ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
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ဒီဇငဘမလ ၁၃ရကေန႔တင ျမနမမာ့တပမေတမမွ လုိငဇမၿမ်ဳိ႕အနီးရွိ ေဝႀက်ဳိင၊ မုနလုိငခတ စစပေ
ြဲ ရွမင စခနးအနီးသုိ႔ ္ုိးစစဆငမႈမ မး
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မရရွသ
ိ ညာ့ အတက အခကႀက်ဳံေနေၾကမငးုႏွငာ့ အငေခါငးပါဒုကၡသညစခနးတင ဗနးေမမုႏွငာ့ မိုးေမမကၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ ကေဒါာ့၊ မနဒါ၊
လယရငး၊ မဇပပါ၊ စိနလုံကဂ ီ၊ ဆမမးယန၊ ဆနကမ ေက း႐ြာမမ မးအပါအဝင ေက း႐ြာမေပါငး ၁၆ ႐ြာမမွ အိမေ္မငစု ၃၅၃
အိမေ္မငစုရွိၿပီး၊ လူဦးေရ ၁၈၇၉ ဦး ေန္ိုငလွ ကရွိေၾကမငးအမး အငေခါငးပါ စစေဘးေရွမငစခနး တမဝနခံ ဦးဘရနမိုငမွ
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ လကရွတ
ိ င ေနအိမမ မးအမး မိုးကမမ မး၊ ပလပစတိတမ မးျဖငာ့ ကမရံၿပီး ေန္ိင
ု ေနရသညဟု စစေဘးေရွမင တစဦးက
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (BNI)
ဒီဇငဘမ ၁၃ ရက မနးလြဲ ၂ နမရီ ၄၅ မိနစခန႔တင ရွမးျပညနယ(ေျမမကပိင
ု း)၊ ကတခုိငၿမိ်ဳ႕နယ၊ နမာ့ကတရမအနီး လမး႐ြာိႈးမူဆယသမး ျပညေ္မငစု ကမးလမးမႀကီးေပၚ၌ Oriental Highway Co.,Ltd မွ လမးျပ်ဳျပငျခငး၊ လမးခငးျခငး လုပငနးမ မး
ေဆမငရကေနစဥ ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ (KIA) ုႏွငာ့ တအမနးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ (TNLA)မွ
အငအမး ၄၀ ဦးခန႔ေရမကရွလ
ိ မၿပီး ေသနတမ မးပစေဖမကကမ ယမဥသမးလမမႈမ မးအမး ရပတန႔ေစ၍ လမးလုပငနး ေဆမငရကေန
သညာ့ တမ၀နခံအငဂ ငနီယမ ဦးသကုႏိုငဦး အပါအ၀င ၀န္မးအမ ်ဳိးသမး ခုနစဦးတိ႔အ
ု မး ဖမးဆီးေခၚေဆမငသမးခြဲသ
ာ့ ညဟု
တပမေတမကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာုံး၏ သတငးျပနၾကမးေရးျဖစေသမ ေဖာ့ဘတ
ု လူမက
ႈ နမွ

ေဖမျပခြဲာ့သည။ တအမနးအမ ်ဳိးသမး

လတေျမမကေရးတပမေတမ (TNLA) ၏ အေ္ေ္ အတငးေရးမွ း ဗိလ
ု မွ းခ ်ဳပ တမဘုနးေက မမွ ဖမးဆီးေခၚေဆမငခြဲေ
ာ့ သမ
အဖြဲ႔အစညးမွမ TNLA မဟုတေၾကမငး မီဒယ
ီ မမ မးသုိ႔ ေျဖၾကမး၍ စပစမ
ြဲ အ
ႈ မး ျငငးဆုိခြဲာ့သည။ (Mizzima) (Military) (VOA)
(Irrawaddy)
ဒီဇငဘမ ၁၃ ရက ေန႔လယပိုငးတင ကခ ငျပညနယ၊ တုႏုိငးၿမိ်ဳ႕၏ အေနမကေတမငဘက ၁ဝ မိုငခန႔အကမရွိ မုိငခနပယငး
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တုိကမိေပါကကခ
ြဲ ြဲာ့သျဖငာ့ မိုငးစ္ိမွန ဒဏရမမ မး ရရွိခြဲာ့ၿပီး တုႏုိငးျပညသူ႔ေဆး႐ြာံုတင ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယခ
ူ ြဲာ့ရသည။ (Military)
ဒီဇငဘမလ ၁၃ ရက ရကစြဲျဖငာ့လညး ကမမိင
ု းၿမိ်ဳ႕နယမွ ဖမးကန႔ၿမိ်ဳ႕နယသိ႔ု သမးသညာ့ ကမးလမးေပၚတင ေ္မင္မးသညာ့ မိုငး
၂လုံး ေပါကကသ
ြဲ ျဖငာ့ ခရီးသမး ၃ဦး ဒဏရမ ရရွခ
ိ ြဲာ့ေၾကမငး၊ ကနပိက
ု တည ၿမိ်ဳ႕နယခတ
ြဲ ငလညး ေ္မင္မးသညာ့ မိုငးနငးမိသျဖငာ့
ေတမငယမမွ ျပနလမသညာ့ ေဒသခံတဦး ဒဏရမရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ (Irrawaddy)

1

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
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ရွမးျပညနယေျမမကပုိငး မံုးကုိးၿမိ်ဳ႕မွ သငးေ္မကဆရမ ဦးဒမေဒါာ့ေနမငလတုႏွငာ့ ဦးလနေဂ မဂမဆုိငးတုိ႔အမး ကခ ငလတေျမမကေရး
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ု မမွ ္ကရွိခေ
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တပမေတမ (KIA) ုႏွငာ့ပတသတသညဟု ဆုိတမ လမး႐ြာႈိးၿမ်ဳိ႕နယတရမး႐ြာုးံ မွ ေအမကတုိဘမလ ၁၇ ရကေန႔တင ျပစဒဏခ
မွတခြဲာ့သည။ အဆုိပါ ျပစဒဏခ မွတျခငးအေပၚ ၎တုိ႔ုႏွစဦး၏ ေရွ႕ေနျဖစေသမ ေရွ႕ေန ဦးဘရနဒီမွ ပ္မအႀကိမ အယူခအ
ံ မး
လမ႐ြာႈိး ခ႐ြာုိငတရမးရုးံ မွ ပလပခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima)
ျမနမမျပညအေျခစုိက ႐ြာုိကတမ သတငးဌမနက သတငးေ္မက ကုိသကဦးေမမင (ေခၚ) ဝလုံးုႏွငာ့ ကုိေက မစုိးဦး (ေခၚ) မုိးေအမင
တုိ႔၏ လက္ြဲတင ေမမငေတမၿမ်ဳိ႕နယ လုံၿခ်ဳံေရး ရြဲတပဖ႔အ
ြဲ စီရငခံစမ မိတ အခ ်ဳိ႕ေတ႔ရွိခြဲာ့ေသမေၾကမငာ့ ဟုဆိက
ု မ ေ္မကၾကန႔
ရြဲစခနးမွ အစုိးရ လ ်ဳိ႕ဝွကခ ကမ မး အကဥပေဒ ပုဒမ ၃ုႏွငာ့ ဖမးဆီးၿပီး အမႈဖငာ့ စစေဆးခြဲာ့သည။ အဆုိပါ သတငးေ္မကုႏွစဦး
ဖမးဆီးခံရမႈုႏွငာ့ ပတသက၍ ျမနမမ ဂ မနယလစမ မး အသငး၊ ျမနမမ ဂ မနယလစ ကနရက၊ ျမနမမ ဂ မနယလစ သမဂၢ၊ Burma
News International ၊ ျမနမမ အမ ်ဳိးသမီး ဂ မနယလစမ မး အသငး၊ ျမနမမ မီဒယ
ီ မ ေရွ႕ေနမ မး ကနရက၊ ေျမလတ ဂ မနယလစ
ကနရက၊ ျမနမမ ဂ မနယလစ ကနရက (ဧရမ၀တီ) ၊ လမရိႈး သတငးေ္မကမ မး အဖြဲ႕၊ ျမနမမ ဂ မနယလစ ကနရက (မံုရမ)၊
ေတမငႀကီး
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္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ သတငးေ္မကုႏွစဦးုႏွငာ့အတူ ပူးေပါငးပါဝငသညဟု ဆုိကမ ရြဲဝန္မး ုႏွစဦးကုိလညး ုႏုိငငံေတမ လ ်ဳိ႕ဝွက
အကဥပေဒ ပုဒမ ၃ အျပငရြဲစညးကမး ္ိနးသိမးေရး ဥပေဒမ မးအရ အစုိးရမွ တရမးစဆ
ြဲ ိခ
ု ြဲာ့သည။ (mmtime) (mmtime) (BBC)
(RFA) (Mizzima) (Mizzima) (Mizzima) (TheLadies) (TheLadies) (7day) (BNI) (MyanmarNow) (RFA) (VOA) (VOA)
(Irrawaddy) (Irrawaddy) (Frontier) (RFA) (VOA) (VOA) (Mizzima) (mmtime) (7day) (BBC)
Society

ေစမငအမး ဇနနဝါရီ ၂ ရကုႏွငာ့ ၃ ရကတင ေနျပညေတမ၌ ျပ်ဳလုပမညာ့ အမ ်ဳိးသမးအဆငာ့ အေၾကမငးအရမ အလိက
ု
ုႏိုငငံေရး
ေဆးေုႏးပြဲသ႔ို တငသငးမညျဖစသည။ (Mizzima)
၁၄.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမ ၁၄ ရကေန႔တင ကခ ငျပညနယအတငး၌ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့ ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ (KIA) တုိ႔ တုိကပြဲ

KIA-TMT

ရွစႀကိမခန႔ ျဖစပမးခြဲေ
ာ့ ၾကမငး KIA ေျပမေရးဆိုခငာ့ရွိသူ ဒုဗလ
ို မွ းႀကီး ေနမဘူ မွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ နံနကပုိင
ု း ၈ နမရီေက မမွ စတင၍

တိက
ု ပြဲ

ကခ င

ညေနပုိင
ု း္ိ တပမဟမ ၅ လကေအမကခံရွိ ေရွ႕တနး စခနးျဖစေသမ ဂိေဒါနေဒသုႏွငာ့ တုႏုုိငးၿမိ်ဳ႕နယ တပမေတမ ၂ လကေအမကခံ
တပရငး ၁၄ ေဒသတင ေျမျပငတုိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ကခ ငလတလပေရးအဖြဲ႔(KIO/KIA) ဌမနခ ်ဳပ လုိငဇမၿမ်ဳိ႕အနီးရွိ ေဝႀက်ဳိင၊
မုနလုိငခတ စစပြဲေရွမင စခနးအနီးအနမး အပါအ၀င ၀ိုငးေမမ၊ တုႏိုငး ၊ မနစီ စသညာ့ ၿမိ်ဳ႕နယမ မးတင တိက
ု ပမ
ြဲ မး ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညၿပီး
ျမနမမာ့တပမေတမမွ ဂ ကေလယမဥသုံး၍ ဗုံးႀကြဲခသ
ြဲာ့ ည။လိုငဇမုႏွငာ့ ုႏွစမိင
ု ခန႔အ ကမရွိ မုနလိုငခတဒုကၡသညစခနး၌ ေန္ုိငသူမ မး
ၿမိ်ဳ႕ေပၚသိ႔ု တိမးေရွမငခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima) (NAB) (Irrawaddy) (BNI) (7day) (Kachinwaves) (BNI) (Eleven) (RFA) (7day)
ဒီဇငဘမလ ၁၄ရကေန႔တင ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး မနတုံၿမိ်ဳ႕နယ မနဆမေက း႐ြာမုႏွငာ့ ခိုကေအမေက း႐ြာမၾကမး၌ တအမငးအမ ိ်ဳးသမး

TNLA-TMT

လတေျမမကေရးတပမေတမ (PSLF/TNLA) ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၈၈ လကေအမကခံ တပရငးျဖစသညာ့ ခလရ ၃၄၄ တိ႔ု

တိက
ု ပြဲ

ရွမး

တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။တိက
ု ပတ
ြဲ ငျမနမမာ့ တပမေတမမွ ၃ ဦး က ဆုံးၿပီး တအနးတပမေတမမွ ဦး ဒဏရမရရွိခသ
ြဲာ့ ညဟု TNLA ပုိင
ေဖာ့ဘုတ လူမက
ႈ နယက သတငးျပနၾကမးေရးမွ ေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (BNI) (TNLA) (DVB)
ဒီဇင ဘမ ၁၄ ရက ညေန ၅ နမရီခန႔တင ကခ ငျပညနယ၊ တုႏုိငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ ဒနဘန ေက းရမ၏ အေရွ႕ေတမငဘက ၃ မုိငခန႔ အကမရွိ

HR-Violation

ကခ င

HR-Violation

ရွမး

HR-Violation

ရွမး

တုႏုိငး-ျမစႀကီးနမး ကမးလမးေပၚ၌ တုႏုိငးၿမိ်ဳ႕မွ ျမစႀကီးနမးၿမိ်ဳ႕သိ႔ု ေမမငးုႏွငလ ကရွသ
ိ ညာ့ ေျမသယယမဥကိုးစီးအမး ကခ ငျပညသူ႔
လတေျမမကေရးတပမေတမ (KIA) အငအမး ၈၀ ဦးခန႔က အခနေကမကခံခြဲာ့ရမ ယမဥေမမငးမ မးမွ ေငေပးေဆမင ုႏုိငျခငးမရွသ
ိ ညာ့
အတက ယမဥမ မးအမး မီး႐ြာိႈ႕ဖ ကဆီးခြဲသ
ာ့ ညဟု တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာုံး၏ သတငးျပနၾကမးေရး ျဖစေသမ ေဖာ့ဘတ
ု လူမႈ
ကနရကစမမ ကုႏွမ၌ ေဖမျပခြဲာ့သည။ (Military) (RFA) (TheLadies)
၂၀၁၇ ခုုႏွစ ဒီဇငဘမလ ၁၄ ရကေန႔ ညေန ၅:၀၀ နမရီအခ ိနခန႔တင သၽွမးျပညေတမငပိုငး နမာ့စနၿမိ်ဳ႕နယ မိုငးစစေက းရမအုပစု
ေဟဆိုငးေက းရမအနီး၌ နမးယိုငးျပညသူ႔စစအဖြဲ႕မွ သစပကမတင ေ္မလမဂ ီေမမငးုႏွငလမေသမ ျပညသူုႏွစဦးအမး ရပတန႔ခိုငးၿပီး
ေသနတျဖငာ့ခ ိနရယကမ ၿခိမးေျခမကမႈမ မး ျပ်ဳလပ
ု ခံသညဟု RCSS ပုိငသတငးဌမန ျဖစေသမ Taifreedom မွ ေဖမျပခြဲာ့သည။
(Taifreedom)
၂၀၁၇ ဒီဇငဘမလ ၁၄ ရကေန႔ ေန႔လညပိုငး ၁၁:၃၀ နမရီဝနးက ငတင ကုနးေယမေက းရမအုပစု ခြဲလရ
ုံ မ၌ ရမအိမမွ းေရးခ ယဖိ႔ု
ကုနးေယမေက းရမအုပစု

အုပခ ်ဳပေရးမွ း

ခြဲလဘ
ုံ ုနးႀကီးေက မငးသိ႔ု

အစညးအေဝး

ဦးအုနး

ုႏွငာ့

တကေရမကခြဲာ့ၿပီး

ၿမိ်ဳ႕နယ

အုပခ ်ဳပေရးမွ း

ဦးေအမငနိုငဦး၊

ဘုနးႀကီးေက မငးဝငးအတငး

2

ဦးအုနးအမး

ဦးမငး္ကတိ႔သ
ု ည
ေစမငာ့ဆိုငးေနသညာ့

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
တပမေတမေျချမနတပရငး (ခမရ)အမွတ-၅၁၆ တပရငးမွ

ကုနးေယမေက းရမအုပစုအတငး တပမေတမ၏ သမးလမလႈပရွမးမႈမ မး

ျပ်ဳလုပေနျခငးအမး ေ္မကခံေၾကမငး ဦးအုနးအမး အတငး လကမွတေရး္ိုးခိင
ု းခြဲရ
ာ့ မ အုပခ ်ဳပေရးမွုး ဦးအုနးမွ လကမွတေရး
္ိုးရနျငငးပယခြဲာ့ေၾကမငး RCSS ပုိင သတငးဌမနျဖစေသမ Taifreedom က ေဖမျပခြဲာ့သည။ (Taifreedom)
ဒီဇငဘမ (၁၄) ရကတငရနကုနၿမိ်ဳ႕၊ ေရႊလလ
ီ မးရွိ အမ ိ်ဳးသမးျပနလည သငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမန (NRPC) အစညးအေဝး

