက်နလယာဉ်မ ာီးက ပစ်မှတ်ကိုတိတိက က မမှေန်သာဒ ီုးက ည်မ ာီး၊ နသခ ာခ ိေရွ်ယ်ကကြဲခ ဖခငီ်း 

မဟုတ်သည့််ဗ ုီးမ ာီးနငှ့်် နိငုင် တကာတွငတ်ာီးဖမစ်ထာီးနသာ ပစ်မှတ်မခွြဲဖခာီးဘြဲထမိှေန်ိငုသ်ည့်် ဗ ုီးတွြဲမ ာီးကိ ု

ကကြဲခ ဖခငီ်းမ ာီး ဖပြုလုပ်ခြဲ့်ဖခငီ်းကုိ အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့က ြ တ်တြ်ျားတငထ်ာျား ည်။ 

ယငျ်ား တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားန ကာငံ့ ်နနအှိြ်ြ ာျား၊ ဘာ ာနရျား အနဆာက်အအံိုြ ာျား၊ စာ ငန်က ာငျ်ားြ ာျားန ငံ့ ်

နဆျားဘက်ဆှိိုငရ်ာ အနဆာက်အအံိုြ ာျား အပါအဝင ်အမြာျားအရပ်ဘက် အနမြြံအနဆာက်အအံိုြ ာျား 

ပ က်စ ျားြြဲံ့ပပ ျား ထတ်ိလေ် ့်န ကာက်ရွ ွံ့ြှုြ ာျား က ယ်က ယ်မပန ံ့မ်ပန ံ့ ်မ စ်ပွာျားနစြြဲံ့ ည်။ ြ ကာန ျားခငက်လည်ီး 

၂၀၂၂ ြိုန စ် စက်တငဘ်ာလ ၁၆ ရက်နန ံ့တွင ်စစ်ကှိိုငျ်ားတှိိုငျ်ားနေ ကက ျားအလယ်ပှိိုငျ်ား လက်ယက်ကိုနျ်ားနက ျားရွာရ ှိ 

စာ ငန်က ာငျ်ားအမ စ် အ ံိုျားမပ  ညံ့် အနဆာက်အအံိုြ ာျားန ငံ့ ်ဘိုနျ်ားနတာ်ကက ျားနက ာငျ်ားကို စစ်တပ်ြ  

တှိိုက်ြှိိုက်နရျား ရဟတ်ယာဉ်ြ ာျားမ ငံ့ ်ပစ်ြတ်ြြဲံ့ ည်။ အဆှိိုပါ တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားန ကာငံ့ ်အရပ် ာျား ၁၁ 

ဦျားထက်ြနည်ျား န ဆံိုျားြြဲံ့ပပ ျား န ဆံိုျား အူြ ာျားစိုြ ာ ကနလျားငယ်ြ ာျားမ စ်န ကာငျ်ား United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) န ငံ့ ်ြ ေ ယာြ ာျား၏ န ာ်မပြ က်အရ  ှိရ ည်။ 
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မြနြ်ာစစ်တပ် ည် အဆှိိုပါတှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားတငွ ်အ ံိုျားမပ  ညံ့် နလယာဉ်ြ ာျားအတကွ ်နလယာဉ်ဆ အာျား 

ြ  ြှိိုအာျားထာျားနနရပပ ျား ယငျ်ားနလာငစ်ာဆ ြ ာျားြ ာ မပည်ပန ငံ့ ်မပည်တွငျ်ားကိုြပဏ ြ ာျားြ  တင ်ွငျ်ား၊ ကှိိုငတွ်ယ်၊ 

 ှိိုနလ ာငမ် န ံ့မ်  ျားနပျားနန ညံ့် နလာငစ်ာဆ အြ ှိ ျားအစာျားမ စ် ည်။ အမပည်မပညဆ်ှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့က Justice For Myanmar န ငံ့ ်အတူ မြနြ်ာနှိိုငင်တွံင ်အလ ှိ ှေ့ ဝ က်ဆံိုျားန ငံ့ ်

ဗ  ဟာက န ာ စ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားနဆာငရွ်ကြ်ှုြ ာျားထြဲြ  တစ်ြိုမ စ် ညံ့် “စစတ်ပ်အာျား နလယာဥ်ဆ  

နထာက်ပံံ့နပျားမြငျ်ား”၏ အန ျားစှိတ်ြ တ်တြ်ျားကှိို ၂၀၂၁ ြိုန စ် န န ာ်ဝါရ လ စစ်အာဏာ ှိြ်ျားပပ ျားနနာက်ပှိိုငျ်ား 

ပထြဆံိုျားအကကှိြ်အမ စ် တငမ်ပထာျားပါ ည်။ 

၂၀၁၅ြိုန စ်ြ စပပ ျား နလယာဥ်ဆ  နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်တွင ်အဓှိကပါဝင ်ညံ့် 

နှိိုငင်မံြာျားစ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာ ဆွစ်ဇာလနန်ှိိုငင်၊ံ ဂ  န ဗာ န ငံ့ ်စငက်ာပူတငွ ်အဓိကအနမြစှိိုက် 

ြွြဲွံ့စည်ျားတည်နထာငထ်ာျားန ာ ကြဘာလံိုျားဆှိိုငရ်ာ စွြျ်ားအငက်ိုြပဏ  Puma Energy မ စ်ပပ ျား၊ 

ကိုနစ်ည်ကိုြပဏ ကက ျား Trafigura ြ  အြ ာျားအာျားမ ငံ့ပ်ှိိုငဆ်ှိိုငထ်ာျား ည်။  

Puma Energy ၏ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံ  ဆက်စပ်လိုပ်ငနျ်ားန စ်ြိုမ စ် ညံ့် ၎ငျ်ားတှိို ံ့ပှိိုင ်Puma Energy Asia Sun 

(PEAS) န ငံ့ ်၎ငျ်ားတှိို ံ့န ငံ့ ်က်စပ်လိုပ်ကှိိုင ်ူ National Energy Puma Aviation Services (NEPAS) တှိို ံ့ ည် 

မြနြ်ာစစ်တပ်အတွက် နလယာဥ်ဆ  နထာက်ပံံ့နပျားရာတွင ်ပါဝငြ်ြဲံ့ ည့်် အခေီ်းကဏ္ဍကှိို ဤအစ ရငြ်ံစာတွင ်

န ာ်မပထာျားပါ ည်။ PEAS ကိုြပဏ  ည် ၎ငျ်ား၏ ရနက်ိုန ်  လဝါဆှိပ်ကြ်ျား  ှိို ံ့ နရာက်လာ ညံ့် 

နလယာဥ်ဆ ြ ာျားကှိို ကှိိုငတ်ယွ်  ှိိုနလ ာငမ်ြငျ်ားအတွက် တာဝနယ်ူထာျားပပ ျား NEPAS က နလယာဉ်ဆ  

ဝယ်ယူမြငျ်ား၊ နရာငျ်ားြ မြငျ်ား၊ မ န ံ့မ်  ျားမြငျ်ားအမပင ်မြနြ်ာနှိိုငင် ံနလဆှိပ် ၁၁ ြိုတွင ်ဆ မ ညံ့်မြငျ်ား ဝနန်ဆာငြ်ှုြ ာျား 

နပျားပါ ည်။ Puma Energy ၏ အက ှိ ျားတူ ကစ်ပ်မ စန် ာ NEPAS ၏ ပူျားနပါငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားြ ာ နှိိုငင်ပံှိိုင ်

မြနြ်ာံ့နရနဓံာတိုလိုပ်ငနျ်ားမ စပ်ပ ျား၊ ထှိိုလိုပ်ငနျ်ားကှိို န န ာ၀်ါရ  ၂၀၂၁ တည်ျားက စစတ်ပ်ြ  ထှိနျ်ားြ  ပ်ထာျား ည်။ 

အမြာျား  က်စပ်လိုပ်ငနျ်ားြ ာ Asia Sun Group လိုပ်ငနျ်ားမ စ ်ည်။ Puma Energy  ည် မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ ၎ငျ်ား၏ 

ပှိိုငဆ်ှိိုငြ်ှုြ ာျားကှိို နရာငျ်ားြ ပပ ျား နှိိုငင်တံွငျ်ားြ  ထကွ်ြွာြည်မ စ်န ကာငျ်ား ၂၀၂၂ ြိုန စ် နအာက်တှိိုဘာလ ၅ 

ရက်နန ံ့တွင ်န ကညာြြဲံ့ ည်။  ှိို ံ့န ာ် ဤအစ ရငြံ်စာထိုတ်မပနြ် ှိနအ်ထှိ Puma Energy  ည် ၎ငျ်ား၏ 

ထကွ်ြွာြညံ့်ရက်ကှိို ြန ာ်မပထာျားဘြဲ PEAS ကှိို ဆက်လက်ပှိိုငဆ်ှိိုငထ်ာျားပပ ျား NEPAS တွငလ်ည်ျား 

အစိုရ ယယ်ာအနည်ျားစိုရ ှိ ည်။ 

ကြဘာတစ်ဝေီ်းန ငံ့န်ေ ဆှိိုငရ်ာ နရနနံ ငံ့ ်ဘာဝဓာတ်နငွှေ့ကိုြပဏ ြ ာျားမ စ် ညံ့် Chevron၊ Exxon Mobil၊  

Rosneft၊ Petro China န ငံ့ ်Thai Oil တှိို ံ့အမပင ်နရန ကာငျ်ားအာြြံကိုြပဏ ြ ာျား၊ နရယာဉ်ပှိိုငရ် ငြ် ာျား၊ 

နရန ကာငျ်ားတငပ်ှိို ံ့ြှုကှိိုယ်စာျားလ ယ်ကိုြပဏ ြ ာျားန ငံ့ ်ဆ တငက်ာျားြ ာျားမ ငံ့ ်မ န ံ့မ်  ျားနရာငျ်ားြ  ူြ ာျား ည်လည်ီး 

နလာငစ်ာဆ  နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်၏ တစှိတ်တစ်ပှိိုငျ်ားမ စ်နနပပ ီး ၎ငျ်ားတှိို ံ့အာျားလံိုျား 

စစ်ရာဇဝတ်ြှုနမြာက်န ာ နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝနရ် ှိ ညံ့် မြနြ်ာစစ်တပ်န ငံ့ ်

ပတ် က်ဆက်နယွ်ြှုကှိိုမ စန်စ ည်။ အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  နပျားပှိို ံ့န ာစာအာျား 

ဖပေ ်ကာီးသည့်် ကိုြပဏ ြ ာျားက မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ ၎ငျ်ားတှိို ံ့၏၀ယ်ယူ ူြ ာျားအာျား အရပ်ဘက ်ံိုျားအတကွ် ာ  

နလယာဥ်ဆ  နရာငျ်ားြ ြြဲံ့န ကာငျ်ား  ှိို ံ့ြဟိုတ် တငပ်ှိို ံ့ြှုတွငပ်ါဝငြ်ြဲံ့န ကာငျ်ား တံို ံ့မပနြ်ြဲံ့ ည်။  
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Puma Energy က “၂၀၂၁ ြိုန စ် န န ာ်ဝါရ လ ၁ ရက်နန ံ့ စစ်အာဏာ ှိြ်ျားပပ ျားကတည်ျားက မြနြ်ာံ့နလတပ် 

(MAF)  ှိို ံ့ ြည် ညံ့် နလာငစ်ာဆ   ှိို ံ့ြဟိုတ် ထိုတ်ကိုနက်ှိိုြ  နရာငျ်ားြ မြငျ်ား  ှိို ံ့ြဟိုတ် မ န ံ့မ်  ျားမြငျ်ား 

ြရ ှိန ကာငျ်ား” န ေါ် မပြြဲံ့ ည်။  ှိို ံ့န ာ်လည်ျား Puma Energy ြ  အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ထ ံနရျား ာျားန ာ စာတွင ်"အရပ်ဘကသ် ု ို့ သ ီးခခောီးခ ွဲခခောီးရရောငီ်းချရန် 

ချမှတထ်ောီးရသောထ န်ီးချျုပ်မှုအစ အမံမျောီးက  ုခမန်မောရေတပ် MAF က 

ချ ျုီးရြောကသ် ောီးန ငုခ်ွဲို့သညို့်ခြစ်ရပ်မျောီး" ရ ှိြြဲံ့န ကာငျ်ား  တငျ်ားြ ာျားရရ ှိြြဲံ့ ညံ့အ်တွက် မြနြ်ာနှိိုငင်ြံ  

ထက်ွြွာ ွာျားြည်မ စ်န ကာငျ်ား ရ ငျ်ားမပြြဲံ့ ည်။ 

မြနြ်ာနှိိုငင်အံတွက် နလယာဥ်ဆ  နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်ကှိို န ာ်ထိုတ်မပ ရာတွင ်ဤအစ ရငြံ်စာ ည် 

က ယ်မပန ံ့န် ာ အြ က်အလက်ရငျ်ားမြစြ် ာျားနပေါ်တွင ်အနမြြံထာျားပါ ည်။ အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့၏ န စ်ြ ာျားစွာအတွငျ်ား မြနြ်ာနှိိုငင်တွံင ်လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားန ငံ့ ်

နှိိုငင်တံကာဥပနေြ ှိ ျားန ာက်ြှုြ ာျားန ငံ့ ် ကဆ်ှိိုငန် ာ က ယ်မပန ံ့ ်ညံ့် ြ တ်တြျ်ားြ တရ်ာြ ာျားြ  

အခ က်အလက်မ ာီးကိ ုမူတည်ပပ ျား နှိိုငင်တံွငျ်ားရ ှိ စ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားန ငံ့ ်

လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားြ ှိ ျားန ာက်ြှုြ ာျား ကာျား ဆက်န ွှယ်ြှုဆှိိုငရ်ာ ယြငစံ်ိုစြ်ျားစစ်နဆျားြှုြ ာျားကှိိုလည်ျား 

အနဖခဖပြုထာျား ည်။ ဤအစ ရငြံ်စာ ည် မြနြ်ာစစ်တပ်၏ စ ျားပွာျားနရျားန ငံ့ ်စ ျားပွာျားနရျား အက ှိ ျားစ ျားပွာျားြ ာျားကှိို 

ခ ိတ် က်နြာ်ဖပထာီးနသာ Justice For Myanmar အ ွြဲှေ့ လိုပ်နဆာငြ်ြဲံ့ ညံ့် က ယ်မပန ံ့န် ာ 

