ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
ယခုရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ၂၈ရက္ေန႔
အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဆက္စပ္သတင္းမ်ားအား မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ထား
ေသာ ရက္အလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစုစည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္စြဲမွတ္တ မ္းပါအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အ ေရးေလ့လာသူမ်ား၏ အျမင္
ႏွင့္ အာေဘာ္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား စုစည္းေပးထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား
အဖြဲ႕မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လအလိုက္သံုးသပ္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တ မ္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္အတြက္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕

စဥ္

ရက္စြဲ

အေၾကာင္းအရာ

ရည္ညႊန္း

၁၄။

၁၄.၈.၂၀၁၇

မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ဖမ္းဆီး ခံထားရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုက ရက္တစ္တပ္ဦး

၁၇/၁ ABSDF

(ABSDF)ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းေဌးအမႈ အတြက္ ABSDF ဥကၠ႒ဦးသံခဲ မွ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေမာက္တရား ႐ုံးသို႔သြားေရာက္
ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕သို႔ ရံုးခ်ိန္းထပ္မံခ်ိန္းဆုထ
ိ ားၿပီး တရားခံျပသက္ေသ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးျဖစ္သ ည့္ ABSDF ဗဟို
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသူရကိုစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္္။ (7Day Link) (RFA Link)
ကယားျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္ေဖာင္း႐ႈိ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)

ကယားအစိုးရ -

တုိ႔ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု၍ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတား (တာတေမာ့ ) တည္ေဆာက္ေရးကိစၥ ညိႇႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNPP

KNPP ေတြ႕ဆံု

လိြဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရး႐ံုးတာ၀န္ခံ ခူေညးရယ္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (7Day Link)
ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္း၀ိုင္းေက်းရြာဘက္ ၌ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ TNLAတို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္

ေကာင္းဝုိင္းေက်း

အတြင္း တပ္မေတာ္ဖက္မွ လက္နက္ၾကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရြာသား(၄)ဦး လက္နက္ၾကီးထိမွန္ခဲ့သလို လူေနအိမ္ေျခ (၁၅)အိမ္ခန္႔ ပ်က္စီးမႈ

ရြာ လက္နက္ႀကီး

ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ေနအိမ္ထိခိုက္မအ
ႈ တြက္ “(၁၄)ရက္ေန႕မွာ တပ္မ(၈၈)တပ္မမွဴးက ေလ်ာ္ေၾကးေတာ့ မဟုတ္ဘူး ေထာက္ပံ့ေၾကးေပါ့။

ထိမွန္

ကိုယ္ခ်င္းစာနာတဲ့အေနနဲ႕ ေက်းရြာကိုသိန္း(၃၀)ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ ပ်က္စီးတဲ့အိမ္ေတြအတြက္ေပါ့။”ဟု တအာင္းစာေပဥကၠဌ ဦးျမင့္ေက်ာ္မွ
ေျပာခဲ့သည္။ (VOA Link)
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တရားမ၀င္ ေရႊေမွာ္ႏွင့္ ပယင္းေမွာမ
္ ်ားကို တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀

အရပ္ဘက္ -

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုး ရတို႔မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ တႏိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ

စစ္ဘက္ဆက္ဆံ

ဦးလင္းလင္းဦးတင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ၾသဂုတ္ ၁၄ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့

ေရး

သည္။ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးရာ၌ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ေလးဦးမွ

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ကာ

NLDကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးမွ

ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွ

အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရိွမွသာ
ျပည္ေထာင္စုမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကို

ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္သူ၊

ဥပေဒမဲ့လပ
ု ္ရပ္မ်ားကို

က်ဴး

လြန္ေနသူ၊

ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔

ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကိုပ်က္စီးေစသူ၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီးေစသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမလုိလားသူမ်ားကိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ရွင္းလင္းေရးကို
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ေဆြမွ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။
“အဆိုမွာပါတဲ့ သယံဇာတ တရားမ၀င္တူးေဖာ္မႈမ်ား ေနာင္မျဖစ္ရေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းတာကို ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
တပ္မေတာ္ရဲ႕

ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ

ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ

ေဘာင္ေက်ာ္ေနလို႔

ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း

ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္

ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟုမင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္မွေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ (Mizzima Link) (7Day Link) (Irrawaddy
Link) (BBC Link) (Eleven Link)
ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာထုိင္းႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဂ်ဴကာဘြန္းေလာင္းတို႔ ေန႔လ ည္ ၂ နာရီခြဲ

ႏိုင္ငံတကာ

တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သ ည္။ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး

ဆက္ဆံေရး

လမ္းေၾကာင္း

ေအာင္ျမင္ေစလုိ၍

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

အစုိးရ၊

ႏုိင္ငံေရး

ပါတီမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊

ထာ၀ရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာ ထာ၀ရဒီမိုကေရစီျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္လ ည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ တပ္မေတာ္
၏ ဆႏၵပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သ ည္။ (DVB Link) (SG.MAH Link) (7 Day Link)
၁၅။

၁၅.၈.၂၀၁၇

ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔ နံနက္ ၇:၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ ရကသ-၁(ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕)မွ ဗိုလ္ႀကီးသက္တင္ေအာင္ ႏွင့္ ဒုဗိုလ ္

1

HR Violation

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
ေအာင္ထြန္းလင္းတို႔

ဦးေဆာင္ေသာအင္အား၄၀ေက်ာ္ခန႔္သ ည္

ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္

မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပ္စု၊

ေနာင္ရဆဲေက်းရြာရွိ

ေဒသခံ

ျပည္သူလူထု၏ ေနအိမ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြေမႊ ေႏွာက္ၿပီး ၊ ေဒသခံမ်ား၏ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြး ၾကက္မ်ားအား
အဓမၼယူေဆာင္ သြား႐ုံသာမက

ေက်းရြာအနီး တစ္ဝိုက္ႏွင့္ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူေဒသခံမ်ားကိုလ ည္း ေနအိမ္တ စ္အိမ္လၽွင္ တစ္ဦးစီ

ထပ္မံဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း RCSS သတင္းဌာနျဖစ္သ ည့္ Tai Freedom မွ ေဖၚျပခဲ့သ ည္။ (Tai
Freedom Link)
KIA တပ္မဟာ ၂ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း ၁၁တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အ ၾကားနမၼတီးၿမိဳ႕မွ ၁၃ မုိင္အကြာအေဝးရွိ ကဆုန္းေက်းရြာအနီး
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္
ေက်ာ္အတြက္

ကခ်င္ျပည္နယ္

ယာယီအေဆာက္အအံု၊

မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္

နမၼတီးၿမိဳ႕သို႔

ေရာက္ရွိလာေသာကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္

အဝတ္အစားမ်ားလုိအပ္ေနသည္ဟု

ဒုကၡသည္မ်ားအား

IDPs ကခ်င္

၁၁၀၀

ကူညီေနသူမ်ားမွ

ေျပာသည္။ “အခုေကဘီစီဘုရားေက်ာင္းမွာက ၅၉၇ ရွိၿပီ။ အကုန္လံုးခန္းမမွာဘဲစုအိပ္ေနၾကတယ္ဆုိေတာ့ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္ဖုိ႔
လုိေနတယ္။

အစားအေသာက္ကလည္းအသင္းေတာ္ကေနအလွဴရွင္ေတြ

လာကူညီတာေတြနဲ႔ဘဲခ်က္ေကြ်းေနၾကတယ္။

အလုိအပ္ဆံုးက

သူတုိ႔ကုိေနဖို႔ ယာယီအေဆာက္အအံုေဆာက္ေပးဖုိ႔ မုိးကာ၊ ဝါးေတြ လုိအပ္ေနတယ္”ဟု ႏွစ္ျခင္းအသင္း ေတာ္မွ သိကၡာေတာ္ရဆရာလရိန္မွ
ေျပာသည္။ ကဆုန္႔ေက်းရြာနွင့္ ဇြပ္မုိင္ယန္ေက်းရြာသားမ်ားနမၼတီးၿမိဳ႕ လမ္ဘေရာ့ယန္ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စစ္ေရွာ င္ ၅၅၂
ဦးေရာက္ရွိလာကာႏွစ္ျခင္းအသင္း ေတာ္တြင္ ေပါင္း ၅၉၇ ဦးေက်ာ္ရွိၿပီးစုစုေပါင္း (၁၁၄၉) ဦးေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္
နမၼတီးၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘးတိမ္း ေရွာင္လာသည့္ဒုကၡသ ည္မ်ားထဲမွ ကုိယ္ဝန္သ ည္ႏွစ္ဦးကိုယ္ဝန္ပ်က္က်၍ ေဆး႐ံုတင္ထားရၿပီး စခန္း ရွိ ကေလးငယ္
အခ်ိဳ႕လည္း ဝမ္းပ်က္ဝမ္း ေလွ်ာျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းဆရာေတာ္ ဦးလရိန္မွ ေျပာသည္။ (7Day Link)(Mizzima Link)(Irrawaddy Link)
ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ကန႔္ကြက္မႈေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ထားေသာကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္

တိုင္းရင္းသားေဒ

ၿမိဳ႕၊ ပၾကဲေဒသရွိဘိလ ပ္ေျမစက္႐ုံစီမံကိန္း ကုိ ျပန္လည္စတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအား ကန႔္ကြက္ေၾကာင္းကယားအေျခစိုက္ အရပ္ဘက္

