မြန်ြာနှိိုင်ငံရှိ သတင််းစာဆရာြ ာ်းအာ်း ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပြ
် ှုြ ာ်းအပပေါ်
ကိုလသြဂ္ဂလူ့အခွင်အပရ်းဆှိိုင်ရာ ြဟာြင််းကကြီ ပေဖန်ရှုတခ
်

ဂန
ျီ ျီဗာ (၂၀၂၁ ခုနှစ် နုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်) – ယနနေ့ ရန်ကုန်ရှ စစ်ဘက်ဆုင်ရာ တရာားရုားတစ်ခုတွင်
တခ ားပတ်စစ်နဆားစျီရင်န

ာ တရာားမျှတမှုမရှ ည် စစ်နဆားကကာားနာမှုအပပျီား

Fenster အာား ပပစ်မထ
ှု င်ရှာားစျီရင်၍ ကကျီားနလား
စစ်အာဏာ

ည် ပပစ်ဒဏ်ခ မှတ်ခပခင်ား ည် နေနေေါ်ဝ ရျီလ (၁) ရက်နနေ့

မ်ားပပျီားခ န်မှစ၍ စဉ်ဆက်မပပတ် ေနှပ်မှုမ ာားအာား ရင်ဆုင် နနကကရ

တင်ားစာဆရာမ ာား၏

ပမ
ု က
ု ယ်ပပနေ့် ည်

ပေစ်ရပ်တစ်ခုပင်ပေစ်နကကာင်ား ကုလ
ဆုပ

တင်ားစာ ဆရာ Danny

ဒုကခအက ပ်အတည်ားကု

ည် ပမန်မာနုင်ငရှ

ကုယ်စာားပပြုညွှန်ပပနန

ည်

မဂဂလူ့အခွင်အနရားဆုင်ရာ မဟာမင်ားကကျီား Michelle Bachelet က

ည်။

ပမန်မာစစ်တပ် ည် နေနေေါ်ဝ ရျီလ (၁) ရက်နနေ့မှစ၍
တင်ားပန
ု ှပ်ထုတ်နဝ

တင်ားစာဆရာမ ာား၊ မျီဒျီယာ

မာားမ ာား

မ
ုေ့ ဟုတ်

မ ာား အနည်ားဆုား ၁၂၆ ဦားအာား ေမ်ားဆျီားထန်ား မ်ားခပပျီား ထုအထ တွင် ၄၇ ဦား ည်

ထန်ား မ်ားခထာားရဆ ပေစ်

ည်။ ထု

မ ာားထမှ နှစ်ဆယ်ဦား

ည်

တင်ားစာ ဆရာမ ာားအပေစ် ၎င်ားတေ့၏
ု

လုပ်ငန်ားတာဝန်မ ာားကု ထမ်ားနဆာင်ခပခင်ားအတွက် ရာဇဝတ်ပပစ်မှုမ ာားပေင် တရာားစွဆုခထာားရပ
မျီဒျီယာကုားခုထမှ လုင်စင်မ ာား ရုပ်
ရပ်ဆုင်ား ွာားခရပပျီားပေစ်ပ

ည်။

မ်ားခပပျီား အပခာားမျီဒျီယာ အခု (၂၀)

Danny Fenster

ည်လည်ား လုပ်ငန်ားမ ာား

ေမ်ားဝရမ်ားအထုတ်ခထာားရပခင်ားနကကာင်

တင်ားစာဆရာမ ာား ည်လည်ား ဒ ဇင်နှင်ခ ၍
ျီ ရှနနပ

ည်။

တမ်ားနရှာင်နနရ

ည်

ည်။

ည် ရန်ကုန်နလဆပ်တွင် နမလက ေမ်ားဆျီားထန်ား မ်ားခရပခင်ားပေစ်ပပျီား န ာကကာနနေ့က

တရာားမဝင်အေွွဲ့အစည်ားမ ာားနှင်ဆက် ွယ်ပခင်ား၊
န ွားထုားနပားပခင်ားတေ့န
ု ှင်
(၁၁) နှစ် ခ မှတ်ခခရပ
အမှုကကာားနာစစ်နဆားခပပျီား

လဝင်မကှု ကျီားကကပ်နရား၊

က်ဆုင်န ာ ဥပနဒမ ာားကု ခ ြုားနောက်

စစ်တပ်ဆနေ့်က င်နရား

ည်ဟန ာ စွပ်စခ
ွ က်ပေင် နထာင်ဒဏ်

ည်။ ၎င်ားအာား ရန်ကုန်ပမြုွဲ့ အင်ားစန်နထာင်တင
ွ ်ား တရာားရုား တစ်ခုတွင်
တရာားစစ်နဆားစျီရင်မှုမ ာားအာား

