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

ယခုရကစမ
ြဲ တ
ွ တမးပါ အခ ကအလကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး ေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊ ႏုိဝငဘမလ ၁၃ရကေန႔မွ ႏုိဝငဘမလ၂၈ရကေန႔အတငး
ျဖစပမးခြဲေ
ာ့ သမ လကနကကုိငပဋိပကၡမ မး၊ ေဆးေႏးမႈမ မးႏွငာ့ တျခမးေသမ ဆကစပသတငးမ မးအမး မီဒယ
ီ မမ မးမွတဆငာ့ မွတတမးတင္မးေသမ
ရကအလိက
ု
ၿငိမးခ မးေရးသတငးစုစညးခ ကမ မးျဖစပါသည။ ္ုိ႔ေၾကမငာ့ ရကစမ
ြဲ တ
ွ တမးပါအခ ကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး ေလာ့လမသူမ မး၏ အျမင ႏွငာ့
အမေဘမမဟုတဘြဲ ၿငိမးခ မးေရးႏွငာ့ ပတသကေသမ မီဒယ
ီ မေဖမျပခ ကမ မးအမး စုစညးေပး္မး ျခငးသမျဖစပါသည။ ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မး အဖ႕ြဲ မွ
္ုတေဝလ ကရွေ
ိ သမ

ၿငိမးခ မးေရးရကစစ
ြဲ ဥမွတတမးမ မးႏွငာ့

လအလိက
ု သံုးသပခ က

အႏွစခ ်ဳပမွတတမးမ မးအမး

ပိမ
ု ေ
ို ကမငးမန

ေစရနအတက

အႀကံျပ်ဳခ ကမ မးေပးပါရနႏွငာ့ အႀကံျပ်ဳခ ကမ မး ေပးပိ႔လ
ု ပ
ို ါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွငာ့ ဖုနး - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆကသယႏိုငပါသည။
ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕
ရကစြဲ
၁၃.၁၁.၂၀၁၇

အေၾကမငးအရမ
ရွမးျပညနယ(အေရွ႕ပိင
ု း) နမးခငးေက းရမႏွငာ့

ရညညႊနး

ခ ပပေလမနီေက းရမတင UWSA "

ဝ " အဖြဲ႕မွ အရယမေရမကေသးသညာ့

ေဒသ

HR-Violation

ရွမး

ႏုိဝငဘမလ ၁၃ ရကေန႔တင ႏုိငငံေတမမ အတုိငပငခံ ပုဂ်ဳိလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ဖိလပိင
ု ႏုိငငံတင က ငးပေသမ

ႏိုငငံတကမ

ဖိလပုိင

အမဆီယ္
ံ ိပသီးအစညးအေဝး ႏွငာ့ ဆကစပအစညးအေဝးမ မး၊ အမဆီယႏ
ံ ိုငငံ အႀကီးအကြဲမ မး ႏွငာ့ အမဆီယစ
ံ ီးပမးေရး အႀကံ

ဆကဆံေရး

ကေလးငယမ မးအမး အဓမၼလသ
ူ စ စုေဆမငးမႈမ မးေၾကမငာ့ လမးဟူတိုငးရငးသမး ၃၆ ဦး သညလညး ႏိုဝငဘမ ၁၂ ရကႏွငာ့ ၁၃
ရကတိ႔တ
ု င

မုိငးခတၿမိ်ဳ႕၏အေရွ႕

ေျမမကဘက

၁၀

မုိငခန႔အကမရွိ

ေလးအိမစုေက းရမႏွငာ့

ဝဂေ
ီ က းရမမ မး

သို႕

္ပမံတမ
ိ းေရွမင္ကေျပးခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)

ေပးေကမငစီ ေတ႕ဆံုပြဲႏွငာ့ အမဆီယ-ံ အေမရိကန ္ိပသီး အစညးအေဝးပမ
ြဲ မးသိ႔ု တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (7day) (TheLadies)
(StOffice)
ႏုိဝငဘမလ ၁၃ ရကေန႔တင ခ ငးျပညနယ ပီးလိင
ု ဝ ရမနမးတဝိက
ု ၌ ျမနမမာ့တပမေတမ ႏွငာ့ ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမ AA တုိ႔ တုိကပမ
ြဲ မး

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

ဖိလစပိုငႏိုငငံ မနီလမၿမိ်ဳ႕၌ ေရမကရွေ
ိ နသညာ့ ႏုိငငံေတမ အတုိငပငခံပဂ
ု ိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ႏုိဝငဘမလ ၁၄ ရကေန႔ တင

ႏုိငငံတကမ

ဖိလပုိင

အႀကိမ(၂၀)ေျမမက အမဆီယံ + ၃ ္ိပသီး အစညးအေဝး၊ ႏွစ (၄၀)ျပညာ့ အ္ိမးအမွတ အမဆီယံ- ကေနဒါ ္ိပသီးအစညးအေဝး၊

ဆကဆံေရး

ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။
တိက
ု ပြဲျပငး္နတမေၾကမငာ့ ေဒသခံ ၂၀၀ေက မေလမက စစေရွမငခြဲာ့ရသည။ (VOA) (NAB) (ArakanArmy)
၁၄.၁၁.၂၀၁၇

ႏွစ(၄၀)ျပညာ့ အ္ိမးအမွတ အမဆီယံ-အီးယူ ္ိပသီး အစညးအေဝး၊ (၁၂)ႀကိမေျမမက အေရွ႕အမရွ ္ိပသီးအစညးအေဝး၊
(၁၅)ႀကိမေျမမက

အမဆီယံ-အိႏိၵယ

္ိပသီးအစညးအေဝး၊

ေရႊ႕ေျပမငးအလုပသမမးမ မး၏

အခငာ့အေရး

ကမကယေရးႏွငာ့

ျမႇငာ့တငေရးဆုိငရမ ASEAN သေဘမတူညီခ က လကမွတေရး္ိုးပြဲအခမးအနမးႏွငာ့ စငကမပူႏုိငငံအမး အမဆီယံဥကၠ႒ ရမ္ူး
လႊြဲေျပမငးေပးအပျခငး အခမးအနမးမ မးသိ႔ု တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။

အဆိုပါ ္ိပသီးအစညးအေဝး ပြဲမ မးသိ႔ု အမဆီယံ (၁၀)ႏိုငငံမွ

ႏိုငငံအႀကီးအကြဲမ မးႏွငာ့ ကိယ
ု စမးလွယ အဖြဲ႕ဝငမ မး၊ ကေနဒါႏိုငငံ ဝနႀကီးခ ်ဳပ H.E. Mr. Justin Trudeau ႏွငာ့ ကိယ
ု စမးလွယအဖ႔၊ြဲ
အီးယူအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ Mr. Donald Tusk ႏွငာ့ ကိယ
ု စမးလွယ အဖ႕ြဲ ဝငမ မး တကေရမကခြဲာ့ၾကသည။ႏိုငငံေတမ၏ အတိင
ု ပငခံပုဂိ်ဳလႏွငအတူ
ာ့
သမသနမေရးႏွငာ့

ယဥေက းမႈ

ျပညေ္မငစုဝနႀကီး
ျမနမမအၿမြဲတမး

ဝနႀကီးဌမန

ဦးေက မဝငး၊

ျပညေ္မငစုဝနႀကီး

ႏိုငငံျခမးေရး

ကိယ
ု စမးလွယအဖ႕ြဲ ရုံးမွ

ဝနႀကီးဌမန

သံအမတႀကီး

သူရဦးေအမငကို၊

ဒုတိယဝနႀကီး
ဦးမငးလငႏွငာ့

စီမံကန
ိ းႏွငာ့

ဦးေက မတင၊

ဘ႑မေရးဝနႀကီးဌမန

ဂ ကမတမၿမိ်ဳ႕

တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မးလညး

အမဆီယဆ
ံ ိုငရမ

တကေရမကခြဲာ့ၾကသည။

အဆုိပါခရီးစဥတင ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည အေမရိကန ႏိုငငံျခမးေရး၀နႀကီး မစၥတမရစခ က ေတလမဆနအမး ေဒသစံေတမခ ိန
နံနက (၈)နမရီခြဲတင မနီလမၿမိ်ဳ႕ Philippines International Convention Centre (PICC) ဧညာ့ခနးမ၌ ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ဖိလစပိုငႏိုငငံ
မနီလမၿမိ်ဳ႕၌

ေရမကရွေ
ိ နသညာ့

ႏုိငငံေတမ၏အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည

1

ဂ ပနႏုိငငံ

ဝနႀကီးခ ်ဳပ

မစၥတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ရွငဇုိအမေဘးႏွငာ့ Philippines International Convention Centre (PICC)ရွိ ဧညာ့ခနးမ၌ ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ (StOffice) (StOffice)
(TheLadies) (TheLadies) (TheLadies) (TheLadies) (Kumudra) (VOA) (VOA) (DVB) (Mizzima)
IDP

ခ ငး

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

UNFC-PC

ခ ငးမုိင

UWSA

ဝ

EAO-PPST

ခ ငးမုိင

HR-Violation

ကခ င

ခ ငးျပညနယအတငး ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမတိ႔ၿု ကမး စစေရး တိက
ု ပြဲမ မး ျဖစေပၚခြဲာ့ြဲျပီး အျပစမြဲာ့ေဒသခံျပညသူ
ရမေပါငးမ မးစမသည

စစေရွမငဒုကၡသညမ မးအျဖစ

ေနရပစန႔ခါလ က

က ီးလန႔စမစမးေျပးလမးေနၾကရသညဟု

ခ ငးအရပဘကလူမႈအဖ႔ြဲ အစညး ၄ ဖ႔ျြဲ ဖစသညာ့ Chin State Civil Society Network for Peace – Paletwa၊ Chin State Civil Society
Network for Peace – Tedim၊ Zomi Student & Youth Organization ႏွငာ့ Chin MATA Working Group တိ႔မ
ု ွ ႏိုဝငဘမလ ၁၄
ရကေန႔က

ေၾကညမခ က္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ညတိုကပြဲမ မးၾကမငာ့

္ကေျပးတိမးေရွမငေနသညာ့

ဒုကၡသညမ မးအတက

လံုၿခံ်ဳေရးအေျခအေနေၾကမငာ့ စမးနပရိကၡမအကူအညီမ မး ေပးပိ႔ႏ
ု ိုငျခငး မရွေ
ိ သးဟု ခ ငးျပညနယ စညပငသမယမေရး လွ ပစစႏွငာ့
စကမႈဝနႀကီး ဆလိုငးအုိကဇကခင မွ ႏုိဝငဘမလ ၁၄ရမကေန႔တငေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA) (Khonumthung) (MMSTD)
ႏိုဝငဘမလ (၁၃) ရကေန႔၌ ျမနမမာ့တပမေတမ၏ စကခ (၉) လကေအမကခံ ၊ ေျမမကဦးအေျခစိုကတပရငး ခမရ (၃၇၇) ႏွငာ့
ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ၊ တပမဟမ (၃) တပဖြဲ႕တိ႔သ
ု ည နံနက (၁၁) နမရီခန႔မွ ေနမကတစေန႔ ႏိုဝငဘမလ (၁၄) ရကေန႔ ညသနးေခါင (၂)
နမရီခန႔အ္ိ တိက
ု ပမ
ြဲ မးျပငး္နစမေတမကေလွ မကျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (၁၄) နမရီၾကမ၎တိက
ု ပြဲအတငး ျမနမမာ့တပမေတမဖကမွ
အ္ိအခိက
ု အက အဆံုးမ မးျပမးခြဲာ့သလို မိမိတ႔ဖ
ို ကမွလညး (၇) ဦး ္ိခက
ို
ဒဏရမရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ ္ိ႔အ
ု တူ႔ ႏိုဝငဘမလ (၁၄)
ရကေန႔တငလညး

အျခမးေနရမႏွစခု၌

တိုကပြဲမ မးျဖစပမးလွ ကရွိေၾကမငး

ရခုိငာ့တပမေတမ

AA

သတငးျပနၾကမးေရး

ေပာ့ခ မွ

သတငး္ုတျပန္မးသည။ (NAB) (TheArakanArmy) (TheArakanArmy)
ခ ငးျပညနယ ပလကဝတင ျမနမမာ့တပမေတမ ႏွငာ့ AA ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညာ့ တိက
ု ပမ
ြဲ မးႏွငာ့ ပတသတၿပီး AA မွ ျပနၾကမးေရးတမ၀နခံ
ဦးခိုငသုခ အငတမဗ း လငာ့ခ (TheArakanArmy) (VOA)
ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငႏွငာ့

န၀မအႀကိမေျမမက

ဆကလကေတ႕ဆံုေဆးေႏးႏိုငရန

ညီညတေသမ

တုိငးရငးသမး

လူမ ိ်ဳးမ မး

ဖကဒရယေကမငစီ UNFC အဖြဲ႕၏ ဗဟိအ
ု လုပအမွ်ဳေဆမငေကမမတီ အေရးေပၚ တုိးခ ြဲ႕ အစညးအေဝးကို ႏုိဝငဘမလ ၁၄ရကေန႔ နံနက
၉ နမရီ က ္ိုငးႏုိငငံ ခ ငးမုိင ၿမိ်ဳ႕ရွိ The Park Hotel တင က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ တစႏုိငငံလုးံ အပစအခတ ရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ
(NCA) လကမွတေရး္ုိးရန အစုိးရ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင (PC)ႏွငာ့ ႏုိငငံေရးဆုိငရမ ညွိႏိင
ႈ းေဆးေႏးေရး ကုိယစမးလွယအဖ႔ြဲ (DPN)
တုိ႔ နဝမအႀကိမ ရနကုနၿမိ်ဳ႕တင ္ပမံ ေတ႔ဆုေ
ံ ဆးေႏးရန အဆုိပါ အစညးအေဝးမွ ဆံုးျဖတခ ကခ ခြဲသ
ာ့ ည။ (DVB) (NMG) (Mizzima)
(UNFC) (Irrawaddy) (ArakanArmy) (Mizzima)

အစိုးရကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ႏွငာ့ ‘ဝ’ လကနကကိုငအဖြဲ႕ (UWSA)တို႔ ေတ႕ဆံုရမတင ျပညေ္မငစုျမနမမႏိုငငံမွ မညသညာ့အခါမွ
ခြဲမ္ကဟု ‘ဝ’ လကနကကိုငအဖြဲ႕က ကတိျပ်ဳခြဲာ့ေသမ လညး တစႏုိငငံလုးံ အပစအခတ ရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA) တင
ပါဝငလကမွတ္ိုးရန အစိုးရ၏ တိက
ု တနးခ ကကိုမူ ေျမမကပိင
ု းခုနစဖြဲ႕၏ မူအတိုငး ဆကလကေဆမငရကမညဟု တု႔ျံ ပနခြဲာ့ေၾကမငး
UWSA လမး႐ႈိးၿမိ်ဳ႕ဆကဆံေရး႐ုံး ဒုတယ
ိ တမဝနခံ ဦးညီရနးက ၎၏ ေဖာ့စဘတခ စမမ ကႏွမတင ႏုိဝငဘမလ ၁၄ရကေန႔က
ေရးသမးတငျပခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima) (7day) (Nyi Rang) (TheLadies) (NMG)
NCA အေကမငအ္ညေဖမမႈႏွငာ့ ပတသက၍ ေရွ႕လုပငနးစဥမ မး ခ မွတႏိုငေရးအတက NCA အပစရပ ၈ ဖြဲ႕၏ တိုငးရငးသမး
လကနကကိုင ေတမလွနေရး အဖြဲ႕အစညးမ မး ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥ ဦးေဆမငအဖြဲ႕ EAO – PPST ရြဲာ့ အစညးအေဝး တစရပကို
္ိုငးႏုိငငံ ခ ငးမိုငၿမိ်ဳ႕ရွိ Amora Tapae Hotel တင ႏုိဝငဘမလ ၁၄ရကေန႔ နံနက ၉ နမရီက စတင၍ ၁၅ရကေန႔အ္ိ ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။
အစညးအေဝး၌ တစႏိုငငံလုးံ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ပ NCA အေကမငအ္ညေဖမ ေဆမငရကမႈမ မးကို
ျပနလညသံုးသပျခငးကိစၥ အပါအဝင၊ ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးေဆးေႏးမႈ ပူးတေ
ြဲ ကမမတီ (UPDJC) ႏွငာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရး
ဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ အဆငာ့ဆငာ့ (JMC) တိ႔၏
ု လုပငနးေဆမငရကမႈ ကိစၥႏွငာ့

ေရွ႕ဆကေဆမငရကသမးရနရွိ

သညာ့ လုပငနးစဥမ မးအမး ေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။ (NMG) (KNUHQ) (TheLadies) (Taifreedom) (NMG)
ကခ ငျပညနယ

ဝိင
ု းေမမၿမိ်ဳ႕

ဝါေရွမငေက း႐မအနီး၌

ေခၚေဆမငသမးသညာ့ အေဝးသင ေက မငးသမး

ကခ ငလတေျမမကေရးတပဖ႔ြဲ

(KIA)က

စစသမးစုေဆမငးရန

ဖမးဆီး

၃၀ ေက မ ျပနလညလတေျမမကလမခြဲာ့ေၾကမငး ကခ ငၿငိမးခ မးေရး အက ိ်ဳးေတမ

ေဆမငအဖ႔(ြဲ PCG) မွ ဦးလမိင
ု ဂမဂ မက ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ ၿပီးခြဲသ
ာ့ ညာ့ ႏိုဝငဘမလ ၁၁ ရကက ဝါေရွမငေက း႐မအနီးရွိ ေဂယတယနႀကိ်ဳး
တံတမးအနီးတင

အပနးေျဖရန

စစသမးစုေဆမငးရန

ေရမကရွေ
ိ နၾကသညာ့

ဖမးဆီးေခၚေဆမငသမးခြဲာ့ေၾကမငး

ျမစႀကီးနမး
၎က

တကၠသလ
ို မွ

ဆကလက

အေဝးသင

ေက မငးသမးမ မးကို

ေျပမၾကမးသည။ေက မငးသမးက

KIA

က

ဘယႏွေယမက

ဖမးခံ္တ
ိ ယေတမာ့ အတိအက မသိရဘူး။ အခုလတလမတမကေတမာ့ ၃၀ ေက မေတမာ့ ျပနလႊတလမခြဲသ
ာ့ ည။ ္ုိ႔ေနမက “ယငးသို႔
ေက မငးသမးမ မး ဖမးဆီးခံရသျဖငာ့ ေက မငးသမးမိဘမ မးက PCG ကို အေၾကမငးၾကမးခြဲေ
ာ့ သမေၾကမငာ့ လိင
ု ဇမ ရွိ ေကအိုငအိုဌမနခ ်ဳပသိ႔ု
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
္ပမံအေၾကမငး ၾကမးခြဲာ့ရမ ေက မငးသမးအေယမက ၂၀ ခန႔ ျပနလတလမခြဲာ့ၿပီး ႏိုဝငဘမလ ၁၄ ရက ညေနပိုငးကလညး ေက မငးသမး
၁၃ ေယမကခန႔ ္ပမံ လတေျမမကခြဲေ
ာ့ ၾကမငး” ၎က ရွငးျပေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (TheVoice)
ကခ ငျပညနယ မံစီၿမိ်ဳ႕နယ ႏွငာ့ ရွမးျပညနယ ေျမမကပိုငး ႏွစေနရမ၌ ျမနမမာ့တပမေတမ ႏွငာ့ ကခ င လတလပေရး တပမေတမ KIA

