ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

ယခုရကးစျမ
ဲ ြတးတမး့ပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕၌ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ှ၀ ရကးမြ ဿ၃ ရကးေန႔အတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ
လကးနကးကုိငးပဋိပက၏မ္ာ့၇ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ တ်ခာ့ေသာ ဆကးစပးသတငး့ မ္ာ့အာ့ မီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ရကးအလိုကး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သတငး့
စုစညး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ရကးစမ
ျဲ ြတးတမး့ပါအခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့၌ အ်မငးႏြငးံ အာေဘားမဟုတးဘဲ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ပတးသကး ေသာ
မီဒီယာေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့အာ့ စုစညး့ေပ့ထာ့်ခငး့သာ်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕မြ ထုတးေဝလ္ကးရြိေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့မ္ာ့ အာ့
ပိုမိုေကာငး့မျနးေစရနးအတျကး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပါရနး အကူအညီ ေတာငး့ခဵအပးၿပီ့၇ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ပို႔လိုပါ က program@burmamonitor.com ႏြငးံ ဖုနး့ - 09798560989 တုိ႔ကို ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး၈
်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕

လကးနကးကိုငးပဋိပက၏
ရြမး့
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔ နဵနကး ၄:ဿွ မြ ၄:၁ွ အထိ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး ေရႊေမားအုပးစု ေရႊေမားေက့္ရျာ အနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတား တပးမ ှှ၇ ခမရ ဿှ၆ ႏြငးံ
တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA) တုိ႔ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA) (Marnagar) (RFA) (NAB)

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁၇ ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔မ္ာ့တျငး သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မတးေခ၍ေက့္ရျာ အုပးစု တျနးၾကိဳငး့ေက့္အနီ့၉ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA)
ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) တို႔ၾကာ့တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TaiFreedom) (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔ နဵနကး ၆:ှ၂ မိနစးအခ္ိနးမြ နဵနကး ှှ:၀ွအထိ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး နာ့မျနးေက့္ရျာအုပးစုအတျငး့၉ သ္ြမး့်ပညး ်ပနးလညး
ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ ပအို့ဝးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (PNLA)၇ ်မနးမာံတပးမေတား ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႔
အငး့အာ့ (၃ွ) တို႔အၾကာ့ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TaiFreedom)

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေတာငးပုိငး့ လငး့ေခ့ခရိုငး မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး ေနာငးခ္ိဳေက့္ရျာအနီ့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ
သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ ပအို႔ဝးအမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး (PNLO) တို႔အၾကာ့တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Irrawaddy)

ရခိုငး
 ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညး ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယး ခေမာငး့ရျာအနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားးႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
(ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး ေသာငး့ဒရာ့ေက့္ရျာႏြငးံ ထီ့စျေ
ဲ က့္ရျာ အၾကာ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား
(ULA/AA) တုိ႔ၾကာ့တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA) (RFA) (Narinjara)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ေတာဖ္ာ့ေခ္ာငး့ႏြငးံ ယို့ေခ္ာငး့အၾကာ့ ပညာဝရျာ အေနာကးေ်မာကးဖကး၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA)
တို႔ၾကာ့ နဵနကး ှွ:၀ွ မိနစးမြ ေန႔လညး ှ နာရီထိ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA) (TheVoice)
 ဒီဇငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔ႏြငးံ ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔မ္ာ့တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ပညာဝရျာ၇ ေမာငးႏြမရျာ၇ ပကာဝရျာ၇ အနီ့ႏြငးံ ကလပးေခ္ာငး့ အနီ့တဝိုကးတုိ႔၉
နဵနကး ၆:ွွ မြ စတငး၊ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈(ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔ နဵနကး ၅:ဿ၀ မိနစးတျငး ပညာဝရျာ ႏြငးံ ေမာငးႏြမရျာ ၾကာ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ
တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA) (RFA)
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ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ ၾကာ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ေန႔လညး ဿ:ွွ မြ ၀:၀ွ မိနစးအထိ ှႀကိမး၇ ညေန ၃:ွွ နာရီတျငး ှႀကိမး အိႏိၵယ-်မနးမာနယးစပး “်မိတးဝရျာ” အေရြ႕ေတာငးဖကးရြိ
ေတာငးတနး့ေပ၍၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ၾကာ့ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး နဵနကး ှွ:ဿွ မိနစးတျငး အိႏၵိယ-်မနးမာနယးစပး ်မိတးဝရျာ အေရြ႕ေတာငးဖကးရြိ ေတာငးတနး့ေပ၍၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ
ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔ နဵနကး ၆:ွွနာရီခနး႔တျငး ရခုိငး်ပညး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး ၾသရမေတာငးတနး့ ေပ၍သို႔ ်မနးမာံတပးမေတားမြ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ေနရာ
အႏြဵ႔ ပစးခတးတုိကးခုိကးခဲံရာ ်မနးမာံ တပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိကးပထ
ျဲ ပးမဵ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ပလကးဝၿမိဳ႕နယး ပကာဝရျာ အေနာကးဘကးေတာငးတနး့ေပ၍၉ နဵနကး ှွ:ွွ နာရီမြ ှှ:၂ွ အထိ ှၾကိမး၇ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး
ခရုေခ္ာငး့ရျာအနီ့၉ ေန႔လညး ှ:ွွ နာရီခနး႔တျငး ှၾကိမး၇ ၾသရမ ေတာငးတနး့ေပ၍၉ ညေန ၂:ွွ နာရီတျငး ှၾကိမး၇ ်မိတးဝ အနီ့ပတးဝနး့က္ငး၉ နဵနကး ၆:ွွ
ခနး႔မြစတငး၊ လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ်မနးမာံတပးမေတားဖကးမြ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) ကုိတိုကးခိုကးခဲံသညးဟု The Arakan Army သတငး့ဌာနတျငး
ေဖ၍်ပခဲံသညး၈ (ULA/AA)

စစးေဘ့ေရြာငး
ရြမး့
 ဒီဇငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး အတျငး့ရြိ ေနာငးေကာံဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့မြ စစးေဘ့ေရြာငး ဿွွ ေက္ားတို႔သညး စစးေရ့
တငး့မာေနမႈမ္ာ့

ေလြ္ာံသျာ့သ်ဖငးံ

စိတးေအ့ရၿပီလာ့ဆိုရငးေတာံ
အေနာကးဘကး်ခမး့ကို

ေနရပးသုိ႔

်ပနးသျာ့ခဲံၾကသညး

မေအ့ရေသ့ပါဘူ့

ဆုတးချါတိမး့ေရြာငးသျာ့ၿပီလို႔

၈

ဟခိုငး့ဟ္ိဳ့ရျာသာ့

စစးေရ့တငး့မာေနတာေတာံ
ၾကာ့ရတယး၈

က္နးတဖျ႕ဲ ကလညး့

အ်မနး်ပနးဆျတးရမယးေလ” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (ShanNews)
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စစးေဘ့ေရြာငးတစးဦ့မြ

ေလ္ာံေတာံေလ္ာံသျာ့တယး၈
ဆုတးသျာ့ၿပီလို႔ၾကာ့တယး၈

ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈
RCSS/SSA

“အေ်ခအေနကေတာံ
ကလညး့

သူတို႔ဆုတးတဲံအခ္ိနးမြာဆို

နမၼတူ်မစး
သီ့ႏြဵေတျ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မေခ၍ ေက့္ရျာ အုပးစုအတျငး့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ သြ္မး်ပညး
တပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး တို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA) တုိ႔ၾကာ့်ဖစးပျာ့ခဲံေသာတိုကးပျေ
ဲ ၾကာငးံ တျနး့ကိ္ဳ့၇ ဟုိနာ့၇ ႏိုငး့လဵုႏြငးံ မနးဟဵု
ေက့္ရျာမ္ာ့မြ ေဒသခဵ

၃၅၃ ဦ့သညး နာ့မေခ၍ေက့္ရျာ ဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့တျငး စစးေဘ့ေရြာငးခဲံသညး ဟုနာ့မေခ၍စစးေဘ့ေရြာငး တာဝနးခဵ တစးဦ့ ်ဖစးသူ

ဦ့စိုငး့ထျနး့ေအ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈

“ဿ၁ ရကး၇ ညေန ၁နာရီမြာ ပထမဆုဵ့ တျနးက္ိဳငး့ ရျာက တသုတး ေ်ပ့လာတယး၈ ေနာကး ၄ နာရီမြာ တသုတး ထပးေရာကး

လာတယး၈ ေနာကး ဆကးတိုကး ဆကးတိုကး ေ်ပ့လာၾကတာ ဿ၂ ရကးက တအာ့မ္ာ့လာတယး” ေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy) (Mizzima)
 ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး အတျငး့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ
(SSPP/SSA) တို႔ၾကာ့်ဖစးခဲံေသာ ပစးခတး တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔မနကးပိုငး့တျငး သီေပါၿမိဳ႕နယး တျနးက္ိဳငး့ရျာႏြငးံ ခိုငး့ဟ္ိဳ့ရျာသာ့ ှ၂ွ
ေက္ား နာ့မေခ၍ရျာ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့သို႔လညး့ေကာငး့၇ ှ၁ွ ေက္ားမြာ ေနာငးေကာံ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့ သို႔လညး့ေကာငး့

စုစုေပါငး့ ေဒသခဵ ၀ွွ

ေက္ား စစးေဘ့ေရြာငး ၾကသညး၈ (TheLadies) (RFA)

ကခ္ငး
 ဒီဇငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး အစို့ရထိနး့ခ္ဳပးမႈ ေအာကးဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး ခိုလဵႈေနေသာ ပထမဆဵု့ဝုိငး့ေမားၿမိဳ႕နယး နနး႔ဆမးယနး (Nam San Yang)
ေက့္ရျာ စစးေရြာငးမိသာ့စု ှ၄ စုသညး ေနရပး ်ပနးသျာ့ခဲံၾကသညးဟု ဦ့ေဆာငးသူ SLg.Brang Li မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ရျာကို်ပစးထာ့တာလညး့ၾကာၿပီ၈ အခုဆိုရငး
စစးေရြာငး်ပညးသူေတျက ေ်မယာဥပေဒ အသစးနဲ႔ လယးယာေ်မမ္ာ့ ဆုဵ့ရႈဵ့မြာေၾကာကးေနၾကၿပီ၈ အစုိ့ရက အသစးထုတး်ပနးထာ့ေသာ လယးယာေ်မ ဥပေဒေၾကာငးံ
သူတို႔ လယးယာေ်မမ္ာ့ကုိ မတရာ့သိမး့ယူမြာ စို့ရိမးေနၾကတယး၈ နနးဆမးယနးဆုိ ပိုဆို့တယး၈ အာ့လုဵ့နဲ႔ ဆကးသျယးေနတဲံ လမး့မႀကီ့ေပ၍မြာရြိေနေတာံ
အစစအရာရာ စုိ့ရိမးရတယး၈ အဲံေၾကာငံး ရျာကုိ တရာ့ဝငး အိမးေထာငးမိသာ့စု ှ၄ စုက ်ပနးၿပီ်ဖစးတယး၈” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (KachinNews)

ရခုိငး
 ဒီဇငးဘာလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔အၾကာ့်ဖစးခဲံေသာ တုိကးပျမ
ဲ ္ာ့ေၾကာငးံ
ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယး ေက္ာကးစညးေတာငးေက့္ရျာနြငးံ သ်ဗဳေခ္ာငး့ ေက့္ရျာတုိ႔မြ ေဒသခဵရျာသာ့ ဿွွ ေလာကး သငး့ပုနး့တနး့ေက့္ရျာသို႔ စစးေဘ့ေရြာငးခဲံသညး
ဟု ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့ဝငး့မြေ်ပာခဲံသညး ၈ “ေက္ာကးစညးေတာငးေက့္ရျာ၇ သ်ဗဳေခ္ာငး့၇ ေမာငးႏြမ ေက့္ရျာ သဵု့ရျာေပါငး့ အိမးေ်ခ ၂ွ ေက္ား လူဦ့ ဿွွ
နီ့ပါ့ေလာကး ေရာကးရြိလာတာပါ၈ ဖာ့ဝပးေခ္ာငး့ေက့္ရျာက မိသာ့စု ှွ စု၇ လူဦ့ေရ ၁ှ ဦ့ကေတာ ဒီဇငးဘာလ ၅ ရကးေန႔က ေရာကးလာခဲံတာပါ၈
ယခငးေရာကးလာသူမ္ာ့နဲ႔ဆို စုစုေပါငး့ ၀ဿှ ဦ့ရြိပါတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (DVB) (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာအတျငး့

်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ

ရက၏ိဳငးံတပးမေတား

(ULA/AA)

တို႔ၾကာ့

်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ

လကးနကးၾကီ့ပစးခတးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

ဿ၁

ရကးေန႔တျငး

ကနးေစာငးံရျာဘကးမြ ေဒသခဵ ၀ွွ ေက္ား၇ ေက္ာကးေတား်မိဳ႕နယး ေတာငးမငး့ကုလာ့ေက့္ရျာဘကးသုိ႔ ေဒသခဵ ၄ွွ ေက္ား စစးေဘ့တိမး့ေရြာငးခဲံၾကၿပီ့၇
ႏုိဝငးဘာလကုနးပိုငး့မြ ဒီဇငးဘာ ဿ၁ ရကးေန႔အထိ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး၇ ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့မြ စစးေရြာငးသူဦ့ေရ ှ၂ွွေက္ား အထိ ရြိခဲံသညး၈ (VOA)
(TheLadies)

