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ဇွနလ် ှိုင ်၆ရက် ၂၀၂၂၊ မြနြ်ာ 

 

MRTV က ု Dacast ရုြ်သထံတုလ်ွှငော့မ်ှုဆ  ော့ဝဲလက် အသံ်ုးပြြုခွငော့ ်

ြ တြ်ငလ် က်ုပခင််းက ု  Justice For Myanmar ကက ြု  ု 

 

ကယ်လီဖှိုိုိုးနိီုးယာိုးအခမြေစှိုိုက် အွနလ်ှိုိုငိ်ုးရိုပ်သံန ဲ့ ဗွီဒယီှိုိုတှိုိုက်ရှိုိုက်ထိုတ်လွှတ်ခရိုးကိုြပဏတီစ်ြေိုမဖစ်တ ဲ့ Dacast က 

အကကြ်ိုးဖက်မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ MRTV  အွနလ်ှိုိုငိ်ုးရိုပ်သံတှိုိုက်ရှိုိုက်ထိုတ်လွှငဲ့တ်ာကှိုို တာိုးမြစ်ပှိုတ်ပငလ်ှိုိုက်ပပ ီ

မဖစ်ပါတယ်။  

 

MRTV ဟာ တရာိုးြဝင ် အာဏာသှိုြ်ိုးစစ်ခကာငစ် ီ ထှိုနိ်ုးြေ ျုပ်ထာိုးတ ဲ့ စစ်တပ်မပနက်ကာိုးခရိုးဝနက်ကီိုးဌာန 

ခအာက်ြ ာရ ှိုတ ဲ့ နှိုိုငင်အံဆငဲ့ရ်ိုပ်သံဌာနတြေိုမဖစ်ပပီိုး သ ဲ့ရ ဲ့ MRTV ဝဘ်ဆှိုိုက်န ဲ့ ဖိုနိ်ုးအက်ပလီခကိုးရ ငိ်ုးအသစ် ခတွြ ာ 

တှိုိုက်ရှိုိုက်ထိုတ်လွှငဲ့ဖ်ှိုို ဲ့အတွက် Dacast  ကှိုို အသံိုိုးမပျုြေ ဲ့တာ မဖစ်ပါတယ်။ 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်က သတငိ်ုးြ ာိုးန ဲ့ အြိုနိ်ုးစကာိုးခတွ မဖန ဲ့ခ်ဝဖှိုို ဲ့ရာအတွက် MRTV ရိုပ်သံကှိုို အသံိုိုးြေ ပါတယ်။ 

 

Justice For Myanamar အခနန ဲ့ Dacast ကှိုို ဆက်သွယ်ပပီိုး မြနြ်ာစစ်တပ်က သ တှိုို ဲ့ရ ဲ့ ခဆာဲ့ဝ လ်ခတွကှိုို 

အသံိုိုးမပျုခနခကကာငိ်ုး သတှိုခပိုးခမပာကကာိုးြေ ဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်ိုပ်တှိုို ဲ့အခနန ဲ့ သံိုိုးစွ သ ြ ာိုးရ ဲ့ 

သံိုိုးစွ ြ အခကကာငိ်ုးအရာန ဲ့ပတ်သတ်ပပီိုး ကကှိုျုတငသ်ှိုရ ှိုထာိုးတာြရ ှိုတ ဲ့အတွက်ခကကာငဲ့ ် ဒကီှိုစစကှိုို ခစဲ့ခစဲ့စပစ်ပ ်

စံိုစြ်ိုးစစ်ခဆိုးသွာိုးြ ာပါ၊ အကယ်၍ ကျွန်ိုပ်တှိုို ဲ့ရ ဲ့ စည်ိုးြ ဥ်ိုးစည်ိုးကြ်ိုးခတွကှိုို ြေ ှိုျုိုးခဖာက်ြေ ဲ့ရငလ်ည်ိုး 

အခရိုးယ သွာိုးြ ာပါ” လှိုို ဲ့ Dacast ရ ဲ့ ခမပာခရိုးဆှိုိုြွေငဲ့ရ် ှိုသ တစ်ဦိုးက ခမဖကကာိုးြေ ဲ့ပပီိုး ခနာက်ထပ် ြ တ်ြေ က်ခပိုးဖှိုို ဲ့ကှိုိုခတာဲ့ 