KIA-TMT တုိကပြဲ

ကခ င

ႏုိငငံတကမ

ဖိလပုိင

ၾကမး တိက
ု ပြဲ ျပငး္နစမ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ တိက
ု ပသ
ြဲ ည မံစီၿမိ်ဳ႕ အေရွ႕ေတမငပိုငး ယမနႏွစ ရမသမးမ မး စစေရွမင စန႔ပစသမးသညာ့
Bang Htan (ဘန္န) ေက းရမ တင နံနက ၁၁ နမရီေက မမွ မနးလြဲ ၃ နမရီခန႔ အ္ိ ႏွစဖက ္ိေတ႕တိုကပြဲ ျဖစပမးေၾကမငး
ေဒသခံမ မးမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ရွမးျပညနယ ေျမမကပိုငး ကတခိုငျမိ်ဳ႕နယအတငး ျမနမမစစတပ တပမ (၈၈) စစေၾကမငး ႏွငာ့ KIA
တပမဟမ (၄) လကေအမကခံ တပရငး (၉) MHH ျပညသူ႔စစ တပဖြဲ႕ ၾကမး Kawng Mu (ေကမငးမိုး) ရမေဟမငး တင ၂ နမရီေက မ
တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညဟု KIA တပရငး (၉) မွ ေျပမဆုိခြဲာ့သည။ Dai Maw (ဒိုငေမမ) ရမဘကမွ ခ ီတကလမေသမ အငအမး ၁၅၀ ခန႔ရိွ
တပမ ၈၈ ေအမက ခမရ (၈၃၊ ၁၀၃၊ ၁၀၅) ပူးေပါငး စစေၾကမငး ႏွငာ့ မနးလြဲ ၁ နမရီေက မမွ ၃ နမရီ္ိ ျပငးျပငး္န္န
တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲာ့ျခငးျဖစေၾကမငး ေျပမသည။ (KachinNews)
ျမနမမႏိုငငံအတက ဖံ႔ၿဖိ်ဳးေရးအေ္မကအပံာ့အျဖစ ဂ ပနယနးေင ၁၁၇ ဘီလ ံ (အေမရိကနေဒၚလမ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ )ံ ကို ေပးအပရန
ႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညႏွငာ့ မနီလမတင ႏိုဝငဘမ ၁၄ ရကေန႔က ေတ႔ဆုစ
ံ ဥ ဂ ပနဝနႀကီးခ ်ဳပက

ဆကဆံေရး

ကတိျပ်ဳလက
ို သညဟု ႐ိုကတမသတငးဌမနက ေရးသမး္မးခြဲသ
ာ့ ည။ (Frontier) (Mizzima)

၁၅.၁၁.၂၀၁၇

အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည အေမရိကန ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီး Hon. Rex Tillerson အမး ႏုိဝငဘမလ ၁၅ရကေန႔

ႏိုငငံတကမ

မနးလြဲ ၁ နမရီခြဲတင ေနျပညေတမရွိ ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီး ဌမန၌ ေတ႕ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ ေတ႕ဆံုပြဲအၿပီးတင ႏွစႏိုငငံ ပူးတသ
ြဲ တငးစမ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ရွငးလငးပြဲကို က ငးပခြဲာ့ၿပီးေနမက ေမးခနးမ မးအမးျပနလည ေျဖၾကမးခြဲာ့သည။ (StatCounsellor) (Frontier) (7day) (RFA)
အတုိငပငခံပုဂ်ဳလ
ိ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညႏွငာ့ အေမရိကန ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီး Hon. Rex Tillerson တုိ႔မွမ သတငးေ္မကမ မးအမး

ႏိုငငံတကမ

ျပနလည ေျဖဆုိ္မးေသမ လငာ့ခ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

(7day)
တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ မငးေအမငလႈိငသည အေမရိကနႏုိငငံ၊ ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီး Hon. Rex Tillerson ႏွငာ့ ႏုိဝငဘမလ

ႏုိငငံတကမ

၁၅ရကေန႔ ေန႔လယပုိငးတင ေနျပညေတမရွိ ေဇယ မသီရိဗမ
ိ မန ဧညာ့ခနးမေဆမငတင ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႔ဆုံစဥ ရခုိငျပညနယ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

အေရး ကိစၥမ မးအမး ေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။ (Military) (SGMAH) (SGMAH) (SGMAH Live) (Kumudra) (Mizzima) (Military) (RFA)
ႏုိငငံေရးဆုိငရမ ညႇိႏႈိငးေဆးေႏးေရးကုိယစမးလွယအဖ႔ြဲ (DPN)သည ၿငိမးခ မးေရး

ေကမမရွင (PC)ႏွငာ့ နဝမအႀကိမေျမမက

UNFC-PC

ေနျပညေတမ

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

PPST

ခ ငးမုိင

IDP

ခ ငး

ေတ႔ဆုေ
ံ ဆးေႏးပြဲ ္ပမံျပ်ဳလုပရန DPN အဖြဲ႕ေခါငးေဆမင ခူဦးရယ ဦးေဆမငသညာ့ ကိယ
ု စမးလွယမ မးသည ႏုိဝငဘမလ ၁၅ရကေန႔
ရနကုုနၿမိ်ဳ႕

အမ ်ဳိးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးႏွငာ့

ၿငိမးခ မးေရးဗဟုိဌမန

(NRPC)

႐ုံးသိ႔ု

္ကခမသမးပါသည။

သုိ႔ရမတင

ႏွစဖကေခါငးေဆမငမ မး ျပနလညခ မွတေပးသညာ့ မူဝါဒေျပလညမႈ ရရွိရန အခကအခြဲျဖစေနေသးသ၍ ေဆးေႏးပြဲကို ေရ႕ဆုိငးခြဲသ
ာ့ ည။
(MonNews) (Mizzima) (UNFC) (7day)
ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမတုိ႔၏ တိက
ု ပြဲမ မးေၾကမငာ့ ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ ေက း႐မမ မးမွ ္ကေျပးတိမးေရွမငလမရသညာ့
စစေဘးေရွမငမ မး္ံသ႔ို

ျပညနယအစိုးရ၊

လူ/ကယ/ျပန

ဝနႀကီးဌမနႏွငာ့

ေဝဠ်ဳေက မ

ေဖမငေဒးရွငးတိ႔ု

သမးေရမကၿပီး

စစေဘးေရွမငမ မးအတက အစိုးရအဖ႔အ
ြဲ စီအစဥျဖငာ့ လူ/ကယ/ျပနက ဆနအိတ ၁၀၄ အိတႏွငာ့ အျခမး အလွ ရွငမ မးက ၇၆ အိတႏွငာ့
တပမေတမက ၁၀ အိတ စုစုေပါငး ၃၉၀ ေက မကို ႏိုဝငဘမလ ၁၅ ရကေန႔က လွ ဒါနးခြဲသ
ာ့ ည။ (TheVoice)
PPST အစညးအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ နိုဝငဘမလ ၁၄ ရကေန႔မွ ၁၅ ရကေန႔အ္ိ ္ုိငးႏိုငငံ၊ ခ ငးမုိငၿမိ်ဳ႕၌ ႏွစရကတမ က ငးပခြဲာ့ၿပီး
အစညးအေဝးတင တတိယအႀကိမ က ငးပမညာ့ ၂၁ ရမစုပငလုံ ညီလမခံ အစညးအေဝးကို လမမညာ့ႏွစ ေဖေဖမဝါရီတင က ငးပရန
အပစရပ လကမွတေရး္ိုး္မးသညာ့ တိုငးရငးသမး လကနကကိုင ေတမလွနေရး အဖြဲ႔အစညး ၈ ဖ႔ြဲ က အစိုးရအမး အဆိုျပ်ဳသမးရန
ဆံုးျဖတခြဲာ့ၾကသည။ (NMG) (Taifreedom) (DVB) (Mizzima)
ႏိုဝငဘမလ

လဆနးပိင
ု းကစတငၿပီး

ခ ငးျပညနယ

ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယအတငး

ရကိၡ်ဳငာ့တပမေတမႏွငာ့

ျမနမမာ့တပမေတမအၾကမး

ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညာ့ တိက
ု ပမ
ြဲ မးေၾကမငာ့ အရပသမးမ မးေသဆံုးမႈရွိသကြဲသ
ာ့ ႔ို ေဒသခံျပညသူ ၃၀၀ ေက မ ေနရပစန႔ခါစစေဘး ေရွမငတိမးေနရ
သညာ့ကိစၥႏွငာ့ ပတသကၿပီး ႏုိဝငဘမလ ၁၅ ရကေန႔က ေၾကညမခ က တစေစမင္ုတျပနၿပီး CNF ကေျပမဆိလ
ု က
ို ျခငး ျဖစသည။

3

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ေၾကညမခ ကတင ခ ငးျပညနယအတငးရွိ ျပညသူမ မး လုံၿခ်ဳံေရးႏွငာ့ အရပသမးမ မးကို အကမအကယေပးေရးအတက လုပေဆမငသမး
မည ျဖစေၾကမငး ပါရွသ
ိ ည။ (KhoNumthung)
KIA-TMT

ရွမး

HR-Violation

ရွမး

FPNCC

ဝ

UNFC-PC

ေနျပညေတမ

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိုလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိငသည ဥေရမပသမဂအဖြဲ႕ သံအမတႀကီး အျဖစ ခန႔အပခံရေသမ H.E.

ႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

Mr. Kristian Schmidt အမး ယေန႔မနးလပ
ြဲ ိင
ု းတင ဘုရငာ့ေနမငရိပသမ ဧညာ့ခနးမေဆမင၌ လကခံေတ႕ဆုံသည။ ္ုိသ႔ေ
ို တ႕ဆုံရမတင

ဆကဆံေရး

ႏုိဝငဘမလ ၁၅ရကေန႔တင ရွမးျပညနယေျမမကပုိငး Hu Hpyet (ဟူးျဖတ) ေက းရမ၊ Kawng Mu (ေကမငးမိုး) ႏွငာ့ Bang Nan
(ဘနနနး) ရမေဟမငးဘကကို တကလမေသမ ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ (KIA) တုိ႔ မနးလြဲ ၁ နမရီ
ေက မမွ ၄ နမရီခန႔အ္ိ တိက
ု ပြဲ ျပငးျပငး္န္န ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညဟု ေဒသခံမ မး မွေျပမဆုိခြဲာ့ သည။ (KachinNews) (NMG)
ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ ေက းရမတစရမရွိ အေျခခံ ပညမအလယတနးေက မငးခမ
ြဲ ွ အသက (၄၀) အရယ ေက မငးအုပဆရမမကို
အဓမၼျပ်ဳက ငာ့ခြဲာ့သညာ့ တအမငးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA ၏ တပဖြဲ႕ဝငႏွစဦးအမး အလုပႏွငာ့ ေ္မငဒဏခုနစႏွစစီ
ခ မွတခြဲာ့ေၾကမငး (TNLA) အတငးေရးမွ း တမာ့ဘုနးေက မက ေအမကတုိဘမ လ ၁၅ရကေန႔တင ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (7day) (RFA)
ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥမ မးအတက အဖြဲ႕ဝငမ မး၏ သေဘမ္မးကို ရယူရန
ျပညေ္မငစုနင
ို ငံေရး

ေဆးေႏးညႇိႏွိုငးေရးေကမမတီ

(FPNCC)

၏

ေျမမကပိုငးမဟမမိတ ခုနစဖြဲ႕ျဖငာ့ ဖြဲ႕စညး္မးသညာ့

အေရးေပၚ

အစညးအေဝးကို

အျမနဆုံး

က ငးပရန

စီစဥေနသညဟု တမဝနရွသ
ိ ူမ မးက ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (mmtime)
၁၆.၁၁.၂၀၁၇

UNFC က ဖြဲ႕စညး္မးေသမ နိုငငံေရးဆိုငရမ ညႇိႏွိုငးေဆးေႏးေရး အဖြဲ႕ (DPN) ႏွငာ့ အစိုးရ၏ ၿငိမးခ မးေရး ေကမမရွင (PC) တိ႔ု ၾကမး
ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ေရႊလလ
ီ မးရွိ အမ ိ်ဳးသမး ျပနလည သငာ့ျမတေရးႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရး ဗဟိုဌမန (NRPC) ႐ုံးတင နိုဝငဘမ ၁၆ ရကေန႔ တရမးဝင
ေတ႕ဆုံေဆးေႏးၾကရန

ျပငဆင္မးမႈသည

ႏွစဖကေခါငးေဆမငမ မး

ျပနလညခ မွတေပးသညာ့

မူဝါဒေျပလညမႈ

ရရွိရန

အခကအခြဲျဖစေနေသးသျဖငာ့ ေဆးေႏးပြဲကို ေရ႕ဆုိငးခြဲာ့ရသည။ (irrawaddy) (RFA) (TheLadies)

EU ႏွငာ့ ျမနမမႏုိငငံ ဆကဆံေရးဆုိငရမကိစၥရပမ မး၊ ျမနမမႏုိငငံ၏ ဒီမုိကေရစီလမးေၾကမငးေပၚတင ခုိငခုိငမမမမ ေလွ မကလွမးႏုိငရန
အတက ေဆမငရကေနမႈအေျခအေနမ မး၊ ျပညတငး ၿငိမးခ မးေရးရရွိေအမင တပမေတမမွ ေဆမငရကေနမႈ အေျခအေနမ မးႏွငာ့
ရခုိငျပညနယအတငး ျဖစပမးလ က ရွိသညာ့အေျခအေနမ မး ႏွငာ့ပတသကၿပီး အျပနအလွနေဆးေႏးၾကသည။ အဆုိပါေတ႕ဆုံပသ
ြဲ ို႔
တပမေတမ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံး(ၾကညး)မွ ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပႀကီး စုိး္ဋႏွငာ့ တပမေတမ အရမရွိႀကီး
မ မး တကေရမကၾကၿပီး ဥေရမပသမဂအဖြဲ႕႐ုံး မွ သံအမတႀကီး ႏွငာ့အတူ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကခြဲာ့ၾကသည။ (Military) (SGMAH)
(SGMAH Video)
တနသၤမရီတင
ို းေဒသႀကီး ပစခတတိုကခိုကမႈ ရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (တနသၤမရီ) အဖြဲ႔ဝငမ မးသည
တနသၤမရီတင
ို းေဒသႀကီး၊ ေမတမၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ ေဖမငးေတမႀကီးေက းရမသိ႔ု ႏိုဝငဘမလ ၁၆ ရကတင သမးေရမက၍ ေဒသခံ

JMC-S

တနသၤမရီ

RCSS

ရွမး

ေနျပညေတမ

ျပညသူလ္
ူ ႏ
ု ွငာ့ ေတ႔ဆံုခြဲာ့ပါသည။ တနသၤမရီတိုငးေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ၏
(၁၄)

ႀကိမေျမမက

လူ္ုေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို

ေမတမၿမိ်ဳ႕နယ၊

ေဖမငးေတမႀကီးေက းရမႏွငာ့

အနီးပတဝနးက င

ေက းရမမ မးမွ

ေက းရမအုပခ ်ဳပေရးမွ းမ မး၊ ရပမိရပဖမ မးႏွငာ့ ျပညသူလ္
ူ ု (၁၅၀) ေက မ ပါဝငတကေရမကခြဲာ့ပါသည။ (JMC)
သၽွမးျပညတိုငးရငးသမး အဖြဲ႕အစညးအစညးမ မး၊ အလႊမအသီးသီးမွ လူ္၊ု အသငးအဖြဲ႕မ မး ပါဝငသညာ့ သၽွမးျပညကနဂရကကို
လမမညာ့ ဒီဇငဘမ – ဇနနဝါရီလအတငး က ငးပမညျဖစၿပီး ေနရမမွမမူ သၽွမးျပညတပမေတမ ဌမနခ ်ဳပ လယတိုငးလ ြဲနးတင
လ မ္မးေၾကမငး သၽွမးျပညတပမေတမ RCSS/SSA ေခါငးေဆမင ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ယကစစက ေျပမခြဲာ့သည။ ( PangLong)
ႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံ ပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည္ံ ဂ ပနႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီး တမ ႐ိုကႏ
ို ိုက ႏိုဝငဘမ ၁၆ ရကညေန ၄ နမရီက

ႏုိငငံတကမ

ဖုနးျဖငာ့ဆကသယခြဲာ့ေၾကမငး ဂ ပနႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ေၾကညမခ ကတစရပတင ေဖမျပ္မးသည။ (7day)

ဆကဆံေရး

ခ ငးျပညနယ ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယတင ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမတိ႔ု တုိကပြဲျဖစပမးလ ကရွရ
ိ မ ေဒသခံအမ မးအျပမး

IDP

ခ ငး

ႏိုငငံတကမ

တ႐ုတ

္ကေျပးတိမးေရွမငေနရၿပီး အစမးအေသမက အဝတအ္ည ႏွငာ့ ေဆးဝါးမ မး လိုအပေန ေၾကမငးပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ ေဒသခံ လူမႈေရး
အသငးအဖ႔ဝ
ြဲ င တဦးမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (mmtime)
တ႐ုတနိင
ု ငံျခမးေရးဝနႀကီး ဝမယီသည ေနျပညေတမ၌ က ငးပမညာ့ (၁၃) ႀကိမေျမမကအမရွ-ဥေရမပနိုငငံျခမးေရး ဝနႀကီးမ မး
အစညးအေဝး ASEM မတကေရမကမီ ဘဂၤလမးေဒာ့ရႏွ
ွ ငာ့ ျမနမမသိ႔ု လညပတမညျဖစေၾကမငး တ႐ုတနိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမနက
ေၾကညမခြဲသ
ာ့ ည။ နိုဝငဘမ ၁၆ ရက ဆငဟမသတငးအရ တ႐ုတနိင
ု ငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ေျပမခငာ့ရပုဂိ်ဳလ ဂနေရွမငက ေန႔စဥ
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ဆကဆံေရး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
သတငးစမရွငးလငးပ၌
ြဲ ယငးေၾကညမခ ကကို ္ုတျပနခြဲာ့ျခငးျဖစသည။ ASEM မတကေရမကမီ ႏုိဝငဘမလ ၁၈ ရက ႏွငာ့ ၁၉ ရကေန႔
တင ဘဂၤလမးေဒာ့ရႏွ
ွ ငာ့ ျမနမမႏုိငငံသိ႔ု လညပတမညျဖစသည။ (mmtime)
ပုပရဟနးမငးႀကီး Francis က သူ႔ရြဲ႕ျမနမမႏုိငငံခရီးစဥအတငး “ျပနလညသငာ့ျမတျခငး၊ ခငာ့လႊတျခငးနြဲ႔ ၿငိမးခ မး ျခငး” တို႔ကို
ေဆမငက ဥးယူလမလိပ
ု ါသညဟု ႏုိဝငဘမလ ၆ ရကေန႔က ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (VOA)
၁၇.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုငငံတကမ

ျမနမမ

ဆကဆံေရး

ျမနမမအစိုးရၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငႏွငာ့ UNFC ၏ နိုငငံေရးဆိုငရမညႇိႏွိုငး ေဆးေႏးေရး ကိယ
ု စမးလွယ အဖြဲ႕ DPN တိ႔ု ႀကိ်ဳတင

UNFC-PC

ရနကုန

ရွမးႏွစကူး ပြဲေတမ

ဝ

KIA-TMT တုိကပြဲ

ရွမး

KIA-TMT

ကခ င

HR-Violation

ရွမး

IDP

ခ ငး

ျမနမမႏုိငငံက အိမရွငအျဖစ လကခံက ငးပလ ကရွတ
ိ ြဲာ့ ၁၃ ႀကိမေျမမက ASEM အဆငာ့ျမငာ့အရမရွိႀကီးမ မး အစညးအေဝးႏွငာ့

ႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ဆကစပအစညးအေဝးမ မးကို ႏုိ၀ငဘမ ၁၇ ရကက ေနျပညေတမရွိ MICC-1 မွမ စတင က ငးပခြဲာ့ၿပီး ASEM မိတဖကႏိုငငံမ မးမွ

ဆကဆံေရး

သတမွတ္မးသညာ့ ရနကုနၿမိ်ဳ႕၌ နိဝ
ု ငဘမ ၁၆ ရကေန႔တင နဝမအႀကိမေတ႕ဆုံေဆးေႏးမညာ့အစီအစဥ ပ ကျပယသမးခြဲာ့သည။
္ုိ႔ေနမက UNFC ၏ ႏိုငငံေရးဆုိငရမ ညႇိႏိႈငးေဆးေႏးေရးကုိယစမးလွယအဖြဲ႔ DPNသည ႏုိဝငဘမလ ၁၇ ရကေန႔တင ခ ငးမုိငသုိ႔
ျပနသမးခြဲသ
ာ့ ည။

