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အယားဒ်းတာ့အာဝေ�ား



မ်းကြာက်ာဝေသ�မ်းးက် က်င်းးညာာနုိှင်းးင်း� သုိ့သွာ�သည့ားေ�း�စ်ဉ်းအတွင်းး� သတင်းး�စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ဝေ��
��ာ John-Allan Namu နှှင့်းး truest sense ၌ ဝေတွ�ု့�  ေ့့သညား။ ၎င်းး�သညား သး၏ 
လုှပုးဝေ�ားကုိ်င်းး�က်းမ်းးာ�နှှင့်းးအတး �းဒ်�းနုိှင်းးင်း� ဝေတာင်းးပုိုင်းး� စ်စ်းပ့ွုတွင်းး အဝေရှှိ ့အာ��ိက် 
အထူးက်းတ�း�လှာာမ်းးာ�၏လှှိ� ေှ့က်းကြာက်� စ်ညားမု်းမ်းးာ� အဝေကြာက်ာင်းး�ကုိ်သုဝေတသ�ပြုပုေ့့ ကြာက်သညား။ သး
သညား အေးက်းအလှက်းမ်းးာ��ရိှှိနုိှင်းး သဝေလှာက်း�နုိှင်းး��း ကြိုးကိ်�စ်ာ�နိုှက်းထုူးတး၍ သတင်းး�ဝေပု�
သးမ်းးာ�နှှင့်းး ဝေတွ�ု့�  ဝေဖြပုာ�ုိပြီးပုး�ဝေ�ာက်း ဝေအာက်းဝေဖြေပုိုင်းး�အထိူးကြာက်ည့ားရုွ��းအတွက်း စ်တင်းး
ဝေ�ာင်းး ရွွက်းေ့့သညား။ ထုိူးသုဝေတသ�လုှပုးင်း�း�မှ်း နုိှင်းးင်း� ဝေ��သမ်းာ�မ်းးာ�နှှင့်းး စ်း�ပွုာ�ဝေ�� သမ်းာ�
မ်းးာ�က် �းဒ်�းနုိှင်းးင်း� ဝေတာင်းးပုိုင်းး�၏ပုိုင်းး�ုိင်းးမု်းကုိ် ၎င်းး�တုိ့၏အိပုးက်ပုးအတွင်းး�သုိ့ မ်းညားသုိ့က့့်ယား ေ့့
ကြာက်သညားကုိ် ဝေ�ားထုူးတးနုိှင်းးေ့့သညား။ John-Allan နှှင့်းး အ�့ွ၏့ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မု်း
မ်းးာ�သညား ကြီးက်း�မ်းာ�သည့ားတု�့း ဖြပု�းမု်းကုိ်အစ်ပုးိ��ေ့့ပြီးပုး� ဗီးဒ်းယုိာ မှ်းတးတမ်းး� ၃ ေု၊ အာ��ိက်�း
အက်းိ��ပြုပုပုါလှးမ်း�းနှှင့်းး ပြီးဗိီတိသှဝေအာက်းလှာတးဝေတား တုိ့၏ဝေ�ွ�ဝေနွှ�ေ�း�မ်းးာ�၊  ပုါေင်းးပုတးသက်း
ေ့့သည့ား ဝေတာင်းး�းဒ်�း နုိှင်းးင်း� ဝေ�� သမ်းာ�အာ� ထုူးတးပုယားဖြေင်းး� စ်သညားတုိ့ကုိ် ကြာက်ည့ား ရုွသး   
(၆၀၀ ၀၀၀) ဝေက်းားရိှှိေ့့သညား။ နုိှင်းးရုိွဘားနှှင့်းးက်င်းးညာာနုိှင်းးင်း�  သာ�တုိ့သညား မ်းသမ်းာမု်းတွင်းးပုါေင်းး
သည့ားဘာဏ်းမ်းးာ�အာ� လှမ်းး�မ်းသုိ့ထွူးက်း၍ �နှဒဖြပုေ့့ ကြာက်သညား။

John-Allan Namu က့့်သုိ့သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�နှှင့်းး ၎င်းး�တုိ့လုှပုးကုိ်င်းးဝေ�သည့ား မ်းးဒ်းယာာ
မ်းးာ�သညား ဒ်းမုိ်းက်ဝေ�စ်းစ်� �စ်းတွင်းး ဩဇာာအာဏ်ာရိှှိသးမ်းးာ� တာေ�းေ� မု်းရိှှိဝေစ်��း အတွက်းမ်းရိှှိမ်း
ဖြ�စ်းအဝေ��ပုါသည့ားအေ�း�တွင်းး ပုါေင်းးကြာက်သညား။ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� ဝေ��မ်းးဒ်းယာာသညား 
အဂတိလုိှက်းစ်ာ�ဝေသာအ�ာရိှှိမ်းးာ� သုိ့မ်းဟုုတး လှးအ့ေွင့်းး အဝေ��ေးိ��ဝေ�ာက်းမု်းမ်းးာ�အဝေပု်သာ 
မ်းး�ဝေမ်းာင်းး�ထုိူး�ဖြပုဝေ�သညားမ်းဟုုတး။ ထူးပုးမ်း�၍ အဝေ��အကြီးက်း�သည့ားအေးက်းအဝေ�နှှင့်းး သာမ်းာ�း
ဖြပုညားသးမ်းးာ�အကြာက်ာ� ၎င်းး�တုိ့ လုိှလှာ�ဝေတာင့်းးတဝေ�ကြာက်သည့ား ဝေ�ထုိူးင်းးမု်းစ်� နုှ�း�မ်းးာ�အဝေကြာက်ာင်းး� 
စ်တင်းးဝေ�ွ�ဝေနွှ� လှာကြာက်ဝေစ်��း က်းညားဝေပု�သညား။

ထုိူးအေးိ�းမ်းးာ�အတွင်းး� “သတင်းး�အတု” ဟုးသညား့  ဝေေါဟုာ�သညား က်ွနှးု ပုးတုိ ့ ဝေ�့စ်ဉ်းသု� �
အက်ွမ်းး�တေင်းးဖြ�စ်းလှာသည့ား ဘာာသာစ်က်ာ�ဖြ�စ်းလှာပြီးပုး� လှးအမ်းးာ�စု်တုိက့် မ်းညားသး ကုိ့်၊ မ်းညားသည့ား
အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာကုိ် ယုာ� ကြာက်ညား�မ်းညားကုိ် မ်းဝေ�မ်း�ာဖြ�စ်းလှာကြာက်သညား။ စိ်တးက်း�ယာဉ်းဇာာတးလှမ်းး�
��း��းဝေ��သာ� ဖြေင်းး�မှ်း အေးက်းအလှက်းသုိ ့ေ့ွထုူးတးဝေ��သာ���း ကြာက်� ရွွယားသးမ်းးာ�က် က်ွ�းပုးတုိ့
 အာ� အ�ညားအဝေသွ�ဖြပုည့ားေသည့ား သတင်းး� အတတးပုညာာသညား လှးအ့�့ွအ့စ်ညား�တွင်းး 
အဝေ��ကြီးက်း�သည့ားအေ�း�က်ဏ္ဍမှ်း မ်းညားသုိပ့ုါေင်းးသညားကုိ် ဖြပု�းလှညားအမှ်းတး�ဝေစ်သညား။ DW 
Akademie တွင်းး က်ွနှးု ပုးတုိ၏့ �ညားရွွယားေးက်းမှ်းာ ဝေယာဘုာယားအာ�ဖြ�င့်းး အ�ညားအဝေသွ�ဖြပုည့ားေ
သည့ား သတင်းး�အတတး ပုညာာဖြ�စ်းလှာဝေစ်��း နှှင့်းး အထူးး�သဖြ�င့်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�
အတတးပုညာာ ရှှိင်းးသ�းတုိ�တက်း လှာဝေစ်��းဖြ�စ်းသညား။ သုိမှ့်းသာဖြပုညားသးမ်းးာ�သညား ၎င်းး�တုိ၏့ 
ဝေ�့စ်ဉ်းဘာေတွင်းး မှ်း�းက်�းဝေသာအသိနှှင့်းး �ု� �ဖြ�တးေးက်းမ်းးာ�ေးမှ်းတးနုိှင်းး မ်းညားဖြ�စ်း သညား။

သုိ့ဝေသား က်ွနှးု ပုးတုိ့လုှပုးင်း�း�မ်းးာ�လှညားပုတးဝေ�သည့ား နုိှင်းးင်း�အမ်းးာ�စု်တွင်းး အဝေဖြေေ�  �ညား�
လှမ်းး�မ်းးာ�နှှင့်းး ဗီဟုုသုတမ်းးာ� ဝေပုးာက်း�ု� �ဝေ�သညား - နုိှင်းးင်း� ဝေ��မ်းးဝေဘာာင်းးမ်းးာ�သညား မ်းသမ်းာမု်း
မ်းးာ�ကုိ်ရှှိာဝေ�ွဝေ�ားထုူးတးသးမ်းးာ�အာ� ဝေထူးာက်းေ� မု်းမ်းရိှှိ၊ မ်းးဒ်းယာာအ�့ွအ့စ်ညား� မ်းးာ�သညား 
ဝေက်ာင်းး�မွ်း�းဝေသာ သတင်းး�အတတးပုညာာမ်းးာ�ရှှိင်းးသ�းလှာဝေစ်��း အတွက်း ဝေငွ်းနှှင့်းးအေးိ�းကုိ်
ဖြမု်း�ပုးနှှ� လုိှဖြေင်းး�မ်းရိှှိ။ က်�အာ�ဝေလှးားစွ်ာဖြ��င့်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�စ်ာ��ာတစ်းဦး�
အဖြ�စ်းလုှပုးကုိ်င်းးဖြေင်းး�သညား သင့်းးအတွက်း ဝေက်းားကြာက်ာ�မု်း�ရိှှိ ဝေစ်မ်းညားမ်းဟုုတး၊ ဘာေဝေ�ာင်းးဝေ��
ကုိ် ဝေသေးာဝေစ်မ်းညားမ်းဟုုတးဝေပု။ ၎င်းး�အစ်ာ� ဩဇာာအာဏ်ာရိှှိသးမ်းးာ�ထူး� မှ်း �ိအာ�မ်းးာ�သာ 
တုိ�တက်းေ� စ်ာ��မ်းညားဖြ�စ်းသညား။ တစ်းေါတစ်း��  မ်းးဒ်းယာာအ�့ွအ့စ်ညား�မ်းးာ� သုိ့မ်းဟုုတး ၎င်းး�တုိ့
အာ� ဝေငွ်းဝေကြာက်�ဝေထူးာက်းပု�့  ဝေပု�သးမ်းးာ�သညား ထုိူးသုိ့�ိအာ�ဝေပု�ေ� �မ်းည့ားအဝေ��ကုိ် ဓားာ�ေုတး�ာ
လှက်းေင်းးလှှိ�မ်းညား မ်းဟုုတး။ �လှဒ်းမှ်းာ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ� အလုှပုးပြု�တး
ေ� �နုိှင်းးပြီးပုး� တေါတ��  ၎င်းး�တုိ့၏ဘာေတွင်းး လွှတးလှပုးမု်းနှှင့်းးအသက်းကုိ်ပုင်းး �ု� � ရုွ� ��နုိှင်းးသညား။

ထုိူးအဝေဖြေအဝေ�ကုိ်ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှပုစ်း��း က်ွနှးု ပုးတုိ့အဝေ�ဖြ�င့်းး အတတးနုိှင်းး�ု� �ဝေ�ာင်းးရွွက်း သွာ�
မ်းညားဖြ�စ်းပုါသညား။ က်ွနှးု ပုးတုိ့၏ ေးဉ်း�က်ပုးပုု� �ညား�လှမ်းး�သညား က်ွမ်းး�က်းင်းးမု်းမ်းးာ� ဝေေမ်းှဝေပု�
��းဖြ�စ်းသညား - သတင်းး�အတတးပုညာာနှှင့်းး ပုတးသက်းသည့ားစွ်မ်းး��ညားမ်းးာ�ကုိ် သင်းးကြာက်ာ�ဝေပု�
ယုာ�သာမ်းက် လွှတးလှပုးစွ်ာထုူးတးဝေ�ားဝေဖြပုာ�ုိ��း �ညားစ်း �ထူးာ�သး  မ်းးာ�အာ�ဝေထူးာက်းပု�့ ဝေပု�ဝေ��
နှှင့်းး ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှမု်းဖြမ်း�း��း၍ စိ်�းဝေေ်မု်းမ်းးာ�ဝေသာ ပုတးေ�း�က်းင်းးတွင်းး ပုိုမုိ်း�ပုးတညားနုိှင်းးသည့ား 
အ�ညားအဝေသွ�ဖြမ်းင့်းးမ်းာ�ဝေသာ မ်းးဒ်းယာာအဖြ�စ်း ဖြမု်းင့်းးတင်းးဝေပု�မ်းည့ား �ညား�လှမ်းး�သစ်းအာ� ရှှိာဝေ�ွ
��းဖြ�စ်းသညား။ ဤေးဉ်း�က်ပုးမု်း �ညား�လှမ်းး�၏ အဝေ��ပုါဝေသာ အစိ်တးအပုိုင်းး�တစ်း�ပုးမှ်းာ �ွ� ဖ့ြိုး�ိ�
�့နုိှင်းးင်း� မ်းးာ� အကြာက်ာ��လှှယားမု်းဖြ�စ်းပြီးပုး� - က်မ်းာာ့�ွ� ဖ့ြိုး�ိ��့နုိှင်းးင်း� မ်းးာ�မှ်း သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�နှှင့်းး 
မ်းးဒ်းယာာ ပုိုင်းးရှှိင်းးမ်းးာ�သညား ၎င်းး�တုိ့၏အဝေတွအ့ကြုံက်� မ်းးာ�ကုိ်ဝေေမ်းှ၍ ၎င်းး�တုိ့ ဝေဒ်သအလုိှက်း
အသု� �ေးနုိှင်းးဝေေးရိှှိသည့ား ဝေဖြ�ရှှိင်းး��ညား�မ်းးာ�ကုိ် ဝေ�ွ�ဝေနွှ�ကြာက်ဖြေင်းး� ဖြ�စ်းသညား။

ဤစ်ာအုပုးသညား စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�အတွက်း မ်းးဒ်းယာာရှှိင်းးသ�းနုိှင်းးဝေ�� ကိ်စ်စ
ဝေ�ွ�ဝေနွှ���း အသု� �ေင်းးမ်းည့ား�ညား�လှမ်းး�တစ်း�ပုးဖြ�စ်းပြီးပုး� �ွ� ဖ့ြိုး�ိ�ပြီးပုး�နုိှင်းးင်း� မ်းးာ�မှ်း မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�ကုိ် 
လုှ� ဝ့ေ�ားဝေပု���းအတွက်း အဝေထူးာက်းအက်း ဖြ�စ်းမ်းညား ဖြ�စ်းပုါသညား။

အယ််ဒီီတာ့ �့အ့ဘော်�့် 
လွွတ််လွပ််စွွာာထုုတ််ဝေ�ာ်ဝေ�ပ်ာဆုိိုရန်် မိှုမိှုကုိာယ််ကုိာနှှစ်ွာမြုမှုပ််ထုာ�သူူမှု�ာ�ကုိာ အားာ�ဝေပ်�ဝေထုာက်ာခံံ�ခံင်း်�

က်ာစ်တ�း ဗွွ�း �ာ�မ်း�း�၊ အကြီးက်း�အက့်၊ DW Akademie

5သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�

အယားဒ်းတာ့အာဝေ�ား
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က်ွနှးု ပုးတုိ့အဝေ��့့ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မု်းမ်းးာ�ကုိ် အမှ်း�းတက်ယား ပုိုမုိ်းလုှပုးဝေ�ာင်းးလုိှဝေပုမ့့်း 
အသု� �စ်�ိတးမ်းးာ�ကုိ် အေးိ�းမ်းးရှှိင်းး�ဝေပု�နုိှင်းး��းရုွ�း�က်�း ဝေ��တ့့အေးိ�းမှ်းာ၊ တစ်းဘာက်းက် လှညား�
 ဒ်ါဟုာ စ်း�ပွုာ�ဖြ�စ်းနုိှင်းးဝေကြာက်ာင်းး�ကုိ် မ်းးဒ်းယာာပုိုင်းးရှှိင်းးမ်းးာ� ယုာ� ကြာက်ညားဝေအာင်းး ဘာယားလုိှဖြပုမ်းလ့ှ။ 
စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ဖြေင်းး�ဝေကြာက်ာင့်းး ဩဇာာကိ်တိိမ်းကြီးက်း�မ်းာ�တ့့ ကု်မ်းပဏ်းကြီးက်း� မ်းးာ�နှှင့်းး နုိှင်းးင်း� ဝေ�� 
အထူးက်းတ�း�လှာာမ်းးာ�ကုိ် သး တုိ့�့ ့ေင်းးဝေငွ်းလှမ်းး�ဝေကြာက်ာင်းး�မ်းးာ� ပိုတးသွာ�ဝေစ်တ့့နုိှင်းးင်း� မ်းးိ��မှ်းာ 
ေင်းးဝေငွ်းနှှင့်းးထွူးက်းဝေငွ်း ကုိ်က်းညားဝေအာင်းး ဘာယားလုိှ လုှပုးဝေ�ာင်းးနုိှင်းးမ်းလ့ှ။ ဒ်ါဟုာ 
DW Akamedie အဝေ�နှှင့်းး က်မ်း ာာ့�ွ� ဖ့ြိုး�ိ��့နုိှင်းးင်း�  မ်းးာ�ရိှှိ အယားဒ်းတာမ်းးာ� ထူး� မှ်း ကြာက်ာ�ဝေ��
ဝေသာ ဝေမ်း�ေွ�း�မ်းးာ�ဖြ�စ်းပုါတယား။

စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ဝေ��သတင်းး�အတတးပုညာာသညား အမ်းးာ�ဖြပုညားသးအက်းိ��စ်း�ပွုာ� အတွက်း
ဝေ�ာင်းးရွွက်းဖြေင်းး�ဖြ�စ်းသညား။ ၎င်းး�တုိ့သညား ဉ်ပုဝေဒ်ပြုပုဝေ��နှှင့်းး နုိှင်းးင်း� ဝေ�� ဖြင်းင်းး�ေု� ဝေ�ွ�ဝေနွှ�မု်းမ်းးာ�
တွင်းး အဝေဖြပုာင်းး�အလ့ှမ်းးာ�ဖြ�စ်းဝေစ်နုိှင်းးပြီးပုး� သာမ်းာ�း ဖြပုညားသးလှးထုူး၏ ဝေ�့စ်ဉ်းဘာေမ်းးာ�အဝေပု် 
အက်းိ��သက်းဝေ�ာက်းမု်းမ်းးာ�လှညား�ရိှှိဝေစ်သညား။ ဤသညားကုိ် မ်းကြာက်ာဝေသ�မ်းးနှှစ်းမ်းးာ�အတွင်းး�က် 
သုဝေတသ�စ်ာတမ်းး� အမ်းးာ�အဖြပုာ�က် သက်းဝေသဖြပု လှှက်းရိှှိသညား။ ယာေုေးိ�းထိူး အဝေလှ�မ်း
ထူးာ�ေ� �ဝေသ�သည့ား အေးက်းမှ်းာ - ဝေအာင်းးဖြမ်းင်းးသည့ား စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�ပုညာာမှ်း မ်းးဒ်း
ယာာလုှပုးင်း�း�မ်းးာ�အဝေပု် - ၎င်းး�တုိ့၏ သတင်းး�ေ�း� �့ွစ့်ညား�ပုု� ၊ စ်း�ပွုာ�ဝေ��အစ်းအစ်ဉ်းမ်းးာ�၊ ၎
င်းး�တုိ့၏ေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ� သုိ့မ်းဟုုတး အယားဒ်းတာအ�့ွ ့အတွက်းလုှ� ပြုေ� ဝေ��နှှင့်းးသာယာာေဝေဖြပုာမု်းမ်းးာ� 
- စ်သညားတုိ့အဝေပု်အက်းိ��သက်းဝေ�ာက်းမု်း ဖြ�စ်းသညား။

က်�့းသတးေး�ပုးေးယားမု်းဝေပု�သညား စ်ာ�ယားဇာင်းး�ဉ်ပုဝေဒ်မ်းးာ�၊ နုိှင်းးင်း� ဝေတားအကြီးက်း�အက့်မ်းးာ�က် မ်းးဒ်း
ယာာမ်းးာ�အဝေပု် ��းလုိှသည့ားစ်က်ာ�မ်းးာ�၊ အစုိ်��က်ဝေကြာက်ားဖြင်းာေင်းးဝေငွ်းဘာတးဂးက်းကုိ် အကြီးက်း�
စ်ာ�ထိူး�း�ေး�ပုးဖြေင်းး�တုိ့သညား က်မ်းာာတစ်းေှမ်းး�ရိှှိ အဝေ�အတွက်းတုိ�ပွုာ�လှာဝေသာ မ်းးဒ်းယာာအ�့ွ ့
အစ်ညား�မ်းးာ� အမှ်း�းတက်ယားကြုံက်� ဝေတွဝ့ေ��သည့ားအ�ာမ်းးာ� ဖြ�စ်းလှာကြာက်သညား။ ’စ်စ်းမှ်း�းဝေသာ’  
ဒ်းမုိ်းက်ဝေ�စ်းနုိှင်းးင်း� မ်းးာ�၌ဝေ�ထုိူးင်းးသးမ်းးာ�ပုင်းး �ညား�ပုညာာကု်မ်းပဏ်းကြီးက်း� မ်းးာ�နှှင့်းးအဖြိုးပိုင်းး အွ�းလုိှင်းး�
ဝေပု်မှ်းဝေကြာက်ားဖြင်းာအာ�ဝေက်ာင်းး�လှာ��းအတွက်း �ညား�လှမ်းး�ရှှိာဝေ�ွ ��းကြိုးကိ်�ပုမ်းး�ဝေ�ကြာက်�င်းး�၊ 
ဝေကြာက်ားဖြင်းာတစ်းေုတညား�ဖြ�င့်းးရှှိင်းးသ�း��း မ်းဖြ�စ်းနုိှင်းးဝေတာ့ဝေကြာက်ာင်းး� ဝေ�ာက်း�ု� �၌ ပုိုမုိ်းေုိင်းးမ်းာစွ်ာ
ယုာ� ကြာက်ညားလှာကြာက်သညား။ အေး�ပုးအာ�ဖြ�င့်းး�ုိဝေသား လွှတးလှပုးဝေသာမ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�အတွက်း 
ဝေ��ာက်းဉ်း�ဝေဖြမ်းာင်းး�လှာေးိ�းတွင်းး အ�ညားအဝေသွ� ဖြပုည့ားေသည့ားသတင်းး�အတတးပုညာာသညား 
ပုိုမုိ်းအ�ုိ�တ�းလှာပြီးပုး� ရုွပုး ဝေထွူး�လှာသညား။ ဤအေးက်းဝေကြာက်ာင့်းး စ်း�ပွုာ�ဝေ��ပုု� စ်� မ်းးာ�၊ တေါ
တ��  အယားဒ်းတာ၏ဦး�စ်ာ�ဝေပု�အေးက်းနှှင့်းး သတင်းး�အတတးပုညာာအ�ညားအဝေသွ�ပုိုင်းး�မ်းးာ�
တွင်းး က်း�င်းး�မု်းမ်းးာ�ရိှှိဝေ�သညား။ ဤအဝေကြာက်ာင်းး�ဝေကြာက်ာင့်းး က်ွနှးု ပုးတုိ့ DW Akademie 
သညား ဝေ�ရှှိညားလှညားပုတးနုိှင်းး��း ��းပုု� ဝေငွ်းမ်းးာ�လုိှအပုးမ်းညားမှ်းာ သ�သယာဖြ�စ်းစ်�ာ မ်းရိှှိ
ဝေသားလှညား� မ်းးဒ်းယာာရှှိင်းးသ�းမု်းသညား ဝေငွ်းထူးက်းမ်းက် အဝေ��ကြီးက်း�ဝေကြာက်ာင်းး� ယုာ� ကြာက်ညားသညား။ 
အက်ယား၍ မ်းးဒ်းယာာ ထုူးတးလှာင့်းးမု်းတွင်းး တိက်းသည့ားနုိှင်းးင်း� ဝေ��နှှင့်းး စ်း�ပွုာ�ဝေ��အဝေဖြေအဝေ�မ်းးာ�
ကုိ် ထူးည့ားသွင်းး�စ်ဉ်း�စ်ာ���း လှစ်းလှှ�ရုွမ်းညား�ုိပုါက် အဝေက်ာင်းး��ု� �ဘာဏ္ဍာဝေ�� စ်းမ်း� ေ�့း ေ့ွမု်း
ကုိ် �ရိှှိမ်းညားမ်းဟုုတးဝေပု။ �ုိလုိှသညားမှ်းာ အယားဒ်းတာအ�့ွသ့ညား မိ်းမိ်း၏ ပုု� မှ်း�းစ်ာ�တးသး  
အသုိက်းအေ�း�ကုိ် တညားဝေ�ာက်း��း၊ သတင်းး�အတတးပုညာာ၊ ဝေ��ကွ်က်းရှှိာဝေ�ွဝေ��နှှင့်းး 
အဖြော�ဝေသာ က်ဏ္ဍမ်းးာ�၌ အဝေက်ာင်းး��ု� �စွ်မ်းး�ဝေ�ာင်းး�ညားရိှှိသးမ်းးာ�ကုိ် �့ွဝေ�ာင်းးနုိှင်းး��း 
�ညား�လှမ်းး�မ်းးာ� ရှှိာဝေ�ွသင့်းးသညား။ ၎င်းး�တုိ့အဝေ�ဖြ�င့်းး ပုိုမုိ်းထိူးဝေ�ာက်းဝေစ်ဝေ��၊ လုှ� ပြုေ� မု်းဖြမု်းင့်းးတင်းး
ဝေ��နှှင့်းး မ်းးဒ်းယာာလွှတးလှပုးမု်းအာ� က်�့းသတးေးက်းမ်းးာ�အာ� ဝေက်းားလှာာ�နုိှင်းးဝေ��အတွက်း 
�ညား�ပုညာာမ်းးာ�ကုိ် အသု� �ပြုပု�ပုါမ်းညား။ ထုိူးအ�ာတုိ့သညား မ်းးဒ်းယာာ အာ�လုှ� �အတွက်း 
မှ်း�းက်�းသညား�ုိဝေသားလှညား� အထူးး �သဖြ�င့်းး - ဉ်ပုမ်းာ၊ ဝေဒ်သ�ုိင်းး�ာ ဝေ��ရုွ� မ်းးာ�ကုိ် မ်းညား
သည့ားအတွက်းဝေကြာက်ာင့်းးပြုပုဖြပုင်းးမု်း မ်းရိှှိဖြေင်းး�၊ သမ်းမတတစ်းဦး�သညား အေွ�းထူးမ်းး�မ်းးာ�၏ ဝေငွ်းဝေကြာက်�
မ်းးာ�ကုိ် ပုုဂို�လှးဝေ��ဇိာမ်းးေ� မု်းအတွက်း မ်းညားသုိ့သု� �စ့ွ်ဝေ�ဖြေင်းး� စ်သည့ား - အဂတိ လုိှက်းစ်ာ�မု်း၊ 
လှး အ့ေွင့်းးအဝေ��ေးိ��ဝေ�ာက်းမု်းမ်းးာ�အာ� အဝေလှ�ထူးာ�ဝေ�ားဖြပုသည့ား မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�အတွက်း 
အလွှ�းအဝေ��ကြီးက်း�သညား။

သုိ့ဝေသား သတင်းး�ဝေက်ာင်းး�မ်းးာ�လှညား� ရိှှိပုါဝေသ�သညား - အေက်းအေ့�ု� �ဝေသာ အဝေဖြေအဝေ�
မ်းးာ�၌ပုင်းး အ�့ �ွယားမ်းးာ�စွ်ာဝေသာ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သည့ားမ်းးဒ်းယာာဌာာ� မ်းးာ�သညား ရှှိင်းးသ�း
�ပုးတညားနုိှင်းးပြီးပုး� ၊ ကြီးက်း�ထွူးာ�တုိ�တက်းလှာဝေအာင်းး ဝေ�ာင်းးရွွက်းနုိှင်းးေ့့ သညား။ �က်းလှက်း
ဝေ�ားဖြပုမ်းည့ားစ်ာမ်းးက်းနှှာမ်းးာ�၌ အာဏ်ာရှှိင်းးမ်းးာ�၊ အဂတိလုိှက်းစ်ာ�သည့ား ဝေေါင်းး�ဝေ�ာင်းးမ်းးာ�နှှင့်းး 

အလှာ�တး ပုုဂို�လှးမ်းးာ�သညား ၎င်းး�တုိပ့ြုပုေ့့သည့ားအမု်းမ်းးာ�မှ်း ဝေဖြပု�လွှတးလိှမ့်းးမ်းညား မ်းဟုုတး
ဝေကြာက်ာင်းး� သက်းဝေသဖြပု�င်းး� ထုိူး�ယားပုယားအတွက်း ဝေမ်းှားလှင့်းးေးက်းဝေ�ာင်းးဖြေညားသ�ွယား  

အလုှပုးလုှပုးကုိ်င်းးဝေ�ကြာက်ဝေသာ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ဝေ�� �ုိင်းး�ာသတင်းး�ဌာာ�မ်းးာ�နှှင့်းး 
သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�အဝေကြာက်ာင်းး�ကုိ် ဝေေဝေေ�ာ�ာ �တးရုွ�မ်းညား ဖြ�စ်းပုါသညား။ ၎င်းး�
တုိ့သညား စ်စ်းမှ်း�းဝေသာသတင်းး�အတတးပုညာာစိ်တးဓားာတးကုိ် လှက်းကုိ်င်းးထူးာ�ဖြေင်းး�၊ အယားဒ်းတာ
စ်� ေးိ�းစ်�ညွှာ�း�မ်းးာ�ကုိ် ထိူး�း�သိမ်းး�ဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး ဝေဒ်ေါလှး မ်းေ� � ဝေကြာက်ာင်းး� သက်းဝေသဖြပုနုိှင်းး�ာ 
သတင်းး�အတတးပုညာာ၏ အ�ာဂတး ဝေမ်းှားလှင့်းးေးက်းကုိ်လှညား� ဝေပု�စွ်မ်းး�နုိှင်းးပုါသညား။ 
အမှ်း�းတက်ယားပုင်းး ထုိူးသုိ့ဝေသာ မ်းးဒ်းယာာဌာာ�မ်းးာ�တညားရိှှိနုိှင်းးသညား - တစ်းေါတစ်း�� ၌ 
ရှှိင်းးသ�းကြီးက်း�ပွုာ�မု်းပုင်းးရိှှိဝေစ်နုိှင်းးသညား – ဟုးသည့ား အေးက်းမ်းးာ�က် သတင်းး�ဝေလှာက်တွင်းး 
အလှာ�တး စိ်�းဝေေ်မု်းမ်းးာ�ကုိ် �င်းး�ုိင်းးဝေ��သးမ်းးာ�အာ�လုှ� �အတွက်း အဖြင်းင်းး�ပွုာ�မု်းကုိ်ဖြ�စ်းဝေစ်
ပုါဝေသားလှညား�၊ ထုိူးစ်� �မ်းး �ာမ်းးာ�က် ၎င်းး�တုိ့အတွက်း စိ်တးဓားာတး ေွ�းအာ�ကုိ်ဖြ�စ်းဝေပု်
ဝေစ်သညား။

စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပုညာာသညား ဝေဒ်သတွင်းး� လှး မု်းဝေ���ုိင်းး�ာ ဖြင်းင်းး�ေု�  
ဝေ�ွ�ဝေနွှ�မု်းမ်းးာ�ကုိ် ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှနုိှင်းးဝေကြာက်ာင်းး�၊ မ်းး ေါဒ်ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှမု်းမ်းးာ�ကုိ် ဖြ�စ်းဝေပု်ဝေစ်က်ာ 
အသ� မ့့်းဝေ�သးမ်းးာ�အတွက်းအသ� ဖြ�စ်းဝေစ်၍ လှးသိမ်းမ်းးာ�ဝေသာ၊ တင်းးဖြပုဝေလ့ှမ်းရိှှိဝေသာ သတင်းး�
မ်းးာ�ကုိ် ေးဖြပုဝေပု�နုိှင်းးဝေကြာက်ာင်းး� ၎င်းး�တုိ့က်သက်းဝေသဖြပုဝေ�ပုါသညား။ သးမ်း၏ က်ဝေလှာင်းးသွာ�
ဖြ�င့်းး အလုိှအပုး�ု� �ဝေသာ သးမ်းးာ�အတွက်းသာဝေ��သာ�ဝေပု�သည့ား လုိှင်းးဝေဘာ��း �ယာာ�နုိှင်းးင်း�  
Front Page Africa မှ်း Mae Azango က့့်သုိဖ့ြ�စ်းသညား။ “က်ွ�းမ်း�့ ့က်ဝေလှာင်းး
စွ်မ်းး�အာ��့့ နုိှင်းးင်း� ဝေ��သမ်းာ�ဝေတွ�့ ့ အိပုးဝေတွဝေ�ာင်းး�ဝေအာင်းးသာ လုှပုးဝေပု�နုိှင်းးလုိှ့ သး တုိ့
တွက်းဝေတာ့ ဝေက်ာင်းး�ပုါတယား။ ဒ်းလုိှပ့ု က်ွ�းမ်း�့ ့က်ဝေလှာင်းးသွာ�ဟုာ က်ဝေလှ�င်းယား အဓားမ်းမပြုပု
က်းင့်းးေ� �လုိှ့ ငုိ်းဝေက်ွ�ဝေ�သည့ားမိ်းေင်းးအမ်းးိ��သမ်းး�တစ်းဦး�အတွက်းလှညား� အက်းိ��ရိှှိပုါတယား။ 
က်ွ�းမ်း�့ ့ က်ဝေလှာင်းးသွာ�ဟုာ မ်းတ�ာ�မု်းကုိ်��့းက်းင်းး�ာမှ်းာထူးက်းဖြမ်းက်းပြီးပုး� (----)က်ွ�းမ်း
�့ ့ က်ဝေလှာင်းးသွာ�ဟုာ လှးအ့�့ွအ့စ်ညား��့ ့အာ��ညား�ေးက်းဝေတွကုိ်ဝေထူးာက်းဖြပု �ာမှ်းာလှညား� 
ထူးက်းဖြမ်းက်းဝေက်ာင်းး�မွ်း�းပုါတယား။” ဟုုသးမ်း က်�ုိသညား။ လုိှင်းးဝေဘာ��း �ယာာ�နုိှင်းးင်း� တွင်းး Front 
Page Africa သညား အမ်းးိ��သမ်းး� လိှင်းးအဂါ ါ ဖြ�တးဝေတာက်းေ� �ဖြေင်းး�ကုိ် ဝေတွက့ြုံက်� ေ� စ်ာ�ေ့့�
သည့ား အမ်းးိ��သမ်းး�မ်းးာ�၏�င်းး��့ဒု်က်ခကုိ် ပုထူးမ်း�ု� �အကြီးကိ်မ်းး မ်းး�ဝေမ်းာင်းး�ထုိူး�ဖြပုေ့့ပြီးပုး� အာ��ညား�
သးမ်းးာ�၊ �ိနိှှပုးေ� �သးမ်းးာ�အဝေ�နှှင့်းး ၎င်းး�တုိ့၏ဝေ��သာ�တင်းးဖြပုဖြေင်းး�မ်းပြုပု�ဝေသ�သည့ား သတင်းး�
ကုိ် သးမ်းထူး�  လှာဝေ�ာက်း ဝေဖြပုာဖြပု နုိှင်းးဝေကြာက်ာင်းး� Azango က် အတိအလှင်းး� သိဝေစ်ေ့့သညား
။ထုိူးသတင်းး�ဌာာ�မ်းးာ�သညား အနှ�ိာယားရိှှိဝေစ်က်ာမ်းး  လှှိ� ့ေှက်းေးက်းမ်းးာ�ကုိ် ေး�းမ်းထူးာ�ဘ့ာ 

စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မု်းမ်းးာ�ကုိ် မ်း�ုတး မ်း�စ်းလုှပုးဝေ�ာင်းး ကြာက်သညား။ �ာ�ဗီး�ယာာ�နုိှင်းးင်း�၏ 
KRIK သတင်းး�ဌာာ�က့့်သုိ့ သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�အာ� လုိှက်းလှ� ဝေစ်ာင့်းးကြာက်ည့ားေ� �ဖြေင်းး�၊ အွ�း
လုိှင်းး�ဝေပု်မှ်း မ်းဝေက်ာင်းး�သတင်းး�ဖြ��့း ဖြေင်းး�၊ ၎င်းး�တုိ့၏ ဝေ�အိမ်းးနှှင့်းး ရုွ� �ေ�း�မ်းးာ� �းက်း�း�ဖြေင်းး� 
ေ� �လှှင်းးပုင်းး နုိှင်းးင်း� ဝေ��နှှင့်းး �ာဇာေတးမု်းအကြာက်ာ� �က်းနွှယားမု်းကုိ် ဝေ�ားထုူးတး ဝေ��သာ�ကြာက်
သညား။ အဂတိလုိှက်းစ်ာ�ဖြေင်းး�ကုိ်တုိက်း�းက်းသည့ား ၊ အဝေလှှာ့အတင်းး�မ်းရိှှိသည့ား ဤသတင်းး�
ဌာာ�မ်းးိ�� တွင်းး ဝေကြာက်ားဖြင်းာကုိ် အ�ညား��ု� � သုိ့မ်းဟုုတး လုှ� �ေမ်းထူးည့ားသဝေလှာက်း ရိှှိပုါသညား။ 
ထုိူး့အဖြပုင်းး ၎င်းး�သညား ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းမု်း အနှ�ိာယားကုိ် �့ွဝေ�ာင်းးဝေ�သက့့်သုိ့ ဖြ�စ်းဝေလှ�ာ၊ 
အ�့ွအ့တွက်း လုှ� ပြုေ� ဝေ�� အသု� �စ်�ိတး တုိ�ဖြမု်းင့်းး��းနှှင့်းး စွ်မ်းး�ဝေ�ာင်းး�ညားမ်းးာ�ကုိ် ပုိုမုိ်းဖြမု်းင့်းးတင်းး
ဝေပု���း လုိှအပုးပုါသညား။ သုိ့ဝေသား၎င်းး�သညား သတင်းး�မ်းးာ�ကုိ်မ်း�ုတးမ်း�စ်း ဝေ�ားဖြပုဝေပု�
သည့ားအတွက်း ဝေငွ်းဝေကြာက်�ထူးည့ားေင်းး��း အသင့်းးရိှှိသည့ား သစ်စာရိှှိဝေသာ ပု�ိတးသတး ကုိ်�ရိှှိနုိှင်းး
ပုါသညား။

“ ထုိုသုိူ�ဝေသူာအားဝေ�ကာာင်း်�မှု�ာ�ဝေ�ကာာင်း� ် ကာွနှ်ု ပ််တုိ်� 

DW Akademie အားဝေန်��င်း� ် မီှုဒီီယ်ာရှှင်းသ်ူန်နုိ်ှင်းစွ်ွာမ်ှု�အားတွ်က်ာ 

ဝေငွ်းဝေ�ကာ�အား�ပ်င်းအ်ား�ခံာ� အားဝေ�ကာာင်း်�အားရာ မှု�ာ�လွည််း�ရိှှ

ဝေ�ကာာင်း်�ယံု်�ကာည််းသူည််း။

နိိဒီါနိ်� 
ဝေမှု်ာ်လွင်း� ်�ခံင်း်�ခံရီ�တ်စ်ွာခုံ

7သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�

�ိဒ်ါ�း�



၎င်းး�တုိ့သညား သတင်းး�အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာကုိ်ဝေ��သာ�တင်းးဖြပု�ာ၌ �့ွဝေ�ာင်းးမု်းရိှှိဝေသာ �ညား�
လှမ်းး�သစ်းမ်းးာ�ကုိ်ရှှိာဝေ�ွကြာက်သညား။ ဝေ�ာင်းး�ပုါ�မ်းးာ�နှှင့်းးအတး ထိူးရှှိဝေသာ၊ �ယားစ်�ာ ရုွပုးဖြပု
က်ာတွ�း�မ်းးာ�နှှင့်းး သရုွပုးဝေ�ားပုု� မ်းးာ�ကုိ် ဝေ��သာ�ဝေ�ားဖြပုသည့ား အးဂးစ်းနုိှင်းးင်း� မှ်း Mada Masr 
က့့်သုိ့ဝေသာ သတင်းး�ဌာာ�မ်းးိ��ဖြ�စ်းပုါသညား။ လှးင်းယားမ်းးာ�နှှင့်းး လှး မု်းမ်းးဒ်းယာာ အသု� �မ်းးာ�သည့ား 
အုပုးစု်အသစ်းမ်းးာ�ကုိ်ဦး�တညား၍ ပု�ိတးသတးတုိ�ပွုာ�လှာဝေအာင်းး ဝေ�ာင်းးရွွက်းဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး 
သတင်းး�ဌာာ�မ်းးာ�သညား ဝေကြာက်ားဖြင်းာရှှိင်းးမ်းးာ�အတွက်း ပုိုမုိ်း�့ွဝေ�ာင်းးမု်း ဖြ�စ်းဝေစ်ပြီးပုး� ၎င်းး�တုိ့၏ 
ဝေ�ရှှိညားရှှိင်းးသ�းနုိှင်းးမု်း အေွင့်းးအလှမ်းး�မ်းးာ�တုိ�ပွုာ� လှာဝေစ်သညား။

၎င်းး�တုိ့သညား ��း�သစ်းတးထွူးင်းး�ာ၌ �ညား�ပုညာာကုိ်မ်းညားသုိ့မ်းညားပုု�အသု� �ပြုပု� မ်းညား�ုိသည့ား �
မ်းး �ာမ်းးာ� ကုိ်ဖြပုသသညား။ ဟု�းဝေဂ�းမှ်း Atlatszo က့့်သုိ့ဝေသာ ဟု�းဝေဂ�း နုိှင်းးင်း� ဝေ�� သမ်းာ�
မ်းးာ�နှှင့်းး အစုိ်��အာဏ်ာရိှှိသးလှး�ညား�စု်၏ ပုုဂုလိှက် ဂးက်းဝေလှယာဉ်း နှှင့်းး ရွွက်းဝေလှှ ေ�း�စ်ဉ်းတုိ့
အာ� ဝေမ်းာင်းး�သး မ့့်းယာာဉ်းဖြ�င့်းး ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�က်ာ ဝေေဟုင်းးပုု� �ိပုးမ်းးာ�နှှင့်းး အေးက်း အလှက်းမ်းးာ� 
ဝေပုါင်းး�စ်ပုး�ယား ဖြေင်းး�မ်းးိ��ဖြ�စ်းသညား။

၎င်းး�တုိအ့မ်းးာ�စု်သညား ဝေသ�င်းယားဝေသာ မ်းးဒ်းယာာအ�့ွအ့စ်ညား�မ်းးာ�ဖြ�စ်းကြာက်သဖြ�င့်းး ဝေ��ကွ်က်း၏
အ�းာ�အ�ာ�၌သာလှညားပုတးဝေ��ပြီးပုး� ၎င်းး�တုိ၏့ တးထွူးင်းး��း�သစ်းမု်း နှှင့်းး �ညား�ပုညာာတုိ့
ဝေပုါင်းး�စ်ပုးက်ာ စု်�စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မု်းမ်းးာ�ပြုပုလုှပုးဖြေင်းး�က် ၎င်းး�တုိ၏့ဖြိုးပိုင်းးဘာက်းမ်းးာ�နှှင့်းးမ်းတး  
က့ွ်ဖြပုာ�သည့ား�ညား�လှမ်းး�ဖြ�စ်းသညား။ အ�ုိပုါ သတင်းး�မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�သညား အဖြော�မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�နှှင့်းး
ပုး �ဝေပုါင်းး�၍ အဖြော�သးမ်းးာ�အာ� လုှ� ဝ့ေ�ားဝေပု�သည့ားအဖြပုင်းး အ�ညားအဝေသွ�ဖြပုည့ားေစွ်ာတင်းးဖြပု
နုိှင်းး��း ဖြမု်းင့်းးတင်းးဝေပု�နုိှင်းး သဖြ�င့်းး ၎င်းး�တုိပ့ုတးေ�း�က်းင်းးရိှှိ သတင်းး�မ်းးဒ်းယာာ�ယားပုယား အဝေပု် 
တစ်းဖြ�ညား�ဖြ�ညား� သက်းဝေ�ာက်းမု်းရိှှိလှာဝေစ်သညား။

အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း� ရိှှိ Tempo သညား အဖြော�မ်းးဒ်းယာာဌာာ�မ်းးာ�နှှင့်းးပုး �ဝေပုါင်းး�က်ာ ၎င်းး�တုိ၏့
လွှတးလှပုးသည့ားစိ်တးဓားာတး၊ အစ်ဉ်းအလှာနှှင့်းး စု်�စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� တင်းးဖြပုသည့ား�ညား�လှမ်းး�မ်းးာ�
ကုိ် မ်းှဝေေဝေပု�ဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး စု်�စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မု်းကုိ် ဖြမု်းင့်းးတင်းးမ်းည့ားအစ်းအစ်ဉ်းတစ်း�ပုးကုိ် စ်တင်းး
ဝေ�ားဝေ�ာင်းးေ့့ပုါသညား။ ဘာ�ာဇား �ရိှှိ Agência Pública နှှင့်းး ဂွာတးမ်းာလှာရိှှိ Plaza 
Publica တုိသ့ညား ၎င်းး�တုိနုိ့ှင်းးင်း�အသး�သး�ရိှှိ သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�အာ� ၎င်းး�တုိ၏့ကုိ်ယားပုိုင်းး
မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ� ထူးးဝေထူးာင်းးဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး အလွှ�းအမ်းင်းး�လှက်းေါ�ကြီးက်း�အုပုးသည့ား အေင်းး�အက်းင်းး�ကုိ် မ်း
ဖြ�စ်းဝေစ်ဘ့ာ မ်းတး က့ွ်ဖြပုာ�သည့ား မ်းးဒ်းယာာအမ်းးိ��မ်းးိ�� ဝေပု်ထွူးက်းလှာဝေစ်��း လုှ� ဝ့ေ�ားေ့့ ကြာက်သညား။ 
ဖြပုညားတွင်းး� သုိမ့်းဟုုတး ဖြပုညားပုနှှင့်းး ပုး �ဝေပုါင်းး� ဝေ�ာင်းးရွွက်း ဖြေင်းး�သညား ပုိုမုိ်းအ�ညားအဝေသွ�
ဝေက်ာင်းး�မွ်း�းဝေသာ အစ်းအစ်ဉ်းမ်းးာ� ထုူးတးလုှပုး�ာ၌ ကု်�းက်းစ်�ိတးသက်းသာသည့ား�ညား�လှမ်းး�
တစ်းေုအဖြ�စ်း ဝေ�ရှှိညားရှှိင်းးသ�းနုိှင်းးစွ်မ်းး� ရိှှိမ်းည့ားရုွဝေထူးာင့်းးမှ်း ဝေ�ာင်းးရွွက်းနုိှင်းးမ်းညားဖြ�စ်းသညား။ ဝေဒ်သ
�ုိင်းး�ာ စ်�ေးိ�းစ်�ညွှာ�း�မ်းးာ� ကုိ်ဖြမု်းင့်းးတင်းးဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး ဝေ�ရှှိညားတွင်းးဝေကြာက်ားဖြင်းာရှှိင်းးမ်းးာ�၏ ေးဉ်း�က်ပုး 
သည့ား�ညား�လှမ်းး�ကုိ် တဝေဖြ��ဝေဖြ��ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှဝေစ်

မ်းညားဖြ�စ်းပုါသညား - ၎င်းး�တုိ့၏စ်း�ပွုာ�ဝေ��၌ အရုွ� �ဝေပု်ဝေသာ အစ်းအစ်ဉ်းမ်းးာ�တွင်းးပုင်းး ဝေငွ်းကုိ်
ပုိုမုိ်းအသု� �ပြုပု လုိှစိ်တးမ်းးာ� ရိှှိလှာမ်းညားဖြ�စ်းပုါသညား။ အဝေကြာက်ာင်းး�မှ်းာ ထုိူးသုိ့သု� �စ့ွ်ဖြေင်းး�အာ�ဖြ�င့်းး 
၎င်းး�တုိ့သညား တုိင်းး�ဖြပုညားအတွက်း အလုှ� �စု်�တာေ�းေ� ၍ ဝေထူးာက်းပု�့ လုိှကြာက် ဝေသာဝေကြာက်ာင့်းးဖြ�စ်း
ပုါသညား။

“ အားာ�လံုွ�မြုခံံ�ကာည်း�လ်ွ်င်း် ဝေကာာင်း်�မွှုန်ဝ်ေသူာ စွာာန်ယ််ဇင်း်�ပ်ည်းာ

ဆုိိုသူည််းမှှုာ ဤကာဏ္ဍ တွ်င်း် ယ်ခံင်းက်ာမြုပ်လုွပ််ဝေလွ�ရိှှဝေသူာ 

ပူ်�ဝေပ်ါင်း်�ဝေဆိုာင်းရွ်ွက်ာမုှု လှွမ်ှု�မုိှု�ဝေန်ခ့ံ�သူည်း� ် န်ည််း�လွမ်ှု�မှှု လံုွ�လံုွ�ခ့ွံ

ထွုက်ာသူည်း� ် စီွာ�ပွ်ာ�ဝေရ�အားဝေ�ခံခံံသူည်း�ပံု််စံွာကုိာ ဆုိိုလုိွဝေ�ကာာင်း်� 

သူက်ာဝေသူ�ပ် လွ်က်ာရိှှသူည််း။

၎င်းး�တုိ�့င်းး�ုိင်းးဝေ��သည့ား ဖြပုသ�ာမ်းးာ�ကုိ် ပွုင့်းးပွုင့်းးလှင်းး�လှင်းး�အေးိ�းဝေပု�ဝေ�ွ�ဝေနွှ� ကြာက်ဝေပု�ေ့့
ကြာက်သည့ား ဝေတွ�ု့�ဝေမ်း�ေွ�း�ဝေဖြ��ုိသးမ်းးာ�အာ� က်ွနှးု ပုးတုိက့် အလွှ�းပုင်းး ဝေက်း�ဇား �တင်းးရိှှိပုါသညား
။ ဤဝေ�ာင်းး�ပုါ�မ်းးာ�စု်စ်ညား�မု်းသညား စု်�စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�မ်းးဒ်းယာာအ�့ွအ့စ်ညား�မ်းးာ�
နှှင့်းး ၎င်းး�တုိအ့ာ� ဝေထူးာက်းေ�သးမ်းးာ�အကြာက်ာ� အ�ာဂတးတွင်းး မ်းညားသုိထိ့ူးဝေ�ာက်းစွ်ာဖြပုင်းး�င်းး�
မ်းညား �ုိသညားကုိ် စ်တင်းးဝေ�ွ�ဝေနွှ���း �ညားရွွယားဖြေင်းး�ဖြ�စ်းသညား။ အ�ညားအဝေသွ�ဖြပုည့ားေသည့ား 
စု်�စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�မ်းးဒ်းယာာပုညာာသညား မ်းးဒ်းယာာတုိက်းမ်းးာ�အတွက်း ထူးး �ထူးး �ဖြော�ဖြော� 
ဝေ�ာင်းး�အာ�ဝေက်ာင်းး�သည့ားအေးက်းအဖြ�စ်း ဝေ�ာင်းးရွွက်းဝေပု�နုိှင်းးဝေကြာက်ာင်းး� ဝေအာက်းပုါ ဉ်ပုမ်းာ
အာ�လုှ� �က် ဖြပုသလှှက်းရိှှိသညား။ သုိဖ့ြ�စ်း�ာ ဤစ်ာအုပုးသညား က်မ်းာာတစ်းေှမ်းး�ရိှှိ ဝေမ်းှားလှင့်းးေးက်း
ေ�း�ကုိ် လုှ� ဝ့ေ�ားဝေပု�မု်းတစ်း�ပုး ဖြ�စ်းပုါသညား။

သင့်းးထုိူးင်းးေု� ေါ�ပုတးကုိ်ပြီးမ့်းဖြမ်း� စွ်ာတပုးပုါ- ေ�း�လှမ်းး�က် ကြာက်မ်းး�တမ်းး�သညား။

Petra Aldenrath

Nadine Jurrat

Attila Mong

မှ်းတးေးက်း။ ။ ယာေုစ်ာတမ်းး�သညား မ်းး�င်းး�အဂါ လိှပုးဘာာသာအာ� ဖြမ်း�းမ်းာဘာာသာဖြ�င့်းး အတုိေး���
ထူးာ�ဖြေင်းး�ဖြ�စ်းသညား။ အဖြပုည့ားအစု်� ကုိ် (၂၀၂၀ ဒ်းဇာင်းးဘာာအထိူး) အဂါ လိှပုး၊ ရုွရှှိာ� ဘာာသာတုိ့
ဖြ�င့်းး �တးရုွနုိှင်းးပုါသညား။

“ အားဆုိိုပ်ါအားစီွာအားစွာဉ််ထုုတ််လှွင်း�သ်ူည်း� ် သူတ်င်း်�ဌာာန်မှု�ာ�သူည််း 

အား�ခံာ� မီှုဒီီယ်ာမှု�ာ�နှှင်း�ပူ််�ဝေပ်ါင်း်�၍ အား�ခံာ�သူူမှု�ာ�အားာ�လံုွ �ဝေဆိုာ်

ဝေပ်�ကာာ မိှုမိှုတုိ်�၏ သူတ်င်း်�တ်င်းဆ်ိုက်ာမုှု အားရည််းအားဝေသွူ�အားလံုွ�စံုွာ

ကုိာ�မှှုင်း�တ််င်းလ်ွ်က်ာ ပ်တ််ေန််�ကာ�င်းရိှ်ှ မီှုဒီီယ်ာအားခံင်း်�အားကာ�င်း်�

အားဝေပ်် တ် ��ည််း���ည််း� သူက်ာဝေရာက်ာဝေစွာမှုည််း ��စ်ွာသူည််း။

8

�ိဒ်ါ�း�



9သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�
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�ိလွစ်ွာပုိ်င်းနုိ်ှင်းငံ််း

�ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�တွင်းး လှးဦး�ဝေ� ၁၀၄ သ�း�ေ�့းရိှှိပြီးပုး� ယာင်းး�တုိအ့�က်းအမ်းးာ�စု်မှ်းာ 
က်ွ�း�စု်ဝေပုါင်းး� ၇၆၀၀ ဝေက်းားအ�က်း ေု�စ်းက်ွ�း�ဝေပု်တွင်းးဝေ�ထုိူးင်းးကြာက်သညား။ �ိလှစ်း
ပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�သညား သမ်းမတ �ာဒ်း��းမ်းာ�ကုိ်စ့်း၏ �ယားစု်နှှစ်းတစ်းေုဝေက်းားကြာက်ာ သည့ား မ်းာ
ရှှိယားဝေလှာအုပုးေး�ပုးဝေ�� က်ာလှဝေ�ာက်းပုိုင်းး� ၁၉၈၆ ေုနှှစ်းတွင်းး ဒ်းမုိ်းက်ဝေ�စ်းစ်�စ်းကုိ် 
ဖြပု�းလှညား�ရိှှိေ့့သညား။ ၂၀၁၆ ေုနှှစ်းတွင်းး စ်တင်းးတာေ�း ထူးမ်းး�ဝေ�ာင်းးစ်ဉ်းက်စ်၍ 
သမ်းမတ ရုိွဒ်းဂုိ ဒ်းတာဝေတ�၏ လှက်းထူးက်း၌ လွှတးလှပုး ဝေသာမ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�အဝေပု် 
အကြာက်မ်းး��က်းမု်းမ်းးာ�ဖြမ်းင့်းးမ်းာ�လှာက်ာ နုှတးအာ�ဖြ�င့်းး၊ တ�ာ�ဉ်ပုဝေဒ်အာ�ဖြ�င့်းး 
တုိက်းေုိက်းမု်းမ်းးာ�ရိှှိသညားဟုု သရုွပုးဝေ�ားေ��သညား။ နုိှင်းးင်း�၏ ရုွ� �သု� �ဘာာသာစ်က်ာ�မှ်းာ 
�ိလှစ်းပုိုင်းးနှှင့်းးအဂါလိှပုးဘာာသာ တုိဖ့ြ�စ်းကြာက်ပြီးပုး� ယာင်းး�တုိကုိ့်အမ်းးာ�အာ�ဖြ�င့်းး နုိှင်းးင်း� ပုိုင်းးရုွပုး
သ�လှာင့်းးမ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�တွင်းး အသု� �ပြုပုကြာက် သညား။ �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�တွင်းး စ်ာတတးဝေဖြမ်းာက်းမု်း
နုှ�း� ၉၆ �ာေုိင်းးနုှ�း�ရိှှိသညား။ လှးဦး�ဝေ�� ၆၀ �ာေုိင်းးနုှ�း�သညား အင်းးတာ�က်းကုိ် ပုု� မှ်း�း
သု� �စ့ွ်ကြာက်သညား။ အထူးး �သဖြ�င့်းး လှး မု်းမ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�သညားလွှ�းစွ်ာဝေ�ပု�း�စ်ာ�က်ာ အင်းး
တာ�က်း အသု� �ပြုပုသးမ်းးာ�၏ ၉၉ �ာေုိင်းးနုှ�း�သညား အ�ညား��ု� � လှး မု်းမ်းးဒ်းယာာ တစ်း
မ်းးိ��ကုိ် ပုု� မှ်း�းအသု� �ပြုပုဝေ�ကြာက်သညား။ �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�သညား �ယားစ်ညား�မ်းဖြော� 
သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�အသင်းး�၏ ၂၀၁၉ ေုနှှစ်း သတင်းး�စ်ာလွှတးလှပုးေွင့်းး ညွှာ�း�ကိ်�း�
တွင်းး နုိှင်းးင်း�ဝေပုါင်းး� ၁၈၀ အ�က်း အ�င့်းး ၁၃၄ တွင်းးရိှှိပြီးပုး� _ ယာမ်း�းနှှစ်းက်ထူးက်း 
တစ်း�င့်းး�ိမ့်းးသွာ�သညား။

အားင်းဒုိ်ီနီ်�ရှှာ�နုိှင်းငံ််း

အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း�တွင်းး လှးဦး�ဝေ� ၂၆၀ သ�း��း�ပုါ�ရိှှိသညား။ ၎င်းး�၏ပုိုင်းး�က်း 
�ယား�ိမိ်းတးတွင်းး က်ွ�း�ဝေပုါင်းး� ၁၇၀၀၀ ဝေက်းားနှှင့်းး က့ွ်ဖြပုာ�ဝေသာ တုိင်းး��င်းး�သာ�
လှးမ်းးိ��မ်းးာ� �ာနှှင့်းးေးး၍ ရိှှိသညား။ နုိှင်းးင်း�၏လှးဦး�ဝေ�အထူးးထူးပုး�ု� � ဝေသာ ဂးာဗီာ�က်ွ�း�
၌ နုိှင်းးင်း�လှးဦး�ဝေ�ထူးက်းေက်းဝေက်းားဝေ�ထုိူးင်းးကြာက်သညား။ ရုွ� �သု� �ဘာာသာစ်က်ာ�ဖြ�စ်းဝေသာ 
အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�စ်က်ာ�ကုိ် နုိှင်းးင်း�သာ�အမ်းးာ�စု်က် ဝေဖြပုာ�ုိကြာက်ပြီးပုး� ဝေဒ်သသု� �စ်က်ာ�တစ်း
မ်းးိ��နှှင့်းးတ့ွ၍ ဝေဖြပုာ�ုိဝေလ့ှရိှှိကြာက်သညား။ နုိှင်းးင်း�၏စ်ာတတးဝေဖြမ်းာက်းမု်းနုှ�း�သညား ၉၅ 
�ာေုိင်းးနုှ�း�ဝေက်းား ရိှှိသညား။ အွ�းလုိှင်းး�မ်းးဒ်းယာာကုိ် အသု� �ပြုပုမု်းဖြမ်းင့်းးတက်းလှာဝေသားလှညား� 
ရုွပုးဖြမ်းင်းးသ� ကြာက်ာ� သညား လှး ကြိုးကိ်က်းမ်းးာ�သည့ား မ်းးဒ်းယာာတစ်းေုအဖြ�စ်း �ပုးတညားဝေ��့ဖြ�စ်း
ပုါ သညား။ အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း�၏ လှးဦး�ဝေ� ၃၃ �ာေုိင်းးနုှ�း�ေ�့းသညား အင်းးတာ�က်းသု� �
စ့ွ်လှှက်း ရိှှိသညား။ အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း�သညား �ယားစ်ညား�မ်းဖြော� သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�
အသင်းး�၏ ၂၀၁၉ ေုနှှစ်း သတင်းး�စ်ာလွှတးလှပုးေွင့်းး ညွှာ�း�ကိ်�း�တွင်းး နုိှင်းးင်း�ဝေပုါင်းး� 
၁၈၀ အ�က်း အ�င့်းး ၁၂၄ တွင်းးရိှှိပြီးပုး� _ ယာမ်း�းနှှစ်းက်အတုိင်းး��က်းလှက်း �ပုးတညား
ဝေ�သညား။

အာရှှိ
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ရပ််ပ်လာ့ ၊ ဖိိလာစ််ပိ်� င််
ဝေခံါင်း်�ဝေရှှာင်းရ်န်် အားစီွာအားစွာဉ််မှုရိှှ

အာရှှိတုိက်းတွင်းး သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�အတွက်း အနှ�ိာယားအမ်းးာ��ု� �ဝေသာ နုိှင်းးင်း� မ်းးာ�ထ့ူးမှ်း 
တစ်းနုိှင်းးင်း� တွင်းး �ပုးပုလှာ �ုိသည့ား အသင်းး�ကုိ်တညားဝေထူးာင်းးသး အမ်းးိ��သမ်းး�အုပုးစု်က် လှး ့
အေွင့်းးအဝေ��ေးိ��ဝေ�ာက်းမု်းနှှင့်းး အဂတိလုိှက်းစ်ာ�မု်းမ်းးာ� ကုိ် မှ်းတးတမ်းး�တင်းး��း အထိူးဝေ�ာက်း�ု� �
�ညား�လှမ်းး�မှ်းာ - �ညား�ပုညာာ ဖြ�စ်းသညား ဟုု ေုိင်းးေုိင်းးမ်းာမ်းာ ယုာ� ကြာက်ညားလှးက်းရိှှိသညား။ ၎င်းး�တုိ့
အသင်းး�ကုိ် �းက်းသိမ်းး���း အစုိ်��၏ �ိအာ�ဝေပု� မု်းမ်းးာ�ဖြမ်းင့်းးမ်းာ�လှာဖြေင်းး�သညား ၎င်းး�တုိ့၏ - 
အထူးး �သဖြ�င့်းး လှးလှတးပုိုင်းး� မ်းးိ���က်းမ်းးာ� အတွက်း ဝေအာင်းးဖြမ်းင်းးမု်းသက်းဝေသပုင်းး ဖြ�စ်းသညား။

�ပုးပုလှာရုွ� �ေး�ပုးသညား မ်း�းလှာဖြိုးမိ်း ့၏ စ်း�ပွုာ�ဝေ��အေးက်းအဖြောက်းဝေသာ ဖြိုးမိ်း ့လှယားဝေေါင်းး 
ဝေ��ာရိှှိ ဝေေတးမ်းးကု်�းတုိက်း တစ်းေု၏အဝေပု်ထူးပုးတွင်းး �ွင့်းးထူးာ� သညား။ ၎င်းး�အဝေ�ာက်း အ
ဦး�သညား ပုးာ�ပု�း�ေပုးမ်းှစ်ညားက်ာ�ဝေ�သည့ား �ိလှစ်းပုိုင်းး ဖြိုးမိ်း ့ဝေတားအာ� ငု်း� ့မုိ်း�ကြာက်ည့ားဝေ� သက့့်သုိ့ 
ရိှှိသညား။ ကြာက်မ်းး�ဖြပုင်းးတွင်းး လိှဝေမ်းမားနှှင့်းး အဖြ��ဝေ�ာင်းးပုး ဝေ�ာင်းး�မ်းးာ� ဖြ��့းက်း့ ထူးာ�သညား။ အ
ဝေမှ်းာင်းးထ့ူးမှ်း ဝေတာက်းပုစွ်ာ ထွူးက်းဝေပု်လှာသည့ား လိှဝေမ်းမားဝေ�ာင်းး “R” စ်ာလုှ� �က် ဝေရှှိ ့တ� ေါ�မှ်း 
ကြိုးကိ်�ုိဝေ�သညား။ လုှပုးလုှပုးရှှိာ�ရှှိာ� အလုှပုးမ်းးာ�ဝေ�ကြာက်ဝေသာ အေ�း�တွင်းး�သုိ့ တ� ေါ��ွင့်းးလှှက်း 
တည့ားတည့ားမ်းတးမ်းတးေင်းးသွာ�ပုါက် စ်ာ�ပ့ွုဝေပု်တွင်းး အပုးတဖြပုင်းး� အလုှပုး လုှပုးကုိ်င်းးဝေ�ကြာက်
သည့ား အယားဒ်းတာမ်းးာ�၊ အလုှပုးမ်းးာ�ဝေ�သည့ား သတင်းး�ဝေထူးာက်း မ်းးာ�ကုိ် ဝေတွ�့မ်းညား။ ၎င်းး�တုိ့
အာ�လုှ� �ကုိ် အေ�း��့ွမ့်းထူးာ�ဝေသာ ရုွ� �ေ�း�နှှင့်းး �ပုးပုလှာ ၏အစ်ညား�အဝေေ�ေ�း�တုိ့အကြာက်ာ� 
က်ာဖြော�ထူးာ�သည့ား မှ်း�း����  တစ်းဝေလှှာက်း အလှးင်းးစ်လုိှဝေ��ထူးာ�ပုု� �ဝေသာ ထူးး �ဖြော�သည့ား 
အကုိ်�အက်ာ� မ်းးာ�ဖြ�င့်းး ေ�း���လှှက်း ဝေတွ�့လိှမ့်းးမ်းညား။ အ�့ွသ့ာ�မ်းးာ� ေင်းးလုိှက်း ထွူးက်းလုိှက်း 
လုှပုးဝေ�စ်ဉ်း ရုွပုးဖြမ်းင်းးသ� ကြာက်ာ���းသာ�ဖြပုင်းးမှ်း သတင်းး�ဝေေါင်းး�စ်ဉ်းမ်းးာ�က် တ�းတး �းတးထွူးက်း
ဝေပု် လှာဝေ�သညား။ ဝေပုါင်းးဝေပု်တွင်းးလှက်းပုးဝေတာ့မ်းးာ� ကုိ်ယားစ်း တင်းးထူးာ�ကြာက်သည့ား လှးင်းယား 
သတင်းး�ဝေထူးာက်း အ�့ွမ့်းးာ�က် ကြာက်မ်းး�ဖြပုင်းး ဝေပု်တွင်းး အုပုးစု်လုိှက်းထုိူးင်းးက်ာ ၎င်းး�တုိ့၏ 
အကြာက်�ဉာဏ်းမ်းးာ�ကုိ် အင်းးတုိက်း အာ�တုိက်း ဝေ�ွ�ဝေနွှ�ဝေ�ကြာက်သညားကုိ် ဝေတွ�့မ်းညား။

ဤအာ�မ်းာ�းအဖြပုည့ားတက်းကြွက်ဝေ�ဝေသာ သတင်းး�ေ�း�၏ အလှယားတည့ားတည့ား တွင်းး �ပုးပုလှာ
ကုိ် တညားဝေထူးာင်းးသး  အ�့ွသ့ာ�မ်းးာ�ဖြ�စ်းကြာက်သည့ား Maria Ressa, Glenda Gloria, 
Chay Hofileña နှှင့်းး Beth Frondoso တုိ့၏ စ်ာ�ပ့ွုမ်းးာ�ရိှှိသညား။ ၎င်းး�တုိ့သညား မိ်းမိ်း
ကုိ်ယားကုိ် အ�ွာ�ကြီးက်း�မ်းးာ�ဟုု �ညားညွှာ�း�က် အရွာ�း�ဝေ�ာက်းဝေလ့ှရိှှိသညား။ Hofileña, Gloria 
နှှင့်းး Frondoso တုိ့က် �ပုးပုလှာ ၏ အယားဒ်းတာညွှာ�းကြာက်ာ�ေးက်းမ်းးာ�၊ ရုွပုး/သ� ထုူးတးလုှပုး
ဖြေင်းး�နှှင့်းး သင်းးတ�း�ကိ်စ်စမ်းးာ�အတွက်း စ်းမ်း� ဝေ�ာင်းးရွွက်းဝေ�ေးိ�းတွင်းး Ressa ၏ အဓိားက်
အလုှပုးမှ်းာ မ်းးဒ်းယာာဌာာ� �က်းလှက်းရှှိင်းးသ�းနုိှင်းးဝေစ်��း ဖြ�စ်းပုါသညား။ သးမ်းသညား ရုွ� �ေ�း�
သး�သ�့း ရိှှိသည့ား တစ်းဦး�တညား�ဝေသာပုုဂို�လှးလှညား�ဖြ�စ်းသညား။