သမ်ားအတြင္း

အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ေက်ာ္မွ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္စာထုတ္ျပန္ ခသ
ဲ့ ည္။ “အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာကတည္းက ကန႔္ကြက္တဲ့အတြက္

အျငင္းပြားဖြယ္

ဆိုင္းငံ့ထားတဲ့

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

လုပ္ကိုင္

စီမံကိန္းျဖစ္တယ္။

ေဆာင္ရြက္လာတယ္။

လုပ္ထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္

လက္ရွိမွာလည္းေဒသခံလူထုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
လုပ္တဲ့

အခါမွာလူထုေတြ႕ဆုံမွုေတြ

ကန႔္ကြက္ရျခင္း

ျဖစ္ပါတယ္”

လက္မခံတဲ့အေနအထားမွာ

စီမံကိန္းလိုက္နာရမယ့္

EIA,

SIA

ဟုကန႔္ကြက္စာထုတ္ျပန္ရာတြင္

အစိုးရကခြင့္ျပဳသလိုနဲ႔
ေတြ

ဘာမွစနစ္တက်

ပါဝင္သည့္

LAIN

နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မွ ဒါရိုက္တာကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္မွေျပာသည္။ ယခုစီမံကိန္းသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္အလြန္နီးကပ္သည့္အတြက္ စက္႐ုံမွ
ထြက္လာမည့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို သာမက ေဒသခံလူထုကိုပါ မ်ားစြာ ထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာ
သိမ္းယူစဥ္က ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒႏွင့္ မညီသ ည္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အ စိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသခံလူထုအားလုံး၏ သေဘာထားကို
ေမးျမန္းၿပီး ကန႔္ကြက္သည္ဆိုပါက လုံးဝ ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ ကန႔္ကြက္စာ ထုတ္ျပန္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္
ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ MATA, Karenni Human Rights Group, Kayan National Party, Women for Women Foundation, Metta
Foundation, Karenni State Farmers Union အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ၿပီး ထပ္မံ ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ (RFA Link)(DVB Link)(Irrawaddy Link)
၁၆။

၁၆.၈.၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉:၀၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရကသ-၁ (ဗထူး အေျခ စိုက္)သည္ မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးကို
ေက်းရြာတံဆိပ္တုံးႏွင့္တကြ

မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာ

အုပ္စု

ဝမ္နားလုံေက်းရြာသို႔

၎တို႔အား

ေတြ႕ဆုံရန္

ဆင့္ေခၚခိုင္းၿပီး

HR Violation

ေက်းရြာအုပ္စု

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးအား တပ္မေတာ္မွ ေနာင္ရဆဲေက်းရြာ၌ ေဒသခံလူထု၏ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးၾကက္မ်ား အဓမၼယူ ေဆာင္ျခင္း ၊
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေက်းရြာအုပ္စအ
ု ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးတံဆိပ္ျဖင့္ ေထာက္ခံတံဆိပ္ရိုက္ေပးရန္ ခိုင္းေစခဲသ
့ ည္ဟ ု
Tai Freedom သတင္းဌာနမွ ေဖၚျပခဲ့သ ည္။ (Tai Freedom Link)
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မသကၤာမႈျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္ျခင္းကို
ခံထားရသည့္ ေဒသခံ ၁၀ ဦး အနက္မွ ၆ဦးျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးက်န္ ၄ဦးမွာဖမ္းဆီးခံထားရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မန္တံုျမိဳ႕နယ္ျပည္နယ္

HR Violation

လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္မွေျပာသည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲမွတဦးမွာ လားရိႈးေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမွု ခံယူေနရၿပီး
အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ရိုက္ႏွက္ခံထားရသည့္ ၆ ဦးမွာ ဦးေဇာ္ဆိုင္းေအာင္၊ ဦးရိန္ဂြန္း၊
ဦးေအာင္စိုး၊ ႏွစ္ျခင္းဘုရား ေက်ာင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္း မွ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသ ည္ ဦးဂြန္တုံဂမ္၊ လီဆူစစ္ေဘးေရွာင္စခန္း မွ စစ္ေရွာင္ဒု ကၡသည္
ဦးဝမ္ဘဲႏွင့္ ဦးေရႊစံ တို႔ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသူမွာ ဦးေဇာ္ဆိုင္းေအာင္ ျဖစ္သည္။ ဦးေဇာ္ဆိုင္းေအာင္၏ ဇနီး
ေဒၚနန္းဟိန္းခမ္းမွ“မေန႔က ထပ္ၿပီး ခြဲစိတ္ရတယ္။ ည ၈ နာရီခြဲ ၉နာရီ မွာ သူအရမ္း အသက္ရႈၾကပ္လာတယ္။ ေနလို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုေတာ့
ဆရာဝန္က အဆုတ္ ၂ ဖက္လုံး ေလေတြနဲ႔ ဖိေနတယ္တဲ့။ အဲဒါနံရိုးၾကားမွာ ေဖာက္ၿပီး ပိုက္တပ္ၿပီးေလေတြကို ထုတ္ေပးေနတယ္။
အသက္အႏၲရာယ္ရွိတယ္တ”ဲ့ ဟု ေျပာသည္။ (The Ladies Link) (Irrawaddy Link)
မတရားအသင္းနွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ DVB သတင္းဌာနမွ အၾကီးတန္း သတင္းေထာက္
ဦးေအးနိုင္၊

ဦးျပည့္ဘုန္းနိုင္၊

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ

သတင္းေထာက္

2

ဦးသိန္းေဇာ္

(ခ)လ၀ီ၀မ္

တုိ႔အျပင္

အတူ

အဖမ္းခံရေသာ

၁၇/၁
သတင္းသမားမ်ား

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
အရပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္

မိုင္းဆန္း ညြန္႔၊

မိုင္းေအာင္ခမ္း၊

မိုင္းထြန္းေအး

တို႔ကိုပါ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္

သတ္မွတ္ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း AAPP မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (The Ladies Link)
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအေျခစိုက္ မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕၏ လူသစ္စုေဆာင္းေနမႈအား သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကို စာပို႔တင္ျပထား

HR Violation

ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးနိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေျပာသည္။ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁
မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းျမင့္ထူးမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၇ ရက္က စာပို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစုံတရာ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမရွိေသးဟု ေျပာသည္။“ စာက ျပည္နယ္ နယ္လုံဝန္ႀကီးကို တင္ထားတယ္။ တလ ေက်ာ္မွာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ျပန္ညြန္ ၾကားၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ တင္ျပထားတယ္လို႔ က်ေနာ့္ ဆီကို မိတၳဴပို႔လာတယ္။ တျမန္မေန႔က(ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္) ျပန္စာ
ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း စာပို႔ထားတယ္။ ေအာက္ေျခက လူထု မ်က္ရည္မ်က္ခြက္နဲ႔ တင္ၿပ လာလို႔ က်ေနာ္က ဒါကိုတင္ျပတာပါ။ ဒါေပမယ့္
အခုထိေတာ့ ဘာမွ အေၾကာင္းျပန္လာတာ မရွိေသးဘူး။ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ မရွိေသးဘူး”ဟု ဦးစိုင္းျမင့္ထူးမွ ေျပာသည္။
(Irrawaddy Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္ နမၼတီးခရစ္ယာန္အသင္း ေတာ္မွာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ကဆုန္႕ရြာ သားေထာင္ေက်ာ္အေနႏွင့္

IDPs ကခ်င္

ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာခက္ေအာင္ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာမွ ေျပာသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိေဒသသုိ႔ ေအးခ်မ္းစြာျပန္နိုင္ျပီးဆိုေသာ္လ ည္း KIO
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္က င္းကင္းရွင္းေနဖို႕ စကခမွဴးမွ ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း နမၼတီးကက္သလစ္အသင္းေတာ္တာ၀န္ခံ ဆရာ
အိုင္ဇက္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္္။ (VOA Link)
JMC-S ဥကၠဌ ၊အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္တိုင္း မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းလႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ JMC-S ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအဖြဲ႕သည္ ၾသဂတ္စ္လ ၁၆

JMC-S (ရွမ္း )

ရက္ေန႔တြင္ လဲခ်ားႏွင့္ မိုင္း ကိုင္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သ ည္ ။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၏ လွုပ္ရွားနယ္ေျမအတြင္း မၾကာေသးမီက ဝင္ေရာက္ အေျခစိုက ္

မြန္ျပည္သ စ္-

ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္တ ပ္ရင္း မ်ား ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဒုဥကၠ႒ နိုင္ဟံသာ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကစထ

တပ္မေတာ္ေတြ႕

၄ မွူး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေနာင္၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးဝင္း၊ စကခ ၁၉မွ ေခတၱ ကစထမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးထြန္းတို႔