JMC

ခနးမ၌ ပစခတတိုကခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ စီမက
ံ ိနးဦးေဆမငအဖ႔ြဲ (JMC ProjectBoard) ဒုတယ
ိ

Board meeting

Project

ရနကုန

သံုးလပတအစညးအေဝးကို ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးသိ႔ု စီမက
ံ ိနးဦးေဆမငအဖ႔ြဲ ပူးတဥ
ြဲ ကၠ႒မ မး ျဖစေသမ ျပညေ္မငစုအဆငာ့
ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး ရမျပညာ့ုႏွငာ့ ကုလသမဂၢ
လူသမးခ ငးစမနမမႈဆိုငရမ ညႇိုႏႈိငးေရး႐ြာုးံ ုႏွငာ့ ကုလသမဂၢ ဖ႔ၿံ ဖိ်ဳးမႈ အစီအစဥတိ႔၏
ု ျမနမမုႏိုငငံ ဌမေနကိယ
ု စမးလွယ Mr. Knut Ostby၊
စီမက
ံ ိနးဦးေဆမငအဖ႔ြဲ အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးျဖစၾကေသမ JMC-U ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒မ မးုႏွငာ့ အတငးေရးမွ းမ မး၊ ကုလသမဂၢ၊ ေနမေဝုႏိုငငံ သံ႐ြာုံး၊
ၿငိမးခ မးေရး ရနပံုေငဆိုငရမ ပူးေပါငးအဖ႔ြဲ (JPF) ုႏွငာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ
နညးပညမအေ္မကအကူျပ်ဳ႐ြာုံးမွ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး ပါဝငတကေရမကခြဲာ့ပါသည။ အစညးအေဝးတင ပစခတတိုကခိုကမႈ ရပစြဲေရး
ဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ ပ္မသံုးလပတလုပငနးုႏွငာ့ ဘ႑မေရး အစီရငခံစမမ မး အတညျပ်ဳျခငး၊ ဒုတယ
ိ သံုးလပတ
လုပငနးုႏွငာ့ ဘ႑မေရးဆိုငရမ ကိစၥရပမ မး ေဆးေုႏးျခငး၊ လကရွိ ေဆမငရကေနသညာ့ လုပငနးမ မးုႏွငာ့ စတုတၳ သံုးလပတ
လုပငနးမ မး အတက ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကၿပီး ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ဘ႑မေရးုႏွစအတက လိုအပမညာ့ ျပငဆငမႈမ မးကို တစပါတညး ေဆးေုႏးခြဲာ့
သည။ (JMC) (JMC)

ဒီဇငဘမ ၁၄ရကေန႔တင ္ုိငးုႏုိငငံ ခ ငးမုိငၿမ်ဳိ႕တင NCA အပစရပ ၈ ဖြဲ႕၏ ုႏိုငငံေရးလုပငနးစဥ ဦးေဆမငအဖြဲ႕ PPST ုႏွငာ့ လုပငနး
ေကမမတီမ မးအၾကမး ျပညေ္မငစု ၿငိမးခ မးေရး ညီလမခံ (၂၁) ရမစု ပငလုံ တတိယအစညးအေဝးဆိင
ု ရမ ႀကိ်ဳတငျပငဆငမႈ

PPST

ခ ငးမုိင

UNFC

ခ ငးမိုင

အစညးအေဝးအမး ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။ အစညးအေဝးကို ဒီဇငဘမလ ၁၈ ရကေန႔အ္ိ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲာ့ၿပီး က႑အလိက
ု
ုႏိုငငံေရး
ေဆးေုႏးပြဲမ မးတင ပါဝငၾကသညာ့ လုပငနးေကမမတီဝငမ မးမွ အေကမငအ္ညေဖမမႈမ မး တငျပၿပီး ျပညေ္မငစု ၿငိမးခ မးေရး
ညီလမခံ ၂၁ ရမစုပငလုံ တတိယအစညးအေဝးအတက ျပငဆငသညာ့ အစညးအေဝးျဖစသည။

(BNI) (BNI) (7day) (MOI)

(MOI) (NMG) (KNUHQ ENG) (TheLadies) (KNUHQ ENG)
ဒီဇငဘမလ ၁၄ရကေန႔တင ္ိင
ု းုႏုိငငံ ခ ငးမုိငၿမ်ဳိ႕၊ The Park Hotel၌ ညီညတ
ႊ ေသမတိုငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မးဖကဒရယေကမငစီ
(UNFC) ၏ ဗဟိုအလုပအမႈေဆမငေကမမတီတိုးခ ႕ြဲ အစညးအေဝးအမး ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ (UNFC)

အစညးအေဝး

ဒီဇငဘမလ ၁၄ ရကတင တုိက ်ဳိၿမိ်ဳ႕ ျပ်ဳလုပသညာ့ ကနးဖရငာ့တစခု၌ ရနကုနအေျခစိက
ု ရိက
ု တမသတငးဌမနမွ သတငးေ္မကုႏွစဦး
ကိုဝလံုး ုႏွငာ့ ကိုေက မစိုးဦး တိ႔အ
ု မး ျမနမမုႏိုငငံအစိုးရ လွ ိ်ဳ႕ဝွကခ က အကဥပေဒ ပုဒမ ၃ ုႏွငာ့ ဖမးဆီး္မးလုိကျခငးအေပၚ
ကုလသမဂၢ အတငးေရးမွ းခ ်ဳပ အနတိန
ု ီယဂ
ို ူတမရကစက ျပစတငေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima) (PresidentOffice) (VOA)

ဒီဇငဘမလ ၁၄ရကေန႔တင ကူမငးၿမိ်ဳ႕၌ ၿငိမးခ မးေရး ေကမမရွင ဒုဥကၠဌ ဦးသိနးေဇမ ဦးေဆမငေသမ အဖ႔သ
ြဲ ည တရုတုႏိုငငံ
ုႏိုငငံျခမးေရးရမဌမန အမရွေရးရမ အ္ူးသံကိုယစမးလွယ ဆနေကမရွနး ုႏွငာ့ သီးျခမးေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ (RFA)

၁၅.၁၂.၂၀၁၇

ုႏုိငငံတကမ

ုႏုိငငံတကမ

တ႐ြာုတ

ဆကဆံေရး

ဒီဇငဘမလ ၁၅ ရကတင ဂ မမနီအစိုးရသည ကခ ငျပညနယ၊ ရခိင
ု ျပညနယ၊ ရွမးျပညနယတိ႔ရ
ု ိွ ပဋိပကၡ ဒဏခံရေသမ ျပညသူမ မးသိ႔ု

ဒုကၡသညစခနး

အေျခခံ စမးနပရိကၡမမ မးျဖစေသမ ဆန၊ ပြဲ အမ ်ဳိးမ ်ဳိးုႏွငာ့ ဆမးတိ႔က
ု ို လစဥေ္မကပံေ
ာ့ ပးသမးမညဟု ဂ မမနီသံရုးံ မွ ္ုတျပနခြဲာ့သည။

ုႏွငာ့ ုႏုိငငံတကမ

အဆိုပါ ကူညီေ္မကပံမ
ာ့ ႈအတက ဂ မမနီအစိုးရမွ

အလွ ရွင

ျမနမမုႏိုငငံရွိ လူမက
ႈ ယဆယေရး လုပငနးမ မး ေဆမငရကရန

ဂ ပန

ဆကဆံေရး

Myanmar

ရနကုန

Country Strategic Plan စီမံကန
ိ းအတက ေ္မကပံေ
ာ့ င ကူညီျခငး ျဖစျပီး လူသမးအက ်ဳိးျပ်ဳ လုပငနးစဥမ မး ေဆမငရကရနအတက
World Food Program သိ႔ု ယူရို ၁ သနး (ခန႔မွနးေျခ အေမရိကနေဒၚလမ ၁.၁၇ သနး) ကို လွ ဒါနးခြဲာ့ျခငး ျဖစသည။ (Mizzima)
ဒီဇငဘမလ ၁၅ရကေန႔တင ျမနမမာ့တပမေတမမွ လုိငဇမၿမ်ဳိ႕အနီးအမး လကနကႀကီးမ မးျဖငာ့ ပစခတတုိကခတမႈမ မး ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ျဖငာ့
လိုငဇမုႏွငာ့ ုႏွစမိုငခန႔အကမရွိ မုနလိုငခတဒုကၡသညစခနး၌ ေန္ုိငသူမ မး ၿမိ်ဳ႕ေပၚသိ႔ု တိမးေရွမငခြဲသ
ာ့ ည။ (NAB) (NMG) (RFA)
(RFA) (Eleven) (NAB) (7day)
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စစေရွမငျပညသူ

ကခ င

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ဒီဇငဘမလ ၁၅ ရကေန႔တင တ႐ြာုတုႏုိငငံ ယူနနျပညနယ ကူမငးၿမ်ဳိ႕၌ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင ဒုဥကၠဌ ဦးသိနးေဇမနြဲ႔ အတငးေရးမွ း

ဝ - PC ေတ႔ဆုံပြဲ

တ႐ြာုတ

ဒီဇငဘမလ ၁၅ ရကေန႔တင တ႐ြာုတုႏုိငငံ ယူနနျပညနယ ကူမငးၿမ်ဳိ႕၌ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင ဒုဥကၠဌ ဦးသိနးေဇမနြဲ႔ အတငးေရးမွ း

KIA - PC

တ႐ြာုတ

ဦးခငေဇမဦး တိ႔ဥ
ု ီးေဆမငသညာ့ အဖ႔သ
ြဲ ညကခ ငလတေျမမကေရး တပမေတမ (KIA) ုႏွငာ့ ၂၁ ပငလုံညလ
ီ မခံ တကေရမကေရးုႏွငာ့

ေတ႔ဆုံပြဲ

ဦးခငေဇမဦး တိ႔ဥ
ု ီးေဆမငသညာ့ အဖ႔သ
ြဲ ည ဝ ျပညေသးစညးညီညတေရး တပမေတမ UWSA က ေခါငးေဆမငမ မး ုႏွငာ့ ၂၁
ပငလုံညလ
ီ မခံ တကေရမကေရးုႏွငာ့NCA လကမွတေရး္ုိးေရးအတက သီးျခမးေတ႔ဆုံ ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (RFA) (Irrawaddy)

NCA လကမွတေရး ္ုိးေရးသီးျခမးေတ႔ဆုံ ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (7day) (Irrawaddy)
၂၀၁၇ခုုႏွစ ဒီဇငဘမလ ၁၅ ရကေန႔တင ပလကဝၿမ်ဳိ႕၌ က ငးပေသမ (၄၃) ႀကိမေျမမက ရခိင
ု ျပညနယေန႔ ဂုဏျပ်ဳညစမးစမးပြဲ

ရခိုငျပညနယ

ေခါငးစဥအမး မသုံးစရ
ြဲ န သကဆုိငရမ အမဏမပုိငမ မးမွ ဖိအမးေပးခြဲာ့ျခငးေၾကမငာ့ တုိငးရငးသမးေပါငးစုံ ဂုဏျပ်ဳညစမ စမးပြဲ

ေန႔

ခ ငး

ေခါငးစဥျဖငာ့ ေျပမငးလြဲ က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ (BNI)
တ႐ြာုတအစိုးရက ပစခတတုိကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီအမး ပံပ
ာ့ ိုးကူညီမႈအျဖစ အေမရိကနေဒၚလမ

ုႏုိငငံတကမ

ငါးသိနးကို တ႐ြာုတုႏိုငငံ၏ အမရွေရးရမ အ္ူးကိယ
ု စမးလွယ မစၥတမ စနးေဂၚရွနး (H.E. Mr. Sun Guoxiang) က ေပးအပ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

လွ ဒါနးရမ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးရမျပညာ့က လကခံၿပီး ေက းဇူးတငစကမး ျပနလညေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို JMC-U
ဥကၠ႒ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးရမျပညာ့ ဦးေဆမငေသမ တမဝနရွိသမ
ူ မးုႏွငာ့ တ႐ြာုတုႏိုငငံ၏ အမရွေရးရမ အ္ူးကိုယစမးလွယ မစၥတမ
စနးေဂၚရွနး (H.E. Mr. Sun Guoxiang) ဦးေဆမငေသမ တ႐ြာုတုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန၊ အမရွေရးရမဌမနမွ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး
တကေရမကခြဲာ့ၾကသည။ (JMC)

ကမကယေရးဝနႀကီး႒မနမွ ျပနလညစန႔လႊတေျမမ မး ုႏိုငငံေတမသိ႔ု အပုႏွံၿပီးစီးမႈသတငး္ုတျပနခ ကအရ ၂၀၁၇ ဒီဇငဘမ ၁၅
ရကေန႔အ္ိ ျမနမမတစုႏိုငငံလုံး တပမွ ျပနလညစန႔လႊတေျမသည ၂၀၉၀၆၂.၇၃ ဧက ရွိေၾကမငး သိရသည။ (BNI)

ဦး္ငေက မက သဝဏလႊမ ေပးပုိ႔ခသ
ြဲာ့ ည။ (PresidentOffice)

ခ ငးျပညနယ

ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယတင

ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမAAတပဖ႔တ
ြဲ ႔ို

တိက
ု ပေ
ြဲ တျဖစပမးေနၿပီး

ရနကုန

ျပႆနမ

၂၀၁၇ခုုႏွစ ဒီဇငဘမလ ၁၅ ရကေန႔တင က ေရမကေသမ (၄၃) ႀကိမေျမမက ရခိင
ု ျပညနယေန႔ အခမးအနမးသိ႔ု ုႏိုငငံေတမသမၼတ

၁၆.၁၂.၂၀၁၇

ေျမယမ

ျမနမမာ့

တပမေတမမွ ဆနအိတသယေဆမငခငာ့ ကန႔သတ္မးတမေၾကမငာ့ ဆနေစ းုႏႈနးမ မး အဆမတန တကသမးသညဟု ပလကဝၿမိ်ဳ႕ခံ

သဝဏလႊမ

ရနကုန

AA-TMT

ခ ငး

တိက
ု ပြဲ

မ မးမွ ဒီဇငဘမ၁၆ရကေန႔တင ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ုႏုိ၀ငဘမလ ၁ ရကေန႔မွ စတငျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညာ့ တုိကပြဲမ မးေၾကမငာ့ စစေဘး
ဒုကၡသည ၁၅၀၀ ေက မရွိေနၿပီျဖစၿပီး တုိကပြဲအႀကိမအေရအတက ၁၀၀ ေက မျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA)
ကခ ငျပညနယ၊ တုႏိုငးေဒသရိွ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့ ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ (KIA) တိ႔ျု ဖစပမးသညာ့တက
ို ပမ
ြဲ မးေၾကမငာ့

စစေရးတငးမမမႈ

ကခ င

HR-Violation

ရွမး

HR-Violation

ရွမး

DPN-PC

ရနကုန

တုႏိုငးေဒသတင စမးနပရိကၡမ ျပတေတမကေနၿပီး၊ စစေရးအေျခ အေနမွမ အခ ိနမေရး တိုကပြဲမ မးျပနလညျဖစေပၚလမုႏိုငေၾကမငး
KIO ေျပမခငာ့ရပုဂိၢ်ဳလ ဒုဗိလ
ု မွ းႀကီး ေနမဘူမွေျပမသည။ “ ေန႔တင
ို းလိေ
ု တမာ့ မဟုတပါဘူး။ ၃ ရကမွမ တစေခါကေလမကေတမာ့
ျဖစပါတယ။ ဒါေပမယာ့ တပမေတမဘက နြဲ႔ စစေၾကမငးေတက ျပနၿပီး အငအမးေတ လညးျဖညာ့ေနတုနးျဖစပါတယ။ ဆိေ
ု တမာ့
အခ န
ိ မေရးကေတမာ့ တိက
ု ပျြဲ ပနျဖစုႏိုငတမေပါာ့ “ ဟု ဒုဗိလ
ု မွ းႀကီး ေနမဘူေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima)
လမး႐ြာိႈး-မူဆယ ျပညေ္မငစုလမးမႀကီး ကတခုိငၿမိ်ဳ႕နယ နမာ့ကတ ေက းရမလမးပိုငးတင လမးခငးေနေသမ Oriental Highway
ကုမၸဏီဝန္မးခုနစဦးကို ဖမးဆီး္မးရမမွဒီဇငဘမ ၁၆ ရက၌ ျပနလႊတေပးခြဲေ
ာ့ ၾကမငး ရြဲတပဖ႕ြဲ မွေျပမသည။ ‘‘ုႏွစေယမကက
အရငျပန လတလမတယ။ ေနမက္ပ ငါးေယမကလညး ္ပလတလမတယ။ ဘမေၾကမငာ့ဖမးဆီးတယ။ ဘယလို လတလမတယ
ဆိတ
ု မ အဖမးခံရသူေတပြဲ ေသခ မသိမယ’’ ဟု ရွမးျပညနယရြဲတပဖြဲ႕မွ ရြဲအရမရွိတစဦးက ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day) (VOA)
သၽွမးျပညေတမငပိုငး လိ်ဳငလငခရိင
ု လြဲခ မးၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ ေက းရမအုပစု အုပခ ်ဳပေရးမွ းမ မး္ံ

