ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅

ယခုရကးစမ
ျဲ ြတးတမး့ပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ ေလံလာသူမ္ာ့အဖျ႕ဲ ၏ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာ ဿ၆

ရကးမြ ႏိုဝငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔အတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ လကးနကးကုိငးပဋိပကၡမ္ာ့၇

ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ တ်ခာ့ေသာ ဆကးစပးသတငး့ မ္ာ့အာ့ မီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ရကးအလိုကး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သတငး့ စုစညး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ ထု႔ေ
ိ ၾကာငးံ ရကးစျဲမြတးတမး့ပါ
အခ္ကးမ္ာ့သညး

်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့၏

ေလံလာသူမ္ာ့အဖျ႕ဲ မြ

ထုတးေဝလ္ကးရြိေသာ

အ်မငးႏြငးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

အာေဘားမဟုတးဘဲ
ရကးစျဲစဥးမြတးတမး့မ္ာ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ
အာ့

ပတးသကးေသာ

ပိုမိုေကာငး့မျနးေစရနးအတျကး

မီဒီယာေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့အာ့
အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပါရနး

စုစညး့ေပ့ထာ့်ခငး့သာ်ဖစးပါသညး၈
အကူအညီ

ေတာငး့ခဵအပးၿပီ့၇

်မနးမာံအေရ့

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့

ေပ့ပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏြငးံ ဖုနး့ - 09-798560989 တု႔က
ိ ို ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး၈
်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျ႕ဲ
လကးနကးကိုငးပဋိပကၡ
ရြမး့



ႏိုွငးဘာလ ဿရကးေန႔တျငး သြ္မး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့သီေပါၿမိဳ႕နယးႏြငးံ နမံးလနးၾကာ့ နာ့မေခၚအုပးစုအတျငး့ သြ္မး့်ပညး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ(RCSS)ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတားတို႔ တိုကးပျဲ
်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟု သီေပါ ၿမိဳ႕နယး ်ပညးနယးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး စိုငး့ခမး့ေအာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ တိုကးပျဲေၾကာငးံ ေဒသခဵ ႐ျာသာ့ ၃ွွ ေက္ား နာ့မေခၚအုပးစု ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့သို႔ သျာ့ေရာကး
ခိုလႈဵေနၾကရသညးဟု သီေပါၿမိဳ႕ခဵ လူငယး စိုငး့လ္နး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ” အခု နာ့မေခၚဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ကိုစစးေဘ့ေရြာငး ၃ွွ ေလာကးေရာကးေနတယး၈ ွမံးႏိုငး့လုဵ ၇ ွမံးတာံ လုဵ၇ ွမံးဟိုနာ့ ႐ျာသာ့ေတျ
်ဖစးတယး၈ ႏိုငး့လုဵ႐ျာနဲ႔ ှ မိုငးေလာကးအကျာမြာဘဲ ပစးခတးၾကတာလိ႔ု ဘုနး့ႀကီ့ ေက္ာငး့ကိုေရာကးလာတဲံ႐ျာသာ့ေတျကေ်ပာပါတယး၈ အခုထိ စစးေဘ့ေရြာငးေတျ တဖျဖ
ဲ ျဲ ေရာကး လာေနတုနး့ “ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)



ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔ နဵနကးတျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး တာမို့ညဲ ၿမိဳ႕နယး (ချ)ဲ ေကာငးနငးေက့္႐ျာအနီ့၉ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(TNLA)၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ
အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတး တပးမေတား (MNDAA) ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတားတုိ႔ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (7Day)

1

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မတးေခၚေက့္႐ျာအုပးစု နာ့မတးေခၚေက့္႐ျာ၉ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ(SSPP/SSA)ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့
ေကာငးစီ (RCSS/SSA) တိ႔ု တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TaiFreedom) (Shan New) (7Day)



ႏိုွငးဘာ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မေခၚေက့္ရျာႏြငးံ နာ့ေလာံေက့္ရျာၾကာ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/သြ္မး့်ပညးတပးမေတား
(SSPP/SSA) တပးမ္ာ့ နာရီဝကးေက္ားခနး႔ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲသ
ံ ညး၈



ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔ နဵနကး ွ၃့၂ွ နာရီတျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ တအာငး့တပးမေတား တပးမဟာ ၂ နယးေ်မ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး၇ တာမို့ညဲၿမိဳ႕နယး(ချဲ) ၇ ေကာငးနငးအုပးစု၇ ေကာငးနငးေက့္႐ျာအနီ့
သြ္မး့်ပညး တို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA) ၇ တအာငး့အမ္ဳိ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(TNLA) ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတားတို႔တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA)



ႏုိွငးဘာလ

ှ၀

ရကးေန႔တျငး

အိႏၵိယ-်မနးမာနယးစပးအနီ့၇

"ေ႐ႊလိပးဝေက့္႐ျာ"

အေ႐ြ႕ေ်မာကးဘကး၉

်မနးမာံတပးမေတား

အမး့အေ်ခစိုကး

ခမရ

(၀၄၀)နြငးံ

ရကိၡဳငးံတပးမေတား(ULA/AA)

တိ႔တ
ု ိုကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (RFA)


ႏုိွငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ခ္ငး့်ပညးနယး၇ ပလကးွၿမိဳ႕နယးက နတးေခ္ာငး့ွေက့္ရျာအနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတား အမး့အေ်ခစိုကး ခမရ (၀၄၀)နြငးံ ရကိၡဳငးံတပးမေတား AAတိ႔ု တိုကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
ခ္ငး့်ပညးနယး စညးပငးသာယာေရ့၇ လြ္ပးစစးႏြငးံ စကးမႈလကးမႈဝနးႀကီ့ ဦ့စို့ထကးစညးပငးသာယာေရ့၇ လြ္ပးစစးႏြငးံ စကးမႈလကးမႈဝနးႀကီ့ ဦ့စို့ထကး မြေတာံ "အခုက ပိုဆုိ့လာတယး၈ ်မစးေၾကာငး့ကိုပါ
်ခိမး့ေ်ခာကးလာတယး၈ လကးရြိ AA က ်မစးေၾကာငး့မြာပါ ဆယးေယာကးတစးဖ႔ေ
ဲျ တျ ငါ့ေယာကးတစးဖ႔ေ
ဲျ တျန႔ဲ အဓိက စစးဆငးေရ့ဆုိေတာံလညး့ တပးန႔ဲ ်ဖစးတာေပါံ၈ ဒါေပမဲံ လူထုက သျာ့ရလာရတာ
ေတားေတားခကးခဲလာတယး၈ ကုလာ့တနး်မစးေၾကာငး့က စကးေလြန႔ပ
ဲ ဲ သျာ့ရတာကို့၈ အငးအာ့လညး့ ပိုမ္ာ့လာတယး၈ ၾကာ့ရတဲံ သတငး့ေတျအရ လႈပးရြာ့မႈ တအာ့မ္ာ့လာတဲအ
ံ ခါက္ေတာံ
တပးဘကးကလညး့ အငးအာ့ေတျတုိ့ၿပီ့ လဵု်ခဵဳေရ့အတျကး လုပးတယးလ႔ို ထငးတယးဗ္"ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)



ႏိုွငးဘာလ

ှ၂

ရကးေန႔တျငး

သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့
သြ္မး့်ပညးတပးမေတား

လာ့႐ိႈ့ၿမိဳ႕ႏြငးံ
(RCSS/SSA)

ှဿမိုငးကျာေဝ့သညးံ
တပးဖျ႔ႏ
ဲ ြငးံ

လာ့႐ိႈ့-နမၼတူ

သျာ့ကာ့လမး့မႀကီ့ေဘ့

တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးဦ့

(TNLA)

မနးၿပိနး့အထကးေက့္ရျာအနီ့၉
၇

သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/

သြ္မး့်ပညးတပးမေတား(SSPP/SSA) ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႔တ႔ို တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (DVB) (RFA) (7Day)
အ်ခာ့


ေတာငးကုတးၿမိဳ႕နယး

ေတာငး႐ျာေက့္႐ျာအုပးစု၇

ဓါ့မက္ေက့္႐ျာ၏

ေတာငးဖကး

(ှွ)မိုငးခန႔း

အကျာ

ဓါ့မက္ဆညးတျငး

သစးဖမး့သညံး

ရဲတပးဖျ႕ဲ ႏြငံး

ေဒသခဵ

်ပညးသူ

ှွွ

ခန႔းအၾကာ့

အ်ပနးအလြနးတိုကးခိုကးမႈ ေပၚေပါကးခဲံၿပီ့ ႐ုနး့ရငး့ဆနးခတး်ဖစးစဥး စကးေလြေပၚ ်ပနးတကးသညံး ရဲတပးၾကပးတစးဦ့ လကးနကးမ္ာ့ႏြငံးအတူ ေရထဲ်ပဳတးက္ရာမြ ေသဆုဵ့သျာ့ေၾကာငး့ မ္ကး်မငး
စကးေလြသမာ့တစးဦ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈“ အခငး့ ်ဖစးပျာ့ခ္ိနးက ေအာကးတိုဘာ ဿ၅ ရကး ညဥံး ှှ နာရီ အခ္ိနးတျငး်ဖစးတာပါ၈ ကျၽနး့သစးနဲ႔ တစး်ခာ့ေရာရာ သစး (၂) တနးခန႔းကို အလုပးသမာ့ေတျနဲ႔
စကးေလြပၚသိ႔တ
ု ငးေနခ္ိနး ဓါ့မက္ ဆညးအတျငး့ကေန အမညးမသိတဲံ လူ ှွွ ဦ့ခန႔းကေန သစးမ္ာ့တငးေဆာငးရာ ေနရာကို ေရာကးရြိလာၿပီ့ ေလ့ဂျ၇ ဂ္ငးဂလိ၇ ခဲေတျန႔ဲ ပစးခတးတိုကးခိုကးပါတယး၈
ရဲအုပးခ္စးထျနး့ဦ့စီ့တဲံ အဖျ႕ဲ မြ ေသနတးနဲ႔ အခ္ကး ေပါငး့ ဿွ ခန႔း ်ပနးလညး ေ်ခာကးလြန႔း ပစးခတးခဲံရပါတယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Narinjara)

2

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔ ညေနပိုငး့တျငး ရြမး့အေရြ႕ မိုငး့ပ္ဥး့ၿမိဳ႕နယး နမံးပါမိုငး့႐ျာအနီ့တျငး ်မနးမာတပးမေတား ႏြငံး ထိေတျ႕တိုကးပျဲ်ဖစးခဲံသညံး RCSS/SSA တပးမေတားထဵမြ လကးနကးခဲယမး့ႏြငံး
မူ့ယစးေဆ့ မ္ာ့ဖမး့မိခဲံ၊ အမႈဖျငံးထာ့ေၾကာငး့ က္ိဳငး့တုဵၿမိဳ႕ ်ပညးနယးဒုတိယ ရဲတပးဖျ႕ဲ မႉ့႐ုဵ့မြ ရဲအရာရြိတစးဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ထိေတျ႕မႈ်ဖစးတာက ေအာကးတိုဘာ ဿ၀ ရကးက ှွ မိနစးေလာကး
်ဖစးခဲံတာပါ၈ မေန႔ကမြ ေနာကးတနး့်ပနးေရာကးလို႔ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ကို လာအပးၿပီ့ အမႈဖျငံးတာပါ၈ လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ ကို မဖမး့မိေပမယံး သိမး့ဆညး့ရမိတဲံ လကးနကးခဲယမး့ေတျန႔ဲ ဆကးစပးပစညး့ေတျကို
တပးကသိမး့ထာ့တယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice)



ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး တာမို့ညဲေက့္႐ျာအုပးစုမြ ႐ျာသာ့အေယာကး ၁ဝ ကို လူသစးစုေဆာငး့သညးံအေနႏြငးံ လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ တစးဖျဲ႕မြ ေအာကးတိုဘာ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ဖမး့ဆီ့
ေခၚေဆာငး သျာ့သညးဟု တာမို့ညဲ ရဲစခနး့စခနး့မႉ့ ရဲအုပး ေအာငးမငး့မြ ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ တာမို့ညဲေက့္႐ျာအုပးစု ေရြာကးေဟားေက့္႐ျာမြ ပေလာငးတိုငး့ရငးသာ့ႏြငးံ မုဵ့ဝနး့လူမ္ိဳ့ အမ္ိဳ့သာ့အေယာကး ၁ဝ
ေလာကးကို ေ်မာကးပိုငး့ ပူ့ေပါငး့ လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ မြ လူသစးစုေဆာငး့ဖို႔ ဖမး့ဆီ့ေခၚေဆာငးသျာ့သညးဟု ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)
စစးေဘ့ေရြာငး

ရြမး့


ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုးငး့ လာ့ရြိဳ့-နမၼတူၿမို႔နယးမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံတိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနၾကသညးံ စစးေရြာငးဒုကၡသညး ှွွွ ေက္ားသညး
အသီ့သီ့ ေနရပး ်ပနးသျာ့ၾကသညးဟု "ေပ့ေသာလကးေစတနာရြငးေသျ့ႏြငးံလူငယးကူညီေရ့အဖျ႕ဲ " မြတာွနးရြိသူ ကို်မငးံေမားက ေ်ပာခဲံသညး၈ ႏိုွငး ဘာလှရကးေန႔ ညပိုငး့မြာ အီနုိငး့ရျာမြ
စစးေရြာငးေတျေနရပး်ပနးသျာ့ခဲံ်ပီ့ ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔ နဵနကးမြာ မိုငး့ေတာငးရျာက စစးေရြာငး ဿ၄ွ ေလာကး ေနရပး်ပနးသျာ့ခဲံသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Popular) (Shan New) (7Day)



ႏိုွငးဘာလဿရကးေန႔တျငး

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့

သီေပါၿမိဳ႕နယး

နာ့မတးေခၚေက့္႐ျာအုပးစုနာ့မတးေခၚေက့္႐ျာတျငး

တိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ

နာ့မတးေခၚေက့္႐ျာအုပးစုအတျငး့ေဒသခဵမ္ာ့

ေဘ့လျတးကငး့ရာ ဘုနး့ေတားႀကီ့ ေက္ာငး့ဘကးသ႔ို ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံရေၾကာငး့ TaiFreedom သတငး့ဌာနက ေဖား်ပခဲံသညး၈ (TaiFreedom) (RFA)


ႏိုွငးဘာ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မေခၚေက့္ရျာႏြငးံ နာ့ေလာံေက့္ရျာၾကာ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/သြ္မး့်ပညးတပးမေတား SSPP/SSA
တပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံတာေၾကာငးံ ေဒသခဵ ၂ွွ ေက္ား ထျကးေ်ပ့ေနရၿပီ့၇ ထျကးေ်ပ့လာသညးံ နာ့ေလာံရျာႏြငးံမနးနာ့ရျာက ရျာသာ့ ၂ွွ ေက္ားသညး နာ့အဵုေက့္ရျာ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မြာ
ခိုလဵႈေနၾကသညးဟု စယးခဵ ေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (7day)



ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတပးဖျဲ႕ႏြငံး RCSS/SSA တိ႔အ
ု ၾကာ့်ဖစးပျာ့ခဲံေသာတိုကးပျဲေၾကာငံး နာ့မေခၚအုပးစုဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ႏြငံး ွမံးဟုန႔း႐ျာဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ သို႔ ေဒသခဵ႐ျာသာ့
ှွွွ ေက္ား ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့သို႔ တိမး့ေရြာငးခဲံၾကၿပီ့ ႏိုွငးဘာလ ၁ ရကးေန႔တျငး ေနရပးသို႔အသီ့သီ့ ်ပနးသျာ့ၾကၿပီ်ဖစးၿပီ့၇ “႐ျာဘကးမြာ ပစးခတးသဵေတျၿငိမးသျာ့ၿပီ်ဖစးလ႔ို သူတို႔်ပနးသျာ့ၾကၿပီ၈
တဖကးကလညး့ ၿခဵထဲက သီ့ႏြဵေတျ ဆျတးရမြာမို႔လ႔ေ
ို လ၈ စို့ရိမးမႈနဲ႔ေတာံ ေနေနရတယး၈ သတိထာ့ေနၾကရေသ့တယးလ႔ေ
ို ်ပာတယး”- ဟု စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့အာ့ကူညီမႈေပ့ခဲံေသာ သီေပါၿမိဳ႕ခဵလူငယး
စိုငး့ဝမး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)



နိုဝငးဘာလ

ှ၀

ရကးေန႔တျငး

ရြမး့်ပညးနယး

(ေ်မာကးပိုငး့)

နမၼတူ

ၿမိဳ႕နယးႏြငးံ

မနးတုဵေက့္ရျာအတျငး့ရြိ

တိုကးပျဲေရြာငးစခနး့မ္ာ့အာ့လူမႈဝနးထမး့၇

ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ

်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနက အေ်ခခဵ စာ့ေသာကးကုနး ပစၥညး့မ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့ခဲံသညးဟု ေဘ့အႏၲရာယးဆိုငးရာ စီမဵခနး႔ချဲမႈဦ့စီ့ဌာန ဒုတိယ ညႊနးၾကာ့ေရ့မႉ့ ဦ့မငး့သိနး့မြေ်ပာခဲံသညး၈
"အဓိကကေတာံ ရြမး့်ပညးနယး (ေ်မာကးပိုငး့) မြာရြိတဲံ တိုကးပေ
ျဲ ရြာငး အိမးေထာငးစုေတျအတျကး လူမႈဝနးထမး့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညး ေနရာခ္ထာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာနကေန ၿပီ့ေတာံ သုဵ့လတစးႀကိမး
စာ့နပး ရိကၡာေတျ ေထာကးပဵံပါတယး၈ သုဵ့လ်ပညးံတိုငး့်ပညးံတိုငး့ ေထာကးပဵံ ေပ့ေနတာပါ" ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (MM Time)

3

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅



ႏိုွငးဘာလ

ှ၂

ရကးေန႔တျငး

ေဒသခဵ်ပညးသူေတျ

ထျကးေ်ပ့

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့
တိမး့ေရြာငးခဲံရၿပီ့

လာ့႐ိႈ့ၿမိဳ႕ႏြငးံ

ှဿမိုငးကျာေဝ့သညးံ

ရျာသူတဦ့ေသဆုဵ့ခဲံသညးဟု

ေဒသခဵ

လာ့႐ိႈ့-နမၼတူ

သျာ့ကာ့လမး့မႀကီ့ေဘ့

မ္ကး်မငးတဦ့မြေ်ပာခဲံသညး၈

“မေန႔က

မနးၿပိနး့အထကးေက့္ရျာအနီ့တျငးတိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ

က္ေနားတ႔ို

ေတာငးယာကေန

စပါ့ရိတးၿပီ့

်ပနးလာေတာံ

ရျာမြာတိုကးပျ်ဲ ဖစးေနတယး၈ ရျာမြာတိုကးပျဲ ်ဖစးေနေတာံ က္ေနားတ႔ို ှွေယာကးေလာကး ရျာကိုမဝငးဘဲ နာ့ဟာရျာဘကး သျာ့ပါတယး၈ တိက
ု းပျ်ဲ ဖစးေနေတာံ လူမြာ့ပစးခဵရမြာ စို့ရိမးၿပီ့ လမး့တေလြ္ာကးမြာ
က္ေနားတ႔ဟ
ို ာ မနးၿပိနး့ရျာက ရျာသူရျာသာ့ အရပးသာ့ေတျပါလိ႔ု ေအားၿပီ့သျာ့တယး၈ အဲံလို ေအားၿပီ့သျာ့ရငးကေန အပစးခဵရ တာပါ၈ အပစးခဵရသူက က္ေနားတ႔ို ေရြ႕ဆဵု့ကသျာ့တာပါ၈ သူ႔ကို
ေသနတးမြနးသျာ့ တာေတျ႔ေတာံ က္နးတဲံသူေတျ အာ့လဵု့လညး့ ေတျ႕တဲံ ေတာတို့ၿပီ့ ထျကးေ်ပ့ၾကပါတယး၈ ပစးလိုကးတဲံစစးသာ့ဟာ ေ်ပာကးက္ာ့ဝတးစဵုဝတးထာ့တဲံ စစးသာ့ပါ” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (DVB)
(RFA) (7Day)


ကရငး်ပညးနယး၇ လႈိငး့ဘျၿဲ မိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ လူဦ့ေရ ငါ့ေထာငးေက္ား ခိုလႈဵေနရဆဲ်ဖစးသညးံ ၿမိဳငးႀကီ့ငူ စစးေဘ့ေရြာငး စခနး့တျငး ယခုႏုိွငးဘာလပိုငး့အတျငး့ တစးလလြ္ငး ပ္မး့မြ္ လူဦ့ေရ ၀ွဦ့ေက္ား
ဝကးသကး ေရာဂါ ်ဖစးပျာ့ေနေၾကာငး့ စစးေရြာငးစခနး့ က္နး့မာေရ့ဆရာမ ေနားနနး့သဇငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “တစးလတစးလကို ်ဖစးလိုကး၇ ကုလိုကး နဲ႔ ဆိုရငး ဿွေက္ား ၀ွေတာငး မကဘူ့ထငးတယး၈
တကယးတမး့က္ေတာံ ကာကျယးေဆ့မထို့ေတာံ ခဵႏိုငးရညးမရြိဘူ့ေပါံ၈ တစးခ္ိဳ႕က္ေတာံ ကာကျယးေဆ့ ထို့ထာ့ေပမယးံ သူ႔ပတးဝနး့က္ငးမြာ အိမးေတျက တအာ့ကပးေနေတာံ ်ဖစးတာေတာငးမြ သိပးမဆို့
ဘူ့ေပါံ”ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ


ႏိုဝငးဘာလ

၆

ရကးေန႔တျငး

ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့

်မနးမာတပးမေတား

ေဒသခဵမ္ာ့်ဖစးသညံး

စစးေၾကာငး့သညး

စိုငး့စို့မို့ေဌ့

ႏြငံး

ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး

နာ့အိုကးခန႔းေက့္႐ျာအုပးစု

လုဵ့စိုငး့ေက္ားေအ့တို႔ကို

ေနရပးသ႔ို

ခိုကးတုနးဟုနး့ေက့္႐ျာေန

်ပနးလျတးေပ့်ခငး့

မရြိဘဲ

ေဒသခဵ

လုဵ့စိုငး့ေက္ားေအ့ကို

မညးသညံးအေၾကာငး့ရငး့ေၾကာငံး

တပးမေတားမြ

ဖမး့ဆီ့ရသညးကိုလညး့

မသိရြိရေသ့ေၾကာငး့ ေဒသခဵလူထုမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (TaiFreedom)


ႏိုဝငးဘာလ ှွ ရကးေန႔ ည ှှ နာရီအခ္ိနးခန႔းတျငး ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး ေနာငးပိနးလုဵေက့္႐ျာ၉ ေနာငးခ္ိဳၿမိဳ႕အေ်ခစိုကး တပးမေတား ေ်ခ်မနးတပးရငး့အမြတး (ှှ၁)
တပးမေတားစစးေၾကာငး့မြ ေက့္လကး ေဒသတျငး ေနထိုငးေသာ အ်ပစးမဲံ ေဒသခဵ ဿ ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ႏိုွငးဘာလ ှှ ရကးေန႔ထိ ်ပနးလႊတးေပ့်ခငး့ မရြိေသ့ေၾကာငး့ ေဒသခဵလူထုမြ ေ်ပာခဲံသညး၈
(TaiFreedom)



ေအာကးတိုဘာလ ၀ှ ရကးႏြငံး နိုဝငးဘာလ ၁ ရကးေန႔တ႔တ
ို ျငးေက္ာကးမဲခရိုငး အေ်ခစိုကး အမြတ(း ှ) စစးဆငးေရ့ကျပးကဲမႈဌာနခ္ဳပးမြ မနးခါ၇ မိုငး့တငး့၇ စခနး့သာ၇ ေနာငးပိနး၇ ခိုမုနး့ႏြငံး
ကၽျက
ဲ ုနး့ေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့မြ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့၇ ရာအိမးမြဴ့မ္ာ့ကို သြ္မး့်ပညး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS/SSA) ႏြငံး ဆကးသျယးပါက မတရာ့အသငး့အကး ဥပေဒ်ဖငံး အေရ့ယူခဵရမညးဟု
သတိေပ့ေ်ပာဆိုခဲံေၾကာငး့ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး ်ပညးနယးလႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယး ဦ့စိုငး့ထျနး့ဝငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့တို႔ သကးဆိုငးရာ ရာအိမးမႉ့တို႔ သူႀကီ့တို႔ကို ေခၚၿပီ့ သတိေပ့တာ
ရြိတယး၈ က္ေနား ထငးတာကေတာံ သူတို႔ (တပးမေတား) စို့ရိမးလ႔ို သတိေပ့တာ ်ဖစးပါ လိမံးမယး၈ က္နးတဲံအပိုငး့ေတျ ကေတာံ က္ေနား လညး့ ဂဃနဏ မသိဘူ့” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅
ေ်မ်မဳပးမုိငး့
ဒဏးရာရ


ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကး ေန႔လညးတျငး ခ္ငး့်ပညးနယး၇ ပလကးဝၿမိဳ႕နယး၉ မိုငး့ေပါကးကၿျဲ ပီ့ ေဒသခဵတစးဦ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညးဟု ပလကးွေဒသခဵ ဦ့တငးထျနး့ေအာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Narinjara)



ေအာကးတိုဘာ ဿ၆ ရကး နဵနကး ှှ နာရီ ခန႔းတျငး ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယး၇ သေဘၤာအငး့ေက့္႐ျာ အေရြ႕ေ်မာကးဘကး ဿ ဖာလုဵခန႔းအကျာရြိ ေ်ပာငး့ခငး့ေနရာ၉ ခ္ဳဵႏျယးမ္ာ့ရြငး့လငး့စဥး
ေမာငးစို့မို့သူ (ဘ) ဦ့သနး့ထျနး့အပါအဝငး အမ္ိဳ့သာ့ငါ့ဦ့သညး တိုကးမိုငး့တစးလုဵ့အာ့ တိုကးမိေပါကးက၊
ျဲ မိုငး့စထိမြနးဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံသညး၈ (The Ladies) (Military)



မဵစီၿမိဳ႕နယး၇ မဵဝိနး့ႀကီ့ေက့္႐ျာေန ဦ့ထျယးေအာငးႏြငံး ဇနီ့်ဖစးသူ ေဒၚေဘာကးမိုငးတို႔သညး ေန႔လညး ှဿ နာရီခန႔း တျငး ၿခဵစိုကးရနးအတျကး ေမားေတားဆိုငးကယး်ဖငံး ထျကးချာလာစဥး ေက့္႐ျာ၏
အေနာကးေ်မာကး ဘကး ှ၀ မိုငးခန႔းအကျာရြိ ဗနး့ေမား-မဵစီနမံးခမး့ ကာ့လမး့ေဘ့သို႔အေရာကး၉ နငး့မိုငး့တစးလုဵ့အာ့ နငး့မိေပါကးကျ၊
ဲ ဦ့ထျယးေအာငးတျငး မိုငး့စထိမြနး ဒဏးရာမ္ာ့ရရိြခဲံသညး၈ (The
Ladies) (Military)



ႏိုွငးဘာလ ှှ ရကးေန႔ နဵနကး ွ၆့၀ွ အခ္ိနးတျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး၇ မိုငး့ေငါံၿမိဳ႕နယး (ချ)ဲ ခုဵငငး့ေက့္႐ျာ၇ ေက္ာကးမဲ- ခုဵငငး့ေက့္႐ျာဘကးသ႔ို ဆကးသျယးထာ့သညံးလမး့မပိုငး့ နမံးမနး့ခုဵငငး့တဵတာ့ အနီ့တျငး ေ်မ်မဳပးမိုငး့နငး့မိသညံးအတျကး ခုဵငငး့ေက့္႐ျာေန-ေလျ့ေငျခိုငး၇ (ဿ၃) ႏြစးသညး ထိမြနးဒဏးရာ ရရြိသညံးအ်ပငး သူမႏြငံးအတူ လိုကးပါသညံး ေလျ့ခမး့ယဥး (ဿွ) ႏြစးမြာ ဦ့ေခါငး့ႏြငံး
လညးပငး့တို႔တျငး ထိမြနးဒဏးရာမ္ာ့ ရရိြခဲံသညး၈ (TNLA) (Maragar)



ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကး ေန႔လယးတျငး

ခ္ငး့်ပညးနယး၇ ပလကးဝၿမိဳ႕နယးတျငး မိုငး့ေပါကးကျၿဲ ပီ့ ေဒသခဵတစးဦ့ ဒဏးရာရရြိသျာ့ခဲံသညးဟုပလကးွ ေဒသခဵ ဦ့တငးထျနး့ေအာငးမြေ်ပာခဲံသညး၈ “

ပလကးဝၿမိဳ႕နယး ပီေခ္ာငး့ အထဲမြာ ရပးေခ္ာငး့ေက့္႐ျာ ရြိပါတယး၈ အဲဒီ႐ျာမြာ ေနထိုငးသူ ဦ့ေဟျ႕တနး့က ေတာငးယာမြာ ဟငး့စာ့ရြာဖိ႔ု သျာ့စဥးမြာ မိုငး့နငး့မိတာ ်ဖစးပါတယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Narinjara)


ႏိုဝငးဘာလ ှှ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့၉ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ ေက္ာကးမဲခ႐ိုငး ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး မိုငး့ေငါံၿမိဳ႕နယးချဲ မနးေခါကးေက့္႐ျာအုပးစု ခုဵငငး့ေက့္႐ျာ၉ ေနထိုငးသူ ေဒသခဵအမ္ိဳ့သမီ့ ဿ ဦ့ မိုငး့နငး့မိ
ေပါကးကျဲ မႈေၾကာငံး ထိခိုကးဒဏးရာရရိြခဲံသညး၈ (TaiFreedom)



ႏိုဝငးဘာလ ှွ ရကးေန႔ နဵနကး ှှ နာရီခနး႔တျငး ကရငး်ပညးနယး၇ ်မဝတီၿမိဳ႕နယး၇ ဖလူ့ေက့္ရျာအုပးစု၇ မငး့လကးပဵေက့္ရျာေန ေဇားဝငး့ေဌ့ (ဘ) ဦ့မြတးႀကီ့သညး သူငယးခ္ငး့်ဖစးသူ ေမာငးႏုိငးႏြငံးအတူ
ဖလူ့ေက့္ရျာ ၏ ေတာငးဘကး ၂ မုိငးခနး႔အကျာ၉ ဝဥတူ့ေဖားေနစဥး ေထာငးထာ့သညံး နငး့မုိငး့တစးလဵု့အာ့ နငး့မိေပါကးကသ
ျဲ ်ဖငံး မုိငး့စထိမြနး ဒဏးရာမ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ (Military)



ႏိုဝငးဘာ ှွ ရကးေန႔ ညေနပိုငး့တျငး တနသၤာရီတိုငး့ ေရ်ဖဴၿမိဳ႕နယး၇ အလယးစခနး့ေက့္႐ျာအနီ့ရြိ မျနး်ပညးသစးပါတီ (NMSP) ႏြငံး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) ေအာကးေ်ခတပးဖျဲ႕အၾကာ့
နယးေ်မ

အ်ငငး့ပျာ့ေနၾကသညံး

ေၾကာငးလ္ာကျငး့၉

ဥယာဥးၿခဵလုပးကိုငးလ္ကးရြိေသာ

ဟဵဂဵ႐ျာသာ့

မငး့အတစးဆိုသူ

စီ့လာသညံးေမားေတားဆိုငးကယး

ေ်မ်မႇဳပးမိုငး့နငး့မိေပါကးကျသ
ဲ ်ဖငံး

ဆိုငးကယးပ္ကးစီ့ခဲံေၾကာငး့၇ ၿပီ့ခဲံသညံး ေအာကးတိုဘာလ အတျငး့ ၿခဵသမာ့႐ျာ သာ့ တစးဦ့ မိုငး့နငး့မိေပါကးကသ
ျဲ ်ဖငံး ညာေ်ခက္ငး့ဝတး်ဖတးေတာကးခဲံရၿပီ့ မျနး်ပညးသစးရဲေဘားတစးဦ့လညး့
မိုငး့ဒဏးေၾကာငံး ဘယးေ်ခသလုဵ့ တဖကး်ဖတးေတာကးခဵလိုကး ရေၾကာငး့ အလယးစခနး့ေက့္႐ျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ ႏိုငးတငးစနး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mon New)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏိုဝငးဘာလ

ှ၁

ရကးေန႔တျငး

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့

ေက္ာကးမဲခ႐ိုငး

ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး

ပနးဟူေက့္႐ျာအုပးစု

ပနးဟူေက့္႐ျာေန

ေဒသခဵ႐ျာသာ့

စိုငး့အိုကးဆမး

အသကး

၀၀

ႏြစးသညး

တိက
ု းမိုငး့အာ့တိုကးမိေပါကးကျ၊
ဲ မိုငး့ထိမြနးဒဏးရာမ္ာ့ ရခဲံသညး၈ (TaiFreedom)


ႏိုဝငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔ ည ၃ နာရီခန႔းတျငးကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕နယး၇ ဆငးဘိုၿမိဳ႕၇ မဵကငး့ေက့္ရျာေန ဦ့စို့နိုငး(ဘ) ဦ့ေအာငး်မငံးသညး ကၽျေ
ဲ ပ္ာကးရြာရနး ေတာထဲသို႔ သျာ့ေရာကးစဥး ေက့္ရျာ၏
ေတာငးဘကး ၀ မိုငးခန႔းအကျာသိ႔ု အေရာကး၉ေထာငးထာ့ေသာမိုငး့တစးလုဵ့ တိုကးမိေပါကးက၊
ျဲ မိုငး့ထိဒဏးရာမ္ာ့ရရိြခဲံသညး၈ (Military)



ႏုိဝငးဘာ ှ၃ ရကး ညေန ၂ နာရီချခ
ဲ နး႔တျငး ကရငး်ပညးနယး လိႈငး့ဘျ႕ဲ ၿမိဳ႕နယး မဲလေရာ ေက့္ရျာအုပးစု ထီ့စာေက့္ရျာေန ေစာေထာကလယး(ဘ) ဦ့ဖာ့ဒီလျီႏြငးံ တူေတားစပးသူ သုထိခေလ့(ဘ)
ဦ့ေထားသိတုိ႔

ႏြစးဦ့သညး

ေတာထဲသို႔

သျာ့ေရာကးစဥး

ေက့္ရျာ၏အေနာကးဘကး

ှ

မုိငးခနး႔အကျာ

သို႔အေရာကး၉ေဒသႏၲရလုပး

လကးလုပးနငး့မုိငး့တစးလဵု့

နငး့မိေပါကးကျသ
ဲ ်ဖငံိ

ေစာေထာကလယးမိုငး့ထိ ဒဏးရာမ္ာ့ ရခဲံ သညး၈ (Military)


ႏိုွငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔ နဵနကး ၄ နာရီခနး႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး(ေတာငးပုိငး့) မုိငး့ပနးၿမိဳ႕နယး ပနးပိေက့္ရျာေန ချနးေက္ားကို(ဘ) ဦ့ချနးေလာသညး ေက့္ရျာ၏ အေနာကး ေတာငးဘကး မီတာ ှဝဝ ခနး႔အကျာ
ေက့္ရျာ အထျကး၉ ေဒသႏၲရလုပး လကးလုပးနငး့မုိငး့တစးလဵု့ နငး့မိေပါကးကသ
ျဲ ်ဖငးံ မုိငး့စထိမြနး ဒဏးရာမ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ (Military)



ႏိုဝငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔မနကး ၄ နာရီချဲတျငး ႐ြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုင့း ၇ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး၇ နာမျနး့ေက့္ရျာအုပးစု ပနးပီ့ေဒသမြာ မိုငး့ပုတးရျာသာ့ဦ့လျနး့ေက္ားးသညး ေတာငးယာစပါ့ရိတးသိမ့း ဖို႔ သျာ့ရာ
မိုငး့နငး့မိၿပီ့ ေပါကးကျက
ဲ ာ မိုငး့စထိမြနး ဒဏးရာမ္ာ့ ရခဲံသညး၈ (DVB)



ႏုိဝငးဘာလ

ှ၃ ရကးေန႔

ညေန

၀

နာရီတျငး

ရြမး့်ပညးနယး(ေတာငးပုိငး့)

မသကၤာဖျယးလကးဆျေ
ဲ သတၱာ အမညး့ တစးလဵု့ ေတျ႕ရြိသ်ဖငးံ

ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕

ေစ့္ပုိငး့ရပးကျကး

ဗိုလးခ္ဳပးလမး့

နယးေ်မခဵ တပးမေတားသာ့မ္ာ့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ ရဲတပးဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ

ေစ့္မီ့ပျိဳငးံအနီ့

ေရႊလႊာထကးအထညးဆုိငးခဲျ

အေရြ႕

၉

ဌာနဆုိငးရာ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ပါဝငးေသာ ပူ့ေပါငး့အဖျ႕ဲ ်ဖငးံ

သျာ့ေရာကးစစးေဆ့ခဲံရာ ေပါကးကျေ
ဲ စတတးေသာပစၥညး့ ရြိေၾကာငး့ ယူဆရသ်ဖငးံ နယးေ်မခဵ စစးေ်မ်ပငးအငးဂ္ငးနီယာတပးမြ မုိငး့ရြငး့လငး့ေရ့အဖျဲ႕်ဖငးံ မုိငး့ရြငး့လငး့ခဲံသညး၈ ထို႔်ပငးေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕မေစ့္ေ်မာကးဘကး ေစ့္အဝငးတဵခါ့ေပါကးေနရာ အနီ့ City Square Shopping Centre ေ်မညီထပးႏြငးံ ဒုတိယထပးတ႔တ
ုိ ျငးလညး့ မသကၤာဖျယးအိတးမ္ာ့ ေတျ႕ရြိေၾကာငး့ ၿမိဳ႕ေနေဒသခဵ
တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့၏ သတငး့ေပ့ခ္ကးအရ ပူ့ေပါငး့အဖျဲ႕က ဆကးလကး သျာ့ေရာကး စစးေဆ့ခဲံရာ ထူ့်ခာ့မႈမရြိဘဲ မုိငး့ရြငး့လငး့ေရ့ အဖျ႔်ဲ ဖငးံ မုိငး့ရြငး့လငး့ခဲံသညး၈ (Military) (VOA)
ေသဆုဵ့


ႏိုဝငးဘာ ှှ ရကး ေန႔လညးတျငး ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး မိုငး့ေငါံၿမိဳ႕နယး (ချ)ဲ ခုဵငငး့ေက့္ရျာ၇ နမးံမနး့ ႏြငးံ ခဵုငငး့ရျာသုိ႔ ဆကးသျယးထာ့ သညးံ လမး့မေပၚတျငးမိုငး့ေပါကးကျေ
ဲ သာေၾကာငးံ ဆုိငးကယးစီ့ လာသညးံ
ခုဵငငး့ေက့္ရျာေန-ေလျ့ေငျခိုငးႏြငးံေလျ့ခမး့ယဥးအမ္ိဳ့သမီ့ႏြစးဦ့ ဒဏးရာရရီြခဲံၿပီ့ တဦ့ေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ (7Day) (Shan New) (TNLA)



ႏိုဝငးဘာ ှှ ရကး ေန႔လညး ှ နာရီ ေက္ားတျငး မူဆယးၿမိဳ႕ စျမးေစားရပးကျကး ၀ လမး့ ပလပးစတစး ေကာကးသညံး အရပးသာ့မ္ာ့ ေနအိမးအ်ပငး တျငးကေလ့ငယး ဿ ဦ့ေဆာံကစာ့ေနစဥး
မိုငး့ေပါကးကျမ
ဲ ႈ်ဖစးပျာ့ၿပီ့ အသကး ှှ ႏြစးအ႐ျယး ကေလ့ တဦ့ေသဆုဵ့ကာ အသကး ှဿ ႏြစးအ႐ျယး ကေလ့ တဦ့မြာ ဒဏးရာရရြိေၾကာငး့ မူဆယး ဂ႐ုဏာလူမႈေရ့အသငး့မြ ဦ့ေသာငး့ထျနး့မြ
ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)

6

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅

အ်ခာ့


ေအာကးတိုဘာ ၀ဝ ရကး ညေန ၂ နာရီခန႔းတျငး ရြမး့်ပညးနယး(ေ်မာကးပိုငး့) ၇ နမံးခမး့ၿမိဳ႕ႏြငံး ပနးစဵေက့္႐ျာ အၾကာ့ရြိ ကာ့လမး့အနီ့တျငး လကးနကးတပးဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ေထာငးထာ့ေသာ ေဒသႏၲရလကးလုပး
ရီမုမိုငး့မ္ာ့ ေတျ႕ရြိ ဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့မြသတငး့ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (The Ladies)



တနသၤာရီတိုငး့ ေရ်ဖဴၿမိဳ႕နယး၇ အလယးစခနး့ေက့္႐ျာအနီ့ရြိ မျနး်ပညးသစးပါတီ (NMSP) ႏြငံး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) ေအာကးေ်ခတပးဖျဲ႕အၾကာ့ နယးေ်မအ်ငငး့ပျာ့ေနၾကသညံး
ေၾကာငးလ္ာကျငး့၉ ရကးေပါငး့ ၀ွ အတျငး့ ေ်မ်မႇဳပး မိုငး့ ၀ ႀကိမးေပါကးကျဲ ဒဏးရာအသီ့သီ့ ရရြိခဲံသညံးအတျကး လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ မ္ာ့အေန်ဖငံး ႐ျာသာ့မ္ာ့အာ့ပစးမြတးထာ့၊ မိုငး့မေထာငးၾကရနး
အလယးစခနး့ေက့္႐ျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မြ ပနးၾကာ့ခဲံသညး၈ “ၿခဵသျာ့တဲံ လမး့ေတျမြာ မိုငး့ေထာငးတာ ႐ျာသာ့ေတျပဲထိတယး၇ အခုၿခဵမသျာ့ရဲၾကေတာံဘူ့၇ မိုငး့မေထာငးၾကဖိ႔ု ႐ျာသာ့ေတျကိုယးစာ့
က္ေနားပနးၾကာ့ပါတယး၇ JMC အပစးရပးေစာငံးၾကညံးအဖျဲ႕ေတျ မီဒီယာေတျလညး့ က္ေနား တိ႔႐
ု ျာကို တစးခါေလာကး လာေရာကးၾကညံးရႈၾကပါဦ့လို႔ ေ်ပာခ္ငးပါတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mon New)



ရြမး့်ပညးနယး ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးတျငး အရပးသာ့မ္ာ့ရြိေနသညးံေနရာ၉ မိုငး့ မေထာငးရနး လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ မ္ာ့ကို ေဒသတျငး့ အရပးဘကး အဖျ႕ဲ မ္ာ့က ေတာငး့ဆုိခဲံသညးဟု ေက္ာကးမဲ အေ်ခစိုကး
လူငယး အဖျ႕ဲ မြ မုိငး့ အႏုိငးမြေ်ပာခဲံသညး၈„„်ပညးသူသိတာက စာ့ဝတးေနေရ့၇ မိသာ့စုဖူလဵုေရ့ပဲ၈ ဒါေၾကာငးံ လမး့မေပၚေတျ အၿမဲတမး့ သျာ့သျာ့လာလာ လုပးရတယးဆုိ တာကို လကးနကးကိုငးေတျ နာ့
လညးေစခ္ငးတယး၈ လကးနကးကိုငးေတျ အခ္ငး့ခ္ငး့မေက္နပး လု႔ိ မိုငး့ေထာငးတာေတျ လုပးရငး ေတာငး ်ပညးသူသျာ့လမး့မေပၚ မေထာငးသငးံဘူ့‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)

ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့မႈ


နိုဝငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ထိုငး့နိုငးငဵခ္ငး့မိုငးၿမိဳ႕ ၉ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး အတျငး့ေရ့မႉ့ႏြငံးအဖျ႕ဲ သညး သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) ဥကၠ႒ ဦ့ယျကးဆစး ေခါငး့ေဆာငးသညံး
ကိုယးစာ့ လြယးမ္ာ့ႏြငးံ အလျတးသေဘာ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပျဲသ႔ို အတျငး့ေရ့မႉ့အဖျ႕ဲ ဝငး ဦ့လြေမာငးေရႊ၇ နညး့ပညာအေထာကးအကူ်ပဳအ်ဖစး ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့တို႔ ပါဝငးခဲံေၾကာငး့ NRPC မြ
သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Mizzima) (BBC) (VOA) (The ladies)



ထိုငး့ႏုင
ိ းငဵခ္ငး့မိုငးၿမိဳ႕ ၉ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး အတျငး့ေရ့မႉ့ႏြငံးအဖျ႕ဲ သညး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႉ့ ပဒိုေစာတာဒိုမႉ့ ဦ့ေဆာငးသညံး ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငံး
အလျတးသေဘာ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႔ဆုဵပျႏ
ဲ ြငးံ ပတးသတး၊ KNUအေထျေထျအတျငး့ေရ့မႉ့ ပဒိုေစာတာဒိုမႉ့မြ “ အေက္အလညး ညႇိႏြိုငး့ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့နဲ႔ မေက္လညးမႈေတျ၇ မတူညီမႈေတျကို
အငးအာ့သုဵ့ေ်ဖရြငး့်ခငး့ မ်ပဳရဆိုတဲံ အရာမ္ိဳ့ေတျကလညး့ ပါေနတဲံအတျကး ေရရြညး တညးတဵံ ခိုငး်မဲတဲံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ေရြ့ရႈေနပါတယး၈ကၽျနးေတားတို႔ ်ပညးသူလူထုကို ေ်ပာခ္ငး တာကေတာံ ကၽျနးေတားတ႔ို
လကးမြတးထို့ထာ့တဲံ NCA လမး့ေၾကာငး့သညး အသငံးေတားဆုဵ့ လမး့ေၾကာငး့တစးခု်ဖစးၿပီ့ေတာံ ဒီအေ်ခခဵ ကေန တစိုကးမတးမတးဆကးသျာ့မယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပျဲသ႔ို အတျငး့ေရ့မႉ့အဖျဲ႕ဝငး
ဦ့လြေမာငးေရႊ၇ နညး့ပညာအေထာကးအကူ်ပဳအ်ဖစး ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့တို႔ ပါဝငးခဲံေၾကာငး့ NRPC မြသတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Mizzima) (BBC) (7Day)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


နိုဝငးဘာ

ှ၅

ရကးေန႔

နဵနကးပိုငး့တျငး

ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ

(KNPP)

ဒုတိယ

ဥကၠ႒

ခူဦ့ရယးဦ့ေဆာငးသညံး

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့

ႏြငံး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး

အတျငး့ေရ့မႉ့ႏြငံးအဖျ႕ဲ တို႔အလျတးသေဘာ ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵမႈႏြငးံပတးသတး၊ UPDJC အတျငး့ေရ့မႉ့အဖျဲ႕ဝငး ဦ့လြေမာငးေရႊက “ သုဵ့ရကးတာအလျတးသေဘာေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈက ကၽျနးေတားတို႔
ညီလာခဵၿပီ့တဲံ

ေနာကးပိုငး့မြာ

NCA

လကးမြတးထို့ထာ့တဲံ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး

အဖျ႕ဲ အစညး့အခ္ိဳ႕က

တရာ့ဝငး

ေဆျ့ေႏျ့မႈေတျ

ေခတၱဆိုငး့ငဵံထာ့မယးဆိုတာေၾကာငံး

အလျတးသေဘာလာေရာကးေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့တာပါ၈ ေနာကး NCA လကးမြတးမထို့ထာ့တဲံ အဖျ႕ဲ ႏြစးဖျ႕ဲ ်ဖစးတဲံ KNPP၇ KIO အဖျ႕ဲ ေတျန႔လ
ဲ ညး့ေတျ႕တယး၈ KNPP နဲ႔က ယုဵၾကညးမႈတညးေဆာကးတဲံေနရာမြာ
ေအာကးေ်ခမြာ

ရြိေနသူအခ္ိဳ႕

ေဆာငးရျကးခ္ကးေၾကာငံး

လိုအပးမႈရြိတာ

ေတျေဆျ့ေႏျ့်ဖစးတယး၈

NCA

လကးမြတးေရ့ထို့နိုငးေရ့အတျကး

ညႇိႏြိုငး့စရာအခ္ကး

မက္နးေတာံဘူ့၈

လကးမြတး

ေရ့ထို့ဖို႔စဥး့စာ့ဆုဵ့်ဖတးဖ႔ို က္နးေနတာပဲ ရြိေနတဲံအခ္ိနးမြာ ကၽျနးေတားတို႔ကိုယးစာ့လြယးအဖျ႕ဲ ရဲံ ရြငး့်ပမႈေၾကာငံး NCA စာခ္ဳပးကို ်မနး်မနးလကးမြတးေရ့ ထို့နိုငးမယးလို႔ ေမၽြားလငံးပါတယး၈ KIO ကေတာံ
ေဆျ့ေႏျ့တဲံပုဵစဵထကး

သူတ႔ဘ
ို ကးကရြိတဲံ

သေဘာထာ့ကို

လာရြငး့်ပတဲံသေဘာပါ”

ဟုေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ေတျ႕ဆုဵပျဲသ႔ို

အတျငး့ေရ့မႉ့အဖျဲ႕ဝငး

ဦ့လြေမာငးေရႊ၇

နညး့ပညာအေထာကးအကူ်ပဳအ်ဖစး

ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့တို႔ ပါဝငးခဲံေၾကာငး့ NRPC မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (NMG) (7Day)



နိုဝငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔ ညေနပိုငး့တျငး ကခ္ငးလျတးလပးေရ့အဖျ႕ဲ (KIO)ႏြငံး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး အတျငး့ေရ့မႉ့ႏြငံးအဖျဲ႕တို႔အလျတးသေဘာေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပျသ
ဲ ို႔ အတျငး့ေရ့မႉ့အဖျဲ႕ဝငး
ဦ့လြေမာငးေရႊ၇ နညး့ပညာအေထာကးအကူ်ပဳအ်ဖစး ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့တို႔ ပါဝငးခဲံေၾကာငး့ NRPC မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Mizzima) (7Day)
အစညး့အေဝ့မ္ာ့

RCSS ဆကးဆဵေရ့ ႐ုဵ့မ္ာ့ အစညး့အေဝ့


ႏုိဝငးဘာ ှ၃ ရကးတျငး သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS) ဌာနခ္ဳပးတညးရြိရာ လျယးတိုငး့ လ္ဲနး့ေဒသ၉ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ ဆကးဆဵေရ့႐ဵု့မ္ာ့
လုပးငနး့ညႇိႏိႈငး့အစညး့ အေဝ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ အစညး့အေဝ့ကို သဵု့ရကးၾကာ က္ငး့ပမညး်ဖစးကာ သကးဆုိငးရာ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကး ကိုငးအဖျ႕ဲ အစညး့ဆကးဆဵေရ့႐ဵု့မ္ာ့ စုေပါငး့ေရ့ဆျထ
ဲ ာ့သညးံ
ဆကးဆဵေရ့႐ဵု့မ္ာ့၏လုပးငနး့ လမး့ၫႊနး (TOR) ကို တစးႏုိငးငဵလဵု့ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး အေကာငးအထညးေဖားမႈဆိုငးရာ ညႇိႏိႈငး့အစညး့အေဝ့ (JICM) က အတညး မ်ပဳမီ
်ပနးလညးသဵု့သပး်ပငးဆငးႏုိငးေၾကာငး့ RCSS ဒုဥကၠ႒(ှ) ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ စိုငး့ယီမြ အစညး့အေဝ့ ပထမေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)

JMC


ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔က ်ပဳလုပးသညံး JMC - S (မျနး်ပညး နယး) အစညး့အေဝ့၉ NCA လကးမြတးေရ့ ထို့ထာ့သညံး အဖျဲ႕မ္ာ့အၾကာ့ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲ်ခငး့ရြိ၇မရြိေစာငံးၾကညံးမညံး
ေဒသခဵအရပး သာ့ ေစာငံးၾကညံးအဖျဲ႕ (LCM) စတငးဖျ႕ဲ စညး့ႏိုငးေရ့ လူထုရြငး့လငး့ပျမ
ဲ ္ာ့ကို ႏိုဝငးဘာကစ၊ ်ပဳလုပးမညး်ဖစးေၾကာငး့၇ မျနး်ပညးနယး၏ ပထမဆုဵ့ LCM ကို ဘီ့လငး့ၿမိဳ႕နယးနတးႀကီ့
ေက့္႐ျာအုပးစုတျငး စတငးဖျဲ႕စညး့ ရနး ဆုဵ့်ဖတးကာ ႏြစးဖကးလကးခဵၿပီ့ ဘကးမလိုကးသူ အရပးသာ့မ္ာ့ပါဝငးေရ့ လူထုထဵရြငး့လငး့မညး်ဖစးေၾကာငး့ အရပးသာ့ ကိုယးစာ့လြယးေနားဆာထူ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈
„„ဒီေန႔ အစညး့အေဝ့မြာ LCM စတငး ဖျ႕ဲ စညး့ဖိ႔အ
ု တျကး လူထုရြငး့လငး့ပျက
ဲ ို ႏိုဝငးဘာ ဿ ရကး မြာစလုပးမြာ်ဖစးပါတယး၈ အစက က္ိဳကးမေရာဘကးမြာ စလုပးဖ႔စ
ို ီစဥးခဲံေပမယံး ႏြစးဖကးအဖျ႕ဲ အ စညး့ေတျရ႕ဲ
ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးေတျအရ တိုငးၾကာ့မႈေတျ၇ ကန႔းကျကးမႈေတျ အမ္ာ့ဆုဵ့ရြိတဲံေနရာကို ဆုဵ့်ဖတးခဲံၾကတာ်ဖစးတယး၈ ဒါ မ္ိဳ့ LCM ဖျ႕ဲ တဲံအခါမြာလညး့ ႏြစးဖကးအဖျ႕ဲ အစညး့က လကးခဵဖ႔ို အေရ့ႀကီ့တယးေလ‟‟ ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး မျနး်ပညးနယးပစးခတး တိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ ေကားမတီ(JMC-S)၏ (ှ၆)ႀကိမးေ်မာကး အစညး့အေဝ့ကို ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕ရြိ
ေကားမတီ႐ုဵ့ အစညး့အေဝ့ခနး့မ၉ ်ပဳလုပးရာ မျနး်ပညးနယး ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ ဆိုငးရာပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ ေကားမတီဥကၠ႒ အေရြ႕ေတာငးတိုငး့ စစးဌာနခ္ဳပး တိုငး့မႉ့ ဗိုလးခ္ဳပးမ္ိဳ့မို့ေအာငး၇
ဒုတိယဥကၠ႒မ္ာ့၇ ေကားမတီ ဝငးမ္ာ့ႏြငံး အရပးသာ့ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ တကးေရာကးခဲံသညး၈ (Military)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅



နိုဝငးဘာ

ှွ

ရကး၇

ေန႔လညးပိုငး့တျငး

ရနးကုနးၿမိဳ႕ရြိ

အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ႏြငံး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

ဗဟိုဌာန၉

တ႐ုတး်ပညးသူ႔သမၼတနိုငးငဵ၇

နိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ

အာရြေရ့ရာ

အထူ့ကိုယးစာ့လြယး မစၥတာစျနး့ေဂၚရြနး့ (H.E. Mr. Sun Guoxiang) သညး ်ပညးေထာငးစုအဆငံး ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီ (JMC-U) ဥကၠ႒
ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ရာ်ပညံးႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပျဲ၉ တစးနိုငးငဵလုဵ့ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး
အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငံးအတူ ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညံး ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီ အဆငံးဆငံး၏ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကၿပီ့
တ႐ုတးနိုငးငဵအေန်ဖငံး

်မနးမာနိုငးငဵ၏

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို

ဆကးလကးအာ့ေပ့

ေထာကးခဵလ္ကးရြိေၾကာငး့

ေ်ပာၾကာ့ခဲံၿပီ့

တ႐ုတ-း ်မနးမာ

ခ္စးၾကညးေရ့ကို

ေရြ႕ရႈလ္ကး

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီအာ့ ပဵံပို့ကူညီမႈအ်ဖစး အေမရိကနးေဒၚလာ သုဵ့သိနး့ကို တ႐ုတးနိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၇ အာရြေရ့ရာအထူ့ကိုယးစာ့လြယး
မစၥတာစျနး့ေဂၚရြနး့ (H.E. Mr. Sun Guoxiang) မြလြူဒါနး့ခဲံသညး၈ (JMC) (MMST) (The Ladies)

ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပမ
ျဲ ္ာ့၇ အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျမ
ဲ ္ာ့
JMC


ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး မျနး်ပညးနယး၇ ဘီ့လငး့ၿမိဳ႕နယး၇ နတးႀကီ့ေက့္႐ျာအုပးစု၉ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ လုပးငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးသညံး ေဒသခဵအရပးသာ့
ေစာငံးၾကညံးသူ (LCM) မ္ာ့ စတငးဖျဲ႕စညး့သျာ့ႏိုငးေရ့တျကး LCM ေ႐ျ့ခ္ယး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ရြငး့လငး့ပျတ
ဲ ျငး မျနး်ပညးနယး ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ
ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (ဿ) ေစာဟိုေရြ့က တစးႏိုငးငဵလုဵ့ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပးပါ အခ္ကးမ္ာ့ကို ႏြစးဖကး လကးနကးကိုငးတပးမ္ာ့မြ ေလ့စာ့လိုကးနာၿပီ့
ထာဝရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရရြိေစရနးအတျကး ေဖားေဆာငးသညံး အခါတျငး ်ပညးသူမ္ာ့၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈမြာ အလျနးအေရ့ႀကီ့ပါေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အခမး့အနာ့သို႔ JMC-S (မျနး) ေကားမတီဝငးမ္ာ့၇
အေထာကးအကူ်ပဳ ဝနးထမး့မ္ာ့၇ နတးႀကီ့ေက့္႐ျာအုပးစုရြိ ေက့္႐ျာ (၄) ႐ျာမြ ရပးမိရပးဖမ္ာ့၇ ေက့္႐ျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့ႏြငံး ်ပညးသူလူထု (၅၂) ဦ့ခန႔းတကးေရာကးခဲံသညး၈ (JMC)



နိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕ ၉ မျနး်ပညးနယး ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီ JMC-S (မျန)း ေကား မတီဝငးမ္ာ့ႏြငံး မီဒီယာမ္ာ့ ေတျ႕ဆုဵပျဲ က္ငး့ပခဲံသညး၈
တိုငးၾကာ့မႈ

မ္ာ့တျငး

်ပညးသူလူထုကို

ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ႏြငံး

ေငျေကာကးယူသညံးကိစၥ

အမ္ာ့ဆုဵ့်ဖစးေၾကာငး့

JMC-S

(မျနး)

အတျငး့ေရ့မႉ့(ဿ)

ဒုတိယဗိုလး

မႉ့ႀကီ့ေနယုကေ်ပာခဲံသညး၈

„„ဘယးသူတိုငးလဲဆိုတာ ေ်ပာလို႔ မရဘူ့၈ အရပးသာ့အ ခ္ငး့ခ္ငး့်ဖစးတဲံ ်ပႆနာဆိုရငး အစို့ရကို လႊဲေပ့တယး၈ တပးကိစၥ ဆိုရငး ်ပနးစိစစးတယး၈ အစို့ရနဲ႔ ရြငး့ရမယးဆိုရငး အစို့ရကို ်ပနးလႊဲ
ေပ့တယး‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (Eleven)


ရြမး့်ပညးနယး ပစးခတး တိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ (JMCS-Shan) အစညး့အေဝ့မ္ာ့ ဆကးလကးက္ငး့ပႏုိငးေရ့ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ ေကားမတီထဵ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကး
ေတာငး့ခဵထာ့ေၾကာငး့ JMCS-Shan အတျငး့ေရ့မြဴ့ (ှ) ချနးထျနး့တငးမြ ႏိုွငးဘာလ ှ၃ ရကး ေန႕တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



ႏိုဝငးဘာလ ၃ ရကးေန႔တျငး ၿမိတးၿမိဳ႕ရြိ JMC-S (တနသၤာရီ) ႐ုဵ့၉ တနသၤာရီတိုငး့ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီ၏ (ဿွ) ႀကိမးေ်မာကး အစညး့အေဝ့ကိုက္ငး့ပ
ခဲံသညး၈ အစညး့ အေဝ့တျငး JMC-S (တနသၤာရီ) ဥကၠ႒ ဗိုလးခ္ဳပးေသာငး့ထိုကးေရႊမြ အမြာစကာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံၿပီ့၇ JMC-S (တနသၤာရီ) ၏ (ှ၆) ႀကိမးေ်မာကးႏြငံး (ဿွ) ႀကိမးေ်မာကး
အစညး့အေဝ့ၾကာ့ကာလတျငး ပစးခတး တိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့လုပးငနး့ ေဆာငးရျကးမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့၇ ေဒသခဵ်ပညးသူလူထုႏြငံးေတျ႕ဆုဵၿပီ့ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့
ရြငး့လငး့ေ်ပာၾကာ့မညံး

အစီအစဥးမ္ာ့အပါဝငး

JMC

ဆိုငးရာ

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို

အေသ့စိတး

ေဆျ့ေႏျ့ညႇိႏႈိငး့ခဲၾံ ကသညး၈

အစညး့အေဝ့သိ႔ု

ေကားမတီဝငး

အစို့ရကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ အရပးသာ့ကိုယးစာ့ လြယးမ္ာ့ႏြငံး သီ့်ခာ့ ဖိတးၾကာ့ထာ့သူမ္ာ့၇ အေထာကးအကူ်ပဳ ဝနးထမး့မ္ာ့ ပါဝငးတကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (JMC)

9

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


နိုဝငးဘာလ ၃ ရကးေန႔တျငး မျနး်ပညးနယး၇ ေရ့ၿမိဳ႕နယးသို႔ မျနး်ပညးနယး ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီ အဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့သညး သျာ့ေရာကးကာ ေဒသခဵ ်ပညးသူလူထုႏြငံး
ေတျ႕ဆုဵၿပီ့ ပစးခတး တိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ ရြငး့လငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပတ
ျဲ ျငး JMC-S (မျန)း ေကားမတီဝငး မျနး်ပညးနယးအစို့ရအဖျ႕ဲ လုဵ်ခဳဵေရ့ႏြငံး နယးစပးေရ့ရာဝနးႀကီ့
ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ဝငး့နိုငးဦ့၇ အရပးသာ့ ကိုယးစာ့လြယး ေနားဆာထူ့၇ JMC-S (မျနး) အတျငး့ေရ့မႉ့(ဿ) ဒုတိယဗိုလးမႉ့ႀကီ့ေနယု၇ အရပးသာ့ကိုယးစာ့လြယး ေဒါကးတာမငး့ႏျယးစို့၇ JMC-S (မျနး) အဖျ႕ဲ ဝငး
ပဒိုေစာေအ့နိုငး၇ JMC-S (မျနး) အဖျ႕ဲ ဝငး ရဲမႉ့ႀကီ့ သကးနိုငးတ႔မ
ို ြ အသီ့သီ့ ရြငး့လငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ လူထုေတျ႕ဆုဵပျဲသ႔ို JMC-S (မျန)း ေကားမတီဝငးမ္ာ့၇ ေမားလၿမိဳငးခရိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့၇ ေရ့ၿမိဳ႕နယး
အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနမြ ၿမိဳ႕နယး အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ႏြငံး တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ ေရ့ၿမိဳ႕နယး ၿမိဳ႕နယးရဲတပးဖျ႕ဲ မြ ၿမိဳ႕နယးရဲမႉ့ႏြငံး ရဲတပးဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့၇ လဝကဦ့စီ့မႉ့ အစရြိသညံး ဌာနဆိုငးရာ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံး
နညး့ပညာအေထာကးအကူ်ပဳ႐ုဵ့ ဝနးထမး့မ္ာ့ စုစုေပါငး့ (၀ွ) ဦ့တကးေရာကးခဲံသညး၈ (JMC)

PPST


ႏုိဝငးဘာလ ၂ ရကးေန႔ကေန ၄ ရကးေန႔အထိ ထိုငး့နိုငးငဵ ခ္ငး့မိုငးၿမိဳ႕ ၉ အပစးရပး တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငး့ေတျနဲ႔ ဖျ႕ဲ စညး့ထာ့တဲံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး ဦ့ေဆာငးအဖျ႕ဲ PPST
အစညး့အေဝ့ ကို က္ငး့ပရနး စီစဥးထာ့ေသားလညး့ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့ KNU မတကးေရာကးနိုငးတာေၾကာငံး ရကးေရႊ႕ဆိုငး့လိုကးသညးဟု PNLO နာယက ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ ချနးဥကၠာမြ ေ်ပာခဲံသညး၈
အဖျ႕ဲ ဥကၠ႒ အ်ဖစးတာဝနး ယူထာ့သညးံ KNUမြ လကးတေလာ က္ငး့ပမယံး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျေ
ဲ တျ တကးေရာကးမႈကို ရပးနာ့ၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ေနမႈ အေ်ခအေနေတျကို အဖျ႕ဲ အတျငး့
်ပနးလညးေဆျ့ေႏျ့မယးလ႔ို ဆုဵ့်ဖတးခဲံတာ ေၾကာငံး PPST အစညး့အေဝ့ကို ရကးေရႊ႕ဆိုငး့လိုကးတာဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (7Day) (Shan New)

အ်ခာ့


နိုွငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔ နဵနကး ၆ နာရီတျငး ေန်ပညးေတားရြိ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ႏြငံး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ဗဟိုဌာန (NRPC) ၉ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို ဝနးထမး့မ္ာ့
ပိုမိုသိရြိ နာ့လညးၿပီ့ အေထာကးအကူ်ပဳနိုငးရနး ရညးရျယး၊ စျမး့ေဆာငးရညး်မငံးမာ့ေရ့ အလုပ႐
း ုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲ (Workshop on Capacity Building) ကိုက္ငး့ပခဲံသညး၈ အခမး့အနာ့တျငး
နိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵ႐ုဵ့ဝနးႀကီ့ဌာန
အလုပး႐ုဵေဆျ့ေႏျ့ပျသ
ဲ ို႔

ဒုတိယဝနးႀကီ့

်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန

ဦ့ခငးေမာငးတငး၇

ဒုတိယဝနးႀကီ့

်မနးမာနိုငးငဵဆိုငးရာ

ဦ့ေအာငးလြထျနး့၇

ဥေရာပသမဂၢသဵအမတးႀကီ့

ဌာနဆိုငးရာ

အႀကီ့အကဲမ္ာ့၇

H.E.

Mr

Kristian

နိုငးငဵေတားသမၼတ႐ုဵ့

Schmidtတိ႔မ
ု ြ

ဝနးႀကီ့ဌာန၇

ါအမြာစကာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

်ပညးေထာငးစုအစို့ရအဖျဲ႕႐ုဵ့ဝနးႀကီ့ဌာန၇

နိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵ႐ုဵ့ဝနးႀကီ့ဌာန၇ ်ပညးသ႔ူ လႊတးေတားႏြငံး အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတားတို႔မြ တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ ဖိတးၾကာ့ထာ့သူမ္ာ့ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (MOI)
ထုတး်ပနးခ္ကး



ႏိုွငးဘာလ

ှ

ရကးေန႔တျငး

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵေရာကး

႐ိုဟငးဂ္ာေတျကို

်မနးမာ်ပညး်ပနးပို႔ဖို႔အတျကး

်မနးမာအစို့ရႏြငးံ

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးအစို့ရမြ

ေဆာငး႐ျကးေနတာသညး

အခ္ိနးမတနးေသ့သညးံလုပးရပး်ဖစးသညးဟု Free Rohingya Coalition (FRC) ႐ိုဟငးဂ္ာ လျတးေ်မာကးေရ့ ၫႊန႔းေပါငး့အဖျဲ႕မြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)


ႏိုွငးဘာလှရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီ (JMC) သညး တစးႏိုငးငဵလုဵ့ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး NCA ပါ အခ္ကးေတျကို
လိုကးနာ ေဆာငး႐ျကးတာ မရြိသညးံအတျကး ေနာငးက္ငး့ပမယံး JMC အစညး့အေဝ့အဆငံးဆငံးကို ပါဝငးတကးေရာကးဖို႔ သုဵ့သပးရမြာ်ဖစးတယးလို႔ ရြမး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ RCSS/SSA မြ
ေၾကညာခ္ကး တေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီ (JMC) အဆငံးဆငံးေသာ အစညး့အေဝ့မ္ာ့ တကးေရာကး်ခငး့ ရြိမရြိႏြငံးပတးသကး၊ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ
/ရြမး့်ပညးေတာငး ပိုငး့ တပးမေတား (RCSS/SSA) အေန်ဖငံး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အစညး့အေဝ့ႏြငံး လုပးငနး့ေကားမတီအဆငံးဆငံး အစညး့အေဝ့မ္ာ့ က္ငး့ပၿပီ့ ဆုဵ့်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့
RCSS/SSA မြ ႏိုဝငးဘာ ှ ရကးတျငး ေၾကညာခ္ကး တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven) (7Day)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး လျတးလပးစျာသတငး့ထုတးေဖားေရ့သာ့ချငံးကို ကန႔းသတးရနး ေခတးႏြငံးမေလ္ားညီသညံး ဥပေဒမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳလ္ကးရြိေၾကာငး့ „သတငး့သမာ့မ္ာ့အေပၚ
သကးေရာကး ေစသညံး ရာဇဝတးမႈမ္ာ့ကို ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့မြ ကငး့လျတးေန်ခငး့အာ့ အဆုဵ့သတးရနး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေန႔ Internation Day to End Impunity for Crimes against Journalists
တျငး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့ သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငံးေရြာကးေရ့အသငး့ (AAPP) မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)





ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ လဲခ္ာ့ၿမိဳ႕နယးတျငး အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျ႕ဲ ခ္ဳပး (NLD) ပါတီမြ အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငံး ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ(RCSS)ဥကၠ႒ ဗိုလး
ခ္ဳပးႀကီ့

ယျကးဆစးတို႔

ယြဥးတ႐
ျဲ ိုကးကူ့ထာ့သညံး

ဓာတးပုဵအသုဵ့်ပဳ

မဲဆျယး်ခငး့ႏြငံးပတးသကးၿပီ့

RCSS

မြ

ႏိုဝငးဘာ

ှ

ရကးတျငး

NLD

ပါတီႏြငံး

ပတးသကးဆကးႏႊယးမႈမရြိဟု

ရြငး့လငး့ခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ „„ေက့္႐ျာက လူေတျက မသိရငးေတာံ ကျၽနးေတားတို႔ဥကၠ႒ႀကီ့ ပုဵပါေတာံ ကျၽနးေတားတ႔က
ို
NLD ပါတီကလာ့ဆိုၿပီ့ အဲဒီလို မ္ိဳ့ေတျ ထငးေယာငးထငးမြာ့်ဖစးမြာ
စို့လို႔ပါ‟‟ ဟု RCSS ဆကးဆဵ ေရ့႐ုဵ့မ္ာ့ ၫႊနးၾကာ့ေရ့မႉ့ ဒု ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ စိုငး့ဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„ကျၽနးေတားတို႔က တိုငး့ရငး့ သာ့ေတျနဲ႔ ရနးဘကးမဟုတးပါ ဘူ့၈ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး အတူ
လုပးေနတယးဆိုတာကို သကးေသ ်ပခ္ငးတာပါ‟‟ ဟု NLDပါတီမြ ေဒါကးတာမ္ိဳ့ၫျန႔းက ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (BBC)


တႏိုငးငဵလုဵ့ဆိုငးရာ အပစးခတးရပးစဲေရ့ NCA စာခ္ဳပးလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့တဲံ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ KNU မြ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးဆိုငးရာ ေဆျ့ေႏျ့မႈေတျကို ယာယီ ရပးဆိုငး့ထာ့သညးဟု
ေၾကညာခ္ကး တေစာငး ႏိုွငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (BBC)



ဿွှ၅ ၾကာ့်ဖတးေ႐ျ့ေကာကးပျဲ ဝငးမယံး ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့စာရငး့ ကို ်ပညးေထာငးစု ေ႐ျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးထာ့ခဲံသညး၈ (VOA)



ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) အေနႏြငးံ လတးတေလာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျေ
ဲ တျမြာ တကးေရာကးပါဝငးမႈကို ယာယီဆိုငး့ငဵံထာ့မယးဆိုၿပီ့၇ ပါဝငးမႈယာယီရပးဆိုငး့ထာ့ၿပီ့ ႏိုဝငးဘာေႏြာငး့ပိုငး့မြ
သာ ်ပနးလညးပါဝငးလာႏိုငးဖျယးရြိေၾကာငး့၇ အဆိုပါအေၾကာငး့ကို ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးကို လိပးမူၿပီ့ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဗဟိုဌာန NRPC ကို
အေၾကာငး့ၾကာ့ စာ့ေပ့ပိ႔ခ
ု ဲံသညး ဟု ဗဟိုေကားမတီဝငး ပဒိုမနး့ၿငိမး့ေမာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (BBC) (Mizzima)



နိုဝငးဘာလ ၃ ရကးေန႔မြ စတငး၊ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို ်ပနးလညးသုဵ့သပးရနး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့(KNU) အၿမဲတမး့ဗဟိုေကားမတီ အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့ကို ကရငး်ပညးနယး
ဘာ့အဵခရိုငး ေလ့ဝါ့ရြိ ေလားခီ့လာ ဌာနခ္ဳပးတျငး က္ငး့ပေနခဲံသညး၈ အစညး့အေွ့တျငး အက္ပးအတညး့ေက္ားလႊာ့ေရ့ႏြငံး ယုဵၾကညးမႈတညးေဆာကးေရ့ ပိုမိုေကာငး့မျနးရနး အာ႐ုဵစိုကးမညးဟု KNU ၏
လူမႈကျနးရကး စာမ္ကးႏြာ တျငး ေဖား်ပထာ့ခဲံသညး၈ KNU ဒုတိယ ဥကၠဌေဟာငး့ ေနားစီပို့ရာစိနးမြလညး့ KNU အ်မဲတမး့ဗဟိုေကားမတီအစညး့အေဝ့သညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးႏြငံး NCA
အေကာငးအထညး ေဖားမႈလုပးငနး့ မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး သုဵ့သပး်ခငး့ေၾကာငံး အေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့၇ “က္မတိ႔ု စို့ရိမးတာက ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမြာပါတဲံ အဖျဲ႕ေတျထဲ အဓိက တပးမေတားက ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို
တကယးလိုခ္ငးတာေကာ ဟုတရ
း ဲံလာ့ ဆိုတာပဲ” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy) (VOA) (Eleven) (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏိုဝငးဘာလ ၅ ကေန ှ၀ ရကးေန႔ထိ ကခ္ငးံလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KIA) ထိနး့ခ္ဳပးရာ လိုငးဇာၿမိဳ႕ ၉ ဒုတိယအႀကိမး ကခ္ငးအမ္ိဳ့သာ့ေရ့ မူဝါဒဆိုငးရာ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို ၃ ရကးၾကာ
က္ငး့ပခဲံၿပီ့၇ ကခ္ငးအမ္ိဳ့သာ့ေရ့ မူဝါဒဆိုငးရာလူထု ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ြာ ကခ္ငးလူထုအေနႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့မႈ လုပးငနး့စဥးမြာ တ်ခာ့တိုငးရငး့သာ့ေတျႏြငးံအတူ ဆကးလကးပူ့ေပါငး့ပါဝငးသျာ့ဖို႔
သေဘာတူ ဆဵု့်ဖတးခဲံေၾကာငး့ ေၾကညာခ္ကး တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို ်ပညးတျငး့်ပညးပ အနယးနယး အရပးရပးမြ ကခ္ငးလူထုအေ်ခ်ပဳ အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျႏြငးံဘာသာေရ့ဆိုငးရာ
အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျမြ ကိုယးစာ့လြယး ၂ွွ ေက္ားႏြငးံ KIA / KIO ေခါငး့ေဆာငးေတျ တကးေရာကးေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ (7day)



သြ္မး့်ပညး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား RCSS/SSA အေန်ဖငးံ

်မနးမာံတပးမေတားႏြငး႔ ်ပနးလညးေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့လိုေၾကာငး့ ႏိုဝငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခ္ကး

တေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (DVB)


ႏိုဝငးဘာလ

ှဿ

ရကးေန႔တျငး

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့

မူဆယးခ႐ိုငး

မူဆယးၿမိဳ႕နယး

ပနးဆိုငး့ၿမိဳ႕နယးချဲတျငး

ပနးဆိုငး့ၿမိဳ႕သဵဃာေတားအဖျဲ႕ႏြငံး

ပနးဆိုငး့ၿမိဳ႕

ေဒသခဵ်ပညးသူလူထုမ္ာ့ပူ့ေပါငး့၊

ရြမး့ေ်မာကးနယးေ်မ အ်ငငး့ ပျာ့မႈေၾကာငးံ သြ္မး့်ပညးတပးမေတားအခ္ငး့ခ္ငး့ တိုကးပျဲမ်ဖစးပျာ့ရနး အစညး့အေွ့်ပဳလုပး၊ ေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ (TaiFreedom)


ႏုိဝငးဘာလ

ှဝ

ရကးေန႔က

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကုိ

်ပဳလုပးၿပီ့စီ့ခဲံေသာ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့

တရာ့ဝငးေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ထကး

အလျတး

အစညး့အ႐ဵု့

KNU

သေဘာေဆျ့ေႏျ့မႈ်ဖငးံ

၏

၃

ႀကိမးေ်မာကး

အေ်ဖရြာရနး

ဗဟုိအၿမဲတမး့ေကားမတီ

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့အၿပီ့

ပတးသကး၊

ႏုိငးငဵတကာ

ထုတး်ပနးခ္ကးပါ

ကရငးအဖဲျ႔အစညး့

IKO

မြ

သေဘာထာ့ထုတး်ပနးခ္ကး တစးေစာငး ႏိုွငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ KNU အေန်ဖငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအတျငး့ တစးဆုိ႔မႈမ္ာ့ကို အလျတးသေဘာေဆျ့ေႏျ့မႈ်ဖငးံ
အေ်ဖရြာရနးလုပးေဆာငးရာတျငး ေဆျ့ေႏျ့မႈအာ့ မြာ့ယျငး့စျာက္ငးံသုဵ့မိပါက အဖဲ႔အ
ျ စညး့ အတျငး့ စညး့လုဵ့ညီၫျတးမႈကို ႀကီ့မာ့စျာ ထိခုိကးႏုိငးသညးဟု ကရငးအဖဲျ႔အစညး့ IKO မြ ေထာကး်ပ
ေ်ပာဆုိခဲသ
ံ ညး၈ (KIC)


ႏိုွငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး မျနး်ပညးနယးအစို့ရအဖျဲ႕ဝငး လုဵၿခဳဵေရ့ႏြငံးနယးစပးေရ့ရာဝနးႀကီ့အ်ဖစး ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ ေနထျဋးဦ့ကို ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးမြ အဆို်ပဳထာ့သညံးအေပၚ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ
ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မရြိ သညံးအတျကး မျနး်ပညးနယးလႊတးေတား အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့က သေဘာတူေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံသညး၈ “လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ ထဲမြာေတာံ NCA ထို့ထာ့တဲံ အဖျ႕ဲ ေတျလညး့ ရြိပါတယး၈
NCA ရဲ႕နညး့လမး့အတိုငး့ပဲ သျာ့ရမယး၇ ကျၽနးေတားတ႔ို တပးမေတားအေနနဲ႔ရပးတညးမႈအာ့လုဵ့ေတျသညး တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး မိန႔းချနး့ေတျထဲမြာ ေလံလာၾကညံးလိုကးပါ အကုနးပါပါတယး၈
ဒီနညး့လမး့အတိုငး့ ကျၽနးေတားတ႔က
ို ဆကးလကးရပးတညးရမြာ ်ဖစးပါတယး၈ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ရငး ပိုေကာငး့တယး၈” ဟု ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ ေနထျဋးဦ့မြ သတငး့မီဒီယာမ္ာ့သို႔ ေ်ပာခဲံသညး၈ (MON New)



ႏိုွငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး မျနး်ပညးနယး လဵုၿခဵဳေရ့နဲ႔ နယးစပးေရ့ရာ ဝနးႀကီ့ကို ေ်ပာငး့လဲခနး႔ထာ့လိုကးသညးဟု သမၼတမြ ထုတး်ပနးခံဲသညး၈ (DVB)



ရြမး့်ပညးနယး လျယးတိုငး့လ္ဲနး့

ဗဟိုဌာနခ္ဳပးတျငး

က္ငး့ပသညံး

(ှ၃)

ႀကိမးေ်မာကး

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး

အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၏

ဆကးဆဵေရ့႐ုဵ့မ္ာ့ လုပးငနး့ညႇိႏႈိငး့အစညး့အေဝ့တျငး

ေ်ပာၾကာ့ေသာ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူ ေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ (ှ) ဒုတိယ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ စိုငး့ယီ၏ မိန႔းချနး့ ကိုေအာကးပါလငးံစးတျငး ဖတးရႈ႕နိုငးပါသညး၈ (Tai Freedom)


နိုဝငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး က္ေရာကးသညးံ ၃၀ ႏြစးေ်မာကး ကရငး်ပညးနယးေန႔ အခမး့အနာ့အတျကး နိုငးငဵေတား သမၼတမြ ကရငး်ပညးနယးအတျငး့ရြိ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့က
အေ်မႇားအ်မငး

ရြိရြိ်ဖငးံ

်ပညးေထာငးစုအစို့ရဦ့ေဆာငးေသာ

်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတျငးတကးႂကျစျာပါဝငးလာမႈေၾကာငးံ

ကရငး်ပညးနယးတျငး ေသနတး သဵတိတးသေလာကး ်ဖစးလာၿပီ်ဖစးေၾကာငး့မြတးခ္ကး်ပဳ သဝဏးလႊာေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ (MM Time)

12

်ပညးတျငး့လကးနကးကိုငးပဋိပကၡဒဏးကို

်ပငး့ထနးစျာခဵစာ့ခဲံရေသာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏုုိွငးဘာ ှ၄ ရကးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ လူ႔အချငံးအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကး၊ ႏုုိငးငဵတကာလျတးလပးေသာ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့အဖျဲ႕ကုုိ ွငးေရာကးချငံး်ပဳေရ့ ပါွငးသညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးရပးကုိ
ကုလသမဂၢ အေထျေထျညီလာခဵ တတိယေကားမတီ၉ မဲခဲျဆဵု့်ဖတးအတညး်ပဳေၾကာငး့ ကုုလသမဂၢမြ ထုုတး်ပနးေၾကညာခဲံသညး၈ (7Day)



်မနးမာႏြငးံ ဂ္ာမနီ ႏြစးႏုိငးငဵအစို့ရ ဖဵျ႕ၿဖိဳ့ေရ့ဆုိငးရာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ စကာ့ွုိငး့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ေရရြညးဖဵျ႕ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ ေက့္လကးေဒသ အစာ့အေသာကးႏြငးံ အာဟာရဖူလုဵေရ့ က႑ႏြစးခု
ဆကးလကး ေဆာငးရျကးရနး ဂ္ာမနီအစို့ရက ယူ႐ို ၀၁ ဒသမ ၂ သနး့ (ကနးေဒၚလာ ၀၆ သနး့) ဆကးလကး ေထာကးပဵံမညးဟု သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (7Day)



ကခ္ငး၇ ခ္ငး့၇ ရြမး့ႏြငးံ ရခုိငး ်ပညးနယးမ္ာ့ရြိ ေနရပးစျန႔ခ
း ျာ တိမး့ေရြာငးေနရသူမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ထိ ခုိကးလျယးသညးံအေ်ခအေနရြိသူ မ္ာ့၏ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကို တု႔်ဵ ပနး ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး ကူညီမညး်ဖစးေၾကာငး့
ကုလသမဂၢလူသာ့ခ္ငး့ စာနာေထာကးထာ့မႈဆုိငးရာ မဟာမငး့ႀကီ့႐ုဵ့ (UNOCHA)မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲသ
ံ ညး၈ (7Day) (Voice)



ႏိုွငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔ ေန႔လညးပိုငး့တျငး ရနးကုနးတိုငး့၇ ေဘ့အႏၲရာယးဆိုငးရာ စီမဵခန႔းချဲမႈဦ့စီ့ဌာန ႐ုဵ့ခနး့၉ ်မနးမာနိုငးငဵ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး အ်မငးအာ႐ုဵ ခ္ိဳ႕ယျငး့သူမ္ာ့
ပူ့ေပါငး့ပါဝငးနိုငးေရ့ ေထာကးပဵံေငျ ေပ့အပးခ္ီ့်မႇငံး်ခငး့အခမး့အနာ့ က္ငး့ပခဲံသညး၈ (MOI)



ႏိုဝငးဘာလ

ှ၂

ရကးေန႔တျငး

ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕ရြိ

ရာမညဟိုတယး၉

က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇

ပ္ာ့ေတာငးေဒသ

သဘာဝပတးဝနးက္ငးႏြငံး

သယဵဇာတအသုဵ့်ပဳေနမႈကို

်ပညးသူလူထုမြ

ေ႐ျ့ေကာကးတငးေ်မာကးထာ့သညံး မျနး်ပညးနယးလႊတးေတားႏြငံး ်ပညးနယးအစို့ရမြ တရာ့မြ္တမႈအတျကး ်ပနးလညးတညံးမတးေဆာငး႐ျကးေပ့ရနး အတၳရဵ်မစးမြသညး ပ္ာ့ေတာငးဆီသို႔ မြတးတမး့႐ုပး
ရြငး်ပသ်ခငး့ႏြငံး အရငးခဵစာ ထုတး်ပနး်ခငး့အခမး့အနာ့တျငး ေၾကညာခ္ကး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ “MCL ဘိလပးေ်မစကး႐ုဵသေဘၤာေတျ သျာ့လာလို႔ အနစးနာဆုဵ့က ေရလုပးသာ့ေတျ ်ဖစးတယး၇
ေရလုပးသာ့ေတျကလညး့

သူတ႔တ
ို စးႏြစးပတးလုဵ့

လိုငးစငးေတျနဲ႔

လုပးေနၾကတယး၇

ဒီသေဘၤာေတျ

သျာ့လာလို႔

ကမး့ပါ့ေတျ

ၿပိဳက္တယး၇

ငါ့ဖမး့ကျကးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို

ပ္ကးစီ့ေစတယး၇

ငါ့ဖမး့ကျကးပ္ကးသျာ့တဲံ ေရလုပးသာ့ေတျကလညး့ တ်ခာ့သူမ္ာ့အကျကးမြာ ဖမး့ပိုငးချငံးမရြိဘူ့၈ သူတို႔အတျကး အမ္ာ့ႀကီ့ နစးနာဆုဵ့ရႈဵ့ရတယး”ဟု ပ္ာ့ေတာငးေဒသခဵ ႏိုငးေ႐ႊဝငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mon
New)



ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

လုပးငနး့စဥးဆိုငးရာ

သေဘာထာ့ကျလ
ဲ မ
ျဲ ႈမ္ာ့

်ဖစးေပၚေနေသာ

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့

အစညး့အရဵု့

(KNU)

၇

ရြမး့်ပညး

်ပနးလညးထူေထာငးေရ့

ေကာငးစီ

(RCSS)

တို႔အာ့

အစို့ရၿငိးမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး( PC) ႏြငးံ အလျတးသေဘာ ေတျ႔ဆဵုနိုငးရနး ေဆာငးရျကးေနသညးဟု KNU ဗဟိုေကားမတီွငး ပဒိုမနး့ၿငိမး့ေမာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ထို႔အတူ လကးရြိ်ဖစးေပၚေနေသာ အစို့ရႏြငးံ
တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ၾကာ့ ်ဖစးေပၚေနသညး သေဘာထာ့ကျလ
ဲ မ
ျဲ ႈမ္ာ့ကို အလျတးသေဘာေတျ႔ဆဵုေ်ဖရြငး့နိုငးမညးဆိုပါက NCA လမး့ေၾကာငး့ေပၚ ်ပနးလညးေရာကးရြိလာမညးဟု
ထငး်မငးေၾကာငး့ ်မနးမာအေရ့ ေလံလာသဵု့သပးသူ ဆရာဦ့ ေမာငးေမာငးစို့မြ သဵု့သပးေ်ပာၾကာ့ခဲသ
ံ ညး၈ (The Ladies)


ႏိုွငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔ တျငးက္ငး့ပေသာ သာ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားတျငး ႏိုငးငဵေတားသမၼထဵမြေပ့ပို႔ထာ့သညးံရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈႏြငးံႏိုငးငဵ်ခာ့စီ့ပျာ့ဆကးသျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန(Ministry of Investment
and Foreign EconomicRelations) ဖျ႕ဲ စညး့ရနးကိစၥႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ေထာကးခဵအႀကဵ်ပဳ ေဆျ့ေႏျ့ရာတျငး ေဒသတျငး့မြာ အေနအထာ့အရ အသာဆဵု့်ဖစးေပမယးံ ကိုယႏ
းံ ိုငးငဵက အခ္ာဆဵု့်ဖစးေနတာကို
ရြကးရေကာငး့မြနး့ သိသငးံၾက်ပီဟုခ္င့း်ပညးနယးမဲဆႏၵနယးအမြတး(ှှ)မြ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေဒါကးတာချနးဝငး့ေသာငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈” လျတးလပးေရ့ရ်ပီ့စ ဓာတး်ပာ့ေခတးမြာ
ေႀကားၾကာ့ခဲံတဲံ ေထျ့ညိဳဇာတးလမး့ထဲက ဘႀကီ့မဵႈက ေမာငးသစၥာကို ေ်ပာသလိုအလာေကာငး့ေပမယးံအခါေႏြာငး့သျာ့်ပီရယးလ႔ို မဆိုရ႐ဵုေလ့မြာသယဵဇာတ ကုနးၾကမး့ေတျ်ဖစးတဲံ သစး၇ ဓာတးေငျ႕၇
ေက္ာကးစိမး့နဲ႔ ေရသယဵဇာတေတျ မဆဵု့႐ဵႈ့ခငး ကာလအခ္ိနးရြိ ခိုကးေလ့မြာ ်ပညးတျငး့ ထုတးကုနးက႑ေတျ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေစဖို႔အတျကး ယခုတို့ခ္ဲ႕ဖျငးံလြစးမယးံဝနးႀကီ့ဌာနအသစးအေနနဲ႔ အစျမး့ကုနး
ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးရမယးံ အ်ပငးသိကၡာရြိရြိနဲ႔ တာဝနးယူတာဝနးခဵတတးတဲံ ရငး့ႏြီ့ ်မြဳပးႏြဵမႈမ္ိဳ့ေတျ ဝငးေရာကးလာႏိုငးဖ႔ို အဂတိလိုကးစာ့မႈ တိုကးဖ္ကးေရ့ ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးကိုလညး့ တကယးလညး့ အရြိနးအဟုနး
်မြငးံေဆာငးရျကးရနး အထူ့လိုအပးပါေၾကာငး့”ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Popular)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅

သေဘာထာ့မြတးခ္ကး


ေအာကးတိုဘာ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား၉ ်ပဳလုပးသညးံ သမၼတအိမးေတား သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတ
ဲ ျငး NCA လကးမြတးထို့ အဖျ႕ဲ အစညး့တစးခု ်ဖစးေသာ(RCSS)မြ လုဵၿခဳဵေရ့က႑တျငး
အာ့လုဵ့သေဘာ တူညီ သညံး ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးရလဒးမ္ာ့ ရရြိသညးအထိ မေဆျ့ေႏျ့ႏိုငးသ၊၇ ႏိုငးငဵေတားကာကျယး ေရ့ဆိုငးရာ က႑အသီ့သီ့ႏြငံး ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵ အဆငံးဆငံးမ္ာ့အေပၚ အာ့လုဵ့သေဘာတူညီမႈ
မရရြိေသ့သေ႐ျ႕ တစးခုတညး့ ေသာ တပးမေတား ထာ့ရြိေရ့မူ ခ္မြတးေရ့ကို မညးသို႔မြ္ လကးခဵႏိုငးမညးမဟုတးေၾကာငး့ ထုတး်ပနးခ္ကးအေပၚ လုဵၿခဳဵေရ့ဆိုငးရာ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့်ခငး့ (DDR/SSR)
လုပးငနး့စဥးကို ခ္ကးခ္ငး့လုပးေဆာငးရနး မလိုဘဲ ႏိုငးငဵေရ့ အာမခဵခ္ကး ရရြိမြသာ ေဆာငး႐ျကးရမညးဟု သမၼတ႐ုဵ့ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ဦ့ေဇားေဌ့မြေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထိ႔်ု ပငး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့
(KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့က လတးတေလာ က္ငး့ပမညံး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆိုငးရာ အစညး့အေဝ့မ္ာ့တျငး ပါဝငးတကး ေရာကးမႈကို ယာယီဆိုငး့ငဵံထာ့ေၾကာငး့ ႏိုငးငဵေတား၏အတိုငးပငးခဵ
ပုဂၢိဳလး

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးထဵ

စာေပ့ပို႔ခဲံ်ခငး့ႏြငံး

ပတးသကး၊

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

လုပးငနး့စဥးတျငး

စိနးေခၚမႈ

ႀကဳဵေတျ႕ရ်ခငး့သညး

်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိသညံး

သဘာဝ်ဖစး၊

မညးသ႔က
ူ ိုမြ္

အ်ပစးတငးမညးမဟုတးေၾကာငး့၇ „„KNU အတျငး့မြာ အေက္ အလညး ေဆျ့ေႏျ့ ညႇိႏႈိငး့ၿပီ့ေတာံ မၾကာခငးမြာ ေကာငး့မျနးတဲံ ရလဒး ရလာမယးလ႔ို ကျၽနးေတားတ႔က
ို
ယုဵတယး၈ ဘာေၾကာငံး ယုဵလဲဆိုရငး
ကရငးတိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကး ကိုငးအဖျဲ႕အစညး့ေတျက NCA မြာလညး့ ဒီလိုပဲ ေက္ား်ဖတးခဲံၿပီ့ ၿပီ၈ ႏိုငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျေ
ဲ ပါံေနား၈ အႏြစးႏြစးအလလ ေ်ပာခဲံတဲံ ဒီ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ြာလညး့ ဒီ အတိုငး့ပဲ
ေက္ား်ဖတးႏိုငးမယးလ႔ို ကျၽနးေတားတ႔က
ို
အ်ပညံးအဝယုဵ ၾကညးတယး‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ ထို႔အ်ပငး ၾကာ့်ဖတး ေ႐ျ့ေကာကးပျဲမြာ ႏိုငးငဵေတားသမၼတ ဦ့ဝငး့်မငံး ကိုယးတိုငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ တာေမျၿမိဳ႕နယးရြိ မဲ႐ုဵမြာ
လာေရာကး ဆႏၵမဲေပ့မညးဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (7Day) (DVB) (BBC) (Mizzima) (Mizzima) (MM Time)


ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔ နဵနကးတျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ ၉ ်မနးမာကိုေပ့ထာ့သညးံ ကုနးသျယးမႈဆိုငးရာ အထူ့အချငံးအေရ့ (GSP)ကို ်ပနး ႐ုပးသိမး့သငံးမသငံး ်မနးမာႏိုငးငဵကို လာေရာကးေလံလာသညးံ
ဥေရာပ

ေကားမရြငး

အဖျ႕ဲ ႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵက

အလုပးသမာ့သမဂၢအဖျ႕ဲ ခ္ဳပးတို႔

ေတျ႕ဆုဵခဲံရာ

“က္ေနားတ႔ႏ
ို ိုငးငဵက

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈေတျရြိေနတယး၈

တို့တကးမႈေတျရြိေနတယး၈

ဒါေၾကာငံးပိတးတာကိုမလုပးပါနဲ႔လ႔ို ေ်ပာခဲံပါတယး”ဟု အေ်ခအေနနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵ အလုပးသမာ့သမဂၢမ္ာ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး CTUM ဥကၠ႒ ဦ့ေမာငးေမာငးမြေ်ပာခဲံသညး၈ (DVB)


ေအာကးတိုဘာ ၀ှ ရကးေန႔တျငး တ႐ုတးနိုငးငဵ ကူမငး့၉ အစို့ရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးႏြငံး ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတပးမေတားမြ တအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(TNLA)၇ ရခိုငးံတပးမေတား(AA)၇
်မနးမာနိုငးငဵ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား(MNDAA)တိ႔ု ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵရာတျငး တိုကးပျဲမ္ာ့ ေလၽြာံခ္ေရ့ႏြငံး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး တျငး ေ်မာကးပိုငး့သုဵ့ဖျ႕ဲ
ပါဝငးနိုငး ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညးဟု TNLA ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ဗိုလးမႉ့မိုငး့ အိုကးေက္ားမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„အဓိက ေဆျ့ေႏျ့ၾကတာက ကၽျနးေတားတ႔သ
ို ုဵ့ဖျ႕ဲ ကို ၿငိမး့ခ္မး့ ေရ့်ဖစးစဥးထဲမြာ ဘယးလိုပါမလဲ၈
အဲဒါကို ေဆျ့ေႏျ့ၾကတယး၈ ေတျ႕ ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈကို ဒီအတိုငး့ပဲ မရပး ဘဲ ေနာကးဆကးလကးေဆျ့ေႏျ့ ၾကဖို႔ သေဘာတူညီထာ့တယး‟‟ ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



ေအာကးတိုဘာလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး သြ္မး့်ပညး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ(RCSS) ႏြငံးပတးသကးဆကးႏျယးသူမ္ာ့အာ့ ှ၄-ှ ်ဖငံး အေရ့ယူမညးဟု ေက့္လကးအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့အ့
ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ ေက္ာကးမဲအေ်ခစိုကး စကခ ှ မြ ေခၚယူေ်ပာဆိုလိုကးသညံး အေပၚ ဗိုလးမႉ့ႀကီ့စိုငး့ငငး့မြ “RCSS/SSA က NCA အပစးရပးလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့တဲံအဖျ႕ဲ ်ဖစးတယး၈ NCA ထဲမြာတဲံ
အခနး့ ၃ ပုဒးမ ဿ၁ ပါ အခ္ကး ၁ ခ္ကးပါအတိုငး့ဆိုရငး RCSS/SSA ကိုအဲလိုစျပးစလ
ျဲ ို႔မရဘူ့၈ စျပးစပ
ျဲ ိုငးချငံးမရြိဘူ့၈ တကယးလ႔ို စကခ ှ က လူထုကို အမြနးတကယးေ်ပာရတယးဆိုရငးလညး့ ်ပနးၿပီ့ေတာံ
႐ုပးသိမး့ေပ့ပါ၈ ဒါမြမဟုတးရငးေတာံ ဒီစျပးစျဲ ခ္ကးဟာ NCA နဲ႔လုဵ့ဝ မကိုကးညီဘူ့ဆိုတာကိုက္ေနားတ႔ို တရာ့ဝငးစာေရ့သာ့ေပ့ပို႔ရမြာ်ဖစးပါတယး၈ ”- ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)



ေအာကးတိုဘာ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား ဒကၡိဏသီရိ ၿမိဳ႕နယးရြိ ်မနးမာႏိုငးငဵ စစးမႈထမး့ေဟာငး့အဖျ႕ဲ ဗဟိုဌာနခ္ဳပး၉ ်ပဳလုပးသညံး ်မနးမာႏိုငးငဵစစးမႈထမး့ေဟာငး့အဖျ႕ဲ အထူ့ညီလာခဵ (ဿွှ၅)
ဒုတိယေန႔

အစညး့အေဝ့တျငး

တပးမေတား၏

ေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့အေပၚ

ေထာကးခဵပမ
ျဲ ္ာ့

ဗိုလးခ္ဳပးမႉ့ႀကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးမြ မိနး႔ချနး့ တျငး ထညးံသျငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)
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်ပဳလုပး်ခငး့

အစဥးအလာကို

ဆကးလကးထိနး့သိမး့ရမညးဟု

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏိုဝငးဘာလလယး၉ ႐ိုဟငးဂ္ာ ဒုကၡသညးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးလကးခဵေရ့ စတငးရနး ်မနးမာႏြငံး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵတို႔ သေဘာတူထာ့ၾကရာ အေမရိကနးမြ ဘဂၤါလီမျတးစလငးမ္ာ့ ်ပနးလာ်ခငး့သညး
မိမိသေဘာ ဆႏၵ အေလ္ာကးသာ ်ဖစးရမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ “တာဝနးရြိတဲံသူေတျ တာဝနးခဵၾကေရ့အတျကး ကျၽနးေတားတို႔ ဆကးလကးၿပီ့ေတာငး့ ဆိုပါတယး၈ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ္ာကး
အမြနးတကယး်ဖစးေရ့ ေသခ္ာေစဖိ႔ု ဘယးအစီအစဥးကိုမဆို ကျၽနးေတားတ႔ို အနီ့ကပးေစာငံးၾကညံးပါမယး” ဟု အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာန လကးေထာကးေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ေရာဘတးေပၚလာဒီႏိုက
ွါရြငးတနးတျငး်ပဳလုပးေသာ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲ တစးရပး၉ သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Eleven) (RFA)



နိုွငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့မႈေတျ ပိုမိုတို့တကးေစဖို႔အတျကး နိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျပ
ဲ ုဵစဵကို ေ်ပာငး့လဲဖို႔ႏြငးံ နိုငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲေတျ ဿ လ တစးႀကိမး ပုဵမြနးက္ငး့ပဖို႔
်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့မႈပူ့တျေ
ဲ ကားမတီ UPDJC အလုပးအဖျ႕ဲ အစညး့အေဝ့မြာ ဆုဵ့်ဖတးခဲံေၾကာငး့ RCSS ်ပနးၾကာ့ေရ့တာဝနးခဵ ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ စိုငး့ငငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)



ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ၉

ပါဝငးမႈ

ယာယီရပးဆိုငး့ထာ့်ခငး့ကိစၥႏြငံး

ပတးသကးၿပီ့ညႇိႏြိုငး့ရနး

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့

(KNU)အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့ကို

နိုဝငးဘာလ

၃

ရကးေန႔တျငး

စတငးက္ငး့ပမညးဟု KNU တာဝနးရြိသူတစးဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့ကို ေလားခီ့လာေဒသ၉ နိုဝငးဘာ ၅ ရကးအထိ သုဵ့ ရကးၾကာက္ငး့ပရနးသတးမြတးထာ့ၿပီ့ NCA အပါအဝငး
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ အဖျ႕ဲ တျငး့ အ်မငးမ တူမႈမ္ာ့ကို ညႇိႏြိုငး့မညးဟုေ်ပာခဲံသညး၈ „„သေဘာထာ့ကျတ
ဲ ယးဆို တာထကးစာရငး ခ္ဥး့ကပးမႈမတူ တာေတာံ ၾကာၿပီဗ္၈ အခု ဒီပျဲက ေတာံ
ေပါကးကျန
ဲ ိုငးတဲံ သေဘာ မ္ာ့ရြိေနလာ့၈ ဒါေပမဲံ ကၽျနးေတား ေတာံ မထငးဘူ့၈ တခ္ိဳ႕ကေတာံ ဒီပက
ျဲ ေတာံ ေပါကးကန
ျဲ ိုငးတဲံ သေဘာလိ႔ု ထငးၾကတယး၈ တကယး ဆို တအုဵေႏျ့ေႏျ့်ဖစးေနတယး‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈
(7Day)



ရြမး့်ပညးနယး ေတာငးပိုငး့ ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕ တနးေဆာငးတိုငးပေ
ျဲ တား ဖျငံးပျဲရကးတျငး်ပဳလုပးမညံး “ တပးမေတားေထာကးခဵပက
ျဲ ို ကန႔းကျကးသညံးစာကို ရြမး့်ပညးနယး အစို့ရထဵ ႏိုဝငးဘာ ှှ ရကးစျဲ်ဖငံး
ေပ့ပို႔ခဲံေၾကာငး့ သြ္မး့်ပညး ႏိုငးငဵေရ့အဖျဲ႕ မြ ဦ့တငးေမာငးတို့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ တပးမေတား ေထာကးခဵပျဲ” ကို ပါဝငးကန႔းကျကးသညံး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြာ ရြမး့်ပညးနယး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အလုပးအဖျဲ႕ (Shan
State Peace Task Force)၇ ရြမး့်ပညးနယး ေတာငးပိုငး့ အရပးဘကး အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ဖိုရမးေကားမတီ၇ ေတာငးေပၚလူထုရပးဝနး့ (Public Center)၇ Legal Aid for Human Rights ၇
သြ္မး့်ပညး ႏိုငးငဵေရ့ အဖျ႕ဲ ( ၅၅၅၅ မ္ိဳ့ဆကးႏြငံး ႏိုငး၇က္ဥး့ေဟာငး့မ္ာ့)၇ သြ္မး့်ပညး မ္ိဳ့ဆကး အငး့အာ့စု (၅၅) တိ႔်ု ဖစးၿပီ့၇“ တပးမေတား ေထာကးခဵပျက
ဲ
တနးေဆာငးတိုငးပျေ
ဲ တား ဖျငံးပျရ
ဲ ကး ်ဖစးေနလို႔
ကန႔းကျကးတာပါ၈ ပျေ
ဲ တားကို ခုတုနး့လုပး အသုဵ့ခ္တာ လကးမခဵတာပါ ” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)



ႏိုဝငးဘာ ှဿ ရကး ဖာ့အဵၿမိဳ႕၇ GABBNAR ၉ ်ပဳလုပးသညံး Karen Development Network-KDN အဖျ႕ဲ မြ လူထုစစးတမး့ အစီရငးခဵစာ မိတးဆကးပျဲတျငး လကးရြိ ေဖားေဆာငးေနသညံး
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးသညး အပစး အခတးရပးစဲေရ့ အေ်ခအေနသာရြိေသ့သညး ဟု ေ်ပာတိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ ႏြငံး အစို့ရတပးမေတားၾကာ့ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ရယူသညံး ေနာကးပိုငး့တျငး
်ပညးသူမ္ာ့၏ အေ်ခအေန၇ စို့ရိမးခ္ကးႏြငံး အပစးအခတး ရပးစဲေရ့အေပၚ ယုဵၾကညးထာ့မြႈ ရြိ၇ မရြိ အေ်ခအေနကို အေ်ခခဵၿပီ့ ႏြစးဖကးေသာလကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႕မ္ာ့၇ အစို့ရ၇ အရပးဖကးအဖျဲ႕ႏြငံး လူထုမ္ာ့
သိရြိေစရနး ယငး့အစီရငးခဵစာကို ရညး႐ျယး ထုတးေဝ်ခငး့်ဖစး သညးဟု KDN မြ ဒါ႐ိုကးတာ ဆရာေတား မကးသ႐ူ့ေအ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ေဒါကးတာေအ့ေမာငးႏြငံး စာေရ့ဆရာကိုေဝဟငးေအာငးတို႔ကို ႏိုငးငဵေတားပုနးကနးမႈ၇ ႏိုငးငဵေတား အၾကညးညိဳ ပ္ကးေစမႈတို႔်ဖငံး စျဲခ္ကးတငးခဵရ်ခငး့အာ့ ရာဇဝတးမႈ်ပငးဆငးချငံးေလြ္ာကးထာ့ခ္ကးကို
်ပညးနယး တရာ့ လႊတးေတားမြ ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး လကးခဵလိုကး်ခငး့သညး အမႈတဝကးခန႔းေအာငး်မငး်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေဒါကးတာ ေအ့ေမာငး၏ ေရြ႕ေန ဦ့ေက္ားၫႊန႔းေမာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈
“ႏိုငးငဵေတားပုနးကနးမႈ၇ ႏိုငးငဵေတား အၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈတို႔မြာ ်ပဌာနး့ထာ့တဲံ အဂၤါရပးေတျနဲ႔ မညႇိစျနး့ခဲံဖူ့လို႔ က္ေနားတ႔ေ
ို ရြ႕ေနေလ့ဦ့စလုဵ့က ယုဵၾကညးယူဆတဲံအတျကး ်ပငးဆငးခ္ကးေလ္ာကးထာ့တာေပါံ၈
အဲံဒါကို

ဒီေန႔

်ပညးနယး

တရာ့လႊတးေတားက

လကးခဵလိုကးတယးဆိုေတာံ

အတိုငး့အတာတစးခုအထိ

ေပ္ား႐ႊငးတယး၈

အမႈတဝကးေတာံ

ေအာငး်မငးတယးလ႔ို

ေ်ပာလို႔ရတာေပါံ၇

်ပညးနယးတရာ့လႊတးေတားကလညး့ According to Law အရ ဆကးလကး ေဆာငး႐ျကးေပ့သျာ့မယးလို႔ က္ေနားတ႔ို ယုဵၾကညးပါတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Narinjara)


မတရာ့အသငး့

ပုဒးမႏြငးံ

ေထာငးဒဏး

၄

ႏြစးစီ

ခ္မြတးခဵခဲံရသညးံ

႐ိုကးတာသတငး့ေထာကး

ကိုဝလုဵ့ႏြငးံ

ကိုေက္ားစို့ဦ့တို႔ႏြစးဦ့

အယူခဵတငးဖို႔

အာ့လုဵ့အသငံး်ဖစးေနၿပီဟု

ေရြ႕ေန

ဦ့ခငးေမာငးေဇားမြေ်ပာခဲံသညး၈ အယူခဵ ႏိုငးမယးလ႔ို ယုဵၾကညးထာ့ေၾကာငး့၇ ဒါေပမဲံ ဒီႏိုငးငဵမြာ ဘာတစးခုမြ မေသခ္ာဘဲ၇ ဘာမဆို ်ဖစးသျာ့ႏိုငးေၾကာငး့ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)


ႏိုဝငးဘာလ ှ ရကးမြ ၀ ရကးအထိ ရနးကုနးၿမိဳ႕ ၉ က္ငး့ပမညးံ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈ ဆိုငးရာမူေဘာငး ်ပနးလညးသုဵ့သပးေဆျ့ေႏျ့ပျဲသ႔ို „ွ‟လကးနကး ကိုငးအဖျဲ႕(UWSA) အပါအဝငး NCA မထို့ရေသ့သညံး
တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ ငါ့ဖျဲ႕ကို အစို့ရမြ ဖိတးၾကာ့ခဲံသညးဟု ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) တျဖ
ဲ ကးအတျငး့ေရ့မႉ့ ခူပလူ့ရယးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ပျဲသ႔ို အစို့ရ၇ လႊတးေတား၇ တပးမ
ေတားအစုအဖျဲ႕မြ ကိုယးစာ့လြယး ှွ ဦ့၇ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီအစုအဖျဲ႕မြ ကိယ
ု းစာ့လြယး ှွ ဦ့ႏြငံးတိုငး့ရငး့ သာ့လကးနကးကိုငး အစုအဖျဲ႕မြ ကိုယးစာ့လြယး ှွ ဦ့ တကးေရာကးမညး်ဖစးၿပီ့၇ NCA
မထို့ရေသ့သညံး „ွ‟အဖျ႕ဲ (UWSA)၇ ကခ္ငးအဖျ႕ဲ (KIO)၇ ရြမး့အဖျ႕ဲ (SSPP)၇ မိုငး့လာ့အဖျဲ႕ (NDAA)ႏြငံး ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့ တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP)တိ႔က
ု ိုလညး့ ဖိတးၾကာ့ထာ့ေၾကာငး့၇ „„အခ္ငး့ခ္ငး့
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ၾကတုနး့၈ သေဘာထာ့ေတာံ မက္ေသ့ဘူ့၈ ကျၽနးေတားတ႔င
ို ါ့ဖျ႕ဲ ကို ဖိတးထာ့တာရြိတယးေလ၈ သူ တိ႔န
ု ဲ႔ ်ပနးညႇိရဦ့မြာရြိတယး‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (NMG)



စစးကိုငး့တိုငး့အတျငး့

နာဂကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငံးရ

ေဒသ

လဟယးၿမိဳ႕နယးအတျငး့မြာရြိသညးံ

နာဂ

ေက့္႐ျာစနးတုဵ႐ျာႏြငးံ

တျီ့ထျီေနာကးေက္ာံေက့္႐ျာတိ႔က
ု ို

ဿွှ၅ခုႏြစးအတျငး့

ေ႐ႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့ဖို႔ရြိေနသညးဟု သကးဆိုငးရာ တိုငး့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေတျမြ ေ်ပာခဲံသညး၈(BBC)


