လူမ ျိုးတန
ု ်ျိုးသတ်ဖြတ်မှုအပ ေါ် ဖ စ်မှုပဖမြောက်သည် KBZ နှင် Max Myanmar တ၏
ု
ပ

ြောက် မှုမ ြောျိုးအတွက် တြောဝန်ခရန် Justice For Myanmar မှ ပတြောင်ျိုးဆလ
ု ုက်သည်။

KBZ နှင် Max Myanmar တ၏
ု နင
ု င
် တကြော စျိုး ွြောျိုးမတ်ြက်မ ြောျိုးအပနဖြင် တရြောျိုးမျှတမှု ပြြော်ပဆြောင်ရမည်။

သသဂုတ် ၂၄ ၂၀၂၀။ ဖမန်မြောနင
ု င
်

မြန်ြာစစ်တပ်၏ ရို ဟင်ဂ ာြ ာျားအပပေါ်က ျားလွနပ
်
Justice

For

Myanmar

ြှ

နင
ို င
် တကာတ ာျားဥပပေနှငအ
် ညီ
လိုပ်ငန်ျားကကီျားနစ
ှ ်ခိုလိုျား

ည်

တာဝန်ရှ

ခရို နလ
ီ ိုပ်ငန်ျားစိုြ ာျားမြစ်

ည်

ာဇဝတ်ြှုစိုစြ်ျားစစ်ပဆျားပ ျား

ကိုလ

တ ာျားြျှတြှုနင
ှ ၊် လူြ ျားတိုနျား်

ာ လူြ ျားတိုနျား်

ြဂဂ၏စီျားပွာျားပ ျား

တ်မြတ်ခ ြှုြှ နစ်နာ

နှင်

တ်မြတ်ြှု စစ်ဆင်ပ ျား
KBZ

နှင်

Max

Myanmar

ပဆာင် ွ က် န်ပတာင်ျားဆိုလိုက်
လူအခွငအ
် ပ ျားဆိုင် ာ

ူြ ာျားနင
ှ ် အ

က်ရှငက
် န် စ်

ည် နင
ို င
် တကာစီျားပွာျားြတ်ြက်ြ ာျားနင
ှ ် ကွနယ
် က်ြ ာျား တည်ပဆာက်ထာျားကက

KBZ နှင် Max Myanmar တို၏ စီျားပွာျားြတ်ြက်ြ ာျား

ိုျားနစ
ှ ်မပည်ခ န်တွင်

ည် နစ်နာ

ူြ ာျား နှင် အ

ည်။

တိုအာျား
အဆိုပါ

လြ်ျားညွှနခ
် က်ြ ာျားအ
ူြ ာျားကို ကိုစာျားြှုပပျား န်
ည်။

က်ရှငက
် န် စ်

ူြ ာျားအတွက်

တ ာျားြျှတြှုနင
ှ ် တာဝန်ခြှု ရှပစ န်အတွက် ခ က်ခ င်ျားပဆာင် ွ က် ပါြည်။ လက်ရှအခ န်ထြူ ၎င်ျားတို
လူအခွငအ
် ပ ျားဆိုင် ာ ပ

ခ ာပစပ ျား လိုပ်ပဆာင် ြည် တာဝန်ရှြှုြ ာျားကို ပ က်ကွက်ပနဆဲပင်မြစ်ပါ

စီျားပွာျားြတ်ြက်ြ ာျားတွင် အပြ ကန်၊ ဥပ ာပ

ည်

ည်။ အဆိုပါ

ြဂဂ၊ ဗ တန်၊ ဆွစ်ဇာလန် နှင် ဂ ပန်တိုြှ ကိုြပဏကီ ကီျား ြ ာျားမြစ်

ည်

Shell ၊ AIA ၊ Accor ၊ Sumitomo Mitsui Banking Corporation ၊ Hughes Network Systems နှင် Kempinski
AG တိုပါဝင်ပနပါ

Justice

For

ည်။

Myanmar

၏

ပဖ ြောပရျိုးဆခ
ု ွငရ
် ှသူ

မရတနြောပမြောင်က

"မြန်ြာစစ်တပ်ဟာ

စစ်တပ်နခရ
ဲ ို နစ
ီ ီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားပတွ ဲ အပထာက်အပပတွနဲ ရို ဟင်ဂ ာလူြ ျားပတွအပပေါ် ‘နယ်ပမြရှငျား် လင်ျားပ ျား’