ဝမပနျပညသူ႔စစ တပမဟမ

၇၅၈ မွ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ ဇနနဝါရီလ ၁ ရကေန႔ ေနမကဆုံး္မး၍ တပသမးသစမ မး စုေဆမငးေပးရနုႏွငာ့ တပသမးသစမ မးမရပါက
ဒဏေၾကးေငေပးေဆမငရမည ျဖစေၾကမငး သၽွမးဘမသမျဖငာ့ ေရးသမးေပးပိ႔ခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (Tai Freedom)

ဒီဇငဘမ ၁၆ ရက ေန႔လယပိင
ု းတင DPN ဒုအဖြဲ႕ေခါငးေဆမင ုႏိုငေအမငမေငး ဦးေဆမငေသမ အဖြဲ႕သည အစိုးရ ၿငိမးခ မးေရး

4

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ေကမမရွငုႏွငာ့ ုႏိုငငံေရးဆိင
ု ရမေဆးေုႏး ညွိုႏွိ်ဳငးေရးကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ DPN ေခါငးေဆမငမ မး အလတသေဘမေတ႕ဆံု ေဆးေုႏး
ရန ္ိင
ု းုႏုိငငံ ခ ငးမုိငၿမိ်ဳ႕မွ ေလေၾကမငးခရီးျဖငာ့ ရနကုနၿမိ်ဳ႕သို႕ ္ကခမခြဲာ့သည။ ခရီးစဥတင ုႏိုငငံေတမ အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညုႏွငာ့ တပမေတမ ကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ပမွ းႀကီး မငးေအမငလွိ်ဳင တို႕ုႏွငာ့ UNFC မွ ္ိပသီး
ေခါငးေဆမငမ မး ေတ႕ဆံုေဆးေုႏးရန အတက အႀကိ်ဳညွိုႏွိ်ဳငးမွ်ဳမ မး ေဆမငရကရန ျဖစသညဟု အမညမေဖမလိသ
ု ညာ့ တိုငးရငးသမး
ေခါငးေဆမငတစဦးမွ ေျပမသည။ (NMG) (The Ladies)
ဒီဇငဘမ၁၆ရကေန႔တင ဒီေမမဆိုၿမိ်ဳ႕မွမ ျပ်ဳလပ
ု သညာ့ ပါတီ စံုညီေတ႔ဆုပ
ံ ြဲတင ျပညတငးစစရပစြဲေရးုႏွငာ့ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့

တုိငးရငးသမး

ျမတေရးသည လမးစေပ မကေနတုနးပြဲျဖစသညဟု ကယနးအမ ိ်ဳးသမးပါတီမွ ေၾကညမခြဲသ
ာ့ ည။ (DVB)

ပါတီ

ကယမး

ေၾကညမခ က
ဒီဇငဘမ ၁၆ ရကေန႔တငခ ငးျပညနယကန ပကလကၿမိ်ဳ႕တင ဒုတိယအႀကိမ ခ ငးအရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မး ေတ႕ဆံုေဆးေုႏး ပြဲမွ

Civil

ခ ငးလူမ ိ်ဳးမ မးေန္ုိငရမေဒသမ မးရိွ

Statement

လကနကကိုငပဋိပကၡမ မးေၾကမငာ့

ခ ငးျပညသူမ မး၏

အသကအုိးအိမစညးစိမဆံုး

႐ြာႈံးရၿပီး

Society

ခ ငး

လံုျခံ်ဳမႈမရွိျခငးကုိ ခ ငးအရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မးအေနျဖငာ့ အ္ူးစုိးရိမပူပနေၾကမငး၊ ယငးကြဲသ
ာ့ ိ႔ု ျပညသူလ္
ူ ုအမး ္ိခိက
ု ေစ
သညာ့လုပရပမ မးကို ေဆမငရကသညာ့ မညသညာ့အဖြဲ႕အစညးကုိမဆုိ ကန႔ကက႐ြာႈတခ ပါေၾကမငး ခ ငးအရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မးမွ
သေဘမ္မးေၾကညမခ က ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Eleven)
၁၇.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ ၁၇ ရကေန႔တင

ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ KIO/KIA ုႏွငာ့ ျမနမမာ့ တပမေတမတိ႔ု တုႏိုငးေဒသအတငး

တိက
ု ပြဲျပငး ္နစမ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညဟု KIO/KIA သတငးုႏွငာ့ ျပနၾကမးေရးတမ၀နခံ ဗိလ
ု မွ းႀကီးေနမဘူမွေျပမသည။ ကခ ငျပညနယ

KIA-TMT

ကခ င

တုိကပြဲ

တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ KIO/KIA တပမဟမ ၂ တပရငး ၁၄ ဖကတင တိက
ု ပြဲမ မး ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ကြဲသ
ာ့ ႔ို မနစီၿမိ်ဳ႕နယရွိ တပမဟမ ၃
တပရငး ၁၂ ဖကတငလညး တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညဟု KIO/KIA မွ ေျပမသည။ (NMG)
ရွမးျပညနယ ပငလံုၿမိ်ဳ႕၌ ဒီဇငဘမလ ၁၇ ရကေန႔ မနကပိင
ု းတင က ငးပမညာ့႐ြာွမးအမ ိ်ဳးသမးုႏိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲအႀကိ်ဳ ပ္မဆံုး

အမ ်ဳိးသမး

အႀကိမ

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

လူ္ုေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို

ျမနမမာ့တပမေတမမွ

လိ်ဳငလငတိက
ု နယဗိလ
ု မမးႀကီး

ေအမငေဌးဦးေဆမငၿပီး

အငအမး၄၀ခန႔ျဖငာ့

ေရမကတမး ျမစခြဲသ
ာ့ ည။ RCSS ေတမငႀကီး ဆကဆံေရး႐ြာုံးတမဝနခံ ဗိုလမမးႀကီး စိင
ု းဦးမွ “အမွနလငးေခးမွမ လုပမယဆိက
ု တညးက

ေဆးေုႏးပြဲ

ခငာ့ျပ်ဳခ ကရၿပီးသမး၊ NCA လမးစဥအတိင
ု း က ေနမတိ႔သ
ု မးေနတမေပါာ့။ လငးေခးမွမလုပမယာ့ပက
ြဲ ို လူ္က
ု ႐ြာ
ို င
ွ းျပဖိ႔ပ
ု ါ။ အခုလို တမးဆီး

အႀက်ဳိ

ရွမး

ခံရေတမာ့ ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥ အဟန႔အတမး ျဖစေစတယ”လိ႔ု ေျပမသည။လူ္ုေတ႕ဆုံပက
ြဲ ို ရွမးလကနကကိုငုႏွငာ့ နိုငငံေရး
ပါတီမ မး ပူးေပါငး ဖြဲ႕စညး္မးသညာ့ ရွမးျပည ညီညတေရး ေကမမတီ CSSU မွ ဦးေဆမငၿပီး ျပ်ဳလုပခြဲာ့တမျဖစသည။၂၀၁၇
ခုုႏွစ၊နိုဝငဘမလက က ငးပခြဲေ
ာ့ သမ JICM အစညးအေဝးတင ရွမးလူမ ိ်ဳးမ မး အလိက
ု အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့နိုငငံေရး ေဆးေုႏးပြဲကို RCSS
မွ

ဦးေဆမင၍

လငေခးၿမိ်ဳ႕၌

က ငးပရနခငာ့ျပ်ဳခြဲာ့သည။(DVB)

(RFA)

(BBC)

(Irrawaddy)

(7Day)

(Tai

Freedom)

(သွ မးသံေတမဆငာ့)
ျမနမမုႏိုငငံအစိုးရလွ ိ်ဳ႕၀ွကခ က အကဥပေဒုႏွငာ့ ဖမးဆီးခံ္မးရသညာ့ ရိက
ု တမသတငးဌမနမွ သတငးေ္မက ၂ ေယမက၏

Reuter

ရနကုန

Reuter

ရနကုန

ုႏုိငငံတကမ

ရနကုန

တမဝန္မးေဆမငမႈသည လွ ိ်ဳ႕ဝွကလံုၿခံ်ဳေရးကို ဘယလို ္ိခက
ို ေစုႏိုငသလြဲဆတ
ို မ ပငာ့လငးျမင သမမႈရွိစမ ရွငးျပေပးရန Pen
Myanmar အဖ႔မ
ြဲ ွ ဒီဇငဘမ၁၇ ရကေန႔တင သေဘမ္မးေၾကညမခ က ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA) (BBC)
ဖမးဆီးခံ္မးရသညာ့ ႐ြာိုကတမသတငးဌမနမွ သတငးေ္မကုႏွစဦးကို မိသမးစုဝငမ မးုႏွငာ့ေရမ ေရွ႕ေနုႏွငာ့ပါ

ေတ႔ခငာ့မရေသးသညာ့

အေပၚ လံုၿခံ်ဳေရး ကို သတငးသမမးမ မးဘကမွ စိုးရိမခြဲသ
ာ့ ည။ သတငးသမမးမ မးကို ဖမးဆီး္ိနးသိမးမႈသည သတငးမီဒယ
ီ မ
လတလပခငာ့ကို ္ိပါးတမျဖစၿပီး သတငးသမမးေတအေပၚ ဖိုႏွိပတမျဖစသညာ့အတက သတငးသမမးေတဘကမွ ကန႔ကကေၾကမငး
ုႏုိငငံေတမသမၼတ၊ ုႏုိငငံေတမအတုိငပငခံပဂ
ု ၢိ်ဳလ အပါအဝင

ျပနၾကမးေရးုႏွင႔

ျပည္ြဲေရးတမဝနရွသ
ိ ူေတအေပၚ စမေတေပးပို႔

ေတမငးဆိုၿပီး၊ သတငးသမမးေတ ႐ြာံုး္ုတစစေဆးခ ိနေတ အပါအဝင သတငးသမမးေတ စုေဝးၿပီး ဆုႏၵ္တ
ု ေဖမသမးရနလညး
ရွိသညဟု PCMJ ျမနမမ သတငးသမမးမ မး ကမကယေရးေကမမတီ ဦးေဆမငေကမမတီဝင ကိသ
ု မလနေဇမငး္ကမွေျပမခြဲသ
ာ့ ည။
နိုငငံေတမ သမၼတ႐ြာုံး၏ ေျပမခငာ့ရပုဂၢိ်ဳလ ဦးေဇမေဌးမွ Reuters သတငးဌမန၏ သတငးေ္မက ၂ဦးကို ၁၉၂၃ ခုုႏွစ အစိုးရ
လွ ်ဳိ႕ဝွကအကဥပေဒ

ပုဒမ

၃

ျဖငာ့

အေရးယူလက
ို ျခငးမွမ

နိင
ု ငံေတမသမၼတ႐ြာုံး၏

ခငာ့ျပ်ဳခ ကအရ

ျပည္ြဲေရးဝနႀကီးဌမနမွ

ေဆမငရကျခငး ျဖစေၾကမငး“ခငာ့ျပ်ဳခ က ေတမငး္မးတယ။ ေပး္မးတယ။ အခုစတ
ြဲ မလညး သမၼတ႐ြာုံးရြဲာ့ ခငာ့ျပ်ဳခ ကနြဲ႔ပ”ြဲ ဟု ဧရမဝတီ
သတငးဌမနသိ႔ု အတညျပ်ဳေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (VOA) (Irrawaddy)
တ႐ြာုတျပညသူ႔ လတေျမမကေရး တပမေတမ၊ ေတမငပိုငးစစနယဝနး ကပကြဲမႈဌမနခ ်ဳပ၏ ဒုတယ
ိ ဌမနခ ်ဳပမွ းုႏွငာ့ ပူးတစ
ြဲ စဦးစီးဌမန
အႀကီးအကြဲ Lieutenant General Chen Zhaohai ဦးေဆမငေသမ ကိယ
ု စမးလွယ အဖြဲ႕သည ခ စၾကညေရး ခရီးစဥအျဖစ
ဒီဇငဘမ၁၇ရကေန႔ နံနကပိုငးတင ေလေၾကမငးခရီးျဖငာ့ ရနကုနအျပညျပညဆုိငရမေလဆိပသိ႔ု ေရမကရွခ
ိ သ
ြဲာ့ ည။ (Military)
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ဆကဆံေရး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇

တ႐ြာုတျပညသူ႔သမၼတုႏိုငငံ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန အမ႐ြာွေရးရမ အ္ူးကိယ
ု စမးလွယ မစၥတမစနးေကမရွန (H.E. Mr. Sun

ုႏိုငငံတကမ

Guoxiang) သည ျပညေ္မငစုအဆငာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ ဒုတယ
ိ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ဗိုလခ ်ဳပႀကီးရမျပညာ့အမး ဒီဇငဘမ ၁၇ ရက၊ မနးလြဲ ၁ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရး
ဗဟိုဌမနသိ႔ု ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ (MOI)

၁၈.၁၂.၂၀၁၇

ရခိုငျပညနယ ေမမငေတမၿမိ်ဳ႕နယ အငးဒငေက း႐ြာမ သုႆန၌ အမည မသိ ႐ြာုပအေလမငးမ မး

ေတ႕ရွိ ္မးရမလုံၿခ်ဳံေရး

HR-Violation

ေနျပညေတမ

Reuters

ရနကုန

TNLA-RCSS

ရွမး

တပဖြဲ႕ဝငမ မးအေနျဖငာ့ အဆုိပါျဖစစဥ၌ တစုတ
ံ ရမပါဝင ပတသကေၾကမငး စစေဆးေတ႕ရွိပါက တရမးဥပေဒုႏွငအညီ
ာ့
္ိေရမကစမ
အေရးယူမညဟု တပမေတမကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာုံးက ဒီဇငဘမ၁၈ရကေန႔တငသတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI) (Military)
ျမနမမုႏိုငငံသမး

႐ြာုိကတမသတငးေ္မကုႏွစဦးကို

ဖမးဆီး္ိနးသိမး္မးသည႔ေနရမ

္ုတေဖမေျပမၾကမးရနုႏွငာ့

ေရွ႕ေနမ မး၊

မိသမးစုမ မးုႏွငာ့ ေတ႕ဆံုခငာ့ေပးရန အျပညျပညဆုိငရမ ဥပေဒပညမရွငမ မး ေကမမရွင(ICJ)မွ ဒီဇငဘမ ၁၈ရကေန႔တင ေတမငးဆို
ခြဲာ့သည။ ဖမးဆီးခံ္မးရသညာ့ ရိုကတမသတငးေ္မကေတ က နးက နးမမမမရွိေနၿပီး ဥပေဒုႏွငာ့အညီ ္ိနးသိမး္မးသည ဟု
သမၼတရံုး ေျပမခငာ့ရပုုဂိၢ်ဳလ ဦးေဇမေဌးမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ သတငးေ္မကေတကို တရမးဥပေဒအရ အကမအကယေပးမွမျဖစၿပီး အစိုးရ
အေနုႏွငာ့ တရမးဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အမမခံသညဟုလညး ၎မွေျပမသည။။ (Mizzima) (VOA) (Frontier)
တအမနးအမ ်ဳိးသမး လတေျမမကေရးတပဦး PSLF/TNLA ုႏွငာ့ ရွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ RCSS/SSA တိ႔အ
ု ၾကမး
လကနကကိုငပဋိပကၡေတကို ေျဖရွငးုႏိုငရနအတက ုႏွစဖကေတ႔ဆုမ
ံ ညာ့ရကအမး ေရႊ႕ဆုိငးလိက
ု သညဟု PSLF/TNLA မွဒီဇငဘမ
၁၈ရက ေန႔တင ေၾကညမခ က္ုတျပနခြဲာ့သည။ (TNLA) (RFA) (NMG) (7Day)

ဆးေုႏးပြဲ
ေရ႕ဆုိငး

၂၀၁၇ ခုုႏွစ ဒီဇငဘမလ ၁၈ ရကေန႔ နံနက ၁၁:၃၀ မိနစအခ ိနတင အေရွ႕ပိုငးတိုငးစစဌမနခ ်ဳပ (ေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕) အမွတ-၁၇
စစဆငေရး ကပကြဲမဌ
ႈ မနခ ်ဳပ လကေအမကခံ မိုငးပနၿမိ်ဳ႕အေျခစိက
ု
အစိုးရတပမေတမ ေျချမနတပရငး အမွတ (၅၂၀) မွ အငအမး

