ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇

ယခုရကစြဲမတ
ွ တမးပါ အခ ကအလကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး ေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊ ေအမကတုိဘမလ ၂၈ရကေန႔မွ ႏိုဝငဘမလ ၁၃ရကေန႔
အတငး ျဖစပမးခြဲာ့ေသမ လကနကကုိငပဋိပကၡမ မး၊ ေဆးေႏးမႈမ မးႏွငာ့ တျခမးေသမ ဆကစပသတငးမ မးအမး မီဒီယမမ မးမွတဆငာ့ မွတတမးတင္မးေသမ
ရကအလိက
ု ၿငိမးခ မးေရးသတငးစုစညးခ ကမ မးျဖစပါသည။ ္ုိ႔ေၾကမငာ့ ရကစမ
ြဲ ွတတမးပါအခ ကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး ေလာ့လမသူမ မး၏ အျမင ႏွငာ့
အမေဘမမဟုတဘြဲ ၿငိမးခ မးေရးႏွငာ့ ပတသကေသမ မီဒယ
ီ မေဖမျပခ ကမ မးအမး စုစညးေပး္မး ျခငးသမျဖစပါသည။ ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မး အဖြဲ႕မွ
္ုတေဝလ ကရွေ
ိ သမ ၿငိမးခ မးေရးရကစစ
ြဲ ဥမွတတမးမ မးႏွငာ့ လအလိက
ု သံုးသပခ က အႏွစခ ်ဳပမွတတမးမ မးအမး ပိုမိုေကမငးမန ေစရနအတက
အၾကံျပ်ဳခ ကမ မးေပးပါရနႏွငာ့ အၾကံျပ်ဳခ ကမ မး ေပးပိ႔လ
ု ိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွငာ့ ဖုနး - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆကသယႏိုငပါသည။
ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕
ရကစြဲ

အေၾကမငးအရမ

ရညညႊနး

၂၈.၁၁.၂၀၁၇

ေအမကတိဘ
ု မလ ၂၈ရကေန႔တင ေနျပညေတမရွိ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရး ႏွငာ့ၿငိမးခ မးေရးဗဟုိဌမန ( NRPC )၌ ျပ်ဳလုပ

UPDJC

ခြဲာ့သညာ့ ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးေဆးေႏးမႈပူးတြဲေကမမတီ -UPDJC အတငးေရးမွ း အဖြဲ႔ဝငမ မး အစညးအေ၀းတင ၂၁ရမစုပငလံု

Meeting

ေဒသ
Seceraty

ေနျပညေတမ

ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးညီလမခံမွ သေဘမတူ္မးသညာ့ ျပညေ္မငစု သေဘမတူစမခ ်ဳပအစိတအပိင
ု းေတကို လႊတေတမတင
ရန ျပငဆငေနသညဟု UPDJC အတငးေရးမွ းအဖ႔ဝ
ြဲ င PNLO ဥကၠ႒ ဦးခနျမငာ့္နးမွေျပမသည။ ္ိ႔ျု ပင တႏိုငငံလုးံ အပစအခတ
ရပစြဲေရးစမခ ်ဳပတင ျပဌမနး္မးသညာ့

" လူမ ိ်ဳးအလိက
ု
" " အေၾကမငးအရမအလိက
ု
" " ေဒသအလိုက " ကို အေျခခံသညာ့

ႏိုငငံေရးေဆးေႏးပြဲမ မးအမး တတိယအၾကိမညီလမခံမတိင
ု ခင ရွမးျပညနယႏွငာ့ ရခိုငျပညနယတင က ငးပခငာ့ရရွိေရး ၾကံ်ဳေနရသညာ့
စိနေခၚမႈအခကအခြဲမ မးႏွငာ့ ပတသကၿပီး UPDJC အတငးေရးမွ းအဖြဲ႕တင ေဆးေႏးခြဲာ့ၾကေၾကမငး ဦးခနျမငာ့္နးမွေျပမသည။
(VOA)
မနေဒသလံုးဆိုငရမ ဒီမိက
ု ေရစီပါတီ(AMDP) မွ ္ိပပိင
ု းေခါငး ေဆမင ၁ ဦးအပါအ၀င ပါတီ၀င ၇ ဦး ပါတီမွ ႏႈတ္ကစမ

တိုငးရငးသမး

တင္မးသညဟု မနေဒသလံုးဆိုငရမ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဗဟိတ
ု ဖ
ြဲ ကအတငးေရးမွ း ႏိုငစံတငမွ ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ "သူတိ႔ု ႏႈတ္ကစမ

ပါတီမ မး

မန

ေတမာ့ တင္မးတယ၊ ကၽနေတမ တိ႔ု CEC အစညးအေ၀း မ္ိင
ု ရေသးဘူး။ အေသးစိတေတမာ့ ေျပမလိ႔ု မရေသးဘူး" ဟု ဦးႏိုငစံတင မွ
ေျပမသည။ (Mizzima)
ေအမကတိဘ
ု မ၂၈ ရကေန႔တငေနျပညေတမရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ၌ က ငးပသညာ့ ၿငိမးခ မးေရး အတက က မး၊ မ

အမ ်ဳိးသမီးမ မး၏

တနးတူေရး မဟမမိတအဖ(႔ြဲ AGIPP)၏ ႏွစပတလည အေ္ေ္ အစညးအေဝးတင အစိုးရ ႏွငာ့ တိုငးရငးသမးလကနကကိုငမ မး

အခနးက႑

ေနျပညေတမ

အၾကမး ေဆမငရကေနေသမ ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥမ မးတင အမ ိ်ဳးသမီးမ မး၏ ဆႏၵသေဘမ္မးမ မးကို ္ညာ့သငး စဥးစမးသငာ့
ေၾကမငး တိုငးရငးသမးအေရးႏွငာ့ အမ ိ်ဳးသမီးအေရးေဆမငရကသူမ မးမွ တိက
ု တနးခြဲသ
ာ့ ည။ လုံျခ်ဳံေရးကိစၥရပမ မးကို ေဆးေႏးသညာ့
အခါ အမ ိ်ဳးသမီးမ မးကိုယတိင
ု ပါဝငေဆးေႏးခငာ့မရွသ
ိ ညာ့အတက အမ ိ်ဳးသမီးမ မး အမွနတကယ လိုအပသညာ့ လုံၿခ်ဳံေရး ဆိုငရမ
အခ ကအလကမ မးအမး မေမာ့ေလ မာ့ေစရနႏွငာ့ ္ညာ့သငးစဥးစမးရန လိုအပသျဖငာ့ တိုကတနးေနရျခငးျဖစေၾကမငးAGIPP အဖြဲ႕
ဥကၠ႒ မိကနခ မးႏနမွ ေျပမသည။ (Irrawaddy)
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၂ဝ၁၇ခုႏွစ ေအမကတိဘ
ု မ ၂၉ ရကေန႔တင ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယ နမးဆိုငးအုပစု မိုငးေတမငေက းရမ
အျပငဘက၌ TNLA အဖြဲ႕မွ ေသနတမ မး ပစေဖမကခြဲာ့ၿပီး ရမလမးမဘကသိ႔ု လကနကႀကီး ပစခတခြဲာ့မႈေၾကမငာ့ ေက းရမေဒသခံမ မး
စိုးရိမခြဲာ့ၿပီး လမး႐ႈိးၿမိ်ဳ႕နယ အီႏိုငးဘုနးေတမႀကီးေက မငးသိ႔ု ေအမကတိဘ
ု မ ၃ဝ ရကေန႔တင ္ကေျပးတိမးေရွမငခြဲသ
ာ့ ည။ ္ိုေဒသ
တင အျခမးလကနကကိုငမ မး လႈပရွမးမႈမရွေ
ိ သမလညး ဘမေၾကမငာ့ပစခတၾကသညကို ေဒသခံမ မးမွမသိ ေၾကမငး၊ ္ကေျပး
လမၾကသူမ မး ၁၅ဝ ဦးခန႔ ရွိၿပီး အမ ိ်ဳးသမီး၊ ကေလးႏွငာ့ သကႀကီးရယအိမ
ု မးျဖစကမ တိက
ု ပြဲျဖစမညကို စိုးရိမမႈေၾကမငာ့ ႀကိ်ဳတင
ေရွမငရွမးသညာ့ သေဘမျဖစေၾကမငး ေဒသခံမ မးမွ ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ မိုငးေတမငေက းရမသည ၆၅ အိမရွိၿပီး လူဦးေရ ၃ဝဝ ေက မ

1

IDP

ရွမး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ေန္ိုငသညာ့ေက းရမျဖစကမ ယခငကတညးက တိုကပြဲျဖစပမးမႈ မရွဘ
ိ ြဲ ပ္ဦးဆံုးအႀကိမ ေသနတသံၾကမးရသညာ့အတက ေၾကမငာ့
ေဒသခံမ မးမွ စိုးရိမေနၾကသညဟု ္ကေျပးတိမးေရွမငလမသူမ မးက ဆိုသည။ (Marnagar) (RFA)
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လကရိွၿငိမးခ မးေရး လုပငနးစဥအေပၚ ရွမးတိုငးရငးသမးမ မး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ ်ဳပ ဥကၠဌ ဦးခန္နးဦး၏ သံုးသပခ က (FPNCC)

တုိငးရငးသမး

(RFA)

ပါတီမ မး

ရွမး

ေအမကတိဘ
ု မ၂၉ရကေန႔တင တအမငး အမ ိ်ဳးသမး လတေျမမကေရးအဖ႔ြဲ TNLA မွ မိုငးေတမငေက းရမ အျပငဘကတင ေသနတ

HR-Violation

ရွမး

၁၇/၁

ရွမး

၁၇/၁

ကခ င

HR-Violation

ရွမး

HR-Violation

ရွမး

PC-UPDJC

ေနျပညေတမ

ပစေဖမကၿပီး ရမလမးဘကသိ႔ု လကနကႀကီးမ မးျဖငာ့ ပစခတခြဲေ
ာ့ သမေၾကမငာ့ ေအမကတိဘ
ု မ ၃၀ ရကေန႔ မနကပုိငးတင ္က
ေျပးခြဲာ့ၾကသညာ့ ေဒသခံ ၁၅၀ ခန႔အမး အီႏိုငးရမဘုနးေတမႀကီးေက မငးတင ေနရမခ ္မးေပးၿပီး လိုအပသညမ မးအမး ကူညေ
ီ ပးေန
သညဟု နမးဆိုငးေက းရမအုပစု အုပခ ်ဳပေရးမွ း ဦးျမငာ့လိႈငမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ ္ကေျပးလမသူေတ္ြဲမွ ကေလးငယေတႏွငာ့ အမ ိ်ဳး
သမီးေတအမ မးဆံုးပါ၀ငၿပီး၊ အမိ ်ဳးသမးမ မးက ေနအိမေတကို ေစမငာ့ရနက နခြဲာ့ၾကေၾကမငး ္ကေျပးလမသညာ့ မိုငးေတမငေက းရမ
သူ ေဒၚမိုငဆမမွေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA)
ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး ပေလမငကိယ
ု ပိုငအုပခ ်ဳပခငာ့ရေဒသနမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕မွ အသက၁၄ႏွစအရယ ေက မငးသမးတစဦးအမး မတရမး
အသငးအကဥပေဒပုဒမ ၁၇(၁)ႏွငာ့ မႏၱေလးလူငယျပ်ဳျပင ္ိနးသိမးေရးစခနးတင ေန္ိုငရန နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ တရမးသူႀကီး
ဦးေဇမေဇမဦးမွ အမိန႔ခ ခြဲသ
ာ့ ည။ ေအမကတိုဘမလ ၅ ရကေန႔ ညေန ၅ နမရီ၀နးက ငခန႔က ရွမးျပညနယ ေျမမကပိင
ု း နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ
္မးမဆိင
ု ရမသမး

မိုငးခ ိ်ဳမငးေ္း(ခ)

အိုကယနးအမး

နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕အဝင

ပတၱျမမးေစတီအနီးတင

ျမနမမာ့တပမေတမမွ

ေျချမနတပရငး အမွတ (၁၀၅) မွ ဗိုလႀကီးသူရ္နး ဦးေဆမငသညာ့ အဖြဲ႔မွ ဖမးဆီးခြဲာ့ျခငးျဖစသည ဟု တအမငးဥပေဒ
အေ္မကအကူျပ်ဳ အဖြဲ႔တမဝနခံ မုိငးမ ်ဳိးေအမငမွ ေျပမသည။ ္ိ႔ေ
ု နမက ေအမကတိဘ
ု မလ ၃၀ ရကေန႔တင ျမနမမာ့တပမေတမ
တပမ(၇၇) မွ ဗိုလမွ းျမငာ့ေမမငေမမငစိုးက တရမးလိုျပ်ဳလပ
ု ကမ နမာ့ဆနျမိ်ဳ႕နယ တရမးရံုးတင မတရမးအသငး ဆကသယေရး ဥပေဒ
ပုဒမ ၁၇/၁ ျဖငာ့ အမႈဖငာ့ခြဲာ့ၿပီး ္ိေ
ု န႔တငပင ႏွစဖကသကေသအမး စစေဆးေမးျမနးျခငး မရွိပြဲ တရမးသူႀကီး မွ ေ္မငဒဏ ၂ ႏွစ
အမိန႔ခ မွတခြဲာ့ျခငးျဖစၿပီး တရမးရုံးတင မိုငးခ ိ်ဳမငးေ္း(ခ) အိုကယနး၏ မိခငတစဦးသမ တကေရမက နမးေ္မငခငာ့ ရရွိခသ
ြဲာ့ ည။
္ိ႔အ
ု ျပင အဆိုပါေက မငးသမးသည မိခငႏွငာ့အတူေန္ိုင ၿပီး ဗမမစကမးကို သမးအမိႏွစဦး စလံုး ေကမငးမနစမ နမးလည
ေျပမဆိႏ
ု ိုငျခငးမရွေ
ိ ၾကမငး မိုငးမ ်ဳိးေအမငက ဆိုသည။ မိုငးခ ိ်ဳမငးေ္း(ခ) မိင
ု းအယနးသည နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕ အ္က ၁ ေက မငးတင
အဌမတနး တကေနသညာ့ ေက မငးသမးတစဦး ျဖစသည။ (Marnagar ) (RFA) (NMG) (7Day)
ကခ ငဘမသမေရးေခါငးေဆမငႏွစဦးကို မတရမးအသငးဆကသယမႈႏွငာ့ တပမေတမမွတရမးစဆ
ြဲ ိုၿပီး ေ္မငဒဏအသီးသီး ခ မွတခြဲာ့
သညာ့အမႈအမး ခ႐ိင
ု အဆငာ့တရမး႐ံုးသိ႔ို အယူခဝ
ံ ငမညျဖစၿပီး သူတ႔ႏ
ို ွစဦး အျမနဆံုး ျပနလညလတေျမမကေရးအတက ႏုိငငံေတမ
သမၼတ၊ ႏုိငငံေတမအတုိငပငခံ႔ႏွငာ့ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပတိ႔က
ု ို စမေပး ပိ႔ေ
ု တမငးဆိသ
ု မးမွမျဖစသညဟု ကခ ငႏွစျခငး
ခရစယမနအဖ႔ခ
ြဲ ်ဳပမွေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (VOA) (The Ladies)
ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ မနေခါကေက းရမရိွ ေက မငးအုပဆရမမတစဦးအမး TNLA တပသမးႏွစဦးမွ အဓမၼျပ်ဳက ငာ့ခြဲာ့ၿပီးေနမက တပသမး
ႏွစဦးအမး ပငာ့လငးျမငသမမႈရွစ
ိ မ တရမးစီရငေပးရန ေက မငးအုပဆရမမျဖစသူမွ ေတမငးဆို ခြဲသ
ာ့ ည။ အဆိုပါကိစၥႏွငာ့ပတသကၿပီး
TNLA ျပနၾကမးေရးတမ၀နခံ မိုငးအုိကေက မမွ ျဖစစဥျဖစပမးခြဲာ့ျခငး မွနကနေၾကမငးႏွငာ့ ျပစမႈက းလနသူမ မးကို ဖမးဆီးစစေဆးၿပီး
စစဥပေဒအရ အေရးယူသမးမညဟု ေအမကတိဘ
ု မ ၂၇ ရကေန႔တင ေျပမဆိခ
ု ြဲာ့သည။ (Mizzima)
သၽွမးျပညေျမမကပိုငး လမး႐ႈိးခရိုင၊ မိင
ု းရယၿမိ်ဳ႕တငး အခနေကမကခံမ၊ႈ လူသစစုေဆမငးမႈႏွငာ့ ပတသကၿပီး လူ္ႏ
ု ွငေတ
ာ့
႕ဆုစ
ံ ဥ
မနပနဌမေန ျပညသူ႔စစေခါငးေဆမင စိုငးသနးမွ ခရီးသမးလမျပညသူမ မးအမး တမးဆီး စစေဆးဖိ႔ု ရပတန႔ေပးျခငးမျပ်ဳလၽွင ပစ
သတခငာ့ရွသ
ိ ညဟု