အဆိုပါ

ေဆးေႏးပြဲ

မညသညာ့အေၾကမငးေၾကမငာ့မက ငးပျဖစသညကိလ
ု ညးေကမငး၊

မညသညာ့ေန႔ရကတင

ရကေရႊ႕က ငးပမညကိလ
ု ညး ႏွစဖကကိယ
ု စမးလွယမ မး အတညျပ်ဳေျပမၾကမးျခငး မရွေ
ိ သးေပ။ (MonNews)
သၽွမးျပညေျမမကပိုငး ပနဆနးၿမိ်ဳ႕၌ က ငးပသညာ့ သၽွမးႏွစသစကူးပြဲေတမအမး ဗုဒၶဘမသမ အလံသမ ္ူခငာ့ေပးၿပီး ဆိုငးဘုတတငေသမ
လညးေကမငး၊ တိုငျဖငာ့ေသမလညးေကမငး ္ူ္မးသညာ့ သၽွမးျပညနယအလံအမး ျဖ်ဳတခ ရန ဝ အမဏမပိုငမ မးက ပြဲျဖစေျမမကေရး
ေကမမတီအမး ညႊနၾကမး ္မးခြဲသ
ာ့ ည။ နိုဝငဘမ ၁၉ ရကေန႔တင က ေရမကမညာ့ ၂၁၁၂ ႀကိမေျမမက သၽွမးရိုးရမ ႏွစသစကူးပေ
ြဲ တမအမး
သၽွမးျပည အနယနယ အရပရပ ႏွစသစႀကိ်ဳဆပ
ို ြဲက ငးပသကြဲာ့သ႔၊ို ပနဆနးၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ သၽွမးလူမ ိ်ဳးမ မးကလညး ေကမငးမူးလု၌
ံ
က ငးပေၾကမငး၊

သိ႔ေ
ု သမ

သၽွမးျပညနယအလံအမး

လႊငာ့္ူျခငး

မျပ်ဳရန

ဝ

အမဏမပိုငမ မးက

တမးျမစ္မးေၾကမငး

ပြဲျဖစေျမမကေရးေကမမတီဝငတဦးက ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (PangLong)
ရွမးျပညနယေျမမကပုိငး တမမုိးညြဲၿမ်ဳိ႕ အနီး ေျမမကမွမတင တညရွိေသမ Manje ေက းရမအနီးမွမ ျမနမမာ့ တပမေတမႏွငာ့ KIA ၾကမး
ႏုိဝငဘမလ ၁၇ ရကေန႔ နံနကပုိငး ၇နမရီခြဲ အခ ိနခန႔မွ စ၍ တုိကပြဲမ မး ျပငး္နစမ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (KachinNews)
ႏို၀ငဘမလ ၁၇ ရကေန႔ ေန႔လည ၁၁ နမရီခန႔တင ကခ ငျပညနယ တႏိုငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ ေကမငရမေက းရမမွ အငဂါးဂါးေက းရမဖကသိ႔ု
သမးသညာ့ မိုငစပပိ႔စ
ု ႏွငာ့ အငဂါးဂါးၾကမးတင ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ကခ ငလတလပေရး တပမေတမ KIA တိ႔ု တိက
ု ပမ
ြဲ မး ျပနလည
ျဖစပမးလမသညာ့အတက တႏိုငး ေဒသခံ ျပညသူမ မးအမး လယေတမ္ြဲမသမးရန ရပကကမွ းမ မး၊ ဆယအိမမွ းမ မးက လိက
ု လံ
ေၾကညမ္မးသညဟု ေဒသခံတစဦးက ေျပမသည။ (NMG)
ႏုိဝငဘမ ၁၇ ရက ညပုိငးတင SSA(ဝမဟုိငး)အဖြဲ႕မွ အငအမးငါးဦးခန႔သည ရွမးျပညနယ (ေတမငပိုငး)၊ မိုငး႐ွ းၿမ်ဳိ႕နယ၊ ဟုိနမာ့ေက းရမ
ေန ဦးေရသိနး (ဘ) ဥိးဘုံးလုံအမး ဖမးဆီးေခၚေဆမငျခငး ၍ ၎တုိ႔အဖြဲ႕ တင တမ၀န္မးေဆမင ရမညဟု ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ျဖငာ့
ျငငးဆနခြဲေ
ာ့ ၾကမငး၊ ္ုိသ႔ျို ငငးဆနမႈေၾကမငာ့ SSA (ဝမဟုိငး)အဖြဲ႕က ၎အမး ဖမးဆီးခ ်ဳပေႏွမင ႐ုိကႏွကခြဲသ
ာ့ ျဖငာ့ ္ကေျပး
တိမးေရွမငခြဲသ
ာ့ ည။ ႏုိဝငဘမလ ၁၉ရကေန႔ မနးလပ
ြဲ ိင
ု းတင နယေျမခံစစေၾကမငး္ံ သတငးေပးပုိ႔ခြဲာ့ၿပီး ခုိလမၿမ်ဳိ႕ရွိ တပမေတမေဆး႐ုသ
ံ ုိ႔
တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (TheLadies)
ခ ငးျပညနယ ပလကဝၿမိ်ဳ႕မွမ ျဖစပမးေနသညာ့ ျမနမမတပမေတမႏွငာ့ AA အဖ႔တ
ြဲ ႔၏
ို တုိကပြဲမ မးေၾကမငာ့ ္ကေျပး တိမးေရွမငေနရေသမ
စစေျပးဒုကၡသညမ မးအမး ျပညနယအစိုးရနြဲ႔ အရပဘကအဖြဲ႕ေတ ေပါငးၿပီး စမးနပရိကၡမမ မးကို ေရေၾကမငးမွ စကေလွ ၅ စီးျဖငာ့
အရငဆံုးပို႔ေဆမငေပးေနခြဲာ့ေၾကမငး ပလကဝ လူမက
ႈ ည
ူ ီေရး ပရဟိတအဖ႔ဝ
ြဲ င တဦးမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။
(RFA)

ပါဝငတကေရမကခြဲာ့ၾကေၾကမငး ႏုိငငံျခမးေရး ၀နႀကီးဌမနမွ သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ ေအဆမမိတဖကႏိုငငံမ မးရြဲ႕ ေဒသအလိက
ု
အစညးအေဝးမ မးျဖစတြဲာ့ ASEAN, NESA, European Sub-group အစညးအေဝးမ မးကို နံနကပုိငး၊ ေအဆမအဖ႔ဝ
ြဲ ငႏိုငငံမ မးျဖငာ့ ASEM
Pathfinder

Group

on

Connectivity

အစညးအေဝးကို

ေန႔လညပုိငးမွမ

အသီးသီး

က ငးပခြဲာ့သည။

(Mizzima)

ရွမးျပညနယ ပစခတတိက
ု ခိုကမႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (ရွမး) ၏ (၁၁) ႀကိမေျမမက
ပံုမွနအစညးအေဝးကို ရွမးျပညနယ၊ ခုိလမၿမိ်ဳ႕တင ႏိုဝငဘမ ၁၇ ရကေန႔က က ငးပခြဲာ့ပါသည။ (JMC)
ႏုိဝငဘမလ ၁၇ ရကေန႔မွ စတင၍ ၂၀ရကေန႔အ္ိ မူေဘမင (Frame work)၊ လုပငနးလမးစဥ (ToR)၊ လုပ္ံုးလုပနညး (SoP) မ မးႏွငာ့
ႏိုငငံေရး ေဆးေႏးမႈဆိုငရမ မူေဘမငအမး Structure , Decision Making Concept, Composition, National Dialogue တုိ႔ႏွငာ့
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JMC-S

ရွမး

UPDJC

ေနျပညေတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
စပလ ဥး၍ အစိုးရအစုအဖ႕ြဲ ၊ တိင
ု းရငးသမး လကနက ကိင
ု မ မး အစုအဖ႕ြဲ ႏွငာ့ ႏိုငငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕ တုိ႔မွ ေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။ (MOI)
(VOA) (KNUHQ)
JMC-S

ကရင

ႏုိငငံတကမ

ကေမမီဒီး

ဆကဆံေရး

ယမး

AA-TMT တိုကပြဲ

ရခိုင

ကရငႏုိငငံေရးပါတီအမးလုံး ေပါငးစညးမႈမျပ်ဳေတမာ့ဘြဲ ျပညနယအေျခစုိက ေလးပါတီသမ ပူးေပါငးမည ျဖစသည။ ကရငႏုိငငံေရးပါတီ

တုိငးရငးသမး

ကရင

ေျခမကပါတီရသ
ွိ ညာ့အနက ေလးပါတီသည ကရငျပညနယတင အဓိကအေျခစုိကလႈပရွမးကမ က နႏွစပါတီသည ရနကုနၿမိ်ဳ႕တင

ပါတီမ မး

ကရငျပညနယ ပစခတတုိကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (ကရင) ဥကၠ႒ႏွငာ့ အဖြဲ႔ဝငမ မးသည
ဘမးအံၿမ်ဳိ႕နယ၊ ႏုိ႔ေအမလမ ေက းရမသုိ႔ ႏုိဝငဘမလ ၁၇ ရကေန႔က သမးေရမက၍ ေတ႔ဆုံခပ
ြဲာ့ ါသည။ ႏို႔ေအမလမရမ လူ္ုေတ႔ဆုံပြဲသုိ႔
ယငးေက းရမႏွငာ့ အနီးပတဝနးက င ေက းရမမ မးမွ ေဒသခံ ျပညသူ (၃၀၀) ခန႔ ပါဝငတကေရမကခြဲပ
ာ့ ါသည။ (Military) (JMC) (JMC)
ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ

ရပစြဲေရးဆုိငရမ

ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး

ေကမမတီ

(JMC)

အဖ႔ဝ
ြဲ ငအခ ိ်ဳ႕သည

ၿငိမးခ မးေရး

ျဖစစဥတင

ကိယ
ု တိင
ု ပါဝငေဆမငရကသူမ မး၏ ဆဌမအႀကိမ ႏွစပတလည သုေတသန ညီလမခံ တကေရမကရန ကေမမီဒီးယမးႏိုငငံသ႔ို ႏိုဝငဘမ
၁၇ ရကမွ ၁၉ ရကအ္ိ သမးေရမကလ က ရွိပါသည။ ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥတင ကိယ
ု တိုငပါဝငေဆမငရကသူမ မး၏ ဆဌမအႀကိမ
ႏွစပတလည သုေတသန ညီလမခံကို ကေမမီဒီးယမးႏိုငငံ၊ စီရမရိၿမိ်ဳ႕တင ကေမမီဒီးယမး အေျခစိက
ု
ၿငိမးခ မးေရးႏွငာ့ ပဋိပကၡ
ေလာ့လမေရး ဗဟိုဌမနက စီစဥက ငးပျခငး ျဖစပါသည။ JMC ကိယ
ု စမးလွယမ မး၏ ခရီးစဥသိ႔ု ျပညေ္မငစုအဆငာ့ႏွငာ့ ျပညနယအဆငာ့
ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီဝငမ မး၊ နညးပညမအေ္မကအကူျပ်ဳ႐းုံ မွ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး
လိက
ု ပါသမးပါသည။ (JMC)
၁၈.၁၁.၂၀၁၇

ႏုိဝငဘမလ ၁၈ ရကေန႔တင ရခုိငျပည ဘူးသီးေတမငၿမ်ဳိ႕ နဟနး ရမးအနီး၌ ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမ AA တုိ႔ ညေန ၄
နမရီ မိနစ ၂၀ မွ ည ၈ နမရီေက မခန႔ အ္ိ ေလးနမရီနီးပါးၾကမျမငာ့ေသမ တုိကပြဲ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမမွ တဦး က ဆုံးၿပီး၊
ျမနမမာ့တပမေတမမွ ၇ ဦး က ဆုံးခြဲာ့ၿပီး ဒဏရမ ရရွိသမ
ူ မးလညး မ မးျပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (NAB) (Mizzima) (RFA) (TheArakanArmy)

အေျခစုိက၍ ရနကုန၊ ဧရမ၀တီ၊ ပြဲခူးတုိငးေဒသႀကီးတုိ႔တင လႈပရွမးလ ကရွသ
ိ ည။ ကရငႏုိငငံေရးပါတီမ မး ကျြဲ ပမးေနေသမေၾကမငာ့
တစပါတီတညးအျဖစ ေပါငးစညးရန ခုနစႀကိမတုိင ညိႇႏိင
ႈ းခြဲာ့ေသမလညး ေပါငးစညးရန မေျပလညေသမေၾကမငာ့ ျပညနယအေျခစုိက
ေလးပါတီသမ ပူးေပါငးရနေဆမငရကခြဲေ
ာ့ ၾကမငး သိရသည။ အဆုိပါ ပူးေပါငးမညာ့ပါတီမ မးမွမ ပါတီေပါငးစညးေရးအတက ျပညေ္မငစု
ေရးေကမကပေ
ြဲ ကမမရွငသုိ႔
ေစမငာ့ဆိင
ု းေနေၾကမငး

တငျပ္မးေသမလညး

ေကမမရွငမွ

ပါတီပူးေပါငးေရးတငပါ၀ငသညာ့

ကရငႏုိငငံေရးပါတီမ မးမွမ

တစစုတ
ံ စရမအေၾကမငး

ပါတီတမ၀နရွသ
ိ တ
ူ စဦးက

ဖလု-ံ စေ၀ၚဒီမိက
ု ရကတစပါတီ၊

ျပနၾကမးလမျခငးမရွိေသးသျဖငာ့

ေျပမၾကမးသည။

ကရငဒီမိက
ု ရကတစပါတီ၊

ပါတီေပါငးစညးမညာ့

ကရငျပညနယ

ဒီမုိကေရစီႏွငာ့

ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတုိးတကေရးပါတီ၊ စညးလုံးညီညတေသမ ကရငအမ ်ဳိးသမးဒီမိက
ု ရကတစပါတီတိ႔ျု ဖစသည။ (Eleven)
ႏိုဝငဘမ ၁၈ ရကက ရန ကုနၿမိ်ဳ႕ ေရႊလလ
ီ မး၌ ဖငာ့လွစခြဲသ
ာ့ ညာ့ အပစရပတုိငးရငးသမး လကနကကိင
ု အဖ႕ြဲ မ မး ႐ံုးဖငာ့ပြဲအခမးအနမးတင
PPST ေခါငးေဆမင ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးေစမမူတူးေစးဖိုး၊ နိုငငံေတမအတိုငပငခံ႐းုံ ဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ဦးေက မတငာ့ေဆ၊
ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငမွ

အႀကံေပး

အဖြဲ႕ေခါငးေဆမင

ဦးေအမငၾကည၊

အလွ ရွငမ မးကိယ
ု စမး

အီးယူ-ျမနမမ

ဖ႔ၿံ ဖိ်ဳးမႈဆိုငရမ၊

NCA-EAOs

ရနကုန

Office

ပူးေပါငးဆိင
ု ရမ အႀကီးအကြဲ Mr.Johann Hesse ႏွငာ့ PPST အဖြဲ႕ဝင ပအိုဝးအမ ိ်ဳးသမးလတေျမမကေရးအဖ႕ြဲ ခ ်ဳပ ဦးေဆမငနမ ယက
ဗိုလမွ းႀကီးခနဥကၠမတိ႔မ
ု ွ

အမွမစကမးအသီးသီး

ေျပမၾကမးခြဲာ့ၾကသည။

တစႏိုငငံလုးံ

ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ

ရပစြဲေရးဆိုငရမ

သေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA) ကို လကမွတ္ိုး္မးသညာ့ တိုငးရငးသမး လကနကကိုငအဖ႔႐
ြဲ ံုးကို ရနကုနတင ပ္မဆံုး စတင
ဖငာ့လွစခြဲသ
ာ့ ည။ (MonNews) (TheVoice) (7day) (PangLong) (7day)
(၂၁၁၂)ႏွစေျမမက ရွမးႏွစသစကူးပေ
ြဲ တမသုိ႔ ႏုိငငံေတမ၏အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစု ၾကညက ႏုိ၀ငဘမ ၁၈ ရကစြဲျဖငာ့
သ၀ဏလႊမေပးပုိ႔ရမ တင ပဋိပကၡမ မး အၿပီးတိုငခ ်ဳပၿငိမးေရးႏွငာ့ တညၿငိမေအးခ မးသညာ့ ဒီမုိကေရစီဖကဒရယ ျပညေ္မငစုကို
ေကမငးေမအျဖစ

ေပးအပခြဲာ့ႏုိငရန

ပငလုံစတ
ိ ဓမတကုိအရငးခံ၍

အတူလကတြဲ

ေလွ မက

လွမးသမးရမညျဖစေၾကမငး

ရွမးႏွစသစကူး

ဝ

ပြဲေတမ

တုိကတနးေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (7day)
ျမနမမ-အိႏၵိယႏွစႏိုငငံအၾကမး စစေရးေလးက ငာ့မႈ (IMBAX – 2017) ကို ပ္မဆံုးအႀကိမအျဖစ ႏိုဝငဘမလ ၂၀ ရကမွ ၂၅ ရကအ္ိ
အိႏၵိယႏိုငငံ မီဂါလမယမျပညနယ အမ႐ိ်ဳငးေဒသတင က ငးပမညျဖစေၾကမငး The Economic Times ၏ အငတမနက စမမ ကႏွမတင

စစေရးပူးေပါငး

အိႏၵိယ

ေဆမငရကမႈ

ႏိုဝငဘမလ ၁၈ ရကက ေဖမျပခြဲာ့သည။ (TheVoice) (7day) (mmstd) (Mizzima)
္မးဝယအမ ိ်ဳးသမးညီလမခံသ႔ို

ေျပမကက မးယူနီေဖမငးဝတကမ

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ညာ့

္မးဝယအမ ိ်ဳးသမး

တပမေတမဆိုေသမ

အဖြဲ႔အမး ယငးသိ႔ု ္ပမံျပ်ဳလပ
ု ပါက အေရးယူမညဟု တနသၤမရီတိုငးေဒသ ႀကီးရြဲတပဖြဲ႕မွ း ရြဲမွ းႀကီးေနမ ိ်ဳးက ေျပမခြဲာ့သည။ (7day)
(TheVoice)
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္မးဝယ
အမ ်ဳိးသမး
ညီလမခံ

တနသၤမရီ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
၁၉.၁၁.၂၀၁၇

ရခိုငျပညနယ၊ ဘူးသီးေတမငၿမိ်ဳ႕နယတင ျမနမမာ့တပမေတမႏွငရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမတိ႔ု ႏိုဝငဘမ(၁၉)ရက၊ နံနက (၈) နမရီခန႔မွစတင၍

AA-TMT တုိကပြဲ

ရခိုင

RCSS-TMT

ရွမး

စစေရးတငးမမမႈ

ရွမး

JMC-S

မန

UPDJC

ေနျပညေတမ

NCA-S EAO

ရနကုန

ႏုိ၀ငဘမ ၁၉ ရက နံနက ၁၁ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ ႏိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး၏ ဧညာ့ခနးမ၌ ႏိုငငံေတမ၏

ႏိုငငံတကမ

ေနျပညေတမ

အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ၊ ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီးေဒၚေအမငဆနးစုၾကညႏွငာ့ တ႐ုတႏိုငငံ ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီး မစၥတမ

ဆကဆံေရး

တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲၿာ့ ပီး မနက (၁၀) နမရီ (၅၀)မိနစမွ (၁၁)နမရီ (၂၀)မိနစအ္ိနမရီဝကခန႔ တိက
ု ပြဲမ မးဆကလကျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Arakan
Army) (RFA)(NAB)
၂၀၁၇ ခု နိုဝငဘမ ၁၉ ရကေန႔ ညေနပိင
ု းတင သၽွမးျပညေတမငပိင
ု း လိ်ဳငလငခရိုင ကနဟိနးၿမိ်ဳ႕နယ ေတမငႀကီး – က ိ်ဳငးတုက
ံ မးလမး
ေတမငဘကျခမး၌ ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ သၽွမးျပည တပမေတမ RCSS/SSA တိ႔ု တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲာ့သည။(သွ မးသံေတမဆငာ့)
၂၀၁၇ ခုႏွစ နိဝ
ု ငဘမလ ၁၉ ရကေန႔တင ျမနမမာ့တပမေတမမွ သၽွမးျပညေတမငပိုငး ကနဟိနးၿမိ်ဳ႕နယ က ိနးလုံးေက းရမအုပစုအတငး
RCSS ဆကဆံေရး႐ုံး္ံ ဆကသယအေၾကမငးၾကမးျခငး မရွဘ
ိ ြဲ ဝငေရမကကမ ည ၇:၃၀ အခ ိနတင က ိနးလုံးေက းရမအုပစုအနီး
ေတမအုပအတငး ေသနတမ မး ပစေဖမကၿပီး တိုကပတ
ြဲ ု ဖနဆငးခြဲသ
ာ့ ညဟု သွ မးျပည တပမေတမ (RCSS/SSA)ပိင
ု Tai Freedom
သတငးဌမနမွ ေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (Tai Freedom)
မနျပညနယ ပစခတတိုကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (မန) အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးသည မနျပညနယ၊
က ိ်ဳက္ိုၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ ဇီးေျပမငး(၃) ေက းရမသိ႔ု သမးေရမက၍ ေဒသခံ ျပညသူလ္
ူ ုမ မးႏွငာ့ ေတ႔ဆံုခသ
ြဲာ့ ည။ JMC-S (မန) ႏွငာ့
က ိ်ဳက္ိုၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ ျပညသူလ္
ူ ုမ မး ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို ဇီးေျပမငး(၃) ေက းရမႏွငာ့ အနီးပတဝနးက င ေက းရမမ မးမွ ေက းရမ
အုပခ ်ဳပေရးမွ းမ မး၊ ရပမိရပဖမ မး အပါအဝင စုစုေပါငး လူဦးေရ (၂၅၀) ခန႔ တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC)
နိုဝငဘမလ

