အပြည်ပြည်ဆင
ို ရ
် ာ တရာားရို ား (ICJ) ၏ မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ မ
ူ ားတိုန်ားသတ်ပြတ်မှုဆင
ို ရ
် ာ ရို ားတင်စစ်ဆဆားဆရားတွင်
ကဆနဒါနှင် နယ်သာလန် ြူားဆြါင်ားြါဝင်မှုကို Justice For Myanmar ြှကက ဆ၊ို
စစ်တြ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်ားအာား အဓကထာား အဆရားယူြတ်ဆမှု
ို မ ာား ပြ လိုြ်ရန် ဆတာင်ားဆို

စက်တင်ဘာ

၈၊

၂၀၂၀၊

မြန်ြာ

-

အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာတရာားရို ား၌

မြန်ြာနင
ို င
် အပြေါ်

စွဲဆိုထာားသည်

လူြ ားတိုနား် သတ်မြတ်ြှုဆိုငရ
် ာအြှုတင် ြူားပြေါင်ားြေါဝင်သာားြည်မြစ်ပ ကာင်ား ကပနဒေါနှင် နယ်သာလန်နင
ို င
် တို၏
၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်၊ စက်တင် ဘာ ၂ ရက်ပန ပ ကညာခ က်ကို Justice For Myanmar အပနမြင် ကက ဆိုြေါသည်။
ယင်ားနှစ်နင
ို င
် ၏

ြူားတွဲပ ကညာ

ခ က်အရ

မြန်ြာနင
ို င
် အပြေါ်

စွဲဆိုထာားသည်

ဂြ်ဘီယာနင
ို င
် ဘက်ြှ

ြြိုားကူညီပြားသာားြည်မြစ်ပြီား “ြိုဒန်ားြှုြ ာားအြေါအဝင် လင်ြိုငား် ဆိုငရ
် ာနှင် ဂ ွဲနဒ
် ေါအပမခမြ အ ကြ်ားြက်ြှုြ ာားနှင်
ဆက်နယ်သည်

ရာဇဝတ်ြှုြ ာားကို

လူြ ားတိုနား် သတ်မြတ်ြှုဆိုငရ
် ာ

အထူားအပလားပြား”

အြှုတင်

သာားြည်

လင်ြိုငား် ဆိုငရ
် ာနှင်

မြစ်သည်

ဟိုသရသည်။

ဂ ွဲနဒ
် ေါအပမခမြ အ ကြ်ားြက်ြှုအာား

ြိုြိုအပရားထာားလာမခင်ားကို အထူားအာားမြင် အသအြှတ်မြ ြေါသည်။ ယင်ားသည် “နယ်ပမြရှငား် လင်ားပရားစစ်ဆင်ပရား”
ပ ကာင် ထခိုက်ခစာားခွဲရသည် လင်စတ်ခယူြှု အြ ားြ ားရှ ကသူရို ဟင်ဂ ာြ ာား အာားလိုားအတက် တရာားြှုတြှုရရှရန်၊
အမခာားပသာတိုင်ားရင်ားသာား

လူထိုြ ာားအပြေါ်

ြိုဒန်ားက ငြ
် ှုနင
ှ ်

လင်အ ကြ်ားြက်ြှုကို

လက်နက်တစ်ခိုအမြစ်

အသိုားမြ ကာ အမြစ်ပြားအပရားယူခရြှု လိုားဝြရှဘွဲ ကာလရှည် ကာ က ားလန်ခွဲ သည် မြန်ြာစစ်တြ်၏ တာဝန်ခြှု
ရရှရန်

ကူညီနင
ို ြ
် ည်

မြစ်ြေါသည်။

သိုရာတင်

ထိုြူားပြေါင်ား

ြေါဝင်ြှုတင်

ကိုလသြဂဂ

အခ က်အလက်

ရှာပြပရားြစ်ရှငက
်
အ ကမြ ထာားသည် စစ်တြ်စီားြာားပရား လိုြ်ငန်ားြ ာားြှ ရင်ားနှားီ မြ ြ်နြှု
ှ ြ ာား ရိုြ်သြ်ားပရားနှင်
ြစ်ြှတ်ထာား အပရားယူ ြတ်ဆြှု
ို ြ ာားကိုလည်ား ြမြစ်ြပန လိုြ်ပဆာင်သာားရြည် မြစ်ြေါသည်။