ဤတတးကြွက်လုှပုးကုိ်င်းးဝေ�ဝေသာ ပုတးေ�း�က်းင်းးအဝေ�အထူးာ�၌ လုှ� ပြုေ� ဝေ��ေ�းထူးမ်းး� တစ်းဦး�က် 
ရုွ� �ဝေရှှိ ့တ� ေါ�မ်းတွင်းး�ပုးဝေ�ဖြေင်းး�က်သညားပုင်းးလှှင်းး �ပုးပုလှာသညား၏ လုှပုးင်း�း� မ်းးာ�သညား 
နုိှင်းးင်း� ဝေ��သတင်းး�မ်းးာ�ကုိ် ထူးင်းးဟုပုးဝေ��သာ�ထုူးတးဝေေသည့ား လုှပုးင်း�း� ဖြ�စ်းဝေကြာက်ာင်းး� ဝေပု်လွှင်းး
ဝေ�သညား။သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�အာ� အက်ာအကွ်ယား ဝေပု�ဝေ�� ဝေက်ားမ်းတး ( CPJ)၏ ထုူးတး
ဖြပု�းေးက်းအ� �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�သညား အဝေရှှိ ့ဝေတာင်းးအာရှှိ တွင်းး သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ� 
ဝေသ�ု� �မု်းအမ်းးာ��ု� � နုိှင်းးင်း� မ်းးာ�အ�က်း တစ်းေုဖြ�စ်းသညား။ သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�အာ� 
သတးဖြ�တးမု်းအတွက်း အဝေ��မ်းယားဘ့ာ ဖြပုစ်းဒ်ဏ်းက်င်းး�လွှတး သည့ား အတုိင်းး�အတာကုိ် 
တုိင်းး�တာသည့ား CPJ၏ညွှာ�း�ကိ်�း�တွင်းး �ိလှစ်းပုိုင်းး နုိှင်းးင်း�အာ� ��ပုါတး ၅ ဝေ��ာတွင်းး 
သတးမှ်းတးထူးာ�သညား။ ၂၀၁၆ ေုနှှစ်းက် Rodrigo Dutate အာဏ်ာ�ေ့့စ်ဉ်းက်ာလှမှ်းစ်၍ �ိ
လှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း� တွင်းး အကြာက်မ်းး��က်းမု်း မ်းးာ� သိသိသာသာ ဖြမ်းင့်းးတက်းလှာသညား။ လှးအ့ေွင့်းးအဝေ�� 
အ�့ွအ့စ်ညား�မ်းးာ�၏ အ�ုိအ� ဒ်းတာဝေတ�၏ သမ်းမတသက်းတမ်းး� ပုထူးမ်း ၂ နှှစ်း အတွင်းး�၌
ပုင်းး ၎င်းး�၏ မ်းး �ယာစ်းဝေ��ေါ� တုိက်း�းက်းဝေ�� စ်စ်း�င်းးဝေ��တွင်းး လှးဝေပုါင်းး� ၂၀၀၀၀ ေ�့း 
အသတးေ�  ေ့့�သညား။ �ိလှစ်းပုိုင်းးသမ်းမတ၏ မ်းးဒ်းယာာမု်း�း�တး�မု်းမှ်းာလှညား�ထူးင်းးရှှိာ�သညား။ ၎င်းး�
သမ်းမတအဖြ�စ်း စ်တင်းးတာေ�းယားသည့ား က်းမ်းး�သစ်စာက်း�း�ုိပ့ွုအပြီးပုး� မ်းကြာက်ာေင်းး က်ာလှအတွင်းး�
မှ်းာပုင်းး ထုူးတးဖြပု�းေးက်းတစ်းေု၌ နုိှင်းးင်း�အတွင်းး�အသတးေ� ေ့့�သည့ား သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�အ�က်း 
အမ်းးာ�စု်မှ်းာ ဝေသသင့်းးဝေသထုိူးက်းဝေသာဝေကြာက်ာင့်းး ဝေသ�ဖြေင်းး�ဖြ�စ်းသညားဟုု ဝေ�ားဖြပုေ့့သညား။

ယာင်းး�ထုူးတးဖြပု�းေးက်းသညား ဒ်းတာဝေတ�အစုိ်��က် မ်းးဒ်းယာာလွှတးလှပုးေွင့်းးကုိ် ဝေနှှာင့်းးယှာက်း��း၊ 
အသ� တိတးဝေစ်��းပြုပုမ်းးသည့ား �မ်းး�က်ာ�သည့ားလုှပုး�ပုးဖြ�စ်းပြီးပုး� မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�အာ� အ�ု� �စွ်�းထိူး 

ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းမု်းကုိ်ဝေ�ားဝေ�ာင်းးသည့ား �ညား�လှမ်းး�မ်းးာ�ထ့ူးမှ်း တစ်းေုဖြ�စ်းသညားဟုု Ressa က် 
သု� �သပုးသညား။ အဂတိလုိှက်းစ်ာ�မု်း၊ �့မ်းးာ�၏အကြာက်မ်းး��က်းမု်းနှှင့်းး အာဏ်ာရိှှိသးမ်းးာ�၏ လှး ့
အေွင့်းးအဝေ��ေးိ��ဝေ�ာက်းမု်း မ်းးာ�ကုိ် စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� ဝေ�ားထုူးတးမု်းဝေကြာက်ာင့်းး အစုိ်��၏
အာရုွ� စုိ်က်းဖြေင်းး�ေ�လှာ�သည့ား �ပုးပုလှာ ကုိ် “သတင်းး�တု” မ်းးာ�ဝေ��သာ�ဝေ�သည့ား မ်းးဒ်းယာာ
အဖြ�စ်း သမ်းမတဒ်းတာဝေတ�က် ပုု� ဝေ�ားသု� �နုှ�း�လှာသညား။ အစုိ်��သညား �ပုးပုလှာ၏ လုှပုးင်း�း�
လုိှင်းးစ်င်းးကုိ် �းက်းသိမ်းး���း အထိူး ကြိုးကိ်�ပုမ်းး�ေ့့ပြီးပုး� ၎င်းး�၏သတင်းး� ဝေထူးာက်းမ်းးာ�အာ� သမ်းမတ
၏ ဖြပုညားတွင်းး�၊ ဖြပုညားပု ေ�း�စ်ဉ်းမ်းးာ�တွင်းး သတင်းး��ယား ေွင့်းး ပိုတးပုင်းးထူးာ�သညား။ ၂၀၁၈ ေုနှှစ်း
၊ ဝေ�ဝေ�ားေါ�းလှက် စ်၍ �ပုးပုလှာအာ� Malacañang သမ်းမအိမ်းးဝေတားသုိ့ ေင်းးေွင့်းးပိုတးပုင်းး
 ေ့့သညား။ သုိ့ဝေသား ယာင်းး�က် အဖြမ်းညား�သဝေဘာာမ်းှသာရိှှိဝေသ�သညား။ ၂၀၁၈ ေုနှှစ်း၊ နုိှေင်းးဘာာလှ
က် တ�ာ�ဝေ�� ဌာာ�က် Ressa နှှင့်းး �ပုးပုလှာကု်မ်းပဏ်းကုိ် အေွ�းတိမ်းး�ဝေရှှိာင်းးမု်း မ်းးာ�ဖြ�င့်းး 
တ�ာ�စ့ွ်�ုိေ့့ပြီးပုး� အ�ု� �သတးတွင်းး သမ်းမတ ဒ်းတာဝေတ� ကုိ်ယားတုိင်းးက် �မ်းး�ေ��း� ထုူးတးဖြပု�းေ့့
သညား။ ဖြပုစ်းမု်းထူးင်းးရှှိာ�ပုါက် Ressa သညားဝေထူးာင်းးဒ်ဏ်း ၁၀နှှစ်းက်းေ� ��ွယား ရိှှိသညား။

သးမ်းသညား �ုမ်းးာ�စွ်ာလှက်းေ� ��း ဖြပုညားပု၌ဝေ�ာက်းရိှှိဝေ�စ်ဉ်း �မ်းး��း�မိ်း�့းအဝေကြာက်ာင်းး� ကြာက်ာ�သိ
ေ့့�ဖြေင်းး� ဖြ�စ်းသညား။ ၂၀၁၈ေုနှှစ်း၊ ဒ်းဇာင်းးဘာာလှ ၂ �က်းဝေ�့တွင်းး အ�မ်းး�ေ� ��း သးမ်း ဖြပု�းလှညား
ဝေ�ာက်းရိှှိလှာပြီးပုး� ထုိူးဝေ�့ �� �က်းပုိုင်းး�တွင်းးပုင်းး အေးိ�းတုိအတွင်းး� အာမ်းေ� �ရိှှိ ေ့့သညား။ 
“နုိှေင်းးဘာာလှ ၈ �က်းဝေ�့က် က်ွ�းမ်း ICFJ (International Center for 
Journalism) �ု�ေ့့တယား။ �ု�ပြီးပုး� ေဏ်ပ့ုရိှှိဝေသ�တယား၊ က်ွ�းမ်း�့့ �ပုးပုလှာ ကု်မ်းပဏ်းကုိ် 
တ�ာ�ဝေ��ဌာာ�က် တ�ာ�စ့ွ်�ုိလုိှက်းတ့့အဝေကြာက်ာင်းး� အစုိ်��က် သတင်းး�ထုူးတးဖြပု�း လုိှက်း
တယား။ သး တုိ့အ�မ်းး� ဝေဒ်ါသထွူးက်းသွာ�တာဝေ�မ်းယား။ ဘာာပ့ုဖြ�စ်းဖြ�စ်းပုါဝေလှ” သးမ်းက်�ယား
�ယားဝေမ်းာဝေမ်းာပုင်းး ဝေဖြပုာေ့့သညား။ “ဘာာပ့ုဝေဖြပုာဝေဖြပုာ သး တုိ့လုှပုးနုိှင်းးသမ်းှ အ�ုိ��ု� �လုှပုး�ုိ့ 
ဒ်ါက် တက်ယ့ားကုိ် အေးိ�းကုိ်က်းဖြ�စ်းသွာ�တာပုါ။” နုိှင်းးင်း�တက်ာ မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ� ဖြ�စ်းသည့ား 
Deutsche Welle မှ်း the Guardian နှှင့်းး the Washington Post တုိ့ထိူး သးမ်း
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Rappler ရုုံး� �ချိ�း�မှ်း

11သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�

�ပုးပုလှာ �ိလှစ်းပုိုင်းး



အာရှှိ

�မ်းး��း�ေ� �ဝေကြာက်ာင်းး� သတင်းး�မ်းးာ� ဝေ��သာ�ဝေ�ားဖြပုကြာက်သညား။ ထုိူးအဖြ�စ်းအပုးက်းမ်းးာ�အပြီးပုး� 
သု� �လှမ်းဖြပုည့ားမ်းးတွင်းးပုင်းး အမ်းးိ��သာ� စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ဝေ�� ဗီး�ရုိွ (National Bureau 
of Investigation (NBI) မှ်း စု်� ဝေထူးာက်းမ်းးာ�က် Ressa အာ��မ်းး� �း�မိ်း�့း ကုိ်ကုိ်င်းးက်ာ 
မ်း�းလှာဖြိုးမိ်း ့ရိှှိ �ပုးပုလှာ ရုွ� �ေ�း�အတွင်းး�သုိ့ ေင်းးဝေ�ာက်း လှာဝေတာ့သညား။ တ�ာ�ရုွ� �ပိုတးသွာ�
သဖြ�င့်းး Ressa သညား �မ်းး��း�ေ� �သည့ားညာကုိ် NBI ရုွ� �ေး�ပုးတွင်းးကု်�း�ု� �ေ့့�သညား။

တစ်းနှှစ်းအ�ညား�င်းယားဝေက်းားလွှ�းပြီးပုး� ၂၀၁၉ ေုနှှစ်း၊ ဇွာ�းလှမှ်းစ်၍ Ressa နှှင့်းး �ပုးပုလှာ 
ကု်မ်းပဏ်း သညား အမု်းဝေပုါင်းး� ၁၁ မု်းနှှင့်းးလုှ� �ဝေထွူး�ဝေ�ေ့့�ပြီးပုး� အာမ်းေ�  ၈ ကြီးကိ်မ်းး�ရိှှိေ့့သညား။ ယာေု
အေါ Ressa သညား အာမ်းေ� နှှင့်းး လွှတးဝေဖြမ်းာက်းလှာ ဝေသားလှညား� �က်းလှက်း ဝေတွက့ြုံက်� �မ်းည့ား
 ကိ်စ်စ�ပုးမ်းးာ�အတွက်း “ဝေေါင်းး�ဝေရှှိာင်းး ��းအစ်းအစ်ဉ်းမ်းရိှှိ” ဟုု ဝေဖြပုာသညား။ အဖြပုညားဖြပုညား
�ုိင်းး�ာ သတင်းး�လွှတးလှပုးေွင့်းး က်ွမ်းး�က်းင်းးသးမ်းးာ�၏ သု� �သပုးေးက်းအ�- ဒ်းတာဝေတ� 
သမ်းမတ၏ �ညားရွွယားေးက်း မှ်းာ ၎င်းး�၏လှက်းမ်းရွွ� ့ မ်းး �ယာစ်းစ်စ်း�င်းးဝေ�� အဝေကြာက်ာင်းး�ကုိ် �ပုးပု
လှာက် သတင်းး� ထုူးတးဖြပု�းမု်းမ်းးာ� �က်းလှက်း မ်းပြုပုလုှပုးနုိှင်းး��း လုှပုးင်း�း� လုိှင်းးစ်င်းးသိမ်းး�ယား  လုိှ
၍ ဖြ�စ်းဝေကြာက်ာင်းး� �ုိသညား။ သုိ့ဝေသား �ပုးပုလှာကုိ် တညားဝေထူးာင်းးသးမ်းးာ�သညား ၎င်းး�၏တာေ�း
မ်းးာ�ကုိ် လှက်းမ်းဝေလှှာ့ဝေပု။ “�ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း� မှ်းာ အွ�းလုိှင်းး�မှ်းာဝေ�ာ၊ offline မှ်းာပုါ က်ွ�းမ်းတုိ့
�့ ့ဘာေဝေတွကုိ် အကြာက်မ်းး��က်းမု်းဝေတွ�့့ အုပုးေး�ပုးဝေ�ပြီးပုး� အကြာက်မ်းး��က်းမု်းဝေတွက် အဝေကြာက်ာက်း
တ�ာ� ကုိ်ဦး�တညားဝေစ်တယား” ဟုု Hofileña က် �ုိသညား။ “အစုိ်��က် တုိက်းေုိက်းလှာတ့့
အေါ စ်ဉ်း�စ်ာ��ုိ့က် - �က်းစ်က်းတ့့ အစုိ်��ကုိ် ��့းက်းင်းးပြီးပုး� ပွုင့်းးပွုင့်းးလှင်းး� လှင်းး�ဝေေ��းမ်းယ့ား 
စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�ဝေတွ ကုိ် �က်းပြီးပုး�ဝေ�ားထုူးတးဝေ��သာ�မ်းလှာ�? ဝေေါင်းး�ဝေရှှိာင်းးမ်း
လှာ�? လှက်းပုိုက်းပြီးပုး� ဝေစ်ာင့်းးကြာက်ည့ား ဝေ�မ်းလှာ� �ုိတာပ့ု? ဝေသေးာ ပုါတယား။ က်ွ�းမ်းတုိ့ 
လှက်းပုိုက်းပြီးပုး�ဝေတာ့ ကြာက်ည့ားဝေ�နုိှင်းးမှ်းာ မ်းဟုုတးဘား �ဝေလှ။” ထုိူး့ဝေ�ာက်း �ပုးပုလှာ သညား ၎င်းး�ကုိ် 
စ့ွ်ေးက်းတင်းးလှာသည့ား အမု်းမ်းးာ�ကုိ် �င်းး�ုိင်းး�င်းး� ရုွ� �ကုိ်�က်းလှက်း �ွင့်းးလှှစ်းထူးာ�ဝေလှသညား။

အားရည််းအားဝေသွူ��မှုင်း� ် သူတ်င်း်�ပ်ည်းာထွုက်ာဝေပ််လွာဝေရ� န်ည််း�လွမ်ှု�တ်ကာ�နှှင်း� ် 
အားခုိံင်းအ်ားမှုာ သူနိိှဌာာန်ခ်ံ�ထုာ��ခံင်း်�

အာ�အင်းးအဖြပုည့ားရိှှိဝေ�ဖြေင်းး� နှှင့်းး ေ� နုိှင်းး�ညားဖြပုည့ားေဖြေင်းး�သညား ၂၀၁၁ ေုနှှစ်း �ပုးပုလှာ စ်တင်းး 
တညားဝေထူးာင်းးေ့့စ်ဉ်းက်တညား�က် ကု်မ်းပဏ်း၏ ေိဝေသသ လှက်ခဏ်ာတစ်း�ပုး ဖြ�စ်းသညား။ “က်ွ�းမ်း

တုိ့အဝေ��့့ လွှတးလွှတးလှပုးလှပုးလုှပုးကုိ်င်းးေးင်းးလုိှ့ လှေ အမ်းးာ�ကြီးက်း� ပုိုဝေက်ာင်းး�တ့့ ဝေ��ာဝေတွ
က်ဝေ� ထွူးက်းလှာေ့့တာပုါ။ ဒ်းလုိှလုှပုးကုိ်င်းးတ့့ အတွက်း ဖြ�စ်းလှာမ်းယ့ား စွ်�့းစ်ာ�မု်း ဝေတွကုိ်လှညား� 
ေ�ယား �ုိ့ အသင့်းးပုါပ့ု” ဟုု �ပုးပုလှာတွင်းး အလုှပုးမ်းေင်းးေင်းးက် Newsbreak ၏ အကြီးက်း�အက့်
ဖြ�စ်းေ့့သး  Hofileña က်ဝေဖြပုာသညား။

“ ၂၀၁၂ ခုံနှှစ်ွာကာ ဒီီန်ယ််ပ်ယ််မှှုာ ကာွန်မ်ှုတုိ်�ကာလူွသူစ်ွာ

ကာဝေလွ�ဝေတွ် ��စ်ွာခ့ံ� �ကာ တ်ယ််။အားထူု�သူ��င်း� ် �ိလွစ်ွာပုိ်င်းနုိ်ှင်းငံ််းဟာာ 

ဆုိိုရှှယ််မီှုဒီီယ်ာမြို့မိှု �ဝေတ်ာ်ကြီးကီာ� ��စ်ွာတ့်�အားတွ်က်ာ န်ည််း�ပ်ည်းာသူစ်ွာဝေတွ်

န့် � လွည််းပ်တ််ဝေန်တ့်�  ဒီီအား�့ွ �အားစွာည််း� အားဝေပ်် လူွင်းယ််ဝေတွ်ရ့ � 

စူွာ�စွာမ်ှု�လုိွစိွာတ််ဝေတွ်ကာ ကာွန်မ်ှုတုိ်� ကုိာလံုွ �ဝေဆိုာ်ဝေပ်�ခ့ံ�တ်ယ််

က်�က်ဦး�က်ာလှက်ပုင်းး �ညား�ပုညာာ��းတး�မု်းနှှင့်းးအတး ဝေက်ာင်းး�မွ်း�းဝေသာ စ်း�ပွုာ�ဝေ�� အစ်းအမ်း�ထူးာ�
ရိှှိမု်းတုိ့သညား လွှတးလှပုးစွ်ာထုူးတးဝေ�ားဝေ��သာ�ေွင့်းး�ရိှှိဝေ�� အတွက်း အာမ်းေ� ေးက်းဝေပု�နုိှင်းးမ်းည့ား 
အဓိားက် အေးက်းမ်းးာ�ဖြ�စ်းသညား။ “က်ွ�းမ်းတုိ့ စ်မ်းး�သပုးမု်းဝေတွ လုှပုးေးင်းးေ့့ ကြာက်တယား။ အရိှှိ�းအဟုု�း�့ ့ 
�ွ� ဖ့ြိုး�ိ�တုိ�တက်း�ုိ့ အတွက်း �ညား�ပုညာာကုိ် ဘာယားလုိှအသု� �ပြုပုနုိှင်းးမ်းလ့ှ�ုိတာ က်ွ�းမ်းတုိ့ �ညား�လှမ်းး�
ရှှိာဝေ�ွေ့့ ကြာက်တယား။ အ့ဒ်း�ညား�လှမ်းး�ဝေတွက် သတင်းး�ပုညာာဝေပု် ဘာယားလုိှ သက်းဝေ�ာက်းမု်းရိှှိမ်းယား 
�ုိတာကုိ် က်ွ�းမ်းတုိ့ ဝေမ်းှားဝေတွ�ကြာက်ည့ား ရုွေ့့ ကြာက်တယား” ဟုု Hofileña က် ဝေ�ားဖြပုေ့့သညား။

မ်းးလှက် ၎င်းး�တုိ့သညား အွ�းလုိှင်းး�ပု�ိတးသတး အသစ်းမ်းးာ�အတွက်း ဝေ�့စ်းဘွာတး စ်ာမ်းးက်းနှှာ 
တစ်းေု �ွင့်းးလုိှက်းပြီးပုး� လှတးတဝေလှာဖြ�စ်းပွုာ�ဝေသာသတင်းး�မ်းးာ�ကုိ် တုိက်းရုိွက်း ရုွပုးသ�  ထုူးတး
လှာင့်းးဖြေင်းး�နှှင့်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�မ်းးာ�ကုိ် ဝေပုါင်းး�စ်ပုးတင်းးဖြပုေ့့ ကြာက်သညား။ “ ဒ်းနှှစ်းမ်းးိ��
ဝေပုါင်းး�ပြီးပုး�တင်းးဖြပု�တ့့ အဝေကြာက်ာင်းး��င်းး�က် က်ွ�းမ်းတုိ့ �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း� �့ ့ ဝေ��ကွ်က်း 
အဝေ�အထူးာ�အ��ုိတာ အဝေသအေးာပ့ုဝေပုါ့။ က်ွ�းမ်းတုိ့ ပု�ိသတး အသုိင်းး�အေုိင်းး�ဝေလှ� 
တစ်းေု �ဝေအာင်းးတညားဝေ�ာက်း�ုိ့ ကုိ်ယ့ား အမှ်းတးတ� �ိပုးကုိ် ဝေပုါက်းဝေအာင်းးလုှပုး�မ်းယား။ အ့ဒ်း
အတွက်း ကုိ်ယားပုိုင်းးဝေ�ားထုူးတးဝေ��သာ�တ့့ သတင်းး�ကြီးက်း�ဝေတွ လုှပုးနုိှင်းး�ုိ့ ၊ အတွင်းး� က်းက်း  
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သတင်းး�အေးက်းအလှက်းဝေတွ ��ုိ့ လုိှတယား။ ပြီးပုး�ဝေတာ့ အဝေ��ကြီးက်း�တ့့ သတင်းး�မ်းးိ�� �ုိ 
ဘာယားသတင်းး�ဖြ�စ်းဖြ�စ်း ကုိ်ယားက် အ�င်းးဦး��ု� � live လှာင့်းးဝေပု�နုိှင်းး�မ်းယား” ဟုု �ပုးပုလှာ ၏ 
အုပုးေး�ပုးမု်းဒ်ါရုိွက်းတာဖြ�စ်းသး  Glenda Gloria က် ဝေဖြပုာသညား။

“၂၀၁၂ ေုနှှစ်းက် ဒ်း�ယားပုယားမှ်းာ က်ွ�းမ်းတုိ့က်လှးသစ်းက်ဝေလှ�ဝေတွဖြ�စ်းေ့့ ကြာက်တယား။ 
အထူးး �သဖြ�င့်းး �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�ဟုာ �ုိရှှိယားမ်းးဒ်းယာာဖြိုးမိ်း ့ဝေတားကြီးက်း� ဖြ�စ်းတ့့အတွက်း �ညား�ပုညာာသစ်း
ဝေတွ�့့ လှညားပုတးဝေ�တ့့ ဒ်းအ�့ွအ့စ်ညား� အဝေပု် လှးင်းယားဝေတွ�့ ့ စ်း �စ်မ်းး�လုိှစိ်တးဝေတွက် က်ွ�းမ်း
တုိ့ ကုိ်လုှ� ဝ့ေ�ားဝေပု�ေ့့တယား” ဟုု Ressa က် ဖြ�ည့ားစွ်က်း ဝေဖြပုာသညား။ �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း� တွင်းး အင်းး
တာ�က်းအသု� �ပြုပုသးမ်းးာ�အ�က်းမှ်း ၉၅ �ာေုိင်းးနုှ�း�သညား ဝေ�့စ်းဘွာတးကုိ် အသု� �ပြုပုသညား။

“၂၀၁၂ ေုနှှစ်း၊ ဇာ�း�ေါ�းလှက် �ပုးပုလှာ.com တွင်းး ပုထူးမ်း�ု� � စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�
 တင်းး�က်းမု်းအဖြ�စ်း တင်းး�က်းေ့့သည့ား Corona သတင်းး�တ့ွမ်းးာ�ဝေကြာက်ာင့်းး အလှှည့ားအဝေဖြပုာင်းး�
တစ်းေု ဖြ�စ်းဝေပု်ေ့့သညား။ ယာင်းး�သညား University of Santo Tamos က် 
တ�ာ�သး ကြီးက်း�ေး�ပုး Renato Corona အာ� တ�ာ�မ်းမု်း ဉ်ပုဝေဒ်�ုိင်းး�ာ ဝေဒ်ါက်းတာဘ့ွာအ့တု 
ေးး�ဖြမု်းင့်းးေ့့မု်းအဝေကြာက်ာင်းး�ကုိ် �ပုးပုလှာ၏ ကုိ်ယားပုိုင်းးဝေ�ားထုူးတးဝေ��သာ�ဝေသာ သတင်းး�အဖြ�စ်း 
တင်းးဖြပုနုိှင်းးေ့့ဖြေင်းး�ဖြ�စ်းသညား။“ “�ပုးပုလှာကုိ် ဝေ�့စ်းဘုာတးမှ်းာပ့ု စ်တင်းးဝေမွ်း��ွာ�ေ့့တယားလုိှ ့�ုိ�မှ်းာ
ပုါ။ သတင်းး�ဝေတွကုိ် ဝေ�့စ်းဘုာတးဝေပု်မှ်းာစ်ပြီးပုး� စ်မ်းး�သပုးတင်းးေ့့ ကြာက်တယား။

“ ရပ််ပ်လွာကုိာ အုားပ််ခံ��ပ််မုှု စွာန်စ်ွာတွ်င်း် အားလွယ််အားလွတ််စီွာမံှု

ခံန်�်ခ့ွံသူည်း� ် ရာထူု�အားဆိုင်း� ် မှုထုာ�ရိှှပ်ါ။ သူတ်င်း်�ဌာာန် 

အားဓွွန်�ရှ်ှည််းဝေရ�အားတွ်က်ာသူာ ဝေရှှ�ရုွပြီးပီ်� ဆံုို���တ််ခံ�က်ာအားမှု�ာ�စုွာကုိာ 

တ်ည််းဝေထုာင်းသူ်ူအားယ််ဒီီတ်ာမှု�ာ�ကာ ေုိင်း်�ေန််�ဝေဆွို�ဝေနွှ�ကာာ 

ခံ�မှှုတ််ဝေလွ�ရိှှသူည််း။

  

အ့ဒ်းဝေ�ာက်း တ�ာ�သး ကြီးက်း�ေး�ပုးသတင်းး�က် �ပုးပုလှာ�့ ့ ကုိ်ယားပုိုင်းး ဝေ�ားထုူးတး ဝေ��သာ�တ့့ 
သတင်းး�အဖြ�စ်းထွူးက်းရိှှိလှာတယား” Gloria က် အတိတးကုိ် အမှ်းတး �ဟု�း�့ ့ ဖြပု�းဝေဖြပုာင်းး�ဝေဖြပုာ�ုိ
သညား။ “အ့ဒ်ါက် က်ွ�းမ်းတုိ့�့ ့ ပုထူးမ်း�ု� �သတင်းး�… တက်ယ့ား သတင်းး�ကြီးက်း�ဝေပုါ့။ အ့ဒ်း 
ကုိ်ယားပုိုင်းးဝေ�ားထုူးတးဝေ��ထူးာ�တ့့ သတင်းး� ဝေကြာက်ာင့်းးပ့ု ကြာက်ည့ားရုွတ့့ပု�ိသတးဝေတွကြာက်ာ�မှ်းာ �ပုးပု
လှာက် ေးက်းဖြေင်းး� �ာမ်းညားကြီးက်း� သွာ�တယား။ ဝေဖြပုာ��င်းးဝေတာ့ ဒ်းသတင်းး�ဝေကြာက်ာင့်းးပ့ု �ပုးပုလှာ
�ုိတ့့ �ာမ်းညားကုိ် တညားဝေ�ာက်းနုိှင်းးေ့့ပြီးပုး� ေးက်းဖြေင်းး�လှးသိမ်းးာ�တ့့ brand တစ်းေု ဖြ�စ်းဝေစ်ေ့့
တယား။” ထုိူးအေးိ�းမှ်းစ်၍ �ပုးပုလှာ အာ�တညားဝေထူးာင်းးသးမ်းးာ�သညား သတင်းး�ေ�း�ကုိ် ေ�းထူးမ်းး�
အင်းးအာ� ၁၀၀ ဝေက်းားဖြ�င့်းး အဝေဖြေေ� မှ်းစ်က်ာ စ်တင်းးတညားဝေထူးာင်းးေ့့သညား။ ေ�းထူးမ်းး�အမ်းးာ�စု်မှ်းာ
 င်းယားရွွယားသည့ား မိ်း�း�က်ဝေလှ�မ်းးာ�ဖြ�စ်းပြီးပုး� - �ပုးပုလှာကုိ် စ်တင်းးတညားဝေထူးာင်းးေ့့သး အမ်းးိ��သမ်းး�
မ်းးာ�ထူး� မှ်း ဝေလ့ှလှာသင်းးယား��း စိ်တးအာ� ထူးက်းသ�းဝေ�ကြာက်သညား။ လွှ�းေ့့ဝေသာနှှစ်းမ်းးာ�အတွင်းး� 

အဖြော�ဝေသာ သတင်းး�ဌာာ� မ်းးာ�သညား သတင်းး�ဝေထူးာက်း
အဝေ�အတွက်းကုိ် ဝေလှှာ့ေးေ့့ ကြာက်ဝေသားလှညား� �ပုးပုလှာ ၏ 
အကြီးက်း�တ�း�မ်း�းဝေ�ဂးာမ်းးာ�သညား မိ်းမိ်းလှစ်ာမှ်း ၂၀ �ာေုိင်းးနုှ�း�
ကုိ် ဝေလှးာ့ယား ဖြေင်းး� ဖြ�င့်းး သတင်းး�ေ�း�၌ ေ�းထူးမ်းး�အင်းးအာ�
ဖြပုည့ားဝေအာင်းးထူးာ�ေ့့ ကြာက်သညား။ �ပုးပုလှာကုိ် အုပုးေး�ပုးမု်း စ်�စ်း
တွင်းး အလှယားအလှတးစ်းမ်း� ေ�့း ေ့ွသည့ား�ာထူးး �အ�င့်းး မ်းထူးာ�ရိှှိ
ပုါ။ သတင်းး�ဌာာ� အဓွား�့းရှှိညားဝေ��အတွက်းသာ ဝေရှှိ�ရုွပြီးပုး� 
�ု� �ဖြ�တးေးက်းအမ်းးာ�စု်ကုိ် တညားဝေထူးာင်းးသးအယားဒ်းတာမ်းးာ�က် 
ေုိင်းး�ေ�း�ဝေ�ွ�ဝေနွှ�က်ာ ေးမှ်းတးဝေလ့ှရိှှိသညား။

ယာဝေ�့အေးိ�းေါတွင်းး �ပုးပုလှာ သညား နုိှင်းးင်း�တက်ာက် 
အသိအမှ်းတးပြုပု သတင်းး�ဌာာ� တစ်းေု ဖြ�စ်းလှာပြီးပုး�၊ �ုတ� �ိပုး
မ်းးာ�စွ်ာ �ွတးေး �ထူးာ�သည့ား မ်းးဒ်းယာာအဖြ�စ်း �ပုးတညား 
ဝေ�သညား။ အဝေမ်း�ိက်�းဖြပုညားဝေထူးာင်းးစု်နှှင့်းး ဉ်ဝေ�ာပုတုိက်း၌ 
ပြုပုလုှပုးသည့ား သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�ဝေတွ�ု့� ပ့ွု၌ နုိှင်းးင်း�တက်ာမှ်း
 သတင်းး�ဝေထူးာက်း လုှပုးဝေ�ား ကုိ်င်းးဘာက်းမ်းးာ�က် Ressa 
အာ� သတင်းး�မ်းးဒ်းယာာလွှတးလှပုးေွင့်းးအတွက်း တုိက်းပ့ွုေင်းး 

သး �့ဝေက်ာင်းး�အဖြ�စ်း ေးး�က်း��ေ့့ ကြာက်သညား။ Ressa သညား �ိလှစ်းပုိုင်းး-အဝေမ်း�ိက်�း က်ဖြပုာ� 
ဖြ�စ်းပြီးပုး� င်းယားစ်ဉ်းက်ဝေလှ�ဘာေတွင်းး မ်းာ�ကုိ့်စ်းအစုိ်��လှက်းထူးက်းက် အဝေမ်း�ိက်�းနုိှင်းးင်း� သုိ့ထွူးက်း
ေွာေ့့ပြီးပုး� ၁၉၈၀ ဖြပုည့ားလွှ�းနှှစ်းမ်းးာ�တွင်းး �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�  သုိဖ့ြပု�းလှညားဝေ�ာက်းရိှှိလှာေ့့ဖြေင်းး�
ဖြ�စ်းသညား။ ထုိူးအေးိ�းမှ်းစ်၍ သးမ်းသညား အဝေရှှိ ့ဝေတာင်းးအာရှှိ စ်စ်းမ်းက်းဇုာ�းအဝေ��ကိ်စ်စမ်းးာ�နှှင့်းး 
ဝေဖြမ်းဖြပုင်းးကွ်င်းး��င်းး�က်ာ သတင်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ဝေပု�ပုို့�သည့ား တာေ�းကုိ်ယား ေ့့သညား။ ၂၀၁၈ ေု
နှှစ်းတွင်းး Ressa သညား တုိင်းး�မ်းး မ်းဂုဇာင်းး�၏ စ်� ပြုပုထုိူးက်း�ု� �ဝေသာ ပုုဂို�လှးမ်းးာ�အ�က်း တစ်းဦး�
အဖြ�စ်း သတးမှ်းတးဖြေင်းး� ေ� �သညား။ ၂၀၁၈ ေုနှှစ်း ဒ်းဇာင်းးဘာာလှ၊ ၁၈ �က်းဝေ�့တွင်းး �ပုးပုလှာ
သညား CPJ ၏- သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�အတွက်း ဉ်ပုဝေဒ်ဝေ���ာ အဝေထူးာက်းအက်းဝေပု�နုိှင်းး��း 
ထူးးဝေထူးာင်းးထူးာ�သည့ား��းပုု� ဝေငွ်းမှ်း ပုထူးမ်း�ု� �ဝေထူးာက်းပု�့ မု်း�ရိှှိသး  အဖြ�စ်း ဝေ�ားဖြပုဖြေင်းး�ေ� �သညား။ 
ထုိူး��းပုု� ဝေငွ်းသညား ဝေေ��းဝေထူးာက်းဖြပုမု်းအာ�ဝေက်ာင်းး�ဝေသာ သတင်းး�ပုညာာကုိ် နိှှပုးကွ်ပုး��း 
�ညားရွွယားဝေသာ ဉ်ပုဝေဒ်တုိက်းပ့ွုမ်းးာ�တွင်းး �င်းး�ုိင်းးဝေ��သည့ား သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ� ကုိ် 
အက်းအညားဝေပု�နုိှင်းး��း ထူးးဝေထူးာင်းးထူးာ�ဖြေင်းး�ဖြ�စ်းသညား။ �ယားစ်ညား�မ်းဖြော� သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�
အ�့ွနှ့ှင့်းး အဖြပုညားဖြပုညား�ုိင်းး�ာ သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ� ဗီဟုိုဌာာ�က်လှညား� �ပုးပုလှာအာ� 
အဝေထူးာက်းအပု�့  ဝေပု�မ်းညားဟုု က်တိပြုပုေ့့သညား။ ယာင်းး�သညား ဝေငွ်းဝေကြာက်�၊ စ်ာ�ိတိနှှင့်းး လုှ� ပြုေ� ဝေ��
အ� အဝေ��ကြီးက်း�ဝေကြာက်ာင်းး� Ressa က်ဝေဖြပုာေ့့သညား။ “ဒ်ါက် အစုိ်��အဝေ��့့ က်ွ�းမ်းတုိ့ကုိ် 
ဝေဒ်ေါလှးေ� �ဝေအာင်းး လုှပုးလုိှ့မ်း�ဝေကြာက်ာင်းး� အေးက်းဖြပု လုိှက်းတာပုါပ့ု။”