နလ့်လာတငဖ်ပခ က်မ ာီး အနပေါ်တွငလ်ည်ျား အနမြြံပါ ည်။ 

နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားကှိို ြ တ်တြ်ျားတငရ်နအ်တွက ်အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ည် ၂၀၂၁ န ငံ့ ်၂၀၂၂ ြိုန စ်တငွ ်မြနြ်ာနှိိုငင်တံစဝ်ေီ်း သုနတသေဖပြု 

နလ့်လာခ က်မ ာီးကိ ုနဖမဖပငအ်ပါအ၀င ်အန ီးမပှေါ ဖပြုလုပ်ခြဲ့်သည်။ ပဋှိပကခေဏြ်ံ လူနပါငျ်ား ၁၂၀ 

နက ာ်အမပင ်နဆျားဘက်ဆှိိုငရ်ာ ပညာရ ငြ် ာျားန ငံ့ ်အမြာျား ူြ ာျား၏ ကှိိုယ်နတွှေ့အမ စ်အပ က်ြ ာျားကှိို 

နြျားမြေီ်းမ မ ာီး မပ လိုပ်ြြဲံ့ ည်။ အမြာျား က်သွယန်ြျားမြနျ်ားြှုြ ာျားတွင ်မြနြ်ာံ့နလတပ် တပ် ွြဲှေ့ဝငန်ဟာငျ်ားြ ာျား၊ 

Puma Energy န ငံ့ ်န ျားစပ်န ာ  တငျ်ားရငျ်ားမြစ်ြ ာျား၊ လိုပ်ငနျ်ားဆှိိုငရ်ာကျွြ်ျားက င ်ြူ ာျားန ငံ့ ်

မြနြ်ာစစ်တပ်အတွက် နလယာဥ်ဆ  နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်တွင ်ပါဝငြ်ြဲံ့ ညံ့်  ူြ ာျား ပါဝငပ်ါ ည်။ 

အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ည် ကိုြပဏ ြ ာျားြ  လူ ှိရ င ်ကာျား ထိုတ်မပနထ်ာျားန ာ 

လုပ်ငေီ်း ိငုရ်ာစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား အပါအဝင ်အမြာျားန ာ အရငျ်ားအမြစ်ြ ာျားစွာကှိို ရယူပပ ီး ြွြဲမြြ်ျားစှိတ်မ ာ 

နလ့်လာြြဲံ့ ည်။ ယငီ်းတုိ ့်အထြဲတွင ် နဘဘာနမြရာြံမြငျ်ား  ှိို ံ့ြဟိုတ် AIS အလှိိုအနလ ာက် နေတာ 

ြွြဲမြာျား တြ် တ်မြငျ်ားစနစ်၊ နပါက် ကာျားထကွလ်ာန ာ ကမုပဏ စာရွက်စာတြျ်ားြ ာျား၊ 

ဝနက်က ျားဌာေမ ာီးြ နပါက ်ကာျားန ာ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား၊ ပဂှိ ဟ်တိုဓာတ်ပံိုန ငံ့ ်ပထဝ နေရာနဒသဆှိိုငရ်ာ 

အြ က်အလက်ြ ာျား၊ လွတ်လပ်စွာရယူနိငုန်သာ ဓာတ်ပံိုြ ာျားန ငံ့ ်ဗ ေ ယှိိုြ ာျား၊ န ငံ့ ်နလယာဉ်ပ  သေီ်းမ ကိ ု

နလ့်လာနစာင့်် ကည့််သမူ ာီး၏ နတွွံ့ ရှိခ က်မှတ်တမီ်းမ ာီး ပေါ ငသ်ည်။ ဤအစ ရငြ်စံာတွင ်

အြည်န ာမ်ပထာျား ညံ့် ကိုြပဏ တှိိုငျ်ားကှိိုလည်ျား အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  
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ဆက် ွယ်ြြဲံ့ ည်။ ၎ငျ်ားတှိို ံ့၏ တံို ံ့မပနြ်ှုြ ာျားကှိို နနာက်ဆက်တွြဲ ၅ တွင ်ထညံ့် ငွျ်ားပပ ျား 

အစ ရငခ် စာထြဲတွငလ်ည်ီး ထငဟ်ပ်နြာ်ဖပထာီးပေါသည်။ 

 တသ်က ်ါဝငရ်သ ကိုမပဏ မ  ေးန င်ူ့ န ိုငင် မ  ေး ဥ ရေမ ရဘ ငန် င်ူ့ စ နှုန်ေးမ  ေး 

ကိုြပဏ ြ ာျား ည် ြည် ညံ့်နေရာတွင ်လိုပ်ငနျ်ားလိုပ်နဆာငန်န ည်ဖြစ်နစ လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားအာျားလံိုျားကှိို 

နလျားစာျားလှိိုက်နာရန ်တာဝနရ် ှိပါ ည်။ ဤတာဝနဝ်တတ ရာျား ည် ကိုြပဏ ြ ာျားအနနမ ငံ့ ်၎ငျ်ားတှိို ံ့၏ 

ကှိိုယ်ပှိိုငလ်ိုပ်ငနျ်ားနဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားြ တစ်ဆငံ့ ်လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားြ ှိ ျားန ာက်ြှုြ ာျားကှိို နရ ာငရ် ာျားရနန် ငံ့ ်

အြ နတ်ကယ်နပေါ်နပါက်လာ ညံ့်  က်နရာက်ြှုြ ာျားကှိို မပနလ်ည်ကိုစာျားမြငျ်ားအပါအဝင ်၎ငျ်ားတှိို ံ့ 

ပါဝငပ်တ် က်ြှုရ ှိနနန ာ ဆှိိုျားရွာျားန ာ က်နရာက်ြှုြ ာျားကှိို ကှိိုငတ်ွယ်နမ ရ ငျ်ားရန ်လှိိုအပ်ပါ ည်။  

လုပ်ငေီ်းကုမပဏ တစ်ခုအနေနငှ့်် အက ိြုီးသက်နရာက်မ တစခ်ုကုိ “ဖြစ်နစရာတွငပ်ေါ ငန်ိငုဖ်ခငီ်း” မှာ 

“၄ငီ်းကိယု်တုိင၏်လုပ်ငေီ်းမ ာီး၊ သို ့်မဟုတ် အဖခာီးလုပ်ငေီ်းမ ာီးနငှ့်် ပူီးတွြဲန ာငရွ်က်မ မ ာီးက 

အက ိြုီးသက်နရာက်မ  တစ်ခုခုဖြစ်နစဖခငီ်း၊ သို ့်မဟုတ် ကမုပဏ တစ်ခု၏ လုပ်ငေီ်းမ ာီးက 

အဖခာီးလပ်ုငေီ်းမ ာီးအာီး  ိုီးက ိြုီးသက်နရာက်နစနသာ လုပ်ရပ်မ ာီးကို လုပ်နစဖခငီ်း၊ ပ ့်ပုိီးကူည ဖခငီ်း၊ 

မက်လ ုီးနပီးလုပ်န ာငန်စဖခငီ်း” မ ာီးပေါ ငသ်ည်။ စ ျားပွာျားနရျားန ငံ့လူ် ံ့အြွငံ့အ်နရျားဆှိိုငရ်ာ 

ကိုလ ြဂဂလြ်ျားညွှနြ် က်ြူြ ာျား(ကိုလ ြဂဂ လြ်ျားညွှနြူ်ြ ာျား) အရ စ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား ည် ၎ငျ်ားတှိို ံ့၏ 

လိုပ်ငနျ်ားနဆာငရွ်က်ြှု  ှိို ံ့ြဟိုတ် ဝနန်ဆာငြ်ှုြ ာျားန ငံ့ ်တှိိုကရ်ှိိုက်ဆက်စပ်နန ညံ့် 

ဆှိိုျားရွာျားန ာလူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားဆှိိုငရ်ာ  က်နရာက်ြှုြ ာျားကှိို (ထှိို က်နရာက်ြှုြ ာျားကှိို 

၎ငျ်ားတှိို ံ့ကှိိုယ်တှိိုငြ်မ စ်ပွာျားနစြြဲံ့လ ငပ်င)် တာျားဆ ျားရန ် ှိို ံ့ြဟိုတ် နလ ာံ့ပါျားနစရန ်ကကှိ ျားပြ်ျားရနလ်ည်ျား 

လှိိုအပ်ပါ ည်။ 

၎ငျ်ား၏ စ ီးပွာီးနရီးလုပ်ငေီ်း ိငုရ်ာတာဝနက်ှိို နက ပွနန်စရန၊် ကိုြပဏ တစ်ြို ည် လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျား ိငုရ်ာ 

သင့််နလ ာ်နသာ အစ အစဥ်ခ မှတ်လုပ်န ာငမ် မ ာီးဖပြုလုပ်၍  ဆှိိုျားရွာျားန ာ လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားဆှိိုငရ်ာ 

 က်နရာက်ြှုြ ာျားကှိို ြည်ကြဲံ့ ှိို ံ့ ကှိိုငတွ်ယ်နမ ရ ငျ်ားြည်ကှိို ကကိြုတငလ်ုပ်န ာငမ် မ ာီး 

 တှိထာျားစဥ် က်မဖပတ်ဖပြုလုပ်ပပ ီး သရိှိ၊ တာီး  ီး၊ နလ ာ့်ပေါီးပပ ီး တာ ေခ် မ မ ာီးဖပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ 

သင့််နလ ာ်နသာ  တှိမ ငံ့န်စာင့်် ကည့််နလ့်လာ ညံ့ ်အစ အစဉ်ခ မှတ်လုပ်န ာငမ် သည် 

အခ ိြုီးည စွာလုပ်န ာငရ်ေဟ်နူသာ သနဘာတရာီးအနပေါ် အနဖခခ သည်။ အနတရာယ်ရှိနိငုမ် ကို 

ပုိကက ီးမာီးနလနလ အစ အစဉ်ခ မှတ်လုပ်န ာငမ်  အ င့််မ ာီးအာီး ယငီ်းအနတရာယ်နငှ့်် လိကု်နလ ာည နထစွွာ 

ဖပြုဖပငန်ဖပာငီ်းလြဲလုပ်န ာငရ်ေ ်လိအုပ်နလနလ ဖြစ်ရမည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်ကံြဲံ့ ှိို ံ့ ပဋှိပကခရ ှိနနန ာ  

အနမြအနနြ ာျားတွင ်လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျား ြ ှိ ျားန ာက်ြံရြှု အနတရာယ် ည် မြငံ့ြ်ာျားလာနန မ ငံ့ ်

စ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား၏  တှိမ ငံ့န်လ့်လာနစာင့်် ကည့််စ မ န ာငရွ်ကမ် မ ာီးကိလုည်ီး နလ ာ်ည စွာ 

တှိိုျားမြြှငံ့ ်ငံ့ ်ည်။ 

လိုပ်ငနျ်ားတစ်ြို ည် လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားအတွက် ပံံ့ပှိိုျားကူည ြှုကှိို ရပ်ဆှိိုငျ်ားရြည်မ စ်သည့််အခေါ၊  ှိို ံ့ြဟိုတ် 

လိုပ်ငနျ်ားတစ်ြို ည် လိုပ်ငနျ်ားြှိတ် က်အမ စ်ြ  နှုတ်ထကွရ်ြညံ့်ကှိစစြ ာျားတငွ၊် နိုတ်ထကွ်မြငျ်ားကှိို 

“တာဝနရ် ှိစွာ” လိုပ်နဆာငရ်ြည်မ စ် ည်။ ကိုလ ြဂဂ လြ်ျားညွှနြ်ူြ ာျားအရ “တာဝနယ်ူြှုရှိစွာ” 
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နိုတ်ထကွ်နရျားတငွ ်ကိုြပဏ ြ ာျား ည် ၎ငျ်ား၏ ြွြဲထကွ်မြငျ်ားမှ ဖြစ်နပေါ်လာမည့်် အလာျားအလာန ငံ့ ်အြ နတ်ကယ် 

ဆှိိုျားရွာျားန ာ  က်နရာက်ြှုြ ာျားကှိို န ာ်ထိုတ်ရန၊် နလ ာံ့ပါျားနစရနန် ငံ့ ်ကာကွယ်ရန ်လှိိုအပ်ပါ ည်။ 

ထှိို ံ့အမပင ်နှိိုငင်တံကာလူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားဥပနေနအာက်တွင ်နှိိုငင်တံှိိုငျ်ား ည် ကိုြပဏ ြ ာျားအပါအဝင ်

အာျားလံိုျားန ာ က်ဆှိိုင ်ြူ ာျား၏ လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားြ ှိ ျားန ာက်ြှုြ ာျားကှိို ကာကွယ်ရန ်တာဝနရ် ှိပါ ည်။ 

နှိိုငင်ြံ ာျားအနနမ ငံ့ ်ပုဂ္ဂလိက ပေါ ငပ်တ်သက်သူမ ာီး၏ လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားြ ှိ ျားန ာက်ြှုြ ာျားကှိို တာျားဆ ျားရန ်

 ငံ့န်လ ာ်န ာအစ အြံြ ာျားကှိို နဆာငရွ်က်ရနလ်ိုအပ်ပပ ီး၊ ခ ိြုီးနြာက်မ မ ာီး ဖြစ်နပေါ်ပေါက 

အခ က်အလက်ြ ာျားကှိို စံိုစြ်ျားစစ်နဆျားမြငျ်ား၊ က  ျားလွန ်ူြ ာျားအာျား တာဝနြံ်နစမြငျ်ားန ငံ့ ်မ စ်နပေါ်လာ ညံ့် 

ထှိြှိိုက်နစ်နာြှုအတွက် ထှိနရာက်န ာ ကိုစာျားြှုြ ာျား န ြ ာစွာရ ှိနစမြငျ်ားတုိ ့် န ာငရွ်က်ရေ ်လိအုပ်ပေါသည်။ 

ရေရ ကောငီ်းမှ ဥ ရေမဲူ့ တ ကုခ် ုကမ်ှုမျောီး 

၂၀၂၁ ြိုန စ် န န ာ်ဝါရ လ ၁ ရက်နန ံ့တွင ်ဗှိိုလ်ြ  ပ်ြ ျားကက ျား ြငျ်ားနအာငလ်ှုှိင ်ဦျားနဆာငန် ာ မြနြ်ာစစ်တပ်က 