ေျပမခြဲာ့ေၾကမငး

ေအမကတိဘ
ု မလ

၃၀

ရကေန႔တင

လမး႐ႈိးခရိုင

အမ ိ်ဳးသမးလႊတေတမကိယ
ု စမးလွယ

စိုငးဝမးလ နးခမး္ံ မိုငးရယၿမိ်ဳ႕နယ ဟိယ
ု အုပစုေဒသခံမ မးမွစမေရးသမး ေပးပို႔တင
ို ၾကမးခြဲာ့သည။ (သွ မးသံေတမဆငာ့)
ေအမကတိဘ
ု မ ၃၀ ရကေန႔ နံနက ၁၀နမရီတင ေနျပညေတမရွိ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးဗဟုိဌမန (NRPC)၌
(၁၂)ႀကိမေျမမက ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးေဆးေႏးမႈပူးတြဲေကမမတီ -UPDJC အစညးအေဝးကုိ က ငးပခြဲာ့ၿပီး UPDJC ဥကၠ႒ ႏိုငငံ
ေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည တကေရမကအမွမစကမးေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးေဝးတင ေဒၚေအမငဆနးစု
ၾကညမွ အစိုးရအေနျဖငာ့ NCA လကမွတေရး္ိုးျခငးမရွိေသးသညာ့ တုိငးရငးသမးလကနကကိုငအဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး ၿငိမးခ မးေရး
ျဖစစဥတင ပါဝငလမေရးကို အ္ူးအေလးအနက္မးသလို ပါဝငလိသ
ု ညာ့ အဖြဲ႔အစညးမ မးကိလ
ု ညး အခ ိနမေရး ႀကိ်ဳဆိုေနသည
ဟုေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ္ိ႔ေ
ု နမက တိုငးရငးသမးလကနကကိင
ု အစုအဖြဲ႔မွ ေဒါကတမဆလိုငးလ ံမႈနးဆမေခါငးႏွငာ့ ႏိုငငံေရးပါတီ အစု
အဖြဲ႔မွ ဦးသုေဝတုိ႔က အဖငာ့အမွမစကမးေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ အစညးေဝးတင ရွမးျပညနယႏွငာ့ ရခိုငျပညနယ၌ အမ ်ဳိးသမးအဆငာ့
ႏုိငငံေရးေဆးေႏးပြဲမ မး က ငးပႏုိငေရး ေဆးေႏးဆံုးျဖတႏုိငရနအတက EAO-UPDJC
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အဖြဲ႔ေခါငးေဆမင ေဒါကတမဆလိုငးလ န

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
မႈနးဆမေခါငးမွ တုိကတနးခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးသုိ႔ ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးေဆးေႏးမႈ ပူးတြဲေကမမတီ-UPDJC အဖြဲ႔ဝငမ မး
ျဖစသညာ့ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ကုိယစမးလွယမ မး၊ NCA လကမွတေရး္ိုး္မးသညာ့ တုိငးရငးသမး လကနကကုိငမ မးအစုအဖြဲ႔မွ
ကုိယစမးလွယမ မး ႏိုငငံေရးပါတီမ မးအစုအဖြဲ႕မွ ကုိယစမးလွယမ မးႏွငာ့ တမဝနရွိသမ
ူ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (Irrawaddy) (VOA)
(RFA) (Mon New) (7Day) (The Ladies) (MOI)
ေအမကတိဘ
ု မ ၃၀ ရကေန႔တင ပြဲခူးတိုငးေဒသႀကီးေတမငငူၿမိ်ဳ႕၌ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး
ေကမမတီ JMC-S (ပြဲခူး) ၏ အဌမအႀကိမေျမမက ပံုမွနအစညးအေဝးကို က ငးပခြဲာ့သည။ အစညးအေဝးသိ႔ု JMC-S (ပြဲခူး)

JMC-S

ပြဲခူး

JMC-S

ကရင

JMC-S

တနသၤမရီ

လတေတမ

ေနျပညေတမ

ႏိုငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ေကမမတီဝင အစိုးရ၊ တိုငးရငးသမး လကနကကိုင အဖြဲ႔အစညးႏွငာ့ အရပသမးကိယ
ု စမးလွယမ မး၊ နယေျမခံ တပမေတမသမးမ မး၊
တိုငးရငးသမးလကနကကိုင တပဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးႏွငာ့ ေလာ့လမသူမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC)
ေအမကတိဘ
ု မ ၃၀ ရကေန႔တင ကရငျပညနယ၊ ဘမးအံၿမိ်ဳ႕တငကရငျပညနယ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတြဲ
ေစမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (ကရင)၏ နဝမအႀကိမေျမမက ပံုမွနအစညးအေဝးကို က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးသိ႔ု အစိုးရ၊
တိုငးရငးသမး လကနကကိုင အဖ႔အ
ြဲ စညးႏွငာ့ အရပသမး ကိယ
ု စမးလွယမ မး စံုညီစမ ပါဝငတကေရမကခြဲာ့ပါသည။ ္ို႔အျပင
ေဒသဆိုငရမအဆငာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ (ဖမပန) မွ ကိုယစမးလွယ (၂) ဦးလညး
ေလာ့လမသူအျဖစ တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC)
ေအမကတိဘ
ု မလ(၃၀)ရက၊ ေန႔လယ(၁)နမရီတင တနသၤမရီတိုငးေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့
ေရး ေကမမတီ JMC-S (၁၃) ႀကိမေျမမက အစညးအေဝးကို ၿမိတၿမိ်ဳ႕ ေရပုနးနယေျမ ေအမငခ မးသမရပကက၊ နတစငလမးရွိ JMCS ရံုးတင က ငးပခြဲာ့သည။ (MOI ) (Military)
ေအမကတုိဘမ ၃၀ ရက ရကစြဲျဖငာ့ျပညသူ႔လႊတေတမ၊ အမ ်ဳိးသမးလႊတေတမ၊ တုိငးေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ ျပညနယလႊတေတမတင
လႊတေတမကုိယစမးလွယ တမ၀န္မးေဆမငေနသညာ့ တပမေတမသမး လႊတေတမကုိယစမးလွယ ၄၁ ဦးအမး အစမး္ုိး
ေျပမငးလြဲေၾကမငး ျပညေ္မငစု ေရးေကမကပေ
ြဲ ကမမရွငမွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Eleven)
ေအမကတိဘ
ု မ ၃ဝရကေန႔ မနးလပ
ြဲ င
ို းတင တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိုလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိငသည ္ိုငးႏိုငငံ
ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ဝနႀကီး H.E.Mr. Don Pramudwinai အမး ေနျပညေတမရွိ ေဇယ မသီရဗ
ိ ိမမန ဧညာ့ခနးမေဆမင၌
ေတ႕ဆုံခြဲာ့ၿပီး၊ ညေနပိင
ု းတင တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပမွ အိႏၵိယေရတပ Vice Admiral Bimal K Verma,AVSM,

ဆကဆံေရး

Commander in Chief of Andaman and Nicobar Command ႏွငာ့ အဖြဲ႕အမး အဆိုပါခနးမေဆမင၌ ေတ႕ဆံုခသ
ြဲာ့ ည။ (MOI)
(SGMAH) (Military)(Military)
၃၁.၁၀.၂၀၁၇

၂၀၁၆ခုႏွစ စကတငဘမလမွစတငကမ မိုငးလမးတပဖ႕ြဲ ၏ တပစခနး ၅ ခုအမး UWSA တပမွ္ိနးခ ်ဳပခြဲၿာ့ ပီးေနမက ေအမကတိဘ
ု မ

စစေရးတငးမမမႈ

မုိငးလမး

KHRG

ကရင

UPDJC

ေနျပညေတမ

လတငအစိုးရတပမွ မိုငးလမးတပဖ႕ြဲ ၏ ၿမိ်ဳ႕အဝငအ္ကဂိတစခနးမ မးတငေနရမ ယူ္ိနးသိမးခြဲက
ာ့ မ ၂၀၁၇ခုႏွစ ေအမကတိဘ
ု မ
၃၁ရကေန႔္ိျဖတသနးသမးလမသူမ မးအမး တငးၾကပစမစစေဆးသျဖငာ့ ခရီးသမးကုနသညမ မးအခကေတ႕လ ကရွသ
ိ ည။ မိုငးလမး
အရမရွတ
ိ ဦးျဖစေသမအမးဆနးမွ “က ေနမတိ႔ဘ
ု ကကလညးလမးျပနဖငာ့ခ ငတြဲဆ
ာ့ ႏၵရတ
ွိ ယ။ ၀ ဘကကလညး ဒါကိဖ
ု ငာ့ခ ငေနတယ။
အစိးု ရတပမေတမဘကကေတမာ့ တပျပနမဆုတေသးဘူး။ က ေနမတိ႔ု စခနး တခုက ၀တပေတ ျပနမဆုတေသးလိ႔ု စိတမခ
ေသးတမေၾကမငာ့ျပနမဖငာ့ေသးတမလိ႔ု သူတ႔ေ
ို ျပမပါတယ။” – ဟု ေျပမသည။ (သွ မးသံေတမဆငာ့ )
ေအမကတိဘ
ု မလ ၃၁ရကေန႔က KNU ကရငအမ ိ်ဳးသမးအစညးအ႐ံုး၏ ဖမးအံခ႐ိုငအတငးရွိ နယေျမတစေနရမတင ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ညာ့
KHRG ၏ ၂၅ ႏွစေျမမက ႏွစပတလညေန႔ အခမးအနမးအၿပီးတင KHRG ၏ Program Director ေနမ္ူး္ူးမွ ကရငျပညနယ
အတငးျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညာ့

လူ႔အခငာ့အေရးခ ိ်ဳးေဖမကခံရမႈမ မးအမး

ေဖမ္ုတမွတတမးတငသညာ့လုပငနးကို

တစိက
ု မတမတလုပ

ေဆမငေနသညာ့ ကရငလူ႔အခငာ့အေရးအဖြဲ႔အေနျဖငာ့ NCA လကမွတေရး္ိုးၿပီးေနမကပိုငး လုပငနးပိုမလ
ို ပ
ု ေဆမငလမႏိုငေၾကမငး
ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ KHRG ၏ ႏွစပတလညေန႔ အခမးအနမးသိ႔ု ျပညတငးရွိ အရပဖကလူမႈအဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး၊ နယစပႏွငာ့ ျပညတငးရွိ
ကရငလူမႈအဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး၊ ေက းရမလူ္ုမ မးအပါအ၀င လူဦးေရ ၅၀၀ ခန႔ တကေရမကခြဲာ့ၿပီး လူ႔အခငာ့အေရးဆိုငရမ အသိပညမ
ေပးမႈမ မးႏွငာ့ျပခနးမ မး၊ အမးကစမးၿပိ်ဳငပြဲမ မး၊ အေမးအေျဖက႑ စသညာ့ အစီအစဥမ မး ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။ (KIC)
ေအမကတိဘ
ု မလ ၃၀၊ ၃၁ရကေန႔မ မးတင ေနျပညေတမ၌ ျပ်ဳလုပခြဲာ့ေသမ ၁၂ ႀကိမေျမမက ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးေဆးေႏးမႈ
ပူးတေ
ြဲ ကမမတီ (UPDJC) အစညးအေဝးတင လမမညာ့ ဒီဇငဘမအတငး၌ က ငးပရနလ မ္မးသညာ့ ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရး
ညီလမခံ ၂၁- ရမစုပငလံု တတိယအႀကိမ အစညးအေဝးတင ျပညနယဖြဲ႕စညးပံုေရးဆျြဲ ခငးဆိင
ု ရမကိစၥကို ဦးစမးေပးေဆးေႏးမည
ဟု ဆံုးျဖတခြဲာ့ေၾကမငး PNLO နမယက ဗိိုလမွ းႀကီးခနဥကၠမမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ ႏွစရကတမ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ညာ့ UPDJC အစညးအေဝးတင
၂၀၁၈ခုႏွစအတငး၌ ဖကဒရယႏွငာ့ပတသကသညာ့ အေျခခံမူမ မးအျပညာ့အစံုရရွိရန ႀကိ်ဳးပမးသမးမညာ့ ဦးတညခ ကကို ခ မွတႏိုငခြဲာ့
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
သညဟုလညး ၎မွေျပမသည။ ္ိ႔ျု ပငအစညးအေဝးတင ႏိုငငံေရးေဆးေႏးမႈဆင
ို ရမမူေဘမင (Framework)ႏွငာ့ လုပငနးလမး
ညႊနမ မး (ToR) ျပနလညသုံးသပေရးကိသ
ု မ သေဘမတူညမ
ီ ႈရရွခ
ိ ြဲာ့ၿပီး၊ တတိယအႀကိမ ၂၁ ရမစုပငလံုညီလမခံတင ႏုိငငံေရးကိစၥ
မ မးျဖစသညာ့ ကိယ
ု ပိုငျပဌမနးခငာ့၊ တိုငးရငးသမးအခငာ့အေရးႏွငာ့ ခြဲမ္ကခငာ့ကိစၥမ မးကို အေလး္မးေဆးေႏးမယလိ႔ု ႏုိငငံေတမ
အတုိငပငခံရုံးဝနႀကီးဌမန၊