သုိ့ဝေသား ဖြပုညားတွင်းး�စ်ညား�လုှ� �ညားညွွှတးဝေ��ကုိ် ပုိုမုိ်း သတိေးပုးသင့်းးဝေကြာက်ာင်းး� Hofileña က် 
�ာ�လှညား သဝေဘာာဝေပုါက်းေ့့သညား။ “ဒ်းနုိှင်းးင်း� မှ်းာ ဒ်းမုိ်းက်ဝေ�စ်းစ်� �စ်းက် ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းေ� ဝေ��တယား။ 
ဒ်ါကုိ်မ်းးဒ်းယာာက် ဖြပု�းလှညား တွ�း�လှှ�းသင့်းးဝေပုမ့့်း လုှ� လုှ� ဝေလှာက်းဝေလှာက်း တွ�း�လှှ�းတာ မ်းဝေတွ ့
�ဝေသ�ဘား �။ က်ွ�းမ်းတုိ့ကုိ် �မ်းး�ေ�မ်းး�ထုူးတးဝေတာ့ ဖြပုညားတွင်းး�မ်းးဒ်းယာာဝေတွက် �ပုးတညားေးက်း 
ေုိင်းးေုိင်းးမ်းာမ်းာ�့့ ဝေပုါက်းက့ွ်တာမ်းးိ�� မ်းရိှှိေ့့ဘား �။ သး တုိ့လှညား� �ပုးပုလှာလုိှ အလှာ�တးအဖြ�စ်းမ်းးိ�� 
ကြုံက်� �မှ်းာစုိ်�လုိှ့�ုိတာ �ာ�လှညားဝေပု�လုိှ့�ပုါတယား။ ဒ်းတာဝေတ�က် သး တုိ့ကုိ် လှး ဖြမ်းင်းးကွ်င်းး�မှ်းာ 
ရုိွက်းတာမ်းးိ�� လုှပုးလုိှ့�တ့့ အဝေ�အထူးာ�မှ်းာရိှှိတယား။”

လှးလှတးပုိုင်းး�ပု�ိတးသတးအာ� ဆွွဲ�ဝေဆွဲာင်းးဖြချိင်းး�

�ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�၏ ပုထူးမ်း�ု� �အွ�းလုိှင်းး�သတင်းး�ဌာာ�အ�့ွအ့စ်ညား�ဖြ�စ်းသည့ား �ပုးပုလှာသညား မ်း
ကြာက်ာမ်းးမှ်းာပုင်းး အသက်း ၁၈နှှစ်းမှ်း ၃၄ နှှစ်းအရွွယား လှးလှတးပုိုင်းး�စ်ာ�တးပု�ိတးသတး မ်းးာ�အကြာက်ာ� 
ဝေ�ပု�း�စ်ာ�သည့ား သတင်းး��ုိဒ်း ပုလှက်းဝေ�ာင်းး�တစ်းေု ဖြ�စ်းလှာေ့့သညား။ ဤအေးက်းသညားပုင်းး 
သမ်းမတ ဒ်းတာဝေတ�အဝေ�နှှင့်းး �ပုးပုလှာ�အာ� ပုစ်းမှ်းတးထူးာ�ဝေ�သည့ား ဝေ�ာက်းထူးပုး 
အဝေကြာက်ာင်းး��င်းး�တစ်း�ပုးဖြ�စ်းသညားဟုု Ressa က် �ုိသညား။ “အွ�းလုိှင်းး� ဝေပု်က် စိ်�းဝေေ်မု်း
ဝေတွကုိ် ဘာယားလုိှ�င်းး�ုိင်းး�မ်းယား_ အထူးး�သဖြ�င့်းး �ညား�ပုညာာက် က်ွ�းမ်းတုိ�့့ ့ ဦး�ဝေနှှာက်းဝေတွကုိ် 
ဘာယားလုိှ ဖြပု�းပြီးပုး�သက်းေင်းးဝေစ်မ်းလ့ှ�ုိတာဝေတွကုိ် ဒ်းမ်းးိ���က်းဝေတွ တိတိက်းက်းဝေလှ� �ာ�လှညား
လှာဝေအာင်းး ပုု� သွင်းး�ဝေပု��ုိ့တာေ�းရိှှိတယားလုိှ ့ေ� စ်ာ��ပုါတယား။” ဟုု Ressa က်ဝေဖြပုာသညား။ �ိ
လှစ်းပုိုင်းးလှးမ်းးိ�� လှးလှတးပုိုင်းး�မ်းးာ�သညား �ပုးပုလှာက့့်သုိ ့�ညားမှ်း�း�ေးက်းကြီးက်း�မ်းာ�သညားဟုု သးမ်းက်
ယား�သညား။ ၎င်းး�တုိသ့ညား မ်းညားက့့်သုိဝ့ေပုးားရွာင်းးစွ်ာဝေ�ထုိူးင်းး�မ်းညားကုိ်သိသညား။ တစ်းဖြိုးပိုင်းး�က်း 
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အာရှှိ

တညား�မှ်းာပုင်းး အ�့ွ ့ အစ်ညား� တစ်း�ပုးအဝေ�နှှင့်းး �ပုးပုလှာက် တ�းဘုိာ�ထူးာ�က်းင့်းးသု� �ဝေ�သည့ား 
အေးက်းမ်းးာ� ဖြ�စ်းဝေသာ �ပုးရွွာလှးထုူး အက်းိ��၊ တ�ာ�မ်းှတမု်းနှှင့်းး လှးအ့ေွင့်းးအဝေ��မ်းးာ� အဝေပု်
လှညား� ဂရုွတစုိ်က်းရိှှိကြာက်သညား။ �ပုးပုလှာသညား သတင်းး�အရှှိညားမ်းးာ�ဝေ��သာ� ဝေ�ားဖြပုဖြေင်းး�မှ်းစ်၍ 
သတင်းး�ပုု� စ်�အမ်းးိ��မ်းးိ��ကုိ် စ်မ်းး�သပုးဝေ�သညား။ “က်ွ�းမ်းတုိက့် စ်ာ�တးပု�ိတးသတး�့့ ထိူးဝေတွမု့်းရိှှိ
တယား။ သး တုိ ့ဘာာလုိှအပုးတယား၊ ဘာယားဝေလှာက်းထိူး �တးရုွနုိှင်းးသလ့ှ �ုိတာ သိပုါတယား။” ဟုု 
စ်းမ်း� ေ�့း ေ့ွဝေ�� အယားဒ်းတာ Gloria က်ဝေဖြပုာသညား။

“ဒ်ါက် ဘ့ာဉ်- ဉအစ်- ရှှိာမ်း�တ့့ အဝေဖြေအဝေ�မ်းးိ��ပ့ု” ဟုု Gloria က်ထူးပုး၍ ဝေဖြပုာ သညား။ 
“အွ�းလုိှင်းး�ဝေပု်မှ်းာ အလုှပုးဖြ�စ်းမ်းယားလုိှ့ ယုာ� ကြာက်ညားေးက်းမ်းရိှှိသးဝေတွ ဝေကြာက်ာင့်းး က်ွ�းမ်းတုိ့အဝေ��့့ 
သတင်းး�အရှှိညားဝေတွ ဝေ��သာ�ဝေ�ားဖြပု�ုိ့ အာ�ယုာတး ေ့့�တယား။ ဒ်ါဝေပုမ့့်း ကုိ်ယားတုိင်းးမ်းကြိုးကိ်�စ်ာ�
ကြာက်ည့ား�ဝေသ�သဝေရွွ ့ ဝေ��ကွ်က်းက် အသင့်းးဖြ�စ်းဝေ�မှ်းာ မ်းဟုုတးပုါဘား �။ ဒ်းအတုိင်းး�ပ့ု �ပုးပုလှာ
အတွက်း ဝေ��ကွ်က်းက် အသင့်းးရိှှိမ်းဝေ�ေ့့ပုါဘား �။ ဒ်ါဝေပုမ့့်း သတင်းး�စ်ာ��ာဝေတွဖြ�စ်းတ့့ က်ွ�းမ်း
တုိ့က် စ်ာ�တးပု�ိတးသတးအဝေပု် ယုာ� ကြာက်ညားမု်းရိှှိတယား။ ဝေ�ာက်း�ု� �မှ်းာ စ်ာ�တးပု�ိတးသတး
အဝေ��့့ အ�ညားအဝေသွ� ဖြမ်းင့်းးတ့့ သတင်းး�ပုညာာကုိ်ပ့ု ဝေရွွ�ေးယားမှ်းာပုါ။” �ပုးပုလှာ သညား ေးင့်းး
ေးင့်းးေးိ�းေးိ�းဖြ�င့်းး

ဝေအာင်းးဖြမ်းင်းးဝေအာင်းး ဝေ�ာင်းးရွွက်းနုိှင်းးေ့့သညား။ စ်ာ�တးပု�ိတးသတးမ်းးာ�က် သစ်စာရိှှိစွ်ာ �တးရုွ
ကြာက်ယုာ� မ်းှမ်းက် �ပုးပုလှာ၏ နုိှင်းးင်း� ဝေ��သမ်းာ� မ်းးာ�နှှင့်းး မ်းး �ယာစ်းဝေ��ေါ� တုိက်း�းက်းမု်းစ်စ်းပ့ွုမ်းးာ�
အဝေကြာက်ာင်းး� ဝေ��သာ�ဝေ�ားဖြပုမု်းမ်းးာ�က် �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း�သာ� မ်းးာ�သညား ၎င်းး�တုိ့သမ်းမတ၏ 
လုှပုးဝေ�ာင်းးေးက်းမ်းးာ�အဝေပု် က်းယားက်းယားဖြပု�့း ဖြပု�့း အဖြမ်းင်းးမ်းးာ� ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှလှာ ဝေစ်ေ့့သညား

�ပုးပုလှာ၏ သတင်းး�မ်းးာ�အ�က်း အထူးး �အက်းိ��သက်းဝေ�ာက်းမု်းရိှှိဝေသာ သတင်းး� တစ်းပုုဒ်းမှ်းာ 
၂၀၁၇ ေုနှှစ်း၊ ဩဂုတးလှက် �့သု� �ဦး�၏သတးဖြ�တးဖြေင်းး�ကုိ်ေ� ေ့့�ဝေသာ အသက်း ၁၇ နှှစ်း
အရွွယား Kian Delos Santos �ုိသး၏ အဝေကြာက်ာင်းး� သတင်းး� မှ်းတးတမ်းး�ကုိ် ကုိ်ယားပုိုင်းး
ဝေ�ားထုူးတးဝေ��သာ�မု်းသတင်းး�အသွင်းးဖြ�င့်းး တင်းး�က်း ေ့့ဖြေင်းး� ဖြ�စ်းသညား။ ဝေ�ာင်းးတွင်းး ထုိူး�့သု� �
ဦး�ကုိ် အဖြပုစ်းရိှှိဝေကြာက်ာင်းး� တ�ာ�ရုွ� �က် �ု� �ဖြ�တးေ့့သညား။ ယာင်းး�သညား ဒ်းတာဝေတ�၏ မ်းးယာစ်း
ဝေ��ေါ� တုိက်း�းက်းမု်း စ်စ်း�င်းးဝေ��အတွင်းး� �့မ်းးာ�၏ အကြာက်မ်းး��က်းမု်းကုိ် လှးထုူးက် ပုထူးမ်း
ဦး��ု� �အကြီးကိ်မ်းး သိရိှှိေ့့ ကြာက်�ဖြေင်းး�ဖြ�စ်းသညား။ ၂၀၁၈ ေုနှှစ်း၊ဧပြီးပုးလှတွင်းး သမ်းမတ၏ ဖြပုညားသး
အကြာက်ာ� ဝေ�ပု�း�စ်ာ�မု်းအ�င့်းးသညား ၁၈ ပိွု�င့်းး က်း�င်းး�သွာ�ေ့့�ပြီးပုး�၊ ထုိူးစ်ဉ်းက် ၎င်းး�၏ကုိ်ယား
ဝေ�� ဉပုဝေဒ် အကြာက်� ဝေပု�ေး�ပုးဖြ�စ်းသး  Salvador Panelo က် ထုိူးသုိဖ့ြ�စ်း�ဖြေင်းး�မှ်းာ �့မ်းးာ�၏
�က်းစ်က်းကြာက်မ်းး�ကြုံက်တးမု်းအဝေပု် လှးထုူးအတွင်းး�မ်းဝေက်း�ပုးမု်းမ်းးာ� ဖြမ်းင့်းးမ်းာ�ဝေ�ဖြေင်းး�ဝေကြာက်ာင့်းး 
ဖြ�စ်းသညားဟုု ဝေထူးာက်းဖြပု ဝေဖြပုာ�ုိေ့့သညား။ ဤအကြာက်မ်းး� �က်းမု်းမ်းးာ�သညား �က်းလှက်း ဖြ�စ်း
ဝေပု်ဝေ�ဝေသားလှညား� �ပုးပုလှာ၏ သတင်းး�တင်းးဖြပုမု်းမ်းးာ�ဝေကြာက်ာင့်းး- “ဒ်းတာဝေတ�ကုိ်ဝေထူးာက်းေ�
တ့့သး  တေးိ� ့က် သး ကုိ့် အက်ာအကွ်ယားဝေပု��ုိ့ တဖြ�ညား�ဖြ�ညား�ပုိုေက်းလှာပြီးပုး�ုိတာ သိသွာ�ကြာက်
ပုု� ပ့ု” ဟုု Hofileña က် ယုာ� ကြာက်ညားသညား။

“ ကာွန်မ်ှုတုိ်�ကာ စွာာ�တ််ပ်ရိတ််သူတ််န့် � ထိုဝေတွ် �မုှုရိှှတ်ယ််။ သူူ

တုိ်� ဘာာလုိွအားပ််တ်ယ််၊ ဘာယ််ဝေလွာက်ာထို �တ််ရုွနုိှင်းသ်ူလ့ွ ဆုိိုတ်ာ 

သိူပ်ါတ်ယ််။

ထုိူးသုိ့ဝေသာ အဝေဖြေအဝေ�၌ �ပုးပုလှာသညား ၎င်းး�တုိ့၏ ကုိ်ယားတုိင်းး စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� 
သတင်းး�တင်းး�က်းမု်း ကုိ် အွ�းလုိှင်းး�သတင်းး�မ်းးာ�အဖြ�စ်း ��းတး�ေ့့�ာ �က်းလှက်းဝေအာင်းးဖြမ်းင်းးေ့့
သညား။ “ဒ်ါက် သတိိရိှှိ�ုိ့လုိှတယား” ဟုု Hofileña က်ေုိင်းးေုိင်းးမ်းာမ်းာဝေဖြပုာသညား။ “ဘာယားလုိှ 
ပုတးေ�း�က်းင်းးမ်းးိ��မှ်းာ မ်း�ုိ စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာဝေတွ တင်းး�က်း�ုိ့
အတွက်း သတိိရိှှိ�ုိ့လုိှ တယား။ သတင်းး�စ်ာ��ာဝေတွက် အဂတိလုိှက်းစ်ာ�ပြီးပုး� အကြာက်မ်းး��က်းမု်း
ဝေတွကုိ် �ိတးဝေေ်ဝေ�တယားလုိှ့ ဝေဖြဗီာင်းးက်းက်းဝေဖြပုာဝေ�တ့့ သမ်းမတတစ်း ဝေယာာက်းရိှှိတ့့ ဒ်းလုိှ
ပုတးေ�း�က်းင်းးမှ်းာ သတိိရိှှိ�ုိ့ ပုိုဝေတာင်းးလုိှအပုးဝေသ�တယား။”

�ပုးပုလှာတွင်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�မ်းးာ� ဝေ��သာ���း သတင်းး�ဝေထူးာက်း ၅ ဦး�ပုါေင်းး
သည့ား အ�့ွင့်းယားတစ်း�့ွသ့ာရိှှိဝေသားလှညား� က်း�းသတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ� အာ�လုှ� �ကုိ် စု်� စ်မ်းး�
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�မ်းးာ�ဝေ��သာ���း အာ�ဝေပု�ထူးာ�သညား။ “ဒ်းမှ်းာလှက်းကုိ်င်းးထူးာ�တ့့ အယား
အ�က် သင်းးသညား �ပုးပုလှာက် သတင်းး�ဝေထူးာက်း မှ်း�း�င်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�ဝေထူးာက်း

တစ်းဝေယာာက်း�့ ့ အ�ညားအဝေသွ� ဝေတွရိှှိလှာမ်းယား ဒ်ါမှ်းမ်းဟုုတး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�
သတင်းး�ဝေထူးာက်းတစ်းဦး�ဖြ�စ်းလှာ�ုိ ့ အလှာ�အလှာရိှှိတယား။” ဟုု Gloria က် အတညားပြုပု
ဝေဖြပုာသညား။ ဝေ�့စ်ဉ်းကြာက်ာ�ဖြ�တး သတင်းး�မ်းးာ�၊ အတွင်းး�က်းက်း စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သည့ား 
သတင်းး�အဝေကြုံက်ာင်းး� အ�ာမ်းးာ�သညား �ပုးပုလှာ၏ ပု� �ိပုး အမှ်းတးအသာ�ဖြ�စ်းဝေသာဝေကြာက်ာင့်းး 
ထုိူးသုိ့ သတင်းး�မ်းးာ�ဝေ��သာ��မ်းညားဖြ�စ်းဝေကြာက်ာင်းး� သတင်းး� ဝေထူးာက်းမ်းးာ�ကုိ် အလုှပုးစ်ေင်းးေးိ�း 
မှ်းစ်က်ာ အသိဝေပု�ဝေဖြပုာကြာက်ာ�ထူးာ�သညား။ ၎င်းး�တုိ့၏လှးင်းယားသတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ� သညား 
ထုိူးသုိ့သတင်းး�မ်းးာ�ဝေ�သာ�နုိှင်းး��း ၎င်းး�တုိ့ ကုိ်ယားတုိင်းးက်ပုင်းး အ�ညားအေးင်းး� ဖြပုည့ားေဝေအာင်းး 
ကြိုးကိ်�စ်ာ�ကြာက်ဝေကြာက်ာင်းး� �ပုးပုလှာ၏ ေါ�င့်းးသတင်းး�စ်ာ ��ာမ်းးာ�က် ေးး�က်း��ဝေဖြပုာ�ုိသညား။  
“က်ွ�းမ်းတုိ့က် ကုိ်ယ့ားလှးဝေတွကုိ် ပြုပုစု်ပုးိ��ဝေထူးာင်းး�င်းး� ကုိ်ယ့ားကုိ်ယားတုိင်းး�့ ့ အ�ာဂတးကုိ် 
တညားဝေ�ာက်းဝေ�ကြာက်ပုါတယား” ဟုု Ressa ထူးပုးဝေလှာင်းး� အတညားပြုပုသညား။ “က်ွ�းမ်းတုိ့က် 
အသက်း ၂၃ နှှစ်းဝေလှာက်းရိှှိတ့့ င်းယားင်းယားရွွယားရွွယားဝေလှ�ဝေတွကုိ် သတင်းး�ဝေထူးာက်းအဝေ��့့ စ်ပြီးပုး�
အလုှပုးေ�့းပုါတယား။ ဝေက်ာလိှပုးဝေက်းာင်းး�ပြီးပုး�ေါစ် ဒ်ါမှ်းမ်းဟုုတး လုှပုးင်း�း�အဝေတွအ့ကြုံက်�  �ညား��ညား�
ပ့ုရိှှိဝေသ� တ့့သးဝေတွဝေပုါ့” ဟုု သင်းးတ�း�တာေ�းေ� နှှင့်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး� အ�့ွ ့
ဝေေါင်းး�ဝေ�ာင်းး Hofileña က်အမှ်းတးတ�ရိှှိဟု�းနှှင့်းး ဝေဖြပုသညား။ “သးတုိ့က် အ�မ်းး� ပွုင့်းးလှင်းး�
တယား။ သင်းးယား လုိှစိ်တးရိှှိပြီးပုး� အက်းင့်းး�ုိ�ဝေတွမ်းရိှှိဘား �။ သး တုိ့ကုိ်ဝေလ့ှက်းင့်းး ဝေပု��တာလွှယား
တယား။ အေု သး တုိ့အာ�တက်းလှာတယား။ �့�င့်းးလှာတယား။ အ့ဒ်းလုိှသတင်းး�ဝေတွ တင်းးဖြပု�ုိ့ 
အာ�အင်းးရိှှိလှာတယား။”

လူွမုှုမီှုဒီီယ်ာ - RAPPLER ၏ မိှုတ််ဝေဆွို တ်စ်ွာ��စ်ွာလ့ွ ရန်သူ်ူ

�ပုးပုလှာသညား အွ�းလုိှင်းး�ဝေပု်တွင်းး ဝေေ��းထုိူး�နှှက်းေ� �သည့ား ဖြပုစ်းမှ်းတးတစ်းေု ဖြ�စ်းလှာ ေ့့�ာ 
ရုွ� �ေ�း� အဝေရှှိ ့တ� ေါ�မှ်းလုှ� ပြုေ� ဝေ�� အဝေစ်ာင့်းးအဖြပုင်းး အသု� �ပြုပုဝေ�သည့ားဒ်စ်းဂးစ်းတယား ကွ်�းယာက်း
အတွက်း အက်ာအကွ်ယားကုိ် ဝေရှှိ ့တ�း�မှ်း ကြီးက်း�ကြာက်ပုးထူးာ��သညား။ ဒ်စ်းဂးစ်းတယားလုှ� ပြုေ� ဝေ�� 
အကြာက်� ဝေပု�မ်းးာ�က် ေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ�အာ� ဒ်စ်းဂးစ်းတယား ပုစ်စညား�မ်းးာ� နှှင့်းး ၎င်းး�တုိ့နှှင့်းး�က်းစ်ပုး
သု� �စ့ွ်သည့ားပုစ်စညား�မ်းးာ�ကုိ် မ်းညားသုိ့ လုှ� ပြုေ� မု်းရိှှိဝေအာင်းးက်ာကွ်ယား �မ်းညားကုိ် ပုု� မှ်း�း လှမ်းး�ညွှာ�း
ဝေပု�သညား။ �ပုးပုလှာ၏ သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�ကုိ် ၎င်းး�တုိ့၏ သတင်းး��င်းး�ဖြမ်းစ်းမ်းးာ�နှှင့်းး အွ�း
လုိှင်းး�မှ်း�က်းသွယား�ာတွင်းး အနှ�ိာယားက်င်းး���း မ်းညားသုိ့ လုှပုးဝေ�ာင်းး�မ်းညား၊ မ်းညားသည့ား 
Chat app (�က်းသွယားဝေ�� အပုလှးဝေက်�ရှှိင်းး�) ကုိ် အသု� �ပြုပု�မ်းညား၊ ကွ်�းဖြပု�တာအာ� 
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တုိက်းေုိက်းေ� �လှှင်းး မ်းညားသုိ့ရှှိင်းး�လှင်းး�ပုစ်း�မ်းညား စ်သညားတုိ့ကုိ် သိရိှှိဝေအာင်းး ဝေလ့ှက်းင့်းးဝေပု�
ထူးာ�သညား။ “ရုွ� �ေ�း�ကုိ် ကြာက်မ်းး�ပုို�မ်းတက်း ဝေအာင်းး မ်းကြာက်ာေဏ် တ� ဖြမ်းက်းစ်ညား�လှှညား��ုိ့ က်ွ�းမ်း
တုိ့ကုိ်ဝေဖြပုာထူးာ�တယား။ ထိူးရှှိလွှယား တ့့စ်က်ာ�ဝေတွက်ွ�းမ်းတုိ့မ်းဝေဖြပုာဘား �။ ဒ်းမှ်းာ အဝေသတပုး
�င်းးထူးာ�တ့့ ပုစ်စညား�မ်းးိ��လှညား� မ်းရိှှိဘား �” ဟုု Gloria က်ဖြ�ည့ားစွ်က်းဝေဖြပုာသညား။ ေ�းထူးမ်းး�
အာ�လုှ� �သညား အလှးင်းးအဖြမ်း�း ပြု�တးသိမ်းး�၍�ဝေသာ လှက်းပုးဝေတာ့မ်းးာ�ကုိ်သာ ယားဝေ�ာင်းး
အသု� �ပြုပုကြာက်သညား။

“ ကာစွာာ�တ််ပ်ရိတ််သူတ််ကုိာ ပုိ်မုိှုန်ာ�လွည််းသူဝေဘာာဝေပ်ါက်ာနုိှင်း�ုိ်� 

စီွာ�ပွ်ာ�ဝေရ� ဝေမှုာ်ဒီယ််ဝေတွ်ကုိာ ပံု်မှှုန်ဝ်ေ�ပ်ာင်း်�လ့ွဝေပ်�ရမှုယ်် …

�ပုးပုလှာ၏ တညားဝေထူးာင်းးသးမ်းးာ�နှှင့်းး သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�သညား ၂၀၁၆ ေုနှှစ်း၊ 
ဝေအာက်းတုိဘာာလှက် အပုိုင်းး�သု� �ပုိုင်းး�ပုါ သတင်းး�တ့ွမ်းးာ� ဝေ��သာ�တင်းးဖြပုမု်း အပြီးပုး� ဝေ�ာက်းတွင်းး
 “မ်းးိ��ေးစ်း ဝေေ��းထုိူး�နှှက်းမု်း” ဟုု လှးသိမ်းးာ�လှာသည့ား အ�့ွ၏့ အွ�းလုိှင်းး� အမု်း�း�စ်က်ာ�မ်းက်း
ဝေ�့ေးးမ်းးာ� ဝေပု�ပုို့ ဖြေင်းး�ေ� �သည့ား ပုစ်းမှ်းတးဖြ�စ်းလှာသညား။ ယာင်းး�အ�့ွ ့ သညား အစုိ်��၏ 
တ�ာ�ေင်းးလုှပုးင်း�း�ဝေ�ာင်းးရွွက်းပုု� မ်းးာ�နှှင့်းး မ်းကုိ်က်းညားသည့ား မ်းညားသး  ့ ကုိ်မ်း�ုိ အသ� တိတးသွာ�
ဝေအာင်းး ပြုပုလုှပုးနုိှင်းးဝေစ်��း အစုိ်��က်ပု�့ ပုို�ဝေပု�ထူးာ�သည့ား အ�့ွတ့စ်း�့ွဖ့ြ�စ်းသညား။ Ressa တစ်း
ဦး�တညား� အဝေ�နှှင့်းးပုင်းး အေးိ�းတစ်း�ာ�းအတွင်းး� အဓားမ်းမပြုပုက်းင့်းး��းပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းေ� �ဖြေင်းး� 
အပုါအေင်းး လှး ပုု� ပု�း�သဏ္ဍ�းအာ� ဝေလှှာင်းးဝေဖြပုာင်းး ထူးာ�သည့ား အမု်း�း�စ်က်ာ�စ်ာတုိ ၉၀ အထိူး 
ဝေပု�ပုို့ေ� �သညား။ သုိ့ဝေသား �ပုးပုလှာသညား ယာင်းး�ကုိ် ေ� စ်စ်းအဖြ�စ်း ဖြပုင်းး�င်းးထူးာ�ယုာ� မ်းှမ်းက် ထုိူး
ဖြပုဿ�ာကုိ် �င်းး�ုိင်းးသညား။ “က်ွ�းမ်းတုိ့ ဝေလှာက်း အတုိက်းေုိက်းေ� ��င်းး သဝေဘာာဝေပုါက်းလုိှက်း
ဝေတာ့၊ ဒ်းလုိှအဝေဖြေအဝေ�မှ်းာ ဝေ�ထုိူးင်းး�င်းး��့ ့ ဒ်ါကုိ် ဝေလ့ှလှာပြီးပုး� သဝေဘာာဝေပုါက်းလှာတာပ့ု” ဟုု 
Ressa က်ဝေဖြပုာသညား။ သုိဖ့ြ�စ်း�ာ �ပုးပုလှာေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ�စု်စ်ညား�၍ ထုိူးတုိက်းေုိက်းမု်းမ်းးာ� မ်းညား
သည့ားဝေ��ာမှ်း လှာသညား၊ လှး မု်းမ်းးဒ်းယာာသုိ့ မ်းညားသည့ားဝေ��ာမှ်း မ်းညားသုိဖ့ြ��့းဝေေဖြေင်းး�ကုိ် ဝေဖြေ�ာေ�
��း ကုိ်ယားပုိုင်းး ဝေဒ်တာဝေဘ့ာစ်း ကုိ် ဒ်းဇုိာင်းး�ဝေ���့ွကြာက်သညား။ �လှဒ်းအဝေ�ဖြ�င့်းး ဒ်းတာဝေတ� အစုိ်��
သညား �ပုးပုလှာေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ�အပုါအေင်းး ��့းက်းင်းးသးမ်းးာ�အာ� တုိက်းေုိက်း��း လှး မု်းမ်းးဒ်းယာာမှ်း

ဝေေ��းထုိူး�နှှက်းမု်းမ်းးာ� ပြုပုလုှပုးဝေ�ပြီးပုး� ဖြပုညားသးမ်းးာ�အာ�လှညား� အလှာ�တး လုှပုးဝေ�ာင်းး��း 
လုှ� ဝ့ေ�ားဝေပု�မ်းည့ား သးမ်းးာ�အာ� ငှ်းာ��မ်းး�ထူးာ�သညားကုိ် ဝေတွရိှ့ှိ�သညား။

“ဝေ�့စ်းဘွာတးက် [ဝေေ��းထုိူး�နှှက်းသးဝေတွ] တုိက်းေုိက်းတ့့ဝေ��ာ ဖြ�စ်းတယား။” �ပုးပုလှာ၏ 
သတင်းး�မ်းးာ� စ်တင်းး ဖြ��့း ဖြ����ာပုလှက်းဝေ�ာင်းး�ဖြ�စ်းသည့ား �ုိရှှိယားမ်းးဒ်းယာာ ကွ်�း�က်းသညား အွ
�းလုိှင်းး�ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းမု်းမ်းးာ�၏ အဓိားက် အ�င်းး�အဖြမ်းစ်းဖြ�စ်းလှာ ဝေကြာက်ာင်းး� Ressa က်ဝေဖြပုာ 
သညား။ လွှတးလှပုးစွ်ာရုွဖြမ်းင်းးထုူးတးဝေ�ားဝေဖြပုာ�ုိေွင့်းး�ုိင်းး�ာ ကု်လှသမ်းဂု အထူးး �ကုိ်ယားစ်ာ�လှှယား 
David Kaye က် �ပုးပုလှာနှှင့်းး Ressa တုိ့ထုိူး� နှှက်းေ� �ဖြေင်းး�အတွက်း ဝေ�့စ်းဘွာတး
အဝေ�ဖြ�င့်းး အ�ညား�င်းယား တာေ�းယား မု်းရိှှိသင့်းးဝေကြာက်ာင်းး� ဝေဖြပုာသညား။ အဘာယားဝေကြာက်ာင့်းး�ုိဝေသား 
ဝေ�့စ်းဘွာတးသည္ွှ မိ်းမိ်း၏မ်းးေါဒ်ကုိ် ထိူး�း�သိမ်းး� ��းပုးက်းကွ်က်းဖြေင်းး�၊ �ပုးပုလှာ၏ အကြီးကိ်မ်းးကြီးကိ်မ်းး
ဝေတာင်းး��ုိမု်းမ်းးာ�ရိှှိလှင့်းးက်စ်ာ� အဝေက်ာင့်းးတုမ်းးာ�နှှင့်းး အကြာက်မ်းး��က်းမု်းလုှ� ဝ့ေ�ားသည့ား အဝေက်ာ
င့်းးမ်းးာ�ကုိ် အေးိ�းနှှင့်းး တစ်းဝေဖြပု�ညား �ယားရှှိာ�ဝေပု�ေ့့��း ပုးက်းကွ်က်းဖြေင်းး�တုိ့ဝေကြာက်ာင့်းးဖြ�စ်းသညား။ 
ယာင်းး�ကိ်စ်စ အတွက်း Ressa သညား ၂၀၁၆ ေုနှှစ်း၊ ဝေအာက်းတုိဘာာလှ��း�ပုိုင်းး�က်ပုင်းး ဝေ�့စ်း
ဘွာတး နှှင့်းး �က်းသွယားဝေ�ာင်းးရွွက်းေ့့ပြီးပုး�ဖြ�စ်းသညား။ ထုိူးစ်ဉ်းက် ဝေ�့စ်းဘွာတးအသု� �ပြုပုသး  ၃ သ�း�
ဝေက်းားထူး� သုိ့ သတင်းး�မှ်းာ�မ်းးာ�နှှင့်းး အကြာက်မ်းး��က်းမု်းလုှ� ဝ့ေ�ားမု်းမ်းးာ�ကုိ် ဖြ��့းဝေေဝေ�သည့ား ဝေ�့စ်း
ဘွာတးအဝေက်ာင့်းး ၂၆ ေုကုိ် �ပုးပုလှာက် ဝေ�ားထုူးတးထူးာ�ပြီးပုး� ဖြ�စ်းသညား။ “အင်းးတာ�က်း�့ ့ အ�့
ဘွာယားအက်းိ��ဝေတွကုိ် က်ွ�းမ်းတုိ့မ်း�ု� � ရုွ� �ေ့့ပုါဘား �။ ဒ်ါဝေပုမ့့်း အေုေးိ�းမှ်းာ အကြီးက်း�မ်းာ��ု� �
ဖြပုဿ�ာက် ဒ်း�ယားပုယားမှ်းာလုှပုး ကုိ်င်းးဝေ�တ့့သးအမ်းးာ�ကြီးက်း�ရိှှိဝေပုမ့့်း အာ�လုှ� �လုိှက်း�ာ�မ်းည့ား မ်းးမ်း
ရိှှိဘား �။ အင်းးတာ�က်းက် က်မ်းာာကြီးက်း�ကုိ်အဝေဖြေေ�က် ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှလုိှက်းတယား” ဟုု Ressa က်
ဝေဖြပုာသညား။ ပုိုမုိ်းကြီးက်း�မ်းာ�သည့ားပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းမု်းကုိ်ပုင်းး သးမ်းကြုံက်� ဝေတွဝ့ေ��သညား- “က်မ်းာာမှ်းာ ဒ်းမုိ်း
က်ဝေ�စ်းဟုာ �ုိရှှိယားမ်းးဒ်းယာာဝေပု်က် အဝေပုါစ်ာ�အုပုးစု်ဝေတွ�့ ့ ဝေေ��းထုိူး�နှှက်း တုိက်းေုိက်းမု်းကုိ် 
ေ� ဝေ��တယား။ ယာေုအေါ က်ွ�းမ်းတုိ့�့ ့ ဘာေဝေတွအဝေပု် ဩဇာာလှာမ်းး�ဝေ�တ့့ အယားလှဂုိ�းသမ်းး
ကုိ် �ညား�ပုညာာကု်မ်းပဏ်းဝေတွက် ကုိ်င်းးတွယားဝေ� တယား။ အ့ဒ်ါဝေတွကုိ်တညားဝေ�ာက်းသးဝေတွ�့ ့ 
လုိှလုိှလှာ�လှာ� သဝေဘာာတးညားေးက်း�့ ့ အတး အာဏ်ာရှှိင်းး��းတ့့ဝေေါင်းး� ဝေ�ာင်းးဝေတွက် ဒ်ါ
ကုိ် လှက်း�က်းအဖြ�စ်း အသု� �ပြုပု ကြာက်တယား။” သုိ့�ာတွင်းး �ပုးပုလှာသညား �ညား�ပုညာာကုိ်
လှညား�ဝေက်ာင်းး�၊ လှး မု်းကွ်�း�က်း မ်းးာ� ကုိ်လှညား�ဝေက်ာင်းး� ဝေက်းာေုိင်းး�မ်းသွာ�ပုါ - 
��့းက်းင်းးဘာက်းဖြ�စ်းသညား။ “အေု က်ွ�းမ်းတုိ့က် အစုိ်��တစ်း�ပုးကုိ် တုိက်းေုိက်းဝေ�ယုာ� မ်းှ 

