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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇

ေသနတသံမ မး်ားႏွငာ့ ဇနလ

၂၁ရမစုပငလံုဒုတိယအႀကိမအစညးအေဝးအၿပးတင ေသနတသံမ မးသည ၿငိမးခ မးေရးေတမငးဆုိသံမ မး
ထက ဆူညံခြဲာ့ၿပး ၿငိမးခ မးေရးအတက ေတ႕ဆံုမႈအေနျဖငာ့ အစိုးရဘကမွ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင်ားႏွငာ့ UNFC၏ DPN တို႔
ဇနလဆယရကေန႔က အလတသေဘမေတ႕ဆံုမႈတႀကိမသမ ရွိခြဲာ့သည။

ယခုလအေစမပုိငးကမလတင ကခ င

လတေျမမကေရးတပမေတမ KIA ်ားႏွငာ့ တပမေတမတုိ႔အၾကမး တိုကပျြဲ ဖစပမးမႈမ မးသည ယခငလမ မးထက ပို၍
မ မးျပမးခြဲာ့သည။ အလမးတူပင ေျမမကပုိငးအဖ႕ြဲ ဝငမ မးျဖစေသမ တအမငးတပမေတမ TNLA၊ ရခိုငာ့တပမေတမ AA
တို႔်ားႏွငာ့လညး တပမေတမအၾကမး တိုကပမ
ြဲ မး ျဖစပမးခြဲာ့ၿပး၊ ေျမမကပုိငးမဟမမိတ အဖ႕ြဲ ဝငတဖ႕ြဲ ႕ျဖစသညာ့ အမ ိးသမး
ဒမိုကေရစမဟမမိတတပမေတမ (MNDAA) ကုိးကန႔်ားႏွငာ့ တပမေတမၾကမး တိုကပမ
ြဲ မးမွမမူ ယခုလအတငး သိသမစမ
နညးပ းခြဲာ့သည။ ယခု တေခ က ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ KIA ်ားႏွငာ့ တပမေတမၾကမး တိုကပမ
ြဲ မးတင
တပမေတမဘကမွ လဆူး်ားႏွငာ့ ရွမးန ျပညသူ႔စစမ မးပ ဝငေရမကတိုကခုိကခြဲာ့သညကို ေတ႕ရသည။ ထိုသို႔ေသမ
ဌမေနတိုငးရငးသမးညေနမငမ မးၾကမး
ေစ်ားႏိုငသညာ့

တိုကခုိကမႈမ မးသည

မုနးတးနမက ညးမႈမ မးကို

ေဒသတငးတညၿငိမေအးခ မးေရးကို

ပိုမုိျမငာ့တကေစမညာ့

ျဖစရပမ မးပင

ျဖစပ သည။

ေရရွညထိခုိက
ျပညသူ႔စစမ မး၏

အခနးက႑သညလညး ဆနးစစစရမ ျဖစခြဲၿာ့ ပး ၎တို႔၏ ပ ဝငတုိကခုိကမႈမွမလညး အမ ိးသမးျပနလညရငၾကမးေစာ့ေရး
အတက

ေမးခနးထုတစရမ

ေျခမက်ားႏွစျပညာ့ေသမ

ျဖစခြဲာ့သည။

အခ ိနမွမမွ

ထို႔အျပင

ယခငလမ မးထက

ကခ ငေဒသတင
ေသနတသံပုိ၍

တေက မာ့ျပနစစ

ဆူညံခြဲာ့သညမွမ

ျပနလညျဖစပမးမႈ

တိုကဆုိငမႈပငလမးဟု

ေတးထငရမညကြဲာ့သို႔ ျဖစေနေပသည။ ကခ ငျပညနယတင တေက မာ့ျပန စစျဖစပမးမႈ ၆်ားႏွစျပညာ့သညာ့အခ ိနတင
တပမေတမ်ားႏွငာ့ ေကအိုငေအတိ႔ု အၾကမး တိုကပအ
ြဲ ႀကိမေရ ၃,၅၀၀ ခန႔ ျဖစပမးခြဲာ့ၿပး၊ ပ မးမွ တစရကလွ င တုိကပြဲ ၁
ဒသမ ၅ ႀကိမေက မ ျဖစပမးခြဲာ့ကမ ကခ ငျပညနယ်ားႏွငာ့ ရွမးျပညေျမမကပုိငးတင ျပညသူေပ ငး တသိနး်ားႏွစေသမငးေက မ
အိုးမြဲာ့အိမမြဲာ့ျဖစခြဲာ့သလို စိတပိုငး်ားႏွငာ့႐ုပပုိငး ပ ကစးဆံုး႐ံႈးမႈေပ ငး ေျမမကမ မးစမ ကို ႀကံ ေတ႕ရလ ကရွိသည။ ယခု ရကစြဲ
မွတတမးျပ စုၿပးခ န
ိ

အထိလညး

တိုကပမ
ြဲ မးသည

ဆကလက

ျဖစပမးလ ကရွိကမ

အျပစမြဲာ့ျပညသူ

ရမေပ ငးမ မးစမသညလညး တိုကပမ
ြဲ မးအၾကမး ပိတမိလ ကရွိပငေနသလို ဘဝေပ ငးမ မးစမ ထပမံပ ကသုဥးဖိ႔ရ
ု န
တမဆူေနလ ကပင ရွိပ သည။ ယခုလအတက ရကစမ
ြဲ ွတတမးသည ကခ ငေဒသရွိ ျပညသူမ မး၏ နမက ငရမႈမ မးကုိ
ကိုယစမးျပ ထမးၿပး

ျမနမမျပည

ေျမမကပုိငးတင

ျဖစပမးလ ကရွိေသမ

စစပမ
ြဲ မး

အျမနဆံုး

ခ ပၿငိမးၿပး

ျမနမမျပညေျမမကပုိငးရွိ စစေရွမငဒုကၡသညစခနးေပ ငး ၁၈၇ခုတငရွိသညာ့ ျပညသူမ မး အတက ၿငိမးခ မးေရး ပနးမ မး
အျမနဆံုးပငာ့လနးလမပ ေစေၾကမငး ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ မွ ေလးနကစမ ဆ်ားႏၵျပ အပပ သည။
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1|Page

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇

ယခုရကစမ
ြဲ ွတတမးပ အခ ကအလကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး ေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ ၏ ၂၀၁၇ ခု်ားႏွစ၊ ဇနလ ၁ရကေန႔မွ
၁၅ရကေန႔အတငး
ၿငိမးခ မးေရးသတငး
အ်ားႏွစခ ပ

ၿငိမးခ မေရးျဖစစဥအမး

မဒယမမ မးမွတဆငာ့

စုစညးခ ကမ မးျဖစပ သည။

မွတတမးမ မးအမး

မွတတမးတငထမးေသမ

ၿငိမးခ မးေရးရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး်ားႏွငာ့

အၾကံျပ ခ ကမ မး

ေပးပ ရန်ားႏွငာ့

ရကအလိုက

လအလိုကသံုးသပခ က

အၾကံျပ ခ ကမ မး

ေပးပိ႔လ
ု ို

ပ က bcmg.burma.org@gmail.com ်ားႏွငာ့ ဖုနး - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆကသယ်ားႏိုင ပ သည။
ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ
၁

၁.၆.၂၀၁၇

ကတခုိငၿမ ိ႕နယ ေကမငးနိမေက းရမ်ားႏွငာ့ ေကမငးခမးေက းရမၾကမးတင တအမငးတပမေတမ
တပရငး (၄၄၇) ်ားႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၃၃ လကေအမကခံ ခမရ (၁၁) တုိ႔ နံနက (၇း၁၅)
မွ ေန႔လည (၁၂း၀၀)ခ ိနထိ တိုကပြဲျဖစသမးခြဲာ့သည။ ( PSLF/TNLA )
http://www.pslftnla.org/%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%90%e1%80%b9%
e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb
%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%82%95%e1%80%94%e1%80%9
a%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%
b9/
ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး၊ မူဆယၿမိ ႕၊ ေတမငရပကကရွိ CB ဘဏကုိ က ပသိနး ၆၀၀
အခနေငေပးေဆမငရန ကခ ငလတေျမမကေရးအဖ႔ြဲ (ေကအုိငေအ) မွ ဆကေၾကးေတမငးစမ
ေပးပုိ႔ခြဲာ့သည။ စမထြဲတင “အခနထမးေဆမငရန အသိေပးအေၾကမငးၾကမးျခငး၊ အထကပ
အေၾကမငးအရမ်ားႏွငာ့

ပတသက၍

CB

ဘဏအမး

အသိေပးလိုကသည။

K.I.O/

K.I.A

(ေတမငပိုငးတိုငး)သည ေဒသအတငး စးပမးေရး လမေရမက လုပကိုငေသမ လုပငနး႐ွငမ မး၊
အစုအဖ႕ြဲ မ မး၊ ကုမၸဏတို႔တင အခနစညးၾကပ ေကမကခံသညမွမ ်ားႏွစစဥ်ားႏွစတိုငး ျဖစပ သည။
သို႔ျဖစပ ၍

CB

ဘဏသညလညး

အမ မးနညးတူ

သတမွတထမးသညာ့

အခနေတမေင

ထမးေဆမငရမည ျဖစေၾကမငး အသိေပး အေၾကမငးၾကမးလိုကသည။ မွတခ က။ ၁။ ၂၀၁၆၂၀၁၇ ဘ႑မ်ားႏွစ အတက ထမးေဆမငရမညာ့အခနေငမွမ က ပ ၆၀,၀၀၀,၀၀၀ (သိနး
ေျခမကရမက ပ) တိတိျဖစသည။ ၂ ။ အခနေငကို အခနဌမနခြဲ (K.I.O ေတမငပုိငးတိုငး)႐ံုးတင
လမေရမက ေပးေဆမငရမည။ ၃ ။ ဤကိစၥ်ားႏွငာ့ပတသက၍ စမအမွတ၊ 51/R-1/S.Div/Rev.Br/
၂၀၁၇ ေန႔စ။ြဲ ၂၀၁၇ ခု်ားႏွစ၊ ေမလ (၉) ရကျဖငာ့ တစႀကိမ အေၾကမငးၾကမးၿပး ျဖစေသမလညး
အေၾကမငးျပန

လမေရမကေပးေဆမငျခငး

မရွိသျဖငာ့

ေနမကဆုံးအႀကိမျဖငာ့

အသိေပး

အေၾကမငးၾကမးလိုကသည။ ၄။ (၁၀.၆.၂၀၁၇)ရကေန႔ ေနမကဆုံးထမး ေပးေဆမငရမည”
ဟုေဖမျပထမးသည။ ရြဲတပဖြဲ႔၀ငမ မးမွ အဆိုပ ေနရမတစ၀ိုကတင နယေျမလုံၿခံ ေရး ေဆမငရက
ေနသညဟု ကမကယေရးဥးစးခ ပ႐ံုးက သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။
(DVB) ( ကမကယေရးဥးစးခ ပ႐ုးံ ) ( Theladiesnews )
http://burmese.dvb.no/archives/210420
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1350820815038780:0
http://theladiesnewsjournal.com/news/mon-2017-06-05-1247/6227
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ေနျပညေတမတင က ငးပျပ လုပခြဲာ့သညာ့ ျပညေထမငစု ၿငိမးခ မးေရးညလမခံ ၂၁ ရမစု ပငလုံ
(ဒုတိယအႀကိမ)

အစညးအေဝးတင

လုပနညးလုပဟန

တိမးေစမငးမွုမ မးရွိေနသညဟု

႐ွမးတိုငးရငးသမးမ မး ဒမိုကေရ စအဖ႕ြဲ ခ ပ SNLD က မးေခ ငးပ တက ေျပမၾကမးလိုကသည။
အဆိုပ လုပနညးလုပဟန တိမးေစမငးမႈ ဆိုသညာ့ေနရမတင အစုအဖ႕ြဲ ၅ ဖ႕ြဲ ရွိသညာ့အနက
နိုငငံေရးပ တ

အစုအဖ႕ြဲ အေနျဖငာ့

သေဘမတူညခ က

ရရွိျခငးမရွိသကြဲာ့သို႔

ျပညေထမငစု

သေဘမတူညခ က ၃၇ ခ က ထကရွိလမျခငးသည မညသညာ့ ပုံစံျဖငာ့ ထကရွိလမျခငး
ျဖစေၾကမငး

်ားႏွငာ့

ေခ ငးေဆမငအခ ငးခ ငး

ေျပမေရးဆိုခငာ့ရွိသူ စိုငးလိတကေျပမသည။

တိက သညာ့

လမးညႊနထမးမွု

မရွိေၾကမငး

“နိုငငံေရးပ တကို ကိုယစမးျပ ၿပး လကမွတထိုး

လိုကတြဲာ့ ်ားႏွစေယမက၊ သူတို႔ ်ားႏွစေယမကကို ပ တ ေပ ငး ၂၃ ပ တရြဲ႕ mandate လုပပိုငခငာ့
ရထမးတမမဟုတဘူး။ အြဲေတမာ့ အမးလုံးကို ကိုယစမးျပ ၿပး လကမွတလမ ထိုးလိုကတယ။ သူတို႔
်ားႏွစေယမကရြဲ႕ ကိုယစမးျပ မႈက ဘယေလမကခိုငမမမႈရွိလြဲ ေမးစရမေမးခနးျဖစ လမတယ”
“်ားႏိုငငံေရးပ တအစုအဖ႔မ
ြဲ ွမဆိုရင
အျပနအလွနျငငးခံုရငးနြဲ႔
သေဘမထမးက တြဲာ့
ေယမက၊

၂

သေဘမတူညခ ကမရပ ဘူး။

တဖ႔န
ြဲ ႔တ
ြဲ ဖ႔ြဲ

အခ ိနကုနသမးတမပြဲ

အဖကတငတယ။

အမးလံုးက

ဘံုသေဘမတူညခ ကတခုမွမရေသးပြဲန႔ြဲ

ေယမကကို

မူေဘမငကိုေက မၿပး

ဘမတခုမွသူတို႔

ကိုယစမးျပ ၿပး

်ားႏုိငငံေရးပ တအစုအဖ႔ထ
ြဲ ြဲက

လကမွတထိုးခိုငးလိုကတြဲာ့

လုပေနသလမးဆိုတမကို

၁

အေနအထမးမ ိ းဟမ

ေမးစရမရွိတယေပ ာ့ေနမ။

အြဲဒလိုပုမ
ံ ိ းနြဲ႔

ဆကသမးမယဆိုရင ေနမကေနမငမွမ NCA သမးေနတြဲာ့လမးေက မငးဟမ ပိုၿပးေတမာ့မွ တနဖိုး
နညးလမမယ၊

အယံုအၾကညေတ

နညးလမမယဆိုရင

ၿငိမးခ မးေရး

လမးေၾကမငးကို

ထိခိုကမယလို႔ ျမငပ တယခငဗ ။” ဟု စိုငးလိတကေျပမခြဲာ့သည။ (ရွမးသံေတမဆငာ့ ) ( VOA )
http://burmese.panglong.org/?p=13414
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-21-century-pinglong-second-time/3882433.html
ၿငိမးခ မးေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ ွ ရရွိလမသညာ့ အခ ကအလကမ မးေပၚ မူတည၍ ဖ႕ြဲ စညးပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို

ျပငဆငေရးဆမ
ြဲ ညျဖစေၾကမငး

အတငးေရးမွ း

ျပညသူ႔လႊတေတမ

ျပညသူ႔လႊတေတမ

ကိုယစမးလွယ

ဥပေဒၾကမးေကမမတ

ဥးေက မစိုးလငးက

ေျပမသည။

‘‘ၿငိမးခ မးေရးမွမက ်ားႏုိငငံေတမအဆငာ့နြဲ႔ပတသကတြဲာ့ ဥပေဒေတ ကၽနေတမတုိ ေရးဆရ
ြဲ မွမ
ျဖစတြဲာ့အတက

သူတုိ႔ရြဲ႕သေဘမထမးေတ၊

သူတုိ႔ရြဲ႕

ၿငိမးခ မးေရးနြဲ႔

ပတသကၿပးေတမာ့

ထကေပၚလမတြဲာ့ ဥပေဒေတ၊ လုပရမယာ့ ကိစၥေတကရွိေသးတမကိုး။ အြဲဒ ေတကိုရၿပဆိုရင
ဒကေနတစခ တညး

အြဲဒကေနရတြဲာ့အခ ကအလကေတေပၚမွမ

မူတညၿပးေတမာ့

ဖ႕ြဲ စညးပံု

ျပငရတမက အမးလံုး လကခံ်ားႏုိငတြဲာ့ဥပေဒ ျဖစသမးမွမ ေလ’’ဟု ၎မွေျပမၾကမးခြဲာ့သည။
( 7 Day ) (The Ladies)
http://www.7daydaily.com/story/97719
http://theladiesnewsjournal.com/news/thu-2017-06-01-1229/6184
ျပညေထမငစုၿငိမးခ မးေရးညလမခံ

၂၁

ရမစုပငလုံဒုတိယ

အစညးအေဝး၌

်ားႏုိငငံေတမမွ

မညသညာ့အခ မွ ခမ
ြဲ ထကရဆုိသညာ့အခ ကကုိ ျပညေထမငစုသေဘမတူစမခ ပတင အေျခခံမူ
အျဖစ မထညာ့သငးရန ကန႔ကကရျခငးသည ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ၌ အတမးအဆးႀကံ ်ားႏုိင၍
ျဖစကမ

ပ တအေနျဖငာ့

ျပညေထမငစုမွ

ခထ
ြဲ ကရန

ေတမငးဆုိျခငးမဟုတေၾကမငး

ရွမးတိုငးရငးသမးမ မးဒမုိကေရစအဖြဲ႕ခ ပ(SNLD)ပ တက ဇနလ ၁ ရက၌ သတငးစမ ရွငးလငးပြဲ
ျပ လုပခြဲာ့သည။ ( 7 Day )
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
http://www.7daydaily.com/story/97821
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/02/135916.html
ျပညေထမငစုသေဘမတူစမခ ပ အစိတအပိုငးအျဖစ ခ ပဆို်ားႏုိငခြဲာ့ၿပ ျဖစေသမလညး အေရးႀကး
အခ ကမ မး ဆကလကေဆးေ်ားႏးရန က နရွိၿပး ရပတညခ က မေျပမငးလြဲဘြဲ ျဖစစဥအရသမ
လကမွတေရးထုိးျခငးျဖစေၾကမငး
အဖ႕ြဲ အခ ိ႕က

NCA

ထုတျပနေျပမဆိုသည။

ေရးထုိးထမးသညာ့

တုိငးရငးသမး

လကနကကိုင

ညလမခံတငေဆးေ်ားႏးသညာ့အပိုငး၌

တိုငးရငးသမး

လကနကကိုင အမ မးစုဘကမွ သေဘမမတူညသညာ့အခ ကမ မး ရွိခြဲာ့ေသမလညး ညလမခံ၏
ျဖစစဥ အရသမ နမးလညမႈျဖငာ့ ျပညေထမငစု၏ သေဘမတူစမခ ပ (Union Accord)၌
လကမွတေရး

ထုိးျခငးျဖစသညဟု

ရွမးျပညျပနလညထူေထမငေရးေကမငစ/

ရွမးျပည

တပမေတမ (RCSS/SSA)၏ ေျပမေရးဆိုခငာ့ရွိသူ ဒုဗိုလမွ းႀကးစိုငးငငးက ေျပမသည။ ထို႔အျပင
ဆကလက၍ ‘‘ညလမခံအမးလံုး ေရွ႕ဆကသမး်ားႏိုငေအမငေပ ာ့။ ခုန်ားႏိုငငံေတမ အတုိငပငခံ
ပုဂိ လလညး

ေျပမသမးတယ။

ဒဟမႀကးက

ေရွ႕ဆကသမးဖို႔လိုတယ။

တစခုခု

ခ ျပဖိ႔ု

လိုတယဆိုတြဲာ့ ရလဒေလးေပ ာ့။ ဒတစခ ကပ ပြဲ။ အခု ကၽနေတမတို႔ ရပတညခ ကမေျပမငးဘူး’’
ဟု

ဒုဗိုလမွ းႀကးစိုငးငငးက

ေျပမသည။

တုိငးရငးသမးမ မး

အဓိက

ေမွ မမွနးထမးသညာ့

ရညမွနးခ က မ မးျဖစၾကေသမ ဖကဒရယစနစအတက အေရးပ သညာ့ ျပညေထမငစုအတငး
ျပညနယမ မး၏

အေရးပ မႈအခနးက႑မ မး၊

အမဏမခေ
ြဲ ဝပုိငးျခမးထမးရွိမႈ၊
သေဘမတူညခ ကမ မး

ျပညေထမငစု်ားႏွငာ့ျပညနယမ မး

ျပညနယဖ႕ြဲ စညးပုံအေျခခံဥပေဒဆိုငရမမ မး်ားႏွငာ့

ပူးတြဲ

အေကမငအထညေဖမရနစသျဖငာ့

အၾကမး
ၿငိမးခ မးေရး

အေရးႀကးေသမ

အခ ကအလကမ မးမွမ ဆကလကေဆးေ်ားႏးရန က နရွိေနသညဟု ကရငအမ ိ းသမးအစညး
အ႐ုံးကလညး ေမလ ၂၉ ရကစျြဲ ဖငာ့ ထုတျပနခြဲာ့သည။ (7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/97735
်ားႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂိ လ၊ ်ားႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကးဌမန ျပညေထမငစုဝနႀကး ေဒၚေအမငဆနး
စုၾကညသည

တရုတျပညသူ႔လတေျမမကေရးတပမေတမ

ညွိ်ားႏႈိငးကပကြဲေရးမွ း၊

ဗဟို

စစေကမမရွငအဖ႔ဝ
ြဲ င ဗိုလခ ပၾကး Fang Fenghui ဥးေဆမငေသမ ကိုယစမးလွယအဖ႔အ
ြဲ မး
ဇနလ ၁ ရက၊ ေန႔ မနးလြဲ ၂ နမရခတ
ြဲ ငေနျပညေတမရွိ ်ားႏိုငငံျခမးေရး၀နၾကးဌမန ျပညေထမငစု
ဝနႀကး၏ ဧညာ့ခနးမတင လကခံေတ႕ဆံုခြဲာ့သည။ ( Theladiesnews ) (State Counsellor)
( 7 Day )
http://theladiesnewsjournal.com/news/thu-2017-06-01-1655/6188
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1053066914827524
http://www.7daydaily.com/story/97781
တပမေတမကမကယေရးဥးစးခ ပ

ဗုိလခ ပမွ းႀကး

မငးေအမငလႈိင်ားႏွငာ့

လတေျမမကေရးတပမေတမ၊

ဗဟုိစစေကမမရွငအဖ႕ြဲ ဝင၊

General

ဥးေဆမငေသမ

(၁)ရကေန႔

Fang

Fenghui

နံနကပုိငးတင

ေတ႕ဆုံခြဲာ့သည။

ေနျပညေတမရွိ

တ႐ုတစစဥးစးခ ပက

တ႐ုတျပညသူ႔

ပူးတစ
ြဲ စဥးစးဌမန၊

စစဥးစးခ ပ

ခ စၾကညေရးကုိယစမးလွယအဖ႕ြဲ တုိ႔
ေဇယ မသရိဗိမမန

ဗိုလခ ပမွ းႀကး

ဇနလ

ဧညာ့ခနးမေဆမင၌

မငးေအမငလိႈင၏

တ႐ုတျပည

ခ စၾကညေရးခရးစဥတင ်ားႏွစ်ားႏိုငငံ တပမေတမ်ားႏွစရပအၾကမး ခ စၾကညရငး်ားႏွးမႈ်ားႏွငာ့ ပူးေပ ငး
ေဆမငရကမႈ ျမႇငာ့တငေရးအတက ေဆးေ်ားႏးၫႇိ်ားႏိႈငးခြဲာ့မႈ်ားႏွငာ့ အေကမငအထညေဖမေဆမငရက
်ားႏိုငမႈအေျခအေနမ မး၊ တ႐ုတျပညသူ႔လတေျမမကေရးတပမေတမမွ စစေရယမဥမ မး ျမနမမ
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[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
်ားႏုိငငံသိ႔ု ခ စၾကညေရးခရး လမေရမကခြဲာ့မႈ၊ ်ားႏွစ်ားႏိုငငံတပမေတမအႀကးအကြဲမ မး အျပနအလွန
ခ စၾကညေရးခရးစဥမ မး လမေရမကျခငးျဖငာ့ မဟမဗ ဟမမိတဖက ဆကဆံေရးတင အျပန
အလွနယံုၾကညမႈျမႇငာ့တင်ားႏိုငၿပး
တပမေတမသမးမ မး၏
သငတနးမ မးတင

်ားႏွစ်ားႏိုငငံ၏အက ိ းစးပမးကို

လူ႔စမးအမးအရငးအျမစ

ျမႇငာ့တငေရးအတက

ပူးေပ ငးေဆမငရကမႈတိုးျမႇငာ့ေရး၊

အေထမကအကူျဖစေစသညာ့

ထိနးသိမးလုပေဆမင်ားႏိုငမႈ၊
ေလာ့က ငာ့ေရးဆိုငရမ

ေဒသတငးတညၿငိမေအးခ မးမႈကို

အၾကမးဖကမႈတမးဆး်ားႏွိမနငးေရး်ားႏွငာ့

်ားႏိုငငံတကမျဖတေက မ

မႈခငးမ မး တမးဆးကမကယေရးလုပငနးမ မးတင က ယက ယျပန႔ျပန႔ ပူးေပ ငးေဆမငရကေရး
ကိစၥရပမ မး၊

ျမနမမ်ားႏိုငငံတငက ငးပျပ လုပခြဲာ့သညာ့

ျပညေထမငစုၿငိမးခ မးေရး

ညလမခံ

(၂၁)ရမစုပငလံု ဒုတိယအစညးအေဝး ေအမငျမငစမက ငးပ်ားႏိုငေရးအတက ကူည ေဆမငရက
ခြဲမ
ာ့ ႈအေျခအေနမ မး၊ ျမနမမ-တ႐ုတ်ားႏွစ်ားႏိုငငံအၾကမး ၂+၂ အစညးအေဝးမ မး ေဆမငရက်ားႏိုငခြဲမ
ာ့ ႈ
အေျခအေနမ မး၊ ်ားႏွစ်ားႏိုငငံနယစပေဒသ တညၿငိမေအးခ မးေရး ကိစၥရပမ မး တင ပိုမိုနးကပစမ
ထိေတ႕ဆကဆံ၍

အျပနအလွနယံုၾကညခ က်ားႏွငာ့

သေဘမတူညခ ကမ မး

ရရွိေအမင

ျမႇငာ့တငလုပေဆမငေရး၊ တပမေတမ်ားႏွစရပအၾကမး ေအမကေျခအဆငာ့သမမက မဟမဗ ဟမ
အဆငာ့ပ

ပံုမွနေတ႕ဆံုေဆးေ်ားႏးမႈ၊

အေရးေပၚကိစၥရပမ မးအတက

်ားႏွစ်ားႏိုငငံဆကဆံေရးထိခိုကမႈကို ေရွမငရွမး်ားႏိုငမႈအေျခအေနမ မး၊

ေတ႕ဆံုညႇိ်ားႏိႈငးမႈမ မးျဖငာ့

နယစပေဒသတင စစေရး

လႈပရွမးမႈမ မးကို ထိနးသိမးလုပေဆမငျခငးျဖငာ့ ်ားႏွစဥး်ားႏွစဖက အက ိ းရွိ်ားႏိုငမႈ အေျခအေနမ မးကို
ေဆးေ်ားႏးေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ ထုိ႔ေနမက ဗိုလခ ပမွ းႀကး မငးေအမငလိႈငမွ (၂၁)ရမစု ပငလံု
အစညးအေဝးတင ထူးျခမးခ ကအေနျဖငာ့ တ႐ုတ်ားႏုိငငံ၏ ညႇိ်ားႏိႈငးေပးမႈအရ NCA လကမွတ
ေရးထုိးရန က နရွိသညာ့ တိုငးရငးသမးလကနကကိုင အဖ႕ြဲ တစခ ိ ႕်ားႏွငာ့ ၂၀၁၂ ခု်ားႏွစေနမကပိုငး
လကနကကိုငလမးစဥကို ေဆမငရကခြဲာ့သညာ့ တိုငးရငးသမး လကနကကိုင အဖ႕ြဲ ၃ ဖ႕ြဲ
တကေရမကခြဲာ့မႈ၊ ယငးအဖ႕ြဲ မ မး်ားႏွငာ့ ဆကလက ေဆးေ်ားႏးညႇိ်ားႏိႈငးရနလိုအပမႈ၊ ်ားႏိုငငံေတမအစိုးရ၊
တပမေတမ်ားႏွငာ့ လကမွတေရးထုိးၿပးျဖစသညာ့ တုိငးရငးသမး လကနကကိုင ဖ႕ြဲ အစညးမ မး
ပူးေပ ငးေလွ မကလွမးေနၿပျဖစသညာ့

NCA

လမးေၾကမငးေပၚတင

လိုကပ ရန

လုိအပမႈ၊

လံုၿခံ ေရး်ားႏွငာ့တညၿငိမေအးခ မးေရးသည မဟမဗ ဟမမိတဘက်ားႏိုငငံျဖစသညာ့ ျမနမမ-တ႐ုတ
်ားႏွစ်ားႏိုငငံလံုးအတက
အျပနအလွန