ညႊနၾကမးေရးမွ းခ ်ဳပ

ဦးေဇမေဌးမွေျပမခြဲသ
ာ့ ည။

NCA

လကမွတေရး္ိုး္မးသညာ့

တိုငးရငးသမး

လကနကကိုငအဖ႔မ
ြဲ မး တညရွိရမေဒသတင အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ႏုိငငံေရးေဆးေႏးပမ
ြဲ မး က ငးပႏုိငသညဟု သတမွတ္မးေသမ
လညး RCSS ႏွငာ့ ရခိုငလတေျမမကေရးပါတီ(ALP)တိ႔မ
ု ွမ အစိုးရ၊ တပမေတမႏွငာ့ ညွိႏိႈငးမႈ မေျပလညေသး၍ ေဆးေႏးပြဲမ မး
မက ငးပႏုိငေသးဘြဲရသ
ွိ ည။ အစညးအေဝးသိ႔ု UPDJC ဥကၠ႒ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည၊ အဖြဲ႕ဝငမ မးျဖစၾကေသမ အစိုးရအဖြဲ႕မွ
ကိယ
ု စမးလွယမ မး၊ (NCA) ကမွတေရး္ိုး္မးသညာ့ တိုငးရငးသမး လကနကကိုငမ မးအစုအဖ႕ြဲ မွ ကိယ
ု စမးလွယမ မး နိုငငံေရး
ပါတီမ မးအစုအဖ႕ြဲ မွ ကိယ
ု စမးလွယမ မးႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (SC Office) (The Ladies) (7Day) (RFA) (Mon
New) (The Ladies) (VOA) (Mizzima) (Irrawaddy) (Eleven) (MOI)
ရွမးျပညနယ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (ရွမး) ႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရး ရနပံုေငဆိင
ု ရမ

JMC-S

ရွမး

JMC-S

တနသၤမရီ

JMC-S

တနသၤမရီ

ႏိုငငံေတမ၏ အတိင
ု ပငခံပဂ
ု ိ်ဳလ၊ ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ဒိနးမတႏိုငငံ

ႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ဖံ႔ၿဖိ်ဳးတုိးတကေရးႏွငာ့

ဆကဆံေရး

ပူးေပါငးအဖ႔ြဲ (JPF) တိ႔ု ရွမးျပညနယ၊ ေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕၌ ေအမကတိဘ
ု မ ၃၁ ရကတင ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို JMS-S (ရွမး)
ေကမမတီဝငမ မး၊ လငးေခး ေဒသဆုိငအရမအဆငာ့ ပစခတတိုကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-L
(လငးေခး) အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးႏွငာ့ JPF ကိုယစမးလွယမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC)
တနသၤမရီတင
ို းေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိုကမႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (တနသၤမရီ) ၏ ဥကၠ႒ႏွငာ့
အဖြဲ႔ဝငမ မးသည ေအမကတိဘ
ု မ ၃၁ ရကက ပုေလမၿမိ်ဳ႕နယ၊ ျပညျခမးေက းရမသိ႔ု သမးေရမက၍ ေဒသခံ ျပညသူမ မးႏွငာ့
ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ ျပညျခမးေက းရမ၌ ျပ်ဳလုပေသမ လူ္ုေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို ေက းရမအုပခ ်ဳပေရးမွ းမ မး၊ ရပမိရပဖမ မးႏွငာ့ ပတဝနးက င
ေက းရမမ မးမွ ေဒသခံျပညသူမ မး အပါအဝင စုစုေပါငး လူဦးေရ (၃၀၀) ခန႔ တကေရမကခြဲာ့ၿပီး ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲ တကေရမကလမသူမ မးမွ
သိရလ
ွိ သ
ို ညမ မးအမးJMC-S (တနသၤမရီ) အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးမွ ျပနလညေျဖၾကမးခြဲာ့ၾကသည။ (JMC)
တနသၤမရီတင
ို းေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိုကမႈ ရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (တနသၤမရီ) ၏ (၁၃)
ႀကိမေျမမက ပံုမွနအစညးအေဝးကို တနသၤမရီတိုငးေဒသႀကီး၊ ၿမိတၿမိ်ဳ႕တင ေအမကတိဘ
ု မ ၃၁ ရကက က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC)

ပူးေပါငးေဆမငရကေရးဝနၾကီး

H.E.

Ms.

Ulla

Tørnæs

ဦးေဆမင

ေသမကိယ
ု စမးလွယအဖ႔အ
ြဲ မး

ေအမကတိဘ
ု မ၃၁ရက ေန႔လည ၂ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ ႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီး ဌမန၊ ျပညေ္မငစုဝနႀကီး၏ ဧညာ့ခနးမ၌
ေတ႔ဆုံခပ
ြဲာ့ ါသည။

္ုိသ႔ေ
ို တ႔ဆုရ
ံ မတင

ဒိနးမတႏိုငငံမွ

ျမနမမ

ႏိုငငံအမး

ဆကလကကူညပ
ီ ံာ့ပိုးေရးကိစၥႏွငာ့

ရခုိငျပညနယ

အေရးႏွငာ့ပတသက၍ လကရွိစန
ိ ေခၚမႈမ မးႏွငာ့ လိုအပခ ကမ မးအေပၚ အျမငခ ငးဖလွယေဆးေႏးခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI) (SC Office)

၁.၁၁.၂၀၁၇

KIA တပမ မး ေခတၱ စခနးခ ေနသညာ့ Nam Hkyet၊ Howa ရမေဟမငး Wudang Bum (လက၀ါးကပတိင
ု ေတမငကုနး) ကို

KIA

ကခ င

AA-TMT တုိကပြဲ

ရခိုင

IDP-ရွမး

ျမနမမ-

ျမနမမတပမေတမ တပမ (၁၁) လကေအမကခံတပဖ႔မ
ြဲ မး ပစခတတိက
ု ခိက
ု ရမမွ ႏွစဖကတိက
ု ပြဲျဖစပမးသည ဟု KIA တပမဟမ (၆)
အရမရိွတဦးမွ ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ တိက
ု ပြဲေၾကမငာ့ တပမေတမဘကမွ တပသမးအခ ်ဳိ႕ ္ိခိက
ု ဒဏရမရရွခ
ိ သ
ြဲာ့ ညဟု ေဒသခံမ မးမွ
ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (Kachin New)
၂၀၁၇ ခုႏွစ၊ ႏိုဝငဘမလ (၁) ရကေန႔တင ရခိင
ု -အိႏၵိယနယစပအနီး၌ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) ၏ တပမဟမ (၃) ႏွငာ့ တပမေတမ
၏ ေက မကေတမအေျခစိက
ု တပရငး (၃၇၆)၊ ေျမမကဦးအေျခစိက
ု တပရငး(၃၇၈) တိ႔ု ႏွငာ့္ိေတ႔ရငဆိင
ု တိုကခိက
ု မႈ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။
တိက
ု ပသ
ြဲ ည ရခိင
ု -အိႏယ
ၵိ နယစပအနီး၊ ကုနျပငေက းရမ (Kung Byin) အေနမကဖက(၂) ကီလမ
ို ီတမ အကမအေဝး႐ွိ “ဆမနး
တလန” (Sa Mang T Lang) ေတမငတနးေပၚ၌ ညေန (၄) နမရီ (၁၅) မိနစမွ (၆) နမရီခန႔ အ္ိ (၁) နမရီ မိနစ (၄၅) မိနစၾကမ
ျဖစပမးခြဲာ့ျခငး

ျဖစသည။

တုိကပြဲေၾကမငာ့

တပမေတမဘကမွ

အရမရွိမ မးအပါအဝင

အက အဆံုးမ မးခြဲာ့သညဟု

AA

မွ

သတငး္ုတျပနခြဲာ့ၿပီး ည (၉) နမရီမွ (၁၀) နမရီအ္ိ တပမေတမဘကမွ လကနကႀကီးမ မးျဖငာ့ ပစခတမႈျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညဟုလညး
၎တိ႔မ
ု ွ ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (ArakanArmy)
ျမနမမ-္ုိငးနယစပရွိ ရွမးဒုကၡသညစခနးေျခမကခုတင စမးနပရိကၡမအေရးေပၚအကူအညီမ မး လိုအပေနေသမလညး ျမနမမအစိုးရ
္ံ

အကူအညီေတမငးခံမည

မဟုတေၾကမငး

ရွမးျပညဒုကၡသညမ မးေကမမတီေျပမေရးဆိခ
ု ငာ့ရွိသူ

ဦးစိင
ု းလ နးမွေျပမသည။

ေအမကတိဘ
ု မလကုနက ျပ်ဳလုပသညာ့ ေကမမတီအစညးအေဝးတင ယငးကြဲသ
ာ့ ႔ို ဆံုးျဖတခြဲာ့ျခငးျဖစသည။ ‘ကၽနေတမတိ႔က
ု အစိးု ရ
ဘကကေန အကူအညီေတမငးရင အရငေနရမေတကိလ
ု ညး မေရမကဘြဲ ္မးရမေန၊ ေစရမသမးအဆငာ့ကို ေရမကသမးမွမစိးု တယ။

4

္ုိငးနယစပ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ဘမေၾကမငာ့လဆ
ြဲ ေ
ို တမာ့ ရခိင
ု ျပညနယေျမမကပိင
ု းမွမျဖစတြဲျာ့ ပႆနမေတကိေ
ု တမငမွ အစိးု ရက ေျဖရွငးလိ႔မ
ု ရေသးဘူး။ ဒါေၾကမငာ့
ကၽနေတမတိ႔ေ
ု ကမမတီ အေနနြဲ႔ကေတမာ့ ျမနမမအစိးု ရဆီကို အကူအညီေတမငးခံဖ႔ို အစီ အစဥမရွပ
ိ ါဘူး။ ဒါက ကၽနေတမ တိ႔စ
ု ခနး
ေျခမကခုစလံုးက ဆံုး ျဖတ္မးတမပါ’’ဟု ၎က ႏုိဝင ဘမ ၁ ရကတင ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (NMG)
နိုဝငဘမလ ၁ ရက ေန႔ နံနက ၁၀ နမရီမွ ၁၂ နမရီ္ိ သွ မးျပညတပမေတမ RCSS/SSA ေခါငးေဆမင ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ယကစစ

RCSS

ရွမး

RCSS

ရွမး

ABSDF

ကခ င

JMC-S

တနသၤမရီ

ႏိုငငံတကမ

ရနကုန

ဦးေဆမငသညာ့အဖြဲ႕သည သၽွမးျပညေျမမကပိုငး မူစယၿမိ်ဳ႕ ေရႊလီျမစဝွမးရွိ မန႔ဟ ိ်ဳးၿမိ်ဳ႕နယခြဲ မန႔ေဟမငးတုံ ေက းရမသိ႔ု ေရမကရွိ ခြဲၿာ့ ပီး
ေရႊလီ၊ စယေဂါ၀၊ မူစယ၊ နမာ့ခမး၊ မန႔ဟ ိ်ဳးရွိ ေဒသခံရမဂဏနးႏွငာ့ ပ္မဆုံးအႀကိမ သမးေရမကေတ႕ဆုခ
ံ သ
ြဲာ့ ည။ ေဒသခံမ မး အမး
ဗိုလခ ်ဳပႀကီးယကစစက ေနျပညေတမခရီးစဥအေၾကမငး၊ ျမနမမာ့ၿငိမးခ မးေရး လုပငနးစဥအေၾကမငး၊ NCA စမခ ်ဳပ အေၾကမငး၊
သွ မးျပညညီညတေရးအေၾကမငး၊

မူးယစေဆးဝါးတိက
ု ဖ ကေရးအေၾကမငး၊

ဖံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပငနးစဥမ မး

အေၾကမငး

တိ႔က
ု ို

ရွငးလငးေျပမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (သွ မးသံေတမဆငာ့) (Tai Freedom)
ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးေဆးေႏးမႈပူးတေ
ြဲ ကမမတီ (UPDJC)အစညးအေဝးတင အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ နိုငငံေရးေဆးေႏးပမ
ြဲ မး က ငးပ
ေရးႏွငာ့ က ငးပမညာ့ ေနရမ၊ က ငးပမညာ့ပံုစံ သတမွတေရး ကိစၥတိ႔က
ု ို ေဆးေႏးရမတင ေနရမသတမွတေရး၌ ေျပလညမႈမရရွခ
ိ ြဲာ့
ေၾကမငး၊ ေဆးေႏးပြဲမ မး က ငးပနိုငျခငးမရွိပါက ျပညေ္မငစု ျငိမးခ မးေရးညီလမခံ ၂၁-ရမစုပငလံု တတိယအႀကိမ အစညးအေဝး
သိ႔ု တကေရမကေဆးေႏးရန အခကအခြဲရသ
ွိ ညဟု ရွမးျပည ျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ/ ရွမးျပညတပမေတမ (RCSS/SSA) မွ
ဗိုလမွ းႀကီးစိုငးငငးမွ ေျပမဆိခ
ု ြဲာ့သည။ (The Ladies)
ႏို၀ငဘမလ ၁ ရကေန႔တင ျမနမမႏိုငငံလုးံ ဆိုငရမ ေက မငးသမးမ မး ဒီမက
ို ရကတစတပဦး (ျမနမမျပညေျမမကပိင
ု း) (ABSDF-NB)
မွ ကခ ငျပညလတလပေရးတပမေတမ (KIA) ္ိနးခ ်ဳပနယေျမအတငးရွိ ေျမမကပိင
ု း ဌမနခ ်ဳပ ဂ န္ုတ လခမးဘမတင ABSDF
စတငတညေ္မငျခငး ၂၉ႏွစျပညာ့ ႏွစပတလည အခမးအနမးကို က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ ၂၉ႏွစျပညာ့ ႏွစပတလည အခမးအနမးကို
ႏိုငငံေရးအႏွစသမရအမးျဖငာ့ က ငးပျခငးျဖစသညဟု(ABSDF-NB) ဥကၠဌ ဗိလ
ု မွ းလဆိင
ု းမွ ေျပမသည။ ္ိ႔ျု ပင ၂၁ ရမစု ပငလံု
တတိယအႀကိမအစညးအေဝးမတိုငမီ တိုငးေဒသႀကီး ၇ခုတင လူ္ုအႀကိ်ဳ ညႇိႏိႈငးေဆးေႏးပြဲမ မးကို အမ ်ဳိးသမးအဆငာ့ ႏိုငငံေရး
ေဆးေႏးပြဲမ မးအတက ရညရယၿပီး ျမနမမႏိုငငံလုးံ ဆိင
ု ရမ ေက မငးသမးမ မး ဒီမက
ို ရကတစတပဦး(ABSDF) မွ ဆကလက
ေဆမငရကသမးမညဟု ေၾကညမခ ကတေစမင္ုတျပနခြဲာ့သည ။(NMG) (Mizzima)
ျပညေ္မငစုအဆငာ့ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိုငရမပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး

ေကမမတီ၏

အစီအစဥျဖငာ့

ျပ်ဳလုပသညာ့

စိစစ

အတညျပ်ဳေရးဆိင
ု ရမ စမးရညျမႇငာ့တငေရး အလုပ႐ံုေဆးေႏးပြဲကို ႏိုဝငဘမ ၁ ရကေန႔နံနကပိုငးတင ၿမိတၿမိ်ဳ႕ရွိ Grand Jade Hotel
၌ ျပ်ဳလုပသည။ တနသၤမရီတင
ို းေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိင
ု ရမပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-S) ဥကၠ႒
ကမး႐ိုးတနးေဒသတိုငးစစဌမနခ ်ဳပ တိင
ု းမွ း ဗုိလခ ်ဳပ လငးေအမငႏွငာ့ ျပညေ္မငစုအဆငာ့ ပစခတ တိုကခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိုငရမ
ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-S)ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒တိ႔က
ု အဖငာ့အမွမစကမးမ မး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Military) (JMC)
ျမနမမႏုိငငံတင ခ စၾကညေရးခရီးလညပတရနအတက အိႏိၵယေရတပမွ စစေရယမဥမွ း CDR PRADEEP RAMAN ဦးေဆမငေသမ
စစေရယမဥ INS KIRPAN(P-44) သည ေအမကတိုဘမ ၁ ရကေန႔ မနးလပ
ြဲ င
ို းတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕၊ သီလ၀ါဆိပကမးရွိ MITT တံတမးသို႔
ေရမကရွခ
ိ ြဲာ့သည။ စစေရယမဥတင စစေရယမဥမွ း ျဖစသူ CDR PRADEEP RAMAN ဦးေဆမင၍ အရမရွ၊ိ စစသည ၂၅၅

