
 
 

 

စစ်တပ်နငှ  ်ဖက်စပ်လုပ်က ုငန်ေသည ် စ ီးကရက်ထတုလု်ပ်နရီးလုပ်ငေ်ီးမှ ရှယ်ယာမ ာီးက ု 

နရာငီ်းခ ပပ ီး နှုတထ်က်ွမည ် မစစတာ Lim Kaling ၏ ဆ ီုးဖဖတခ် က်က ု Justice For 

Myanmar က အသ အမှတဖ်ပြုပါသည် 

 

၂၀၂၁ ခုနစှ် ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၉ ရက်ဖ ေ့၊ မြ ြ် န ငုင်။ံ ။ မြ ြ် စစ်တပ်၏ ဦးပ ုငလ်ီြ တက်ြှ လက်ဝါးကကီးအုပ် 

လုပ်က ုငဖ် သညေ့် စီးကရက် ထုတ်လုပ်ဖရးလုပ်င း်က ု ၂၈နစှ်ကက  ေက်စပ်လုပ်က ုငဖ် သညေ့် ြစစတ  Lim Kaling ြှ 

အဖတ ်ဖ  က်ကျပပီဟု ဆ ုစရ မေစ်ဖသ ်လည်း  အဆက်မေတ်ဖတ ေ့ြညေ့်အဖကက ငး် အသ ဖပးလ သည်က ု Justice 

For Myanmar က ကက ြိုဆ ုလ ုက်ပါသည်။ လွ ခ် ေ့ဖသ  ဖဖေဖေ ်ဝါရီလ ၇ရက်ဖ ေ့တွင ်ြစစတ  Lim Kaling ြှ 

တပ်ပ ုငလ်ုပ်င း်နငှေ့ ်ချက်မခငး်အဆက်မေတ်လျှင်မေတ်၊ ြမေတ်လျှင ်သ ေ့က ု Razer ကုြပဏ ီဘုတ်အေွ ွဲ့က 

အလုပ်ထုတ်ပယ်ရ  ်အွ လ် ုငး်ြှ လက်ြှတ်ဖရးထ ုး ဖတ ငး်ဆ ု ေ အ းဖပးသညေ့် အစီအစဉ်က ု စတငခ် ေ့ကကပါသည်။ 

ဝ ုငး်ဝ း်ပါဝင ်ဖတ ငး်ဆ ုဖပးကကသ  အ းလံုးက ု ဖကျးဇ းတင်ပါသည်။ ယခုအခါ သ ေ့အဖ မေငေ့ ်အ းလံုး၏ 

ဖတ ငး်ဆ ုြှုက ု ကက းသ ပပီး လ ုက်ဖလျ ဖပးခ ေ့ပပီ မေစ်ပါသည်။  

 

ြစစတ  Lim Kaling အဖ မေငေ့ ်ရငး်နှးီမြ ြိုပ်နှြံှုြှ နှုတ်ထွက်ဖတ ေ့ြည်ဟု ဆ ုဖသ ်လည်း အ ဏ သ ြ်းစစ်တပ်၏ 

ဦးပ ုငန်ငှေ့ ်ေက်စပ်လုပ်က ုငဖ် သညေ့် RMH Singapore သည် ဆက်လက်လုပ်က ုင ်ဖ ဖသးသညေ့်အတွက် 

ေ အ းပ ုဖပးရ  ်လ ုအပ်ဖ ပါသည်။ ြစစတ  Lim Kaling အဖ မေငေ့ ်မြ ြ် မပည်သ ြျ းနငှေ့အ်တ  ရပ်တည်ပပီး RMH 

Singapore ကုြပဏကီ ု MEHL ဦးပ ုငလ်ီြ တက်နငှေ့ ်လံုးဝ စီးပွ းဖရး အဆက်မေတ် နှုတ်ထွက်ဖစေ ု ေ့ 

စည်းရံု းဖမေ ငး်မေဖပးရ  ်ဆက်လက် ဖတ ငး်ဆ ုအပ်ပါသည်။  

 

Justice For Myanmar အဖ မေငေ့ ်န ငုင်တံက  စီးပွ းဖရးလုပ်င း်ြျ းက ု မြ ြ် စစ်တပ်နငှေ့ ်ချက်ချငး် 

အဆက်အသွယ်မေတ်ပပီး၊ န ငုင်တံက  အသ ုငး်အဝ ုင်းအဖ မေငေ့ ်ြတရ း အ ဏ သ ြ်းယ ထ းသညေ့် 

စစ်ဗ ုလ်ချြိုပ်ကကီးြျ း၊ ယငး်တ ု ေ့၏ ြ သ းစုနငှေ့ ်စီးပွ းေက်ြျ း၊ ယငး်တ ု ေ့၏စီးပွ းဖရးကုြပဏြီျ းနငှေ့ ်



 
 

တပ်ပ ုငစ်ီးပွ းဖရးလုပ်င း်ြျ းက ု သီးမခ းပစ်ြှတ်ထ းပပီး စီးပွ းဖရး ပ တ်ဆ ု ေ့အဖရးယ မခငး်က ု 

ချက်မခငး်လုပ်ဖဆ ငရ်  ်ထပ်ြံဖတ ငး်ဆ ုအပ်ပါသည။် 

 

အယ်ဒ တာမ ာီးသ ု  မတှခ် က ်

 

Justice For Myanmar သည် မြ ြ် မပည်သ ြျ းအတွက် တရ းြျှတြှုနငှေ့တ် ဝ ခံ်ြှုရရှ ဖစဖရး အတွက် 

စည်းရံု းလှုံွဲ့ဖဆ ်ဖ သညေ့် အြည်ြဖေ ်လ ုဖသ  တက်ကကလှုပ်ရှ းသ  တစ်စုမေစ်ပပီး ေက်ဒရယ်ဒြီ ုကဖရစီနငှေ့ ်

ဖရရှည်တည်တံေ့ခ ုငပ်ြ ဖသ  ပင ြ်းချြ်းဖရးက ု ဖရှ ွဲ့ ရှုလျက် စစ်တပ် စီးပွ းဖရးလုပ်င း်ြျ းအ းလံုး ရပ်ဆ ုငး်ရ  ်

ဖတ ငး်ဆ ုလျက်ရှ  သည်။  

 

ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ Razer ဘုတအ်ေွ ွဲ့က  ုဖတ ငး်ဆ ုဖသ  အ ွလ် ုငး်ပ က်က းစ အ း ဒြီ ှကကည်ေ့ပါ 

change.org/justiceformyanmar   

 

ထပ်မ သ ရှ လ ပုါက -  

ရတောနမာင ် 

အီးဖြးလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

ပံုတ ဝဘ်ဆ ုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တ   - @justicemyanmar 

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