အ်ခာ့
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး ေတာငးမငး့ကုလာ့ေက့္႐ျာႏြငးံ ကနးေစာကး ေက့္႐ျာတို႔၉ နယးေ်မလုဵၿခဳဵေရ့အေ်ခအေန
ေၾကာငးံ ေနရပးစျနး႔ချာ တိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့အာ့ သျာ့ေရာကး ေတျ႕ဆုဵရာတျငး ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးမြအာ့ေပ့ စကာ့ေ်ပာဆိုခဲံ်ပီ့ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး ေတာငးမငး့ကုလာ့
ေက့္႐ျာ ေတာငးမငး့ေက္ာငး့တိုကးတျငး နယးေ်မ လုဵၿခဳဵေရ့အေ်ခအေနေၾကာငးံ ေနရပးစျနး႔ချာ တိမး့ေရြာငးသူ အိမးေထာငးစု ှ၃၅ စု၇ လူဦ့ေရ စုစုေပါငး့ ၃၆၀ ဦ့ရြိၿပီ့
အိမးေထာငးစုတစးစု လြ္ငး ေငျက္ပး ၂ွဝွဝ စီ ေထာကးပဵံေပ့အပး ခဲံသညး၈ (MMTime)
 ဒီဇငးဘာလအတျငး့ ရခိုငး်ပညးနယး၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔အၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ တုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ စစးေဘ့ေရြာငးလာသညးံ
ေက့္ရျာ

၀ရျာမြ

အိမးေထာငး

၃ွ

ႏြငးံ

လူဦ့ေရ

၀၀၆

ဦ့တို႔အတျကး

ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယးတျငး

စစးေဘ့ေရြာငးစခနး့ဖျငးံလြစးေပ့ထာ့

ရာ

ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့သို႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ ေရြာငးလာသညးံ စစးေဘ့ေရြာငး ၁ွွ နီ့ပါ့အတျကး စာ့နယးရိက၏ာအ်ပငး အ်ခာ့ အသဵု့အေဆာငး ပစၥညး့မ္ာ့
အဓိက လုိအပးေနသညးဟု ရခိုငး်ပညးနယး ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ပို့ရႊီ်ပငး မဟာမိတး လူမႈကူညီမႈ အသငး့က သတငး့ႏြငးံ်ပနးၾကာ့ေရ့ တာွနးခဵ ကိုေအာငးေက္ားမြ
ေ်ပာခဲံသညး၈ “သူတို႔က လိုအပးေနတာက ဒီစာ့နပးရိက၏ာရယး အေႏျ့ထညးရယး ေစာငးရယး အဓိကက သူတုိ႔ဆီမြာ ေ်ပ့လာတဲံ အခ္ိနးမြာက္ရငး သူတို႔ဆီမြာ
ဘာမြမပါဘူ့ေလ အဲဒါက အွတးအထညး ကိုယးတစးလဵု့နဲ႔ပဲလာတာ အဲဒါသူတို႔မြာ အို့ချကးပနးကနးေတျလညး့ မပါဘူ့၈ ဒါေပမယးံ စာ့နပးရိက၏ာေတျက္ရငး ဆနး၇ ဆီ၇
ဆာ့ေတျ ဆနးေတျဘာေတျေတာံ သူတို႔မသယးႏိုငးခဲၾံ ကဘူ့” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG) (TheVoice)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ
 ဒီဇငးဘာလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး သၽြမး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA) တပးဖျ႕ဲ သညး သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မတးေခ၍ေက့္ရျာအုပးစု မနးဟုနးေက့္ရျာအတျငး့ရိြ စိုငး့ေက္ား
အသကး ၁၀ ႏြစးအာ့ အေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့ေခ၍သျာ့ခဲံၿပီ့ ၇ ခိုငး့ဟၽြို့ေက့္ရျာ ေက့္ရျာလူႀကီ့ (အမညးမသိရေသ့) ႏြငံး ပနးဟိုေက့္ရျာ ေက့္ရျာလူႀကီ့်ဖစးသူ လုဵ့စိနး
အသကး ၂ွ ႏြစးတို႔ကိုဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့မႈေၾကာငးံ သီေပါၿမိဳ႕နယး အတျငး့ရြိ ေက့္ရျာ ႏြငံးေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့ ၇ ေက့္ရျာလူႀကီ့မ္ာ့
အစညး့အေဝ့်ပဳလုပး၊ ေဆျ့ေႏျ့တိုငးပငးရာတျငး ယခုလို အ်ပစးမဲံ ရျာသာ့မ္ာ့ႏြငံး ေက့္ရျာလူႀကီ့မ္ာ့အာ့ မတရာ့ ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ပဳလုပးေနပါက
ရပးရျာတာဝနးမြ ရပးဆိုငး့သျာ့မညး်ဖစးသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Tarfreedom)
 ဒီဇငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး အစို့ရ၌ တရာ့ဝငးချငံး်ပဳခ္ကး်ဖငံး တ႐ုတးနိုငးငဵသို႔ ႏျာ့တငးပို႔ေနသညံး သဇငးနနး့ထိုကးကုမၸဏီမြ ႏျာ့ကာ့ ဿ စီ့ကို ကခ္ငးလျတး
ေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(KIA)

မြ

တာ့ဆီ့ကာ

ကာ့သမာ့အာ့

်ပနးေပ့ဆျေ
ဲ ခ၍ေဆာငးသျာ့သညးဟု

ကၽျ၇ဲ

ႏျာ့တငးပို႔ေရ့

လုပးေဆာငးေနသညံး

သဇငးနနး့ထိုကးကုမၸဏီပိုငးရြငး ဦ့ေရႊမငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔ နဵနကး ၅ နာရီအခ္ိနးခန႔းတျငး သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA)ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ပါတီ (RCSS/SSA)တို႔
တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA) တပးဖျဲ႕မြ တျနးႀကိဳငး့ေက့္႐ျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ ေနအိမးအာ့ မီ့ရႈိ႕ဖ္ကးဆီ့ခဲံေၾကာငး့ Tai Freedom
သတငး့တျငးေဖား်ပခဲံသညး၈ (Tai Freedom)
 “ဝ” ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ အထူ့ေဒသ ဿ အတျငး့ “ွ” ်ပညးေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ ပါတီ UWSP က လာ့ဟူ ခရစးယာနးက္မး့စာေက္ာငး့မြ ေခ၍ေဆာငး
သျာ့သညးံ ေက္ာငး့သူ ဿွ ဦ့ မြာ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကး လာ်ခငး့ မရြိေသ့ဟု လာ့ဟူအမ္ဳိ့သာ့ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ပါတီ (LNDP) ဥက၎ဌ ေဒ၍ေအ့သီတာ်မငးံ
မြေ်ပာခဲံသညး၈ “အကုုနးလဵု့မလျတးလာဘူ့၈ ဒီအမ္ိဳ့သာ့ေတျေပါံေနား၇ အမ္ိဳ့သာ့ေတျက ထျကးေ်ပ့လာတာ၇ လျတးေပ့လာတာ မဟုုတးဘူ့၈ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျက
တစးေယာကးမြ မလျတးလာေသ့ဘူ့ရြငးံ၈ အဲံသူတို႔ေတျကိုက္ေတာံ စစးသငးတနး့ေတျ ေပ့ေနတာ အဲံဒါပဲသိရတာ” ဟုုေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG )
 ကခ္ငး်ပညးနယး

တ႐ုတးနယးစပး

ကနးပိုငးတီလမး့ေၾကာငး့မြာ

ကိ္ဳ့က္ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ

ဆဒုဵ့

ခုႏြစးေရာငးစုဵတဵတာ့

ေအာကး

ယာယီေဆာကးထာ့ေသာ

ဝါ့တဵတာ့တျငး အစို့ရ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႕ (BGF) ခရီ့သညး မ္ာ့ သျာ့လာႏုိငးရနး နယးၾကာ့ေစာငးံတပးမြ ယာယီဝါ့တဵတာ့ကုိ ေဆာကးလုပးထာ့ၿပီ့
သျာ့လာ်ဖတးသနး့ႏုိငးရနး တစးေယာကးကို က္ပး ှွွွ ႏႈနး့ ေကာကးခဵေနၿပီ့ ကူလီအလုပးသမာ့မ္ာ့ကလညး့ လကးဆျဲအိတး တစးအိတးတျငး က္ပး ၂ွွွ
ႏႈနး့်ဖငးံ ေကာကးခဵေနသညးဟု ခရီ့သညးတစးဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Kachinnews )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

ေ်မ်မဳပးမုိငး့
ေသဆုဵ့
 ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔ နဵနကး ၄:၀ွ ခနး႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး ဆျမးပရာဘျမးၿမိဳ႕နယး ကဝါ့ပနးေက့္ရျာအုပးစု ဒရုခေက့္ရျာေန ဦ့လဂျ္နး (ဘ) ဦ့လေယားႏြငးံ
တစးရျာတညး့ေန အမ္ိဳ့သာ့ သဵု့ဦ့တို႔သညး ေတာထဲမြ ငါ့ရြာ၊ ်ပနးလာစဥး ေက့္ရျာ၌ အေနာကးေ်မာကးဘကး ၃ မုိငးခနး႔အကျာ၉ နငး့မုိငး့တစးလဵု့နငး့မိ
ေပါကးကျသ
ဲ ်ဖငးံ ဦ့လဂျ္နးသညး မိုငး့စထိမြနးဒဏးရာမ္ာ်ဖငးံ ေနရာတျငးပငးေသဆဵု့ခဲံ်ပီ့ ဦ့ခမး့နာ့ဆမးတူ့မြာ မိုငး့စထိမြနးဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံသညး၈ (Military)
(Cincds)

အ်ခာ့
 ဒီဇငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယး ေရႊဂဵုတိုငးရြိ ေတားဝငးႏြငး့ဆီ ခနး့မ၉ Landmine Monitor (LM) မြ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ေ်မ်မဳပးမိုငး့
ေစာငးံေလံလာ့ေရ့ အစီရငးခဵစာ သတငး့စာ ရြငး့လငး့ပျဲ ်ပဳလုပးခဲံရာ LM မြ Dr Yeshua Moser Puangsuwan က ်မနးမာႏုိငးငဵသညး ေ်မ်မဳပးမိုငး့ေၾကာငးံ
ထိခိုကးေသဆဵု့မႈ ၀၂၀၆ ဦ့ရြိၿပီ့ အဆငးံ ၀ ေနရာတျငး ရြိေနေၾကာငး့ “တ်ခာ့နိုငးငဵနဲ႔ ယြဥးရငး ်မနးမာက ထိခိုကး ဒဏးရာ ရတာ မေသ့ပါဘူ့၈ ေကာကးယူရရြိတဲံ
စာရငး့အရ လူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ေ်မ်မႇုပးမိုငး့ေၾကာငံး ထိခိုကးေပမယံး အသကးရြငး က္နးတယး ဆိုတာ သိရတယး၈ ဿွွ၄ ခုႏြစးကေန ဒီေန႔ထိ ဆကးလကး
တညးရြိေနတဲံ ကိနး့ဂဏနး့ ်ဖစးပါတယး”ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy) (KIC) (TheVoice)
 တနသာၤရီတိုငး့

ေဒသ

အလယးစခနး့ေက့္ရျာဝနး့က္ငးတျငး

ေဒသခဵမ္ာ့

ေ်မ်မဳပးမိုငး့နငး့မိေနသညးံ

ကိစၥရပးေၾကာငးံ

ေ်မ်မဳပးမိုငး့ရြငး့လငး့ေရ့

ပူ့ေပါငး့

ေဆာငးရျကးရနး မျနး်ပညးသစးပါတီ (NMSP) တပးဖျ႔ႏ
ဲ ြငးံ ကရငး အမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) တပးဖျ႔တ
ဲ ို႔ သေဘာတူထာ့သညးံ အခ္ကးသညး သစးထုတးလုပးမညးံ
လုပးငနး့သေဘာတူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆုိ်ပီ့မြသာ လုပးငနး့အေကာငးအထညး ေဖ၍မညး်ဖစးေၾကာငး့၇ “အဲဒီကိစၥက အမြနးက ဒီလ ှ၀ ရကးမြာ ေတျ႔ၾကတာက
သစးထုတးလုပးဖို႔ စာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုဖို႔ပါ၈ ဒါေပမဲံစာခ္ဳပးက မခ္ဳပး်ဖစးလိုကးဘူ့၈ အဓိက စာခ္ဳပးေပ၍မြာ မူတညးေနတယး၈ တကယးလို႔ စာခ္ဳပးခ္ဳပး်ဖစးခဲံရငး ဒီလ ှ၂ ရကးမြာ
ပူ့ေပါငး့ၿပီ့

ေ်မ်မႇဳပးမိုငး့ရြငး့လငး့တဲံကိစၥကိုစၿပီ့

အေကာငးအထညးေဖားရမြာပါ၈

အခုစာခ္ဳပးကမခ္ဳပး်ဖစးေသ့ေတာံ

မေဖားႏိုငးေသ့ဘူ့” ဟုမျနး်ပညးသစးပါတီ ထာ့ဝယးခရိုငး အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဗိုလးမြဴ့ ဥာဏးထျနးမြေ်ပာခဲံသညး၈ (TheVoice)
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လုပးငနး့လညး့