အာဏာ ှိြ်ျားြြဲံ့ ည်။ ယငျ်ားနနာက်ပှိိုငျ်ားတွင ် က်တုိက်ဖြစ်နပေါ်လာနသာ ဆနဒမပ ူြ ာျားကှိို ရက်ရက်စက်စက် 

ပ ှိ ြွငျ်ားြှုြ ာျား မ စ်ပွာျားအပပ ျားတွင ်မြနြ်ာစစ်တပ်န ငံ့ ်လက်နက်ကှိိုငအ် ွြဲှေ့ြ ာျား ကာျား တှိိုက်ပွြဲြ ာျား ကက ီးမာီးက ယ်ဖပေ် ့် 

လာ ည်။ ၎ငျ်ား၏ စစ်ဆငန်ရျားြ ာျားတငွ ်မြနြ်ာစစ်တပ် ည် ၎ငျ်ား၏နလတပ်ကှိို ပှိိုြှိိုအာျားထာျား 

အ ံိုျားမပ လာကာ တှိိုက်နလယာဉ်ြ ာျားန ငံ့ ်တှိိုက်ြှိိုက်နရျားရဟတ်ယာဉ်ြ ာျားမ ငံ့ ်

နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားကှိို ပံိုြ နမ်ပ လိုပ်လ ကရ် ှိ ည်။ 

ဤ ိုနတ နတွင ်အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ည် ၂၀၂၁ ြိုန စ် ြတ်လ ြ  ၂၀၂၂ ြိုန စ် 

  ဂိုတ်လအတွငျ်ား ကယာျားမပည်နယ်၊ ကရငမ်ပည်နယ်န ငံ့ ်ြ ငျ်ားမပည်နယ်တှိို ံ့အမပင ်စစ်ကှိိုငျ်ားတှိိုငျ်ား 

နေ ကက ျားတွင ်မ စ်ပွာျားြြဲံ့န ာ ဥပနေြြဲံ့ နလန ကာငျ်ား တှိိုက်ြှိိုက်ြှု ၁၆ ြိုကှိို ြ တ်တြ်ျားတငြ်ြဲံ့ပါ ည်။ ယငျ်ား 

တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားအတွငျ်ား အရပ် ာျား ၁၅ ဦျားထက်ြနည်ျား န ဆံိုျားပပ ျား အမြာျား အရပ် ာျား ၃၆ ဦျားထက်ြနည်ျား 

ေဏရ်ာရရ ှိြြဲံ့ ည်။ နနအှိြ်ြ ာျား၊ ဘာ ာနရျား အနဆာကအ်အံိုြ ာျား၊ စာ ငန်က ာငျ်ားြ ာျား၊ နဆျားဘက်ဆှိိုငရ်ာ 

အနဆာက်အအံိုြ ာျားန ငံ့ ်စစ်နဘျားနရ ာင ်ေိုကခ ည်ြ ာျားအတွက် စြနျ်ားြ ာျားလည်ျား ပ က်စ ီးြြဲံ့ ည်။ 

အဆှိိုပါ ြ တ်တြျ်ားမပ ထာျားန ာ မ စ်ရပ်အြ ာျားစိုတွင ်တှိိုက်ြှိိုက်ြှုမ စ်ပွာျား ညံ့် နနရာတွင ်အရပ် ာျားြ ာျား ာ 

ရ ှိနနပံိုရ ည်။ အြငျ်ားမ စ်ပွာျားရာနနရာ  ှိို ံ့ြဟိုတ် အန ျားနာျားတွင ်လက်နက်ကှိိုငအ် ွြဲှေ့ ြ  

တှိိုက်ြှိိုက်နရျား ြာျားြ ာျား ရ ှိနနြြဲံ့ ညံ့်အြ ှိ ှေ့န ာ မ စ်ရပ်ြ ာျားတွငလ်ည်ျား စစ်တပ်ြ  ပစ်မတှ်ကုိ 

တိက စွာခ ိေရွ်ယ်မထာီးနသာ ဗံိုျားကက ျားြ ာျားန ငံ့ ်ြတှိက န ာ ေံိုျားက ည်ြ ာျားကှိို ပစ်ြ တ်ြြွြဲမြာျားဘြဲ 

လူနနထထူပ်န ာ အရပ် ာျားနေ ြ ာျားတွင ်အ ံိုျားမပ မြငျ်ား ည်လည်ီး နှိိုငင်တံကာ 

လူ ာျားြ ငျ်ားစာနာနထာက်ထာျားြှု ဥပနေအာျား ြ ှိ ျားန ာက်မြငျ်ားမ စ်ပပ ျား အရပ် ာျားြ ာျား န ဆံိုျား  ှိို ံ့ြဟိုတ် 

ေဏရ်ာရ ညံ့အ်ြါြ ာျားတွင ်စစ်ရာဇဝတ်ြှုနမြာက်ပါ ည်။ ထှိို ှိို ံ့န ာ တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျား ည် လူတှိို ံ့၏ 

ဘ မ ာီးကိ ုအကက ျားအက ယ် အနန ာငံ့အ်ယ က် မ စ်နစပပ ျား ၎ငျ်ားတှိို ံ့၏ နမြယာြ ာျားတွင ်စှိိုက်ပ ှိ ျားနှိိုငြ်ှုန ငံ့ ်

လ ပ်ရှာီး ွာျားလာနှိိုငြ်ှုတှိို ံ့ကှိို ထှိြှိိုက်နစပါ ည်။ လူြ ာျားအ ကာျား န ကာက်ရံွှေ့ထတ်ိလေ် ့်ြှုြ ာျားကှိို 

က ယ်က ယ်မပန ံ့မ်ပန ံ့ ်မ စ်နပေါ်နစပပ ျား ရံ နရ်ံြါတွင ်ရွာလံိုျားကျွတ် အစိုလှိိုက်အမပံ လှိိုက် အိုီးအမ်ိစွေ် ့်ခွာ 

ထကွ်နဖပီး ကရသည်။  
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စစ်ဆငန်ရျားြ ာျားတွင ်မြနြ်ာစစ်တပ် ည် ၄ငီ်းတုိ ့် နစာင့်် ကည့််နေနသာ သို ့်မဟုတ် တိုက်ခိုက်နေနသာ 

မပည်နယ်  ှိို ံ့ြဟိုတ် တှိိုငျ်ားနေ ကက ျားအနပေါ်ြူတည်၍ နေရာအသ ီးသ ီးမ ှနလတပ်စြနျ်ားြ ာျားကှိို 

အသ ုီးဖပြုခြဲ့်သည်။ အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့တွင ်နအာက်န ာ်မပပါ 

နလတပ်စြနျ်ားြ ာျားကှိို တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားတွင ်အ ံိုျားမပ ြြဲံ့န ကာငျ်ား နကာက်ြ က်ြ ရန ်လံိုနလာက်န ာ 

အနထာက်အထာျားြ ာျား ရ ှိ ည်။ ရနက်ိုနတ်ှိိုငျ်ားနေ ကက ျား နြ ာ်ဘ နလတပ်စြနျ်ား၊ ြနကျွားတှိိုငျ်ား နေ ကက ျား 

ြနကွျားနလတပ်စြနျ်ား၊ ရ ြ်ျားမပည်နယ် နမ့််ဆနန်လတပ်စြနျ်ား၊ ြနတနလျားတှိိုငျ်ားနေ ကက ျား 

တံတာျားဦျားနလတပ်စြနျ်ား၊ ပြဲြျူားတှိိုငျ်ားနေ ကက ျား နတာငင်နူလတပ်စြနျ်ားတှိို ံ့မ စ် က ည်။ 

ခမန်မောစစ်တပ်အတ က ်ရေရ ကောငီ်းရေောငစ်ော ရထောကပံ်ို့ရရီးက ငီ်းဆက ်

မြနြ်ာနှိိုငင် ံည် နလန ကာငျ်ား နလာငစ်ာဆ  အြ ှိ ျားအစာျား န စ်ြ ှိ ျားမ စ်န ာ avgas န ငံ့ ်Jet A-1 တှိို ံ့ကှိို 

တင ်ွငျ်ား ည်။ မြနြ်ာစစ်တပ်၏နလယာဉ်အြ ာျားစို ည် အြ ှိ ျားအစာျားန စ်ြ ှိ ျားလံိုျားကှိို အ ံိုျားမပ နသာ်လည်ီး 

Jet A-1 ကှိို အဓှိက ံိုျားစွြဲ ည်။ ဤအစ ရငြ်ံစာ ည် PEAS ြ  စ ြံြန ံ့ြွ်ြဲန ာ ရနက်ိုန ်  လဝါဆှိပ်ကြ်ျားြ  

တစ်ဆငံ့ ်တင ်ွငျ်ား ညံ့် Jet A-1 အြ ှိ ျားအစာျားကှိို အနလျားနပျားန ာ်မပထာျား ည်။ 

 ၂၀၂၁ ြိုန စ် န န ာ်ဝါရ လြ  ၂၀၂၂ စက်တငဘ်ာ ၁၇ ရကအ်တွငျ်ား   လဝါရ ှိ PEAS ကိုြပဏ   ှိိုနလ ာငရ်ံိုတငွ ်

 နဘဘာဖြင့်် ရ စက်ကိမ်ထက်ြနည်ျား Jet A-1 နလာငစ်ာဆ ြ ာျားြ ထာျားြြဲံ့ပပ ျား စိုစိုနပါငျ်ား တင ်ွငျ်ားြှု 

ပြာဏအာျားမ ငံ့ ်၂၀၂၁ ြိုန စတ်ွင ်၆၆,၆၂၆ ြက်ထရစတ်န ်(MT) န ငံ့ ်၂၀၂၂ ြိုန စ်တွင ်အနည်ျားဆံိုျား ၃၁,၅၇၇ 

ြက်ထရစ်တန ်(MT) တှိို ံ့ကှိိုတင ်ွငျ်ားြြဲံ့န ကာငျ်ား အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  

 ှိရ ှိြြဲံ့ရ ည်။ နလန ကာငျ်ား ံိုျားနလာငစ်ာဆ တင ်ွငျ်ားြှု အာျားလံိုျား ည် 

ကှိိုယ်တှိိုငအ် ံိုျားမပ  ူြဟိုတ်န ာ်လည်ျား နလာငစ်ာဆ ပှိို ံ့နဆာငြ်ှုကှိိုလက်ြံြညံ့အ် ွြဲှေ့အစည်ျားမ စ် ညံ့် 

“အပ်ကိုနလ်က်ြံ ူ”  ှိို ံ့ြဟိုတ် ၀ယ်ယူ ူတစ်ဦျား လှိိုအပ် ည်။ အဆှိိုပါ  နဘဘာမ ငံ့က်ိုနတ်ငပ်ှိို ံ့ြှု ရ စ်ြိုကှိို 

အပ်ကိုနလ်က်ြံ ညံ့် Asia Sun Group ၏ တစ်စှိတ်တစပ်ှိိုငျ်ားမ စ်န ာ NEPAS  ှိို ံ့ြဟိုတ် Asia Sun 

Trading Co. Ltd.  ှိို ံ့ နပျားပှိို ံ့ြြဲံ့ ည်။ ၎ငျ်ား ည် နလယာဥ်ဆ လိုပ်ငနျ်ား၊  ွငျ်ားကိုန၊် ပှိို ံ့ကိုန၊် 

နထာက်ပံံ့ပှိို ံ့နဆာငန်ရျား၊  ယ်ယူပှိို ံ့နဆာငန်ရျား၊ နဆာက်လိုပ်နရျားန ငံ့ ်အမြာျားန ာလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား 

လိုပ်ကှိိုငန်န ညံ့် ကိုြပဏ ြ ာျားန ငံ့ ် ွြဲှေ့စည်ျားထာျား ညံ့် အလတ်စာျား မြနြ်ာစ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားစိုမ စ် ည်။ Asia 

Sun Group  ည်  မြနြ်ာံ့နလယာဥ်ဆ တငသ်ငွီ်းမ လိုပ်ငနျ်ားတွင ်Puma Energy ၏ အဓှိက မပည်တွငျ်ား 

လိုပ်ငနျ်ား က်လည်ျားမ စ် ည်။ 
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စစ်ရောဇဝတမ်ှုမျောီးက  ုမ ီးထ ီုးရနရသော ရထောကပံ်ို့ရရီးက ငီ်းဆက် 

ဆ ပ်ကမ်ီးဂ တက် ု PEAS မ ှ

စ မံရဆောငရ် က ်

 
အရပ်ဘက်ရေဆ ပ်မျောီးရှ  

သ ရုေှောငက်နမ်ျောီးက  ုNEPAS မှ 

စ မံရဆောငရ် က ်

ခြန ို့်ရဝရန်Cargolink 

ကုမပဏ က ု NEPAS က 

ငေှာီးရမ်ီး 

ဆ ပ်ကမ်ီး 

ခြန ို့်ခြ ီး 

သ ရုေှောငက်န ်

အရပ်ဘက် ရေဆ ပ် 

ရေတပ် 

ခမနမ်ော စစ်တပ် 

ရေရ ကောငီ်းတ ကုခ် ုကမ်ှု 

ရရောငီ်းချ 

ဆ ခြညို့် 

အရပ်ဘက်သံီုး 

၂၀၂၂ ခုနစှ် ရအောက်တ ဘုော ၅ ရက်ရန ို့ တ င ်Puma Energy သည် ခမန်မောန ငုင်မံှ 

ေုံီး၀ထ က်ခ ောရန် သရဘောတညူ ချက်မျောီးရယူပပ ီးခြစ်သည်ဟု ရ ကခငောခွဲို့ပါသည်။ 

မထ က်ခ ါမှ  NEPAS ၏ အရသီးစောီး ရှယ်ယောပ ုငရှ်ငခ်ြစ်ပပ ီး PEAS ၏ 

တစ်ဥ ီးတည်ီး ပ ုငရှ်ငခ်ြစ်ရ ကောငီ်းေည်ီး ရြေ်ာခပထောီးပါသည်။ ထ ု ို့ရ ကောငို့ ်

အထက်ပါ ပံုသည် ဤအစ ရငခံ်စောထ က်သညို့်ရန ို့ရက်တ င ် တ ကျမှု ရှ သည်။  
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ပါဝငပ်တသ်ကရ်နရသော အဓ ကစ ေး ွ ေးရ ေးလို ်ငန်ေးကက ေးမ  ေး 

