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ယခုရကးစျမ
ဲ ြတးတမး့ပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕၌ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇

၂၈ ရကးမြ

၁၂

်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 ေပ့ပို႔လိုပါက program@gmail.com ႏြငးံ ဖုနး့ - 09-798560989
တုိ႔ကို ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး၈
်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျ႕ဲ

လကးနကးကိုငးပဋိပက၏
ရြမး့
 ဒီဇငးဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး သီေပါ်မိဳ႔နယး နာ့မေခ၍အုပးစုဝငး ခုိငး့ဟ္ိဳ့ရျာ အေရြ႕ဘကး၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS/SSA) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး
တုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA) တုိ႔ၾကာ့ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ShanNews)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး က္ငးဆနး့ေက္ာံေက့္ရျာ ်မနးမာတရုတး နယးစပးမ္ဥး့ရြိ ဟိုေနာငးစခနး့၉ တာဝနးယူထာ့သညးံ နမးံခမး့်ပညးသူ႕စစးမ္ာ့အာ့ အမညးမသိ
လကးနကးကိုငးမြ ဝငးေရာကး ေခ္ာငး့ေ်မာငး့ ပစးခတးခဲံရာ နမးံခမး့ ်ပညးသူ႕စစးသူ ၀ ဦ့ပျခ
ဲ ္ငး့ေသဆဵု့ၿပီ့ ၇ ဿ ဦ့မြာ ဒဏးရာ အနညး့ငယးရရြိခဲံေၾကာငး့ မူဆယး်မိဳ႕
ဂရုဏာ လူမႈကူညီေရ့ အသငး့မြ ဦ့ေသာငး့ထျနး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (ShanNews) (NMG)
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 ဒီဇငးဘာလ ဿ ရကးေန႔ ေန႔လညးပိုငး့တျငး လာ့ရိႈ့ၿမိဳ႕နယး မနးဆနး့ေက့္ရျာအုပးစု ဝမးနာ့ေက့္ရျာအနီ့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS/SSA)
ႏြငးံ ေ်မာကးပိုငး့ မဟာမိတး တပးဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA)
ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕တုိ႔ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Taifreedom)
 ဒီဇငးဘာလ ၀ ရကးေန႔ နဵနကး ၄ နာရီအခ္ိနးခနး႔တျငး လာ့ရိႈ့ၿမိဳ႕နယး မနးဆနး့ေက့္ရျာအုပးစု ဝမးနာ့ေက့္ရျာအနီ့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ
(RCSS/SSA)

ႏြငးံ

ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတပးဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ

တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(TNLA)၇

သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ

(SSPP/SSA) ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕တုိ႔ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Taifreedom)
 ဒီဇငးဘာလ ၃ ရကးေန႔တျငး ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး တာမို့ညဲၿမိဳ႕နယးချဲ မေကာကးေတာငးႏြငးံ ကျကးခိုငးလျယးကနးေက့္ရျာ တဝုိကး၉ နဵနကး ၄ နာရီမြ ၄:၀ွထိ ှ ႀကိမး၇ ၆
နာရီမြ ညေန ၃:၀ွထိ ှ ႀကိမး၇ ေန႔လညးပိုငး့ ဿ:ှွမိနစး မြ ဿ:၁ွထိ ှ ႀကိမး ်မနးမာံတပးမေတား ႏြငးံ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA တို႔
တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (RFA) (TNLA)
 ဒီဇငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့ ကျတးခုိငးၿမိဳ႕နယး တာမုိ့ညဲနယး (ချ)ဲ လျယးကနးေတာငးအနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားတပးမ ၄၄ လကးေအာကးခဵ
ခမရ ှွှ ႏြငးံ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) တို႔ တရကးတညး့တျငး တုိကးပျဲ ၀ ႀကိမးခနးး႔ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ၄ နာရီမြ ှွ နာရီအထိ
ှႀကိမး၇ ေန႔လညး ဿ:၂ွ တျငး ှ ႀကိမး၇ ညေနပိုငး့တျငး ၁:၁၂ မြ ၁:၂ွ အထိ ှ ႀကိမး ်ဖစးပျာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ လကးရြိ ဒီဇငးဘာလအတျငး ်မနးမာံတ ပးမေတားႏြငးံ TNLA
တုိ႔ တိုကးပစ
ျဲ ုစုေပါငး့ ၃ ႀကိမးအထိ ်ဖစးပျာ့ထာ့ၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ TNLA မြ သတငး့ထုတး်ပနးထာ့ပါသညး၈ (RFA) (TNLA) (TheVoice)
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး နာ့မေခ၍အုပးစု ဟုိနာ့ေက့္ရျာ အေရြ႕ဘကး ဿ မိုငးခနး႔အကျာ၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔တစးဖျ႔တ
ဲ ုိ႔ နဵနကး ၅:၁၂
အခ္ိနးတျငး တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး ဟု Shan News သတငး့ဌာနမြ ထုတး်ပနးထာ့သညး၈ (ShanNews)
 ဒီဇငးဘာလ ှှ ရကးေန႔တျငး နမးံဆနးၿမိဳ႕နယး လဵုေတာကးေက့္ရျာႏြငးံ ဇယးလနးေကာကးေက့္ရျာၾကာ့၉ ်မနးမာံတပးမေတား ၄၄ လကးေအာကးခဵ ခမရ ှွှ ႏြငးံ
တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) တုိ႔ ေန႔လညးခ္ိနး ှ:ှွ နာရီမြ ှ:၁၂ အထိ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တိုကးပျအ
ဲ တျငး့ ်မနးစးတပးမြ
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ဒုတပးၾကပး (ှ) ဦ့ႏြငးံ တပးၾကပးၾကီ့ (ှ) ဦ့ ဒဏးရာ်ပငး့ထနးစျာ ရရြိခဲံသညးဟု ဇယးဘနးေကာကးမ္ကး်မငးေဒသခဵမ္ာ့ကေ်ပာခဲံသညးဟု TNLA သတငး့ဌာနမြ
ထုတး်ပနးထာ့သညး၈ (TNLA)

 ဒီဇငးဘာလ

ှှ

ရကးေန႔တျငး

ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့

လျိဳငးလငးၿမိဳ႕နယး

ေတာငးေနာကးေက့္ရျာအုပးစု

ဆုိငး့ငငး့ေက့္ရျာအနီ့၉

သြ္မး့်ပညး

်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ\ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SS) တပးဖျ႕ဲ ထဵမြ အငးအာ့ ဿွ ခနး႔ ပအို့ဝးကိုရငးေလ့အဖျဲ႔တို႔မြ ေန႔လညး ၀ နာရီအခ္ိနးခနး႔တျငး
ဓါ့်ဖငးံတိုကးမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တိုကးခုိကးမႈအတျငး့ RCSS/SSA တပးသာ့ ဿ ဦ့ဒဏးရာရရြိ၊ ပအို့ဝးကိုရငးေလ့ အဖျဲ႕မြ ၁ ဦ့ေသ့ဆဵု့ခဲံသညး ဟု RCSS ပိုငး
Taifreedom သတငး့ဌာနတျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Taifreedom)

ရခိုငး
 ႏုုိဝငးဘာလ ဿ၆၇ ၀ွရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕ အထကးဘကး၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔အၾကာ့ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
(ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕ေ်မာကးဘကး စိုငး့်ပငးေခ္ာငး့တဝိုကး၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔အၾကာ့ တုိကးပျဲ
်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး နဟနး့ႏြငးံ ဝါ့နကးရဵုၾကာ့၉ ်မနးမာံတပးမေတား ဘူ့သီ့ေတာငးအေ်ခစိုကး ခမရ (၂၃၁) ႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔အၾကာ့
နဵနကး ၅:၀ွ မြ ေန႔လညး ှ:၀ွ အထိ ်ပငး့ထနးစျာ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပအ
ျဲ တျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားဖကးမြ အနညး့ဆဵု့ (၄) ဦ့ခနး႔က္ဆဵု့ ခဲံၿပီ့
ဒဏးရာရသူလညး့ (ှွ) ဦ့ထကးမနညး့ရြိခဲံသညးဟု Northan Alliance Burma Page တျငး ေဖ၍်ပခဲံသညး၈ (NAB) (ULA/AA)
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ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာ ၁ ရကးေန႔တျငး “ေအာကးနဟနး့” ႏြငးံ“ဝါ့နကးရဵု” ေက့္ရျာ အၾကာ့၉ ်မနးမာံတပးမေတား ဘူ့သီ့ေတာငးအေ်ခစုိကး၇ ခမရ (၂၃၁) ႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား
(ULA/AA) တုိ႔အၾကာ့ နဵနကး ၅:၀ွ တျငး ှၾကိမး ညေန ၃:၀ွ မိနစးတျငး ှၾကိမး၇ နဵနကး ၆ နာရီမြ ၆:၀ွ အထိ ှၾကိမး၇ နယးစပးမြတးတုိငး BP-63 ေ်မာကးဖကး (ှ)
ကီလုိမီတာ အကျာအေဝ့၉လညး့ တစးၾကိမးထပးမဵ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တိုကးပအ
ျဲ တျငး့ အထိအခိုကးအက္အဆဵု့မ္ာ့ကို ေလာေလာဆယးအတိအက္
မသိရေသ့ေသားလညး့ ်မနးမာံတပးမေတားဘကးမြ အနညး့ဆဵု့ႏြစးဦ့ (မ္ကး်မငး) က္ဆဵု့ခဲံၿပီ့ ဒဏးရာရရြိသူအခ္ိဳ႕ ရြိခဲံသညး ဟု ရက၏ိဳငးံတပးမေတားပိုငး (The
Arakan Army) Facebook Page တျငးေဖ၍်ပထာ့သညး၈ (ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာ ၂ ရကးေန႔တျငး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ေရစို့ေခ္ာငး့ေက့္႐ျာ၌ အေရြ႕ေ်မာကးဘကး မီတာ ၅ွဝွ ခနး႔အကျာ၉ ှၾကိမး၇ ဘူ့သီ့ေတာငး်မိဳ႕နယး ဝါ့နကးရဵုႏြငးံ
နဟနး့ရျာအၾကာ့၉ ှႀကိမး ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (RFA) (Irrawaddy)
 ဒီဇငးဘာ ၃ ရကး နဵနကးပိုငး့တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ်ပငးေခ္ာငး့ေက့္႐ျာ၌ အေရြ႕ဘကး မီတာ ၁ွဝွ ခနး႔အကျာ၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား
(ULA/AA) တုိ႔အၾကာ့ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တိုကးပ်ျဲ ဖစးစဥးအတျငး့ ULA/AA အဖျ႕ဲ မြ အေလာငး့ ၁ ေလာငး့၇ အမး(ဿဿ)ေသနတး ဿ လကး ႏြငးံ ဆကးစပး
ပစၥညး့မ္ာ့အာ့ သိမး့ဆညး့ရမိ၊ တပးမေတားဘကးမြ အရာရြိ ၇ စစးသညးအခ္ိဳ႕ က္ဆုဵ့၇ ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညးဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ
သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Military) (MMtime)
 ဒီဇငးဘာလ ၅၇ ၆ ရကးေန႔တျငး ဖကးဝနး့ေခ္ာငး့ေက့္ရျာ၌ အေနာကးဘကး မဲေခါငးေခ္ာငး့ဝ၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔
တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံ်ခငးး့ေၾကာငးံ လကးနကးႀကီ့ေပါကးကျဲသဵမ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးငယး ပစးခတးသဵမ္ာ့ေၾကာငးံ အမ္ိဳ့သာ့ ှ၆ဦ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ ဿ၀
ဦ့ စုစုေပါငး့ ၁ဿ ဦ့သညးရျာမြ ထျကးေ်ပ့ တိမး့ေရြာငးခဲံသညး၈ (Irrawaddy)
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕၇ “ၿမိဳ႕မေခ္ာငး့ရျာ” အနီ့၇ “ဖုနးညိုလိပးရျာ” အေရြ႕ေ်မာကး (၄) ကီလုိမီတာအကျာအေဝ့ရြိ “စိုငး့ဒငးေခ္ာငး့” ၉
်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တိုကးပအ
ျဲ တျငး့ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ အႀကိမး (၂ွ) ခနး႔ ပစးခတးတိုကးခဲံၿပီ့
နဵနကးမြ ညေနပိုငး့အထိ တိုကးခုိကးခဲံသညးဟု The Arakan Army သတငး့ Page တျငးေဖ၍်ပခဲံသညး၈ (ULA/AA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာလ

ှှရကးေန႔တျငး

ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ႏြငးံ

ေန႔လညး

ရျာသာ့

၀

ဿ

နာရီခတ
ျဲ ျငး

ဦ့တို႔သညး

ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့၇

ေက့္ရျာ

ေရရရြိေရ့အတျကး

လိျဳငးလငးၿမိဳ႕နယး၇
ေရပိုကးသျယးဖို႔

ေတာငးေနာကးေက့္ရျာအုပးစု၇

ေရထျကးဦ့ရြိရာကို

သျာ့ရာ

နမး့ဟူ့ရျာက

သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး

ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ – သြ္မး့်ပညးတပးမေတား(RCSS/SSPP)၌ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့ၿပီ့ ၇ အဖမး့ခဵထာ့ရသညးံ ေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့ႏြငးံ ရျာသာ့ေတျကို
လႊတးေပ့ဖို႔ သျာ့ေရာကးညႇိႏႈိငး့သညးံ ရျာသာ့မ္ာ့အာ့ ေသနတး်ဖငးံ ပစးခတးခဲံသ်ဖငးံ ရျာသာ့(၂)ဦ့ ေသဆုဵ့ၿပီ့၇(၀)ဦ့ ထိခိုကးဒဏးရာရခဲံသညး၈ (DVB)

စစးေဘ့ေရြာငး
ရြမး့
 ႏိုဝငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး မိုငး့ကိုငးနယး ဟုိခိုငး့အုပးစု ဝမးံပဲနးဝဲနး (ပ္ဥးဝငးံရျာ)၉ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတပးႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ
(RCSS/SSA) တုိ႔အၾကာ့ ်ဖစးခဲံေသာ တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ဓမၼဝိဟာရ ဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့သို႔ ေရာကးရြိခိုလဵႈ ေနေသာ စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့ ၀ွွခနး႔မြာ
ယေန႔တိုငးေနရပးမ်ပနး ႏုိငးေသ့သညးံအ်ပငး အစာ့ အေသာကးမ္ာ့ႏြငးံ အိပးရာထုိငးခငး့မ္ာ့ လိုအပးေနသညး၈ “RCSS စစးသာ့ေတျ႐ျာထဲေရာကးေနခ္ိနး SSPP
ကဝငးလာလို႔ အခ္ငး့ခ္ငး့ ပစးခတးတာ၈ က္မတို႔ထျကးေ်ပ့တာ အဝတးအစာ့မေ်ပာနဲ႔ ဖိနပးေတာငး မရလိုကးဘူ့၈ ဒီမကးခ္ီႏုကး႐ျာကဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မြာဘဲ
တညး့ရေနရအဆငးေ်ပလို႔

ဒီအထိေရာကးေအာငးလာၾကတာ၈

တခ္ိဳ႕လညး့

ဒီအထိမေရာကးႏိုငးတဲံသူေတျ

ေတာထဲမြာ

အိပးၾကတယး၈

လကးနကးႀကီ့

ေၾကာကးလို႔ထျကးေ်ပ့တာပါ၈ တကယးေတာံ ပစၥညး့ေတျကိုေတာံ စိတးမပူရပါဘူ့၈ ဒီ ဿ ဖျ႕ဲ က ပစၥညး့ေတျကိုမယူဘူ့၈ မဖ္ကးဆီ့ဘူ့ ” – ဟု စစးေဘ့ေရြာငး
အမ္ိဳ့သမီ့ႀကီ့ တဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (ShanNews)
 ႏိုဝငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့ ၆:၀ွ နာရီအခ္ိနးတျငး ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ မုိငး့ကိုငး်မိဳ႕နယး ဟိုခဲေက့္ရျာအုပးစု ပ္ညးံဝငးံေက့္ရျာအတျငး့၉
သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS/SSA)ႏြငးံ သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA)တုိ႔ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ တိုကးပျေ
ဲ ၾကာငးံ ပ္ညးံဝငးံေက့္ရျာမြ
သကးၾကီ့ရျယးအုိႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့၇ သဵဃာေတားမ္ာ့ အစို့ရေက္ာငး့ဆရာမႏြငးံ ရျာသူ ရျာသာ့ ှွွ ေက္ားသညး မနးခ္ိႏုတးဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့သို႔ ထျကးေ်ပ့
တိမး့ေရြာငးခဲံသညး၈ (Marnagar)
 ႏုိဝငးဘာလ ၀ွ ရကးတျငး ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ မုိငး့ကိုငးၿမိဳ႕နယး ဟိုခဲေက့္ရျာအုပးစု ပ္ညးဝငးံေက့္ရျာ၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ
(RCSS/SSA)

ႏြငးံ

သြ္မး့်ပညး

တုိ့တကးေရ့

ပါတီ

(SSPP/SSA)တုိ႔

်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံတုိကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ

မတးခ္ီႏုတးေက့္ရျာရြိ

ဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့သို႔

ေရာကးရြိေနေသာ စစးေရြာငး ှွွ ေက္ားသညး ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး ေနရပးသုိ႔ ်ပနးခဲံသညး၈ "တအာငး့ႏြစးသစးကူ့မတုိငးခငး တစးရကးအလုိမြာ
ေနရပး်ပနးသျာ့ၾကပါၿပီ၈ ႏြစးဖကးတပးကလဲ ေက့္ရျာကေနေတာံ ဆုတး ချာသျာ့ၿပီ၈ ဒါေပမဲံ စစးေရ့သတိထာ့မႈေတာံ ရြိေနတုနး့ဘဲ၈ တုိကးပျက
ဲ
အခ္ိနးမေရျ့
်ပနး်ဖစးႏုိငးတဲံ အေ်ခအေန ်ဖစးေန တယး" ဟု အသကး ဿ၅ ႏြစးအရျယး ေဒသခဵတစးဦ့မြ ဒီဇငးဘာ ှဿ ရကးတျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (Marnagar)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ ှရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါ်မိဳ႕နယး နာ့မေခ၍အုပးစုဝငး ခိုငး့ဟ္ိဳ့ရျာ အေရြ႕ဘကး၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ
(RCSS/SSA) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး တုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA)တုိ႔ တိုကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ ေဒသခဵရျာသာ့ ၀ွွ ခနး႔ ခုိငး့ဟ္ိဳ့ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့သုိ႔ ထျကးေ်ပ့
တိမး့ေရြာငးခဲံသညး၈ “တိုကးပက
ျဲ
တညလုဵ့ၿငိမးေနၿပီ့ဒီမနကး ၄ နာရီမြ ထပးၾကာ့တယး၈ ႐ျာသာ့ေတျ ထပးေ်ပ့လာတယး၈ မနကးအေစာပိုငး့တုနး့က ၀ွွ ေလာကး
ရြိမယး ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မြာ၈ လယးယာ သီ့ႏြဵဆျတးခ္ိနးမို႔ ေန႔ခငး့ပိုငး့မြာက္ေတာံတခ္ိဳ႕ အေ်ခအေန ်ပနးသျာ့ၾကညံးတယး၈ တခ္ိဳ႕ေတာံေက္ာငး့မြာဘဲရြိေနတုနး့ဘဲ၈”ဟု စိုငး့ထငးေအာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (ShanNews)
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါ်မိဳ႕နယး နာ့မေခ၍အုပးစုအတျငး့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS/SSA) ႏြငးံ
သြ္မး့်ပညး တုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA)တုိ႔ တိုကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ ေဒသခဵ ရျာသာ့ ၀ွွ ေက္ား နာ့မေခ၍ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့ သုိ႔ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံသညး၈
“ဒီတခါေတာံ သၽြမး့တပးအခ္ငး့ခ္ငး့ မဟုတးေတာံဘူ့ ၈ အစို့ရတပးနဲ႔ လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႕တဖျဲံ၈ SSPP/SSA နဲ႔လာ့ RCSS/SSA နဲ႔လာ့ ေသခ္ာမသိရဘူ့၈
ဒီဘကးမြာ က ဿ ဖျ႕ဲ လုဵ့သျာ့လာေနတာကို့၈ အခုေတာံ နာ့မေခ၍ကိုေရာကးေနတာ စာရငး့အရ ၀၀၄ ေယာကးရြိၿပီ ၈ လမး့မြာတဖျဖ
ဲ ျလ
ဲ ာေနတုနး့” – ဟု
ဟုိနာ့ရျာ့သာ့တစးဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (SahnNews)