၁၉ရကေန႔တင

ေနျပညေတမရွ(ိ NRPC)၌

‘ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥအတက

အေ္မကအကူျဖစမညာ့

အလုပအဖ႕ြဲ ၏

ညႇိႏင
ႈိ းအစညးအေဝး’ ကိက
ု ငးပျပ်ဳလပ
ု ခြဲာ့သည။ အစညးအေ၀းအၿပီးတငခ ငးအမ ိ်ဳးသမးတပဦး( CNF )ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါကတမဆလိုငး
လ နမႈနးဆမေခါငးမွ

ၿငိမးခ မးေရးမူေဘမငကိစ
ု နစတက အတညမျပ်ဳနိုငသညာ့အတက

ေမလတင

က ငးပေသမ

ျပညေ္မငစု

ၿငိမးခ မးေရး ညီလမခံ၌ နမးလညမႈမ မးႏွငာ့ ရႈပေ္းမႈမ မးရွရ
ိ မ ( NCA ) တင လကမွတမေရး္ိုးရေသးသညာ့ တိုငးရငးသမး
လကနကကိုငအဖြဲ႕အစညးမ မးကို

မေစမငာ့ေတမာ့ဘြဲ

နိုငငံေရးေဆးေႏးမႈ

မူေဘမငကိုေရးဆအ
ြဲ တညျပ်ဳနင
ို ရန

ေဆမငရကသမး

မညဟုေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (mmtime)
ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ကမမရတၿမိ်ဳ႕နယ ေရႊလလ
ီ မးအမွတ(၆)တင ႏိုငဝငဘမလ ၁၉ရက၊ ညေန ၄ နမရီတင (NCA)လကမွတ ေရး္ိုး္မးေသမ
တိုငးရငးသမးလကနကကိုင အဖြဲ႕အစညးမ မး NCA-S EAO ႐ုံးဖငာ့ပြဲအခမးအနမးကို က ငးပသည။ (MOI)

ဝမယိတ႔ို ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ အစညးအေဝးသိ႔ု ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ဒုတယ
ိ ဝနႀကီးဦး ေက မတင၊ အၿမြဲတမးအတငးဝန ဦးျမငာ့သူႏွငာ့
တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကခြဲာ့သည။ အစညးအေဝး အၿပီးတင ႏွစႏိုငငံပူးတသ
ြဲ တငးစမ ရွငးလငးပတ
ြဲ စရပကို က ငးပခြဲၿာ့ ပီး၊ သတငးစမ
ရွငးလငးပြဲတင တ႐ုတႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးမွ ကုလသမဂ အပါအဝင နိုငငံတကမ၏ ဖိအမးေပးမႈမ မးစမ ရငဆိုငေနရသညာ့ ျမနမမနိုငငံ
ကို တ႐ုတနိုငငံ မွ ဆကလကေ္မကခံသမးမည ျဖစေၾကမငး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။(Eleven) (7Day) (RFA) (RFA) (The Ladies)
(Irrawaddy)
နိုဝငဘမ ၁၉ ရကတင ရွမးႏွစသစကူးပေ
ြဲ တမသို႔ နိုငငံေတမ၏အတိင
ု ပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ သဝဏလႊမေပးပိ႔ရ
ု မ၌

သဝဏလႊမ

ေနျပညေတမ

ဦး္ငေက မသည တ႐ုတႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးတိ႔ု ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။

ႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ေတ႕ဆုံပတ
ြဲ င ႏုိငငံေတမသမၼတမွ တရုတနိုငငံမွႏုိငငံတကမမ ကႏွမစမတင ျမနမမႏုိငငံအမး ဘကစံုက႑စံုတင ကူညီေဆမငရက

ဆကဆံေရး

ျပညေ္မငစုႀကီး၏ ပဋိပကၡမ မး အၿပီးတိုငခ ်ဳပၿငိမး၍ ပတဝနးက ငေကမငးတစခု ဖနတီး္မးရစခြဲာ့ရန တိက
ု တနးေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။
(mmtime)
ႏုိဝငဘမ ၁၉ ရကတင သမၼတအိမေတမ၌ ႏုိငငံေတမသမၼတ

ေပးခြဲမ
ာ့ ႈမ မး၊ ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥမ မးတင ပူးေပါငးေဆမငရကမႈျမႇငာ့တငေရးႏွငာ့ ရခုိငျပညနယအတငးလံုၿခံ်ဳတညၿငိမ ေအးခ မးေရး
လုပငနးမ မးတုိးျမႇငာ့ေဆမငရကေနမႈတိ႔ႏ
ု ွငာ့စပလ ဥး၍ ရငးႏွီးပငာ့လငးစမေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။ ္ိ႔အ
ု ျပင ကုနလမးေရလမး ေခတသစ
စီးပမးေရး ပိုးလမးမႀကီးစီမက
ံ ိနးမွမ ျမနမမနိင
ု ငံမွ လကတပ
ြဲ ါဝငဖိ႔ု အဆငသငာ့ရွိေၾကမငး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႕ဆံုပြဲသ႔ို ႏုိငငံေတမ
သမၼတႏွငာ့အတူ ျပညေ္မငစုဝနႀကီး သူရဦးေအမငကိ၊ု ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး ဦးေက မတင၊ ဦးမငးသူႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မး တကေရမကၾကၿပီး
ဧညာ့သညေတမ တ႐ုတျပညသူ႔သမၼတႏုိငငံ ႏုိငငံျခမးေရး ၀နႀကီးဦးေဆမငေသမအဖ႔ႏ
ြဲ ွငာ့အတူ ျမနမမႏုိငငံဆိင
ု ရမတ႐ုတသံအမတ
ႀကီးမစၥတမ ဟုနလ နလညး တကေရမကသည။ (RFA) (7Day)(PresidentOffice)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ႏို၀ငဘမ၁၉ရကေန႔ ညေနပိင
ု းတင ေနျပညေတမရွိ ေဇယ မသီရဗ
ိ ိမမန ဧညာ့ခနးမေဆမင၌ တပမေတမကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ

ႏိုငငံတကမ

ဗိုလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိငႏွငာ့ တ႐ုတျပညသူ႔သမၼတႏိုငငံ ႏိုငငံျခမး ေရးဝနႀကီး မစၥတမဝမယိတ႔ို ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆုစ
ံ ဥ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ရခိုငျပညနယအတငး ျဖစပမးလ ကရွသ
ိ ညာ့ အေျခအေနမွနမ မးအမး ႏိုငငံတကမမွ သိရွိေအမင ေဆမငရကသငာ့သညာ့ အေျခအေနမ မး၊
ျမနမမႏိုငငံတညၿငိမေအးခ မးေရးႏွငာ့ ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရး လုပငနးမ မး ေဆမငရကရမတင တ႐ုတႏိုငငံမွ ကူညေ
ီ ဆမငရကေပးမညာ့
အေျခအေနမ မး၊

ႏွစႏိုငငံတပမေတမ

ႏွစရပအၾကမး

ခ စၾကညခိင
ု မမသညာ့

ဆကဆံေရးမွ

တစဆငာ့

ႏွစႏိုငငံ

ဆကဆံေရး

ခိုငမမတိုးတကေကမငးမနမႈ အေျခအေနမ မးအမး အျမငခ ငးဖလွယ ေဆးေႏးၾကသည။ ေတ႕ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို တပမေတမကမကယေရး
ဦးစီးခ ်ဳပႏွငအတူ
ာ့
ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံး(ၾကညး)မွ ဒုတိယဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးစိုး္ဋႏွငာ့ တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကၾကၿပီး
တ႐ုတျပညသူ႕သမၼတႏုိငငံ၊ ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးႏွငာ့အတူ ျမနမမႏုိငငံဆိင
ု ရမတ႐ုတႏုိငငံသံအမတႀကီး H.E. Mr. Hong Liang
ႏွငာ့တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကၾကသည။ (MOI) (SGMAH)(MOI) (Military)
၂၀.၁၁.၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ၊ ႏိုဝငဘမလ (၂၀) ရကေန႔တင ၿမီလိပဝ (Mwe Leik Wa)/ေမလိုငဝ ရမ၏ အေရွ႕ေတမငဖက (၁.၅) ကီလိုမတ
ီ မအနီး

AA-TMT တိုကပြဲ

ရခိုင

ေျမျမႇပမုိငး

ကခ င

နိုဝငဘမလ ၂၀ ရကေန႔ နံနက ၈:၀၀ နမရီတင ျမနမမတပမေတမဗ ဟမမွ း ကိယ
ု တိုငသၽွမးတိုငးရငးသမးမ မး ဒီမိုကရကတစပါတီ

RCSS-TMT

ရွမး

(USDP) လႊတေတမကိယ
ု စမးလွယ ဦးစိင
ု းႏု၊ ကနဟိနးၿမိ်ဳ႕နယ အုပခ ်ဳပေရးမွ းႏွငာ့ ေဒသခံမ မးအမး ေခၚယူကမ တပမေတမစစေၾကမငးမွ

တုိကပြဲ

ျမနမမာ့တပမေတမစကခ (၅) လကေအမကခံ၊ ေက မကျဖ အေျခစိက
ု ခမရ (၅၄၂)တပရငး ႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမတိ႔ု ေန႔လည (၂) နမရီ
(၅၀) မိနစမွ ညေန (၅) နမရီခန႔အ္ိ တိုကပြဲျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ည (၈) နမရီေနမကပိင
ု းမွ ညသနးေခါငအခ ိန အ္ိပစခတ
မႈမ မးရွသ
ိ ညဟု ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမမွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (ArakanArmy) (NAB) (BBC) (NMG)
ႏုိ၀ငဘမ ၂၀ ရက ည ၆ နမရီခြဲခန႔တင ကခ ငျပညနယ၊ မုိးေကမငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ ရမသစရပကကေန ဦးဘီမမ ္ူးေအမငသည္ုိပူးေက းရမ၏
အေနမက ေတမငဘက ၃ မိုငခန႔ကမတင ေ္မင္မးသညာ့ တုိကမုိငးတစလံုး ကုိ တုိကမိေပါကကၿြဲ ပီး မုိငးစ္ိမန
ွ ဒဏရမမ မး
ရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ ္ိ႔အ
ု တူကငဆမရွမရပကကေန ဦးေနမငနမုနဒ(ြဲ ဘ) ဦးေနမငန္မဒူသည တစရပကကတညးေန ဦးခနေနမေအမင၊
ဦးလဂ မတုိ႔ႏွငာ့အတူ ၀ါးခုတရန လယေတမသုိ႔ သမးေရမကစဥ လမုနေက းရမ၏ အေရွ႕ဘက ၃ မုိငခန႔ အကမသိ႔အ
ု ေရမက၌
ေ္မင္မးသညာ့ တုိကမုိငးတစလံုးကုိ တုိကမိေပါကက၍
ြဲ မိုငးစ္ိမွန ဒဏရမမ မးရရွိခြဲာ့ၿပီး တႏုိငးျပညသူ႔ ေဆး႐ံုသိ႔ု ပုိ႔ေဆမငစဥ လမး၌
ေသဆံုးခြဲာ့သည။ (The Ladies) (Millitary)

ေဒသအတငး သမးေရမကလႈပရွမးမႈသည အ္ကအမိန႔အရ တရမးမဝငသစမ မး ဖမးဆီး အေရးယူရနျဖစၿပီး သၽွမးျပည တပမေတမ
ဘကမွ လမေရမကတိုကခိက
ု ျခငးမွမ လုံးဝမျဖစသငာ့ေသမကိစၥရပျဖစေၾကမငး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ညဟု ရွမးျပည တပမေတမ RCSS ပိုင Tai
Freedom သတငးဌမနတင ေဖမျပ္မးသည။ (Tai Freedom)
အသက ၁၄ ႏွစအရယ ၈ တနးေက မငးသမး မိုငခ ိ်ဳမငးေ္းအမး နမာ့ဆနတရမးရံုးမွ မတရမးအသငးႏွငာ့ ဆကသယမႈျဖငာ့ ေ္မငဒဏ

HR-Violation

ရွမး

IDP

ကခ င

JMC-U

ရနကုန

၂ ႏွစ ခ မွတျခငးအေပၚ ျပနလႊတေပးရန ဗမမႏိုငငံလုးံ ဆိင
ု ရမ ေက မငးသမးသမဂမ မး အဖြဲ႕ခ ်ဳပ အပါအဝင အဖြဲ႕အစညး ၈၈ ဖြဲ႕မွ
ႏိုဝငဘမ၂၀ ရကစြဲျဖငာ့ ပူးတေ
ြဲ ၾကညမခ က တစေစမင ္ုတျပန ေတမငးဆိုခြဲသ
ာ့ ည။ (The Ladies)
မံစီၿမိ်ဳ႕နယအတငး စစေဘးဒုကၡသညမ မးအမး ၿမိ်ဳ႕နယအနီးရွိ မနခမရိခူးေက းရမ၌ တနဖိုးနညးအိမရမမ မး ေဆမကလုပ၍ အခမြဲာ့
ေပးေသမလညး ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ(KIA)တို႔၏ တိက
ု ပမ
ြဲ မးေၾကမငာ့ လမေရမကေန ္ိုငသူ
နညးပါးေၾကမငး မံစီၿမိ်ဳ႕နယျပညနယလႊတေတမကိယ
ု စမးလွယ ဦးမငးမငးမွ ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ တနဖိုးနညးအိမရမသိ႔ု ေျပမငးေရႊ႕
ေန္ုိငလိုေသမ အိမေ္မငစု ၁၇ စုမွ လူဦးေရ ၈၀ ေက မသမရွိသည။ ္ို႕အတူမစ
ံ ီၿမိ်ဳ႕ နယ ခရစယမနႏွစျခငး ေက မငးအတငး၌
စစေဘး ဒုကၡသည ႏွစေ္မငခန႔ရွိၿပီး အျခမး မိုငးေခါင ႏွငာ့ မနဝိနးႀကီး ေဒသတိ႔တ
ု ငလညး စစေဘးဒုကၡသညမ မးစမရွိေနေၾကမငး
ဦးမငးမငး မွေျပမသည။ (7Day)
နိုဝငဘမလ ၂၀ ရက နံနကပိင
ု းတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕၊ ေရႊလလ
ီ မးရွိအမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမန (NRPC)
အစညးအေဝးခနးမ၌ ျပ်ဳလုပသမ ျပညေ္မငစုအဆငာ့ ပစခတတိုကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမပူးတေ
ြဲ စမငာ့ ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-U)၏
၁၃

ၾကိမေျမမက

အစညးအေ၀းတင

JMC-U

ဥကၠ႒

ဒုတယ
ိ

ဗိုလခ ်ဳပႀကီးရမျပညာ့မွ

NCA

၏အဓိက

ရညမွနးခ ကမွမ

လကနကကိုငလမးစဥမ မး စန႔လတၿပီး ေရးေကမကပြဲ လမးေၾကမငးေပၚကို ေရမကရွလ
ိ မရနအတက နိုငငံေရးဆိုငရမ ေတ႕ဆံု
ေဆးေႏးၿပီး အေျဖရွမေဆမငရကဖိ႔ု လိအ
ု ပသညဟု ႏႈတခနးဆကစကမးတင ္ညာ့သငးေျပမဆိခ
ု ြဲာ့သည။ ္ိ႔ေ
ု နမက JMC-U ဒုဥကၠ႒ ၁၊
KNU မွ ဗိုလခ ်ဳပ ေစမအိုငးဇကဖိုးမွလညး JMC ၏ အဓိကတမ၀နသည NCA ပါ အခ ကအလကမ မး ျဖစသညာ့ ပစခတမႈရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ
စညးမ ဥးစညးကမးမ မးႏွငာ့ စစဖကဆိုငရမ က ငာ့၀တမ မးကို ႏွစဖကတပမ မးမွ ခ ိ်ဳးေဖါကမႈရွိမရွိ ေစမငာ့ၾကညာ့ရမွမျဖစျပီး ခ ိ်ဳးေဖါကမႈရွိပါက
စိစစအတည

ျပ်ဳျခငးႏွငာ့

ညွိႏွုိငးေျဖရွငးျခငးမ မးျပ်ဳလုပရမညဟုေျပမသည။္ိ႔ျု ပင

NCAကို

နယေျမခံ

ျပညသူလ္
ူ ုမယ
ွ ုၾံ ကညမႈ

ေ္မကခံမႈ အျပညာ့အဝရွိမွ JMC လုပငနးေတေအမငျမငမညဟု ဗိလ
ု ခ ်ဳပ ေစမအိုငးဇကဖိုးမွ ေျပမသည။ (The Ladies) (Myanmar
Time) (7Day) (JMC) (Eleven) (KIC) (DVB)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇

(၁၃)ႀကိမေျမမက အမရွ - ဥေရမပ ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးမ မး အစညးအေ၀း ဖငာ့ပြဲအခမးအနမးကို ႏို၀ငဘမ၂၀ရက နံနက (၁၀)နမရီတင

ႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမရွိ ျမနမမအျပညျပညဆိင
ု ရမ ကနဗငးရွငးဗဟိုဌမန - (၁) ၌ က ငးပသည။ အစညးအေဝးတင သဘမပတိ ႏိုငငံေတမ၏

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

အတိုငပငခံပုဂ်ဳလ
ိ
ႏိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန ျပညေ္မငစု၀နႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွအဖငာ့မိန႔ခနးေျပမၾကမးရမ၌ တစႏိုငငံႏွငာ့
တစႏိုငငံၾကမးအျပနအလွန နမးလညမႈရွိၿပီး ပိုမိုခိုငမမေသမမိတ ေဆျဖစလမရန လိုအပခ ကသည အေရးႀကီးေၾကမငး၊ ကမီမေပၚတင
ျဖစစဥအမ ်ဳိးမ ်ဳိးမွ ပဋိပကၡျဖစပမးေနမႈမ မး ျမငာ့တကလမေနၿပီး ေလ မာ့နညးသမးျခငး မရွသ
ိ ညကုိ မိမတ
ိ ႔အ
ို မးလုံး သတိ္မးမိေၾကမငးႏွငာ့
တရမးမ၀ငေရႊ႕ေျပမငး

အေျခခ ျခငး၊

အၾကမးဖက၀ါဒႏွငာ့

အစနးေရမက၀ါဒ

ျပန႔ပမးလမျခငး၊

လူတနးစမးကမဟျခငးႏွငာ့

ႏ ကလီးယမးစစပြဲ ျဖစပမးလမႏုိငသညာ့ အေျခအေနမ မးကုိပါ ရငဆိုငေနရေၾကမငး ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ ္ိ႔ေ
ု နမက ASEM အဖ႔၏
ြဲ ညွိႏိႈငး
ေရးမွ းေတႏွင႔ ASEF Model ASEM မွ လူငယကိုယစမးလွယ ၂ ဦးတိ႔က
ု
ASEM ႏွငာ့ပတသကၿပီး အျမငေတကို တငျပခြဲာ့ၾကသည။
(Voice) (SC Office) (MOI) (RFA) (Eleven) (Myanmae Time) (SC office)
ကုလသမဂ ၿငိမးခ မးေရး္ိနးသိမးမႈအဖြဲ႔တင တမဝနမ မး ္မးေဆမငရနအတက ျမနမမာ့တပမေတမ အရမရွမ
ိ မးအမး အိႏၵိယႏိုငငံတင