အမ ာားပပည်

တက်နရာက်

နလလာနစာင်ကကည်ခွင် မရှ ပေင် မျှတန ာ တရာားစျီရင်နရားဆုင်ရာ အခွင်အနရားအာမခခ က်မ ာားအာား
နလားစာားလုက်နာမှု မရှပခင်ားအနပေါ် အလွန်အမင်ား စုားရမ်ပပန်ေယ
ွ ်ရာ ပေစ်ခပ
နုင်ငနတာ် စစာနောက်မ၊ှု

အကကမ်ားေက်မှုတုက်ေ က်နရားဥပနဒ

နနာက်ထပ်တရာားစျီရင်မှုတစ်ခုကု ဆက်လက်ရင်ဆုင်ရဦားမည်ပေစ်

ည်။ Danny Fenster

ခ ြုားနောက်မှု
ည်။

ည်

စွခ က်မ ာားပေင်

“

တင်ားစာဆရာမ ာား ည်

နခ င်ားနဆာင်မ ာား

နေနေေါ်ဝ ရျီ

ည်

ပမန်မာနုင်ငတစ်ဝှမ်ား

လူ့အခွင်အနရားခ ြုားနောက်မှုမ ာားနှင် ပပည်
တင်ားရယအစျီရင်ခရန်
ထင်ရှာားပ

(၁)

ရက်နနေ့မှစ၍

ထုားနှက်တုက်ခုက်ခနနရပပျီား

က ားလွန်လ က်ရှ

ည်

နှပ်ကွပန
် ုင်နရား

လုပ်နဆာင်နန

ာ

ည်မာှ

လွန်စွာ

ည်။ ပမန်မာနုင်ငတွင် ယခင်စစ်အစုားရ အုပခ
် ြုပ်နရားကာလမ ာားအတွင်ား နတွွဲ့ပမင်ခရ ည်
ဆင်ဆာပေတ်နတာက်ပခင်ားနှင်

ဝ ဒပေနေ့်ပခင်ားမ ာားနှငဝ
် န်ားက င်တစ်ခုကု

ပပန်လည်နတွွဲ့ပမင်လာရပ နကကာင်ား” Michelle Bachelet က နပပာကကာားခပ

ည်။

တင်ားစာဆရာမ ာားနှင် မျီဒျီယာမ ာားအနပေါ် နှပ်ကွပ်တုက်ခုက်မှုမ ာား ည် မှန်ကန်တက ၍

လွတ်လပ်န ာ
ပေြုခွင်ားနှပ်ကွပမ
် ှု၊

အင်တာနက်လုင်ားမ ာား

ပေတ်နတာက်မ၊ှု

အခ က်အလက်ရင်ားပမစ်မ ာားအာား လွတ်လပ်စွာ ရယအ
အနရားတကကျီားလုအပ်နနန
က်ကယ်နုင်

ျီားပခာား

တင်ားအခ က်အလက်မ ာားအနပေါ် မှခ
ျီ ုအာားထာားနနရ ည် လမှုအေွွဲ့အစည်ား အတွင်ားရှ

ကကျီားမာားလှန ာ အစတ်အပုင်ား၏ ထခုက်လွယ်မက
ှု ု ပုမုဆုားရာားလာနစပ

အ

ကကျီားမာားပပင်ားထန်န

မ ာား၏ စစ်အုပခ
် ြုပ်နရားအာား လက်မခ ဆနေ့်က င်နနမှုမ ာားကု

ကကြုားပမ်ားမှုမ ာားအာား

တင်ားထန်ားခ ြုပ်ပခင်ား၊

“

စစ်ဘက်

ည်

ပေည်စွက်နပပာကကာား

ာ

ည်။

တင်ားစာဆရာမ ာားအာား

အွန်လုင်ားနှင်

ုားပပြုခွင် ကနေ့် တ်ပတ်ပင်မှုမ ာား

တင်ားအခ က်အလက်မ ာားရယနင
ု ်စွမ်ားအာားကု

အပခာားန

ာ

ည် လမ ာား၏
ထခုက်နစကာ

တင်ားအခ က်အလက်မ ာား မရရှနင
ု ်ဘ ပေစ်နနနကကာင်ား” Michelle Bachelet က

ွာားပ

ည်။

“မမတ၏
ုေ့
လုပ်ငန်ားတာဝန်မ ာားကု ထမ်ားနဆာင်မန
ှု ကကာင် ေမ်ားဆျီားထန်ား

မ်ားခနနရ ည်

တင်ားစာ

ဆရာမ ာားအာားလုားကု ခ က်ခ င်ားလွှတ်နပားရန်” စစ်ဘက်ဆုင်ရာ အာဏာပင
ု ်မ ာားအာား Michelle Bachelet
က တက
ု ်တွန်ားထာားပ

ပပျီားပ ပပျီ။

ည်။