ကခ္ငး
 ကခ္ငး်ပညးနယး ေဒသအတျငး့ သျာ့လာေရ့ ခကးခဲေသာ စစးေရြာငးစခနး့မ္ာ့၉ ဿွှ၅ ခုႏြစး ေဆာငး့ရာသီတျငး အေအ့ဒဏးေၾကာငးံ အေႏျ့ထညးမ္ာ့ႏြငးံ
ေစာငးမ္ာ့ အကူအညီ လုိအပးေန်ပီ့ သျာ့လာရခကးခဲေသာ စစးေရြာငးစခနး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ Chipwi စစးေရြာငးစခနး့ ႏြငးံ Sha-it Yang စစးေရြာငးစခနး့ မ္ာ့တျငး
အေႏျ့ထညးႏြငးံ အစာ့အေသာကးမ္ာ့ အလျနးခကးခဲေနေၾကာငး့ Chipwi စစးေရြာငးတာဝနးခဵ Sara Zawng Dai မြ KNG သတငး့ဌာနသုိ႔ေ်ပာခဲံသညး၈
“ယခုအခ္ိနးမြာေတာံ

က္ေနားတို႔မြာ

အေႏျ့ထညး

ေစာငးေတျလုိအပးေနတယး၈

အသကးႀကီ့တဲံ

အဘို့အဘျာ့ေတျဆို

အေႏျ့ခငး့ေတျ

ပုိၿပီ့လိုအပးတာေပါံ၈

အလျနးေအ့တဲံအတျကး လူႀကီ့ လူငယး ကေလ့က အစ က္နး့မာေရ့ဂရုစုိကးရတယး၈ ၿပီ့ရငး ဒီေဒသေတျမြာက အလျနးေအ့တဲံ ေဒသ်ဖစးတဲံအတျကး ဘာမြ
စိုကးပ္ဳိ့လို႔မရဘူ့၈ အစာ့ေသာကးပုိငး့ေတျလညး့ ခကးခဲတယး၈ ေထာကးပဵံေရ့ေတျကလညး့ အခုေနြာကးပုိငး့က ပုိၿပီ့နညး့ပါ့လာတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ Chipwi
စစးေရြာငးစခနး့ ႏြငးံ Sha-it Yang စစးေရြာငးစခနး့ တစးခုစီမြာ စစးေရြာငး်ပညးသူ ဿွွွ ေထာငးေက္ား ရြိသညး၈ (KachinNews)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕ ပမၼတီ့နယးေ်မ(၂) စစးေရြာငးးစခနး့မ္ာ့တျငး မိုကာကာတဲ်ဖငးံ သာေဆာကး၊ ေနထုိငးေသာေၾကာငးံ စစးေရြာငးမ္ာ့ အေအ့ဒဏး ဆုိ့ရျာ့စျာ
ခဵစာ့ေနရသညး၈ “က္ေနားတို႔ ဒီကုိေရာကးလာ ၀လေက္ားရြိလာၿပီ၈ အခု်ဖစးေနတဲံ်ပႆနာက ေဆာငး့တျငး့ဆုိေတာံ အရမး့ေအ့တယး၈ တဲကမုိ့ကာတဲဆိုေတာံ
်မငးတဲံအတုိငး့ဘဲ၈ ကာတဲံမို့ကာကမေလာကးေတာံ လုဵလုဵၿခဵဳၿခဳဵကာလို႔ မရဘူ့၈ မနကးပိုငး့ဆိုရငး ႏြငး့ေတျစိမးံၿပီ့ အရမး့ေအ့တယး၈ အဓိကေတာံ ကေလ့ေတျ၇
အသကးႀကီ့တဲသ
ံ ူေတျအတျကး က္နး့မာေရ့အတျကး အလျနးစို့ရိမးရတယးလို႔၈” ဟု စစးေရြာငးတာဝနးခဵ ဦ့အာ့ဖီမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ထိုစခနး့တျငး လီဆူ တိုငး့ရငးသာ့
အမ္ာ့ဆဵု့်ဖစး၊ စုစုေပါငး့ ှ၂၃ ဦ့ခနး႔ရြိသညး၈ (KachinNews)
 ကခ္ငး်ပညးနယး ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕ ၉ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးတျငး ပဵံပို့ကူညီေနသညးံ နီပျနးေဖာငးေဒ့ရြငး့ႏြငးံ ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ ခရစးယာနး အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး KBC
တုိ႔ေတျရဆဵု၊ စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့အတျကး ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး စာ့နပးရိက၏ာ တငးပို႔ႏိုငးရနး ေဆျ့ေႏျ့မညးေၾကာငး့ “က္ေနားတို႔က နီပျနးေဖာငးေဒ့ရြငး့ကို
ေ်ပာ်ပၿပီ့ ေတာံမြ က္ေနားတုိ႔ တရုတးနဲ႔ ဘယးလုိညြိ ထာ့ သလဲမသိဘူ့၈ ဆိုေတာံ တရုတးနဲ႔ ဂ္ပနး ဒီနီပျနးေဖာငးေဒ့ရြငး့နဲ႔ ညြိႏႈိငး့လို႔လညး့ ပါွငးမယးလို႔
က္ေနားထငးတယးေလ၈ ဆိုေတာံ အဲဒါေတျ က္ေနားတို႔ ်ပနးၿပီ့ အေ်ဖရြာရမြာေပါံ” ဟု KBC ဥက၎ဌေဒါကးတာ ခါလမးဆမးဆျနးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ နယးစပးတျငးရြိေသာ
IDPs Camp မ္ာ့တျငး လူေပါငး့ ေ်ခာငးေသာငး့ ခုႏြစးေသာငး့နီ့ပါ့ခနး႔ရြိသညးဟု ၁ငး့ကေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG)
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုုပးငနး့စဥးတျငး ပဵံပို့ကူညီေနသညံး နီပျနးေဖာငးေဒ့ရြငး့ႏြငးံ ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး အဖျဲ႕ခ္ဳပး KBC တို႔
ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး နီ့ပျနးေဖာငးေဒ့ရြငး့အေန်ဖငးံ အစို့ရ အုုပးခ္ုဳပးမႈေအာကးတျငးသာ လူမႈဖူလဵုေရ့လုုပးေဆာငးသျာ့မညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈
ထုိ႔အ်ပငး နီပျနးေဖာငးေဒ့ရြငး့မြ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ ခရစးယာနးအဖျဲ႕ ခ္ဳပးတို႔၌ ေတျ႕ဆဵုပတ
ျဲ ျငး အပစးခတးရပးစဲေရ့စာခ္ဳပးတျငး လကးမြတးေရ့ထို့ရနး
ဖိအာ့ေပ့ခဲံသညး၈ “သူ႔ရ႕ဲ ဒီၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လူမႈကူညီေရ့က အစို့ရရဲ႕ တဖကးသတး အသဵု့ခ္ခဵရတဲံ ကူညီမႈမ္ိဳ့ ်ဖစးေနတာကို က္ေနားတုိ႔ ေတျ႕ရတယး၈
သူကဘာေ်ပာလဲဆုိေတာံ နီပျနးေဖာငးေဒ့ရြငး့က အစို့ရ နဲ႔ ဆကးသျယးလို႔ရတဲံေနရာမြာပဲ သူတို႔လုပးတာ ေပ၍လစီရြိတာေပါံ၈ အစို့ရမသိပဲနဲ႔ က္ေနားတို႔ဒီ အစို့ရနဲ႔
ဆနး႔ က္ငးတဲံဘကးမြာ သူတုိ႔မလုုပးဘူ့” ဟု ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ ခရစးယာနးအဖျဲ႕ခ္ဳပး ဥက၎ဌ ေဒါကးတာ ခါလမးဆမးဆျနးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG)

ရခုိငး
 ဒီဇငးဘာလ ၁၇ ၂၇ ၃ ရကးေန႔မ္ာ့တျငး ်ဖစးခဲံေသာ ရခိုငး်ပညးနယး ပုဏၰာ့ကၽျနး့ၿမိဳ႕နယး ဖကးဝနး့ေခ္ာငး့ေက့္ရျာအနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား
(ULA/AA)

တို႔

တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ

အထကးသငးပုနး့တနး့ေက့္ရျာသို႔

ေဒသခဵရျာသာ့

အမ္ိဳ့သာ့

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံသညး၈

ှ၆

ဦ့၇

အမ္ိဳ့သမီ့

ႏြငးံ

"ရျာနာ့အနီ့တဝိုကးမြာဆိုေတာ

ကေလ့ငယး

ဿ၀

ဦ့

ေသနတးသဵေတျၾကာ့ၿပီ့

စုစုေပါငး့

၁ဿ

ဦ့

တို႔သညး

ေၾကာကးလို႔ထျကးေ်ပ့လာၾကတာ၇

အခုကေတာံ သငးပုနး့တနး့ေက့္ရျာ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မြာပဲ ေခတၱခဏခိုလဵႈေနၾကတယး သူတို႔မြာအခကးအခဲက စာ့ဖို႔ေသာကးဖို႔ရယး ေခါငး့အုနး့၇ ေစာငး၇
ချကးေတျေတာငး မပါဘူ့ " ဟု AA ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ခိုငးသုခမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (Irrawaddy) (Mizzima)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

အ်ခာ့
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး UN ရဵု့ေရြ႕၉ ဒီဇငးဘာလ ှှရကးေန႔မြ စတငး်ပဳလုပးမညးံ notification interview ကိစၥအာ့ သေဘာမတူသညးံ အေန်ဖငးံ
အိႏိၵယေရာကး ရာႏြငးံခ္ီေသာ ခ္ငး့ဒုက၏သညးမ္ာ့ ဆႏၵ်ပခဲံသညး၈ “UNHCR ဆဵု့်ဖတးထာ့သညံးအတိုငး့ ေရျ့ခ္ယးစရာ နညး့လမး့ (ှ) ႏြငးံ (ဿ) ေရျ့ခ္ယးရမညးံ
Notification Interview ကိစၥကို ဆႏၵ်ပဖို႕ အစကေန စီစဥးၿပီ့သာ့်ဖစးတယး၈ ဒါေပမယးံ UNHCR ရဲ႕ အေ်ခအေနကို က္ေနားတို႕ ေစာငးံေနတယး၈ Notification
Interview ကို မနကး်ဖနး စဖို႕လုပးထာ့တယး၇ မစခငးမြာ က္ေနားတို႕ လဵု့ဝသေဘာမတူဘူ့ဆိုတာ ်ပတဲအ
ံ ေနနဲ႕ ခုလို ဆႏၵ်ပရ်ခငး့်ဖစးတယး၈ အခုဆႏၵ်ပတဲံပျမ
ဲ ြာ
ခ္ငး့ဒုက၏သညး အာ့လဵု့ သျာ့ခ္ငးတယး ဒါေပမယးံ UN ရဵု့ေရြ႕မြာက ေနရာသိပးမရြိဘူ့ ဒါေၾကာငးံ က္ေနားတို႕ ေကားမတီလူႀကီ့ေတျ၇ သကးႀကီ့ရျယးအိုေတျကိုေရျ့ၿပီ့
လူ ှွွ ေလာကး သျာ့ၾကတယး၈” ဟု နယူ့ေဒလီၿမဳိ႕ရြိ Chin Human Right Organization (CHRO) ရဵု့တာဝနးခဵ Salai Cung Dawt မြေ်ပာခဲံသညး၈
(Khonumthung)
 ဒီဇငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး ပိတးမိ်ပညးသူမ္ာ့လျတးေ်မာကးလာရနးအတျကး ဆႏၵ်ပဦ့ေဆာငးခဲံေသာ ကခ္ငးလူငယး၀ဦ့ကုိ ဒီဇငးဘာ(၄)၇ ယေန႔မနကး ်မစးႀကီ့နာ့
ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရုဵ့တျငး ေထာငးဒဏး၃လ ႏြငးံေငျဒဏး က္ပး၂သိနး့ အ်ဖစးအၿပီ့သတး စီရငးခ္ကး ခ္မြတးခဲံသညး၈ ထုိ႔သုိ႔ ်ပစးဒဏးခ္မြတးမႈအေပ၍ ကခ္ငး ေဒသ
အရပးဖကး အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၇ လူငယးအဖျံမ
ဲ ္ာ့မြ ဆႏၵထုတးေဖားခဲံၿပီ့ ဆႏၵေဖားထုတးပတ
ျဲ ျငး ်မစးၾကီ့နာ့၇ ဝိုငး့ေမားရြိ လူထု ႏြငးံ စစးေ်ပ့ဒုက၏သညးမ္ာ့ စုစုေပါငး့ ၂ွွွ
ေက္ားပါဝငးခဲံၾကခဲံသညး၈ (KachinNews) (KachinNews) (KachinWave)

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ
 ႏိုဝငးဘာလ

၀ွ

ရကးေန႔တျငး

ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့

လငး့ေခ့ခရုိငး

မုိငး့ပနးၿမိဳ႕နယး

နာ့မျနးေက့္ရျာအုပးစု

အတျငး့၉

ေနထိုငးသညးံ

ေဒသခဵမ္ာ့အာ့

ေဒသတျငး့လႈပးရြာ့ေနသညးံ ်မနးမာံ တပးမေတားႏြငးံ ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား PNLA တို႔မြ ပူေပါငး့၊ ေနရပးေ်ပာငး့ေရႊ႕ခုိငး့ခဲံသညး၈ “
ဗမာတပးနဲ႔ ပအိုဝး့ PNLO တို႔ က ေက့္႐ျာအငယးေလ့ေတျကို တစုတစညး့တညး့ ်ဖစးေစခ္ငးလို႔ ေ်ပာငး့ခိုငး့တာ၈ အခု ေ်ပာငး့ခိုငး့တဲံေက့္႐ျာေတျက အိမးေ်ခ
နညး့တဲ႐
ံ ျာေတျပါ၈ အဲ႐
ံ ျာေတျကို သူတို႔ လကးေအာကးမြာ ေနခိုငး့ေစခ္ငးတဲံသေဘာပါပဲ” ဟု စိုငး့ကမးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ PNLO/PNLA ၌ ်ပနးၾကာ့ေရ့ဌာနကမူ
RCSS/SSA ပိုငး Taifreedom ွကးဆိုကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ ႐ျာသာ့မ္ာ့အာ့ အဓမၼေနရာေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕ခိုငး့မႈသတငး့မြာ မြနးကနးမႈမရြိေၾကာငး့၇ PNLO/PNLA
သညးလူမ္ိဳ့ေရ့ ပဋိပက၏်ဖစးေစမႈမ္ာ့ကိုေရြာငးၾကဥးေၾကာငး့ အစရြိအခ္ကးမ္ာ့ပါရြိေသာေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးကို ဒီဇငးဘာလ ၁ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(ShanNews) (TheVoice)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ႏိုဝငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔ ေန႔လညး ှှ နာရီတျငး ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့ လငး့ေခ့ခရိုငး မိုငး့ပနး်မိဳ ႕နယး နာ့မျနးေက့္ရျာ၉ ်မနးမာံတပးမေတား ေ်ခလ္ငးတပးရငး့ (ဿ၆၃)
တပးရငး့ ႏြငံး ပအို့ဝးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (PNLO/PNLA) တပးဖျ႕ဲ မြ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ နာ့မျနးေက့္ရျာအတျငး့ရြိ ေက့္ရျာေဒသခဵမ္ာ့အာ့
အစညး့အေဝ့ေခ၍ယူၿပီ့ ပနးပိေက့္ရျာရြိ ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ ေနအိမးတျငး အစညး့အေဝ့်ပဳလုပး၊ တပးမေတား ခလရ (ဿ၆၃) တပးရငး့မႉ့မြ
ထိုေဒသတစးဝြိုကးတျငး ပနးပိေက့္ရျာ ႏြငံး ဝမးမိုငးေက့္ရျာ ဿ ရျာသာရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ က္နးရြိသညံး ေက့္ရျာမ္ာ့မြ ရျာသာ့မ္ာ့ ဿ ရကးအတျငး့ မိမိေက့္ရျာမြ
အ်မနးဆုဵ့စျန႔းချာေရႊ႕ေ်ပာငး့ရနး

အမိန႔းေပ့ခဲံေၾကာငး့ ႏြငံး PNLO တပးရငး့မႉ့မြလညး့ ဿ ရကးအတျငး့ ေဒသခဵမ္ာ့ မေရႊ႕ေ်ပာငး့ပါက ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး

အေရ့ယူမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Taifreedom)
 ႏိုဝငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔ ေန႔လညးပိုငး့တျငး မို့ညြငး့ၿမိဳ႕၇ ရျာသစးကုနး့ေက့္ရျာရြိ အိမးတစးအိမး၉ ်မနးမာႏုိငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ ေက္ာငးသာ့မ္ာ့ ဒီမိုကရကးတစးတပးဦ့
(ABSDF)၌ ေ်မာကးပိုငး့ဒုဥက၎ဌ ဦ့ေအာငးေဆျဦ့၇ ဗိုလးေမာငးဦ့ႏြငးံ အရပးသာ့ ကိုသနး့ထုိးကးေအာငးတို ႔အာ့ ေ်မာကးပိုငး့တုိငး့စစးဌာနခ္ုဳပး တုိငးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ
ကခ္ငး်ပညးနယး မို့ညြငး့်မိဳ႕နယး၇ ရဲတပးဖျဲ႕မြ မတရာ့ အသငး့ဆကးသျယးမႈ အကးဥပေဒ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ (Irrawaddy) (NMG)
 ဒီဇငးဘာလ ၁ ရကးေန႔ ညေန ၁နာရီအခ္ိနးတျငး မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး နာ့မျနးေက့္ရျာအုပးစု ပနးပိေက့္ရျာအနီ့၉ တပးမေတားေ်ခလ္ငးတပးရငး့အမြတး (ဿ၆၁)၇
ေ်ခ်မနးတပးရငးအမြတး (၀၀ဿ)၇ (၂၄၂) ႏြငးံ တာေကးာ-ကျနးဟိနး့အေ်ခစိုကး တပးမေတား ေ်ခလ္ငးတပးရငး့အမြတး (ဿ၆၃) တပးရငး့ႏြငးံ ပအုိ့ဝးအမ္ိဳ့သာ့
လျတးေ်မာကးေရ့တပးဖျဲ႔