စစေရးလႈပရွမးမႈ

ရွမး

အမ ်ဳိးသမး

ရွမး

၂၀ ေက မသည ကမး ၁ စီးျဖငာ့ ေဒသတငး လႈပရွမးမႈမ မးျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ ္ိ႔အ
ု တူဟိုပန
ု းၿမိ်ဳ႕နယတငး ျမနမမာ့တပမေတမမွ ၆ ဘီးကမး
ျဖငာ့ လကနကမ မး၊ ျမငးမ မး ၊ စမးနပရိကၡမမ မး တငေဆမငကမ ဟိပ
ု ုနးၿမိ်ဳ႕နယမွ မိုငးပနၿမိ်ဳ႕နယသိ႔ု ္ကခမခြဲသ
ာ့ ည။ (Tai Freedom)
ပငလံုၿမိ်ဳ႕တငက ငးပရန

စီစဥခြဲသ
ာ့ ညာ့

သွ မးလူမ ိ်ဳးအလိုက

အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ုႏိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ

အႀကိ်ဳ

လူ္ုေဟမေျပမပက
ြဲ ို

တပမေတမဘကမွ တမးျမစမႈမ မး ရွခ
ိ ေ
ြဲာ့ သမလညး ရွမးျပညညီညတေရးေကမမတီ CSSU ၏ မူလလ မ္မးခ ကအတိုငး ရွမးလူမ ိ်ဳး
အမ မးအျပမး ေန္ိင
ု သညာ့ တိုငးုႏွငာ့ ျပညနယမ မးတင ေဟမေျပမပမ
ြဲ မး ဆကလကလုပေဆမငသမးမညဟု

ဦးစိင
ု းေက မညန႔မွ

ဒီဇငဘမ၁၈ရကေန႔တင ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ္ိ႔အ
ု တူ NCA လကမွတ္ုိးရွစ ဖြဲ႕မွလညး ရွမးလူမ ိ်ဳးအလုိကအမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့
ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ

အႀကိ်ဳလ္
ူ ေ
ု တ႕ဆုံပက
ြဲ ို

ဟန႔တမးျခငးသည

အစုိးရုႏွငာ့

တုိငးရငးသမးလကနကကုိငအဖ႕ြဲ မ မး

အၾကမး

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး
ေဆးေုႏးပြဲ
အႀက်ဳိ

ေဆမငရကေနသညာ့ ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥတင ယုံၾကညမႈေလ မာ့နညးေစုႏုိုင၍ သတိ ္မးေဆမငရကရန တိက
ု တနးေၾကမငး
ေၾကညမခ က ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)(RFA)

္ိုငးနိုငငံ ခ ငးမိင
ု ၿမိ်ဳ႕တင ဒီဇငဘမလ ၁၄ ရကမွ ၁၈ ရကအ္ိ က ငးပခြဲသ
ာ့ ညာ့ NCA တင လကမွတ ေရး္ိုး္မးသညာ့
တိုငးရငးသမး လကနကကိင
ု ရွစဖ႕ြဲ ၏ ျပညေ္မငစု ျငိမးခ မးေရးညီလမခံ ၂၁- ရမစုပငလံု တတိယအၾကိမ အစညးအေ၀းဆိုငရမ
အႀကိ်ဳျပငဆငသညာ့ အစညးအေဝးၿပီး သတငးစမ ရွငးလငးပတ
ြဲ င လူမ ိ်ဳးအလိက
ု
အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ နိုငငံေရး ေဆးေုႏးပြဲမ မး

KNU

ခ ငးမုိင

သေဘမ္မး

က ငးပသညာ့ ေနရမတင အဟန႔အတမး ေုႏွမငာ့ယွကမႈမရွိေစရန သကဆိင
ု ရမ ေခါငးေဆမငမ မးက တမဝနယူ ေဆမငရကသမး
မညျဖစသညဟု ကရငအမ ိ်ဳးသမး အစညးအရံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဖဒိေ
ု စမကယ္ူးဝငးမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ္ိ႔ျု ပင အစညးအေဝးတင
က႑ငါးရပျဖစသညာ့ နိုငငံေရး၊ လံုၿခံ်ဳေရး၊ စီးပမးေရး၊ လူမေ
ႈ ရး၊ ေျမယမနွငာ့ သဘမဝ ပတဝနက ငးဆိုငရမ က႑မ မးကို အေၾက
အလည ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကၿပီးေၾကျငမခ ကတေစမင္ုတျပနခြဲာ့သည။ (The Ladies) (The Ladies)

(VOA) (DVB) (7Day) (The

Ladies) (MOI)
ျမနမမအျပညျပညဆိုငရမ ကနဗငးရွငးစငတမ-၂ တငျပ်ဳလပ
ု ခြဲေ
ာ့ သမ ကရငအမ ်ဳိးသမးုႏွစသစကူးေန႔ အ္ိမးအမွတ အခမးအနမး
တင ကရငအမ ်ဳိးသမးမ မး အေနျဖငာ့ အမ ်ဳိးသမး ျပနလညသငာ့ျမတေရးအတက သတိိရွိၿပီး ရြဲရငာ့စမ ပူးေပါငးပါဝင ေလွ မကလွမး
ေနသညကို ဝမးေျမမကဂုဏယူစမ ေတ႕ျမငရေၾကမငး ုႏုိငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။
(RFA) (MOI) (SC Office) (DVB) (7Day) (Eleven)
ဒီဇငဘမ ၁၈ရကေန႔ နံနကပိင
ု းတင ေနျပညေတမရွိ ဘုရငာ့ေနမငရိပသမ ဧညာ့ခနးမေဆမင၌ ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

6

ကရင

ေနျပညေတမ

အမ ်ဳိးသမး
ုႏွစသစကူးေန႔

ုႏိူငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး)

ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး

စိုး၀ငးုႏွငာ့

တ႐ြာုတျပညသူ႕လတေျမမကေရး

တပမေတမ၊

ေတမငပုိငး

ဆကဆံေရး

စစနယဝနးကပကြဲမႈ ဌမနခ ်ဳပ၏ ဒုတယ
ိ ဌမနခ ်ဳပမွ းုႏွငာ့ ပူးတစ
ြဲ စဦးစီး ဌမနအႀကီးအကြဲ Lieutenant General Chen Zhaohai
ဦးေဆမငေသမ ကိယ
ု စမးလွယ အဖြဲ႕တိ႔ု ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ေတ႕ဆုပ
ံ သ
ြဲ ိ႕ု ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ကမကယေရး
ဦးစီးခ ်ဳပ (ၾကညး)ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွ းႀကီး စိုးဝငးုႏွငာ့အတူ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာုံးမွ တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကခြဲာ့ၿပီး
တ႐ြာုတျပညသူ႕

လတေျမမကေရးတပမေတမ၊

ေတမငပုိငးစစနယဝနးကပကြဲမႈဌမနခ ်ဳပ၏

ဒုတယ
ိ ဌမနခ ်ဳပမွ းုႏွငာ့

ပူးတစ
ြဲ စဦးစီး

ဌမနအႀကီးအကြဲ Lieutenant General Chen Zhaohai ုႏွငာ့အတူ ပူးတစ
ြဲ စဦးစီးဌမနဒုတယ
ိ အႀကီးအကြဲ Major General Feng
Xiang ုႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥုႏွငာ့ပတသက၍ ကရငနီျပညသူလ္
ူ ုသ႔ို ကရငနီအမ ်ဳိးသမးတိုးတကေရးပါတီ၏ မူဝါဒုႏွငာ့ ရပတညခ ကမ မးအမး

KNPP

အသိေပး ရွငးလငး္ုတျပနခ ကတေစမင ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (UNFC)

သေဘမ္မး

ကယမး

ေၾကညမခ က

ဒီဇငဘမ ၁၈ရကေန႔တင EU ဥေရမပသမဂၢ ုႏိုငငံျခမး မူဝါဒေရးရမ အႀကီးအကြဲ Federica Mogherini ၏ ေျပမခငာ့ရပုဂၢ်ဳလ
ိ မွ ႐ြာုိကတမ

Reuters

ဥေရမပ

သဝဏလႊမ

ရနကုန

၂၀၁၇ ခုုႏွစ ဒီဇငဘမလ ၁၄ ရကေန႔မွ ၁၉ ရကေန႔အ္ိ အစိုးရတပမေတမ တပမ (၈၈) ုႏွငာ့ ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ

KIA – TMT &

ကခ င

(KIA) တိ႔ု ကခ ငျပညနယ မနစီၿမိ်ဳ႕နယ၊ ဖမးကန႔ၿမိ်ဳ႕နယ ုႏွငာ့ တနိုငးၿမိ်ဳ႕နယအတငး တိက
ု ပြဲမ မး အဆကမျပတျဖစပမးမႈေၾကမငာ့

IDP

သတငးသမမး ၂ ဦးကို အျမနဆံုး ျပနလႊတေပးရန ျမနမမအစုိးရအမး တုိကတနးခြဲာ့သည။ (VOA)
ုႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ ကရငအမ ိ်ဳးသမး နွစသစကူးေန႔ အတကသဝဏလႊမ တေစမငေပးပိ႔ခ
ု ြဲာ့
သည။ (SC Office) (MOI) (Mizzima)

၁၉.၁၂.၂၀၁၇

ေဒသခံမ မး မိမေ
ိ နရပမွ ္ကေျပးတိမးေရွမငကမ ဘုနးေတမႀကီးေက မငး ၊ စမသငေက မငးမ မး ုႏွငာ့ ေဘးလတကငးရမ ေနရမမ မးသိ႔ု
္ကေျပးတိမးေရွမငခြဲာ့ရၿပီး မနစီ-ဖမကန႔-တနိင
ု းလမးမႀကီးကိလ
ု ညး တိက
ု ပြဲျဖစပမးစဥ ကမလအတငး အစိုးရတပမေတမ တပမ(၈၈)
က ပိတပင္မးခြဲသ
ာ့ ည ဟု RCSS ပုိင သတငးဌမနျဖစေသမ Taifreedom မွ ေဖမျပခြဲာ့သည။ (Taifreedom)
ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ

(KIA)

တိ႔အ
ု ၾကမး

စစေရးတငးမမမႈုႏွငာ့

တိုကပြဲျဖစပမးမႈတ႔ေ
ို ၾကမငာ့

ကခ ငေဒသရွိ စစေဘးဒုကၡသည ၂၀၀ ခန႔ ္ပမံ စစေဘးတိမးေရွမငခြဲာ့ရေၾကမငး ကုလသမဂၢလသ
ူ မးခ ငး စမနမမႈဆိုငရမ

စစေရးတငးမမမႈ

ကခ င

မိုငး

ရွမး

အမ ်ဳိးသမး

ရွမး

ညႇိုႏိႈငးေဆမငရက ေရးအဖ႕ြဲ (UNOCHA) က ဒီဇငဘမလ ၁၉ရကစြဲ ျဖငာ့ သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ (7day) (TheLadies)
ဒီဇငဘမ ၁၉ ရက ညေနတင မူဆယၿမိ်ဳ႕ ၾက ကုတပန ဆုိငးၿမိ်ဳ႕၊ လမးေဘးသစပငတင ခ ိတဆ္
ြဲ မးေသမ မုိငးကို ေက မငးမွျပနလမ
ေသမ မူလတနးေက မငးသမးေလးမ မးက ခြဲျဖငာ့ ပစခတရမ ေပါကကမ
ြဲ ႈျဖစၿပီး တစဦး ေသဆံုး၍ ေလးဦး ဒဏရမရခြဲသ
ာ့ ည။ (7day)
(NMG) (PangLong) (TheLadies) (DVB) (VOA)
ပငလံုၿမိ်ဳ႕

လူ္ုေတ႕ဆံုပြဲ

လူ္ုေတ႕ဆံုပြဲမ မးအမး

ဟန႔တမးခံရေသမလညး

တိုငးုႏွငာ့

ျပညနယအသီးသီး၌

ရွမးလူမ ်ဳိးအလိက
ု

အမ ်ဳိးသမး

ဆကလကျပ်ဳလပ
ု မညဟု

အဆငာ့

ုႏိုငငံေရးေဆးေုႏးပအ
ြဲ ႀကိ်ဳ

ရွမးျပညညီီၫတေရးေကမမတီ

(CSSU)

အတငးေရးမွ း အဖြဲ႕ဝင စိုငးေအမငျမငာ့ခိုငက ဒီဇငဘမ ၁၉ ရကတငေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (7day)
ဒီဇငဘမ ၁၉ ရကေန႔တငဘဂၤလမးေဒာ့ရုႏိ
ွ ုငငံ ဒါကမၿမိ်ဳ႕၌ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန အၿမြဲတမးအတငးဝန ဦးျမငာ့သူ ေခါငးေဆမငသညာ့
ျမနမမကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ုႏွငာ့ ဘဂၤလမးေဒာ့ရုႏိ
ွ ုငငံ ုႏိုငငံျခမးေရးအတငးဝန မစၥတမ မိဟ
ု မမက ရွမဟီဒူလ ဟတခ ေခါငးေဆမငသညာ့
ဘဂၤလမးေဒာ့ရကိ
ွ ယ
ု စမးလွယအဖ႔တ
ြဲ ႔ို ေတ႕ဆံုခြဲာ့ၿပီး၊ ေတ႕ဆံုပြဲတင ရခိုငျပညနယမွ ေနရပစန႔ခမသမးသူမ မးအမး ျပနလညစိစစ

အဆငာ့ ုႏိုငငံေရး
ေဆးေုႏးပြဲ
Myanmar

–

ဘဂၤလမးေဒာ့

Bangalardash

ရွ

ုႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

လကခံေရးဆိုငရမ ပူးတလ
ြဲ ပ
ု ငနးအဖ႔ရ
ြဲ ြဲ႕ လုပငနးတမဝနသတမွတခ ကမ မး (Terms of Reference) အေပၚ သေဘမတူညီမွု
ရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ ျမနမမကိယ
ု စမးလွယအဖ႔ြဲမွမ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန၊ ုႏိုငငံေတမအတိုငပငခံရုံးဝနႀကီးဌမန၊ အလုပသမမး၊ လူဝငမႈ
ႀကီးၾကပေရးုႏွငာ့ ျပညသူ႔အငအမးဝနႀကီးဌမနုႏွငာ့ ျပညေ္မငစုေရွ႕ေနခ ်ဳပရုံးတိ႔မ
ု ွ ကိယ
ု စမးလွယမ မး ပါဝငတကေရမကခြဲာ့ သည။
(Mizzima) ((RFA) ((BNI)
ဒီဇငဘမ ၁၉ ရက နံနက ၁၀ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ ုႏိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန ဧညာ့ခနးမ၌ အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနး
စုၾကညုႏွငာ့ တ႐ြာုတျပညသူ႔သမၼတုႏုိငငံ ုႏုိငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန အမရွေရးရမအ္ူးကိယ
ု စမးလွယ မစၥတမဆနးေကမာ့ရန
ွ တုိ႔ ေတ႕ဆံုခြဲာ့

7

ဆကဆံေရး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
သည။ ္ိသ
ု ႔ေ
ို တ႕ဆံုစဥ ျမနမမုႏုိငငံၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရး လုပငနးစဥအတက ျမနမမုႏိုငငံ ခရီးစဥ
အတငး အေမရိကနေဒၚလမ တစသနးေပးအပခြဲသ
ာ့ ညာ့ကိစၥ၊ ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးညီလမခံ-၂၁ ရမစုပငလံု တတိယအႀကိမ
အစညးအေဝး၊ ရခိင
ု ျပညနယအေရးကိစၥရပမ မးုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။ အဆုိပါေတ႕ဆုံမႈ၌ အျပညျပညဆိုငရမ ပူးေပါငး
ေဆမငရကေရးဝနႀကီးဌမန

ျပညေ္မငစုဝနႀကီး

ဦးေက မတင၊

ုႏုိငငံေရးရမဦးစီးဌမန

ညႊနၾကမးေရးမွ းခ ်ဳပ

ဦးစိုးဟနုႏွငာ့

တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကခြဲာ့ၾကေၾကမငး သိရသည။ (7day) (Eleven) (mmtime) (TheLadies) (DVB)

၂၀.၁၂.၂၀၁၇

ရွမးလူမ ်ဳိးအလုိက အမ ်ဳိးသမးအဆငာ့ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏးပြဲအမး ခငာ့ျပ်ဳ္မးသညာ့ သတမွတေနရမတငသမျပ်ဳလုပရနအတက ရွမးျပည

အမ ်ဳိးသမး

ျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

(RCSS/SSA)

၏

ေတမငႀကီးဆကဆံေရး႐ြာုံး

တမဝနခံ

ဒုတယ
ိ

ဗုိလမွ းႀကီး

စုိငးဦး္ံ

အေရွ႕ပုိငးတုိငးစစဌမနခ ်ဳပက ဒီဇငဘမ ၁၉ ရကတင အေၾကမငးၾကမးစမ ေပးပုိ႔ခြဲာ့သည။ (Eleven) (PangLong)

ေဆးေုႏးပြဲ

ဒီဇငဘမလ ၂၀ရကေန႔တင ရခိုငုႏွငာ့ ခ ငးျပညနယအစပ ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ၌ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ AA တိ႔ု