မငငိ်ုးဆှိုိုြေ ဲ့ပါတယ်။ 

 

အ ဲ့ဒခီနာက် သှိုပ်ြကကာြေငြ် ာပ  MRTV ဝဘ်ဆှိုိုက်န ဲ့ အက်ပလီခကိုးရ ငိ်ုး တှိုိုက်ရှိုိုက်အွနလ်ှိုိုငိ်ုးရိုပ်သံ 

ထိုတ်လွှငဲ့ြ် အစီအစဥ်ြ ာ “ယြေိုအခကကာငိ်ုးအရာ၏ ရိုပ်သံထိုတ်လွှငဲ့ြ် အာိုး ပှိုတ်ပငတ်ာိုးမြစ် ထာိုးသည်”ဆှိုိုတ ဲ့ စာသာိုး 

ခဖာ်မပြေ ဲ့ပါတယ်။ 

 

 

Dacast ရ ဲ့ ဝနခ်ဆာငြ် ဆှိုိုငရ်ာ စည်ိုးြ ဥ်ိုးစည်ိုးကြ်ိုးခတွအရ တတှိုယအငအ်ာိုးစိုတစ်ြေိုရ ဲ့ အြွေငဲ့အ်ခရိုးကှိုို 

ြေ ှိုျုိုးခဖာက်ဖှိုို ဲ့န ဲ့ အမြောိုးတရာိုးဝင ် ဒါြ ြဟိုတ် စည်ိုးြ ဉိုးစည်ိုးကြ်ိုးအခကကာငိ်ုးမပြေ က်ခတွန ဲ့ တရာိုးြဝင် 



ရည်ရွယ်ြေ က်ခတွအတွက် အသံိုိုးမပျုြေ ဲ့တာကှိုို ခတွွေ့တ ဲ့အြေါ ကကှိုျုတငအ်ခကကာငိ်ုးကကာိုးမြေင်ိုးြ ှိုျုိုးြရ ှိုပ   

ဝနခ်ဆာငြ် ြေ က်ြေ ငိ်ုး ရပ်တန ဲ့ပ်စ်ဖှိုို ဲ့အတွက် ြွေငဲ့မ်ပျုထာိုးပါတယ်။ 

 

MRTV ဝဘ်ဆှိုိုက်န ဲ့ အက်ပလီခကိုးရ ငိ်ုးခတွကှိုို ၂၀၂၂ ြေိုန စ်၊ ခြလ ၄ ရက်ခန ဲ့ြ ာ 

ရာဇဝတ်ခကာငြ်ငိ်ုးခအာငလ် ှိုငက် စတငဖ်ွငဲ့လ် စ်ခပိုးြေ ဲ့တာပ မဖစ်ပါတယ်။  

 

MRTV အက်ပလီခကိုးရ ငိ်ုးခတွကှိုို Apple App Store န ဲ့ Google Play တှိုို ဲ့ြ ာ ခရိုးသာိုးထိုတ်လွှငဲ့ြ်ေ ဲ့တ ဲ့ 

အှိုိုငအ်ှိုိုဝါအခမြေစှိုိုက်ကိုြပဏ ီ Apps Web Social LLC ကှိုို Justice For Myanmar က ခြလြ ာ 

လ သှိုရ ငက်ကာိုး ခတာငိ်ုးဆှိုိုြေ ဲ့ပါတယ်။ သ တှိုို ဲ့က ခြလ ၅ ရက်ခန ဲ့ြ ာ App Store န ဲ့ Google Play 

အက်ပလီခကိုးရ ငိ်ုးတှိုို ဲ့ကခန ဖယ်ရ ာိုးပစ်ြေ ဲ့ပပီိုး ဝဘ်ဆှိုိုက်ကှိုိုလည်ိုး မဖျုတ်ြေ ြေ ဲ့ပါတယ်။ 

 