ဆံု

ေရးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ စကခ ၁၉ ဌာနခ်ဳပ္၌ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွ ေတာင္းဆိုခဲ့သ ည္။ “က်ေနာ္တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရၿပီး ၉၅
ကေန ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိလာၿပီး ဒီအေျခအေနမွ သူတို႔ ဒီလူအင္အားနဲ႔ လာတဲ့အခါ ကိုယ့္လုံျခဳံဖို႔အတြက္ စိုးရိမ္ရတာေပါ့။ အဲဒီၾကားထဲမွာ
က်ေနာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြမွ မဟုတ္ဘူး KNU တို႔ ဝင္ထြက္သြား လာတာ ရွိတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ပဲရွိတဲ့ ေနရာမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ တျခား
မွားယြင္း ပစ္ခတ္မွုျဖစ္လာမွာကို လည္း စိုးရိမ္တယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ သူတို႔ အရင္စမပစ္ဘူးလို႔ ကတိေပးလာခဲ့တယ္”ဟု NMSP
၏ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ နိုင္ေအာင္မေငးမွ ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဆက္လက္လွုပ္ရွားေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္
ရွိၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ ဦးေဆာင္ၿပီး ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး နိုင္ေအာင္မင္း၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လယီေကာင္းႏွင့္
ျပည္တြင္းေရးရာဌာန တာဝန္ခံ နိုင္ဝင္းလွတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (Irrawaddy Link)(RFA Link)(Mon New Link)( Mon New Link)
(Mizzima Link)
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊

ကံကုန္းေက်းရြာအနီးရွိ

ျမန္မာ့စီးပြာ းေရး

ဦးပိုင္လီမိတက္ပိုင္

မိုးႀကိဳးဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္စက္႐ုံ

လည္ပတ္ေနျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ စက္႐ုံတခုျဖစ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ အစီအစဥ္
မရွိေၾကာင္း

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္မွ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ျပည္သူ႔

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းသိန္း ေဇာ္က ၎၏မဲဆ ႏၵနယ္ ကံကုန္းေက်းရြာ အနီးရွိ ျမန္မာ့စီး ပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္၏ မိုးႀကိဳး ဆာလဖ်ဴရစ္

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံ
ေရး

အက္စစ္စက္႐ုံ လည္ပတ္ျခင္း ေၾကာင့္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ဆိုးရြားစြာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက
စက္႐ုံေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္

ေတာင္းဆိုေနသည့္

အေပၚ

ေမးခြန္းထုတ္စဥ္

ယင္းသို႔

ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သ ည္။

မိုးႀကိဳး

ဆာလဖ်ဴရစ္

အက္စစ္စက္႐ုံကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ တရားမဝင္ လည္ပတ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စုံစမ္း
စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာထြက္မွသာ စမ္းသပ္ လည္ပတ္ခြင့္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သ ည္။

(Irrawaddy Link)

(BBC Link) (DVB Link)
၁၉၈၈ အေရး ေတာ္ပုံကာလအတြင္း တပ္မ ေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့သည့္ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္အားကစား႐ုံကုိ ျပန္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မွ ေတာင္းဆုိ
ေသာ္လည္း ျပန္ေပးရန္အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္မွ ေျပာသည္။‘‘ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္ရင္းတပ္ ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး တစ္ခုတည္း ေသာ မုိးလုံေလလုံအားကစား ကြင္းေနရာအျဖစ္
အသုံးျပဳလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ ရန္ အစီအစဥ္မရွိပါ’’ ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျဖၾကားခဲ့သ ည္။လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္
ျပည္သူေတြ အတြက္ အားကစားကြင္း အစားမ်ား ေပးႏုိင္မလား ဆိုသည့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို ကာကြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္မွ ယခုလုိ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (VOA Link) (7Day Link)

3

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံ
ေရး

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇

ဘားအံၿမိဳ႕ သီရိဘားအံဟုိတယ္၌ နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သ ည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက ္

နယ္ေျမပုိင္းျခားမႈ

ခုိက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ အတြင္း ေရးမႉး ေဒါက္တာေရႊခါးရ္မွ “နယ္ေျမၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဒီလိုမ်ိဳး စဥ္းစားတဲ့ အခ်ိန္မွာ

ပြဲ (ကရင္)

က်ေနာ္ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့
ကိုယ္ပိုင္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳး

နံပါတ္

မဟုတ္ဘဲနဲ႔

၁

ထိေတြမႈ

အေနနဲ႔

နယ္ေျမပိုင္းျခားမႈဟာဆိုလို႕ရွိရင္

ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔

အတြက္ဘဲ

လုပ္ေဆာင္

သူနယ္ေျမ

ကိုယ့္နယ္ေျမ

မယ္ဆိုတာမ်ိဳး

ဆိုၿပီးေတာ့

သူပိုင္

ရင္မွာပိုက္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ္လႈပ္ရွားတဲ့နယ္ေျမ သူလပ
ႈ ္ရွားတဲ့နယ္ေျမ ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ နယ္ေျမပိုင္းျခားမႈဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုျငင္းခုန္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို
ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္

အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ

တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ

ဘယ္လိုေတြ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကလဲဆိုတာ

အဓိကထား

ေဆြးေႏြး

ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္´´ဟုေဒါက္တာေရႊခါးရ္မွေျပာသည္။ (DVB Link)
ျမန္မာႏုိင္ငံတ ြင္

တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္

ရဲတပ္ဖြဲ႔လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားတြင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငတ
ံ ို႔အၾကား

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးအေမရိကန္သံ႐ုံး၏ သံ႐ုံးဒုတိယ အၾကီး အကဲ ေဂ်ာခ်္ဆစ္ဘီႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး

ႏိုင္ငံတကာဆက္
ဆံေရး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးတို႔ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္း ေတြ႔ဆုံခ့ဲျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ -ျမန္မာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္းအေမရိက န္သံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (The Ladies Link)
ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားအရ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔စည္း ေပးေရးကိစၥမွာ ျပည္နယ္အစုိး ရႏွင့္မသက္ဆုိင္ဘဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္
ေရးဦးစီးခ်ဴပ္၏ တုိက္ရုိက္အမိန္႔ေပးမႈေအာက္တြင္သာ ရွိေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္း ေအာင္က

ျပည္သူ႔စစ္ (ရခုိင္)

ေျပာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႕မယ္လို႔ ထြက္ေပၚေနတဲ့ သတင္းနဲ႔yတ္သက္ၿပီး ဦးေဇာ္ေဌးက “ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရ တာဝန္
စယူခ်ိနက
္ တည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ မရွိေၾကာင္း ေျပာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား
တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းအေပၚ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ညွိနွိဳင္းၿပီး တပ္မေတာ္တ ပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕
မ်ား ပူးေပါင္း ၍ ေမယုေတာင္ စိုးမိုးေရး စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္း ေရးႏွင့္ ေဒသခံ
ျပည္သူလူထု လံုၿခံဳေရး အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္းေရးေျပာဆိုေနျခင္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ မူဝါဒ
မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္ ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (Mizzima Link)
၁၇။

၁၇.၈.၂၀၁၇

စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီး

ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္

က်ားကိုက္ေက်းရြာတြင္

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တစ္ခုမွ

ညအခ်ိန္

ေက်းရြာအတြင္း

၀င္ေရာက္ၿပီး

HR Violation

ရြာသားသံုးဦးကို ျပန္ေပးဆဲြဖမ္းဆီးကာ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၂၅ သိန္းႏႈန္း ျဖင့္ ျပန္ေရြးရန္ အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ေက်းရြာ ရြာဦးေက်ာင္း
ဆရာေတာ္

ဦးဣႏၵာပါလမွ

မိနၾ္႔ ကားခဲသ
့ ည္။‘‘အခုဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ဆုိတာ တိုင္ပင္ေနတာ။ ရြာသူ ရြာသားေတြကေတာ့ ထိတ္လန္႔

ေနၾကတယ္’’ဟု ဦးဣႏၵာပါလမွ မိန္႔ၾကားသည္။ ေဒသအတြင္း

နာဂလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ လႈပ္ရွားေနၿပီး ဖမ္းဆီးသြားသည့္အဖဲြ႕သည္လည္း

ယင္းအဖဲြ႕ ျဖစ္သ ည္ဟု သတင္းရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (7Day Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္၊

နမၼတီးၿမိဳ႕၊

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္

အဝတ္အစားမ်ား

လွဴဒါန္းရန္လာသည့္

ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

အရပ္ဘက္ -

ေဖာင္ေဒးရွင္း (Myu Sha Zinlum )၏ ကား၈စီးအား တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ မသြားရန္ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တားျမစ္ခဲ့သ ည္။ ဖားကန႔္အဖြဲ႕

စစ္ဘက္ဆက္ဆံ

ဥကၠ႒ဦးလေမာင္လေတာင္မွ“ ကာမိုင္းၿမိဳ႕ မဝင္ခင္ဂိတ္မွာ ေန႔လည္ကေန တားခံရတာ ခုထိပဲ ။ ဘာလို႔ တားတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္လည္း

ေရး

မေျပာဘူး။ မိုးခ်ဳပ္လာလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕မသြားေတာ့ဘူး။ ဖားကန႔္ ျပန္မယ္ ဆိုၿပီး ကားေခါင္း လွည့္ေတာ့လည္း လွည့္တဲ့ဘက္ကို ဝါးနဲ႔တားၿပီး
အျပန္လမ္းကိုလည္း ပိတ္ထားတယ္” ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။ တားျမစ္ခံထားရသည့္ ကား၈စီးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ၁၃ဦး
ပါဝင္ၿပီး လွူဒါန္းရန္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ မုန႔္၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ မိသားစု အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ သည္။ (Irrawaddy Link)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) မွ ဒုဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ “ဝ” ျပည္
ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီ(UWSP/UWSA) ၏ ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း ၿမိဳ႕)သို႔ သြားေရာက္ၿပီး “ဝ” ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္