အျပနအလွနအမးျဖငာ့

သတငးဖလွယမႈ၊

အေရးပ လိအ
ု ပမႈ၊

ေလာ့က ငာ့ေရးသငတနးမ မး၊

တပမေတမ်ားႏွစရပအၾကမး

အျပနအလွန

ခ စၾကညေရး

ခရးစဥမ မး၊ အမးကစမး၊ ယဥေက းမႈ ကိုယစမးလွယအဖ႕ြဲ မ မး အျပနအလွန ေစလႊတေရး၊
အၾကမးဖကမႈတုိကဖ ကေရး်ားႏွငာ့ သဘမဝေဘးအ်ားႏၲရမယ ကမကယေရးကိစၥရပမ မးတင ပူးေပ ငး
ေဆမငရကမႈ ပိုမိုျမႇငာ့တငေရး ကိစၥရပမ မးကုိ ျပနလွနေဆးေ်ားႏးခြဲာ့သည။
( တပမေတမကမကယေရးဥးစးခ ပ ) ( 7 Day )
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1348239085296953
http://www.7daydaily.com/story/97781
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1348239085296953
ဒုတိယသမၼတဥးျမငာ့ေဆသည

တ႐ုတျပညသူ႔လတေျမမကေရးတပမေတမ

ညိႇ်ားႏႈိငးကပကြဲ

ေရးမွ း်ားႏွငာ့ ဗဟိုစစေကမမရွငအဖ႕ြဲ ဝင ဗုိလခ ပႀကး ဖနးဖနေဟ်ားႏွငာ့ အဖ႕ြဲ အမး ယေန႔မနးလြဲ ၃
နမရခြဲတင ေနျပညေတမရွိ ်ားႏိုငငံေတမသမၼတအိမေတမ သံတမနေဆမငဧညာ့ခနးမ၌ လကခံ
ေတ႕ဆုံသည။ ေတ႕ဆံုပသ
ြဲ ို႔ ်ားႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကးဌမန ဒုတိယဝနႀကး ဥးေက မတင၊ ျမနမမ်ားႏုိငငံ
ဆိုငရမ တ႐ုတသံအမတႀကး မစၥတမဟုနလ န်ားႏွငာ့ တမဝနရွိသမ
ူ မး တကေရမကၾကသည။
( MyanmarPresidentOffice )
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/posts/133099725694
800
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇

၂

၂.၆.၂၀၁၇

ကတခိုငၿမိ ႕နယ၊ မံုးဟမေက းရမအနးတင ယေန႔ နံနက ၅း၀၀ မွ ၆း၀၀ နမရအထိ တအမငး
အမ ိ းသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ တပရငး ၈၁၈ ်ားႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၅၅
တို႔်ားႏွစဖကရငဆိုငတိုကပြဲ ျဖစပမးခြဲာ့သည။ တပမေတမ၏ ထိုးစစဆငတိုကခိုကလမမႈေၾကမငာ့
တိုကပြဲ ျဖစပမးရျခငးျဖစသညဟု TNLA မွ သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။ (Pslf/Tnla )
http://www.pslftnla.org/%e1%80%90%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%84%
e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99
%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%b
d%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%bb%e1%80%99-66/
စစေရွမငဒုကၡသည

ရမသမးမ မးေနရပသို႔

လုံၿခ ံစိတခ စမ

ျပနနိုငေရး

ျမနမမာ့တပမေတမမွ

တပဖ႕ြဲ မ မး ျပနလညဆုတခမေပးရန ဖမပနၿမိ ႕နယရွိ ကရငအမ ိ းသမးအစညးအ႐ုံး (KNU)
ေကမမတအဖ႕ြဲ က

ေတမငးဆိုလိုကသည။

ကရငျပညနယေျမမကပိုငးဖမပနခရိုင

အတငးရွိ

ပလမခိုေဒသ်ားႏွငာ့ အိထူထစခနးမွ စစေရွမင ဒုကၡသည အခ ိ ႕မွမ ေနအိမစန႔ခမ ထကေျပး
ခြဲာ့ရသည မွမ ဆယစု်ားႏွစ ၄ ခုေက မခြဲာ့ၿပ ျဖစသည။ အိထူထ စခနးမွ စစေရွမင ဒုကၡသည ၃၀၀၀
ခန႔မွမ ၂၀၀၆ ခု်ားႏွစတင ျမနမမ တပ မေတမ၏ ထိုးစစမ မးေၾကမငာ့ KNU တပမဟမ ၂ ်ားႏွငာ့
တပမဟမ ၅ ထိနးခ ပနယေျမမ မးမွ ထကေျပးတိမးေရွမငလမသူမ မး ျဖစသည။ ဖလမခို
ေဒသ်ားႏွငာ့ အိထူထ ဒုကၡသညစခနးမွ ရမ်ားႏွငာ့ခ ေသမ စစေရွမင ဒုကၡသညမ မးက သံလငျမစ
အတငးတင

ဆ်ားႏၵျပပတ
ြဲ ခု

မၾကမေသးခငက

ျပ လုပခြဲာ့ၿပး

ျမနမမာ့တပမေတမ

တပဖ႕ြဲ မ မး

ျပနလည႐ုပသိမးေပးရန ေတမငးဆိုခြဲာ့သည။ ( Irrawaddy )
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/02/135835.html
ကရငျပညနယ၊ လွိႈငးဘၿြဲ မိ ႕နယရွိ ၿမိ ငႀကးငူ စစေဘးေရွမငစခနးတင ယခု်ားႏွစ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ပညမသင်ားႏွစအတက ေက မငးတကမညာ့ ေက မငးသမးဥးေရ ၄၀၀ နးပ းအထိရွိလမသညဟု
ၿမိ ငႀကးငူ စစေျပးေရွမငစခနးမွ တမဝနရွိသူမ မးက ေျပမသည။ ယခင ပညမသင်ားႏွစအတငး
ၿမိ ငႀကးငူစစေဘးေရွမငစခနးတင
ယခု်ားႏွစေက မငးသမးဥးေရ

ေက မငသမးဥးေရ

တစရမေက မမွ သမရွိေၾကမငးသိရၿပး

တိုးလမသညာ့အေျခအေနမ မး်ားႏွငာ့ပတသက ၍

တမဝနရွိသူ ေစမေရႊထနးက

စစေဘးေရွမငစခနး

“အခု ေက မငးသမးမ မးတမက တစခ မွ ေက မငးမေနတြဲာ့

ကေလးေတ ျပနေပးတကခိုငးတယ။ မ်ားႏွစက ျပနေျပးလမေတမာ့ တခ ိ ႕ေက မငးသမးေတက
ေက မငးမဆကတကေတမာ့ဘူး။

အြဲဒကေလးေတ

ျပနေပးတကတယ။

ေနမကတစခုက

ဒေ်ားႏမွမလညး တခ ိ ႕က သူတို႔ေနရမမွမမေနရြဲေတမာ့လို႔ ျပနထပလမတယဆိုေတမာ့ ေက မငးေန
တြဲာ့ ကေလးေတ ပိုမ မးလမတမေပ ာ့။ ဒမွမေတမာ့ ေက မငးမဖငာ့ေသးဘူး”ဟု ေျပမဆိုလိုကသည။ (
KIC )
http://kicnews.org/2017/06/%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%
B3%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80
%B8%E1%80%84%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%
95%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%BD/
ေဒသခံအရပသမးကုိယစမးလွယမ မးအေနျဖငာ့

ပစခတတုိကခုိကမႈရပစြဲေရး

ေစမငာ့ၾကညာ့ေရး

လုပငနးစဥမ မးတင မညသုိ႔ပ ဝင်ားႏုိငသည်ားႏွငာ့ ပတသက၍ ရနကုနၿမိ ႕ရွိ အမ ိးသမး ျပနလည
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
သငာ့ျမတေရး်ားႏွငာ့

ၿငိမးခ မးေရးဗဟုိဌမန

ရပစြဲေရးဆုိငရမပူးတြဲ

ေစမငာ့ၾကညာ့ေရး

ေတ႕ဆုံေဆးေ်ားႏးခြဲာ့သည။
ခ ငးျပညနယတင

(NRPC)

ဇန၂ရကက

ေကမမတမ မး်ားႏွငာ့

ေတ႕ဆံုပတ
ြဲ င

ျပညနယအဆငာ့

တင

အရပဘကလူမႈအဖ႕ြဲ အစညးမ မး

ခ ငးအမ ိ းသမးတပဥး

ပစခတတုိုကခိုကမႈ

ပစခတတုိကခုိကမႈ

(CNF)

အေျခဆိုကရမ

ရပစြဲေရးဆိုငရမ

ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ေရး

ေကမမတ (JMC-S) ဖ႕ြဲ စညးေပးရန ခ ငးၿငိမးခ မးေရး ေကမမတ (CPTC) အတငးေရးမွ း
တလနက ြဲအိုက
မဖ႕ြဲ ရေသးဘူး။

ေတမငးဆိုလိုကသည။
က နတြဲာ့အဖ႕ြဲ

ခုနစဖ႕ြဲ

“အခုအခ ိနအထိ
ဖ႕ြဲ ၿပးသမးၿပ၊

ခ ငးျပညနယမွမ

အြဲဒ ေၾကမငာ့

JMC-S

ကၽနေတမတို႔

ခ ငး

ျပညနယမွမလညး ဖ႕ြဲ ခ ငတယ။ အြဲဒ ကုိ ဖ႕ြဲ ေပးပ လိ႔ု JMC-U ကို ေတမငးဆိုခ ငတယ” ဟု
တလနက ြဲအိုကေျပမၾကမးသည။

ပစခတတိုကခိုကမႈဆိုငရမ

ေစမငာ့ၾကညာ့မညာ့သူမ မးအတက

ပစခတတိုကခိုကမႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတ ( JMC) မွ ေစမငာ့ၾကညာ့
ခငာ့ျပ သညာ့ ေဒသခံအရပသမး ေစမငာ့ၾကညာ့သူမ မးကို အသိအမွတျပ မညျဖစၿပး အရပဘကလူမႈ
အဖ႕ြဲ အစညးမ မး (CBO/CSO) က ေဒသခံေစမငာ့ၾကညာ့သူမ မးအမး နညးပညမ အကူအည
ေပးမႈမ မး လုပေဆမင်ားႏိုငမည ျဖစေၾကမငး JMC-U ညႊနၾကမးေရးမွ း ေဒ ကတမမငးေဇမဥးက
ေျပမၾကမးသည။ အစညးအေဝးသို႔ အရပဘကလူမႈ အဖ႕ြဲ အစညး ၂၁ ဖ႕ြဲ မွ CBO/CSOမ မး၊
အရပသမးေစမငာ့ၾကညာ့ ေရးအစုအဖ႕ြဲ မွ JMC-U ‘ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ေစမမတသယူး ေအး၊ JMC-U
အတငးေရးမွ း်ားႏွငာ့ အဖ႕ြဲ ဝငမ မး၊ JMC-S ကိုယစမးလွယမ မးတကေရမကခြဲာ့သည။( Eleven ) (
Peace Commission ) ( Theladiesnews )
http://theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-06-03-1253/6216
http://www.news-eleven.com/politics/37485
http://www.news-eleven.com/politics/37485
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=299944577117935&id=284
818361963890&substory_index=0
အမ ိးသမးအဆငာ့ ်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မး က ငးပ်ားႏုိငေရး ်ားႏွငာ့ တစ်ားႏိုငငံလုးံ ပစခတတိုကခိုကမႈ
ရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ပ(NCA)မထုိးရေသးသညာ့ တိုငးရငးသမးလကနကကိုင အဖ႕ြဲ မ မး်ားႏွငာ့
ဆကလကညႇိ်ားႏိႈငးေရး

လုပေဆမငေနေၾကမငး

ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငမွ

သတငးရရွိသည။

အမ ိးသမးအဆငာ့်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးပြဲ က ငးပ်ားႏိုငျခငး မရွိေသးသညာ့ ေဒသမ မးတင ေဆးေ်ားႏးပြဲ
မ မး

ယခုလအတငး

စတင်ားႏိုငေရး

ေနရမ်ားႏွငာ့အခ ိနကို

်ားႏွစဖက

သေဘမတူညမႈရရွိေရး

ႀကိ းစမးေနေၾကမငး ေကမမရွငအဖ႕ြဲ ဝင ဥးေအမငစိုးက ဇနလ ၂ ရကတင ေျပမၾကမး လိုကသည။
( 7daily )
http://www.7daydaily.com/story/97896
အစိုးရၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင (PC )်ားႏွငာ့ UNFC တို႔ တရမး၀င ၅ ႀကိမေျမမကေတ႕ဆံုမႈအၿပးတင
UNFC ၏ ေတမငးဆိုခ က ၉ ခ ကကုိ မူအမးျဖငာ့သမ သေဘမတူညမႈရရွိၿပး NCA အမး
လကမွတေရးထိုး်ားႏိုငေရးမွမ

မေရမရမ

ျဖစေနၿပး၊

“တရမး၀ငေတ႕ဆံုတမ

၅

ႀကိမရွိၿပ။

မူအမးျဖငာ့လညး သေဘမတူညခ ကရၿပ။ ၁၄ ရကနြဲ႔ ၁၈ ရကက ခ ိနးထမးတမ သူတို႔မလမဘူး။
ၿငိမးခ မးေရးညလမခံလညး

ၿပးၿပဆိုေတမာ့

ျပနဆံုဖို႔ဆကသယထမးပ တယ။

ဒုတိယအႀကိမ

ပငလံုကေနၿပး အစိတအပိုငး တစခုအျဖစ သေဘမတူညခ ကရခြဲာ့ၿပးၿပ။ ဆကလကၿပးေတမာ့
လညး အမးလံုးပ ဝင်ားႏိုငေရးနြဲ႔ သေဘမတူညခ က တစခုရေအမင အၿမြဲႀကိ းစမးသမးမွမပ ” ဟု
ဥးေအမငစိုးကေျပမသည။(The Ladies)
http://theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-06-03-1616/6219
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇

၃

၃.၆..၂၀၁၇

ဇနလ (၃) ရကေန႔တင ကခ ငျပညနယ တ်ားႏုိငးၿမ ိ႕နယ ပယငးေမွမရွိရမ ကခ င လတလပေရး
တပမေတမ KIA တပရငး ၁၄ နမးတင နံနက ၂နမရခန႔မစ
ွ ၍ တုိကပမ
ြဲ မး ျဖစပမးခြဲာ့သည။
‘‘ကၽနေတမတို႔ KIA အုပခ ပမႈနယေျမထြဲမွမ တိုကပျြဲ ဖစတမ KIA တပမဟမ(၂)တပရငး ၁၄
ေနရမထြဲမွမ တုိကပျြဲ ဖစတမပ ။ ၿမိ ႕နယအေနနြဲ႔ ေျပမမယဆိုရင တ်ားႏုိငးၿမိ ႕နယထြဲမွမေပ ာ့။ ကၽန
ေတမတို႔ဘကက ေျပမမယဆိုရငေတမာ့ ျမနမမာ့တပမေတမဘကက ထုိးစစဆငလမလို႔ ခုခံ
တိုကပျြဲ ဖစတမျဖစပ တယ။ ကၽနေတမတုိ႔ရြဲ႕ ေရွ႕တနးကမကငး မုိငဆကစခနး ဆိုတြဲာ့ေနရမမွမ
ျဖစတမပ ။ အြဲဒမွမ ကၽနေတမတို႔ ေရွ႕တနးတပသမး ရွစေယမကေလမကပြဲရွိပ တယ။ အြဲဒ
ေနရမမွမ တပမေတမဘကက အငအမးေျခမကဆယေက မနြဲ႔ ထိုးစစဆငတမပ ’’ဟု KIA ဗိုလမွ း
ႀကးေနမဘူက ေျပမသည။

KIA တပမဟမ(၃)နယေျမအတငး တပရငး ၁၅ ်ားႏွငာ့ တပရငး ၂၇

တညရွိရမ ေဒသမ မးတင လကနကႀကး ်ားႏွငာ့ တိုကခိုကမႈမ မးရွိသညဟု ဗိုလမွ းႀကးေနမဘူက
ဆိုသည။

အစုိးရစစတပက လကနကႀကး ဆကတုိကပစခတခြဲာ့သညာ့အတက ညေနပုိငးမွမ

KIA က အဆုိပ ေရွ႕တနးစခနးကုိ ဆုတခမေပးခြဲာ့ေၾကမငး ေဒသခံမ မး ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။
၎တိုကပတ
ြဲ င

KIA

ဘကမွ

ဒဏရမရ

(၂)ဥး၊

က ဆံုး(၂)ရွိခြဲာ့ၿပး

တပမေတမဘကမွ

ျပညသူ႔စစအပ အဝင (၁၇) ဥးေသဆံုး၊ (၂၀)ေက မဒဏရမရ႐ွခ
ိ ြဲာ့သည။ Nambyu ေခ မငးအနး
KIA တပရငး ၁၄ ်ားႏွငာ့ တိုကပတ
ြဲ င အစုိးရတပဘကမွ ေဒသခံ လဆူ ျပညသူ႔စစ ်ားႏွငာ့ ရွမးန
ျပညသူ႔စစမ မး

ပ ဝငခြဲာ့သည။

ထုိ႔အျပင

လဒိုလမးမႀကးေပၚတငလညး

စကခ

လကေအမကခံ၊ ခမရ (၃၈၁) ်ားႏွငာ့ KIA တုိ႔ တိုကပျြဲ ပငးထနစမျဖစပမးခြဲာ့သည။

(၃)

(7 Day)

(Irrwaddy) (Kachin News) ( NAB )
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1513253375416295:0
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/07/136195.html
http://www.7daydaily.com/story/98003
http://burmese.kachinnews.com/news/1878%E1%80%95%E1%80%9A%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%
B1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B9-kia%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%
B9%E1%80%B8-%E1%81%81%E1%81%84%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%
86%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80
%B8-%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%
AC%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%95%E1%80
%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%
95%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9.html
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1518546874886945:0
ကခ ငလတလပေရးအဖ႔ြဲ
လုပေဆမငေနေသမ

(KIO)က

လကရွ်ားႏ
ိ ုိငငံေရး

ေျမမကပုိငးမဟမမိတအဖ႔်ားႏ
ြဲ ွငာ့
အေျခအေနမ မး်ားႏွငာ့

ပတသကၿပး

ပူးေပ ငး၍
ကခ ငလူမႈအဖ႕ြဲ

အစညးမ မးအမး လုိငဇမၿမိ ႕၊ ပဒနခနးမတင ဇနလ ၃ ရကေန႔ က ရွငးလငးပြဲ တစရပ ျပ လုပခြဲာ့
သည။ KIO ဒုဥကၠ႒ ဗုုိလခ ပႀကး အငဘနလက လကရွိ KIO ၏ ်ားႏိုငငံေရးလမးစဥျဖစေသမ
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ေျမမကပုိငး မဟမမိတ အဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး်ားႏွငာ့ ပူးေပ ငး၍ ်ားႏုိငငံေရး ေဆးေ်ားႏးသမးရန်ားႏွငာ့ ၂၁ ရမစု
ပငလံု ဒုတိယအႀကိမ ညလမခံ တကေရမကခြဲာ့သညာ့ အေျခအေနမ မးကုိ ရွငးလငးခြဲာ့သညဟု KIO
၏ ျပနၾကမးေရးဌမန တမဝနခံ ဒုဗုိလမွ းႀကး ေနမဘူက ေျပမသည။ (7 Day) (Mizzima )(
Kachinnews )
http://www.7daydaily.com/story/98388
http://www.mizzimaburmese.com/article/27709
http://burmese.kachinnews.com/news/1879E1%80%B1%E1%80%9D%E1%80%
96%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%99%E1%80
%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9B%E1%80%
81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9-kio-%E1%81%8F%E1%82%8F%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%
84%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%
9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%8
0%B2%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%
95%E1%80%B9.html
အေမရိကနကမကယေရးဝနႀကး ဂ ိမးစမကတစ အပ အဝင ကမၻမာ့ထိပသး်ားႏိုငငံ အမ မးအျပမးမွ
ကမကယေရး

ေခ ငးေဆမငမ မး

ပ ဝငတကေရမကသညာ့

ရွနဂရလမဒိုငယမေလမာ့ခသိ႔ု

အမ ိ းသမးလံုၿခံ ေရးအႀကံေပး

ျမနမမကိုယစမးလွယအဖ႔ြဲ

တကေရမကေနသည။

လံုၿခံ ေရးဆိုငရမ
ဦးေသမငးထနး

အမရွ-ပစိဖိတ

ေဆးေ်ားႏးပြဲ

ဦးေဆမငေသမ

ေဒသတစခုလုးံ ်ားႏွငာ့

သကဆိုငသညာ့ လံုၿခံ ေရးကိစၥမ မးကို အဓိကထမး ေဆးေ်ားႏးသညာ့ ရွနဂရလမ ဒိုငယမေလမာ့ခကို
စငကမပူ်ားႏိုငငံတင

်ားႏွစစဥက ငးပၿပး

အေမရိကန၊

ျပငသစ၊

ကေနဒ ၊

ဩစေၾတးလ ၊

ဂ ပနအပ အဝင ်ားႏိုငငံေပ ငး ၂၈ ်ားႏိုငငံမွမ ကမကယေရးဆိုငရမ ထိပသး ေခ ငးေဆမငမ မး
တကေရမကၾကသည။ ( The Voice )
http://thevoicemyanmar.com/local/9071-asp
ကရငအမ ိ းသမးအစညးအ႐ုံး KNU ဒုဥကၠဌ ဖဒိုေစမကယထူးဝငး်ားႏွငာ့ လူမ ိ းစုလကနကကိုင
အဖ႕ြဲ အစညးမ မးမွ ေခ ငးေဆမငမ မးျဖစသညာ့ ခ ငးအမ ိ းသမးတပဦးမွ ဆလိုငးလၽွံမုနးဆမေခ ငး၊
ပအိုဝး

အမ ိ းသမးလတေျမမကေရးအဖ႕ြဲ ခ ပမွ

ဦးခနျမငာ့ထနး်ားႏွငာ့

ရွမးျပညျပနလည

ထူေထမငေရး ေကမငစမွ ဆိုငးလိုငတို႔သည ဖကဒရယစနစကို ေလာ့လမရန ဇနလ ၃ ရက
ေန႔တင ေရမကရွိၿပး ဖနလ ၁၀ ရကေန႔အထိ ေနထုိငၾကမညျဖစသည။ (Irrwaddy)
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/07/136145.html
ကုနသညစကမႈအသငးခ ပက ဥးေဆမငသညာ့ ျမနမမာ့စးပမးေရးလုပငနးမ မးမွ ျငိမးခ မးေရး
အတက ကူညေထမကပံာ့မညာ့လုပငနးစဥကို ရနကုနစးပမးေရးတကၠသိုလက ပညမေရးက႑
တစခုအျဖစ ပ ဝငကူညသမးမညဟု ရနကုနစးပမးေရး တကၠသိုလပ ေမမကၡခ ပ ေဒ ကတမ
ခင်ားႏိုငဥးက
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ေျပမသည။

ရနကုနစးပမးေရးတကၠသိုလ၏

ဖ႕ံ ၿဖိ းမႈပညမ၊

စးပမးေရးလုပငနး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
စမံခန႔ခမ
ြဲ ႈ စသညာ့ မဟမဝိဇမတနးမ မး အမးလံုးတင စးပမးေရးဆိုငရမ က ငာ့ဝတပိုငး်ားႏွငာ့ လူမႈေရး
တမဝနမ မးကိုလညး ထညာ့သငးသငၾကမးမညဟု ၎က ဆကလကေျပမသည။ (Mizzima)
http://www.mizzimaburmese.com/article/27828
၄

၄.၆.၂၀၁၇

ဇနလ (၄) ရကေန႔တင ကခ ငျပညနယ တ်ားႏုိငးၿမ ိ႕နယ ပယငးေမွမရွိရမ ကခ င လတလပေရး
တပမေတမ KIA တပရငး ၁၄ နမးတင တပမေတမ်ားႏွငာ့ KIA တို႔ ပစခတမႈမ မး ျဖစပမးခြဲာ့သညဟု
KIA ဗိုလမွ း ႀကးေနမဘူက ေျပမသည။ ေန႔လည (၁၂) နမရ (၃၀) မိနစမွ ညေန(၄)နမရ (၃၀)
မိနစအထိ ေလးနမရၾကမတိုကပျြဲ ဖစပမးခြဲာ့သညအထိ တိုကပမ
ြဲ မးျပငးထနခြဲာ့သည။ ညဘကတင
တပမေတမဘကမွ

လကနကႀကးမ မးျဖငာ့

ပစခတခြဲာ့မႈေၾကမငာ့

ေကမငရမေက း႐မအတငး႐ွိ

ေနအိမတစလံုးအမးထိမွနခြဲာ့ၿပး ၎အိမ႐ွိ မိသမးစုဝင(၃)ဥး လကနကႀကး ထိမွနဒဏရမရခြဲာ့
သညဟု ေျမမကပုိငးမဟမမိတအဖ႕ြဲ မွ သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။ (Irrwaddy) (NAB)
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/07/136195.html
ကရငလကနကကိုင အဖ႕ြဲ အစညးတစခုျဖစေသမ KNU/KNLA ၿငိမးခ မးေရးေကမငစ အမည
သုံး၍ စးပမးေရးလုပေနသူမ မးကို စိစစအေရးယူရန ေကမမတဖ႕ြဲ ထမးေၾကမငး KNU/KNLA
ၿငိမးခ မးေရးေကမငစတဖ
ြဲ ကအတငးေရးမွ း(၁) ဗိုလမွ းႀကး ေစမေက မၫန႔က ေျပမသည။ ၁၁
ဥးပ သညာ့ စညးကမးထိနးသိမးေရးေကမမတကို KNU/KNLA ၿငိမးခ မးေရးေကမငစ တပဖ႕ြဲ
ဝငမ မး တစ်ားႏုိငငံလုးံ ပစခတတိုကခိုကမႈ ရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ပ(NCA)်ားႏွငာ့ အညက ငာ့ႀကံ
ေနထုိင်ားႏုိငေရး ရညရယဖ႕ြဲ စညးျခငးျဖစသညဟု ေျပမၾကမးလိက
ု သည။ ‘‘အဖ႕ြဲ ရြဲ႕ အမညသံုးၿပး
စးပမးေရးလုပသမးတမေတရွိပ တယ။

အြဲဒအတက

တခ ိ႕က ေတမာ့လညး

လကလွမးမတြဲာ့

ေနရမဆိုရင ခ ကခ ငးအေရးယူ်ားႏုိငတမရွိသလို တခ ိ႕ေတက ေတမာ့ တပဖ႕ြဲ ဝငလညးမဟုတဘူး၊
ဒ ေပမြဲာ့ နမမညကေတမာ့ထကသမးၿပ။ ဘယလိုျပနရွမရမွနးလညးမသိဘူး။ ေမာ့ေမာ့ေပ မကေပ မက
ျဖစသမးတမေတလညးရွိတမေပ ာ့’’ဟု ဗိုလမွ းႀကး ေစမေက မၫန႔ကေျပမသည။( 7daily )
http://www.7daydaily.com/story/97987
အမ ိးသမးအဆငာ့ ်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မး မက ငးပရေသးသညာ့ တိုငးရငးသမး လကနကကိုင
တပဖ႔မ
ြဲ မး၏ ေဒသမ မးတင ်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မး က ငးပ်ားႏိုငရန အစိုးရဘကက ျပငဆင
ေနသညဟု

ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင

အပစအခတရပစြဲေရး

အဖ႔၀
ြဲ င

သေဘမတူစမခ ပ

ဥးေအမငစိုးက

(NCA)

တင

ေျပမသည။

တစ်ားႏုိငငံလံုး

လကမွတေရးထုိးထမးၿပးျဖစသညာ့

တုိငးရငးသမး လကနကကိုင အဖ႔မ
ြဲ မးသည သကဆုိငရမတုိငးေဒသႀကး ျပညနယမ မးတင
အမ ိးသမးအဆငာ့ ်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မး က ငးပခငာ့ ရရိွမညျဖစသည။( Mizzima )
http://www.mizzimaburmese.com/article/27730
်ားႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂိ လ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ကေနဒ ်ားႏိုငငံ ဝနႀကးခ ပ မစၥတမ
ဂ ကစတငထ႐ူးဒိုး၊ ဆဒင်ားႏိုငငံလႊတေတမဥကၠ႒ မစၥတမ ေအမရိဘနအမလငး်ားႏွငာ့ ဝနႀကးခ ပ
မစၥတမ စတဖနလိုဗနတို႔၏ ဖိတၾကမးခ က မ မးအရ ကေနဒ ်ားႏိုငငံ်ားႏွငာ့ ဆဒင်ားႏိုငငံတုိ႔သို႔ တရမးဝင
ခ စၾကညေရးခရးသမး ေရမကရန ဇနလ(၄)ရကေန႔ ညပုိငးတင ရနကုနၿမိ ႕မွ ေလေၾကမငး
ခရးျဖငာ့ ထကခမသမးသည။ ်ားႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂိ လ ဥးေဆမငေသမ ခ စၾကညေရး
ကိုယစမးလွယအဖ႕ြဲ တင ်ားႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကးဌမန ဒုတိယဝနႀကး ဥးေက မတင၊ သမၼတ႐ုံး
ဝနႀကးဌမန ဒုတိယဝနႀကး ဥးမငးသူ်ားႏွငာ့ တမဝနရွိသူမ မး လိက
ု ပ သမးၾကသည။ ခ စၾကညေရး
ခရးစဥအတငး ်ားႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂိ လသည ကေနဒ ်ားႏွငာ့ ဆဒင်ားႏိုငငံတုိ႔၏ ဖကဒရယ
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ဒမိုကေရစစနစသိ႔ု အဆငာ့ဆငာ့ ေျပမငးလြဲက ငာ့သုံးခြဲာ့မႈမ မးကို သကဆိုငရမ တမဝနရွိသူမ မး်ားႏွငာ့
ေတ႕ဆုံေဆးေ်ားႏး သမးမညျဖစေၾကမငး သိရသည။ (Statecounsellor Office ) (Frontier)
http://frontiermyanmar.net/mm/news/4973
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1055341787933370

