ကီရင်၏ ဒုတယ
ိ မ ြောက်သုံးု လပတ် ဘဏ္ဍြောမရုံးထုတ် ပန်ချက် ျြောုံးအမပေါ်
Justice For Myanmar ၏ တုန် ပန်ချက် -

န် ြောစစ်တပ်ဟြော ကီရင်န စီုံးပြောုံးမရုံးအတူလုပ်မ ြောင် ခင်ုံး ှ အကျိ ုံးအ တ်

န် ြောကျပ် ၄၅.၅၇

ဘီလီယ (အမ ရိကန် မဒေါ်လြော ၃၃.၅ သန်ုံး) ရရှိခပပီုံး လူ ျိ ုံးတုန်ုံးသတ် ြတ် ှု ၊ စစ်ရြောဇဝတ် ှုန
လူသြောုံး ျိ ုံးနယ်အမပေါ် ကျ ုံးလန်တ ရြောဇဝတ် ှုမတ အတက်
မငမ ကုံးအမထြောက်အပ က်လက်ရရှိမန

ြစ်တယ်

သြဂုတ် ၇ ၊ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်
Myanmar Brewery Ltd ဟာမြန်ြာစစ်တပ်အတွက် အက ျိုးအမြတ်ြ ာျိုးတဲ့ ငငွငသကျိုးအရင်ျိုး
အမြစ်တစ်ခုအမြစ်

တည်ရှငနပပျိုး

ဦျိုးပုငလ
် ြတက်ကု တရာျိုးြဝင်င

ြူတရ
ု ဲ့ ဲ့

တတ်တတ်ပုန်ျိုးမြစ်တဲ့

မြန်ြာဲ့စျိုးပွာျိုးငရျိုး

ာက်ပြ
ဲ့ ှုငတွန ဲ့ အက ျိုးမပ ငနဆမြစ်တယ်။ ကရင်ကုြပဏအငနန ဲ့

မြန်ြာဲ့စျိုးပွာျိုးငရျိုးဦျိုးပုငလ
် ြတက်ကု အက ျိုးအမြတ်င

ာက်ပဲ့ငနမခင်ျိုးဟာ စစ်တပ်ရ ဲ့ လူြ ျိုးတုန်ျိုး

ြတ်မြတ်ြှု၊

စစ်ရာဇဝတ်ြှု

န ဲ့ လူြာျိုးြ ျိုးနယ
ွ ်အငပေါ်

က ျိုးလွန်တဲ့

ရာဇဝတ်ြှုငတွအတွက်

ဘဏ္ဍာငငွ င

ာက်ပဲ့ငနမခင်ျိုးြာမြစ်တယ်ဆုတာကု အြ ာျိုးက ြရှသကပပျိုး မြစ်ပါတယ်။

ဒငန ဲ့ ုတ်မပန်လုက်တဲ့ ကရင်ရ ဒု
ဲ့ တယငမြာက် ြုျိုးလပတ်အစရင်ခစာ (ဧပပ ၁ - ဇွန် ၃၀ ၊ ၂၀၂၀)ြှာ
Myanmar Brewery Ltd ရဝင်
ဲ့ ငငွဟာ မြန်ြာက ပ် ၂၁၂ ဘလယ (အငြရကန် ငဒေါ်လာ ၁၅၅.၈၆
ြန်ျိုး) မြစ်ပပျိုး ပုြှနလ
် ည်ပတ်အမြတ်ငငွ (normalized operating profit) ကငတာဲ့ မြန်ြာက ပ်
၉၃ ဘလယ (အငြရကန် ငဒေါ်လာ ၆၈.၃၇ ြန်ျိုး)မြစ်ငသကာင်ျိုး ငတွွေ့ ရှရပါတယ်။ Myanmar
Brewery Ltd လုပ်ငန်ျိုးြှာ မြန်ြာစစ်တပ်က ၄၉% ရှယ်ယာ
ကရင်က ပုငဆ
် ုင်

ာျိုးပပျိုး က န်ရှတဲ့ ၅၁ % ကု

ာျိုးပါတယ်။

Justice For Myanmar ရ မ ပြောမရုံး

မြန်ြာစစ်တပ်က

ညဲ့်ဝင်

ခ
ို ငရ
် ှိသ ူ ရတနြောမ ြောင်က "သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်ငနဆ
ဲ့ ုရင်

ရု ဟင်ဂ ာြ ာျိုးအငပေါ်

နှစ်မပညဲ့်ပပပမြစ်ပါတယ်။

ကရင်ဟာ

လူြ ျိုးတုနျိုး် ြတ်မြတ်ြှု

ရု ဟင်ဂ ာငတွအငပေါ်

က ျိုးလွနတ
် ာ

လူြ ျိုးငရျိုးြနစ
် ဲ့ င်ြှု

၃

စစ်ဆင်ငရျိုး

ဆင်နတဲ့အခ န်တုနျိုး် က ငငွငသကျိုးလှူဒါန်ျိုးြှုငတွ မပ လုပ်ခဲ့ြလု စျိုးပွာျိုးငရျိုးလုပ်ငန်ျိုး အရလည်ျိုး
စစ်တပ်ကု