စစေရးပူးေပါငး

ေလာ့က ငာ့ေပးမညျဖစေၾကမငး

ေဆမငရကမႈ

အိႏၵိယသတငးစမ

The

Economic

Times

တငေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။

ေလာ့က ငာ့သငတနးေပးမႈတင

အိႏၵိယ

ျမနမမာ့တပမေတမ အရမရွိ ၁၅ ဦးႏွငာ့ အိႏၵိယစစတပမွ အရမရွိ ၁၆ ဦး ပါဝငမညျဖစသည။ (Frontier) (VOA) (VOA)
ႏိုဝငဘမ၂၀ရကေန႔တငစစေတၿမိ်ဳ႕ ပါတီဌမနခ ်ဳပ၌ ျမနမမႏိုငငံဆိုငရမ အေမရိကနသံအမတႀကီး Scot Marciel ႏွငာ့အေမရိကန

ႏိုငငံတကမ

လႊတေတမ အမတမ မးသည ရခိုငအမ ိ်ဳးသမးပါတီ ANP ႏွငာ့ ေမမငေတမေဒသဆိုငရမအေၾကမငးအရမမ မးကို ေတ႔ဆုေ
ံ ဆးေႏး

ဆကဆံေရး

ရခိုင

ခြဲာ့ၾကပါသည။ ေတ႕ဆုရ
ံ မတငႏိုငငံတကမအသိုငးအဝိုငးေတကမတစလငေတ ဘကမွဖိအမးေပး ေျပမဆိေ
ု နတမေတဟမ ပဋိပကၡကို
ပိုမိုရပ
ႈ ေ္းေစတမေၾကမငာ့ မွ မွ တတေျပမဆိဖ
ု ႔ို တိက
ု တနးခြဲတ
ာ့ ယလိ႔ု ရခုိငအမ ိ်ဳးသမး ပါတီ ANP ၏ အေ္ေ္ အတငးေရးမွ း
ဦး္နးေအမငေက မမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA)
ႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ၊ ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည (၁၃)ႀကိမေျမမက အမရွ-

ႏိုငငံတကမ

ဥေရမပ

ဆကဆံေရး

ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးမ မး

အစညးအေ၀း(ASEM)သို႔

တကေရမကလမသညာ့

ေအဆမမိတဖကႏိုငငံမ မးႏွငာ့

ေနျပညေတမ

မိတဖကအဖြဲ႕အစညးမ မးမွ ေခါငးေဆမငမ မးအမး ေနျပညေတမရွိ ျမနမမအျပညျပညဆိုငရမ ကနဗငးရွငးဗဟိုဌမန-၁ ၌ သီးျခမးစီ
ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ (SC Office)
ႏိုဝငဘမ၂၀ရက မနးလြဲ ၂ နမရီတင ေနျပညေတမရိွ ႏိုငငံေတမသမၼတအိမေတမ သံတမနေဆမငဧညာ့ခနးမ၌ ျပညေ္မငစု

ႏိုငငံတကမ

သမၼတျမနမမႏိုငငံေတမ၊ ႏိုငငံေတမသမၼတ ဦး္ငေက မႏွငာ့ လမအိုျပညသူ႔တပမေတမ၊ လမအိုအမ ိ်ဳးသမး ကမကယေရးဝနႀကီး

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

Lt.General Chansamone Chanyalath ဦးေဆမငသညာ့ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕တိ႔ု ေတ႕ဆံုသည။ ေတ႕ဆံုပြဲသ႔ို ႏိုငငံေတမသမၼတႏွငာ့အတူ
တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိုလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလိႈင၊ ျပညေ္မငစု ဝနႀကီး ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး စိနဝငး၊ ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး
ဦးမငးသူႏွငာ့တမဝနရိွသူမ မး တကေရမကၾကၿပီး လမအိုအမ ိ်ဳးသမး ကမကယေရး ဝနႀကီးဦးေဆမငသညာ့ ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ႏွငာ့အတူ
ျမနမမႏိုငငံဆိုငရမ

လမအိုျပညသူ႔

ဒီမိုကရကတစသမၼတႏိုငငံ

သံအမတႀကီး

MR,

LyyingSayaxangတိ႔တ
ု ကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။

(PresidentOffice) (MOI)

စငကမပူႏိုငငံ၌ က ငးပျပ်ဳလုပမညာ့ (၁၈)ႀကိမေျမမက အမဆီယံၾကညးတပဦးစီးခ ်ဳပမ မး အစညးအေဝး 18th ASEAN Chiefs of Army

ႏိုငငံတကမ

Multilateral Meeting- ACAMM ႏွငာ့ (၂၇)ႀကိမေျမမက အမဆီယံ တပမေတမ(ၾကညး)မ မးေသနတပစၿပိ်ဳငပြဲ 27th ASEAN Armies

ဆကဆံေရး

စငကမပူ

Rifle Meet- AARM ပိတပြဲ အခမးအနမးသိ႔ု တကေရမကရနအတက ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ
(ၾကညး) ဒုတိယ ဗိုလခ ်ဳပမွ းႀကီးစိုးဝငး ဦးေဆမငေသမ ျမနမမာ့တပမေတမကုိယစမးလွယအဖြဲ႕သည ႏိုဝငဘမ၂၀ရကေန႔ နံနကပိုငး တင
ရနကုနအျပညျပညဆုိငရမ ေလဆိပမွ ္ကခါခြဲသ
ာ့ ည။ ဗိုလခ ်ဳပမွ းႀကီး စိုးဝငးႏွငာ့အတူ ဒုတိယတပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ
(ၾကညး)ႏွငာ့ အတူအဖြဲ႕ဝငမ မးအျဖစ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံး(ၾကညး)မွ ဒုတယ
ိ ဗိုလခ ်ဳပႀကီးမ ်ဳိးေဇမသိနးႏွငာ့ တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး
လိက
ု ပါခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)
ႏို၀ငဘမ၂၀ရကေန႔ မနးလပ
ြဲ ိုငးတင ေနျပညေတမရွိ ေဇယ မသီရိဗိမမန ဧညာ့ခနးမေဆမင၌ တပမေတမကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ

ႏိုငငံတကမ

ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး

ဆကဆံေရး

မငးေအမငလႈိငႏွငာ့

စငကမပူႏိုငငံ၊

ႏိုငငံျခမးေရး၀နႀကီး

H.E.

Dr.

Vivian

Balakrishnan

ဦးေဆမငေသမ

ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕တိ႔ု ေတ႕ဆံုခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႕ဆုံစဥ ျမနမမ-စငကမပူႏွစႏုိငငံဆကဆံေရး ရွညၾကမစမ ေကမငးမနလ ကရွသ
ိ ညာ့
အေျခအေနမ မး၊ၿငိမးခ မးေရးရရွိရနေဆမငရကေနမႈ အေျခအေနမ မး၊ ႏွစႏုိငငံစီးပမးေရး ဆုိငရမကိစၥရပမ မးတငပူးေပါငး ေဆမငရက
လ ကရွသ
ိ ညာ့အေျခအေနမ မးႏွငာ့ ရခိုငျပညဆိုငရမကိစၥရပမ မးကို ေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။ (Military) (Military) (SGMAH)
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ေနျပညေတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ႏို၀ငဘမ၂၀ရက ညေနပိုငးတင ေနျပညေတမရွိ ဘုရငာ့ေနမငရိပသမဧညာ့ခနးမေဆမင၌ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ်ဳပမွ း

ႏိုငငံတကမ

ႀကီး မငးေအမငလႈိငႏွငာ့ ဂ ပနႏိုငငံ၊ ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီး H.E. Mr. Kazuyuki NAKANE ဦးေဆမငေသမ ကိယ
ု စမးလွယအဖ႔တ
ြဲ ို႔

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ေတ႕ဆံုခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႕ဆုစ
ံ ဥ တပမေတမမွျပညတငးၿငိမးခ မးေရးရရွိရနအတက ေဆမငရကေနမႈ ကိစၥရပမ မးႏွငာ့ ဂ ပနႏုိငငံႏွငာ့
ျမနမမႏုိငငံ အျပနအလွနပူးေပါငးေဆမငရကေနမႈကိစၥရပမ မး၊ ရခုိငျပည နယျဖစစဥမ မးႏွငာ့ ပတသက၍ ဘဂၤလမးေဒာ့ရႏိ
ွ ုိငငံသိ႔ု
္ကခမသမးသညာ့ မူဆငလငမ မးအမး ဥပေဒႏွငာ့အညီစိစစလကခံရနကိစၥရပမ မး၊ ဂ ပနကမကယေရးတပဖ႕ြဲ ႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ
ပူးေပါငးေဆမငရကမႈ တုိးျမႇငာ့ေရး ဆုိငရမကိစၥရပမ မး၊ သငတနးသမးမ မး ေစလႊတမႈဆိင
ု ရမ ကိစၥရပမ မးအမး ေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။
(Military) (Military) (SGMAH)
ႏိုဝငဘမ၂၀ရကနံနကပုိငးတင ေနျပညေတမရွိေဇယ မသီရဗ
ိ ိမမန၌ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိင

ႏုိငငံတကမ

ႏွငာ့ လမအုိျပညသူ႕တပမေတမ၊ လမအုိ အမ ိ်ဳးသမးကမကယေရးဝနႀကီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath တိ႔ေ
ု တ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။

ဆကဆံေရး

ေတ႕ဆုံေဆးေႏးရမတငႏွစႏုိငငံတပမေတမႏွစရပအၾကမး

ခ စၾကညေရးခရီးစဥမ မး

အျပနအလွနလညပတမႈႏွငာ့

ေနျပညေတမ

အဆငာ့အလုိက

ဆကသယေဆမငရကျခငး၊ ႏွစႏုိငငံနယစပေဒသတင မူးယစေဆးဝါး ျပႆနမႏွငာ့ လူကုနကူးမႈ ျပႆနမမ မး မျဖစေပၚေစေရးႏွငာ့
ရခိုငျပညနယအေရးကိစၥမ မး ေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။ ေတ႕ဆုံပသ
ြဲ ႔ို တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ ၫိႇႏႈိငးကပကြဲေရးမွ း
(ၾကညး၊ေရ၊ေလ) ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ျမ္နးဦး၊ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ (ေလ) ဗုိလခ ်ဳပႀကီးခငေအမငျမငာ့ႏွငာ့ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးမွ
တပမေတမ အရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကၾကၿပီး လမအုိအမ ိ်ဳးသမးကမကယေရး ဝနႀကီးႏွငအတူ
ာ့
ျမနမမႏုိငငံဆိင
ု ရမ လမအုိႏုိငငံ
သံအမတႀကီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG ၊ လမအုိျပညသူ႕ တပမေတမမွ အရမရွိႀကီးမ မးႏွငာ့ ျမနမမႏုိငငံဆိင
ု ရမ လမအုိႏုိငငံ
စစသံမွ းတုိ႔ တကေရမက ၾကသည။ (Military) (Military) (SGAMH)
ႏို၀ငဘမ

ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး

ႏိုငငံတကမ

မငးေအမငလႈိင ႏွငာ့ ႐ုရွမးဖကဒေရးရွငးႏုိငငံ၊ ကမကယေရးဝနႀကီးဌမန၊ ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး Lieutenant General Alexander Vasilievich

၂၀ရကနံနကပိုငးတင

ဘုရငာ့ေနမငရိပသမဧညာ့ခနးမေဆမင၌

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

Fominတို႔ ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆုရ
ံ မတင ျမနမမ-႐ုရွမးစစဘကနညးပညမပူးေပါငးေဆမငရကေရး ဆုိငရမကိစၥရပမ မးအမး ရငးႏွီး
ပငာ့လငးစမ အျပနအလွနေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။ ေတ႕ဆုံပသ
ြဲ ႔ို တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးမွ
ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးစိုး္ဋ၊ ဒုတိယဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးည်ဳိေစမႏွငာ့ တပမေတမ အရမရွိႀကီးမ မးတကေရမကၾကၿပီး ႐ုရွမးဖကဒေရးရွငးႏုိငငံ၊
ကမကယေရး ဝနႀကီးဌမန၊ ဒုတိယဝနႀကီးႏွငအတူ
ာ့
ျမနမမႏိုငငံဆိင
ု ရမ ႐ုရွမးႏုိငငံသံအမတႀကီး H.E. Dr. Nikolay A. Listopadov
ႏွငတမ၀န
ာ့
ရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကသည။ (Military) (SGMAH)
၂၁.၁၁.၂၀၁၇

ႏုိဝငဘမလ (၂၁) ရကေန႔တင “ေမလိုငဝ” ရမႏွငာ့ “ပကမဝ”ရမအၾကမး၊ ကလပေခ မငးအနီး၌ နံနက (၈) နမရီခန႔မွစတင၍

AA-TMT တိုကပြဲ

ခ ငး

နိုဝငဘမလ ၁၈ ရကမွစတငကမ ရခိုငျပညနယ ဘူးသီးေတမငၿမိ်ဳ႕နယ အတငး၌ ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမ (AA) အဖြဲ႕တိ႔ု

သေဘမ္မး

ရခုိင

တိက
ု ပြဲမ မးျဖစပမးခြဲာ့သညဟု AA အဖ႕ြဲ မွ ျပနၾကမးေရးတမဝနခံ ခိုငသုခမွ သတငးမီဒယ
ီ မမ မးကို ေျပမၾကမးျခငးႏွငာ့ ပတသတ၍

အျမငမ မး

ျမနမမစစတပႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမတိ႔ု တိက
ု ပမ
ြဲ မးျဖစပမးရမ နံနက(၈) နမရီမွ (၉) နမရီခန႔အ္ိ တိုကပြဲျပငး္နခြဲာ့ၿပီး (၉)
နမရီေနမကပိုငးမွ နံနက (၁၀) နမရီ (၅၀)မိနစအ္ိ တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (ArakanArmy) (NAB)

ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမ AA သည တရမးဝငအဖြဲ႕အစညး မဟုတေၾကမငး ရခိင
ု ျပညနယ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင အတငးေရးမွ း ဦးတငေမမငေဆမွ
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (The ladies)
၂၁၁၂ ႏွစေျမမက သၽွမးလူမ ိ်ဳးမ မး ႏွစသစကူးပေ
ြဲ တမ ႀကိ်ဳဆေ
ို ရး အခမးအနမးအမး သၽွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ

ဝ

သၽွမးျပညတပမေတမ RCSS/SSA ဌမနခ ်ဳပလယတိင
ု းလ န
ြဲ းတင က ငးပရမမွမ ဝ ျပညေသးစညးညီညတေရးတပမေတမ UWSA

ရွမးႏွစသစကူး

ကိယ
ု စမးလွယတကေရမက ခြဲာ့ၾကသည။အခမးအနမးသိ႔ု ဝ ျပညေသး စညးညီညတေရးတပမေတမ UWSA ကိုယစမးလွယ ျဖစသညာ့

ပြဲေတမ

တပမဟမမွ း အဆငာ့ရွိ ဦးတမာ့္နး၊ ပနဆနး ၿမိ်ဳ႕ရြဲတပဖြဲ႕ ဒုရြဲမွူးဦးစံက ်ဳံး ဦးေဆမငသညာ့ ကိယ
ု စမးလွယေတမအဖြဲ႕ တကေရမကသညဟု
လယတိင
ု း လ ြဲနးအရမရွတ
ိ ဦးမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (သွ မးသံေတမဆငာ့)
နိုဝငဘမလ ၂၁ရကေန႔တင (၁၃) ႀကိမေျမမက အမရွ - ဥေရမပ ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးမ မး အစညးအေဝးႏွငာ့ စပလ ဥး၍ သတငးစမရွငး

ေနျပညေတမ

လငးပြဲကို ေနျပညေတမရွိ ျမနမမအျပညျပည ဆိင
ု ရမ ကနဗငးရွငးဗဟိုဌမန - ၁ သႏမခနးမ၌ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ည။ သတငးစမရွငးလငးပတ
ြဲ င

ႏိုငငံတကမ

နိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ၊ နိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန၊ ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ ၿငိမးခ မးေရး၊ စဥဆကမျပတ

ဆကဆံေရး

ဖ႔ံၿဖိ်ဳးတိုးတကမႈ ရရွိေရးအတက ေဆးေႏးမႈမ မးကုိ ေအမငေအမငျမငျမင လုပေဆမငႏုိငခြဲာ့ေၾကမငး၊ ရခိုငျပညနယ အေရးကိစၥမ မးလညး
္ညာ့သငး ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (mmtime) (The Ladies) (The Ladies) (BBC) (MOI) (7Day) (VOA) (SC Office) (SC Office)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမ၂၁ရကနံနက

၉

နမရီတင

ရနကုနၿမိ်ဳ႕

ကမမရတၿမိ်ဳ႕နယ

ေရႊလီလမးရွိ

အမ ်ဳိးသမးျပနလည

သငာ့ျမတေရးႏွငာ့

ၿငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမန (ရနကုန) ႐ုံး၌ ျပညေ္မငစုအဆငာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ(JMC-

ရနကုန
JMC-U

U)၏ (၁၃)ႀကိမေျမမက အစညးအေဝး (ဒုတယ
ိ ေန႔)ကို က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးသိ႔ု ျပညေ္မငစုအဆငာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ
ရပစြဲေရးဆိုငရမ

ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ

(JMC-U)

ဥကၠ႒ဒုတယ
ိ

ဗိုလခ ်ဳပႀကီး

ရမျပညာ့၊

နယစပေရးရမဝနႀကီးဌမန

ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ဒုတယ
ိ ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ရြဲေအမငႏွငာ့ တပမေတမသမးကိယ
ု စမးလွယမ မး၊ JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ မ မးႏွငာ့ အတငးေရးမွ း
အဖြဲ႕ဝငမ မး၊ တိင
ု းရငးသမးလကနက ကိုငအဖြဲ႕အစညးမ မးမွ ေခါငးေဆမငမ မး၊ အရပသမးကိယ
ု စမး လွယမ မး၊ JMC-S ႏွငာ့JMC-Lတိ႔မ
ု ွ
ေကမမတီဝငမ မး၊ နညးပညမ အေ္မကအကူျပ်ဳအဖြဲ႕မ မး တကေရမကၾကသည။ (MOI)
ႏုိငငံေတမ အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည (၁၃)ႀကိမေျမမက အမရွ-ဥေရမပ ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးမ မး အစညးအေဝး

ေနျပညေတမ

(ASEM)သိ႔ု တကေရမကလမသညာ့ ဟနေဂရီ ႏုိငငံျခမးေရးႏွငာ့ ကုနသယေရးဝနႀကီး H.E. Mr. Peter Szijjarto အမး ႏိုဝငဘမ၂၁ရကေန႔

ႏုိငငံတကမ

မနးလြဲ ၃ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ ျမနမမအျပညျပညဆိုငရမ ကနဗငးရွငးဗဟိဌ
ု မန-၁ ဧညာ့ခနးမ၌ ေတ႕ဆုံသည႔။ ေတ႕ဆံုစဥ ျမနမမ-

ဆကဆံေရး

ဟနေဂရီ

ႏွစႏုိငငံ

ဆကဆံေရးႏွငာ့

ပူးေပါငးေဆမငရကမႈ

တုိးျမႇငာ့ေရးကိစၥ၊

ရခုိငျပညနယ

အေျခအေနႏွငာ့

ပတသက၍

ပူးေပါငးေဆမငရကမညာ့ အလမးအလမတုိ႔ကို အျမငခ ငးဖလွယေဆးေႏး ၾကသည။ ဆကလက၍ ႏုိငငံေတမ အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ၊
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ညေန ၄ နမရီတင လစသူေယးနီးယမး ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး H.E. Mr. Darius
Skusevicius အမး လကခံေတ႕ဆုံၿပီး၊ ညေန ၅ နမရီ မိနစ ၂၀ တင ကေမီမဒီးယမးႏုိငငံ ႏုိငငံျခမးေရးႏွငာ့ အျပညျပညဆုိငရမ
ပူးေပါငးေဆမငရကေရးဝနႀကီး H.E. Mr. Prak Sokhonn ႏွငာ့ ေတ႕ဆုံေဆးေႏးခြဲာ့သည။ (MOI)
တ႐ုတျပညသူ႔သမၼတႏုိငငံ၊ ဗဟုိစစေကမမရွငအဖြဲ႕ဝငႏွငာ့ ပူးတစ
ြဲ စဦးစီးဌမန စစဦးစီးခ ်ဳပ Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတၾကမးခ ကအရ

တ႐ုတ

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိင ဦးေဆမငေသမ ျမနမမာ့တပမေတမခ စၾကညေရး ကုိယစမးလွယ

ႏိုငငံတကမ

အဖြဲ႕သည ႏို၀ငဘမ၂၁ရကေန႔ နံနကပုိငးတင ေနျပညေတမေလဆိပမွ တ႐ုတႏုိငငံသိ႔ု ္ကခမၾကသည။ တပမေတမကမကယေရး

ဆကဆံေရး

ဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အဖြဲ႕ဝငမ မးသည ေန႔လယပုိငးတင တ႐ုတႏုိငငံ၊ ယိခ နးၿမိ်ဳ႕ရွိ Sanxia ေလဆိပသုိ႔ေရမကရွိၾကရမ ဟူေပျပညနယစစေဒသ၊
စစေဒသမွ း Maj. Gen. Ma Tao ႏွငာ့ တ႐ုတျပညသူ႕လတေျမမကေရးတပမေတမမွ အရမရွိႀကီးမ မး၊ တ႐ုတႏုိငငံဆိင
ု ရမ ျမနမမႏုိငငံ
သံအမတႀကီး ဦးသစလငးအုနး၊ ျမနမမစစသံ(ၾကညး၊ေရ၊ေလ)ဗုိလမွ းခ ်ဳပ တငာ့ဆနးႏွငာ့တမဝနရွသ
ိ ူမ မး ေလဆိပတင ႀကိ်ဳဆိုၾကသည။
ႏို၀ငဘမ၂၁ရက မနးလပ
ြဲ ိုငးတငတပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိင ဦးေဆမငေသမ ျမနမမာ့တပမေတမ
ခ စၾကညေရးကုိယစမးလွယအဖြဲ႕သည

ဟူေပျပညနယစစေဒသ၊

စစေဒသမွ း

Maj.