အေကာငးအထညး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ ၉ ဆျစးဇာလနးႏုိငးငဵ ဂ္နီဗာၿမိဳ႕ အေ်ခစုိကး ေ်မ်မဳပးမိုငး့ႏြငးံ ထပးဆငးံ ေပါကးကျဲေစေသာ လကးနကးပစၥညး့မ္ာ့ ေစာငးံၾကညးံ
ေလံလာေရ့အဖျဲ႔မြ ်ပဳလုပးေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး ေ်မ်မဳပးမိုငး့ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ အစီရငးခဵစာႏြငးံ ပတးသတးသညးံ သတငး့စာ ရြငး့လငး့ပျတ
ဲ ျငး “ဿဝှ၅
နိုဝငးဘာလအထိ ေ်မ်မႇုပးမိုငး့အသုဵ့်ပဳမႈ တာ့်မစးပိတးပငး်ခငး့ သေဘာတူစာခ္ဳပးကို ှ၃ဿ နိုငးငဵက သေဘာတူလကးခဵ (သို႔) လကးခဵ က္ငံးသုဵ့ခဲံေၾကာငး့၇ နိုငးငဵေပါငး့
ှဿဝ

က

ထပးဆငံးေပါကးကေ
ျဲ စေသာ

လကးနကးပစၥညး့မ္ာ့

အသုဵ့်ပဳမႈ

တာ့်မစးပိတးပငး်ခငး့

သေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး

လကးမြတးေရ့ထို့

(သို႔)

လကးခဵ

က္ငံးသုဵ့ခဲံေသားလညး့ ်မနးမာနိုငးငဵသညး စာခ္ဳပးႏြစးခုလုဵ့တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့်ခငး့မရြိေသ့” ဟု သုေတသနအရာရြိ ယကးစးဟူဟျာ မုိဆာ-ပူအနးစူဝမးမြ
ေ်ပာခဲံသညး၈ (MyanmarNow)

အစညး့အေဝ့မ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔မြ ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႕အထိ ထိုငး့ႏိုငးငဵ မဲေဆာကးၿမိဳ႕တျငး ရခိုငး်ပညးအမ္ိဳ့သာ့ေကာငးစီ (ANC) မြဦ့စီ့၊ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာအဆငးံ
မဟာ ဗ္ဴဟာႏြငးံ မူဝါဒေရ့ရာ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ(ANPCC) ကို က္ငး့ပခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး စစးမြနးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လမး့ေၾကာငး့မြတဆငးံ ေရရြညး တညးတဵံ
ခိုငးၿမဲေသာ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ကို ေဖားေဆာငးရနးႏြငးံ ဖကးဒရယး ဒီမုိကေရစီ်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးရာတျငး ရခုိငး်ပညးႏြငးံ ရခုိငး်ပညးသာ့တို႔၌ ဂုဏးသိက၏ာႏြငးံ
အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို ထငးဟပးေစမညးံ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့မူဝါဒမ္ာ့အာ့ ဒီမိုကေရစီ နညး့လမး့က္ စုစညး့ ေရ့ဆျရ
ဲ နး လိုအပးေၾကာငး့ ANPCC ညိြႏႈိငး့ေရ့မြဴ့ ဦ့ထျနး့ေဇားမြ
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Narinjara) (ULA/AA )
 ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့နဲ႔ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဗဟုိဌာန NRPC ရုဵ့မြာ ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ အိႏၵိယသဵ႐ုဵ့မြ ပစးခတး
တိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံ ၾကညးံေရ့ ေကားမတီ JMC အတျကး ကာ့ ှွ စီ့ လြဴဒါနး့သညးံ အခမး့အနာ့တျငး အပစးအခတးရပးစဲေရ့
ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႕ JMC အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဿ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ွဏၰေအာငးမြ ရြမး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ RCSS ႏြငးံပအုိဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့
အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး PNLO တို႔အၾကာ့ ပဋိပက၏ေတျ ်ဖစးပျာ့ေနတာကုိ ေစာငးံၾကညးံေနသညးဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔မြ ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔အထိ ၀ ရကးၾကာ ်ပဳလုပးမယးံ ရခိုငး်ပညးနယး အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ဖိုရမးကို စစးေတျၿမိဳ႕တျငး
က္ငး့ပခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး ဿှ ရာစုပငးလဵုညီလာခဵ အေၾကာငး့အရာ အလိုကး ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ြာ တငး်ပသျာ့မညးဟု ဖိုရမး်ဖစးေ်မာကးေရ့ေကားမတီ
ကိုညိဳမငး့ခုိငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ဖိုရမးသို႔ ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ရိြ ၿမိဳ၇ ခမီ၇ မာရမာႀကီ့ စသညးံ ရခိုငးတိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ ႏျယးစုဝငး ကိုယးစာ့လြယးေတျ တကးေရာကး
ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး က္ငး့ပသညးံ ကရငး်ပညးနယး အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ဖိုရမး၉ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးမႈ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့ပါွငးရနးႏြငးံ
က္ရာအခနး့က႑မ္ာ့တျငး

တာဝနးေက္စျာ

ဆကးလကး

လုပးေဆာငးသျာ့ၾကရနး

ကရငး်ပညးနယးဝနးႀကီ့ခ္ဳပး

နနး့ခငးေထျ့်မငးံမြ

်ပညးနယးအတျငး့ရြိ

အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကိုတိုကးတျနး့ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ (KIC )

ထုတး်ပနးခ္ကး
 ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး က္ေရာကးသညးံ (၁၁) ႀကိမးေ်မာကး ရခိုငး်ပညးနယးေန႔ အခမး့အနာ့သို႔ ႏိုငးငဵေတးာသမၼတ ဦ့ွငး့်မငးံမြ
သွဏးလႊာတေစာငးေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ (MOI)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့အဆငးံ မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံ မူွါဒေရ့ရာ လုပးငနးညြိႏႈိငး့သဵု့သပး်ခငး့အစညး့အေဝ့မြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Arakan Army )
 ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမုိကရကးတစးတပးဦ့ ABSDF အဖျ႔ဝ
ဲ ငးေတျကို ဖမး့ဆီ့ေနတာေတျ ရပးတနး႔ၿပီ့
ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရတဲံ တပးဖျ႔ဝ
ဲ ငးေတျကိုလညး့ အ်မနးဆုဵ့လႊတးေပ့ဖို႔ ABSDFမြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (The Ladies )
 ဒီဇငးဘာလ

ှ၃

ရကးေန႔တျငး

ခ္ဳပးကိုငးမႈပုဵစဵ်ဖစးေနၿပီ့

လႊတးေတားမြ

်ပငးဆငး်ပဌာနး့လိုကးသညးံ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့

KNU

၌

ေ်မယာ

ေ်မလျတးေ်မလပး
မူဝါဒႏြငးံကိုကးညီမႈ

ေ်မရိုငး့မ္ာ့

စီမဵခန႔းချမ
ဲ ႈဥပေဒသညး

မရြိသညးံအ်ပငး

တနိုငးငဵလုဵ့

တငး့က္ပးသညးံ

အပစးရပးစာခ္ဳပး

NCA

ဗဟို
ပါ

်ပ႒ာနး့ခ္ကးတခ္ိဳ႕ကို ခ္ိဳ့ေဖာကးေနသ်ဖငးံ ဥပေဒကို ပယးဖ္ကးေပ့ရနး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့(KNU)မြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (BBC)
(The Ladies) (Voice ) (KIC)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔မြ ဒီဇငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔အထိ ၀ ရကးၾကာ က္ငး့ပသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဖိုရမးကို မျနး်ပညးနယး ှွ ၿမိဳ႕မြ အရပးဘကး ကိုယးစာ့လြယး ှ၃ွ
ေက္ားတကးေရာကးခဲံၿပီ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ

ရပးတနး႔ေနတာသညး

ႏိုးငးငဵေရ့

ေဆျ့ေႏျ့မႈ

မူေဘာငးေၾကာငးံ်ဖစးၿပီ့

လကးရြိရငးဆိုငးေနရသညးံ

အၾကပးအတညး့ေတျမြ ေက္ားလႊာ့ႏိုငးဖို႔ မူေဘာငး်ပငးဆငးေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ညိြႏိႈငး့သငးံသညးဟု ဒီဇငးဘာလှ၆ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယးဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ႏျာ့႐ဵုေတာငး ေက့္႐ျာနယးေ်မရဲစခနး့မြ စခနး့မြဴ့ ဒုရဲအုပးတစးဦ့ႏြငးံ ႏျာ့႐ဵုေတာငးေက့္႐ျာမြ
ေက့္႐ျာသာ့ႏြစးဦ့ထဵ က္ညးဆနးတစးေတာငးံစီပါ ဝငးသညးံ သတိေပ့စာမ္ာ့ ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား AA မြ ေပ့ပိုခဲံသညး၈ (Voice)
 ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး တစးႏိုငးငဵလဵု့ အပစးအခတးရပးစဲေရ့စာခ္ဳပး လကးမြတးေရ့ထို့မထာ့ရေသ့သညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ မ္ာ့ႏြငးံ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး တို့တကးေစေရ့အတျကး ေဆျ့ေႏျ့မႈ မ္ာ့်ပဳလုပးႏိုငးရနး တိုငး့ရငး့သာ့နယးေ်မမ္ာ့တျငး ်ပဳလုပးေနသညးံ စစးေရ့ဆိုငးရာလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို
ဒီဇငးဘာဿှ ရကး မြ ဿဝှ၆ ခုႏြစး၇ ဧၿပီ ၀ဝ ရကးေန႔အထိ ရပးဆိုငး့ေပ့မညးဟု တပးမေတားမြ ေၾကညာခ္ကး တေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Frontier) (BBC)
(HninTharNews ) (NMG ) (The Ladies ) (RFA) (Mon New ) (VOA) (Military) (Mizzima ) (Eleven ) (Irrawaddy ) (MM Time )
 ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာတပးမေတားမြ စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈ ၁လၾကာရပးထာ့မႈအေပ၍ ်မနးမာနိုငးငဵအမိ္ဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့နြငးံ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့
ဗဟိုဌာနမြ ေၾကညာ ခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (SC Office)
 ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး

လျိဳငးလငး႐ုနး့ရငး့ဆနးခတးမႈ်ဖစးစဥးအေပ၍ ေဒသခဵပအို့ဝးအမညးခဵ လူတစးစု၌ ဆႏၵ်ပ်ခငး့ႏြငံး ပတးသကး၊ သၽြမး့်ပညး ်ပနးလညး

ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ RCSS မြ ေၾကညာခိကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (TaiFreedom) (Marnagar)
 ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး်မနးမာႏိုငးငဵက ႐ိုဟငးဂ္ာမျတးဆလငးေတျ၇ လူနညး့စုတုိငး့ရငး့သာ့ေတျ၇ အရပးသာ့ေတျအေပ၍ ဆို့ဝါ့သညးံ လူ႔အချငးံအေရ့
ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈေတျ က္ဴ့လျနးခဲံမႈ်ဖငးံ ်မနးမာစစးတပးႏြငးံ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမြ တပးမ ၆၆ တပးမြဴ့ တာွနးယူခဲံသူ ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပး ခငးလႈိငး၇ တပးမ ၀၀ ဗုိလးမြဴ့
ေအာငးမ္ဳိ့သူ၇ ခလရ ၂၃၁ က ဗုိလးမြဴ့ သနး႔ေဇားွငး့၇ တပးၾကပးႀကီ့ ဘေက္ား၇ ေတာငးဘဇာ့ အေ်ခစုိကး နယး်ခာ့ ေစာငံးတပးမြဴ့ ထျနး့ႏုိငး၇ ေစတီ်ပငး အေ်ခစုိကး
နယး်ခာ့ေစာငးံတပး တပးၾကပး ေက္ားေခ္ႏြငးံ ေ်မာကးပုိငး့တုိငး့ တုိငး့မြဴ့ေဟာငး့ ဗုိလးခ္ဳပး ညီညီေဆျတို႔ (၄) ဦ့အာ့ ပိုငးဆုိငးမႈေတျ ထိနး့ခ္ဳပးလိုကးသလို
်ပညးဝငးချငးံပိတးပငးတာအပါအဝငး အေရ့ယူမႈေတျခ္မြတးလိုကးသညးဟု ဥေရာပေကာငးစီမြ ေၾကညာခဲံသညး၈ (VOA ) (RFA )
 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈေတျ ၁ လၾကာ ရပးထာ့ဖို႔ ်မနးမာ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ ထုတး်ပနးခဲံသညးံ ေၾကညာခ္ကးကို
ႀကဳိဆိုေၾကာငး့ ်မနးမာ်ပညးဆိုငးရာ တ႐ုတး်ပညးသူ႔ သမၼတႏုိငးငဵ သဵရဵု့မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈၈ (DVB)
 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈေတျ ၁ လၾကာ ရပးထာ့ဖို႔ ်မနးမာ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ ထုတး်ပနးခဲံသညးံ ေၾကညာခ္ကးကို 'ဝ'
်ပညး ေသျ့စညး့ညီၫျတးေရ့ပါတီမြ ေထာကးခဵႀကိဳ ဆိုလိုကးၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး၉ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးသျာ့မညးဟု ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈(MM
Time ) (Voice )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး

စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈေတျ ၁ လၾကာ ရပးထာ့ဖို႔ ်မနးမာ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ ထုတး်ပနးခဲံသညးံ ေၾကညာခ္ကးကို