ဆကဆံေရး

ဦးလုိကပါလမၿပီး ျမနမမႏုိငငံတင ႏုိဝငဘမ ၃ ရကေန႔္ိေန္ုိင၍ အ္ငကရေနရမမ မးသိ႔ု ေလာ့လမလညပတ သမးမညျဖစသည။
(Military) (7Day)

၂.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမလ (၂) ရက၊ နံနက (၇) နမရီမွ (၈)နမရီအ္ိ ပလကဝအနီးတင တပမေတမဘကမွ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) ရွိရမဘကသိ႔ု

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

IDP

ခ ငး

KNU ေျမယမ

ကရင

လကနကႀကီး မ မးျဖငာ့ ပစခတခြဲာ့ၿပီး ည ၈း၄၅ မိနစမွစ၍ ည ၉း၀၀ ေက မအ္ိ တိုကပြဲမ မးျပငး္နလွ က႐ွသ
ိ ညဟု AA မွ
သတငး္ုတျပနခြဲာ့ သည။ (ArakanArmy)
၂၀၁၇ ခုႏွစ နိုဝငဘမလ ၂ ရကေန႔တင၊ ခ ငးျပညနယ ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ၊ ကုလမးတနျမစ အ္ကပိုငးရွိ ကုန
ု ျပငေက းရမအနီး
တပမေတမ ခမရ (၃၇၈) ႏွငာ့ AA တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးမႈေၾကမငာ့ ကုန
ု ျပငႏွငာ့ အနီးတဝိက
ု ေက းရမမ မးမွ ျပညသူ ၃၀၉ ဦး တိမးေရွမငခြဲာ့
ရသည။ (Irrwaddy)
ကရငအမ ်ဳိးသမး အစညးအ႐ံုး (KNU) ဌမနခ ်ဳပ (ေလးဝါး)ေလမခီးလမေဒသ၌ ေကမသူးေလ ေျမယမ ႏွီးေႏွမဖလွယပက
ြဲ ို ႏုိဝငဘမ လ
၂ရကေန႔မွစတငၿပီး ၄ရကေန႔အ္ိ ျပ်ဳလုပခြဲာ့သညာ့။

ေကမသူးေလ ေျမယမႏွီး ေႏွမဖလွယပြဲသ႔ို KNU အပါအဝင ကရငလူမႈအဖြဲ႕

အစညး အမ မးစု ႏွငာ့ အဖအ
႔ြဲ စညး ၅၀ ေက မမွ ကိယ
ု စမးလွယ ၃၇၀ ေက မ တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (7 Day)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇

မနအမ ိ်ဳးသမးပါတီ တမဝနရွသ
ိ ူမ မးႏွငာ့ အလတသေဘမေတ႔ဆုံေဆးေႏးနိုငေရး နိုဝငဘမလ ၁ ရကေန႔စြဲျဖငာ့ မနေဒသလုံးဆိုငရမ

တုိငးရငးသမး

ဒီမိုကေရစီပါတီမွ စမေပးပိ႔က
ု မးလွမးခြဲအ
ာ့ ၿပီး မနအမ ိ်ဳးသမးပါတီမႏ
ွ ိုဝငဘမလ ၂ ရကေန႔တင ေတ႕ဆုံရန အေၾကမငးျပနၾကမးခြဲာ့ၿပီး

ပါတီမ မး

မန

ႏုိဝငဘမလ ၈ရကေန႔တင ႏွစပါတီၾကမး အလုပသေဘမ ပူးေပါငးေဆမငရကႏိုငရနအတက အလတသေဘမေတ႕ဆံုၾကမည ျဖစ
သည။ (Voice) (Mon New) (7Day)
လူသမးခ ငးစမနမ ေ္မက္မးမႈ အကူအညီမ မး အတမးအဆီးမြဲလ
ာ့ မေရမကႏိုငေရးႏွငာ့ ဒုကၡသညမ မး မိိမိဆႏၵ အေလ မက

ႏုိငငံတကမ

ဂုဏသိကၡမရွိစမ ေနရပျပနေရး

ဆကဆံေရး

လကေ္မက ကုလသမဂဒုကၡသညမ မးဆိုငရမမဟမမငးႀကီး Mr. Volker Turk မွ ျမနမမ

ေနျပညေတမ

ႏိုငငံခရီးစဥအတငး အစိုးရတမဝနရွိသမ
ူ မး္ံ ေတမငးဆိုခေ
ြဲာ့ ၾကမငး UNHCRမွ ႏိုဝငဘမ ၂ ရကစြဲျဖငာ့ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ Mr.
Volker Turk သည ႏိုဝငဘမ ၁ ရကတင ျမနမမႏိုငငံ သိ႔ု လမေရမကၿပီး ႏွစရကတမခရီးစဥအတငး ႏိုငငံေတမ အတိုငပငခံ႐ုးံ ဝနႀကီး
ဦးေက မတငာ့ေဆ၊ လူမႈဝန္မး၊ ကယဆယေရးႏွငာ့ ျပနလညေနရမခ ္မးေရးဝနႀကီး ေဒါကတမ ဝငးျမတ ေအး၊ အမ ်ဳိးသမးလံုၿခံ်ဳ
ေရးဆိုငရမ အႀကံေပးပုဂိ်ဳလ ဦးေသမငး္နးႏွငာ့ အလုပသမမး၊ လူဝငမႈႀကီးၾကပေရးႏွငာ့ ျပညသူ႔အငအမး ဝနႀကီး ဦးသိနးေဆတိ႔ု ႏွငာ့
ေနျပညေတမတင ေတ႕ဆံု ေဆးေႏးခြဲာ့ေၾကမငး ္ုတျပနခ ကတင ေဖမျပ္မးသည။ (7Day)
တပမေတမကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမမးႀကီး မငးေအမငလႈိငသည ဂ ပနႏိုငငံ အ္ကလႊတေတမ အမတေဟမငးႏွငာ့ ဂ ပန-

ႏုိငငံတကမ

ျမနမမ ခ စၾကညေရး အသငး ဥကၠ႒ျဖစသူ Mr. Hideo Watanabe အမး ႏိုဝငဘမ၂ရကေန႔ မနးလပ
ြဲ ိုငးတင ေနျပညေတမရွိ

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ဘုရငာ့ေနမငရိပသမ ဧညာ့ခနးမေဆမင၌ ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ (MOI)

၃.၁၁.၂၀၁၇

ရခုိငဒီမိုကေရစီအဖ႕ြဲ ခ ်ဳပ(ALD)က ပါတီဗဟိုအလုပ အမႈေဆမငေကမမတီ ပ္မအႀကိမ အစညးအေဝးႏွငာ့ ပါတီေရးရမ ေကမမတီ

တုိငးရငးသမး

မ မး ဖြဲ႕စညးမႈကို လမမညာ့ဒီဇငဘမတင စတငျပ်ဳလုပမညျဖစေၾကမငး ပါတီေျပမေရးဆိခ
ု ငာ့ရွိသူ ဦးမ ိ်ဳးေက မမွ ေျပမသည။ ရခိုင

ပါတီမ မး

ရခုိင

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ၏ မူဝါဒအရ လူငယ၊ အမ ိ်ဳးသမီးေရးရမႏွငာ့ လယသမမးမ မးဆုိငရမ ေရးရမေကမမတီမ မးကို ဦးစမးေပး
ဖြဲ႕စညးမညျဖစေၾကမငးလညး ၎မွေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)
နိုဝငဘမလ ၃ ရကေန႔၌ ေတမာ့ဆနေက းရမအုပစုအတငး လႈပရွမးေနသညာ့ TNLA တပဖြဲ႕မွ ေတမာ့ဆနေက းရမအုပစု အုပခ ်ဳပေရးမွူး

HR-Violation

ရွမး

NCA စမခ ်ဳပတင လကမွတေရး္ိုးေရး အဆံုးအျဖတေပးႏိုငမညာ့ မနျပညသစပါတီ အေရးေပၚ ဗဟိေ
ု ကမမတီ အစညးအေဝးကို

တိုငးရငးသမး

မန

မနျပညသစပါတီဌမနခ ်ဳပတင ႏိုဝငဘမလ ၂၃ ရကေန႔တင က ငးျပ်ဳလပ
ု သမးမညဟု မနျပညသစပါတီ ျပညတငးတမဝနခံ

ပါတီမ မး

စိုငးျမငာ့ေအမင္ံ အေျခခံစမးနပရိကၡမမ မး ဝယယူ၍ မိုငးလုံၿမိ်ဳ႕နယခြဲ ပနမတမီးေက းရမအုပစု ပါတိနးေက းရမရွိ ၎တိ႔၏
ု
ယမယီတပစခနးအေရမက ပိ႔ေ
ု ဆမငေပးရန အဓမၼ အမိန႔ေပးခြဲသ
ာ့ ညဟု RCSS သတငးဌမနျဖစသညာ့ Tai Freedom သတငးဌမနမွ
ေဖၚျပခြဲသ
ာ့ ည။ (Tai Freedom)

ႏိုငဝငးလွမွ ေျပမသည။ (RFA)
ႏိုဝငဘမ ၁ ရကမွ ႏိုဝငဘမ ၃ ရက္ိ အိႏၵိယ-ျမနမမ နယစပေကမမတီ အစညးအေ၀းကို မဏိပူရျပညနယ ၿမိ်ဳ႕ေတမ Imphal

ႏုိငငံတကမ

တငက ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးသုိ႔ ျမနမမဘကမွ အဖ႔ဝ
ြဲ င၁၈ဦးပါ ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕တကေရမကခြဲာ့ၿပီး အိႏၵိယကိယ
ု စမးလွယ

ဆကဆံေရး

အႏၵိယ

အဖက
ြဲ႔ ို အိႏၵိယစစတပ၏ Spear Corps မွ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး ေအနီလ ေခ မငဟနက ဦးေဆမငတကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ အစညး
အေဝးတင ျမနမမာ့တပမေတမအေနျဖငာ့ ႏိုငငံနယနမိတတငးမွ အိႏၵိယသူပုနမ မး အမးလံုးကိတ
ု က
ို ခိက
ု ၿပီး ေမမငး္ုတသမးမညဟု
အေနမက ေျမမကတုိငး တုိငးမွ းျဖစသညာ့ ဗုိလခ ်ဳပ ဖုနးျမတမွ အိႏၵိယတပမွ းမ မးသိ႔ု ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima )

၄.၁၁.၂၀၁၇

ျမနမမႏိုငငံသ႔ို ခ စၾကညေရးအလညအပတခရီး ေရမကရွေ
ိ နေသမ အိႏိၵယေရတပမွ စစေရယမဥ INS KIRPAN (P-44)သည

ႏိုငငံတကမ

ႏိုဝငဘမ ၃ရကေန႔ မနးလပ
ြဲ ိုငးတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕၊ သီလ၀ါဆိပကမး MITT တံတမးမွ ျပနလည္ကခမခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)

ဆကဆံေရး

၂ဝ၁၇ခု ႏုိဝငဘမ ၄ ရကေန႔တင ရွမးျပညနယေျမမကပိင
ု း နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယ ေခ မငးဆမအုပစု ေညမငပနလရမတင က ြဲေက မငး

ေျမျမ်ဳပမုိငး

သမးသညာ့ ေဒသခံမိုငးအိက
ု ညီ၊ အိုကေမမငး၊ အိုကဦးတိ႔ု ၃ ဦး သည ေျမျမႇ်ဳပမိုငးနငးမိရမ တစဦးေသဆံုးၿပီး ၂ ဦး ဒဏရမရရွိခြဲာ့ သည။
ဒဏရမရွသ
ိ ူ ၂ ဦးတင အိုကဦးဆိုသသ
ူ ည ဒဏရမျပငး္နစမ ရရွိကမ အသက ၁၁ ႏွစအရယ အိုကေမမငးမွမ စိုးရိမရသညာ့
အေျခအေနမရွဟ
ိ ု သိရသည။ ေျမျမႇ်ဳပမိုငးအမး မညသညာ့ တပဖ႔မ
ြဲ ွေ္မင္မးသညကို မသိေၾကမငး ေဒသခံမ မးမွ ေျပမသည။
(Marnagar) (RFA) (7Day)
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ရနကုန

ရွမး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမလ ၄ ရကေန႔တင ရွမးျပညနယ ရပေစမကၿမိ်ဳ႕နယ ယမးတမးငါးေၾကမငေက းရမအုပစု ဆတေသရမမွမ ေက းရမ က္ိနပြဲ
အတငး အရကမူးၿပီး ရမသမးႏွစဦးကို ပစၥတေ
ို သနတျဖငာ့ ပစခတခြဲသ
ာ့ ညာ့ ပအုိဝးဌမေနျပညသူ႔စစအဖ႔ြဲ (ပီအနေအ)

ျပညသူ႔စစ

ရွမး

KNU ေျမယမ

ကရင

IDP

ရွမး

AA-TMT တိုကပြဲ

ခ ငး

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

HR-Violation

ရွမး

PC-UNFC

ရနကုန

ဗိုလေလး

သိနးတိုးကို ပီအနေအဗဟိုဌမနခ ်ဳပမွ အေရးယူ္တ
ု ပယခြဲာ့သည။ ္ိ႔အ
ု ျပင ေသနတ္ိမွနေသမရမသမးႏွစဦး၏ ေဆးကုသမႈ
စရိတကိလ
ု ညး ပီအနေအ ဗဟိုဌမနခ ်ဳပမွ တမ၀နယူ ေျဖရွငးေပးခြဲာ့ေၾကမငး ပီအနေအဗဟိုဌမနခ ်ဳပ ဗိုလမမးခနေအမငသိနးမွ ေျပမ
သည။ (DVB)
ကရငအမ ်ဳိးသမး အစညးအ႐ံုး (KNU) ဌမနခ ်ဳပ (ေလးဝါး)ေလမခီးလမေဒသ၌ ႏိုဝငဘမ ၂ ရကမွ ၄ ရက အ္ိ ျပ်ဳလုပသညာ့
ေကမသူးေလေျမယမႏွီးေႏွမဖလွယပြဲမွ ေၾကညမခ ကတစေစမငကို ္ုတျပနခြဲာ့သည။ ္ုတျပနခ ကတင လကရွိျမနမမႏိုငငံ ၏
ေျမႏွငာ့သကဆုိငေသမ ဥပေဒ မ မးျဖစသညာ့ ၂၀၁၂ လယယမ ေျမဥပေဒ၊ ေျမလတ ေျမလပႏွငာ့ ေျမ႐ိင
ု းမ မး စီမံခန႔ခြဲေရး ဥပေဒ၊
အ္ူးစီးပမးေရးဇုနႏွငာ့ ရငးႏွီးျမႇ်ဳပႏွံမႈ ဥပေဒမ မးသည ျပညသူမ မး၏ ေန႔စဥဘဝမ မးကို ၿခိမး ေျခမကေနေၾကမငး အႀကီးစမး သဘမဝ
သယံဇမတ ္ုတယူျခငး မ မး၊ ဧကေသမငး၊ သိနးခ ေ
ီ သမ သီးႏွံတစမ ်ဳိးတညး စိုကပ ်ဳိးမႈမ မး၊ ႀကီးမမးေသမ အေျခခံအေဆမက
အအံုမ မး စသညာ့ ရငးႏွီးျမႇ်ဳပႏွံမႈ မ မးသည ျမနမမအစိုးရက ္ိနးခ ်ဳပမႈႏွငာ့ အခ ်ဳပအျခမအမဏမ ဝငေရမကခ ႕ြဲ ္ငၿပီး လူမေ
ႈ ရး ဆိုငရမ
သကေရမကမႈမ မးႏွငာ့