PNLO/PNLA

ပူေပါငး့တပးဖျဲ႔တုိ႔

တိုကးပျဲ

်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈

တုိကးပ်ျဲ ဖစးစဥးအတျငး့

လကးနကးႀကီ့ပစးခတးမႈေၾကာငးံ

ပနးပိေက့္ရျာ

ေဒသခဵေနအိမး (ဿ) အိမးထကးမနညး့ မီ့ေလာငးပ္ကးစီ့ခဲံသညး၈ (Taifreedom)
 ဒီဇငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး တာမို့ညဲ၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA
တို႔ တုိကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ ကျတးခိုငး်မိဳ႕နယး အမြတး (၂) ရပးကျကး ေနအိမးတစးလဵု့ေပ၍သို႔ လကးနကးႀကီ့တစးလဵု့ က္ေရာကးခဲံသညး၈ တာမို့ညဲ (ဿ) ရပးကျကးတျငးလညး့
်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ TNLA တုိ႔တိုကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ ေဒသခဵ လူ ၁ ဦ့ ေသနတးထိမြနးဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံသညး၈ (RFA) (Military)
 “ဝ”

်ပညးေသျ့စညး့ညီညႊတးေရ့တပးမေတားမြ

ကာယကဵရြငးမ္ာ့၌

သေဘာဆႏၵမပါသညးံ

စစးသငးတနး့ေပ့ေနေသာ

လာ့ဟူတုိငး့ရငး့သာ့က္မး့စာသငး

ေက္ာငး့သူ၇ ေက္ာငး့သာ့ ၁ွ ေက္ားထဲမြ ဿှ ဦ့သညး က္ိဳငး့တဵု်မိဳ႕သို႔ ထျကးေ်ပ့ လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ "ထျကးေ်ပ့လာတာ ဘာမြမပါလာဘူ့၈ ေဘာငး့ဘီတိုနဲ႔
အက္ီတစးထညးနဲ႔ပဲေလ၈ စစးဝတးစဵုေတျ အာ့လဵု့ချ္တးခဲံရတယး၈ တခ္ိဳ႕ဆိုရငး ႏြစးရကး သဵု့ရကး ထမငး့မစာ့ခဲံရဘူ့၈ ေတာေတာငးေတျ ်ဖတးၿပီ့ေတာံ က္ိဳငး့တဵုဘကးကို
မ္ကးႏြာမူၿပီ့ ထျကးေ်ပ့လာရတယး၈ လူႀကီ့ေတျ အစို့ရ အဖျ႔ေ
ဲ တျကို ေတျ႔ၿပီ့ေတာံ သူတို႔မြတးပဵုတငးမရြိဘူ့၈ မြတးပဵုတငးရေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့ေနပါတယး" ဟု
လာ့ဟူ

ခရစးယာနးအဖျဲ႔ခ္ဳပးရဲ႕

အေထျေထျအတျငး့ေရ့

မြဴ့

သိက၏ာေတားရ

ဆရာေတား

ေဒါကးတာ

လာဇရုမြ

ေ်ပာခဲံသညး၈

က္မး့စာသငးေက္ာငး့သူ ဿွ ဦ့ကို ဖမး့ဆီ့ထာ့ဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ လာ့ဟူ ႏြစး်ခငး့ခရစးယာနးအဖျဲ႔ခ္ဳပးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (TheVoice)
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လာ့ဟူ

အမ္ိဳ့သမီ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ မုိငး့ကိုငး်မိဳ႕နယး ဟိုခယးအုပးစုအတျငး့၉ ဖုနး့သဵု့စျဲေနသညးံ ေက့္ရျာေဒသခဵမ္ာ့အာ့ ဖုနး့လိုငး့ပိတးရနး
သြ္မး့်ပညး လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား RCSS တပးဖျ႔မ
ဲ ြ အမိနး႔ေပ့ခဲံသညး၈ "ဒီေန႔(ဒီဇငးဘာ ှဝ ရကး)ပဲ သူတို႔ အမိနး႔ထုတးတယး ရျာေတျကိုလိုကးေ်ပာတယး၈
ဖုနး့မပိတးတဲံလူေတျ ေတျ႔ရငး လူေရာ ဖုနး့ေရာ သိမး့မယးလို႔ေ်ပာတယး၈ က္ေနားတို႔ဒီေန႔ဘဲ ေနာကးဆဵု့ ဖုနး့သဵု့ရတယး" ဟု အမ္ိဳသာ့တစးဦ့မြ ဖုနး့မပိတးမြီ နဵနကး
ှှ နာရီဝနး့က္ငးခနး႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (Marnagar)
 ေရ့ၿမိဳ႕နယး

ကုလာ့ဂုတးကျၽနး့၉

ပစးသတးခဲံသညံး
ေပ့ခဲံေၾကာငး့

အမႈအာ့

လျနးခဲံေသာေမလအတျငး့
စစးတရာ့႐ုဵ့မြ

တပးမေတားအရာရြိ

စစးေဆ့ခဲံၿပီ့ေနာကး

ဗိုလးႀကီ့ေအာငးကိုမငး့က

ဒီဇငးဘာလ

ှှ

အရပးသာ့

ရကးေန႔တျငး

ဦ့တငးစို့်မငံးအာ့

ေသနတး်ဖငံး

နယးဘကးတရာ့႐ုဵ့သို႔

လႊဲေ်ပာငး့

“လူ႔အချငံးအေရ့ေကားမရြငး႐ုဵ့က အမႈကို နယးဘကးတရာ့႐ုဵ့ကို လႊဲေပ့မယးဆိုတာ အေၾကာငး့ၾကာ့ခဲံတာပါ၇ အမႈ႐ုဵ့ခ္ိနး့ဘယးလိုရြိတယးဆိုတာ

သကးဆိုငးရာက အေၾကာငး့ၾကာ့လာမယးလို႔ ဆိုတယး၇၇ ေမားလၿမိဳငးခ႐ိုငး တရာ့႐ုဵ့မြာ စီရငးလိမံးမယးလို႔ သိရတယး” ဟု ေသဆုဵ့သူ၌ဇနီ့ မိခငးေဆျတငံးမြ
ေ်ပာခဲံသညး၈ (MonNews)
 ဒီဇငးဘာလ ှှ ရကးေန႔ ေန႔လညး ဿနာရီတျငး ရြမး့်ပညးအေရြ႕ပိုငး့ မိုငး့တဵုၿမိဳ႕နယးအတျငး့၉ ဆရာေတား ဦ့ဥာဏသဵဝရ (ခူ့ဝါ့ဝနး့စုမးံ) အာ့ လြဴဒါနး့ထာ့ေသာ
တရာ့ေဟာ ေက္ာငး့ေဆာငး၇ ဇရပးနြငးံထပးမဵတညးေဆာကးမညးံ ေစတီေတားတဆူတုိ႔အာ့ “ဝ” တပးဖျ႔မ
ဲ ြ ေ်မထုိ့စကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ တူ့ဆျဖ္ကးဆီ့လုိကးေၾကာငး့ကုိ
မုိငး့တုဵ်မိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ ဆရာေတားတပါ့မြ “ဟုတးတယး၈ ွ တပးဖံေ
ျဲ တျ ဘာမြ လာ်ပီ့ေမ့်မနး့တာမရြိဘူ့၈ တခါတညး့ေ်မထုိ့စကးေတျနဲံ လာထုိ့ပစးလုိကးတာ၈
ဒီလုိလုပးရပးမ္ဳိ့ေတာံ

သူတုိံမလုပးသငးံဘူ့၈

ခူ့ွါ့ွနး့စုမးံက

အခုလုိေစတီေတျ

ေက္ာငး့ကနးေတျလုပးေနတာဟာ

ဘယးလူမ္ဳိ့အတျကးမြမဟုတးဘူ့၈

ဗုဒၶသာသနာေတားထျနး့ကာ့ပ္ဵ႕ပျါ့ေရ့အတျကးဘဲ လုပးေနတာ၈ ”- ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (ShanNews)
 ဒီဇငးဘာလ

ှှေန႔တျငး

ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့

လျိဳငးလငး်မိဳ႕နယး

ေတာငးေနာကးေက့္ရျာအုပးစုအတျငး့၉

သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့

ေကာငးစီ

(RCSS/SSA) အဖျ႔မ
ဲ ြ ရျာသာ့ ေလ့ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့်ခငး့ေၾကာငးံ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့ချနး်မငံးေအာငး ဦ့စီ့ ရျာသာ့ ၄ ဦ့တို႔မြ RCSS အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့
လျတးေပ့ရနးေ်ပာခဲံေသားလညး့

RCSS

မြ

လကးနကးငယးမ္ာ့်ဖငးံ

ပစးခတးခံဲေသာေၾကာငးံ

ရျာသာ့

ေပ္ာကးဆဵု့လြ္ကးရြိသညးဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Military)
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၂

ဦ့

ေသဆဵု့၇

၀ဦ့

ဒဏးရာရရြိခဲံၿပီ့

ှ

ဦ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

အ်ခာ့
 ဒီဇငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့၉ တုိကးပၾျဲ ကာ့ပိတးမိ်ပညးသူမ္ာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး ဆႏၵထုတးေဖ၍လႈပးရြာ့မႈတျငး ဦ့ေဆာငးသညးံ
ကခ္ငးလူငယးေခါငး့ေဆာငး ကိုေဇားဂ္တး၇ ကိုလျမး့ေဇာငး့ႏြငးံ ေဒ၍နနးပူတို႔ သဵု့ဦ့အာ့ ေထာငးဒဏး ၃လႏြငးံ ေငျဒဏးငါ့သိနး့စီ ခ္မြတးခဲံသညး၈ “က္ေနားတုိ႔ကို ယေန႔
်ပညးသူေတျရဲ႕ အသကးအို့အိမးစညး့စိမးကို က္ေနားတုိ႔ ကယးတငးတဲံအတျကးေၾကာငးံမို႔ ယေန႔က္ေနားတုိ႔ကို အလုပးမဲံ ေထာငးဒဏး ၃ လ နဲ႔ ေငျဒဏး ငါ့သိနး့
အကယး၊ ေငျဒဏးမေဆာငးဘူ့ဆိုရငး ေနာကးထပးေငျဒဏး ေ်ခာကးလစုစုေပါငး့ တစးႏြစး ခ္မြတးလိုကးပါတယး” ဟု ေထာငးဒဏး ခ္မြတးခဵလိုကးရသညးံ လူငယး
ကိုလျမး့ေဇာငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG)
 တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့မြ အဖျ႕ဲ ွငးအခ္ိဳ႕သညး နယးေ်မခဵ တပးဌာနခ္ဳပးမ္ာ့မြတစးဆငံး ပုဂၐလိကသေဘာ်ဖငးံ လကးနကးခ္ခဲံၿပီ့ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇
ေအာကးတိုဘာလမြ ဒီဇငးဘာလအတျငး့ ကခ္ငးလျတးတပးေရ့တပးမေတား (KIA) အဖျ႕ဲ မြ လကးနကး်ဖငးံ ှ ဦ့၇ လကးနကးမဲံ ၁ ဦ့ သညး ဗနး့ေမား၇ ွိုငး့ေမား၇
မို့ညႇငး့ႏြငးံ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ တျငးလညး့ေကာငး့၇ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS/SSA) အဖျ႕ဲ မြ လကးနကး်ဖငံး ဿ ဦ့၇ လကးနကးမဲံ ၅
ဦ့သညး ေနာငးခ္ိဳ၇ သီေပါ၇ မိုငး့ေယာငး့ႏြငံး တာခ္ီလိတးၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး လညး့ေကာငး့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA)
အဖျ႕ဲ မြ လကးနကး်ဖငံး ှ ဦ့ ၇ လကးနကးမဲံ ှ ဦ့သညး ေလာကးကိုငးၿမိဳ႕နယးတျငးလညး့ေကာငး့ စုစုေပါငး့အဖျဲ႕ွငး ှ၄ ဦ့ သညး ပုဂၐလိက သေဘာ်ဖငးံ
လကးနကးခ္ခဲံေၾကာငး့ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး အရ သိရသညး၈ (Military)

ေ်မ်မဳပးမုိငး့
ေသဆုဵ့
 ဒီဇငးဘာလ ၃ ရကးေန႔ ညေနပိုငး့တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ထိပးထူ့ေပါကး ႐ုိဟငးဂ္ာ ေက့္ရျာအနီ့၉ မိုငး့တစးလဵု့ေပါကးကျ၊
ဲ လူႏြစးဦ့ေသဆဵု့ခဲံသညး၈
“မုိငး့ကေတာံ

ရီမုကျနးထရို့နဲ႔၈

ညေနကေတာံေပါကးကသ
ျဲ ဵ
ေ်ပာတာေတာံ

အ်ခာ့မေပါကးေသ့တဲံ

ၾကာ့လုိကးတယး၈

လမး့မြာေသေနတာ

မိုငး့ေတျေတာံ

ဒီေဒသမြာက

ေတျ႔တယး၈

မေတျ႔ေသ့ဘူ့၈

အ်မဲလိုလို

ေသနတးေဖာကးသဵေတျ

ဆိုငးကယးေမြာကးလုိ႔ေသတယး

ေက္ားမငး့ထျနး့ မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (TheVoice) (RFA) (Military)
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ဆကးပစၥညး့ေတျပဲေတျ႔တယး၈

ထငးၾကတယးလုိ႔

ၾကာ့ေနရေတာံ
ေ်ပာတယး”

ဟု

အခုေတာံ

စစးေဆ့တုနး့်ဖစးတယး၈

သိပးအေလ့မထာ့မိဘူ့၈

ရျာကလူေတျ

ဘူ့သီ့ေတာငး်မိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

ဒဏးရာ
 ႏိုဝငးဘာလ ဿ၆ရကးေန႔ နဵနကး ၄:၀ွ အခ္ိနးခနး႔တျငး တနသၤာရီတိုငး့ ေရ်ဖဴၿမိဳ႕နယး အလယးစခနး့ေက့္ရျာအနီ့၉ ေဒသခဵတစးဦ့်ဖစးသူ ႏုိငးကျနးဗလိုငးသညး
ေ်မ်မြဳပးမုိငး့ နငး့မိသ်ဖငးံ ဘယးေ်ခတစးဖကး ေၾကမျ၊ ညာေ်ခေထာကးအရို့တစးေခ္ာငး့်ပတးခဲံသညး၈ “ႏုိငးကျနးဗလိုငးက သူ႔ၿခဵမြာရြိေနတဲံ တဲေဘ့အနာ့မြာပဲ
နငး့မိသျာ့တယး၈ ဒီေန႔ နဵနကး ၄ နာရီခေ
ျဲ လာကးက နငး့မိသျာ့တယး ဒီ ဿလအတျငး့မိုငး့နငး့မိတာ ၁ ေယာကးရြိသျာ့်ပီ့” ဟု အလယးစခနး့ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့
ႏုိငးတငးစနး့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (MonNews) (NMG)
 ႏိုဝငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး တႏုိငး်မိဳ႕ မုိငးချနးေက့္ရျာ အေနာကးေ်မာကးဘကး ၃ မိုငးခနး႔အကျာ၉ ဦ့စဵ်မေက္ား(ဘ) ဦ့ေက္ားဇဵေအာငး ႏြငးံ
ဦ့်ဖဴရြညး တုိ႔သညး နငး့မုိငး့တစးလဵု့အာ့ ဦ့စဵ်မေက္ားမြ နငး့မိ၊ ၁ငး့တို႔တျငး မုိငး့စထိိမြနးဒဏးရာရခဲံသညး၈ (Military)
 ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔ ညေန ၁ နာရီအခ္ိနးတျငး ရခိုငး်ပညးနယး ေမာငးေတာ်မိဳ႕နယး ေလာငး့ဒဵု့ေက့္ရျာမြ ငါ့ခူရေက့္ရျာ့သျာ့ ေ်မသာ့လမး့ႏြငးံကိုကး ၂ွွ
အကျာ ဒို့တနး့ေက့္ရျာ အေနာကးဘကး၉ ်မိဳတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ကိုငး်ပယးႏြငးံ ဘာေပါ တုိ႔ႏြစးဦ့သညး ငါ့ရြာေဖျစဥး ေ်မၾကီ့အတျငး့မြ အရာဝတၳဳတစးခုအာ့
တူ့ေဖ၍ခဲံရာ ေပါကးကျမ
ဲ ႈတစးခု ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ အဆုိပါ ေပါကးကျမ
ဲ ႈေၾကာငးံ ကိုငး်ပယး၌ မ္ကးႏြာတျငး မီ့ေလာငးဒဏးရာ၇ ဝဲဘကးလကးအေရ်ပာ့စုတး်ပဲဒဏးရာႏြငးံ
ဘာေပါ၌ ဆဵပငး မီ့ေလာငး၇ ထဲဘကးေ်ခသလဵု့စုတး်ပဲဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံသညး၈ (PresidentOffice)

အ်ခာ့
 ဒီဇငးဘာလ ၀ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ အေရြ႕ေတာငးပုိငး့ေဒသတျငး ေ်မ်မႇဳပးမုိငး့ဒဏးေၾကာငးံ ကိုယးခႏၶာအစိတးအပုိငး့ ပ္ကးစီ့ဆဵု့ရႈဵ့ခဲံရသူ မ္ာ့အတျကး ေ်ခတု
လကးတု တပးဆငးရမႈအေ်ခအေနမြာ တႏြစးထကးတႏြစး ေလ္ာံက္ လာၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ ဖာ့အဵၿမိဳ႕ နယး ေတာငးကေလ့တျငး အေ်ခစိုကးသညးံ ေ်ခတုလကးတုဆုိငးရာ
်ပနးလညးသနးစျမး့ေရ့ဌာနမြ ဒုမနးေနဂ္ာ ေ်ခတုလကးတုပညာရြငး ဦ့ထျနး့ထျနး့လတးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “အရငးတုနး့က ဒီကုိေရာကးလာတဲံလူအမ္ာ့စု၇ ၃ွ
ရာခုိငးႏႈနး့ေလာကးဟာ

ေ်မ

်မႇဳပးမိုငး့ေၾကာငးံ်ဖစးတယး၈

ခုေတာံ

Data

(အခ္ကးအလကး)

အရ

တစးႏြစးထကးတစးႏြစး်ပနးလညးေလ္ာံက္

လာၿပီ်ဖစးတယး၈”ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)
 ဒီဇငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား မဂၤလာသီရိဟုိတယး၉ မုိငး့အႏၱရာယး အသိပညာေပ့ အလုပး႐ုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ (MOI)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့မႈ
 ဒီဇငးဘာလ ှဿရကးေန႔တျငး တရုတးနုိငးငဵ ကူမငး့ၿမိဳ႕၉ ေ်မာကးပုိငး့မဟာမိတးအဖျဲ႕ဝငး တအာငး့အမ္ို့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား
(AA)၇ ်မနးမာအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကး တစးမဟာ မိတးတပးမေတား(MNDAA)တပးဖျ႔ဲ (၀)ဖျ႕ဲ ႏြငးံ အစုိ့ရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးတုိ႔ေတျ႕ဆုဵခဲံၾကသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပျတ
ဲ ျငး
TNLA ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရိြသူ ဗိုလးမႈ့တာအုိကးေက္ားမြ “ က္ေနားတုိ႔ ၀ဖဲ႔က
ျ
ဒီ လကးရိြ ်မနးမာအစို့ရက ေဆာငးရျကးေနတဲံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနးစဥးထဲမြာေပါံေနား၈
လုိကးပါေဆာငးရျကးဖုိ႔ ဆႏၵရိြပါတယး၈ စစးေရ့နညး့လမး့နဲ႔ မဟုတးဘဲနဲ႔ ႏိုငးငဵေရ့နညး့လမး့နဲ႔ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့မြ ေဆာငးရျကးသျာ့ဖုိ႔ ဆႏၵရိြတယးေပါံ၈”ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး ဒုတိယ ဥက၎႒ ဦ့သိနး့ေဇားနဲ႔ အတျငး့ေရ့မြဴ့ အၿငိမး့စာ့ ဒုတိယ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ခငးေဇားဦ့၇ TNLA အဖျ႕ဲ က
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပး တာဘုနး့ေက္ား၇ AA အဖျဲ႔က ေဒါကးတာ ညိဳထျနး့ေအာငး၇ ကို့ကနး႔က ဒု ဥက၎႒ ရနးေွက္ဵဳ့တို႔ ဦ့ေဆာငးတကး
ေရာကးေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကၿပီ့၇ FPNCC အဖျ႕ဲ ဝငးေတျ်ဖစးသညးံ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KIO) ႏြငးံ“ဝ” ်ပညးေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့တပးမေတား အဖျ႕ဲ မြ
ကုိယးစာ့လြယးေတျလညး့ သကးေသအေနႏြငးံ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (RFA) (VOA)
 ဒီဇငးဘာလ ၀ရကးေန႔တျငး ကရငး်ပညးနယး ဖာ့အဵၿမိဳ႕ သဵလျငးပါရာဒိုကးဟိုတယး၉ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတျငး ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၌ အသဵ၇ သေဘာထာ့မ္ာ့ကို
မူဝါဒအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့တျငး