၅

၅.၆.၂၀၁၇

ဇနလ ၅ ရကေန႔ မနက ၁၂ နမရခခ
ြဲ န႔တင Awnglawt လမးခြဲ ၅ မိုငကုနး အေျခစုိက အစုိးရ
တပမေတမ၏ လကနကၾကး ၄ လံုး Kawng Ra ေက းရမသိ႔ု က ေရမကခြဲာ့ျပး မုဆုိးမ မိခင ်ားႏွငာ့
ကေလး စုစုေပ ငး ၃ ဥး ထိခိုကဒဏရမရခြဲာ့သည။ လကနကၾကးက ေရမကမႈအျပး Kawng Ra
(Nawnglung)

ေက းရမသမးမ မး

Ting

Kawk

်ားႏွငာ့

တ်ားႏုိငးျမိ ႕ေပၚသိ႔ု

ထကေျပး

တိမးေရွမငခြဲာ့သည။(Kachinnews)
http://burmese.kachinnews.com/news/1884-daihpa%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%
BC%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%80%E1%80%B9အစိုးရစစတပမွ ကခ ငျပညနယ၊ တနိုငး ၿမိ ႕နယထြဲတငရွိသညာ့ ထနးပလမးေမွမ၊ ဝမးပလမး
ေမွမ၊ ေအမငလတေမွမ၊ တံုမဏေမွမ၊ ေခ မငးဆံုေမွမ၊ နနျဗ းေမွမ၊ ဂ မေအမငဘမေမွမ၊ ဇးျဖ
ကုနးေမွမ၊

ေညမငပငကုနးေမွမ်ားႏွငာ့

နမာ့ကမးေမွမမ မး၌

မၾကမမနယေျမရွငးလငးျခငးမ မးကို

ေဆမငရကသမးမညျဖစေၾကမငး ရဟတယမဥေပၚမွ စမ႐ကမ မးျဖန႔ႀကြဲခြဲာ့သည။

ထို႔ေၾကမငာ့

ေရႊ်ားႏွငာ့ ပယငး ေမွမမ မးတင အလုပလုပေနသူမ မး၊ ေဒသခံ ရမသူရမသမမ မး ေထမငခ ၿပး
တနိုငးၿမိ ႕ေပၚ

ထကေျပးတိမးေရွမငခြဲာ့သည။

တရမးဝငမဟုတပြဲ

တူးေဖမေနသညာ့

တနိုငး

ၿမိ ႕နယထြဲက ေမွမေတေၾကမငာ့ သဘမဝ ပတဝနးက င်ားႏွငာ့ ေဂဟစနစ ထိခိုက ပ ကစးရသညာ့
အတက ဇနလ ၁၅ ရက ေနမကဆုံးထမး ထကခမၾကရန ်ားႏွငာ့ ထကမသမးသညာ့သူမ မးကို
ကခ ငလကနကကိုင KIA ်ားႏွငာ့ ပူးေပ ငး ေနသူမ မး အျဖစ သတမွတမညဟု ေလယမဥေပၚက
ႀကြဲခြဲာ့သညာ့ စမမ မးထြဲတင ေဖမျပထမးၿပး အစိုးရ စစတပမွ နယေျမ ရွငးလငးသညာ့အခ ေသဆုံး
ဒဏရမရတမေတ မျဖစေစခ ငေသမေၾကမငာ့ ႀကိ တင အေၾကမငးၾကမးျခငးျဖစသညဟုလညး
ဆိုထမးပ သည။

ထုိ႔ေၾကမငာ့

သတိေပးစမရရွိထမးသညာ့

ေရႊ်ားႏွငာ့

ပယငးတူးေနသညာ့

ေနရမကသူမ မး၊ ပတဝနးက င ေက းရမတခ ိ ႕ကသူမ မး ေထမငခ ၿပး ေျပးလမ ေနၾကသညဟု
သိရသည။ ထိုသူမ မးအမး တနိုငး ျမစေၾကမငးအတိုငးစကေလွမ မးျဖငာ့သမးေရမက ေခၚယူ
ေနသညဟု

ကူညေရးလုပေဆမင

ေနသူမ မးမွ

ေျပမသည။

အြဲဒလိုေဆမငရကတမဟမ

ဥပေဒအရမွနကနေပမယာ့ ေလမေလမဆယမွမ ျပညသူေတဒုကၡေရမက ေၾကမငး တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယ
ျပညနယလႊတေတမကိုယစမးလွယ ဥးေဇမဝငး က ေျပမသည။ "စမေတျဖန႔တမဟုတတယ၊
ရဟတယမဥေပၚကေန စမေတျဖန႔တမဟုတတယ၊ တိုငးမွ းႀကးနြဲ႔ နယလံုဝနႀကးနြဲ႔ က ေနမတို ႔
ေတ႔တြဲာ့အခ မွမလညး တိုငးမွ းကေသခ မရွငးျပတယ၊ စမထြဲကတိုငးပ ပြဲ ဒပံုစံတိုငးဆကထမးရင
အမ မးႀကးပ ကဆးမယေပ ာ့ေနမ၊ သယံဇမတေတလညးအမ မးႀကး ပ ကဆးကုနမယ၊ က ေနမတို႔
အစိုးရက ေတမာ့မရဘူးေပ ာ့ေနမ၊

အေသးစိတေတမာ့ရွငးျပပ တယ၊

ဥပေဒေၾကမငးက

ၾကညာ့ရငလညးမွနတယ၊ အစိုးရဘကကၾကညာ့လညး မွနတယ၊ ေလမေလမဆယ ျပညသူ
ေတကေတမာ့ ဒုကၡေရမကတမေပ ာ့" ေမွမထြဲကေန ထကခမရမည ဆုိရငလညး ေနထိုငေနသူေတ
ျပငဆင်ားႏိုငေအမင

အစအစဥခ မွတၿပး

၃

လ

ဒ မွမ

ဟုတ

၆

ေလမက

အသိေပးသငာ့သညဟု ဥးေဇမဝငးက ဆိုသည။( BBC ) (RFA) (VOA) (NAB)
http://www.bbc.com/burmese/burma-40180021
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ႀကိ တင

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
http://www.rfa.org/burmese/news/tanine-gold-mine-06062017070544.html
https://burmese.voanews.com/a/the-government-instruct-danai-gold-and-amberminer-to-get-out-/3888815.html

https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1518546874886945:0
ကခ ငျပညနယ ဗနးေမမခရိုင မနစၿမိ ႕နယရွိ မိုငးေခ န စစေရွမင စခနးမွ အသတခံရသညာ့
လူငယ ၃ ဦးအမး သတျဖတမႈျဖငာ့ တပမေတမသမးအခ ိ ႕ကို မနစၿမိ ႕နယ ရြဲစခနး၌ ပုဒမ ၃၀၂
လူသတမႈျဖငာ့ အမႈဖငာ့ထမးေၾကမငး သိရသည။ လူသတမွုျဖငာ့ တရမးစခ
ြဲ ံထမးရသူမ မးသည
အစိုးရတပမေတမ၏ ေျချမနတပရငး ၃၁၉ မွ တပသမးတခ ိ ႕ျဖစေၾကမငး၊ မိခငတပရငး၌
စစေဆးၿပးပ က သကဆိုငရမ နယေျမရြဲတပဖ႕ြဲ သိ႔ု လႊြဲေျပမငးေပးမညဟု တပမေတမဘကက
ေျပမဆိုထမးေၾကမငးလညး မနစၿမိ ႕နယ ရြဲစခနးမွ တမဝနရွိသူ တခ ိ ႕က ဧရမဝတကို ေျပမသည။
မနစၿမိ ႕နယ

ရြဲစခနးမွ

စခနးမွူး

အမႈဖငာ့ထမးတြဲာ့အဆငာ့ေလမကပ ပြဲ၊
အေသးစိတထုတျပနပ လိမမယ
ာ့
၊

ဦးေအမငေက မစိုးဝငး
တပဘကက
အြဲဒအခ မွပြဲ

က

“ေလမေလမဆယေတမာ့

စစေဆးေနတုနးပ ၊
တရမးခံ

စစေဆးၿပးရငေတမာ့

လႊြဲေျပမငးေပးတမတို႔

ဘမတို႔

ဆကလုပလို႔ရမွမပ ” ဟု ေျပမခြဲာ့သည။ ေျချမနတပရငး ၃၁၉ မွ တပမေတမသမးအခ ိ ႕ကို
အမႈဖငာ့ထမးေသမလညး

ရမထူး၊

အသကအရယ်ားႏွငာ့

အမႈဖငာ့ထမးသညာ့

အေရအတကကို

အေသးစိတ မသိရွိရေသးပ ။ အသတခံရသူမ မး၏ ႐ုပအေလမငးမ မးအမး ေမလ ၂၉ ရကေန႔က
သၿဂ ိုလခြဲာ့ၿပး ဇနလ ၈ ရကေန႔တငလညး ၎တို႔ ေနထိုငခြဲာ့သညာ့ စခနးတင ဆုေတမငးပြဲ ျပ လုပ
ေပးသမးမညဟု မိုငးေခ န စစေရွမင စခနးမွ တမဝနရွိသူ ဦးေနမမိုင က ေျပမသည။ ၎က
“တပဘကကေတမာ့ မိသမးစုေတကို ဘမမွ လမေရမကေျပမဆိုတမေတ မရွိပ ဘူး၊ မိသမးစုေတ
အမးလုံးကလညး စခနးထြဲမွမပြဲ ရွိေနပ တယ၊ ဆုေတမငးပြဲ လုပေပးဖို႔ ျပငဆငေနၾကပ တယ ” ဟု
ဆိုသည။ အသတခံရသူ ကခ ငလူငယမ မးသည ေတမထြဲသို႔ သမးစဥ အစိုးရ တပမေတမ၏
ေျချမန တပရငး ၃၁၉ စစေၾကမငး်ားႏွငာ့ ေတ႕ဆုံမိ ရမမွ ဖမးဆးခံခြဲာ့ရၿပးေနမက ရကအနညးငယ
အၾကမတင ၎တို႔၏ ေျမျမႇုပထမးသညာ့ ႐ုပအေလမငးမ မးကို စခနးတမဝနခံမ မး်ားႏွငာ့ စခနးထြဲမွ
အသိမိတေဆမ မးက ရွမေဖေတ႕ရွိခြဲာ့ျခငး ျဖစသည။ ထိုလူသတမွု်ားႏွငာ့ပတသက၍ တပမေတမ
သမးမ မးက သတသညဟု အေစမပိုငးတင တရမးဝင မေျပမခြဲာ့ေသမလညး ေနမကပိုငးတင
အေရးယူမႈမ မး ျပ လုပသမးမညဟု ထုတျပနခြဲာ့သည။ လူသတမွု က းလနရမတင ပ ဝငသညဟု
ယူဆရသူမ မးအမး

ခမရ

၃၁၉

၏

စစေဆးေရး

စခနးတင

ယခုအခ

စစေဆးမႈမ မး

ျပ လုပေနေၾကမငး သိရသည။ အသတခံရသူမ မးသည မိုငးေခ န စခနးတင မိသမးစုဝ ငမ မး်ားႏွငာ့
အတူေနထိုငျခငးျဖစၿပး၊ ေသဆုးံ သူ ၃ ဦးအနက ၂ ဦး သည အိမေထမငရွငမ မးျဖစကမ လူမမယ
ကေလးငယတခ ိ ႕ က နရွိေၾကမငး သိရသည။ (Irrwaddy)
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/05/136051.html
တစ်ားႏိုငငံလုးံ ပစခတ တိုကခိုကမႈရပစြဲေရး သေဘမတူ စမခ ပ (NCA) လကမွတထုိး်ားႏိုငေရး
ညႇိ်ားႏိႈငးမႈ ဆကလကလုပေဆမငရန အစိုးရ၏ ၿငိမးခ မးေရး ေကမမရွငက ဆကသယလမရမ
ဇနလ ၁၂ ရကမတိုငမ ေတ႕ဆံု်ားႏိုငမညဟု အေၾကမငးျပနထမး ေၾကမငး ညၫတေသမ
တိုငးရငးသမးလူမ ိးမ မး ဖကဒရယေကမင စ (UNFC)တဖ
ြဲ ကအေထေထ အတငးေရးမွ း (၁)
ဥးထနးေဇမက

ေျပမသည။UNFC

ညလမခံကို

ဇနလ

အတငးက ငးပရန

စစဥထမးၿပး

ယငးညလမခံတင UNFC မွ ်ားႏုတထကခငာ့ေတမငးထမးသညာ့ အဖ႕ြဲ ဝငအဖ႕ြဲ အစညးမ မးကိစၥကို
လညး ေဆးေ်ားႏးမညျဖစေၾကမငး သတငးရရွိသည။( 7 Day) ( Theladiesnews )
(The Ladies )
http://www.7daydaily.com/story/98051
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
http://theladiesnewsjournal.com/news/wed-2017-06-07-1728/6259
http://theladiesnewsjournal.com/news/thu-2017-06-08-1339/6265
၂၁ ပငလုံ ဒုတိယအစညးအေဝး ၆ ရကတမကမလ၌ လူမႈေရးက႑တင အမ ိ းသမးပ ဝငမႈ ၃၀
ရမ်ားႏွုနးထကရွိေသမလညး တစျခမးေသမက႑မ မးတင အမ ိ းသမးပ ဝငမႈ ၃၀ ရမ်ားႏွုနးေအမက
ေလ မာ့နညးေနေသးေၾကမငး က မး- မ တနးတူေရးမဟမမိတအဖ႕ြဲ (AGIPP) မွ သုံးသပခြဲာ့သည။
AGIPP အေနျဖငာ့ လုံၿခ ံေရးက႑တင တစခုတညးေသမ တပမေတမထမးရွိေရး်ားႏွငာ့ ပတသကၿပး
မူသေဘမေဆမငသညာ့

ကိစၥရပမ မး်ားႏွငာ့

တပပိုငးဆိုငရမဖ႕ြဲ စညးပုံ်ားႏွငာ့

တစနိုငငံ လုံး

ဆိုငရမအျခမးက႑မ မး ်ားႏွငာ့ ခ ိတဆကမႈမ မးကိုသမ အေလးေပးေဆးေ်ားႏးခြဲာ့ၾကေသမေၾကမငာ့
အမ ိ းသမးအေရး်ားႏွငာ့ က မး၊ မ တနးတူညမၽွမႈ်ားႏွငာ့ဆိုငသညာ့ ကိစၥရပမ မးကို ေဆးေ်ားႏးျခငးမရွိဟု
ဆိုသည။ AGIPP ဥကၠဌ မိကနးခ မး်ားႏန က “ လူမွုေရးက႑မွမ အမ ိ းသမးပ ဝငမွု အမးေကမငး
ေနေပမယာ့ နိုငငံေရးက႑မွမ ပ ဝငမႈ အရမးကိုနညးပ တယ၊ ဘမလို႔လြဲဆိုေတမာ့ အမ ိ းသမး
ေတက

နိုငငံေရးနြဲ႔

အလွမးေဝးေနေသးလို႔

ျမငၾကတယ၊

ေနမကၿပးေတမာ့

အမ ိ းသမး

ကိုယတိုငက အရညအခ ငးရွိေပမယာ့ ယုံၾကညမႈအမးနညးတြဲာ့အတက ပ ဝငေဆးေ်ားႏးမႈ မရွိတမ
လညး ပ တယ” ဟုေျပမသည။ စးပမးေရးက႑ဆိုငရမ မူဝ ဒအဆိုျပ လႊမတငလညး က မး၊ မ
ေရးရမရွ ႕ေထမငာ့မွ

ထညာ့သငးထမးမႈမရွိျခငး၊

နိုငငံေရးက႑တင

ဒမိုကေရစအခငာ့အေရး၊

အေျခခံလ႔အ
ူ ခငာ့အေရး ်ားႏွငာ့ က မး/မဆိုငရမ တနးတူညမၽွေရး ထညာ့သငးေဆးေ်ားႏးထမးျခငး
မရွိေၾကမငး AGIPP အဖ႕ြဲ က သုံးသပထမးသည။ (MNA)
http://burmese.monnews.org/2017/06/01/%E1%81%82%E1%81%81%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%
B6%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%81%E1%8
0%B6%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1
%80%A1%E1%80%85-2/
ကေနဒ နိုငငံေရမက

ကရငတိုငးရငးသမးဒုကၡသညမ မးက

နိုငငံေတမအတိုငပငခံပဂ
ု ိလ

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညအမး အစိုးရက ၿငိမးခ မးေရး လုပငနးစဥကို ဆကလကတနးအမးေပး
ေဆမငရကေနေသမလညး ကရငျပညနယတင ျမနမမအစိုးရတပမ မး တပစခနး ဆကလက
တညရွိေနျခငးအေပၚ စိုးရိမေၾကမငး အိတဖငာ့ေပးစမ တေစမငထုတျပန၍ ေဖမျပခြဲာ့ၾကသည။(
Irrawaddy )
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/07/136199.html
၆

၆.၆.၂၀၁၇

ရွမးျပညေျမမကပုိငး၊ မနတံုၿမိ ႕နယ၊

ပနဝ ေက းရမ်ားႏွငာ့ မိုငးတပေက းရမၾကမးတင ေန႔လည

၁၂း၀၀ နမရမွ ၁၂း၅၀ နမရအခ ိနထိ တအမငးအမ ိ းသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA
တပရငး ၈၇၆ ်ားႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၈၈ လကေအမကခံ ခလရ ၇၇ တို႔်ားႏွစဖကရငဆိုင
တိုကပြဲ ျဖစပမးခြဲာ့သည။ တပမေတမသည အငအမး ၁၀၀ ေက မျဖငာ့ တအမငးတပမေတမ
လႈပရွမးရမ ေတမတငးသို႔ ထိုးစစဆငလမရမမွ ်ားႏွစဖကရငဆိုင တိုကပြဲ ျဖစပမးရျခငးျဖစသညဟု
TNLA မွ သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။ ( TNLA )
http://www.pslftnla.org/%e1%80%90%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%84%
e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99
%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%b
d%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%bb%e1%80%99-67/
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇

ဇနလ ၆ ရကတင KIA တပရငး ၁၄ အနးရွိ အငဂ ဂ းရမ တဝိုက၌ နံနက ၁၁ နမရမွ ေန႔လယ ၃
နမရအထိ တိုကပမ
ြဲ မး ျဖစပမးခြဲေ
ာ့ ၾကမငး KIA ၏ ေျပမခငာ့ရ ဒုဗလ
ို မွူးႀကး ေနမဘူက ေျပမသည။
ဇနလ ၆ ရကေန႔ ရကစျြဲ ဖငာ့ တပမေတမ ကမကယေရး ဦးစးခ ပ႐ုံးမွ KIA ပစခတ လိုကသညာ့
လကနကႀကးက ည ေပ ကကြဲမႈေၾကမငာ့ တနိုငးၿမိ ႕နယအတငး ေဒသခံ ၃ ဦး ထိခိုကဒဏရမ
ရထမးသျဖငာ့ တနိုငးၿမိ ႕ နယေျမခံ တပမေတမ ေဆး႐ုံတင ေဆးကုသမွု ခံယူေနသညဟု
သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။ ( Irrawaddy )
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/07/136195.html
ကခ ငျပညနယ၊ ၀ိုငးေမမၿမိ ႕နယ၊ ဆဒုံးၿမိ ႕၊ အမွတ(၁)ရပကကတင ေနထုိငေသမ ေဒသခံ
တိုငးရငးသမးျပညသူ ၁၆ ဥး၊ တယလေနမ ကုမၸဏ၀နထမး်ားႏွစဥး စုစုေပ ငး က မး ၁၃ ဥး၊ မ
င းဥးတို႔အမး KIA က အေၾကမငးျပခ က တစစုံတစရမ မရွိဘြဲ ဆဒုံးၿမိ ႕၏ အေနမကေတမငဘက
၅ မိုငခန႔ အကမရွိ ၎တို႔၏စခနးသို႔ ဖမးဆးေခၚေဆမငသမးခြဲာ့သည။ အဆိုပ ၁၈ ဥးအနက က မး
ရွစဥး၊ မ ်ားႏွစဥးတို႔အမး ဇန ၁ ရကတင ျပနလႊတေပးခြဲာ့ေသမလညး က နသူရွစဥးအမး
လူသစအျဖစ

စုေဆမငး

ထပမံဖမးဆးခံရမညကို

ထမးေၾကမငး်ားႏွငာ့
စုိးရိမပူပနလ ကရိွၿပး

ေက းရမသို႔

ျပနလညေရမကရွိ သူမ မးမွမလညး

ေနအိမမ မး၌

ေနထုိငျခငးမရွိဘြဲ

ထကေျပး

တိမးေရွမငေနရေၾကမငး သတငးရရွိသည။ ( The Ladies)
http://theladiesnewsjournal.com/news/tue-2017-06-06-1218/6240
၂၀၁၇ ခု်ားႏွစ ဇနလ ၆ ရကေန႔ နံနက ၁၁:၀၀ နမရ၌ ပနဆိုငးၿမိ ႕ ်ားႏွငာ့ မုံးကိုးၿမိ ႕ကို ဆကသယ
ထမးသညာ့ လမးမႀကးအနးရွိ နမာ့ပ တကေတမငကုနးတင တ႐ုတအမ ိ းသမးတစဦး ေျမျမ ပ
မိုငးကို နငးမိၿပး ေျခေထမကတစဖက ျပတထကကမ ဒဏရမျပငးစမရရွိေသမေၾကမငာ့ မူဆယ
ျပညသူ႔ေဆး႐ုံသို႔ ခ ကျခငး ပိ႔ေ
ု ဆမငခြဲာ့ရေၾကမငး ေဒသခံျပညသူလူထု၏ ေျပမၾကမးခ ကအရ
သိရသည။ မိုငးနငးမိသူမွမ မူဆယခရိုင ပနဆိုငးၿမိ ႕တင ေနထိုငသူ ယနတိနးဖူ အသက ၄၂
်ားႏွစရွိ

တ႐ုတအမ ိ းသမးတစဦးျဖစၿပး

နမာ့ပ တကေတမငကုနးသို႔

ျမကရိတရနသမးစဥ

ေျမျမ ပမိုငးကို နငးမိခြဲာ့ျခငးျဖစေၾကမငး သိရွိရပ သည။ ( Taifreedom )
http://www.taifreedom.com/burmese/index.php/2014-05-27-08-33-44/2014-0527-08-37-13/905-2017-06-07-11-31-58
တ်ားႏိုငးၿမ ိ႕နြဲ႔မလွမးမကမးမွမ႐ွိသညာ့ ေက းရမမ မးတင အစိုးရတပ၏ ထုိးစစေၾကမငာ့ နမျဗ ်ားႏွငာ့
အငဂ းဂ းရမမ မးမွ ေဒသခံ ေလးရမေက မသည စစေဘးေရွမငၿပး ဇနလ၆ရကေန႔ညေနတင
တ်ားႏိုငးၿမ ိ႕ေပၚသုိ႔ ထကေျပးခြဲာ့သည။ ကုိယဝနေဆမင၊ ကေလး်ားႏွငာ့ သကႀကး႐ယအို စစေ႐ွမင
ဒုကၡသညမ မးကို ကခ င်ားႏွစျခငးခရစယမနအဖ႔ြဲ KBC က ေရလမး၊ ကုနးလမးမွတဆငာ့ သမး
ေရမက ေခၚယူခြဲာ့ရသည။ “ ရမထြဲအထိ ဒလကနကႀကးေတနြဲ႔ ပစတြဲာ့အတက ဘုရမးေက မငး
ေတေကမ စမသငေက မငးေတေကမ ထိလမတြဲာ့အတက သူတို႔ေၾကမကလို႔ ထကေျပး လမတမ။
မ မးေသမအမးျဖငာ့ ဒညေရမကလမတမက ကေလးေတရယ အသကႀကးေတရယ၊ အမ ိ းသမး
ေတရယ ဗိုကႀကးသညေတရယ၊ ေနမကၿပးေတမာ့ မေန႔ညကမွ ကေလးေမးတြဲာ့ အမ ိ းသမး
လညးပ တယ။ ကမးစးေတမာ့ ေသးေတသနလို႔ အခုဟိုမွမ ပို႔ထမးရတယ။ ေနမက တပတသမး
အသကရွိတြဲာ့ ကေလးေတလညး ပ တမေပ ာ့ေနမ။ ကေလးမးဖမးထမးတမ။ မးဖမးကမနး ဗိုကႀကး
ႀကးနြဲ႔လညး ပ တယ။ အြဲလိုမ ိ း ဦးစမးေပးၿပး ဒညအိမေခၚလမတမပ ။ ”ဟု ကခ င လူ႔အခငာ့အေရး
ေရွ႕ေနေဒၚဒဘ
ြဲ ူက ေျပမသည။
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ယခုလို ထကေျပးလမၾကတြဲာ့ စစေဘးေရွမင ဒုကၡသညေတ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
အတက

အေရးေပၚ

ကူညဖိ႔ု

ေဒၚဒဘ
ြဲ ူက

အစိုးရကို

တိုကတနး

လိုကသည။

“

၂၁

ပငလံုၿပးတိုငးၿပးတိုငး ကေတမာ့ တိုကပေ
ြဲ တ ျပငးျပငးထနထန ျဖစလမတမေတမာ့ ရွိတမေပ ေ
ာ့ နမ။
အြဲဒေတမာ့

က မတိ႔က
ု ေတမာ့

အစိုးရကိုေျပမခ ငတမကေတမာ့ ဒလိုတိုကပေ
ြဲ တ

ျဖစလမတိင
ု း

ျဖစလမတိုငးမွမ အဓိကထိခိုကနစနမတမ က မတိ႔ု အမ ိ းသမးေတနြဲ႔ ကေလးေတ အငမတန
စိတမေကမငးစရမျဖစပ တယ
ကေလးေတလညး

ေနမကပးမွ

အရမးငယတယ။

ဒကိုယ၀နေဆမငသညေတေပ ာ့ေနမ။

အရမးဒုကၡေရမကတယ။

ဒကေန႔ဆိုလို႔ရွိရင

သူတို႔

ကုနးတတန ေရတတနနြဲ႔၊ အြဲဒ ေၾကမငာ့ အစိုးရအေနနြဲ႔ ဒ ကိစၥကိုေတမာ့ အဓိကထမးၿပး လူသမး
ခ ငးစမနမမႈ အကူအညေတ ေပးဖို႔လိုတြဲာ့ အျပငကို၊ ဒလို ျဖစတမ ဘမအေၾကမငးအရငး
ဆိုတမလညး အစိုးရ စံုစမးစစေဆးဖို႔လိုတယ ၿပးရငကူညေစမငာ့ေရွမကဖိ႔ု လိုတယ။ က မေတမာ့
ဒလိုပြဲေျပမခ ငပ တယရွင။ ”ဟု ေဒၚဒဘ
ြဲ ူက ေျပမသည။ ( VOA ) ( NMG )( Irrawaddy )( VOA
) ( 7day )
https://burmese.voanews.com/a/3890118.html
http://www.nmgnews.com/%e1%80%90%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%af%e
1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%92%e1%80%9e
%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%9
c%e1%80%af/
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/07/136195.html
https://burmese.voanews.com/a/3890118.html
http://www.7daydaily.com/story/98228
ကခ ငျပညနယ်ားႏွငာ့ ရွမးျပညေျမမကပိုငးတင စစေရွမငျပညသူတစသိနးေက မ ရွိေနၿပး ၎တို႔
အတက ်ားႏိုငငံတကမ၏ ေထမကပံာ့မႈမ မး ေလ မာ့က လမသညာ့အတက စမးဝတေနေရး အခက
အခြဲမ မး်ားႏွငာ့ ရငဆိုငေနရသညဟု စစေရွမငျပညသူအခ ိ ႔ ်ားႏွငာ့ စစေဘးေရွမငမ မးကို ကူညေန
သညာ့

ပူးေပ ငးလုပငနးစဥအဖ႕ြဲ က

တခ ိ ႕ေဒသေတမွမ

ဥးဂမရွမေအမငကေျပမသည။

ခရးသမးလမမႈ

ကန႔သတထမးဆြဲျဖစသည။

မုနးကိုး၊

ေဖမငးဆိုငနြဲ႔

ပဋိပကၡကမလအတငး

အရပသမးေနအိမ၊ အေဆမကအအံုမ မး ထိခိုကပ ကစးၿပး စစေဘးေရွမင ၂၀,၀၀၀ ခန႕
တရုတျပညကို ယမယေရွမငတိမးခိုလံုခြဲာ့ေနရသည။ ကခ ငျပညနယ်ားႏွငာ့ ရွမးျပညေျမမကပိုငးက
စစေဘးေရွမငစခနး ၁၅၀ ဝနးက ငခန႔တင စစေဘးေရွမငျပညသူ တစသိနး်ားႏွစေသမငးခန႔
စစေဘးဒုကၡမ မး်ားႏွငာ့ ဆိုငရငေနရသည။( Mizzima )
http://www.mizzimaburmese.com/article/27827
ရွမးျပညနယ(ေျမမကပိုငး)၊ ၾက ကုတၿမိ ႕အနး တပမေတမသမးမ မး၊ ျပညသူ႔စစ အဖ႕ြဲ ဝငမ မး်ားႏွငာ့
ဌမနဆိုငရမ တမဝနရွိသူမ မးပ ဝငေသမ လံုၿခံ ေရးပူးေပ ငးအဖ႕ြဲ သည ဇန ၆ ရက ည ၁၀ နမရ
ခန႔တင ၾက ကုတၿမိ ႕၏ ေတမငဘက မတမ ၁၀၀၀ ခန႔အကမ၌ ယမဥဝင/ထကမႈမ မးအမး
စစေဆး ေဆမငရကစဥ နမာ့ေတမငးဘကမွ အမ ိ းသမး ၂ ဥး အရွိနျပငးထနစမ ေမမငး်ားႏွငလမ
သညာ့ ေမမေတမဆိုငကယအမး စစေဆးရနရပတန႔ေစရမ ရပတန႔ျခငးမရွိဘြဲ စစေဆးသညာ့
တပမေတမသမးတစဥးအမးပတတိုက၍