မြန်ြာစစ်တြ်၏

ဆိုားရာားရက်စက်သည်

လူအခငအ
် ပရားခ ားပြာက်ြှုြ ာားအာား

ပထာက်ြ

ကူညီပြားပနသည်

စီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားြ ာား၏ အခန်ားကဏ္ဍကို ကိုလသြဂဂ အခ က်အလက်ရှာပြပရား ြစ်ရှငက
်
၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်တင်
ထိုတ်ပြာ်ပရားသာားခွဲသည်။ နင
ို င
် တကာလူအခငအ
် ပရားဥြပဒ ခ ားပြာက်သူြ ာား၊ စစ်တြ်ြိုငစ
် ီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားြ ာား၊
စစ်တြ်ကို စီားြာားပရားအာားမြင် အာားပြားကူညီပနသည် စီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားြ ာားနှင် ယင်ားတို၏ ြိုငရ
် ှငြ
် ာားကိုြေါ
တြေါတည်ား ြစ်ြှတ်ထာား အပရားယူြတ်ဆြှု
ို ြ ာား မြ လိုြ်ရန် ပတာင်ားဆိုထာားသည်။

ကပနဒေါနင
ို င
် သည်

စစ်တြ်စီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားစိုြ ာားမြစ်သည်

မြန်ြာစီားြာားပရားဦားြိုငလ
် ီြတက်၊

၎င်ားတို၏

မြန်ြာစီားြာားပရားပကာ်ြိုပရားရှငား် နှင်

လက်ပအာက်ခကိုြပဏခ
ီ ွဲြ ာားနှင်

ြက်စြ်လိုြ်ငန်ားြ ာား

အပြေါ်

ြစ်ြှတ်ထာားအပရားယူြတ်ဆိုြှုြ ာားကို ၂၀၀၇ ခိုနစ
ှ ်ကတည်ားက လိုြ်ပဆာင်ခွဲပြီား မြစ်သည်ကို Justice For Myanmar
ြှ အသအြှတ်မြ သည်။ သိုပသာ်လည်ား ယင်ားခ ြှတ်ထာားသည် အပရားယူြှုြ ာား ထပရာက်ြှု ပသခ ာပစပရားအတက်
ဟန်ခ က်ညီ

စိုပြေါင်ား

အာားထိုတ်ြှုတစ်ရြ်

လိုအြ်ြေါသည်။

လက်ရှ

အပရားယူြတ်ဆိုြှုြ ာားတင်

စစ်တြ်ြိုငစ
် ီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားြ ာား၊ ၎င်ားတို၏ ြိုငဆ
် ိုငသ
် ူြ ာား၊ ဒေါရို က်တာြ ာားနှင် ြတ်သက်သည် မြည်စိုကိုလိုပသာ
ပနာက်ဆိုားစာရင်ားြ ာားြေါ ြေါဝင်လာပအာင် ထည်သင်ားပစမခင်ားမြင် အာားပကာင်ားပစရန် ပဆာင်ရက်ရြည်မြစ်သည်။

Justice For Myanmar ဆပြာဆရားဆခ
ို ွငရ
် ှသူ မရတနာဆမာင်က “မြန်ြာစစ်တြ်ရွဲ လူြ ားတိုနား် သတ် မြတ်ြှု၊

စစ်ရာဇဝတ်ြှုပတနွဲ

လူသာားြ ားနယ်အပြေါ်က ားလန်တွဲ

စီားြာားပရားအက ားစီားြာားပ ကာငမ် ြစ်ပြီား
လတ်ပမြာက်လာသူပတအတက်
ဒီြိုကပရစီအသင်ကူားပမြာင်ားပရားကို

ဒီရာဇဝတ်ြှုပတ

တရာားြျှတြှု

ရာဇဝတ်ြှုပတဟာ

အဆိုားသတ်ြို၊

ပဆာင် ကဉားနင
ို ြ
် ို၊

လြ်ားပ ကာင်ားြှနပ
် ြေါ်

သူတိုရ ဲ့

က ားလန်ခရသူပတနွဲ

မြည်တင်ားစစ်

အသက်ရှင်

အဆိုားသတ်ြို၊

မြန်ပရာက်ြိုအတက်

အွဲဒီ

မြန်ြာ
လျှ ျှို့ ဝှက်

ပငပ ကားအရင်ားအမြစ်ပတကို မြတ်ပတာက်ြစ်ရြေါြယ်” ဟို ပမြာ ကာားသည်။

ကပနဒေါနှင်

နယ်သာလန်နင
ို င
် တိုအပနမြင်

မြန်ြာစစ်တြ်ြိုင်

စီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားြ ာား၊

မြန်ြာစစ်တြ်

ကို

အက ားအမြတ်မြစ်ထန်ားပစသည် စီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားြ ာားြှ ရင်ားနှားီ မြ ြ်နြှု
ှ ြ ာား ရိုြ်သြ်ားရန်လည်ား လိုအြ်သည်။
အဆိုြေါ စီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားြ ာားထွဲတင် Kirin Holdings လည်ား ြေါဝင်ကာ စစ်တြ်စီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားစိုမြစ်သည်
မြန်ြာစီားြာားပရား ဦားြိုငလ
် ီြတက်နင
ှ ် ြက်စြ်လိုြ်ငန်ားတစ်ခို ပဆာင်ရက်လျှက်ရှပြီား ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် သိုားလြတ်ကာလ
နှစ်ခိုအတင်ား ြှာြင် မြန်ြာစစ်တြ်အတက် အပြရကန်ပဒေါ်လာ ၃၃.၅ ြီလီယ ရှာပြပြားခွဲသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ြတ်လ
၃၁ ရက်ပန စာရင်ားအရ Canada Pension Plan (CPP) ၏ Kirin တင် ရင်ားနှားီ မြ ြ်နြှု
ှ တန်ြိုားသည် အပြရကန်ပဒေါ်လာ
၅၇ ြီလီယပက ာ် ရှခွဲပြီား Kirin ၏ မြန်ြာ ကိုြပဏခ
ီ ွဲမြစ်သည် Myanmar Brewery တင် CPP ရှယ်ယာြ ာား