စစ်ဆင်ပ ျားပတွ ဆင်နခွှဲ ဲတာပါ။ နင
ို င
် တကာ

ာဇဝတ်ြှုပတွအတွက် ပငွပကကျားပထာက်ပပပျားတယ်ဆိုတာကိုက

ာဇဝတ်ြှုတစ်ခိုပဲမြစ်လို ေီစီျားပာွ ျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကို တာဝန်ခြှုရှပအာင်လိုပ် ပါြယ်။ KBZ နဲ Max Myanmar တို ဲ
နင
ို င
် တကာစီျားပွာျားြတ်ြက်ပတွဟာလည်ျား

နှုတ်ဆတ်ပနမခင်ျားအာျားမြင်

အလိုတူအလိုပါ

မြစ်ပနကကပါတယ်။

ူတိုအခိုပဲ စတင်ပဆာင် ွ က်ြို အခ န်တန်ပါဗပီ။" ဟိုပမပာကကာျားခဲ ည်။

ရို ဟင်ဂ ာြ ာျားအပပေါ် လူြ ျားတိုနျား်
မြန်ြာစစ်တပ်ြှ
မပ လိုပ်ခဲ

ခရို နန
ီ င
ှ ်

တ်မြတ်ြှုက ျားလွနမ် ခင်ျားကို အပထာက်အကူမပ န် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ တွင်

တပ်ပိုငစ
် ီျားပာွ ျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားဆီြှ

အလှူပငွပကာက်ခ၍

ပိုပငွရှာပြွမခင်ျားြ ာျားစွာ

ည်။ စစ်တပ်၏ လိုမခ ပ ျားတပ်ြွဲွဲ့ြ ာျားကို ပငွပကကျားပထာက်ပပပျားရို ြျှြက ပန ပ်စွနခ
် ွာ ထွက်ပမပျား

ရို ဟင်ဂ ာြ ာျား
မပ လိုပ်ခဲကက

ြြတိုပန ပ်

ို

နယ်စပ်စည်ျားရို ျားခတ်ြိုအတွက်လည်ျား

ည်။ အလှူရှငြ
် ာျားအနက် မြန်ြာနင
ို င
် ရှ အကကီျားဆိုျား ခရို နလ
ီ ိုပ်ငန်ျားစိုကကီျားြ ာျားမြစ်ကက

ည် အပြ ကန်ပေေါ်လာ ၂.၄၇
လှူေါန်ျားခဲကက

မပန်ြလာနင
ို ပ
် စ န်အလိုငှာ

ည်

လှူေါန်ျားြှုြ ာျား

ည် KBZ Group

န်ျား လှုေါန်ျားခဲဗပီျား Max Myanmar ကလည်ျား အပြ ကန် ပေေါ်လာ ၉၇၆၈၅၇

ည်။

နင
ို င
် ပတာ်၏အတိုငပ
် င်ခပိုဂဂ လ် ပေေါ်ပအာင်ဆန်ျားစိုကကည် ဥကကဌအမြစ် ပဆာင် ွ က်ခဲ

ည် မပည်ပထာင်စိုလူ

ာျားခ င်ျား

စာနာြှု အကူအညီအပထာက်အပပပျားပ ျား၊ မပန်လည်ပန ာခ ထာျားပ ျားနှင် ြွွဲ့ ဗြ ျားပ ျားစီြကန်ျား (UEHRD) ကလည်ျား
နယ်စပ်စည်ျားရို ျားခတ်ပ ျားအတွက် ပိုပငွရှာပြွမခင်ျားြ ာျား ထပ်ြမပ လိုပ်ခဲပါ

ည်။ KBZ ြှ အပြ ကန် ပေေါ်လာ ၂.၂

နှင် Max Myanmar ြှ အပြ ကန်ပေေါ်လာ ၆၅၄၀၀၀ လှူေါန်ျားခကာ
ဲ
အဓကအလှူရှငြ
် ာျား မြစ်ပနမပန်
ပတွွဲ့

ည်။

၂၀၁၉

က

ဂိုတ်လတွင်

ကိုလ

ြဂဂ၏

မြန်ြာနင
ို င
် ဆိုင် ာ

လွတ်လပ်ပ

ာ

န်ျား

ည်ကို

နင
ို င
် တကာအခ က်အလက်

ရှာပြွပ ျားြစ်ရှင် (UN FFM) က အထက်ပြာ်မပပါ လှူေါန်ျားြြ
ှု ာျားကို စိုစြ်ျားစစ်ပဆျားဗပီျားပနာက် "ြစ်ရှငအ
် ပနနှင် KBZ