AA-TMTတုိကပြဲ

ျဖစပမးေနသညာ့ တိက
ု ပြဲမ မးေၾကမငာ့ ဒုကၡသညဦးေရ ုႏွစေ္မငေက မခန႔ရွိေနၿပီဟု AA သတငးုႏွငာ့ ျပနၾကမးေရးတမ၀နခံ ခိုငသုခက

HR-Violaion

ေျပမဆုိခသ
ြဲာ့ ည။ ျမနမမာ့တပမေတမမွ ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယအတငး ဆနသယယူခငာ့ ကန႔သတ္မးေသမေၾကမငာ့ ဆနေစ းုႏႈနးမ မးလညး

IDPs

ရွမး

ခ ငး

ျမငာ့တကလ ကရွသ
ိ ည။ (RFA)
ဒီဇငဘမလ ၂၀ ရကေန႔ ညေနပိုငး ၁၅း၃၀ နမရီဝနးက ငခန႔တင ႀတိဂတ
ံ င
ို းစစဌမနခ ်ဳပ မိုငးဆတအေျခစိက
ု
တပမေတမ ေျချမန

HR-Violaion

ရွမး

ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရး ေဆးေုႏးမႈပးူ တေ
ြဲ ကမမတီ UPDJC အဖြဲ႕ဝင ုႏိုငငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ ၂၃ ပါတီတ႔၏
ို
စီးပမးေရးဆိင
ု ရမ

UPDJC

မန

မူဝါဒအလုပ႐ြာုေ
ံ ဆးေုႏးပြဲတစရပကို မနျပညနယ စကစြဲကမးေျခရွိ 21 Paradise ဟိတ
ု ယ၌ ဒီဇငဘမ ၂၀ ရကေန႔မွစတငခြဲာ့ၿပီး ၃

ုႏုိငငံေရးပါတီ

ရကၾကမ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ည။ (BNI)

အစုအဖ႔ြဲ

တပရငး (ခမရ)အမွတ-၃၃၃ တပရငးသည သၽွမးျပညအေရွ႕ပိုငး မိင
ု းဆတခရိုင မိုငးပ ဥးၿမိ်ဳ႕နယ မိင
ု းပူးလုံေက းရမအုပစုတင
အ္ကလူႀကီးမ မး၏ ညနၾကမးခ ကအရဟု ဆိုၿပီး ေဒသခံေနအိမမ မးအမး အတငးဝငေရမက ရွမေဖေမေုႏွမကၿပီး အိမတငးရွိ
ပစၥညးမ မး ယူေဆမငသမးျခငး ုႏွငာ့ ဖ ကစီးမIမ မးျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ညဟု RCSS ပိုင သတငးဌမနျဖစေသမ Taifreedom မွ ေဖမျပခြဲာ့သည။
(Taifreedom)

ဒီဇငဘမလ ၂၀ ရကေန႔တင ပြဲခူးတိုငးေဒသႀကီး ေတမငငူၿမိ်ဳ႕၌ ပစခတတိက
ု ခိုကမႈရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ
JMC-S (ပြဲခူး) ၏ (၁၀) ႀကိမေျမမက ပံုမွနအစညးအေဝးကို ပြဲခူးတိုငးေဒသႀကီး၌ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးသိ႔ု JMC-S (ပြဲခူး)

JMC-S

ပြဲခူး

အမ ်ဳိးသမး

ရွမး

အဖြဲ႔ဝငမ မးအျပင ုႏွစဘကလကနကကိုငတပဖ႔၏
ြဲ
နယေျမခံ တပရငးတပဖြဲ႔မ မးမွ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကခြဲာ့ၿပီး ပစခတ
တုိကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆုိငရမ လုပငနးမ မးကို ေဆးေုႏးညႇိုႏႈိငးခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC) (Military)
သၽွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ

(RCSS)၏

ၿငိမးခ မးေရး

ေဖမေဆမငေရး

ေကမမတီ

(PMC)

အဖြဲ႕ဝငမ မးုႏွငာ့

သၽွမးျပညနယ အစိုးရအဖ႕ြဲ တိ႔ု ဒီဇငဘမလ ၂၀ ရကေန႔တင ေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕၌ သၽွမးအမ ိ်ဳးသမး အဆငာ့ နိုငငံေရး ေဆးေုႏးပြဲ

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

ႀကိ်ဳတငျပငဆငျခငးုႏွငာ့ ပတသက၍ ေတ႕ဆုေ
ံ ဆးေုႏးခြဲာ့သည။ ေတ႔ဆုံေဆးေုႏးခ ကမ မးအရ သၽွမးလူမ ိ်ဳးတိ႔၏
ု ဆုႏၵုႏွငာ့ သေဘမ္မး

ေဆးေုႏးပြဲ

မ မးကို စစတမးေကမကယူရန သၽွမးျပညေတမငပိုငး လငးေခးၿမိ်ဳ႕တင က ငးပမညာ့ သၽွမးအမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ နိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲကို
လမမညာ့ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ ဇနနဝါရီလ ၁၂ ရကေန႔မွ ၁၄ ရကေန႔အ္ိ ၃ ရကတမ က ငးပမည ျဖစသည။ (Taifreedom)
ဒီဇငဘမ ၂၀ ရကတင တနသၤမရီတင
ို းေဒသႀကီး၊ ္မးဝယၿမိ်ဳ႕နယ ေျမးခံေဘမေက းရမ၌ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ JMC-S

Reuter

ရနကုန

HR-Violation

ရခိုင

ဒီဇငဘမလ ၂၀ ရကေန႔ ၈ နမရီဝနးက ငခန႔တင လိ်ဳငေကမၿမိ်ဳ႕အ္က ရွမးေတမသမးလမး ကရငနီအမ ိ်ဳးသမးတိးု တတေရးပါတီ

KNPP-TMT

ကယမး

(KNPP)၏ ကငးစခနး၌

ပဋိပကၡ

(တနသၤမရီ) အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးသည (၁၅) ႀကိမေျမမက ေဒသခံ ျပညသူလ္
ူ ုုႏွငာ့ ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို ရပမိရပဖမ မး၊ ေက းရမ
အုပခ ်ဳပေရးမွ းမ မးုႏွငာ့ ေျမးခံေဘမေက းရမုႏွငာ့ အနီးပတဝနးက င ေက းရမမ မးမွ ျပညသူလ္
ူ ု (၅၀၀) ဦးခန႔ ပါဝငတကေရမကခြဲာ့
သည။ (JMC)
ရခုိငျပညနယ၊

ေမမငေတမၿမိ်ဳ႕နယ၊

အငးဒငေက းရမသုႆမန၌

မညသူမည၀ါ

မခြဲျခမးုႏုိငေသမ

႐ြာုပအေလမငးမ မးေတ႕ရွိ၍

လုံၿခ်ဳံေရးတပဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မး ပါဝငပတသကခြဲာ့မႈ ရွ/ိ မရွိ စစေဆးရနအတက ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာုံး(ၾကညး)မွ ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပႀကီး
ေအးဝငး ဦးစီးသညာ့ အဖြဲ႕၀င ၅ ဦးပါဝငေသမ စုံစမးစစေဆးေရးအဖ႕ြဲ သည အခငးျဖစပမးရမနယေျမေဒသသိ႔ု စစေဆးရန ဒီဇငဘမလ
၂၀ ရကေန႔တင ္ကခမသမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Military) (MOI ENG)

လိ်ဳငေကမ

ၿမိ်ဳ႕နယ

ေဒသကပကြဲေရး

စစဌမနခ ်ဳပလကေအမကရွိ

တပမေတမသမးမ မးုႏွငာ့

KNPP

တပမေတမသမး ေလးဦးတုိ႔ ပဋိပကၡျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး KNPP တပမေတမသမး ေလးဦး ေသဆုံးခြဲာ့ၿပီး အရပသမး တဦး ေပ မကဆုံးလ ကရွိ
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
သည။ ပါတီအတငးေရးမွ း (၂) ဦးဒယနီယယက တပမေတမဘကမွ အငအမး ၆၀ ေလမကျဖငာ့ ၀ငေရမကတိက
ု ခိက
ု ၍ KNPP

တပမေတမသမး ေလးဦး ေသဆုံးခြဲသ
ာ့ ည ဟုေျပမခြဲာ့ၿပီး၊ လိ်ဳငေကမၿမ်ဳိ႕နယ ေဒသကပကြဲမစ
ႈ စဌမနခ ်ဳပ (ဒကစ) လိ်ဳငေကမ ၏
တမဝနရိွသူ တစဦးျဖစေသမ ဗိလ
ု မွ းမ ိ်ဳးမငးမွ ုႏွစဖကအျပနအလွန ပစခတမႈေၾကမငာ့ ၎တုိ႔ ေလးဦးေသဆုံးျခငး ျဖစေၾကမငး
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima) (BNI) (RFA) (BBC) (7day) (7day) (Kantarawaddy )
ျမနမမနိင
ု ငံမွမ Reuters သတငးေ္မက ုႏွစဦးအမး ဖမး္မးသညာ့ကစ
ိ ၥုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ဂ ပနနိင
ု ငံ အေျခစိက
ု ၊ အစိးု ရမဟုတသညာ့

Reuters

ဂ ပန

ဒီဇငဘမလ ၂၀ ရကေန႔ မနးလြဲ ၂ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန၌ ုႏိုငငံေတမ၏အတိင
ု ပငခံပဂ
ု ၢိ်ဳလ၊ ုႏုိငငံျခမးေရး

ုႏိုငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ဝနႀကီးဌမန၊ ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညုႏွငာ့ အိုႏၵိယုႏိုငငံ ျပညပေရးရမ၀နႀကီးဌမန မွ Foreign Secretary

ဆကဆံေရး

အနဂ ီအို လူ႔အခငာ့အေရးအဖ႔အ
ြဲ စညးတခုျဖစေသမ Human Rights Now အဖ႔မ
ြဲ ွ ဒီဇငဘမလ ၂၀ ရကေန႔တင ဂ ပနအစိုးရကို ခိင
ု ခိုင
မမမမ ရပတညေဆမငရကေပးရန ေတမငးဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (RFA)

ေဒါကတမအကစဂ ိ်ဳငရွနကမ ဦးေဆမငသညာ့ ကိယ
ု စမးလွယအဖ႔တ
ြဲ ိ႔ု ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႔ဆုံစဥ ျမနမမုႏိုငငံ ုႏွငာ့ အိုႏၵိယုႏိုငငံ ုႏွစုႏိုငငံ
အၾကမး ပူးေပါငးေဆမငရကမႈ ဆကလကတိးု ျမွငာ့ေရး ုႏွငာ့ ရခိုငျပညနယ၏ လူမစ
ႈ ီးပမး ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရး လုပငနးစဥမ မးတင
အိုႏၵိယုႏိုငငံ၏ အကူအညီေပးမႈဆိုငရမ ကိစၥရပမ မးုႏွငာ့ စပလ ဥး၍ ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။(Frontier) (StCouncellor) (StCounsellor
ENG) (MOI) (MOI) (MOI) (MOI ENG) (MOI ENG)
၂၁.၁၂.၂၀၁၇

ရွမးျပညနယေျမမကပုိငး နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕နယ၌ ဒီဇငဘမလ ၂၁ရကေန႔ နံနက ၅း၀၀ နမရီမွ ၆း၄၀ နမရီအခ ိန္ိ ေကမငးကတေက းရမုႏွငာ့

TNLA-TMT

ပနဟနေက းရမၾကမး၌ တအနးအမ ိ်ဳးသမး လတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA တပရငး ၄၇၈ ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၈၈ တို႔

တုိကပြဲ

ရွမး

တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး၊ နံနက ၇း၀၀ နမရီတငလညး အ္ကပနယုတေက းရမုႏွငာ့ ေအမကပနယုတေက းရမၾကမး၌ ္ပမံတိုကပြဲျဖစပမး
ခြဲာ့ကမ ၂ ေနရမ ္ိေတ႔ တိုကခိက
ု မႈ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညဟု TNLA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (TNLA) (NAB)
ျမနမမ-တ႐ြာုတေရနံုႏွငာ့

ပူးေပါငးအဖြဲ႕က

KIA/TNLA–

လမေရမကတုိကခိက
ု ခြဲာ့ေၾကမငး တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာုံးက ဒီဇငဘမ ၂၁ ရကတင သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (7day)

သဘမဝဓမတေင႕ပုိကလုိငးလုံၿခံ်ဳေရးေဆမငရကေနေသမ

စခနးမ မးကုိ

KIA၊TNLA

TMT တိက
ု ပြဲ

ရွမး

(Military) (RFA) (mmtime)
ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

ကရငနီ

အမ ်ဳိးသမမးတုိးတကေရးပါတီ

(KNPP)

တပမေတမသမးမ မး

ျဖစပမးခြဲာ့ေသမ

ပဋိပကၡေၾကမငာ့

ေသဆံုးခြဲာ့သညာ့ အဖ႔သ
ြဲ မးမ မးအမး တပမေတမမွ မီး႐ြာိွ ႕ခြဲၿာ့ ပီး အရိုးျပမအိုးမ မးကို ဒီဇငဘမ ၂၁ ရကေန႔တင KNPP အဖ႔၏
ြဲ တမဝနရိွသူ

KNPP-TMT

ကယမး

ပဋိပကၡ

မ မး္ံ ျပနလညေပးအပခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima) (RFA) (BNI) (BBC)
ဒီဇငဘမလ (၂၁) ရကေန႔တင ကရငျပညနယ၊ ္ိုငး-ျမနမမ နယစပနမး DKBAဌမနခ ်ဳပရွိရမ ဆုစ
ံ ညးၿမိ်ဳင၌ ဒီမက
ို ေရစီအက ်ဳိးျပ်ဳ

DKBA

ကရငတပမေတမ DKBA တညေ္မငျခငး ၂၃ ုႏွစျပညာ့ အ္ိမးအမွတအခမးအနမးသုိ႔ ဒီေကဘီေအ ဗုိလခ ်ဳပႀကီး ေစမမိေ
ု ရွး ုႏွငာ့

၂၃ုႏွစျပညာ့

ကရင

ဒီေကဘီေအ ေခါငးေဆမငမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (BBC)
ဒီဇငဘမလ ၂၁ ရကေန႔တင တမခ ီလတ
ိ ၊ လမး႐ြာိွ းုႏွငာ့ ပငလံု ၿမိ်ဳ႕တို႔၌ ရွမးလူမ ိ်ဳးအလိက
ု
အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ုႏိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ

အမ ်ဳိးသမး

အတက

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

အႀကိ်ဳလ္
ူ ုေဆးေုႏးပြဲ

ျပ်ဳလုပေနစဥ

ျမနမမာ့တပမေတမ

အေရွ႕အလယပိင
ု း

တိုငးစစဌမနခ ်ဳပ

(ရပခ)

တိင
ု းမွ း

ီၫႊနၾကမးခ ကအရ တပမွလမေရမကဟန႔တမးခြဲာ့သည။ (BNI) (Irrawaddy) (BNI) (RFA) (VOA) (DVB) (TheLadies)

ရွမး

ေဆးေုႏးပြဲ

(MonNews) (Taifreedom) (Eleven) (PangLong) (Taifreedom) (PangLong) (7day)
ဒီဇငဘမ ၂၁ ရကေန႔တင ပြဲခူးတိုငးေဒသႀကီး၊ ေက မကႀကီးၿမိ်ဳ႕နယ၌ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး

JMC-S

ပြဲခူး

ရွမးျပညညီီၫတေရးေကမမတီ (CSSU) ကဦးေဆမင ျပ်ဳလုပေနေသမ ရွမးလူ္ုအႀကိ်ဳေတ႕ဆုံပြဲမ မးအမး တပမေတမကလိုကလံ

အမ ်ဳိးသမး

ရွမး

တမးဆီးေနျခငးုႏွငပတ
ာ့
သက၍ လႊတတမသိ႔ု တငျပသမးမည ျဖစေၾကမငး ရွမးတိုငးရငးသမးမ မး ဒီမက
ို ေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ (SNLD)

အဆငာ့ ုႏိုငငံေရး

ပါတီ၏ ျပညသူ႔လတ
ႊ ေတမ ကိယ
ု စမးလွယ နနးခမးေအးက ေျပမဆုိခြဲာ့သည။ (Irrawaddy)

ေဆးေုႏးပြဲ

ေကမမတီ JMC-S (ပြဲခူး) မွ (JMC) ၏ လုပငနးမ မးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥမ မးအမး လူ္္
ု ံ ရွငးလငး တငျပခြဲသ
ာ့ ည။
လူ္ုေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို ေက မကႀကီးၿမိ်ဳ႕၊ မုနးၿမိ်ဳ႕ုႏွငာ့ အနီးပတဝနးက င ေက းရမမ မးမွ ေဒသခံ ျပညသူလ္
ူ ု (၄၀၀) ေက မ တကေရမကခြဲာ့
သည။ (JMC) (Military)