Puma Energy Asia Sun Group 

• စကဘာပူတွင ်ြွြဲွံ့စည်ျားတည်နထာငထ်ာီးပပ ီး ဆွစ်ဇာလနတ်ွင ်

တစ်စှိတ်တစ်ပှိိုငျ်ား အနမြစှိိုက ်

• ၂၀၁၃ ြိုန စ် မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်လိုပ်ငနျ်ားစတငလ်ည်ပတ် 

• နှိိုငင်ပံှိိုင ်မြနြ်ာံ့နရနဓံာတိုလိုပ်ငနျ်ား (MPE) န ငံ့ ်Asia Sun Group 

တှိို ံ့န  ငံ့ ်ပူျားနပါငျ်ားလိုပ်ကှိိုငြ်ြဲံ့ 

•   လဝါဆှိပ်ကြ်ျားဂှိတ် ှိို ံ့ နရာကရ် ှိလာ ညံ့် နလယာဥ်ဆ  

ကှိိုငတ်ွယ် ှိိုနလ ာငရ်န ်တာဝနရ် ှိ ူ PEAS ကိုြပဏ ၏ ပှိိုငရ် ငမ် စ် 

• NEPAS ၏ အနည်ျားစိုအစိုရ ယ်ယာရ ငဖ်ြစ်ပပ ီး နလယာဥ်ဆ  

ဝယ်ယူမြငျ်ား၊ နရာငျ်ားြ မြငျ်ား၊ မ န ံ့မ်  ျားနပျားမြငျ်ားအမပင ်မြနြ်ာနှိိုငင် ံ

နလဆှိပ် ၁၁ ြိုတွင ်ဆ မ ညံ့်မြငျ်ား ဝနန်ဆာငြ်ှုြ ာျား နပျားနဆာငရ်န ်

တာဝနယူ်ထာီး 

• အရပ်ဘက် ံိုျားရန ်ရည်ရွယ် ည်ဟို ဆှိို ညံ့် 

နလာငစ်ာဆ ြ ာျားကှိို တပ်ြနတာ်ြ  ယူနနန ကာငျ်ား ဝနြ်ံပပ ျားနနာက် 

၂၀၂၂ ြိုန စ် နအာကတ်ှိိုဘာလ ၅ ရက်နန ံ့တွင ်မြနြ်ာနှိိုငင်ြံ  

ထွက်ြွာြည်ဟို န ကမငာြြဲံ့ 

• အလတ်စာျား စ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားစို 

• ၂၀၂၂ ြိုန စ် နအာကတ်ှိိုဘာလအထှိ မြနြ်ာနှိိုငင်တံွင ်Puma 

Energy ၏ အဓှိကစ ျားပွာျားနရျား အစိုစပ်လိုပ်န ာက်ှိိုင ်က်မ စ် 

• နလယာဥ်ဆ  တင ်ွငျ်ားရန ်စစ်တပ်အတကွ်  ကာျားြအံမ စ် 

နဆာငရွ်က်ြြဲံ့ 

• စစ်တပ်၏ နလတပ်စြနျ်ားြ ာျား ှိို ံ့ 

နလယာဥ်ဆ မ န ံ့မ်  ျားနရျားတာဝနယူ် 

• နလယာဥ်ဆ န ငံ့ဆ်က်နယ်ွနနန ာ လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားြ ာ Asia Sun 

Aviation၊ Asia Sun Trading၊ Asia Sun Energy၊ Cargo Link 

Petroleum Logistics တှိို ံ့မ စ် 

အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ည် အဆှိိုပါ တငပ်ှိို ံ့နရာငျ်ားြ ြှုြ ာျားအနက်ြ  နလျားြိုအာျား 

နပျား ွငျ်ား ြူ ာျားကှိို အတည်မပ နှိိုငြ်ြဲံ့ ည်။ ၄ငီ်းတုိ ့်မှာ Petro China ြ  ရာနှုနျ်ားမပညံ့်ပှိိုငဆ်ှိိုငန် ာ 

စငက်ာပူနရနကံိုြပဏ  (ေ ဇငဘ်ာ ၂၀၂၁)၊ Rosneft (ေ ဇငဘ်ာ ၂၀၂၁)၊ Chevron (န န ာ်ဝါရ  ၂၀၂၂) န ငံ့ ်Thai 

Oil (ဇွန ်၂၀၂၂) တှိို ံ့မ စ် ည်။ ထှိို ံ့အမပင ်၂၀၂၂ ြိုန စ် ဇွနလ်တွင ်မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိို ံ့ နလယာဥ်ဆ  တငပ်ှိို ံ့ြှုတွင ်

ExxonMobil လည်ျား ပတ် က်ဆက်န ွှယ်ြှုရ ှိန ကာငျ်ား  နဘဘာနမြရာြံမြငျ်ားြ တဆငံ့ ်နတွှေ့ ရ ှိြြဲံ့ ည်။ 

ထှိိုတငပ်ှိို ံ့ြှု ည် စငက်ာပူနရနြံ က်စက်ရံိုြ  မြနြ်ာမပည် ှိို ံ့ မ စ် ည်။  

ထျူားမြာျား ည်ြ ာ စကဘာပူနရနကံိုြပဏ န ငံ့ ်Thai Oil ြ  တငပ်ှိို ံ့န ာ ပှိို ံ့ကိုနြ် ာျားကှိို Asia Sun Group ြ  

မြနြ်ာစစ်တပ်ထ ံတှိိုက်ရှိိုက် နပျားပှိို ံ့ြြဲံ့ ည်။ မြနြ်ာံ့ဆှိပ်ကြ်ျားအာဏာပှိိုငန် ငံ့ ်အနကာက်ြွနဦ်ျားစ ျားဌာန ှိို ံ့ 

အ  ျား  ျား လှိပ်ြူထာျား ညံ့် Jet A-1 နလာငစ်ာဆ ကှိို “တပ်ြနတာ်(နလ)၏ နလယာဉ်မ ာီးန ငံ့ ်

ရဟတ်ယာဉ်မ ာီး” တွင ်အ ံိုျားမပ ရန ်Asia Sun Trading ြ  တင ်ွငျ်ား ည်ဟို န ာ်မပထာျား ညံ့် 

စာန စ်နစာင၏်ြှိတတ  အာျား အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  ရရ ှိထာျား ည်။ 

ဆှိပ်ကြ်ျား ှိို ံ့နရာက်ရ ှိြ ှိနတွ်င ်PEAS န ငံ့ ်နနာ်နဝနရန ကာငျ်ားပုိ ့်န ာငန်ရီး ကမုပဏ  Wilhelmsen ၏ လက်ခွြဲ 

Wilhelmsen Ships Service (WSS) Myanmar အပါအဝင ်နရန ကာငျ်ားတငပ်ှိို ံ့ြှုကိုယ်စာီးလှယ် ြ ာျား  ည် 

နရာက်လာနသာ  နဘဘာန ငံ့ ်နလာငစ်ာဆ ြ ာျားကှိို ကှိိုငတ်ယွ်နဆာငရွ်ကပ်ါ ည်။ Jet A-1 

နလာငစ်ာဆ ြ ာျားကှိို နှိိုငင်တံစဝ်ေီ်းရ ှိ  ှိိုနလ ာငရ်ံိုြ ာျား ှိို ံ့ ပှိို ံ့နဆာငမ်ည့််အခ ိေအ်ထှိ  ှိြ်ျားဆည်ျားထာျား ည်။ 

အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့၏  ိုနတ နမပ ြ က်အရ Jet A-1   မ ာီးကို အဓှိက 

မ န ံ့မ်  ျား ြူ ာ Asia Sun Group ြ  ပှိိုငဆ်ှိိုငန် ာ Cargo Link Petroleum Logistics ဟို နခေါ်သည့််  

 ယ်ယူပှိို ံ့နဆာငန်ရျားကနထ်ရှိိုက်တာမ စ်ပပ ျား နလာငစ်ာဆ ပှိို ံ့နဆာငရ်နအ်တွက် ဆ တငက်ာျားြ ာျားကှိို 

အ ံိုျားမပ  ည်။ 
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၂၀၂၁ ေ ဇငဘ်ာြ  ၂၀၂၂ ြိုန စ်  ဂိုတ်လအထှိရရ ှိန ာ အြ က်အလက်ြ ာျားအနပေါ်အနမြြံ၍ Cargo Link 

Petroleum ြ  စ ြလံုပ်န ာငန်သာ ဆ  ယ်ယူပှိို ံ့နဆာငန်ရျား န စ်ြ ှိ ျားရှိခြဲ့်သည်။ ယငီ်းတုိ ့်မှာ သ ီးဖခာီးစ  

ဖြစ်နသာ်လည်ီး  က်စပ်မ ရှိ ကသည်။  နလဆှိပ်မ ာီးရ ှိ NEPAS  ှိိုနလ ာငရ်ံိုြ ာျားသို ့် ပုိ ့်န ာငဖ်ခငီ်း (NEPAS 

ြ  ကိုနက် ြှုြ)ံ န ငံ့ ်နလတပ်စြနျ်ားြ ာျား ှိို ံ့ ပှိို ံ့နဆာငြ်ှုြ ာျားဖြစ် ည်။ ပဂှိ ဟ်တိုမှ ရရှိနသာပ ုမ ာီးနငှ့်် 

အမ ာီးသူငေါရနိငုန်သာ အခ က်အလက်မ ာီးကို နလ့်လာခ က်မ ာီးအရ NEPAS ၏ နလဆှိပ် ဆယ် 

ြိုတွငရ် ှိနသာ  ှိိုနလ ာငရ်ံိုြ ာျားန ငံ့ ်နလတပ်စြနျ်ားဆယ်ြိုရ ှိ  ှိိုနလ ာငက်နြ် ာျားကှိို အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့က နတွှေ့ ရ ှိြြဲံ့ ည်။ အြ က်အလက်ြ ာျားကိ ုပုိငီ်းဖခာီးနလ့်လာခ က်အရ ၂၀၂၁ ြိုန စ် 

ေ ဇငဘ်ာလြ  ၂၀၂၂ ြိုန စ်   ဂိုတ်လ အနစာပှိိုငျ်ားအတငွျ်ားတွင ်Jet A-1 နလာငစ်ာ   ၃၇,၈၃၇,၈၄၄ 

လ တာအာျား NEPAS  ှိိုနလ ာငရ်ံိုြ ာျား ှိို ံ့ ပှိို ံ့နဆာငြ်ြဲံ့ပပ ျား နလတပ်စြနျ်ားြ ာျား ှိို ံ့ ၁၇,၀၂၄,၀၄၄ လ တာ 

နပျားပှိို ံ့ြြဲံ့ ည်။ စိုစိုနပါငျ်ား Jet A-1  နလာငစ်ာ   ၅၄,၈၆၁,၈၈၈ လ တာ နရာက်ရှိခြဲ့်ဖခငီ်းမ စ် ည်။ 

နလာငစ်ာ  ကို နပီးပုိ ့်ခြဲ့်နသာ အြ ှိ ှေ့န ာ NEPAS  ှိိုနလ ာငရ်ံိုမ ာီးနငှ့်် နလတပ်စြနျ်ားြ ာျား ကာျား 

တှိိုက်ရှိိုက်ြ ှိတ်ဆက်ြှုရ ှိပေါသည်။ နလတပ်စခေီ်းအခ ိြုွံ့ မှာ စစ်ရာဇ တ်မ မ ာီးနငှ့််  က်စပ်ပတ်သက် 

နေန ကာငီ်း အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  သတ်မှတ်ထာီးပေါသည်။ 

ပထြတစ်ြိုြ ာ နနမပည်နတာ် နလဆှိပ်န ငံ့ ်စစ်တပ်နလတပ်စြနျ်ားတှိို ံ့ြ ာ အြည် န ငံ့ ်နလယာဉ်နဖပီးလမ်ီး 

အတူတူပင ်မ စ်ပါ ည်။ Jet A-1 နလာငစ်ာဆ ကှိို နနမပည်နတာ် ှိို ံ့ NEPAS န ငံ့ ်စစ်တပ် န စ်ဦျားစလံိုျားအတွက် 

နပျားပှိို ံ့ြြဲံ့န ကာငျ်ား အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  ရရ ှိန ာ အြ က်အလက်ြ ာျားအရ 

 ှိရ ည်။ ဤအြ က်အရ နလဆှိပ်တွင ်  ျားမြာျား ှိိုနလ ာငရ်ံိုန စ်ြိုရ ှိ ည်ဟိုဆှိိုနှိိုင ်ည်။  ှိို ံ့န ာ် ၂၀၂၁ 

ြိုန စ်န ငံ့ ်၂၀၂၂ ြိုန စ်ြ ာျားတွင ်ရရ ှိနှိိုငန် ာ ပဂှိ ဟ်တိုဓာတ်ပံိုြ ာျားကှိို ြွြဲမြြျ်ားစှိတ်မ ာ နလံ့လာ ကညံ့်ရာ 

နနမပည်နတာ်နလဆှိပ်တွင ်လက်ရ ှိအ ံိုျားမပ နနန ာ  ှိိုနလ ာငရ်ံို တစ်ြို ာရ ှိပပ ျား ၎ငျ်ားြ ာ နလတပ်စြနျ်ားန ငံ့ ်

ကပ်လ က်ရ ှိန ကာငျ်ား  ှိရ ည်။ ဤအြ က်က ယငီ်းနလ ပ်ိသို ့် ပုိ ့်န ာငန်သာ   မ ာီးအာီးလ ုီးသည် 

အရပ်ဘက်အတွက်ပုိ ့်သည်ဟု အမှတအ်သာီးဖပြုသည်မ စ်နစ၊ စစဘ်က ်အ ံိုျားမပ ြှုအတွက်မ စ်နစ 

တစ်ခုတည်ီးနသာ  ှိိုနလ ာငရ်ံိုသို ့် ပုိ ့်န ာန ကာငံ့ ်စစအ်ာဏာပုိငမ် ာီးက အသ ီုးဖပြုြည် ာမ စ် ည်။ 

ေိုတှိယအနနမ ငံ့ ်ြနတနလျားတွင ်ကက ျားြာျားန ာ NEPAS  ှိိုနလ ာငရ်ံိုရ ှိန ာ အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