သဘမဝပတဝနးက င

ပ ကစီးယို

ယငးမႈမ မး

ျဖစေပၚေစေၾကမငးႏွငာ့

အုပခ ်ဳပေရးနယေျမမ မး

တိုးခ ြဲ႕ျခငးေၾကမငာ့ ေဒသခံမ မး၏ ဘဝအသကေမးဝမးေက မငး၊ ယဥေက းမႈ၊ လူ႔ဂုဏသိကၡမတိ႔ု အတက မွီခိုရမေျမယမ၊ ေရ၊ သမးငါး၊
သစေတမ၊ စမးက က ေျမ စသညတိ႔က
ု ို ႀကီးမမးစမ ၿခိမး ေျခမကေနေၾကမငး ေကမသူး ေလ ေျမယမမူဝါဒႏွငာ့ ဌမေန တိုငးရငးသမးတိ႔၏
ု
ေျမယမ အသံုးျပ်ဳမႈႏွငာ့ စီမံခန႔ခြဲမႈကို ဆန႔က ငေနသညာ့ ျမနမမအစိုးရ၏ ေျမလတ၊ ေျမလပႏွငာ့ ေျမ႐ိုငးမ မး စီမံခန႔ခြဲေရး ဥပေဒကို
ဖ ကသိမးရမညဟူေသမ အခ ကမ မးကို ေကမသူးေလေျမယမ ႏွီးေႏွမဖလွယပ၏
ြဲ ္ုတျပနခ ကတင ေဖမျပသည။ (7 Day) (BBC)
ျပညတငးေနရပစန႔ခမ တိမးေရွမငသူမ မး (IDPs) စခနးမ မးတင စမးနပရိကၡမ လိုအပခ ကမ မးရွိပါက အစိုးရအေနျဖငာ့ ကူညီ
ေ္မကပံာ့မညဟူသညာ့ အစိုးရေျပမေရးဆိုခငာ့ရွိသူ အတိုငပငခံရုးံ ၀နႀကီးဌမန ညႊနၾကမးေရးမွ းခ ်ဳပဦးေဇမေဌး၏ ေျပမစကမးသည
စကမးအေနျဖငာ့ လွေအမငေျပမျခငးသမျဖစျပီး ယံုၾကညမႈမရွေ
ိ ၾကမငး ရွမးျပညဒုကၡသညမ မးေကမမတီ (္ိုငးျမနမမနယစပ) ဥကၠ႒
ဦးစိုငးလ ြဲနးမွ ေျပမသည။ အစိုးရအေနျဖငာ့ ေနရပစန႔ခမဒုကၡသညမ မး ေနရပျပနနိုငေရးအတက ၄ငးတိ႔ု မူလေန္ိင
ု ခြဲသ
ာ့ ညာ့
ေက းရမမ မးတငရွသ
ိ ညာ့ တပမ မးကို ျပနလည ႐ုတသိမးေပးသငာ့သညဟုလညး ၎မွေျပမသည။ (The Ladies)
၅.၁၁.၂၀၁၇

ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) လႈပရွမးနယေျမ ပလကဝေဒသသိ႔ု ျမနမမစစတပမွ္ိုးစစအရိွနျမႇငာ့လမေသမေၾကမငာ့ တိက
ု ပြဲႀကီးမ မး
ျဖစပမးလမႏိုငသျဖငာ့ နီးစပရမေဒသခံ ရမသူရမသမးမ မးအေနျဖငာ့ ကုလမးတနျမစ၊ ကလကေခ မငး ႏွငာ့ ပီေခ မငးတစဝိုကတင ခရီး
သမးလမျခငးမ မး မျပ်ဳလုပၾကရနႏွငာ့ အကယ၍ မျဖစမေနသမးရမညာ့ အေျခအေနမ မးရိွလမလွ ငလညး သတိႀကီးစမ္မးၿပီး ဆငျခင
သမးလမၾကရန AAမွ သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ ္ို႔အျပင တပမေတမမွ ေဒသခံရမသူရမသမးမ မး၏ ကၽႏ
ြဲ မးတိရိစၦမနမ မးႏွငာ့ စမးနပ
ရိကၡမမ မးကို ၿခိမးေျခမကယူငငစမးေသမကျခငးမ မး၊ အမ ်ဳိးသမီးမ မးအမး မုဒန
ိ းက ငာ့ျခငး၊ အျပစမြဲာ့ရမသူရမသမးမ မးအမး ႏွိပစက
သတျဖတျခငး၊ အတငးအဓမၼေပၚတမဆျြဲ ခငး၊ လူသမးဒိုငးကမ (Minesweeper) အျဖစ အသံုးျပ်ဳျခငး၊ လမးျပအျဖစ ေခၚေဆမငျခငး
စသညတိ႔က
ု ို ျပ်ဳလုပလမလွ ငလညး လူ႔အခငာ့အေရးအရျငငးဆနႏိုငၿပီး လူ္အ
ု ေျချပ်ဳအဖြဲ႕အစညးမ မးမွတစဆငာ့ အမ မးျပညသူမ မး
သိရွေ
ိ စရန ေဖမ္ုတ အေရးယူမမ
ႈ မး ျပ်ဳလုပၾကရနလညး ေၾကညမခ ကတင တိက
ု တနး္မးသည။ (ArakanArmy) (Northern
Nalliance) (Mizzima) (The Ladies) (Voice) (RFA)
ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) ႏွငာ့ တပမေတမတိ႔အ
ု ၾကမး ႏိုဝငဘမ (၅) ရကေန႔၌ လကနကႀကီး/လကနကငယမ မးျဖငာ့ အျပနအလွန
ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈမ မးျဖစေပၚခြဲသ
ာ့ ညဟု AA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Arakan Army)
ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး၊ နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕နယအတငးတင ရွိသညာ့ေက းရမမ မးရွိ ေဒသခံမ မးအမး တအမငးလတေျမမကေရး တပမေတမ
TNLA ႏွငာ့ ဆကစပမႈရွိေနသညဟုဆိုၿပီး အစိုးရတပမေတမမွ ေနအိမမ မး အတငး ဝငေရမကရွမေဖၿပီး ဖမးဆီးစစေဆးမႈမ မး
ေဆမငရကေနေၾကမငး နမာ့ခမးၿမ်ဳိ႕နယ ျပညနယမြဲဆႏၵ (၁) မွ လႊတေတမ ကိယ
ု စမးလွယ ဦးေအမငဝငးက ေျပမဆုိခသ
ြဲာ့ ည။
လကရွတ
ိ င ဖမးဆီးခံ္မးရသူ ရွစဦးခန႔ရွိၿပီး၊ ဖမးဆီးစစေဆးခံရသညာ့သူမ မး္ြဲမွ တခ ိ်ဳ႕ကို ျပနလႊတျခငးရွိေသမလညး တခ ိ်ဳ႕ကို
နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕နယအတငး တပမ ၈၈တင ္ိနးသိမး္မးၿပီး တခ ိ်ဳ႕ကို လမးရိႈးၿမိ်ဳ႕ကို ပိ႔ေ
ု ဆမငစစေဆးျခငးႏွင႔ တခ ိ်ဳ႕ကို ေ္မငဒဏ
ခ မွတျခငးမ မး ရွိေနေၾကမငးေဒသခံမ မးမွေျပမသည။ (RFA) (The Ladies)
ႏိုဝငဘမ ၈ ရကေန႔တင ရနကုနၿမိ်ဳ႕၌အစိုးရ၏ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငႏွငာ့ (UNFC) ၏ ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ DPN တုိ႔၌ ေတ႕ဆုံ၍ NCA
လကမွတ္ိုးႏုိငေရး

ညႇိႏႈိငးမညျဖစၿပီး

လကမွတေရး္ုိး္မးသညာ့

ရွစဖြဲ႕တိ႔ု

ေဆးေႏးမႈမ မး
တ႐ုတႏုိငငံ

ရလဒေကမငးပါက

ကူမငးၿမိ်ဳ႕၌

ေျမမကပုိငးလကနကကိင
ု ခုနစဖြဲ႕ႏွငာ့

ေတ႕ဆုရ
ံ နစီစဥ္မးေၾကမငး

7

NCA

NCA

လကမွတ္ုိးရွစဖြဲ႕မွ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ဗုိလမွ းႀကီးခနဥကၠမမွ ေျပမသည။ ေျမမကပိင
ု းအဖြဲ႕ႏွငာ့ တ႐ုတႏုိငငံတင ေတ႕ဆုံေရးကိစၥ တ႐ုတအစုိးရမွ လကခံႏုိငေသမလညး
ျမနမမအစိုးရ၏ လကခံခငာ့ျပ်ဳမႈလညး လုိအပေၾကမငးလညး ၎မွေျပမသည။ (7Day)
ႏုိငငံတကမ
္ုိငးႏုိငငံတငက ငးပျပ်ဳလုပမညာ့ အမဆီယံႏုိငငံမ မး၏ ကမကယေရးႏွငာ့လုံၿခ်ဳံေရးဆုိငရမျပပြဲ (Defence & Security 2017)

္ိုငး

ဆကဆံေရး

တကေရမကရနအတက တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိင ဦးေဆမငသညာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ
ကုိယစမးလွယအဖြဲ႕သည

ႏိုဝငဘမ

၅ရကေန႔

နံနကပုိငးတင

ရနကုနအျပညျပညဆုိငရမ

ေလဆိပမွ

္ကခမခြဲာ့သည။

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပဦးေဆမငသညာ့ ကုိယစမးလွယအဖြဲ႕တင ကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံး(ၾကညး)မွ ဒုတိယဗုိလခ ်ဳပႀကီးညိ်ဳေစမႏွငာ့
တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး အဖြဲ႕ဝငအျဖစလုိကပါ သမးၾကသည။ (SGMAH)
၆.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမလ (၆) ရကေန႔၌ ရကၡိ်ဳငာ့တပေတမ (AA) ႏွငာ့ တပမေတမတို႔ အနီးကပ-လကတစကမးတိက
ု ပမ
ြဲ မးျဖစသညအ္ိ တိက
ု ပမ
ြဲ မး

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

UWSA-PC

ဝ

HR-Violation

ကခ င

၁၇/၁

ရွမး

IDP

ရွမး

IDP

ရွမး

ဆႏၵျပ

အေမရိကန

ျပငး္နစမ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ တိုကပြဲမ မးသည အိႏၵိယ-ျမနမမနယစပအနီးရွိ ေမမငဘုေတမငတနးတင ေန႔လည (၁) နမရီခန႔ မွ ညေန
(၇) နမရီအ္ိ တစရကလံုးေတမကေလွ မကျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ တိက
ု ပြဲမ မးသည တပမေတမ၏ ္ိုးစစဆငမႈေၾကမငာ့ ျဖစၿပီး၊
တပမေတမဘကမွ ဒဏရမရရွိမႈႏွငာ့ ေသဆံုးမႈအမ မးအျပမးရွိခသ
ြဲာ့ ညဟု AA မွ သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ (Arakan Army)
'ဝ' ႏွငာ့ မိင
ု းလမးေဒသသိ႔ု ႏိုဝငဘမ ဒုတယ
ိ ပတအတငး အစိုးရဘကမွ လမေရမကမညဟု အေၾကမငးၾကမးစမ ေပးပိ႔လ
ု မေၾကမငး ‘ဝ’
လကနကကိုငအဖြဲ႕ (UWSA)လမး႐ိႈးၿမိ်ဳ႕ဆကဆံေရး႐ံုး ဒုတယ
ိ တမဝနခံ ဦးညီရနးမွ ေျပမသည။ အဆိုပါ ခရီးစဥကို နယစပေရးရမ
ျပညေ္မငစုဝနႀကီး

ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးရြဲေအမင

ဦးေဆမငလမေရမကမညျဖစၿပီး

ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင

ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒

ဦးသိနးေဇမ၊ ေကမမရွငအတငးေရးမွ း ဒုတယ
ိ ဗိုလခ ်ဳပႀကီး (ၿငိမး) ခငေဇမဦးႏွငာ့ ေကမမရွငအဖ႔၀
ြဲ ငဦးေအမငစိုးတိ႔ု ပါဝငမည
ျဖစသည။

ခရီးစဥအေၾကမငးအရငးကို

တပမေတမသမးမ မး၊

သယံဇမတႏွငာ့

အေသးစိတမသိရွရ
ိ ေသးေသမလညး

ရွမးျပညနယအစုိးရအဖ႔က
ြဲ ယ
ို စမးလွယမ မး၊

သဘမဝပတဝနးက င္ိနးသိမးေရးဝနႀကီးဌမန၊

ပညမေရးဝနႀကီးဌမန၊

က နးမမေရးႏွငာ့

အမးကစမးဝနႀကီးဌမနမွ ညႊနၾကမးေရးမွ းခ ်ဳပမ မးလညး အဆိုပါခရီးစဥ၌ လုိကပါမညျဖစေၾကမငး ဦးညီရနးမွ ေျပမသည။ (Mizzima)
(RFA) (Voice) (Irrawaddy)
နိုဝငဘမ ၆ ရက ညေန ၄ နမရီခန႔တင ဖမးကန႔ၿမိ်ဳ႕၊ နမာ့ေမွမေက းရမအနီးရွိ ႏိုငငံေတမႏွငာ့အက ်ဳိးတူ ပတၱျမမးနဂါး ေက မကမ က
တူးေဖမေရး ကုမၸဏီလပ
ု ကကအတငး ေရမေဆးေက မက ရွမေဖသူမ မးအမး ရြဲတပဖြဲ႕မွ ေျခမကလွန႔ပစခတရမမွ ပဋိပကၡျဖစပမးၿပီး
ရြဲတပဖ႕ြဲ ဝငတစဦးႏွငာ့ ေရမေဆးေက မကရွမေဖသူႏွစဦး ေသဆံုးခြဲသ
ာ့ ည။ (Eleven)
နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ တရမး႐ံုးမွ မတရမးအသငး ဆကသယ မႈ ပုဒမ ၁၇(၁)ျဖငာ့ ေ္မငဒဏ ၂ ႏွစ ျပစဒဏခ မွတခံ ရသညာ့ နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕
အ္က (၁) ေက မငးသမး ္နးမဆုိငးေက းရမေန (၁၄)ႏွစအရယ မုိငးအိုကယမး (ေခၚ) ေမမငခ ိ်ဳမငးေ္း ျပနလည
လတေျမမကေရးအတက