Gen.

Ma

Tao

ႏွငာ့

တ႐ုတျပညသူ႕

လတေျမမကေရး တပမေတမမွ အရမရွိႀကီးမ မး၊ တ႐ုတႏုိငငံဆိင
ု ရမ ျမနမမႏုိငငံသံအမတႀကီး ဦးသစလငးအုနး၊ ျမနမမစစသံ
(ၾကညး၊ေရ၊ေလ) ဗုိလမွ းခ ်ဳပ တငာ့ဆနးႏွငာ့တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မး လုိကပါၿပီး ဟူေပျပညနယ၊ Sandouping ၿမိ်ဳ႕ရွိ Three Gorges Dam
သုိ႔သမးေရမက ၾကညာ့႐ႈေလာ့လမၾကသည။ (Military) (SGMAH) (DVB) (7Day) (Irrawaddy) (Eleven) (VOA) (Military) (SGMAH)
(The Ladies)
ဒုတယ
ိ သမၼတ ဦးျမငာ့ေဆသည ဟနေဂရီႏိုငငံ၊ ႏိုငငံျခမးေရးႏွငာ့ ကုနသယေရး ဝနႀကီး H.E.Mr. Peter Szijjarto ႏွငာ့အဖြဲ႕အမး

ေနျပညေတမ

ႏိုဝငဘမ၂၁ရကေန႔မနးလြဲ ၂ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ ႏိုငငံေတမသမၼတအိမေတမ၊ သံတမနေဆမငဧညာ့ခနးမ၌ ေတ႕ဆုုံသည။

ႏိုငငံတကမ

ေတ႕ဆုံရမတင

ဆကဆံေရး

ျမနမမ-ဟနေဂရီ

ပူးေပါငးေဆမငရကေရးဆိုငရမ

ႏွစႏုိငငံဆကဆံေရး၊

ကိစၥရပမ မးကို

ကုနသယမႈတိုးျမႇငာ့ေရး၊

ေဆးေႏးၾကသည။

ေတ႕ဆုပ
ံ ြဲသုိ႔

ရငးႏွီးျမႇ်ဳပႏွံမႈမ မးျပ်ဳလုပေရးႏွငာ့
ျပညေ္မငစုဝနႀကီး

ပညမေရး

ေဒါကတမသနးျမငာ့၊

ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး ဦးဝငးေမမ္နးႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကၾကသည။ (MOI)
နိုဝငဘမလ

၂၁

ရကေန႔

ေဒသစံေတမခ ိန

နံနကပိုငးတငစငကမပူနိုငငံSwissotel

Stamford

Hotel၌

စငကမပူ

က ငးပျပ်ဳလုပသညာ့(၁၈)ႀကိမေျမမက အမဆီယံၾကညးတပ ဦးစီးခ ်ဳပမ မးအစညးအေဝး 18th ASEAN Chiefs of Army Multilateral

ႏိုငငံတကမ

Meeting ACAMM XVIIIuကို ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး) ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး စိုးဝငး၊

ဆကဆံေရး

အမဆီယံၾကညးတပဦးစီးခ ်ဳပမ မးႏွငာ့ ကိုယစမးလွယ အဖြဲ႕ဝငမ မး တကေရမကခြဲာ့သည။ (Military) (MOI)

၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမလ (၂၂) ရကေန႔တင ျမနမမာ့တပမေတမမွ “ၿမီလိက
ု ဝ” ရမမွ ရမသူႀကီး "ဦးေငသိနးေမမင"ႏွငာ့ ရမသမး (၄) ဦးအမး ဖမးဆီးေခၚ

HR-Violation

ခ ငး

HR-Violation

ရွမး

ေဆမငသမးသညဟု ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမ(AA)မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (NAB) (ArakanArmy)
၂၀၁၇ ခုႏွစ နိုဝငဘမလ ၂၂ ရကေန႔ ေန႔လည ၂:၁၅ မိနစအခ ိနခန႔တင ျမနမမာ့တပမေတမ ေျခလ ငတပရငး အမွတ ၂၄၉ မွ ဟိုပုံး
ၿမိ်ဳ႕နယ မိုငးပ ဥးေက းရမအုပစု ေဆမေတမေက းရမ ေက းရမအုပခ ်ဳပေရးမွူးႏွငာ့ ေက းရမေကမမတီဝငမ မးကို အဓမၼေခၚယူကမ မိုငးပ ဥး
ေက းရမနမး လငးလမးခြဲရွိ ေဆမေတမေက းရမပိုငနယေျမအမး တပပိုငေျမဟု ေျပမဆိရ
ု မမွ ေဒသခံႏွငာ့ စကမးမ မးသျဖငာ့ တပမေတမမွ

11

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ေဆမေတမေက းရမ ေဒသခံ ရမသမး စိင
ု းဝနး အသက ၂၅ ႏွစအမး ရိုကႏွကခြဲသ
ာ့ ညဟု ရွမးျပညတပမေတမ RCSS ပိင
ု Tai Freedom
သတငးဌမနတင ေဖမျပ္မးသည။(Tai Freedom)
ရခိုငေျမမကပိုငး ျပႆနမအေပၚ FPNCC အဖ႔ဝ
ြဲ ငျဖစေသမ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ AA ၏အျမင (FPNCC)

သေဘမ္မး

ရခုိင

အျမငမ မး
ခ ငးျပညနယ အစိုးရအဖ႔ြဲ စညပင၊ လွ ပစစႏွငာ့ စကမႈလကမႈဝနႀကီး ဆလိုငးအိုကဇကခငမွ ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမ

IDP

ခ ငး

JMC-U

ရနကုန

ႏုိဝငဘမ ၂၂ ရကေန႔တင ရနကုနၿမိ်ဳ႕၊ အငးစိနၿမိ်ဳ႕နယ၊ ကယကေဘမေဆး႐ံု အစညးအေဝး ခနးမ၌ ျပ်ဳလုပသညာ့ ၿငိမးခ မးေရး

သေဘမ္မး

ရနကုန

စကမးဝိုငး

အျမငမ မး

(AA) တိ႔ု တိက
ု ပြဲျဖစပမးေနသညာ့အတက ပလကဝေဒသရွိ စစေဘးေရွမငမ မးအမး ျပနလည ေရႊ႕ေျပမငးေပးရန မျဖစႏိုငေသးေၾကမငး၊
စစေဘးေရွမငမ မးအေနႏွငာ့ ေနရပျပနႏိုငေရးအတက တပမေတမမွ လံုၿခံ်ဳေရး အျပညာ့အဝ ေပးႏိုငရန လိုအပေနၿပီး လံုၿခံ်ဳေရး
စိတခ ရမညာ့အေျခအေနသိ႔ု ေရမကရွမ
ိ သ
ွ မ ေဒသခံမ မး ေနရပျပနႏိုငမညျဖစၿပီး ေဒသခံမ မး မျပနႏိုငသေ႐႕ ျပညနယအစိုးရမွ လကခံ၍
ေ္မကပံာ့္မးသမးမညျဖစေၾကမငး ဝနႀကီးဆလိင
ု းအို ကဇကခငမွ ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (Voice)
နိုဝငဘမလ ၂၂ ရကေန႔ ညေနပိင
ု းက ျပညေ္မငစုအဆငာ့ ပစခတတိုကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ (JMC)
မွ တမဝနရွသ
ိ ူမ မးႏွငာ့ ေတမငအမဖရိက ၿငိမးခ မးေရးႏွငာ့ အသငကူးေျပမငးေရး ေဆးေႏးပ၌
ြဲ ေခါငးေဆမငခြဲာ့သညာ့ ရိုဖာ့ေမယမတို႔
ေတ႕ဆုံခြဲာ့ၾကသည။ ေတ႕ဆုံပသ
ြဲ ႔ို JMC ဥကၠ႒ ဒုတယ
ိ ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ရမျပညာ့၊ ဦးျမငာ့စိုး (ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးအၿငိမးစမး)၊ ရွမးျပညျပနလည
္ူေ္မငေရး ေကမငစီ RCSS/SSA ၏ JMC ကိယ
ု စမးလွယ စိုငးလၽွနး ၊ အႀကံေပးအဖ႕ြဲ မွ ဦးေအမငနိင
ု ဦးတိ႔ု တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (BBC)

ေဆးေႏးပြဲတင

ျပညတငး

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ

ေနမကျပနလွညာ့သမးမညကို

စိုးရိမေၾကမငး

ရနကုနၿမိ်ဳ႕အေျခစိုက

ကရငျပညသူ႔ပါတီ (KPP) ဥကၠဌ ေစမ္နးေအမငျမငာ့မွ ေျပမသည။ “NCA အရ စမးပဝ
ြဲ င
ို းမွမပြဲ ေဆးေႏးရမယဆိတ
ု အ
ြဲာ့ တုိငး
ဆကသမးသငာ့တယ။ ေနမကမဆုတေအမငေပါာ့ေနမ။ အခုရညရယခ ကက ဒါဘြဲ။ က ေနမတုိ႔ စိးု ရိမတမက ဟိလ
ု ေ
ူ ျပမဒီလေ
ူ ျပမနြဲ႔
ၿငိမးခ မးေရးေနမကျပနလွနသမးမွမ ၿငိမးခ မးေရး ျဖစစဥပ ကသမးမွမ စိးု ရိမတယ” ဟု ပါတီ ဥကၠဌ ေစမ္နးေအမငျမငာ့မွ ေျပမသည။
(KIC)
နိုဝငဘမလ ၂၂ ရကေန႔က ဘမးအံၿမိ်ဳ႕နယ သုေမဓါရမမ (ၾကမးေတမရ) ေက မငးတို က၌ က ငးပသညာ့ ျပညနယ အစိုးရအဖြဲ႕ ၊ ဝတႀကီး

ေက မကမီးေသး

ေက းရမ ေဒသခံမ မး၊ TTCL ကုမၸဏီ တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မး ေတ႕ဆုပ
ံ တ
ြဲ င ဝတႀကီး ေက းရမအုပစုတင ေက မကမီးေသးသုံး လၽွပစစ

စီမက
ံ ိနး

ကရင

ဓါတအမးေပး စက႐ုံ စီမံကန
ိ းအမး ေဆမကလုပခငာ့ ျပ်ဳ၊ မျပ်ဳကို ျပညေ္မငစု အစိုးရႏွငာ့ ေဆးေႏး ညႇိနိုငးဆြဲ အေျခအေနတငသမ
ရွိေသးေၾကမငး ကရငျပညနယ လၽွပစစႏွငာ့ စကမႈ ဝနႀကီးဌမနဝနႀကီး ဦးစိုးလိင
ႈ မွ ေျပမသည။ ေတ႕ဆုံပြဲအမး ကရငျပညနယ ဝနႀကီးခ ်ဳပ
ေဒၚနနးခငေ္းျမငာ့

ကိုယတိုင

ပါဝင

တကေရမက၍

KNU

စစဦးစီးခ ်ဳပ

ဗိုလခ ်ဳပေစမေဂ မနီလညး

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။

(Hintharmedia) (RFA)
ႏိုဝငဘမ၂၂ရကေန႔ ႔နံနက ၉ နမရီတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕၊ ကမမရတၿမိ်ဳ႕နယ ေရႊလလ
ီ မးရွိ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရး

JMC-U

ရနကုန

ႏိုငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ဗဟိုဌမန (NRPC) ရနကုနရံုး ၌ ျပညေ္မငစုအဆင႔ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမင႔ၾကည႔ေရး ေကမမတီ (JMC-U)၏
(၁၃) ႀကိမေျမမက အစညးအေဝး (တတိယေန႔)ကို က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးသိ႔ု ျပညေ္မငစုအဆင႔ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရး
ဆိုငရမ ပူးတြဲ ေစမင႔ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ဒုတိယ ဗိုလခ ်ဳပႀကီးရမျပညာ့ ၊ တပမေတမသမး ကိယ
ု စမးလွယမ မး၊ JMC-U
ဒုတယ
ိ
ဥကၠ႒မ မးႏွင႔ အတငးေရးမွ း အဖဝ
ြဲ႔ ငမ မး၊ တိုငးရငးသမး လကနကကိုင အဖ႔အ
ြဲ စညးမ မးမွ ေခါငးေဆမငမ မး၊ အရပသမး
ကိယ
ု စမးလွယမ မး၊ JMC-S ႏွင႔ JMC-L တိ႔မ
ု ွ ေကမမတီဝငမ မး၊ နညးပညမ အေ္မကအကူျပ်ဳအဖ႔မ
ြဲ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။
ညေနပိုငးတင သတငးစမရွငးလငးပက
ြဲ ို ျပ်ဳလုပရမ JMC-U အတငးေရးမွ း (၁) ေဒါကတမေရႊခါးရမွ အပစရပ ေစမငာ့ၾကညာ့ေရး
လုပငနးစဥမ မးတင အသုံးျပ်ဳရန ၂၀၁၈-၁၉ ဘတဂ ကအတက ကနေဒၚလမ ၆ ဒသမ ၃ သနးအ္ိ လ မ္မးၿပီး ပစခတတိုကခိက
ု မႈ
ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ(JMC) စတငဖ႕ြဲ စညးၿပီးမွစ၍ တပမေတမ ႏွငာ့ တိုငးရငးသမး လကနကကိုငတပမ မးၾကမး တိုငၾကမးမႈ
ေပါငး ၂၈၅ ခုရွိေၾကမငး၊ ခ ငးျပညနယ ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယမွမ ျဖစပမးေနသညာ့ ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမ (AA)
တိ႔အ
ု ၾကမးတိက
ု ပြဲမွမးႏွငာ့ ပတသကၿပီး အစိုးရမွ မညသိ႔ု ကိုငတယမညဆိသ
ု ညကို ေစမငာ့ၾကညာ့ေနသညဟု

ေဒါကတမေရႊခါးရမွ

ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ ္ိ႔ေ
ု နမကျပညေ္မငစုအဆငာ့ ပစခတတိက
ု ခိုကမႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-U)
အတငးေရးမွ းအဖြဲ႕ဝင

ဗိုလမွ းႀကီးဝဏၰေအမငမွ

အပစခတရပစြဲေရး

လုပငနးစဥတင

ေဒသဆိုငရမအဆငာ့

အရပသမး

ေစမငာ့ၾကညာ့သူမ မး၏ လံုၿခံ်ဳေရးကို လကနကကိုင အဖြဲ႕အစညးႏွစခုစလံုးမွ တမဝနယူ ေဆမငရကရမညဟု ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (MOI)
(JMC) (Eleven) (7Day) (JMC) (The Ladies) (7Day) (Hintharmedia) (The Ladies) (RFA)
ေနျပညေတမတင
အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ

ႏိုဝငဘမ

၂၀

ရကက

က ငးပေသမ

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည၏

ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးမ မး

မိန႔ခနးႏွငာ့

ပတသကၿပီး
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အစညးအေဝး၌

ျမနမမႏိုငငံႏိုငငံေတမ၏

အေမရိကနအေျခစိက
ု

ေအပီသတငးဌမန

ဆကဆံေရး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
“ေရႊ႕ေျပမငးခိးု ဝငသူမ မးအေရးျဖငာ့

ကမမီသည

မတညၿငိမမႈမ မးျဖငာ့

ရငဆုိငေနရေၾကမငး

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညေျပမ”ဟု

မွမးယငးေဖမျပမႈအေပၚ ေအပီသတငးဌမနမွ အမွမး ျပငဆငခ က ျပနလညေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima)
ႏုိငငံတကမ
တ႐ုတျပညသူ႕သမၼတႏုိငငံသိ႔ု

ခ စၾကညေရးခရီးေရမကရွေ
ိ နသညာ့

မငးေအမငလႈိငအမး ႏိုဝငဘမ၂၂ရကေန႔

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး

တ႐ုတ

ဆကဆံေရး

မနးလပ
ြဲ ိုငးတင တ႐ုတႏုိငငံ ဗဟုိစစေကမမရွငအဖြဲ႕ဝငႏွငာ့ ပူးတစ
ြဲ စဦးစီးဌမနစစဦးစီးခ ်ဳပ

Gen. Li Zuochengမွ ေပက ငးၿမိ်ဳ႕ရွိ Ba Yi ခနးမေဆမင၌ ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆုရ
ံ မတင

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပမွ

တပမေတမႏွစရပအၾကမး ဆကဆံမႈမသ
ွ ည ႏွစႏုိငငံခ စၾကည ရငးႏွီးမႈႏွငာ့ ပူးေပါငးေဆမငရကမႈမ မးကုိ ပုိမုိတိးု တကရရွေ
ိ စမည
ျဖစေၾကမငး၊ ရခုိငျပညနယအေရးကိစၥတငလညး ႏုိငငံတကမမ ကႏွမစမ၌ တ႐ုတႏုိငငံက ျမနမမႏုိငငံဘကမွ ရပတညေပးသညာ့
အတက ေက းဇူးအ္ူးပငတငရွိေၾကမငး၊ ယခုေတ႕ဆံုေဆးေႏးမႈမတ
ွ စဆငာ့ ႏွစႏုိငငံနယစပ တညၿငိမေအးခ မးေရးႏွငာ့ ျပညတငး
ၿငိမးခ မးေရးကို မ မးစမအေ္မကအကူျပ်ဳႏုိငမည ျဖစေၾကမငး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႕ဆုံပသ
ြဲ ႔ို ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးမွ တပမေတမ
အရမရွိႀကီးမ မး၊ တ႐ုတႏုိငငံ ဆုိငရမ ျမနမမႏုိငငံ သံအမတႀကီး ဦးသစလငးအုနး၊ ျမနမမစစသံ(ၾကညး၊ေရ၊ေလ) ဗုိလမွ း ခ ်ဳပတငာ့ဆနး
တုိ႔တကေရမကၾကၿပီး တ႐ုတႏုိငငံဗဟုိ စစေကမမရွငအဖြဲ႕ဝငႏွငာ့ ပူးတစ
ြဲ စဦးစီးဌမန စစဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ တ႐ုတျပညသူ႕လတေျမမက
ေရးတပမေတမ အရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (SGMAH) (DVB) (BBC) (Frontier) (Irrawaddy) (Voice) (7Day) (Myanmar
Time) (Military) (SGMAH) (Military) (RFA)
၂၃.၁၁.၂၀၁၇

ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး၊ နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယအတငး မတရမးအသငးဆကသယမႈ ဥပေဒ ပုဒမ ၁၇ (၁) ျဖငာ့ ေ္မငဒဏ ၂ ႏွစ

၁၇ (၁)

ရွမး

HR-Violation

ရွမး

IDP

ခ ငး

ဆကဆံေရး

ကယမး

ခ မွတခံ္မးရသညာ့ ၁၄ ႏွစအရယေက မငးသမး၏ အမႈကို ျပနလညစိစစေပးရန ရွမးတိုငးရငးသမးမ မး ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ ်ဳပ (SNLD)
ပါတီမွ အမ ိ်ဳးသမးလႊတေတမကိုယစမးလွယ ဦးစိုငးအုနးေက မက ျပညေ္မငစုလတ
ႊ ေတမ၏ အ္ူးေကမမရွငသိ႔ု စမပို႔ေတမငးဆိုခည
ြဲာ့ ။
(BBC) (Irrawaddy) (The Ladies) (သွ မးသံေတမဆငာ့)
ႏိုဝငဘမလ ၂၃ ည(၂၀း၃၀)ခ ိနတင တအနးျပညနယ ကတခိင
ု ၿမိ်ဳ႕နယ နမာ့ဖတကမအေျခစုိက မိုငးယုေလး ဒုကၡသညစခနးအတငးသို
လကနကႀကီးမ မး က ေရမကေသမေၾကမငာ့ ေနအိမ ၅ လုံး ္ိမွနပ ကဆီးခြဲ႔သည။ (PSLF/TNLA)
ခ ငးျပညနယ

ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယမွမ

AA

ႏွငာ့တပမေတမတုိ႔ၾကမး

ျဖစပမးေနသညာ့႔

တုိကပြဲမ မးေၾကမငာ့

္ကေျပး

ေနရသညာ့

ဂုံျပငေက းရမသမးမ မး စမးေသမကရနအတက ဆန၊ ဆီ ၊ ငါးပိေတအျပင ရမသီဥတုေအး လမတမ၊ တြဲေတမလံု တမေၾကမငာ့ ေစမငေတ၊
အေႏး္ညမ မးလိအ
ု ပေနသညဟု

ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ

စစေဘးေရွမငကူညေ
ီ စမငာ့ေရွမကေရးအဖ႔မ
ြဲ ွ

ေျပမသည။

ဂံုျပငေက းရမမွ

အိမေ္မငစု ၆၀ ေက မ၊ လူဦးေရ ၃၀၀ ေက မတုိ႔ ဟမ ၿပီးခြဲာ့သညာ့ ႏုိဝငဘမ ၃ ရကေန႔ကစၿပီး ရွငးလကဝေက းရမကို
္ကေျပးေနခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA)
(NCA) ေရး္ိုး္မးသညာ့ တိင
ု းရငးသမးလကနကကိုငအဖြဲ႕မ မးအျပင ျပညနယအဆငာ့၊ ျပညေ္မငစုအဆငာ့ အပစအခတ တုိကခုိကမႈ
ရပစြဲေရး (Bilateral Agreement) လကမွတေရး္ုိး္မးေသမ တိုငးရငးသမးလကနကကိုင အဖြဲ႕အစညးမ မး၏ ဆကဆံေရးရံုးမ မး
လုပငနးညွိႏိႈငး အစညးအေဝးကို ႏိုဝငဘမလ ၂၃ ရကေန႔တင ကယမးျပညနယ လိ်ဳငေကမၿမိ်ဳ႕၌ က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ ေဆးေႏးပြဲတင အဓိက

႐ုံးမ မး

အမးျဖငာ့ လုပငနးအေကမငအ္ညေဖမရမတင ႀကံ်ဳေတ႔ေနရ သညာ့ အခကအခြဲ၊ စစေရးအရ စိနေခၚမႈ၊ ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥတင
ႀကံ်ဳေတ႔ေနရသညာ့

အခကအခြဲမ မး၊

ဘ႑မေရးဆုိငရမ

အခကအခြဲမ မးကို

သကဆိုငရမ

ဆကဆံေရးရံုးမွ

တမဝနရွသ
ိ ူမ မးက

ေဆးေႏးခြဲ႔ၾကသည။ အစညးအေဝးတင ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မး ေရးညီလမခံ ၂၁ ရမစု ပငလံု တတိယအႀကိမ ေဆးေႏးပြဲက ငးပမညာ့
ရကကို လမမညာ့ ရကပိုငးအတငး ေဆးေႏးဆံုးျဖတသမး မညျဖစေၾကမငး UPDJC ဒုတက
ိ ဥကၠ႒ ဖဒိုေစမကယ္ူးဝငးမွေျပမသည။
အစညးအေဝးသိ႔ု တိုငးရငးသမး လကနကကိုင ၁၁ ဖြဲ႕၏ ဆကဆံေရး႐ုံး ၃၇ ႐ုံးမွ ကိယ
ု စမးလွယမ မးတကေရမကခြဲာ့သည။ (BBC)
(Mizzima) (Mizzima)
ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင ႏွငာ့ UNFC ၏ ႏိုငငံေရးဆိင
ု ရမ ညႇိႏိႈငးေဆးေႏးေရး ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ (DPN) တိ႔၏
ု သတမအႀကိမ တရမးဝင
ေဆးေႏးပြဲကို ရနကုနၿမိ်ဳ႕၊ NRPC ရံုးတင ေအမကတိဘ
ု မလ (၂၃) ရကေန႔ နံနက (၀၉း၀၀) နမရီအခ ိနတင စတငက ငးပခြဲသ
ာ့ ည

UNFC-PC

ေနျပညေတမ

TMT ေျမယမ

ကရင

။ (PeaceCommission)
ကရငျပညနယ၊
ျမနမမာ့တပမေတမ

သံေတမငႀကီးၿမ်ဳိ႕နယ၊

လိပသုိၿမ်ဳိ႕ရွိ

ေျချမနတပရငး(ခမရ-၆၀၃)မွ

ၿခံေျမသိမးခံ္မးရသညာ့
ဒု-တပရငးမး

ေဒသခံျပညသူလ္
ူ ုႏွငာ့

ဗုိလမးေက မႏုိငတုိ႔

လိပသုိၿမိ်ဳ႕၊

ေျမသိမးယူ္မးေသမ
ကရငႏွစျခငးခရစယမန

ဘုရမးေက မငးတင ႏုိဝငဘမ ၂၃ရကေန႔တင ပ္မဆုံးအႀကိမ ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႔ဆုံပတ
ြဲ င တပမေတမဘကမွ ဗုိလမးေက မႏုိငက
လကရွိ သိမးယူ္မးသညာ့ေျမမ မးကုိ တုိငးမွ း ခငာ့ျပ်ဳခ က မရမခ ငး ျပနလညေပးအပသမးရနမရွဘ
ိ ြဲ ေဒသခံမ မးအေနျဖငာ့ ခငာ့ျပ်ဳခ က
မရဘြဲ၊ ၿခံေျမအတငးသုိ႔ ဝငေရမကလုပကုိငလွ င တမဝနအရလုိအပသညာ့ အေရးယူ ေဆမငရကမႈမ မးကုိ ျပ်ဳလုပသမးမညျဖစေၾကမငး
ေျပမသည။

ေတ႔ဆပ
ုံ ြဲသိ႔ု

တပမေတမမွ(ခမရ-၆၀၃)တပရငး၏

ဒု-တပရငးမး
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ဗုိလမးေက မႏုိငႏွငာ့

အလုပသမမးအ

ေရးႏွငာ့

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

ေလဘမဦးျမငာ့စိးု ၊

ေျမယမ္ိနး

သိမးေရးႏွငာ့

သိမးဆညးခံ

လယယမေျမမ မး

ျပနလညရရွိေရးေကမမတီမွ ေစမဒုိ္ူး၊ လႊတေတမအမတ၊ နယေျမခံ ေကအြဲနယူ-ကရငအမ ်ဳိး သမးအစညးအ႐ုံး တမဝနရွသ
ိ ူအခ ်ဳိ႕၊
လူမ္
ူ မးအရပဖက အဖ႔အ
ြဲ စညးမွ ကုိယစမးလွယမ မး၊ ေဒသခံၿခံေျမ ပုိငရွငမ မးစုစုေပါငး ၄၉ဦး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (KIC)
ႏိုငငံေတမသမၼတ္ံမွ ေပးပိ႔လ
ု မသညာ့ ျပညေ္မငစုဝနႀကီးဌမနႏွစခု တိုးခ ႕ြဲ ဖြဲ႕စညးျခငးႏွငာ့ ဝနႀကီးဌမနကုိ တမဝနယူမညာ့ ဝနႀကီးႏွစဦး
အမး ႏိုဝငဘမ ၂၃ ရကတင ျပညေ္မငစုလတ
ႊ ေတမမွ အတညျပ်ဳခသ
ြဲာ့ ည။ ျပညေ္မငစု အစုိးရအဖ႕ြဲ ႐ံုး ဝနႀကီးဌမနကို အမ ်ဳိးသမး

ျပညေ္မငစု

လံုၿခံ်ဳေရးဆိင
ု ရမ

ဝနႀကီးဌမန

အႀကံေပးပုဂိ်ဳလ

ဦးေသမငး္နးႏွငာ့

အျပညျပညဆိုငရမ

ပူးေပါငးေဆမငရကေရးဝနႀကီးဌမနကို

ႏိုငငံျခမးေရး

ေနျပညေတမ

ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး ဦးေက မတငတိ႔ု အမးခန႔အပမည ျဖစသည။ (7Day)
ႏိုဝငဘမ၂၃ရကေန႔ နံနက (၁၀) နမရီတင ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ဧညာ့ခနးမ၌ ႏုိငငံေတမ အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည
ႏွငာ့ ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီး H.E. Mr. Abul Hassan Mahmood Ali တိ႔ု ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆုစ
ံ ဥ ႏွစႏုိငငံဆကဆံေရးႏွငာ့

ႏုိငငံတကမမ

ပူးေပါငးေဆမငရကမႈ တုိးျမႇငာ့ေရးဆုိငရမ ကိစၥရပမ မး၊ ရခုိငျပညနယမွ ေနရပစန႔ခမသမးသူမ မးအမး ျပနလညလကခံေရးကိစၥႏွငာ့

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

စပလ ဥး၍ ႏွစႏုိငငံအၾကမး ဆကလကပူးေပါငးေဆမငရကသမးႏုိငမညာ့ က႑မ မးႏွငာ့ အလမးအလမမ မးကို ေဆးေႏးခြဲာ့ၾကသည။ (SC
Office) (MOI)
တ႐ုတႏုိငငံ၌ ခ စၾကညေရးခရီးေရမကရွိေနသညာ့ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီးသည ႏုိဝငဘမလ ၂၃ရကေန႔

ႏုိငငံတကမ

ညေနပိုငးတင

ဆကဆံေရး

တ႐ုတႏိုငငံဗဟိုစစေကမမရွင

ဒုတိယဥကၠ႒

Lt.

Gen.

Xi

Qiliangႏွငာ့

ေပက ငးၿမိ်ဳ႕

ေက မကယု္င
ို

တ႐ုတ

ႏိုငငံေတမဧညာ့ေဂဟမ၌ ေတ႕ဆုံေဆးေႏးခြဲာ့သည။ ေတ႕ဆုရ
ံ မတင ႏွစႏုိငငံခ စၾကညရငးႏွီးမႈ မဟမဗ ဟမမိတဘကဆကဆံေရး
အေျခအေနမ မး၊

ရခုိငျပညနယအတငးျဖစပမးခြဲာ့သညာ့

ကိစၥရပမ မးတင

တ႐ုတႏုိငငံသည

ျမနမမႏုိငငံဘကမွ

ရပတည

ေဆမငရကေပးခြဲမ
ာ့ ႈ အေျခအေနမ မး၊ တပမေတမႏွစရပအၾကမး ပူးေပါငးေဆမငရကမႈမ မး တုိးျမႇငာ့ေဆမငရကေရး ဆုိငရမကိစၥရပမ မးကို
ေဆးေႏးခြဲာ့သည။ ေတ႕ဆုပ
ံ ြဲအခမးအနမးသုိ႔ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ ကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးမွ တပမေတမ
အရမရွိႀကီးမ မး၊ တ႐ုတႏုိငငံဆိင
ု ရမ ျမနမမႏုိငငံ သံအမတႀကီး ဦးသစလငးအုနး၊ ျမနမမစစသံ(ၾကညး၊ေရ၊ေလ) ဗုိလမွ းခ ်ဳပတငာ့ဆနးတုိ႔
တကေရမကၾကၿပီး တ႐ုတႏုိငငံဗဟုိစစေကမမရွင ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒ႏွငာ့အတူ တ႐ုတတပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကၾကသည။
(MOI) (MOI) (Military) (Military)
၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမလဆနးမွ စ၍ု ပလကဝေဒသမ မး၌ျဖစပမးလွ က႐ွေ
ိ သမတိက
ု ပြဲမ မးေၾကမငာ့ “ၿမီလိုကဝ”ရမ Mwe Leik Wa ၊ “ပကမဝ”ရမ Pa Ka

IDP

ခ ငး

UPDJC

ေနျပညေတမ

Wa ၊ “စကတငဝ”႐မ Sap Tan Wa၊ "အုနးသီးဝ" Own Thee Wa ႏွငာ့ “ကလပေခ မငး” Clerk Chaung အနီးအနမးမွ
ရမသူရမသမးမ မးသည “ၿမိတဝ"႐မ Mrit Wa မွတဆငာ့အိႏၵိယ-ျမနမမနယစပမ မးသိ႔ု စစေဘးေ႐ွမငမ မး အျဖစ္ကခမခြဲသ
ာ့ ည။
စစေဘးေ႐ွမငအေရအတကမ မးမွမ

တစေ္မငာ့ႏွစရမေက မ႐ွိေၾကမငး

ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ(AA)မွ

သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။

(ArakanArmy)
ႏုိဝငဘမ ၂၄ ရကေန႔တင ေနျပညေတမ၌ ျပ်ဳလုပသညာ့ ၁၃ ႀကိမေျမမက UPDJC အစညးအေဝးတင ကိယ
ု စမးလွယအခ ိ်ဳ႕ကို
အေျပမငးအလြဲျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။

UPDJC

တုိငးရငးသမးလကနကကိင
ု အစုအဖြဲ႕

ေခါငးေဆမင

ပဒုိေစမ

ကယ္ူးဝငးေနရမတင

ေဒါကတမဆလုိငးလ နမႈနးဆမေခါငးမွ အစမး္ိုးတမဝနယူၿပီး၊ တပမေတမမွ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးျမငာ့ႏယအစမး ဗုိလခ ်ဳပစနးျမငာ့အမး
အစမး္ိုးခြဲသ
ာ့ ည။ ္ို႕ျပင နိုငငံေရးေဆးေႏးမႈမူေဘမငကို ျပနလညသံုးသပခြဲာ့ရမ၌ အခ ကသံုးက နရွိေနေၾကမငး UPDJC အတငးေရးမွ း
အဖြဲ႕ဝင ABSDF ဒုဥကၠ႒ ရြဲေဘမမ ိ်ဳးဝငးမွေျပမသည။ အစညးအေဝးသုိ႔ ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ဦးေက မတငာ့ေဆ၊ ဗဒိုေစမကယ ္ူးဝငး၊
ဦးသုေဝ၊

ျပညေ္မငစု

ၿငိမးခ မးေရးေဆးေႏးမႈ

ပူးတြဲေကမမတီ-UPDJC

အဖြဲ႕ဝငမ မးျဖစၾကသညာ့

အစုိးရ၊

လႊတေတမႏွငာ့

တပမေတမအစုအဖ႕ြဲ မွ ျပညေ္မငစု ဝနႀကီး ဦးသန႔စငေမမင၊ ဦးသိနးေဆ၊ ေဒါကတမဝငးျမတေအး၊ ႏုိငသကလင၊ ဒုတယ
ိ
ဗုိလခ ်ဳပႀကီးမငးေနမင၊ ေဒါကတမတငမ ်ဳိးဝငး၊ ျပညေ္မငစုေရွ႕ေနခ ်ဳပ ဦး္နး္နးဦး၊ ဗုိလခ ်ဳပစနးျမငာ့၊ ဗုိလမွ းခ ်ဳပစိန္နးလွ၊
ဦးခငေဇမဦး၊ ဦးေအမငစိုး၊ ဦးလွေမမငေရႊ၊ ဦးေဇမေဌး၊ တုိငးရငးသမး လကနကကိုငအဖြဲ႕အစညးမ မးအစုအဖ႕ြဲ မွ ေဒါကတမလ နမႈနး
ဆမေခါငး၊ ဦးခနဥကၠမ၊ ဦးမ ်ဳိးဝငး၊ ဦးစိင
ု းငငး၊ ေစမျမရမဇမလငး၊ ဆလုိငး္လမေဟး၊ ပဒိုေစမတမဒိမ
ု ူး၊ ေစမေက မညန႔၊ ေစမစိန၀ငး၊
ပဒိုမနးၿငိမးေမမင၊ ေဒၚမိဆူးပငာ့၊ ေဒါကတမစိင
ု းဦး၊ ေစမစမစဒနး၊ ဦးခုိငလငးခုိင၊ ႏိုငငံေရးပါတီမ မးအစုအဖြဲ႕မွ ဦးျမငာ့စိုး၊ စိုငးေက မညန႔၊
ဦးႏုိငငံလငး၊ မငးေက မေဇယ မဦး၊ ဦးတမလွေဖ၊ ဦး္နး္နးဟိန၊ ေဒါကတမေအးေမမင၊ ေစမ္နးေအမငျမငာ့၊ ဦးသိနး္နး၊
ေဒါကတမမငးႏယစိုး၊ ေဒါကတမ ေအမငျမတဦး၊ ခန္နးေရႊ၊ ဦးေရႊမငး၊ ဦးဇမဇမုနႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)
(The Ladies) (RFA) (SC Office) (MOI) (RFA)(Tai Freedom) (PresidentOffice) (7Day)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
မနျပညသစပါတီ

(NMSP)၏

အေရးေပၚဗဟုိေကမမတီအစညးအေဝးကုိ

ႏုိဝငဘမ

၂၄

ရကတငျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ညဟု

NMSP

ဗဟိေ
ု ကမမတီဝင ႏုိငၾကညစနးမွ ေျပမသည။ ‘‘ကၽနေတမတိ႔ု ေရးေခ မငး ဖ မး ဗဟုိဌမနခ ်ဳပမွမပါ။ ဒါက အေရးေပၚအစညး အေ၀း။ အဓိက

တိုငးရငးသမး

မန

ပါတီမ မး

NCA ပြဲ’’ ဟု ႏုိငၾကညစနးမွ အစညးအေဝးက ငးပမညာ့ ေနရမႏွငာ့ ေဆးေႏးမညာ့အခ ကကုိေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)

တ႐ုတႏုိငငံသိ႔ု ခ စၾကညေရးခရီးေရမကရွေ
ိ နသညာ့ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိငသည တ႐ုတ
သမၼတ Mr. Xi Jinping ႏွငာ့ ႏိုဝငဘမလ ၂၄ရက ေန႔ ညေနပုိငးတင ေပက ငးၿမိ်ဳ႕၊ ျပညသူ႕ခနးမေဆမငႀကီးရွိ ဧညာ့ခနးမတင ေတ႕ဆုံ
ေဆးေႏးခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႕ဆုံစဥ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ၏ ယခုခရီးစဥသည ္ူးျခမးေအမငျမငသညာ့ခရီးစဥ ျဖစေၾကမငး