PC – UWSA

စီစဥ္လ်က္ရသ
ွိ ည္။UWSP/UWSA မွ လားရွိုး ဆက္ဆံေရး႐ုံး ဒုတာဝန္ခံ ဦးညီရန္းမွ “ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ ဌာနခ်ဳပ္ (UWSA ဌာနခ်ဳပ္) ကို သြား
လည္မယ္လို႔ ၾကားတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ မသိရေသးဘူး။ ညႇိႏွိုင္းၾကေတာ့မယ္ ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။“အလြတ္သေဘာ သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔
သိရတယ္။ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးကိစၥေတြ သြားေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္နိုင္တယ္။ “ဝ” ၊ မိုင္းလား၊ SSPP တို႔နဲ႔လည္း တဖြဲ႕ခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုေတြ
လုပ္နိုင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ဘာလို႔ဆို ဦးသိန္းေဇာ္ကို ဒီ ၃ ဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး တာဝန္ေပးထားတာကိုး” ဟု ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္ MPC
(ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

စင္တာ)တြင္

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတဦးမွ

ေျပာသည္။

TNLA

မွ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္

တာဘုန္းေက်ာ္မွ “လတ္တေလာ ဘာမွ မၾကားရေသးဘူး။ အခု က်ေနာ္ တို႔ FPNCC အေနနဲ႔ပဲ ရပ္တည္ေနတယ္။ ၇ ဖြဲ႕ ေပါင္းၿပီးေတာ့ပဲ
ေတြ႕မယ္။ တဖြဲ႕ခ်င္းစီ ေတြ႕မယ္ဆိုတာလည္း မဆုံးျဖတ္ ရေသးပါဘူး။ ဒါကေတာ့ FPNCC အစည္းအေဝး ထိုင္ၿပီးမွပဲ တဖြဲ႕ခ်င္းစီ ေတြ႕မလား၊
မေတြ႕ဘူးလား ဆုံးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။(Irrawaddy Link)
ရွမ္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေကာ္မတီ (JMC – S) (ရွမ္း) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းလႈိင္ႏွင့္

4

JMC – S(ရွမ္း)

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၁၇ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွာ လြိဳင္လင္ ၿမိဳ႕နယ္ က်ဴယုံးေက်းရြာ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၊
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေကာ္မတီ
(JMC – S) (ရွမ္း)ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းလႈိင္၊ဒုတိယ ဥကၠ႒ - ၂ ဦးဝင္းတင့္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးႏိုင္ဝင္းေအာင္ ၊ ရဲမွဴးခ်ဳပ္
ေအာင္ေအာင္၊ ခြန္စိုးထြန္းေအာင္တို႔မွ အသီးသီး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး JMC-S(ရွမ္း) အတြင္းေရးမွဴး - ၂ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လင္းထင္ေက်ာ္
ႏွင့္ ဦး စိုင္းမ်ိဳးသန္႔မွ NCA ဆိုင္ရာ သိသ င့္သိထိုက္သ ည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ထပ္ဆင့္ ရွင္း လင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။(MOI Link)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း ရွိ ပန္ဒါဟိုတယ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္ ၂ ရက္ၾကာ က်ား၊မ ေရးရာ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မဆ
ႈ ိုင္ရာ
ဒီပလိုမာ သင္တန္း (MIGS) မွ ဦးစီး က်င္းပျခင္း ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး ဖိုရမ္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏
အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲလွ်င္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ကို ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္သ ည္ဟ ု
“အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး ဖိုရမ္” သို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သေဘာတူခဲ့သည္။

ပဋိပကၡအတြင္း

အမ်ဳိးသမီး
ပါဝင္ခြင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အားလုံးနီးပါးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လ ည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္
လူမွုေရး၊ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ ပဋိပကၡ ေဒသမွ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္
ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစၥယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးတာဝန္ခံ ေဒၚလုမိုင္မွ ေျပာသည္။ ဖိုရမ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ရာ ၎တို႔က ေဒသ
အလိုက္ အစုအဖြဲ႕၆စုခြဲၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္မွုအားေကာင္း ေစရန္၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ႀကိဳတင္
ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္
ကာကြယ္ျခင္းဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဖိုရမ္သို႔ MIGS ၏ သင္တန္းသူ သင္တန္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈၀ တက္ေရာက္
ခဲ့သည္။ (Irrawaddy Link)
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရာမည ဟိုတယ္တ ြင္ က်ဳိက္မေရာဘိ လပ္ေျမ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ MCL ကုမၸဏီဘက္မွ က်ိဳက္မေရာဘိလပ္ေျမ
စက္ရံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သ ည့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္ မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာေတြအားေဒသခံ မ်ားအား
ရွင္းျပရာတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားဘက္မွ အစီရင္ခံစာဟာ အရင္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့သ ည့္
အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္အ
့ တြက္

လက္ရွိအ ေျခအေနႏွင့္

မကိုက္ညီသ ည့္အတြက္

ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာခဲ့သ ည္။

ရွင္းလင္းပြဲသ ုိ႔

မြန္ျပည္နယ္္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း၊ အရပ္ဖက္

တိုင္းရင္းသားေဒ
သမ်ားအတြင္း
အျငင္းပြားဖြယ္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ေနသည့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ပ်ားေတာင္ေဒသခံ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (RFA Link)
ၾသဂုတ္လ

၁၇ရက္ေန႔

နံနက္ပိုင္းတြင္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ

ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Roland Kobia ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔
ေတြ႕ဆံုခသ
ဲ့ ည္။

ေတြ႕ဆံုရာတြင္

ျမန္မာ-EU

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား၊

တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား

ဆက္ဆံမႈက႑သစ္ကို

ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့မႈ

ႏိုင္ငံတကာဆက္
ဆံေရး

အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ ေဆြး ေႏြး
ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ႏွင့္

ကာကြယ္ေရး

ဦးစီး

ခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

စိုးထြဋ္

ႏွင့္

တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ (7Day Link) (SG.MAH Link) (SG.MAH Link) (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
၁၈။

၁၈.၈.၂၀၁၇

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ေတာင္းေက်းရြာအနီး၌္ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA

TNLA-TMT

တပ္ရင္း ၃၃၅ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ နံနက္ ၁၁း၀၉ နာရီမွ ၁၁း၄၀ နာရီထိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ TNLA လႈပ္ရွားရာေနရာသို႔

တိုက္ပြဲ

တပ္ျဖန္႔ ထိုးစစ္ဆင္လာသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု TNLA မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္ ။ (TNLA Link) (NAB Link)
မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈဥပေဒပုဒ္မ

၁၇(၁)

ျဖင့္

သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္

ဧရာဝတီႏွင့္

DVB

သတင္းဌာနတို႔မွ

သတင္းေထာက္သုံးဦး၏ အာမခံေလၽွာက္ထားမႈအား သီေပါၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံပယ္ခ်ခဲသ
့ ည္။ တရားလိုျပ

၁၇/၁
သတင္းသမားမ်ား

သက္ေသမ်ားကုိ စစ္ေဆးသည့္အဆင့္မၿပီးေသးေသာေၾကာင့္ အာမခံပယ္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တရားသူႀကီးဘက္က အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးခဲ့
သည္။ အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္တႀကိမ္ ရံုးခ်ိန္းကို ၾသဂုတ္လ၂၅ရက္ေန႔သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္ ။ (VOA Link) (RFA Link)
(BBC Link) (DVB Link) (DVB Link) (Irrawaddy Link)
ျပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္(၄)ရက္ေန႕တုန္းက TNLAမွ မန္တုံျမိဳ႕ႏွင့္ (၃)မိုင္အကြာေနရာတြင္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တ န္းကို ပစ္ခတ္ တိုက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္
အျပီးတြင္ တပ္မေတာ္မွ မန္တုန္ျမိဳ႕အတြင္း မသကၤာသည့္သူမ်ားအား ရိုက္ႏွက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ မန္တုံ ေဒသခံ(၆)ဦးကို ဖမ္းဆီးျပီး
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျပီဆိုေသာ္လည္း

အဆိုပါ

အဖမ္းခံထားရသူမ်ားထဲမွ

ေဆး၀ါးကုသမွဳခံခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ မန္တုံၿမိဳ႕အတြင္း

ႏွစ္ေယာက္ဟာ

ညွင္းပမ္းရိုက္ႏွက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္

တပ္မေတာ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး

လားရွိဳးေဆးရံုတြင္
မန္တုံမဲဆႏၵနယ္

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း မိုးမွ ေျပာသည္။ “လုံး၀အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူဘဲ သူတို႕ဖမ္းလိုက္တာ။ အျပစ္မဲ့တဲ့ရြာသားေပါ့ေနာ္။