ပါဝငးလာေစရနး

ရညးရျယးၿပီ့

ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ

ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ

က္ငး့ပေရ့ေကားမတီ- KNDCC တုိ႔ ေတျ႔ဆဵုပက
ျဲ ို က္ငး့ပခဲံသညးဟု ကရငးံေရ့ရာေကားမတီ အတျငး့ေရ့မႉ့ ေစာေက္ားစျာမြေ်ပာခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပျဲတျငး
“ကရငးအမ္ိဳ့သာ့

၇

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့

ႏိုငးငဵေရ့အသိ

အ်မငးမ္ာ့

တို့ပျာ့လာဖို႔န႔ဲ

ႏုိငးငဵေတား

တညးေထာငးရာမြာ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့၇

အမ္ိဳ့သမီ့ေတျ

ပါဝငးလာေစဖို႔်ဖစးတယး၈ ဒီလိုလုပးေဆာငးမြ လညး့ ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲ႕ ႏုိငးငဵေရ့အသိအ်မငး စျမး့ေဆာငးရညးေတျကို ဒီထကးမက ပိုမို်မြငးံတငးေပ့ႏုိငးမယးံအ်ပငး
ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့အခ္ငး့ခ္ငး့ ကျနးယကးတညးေဆာကးမႈ ပုိၿပီ့ ခုိငးမာ လာမြာ်ဖစးတယး”ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ ေတျ႔ဆဵုပျဲ အခမး့အနာ့ကို ကရငးံေရ့ရာေကားမတီ -KAC မြ
ဦ့ေဆာငးကာ ကရငး်ပညးနယးအပါအဝငး ကယာ့်ပညး နယး၇ မျနး်ပညးနယး၇ တနသၤာရီတိုငး့၇ ရနးကုနးတိုငး့၇ ဧရာဝတီတိုငး့ႏြငးံ အထကး်မနးမာ်ပညး တစးဝြမး့ရြိ
ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ KNDCC ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ တကးေရာကးေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ (KIC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

အစညး့အေဝ့မ္ာ့
SSPP
 ႏုိဝငးဘာလ ဿ၅ ရကးမြ ဒီဇငးဘာလ ဿ ရကးအထိ ရြမး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ဗဟုိဌာနခ္ဳပး(ဝမးဟုိငး့)တျငး ပါတီကျနးဂရကး အစညး့အေဝ့ကုိ
က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့

အဆုိပါ

အစညး့အေဝ့မြ

အခ္ကး

ေ်ခာကးခ္ကးပါဝငးသညးံ

ေရြ႕လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို

ထုတး်ပနးေၾကညာခဲံ်ပီ့၇ထုတး်ပနးခ္ကးတျငး

ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကို ႏုိငးငဵေရ့နညး့လမး့်ဖငးံ အေ်ဖရြာသျာ့ရနး အစုိ့ရ၇ တပးမေတားတို႔ႏြငးံ အလျတးသေဘာ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇ တရာ့ဝငး ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့်ဖငးံ
ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ရြမး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မြ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Voice) (RFA)

JMC
 ႏိုွငးဘာလ ဿ၅ရကးေန႔တျငး မျနး်ပညးနယး၇ ေမားလ်မိဳငးၿမိဳ႕၉ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ (JMC) အဆငးံဆငးံတျငး
ပါဝငးေသာ

အရပးသာ့ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၌

မ္ကးႏြာစဵုညီ

အစညး့အေဝ့ကိုက္ငး့ပခဲံသညး၈

အစညး့အေဝ့တျငး

်ပညးေထာငးစုအဆငးံ

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ ေကားမတီဝငး သူရဦ့ဘိုနီက သဘာပတိအ်ဖစး ေဆာငးရျကးၿပီ့၇ ေကားမတီဝငး မ္ာ့်ဖစးၾကေသာ
ဦ့်ပညးံစဵုႏြငးံ သိက၏ာေတားရဆရာေတား ေစာမကးသယူ့ေအ့တို႔မြ ႏႈတးချနး့ဆကး အမြာစကာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ အစညး့အေဝ့သို႔ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၇
တိုငး့/ ်ပညးနယးအဆငးံႏြငးံ ေဒသဆိုငးရာ အဆငးံ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ အဆငးံဆငးံတျငး ပါဝငးသညးံ အရပးသာ့
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (JMC)
 ဒီဇငးဘာလ
JMC-S

ှရကးေန႔တျငး ထာ့ဝယးၿမိဳ႕နယး၇ ေတာငးသဵု့လဵု့ေက့္ရျာသုိ႔ တနသၤာရီတုိငး့ ပစးခတးတုိကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့ဆုိငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ

(တနသၤာရီ)

အဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့

သျာ့

ေရာကး၊

ေဒသခဵ

်ပညးသူလူထုႏြငးံ

ေတျ႕ဆဵုခဲံသညး၈

ေတျ႕ဆဵုပျတ
ဲ ျငး

JMC-S

(တနသၤာရီ)

အဖျ႕ဲ ဝငး

ဗိုလးမြဴ့ၾကီ့ေက္ားေဇယ္မြ အဖျငးံအမြာစကာ့ေ်ပာၾကာ့ၿပီ့၇ JMC-S (တနသၤာရီ) အဖျ႕ဲ ဝငး ေနားေမ့်ဒကး၇ ဗိုလးမြဴ့ၾကီ့ ေက္ားေဇယ္၇ အဖျဲ႕ဝငး ရဲမြဴ့ၾကီ့
ခငးေမာငးေအ့တို႔မြ

JMC

ဆုိငးရာ

ေက့္ဇူ့တငးစကာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပးေစာဂ္ဲေနႏြငးံ

KNU

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကိုေ်ပာၾကာ့ခဲံၿပီ့၇
လူထုေတျ႕ဆဵုပသ
ျဲ ုိ႕

ဘိတး-ထာ့ဝယးခ႐ိုငး

အတျငး့ေရ့မြဴ့(ှ)

ဖိတးၾကာ့ထာ့ေသာ
အတျငး့ေရ့မြဴ့

ဧညးံသညးေတား

ပဒိုအယးနာ့တို႕မြ

ဗိုလးမြဴ့ထိုဖို့
အ်ဖစး

KNU

တကးေရာကးခဲံၿပီ့၇

(KNU)မြ
တပးမဟာ
ေမတၱာၿမိဳ႕၇

တကးေရာကးလာသူမ္ာ့ကို
(၁)

မြ

တပးမဟာမြဴ့

ေတာငးသဵု့လဵု့ေက့္ရျာ၇

ေက္ာကးမဲေတာငးရျာ၇ ကေထာငး့နီရျာ၇ ေရႊေခ္ာငး့ရျာ၇ ေ်မာငး့ၿပိဳရျာ၇ ဟိႏၵာ့ေက့္ရျာမ္ာ့မြ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့၇ ရပးမိရပးဖမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵ်ပညးသူ လူထု စုစုေပါငး့
(၂ွွ) ဦ့ခနး႕ တကးေရာကးခဲံသညး၈ (JMC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

 ဒီဇငးဘာလ

၅

ရကးေန႔တျငး

ကရငး်ပညးနယး၇

်မဝတီၿမိဳ႕နယး၇

မငး့လကးပဵေက့္ရျာသို႔

ကရငး်ပညးနယး

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ

ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့ သျာ့ေရာကးကာ ေဒသခဵ ်ပညးသူလူထုႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ ေတျ႔ဆဵုပျတ
ဲ ျငး JMC-S (ကရငး) ဒုတိယဥက၎႒ (ှ)ႏြငးံ
JMC-S

(ကရငး)

ဒုတိယဥက၎႒မ္ာ့ႏြငးံ

အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့မြ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

အဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့၇

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့

ဌာနဆိုငးရာတာဝနးရြိသူမ္ာ့၇

အက္ယးတဝဵံ

ရြငး့လငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ႏြစးဖကးလကးနကးကိုငးတပးမြ

လူထုေတျ႕ဆဵုပျသ
ဲ ို႔

နယးေ်မခဵတပးဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့၇

JMC-S

မငး့လကးပဵ

(ကရငး)

ေက့္ရျာႏြငးံ

အနီ့ပတးဝနး့က္ငးရြိ ေက့္ရျာ (၅) ရျာမြ ်ပညးသူလူထု စုစုေပါငး့ လူဦ့ေရ (၀၄၄) ဦ့ တကးေရာကးခဲံသညး၈ (JMC)

အ်ခာ့
 ဒီဇငးဘာလ

ှွ

ရကးေန႔မြ

ဒီဇငးဘာလှဿ

ရကးေန႔အထိ

တနသၤာရီတိုငး့ေဒသႀကီ့

ထာ့ဝယးၿမိဳ႕ရြိ

တနသၤာရီဟိုတယး၉

ကရငးတိုငး့ရငး့သာ့

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ေတျ၇ အရပးဖကးအဖျဲ႔ေတျ၇ ဘာသာေရ့ေခါငး့ ေဆာငးေတျ စုေပါငး့ဖျဲ႔စညး့ ထာ့သညးံ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ စညး့လဵု့ေရ့ႏြငးံၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမတီ
(KUPC)၌ ှွ ႀကိမးေ်မာကး အစညး့အေဝ့ကိုက္ငး့ပခဲံသညး၈ အစညး့အေွ့တျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အစညး့အေဝ့ေတျမြာ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU
်ပနးလညးပါဝငးႏိုငးေရ့အတျကး

ကရငးအဖျဲ႔အစညး့ေတျအေနႏြငးံ

က္ရာအခနး့က႑ကေန

ပဵံပို့ကူညီေဆာငးရျကးသျာ့ဖို႔

ဆုဵ့်ဖတးခဲံၾကသညး၈

ထို႔်ပငး

်မနးမာတစး်ပညးလဵု့ အတိုငး့အတာအရ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေနထိုငးေနၾကသညးံ ကရငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့တေ်ပ့ညီ်ဖစးလာေစရနး ရညးရျယးၿပီ့ ်ပညး နယး/တိုငး့ေဒသႀကီ့အသီ့သီ့ရြိ
ကရငးစာေပယဥးေက့္မႈေကားမတီမ္ာ့်ဖငးံ ပါွငးဖျ႔စ
ဲ ညး့ထာ့မညးံ ကရငး စာေပယဥးေက့္မႈ ဗဟိုေကားမတီတစးရပးကို ေ်ခာကးလအတျငး့ ဖျ႕ဲ စညး့ႏိုငးရနး KUPC မြ
စီစဥးလုပးေဆာငးသျာ့မညးဟု KUPC ညြိႏႈိငး့ေရ့မႉ့ ဆရာေတား ေစာမကးသ႐ူ့ေအ့မြေ်ပာခဲံသညး၈(RFA)(KIC) (KIC) (Eleven)
 ဒီဇငးဘာလ

ှွ

ရကးေန႔

နဵနကး

ှဝ

နာရီတျငး

ေန်ပညးေတားရြိ

အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ႏြငံး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဗဟိုဌာန

(NRPC)

၉

လျတးလပးေသာစုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး၌ စတုတၳအႀကိမး အစညး့အေဝ့ကို က္ငး့ပခဲံသညး၈ အစညး့အေဝ့သို႔ လျတးလပးေသာစုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ ေကားမရြငး
ဥက၎႒ သဵအမတးႀကီ့ ရိုဆာရီယို မယးနာလို၇ အဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညံး သဵအမတးႀကီ့ ကငးဇိုအိုရြီ့မာ့၇ ဦ့်မသိနး့ႏြငံး ပါေမာက၏ ေဒါကးတာ ေအာငးထျနး့သကးတို႔
တကးေရာကးၾကၿပီ့ အစညး့အေဝ့ကို ဒီဇငးဘာ ှ၁ ရကးအထိ ဆကးလကးက္ငး့ပသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ (MOI)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာလ ှှ ရကးေန႔မြ ှ၁ ရကးေန႔အထိ ရနးကုနး်မိဳ႕၇ ဖို့စိနးလမး့ရြိ Best Wester Green Hill ဟိုတယး၉ NCA လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာ
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၌ ၿပီ့ခဲံသညးံ တတိယအၾကိမး ဿှ-ရာစု ပငးလဵုတျငး ဆကးလကးေဆျ့ေႏျ့ရနးက္နးရြိေနေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့၇ ယခု
လကးရြိႏုိငးငဵေရ့အခငး့အက္ငး့တျငး

စိနးေခ၍မႈ

တစးရပး်ဖစးေသာ

ဓေလံထဵု့တမး့ေ်မယာဆုိငးရာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့၇

သဘာွသယဵဇာတဆုိငးရာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵတကာရြိ သယဵဇာတစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ စနစးမ္ာ့ႏြငးံ ယြဥးတျေ
ဲ လံလာႏုိငးေစရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့၇ ေလံလာသဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ
ေရြ႕လုပးငနး့စဥး့မ္ာ့အာ့ ေဆျ့ေႏျ့ ညြိႏႈိငး့ရနးအတျကး အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲႏြငးံ လုပးငနး့ေကားမတီအစညး့အေွ့ တစးရပးကိုက္ငး့ပခဲံသညး၈အစညး့အေွ့တျငး
ေ်မယာ၇ သယဵဇာတႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးက႑ လုပးငနး့ေကားမတီ အဖျ႔ေ
ဲ ခါငး့ေဆာငး ချနး်မငးံထျနး့ ဦ့ေဆာငး၊ အဖျ႔ွ
ဲ ငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညးံ ABSDF ၇ ALP ၇
CNF ၇ DKBA ၇ KNU/KNLA-PC ၇ LDU ၇ PNLO မြ သကးဆိုငးရာ ေကားမတီွငးမ္ာ့ တကးေရာကးၾက်ပီ့၇ ALARM၇ JPF၇ LCG ႏြငးံ Sone Si အဖျ႕ဲတ႔မ
ုိ ြ က႑ဆုိငးရာ
နညး့ပညာအၾကဵေပ့မ္ာ့တကးေရာကး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ (NCA-EAO)
 ႏိုဝငးဘာလဿ၃ေန႔ မြ ႏိုွငးဘာလဿ၆ ရကးေန႔ထိ ေကအဲနးယူ-ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့၇ ဒူ့ပလာယာခ႐ိုငး၇ ဝငး့ေရ့ၿမိဳ႕နယး၌ ၁ ႀကိမးေ်မာကး ၿမိဳ႕နယး
ညီလာခဵကို

က္ငး့ပခဲံၿပီ့

ညီလာခဵတျငး

ယခငးၿမိဳ႕နယးဥက၎ဌ

အေရျ့မခဵရရငးေတာငး

ကိုယးံအမ္ိဳ့သာ့ေတျအတျကး

်ပနးလညးေရျ့ေကာကး

တငးေ်မႇာကးလာတဲံအတျကး

ပဒိုေစာေမာငးေရႊကို

သမိုငး့ေပ့

တာဝနးအရ

ေက့္ဇူ့အထူ့တငးပါတယး၈

ေကအဲနးယူရပးတညးႏုိငးခဲံတာ ်ဖစးတယး”ဟု ပဒိုေစာေမာငးေရႊမြေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)
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ညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့က

ဆကးထမး့ေဆာငးသျာ့မြာပါ၈
်ပညးသူေတျရဲ႕

မဲေပ့ေရျ့ခ္ယးခဲံသညး၈

မိဘ်ပညးသူေတျက

ေစာငးံေရြာကးမႈေၾကာငးံ

ႏြစး

“

က္ေနား

ယုဵယုဵၾကညးၾကညးနဲ႔
၃ွ

ေက္ား

အထိ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပဲျမ္ာ့၇ အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျမ
ဲ ္ာ့
JMC
 ႏိုဝငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး မျနး်ပညးနယး၇ ေမားလ်မိဳငးၿမိဳ႕၉ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ (JMC-U)
က ဦ့ေဆာငး၊ „ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ကာလအတျငး့ ၾကဵဳေတျ႔လာႏုိငးသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့အာ့ စီမဵခနး႔ချ်ဲ ခငး့ (Managing
Transitional

Risks

in

Ceasefire)

ပညာရြငးစကာ့ဝိုငး့‟

ကိုက္ငး့ပခဲံသညး၈

ပညာရြငးစကာ့ဝိုငး့တျငး

JMC-U

အဖျ႔ဝ
ဲ ငး

ဦ့ကိုကိုႀကီ့၇

ေဒါကးတာ

တငးေမာငးေမာငးသနး့ (Academic Advisor) Associate Fellow, ISEAS - Yusof Ishak Institute (formerly Institute of Southeast Asian Studies),
Singapore) ႏြငးံ ေဒါကးတာမငး့ေဇားဦ့ (MIPS)၇ ဦ့ေအာငးႏုိငးဦ့ (JMC-U/TSC) တ႔ိုမြ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ကာလအတျငး့
ၾကဵဳေတျ႔လာရႏုိငးသညးံ Risks မ္ာ့အာ့ စီမဵခနး႔ခ်ျဲ ခငး့ႏြငးံ ပတးသတး၊ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ပညာရြငးစကာ့ဝိုငး့သို႔ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့/
်ပညးနယးအဆငးံႏြငးံ ေဒသဆိုငးရာအဆငးံ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ အသီ့သီ့မြ အရပးသာ့ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇
ကရငး်ပညးနယး ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့၇ မျနး်ပညးနယး အစို့ရအဖျဲ႔၇ မျနး်ပညးနယးလႊတးေတား၇ UN ၇
Chinese Embassy၇ ႏြစးဖကးလကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႔မြ နယးေ်မခဵ တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၇ ဌာနဆိုငးရာ တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ ေမားလ်မိဳငး်မိဳ႕ရြိ တက၎သိုလးမ္ာ့မြ ပါေမာက၏၇
ဌာနမြဴ့မ္ာ့၇ အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ေဒသခဵအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ဖိတးၾကာ့ထာ့သူမ္ာ့ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (JMC)

RCSS
 ဒီဇငးဘာလ ှ ရကးေန႔မြ ၂ ရကးေန႔အထိ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) အဖျ႔မ
ဲ ြ ၁ငး့တုိ႔၌ အုပးခ္ဳပးေရ့ နယးေ်မအတျငး့ရြိ သဵဃာေတားမ္ာ့၇
်ပညးသူလူထုမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵသညးံ တတိယအႀကိမးေ်မာကး လူထုအစညး့အေဝ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ အစညး့အေဝ့တျငး ႏုိငးငဵေရ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥး၇ စစးေရ့၇
အမ္ိဳ့သာ့ညီညျတးေရ့၇ လူမႈေရ့တုိ႔ႏြငံး ပတးသတးသညးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ သကးဆုိငးရာ တာဝနးရြိ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့မြ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ အစီခဵစာမ္ာ့
တငး်ပ်ခငး့တုိ႔ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ (TaiFreedom)