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့(KNU)မြ

ေရရြညးတညးတဵံ

ေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး

တပးမေတားက

တစးႏိုငးငဵလုဵ့

အပစးအခတးရပးစဲေရ့ေၾကညာရနး

တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈ (MM Time ) (KIC ) (Voice )
 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး

စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈေတျ ၁ လၾကာ ရပးထာ့ဖို႔ ်မနးမာ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ ထုတး်ပနးခဲံသညးံ ေၾကညာခ္ကးကို

ကုလသမဂၐမြ ႀကိဳဆိုခဲံၿပီ့ ်မနးမာံၿငိမး့ ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး တို့တကးမႈမ္ာ့ရြိလာရနး ေမြ္ားလငးံေၾကာငး့ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (MM Time ) (Voice )
 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး

ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး တပးမေတား၌ထုတး်ပနးခ္ကးမြာ အေနာကးပိုငး့တုိငး့ စစးဌာနခ္ဳပးေ်မ

(ရခိုငး်ပညးနယး) မပါဝငးသညးံအေပ၍ စုိ့ရိမးေၾကာငး့ ရခိုငး်ပညး လျတးေ်မာကးေရ့ပါတီ (ALP) မြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA )
 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး တပးမေတားအေနႏြငးံ တစးႏိုငးငဵလဵု့ အတိုငး့အတာႏြငးံအပစးအခတး ရပးစဲေရ့ေၾကညာေပ့ဖို႕ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႕ KIO မြ
ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA )
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး၇ ေ႐ႊေမားအုပးစု၇ ေ႐ႊေမားေက့္႐ျာအနီ့တျငး တအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(TNLA) တပးမဟာ
၂ ႏြငံး ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတား တပးမ ှှ၇ ခမရ ဿှ၆တို႔တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟု TNLA မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Mizzima) (MM Time)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ကျတးခိုငးၿမဳိ႕နယး၇ ေရႊေမြား ေက့္ရျာအနီ့တျငး တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA ႏြငးံ
်မနးမာံတပးမေတား တပးမ ှှ၇ ခမရ ဿှ၆ တို႔တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟု TNLAမြသတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (The Ladies)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရုဵ့၌ ပစးခတးတုိကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ႏြငးံ ထာဝရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး ထုတး်ပနးခ္ကးအေပ၍
်မနးမာံအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတး တပးမေတား MNDAA၇ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA၇ ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား AAတို႕မြ
သေဘာထာ့ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (TNLA) (NAB) (Voice ) (VOA )
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး တပးမေတားကာကျယးေရ့စစးဦ့စီ့ခ္ဳပးရုဵ့၌ ထုတး်ပနးခ္ကးအေပ၍ ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) မြ သေဘာထာ့
ေၾကညာခ္ကး တေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (UNFC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရိုကးတာ့စးသတငး့ဌာနအယးဒီတာခ္ဳပး Stephen J Adler မြ ႏိုငးငဵေတားလြ္ဳိ႕ဝြကးခ္ကး အကးဥပေဒ ခ္ဳိ့ေဖာကးတယး
ဆိုသညးံစခ
ျဲ ္ကးႏြငးံ ေထာငးဒဏး ၄ ႏြစးစီ ခ္မြတးခဵထာ့ရသညးံ ႐ိုကးတာသတငး့ေထာကး ကိုဝလဵု့ႏြငးံကိုေက္ားစို့ဦ့တိုကို အမႈ စစးေဆ့ရာတျငး တရာ့ရဵု့
ၾကာ့နာမႈေတျသညး ႀကီ့မာ့သညးံမြာ့ယျငး့မႈေတျ ရြိေနတာကို ေတျ႔ေနရသညးံအတျကး သူတုိ႔ကို ေပ့ထာ့သညးံ အ်ပစးးဒဏး ေတျကို ်ပနးလညး ရုပးသိမး့ေပ့ဖုိ႔
ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ (VOA)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔ ညေနပိုငး့တျငး ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ တပးမေတားမြ ေဆာငး႐ျကးေနသညံး စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ႏြငံး စစးေရ့ဆိုငးရာ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို
ရပးဆိုငး့ေပ့ရနး ေမတၱာရပးခဵေၾကာငး့ ်ပညးေထာငးစု ႏိုငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ညႇိႏႈိငး့ေရ့ ေကားမတီ FPNCC အဖျ႕ဲ မြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(Mizzima) (TNLA) (FPNCC )
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ထုတး်ပနးခ္ကးအတုိငး့ စစးေရ့ဆုိငးရာလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ရပးဆုိငး့ထာ့ၿပီ့်ဖစး၇ ကျတးခိုငးၿမဳိ႕နယး၇ ေရႊေမြား ေက့္ရျာအနီ့
ထိေတျ႔ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့မႈသတငး့မြာ မြနးကနးမႈမရြိဟု တပးမေတား ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့ ထုတး်ပနးထာ့ခဲံသညး၈ (The Ladies)
 ်မနးမာႏုိငးငဵမြာ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ အၾကမး့ဖကးရကးစကးမႈေတျႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ တာဝနးရြိသူေတျကုိ ICC ႏုိငးငဵတကာ ရာဇဝတးခုဵရုဵ့မြ အေရ့ယူေရ့အတျကး
ကုလသမဂၐ လုဵၿခဵဳေရ့ေကာငးစီက လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ႏုိငးေအာငး အေမရိကနး ်ပညးေထာငးစု အေနႏြငးံ ႀကိဳ့စာ့ေဆာငးရျကးဖို႔ Fortify Rights လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မြ
ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA )
 ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး တပးမေတားအေပ၍ အသေရဖ္ကးမႈပုဒးမႏြငးံ ေထာငးဒဏး၇ေငျဒဏး ခ္မြတးခဵထာ့ရသညးံ ကခ္ငးလူငယးေခါငး့ေဆာငး (၀)ဦ့ကို
အ်မနးဆုဵ့ ်ပနးလႊတးေပ့ဖိုႏြငးံ ၿငိမး့စုစညးပုဒးမ ှ၆ႏြငးံ တရာ့စျခ
ဲ ဵထာ့ရသညးံ ေနာကးထပး ကခ္ငးလူငယး (၀)ဦ့အမႈကို ်ပနး႐ုပးသိမး့ေပ့ဖို႔ ်ပညးပအေ်ခစိုကး
ႏိုငးငဵတကာ ကခ္ငးကျနးဂရကးအဖျဲ႔မြ ႏိုငးငဵေတားသမၼတႀကီ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေတားအတုိငးပငးခဵ ပုဂၐဳိလးထဵ ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ (VOA ) (DVB) (Kachin Youth
Movement)

သေဘာထာ့မြတးခ္ကး
 ဒီဇငးဘာလ

ှ၁ ရကးေန႔ ၇ နဵနကး ၆ နာရီတျငး ေန်ပညးေတားရြိ ်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ ကျနးဗငး့ရြငး့ဗဟိုဌာန-ဿ ၉ ်မနးမာႏုိငးငဵ လူငယးစျနး႔ဦ့တီထျငး

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အသငး့မြ ႀကီ့မြဴ့က္ငး့ပသညံး တတိယ အႀကိမးေ်မာကး ်မနးမာႏုိငးငဵ စျနး႔ဦ့တီထျငး လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ညီလာခဵ (3rd Myanmar Entrepreneurship
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အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

Summit - 2018) ကိုက္ငး့ပရာ ႏုိငးငဵေတား၌ အတုိငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ “ႏုိငးငဵေရ့ လုပးစာ့ေနတဲံသူေတျကေတာံ ေနာကး ေရျ့ေကာကးပျဲ
အတျကးပဲ စဥး့စာ့တယး၈ ႏုိးငးငဵံအေရ့ လုပးတဲံသူေတျက ေနာကးမ္ိဳ့ဆကးအတျကး စဥး့စာ့တယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies) (Eleven )
 ဒီဇငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕ရြိ ်ပညးနယးခနး့မ၉ ်ပဳလုပးခဲံေသာ ်ပညးနယးအစို့ရအဖျဲ႕ဝငးဝနးႀကီ့မ္ာ့၇ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ ်ပညးနယး၇
ခ႐ိုငးႏြငံး ၿမိဳ႕နယးအဆငံး ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵရာတျငး ်ပညးနယးႏြငံးတိုငး့ေဒသႀကီ့ အစို့ရအဖျဲ႕မ္ာ့၌ စီမဵခန႔းချမ
ဲ ႈညဵံဖ္ငး့်ခငး့ႏြငံး အုပးခ္ဳပးမႈ မြာ့ယျငး့ပါက
ဒီမိုကေရစီ က္ဆုဵ့ႏိုငးသညးကို သတိ်ပဳရနးလိုအပးဟု ႏိုငးငဵေတားသမၼတ ဦ့ဝငး့်မငံးမြေ်ပာခဲံသညး၈ (Eleven )
 ဒီဇငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး မို့ညႇငး့ၿ ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ NCA တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့သညးံ ်မနးမာ ငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူ ဒီမိုကရကးတစး
တပးဦ့ (ABSDF) မြ ရဲေဘားသဵု့ဦ့အာ့ မတရာ့အသငး့ ဆကးသျယးမႈ ဥပေဒပုဒးမ ှ၄(ှ) ်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ို ဖမး့ဆီ့ထာ့်ခငး့ကို အ်မနးဆဵု့ ေ်ဖရြငး့ေပရနး
ႏိုငးငဵေတား၌ အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ႏြငးံ တပးမေတား ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး တို႔ထဵ ေတာငး့ဆိုထာ့ၾကာငး့ ABSDF ဥက၎႒ ရဲေဘားသဵခဲမြ
ေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဗဟုိဌာန NRPC ရုဵ့၉ ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ အိႏၵိယသဵ႐ုဵ့မြ ပစးခတး
တိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ ေကားမတီ JMC အတျကး ကာ့ှွစီ့ လြဴဒါနး့သညးံ အခမး့အနာ့တျငး ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ွဏၰေအာငးမြ သြ္မး့်ပညး
်ပနးလညး ထူေထာငး့ေရ့ေကာငးစီ RCSS ႏြငးံ ပအုိဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး PNLO တို႔အၾကာ့ ပဋိပက၏ေတျ ်ဖစးပျာ့ေနတာကုိ ေစာငးံၾကညးံ
ေနသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔မြ ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႕အထိ ထိုငး့ႏိုငးငဵ မဲေဆာကးၿမိဳ႕တျငး ရခိုငး်ပညးအမ္ိဳ့သာ့ေကာငးစီ (ANC) မြဦ့စီ့၊ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာအဆငးံ
မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံ မူဝါဒေရ့ရာ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ (ANPCC) ရခိုငး်ပညးနယးက မျတးစလငးအေရ့ ်ပႆနာဟာ လကးရြိအစုိ့ရႏြငးံေခတးအဆကးဆကး အစုိ့ရေတျရဲ႕
ကိုယးတျယး ေ်ဖရြငး့ပုဵ မြာ့ယျငး့ခဲံတံတ
ဲ ာေၾကာငးံ ပိုမုိႀကီ့ထျာ့လာတယးလုိ႔ ရခိုငး်ပညး အမ္ိဳ့သာ့ေကာငးစီ ANC အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဦ့ထျနး့ေဇားမြ ေ်ပာခဲံ
သညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ကရငး်ပညးနယး ဘာ့အဵၿမိဳ႕ ဇျက
ဲ ပငးခနး့မ၉ က္ငး့ပသညံး ်ပညးနယးအစို့ရအဖျဲ႕၇ လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ (်ပညးသူ႔၇
အမ္ိဳ့သာ့၇ ်ပညးနယး) ၇ ်ပညးနယး တရာ့လႊတးေတားႏြငံး ်ပညးနယး၇ ခရိုငး၇ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ဌာနဆိုငးရာ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံး ေတျ႕ဆုဵပျဲ အခမး့အနာ့၉ လယးယာေၿမ
သိမး့ဆညး့ခဵရမႈမ္ာ့ ်ပနးလညးေပ့အပးရာတျငး နိုငးငဵေတားကခ္မြတး ထာ့သညံး မူဝါဒမ္ာ့ႏြငံးအညီ ်ပညးနယးအစို့ရ အဖျ႕ဲ အေန်ဖငံး တိတိက္က္ လုပးေဆာငး
ရနးလိုေၾကာငး့၇ တိုငး့ႏြငးံ်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ရြိသညးံ အခ္ိဳ႕ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေအာကးေ်ခအဆငးံဆငးံမြ တငး်ပလာသညးံ အခ္ကးအလကး မ္ာ့ကို
သကးဆိုငးရာ တာဝနးရြိသူ အဖျဲ႔အစညး့အသီ့သီ့ထဵသို႔ မတငး်ပဘဲ အေမြာငးခ္မႈမ္ာ့ရြိေနေၾကာငး့