 
©

L.
 B

ill
in

g

အထုူးတးဖြပုင်းး��း အပြီးမ်း�အသင့်းး- �ပုးပုလှာသတင်းး�ချိ�း�

15သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�

�ပုးပုလှာ �ိလှစ်းပုိုင်းး



အာရှှိ

မ်းဟုုတးဘား �။ ဒ်းမုိ်းက်ဝေ�စ်းကုိ် ထိူး�း�သိမ်းး�ဝေပု�တ့့ �ညား�လှမ်းး�တစ်း�ပုးအဝေ��့့ �ညား�ပုညာာကုိ် 
အသု� �ပြုပု�ုိ့ ကြိုးကိ်�စ်ာ� ဝေ�တာပုါ။ မ်းသမ်းာလှးဝေတွက် ဒ်ါကုိ်သု� �တတးမ်းယား�ုိ�င်းး က်ွ�းမ်းတုိ့က် ဒ်း
ကွ်�း�က်း ဝေတွကုိ် ဝေက်ာင်းး�တာလုှပုး�ုိ့အင်းးအာ�တစ်း�ပုးအဝေ�နှှင့်းး ဘာာဝေကြာက်ာင့်းး မ်းသု� �တတး �
မှ်းာလှညား�” Ressa က်ဝေမ်း�ေွ�း�ထုူးတးလုိှက်းသညား။

ထုိူးသုိဖ့ြ�င့်းး ၂၀၁၈ ေုနှှစ်း၊ ဧပြီးပုးလှတွင်းး �ပုးပုလှာသညား �ုိရှှိယားမ်းးဒ်းယာာစ်င်းးဖြမ်းင့်းးဝေပု် မှ်း
တုိက်းေုိက်းဝေ�မု်းမ်းးာ�ကုိ် တ�းဖြပု�းတုိက်းေုိက်း��း ကြိုးကိ်�ပုမ်းး�သည့ားအဝေ�နှှင့်းး ဝေ�့စ်းဘွာတး နှှင့်းး 
ပုး �ဝေပုါင်းး�က်ာ ဒ်းတာဝေတ�အာ� ဝေထူးာက်းေ�သးမ်းးာ�၏ကွ်�း�က်းက် ထိူး�း�ေး�ပုးထူးာ� သည့ား အ
ဝေက်ာင့်းးတုမ်းးာ�ကုိ် ဝေ�ားထုူးတးေ့့သညား။ ဝေ�့စ်းဘွာတးဝေပု်မှ်း သတင်းး� မှ်းာ�မ်းးာ� ကုိ်ဖြ��့းဝေေမု်းကုိ် 
ဝေ�ားထုူးတး၊ တာ��း���းအလုိှ့ငှ်းာ ၎င်းး�တုိ့သညား �ိလှစ်းပုိုင်းးလွှတးလှပုး ဝေသာ အက်းိ��အဖြမ်းတးမ်း
ရှှိာသည့ား မ်းးဒ်းယာာအ�့ွအ့စ်ညား� ဖြ�စ်းသည့ား Vera Files နှှင့်းးအတး ဝေ�့စ်းဘွာတးဝေပု်မှ်းသတင်းး� 
အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာမ်းးာ�ကုိ် ဖြပု�းလှညားသု� �သပုးဖြေင်းး�၊ အေးက်း အလှက်းမ်းးာ�ကုိ် စ်စ်းဝေ��ဖြေင်းး�၊ 
တိက်းမု်း အ�င့်းးသတးမှ်းတးဖြေင်းး�တုိ့ကုိ် ဝေ�ာင်းးရွွက်းေ့့ သညား။ “အဝေဖြပုာင်းး�အလ့ှဝေတွ စ်
ဖြ�စ်းလှာပြီးပုးလုိှ့က်ွ�းမ်းထူးင်းးပုါတယား။ အ့ဒ်းဝေ�ွ�ဝေနွှ�မု်း ဝေတွထ့ူးမှ်းာ က်ွ�းမ်းတုိ့လှညား�ပုါဝေ�တယား။ 
က်ွ�းမ်းတုိ့လုှပုးသမ်းှ အေုအဝေ��ပုါလှာပြီးပုး ဖြ�စ်းလုိှ့ စိ်တးလုှပုးရှှိာ�စ်�ာပ့ု။ ဒ်ါက်တက်ယ့ားကုိ် 
အာ�တက်းစ်�ာပုါပ့ု” ဟုု Ressa က် ထုူးတးဝေ�ား ဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။

ဝေပ်ါ�ပ်ါ�သွူက်ာလွက်ာဝေသူာ စီွာ�ပွ်ာ�ဝေရ�ပံု်စံွာတ်စ်ွာရပ််

�ပုးပုလှာလုှပုးင်း�း�ကုိ် အမ်းးာ�စု်ပုိုင်းး�ုိင်းးသးမ်းးာ�မှ်းာ ၎င်းး�၏သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ� ဖြ�စ်းကြာက် 
သညား။ �င်းး�နှှး�ဖြမု်း�ပုးနှှ�သးမ်းးာ�အဝေ�ဖြ�င့်းး အစု်ရှှိယားယာာမ်းးာ�ေယားယား ေွင့်းးရိှှိသညား။ သုိ့�ာတွင်းး 
ကု်မ်းပဏ်းစ်ညား�က်မ်းး�ေးက်းမ်းးာ�အ� လှက်းရိှှိရှှိယားယာာရှှိင်းးမ်းးာ�သညား ထုိူးအစု်ရှှိယားယာာမ်းးာ�ကုိ် 
ဦး�စွ်ာေယားယား ေွင့်းးရိှှိသညား။ “ရှှိယားယာာရှှိင်းးတစ်းဝေယာာက်းက် သး �့့ ့ရှှိယား�ာဝေတွကုိ် ဝေ�ာင်းး��ုိ့ 
�ု� �ဖြ�တးတယား �ုိပုါစုိ်၊့ လှက်းရိှှိရှှိယားယာာရှှိင်းးဝေတွမှ်းာ ဦး��ု� �ဖြင်းင်းး�ပုယားေွင့်းးရိှှိပုါတယား။ အဖြပုင်းး 
လှးတစ်းဝေယာာက်းက် ရှှိယားယာာေယား�ုိ့ စိ်တးေင်းးစ်ာ�တယား�ုိ�င်းး ရှှိယားယာာရှှိင်းးအမ်းးာ�စု်က် 
သဝေဘာာတး ေွင့်းးပြုပု�မ်းယား။ အလှာ�တး ပ့ု သင့်းးရှှိယားယာာ ဝေတွကုိ် အဖြော�သးဝေတွ�့ ့ ေွင့်းးပြုပုေးက်း 
မ်း�ဘ့ာ ဝေ�ာင်းး�ေွင့်းးမ်းရိှှိဘား �” ဟုု Gloria က်ဝေဖြပုာသညား။ �ပုးပုလှာ၏ နှှစ်းရှှိညားေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ� 
သညားလှညား� စ်ဝေတာ့ရှှိယားယာာ ေယားယား ေွင့်းးရိှှိသညား။

မ်းးဒ်းယာာအ�့ွအ့စ်ညား�သညား ဝေကြာက်ားဖြင်းာ၊ ဝေထူးာက်းပု�့ ဝေကြာက်�၊ ဝေဒ်တာမ်းးာ� ပု�့ ပုို�ဝေပု�ဖြေင်းး� နှှင့်းး 
အသင်းး�ေင်းးဖြ�စ်းဖြေင်းး�တုိ့မှ်း ေင်းးဝေငွ်း�ရိှှိမု်းအဝေပု် မှ်းး ေုိ အာ�ထူးာ� ဝေ��သညား။ လွှ�းေ့့ဝေသာနှှစ်း
မ်းးာ�က် �ပုးပုလှာသညား ဝေကြာက်ားဖြင်းာ ေင်းးဝေငွ်းလှမ်းး�ဝေကြာက်ာင်းး�တစ်းေု တညား�အဝေပု်သာ မှ်းး ေုိ
�ပုးတညား�ဖြေင်းး�မ်းဖြ�စ်းဝေစ်��း ၎င်းး�၏စ်း�ပွုာ�ဝေ��ပုု� စ်�  မ်းးိ��စု်� ဝေအာင်းး လုှပုးဝေ�ာင်းးေ့့သညား။ ထုိူး့
အဖြပုင်းး သတင်းး�လုှပုးင်း�း�လှညားပုတးမု်းနှှင့်းး စ်း�ပွုာ�ဝေ�� ေ�းဝေ�ာင်းးမု်း မ်းးာ�အကြာက်ာ�၊ ဉ်ပုမ်းာ 
PR video ကုိ် စ်း�ပွုာ�ဝေ��ဝေ�ာက်းသညားမ်းးာ�ထူး�  ဝေပု�ဖြေင်းး�က့့်သုိ့ဝေသာ မ်းဟုာ တ� တုိင်းး�ကြီးက်း�
ဖြော�ဝေ�သညား။ ၂၀၁၆ ေုနှှစ်းကုိ်ကြာက်ည့ားလှှင်းး ၎င်းး�တုိ့သညား ဝေငွ်းဝေကြာက်�ဖြပုတးလှပုးလုှ�း�ပုါ� ဖြ�စ်းေ့့
သညား။ ထုိူးနှှစ်းတွင်းးပုင်းး ၎င်းး�တုိ့သညား ဒ်းတာဝေတ�အစုိ်��၏ တုိက်းေုိက်းမု်းေ� ေ့့�သညား။ 
Gloria ၏အ�ုိအ� စ်ာ�တး ပု�ိတးသတးမ်းးာ�ကုိ် ပုိုမုိ်း�ာ�လှညား��း စ်း�ပွုာ�ဝေ��ပုု� စ်� ကုိ် ပုု�
မှ်း�းဝေဖြပုာင်းး�လ့ှ လှာေ့့�သညား - “က်ွ�းမ်းတုိ့�းမှ်းာရိှှိတ့့ ဝေဒ်တာအေးက်းအလှက်းဝေတွဝေကြာက်ာင့်းး 
သး တုိ့က် ဒ်း�ုိက်းကုိ် သု� �တာ ပြီးမ့်းဝေ�ကြာက်တယား။ က်ွ�းမ်းတုိ့က် လှးထုူး-ဝေ��ကွ်က်း��းတ့့ 
သတင်းး�အ�့ွ ့ အစ်ညား�တစ်းေု မ်းဟုုတးပုါဘား �။ သး တုိ့က် �ပုးပုလှာ�ုိတ့့အမှ်းတးတ� �ိပုး
ဝေကြာက်ာင့်းးသာ လှာသု� �ကြာက်တာကုိ် က်ွ�းမ်းတုိ့ သိပုါတယား။ ဒ်ါက်လှညား� က်ွ�းမ်းတုိ့လုိှလှာ�တ့့ 
စ်ာ�တးသးပု�ိတးသတးဝေတွပုါပ့ု”

ဆွဲ�း�သစ်းတးထွူးင်းးမု်းနှှင့်းး စု်�စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတး
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“ ကာခံက်ာခ့ံတ့်� နုိှင်းငံ််းဝေရ�အားဝေ�ခံအားဝေန်မှှုာ လုွပ််င်းန််�ကြီးကီာ�ထွုာ�

လွာ�ုိ� တ်စ်ွာ�ခံာ� ဘာာဝေတွ်ထုပ််ပြီးပီ်� လုွပ််ရမှုလ့ွ ဆုိိုပြီးပီ်� ကာွန်မ်ှုတုိ်�

စွာဉ််�စွာာ��ကာည်း�တ််ယ််။ ကာွန်မ်ှုတုိ်�မှှုာ ဝေဒီတ်ာသိူပံံ်ရိှှတ်ယ််၊ အား�့ွ �

သူာ�ဝေတွ်ရိှှတ်ယ််။ အ့ားဒီါဝေတွ်ကာ ကာွန်မ်ှုတုိ်�ဝေရာင်း်�လုိွ�ရတ့်�  အားရာ

ဝေတွ်ပ်ါ။ ဒီါဝေ�ကာာင်း� ် ကာွန်မ်ှုတုိ်�တ်စ်ွာ�ခံာ� ဝေရွွ�ခံ�ယ််စွာရာ န်ည််း�

လွမ်ှု�ဝေတွ် စွာဉ််�စွာာ�ဝေန်ပ်ါတ်ယ််။ … အားသူစ်ွာဆိုန််�ဝေတွ် အားတွ်က်ာ 

ဝေန်ာက်ာထုပ််စိွာတ််လုွပ််ရှှာ��ုိ� လုိွအားပ််တ်ယ််။
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အ�ညားအဝေသွ�ဖြမ်းင့်းးမ်းာ�သည့ား စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�တင်းး�က်းမု်းမ်းးာ�၊ အစုိ်��၏
အာဏ်ာအလ့ွှသု� �စ်ာ�ပြုပုလုှပုးမု်းရိှှိ-မ်းရိှှိ စ်စ်းဝေ��ဖြေင်းး�၊ ကြာက်ာ�ဖြ�တး အဝေ��ကြီးက်း�သတင်းး�တင်းး
�က်းနုိှင်းးဖြေင်းး�တုိ့သညား ၎င်းး�တုိ့ဝေအာင်းးဖြမ်းင်းးမု်း၏ အေးက်းအဖြောဖြ�စ်းဝေကြာက်ာင်းး� Hofileña က်
ဝေဖြပုာပုါသညား။ �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း� တွင်းး ယာေင်းးက် စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�ဝေထူးာက်းအဖြ�စ်း
ဝေ�ာင်းးရွွက်းေ့့ပြီးပုး� ယာေုအေါ ကုိ်လှ�ဘားယာာတက်ကသုိလှးရိှှိ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�
အတတးပုညာာဗီဟုိုဌာာ� ညွှာ�းကြာက်ာ�ဝေ��မ်းး�ဖြ�စ်းသး  Sheila Coronel က် “�ပုးပုလှာ
က်ဝေတာ့ ဝေရွာတွင်းး�ထ့ူးက် စ်ာေါငှ်းက်းက်ဝေလှ�လုိှပ့ု။ �ိလှစ်းပုိုင်းးမှ်းာ သးဟုာ ဒ်စ်းဂးစ်းတယားပုိုင်းး�
�ုိင်းး�ာ စ်စ်းစ်စ်းဝေပုါက်းဝေပုါက်း ရှှိာဝေ�ွအပုုပုးေးတ့့ သတင်းး�ပုညာာ�့ ့ ဝေ�ာက်း�ု� � ဝေေတးမ်းးတ့့သး  
ဖြ�စ်းပုါတယား။” ဖြ�ည့ားစွ်က်းဝေဖြပုာကြာက်ာ�ေ့့သညား။”

ဖြ�စ်းေးင်းးဝေတာ့ ဒ်းတာဝေတ�၏တုိက်းေုိက်းမု်းက် �ပုးပုလှာ၏ ပုု� �ိပုးကုိ် က်မ်း ာာဝေက်းား ဖြ�စ်းဝေစ်ေ့့
သညား။ အ�့ွအ့စ်ညား�ကုိ်တညားဝေထူးာင်းးသးမ်းးာ�က် မိ်းမိ်းတုိ့�ရိှှိတ့့ �ိအာ�ဝေတွကုိ် အေွင့်းးအလှ�း�
သစ်းမ်းးာ�အဖြ�စ်း ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှေ့့ ကြာက်တယား။ “ေက်းေ့တ့့နုိှင်းးင်း� ဝေ��အဝေဖြေအဝေ�မှ်းာ လုှပုးင်း�း�ကြီးက်း� 
ထွူးာ�လှာ�ုိ့ တစ်းဖြော�ဘာာဝေတွ ထူးပုးပြီးပုး� လုှပုး�မ်းလ့ှက်ွ�းမ်းတုိ့ စ်ဉ်း�စ်ာ�ကြာက်ည့ားတယား။ က်ွ�းမ်းတုိ့
�းမှ်းာ ဝေဒ်တာသိပုပ� ရိှှိတယား၊ အသင်းး�ေင်းးဝေတွရိှှိတယား။ အ့ဒ်ါဝေတွက် က်ွ�းမ်းတုိ့ဝေ�ာင်းး� နုိှင်းးတ့့
အ�ာ ဝေတွဖြ�စ်းတယား။ ဒ်ါဝေကြာက်ာင့်းး က်ွ�းမ်းတုိ့တစ်းဖြော�ဝေရွွ�ေးယားစ်�ာ �ညား�လှမ်းး�ဝေတွစ်ဉ်း�စ်ာ�
ဝေ�ပုါတယား။ … အသစ်း��း�ဝေတွအတွက်း ဝေ�ာက်းထူးပုး စိ်တးလုှပုးရှှိာ��ုိ့ လုိှအပုးတယား။” ဟုု 
Gloria က်ဝေဖြပုာသညား။ အစုိ်��က် �ပုးပုလှာ ၏လုိှင်းးစ်င်းးကုိ် ရုွပုးသိမ်းး�သည့ားအေါ ��းပုု� ဝေငွ်း
မ်းးာ� စု်ပုု� �ရိှှိလှာေ့့သညား။ ၂၀၁၉ ေုနှှစ်း��း� ပုိုင်းး�က် ၎င်းး�သညား RapplerPlus အစ်းအစ်ဉ်း
ကုိ် မိ်းတး�က်းေ့့သညား။ ၎င်းး�သညား သတင်းး� ေယားယား�တးရုွသးမ်းးာ�သညား အသင်းး�ေင်းးထူးာ�
ဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး Ressa၊ က်ွမ်းး�က်းင်းးသးမ်းးာ�၏ �ုိ�မ်းးမ်းးာ�၊ အလုှပုးရုွ�  ဝေ�ွ�ဝေနွှ�ပ့ွုမ်းးာ�နှှင့်းး စု်� စ်မ်းး� 
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�တင်းး�က်းမု်းမ်းးာ�မှ်း အဝေသ�စိ်တးဝေလ့ှလှာ သု� �သက်းေးက်း နှှင့်းး 
တုိက်းရုိွက်းအစ်း�င်းးေ� ေးက်းမ်းးာ�ကုိ် �ရိှှိနုိှင်းးသည့ား စ်�စ်းဖြ�စ်းသညား။

ဝေရှှ �ခံရီ�လွမ်ှု�

�ပုးပုလှာအဝေ�ဖြ�င့်းး �ိလှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း� တွင်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး� အတတးပုညာာ ကြီးက်း�
ထွူးာ�တုိ�တက်းလှာဝေစ်��းအတွက်း ကြိုးကိ်�စ်ာ� ဝေ�ာင်းးရွွက်း ဝေ�စ်ဉ်း၊ ယှာဉ်းဖြိုးပိုင်းးမု်းမ်းးာ�ကုိ်လှညား� 
ကြိုးကိ်�ုိသညား။ “ဒ်းဝေ�ေ� ဝေဖြမ်းေ� ၊ ဒ်းအစုိ်���့့�ုိ ဖြိုးပိုင်းးဘာက်းဝေတွကြီးက်း�ထွူးာ�လှာ�ုိ့ အေက်းပ့ု” ဟုု 
Gloria က်ေ�းေ� ေ့့သညား။ “ယှာဉ်းဖြိုးပိုင်းးတာက် ဝေက်ာင်းး�ပုါတယား။ ဒ်းမှ်းာက် ဝေတားတ့့သးဝေတွ
အမ်းးာ�ကြီးက်း�ပ့ု။ အာရှှိတုိက်းမှ်းာ �င်းး�နှှး�ဖြမု်း�ပုးနှှ� မု်းဝေတွ အမ်းးာ�ကြီးက်း�ရိှှိပုါတယား။” �ပုးပုလှာသညား 
အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း� ၊ ဂးက်ာတာ ဖြိုးမိ်း ့တွင်းးလှညား� ဗီး�ရုိွတစ်းေု�ွင့်းးလှှစ်းထူးာ�ပြီးပုး� ၎င်းး�၏ ေက်း�ုိက်း
တွင်းး ယာင်းး�အတွက်းက်ဏ္ဍတစ်းေုပုါရိှှိ သညား။ “အဝေရှှိ ့ဝေတာင်းး အာရှှိမှ်းာ က်ွ�းမ်းတုိ့ရိှှိတယား�ုိ
တာ သိရိှှိေ� စ်ာ�ဝေစ်ေးင်းးလုိှ အ့့ဒ်းတုိင်းးင်း� ဝေတွထိူး လှက်းလှှမ်းး�မ်းးသွာ�ေးင်းးတယား။” ဟုု သးမ်းက် 
ဖြ�ည့ားစွ်က်းဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။

“ ဆုိိုရှှယ််မီှုဒီီယ်ာကွာန်ယ််က်ာမှု�ာ�နှှင်း� ် သူတ်င်း်�မှှုာ�မှု�ာ�ကုိာ ��န်�်

ဝေေဝေန်သူည်း� ် အားဝေကာာင်း�တု််မှု�ာ�အား�ကာာ� ခံ�ိတ််ဆိုက်ာမုှုမှု�ာ�ကုိာ 

စံုွာစွာမ်ှု�ဝေထုာက်ာလှွမ်ှု�မုှုမှု�ာ�သူည််း အားာဏာာအားလ့ွွသံုူ�စွာာ�မုှု၏ 

သူက်ာဝေသူ��စ်ွာဝေ�ကာာင်း်� ရပ််ပ်လွာသူတ်င်း်�ဝေထုာက်ာမှု�ာ�ကာ သိူ

န်ာ�လွည််းထုာ�သူည််း။

ေက်းေ့သည့ားအဝေဖြေအဝေ�မ်းးိ��၌ပုင်းး - သုိ့မ်းဟုုတး ၎င်းး�တုိ့အာ� �ပုးပုလှာ၏ တု�့း ဖြပု�း ပုု�
ဝေကြာက်ာင့်းးလှညား� ဖြ�စ်းနုိှင်းးသညား - အ�ာဂတးသညား စိ်�းဝေေ်မု်းမ်းးာ�ရိှှိသလုိှ အလှာ� အလှာ 
ဝေက်ာင်းး�ဝေ�သညား။ “အဝေမွ်း�က်းေ�ထူးာ� တ့့မ်းးဒ်းယာာလုှပုးင်း�း�ကုိ်ပုိုင်းး�ုိင်းး လှညားပုတးဝေ�တ့့ 
စ်း�ပွုာ�ဝေ��လုှပုးင်း�း� ကြီးက်း� ဝေတွ�့့အ�က်းအစ်ပုးမ်းရိှှိလုိှ့ �ပုးပုလှာက် ထူးး �ဖြော�ပုါတယား။ ဒ်ါ
ဝေကြာက်ာင့်းး လှညား�သးက် ပုိုလွှတးလှပုးပြီးပုး� ပုိုယုာ� ကြာက်ညားစိ်တးေး �ပုါတယား” ဟုု Coronel က် 
ယုာ� ကြာက်ညားသညား။ “ဒ်ါဝေကြာက်ာင့်းး ဒ်းတာဝေတ�ကုိ် ယှာဉ်းပြီးပုး� �ပုးတညားနုိှင်းးတယား” အထူးး �သဖြ�င့်းး �ိ
လှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း� မ်းးိ��၌ အ�ညားအဝေသွ�ဖြမ်းင့်းးမ်းးဒ်းယာာ သညား အဝေ��ကြီးက်း�ဝေသာ အေ�း�က်ဏ္ဍတွင်းး ရိှှိ
သညား ဟုု Gloria က်ဖြ�ည့ားစွ်က်း ဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။ “နုိှင်းးင်း� ဝေ��အ�့ွအ့စ်ညား�ဝေတွ�့့ တ�ာ�စ်း�င်းး

ဝေ��တုိ့မှ်းာ အာ��ညား�တ့့ နုိှင်းးင်း�တစ်းနုိှင်းးင်း� မှ်းာ အမှ်း�းတ�ာ�ကုိ် ဝေဖြပုာဖြပုဝေပု�တ့့ အိမ်းးဝေစ်ာင့်းးဝေေွ�ရိှှိ�ုိ့
လုိှတယား။ ကုိ်လုိှ�းလှက်းဝေအာက်းေ� နှှစ်းမ်းးာ�က်တညား�က် �ိလှစ်းပုိုင်းး မ်းးဒ်းယာာသညား အာဏ်ာရှှိင်းး 
အစုိ်��ကုိ် ပြု�တးေးက်ာ အစုိ်��အဝေဖြပုာင်းး�အလ့ှ ဖြ�စ်းဝေစ်တ့့ အဝေ��ကြီးက်း�တ့့အေ�း� က်ဏ္ဍမှ်းာ 
ပုါေင်းးတယား” သမုိ်းင်းး�အစ်ဉ်း အ�က်း တက်းကြွက်လုှပုးရှှိာ�သည့ား �ိလှစ်းပုိုင်းး မ်းးဒ်းယာာ၏ 
သဝေဘာာသဘာာေကုိ် ဒ်းတာဝေတ�က် ဝေလှှာ့တွက်းထူးာ�သညား၏ဟုု သးမ်းက် အေုိင်းးအမ်းာ
ဝေဖြပုာ�ုိသညား။ “�ပုးပုလှာ ကုိ် ဝေတားလှှ�းဝေ��ထွူးက်းကု်�းဖြ�စ်းတ့့ အမ်းးိ��သမ်းး�ဝေတွ ဦး�ဝေ�ာင်းး
ဝေ�တာပုါ။ (�ာဒ်း��း) မ်းာ�ကုိ့်စ်း ပြုပုတးဝေတာ့ က်ွ�းမ်းတုိ့ ဝေက်ာလိှပုးက်ထွူးက်းေ့့တယား။ ဒ်ါ
ဝေကြာက်ာင့်းး အာဏ်ာရှှိင်းးအစုိ်�� အ�ု� �သတး သွာ�ေးိ�းမှ်းာ နုိှင်းးင်း� ဝေ��လွှတးလှပုးေွင့်းး 
အက်းိ��ဝေက်း�ဇား �ဝေတွ ေ� စ်ာ��တယား။ ဘာယားလုိှလုှပုး�င်းး က်ွ�းမ်းတုိဖ့ြပု�း�ု� � ရုွ� ��မှ်းာကုိ် သိတယား။
- ဒ်ါဝေကြာက်ာင့်းးက်ွ�းမ်းတုိ့ အ့လုိှအဖြ�စ်းမ်းေ�ဘား �” Gloria က်ဝေဖြပုာသညား။

လှက်းရိှှိဖြပုဿ�ာမ်းးာ�အာ� �ညား�ပုညာာအက်းအညား၊ နုိှင်းးင်း�တက်ာအသုိင်းး� အေုိင်းး�၏ ပု�့ ပုို�မု်းနှှင့်းး 
အထူးး �သဖြ�င့်းး ၎င်းး�တုိ့ကုိ်ယားပုိုင်းးသနိိှဌာာ�းေးမှ်းတးဖြေင်းး�အာ�ဖြ�င့်းး ဝေဖြ�ရှှိင်းး� နုိှင်းးမ်းညားဟုုလှညား� 
Ressa က်ဝေသေးာစွ်ာ ယုာ� ကြာက်ညားသညား။ “ဝေဒ်တာအေးက်းအလှက်း က်မ်းာာမှ်းာ က်ွ�းမ်းတုိ့
လုှပုးဝေ�ာင်းးပုု� �ညား�လှမ်းး�နှှင့်းး သင်းးရှှိင်းးသ�းလှာ�င်းးဝေတာ့ က်မ်းာာကြီးက်း�မှ်းာ ဘာယားလုိှလုှ� �ေဖြော��ာ�
တ့့ �ညား�လှမ်းး��့ ့ လုှပုးကုိ်င်းးဝေ�တယား�ုိတာ သင်းးတုိ့�ာ�လှညားမှ်းာပုါ။ ဒ်ါဝေတွ ဝေဖြပုလှညားသွာ�
မ်းယားလုိှ့ က်ွ�းမ်းသိတယား။ ဒ်ါဝေကြာက်ာင့်းး ဒ်ါကုိ် က်ွ�းမ်းတုိ့ ဝေထူးာက်းေ�တယား” ဟုု သးမ်းက်
ဝေဖြပုာသညား။ ကုိ်ယားဝေ��ကုိ်ယားတာ အ�င့်းး အဝေ�နှှင့်းးသးမ်းက်ထူးပုးဝေဖြပုာသညားမှ်းာ -“က်ွ�းမ်း�့ ့
အလုှပုးအကုိ်င်းး�့ ့ အ�ု� �သတး�ာ�ဝေ�ာက်းမှ်း ဝေေါင်းး�ဝေရှှိာင်းးဝေ�မ်းယား�ုိ�င်းး က်ွ�းမ်းလုှပုးေ့့တာ
ဝေတွ အာ�လုှ� �က် အဓိားပုပါယားမ့့်း ဝေ�မ်းယား။ ဒ်ါဝေကြာက်ာင့်းး အေု မ်းတးမ်းတး�ပုးတညား�ုိ့လုိှပြီးပုး။ က်ွ�းမ်း
တုိ့က် �ပုးပုလှာ ပုါ။ ဒ်ါက် က်ွ�းမ်းတုိ့�့ ့လုှပုး�မ်းည့ားအ�ာပုါ။”

 

စ်ာဝေ��သး 
Lynzy Billing သညား ပြီးဗိီတိ�း နုိှင်းးင်း�
ဝေ�ာင်းး�ပုါ�နှှင့်းး စု်�စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� 
သတင်းး�စ်ာ��ာတစ်းဦး� ဖြ�စ်းပြီးပုး� �ိ
လှစ်းပုိုင်းးနုိှင်းးင်း� ၊ မ်း�းလှာ ဖြိုးမိ်း ့တွင်းး အဝေဖြေ 
စုိ်က်းက်ာလှးမု်းယာဉ်းဝေက်း�မု်း စိ်�ပွုာ�ဝေ��
နှှင့်းး နုိှင်းးင်း�ဝေ��ကိ်စ်စမ်းးာ�ကုိ် 
အထူးး �သဖြ�င့်းး အမ်းးိ��သမ်းး�မ်းးာ�၏ 
အေွင့်းးအဝေ��ကုိ် အဝေလှ�ထူးာ�က်ာ 
ဓားာတးပုု� ရုိွက်းဖြေင်းး�၊ သတင်းး�တင်းး�က်း
ဖြေင်းး�တုိ့ ပြုပုလုှပုးလှှက်းရိှှိသညား။

17သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�

�ပုးပုလှာ �ိလှစ်းပုိုင်းး



အာရှှိ

Tempo ရုုံး� �ဖြပုင်းးပု

တာ့မ််ပိ်� ၊ အင်ဒိ်ီ� နီိ�ရှား� ့�
ကာာကွာယ််ထုိုက်ာသူည်း� ် ဂုုဏာအ်ားင်းလ်ွကာခဏာာ

နှှစ်းဝေပုါင်းး� ၄၈ နှှစ်းကြာက်ာ အဓွား�့း ရှှိညားတညားတ�့ ေ့့သည့ား အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ� နုိှင်းးင်း�၏ တမ်းးပုို အပုတးစ်ဉ်း
မ်းဂုဇာင်းး�သညား ယာေုထူးက်းတုိင်းး ရှှိင်းးသ�း�ပုးတညားဝေ�နုိှင်းးသည့ား မ်းးဒ်းယာာ အဖြ�စ်း သက်းဝေသထူးး
လှးက်း ရိှှိသညား။ ၎င်းး�သညား �ိင်းးင်း� ဝေ���ိနိှှပုးမု်းမ်းးာ�နှှင့်းး ကုိ်ယားက်းိ�� စ်း�ပွုာ�အတွက်း�ပုးတညား
သည့ား အင်းးအာ�ကြီးက်း�ကု်မ်းပဏ်း မ်းးာ�၏ ဝေ�ရှှိညား တုိက်းေုိက်းမု်း မ်းးာ�အကြာက်ာ�မှ်း စု်� စ်မ်းး�
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ဝေ��သာ�မု်းဝေတွကုိ် �က်းလှက်းလှက်းကုိ်င်းး ဝေ�သညား။ လှးိ� ့ေှက်းေးက်းက်ာ� - 
ေုိင်းးမ်းာသည့ား လွှတးလှပုးစွ်ာဝေ��သာ�ဝေ�ားဖြပုလုိှဝေသာ စိ်တးဓားာတး၊ လှးင်းယားသတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�
အာ� ဝေသေးာစွ်ာ ဝေလ့ှက်းင့်းးသင်းးကြာက်ာ�ဝေပု�မု်း နှှင့်းး ယာဝေ�့ဝေေတး သတင်းး�အေးက်းအလှက်း စ်း�
�င်းး�မု်းဝေတွအကြာက်ာ� ရှှိင်းး�လှင်းး�စွ်ာ လုှပုးဝေ�ာင်းးနုိှင်းးဖြေင်းး�ဝေကြာက်ာင့်းးဖြ�စ်းပုါ သညား။

အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း� ရိှှိ အဖြော�ဝေသာမ်းးဒ်းယာာမ်းးာ� ၏ သတင်းး�အစ်းအစ်ဉ်းမ်းးာ�ကုိ် �ပုးတညား 
ရှှိင်းးသ�းဝေ�� ဝေေါင်းး�စ်ဉ်းဝေအာက်း၌ ဝေကြာက်ားဖြင်းာက် �တ့့၀င်းးဝေငွ်းဖြ�င့်းး ပုိုမုိ်း�ပုးတညား လှာကြာက်ေးိ�း
တွင်းး တမ်းးပုိုသညား ကု်မ်းပဏ်းအတွင်းး� သတင်းး�ေ�း�နှှင့်းး စ်း�ပွုာ�ဝေ��ဌာာ� ေ့ွမ်းးာ� အကြာက်ာ� စ်ညား�
ဖြော�ထူးာ�သည့ား “မ်းး�တ� တုိင်းး�” ဝေပု်တွင်းး ကြာက်�့ ကြာက်�့ ေ� �ပုးတညား ဝေ�သညား ။ ဤ�့�င့်းးမု်းသညား 
တမ်းးပုို၏ အစိ်တးအပုိုင်းး� တစ်း�ပုးဖြ�စ်းပြီးပုး� ဂုဏ်းယားစ်�ာ အ�င်းး�အဖြမ်းစ်းတစ်းေုဖြ�စ်းသညား။ ယာင်းး�
ကုိ် တမ်းးပုိုသတင်းး�ေ�း�မှ်း တစ်းဦး�တစ်းဝေယာာက်း စ်းတုိင်းး�က် ၎င်းး�တုိ့၏အပုတးစ်ဉ်း မ်းဂုဇာင်းး� ၊ 
ဝေ�့စ်ဉ်းသတင်းး�စ်ာနှှင့်းး အွ�းလုိှင်းး�သတင်းး� မ်းးာ�တွင်းး ဝေေမ်းှထူးာ�သညား။ “အ့ဒ်းလုိှ စ်း�ပွုာ�တွက်း 
တွက်းတတးတ့့သးဝေတွကုိ် သတင်းး�ေ�း�ထ့ူးမှ်းာ ေင်းးပုါလုိှ့မ်း�ဝေအာင်းး ပိုတးပုင်းးထူးာ��ုိ့ က်ွ�းမ်းတုိ့ 
အပြီးမ့်းကြိုးကိ်�စ်ာ� ပုါတယား” ဟုု နုိှင်းးင်း�တက်ာသတင်းး�အစ်းအစ်ဉ်းမှ်း အယားဒ်းတာဖြ�စ်းသး  Abdul 
Manan က်ဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။ “ဒ်းလုိှ ေုိင်းးမ်းာတ့့ စ်ာ�ိတိကုိ် တမ်းးပုို�့ ့ သတင်းး�ေ�း�ထ့ူးမှ်းာ၊ 
ဝေ�့စ်ဉ်းလုှပုးင်း�း�လှညားပုတးဝေ�ာင်းးရွွက်းဝေ� ေးိ�းမှ်းာ၊ အစ်ညား�အဝေေ�ဝေတွမှ်းာ၊ စ်က်ာ�ဝေတွဝေဖြပုာ
ကြာက်တ့့အေါမှ်းာ ဒ်းတ�း�ုိ�ကုိ် တစ်းဦး�ကုိ်တစ်းဦး�ဝေပု��င်းး��့ ့ �ွ� ဖ့ြိုး�ိ�ဝေစ်ေ့့ပုါတယား။ (သတင်းး�ေ�း�) 
လွှတးလှပုးေွင့်းးအယားအ�ကုိ် ဒ်း�ညား��့ ့ အဝေမွ်း�က်းေ� ေ့့ပုါတယား။”