DKBA
 ဒီမိုကေရစီအက္ိဳ့်ပဳ ကရငးတပးမေတား (DKBA) ဖျ႕ဲ စညး့်ခငး့ (ဿ၁) ႏြစးေ်မာကးအထိမး့အမြတးပက
ျဲ ို ်မဝတီခ႐ိုငး၇ ဆုဵဆညး့ၿမိဳငးေဒသ၇ ဆုဵေပါငး့ၿမိဳငးကျငး့တျငး
က္ငး့ပသျာ့မညးဟု

DKBA

(်မဝတီ)

မြ

ေ်ပာချငံးရပုဂၐိဳလး

ဦ့ေဇားမငး့မြ

ေ်ပာခဲံသညး၈

“

အစီအစဥးေတျကေတာံ

ကျၽနးေတားတို႔

စစးေရ့်ပလမး့ေလြ္ာကးမယးေပါံ၈ ဿှ ရကးေန႔ မနကး ၂နာရီ၇ ၂နာရီခေ
ျဲ ပါံ၈ လကးေဝြ႔ပလ
ျဲ ညး့ရြိတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈(Mizzima)
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DKBA တပးမေတား

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲ
 ဒီဇငးဘာလ ၄ရကးေန႔ ညေနပိုငး့တျငး ေန်ပညးေတား သမၼတအိမးေတားတျငး ်ပဳလုပးသညံး သတငး့စာ ရြငး့လငး့ပျဲ၉သကးဆိုငးရာက႑အလိုကး ကၽျမး့က္ငးမႈ
မရြိသညံး တပးမေတားအရာရြိမ္ာ့ကို အရပးဘကး ဝနးႀကီ့ဌာနမ္ာ့သို႔ လႊတး၊ တာဝနးထမး့ ေဆာငးေစ်ခငး့မ္ာ့အာ့ ချငံးမ်ပဳရနး နိုငးငဵေတား သမၼတ႐ုဵ့က
အမိန႔းညႊနးၾကာ့ခ္ကးတရပး ထုတး်ပနးထာ့ေၾကာငး့ သမၼတ႐ုဵ့ ညႊနးၾကာ့ေရ့မႉ့ခ္ဳဴပး ဦ့ေဇားေဌ့ေ်ပာခဲံသညး၈ “တခ္ိဳ႕ ကိစၥေတျက္ေတာံ သူတို႔ရဲံ ပေရားဖကးရြငးနယး
ကၽျမး့က္ငးမႈနဲ႔ ဆိုငးတဲံဟာမ္ိဳ့ကိုပဲ ဒီဘကးကို ေခ၍ဖို႔ ဆိုတာမ္ိဳ့ ရြိတယး၈ ဒီဟာနဲ႔ မဆိုငးဘဲနဲ႔ ဒီဘကးကို တာဝနးထမး့ေဆာငးတာေတျကို ချငံးမ်ပဳဖို႔ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး
ထုတးထာ့တယး”

ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ထို႕အ်ပငး

လကးႀကီ့သမာ့မ္ာ့ကို

ဖမး့မိေရ့အတျကး

ႏိုငးငဵေတားသမၼတ႐ုဵ့မြ
လကးေလြ္ာံ

ဖျငံးလြစးထာ့ေသာ

မူ့ယစးေဆ့ဝါ့အထူ့သတငး့ေပ့

သျာ့မညးမဟုတးေၾကာငး့၇

သာသနာေရ့ဝနးႀကီ့

တိုငးၾကာ့ေရ့ဌာန
သူရ

ဦ့ေအာငး

အေန်ဖငံး
ကိုမြ

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏုိငးငဵမြာေရာကးေနသညးံ ဒုက၏သညးေတျကို အစျနး့ေရာကး ်ဖစးေအာငး ႐ိုကး သျငး့ ေနတာေတျရြိၿပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံရခိုငး်ပညးနယးကို ခ္ီတကး
တိုကးခိုကးဖို႔ လႈဵ႔ေဆားေနသညးဟု ေ်ပာ ထာ့သညးံအေပ၍ ႏိုငးငဵအႀကီ့ အကဲေတျဘကးမြ ေခ၍ယူေတျ႔ဆဵုခဲံ သညးဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy) (Mizzima) (VOA)
(RFA)

ထုတး်ပနးခ္ကး
သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး
 ႏုိဝငးဘာလ ဿ၅ ရကးမြ ဒီဇငးဘာလ ဿ ရကးအထိ ရြမး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ဗဟုိဌာနခ္ဳပး(ဝမးဟုိငး့)တျငး ပါတီကျနးဂရကး အစညး့အေဝ့ကုိ
က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့

အဆုိပါ

အစညး့အေဝ့မြ

အခ္ကး

ေ်ခာကးခ္ကး

ပါဝငးသညးံ

ေရြ႕လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို

ထုတး်ပနးေၾကညာခဲံ်ပီ့၇

ထုတး်ပနးခ္ကးတျငး

ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကို ႏုိငးငဵေရ့နညး့လမး့်ဖငးံ အေ်ဖရြာသျာ့ရနး အစုိ့ရ၇ တပးမေတားတို႔ႏြငးံ အလျတးသေဘာ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇ တရာ့ဝငး ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့်ဖငးံ
ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ရြမး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မြ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Voice) (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ နီေပါဖကးဒရယး ဒီမိုကရကးတစးသမၼတႏိုငးငဵ တရာ့ဝငး ခ္စးၾကညးေရ့
ခရီ့စဥးဆိုငးရာႏြငးံ ပတးသကး၊ သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (MOI)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာလ ဿရကးေန႔တျငး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU၌ ေတာငးငူခရိုငး ၃ ႀကိမးေ်မာကး ညီလာခဵကိုက္ငး့ပခဲံၿပီ့၇ညီလာခဵမြ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့
KNU ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မအတျငး့ တပးမေတားမြ လမး့ေဖာကးလုပးေန်ခငး့ကို ရပးတနး႔ေပ့ရနး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထုတး်ပနးခ္ကးတျငး ဖျ႔ဵၿဖိဳ့ေရ့အာ့ အေၾကာငး့်ပ၊
KNU ေတာငးငူခရိုငး၇ ေညာငးေလ့ပငးခရိုငး၇ မူေၾတား(ဖာပျနး) ခရိုငးနယးခ္ငး့ဆကး (ေခ့ပူ့-လယးမူပေလာ) လမး့ေဖာကးလုပးမႈ အပါအွငး KNU နယးေ်မအတျငး့
အ်ခာ့ေသာ လမး့ေဖာကးလုပးမႈမ္ာ့သညး ေဒသခဵလူထု အက္ိဳ့ထကး အစို့ရ၌ နယးေ်မတို့ခ္ဲ႕ေရ့ႏြငးံ စစးေရ့ဆိုငးရာ အေထာကးအကူ်ပဳ ေရ့အတျကး
အဓိကရညးရျယးၿပီ့ ေဖာကးလုပး်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေဖား်ပခဲံသညး၈ (NMG) (VOA)
 သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ေကားမတီ (RCSS)အဖျ႔မ
ဲ ြ ၁ငး့တုိ႔ အုပးခ္ဳပးေရ့ နယးေ်မအတျငး့ရြိ သဵဃာေတားမ္ာ့၇ ်ပညးသူလူထုမ္ာ့ ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵသညးံ
တတိယအႀကိမး လူထုအစညး့အေဝ့အာ့ ဒီဇငးဘာလ ှ ရကးေန႔မြ ၂ ရကးေန႔အထိ ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး တေစာငး
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (TaiFreedom)
 ဒီဇငးဘာ ၆ ရကးေန႔တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး (်မနးမာႏိုငးငဵ) WLB ှ၆ ႏြစး်ပညံးေန႔ အထိမး့အမြတးအေန်ဖငံး ထုတး်ပနးခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံၿပီ့၇
်ပညးတျငး့စစးႀကီ့ အၿပီ့သတးခ္ဳပးၿငိမး့ရနး ရညး႐ျယး၊ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးကို ေဆာငး႐ျကးေနေသားလညး့ လကးေတျ႕မြာပဋိပက၏ခ္ဳပးၿငိမး့ေရ့ကို ေ်ဖရြငး့ႏိုငး်ခငး့
မရြိသညံးအ်ပငး ပို်ဖစးေပ၍ေစရနးတျနး့အာ့ေပ့ေနသညးဟု ထုတး်ပနးခ္ကးတျငးေဖား်ပခဲံသညး၈(Shan New) (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ ှှ ရကးေန႔တျငး ကရငး်ပညးနယး ၿမိဳငးႀကီ့ငူဆရာေတား စ္ာပနအခမးအနာ့၉ သဵဃာေတားေတျကို ွနးႀကီ့ဦ့ေအာငးကိုမြ ေလြ္ာကးတငးရာမြာ
အစျနး့ေရာကး ဘာသာႀကီ့တစးခုဆုိသညးံ အသုဵ့အႏႈနး့ အေပ၍ ပယးဖ္ကးေၾကာငး့ႏြငးံ သကးဆိးုငးရာ အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျကို ေတာငး့ပနးေၾကာငး့ သာသနာေရ့ႏြငးံ
ယဥးေက့္မႈ ွနးႀကီ့ဌာနမြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ

ှဿ

ရကးေန႔တျငး

ေ်မာကးပုိငး့မဟာမိတးအဖျဲ႕ႏြငးံအစုိ့ရတပးမေတားၾကာ့

်ဖစးပျာ့ေနသညးံ

တုိကးပျေ
ဲ တျကုိ

ရပးတနး႔ၿပီ့

နုိငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ

လမး့ေၾကာငး့မြ နုိငးငဵေရ့်ပႆနာကုိ အေ်ဖရြာဖုိ႔ ဆႏၵရြိေၾကာငး့ တအာငး့အမ္ို့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) ၇ ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား (AA)၇ ်မနးမာ
အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား(MNDAA) တပးဖျ႔ဲ (၀)ဖျ႔မ
ဲ ြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (VOA)
 ဒီဇငးဘာလ ှဿရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို ေရြ႕ဆကးလကးေဆာငးရျကးႏိုငးရနးအတျကး ်မနးမာႏိုငးငဵအမြနးတရာ့ႏြငးံ တရာ့မြ္တေသာ
အမ္ဳိ့သာ့ပါတီ/ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား (MNTJP/MNDAA)၇ ပေလာငး်ပညးနယးလျတးေ်မာကးေရ့တပးဦ့/ တအာငး့အမ္ဳိ့သာ့
လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(PSLF/TNLA)၇ ရက၏ိဳငးအမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး/ရက၏ိဳငးံတပးမေတား(ULA/AA)တို႔ အဖျဲ႕ (၀)ဖျ႕ဲ ၌ သေဘာထာ့ ထုတး်ပနး ေၾကညာခ္ကး
တေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (FPNCC) (NAB) (TNLA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

ေ်မယာအေရ့ႏြငံး ပတးသတးသညးံ ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့
 ေအာကးတိုဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး

ေ်မလျတးေ်မလပးေ်မ႐ိုငး့ စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ ဥပေဒအရ တစးႏိုငးငဵလုဵ့ရြိ ေ်မလျတးေ်မလပးေ်မ႐ိုငး့ေတျ၇ မိ႐ို့ဖလာ လုပးကိုငး

စာ့ေသာကးေနသညးံ ေ်မေတျအာ့လုဵ့ အသုဵ့်ပဳချငံး ၃ လအတျငး့ ေလ္ြာကးထာ့ၾကဖို႔ႏြငးံ အခ္ိနး ၃ လ ေက္ားလို႔ အသုဵ့်ပဳချငံး မေလ္ြာကးထာ့ဘဲ အသုဵ့်ပဳလြ္ငး
အစို့ရမြ ေ်မသိမး့ယူမယံး အ်ပငး ေ်မအသုဵ့်ပဳသူကို က္ဴ့ေက္ားအ်ဖစး သတးမြတးၿပီ့ ေထာငးဒဏး ဿ ႏြစး၇ ေငျဒဏး က္ပး ၂ သိနး့၇ ဒဏးႏြစးရပးစလုဵ့ ခ္မြတးမညးဟု
ေၾကညာခဲံသညး၈ (RFA)

စစးေဘ့ေရြာငးအေရ့ႏြငးံ ပတးသတးသညးံ ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ ၅ ရကးေန႕တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး စစးပေ
ျဲ တျၾကာ့ ပိတးမိေနသူေတျကို ကယးထုတးေပ့ဖို ႔ ဆႏၵ်ပပျဲ ဦ့ေဆာငးခဲံသူေတျအေပ၍ ေထာငးဒဏး ေငျဒဏးေတျ
ခ္မြတးလိုကးတာသညး လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငံးကို ခ္ိဳ့ႏြိမးရာေရာကးသ်ဖငးံကန႔းကျကးရႈဵ႔ခ္ေၾကာငး့ႏြငးံ အ်မနးဆုဵ့လႊတးေပ့ရနး အရပးဘကး အဖျ႕ဲ အစညး့
ေပါငး့ ၀ွွ ေက္ားမြ ေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ (BBC )
 ဒီဇငးဘာလ ၄ ရကးေန႕တျငး တုိကးပေ
ျဲ တျအတျငး့ပိတးမိေနသညးံ စစးေ်ပ့ဒုက၏သညးေတျကုိ ကယးထုတးေပ့ဖို ႔ ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕၉ ဿွှ၅ခုႏြစးဧၿပီလကုနးက ဦ့ေဆာငး
ဆႏၵ်ပခဲံသူ ၀ ဦ့ကို ေထာငးဒဏးခ္မြတးလုိကးသညးံ အေပ၍ AI လို႔ ေခ၍ ႏိုငးငဵတကာ လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔၇ ဥေရာပသမဂၐႏြငး႔ ရနးကုနးအေ်ခစုိကး
ဆျီဒငးသဵရုဵ့တုိ႔မြ ရႈတးခ္လုိကးၿပီ့ တရာ့ရုဵ့၌ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ ခ္ကးခ္ငး့်ပငးဆငးသုဵ့သပးဖုိ႔ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာ ၅ရကးေန႔တျငး ကခ္ငးအေရ့တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ သဵု့ဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရမႈအေပ၍ စိတး မေကာငး့်ဖစးမိေၾကာငး့ ေၾကညာခ္ကး တေစာငး
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈

ေၾကညာခ္ကးတျငး

ကခ္ငးအေရ့တကး

ႂကျလႈပးရြာ့သူ

သဵု့ဦ့

သညးကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့

ၿငိမး့ခ္မး့စျာအေ်ဖရြာေရ့ႏြငးံ

တိုကးပျဲမ္ာ့

အဆုဵ့သတးေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးေနသူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ပဋိပက၏ေၾကာငးံဒုက၏ေရာကးေနၾကသူမ္ာ့ အတျကး လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈ အကူအညီမ္ာ့ရရြိေရ့်မႇငးံတငး
ေဆာငးရျကးေနၾကသူမ္ာ့လညး့်ဖစးတဲံအတျကး ဒီမုိကေရစိီစနစးမြာ ဒီလို လႈပးရြာ့မႈ မ္ဳိ့ဟာ ခ္ီ့မျမး့ထိုကးေသာ လုပးရပး်ဖစးၿပီ့ တရာ့စျရ
ဲ နးမဟုတးသညးံအတျကး
ဒီဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ကုိ ်ပနးလညး စဥး့စာ့သုဵ့သပးရနး တာဝနးရြိသူမ္ာ့ကုိ မိမိတို႔ တိုကးတျနး့ပါေၾကာငး့ေဖား်ပခဲံသညး၈(VOA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာ ၅ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငးအေရ့တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ သဵု့ဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရမႈအေပ၍ ်မနးမာနိုငးငဵတျငး့ အရပးဖကး လူ႔အဖျ႔ဲ အစညး့ အတျကး
စို့ရိးမးဖျယးရာ သတငး့တစးရပး်ဖစးသညးဟု EU ဥေရာပသမဂၐမြ သေဘာထာ့ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထို႔အတူ ဆီျဒငးသဵ႐ဵု့မြလညး့ အထူ့
စို့ရိမးမကငး့ ်ဖစးမးိေၾကာငး့၇ ်မနးမာအစို့ရ၇ စစးတပးအေနႏြငးံ ်ပညးသူေတျ လျတးလပးစျာဆႏၵထုတးေဖားချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ စျာစီတနး့လြညးံလညးချငးံကို ေလ့စာ့ဖို႔
လိုအပးေၾကာငး့ သေဘာထာ့ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (VOA) (MM Time)

ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးအာ့ ခ္ငး့သူရဲေကာငး့ဘျဲ႔ ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ပတးသတးသညးံ ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာ ၁ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား၉ တပးမေတား ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးကို ခ္ငး့်ပညးနယး တီ့တိနး(ဇိုမီ့)အဖျ႕ဲ မြ လာေရာကးေတျ႕ဆုဵ၊ တီ့တိနး(ဇိုမီ့)
အဖျ႕ဲ ကကးသလစး ခရစးယာနး ဘုနး့ေတားႀကီ့ Rev.Fr.Jos eph Thang Nen Zo Mung မြ ခ္ငး့သူရဲေကာငး့ဘျဲ႕ (Gal Hang Pah TawiNa Award) ကို
တပးမေတား

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးအာ့ဆုခ္ီ့်မႇငးံေပ့ခဲံေၾကာငး့

ဘျ႕ဲ ေပ့အပးပသ
ျဲ ို႔

တပးမေတားကာကျယး

ေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးႏြငးံအတူ

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့မြ
ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့(ၾကညး့)မြ

သတငး့

ထုတး်ပနးခဲံသညး၈

ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့

ခ္ငး့သူရဲေကာငး့

ထျနး့ထျနး့ေနာငးႏြငးံ

တပးမေတား

အရာရြိႀကီ့မ္ာ့ တကးေရာကးၾကၿပီ့ ခ္ငး့်ပညးနယး တီ့တိနး (ဇိုမီ့)အဖျ႕ဲ မြ ကကးသလစးခရစးယာနးဘုနး့ေတားႀကီ့ Rev.Fr.Jospeh Thang Nen Zo Mung
ႏြငးံအတူ ကကးသလစးခရစးယာနးဘုနး့ေတား ႀကီ့ Rev.Fr.Thang Maun Lian ႏြငးံ ႏြစး်ခငး့သငး့အုပးဆရာမ္ာ့ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈(လငးံမပါ) (MM Time )
 ဒီဇငးဘာလ ၂ရကးေန႔တျငး တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဴပး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလိႈငး (ကာခ္ဴပး) ကို ခ္ငး့သူရဲေကာငး့ဘျဲ႔ ဂုဏး်ပဳခ္ီ့်မြငးံမႈသညး ဇိုမီ့/
ခ္ငး့အမ္ဴိ့သာ့ထုႏြငးံ လဵု့ွမသကးဆိုငးေၾကာငး့ ဇိုမီ့/ခ္ငး့လူမႈအဖျဲ႔အစညး့ (ဿွ) ေက္ားမြ ပူ့တျေ
ဲ ၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ပူ့တျေ
ဲ ၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးသညးံ
အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့မြာ Area Peace and Development Forward (APDF), Chin Ethnic Peasants Union (Tedim), Chin Land Affairs Network (CLAN),
DimzangZomi Youth Association (DZYA), Kindness Youth Association (KYA), Leilum Youth Association (LLYA), Mwetaung Area
Development Group (MADG), Myanmar Zomi Media Council, New Step (ေ်ခလြမး့သစး), Sakollam Social Service (SSS), Tedim CSOs Network,
Tedim Youth Fellowship (TYF), TeltuiVontawi (TedimMyo), Tonzang Youth Association (TYA), Women of Indigenous Network (WIN/
Tedim), Zomi Literature and Culture Association (Zomi LCA), Zomi National Council of Myanmar (Yangon), Zomi Social Society,
ZomiStudents and Youth Organization (ZSYO), Zomi Youth Association (Tedim), ေတာငးသူလယးသမာ့ႏြငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ အေ်ခခဵ အလုပးသမာ့
အဖျ႔အ
ဲ စညး့ (Tedim) ႏြငးံ တီ့တိနး်မိဳ႕နယး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ (Khonumthung)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ ေဖ်မငးံ၌ ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးႏြငံး ပတးသတးသညးံ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ ၂ရကးေန႔တျငး ်ပနးၾကာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ ေဒါကးတာ ေဖ်မငးံ၌ မီဒီယာဖိုရမး၉ ေ်ပာဆိုခဲံမႈအေပ၍ ်မနးမာဂ္ာနယးလစးကျနးရကး၇ ပဲနး်မနးမာ (Pen Myanmar)၇
်မနးမာသတငး့သမာ့မ္ာ့ ကာကျယးေရ့ ေကားမတီ ႏြငးံArticle 19 စသညးံ မီဒီယာအဖျဲ႕အစညး့ ှ၃ ခုမြ ေၾကညာခ္ကး ထုတး်ပနးကနး႔ကျကးခဲံသညး၈(RFA)