အက ျိုးအမြတ်ြ ာျိုးြ ာျိုးရငစြု ဲ့

မြစ်ပါတယ်။ ဒလုအင

အဓကင

ာက်ပဲ့ငပျိုးြူအမြစ်

တည်ရှငနဆ

ာက်အပဲ့ငတွရငနလလည်
ု ဲ့
ျိုး စစ်တပ်ဟာ ရှြ်ျိုး၊ ကခ င်န ဲ့ ရခုငမ် ပည်နယ်

ငတွြှာ နင
ု င
် တကာလူအခွ
ွ ်စုငတွအငပေါ် ခ ျိုးငြာက်ြှု
ဲ့ ငအ
ဲ့် ငရျိုးခ ျိုးငြာက်ြှု န ဲ့ တုင်ျိုးရင်ျိုးြာျိုးြ ျိုးနယ
စတဲ့ ရာဇဝတ်ြှုငတွကု ဆက်လက်က ျိုးလွနင
် နနင
ု တ
် ာမြစ်ပါတယ်။ ကရင်ဟာ အဲ့ဒရာဇဝတ်ြှု
ငတွြှာ

သကရာပါအမြစ်ပါဝင်ငနမခင်ျိုးအတွက်

တာဝန်ယူြှုရှရြှာမြစ်ပါတယ်။

Justice

For

Myanmar အငနန ဲ့ ကရင်ကု လက်ရှမြန်ြာစစ်တပ်န ဲ့ ဆက်ဆငရျိုးကု မြတ်ငတာက်ပစ်ြု ဲ့တုက်တွနျိုး်
ပါတယ်။" လု ငမပာသကာျိုး
ခဲ့ပါတယ်။
ဲ့
စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၇ ရက်ငနြှဲ့ ာ ကရင်က မြန်ြာစစ်တပ်ရ ဲ့ လူြ ျိုးတုနျိုး် ြတ်မြတ်ြှုကု
အာျိုးငပျိုးင

ာက်ခပပျိုး အငြရကန်ငဒေါ်လာ ၁၂,၀၀၀ နျိုးပါျိုးလှူဒါန်ျိုးခဲ့ပါြည်။ ကာကွယ်ငရျိုးဦျိုးစျိုးခ ပ်

ဗုလ်ခ ပ်ကကျိုးြင်ျိုးငအာင်လှုင်က ကကျိုးြှူျိုးက င်ျိုးပတဲ့ အခြ်ျိုးအနာျိုးတစ်ခုြှာ အဲ့ဒ အလှူငငွငတွကု
ငပျိုးအပ်ခပဲ့ ပျိုး သကည်ျိုး၊ငရ၊ငလ စစ်ဦျိုးစျိုးအရာရှခ ပ် ဗုလ်ခ ပ်မြတ်

ွန်ျိုးဦျိုးကုယ်တုင် တက်ငရာက်

လက်ခခဲ့ပါတယ်။ ကုလြြဂဂအခ က်အလက်ရှာငြွငရျိုးြစ်ရှငရ
် ဲ့ အဆုအရ အဲ့ဒ လှူဒါန်ျိုးြှုဟာ
"ရခုငင
် မြာက်ပုငျိုး်

လူငနပ ွေ့ နှြှုဲ့ ပုစကု

ငရ ွေ့ငမပာင်ျိုးြွာျိုးငြာ

ငမပာင်ျိုးလပစ်ြရည်
ု ဲ့ ရွယ်ခ က်န ဲ့

ရု ဟင်ဂ ာြ ာျိုးကု

လူြဆန်တဲ့ခစာျိုးြှုြ ာျိုး

လူြဆန်တဲ့လုပ်ရပ်"* ကု အာျိုးငပျိုးအာျိုးငမြာက်မပ ငနတာမြစ်ငသကာင်ျိုး

မြန်ြာနင
ု င
် က

ခစာျိုးရရှငစြု ဲ့
ုတ်မပန်

ရည်ရွယ်တဲ့

ာျိုးပါတယ်။

မြန်ြာဲ့စျိုးပွာျိုးငရျိုးဦျိုးပုငလ
် ြတက်ဟာ မြန်ြာစစ်တပ်က လုပက
် ုငင
် နတဲ့ နင
ု င
် ပုငစ
် ျိုးပွာျိုးငရျိုးလုပ်ငန်ျိုး
ြာမြစ်ပပျိုး