ႏိုဝငးဘာ

၀

ရကးတျငး

ၾကာ့်ဖတးေ႐ျ့ေကာကးပျဲ

က္ငး့ပမညံး

ကခ္ငး်ပညးနယး၇

်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕ႏြငံး

ခ္ငး့်ပညးနယး၇

ကနးပကးလကးၿမိဳ႕မ္ာ့သို႔သျာ့ေရာကးခဲံသညံး

ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး၇

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၏ ခရီ့စဥးမ္ာ့သညး မဲဆျယးစညး့႐ုဵ့ရနး ရညး႐ျယးခ္ကး်ဖငံး သျာ့ခဲံ်ခငး့ မဟုတးေၾကာငး့ ႏိုငးငဵေတားသမၼတ႐ုဵ့မြ ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ဦ့ေဇားေဌ့မြေ်ပာခဲံသညး၈“ၾကာ့်ဖတးန႔ဲ
တိုကးဆိုငးတာကေတာံ တိုကးဆိုငးမႈလို႔ ကျၽနးေတားက ေ်ပာခ္ငးတယး၈ လူႀကီ့အာ့တဲံ အခ္ိနးေပါံေနား၈ သျာ့သငံးတဲံေနရာကိုသျာ့ဖိ႔ု ကျၽနးေတားတ႔ို စီစဥးေဆာငး႐ျကးရတာ ်ဖစးတယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈
(Mizzima)


နိုဝငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး NCA-S EAO ႐ုဵ့၉ မျနး်ပညးသစးပါတီ (MMSP) ဒုတိယဥကၠ႒ နိုငးဟဵသာႏြငးံ သီ့သန႔းေတျ႕ဆုဵ ေမ့်မနး့မႈတျငး နိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ ်ပႆနာမ္ာ့အာ့ ေက္ား်ဖတးနိုငးေရ့အတျကး
အစို့ရ၇ တပးမ ေတားႏြငံး NCA လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ထပးမဵေတျ႕ဆုဵၾကမညး်ဖစးၿပီ့ နိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ ်ပႆနာမ္ာ့အာ့ မေက္ား်ဖတးနိုငးပါက
နိုငးငဵေရ့အရ ေ်ဖရြငး့ရမညံး ကိစၥရပးမ္ာ့တျငး မညးသ႔မ
ို ၽြေ်ဖရြငး့၊ ရမညးမဟုတးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ “ေတျ႕ဆုဵမႈေတျ ထပးလုပးရမယး၈ ဒီ်ပႆနာကို ်ဖတးေက္ားဖ႔အ
ို တျကး၈ ဒီ်ပႆနာကို မေက္ား်ဖတးနိုငးရငး
နိုငးငဵေရ့အရ ေ်ဖရြငး့မႈဆိုတဲံဟာေတျ ဘယးလိုမြ ေ်ဖရြငး့လို႔ မရဘူ့၈ ဒါက အဓိကအက္ဆုဵ့ပဲ၈ လူမႈေရ့ေတျ၇ က္ာ့မတနး့တူေရ့ေတျပဲ ေဆျ့ေႏျ့ေနလို႔ ်ပႆနာက ၿပီ့တာမဟုတးဘူ့ေလ၈ အဓိက,ကေတာံ
နိုငးငဵေရ့ ်ပႆနာ၈ ၿပီ့ေတာံ နိုငးငဵေရ့နဲ႔ ဆကးစပးေနတဲံ လုဵ်ခဳဵေရ့်ပႆနာ အဲဒါေတျ လုပးရမယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Eleven)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ ေရ့ညီလာခဵ-ဿှ ရာစု ပငးလဵုတျငး ႏုိငးငဵေရ့သေဘာတူညီခ္ကး ရလဒးေကာငး့မ္ာ့ ရရြိေစရနး အစို့ရ၇ တပးမေတားႏြငးံ အလျတးသေဘာ ေဆျ့ေႏျ့ႏုိငးေရ့ ႀကိဳ့စာ့မညးဟု
ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ဵု့ (KNU) အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ပဒိုေစာတာဒိုမူ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ „„အလျတးသေဘာ ေဆျ့ေႏျ့ ပျဲကို သကးဆုိငးရာ Stakeholder ေပါံေနား၈ အစို့ရလညး့်ဖစးမယး၇
တပးမေတားလညး့်ဖစးမယး၈ ကျၽနး ေတားတုိ႔ ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ ဒီကျာဟမႈ ေတျကို ညႇိႏိႈငး့သျာ့ဖို႔ ကျၽနးေတား တိ႔ု ႀကိဳ့စာ့သျာ့မြာ ်ဖစးပါတယး‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ အစို့ရနဲ႔ တရာ့ဝငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အစညး့အေဝ့ေတျမြာ
ပါဝငးမႈ ယာယီရပးဆိုငး့လိုကးေပမညးံ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ အစညး့ေတျႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့မႈေတျကိုေတာံ ဆကးလကး လုပးေဆာငးသျာ့မညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (RFA)



ႏိုဝငးဘာလ ှဿ မြ ှ၀ ရကးေန႔အထိ မျနး်ပညးနယး၇ ေရ့ၿမိဳ႕နယး ေဘ့လမိုငး့ ေက့္ရျာ၉ ဒူ့ပလာယာခ႐ိုငး ကရငးလူငယးအစညး့အ႐ဵု့က ဦ့ေဆာငး၊ေကအဲနးယူ-ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့
လုပးေဆာငးေနသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးမ္ာ့အေပၚ လူငယးမ္ာ့ ပိုမိုသိရြိနာ့လညးႏိုငးရနးရညးရျယးကာ လူငယးႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ တစးခုကိုက္ငး့ပခဲံသညး၈“ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးနဲ႔ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ ပညာ
ေပ့အေၾကာငး့ပါတယး၈ NCA မြာပါတဲံအေၾကာငး့အရာေတျေပါံ၈ လူငယးေတျ ပိုနာ့လညးသိရြိႏုိငးေအာငး ်ပဳလုပးတာပါ၈ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့က လူတိုငး့လိုခ္ငးပါတယး၈ မြ္တတဲံ အချငးံအေရ့ေတျ ရရြိဖို႔ကေတာံ
အနာဂတးလူငယးေတျ လကးထဲမြာ ရြိေနတယး” ဟုေကအဲနးယူ၇ ဒူ့ပလာယာခ႐ိုငး စညး့႐ဵု့ေရ့မႉ့ ပဒိုေစာအယးဒါ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)



NCA လမး့ေၾကာငး့သညး နိုငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲဆီသို႔ သျာ့ရာလမး့ေၾကာငး့ ်ဖစးေနသညံးအတျကး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) အေန်ဖငံး အဆိုပါလမး့ေၾကာငး့ေပၚတျငးသာ ဆကးေလၽြာကးမညးဟု
ေမၽြားလငံးေၾကာငး့ ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး(PNLO) နာယက ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ ချနးဥကၠာမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈“NCA လမး့ေၾကာငး့အတိုငး့ သျာ့ဖိ႔ပ
ု ဲ ရြိမယးလ႔ထ
ို ငးတယး၈ ေခတးကာလ
အေ်ခအေန ကမၻာံနိုငးငဵေရ့၇ ်မနးမာံနိုငးငဵေရ့အေ်ခအေနေတျ အာ့လုဵ့ၾကညံးလ႔ရ
ို ြိရငး ဒီ NCA လမး့ေၾကာငး့ေပၚ ေရာကးၿပီ့သာ့အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျကလညး့ ဒီလမး့ေၾကာငး့ ဆကးေလၽြာကးဖို႔ လိုတယး၈
မေရာကးေသ့တဲံ အဖျ႕ဲ ေတျကလညး့ ဒီလမး့ေၾကာငး့ေပၚ တကးလာဖိ႔လ
ု ိုတယး၈ ဘာေၾကာငံးလဲဆိုေတာံ နိုငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ို သျာ့တဲံတဵခါ့ေပါကး လမး့ေပါကးက ပျငံးေနတဲံကာလ်ဖစးတာကိုဗ္ာံ၈အဲဒါကို
ပိတးသျာ့တာေတာံ ဘယးသူမြ မလိုခ္ငးၾကပါဘူ့၈ ဒါေၾကာငံး ဒီနိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ ပျငံးေနတဲံလမး့ေၾကာငး့ဟာ NCA လမး့ေၾကာငး့်ဖစးေနေတာံ ဒါကိုပဲ ဆကးေလၽြာကးၾကမယးလို႔ ကၽျနးေတားတ႔ို
ေမၽြားလငံးပါတယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Eleven)



ႏိုွငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး သြ္မး့်ပညးေတာငးပိုငး့ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕႕ေတာငးဘကးရြိ နာ့မျနးအုပးစု ပနးပိ႐ျာ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ မီ့ေလာငးမႈ်ဖစးပျါ့ရာ ကိုရငးငယး ဿ ပါ့ မီ့ေလာငးသညံးအထဲပါသျာ့ၿပီ့
ပ္ဵလျနးေတားမူသျာ့ခဲံၿပီ့၇ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS/SSA) ၏ လကးခ္ကး်ဖစးေၾကာငး့ လူမႈကျနးယကးတျငး ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေနသညံးအေပၚ RCSS/SSA လကးခ္ကးမဟုတးေၾကာငး့၇
“မီ့ေလာငးလ႔ို ကိုယးရငး ဿ ပါ့ ပ္ဵလျနးသျာ့တယး ဆိုတာေတာံမြနးတယး၈ က္ေနားတ႔ို လကးခ္ကး်ဖစးတယးဆိုတာ ေတာံမဟုတးဘူ့၈ က္ေနားတို႔ ဗုဒၶဘာသာဝငးေတျ်ဖစးတဲံအတျကး ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မီ့ရႈိ႕တာ
လုဵ့ဝ မလုပးပါဘူ့၈ အဲဒီေဒသမြာ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ေတျ ေဆာကးမယးဆိုရငး က္ေနားတ႔ေ
ို တာငး ပါွငးလႉဒါနး့ ေသ့တယး၈ ” – ဟု RCSS/SSA ေ်ပာချငံးရ ဗိုလးမႉ့ႀကီ့စိုငး့ဦ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)



ပအိုဝး့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့

အမ္ာ့ဆုဵ့ေနထိုငးသညံး

ရြမး့်ပညးနယး၇

လငး့ေခ့ခရိုငး၇

မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး၇

မိုငး့ပုတးရျာရြိ

ပအိုဝး့ဘုနး့ေတားႀကီ့

ေက္ာငး့၉

မီ့ေလာငး့မႈ်ဖစးပျာ့ၿပီ့

ကိုရငး့ေလ့ႏြစးပါ့

ပ္ဵလျနးေတားမူသျာ့သညံး ကိစၥကို အေၿဖမြနးထျကးေပၚေအာငး စုဵစမး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေနသညးဟု ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အဖျ႕ဲ (PNLO) ဒုဥကၠ႒ ဦ့ချနး်မငံးထျနး့ မြ ေ်ပာခဲံသညး၈`ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့
မီ့ေလာငးမႈ်ဖစးတယးဆိုတာကေတာံ မြနးပါတယး၈ ကိုရငး့ေလ့ႏြစး့ပါ့ လညး့ ပ္ဵလျနးေတားမူသျာ့တယး၈ ေနာကးၿပီ့ အ်ခာ့ ကိုရငးငယးေတျလညး့ ထိခိုကးဒဏးရာ ရမႈေတျရြိခဲံပါတယး၈ အဲဒီသတငး့ကေတာံ
မြနးပါတယး၈ သိ႔ေ
ု သားလညး့ မီ့ေလာငးမႈဟာ မေတားတဆလာ့၇ ရြို႔မီ့လာ့ ဆိုတာကိုေတာံ သဲသဲကက
ျဲ ျဲ အေၿဖ မြနးရေအာငး အတညး်ပဳနိုငးေအာငး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးေနပါတယး`ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (The
Ladies)


ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့

သီေပါႏြငးံ

နမံးခမး့ေဒသဘကးမြ

ေဒသခဵ်ပညးသူေတျကို

သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ

သြ္မး့်ပညးတပးမေတား

SSPP/SSA

ႏြငးံဆကးသျယးတယးဆိုၿပီ့

သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့၇ သြ္မး့်ပညး တပးမေတားေတာငးပိုငး့ RCSS/SSA မြ သီေပါႏြငံး နမံးခမး့ေဒသ မြ ေဒသခဵရျာသာ့ ၀ွ ဦ့ခန႔း အာ့ ဖမး့ဆီ့ထာ့သညးဟု သတငး့မ္ာ့ ထျကးေပၚေန်ခငး့ကို
(RCSS) ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕ ဆကးဆဵေရ့႐ုဵ့ တာဝနးခဵ ဗိုလးမႉ့ႀကီ့စိုငး့ဦ့မြ `မဟုတးပါဘူ့ခငးဗ္၇ အဲဒါမဟုတးပါဘူ့` ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(The Ladies) (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့မြာ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ

တိုကးပျဲေတျႏြငးံ

နယးေ်မမတညးၿငိမးမႈေတျသညး

နယးေ်မပိုငး့်ခာ့သတးမြတးထာ့မႈ

မရြိတာေၾကာငံး်ဖစးသညးဟု

သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ

RCSS/SSA ၏ ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ဒုဗိုလးမႉ့ႀကီ့ စိုငး့မိဏး့ မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ်ဖစးပျာ့ေနတာေတျသညး အ်ပနးအလြနးဆကးဆဵေရ့႐ုဵ့ေတျ ဖျငံးထာ့ေပမယံး တပးမေတားဘကးမြ နယးေ်မရြငး့လငး့ေရ့
ဆိုသညးံေခါငး့စဥးႏြငးံ အေၾကာငး့ မၾကာ့ဘဲ လႈပးရြာ့မႈေတျ လုပးေနသညးံအတျကး တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့တာ်ဖစးသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)


ႏိုွငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး Geneva ၿမိဳ႔ ကုလသမဂၢ႐ဵု့ခ္ဳပးမြာ်ပဳလုပးသညးံ သတငး့စာ႐ြငး့ပျ၉
ဲ ရခိုငးေ်မာကးပိုငး့မြာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာသညးံ အကူအညီေတျကို အခုထကးပိုၿပီ့ေဆာငး႐ျကးႏိုငးဖုိ႔
်မနးမာႏြငးံBangladesh အစုိ့ရၾကာ့ ဒုကၡသညး်ပနးပို႔ေရ့ သေဘာတူညီခ္ကးႏြင႔း လုပးေနသညးံေနရာမြာ ဒုကၡသညးေတျ၏ ဆႏၵမပါရငး လဵု့ဝ်ပနးမပိ႔သ
ု ငးံဘူ့လို႔ ကုလသမဂၢကေလ့ငယးမ္ာ့ဆိုငးရာ
ေအဂ္ငးစီ UNICEF ၏ ေ်ပာချငးံရပုဂၢိဳလး Christophe Boulierac မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ " ဘဂၤလာ့ေဒံရြး ကဒုကၡသညးေတျကို ်မနးမာႏိုငးငဵဖကးကို အတငး့်ပနးပ႔ႏ
ို ိုငးတယးဆိုတဲံသတငး့ေတျ
အခုသီတငး့ပါတးထဲ

က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ရပါတယး၈

ဒီကိစၥကို

UNICEF

ကအငးမတနးစို့ရိမးပါတယး၈

အထူ့သ်ဖငးံ

အတငး့်ပနးပို႔ခဵရရငး

ကေလ့ငယးေတျအေပၚ

ဘယးလိုသကးေရာကးမႈေတျ

်ဖစးလာမလဲဆိုတာကို စို့ရိမးပါတယး၈" ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)


ႏိုဝငးဘာ ှ၁ ရကး ညေန ၁ နာရီဝနး့က္ငးတျငး ဖာ့ကန႔းၿမိဳ႕နယး ဆိပးမူ႐ျာအုပးစု၇ ေဝြခါေက့္႐ျာအတျငး့မြာရြိသညးံ ရတနာၾကယး ကုမၸဏီရ႕ဲ ေက္ာကးစိမး့ တူ့ ေဖားေရ့ လုပးကျကးအတျငး့
လုဵၿခဳဵေရ့ယူထာ့သညးံ တပးမေတားသာ့ အခ္ိဳ႕မြ ေသနတးႏြငးံပစးခတးခဲံသ်ဖငးံ ေရမေဆ့ရြာသူေတျထဲမြ တဦ့ ေသနတးထိမြနးၿပီ့ ေသဆုဵ့သျာ့ခဲံတယးလို႔ ေဝြခါေက့္႐ျာမြ ကိုေဇားႏိုငးကေ်ပာခဲံသညး၈ ' '
မေန႔က ေရမေဆ့ေတျက က္ငး့တူ့ဖို႔ ဝငးၾကတဲံအေနအထာ့မြာ တပးကလညး့ လုဵၿခဳဵေရ့ေစာငံးရငး့နဲ႔ ထိနး့ရငး့နဲ႔ ေရမေဆ့ကလညး့ တအာ့မ္ာ့ေတာံ ထိနး့ရငး့နဲ႔ ေဖာကးလိုကးတဲံ အေနအထာ့မြာ
တေယာကး ကိုမြနးသျာ့တာပါ၈ မေန႔ကေတာံ ဆီတိုငးကီ ေတျေဖာကးၿပီ့ မီ့ရႈ႕ိ မြာတိ႔ဘ
ု ာတို႔ပူေနရတာေပါံ၈ မီ့သတးေတျပါ ေခၚထာ့ရတယး၈ ဒီေန႔ကေတာံ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ပါပဲ၈ ေရမေဆ့သမာ့ေတျေရာ
တူ့ေဖားေရ့ေတျေရာ အာ့လုဵ့ေအ့ေဆ့ပါပဲ၈ လကးရြိကေတာံ ေသသျာ့တဲံ ေကာငးေလ့ရဲ႕အေဖနဲ႔ အကို ေဝြခါကို လာေနၿပီ၈ ဆုဵ့သျာ့တဲံ ေကာငးေလ့အတျကးကို ကုမၸဏီဘကးကေတာံ နစးနာေၾက့
အဲလိုမ္ိဳ့ေပ့မယးလ႔ို ေ်ပာထာ့ တယး၈ ဘယးေ႐ျ႕ဘယးမြ္ ဆိုတာေတာံ မေ်ပာထာ့ဘူ့၈ သူ႔အေဖနဲ႔ အကိုလာမြ ေ်ပာၾကဆိုၾကရမြာ ဆိုေတာံေလ''ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (BBC)



ႏိုဝငးဘာ ှွ ရကးေန႔ႏြငးံ ှှ ရကးေန႔မ္ာ့တျငး ရြမး့်ပညးတပးမေတား RCSS ဌာနခ္ဳပးမြာက္ငး့ပခဲံသညးံအစညး့အေွ့မြ အစို့ရႏြငံး RCSS တိ႕ု အၾကာ့ သေဘာတူခ္ဳပးဆိုထာ့သညးံ ်ပညးနယး
်ပညးေထာငးစုအဆငးံ ပစးခတးတိုကးခိုကးမြဳရပးစဲ ေရ့သေဘာတူညီခ္ကးေတျႏြငးံ ပကးသကးလို႕ ်မနးမာတပးမေတားႏြငးံသာ သီ့သနး႕ ်ပနးလညးေဆျ့ေႏျ့ညိြႏြိဳငး့သျာ့ဖို႕ ဆုဵ့်ဖတးခဲံသညးဟု RCSS
ေ်ပာချငးံရဗိုလးမြဴ့ၾကီ့စိုငး့ငိနး့မြေ်ပာခဲံသညး၈
ဒီလို်ဖစးရတဲံအေၾကာငး့အရငး့ကလဲ

“အခုကျ္နးေတားတ႕ို

RCSS

အရငးတုနး့ကကျ္နးေတားတ႕ို

ပကးသကးဆကးစပးေနတဲံအေနအထာ့ရြိတယး၈

အဲဒီစာခ္ဳပးအေပၚမြာ

NCAစာခ္ဳပးအေကာငးအထညးေဖၚတဲံအပိုငး့မြာနညး့နညး့

က

JMCU

မြာေရာ

JMCS

ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့တဲံ
ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးေန်ပီ့ေတာံ

အာ့နညး့ခ္ကးေတျရြိတာေပါံေနား၈

မြာေရာ

နညး့နညး့အဖုအထစးေတျရြိေနတဲံအေနအထာ့

်ပညး

နယးအဆငးံ

်ပညးေထာငးစုအဆငးံ

နာ့လညးသေဘာေပါကးခ္ငး့ကမတူဘူ့၈

တရာ့ွငးနညး့

လိ႕ု ဘဲ်မငးတယး

ေလ၈

အပစးရပးသေဘာတူစာခ္ဳပးနဲ႕လဲ

်ပႆနာကအဲဒီက

စတာဘဲ

လမး့နဲ႕ကျ္နးေတားတို႕သျာ့လိ႕ု မရတဲံအေနအထာ့ရြတ
ိ ယး၈

လိ႕ု ်မငးတယးေလ၈

ဒါေၾကာငးံမို႕ကျ္နးေတားတ႔ို

RCSSအေနနဲ႔ သီ့သနး႔ေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ေနတဆငးံ ခ္ဥး့ကပးမယးဆိုတဲံအေနအထာ့်ဖစးတယး၈” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈(VOA)


ႏိုွငးဘာလ

ှွ

ရကးေန႔တျငး

ကယာ့်ပညးနယး

ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး

အယးလးေဖာငး့ရြိဳ

သိမး့ယူထာ့သညးံ

မယးစဲတိုကးနယး

ကကးသလစးသာသနာ

နယးေ်မကိစၥကို

မယးစဲတိုကးနယး

ကကးသလစးဘုနး့ေတားႀကီ့ေနအိမးတျငး ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးႏြငးံ ဝနးႀကီ့မ္ာ့၇ ၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ႏြငးံ ကကးသလစးဆရာေတားႀကီ့၇ ဘုနး့ေတားႀကီ့တို႔ႏြငးံ ႏြစးဖကးတိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့ေနစဥး ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးမြ
လိုအပးလြ္ငး်ပနးလြဴမညးဟု ေ်ပာဆိုထာ့ေၾကာငး့ သာသနာံအက္ိဳ့ေတားေဆာငးအဖျဲ႔ဝငး ကိုသာ့ႀကီ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ သိ႔ရ
ု ာတျငး အပးလြ္ငး ်ပနးလြဴေပ့မညးဟု မေ်ပာဆိုထာ့ေၾကာငး့ ်ပညးနယးဝနးႀကီ့ခ္ဳပး
အယးလးေဖာငး့ရြိဳ့မြ

အဲံဒါကိုယးေတားေတျကိုေမ့သမီ့၇

လြဴမယးလ႔ို

ေ်ပာတာလညး့

မေ်ပာခဲံရဘူ့သမီ့

်ပနးလညးေ်ဖဆိုခဲံသညး၈ (Kantarawaddy Time)
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အဲံဒါသူတ႔က
ုိ ိုေမ့ေနာ၇

ဒီေလာကးပဲေနာ၈˝

ဟုကႏၱာရဝတီတိုငး့မးမြ

ေမ့်မနး့ခ္ကးကို

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏိုဝငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး စငးကာပူႏိုငးငဵမြာ က္ငး့ပေနသညးံ အာဆီယဵထိပးသီ့အစညး့အေဝ့ကို တကးေရာကးလာသညးံအေမရိကနးဒုတိယသမၼမိုကးခးပနး႔စး ႏြငးံ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးတို႔
ေတျ႔ဆုဵရာတျငး အေမရိကနး ဒုသမၼတမြ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ ဘဂၤလာ့ေဒရြး႕ဘကးကို ဒုကၡသညးခုနစးသိနး့ေက္ား ထျကးေ်ပ့ေစခဲံသညးံ အၾကမး့ဖကးမႈသညး ဆငးေ်ခေပ့လို႔မရသညးံကိစၥ ်ဖစးသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈
ထိ႔်ု ပငး“အေမရိ ကနး်ပညး ေထာငးစုအေနနဲ႔ ်မနးမာႏိုးငးငဵဒီမိုကေရစီ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈေတျကို ဆကးၿပီ့ အာ့ေပ့ ေထာကးခဵ သျာ့မြာ ်ဖစးသလို ်မနးမာ်ပညးထဲက ႐ိုဟငးဂ္ာ ၄ သိနး့ ဘဂၤလာ့ေဒံခ္းဘကး
ေရာကးသျာ့ေအာငးလုပးခဲံတဲံ ်မနးမာ စစးတပးရ႕ဲ လုပးရပးေတျကိုလညး့ အေမရိကနးက ရႈတးခ္တယး ဆိုတာ ရြငး့ေအာငးေ်ပာခ္ငးပါတယး၈ ဒါက က္ေနားတ႔အ
ို တျကး အေရ့ႀကီ့ပါတယး၈” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈
(Froniter) (VOA)



ႏိုဝငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး စငးကာပူႏိုငးငဵမြာ က္ငး့ပေနသညးံ အာဆီယဵထိပးသီ့အစညး့အေဝ့တျငး အေရြ႕ေတာငးအာရြမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵဟာ စီ့ပျာ့ေရ့အရ အချငးံလမး့ေကာငး့ေတျအရြိဆုဵ့
ႏိုငးငဵ်ဖစးတာေၾကာငးံ လာေရာကး ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵၾကဖို႔ မိန႔ခ
း ျနး့ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး ထညးံသျငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈သို႔ရာတျငး နိုငးငဵရဲံ ရငး့်မစးေတျကိုေတာံ ကိုယးက္ိဳ့ရြာ အ်မတးထုတးလာတာမ္ိဳ့ကို ချငံး်ပဳမြာ
မဟုတးဘူ့ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA) (Mizzma)



ႏုိွငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ်ပညးၿမိဳ႕ စစးမႈထမး့ေဟာငး့အ ဖျ႕ဲ ႐ုဵ့၉ သဲကုနး့ၿမိဳ႕ တပးမေတား ေထာကးခဵပတ
ဲျ ျငး အစို့ရအုပးခ္ဳပး မႈကို ပ္ကး်ပာ့ေစလုိသညးမ္ာ့ မေ်ပာခဲံေၾကာငး့ ပဲခူ့တုိငး့အ ေနာကး်ခမး့
စစးမႈထမး့ ေဟာငး့ ႀကီ့ၾကပးေရ့အဖဲျ႕ ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ွငး့်မငးံ (ၿငိမး့) မြ ရြငး့လငး့ခဲံသညး၈„„အစို့ရေအာကးမြာပဲ တပးမ ေတားက ရြိတာပါ၈ တပးမေတားရ႕ဲ အၿငိမး့စာ့ စစးမႈထမး့ေဟာငး့ေတျက
တပးမေတားရဲ႕ အရနးအငးအာ့ေတျအ်ဖစး ်ပညးပွငးေရာကးစျကးဖကးမႈေတျကိုသာ ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပတာပါ၈ အစုိ့ရအုပးခ္ဳပးမႈကို ပ္ကး်ပာ့ေစမယးံ၇ အၾကညးညိဳပ္ကးေစမယးံ စကာ့မ္ဳိ့လုဵ့ွ မေ်ပာပါဘူ့၈
လုပးလညး့ မလုပးပါဘူ့‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



နိုွငးဘာလ

ှ၂

ရကးေန႔တျငး

အေရြ႕ေတာငးအာရြနိုငးငဵမ္ာ့အသငး့

(အာဆီယဵ)

ႏြငးံ

အေပါငး့သုဵ့နိုငးငဵ

(တ႐ုတး၇

ေတာငးကိုရီ့ယာ့၇

ဂ္ပနး)

တို႔၏ထိပးသီ့အစညး့အေဝ့တစးရပးကို

စငးကာပူႏိုငးငဵတျငးက္ငး့ပခဲံရာ နိုငးငဵေတား၏ အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးတကးေရာကးခဲံသညး၈ (Mizzima)


နိုွငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔ ေဒသစဵေတားခ္ိနး ေန႔လညး ှ နာရီ ၁၂မိနစးတျငး စငးကာပူနိုငးငဵရြိ Suntec Expo Convention Center ဧညံးခနး့မ၉ (၀၀)ႀကိမးေ်မာကး အာဆီယဵထိပးသီ့အစညး့အေဝ့ႏြငံး
ဆကးစပး အစညး့အေဝ့မ္ာ့ တကးေရာကးရနး စငးကာပူနိုငးငဵ၉ ေရာကးရြိေနသညံး နိုငးငဵေတား၏အတိုငးပငးခဵ ပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး တ႐ုတး်ပညးသ႔သ
ူ မၼတနိုငးငဵဝနးႀကီ့ခ္ဳပး မစၥတာ
လီခခ္နး့တို႔ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵစဥး ႏြစးနိုငးငဵဆကးဆဵေရ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ တို့်မႇငံးေရ့ကိစၥ ရပးမ္ာ့၇ ပညာေရ့ႏြငံးလူသာ့ အရငး့အ်မစးဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေရ့တို႔အတျကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငး
ရျကးသျာ့မညံး ကိစၥရပးမ္ာ့၇ ရခိုငး်ပညးနယးမြ ေနရပးစျန႔းချာသျာ့သူမ္ာ့ ်ပနးလညး လကးခဵေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညံး လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥး မ္ာ့ႏြငံးပတးသကး၊
အ်မငးခ္ငး့ဖလြယခဲံးၾကသညး၈ (MOI)



ႏိုွငးဘာလ ှ၅ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ ၉ ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ယုဇနတာွါ၉ ်ပဳလုပးသညးံ ်ပညးသ႔ပ
ူ ါတီဗဟိုဌာနခ္ဳပး ႐ဵု့ခနး့ဖျငံးလြစးပျဲတျငး ဥကၠဌ ဦ့ကိုကိုႀကီ့မြ ဿွွ၅ ခုႏြစး အေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့ကို
လူထုအတျကး တကယးတမး့ အက္ဳိ့ရြိမယံးနညး့လမး့နဲ႔ ်ပငးဆငးဖို႔ ႀကိဳ့စာ့သျာ့မညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ "က္ေနားတ႔က
ို
်ပငးဖို႔လိုတယးဆိုတာ အခိုငးအမာေ်ပာၿပီ့သာ့၈ သိ႔ေ
ု သား လကးေတျ႔က္က္
ထိေရာကးတဲံေဆာငးရျကးမႈေတျ

ဘယးလိုလုပးမလဲဆိုတာက ႏိုငးငဵေရ့အရ

ဒီဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုေဘာငးထဲကေနၿပီ့ေတာံ

အ်မငးံမာ့ဆဵု့

အႏုပညာလို႔်မငးပါတယး၈

်ပညးသူေတျအတျကး

ဒါေၾကာငးံမို႔လ႔ို

က္ေနားတ႔က
ို

လကးေတျ႔အက္ိဳ့်ဖစးထျနး့မယးံကိစၥ

ဒါကို

စကာ့လဵု့သပးသပးနဲ႔

ဘာေတျေဆာငးရျကးႏိုငးမလဲ

ႀကိဳ့စာ့နညး့လမး့ရြာမြာ်ဖစးပါတယး၈"ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ ဖျငးံပျဲတျငး ပါတီ ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငး ေကားမတီွငးမ္ာ့စာရငး့ကုိ တရာ့ွငး ေၾကညာခဲံသညး၈ (VOA) (7Day)
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ေ်ပာေနတာထကး
ဆိုတာေတျလုပးဖို႔

လကးေတျ႔

၇

က္ေနားတ႔ို

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ဿွှ၆ ဇနးနဝါရီ ၀ှ ရကးတျငး က္ေရာကးမညးံ ကရငးေတား လြနးေရ့ေန႕အခမး့အနာ့တျငး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ဵု့ (KNU)၇ ဒီမိုကေရစီ အက္ိဳ့်ပဳ ကရငးံတပးမေတား (DKBA)၇ ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
ေကာငးစီ KNU/KNLA PC ႏြငးံ ကရငး်ပညးနယး နယး်ခာ့ေစာငးံ တပးဖျဲ႕ (BGF)တု႔ိ ပူ့ေပါငး့၊ စစးေရ့်ပရနး ေဆျ့ေႏျ့ထာ့ေၾကာငး့KNU ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕ဝငး ပဒို မနး့ၿငိမး့ေမာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈„
„စစးေရ့်ပဆုိ တာကေတာံ ကျၽနးေတားတုိ႔ရဲ႕ လျတးေ်မာကးနယးေ်မ အေ်ခခဵေဒသမြာ်ဖစးတဲံအ တျကး ကျၽနးေတားတ႔ုိ ႏြစးစဥးႏြစး တုိငး့ အဲဒီလိုပဲ စစးေရ့်ပေတျန႔ဲ ပူ့တျၿဲ ပီ့ေတာံ က္ငး့ပပါတယး၈
ကရငးေတားလြနးေရ့ေန႔ဆုိတာ ကရငးတစးမ္ိဳ့သာ့လဵု့နဲ႔ ပတး သကးတဲံအခါက္ေတာံ ကျၽနးေတား တု႔ိ ဒီက ချထ
ဲ ျကးသျာ့တဲံ DKBA တု႔ိ KNLA PC တု႔ိ အဲဒါေတျလညး့ ပါဝငးပါတယး၈ သူတို႔လညး့ ကရငး
်ဖစးတဲံအတျကး ကရငးံအမ္ိဳ့သာ့ ေရ့ လႈပးရြာ့မႈမြာ သူတ႔လ
ို ညး့ ပါဝငးတာ်ဖစးတဲံအတျကး အာ့လဵု့ ပါဝငးလုပးေဆာငးတဲံ သေဘာပါ ပဲ‟‟ဟု ႏိုွငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



အၿငိမး့စာ့ဗိုလးခ္ဳပးအခ္ိဳ႕၏

အမ္ိဳ့သာ့ႏုိငးငဵေရ့

ပါတီတညးေထာငးချငးံ

ေလြ္ာကးထာ့မႈကို

်ပညးထဲေရ့ႏြငးံ

လဝကဝနးႀကီ့ဌာနတို႔ထဵ

စစးေဆ့ရနး

ေပ့ပို႔ထာ့ေၾကာငး့

်ပညးေထာငးစု

ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးအဖျ႕ဲ ဝငး ဦ့်မငးံႏိုငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„ဒါ ပါတီတိုငး့၇ ပါတီတိုငး့ အဲဒီလိုေပ့လိုကးတာပဲ၈ သူတ႔က
ို
စိစစးၿပီ့ေတာံ ်ပနးလာရငး ေရျ့ ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးကေတာံ ေတာကးေလြ္ာကး
လုပးသျာ့တာ ပဲ‟‟ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)


ဘဂၤလာ့ေဒ႔ရြးမြ

်မနးမာႏိုငးငဵသို႔

႐ုိဟငးဂ္ာမ္ာ့်ပနးပို႔ေရ့

စီစဥးထာ့မႈ

အေကာငးအထညးေဖားအံဵဆဲဆဲ

အေ်ခအေနက

နယးစပး၏

ႏြစးဖကးစလုဵ့တျငး

အၾကမး့ဖကးတိုကးခိုကးမႈ်ဖစးႏိုငးသညးံ

အႏၱရာယးရြိႏိုငးသညးဟု International Crisis Group မြ သတိေပ့ခဲံသညး၈ “ဒီလူေတျကို ႀကိဳတငးၿပီ့ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့မႈမရြိခ႔ဘ
ဲ ူ့၈ သူတို႔ကို ဘယးလိုေရျ့ခ္ယးထာ့တယးဆိုတာ မရြငး့လငး့ဘူ့၈ သူတ႔ဟ
ို ာ
်မနးမာႏိုငးငဵ ်ပနးပို႔ခဵရမဲ႔အေရ့ ေၾကာကးရျဵ႕ေနၾကပါတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Froniter)


အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး NLD ပါတီစညး့မ္ဥး့ စညး့ကမး့ကိုခ္ိဳ့ေဖာကးတယးဆိုၿပီ့စစးေဆ့ေတျ႔ရြိရသညးံအတျကး ကယာ့်ပညးနယး ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့အယးလးေဖာငးရိႈ့ ကို အေရ့ယူခဲံသညးဟု NLD ပါတီ
ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ေဒါကးတာမ္ိဳ့ညႊနး႔မြေ်ပာခဲံသညး၈

"အခုကလညး့က္ေနားတ႔ေ
ို ခၚယူသတိေပ့တဲံ သေဘာပါ၈ ဒါကိုဘဲအေရ့ယူတယးေ်ပာတာပါ၈ ဥပေဒေၾကာငး့အရမြာ့တာမရြိပါဘူ့. ဒါေပမယံး

ပါတီစညး့မ္ဥး့အရ လိုကးနာရမယံး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးေတျရြိပါတယး၈ အဲတျကးသတိေပ့တဲံ သေဘာပါ"ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)


တပးမေတားႏြငံး

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးမ္ာ့အၾကာ့

ႏြစးဖကးစလုဵ့

အေလြ္ာံေပ့ႏိုငးမြသာ

လကးရြိ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈ

ေအာငး်မငးလိမံးမညးဟုယူရဆၿပီ့

လုဵ့ဝအေလြ္ာံမေပ့ႏိုငးပါက ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အေ်ဖထျကးလာလိမံးမညးမဟုတးေၾကာငး့ ဖလု-ဵ စေဝါ ဒီမိုကရကးတစးပါတီ ဒုဥကၠဌ မနး့ေအာငး်ပညးစို့မြ

တဖကးႏြငံးတဖကး

ေ်ပာခဲံသညး၈“တဖကးဖကးက မေလြ္ာံသ၊

ဒီဟာႀကီ့(ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့) က ဘယးလိုမြ ်ဖစးမလာဘူ့၇ ဥပမာ တပးခ္ဳပးကဆိုရငး ဿွဿွ မြာ်ဖစးေအာငးလုပးမယး၇ တစးခုတညး့ေသာ တပးမေတား်ဖစးေရ့၇ ချမ
ဲ ထျကးေရ့ကိုပဲ ေ်ပာေနမယးဆိုရငး ဒီဘကးကလညး့
သညး့မခဵႏိုငးတဲံ

အေနအထာ့မ္ိဳ့ေလ့ေတျ

ရြိေနတယး၇

တဖကးဖကးက

နညး့နညး့ေလ့စီ

ေလြ္ာံခ္ေပ့ရငးေတာံ

လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ အစညး့ကလညး့

နညး့နညး့ေလြ္ာံ

တပးဘကးကလညး့

နညး့နညး့ေလြ္ာံရငးေတာံ တခုခု Something ်ဖစးလာမယး၇ မေလြ္ာံၾကဘူ့ဆိုရငးေတာံ ဒီအတိုငး့ဘဲ တနး့လနး့တနး့လနး့နဲ႔သျာ့ေနမယး၇ ဘာအေ်ဖမြ ထျကးမလာႏိုငးဘူ့” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Mon New)


ႏိုဝငးဘာလကုနးပိုငး့က

အစို့ရထုတး်ပနးခဲံေသာ

လကးရြိၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး

လမး့ေၾကာငး့ႏြငံးလညး့

“ဒီေ်မလျတးေ်မလပးေ်မ႐ိုငး့မြာက္ေတာံ
ေ်မလျတးေ်မ႐ိုငး့လို႔

စာရငး့ဝငးသျာ့ရငး

ကိုယံးၾကမၼာ

ေ်မလျတးေ်မလပး

ေ်မ႐ိုငး့ဥပေဒ(ဿွှ၅)

ေ်ဖာငံးေ်ဖာငံးႀကီ့
ကိုယးဖနးတီ့တာ

က္ေနားတ႔သ
ို ျာ့ေနတဲံ

ဆန႔းက္ငးေနေၾကာငး့
မဟုတးဘဲနဲ႔

လုပးငနး့နဲ႔

သညး

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏

ေ်မယာအေရ့လႈပးရြာ့သူ

တိုငး့ရငး့သာ့႐ို့ရာဓေလံ

ေ်မေတျ

ဆန႔းက္ငးဖကး်ဖစးသျာ့တာေပါံေနား

႐ို့ရာေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈဓေလံမ္ာ့ကို
ဒိ႔ေ
ု ်မကျနးရကး

အမ္ာ့ပိုငးေ်မေတျ

အခုသျာ့ေနတဲံ

လုဵ့ဝပစးပယးလိုကး်ခငး့်ဖစးၿပီ့

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႉ့
ဘုဵေ်မေတျ

ကိုစညးသူမြေ်ပာခဲံသညး၈

အထျတး်မတးထာ့တဲံေ်မေတျအာ့လုဵ့က

ဒီၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးေတျ

ေဆျ့ေႏျ့ပျေ
ဲ တျအာ့လုဵ့နဲ႔

ဆန႔းက္ငးဖကး်ဖစးတဲံဥပေဒေတျ ထျကးလာတာ၇ ဒါကေ်ဖာငံးေ်ဖာငံးႀကီ့ဆန႔းက္ငးေနတာေပါံေနား အေပၚမြာ သျာ့ေနတာကတမ္ိဳ့ ေအာကးမြာက တမ္ိဳ့်ဖစးေနတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mon New)


လကးနကးကုိငးအဖဲ႕ျ အစညး့မ္ာ့မြ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့လုဵ့ ကုိယက
း ္ဳိ့အတၱဦ့စာ့ေပ့သညးံ စိတးကို စျနး႔လႊတးမြသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ရႏုိငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတားအရြငး ဆႏၵာဓိကမြ
မိန႔ၾး ကာ့ ခဲံသညး၈ „„ကိုယးက္ဳိ့စီ့ပျာ့၇ ကိုယး က္ဳိ့အတၱကို ဦ့စာ့ေပ့တဲံစိတးကို စျနး႔လႊတးလုိကးလို႔ရြိရငး ၿငိမး့ခ္မး့ ေရ့ရဖိ႔ဆ
ု ိုတာ လျယးလျယးေလ့ ပါ၈ ကိုယး်ဖစးခ္ငးတာေတျပဲ ၾကညးံေနမယးဆုိရငးေတာံ
ဘယးေတာံမြ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ရမြာ မဟုတးဘူ့‟‟ ဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (7Day)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅
တုိငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့



ေအာကးတိုဘာလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငးေပါငး့စညး့ပါတီ „Kachin State Party‟ ကို အတညး်ပဳေပ့ရနး ကခ္ငးပါတီမ္ာ့ တငး်ပထာ့်ခငး့ကို ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငး UEC မြ
မြတးပုဵတငးရနး ချငးံ်ပဳေပ့ၿပီ ်ဖစးသညးံအတျကး KSP မြတးပုဵတငးရရြိရနးအတျကး ကခ္ငးပါတီမ္ာ့မြ တာဝနးရြိသူ (ှ၂)ဦ့လကးမြတးေရ့ထုိ့ရနးလိုအပးေနသညး်ဖစးသညးံအတျကး ယခုအပတးတျငးလုပးေဆာငး
သျာ့မညးဟု KSDP ဥကၠဌ ေဒါကးတာ Tu Ja မြ ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ (Kachi New)



နိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕ ၉ မျနးနိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ ေပါငး့စညး့ထာ့သညံး မျနး ပါတီကို တရာ့ဝငးမြတးပုဵတငးနိုငးရနး ပါတီ၏ ေရြ႕လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ႏြငံးပတးသကး၊ ပထမအႀကိမး
ဗဟိုအလုပးအမႈ ေဆာငး ေကားမတီ အစညး့အေဝ့ကို က္ငး့ပခဲံသညး၈ အစညး့အေဝ့တျငး ပါတီ မြတးပုဵတငးေရ့၇ ေအာကးေ်ခပါတီ ေပါငး့စညး့ေရ့၇ ပါတီဖျဲ႕စညး့ပုဵ မူၾကမး့ ေရ့ဆျေ
ဲ ရ့၇ ပါတီေ်ပာေရ့
ဆိုချငံးရြိသူ ေရျ့ခ္ယးေရ့ စသညး တို႔ကို ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ခဲံသညးဟု ပါတီတဖ
ျဲ ကးအတျငး့ေရ့မႉ့ (ှ)နိုငးလရီတမမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)

အ်ခာ့



ေအာကးတိုဘာလ

(ဿ၆)

ရကးေန႔တျငး

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး႐ျကးေနမႈႏြငံး

ခ္ငး့်ပညးနယး၇
Lai

tili

ဟာ့ခါ့၇

ေရကနးကာမႈကို

ဖလမး့ႏြငံး

ထနးတလနးၿမိဳ႕နယးနိမိတးအတျငး့ရြိ

လူထုကိုအသိမေပ့ဘဲ

ေဆာငး႐ျကးေနမႈအာ့

ဇိနးမႈေတာငးကို

ခ္ငး့်ပညးနယးအစို့ရမြ

ကန႔းကျကးသညံးအေန်ဖငံး

အမ္ိဳ့သာ့ဥယ္ဥးအ်ဖစး

ချၽနးက္ဴဵ့႐ျာသာ့မ္ာ့က

ဆႏၵေဖားထုတးရနး

စီစဥးခဲံၾကေသားလညး့ သကးဆိုငးရာအာဏာပိုငးမ္ာ့၏ ေတာငး့ဆိုမႈေၾကာငံး ရကးေ႐ျ႕ဆိုငး့လိုကးသညးဟု ချၽနးက္ဴဵ့႐ျာမြ ေဒသခဵ႐ျာလူႀကီ့တစးဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “က္ေနားတ႔က
ို ို ေထျအုပးကေနေခၚပါတယး၇
လာမယံး

ႏိုဝငးဘာလ

(၀)

ရကးေန႔မြာက္ငး့ပမယံး

ၾကာ့်ဖတးေ႐ျ့ေကာကးပအ
ျဲ တျကး

လုဵၿခဳဵေရ့ပိုငး့မြာ

နညး့နညး့အလုပးရႈတးၾကမြာဆိုေတာံ

ဒါေၾကာငံး

ေလာေလာဆယးေတာံ

ဆႏၵမ်ပၾကဖို႔

ေ႐ျ့ေကာကးပျၿဲ ပီ့ေနာကးပိုငး့မြသာ ဆႏၵ်ပဖို႔ဆိုၿပီ့ က္ေနားတ႔က
ို ို ေ်ပာပါတယး၇ ဒါေၾကာငံး က္ေနားတ႔က
ို လညး့ ၾကာ့်ဖတးေ႐ျ့ေကာကးပျေ
ဲ နာကးပိုငး့က္မြ ဆႏၵ်ပဖို႔ သေဘာဘူလိုကးတာ်ဖစးတယး‟‟ ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈ (Khonumthung)


ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ဖုယျငးအလုပးသမာ့သပိတးမြ အလုပးသမာ့ေတျ၏ ေတာငး့ဆိုမႈေတျႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ဆႏၵ်ပအလုပးသမာ့ေတျ၇ အလုပးရြငးႏြငးံအတူ ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့ၿဖိဳ့မငး့သိနး့
ကိုယးတိုငး ပါဝငးၿပီ့ သုဵ့ပျငံးဆိုငး ေ်ဖရြငး့ေပ့မညးဟု အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (BBC) (7Day)



ႏိုွငးဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ႐ိုဟငးဂ္ာ ဒုကၡသညးေတျ ်ပနးပို႔မညးံ အစီအစဥးစတငးဖို႔ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵမြ ဆုဵ့်ဖတးလိုကးသညးကို အိႏၵိယႏိုငးငဵမြ ႀကိဳဆိုလိုကးေၾကာငး့ အိႏၵိယ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့
ဝနးႀကီ့ဌာန ေ်ပာချငံးရသူ Raveesh Kumarမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)

21

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏိုွငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးတကၠသိုလး အတျငး့ ဗုဵ့ေပါကးသညးဆို်ခငး့မြာ မြနးကနး်ခငး့ ရြိ၇ မရြိ လူမႈကျနးရကးတျငး ေရ့သာ့သတငး့ေမ့သူ သတငး့ေထာကးတစးဦ့ကို ကမာ႐ျတးၿမိဳ႕နယးရဲစခနး့မြ
ဆကးသျယး

ေရ့ဥပေဒပုဒးမ

၃၅

(က)

်ဖငံးအမႈဖျငးံခဲံသညးဟု

အမႈဖျငးံခဵရသူ

မေကျ့တိုငး့မြ

နယးခဵ

အလျတးတနး့

သတငး့ေထာကး

ဦ့်မငံးေဇားဦ့မြ

ေ်ပာခဲံသညး၈

အမႈဖျငံးသူ

တရာ့လို

ကမာ႐ျတးၿမိဳ႕နယးရဲစခနး့မြ ၿမိဳ႕နယးရဲမႉ့ သိနး့ဟနးမြ „„သူ မေကျ့ကမြနး့လညး့ မသိဘူ့၈ ဘယးကသတငး့ေထာကးမြနး့လညး့ မသိဘူ့၈ ဟုတး၇ မဟုတးသိခ္ငးရငး သူငယးခ္ငး့ေတျဆီကို ဖုနး့ဆကးေမ့ေပါံ၈
လူမႈကျနးရကး မြာ ေမ့စရာလာ့၈ အမ္ာ့်ပညးသူ အထိတးတလန႔း်ဖစးမြာေပါံ၇ ကိုယးခ္ငး့စာၾကညံးေပါံ‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (RFA)


ႏိုဝငးဘာလ ဿ ရကးေန႔ ရနးကုနးၿမိဳ႕ Best Western Green Hill Hotel ၉ ်ပဳလုပးသညးံ "ေရကာတာႏြငးံ ်ပညးသ႔ဘ
ူ ဝ မလုဵၿခဳဵမႈမ္ာ့" ်မနးမာံ်မစးမ္ာ့အတျကး လာအို ႏိုငးငဵမြ သငးခနး့စာယူ်ခငး့
မီဒီယာေတျ႕ဆုဵပျဲတျငး ကခ္ငး်ပညးနယးတနးဖဲ-်မစးဆုဵေဒသခဵ ေဒၚႏႉ့ရာမြ လကးရြိႏိုငးငဵေရ့အေ်ခအေနကို အချငးံေကာငး့ယူ၊ State Power Investment Corporation (SPIC)) ကုမၸဏီက ်မစးဆုဵ
စီမဵကိနး့ ်ပနးလညးစတငးရနး ႀကိဳ့ပမး့လ္ကး ရြိၿပီ့ ေဒသခဵမ္ာ့လိုလာ့သညးံ ်မစးဆုဵစီမဵကိနး့ လုဵ့ဝရပးဆိုငး့ေရ့ကို အစို့ရက လ္စးလ္ဴရႈေနဆဲ ်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ (MM Time)



နိုဝငးဘာလ ၁ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယးအေ်ခစိုကး ေ်မာကးပိုငး့တိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးမြ ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့ေနသညံး ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ခရစးယာနးအဖျဲ႕ခ္ဳပး (KBC)မြ ဓမၼအမႈေတားေဆာငး ဆရာမတဦ့အပါအဝငး
ှွ ဦ့ေက္ား ကို ်ပနးလႊတးေပ့လိုကးသညးဟု ခ္ငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အက္ိဳ့ေတားေဆာငးအဖျဲ႕မြ ဦ့လမိုငးဂျမးဂ္ာကေ်ပာခဲံသညး၈ “သူတို႔ကို ဘာမြ မေတျ႕လိ႔ု ်ပနးလႊတးေပ့တဲံ သေဘာပါပဲ၈ မေန႔က
သူတံိုလျတးလာေတာံ အမ္ိဳ့သမီ့ ေတျေရာ အမ္ိဳ့သာ့ေတျေရာ တပးက လကးလျနးေ်ခလျနး ထိတာရြိလာ့ ေမ့ေတာံ ဘာမြမရြိဘူ့တဲံ၈ ပါ့စပးနဲ႔ပဲ ေမ့ၿပီ့ သကးဆိုငးရာ အမိန႔းေစာငံးတာတဲံ၈ လကးနဲ႔ထိတာေတာံ
မလုပးဘူ့တဲ”ံ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈(Irrawaddy) (7Day)



ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႔က ရခိုငး်ပညးနယး စစးေတျၿမိဳ႕၉ ဗုဵ့ေပါကးကမ
ျဲ ႈ ဆကးစပး သဵသယ်ဖငံး စျဲခ္ကးတငးခဵထာ့ရသူ ကိုေအ့ဝငး့ႏြငံး ကိုေမာငးဦ့်မငံးတ႔က
ို ို လာမညံး ႏိုဝငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး
အမိန႔းခ္မြတးမညး ်ဖစးေၾကာငး့ “က္ေနားတို႔အေနနဲ႔ အဲံဒီဗုဵ့ေဖာကးခမ
ျဲ ႈမြာ ပါဝငးပတးသကးမႈ မရြိတဲံအတျကး လာမယံး ႏိုဝငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔မြာ တရာ့႐ုဵ့က အမိန႔းခ္မြတးတာကို လကးခဵမြာ မဟုတးဘူ့၈
ဒီအမႈနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ႏိုငးငဵေတား သမၼတထိ တငး်ပအသိေပ့သျာ့မြာ ်ဖစးပါတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Narinjara)



ေနရပးစျန႔းချာလာသူမ္ာ့ကို ်ပနးပို႔မညံးအ်ငငး့ပျာ့ဖျယး အစီအစဥးမ္ာ့အတုုိငး့ေရြ႕ ဆကးလုပးေဆာငးရနး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြ ်ပငးဆငးေနစဥး ႐ုိဟငးဂ္ာ ဒုကၡသညးမ္ာ့ကို လကးခဵေခၚယူရနး ကေနဒါႏိုငးငဵ၏
ကမး့လြမး့မႈကို

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြ

လကးခဵ်ခငး့မရြိေၾကာငး့

ကေနဒါအရာရြိမ္ာ့

မြေ်ပာသညး၈

ကေနဒါလူဝငးမႈႀကီ့ၾကပး

ေရ့၇

ဒုကၡသညးမ္ာ့ႏြငံး

ႏိုငးငဵသာ့

်ဖစးမႈဆိုငးရာဌာန

ေ်ပာေရ့ဆို

ချငံးရြိအမ္ိဳ့သမီ့ဘီထ႐ိုကးစးဖယး နယးလျနးမြ „„ဘဂၤလာ့ေဒံရးြက ထျကးချာချငံးေတျ ထုတး်ပနးတာမရြိပါဘူ့‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)


်မနးမာႏိုငးငဵႏြငံး ပတးသကးသညံး အဆိုမူၾကမး့တစးရပးကို ကုသလမဂၢအေထျေထျ ညီလာခဵ၇ လူ႔အချငံးအေရ့ေကားမတီ အစညး့အေဝ့၉ တငးသျငး့ဆုဵ့ ်ဖတးရနး စီစဥးေနေၾကာငး့ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန
အ်ပညး်ပညး ဆိုငးရာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့ဦ့စီ့ဌာန ၫႊနးၾကာ့ေရ့ မႉ့ခ္ဳပး ဦ့ခ္မး့ေအ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ယငး့အဆို မူၾကမး့ကို ဥေရာပ သမဂၢ (EU) ႏြငံး အစၥလာမးမစး ႏိုငးငဵမ္ာ့
ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးေရ့ အဖျ႕ဲ (OIC) တိ႔ု ပူ့ေပါငး့၊ ႏိုဝငးဘာလ ှ၂ ရကးတျငး က္ငး့ပမညံး လူ႔ အချငံးအေရ့ေကားမတီအစညး့အေဝ့သို႔ တငးသျငး့မညး်ဖစးၿပီ့ နယူ့ေယာကးၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဆိုငးရာ
်မနးမာသဵအမတးႀကီ့ ဦ့ေဟာကးဒိုဆျမး့မြ တကးေရာကး ကန႔းကျကးရနး ်ပငးဆငးထာ့သညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ စကၤာပူဝနးႀကီ့ခ္ဳပး Lee Hsien Loong ၏ ဖိတးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံ စကၤာပူကို သျာ့ေရာကးမြာ ်ဖစးၿပီ့ ၀၀ ႀကိမးေ်မာကး အာဆီယဵထိပးသီ့အစညး့ေဝ့
ကိုတကးေရာကးမညး ဟု ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာန လကးေအာကး ်မနးမာဆိုငးရာ အာဆီယဵ ဌာန၏ ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးကို သတငး့တျငးေဖား်ပထာ့သညး၈ (VOA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵသူေတျၾကာ့ ယုဵၾကညး စိတးခ္မႈရြိေရ့ ရညး႐ျယးတဲံစာခ္ဳပးကို ထိုငး့၇ တ႐ုတး၇ ဗီယကးနမး၇ လာအို၇ ဖိလစးပိုငး၇ အိႏၵိယ၇ ဂ္ပနး၇ ကူဝိတး၇ အစၥေရ့၇ ေတာငးကိုရီ့ယာ့ႏိုငးငဵေတျႏြငးံ ်မနးမာတို႔
လကးမြတး ေရ့ထို့ခဲံသညးဟု တ႐ုတးရြငးဟျာ သတငး့တျငး ေဖား်ပထာ့ခဲသ
ံ ညး၈ (VOA)