ဒီဇငဘမလ

၂၁

ရကေန႔

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

မနးလပ
ြဲ င
ို းတင

ေနျပညေတမရွိ

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး)

ဘုရငာ့ေနမငရိပသမ

ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး
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ဧညာ့ခနးမေဆမင၌

စိုး၀ငးုႏွငာ့

ျမနမမုႏိုငငံဆင
ို ရမ

ဒုတယ
ိ တပမေတမ

ုႏိုငငံတကမ

ဆစဇမလနုႏိုငငံ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
သံအမတႀကီး H.E.Mr. Paul R. Seger တုိ႔ ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆုံပသ
ြဲ ိ႔ု ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ကမကယေရး
ဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး)ုႏွငာ့အတူ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာံုး(ၾကညး) မွ တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကၾကၿပီး ျမနမမုႏိုငငံဆိုငရမ
ဆစဇမလန ုႏိုငငံသံအမတႀကီး H.E.Mr. Paul R. Seger ုႏွငအတူ
ာ့
တမဝနရွသ
ိ ူတိ႔ု တကေရမကၾကသည။ ္ိသ
ု ႔ေ
ို တ႕ဆုံရမတင
ျမနမမာ့တပမေတမမွ အရမရွိမ မးအမး ဆစဇမလနုႏုိငငံသိ႔ု သငတနးမ မး ေစလႊတေရးဆုိငရမကိစၥရပမ မး၊ ျမနမမုႏုိငငံ၏ ျပညတငး
ၿငိမးခ မးေရး လုပငနးစဥမ မး၌ ရလဒေကမငးမ မး ရရွုႏ
ိ ုိငသညအ္ိ ဆစဇမလနုႏုိငငံမွ ပါဝငကူညေ
ီ ဆမငရကသမးမညာ့ အေျခအေန
မ မး၊ ရခုိငျပညနယ အေရးကိစၥတင ဆစဇမလနုႏုိငငံက ကူညီေဆမငရကေပးုႏုိငမညာ့ အေျခအေနမ မးုႏွငာ့ လူသမးခ ငးစမနမ
ေ္မက္မးမႈဆိင
ု ရမ အကူအညီေပးေရးကိစၥရပမ မးအမး ရငးုႏွီးပငာ့လငးစမ အျပနအလွန ေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။ (Military) (Military
ENG)
ဒီဇငဘမလ ၂၁ရကေန႔ နံနကပုိငးတင ပီကငးၿမိ်ဳ႕ရွိ ုႏိုငငံျခမးေရး ဝနႀကီးဌမနဧညာ့ခနးမ၌ နယစပေရးရမ ဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစု

ုႏုိငငံတကမ

ဝနႀကီး ဒုတယ
ိ ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ရြဲေအမငုႏွငာ့ အဖြဲ႕သည တ႐ြာုတျပညသူ႕သမၼတုႏိုငငံ တ႐ြာုတျပညသူ႕ သမၼတုႏိုငငံ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီး

ဆကဆံေရး

တ႐ြာုတ

Mr. Wang Yi ုႏွငာ့ ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆုံစဥ နယစပေဒသ တညၿငိမေအးခ မးေရး၊ နယစပေဒသ ဖံ႕ၿဖိ်ဳး တိုးတကေရး၊
နယစပေဒသေန ျပညသူမ မး၏ လူမစ
ႈ ီးပမးဘဝ ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရးုႏွငာ့ နယစပ ေဒသတိုငးရငးသမး လူမ ိ်ဳးမ မး၏ လူ႕စမးအမး
အရငးအျမစ ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရး ကိစၥရပမ မး၊ ျမနမမုႏိုငငံ၏ အမ ိ်ဳးသမးျပနလည သငာ့ျမတေရး လုပငနး စဥမ မးတင တ႐ြာုတျပညသူ႕
သမၼတုႏိုငငံမွ လကရွိပူးေပါငးပါဝင ေဆမင႐ြာကေနမႈုႏွငာ့ ဆကလက ကူညပ
ီ ံာ့ပိုး၊ ပူးေပါငး ေဆမင႐ြာကသမးမညာ့ အေျခအေနမ မး၊
ျမနမမုႏိုငငံ အစိုးရအေနျဖငာ့ ရခိင
ု ျပညနယ ေဒသဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရးုႏွငာ့ ေရရွည တညၿငိမ ေအးခ မးမႈ ရရွိေရး ေဆမင႐ြာကေနမႈ
အေျခအေနမ မးုႏွငာ့ စပလ ဥး၍ ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ (MOI) (MOI ENG)
ဒီဇငဘမ ၂၁ ရကေန႔တင ရနကုနၿမိ်ဳ႕ တပမေတမ (ၾကညး) ဗုိလသငတနးေက မငး (ေမွမဘီ) ၌ ျပ်ဳလုပသညာ့ ဘ႕ြဲ ရအမ ်ဳိးသမီး

ကမခ ်ဳပ မိန႔ခနး

ရနကုန

ဒီဇငဘမ ၂၁ ရကတင ရခိုငျပညနယရွိ ႐ြာုိဟငဂ မအေရးုႏွငာ့ဆကစပၿပီး အေနမကပိုငးတိုငး စစဌမနခ ်ဳပ တိုငးမမးေဟမငး ဗိလ
ု ခ ်ဳပ

ုႏိုငငံတကမ

အေမရိကန

ေမမငေမမငစိုးအမး အေမရိကန ဘ႑မေရးဝနႀကီးဌမနက အေရးယူပတ
ိ ဆိ႔မ
ု ႈမ မး ခ မွတခြဲာ့သည။ (mmtime) (Irrawaddy)

အေရးယူမႈ

ဗိုလေလမငးသငတနးအမွတစဥ (၄) သငတနးဆငး ဂုဏျပ်ဳစစေရးျပ အခမးအနမးတင တကေရမက မိန႔ခနးေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။
(Eleven) (mmtime)

(Frontier) (BBC)
၂၂.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ ၂၂ ရကေန႔တင နံနက ၀၉း၄၅ နမရီ အခ ိနမွ ၁၀း၃၀ နမရီအခ ိန္ိ နမၼတူၿမ်ဳိ႕နယ ေဟမနမးေက း ရမအနီး၌

TNLA-TMT

တအနးအမ ိ်ဳးသမး လတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA တပရငး ၈၇၆ ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ ခမရ ၃၂၄ တိ႔ု တုိကပမ
ြဲ မးျဖစပမး

တုိကပြဲ

ရွမး

ခြဲာ့သည။ (TNLA)
ဒီဇငဘမလ (၂၂) ရက၊ နံနက(၁၁) နမရီ (၃၀)မိနစမွ ညေန(၅)နမရီအခ ိနအ္ိ ကိုးကန႔ေဒသ၊သံလငအေနမကဖကအျခမးတင

MNDA-TMT

အမ ်ဳိးသမးဒီမိက
ု ေရစီမဟမမိတတပမေတမ (MNDA) ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမတုိ႔တက
ို ပြဲမ မး ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ျမနမမာ့တပမေတမမွ

တုိကပြဲ

ရွမး

ရဟတယမဥမ မး အသုံးျပ်ဳ၍ တုိကခိက
ု ခြဲာ့ေၾကမငး NAB ၏ သတငးျပနၾကမးေရး ျဖစေသမ ေဖာ့ဘတ
ု လူမက
ႈ နယကမွ ေဖမျပခြဲာ့သည။
(NAB)
ဒီဇငဘမ ၂၂ ရကေန႔တင ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့ တအမငးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရး တပမေတမ (TNLA) တုိ႔ ျဖစခြဲသ
ာ့ ညာ့

စစေရွမင

တိက
ု ပြဲမ မး ေၾကမငာ့ ရွမးျပည ေျမမကပိင
ု း နမၼတူ ေဒသ၌ လကနကႀကီး က ညက ေရမက ေပါကကမ
ြဲ မ
ႈ မး ရွိခြဲာ့သည။ ေဟမနမး ႐ြာမမွမ

ဒုကၡသည

ရွမး

လကနကႀကီးမ မး က ေရမက ခြဲတ
ာ့ မေၾကမငာ့ ႐ြာမလုံးကၽတ နီးပါး ဟမနမးဟိုငး ႐ြာမသုိ႔ ္ကေျပးခြဲာ့ရေၾကမငး ေဒသခံတဦးမွ ေျပမခြဲာ့
သည။ (BBC) (BBC) (marnagar)

ဒီဇငဘမလ ၂၂ ရကေန႔တင ကယမးျပညနယ ရွမးေတမၿမိ်ဳ႕မွ ကရငနီအမ ိ်ဳးသမး တိုးတကေရးပါတီ KNPP ရြဲ႕ တပသမး ၄ ဦးုႏွငာ့

KNPP-TMT

လိ်ဳငေကမၿမိ်ဳ႕ ေဒသကပကြဲေရး စစဌမနခ ်ဳပလကေအမက တပမေတမသမးမ မးုႏွငာ့ ျဖစပမးခြဲာ့ေသမ ပဋိပကၡျဖစစဥေၾကမငာ့ KNPP

ပဋိပကၡ

ကယမး

တပသမး ၄ ဦးေသဆုံးခြဲာ့ျခငးအေပၚ ကန႔ကကဆန႔က ငေၾကမငးုႏွငာ့ ျပနလညေျဖရွငးေပးပါရန ေဒသခံမ မးမွ တပမေတမအမး ဆုႏၵျပ
ေတမငးဆုိမႈမ မး ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA) (Mizzima) (RFA) (kantarawaddy)
အစိုးရ၊ တပမေတမုႏွငာ့ ညီီၫတေသမ တုိငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မး ဖကဒရယေကမငစီ(UNFC) ေခါငးေဆမငမ မးေတ႕ဆု၍
ံ တစုႏုိငငံလးုံ

DPN

အပစအခတရပစြဲေရးစမခ ်ဳပ (NCA) လကမွတ္ိုးေရးညႇိုႏႈိငးရနအစိုးရ တု႔ျံ ပနမႈကို ေစမငာ့ဆိင
ု းေနေၾကမငး UNFC

သေဘမ္မး

ဆုိခငာ့ရွိသူ ဦး္နးေဇမ က ဒီဇငဘမ ၂၂ ရကတင ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (7day) (TheLadies)
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၏ ေျပမေရး

ရခိုင

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇

ဒီဇငဘမ ၂၂ ရက တင မိင
ု းရယုႏွငာ့ ဟုမၼလငးၿမိ်ဳ႕၌ ရွမးလူမ ိ်ဳးအလိက
ု
အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ုႏိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ အတက အႀကိ်ဳလ္
ူ ု

လူမ ်ဳိးအလိုက

ေဆးေုႏးပြဲ ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ (NMG)

ုႏုိငငံေရး

ရွမး

ေဆးေုႏးပြဲ
အႀက်ဳိ
ဒီဇငဘမလ ၂၂ ရကေန႔တင ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ NCA လကမွတ္ုိး္မးသညာ့ တုိငးရငးသမးတပမေတမမ မးုႏွငာ့ မ္ိုး္မး

သဝဏလႊမ

ရနကုန

မုႏၲေလးၿမိ်ဳ႕တင ရွမးအမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ (အႀကိ်ဳ) လူ္ုေတ႔ဆုံပြဲ က ငးပုႏုိငရန စီစဥေနသညာ့ ကုိယစမး

လူမ ်ဳိးအလိုက

မုႏေလး

လွယုႏွစဦးကုိ နယလုံ ဝနႀကီးက ဒီဇငဘမ ၂၂ ရက မနးလတ
ြဲ င ေခၚယူေတ႕ဆုံ၍ မလုပရန ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (7day) (RFA) (BBC)

ုႏိုငငံေရး

(BBC)

ေဆးေုႏးပြဲ

သညာ့ တိုငးရငးသမးတပမေတမမ မး ဆီသိ႔ု ုႏွစသစကူး သဝဏလႊမ ေပးပုိ႔ခြဲာ့သည။ (Mizzima) (DVB)

အႀက်ဳိ
၂၃.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမ ၂၃ ရက ညပိင
ု းတင မူဆယ ၁၀၅ မိုငအနီး မိုငးယုေက းရမ၌ လကနကႀကီးက ည က ေရမကေသမေၾကမငာ့ (၁၂) ုႏွစအရယ

HR Violation

ရွမး

ဒီဇငဘမ ၂၃ ရကတင ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕၌ ရွမးအမ ိ်ဳး သမးအဆငာ့ ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ (အႀကိ်ဳ) လူ္ုေတ႕ဆုံေဆးေုႏးပြဲ ျပ်ဳလုပရန စီစဥ

အမ ်ဳိးသမး

ရွမး

ေနသညာ့ ကုိယစမးလွယမ မး္ံ တပမေတမ ေျခလ ငတပရငး အမွတ (၅၀၁)မွ ဒုတပရငးမွ း ဗုိလမွ းရြဲ ေနမငပုိငုႏွငာ့အဖြဲ႕က

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

ရပတန႔ရန လမေရမက ေျပမၾကမးေၾကမငး ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ ျပညနယလႊတ ေတမကုိယစမးလွယ ဦးစုိငး္နးဝငးက ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။

ေဆးေုႏးပြဲ

(7day) (RFA) (BBC) (BBC) (Eleven)

အႀက်ဳိ

ကေလးတစဦးလကနကႀကီးအစ

္ိမွနဒဏရမမ မးျဖငာ့

ေနရမတငေသဆံုးခြဲာ့ၿပီး

သံုးဦး

္ိခိုကဒဏရမရရွိခသ
ြဲာ့ ည။

အဆိုပါ

လကနကႀကီးမွမ ရွမးျပညနယ(ေျမမကပိင
ု း)၊ လမး႐ြာိႈး-မူဆယ ျပညေ္မငစုကမးလမးမႀကီးေပၚတင သမးလမေနသညာ့ ေမမေတမ
ယမဥမ မးအမး KIA/TNLA ပူးေပါငးအဖြဲ႕မွ ပစခတျခငးျဖစသညဟု တပမေတမ ကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပရံုး မွ ္ုတျပနခြဲာ့ၿပီး၊
တအမနးလတေျမမကေရး တပမေတမ (TNLA) မွ ေျပမေရးဆုိခငာ့ရွိသူ ဗိလ
ု မွ းမုိငးအိက
ု ေက မမွ TNLA မဟုတေၾကမငး ျငငးဆုိခြဲာ့
သည။ ေျမမကပုိငးမဟမမိတမ မး တပဖ႔ြဲ ၏ သတငးဌမနျဖစေသမ ေဖာ့ဘတ
ု မွလညး လကနကႀကီး ပစခတသူသည ျမနမမာ့
တပမေတမ ျဖစေၾကမငး ေဖမျပခြဲာ့သည။ (Mizzima) (RFA) (Irrawaddy) (NAB) (Military) (Popular) (7day)

မုႏၲေလးၿမိ်ဳ႕တင

ရွမးအမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့

ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ

(အႀကိ်ဳ)

လူ္ုေတ႔ဆုံပြဲ

က ငးပုႏုိငရန

စီစဥေနသညာ့

အမ ်ဳိးသမး

ကုိယစမးလွယုႏွစဦးကုိ နယလုံ ဝနႀကီးက ဒီဇငဘမ ၂၂ ရက မနး လတ
ြဲ င ေခၚယူေတ႕ဆုံ တမးျမစခြဲာ့ ေၾကမငး မုႏၲေလးၿမိ်ဳ႕သုိ႔

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

ေရမကရွိ ေနသညာ့ SNLD ျပညသူ႔လတ
ႊ
ေတမကုိယစမးလွယနနးခမးေအး က ေျပမသည။ ္ုိ႔ေၾကမငာ့ ယခင ျပ်ဳလပ
ု ရန

ေဆးေုႏးပြဲ

စီစဥ္မးသညာ့ ဒီဇငဘမ ၂၃ ရကတင လူ္ုေတ႕ဆုပ
ံ ြဲျပ်ဳလပ
ု ုႏုိငျခငးမရွိခေ
ြဲာ့ ပ။ (7day) (RFA) (BBC) (BBC) (VOA)