ၿမိ ႕အတငးသို႔ေမမငး်ားႏွငထကေျပးသျဖငာ့

လကနက

ငယျဖငာ့ ေျခမကလွန႔ ပစခတဖမးဆးခြဲာ့ရသညဟု ကမကယေရးဥးစးခ ပ႐ံုးမွ သတငးထုတ
ျပနခြဲာ့သည။ ( ကမကယေရးဥးစးခ ပ႐ုးံ )
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1354359451351583
ကခ ငျပညနယ်ားႏွငာ့ ရွမးျပညနယေျမမကပိုငးရွိ စစေဘးသငာ့ဒုကၡသည (IDPs) စခနးမ မးသိ႔ု
ေပးပို႔မညာ့ စမးနပရိကၡမမ မးသည ေဒသဆိုငရမ အမဏမပိုငအဖ႕ြဲ အစညးမ မး၏ ပိတပငတမး
ဆးမႈကိုခံေနရေၾကမငး Joint Strategic Team မွ အတငးေရးမွ း ဂ နေမမဂမရွမေအမငက
ဇနလ၆ရက ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။( Theladiesnews )
http://theladiesnewsjournal.com/news/tue-2017-06-06-1617/6246
်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မးတင စစေရွမငျပညသူမ မး်ားႏွငာ့ လကနကကိုငပဋိပကၡ ဆိုးက ိ းခံစမးေနရ
သူမ မး ပ ဝငေဆးေ်ားႏးခငာ့ျပ ရန ကခ ငလူမႈအဖ႕ြဲ အစညးမ မးက ဇနလ၆ရကတင ေၾကညမခ က
ထုတျပနေတမငးဆိုသည။ ျပညေထမငစုၿငိမးခ မးေရး ညလမခံအပ အဝင လကရွိၿငိမးခ မးေရး
ျဖစစဥ်ားႏွငာ့ အမ ိ းသမးအဆငာ့ ်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မးတင လကနကကိုငပဋိပကၡ၏ တိုက ႐ိုက
ဆိုးက ိ းမ မး ခံစမးေနရေသမ တိုငးရငးသမးျပညသူမ မး ပ ဝငခငာ့အတက ်ားႏုိငငံေတမအစိုးရ၊
ဥပေဒျပ လႊတေတမ်ားႏွငာ့

ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငတို႔အမး

ကခ ငေဒသ

တစေက မာ့ျပနစစပြဲ

ေျခမက်ားႏွစျပညာ့ အထိမးအမွတအျဖစ ေတမငးဆိုခြဲာ့သည။ ‘‘လကရွိ ်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏး ပေ
ြဲ တမွမ
IDPsေတနြဲ႔ပတသကလို႔ လုပငနးစဥေတ၊ ေဆးေ်ားႏးခ ကေတက ေရေရရမရမရွိမေနေသး ဘူးလို႔
ကၽနမတို႔ျမငတယ။ ဒအတကဘမေတလုပဖို႔လိုတယဆိုတမကို သကဆုိငရမအႀကးအကြဲ ေတ
သိေစခ ငလိ႔ျု ဖစပ တယ’’ ဟု ကခ ငအမ ိ းသမးၿငိမးခ မးေရး ကနရကမွ ေဒၚေမစံပယျဖ က
ေျပမၾကမးသည။ ( 7daily ) (VOA) (Mizzima)
http://www.7daydaily.com/story/98339
https://burmese.voanews.com/a/kachin-war-6th-anniversary-in-yangon/3889034.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/27827
တစခုတညးေသမ

ခ ငးအမ ိ းသမးပ တအျဖစ

ေပ ငးစညး်ားႏုိငရန

လုပေဆမငေနသညာ့

ခ ငးပ တမ မးအေနျဖငာ့ မၾကမမ ေပ ငးစညး်ားႏုိငေတမာ့မညျဖစၿပး လမမညာ့တစပတတင ေဆးေ်ားႏး
မည ျဖစေၾကမငး ခ ငးအမ ိ းသမး ဒမိုကရကတစပ တ အေထေထ အတငးေရးမွ း ဆလိုငး
က ြဲဘိခထမငကေျပမသည။ ေပ ငးစညးရန ေဆးေ်ားႏးမညာ့ ခ ငးပ တမ မးသည ခ ငးဒမိုကေရစ
အဖ႕ြဲ ခ ပပ တ (CLD)၊ ခ ငးအမ ိ းသမး ဒမိုကရကတစပ တ (CNDP)်ားႏွငာ့ ခ ငးတိုးတကေရးပ တ
(CDP) တုိ႔ျဖစကမ ယငးပ တမ မးသည ဇနလ ၁၀ ရက ်ားႏွငာ့ ၁၁ ရကတိ႔တ
ု င ေပ ငးစညး ေရး
ညႇိ်ားႏိႈငးေဆးေ်ားႏးမညျဖစ ေၾကမငး ၎က ေျပမသည။ ( 7daily )
http://www.7daydaily.com/story/98150
်ားႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပဂ
ု လ
ိ
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ဇန ၆ ရက ညေနပိုငးတင
ကေနဒ ်ားႏိုငငံ ေအမတမ၀ ၿမ ိ႕ Andaz Ottawa Market Hotel ၌ ဖကဒရယ်ားႏိုငငံမ မးဖုိရမမွ
စစဥေသမ ကေနဒ ်ားႏိုငငံတင က ငာ့သံုးလ ကရွိသညာ့ ဖကဒရယစနစတင တရမးေရးမ႑ိ င၏
အခနးက႑်ားႏွငာ့

အစိုးရအဖ႕ြဲ အစညးမ မးအၾကမး

ဆကဆံေရးမွတစဆငာ့

ဖကဒရယစနစ၊

လူမႈေရးဆိုငရမ မူ၀ ဒမ မး်ားႏွငာ့ စးပမးေရး ဖံ႕ၿဖ ိးတိုးတကမႈအေပၚ အက ိးသကေရမကမႈမ မး
်ားႏွငာ့စပလ ဥး၍ ကေနဒ ်ားႏိုငငံမွ ဘမသမရပ ကၽမးက ငပညမရွငမ မး၏ ေဆးေ်ားႏးပသ
ြဲ ို႔ တကေရမက
ခြဲာ့သည။ ထုိေဆးေ်ားႏးပတ
ြဲ င ်ားႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံ ပုဂ လ
ိ က
စနစဆိုငရမ
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အေတ႕အႀကံ မ မးကို

မွ ေဝေပးသညာ့အတက

ကေနဒ ်ားႏိုငငံ၏ ဖကဒရယ
ျမနမမ်ားႏိုငငံ၏

ဖကဒရယ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ျပညေထမငစု တညေထမငေရး လုပငနးစဥမ မးအတက မ မးစမအေထမကအကူျပ ပ ေၾကမငး
ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ အဆိုပ ေလာ့လမေရး်ားႏွငာ့ ေဆးေ်ားႏးပသ
ြဲ ို႔ သမၼတ႐ုံးဝနႀကးဌမန၊ ်ားႏိုငငံေတမ
အတိုငပငခံ႐ုံးဝနႀကးဌမန၊ ျပညေထမငစုေရွ႕ေနခ ပ႐ုံး၊ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင၊ ျမနမမ်ားႏိုငငံ
ဗဟိုဘဏတို႔မွ ကိုယစမးလွယ ၅ ဥး၊ ကမကယေရးဥးစးခ ပ႐ုံး (ၾကညး)မွ ကိုယစမးလွယ ၄ ဥး၊
NCA

လကမွတေရးထိုးထမးေသမ

တိုငးရငးသမးလကနကကိုငအဖ႕ြဲ အစညးမ မးမွ

ကိုယစမးလွယ ၄ ဥး၊ ဝ အထူးေဒသ်ားႏွငာ့ မိုငးလမးအထူးေဒသတို႔မွ ကိုယစမးလွယ ၁ ဥးစ
တကေရမကလ က ရွိသည။ (StateCounsellor )
( VOA ) ( MOI ) ( MOI ) ( DVB ) ( VOA )
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1056780341122848
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-leader-aung-san-suu-kyi-canadasecond-day-trip/3889088.html
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1221226924671838:0
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1221780737949790
http://burmese.dvb.no/archives/210747
https://burmese.voanews.com/a/aung-san-suu-kyi-arrive-canadatoronto/3888108.html
၇

၇.၆.၂၀၁၇

ကခ ငျပညနယ၊ ဖမးကန႔ၿမိ ႕နယ မိုးေကမငး-ကမမိုငး၊ လဝ း-ကမမိုငး၊ ကမမိုငး-ဖမးကန႔်ားႏွငာ့
ေဝွ႔ခ -ဖမးကန႔ လမးမ မးတင ည ၇ နမရမွ မနက ၆ နမရအတငး ျဖတသနးသမးလမမႈ မျပ လုပရန
ကခ ငလတေျမမကေရး တပမေတမ ေကအိုငေအမွ ဇနလ ၇ ရကေန႔ ရကစ်ားႏ
ြဲ ွငာ့ သတိေပးစမ
ထုတျပနလိုကသည။

ကခ ငျပညနယ၊

တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယအတငး

ျမနမမစစတပ်ားႏွငာ့

ေကအိုငေအတိ႔ၾု ကမး ျဖစေနသညာ့ တိုကပေ
ြဲ တေၾကမငာ့ ထုတျပနတမျဖစသညဟု ကခ ငလတ
ေျမမကေရးတပမေတမ
ကေျပမၾကမးခြဲာ့သည။

ေကအိုငေအရြဲ႕

ျပနၾကမးေရးတမဝနခံ

ဒုတိယဗိုလမွ းႀကးေနမဘူ

ဇနလ ၃ ရကေန႔မွ စတငၿပး ကခ ငျပညနယ တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယအတငး

တပမေတမမွ နယေျမရွငးေရး လုပေဆမငေနေသမေၾကမငာ့ ေကအိုငေအ်ားႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ
တို႔ၾကမး တိုကပမ
ြဲ မးျပနလညျဖစပမးလမခြဲာ့သည။ တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယအတငး ေရႊ်ားႏွငာ့ ပယငးထကတြဲာ့
ထနးပလမး၊ ဝမးပလမ၊ ေအမငလတ၊ တံုမဏ၊ ေခ မငးဆံု၊ နနျဗ ၊ ဂ မေအမငဘမ၊ ဇးျဖ ကုနး ၊
ေညမငပငကုနး်ားႏွငာ့ နမာ့ကမးေမွမေတက လုပသမးေတကို ဇနလ ၁၅ ရကေန႔ ေနမကဆံုးထမး
ထကခ ေပးရန

ျမနမမတပမေတမမွ အေၾကမငးၾကမးစမေတကို ၅ရကေန႔က ျဖန႔ေဝခြဲာ့သည။

(REA) (MOI)
http://www.rfa.org/burmese/news/kia-warn-06082017070455.html
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1223058544488676
ကခ ငလတလပေရးတပမေတမ KIA တပရငး နယေျမ၁၄ ရိွ နမာ့ဘရူ (Nambyu)၊ နမခမး
(Namhkam) ေက းရမ ်ားႏွစရမ်ားႏွငာ့ ေရႊေမွမဓ ပယငးေမွမ အသးသးမွမ အလုပလုပကုိငေနသညာ့
ျပညသူမ မး တ်ားႏုိငးၿမိ ႕သို႔ ထကေျပးတိမးေရွမငလမမညာ့ လမးေၾကမငး အမးလုံးကုိ တ်ားႏုိငးၿမိ ႕ရိွ
ျမနမမစစတပ ်ားႏွငာ့ အမဏမပိင
ု မ မးက တမးဆးေနၿပး၊ တ်ားႏုိငးၿမိ ႕ကုိ သမးသညာ့ ေပ ကဝ
ကတုိးဆိပရွိ စစေရွမင ၇၀၀ ေက မ ်ားႏွငာ့ ဂ မငုိငယနရွိ ၃၀၀ ေက မကုိ ဇန၆ရကေန႔တင
ေခၚထုတရနစစဥထမးေသမလညး လမးမ မးပိတေနေသမေၾကမငာ့ ေခၚေဆမငနိုငျခငး မရွိေသး
ေၾကမငး သိရသည။ " ဇနလ ၅ ရကေန႔ က ေလယမဥ်ားႏွငာ့ျဖန႔ႀကြဲတြဲာ့ သတိေပးစမမွမဇန ၁၅
ရကေန႔ ေနမကဆံုးထမးၿပး အမးလံုးထကသမးဖုိ႔ အသိေပးထမးသည။ စကေလွ လမးေၾကမငး
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
မဖငာ့ထမးသျဖငာ့၊ ၅ ရကေန႔မွမ သကဆိုငရမ တမဝနရိွသူေတကုိ သမးေျပမတြဲာ့အခ ၆ ရကေန႔ မွ
၉ ရကေန႔အထိ ေလးရကၾကမ စစေရွမငေတကုိ သမးေခၚယူခငာ့ျပ မယဟု ေျပမဆိုထမးသည။
မေန႔က တစရက စကေလွ ၁၂ စး နြဲ႔ ေခၚယူ်ားႏုိငေသမလညး၊ ဒေန႔ေတမာ့ ျပနပိတထမးသည
"ဟုလံုျခံ ေရး အေျခအေနအရ အမညမေဖမလုိေသမ စစေရွမငမ မးကုိ ကူညေနသညာ့ ဆရမ
တစဥးကေျပမဆိုထမးသည။ ေနရမ ၂ ခုမွ တ်ားႏိုငးသုိ႔ ကူးရန ေစမငာ့ဆုိငးေနသညာ့ စစေျပး
ျပညသူမ မး

စကေလွ

ကတိုးဆိပတင

ေနစရမ

ယမယတြဲမ မး

မရိွဘြဲ

ဒုကၡေရမက

ေနၾကသည။ ဇနလ၆ရကေန႔က နနျဗ လမးမမွမ တစေန႔လံုးနးပ း ေသနတသံမ မး လကနက
ႀကး သံမ မးၾကမး ေနရသညဟု ေဒသခံမ မးက ေျပမသည။ နမဘရူ (Nambyu)၊ နမခမး
(Namhkam) ်ားႏွငာ့ ပယငးေမွမမ မးတင တပမေတမမွ လကနကၾကး ပစခတမႈမ မး ရွိေနသျဖငာ့
အဆုိပ ေဒသမွ

ျပညသူမ မး

ခရစယမနဘုရမးေက မငး၊

တ်ားႏုိငးၿမိ ႕ေပၚရိွ

ကခ င်ားႏွစခ ငး

ကကသလစဘုရမးေက မငး၊

ခရစယမနဘုရမးေက မငး၊

ေအဂ ်ားႏွစျခငး

ဗုဒၶဘမသမဘုနးႀကး

ေက မငးမ မးအသငးေတမမ မးကုိ အကူညေတမငးဆုိခြဲာ့ျခငး ျဖစေၾကမငး သိရသည။ အဆိုပ
အေၾကမငးအရမကုိ

တ်ားႏုိငး

အစုိးရအမဏမပိုငမ မး်ားႏွငာ့

တမဝနရွိသူမ မးကုိ

ေျပမျပၿပး

ခငာ့ျပ ခ ကျဖငာ့ ဇနလ၆ရကေန႔ တစရကသမ စစေရွမငမ မးကုိ ေခၚထုတ်ားႏုိငခြဲာ့သည။ (Kachin
News) (Nework Media Group)
http://burmese.kachinnews.com/news/1882%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%
B8-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%
B9%E1%80%B7%E1%80%91%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%
BB%E1%8l
http://www.nmgnews.com/%e1%80%90%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%af%e
1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%92%e1%80%9e
%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%9
c%e1%80%af/
မနျပညနယ ေရးၿမိ ႕နယတင အံဒငေက းရမအနး ေျမဧက ၅၀၀ မွမ တိုယိုထိုငးကုမၸဏက
ေဆမကလုပဖို႔ စစဥထမးသညာ့ ေက မကမးေသး စကရံုကို ေဒသခံမ မးမွ ကန႔ကကမႈျဖငာ့၊
လနခြဲာ့တာ့ြဲ နွစ်ားႏွစက အမႈဖငာ့ထမးသညာ့ ေဒသခံ ၂၉ ေယမကထြဲမွ ၁၃ ေယမကကို ပုဒမ ၃ခုနြဲ႔
ေရးၿမိ ႕နယ

ၿမိ ႕မရြဲစခနးက

ေယမကက

ဘမအျပစမွမရွဘ
ိ ူး၊

ရမမွမပြဲရွိတယ၊

ဇနလ၇ရကေန႔မွမ
အြဲေန႔က

ေဒသခံေတစုေပ ငးၿပး

တရမးစဆ
ြဲ ိုလိုကသည။

ျပညသူလူထု

ဒကိစၥကို

၃ဝဝ

စထ
ြဲ မးတြဲာ့လူ

ေက မကလညး

ရငဆိုငသမးဖို႔ရွိသည"ဟု

၁၃
အြဲေန

ေရးၿမိ ႕နယ

အံဒငေက းရမမွ မနမမဥးကေျပမဆိုလိုကသည။ လနခြဲသ
ာ့ ညာ့၂၀၁၅ ခု်ားႏွစ၊ ေမလ ၁၅ ရကေန႔က
်ားႏွစကရုပေက းရမမွမ

ေျမ၀ယယူဖို႔

ေရမကရွိလမသူေတ

တညးခို

တြဲာ့ေန

အိမေရွ႕မွမ

အံဒငေက းရမနြဲ႔ ်ားႏွစကရုပေက းရမမွ ေဒသခံ ၃၀၀ ေက မက သမးေရမကကန႔ကကခြဲာ့တမျဖစ
သည။(RFA)
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
http://www.rfa.org/burmese/news/ann-din-coal-power-plant06072017072458.html
ပြဲခူးတိုငးေဒသႀကး ေရႊက ငၿမိ ႕နယ ကန႔နေက းရမမွမ လနခြဲာ့တာ့ြဲ ်ားႏွစ ၂၀ ကတညးက ေနထိုင
လမတြဲာ့ အိမအလံုးေပ ငး ၄၀ ေက မကို ေရႊလုပငနးရွင ၂ ဥးမွ သူတို႔ရြဲ႕ ေရႊလုပကကထြဲမွမ
ပ ေနတယဆိုကမ ဖယရွမးေပးဖို႔ ဇနလ ၇ ရကေန႔မွမ ေက းရမအုပခ ပေရးမွ းကေန တဆငာ့
အေၾကမငးၾကမးလမသညဟု ေက းရမသမးတစဥး က ေျပမသည။ "က ေနမတို႔ကို မလတဘူး
ဆိုၿပးေတမာ့ ဖယခိုငးတမ၊ သူတို႔က မလတလို႔ရွိရင ဘူဒိုဇမကမးနြဲ႔ ထိုးခ မယ၊ ဒေျမေတက
က ေနမတို႔ေနတမ ၁၅ ်ားႏွစ အ်ားႏွစ ၂၀ ဆယေလမကရွိၿပ၊ အိုးအိမေဆမကၿပးေတမာ့ ေနၾကတမ။
အစကတညးက သူတို႔ပိုငဆိုငတယဆိုရင ဒေနရမေတကို သူတို႔ ပိတပငထမးေပာ့ ။ ဒေနရမ
မေဆမကရဘူး လုပထမးပ လမး။ အိုးႀကးအိမႀကးေတျဖစၿပးမွ ဖ ကရမယဆိုတမ ကေတမာ့
သဘမဝလညး မက ဘူး၊ နညးလမးလညး မက ဘူး။ သူတို႔ပိုငတယ ဘယသူ႔ကိုပြဲတိုငတိုင
သူတို႔ကေတမာ့ ဂရုမစိုကဘူး လုပမယဆိုတြဲာ့ ပံုစံမ ိ းနြဲ႔ လုပေနတမ။"ဟု ကန႔နေက းရမေဒသခံ
ကိုေမမငပံုက

ေျပမသည။

ေရႊက ငၿမိ ႕နယတင

ရွိသညာ့

ကန႔နေက းရမအပ အဝင

က မးသစေျမွမင၊ ကူပိုတမ၊ ပိနပိန၊ ေတမကတြဲႀကး၊ ေတမက တြဲေလ စတြဲာ့ေက းရမမ မးတင
ေရႊသတ တူးေဖမလုပငနးမ မး အမ မးဆံုး ရိွေနသည။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/shwekyin-40house-remove06082017070553.html
ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငမွ ဥးေအမငစိုး ဥးေဆမငၿပး ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင အႀကံေပးအဖ႕ြဲ မွ
ဥးလွေမမငေရႊ၊ ေဒ ကတမမငးေဇမဥး တို႔ပ ဝငသညာ့ ကိုယစမးလွယအဖ႕ြဲ ်ားႏွငာ့ ညၫတေသမ
တိုငးရငးသမး လူမ ိးမ မး ဖကဒရယေကမငစ (UNFC) မွ ဖ႕ြဲ စညးထမးသညာ့ ်ားႏိုငငံေရးဆိုငရမ
ညိႇ်ားႏႈိငး ေဆးေ်ားႏးေရး ကိုယစမးလွယအဖ႕ြဲ (DPN) တို႔သည ဇန ၁ဝ ရကတင ထိုငး်ားႏိုငငံ
ခ ငးမိုငၿမိ ႕၌ အလတသေဘမ ေဆးေ်ားႏးမႈမ မး ျပ လုပမညဟုသိရသည။ "ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင
ရံုးဘကကေန ခ ငးမိုငမွမ လမမယာ့ ၁၀ ရကေန႔မွမ ေတ႔ဆံု်ားႏုိငမယာ့အေၾကမငးကို အတညျပ
လမပ တယ။ အြဲဒ နြဲ႔ ကၽနေတမတို႔ DPN ဘကကလညး ေတ႔ဆံု်ားႏိုငဖိ႔က
ု ို လကခံလုိကပ တယ" ဟု
ဥးထနးေဇမမွ

ဆုိသည။

ေတ႕ဆုံမႈတင

UNFC

အဖ႕ြဲ ရြဲ႕

နိုငငံေရး

ေဆးေ်ားႏး

ညႇိ်ားႏိႈငးမႈ

ကိုယစမးလွယအဖ႕ြဲ DPN မွ တငျပထမးသညာ့ ၿငိမးခ မးေရး သေဘမတူစမခ ပ ခ ပဆိုနိုငရန
အဆိုျပ ခ က ကိုးခ ကအေပၚ အေျခခံ ေဆးေ်ားႏးသမးမညဟုဦးေအမငစိုးက ေျပမသည။ (RFA)
(The Ladies) (Mizzama)(BBC)(MOI)(The ladies)
http://www.rfa.org/burmese/news/unfc-will-meet-peace-commission06082017000608.html
http://theladiesnewsjournal.com/news/wed-2017-06-07-1728/6259
http://www.mizzimaburmese.com/article/27911
http://www.bbc.com/burmese/40208682
http://www.mizzimaburmese.com/article/27911
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1223051471156050:0
http://theladiesnewsjournal.com/news/thu-2017-06-08-1339/6265
ညၫတေသမ

တိုငးရငးသမး

လူမ ိးမ မးဖကဒရယေကမငစ

(UNFC)

ညလမခံကို

ဇနလ

တတိယပတခန႔တငက ငးပမညျဖစၿပး တစ်ားႏိုငငံလံုး အပစရပစမခ ပ (NCA) လကမွတထုိး
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
အဖ႕ြဲ မ မးအပ အဝင တိုငးရငးသမး လကနကကိုငအဖ႕ြဲ အမးလံုးကို ဖိတၾကမးမညျဖစေၾကမငး
UNFC တဖ
ြဲ ကအေထေထအတငး ေရးမွ း (၁) ဥးထနးေဇမမွ ေျပမၾကမးသည။ ဒုတိယအႀကိမ
က ငးပမညာ့ UNFC ညလမခံမွမ

အဖ႕ြဲ မွ ်ားႏုတထကခငာ့ေတမငးဆိုထမးသညာ့ အဖ႕ြဲ အစညးမ မး

ကိစၥကို ေဆးေ်ားႏးမညျဖစေၾကမငး သိရသည။UNFC ညလမခံသုိ႔ တက၊ မတက အဖ႕ြဲ အတငး
ေဆးေ်ားႏးရမညဟု UNFCမွ ်ားႏုတထကခငာ့ေတမငးဆိုထမးသညာ့ တအမငးလကနကကိုငအဖ႕ြဲ
(TNLA) ဒုဥကၠ႒တမဂ တဂ မး မွ ေျပမသည။ ‘‘ ကၽနေတမထငတမက ေတမာ့ UNFC က႑က
ေတမာ့

ကၽနေတမတို႔ဘကမွမ

သိပေတမာ့

အလမးအလမ

မရွိသေလမကပြဲ။

ရပတန႔တြဲာ့

သေဘမေတမာ့ သကေရမကသမးမွမ၊ ကၽနေတမတို႔ ေျမမကပိုငးမွမလညး ထပၿပးေတမာ့ စုဖ႕ြဲ မႈေတ
ျပနလုပတြဲာ့အခ က ေလွနံ်ားႏွစဖကနငးတြဲာ့ပံုစံမ ိးေတမာ့ မျဖစေစခ ငဘူးေလ’’ဟု တမဂ တဂ မးမွ
ေျပမၾကမးသည။

်ားႏုတထကခငာ့

ေတမငးဆိုထမးသညာ့

အဖ႕ြဲ အစညး

အမးလံုး

်ားႏုတထကမညဆိုပ က UNFC အဖ႕ြဲ ဝင အဖ႕ြဲ အစညးမ မးအျဖစ မနျပညသစပ တ (NMSP)၊
ကရငန အမ ိးသမး တိုးတကေရးပ တ (KNPP)၊ လမးဟူဒမုိကရကတစအစညးအ႐ံုး (LDU)၊
ရခိုငျပည အမ ိးသမးေကမငစ (ANC) တို႔သမ က နရွိေတမာ့မညျဖစသည။ (7Days) (The
Ladies)
http://www.7daydaily.com/story/98386
http://theladiesnewsjournal.com/news/wed-2017-06-07-1728/6259
တုိငးရငးသမးေဒသမ မး၌ ျဖစပမးလ ကရွိေသမ ပဋိပကၡမ မးအမး ေျဖရွငးရမတင လႊတေတမ
အမတမ မးအမး ပ ဝငေဆမငရကခငာ့ျပ ရန အပ အဝင အႀကံျပ ခ က(၅)ခ ကအမး တုိငးရငးသမး
ေရးရမ်ားႏွငာ့ ျပညတငးၿငိမးခ မးေရး ေဖမေဆမငမႈေကမမတက ဇနလ(၇)ရက၊ ျပညသူ႔လႊတေတမ
အစညးအေဝးတင လႊတေတမသို႔ အစရငခံစမ တငသငးလိုကသည။ ေကမမတဥကၠဌျဖစသူ
ပငေလမငးမြဲဆ်ားႏၵနယမွ ဥးခနေမမငေသမငးက အစရငခံစမ တငသငးခြဲာ့ျခငးျဖစၿပး “ယခုအခ ိန
ကမလ ေဒသတိုငးတင ျပညသူလူထုမ မးက ၿငိမးခ မးေရးရယူလိုေသမဆ်ားႏၵ ျပငးျပတြဲာ့အခ န
ိ
ျဖစတမေၾကမငာ့ တုိငးရငးသမးေဒသမ မး၌ ျဖစပမးလ ကရွိေသမ ပဋိပကၡမ မးအမး ေျဖရွငးရမတင
လႊတေတမေဆမငပုဒ်ားႏွငာ့ အည လႊတေတမကိုယစမးလွယမ မး၊ ေကမမတဝငမ မးက တမဝန်ားႏွငာ့
ေဆမငရကခငာ့ မူေဘမငအတငး စညး႐ံုးေရးစမးရည၊ စမံခန႔ခေ
ြဲ ရးစမးရညျဖငာ့ တနးအမးေပး၍
တဖကတစလမးမွ

ပ ဝငေဆမငရကေစျခငးျဖငာ့

တိုးတကမႈမ မးကို

ရရွိေစ်ားႏုိငပ တယ ”

ဟု

လႊတေတမတင ေျပမသည။ တစ်ားႏုိငငံလုးံ ပစခတတိုကခိုကမႈ ရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ပ
(NCA) ၏ မူေဘမငအရ အမ ိ းသမးအဆငာ့ ်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မးျဖစေသမ လူမ ိ းအလိုက၊
ေဒသအလိုက၊

အေၾကမငးအရမအလိုက

်ားႏုိငငံေရး

ေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မးတငလညး

လႊတေတမ

အမတမ မးက ထြဲထြဲဝငဝင ပ ဝငကူညေဆမငရကျခငးျဖငာ့ ်ားႏုိ ငငံေတမအတက မ မးစမ အက ိ း
ျဖစထနးေစ်ားႏုိငသညဟု ေကမမတ၏ အစရငခံစမတင သံုးသပအႀကံျပ ထမးသည။ ထို႔ျပင
တစ်ားႏွစလွ င ်ားႏွစႀကိမက ငးပသညာ့ ျပညေထမငစု ၿငိမးခ မးေရး ညလမခံတငလညး ၎တို႔၏
ေကမမတဝငမ မးအမးလံုး