Manan အပြီးမ့်းအမှ်းတး�သည့ား အဖြ�စ်းအပုးက်းတစ်းေုရိှှိသညား။ ၂၀၀၆ ေုနှှစ်း၊ ဧပြီးပုးလှက် အင်းး
ဒုိ်�း�ရှှိာ�အစုိ်��နှှင့်းး The Hok Bing ဟုုအမ်းညား�သည့ား ပုုဂုလိှက် ကု်မ်းပဏ်းတစ်းေု တုိ့
အကြာက်ာ� အစုိ်��ပုိုင်းးပုစ်စညား� အငှ်းာ�စ်ာေး�ပုး�့ ့ ပုတးသက်းတ့့ဝေက်းားမ်းဝေက်ာင်းး� ကြာက်ာ�မ်းဝေက်ာင်းး� 
အဖြ�စ်းအပုးက်း တစ်းေုအဝေကြာက်ာင်းး� ဝေ�ားထုူးတးဝေ��သာ�ထူးာ�တ့့ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�
ကုိ် အေ�း��က်း ဝေ��သာ�ထုူးတးဝေေေ့့သညား။ တု�့း ဖြပု�းသည့ားအဝေ�နှှင့်းး The Hok Bing 
သညား တမ်းးပုို၏သတင်းး�ကုိ် ဖြင်းင်းး��ုိသည့ား ၈ မ်းးက်းနှှာစ်ာ ဝေကြာက်ားဖြင်းာဝေ�ာင်းး�ပုါ� တစ်းပုုဒ်းကုိ်
ဝေ��သာ�၍ တမ်းးပုိုတွင်းးထူးည့ား သွင်းး�ဝေပု���း ဝေကြာက်ားဖြင်းာ ဝေအဂးင်းးစ်း တစ်းေုအာ� ငှ်းာ��မ်းး�ေ့့
သညား။ ဝေကြာက်ားဖြင်းာေ အဝေ�နှှင်းး့  ရွး ပုး� သ�း� ၅၀၀ ( ၃၁,၂၅၀ ယား ရုိွေ�့း) ဖြ�စ်းသညား။ 
ဝေကြာက်ားဖြင်းာဝေ�ာင်းး�ပုါ� မ်းးာ�သညား တမ်းးပုိုအတွက်း အစိ်မ်းး� သက်းသက်းဝေတာ့ မ်းဟုုတး။ 
သုိ့ဝေသား ဤတစ်းကြီးကိ်မ်းး၌ တမ်းးပုို၏သတင်းး�ေ�း�ထ့ူးမှ်း ေ�းထူးမ်းး� အာ�လုှ� �လုိှလုိှဝေဒ်ါသထွူးက်းကြာက် 
သညား။ ၎င်းး�တုိ့ကု်မ်းပဏ်းသညား မိ်းမိ်းသတင်းး�စ်ာ��ာက် စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ထူးာ�သး  တစ်းဦး�
တစ်းဝေယာာက်းထူး� မှ်း ဝေငွ်းယား��း ကြိုးကိ်�ပုမ်းး�သညားဟုု ယုာ� ကြာက်ညားကြာက်ဝေသာဝေကြာက်ာင့်းး ဖြ�စ်းပုါသညား။ 
တမ်းးပုိုသညား မိ်းမိ်း၏ဂုဏ်းသိက်ခာနှှင့်းး သတင်းး�လွှတးလှပုးေွင့်းးကုိ် အက်းိ��အဖြမ်းတးအတွက်း 
ဝေ�ာင်းး�စ်ာ�သညားစွ်ပုးစ့ွ်က်ာ ေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ�က် ပွုင့်းးပွုင့်းး လှင်းး�လှင်းး� �နှဒဖြပု ကြာက်သညား။

ဌာာ�တွင်းး�စု်� စ်မ်းး�စ်စ်းဝေ��မု်းမ်းးာ�အပြီးပုး�တွင်းး ကွ်�းပုး�တာေးိ� ယွ့ာင်းး�မု်းဝေကြာက်ာင့်းး အယားဒ်းတာေး�ပုးသညား
 ထုိူးဝေကြာက်ားဖြင်းာဝေ�ာင်းး�ပုါ�စ်ာမ်းးအာ� ထုူးတးဝေေဖြေင်းး� မ်းပြုပုမ်းး�တးေွင့်းးမ်း�လုိှက်းဝေကြာက်ာင်းး� ရှှိင်းး�လှင်းး�
စွ်ာသိေ့့ ကြာက်သညား။ သုိ့�ာတွင်းး သတင်းး�ေ�း�နှှင့်းး အဝေ�ာင်းး�ဖြမု်းင့်းးတင်းးဝေ��ဌာာ�တုိ့မှ်း တာေ�းက်း
ေ�းထူးမ်းး� မ်းးာ�အာ� “�ဝေမ်းား�မ့့်းနုိှင်းးမု်းဝေကြာက်ာင့်းး” စ်းမ်း� အုပုးေး�ပုးဝေ��အ�့ွက့် အဝေ��ယား ေ့့�သညား။ 
ေ�းထူးမ်းး�အေးိ�  ့ လှစ်ာဖြ�တးေ� �သညား။ တစ်းပုတးအကြာက်ာ၌ အယားဒ်းတာေး�ပုးက် ၎င်းး�၏အယားဒ်း
တာ့အာဝေဘာားတွင်းး ထုိူးဝေကြာက်ားဖြင်းာအာ� သတိမ်းပြုပုမိ်းဘ့ာ ထူးည့ားသွင်းး�ေ့့မိ်းဝေကြာက်ာင်းး� စ်ာ�တးသးမ်းးာ�
အာ� ဝေတာင်းး�ပု�းက်ာ ထုိူးဝေကြာက်ားဖြင်းာ ဝေ�ာင်းး�ပုါ�အတွက်း ဝေကြာက်ားဖြင်းာထူးည့ားသွင်းး�ေကုိ် တမ်းးပုို က်
 လှက်းမ်းေ� ေ့့ဝေကြာက်ာင်းး� အတညားပြုပုဝေပု�ေ့့သညား။

ဤဇာာတးလှမ်းး�အ�ု� �သတးကုိ် တမ်းးပုို၏မ်းးိ���က်းသစ်းမ်းးာ�ထူး�  လှက်း�င့်းး က်မ်းး�ဝေဖြပုာကြာက်ာ�ေ့့
ကြာက်ပြီးပုး� တမ်းးပုို၏တ�း�ုိ�ကုိ် မ်းညားသည့ားအေါမ်းှ အဝေပု�အယားလုှပုး၍မ်း�ဝေကြာက်ာင်းး� သတင်းး�ေ�း�
ေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ�အတွက်း ေုိင်းးမ်းာသည့ား �မ်းး �ာတစ်း�ပုးအဖြ�စ်း ဖြပုသေ့့သညား။
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အားစွာကာပ်င်း် စိွာတ််နှှလံုွ�ခုိံင်းမ်ှုာ�ကာသူူမှု�ာ�

ဤလွှတးလှပုးစွ်ာဝေ��သာ�ဝေ�ားထုူးတးဝေ��စိ်တးဓားာတးသညား ဤမ်းးဒ်းယာာ ဌာာ� စ်တင်းး 
တညားဝေထူးာင်းးစ်ဉ်းက်ပုင်းး အစ်ပြုပုေ့့သညား။ တမ်းးပုိုကုိ် ၁၉၇၁ ေုနှှစ်းတွင်းး စ်ာဝေ����ာ၊ 
အနုှပုညာာရှှိင်းးနှှင့်းး သတင်းး�စ်ာ��ာအေးိ� ့တုိ့က် ဂးက်ာတာ ဖြိုးမိ်း ့တွင်းး တညားဝေထူးာင်းး ေ့့ ကြာက်
သညား။ ယာင်းး�မ်းတုိင်းးမ်းးတစ်းနှှစ်းက် ပုး �တ့ွတညားဝေထူးာင်းးေ့့သး  Goenawan Mohamad နှှင့်းး 
Fikry Jufri တုိ့ဦး�ဝေ�ာင်းးပြီးပုး� Ekspres မ်းဂုဇာင်းး�ကုိ် ထူးးဝေထူးာင်းးေ့့ပြီးပုး� ဖြ�စ်းသညား။ ၆ လှအ
ကြာက်ာတွင်းး ၎င်းး�တုိ့အာ� Ekspres ၏ရှှိယားယာာေင်းးအမ်းးာ�စု်တုိ့က် အလုှပုးပြု�တးလုိှက်း သညား။ 
Mohamad က်အဖြော�မ်းးဒ်းယာာတစ်းေုတွင်းး ရှှိယားယာာရှှိင်းး တစ်းဦး�ပုါေင်းးသည့ား နုိှင်းးင်း� ဝေ�� 
လုှပုးရှှိာ�မု်းတစ်း�ပုးအာ� ဝေေ��းသည့ားသဝေဘာာထူးာ� ဝေ�ာင်းး�ပုါ�တစ်းပုုဒ်းကုိ် ဝေ��သာ�ေ့့
ဝေသာဝေကြာက်ာင့်းးဖြ�စ်းသညား။ တမ်းးပုို အပုတးစ်ဉ်းမ်းဂုဇာင်းး�၌ �င်းး�နှှး�ဖြမု်း�ပုးနှှ�ထူးာ�သးမ်းးာ�အာ� 
Mohamad နှှင့်းး Jufriတုိ့က် ဝေတာင်းး��ုိသည့ား အာမ်းေ� ေးက်းမ်းးာ�အ�က်းတစ်းေုမှ်းာ သတင်းး�
ေ�း�သညား မ်းည့ားသည့ားစ်း�ပွုာ�ဝေ�� လုှပုးင်း�း�၊ နုိှင်းးင်း� ဝေ��အက်းိ�� စ်း�ပွုာ�တစ်း�ပုး�ပုး၏ 
ဝေလှာင်းး��ိပုးဝေအာက်းတွင်းး မ်းရိှှိဘ့ာ လွှတးလှပုးမု်း ရိှှိဝေစ်ဝေ�� ဖြ�စ်းသညား။ အကြီးကိ်မ်းးကြီးကိ်မ်းးဝေ�ွ�ဝေနွှ�မု်း
မ်းးာ�အပြီးပုး�တွင်းး တမ်းးပုိုအာ� တညားဝေထူးာင်းးသးအာ�လုှ� �တုိ့သညား အယားဒ်းတာမ်းးေါဒ်အာ� ကု်မ်းပဏ်း
က် ေင်းးဝေ�ာက်း စွ်က်း�က်းေွင့်းးမ်းရိှှိ ဟုု သဝေဘာာတးညားေ့့ ကြာက်သညား။

“ တ်မ်ှုပုိ် အားပ်တ််စွာဉ််မှုဂုဂဇင်း်�၌ ရင်း်�နီှှ��မှှု�ပ််နံှှထုာ�သူူမှု�ာ�အားာ� 

Mohamad နှှင်း� ် Jufriတုိ်�ကာ ဝေတ်ာင်း်�ဆုိိုသူည်း� ် အားာမှုခံံခံ�က်ာ 

မှု�ာ�အားန်က်ာတ်စ်ွာခုံမှှုာ သူတ်င်း်�ခံန််�သူည််း မှုည်း�သ်ူည်း�စီ်ွာ�ပွ်ာ�ဝေရ� 

လုွပ််င်းန််�၊ နုိှင်းငံ််းဝေရ� အားကာ�ိ��စီွာ�ပွ်ာ�တ်စ်ွာရပ််ရပ််၏ ဝေလွာင်း်�ရိပ််

တွ်င်းမ်ှု်မှုရိှှဘ့ာ လွွတ််လွပ််မုှုရိှှ ဝေစွာဝေရ���စ်ွာပ်ါသူည််း။
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သုိ့�ာတွင်းး ၎င်းး�တုိ့သညား အာဏ်ာရှှိင်းးအစုိ်��နှှင့်းး ရုွ�း�က်�းဝေ���့ ဖြ�စ်းပုါသညား။ ၁၉၈၂ ေုနှှစ်း
တွင်းး အစုိ်��သညား ၎င်းး�တုိ့အာ�ဝေေ��းသညားဟုု စွ်ပုးစ့ွ်က်ာ တမ်းးပုိုအာ� ထုူးတးဝေ၀ေွင့်းး 
မ်းကြာက်ာေဏ် ပိုတးေ့့သညား။ ဝေေ��းမု်း �ပုးတ�့ ပုါမ်းညား ဟုု ေ�းေ�က်တိပြုပုပြီးပုး� မှ်းသာ ၎င်းး�တုိ့၏
ထုူးတးဝေေေွင့်းးပုါမ်းစ်း ဖြပု�းလှညား�ရိှှိဝေလ့ှရိှှိသညား။ သုိ့�ာတွင်းး တမ်းးပုိုအဝေ�နှှင်းး့  စု်� စ်မ်းး�
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သည့ား �ညား�လှမ်းး�ကုိ် အသု� �ပြုပုက်ာ အတွင်းး�က်းက်း နိုှက်းေွတးဝေ��သာ�သည့ား 
သတင်းး�အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာမ်းးာ� ထုူးတးဝေေဝေ��့ ဖြ�စ်းသညား။ ၁၉၉၄ ေုနှှစ်း၊ ဇွာ�းလှတွင်းး တမ်းး
ပုိုသညား အစုိ်��က် အဝေရှှိ ့ဂးာမ်း�း (ယာေင်းး ဂးာမ်း�း ဒ်းမုိ်းက်�က်းတစ်းသမ်းမတနုိှင်းးင်း�  GDR) မှ်း 
တစ်းပုတး�စ်း စ်စ်းဝေသဘာါ ာ ၃၉ စ်င်းး�ေယားယား ေ့့သည့ား သတင်းး�အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာ တစ်းပုုဒ်းကုိ် 
ထုူးတးဝေေေ့့သညား။ ဒ်းသတင်းး�ဝေကြာက်ာင့်းး သမ်းမတ �းဟုာတုိသညား တမ်းးပုိုအာ� ဝေဒ်ါသထွူးက်းပြီးပုး� 
တမ်းးပုိုအာ� အပြီးပုး�တုိင်းးပိုတးသင့်းးသညားဟုု �ု� �ဖြ�တးေ့့သညား။ တမ်းးပုိုသညား ထုိူးအမု်းကုိ် ဂးက်ာ
တာေရုိွင်းးတ�ာ�ရုွ� �၌ �င်းး�ုိင်းးေ့့�ပြီးပုး� အ�ု� �မှ်းာ အဖြပုစ်းမ်းရိှှိဝေကြာက်ာင်းး� �ု� �ဖြ�တး ေ့့ဝေသားလှညား� 
အစုိ်��က် တ�ာ�လှာတးဝေတား၌ အယားေ� ေင်းးေ့့�ာ �ု� �ဖြ�တးေးက်းဝေဖြပုာင်းး�လ့ှသွာ�သညား။ တမ်းးပုို 
ေ�းထူးမ်းး�အာ�လုှ� � အလုှပုးပြုပုတး သွာ�သညား။ အေးိ� ့က် အဖြော�မ်းးဒ်းယာာကု်မ်းပဏ်းမ်းးာ�တွင်းး ေင်းး
ဝေ�ာက်း လုှပုးကုိ်င်းးကြာက်သညား။ အေးိ� ့က် တ�ာ�မ်း၀င်းး ဝေ��သာ�ထုူးတးဝေ၀ဖြေင်းး�ဝေတွ ပြုပုဝေ�တ့့ 
မ်းဂုဇာင်းး�တစ်းေုတွင်းး ေင်းးဝေ�ာက်းလုှပုးကုိ်င်းးကြာက်သညား။ ဒ်းမ်းဂုဇာင်းး�ဟုာ ၁၉၉၅ ေုနှှစ်းတွင်းး 
တညားဝေထူးာင်းးေ့့ သည့ား Tempointeraktif.com ဟုုဝေေ်သည့ား တ�ာ�ေင်းးတစ်းပုိုင်းး� အွ�း
လုိှင်းး�မ်းးဒ်းယာာေ့ွ တစ်းေုအဖြ�စ်း�့ ့လှညား� သတင်းး�ဝေတွ ဝေ��သာ�ဝေ�သည့ား လုှပုးင်း�း�လှညား� ပုါ၀င်းး
သညား။ ၁၉၉၈ ေုနှှစ်း၊ ဝေမ်းလှ �းဟုာတုိ အာဏ်ာက် �င်းး�ဝေပု��ပြီးပုး� ဝေဖြောက်းလှအကြာက်ာတွင်းး 
တမ်းးပုို အပုတးစ်ဉ်းမ်းဂုဇာင်းး� ဖြပု�းလှညား ဝေမွ်း��ွာ�လှာပြီးပုး� သစ်စာရိှှိသည့ားစ်ာ�တး ပု�ိတးသတးမ်းးာ�
က် ဖြပု�းလှညား ကြိုးကိ်�ုိေ့့ ကြာက်သညား။

စံုွာစွာမ်ှု�ဝေထုာက်ာလှွမ်ှု�သူတ်င်း်�မှု�ာ�၏ ဝေအားာင်း်�မှုင်းမု်ှု

တမ်းးပုိုအာ� တညားဝေထူးာင်းးသးမ်းးာ�သညား သတင်းး�အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာမ်းးာ� ကုိ် တင်းးဖြပု�ာ၌ 
ဖြ�စ်းစ်ဉ်းသာမ်းက် ဝေ�ာက်းေ�သမုိ်းင်းး�နှှင့်းး အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာပုါ ဝေ��သာ�တင်းးဖြပုနုိှင်းး��း �ညားရွွယား
သညား။ ၎င်းး�တုိ့က် ဒ်ါကုိ် သတင်းး�ဝေ�ာက်းကွ်ယားမှ်း စ်တုိ�းဟုု အမ်းညား ဝေပု�ထူးာ�သညား။ ဤ
�ိယာာမ်းကုိ် အဝေဖြေေ�၍ တမ်းးပုိုတွင်းးဝေ�ားဖြပုသည့ား သတင်းး� အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာမ်းးာ�သညား 
တစ်းဖြ�ညား�ဖြ�ညား�နှှင့်းးပုို၍ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မု်း ပုု� စ်� မ်းးိ�� ��းလှာသညား။ တမ်းးပုိုကု်မ်းပဏ်း၏ 
ညွှာ�းကြာက်ာ�ဝေ��မ်းး�နှှင့်းး အယားဒ်းတာေး�ပုး ဖြ�စ်းသး  Wahyu Dhyatmika, a.k.a Komang 
၏ အဝေဖြပုာအ� ဤစိ်တးဓားာတးသဝေဘာာထူးာ� မ်းးာ�ဖြ�င့်းး တမ်းးပုို၏သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�သညား 
အစုိ်��နှှင့်းး စ်စ်းတပုးမှ်း အ�င့်းးဖြမ်းင့်းး အ�ာရိှှိကြီးက်း�မ်းးာ�၊ စ်း�ပွုာ�ဝေ��လုှပုးင်း�း�ရှှိင်းးမ်းးာ�၊ တက်းကြွက်
လုှပုးရှှိာ�သးမ်းးာ�၊ သတင်းး�ဝေပု�မ်းးာ�၊ အနုှပုညာာရှှိင်းးမ်းးာ�၊ �င်းး�ဖြမ်းစ်းအာ�လုှ� �မှ်း ပုုဂို�လှးမ်းးာ�နှှင့်းး 
ေုိင်းးမ်းာ ရှှိညားကြာက်ာသည့ား အ�က်းအသွယားမ်းးာ� တညားဝေ�ာက်းထူးာ�သညား။

ဤအေးက်းသညားလှညား� မ်းးဒ်းယာာဝေက်ားပုိုဝေ��ရှှိင်းး� တစ်းေုဖြ�စ်းသည့ား တမ်းးပုို ၏ အက်းိ��စ်း�ပွုာ�နှှင့်းး 
ကုိ်က်းညားမု်းရိှှိပုါသညား။ သုိ့�ာတွင်းး အမှ်း�းအက်ယား၌ ထုိူးအ�ာမ်းးာ�သညား မ်းတး က့ွ်ဖြပုာ�သည့ား 
အက်းိ��ဝေက်း�ဇား � ၂ �ပုး �ရိှှိဝေစ်ပုါသညား။ သတင်းး�ေ�း�က် လှှိ� ေှ့က်း အ�င်းး�အဖြမ်းစ်းမ်းးာ�ကုိ် 
လုိှအပုးဝေ�ေးိ�းတွင်းး တမ်းးပုို ၏ ပုိုင်းးရှှိင်းးမ်းးာ�က် တမ်းးပုိုအာ� မ်းးဒ်းယာာအ�့ွအ့စ်ညား� တစ်းေုအဖြ�စ်း 
�ပုးတညားနုိှင်းးဝေ��အတွက်း အ�က်းအသွယားဝေက်ာင်းး�မ်းးာ� ရိှှိထူးာ���း လုိှလှာ�ဝေ�ဖြေင်းး� 
ဖြ�စ်းသညား။ “၁၉၉၈ ေုနှှစ်းက်စ်ပြီးပုး� စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာဝေတွ ထုူးတး
ဝေေ�ုိ့ ဂရုွတစ်းစုိ်က်း အဝေလှ�ထူးာ�ဝေ�ာင်းးရွွက်းေ့့တယား။ အ�င်းးက်ဝေတာ့ က်ွ�းဝေတားတုိ့ 
�� ��း�� ေါပ့ု ဝေ��သာ�ဝေ�ားဖြပုဝေပုမ့့်း က်ွ�းဝေတားတုိ့မှ်းာ စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�တင်းး�က်း
မု်းအတွက်း အထူးး �က်ဏ္ဍ�ွင့်းးထူးာ�တာ မ်းရိှှိပုါဘား �” ဟုု ၎င်းး�က် ဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။ စု်� စ်မ်းး�
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ပြီးပုး� အတွင်းး�က်းသည့ား သတင်းး�မ်းးာ�ကုိ် အဝေလှ�ထူးာ�ဝေ��သာ���း �ု� �ဖြ�တး
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19သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�

တမ်းးပုို၊ အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�



အာရှှိ

ဖြေင်းး�သညား သမ်းမတဝေဟုာင်းး� �းဟုာတုိ အာဏ်ာက်ဝေ� �င်းး�ပြီးပုး�ဝေ�ာက်း သတင်းး�စ်း��င်းး�
မု်းသညား သိသိသာသာ လွှတးလှပုးလှာက်ာ အစုိ်��သညား မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�အဝေပု် တင်းး�ကြာက်ပုးမု်းမ်းရိှှိ
ဝေတာ့သည့ားဝေ�ာက်းပုိုင်းး� အဝေဖြေအဝေ�ဝေပု် အဝေဖြေေ� ဝေကြာက်ာင်းး� Komang က် ထူးပုးဝေလှာင်းး� 
ဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။ သုိ့ဝေသား လွှတးလွှတးလှပုးလှပုး သတင်းး�စ်း��င်းး�မု်းဝေတွဝေကြာက်ာင်းး့  သတင်းး�မှ်း�း
�့ ့ လုှပုးကြာက်�သတင်းး�ဝေတွ ဝေ�ာဝေနှှာပုး� ့နှှ� လ့ှာပြီးပုး� ကုိ် လှးဝေတွက် အ့့ဒ်း သတင်းး� ၂ မ်းးိ��လုှ� �ကုိ် 
အာ�တက်းသဝေ�ာ ဖြ��့း ဖြ���ကြာက်သလုိှ ဖြ�စ်းလှာပြီးပုး� “သတင်းး�အေးက်းအလှက်း အဓိားက်ရုွဏ်း�” 
ဟုု အမ်းညားတပုး�သည့ားအဝေဖြေအဝေ�သုိ့ �ုိက်းဝေ�ာက်း လှာေ့့သညား။

ဤေရုွ�း�သု�း�က်ာ�နုိှင်းးဝေသာ အဝေဖြေအဝေ�၌ တမ်းးပုို သညား ၎င်းး�၏ အစ်ဉ်းအလှာ 
လှမ်းး�ဝေကြာက်ာင်းး�အတုိင်းး� အတွင်းး�က်းက်း သတင်းး�အတတးပုညာာကုိ် အဝေလှ� ထူးာ� လုိှက်း�ာ��း 
�ု� �ဖြ�တးေ့့သညား။ “ဒ်းလှမ်းး�ဝေကြာက်ာင်းး�ကုိ် က်ွ�းဝေတားတုိ့ ဘာာလုိှ့ဝေရွွ�ေးယား ေ့့တာလ့ှ�ုိတ့့ 
အဝေကြာက်ာင်းး��င်းး�က် က်ွ�းဝေတားတုိ့အဝေ��့့ သတင်းး�ဝေ�ာက်းကွ်ယားက် အမှ်း�းတ�ာ�ကုိ် ဝေ�ားဖြပု
ဝေပု�နုိှင်းးတ့့ က်ွမ်းး�က်းင်းးလိှမ်းမာမု်း လုှပုး�ညားကုိ်င်းး�ညား ရိှှိတယား �ုိတ့့ ယုာ� ကြာက်ညားေးက်း�့ ့ သတင်းး�
လွှတးလှပုးေွင့်းးဝေကြာက်ာင့်းး ဒ်ါကုိ် ပုိုမုိ်းလုှပုးေွင့်းး�ေ့့တာပုါ” ဟုု Komang က်ဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။ 
ဤ�ု� �ဖြ�တးေးက်းသညား တမ်းးပုို အဝေ�နှှင့်းး အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း�၏�့ ့ ထိူးပုးတ�း� မ်းဂုဇာင်းး�တစ်း
အုပုး ဖြ�စ်း�သည့ား အဓိားက် အဝေကြာက်ာင်းး��င်းး� ဖြ�စ်းသညားဟုု သးက် ယုာ� ကြာက်ညားသညား။

သုိ့ဝေသား ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းမု်းမ်းးာ�က် ရိှှိဝေ��့ ဖြ�စ်းသညား။ ယာေင်းးက် ဤသုိ့ ကြီးက်း�မ်းာ�ဝေသာ ကိ်စ်စ�ပုး
မ်းးာ�သညား အစုိ်��ထူး� မှ်းသာ လှာပြီးပုး� �းဟုာတုိ အစုိ်�� က်း�ု� �ေးိ�းက်စ်၍ တမ်းးပုို အာ� �ိအာ�
ဝေပု�သးမ်းးာ�မှ်းာ စ်း�ပွုာ�ဝေ��လုှပုးင်း�း�ရှှိင်းးမ်းးာ�နှှင့်းး နုိှင်းးင်း� ဝေ��သမ်းာ� မ်းးာ� ဖြ�စ်းလှာကြာက်သညား။ အ�ုိ�
ေါ��ု� �ဖြ�စ်းစ်ဉ်းမှ်းာ ဂးက်ာတာဖြိုးမိ်း ့ရိှှိ အကြီးက်း��ု� � အထူးညားအလိှပုးဝေ��တစ်းေုဖြ�စ်းသည့ား Tanah 
Abang ဝေစ်း�ကြီးက်း�တွင်းး စ်း�ပွုာ�ဝေ�� လုှပုးင်း�း�ရှှိင်းး Tomy Winata ၏ ပုါေင်းးပုတး သက်းမု်း
ကုိ် အသာ�ဝေပု�ထူးာ�သည့ား စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�ကုိ် ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း ထုိူးလုှပုးင်း�း�
ရှှိင်းးက် တမ်းးပုို အာ�တ�ာ�စ့ွ်�ုိေ့့ဖြေင်းး� ဖြ�စ်းသညား။ ထုိူးစွ်ပုးစ့ွ်ေးက်း အာ�လုှ� �ကုိ် Winata က် 
ဖြင်းင်းး��ုိ ေ့့ပြီးပုး� တမ်းးပုိုအာ� အသဝေ��းက်းမု်းနှှင့်းး ဖြပု�းလှညားတ�ာ�စ့ွ်ေ့့က်ာ �စ်း�ာဝေကြာက်� ရွး ပုး� 
၄၀၀ ဘားလှးယာ�  ( ယာ ဝေ�့ဝေေတးယား ရုိွ ၂၅ သ�း�နှှင့်းး ညားမ်းှသညား) ကုိ် ဝေတာင်းး��ုိေ့့သညား။ ထုိူး
အမု်းသညား ရှှိညားလှးာ�သည့ား တ�ာ�ရုွ� �ကြာက်ာ��ာမု်းမ်းးာ�၊ �ိအာ�ဝေပု�ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းမု်း မ်းးာ�အပုါ
အ၀င်းး - Winata ၏ လှးမ်းးာ�က် တမ်းးပုို ေ�းထူးမ်းး�အာ� ကုိ်ယားထိူး လှက်းဝေ�ာက်း တုိက်းေုိက်းမု်း
မ်းးာ� ကြုံက်� ေ့့�သညား။ Winata ၏ တ�ာ�စ့ွ်�ုိမု်းသညား တမ်းးပုို အာ�ဝေဒ်ေါလှးေ� �မ်းည့ားအထိူး 
�ိအာ�ဝေပု�မ်းည့ားပုု� �သဖြ�င့်းး ထုိူးအမု်းကုိ် ဝေအာက်းလှာတးဝေတား၌ပုင်းး ဝေ�ွ�ဝေနွှ�ေ့့�သညား။ 
ဝေ�ာက်း�ု� �တွင်းး တမ်းးပုိုသညား ထုိူးအမု်းကုိ် တ�ာ�ရုွ� �ေး�ပုး၌ ၂၀၀၆ ေုနှှစ်းက် အနုိှင်းး�ရိှှိေ့့သညား။

“ ကာွန်ဝ်ေတ်ာ်တုိ်�အားဝေန်န့် � သူတ်င်း်�ဝေန်ာက်ာကွာယ််ကာ အားမှှုန််

တ်ရာ�ကုိာ ဝေ�ာ်�ပ်ဝေပ်�နုိှင်းတ့််�  ကာွမ်ှု�ကာ�င်းလိ်ွမှုာာမုှု 

လုွပ််ရည််းကုိာင်းရ်ည််း ရိှှတ်ယ််ဆုိိုတ့်�  ယံု်�ကာည််းခံ�က်ာန့် � သူတ်င်း်�

လွွတ််လွပ််ခွံင်း�ဝ်ေ�ကာာင်း� ် ဒီါကုိာ ပုိ်မုိှုလုွပ််ခွံင်း�ရ်ခ့ံ�တ်ာပ်ါ

ထုိူးအေးိ�းမှ်းစ်၍ တမ်းးပုို သညား ၎င်းး�၏ အတွင်းး�က်းက်း၊ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး� မ်းးာ�
ဝေကြာက်ာင့်းး တ�ာ�စ့ွ်�ုိမု်းနှှင်းး့  အ�ညား��ု� � ဝေဖြောက်းကြီးကိ်မ်းး �င်းး�ုိင်းးေ့့ �သညား။ “က်ွ�းဝေတားတုိ့ 
တ�ာ�ရုွ� �မှ်းာ တစ်းေါမှ်း မ်းရုွ� �ေ့့ဘား � ( က်ွ�းဝေတားတုိ့ �့ ့စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး��့ ့ 
ပုတးသက်းလုိှ့ ) ဒ်ါဝေပုမ့့်း ၎င်းး�တုိ့�့ ့ တ�ာ� �င်းး�ုိင်းး�ုိ့ အေးိ�းဝေတွ၊ အာ�အင်းးဝေတွ အမ်းးာ�ကြီးက်း�
သု� �လုိှက်း�တယား” ဟုု Komang က်ဝေဖြပုာသညား။ တမ်းးပုို၏ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�
မ်းးာ�ဝေကြာက်ာင်းး့  တ�ာ�စ့ွ် ေ� �နုိှင်းးဝေဖြေ ရိှှိ-မ်းရိှှိကုိ် ၎င်းး�တုိ့၏ဝေရှှိ ့ဝေ�မ်းးာ�က် စ်စ်းဝေ��ဝေပု�သညားဟုု 
သးက် ရှှိင်းး�ဖြပုသညား။ သတင်းး�၌ အာ��ညား�ေးက်းမ်းးာ� ပုါေင်းးပုါက် စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�
အ�့ွက့် ဖြပု�းလှညား ဖြပုင်းး�င်းးဝေပု��ပုါသညား။ ယာေင်းးစု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�အစ်းအစ်ဉ်း 
အ�့ွေ့င်းး၊ ယာေု National Section အစ်းအစ်ဉ်း၏ အယားဒ်းတာဖြ�စ်းသး  Anton Seption 
က် တမ်းးပုိုမှ်း သတင်းး�အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာအာ�လုှ� � သညား အေးက်းအလှက်းမ်းးာ� စ်စ်းဝေ��ပြီးပုး� 
ဖြ�စ်းသညားဟုု �ုိသညား။ ဤစ်� ေးိ�းစ်�ညွှာ�း� အသ� သွင်းး�ထူးာ�ဝေသာ ဝေတွ�ု့� ဝေမ်း�ဖြမ်း�း�ေ�း�မ်းးာ�နှှင့်းး 
သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�ထူး� မှ်း စ်ာရွွက်းစ်ာတမ်းး� အဝေထူးာက်း အထူးာ�မ်းးာ�၊ ဉ်ပုဝေဒ်ဝေ���ာ 
အေးက်းအလှက်းမ်းးာ�ကုိ် အယားဒ်းတာမ်းးာ�၊ အယားဒ်းတာေး�ပုးနှှင့်းး ဝေရှှိ ့ဝေ�မ်းးာ�က် ဝေစ့်ဝေစ့်စ်ပုးစ်ပုး 
စ်စ်းဝေ��ဖြေင်းး� တုိ့ပုါေင်းးပုါသညား။ တမ်းးပုိုသညား လုိှအပုးပုါက် တ�ာ�ရုွ� �တွင်းး ဝေဖြေပု��း အ�င်းး

အသင့်းး ဖြပုင်းးထူးာ�သညား။ ထုိူးကု်မ်းပဏ်း ဝေရှှိ ့ဝေ�မ်းးာ�အာ� အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း�၏ Press Legal 
Aid Foundation က် အဝေထူးာက်းအပု�့ ဝေပု�သညား။ “က်ွ�းဝေတားတုိ့ကုိ် တ�ာ�ရုွ� �မှ်းာ အေမ့့်း
အက်းိ��ဝေ�ာင်းးဝေပု�မ့့်း ဝေရှှိ ့ဝေ�ဝေတွရိှှိတယား” ဟုု Komang က်ဝေဖြပုာသညား။

သူတ်င်း်�မှှုာ အားတိ်မ်ှု�အားဝေစွာာင်း်���စ်ွာလွ်င်း် အားနှ တရာယ််ဝေပ််လွာဝေစွာနုိှင်းသ်ူည််း