အႀက်ဳိ

မနျပညနယပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိုငရမ

ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ

JMC-S

(မန)အဖြဲ႕ဝငမ မးသည

မနျပညနယ၊

မုႏေလး

JMC-S

မန

မိုငး

ကခ င

KNPP

ကယမး

ဘီးလငးၿမိ်ဳ႕နယသိ႔ု ဒီဇငဘမ ၂၃ ရကေန႔တင သမးေရမက၍ ေဒသခံျပညသူလ္
ူ ုုႏွငာ့ ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ဘီးလငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ နတႀကီး
႐ြာမတင ျပ်ဳလပ
ု သညာ့ ျပညသူလ္
ူ ု ေတ႕ဆုပ
ံ သ
ြဲ ႔ို နတႀကီးေက း႐ြာမုႏွငာ့ အနီးပတဝနးက င ေက း႐ြာမမ မးမွ ရပမိရပဖမ မး၊ ေက း႐ြာမ
အုပခ ်ဳပေရးမွ းမ မးုႏွငာ့ ေဒသခံ ျပညသူလ္
ူ ု စုစုေပါငး (၅၂၀) ဦးခန႔ ပါဝင တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC)
ဒီဇငဘမ ၂၃ ရက မနးလြဲ ၂ နမရီခခန
ြဲ ႔တင ကခ ငျပညနယ၊ ဖမးကန႔ၿမိ်ဳ႕နယ၊ ဝါရမဇပေက းရမအုပစု၊ စံျပေက းရမေန ဦးျမငာ့ေအမင
(ဘ) ဦးစံေရႊသည ္ငးရွမေဖရနအတက ေက းရမ၏အေနမကဘက ေတမအတငးသိ႔ု ္ကခမလမရမ ၈ မိင
ု ခန႔အေရမက၌
တုိကမိုငးတစလံုးအမး တုိကမိေပါကကသ
ြဲ ျဖငာ့ ဦးျမငာ့ေအမငတင မိင
ု းစ္ိမွနဒဏရမမ မး ရရွခ
ိ ြဲာ့ၿပီး ျမစႀကီးနမး ျပညသူ႔ေဆး႐ြာံု၌
တကေရမကကုသမႈ ခံယူခရ
ြဲာ့ သည။ (Military)
ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

ကရငနီအမ ်ဳိးသမး

တုိးတကေရး

ပါတီ

(KNPP)

တပသမးမ မး

ျဖစပမးခြဲာ့ေသမ

ပဋိပကၡအတငးတင

ေသဆုံးခြဲေ
ာ့ သမ KNPP တပသမးမ မးုႏွငာ့ ပတသတ၍ KNPP မွ သေဘမ္မး ္ုတျပနေၾကညမခြဲသ
ာ့ ည။ (UNFC)

သေဘမ္မး
ေၾကညမခ က

၂၄.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမ (၂၄) ရကေန႔တင KIA-TNLA-MNDAA-AA ပူးေပါငးမဟမမိတတပဖြဲ႕မ မး ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမတိ႔ု မူဆယ-၁၀၅-

NAB-TMT

မိုငစခနးအနီး နမာ့ဖလနးေက း႐ြာမပတဝနးက င နမာ့ခိုငတံတမးအနီး႐ြာွိ နမဂတေက း႐ြာမပတဝနးက င၊ နမာ့ဖတကမအနီး႐ြာွိ ခလရ(၁၂၃)

တုိကပြဲ
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ရွမး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
တပရငး႒မနခ ်ဳပ (တပမ႒မနခ ်ဳပ) ုႏွငာ့ (ပူးတအ
ြဲ ေျချပ်ဳ)အေျမမကတပရငးစခနးနမာ့ကတေတမင္ိပအနီး၌ တိက
ု ပမ
ြဲ မး ဆကတိက
ု
ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညဟု ေျမမကပုိငးမဟမမိတအဖြဲ႕မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (NAB)
ဒီဇငဘမလ ၂၄ ရက ည ၉ နမရီ ၃၀ အခ ိနခန႔တင လိင
ု ဇမၿမိ်ဳ႕ေ၀ႀကိ်ဳင ေက းရမဖကသိ႔ု သမးသညာ့တတ
ံ မးအနီး သိ႔ု ျမနမမာ့

HR-VIolation

ရွမး

ဒီဇငဘမ၂၄ ရက နံနက ၂ နမရီခခ
ြဲ န႔တင ေက မကဂူေက းရမ၏ေျမမကဘက ၃ မုိငခန႔အကမ ေနရမ၌ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ

RCSS-TMT

ရွမး

ခ ငးပေအမင ဦးစီးအဖြဲ႕ဝငေျခမကဦးအမး ပစၥတိတ
ု စလက၊ Type-56-1 ေသနတုႏွစလက၊ က ညအိမုႏွစခု၊ ၇ ဒသမ ၆၂ က ည ၁၀၀

စစေရးတငးမမမႈ

တပမေတမမွ ပစခတလိက
ု သညာ့ လကနကႀကီး က ေရမကေပါကကခ
ြဲ သ
ြဲာ့ ျဖငာ့ လမးေလွ မကေနေသမ အသက ၂၉ ုႏွစအရယ
ေက မငးဆရမမ ေဒးလဖုိငကုိငနန၏ ေနမကေက မ၊ ဂုတပိုးတင မုိငးဆံမ မး ္ိမန
ွ ၍္ိခက
ို ဒဏရမ ရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ မိုငးဆံ္ိမွနခြဲာ့ေသမ
ဆရမမသညလုိငဇမ ေဆးရံုတင ေဆးကုသမႈခယ
ံ ေ
ူ နသညဟု KIO သတငးုႏွငာ့ ျပနၾကမးေရးတမဝနခံ ဒုဗိလ
ု မွ းႀကီး ေနမဘူမွ
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima) (NMG) (NAB) (RFA)

ေတမငာ့၊ SSA Army အမွတတံဆပ
ိ ပါ ယူနေ
ီ ဖမငးုႏွငာ့ အျခမးဆကစပပစၥညးမ မး၊ RCSS အမွတ တံဆိပပါ ဆကေၾကးေကမကခံသညာ့
ေငလကငငးျဖတပုိငးစမအုပုႏွစအုပ၊

Laptop

ကနပ တမုႏွစလံုး၊

ကငမရမတစလံုး၊

မွတပံုတင

ုႏွငာ့

ေက မငးသမးကတမ မး၊

လကကုိငဖုနး ေလးလံုး၊ ေငစကၠ ေရမရမ ေငက ပသိနး ၁၆၀ ေက မ၊ ေငေရတကစကတစလံုး၊ ေငစုစမအုပုႏွစအုပတုိ႔ုႏွငာ့အတူ
ဖမးဆီးရမိခသ
ြဲာ့ ညဟု ကမကယေရးဦးစီးခ ပရုံးမွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)
ရွမးျပညနယ(ေျမမကပုိငး)၊ မူဆယၿမိ်ဳ႕နယ၊ မုိငးယုေက းရမအနီး (၁ဝ၅)မုိင ကုနသယေရးဇုနအဝင တုိးဂိတုႏွငာ့ ယမဥစစေဆးေရး
ဂိတၾကမးရွိ

ျပညေ္မငစုကမးလမးမႀကီး၏

အေရွ႕ဘက

ေပ

၃ဝ

ခန႔

အကမ

ခ ်ဳံမ မးအတငး

ေျမၿမႇပမုိငး

ရွမး

အမ ်ဳိးသမး

ရွမး

မုိငးတစလုံးေတ႕ရွသ
ိ ျဖငာ့

နယေျမလုံၿခံ်ဳေရး ေဆမငရကေနေသမ တပမေတမသမးမ မး၊ ျမနမမုႏိုငငံ ရြဲတပဖြဲ႕ဝငမ မးုႏွငာ့ ဌမနဆုိငရမ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး ပါဝငေသမ
ပူးေပါငးအဖြဲ႕မွ သမးေရမကရွငးလငးခြဲသ
ာ့ ညဟု ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာံုးမွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)
ရွမးလူ္ေ
ု တ႕ဆုပ
ံ ြဲမ မးကုိ

တပမေတမဘကမွ

ဟန႔တမးမႈမ မးအျပင

ျပညနယ

အစုိးရက

႐ြာုပသိမးခုိငးသညာ့စမေပးပုိ႔ခသ
ြဲာ့ ျဖငာ့

ဆကလက ျပ်ဳလပ
ု ေတမာ့မည မဟုတေၾကမငး ရွမးျပညညီီၫတေရးေကမမတီ (CSSU) ုႏွငာ့ ရွမးလႊတေတမကုိယစမးလွယမ မးက

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (7day)

ေဆးေုႏးပြဲ
အႀက်ဳိ

ဒီဇငဘမ ၂၈ ရကေန႔တင က ငးပမညာ့ မနလူငယေန႔ အခမးအနမး၌ တပါတီေပါငးစညးေရး မျပ်ဳနိုငေသးသညာ့ မနုႏိုငငံေရး

မနလူငယေန႔

ပါတီမ မးကိုဖတ
ိ ၾကမးမ္မးေၾကမငး

အခမးအနမး

မနုႏိုငငံေရးပါတီေတ

လူငယေန႔ပြဲျဖစ

တပါတီ္ျြဲ ဖစဖိ႔ု

ေျမမကေရးေကမမတီမွ

တနးအမးေပးတမ၊

အခုအခ န
ိ ္ိ

နိုငစိက
ု ရမမမရ

သူတ႔က
ို

ကေျပမသည။“က ေနမတိ႔က
ု

ျပညသူလ္
ူ ု

ေတရြဲာ့

မန

ေတမငးဆိမ
ု ၊ွု

လူငယေတရြဲေ
ာ့ တမငးဆိမ
ု ၊ွု မနုႏိုငငံေရးညႇိုႏွိုငးေရးအဖ႕ြဲ ကေန လုပေဆမငခ ကေတကို မလိက
ု ေရမေပးနိင
ု တြဲအ
ာ့ တက က ေနမတိ႔က
ု
လညး မနုႏိုငငံေရးပါတီုႏွစခုကို အသိအမွတမျပ်ဳေတမာ့ဘးူ ၊ အြဲဒလ
ီ ို သေဘမပြဲ လူငယေတကလညး မဖိတေတမာ့ဘးူ လိ႔ု ဆုးံ ျဖတ
လိက
ု တမပါ”ဟု ုႏိုငစိက
ု ရမမမရမွေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (Irrawaddy)
ရခုိငဒီမိက
ု ေရစီအဖ႔ခ
ြဲ ်ဳပ၏ ဒီဇငဘမလ ၂၃ ရကေန႔ုႏွငာ့ ဒီဇငဘမလ ၂၄ ရကေန႔တိ႔တ
ု င ျပ်ဳလုပေသမ ဗဟုိအလုပအမႈေဆမင

တုိငးရငးသမး

ေကမမတီ မ ကုႏွမစုည
ံ ီအစညးအေဝးမွ ရခုိငုႏုိငငံေရးပါတီုႏွစခု ပူးေပါငးမညာ့ ကိစၥုႏွငာ့ ပတသက၍ လမမညာ့ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ ဇနနဝါရီလ

ပါတီမ မး

ရခိင
ု

ပ္မ သီတငးပတတင အတညျပ်ဳခ က ္ုတျပနေပးမညဟုရခုိငဒီမိက
ု ေရစီအဖြဲ႔ခ ပ ALD မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima)
ရွမးျပညနယ(ေတမငပုိငး)၊ ရပေစမက ၿမိ်ဳ႕နယ၊ ေက မကဂူေက းရမအုပစု၊ ေညမငကမးယမးေက းရမအနီး ရပေစမက-ေနမငခ ်ဳသ
ိ မး

တပသမးသစ

ကမးလမးေပၚ၌ ျဖတသနးသမးလမေနသညာ့ ေမမေတမယမဥမ မး၊ တရမးမဝငသစလုပငနးေဆမငရကေနသူမ မးုႏွငာ့ ေက းရမမ မး္ံမွ

စုေဆမငးျခငး

RCSS/SSA

က

အခနေကမကခံျခငးုႏွငာ့

လူသစစုေဆမငးျခငးမ မး

ေဆမငရကေနေၾကမငး

သတငးအရ ျမနမမ

ရွမး

တပမေတမ

စစေၾကမငးမ မးမွ ဒီဇငဘမ ၂၃ ရက ညပုိငးတင အဆုိပါေနရမ ုႏွငာ့ အနီးပတဝနးက င တစဝိက
ု အမး နယေျမရွငးလငးျခငးမ မး
ေဆမငရကခြဲသ
ာ့ ညဟု ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာံုးမွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)
ကရငနီအမ ိ်ဳးသမးတိုး တကေရးပါတီ (KNPP) အဖြဲ႕၀င ေလးဦးအသတခံရမႈကိစၥအေပၚ စံုစမးစစေဆးၿပီး အေရးယူေဆမငရကရန
ကရငအမ ိ်ဳးသမးအစညး အ႐ြာံုး(KNU)ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစမကယ ္ူးဝငးမွ တိက
ု တနးခြဲာ့ည။ မညကြဲသ
ာ့ ႔ို နမးလညမႈလမ
ြဲ ွမး သညျဖစေစ

KNPP-TMT

KNPP တပဖ႕ြဲ ဝငမ မး အသတခံရမႈပုစ
ံ ံမ ိ်ဳးသည မျဖစသငာ့သညာ့ကိစၥျဖစၿပီး စိတမေကမငးျဖစရေၾကမငးလညး ပဒိေ
ု စမကယ ္ူးဝငးမွ

ပဋိပကၡ

ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ တပမေတမအေနျဖငာ့ KNPP ရြဲေဘမမ မး အသတခံရမႈ ျဖစစဥအေပၚ အျပညာ့အဝတမဝန ယူၿပီး ယငးျဖစရပမ ိ်ဳး ေနမက
ေနမငမေပၚေပါကေစေရး

္ိနးသိမးေဆမငရကရန

ရွမးတိုငးရငးသမးမ မး
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(SNLD)

ေျပမေရးဆိုခငာ့ရွိသူ

ကရင၊ ရွမး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ဦးစိုငးလိတမွလညး တိက
ု တနးခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)

၂၅.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမ ၂၅ ရကေန႔ မနးလြဲ ၂ နမရီ ၃၀ မိနစခန႕တငလညး KIA/TNLA ပူးေပါငးအဖ႕ြဲ မွ လမး႐ြာိႈး-မူဆယ ျပညေ္မငစု

လကနကႀကီး

ကမးလမးမႀကီးေပၚရွိ မူဆယၿမိ်ဳ႕နယ၊ နမာ့ဖကကမ ေက းရမအနီးတစဝိက
ု ၊ နမာ့ခင
ို တံတမး ေနရမတို႕အမး လကနကႀကီးမ မးျဖငာ့ အေဝး

ပစခတမႈ

ရွမး

မွ ပစခတခြဲသ
ာ့ ညဟု တပမေတမမွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima)
မူဆယ ၁၀၅ မိုင မိုငးယုေက းရမအနီး၌ လကနကႀကီးက ည က ေရမကေပါကကမ
ြဲ ႈျဖစစဥတင လကနကႀကီးကို မိမတ
ိ ႔ို အဖြဲ႔မွ

လကနကႀကီး

ပစခတခြဲာ့ျခငးမဟုတေၾကမငး TNLA အဖြဲ႔ ေျပမေရးဆိုခငာ့ ရိွသူ ဗိုလမွ း မိုငးအိက
ု ေက မမွ ေျပမဆုိခြဲာ့သည။ (Mizzima) (BBC)

ပစခတမႈ

ရွမးအမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ုႏုိငငံေရး(အႀကိ်ဳ)ေဆးေုႏးပြဲမ မး က ငးပေရးတရမးဝင ခငာ့ျပ်ဳ္မးျခငးမရွိ၍ တမးဆီးျခငးျဖစၿပီး ခငာ့ျပ်ဳ္မးသညာ့

အမ ်ဳိးသမး

လငးေခးၿမိ်ဳ႕တင အႀကိ်ဳေဆးေုႏးပြဲမ မး ျပ်ဳလုပုႏုိငေၾကမငး ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင အတငးေရးမွ း ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပႀကီးခငေဇမဦး

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

(ၿငိမး)မွေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ က ငးပခြဲာ့သညာ့ ကရငလူမ ိ်ဳး အလုိကုႏွငာ့ ခ ငးလူမ ်ဳိ းအလုိကအမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏး ပြဲမ မးကုိ

ေဆးေုႏးပြဲ

သတမွတေနရမ၌သမက ငးပခြဲာ့ၿပီး ေအမငေအမငျမငျမငျဖစခြဲေ
ာ့ ၾကမငးလညး ၎မွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)

အႀက်ဳိ

ကရငနီအမ ိ်ဳးသမးတိုးတကေရးပါတီ (KNPP) တပဖြဲ႕ဝငေလးဦး ေသဆံုးမႈသည အျပနအလွနပစခတ၍သမျဖစေၾကမငး ေဒသ

KNPP-TMT

ကပကြဲမႈ စစဌမနခ ်ဳပ ဒကစ (လိ်ဳငေကမ)မွ ရွငးလငးသညာ့ စမတစေစမင္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ ဒကစ (လိ်ဳငေကမ)၏ စမတင ယခုကသ
ြဲာ့ ို႔