နလဆှိပ်ရ ှိ ည်။ တံတာျားဦျား နလတပ်စြနျ်ား ည်လည်ျား ၎ငျ်ားနလဆှိပ်တွင ်တည်ရ ှိပပ ျား ၎ငျ်ား၏ နဖပီးလမ်ီးကို 

ြ  ံိုျားပါ ည်။ နပါက် ကာျားလာ ညံ့် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအရ Jet A-1 နလာငစ်ာဆ ကှိို ြနတနလျားနလဆှိပ် ှိို ံ့ 

NEPAS န ငံ့ ်စစ်တပ်အတွကပ်ေါ န စ်ဦျားစလံိုျားအတွက် ပှိို ံ့နဆာငန်ပျားြြဲံ့မြငျ်ား မ စ် ည်။ ထှိို ံ့အမပင ်ပဂှိ ဟ်တို 

ဓာတ်ပံိုရ ာန ွြှုြ ာျားအရ နလတပ်စြနျ်ားန ငံ့တွ်ြဲလ က်   ျားမြာျား ှိိုနလ ာငရ်ံို ရ ှိ ည်ကှိို ြနတွှေ့ရပြဲ 

၂၀၂၂တွငန်တွှေ့ ြြဲံ့ရန ာ ဆ တငက်ာျားြ ာျား၏  ွာျားလာလှုပ်ရ ာျားြှုြ ာျား ည် NEPAS 

 ှိိုနလ ာငရ်ံို(နလတပ်စြနျ်ားဘက်တွငြ်နတွှေ့ရ) အန ျားအနာျားတွင ်ာ နတွှေ့ ရ ှိရ ည်။ ထှိို ံ့န ကာငံ့ ်NEPAS 

 ှိိုနလ ာငရ်ံို ည် နလဆှိပ်တငွ ်ဆ မ ညံ့်ရနအ်တွက် အ ံိုျားမပ  ညံ့်နနရာမ စ်နှိိုငန်မြြ ာျားပါ ည်။ ထှိို ံ့အမပင ်

ြှိတထ  လာ၊ မြစ်ကက ျားနာျားန ငံ့ ်နြံ့ဆ်န ်အပါအဝင ်နလတပ်စြနျ်ားြ ာျား ှိို ံ့ နလယာဥ်ဆ ြ ာျားကှိို ြနတနလျားြ  

နပျားပှိို ံ့နနန ကာငျ်ား နလတပ်ြ  ထက်ွလာ ူြ ာျားက နမပာမပ ည်။ ဤအြ က်အာျားလံိုျားက ြနတနလျားနလဆှိပ်ရ ှိ 
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NEPAS  ှိိုနလ ာငရ်ံိုကှိို တပ်ြနတာ်နလတပ်စြနျ်ားြ ာျားန ငံ့ ်ဆက်စပ်နနန ကာငျ်ားမပ နနပပ ျား ၎ငျ်ားတှိို ံ့ထြဲြ  

န စ်ြိုမ စ် ညံ့် (နြံ့်ဆနန် ငံ့ ်တံတာျားဦျား) ကှိို နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုအတွက် အ ံိုျားမပ ြြဲံ့န ကာငျ်ား 

အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  နကာက်ြ က်ြ ထာျားနှိိုငြ်ြဲံ့ပပ ျား တံတာဦျားနလတပ်စြနျ်ားြ ာြူ  

စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားန ငံ့ ်တှိိုက်ရှိိုက်ဆက်စပ်နန ည်။ 

NEPAS န ငံ့ ်စစ်တပ် ကာျား နနာက်ထပ်ြ ှိတ်ဆက်ြှုြ ာ Jet A-1 နလာငစ်ာ  အတကွ်  ှိိုနလ ာငရ်ာ 

နနရာအမ စ် အ ံိုျားမပ  ညံ့် စစ်တပ်ထှိနျ်ားြ  ပ် ညံ့် ြနျ်ား နရေ ခ က်စကရ်ံို မ စ် ည်။ 

အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာလွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့၏  ိုနတ နမပ ြ က်အရ NEPAS  ည် 

ြနျ်ား န ံ့စ်ငစ်က်ရံို ှိို ံ့ ဆ တငက်ာျားြ ာျားမ ငံ့ ်နလယာဥ်ဆ  အ ယ်အပှိို ံ့အတွက် Cargo Link Petroleum ကှိို 

အြန ကျားနငမွ ငံ့ ်င ာျားရြ်ျားြြဲံ့ ည်။ ထှိို ံ့နနာက် စစ်တပ်က ြနျ်ား နရေ ခ က်စကရ်ံိုရ ှိ  ှိိုနလ ာငက်နြ် ာျားြ  Jet A-1 

နလာငစ်ာဆ ြ ာျားကှိို ြှိတထ  လာ၊ နြ ာ်ဘ ၊ နနမပည်နတာ်၊ နတာငင်နူ ငံ့ ်ြံိုရွာနလတပ်စြနျ်ားြ ာျား ှိို ံ့ နပျားပှိို ံ့န ကာငျ်ား 

စာရွက်စာတြျ်ားြ ာျားအရ ှိရ ှိရ ည်။ ထှိိုနလတပ်စြနျ်ားြ ာျားထြဲြ  စြနျ်ား န စ်ြို ည် 

စစ်ရာဇ၀တ်ြှုြ ာျားမ ငံ့တ်ှိိုက်ရှိိုက် ဆက်စပ်နန ည်။  

NEPAS  ှိိုနလ ာငရ်ံိုြ ာျားန ငံ့ ်စစ်ဘက်နလတပ်စြနျ်ားြ ာျား  ှိို ံ့ြဟိုတ် ြနျ်ား နရေ ခ ကစ်ကရ်ံို  ကာျားရ ှိ 

 က်န ွှယ်မ မှာ အနရီးပေါပေါသည်။ ယငီ်း က်န ွှယ်မ က အရပ်ဘက်န ငံ့ ်စစ်တပ်၏ နလယာဥ်ဆ  

အ ံိုျားမပ ြှု ည် ရှငီ်းထတု်၍ မရနအာင ်ဆက်စပ်နနန ကာငျ်ား မပ နန ည်။ 

နလံ့က ငံ့န်ရျား၊ တှိိုက်ြှိိုက်နရျား၊ နထာက်ပံံ့ပှိို ံ့နဆာငန်ရျားန ငံ့ ်အမြာျားစစ်နရျားဆှိိုငရ်ာ ကိစစရပ်မ ာီးတွင ်

နလယာဉ်ကှိို အ ံိုျားမပ ရန ်လှိိုအပ်လာန ာအြါတွင ်နလတပ်စြနျ်ားြ ာျားတွင ်နလယာဉ်ြ ာျားကှိို 

ဆ မ ညံ့်တငျ်ား က ည်။ ၂၀၂၁ ြိုန စ် ြတ်လြ  ၂၀၂၂ ြိုန စ် ဩဂိုတ်လအတွငျ်ား ဖပြုလုပ်ခြဲ့်နသာ 

တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားတငွ ်တပ်ြနတာ်နလယာဉ်ြ ာျား ထကွ်ြွာ ွာျား ညံ့် နလတပ်စြနျ်ားငါျားြိုအနက်ြ  

နလျားြိုမ စ် ညံ့် နြ ာဘ် ၊ ြနကွျား၊ တံတာျားဦျားန ငံ့ ်နတာငင်နူလတပ်စခေီ်းတှိို ံ့ကှိို စစ်ရာဇဝတ်ြှုနမြာက် ညံ့် 

တိုက်ခိုက်မ မ ာီးတငွ ်ပေါ ငပ်တ်သက်မ  တုိက်ရိုက်ရှိခြဲ့်န ကာငီ်း အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ 

က နတွွံ့ ရှိြြဲံ့ ည်။ 

ဤအစ ရငြ်ံစာတငွ ်န ာ်မပပါရ ှိ ညံ့် ကိုြပဏ အြ ာျားအမပာျားြ  နရာငျ်ားြ ၊ တင ်ွငျ်ား၊  ှိိုနလ ာငက်ာ 

မ န ံ့မ်  ျားနပျားန ာ နလယာဥ်ဆ ြ ာျား ည် နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျား လိုပ်နဆာငရ်ာတွင ်စစ်တပ်အတွက် 

ြရ ှိြမ စ်လှိိုအပ်ပါ ည်။ အဆှိိုပါနလတပ်စြနျ်ားနလျားြိုန ငံ့ ်ဆက်စပ် ညံ့် တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားန ကာငံ့ ်

အရပ် ာျားအြ ှိ ျား ြ ျားြ ာျား၊ အြ ှိ ျား ာျားြ ာျားန ငံ့ ်ကနလျားငယ်ြ ာျား န ဆံိုျား၊ ေဏရ်ာရရ ှိြြဲံ့ပပ ျား မြနြ်ာနှိိုငင်တံစ် ေီ်း 

ပဋှိပကခမ စ်ပွာျားရာ နေ ြ ာျားရ ှိ လူြှုအ ှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားတစ်ြိုလံိုျားြ ာ နနရပ်စွန ံ့ြွ်ာထက်ွနမပျားရပပ ျား 

အှိိုျားအှိြ်ြြဲံ့မ စ်ြြဲံ့ရ ည်။ နနအှိြ်ြ ာျား၊ ဘာ ာနရျား အနဆာက်အအံိုြ ာျား၊ စာ ငန်က ာငျ်ားြ ာျား၊ 

နဆျားဘက်ဆှိိုငရ်ာ အနဆာက်အအံိုြ ာျားန ငံ့ ်စစ်နဘျားနရ ာင ်ေိုကခ ည်ြ ာျားအတွက် စြနျ်ားတစ်ြိုကှိိုလည်ျား 

  က်ဆ ျားြြဲံ့ပပ ျား ထတ်ိလေ် ့်န ကာက်ရံွှေ့ ြှုြ ာျားကှိိုလည်ျား ပ ံှေ့နှ ့်ဖြစ်နပေါ်နစြြဲံ့ ည်။ 
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Puma Energy ၏ တောဝန် 

Puma Energy  ည် ၎ငျ်ားရာနှုနျ်ားမပညံ့်ပှိိုင ်ညံ့် PEAS န ငံ့ ် က်စပ်လိုပ်ငနျ်ား NEPAS ြ တဆငံ့ ်

မြနြ်ာစစ်တပ်က က  ျားလွနြ်ြဲံ့န ာ စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားတွင ်ြည်ကြဲံ့ ှိို ံ့ ပတ်သက်ပေါ ငြ်ြဲံ့ ည်ကှိို 

ဤအစ ရငြံ်စာက န ာ်မပထာျား ည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံ  ထက်ွြွာနတာံ့ြည်ဟို ကိုြပဏ ၏ နအာက်တှိိုဘာ ၅ ရက် 

န ကညာြ က်က ဤအြ က်ကှိို နမပာငျ်ားလြဲနှိိုငမ်ြငျ်ားြရ ှိနပ။ 

Puma Energy  ည် ၂၀၂၁ ြိုန စ် န န ာ်ဝါရ လ အာဏာ ှိြ်ျားြှုြတှိိုငြ် ကတည်ျားက နလတပ်အာျား 

နလယာဥ်ဆ ြ ာျား နရာငျ်ားြ နပျားြြဲံ့န ကာငျ်ားဝနြံ်ြြဲံ့ ည်။ အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ှိို ံ့နပျားပှိို ံ့ ညံ့်  ၏ူစာတွင ်အာဏာ ှိြ်ျားပပ ျားနနာက် Puma Energy  ည် 

“၎ငျ်ား၏  ဇာကှိို ံိုျား၍ NEPAS ြ  MAF (မြနြ်ာံ့နလတပ်) ထ ံှိို ံ့ နထာက်ပံံ့ြှုြ ာျားကှိို ရပ်ဆှိိုငျ်ားနစြြဲံ့န ကာငျ်ား” 

န ာ်မပမြငျ်ားမ ငံ့ ်ယငျ်ားအြ က်ကှိို အ ှိအြ တ်မပ ြြဲံ့ ည်။ ဤ ည်ြ ာ ကက ျားြာျားန ာမပဿနာမ စ်ပါ ည်။ 

၂၀၁၅ ြိုန စ် ြ  ၂၀၂၁ ြိုန စ်အတွငျ်ား မြနြ်ာံ့တပ်ြနတာ်ြ  က  ျားလွနန် ာ နှိိုငင်တံကာ ဥပနေ အရ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားန ငံ့ ်အမြာျား လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျား ြ ှိ ျားန ာက်ြှုြ ာျားတွင ်မြနြ်ာစစ်တပ်၏ 

နလန ကာငျ်ားအ ံိုျားမပ ြှုြ ာျား၏ အြနျ်ားကဏ္ဍကှိို အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ ြ တ်တြ်ျားတငထ်ာျား ည်။ အဆှိိုပါ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားတွင ်အရပ် ာျားြ ာျားကှိို 

န န ကေဏရ်ာရနစ ညံ့် တှိိုက်နလယာဉ်ြ ာျား တှိိုက်ြှိိုက်နရျား ရဟတ်ယာဉ်ြ ာျားမ ငံ့ ်တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားန ငံ့ ်

ရှိိုဟငဂ် ာအြ ှိ ျား ြ ျား၊ အြ ှိ ျား ာျား၊ ကနလျားငယမ် ာီးအာျား အစိုလှိိုက်အမပံ လှိိုက်  တ်မ တ်ြှုြ ာျားအမပင ်

ရွာြ ျားရှု ှိ ှေ့ြံရြှုတွင ်ပါဝင ွ်ယ်ရ ှိ ည်ဟို ယူဆရ ညံ့် စစ် ာျားြ ာျားအာျား ရဟတ်ယာဉ်မ ငံ့ ်ပှိို ံ့နဆာငမ်ြငျ်ားလည်ျား 

ပါဝင ်ည်။ ထှိို ံ့န ကာငံ့ ်စစ်တပ်အာဏာ ှိြ်ျားမြငျ်ားြမပ ြ ကပင ်Puma Energy  ည် မြနြ်ာစစ်တပ်ြ  

နှိိုငင်တံကာဥပနေအရ ရာဇဝတ်ြှုနမြာက် ည်ြ ာျားကှိိုက  ျားလွနမ်ြငျ်ားတွင ်ဆက်န ွှယ်နနပပ ျားမ စ်ပါ ည်။  