5

HR Violation

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
ဒီလီဆူး IDPစခမ္းကလူရယ္။ ေနာက္ထပ္ျပီးေတာ့ ကြ်န္မခဲအိုလဲပါတယ္။ အခုလက္ရွိ သူတို႕ ႏွိပ္စက္လြန္းလို႕ ေသခါနီးဆဲဆဲျဖစ္ေနတာတို႕။
သူတို႕က မသကၤာလို႕ သူတို႕ဖမ္းျပီးမွ ႏွိပ္စက္တာ။ သူတို႕(၂)ရက္တိတိ ရိုက္ႏွကတ
္ ာ။ ကြ်န္မတို႕အေနနဲ႕ကေတာ့ ကၽြန္မတို႕ျပည္သူကို
ထိမယ္ဆိုရင္

အတတ္နိုင္ဆုံးစီစဥ္ေနတယ္။

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ

၊

သမၼတရံုး

ရွိသမွ်တရားလႊတ္ေတာ္

ေနာက္ျပီးေတာ့ဥပေဒေရးရာ

လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အထိကြ်န္မတို႕တင္မယ္။ အခုစီစဥ္ေနတယ္။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (VOA Link)
တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ေကာင္း၀ိုင္းေက်းရြာတြင္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ၾကီးက်ည္မ်ား

ေကာင္းဝုိင္း

ရွိေနသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားမွာ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္အထိ ေက်ာင္းမဖြင့္ရဲသလို ျခံထဲမသြားရဲၾကေသးဟု တအာင္းစာေပ

လက္နက္ႀကီးက်

ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေက်ာ္ကေျပာသည္။ (VOA Link)

ည္

အစုုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပဲမ
ြ ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္အတြက္ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ

FPNCC Meeting

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၈ရက္ ဩဂုတ္လမနက္ပိုင္းကစတင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ၏ ပထမအႀကိမ္
အျမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးအား

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းသို႔

အဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားျဖစ္သ ည့္

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔

(KIO)၊

ရခိုင္

အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္တရားမွ်တေသာအမ်ိဳးသားပါတီ
(MNTJP)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုး ေရးေကာ္မတီ (PSC)၊ “၀”ျပည္ ေသြးစည္း
ညီညႊတ္ေရးပါတီ ( UWSP ) မွကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၂၈) ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (NMG Link) (The Voice Link) (Taifreedom
Link) (RFA Link) (Tai Freedom Link)
မေကြးတိုင္းပခုကၠဴခရိုင္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ုံ ကပစ ၂၄ မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ယာေျမဧက ၃ေသာင္း ေက်ာ္

တပ္မေတာ္

ျပန္လည္ ရရွိေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားသည့္ ဧရိယာေလၽွာ့ခ်ေရးအတြက္ ေတာင္သ ေလးရာေက်ာ္မွ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

လယ္သိမ္း

ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ

မၽွားပိုင္း၊ ခင္ေအး၊ ထန္း ပင္ေခ်ာင္း၊ ေရျဖဴ၊ ေညာင္ကိုင္း စသည့္ ေက်းရြာ ၁၃ရြာ ရွိ ယာေျမဧက ၃ေသာင္း ၈ေထာင္ နီးပါးမွ စီမံကိန္းမလုပ္သည့္
ေျမမ်ားအား ျပန္ေပးဖိႏ
ု႔ ွင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳေၾကာင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားေလၽွာ့ခ်ဖို႔ အပါအဝင္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္က ို
ေတာင္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုခဲ့သ ည္။ (BBC Link)
မြန္ုျပည္သ စ္ပါတီ

ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား

ႏွင့္

မြန္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႔တို႔အၾကား

ၾသဂုတ္လ

၁၈

ရက္ေန႔တြင္

ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးရန္

စီစဥ္ထားေသာ္လ ည္း အစိုး ရအဖြဲ႔မွအ ေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ မေတြ႔ဆံုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ မဟာမိတ္ဆ က္ဆံေရး
ဌာနမွ ႏိုင္ေအာင္မေငးက အတည္ျပဳေျပာဆိုခသ
ဲ့ ည္။ (Mizzima Link)
ဩဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၌ ျပည္နယ္အစိုး ရနဲ႔ KNU အဖြဲ႔တ႔ို အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္
ေတြဆံုခဲ့ၿပီး ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားလုပ္ရန္ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္ဦးက
ေျပာသည္။ အဆုိပါေတြဆံုပြဲသုိ႔ မြန္ျပည္နယ္အ စိုးရဘက္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္ဦး၊

NMSP –
ျပည္နယ္အစုိးရ

KNUျပည္နယ္အစုိး ရ

တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သလို KNU ဘက္မွ တပ္မဟာမွဴး ေစာေက်ာ္လင္း၊ ဒုတိယတပ္မဟာမွဴး ေစာပေလ့၊ သထံုခရိုင္
အတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာျမင့္စုိးတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ရွိသ ည့္ က်ိဳက္ထို၊ ဘီလင္းႏွင့္ သထံုၿမိဳနယ္ရွိ

KNU

တပ္မဟာ၁နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအား အစုိးရဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ KNU က
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္းလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ (RFA Link)
ၾသဂတ္စ္လ

၁၈

ရက္ေန႔

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းလြိဳင္လင္ခရိုင္

မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္

၊

လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္

ႏွင့္

ပင္လုံၿမိဳ႕

ေဒသခံမ်ားႏွင့္

JMC-S (ရွမ္း )

သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ သၽွမ္းျပည္နယ္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ မတီ JMC-S ဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းလိႈင္၊ ဒုတိယ ဥကၠဌဦးဝင္းတင္ ၊ အဖြဲ႕ဝင္
ရဲမွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ခြန္ထြန္းတင္ (PNLO) စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ္လ ည္း သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ေကာင္စီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမပါရွိေပ။ အခ်ိနန
္ ီးကပ္စြာ ဖိတၾ္ ကားလာသျဖင့္ ျပင္ဆ င္ခ်ိန္ မရသည့္အတြက္
RCSS မွပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သ ည္ဟု RCSS/SSA ၏ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမွ အရာရွိဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္း ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သ ည္။
JMC-S ဥကၠဌ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္တိုင္း မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းလႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ JMC-S ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအဖြဲ႕သည္ ၾသဂတ္စ္လ ၁၇
ရက္ကပင္လုံၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားႏွင့္လ ည္းေကာင္း၊ ၾသဂတ္စ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တ ြင္ လဲခ်ားႏွင့္ မိုင္းကိုင္ေဒသခံမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္
နမ့္စန္ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
၁၉။

၁၉.၈.၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရိကၡာပို႔ရန္သြားသည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အရပ္ဘက္ -

အသင္း (Myu Sha Zin Lum) ၏ လိုင္စင္မဲ့ ကား ၄ စီးအား တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီး အမႈဖြင့္ရာမွ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားၿပီး

စစ္ဘက္ဆက္ဆံ

အမ်ိဳးသမီးတဦး ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာရကာ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။ လိုင္စင္မဲ႔ျဖစ္သျဖင့္ ကာမိုင္းရဲစခန္းသို႔ လိုက္ပါရန္

ေရး

ကားေမာင္းသူတစ္ဦးအားဆြဲေခၚစဥ္ ေဒသခံမ်ားမွ တားဆီးေသာေၾကာင့္ မနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တ ြင္ ရုနရ
္႔ င္းဆန္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သ ည္။
ထို႔ေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ညိႇႏိႈင္းရာ အဆင္ေျပ၍ ကားေလးစီးႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီရန္သယ္ေဆာင္လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား
ရဲတပ္ဖဲြ႕ထံ အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒး ရွင္းဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ဂ်တ္မွ ေျပာျပခဲသ
့ ည္။ (7Day Link) (Mizzima Link) (Irrawaddy
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
Link)
ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕ (SSPP) မွညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ စာတင္ထားေၾကာင္း
ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕၏ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) အစည္းအေဝးဒုတိယေန႔တြင္ SSPP

SSPP ႏႈတ္ထြက္

ကိုယ္စားလွယ္မွတင္ျပခဲ့ သည္။‘‘၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္မွာ UNFC ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က စာေရးၿပီးေတာ့မွ အေၾကာင္းအရာ
ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စ(ီ UNFC)အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပျခင္း ဆိုတဲ့စာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေပးပို႔ၿပီး
သားျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ေၾကညာအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ’’ ဟု SSPP ဒုဥကၠ႒စဝ္ခြန္ဆိုင္းက ေျပာသည္။
UNFC

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တ စ္ဦးျဖစ္သူ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘီထူးကမူ

၎အေနျဖင့္

မသိရေသးဟုေျပာခဲ့ေသာ္လည္း

‘‘သူတို႔မပါဘူးဆိုလည္း

ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္လို႔ရတာပါ ပဲေလ’’ ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP/SSA) အေနျဖင့္ UNFC
အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ တပ္တည္ရာအေနအထားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ စုဖြဲ႕မႈဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ
ေျပာင္းျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းလိတ္မွ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
(7Day Link) ( AA Link ) (Mizzima Link)(NMG Link) (Eleven Link)(The Ladies Link) (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)(The Ladies Link)
မည္သ ည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲစာခ်ဳပ္ေရးထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သေဘာထားမေျပာင္းလဲပါက

တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔နိုင္လိမ့္မည္

မဟုတ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးညႇိႏွိုင္းေရးေကာ္မတီ FPNCC အဖြဲ႕ဝင္ တအာင္း (ပေလာင္)
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA အေထြေထြအတြင္း ေရးမွူး ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္မွ ၾသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (Mon