နိုငးငဵေတားသမၼတ ဦ့ဝငး့်မငံးမြ ကရငး်ပညးနယး အစို့ရအာ့

တိုကးတျနး့ ခဲံသညး၈ (HninTharNews) (KIC)
 ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ဖဲ႔စ
ျ ညး့ထာ့သညးံ တုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံ ်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးမႈ ေကားမတီသညး အမညးခဵရပးတညးမေနဘဲ စစးေဘ့ေရြာငး
်ပညးသူေတျကို ကူညီေစာငံးေရြာကးဖို႔ တုိငး့ရငး့သာ့ လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယးတခ္ဳိ႕မြ ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈(RFA )
 ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနး်မိဳံရြိ၇ ေတားွနးႏြငး့ဆီ ခနး့မတျငး်ပဳလုပးသညးံ ်ပညးေထာငးစုမြ ချမ
ဲ ထျကး်ခငး့၇ တစးခုတညး့ေသာ တပးမေတားႏြငးံ
ကိုယးပိုငး်ပ႒ာနး့ချငးံဆိုငးရာ သဵု့သပးတငး်ပခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ စဥး့စာ့ ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့ စာ့တမး့ မိတးဆကးပျဲ အခမး့အနာ့တျငး အနာဂတး ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုကို
တညးေဆာကးလြ္ငး ်ပညးနယးသစးမ္ာ့ ေပ၍ထျနး့ချငးံသညး မလႊဲမေသျ ရငးဆိုငးရမညးံ ်ပႆနာတစးရပး ်ဖစးသညးဟု NCA တျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ သညးံ
ပအိုွး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (PNLO) နာယက ဗိုလးမြဴ့ၾကီ့ချနးဥက၎ာမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ထို႔အတူ ်မနးမာနိုငးငဵဆိုငးရာ နယးသာလနးသဵအမတးၾကီ့ မြလညး့
်မနးမာနိုငးငဵ၌ စီပျာ့ေရ့်ဖစးစဥးႏြငးံ အ်ခာ့်ဖစးစဥးမ္ာ့တျငး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့က႑ ေအာငး်မငးမႈသညး အငးမတနးမြ အေရ့ၾကီ့ သညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈(The Ladies )
 ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ဒီမိုကေရစီအက္ိဳ့်ပဳကရငးအမ္ိဳ့သာ့တပးမေတား (DKBA) ဌာနခ္ဳပးတညးရြိရာ ကရငး်ပညးနယး၇ ်မဝတီခ႐ိုငး၇ စုကလိၿမိဳ႕နယး၇
ဆုဵဆညး့ၿမိဳငးေက့္႐ျာတျငး ်ပဳလုပးေသာ D.K.B.K တပးမေတား၌ ဿ၁ ႏြစးေ်မာကး တပးႏြစးပတးလညးေန႔အခမး့အနာ့တျငး ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမိုေရြ့မြ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌
်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပနး့တိုငးအထိ

ယုဵၾကညးမႈအ်ပညံး်ဖငံး

ေလြ္ာကး

လြမး့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

အခမး့အနာ့ကို ေကားသူမခ
ျဲ ီ့ ဆုဵေပါငး့ၿမိဳငးကျငး့တျငး က္ငး့ပခဲံၿပီ့ DKBA စစးဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ေစာမို့ေရြ့၇ ဒုတိယစစးဦ့ခ္ဳပး ေစာစတီ့၇ အမြတး (ှ)
စစးကျပးကဲေရ့မႉဗိုလးခ္ဳပး ေစာစိနး်မငံး၇ ်ပညးသူ႔ပါတီဥက၎႒ ဦ့ကိုကိုႀကီ့၇ အၿငိမး့စာ့်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့တို႔ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (Mizzima )
(KIC )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵေတားသမၼတအိမးေတားတျငး ်ပဳလုပးသညံး သတငး့မီဒီယာႏြငံး ေတျ႕ဆုဵပျတ
ဲ ျငး အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနကို ်ပညးထဲေရ့
ဝနးႀကီ့ဌာန လကးေအာကးမြ ်ပညးေထာငးစု အစို့ရအဖျဲ႕ ႐ုဵ့ဝနးႀကီ့ဌာန လကးေအာကးသို႔ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ႏြငံး အညီ အ်မနးဆုဵ့ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕ရနး စီစဥးေနေၾကာငး့
ႏိုငးငဵေတား သမၼတ႐ုဵ့ ေ်ပာချငံးရသူ ဦ့ေဇားေဌ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငံး ရက၏ိဳငံးအဖျဲ႕(AA) တို႔အၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ေနေသာ
တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့တျငး ရဟတးယာဥးအသုဵ့်ပဳ၊ တိုကးခိုကး်ခငး့ မရြိေၾကာငး့၇ ပငးစငးလစာမ္ာ့ တို့်မႇငံး်ခငး့သညး ႏိုငးငဵေတားသမၼတ ဦ့ဝငး့်မငံး ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညံး
ႏြစးသစးကူ့ မိန႔းချနး့တျငး ပါဝငးသညံး ကတိကဝတးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့်ဖစးၿပီ့ မညးသညံးအရာႏြငံးမြ္ ပတးသကး်ခငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ (MM Time)
(Mizzima ) (Eleven )
 ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယးဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ႏျာ့႐ဵုေတာငး ေက့္႐ျာနယးေ်မရဲစခနး့မြ စခနး့မြဴ့ ဒုရဲအုပးတစးဦ့ႏြငးံ ႏျာ့႐ဵုေတာငးေက့္႐ျာမြ
ေက့္႐ျာသာ့

ႏြစးဦ့ထဵ

က္ညးဆနးတစးေတာငးံစီပါ

ဝငးသညးံ

သတိေပ့စာမ္ာ့

ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား

AA

မြ ေပ့ပိုခဲံသညးဟု

ေဒသခဵမ္ာ့မြေ်ပာခဲံသညး၈

သတိေပ့စာမ္ာ့ကို ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးအတျငး့၉ အဓိကထာ့၊ ေပ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ေအာကးေ်ခတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့မြ လိုအပးသလို ေဆာငး႐ျကးေန်ခငး့်ဖစးသ်ဖငးံ
အေရအတျကး အတိအက္မေ်ပာဆိုႏိုငးေၾကာငး့၇ ႏြစးဖကးတပးမ္ာ့ တိုကးခိုကးေနၾကသညးံအခ္ိနးတျငး အ်ခာ့ေသာ လဝက၇ ရဲတပးဖျဲ႔ စသညး်ဖငးံ အစို့ရ
ဝနးထမး့မ္ာ့ကို မပါဝငးေစလိုသ်ဖငးံ ယခုလို တငး့တငး့က္ပးက္ပးတာ့်မစးရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ AA ်ပနးၾကာ့ေရ့ တာဝနးခဵဦ့ခိုငးသုခမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice) (RFA)
 ရခိုငး်ပညးနယးေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး၇ သလူ့ေခ္ာငး့ေက့္ရျာ အုပးစုအတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငံး ရက၏ိဳငံးတပးမေတား(AA) တို႔ တိုကးပျမ
ဲ ္ာ့်ပငး့်ပငး့ထနးထနး
်ဖစးပျာ့ေနၿပီ့ တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့တျငး တပးမေတားဘကးမြ ရဟတးယာဥးအာ့ အသုဵ့်ပဳတိုကးခိုကးခဲံေၾကာငး့ သလူ့ေခ္ာငး့ေက့္ရျာေန ဦ့ေမာငးနီမြ ေ်ပာခဲံသညး၈
“ရဟတးယာဥးနဲ႔လညး့ လာပစးတယး၈ က္ေနားတို႔ ရျာထကးကေန ေတာငးတနး့ကို လြမး့ပစးတာ၈ က္ေနား နာရီ ၾကညံးလိုကးေတာံ ှ နာရီ တိတိပဲ၈ ရဟတးယာဥး ဿ စီ့
လြညံးပတးၿပီ့ ပစးတာပါ၈ မီ့ခို့လုဵ့ေတျ ထျကးတာကို က္ေနားတို႔ ်မငးရပါတယး၈ ၃ ႀကိမးထကး မနညး့ပစးတာကို ေတျ႕ပါတယး၈ အေပ၍ကေန စကးေသနတးနဲ႔လညး့
ပစးခတးတာကို ်မငးရပါတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈(Mizzima) (Irrawaddy)
 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈေတျ ၁ လၾကာ ရပးထာ့ဖို႔ ်မနးမာ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ ထုတး်ပနးခဲံသညးံ ေၾကညာခ္ကးကို
တစးႏိုငးငဵလုဵ့

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့

သေဘာတူစာခ္ဳပး(NCA)

လကးမြတးေရ့

ထို့ထာ့သညးံ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့

(KNU)၇

်ပညး

်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ(RCSS)ႏြငးံ ရခိုငး်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့ပါတီတို႔မြ ေသျ့စညး့ညီၫျတး ေရ့ပါတီမြ ေထာကးခဵ ႀကိဳဆိုလိုကးၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
လုပးငနး့စဥး

ပိုမိုသျကးလကးလာမညးဟု မြတးခ္ကး်ပဳခဲံၾကသညး၈

ေလ့လၾကာစစးရပးစဲ်ခငး့၇

လကးနကးကိုငး

အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ တစးဖျ႕ဲ ခ္ငး့ ေတျ႕ဆုဵရနး

လမး့ဖျငးံေပ့်ခငး့၇ ညႇိႏႈိငး့ေရ့အဖျဲ႕ ဖျ႕ဲ စညး့်ခငး့၇ အငးနးစီေအစာခ္ဳပးပါ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကို ထပးမဵအတညး်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့ မူလေနရပး ်ပနးႏိုငးေရ့
စီစဥး်ခငး့မ္ာ့သညး တပးမေတား၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေပ၍ သေဘာထာ့အစစးအမြနး်ဖစးသညးဟု ရြမး့်ပညး ်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS) မြ ေ်ပာခဲံ
သညး၈ (MM Time ) (TaiFreedom )

15

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈေတျ ၁ လၾကာ ရပးထာ့ဖို႔ ်မနးမာ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ ထုတး်ပနးခဲံသညးံ ေၾကညာခ္ကးကို
ေ်မာကးပိုငး့ အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈ ရပးဆိုငး့်ခငး့သညး တပးမေတား၌ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရရြိလိုသညးံ သေဘာထာ့ကို ထုတးေဖားခဲံသညးဟု ယူဆရၿပီ့
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး

ေအာငး်မငးမႈအတျကး

တပးမေတား၌

သေဘာထာ့အေပ၍

အမ္ာ့ဆဵု့မူတညးေနေၾကာငး့၇

ထုတး်ပနးခ္ကးအေပ၍

ႀကိဳဆိုေၾကာငး့

ခ္ငး့အမ္ိဳ့သာ့တပးဦ့ (CNF) အဖျ႔၌
ဲ
ဒုတိယဥက၎႒ ေဒါကးတာ ဆလိုငး့လြ္နးမႈနး့ဆာေခါငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ထို႔်ပငး တပးမေတားအေနႏြငးံ ထိုသို႔ အပစးရပး
ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ိဳ့ ထုတး်ပနးေပ့ရနး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အေနႏြငးံ လိုလာ့ေန်ခငး့်ဖစးၿပီ့ တပးမေတား၌ ဿွဿွ တျငး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ အရယူမညးံ သေဘာထာ့ကို
ႀကိဳဆိုေၾကာငး့ ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး (PNLO) ဒုဥက၎႒ ချနး်မငးံထျနး့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice )

 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကး၇ နဵနကးပိုငး့က ရနးကုနးၿမိဳ႕၇ ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ေတားဝငးႏြငး့ဆီစာ့ေသာကးဆိုငးတျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံသညံး ်မနးမာႏိုငးငဵလျတးလပးေရ့အတျကး
တစးေထာငံးတစးေနရာမြ ပါဝငးလႈပးရြာ့ခဲံသူမ္ာ့ထဲမြ တစးဦ့အပါအဝငး်ဖစးသူ ဦ့ၾကညးေမာငး၌ ႏြစး(ှဝဝ)်ပညံးအထိမး့အမြတးပျတ
ဲ ျငး ရနးကုနးတိုငး့ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး
ဦ့ၿဖိဳ့မငး့သိနး့မြ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးအေန်ဖငံး အာဏာရြငးစနစးႏြငံး ဖိႏြိပးမညံး အုပးခ္ဳပးေရ့ စနစးတစးခု ်ပနးမေပ၍ေပါကးေရ့အတျကး ဘယးေတာံမြ
ဒူ့ေထာကးအညဵံခဵမညးမဟုတးေၾကာငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima )
 ဒီဇငးဘာလ

ဿဿ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵေတားလြ္ိဳ႕ွြကးခ္ကးအကးဥပေဒကို ေဖါကးဖ္ကးမႈႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵမြာ အဖမး့ဆီ့ခဵေနရသညးံ Reuters သတငး့ေထာကး

ကိုွလဵု့ႏြငးံ ကိုေက္ားစို့ဦ့တို႔သညး အ်ပစးမဲံသူေတျ်ဖစး ေၾကာငး့ႏြငးံသူတို႔ ဿ ဦ့၌အမႈ စစးေဆ့ စီရငးတာႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့လညး့ ၿဗိတိနးႏိုငးငဵမြ အထူ့စို့ရိမး
ပူပနးေနသညးဟု ၿဗိတိနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ Jeremy Huntမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA )

 တပးမေတားႏြငးံ စစးေရ့တငး့မာမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ ေ်မာကးပိုငး့ ၄ ဖျ႔တ
ဲ ို႔ အေ်ခဆိုကးရာ ေဒသမ္ာ့်ဖစးသညးံ ေ်မာကးပိုငး့ႏြငးံ အေရြ႕ေ်မာကးပိုငး့ေဒသရြိ စစးတိုငး့
၂ တိုငး့တျငး ဿွှ၅ ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးမြ ဿွှ၆ ဧ်ပီလ ၀ွ ရကးေန႔အထိ စစးဆငးေရ့ နယးေ်မအလိုကး စစးေရ့ဆိုငးရာလႈပးရြာ့မႈ အာ့လဵု့ကို ရပးဆိုငး့
ေပ့မညးဟု တပးမေတား ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့၌ ထုတး်ပနးခ္ကးကို နိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြ ၾကိဳဆိုခဲံၾကသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးNLD ပါတီ၌
ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ေဒါကးတာမ္ိဳ့ညႊန႔းမြ `ကၽျနးေတားတို႔ကေတာံ စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈေတျ ရပးတနး႔လိုကးတယး၈ လကးနကးကိုငး ပဋိက၏ေလ္ာံနညး့ေစတယး ဆို်ပီ့
ကၽျနးေတားတို႔ ကေတာံ ၾကိဳဆိုပါတယး` ဟု ေ်ပာၾကာ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး ရြမး့တိုငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးပါတီ (SNLD) မြ တျဖ
ဲ ကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ (ှ) ်ဖစးသူ
ဦ့စိုငး့လိတးကလညး့ တပးမေတား အေန်ဖငးံ ေၾကညာခ္ကး အတိုငး့သာ လုပးေဆာငးမညးဆိုပါက ွမး့သာဂုဏးယူစျာ်ဖငးံ ၾကိဳဆိုပါသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (The
Ladies )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့မငး့ေအာငးလိႈငး ေနအိမးသို႔ Catholic Yangon Youth လူမ္ိဳ့ေပါငး့စုဵမြ လူငယးမ္ာ့အဖျဲ႕မြ ခရစၥမတး
ဓမၼေတ့သီခ္ငး့မ္ာ့ သီဆုိၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ဆုေတာငး့စကာ့မ္ာ့ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး စစးေရ့ဆိုငးရာလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အာ့ ရပးစဲရနးေၾကညာခ္ကးမြာ ႏြစးသစးကူ့
လကးေဆာငး ်ဖစးသညးဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Frontier ) (Military )
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး၇ ေ႐ႊေမားအုပးစု၇ ေ႐ႊေမားေက့္႐ျာအနီ့တျငး တအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(TNLA)ႏြငးံ
်မနးမာံတပးမေတား တပးမ ှှ၇ ခမရ ဿှ၆ တို႔ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံေၾကာငး့ TNLAမြ သတငး့ထုတး်ပနးမႈသညး မြနးကနး်ခငး့မရြိေၾကာငး့ ်ပညးသူ႔ ဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ
စိတးဓာတး စစးဆငးေရ့ ၫႊနးၾကာ့ေရ့မႉ့႐ုဵ့ ဒုတိယၫႊနးၾကာ့ေရ့မႉ့ ဗိုလးမႉ့ခ္ဳပးေဇားလငး့ထျနး့မြ ဒီဇငးဘာ ဿ၂ ရကးေန႔တျငးေ်ပာခဲံသညး၈ (MM Time) (Mizzima)
(RFA )( VOA) (Military ) (Mizzima )
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး လြညး့ကူ့ၿမိဳ႕နယး ၇ ဇရပးကျငး့ ခရစးယာနး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့၉ က္ငး့ပသညးံ ခရစၥမတးပျ၉
ဲ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး
ဦ့ၿဖိဳ့မငး့သိနး့မြ အနာဂတး မ္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကို ယဵုၾကညးမႈ ၇ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ ေပ္ာကးဆဵု့ေစႏိုငးသညးံ အတျကး စစးပျမ
ဲ ္ာ့ကို ၿငိမး့ေအာငး ႀကိဳ့စာ့ၾကရမညး
်ဖစးေၾကာငး့၇ “ကၽျနးေတားတုိ႔ အာ့လဵု့ရဲ႕ ဘာသာတရာ့ အာ့လဵု့မြာ ယုဵၾကညးမႈေတျ ရြိပါတယး၈ ဒီယဵုၾကညးမႈေတျ အာ့လဵု့ဟာ ၿငိမး့ခ္မး့မႈ၇ ေမတၱာတရာ့၈
တစးေယာကးနဲ႔

တစးေယာကးနဲ႔

ၾကာ့မြာ

ယဵုၾကညးမႈေတျနဲ႔

ဆုေတာငး့ၾကပါ၈

ကၽျနးေတားတုိ႔

နိုငးငဵႀကီ့

ေအ့ခ္မး့ဖို႔အတျကး

ဝိုငး့ၿပီ့

ဆုေတာငး့ၾကပါ၈”

ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(The Ladies )
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔ မနကးတျငး တပးမေတား (ၾကညး့) ဗုိလးသငးတနး့ေက္ာငး့ (ေမြားဘီ) စစးေရ့်ပကျငး့မြာ က္ငး့ပသညးံ ဘျ႔ရ
ဲ အမ္ိဳ့သမီ့ဗိုလးေလာငး့
သငးတနး့အမြတးစဥး (၂) သငးတနး့ဆငး့ ဂုဏး်ပဳ စစးေရ့်ပ အခမး့အနာ့၉ တပးမေတားအေနႏြငးံ စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈေတျကို ၁ လၾကာ ရပးဆိုငး့ထာ့ၿပီ့်ဖစးလို႔
တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးေတျအေနႏြငးံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို ေဆာငးရျကးၾကဖို႔ တပးမေတား ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမႉ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလိႈငးမြ
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ “အခုအခါမြာ ဿွှ၆ ဧၿပီလ ၀ွ ရကးေန႔အထိ တပးမေတားက စစးေရ့ဆိုငးရာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အာ့လဵု့ ရပးဆုိငး့ေပ့ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးတဲံအတျကး
တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ေတျ အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို လိုလာ့လကးခဵၿပီ့ တိုငး့်ပညး စညး့လဵု့ညီညျတးစျာ်ဖငးံ ဖျ႔ၿဵ ဖဳိ့တို့တကးတာကို လိုလာ့တယးဆုိရငး
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို ေဆာငးရျကးၾကဖို႔ လိုအပးမြာ်ဖစးၿပီ့ တပးမေတားအေနနဲ႔လညး့ လိုအပးတာေတျ ကူညီေ်ဖရြငး့ ညိႇႏိႈငး့ ေဆာငးရျကး ေပ့သျာ့မယး” ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈ (DVB )
 စစးဆငးေရ့နယးေ်မအလိုကး ်မနးမာစစးတပးဘကးမြ စစးဆငးေရ့ ေလ့လရပးေပ့မယးဆိုသညးံ ေၾကညာခ္ကးအေပ၍ စစးတပး၌ စစးေရ့ဗ္ဴဟာတရပးအေနႏြငးံ
အေတားေလ့ကို သတိထာ့ ေစာငးံၾကညံးရမယးံ အေနအထာ့ ်ဖစးတယးလို႔ UNFC ညီညျတးေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ဖကးဒရယး ေကာငးစီမြ ေ်ပာချငးံရ ANC
ရခုိငး အမ္ဳိ့သာ့ေကာငးစီရဲ႕ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဦ့ထျနး့ေဇားမြေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ကရငး်ပညးနယး ်မဝတီၿမိဳ႕နယးတျငး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအက္ိဳ့်ပဳ တပးမေတား (DKBA) မြ ်ပညးသူမ္ာ့သို႔ ေဆာကးလုပးေရာငး့ခ္ေနသညးံ အိမးအလဵု့ေရ
၃ွွ ေက္ားပါဝငးေသာ ေ႐ႊ်မစႏၵီအမညး်ဖငးံ စီမဵကိနး့ကို ်ပညးနယးအစို့ရက တရာ့ဝငးချငးံ်ပဳထာ့်ခငး့ မရြိသညးံအတျကး တရာ့မဝငးေၾကာငး့ ကရငး်ပညးနယး
ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး ေဒ၍နနး့ခငးေထျ့်မငးံမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice )
 ခ္ငး့်ပညးနယး မတူပီခရိုငးရဵု့တညးေဆာကးမညးံ ေ်မေနရာႏြငးံပတးသကး၊ ကနး႔ကျကးေနပါက တညးေဆာကးမႈပိုငး့တျငး ေႏြာငးံေႏြ့ၾကဵံၾကာႏုိငးၿပီ့ ဘတးဂ္ကးမ္ာ့
လညး့ ်ပနးအပးရမညးံအေ်ခအေန ်ဖစးလာႏုိငးသညးဟု ခ္ငး့်ပညးနယးအစို့ရ ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလး စညးပငးွနးႀကီ့ ဦ့စို့ထကးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “အခု ဘတးဂ္ကးက
အမ္ာ့ႀကီ့က္လာတယး အခုမြေနရာမေရျ့ဘူ့ဆိုရငး ဒီဘကးဂ္ကးက ်ပနးအပးရမယး ဆိုေတာံ တညးေဆာကးေရ့ကလညး့ အရမး့ေႏြာငးံေႏြ့ ႀကဵ႕ၾကာကုနးမြာ
ခရိုငးရဵု့တညးေဆာကးမညးံေ်မေနရာကို ကနး႔ကျကးမယးဆိုရငး ကၽျနးေတားတို႔ တညးေဆာကးဖို႔ဘတးဂ္ကးက ်ပနးအပးရပါမယး ်ပနးအပးလိုကးရငး ဘယးသူက နစးနာမလဲ’’
ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (khonumthung)

အ်ခာ့
 ဒီဇငးဘာ ှ၀ ရကးေန႕တျငး ကခ္ငး်ပညးနယးမြာ ၿငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပသူေတျကို တရာ့စျဆ
ဲ ိုေထာငးခ္ေနတာေတျ ရပးဆိုငး့ၿပီ့ ခ္ကး်ခငး့်ပနးလႊတးေပ့ဖို႕ ၿဗိတိနး
အေ်ခစိုကး Global Witness အဖျ႔မ
ဲ ြ ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ ်မနးမာံ တပးမေတားအေနႏြငးံ စစးေရ့ပဋိပက၏ေတျအတျငး့ အရပးသာ့်ပညးသူေတျ မထိခိုကးရေအာငး
အကာအကျယးေပ့ေရ့ကိစၥကိုေတာငး မေဆျ့ေႏျ့ဘူ့ဆိုရငး ်မနးမာ်ပညးေ်မာကးပိုငး့က သဘာဝအရငး့အ်မစး ကိစၥေတျ၇ အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈေတျ၇ စစးေရ့
ပဋိပက၏ေတျ အပါအဝငး ရႈပးေထျ့လြသညးံ ်ပႆနာေတျကို ေ်ဖရြငး့မယးံ အလာ့အလာ မရြိသေလာကးဟု Global Witness အဖျ႕ဲ ၌ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ အလုပး
အဖျ႔ေ
ဲ ခါငး့ေဆာငး Paul Donowitz မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ပဋိပက၏အတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ လဵု်ခဵဳေရ့တပးဖျဲ႕ေတျမြ မျတးစလငးေတျအေပ၍ က္ဴ့လျနးခဲံသညးံ လုပးရပးေတျသညး
Genocide ေခ၍ လူမ္ိဳ့တုဵ့သတး်ဖတးမႈ်ဖစးေၾကာငး့ အေမရိကနး ေအာကးလႊတးေတားမြ အတညး်ပဳ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ အဆုိပါကိစၥကုိ ဒီဇငးဘာလ ှှ ရကးေန႔
ေအာကးလႊတးေတားမြာ

ထပးမဵေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့

ဒီဇငးဘာှဿရကးေန႔မြာ

မဲချဆ
ဲ ုဵ့်ဖတးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးတျငး

စကးတငးဘာလ

ဿ၄

ရကးေန႔

ေအာကးလႊတးေတားအမတး Steve Chabot တငးသျငး့ခဲံသညးံ ်မနးမာံအေရ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမြာ ဿွှ၄ ခုႏြစး ၾသဂုတးလအတျငး့ ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့မြာ ARSA
အၾကမး့ဖကး သမာ့ေတျရဲ႕ တိုကးခိုကးမႈေတျအၿပီ့၇ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့တပးေတျမြ တဵု႔်ပနးသညးံ နယးေ်မရြငး့လငး့ေရ့ကာလအတျငး့ ရိုဟငးဂ္ာေတျ
အေပ၍ ရကးစကးသညးံက္ဴ့လျနးမႈေတျသညး Genocide ေခ၍ လူမ္ိဳ့တုဵ့ သတး်ဖတးမႈ်ဖစးသညးံဆုိတဲံ အခ္ကးပါရြိခဲံသညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေတာငးပိုငး့ လျိဳငးလငးၿမိဳ႕နယးတျငး လူေသသညးအထိ ်ဖစးခဲံသညံး ပဋိပက၏ စျပးစျခ
ဲ ္ကးႏြငံး ပတးသကး၊ ပအို႔ဝး အမ္ိဳ့သာ့
အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး (PNO) ႏြငံး ထမံးဆနး့ဂူရြိ ကိုရငးေလ့ တပးဖျ႕ဲ ထဵ စာပို႔ ေ်ဖရြငး့ထာ့ေၾကာငး့ RCSS\SSA ေ်ပာချငံးရပုဂၐိဳလး ဒုဗိုလးမႉ့ႀကီ့ စိုငး့မိဏး့မြေ်ပာခဲံ သညး၈
“က္ေနားတို႔ စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့က ပို႔တာပါ၇ မေန႔က ရကးစန
ျဲ ဲ႔ပို႔ တာ ပါ၈ (ထမံးဆနး့) ကိုရငးေလ့ဆီကို၈ ၿပီ့ေတာံ PNO ဥက၎႒ ေအာငးခမး့ထီ ဆီကို မိတၳဴပို႔ထာ့ပါတယး၈
ထုတး်ပနးေၾကညာ ခ္ကး ေတျက အေ်ခအေနအမြနးကို မသိဘဲ ထုတး်ပနးထာ့ေတာံ အ်မငးမြာ့မႈေတျ ပိုမို်ဖစးေစနိုငးတယး”ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၁ ရကးတျငး ်မစးႀကီ့နာ့လူထုဆႏၵ်ပပျဲ ဦ့ေဆာငးသူ ကုိလမာဆနးေအာငးႏြငးံ ေဒ၍လုဆနးတုိ႔အာ့ ်ငိမး့စုစီ ပုဒးပ ဿွ်ဖငးံ ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရုဵ့
တရာ့သူႀကီ့ဦ့ရနးႏုိငးေအာငးမြ ဒဏးေငျက္ပး တစးေသာငး့စီ ေပ့ေဆာငးရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ (KachinYouthMovement)
 ဒီဇငးဘာ ှ၅ ရကးတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့ဆုၾကညးအာ့ ဿွွ၁ ခုႏြစးက ေပ့အပးခ္ီ့်မႇငံးထာ့ခဲံသညံး Gwangju လူ႔အချငးံအေရ့ဆုကုိ ်ပနးလညး ရုပးသိမး့မညး
်ဖစးေၾကာငးံ May 18 Memorial Foundation အဖျ႕ဲ မြ ထုတး်ပနး ခဲံသညး၈ " ႐ုိဟငးဂ္ ေတျ က္ဴ့လျနးခဵရမႈနဲ႔ပတးသကးလို႔ သူမဘကးက

