
က ိုဝလ ိုုံးနငှ ့်က ိုကက  ့်စ ိုုံးဦုံးအ ုံးလွှတ့်ကပုံးပါ၊ သတင့်ုံးလွတ့်လပ့်ခွင ့်က ို က ကွယ့်ကပုံးပါ၊ 

တ ဝန့်ယမူှုတ ဝန့်ခ မှုက ို မမြှင ့်တင့်ကပုံးပါ။ 

                                                                                       န ေ့ရက် - ၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃ ရက။် 

 

                     က ုဝလ ုုံးနှင ် က ုနက ာ်စ ုုံးဦုံးတ ုေ့နှစဦ်ုံးအာုံး န  ာက်ပ ုင်ုံးခရ ငုတ်ရာုံးရ ုုံးက ယန ေ့တငွ် န ာင်ဒဏ် (၇) နှစ ်

ခ  ှတ်လ ုကသ်ည်။  ကျွန်ုပ်တ ုေ့သည် အဆ ုပါ သတင်ုံးန ာက်နှစ်ဦုံးအာုံး သတင်ုံး ီဒယီာအလုပ် လုပ်ရ ု ြင ်   ုသ ုေ့ 

န ာငဒ်ဏခ်  တှ်လ ုက ်ခင်ုံးအနပေါ်  ပင်ုံး  ်စာွ ကွ ေ့က်ွကရ်ှုတ်ခ ပါသည်။ ဤအ ှုအတွက် တရာုံးစီရငန်ရုံး 

 ြစစ်ဉတ်စ်ခလု ုုံး လွတ်လပ် ှုနှင ် တရာုံး ျှတ ှု ကင်ုံး   န သည ်အ ပင် ကက  ုံးက ငု်ခ ယ်လှယ်ခ န ရန ကာင်ုံး 

တရာုံးရ ုုံး၏ဆ ုုံး ြတ်ခ က်က နြာ် ပန သည်။ ယန ေ့ တရာုံးရ ုုံး၏စီရင်ခ က်သည် က   ုံးန ကာင်ုံးဆီနလ ာ် ှု 

ကင်ုံး   န ပပီုံး န ာင်နခ ာကဆ်င်ြ ်ုံးဆီုံး အ   ေ့်ခ  တှ် ခင်ုံး  ြစသ်ည်ဟု ကျွန်ုပ်တ ုေ့ယ ု ကည်သည်။ ဤ ြစစ်ဉသ်ည် 

    ်ာန ုငင် သ/ူသာုံးတ ုေ့၏ သတင်ုံးအခ က်အလက် ရယူသ ရှ ပ ငု်ခွင ်၊ သတင်ုံး ီဒယီာ လွတ်လပ်ခငွ ်က ု ရ ုကခ်   ုံး 

လ ုကသ်ည ် လုပ်ရပတ်စ်ခ ုြစသ်ည ်အ ပင ်     ်ာန ငု်င သူ/သာုံး  ာုံး န ျှာ်လင တ်ည်နဆာက်န နသာ တရာုံးဥပနဒ 

စ ုုံး  ုုံးနရုံး၊ တာဝ ယ်ူ ှု၊တာဝ ခ်  ှုနှင ်  လွတ်လပ် ျှတ ှုရှ သည ် လူူ့အသ ုင်ုံးအဝ ငု်ုံး နပေါ်နပါက်လာနရုံး ကက  ုံးပ ်ုံး ှု  ာုံး 

အနပေါ် ြ နှ ပ်သည  ်လုပ်ရပ်တစ်ခ ုြစသ်ည်ဟု ကျွန်ပ်ုတ ုေ့က ခ ယူသည။်  

                    ုေ့န ကာင ် က ုဝလ ုုံးနှင ် က ုနက ာစ် ုုံးဦုံးတ ုေ့နှစ်ဦုံးအာုံး ခခွင်ုံးခ က် ရှ  အ   ဆ် ုုံး ပ ်လွှတ်နပုံးရ ်၊  ီဒီယာ 

လွတ်လပ်ခငွ ်က  ု ကာကွယရ် ်နှင ် တာဝ ယ်ူ ှု၊တာဝ ခ်  ှုက ု   ြှင တ်ငရ် ် ကျွန်ုပ်တ ုေ့အန  ြင ် န ငု်င နတာ်အစ ုုံးရ၊ 