TNLA
ေျပာၾကားခ်က္

New Link)
၂၀။

၂၀.၈.၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္/ လံု ၀န္ႀကီးလက္မွတ္မပါေသာေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆဒံုးၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ လီဆူစစ္ေရွာင္စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္ ရိကၡာမ်ား

အရပ္ဘက္ -

ပို႔ခြင့္မရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာတြင္ပါ၀င္သ ည့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္ း) အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ

စစ္ဘက္ဆက္ဆံ

ေဒၚမီး မီးမွေျပာသည္။

ေရး

“အဲဒီေနရာကလည္း

အမွန္တကယ္က

သြားလာခြင့္မရွိတဲ႔

ေနရာလည္း မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ပိတ္ပင္တားဆီးတဲ႔ေနရာလည္း မဟုတ္ဘူး။

နယ္ေျမလည္းမဟုတ္သလို

လက္ရွိ

စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနတဲ႔

ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္မတို႔နဲ႔အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕

လီဆူးတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး လည္းပါသလို ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးလည္းပါတယ္။ ၀န္ႀကီးႏွစ္ေယာက္ပါရဲ႕သားနဲ႔ ဆန္အိတ္ ၁၀၀
ကို ျဖတ္သန္းခြင့္မျပဳခဲ႔ဘူး” ဟု ေဒၚမီးမီးကေျပာဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ယူထား သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာ င္ ျပည္သူမ်ား၏မ်က္ႏွာကို
ေထာက္ထားညႇာတာရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ၈၈ ၿငိမ္း၊ပြင့္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ (Mizzima Link) (7Day Link) (88 Generation Link)
ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ နမၼတီးဒုကၡသ ည္စခန္း၌ PCG မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္

IDPs (ကခ်င္ )

ေဒသခံမ်ားေတြ႕ဆံု၍ ေနရပ္ျပန္ေရးေဆြးေႏြး ရာ ရြာသားမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သ ည္ဟု ကဆုန္႔ရြာသား ကိုေဇာ္ဖန္းမွ ေျပာသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တို ႔ရြာသားေတြ ဘက္ကလည္း အျမန္ဆံုးကိုယ့္ရဲ႕ ေနရာကို ေျမေတြ၊ ၿခံေတြ ၾကည့္ ခ်င္တာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဖက္ရဲ႕အာမခံခ်က္ေတြရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ရြာသားေတြက ျပန္ဖို႔တင္ျပတာေပါ့’’ ဟုေျပာသည္။ ကဆုန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ပြားေရး
အာမခံေပးရန္ KIA တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေျပာၾကားထားသကဲ့သို႔ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရထံသို႔ လည္း စာျဖင့္တင္ျပမည္ဟ ု
PCG မွ ဦးလမုိင္ဂြန္ဂ်ာမွ ဆိုသည္။ (7Day Link)
TNLA မွ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ကြန္ဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု ကြန္ဟုတ္ေက်းရြာ တြင္ေနထိုင္သူ ေဒသခံမ်ားအား အစားအေသာက္ႏွင့္ ထမင္းဟင္းမ်ားကို

HR Violation

TNLA တပ္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ ပို႔ေဆာင္ရန္ ေစခိုင္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈:၀၀ နာရီအခ်ိန္၌ ကြန္ဟုတ ္
ေက်းရြာေဒသခံ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ ပေလာင္တိုင္း ရင္းသား ေက်ာ္သန္း ႏွင့္ ေက်ာ္ေအာင္တို႔မွ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို TNLA တပ္စခန္းသို႔
သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္စဥ္ လမ္းခရီး၌ မိုင္းနင္းမိသ ည့္အတြက္ ေက်ာ္သန္းမွာ ရင္ဘတ္တြင္ မိုင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိေသာေၾကာင့္
အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ေနရၿပီး ေက်ာ္ေအာင္ဆိုသူမွာေတာ့ ေပါင္ႏွင့္ ေျခသလုံး တို႔တြင္ မိုင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာ ၃ ခ်က္ ရရွိခဲ့သ ည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၇
ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔

နံနက္ ၈:၁၅ နာရီအခ်ိန္၌ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ခိုေယာင္းေက်းရြာအုပ္စု ခိုေယာင္း ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ အဖ

လုံးဆန္လိႈင္ အမိ ဒၚနန္းစိန္တို႔၏သား လုံးဆာေအး အသက္ ၄၇ႏွစ္သ ည္ ခုမ္ငင္းေက်းရြာ မေရာက္မီ ေတာင္စပ္တြင္ မိရ
ႈ ွာေနစဥ္ မိုင္းနင္းမိ
သည့္အတြက္ ေျခေထာက္ ႏွင့္ လက္တို႔တြင္ မိုင္းစထိမွန္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိၿပီး ေက်းရြာေဒသခံမ်ားမွ လုံးဆာေအးအား ေက်ာက္မဲၿမိဳ ႕
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ေဆးကုသမွုခံယူရန္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ (Tai Freedom Link)
ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)၏ နိုငင
္ ံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN ႏွင့္ NCA
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ PPWT
တို႔၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို

ထိုင္းနိုင္ငံ

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕

The

Park

Hotel

တြင္

က်င္းပခဲသ
့ ည္။ အစည္းအေဝးသို႔ (DPN)အဖြဲ႕မွခူးဦးရယ္ ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဆအြန္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦး ၊ PPWT အဖြဲ႕မွ
ဆလိုင္းထလာေဟး ႏွင့္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္း ငင္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦး တို႔ တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲၿ့ ပီး ယခုတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မႈ
သည္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သ ည္။(Tai Freedom Link) (7Day Link) (UNFC Link)
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DPN – PPWT
Meeting

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇

၂၁။

၂၁.၈.၂၀၁၇

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ALP မွ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦးအား ရခုိင့္တပ္မေတာ္ AA မွ ဖမ္းထားေၾကာင္း ALP ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ

AA – ALP

ေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။(7day Link) (BBC Link) (The Voice Link) (RFA Link) (Irrawaddy Link)
ရက္သတၱပတ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဘးေရွာင္ခဲ့ရေသာ ကဆုန္႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ မနက္ျဖန္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ မိမိေနရပ္သ ုိ႔

IDPs ကခ်င္

ျပန္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔(PCG)မွ ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ မွ ေျပာသည္။ “မနက္ျဖန္ ျပန္ပုိ႔ေတာ့မယ္။
စစ္ေရွာင္ေတြလည္း ျပန္ခ်င္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ အစုိးရကလည္း ျပန္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳတယ္။ စစ္ေရွာင္ေတြ ေနရပ္ျပန္တာ ဒါက ပထမအႀကိမ္ စံျပအေနနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာမွ ေျပာသည္။PCG မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ၾသဂုတ္လ
၁၅ ရက္ေန႔ကလည္း ကဆုန္စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေနရပ္ ျပန္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလုိ၊ ၾသဂုတ္လ
၂၁ ရက္ေန႔တြင္လ ည္း စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ ျပန္မည့္အေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ “မနက္ျဖန္သြားပုိ႔ဖုိ႔
အကုန္လံုး

ညွိႏႈိင္းၿပီးသြားၿပီ။

စစ္ေရွာင္ေတြလည္း

ျပန္ဖုိ႔သေဘာတူၾကၿပီဆုိေတာ့

အုန္းေနာ္။ မနက္ျဖန္ ကဆုန္႔၊ ဇြပ္မုိင္စစ္ေရွာင္အကုန္လံုးကုိ လုိက္ပုိ႔ၾကမယ္ ။

က်ေနာ္တို႔အားလံုးလုိက္ပုိ႔ၾကမယ္။

ဆုေတာင္းေပးၾကပါ

ျပန္ရတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ဖ်ားတာေတြေတာ့ ေပ်ာက္ကုန္ၾကၿပီ

ေပ်ာ္ေနၾကတယ္” ဟု ေျပာ ၎မွေျပာသည္။ (Mizzima Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္ ကဆုန္းစစ္ေဘးေရွာ င္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း မ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ ကားမ်ားထဲမွ လိုင္စင္မဲ႔ကား ၄စီးႏွင့္ ယာဥ္

အရပ္ဘက္ -

ေမာင္း ၄ဦးကိုဖမ္းဆီး ကာ ဥပေဒႏွင့္အညီအ ေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး မွ သတင္း ထုတ္ျပန္

စစ္ဘက္ဆက္ဆံ

ခဲသ
့ ည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠ႒

ေရး

ဦးလေမာင္လေတာင္ ဦးေဆာင္ေသာ လူ ၃၁ ဦး လိုက္ပါလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၈ စီး အနက္ ၄ စီးမွာ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အ ညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက ္
ကာမုိင္းၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ခဲ့သ ည္ဟုလ ည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျ ပထားသည္။ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ
အဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ (Mizzima Link)(Frointer

Link)

(Frontier Link)(Mizzima Link)
ကရင္ျပည္နယ္ လွိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳင္ႀကီးငူတြင္ ခိုလွံႈေနရသည့္ မဲ့သေဝါစစ္ေျပးေရွာ င္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ လတ္တေလာတြင္ စားနပ္ရိကၡာ