စိတးဝငးစာ့မႈ မ်ပဘဲ

ဥပက၏ာ်ပဳခဲံပါတယး၇ ဒါဟာ လူ႔အချငံးအေရ့ကို ကာကျယးဖို႔ ဆိုတဲံ ဒီဆုရံဲ စဵႏႈနး့ေတျနဲ႔ ဆန႔းက္ငးေနပါတယး" ဆိုၿပီ့ အဖျ႕ဲ ၌ ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ Cho Jin-taeu
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Mizzima)
 ဒီဇငးဘာ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံတပးမေတားႏြငံး ပုနး့႐ိႈ့ကျယးရိႈ့ဆကးႏျယးေနသညးံ စာမ္ကးႏြာ (Pages) ၁ဿ၂ ခု၇ အုပးစု (Groups) ှ၄ ခုႏြငံး အေကာငံး ှ၀၂
ခုအ်ပငး အငးစတာဂရမး (Instagram) အေကာငးံ ှ၂ ခုကို ဖယးရြာ့ လုိကးသညးံဟု Facebookမြ ေၾကညာခဲံသညး၈ ထိုစာမ္ကးႏြာမ္ာ့၇ အေကာငးံမ္ာ့ႏြငးံ
အုပးစုမ္ာ့သညး လျတးလပးသညးံသတငး့မ္ာ့၇ ေဖ္ားေ်ဖေရ့၇ အလြအပႏြငံး လူမႈဘဝမ္ာ့ ေဖား်ပေနၾကသညးေသားလညး့ အမြနးတကယးတျငးမူ စစးတပး၇ သို႔မဟုတး
ယခငးက ဖယးရြာ့ခဵထာ့ရၿပီ့်ဖစးသညးံ စာမ္ကးႏြားမ္ာ့ႏြငံး ဆကးႏျယးေနသညးဟုသိရသညး၈ Facebook အေန်ဖငးံ ။၌ ထိခိုကးေနသညးံ ဂုဏးသိက၏ာအာ့
်ပနးလညးအဖတးဆယးရနးအတျကး ႀကိဳ့စာ့ေနရာ အမုနး့စကာ့မ္ာ့ ဖယးရြာ့မႈကို အရြိနး်မြငးံတငးလာေနသလို ်မနးမာဘာသာ်ဖငးံ ေရ့သာ့မႈမ္ာ့ကို စစးေဆ့မညးံ
်မနးမာဘာသာ တတးကၽျမး့သူဝနးထမး့ အေရအတျကးကို ဿွှ၅ ခုႏြစးအကုနးတျငး ှွွ ဦ့အထိ တို့်မြငံးရနး ကတိ်ပဳထာ့သညး၈

(ၽFrontier) (BBC) (RFA)

(TheVoice) (MyanmarNow)

 ဒီဇငးဘာ ှှ ရကးေန႔တျငး RCSS တပးဖျ႔၌
ဲ ပစးခတးမေ
ႈ ၾကာငးံ ေသဆဵု့သျာ့ခဲံသညးံ နမးံဟူ့ရျာသာ့ ၂ ဦ့အတျကး တရာ့မြ္တမႈ ေပ၍ေပါကးေရ့ႏြငးံ ေဒသခဵမ္ာ့ လဵုၿခဵဳ
ေအ့ခ္မး့စျာ ေနထိုငးႏိုငးေရ့အတျကး ပအိုဝး့လူထု အငးအာ့ ၀ ေထာငးခနး႔ ေတာငးႀကီ့တျငး ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ဆႏၵေဖားထုတးခဲံၾကသညး၈
"ဒီဆႏၵေဖားထုတးတာက ဘယးအဖျဲ႔အစညး့က ဦ့ေဆာငးတယးရယးလို႔ မဟုတးဘူ့၈ လူထုလႈပးရြာ့မႈ တစးခု်ဖစးတယး၈ ေႂကျ့ေၾကားသဵကေတာံ ၂ ခ္ကးရြိတယး၈ RCSS
အလိုမရြိ၇ က္ဴ့လျနးသူ အေရ့ယူေပ့ဖို႔၇ လူသတးမႈ အလိုမရြိ၇ တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့ ခ္ကးခ္ငး့ေပ့ စတာေတျေပါံ" ဟု ချနးေဇားမြေ်ပာခဲံသညး၈
(Marnagar) (Irrawaddy) (ShanNew) (Irrawaddy)
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(Marnagar)

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵမြာ ႏိုငးငဵတကာ လူ႔အချငးံအေရ့အပါအွငး ႏိုငးငဵတကာ ဥပေဒေတျကို ်ပငး့်ပငး့ထနးထနးခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးခဲံသညးံ
်မနးမာစစးတပးမြ တာွနးရြိသူေတျကို အေရ့ယူႏိုငးေရ့ အဓိက တျနး့အာ့ေပ့ထာ့သညးံ ်မနးမာံအေရ့ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို ၄၀ ႀကိမးေ်မာကး ကုလသမဂၐ အေထျေထျ
ညီလာခဵႀကီ့မြ ေထာကးခဵမဲ ှ၀၃ မဲႏြငးံအတညး်ပဳခဲံသညး၈ (VOA )

ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
 ဒီဇငးဘာ ှဿ ရကးေနတျငး ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ကုလသမဂၐအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ ်မနးမာႏိုငးငဵ ဆိုငးရာ အထူ့ကိုယးစာ့လြယး Ms.
Christine Schraner Burgenerအာ့ လကးခဵေတျ႔ဆုဵၿပီ့ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး လူမႈအသိုကးအဝနး့မ္ာ့အၾကာ့ သဟဇာတရြိစျာ ေနထိုငးေရ့ အတျကး ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့
်ပဳလုပးေရ့၇ လူထုအာ့ အသိပညာေပ့ေရ့ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ ကုသမဂၐအထူ့ကိုယးစာ့လြယးရုဵ့တုိ႔အၾကာ့ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးေရ့ကိစၥမ္ာ့အေပ၍ အ်မငးခ္ငး့ ဖလြယးခဲံ
သညး၈ (StateCounsellor)
 ဒီဇငးဘာ ှဿ ရကးေန႔တျငး လာအုိႏုိငးငဵ ဗီယနးက္ငး့ၿမိဳ႕တျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပးသညးံ အာဆီယဵႏုိငးငဵမ္ာ့ စစးမႈထမး့ေဟာငး့အဖျဲ႕၌ (ှ၅)ႀကိမးေ်မာကး အေထျေထျ
ညီလာခဵကုိ ်မနးမာႏုိငးငဵစစးမႈထမး့ေဟာငး့အဖျဲ႔ ဗဟုိ အလုပးအမႈေဆာငး အဖျ႔ဲ ဥက၎ဌ ဗုိလးခ္ဳပး်မဝငး့(်ငိမး့) ဦ့ေဆာငးေသာကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔တကးေရာကးခဲံၿပီ့
အဆုိပါ ညီလာခဵမြခ္ီ့်မငးံသညးံ ဂုဏးထူ့ေဆာငးဆုကုိ ကာကျယးေရ့ဦ့စီခ္ဳပးရုဵ့(ၾကညး့)မြ စစးေရ့ခ္ဳပး ဒုတိယ ဗုိလးခ္ုပးႀကီ့ ဆနး့ဦ့ႏြငးံ ဗုိလးခ္ဳပးဇာနညးဝငး့တုိ႔မြ
လကးခဵရယူခဲံသညး၈ (CINCDS) (CINCDS)
 ဒီဇငးဘာ ှ၀ ရကး

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး

ၾသစေၾတ့လ္ႏိုငးငဵ၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ႏြငးံ အထကးလႊတးေတားအမတး the

Honourable Marise Payneအာ့ လကးခဵေတျ႔ဆုဵၿပီ့ ရခိုငး်ပညး နယးမြ ေနရပးစျနး႔ချာသျာ့သူမ္ာ့်ပနးလညးလကးခဵေရ့ကိစၥ၇ ၾသစေၾတ့လ္ႏိုငးငဵ အကူအညီ်ဖငးံ
ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ပညာသငးၾကာ့မႈ အေထာကးအကူ်ပဳ အစီအစဥးဆိုငးရာကိစၥႏြငးံ ကိုဖီအာနနးေကားမရြငး၌ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငး အထညးေဖားမႈ
အေ်ခအေနတုိ႔အာ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (StateCounsellor) (DVB)
 ဒီဇငးဘာ ှ၀ ရကး ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ကုလသမဂၐလကးေထာကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးႏြငးံ UNDP ၌ အာရြ-ပစိဖိတးေဒသဆိုငးရာ
ၫႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ Mr. Haoliang Xuအာ့ လကးခဵေတျ႔ဆုဵၿပီ့ ်မနးမာ အစုိ့ရ၌ တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ အမ္ို့သာ့်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး

ဆကးလကးကူညီပဵပုိ့ေရ့၇

MoU

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးေနမႈႏြငးံ

(StateCounsellor)
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ရခုိငး်ပညးနယးဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့

တုိ႔ကုိ

ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ဥပေဒေရ့ရာႏြငံးအထူ့ကိစၥရပးမ္ာ့ ေလံလာဆနး့စစးသုဵ့သပးေရ့ ေကားမရြငးဥက၎႒ သူရဦ့ေရႊမနး့သညး DCAF/MYPOL ၌ Senior
Expert

and

Head

of

Asia

Pacific

Unit

်ဖစးသူ

Dr.

Albrecht

Schnabel

အာ့လကးခဵေတျ႔ဆုဵၿပီ့

MYPOL

အေန်ဖငံး

်မနးမာနိုငးငဵ

ဒီမိုကေရစီ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့တျငး ပူ့ေပါငး့ ကူညီေဆာငးရျကးေပ့ေန သညံးကိစၥရပးမ္ာ့အေပ၍ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (MOI)
 ဒီဇငးဘာ ှ၂ ရကးေန႔တျငး အိႏိၵယ သမၼတႏုိငးငဵသဵရုဵ့မြ JMC သုိ႔ TATAေမားေတားယဥး ှွစီ့ေပ့အပးလြဴဒါနး့သညးကုိ JMC-U ဥက၎ဌ ဒုတိယ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ရာ်ပညးံမြ
လကးခဵရယူၿပီ့ အိႏၵိယႏုိငးငဵ သဵအမတးႀကီ့ H.E.Mr. Vikram Misri အာ့ဂုုဏး်ပဳမြတးတမး့လႊာႏြငးံ အထိမး့အမြတး လကးေဆာငးမ္ာ့ ်ပနးလညးေပ့အပးခဲံသညး၈
(CINCDS) (MOI)
 ဒီဇငးဘာ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့မငး့ေအာငးလြဳိငးသညး တာဝနးၿပီ့ဆုဵ့၊ ်ပနးလညးထျကးချာမညးံ ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ အိႏၵိယႏုိငးငဵ
သဵအမတးႀကီ့

H.E.

Mr.