ႏုိငငံတကမ

တ႐ုတ

ဆကဆံေရး

တ႐ုတသမၼတ Mr. Xi Jinping မွ ေျပမၾကမးၿပီး တ႐ုတႏုိငငံဖ႔ံၿဖိ်ဳး တုိးတကေရးအတက မူဝါဒလမးစဥမ မး ခ မွတႏိုငမႈအေျခအေန၊
ႏွစႏုိငငံစီးပမးေရးပူးေပါငးေဆမငရကမႈ အေျခအေနမ မး၊ ႏွစႏုိငငံ တပမေတမဆကဆံေရးႏွငာ့ အျပနအလွန ပူးေပါငးေဆမငရကေရး
ဆကလကေဆမငရကမညာ့ အေျခအေနမ မး၊ ရခုိငအေရးႏွငာ့ပတသက၍ ႏုိငငံတကမမ ကႏွမစမတင တ႐ုတႏုိငငံမွ ျမနမမႏုိငငံဘကက
ရပတညေ္မကခံ ေပးခြဲသ
ာ့ ညာ့အေျခအေနမ မး၊ ျမနမမႏုိငငံအတင းၿငိမးခ မးေရးလုပငနးမ မး ေဆမငရကေနမႈ အေျခအေနမ မးအမး
ေဆးေႏးခြဲာ့သည။

ေတ႕ဆုံပြဲအခမးအနမးသုိ႔

တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး၊

တ႐ုတႏုိငငံဆိင
ု ရမ

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ
ျမနမမႏုိငငံ

သံအမတႀကီး

ဦးသစလငးအုနး၊

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးမွ
ျမနမမစစသံ

(ၾကညး၊ေရ၊ေလ)

ဗုိလမွ းခ ်ဳပတငာ့ဆနးတုိ႔ တကေရမကခြဲာ့ၾကၿပီး တ႐ုတႏုိငငံသမၼတႏွငာ့အတူ တ႐ုတႏုိငငံဗဟုိစစေကမမရွင အဖြဲ႕ဝငႏွငာ့ ပူးတစ
ြဲ စဦးစီးဌမန
စစဦးစီးခ ်ဳပ Gen. Li Zuochengႏွငာ့ တ႐ုတ ျပညသူ႕တပမေတမမွအရမရွိႀကီးမ မးႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မး တကေရမကၾကသည။ (Eleven)
(7Day) (SGMAH) (SGMAH) (The Ladies) (MOI) (Mizzima)
၂၅.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမ(၂၅)ရကေန႔တင

"အိႏၵိယ-ျမနမမ-ဘဂၤလမ"

နယစပအနီးႏွငာ့

"အိႏၵိယ-ျမနမမ"နယစပအနီး၊

ၿမိတဝ"႐မ

Mrit

Wa

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

IDP

ကရင

KIA ေျမယမ

ကခ င

NCA-Review

ေနျပညေတမ

႐မပတဝနးက င၌ ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ရကၡ်ဳိငာ့တပမေတမတိ႔ု တိုကပြဲမ မးျဖစပမးခြဲာ့သညဟု ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) မွ ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။
(ArakanArmy)
၂၀၁၇

စကတငဘမလမွစ၍

ႏုိငငံတကမ

ေ္မကပံက
ာ့ ည
ူ ီမႈမ မး

ျပတေတမကေနသညာ့

္ုိငး-ျမနမမနယစပရွိ

အီတူး္မာ့

ျပညတငးစစေရွမင IDP ဒုကၡသညမ မး ေရရွညရပတညႏိုငေရးအတက စီးပမးေရး အခငာ့အလမး ဖနတီးေပးမညာ့ အစီအစဥမ မးကို
ေရးဆခ
ြဲ မွတေနၿပီျဖစေၾကမငး အီတူး္မာ့ပပ
ံာ့ ိးု ေရးေကမမတီ (ETT Supporting Committee) ဥကၠဌ ပဒိုမနးမနးမနးမွ ႏိုဝငဘမ ၂၅
ရကေန႔တင

ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။

ျမနမမစစစခနးႏွငာ့

လတကငးေသမ

ေနရမမ မးတင

ျပညသူမ မးအမး

စိုကပ ိ်ဳးရန

ေျမေနရမမ မး

ျပနလညေနရမခ ္မးေပးမညျဖစၿပီး စိုကပ ိ်ဳးမညာ့ ေျမေနရမမ မးသည ျမနမမစစစခနးမ မးအနီးတငရွိေနေသမေၾကမငာ့ စိုကပ ိ်ဳးသူမ မး၏
လုံၿခံ်ဳေရးအတက ေကအြဲနယူ-ကရငအမ ိ်ဳးသမးအစညးအ႐ုံးမွ တမဝနယူသမးရမညျဖစေၾကမငး ပဒိုမနးမနးမနးမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (KIC)
စစေဘးဒုကၡသညမ မး ပိုငဆုိငသညာ့ အိမ၊ ေျမႏွငာ့ ပစၥညးမ မးသိမးယူျခငး၊ ဖ ကဆီးျခငးမျပ်ဳလပ
ု ရန ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ
(KIO/KIA) မွ ႏိုဝငဘမ ၂၅ ရကစြဲျဖငာ့ ေၾကညမခ က္ုတျပနခြဲာ့သည။ တိက
ု ပမ
ြဲ မးေၾကမငာ့ လံုၿခံ်ဳေရးအရ ေခတစန႔ခမ္မးရွခ
ိ ြဲာ့ေသမ
ေဒသခံမ မး

ပိုငဆုိငသညာ့

အိမရမအေဆမကအအံု၊

ေတမငယမ၊

လယယမ၊

စိုကခငးၿခံေျမမ မးႏွငာ့

အမ မးႏွငာ့သကဆုိငေသမ

သစေတမေျမမ မး၊ စမးက ကေျမ မ မးကို မညသညာ့ပုဂိ်ဳလႏွငာ့ မညသညာ့ကမ
ု ၸဏီအဖြဲ႕အစညးမ မးကမွ အတငးအဓမၼသမ
ိ းယူပိုငဆုိင
ရယူျခငးႏွငာ့ ဖ ကဆီးျခငးမျပ်ဳရန ္ုတျပနခ ကတင ေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day) (Kachin Wave)
ႏိုဝငဘမ ၂၅ ရကတင ေနျပညေတမရွိ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမန (NRPC)၌ NCA အေကမင
အ္ညေဖမမႈ ျပနလည သံုးသပျခငးဆိုငရမ ပူးတအ
ြဲ စညးအေဝးကို ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။ အစညးအေဝးမွတဆငာ့ EAO လကမွတ္ိုး္မး
သညာ့ အဖြဲ႕မ မး၊ အစိုးရႏွငာ့ တပမေတမဘကမွ တမဝနရွိသမ
ူ မး အပါအဝင က နရွေ
ိ နေသးသညာ့ NCA လကမွတ မ္ိုး္မးေသမ
အဖြဲ႕အစညး မ မးအတကပါ မိမတ
ိ ႔အ
ို မးလံုးက ဆံုမွတ တစခု ရွမေဖႏိုငမညအျပင မၾကမခင က ငးပမညာ့ JICM အစညးအေဝးအတက
အေကမငးဆံုး ျပငဆငေပးႏိုင၍ တိုငးျပညအတက အက ်ဳိးရွိသညာ့ အလုပ႐ံု ေဆးေႏးပြဲ ျဖစမညဟု ျမငပါေၾကမငး ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး
ရမျပညာ့မွ ႏႈတခနးဆကစကမးေျပမၾကမးရမတင ္ညာ့သငးေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ ္ိ႔ေ
ု နမက ပအိုဝးအဖြဲ႕ (PNLO)ဦးေဆမင နမယက
ဗိုလမွ းႀကီးခနဥကၠမမွ

အစိုးရ ႏွငာ့ NCA လကမွတ္ုိးတိုငးရငးသမး အဖ႕ြဲ မ မးအၾကမး ဘံုသေဘမတူညီခ က ၂၀ ရရွိခေ
ြဲာ့ ၾကမငး

ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (7Day) (MOI)
တိုငးရငးသမးလကနကကိုငအဖြဲ႕အစညးမ မး၏

ဆကဆံေရး႐ုံးအေနျဖငာ့

ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥမ မးအတက

အမဏမပိုငအစိုးရႏွငာ့

ဆကသယေဆမငရကရမတင အခကအခြဲမ မးရွေ
ိ နေၾကမငး ဆကဆံေရး႐ုံးတမဝနရွသ
ိ ူ ABSDF အတငးေရးမွ း ရြဲေဘမျမငာ့ဟိနး(ခ)
ျမငာ့ဦးမွေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (Mizzima)

15

ဆကဆံေရး႐ံုး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
တ႐ုတႏုိငငံ၊

ကမက ိ်ဳးၿမိ်ဳ႕တင

မငးေအမငလႈိငႏွငာ့

ခ စၾကညေရးခရီးေရမကရွေ
ိ နသညာ့

အဖြဲ႕သည

သမးေရမကေလာ့လမခြဲသ
ာ့ ည။

တပမေတမကမကယေရး

ႏိုဝငဘမ၂၅ရကေန႔နံနကပုိငးတင

ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး

မငးေအမငလႈိငႏွငာ့အတူ

ၾကညးတပအ္ူး

ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး

ႏုိငငံတကမ

စစဆငေရးသငတနးေက မငးသုိ႔

ဦးစီးခ ်ဳပ

ဆကဆံေရး

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးမွ

တ႐ုတ

တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး၊

တ႐ုတႏုိငငံဆိင
ု ရမ ျမနမမႏုိငငံသံအမတႀကီး ဦးသစလငးအုနး၊ ျမနမမစစသံ(ၾကညး၊ေရ၊ေလ) ဗုိလမွ းခ ်ဳပတငာ့ဆနးတုိ႔လိုကပါခြဲသ
ာ့ ည။
(SGMAH)
၂၆.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမလ (၂၆)ရကေန႔တင ၿမိတဝ႐မအနီးအနမး ပတဝနးက ငအမး ျမနမမာ့တပမေတမမွဟယလီေကမပတမ ႏွစစငးျဖငာ့ လမေရမက

AA-TMT တိုကပြဲ

ခ ငး

နိုဝငဘမ ၂၄ ရကမွ ၂၆ ရကအ္ိ မနျပညသစပါတီ ဌမနခ ်ဳပ၌ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ညာ့ အေရးေပၚ ဗဟိုေကမမတီ အစညး အေ၀းတင NCA ႏွငာ့

တုိငးရငးသမး

မန

ပတသတၿပီး နိငငံေရးေဆးေႏးပြဲ၏ ဝငေပါကတစခုအျဖစသတမွတေၾကမငး၊ NCA တင လကမွတေရး္ိုးေရး ကိစၥကိုမူ ညီညတေသမ

ပါတီမ မး

တိက
ု ခိက
ု ခြဲသ
ာ့ ညဟု ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ(AA)မွ သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ (ArakanArmy)

တိုငးရငးသမး လူမ ိ်ဳးမ မး ဖကဒရယ ေကမစီ (UNFC) အဖြဲ႕အစညး တစခုျဖစသညာ့အတက UNFC လမးေၾကမငးအတိုငး ဆကလက
ေလွ မကလွမးမညဟု မနျပညသစပါတီမွ ဗဟို ေကမမတီဝင နိင
ု ေအမငမေငးမွ ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (The Ladies)
အစိုးရႏွငာ့ ေျမမကပိုငးလကနကကိုငအဖြဲ႕မ မးအၾကမး ေတ႕ဆံုေဆးေႏးႏိုငမႈ မရွိျခငး၊ အစိုးရ ႏွငာ့ ညီၫတေသမ တိုငးရငးသမး

တုိငးရငးသမး

လူမ ်ဳိးမ မးဖကဒရယေကမငစီ

ပါတီမ မး

(UNFC)တိ႔အ
ု ၾကမး

ေဆးေႏးပြဲမ မး

ေရႊ႕ဆိုငးခြဲာ့ျခငးမ မးႏွငာ့

ပတသတၿပီး

ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥ

ရွမး

ရပတန႔ေနမႈကို ေက မလႊမးႏိုငရန တရမးေသဝါဒကို ဆုပကိုငမ္မးရနႏွငာ့ ႐ိုးသမးမႈ ရွိရန လိုအပေၾကမငး ရွမးတိုငးရငးသမးမ မး
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ (SNLD)ပါတီ ေျပမေရးဆိုခငာ့ရသ
ွိ ူ ဦးစိုငးလိတမွ ေျပမသည။ (7Day)
ႏို၀ငဘမ၂၆ရကတငအစိုးရႏွငာ့
တိုငးရငးသမးလကနကကိုင

တစနိင
ု ငံလုံးပစခတတိုကခိက
ု မွုရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ်ဳပ(NCA) လကမွတေရး ္ိုး္မးသညာ့
ေတမလွနေရးအဖြဲ႕အစညးမ မး၏

ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥ

ဦးေဆမငအဖြဲ႕

(PPST)

၏

PPST

ေနျပညေတမ

ႏုိငငံတကမ

ရနကုန

၁၇

ႀကိမေျမမကအစညးအေဝးကို ေနျပညေတမရွိ ေဟမရဇုနလိတခဗ း ဟိုတယတင က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ (Tai Freedom)

တ႐ုတႏုိငငံသိ႔ု ခ စၾကညေရး ခရီးေရမကရွေ
ိ နသညာ့ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိင ဦးေဆမငေသမ
ခ စၾကညေရးကုိယစမးလွယအဖြဲ႕သည

ႏိုဝငဘမ၂၆ရကေန႔

ညေနပုိငးတင

ရနကုနအျပညျပညဆုိငရမ

ေလဆိပသုိ႔

ျပနလည

ေရမကရွခ
ိ ြဲာ့သည။ (SGMAH) (Military)

၂၇.၁၁.၂၀၁၇

ဆကဆံေရး

ပုပရဟနးမငးႀကီး ဖရနစစသည ႏိုဝငဘမ ၂၇ ရက မနးလြဲ ၁ နမရီခန႔တင ရနကုန အျပညျပည ဆိုငရမေလဆိပသိ႔ု ေရမကရွခ
ိ ြဲာ့သည။

ႏုိငငံတကမ

္ိ႔ေ
ု နမက ညေနပုိငးတင ရနကုနၿမ်ဳိ႕၊ သိမျဖ လမးရွိ စိန႔ေမရီဘုရမးေက မငး၌ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိငႏွငာ့ ပုပရဟနး မငးႀကီး

ဆကဆံေရး

ဖရနစစတုိ႔

ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။

အဆုိပါေတ႕ဆုရ
ံ မတင

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ

ကမကယေရး

ရနကုန

ဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးမွ

တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကခြဲာ့ၿပီး ပုပရဟနးမငးႀကီးႏွငာ့အတူ ျမနမမႏုိငငံကကသလစအသငးေတမ၏ ရနကုနဂုိဏးခ ်ဳပ
ဆရမေတမႀကီး ကမဒီနယခ မလးစဘုိ တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။
(Military) (SGMAH) (MOI) (MOI) (MOI) (RFA) (RFA) (7day) (RFA) (7day) (Popular) (Eleven) (Frontier) (Mizzima)
ႏုိဝငဘမလ ၂၇ ရကေန႔ ေန႔လယပိင
ု းတင ပြဲခူးတိင
ု းေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိုကမႈရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ

JMC-S

ပြဲခူး

အမ ်ဳိးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမနႏွငာ့ Intermediate တိ႔ပ
ု ူးေပါငး က ငးပသညာ့ General Principles of

Federalism

ေနျပညေတမ

Federalism အလုပ႐ံုေဆးေႏးပြဲကို ႏုိဝငဘမလ ၂၇ ရကေန႔ နံနက ၉ နမရီိ တင စတငၿပီး ၂၈ရကေန႔အ္ိ ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။

Workshop

(JMC-S)၏ နဝမအႀကိမ အစညးအေဝးကို ေတမငငူၿမိ်ဳ႕ရွိ ေကမမတီရုးံ အစညးအေ၀းခနးမ၌ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)

အလုပ႐ံုေဆးေႏးပြဲသိ႔ု ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးညီလမခံ-(၂၁)ရမစုပငလုသ
ံ ိ႔ု တကေရမကမညာ့ အစိုးရအစုအဖ႔မ
ြဲ ွ အစိုးရ၊ လႊတေတမ၊
တပမေတမ၊ ပါဝငသငာ့ပါဝင ္ုိကသူမ မးႏွငာ့ တိုငးရငးသမးကိယ
ု စမးလွယမ မးမွ ကိယ
ု စမးလွယ စုစုေပါငး (၇၈) ဦး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။
(MOI)
ႏုိဝငဘမလ ၂၇ ရကေန႔တင ေနျပညေတမ၌ က ငးပသညာ့ ၆ ႀကိမေျမမက တနိုငငံလုံး ပစခတတိုကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ်ဳပ
အေကမငအ္ညေဖမမႈဆိုငရမ ညႇိႏွိုငးအစညးအေဝး (JICM)မွ လငးေခးၿမိ်ဳ႕၌ RCSS ၏ အမ ်ဳိးသမးအဆငာ့ နိုငငံေရး ေဆးေႏးပြဲ
က ငးပရန သေဘမတူညခ
ီ ြဲာ့သည။
(Irrawaddy) (PangLong) (BBC) (JICM) (MOI)
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JICM

ေနျပညေတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ႏုိဝငဘမလ ၂၇ ရကေန႔တင ေနျပညေတမ၌ က ငးပခြဲသ
ာ့ ညာ့ ၆ ႀကိမေျမမက တႏုိငငံလုံး ပစခတတုိကခတမႈ ရပစြဲေရး သေဘမတူ စမခ ်ဳပ

JICM

ရနကုန

ႏုိဝငဘမလ ၂၇ ရကေန႔တင ANP ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ျဖစသူ ေဒါကတမ ေအးေမမငသည ရခုိငျပညနယလတေတမ ဒုတိယဥကၠ႒

တုိငးရငးသမး

ရခိုင

လစလပခန႔္မးေရး ျဖစစဥတင သေဘမ္မးကလ
ြဲ မ
ြဲ ႈမ မး ျဖစသျဖငာ့ ၎၏ ပါတီမွ ႏႈတ္ကခငာ့ေပးရန ႏႈတ္ကစမတငခြဲာ့သည။

ပါတီမ မး

အေကမငအ္ညေဖမမႈဆိင
ု ရမ ညႇိႏႈိငး အစညးအေဝး (JICM) တင ႏုိငငံေတမ အတုိငပငခံပုဂ်ဳလ
ိ
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည
မိန႔ခနးေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Elven) (7day) (DVB) (Mizzima) (Popular) (StOffice)

(PangLong)
ႏိုဝငဘမ (၂၇) ရက၊ နံနက (၁၁) နမရီခန႔မွ စတင၍ ျမနမမာ့တပမေတမႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမတုိ႔ ာ့"အိႏၵိယ-ျမနမမ-ဘဂၤလမ"နယစပ"

AA-TMT

ခ ငး

ႏိုဝငဘမလ ၁၈ ရကေန႔ နံနကပုိငးတင ေနျပညေတမရွိ ဘုရငာ့ေနမငရိပသမ၌ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလိႈငႏွငာ့ ကရငအမ ိ်ဳးသမး

TMT-KNU

ေနျပညေတမ

အစညးအရံုး (KNU)ဥကၠ႒ ေစမမူတူးေစးဖိုး တိ႔ု ၿငိမးခ မးေရးႏွငာ့ ပတသတေသမ အေရးကိစၥမ မး ေဆးေႏးခြဲာ့သည။ (SGMAH) (Military)

ေတ႔ဆုံမႈ

ႀတိဂံေဒသတစဝိက
ု ႐ွိ ေနရမ ႏွစခု၌ တုိကပြဲမ မး တၿပိ်ဳငနကတညး ျပငး္နစမျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ္ုိ႔အတူ"ၿမိတဝ"ေဒသဖက၌လညး
ေနရမႏွစခုႏွငာ့

စတငဝ

ရမအနီး၌လညး တိက
ု ပြဲမ မး ျပငး္နစမ ျဖစပါးခြဲာ့ေၾကမငး

ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ သတငးျပနၾကမးေရးမွ

္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (TheArakanArmy) (TheArakanArmyVideo)

(TheLadies)
နိုငငံေတမ အတိုငပငခံ ပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညအမး ေပးအပ္မးသညာ့ Freedom of the City ဆုကို ျပနလည႐ုပသိမးရန

ႏုိငငံတကမ

ၿဗိတိနနိုငငံ ေအမကစဖိ႔ဒ
ု ၿမိ်ဳ႕ေကမငစီက အ္ူးအစညးအေဝး၌ တညီတညတတညး ဆုံးျဖတခြဲာ့ၾကသည။ (Irrawaddy)

ဆကဆံမႈ
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ၿဗိတိန