ဥပေဒလမးေၾကမငးအရေဆမငရကေနေၾကမငး

တအမငးဥပေဒအေ္မကအကူျပ်ဳအဖြဲ႕တမဝန

ခံ

မိုငးမ ိ်ဳးေအမငမွ ေျပမသည။ ကေလးအရယ ေက မငးသမးကို မတရမးအသငးဆကသယမႈပုဒမ ၁၇(၁)ျဖငာ့ ျပစဒဏ ခ မွတျခငး သည
မတရမးသျဖငာ့ တရမးအစီရငခံရသညဟု ခံစမးရေၾကမငး တအမငးပေလမငအမ ိ်ဳးသမးပါတီ ဗဟိုအလုပအမႈေဆမင တမလွ ေဖမွ
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)
တပမေတမႏွငာ့ ကခ ငလတေျမမကေရးတပမေတမ (KIA)တိ႔၏
ု
တုိကပေ
ြဲ ၾကမငာ့ တႏုိငးၿမိ်ဳ႕ေပၚသုိ႔ေရမကရွေ
ိ နသညာ့ စစေဘး
ဒုကၡသညမ မး စမးေသမကေရးအခကအခြဲအျပင ေဆမငးကမလျဖစ၍ အ၀တအ္ညႏွငာ့ ေစမငမ မးလုိအပေနေၾကမငး၊ ဒုကၡသည
စခနးအျဖစ စနစတက ေဆမကလုပေန္ုိငခငာ့ကို သကဆိုငရမမွ ခငာ့မျပ်ဳသျဖငာ့ စစေဘး ဒုကၡသညမ မးသည အကမအရံ မျပညာ့စုံစမ
ေန္ုိငရ၍ ေဆမငးကမလတင အေအးဒဏ စတငခံစမးေနရေၾကမငး တႏုိငးၿမိ်ဳ႕ရွိ ကခ ငႏွစျခငးအသငးေတမမွ ဆရမဘရနမုိငမွ
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။
(7Day) (Voice) (VOA) (Irrawaddy)
ရွမးျပညနယ၊ ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ၊ ကမစလနအုပစု၊ ပနလုံရမတင တပမေတမ တပမ(၇၇)တပဖ႕ြဲ မွ ႏိုဝငဘမ(၆)ရကေန႔ နံနက
(၇း၀၀)နမရီ ဝငေရမကလမခြဲရ
ာ့ မ ေက းရမအတငးရွိ ေနအိမမ မး လိက
ု လံစစေဆးျခငး၊ လကကုိငဖုနး(၂)လုံး၊ ဆန(၅)အိတအျပင
ေနအိမမ မးကို ေဖမက္ငးၿပီး ေငေၾကးႏွငာ့ အဖိုးတနးပစၥညး စုစုေပါငးကမလတနဖုိးသိနး (၃၀၀၀၀၀၀)က ပရွိ ပစၥညးမ မးကုိ
အတငးအဓမၼယူေဆမငသမးျခငး၊

ေက းရမအုပခ ်ဳပေရးမွ းအပါအဝင

ယငးေက းရမရွိ

အမ ိ်ဳးသမး(၃)ဦးအမး

ဖမးဆီးရုိကႏွိက

စစေဆးျခငးႏွငာ့ ပနလုေ
ံ က းရမအုပခ ်ဳပေရးမွ းတမးေအမင္နး၏ ေနအိမႏွငာ့ တိရစ
ိ မၦနေမးျမ ေရးၿခံမ မးဖ ကဆီးျခငး၊ တမးကူကုတ
၏ ေနအိမအမး မီးရႈိ႕ဖ ကဆီးျခငးမ မး ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ညဟု TNLA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (PSLF/TNLA)

8

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
တုိငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မးအေပၚ ျမနမမာ့တပမေတမမွ လူမ ်ဳိးတုံးသတျဖတမႈမ မးကုိ အေမရိကနအစုိးရအေနျဖငာ့ ကမကယေပးရန
စသညာ့ ေတမငးဆိုခ က ပါဝငေသမ ဆႏၵ္ုတေဖမမႈ အစီအစဥတစခုကို အေမရိကနႏုိငငံေရမက ကရငတုိငးရငးသမးလူမ ်ဳိး
တစေသမငးခနက
႔ အေမရိကနႏုိငငံ၊ ဝါရွငတနဒီစရ
ီ ွိ အေမရိကနကနဂရက ေအမကလႊတေတမ အေဆမကအဦးေရွ႕တင ႏုိဝငဘမ
လ ၆ရကေန႔ကဆႏၵ္ုတေဖမကမ ေတမငးဆုိခြဲာ့သည။ ကရငလူမ ိ်ဳးမ မး၏ ဆႏၵ္တ
ု ေဖမပြဲအမး ေ္မကခံႀကိ်ဳဆေ
ို ၾကမငး ကရင
ၿငိမးခ မးေရး အေ္မကအကူျပ်ဳကနရက(KPSN)၊ ကရငအမ ိ်ဳးသမီးအစညးအ႐ုံး(KWO)ႏွငာ့ အီတူး္မာ့IDPs ပံာ့ပိးု ေရးေကမမတီ (ETT
Supporting Committee) တုိ႔မွ စမမ မး္ုတျပနခြဲာ့သည။ အေမရိကန ကရငအဖြဲ႔အစညး-Karen Organization of the United
States of America (KOUSA) မွ ဦးေဆမငကမ “Karen Day-ကရငေန႔”ဟု အမညေပး္မးေသမ ဆႏၵ္တ
ု ေဖမပြဲသည
ကရငလူမ ိ်ဳးမ မးသမမက ျမနမမႏိုငငံရွိ တုိငးရငးသမးအမးလံုး၏ အခငာ့အေရးမ မးအတက ေတမငးဆိေ
ု ပးသညာ့ပြဲျဖစသညဟု KWO
ဒု-ဥကၠဌ ေနမအြဲလစမွ ေျပမသည။ (KIC) (KIC 2)
ျပညေ္မငစု
အရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မး အေနျဖငာ့ ျပညေ္မငစု ၿငိမးခ မးေရး ညီလမခံ-၂၁ ရမစု ပငလံု ဒုတယ
ိ အႀကိမ အစညးအေဝးတင

ၿငိမးခ မးေရး

စမတမးမ မး တငသငးႏုိငျခငးမရွိခေ
ြဲာ့ သမလညး တတိယအႀကိမ အစညးအေဝးတင စမတမးမ မး တငသငးရန ဆံုးျဖတခ ကမ မး

ညီလမခံ

ရနကုန

ခ မွတ္မးၿပီး တုိငးေဒသႀကီးႏွငာ့ ျပညနယအသီးသီးမွ စမတမးမ မး ္ကရွိ လမႏိုငေရး ႀကိ်ဳးပမးလ ကရွိေၾကမငး ဒုတယ
ိ အႀကိမ
အရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မး ဖိုရမျဖစေျမမကေရးေကမမတီ၏ ေျပမေရးဆုိခငာ့ရသ
ွိ ူ ဦးစုိးေဌးမွ ေျပမသည။ တုိငးေဒသႀကီးႏွငာ့
ျပညနယအသီးသီးမွ စမတမးမ မး တငသငးရန ျပငဆငေနၾကေသမလညး UPDJC မွ ခ မွတ္မးသညာ့ လုပငနးလမးညႊန (TOR) ႏွငာ့
CSO မ မးအၾကမးတငရွိ သညာ့ TOR ႏွစခုအၾကမး သေဘမ္မးအျမငမတူမႈမ မး ရွသ
ိ ညာ့အတက စမတမးတငသငးလုိသညာ့ တုိငးႏွငာ့
ျပညနယမ မး

ရွိသကြဲသ
ာ့ ႔ို

စမတမးမတငသငးလုိသညာ့

တုိငးႏွငာ့ျပညနယမ မးလညးရွိေနေၾကမငး

ဒုတိယအႀကိမ

အရပဘက

အဖြဲ႕အစညးမ မးဖိုရမ ျဖစေျမမကေရးေကမမတီ၏ ေျပမေရးဆုိခငာ့ရွိသူ ေဒၚမီးမီးမွ ေျပမသည။ (Eleven)
ကခ ငလတလပေရးအဖ႔ြဲ (KIO) ဌမနခ ်ဳပ လိုငဇမတင ႏို၀ငဘမလ ၆ ရကေန႔မွ ၈ ရကေန႔အ္ိ ပ္မဆံုးအႀကိမ ကခ ငအမ ိ်ဳးသမး

KIO

ကခ င

နုိငငံတကမ

ျပငသစ

ေတ႔ဆုေ
ံ ဆးေႏးပြဲ တစရပကို က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ အဆိုပါ ေဆးေႏးပြဲကို အနမဂတ ႏိုငငံေရးေဆးေႏးပြဲမ မးတင ကခ ငလူ္ု တစရပ
လံုး၏ အသံမ မးသေဘမ္မးမ မး တစခုတညးျဖစေစရန ရညရယၿပီး က ငးပခြဲာ့ျခငးျဖစသည။ ေဆးေႏးပြဲတင တငသငးလမသညာ့
စမတမးေပါငး (၅၀)ေက မခန႔ ရွိသညဟု ေကအိုငအို ဒု-ဗုိလမွ းႀကီးေနမဘူ မွေျပမသည။ ပ္မဆံုး အႀကိမျပ်ဳလပ
ု သညာ့ အဆိုပါ
ေတ႕ဆံုပြဲတင ကခ ငဘမသမေရးေခါငးေဆမငမ မး၊ အရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မး၊ ႏုိငငံတကမမွကခ ငတိင
ု းရငးသမးမ မးႏွငာ့ ကခ င
လူ္ုမ မး လူဦးေရေလးရမနီးပါးခန႔ တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (NMG)
ကုလသမဂလုံၿခ်ဳံေရးေကမငစီမွ ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ညာ့ ျမနမမႏုိငငံဆိင
ု ရမ ေၾကညမခ ကကုိ ျပငသစႏုိငငံ မွ

ႏိုဝငဘမ ၆ရကေန႔တင

ေ္မကခံခသ
ြဲာ့ ည။ (RFA)

ဆကဆံေရး

ႏုိ၀ငဘမ

၆ ရကေန႔ နံနကပုိငးတင ္ုိငးႏုိငငံ၊ ဘနေကမကၿမိ်ဳ႕ရွိ IMPACT Exhibition Center ၌ အမဆီယံႏုိငငံမ မး၏

ႏုိငငံတကမ

ကမကယေရးႏွငာ့ လုံၿခ်ဳံေရးဆုိငရမျပပြဲ (Defence & Security 2017) ဖငာ့ပြဲ အခမးအနမး က ငးပျပ်ဳလုပရမ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ဆကဆံေရး

္ုိငး

ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး မငးေအမငလႈိငဦးေဆမငသညာ့ ျမနမမာ့တပမေတမကုိယစမးလွယအဖြဲ႕ႏွငာ့ ႏုိငငံေပါငး ၄၀ ေက မမွ တပမေတမ
အႀကီးအကြဲမ မး

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ေတ႕ဆံုပြဲမတုိငမီတင

General

Gatot

ဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး

Nurmantyo

ႏွငာ့

မငးေအမငလႈိင

IMPACT

Exhibition

သည
Center

အငဒုိနီးရွမးႏုိငငံ
ရွိ

ဧညာ့ခနးမ၌

ေတ႕ဆုံေဆးေႏးခြဲာ့ၿပီး ေတ႕ဆုပ
ံ သ
ြဲ ိ႔ု တပမေတမကမကယ ေရးဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ ္ုိငးႏုိငငံဆိင
ု ရမ ျမနမမစစသံ (ၾကညး၊ေရ၊ေလ)
ဗုိလမွ းခ ်ဳပခငေဇမ

တကေရမကၿပီး၊

အငဒုိနီးရွမးတပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ

အငဒုိနီးရွမး

တပမေတမမွ

အရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကခြဲာ့သည။ (SGMAH) (SGMAH)
၇.၁၁.၂၀၁၇

ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ၊ ကမစလနအုပစု၊ ပနလုရ
ံ မတင ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ(၇၇)တပဖ႕ြဲ မွ ဖမးဆီးရုိကႏွိကစစေဆးျခငးခံရေသမ

HR-Violation

ရွမး

HR-Violation

ရွမး

ရမသမးသုံးဦးမွမ ႏုိဝငဘမလ (၇) ရကေန႔ ေန႔လယပုိငး ၃း၀၀ နမရီတင ျပနလညလတေျမမကလမခြဲာ့ၿပီး ေက းရမအုပခ ်ဳပေရးမွ း
ျပနလညလတေျမမကလမျခငးမရွေ
ိ သးပြဲ ဆကလကဖမးဆီးခံ္မးရသည။ (PSLF/TNLA)
ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ လယအံေက းရမမွ ေဒသခံ၁၀၀ေက မသည တအမငးအမ ိ်ဳးသမးလတေျမမက
ေရးတပမေတမ(TNLA)၏ စစသမးစုေဆမငးခံရမညကို စိုးရိမ၍ ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕ေပၚသိ႔ု ္ကေျပးတိမးေရွမငခြဲသ
ာ့ ည။ ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕
ေပၚသိ႔ု တိမးေရွမငလမေသမ လယအံေက းရမ ေဒသခံ ၁၀၃ ဦးရွိၿပီး တျခမးေက းရမမ မးျဖစသညာ့ ခုံနငး၊ တမမခန၊ ေကမငးခါး၊ ပနလို၊
မနစပ စသညာ့တိ႔မ
ု ွ ေဒသခံမ မးလညး တိမးေရွမငလမႏိုငေျခရွေ
ိ ၾကမငး ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕ေပၚသိ႔ု ္ကေျပးလမေသမ စစေရွမငမ မးကို
ကူညီေပးေနသူ

တဦးမွေျပမသည။

TNLAမွ

သတငးႏွငာ့

ျပနၾကမးေရးတမဝနခံ

ဗိလ
ု မွူး

မိုငးအိက
ု ေက မက

စစသမး

စုေဆမငးျခငးမရွေ
ိ ၾကမငး စစပြဲျဖစပမးမညကိုစိုးရိမျခငးေၾကမငာ့သမ ္ကေျပးသမးျခငးျဖစေၾကမငးေျပမသည။ (Irrawaddy)

9

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
နိုဝငဘမ ၇ ရကေန႔က အ္က ႏႈံးဘူးက လူႏွစေယမကကို AA အဖြဲ႕က ဖမးဆီးေခၚေဆမငသမးခြဲာ့ၿပီးခ ကခ ငး ျပနလႊတေပးခြဲသ
ာ့ ည

HR-Violation

ခ ငး

ႏို၀ငဘမလ ၇ ရကေန႔ မနကပိင
ု းတင ကရငျပညနယ ဘမးအံၿမိ်ဳ႕နယ ဝတႀကီးေက းရမအုပစု၊ သံုးအိမရမတင ေက မကမီးေသး

ေက မကမီးေသး

ကရင

စီမက
ံ ိနးရပတန႔ေရး ဝတျပ်ဳ ဆုေတမငးပြဲျပ်ဳလုပၿပီး ကရငျပညနယေန႔အ္ိမးအမွတျပခနးကို လမေရမကသညာ့ ေဒသခံ ဆရမေတမ

စီမက
ံ ိနး

ဟု ပလကဝ ေဒသခံလူငယ အဖြဲ႕က တမဝနခံမွ ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (BBC)

ႏွငာ့ လူအငအမး ၃၀၀ ေက မခန႔ စီးနငးလုိကပါလမသညာ့ ေမမေတမယမဥ ၁၂ စီးကို ခ႐ုိငရြဲတပဖြဲ႔က တမးဆီးခြဲသ
ာ့ ည။ ျဖစစဥျဖစပမးၿပီး
မနက

၁၁

နမရီခန႔မွမ

ေမမေတမယမဥေတႏွငာ့

ေဒသခံဆရမေတမေတႏွငာ့ေက းရမသူ
ဆကလက္ကခမလမခြဲရ
ာ့ မမွမ

ေက းရမသမး၁၀၀

သံလငတံတမး

ေက မခန႔သညဘမးအံၿမိ်ဳ႕ကို

စုေပါငးစစေဆးေရးဂိတတင

လိင
ု စငရွိ

ဆကလက

စစေဆး

ခံခြဲာ့ရသည။ ေဒသခံမ မးသည ၎တိ႔၏
ု ေဒသကို ေက မကမီးေသးကငးစငနယေျမျဖစဖိ႔ႏ
ု ွငာ့ သဘမဝပတ၀နးက င ္ိနးသိမးရန
အတက ကူညီေစမငာ့ေရွမကေပးဖိ႔ု ဆုေတမငးမႈေတ ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။ (BBC) (DVB)
ကရငျပညနယႏွငာ့ ရွမးျပညနယမွ စစေဘးေရွမငဒုကၡသညစခနးမ မးတင ၿပီးခြဲာ့သညာ့ စကတငဘမလ မွစတငၿပီး ရိကၡမျပတေတမက