IDPs ကရင္

ျပတ္ေတာက္ေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အေရးေပၚအကူအ ညီ လုိအပ္ေနသည္ဟု စခန္းတာဝန္ရွိသူတ စ္ဦးျဖစ္သ ည့္ ေစာထြန္းမွ
ေျပာသည္။ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ခိုလႈံေနရသည့္ စစ္ေျပးေရွာင္ ဒုကၡသ ည္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္၏ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္တင္း ၃၀
ခန္႔ေန႔စဥ္

ခ်က္ျပဳတ္ေနရသည့္အျပင္

ၿမိဳင္ႀကီးငူသက္သတ္လြတ္

နယ္ေျမ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မီးဖို

ေဆာင္

စားနပ္ရိကၡာ

အတြက္

အသီးအႏွံမ်ားလည္း လိုအပ္သည္ဟု စခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေျပာသည္။ ကရင္လူမွႈအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Karen Help Karen- KHK တာဝန္ခံ
ေစာသမားအြာမွ အစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ အလွဴေငြရွာ မေပးႏုိင္ရင္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (KIC Link)
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘီထူး၊ ဦးထြန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္သ ည့္ အဖြ၀
ဲ႔ င္
မ်ားသည္ UWSA ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC)၏ ေဆြးေႏြး ပြဲ ပန္ခမ္း (ပန္ဆန္း)

UNFC – FPNCC

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ထြက္ခြာသြားျပီဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တ စ္ဦးမွ ေျပာသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္
ေန႔တြင္ ပန္ခမ္း (ပန္ဆန္း ) သို႔ အျမန္ဆုံးလာေရာက္ရန္ UWSAမွ စာပို႔အေၾကာင္းၾကားလာသည့္အတြက္ UNFCအဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ
၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္သြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သ ည္။ UNFC ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ႏိုင္ေအာင္မေငးမွ“ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို႔ရတဲ့ဟာက အားလံုး
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ေရာ သူတို႔ေရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ တိုင္းရင္းသား
အခြင့္အေရးကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ သူေပါ့ ဒါေပမဲ့ နည္းလမ္းက်ေတာ့ မတူေတာ့ မတူဘူး ေပါ့ေနာ။ ဒါေပမဲ့ သြားမယ့္ ပန္းတိုင္က
တူေနတယ္ဆို ေတာ့ ပူးတြဲလုပ္လို႔ရတဲ့ဟာ အမ်ားၾကီးေပါ့ေနာ” ဟုေျပာသည္။ (NMG Link)
မြန္ျပည္သ စ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဆာင္သည့္အ ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အမွတ္(၄) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွူး (ကစထမွူး)တို႔ ေရးၿမိဳ႕အေျခစိုက္
စကခ(၁၉) ဌာနခ်ဳပ္၌ လြန္ခဲ့သ ည့္ ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်လာေသာ္လ ည္း
တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔ေဒသတြင္ ဆက္လက္အေျချပဳလွုပ္ရွားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္အရာရွိတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္
စစ္ေရးတင္းမာ

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဇမိျမစ္ႏွင့္ဝင္း ေရာ္ျမစ္ႏွစ္သြယ္ၾကားရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးစိုက္ရာ အင္းခြရြာအနီး လိုင္ကနီ
ႏွင့္ ဝယ္ကလြန္ေက်းရြာတို႔တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ရက္ခန္႔က တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ျပန္လ ည္ထြက္ခြာသြားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ေပါက္
ေက်းရြာ၌ အင္အားသံုးဆယ္ခန္႔ရွိသည့္ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္အေျချပဳလႈပ္ရွားေနျခင္း ျဖစ္သ ည္။ (Mon New Link)
နယ္ျခားေစာင့္တပ္( BGF) သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦး စီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေန ေသာ္လည္း ကရင္အမ်ဳိးသား
ေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီး၏ မူ ၄ ခ်က္အနက္ ၂ ခ်က္ကုိ ယခုအခ်ိန္ထိ စဲြကုိင္ ထားဆဲဟု မဲက နယ္ေက်းရြာရွိ အမွတ္ ၁၀၂၂ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္
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BGF ကရင္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
တြင္ က်င္းပသည့္ အမွတ္ ၁ဝ၂၂ တပ္ရင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၇ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ ဗဟုိအႀကံေပးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာခ်စ္သူမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။“က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူမွာ ေနစဥ္တုန္းက
ဥကၠဌႀကီး ေစာဘဦးႀကီးရဲ႕ မူ ၄ခ်က္ေအာက္မွာ ရပ္တည္ခဲ့ တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမွာေရာက္ေတာ့ ဥကၠဌႀကီးေစာဘဦးႀကီးရဲ႕ မူ ၂
ခ်က္ေအာက္မွာ ကေန႔အထိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မလြတ္ဘူး။ ၿမဲၿမဲစဲြကုိင္ထားတယ္။ နံပါတ္ ၁ တစ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့ ကရင့္လက္နက္
ကရင့္လက္ထဲမွာ ရွိရမယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္နက္ခ်စကား အလ်င္းမေျပာရ ဆုိတာ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ စဲြစဲြၿမဲၿမဲစဲြကုိင္ထားတယ္။”ဟု
ကရင္ဘာသာျဖင့္ ေျပာခဲသ
့ ည္။(KIC Link)
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး

ကာဒီနယ္

ခ်ားလ္ဘိုတုိ႔ သာသနာ႔နယ္မ်ားမွ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ငါးပါးတို႔ႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္
ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး

တပ္မေတာ္ ကာဒီနယ္ေတြ႕ဆံု

ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးကာကြယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့
ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္း၊ ၫႇိႏိႈင္းကြပ္က ဲ
ေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း )မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လား႐ိႈး၊ ခ်င္း စသည့္ သာသနာ့နယ္မ်ားမွ ကက္သလစ္
ဆရာေတာ္ ၄ ပါးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (SG.MAH Link) ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္Link) (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္Link)
(Frontier Link) (The Ladies Link) (Eleven Link)
၂၂။

၂၂.၈.၂၀၁၇

ဩဂတ္စ္ ၂၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန႔တ
္ ြင္ မိုင္းရွူးၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္းရွူး ႏွင့္ မိုင္းစံၿမိဳ႕ အၾကား လႈ ပ္ရွားသည့္ အစိုးရတပ္မေတာ္ မိုင္းပန္

SSPP – TMT

အေျခစိုက္ ေျချမန္တ ပ္ရင္း ခမရ ၅၂၀ စစ္ေၾကာင္း တခုႏွင့္ ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သည့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္

တိုက္ပြဲ

မိနစ္ ၂၀ ခန႔္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္မွ SSPP/SSA တပ္စခန္း မ်ားရွိရာဘက္သုိ႔ လႈပ္ရွားလာခဲ့သ ည့္အတြက္ တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သ ည္ဟု သၽွမ္းျပည္တ ပ္မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူစိုင္း ဘုန္းဟန္ မွ ေျပာသည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္မႈမ်ား
ရွိခဲ့ေသာ္လ ည္း အေသးစိတ္မသိရပါ။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
ျမန္မာႏွင့္အိႏၵိယ နယ္စပ္ မီဇိုယမ္ျပည္နယ္အနီးရွိ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ဌာနခ်ဳပ္ကို AA ရခိုင့္တ ပ္မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္တိုက္ ခိုက္

AA – ALP

ခဲ့သည့္ အတြက္ ၄ ေယာက္က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ALP ဒုဥကၠဌ ခိုင္စိုး ႏိုင္ေအာင္မွေျပာသည္။“ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ ေန႔လယ္၂ နာရီေလာက္မွာ

တိုက္ပြဲ

တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။

စခန္းက

ရိုးရိုးစခန္းပါ

သိပ္မႀကီးဘူး။

နယ္စပ္မွာပဲ

ဆက္ျဖစ္ေနေသးတယ္။

စခန္းတခုေတာ့

ေပးလိုက္ရတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဒုဥကၠဌ ခိုင္စိုးနိုင္ေအာင္က AA ဘက္ ကို စာပို႔ထားတယ္။ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္တန႔္ဖို႔ အတြက္ေပါ့။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးနိုင္ဖို႔ စာပို႔
အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္”ဟု ALP တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ခိုင္ေအာင္စိုးသန္းမွ ေျပာခဲ့သည္။ (Mizzima Link) (BBC Link)( VOA
Link) (7Day Link) (The Voice Link) (RFA Link) (Mizzima Link) (7day Link) ( VOA Link)
တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တု႔ိအၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကဆုန္႔ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား နွင့္ ဇြပ္မုိင္ေက်းရြာသား ၁၁၀၀ ေက်ာ္သည္ ေန႔လ ည္ ၁၂

IDPs ကခ်င္

နာရီတြင္ ေနရပ္သုိ႔ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပုိင္း ၂ နာရီခြဲခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(KBC)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာခလမ္ဆမ္ဆ ြန္မွ ေျပာသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၀၄၇ဦးအား ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာန
ရံုးမွ