နှင် Max Myanmar တို၏ တာဝန်ရှ ူြ ာျားအာျား
လူ ာျားြ ျားနယ
ွ ်အပပေါ် ဆနက
် င်ပ ာ

စိုစြ်ျားစစ်ပဆျား ငဗ် ပီျား၊

လိုအပ်ပါက

ာဇဝတ်ြှု တွငပ
် ါဝင် ည် "အမခာျားလူြဆန်ပ ာလိုပ် ပ်ြ ာျား" က ျားလွန် န်

ပငွအြ ာျားအမပာျားမြင် တိုက်ရို က်ပထာက်ပပပျား
ခိုငလ
် ိုပ

ာဇဝတ်ပကကာင်ျားအ

ည်အပပေါ်

ာအခ က်အလက်ြ ာျားလည်ျား ရှထာျားဗပီ" ဟို

ိုျား

ာဇဝတ်ပကကာင်ျားအ
ပ် ပမပာကကာျားထာျားပါ

အပ ျားယူြှုြ ာျား မပ လိုပ်နင
ို ် န်
ည်။

ကိုလ

ြဂဂအခ က်အလက်ရှာပြွပ ျားြစ်ရှင၏
် အကကမပ ခ က်ြ ာျားကို လက်ရှအခ န်ထ ဂရိုြစိုက်ကကပ

Max Myanmar တို၏ စီျားပွာျားြတ်ြက်ြ ာျား
အပ ျားယူ ပဆာင် ွ က်ပပျား န် လပ
ို ါ

ည်လည်ျား လူအခွငအ
် ပ ျား ပ

ျားပါ။ KBZ နှင်

ခ ာပစပ ျားအပပေါ် တာဝန်ရှ

ည်အတိုငျား်

ည်။

KBZ နှင် Max Myanmar တို၏ စီျားပွာျားပ ျားြတ်ြက်ြ ာျားအာျား ၎င်ျားတိုတာဝန်ရှြှု၏ အစတ်အပိုငျား် တစ်ခိုအပနမြင်
ပအာက်ပါတိုကို ပဆာင် ွ က်ပပျား န် Justice For Myanmar ြှ ပတာင်ျားဆိုလိုက်

၁။ စစ် ာဇဝတ်ြြ
ှု ာျား ၊ လူ
အာျားပမြာက် မပ ပနပ

ာျားြ ျားနယ
ွ ်ကိုဆနက
် င်ပ

ည်။

ာ ာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား ကူညီပထာက်ပပနပ

ာ (ဝါ) အာျားပပျား

ာ ပကာ်ပိုပ ျားရှငျား် ြ ာျားနင
ှ ် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ကိုငမ် ခင်ျားြမပ ပါ န်။

၂။ KBZ နှင် Max Myanmar ြှ မြန်ြာစစ်တပ်နင
ှ ် ပတ်

က်ပ

UEHRD အာျား လှူေါန်ျားထာျားြှုြ ာျားအာျားလိုျားကို အြ ာျားမပည်

ူ

ာ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလိုျား၊ မြန်ြာစစ်တပ်နင
ှ ်
ပစ န် ထိုတ်မပန်ပပျား န်။ အကယ်၍ KBZ နှင် Max

Myanmar တိုြှ လိုက်နာ န် ပ က်ကွက်ပါက စီျားပွာျားပ ျားအ ပတ်

က်ြှုအာျားလိုျားကို မြတ်ပတာက် ပ်ဆိုငျား် ပစ်ပါ န်။

၃။ KBZ နှင် Max Myanmar တိုအပနမြင် လက်ရှအခ န် (ဝါ) ပနာင်အနာဂါတ်တွင် မြန်ြာစစ်တပ်နင
ှ ် ြည်

ည်

စီျားပွာျားပ ျားအ ဆက်ဆြှုြ ျားြှ ြရှပတာပကကာင်ျား၊ လက်ရှအခ န် (ဝါ) ပနာင်အနာဂါတ်ကာလတွင် မြန်ြာစစ်တပ်
ပထာက်ပလှုေါန်ျားမခင်ျား