Vikram

Misri

အာ့

လကးခဵေတျ႔ဆုဵၿပီ့

ႏၵိယသမၼတႀကီ့၌

်မနးမာႏုိငးငဵခ္စးၾကညးေရ့ခရီ့စဥးေအာငး်မငးမႈအေ်ခအေနမ္ာ့၇

ႏြစးႏုိငးငဵတပးမေတားႏြစးရပးၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၇ ခ္စးၾကညးေရ့ခရီ့မ္ာ့ အ်ပနးအလြနးလညးပတးေရ့ဆုိငးရာကိစၥမ္ာ့ေဆျ့ခဲံ သညး၈ (CINCDS)
 ဒီဇငးဘာ ှ၄ ရကးေန႔တျငး JMC ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ကို ရြမး့်ပညးနယးပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ ေကားမတီဝငး ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့လြဦ့
(လဵုၿခဵဳေရ့ႏြငးံ နယးစပးေရ့ရာဝနးႀကီ့၇ ရြမး့်ပညးနယးအစို့ရအဖျဲ႔) က ဦ့ေဆာငးၿပီ့ ရြမး့်ပညးနယး၇ ပဲခူ့တိုငး့၇ ကရငး်ပညးနယး၇ မျနး်ပညးနယးႏြငးံ တနသၤာရီတိုငး့
ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီဝငးမ္ာ့၇ အေထာကးအကူ်ပဳ ဝနးထမး့မ္ာ့ စုစုေပါငး့ (ှ၅) ဦ့သညး တ႐ုတးႏိုငးငဵသဵ႐ုဵ့၌
စီစဥးေပ့မႈ်ဖငးံ တ႐ုတးႏိုငးငဵသို႔ ေလံလာေရ့ခရီ့ သျာ့ေရာကးခဲံၿပီ့ ယူနနး်ပညးနယးအတျငး့ရြိ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့၇ တ႐ုတးႏိုငးငဵ နယးစပးေဒသရြိ
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌ ေနထိုငးမႈဘဝႏြငးံ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈမ္ာ့အာ့ ေလံလာသျာ့ၾကမညး်ဖစးသညး၈ (JMC)
 ဒီဇငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ႏုိငးငဵေတားသမၼတဦ့ဝငး့်မငးံသညးံ ပနးလညးထျကးချာေတာံမညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ အိႏၵိယသမၼတႏုိငးငဵသဵအမတးႀကီ့ H.E. Mr. Vikram
Misri အာ့ နဵနကး ှွ နာရီတျငး ေန်ပညးေတားရြိ ႏုိငးငဵေတားသမၼတအိမးေတား ဧညးံခနး့မ၉ လကးခဵေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့ ်မနးမာ-အိႏၵိယ ႏြစးႏိုငးငဵဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့
ေဆာငးရျကးမႈ တို့်မႇငးံေရ့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ဒီမိုကေရစီ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ ႏြငးံ ်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇ ႏြစးႏိုငးငဵကုနးသျယးေရ့၇ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈႏြငးံ
ခရီ့သျာ့က႑်မႇငးံတငးေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ သိပၸဵနညး့ပညာ ႏြငးံ စျမး့အငးဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့၇ အိႏၵိယသမၼတႏိုငးငဵသို႔ ပဲမ္ိဳ့စဵုတငးပို႔ႏိုငးေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊
ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (PresidentOffice)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးသညး ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ်ပငးသစးႏုိငးငဵ သဵအမတးႀကီ့ H.E. Mr. Christian Lechervy အာ့လကးခဵ
ေတျ႔ဆုဵၿပီ့ အာဆီယဵအဖျဲ႕ႏြငးံ ်ပငးသစးႏုိငးငဵ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး ႏုိငးမညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့၇ အာဆီယဵ အဖျဲ႕ႏြငးံ BIMSTEC အဖျ႕ဲ တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵမြ အဖျ႕ဲ ွငး
ႏုိငးငဵအ်ဖစး ပါွငးေဆာငးရျကးေနမႈအေ်ခအေနမ္ာ့၇ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိစၥမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ အၾကမး့ဖကးမႈတုိကးဖ္ကးေရ့အတျကး သတငး့ဖလြယးေရ့ ကိစၥမ္ာ့ကုိ
ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (CINCDS)
 ဒီဇငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ်ပညးေထာငးစုွနးႀကီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး အာဆီယဵအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ဒါတုိ လငးေက္ာကးဟိျဳငးအာ့ လကးခဵေတျဆုဵၿပီ့
ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ေနရပးစျန႔းချာသူမ္ာ့ ်ပနးလညး လကးခဵေရ့ အတျကး ်မနးမာ နိုငးငဵမြ ်ပငးဆငးထာ့ရြိသညံး အစီအစဥးမ္ာ့၇ ေနရပးစျန႔းချာသူမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး
လကးခဵေရ့ လုပးငနး့စဥး အေထာကးအကူ်ဖစးေစေရ့အတျကး ေဘ့အႏၲရာယး စီမဵခန႔းခမ
ျဲ ႈႏြငံးပတးသကးသညံး အာဆီယဵ၌ လူသာ့ခ္ငး့ စာနာေထာကးထာ့မႈ အကူ
အညီမ္ာ့ ညႇိႏြိုငး့ေရ့ဌာန (AHA Centre) က လိုအပးခ္ကး ဆနး့စစးေဖားထုတးေရ့အဖျဲ႕ေစလႊတးေရ့ကိစၥႏြငံး သဘာွေဘ့အႏၲရာယး တုဵ႔်ပနးေရ့ဆိုငးရာ
လူ႔စျမး့အာ့ အရငး့အ်မစး ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ ်မနးမာနိုငးငဵ၉ ဖျငံးလြစးေရ့ ကိစၥတို႔အပါအဝငး ရခိုငး်ပညးနယး၌ ်ဖစးေပ၍တို့တကးမႈ အေ်ခအေနတို႔ႏြငံးစပးလ္ဥး့၊
ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ (MOI)
 ဒီဇငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ႏုိငးငဵေတားသမၼတဦ့ဝငး့်မငးံသညး တာဝနးၿပီ့ဆုဵ့၊ ်ပနးလညးထျကးချာမညးံ ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ အိႏၵိယသမၼတႏုိငးငဵသဵအမတးႀကီ့ H.E.
Mr.

Vikram

Misriအာ့

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့

ႏြငးံ

လကးခဵေတျ႔ဆုဵၿပီ့

်မနးမာ-အိႏၵိယ

်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇

ႏြစးႏိုငးငဵဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ
ႏြစးႏိုငးငဵကုနးသျယးေရ့၇

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ
ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈႏြငးံ

တို့်မႇငးံေရ့၇

ခရီ့သျာ့

်မနးမာႏိုငးငဵ၌

က႑်မႇငးံတငးေရ့၇

ဒီမိုကေရစီ
က္နး့မာေရ့၇

သိပၸဵနညး့ပညာ ႏြငးံ စျမး့အငးဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့၇ အိႏၵိယသမၼတႏိုငးငဵသို႔ ပဲမ္ိဳ့စဵုတငးပို႔ႏိုငးေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ (Presidentoffice)
 ဒီဇငးဘာ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ်မနးမာနိုငးငဵဆိုငးရာ ဗီယကးနမးနိုငးငဵ အေ်ခစိုကး ဘယးလာ႐ုစး သဵအမတးႀကီ့ H.E.
Mr. Vladimir A. Goshinႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵၿပီ့ ်မနးမာ-ဘယးလာ႐ုစး ႏြစးနိုငးငဵ ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့မႈႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ က႑မ္ာ့ အပါအဝငး
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ တို့်မႇငံးေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကိုေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (MOI)
 ဒီဇငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ခ္စးၾကညးေရ့ခရီ့ ေရာကးရြိေနသညးံ တ႐ုတး်ပညးသူ႔ လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား ဗဟိုစစးေကားမရြငး၇ ပူ့တျဲ
စစးဦ့စီ့ ဌာန ေအာကးရြိ စစးေ်မ်ပငး ပတးဝနး့က္ငး ေထာကးပဵံေရ့ဌာန (Battle Space Environment Support Agency) ၫႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး Senior Colonel
Zhai Yuehuan ဦ့ေဆာငးေသာ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔အာ့ တပးမေတား(ေရ) ဗိုလးခ္ဳပးမို့ေအာငးႏြငးံ အဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့မြ လကးခဵ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျဆုဵပျတ
ဲ ျငး ႏြစးႏုိငးငဵ
ေရတပးမ္ာ့၌ ေရေၾကာငး့လဵုၿခဵဳမႈအေပ၍ အေတျ့အ်မငးမ္ာ့ႏြငးံ တုိငး့တာေရ့ဆုိငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့၇ သဘာဝေဘ့အႏၲရာယး ကာကျယးေရ့ႏြငးံ မို့ေလဝသဆုိငးရာ
ခနး႔မြနး့ တိုငး့တာေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့၇ ႏြစးႏုိငးငဵ ေရတပးမ္ာ့အၾကာ့ ေလံက္ငးံေရ့ႏြငးံ အ်ပနးအလြနး ဆကးဆဵမႈဆုိငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (CINCDS)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာတပးမေတားႏြငးံ အိႏိၵယတပးမေတားႏြစးရပးအၾကာ့ ခ္စးၾကညးေရ့ခရီ့စဥးအ်ဖစး အိႏိၵယတပးမေတား(ၾကညး့၇ ေရ၇ ေလ)မြ
အရာရြိမ္ာ့ႏြငံး ဇနီ့မ္ာ့ပါွငးေသာ အိႏိၵယတပးမေတားခ္စးၾကညးေရ့ ကိုယးစာ့လြယး အဖျ႕ဲ သညး ်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔ေရာကးရြိခဲံၿပီ့ သူရဲေကာငး့ဗိမာနး(ေန်ပညးေတား)သို႔
သျာ့ေရာကး ေလံလာ၊ ပနး့ေချခ္အေလ့်ပဳၾကၿပီ့ ဥပၸါတသႏိၲေစတီေတား်မတးႀကီ့အာ့ သျာ့ေရာကးဖူ့ေ်မားၾကညးညိဳကာ အလြဴေငျမ္ာ့ေပ့အပးလြဴဒါနး့ခဲံသညး၈
(TheLadies)
 ဒီဇငးဘာ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာတပးမေတားႏြငးံ အိႏိၵယတပးမေတားႏြစးရပးအၾကာ့ ခ္စးၾကညးေရ့ခရီ့စဥးအ်ဖစး ်မနးမာံတပးမေတား (ၾကညး့၇ ေရ၇ ေလ)မြ အရာရြိ၇
စစးသညးမ္ာ့ႏြငးံ ဇနီ့မ္ာ့ပါွငးေသာ ခ္စးၾကညးေရ့ ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႕သညး

ေန႔လယးပုိငး့တျငး ေန်ပညးေတားေလဆိပးမြ အိႏၵိယႏုိငးငဵသုိ႔ ထျကးချာခဲံၿပိ့

အိႏၵိယႏုိငးငဵ၇ ဂါယာၿမိဳ႕ရြိအထငးကရေနရာမ္ာ့၇ သငးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့၇ ေစတီပုထုိ့မ္ာ့ႏြငးံ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့သို႔ ဒီဇငးဘာ ဿ၂ ရကးအထိ ေလံလာ
လညးပတး သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ သိရသညး၈ (Military) (RFA)

ရခုိငး
 ဒီဇငးဘာ ှ၄ ရကးေန႔တျငး အာဆီယဵ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး Lim Jock Hoi နဲ႔ ဒုတိယ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး Kung Phoak တို႔ဟာ အၾကမး့ဖကး တိုကးခိုကးမႈေတျ
်ဖစးပျာ့ခဲံတံဲ ရခိုငး်ပညးနယး ေမာငးေတာေဒသသုိ႔ သျာ့ေရာကးေလံလာခဲံ သညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာ ှ၄ ရကးေန႔တျငး အာဆီယဵ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး Lim Jock Hoi နဲ႔ ဒုတိယ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး Kung Phoak တို႔ဟာ အၾကမး့ဖကး တိုကးခိုကးမႈေတျ
်ဖစးပျာ့ခဲံတံဲ ရခိုငး်ပညးနယး ေမာငးေတာေဒသသုိ႔ သျာ့ေရာကး ေလံလာခဲံသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးေမာငး့ေတာၿမုိ႕နယး ေ်မာကးပုိငး့အထကး်ပဴ့ေခ္ာငး့တျငး ငါ့ရြာေနသညး မာရမာႀကီ့ တုိငး့ရငး့သာ့ ႏြစးတုိကး
ခုိကးရုိကးႏြကးခဵ ခဲံရသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယးတျငး ေဒသခဵေလ့ဦ့ တိုကးခိုကးခဵရၿပီ့ ႏြစးဦ့ေသဆဵု့သျာ့ၿပီ့ေနာကး ထိုေဒသတျငး နယးေ်မ
ရြငး့လငး့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးေနေၾကာငး့ တပးမေတား ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ဵု့က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာ ှ၄ ရကးေန႔က သီ့်ခာ့စီ
်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ ်ဖစးစဥးႏြစးခုတျငး ်ပဴ့မေခ္ာငး့အတျငး့ ငါ့ဖမး့ရနး သျာ့ေရာကးသညးံ မာရမာႀကီ့လူမ္ိဳ့ႏြစးဦ့ႏြငံး ရခိုငးလူမ္ိဳ့ႏြစးဦ့တို႔ တိုကးခိုကးခဵရ်ခငး့်ဖစးရာ ရခိုငး
လူမ္ိဳ့ႏြစးဦ့ ေသဆဵု့ခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ်ဖစးစဥးတစးခုတျငး “ဘဂၤါလီစကာ့မ္ာ့်ဖငးံ ေ်ပာဆိုကာ ဝိုငး့ဝနး့တိုကးခိုကး်ခငး့ေၾကာငံး” ဟု ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ဵု့၌
ထုတး်ပနးခ္ကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ (Frontier)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿ၀) ၇ ဒီဇငးဘာ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာ ှ၆ ရကးေန႔တျငး HRW လူံအချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႕မြ ရခုိငး်ပညးနယးပဋိပက၏ဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးရြာေဖျစုေဆာငး့ေရ့ ေကားမရြငးကို
ဖ္ကးသိမး့ သငးံေၾကာငး့ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနး ခဲံသညး၈ (RFA)
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