ပ ဝငခငာ့ရရွိျခငးသည

ၿငိမးခ မးေရးအတက

အေထမကအပံာ့

ျဖစေစ်ားႏုိငသညဟုလညး အစရငခံစမတင ေဖမျပထမးသည။ ျပဌမနးၿပးျဖစသညာ့ တုိငးရငးသမး
လူမ ိ းမ မး၏အခငာ့အေရး

ကမကယေစမငာ့ေရွမကသညာ့

ဥပေဒ်ားႏွငာ့အည

တိုငးရငးသမး

မ မးအတက အက ိ းသကေရမကမႈ ရွိေစရန တနးအမးေပး ေဖမေဆမငသငာ့သညဟုလညး
ေကမမတ၏ အႀကံျပ ခ ကတင ပ ရွိသည။ ေကမမတကို အဖ႔ဝ
ြဲ င (၁၅)ဥးျဖငာ့ ၂၀၁၆ခု်ားႏွစ၊
ေဖေဖမဝ ရ

(၁၇)ရကက

ကခ ငးတိုငးရငးသမးတစဥးျဖစသူ
တမဝနယူထမးသည။ (Mizzima)
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စတငဖ႔စ
ြဲ ညးခြဲာ့ျခငးျဖစၿပး
ျမစႀကးနမးၿမိ ႕နယမွ

ေကမမတအတငးေရးမွ းအျဖစ
ဥးအငထံုးခ းေနမဆမက

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
http://www.mizzimaburmese.com/article/27869
ကေနဒ ်ားႏိုငငံသို

ခ စၾကညေရးခရးေရမကရွိေနသညာ့

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညဟမ

ကေနဒ ်ားႏိုငငံဝနႀကးခ ပ

်ားႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂ ိလ
ဂ ပစတငထ႐ူးဒို်ားႏွင႔

ဇနလ

၇

ရကညေနက ေအမတ၀ ၿမ ိ႕မွမ ေတ႔ဆံုၿပး ်ားႏွစ်ားႏိုငငံဆကဆံေရးျမွငာ့တငသမးေရး၊ ေကမငးမနတြဲာ့
စမံအုပခ ပေရး၊

အမ ိ းသမးနြဲ႔လူငယအခနးက႑ျမွငာ့တငေရး၊

စးပမးေရး

ပူးေပ ငးေဆမင

ရကေရး၊ ေခတမစိုကပ ိ းေရး နညးပညမမ မးပံာ့ပိုးေပးေရး၊ လူသမးခ ငး စမနမမႈ အကူအည
မ မးေပးအပေရးကိစၥ ေတေဆးေ်ားႏးခြဲာ့ၾကသညလို႔ ျမနမမ်ားႏိုငငံျခမးေရးဌမနက ထုတျပနထမးသည။
ေတ႕ဆုံမႈအၿပးမွမ

ကေနဒ ်ားႏိုငငံက

လူသမးခ ငးစမနမမႈဆိုငရမ
အပသမးမယလုိ႔

ျမနမမျပည

ကိစၥေတ

ေၾကဌမခြဲာ့သည။

အတက

တညၿငိမေအးခ မးမႈ
အေမရိကနေဒၚလမ

်ားႏိုငငံေတမ၏

ျမႇငာ့တငေရး်ားႏွငာ့
၈.၈

အတိုငပငခံပုဂ ိလသည

သနးေပး

မနးလြဲပိုငးမွမ

ကေနဒ ်ားႏိုငငံ လႊတေတမ အေဆမကအအံု၌ ်ားႏိုငငံျခမးေရး၀နႀကး မစၥ ခရစရွမ ဖရးလနး(စ) က
တညာ့ခငး ဧညာ့ခံသညာ့ အလုပသေဘမ ေန႔လယစမ စမးပသ
ြဲ ို႔ တကေရမကခြဲာ့ၿပး ကေနဒ ်ားႏိုငငံ
ေအမကလႊတေတမ ဥကၠ႒ မစၥတမ ေဂ မာ့ဖေရဂင၊ အထကလႊတေတမ ဥကၠ႒ ေဂ မာ့ဖေဂ ဖူေရး
တို႔်ားႏွငာ့ သးျခမးစ ေတ႕ဆံုခြဲာ့သည။ ေတ႕ဆုံပမ
ြဲ မးသို႔ ်ားႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကး ဌမန ဒုတိယဝနႀကး
ဥးေက မတင၊ သမၼတ႐ုံးဝနႀကးဌမန ဒုတိယဝနႀကး ဥးမငးသူ၊ ျမနမမသံအမတႀကး ဥးေက မ
မ ိ းထဋ်ားႏွငာ့ အဆငာ့ျမငာ့အရမရွိႀကးမ မး တကေရမကၾကသည။ ညေန ၅ နမရတင ေအမတမဝ ၿမိ ႕ရွိ
ေခတတညးခိုသညာ့ ဖြဲရမးေမမငာ့ရွမတိုေလမေရးဟိုတယ၌ ကေနဒ ေရမက ျမနမမ်ားႏိုငငံသမးမ မး
်ားႏွငာ့ ေတ႕ဆုံခြဲာ့ၿပး ၄ငးတို႔၏ သိရွိလိုသည မ မးကို ေျဖၾကမး ခြဲာ့သည။(State Counsellor) (The
Ladies) (BBC) (Frontier) (VOA) (DVB) (Mizzama)
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1057446804389535
http://theladiesnewsjournal.com/news/fri-2017-06-09-1048/6274
http://frontiermyanmar.net/mm/news/5004
http://www.bbc.com/burmese/burma-40200740
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-state-counsellor-aung-san-suu-kyicanada-second-day/3890155.html
http://burmese.dvb.no/archives/211146
http://www.mizzimaburmese.com/article/27914
၈

၈.၆.၂၀၁၇

တအမငးေဒသ၊ တပမဟမ ၁ နယေျမ၊ နမာ့ခမးၿမိ ႕နယ၊ ေကမငးေခးေက းရမ်ားႏွငာ့ မနလံုေက းရမ
ၾကမးမွမ ၁၀း၃၀ နမရ မွ ၁၁း၀၀ နမရထိ တအမငးအမ ိ းသမး လတေျမမကေရး တပမေတမ TNLA
်ားႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၈၈/၃၃ တိ႔ု ်ားႏွစဖကရငဆိုင တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲာ့သည။ တို ကပတ
ြဲ င
နမာ့ခမးၿမိ ႕ စခနးသစ တပစခနးမွေန၍ ထိုေဒသ ပတ၀နးက ငသို႔ တပမေတမမွ လကနကႀကး
ပစခတသျဖငာ့ စမသငေက မငးဝနးက င်ားႏွငာ့ မေဝ ငးေက းရမ တမအုိကလမ +ယမေအထမး
ေနအိမ မးဖုိေခ မင အတငးသုိ႔ က ေရမကကမ သပအခ ိ႕ပ ကစးခာ့ြဲသည။ တိုကပျြဲ ဖစပမးၿပးေနမက
ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၃၃/၈၈ နမာ့ဆရးရမသို႔ေ ရမကရွိၿပး ရမတငးရွိ ေယမက မးသမးမ မး
အမးလံုးကို

ေက းရမဇရပထြဲသို႔

ေခၚေဆမငခ ပေ်ားႏွမငထမးသညဟု

TNLA

မွ

သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။ (PSLF/TNLA)
http://www.pslftnla.org/%e1%80%90%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%84%
e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%b
d%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%bb%e1%80%99-68/
ကခ ငျပညနယ တနိုငးၿမိ ႕ေပၚ၌ စစေရွမငေနၾကသညာ့ ဒုကၡသညမ မးအမး ၿမိ ႕်ားႏွငာ့ ၁၀ မိုငခန႔
ကမေဝးသညာ့ ေကမငရမေက းရမသို႔ ေျပမငးေရႊ႕ရန ေဒသဆိုငရမ အမဏမပိုငမ မးမွ ဖိအမး
ေပးေနေၾကမငး သိရသည။ ထိုဒုကၡသညမ မးသည တနိုငးၿမိ ႕နယရွိ ေရႊ်ားႏွငာ့ပယငးေမွမမ မးမွ
စစေဘးေရွမငရန ေရမကရွိေနၾကျခငးျဖစၿပး၊ လကရွိတင စုစေ
ု ပ ငး လူဦးေရ ၃၀၀ ဝနးက င
က နရွိေနေသးေၾကမငး ကူညေပးေနသူမ မးမွေျပမသည။ စစေဘးေရွမင ဒုကၡသညမ မးသည
တနိုငးၿမိ ႕ေပၚရွိ ခရစယမန ဘုရမးေက မငးမ မးတင ခိုလံေ
ႈ နရၿပး၊ ဇနလ ၈ ရကေန႔မွစတင၍
ေကမငရမေက းရမသိ႔ု ေျပမငးေရႊ႕ရမညဟု ၿမိ ႕နယ အေထေထအုပခ ပေရး အဖ႕ြဲ မွ ေျပမဆို
ေၾကမငး

်ားႏွစျခငး

ခရစယမန

အသငးေတမ

(KBC)

မွ

ကူညဆယေရး

တမဝနမ မး

ေဆမငရကေနသူ ဦးေနမတမ မွေျပမသည။ ( Irrawaddy) (DVB )
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/09/136350.html
http://burmese.dvb.no/archives/211242
၂၀၁၆ ခု်ားႏွစ ဒဇငဘမလ ၂၈ရကေန႔က ကခ ငျပညနယ လိုငဇမအသမး စိနလံု ပူးေပ ငးဂိတတ င
မတရမးအသငးဆကသယမႈပုဒမ ၁၇/၁်ားႏွငာ့ ဖမးဆးခံရသညာ့ ABSDFမွ ဗဟုိေကမမတဝင
ရြဲေဘမမငးေဌးအမး ဇနလ ၈ ရကေန႔တင ရံုးထုတစစေဆးခြဲာ့သည။( VOA )
https://burmese.voanews.com/a/3894879.html
စစကိုငးတုိငးေဒသႀကး်ားႏွငာ့ မ်ားႏေလးတိုငးေဒသႀကးအစပရွိ ထးခ ိ ငာ့ၿမိ ႕နယ ေမမငးကုနးေက းရမ
တေကမငး နကယစကရံုမွ စန႔ပစသညာ့ ေျမစမပံုေတေၾကမငာ့ ပ ကစးသမးသညာ့ လယယမေျမ
မ မးအတက ေလ မေၾကးေပးရန ေဒသခံေတမငသူ ၉ဝ နးပ းမွ ဇနလ ၈ရကေန႔တင ဆ်ားႏၵျပ
ေတမငးဆိုၾကသည။ စစကိုငးတုိငးေဒသႀကး ထးခ ိ ငာ့ၿမိ ႕နယ ပိေတမကကုနး်ားႏွငာ့ ေမမငးကုနး
ေက းရမ၊ မ်ားႏေလးတုိငးေဒသႀကး သပိတက ငးၿမိ ႕နယ သမယမကုနး၊ အငးနက၊ ေလွ မပငကုနး၊
ေတမငတလံုး၊

ေသး

ေက မက၊

ဥသွ စကုနး

စသည

ာ့ေက းရမမ မးမွ

လယေျမမ မးသို႔

တေကမငးနကယ စကရံုမွ ေျမစမမ မး ်ားႏွစစဥဖံုးလႊမးခြဲာ့သည။ စန႔ပစေျမစမမ မးသည မိုးရမသ
တင ေခ မငးေျမမငးမ မးမွ တဆငာ့ လယယမေျမေတထြဲကို ဝငေရမကၿပး ၃ ေပေလမကအထိ
ေျမနေတ ဖံုးလႊမးသမးသညဟု ဆ်ားႏၵျပရမတင ပ ဝငသညာ့ ေမမငးကုနးေက းရမ က ေဒသခံ
ေတမငသူ

ဥးထနးၾကညမွ

ေျပမသည။

ဆ်ားႏၵျပသူမ မးသည

မ်ားႏ ေလးတုိငးေဒသႀကး

သပိတက ငးၿမိ ႕နယမွ စစကိုငးတုိငးေဒသႀကး ထးခ ိ ငာ့ၿမိ ႕နယ ေမမငးကုနးေက းရမမွမရွိသညာ့
တေကမငးနကယစကရံုေရွ႕အထိ ခ တကဆ်ားႏၵျပၾကခြဲာ့ၾကသည။(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/hteegyant-farmers-protect06082017070622.html
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ကေနဒ ်ားႏုိငငံ ေအမတမ၀ ၿမိ ႕ Andaz Ottawa Market ဟုိတယ ၌
Forum of Federations က စစဥက ငးပသညာ့ ကေနဒ ်ားႏုိင ငံတင က ငာ့သုံးေနေသမ ဖက ဒရယ
စနစေလာ့လမေရး်ားႏွငာ့ ေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ ွ ကေနဒ ဖကဒရယစနစအတငး တပမေတမ၏အခနး က႑၊
တပဘက-အရပဘက ဆကဆံေရး်ားႏွငာ့ ကေနဒ ရြဲတပဖ႕ြဲ ၏ အခနးက႑မ မး်ားႏွငာ့ စပလ ဥး သညာ့
ေဆးေ်ားႏးပသ
ြဲ ုိ႔ တကေရမကၿပး ဖကဒရယ ေလာ့လမေရးခရးစဥ ေအမငျမငသညာ့ အတက
ေက းဇူးတငစကမး ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (7Days) (MOI)
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
http://www.7daydaily.com/story/98535
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1223310047796859
အမ ိ းသမးဒိမိုကေရစအဖ႔ခ
ြဲ ပ NLD အစိုးရတကလမျပးသညာ့ ေနမက တ်ားႏွစတမကမလအတငး
တိုငးျပညမွမ တိုးတက ေျပမငးလြဲလမတြဲာ့ အေျခအေနေတ အမ မးအျပမးရွိခြဲာ့ၿပး အထူးသျဖငာ့
ပညမေရး်ားႏွငာ့ က နးမမေရးက႑မ မးတင တိုးတကမႈမ မး ထငထငရွမးရွမး ေတ႔ရ်ားႏိုငတယဟု
ကေနဒ ်ားႏုိငငံကို

ေရမကရွေ
ိ နတြဲာ့

်ားႏုိငငံေတမအတိုငပငခံပုဂိ လ

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ

ေအမတ၀ ၿမိ ႕က ျမနမမမိသမးစုေတနြဲ႔ ေတ႔ဆံုခ ိနမွမ ေျပမဆိုလက
ို သည။(VOA)
https://burmese.voanews.com/a/aung-san-suu-kyi-meet-with-canada-ottawamyanmar-family-/3892174.html

ျပညေထမငစု ၿငိမးခ မးေရး ညလမခံ ၂၁ ရမစုပငလုံ ဒုတိယအႀကိမ အစညးအေ၀း ရလဒကို
ျပညေထမငစု သေဘမတူစမခ ပအျဖစ လကမွတေရးထုိးခြဲာ့တာ့ြဲ အေပၚစုိးရိမပူပနေၾကမငး KNUConcerned

Group

အဖ႔ြဲမွ

ထုတျပနလိုကသည။

စစမွနတြဲာ့

ျပညတငး

ၿငိမးခ မးေရး

တညေဆမကသမး်ားႏုိငဖုိ႔ ပ ဝငသငာ့ ပ ၀ငထုိကတြဲာ့အဖ႔အ
ြဲ စညးအမးလုံး ပ ဝင်ားႏုိငတြဲာ့လမး ဖငာ့ေပးဖုိ႔၊
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥတခုလုံး

ျပနလညသုံးသပဖုိ႔၊

ေရရွည

တညတံာ့ခုိငၿမြဲသညာ့

တငးၿငိမးခ မးေရး်ားႏွငာ့ စစမွနသညာ့ ဖယဒရယျပညေထမငစု တညေဆမကဖုိ႔
ေၾကမငးလညး

ထုတျပနခ ကမွမေဖမျပထမးသည။

KNU-Concerned

ျပည

လနစမစိုးရိမ

Group

မွ

ပဒုိ

ေနမစဖုိးရမစိနက လကမွတထုိးရမမွမ အနစေအ လကမွတထုိးထမးတြဲာ့ အဖ႔ေ
ြဲ တပင အခငာ့
အေရး မတူညသညာ့အတက ျငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ျပနလညသုံးသပဖုိ႔လုိေနသညဟု ေျပမဆို
ထမးသည။ (DVB)(NMG)
http://burmese.dvb.no/archives/211289
http://www.nmgnews.com/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%a1%e1%80%84%e1%80%b9
%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%b1%e1%80%81%e1%80%ab%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b
8%e1%80%b1%e1%80%86%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%
b1%e1%80%9f/
၉

၉.၆.၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခု်ားႏွစ၊ ဇနလ (၉) ရကေန႔တင ရခိုငျပည-ဘဂၤလမနယစပအနး၌ ရကၡိ ငာ့တပမေတမ၊
အမွတ(၃) တပမဟမ၏ လႈပ႐ွမးတပရငး (၃၀၄) ်ားႏွငာ့ ျမနမမတပမေတမ စကခ(၉) လက
ေအမကခံ၊ ခမရ (၃၇၇) တပရငးတို႔ ရငဆိုငတိုကပျြဲ ဖစပမးခြဲာ့သည။ နံနက (၈) နမရ(၃၀) မိန စ
တင စတငတိုကပျြဲ ဖစပမးခြဲာ့ၿပး ညေန (၄) နမရခန႔မွ ရငဆိင
ု တိုကပြဲ ေခတ ရပတန႔ခြဲာ့သည။
နယစပမ ဥး BP-72 မွ (၅) ကလိမ
ု တမအကမအေဝးတင တိုကပျြဲ ဖစပမးခြဲာ့သည။ တိုကပြဲ အတငး
ျမနမမ႔တပမေတမဖကမွ အရမ႐ွိတစဥးအပ အဝင စုစေ
ု ပ ငးေလးဥး (မ ကျမင)က ဆံုးခြဲာ့ ၿပး
ဒဏရမရသူ

အမ မးအျပမး႐ွိခသ
ြဲာ့ ည။

ရကၡိ ငာ့တပမေတမမွ

အလတစမးဒဏရမရသူ

တစဥး

႐ွိခြဲာ့သညဟု AA မွ သတငး ထုတျပနခြဲာ့သည။ (ရကၡိ ငာ့တပမေတမ - သတငး်ားႏွငာ့ ျပနၾကမးေရးဌမန)
https://www.facebook.com/thearakanarmy1/posts/1569861399714458:0
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ဇနလ (၉)ရကေန႔တင ကခ ငျပည၊ တ်ားႏိုငး ်ားႏွငာ့ ရခိုငျပညအတငး၌ တိုကပမ
ြဲ မးျဖစပမးေန သည။
ေန႔လညပိုငးမွစ၍

စစကူေရမကလမေသမ

ျမနမမတပမေတမ်ားႏွငာ့

ကခ ငလတေျမမကေရး

တပမေတမ KIA တို႔ အငဂ းဂ း႐မအနး၌ ထပမံတိုကပျြဲ ဖစပမးခြဲာ့သည။ လဒိုလမးမ တငလညး
Namti ်ားႏွငာ့ Dumbung ၾကမး Loili Yang ရမ အနးမွမ ်ားႏွစဖက အခိ နတို ပစခတမႈမ မး
ျဖစပမးေၾကမငး ေဒသခံမ မး ဆိသ
ု ည။ အငဂ းဂ းေက း႐မအနး တိုကပမ
ြဲ မးတင ျမနမမစစတပ ်ားႏွငာ့
ဌမေနျပညသူ႔စစတိ႔ု ပူးေပ ငးတပဖ႕ြဲ မွ ေသဆံုးသူ်ားႏွငာ့ ဒဏရမရသူစုစုေပ ငး (၅၀) ေက မ ႐ွိခြဲာ့ ၿပး
တိုကပမ
ြဲ မးမွမ ည၈နမရခန႔အထိ ျပငးထနခြဲာ့သည။ KIA ဘကမွွလညး ဒဏရမရသူ/ က ဆံုး
သူအခ ိ ႕ ႐ွိခြဲာ့သညဟု ေျမမကပုိငးမဟမမိတတပဖြဲ႕မွ သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။ (Northern
Alliance – Burma) (Kachin News)
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1521660924575540:0
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1522976711110628:0
http://burmese.kachinnews.com/news/1883%E1%80%9A%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%9C%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99တပမေတမ်ားႏွငာ့ ေကအိုငေအတို႔ ေျခမက်ားႏွစအတငး တိုကပအ
ြဲ ႀကိမေရ ၃,၅၀၀ ခန႔ ျဖစပမးခြဲာ့ၿပး၊
‘‘၂၀၁၁ ဇနလ ၉ ရကမွ ၂၀၁၇ ဇနလ ၉ ရကေန႔အထိ တိုကပေ
ြဲ ပ ငး ၃,၅၀၀ ခန႔ရွိတယ။
ေသးေသးဖဖ
ြဲ ေ
ြဲ တ မပ ဘူး’’

ဟု ေကအုိငေအ ဗိုလမွ းခ ပ အဆငာ့တမဝနရွိသူ တစဥးမွေျပမ

ၾကမးသည။ ၂၀၁၁ ဇနလ ၉ ရကမွ (၂၀၁၇ ဇနလ ၉ ရက) အထိ တုိကပအ
ြဲ ႀကိမေရ ၃,၅၀၀
ခန႔ျဖစပမးမႈေၾကမငာ့ ပ မးမွ တစရကလွ င တုိကပြဲ ၁ ဒသမ ၅ ႀကိမေက မ ျဖစပမးခြဲာ့ျခငး
ျဖစသည။(7Days)
http://www.7daydaily.com/story/98469
ကခ ငျပညနယ တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယ ေရႊန႔ြဲ ပယငးေမွမေတတူးေဖမသညာ့ ေနရမေတမွ ထကေျပးၾက
သညာ့ ေက းရမသမးေတရြဲ႕ စမးဝတေနေရးအတက မညသူမွ တမဝနယူမွမလြဲလို႔ ကေနဒ ်ားႏုိငငံ
ေရမက ျမနမမနုိငငံသမး တစဥးမွ ်ားႏုိငငံေတမအတုိငပငခံပုဂိ လ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညကို
ေမးရမ ်ားႏိုငငံေတမအတိုငပငခံပဂ
ု ိ လမွ အြဲဒကိစၥကို မသိရွိေသးေၾကမငး်ားႏွငာ့ ထကေျပးေနသူေတ
ကို ကူညရမွမ လူကယျပနဌမနျဖစေၾကမငး ေျပမၾကမးလိုကသည။ လူမႈဝနထမး ကယဆယ
ေရး်ားႏွငာ့ ျပနလညေနရမခ ထမးေရးဝနႀကးဌမန ဝနႀကး ေဒ ကတမ ဝငးျမတေအးကို ဆကသယ
ေမးျမနးရမမွမ လူကယျပနဌမနမွ သမးေနသညာ့ ဝနထမးေတသည ကမမိုငးၿမိ ႕ မွမ ပိတမိေနၿပး
ေရွ႕ဆကသမးလို႔ မရေသးဟု ေျပမဆို လိုကသည။ "လူကယျပနဝနႀကးဌမန အေနနြဲ႔ကေတမာ့
ဘမမွေဆမငရကရေသးတမ မရွိေသးဘူး။ ဘမျဖစလိ႔လ
ု ြဲဆိုေတမာ့ က ေနမတို႔ ဝနထမးေတက
ျမစႀကးနမးမွမ ရွိတယေပ ာ့ေနမ။ ျမစႀကးနမးက ဝနထမးေတက အြဲဒသမးလို႔ မရဘူး။ ကမမိုငး
ကေန ဆကသမးလို႔ မရဘူး။ ပိတေနတယေပ ာ့ေနမ။ တ်ားႏိုငးကိုဆကသမးလို႔မရဘူး၊ သူတို႔အေန
ျဖငာ့ လွမးၿပးဆကသယရတမပြဲ ရွိၿပးေတမာ့ ကိုယတိုငကုိယက ေတမာ့ ဘမမွလုပေပးလို႔ မရေသး
တြဲာ့ အေျခအေနပြဲ။ က ေနမတို႔ ၾကမးတမေတမာ့ သူတို႔ဌမေန ကူညေစမငာ့ေရွမကတြဲာ့ သူေတကပြဲ
ျပနဖိ႔သ
ု မးဖို႔ ကူညေပးေနတယလို႔ၾကမးတယ"ဟု ေဒ ကတမ၀ငးျမတမွေျပမၾကမးခြဲာ့သည။(RFA)
(7Days)
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-canada-06102017071542.html
http://www.7daydaily.com/story/98646
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ျမနမမာ့တပမေတမအေန ်ားႏွငာ့ တိုငးရငးသမး ေဒသေတမွမ ထိုးစစဆင တုိကခိုကေနတမကို
ခ ကခ ငးရပတန႔ၿပး တပရငးတပဖ႔ေ
ြဲ တ ႐ုပသိမးသမးဖို႔ တိုက ိ ၿမိ ႕ ျမနမမသံ႐ုံးေရွ႕မွမ ဂ ပန
ေရမက တိုငးရငးသမးမ မးမွ ဇနလ ၉ ရက ညေနက ဆ်ားႏၵျပ ေတမငးဆိုခြဲာ့ၾကသည။ ဆ်ားႏၵျပ
လႈပရွမးမႈကို ဦးေဆမငသူ တဦးျဖစသညာ့ ေကအနအို ဂ ပနဥကၠ႒ ဦးေဟမဝ းေဇမလမွ “ျပညသူ
ေတ အမးေပးေထမကခံတြဲာ့ အမ ိ းသမးဒမိုကေရစအဖ႔ြဲခ ပအေနနြဲ႔ ရြဲရြဲဝံာ့ဝံာ့န႔ြဲ ၿငိမးခ မးေရးကို
လုပေစခ ငလိ႔ု လမေရမက တုိကတနးတမ” ဟုေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ ်ားႏွစ ၇၀ ေက မၾကမ ျပညတငး
စစကို ေဒၚေအမငဆနးစုုၾကည အစိုးရလကထကမွမ အၿပးတိုင ရပတန႔်ားႏုိငမည ဟု ေမွ မလငာ့
ေၾကမငး ပေလမငတိုငးရငးသမး မိုငေက မဦးမွ ေျပမဆိုလိုကသည။ ကခ ငေဒသမွမ ၆ ်ားႏွစၾကမ
ျပနလညျဖစပမးေနတြဲာ့ စစပေ
ြဲ တ ရပတန႔ဖို႔ ေတမငးဆိုသညာ့ တိုက ိၿမ ိ႕မွ ဆ်ားႏၵျပပမ
ြဲ ွမ ဂ ပန်ားႏို ငငံ
ေရမက ကခ ငတိုငးရငးသမးမ မး အပ အဝင ျမနမမ်ားႏိုငငံသမး ၁၀၀ ေက မ ပ ဝငခြဲာ့ၾကသည။
(DVB) (Irrawaddy)
http://burmese.dvb.no/archives/211530
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/10/136363.html
KNU မူတေရမခရိုငမွ ျမနမမတပေတ ျပနရုပသိမးဖို႔ ေဒသခံေတရြဲ႕ ဆ်ားႏၵျပေတမငးဆိုမႈကို IKO
အျပညျပညဆိုငရမ ကရငအဖ႔မ
ြဲ ွ ေထမကခံ ႀကိ ဆိုေၾကမငး ဇနလ ၉ ရကေန႔စျြဲ ဖငာ့ ထုတျပန
ေၾကညမလိုကသည။ KNU ်ားႏွငာ့ အစိုးရၾကမး အပစအခပရပစြဲေရး်ားႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးေဆးေ်ားႏးခ ိ န
မွစၿပး KNU နယေတမွမ ျမနမမ တပမ မး ေလွ မာ့နညးမသမးတြဲာ့အျပင ပိုတိုးလမသညာ့အတက
ေဒသခံေတမွ စိုးရိမေနၾကသညလို႔ IKO အဖ႔ြဲ ဆကသယေရးအဖ႔ဝ
ြဲ င ေနမမိုငးရမဒ ေကးေဖ က
ေျပမသည။

အလ ငစလိုခ ပဆိုခြဲာ့သညာ့

တပေတလိုကနမရမယာ့

စညးကမးေတ

NCA

စမခ ပတင

တပေနရမခ ထမးေရး်ားႏွငာ့

မထညာ့သငးနိုငေသးျခငး၊

ျမနမမာ့တပမေတမမွ

ၿငိမးခ မးေရးမူ (၆) ခ က်ားႏွငာ့ ဒို႔တမဝနအေရးသံုးပ းကို မလႊတတမး ဆုပကိုငထမးမႈေၾကမငာ့
စစမွနၿပး