တ�ာ�စ့ွ်�ုိမု်းမ်းးာ�အဖြပုင်းး တမ်းးပုိုေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ�သညား မ်းးက်းနှှာစိ်မ်းး�မ်းးာ�၏ စိ်တးပုိုင်းး� �ုိင်းး�ာ၊ 
ေနှာာပုိုင်းး��ုိင်းး�ာ ထိူးပုါ�ဝေနှှာင့်းးယှာက်းမု်းကုိ် တစ်းေါတစ်း��  ကြုံက်� ဝေတွ�့သညား။ ၂၀၁၀ ေုနှှစ်းက် ၎
င်းး�၏ေ�းထူးမ်းး�တစ်းဦး�သညား ဝေတာေုတး ဓားာ�နှှင့်းး အေုတးေ� ေ့့�သညား။ တစ်းေါက် တမ်းးပုိုရုွ� �
သညား ဓားာတး�းပုုလှင်းး�ဗုီ� � ဖြ�င့်းး ပုစ်းသွင်းး�ဖြေင်းး�ေ� �သညား။ ဝေစ်ားက်ာ� ဝေနှှာင့်းးယှာက်းသည့ား စ်ာတုိ
ဝေပု�ပုိုဖ့ြေင်းး�ကြုံက်� �သညား။ ထုိူးသုိ့ဝေသာ ကိ်စ်စ�ပုးမ်းးာ�သညား အ�င့်းးဖြမ်းင့်းး�့အ�ာရိှှိတစ်းေးိ� ့၏ 
ဘာဏ်းဝေငွ်းစ်ာ�င်းး�မ်းးာ�၌ အတုိင်းး�မ်းသိ မ်းးာ�ဖြပုာ�သည့ား ဝေငွ်းပုမ်းာဏ် စု်ဝေ�ာင်းး� ထူးာ�သညားကုိ် 
ဝေ�ားထုူးတးဖြေင်းး�၊ သမ်းမတနှှင့်းး �င်းး�နှှး�သည့ား ထိူးပုးတ�း� နုိှင်းးင်း� ဝေ��သမ်းာ�မ်းးာ�၊ အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း�
 ဝေဘာာလုှ� �ဝေက်ားမ်းတး၏ အဂတိ လုိှက်းစ်ာ�မု်းမ်းးာ� စ်သည့ား သတင်းး�မ်းးာ�အပုါအေင်းး ထိူးလွှယား
ရှှိလွှယားဝေသာ အဝေကြာက်ာင်းး� အ�ာမ်းးာ�ကုိ် မ်းဂုဇာင်းး�တွင်းး ဝေ��သာ�ဝေ�ားဖြပုပြီးပုး�သည့ား အေးိ�းတွင်းး 
ဖြ�စ်းသညား။ စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး��သည့ား အလုှပုးသညား အနှ�ိာယားကြီးက်း�မ်းာ�သညားကုိ် အာ�လုှ� �
သိရိှှိကြာက် ဝေသားလှညား� အကြီးက်း�တ�း�သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�၏ အဝေတွအ့ကြုံက်� ဝေပု် အဝေဖြေေ�၍ 
သတင်းး�ဝေထူးာက်းအသစ်းမ်းးာ� တက်းဝေ�ာက်း�သည့ား တမ်းးပုို၏ သတင်းး�အတတးပုညာာ 
သင်းးတ�း�တွင်းး ဝေဘာ�အနှ�ိာယားက်င်းး�ရှှိင်းး�ဝေသာ သတင်းး�တင်းး�က်းမု်း�ုိင်းး�ာ ဗီဟုုသုတ ကုိ် 
မ်းကြာက်ာမ်းးက်မှ်း ထူးည့ားသွင်းး� သင်းးကြာက်ာ�ဝေပု�ေ့့သညား။ ယာေုအေးိ�းထိူး မ်းညားသုိ့ရှှိင်းးသ�း ဝေအာင်းး 
ဝေ�ထုိူးင်းး�မ်းညား၊ မ်းညားသုိ့ ဝေဘာ�က်င်းး�ဝေအာင်းးဝေ�ထုိူးင်းး�မ်းညား �ုိသည့ား အကြာက်� ပြုပုေးက်းမ်းးာ�ကုိ် 
အနှ�ိာယားရိှှိဝေသာ �ယားဝေဖြမ်းမ်းးာ�သုိ့ ဝေစ်လှာတးသတင်းး��ယားသးမ်းးာ� ကုိ် မှ်းာကြာက်ာ�သညား။  
“က်ွ�းဝေတားမှ်းတးမိ်းသဝေလှာက်း က်ွ�းဝေတားတုိ့အတွက်း ထူးး �ထူးး � ဝေထွူးဝေထွူး လုှ� ပြုေ� ဝေ��သင်းးတ�း�
မ်းရိှှိေ့့ဘား �။ ဒ်ါဝေပုမ့့်း က်ွ�းဝေတားတုိ့ သတင်းး�စ်ာ��ာ တစ်းဝေယာာက်းဝေယာာက်း အဖြပုင်းး�အထူး�း 
ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းေ� ��င်းးဝေတာ့ တမ်းးပုို က် လုှ� ပြုေ� တ့့ အိမ်းးမှ်းာ ထူးာ�ဝေပု�ပုါတယား” ဟုု Septian 
က်ဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။
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သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�သညား ကုိ်ယ့ား�ညား�ကုိ်ယ့ားဟု�းနှှင့်းး ဝေဘာ�က်င်းး� စွ်ာဝေ�ထုိူးင်းး ကြာက်�သညား။ တမ်းး
ပုို ဝေ�့စ်ဉ်းသတင်းး�စ်ာ အယားဒ်းတာ ဖြ�စ်းသး Agung Sedayu က် ၎င်းး�သညား စု်� စ်မ်းး� 
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�တစ်းပုုဒ်းကုိ် �ယားစ်ဉ်းက် ၎င်းး�မ်းညားသးမ်းညားေါ �ုိသညားကုိ် �ု� �ကွ်ယားထူးာ�
��းအတွက်း စ်စ်းအဝေဖြေစုိ်က်းစ်ေ�း�က့့်သုိ့ဝေသာ အထူးး�သဖြ�င့်းး လုှ� ပြုေ�သည့ား�ယားဝေဖြမ်းမ်းးာ�သုိ့ 
ဝေရွာ ့ဝေဖြပုာင်းး�၊ ငှ်းာ��မ်းး� ဝေ�ထုိူးင်းး�ဝေလ့ှရိှှိဝေကြာက်ာင်းး� ရှှိင်းး�ဖြပုေ့့ သညား။ တယားလှး�ု�း� ကြာက်ာ�ဖြ�တး
�ာ�ဝေထူးာင်းးဖြေင်းး�၊ �ု�း���ပုါတးကုိ် ဝေဖြေ�ာေ� ဖြေင်းး�တုိ့မှ်း က်ာကွ်ယား��းအတွက်း �ု�း��ပုါတးမ်းးာ�ကုိ် 
တေးိ�းလုှ� �ဝေဖြပုာင်းး�ဝေ��သညား။ စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�ဝေ�ားဖြပုပြီးပုး�သည့ားအေးိ�း�ုိလှှင်းး 
��ပုင်းးပုု� စ်�  ဝေဖြပုာင်းး�ဖြေင်းး�၊ မု်းတး�ိတးဝေမ်းာ�၊ ပုါ�သုိင်းး�ဝေမ်းာ�မ်းးာ�ထူးာ�ဖြေင်းး� စ်သညား့ �ညား�လှမ်းး�တုိဖ့ြ�င့်းး 
ရုွပုး�းက်း�သညား။ လှး မု်းမ်းးဒ်းယာာဝေပု်မှ်း လုှပုးရှှိာ�မု်းမ်းးာ�ကုိ်လှညား� က်�့းသတး�သညား။ “မိ်းသာ�စု်
ဝေတွ ဝေဘာ�က်င်းး��ုိ့အတွက်း က်ွ�းဝေတားဒ်းလုိှဝေတာ့ လုှပုးဝေ��မှ်းာပ့ု။ ဒ်ါဝေပုမ့့်း ေုေးိ�းထိူးဝေတာ့ 
က်ွ�းဝေတား�့ ့ က်ွ�းဝေတာ့းမိ်းသာ�စု်ဝေတွ က်ွ�းဝေတာ့း�့ ့ သတင်းး�ဝေထူးာက်းအလုှပုး ဝေကြာက်ာင့်းး စိ်တး
ထိူးေုိက်း ေ� စ်ာ��တာမ်းးိ�� မ်းရိှှိဝေသ�ပုါဘား �” ဟုု Sedayu က်ဝေဖြပုာကြာက်ာ� သညား။ စိ်တးဒ်ဏ်း�ာ ကု်
သဝေပု���း အတွက်း စိ်တးပုညာာရှှိင်းး တစ်း�ဦး�အာ� လှး စွ့်မ်းး�အာ�အ�င်းး�အဖြမ်းစ်းဌာာ�တွင်းး ေ�့းထူးာ�
ဝေပု��သညား။ သးမ်း၏တာေ�းမှ်းာ အေးင်းး�ေးင်းး�ဝေပု�သည့ား သတင်းး�ဝေပု် အဝေဖြေေ�၍ စိ်တးအထူးး �
ကု်��ာေ�း၏ အက်းအညားကုိ်ယား��း လုိှအပုးမု်းရိှှိ-မ်းရိှှိ စ်စ်းဝေ�� ဝေပု���း ဖြ�စ်းသညား။

“ ကာွန်ဝ်ေတ်ာ်တုိ်�ရ့ � အားက့ာခံတ််မုှု ရလွဒီဝ်ေတွ်ထ့ုကာ တ်စ်ွာခုံ

အားဝေန်န့် � သူတ်င်း်�ခံန််�ေန်ထ်ုမ်ှု�ဝေတွ်ကုိာ ပြီးပီ်�ဆံုို��ခံင်း်�မှုရိှှတ့်�  စွွာမ်ှု�

ရည််း�မှှုင်း�သ်ူင်းတ််န််�ဝေတွ် စီွာစွာဉ််ဝေပ်��ခံင်း်� ��စ်ွာပ်ါတ်ယ််

အယားဒ်းတာေး�ပုး Komang က် “တစ်းေါတစ်း��  အဝေဖြေအဝေ�မှ်းာ ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းေ� �ဖြေင်းး�မှ်းာ 
သတင်းး�ဝေထူးာက်း�က်းမှ်း အသင်းး�အ�့ွ၏့ �့ွစ့်ညား�ပုု� နှှင့်းး အ�ာရိှှိမ်းးာ�၊ သတင်းး�အေးက်းအလှက်း  
တိက်းမု်းနှှင့်းး အဖြော�ဝေသာ ကိ်စ်စမ်းးာ�အဝေပု် သိ�ာ�လှညားမု်း မ်းရိှှိဖြေင်းး�က့့်သုိ့ဝေသာ အာ��ညား�ေးက်း
မ်းးာ�ဝေကြာက်ာင့်းး ဖြ�စ်းသညား” ဟုု�ုိသညား။ “အာ��ညား�ေးက်း အာ�လုှ� �တုိ့ကုိ် သတင်းး�ေ�း�နှှင့်းး 
အုပုးေး�ပုးစ်းမ်း� ဝေ�� အ�့ွတုိ့က် အပြီးမ့်းတမ်းး� အက့်ဖြ�တးဝေလ့ှရိှှိသညား” ဟုု ၎င်းး�က် အတညားပြုပုဝေဖြပုာ
ကြာက်ာ�သညား။ “က်ွ�းဝေတား တု့�့ ့ အက့်ေတးမု်း�လှဒ်းဝေတွထ့ူးက် တစ်းေုအဝေ��့့ သတင်းး�ေ�း� 
ေ�းထူးမ်းး�ဝေတွကုိ် ပြီးပုး��ု� �ဖြေင်းး�မ်းရိှှိတ့့ စွ်မ်းး��ညားဖြမု်းင့်းးသင်းးတ�း� စ်းစ်ဉ်းဝေပု� ဖြေင်းး� ဖြ�စ်းပုါတယား” ဟုု 
သးက် ထူးပုးဝေလှာင်းး�ဝေဖြပုာကြာက်ာ�သညား။”

မှု�ိ��ဆိုက်ာသူစ်ွာ ထူုဝေထုာင်း်�ခံင်း်�

တမ်းးပုို၏ သတင်းး�ေ�း�တွင်းး ေင်းးဝေ�ာက်းလုှပုးကုိ်င်းးနုိှင်းး��းအတွက်း သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�သညား 
အပုတးစ်ဉ်းသင်းးတ�း�မ်းးာ�နှှင့်းး အကြီးက်း�တ�း� သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ� ကွ်င်းး��င်းး� သတင်းး�ယား
သည့ားအေါ သတင်းး�အေးက်း အလှက်းမ်းးာ�ဝေက်ာက်းယား�ာတွင်းး က်းညားဝေပု�ဖြေင်းး� အပုါအ၀င်းး ၂ 
နှှစ်းတာ အလုှပုးေွင်းးသင်းးတ�း�ကုိ် တက်းဝေ�ာက်း �ပုါသညား။ “အဝေဖြေေ�အာ�ဖြ�င့်းး က်ွ�းဝေတားတုိ့
�းမှ်းာ သတင်းး�ဝေထူးာက်းဝေတွအတွက်း အ�င့်းး ၃ �င့်းးရိှှိတ့့ လုှပုးင်း�း�ေွင်းးသင်းးတ�း�ရိှှိပုါတယား။ 
ပုထူးမ်း ၉ လှက် အဝေဖြေေ�သင်းးတ�း�၊ ဒု်တိယာ ၉ လှက် အ�င့်းးဖြမု်းင့်းး သတင်းး�တင်းးဖြပုဖြေင်းး��့ ့ 
ဝေ��သာ�ဖြေင်းး�၊ ဝေ�ာက်း�ု� � ၆ လှက် ၎င်းး�တုိ့ က်ွ�းဝေတားတုိ့�့ ့ စ်� ေးိ�းစ်�ညွှာ�း� မှ်းး�့ ့လှာ��ုိတာ
 စ်စ်းဝေ���ာ ဖြ�စ်းပုါတယား” ဟုု Septian က်ဝေဖြပုာသညား။ တမ်းးပုို အယားဒ်းတာမ်းးာ�က် 
ဝေအာင်းးဖြမ်းင်းးစွ်ာအက့်ဖြ�တးပြီးပုး� စ်ာဝေတွလ့ှက်းဝေတွသ့င်းးတ�း�ဝေအာင်းးဖြမ်းင်းးသညားဟုု အသိအမှ်းတး 
ပြုပုက်ာ ၎င်းး�တုိ့အာ� အေးိ�းဖြပုည့ားသတင်းး�ေ�း�ေ�းထူးမ်းး�အဖြ�စ်း ေ�့းအပုးပုါသညား။ ၎င်းး�တုိ့သညား 
စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�အစ်းအစ်ဉ်းမှ်း ေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ� အဖြော�အစ်းအစ်ဉ်းမ်းးာ�မှ်း လုှပုးဝေ�ားကုိ်င်းး�က်း
မ်းးာ�ထူးက်း ပုိုမုိ်းဝေစ်ာလှှင်းးစွ်ာ�ရိှှိသည့ား အေွင့်းးအဝေ��ဖြ�စ်းဝေသာ အယားဒ်းတာ၏ အလုှပုးေွင်းး
သင်းးတ�း�သာ�အဖြ�စ်းလှညား� ဝေရွွ�ေးယားပုိုင်းးေွင့်းးရိှှိမ်းညား ဖြ�စ်းပုါသညား။ Komang ၏အ�ုိအ� 
၎င်းး�တုိ့သညား အဖြော�သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�ထူးက်း လှစ်ာပုို�ဖြေင်းး� မ်းရိှှိသဖြ�င့်းး ယာင်းး�အေွင့်းး 
အဝေ��သညားသာ သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�အတွက်း စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သည့ား အလုှပုးအဝေပု် 
အာရုွ� စုိ်က်းနုိှင်းးမ်းည့ား တ�းဘုိာ�ကြီးက်း�မ်းာ�သည့ား မ်းက်းလုှ� �တစ်းေု အဖြ�စ်း သက်းဝေသထူးးလှှက်းရိှှိ
ဝေကြာက်ာင်းး� ဝေဖြပုာကြာက်ာ�ပုါသညား။ ထုိူး့အဖြပုင်းးထူးး �ေွ�းသည့ား သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�သညားသာလှှင်းး 
စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�အ�့ွသုိ့့ ပုထူးမ်းအ�င့်းးနှှင့်းး ေင်းးဝေ�ာက်းလုှပုးကုိ်င်းးနုိှင်းးမ်းညား ဖြ�စ်းပုါသညား။

စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�လုှပုးင်း�း�မ်းးာ�အာ� ဝေငွ်းဝေကြာက်�ဝေထူးာက်းပု�့ ��းအတွက်း စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� 
သတင်းး�အစ်းအစ်ဉ်းသညား - ဦး�ဝေ�ာင်းးအယားဒ်းတာ တစ်းဦး�၊ အယားဒ်းတာ တစ်းဦး�နှှင့်းး 
သတင်းး�ဝေထူးာက်း ၂ ဦး�တုိ့ ပုါေင်းးသည့ား အ�့ွ ့အ�ညား��ု� �တစ်း�့ွ ့ပုါရိှှိ�မ်းညားဖြ�စ်းပြီးပုး� ၎င်းး�တုိ့၏
အ�ုိပြုပုလှာာကုိ် နှှစ်းတစ်းနှှစ်း မ်းစ်မှ်းး အုပုးေး�ပုးမု်းအ�့ွ၏့ နှှစ်းပုတးလှညားအစ်ညား�အဝေေ�၌ တင်းးသွင်းး�
�ပုါသညား။ “လှာမ့့်းနှှစ်းအတွက်း စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး� ၁၂ ပုုဒ်း ဝေ��သာ�ဝေ�ားဖြပု�ုိ့ 
အစ်းအစ်ဉ်းရိှှိပုါတယား။ ဒ်ါ ဝေပုမ့့်း ကု်မ်းပဏ်းဘာတးဂးက်းက် အစ်းအစ်ဉ်းနှှင်းး့  မ်းကုိ်က်းဘား � ဖြ�စ်းဝေ�တယား။
 က်ွ�းဝေတားတုိ့ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�ကုိ် ၅ ပုုဒ်း၊ ၆ပုုဒ်း ဝေလှာက်းအထိူး ဝေလှှာ့ေး�မ်းယား 
ထူးင်းးပုါတယား” ဟုု Komang က်ဝေဖြပုာသညား။ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�ဟုု တ� �ိပုးတပုး
နုိှင်းး��း လုိှအပုးသည့ားစ်� နုှ�း�မ်းးာ� ရိှှိသညား - ဝေေါင်းး�စ်ဉ်းသညား သာမ်း�းဖြပုညားသးလှးထုူး နှှင့်းး
သက်း�ုိင်းးမု်းရိှှိ�မ်းညား၊ မ်းသမ်းာမု်းမ်းးာ�အဝေကြာက်ာင်းး� သိရိှှိထူးာ�ကြာက်ပြီးပုး� ဖြ�စ်း၍ က်�ဦး�
အဝေထူးာက်းအထူးာ� မ်းးာ�ရိှှိထူးာ�ဖြေင်းး�၊ မ်းသမ်းာမု်းသညား စ်�စ်းတက်း ကြာက်� စ်ညားလုှပုးဝေ�ာင်းးမု်းဖြ�စ်း
ဖြေင်းး�၊ လှးဝေမှ်းာင်းးေုိမု်း၊ အဂတိလုိှက်းစ်ာ� မု်း သုိ့မ်းဟုုတး အကြီးက်း�စ်ာ� လှးအ့ေွင့်းးအဝေ�� ေးိ��ဝေ�ာက်းမု်း
မ်းးာ� က့့်သုိ့ဝေသာ သက်းဝေ�ာက်းမု်းကြီးက်း�မ်းာ�သည့ား ကိ်စ်စမ်းးာ�ဖြ�စ်း�ပုါမ်းညား။ လုိှအပုးေးက်း စ်� နုှ�း�
မ်းးာ�ကုိ် အယားဒ်းတာ၏ အဝေတွအ့ကြုံက်�အ� သတးမှ်းတးထူးာ�ဖြေင်းး� ဖြ�စ်းဝေသားလှညား� ၎င်းး�တုိ့၏ 
သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ� နုိှင်းးင်း�တက်ာ အစ်ညား�အဝေေ�မ်းးာ�၊ အလုှပုးရုွ� ဝေ�ွ�ဝေနွှ�ပ့ွုမ်းးာ� ဖြပု�းလှညား
တင်းးဖြပုလှာသည့ား စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သည့ား �ညား�လှမ်းး�မ်းးာ�ကုိ်လှညား� လုိှက်း�ာက်းင့်းးသု� �၍ 
ဝေ��သာ�ထူးာ� ဖြေင်းး�ဖြ�စ်းပုါသညား။

“ စိွာတ််ဒီဏာရ်ာ ကုာသူဝေပ်�ရန်အ်ားတွ်က်ာ စိွာတ််ပ်ည်းာရှှင်း် တ်စ်ွာဉီီး�

အားာ� လူွ �စွွာမ်ှု�အားာ�အားရင်း်�အား�မှုစ်ွာဌာာန်တွ်င်း် ခံန်�်ထုာ�ဝေပ်�သူည််း။ သူူမှု

၏တ်ာေန်မှ်ှုာ အားခံ�င်း်�ခံ�င်း်�ဝေပ်�သူည်း� ် သူတ်င်း်�အားခံ�က်ာအားလွက်ာ 

ဝေတွ်ဝေပ်် အားဝေ�ခံခံံ၍ စိွာတ််အားထူု�ကုာဆိုရာ၀န်၏် အားကူာအားညီ်းယူ်

ရန်် လုိွအားပ််မုှုရိှှ-မှုရိှှ စွာစ်ွာဝေဆို� ဝေပ်�ရန်် ��စ်ွာသူည််း။
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21သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�

တမ်းးပုို၊ အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�



အာရှှိ

အားတ်င်း်�အား��င်း်�နှှင်း� ် စံုွာစွာမ်ှု�ဝေထုာက်ာလှွမ်ှု�မုှုမှု�ာ� ဝေတွ် ��ကာရာေယ််

၁၉၇၀ နှှစ်း အဝေစ်ာပုိုင်းး�က်တညား�က် တမ်းးပုို က်ဝေပု�သည့ား “သတင်းး� ဝေ�ာက်းကွ်ယားမှ်း ဖြ�စ်း�ပုး
မ်းးာ�” အယားအ�သညား အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ� ပု�ိတးသတး၊ အထူးး �သဖြ�င့်းး အလှယားလှတးလှးတ�း�စ်ာ�
မ်းးာ�၏ အာ�ဝေပု�မု်းကုိ် �ရိှှိေ့့သညား။ လှးအေးိ� ့က် တမ်းးပုိုအာ� အတင်းး��းင်းး�ဝေဖြပုာသည့ား 
မ်းဂုဇာင်းး� ဟုုပုင်းး ရုွဖြမ်းင်းးေ့့ ကြာက်သညား။ အဘာယားဝေကြာက်ာင့်းး�ညား�။ တမ်းးပုို သညား အထူးက်းတ�း�လှာာ
မ်းးာ�၏ ေးမ်းး�သာမု်း၊ နုိှင်းးင်း� ဝေ��တွင်းး ပုါေင်းးမု်း၊ ၎င်းး�တုိ့မှ်း အေးိ� ့ဝေသာသးမ်းးာ�က် ဇာ�း�မ်းယာာ�မ်းညား
မ်းှရိှှိဝေ�သညား စ်သည့ား ၎င်းး�တုိ့၏ �ု� �ကွ်ယားမု်းမ်းးာ�ကုိ် ဝေ�ားထုူးတးဝေပု�ဝေသာဝေကြာက်ာင့်းး ဖြ�စ်းသညား။ 
စ်ာ�တးသး  မ်းးာ�က် အထူးင်းးက်�ပုုဂို�လှးမ်းးာ�၏ အသက်းရှှိင်းးသ�းပုု� ကုိ် သိေးင်းးကြာက်သညား။ ဤသုိ့
ဝေသာသတင်းး�မ်းးာ�ဝေကြာက်ာင့်းး တမ်းးပုိုသညား အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�စ်ာ�တးသးမ်းးာ� ကုိ်�မ်းး�ေး�ပုးနုိှင်းးေ့့သညား။ 
ယာေုလုိှအေးိ�းအေါမ်းးိ��တွင်းး အစုိ်�� သုိ့မ်းဟုုတး စ်စ်းတပုးပုါေင်းးသည့ား လှးအမ်းးာ�မ်းဝေ�ားထုူးတး�့
သည့ားသတင်းး�မ်းးာ�ကုိ် သတင်းး� တင်းး�က်းဝေပု��့သည့ား ေုိင်းးမ်းာဝေသာဖြိုးပိုင်းးဘာက်းသညား မ်းဂုဇာင်းး�
ဝေစ်း�ကွ်က်း တွင်းး မ်းရိှှိဝေသ�ပုါ။

“ ၁၉၇၀ နှှစ်ွာမှု�ာ� အားဝေစွာာပုိ်င်း်�ကာတ်ည််း�ကာ တ်မ်ှုပုိ် ကာဝေပ်�

သူည်း� ် “သူတ်င်း်�ဝေန်ာက်ာကွာယ််မှှု ��စ်ွာရပ််မှု�ာ�” အားယူ်အားဆိုသူည််း 

အားင်းဒုိ်ီနီ်�ရှှာ� ပ်ရိတ််သူတ််၊ အားထူု�သူ��င်း� ် လူွလွတ််တ်န််�စွာာ�မှု�ာ�

၏ အားာ�ဝေပ်�မုှုကုိာ ရရိှှခ့ံ�သူည််း။ လူွအားခံ�ိ� �ကာ တ်မ်ှုပုိ် အားာ� 

အားတ်င်း်�အား��င်း်�ဝေ�ပ်ာသူည်း� ် မှုဂုဂဇင်း်�ဟုာပ်င်းရု်ွ�မှုင်း်�ကာသူည််း။

တမ်းးပုို သညား ပုု� မှ်း�းမှ်းာယားသးမ်းးာ�နှှင့်းး ဝေကြာက်ားဖြင်းာမ်းးာ�မှ်း အဖြမ်းတးအစွ်�း� မ်းးာ�ကုိ် အ�့ ဘွာယား
အရိှှိ�းအဟုု�းဖြ�င့်းး �ရိှှိလှာသညား။ �ယားစု်နှှစ်း တစ်းေုအတွင်းး� ၎င်းး�သညား အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း� တွင်းး 
အေးမ်းး�သာ�ု� � မ်းးဒ်းယာာ ကု်မ်းပဏ်းတစ်းေု ဖြ�စ်းလှာသညား။ ၁၉၈၆ ေုနှှစ်းတွင်းး ၎င်းး�တုိ့သညား ၉ 
ထူးပုးအဝေ�ာက်းအဦး�တစ်းေုကုိ် ေယားယားက်ာ ဂးက်ာတာဖြိုးမိ်း ့၏ �င်းးဝေဖြေ�ု�း� �ပုးကွ်က်းမှ်း 
စ်း�ပွုာ�ဝေ��ဖြိုးမိ်း ့ဝေတား၏ အေးက်းအဖြောက်းဝေသာ ဝေ��ာသုိ့ ဝေဖြပုာင်းး�ဝေရွာ ့ေ့့သညား။ ၁၉၉၈ ေုနှှစ်း၊ 

တမ်းးပုို ကုိ်ဖြပု�းလှညားတညားဝေထူးာင်းးေ့့စ်ဉ်းက် တမ်းးပုို သညား အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း� တွင်းး အ�င့်းး-၁ 
ဝေ��ာ၌ �ပုးတညား လှှက်းရိှှိဝေကြာက်ာင်းး� Komang ၏အ�ုိအ� သိရိှှိ�သညား။ သုိ့ဝေသား 
ဝေ��ကွ်က်းတွင်းး ေင်းးဝေငွ်း�ရိှှိမု်းနှှင့်းးစ်ပုးလှးဉ်း�၍ ၎င်းး�သညား ဝေ�့စ်ဉ်းထုူးတးသတင်းး�စ်ာမ်းးာ�၊ ရုွပုးသ�
လှာင့်းးနှှင့်းး အွ�းလုိှင်းး�မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�ထူး� မှ်း ဝေကြာက်ာက်းမ်းက်း�ွယားယှာဉ်းဖြိုးပိုင်းး မု်းမ်းးာ�ကုိ် ကြုံက်� ဝေတွ�့သညား။

“ သုိူ�ရာတွ်င်း် ကုာမံှုဏီာအားာ� သူာ၍ဝေသူဝေလွာက်ာဝေသူာ 

ပြီးခိံမ်ှု�ဝေ�ခံာက်ာမုှု တ်စ်ွာခုံရိှှသူည််း - ဝေ�ကာာ်�င်းာရှှင်းမ်ှု�ာ�ကာ တ်မ်ှုပုိ်

တွ်င်းဝ်ေ�ကာာ်�င်းာမှုထုည်း�ရ်န်် ဆိုနှဒ�ပ်�ကာသူည််း။

၂၀၀၄ ေုနှှစ်းမှ်းစ်တင်းး၍ မ်းဝေက်ာင်းး�ဝေသာပုု� �ိပုးဖြ�င့်းး မ်းဂုဇာင်းး�တွင်းး ဝေ�ားဖြပုေ� �သးမ်းးာ�၊ ထိူးေုိက်း
�စ်း�ာသးမ်းးာ�သညား ဖြပု�းလှညား၍ သပိုတးဝေမှ်းာက်း ေ့့ ကြာက်သညား။ ထုိူးသုိဖ့ြ�စ်း�သည့ား 
အဝေကြာက်ာင်းး��င်းး�ကုိ် အယားဒ်းတာမ်းးာ�က် စ်ဉ်း�စ်ာ�မ်း� ဟုု Komang က်ဝေဖြပုာသညား။ သုိ့ဝေသား 
အဓိားက်အေးက်းနှှစ်းေးက်းအဝေပု် ၎င်းး�က်သ�သယာရိှှိသညား - ပုထူးမ်းအေးက်း အဝေ�နှှင့်းး အင်းးဒုိ်�း�
ရှှိာ�တွင်းး စ်ာ�ယားဇာင်းး�ထုူးတးကု်�းအာ� က်�့းကွ်က်းလုိှသးက် အသဝေ��းက်းမု်းနှှင့်းး ဖြပု�းလှညား
တ�ာ�စ့ွ်�ုိပုိုင်းးေွင့်းး ဝေပု�ထူးာ�ဝေသာ ဖြပုစ်းမု်း�ုိင်းး�ာ ဉ်ပုဝေဒ်နှှင့်းး အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း�၏ စ်ာ�ယားဇာင်းး�
ဉ်ပုဝေဒ်တုိ့၏ ဝေဘာာင်းးအတွင်းး�မှ်းသာ စ်ာ�ယားဇာင်းး�သမ်းာ�က်ဝေ��သာ�ေွင့်းးရိှှိသညား။ ဒု်တိယာ
အေးက်း အဝေ�နှှင့်းး သမ်းမတ �းဟုာတုိ က်းရုွ� �ပြီးပုး�ဝေ�ာက်း စ်ာ�ယားဇာင်းး� အပုါအေင်းး ထုိူးစ်�စ်း
အာ� စ်ညား�က်မ်းး� ထိူး�း�သိမ်းး�မ်းည့ား ပုုဂို�လှး၊ အ�့ွအ့စ်ညား� တစ်းေုမှ်း မ်းရိှှိဖြေင်းး�တုိ့ဝေကြာက်ာင့်းး ဖြ�စ်း
ပုါသညား။ ယာင်းး�က် ဝေငွ်းဝေကြာက်�နှှင့်းး ဩဇာာလှာမ်းး�မုိ်း�မု်းရိှှိဝေသာ ပုုဂို�လှးမ်းးာ�အဝေ�နှှင့်းး ဉ်ပုဝေဒ်အ�့ွ ့
အစ်ညား�မ်းးာ�အာ� ကြိုးကိ်�ကုိ်င်းးထူးာ�ဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး စ်ာ�ယားဇာင်းး�မ်းးာ�အာ� �ိနိှှပုး��းအေွင့်းး အဝေ��မ်းးာ�
��းတး� ဝေပု�သညား။

သုိ့�ာတွင်းး ကု်မ်းပဏ်းအတွက်း သာ၍�ုိ�ေါ�ဝေသာ ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းမု်းတစ်း�ပုး ရိှှိသညား - ဝေကြာက်ားဖြင်းာ
ရှှိင်းးမ်းးာ�က် တမ်းးပုို တွင်းးဝေကြာက်ားဖြင်းာမ်းထူးည့ား��း သပိုတး ဝေမှ်းာက်းဖြေင်းး�ဖြ�စ်းသညား။ ယာင်းး�တုိ့တွင်းး 

စု်�စ်မ်းး�စ်စ်းဝေဆွဲ�မု်းသတင်းး�ထုူး� �စ်�ဝေပု်ကြက်ရှှိညား �ပုးတညားဖြချိင်းး� - 

တမ်းးပုို သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�
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အစုိ်��ပုိုင်းး ဝေ���ကု်မ်းပဏ်းဖြ�စ်းဝေသာ Pertamina နှှင့်းး အစုိ်��ပုိုင်းး အကြီးက်း��ု� �ဘာဏ်းဖြ�စ်းသည့ား 
Bank Mandiri မ်းးာ�က့့်သုိ့ဝေသာ ကု်မ်းပဏ်းကြီးက်း�မ်းးာ� ပုါေင်းးဝေလှ�ာ အက်းိ��အဖြမ်းတး ရွး ပုး� ဘား
လှးယာ� နှှင့်းးေးး၍ �ု� �ရုွ� �ေ့့သညား။ သုိ့တုိင်းးဝေအာင်းး ဒ်ါရုိွက်းတာအ�့ွသ့ညား သတင်းး�ေ�း�အာ� ၎င်းး�တုိ့
၏ အယားဒ်းတာပုိုင်းး��ုိင်းး�ာမ်းးေါဒ်ကုိ် ဝေဖြ�ဝေလှှာ့ဝေပု���း မ်းညားသည့ား အေါမ်းှမ်းတုိက်းတွ�း�ေ့့ပုါ။ 
တမ်းးပုို အာ�တညားဝေထူးာင်းးသး  မ်းးာ�နှှင့်းး �င်းး�နှှး�ဖြမု်း�ပုးနှှ�သးမ်းးာ�အကြာက်ာ� ထူးာ�ရိှှိေ့့သည့ား ထုိူးက်�ဦး� 
သဝေဘာာတးညားေးက်းကုိ် ၁၀ စု်နှှစ်း င်းါ�ေု�း�ပုါ� �ုပုးကုိ်င်းးထူးာ�ေ့့သညား။ ပုိုင်းးရှှိင်းးမ်းးာ�နှှင့်းး အုပုးေး�ပုး
မု်းအ�့ွမ့်းးာ� ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှေ့့သည့ားတုိင်းးဝေအာင်းး သတင်းး�ေ�း�၏လွှတးလှပုးေွင့်းးကုိ် တညားဝေထူးာင်းးသး  
မ်းးာ�ဖြ�စ်းကြာက်သည့ား Goenawan Mohamad နှှင့်းး Fikri Jufri, အယားဒ်းတာေး�ပုး 
ဝေဟုာင်းး�မ်းးာ� ဖြ�စ်းကြာက်ဝေသာ Bambang Harymurti နှှင့်းး Toriq Hadad တုိ့ က့့်သုိ့
ဝေသာ စ်ာ�ယားဇာင်းး� ဝေလှာက်၏ဝေက်းာဝေထူးာက်းဝေ�ာက်းေ� မ်းးာ�ဖြ�စ်းဝေသာ ပုုဂို�လှးမ်းးာ� ပုါေင်းး
သည့ား ဒ်ါရုိွက်းတာအ�့ွနှ့ှင့်းး အုပုးေး�ပုးမု်းအ�့ွတုိ့့က် က်ာကွ်ယား ထူးာ�ကြာက်သညား။

“ တ်မ်ှုပုိ် သူတ်င်း်�ခံန််�၏ ကာဏ္ဍတုိ်င်း်�မှှု သူတ်င်း်�စွာာဆိုရာ

မှု�ာ�အားာ� ၎င်း်�တုိ်�၏ဝေန်�စွာဉ််လုွပ််င်းန််�၌ စံုွာစွာမ်ှု�ဝေထုာက်ာလှွမ်ှု�သူည်း� ်