ကိုြပဏ ၏အဆှိိုအရ ၂၀၂၁ ြိုန စ် န န ာ်ဝါရ လြ စတငပ်ပ ျား နလာငစ်ာဆ ြ ာျားကှိို 

အရပ်ဘက် ံိုျားနလန ကာငျ်ားအတွက် ာ နပီးပုိ ့်ရေ ်ကန ံ့ ်တ်လိုပ်နဆာင ်ည်ဟို ဆှိိုပါ ည်။  ှိို ံ့န ာ် 

အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ၏ နတွှေ့ ရ ှိြ က်ြ ာျားက PEAS န ငံ့ ်NEPAS  ည် နလယာဥ်ဆ  

ြ ာျားကှိို စစ်တပ် ှိို ံ့ နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်၏ အဆငံ့တ်ှိိုငျ်ားန ျားပါျားတွင ်ကဏ္ဍတစ်ရပ်ြ  ပါဝငြ်ြဲံ့ ည်ဟို 

ညွှနမ်ပနန ည်။ နလယာဥ်ဆ  တင ်ွငျ်ားြှုအတကွ် ကုေအ်မာှလက်ခ သူအဖြစ်လည်ီးနကာငီ်း၊ 

တိုငီ်းဖပည်တွငီ်းသို ့် Jet A-1   မ ာီး အမ ာီး  ုီး ငန်ရာကရ်ာ သ လ ေါ ပ်ိကမီ်းရှိ   တငခ် မ လက်ခ ရာ PEAS 

 ပ်ိကမ်ီးကိ ုစ မ ကွပ်ကြဲဖခငီ်းဖြင့််လည်ီးနကာငီ်း၊ အခ ိြုွံ့ NEPAS သိုနလှာငက်ေမ် ာီးသို ့်   အခ ိြုွံ့ကို ပုိ ့်နပီးရေ ်

ယာဉ်မ ာီးကိ ုနငနွပီးငာှီးရမ်ီးဖခငီ်းဖြင့််လည်ီးနကာငီ်း၊ အြ ာျားအမပာျားြ ာ မြနြ်ာစစ်တပ်ကှိို 

နထာက်ပံံ့နပျားလ က်ရ ှိ ညံ့် NEPAS  ှိိုနလ ာငရ်ံိုြ ာျားကှိို စ ြံြန ံ့ြွ်ြဲမြငျ်ားမ စ်ပပ ျား ပတ်သက်မ မ ာီးရှိခြဲ့်သည်။  

“အြ ှိ ှေ့န ာ NEPAS နလဆှိပ် ှိိုနလ ာငရ်ံိုြ ာျားတွင ်စစ်တပ်က နလာငစ်ာဆ အတငျ်ားအက ပ် 

နတာငျ်ားဆှိိုနန ညံ့်  တငျ်ားြ ာျားကှိို”  ှိရ ှိလာန ကာငျ်ား အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ကှိို ကိုြပဏ ကှိိုယ်တှိိုငက် အ ှိနပျားြြဲံ့ ည်။ ဤ တငျ်ားြ ာျား ည် ရှိထာီးနသာ 

ထေိီ်းကွပ်မ မ ာီးကို NEPAS ၏ လိုက်ောန ာငရွ်က်နိငုစ်ြွ်ျားရည်အနပေါ် ကျွန်ိုပ်တှိို ံ့၏ယံို ကည်ြှုကှိို 
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ထှိြှိိုက်နစ ည်” ဟို Puma Energy ြ  နမပာ ကာျားြြဲံ့ ည်။ Puma Energy  ည် ၎ငျ်ားအနနန ငံ့ ်

ကကှိ ျားပြျ်ားန ာ်လည်ျား ဖမေမ်ာ့်နရေ နငှ့််ဓာတုလုပ်ငေီ်း MPE အနပေါ်  သဇာသက်နရာက်နိငုမ်  မရှိန ကာငီ်းနငှ့်် 

အရပ်ဘက်န ငံ့ ်စစဘ်ကန်လယာဥ်ဆ  နရာနထျွားသ ုီးစွြဲနနြှုအာျား တာျားဆ ျားနှိိုငမ်ြငျ်ားြရ ှိန ကာငျ်ား မပ  ည်။ 

မြနြ်ာစစ်တပ်အာီး နလယာဥ်ဆ ရရ ှိနရျားကှိို နဆာငရွ်က်နပျားမြငျ်ားမ ငံ့ ်Puma Energy  ည် ဆှိိုျားရွာျားန ာ 

လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားဆှိိုငရ်ာ ထှိြှိိုက်ြှုြ ာျား ဖြစ်ရာတွင ်ပံံ့ပှိိုျားနပျားြြဲံ့ပါ ည်။ 

Puma Energy ကြဲံ့ ှိို ံ့ပင ်လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားမ ာီး ထှိြှိိုက်နစ်နာနစရာတွင ်ပါဝငန်န ညံ့် ကိုြပဏ ြ ာျားအနနမ ငံ့ ်

တာဝန ်ှိစွာ လုပ်ငေီ်းမ ာီးကိရုိုပ် ှိြျ်ားပပ ျား ယငျ်ားကြဲံ့ ှိို ံ့ ထှိြှိိုက်နစ်နာြှုြ ာျားကှိို မပနလ်ည်ကိုစာျားရာတွင ်

ပါဝငကူ်ည မြငျ်ားမ ငံ့ ်ထှိြှိိုက်နစ်နာြှုကှိို ရပ်တန ံ့န်စရြည်မ စ် ည်။  ငံ့န်လ ာ်န ာ နလ ာ်န ကျားနပျားနရျား 

အစ အစဉ်ြ ာျားရရ ှိရန ်နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုေဏြံ်ြြဲံ့ရန ာ မြနြ်ာအ ှိိုငီ်းအ ိငုီ်းမ ှကှိိုယ်စာျားလ ယ်ြ ာျားန ငံ့ ်

န ွီးနနီွးညြှှိနှုှိငျ်ားမြငျ်ားမ ငံ့ ်စတင ်ငံ့ ်ည်။ 

ရထောကပံ်ို့ရရီးက ငီ်းဆကတ် ငပ်ါ၀ငရ်သော အခခောီးကမုပဏ မျောီးအောီးေံီုး၏ တောဝန် 

ဤအစ ရငြ်ံစာတငွန် ာ်မပထာျားန ာ အမြာျားနှိိုငင်မံြာျားကိုြပဏ ြ ာျား ည် Jet A-1 နလာငစ်ာဆ ကှိို 

မြနြ်ာနှိိုငင်အံန ံ ံ့အမပာျား ှိို ံ့ နရာငျ်ားြ မြငျ်ား၊ တင ်ငွျ်ားမြငျ်ားန ငံ့ ်မ န ံ့မ်  ျားရာတွင ်ပံံ့ပှိိုျားကူည ရာတွင ်

အနရျားကက ျားန ာအြနျ်ားကဏ္ဍြ  ပါဝငြ်ြဲံ့ပါ ည်။ 

ပဋှိပကခမ စ်ပွာျားနန ညံ့် နှိိုငင်တံစ်ြိုမ စ် ညံ့် မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိို ံ့ နရာငျ်ားြ မြငျ်ားြမပ ြ  နရာငျ်ားြ  ူြ ာျား ည် 

၎ငျ်ားတှိို ံ့နရာငျ်ားြ န ာ နလယာဥ်ဆ  ဝယ်ယူ ူြ ာျားက ဆှိိုျားရွာျားန ာလူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားဆှိိုငရ်ာ ထှိြှိိုက်ြှုြ ာျားန ငံ့ ်

ဆက်စပ်ြှုရ ှိြရ ှိ  ှိနာျားလည်ရန ်လူ ံ့အြွငံ့အ်နရီး ိုငရ်ာ 

 တှိမ ငံ့အ်ကြဲဖြတန်စာငံ့ ်ကညံ့် ညံ့်လိုပ်ငနျ်ားစဉ်ြ ြ တ်မ ဖပြုလုပ်ရြည် မ စ်ပါ ည်။ နှိိုငင်တံကာ 

လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  န ာ်ထိုတ်ြြဲံ့န ာ ဆ နရာငျ်ားြ  ူြ ာျားမ စ်န ာ Rosneft၊ Chevron န ငံ့ ်Thai Oil 

တှိို ံ့က နလယာဥ်ဆ ကှိို အရပ်ဘက် ံိုျားအတွက ်ာ နထာက်ပံံ့နပျားနနြြဲံ့ ည်ဟို ယံို ကည်န ကာငျ်ား 

ရ ငျ်ားမပြြဲံ့ ည်။ အြ ှိ ှေ့န ာကိုြပဏ  ြ ာျားက ၎ငျ်ားတှိို ံ့ထြံ  ဆ ဝယ်ယူ ူြ ာျား ည် ပှိတ်ဆှိို ံ့အနရျားယူြှုစာရငျ်ားတွင ်

ြပါဝငန် ကာငျ်ား န ြ ာနစရန ် တှိထာျားစှိစစ်နလံ့လာြှုြ ာျားမပ လိုပ်ြြဲံ့ က ည်ဟို ဆှိို ည်။ 

 ှိို ံ့န ာ် Thai Oil ကုမပဏ  က ြုရသည့််ဖြစ်ရပ်က ဖပနေသလုိပင ်နလာငစ်ာဆ ြ ာျားအာျား အရပ်ဘကအ်တွက် ာ 

အ ံိုျားမပ ြည်ဟို အာြြံထာျားန ာ်လည်ျား Jet A-1 နလာငစ်ာ  အာျား Asia Sun Trading ြ  

“တပ်ြနတာ်(နလ) အ ံိုျားမပ ရနအ်တွက”် မြနြ်ာစစ်တပ် ှိို ံ့ တှိိုက်ရှိိုက် ပံံ့ပှိိုျားြြဲံ့မြငျ်ား မ စသ်ည့််အတွက် 

နလာငစ်ာဆ နရာငျ်ားြ  ူြ ာျား ည် စာြ  ပ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ားြ က်ြ ာျားကှိို အာျားကှိိုျား၍ြရန ကာငျ်ား 

နတွွံ့ရပါ ည်။  အြ ာျားစိုန ာမ စ်ရပ်ြ ာျားတွင ်ဤကြဲံ့ ှိို ံ့န ာ အာြြံြ က်ြ ာျားကှိို NEPAS ြ  နပျား ည်။ 

 ှိို ံ့န ာ်လည်ျား ၎ငျ်ား၏အစိုရ ယ်ယာရ ငတ်စ်ဦျားမ စ် ညံ့် Puma Energy က 

“အြ ှိ ှေ့န ာ NEPAS နလဆှိပ် ှိိုနလ ာငရ်ံိုြ ာျားတွင ်စစ်တပ်ြ  နလာငစ်ာဆ ြ ာျားကှိို အတငျ်ားအက ပ် 

နတာငျ်ားဆှိိုနန ည်” ဟူန ာ သတငီ်းြ ာျားကှိို  ှိရ ှိထာျားန ကာငျ်ား ဝနြံ်ြြဲံ့ ည်။ ဤအြ က်က မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ 

ြည် ညံ့်ကိုြပဏ ကှိိုြဆှိို နလယာဥ်ဆ  နရာငျ်ားြ မြငျ်ား ည် အနတရာယ် အလွနမ်ြငံ့ြ်ာျားန ကာငျ်ား 

ညွှနမ်ပနန ည်။ 
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ယငျ်ားနတွှေ့ ရ ှိြ က်ြ ာျားကှိို အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  Thai Oil ထ ံနဝြ ပပ ျားနနာက် 

ကိုြပဏ ဘကြ်  မပန ်ကာျားစာတွင ်“နကာ်ပှိိုနရျားရ ငျ်ား၏စ ြအံိုပ်ြ  ပ်ြှုနကာငျ်ားြွနြ်ှုဆှိိုငရ်ာြူဝါေြ ာျားကှိို 

လှိိုက်နာမြငျ်ားရ ှိြရ ှိ  ံယြ ာျားကှိို နရ ာငရ် ာျားနှိိုငရ်န ်ယငျ်ား  ံယြ ာျားနမပရ ငျ်ား ွာျားြ ှိနအ်ထှိ မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိို ံ့ Jet 

A-1 နလာငစ်ာဆ ကှိို နရာငျ်ားြ မြငျ်ားကှိို ရပ်ထာျားရန ်ဆံိုျားမ တ်ြြဲံ့ ည်”ဟို တံို ံ့မပနြ်ြဲံ့ ည်။ 

အမပည်မပညဆ်ှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့၏ နြျားမြနျ်ားြ က်ြ ာျားကှိို နမ  ကာျားရာတွင ်

နရန ကာငျ်ားတငပ်ှိို ံ့ြှုကှိိုယ်စာျားလ ယ်မ စ ်ညံ့် Wilhelmsen ကြဲံ့ ှိို ံ့ ဤအစ ရငြ်ံစာတွင ်န ာ်မပထာျားန ာ 

ကိုြပဏ က ၎ငျ်ားတှိို ံ့ ည် Jet A-1 နလာငစ်ာ  ကှိို အရပ်ဘက် ံိုျားအတွက် တငပ်ှိို ံ့ရာတွငသ်ာ 

ပါဝငပ်တ် က်န ကာငျ်ား အလာီးတူ ရ ငျ်ားမပြြဲံ့ ည်။  ှိို ံ့န ာ် Puma Energy ကိုယ်တိငု၏် ဝနြ်ံြ က်တွင ်

"နရာငျ်ားြ ြှုကှိို အရပ်ဘက်နလန ကာငျ်ားလှိိုငျ်ားြ ာျားအတွက ်ာဟူ၍ ကန ံ့ ်တ်ရန ်ထှိနျ်ားြ  ပ်နှိိုငမ်ြငျ်ားြရ ှိ" 

ဟိုဆှိိုထာျား မ ငံ့ ်လက်နတွှေ့တွင ်ယငျ်ား ှိို ံ့လိုပ်နဆာငရ်န ်ြမ စ်နှိိုငန် ကာငျ်ားကှိို မပ နန ည်။ 

စငစ်စ်အာျားမ ငံ့ ်Wilhelmsen က “အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  နပျားအပ် ညံ့် 

နနာက်ဆံိုျားရ  တငျ်ားအြ က်အလက်ြ ာျားကှိို န ြ ာစွာ ံိုျား ပ်ပပ ျားနနာက် Wilhelmsen Ships Service 