အ ဲ့ဒ ီ ဝဘ်ဆှိုိုက်ကခတာဲ့ ဒှိုိုြှိုန်ိုးအသစ်တစ်ြေိုြ ာ မပနပ်ပီိုးထိုတ်လွှငဲ့ြ်ေ ဲ့ပပီိုး အက်ပလီခကိုးရ ငိ်ုးကလည်ိုး Apple 

App Store န ဲ့ Google Play တှိုို ဲ့ြ ာ မပန်ပပီိုးသံိုိုးစွ လှိုို ဲ့ရခနပါတယ်။  

 

အကကြ်ိုးဖက်စစ်ခကာငစီ်ရ ဲ့ ဒှိုိုြှိုနိ်ုးနာြည်သစ် mrtv-media.com အတွက် ြ တ်ပံိုတငခ်ပိုးတ ဲ့ ကိုြပဏကီ 

အခြရှိုကနက်ိုြပဏတီစ်ြေိုမဖစ်တ ဲ့ GoDaddy.com မဖစ်ပါတယ်။ 

 

MRTC က တီွတာန ဲ့ တယ်လီဂရြ်တှိုို ဲ့ြ ာလည်ိုး ထိုတ်လွှငဲ့ြ် ခတွ ဆက်လက်လိုပ်ခဆာငခ်နပါတယ်။ 

 

MRTV ကှိုို ထှိုနိ်ုးြေ ျုပ်ထာိုးတ ဲ့ တရာိုးြဝငအ်ာဏာသှိုြ်ိုးစစ်ခကာငစီ် (SAC) ကှိုို အခြရှိုကနမ်ပည်ခထာငစ်ိုက 

ဒဏြ်ေတ်ပှိုတ်ဆှိုို ဲ့ြ  ြေ ြ တ်ြေ ဲ့ပပီိုးခနာက် နည်ိုးပညာကိုြပဏခီတွအခနန ဲ့ အခြရှိုကနအ်စှိုိုိုးရရ ဲ့ 

အခရိုးယ ဒဏြ်ေတ်ပှိုတ်ဆှိုို ဲ့ြ ခတွကှိုို လှိုိုက်နာမြေငိ်ုး ရ ှို၊ ြရ ှို အခပေါ် ခြိုးြေွနိ်ုးထိုတ်စရာခတွ မဖစ်ခပေါ်လာပါတယ်။ 

 

အာဏာသှိုြ်ိုးစစ်ခကာငစီ်ရ ဲ့ မပနက်ကာိုးခရိုးဝန်ကကီိုးခဟာငိ်ုးြေ စ်နှိုိုငက်ှိုို ၂၀၂၁ ြေိုန စ် ဇ လှိုိုင ် ၂ ရက်ခန ဲ့ြ ာ က 

ပစ်ဒဏြ်ေတ်ပှိုတ်ဆှိုို ဲ့အခရိုးယ ြေ ဲ့ပပီိုး အ ဲ့ဒခီနာက်ြကကာြေင်ြ ာပ  ခြာငခ်ြာငအ်ိုနိ်ုးန ဲ့ အစာိုးထှိုိုိုးြေ ဲ့ပါတယ်။ 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်န ဲ့ သ ဲ့ရ ဲ့ စီိုးပွာိုးခရိုးြှိုတ်ဘက်ခတွကှိုို ဒဏြ်ေတ်ပှိုတ်ဆှိုို ဲ့ြ  တစ်စှိုတ်တပှိုိုငိ်ုးအခနန ဲ့ ခဖဲ့စ်ဘိုတ်က 

MRTV ကှိုို ပှိုတ်ပငတ်ာိုးမြစ်ြေ ဲ့ပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရဲ ော့ ဆပြ ဆရ်း  ုခွငော့ရ်  သ ူ မရတန ဆမ ငက် “Dacast အခနန ဲ့ 

အကကြ်ိုးဖက်အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ြေိုမဖစ်တ ဲ့ တရာိုးြဝင်အာဏာသှိုြ်ိုးမြနြ်ာစစ်ခကာငစီ်က သတငိ်ုးြ ာိုးန ဲ့ 

https://www.gnlm.com.mm/media-are-to-give-correct-information-to-the-people-in-accord-with-ethics-to-be-public-media-senior-general/
https://about.fb.com/news/2021/02/an-update-on-myanmar/