န်ည််း�လွမ်ှု�ကုိာ အားသံုူ�မြုပ်�ကာရန်် တုိ်က်ာတွ်န််�သူည််း။

Komang ၏အ�ုိအ� ၎င်းး�တုိ့၏ အွ�းလုိှင်းး� စ်င်းးဖြမ်းင့်းးဖြ�စ်းသည့ား Tempo.com မှ်း စု်� စ်မ်းး�
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာမ်းးာ� ထုူးတးဝေေဖြေင်းး�အပုါအေင်းး ေင်းးဝေငွ်း ဝေလှးာ့�ညား�
သွာ�ဖြေင်းး�ကုိ် ဝေဖြ�ရှှိင်းး�မ်းည့ား �ညား�လှမ်းး�မ်းးိ��စု်� ကုိ် သတင်းး�ေ�း�က် အ�ုိပြုပု တင်းးဖြပုေ့့ ကြာက်သညား။ 
ယာင်းး�ကုိ် အွ�းလုိှင်းး�မှ်း ပုု� မှ်း�းေယားယား�တးရုွသးမ်းးာ� �ရိှှိဝေစ်��း ပုထူးမ်းဝေဖြေလှှမ်းး�အဝေ�နှှင့်းး 
၂၀၁၃ ေုနှှစ်းတွင်းး စ်တင်းးေ့့သညား။ ယာင်းး�ဝေ�ာက်း တမ်းးပုို သညား အွ�းလုိှင်းး�ဝေပု်တွင်းး စု်� စ်မ်းး�
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သည့ားသတင်းး�တစ်းပုုဒ်း တင်းးလုိှက်း တုိင်းး� ကြာက်ည့ား ရုွသးသ�း�နှှင့်းးေးး၍ �ရိှှိဝေကြာက်ာင်းး� 
သတိထူးာ�မိ်းလှာေ့့သညား။ “အေုအေါ ပုးမ်းး�မ်းှအာ�ဖြ�င့်းး Tempo.com ဝေပု်မှ်းာ �တးရုွသး  
သ�း� ၁၀၀ ဝေက်းားတယား” ဟုု Komang က်အတညားပြုပုဝေပု�ေ့့သညား။ တမ်းးပုို၏ မ်းးေါဒ်နှှင့်းး
အညား စ်း�ပွုာ�ဝေ�� လုှပုးင်း�း� ပုု� စ်�အသစ်း ဝေတွရိှ့ှိ��း ၎င်းး�သညား ဝေမ်းှားလှင့်းးေးက်းဖြ�စ်းသညား။ စု်� စ်မ်းး�
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�ထုူးတးဝေေမု်းကုိ် ဦး�စ်ာ�ဝေပု�ဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး သတင်းး�ဌာာ�၏ ေင်းးဝေငွ်း�ရိှှိမု်းသညား 
အွ�းလုိှင်းး�မှ်း ပုု� မှ်း�းမှ်းာယား�တးရုွဖြေင်းး�နှှင့်းး အသင်းး�ေင်းးဖြ�စ်းဖြေင်းး� အဝေပု်မ်းးတညားပုါသညား။ “
က်ွ�းဝေတားတုိ့က် ကြိုးကိ်�စ်ာ�ဝေ��့ပုါ။ က်ွ�းဝေတားကြာက်ာ�သိ�တာက် New York Times မှ်းာ 
အသင်းး�ေင်းးဖြ�စ်းမု်း က်�ရိှှိတ့့ေင်းးဝေငွ်းက် ဝေကြာက်ားဖြင်းာေင်းးဝေငွ်းကုိ် ဝေက်းားတက်း သွာ�တယားလုိှ့ သိ�
ပုါတယား။ က်ွ�းဝေတားတုိ့ အ့ဒ်းလုိှလုှပုးနုိှင်းး�င်းး လွှတးလှပုးေွင့်းး ပုို�လှာကြာက်မ်းယား’ ဟုု ၎င်းး�က်
ဝေဖြပုာသညား။

ရုိွ�ရာဓွဝေလွ�ကုိာ ကာ�ယ််�ပ်န်�်ဝေစွာ�ခံင်း်�

တမ်းးပုို သတင်းး�ေ�း�၏ က်ဏ္ဍတုိင်းး�မှ်း သတင်းး�စ်ာ��ာမ်းးာ�အာ� ၎င်းး�တုိ့၏ ဝေ�့စ်ဉ်း လုှပုးင်း�း�
၌ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သည့ား�ညား�လှမ်းး�ကုိ် အသု� �ပြုပုကြာက်��း တုိက်းတွ�း� သညား။ ၂၀၁၂ ေုနှှစ်း 
အနုှပုညာာပုိုင်းး� အစ်းအစ်ဉ်းမှ်း သတင်းး�ဝေထူးာက်း တစ်းဦး�ဖြ�စ်းသး  Agung Sedayu က် 
�ာမ်းညားဝေက်းားပု�း�ေးးဖြပုေ�း�မ်းးာ�တွင်းး ပု�း�ေးးက်ာ�အတုမ်းးာ� မ်းးာ�စွ်ာရိှှိသညားကုိ် သ�သယာ ရိှှိ
သည့ားအတွက်း ၎င်းး�အာ� ထုိူးအဝေကြာက်ာင်းး�အ�ာကုိ် ထ့ူးထ့ူးေင်းးေင်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေ�ားထုူးတး��း တာေ�း
ဝေပု�ဖြေင်းး� ေ� �သညားဟုု�ုိသညား။ “က်ွ�းဝေတားအဝေ��့့ အနုှပုညာာပုိုင်းး�အစ်းအစ်ဉ်းက် 
သတင်းး�စ်ာ��ာဝေတွ၊ တဖြော� က်ဏ္ဍအသး�သး�က် သတင်းး�ဝေထူးာက်းဝေတွ�့့အတးတး  အလုှပုး
လုှပုးပုါတယား။” ဟုု သးက်ရှှိင်းး�ဖြပုသညား။ “က်ွ�းဝေတားက် ပု�း�ေးးက်ာ�အဝေ�ာင်းး�အေယားလုှပုးသး
အဖြ�စ်း�့ ့ ပု�း�ေးးက်ာ�အတု ဝေလှာက်ထ့ူးကုိ် ဟု�းဝေ�ာင်းးေင်းးဝေ�ာက်းေ့့တယား။” ဤ�ညား�ဖြ�င့်းး 
ပု�း�ေးးက်ာ� အတုမ်းးာ�ကုိ် အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း� ရိှှိ ပု�း�ေးးဖြပုေ�း�မ်းးာ�သုိ့ ပု�း�ေးးက်ာ� တစ်းေးပုး
လှှင်းး ယား ရုိွဝေငွ်း ၆၁၈၀ နှှင့်းးညားမ်းှသည့ား ရွး ပုး� သ�း�၁၀၀ နှှင့်းးဝေ�ာင်းး�ေးကြာက် သညားကုိ် ဝေတွရိှ့ှိေ့့
သညား။ သတင်းး�ဦး�သတင်းး�ထူးး ��ရိှှိဝေစ်��း သးသညား အနုှပုညာာရှှိင်းး မ်းးာ�၊ ကု်�းသညားမ်းးာ�နှှင့်းး 
ဝေတွ�ု့�က်ာ က်မ်းာာဝေက်းားပု�း�ေးးက်ာ�မ်းးာ�၏ ဝေ���့ွဟု�းကုိ် မ်းညားက့့်သုိ့ တုပုကြာက်ဝေကြာက်ာင်းး� 
�က်းလှက်းဝေ�ားဖြပုေ့့သညား။ ယာင်းး�ဝေ�ာက်း ထုိူးပု�း�ေးးက်ာ�မ်းးာ�သညား အဘာယားမ်းညားဝေသာ�ာမ်းညား
ဝေက်းား ပု�း�ေးး��ာ၏ လှက်း�ာသစ်းဖြ�စ်းဝေကြာက်ာင်းး� ဝေဖြပုာ�ုိက်ာ �လှဒ်းမ်းးာ�ကုိ်ဖြပုေ�း�မ်းးာ�သုိ့ 
ဝေ�ာင်းး�ေးေ့့သညား။

တမ်းးပုိုသညား စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�တင်းးဖြပုဖြေင်းး�၏ ရုိွ��ာနှှင့်းး �ညား�လှမ်းး�မ်းးာ�ကုိ် အဖြော�
မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�သုိ့လှညား� ဝေေမ်းှဝေပု�ပုါသညား။ “တမ်းးပုို နှှင့်းးအတး စု်� စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ဖြေင်းး�” 
အစ်းအစ်ဉ်းသညား အင်းး�ဒုိ်�း�ရှှိာ�ရိှှိ အဖြော�မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�မှ်း သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�အာ� 
သက်း�ုိင်းး�ာဝေေါင်းး�စ်ဉ်းမ်းးာ� ကုိ်စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� ေးိ�းတွင်းး ပုး �ဝေပုါင်းး�က်းညား��း တွ�း�အာ�
ဖြ�စ်းဝေစ်သညား။ ထုိူးအစ်းအစ်ဉ်းသုိ့ ပုး �ဝေပုါင်းး� ပုါေင်းးလုိှပုါက် သတင်းး�ဝေေါင်းး�စ်ဉ်းမ်းးာ�ကုိ် အ�ုိပြုပု
တင်းးဖြပု ဝေပု��သညား။ ဝေရွွ�ေးယား ေ� �သည့ား သတင်းး�ဝေထူးာက်းမ်းးာ�အာ� စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� 
အ�့ွနှ့ှင့်းး မ်းေးိတး�က်းဝေပု�မ်းး စ်း�းယာာမ်းးာ�က် ဝေလ့ှက်းင့်းးသင်းးကြာက်ာ�ဝေပု�သညား။ ထုိူးအစ်းအစ်ဉ်းကုိ် 
တမ်းးပုိုအ�့ွအ့စ်ညား�၊ နုိှင်းးင်း�တက်ာသုဝေတသ�နှှင့်းး မ်းးဒ်းယာာအ�့ွအ့စ်ညား�မ်းးာ�၊ မ်းးဒ်းယာာ�ွ� ဖ့ြိုး�ိ�ဝေ�� 
အ�့ွအ့စ်ညား� မ်းးာ�က် ��းပုု� ဝေဝေငွ်းဝေထူးာက်းပု�့ ဝေပု�ပြီးပုး�၊ တမ်းးပုို မှ်း အယားဒ်းတာမ်းးာ�က် ဝေစ်ာင့်းး
ကြာက်ည့ားက်ာ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မု်း က်ာလှအတွက်း ဝေငွ်းဝေကြာက်� ဝေထူးာက်းပု�့ ဝေပု�သညား။

ဤအစ်းအစ်ဉ်းမ်းတုိင်းးမ်းးက်တညား�က်ပုင်းး အဖြော�မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�နှှင့်းး ပုးဝေပုါင်းး�ဝေ�ာင်းးရွွက်းမု်း မ်းးာ� ရိှှိေ့့
သညား။ The Reporter from Taiwan နှှင့်းးပုး �ဝေပုါင်းး�က်ာ ထုိူးင်းးေမ်းး သဝေဘာါ ာ မ်းးာ�ဝေပု်
တွင်းး အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�လုှပုးသာ�မ်းးာ�အာ� က်ွ�းပြုပုသည့ား သတင်းး�မ်းးာ�ကုိ် စု်� စ်မ်းး�ဝေ�ားထုူးတးဖြေင်းး�မ်းးိ�� 
ဝေ�ာင်းးရွွက်းေ့့သညား။ တမ်းးပုိုသညား Malaysiakini နှှင့်းးလှညား� ပုး �ဝေပုါင်းး�က်ာ မ်းဝေလှ�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း�
တွင်းး အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�အမ်းးိ��သမ်းး�လုှပုးသာ� မ်းးာ�အတွက်း လှးမ်း��းသည့ား လုှပုးင်း�း�ေွင်းးအဝေဖြေအဝေ�
ကုိ် ဝေ�ားထုူးတးေ့့သညား။ အ�ုိပုါသတင်းး�ဌာာ� သညား “Panama Papers” ကုိ် ဖြ��့း ဖြ���ေ့့
သည့ား နုိှင်းးင်း�တက်ာ ကွ်�း�က်း၏ တစ်းစိ်တး တစ်းပုိုင်းး� ဖြ�စ်းပုါသညား။ ထုိူး့အဖြပုင်းး မ်းကြာက်ာဝေသ�မ်းးက်
 တမ်းးပုိုသညား သတင်းး�ဝေပု�မ်းးာ� ဝေပုါက်းကြာက်ာ� သည့ား စ်ာရွွက်းစ်ာတမ်းး�မ်းးာ�လုှ� ပြုေ� စွ်ာသိမ်းး��ညား�
��း အွ�းလုိှင်းး�စ်င်းးဖြမ်းင့်းး တစ်းေုဖြ�စ်းဝေသာ Indonesialeaks ကုိ် တညားဝေထူးာင်းး�ာတွင်းး အဖြော�
မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�နှှင့်းး ပုး �ဝေပုါင်းး� ဝေ�ာင်းးရွွက်းေ့့သညား။

အားန်ာဂုတ််

တမ်းးပုို သတင်းး�ေ�း�မ်း၏ ေုိင်းးမ်းာသည့ားအဝေဖြေဝေ��ပုးကုိ် ကြာက်ည့ားဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး ၎င်းး�၏ တညားဝေထူးာင်းး
သးမ်းးာ�က်စ်တင်းးေ့့သည့ား စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး� တင်းး�က်းသည့ား အဝေလ့ှအထူးသညား 
ဝေ�ရှှိညား�က်းလှက်း တညားရိှှိဝေ�မ်းညားဟုု ယား�နုိှင်းးပုါသညား။ စ်း�ပွုာ�ဝေ��အ� အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�နုိှင်းးင်း� ရိှှိ 
မ်းးဒ်းယာာဝေက်ားပုို�ဝေ��ရှှိင်းး�မ်းးာ� က့့်သုိ့ပုင်းး တမ်းးပုို သညားက်း�င်းး�လှှက်းရိှှိသညား။ သုိ့�ာတွင်းး 
ဝေက်ားပုိုဝေ��ရှှိင်းး� ရှှိင်းးသ�းဝေ��ကုိ် အဝေထူးာက်း အက်း ဖြ�စ်းဝေစ်��း ��း�သစ်းတးထွူးင်းးဝေသာ 
အဝေတွ�အဝေေ်မ်းးာ�နှှင့်းး ကြိုးကိ်�ပုမ်းး�မု်းမ်းးာ� ရိှှိဝေ�ပုါသညား။ “က်ွ�းဝေတားတုိ့ အေုလုှပုးကုိ်င်းး
ဝေ�ာင်းးရွွက်းမု်း�့ ့ �လှဒ်းကုိ် သိရိှှိ�ုိ့ က်ွ�းဝေတားတုိ့ကုိ် ဒ်းဝေ�့ေးင်းး�တွင်းး� �ု� �ဖြ�တးလုိှ ့မ်း�ဝေသ�ပုါ
ဘား �။ ဒ်ါကုိ် မ်းကြာက်ာေင်းး ဝေတွ�့မှ်းာပုါ။ ဒ်ါဝေပုမ့့်း ရှှိင်းး�ရှှိင်းး�ဝေဖြပုာ��င်းး က်ွ�းဝေတားတုိ့ �့ ့ စု်� စ်မ်းး�
ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�တင်းး�က်းမု်းကုိ် ဝေဖြပုာင်းး�လ့ှ�ုိ့ ဘာယားတု�း�က်မှ်း မ်း�ညားရွွယားေ့့ဘား �။ ဒ်ါက် 
တမ်းးပုို ဖြ�စ်းဝေ�လုိှ့ပုါပ့ု။ သတင်းး�လွှတးလှပုးမု်း၊ ဝေဖြ�ာင့်းးမ်းတးတညားကြာက်ညားမု်းတုိ့က် က်ွ�းဝေတားတုိ့ 
က်ာကွ်ယားထုိူးက်းတ့့ အ�ာဝေတွဖြ�စ်းတယား” ဟုု Komang က်ဝေဖြပုာပုါသညား။”

စ်ာဝေ��သး 
Zaky Yamani သညား အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�
အဝေဖြေစုိ်က်း အလွှတးတ�း� 
သတင်းး�စ်ာ��ာနှှင့်းး အယားဒ်းတာတစ်း
ဦး�ဖြ�စ်းပုါသညား။ သးသညား ေတိ�နှှစ်းပုုဒ်း 
ထုူးတးဝေေေ့့ သညား။ တစ်းပုုဒ်းမှ်းာ -  
“မိ်းသာ�စု်၊ ဝေသွ�နှှင့်းး အဝေမွ်းေ��ဝေသာ 
အဖြပုစ်း” ဖြ�စ်းပုါသညား။

23သတင်းး�ထူးး�တစ်းပုုဒ်း ထုူးတးဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက်း  စံုံ�စုံမ်းး�ထော�ာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတးပညာာသညား မီ်းဒီီယာာအထောပ မ််းညားမ်းှအ�ိအက်းိ��သက်းထော�ာက်းမု်းရိှှိပံ�

တမ်းးပုို၊ အင်းးဒုိ်�း�ရှှိာ�



ဤစ်ာအုပုးတွင်းး စု်�စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မ်းးဒ်းယာာ အမ်းးိ��အစ်ာ�မ်းးိ��စု်�ပုါေင်းးပြီးပုး� ၎င်းး�တုိတ့စ်းေုစ်းတွင်းး
 ဖြိုးပိုင်းးဘာက်းက်င်းး�ဝေသာသမုိ်းင်းး�ဝေကြာက်ာင်းး�၊ စိ်တးဓားါတးနှှင့်းး အ�့ွအ့စ်ညား��ုိင်းး�ာယာဉ်းဝေက်း�မု်းတုိပ့ုါေင်းး
ပုါသညား။ သုိဝ့ေသား ၎င်းး�တုိတွ့င်းး တးညားဝေသာအေးက်းမ်းးာ�စွ်ာရိှှိသညား။ - စ်ဉ်း�က်းမ်းဖြပုတး မိ်းမိ်းတုိ့ 
ဝေဖြေဝေထူးာက်းဝေပု် �ပုးတညားလှးက်း မိ်းမိ်းတုိ၏့မ်းးဒ်းယာာသညား ဝေ�ရှှိညား�ပုး တညား��းအလှာ�လှာရိှှိမု်း
 ၊ အ�ညားအဝေသွ�ရိှှိဖြေင်းး�နှှင့်းး က်းင့်းးေတးသိက်ခာ နှှင့်းးဖြပုည့ားစု်�ဝေသာ မ်းးဒ်းယာာအဖြ�စ်း ဝေသေးာမု်းရိှှိဝေစ်
��း �ညား�လှမ်းး�အသစ်းမ်းးာ�ကုိ် ကြိုးကိ်�ပုမ်းး�ရှှိာဝေ�ွဖြေင်းး�၊ ဤဝေ��ာတွင်းး မိ်းမိ်းတုိ၏့ပု�ိတးသတးမ်းးာ�
နှှင့်းး ယုာ� ကြာက်ညားမု်းတညားဝေ�ာက်းဖြေင်းး�၊ မ်းညားသည့ား စ်ာ�တးပု�ိတးသတးမ်းးာ�သညား သစ်စာရိှှိဝေသာ
 လှးအ့သုိက်းအေ�း�တစ်းေုကုိ် တညားဝေ�ာက်း ဝေ�ဝေကြာက်ာင်းး�သိရိှှိဖြေင်းး�နှှင့်းး ဖြ�စ်းနုိှင်းးသမ်းှ ဒ်စ်းဂးစ်း
တယား�ညား�ပုညာာနှှင့်းး လုှပုးင်း�း�စ်ဉ်းမ်းးာ�ကုိ် ၎င်းး�တုိ၏့ အလုှပုးထ့ူးသုိဝ့ေပုါင်းး� စ်ညား�ဖြေင်းး�စ်သည့ား
 လုှပုးစ်�ာမ်းးာ� ၎င်းး�တုိတွ့င်းးရိှှိသညား။ ယာင်းး�သညား ဝေ�ာက်းထူးပုးအဝေဖြေေ�  က်းဝေသာ�ပုးတညားနုိှင်းး
ဝေသာပုါေင်းးမု်း ဖြ�စ်းသညား၊ - လွှ�းစွ်ာအာ�ဝေက်ာင်းး�ဝေသာ အမှ်းတးတ��ိပုးသညား၎င်းး�တုိ၏့ DNA 
မ်းရိှှိမ်းဖြ�စ်းအစိ်တးအပုိုင်းး� စု်�စ်မ်းး� ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�သတင်းး�အတတး ပုညာာဖြ�စ်းဝေစ်သညား။

ဤစ်ာအုပုးတွင်းးပုါရိှှိသည့ား စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မ်းးဒ်းယာာ

ဝေ��ကွ်က်းမ်းးာ�ကုိ်ဗွးူဟာာက်းက်းခွျိ�ဖြချိမ်းး�စိ်တးဖြ�ာပုါ။ : ၎င်းး�တုိ့၏ဝေ��ကွ်က်းမှ်း မ်းညားသညားကုိ်
ဝေပု�နုိှင်းးသညား၊ မ်းညားသည့ားဝေ��ာတွင်းး ေး�ပုးေးယားက်�့းသတးမု်းရိှှိသညား၊ ၎င်းး�တုိ့လုှပုးင်း�း�အတွက်း 
ဘာဏ္ဍာဝေ��၊ ဉ်ပုဝေဒ်အ�ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းမု်းမ်းးာ�နှှင့်းး အ�ညားအေးင်းး�ရိှှိဝေသာေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ� စ်သည့ား
အေးက်းမ်းးာ�အ� အကြီးက်း��ု� �အနှ�ိာယားမ်းးာ�ကုိ် မ်းညားက့့်သုိ့ ကုိ်င်းးတွယားဝေဖြ�ရှှိင်းး��မ်းညား၊ စ်သညား
တုိ့ကုိ် ကြာက်ည့ားဝေလ့ှရိှှိ သညား။

စ်း�ပွုာ�ဝေ��အတွက်း မိ်းမိ်းကုိ်ယားကုိ်�င်းး�နှှး�ဖြမှ်းပုးနှှ�ထူးာ�သးမ်းးာ�နှှင့်းး ပုး �ဝေပုါင်းး�ပုါ။ Rappler, 
Atlatszo.hu နှှင့်းး Tempo တုိ့သညား ၎င်းး�တုိ့၏အေးိ�းပုမ်းာဏ်အမ်းးာ�အဖြပုာ�ကုိ် - 
အာ�လုှ� �မ်းဟုုတးလှှင်းးပုင်းး - ၎င်းး�တုိ့၏လုှပုးင်း�း�ေွင်းးတွင်းးဝေ�ထုိူးင်းးဖြေင်းး�က် ဝေငွ်းဝေကြာက်�မ်းးာ�စွ်ာ�ရိှှိ
��း အသု� �ဖြပုကြာက်သည့ား စ်� �မ်းး �ာ မ်းးဒ်းယာာဌာာ�မ်းးာ� ဖြ�စ်းပုါသညား။

ပုး �ဝေပုါင်းး�ဝေဆွဲာင်းးရွုံးက်းမု်းကုိ် ကြိုးကိ်�စ်ာ�ရှှိာဝေ�ွပုါ။ : Tempoသညား အိမ်းး�း�ေးင်းး�နုိှင်းးင်း� မ်းးာ�ရိှှိ 
အဖြော�သတင်းး�မ်းးဒ်းယာာမ်းးာ�နှှင့်းး ပုး �ဝေပုါင်းး�၍ စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�မု်း ဝေ�ာင်းးရွွက်းထူးာ�ပြီးပုး�
ဖြ�စ်းသညား။ Rappler သညားလှညား� အေးက်းအလှက်း-စ်စ်း ဝေ��ဝေ��အဝေအဂးင်းးစ်းနှှင့်းး 
လှက်းတ့ွထူးာ�ပြီးပုး� ဖြ�စ်းသညား။ Agência Pública သညားလှညား� အစုိ်��မ်းဟုုတးဝေသာ အ�့ွ ့
အစ်ညား�မ်းးာ� သုိ့မ်းဟုုတးနုိှင်းးင်း�  တက်ာမ်းးဒ်းယာာနှှင့်းး ပုု� မှ်း�းပုး �ဝေပုါင်းး�ဝေလ့ှရိှှိပြီးပုး� အလုှပုးတွင်းးဖြမု်း�ပုးနှှ�
ထူးာ�ဝေသာ မ်းးဒ်းယာာ�က်း�� ဝေ��အ�ာရိှှိလှညား�ရိှှိသညား။

မိ်းမိ်း၏စ်�ချိးိ�းစ်� ညှွှ�း�နှှင့်းးကုိ်က်းညားဝေသာ အလုှပုးတွင်းး မိ်းမိ်းကုိ်ယားကုိ် �င်းး�နှှး�ဖြမှ်း�ပုး နှှ� ဝေသာ
အလှရှူှိင်းးမ်းးာ�၊ စ်ပွု�းဆွဲာမ်းးာ�နှှင့်းးပုး �ဝေပုါင်းး�ပုါ။ FrontPageAfrica သညား အ�ညားအဝေသွ�
ရိှှိဝေသာသတင်းး�မ်းးာ�ဝေကြာက်ာင့်းး လုိှက်းဝေဘာ��းယာာ�ရိှှိ အကြီးက်း��ု� �တယားလှးကွ်�း (ဝေ�ဒ်းယုိာ
ဝေကြာက်���း� �က်းသွယားဝေ��) ဝေအားပုဝေ�တာကုိ် ဝေကြာက်ားဖြင်းာရှှိင်းးအဖြ�စ်း �့ွဝေ�ာင်းးနုိှင်းးေ့့သညား။ 
Plaza Pública အာ� တက်ကသုိလှးမှ်း လှက်းေ� ဝေပု�ထူးာ�သညား။ Premium Times 
သညား နုိှင်းးင်း�တက်ာ အလှးရှှိင်းးမ်းးာ��းမှ်း ��းပုု� ဝေငွ်းကုိ်�့ွဝေ�ာင်းးနုိှင်းး��း အက်းိ��အဖြမ်းတးအတွက်း 
မ်းဟုုတးဝေသာ သတင်းး�ေ�း�ကုိ် ��းတး�ထူးာ�ပြီးပုး�ဖြ�စ်းသညား။

စွ်မ်းး�ဝေဆွဲာင်းး�ညားတညားဝေဆွဲာက်းမု်းတွင်းး �င်းး�နှှး�ဖြမှ်း�ပုးနှှ� ပုါ။ : Tempo, Rapplerနှှင့်းး 
Mada Masr တုိ့သညား စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး� သတင်းး�အစ်း�င်းးေ� ဖြေင်းး�နှှင့်းးသတင်းး�စ်ာပုညာာ 
စ်� ေးိ�းစ်�ညွှာ�း�မ်းးာ�နှှင့်းးပုက်းသက်းပြီးပုး� ၎င်းး�တုိ့၏ေ�းထူးမ်းး�မ်းးာ�ကုိ် ဝေလ့ှက်းင့်းးဝေပု�ဝေ�ပုါသညား။

၎င်းး�တုိ၏့ပု�ိတးသတးမ်းးာ�နှှင့်းး အဖြပု�းအလှှ�းဆွဲက်းသွယားမု်းရိှှိဖြချိင်းး� နှှင့်းး လှမ်းး�ဝေကြက်ာင်းး�သစ်း
မ်းးာ�မှ်း ဝေ��သာ�ထုူးတးဝေေ��း လှက်းဝေတွ ့ပြုပုလုှပုးဖြချိင်းး� - KRIK သညား၎င်းး�တုိ့၏ေက်း�ုိဒ်း
တွင်းး ဓားါတးပုု�အစ်ာ� ပုု� �့ွဖြေင်းး�ကုိ် အစ်ာ�ထုိူး� အသု� �ပြုပုဝေ�ပုါသညား။ Mada Masr သညား ၎
င်းး�တုိ့၏စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး�ေးက်းမ်းးာ�ကုိ် ဟုင်းး�ေးက်း�ညား�မ်းးာ�၊ ဘာေအစိ်တးး အပုိုင်းး�မ်းးာ�နှှင့်းး 
အဝေဖြပုာပုါ��ပုးဝေသာ ဟုာသမ်းးာ�နှှင့်းး ဝေ�ာဝေနှှာတင်းးဖြပု ဝေလ့ှရိှှိပြီးပုး� Agência Pública 
သညား �းယုိာဒ်းဂးဝေ�ရုိွဖြိုးမိ်း ့ရိှှိ အုိလှ� ပုစ်းအာ�က်စ်ာ�ရုွ�  တညားဝေ�ာက်းမု်းတွင်းး ဝေ�အိမ်းး�ု� � ရုွ� �သွာ�
ကြာက်ဝေသာ မိ်းသာ�စု်မ်းးာ�၏ အကျပ်အတညား�ကုိ် အဝေလှ�ဝေပု�ဝေ�ားဖြပု��း တု�့း ဖြပု�းမု်းရိှှိဝေသာ 
ေက်း�ုိဒ်းကုိ် စ်တင်းးဝေ�ာင်းးရွွက်းသညား။

�ညား�ပုညာာကုိ်မိ်းမိ်းတုိအ့လုှပုး၏ခွျိ�ထုူးတး၍မ်း�ဝေသာအစိ်တးအပုိုင်းး�အဖြ�စ်းထူးာ�ရိှှိပုါ။ သုဝေသ
သ��ညား�ပုညာာ သုိ့မ်းဟုုတး ဖြ��့းေးိဝေ�� �ညား�လှမ်းး�ဖြ�စ်းနုိှင်းးသညား။ Rappler သညား အွ�း
လုိှင်းး�လုှ� ဝေ�ားမု်းကုိ် စ်တင်းးစု်� စ်မ်းး�ဝေ�ပုါပြီးပုး။ Mada Masr သညား အာဏ်ာပုိုင်းး�မ်းးာ�မှ်း ၎င်းး�တုိ့
ကုိ်ပိုတးလုိှက်းဝေသားလှညား� ဝေ�့ဘွာတးစ်ာမ်းးက်း�ာနှှင့်းး VPNမှ်းတ�င့်းး သတင်းး��က်းလှက်း
ဝေ��သာ�တင်းးဖြပုလှှက်းရိှှိသညား။

ပု�ိတးသတးနှှင့်းး အဖြပု�းအလှှ�းဆွဲက်းဆွဲ� ပြီးပုး� အသုိက်းအေ�း� တညားဝေဆွဲာက်းပုါ။ သတင်းး�
အေးက်းအလှက်းပု�့ ပုို�ဝေပု�ဖြေင်းး�အာ�ဖြ�င့်းး စု်� စ်မ်းး�ဝေထူးာက်းလှှမ်းး���း က်းညားဝေပု�သညား။ မ်းးဒ်းယာာ
ပြီးေိမ်းး�ဝေဖြောက်းေ� �မု်းရိှှိ ဝေသာအေါ က်�့းကွ်က်း�နှဒဖြပုဝေပု�သညား။ ၎င်းး�၏ထုူးတးကု်�းမ်းးာ�အတွက်း 
ဝေပု�ဝေေးဝေပု�သညား သုိ့မ်းဟုုတး Atlatszo.hu က့့်သုိ့ ကိ်စ်စ�ပုးမ်းးိ��ရိှှိလှာလှှင်းး ��းပုု� ဝေငွ်း
စု်ဝေ�ာင်းး�ဖြေင်းး�မှ်းတ�င့်းး ဝေငွ်းဝေကြာက်�အ�က်းညားဝေပု�သညား။ ဤအ�ာ မ်းးာ�အာ�လုှ� �
တညားဝေ�ာက်း��း အယားဒ်းတာမ်းးာ�စွ်ာနှှင့်းး မ်းးဒ်းယာာပုိုင်းးရှှိင်းး မ်းးာ�စွ်ာတုိ့သညား ၎င်းး�တုိ့၏ ယာေင်းး
အလုှပုးအဖြပုင်းး၊ လှက်းရိှှိ မ်းးဒ်းယာာလုှပုးင်း�း� မှ်းာပုါ �့ွစ့်ညား�ပုု� �ုိင်းး�ာပုု� စ်� မ်းးာ�ကုိ်တညားဝေ�ာက်း
လှးက်း ဗီဟုုသုတ နှှင့်းး အ�က်းအသွယားမ်းးာ�စု်ဝေ�ာင်းး�ဖြေင်းး�အာ�ဖြ�င့်းး နှှစ်းဝေပုါင်းး�မ်းးာ�စွ်ာ 
အေးိ�းယား  ေ့့ပြီးပုး�ဖြ�စ်းသညား။ ယာင်းး�တုိ့အ�က်း မ်းညားသည့ားအေးက်းက်မ်းှ မ်းလွှယားက်းပုါ။ သုိ့ဝေသား 
သတင်းး�စ်ာပုညာာ၊ စ်းမ်း� ေ�့း ေ့ွမု်းစ်ဉ်း�စ်ာ�ဉာဏ်းနှှင့်းး တးထွူးင်းး��းတး�မု်းတုိ့ကုိ် မှ်း�းက်�းစွ်ာဝေပုါင်းး�စ်ပုး
ဖြေင်းး�ဖြ�င့်းး ထူးး �ဖြော�ဝေက်ာင်းး�မွ်း�း ဝေသာကိ်စ်စ�ပုးမ်းးာ� ဖြ�စ်းလှာပုါဝေတာ့သညား။

အကျျဉ််း�ချုျ�ပ််
သူတ်င်း်�ထူု�မှု�ာ�ကုိာထိုန််�ထုာ�နုိှင်း်�ခံင်း်�

24
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DW AK ADEMIE မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်တ်ွည််း�ဖြ�တ်ွထုုတ်ွဝေေသည််း။ 

သတွင််�ထုး�တွစ််ပုုဒ်် ထုုတ်ွဝေေပြီးပုး�ဝေ�ာက််

စု်�စ်မ်ှ�ဝေထုာက််လှှမ်ှ�သတွင််�အတွတ်ွပုည်းာသည််း  

မှးဒ်းယာာအဝေပု မ်ှည််းမှှအထိုအက်းိ��သက််ဝေ�ာက််မုှရိှှိပုု�

က်မှာာတွစ််ေှမ်ှ�မှှ ဖြ�စ််�ပ်ုမှှ�ဝ်ေလ့ှလှာမုှမှးာ�

DW Akademie သည်် မီီဒီီယာာဖ့ွံ့� �ဖြိုးဖွံ့း�တိုးး� �တိုးက််ရေး��အတ့ိုးက်် ဂျာ�ာမီနီီနိုး� င်င််�၏ ဦး�ရေး�ာင်အ်ဖ့ွံ့� �အစည််� 

ဖြဖွံ့စ်ပြီး�ီ� Deutsche Welle ၏ �ည်ာရေး��နှိုင်� ် အသး�ည်ာဖွံ့လှှယ်ာရေး��အတ့ိုးက်် စင်တ်ိုးာဖြဖွံ့စ်သည််  

။ဂျာ�ာမီနီီနိုး� င်င််�၏ စီ��့ာ�ရေး���း �ရေး�ါင််�ရေး�ာင်ရ့်ွက််မုီနှိုင်� ် ဖ့ွံ့� �ဖြိုးဖွံ့း�မုီ ဖွံ့က််ဒီ�ယ်ာဝနီ်ကြီးကီ်�ဌာာနီ၏ မီဟာာဗျူ��ဟာာ

ရေးဖြမီာက်် �း �ရေး�ါင််�ရေး�ာင်ရ့်ွက််သးအရေးနီနှိုင်� ် က်ွနို်� �်တိုးး� �သည််လှးသာ�အာ�လှ�� �၏ အခ့ွင်�အ်ရေး��ဖြဖွံ့စ်သည်�   

လ့ှတ်ိုးလှ�်စ့ာ ထု� တ်ိုးရေးဖွံ့ာ်ရေးဖြ�ာ�း� ရေး��၊ �ည်ာရေး��နှိုင်� ် ��း� င်ခ့်ွင်�ရှ်ှိးရေး��တိုးး� �က်း�  ခွး� င်မ်ီာရေးစ�နီ် ကြိုးက်း��မ်ီ��ါသည််။
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