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရမႈႏြငးံ ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့ ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ ၁ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ လငး့ေခ့ခ႐ိုငး မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး နာ့မျနးေက့္႐ျာ အုပးစုရြိ႐ျာသဵု့႐ျာကို အတငး့အက္ပး ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့ရနး PNLO မြ
လုပးေဆာငးေနသညးဟု ရြမး့်ပညး ်ပနးလညးထူ ေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) အဖျ႔က
ဲ
စျပးစျဲထုတး်ပနးခဲံသညးံအေပ၍ ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး
(PNLO)မြ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Voice) (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ ၃ ရကးေန႕တျငး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (KNLA) မြ တနသၤာရီတိုငး့၇ ေရ်ဖဴၿမိဳ႕နယးအတျငး့ မိုငး့ေထာငးကာ လူထုအာ့
ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးေနေၾကာငး့ မျနး်ပညးသစးပါတီ (NMSP) ထာ့ဝယးခရိုငးမြ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထုတး်ပနးခ္ကးႏြငးံ
ပတးသတး၊ KNU ဒုဥက၎႒ ပဒိုေစာကျယးထူ့ဝငး့မြ “က္ေနားတို႔က Statement (ထုတး်ပနးခ္ကး) ပဲ ေတျ႕တာကို၈ ေအာကးေ်ခက တငး်ပမႈက က္ေနားတို႔ ဘာမြ
မေတျ႕ရေသ့ဘူ့၈ က္ေနားတို႔ ်ပနးၿပီ့ ေမ့တုနး့ပဲရြိေသ့တယး၈ သစးထုတးတာေတျရြိလာ့ မေ်ပာတကးဘူ့ဗ္၇ က္ေနားတို႔ ေအာကးေ်ခမြာပဲ ေမ့ရမယး၈ အဲဒီခရိုငးမြာ
ရြိတဲံ တာဝနးက္တဲံ ေခါငး့ေဆာငးကို ေမ့ရမယး၈ က္ေနားလညး့ အတိအက္ မသိဘူ့၇ အဲဒီေနရာေတျက” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy) (RFA) (NMG)

 ဒီဇငးဘာ ှွ ရကးတျငး က္ေရာကးေသာ ကမာၻ႔လူ႔အချငးံအေရ့ ေၾကညာစာတမး့ ႏြစး (၄ွ)်ပညးံ အထိမး့အမြတးအခမး့အနာ့ကို ရနးကုနးၿမိဳ႕ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ
စီ့ပျာ့ေရ့ဗဟိုဌာန(IBC)၉ က္ငး့ပရာ ႔ႏိုငးငဵေတားသမၼ တမြ သဝဏးလႊာေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ သဝဏးလႊာတျငး လူ႔အချငးံအေရ့၇ ဒီမိုကေရစီေရ့ႏြငးံ တရာ့ဥပေဒ
စို့မို့ေရ့တို႔ သညး အ်ပနးအလြနးခ္ိတးဆကးလ္ကးရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ တစးဖကးဖကးက ခ္ိဳ့ေဖာကးပါက အာ့လုဵ့ နစးနာဆုဵ့ရႈဵ့ ႏိုငးေၾကာငး့ေဖား်ပခဲံသညး၈
Time) (Mizzima) (VOA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာလ ှွရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့က ကခ္ငး၇ ရခုိငးႏြငး႔ ႐ြမး့်ပညးနယးတုိ႔မြာ အစို့ရတပးဖျဲ႔ေတျမြ ဆို့ဝါ့သညးံ လူ႔အချငံးအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈေတျ
က္ဴ့လျနး ခဲံတံအ
ဲ ေပ၍ အီ့ယူ - ဥေရာပေကာငးစီအေနႏြငးံ မ္ာ့စျာ စိတးမေကာငး့်ဖစးရေၾကာငး့၇ အထူ့သ်ဖငးံ ်မနးမာစစးတပးသညး ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒေတျကုိ
ႀကီ့မာ့စျာ ခ္ဳိ့ေဖာကးခဲံတယးဆုိတာကုိ ေတျ႔ရြိရေၾကာငး့ အီ့ယူ - ဥေရာပေကာငးစီမြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ အီ့ယူ၌ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး
ပစးမြတးထာ့သူေတျအေပ၍ ထိေရာကးမႈ ရြိမြာ မဟုတးဘူ့လုိ႔ Burma Campaign UK - ၿဗိတိနးအေ်ခစုိကး ်မနးမာံအေရ့ လႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႔က ညျနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ Mark
Farmanerမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)

 ဒီဇငးဘာလ ှဿရကးေန႔တျငး သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ မြ ပအိုဝး့ရျာသာ့ ၂ ဦ့ အာ့သတးခဵရမႈအေပ၍ အေရ့ယူေပ့ရနး ပအိုဝး့ ဿ၀ ဖျ႔ဲ မြ
အစို့ရအာ့ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ “အဓိကကေတာံ ဒီလကးနကးကုိငးအဖျဲ႔က အ်ပစးမဲံ်ပညးသူလူထုေတျကုိ သူတုိ႔သတး်ဖတးၾကတယး၈
သတး်ဖတးတဲံအခါက္ေတာံ

က္ေနားတုိ႔အေနနဲ႔

ဒါဟာ

ရာဇဝတးမႈေ်မာကးတဲံ

လူသတးမႈ်ဖစးတယးလုိ႔

ယူဆတယး၈

ရာဇဝတးမႈေ်မာကးတဲံ

လူသတးမႈ

်ဖစးတဲံအတျကးေၾကာငးံမုိ႔လုိ႔ ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရကေနၿပီ့ေတာံမြ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးကုိလညး့ က္ေနားတုိ ႔က တရာ့မြ္တတဲံ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး
်ဖစးဖုိ႔

ဖျ႔စ
ဲ ညး့ရမယး၈

ၿပီ့ေတာံ

အ်မနးဆုဵ့

အေရ့ယူ

ေဆာငးရျကးေပ့ရမယး

ဆုိၿပီ့ေတာံ

က္ေနားတုိ႔

တုိကးတျနး့တာပါ၈

ဘာ်ဖစးလုိ႔လဲဆုိေတာံ

အာစီအကးစးအကးစးကလညး့ အနးစီေအ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့တဲံ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့တခု ်ဖစးတယးေပါံ” ဟု ပအုိဝး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ရဲ႕ ေ်ပာချငးံရသူ
ချနးေဇားကမြေ်ပာခဲံသညး၈ (DVB)

ရခိုငးအေရ့ႏြငးံ ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ

၃

ရကးေန႔တျငး

မြတးပဵုတငးထုတးေပ့သညးံကိစၥႏြငးံ

ရခိုငး်ပညးနယး

ေက္ာကးနီေမား

ပတးသကးၿပီ့

လဝကမြ

ေက့္႐ျာ၉

်ပနးလညးရြငး့လငး့

မျတးဆလငး
်ခငး့မြာ

ကမနးအမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီမြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (VOA) (TheVoice)
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ေက္ားကို

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈအရြိ၊

ကမနးတိုငး့ရငး့သာ့အမညး်ဖငးံ
လဵု့ဝလကးမခဵႏိုငးေၾကာငး့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

သေဘာထာ့မြတးခ္ကး
ကာကျယးေရ့ဦစီ့ခ္ဳပးအာ့ ခ္ငး့သူရဲေကာငး့ဘျဲ႔ေပ့်ခငး့ႏြငံး ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးကို

ခ္ငး့သူရဲေကာငး့ဘျဲ႕ခ္ီ့်မႇငးံ်ခငး့သညး

ခ္ီ့်မႇငးံသညးံအဖျဲ႕အစညး့၌

သေဘာထာ့သာ်ဖစးေၾကာငး့

ဇိုမီ့ဒီမိုကေရစီ

အဖျ႕ဲ ခ္ဳပးပါတီ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႉ့ ဦ့ပူဂငးံကမး့လ္နးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ကၽျနးေတားတို႔ေ်မာကးပိုငး့ တီ့တိနး၇ တျနးဇဵ၇ ဇုိမီ့ထဲမြာဒါမ္ိဳ့ သူရဲေကာငး့ဆုဆိုၿပီ့
သတးမြတးခ္ကး မရြိပါဘူ့၈ သူတို႔ဟာသူတို႔ထျငးၿပီ့ လုပးတာပါ၇ တစးခုရြိတယး၈ ကၽျနးေတားတို႔က္ေတာံ ဟိုတုနး့က ဘို့ေဘ့ ေတျေပါံ၈ ရနးသူေတျ ေအာငးႏိုငးတယး၈
ဆငးတို႔ ဘာတို႔ဖမး့မိတယးဆိုရငး

ဂုဏး်ပဳတယး

ဆိုရငး

သူရဲေကာငး့ဆုေတာံ

မဟုတးဘူ့၈

ပဝါအ်ဖဴေလ့၇ ေခါငး့ေပါငး့အ်ဖဴေလ့ေဆာငး့ၿပီ့ေတာံ

ခ္ီ့်မႇငးံ

ေပ့တာေတျေတာံရြိတယး၈ ဂုဏး်ပဳတာေပါံ၈ သူရဲေကာငး့ေပါံ၈ သကးသကးသူရဲေကာငး့ဆုရယးလို႔ေတာံ မရြိပါဘူ့” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)

စစးေဘ့ေရြာငး အေရ့ႏြငံး ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့ မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာ ၅ရကးေန႔တျငး ကခ္ငးအေရ့တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ သဵု့ဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရမႈအေပ၍ ကခ္ငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ဵု့ KNO ဥက၎႒ ဒူဝါေဘာမး
ဝမးလေရားမြ ၿငိမး့ခ္မး့စျာလႈပးရြာ့သူေတျကို ေထာငးသျငး့ အက္ဥး့ခ္တဲံ လုပးရပးဟာ မလုပးသငးံမလုပးအပးတဲံလုပးရပး်ဖစးသညးဟုေ်ပာခဲံသညး၈ “နဵပါတး ှ က
အ႐ုပးဆုိ့တယး၇ ..ဆိုေတာံ-အဲဒါကို ေ်ပာခ္ငးတယး၈ ဒါေၾကာငးံမို႔ လူထုရဲ႕အေရ့ကို ေတာငး့ဆိုေပ့တဲံ လူငယးေတျ-ဒါက လူထုရဲ႕ေခါငး့ေဆာငးေတျ ်ဖစးတယး၈
တနညး့အာ့်ဖငးံ ဒီလူငယးသဵု့ဦ့က သူရဲေကာငး့ေတျလညး့ ်ဖစးတယး၈ ဘာ်ဖစးလုိ႔လဲဆိုေတာံ ကိုယးံလူမ္ဳိ့ေတျ၇ ကိုယးံတုိငး့ရငး့သာ့ေတျ၇ ကိုယးံရဲ႕ရပးရျာက
်ပညးသူလူထု ဒုက၏်ဖစးေနတဲံကိစၥကို ကယးဆယးရမယး၇ လဵုၿခဵဳမႈေပ့ရမယးဆိုၿပီ့ေတာံ ေတာငး့ဆိုတဲံ ေခါငး့ေဆာငးေတျ ်ဖစးတဲံအခါက္ေတာံ သူတို႔ကိုေတာံ
ခ္ီ့ေ်မႇာကးရမြာပဲ်ဖစးတယး၈

သူတို႔လုပးတဲံအလုပးေတျက

ဂုဏးရြိတယး၈

ဒါေပမယးံ

အခု

လကးရြိ

NLD

အစို့ရနဲ႔

စစးအစို့ရက

ဖျ႔စ
ဲ ညး့ထာ့တဲံ

ဒီ

ၿမိဳ႕နယးတရာ့႐ဵု့ကေနၿပီ့ေတာံ အခုလို သူတို႔ကို ေထာငးဒဏး ၃ လနဲ႔ ေငျဒဏး ၂ သိနး့ ခ္လိုကးတဲံကိစၥက အငးမတနး႔ အငးမတနး အ႐ုပးဆို့တယး၈ လဵု့ဝ
မလုပးသငးံတဲံကိစၥကို လုပးေနတယးလို႔ ပထမဆဵု့ က္ေနားတို႔က ေ်ပာခ္ငးတယး၈ ဒါေၾကာငးံမို႔လို႔ ဒီကိစၥကို လဵု့ဝ ကနး႔ကျကးတယး၈”ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)

ဆနးရြငးခ္မြတး်ခငး့ႏြငးံ ဆုိငးေသာ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့က ်ပႆနာ အမ္ာ့စုရဲ႕ အရငး့ခဵက စစးတပးေၾကာငးံ ်ဖစးေနရသညးဟု ၿဗိတိနး အေ်ခစိုကး ်မနးမာံ အေရ့ လႈပးရြာ့မႈ အဖျ႔ဲ Burma Campaign UK
၌ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ Mark Farmanerမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ထို႔အ်ပငး စစးတပးႏြငးံ စီ့ပျာ့ဖကး ကုမၸဏီေတျ၇ ေနာကး ႏုိငးငဵတျငး့ လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈေတျႏြငးံ
ဆကးႏျယးေနသညးံ လုပးငနး့ေတျထဲမြ ကုမၸဏီ ၁၆ ခုကို နာမညးပ္ကး Dirty List စာရငး့မြာ ထညးံသျငး့ခဲံ ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ေဖ်မငးံ ေ်ပာစကာ့ႏြငးံ ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ ၂ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား၉ က္ငး့ပသညးံ မီဒီယာဖိုရမး၉ မီဒီယာလျတးလပးချငးံမရြိဘူ့လို႔ ေွဖနးေနတာေတျကို လကးမခဵေၾကာငး့၇ သတငး့မီဒီယာ
အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျဟာ ေငျေၾက့ပဵံပို့သူေတျ၌ သေဘာထာ့ႏြငးံ ၾသဇာအတိုငး့ ရပးတညးေနရၿပီ့ ဘကးလိုကးမႈရြိေၾကာငး့ ်ပနးၾကာ့ေရ့ ွနးႀကီ့ ေဒါကးတာ
ေဖ်မငးံမြေ်ပာခဲံသညး၈

"က္ေနားတုိ႔

နုိငးငဵမြာ

မီဒီယာလျတးလပးချငံး

ကငး့မဲံေနသေယာငး

အထူ့သ်ဖငးံ

အခုေနာကးပုိငး့မြာ

ပုိၿပီ့ေတာံ

ေ်ပာဆုိလာတာက

အရငးကထကးေတာငး ပုိၿပီ့ေတာံ ဆုိ့ေနသေယာငး ေ်ပာဆုိတာေတျလညး့ ၾကာ့ရေလံ ရြိပါတယး၇ အဲလုိေ်ပာဆုိၾကသူမ္ာ့ကုိ က္ေနား အၾကဵတစးခု ေပ့ခ္ငးပါတယး၇
အ်ပစးတငးရရငးၿပီ့ေရာဆုိတဲံ

ပုဵစဵမ္ိဳ့

ေ်ပာဆုိတာေတာံ

မလုပးပါနဲ႔

အဲဒီအခါမြလညး့

က္ေနားတုိ႔ဘကးက

စဥး့စာ့ဆငး်ခငးစရာေတျ

ရပါလိမးံမယးလုိ႔

ေ်ပာခ္ငးပါတယး"ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(RFA)

ရငး့ႏြီ့်မြပးႏဵြမႈႏြငံး ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ လာေရာကးရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵၾကဖို႔ ဖိတးေခ၍ခ္ကးဟာ ေအာငး်မငးဖို႔ အချငးံအလမး့
မ္ာ့လာေနတာ ေတျ႔ရသညးဟု Asian Correspondent သတငး့တျငး ေဖား်ပခဲံသညး၈ (RFA)

ေရျ့ေကာကးပဲျႏြငးံ ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ ၅ ရကးေန႔တျငး NLD ေ်မာကးပိုငး့ခ႐ိုငး႐ုဵ့တျငး်ပဳလုပးေသာ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး၇ ရနးကုနး ေ်မာကးပိုငး့ခ႐ိုငး အလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕၌
ႏိုငးငဵေရ့၇ စညး့႐ုဵ့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး ပဵံပို့ကူ ညီခဲံၾကေသာ အလႉရြငးမ္ာ့ကို ဂုဏး်ပဳသညံးပျတ
ဲ ျငးလကးရြိအာဏာရ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး
(NLD)ပါတီ၌

အနာဂတးေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို

အေကာငး

အထညးေဖားႏိုငးရနး

လာမညံး

ဿွဿွ

ေ႐ျ့ေကာကးပျတ
ဲ ျငး

အႏိုငးရရနးလိုအပးေၾကာငး့

NLD

ပါတီဝငးလညး့်ဖစးသူ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့အစို့ရအဖျဲ႕ဝငး လူမႈေရ့ဝနးႀကီ့ ဦ့ႏိုငးငဵလငး့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)

လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာ ၆ ရကးတျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယးရြိ Goethe Villa ၉က္ငး့ပသညးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူ႔အချငးံအေရ့ေန႔ႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ေၾကညာစာတမး့
ႏြစး(၄ွ)်ပညးံေ်မာကးသညးံ

အထိမး့အမြတး

အခမး့အနာ့၉

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အ်ပညးံအဝရမြ

လူ႔အချငးံအေရ့အ်ပညးံအဝ

ရမညး်ဖစးေၾကာငး့

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာဥေရာပသမဂၐသဵအမတးႀကီ့ Kristian Schmidtမြေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ "ကျၽနးေတားတို႔ႏိုငးငဵမြာ အရငးက လူ႔အချငးံအေရ့ ေကားမရြငးဆိုတာ
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
မရြိခဲံပါဘူ့၈ မြတးမြတးရရ ေ်ပာရမယး ဆိုရငး ဒီလိုေန႔အခါသမယမ္ိဳ့မြာ လူ႔အချငးံအေရ့ တႂကျးက စျာလႈပးရြာ့သူေတျက လူ႔အချငးံအေရ့ေၾကညာစာတမး့ကို
်ဖနး႔ေဝမယးဆိုရငး အေရ့ယူ်ခငး့ခဵရတယးလို႔ ၾကာ့သိရ ပါတယး၈ အခု ဒီအခ္ိနးအခါမြာ ေကားမရြငးကို ဥပေဒ အရဖျ႕ဲ စညး့ထာ့ၿပီ့်ဖစးတဲံအတျကး ဖမး့ဆီ့မြာကို
ေၾကာကး ႐ျဵ႕စရာမလိုဘဲနဲ႔ လူ႔အချငးံအေရ့်မႇငးံတငး်ခငး့လုပးငနး့ မ္ာ့ကို လျတးလျတးလပးလပး လုပးႏိုငးၿပီဆိုတာကို ေ်ပာၾကာ့ လိုပါတယး"ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(MM Time)
 ဒီဇငးဘာလ