တပ် နတာ်နငှ ် အ ခာုံးအာဏာပ ုင်  ာုံးအာုံးလ ုုံးက ု နတာင်ုံးဆ ုလ ုကသ်ည်။  

 

Release Wa Lone and Kyaw Soe Oo, Protect Media Freedom, 

Promote Accountability 

                                          Date: September 3, 2018 

 

Wa Lone and Kyaw Soe Oo were sentenced to seven years in prison by Yangon 
Region Northern District Court today. We strongly condemn the punishment of these 
two individuals for simply doing their jobs as journalists. This decision indicates that 
the entire trial process was neither free nor fair and was completely manipulated. We 
believe that the decision by the court is irrational, and the case was framed to justify 
the arrest and imprisonment of the two journalists. We take this as a crackdown on 
the rights of access to information and media freedom, and an oppressive gesture 
towards all concerned people of Myanmar who aspire to build a society characterized 
by the rule of law, accountability, freedom, and justice. 

We call on the government, the military, and all other relevant authorities to 
immediately and unconditionally release Wa Lone and Kyaw Soe Oo, protect media 
freedom, and promote accountability. 



ကတ င့်ုံးဆ ိုသည ့်အဖွ ွဲ့အစည့်ုံးမ  ုံး  (Signed by) 

၁။ အသ  − Athan (လွတ်လပ်စွာ ုတန်ြာ်န ပာဆ ုခွင ်လှုပ်ရာှုံး ှုအြွ ွဲ့) 

၂။ ရ ်ကု ်လူငယက်ွ ်ရက ်

၃။ Action Committee for Democracy Development (ACDD)  

၄။     ်ာသတင်ုံးသ ာုံး  ာုံးကာကယွ်နရုံးနကာ် တီ (PCMJ) 

၅။ Generation Wave (GW) 

၆။ Oway Education and Youth Institute  

၇။     ်ာ ယဥ်နက ုံး ှု သုနတသ အသင်ုံး (MCRS) 

၈။ The Wings Institute 

၉။ ဥာဏ်လင်ုံးသစ် ရည်ညွှ ်ုံးစာ ကည ်တ ကု ်

၁၀။ ဗ ာန ုင်င လ ုုံးဆ ုငရ်ာနက ာင်ုံးသာုံးသ ဂ္ဂ  ာုံးအြွ ွဲ့ခ  ပ် (ABFSU) 

၁၁။ Yangon Youth Leadership Centre 

၁၂။ အ    ုံးသာုံးလူငယ်ကွ ဂ်္ရက် (NYC) 

၁၃။ ပ ခုူံးတ ုင်ုံးလူငယ်ကွ ရ်က် 

၁၄။ နက ာက်ပ ်ုံးနတာင်ုံးလူငယက်ွ ်ရက ်

၁၅။  နတနလုံးတ ုင်ုံးနဒသကကီုံးလူငယ်က ွ်ရက ်

၁၆။ Community Response Group 

၁၇။ Burma Monitor 

၁၈။   တထီလာ ကရုဏာလက ် ာုံးအြွ ွဲ့ 

၁၉။ SYNERGY – Social Harmony Organization  

၂၀။ Students and Youth Congress of Burma (SYCB) 

၂၁။ စဥ ်က ငု်လငူယ်ကွ ရ်က ်

၂၂။ All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC) 

၂၃။ International Foundation for Electoral Systems (IFES) 