ေရရွညတညတံာ့မယာ့

အပစအခပရပစြဲေရး

ရနိင
ု မွမမဟုတဘူး လို႔

IKO

အဖ႔မ
ြဲ ွ

ယံုၾကညသညဟု ေရးသမးထမးသည။ IKO International Karen Organization အဖ႔က
ြဲ ို
အေမရိကန၊ ကေနဒ ၊ ဥေရမပနြဲ႔ အမရွပစိဖိတ ေဒသ်ားႏိုငငံေတမွမ ေရမကေနသညာ့ ကရငလူ မ ိ း
မ မးျဖငာ့ ဖ႔စ
ြဲ ညးထမးျခငးျဖစသည။(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/iko-demand-army-06102017230051.html
်ားႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂ လ
ိ
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည တုိ ရနတိုၿမ ိ႕ရွိ ျမနမမအသိုကအဝနး
်ားႏွငာ့ေတ႕ဆံုရမတင ေျပမၾကမးခ က အျပညာ့အစုံကို ေအမကပ လငာ့စမ မးတင ၀ငရမကဖတရႈ႕
်ားႏိုငပ သည။
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1058812244252991
https://burmese.voanews.com/a/daw-aung-san-suu-kyi-incanada/3894455.htmlhttps://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1
2242390977039https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1058812244252
991
၂၁ ရမစုပငလံုညလမခံအမး ျပနလညသံုးသပရန တစ်ားႏိုငငံလံုး ပစခတတိုကခိုကမႈ ရပစြဲေရး
သေဘမတူစမခ ပ (NCA) လကမွတထုိး ရွစဖ႕ြဲ မွ ေခ ငးေဆမငမ မး၏ အစညးအေဝးကို ခ ငးမိုင
ၿမိ ႕တင င းရကၾကမ က ငးပမညျဖစသည။ ‘‘ကၽနေတမတို႔ ရွစဖ႕ြဲ ကေတမာ့ ၂၁ ရမစုပငလံု ဒုတိယ
အစညးအေဝးရြဲ႕ အေျခအေနေတကို ျပနသံုးသပမယ။ ေနမက ၿပးေတမာ့ တစဖ႕ြဲ ခ ငး တစဖ႕ြဲ ခ ငး
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
သံုးသပၿပးတြဲာ့ေနမကမွမ ဇနလ ကုန ၂၈ ရကကေန ဇူလိုင ၂ ရက ေန႔ၾကမးမွမေတမာ့ ရွစဖ႕ြဲ ေခ ငး
ေဆမငေတေတ႕ၿပး

မူဝ ဒေရးရမေတ၊

လုပငနးကိုငငနးေတ၊

ေဆးေ်ားႏးေရးဆိုငရမ

မူေဘမငအပ အဝင

NCA

ကို

ေနမကၿပးေတမာ့

အေကမငအထည

်ားႏုိငငံေရး

ေဖမတြဲာ့ေနရမမွမ

လိုအပတမေတကို ျပနသံုးသပမယ။ တစရက၊ ်ားႏွစရကတညး မဟုတဘြဲ အခ ိနယူၿပး သံုးသပ
မယ’’ ဟု ပအိုဝးလကနက ကိုငအဖ႕ြဲ (PNLO)ဥးေဆမငနမယက ဗိုလမွ းႀကးခနဥကၠမက ေျပမ
ၾကမးသည။ (7Days)
http://www.7daydaily.com/story/98425
ကခ ငျပညနယမွမ စစပြဲေတ

ျပနလညျဖစပမးလမတမ

၆်ားႏွစျပညာ့ၿပျဖစသည။ ၆်ားႏွစျပညာ့

အထိမးအမွတဆုေတမငးပြဲကို ကခ ငျပညနယအတငးမွ ၿမိ ႕ႀကးမ မးတင သမမက ်ားႏိုငငံတကမ
ေရမက

ကခ ငအမ ိ းသမးေတပ

က ငးပခြဲာ့သည။

စတမပူကငးတင

လူထုဆုေတမငးပြဲ အခမးအနမးမွ အစိုးရကို တိုကတနးခြဲာ့သညာ့ အခ ကမ မးတင
ကခ ငေဒသမွမ

ၿငိမးခ မးေစခ ငတယ။

ၿပးေတမာ့

တ်ားႏုိငငံလံုး

က ငးပသညာ့
"က ေနမတို႔

တရမးမွ မွ တတနြဲ႔

ၿငိမၿငိမ

သကသကျဖစေစခ ငတယ။ အြဲာ့လိုမ ိ း ေတမငးဆိုခ ကေတပ တယ။ ၿပးေတမာ့ က ေနမတို႔ တုိငး
ရငးသမးေတ လုိခ ငတြဲာ့ စစမွနတြဲာ့ဖကဒရယဒမိုကေရစကိုလညး လုိခ ငတယ။ အြဲာ့လိုမ ိ း ထုတ
ေဖမတြဲာ့ဟမလညးရွိတယ ၿပးေတမာ့ ေလမေလမဆယ တ်ားႏိုငးဘကမွမ ထိုးစစဆငျခငးေၾကမငာ့
စစျဖစေနတယဆိုတမလညး ပ တယ။ ၂၁ပငလံုမွမ ်ားႏုိငငံေတမသမၼတနြဲ႔ ကမကယေရး ဥးစးခ ပ
ေျပမခြဲာ့တာ့အ
ြဲ တုိငး ၂၀၁၇မွမ ၿငိမးခ မးေရး်ားႏွစျဖစဖိ႔ု ဆိုတမလညး တကယလကေတ႔ အေကမငအ
ထညေဖမဖိ႔လ
ု ိုၿပဆိုတြဲာ့ တုိကတနးခ ကေတ ပ ပ တယ"ဟု အခမးအနမးက ငးပေရးေကမမတ
အတငးေရးမွ း ကုိေဇမဂ ကကေျပမၾကမးခြဲာ့သည။(VOA)(Mizzama)
https://burmese.voanews.com/a/kachin-war-6years-/3893517.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/27974
၁၀

၁၀.၆.၂၀၁၇

ကခ ငျပည၊ တ်ားႏိုငးေဒသ၊ KIA တပရငး (၁၄) နယေျမတင တိုကပမ
ြဲ မးဆကလကျပငးထနေန
သည။ ဇနလ (၁၀) ရကေန႔တင တိုကပမ
ြဲ မး႐ွိခြဲာ့သည။ နံနက (၈) ခန႔ကပင တပမေတမဘကမွ
လကနကႀကးမ မးျဖငာ့ ပစခတတိုကခိုကခြဲာ့သညမွမ ေန႔လညအထိတိုင႐ွိခြဲာ့သည။ ညေနပိုငးတင
လညး တိုကပမ
ြဲ မး ျဖစပမးခြဲာ့သည။ ရခိုငေဒသတင နံနက (၈) ခန႔ကတညးကပင ဗမမစစတပ ၏
လကနကႀကးမ မးျဖငာ့ ပစခတတိုကခိုကခြဲာ့သညမွမ ေန႔လညအထိ ျဖစသညဟု ေျမမကပုိငး
မဟမမိတအဖ႕ြဲ မွ သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။ (Northern Alliance - Burma)
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1522976711110628:0
တပမေတမနွငာ့ KIA ပဋိပကၡမ မး ျဖစပမးေနေသမ တ်ားႏိုငးေဒသရွိ ေရႊေမွမ၊ ပယငးေမွမမ မးတင
ယေန႔ (ဇနလ ၁၀ ရက) အထိ ေဒသခံမ မး်ားႏွငာ့ ေရႊ႕ေျပမငးလုပသမး လူဥးေရ ေသမငး်ားႏွငာ့ခ ပိ တ
မိေနေၾကမငး စစေရွမငျပညသူမ မးကို အကူညေပးေနေသမ အဂၤ ကမးေက းရမ ်ားႏွစျခငး ခရစ
ယမန ဘုရမးေက မငးမွ အတငးေရးမွ း ဥးယိငး ကေျပမၾကမးလိုကသည။ တ်ားႏိုငးၿမိ ႕ေပၚရွိ
ခရစယမန ဘုရမးေက မငးမ မး်ားႏွငာ့ ဗုဒၶဘမသမ ဘုနးေတမၾကး ေက မငးမ မးတင ခုိလံႈေနသညဟု
သိရိွရသည။ ပဋိပကၡမ မး ျဖစပမးေနေသမ ေရႊေမွမ်ားႏွငာ့ ပယငးေမွမမ မးတင ေဒသခံမ မးနွငာ့
ေရႊ႕ေျပမငးလုပသမး ဥးေရသံုးသိနးဝနးက င ေနထိုငသညဟုလညး ေဒသခံမ မးမွ ေျပမၾကမး
သည။ စစေရး တငးမမေနသညာ့ တ်ားႏုိငးေဒသတင ညကမး ျဖတသနးခငာ့မျပ ၍ လမးခရး၌
ညအိပေနသူမ မး ရွိေၾကမငး သတငးရရွိသည။ (TheLadies) (7Days)
http://theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-06-10-1419/6288
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
http://www.7daydaily.com/story/98651
ထိုငးနိုငငံ ခ ငးမိုငၿမိ ႕ ဖူရမမ ေဟမတယ၌ ဇနလ ၁၀ ရကေန႔တင အစိုးရဘကမွ ၿငိမးခ မးေရး
ေကမမရွင (Peace Commission) ်ားႏွငာ့ UNFC မွ ဖ႕ြဲ စညးထမးေသမ နိုငငံေရးဆိုငရမ ညႇိ်ားႏွိုငး
ေဆးေ်ားႏးေရး ကိုယစမးလွယအဖ႕ြဲ (DPN) တို႔တစနမရခန႔ၾကမ အလတ သေဘမေတ႕ဆုံၿပး
ဇူလုိငလဆနးပုိငးတင ရနကုနၿမိ ႕၌ တရမးဝင ေတ႔ဆံုရန သေဘမတူမႈရရိွခြဲာ့သည။ ၿငိမးခ မးေရး
ေကမမရွင်ားႏွငာ့ DPN တို႔အၾကမး ျပညေထမငစုၿငိမးခ မးေရးညလမခံ ၂၁ ရမစုပငလုံ ဒုတယ
ိ
အစညးအေဝးအၿပး ပထမဆုံး အႀကိမ ျပနလညေတ႕ဆုံျခငးျဖစၿပး NCA ေရးထိုးနိုငေရး
အတက UNFC မွ အဆိုျပ ထမးေသမ အခ က ၉ ခ ကအနကနိုငငံေရးကိစၥ၊ တပပိုငးဆိုငရမကိစၥ၊
နိုငငံတကမပ ဝငမႈဆိုငရမ ကိစၥရပမ မး အဓိက ထမးေဆးေ်ားႏးေၾကမငးသိရသည။ အခ က ၉
ခ ကတငအဓိက အတမးအဆး ျဖစသညာ့ တပပိုငးဆိုငရမ ကိစၥရပမွမလညး ေျပလညမႈ ရရွိုၿပး
အစိုးရမွ ေနမကတႀကိမက ငးပမညာ့ ျပညေထမငစုၿငိမးခ မးေရး

ညလမခံ

၂၁

ရမစုပငလုံ

တတိယအႀကိမ အစညးအေဝးမွမ အလမးအလမေကမငး ျဖစေၾကမငး အစိုးရ ၿငိမးခ မးေရး
ေကမမရွင (Peace Commission) အဖ႕ြဲ ဝင ဦးေအမငစိုးမွ သတငးစမရွငးလငးပတ
ြဲ င ေျပမဆို
လိုကသည။ ေဆးေ်ားႏးပအ
ြဲ ၿပးတင အစိုးရ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင်ားႏွငာ့ ်ားႏိုငငံေရးဆိုငရမ ေဆးေ်ားႏး
ညွိ်ားႏိႈငးေရး ကိုယစမးလွယ ဒပအငနအဖ႕ြဲ တိ႔ု ဇူလိုငလအတငး ရနကုုနၿမိ ႕မွမ ဆဌမအႀကိမ
တရမးဝင ထပမံ ေတ႕ဆံုေဆးေ်ားႏးၾကရန သေဘမတူညခြဲာ့ၾကသည။ ယခု ေဆးေ်ားႏးပသ
ြဲ ို႔ PC မွ
ဦးေအမငစိုး၊ ဦးလွေမမငေရႊ၊ ေဒ ကတမမငးေဇမဦး ်ားႏွငာ့ ဦးေက မလငးဦး၊ DPN မွ ခူဦးရယ၊
ေဒ ကတမနိုငေရႊသိနး၊

ဒူဝ ေဘမမဝမလေရမ၊

ဗိုလမွူးႀကးေဆမလမန၊

ဗိုလမွူးႀကးမငးထနး၊

ဗိုလမွူးဟတဟန၊ ဦးထနးေဇမ၊ နိုငဗညမးမန ်ားႏွငာ့ ဦးဆနေအမငတို႔ တကေရမကခြဲာ့ၾကသည။
(NMG) (7Days) (Irrawaddy) (MON News) (ရွမးသံေတမဆငာ့) (Mizzama)
http://www.nmg-news.com/unfc%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%b
8%e1%80%9b%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%86%e1%80%bc%e1%80%b8%e1%80%b1/
http://www.7daydaily.com/story/98633
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/06/10/136380.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/28014
http://burmese.monnews.org/2017/06/12/dpn%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b7-pc%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80%86%e1%8
http://burmese.panglong.org/?p=13442
အစိုးရ်ားႏွငာ့ တပမေတမ အေနျဖငာ့ တစ်ားႏုိငငံလုံး ပစခတ တုိကခုိကမႈ ရပစြဲေရးသေဘမတူ စမခ ပ
(NCA) ျပငဆင်ားႏုိငသညာ့ အခငာ့အေရးေပးရန လိုအပသညဟု ညညတေသမ တုိငးရငးသမး
လူမ ိးမ မး ဖကဒရယ ေကမငစ(UNFC) ်ားႏွငာ့ ေျမမကပိုငးလကနကကိုငအဖြဲ႕မ မးမွ ေျပမ ၾကမး
သည။ UNFC အဖြဲ႕ဝငမ မးအေနျဖငာ့ NCA တင ပ ဝငလကမွတထုိး်ားႏုိငေရး၊ NCA ပ အမးနညး
ခ ကမ မးျပ ျပင်ားႏုိငေရး အစုိးရထံ အဆုိျပ ထမးသလို NCA ညႇိ်ားႏႈိငးစဥက မပ ၀ငသညာ့ ‘ဝ’
လကနကကုိငအဖြဲ႕(UWSA)အပ အဝင ေျမမကပိုငးလကနကကုိငတပဖြဲ႕မ မးအေနျဖငာ့ NCA ၌
ပ ၀ငလကမွတထုိးရန ဖိအမးမ မးႀကံ ေနရသည။ ‘ေျမမကပိင
ု းလကနကကိုင တပဖြဲ႕ခုနစဖြဲ႕
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
သည အစိုးရ်ားႏွငာ့ ေဆးေ်ားႏးရန ်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏး ညႇိ်ားႏႈိငးေရးေကမမတ ဖြဲ႕စညးထမးၿပး အဆုိပ
အဖြဲ႕အစညးမ မးမွ NCA ကိုျပငဆငရန အဆုိျပ လမရမ NCA သည အေျခခံ တူညခ က ျဖစလမ
ၿပး၊ NCA ကို ျပငဆငခငာ့ မရဘြဲ တရမးေသကိုငထမးမညဆုိပ က တုိငးျပည၏လကရွိ အေန
အထမး အရ ၿငိမးခ မးေရးရရန အလွမးေဝးေနဥးမညဟု UNFC တြဲဖကအတငးေရးမွ း (၁)
ဥးထနးေဇမမွေျပမသည။

ၿငိမးခ မးေရးေဆမငရကရမတင

NCA

လမးေၾကမငးအတုိငး

ဆကလကညႇိ်ားႏႈိငးမညဟု အစိုးရ ်ားႏွငာ့ တပမေတမမွထုတေဖမ ေျပမၾကမးထမးၿပး NCA ကို ျပင
ဆငမညမဟုတဟု တပမေတမမွ ေျပမၾကမးထမးသည။(7Days)
http://www.7daydaily.com/story/98537
ျပညေထမငစုၿငိမးခ မးေရးညလမခံ- ၂၁ ရမစုပငလုံ ဒုတိယအစညးအေဝး အပ အဝင အမ ိးသမး
အဆငာ့်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးပြဲ က ငးပျခငးတုိ႔်ားႏွငာ့ ပတသက၍ ်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးမႈဆုိငရမ မူေဘမင၊
အမ ိးသမးအဆငာ့ ်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးပြဲ လုပငနးလမးညႊန်ားႏွငာ့ တစ်ားႏုိငငံလုံး ပစခတတုိကခုိကမႈ
ရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ပ NCAတုိ႔အမး ျပနလည သုံးသပရန လုိအပေၾကမငး ျပညေထမငစု
ၿငိမးခ မးေရး ေဆးေ်ားႏးမႈ ပူးတေ
ြဲ ကမမတ (UPDJC) တမဝနရွသ
ိ ူမ မးမွ ေျပမၾကမးသည။ NCA
စမခ ပအရ ေရးဆထ
ြဲ မးသညာ့ ်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးမႈဆုိငရမ မူေဘမငတင အမ ိးသမးအဆငာ့
်ားႏိုငငံေရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မး်ားႏွငာ့ ျပညေထမငစုၿငိမးခ မးေရးညလမခံ က ငးပပုံ က ငးပနညးတုိ႔ ပ ဝငၿပး
အမ ိးသမးအဆငာ့ ်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးပြဲ လုပငနးလမးညႊနတင လူမ ိးအလုိက၊ ေဒသအလုိက၊
အေၾကမငးအရမအလုိက အမ ိးသမးအဆငာ့ ်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးပြဲ ပုံသဏၭမန သုံးခုအမး ဥးေဆမင
သူ၊ က ငးပရမညာ့ ပုံသဏၭမန၊ ေဆးေ်ားႏးရမညာ့ ေခ ငးစဥမ မး ပ ဝငသည။ NCA စမခ ပတင
်ားႏုိငငံေရးေတ႕ဆုံ ေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မး၊ ပစခတ တုိကခုိကမႈရပစြဲေရး ဆုိငရမကိစၥရပမ မး အပ အ၀င
အခနးေပ ငး ခုနစခနး်ားႏွငာ့ အပုိဒေပ ငး ၃၃ ပုိဒ ပ ဝငသည။ လကရွိ အစုိးရလကထကတင
်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးမႈဆုိငရမ မူေဘမငျပနလည သုံးသပသညာ့ အစညးအေဝးမ မးသုိ႔ NCA လက
မွတ ေရးထုိးထမးျခငး မရွိသညာ့ တုိငးရငးသမး လကနကကုိငအဖ႕ြဲ မ မးကုိပ ပ ဝငေဆးေ်ားႏး
ေစခြဲာ့သည။ NCA လကမွတ ေရးထုိးရန က နရွိေနသညာ့ အဖ႕ြဲ မ မး လကမွတမေရးထုိးသေရ႕
်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးမႈဆုိငရမ
အတညျပ ရန

မူေဘမငအမး

လုပေဆမင်ားႏုိငဥးမည

ျပနလညသုံးသပျခငးသမ
မဟုတေၾကမငး

ျပ လုပေနရမညျဖစၿပး

UPDJC

တမဝနရွိသူမ မးမွ

ေျပမၾကမးထမးသည။ (ELEVEN)
http://news-eleven.com/politics/37953
ျပညေထမငစု ၿငိမးခ မးေရး ညလမခံ ၂၁ ရမစု ပငလုံတင တကေရမကေဆးေ်ားႏးခြဲာ့သညာ့ အေျခ
အေနမ မး်ားႏွငာ့ ပတသကၿပး ေကအြဲနယူ-ကရငအမ ိးသမးအစညးအ႐ုံးမွ နယစပအေျခစုိက်ားႏွငာ့
ျပညတငးရွိ ကရငလူမႈအဖြဲ႔မ မးအမး ျပနလညရွငးလငးပြဲ အစအစဥတစရပကုိ ဇနလ ၉ ရကမွ
၁ဝ ရကေန႔အထိ ထိနးခ ပနယေျမ ေလးဝ းစခနးတင ျပ လုပခြဲသ
ာ့ ည။ ်ားႏွစရကတမျပ လုပသညာ့
ေတ႔ဆုံေဆးေ်ားႏးပတ
ြဲ င ျပညေထမငစုၿငိမးခ မးေရး ညလမခံ ၂၁ ရမစု ပငလုံ ဒုတိယ အစညးအ
ေဝးသုိ႔ တငျပေဆးေ်ားႏးခြဲာ့ၾကသညာ့ ်ားႏုိငငံေရး၊ စးပမးေရး၊ လူမႈေရး၊ လုံၿခ ံေရး်ားႏွငာ့ ေျမယမ်ားႏွငာ့
သဘမဝပတဝနးက ငက႑

င းခုကုိ

ပငလုံအစညးအေဝးကုိ

တကေရမကေဆးေ်ားႏးခြဲာ့သညာ့

ေကအြဲနယူ ထိပပုိငးေခ ငးေဆမငမ မးမွ ျပနလည ရွငးလငးမႈမ မး ျပ လုပခြဲၿာ့ ပး တကေရမကလမ
သညာ့ ကရငအရပဖက အဖြဲ႔အစညး ကုိယစမးလွယမ မးဘကမွ ျပနလညေဆးေ်ားႏးမႈမ မး ျပ လုပ
ခြဲၾာ့ ကသညဟု သိရသည။ ေကအြဲနယူ၏ ၂၁ ပငလုံ အေတ႔အႀကံ ျပနလညရွငးလငးပြဲသုိ႔
နယစပ်ားႏွငာ့

ျပညတငး

အရပဖကလူမႈအဖ႔အ
ြဲ စညး
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အေျခစုိကသညာ့
၃၇ဖြဲ႔မွ

က နးမမေရး၊

ကုိယစမးလွယမ မး၊

ပညမေရး၊
ေကအြဲနယူ

လူမႈေရး

စသညာ့

ဌမနအသးသးမွ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ေခ ငးေဆမငမ မး၊
တမဝနရွိသူ

ယခင

အမ ိးသမးအဆငာ့

ကုိယစမးလွယအခ ိ႕အပ အဝင

်ားႏုိငငံေရးေဆးေ်ားႏးပြဲမ မးမွ
စုစုေပ ငး

ကုိ ယစမး

ပ ဝငခြဲၾာ့ ကသညာ့
လွယ

၁၂၃ဥး

တကေရမကခြဲာ့ၾကသည။ (KIC) (7Days) (Karen National Union HQ)
http://kicnews.org/2017/06/%e1%80%92%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%a
d%e1%80%9a%e1%80%a1%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%
99%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80
%b6%e1%80%af%e1%80%8a%e1%80%ae%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%8
0%81/
https://www.facebook.com/KarenNationalUnionHQ
http://www.7daydaily.com/story/98700
၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ စညးပုံအေျခခံဥပေဒေၾကမငာ့ ျပညတငးၿငိမးခ မးေရး မရရွိနိုငတမျဖစၿပး၊ NLD အစိုးရ
အေန်ားႏွငာ့ လကရွိလႊတေတမတငး်ားႏွငာ့ လႊတေတမျပငပတိ႔တ
ု င ၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ စညးပုံအေျခခံဥပေဒ
ျပငဆငေရးပိုငး်ားႏွငာ့ ပတသက၍ အသံတိတဆိတေနသညဟု မိုငးရွူးၿမိ ႕နယ မြဲဆ်ားႏၵနယအမွတ –
၁ SNLD ပ တ လႊတေတမ ကိုယစမးလွယ စိုငးလငးျမတ ကေျပမသည။ NLD ပ တအေန်ားႏွငာ့
၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ စညးပုံအေျခခံ ဥပေဒကိုျပငရန ရွိမရွိ၊ ရွိခြဲာ့လၽွင မညသညာ့ အခ ိနတငျပငသမးမည
ဆိုသညာ့ ေမးခနးကို ဂၽနလ ၁၀ ရက ေန႔က ေတမငႀကးၿမိ ႕၊ သစေတမရပကကရွိ ၿမိ ႕ေတမခနးမ
သို႔ ေရမကရွိလမသညာ့ ျပညသူ႔လႊတေတမဥကၠဌဦးဝငးျမငာ့ သၽွမးျပညနယလႊတေတမ ကိုယစမး
လွယမ မး ေတ႕ဆုံရမတင စိုငးလငးျမတက တိုကရိုက ေမးျမနးခြဲာ့ျခငး ျဖစသည။ ” က ေနမတို႔
ဒ ကိုမျပငဘူးလိ႔မ
ု ေျပမဘူး၊ က ေနမတို႔နိုငၿပးၿပးခ ငး ျပငမယလို႔လညး မေျပမဘူး။ နံပ တ(၂)
ျဖစတြဲာ့

ျပညတငးၿငိမးခ မးေရးၿပးမွ

နံပ တ(၃)

ေနရမမွမရွတ
ိ မပ

အျပနအလွနနမးလညမႈ၊

အျပနအလွန ယုံၾကညမႈရွိမွ ျပငလို႔ရမယလို႔ က ေနမတို႔သေဘမေပ ကထမးတယ၊ က ေနမတို႔
ကိုယာ့ဘမသမကိုယျပငလို႔ရတယမရဘူးဆိုတမ ၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ စညးပုံ ရြဲာ့ အခနး (၁၂) ပုဒမ ၄၃၆ (က)
(ခ)မွမ ကန႔သတထမးတြဲာ့ ကန႔သတခ ကအရ က ေနမတို႔သေဘမေပ ကထမးတယ။ ” ဟု
ျပညသူ႔လႊတေတမ ဥကၠဌ ဦးဝငးျမငာ့က ယငးေတ႕ ဆုံပတ
ြဲ ငျပန လညေျဖၾကမးခြဲာ့ျခငးျဖစသည။
လႊတေတမကိုယစမးလွယမ မး၏ ေမးခနး၊ အဆို၊ ေမးျမနးျခငး်ားႏွငာ့ ပတသက ၍ ၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ စညးပုံ
အေျခခံ ဥပေဒ်ားႏွငာ့ ကိုကညမႈရွိေစရန ်ားႏွငာ့ သကဆိုငရမ ကိုယစမးလွယ၏ ပ တ မူဝ ဒ်ားႏွငာ့
ကိုကညမႈရွိေစရနလညး ၄ငးက ဆကလကတိုကတနး ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ “ ၿငိမးခ မးေရး
လုပမယ၊

ၿငိမးခ မးေရးရမွ

၂၀၀၈

ဖ႕ြဲ စညးပုံကိုျပငမယ

ဆိုတြဲာ့ပုံစံမ ိ း

ေျပမတယေပ ာ့။

က ေနမာ့အျမငကေတမာ့ ဒ၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ စညးပုံ အေျခခံဥပေဒေၾကမငာ့ ၿငိမးခ မးေရး မရတမေသး
တမလမး။

၂၀၀၈

ဖ႕ြဲ စညးပုံအေျခခံဥပေဒဟမ

ျပညသူအေပ ငးရြဲ႕သမးခ ငတြဲာ့

ဒမိုကေရစ

ျမနမမနိင
ု ငံသမးေတနြဲ႔

တိုငးရငးသမး

ဖယဒရယျပညေထမငစုစနစကို

အဟန႔အတမး

ျဖစေနတြဲာ့ အေျခအေနမ ိ းမွမ ရွိေနသလမး၊ ၿငိမးခ မးေရးရဖိ႔ု အတကအခငာ့အေရးေတ ရပိုငခ ငာ့
ေတ

ဘယလိုမ ိ းကန႔သတမႈေတရွိ

ေနသလြဲ

ဆိုတမကို

ျပနစဥးစမး

သငာ့တယလို႔

က ေနမထငတယ ”ဟု စိုငးလငးျမတ ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (ရွမးသံေတမဆငာ့)
http://burmese.panglong.org/?p=13474
်ားႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂ လ
ိ
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည ်ားႏွငာ့ အဖ႕ြဲ ဝငမ မး သည ဇန ၁၀ ရက
ေဒသစံေတမခ ိန ည ၇ နမရခတ
ြဲ င ကေနဒ ်ားႏိုငငံမွ အြဲယမးကေနဒ ေလေၾကမငးလိုငးျဖငာ့ ဆဒင
်ားႏိုငငံသ႔ထ
ို ကခမသမးခြဲာ့သည။(VOA)
https://burmese.voanews.com/a/aung-san-suu-kyi-to-visit-sweden/3895543.html

29 | P a g e

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇

ေမမငေတမၿမိ ႕နယ်ားႏွငာ့ ဘူးသးေတမငျမ ိ႕နယတုိ႔၌ ညမထကရအမိန႔ ပုဒမ ၁၄၄ ကုိ ်ားႏွစလထပမံ
တိုးျမွငာ့လိုကေၾကမငး ်ားႏုိုငငံေတမအတိုငပငခံ႐ုံး သတငးထုတျပနေရး ေကမမတက ဇနလ ၁၀
ရကတင သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။ ေမမငေတမျမ ိ႕နယ၌ ည ၉ နမရမွ နံနက ၅ နမရအထိ
လညးေကမငး၊ ဘူးသးေတမငျမ ိ႕နယ၌ ည ၁၀ နမရမွ နံနက ၄ နမရအထိ လညးေကမငး ဇန ၉
ရကမွစတင၍ ၂ လျပညာ့ေျမမကသညအထိ ညမထကရအမိန႔ ၁၄၄ ကုိ ထုတျပနခြဲာ့ေၾကမငး
သိရသည။(The Ladies)
http://theladiesnewsjournal.com/news/mon-2017-06-12-1257/6301
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တအမငးေဒသ၊