၆

ရကးေန႔တျငး

ကမာၻ႔လူ႔အချငးံအေရ့ေၾကညာစာတမး့ႏြစး

(၄ွ)

်ပညးံအထိမး့အမြတးအခမး့အနာ့အာ့

ႏိုငးငဵေတားအဆငးံ

က္ငး့ပရနး

ကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီက ႏိုငးငဵတကာအာ့ ေဆားၾသထာ့ေၾကာငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵအမ္ိဳ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး အတျငး့ေရ့မႉ့ ဦ့ဘုနး့ႂကျယးမြ
ေ်ပာခဲံသညး၈

"ဒီဇငးဘာ ှွရကးေန႔မြာ

ကမာၻ႔လူ႔အချငးံအေရ့ေၾကညာစာတမး့ႏြစး

(၄ွ)

်ပညးံအထိမး့အမြတးကို ကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီကေန

ႏိုငးငဵတကာမြာ ရြိတဲံ လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီေတျကို ဒီေန႔ကိုေတာံ ႏိုငးငဵေတားအဆငးံ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ ေဆာငး႐ျကးဖို႔ တစးကမာၻလုဵ့ကို ေဆားၾသတယး"
ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(MM Time)

လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏မ္ာ့၇ စစးေရ့တငး့မာမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မအတျငး့ တပးမေတားမြ လမး့ေဖာကးလုပးေန်ခငး့ကို ရပးတနး႔ေပ့ရနး KNU ေတာငးငူခရိုငး၌ ၃ ႀကိမးေ်မာကး
ညီလာခဵက ေတာငး့ဆိုခဲံေၾကာငး့ KNU ဒု-ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ေစာထျနး့ကဲမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ဒါေတျက အမြနးတကယးေတာံ ်ပညးသူလူထု သျာ့ဖို႔လာဖို႔ထကး သူတုိ႔ရ႕ဲ
စစးေရ့ကိစၥေတျကို

ေဆာငးရျကးဖို႔အတျကး လမး့ေတျေဖာကးတာ်ဖစးတာ

်ဖစးတဲံအတျကး

က္ေနားတို႔ဖကးက

ဒါေတျကို မလုပးဖို႔

ေတာငး့ဆိုထာ့တာေလ၈”

ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG)
 ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔ႏြငးံ ဒီဇငးဘာလ ၄ ရကးေန႔မ္ာ့တျငး မျနး်ပညးနယး ေရ့ၿမိဳ႕ ၉ ဝငး့ေရ့ၿမိဳ႕နယး တရာ့သူႀကီ့ ပဒိုေစာစညးသူထျနး့ ဦ့ေဆာငးေသာ KNU
ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕ႏြငံး

ထာ့ဝယးခ႐ိုငး

မျနး်ပညးသစးပါတီကိုယးစာ့လြယးတို႔ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ခဲံၿပီ့
ေအ့ခ္မး့ေရ့အတျကး

အမြတး(ဿ)

ေ်မ်မႇဳပးမိုငး့ေပါကးကျမ
ဲ ႈ်ဖစးေပ၍ခဲံေသာ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အစညး့အ႐ုဵ့

သေဘာတူညီခ္ကးတစးရပး

တပးရငး့မႉ့

KNU

ႏြငံး

လကးမြတးေရ့ထို့ထုတး်ပနးသျာ့

မျနး်ပညးသစးပါတီ

ဒုတိယဗိုလးမႉ့ႀကီ့ခ္မး့လျနး
တနသၤာရီတိုငး့

ဦ့ေဆာငးသညံး

ေရ်ဖဴၿမိဳ႕နယးအတျငး့

ေအာကးေ်ခတပးဖျဲ႕မ္ာ့အၾကာ့

မညး်ဖစးေၾကာငး့မျနး်ပညးသစးပါတီ

နယးေ်မ

တညးၿငိမး

မၾကာမီရကးပိုငး့အတျငး့
ထာ့ဝယးခ႐ိုငးဥက၎ဌ

ႏိုငးဉာဏးထျနး့မြေ်ပာခဲံသညး၈“ဒီေဆျ့ေႏျ့ပျေ
ဲ တျမြာ သေဘာတူညီခ္ကးေတျရရြိခဲံၾကၿပီ့ေတာံ လုပးငနး့ေတျ ေရြ႕ဆကးအေကာငးအထညး ေဖားေဆာငးႏိုငးဖို႔အတျကး
မၾကာခငးမြာ သေဘာတူညီခ္ကးေတျကို လကးမြတးေရ့ထို့ထုတး်ပနးသျာ့မယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(Mon New )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅

ေ်မယာအေရ့ႏြငံး ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ

၆

ရကးေန႔တျငး

အစုိ့ရ၌

ေ်မယာဥပေဒသစးကို

အေကာငးအထညးေဖားရာမြာ

အေထာကးအထာ့

စာရျကးစာတမး့မရြိသူေတျ၇

မိ႐ို့ဖလာ၇

ထဵု့တမး့စဥးလာပိုငးဆိုငးထာ့သူႏြငးံ အရပးစကာ့နာ့လညးမႈ ပိုငးဆိုငးထာ့သူေတျအတျကး အကာ အကျယးေပ့ႏိုငးမယးံ အခ္ကးေတျကို ်ပနးလညးထညးံသျငး့
စဥး့စာ့ေပ့ဖို႔ အစို့ရႏြငးံ လႊတးေတားကို တိုကးတျနး့ သျာ့မယးလို႔ အေမရိကနး သဵအမတးႀကီ့ Scot Marciel မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA)

အဂတိ တုိကးဖ္ကးေရ့ဆုိငးရာ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး က္ေရာကးသညးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အဂတိလိုကးစာ့မႈ တိုကးဖ္ကးေရ့ေန႔ အထိမး့အမြတးသို႔ ေပ့ပို႔သညးံသဝဏးလႊာ၉ ်မနးမာႏုိငးငဵရဲ႕
က႑အသီ့သီ့ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တုိ့တကးေရ့မြာ အဂတိ လိုကးစာ့မႈဟာ ႀကီ့မာ့တဲံ အတာ့ အဆီ့ အဟနး႔အတာ့တခု ်ဖစးတယးဆုိတာကို သမၼတဦ့ဝငး့်မငံးမြေ်ပာခဲံသညး၈
“အဂတိလုိကးစာ့မႈသညး

ေခတးမီ

ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးသညးံ

ႏိုငးငဵေတားတညးေဆာကးေရ့အတျကး

အဓိက

က္သညးံ

ခလုတးကနးသငး့်ဖစးေနသညးကို

နာ့လညးသေဘာေပါကးပါသညး၈ အဂတိလိုကးစာ့မႈသညး ႏိုငးငဵ၌ စီ့ပျာ့ေရ့၇ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ ်ပညးသူလူထု၌လူေနမႈအဆငးံအတနး့ ်မငးံမာ့ေရ့၇ ဆငး့ရဲ ႏျမး့ပါ့မႈ
ေလြ္ာံခ္ ေရ့၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈ လျယးကူ်မနးဆနးစျာ ဝငးေရာကးႏိုငးေရ့တို႔ကို ထိခိုကးေစ ပါသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ အဂတိလုိကးစာ့မႈ တုိကးဖ္ကးရနး ႏိုငးငဵေရ့ဆႏၵ
(political will) ်ပငး့ပ္စျာ်ဖငးံ ဇျ၇ဲ လဵု႔လ၇ ဝိရိယနဲ႔ လုပးေဆာငးရနးလညး့ သဵႏိၷဌာနးခ္ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးပါသညး၈ ”ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)

အ်ခာ့ကိစၥမ္ာ့ႏြငံး ပတးသတးသညးံ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ၁ရကးေန႔မြ ဒီဇငးဘာလ ၄ရကးေန႔အထိ မီဇိုရမး်ပညး၇ Mamit ခရိုငး၇ Reiek ေက့္ရျာတျငး က္ငး့ပေသာ Zofest 2018 ပျေ
ဲ တားႀကီ့ ေနာကးဆဵု့ေန႔တျငး
အထူ့ဧညးံသညးေတားႀကီ့အ်ဖစးတကးေရာကးခဲံသညးံ ကေလ့ၿမဳိ႕်ပညးသူ႕လျတးေတားကိုယးစာ့လြယး Ebenezer Khawtinsiami (ခ) ေဒ၍ရြာ့မီ့မြ ဇို့ (ခ္ငး့)
မ္ဳိ့ႏျယးစုမ္ာ့သညး

အနယးနယးအရပးရပးေဒသမ္ာ့တျငး

သီ့်ခာ့စီေနထိုငးၾကေသားလညး့

မိမိေနထိုငးသညးံ

ေနရာတိုငး့သညး

မိမိတို႔နယးေ်မ်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Khonuthug)
 ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး ထဵု့တမး့စဥးလာပိုငးဆိုငးထာ့သူႏြငးံအရပးစကာ့နာ့လညးမႈ၇ ပိုငးဆိုငးထာ့သူေတျအတျကး အကာအကျယးေပ့ႏိုငးမယးံ အခ္ကးေတျကို
်ပနးလညးထညးံသျငး့စဥး့စာ့ေပ့ဖို႔ အစို့ရႏြငး႔ လႊတးေတားကို တိုကးတျနး့သျာ့မညးဟု အေမရိကနး သဵအမတးႀကီ့ Scot Marcielမြေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာ ၄ ရကးေန႔တျငး ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕ စစးတက၎သိုလးစစးေရ့်ပကျငး့၉က္ငး့ပေသာ စစးတက၎သိုလး ဗိုလးေလာငး့သငးတနး့ အမြတးစဥး(၃ဝ) သငးတနး့ဆငး့
ဂုဏး်ပဳစစးေရ့်ပ

အခမး့အနာ့သို႔

တကးေရာကးအမြာစကာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

တပးမေတား

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

အမြာစကာ့ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး

ဗိုလးခ္ဳပးမႉ့ႀကီ့

်ပညးသူ႔

မဟာသေရစညးသူ

အက္ိဳ့်ပဳလုပးငနး့မြနးသမြ္ကို

မငး့ေအာငးလႈိငးမြ

''်ပညးသူသာ

အမိ၇

်ပညးသူသာအဖ''ကဲံသ႔သ
ို ေဘာထာ့ၿပီ့ ေဆာငး႐ျကးေပ့ၾကရနး၇ တပးမေတားထဲတျငး ်ပညးနယးႏြငးံတိုငး့ေဒသႀကီ့အသီ့သီ့မြ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ စုစညး့ေနထိုငး
တာဝနးထမး့ေဆာငး်ခငး့ ်ဖစးသညးံအတျကး မိသာ့စုစိတးဓာတး ေမျ့်မဴၿပီ့ စညး့လုဵ့ညီၫျတးစျာ ေနထိုငးၾကရမညး်ဖစးေၾကာငး့၇ စုေပါငး့အာ့သညး ထုကိုရရြိေစၿပီ့
ခိုငးမာမႈကိုပိုမိုရရြိေစေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (MM Time)
 ဒီဇငးဘာလ ှဿ ရကး နဵနကးပိုငး့က ေန်ပညးေတားရြိ ်မနးမာအ်ပညး်ပညး ဆိုငးရာ ကျနးဗငး့ရြငး့ဗဟိုဌာန -ဿ တျငး က္ငး့ပသညးံ "ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈပေပ္ာကးဖို႔
ွိုငး့ဝနး့လကးတျေ
ဲ ဆာငး႐ျကးစို႔" ေခါငး့စဥး်ဖငံး အမ္ိဳ့သာ့ အဆငံး အနာႀကီ့ေရာဂါ တိုကးဖ္ကးေရ့ ညီလာခဵ - ဿွှ၅၉ ႏိုငးငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက တကးေရာကး၊ အမြာစကာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ညီလာခဵတျငး အနာႀကီ့ေရာဂါ ႏြငံးပတးသကးသညံး ပတးဝနး့က္ငး၌ မြာ့ယျငး့ေသာ
အသိမ္ာ့ကို ်ပနးလညးတညံးမတးရနးအတျကး ်ပညးသူ႔နီတိတျငး အသိပညာေပ့ထညံးသျငး့ ေဖား်ပသျာ့ရနး လိုအပးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Mizzima)
 ဒီဇငးဘာ ှဿ ရကး၇ ေန်ပညးေတားရြိ USDP ႐ုဵ့ခ္ဳပးတျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပးသညံး ်ပညးေထာငးစုႀကဵံခိုငးေရ့ႏြငံး ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ အမ္ိဳ့သမီ့ညီလာခဵ ဒုတိယေန႔
အဖျငံးမိန႔းချနး့တျငးယခငးအစို့ရအဆကးဆကးကတညး့က

လူဦ့ေရ

သနး့ှွွ

ခန႔းကို

ေကျၽ့ေမျ့ႏိုငးသညံး

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

အေ်ခခဵ

အေဆာကးအဦမ္ာ့ကို

ေဆာကးလုပးေပ့ထာ့ခဲံၿပီ့်ဖစးသညးဟု ်ပညးေထာငးစုႀကဵံခိုငးေရ့ႏြငံး ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ ဥက၎႒ ဦ့သနး့ေဌ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)

တုိငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့
 ဒီဇငးဘာလ

ှှ

ရကးေန႔တျငး

မျနးပါတီအမညး်ဖငံး

တရာ့ဝငးမြတးပုဵတငး်ခငး့ကို

ချငံးမ်ပဳေၾကာငး့

်ပညးေထာငးစုေ႐ျ့ေကာကးပျေ
ဲ ကားမရြငးႏြငံး

မျနးပါတီ

တညးေထာငးလိုသူမ္ာ့တို႔ ေတျ႕ဆုဵခဲံရာတျငး အသိေပ့ေ်ပာ ၾကာ့်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ပါတီ တျဖ
ဲ ကးအတျငး့ေရ့မႉ့(ှ) ႏိုငးလယိတမမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ “ မျနးပါတီလို႔
အမညးေပ့လိုကးမယးဆိုရငး

မျနးတစးမ္ိဳ့သာ့လုဵ့ကို

ေနာကးထပးပါတီတညးေထာငးမယးဆိုရငး

မျနးေတျကို

ကိုယးစာ့်ပဳမယံးအဓိပၸါယး

သကးေရာကးတဲံအတျကး

ကိုယးစာ့မ်ပဳတဲံသေဘာသကးေရာကးသျာ့လိမံးမယးလို႔

အ်ခာ့အ်ခာ့ေသာ
ဆိုတယး၇

ဒါေၾကာငံး

မျနးေတျထဲမြာ
ဒီအမညးဟာ

အ်ခာ့သူေတျအတျကးအခကးအခဲ ်ဖစးလာေစႏိုငးတယး၇ အဲဒီေတာံ မျနးပါတီအမညးကို ေကားမရြငးအေနနဲ႔ သေဘာမတူဘူ့ဆိုတာ ရြငး့်ပခဲံတယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈
(Mon New) (NMG)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ၾသဂုတးလ ှှ ရကးေန႔တျငး ေကားမတီအဖျ႔ဝ
ဲ ငး ှ၄ဦ့ပါဝငးၿပီ့ အတညး်ပဳထာ့ေသာ „Kachin State Party‟ အမညးကုိ ်ပညးေထာငးစု ေရျ့ေကာကးပျေ
ဲ ကားမရြငး
(UEC)မြ ။အမညးသညး „်ပညးသူေတျၾကာ့ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးမ္ာ့ ရြိလာေစႏုိငးသညး‟ ဟု ေ်ပာဆိုလာေသာေၾကာငးံ “ကခ္ငး်ပညးနယး ်ပညးသူ႔ပါတီ” Kachin State
People‟s Party လို႔ ေ်ပာငး့လဲၿပီ့ မြတးပဵုတငးလိုကးသညးဟု ကခ္ငးေပါငး့စညး့ေရ့ပါတီမြ ေဒါကးတာ တူ့ဂ္ာ ကေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (Kachin New)

အ်ခာ့
 တိုငး့မးမဂၐဇငး့မြ ဿွှ၅ ခုႏြစးအတျငး့ အထူ့်ခာ့ဆုဵ့ ပုဂၐိဳလးအ်ဖစးေ႐ျ့ခ္ယးခဲံရာ ေဆားဒီအာေရဗ္ သတငး့သမာ့ ဂ္မာ့လးခါေရြာဂီ၇ ဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵ ရကးပးလာ
သတငး့ဌာနမြ သတငး့သမာ့ မာရီယာရီဆာႏြငးံ ်မနးမာ ႏိုငးငဵမြ ႐ိုကးတာသတငး့ေထာကး ဝလုဵ့ႏြငးံ ေက္ားစို့ဦ့၇ အေမရိကနးမြ ကပၸီတယးေဂဇကး သတငး့စာတို႔ကို
ေရျ့ခ္ယးခဲံသညး၈ "သတငး့လျတးလပးချငးံရဲ႕ အေရ့ပါမႈနဲ႕ ဒီကေန႔ေခတး ဖိအာ့ေပ့မႈေတျခဵေနရတဲံ သတငး့သမာ့ေတျအေနနဲ႕ အက္ပးအတညး့ေတျၾကာ့က
အလုပးလုပးေနၾကတာကို လူအမ္ာ့ အေလ့ထာ့၇ ဂရု်ပဳလာေစဖို႔ ႀကိဳ့စာ့တဲံအေနနဲ႕ အခုလို တတးႏိုငးတဲံဘကးက က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔လုပးႏိုငးေအာငး က္ေနားတို႔
ႀကိဳ့စာ့တာပါ၈"အမြနးတရာ့ကို ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူေတျအ်ဖစး Time မဂၐဇငး့ႀကီ့က ေရျ့ခ္ယးခဲံသူေတျနဲ႔ပတးသကးလို႔

Time မဂၐဇငး့ရဲ႕ အမႈေဆာငး

အယးဒီတာ Sam Jacobs မြေ်ပာခဲံသညး၈(MM Time) (VOA)

 ဒီဇငးဘာ ဿ ရကးေန႔တျငး ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕မေနာကျငး့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အၾကမး့ဖကးမႈပေပ္ာကးေရ့အတျကး ထာဝရ ဖဲႀကိဳ့်ဖဴ

ရုပးရြငးပျေ
ဲ တားကုိ က္ငး့ပခဲံၿပီ့

ယခုႏြစး ေဆာငးပုဒး အေန်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈ ပေပ္ာကးေရ့ ဥပေဒ်ဖငးံကာကျယးေပ့ ဆုိသညး ေဆာငးပုဒးကုိ အသုဵ့်ပဳခဲံသညး၈ (
KachineNews )
 ဒီဇငးဘာ ၁ ရကးေန႔တျငး ခ္ငး့်ပညးနယးတီ့တိနး (ဇိုမီ့) အဖျ႕ဲ မြ ကကးသလစးခရစးယာနးဘုနး့ေတားႀကီ့ Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦ့ေဆာငးသညးံ
အဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့က ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး မငး့ေအာငးလႈိငးအာ့ ခ္ငး့သူရဲေကာငး့ဘျဲ႕ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) ကို ခ္ီ့်မႇငးံေပ့အပးခဲံသညး၈ ( MMTime )
 ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး သာသနာေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈဝနးႀကီ့ သူရဦ့ေအာငးကုိမြ အစျနး့ေရာကးဘာသာတရာ့တစးခုဟုသုဵ့ သုဵ့စျခ
ဲ ဲံသညးအေပ၍ သာသနာေရ့
ဝနး့ႀကီ့ဌာနမြ ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိသုဵ့ႏႈနး့တာမဟုတးပဲ ဘာသာအသီ့သီ့ရဲ႕ ဘာသာေရ့အယူအဆ ်ပငး့ထနး့သူေတျကုိသာ ညႊနး့ဆုိသုဵ့ႏႈနး့ခဲံတာ်ဖစးသညးံဟု
ေၾက်ငာခ္ကး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ( RFA )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာ ၄ ရကးေန႔တျငး သာသနာေရ့ဝနးႀကီ့သူရဦ့ေအာငးကုိအာ့ နိုဝငးဘာ ဿ၄ ရကးက ်ပဳလုပးခဲံသညံး ၿမိဳငးႀကီ့ငူ ဆရာေတား၌ ဈာပန အခမး့အနာ့တျငး
ဘာဘာသာေရ့