Myanmar  ည်  ငတ်ှိို ံ့၏အစ ရငြံ်စာတွငန် ာ်မပပါရ ှိထာျားန ာ လူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားြ ှိ ျားန ာက်ြှုြ ာျားကှိို 

ြည် ညံ့်နည်ျားန ငံ့ြ်  ပါဝငက်ညူ ြည်ြဟိုတ်န ကာငျ်ား ကျွန်ိုပ်တှိို ံ့ ဆံိုျားမ တ်ထာျားပါ ည်။ ထှိို ံ့န ကာငံ့ ်

Wilhelmsen Ships Service Myanmar  ည် မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ ဆှိပ်ကြျ်ားြ ာျားတွင ်Jet A-1 နလယာဥ်ဆ  

ထိုတ်နပျားနနန ာ နရယာဉ်  ှိို ံ့ြဟိုတ် နရယာဥ် ပှိိုငရ် ငြ် ာျားအတွက် ကှိိုယ်စာျားလ ယ် 

ဝနန်ဆာငြ်ှုနပျားမြငျ်ားြ န ်ြ ကှိို ြ က်မြငျ်ား ရပ်ဆှိိုငျ်ား ွာျားြည်မ စ်ပါ ည်”ဟို မပန ်ကာျားြြဲံ့ ည်။ 

မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိို ံ့ နလယာဥ်ဆ  ရရှိနအာင ်နပီးပုိ ့်နထာက်ပံံ့ြှုတွင ်ဆ နရာငျ်ားြ ြှုအာျား လွယ်ကူနြ ာနြွှေ့နစရန ်

နဆာငရွ်က်နပျား ညံ့် ကိုြပဏ ြ ာျား အပါအဝင ်ပါဝင ်ညံ့် ကိုြပဏ ြ ာျားအာျားလံိုျား  

တှိို ံ့ ည် NEPAS၊ PEAS  ှိို ံ့ြဟိုတ် Asia Sun တှိို ံ့န ငံ့ ်စ ျားပာွျားနရျား ဆက်ဆမံ ြ ာျားြ တစ်ဆငံ့ ်မြနြ်ာစစ်တပ်န ငံ့ ်

ဆက်စပ်ြှု ရ ှိနန က ည်။ မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိို ံ့ နရာက်ရ ှိ ည်န ငံ့ ်တပပှိ ငန်က် စစတ်ပ်က နလာငစ်ာဆ  ကှိို 

ရယူ ံိုျားစွြဲမြငျ်ားြ  တာျားဆ ျားရန ်စွြ်ျားနဆာငန်ှိိုငြ်ှု ြရ ှိန ာန ကာငံ့ ်အဆှိိုပါကိုြပဏ ြ ာျား ည် မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိို ံ့ 

နလယာဥ်ဆ  နပျားပှိို ံ့မြငျ်ားြမပ  ငံ့န်တာံ့ဘြဲ မ စ်နှိိုငလ် င ်တာဝန ်ှိစွာမ ငံ့ ်လုပ်ငေီ်းရပ်ဆှိိုငျ်ား ကရန ်

လှိိုအပ်ပါ ည်။ 

န ဂ ိုေးန င်ူ့ အဓ ကအကက   ိုခ ကမ်  ေး 

ယခုအစ ရငခ် စာတွင ်စစရ်ာဇ တ်မ နဖမာက်နသာလုပ်ရပ်မ ာီး အမ ာီးအဖပာီးပေါ ငသ်ည့်် ဖမေမ်ာစစ်တပ်၏ 

ဥပနဒနငှ့််မည ညွတ်နသာ နလန ကာငီ်းတိုက်ခိုက်မ မ ာီး ဖြစ်စဉ်အနလ့်အထမ ာီးကို မတှ်တမ်ီးဖပြုစ ု

နြာ်ဖပထာီးပေါသည်။ ယငီ်းနလန ကာငီ်း တှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားန ကာငံ့ ်အရပ် ာျားအြ ှိ ျား ြ ျားြ ာျား၊ 

အြ ှိ ျား ာျားြ ာျားန ငံ့ ်ကနလျားငယ်ြ ာျား န ဆံိုျား၊ ေဏရ်ာရရ ှိြြဲံ့ပပ ျား မြနြ်ာနှိိုငင်တံစ် ေီ်း ပဋှိပကခမ စ်ပွာျားရာ 

နေ ြ ာျားရ ှိ လူြှုအ ှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားတစ်ြိုလံိုျားြ ာ နနရပ်စွန ံ့ြွ်ာထက်ွနမပျားရပပ ျား အှိိုျားအှိြ်ြြဲံ့မ စ်ြြဲံ့ရ ည်။ နနအှိြ်ြ ာျား၊ 

ဘာ ာနရျား အနဆာက်အအံိုြ ာျား၊ စာ ငန်က ာငျ်ားြ ာျား၊ နဆျားဘက်ဆှိိုငရ်ာ အနဆာက်အအံိုြ ာျားန ငံ့ ်
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စစ်နဘျားနရ ာင ်ေိုကခ ည်ြ ာျားအတွက် စြနျ်ားတစ်ြိုကှိိုလည်ျား   က်ဆ ျားြြဲံ့ပပ ျား ထတ်ိလေ် ့်န ကာက်ရံွှေ့ ြှုြ ာျား 

ကှိိုလည်ျား ပ ံှေ့နှ ့်ဖြစ်နပေါ်နစြြဲံ့ ည်။ 

နလန ကာငီ်းသ ုီးနလာငစ်ာ  မ ာီးမရရှိလ င ်ဖမေမ်ာစစ်တပ်သည် ယငီ်းကြဲ့်သို ့် နလန ကာငီ်းတိုက်ခိုက်မ မ ာီး 

အတွက်တာ ေရ်ှိနသာ နလယာဉ်မ ာီးကိ ုနမာငီ်းနငှန်ိငုရ်ေစ်ွမ်ီးအငလ် ုီး ရှိမည်မဟုတ်ပေါ။ သို ့်ရာတွင ်

အသက်  ီုးမ မ ာီးဖြစ်နစခြဲ့်နသာ နရာငီ်းခ မ ကွငီ်း က်တငွ ်ကုမပဏ မ ာီးက  က်လကပ်ေါ ငပ်တ်သက် 

နေ က ြဲ ဖြစသ်ည်။ ယငီ်းကငွီ်း က်တငွ ်နိငုင် တကာနငှ့်် ဖပည်တွငီ်းကမုပဏ မ ာီးသည် အဖပည်ဖပည် ိငုရ်ာ 

လွတ်ပငမ်ိီးခ မ်ီးသာခွင့််အြွြဲွံ့၊ ကုလသမဂ္ဂနငှ့်် အဖခာီးအြွြဲွံ့အစည်ီးမ ာီးက စစရ်ာဇ တ်မ ၊ 

လူသာီးမ ိြုီးနယွ်အနပေါ်က  ီးလွေန်သာရာဇဝတ်မ နငှ့်် အဖခာီးနသာ ကက ီးမာီးသည့်် 

လူ ့်အခွင့််အနရီးခ ိြုီးနြာက်မ မ ာီးတွင ်ပတ်သက်တာ ေရ်ှသိည်ဟု နြာ်ဖပထာီးသည့်် ဖမေမ်ာစစ်တပ်နငှ့်် 

 က်န ွှယ်နေ ကပေါသည်။ 

၂၀၁၅ ြိုန စ်ြ  စတငပ်ပ ျား ဖမေမ်ာစစ်တပ်အာီး နလန ကာငီ်းသ ုီးနလာငစ်ာ  မ ာီး 

နထာက်ပ ့်နပီးနေနသာကွငီ်း က်တွင ်အဓိကပေါ ငန်ေြြဲံ့နသာ နိငုင် ဖခာီးစ ီးပွာီးနရီးလုပ်ငေီ်းမှာ Puma Energy 

ဖြစ်သည်။ ယငီ်းကမုပဏ က နိငုင် တွငီ်းကထကွ်ခွာနတာံ့မည်ဟ ု၂၀၂၂ နအာက်တှိိုဘာ ၅ရက် 

န ကညာခြဲ့်ပပ ီးသည့််နောက်တွင ်ကုမပဏ က “ဖမေမ်ာနလတပ်သည် အရပ်ြက်အတွက် နပီးပုိ ့်ရေ ်

ခွြဲဖခာီးထာီးနသာ ထေိီ်းခ ြုပ်မ မ ာီးကို ခ ိြုီးနြာက်ခြဲ့်နသာဖြစ်ရပ်မ ာီးရှိခြဲ့်သည် ိုနသာ သတငီ်းမ ာီးကို 

၄ငီ်းတုိ ့်အနေနငှ့်် သတိဖပြုမိန ကာငီ်း” အဖပည်ဖပည် ိငုရ်ာ လွတ်ပငမ်ိီးခ မ်ီးသာခွင့််အြွြဲွံ့အာီး အသနိပီးခြဲ့်သည်။ 

ယငီ်းအခ က်က နလန ကာငီ်းသ ုီးနလာငစ်ာ  ကို စစ်ြကန်ရာ အရပ်ြက်ကပေါနရာပပ ီး 

အသ ုီးဖပြုနေဖခငီ်းမ ာီးရှိပပ ီး Puma Energy ကိုယ်တိငု ်တာီး  ီးမြငီ်းမဖပြုနိငုန် ကာငီ်းဖပနေသည်။ ထို ့်အဖပင ်

ယငီ်းနထာက်ပ ့်နရီးကွငီ်း က်တွငပ်ေါ ငန်ေ ကနသာ နရာငီ်းခ သူမ ာီး၊ နရယာဉ်ပုိငရ်ှငမ် ာီး၊ 

နရန ကာငျ်ားတငပ်ှိို ံ့ြှုကုိယ်စာီးလှယ်မ ာီးနငှ့်် နရန ကာငီ်းအာမခ လုပ်ငေီ်းမ ာီးစနသာ 

ကုမပဏ မ ာီးအာီးလ ုီးတုိ ့်သည် ဖမေမ်ာနိငုင် ရှိ လုပ်ငေီ်းြက်ကုိယ်စာီးလှယ်မ ာီးအာီး နပီးပုိ ့်နသာ 

နလန ကာငီ်းသ ုီးနလာငစ်ာ  မ ာီးကို ဖမေမ်ာစစ်တပ်က ယ၍ူအသ ီုးမဖပြုနိငုပ်ေါဟူနသာ 

လွြဲမှာီးသည့််အသအိနပေါ် အာီးကိုီးအလုပ်လုပ် နေ ကန ကာငီ်းလည်ီး ဖပသနေပေါသည်။ 

Puma Energy အနေနငှ့်် ဖမေမ်ာနိငုင် ရှိလုပ်ငေီ်းမ ာီးမှ တာ ေသ်စိွာ ုတ်ခွာရ ုမက 

၎ငျ်ားပတ်သက်ဖြစ်နပေါ်နစခြဲ့်နသာ  ိီုးက ိြုီးမ ာီးအတွကလ်ည်ီး ဖပေလ်ည်ကုစာီးနပီးရမည်ဖြစ်သည်။ 

နလာငစ်ာ  နရာငီ်းခ နပီးသည့််ကွငီ်း က်တနလ ာက်ပေါ ငပ်တ်သက်နေနသာ 

အဖခာီးကမုပဏ မ ာီးအာီးလ ီုးသည်လည်ီး ဖမေမ်ာနိငုင် အာီး နလယာဥ်ဆ နရာငီ်းခ နထာက်ပ ့်နပီးသည့်် 

လုပ်ငေီ်းမ ာီးအာီး ရပ်တေ် ့်ရပေါမည်။ တတ်နှိိုငလ် င ်တာ ေရ် ှိစွာ ုတ်ခွာ ကရပါြည်။ 

နောက်  ုီးအနေနငှ့်် နိငုင် မ ာီးသည်လည်ီး အနရီးယူန ာငရွ်က် ကရပေါမည်။ စ ီးပွာီးနရီးကုမပဏ မ ာီးအပေါအ င ်

အာီးလ ီုးတုိ ့်၏ လူ ့်အခွင့််အနရီးခ ိြုီးနြာက်မ မ ာီးကုိ ကာကယွ်တာီး  ီးရေတ်ာ ေရ်ှိပါ ည်။ ဖမေမ်ာစစ်တပ်အာီး 

နလန ကာငီ်းသ ုီးနလာငစ်ာ  လ ုီး  နရာငီ်းခ ဖခငီ်းမဖပြုရေ ်လုပ်န ာငရ်မည်ဖြစ်သည်။ ထှိိုကြဲံ့ ှိို ံ့မပ လိုပ်ရန ်

တစ်ြိုတည်ျားန ာနည်ျားလြ်ျားြ ာ နှိိုငင်အံတွငျ်ား ှိို ံ့ နလန ကာငျ်ား ံိုျားနလာငစ်ာဆ ြ ာျား နရာငျ်ားြ မြငျ်ားအာျားလံိုျားကှိို 
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ရပ်တံံ့ရန ်ာရ ှိပါ ည်။ ထှိို ှိို ံ့မပ လိုပ်လ င ်အရပ်ဘက်နလန ကာငျ်ားဝနန်ဆာငြ်ှုြ ာျား ကှိိုလည်ျား 

ထှိြှိိုက်နှိိုင ်ည်ဟို ဆှိိုန ာလ်ည်ျား ဤအစ ရငြ်ံစာတွင ် က်န မပပပ ျားမ စ် ညံ့် Puma Energy 

ကှိိုယ်တှိိုငက် ဝနြံ်ထာျားြြဲံ့ ညံ့်အတှိိုငျ်ား မြနြ်ာစစ်တပ် ည် အရပ်ဘက်အ ံိုျားမပ ရန ်ရည်ရွယ်ထာျားန ာ 

နလယာဥ်ဆ ြ ာျားကှိို  ှိြ်ျားယူြှုြ ာျားမပ လိုပ်ြြဲံ့ ည်။ နှိိုငင်တံကာလူ ံ့အြွငံ့အ်နရျားဥပနေကှိို 

ဆှိိုျားရွာျားစွာြ ှိ ျားန ာက်ြှုမ စ်နစ ညံ့် နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားအတွက် စစ်တပ်ြ  နလယာဥ်ဆ  

အ ံိုျားြမပ န ကာငျ်ား န ြ ာနစနှိိုငြ်ညံ့် ယနတရာျားတစ်ြိုကှိို နှိိုငင်ြံ ာျားက ြထာျားရ ှိနှိိုငြ်ြ ငျ်ား နှိိုငင်တံှိိုငျ်ား ည် 