ြေါဝင်ပနသည်။

Myanmar

Brewery

သည်

(ယခင်နာြည်

Burma

Brewery

မြင)်

ကပနဒေါနင
ို င
် ၏

အထူားစီားြာားပရားဆိုငရ
် ာ အပရားယူပဆာင်ရက်မခင်ား ခရသည် စီားြာားပရား လိုြ်ငန်ားတခိုလည်ား မြစ်သည်။ Kirin အမြင်
စစ်တြ်ပမြ ပြေါ်တင် အဓကအြ်မခပမြစီြကန်ားြ ာား တည်ပဆာက်ပနသည် Daiwa House Industry, Sumitomo
Mitsui

Financial

Group,

Mizuho

Financial

Group

နှင်

Tokyo

Tatemono

အြေါအဝင်

ဂ ြန်ပကာ်ြိုပရားရှငား် ြ ာားတင်လည်ား CPP အပနမြင် ရှယ်ယာြ ာား ြိုငဆ
် ိုငထ
် ာားသည်။

မရတနာဆမာင်က “မြန်ြာနင
ို င
် ဒီြိုကပရစီစနစ်ဆီ ပအာင်ပအာင်မြင်မြင် အသင်ကူားပမြာင်ားြိုနွဲ ပရရှည်တည်တတွဲ

ပငြ်ားခ ြ်ားပရားရရှြိုရာ ကူညီြိုအတက် နင
ို င
် တကာအသိုငား် အဝိုငား် က အပရားြေါတွဲ အခန်ားကဏ္ဍြှာ ရှပနြေါတယ်။
သိုပြြယ်လည်ား မြန်ြာစစ်တြ်ကို သူတိုရွဲ က ျူးလွနမ
် ှုြ ာားအတက် တာဝန်ခပစတာ၊ လူြ ားတိုနား် သတ်မြတ်ြှု၊
စစ်ရာဇဝတ်ြှုနွဲ

လူသာားြ ားနယ်အပြေါ်

က ားလန်တွဲ

ရာဇဝတ်ြှုပတြှာ

က ားလန်ခရသူပတနွဲ

ရှငသ
် န်လတ်ပမြာက်လာသူပတအတက် တရာားြျှတြှု ရရှပအာင် ပဆာင်ရက်နင
ို တ
် ာပတ ြရှရင် အွဲဒေါပတ
ြမြစ်နင
ို ြ
် ေါဘူား။ ICJ နွဲ ICC တကပနတဆင
ို
် နင
ို င
် တကာ ရာဇဝတ်ြှုဆိုငရ
် ာ တာဝန်ခြှုအတက် ြြိုားကူညီတာ၊
စစ်တြ်စီားြာားပရားပတကပန ရင်ားနှားီ မြ ြ်နြှု
ှ ရိုြ်သြ်ားတာ၊ ဦားတည်အပရားယူြတ်ဆိုြှုလိုြ်တာ၊ တက မြတ်သာားတွဲ
စစ်လက်နက်ကိုနသ
် ယ်ြှု ြတ်ြင်တာပတကတဆင် စစ်တြ်ရာဇဝတ်ဂိုဏား် ကို ြ က်သြ်ားြစ်တာပတ ြေါဝင်ြေါတယ်။
ဥပရာြသြဂဂ၊ ယူပကနှင် အပြရကန်နင
ို င
် တိုအပနနွဲ စစ်တြ်စီားြာားပရားလိုြ်ငန်ားပတနွဲ ြေါဝင်သူတစ်ဦားခ င်ားကို
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Kirin ၏ ၂၀၂၀ သိုားလြတ်ကာလ နှစ်ခို၏ ဝင်ပငြ ာားအပြေါ် Justice For Myanmar ၏ တိုနမ် ြန်ခ က်ကို
ဤပနရာတင် ကည်ရှုြေါ။
ထြ်မသရှလြ
ို ါက
ရတနာပြာင်
အီားပြားလ် - media@justiceformyanmar.org
ဝဘ်ဆိုဒ် - https://www.justiceformyanmar.org/
ြိုတူဝဘ်ဆိုဒ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/
တစ်တာ - @justicemyanmar
ပြဘိုတ် - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/