နမာ့ခမးၿမိ ႕နယ

(၄း၀၀)နမရအခ ိနထိ

မနစပေက းရမအထကနမးတင

တအမငးတပမေတမ

တပရငး(၅၁၇)နွငာ့

ညေန(၃း၀၀)နမရအခ န
ိ မွ
ျမနမမာ့တပမေတမ

တပမ

(၈၈/၃၃) ပူးေပ ငးအဖ႔တ
ြဲ ို႔ နွစဖကရငဆိုငတိုကပျြဲ ဖစပမးခြဲ႔သည။ မူဆယခရုိင ကတခိုငၿမိ ႕နယ
တမမိုးညြဲၿမိ ႕နယခြဲ မံုးဟမေက းရမအုပစု ပနလုမးေက းရမ အထက ေတမစပအတငး တအမငး
တပမေတမTNLA တပမဟမ(၅)လကေအမကခံတပရငး (၈၁၈) ်ားႏွငာ့ဗမမာ့တပမေတမ တပမ ၆၆
်ားႏွငာ့ တပမ ၁၁ ပူးေပ ငးတပဖ႔တ
ြဲ ို႔ ေန႔လည ၁း၀၅မိနစအခ န
ိ မွစ၍ ၁း၃၅ မိနစအခ ိနထိ ထိပတိုက
ရငဆိုငတိုကပျြဲ ဖစပမးခြဲာ့သည။ မနစပေက းရမအထကနမး တိုကပတ
ြဲ င တပမေတမ ဖကမွ
ထိခိုကက ဆုံးမႈအခ ိ ႕ရိွခြဲာ့သညဟု TNLAမွ သတငးထုတျပနခြဲာ့သည။။ (PSLF/TNLA)
http://www.pslftnla.org/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%b9%
e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%95%e1%80%b0%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%a
b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%95%e1%80
%b9http://www.pslftnla.org/%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%90%e1%80%b9%
e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%81%bf
%e1%80%99%e1%80%b7%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%94%e1%80%9
a%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%af/
ဇနလ ၁၁ရကေန႔တင တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယအနးတဝိုက၌ ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ KIA်ားႏွငာ့
တပမေတမတုိ႔ၾကမး တိုကပမ
ြဲ မး ျဖစပမးလ ကရွိသညဟု ေဒသခံမ မးမွ ေျပမဆိုသည။ (BBC)
http://www.bbc.com/burmese/burma-40238615
တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယ၊ တိုကဖမေက းရမမွ တ်ားႏုိငးၿမိ ႕ေပၚသိ႔ု လမရန ႀကိ းစမးေနသူ ၄ ေထမင ေက မ
ေလမကရွိသညဟု

ထကေျပးလမသူမ မးကို

ကူညေပးေနသညာ့

ကခ င်ားႏွစျခငး

ခရစယမန

အဖ႔ခ
ြဲ ပ အေထေထအတငးေရးမွ း ေဒ ကတမဆမဆနမွ ေျပမဆိုလိုကသည။ တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယ
အတငးမွမရွိသညာ့

ေရႊ်ားႏွငာ့ပယငးေမွမမ မးမွမ အလုပလုပကိုငေနသညာ့ ဗနးေမမ၊ မိုးကုတ်ားႏွငာ့

ရခိုငျပညနယဘကမွ ေရႊ႕ေျပမငးလုပသမးေတ အေန်ားႏွငာ့လညး ရကပိုငးအတငး ေနရပျပနၾက
သူ မ မးသညဟု ေျပမဆိုလိုကသည။ တ်ားႏုိငးေဒသမွ ျမစႀကးနမး၊ ဗနးေမမ၊ မိုးေကမငးၿမိ ႕မ မးသိ႔ု
ျပနမညာ့သူမ မးကို

ျပညနယအစိုးရမွ

ကမးစစဥေပးၿပး

အျခမးေဒသမ မးသို႔

ျပနမညာ့သူမ မး

အတက ျပညေထမငစုအစိုးရ်ားႏွငာ့ ျပညနယအစိုးရ ညႇိ်ားႏိႈငးကမ နမၼတး၊ မိုးေကမငး ဘူတမမ မး၌
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ရထမးစစဥေပး်ားႏိုငေရး ကခ ငျပညနယလူမႈေရးဝနႀကးကို ဇနလ ၁၁ ရကတင တမဝနေပးထမး
ေၾကမငး ကခ ငျပညနယဝနႀကးခ ပက ေျပမသည။ (BBC) (7Days)
http://www.bbc.com/burmese/burma-40238615
http://www.7daydaily.com/story/98706
RCSS၏ စစသမးစုေဆမငးမႈခံရမညစိုး၍ ကဒူးႀကးေဒသရွိ ပံုစုပ်ားႏွငာ့ မြဲာ့စေက း ေက းရမမ မးမွ
ေဒသခံ ၂၁၉ ဥးသည ၎တို႔ရမ်ားႏွငာ့ ဆယမိုငအကမ နမးဟးေက းရမသို႔ ေမလ ၁၂ ရကက စတင
တိမးေရွမငေနၿပး လကရွိတင တိမးေရွမငေနသူ ၂၁၁ ဥး က နရွိေနကမ၊ တိမးေရွမငေန
သူေဒသခံမ မး လတလပစမေနရပ ျပန်ားႏိုငေၾကမငး ရွမးျပညနယအဆငာ့ ပစခတတိုကခိက
ု
မႈရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတ (JMC-S) အဖ႕ြဲ ဝင ရွမးလကနကကိုငအဖ႕ြဲ
(RCSS) ဒုတိယဗိုလမွ းႀကး စိင
ု းဥးက ေျပမသည။ တိမးေရွမငလမေသမ ေဒသခံ ်ားႏွစရမေက မ
အနက အမ မးစုသည ပအို၀ာ့တိုငးရငးသမးမ မး ျဖစသည။ ကဒူးႀကးေဒသမွမ တစ်ားႏုိငငံလံုး
အပစရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ပ (NCA) လကမွတထိုးထမး သညာ့ အဖ႕ြဲ မ မးျဖစေသမ ရွမးလက
နကကိုငအဖ႕ြဲ (RCSS)်ားႏွငာ့ ပအိ၀
ု းလကနကကိုငအဖ႕ြဲ (PNLO) တို႔ အေျချပ လႈပရွမးရမ ေဒသ
ျဖစသည။(7Days)
http://www.7daydaily.com/story/98637
ဆဒငလႊတေတမဥကၠ႒ Mr. Urban Ahlin မစၥတမ ေအမရိဘန အမလငး်ားႏွငာ့ ဝနႀကးခ ပ Mr.
Stefan Lofven မစၥတမ စတဖနလိုဗနတို႔၏ ဖိတၾကမးခ ကျဖငာ့ ပထမဆံုးအႀကိမ ဆဒင်ားႏိုငငံသို႔
်ားႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပဂ
ု လ
ိ
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည သမးေရမကခြဲာ့သည။ ဆဒင်ားႏိုငငံ
စေတမာ့ဟုမး အျပညျပညဆိုငရမ ေလဆိပသို႔ သို႔ေဒသစံေတမခ ိန မနးလြဲ ၁ နမရခတ
ြဲ င ေရမက
ရွိခြဲာ့သည။ (MOI) (State Counsellor) (BBC) (7Days)
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1225224947605369
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1059514974182718
http://www.bbc.com/burmese/burma-40242659
http://www.7daydaily.com/story/98707
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ဇနလ ၉ ရကမွ စတငကမ မိုးေကမငးျမိ ႕ေပၚသိ႔ု ေရမကရွိလမေသမ စစေဘးေရွမင ေရႊ႕ေျပမငး
လုပသမးမ မးကို မိုးေကမငး သမသနဗိဗၼမနတင သံုးရကခန႔ ခတတညးခိုေစျပး ျပနလိုေသမ
မူရငးေဒသသို႔ ျပနလည ပို႔ေဆမငေပးလ ကရွိၿပး၊ ဇနလ ၁၂ ရက (ယေန႔) အထိ လူဥးေရ
တစေထမငနးပ းခန႔ရွိျပျဖစေၾကမငး မိုးေကမငးျမိ ာ့နယမွ ျပညနယလႊတေတမ ကိုယစမးလွယ
ေဒၚျမေသးစံ က ေျပမၾကမးသည။ “ဒေန႔လညး လူ ၁၂၀ လမေနျပလိ႔ု တနိုငးက သတငးပို႔ပ
တယ။ ကၽနမတိ႔က
ု ထမငး ႀကိ ခ ကေပးထမးတယ။ ေရမကလမတြဲာ့ သူေတကို သမသနဗိဗၼမနမွမ
ထမးပ တယ။ ျပးမွ သူတို႔သမးခ ငတြဲာ့ ေနရမကို ပို႔ေပးတယ။ ၉ ရကကေနစျပး ပို႔ေပးေနတမ အခု
ဆိုရင လူ တစေထမငေက မေလမက ရွိျပ” ဟု ေျပမၾကမး လိုကသည။ တပမေတမ နွငာ့ KIA
တိုကပမ
ြဲ မး ျဖစပမးေနေသမ တ်ားႏိုငးေဒသ ေရႊေမွမနွငာ့ ပယငးေမွမမ မးတင ေနထိုငေသမ
ေသမငး်ားႏွငာ့ ခ သညာ့ ေဒသခံမ မးနွငာ့ ေရႊ႕ေျပမငးလုပသမးမ မးသည စစေဘးလတရမသို႔ တိမး
ေရွမငလ က ရွိေၾကမငး ေဒသခံမ မး၏ ေျပမၾကမးခ က အရ သိရသည။ (The Ladies)
http://theladiesnewsjournal.com/news/mon-2017-06-12-1144/6294
စစပေ
ြဲ ၾကမငာ့တ်ားႏုိငးျမိ ႕ကုိ ေရမကရွိေနသူမ မးကုိ Kawng Ra ေက းရမဘက ေျပမငးေရ႕ရန
အစုိးရ အမဏမပုိငမ မး ညနၾကမးထမးေၾကမငး ကခ င်ားႏွစျခငး ခရစယမနအဖ႔ခ
ြဲ ပ KBC အေထ
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[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ေထ အတငးေရးမႈး သိကၡမေတမရ ေဒ ကတမ Hkalam Samson က ေျပမၾကမးသည။ Kawng
Ra ေက းရမမွမ တ်ားႏုိငး ်ားႏွငာ့ ၁၀ မုိငခန႔ကမေဝးေသမ လံုျခံ မႈမရွိ စစေျမျပငတစခုျဖစသည။ ဇန ၅
ရကေန႔ မနက ၁၂ နမရခခ
ြဲ န႔ Awnglawt လမးခြဲ ၅ မိုငကုနး အေျခစုိက အစုိးရ တပမေတမ၏
လကနကႀကး ၄ လံုး အဆုိပ ေက းရမသို႔ က ေရမကခြဲာ့ၿပး မုဆုိးမမိခင ်ားႏွငာ့ ကေလး စုစုေပ ငး ၃ ဥး
ထိခိုကဒဏရမ

ရခြဲာ့သည။

လကနကၾကးက ေရမကမႈအၿပး

Kawng

Ra

(Nawnglung)

ေက းရမသမးမ မး Ting Kawk ်ားႏွငာ့ တ်ားႏုိငးၿမိ ႕ေပၚသိ႔ု ထကေျပးခြဲာ့ရသည။ (Kachinnews)
http://burmese.kachinnews.com/news/1884-daihpa%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%
BC%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%80%E1%80%B9ျမနမမာ့ တပမေတမမွ ဇနလ ၁၅ ရကေန႔ ေနမကဆံုးထမးၿပး ကခ ငျပညနယ တ်ားႏိုငးၿမိ ႕
ေမွမတငးေတမွ ထကခမၾကဖို႔ ညႊနၾကမးခ က ေပးၿပးေနမကမွမ တ်ားႏိုငၿမိ ႕ေပၚသိ႔ု ေဒသခံေတ
အပ အဝင ေမွမလုပသမး စစေျပးဒုကၡသည ေထမငခ ခန႔ ထကေျပး တိမးေရွမငလမၾကသည။
တ်ားႏိုငးၿမိ ႕ေပၚက ခရစယမနဘမသမေရး ေက မငးထြဲမွမ စစေဘးေရွမင (၇၀၀) ေက မ ေရမကရွိ
ေနသညဟု အသငးေတမ တမဝနရွိသူ ဦးေနမေတမငက ေျပမဆိုလိုကသည။ တနိုငးၿမိ ႕နယ
အတငး

တိုကပြဲ

ျဖစပမးေနသျဖငာ့

စစေဘးေရွမငေတအေန်ားႏွငာ့

ေရရွညမွမ

စမးေသမက

ေနထိုငေရး ခကခြဲမညာ့ အေျခအေန ရွိေနတယလို႕လညး ေျပမဆိုေနၾကသည။ “ သူတို
ေနေနရတြဲာ့ ေနရမေတက အငမတန စိုးရိမရတြဲာ့ ေနရမေတ ျဖစေနတြဲာ့ အခ က ေတမာ့ က ေနမတို႔
ဘုရမးေက မငး

၃

ေက မငးမွမ

က ေနမတို႔

ေနရမခ ထမးတယ။

KBC

မွမၾကေတမာ့

ခုေလမေလမဆယမွမက ၄၂၉ ဦး၊ RC မွမၾကေတမာ့ ၁၅၃ ဦးရွိတယ။ AC မွမက ၁၃၉ ဦး အြဲဒလို
အေနအထမး ရွိပ တယ။ ဆနသယယူမႈ ပိတပငလမမႈေၾကမငာ့ ဆနေစ းေတ အဆမတန
တကေနသည”

ဟု

ဒုကၡသညအမ မးစုဟမ

ဥးေနမေတမငက

ေျပမၾကမးသည။

ေဒသခံေတမဟုတပြဲ

ေမွမတငးလုပငနးခငေတက

ေရႊ႕ေျပမငးအလုပလုပကိုငသူေတျဖစသညာ့

အတက သူတို႔အတက ခိုလံႈေနထိုငေရးနြဲ႔ စမးဝတေနေရး အေတမေလး အခကအခြဲ ျဖစေန
တယလို႔ ကခ ငျပညနယနြဲ႔ ရွမးေျမမကေဒသက စစေျပးဒုကၡသညေတ အတက လူသမးခ ငး
စမနမမႈဆိင
ု ရမ အကူအညေတ ေထမကပံာ့ကူညေပး်ားႏုိငေရး ေဒသအေျခစိုက လူမႈအဖ႔အ
ြဲ စညး
ေတ စုဖ႔ထ
ြဲ မးသညာ့ ပူးေပ ငးလုပငနးစဥ အဖ႔ရ
ြဲ ြဲ႕ အတငးေရးမွ း U Gum Sha Awng က ေျပမဆို
လိုကသည။ “ေလမေလမဆညမွမေတမာ့ က ေနမတို႔အေနနြဲ႔ အြဲဒဘကကို အေရးေပၚအကူအည
ေပး်ားႏိုငဖိ႔ေ
ု တမာ့ ႀကိ းစမးေနရၿပး၊ ပိုလွ ံဘမးဂ ကေတမရွိသျဖငာ့ အကူအညေပး်ားႏိုငဖိ႔ု ဘ႑မေရး၊
ေငေၾကး ေတမေတမေလးခကခြဲေနကမ၊ အသငးေတမတို႔၊ ရပမိရပဖေတက သူတို႔ ႀကံ ရမရရမ နြဲ႔
ေျဖရွငးေနတြဲာ့ အေနအထမးမွမ ရွိပ တယ။”ဟု ေျပမၾကမးလိုကသည။(The Ladies)(VOA)
https://burmese.voanews.com/a/kachin-refugee-in-danai-/3896978.html
https://burmese.voanews.com/a/kachin-taning-internal-displace-personincrese/3899648.html
http://theladiesnewsjournal.com/news/mon-2017-06-12-1144/6294
ေကအြဲနယူ-ကရငအမ ိးသမးအစညးအ႐ံုး

ဒူးပလမယမခ႐ိုင၊

ေကမာ့ကရိတၿမိ ႕နယအတငးရွိ

႒မနေပ ငးစံုအတက ်ားႏိုငငံေရး တတသိပညမစမးရည ျမႇငာ့တငရန်ားႏွငာ့ လုပငနးမ မး ပိုမိုစမး
ေဆမင်ားႏိုငရန ရညရယ၍ င းရကၾကမ အေျခခံ ်ားႏိုငငံေရး ရကတိုသငတနးတစရပကို ဇနလ ၁၂
ရကေန႔မွ စတငကမ ၿမိ ႕နယ႐ံုးတင စတငပို႔ခ ေပးလွ ကရွိသည။ ထိုသို႔ ပို႔ခ ေပးရမတင ၿမိ ႕နယ
အတငးရွိ ပညမေရး၊ က နးမမေရး၊ လယယမစိုကပ ိးေရး၊ သစေတမ၊ ရြဲ၊ ႐ံုး၊ လူငယ၊ အမ ိးသမး
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[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
စသညာ့ သကဆိုငရမ ဌမနမ မးအမး ေကအြဲနယူ ဗဟိုေကမမတဝင ေစမပိပ
ု ိုတူးေအမင အပ အဝင
ၿမိ ႕နယ

တမဝနရွိသူအခ ိ႕မွ

အေျခခံ်ားႏိုငငံေရးသငတနးကို

ပို႔ခ ေပးေနသည။

သငတနးကို

ေကအြဲနယူ ေကမာ့ကရိတၿမိ ႕နယ ႒မနေပ ငးစံုမွ တကေရမကသူ ၁၀၀ ေက မရွိကမ အမ မးစုမွမ
လူငယပိုငးမ မး ျဖစၾကၿပး သငတနးၿပးဆံုးသညာ့အခ

၎တို႔သည သကဆိုငရမ႒မနမ မးသိ႔ု

ျပနလညတမဝနထမးေဆမငၾကရမည ျဖစသညဟု ၿမိ ႕နယ တမဝနရွိသူမ မးမွ ေျပမၾကမးသည။
(KIC)
http://kicnews.org/2017/06/34922/
ဆဒငဝနႀကးခ ပ၏ ဖိတၾကမးခ ကအရ ဆဒင်ားႏိုငငံ၊ စေတမာ့ခဟုမးၿမိ ႕သို႔ ဇန ၁၁ ရကေန႔တင
ေရမကရွိေနသညာ့ ်ားႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂိ လ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည ်ားႏွငာ့ ဆဒငဝနႀကး
ခ ပ Stefan Lofven တို႔ ဇန ၁၂ ရကေန႔မွမ ေတ႔ဆံုၿပး ပူးတသ
ြဲ တငးစမ ရွငးလငးပတ
ြဲ င
ရခိုငျပညနယအေရး်ားႏွငာ့ ပတသကၿပး စံုစမးစစေဆးရန ကုလသမဂက ဖ႔စ
ြဲ ညးလိုကသညာ့
အဖ႔မ
ြဲ ွမ ရခိုငျပညနယတငး အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရမးသမးေစ်ားႏိုငၿပး ရနလိုမုနးတးမႈမ မးကိုသမ
ျဖစလမ်ားႏိုငဟု

ေျပမၾကမးလိုကသည။

ဆကလကၿပး

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ

“က မတိ႔ု

တညေဆမကလိုတြဲာ့ ေဒသတငး အခ ငးခ ငး အျပနအလွန ယံုၾကညနမးလညမႈနြဲ႔ သဟဇမတရွိရွိ
အတူယွဥတြဲ ေနထိုင်ားႏုိငမႈကို အေထမကအပံာ့ ေပး်ားႏုိငလိမာ့မယလုိ႔ မယံုၾကညသလို၊ ်ားႏွစဘကလံုး
မွမရွိေနတြဲာ့ ေၾကမကရံ႕စိတေတကိုလညး ေျဖေဖ မကေပး်ားႏုိငလိမာ့မယလို႔ က မ မထငပ ဘူး။”ဟု
ေျပမၾကမးသမးခြဲာ့သည။ (VOA) (Forntier Myanmar)
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-aung-san-suu-kyi-sweden/3896927.html
http://frontiermyanmar.net/mm/news/5039
http://www.mizzimaburmese.com/article/28075
ကမၻမာ့ကုလသမဂ(UN)အဖြဲ႔ ်ားႏွငာ့ ်ားႏုိငငံတကမ အစုိးရမ မး အေနျဖငာ့ ျမနမမာ့ ၿငိမးခ မးေရး တည
ေဆမကမႈ ျဖစစဥတင ်ားႏုိငငံေရး အရ ၾကမးဝငစကဖကရန လုိအပေၾကမငး ၾသစေၾတးလ မး
ကရငအမ ိးသမးအဖ႔အ
ြဲ စညး-AKOမွ ယခု ဇနလ ၁၂ ရကေန႔တင ထုတျပနခ က တစေစမင
ထုတျပန၍ တုိကတနး ေျပမဆုိလုိကသည။ ်ားႏုိငငံတကမအေနျဖငာ့ လကရွိေဖမေဆမငေနသညာ့
ျမနမမာ့ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥအေပၚ အေပၚယံအေျခအေနမ မးကုိသမ မရႈျမငဘြဲ ပကတိ အေျခ
အေနေပၚအေျခခံရႈျမင၍ ်ားႏုိငငံေရးအရ ဖိအမးေပးေဆမငရကသမးမွသမ စစမွနသညာ့ ၿငိမးခ မး
ေရးကုိ ရရွိမညဟု ယူဆေၾကမငး AKO ၏ ေျပမခငာ့ရ ေစမလငဥး က ယခုလုိေျပမသည။ ၎က
“International အသိသကေသဆုိလညး သူတုိ႔လကမခံဘူး။ UN စသညအမးျဖငာ့ ဒလုိ အဖ႔ြဲ
အစညးေတရြဲ႕ ကမကထလညး လကမခံဘူး။ ၿပးေတမာ့ သူတုိ႔ လုပတမကလညး ဒအစုိးရနြဲ႔
ဒကဖ႔တ
ြဲ ြဲာ့ ၿငိမးခ မးေရး ေကမမတ၊ တုိငးရငးသမးဆုိတမလညး သူတုိ႔လွညာ့ခ ငသလုိလွညာ့ေတမာ့
တျဖညးျဖညးနြဲ႔ မအူမလည ျဖစလမေရမ။ ဆုိေတမာ့ က ေနမတုိ႔ျမငတမက ်ားႏုိငငံတကမက ်ားႏုိငငံ
ေရးအရ

ဝငစကဖကတြဲာ့

အခနးက႑က

ျမနမမျပညမွမ

တကယာ့စစမွနတြဲာ့

ၿငိမးခ မးေရး

ျဖစလမမယလုိ႔ က ေနမတုိ႔ အြဲာ့လုိယူဆတယ ”ဟု ေျပမသည။ ထုိ႔အျပင ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥတင
်ားႏုိငငံတကမ၏ ကူညေထမကပံာ့မႈမ မးအေပၚ ႀက ိဆိေ
ု သမလညး ဥးသိနးစိန ဥးေဆမငသညာ့
အစုိးရလကထကမွစ၍
တုိးတကမႈမရွိဘြဲ

လကရွိအခ ိနအထိ
၂၀၀၈

ေဖမေဆမငေနသညာ့

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥမွမ

ဖ႔စ
ြဲ ညးအုပခ ပပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚတင

်ားႏုိငငံေရး

မူေဘမငမ မးကုိေပးထမးျခငးမွမ အမးနညးခ ကျဖစေနၿပး ၎ဖ႔စ
ြဲ ညးပုံ အျပငဘက၌ လုပမွ
သမလွ င
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စစမွနသညာ့

ၿငိမးခ မးေရး်ားႏွငာ့

်ားႏုိငငံေရးအေျဖရမညဟုလညး

ေစမလငဥးက

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ဆကေျပမသည။ အဆုိပ ထုတျပနလုိကသညာ့ AKO၏ ထုတျပနခ ကသည ယခင ေမလ ၂၄
ရကေန႔က ဖလမခုိေဒသ်ားႏွငာ့ အးတူထမာ့ ျပညတငးစစေရွမငဒုကၡသညမ မးမွ ထုတျပနေတမငး
ဆုိထမးသညာ့ ၎တုိ႔ေနရပသုိ႔ ေဘးကငးလုံၿခ ံစမျပန်ားႏုိငေရး ျမနမမစစတပစခနး ၁၇ ခုကို ႐ု တ
သိမးေပးရမညဟု ထုတျပနေတမငးဆုိခ က အေပၚအေျခခံ၍ ထုတျပနထမးျခငးျဖစၿပး ၎
ေဒသခံမ မး်ားႏွငာ့ IDPမ မး၏ ထုတျပနေတမငးဆုိခ ကအေပၚ သေဘမတူေထမကခံေၾကမငး AKO
က

ေျပမဆုိသည။

စစေျပးေရွမငမ မး်ားႏွငာ့

ဒုကၡသညမ မးရငဆုိငႀက ံေတ႔ေနရသညာ့

ပကတိ

အေျခမ မးကုိေသခ မ႐ႈျမငၿပး ၿငိမးခ မးေရး ျဖစစဥအရ ယခငက ငးပၿပးစးခြဲာ့သညာ့ ျပညေထမငစု
ၿငိမးခ မးေရး ညလမခံ ၂၁ ရမစု ပငလုံ အစညးအေဝးမ မးအေပၚ အေပၚယံ အေျခအေနမ မး
အျဖငာ့႐ႈျမင်ားႏုိငရန UN အပ အဝင ်ားႏုိငငံတကမအစုိးရမ မးကုိ ယခု ထုတျပနခ ကျဖငာ့ မးေမမငး
ထုိးျပလုိကျခငး ျဖစသညဟု AKOက ဆုိသည။ ၎အျပင AKO ၏ ထုတျပနခ ကတင ျမနမမ
ျပညေျမမကပုိငးရွိ ကခ င ်ားႏွငာ့ သွ မး(ရွမး) ျပညနယအတငး ျဖစပမးေနသညာ့ ထုိးစစဆငမႈမ မး
ေၾကမငာ့ စစေျပးေရွမင IDP တစသိနးေက မအတက လုိအပသညာ့ လူသမးခ ငးစမနမမႈ အကူ
အညမ မးကုိ ကူညေထမကပံာ့ရမတင အဟန႔အတမး ျဖစေပၚေစသညာ့အေပၚ အမ ိးသမးဒမုိ
ကေရစအဖ႔ြဲ ခ ပ (NLD) ဥးေဆမငသညာ့ အစုိးရ အေနျဖငာ့ စစတပ၏ ထုိးစစမ မးကုိ ရပစြဲရန
ညႊနၾကမးေပးရန ေတမငးဆုိလုိသညဟု လညးေဖမျပပ ရွိသည။ (KIC)
http://kicnews.org/2017/06/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%
b9%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%81%bf%e1%80%84%e1%80
%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba%e1%8
0%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1
%80%90/
ဆဒင်ားႏိုငငံ Olof Palme Memorial Fund မွ နိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂိ လ ေဒၚေအမငဆနး
စုၾကညအမး ျမနမမ်ားႏုိငငံဒမိုကေရစအေရး လႈပရွမးမႈကို ဂုဏျပ ေသမအမးျဖငာ့ ၂၀၀၅ ခု်ားႏွစတင
ခ းျမႇငာ့ခြဲာ့ေသမ Olof Palme Prize ဆုကို ဇနလ ၁၂ရကေန႕တင လကခံရရယူခြဲာ့သည။ (RFA)
(Mizzama) (MOI) (State Counsellor) (MOI) (State Counsellor)
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/1226111707516693
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1060095440791338
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-meet-sweden-pm-06122017122532.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/28077
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12268039874474
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1060583050742577
https://burmese.voanews.com/a/aung-san-suu-kyi-sweden-/3896901.html
၁၃

၁၃.၆.၂၀၁၇

တပမေတမ်ားႏွငာ့ ကခ ငလတေျမမကေရးတပ (KIA)တုိ႔ ျဖစပမးခြဲာ့ေသမ စစပြဲ ၆ ်ားႏွစျပညာ့ အခမး
အနမး ျပ လုပသညာ့ ဥးေဆမငသူ ၃ ဥးကုိ ၿငိမးခ မးစမစုေဝးခငာ့်ားႏွငာ့ စတနးလွညာ့လညခငာ့ဆုိငရမ
ဥပေဒပုဒမ ပုဒမ ၁၉ ျဖငာ့ တရမးစဆ
ြဲ ုိ၍ ဇနလ ၁၃ ရကတင တရမးရံုးမွ တစဥးလွ င ဒဏေင
၃၀,၀၀၀ က ပစျဖငာ့ အမႈအဆံုးသတလုိကသည။ ျမိ ႕နယရြဲမွ း သနးဥးမွ တရမးလုိ ျပ လုပၿပး
ဇနလ ၁၂ရကတင တရမးစြဲခြဲာ့ၿပး ဇန ၁၃ရက မနးလြဲ ၁ နမရမွ ၃ နမရခခ
ြဲ န
ိ ထိ စစေဆး ေမးျမနး
ခြဲာ့သည။

အခမးအနမးကိုစစဥသညာ့ ကခ ငအမ ိးသမးအတုိငပငခံအဖ႔ြဲ (WMR) မွ ဥကၠဌ

ဥးခနဆုိငး၊ အတငးေရးမွ း ဂမေအမင်ားႏွငာ့ ဥးေဇမဂ တတို႔ကို

ျမစႀကးနမးၿမိ ႕နယ တရမးရံုးမွ

တစဥးလွ င ေငဒဏ ၃၀၀၀၀ ်ားႏွငာ့ သံုးဥးေပ ငး ၉၀၀၀၀ ျဖငာ့ အၿပးသတလုိကျခငး ျဖစသည။
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ

[Burma Monitor]

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
“က ေနမတို႔ကို ပုဒမ ၁၉ နြဲ႔ တရမးစၿြဲ ပးမွ ဒဏေင ၃ ေသမငးမေပးရင ေထမငဒဏ ၁၅ ရကဆုိလုိ႔
ဒဏေင ၃ ေသမငးစေပးၿပးမွ အၿပးသတလုပလုိကတယ။ တရမးသူႀကး အမိန႔ခ တမေတမာ့
ခငဗ မးတုိ႔ စမတငတြဲာ့အခ ိနမွမ လမးေၾကမငးလတ
ြဲ ယ။ ခငဗ မးတုိ႔ အျပစရွိလမးလုိ႔ ေမးတယ။
က ေနမတို႔က