အြိုနိ်ုးစကာိုးခတွ မဖန ဲ့ခ်ဝဖှိုို ဲ့အတွက် သ တှိုို ဲ့ရ ဲ့ခဆာဲ့ဖ်ဝ လ်ကှိုို အသံိုိုးခနခကကာငိ်ုး သှိုလှိုိုက်တာန ဲ့ ြေိုလှိုို 

မြနမ်ြနဆ်နဆ်န ်အခရိုးယ ခဆာငရွ်က်လှိုိုက်တာကှိုို ကျွန်ြတှိုို ဲ့ ကကှိုျုဆှိုိုပါတယ်။ 

 

“Apple၊ Alphabet၊ Cloudflare၊ GoDaddy၊ Telegram န ဲ့ Twitter အပါအဝင ် ကိုြပဏခီတွက 

အကကြ်ိုးဖက်မြနြ်ာစစ်အိုပ်စိုန ဲ့ စီိုးပွာိုးခရိုးဆက်လက်ပ ိုးခပါငိ်ုးလိုပ်ကှိုိုငခ်နပပီိုး မြနြ်ာမပည်သ ခတွအခပေါ် 

သ တှိုို ဲ့ရ ဲ့ နည်ိုးပညာခတွကှိုို အသံိုိုးမပျုပပီိုး ရာဇဝတ်ြ ခတွက  ိုးလွနဖ်ှိုို ဲ့ ြေွငဲ့မ်ပျုခပိုးခနတာက 

အငြ်တနစ်ှိုတ်ပ က်စရာ ခကာငိ်ုးပါတယ်။ 

 

“နည်ိုးပညာပှိုိုငိ်ုးကိုြပဏခီတွအခနန ဲ့ ကြ္ာဲ့လ ဲ့အြေွငဲ့အ်ခရိုးတာဝနခ်တွန ဲ့အညီ လှိုိုက်နာက ငဲ့သ်ံိုိုးဖှိုို ဲ့၊  

မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ဲ့ ြှိုိုဘှိုိုငိ်ုးခအာ်ပခရတာ ြှိုိုငတ် ယ်န ဲ့ MRTV အပါအဝင ်စစ်တပ်စီိုးပွာိုးခရိုးလိုပ်ငနိ်ုးအာိုးလံိုိုးကှိုို 

အခရိုးယ ပှိုတ်ဆှိုို ဲ့တာိုးမြစ်ဖှိုို ဲ့ ကျွနြ်တှိုို ဲ့ ခတာငိ်ုးဆှိုိုပါတယ်” လှိုို ဲ့ ခမပာကကာိုးပါတယ်။ 

 

ြ ုမ ုသ ရ  ရန် 

 

ကျွန်ိုပ်တှိုို ဲ့၏ သတငိ်ုးထိုတ်မပနြ်ေ က်မဖစ်သညဲ့် “အခြရှိုကနန်ည်ိုးပညာကိုြပဏကီ မြနြ်ာစစ် ခကာငစ်ီဝါဒမဖန ဲ့ြ် ကှိုို 

က ညီခန” ကှိုို ယြေိုခနရာတွင ်ကကညဲ့်ရ ပါ။ 
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Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သ ြ ာိုးအတွက် တရာိုးြျှတြ န ငဲ့ ် တာဝနြ်ေံြ ရရ ှိုခစရန၊် 

စစ်တပ်စီိုးပွာိုးခရိုးြ ာိုးအဆံိုိုးသတ်ရန ် ခတာငိ်ုးဆှိုိုခနပပီိုး ဖက်ဒရယ်ဒြီှိုိုကခရစီန ငဲ့ ် ခရရ ည်တည်တံဲ့ြေှိုိုငပ်ြ  

ခသာ ပငှိုြ်ိုးြေ ြ်ိုးခရိုးအတွက် စည်ိုးရံိုိုးလ ံွေ့ခဆာ်ခနခသာ အြည်ြခဖာ်မပသည်ဲ့ တက်ကကလ ပ်ရ ာိုးသ ြ ာိုး 

အစိုအဖွ ွေ့ မဖစ်သည်။ 
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