ြမပ လိုပ်ပတာပကကာင်ျား

က်ပ

အပထာက်အထာျား

တစ်စိုတစ် ာ

ို

ြမပနင
ို ြ
် ခ င်ျား

စီျားပွာျားပ ျားအ ဆက်ဆပ ျားြ ာျားအာျား မြတ်ပတာက်ပစ် န်။

"KBZ

မရတနြောပမြောင်က

နဲ

Max

Myanmar

တဟာ
ို

အမပစ်ပပျားအပ ျားယူမခင်ျားြခ ဘဲ

လိုပ်ငန်ျားဆက်ဗပီျားလည်ပတ်ပနတာဟာ လက် ငခ
် ြွယ်ြရှပါဘူျား။ ေီအပမခအပနဟာ ဘဂဂလာျားပေရှ်က ေိုကခ ည်
စခန်ျားပတွထဲြှာ

စတ်ပထာင်ျားကိုယ်ပကကမြစ်ပနတဲ

ရို ဟင်ဂ ာပတွအတွက်

ာြက၊

၈၀၀,၀၀၀

မြန်ြာနင
ို င
် အတွငျား် ြှာ

ပ ာ

က န်ရှပနခဲဗပီျား

အ က်ရှငက
် န်လွတ်ပမြာက် ူ
လိုမခ ပ ျားတပ်ြွဲွဲ့အပမြာက်အြ ာျား ဲ

တင်ျားတင်ျားကကပ်ကကပ် ပစာငက် ကည်ြှုပအာက်ြှာ အပမခခလူအခွငအ
် ပ ျားခ ွဲ့ ငဲစွာနဲ

က် က်စက်စက်က ျားလွနမ် ခင်ျား

ခပန

ူပတွ အတွက်ပတာ နာကကည်ျားြွယ် ာပါ။ နင
ို င
် တကာအ ိုငျား် အဝိုငျား် အပနနဲ ကိုလ ြဂဂ အခ က်အလက်

ရှာပြွပ ျားြစ်ရှင် ဲ
လူြ ျားတိုနျား်

အကကမပ တိုက်တွန်ျားြှုပတွကို

အပကာင်အထည်ပြေါ်ပဆာင် ွ က်ပ ျားနဲ

တ်မြတ်ြှု၊ လူ ာျားြ ျားနယ
ွ ်အပပေါ်ဆနက
် င်တဲ

ရို ဟင်ဂ ာပတွအပပေါ်

ာဇဝတ်ြှုနဲ စစ် ာဇဝတ်ြှု က ျားလွနခ
် ဲ ူပတွကို

ကိုယ်လိုပ် ပ်အတွက် ကိုယ်မပန်လည်တာဝန်ခြှုရှပ ျား ပ ခ ာပစြို ဟန်ခ က်ညီညီ စိုပပါင်ျားပဆာင် ွ က်ကက ပါြယ်။”
ဟို ဆက်လက်ပမပာကကာျား

ည်။

အယ်ဒတြောမ ြောျိုးသမှ
ု တခ
် က်

Justice For Myanmar
စည်ျားရို ျားလှုွဲ့ပဆာ်ပန

ည်

ပ ရှည်တည်တခိုငဗ် ြဲပ
ပတာင်ျားဆိုလ က်ရှ

လူြ ျားတိုနျား်

ည် မြန်ြာမပည်

အြည်ြပြာ်လိုပ

ာ

ူြ ာျားအတွက် တ ာျားြျှတြှုနင
ှ တ
် ာဝန်ခြှု ရှပစပ ျား အတွက်
တက်ကကလှုပ်ရှာျား

တစ်စိုမြစ်ဗပီျား

ြက်ေ ယ်ေြ
ီ ိုကပ စီနင
ှ ်

ာ ဗငြ်ျားခ ြ်ျားပ ျားကို ပရှ ွဲ့ ရှု လ က် စစ်တပ် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအာျားလိုျား

ပ်ဆိုငျား် န်

ည်။

တ်မြတ်ြှုြ ာျားအာျား ပထာက်ပလှူေါန်ျားြှုြ ာျားအပပေါ် ကိုလ

စိုစြ်ျားစစ်ပဆျားြှုြ ာျားနင
ှ ် အကကမပ တိုက်တွနျား် ခ က်ြ ာျားကို အပ
ကိုလ

ူ

ျားစတ်

ြဂဂ အခ က်အလက်ရှာပြွပ ျားြစ်ရှင၏
်
ရှလိုလျှင-်

ြဂဂအခ က်အလက်ရှာပြွပ ျားြစ်ရှငအ
် စီ င်ခစာ (မြန်ြာစစ်တပ်၏ စီျားပွာျားပ ျားအက ျားအမြတ်ြ ာျား)

တွငက် ကည်ရှုပါ။
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