ၿမိ ႕နယ

ရြဲကုိ

စမမတငဘူး။

ေထအုပကုိေတမာ့

စမတငထမးၿပးသမး”ဟု

ဥးေဇမဂ တက ေျပမသည။(Mizzama)
http://www.mizzimaburmese.com/article/28127
ဆဒငနိုငငံတင ေရမကရွိေနသညာ့ နိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂိ လ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည
သည ယေန႕ ေဒသစံေတမခ ိန ၀၉း၄၅ နမရတင ဆဒငပ လမနသို႔ေရမကရိွရမဥကၠ႒ မစၥတမ
ေအမရိဘနအမလငး ်ားႏွငာ့ တမဝနရွိသူမ မး က ႀက ိဆို်ားႏႈတဆကၾကသည။ ထို႔ေနမက မိန႔ခနး
ေျပမၾကမးခြဲာ့ရမ ဆဒငနိုငငံ ပ လမန အမတမ မး၊ နိုငငံျခမးသံရံုးမ မးမွသံတမန မ မးနွငာ့ ျမနမမ
အသိုငးအဝုိငးတို႔မွ ပုဂိ လမ မး စုစုေပ ငး (၂၀၀) ဥးခန႔ တကေရမကခြဲာ့သည။ (MOI) (Eleven)
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/122692328743553
http://news-eleven.com/politics/38094
ဆဒင်ားႏိုငငံ

စေတမာ့ဟုမးၿမ ိ႕တင

ေရမကရွိေနသညာ့

်ားႏိုငငံေတမ၏

အတိုငပငခံပုဂ လ
ိ

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ဇန ၁၃ ရက နံနကပိုငးတင ဆဒငလႊတေတမ၌ လႊတေတမ
ကိုယစမးလွယမ မးအမး မိန႔ခနးေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ မိန႔ခနးအျပညာ့စုံကို ေအမကပ လငာ့စတင
ဖတရႈ႕်ားႏိုငပ သည။ (State Counsellor) (VOA) (VOA)
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1061187470682135
https://burmese.voanews.com/a/daw-aung-san-suu-kyi-speech-insweden/3898235.html
https://burmese.voanews.com/a/rohingya-rakhine-conflict-daw-aung-san-suu-kyispeech-in-sweden/3899588.html
"တပမေတမဟမ ်ားႏုိငငံေရး နြဲ႔ ကငးရွငးၿပး ေလးစမးဖယ အဖ႔အ
ြဲ စညးႀကး တခုအေနနြဲ႔ အရပ
ဘက အမဏမပိုငေတရြဲ႕ လကေအမကမွမ ထမးရွိ်ားႏုိငမယာ့ ျပညာ့ဝတြဲ႔ ဒမိုကေရစ စနစတရပ ေပၚ
ပ ကလမေရးမွမ ျပညသူလူထက
ု
က မတို႔ ေနမကမွမ အခိုငအမမ ရပတညတယဆိုတမကို
ယံုၾကညပ တယ။ အေ်ားႏွးနြဲ႔ အျမန က မတို႔ ေဖမေဆမင်ားႏုိငမယလို႔ ယံုၾကညထမးပ တယ။ အျမန
ျဖစလမရငေတမာ့
ပတသကၿပး

ပိုေကမငးတမေပ ာ့။"

ဆဒငလႊတေတမအတငး

ေျဖၾကမးခြဲာ့သည။

တပမေတမ

ဟု

ျမနမမာ့်ားႏုိငငံေရးမွမ

ေမးျမနးမႈကို

ကမကယေရး

တပမေတမရြဲ႕

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ
ဥးစးခ ပမွ

ပ ဝငမႈ်ားႏွငာ့
ယခုလို

တိုကရိုကခန႔အပသညာ့

တပမေတမသမးေတ ၂၅ ရမခိုင်ားႏႈနး လႊတေတမတငပ ဝငေနျခငးသည ဒိမိုကေရစ စနစရြဲ႕
လုပနညးလုပဟန မဟုတသျဖငာ့ ျပငဆငလိုသညဟု ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညက ေျပမသည။
ေစ႔စပေဆးေ်ားႏး ညွိ်ားႏိႈငးမႈျဖငာ့ ေျပလညေအမင ေဆမငရကလိသ
ု ညဟု ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည
က ေျပမဆိုလိုကသည။ (VOA)
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-aung-san-suu-kyi-speech-in-sweden/3898425.html
၁၄

၁၄.၆.၂၀၁၇

တ်ားႏိုငးၿမိ ႕နယဘကတင တိုကပြဲ ျပငးထနေနစဥ မိုးေကမငး-ဖမးကန႔ လမးမေပၚ ႐ွိ ကမးမိုငး
ၿမိ ႕မ၊ Kawng Ra၊ Htoi San Yang ေက းရမမ မးမွမ အိမေထမငစု မိတ ေပးရနတပမ ၁၀၁
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
တပဖ႕ြဲ မ မး ရိွေနသညာ့ ကမးမိုငး ဗ ဟမကုနးမွ သကဆိုငရမ ရပကက ေခ ငးေဆမငမ မးကို
ညႊနၾကမးထမးသညဟု

နမမည မေဖမလိုသူ ေဒသခံ တဥးကေျပမသည။ “ဘမအေၾကမငး

ေၾကမငာ့လြဲ ဆိုတမ မသိဘူး။ ဒ မြဲာ့ အခု ကမးမိုငးဝနးက င Kawng Ra၊ Htoi San Yang၊ ၿမိ ႕မ ဒက
အိမေထမငစု စမရငး အမးလုံးကို မိတ ကူးၿပး ေပးရန ဗ ဟမကုနးက ေတမငးထမးတယ။
ဒ ာ့အျပင ခရး အသမး အျပန ရိွရငလညး ဘယေနရမကို သမးတယ ဆိုတမ ဒအထိ လုပခိင
ု း
တယ။” ဟုေျပမသည။ (KachinNews)
http://burmese.kachinnews.com/news/1886%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%
AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%
91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%B4%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%
B9%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%
AC%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%95%E1%80
%B9%E1%80%8A%E1%82%8A%E1%80%94%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%
တပမေတမ နွငာ့ ကခ ငလကနကကိုင အဖ႕ြဲ (KIA) တို႔ တိုကပမ
ြဲ မး ျဖစပမးေနေသမ တနိုငး
ေဒသမွ ထကေျပး တိမးေရွမငလမေသမ စစေဘးေရွမင ျပညသူမ မးအေရး ကိုငတယ ေဆမင
ရကရမတင အစိုးရအနျဖငာ့ အမးနညးခ ကမ မးစမ ရွိေနသညဟု ကခ ငအမ ိ းသမး ကနဂရက
ပ တ ဥကၠ႒ ဥးအမကမနလ က ေဝဖနေျပမၾကမးသည။ “တခ ိ ႕ဆိုရင ကမမိုငျမိ ႕နယထြဲမွမ
ပိတမိေနတမေတ အမ မးႀကးပြဲ၊ မေန႔က တခ ိ ႕ေတမာ့ လတလမတမရွိတယ။ လဝ ၾကမးမွမ
တိုကပျြဲ ဖစတယ။ အြဲေတမာ့ ဖမးကန႔က ဆငးလမသညာ့ အုပစုက ေတမထြဲမွမ သမးပိတမိတမ
ရွိတယ။ လူေထမငခ ၿပး ပိတမိေနတမ။ အြဲဒဟမကေတမာ့ ပငာ့ပငာ့လငး လငးေျပမရရင စစေဘး
ေရွမငေတ အတကေတမာ့ လမးေၾကမငး ဖငာ့ျပးေတမာ့မွ ျမနျမနဆနဆန လုပေပး ေစခ ငတယ
ေပ ာ့။ သူတို႔ ေနမကဆံုး Duedate ေပးထမးတမက မနကျဖနေပ ာ့၊ ဒၾကမးထြဲမွမ လူထုကို
သကသကသမးခငာ့ေတမာ့ ေပးရမယ။ အဆငာ့ဆငာ့ ပိတစို႔ေန တမက ဒလူထုက သိနးခ ျပးေတမာ့မွ
ပတခ မလညျပး

ေတမထြဲမွမ

ဒုကၡေရမကမြဲာ့

သေဘမေတမာ့

ျဖစေနတယ။

အြဲဒ ေတမာ့

ကၽနေတမတို႔က လကမခံဘူး” ဟု ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။(The Ladies)
https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/768089406699364:0
ကခ ငျပညနယ၊ တ်ားႏုိငးၿမိ ႕နယအတငးရိွ ေရႊ်ားႏွငာ့ ပယငးေမွမမ မးမွ အရပသမးမ မးကို ဇန ၁၅
ရကေနမကဆံုးထမး ထကခမရန တပမေတမက သတိေပးထမးရမ သတမွတရက နးကပခ ိန
အထိလမးခရးတင ပိတမိေနသူ ရမ်ားႏွငာ့ခ ရိွေနဆြဲျဖစေၾကမငး ေဒသခံမ မး်ားႏွငာ့ ကယဆယေရး
လုပငနးမ မး ေဆမငရကေနသညာ့ ဘမသမေရး အဖ႕ြဲ အစညးမ မးထံမွ သိရသည။ တ်ားႏုိငး
ၿမိ ႕နယအတငးရိွ ေရႊ်ားႏွငာ့ ပယငးမ မးထကေသမ ထနးပလမး၊ ဝမးပလမး၊ ေအမငလတ၊ တံုမဏ၊
ေခ မငးဆံု၊ နနျဗ ၊ ဂ မေအမငဘမ၊ ဇးျဖ ကုနး၊ ေညမငပငကုနး ်ားႏွငာ့ နမာ့ကမးေမွမရိွ အလုပသမမး
မ မးကို နယေျမရွငးလငးေရး ေဆမငရကရနအတက (ဇနလ) ၁၅ ရက ေနမကဆံုးထမး ထက
ခမရနတပမေတမမွ ဇန ၅ ရကေန႔တင ရဟတယမဥျဖငာ့ စမမ မး ျဖန႔ႀကြဲကမ သတိေပးခြဲာ့ျခငးျဖစ
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
သညဟု ကခ ငျပညနယ ျပညသူ႔လႊတေတမ ကိုယစမးလွယေဟမငး ေဒၚဒဘ
ြဲ ူက ေျပမသည။
(Myanmar time)
http://myanmar.mmtimes.com/index.php/national-news/26851-2017-06-15-0850-22.html
ကခ ငျပညနယတင

ၿငိမးခ မးေရးအတက

အမ ိ းသမးအဆငာ့

ေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မး

က ငးပ်ားႏိုင

ရန ႀကိ းပမးေနခ ိန၌ စစေရးျပငဆငမႈမ မးသည ၿငိမးခ မးေရး်ားႏွငာ့ ဆန႔က ငေသမ လုပရပမ မး
ျဖစ၍ ကခ ငျပညနယအစိုးရ ်ားႏွငာ့ လႊတေတမမွလညးေကမငး၊ ျပညေထမငစု အစိုးရ်ားႏွငာ့ အမ ိ း
သမးလႊတေတမ၊ ျပညသူ႔လႊတေတမတို႔မွ လညးေကမငး ထိေရမကေသမ ညႇိ်ားႏိႈငးေဆမငရကမႈ၊
တမးျမစမႈမ မး ေဆမငရကရန ေတမငးဆိုေၾကမငး ကခ ငအမ ိ း သမးကနဂရကပ တက ဇနလ
၁၄ရကတင ထုတျပနခြဲာ့သည။(7Days)
http://www.7daydaily.com/story/99014
တိုကပမ
ြဲ မးေၾကမငာ့ ကခ ငျပညနယ၊ တ်ားႏိုငးၿမိ ႕ ေရႊေမွမမ မးမွ ထကခမလမေသမ ေရႊ႕ေျပမငး
အလုပသမမးမ မးမွမ

ခ်ားႏၲးၿမိ ႕သို႔

ေရမကရွိလမ၍

ကူညေပးေနရသညဟု

ခ်ားႏၲးၿမိ ႕နယ

ေဒသခံမ မးက ေျပမသည။ "ခ ငးတငးျမစအတုငး ေရႊ႕ေျပမငးအလုပသမမး ၇၀၀ ေလမက
ေရမကလမၾကတယ၊ သူတို႔ခရးကို ေရွ႕ဆကသမးေနၾကပ ၿပ။ ဒေန႔လညး ေနမကတစဖ႔ြဲ ထပ
ေရမကမယၾကမးလို႔

အကူညေပးဖို႔

ေဒသခံေတ

ျပငဆငေနၾကတယ"

ဟု

ခ်ားႏၲးေဒသခံ

ကိုေအမငမ ိ းက ေျပမသည။ ေရႊ႕ေျပမငးအလုပသမမးမ မးအမး တညးခိုအိပစကရန ေနရမစစဥ
ေပးျခငး၊ ထမငးထုပမ မး ေဝငွျခငး တို႔ျပ လုပကမ ကူညေပးေၾကမငးသိရသည။(Mizzama)
http://www.mizzimaburmese.com/article/28194
ညညတေသမ တုုိငးရငးသမးလူမ ိးမ မး ဖကဒရယေကမငစ (UNFC) ညလမခံကုိ ဇနလ ၂၀
ရကမွစတင၍ ရကသတပတေက မၾကမ ထုုိငး်ားႏုုိငငံ ခ ငးမုုိငၿမိ ႕တင အပိုငး်ားႏွစပုုိငးခ၍
ြဲ က ငးပ
သမးမည

ျဖစေၾကမငး

UNFC

တဘ
ြဲ ကအတငးေရးမွ း

(၁)

ဥးထနးေဇမမွ

ေျပမသည။

ညလမခံတင တုုိငးရငးသမး လကနကကုုိင အဖ႔အ
ြဲ စညး ၂၁ ဖ႔က
ြဲ ုိ ဖိတၾကမးထမးၿပ၊ UNFC အဖြဲ႔
ဝင အဖ႔စ
ြဲ ညးမ မး ေဆးေ်ားႏးပပ
ြဲ ုိငး တစပုုိငး်ားႏွငာ့ အဖ႔ဝ
ြဲ ငမဟုုတေသမ တျခမးတုုိငးရငးသမး
လကနကကုုိင အဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး ပ ဝငေသမ ေဆးေ်ားႏးပြဲ တစပုုိငးဟူ၍ ်ားႏွစပိုငးက ငးပသမးရန
စစဥထမးသည။ UNFC အဖ႔ဝ
ြဲ င ၉ ဖ႔ထ
ြဲ ြဲမွ အဖ႔ဝ
ြဲ ငအျဖစမွ ်ားႏုုတထကရန စမတငထမးေသမ
အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မး ်ားႏုုတထကေရး်ားႏွငာ့ ပတသက၍လညး ေဆးေ်ားႏးဆံုးျဖတသမးမည ျဖစသည။(NMG)
http://www.nmg-news.com/unfc%e1%80%8a%e1%80%ae%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%b
6%e1%80%9e%e1%80%af%e1%80%ad%e1%82%94%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b
9%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8/
ညၫတေသမ တုိငးရငးသမးလူမ ိ းမ မး ဖကဒရယေကမငစ (UNFC)အဖ႕ြဲ ဝငအျဖစမွ ကခ င
လကနကကိုငအဖ႕ြဲ KIO ်ားႏုတထကၿပး ကခ ငအမ ိ းသမးအစညးအ႐ံုး (KNO) အပ အဝင လက
နကကိုငအဖ႕ြဲ

အခ ိ ႕

အဖ႕ြဲ ဝငသစ

ျဖစလမ်ားႏုိငေၾကမငး

တုိငးရငးသမးလကနကကိုငအဖ႕ြဲ

ေခ ငးေဆမငမ မးက ေျပမသည။ တစ်ားႏုိငငံလံုး ပစခတတိုက ခိုကမႈရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ပ
(NCA) လကမွတမထိုးရေသးသညာ့ တုိငးရငးသမးလကနကကိုငအဖ႕ြဲ မ မး်ားႏွငာ့ စုဖ႕ြဲ ထမးေသမ
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
UNFC ညလမခံကို ဇနလ ၂၀ ရကတင စတငမညျဖစရမ အဖ႕ြဲ ဝငအသစတုိးျခငး၊ ေလ မာ့ျခငးမ မး
ရွိလမ်ားႏုိငဟု UNFC တဖ
ြဲ ကအ တငးေရးမွ း (၁) ဥးထနးေဇမမွ ဆုိသည။(7Days)
http://www.7daydaily.com/story/98873
ျမနမမာ့ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥတင ကူညေပးေနသူ ဥးဟနေယမငေဝအမး ျမနမမအစုိးရမွ ဇနလ ၉
ရကေန႔မွစ၍ ျပညဝငခငာ့ ဗဇမမေပးေတမာ့သျဖငာ့ ျမနမမျပညမွ ထုိငး်ားႏုိငငံသိ႔ု ျပနလညထကခမ
ခြဲာ့ရသညဟု ျပညေထမငစု အငစတက မွ ဒ ႐ိုကတမ ဥးခနစုိငးမွ ေျပမသည။ “တခုျဖစ်ားႏုိငတမ
ကေတမာ့ အစုိးရဘကမွမ သူန႔ြဲ ပတသကၿပးေတမာ့မွ မေကမငးတြဲာ့ (negative) သတငးအခ ကအ
လကမ မး ရထမးသလမး။ အြဲဒေမးခနးရွိတမေပ ာ့။ တကယလုိ႔ ရွိတယဆုိရငလညး သူနြဲ႔ ပူးတြဲ
လုပခြဲာ့တြဲာ့ လူႀကးေတ အကုနလံုးကုိ ေမးလုိ႔ရတယ။ ေမးလညး ေမးေစခ ငပ တယ။” ဟု
ဥးခနစိုငးမွ ေျပမသည။အသက ၆၉ ်ားႏွစအရယ ဥးဟနေယမငေဝသည ျမနမမ်ားႏုိငငံ ပထမဆံုး
သမၼတ

စပေရႊသိက
ု ၏

အငယဆံုးသမးျဖစၿပး

၁၉၆၂ ခု်ားႏွစ ဗုိလခ ပေနဝငး စစတပက

အမဏမသိမးၿပးေနမက ၁၉၆၃ ခု်ားႏွစ ျမနမမ်ားႏုိငငံမွ ထကခမခြဲာ့ကမ ကေနဒ ်ားႏုိငငံသမး ခံယူခြဲာ့
သည။ (Mizzama)
http://www.mizzimaburmese.com/article/28131
ျပညပေရမက ရွမးတိုငးရငးသမး ေခ ငးေဆမငတဦး ျဖစသညာ့ ဦးဟနေညမငေဝကို ျမနမမ
ျပညဝငခငာ့ ဗဇမထပၿပး မေပးေတမာ့ဘူးဆိုေသမ

သတငးေတ ထကေနျခငးသည မွနကနမႈ

မရွိေၾကမငး ကေနဒ ်ားႏိုငငံဆိုငရမ ျမနမမသံရုးံ က ေျပမသည။ ကေနဒ ်ားႏိုငငံသမး အျဖစ ခံယူထမး
သညာ့ ဦးဟနေညမငေဝ ေခၚ ဦးဗတမသိုကရြဲ႕ ျပညဝငခငာ့ ဗဇမ ေလွ မကထမးမႈကို လုပရိုး
လုပစဥ အတိုငး သံရံုးဘကမွ ေဆမငရကေနၿပး ခငာ့ျပ ခ ကရရန ေစမငာ့ဆိုငးေနျခငး ျဖစ ေၾကမငး
ကေနဒ ်ားႏိုငငံဆိုငရမ ျမနမမသံရံုး တမဝနရွိသူတဦးမွ “ေလမေလမဆယ ကေတမာ့ ခငာ့ျပ မိန႔ကို
ေစမငာ့ဆိုငးလွ ကရွိပ တယ။ ဗဇမညႊနၾကမးခ ကနြဲ႔အည က မတို႔က အဆငာ့ဆငာ့တင ျပထမးၿပး
ျဖစတယ။ ဒ ေၾကမငာ့မို႔လို႔ က မတို႔က ဘယလိုေခၚမလညး ဗဇမရ်ားႏိုငျခငး မရ်ားႏိုငျခငးဆိုတမက
က မတို႔တငျပထမးတြဲာ့ ဟိုဒငးေလ အထကအရမရွိေတက သူတို႔ ဆံုးျဖတ ခ ကကေတမာ့ အခု
အထိ ေစမငာ့ဆိုငးေနဆြဲပြဲ ျဖစပ တယ။ က မတို႔ ဘမမွထပၿပးေတမာ့ ေျပမၾကမး လို႔မရပ ဘူး။ ”
ဟုေျပမဆိုလိုကသည။
ဦးေဆမငသညာ့

ဦးဟနေညမငေ၀သည

အစိုးရ

တကလမၿပးေနမက

၂၀၁၁

ခုနွစ

သမၼတေဟမငး

ျမနမမာ့ၿငိမးခ မးေရး

ဦးသိနးစိန

ျဖစစဥမွမပ ဝငခြဲာ့ၿပး“

ၿငိမးခ မးေရး်ားႏွငာ့ ေဆးေ်ားႏးပြဲအတက ျပညေထမငစု အငစတက ႕” ဆိုသညာ့အဖြဲ႔ကို ျပညတငးမွမ
တညေထမငခြဲာ့သည။ (VOA)
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-blacklists-ebo-executive-director-harnyawnghwe/3901256.html
၁၅

၁၅.၆.၂၀၁၇

တပမေတမ်ားႏွငာ့ ကခ ငလက နကကိုငတပဖ႕ြဲ (KIA)တို႔ ၾကမးျဖစပမးေနေသမ တိုကပေ
ြဲ ၾကမငာ့
ေဒသခံရွစ ရမေက မ တ်ားႏိုငးၿမိ ႕ေပၚသိ႔ု စစေဘးေရွမင ေရမကရွေ
ိ နၿပး ေက မငးသမး၊ ေက မငးသူ
်ားႏွစရမခန႔ ပ ဝငေၾကမငး တ်ားႏိုငးၿမိ ႕ ခရစယမနဂိုဏးေပ ငးစံု အေရးေပၚ ကယဆယေရး ေကမမတ
ေျပမေရးဆိုခငာ့ရွိသူ
ရတြဲာ့သူေတေပ ာ့။

ဥးေနမေတမငမွေျပမသည။

စစေဘးဒုကၡသညက

KBC

‘‘တိုကပျြဲ ဖစလို႔
အသငးေတမ

သူတို႔ေဒသကို

မွမက

၅၀၀၊

စန႔ခမ

ကကသလစ

အသငးေတမမွမ ၁၅၃ဥး၊ AG အသငးေတမက ၁၃၉ဥး၊ အဂၤလကနမွမ ၁၆ဥးေပ ာ့။ အြဲဒေလမကရွိ
ပ တယ။ ေက မငးသမးက အမးလုံုးက ်ားႏွစရမပတဝနးက ငရွမ
ိ ယ။ မူလတနးနြဲ႔ အလယတနး
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
ေက မငးသမးေတေပ ာ့။ KIA နယေျမမွမ ဖငာ့ထမးတြဲာ့ ေက မငးေပ ာ့။ ဒ ေပမြဲာ့ အစိုးရ အသိအမွတ
ျပ ထမးတြဲာ့ ေက မငးလညး ဟုတတယ’’ ဟု ဆရမေနမေတမငကေျပမသည။(7Days)
http://www.7daydaily.com/story/99017
တေအမငးအမ ိးသမး လတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA မွ အရပသမး ဗမမလူမ ိး ဆယာ့သံုး
ဥးအမး ဇနလဆယာ့ င းရကေန႔တင ဖမးဆးစစေဆးခြဲာ့သည။ (PSLF/TNLA)
https://www.facebook.com/PslfTnla/posts/678136222310960
ကရငျပညနယ၊ ဖမပနခ႐ုိငအတငးရွိ အတူးထမာ့ျပညတငးဒုကၡသညစခနးမွ စစေျပးဒုကၡသည
၁၀၀ေက မခန႔သည

စမးနပရိကၡမ

ပုံမွနေထမကပံမ
ာ့ ႈ

ေနရပသုိ႔ျပနရန စစဥလွ ကရွသ
ိ ညဟု

အကူအညမ မး

သတငးရရွိသည။

ရပစြဲေတမာ့မညျဖစ၍

“ျပနဖုိ႔ကေတမာ့

ေသခ မတယလုိ႔

ၾကမးတယ။ တခ ႕ိ က ျပနမယ။ တခ ိ႕က မျပနဘူးေပ ာ့။ အခု အြဲာ့ဒျပနဖုိ႔ကုိ ေကမမတက
စညးေဝးေနတယ။ ဘယလုိပုံစံနြဲ႔ ဘယအခ ိနျပနမလြဲဆိတ
ု မကေတမာ့ ေသခ မ မသိရေသးဘူး။
က မတုိ႔ၾကမးမိသေလမကေတမာ့

အိမေျခ

၅၀ေလမကရွိမယ။

လူဥးေရအေနနြဲ႔ေတမာ့

၁၀၀ေက မေလမကရွိမယ” ဟု စစေျပးဒုကၡသညမ မးအမး အကူအညေပးေနသညာ့ ကရငအမ ိး
သမးအစညးအ႐ုံး (KWO) ၏ အေထေထအတငးေရးမး ေနမကေညမေဖမက ေျပမသည။(KIC)
http://kicnews.org/2017/06/%e1%80%a1%e1%80%ae%e1%80%90%e1%80%
b0%e1%80%b8%e1%80%91%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%bb%e1%80
%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%8
0%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%b1%e1
%80%9b/
တပမေတမနွငာ့ KIA တို႔ တိုကပမ
ြဲ မး အျပငးအထန ျဖစပမးေနသညာ့ ကခ ငျပညနယမွမ
အစိုးရအေနျဖငာ့ လူမ ိ းအလိုက နိုငငံေ ရးေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မး က ငးပေပးသငၿပး ေဆးေ်ားႏးပမ
ြဲ မးမွ
ထကေပၚလမမညာ့ အသံကိုလညး နမးေထမငသငာ့သညာ့ဟု ကခ ငအမ ိ းသမး ကနဂရကပ တ
ဥကၠ႒ ေဒ ကတမအမကမနလ မွ ေျပမၾကမးသည။ “အခုေျမမကပိုငးစစပေ
ြဲ တ အျပငးအထန
ျဖစေနတြဲာ့ လူမ ိ းအလိုက အမ ိ းသမးအဆငာ့ရြဲ႕ အသံကို ျပညေထမငစု ျငိမးခ မးေရး ေဖမေဆမင
မႈေကမမတ အေနနြဲ႔ ေသမလညးေကမငး၊ PC ေသမလညးေကမငး၊ NRPC ေသမလညးေကမငး၊
UPDJC ေသမလညးေကမငး သူတို႔က လုပခငာ့ကိုေပးသငာ့တယလို႔ နိုငငံေရးအရ ျမငတယ။
လုပခငာ့ေပးမွလညး ျပညေထမငစု ဆိုတြဲာ့ စကမးသံုးမယဆိုရင ျပညာ့စုမ
ံ ယ ” ဟု ေဒ ကတမ
အမကမနလမွ ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။
https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/768676806640624:0
တုိငးရငးသမးမ မး

လိုလမးသညာ့

ဖကဒရယစနစကို

အမမခံခ ကေပး်ားႏုိငပ က

မညသညာ့

တုိငးရငးသမးမဆို ခထ
ြဲ ကမည မဟုတသျဖငာ့ အျပနအလွန ထိနးၫႇိ်ားႏိုငသညာ့ အခ ကမ မး
ရွိရနလိုသညဟု ကရင်ားႏုိငငံေရးပ တမ မးက ေျပမဆို လိုကသည။ “ ခမ
ြဲ ထကရဘူးလို႔ အတငး
အဓမၼထညာ့သငးခိုငးတမကေတမာ့

မျဖစသငာ့ဘူးလို႔ျမငတယ။

တိုငးရငးသမးေတ

အမးလံုးရြဲ႕

ဆ်ားႏၵလညး အေလးထမးဖို႔ လိုပ တယ” ဟု ကရငဒမိုကရကတစပ တ(KDP)ဥကၠဌ ေစမရြဲဝငး်ားႏိုင
မွေျပမသည။(KIC)
http://kicnews.org/2017/06/%e1%80%96%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%
92%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%85%e1%80%94%e1%80
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ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁) ဇန၊ ၂၀၁၇
%85%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%81%e1%8
0%b6%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%
80%95/
ခ ငး်ားႏိုငငံေရးပ တႀကး ်ားႏွစခုျဖစသညာ့ ခ ငးအမ ိးသမး ဒမိုကရကတစပ တ ( CNDP ) ်ားႏွငာ့
ခ ငးတိုးတကေရးပ တ ( CPP ) ပ တတို႔သည တစပ တအျဖစ ေပ ငးစညးရန ဇနလ ၁၅ ရကေန႔
က ဆံုးျဖတခြဲာ့ၾကသည။ CNDP ်ားႏွငာ့ CPP ပ တမွ ဗဟိုအလုပအမႈေဆမငေကမမတအဆငာ့ (CEC)
အစညးအေဝးကို ရနကုနၿမိ ႕တင ဇနလ ၁၅ ရကေန႔က က ငးပျပ လုပခြဲာ့ၾကၿပး ယခုကြဲာ့သုိ႔
ဆံုးျဖတခြဲာ့ၾကျခငး ျဖစသညဟု ပူးတထ
ြဲ ုတျပနခ ကတင ေဖမျပထမးသည။
(Khonumthungburmese)
http://www.khonumthungburmese.org/?p=6385
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