မြနြ်ာနှိိုငင် ံှိို ံ့ နလယာဥ်ဆ  နထာက်ပံံ့ြှုကှိို ဆှိိုငျ်ားငံံ့ထာျားရြည်မ စ် ည်။ 

အဓ က အကက   ိုတင ် ခ ကမ်  ေး 

PUMA ENERGY သ ု ို့ 

• ဖမေမ်ာနိငုင် မှထကွ်ခွာရေဖ်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွငီ်း မိမိတုိ ့်၏လုပ်ငေီ်းန ာငရွ်က်မ မ ာီးန ကာင့်် 

ဖြစ်လာရနသာ  ိီုးရွာျားနသာအက ိြုီး က်မ ာီးကိ ုနလ ာ့်ေည်ီးနအာငက်ကိြုီးစာီးနေန ကာငီ်းကုိ ဖပသရေ ်

• မိမိတုိ ့်နငှ့််ပတ်သက် က်န ွှယ်ပပ ီးဖြစ်နပေါ်လာခြဲ့်ရပပ ီးနသာ အက ိြုီး က်မ ာီးအာီးလ ီုးကို 

ဖပေလ်ည်ကုစာီးနပီးနရီးအတကွ် နထာက်ပ ့်ကူည ရေ ်

ASIA SUN အပ်ုစုသ ု ို့  

• ဖမေမ်ာစစ်တပ်အာီးနလယာဥ်ဆ မ ာီးနပီးပုိ ့်နေမ ကုိ န ာလ ငစွ်ာရပ်တေ် ့်ရေ ်

ရ  ငေ်းခ သ မ  ေး၊ ရ ယ ဉ  ိုငရ် ငမ်  ေး၊ ရရရ ကောငီ်းတငပ် ု ို့မှုက ိုယစ် ေးလ ယမ်  ေး၊ 

ရရရ ကောငီ်းအ မခ ကိုမပဏ မ  ေးန င်ူ့  မန်မ န ိုငင် သ ို ူ့ ရေယောဥ်ဆ ရ  ငေ်းခ ရနရသ  

ကငွေ်းဆကတ်ငွ ်ါဝငရ်နရသ  ရငရွကကေးအြဲွှုံ့အစည်ေးမ  ေးသ ို ူ့  

• ဖမေမ်ာနိငုင် အာီး နလယာဥ်ဆ မ ာီး တိကု်ရိုက ်သို ့်မဟုတ် သယ်ွ ုိက်နပီးပုိ ့်ဖခငီ်း၊ နရာငီ်းခ ဖခငီ်း၊ 

လွှြဲနဖပာငီ်းနပီးဖခငီ်း၊  ကာီးခ အဖြစ်လုပ်န ာငန်ပီးဖခငီ်း၊ နရန ကာငျ်ားတငပုိ် ့်မ မ ာီးကုိ 

တစ် င့််ခ န ာငရွ်က်ဖခငီ်း၊ ပွြဲစာီးလုပ်နပီးဖခငီ်းမ ာီးကို ခ က်ခ ငီ်းရပ်တေ် ့်ရေ ်

န ိုငင် ရတ ်စ မ  အို ်ခ ို ်ရ ေးရက ငစ်  (SAC) သ ု ို့ 

• အရပ်သာီးမ ာီးနေထိငုန်သာ နဒသမ ာီးတငွ ်ပစ်မှတ်နသခ ာမထာီးနသာ နလန ကာငီ်းတိုက်ခိုက်မ မ ာီးကိ ု

ရပ်တေ် ့်ရေ၊် အောီးတ ိကု်တွင ်စစ်နရီးပစ်မှတ်မ ာီးရှိနေနစကာမူ စစ်တပ်ကသ ီုးနေနသာ ကက ီးမာီးသည့်် 

ဗ ုီးကက ီးမ ာီးနငှ့်် ပစ်မတှ်မသတ်မှတ်ထာီးနသာ ဒ ီုးက ည်မ ာီးန ကာင့်် အရပ်သာီးအမ ာီးအဖပာီး 

ထခိိုက်နသ  ုီးနေရပေါသည်။ 

ကိုလသမဂ္လ ို ခ ိုရ ေးရက ငစ် သ ို ူ့ 

• လက်နက်၊ ခြဲယမ်ီးမ ီးနက ာက်၊ စစ်နရီးနငှ့်် လ ုဖခ ြုနရီး ိုငရ်ာပစစည်ီးကရိိယာမ ာီး၊ 

နလ့်က င့််သငတ်ေီ်းနပီးဖခငီ်းနငှ့်် အဖခာီးစစ်နရီးနငှ့်် လ ုဖခ ြုနရီး ိုငရ်ာအကအူည နပီးဖခငီ်းမ ာီးကို 
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တာီးဖမစဖ်ခငီ်းမ ာီး ပေါ ငန်သာ ဖပည့််စ ုသည့််ကမဘာလ ုီး ိငုရ်ာ လက်ေက်တငပုိ် ့်နရာငီ်းခ ဖခငီ်းကုိ 

တာီး  ီးပိတ်ပငခ် က ်ခ မှတရ်ေ ်  

• နိငုင် တကာလူ ့်အခွင့််အနရီး ဥပနဒကုိ  ိီုးရွာျားစွာခ ိြုီးနြာက်မ မ ာီးတွင ်နလယာဥ်ဆ  မ ာီးကို 

အသ ုီးမဖပြုနိငုန်အာင ်ထနိရာက်နသာတာီး  ီးနိငုမ်  ယနတရာီးမ ာီး မနြာ်န ာငန်ိငုမ်ခ ငီ်း ဖမေမ်ာနိငုင် အာီး 

နလယာဥ်ဆ မ ာီး တိုက်ရိုက် သို ့်မဟုတ် သွယ် ုိက်နပီးပုိ ့်ဖခငီ်း၊ နရာငီ်းခ ဖခငီ်း၊ လွှြဲနဖပာငီ်းနပီးဖခငီ်း၊ 

 ကာီးခ အဖြစ်လုပ်န ာငန်ပီးဖခငီ်း၊ နရန ကာငျ်ားကိုနတ်ငပုိ် ့်မ မ ာီးကုိ တစ် င့််ခ န ာငရွ်က်ဖခငီ်း၊ 

ပွြဲစာီးလုပ်နပီးဖခငီ်းမ ာီးကို တာီး  ီးပိတ်ပငမ် မ ာီး ခ မှတ်ရေ ်

န ိုငင် အ ေးလ ိုေးသ ို ူ့ 

• ဖမေမ်ာနိငုင် ကိ ုတိုက်ရိုက်န ငံ့ ်သွယ် ိုက်ပပ ီးပေါ နပီးပုိ ့်နေနသာ လက်ေက်၊ ခြဲယမ်ီး၊ အဖခာီးစစ်ဘက်ေြဲ ့် 

လ ုဖခ ြုနရီး ိငုရ်ာ နထာက်လမှ်ီး ကည့််ရ နိငုန်သာ ကရိိယာန ငံ့စ်ေစ်မ ာီး၊ နလ့်က င့််သငတ်ေီ်းနပီးနေမ မ ာီး၊ 

ဖပြုဖပငထ်ေိီ်းသမ်ိီးနရီးလုပ်ငေီ်းမ ာီးနငှ့်် အဖခာီးစစဘ်က်နငှ့်် လ ုဖခ ြုနရီးြက် ိငုရ်ာ အကအူည မ ာီး 

အာီးလ ီုးကို ခ က်ခ ငီ်းရပ် ိငုီ်းရေ ်   

• နိငုင် တကာလူ ့်အခွင့််အနရီး ဥပနဒကုိ  ိီုးရွာျားစွာခ ိြုီးနြာက်မ မ ာီးတွင ်နလယာဥ်ဆ  မ ာီးကို 

အသ ုီးမဖပြုနိငုန်အာင ်ထနိရာက်နသာတာီး  ီးနိငုမ်  ယနတရာီးမ ာီး မနြာ်န ာငန်ိငုမ်ခ ငီ်း ဖမေမ်ာနိငုင် အာီး 

နလယာဥ်ဆ မ ာီး တိုက်ရိုက် သို ့်မဟုတ် သွယ် ုိက်နပီးပုိ ့်ဖခငီ်း၊ နရာငီ်းခ ဖခငီ်း၊ လွှြဲနဖပာငီ်းနပီးဖခငီ်း၊ 

 ကာီးခ အဖြစ်လုပ်န ာငန်ပီးဖခငီ်း၊ နရန ကာငျ်ားတငပုိ် ့်မ မ ာီးကုိ တစ် င့််ခ န ာငရွ်က်ဖခငီ်း၊ 

ပွြဲစာီးလုပ်နပီးဖခငီ်းမ ာီးကို တာီး  ီးပိတ်ပငမ် မ ာီး ခ မှတ်ရေ ်
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Amnesty International သည ်လ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးအတကွ ် 

အ  ည ် ညဆ် ိုင ်  လှု ်ရ  ေးမှုတစခ်ို  ြစ ်ါသည။်  

ေတူစဥ် ီးချငီ်းဆ ၏ တ  ေးမ တမှုမရ   ခငေ်းသည ် 

ကျွန်ို ်တ ို ူ့အ ေးလ ိုေးန ငူ့ ်သကဆ် ိုငသ်ည။်  

 

 

  

CONTACT US JOIN THE CONVERSATION 

info@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

@Amnesty 

mailto:info@amnesty.org
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
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မရဏ ကန်ုစည ် 

မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားကှိို ြ ျားထှိိုျားနနန ာ 

နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်အာျား န ာ်ထိုတ်မြငျ်ား  

အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့က Justice For Myanmar န ငံ့ ်အတူ မြနြ်ာနှိိုငင်တွံင ်

အလ ှိ ှေ့ ဝ က်ဆံိုျားန ငံ့ ်ြဟာဗ  ဟာနမြာက် စ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားနဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားထြဲြ  တစ်ြိုမ စ် ညံ့် 

“စစ်တပ်အာျား နလယာဥ်ဆ  နထာက်ပံံ့နပျားမြငျ်ား”၏ အန ျားစှိတ်ြ တ်တြျ်ားကှိို ၂၀၂၁ ြိုန စ် န န ာ်ဝါရ လ 

စစ်အာဏာ ှိြ်ျားပပ ျားနနာက်ပှိိုငျ်ား ပထြဆံိုျားအကကှိြ်အမ စ် တငမ်ပထာျားပါ ည်။ 

၂၀၁၅ြိုန စ်ြ စပပ ျား နလယာဥ်ဆ  နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်တွင ်အဓှိကပါဝင ်ညံ့် 

နှိိုငင်မံြာျားစ ျားပွာျားနရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာ ဆွစ်ဇာလနန်ှိိုငင်၊ံ ဂ  န ဗာ န ငံ့ ်စငက်ာပူတငွ ်အဓိကအနမြစှိိုက် 

ြွြဲွံ့စည်ျားတည်နထာငထ်ာျားန ာ ကြဘာလံိုျားဆှိိုငရ်ာ စွြျ်ားအငက်ိုြပဏ  Puma Energy မ စ်ပပ ျား၊ 

ကိုနစ်ည်ကိုြပဏ ကက ျား Trafigura ြ  အြ ာျားအာျားမ ငံ့ပ်ှိိုငဆ်ှိိုငထ်ာျား ည်။  

ကြဘာတစ်ဝေီ်းန ငံ့န်ေ ဆှိိုငရ်ာ နရနနံ ငံ့ ်ဘာဝဓာတ်နငွှေ့ကိုြပဏ ြ ာျား တှိို ံ့အမပင ်

နရန ကာငျ်ားအာြြံကိုြပဏ ြ ာျား၊ နရယာဉ်ပှိိုငရ် ငြ် ာျား၊ နရန ကာငျ်ားတငပ်ှိို ံ့ြှုကှိိုယ်စာျားလ ယ်ကိုြပဏ ြ ာျားန ငံ့ ်

ဆ တငက်ာျားမ ငံ့ ်မ န ံ့မ်  ျားနရာငျ်ားြ  ူြ ာျား ည်လည်ီး နလာငစ်ာဆ  နထာက်ပံံ့နရျားကွငျ်ားဆက်၏ 

တစှိတ်တစ်ပှိိုငျ်ားမ စ်နနပပ ီး ၎ငျ်ားတှိို ံ့အာျားလံိုျား စစ်ရာဇဝတ်ြှုနမြာက်န ာ နလန ကာငျ်ားတှိိုက်ြှိိုက်ြှုြ ာျားအတွက် 

တာဝနရ် ှိ ညံ့် မြနြ်ာစစ်တပ်န ငံ့ ်ပတ် က်ဆက်နယ်ွြှုကှိိုမ စ်နစ ည်။ 

ထှိို ံ့န ကာငံ့ ်နိငုင် တကာလူ ့်အခွင့််အနရီး ဥပနဒကုိ  ိုီးရွာျားစာွခ ိြုီးနြာက်မ မ ာီးတငွ ်နလယာဥ်ဆ မ ာီးကိ ု

အသ ုီးမဖပြုနိငုန်အာင ်ထနိရာက်နသာတာီး  ီးနိငုမ်  ယနတရာီးမ ာီး မနြာ်န ာငန်ိငုမ်ခ ငီ်း ဖမေမ်ာနိငုင် အာီး 

နလယာဥ်ဆ မ ာီး တိုက်ရိုက် သို ့်မဟုတ် သွယ် ုိက်နပီးပုိ ့်ဖခငီ်း၊ နရာငီ်းခ ဖခငီ်း၊ လွှြဲနဖပာငီ်းနပီးဖခငီ်း၊ 

 ကာီးခ အဖြစ်လုပ်န ာငန်ပီးဖခငီ်း၊ နရန ကာငျ်ားတငပုိ် ့်မ မ ာီးကုိ တစ် င့််ခ န ာငရွ်က်ဖခငီ်း၊ 

ပွြဲစာီးလုပ်နပီးဖခငီ်းမ ာီးကို တာီး  ီးပိတ်ပငမ် မ ာီး ခ မှတ်ရေ ်အမပည်မပည်ဆှိိုငရ်ာ လွတ်ပငှိြ်ျားြ ြ်ျား ာြွငံ့အ် ွြဲှေ့ ြ  

တှိိုက်တွနျ်ားလှိိုက် ည်။  