ဆိုငးရာ

ကိစၥရပးမ္ာ့အာ့

ဆရာေတားႀကီ့မ္ာ့ထဵေလၽြာကးထာ့ရာတျငး

သုဵ့ႏႈနး့ခဲံသညး

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနိုငးငဵသို႔

ေရာကးရြိေနသညးံ

႐ုိဟငးဂ္ာႏြငံးပတးသကး၊ အစျနး့ေရာကး ဘာသာႀကီ့ တခုဟု သုဵ့ႏႈနး့ခဲံမႈအေပ၍ အႀကီ့အကဲမ္ာ့က ေခ၍ယူ သတိေပ့ခဲံသညး၈ (Irrawaddy)

ရခုိငး
 ဒီဇငးဘာလ

ဿ

ရကးေန႔တျငး

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏုိငးငဵရြိ

ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့အတျငး့ရြိ

ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့

ည

၅

နာရီေနာကးပုိငး့

အ်ပငးမထျကးရနး၇

လူစုလူေဝ့မ်ပဳလုပးရနးႏြငးံ အသဵခ္ဲ႕စကးမ္ာ့ အသုဵ့မ်ပဳရနး ဘဂၤလာ့ေဒံရြး တပးမေတားဘကးမြ ညႊနးၾကာ့ခဲံသညး၈ ( RFA )
 ဒီဇငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး ပဋိပက၏မြာ တာဝနးရြိသူေတျကုိ ရာဇဝတးေၾကာငး့နဲ႔ တရာ့စျဆ
ဲ ုိရနး ဝါရြငးတနးအေ်ခစုိကး PILPG ေခ၍ ်ပညးသူ႔
ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒ မူဝါဒအဖျဲ႕က ထုတး်ပနးသညးံ အစီရငးခဵစာတျငး ေဖား်ပခဲံသညး၈ အဆုိပါ အစီရငးခဵစာသညး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးကုိ ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကသညးံ ဒုက၏သညး
တစးေထာငးေက္ားအာ့ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ခဲံၿပီ့ ်မနးမာစစးတပးဟာ လူသာ့အ်ဖစးကုိ ဆနး႔က္ငးသညးံ ရာဇဝတးမႈ၇ စစးရာဇဝတးမႈႏြငးံ လူမ္ိဳ့တုဵ့သတး်ဖတးမႈေတျကုိ
က္ဴ့လျနးခဲံသညးဟု ယုဵၾကညးံရသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေတျ႕ရြိခဲံသညးဟု အစီရငးခဵစာတျငး ေဖား်ပခဲံသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ ၁ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးဆုိငးရာအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးေရ့ေကားမတီႏြငးံ ကုသမဂၐအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇
မိတးဖကး အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ အဆုိပါေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ုိ ရခိုငး်ပညးနယးဆိုငးရာ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ အေကာငးအထညးေဖား
ေဆာငးရျကးေရ့

ေကားမတီ

ဥက၎႒

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့

ေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့

တကးေရာကး၊

ညႇိႏြိုငး့ေဆျ့ေႏျ့

အမြာစကာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ရခိုငး်ပညးနယးတျငး လကးရြိခ္ိနးထိ NVC ကတးမ္ာ့အာ့ စုစုေပါငး့လူဦ့ေရ ှ၀ဿှ၂ ဦ့ထုတးေပ့ၿပီ့ ။တို႔အနကး နိုငးငဵသာ့ ဿ၄၂ ဦ့၇ ်ပဳနိုငးငဵသာ့ ၁၁ှ ဦ့ႏြငံး
။တို႔၌ကေလ့မ္ာ့ ၂၄၃ ဦ့အာ့ ်ပဳနိုငးငဵအ်ဖစး တညးဆဲ ဥပေဒႏြငံးအညီ ေဆာငးရျကးၿပီ့စီ့ခဲံေၾကာငး့၇ ေနရပးစျန႔းချာသူမ္ာ့ အေန်ဖငံး ။တို႔၌အနာဂတးအတျကး
National Verification Process မြ တဆငံး ေဆာငးရျကးနိုငးေရ့ တိုကးတျနး့ လိုပါေၾကာငး့၇ လျတးလပးစျာ လႈပးရြာ့သျာ့လာချငံးမြာလညး့ အေထာကးအထာ့
တစးခုခုပါရြိပါက သျာ့လာနိုငးေၾကာငး့၇ လူ႔အသိုငး့အဝနး့ ႏြစးခုအၾကာ့ လူမႈ သဟဇာတ မၽြတေရ့အတျကးလညး့ စကာ့ဝိုငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ဖျဵံၿဖိဳ့
တို့တကးေရ့ စငးတာမ္ာ့မြ တစးဆငံး ေဆာငးရျကးေနေၾကာငး့ ေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ( MOI )
 ရခုိငး်ပညးနယး

ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး

အမြတး

(ှ)

ဝငး/ထျကးစခနး့

(POE)

ခမး့မေဆာငး၉

ႏြစးႏုိငးငဵအလဵတငး

အစညး့အေဝ့်ပဳလုပးၿပီ့

ဘဂၤလာ့ေဒံရြး

နိုငးငဵသာ့မ္ာ့သညး ဘဂၤလာ့ေဒံခ္း ႏုိငးငဵမြ ်မနးမာႏုိးငးငဵသုိ႔ ေရလမး့ေၾကာငး့်ဖငးံ ေရာကးရြိလာသညးံ အမ္ိဳ့သာ့ ှ၁ ဦ့၇ လျတးေ်မာကး အက္ဥး့သာ့ သုဵ့ဦ့တို႔အာ့
်ပညးႏြငး လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ခဲံသညး၈ ( MOI )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ႏိုဝငးဘာလ

ဿ၆

ရကးေန႔က

ဖမး့ဆီ့ခဲံသညးံ

မျတးစလငး

ဒုက၏သညး

၀၅

ဦ့ကုိ

တပးမေတားေရယာဥး်ဖငးံ

်ပနးလညးပုိ႔ေဆာငးခဲံရာတျငး

စစးေတျၿမိဳ႕၇

သဲေခ္ာငး့ေက့္ရျာကုိ ဒီဇငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်ပနးလညး ေရာကးရြိခဲံသညး၈ ႏုိဝငးဘာ ှ၃ရကး၇ ဿ၄ရကး၇ ဿ၆ရကး တုိ႔တျငး ေလြနဲ႕ထျကးေ်ပ့သူမ္ာ့ကုိ
ဖမး့ဆီ့ရမိ်ပီ့ ယခု ်ပနးလညးပုိ႔ေဆာငးသူမ္ာ့သညး တတိယေ်မာကး ဖမး့ဖီ့ရမိသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ (RFA) (RFA)

ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
 ဒီဇငးဘာလ

၁ရကးေန႔

အေကာငးအထညးေဖား
အစညး့ေွ့တျငး

နဵနကးပိုငး့တျငး
ေဆာငးရျကးေရ့

ရခိုငး်ပညးနယးဆိုငးရာ

ေန်ပညးေတား
ေကားမတီႏြငံး

၇

႐ုဵ့အမြတး

ကုလသမဂၐ

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အေပ၍

(ဿ၀)၇

အစညး့အေဝ့ခနး့မ၉

အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၇

ရခိုငး်ပညးနယးဆိုငးရာ

မိတးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့

အေကာငးအထညးေဖား

ေဆာငးရျကးေရ့

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အေပ၍

ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ိုက္ငး့ပခဲံသညး၈

ေကားမတီ

ဥက၎႒

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့

ေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့ တကးေရာကး၊ ညႇိႏြိုငး့ေဆျ့ေႏျ့ အမြာစကာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (MOI)
 ၿဗိတိနးသဵအမတး Mr. Dan Chugg ႏြငံး အေမရိကနးသဵအမတး Mr. Scott Marciel တုိ႔ ႏြစးဦ့ ဒီဇငးဘာလ ၀ ရကးေန႔မြ ၂ ရကးေန႔အထိ ်မစးႀကီ့နာ့သုိ႔
အလညးအပတး ခရီ့စဥး အ်ဖစး သျာ့ခဲံသညး၈ သဵအမတး ႏြစးဦ့မြ ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ခရစးယာနးအဖျဲ႔ခ္ဳပး KBC ဥက၎ဌ Rev. Dr. Hkalam Samon ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့
သဵအမတး ႏြစးဦ့အာ့ KBC ဥက၎ဌမြ ်မနးမာ်ပညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ပတးသတးၿပီ့ အစုိ့ရႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ေတားလြနးေရ့ အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ အၾကာ့ ေခါငး့ေဆာငး
အခ္ငး့ခ္ငး့ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈရနး လုိအပးေနေၾကာငး့ ၿငိမး့ခ္မး့ဆုိငးရာ မြတးခ္ကးအ်ဖစး ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ကခ္ငးႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံ Palm Spring Hotel
ေတျ႔ဆုဵရာတျငးလညး့ ကခ္ငးေပါငး့စညး့ ပါတီ်ဖစးေသာ Kachin State Party မြ KIO ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မအတျငး့ရြိ စစးေရြာငး်ပညးသူမ္ာ့အာ့ ကူညီေပ့ေရ့၇
တ႐ုတးဆကးဆဵေရ့

႐ုဵ့ဖျငးံလြစးထာ့သကဲံသုိ႔

အေမရိကနးႏြငးံ

UK

ဆကးဆဵေရ့႐ုဵ့မ္ာ့

ဖျငးံလြစးေစလုိေၾကာငး့

အႀကဵ်ပဳခဲံသညး၈

လီဆူအမ္ိဳ့သာ့

ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ LNDP မြလညး့ KIO မြ ဆပးေၾက့ ေကာကးေန်ခငး့မ္ာ့အာ့ ရပးေပ့ရနး လုိလာ့ေၾကာငး့ တငး်ပေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ထုိ႔ေနာကး သဵအမတး
ႏြစးဦ့မြ အစုိ့ရ်ပငးဆငး်ပဌာနးလုိကးေသာ ေ်မလျတးေ်မ႐ုိငး့ဥပေဒကုိ ်ပနးလညး်ပငးဆငးရနးႏြငးံ အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၌ အႀကဵ်ပဳမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ လုိလာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို
ကူညီႏုိငးေရ့

လုပးေဆာငးသျာ့မညး

်ဖစးေၾကာငး့

ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈

ထုိ႔်ပငး

ခရီ့စဥးအတျငး့

ကခ္ငး်ပညးနယး

အရပးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့ ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး ်ပနးလညး ထျကးချာခဲံသညး၈ ( Kachinnews )
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အေ်ခစုိကး

သတငး့မီဒီယာမ္ာ့၇

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာ ၁ ရကးေန႔ နဵနကးပုိငး့တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ေဇယ္ာသီရိ ဗိမာနး၉ ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

မငး့ေအာငးလြိုငး သညး တ႐ုတးနိုငးငဵ ယူနနး်ပညးနယး

ပါတီေကားမတီ၇ အတျငး့ေရ့မႉ့ မစၥတာ ခ္နး့ေဟာငး့ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့ ယူနနး်ပညးနယး၌ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးမႈ အေ်ခအေန၇ ႏြစးႏုိငးငဵ တပးမေတား ႏြစးရပးအၾကာ့
ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့မႈ ပိုမိုတို့တကးခိုငးမာေအာငး ေဆာငးရျကးေနမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့၇ ႏြစးနိုငးငဵအၾကာ့ ခိုငးမာသညံး ကုနးသျယးမႈ်ဖစးေစေရ့၇ နယးစပးေဒသလုဵၿခဳဵေရ့၇
တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့၇ နယးစပး ေဒသတျငး ေနထိုငးသညံး တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး ပညာေရ့က႑၇ က္နး့မာေရ့က႑ႏြငံး လမး့ပနး့
ဆကးသျယးမႈ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့ က႑မ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးေရ့၇ ်မနးမာနိုငးငဵတျငး ်ပညးသူမ္ာ့မြ ေရျ့ခ္ယးသညံး ပါတီစုဵဒီမိုကေရစီလမး့ေၾကာငး့ေပ၍၉
ေလၽြာကးလြမး့ေနမႈ အေၿခ အေနမ္ာ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥး အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငံး တပးမေတားႏြစးရပးအၾကာ့ ခ္စးၾကညးေရ့ခရီ့ စဥးမ္ာ့ အ်ပနးအလြနး
သျာ့ေရာကးေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ အ်ပနးအလြနး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ( MOI )
 ဒီဇငးဘာ ၁ ရကးေန႔ နဵနကး ှှ နာရီခနး႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ နိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၉ ႏုိငးငဵေတား အတုိငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ
်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ အစၥေရ့ သဵအမတးႀကီ့ H.E.Mr.Ronen Gilor တုိ႔ ေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့ ႏြစးႏုိငးငဵ အစုိ့ရပုိငး့ဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ ်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့ ထိေတျ႔ဆကးဆဵမႈ
်မြငးံတငးေရ့၇ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ ပညာေရ့ဆုိငးရာ က႑မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ( MOI )
 ဒီဇငးဘာ ၃ ရကးေန႔ နဵနကး ှွ နာရီခနး႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၉ နိုငးငဵေတား အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ ်မနးမာနိုငးငဵ
ဆိုငးရာ ်ပငးသစး သဵအမတးႀကီ့ H.E. Mr. Christian Lechervy တို႔ေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့

်မနးမာ-်ပငးသစး ႏြစးနိုငးငဵဆကးဆဵေရ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ

တို့်မႇငံးေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငံး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၇ ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခန႔းခမ
ျဲ ႈ၇ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ပညာေရ့ႏြငံး စျမး့အငးက႑တို႔ႏြငးံ ပတးသတးၿပီ့
ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ( MOI )
 ဒီဇငးဘာလ

၄

ရကးေန႔တျငး

တ႐ုတးသဵအမတးႀကီ့

Mr.

လူမႈကယးဆယးေရ့ႏြငးံ

Hong

Liang

တုိ႔သညး

်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့
ရခုိငး်ပညးနယး

ဝနးႀကီ့ဌာန

အေရ့ကိစၥႏြငးံ

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့

ပတးသတးၿပီ့

ေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့

ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈

ႏြငးံ

တ႐ုတးသဵအမတးႀကီ့မြ

ရခိုငး်ပညးနယးအေရ့ႏြငံး ပတးသတးၿပီ့ ်မနးမာအစုိ့ရ၌ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးေထာကးခဵသျာ့မညးံ အေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး အတုိငးပငးခဵ
ပုဂၐဳိလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဦ့ေဆာငးသညးံ ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ ကူညီေထာကးပဵံေရ့၇ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ ႏြငးံ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့
(UEHRD) အာ့ တ႐ုတးသမၼတမြ က္ပးေငျ သိနး့ ဿွွွ ခနး႔ ေပ့အပးခဲံသညး၈ ( MMTime )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿဿ) ၇ ဒီဇငးဘာလ ၇ ဿွှ၅
 ဒီဇငးဘာ ၆ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာအစို့ရက ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့၇ တညးၿငိမး ေအ့ခ္မး့ ေရ့ႏြငံး ဖျဵံၿဖိဳ့တို့တကးေရ့တို႔ကို ေဆာငးရျကးနိုငးရနး
အမ္ိဳ့သာ့ အစီအစဥးတစးရပးအေန်ဖငံး ဖျ႕ဲ စညး့ခဲံသညံး လျတးလပးေသာ စုဵစမး့စစးေဆ့ ေရ့ေကားမရြငးလျတးလပးေသာစုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး (ICOE)
ဥက၎ဌႏြငးံ အဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔ ေရာကးရြိခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ICOE ဥက၎႒မြ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး အၾကမး့ဖကး တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့
်ဖစးပျာ့ၿပီ့ေနာကး လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးေၾကာငး့ စျပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ယငး့ႏြငးံ ဆကးႏျယးသညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ စုဵစမး့စစးေဆ့သျာ့ရနးအတျကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့
စုေဆာငး့တငးသျငး့ႏုိငးေၾကာငး့ မီဒီယာမ္ာ့မြ တဆငးံ အသိေပ့ေၾကညာသညးံ အခမး့အနာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ( MOI ) (MOI) (RFA)
 ဒီဇငးဘာ ှွ ရကးေန႔ နဵနကး ၆ နာရီခခ
ျဲ နး႔တျငး အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ်မနးမာနိုငးငဵဆိုငးရာ အေမရိကနး သဵအမတးႀကီ့ မစၥတာ
စေကာံမာစီရယးလးအာ့

ေန်ပညးေတားရြိ

နိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့႒ာန၉

လကးခဵေတျ႕ဆုဵၿပီ့

်မနးမာနိုငးငဵ၌ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံး

အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့

လုပးငနး့စဥး၇ ်မနးမာနိုငးငဵ၌ ဒီမိုကေရစီ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့၇ အေမရိကနး ်ပညးေထာငးစု Peace Corps အဖျ႕ဲ မြ လုပးအာ့ေပ့မ္ာ့၌ အေ်ခခဵပညာ ဆရာ/
ဆရာမ

မ္ာ့အာ့

အဂၤလိပးစာစျမး့ရညး

မူ့ယစးေဆ့ဝါ့သုဵ့စျဲသူမ္ာ့အာ့

်မငံးမာ့ေရ့အတျကး

်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ႏြငံး

လာေရာကးသငးတနး့ပို႔ခ္ေပ့ေနမႈအေ်ခအေန၇

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အပါအဝငး

်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့ စသညံးဖျဵံၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး အကူအညီဆကးလကး

ေပ့အပးေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး ( MOI )
 ဒီဇငးဘာလ ှှ ရကး တျငး ႏိုငးငဵေတားသမၼတ ဦ့ဝငး့်မငံးႏြငံး ဇနီ့ ေဒ၍ခ္ိဳခ္ိဳ တို႔၌ ဖိတးၾကာ့မႈ်ဖငံး တရာ့ဝငးခ္စးၾကညးေရ့ ခရီ့စဥးအ်ဖစး ေရာကးရြိလာေသာ
အိႏၵိယသမၼတ ရြရီနမး နကးသးကိုဗငံးႏြငံး ဇနီ့ ရြရီမတီဆာဗီ့တာကိုဗငံးတို႔က အိႏၵိယအစုိ့ရမြ ေပ့လြဴသညးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့ အသငးံေနထုိငးႏုိငးေသာ ေနအိမး အလုဵ့
၂ွ ကုိေပ့လြဴခဲံသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ရခိုငး အေရ့ကိစၥႏြငံးပတးသတးၿပီ့ ဒုက၏သညးမ္ာ့ ်ပနးလညး လကးခဵေရ့ ကိစၥ၇ ပညာေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ အပါအဝငး
ႏြစးႏိုငးငဵအၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငး႐ျကးေနေသာ ကိစၥမ္ာ့ကိုလညး့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ( Mizzima ) (MMTime)
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