ပဋိပကၡ

ရွမး

ရွမး

ကယမး

အ္ငအျမငမွမးသညာ့ ျဖစရပျဖစပမးခြဲရ
ာ့ ၿပီး KNPPအဖြဲ႕မွ အသကဆံုး႐ြာႈံးခြဲာ့ရျခငးအေပၚမ မးစမ စိတမေကမငးျဖစရေၾကမငး၊ ဝမးနညးရ
ေၾကမငး၊ ရရွိၿပီးျဖစသညာ့ ၿငိမးခ မးေရးကို မပ ကစီးေအမင ဆကလက္ိနး သိမးေဆမငရကေနေၾကမငး အသိေပးအေၾကမငးၾကမး
သည ဟု ပါရွသ
ိ ည။ KNPP လိ်ဳငေကမဆကဆံ ေရး႐ြာံုး တမဝနခံ ခူေညးရယမွ စမပါအခ ကမ မးသည ျဖစခြဲသ
ာ့ ညာ့ျဖစရပအေပၚ
စကမးလွလသ
ွ ုးံ ုႏႈနး၍ တု႔ျံ ပနလမသညဟုျမငေၾကမငး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)
ုႏွစစဥက ငးပၿမြဲ

ဖိတေခၚခြဲေ
ာ့ ၾကမငး

ုႏုိငငံတကမ

ပငတဂနစစဌမနခ ်ဳပ ေျပမေရးဆိခ
ု ငာ့ရိွသူ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု မွ းႀကီး ခရစၥတိဖ
ု မလိုဂနးမွ ေျပမဆုိခြဲာ့သည ္ုိငးတင ုႏွစစဥက ငးပေသမ Cobra

Cobra

Goldစစေရးေလာ့က ငာ့မႈသိ႔ု

ပါဝငဆငုႏႊြဲရန

ျမနမမာ့တပမေတမအမး

္ုိငးုႏုိငငံမွ

ဆကဆံေရး

္ိုငး

Gold စစေရးေလာ့က ငာ့မႈတင အေမရိကနုႏွငာ့ ္ုိငးမွ ေ္မငုႏွငာ့ခ ီသညာ့ စစမႈ္မး မ မးုႏွငာ့ အျခမးအမရွုႏုိငငံမ မးမွ တကေရမကသူမ မး
ပါဝငခြဲသ
ာ့ ည။ ဖိတၾကမးခ ကကုိ ျမနမမဘကမွ လကခံျခငးရိွ၊ မရိွဆိသ
ု ညမွမ ရွငးရွငး လငးလငး မသိရေသးေၾကမငး၊ သုိ႔ေသမ ျမနမမ
ပါဝငဆငုႏႊြဲရန ္ုိငးအေနျဖငာ့ စိတအမး္ကသနေနေၾကမငး ္ိင
ု းေတမ ဝငစစတပမွ ္ိပတနးအရမရိွတစဦးမွ ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။
(7Day) (VOA)
ကခ ငလကနကအဖြဲ႕ (KIA) ၏ ္ိပပိင
ု းေခါငးေဆမငမ မး္ံသ႔ို အမ ိ်ဳးသမး ျပနလညသငာ့ျမတေရးနွငာ့ ျငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမန ဥကၠ႒၊

သဝဏလႊမ

ကခ င

၂၀၁၇ ခုုႏွစ ဒီဇငဘမလ ၂၆ ရကေန႔တင နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယ မနဆမအမ ေက းရမအ္ကဖကတငတစႀကိမ မနစီ ၿမိ်ဳ႕နယ နမာ့လငး

NAB-TMT

ရွမး

ေက းရမအနီးတငတစႀကိမ နမာ့ခိုငတံတမးအနီး ပတဝနးက ငတငတစႀကိမ စသညာ့ေနရမ(၃)ခု၌ ေျမမကပိုငး မဟမမိတတပမ မးုႏွငာ့

တုိကပြဲ

ုႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ နွစသစကူး ဆုေတမငးသ၀ဏလႊမ ေပးပိ႔ခ
ု ြဲာ့ေၾကမငး ဗိလ
ု ခ ်ဳပဂမေမမမွ
လူမက
ႈ နရက စမမ ကုႏွမတင ဒီဘမလ ၂၅ ရကက ေဖၚျပခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day) (The Ladies)

၂၆.၁၂.၂၀၁၇

ျမနမမာ့တပမေတမတိ႔ု တိက
ု ပြဲမ မးျဖစပမးခြဲာ့သညဟု ေျမမကပုိငးမဟမမိတအဖြဲ႕မွ သတငး္ုတျပနခြဲာ့ သည။ (NAB) (TNLA)
ဒီဇငဘမ ၂၈ ရကတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ေ႐ြာႊလလ
ီ မးရွိ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမန (NRPC) ႐ြာုံး၌ အိုႏၵိယ-ျ

NSCN-K & PC

ရနကုန

ကရငနီအမ ်ဳိးသမးတုိးတကေရးပါတီ (KNPP) ၏ တပဖ႔၀
ြဲ င (၃) ဦး ုႏွငာ့ အရပသမး (၁)ဦးတုိ႔ကို တရမးမြဲဖ
ာ့ မးဆီး သတျဖတမႈုႏွငာ့

သေဘမ္မး

္ိုငး

ပတသက၍ UNFC မွ ဒီဇငဘမလ ၂၆ရကေန႔ရကစြဲျဖငာ့ ေၾကညမခ က္ုတျပနခြဲာ့သည။ (UNFC) (RFA)

ေၾကညမခ က

ဒီဇငဘမ၂၆ရကေန႔မနးလပ
ြဲ ိင
ု းတင ေနျပညေတမရွိ ဘုရငာ့ေနမငရိပသမ ဧညာ့ခနးမေဆမင၌ ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ုႏုိငငံတကမ

ျမနမမ ုႏွစုႏိုငငံ နယစပတင အေျခစိုက လႈပရွမးေနသညာ့ နမဂ အမ ိ်ဳးသမး ဆိုရယ
ွ လစေကမငစီ-ကပပလန (NSCN-K) ုႏွငာ့
ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင (PC) တိ႔ု အၾကမးေတ႕ဆုံ၍ ေဆးေုႏးသမးမညျဖစေၾကမငး ုႏွစဖကကိယ
ု စမးလွယမ မးမွ အတညျပ်ဳ ေျပမၾကမး
ခြဲာ့သည။ (Irrawaddy)

13

ေနျပညေတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး) ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး စိုး၀ငးုႏွငာ့ တ႐ြာုတျပညသူ႕သမၼတုႏိုငငံ၊ China Institute for International
Strategic

Studies(CIISS)

ဥကၠ႒

H.E.Admiral

ုႏွစုႏိုငငံခ စၾကညရငးုႏွီးမႈဆင
ို ရမကိစၥရပမ မး၊

Sun

Jianguo

တုိ႔

ေဒသတငးလံုၿခံ်ဳေရးဆုိငရမ

ေတ႕ဆံုခသ
ြဲာ့ ည။
ကိစၥရပမ မး၊

ေတ႕ဆုံရမတင

ဆကဆံေရး

ျမနမမ-တ႐ြာုတ

အၾကမးဖကတုိကခိုကမႈမ မးအတက

သတငးအခ ကအလက ဖလွယမႈမတ
ွ စဆငာ့ ႀကိ်ဳတငကမကယ တမးဆီးသမးုႏိုငေရး ဆုိငရမ ကိစၥရပမ မး၊ ရခိုငျပညနယ တညၿငိမ
ေအးခ မးေရးဆုိငရမကိစၥရပမ မးကို ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ ေတ႕ဆုံပသ
ြဲ ိ႕ု ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ကမကယေရးဦးစီး
ခ ်ဳပ(ၾကညး)ုႏွငာ့အတူ ီၫႇိုႏိႈငးကပကြဲေရးမွ း(ၾကညး၊ေရ၊ေလ) ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး ျမ္နးဦးုႏွငာ့ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ြာံုးမွ တပမေတမ
အရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကၾကၿပီး China Institute for International Strategic Studies(CIISS) ဥကၠ႒ုႏွငအတူ
ာ့
CIISS
ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒ Mr.Liu Xiaobei ုႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ တ
ူ ိ႔ု တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (Military) (MOI)

၂၇.၁၂.၂၀၁၇

၂၀၁၇

ခုုႏွစ

ဒီဇငဘမလ

(၂၇)ရကေန႔တင

တအနးျပည၊နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ၊ေက မကျဖ ေလးေက းရမအုပစု

“ဒိ႔ေ
ု လ”ရမအနီး၌

ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့ တအနးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ (TNLA) တိ႔ု နံနက (၇)နမရီ(၂၅)မိနစမွ (၉) နမရီ(၄၅)မိနစ

TNLA-TMT

ရွမး

တိက
ု ပြဲ

အ္ိတက
ို ပြဲ ျဖစပမးခြဲာ့သညဟု ေျမမကပုိငးမဟမမိတအဖြဲ႕မွ သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ (NAB)
သွ မးျပညနယ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-S Shan) ၏ ၁၂ ႀကိမေျမမက အစညး

JMC-S

ရွမး

UNFC အဖြဲ႕ဝင KNPP ကရငနီအမ ိ်ဳးသမးတိုးတကေရးပါတီ၏ တပဖ႕ြဲ ၀င (၃)ဦးုႏွငာ့ရမသမးတဦးအမး ျမနမမာ့တပမေတမ တပဖ႕ြဲ ဝငမ မး

KNPP-TMT

ကယမး

မွ သတျဖတခြဲာ့မုႏ
ႈ ွငာ့ပတသက၍ ျပညေ္မငစုအစိုးရအဆငာ့ စုံစမးစစေဆးသမးမညဟု ကယမးျပညနယအစိုးရ အဖြဲ႕တမ၀နရွသ
ိ ူမ မးမွ

ပဋိပကၡ

အေဝးကို ၂၀၁၇ ခုုႏွစ ဒီဇငဘမလ ၂၇ ရကေန႔ ေန႔လည ၁၂:၃၀ အခ ိနမွ ညေန ၄:၀၀ နမရီ အ္ိ သွ မးျပညေတမငပိုငး ခိုလမၿမိ်ဳ႕
JMC-S ႐ြာုံးခနးမ၌ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲာ့ၿပီး၊ အစညးအေဝးသိ႔ု JMC-S(သွ မး) အဖြဲ႕ဝင ကိယ
ု စမးလွယေပါငး ၂၀ ဦး တကေရမကေဆးေုႏးခြဲာ့သည။
(Tai Freedom)

ေျပမဆုိခသ
ြဲာ့ ည။ ျပညေ္မငစုအစိုးရအေနျဖငာ့ အေကမငးဆုံးနညးျဖငာ့ျဖရွငးသမးမညဟုလညး ကယမးျပညနယအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင
ဝနႀကီး ဦးတီရယမွ ေျပမသည။ (VOA)
႐ြာိုကတမ

သတငးေ္မကုႏွစဦးကို

ဒီဇငဘမ၂၇ရကေန႔ရနကုနေျမမကပိင
ု းခရိုင

မဂၤလမဒုတ
ံ ရမးရုံးတင

႐ြာံုး္ုတခြဲာ့ၿပီး

ဇနန၀ါရီ

Reuters

ရနကုန

သဝဏလႊမ

ရွမး

ကရငနီအမ ိ်ဳးသမးတိုးတကေရးပါတီ(KNPP) တပဖ႕ြဲ ဝငမ မး ေသဆုံးသညာ့ ကိစၥအမး တပမေတမမွ စုစ
ံ မးစစေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စညး

KNPP-TMT

ကယမး

စစေဆးေနေၾကမငး သမၼတ႐ြာုံး ၀နႀကီးဌမနေျပမေရးဆုိခငာ့ရွိသူ ဦးေဇမေဌးမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။အဆိုပါကိစၥအေပၚ ေဒသကပကြဲမႈ

ပဋိပကၡ

ဆယရကတင ရုံးခ ိနး္ပမံခ ိနးဆိခ
ု က
ြဲာ့ မ ရမန ေနမက္ပ ုႏွစပတယူခသ
ြဲာ့ ညဟု ေရွ႕ေနမွ ေျပမၾကမးသည။ တရမး႐ြာံုးသိ႔ု ေရမကရွိ
လမခ ိနတင ကိုဝလံုးုႏွငာ့ ကိုေက မစိုးဦးတိ႔မ
ု ွမ ဖမးဆီးခံရေနမက ပ္မဆံုးအႀကိမအျဖစ ၎တိ႔၏
ု
မိသမးစုဝငမ မးုႏွငာ့ ေရွ႕ေန႔တ႔ို
အမး ေတ႔ဆံုခငာ့ရခြဲသ
ာ့ ည။ (Frontier) (Mizzima) (The Ladies) (RFA) (BBC) (7Day) (VOA) (MOI)
ုႏုိငငံေတမ၏ အတုိငပငခံပုဂၢ်ဳလ
ိ
ုႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးအမ ်ဳိးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ၿငိမးခ မးေရးဗဟုိဌမနဥကၠဌမွ ုႏွစသစကူး
သဝဏလႊမ

ေပးပုိ႔လမသညာ့အေပၚ

ေကမငးမနစမ

လကခံရရွိၿပီး

ေက းဇူးအ္ူးတငရွိပါေၾကမငး

တေအမငး

အမ ိ်ဳးသမး

လတေျမမကေရး တပမေတမ (TNLA)မွအေၾကမငးျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (TNLA)
၂၈.၁၂.၂၀၁၇

စစဌမနခ ်ဳပ (လိ်ဳငေကမ)မွ ရွငးလငးခ က္ုတျပနခြဲရ
ာ့ မ အျပနအလွန ပစခတမႈျဖစပမးၿပီး KNPP တပဖြဲ႕ဝငမ မး ေသဆုံးျခငး
ျဖစသညဟု ေဖမျပခြဲာ့သည။ KNPP အေနျဖငာ့ အစုိးရုႏွငာ့ သ ေဘမတူညီ္မးသညာ့ ‘အခနေကမကခံျခငးုႏွငာ့ ဥပေဒုႏွငာ့ မညီေသမ
လုပငနးမ မး မျပ်ဳလပ
ု ရန’ အခ ကကုိခ ိ်ဳးေဖမက၍ ဥပေဒမြဲာ့ ေဆမငရကခြဲေ
ာ့ ၾကမငးလညး ရွငးလငးခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)
ရခိုငမ ိ်ဳးခ စပါတီ (APP) ၏ ရခိင
ု နွစပါတီ ပူးေပါငးရန ကမးလွမးခ ကကို ၂၀၁၈ ခုုႏွစ ဇနန၀ါရီလအတငး၌ အေၾကမငးျပနၾကမးမညဟု

တုိငးရငးသမး

ရခိုငဒီမိုကေရစီအဖ႕ြဲ ခ ်ဳပပါတီ (ALD) မွ အေ္ေ္ အတငးေရးမွ း ဦးမ ိ်ဳးေက မမွေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (The Ladies)

ပါတီမ မး

ကခ ငျပညနယ အေျခစိက
ု
ကခ ငနိုငငံေရးပါတီ ၄ ခု တပါတီတညး ပူးေပါငးရန သေဘမတူ္မးခြဲာ့ၾကရမမွ ေလမေဝၚ အမ ိ်ဳးသမး

တုိငးရငးသမး

စညးလုံးညီီၫတေရးုႏွငာ့ ဖံ႕ၿဖိ်ဳးေရးပါတီ (LNUDP)က မပူးေပါငးမီတငုႏုတ္ကခြဲသ
ာ့ ည။ LNUDP ပါတီ၏ ဒုတယ
ိ
အတငးေရးမွ း

ပါတီမ မး

ဦးေဒးဗစမွ“ ဗဟိေ
ု ကမမတီ ဆုးံ ျဖတခ ကအရ ပါတီတခုတညး ျဖစဖိ႔က
ု
မျဖစနိင
ု ဘူး။ ရိးု ရိးု ေလး ပူးေပါငး ေကမမတီ ဆိရ
ု ငေတမာ့
ရတယ။ အခုလို ဆုးံ ျဖတရတမက က ေနမတိ႔က
ု သီးသန႔လူမ ်ဳိ းစု ျဖစေနတယ။ အြဲဒါက အဓိက မေပါငးနိင
ု ေတမာ့တြဲာ့ အေၾကမငးပါ” ဟု
ုႏႈတ္ကခြဲရ
ာ့ ျခငးုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ေျပမဆုိခြဲာ့သည။Irrawaddy)
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ရခိုင

ကခ င

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ုႏိုငငံေတမအတိုငပငခံပဂ
ု ၢိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညုႏွငာ့ ကယမးျပညနယ လူ္ု ကိယ
ု စမးလွယတိ႔၏
ု ၿငိမးခ မးေရးစကမးဝိင
ု းတခုကို

ၿငိမးခ မးေရး

ဒီဇငဘမ ၂၉ ရကတင လိ်ဳငေကမၿမိ်ဳ႕နယ၊ ျပညနယခနးမတင ျပ်ဳလပ
ု သမးမညဟု ကယမးျပညနယအစိုးရအဖ႕ြဲ မွ ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။

စကမးဝုိငး

(DVB) (The Ladies)
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ကယမး