တာဝန္ရွိသူမ်ား၊

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔

(PCG)၊

ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(KBC)ႏွင့္

ကက္သလစ္

အသင္းေတာ္

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွ ကားအစီး ၁၅၀ ခန္႔ျဖင့္ လုိက္ပါ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သ ည္။ (Mizzima Link)(RFA Link)(The Ladies Link)
UWSA "၀" ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းတြင္ က်င္းပေနသည့္အစည္းအေဝးမွ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္ UWSP "၀"
ဥကၠဌ ဦးေပါက္ယူခ်မ္းႏွင့္ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ KIO ဒုဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အန္ဘန္လ ကိုခန္႔အပ္ခဲ့သ ည္။ (RFA Link)
တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀ါရွင္တန္က ျမန္မာအစိုးရအကို အကူအညီေပးမည့္စာခ်ုဳပ္က ို
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခတၱရဲခ်ဳပ္ရဲမႈးခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးတို႔ သေဘာတူ လက္မွတ ္
ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သံရံုး မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ (Eleven Link) (Mizzima Link) (MOI Link)
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိ င္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ဒုဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာဦး ေဆာင္သ ည့္ အဖြဲ႕တုိ႔ေတြ႕ဆံုရန္
သေဘာတူညီခ်က္ရရိွၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ NMSP ဘက္မွ ၾသ
ဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ အဆိုျပဳခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ အစိုးရဘက္မွ အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (7Day Link) (Irrawaddy Link)
၂၃။

၂၃.၈.၂၀၁၇

FPNCC

ႏိုင္ငံတကာဆက္
ဆံေရး

NMSP –
အတိုင္ပင္ခံ

လာမည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမက်င္းပခင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCAတြင္ လက္မွတ ္

NMSP –

ေရးထိုးႏုင
ိ ္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမယ္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းတာဝန္ခံ ႏုိင္ဝင္းလွမွ မြန္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖဲြ႔ရံုး တြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ျပည္နယ္အစိုးရ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
ေဒါက္တာေအးဇံ ဦးေဆာင္သ ည့္ အစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ အပစ္ရပ္
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အခ်ိန္ ၃ လ ေတာင္း ခံထားသည္။ (RFA Link) (Mizzima Link) (Irrawaddy Link)
(7day Link)
အပစ္ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား နယ္ေျမသတ္မွတ္နိုင္ေရး အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို

နယ္ေျမပုိင္းျခားမႈ

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း နမ့္စမ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္က က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မတက္ေရာက္ခဲ့ပါ။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး

အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မက္သ႐ူးေအးကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီအလုပ္႐ုံ

ပြဲ (ကရင္)

ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆန္႔က်င္လို႔ မတက္တာမဟုတ္ပဲ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (BBC
Link)

၂၄။

၂၄.၈.၂၀၁၇

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD)အေနျဖင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင့္ေရွ႕ဆက္ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့

ALD

သျဖင့္ ပါတီႏွစ္ပါတီ ေပါင္း စည္းျခင္း ရပ္စဲေၾကာင္း ALD ပါတီမွ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ (7day Link)

ေၾကညာခ်က္

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တပ္မ်ားႏွင့္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ (AA) တုိ႔အၾကား ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ ေန႔တြင္လည္း ဆက္လက္

AA – ALP

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲၿ့ ပီး ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ AA ဘက္က အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ဟု ALP ဒုဥကၠ႒ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ကေျပာခဲသ
့ ည္္။ (DVB Link)

တိုက္ပြဲ

အစိုးရ အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ဆိုသ ည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ၏ (၂၁) ရာစု ပင္လံု

FPNCC

အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သ ည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္မည့္ အစိုးရကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္

ေၾကညာခ်က္

ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တဖြဲ႕အား အျမန္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းေပးမည္ဆုိသ ည့္ ကတိအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး

ေကာ္မတီ (FPNCC)၏ ပထမအႀကိမ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီအ စည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ဖြဲ႔စည္း
လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ FPNCCအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္း မႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္ ျပဳလုပ္
သြားႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုထားသည္။ ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္
ႏိုင္ရန္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံမွ ပိုမိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ဟု ပါရွိသည္။ (NMG Link)
(The Voice Link) (Taifreedom Link)
၂၅။

၂၅.၈.၂၀၁၇

ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး H.E.Mr. Nguyen Phu Trong သည္ ၾသဂုတ္လ

ႏိုင္ငံတကာဆက္

၂၅ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လင
ိႈ ္ႏွင့္ ဟီလ္တန္ဟိုတယ္တြင္ ေတြဆုံကာ ႏွစ္နိုင္ငံ

ဆံေရး

တပ္မေတာ္

၂ရပ္အၾကား

ပိုမိုပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ေဆြး ေႏြးေၾကာင္း

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံးက

သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ႏွင့္ အတူလိုက္ပါ လာသည့္ ဗီယက္နမ္ ကာကြယ ္
ေရး ဒုဝန္ႀကီး Sr. Lt. Gen. Nguyen Chi Vinh ႏွင့္အဖြဲ႕ အပါအဝင္ Viettel Group ၏ ဥကၠ႒ Maj. Gen. Nguyen Manh Hung ႏွင့္ အဖြဲ႕ကို
သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသးသည္။ (Irrawaddy Link) (SG.MAH Link)
၂၆။

၂၆.၈.၂၀၁၇

JMC-S (ရွမ္း)၏ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ေန႔လည္ ၁:၀၀ နာရီ မွ ၃:၀၀ နာရီထိ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ခုိလမ္ၿမိဳ႕ရွိ JMCSရံုးတြင္

JMC-S (ရွမ္း )

က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ အစည္းအေဝးသုိ႔ JMC-S ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းလွိုင္ ၊ JMC-S ဒုတိယ ဥကၠ႒-၁ ဗိုလ္မွူးႀကီး စိုင္းဟန္ (RCSS) ၊ JMC-S ဒုဥကၠ႒ -၂
ဦးဝင္းတင့္ ၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီး နိုင္ဝင္းေအာင္ ၊ သၽွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစိုးစိုးေဇာ္
၊သၽွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေအာင္၊ RCSS ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းဦး ၊ RCSS ခိုလမ္
ဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းေဒဝိန္၊ PNLOမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္မွူး နန္းျဖဴျပာ ၊ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေဆြ
ႏြယ္ဝင္း ၊ ေဒၚစိန္ခ်ယ္ ၊ ခြန္စိုးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ JMC-S (Shan) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး
စိုးမိုးေအာင္အစား သၽွမ္းျပည္နယ္အ စိုးရအဖြဲ႕မွ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီး နိုင္ဝင္းေအာင္ အား ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-S
အစည္းအေဝးမွ စတင္၍ အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့သ ည္။ (Tai Freedom Link)
၂၇။

၂၇.၈.၂၀၁၇

အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အကူအ ညီရယူမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခား

TNLA

ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ေျပာၾကားခ်က္

တာ့ဘုန္းေက်ာ္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။‘ျမန္မာအစိုးရက ေတြ႕ဆံု ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ဒီအေျခခံကို
ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး

အကူအညီေတာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’

ဟု

တာ့ဘုန္းေက်ာ္မွ

တ႐ုတ္အစိုးရထံ

အကူအညီေတာင္းခံမည့္

အေျခအေနကို

ေျပာျပခဲသ
့ ည္။ (7DayLink)
၂၈။

၂၈.၈.၂၀၁၇

ကရင္ျပည္နယ္ မဲသေဝါေဒသမွာ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္ ဗုိလ္ပိအဖြဲ႔ တုိ႔အၾကား ရက္ပိုင္းအတြင္း
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မတ
ွ ္ တမ္း အတြဲ(၂)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇
မၾကာခဏ တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသ ည္ဟု စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေစာေဆြထြန္းမွု ေျပာသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ မဲသေဝါ

တိုက္ပြဲ

အသြား ကားလမ္းမႀကီး ဝါးဘိုးေတာင္ မေရာက္ခင္ ရင္မိုင္းတံတားအနီးတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သ ည္။ (DVB Link)
သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဟိုပံုးျမိဳ႕နယ္ မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအား ပင္ေလာင္းအေျခစိုက္ တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္

ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၄၉ တပ္ရင္းမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆:ဝ၀ နာရီအထိ စက္ပစ္ကြင္း ပစ္ခတ္မႈ

ေၾကညာ

ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ေနစဉ္အတြင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တပ္ပတ္ဝန္းက်င္ အနီးတဝိုက္သို႔ ျဖတ္သန္း
သြားလာျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၊ ဆိုင္ကယ္ သြားလာျခင္း (လံုးဝ) မျပဳလုပ္ရန္နွင့္ စက္ပစ္က ြင္း အနီးအနားတြင္ ရွိမေနေစရန္ အသိေပး
အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။(Tai Freedom Link)
ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ

ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕

(SSPP)

ႏုတ္ထြက္သြားလွ်င္

အားေလ်ာ့မည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)အတိုင္း ဆက္လက္ရပ္တည္မည္ဟု UNFC ေျပာေရးဆုိခြင့္

UNFC
ေျပာၾကားခ်က္

ရွိသူ ႏုိင္ေအာင္မေငးမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ SSPP အေနျဖင့္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ား ၾကားမိခ်ိန္တြင္ အံ့ဩမိသ ည္ ဟုလည္း
၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (7Day Link)
အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ လယ္အထိ ကုသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး
(UNOCHA)မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁ သန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း UNOCHA မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည့္
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ UNOCHA မွ အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြမွ ကန္
ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁ သန္းကို လူ ဦးေရ ၇၃,၆၀၀ အတြက္ UNO-CHA ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။(7Day Link)
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