ေတာငးအာဖရိကႏိုငးငဵ

ဒါဘနးၿမိဳ႕မြာ

က္ငး့ပခဲံသညးံ

အိႏၵိယသမုဒၵရာကမး့ေ်ခႏိုငးငဵမ္ာ့

ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးေရ့အသငး့

IORA

အသငး့အစညး့အေဝ့မြ

ေမားလးဒိုကးႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵေတျကို

အသငး့ဝငးအ်ဖစး အဆို်ပဳ ထာ့ရာမြာ ေနာကးဆုဵ့အခ္ိနး ကန႔းကျကးမဲႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ ပယးခ္ခဵခဲံရသညးဟု အိႏၵိယႏိုငးငဵ ထုတW
း ire သတငး့စာတျငးေဖား်ပခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵကို အသငး့ဝငးႏိုငးငဵအ်ဖစး
ဝနးႀကီ့မ္ာ့အဆငံး အစညး့ေဝ့မြ သေဘာ တူၿပီ့ ်ဖစးေပမညးံ အဖျ႕ဲ အလြညံး က္ သဘာပတိႏိုငးငဵ်ဖစးသညးံ ေတာငးအာဖရိကႏိုငးငဵမြ ကန႔းကျကးခဲံေသာေၾကာငးံဟု ေဖား်ပခဲံသညး၈ (RFA)


တ႐ုတးနယးစပးအနီ့ နမးဆနးယနးတျငး ဖမး့ဆီ့ခဵရသူ ဓမၼအမႈေေတားေဆာငးမ္ာ့အနကးမြ သုဵ့ဦ့လျတးလာၿပီ့ ှဿ ဦ့ကို တပးမေတားမြ ထိနး့သိမး့ထာ့ဆဲ်ဖစးသညးဟုကခ္ငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အက္ိဳ့ေတားေဆာငး
အဖျ႕ဲ မြ ဦ့ဆနးေအာငးကေ်ပာသညး၈“အစက ှ၂ ေယာကး၈ ှ၂ ေယာကးထဲမြာ ၀ ေယာကးလႊတးလာတယး ှဿ ေယာကးက္နးတယးလို႔ က္ေနားတ႔ို သိရတယး၈ ဓမၼအမႈေတားေဆာငးဆိုတာက တရာ့ဝငး
အမႈေတားေဆာငး ်ဖစးေန တဲံဟာ သူကဆကးစပးၿပီ့ေတာံ အမႈေတားေဆာငးေနတဲံဟာေတျ ရြိတာေပါံေနာ သူကပါမစးနကး မဟုတးပဲ အမႈေတားေဆာငးတဲံဟာလညး့ ရြိတာပဲ အသငး့ေတားတိုငး့ဆိုေတာံ
အဲလိုရြိတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG)



ဒီမိုကေရစီေဖားေဆာငးေနသညးံ အရပးသာ့အစို့ရလကးထကး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငံး အပါအဝငးဘာသာေရ့ လျတးလပးချငံးဆိုငးရာ၇ သတငး့မီဒီယာမ္ာ့ ထုတးေဖားေရ့သာ့
ပိုငးချငံး အပါအဝငး ်ဖစးေပၚေနသညးံ လူ႔အချငံးအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့၇ စစးေဘ့စစးေရြာငးဒုကၡသညးအေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကိစၥေတျသညး စို့ရိမးစရာေကာငး့သညးံအေနအထာ့်ဖစးေနသညးဟု
CSO ်မနးမာလူမႈ အဖျ႕ဲ ေတျမြ ဒီမိုကေရစီဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ လႈပးရြာ့မႈေဆာငး႐ျကးမႈေကားမတီ (ACDD) က မသၪၨာ႐ႊနး့လဲံရညးက ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)



ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔႔ နဵနကးတျငး ်မစးႀကီ့နာ့ ၿမိဳ႕နယးတရာ့႐ုဵ့တျငး အသေရဖ္ကးမႈ်ဖငံး တပးမေတား တရာ့စျဲဆိုထာ့ခဵရေသာ ဆႏၵ်ပ ကခ္ငးလူငယးေခါငး့ေဆာငး ၀ဦ့ အနကး ဦ့ Zau Jat ၏
သကးေသ ဿဦ့ကို ထပးမဵစစးေဆ့ခဲံသညး၈ Slg. Zau Jat (ဦ့ေဇားဂ္တး)မြာ „ပိတးမိ်ပညးသူမ္ာ့ကို စစးတပးမြ ၿခိမး့ေ်ခာကးႏြိပးစကး‟ သညး ဟု ေ်ပာဆိုသညံးအေပၚ မြနးကနးမႈရြိမရြိ သကးေသ်ဖစးေသာ
စစးေဆ့ခဵ သကးေသႏြစးဦ့်ဖစးေသာ ကတးသလစးအသငး့ေတားမြ Peter Hka Aung ႏြငံး Lai Nawng Hku (လိုငးေႏြာငးခူ့) ေဒသတျငး ေစတနာံဝနးထမး့ေနေသာ ကခ္ငးဓမၼေကာလိပး KTCS မြ ဆရာ Tu
Tu Aung ဿဦ့ကို စစးေဆ့ခဲံ သညး၈ ေနာကးထပး႐ုဵ့ခ္ိနး့ကို ႏိုငးဝငးဘာ ၂ ရကးေန႔ သတးမြတးထာ့ၿပီ့ ဦ့ ZauJat ၏ က္နးရြိေသာသကးေသမ္ာ့ကိုသာ စစးေဆ့သျာ့မညးဟု ေရြ႕ေန ဦ့ Mung Seng Tu မြ
ကခ္ငးသတငး့ဌာန KNG ကို ေ်ပာခဲံသညး၈ (Kacin New)



ႏိုွငးဘာလ

၀

ရကးေန႔တျငး

ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕

သြ္မး့စာေပႏြငံးယဥးေက့္မႈအသငး့႐ုဵ့တျငး

သဵဃာေတားမ္ာ့ႏြငံး

လူမႈအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ေတျ႕ဆုဵကာ

ေခတးမြီတို့တကးေသာ

ပညာေရ့စနစးအ်ဖစးေဖားေဆာငးရနး ရညး႐ျယးၿပီ့ ေဒသႏၲရပညာေရ့ေကားမတီ (သြ္မး့်ပညးနယး)ဖျ႔စ
ဲ ညး့လိုကးေၾကာငး့ လုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕ သြ္မး့စာေပႏြငံးယဥးေက့္မႈအသငး့မြ
နနး့ႏျနး့မိုမြေ်ပာခဲံသညး၈ “အစို့ရပိုငး့က ေတာံမပါ ဘူ့၈ ဒါေပမယံး အစို့ရရဲ႕ပညာေရ့ပိုငး့ဆိုငးရာနဲ႔ခ္ိတးဆကးၿပီ့ေတာံ လုပးငနး့ေတျေဆာငး႐ျကး သျာ့ဖိ႔ရ
ု ြိပါတယး၈ မျနး ကခ္ငး ကရငး ကယာ့ သူမ္ာ့ေတျ
အမ္ိဳ့သာ့ေက္ာငး့ရြိတယး ၈ ကိုယံးသြ္မး့်ပညးမြာလညး့ ပညာေရ့ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ ေရ့အတျကးေကာငး့ေကာငး့ေဆာငး႐ျကး ေပ့ဖိ႔အ
ု တျကး ရညး႐ျယးပါတယး၈ ဒါေၾကာငံး ဆရာေတား သဵဃာေတားေတျရဲ႕ ၾသဝါဒကို
ခဵယူၿပီ့အေ်ခခဵဥပေဒ ၇ နညး့ဥပေဒ ႏြငံးအညီ ဖျ႕ဲ စညး့လိုကး တာ်ဖစး ပါ တယး၈ “– ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏိုွငးဘာလ ၃ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး ေက့္သီ့ၿမိဳ႕ မိုငး့ေကာငးဝးအုပးစု မိုငး့ေကာဝး ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့၉ ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့ ေက့္သီ့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ႏြစးေပါငး့ ဿွ ေက္ားၾကာ သိမး့ဆညး့ခဵထာ့ရေသာ
လယးယာ ေ်မဧက ၂ွွွ ေက္ားအနကး လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့ ေ်မတိုငး့ဦ့စီ့ဌာနႏြငံးအတူ ကျငး့ဆငး့တိုငး့တာႏိုငးရနး လယးယာပိုငးရြငး ႏြငံး ရပး႐ျာအႀကီ့အကဲမ္ာ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့
ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ခဲံၾကဟု သြ္မး့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး SNLD

မြ ်ပညးနယးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး စိုငး့စဵမိနး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ေဒသခဵလူထုရ႕ဲ သေဘာထာ့ေတျကိုေမ့်မနး့တယး၈

ေဆျ့ေႏျ့တယး၈

သေဘာတူခဲံၾကတယး၈

ကျငး့ဆငး့ၿပီ့

အသုဵ့်ပဳေနတဲံေ်မယာေတျ

တိုငး့

တာဖိ႔ု

ေက့္သီ့ၿမိဳ႕ေ်မတိုငး့ဦ့စီ့ဌာနနဲ႔

က္ေနားတ႔ေ
ို ပါငး့ၿပီ့

ှွ

ရကးေန႔

က္ရငး

စၿပီ့ေတာံ

ကျငး့ဆငး့တိုငး့တာစာရငး့ယူပါမယး၈ မိုကးဟုနး့လိန႐
း ျာ ၇ ေနာငးဟီ့႐ျာ၇ ဆူမးေမာနး့႐ျာ၇ မိုကးဟုနး့ခ္ိဳ ႐ျာေတျမြာ တ႐ျာၿပီ့ တ႐ျာလုပးသျာ့ပါမယး၈ ေဒသခဵလူထုဘကးကေနလညး့ဘဲ က္ေနားတို႔နဲ႔ လကးတျဲ
ပူ့ေပါငး့ပါွငးဖို႔ တိုကးတျနး့ပါတယး၈ ဒါမြ စာရငး့အမြနး အကနးရရြိမြာ်ဖစးတယး၈ ”- ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)


ႏိုဝငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ ေက္ာကးတနး့ ပငးလယးကမး့စပးနာ့က သဵတဲေက့္႐ျာနာ့၉ မူဆလငး ှွ၃ ဦ့ လိုကးပါစီ့နငး့လာသညးံ စကးေလြသညး ရခိုငး်ပညးနယး ေပါကးေတာၿမိဳ႕မြ
အေနာကးရဲမူဆလငး ဒုကၡသညးစခနး့မြ ်ဖစးၿပီ့ စကးေလြ ပိုငးရြငး ဿ ဦ့ကို ရဲမြ သျာ့ေရာကး ဖမး့ဆီ့စဥး ဒုကၡသညးေတျမြ ဝိုငး့ဝနး့ၿပီ့ ေက္ာကးခဲေတျႏြငးံ ပစးေပါကးခဲံသ်ဖငးံ ရဲမြေသနတး်ဖငးံပစးခတးခဲံရာ
၁ဦ့ထိခိုကးဒဏးရာရခဲံၿပီ့

ေလြပိုငးရြငးေတျ်ဖစးတဲံ

ဦ့ခ္ာဘီႏြငးံအဘူဆာေယာံ

ႏြစးဦ့ကို

ဖမး့ဆီ့သျာ့သညးဟု

ေပါကးေတာၿမိဳ႕နယး

အမြတး

ဿ

်ပညးနယး

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး

ဦ့ေအာငးေက္ားထျီ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ ဖမး့ဆီ့ရမိေသာ ဒုကၡသညးမ္ာ့အာ့ နိုွငးဘာလှ၅ရကးေန႔တျငး စစးေတျသို႔ စစးေလယာဥး်ဖငးံ ်ပနးပို႔ေဆာငးခဲံသညး၈ (BBC) (VOA) (VOA) (Irrawaddy)



ရြမး့်ပညးနယး ေတာငးပိုငး့၇ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး၇ ပနးပီံေက့္ရျာရြိ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့ မီ့ေလာငးမႈ ်ဖစးပျာ့ရာ ကိုရငးႏြစးပါ့ ပ္ဵလျနးၿပီ့ က္နး ႏြစးပါ့ ဒဏးရာရရြိခဲံေၾကာငး့ပနးပီံေက့္ရျာ ေဒသခဵ
တဦ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ “ဖေယာငးတိုငး့မီ့ေၾကာငံး မဟုတးဘူ့၈ ညအခ္ိနးအခါ လူတစု ရျာထဲ ဝငးလာတယး၇ ရျာက လူေတျက လညး့ သာမနးလို႔ပဲ ထငးတာ၈ ၿပီ့ေတာံ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ မီ့ေလာငးတာပဲ”
ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy)



ႏိုွငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး ႏြစး်ခငး့ခရစးယာနးအဖျဲ႕ခ္ဳပး KBC မြ ဓမၼဆရာမတစးဦ့အပါအဝငး ကခ္ငးတိုငး့ရငး့သာ့ ှဿ ဦ့ကို ေ်မာကးပိုငး့တိုငး့ စစးဌာနခ္ဳပး လကးေအာကးခဵတပးမြ ဖမး့ဆီ့သျာ့တာ
်ပနးလႊတး ေပ့်ခငး့မရိြေၾကာငး့ KBC သိကၡာေတားရ ဆရာေတား ေဒါကးတာ ဆမးဆျနးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ BC ဓမၼဆရာမတစးဦ့ အပါအဝငး ကခ္ငးတိုငး့ရငး့သာ့ ှ၂ ဦ့ကို တ႐ုတ-း ်မနးမာနယးစပး
နမံးစံမးယနးနယးစပးမြာ ဖမး့ဆီ့ခဲံတာ ်ဖစးၿပီ့ အဲဒီထဲက ၀ ဦ့ကို ်ပနးလႊတး ေပ့လိုကးေပမယံး ှဿ ဦ့ကို်ပနးလႊတးေပ့်ခငး့မရိြေၾကာငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)



ရခိုငး်ပညးနယးတျငး့ ်ပနးလညးလကးခဵေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး ေဘ့အႏၲရာယးစီမဵခန႔းချဲမႈႏြငံး ပတးသကးသညံး “အာဆီယဵ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ အကူအညီမ္ာ့ညႇိႏြိုငး့ေရ့ဌာန” (AHA
Centre) မြ ေမာငးေတာသို႔ လာေရာကးမညး်ဖစးေၾကာငး့ လူမႈဝနးထမး့ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈
ခရီ့စဥးအတျကး အာဆီယဵ လူသာ့ ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ ညႇိႏြိုငး့ေရ့အဖျ႕ဲ ဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံးဗီဒီယို ကျနးဖရငံး ်ပဳလုပးၿပီ့ သေဘာတူညီခ္ကး ရရြိခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)



ေဆာငး့တျငး့ကာလ အေအ့ပိုကဲသညံး ေဒသမ္ာ့ရြိ ကခ္ငးစစးေဘ့ေရြာငးစခနး့မ္ာ့တျငး အေႏျ့ထညးႏြငံး အမို့အကာ လိုအပးမႈအေ်ခအေနမ္ာ့ကို စာရငး့ေကာကးခဵေနသညးဟု ကခ္ငး ႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး
အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး (KBC) လူမႈေရ့တာဝနးခဵ ဦ့ခါ့လီမြေ်ပာခဲံသညး၈ “အခု ႏိုဝငးဘာမကုနးခငးမြာ အေအ့ပိုငး့က ဘယးေလာကးထိ ်ဖစးလာႏိုငးလဲဆိုတာကို ေဒသခဵေတျနဲ႔ သျာ့ေဆျ့ေႏျ့တာ၈ ေဝ့လဵေခါငးဖ္ာ့တဲံ
ေနရာေတျ၇ တကယးေအ့တဲံ ေဒသေတျကို က္ေနားတို႔ ႐ုဵ့ဝနးထမး့ေတျ သျာ့ၾကညံးေနပါတယး၈ ဘယးေလာကးထိ လိုအပးမႈ ရြိေနတယး ဆိုတာကေတာံ လကုနးေလာကးမြ သိရပါမယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈
(Irrawaddy)

24

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏုိဝငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ထုိငး့-်မနးမာနယးစပး၇ မယးလဒုကၡသညးစခနး့ရြိ ကုလသမဂၢဒုကၡသညးမ္ာ့ဆုိငးရာ မဟာမငး့ႀကီ့႐ုဵ့-UNHCR မြ ဖျငးံလြစးေပ့ ထာ့ေသာ ဆႏၵအေလ္ာကးဌာေန်ပနးသျာ့ေရ့ အက္ိဳ့
ေဆာငးဌာန

(Voluntary

Repatriation

Center–VRC)

မြ

တဆငးံ

အမညးစာရငး့

လာေရာကးတငးသျငး့ထာ့သူ

ှ၅

ဦ့ကုိ

ထုိငး့-်မနးမာႏြစးႏုိငးငဵအစုိ့ရမြ

တာဝနးရြိသူမ္ာ့က

လူေတျ႔ေမ့်မနး့မႈ်ပဳလုပးၿပီ့စီ့ခဲံၿပီ့ဟု စခနး့ အတျငး့ေရ့မႉ့ ေစာဆဲစနးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “်ပညးတျငး့ ်ပနးမဲံသူက ဿှ ဦ့ နာမညးစာရငး့ေပ့ထာ့တာရြိတာေပါံ၈ ဒါေပမဲံ ်မနးမာအစုိ့ရနဲ႔ ထုိငး့အစုိ့ရ
တာဝနးရြိသူေတျ လာၿပီ့အတညး်ပဳ စစးေဆ့မႈရယူတဲံအခါ ှ၅ဦ့ပဲ ရြိေတာံ တယးလုိ႔ သိရတယး၈ အဲံ ှ၅ဦ့ထဲမြာမြ ၅ ဦ့က မ်ပနးေတာံဘူ့လုိ႔ သိရတယး၈ အိမးေထာငးစုအာ့်ဖငးံ ၂ စုေပါံ ၈ ဒါေပမဲံ မညးသူ၇
မညးဝါမြနး့ေတာံ က္ေနားတုိ႔လညး့ အေသအခ္ာမသိဘူ့”ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)


ဘဂၤလာ့ေဒံ႐ြးနယးစပး ဒုကၡသညးစခနး့မြာ႐ြိသညးံ ႐ုိဟငးဂ္ာေတျထဲမြ ပထမဆုဵ့အသုတးကို ႏိုဝငးဘာ ှ၂ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵဘကး ်ပနးပို႔ဖုိ႔ စီစဥးခဲံၿပီ့ ်ပနးလာသူ တေယာကးမြမရိြတာသညး INGO
ႏိုငးငဵတကာအဖျ႔အ
ဲ စညး့ေတျေၾကာငးံလို႔ ်မနးမာႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန အၿမဲတမး့အတျငး့ဝနး ဦ့်မငးံသူမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “က္ေနားတို႔ဘကးကေတာံ ဒီေန႔စၿပီ့ လကးခဵဖို႔သေဘာတူထာ့တဲံအတျကး
က္ေနားတ႔ဘ
ို ကးကေတာံ ဆကးလကးၿပီ့ Stand-by ေစာငးံေနမြာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒါကေတာံ တဘကးက စညး့႐ဵု့ထာ့တာလညး့ ပါႏိုငးပါတယး၈ ေနာကး INGO ေတျရ႕ဲ ေသျ့ထို့ လဵ႔ေ
ႈ ဆားမႈေၾကာငးံလညး့
်ဖစးႏိုငးပါတယး၈”ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ထိ႔်ု ပငး

ေနရပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ၾကသူမ္ာ့

်ပနးလညးဝငးေရာကးမလာပါက

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနိုငးငဵႏြငးံ

်ပနးလညးညႇိႏြိုငး့ၿပီ့

လကးခဵေရ့လုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးနိုငးရနး

နညး့လမး့တစးခုကို ရြာေဖျသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ နိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန ဒုတိယအ်မဲတမး့အတျငး့ဝနး ဦ့ေအာငးေက္ားဇဵမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA) (MM Time) (7Day) (VOA)


နိုဝငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး စငးကာပူနိုငးငဵ၇ Suntec Expo Convention Centre ၉ ရခိုငးကိစၥႏြငံးပတးသကး၊ မီဒီယာတစးခုမြ ေမ့်မနး့သညံး ေမ့ချနး့ကိုစငးကာပူဝနးႀကီ့ခ္ဳပး လီရြနးလျနး့မြ ဘဂၤါလီ
ဒုကၡသညးမ္ာ့ အေရ့ႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ အာဆီယဵ အစညး့အေဝ့တျငး ်မနးမာနိုငးငဵဘကးမြ ်ပနးေခၚႏုိးငးမညးဟု ယုဵၾကညးေမၽြားလငံးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ “ရခိုငးကိစၥန႔ပ
ဲ တးသကးလို႔ကေတာံ
ကၽျနးေတားထငးတာကေလ၇ နိုငးငဵေတား၏ အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးကလညး့ ်မနးမာအစို့ရရဲံ ရပးတညးခ္ကးသေဘာထာ့ကို ေ်ပာ်ပသျာ့တယး၇ က္နးနိုငးငဵေတျကလညး့ သူတ႔ရ
ို ဲံ
အ်မငးသေဘာထာ့ကို

ေဆျ့ေႏျ့ၾကတယး၇

ၿပီ့ခဲံတဲံ

သီတငး့ပတးေတျ

အတျငး့မြာေတာံ

တို့တကးမႈ

တစးခ္ိဳ႕

်ဖစးေပၚခဲံတာကိုလညး့

ေတျ႕ရတယး၇

ခုဆိုရငး

်မနးမာအစို့ရအေနနဲ႔

ေန႔ရပးစျန႔းချာသျာ့ၾကသူေတျအနကးက ပထမဆုဵ့ အသုတးအ်ဖစး ဒုကၡသညးတစးခ္ိဳ႕ကို ်ပနးေခၚလို႔ သူတ႔ို ေ်ပာဆိုလုပးေဆာငးေနပါၿပီ၇ ဒီ နိုဝငးဘာလလယးမြာပဲ စ ေခၚဖို႔ လုပးေနပါၿပီ၇ ဒီေတာံ ဆိုလိုတာက
လာမယံးရကးအနညး့ငယးအတျငး့မြာေပါံ၇ သူတ႔ေ
ို တျကို ်ပနးေခၚနိုငးမယးလို႔ ကၽျနးေတားတို႔ ယုဵၾကညးေမၽြားလငံးပါတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒါကးတာ ဝငး့်မတးေအ့မြလညး့
ဘဂၤလာ့ေဒံရြးရြိ ဒုကၡသညးမ္ာ့အေန်ဖငံး ်မနးမာနိုငးငဵသို႔ ်ပနးလာေရ့အတျကး အတာ့ဆီ့မ္ာ့ႏြငံး ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈ မ္ာ့ ရြိေနေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈(Mizzima) (Mizzima)


နိုဝငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ စစးေတျၿမိဳ႕တျငး ဿွှ၅ခုႏြစး ေဖေဖားဝါရီလအတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ဗုဵ့ ၀ လုဵ့ေပါကးကျခ
ဲ ဲံမႈ ်ဖစးစဥးအတျကး စျပးစျဲဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရေသာ ဦ့ေအ့ဝငး့ကို
စစးေတျခရိုငး တရာ့႐ုဵ့မြ ေထာငးဒဏးအႏြစး ၀ွ ခ္မြတးလိုကးေၾကာငး့ ဦ့ေအ့ဝငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “၀ မူနဲ႔ စျၿဲ ပီ့ေတာံ ၀ မႈနဲ႔ ခ္လိုကးတယးဗ္ာ၈ ႏြစး ၀ွ ခ္တယး၈ ကၽျနးေတားေ်ပာခ္ငးတာက ကၽျနးေတားဟာ
ဘယးေပါကးကျမ
ဲ ႈမြာမြ ဘယးဟာမြာမြ မပါခဲံဘူ့၈ ပါဝငးခဲံ်ခငး့လညး့ မရြိဘူ့၈ ကူညီခဲံတာလညး့ မရြိဘူ့၈ အဲဒီလို ်ဖစးပျာ့တဲံေန႔က ကၽျနးေတား ဘူ့သီ့ေတာငး၇ ေမာငးေတာဖကးကို ကယးဆယးေရ့ ေပ့ဖိ႔အ
ု တျကး
သျာ့ေနခဲံတာပါ၈ ရခိုငးလူမႈကူညီေစာကးေရြာကးေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့လညး့ ပါတယး၈” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)



တိုငး့ရငး့သာ့ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ ှ၂ ခုပါွငးဖဲ႕ျ စညး့ထာ့သညံးစညး့လုဵ့ညီၫျတးေသာ တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ မဟာ မိတးအဖဲ႕ျ (UNA) က ကခ္ငး်ပညး နယးအစို့ရတာွနးရြိသူမ္ာ့၇ ႏုိငးငဵ ေရ့ပါတီမ္ာ့၇
ေဒသခဵအဖဲ႕ျ အ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕၉ သီ့်ခာ့စီ

သျာ့ေရာကးေတျ႕ဆုဵ၊ ်ပညးနယးတျငး့

အေ်ခအေနမ္ာ့ ေဆျ့ေႏျ့မညး်ဖစးေၾကာငး့UNAအတျငး့ေရ့မြဴ့အဖဲ႕ျ ွငး ဦ့မ္ဳိ့ေက္ားမြေ်ပာခဲံသညး၈

„„ကျၽနးေတားတ႔ို အဖဲ႕ျ ွငး ကခ္ငး်ပညးနယး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီ ကျနးဂရကး(KNCD)ရဲ႕ အေ်ခ စိုကးတဲံ

်မစးႀကီ့နာ့ကိုသျာ့ၿပီ့ ေတာံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့နဲ႔ ဖကးဒရယး အေ်ခခဵတဲံမူေတျ

်ဖစးေပၚေရ့နဲ႔

ေဒသတျငး့ အေ်ခအေနေတျအ ေပၚ ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးေတျ ရြိမြာပါ၈ ေတျ႕ရြိခ္ကး၇ ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးအေပၚ မြာမူတညးၿပီ့ေတာံမြ UNA အဖဲ႕ျ အတျငး့မြာ လူထုဆီက အသဵေတျ က ဘာလဲဆိုတာလညး့ စုေဆာငး့
တာ ရြိႏုိငးပါမယး‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(7Day)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅



ႏိုွငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႕တျငး ထိုငး့ႏုိငးငဵ ခ္ငး့မုိငးၿမိဳ႕ ၉ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေကားမရြငး ႏြငံး တိုငး့ရငး့သာ့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အလျတးသေဘာ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ၾကမညးဟု ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေကားမရြငးအဖျဲ႔ွငး
ဦ့ေအာငးစို့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငံး အလျတးသေဘာေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး အစို့ရဖကးမြ အၿငိမး့စာ့ ဗုိလးခ္ဴပးႀကီ့ေဟာငး့ ဦ့ခငးေဇားဦ့ ဦ့ေဆာငးၿပီ့ ဦ့လြေမာငးေရႊ၇
ဦ့ေအာငးစို့၇ ဦ့ေဇားေဌ့ ႏြငံး ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့ တို႕ ပါွငးမညး်ဖစးၿပီ့၇ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU၇ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ RCSS ၇ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ KNPP
ႏြငံး NCA အပစးရပးအဖျ႕ဲ ၏ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥး ဦ့ေဆာငးအဖျဲ႕ PPPST မြ အႀကဵေပ့ပုဂၢဳိလး်ဖစးသညံး ဦ့ဟနးေညာငးေွ ႏြငံး ်ပညးေထာငးစုသိပၸဵ PI အဖျ႕ဲ မြ စီမဵကိနး့ဒါရိုကးတာ ဦ့ချနးဆိုငး့
တိ႕ု ႏြငံးသီ့်ခာ့စီ ေတျ႕ဆဵုသျာ့ရနးရြိသညးဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG)



ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ၉ပါဝငးမႈ ယာယီရပးဆိုငး့ထာ့်ခငး့ကိစၥႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ ညႇိႏြိုငး့ရနး နိုဝငးဘာလ ၃ ရကးေန႔တျငး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU)အေရ့ေပၚအစညး့ အေဝ့ကိုက္ငး့ပမညးဟု
အမညးမ ေဖားလိုသညံး KNU တာဝနးရြိသူတဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„သေဘာထာ့ကျတ
ဲ ယးဆို တာထကးစာရငး ခ္ဥး့ကပးမႈမတူ တာေတာံ ၾကာၿပီဗ္၈ အခု ဒီပျက
ဲ ေတာံ ေပါကးကျန
ဲ ိုငးတဲံ သေဘာ မ္ာ့ရြိေနလာ့၈
ဒါေပမဲံ ကၽျနးေတား ေတာံ မထငးဘူ့၈ တခ္ိဳ႕ကေတာံ ဒီပက
ျဲ ေတာံ ေပါကးကန
ျဲ ိုငးတဲံ သ ေဘာလို႔ ထငးၾကတယး၈ တကယး ဆို တအုဵေႏျ့ေႏျ့်ဖစးေနတယး‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (VOA)



ႏိုွငးဘာ

ှ၀

ရကးညေနပုိငး့တျငး

အေရြ႕ပုိငး့တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပးတုိငး့မြဴ့

ဗုိလးခ္ဳပး

လငး့ေအာငးႏြငးံ

အဖျဲ႕ွငးမ္ာ့မြ

ရြမး့်ပညးနယး

(ေတာငးပုိငး့)

၇

ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးရြိ

PNO

အသျငးေ်ပာငး့်ပညးသ႔စ
ူ စး(ဌာေန)တပးဖျဲ႕ွငး မ္ာ့အာ့ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ (Military)



ရနးကုနးတိုငး့၇ လြညး့ကူ့ၿမိဳ႕နယးထဲမြာ တညးေဆာကးမယံး Eco Green City စီမဵကိနး့ကို လာမယံး ဿွှ၆ ခုႏြစး ေဖေဖားဝါရီမြာ စတငးလုပးေဆာငးေတာံမညးဟု တာဝနးရြိသူေတျမြေ်ပာခဲံသညး၈ (BBC)



ႏုိွငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး မျနး်ပညးနယး က္ဳိကးထုိၿမိဳ႕ ၉ က္ိဳဴကးထုိၿမိဳ႕နယး စစးမႈထမး့ ေဟာငး့႐ုဵ့ေရြ႕မြ က္ဳိကးထီ့႐ုိ့ ဘုရာ့လမး့ဆုဵအနီ့သို႔ အၿငိမး့စာ့ စစးမႈထမး့ ေဟာငး့မ္ာ့ ဦ့ေဆာငး၊
စစးမႈထမး့ေဟာငး့ ဿွွ ဦ့ခနး႔ တပးမေတားေထာကးခဵသညးံ ဆုိငး့ဘုတးမ္ာ့ကိုငးေဆာငးကာ ဆႏၵထုတးေဖားခဲံေၾကာငး့ ယငး့ပဲက
ျ ိုဦ့ေဆာငးသူ ဗိုလးႀကီ့သကးထျနး့(ၿငိမး့)မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„ကျၽနးေတားတ႔ို
စစးမႈထမး့ ေဟာငး့ေတျဟာ တပးမေတားရဲ႕ အရနးအငးအာ့်ဖစးတဲံအတျကး တပးမေတားကိုေထာကးခဵရ်ခငး့ ်ဖစးတယး၈ ကျၽနးေတားတ႔ုိ ဘယး အသကးအရျယးပဲ ေရာကးေရာကး တပးမေတားနဲ႔ တစးထပးတညး့ ရြိ
ေနမြာပါ‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


ႏုိွငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး ကယာ့(ကရငးနီ)်ပညးနယး လျိဳငးေကားၿမိဳ႕ ၉ လူေထာငးခ္ီပါဝငးသညးံ တပးမေတားေထာကးခဵႀကိဳဆိုပျအ
ဲ ာ့ က္ငး့ပခဲံသညး၈ “ တပးမေတားဆိုတာ ကၽျနးမတို႔
တုိငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူေတျ အာ့လဵု့ရဲ႕ေက့္ဇူ့ရြိတယးဆိုတာ မမြာ့ႏုိငးပါဘူ့ရြငးံ၈ တပးမေတားသာ ကၽျနးမတို႔ တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးသူေတျဖကးက မာ့မာ့မတးမတး မရပးတညးေပ့ခဲံဘူ့ဆိုရငးအခုခ္ိနးမြာ
်မနးမာႏိုငးငဵရယးဆိုတာ ရြိပါဦ့မလာ့၈ တပးမေတားရဲ႕ ေက့္ဇူ့ေၾကာငးံ ကၽျနးမတို႔ ေခါငး့ေမာံ ရငးေကာံၿပီ့ေနနိုငးတာပါ” ဟုတပးမေတား ေထာကးခဵႀကိဳဆိုပျဲ၏ ေဟာေ်ပာပျဲ ေဒၚႏြငး့ႏြငး့အိမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
(kantarawaddyTime)



ႏိုွငးဘာလ

ှ၁

ရကးေန႔တျငး

တပးမေတားေထာကးခဵပျဲ

်ပဳလုပးမညးကို

ကနး႕ကျကးမႈမ္ာ့

ရြိခဲံေသားလညး့

အမ္ိဳ့သာ့လဵုၿခဵဳေရ့

လူမႈကျနးယကး

အဖျ႕ဲ မြဦ့ေဆာငး၊ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕၇

မိနး့လမး့

မူလမငး့ကျနး့ေက္ာငး့ ေရြ႕စုရပးမြ စတငးကာ လူဦ့ေရ ၂,ွွွ ေက္ား်ဖငးံ စီတနး့လညးံလညးခဲံ်ပီ့ မို့လဵုေလလဵု အာ့ကစာ့ကျငး့တျငး ေထာကးခဵေဟာေ်ပာပျက
ဲ ္ငး့ပခဲံသညး၈ “တပးမေတား ေထာကးခဵပျက
ဲ
ဒီေန႕ လုပးတယး၇လာတဲံသူ ေတျက ေတာံ ပအိ႕ု ွးေတျပဲမ္ာ့တယး၇ ရျာေတျက ပအိ႕ု ွးေတျေပါံေလ၇ ကၽျနးေတားက ေတာံ ဘာမြမေ်ပာခ္ငးေတာံဘူ့၇ ်ပညးသူေတျ ကနး႕ကျကးထာ့တဲံၾကာ့ က ချငးံ်ပဳတာ ဒါ
အစို့ရရဲ႕အပိုငး့ေပါံေလ ၇ ဒီကိစၥနဲ႕ပတးသကးၿပီ့ လညး့ ႏိုငးငဵေတားသမၼတဆီ စာပို႕ၿပီ့ၿပီ၇ NLDပါတီ CEC ကိုလညး့ စာပိ႕ု ၿပီ့ၿပီ၇ ရြမး့်ပညးနယးွနးႀကီ့ခ္ဳပးဆီကိုလဲစာပိ႕ု ၿပီ့ၿပီ”ဟု ေတာငးႀကီ့
တနးေဆာငးတိုငးဖျငးံပျဲအခမး့အနာ့ႏြငးံ တိုကးေန၊ တပးမေတား ေထာကးခဵ ပျဲအာ့ ကနး႕ကျကးခဲံသူ ဦ့တငးေမာငးတို့ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies)


ဆိပးကမး့ၿမိဳ႕နယး အနိုငးရ ်ပညးေထာငးစုႀကဵခိုငးေရ့ႏြငးံ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယး အပါအွငး ၀ ဦ့ကို ေရျ့ေကာကးပျဲကာလအတျငး့ တရာ့မွငးလုပးေဆာငးမႈေတျ ရြိတယးလ႔ို
စျပးစျဲၿပီ့ အမႈဖျငး႔တိုငး ၾကာ့ထာ့တယးလို႔ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးNLD ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲ ေအာငးနိုငးေရ့ဥကၠဌ ေဒါကးတာမ္ိဳ့ညျနး႔မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ "တရာ့စျရ
ဲ တဲံအေၾကာငး့ကေတာံ
ဆိပးကမး့်မိဳ႔နယးမြာ ေငျေခ့္ချငး႔ မရြိတဲံ ကုမၸဏီတစးခက
ု
လာၿပီ့ေတာံ ေငျေခ့္တယး၈ အဲဒီမြာ ေရျ့ေကာကးပျဲ တာွနးရြိတဲံ လူ ၀ ဦ့ကေနၿပီ့ေတာံ ဒီကုမၸဏီနဲ႔ ခ္ိတးဆကးေပ့ပါတယးဆိုၿပီ့ေတာံ
ေ်ပာထာ့တာရြိပါတယး၈ ဆိုေတာံ က္ေနားတို႔ တရာ့ဥပေဒအရ ေရျ့ေကာကးပျဲ အႏိုငးရဖုိ႕အတျကး ပစၥညး့ေပ့တာတိ႔ု ၇ ေငျေၾက့လကးေဆာငး လာဘးလာဘ နဲ႔ ေရျ့ေကာကးပျဲ ေအာငးႏိုငးေအာငး
လုပးတယးဆိုၿပီ့ တရာ့မဲံ်ပဳက္ငးံတာေရာကးပါတယး၈ အဲဒါေၾကာငးံ က္ေနားတ႔က
ို ဒီအခ္ကးအလကးေတျေထာကးၿပီ့ေတာံ တိုငးၾကာ့တာ်ဖစးပါလိမးံမယး၈" ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)

ေရျ့ေကာကးပျဲ


ဿွှ၅ခုႏြစး ႏိုွငးဘာလ ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲကို ႏိုဝငးဘာ ၀ ရကး နဵနကး ၃ နာရီမြ စတငး၊ က္ငး့ပခဲံၿပီ့ ရခိုငး်ပညးနယး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး ်ပညးနယးလႊတးေတားေနရာအတျကး မဲေပ့သူမ္ာ့
လာေရာကး မဲေပ့ခဲံၾကသညး၈ “မဲေပ့ရတာေတာံ အဆငးေ်ပပါတယး၈ လျတးလပးမႈလညး့ရြိပါတယး၈ ဒါေပမယံး မဲစာရငး့မြာ ကိုယံးနာမညးရြာတဲံအခါေတာံ နညး့နညး့ အခကးအခဲရြိပါတယး၈ ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ
မဲစာရငး့ကို ႀကိဳၿပီ့ ၾကညံးမထာ့ၾကတဲံအတျကးပါ၈”ဟု ရခိုးငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီမြ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ ဦ့ေမာငးလြ်မငံးမြေ်ပာခဲံသညး၈ (Narinjara)



ရခိုငး်ပညးနယး

ရေသံေတာငးၿမိဳ႕တျငး

ႏိုဝငးဘာ

၀

ရကးေန႔တျငး်ပဳလုပးမညံးၾကာ့်ဖတးေ႐ျ့ေကာကးပျဲအတျကး

ႀကိဳတငးမဲ

၀ဝဝ

ေက္ားရရြိထာ့ေၾကာငး့

ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး

ေ႐ျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးအဖျ႕ဲ ချ႐
ဲ ုဵ့ဥကၠ႒ ဦ့်ဖဴထျနး့သာမြေ်ပာခဲံသညး၈ ႀကိဳတငးမဲမ္ာ့ကို တပးမေတားသာ့မ္ာ့၇ အစို့ရဝနးထမး့မ္ာ့၇ အခ္ဳပးသာ့မ္ာ့၇ ေက္ာငး့သူ၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ မဲ႐ုဵဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငံး
မဲဆႏၵနယးေ်မအ်ပငးဘကးသို႔ေရာကးရြိေနၾကသူမ္ာ့ အတျကး ႀကိဳတငးမဲမ္ာ့ကို ေအာကးတိုဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔မြ ႏိုဝငးဘာ (ဿ)ရကးေန႔အထိ ႀကိဳတငးေပ့ချငံးရြိရာ ႏိုဝငးဘာ ဿ ရကးေန႔ ေန႔လယးပိုငး့အထိ
မဲအေရအတျကး စုစုေပါငး့ ၀ဝဝ ေက္ားလကးခဵရရြိ ထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Narinjara)


ရေသံေတာငးၿမိဳ႕ နယး ်ဖဴေခ္ာငး့ေက့္႐ျာတျငး ဒီခ္ဳပးပါတီ၇ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီႏြငံး ရခိုငးဒီမိုကေရစီ အဖျ႕ဲ ခ္ဳပးပါတီသုဵ့ခု၏ ၾကာ့်ဖတးေ႐ျ့ေကာကးပျဲ မဲဆျယး ဆိုငး့ဘုတးမ္ာ့ ဖ္ကးဆီ့ခဵခဲံရေၾကာငး့
ေ႐ျ့ေကာကးပျဲယြဥး

ၿပိဳငးမညံးရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီ

ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့ေမာငးလြ်မငံးမြ

အခုကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ေတျကလညး့ အၿပိဳငးမဲဆျယး ေနၾကၿပီ‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)

27

ေ်ပာခဲံသညး၈

„„ေ႐ျ့ေကာကးပျန
ဲ ီ့လာေတာံ

အဖ္ကးသမာ့ေတျက

ေပၚလာၿပီေလ၈

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅



ႏိုွငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး နယူ့ေယာကးၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ္ဳပးတျငး်ပဳလုပးသညးံ ၄၀ ႀကိမးေ်မာကး ကုလသမဂၢအေထျေထျညီလာခဵရဲ႕ တတိယေကားမတီမြ The Human Rights Situation in
Myanmar” ်မနးမာႏိုငးငဵက လူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေန ဆိုသညးံေခါငး့စဥးႏြငးံ်မနးမာံအေရ့ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကိုအတညး်ပဳခဲံသညး၈ ညီလာခဵ တတိယေကားမတီတျငး ်မနးမာနိုငးငဵ လူ႔အချငံးအေရ့ အေ်ခအေန
ဆိုငးရာ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး မူၾကမး့ကို အစၥလာမးမစး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျ႕ဲ (OIC) ႏြငံး ဥေရာပသမဂၢ (EU) တိ႔က
ု ပူ့တျတ
ဲ ငးသျငး့ခဲံၿပီ့ကုလသမဂၢဆိုငးရာ ်မနးမာသဵအမတးႀကီ့ ေဟာကးဒိုဆျမး့ကေတာံ
ဒီဆဵု့်ဖတးခ္ကးဟာ ႏိုငးငဵေရ့ရညးရျကးခ္ကးနဲ႔ လုပးေဆာငးတာ်ဖစးၿပီ့ အ်ပဳသေဘာမေဆာငးပဲ ယဵုၾကညးမႈပ္ကး်ပာ့ေစတဲံအတျကး ်မနးမာအစို့ရက ်ပငး့်ပငး့ထနးထနးကနး႔ကျကးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
"ႏိုငးငဵေရ့သေဘာအဓိက ပါတာေပါံေနား၈ အမြနးကေတာံ သူ႔ရဲ႕ ပဵုမြနးလုပးရမယးံ ေဆျ့ေႏျ့ရမယးံေနရာက လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီ ဒါေပမယးံ အေထျေထျညီလာခဵကို ဒီလ႔အ
ူ ချငးံအေရ့ကိစၥ ယူလာတာက
ႏိုငးငဵေရ့အရ လုပးတာ်ဖစးတယး၈ ေသာၾကာေန႔ကဆိုရငးေတျ႔မြာေပါံဗ္ာ ၇ အဲဒီမြာ ႏိုငးငဵတခုခ္ငး့အလိုကး လူ႔အချငးံအေရ့နဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ေတာံ ခ္မြတးတာဆိုရငး ၁ ႏိုငးငဵပဲရြိတာခငးဗ္ ၈ ဒါကို ေရျ့ထုတးၿပီ့မြ
Select လုပးတာပဲ ကမာၻမြာ ှ၆၀ ႏိုငးငဵရြိတယးတဲံ ကုလသမဂၢအဖျ႔ွ
ဲ ငးေတျ၈ အဲဒီမြာ ်မနးမာ၇ ဆီ့ရီ့ယာ့၇ အီရနးရယး ၇ ေ်မာကးကို့ရီ့ယာ့ရယးပဲ နာမညးတပးၿပီ့ေတာံ လူ႔အချငးံအေရ့ကိစၥေ်ပာတယးဆိုေတာံ
ဒါကိုက အစ နာမညးတပးတဲံအခါ မတရာ့မူေပါံေနား၈ က္ေနားတ႔က
ို ို လုပးတယးဆိုတာ လဵု့ွလကးမခဵႏိုငးဘူ့၈" ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA) (Mizzima)
ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့



ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔ နဵနကး ှှ နာရီမြ ှဿ နာရီ ှွ မိနစးအခ္ိနးထိ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး၇ နယးေ်မ(ှ)၇ အမြတ(း ၂)နယး်ခာ့ေစာငံး ရဲတပးဖျဲ႕ချဲ မြတးတိုငး(၂ှ) ရဲကငး့စခနး့မြ ဒုတိယရဲအုပး ်မငံးေမာငး
ဦ့စီ့သညံး

တပးဖျဲ႕ဝငး(ဿွ)ဦ့၇

စကာ့်ပနး(ှ)ဦ့ႏြငံး

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵ

အမြတး(ှှ)

BGB

တပးရငး့

Panchari

ကငး့စခနး့မြ

Naib

Subedar

Md.

Salim

ဦ့စီ့သညံး(ဿွ)

ဦ့၇

စကာ့်ပနး/လမး့်ပ(ှ)ဦ့တို႔သညး မိမိတို႔ႏိုငးငဵအသီ့သီ့အတျငး့ရြိ နယးစပးၿခဵစညး့႐ို့လမး့အတိုငး့ နယးနိမိတး မြတးတိုငး(၂ှ) မြ (၂ှ/၂)ထိ ႏြစးႏိုငးငဵႏြစးဖကးညႇိႏႈိငး့၊ ေ်မ်ပငးလြညံးကငး့ေဆာငး႐ျကးခဲံသညး၈
(MOI)


ႏိုွငးဘာလဿရကးေန႔ ေန႔လညး ဿ နာရီတျငး ေန်ပညးေတားရြိ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစု ဝနးႀကီ့၏ ဧညံးခနး့မ၉ ႏိုငးငဵေတား၏အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့
ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး သညး ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ ဒိနး့မတး သဵအမတးႀကီ့ H.E.Mr. John Nielsen အာ့ လကးခဵေတျ႕ဆုဵသညး၈ထိုသို႔ေတျ႕ဆုဵစဥး ်မနးမာ - ဒိနး့မတး ႏြစးႏိုငးငဵဆကးဆဵေရ့ႏြငံး
ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးမႈ တို့်မႇငံးေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ (SC Office)



ႏိုွငးဘာလဿရကးေန႔ ေန႔လညး ဿ နာရီ ၁၂ မိနစးတျငး ေန်ပညးေတားရြိ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့၏ ဧညံးခနး့မ၉ ႏိုငးငဵေတား၏ အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန
်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ

သီရိလကၤာသဵအမတးႀကီ့

H.E.Mr.

ႏြစးႏိုငးငဵဆကးဆဵေရ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ ပိုမိုတို့်မႇငံးႏိုငးေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲၾံ ကသညး၈ (SC Office)
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Nandimithra

Ekanayake

အာ့

လကးခဵေတျ႕ဆုဵသညး၈ထိုသို႔ေတျ႕ဆုဵစဥး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (ဿွ) ၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿွှ၅


်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရြး ႏြစးႏိုငးငဵ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႕မ္ာ့ ညႇိႏႈိငး့၊ ေ်မ်ပငးကငး့လြညံး ေဆာငး႐ျကးမႈကို ေအာကးတိုဘာ ဿ၆ ရကးတျငး ်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
ေ်မ်ပငး ကငး့လြညံး ေဆာငး႐ျကးမႈသညး ပုဵမြနး်ပဳလုပးေနက္ ပုဵစဵအတိုငး့ ်ဖစးၿပီ့ ထူ့်ခာ့အေ်ခအေနတစးစုဵ တစးရာမရြိေၾကာငး့ ေမာငးေတာခ႐ိုငး အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ ဌာန ဒုတိယအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့
ဦ့ရဲထူ့မြ ေ်ပာခဲံသညး„„အေသ့စိတးက နယး်ခာ့ ေစာငံးေမ့မြ သိမယး၈ ႏြစးႏိုငးငဵ Flag Meeting လုပးတဲံအခ္ိနးမြာ ညႇိၾကတာေပါံ၈ အဲဒီအစညး့အ ေဝ့လုပးၿပီ့ရငး အခုလို ကငး့လြညံး တာေတျလုပးတယး‟‟ ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး အမြတး (၂)နယး်ခာ့ေစာငံးရဲတပးဖျဲ႕ချဲ မြတး တိုငး(၂ှ) ရဲကငး့စခနး့မြ ဒုရဲအုပး ်မငံးေမာငးဦ့စီ့အဖျ႕ဲ ၇ ဘဂၤလာ့ ေဒံရြးအမြတ(း ှှ) BGB တပးရငး့၇ ပနးခ္ာရီကငး့စခနး့မြ
ဦ့စီ့အဖျ႕ဲ ႏြငံး စကာ့်ပနး ႏြစးဦ့တို႔သညး သကးဆိုငးရာ ႏိုငးငဵအသီ့သီ့အတျငး့ရြိ နယးစပးၿခဵစညး့႐ို့လမး့အတိုငး့ နယးနိမိတးမြတးတိုငး (၂ှ) မြ (၂ှ/၂) အထိ ေ်မ်ပငးကငး့လြညံးေဆာငး႐ျကးခဲံေၾကာငး့
ထုတး်ပနးခ္ကး၉ ေဖား်ပခဲံသညး၈(7Day)



ႏုိွငးဘာ ှ၁ ရကးေန႔ ေန႔လညး ဿ နာရီတျငး ်ပညးနယးဝနးႀကီ့ခ္ဳပးဧညးံခနး့မ၉ ရခိုငး်ပညးနယးဝနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့ညီပုအာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ ၾသစေၾတ့လ္သဵ႐ုဵ့မြ ေခတၱ ေကာငးစစးဝနး Ms. Esther Pery
သညး လာေရာကးေတျ႕ဆုဵခဲံေၾကာငး့ ်ပနးၾကာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ဌာနမြ သတငး့ထုတး်ပနးထာ့ခဲသ
ံ ညး၈ ေတျ႕ဆုဵစဥး ရခိုငး်ပညးနယး အစို့ရအဖျဲ႕မြ ေဒသဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့၇ တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့၇ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့
ေဆာငးရျကးေနမႈ၇ ႏြစးႏိုငးငဵသေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ေနရပးစျနး႔ချာသူမ္ာ့ ်ပနးလညး လကးခဵေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ေဆာငးရျကးေနမႈ၇ ၾသစေၾတ့လ္ ႏိုငးငဵမြ ်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇
လူသာ့ခ္ငး့စာနာ ေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ကူညီေထာကးပဵံေပ့ေနမႈ၇ ်ပညးနယး အတျငး့ က္နး့မာေရ့၇ ပညာေရ့၇ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံ ေမျ့်မဴေရ့
က႑မ္ာ့တျငး ကူညီေပ့ႏိုငး ေရ့ စသညးံ က႑မ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲၾံ ကသညး၈ (The Ladies)



နိုဝငးဘာလ ှ၁ ရကး၇ ေဒသစဵေတားခ္ိနး နဵနကး ၅ နာရီချဲတျငး နိုငးငဵေတား၏ အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး Suntec Expo Convention Centre ၉က္ငး့ပသညံး အာဆီယ-ဵ
ၾသစေၾတ့လ္ အလျတးသေဘာ မနကးစာစာ့ပျဲ (ASEAN-Australia Informal Breakfast Summit) သိ႔ု တကးေရာကးခဲံသညး၈နဵနကး ၆ နာရီချတ
ဲ ျငး က္ငး့ပသညံး (ဿှ) ႀကိမးေ်မာကး အာဆီယဵ- တ႐ုတး
ထိပးသီ့အစညး့အေဝ့ (21st ASEAN-China Summit) သိ႔ု လညး့ေကာငး့၇ ေန႔လညး ှှ နာရီတျငး က္ငး့ပသညံး (ဿွ) ႀကိမးေ်မာကး အာဆီယ-ဵ ကိုရီ့ယာ့ ထိပးသီ့အစညး့အေဝ့ (20th ASEAN-ROK
Summit) သိ႔ု လညး့ေကာငး့ အာဆီယဵ အဖျ႕ဲ ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့၏ နိုငးငဵံအႀကီ့အကဲမ္ာ့၇ အစို့ရအဖျ႕ဲ အႀကီ့အကဲမ္ာ့ႏြငံးအတူ တကးေရာကးခဲံသညး၈ (Mizzima)



ႏိုဝငးဘာလ

ှ၃

ရကးေန႔

ေဒသစဵေတားခ္ိနး

ညေန

၁

နာရီတျငး

တ႐ုတး်ပညးသူ႕

သမၼတႏိုငးငဵ၇

ေပက္ငး့ၿမိဳ႕သို႔

ေရာကးရြိေနေသာ

ဒုတိယ

တပးမေတား

ကာကျယးေရ့

ဦ့စီ့ခ္ဳပး

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး(ၾကညး့) ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စို့ဝငး့ သညးတ႐ုတႏ
း ိုငးငဵ၇ ဗဟိုစစးေကားမရြငးအဖျဲ႕ဝငး၇ ႏိုငးငဵေတားေကာငးစီဝငးႏြငးံ ကာကျယးေရ့ဝနးႀကီ့်ဖစးသူ ျGeneral Wei Fenghe ႏြငးံ Bayi
Building ၉ ေတျ႕ဆဵု ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ရာတျငး ႏြစးႏုိငးငဵ တပးမေတားႏြစးရပးအၾကာ့ ဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့ အနာဂတးတျငး ပိုမိုတုိ့်မႇငးံ ေဆာငးရျကးေရ့၇ အိမးနီ့ခ္ငး့
တပးမေတားႏြစးရပးအၾကာ့ စစးဘကးဆုိငးရာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ပိုမို်မႇငးံတငး ေဆာငးရျကးေရ့၇ ေဒသတျငး့ တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့အတျကး လကးတျပ
ဲ ူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကး ေရ့ႏြငးံ နယးစပးေဒသ
တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့ဆုိငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ေဆျ့ေနျ့ခဲံသညး၈ (Military)


နိုဝငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး စငးကာပူနိုငးငဵ၉ နိုငးငဵေတား၏ အတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံတ႐ုတးဝနးႀကီ့ခ္ဳပး Li Keqiang တိ႔ု ေတျ႕ဆုဵခဲံၾကၿပီ့ ႏြစးနိုငးငဵ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ
်မႇငံးတငးေရ့ကိစၥေတျကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ ေတျ႕ဆုဵရာတျငး ႐ုတးနဲ႔ ်မနးမာ ဆိုတာက ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့ၿပီ့သာ့ အိမးနီ့ခ္ငး့ေတျ ်ဖစးေၾကာငး့၇ ႏြစးနိုငးငဵအၾကာ့ သဵတမနးဆကးဆဵေရ့ ထူေထာငးတာ ၃၅
ႏြစး

ရြိခဲံၿပီ့ေနာကးပိုငး့

ေပါကးေဖား

ခ္စးၾကညးမႈက

ဆကးလကး

ခိုငးမာေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့၇

လကးရြိ

ရခိုငးကိစၥကို

ေ်ပလညးေအာငး

ေ်ဖရြငး့ဖို႔

်မနးမာအစို့ရအေနႏြငးံ

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးအၾကာ့

ညႇိႏြိုငး့တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့မႈေတျႏြငအ
းံ တူ ႀကိဳ့စာ့ေဆာငးရျကးေနမႈ အေ်ခအေနႏြငံး ်ပညးတျငး့ေရ့ တညးၿငိမးေအာငး ထိနး့သိမး့ေဆာငးရျကး အာ့ထုတးေနမႈေတျအေပၚမြာလညး့ တ႐ုတးအစို့ရဘကး
ေထာကးခဵပါေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Mizzima)
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