၂၄။ Pace on Peaceful Pluralism 

၂၅။ ဧရာဝတီလူငယ်ကွ ရ်က ်

၂၆။ အဓ မဝါဒဆ ေ့်က င်နရုံးနကာ် တ ီ

၂၇။ Yangon MATA 

၂၈။ Equality Myanmar 

၂၉။ Rights For ALL 

၃၀။ National Network for Education Reform – NNER 

၃၁။ ဒ ုေ့န  က ွရ်က ်

၃၂။ နရှွဲ့န ပုံးအသ  − Progressive Voice  



၃၃။ Burma Rivers Network – BRN  

၃၄။  ွ ် ပည် ယ်လူငယ်က ွရ်က ်

၃၅။ တ သသာရီလငူယ်ကွ ရ်က် 

၃၆။ Future Light Center  

၃၇။ We Generation Network 

၃၈။ LAIN  ည်ုံးပညာအန ာက်အကူ ပ အြွ ွဲ့ 

၃၉။ စစ်က ုင်ုံးတ ုင်ုံးနဒသကကီုံးလူငယ်က ွ်ရက ်

၄၀။ Kachin State Youth Assembly  

၄၁။ Area Peace and Development Forward 

၄၂။ Nwetaung Area Development Group 

၄၃။ နရွှေ င်ုံးသာုံးနြာငန်ဒုံးရငှု်ံး 

၄၄။ Karenni MATA 

၄၅။ Youth Circle  

၄၆။ Freethinkers  

၄၇။ Democratic Education Corner 

၄၈။ Myanmar China Pipeline Watch Committee (MCPWC) 

၄၉။ Mandalay MATA Working Group 

၅၀။ Myanmar People Alliance     ်ာ လူ ု ဟာ  တ(်ရ ်ှုံး ပည)် 

၅၁။ Equity for All (Meiktila) 

၅၂။ The Seagull: Human Rights, Peace & Development 

၅၃။ Kachin Youth Solidarity 

၅၄။ နဗဒါ လူ ှုြွ ပြ  ုံးနရုံး အြွ ွဲ့ 

၅၅။ Le't Help Each Other (LHEO) 

၅၆။ DDA-Dawei Development Association 

၅၇။ Sagaing MATA 

၅၈။ Social Alliance (လူ ှု ဟာ  တအ်ြွ ွဲ့) 

၅၉။ YOUTH SOCLAL GROUP (လူငယ်ပရဟ တကုသ ုလ်လူ ှုနရုံးအသင်ုံး) 

၆၀။ လူူ့နဘာင်သစလူ်ငယ ်

၆၁။ အန ခခ ပညာနက ာင်ုံးသာုံး  ာုံးသ ဂ္ဂ (ဗကသ  ာုံးအြွ ွဲ့ခ  ပ်) 

၆၂။ ြ ာပ ုခရ ငု်နက ာင်ုံးသာုံး  ာုံးသ ဂ္ဂ (ဗကသ  ာုံးအြွ ွဲ့ခ  ပ)် 

၆၃။ Space LGBT 

၆၄။ Women League of Burma 

၆၅။ ဧရာဝတီ  စအ်န ာကဘ်ကြွ် ွဲ့ပြ  ုံးတ ုုံးတက်နရုံးအငအ်ာုံးစု -  နကွုံးတ ုင်ုံး (AWDO) 

၆၆။ Shan State Peace Task Force 



၆၇။ Shwechinthae Social Service Group (Shwebo) 

၆၈။ န တတာ 

၆၉။ နပါင်ုံးကူုံး 

၇၀။ Genuine People's Servants – GPS 

၇၁။ Halcyon 

၇၂။ ကရင် ီ အ    ုံးသ ီုံးအစည်ုံးအရ ုုံး - KNOW 

၇၃။ DDA - Dawei Development Association 

၇၄။ Fortify Rights 

၇၅။ C.A.N-MYANMAR and Parents 

၇၆။ Families and Friends of LGBTQIAs of MYANMAR  (PFLAG-MYANMAR) 

၇၇။   ုုံးနသာက် ကယ်အရပဘ်က်လူ ှုအြွ ွဲ့အစည်ုံး(ပုနလာ) 

၇၈။ Peace,Development & Civic Engagement (P.D.C.E) 

၇၉။ Tampadipa Institute 

၈၀။ အ တှ်တရစာနပတ ကု ်

၈၁။ ရ ်ကု န်ခတ်သစ် ာလ်တီ ီဒယီာ သတင်ုံးနအဂ္ င်စ ီ

၈၂။ ကရင်  ီပည်လူငယ်  ာုံးသ ဂ္ဂ 

၈၃။ Burmese Women's Union 

 

 

 

 

 

 

ဆက်သွယရ်  ်

၁။  သဥစာရွှေ ်ုံးလ  ရည် − 09795574775 

၂။  ယွ ်ုံး ီ − 09961075915 

၃။ န ာင်နဆာင်ုံးခ − 09773937273 

၄။ က ုနအာင်န ာ် − 09979000474 