ဧရာြအက ငဲ့ပ
် က်မခစာျိုးြှုြ ာျိုးန ဲ့ နင
ု င
် ပုငင
် တွကု

ြြ်ျိုးပုက်ရာကငန

ူင

အဲ့ဒလုပ်ငန်ျိုးကပ

အလုျိုးအရင်ျိုး

မြန်ြာဲ့

ပ်တန်ျိုး

စစ်ဗုလ်ခ ပ်ကကျိုးြ ာျိုးအြု ဲ့ ြူတရ
ု ဲ့ ဇဲ့ ြ်ခြူျိုးရစ်ရာ ငရငပေါ် မြတင်ဘဝငတွကု ဆက်လက်

န်ျိုးြြ်ျိုး

ာျိုးနင
ု ြ
် ု ငမခကု
တ်ယူ
ဲ့

ာင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်ျိုးမြစ်တယ်။

စစ်တပ်ပုငအ
် မြစ်

ာျိုးနင
ု တ
် ဲ့ အဓကငြာဲ့ခ က်မြစ်ငနပါတယ်။

က်လက်မ ပြော ကြောုံးတြောကမတြော "မြန်ြာဲ့စျိုးပွာျိုးငရျိုးဦျိုးပုငရ
် ဲ့ လက်ရှ ဒုတယ

ရတနြောမ ြောင်က

ငမြာက်ြုျိုးလပတ်အတွငျိုး် ရလုက်တဲ့ အမြတ်ငငွ မြန်ြာက ပ် ၄၅ ဘလယြ် ဆုတာ တကယ်ငတာဲ့
မြန်ြာမပည်ြူငတွ ပုငဆ
် ုငတ
် ဲ့ အမြတ်ငငွငတွမြစ်ပပျိုး အာျိုးနည်ျိုးပပျိုး
ငတွကု

င

ာက်ပဲ့ငပျိုးအပ်ြအတွ
ု ဲ့
က်

မြစ်ပါတယ်။ အ

အစုျိုးရက

ူျိုးြမြငဲ့် ကုဗစ် - ၁၉ ငရာဂါ န ဲ့မပင်ျိုး

နစ်နာခဲ့ရြူငတွကု

င

ာက်ပဲ့တဲ့ငနရာြှာ

လျှလွယ်တဲ့ လူအြွ
ဲ့ ွေ့အစည်ျိုး

ကုငတ
် ွယ်အြုျိုးမပ ရြယဲ့်

ငငွငတွလည်ျိုး

န်လာတဲ့ မပည်တွငျိုး် စစ် တုက်ပွငတွငသကာငဲ့်

ဒငငွငတွကု

ြုျိုးရြှာပါ။

အခုငတာဲ့

အဲ့ဒအစာျိုး

မြန်ြာနင
ု င
် ရ ဲ့ ငလာဘတကကျိုး အက ငဲ့ပ
် က်မခစာျိုးငနတဲ့ ဗုလ်ခ ပ်ကကျိုးငတွလက်

တလွအြုျိုး

မပ နင
ု ြ
် ု ြငလ
ာ်ြကန်ငရာက်ရှြွာျိုးသကပါပပ။ ဒါဟာ လက်ြငဲ့ခ
် နင
ု ြ
် ွယ်ြရှတဲ့အငနအ
ဲ့

ာျိုးပါ။"

အယ်ဒတ
ီ ြော ျြောုံးသို ှတခ
် ျက်
*ကုလြြဂဂအခ က်အလက်ရှာငြွငရျိုးြစ်ရှငအ
် စရင်ခစာ

(မြန်ြာစစ်တပ်၏

စျိုးပွာျိုးငရျိုး

အက ျိုးအမြတ်ြ ာျိုး) ၊ စာပုဒ ် ၁၂၈။
Justice For Myanmar ြည် မြန်ြာမပည်ြူြ ာျိုးအတွက် တရာျိုးြျှတြှုနင
ှ တ
ဲ့် ာဝန်ခြှုရရှငစငရျိုး
အတွက်

စည်ျိုးရု ျိုးလှုွေ့ငဆာ်ငနြည်ဲ့

ြက်ဒရယ်ဒြုကငရစနှငဲ့်

အြည်ြငြာ်လုငြာ

ငရရှည်တည်တဲ့ခုငပ် ြငြာ

တက်ကကလှုပ်ရှာျိုးြူ

ပငြ်ျိုးခ ြ်ျိုးငရျိုးကု

တစ်စုမြစ်ပပျိုး

ရ ှေ့ရှုလ က်

စျိုးပွာျိုးငရျိုးလုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုးအာျိုးလုျိုး ရပ်ဆုငျိုး် ရန် ငတာင်ျိုးဆုလ က်ရှ ြည်။
ထပ် သိရှိလိုပါက ရတနြောမ ြောင်
အျိုးငြျိုးလ်

- media@justiceformyanmar.org

ဝဘ်ဆုဒ ်

- https://www.justiceformyanmar.org/

တွစ်တာ

- @justicemyanmar

ငြဲ့ဘုတ်

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

စစ်တပ်