IDP

ကရင၊ ရွမး

PC-UNFC

ရနကုန

၆၂ႏွစေျမမက ကရငျပညနယေန႔ အခမးအနမးသုိ႔ ႏိုငငံေတမသမၼတ ဦး္ငေက မမွ သဝဏလႊမေပးပိ႔ခ
ု ြဲာ့သည။ (President Office)

ကရငျပညနယေန႔

ကရင

ျပညေ္မငစုသမၼတ ျမနမမႏိုငငံေတမ ဒုတယ
ိ သမၼတ ဦးျမငာ့ေဆ သညႏိုဝငဘမ၇ ရကေန႔ နံနက ၇ နမရီတင ကရငျပညနယ

ကရငျပညနယေန႔

ကရင

ျမနမမနုိငငံ ရခုိငျပညနယအေရးႏွငာ့ ပတသကၿပီး ကုလသမဂ လုံၿခ်ဳံေရးေကမငစီ ဥကၠဌ၏ ္ုတျပနခ ကအေပၚ ျမနမမအစိုးရ

ႏုိငငံတကမ

ရနကုန

အေနႏွငာ့ လကခံေက နပျခငးမရွိေၾကမငး ႏိုငငံေတမအတိုငပငခံ႐ုံးဝနႀကီးဌမနမွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA) (VOA) (The

ဆကဆံေရး

ေနသျဖငာ့ ေရွ႕ဆကအကူအညီရနိင
ု ဖိ႔ု ျပညပေရမက ကရငတိုငးရငး သမးေတ၏ ေ္မကပံမ
ာ့ ႈႏွင႔ ရပတညေနရသညဟု အီသ္
ု
စစေရွမငစခနးမွ ေ္မကပံေ
ာ့ ရး ေကမမတီ ဥကၠ႒ ေစမမနးမနးက ေျပမသည။ (BBC)
NCA လကမွတ္ုိးရန ေျပလညေအမငညႇိႏိႈငးႏိုငမညဟု အျပညာ့အဝယံုၾကညေၾကမငး UNFC သတငးႏွငာ့ျပနၾကမးေရး ဌမနမွ
ႏိုဝငဘမ ၇ ရကေန႔တင သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငႏွငာ့ DPNတိ႔သ
ု ည ႏိုဝငဘမ ၈ ရကတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕၌
ေတ႕ဆံု၍ NCA လကမွတေရး္ုိးေရး အၿပီးသတ ညႇိႏိႈငးမညျဖစသည။ ယခုေတ႕ဆံုမညာ့ ရွစႀကိမေျမမက ေဆးေႏးပတ
ြဲ င
္ကလမမညာ့ရလဒသည

ႏွစဖကစလံုး၏

မွနကနသညာ့

သေဘမ္မးရွိမႈ၊

အခ ငးခ ငးနမးလညေပးႏိုငမႈႏွငာ့

ခိုငမမေသမ

ၿငိမးခ မးေရးအတက တစဖကႏွငာ့တစဖက ဆႏၵေကမငးမ မး ္မးရွေ
ိ ပးႏုိငျခငးမ မးအေပၚတင မူတညေနေၾကမငး UNFC ၏
္ုတျပနခ က၌ ေဖမျပ္မးသည။ (7Day) (Irrawaddy) (UNFC)

ဘမးအံၿမိ်ဳ႕ ကရငျပညနယအစိုးရအဖြဲ႕ ရံုးျမကခငးျပင၌ က ငးပသညာ့ ၂၀၁၇ခုႏွစ၊ (၆၂) ႏွစ ေျမမက ကရငျပညနယေန႔
အခမးအနမးသိ႔ု တကေရမကသည။ အခမးအနမးသိ႔ု တိုငးရငးသမးလူမ ိ်ဳးမ မးေရးရမ ၀နႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ႏိုငသကလင၊
ျပညနယဝနႀကီးခ ်ဳပ

နနးခငေ္းျမငာ့၊

ျပညနယလႊတေတမ

ဥကၠ႒

ဦးေစမခ စခင၊

အေရွ႕ေတမငတိင
ု းစစဌမ

နခ ်ဳပတိင
ု းမွ း

ဗိုလခ ်ဳပမ ိ်ဳးဝငး၊ ကရငအမ ိ်ဳးသမး အစညးအရံုး (KNU) ဥကၠ႒ ေစမမူတူးေစးဖိုး၊ ျပညနယလႊတေတမဒုတယ
ိ ဥကၠ႒၊ ျပညနယ
ဝနႀကီးမ မး၊ လႊတေတမကိုယစမးလွယမ မး၊ ၊ ကရငတိုငးရငးသမးရိုးရမယဥေက းမႈ အဖ႔ဝ
ြဲ င မ မး၊ လူမႈေရးအသငးအဖြဲ႕မ မး၊
တမဝနရိွသူမ မး၊ အပစရပလကနကကိင
ု အဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး၊ ဖိတၾကမး္မးသညာ့ ဧညာ့သညေတမမ မးႏွငာ့ ေဒသခံျပညသူမ မးတက
ေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI)

Ladies)
္ုိငးႏိုငငံတင က ငးပျပ်ဳလပ
ု မညာ့ အမဆီယံေရတပမ မး ပူးေပါငးေလာ့က ငာ့ခနး 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise-2017(1st

ႏုိငငံတကမ

AMNEX-2017) ႏွငာ့ 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017(IFR-2017) သို႔ တကေရမကရနအတက

ဆကဆံေရး

တပမေတမ(ေရ)မွ

ဒုတိယဗိလ
ု မွ းႀကီး

ေက မလငးေဇမ

ဦးေဆမငေသမ

ကုိယစမးလွယ

အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မး

ပါဝင

္ုိငး

သညာ့

စစေရယမဥ(က နစစသမး)သည ႏို၀ငဘမ ၇ ရကေန႔လယပိုငးတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕မွ ္ကခမခြဲသ
ာ့ ည။ (Military)
္ုိငးႏုိငငံ၊ ဘနေကမကၿမိ်ဳ႕ရွိ IMPACT Exhibition Center ၌ က ငးပျပ်ဳလုပ လ ကရွသ
ိ ညာ့ အမဆီယံႏုိငငံမ မး၏ ကမကယေရးႏွငာ့

ႏုိငငံတကမ

လုံၿခ်ဳံေရးဆုိငရမျပပြဲ

ဆကဆံေရး

(Defence

&

Security

2017)

ဒုတယ
ိ ေန႔သုိ႔

တပမေတမကမကယေရး

ဦးစီးခ ်ဳပဗုိလခ ်ဳပမွ းႀကီး

မငးေအမငလႈိငသည ႏိုဝငဘမ ၇ရကေန႔နံနကပုိငး တငသမးေရမကၾကညာ့႐ႈေလာ့လမခြဲသ
ာ့ ည။ ကမကယေရး ဦးစီခ ်ဳပႏွငာ့အတူ
ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံး(ၾကညး)မွ

ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပႀကီး

ညိ်ဳေစမ

ႏွငာ့

တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး၊

္ုိငးႏုိငငံဆိင
ု ရမ

ျမနမမသံအမတႀကီး ဦးမ ိ်ဳးျမငာ့သနး၊ ျမနမမစစသံ (ၾကညး၊ ေရ၊ေလ) ဗုိလမွ းခ ်ဳပခငေဇမတုိ႔ လုိကပါၿပီး အိႏၵိယႏုိငငံ၊ ္ုိငးႏုိငငံ၊
ေတမငအမဖရိကႏုိငငံႏွငာ့

အစၥေရးႏုိငငံတိ႔မ
ု ွျပသ္မးသညာ့

လုံၿခ်ဳံေရးႏွငာ့ကမကယေရးဆုိငရမ

ၾကညာ့႐ႈ ေလာ့လမခြဲာ့သည။ (SGMAH)
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အသုံးအေဆမငပစၥညးမ မးအမး

္ိုငး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇

၈.၁၁.၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ ႏိုဝငဘမလ (၈) ရကနံနက (၁၀) နမရီခန႔တင ကုလမးတနျမစေၾကမငးနံေဘး႐ွိ "ႏႈနးဘူး"ေက း႐မအနီး ႏွငာ့ "ငခ က-

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

ေျမျမ်ဳပမုိငး

ကခ င

IDP

ရွမး

PC-UNFC

ရနကုန

ေသမ မနျပညသစပါတီ တပဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးကိလ
ု ညး ျပနလညလႊတေပးေရးကို ေတမငးဆိခ
ု ြဲာ့ၿပီး၊ NCA ႏွငာ့ပတသက၍ ႏိုဝငဘမလ ၂၃၊

တုိငးရငးသမး

မန

၂၄ ရကတင ျပ်ဳလုပမညာ့ မနျပညသစပါတီ အေရးေပၚဗဟိုေကမမတီအစညးအေဝး ၿပီးဆံုးပါလွ င ဆံုးျဖတခ က ေပးႏိုငမည

ပါတီမ မး

ေအမက"အၾကမးတင တပမေတမ၏ စကခ(၅) ေတမငကုတလကေအမကခံ၊ ခမရ-၅၆၃ (ဂအေျခစိက
ု တပရငး) ႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့
တပမေတမ" အ္ူးတိက
ု ခိက
ု ေရးစစေၾကမငး"တို႔ တစနမရီနီးပါးၾကမ ္ိေတ႕ရငဆိုင တိက
ု ခိက
ု မႈျဖစပမးခြဲာ့သည။ ကုလမးတနျမစ
အတငး ျဖတသမးသညာ့ စစသမးမ မး လိက
ု ပါလမသညာ့ စကေလွေတကို ရခိုငာ့ တပမေတမ AA မွ ပစခတတိုကခိက
ု ခြဲသ
ာ့ ျဖငာ့ လူေပါငး
၁၇ ေယမက ေသဆုံးခြဲသ
ာ့ ည။ စကေလွေတကို တိက
ု ခိက
ု ရမမွမ အရပသမး ၃ ေယမကႏွငာ့ ျမနမမတပမွ စစသမး ၁၄ ေယမက
ေသဆုံးခြဲာ့ၿပီး

AA အဖြဲ႕ဖကမွ ေသဆုံးမႈ မရွဘ
ိ ူးေၾကမငး အေလမငးေတကို ကူညသ
ီ ယေပးသညာ့ ပလကဝေဒသခံလူငယ

အဖတ
ြဲ႔ မဝနခံမွေျပမသည။ ၈ရကေန႔တရကလံုးတင တိက
ု ပမ
ြဲ မးျပငး္နခြဲာ့ၿပီး "ေမမငဘုေတမငတနး"၊" ဆမနးတလန ေတမငတနး
"၊အိႏၵိယ-ျမနမမနယစပအနီး၊ ပလကဝေျမမကဖကအပါအဝင အျခမးေနရမအခ ိ်ဳ႕၌ ညဆယနမရီခန႔အ္ိ တိုကပြဲမ မးျဖစပမးခြဲာ့ သည။
(ArakanArmy) (BBC) (BBC) (Irrawaddy) (RFA) (Irrawaddy) (Military)
ခ ငးျပညနယ ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ၊ ကုလ
ု မးတနျမစ အ္ကပိင
ု း ေက းရမမ မး ေက းရမသမး ၃၀၀ ေက မသည တပမေတမႏွငာ့
ရကၡိ်ဳငတပမေတမတုိ႔အၾကမး တိက
ု ပမ
ြဲ မးေၾကမငာ့ နီးစပရမရမေတကို ္ကေျပး တိမးေရွမငေနၾက သည။ ရွငးလကဝေအမကရမသို႔
၂၈၁ ဦး၊ ေအမကဘလိုငေက းရမကုိ ၈ ဦး၊ ဘြဲဒငဝေက းရမကုိ ၈ ဦး၊ ကမရမမိတေက းရမကုိ ၉ ဦး၊ မီးဇမေက းရမကုိ ၂
ဦးႏွင႔

ဒိုးေခ မငးဝေက းရမကုိ ၁ ဦး အသီးသီး တိမး ေရွမငခြဲာ့ၾကတယလိ႔ု ျပညနယအစိုးရမွ သတငး္ုတျပန္မးသည။ (DVB)

(RFA)
ႏိုဝငဘမ ၈ ရက နံနက ၆ နမရီခခ
ြဲ န႔ တင ကခ ငျပညနယ၊ တႏုိငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ မိင
ု ခနေက းရမ မွရမသမး တဦးသည ပယငးတူးေဖမရန
မိုငခနပယငးေမွမမွ ္ကခမလမစဥ မိုငခနေက းရမ၏အေနမကဘက ၅ မိုငခန႔ အကမသိ႔အ
ု ေရမက၌ တုိကမိင
ု းတစလံုးကို
တုိကမိေပါကကၿြဲ ပီး မိုငးစ္ိမွနဒဏရမမ မးရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ (Military)
ေအမကတုိဘမလ ၈ ရကေန႔ နံနကပုိငးအခ ိနတင ကမစလနရမမွ လယအနရမသုိ႔ ျမနမမာ့တပမေတမမွ အငအမး (၁၀၀)ေက မျဖငာ့
ေရမကရွမ
ိ ညဟု သတငးေၾကမငာ့ လယအနရမေန ျပညသူမ မးမွ ရမအတငး မေနရြဲသျဖငာ့ ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕သုိ႔ ရမလုံးကၽတနီးပါး
္ကေျပးတိမးေရွမငခြဲၿာ့ ပီး၊ ရမအတငးတင သကႀကီးရယအိုအခ ်ဳိ႕သမက နရွသ
ိ ညဟု TNLAမွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။
(PSLF/TNLA)
UNFC ၏ ႏိုငငံေရးဆိုငရမ ညွိႏိႈငးေဆးေႏးေရးကိယ
ု စမးလွယအဖ႔ြဲ DPN ႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင PC တိ႔၏
ု (၈) ႀကိမေျမမက
တရမးဝငေတ႔ဆုေ
ံ ဆးေႏးပြဲကို ႏိုဝငဘမ၈ရကေန႔တင ရနကုနၿမိ်ဳ႕ရွိ အမ ်ဳိးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရး ဗဟိုဌမနရံုးတင ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။
ေဆးေႏးပသ
ြဲ ႔ို DPN ေခါငးေဆမင ခူဦးရယဦးေဆမငၿပီး ကိုယစမးလွယအမးလံုး စုစုေပါငး (၉) ဦးအျပင တပဘကဆိင
ု ရမ
ကိယ
ု စမးလွယ (၄) ဦးႏွငာ့ ႐ုံးအဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႔ဆံုပြဲအၿပီးတင NCA တင လကမွတ ေရး္ိုးေရးအတက UNFC
ဘကမွ အဆုိျပ်ဳ္မးသညာ့ အခ က ၈ ခ က္ြဲမွ အခ က ၆ ခ ကကို သေဘမတူညီမႈ ရရွိခသ
ြဲာ့ ညဟု UNFC မွ သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။
သေဘမတူညီမရ
ႈ ရိွခြဲာ့သညာ့အခ ကမ မးသည
ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီတစရပကို

တပပိင
ု းဆိုငရမေနရမခ ္မးေရး

ကိစၥရပမ မး၊

အပစအခတရပစြဲေရးဆုိငရမ

ႏွစဖကသေဘမတူသညာ့ ႏုိငငံတကမက အစုိးရ ကုိယစမး လွယမ မးႏွငာ့ဖ႔စ
ြဲ ညးသမးရန၊

NCAစမခ ်ဳပတင ပါ၀ငသညာ့အခ ကမ မးကို ေဖမကဖ ကက းလနပါက ေစမငာ့ၾကညာ့ရနအတက ဖ နေျဖေရးေကမမရွငဖ႔စ
ြဲ ညးေပးရန ၊
အပစရပေဒသမ မးတင

ျပ်ဳလုပသညာ့

စီမက
ံ ိနးမ မးႏွငာ့

ပတသကၿပီး

ေဒသခံျပညသူမ မး၊

သကဆုိငရမ

တုိငးရငးသမး

လကနကကိုငမ မးႏွငာ့ ၫႇိႏႈိငးေဆမငရကရန စသညာ့အခ ကမ မး ပါ၀င သည။ (RFA) (Mizzima) (Tai Freedom) (UNFC)
(ArakanArmy) (Popular)(The Ladies)(VOA) (Mizzima) (DVB)
ႏိုဝငဘမလ ၈ ရကေန႔တင မနျပညသစပါတီႏွငာ့ ျပညနယအစိုးရ ေတ႔ဆုရ
ံ မ၌ တပမေတမမွ သိမး္မးေသမ မနျပညသစပါတီ၏
တပစခနးမ မးကို

ျပနလညလႊြဲေျပမငးေပးရန

မနျပညသစပါတီမွ

ေတမငးဆိခ
ု ြဲာ့သည။

္ိ႔ျု ပင

အစိုးရမွ

ဖမးဆီး္မး

ျဖစေၾကမငး မနျပညသစပါတီ ျပညတငးေရးရမ တမဝနခံ ႏိုငဝငးလွမွ ေျပမသည။ မနျပညသစပါတီႏွငာ့ မနျပညနယ အစိုးရ၏
ေတ႔ဆုမ
ံ ႈသည ဝနႀကီးခ ်ဳပ ေဒါကတမေအးဇံ လက္ကတင တတိယအႀကိမျဖစၿပီး မနျပညသစပါတီဘကမွ ႏိုငေအမငမငး
(မနျပညသစပါတီ အေ္ေ္ အတငးေရးမွ း)၊ ႏိုငဇယ
ြဲ
(တဖ
ြဲ က အတငးေရးမွ း)၊ ႏိုငဝငးလွ (ျပညတငးေရးရမ တမဝနခံ) ႏွငာ့
ပါတီအဖ႔ဝ
ြဲ င ၁၀ ဦးတိ႔ႏ
ု ွငာ့ မနျပညနယ အစိုးရအဖ႔ဝ
ြဲ င ဝနႀကီးခ ်ဳပ ေဒါကတမေအးဇံႏွငာ့ သကဆိင
ု ရမ ဝနႀကီးဌမနမွ ဝနႀကီး ၈ ဦးတို႔
ဝနႀကီးခ ်ဳပ၏ ဧညာ့ခနးမေဆမငတင ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ (Voice) (Eleven) (Mon New) (RFA)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
အစိုးရႏွငာ့ ညီၫတေသမတုိငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မးဖကဒရယေကမငစီ (UNFC)တိ႔၏
ု တစႏုိငငံလုံး အပစအခတရပစြဲေရး သေဘမတူ
စမခ ်ဳပ (NCA) လကမွတေရး္ုိးေရးညႇိႏႈိငးမႈ ေဆးေႏးပြဲသိ႔ု NCA လကမွတေရး္ိုး္မးသညာ့ တုိငးရငးသမး လကနက ကိုငရွစဖြဲ႕ကုိ

PC-UNFC

ရနကုန

တရုတ-FPNCC

တရုတ

၈ ရကေန႔တင ပ္မဆုံးအႀကိမေတ႕ဆုံေဆးေႏးခြဲာ့ၿပီး သေဘမတူညမ
ီ ွု (၃) ခ က ရရွိခသ
ြဲာ့ ညဟု ကိယ
ု စမးလွယမ မးမွ ေျပမသည။

တုိငးရငးသမး

မန

“တစအခ ကက တစလတစႀကိမ ပုမ
ံ န
ွ ေတ႕ဆုရ
ံ နႏွငာ့ အေရးေပၚကိစၥ ေပၚလမပါက ၾကမးျဖတေတ႕ဆုၾံ ကရန။ ႏွစအခ ကက

ပါတီမ မး

ေလာ့လမသူအျဖစ ဖိတၾကမး္မးေၾကမငး ႏွစဖက ကိယ
ု စမးလွယမ မးမွ ေျပမသည။ NCA လကမွတေရး္ုိး ရွစဖြဲ႕မွ တစဖြဲလ
႔ ွင
တစဦးစီ၊ NCA

လကမွတေရး္ုိးရွစဖြဲ႕ ္ိပသီးေခါငး ေဆမငမ မးျဖငာ့ ဖြဲ႕စညး္မးသညာ့ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥ ဦးေဆမငအဖြဲ႕

(PPST) မွ ကိယ
ု စမးလွယတစဦး စုစုေပါငးကိုးဦးကုိ ဖိတၾကမးရန အစုိးရႏွငာ့ UNFC တိ႔အ
ု ၾကမး သေဘမတူ္မးေၾကမငး UNFC
ေျပမေရး ဆုိခငာ့ရွိ သူဦး္နးေဇမမွေျပမသည။ (7Day)
NCA

လကမွတ္ိုးမ္မးသညာ့

လကနကကိုင

၇

ဖြဲ႕ပါဝငေသမ

FPNCC

ျပညေ္မငစုနိုငငံေရးညႇိႏွိုငး

ေဆးေႏးမႈ

ေကမမတီအေနႏွငာ့ NCA လကမွတ္ိုးဖိ႔အ
ု ပါအဝင အစိုးရ၏ ၿငိမးခ မးေရးလမးစဥ တခုလုံးမွမ ပါဝငဖိ႔ု တ႐ုတနိင
ု ငံျခမးေရး
ဝနႀကီးဌမန အမရွေရးရမအ္ူးသံအမတ မစၥတမဆနးေကမရွနမွ တိက
ု တနးခြဲေ
ာ့ ၾကမငး FPNCC တင ပါဝငသညာ့ တအမနးအမ ိ်ဳးသမး
လတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA/PSLF အေ္ေ္ အတငးေရးမွူး တမဘုနးေက မမွေျပမသည။ မစၥတမ ဆနးေကမရွနသည
FPNCC ေကမမတီဝငမ မးႏွငာ့ ယူနနျပည နယၿမိ်ဳ႕ေတမကူမငး၌ နိဝ
ု ငဘမလ ၈ ရကေန႔ ညေနပိင
ု း ေတ႕ဆုံမႈ အတငး တိက
ု တနးခြဲာ့ျခငး
ျဖစသည။

FPNCC

ႏွငာ့မေတ႕ခင

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွူးႀကီးမငးေအမငလိႈငႏွငာ့လညး

ေတ႕ဆုံခြဲာ့ၿပီး

တပမေတမဘကမွ FPNCC ကို အသိအမွတမျပ်ဳေၾကမငးႏွငာ့ တဖြဲ႕ခ ငးစီသမ ေတ႕ႏိုငသညဆိသ
ု ညာ့ သေဘမ္မးႏွငာ့ ပတသကၿပီး
FPNCC ကို မစၥတမ ဆနးေကမရွနမွ ရွငးျပခြဲာ့သညဟုလညး တမဘုနးေက မမွေျပမသည။ (BBC)
မနေဒသလုံးဆိုငဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) ႏွငာ့ မနအမ ိ်ဳးသမးပါတီ (MNP) ကိယ
ု စမးလွယ (၃) ဦးစီတ႔ို ေမမလၿမိ်ဳငၿမိ်ဳ႕၌ နိုဝငဘမလ

နိင
ု ငံေရးကိစၥႏွငာ့ပတသကလမလၽွင အတူတက ပူးေပါငး ေဆမငရကသမးရန။ သုးံ အခ ကက ႏွစပါတီ ပူးေပါငးနိင
ု ေရးအတက
ေတ႕ဆုေ
ံ ဆးေႏးသမးမယ”ဟု MNP ေတ႕ဆုေ
ံ ဆးေႏးေရးအဖြဲ႕ေခါငးေဆမင နိုငခ စဦးမွ ေျပမသည။ (Mon New)
၉.၁၁.၂၀၁၇

ႏုိဝငဘမလ ၉ ရကေန႔တင ခ ငးျပညနယအစုိးရမွ တပမေတမႏွငာ့ AA တိ႔အ
ု ၾကမး တုိကပမ
ြဲ မးေၾကမငာ့ ေဒသခံမ မးေတမငယမစပါး

IDP

ခ ငး

PC-UNFC

ရနကုန

Karen Day

အေမရိကနု

ေျမျမ်ဳပမိုငး

ကခ င

ႏိုငငံေရးေဆးေႏးပြဲ

ရနကုန

TNLA – TMT

ရွမး

ရိတသိမးခါနီး တိမးေရွမငရျခငးေၾကမငာ့ စမးဝတေနေရး ခကခြဲေနျခငးအမး ကူညီလိသ
ု မ
ူ မးအေနျဖငာ့ ပလကဝၿမ်ဳိ႕နယ လူမေ
ႈ ရး
အသငး ဖုနးနံပါတအမး ္ုတျပနေပးခြဲသ
ာ့ ည။ (7day)
NCA ေရး္ိုးနိုငေရးအတက အစိုးရ၏ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင (PC) ႏွငာ့ UNFC ၏ DPN တို႔အၾကမး ညႇိႏွိုငးမွုမ မး မၿပီးျပတေသးသျဖငာ့
အစညးအေဝး ္ပမံေခၚယူၿပီး ေဆးေႏးရဦးမညဟု ႏွစဖကတမဝနရွသ
ိ ူမ မးက ႏုိဝငဘမလ ၉ ရကေန႔တင ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။
(Irrawaddy) (Mizzima) (MOI) (UNFC)
ႏိုဝငဘမလ ၆ရကေန႔က (Karen Day) က ငးပျခငးႏွငာ့ ပတသကၿပီး အေမရိကနႏိုငငံရွိ ျမနမမသံ႐ုးံ ၏ ္ုတျပနခ ကအေပၚ
လကမခံေၾကမငး ၎ပက
ြဲ ိုဦးေဆမငခြဲေ
ာ့ သမ အေမရိကနကရငအဖ႔အ
ြဲ စညး-KOUSA (Karen Organization of the United States
of America)မွ ေၾကညမခ က္ုတျပနခြဲာ့သည။ KOUSA ၏ ္ုတျပနခ ကတင ျမနမမာ့တပမေတမသည ျမနမမသံ႐ုံးႏွငာ့ ရြဲမ မးအေပၚ
္ိနးခ ်ဳပ္မးဆြဲျဖစၿပီး လတတေလမျဖစပ ကခြဲသ
ာ့ ညာ့ အစိုးရမွ လုပေဆမငမညာ့ ေက မကမီးေသး စီမက
ံ ိနးအမးဆန႔က ငေသမ
ေဒသခံျပညသူမ မးကို ျမနမမရြဲတပဖ႔က
ြဲ
ပစမွတ္မးေနသညကို ၾကညာ့ျခငးအမးျဖငာ့ ျမနမမတပမေတမသည တိုငးရငးသမးမ မး၏
နယေျမ၊ ယဥေက းမႈ၊ ဘမသမစကမး

ႏွငာ့

ဂုဏသိကၡမမ မးအေပၚတင

ေပ မကပ ကေအမင မညမွ လုပေဆမငေနခြဲသ
ာ့ ညကို

သိႏိုငသညဟူ၍ ပါရွိသည။ ္ိ႔အ
ု ျပင ႏိုဝငဘမလ ၇ရကေန႔က ္ုတျပနခြဲာ့ေသမ ျမနမမသံ႐ုံး၏ ္ုတျပနခ ကမွမ ျမနမမအစိုးရမွ
ဆယစုႏွစေပါငးမ မးစမ သံုးစခ
ြဲ ြဲာ့ေသမ မဟမဗ ဟမအရ ဝါဒျဖန႔မႈတစခုသမျဖစေၾကမငး KOUSA က တုန႔ျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (KIC)
ကခ ငျပညနယ၊ မံစီၿမိ်ဳ႕နယ၊ ေကမငလငေက းရမေန ဦးစိုးဆငာ့သည ဦးေဇမႏိုငႏွငာ့အတူ ႏို၀ငဘမ ၉ ရက နံနကပိင
ု းတင စီခမးႀကီး
ေက းရမမွ နန႔လငးပါ ေက းရမဘကသိ႔ု ေမမေတမဆုိငကယျဖငာ့ ္ကခမလမစဥ နန႔လငးပါေက းရမ၏ အေနမက ေျမမကဘက မီတမ
၁၅၀၀ ခန႔အကမသိ႔အ
ု ေရမက၌ တိုကမိင
ု း ၄ လံုးကိတ
ု ိက
ု မိေပါကကၿြဲ ပီး ၂ ဦးလံုးတင မုိငးစ္ိမွနဒဏရမမ မးရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ (Military)
အေၾကမငးအရမအလိက
ု
အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ႏုိငငံေရး ေဆးေႏးပြဲမ မး က ငးပႏုိငေရး တုိငးႏွငာ့ျပညနယအသီးသီးရွိ

အရပဘက

အဖ႕ြဲ အစညးကိယ
ု စမးလွယမ မး ေတ႕ဆံုမႈကို ႏိုဝငဘမ ၉ ရကႏွငာ့ ၁၀ ရကတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕၌ ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day)

၁၀.၁၁.၂၀၁၇

မနတံုၿမိ်ဳ႕ အေရွ႕ဖက ၈ မိုင မနတုံ – နမၼတက
ူ မးလမးမေပၚတင ႏုိငဝငဘမလ ၁၀ရကေန႔ နံနက ၁း၀၀ နမရီမွ ၁း၄၀ အခ ိန္ိ
တအနးအမ ိ်ဳးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA တပရငး ၉၉၉ ႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၇၇ တိ႔ု ႏွစဖကရငဆိင
ု
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တိက
ု ပြဲ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ တိက
ု ပတ
ြဲ င ျမနမမာ့တပမေတမ ၃ ဦးက ဆံုးကမ ၅ ဦး ဒဏရမရရွခ
ိ သ
ြဲာ့ ည။ တပမေတမသည စစကမး ၇ စီးျဖငာ့
နမၼတူဖကမွ မနတံုၿမိ်ဳ႕ဖကသိ႔ု ္ပမံ္းို စစဆငလမရမမွ တိုကပြဲ ျဖစပမးရျခငး ျဖစသညဟု TNLA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။။
(TNLA) (NAB) (TNLA 2)
ႏိုဝငဘမ (၁၀) ရကေန႔တင နံနက (၉) နမရီခန႔မွစ၍ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) ႏွငာ့ တပမေတမတိ႔ု ခ ငးျပညနယ “ဒိုးေခ မငးဝ”

AA – TMT တိက
ု ပြဲ

ခ ငး

IDP

ခ ငး

အမဆီယံေခါငးေဆမငမ မးႏွငာ့ အမရွ-ပစိဖတ
ိ
စီးပမးေရးပူးေပါငးေဆမငရကမႈ (ေအပက) အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မး၏ ႏိုငငံေခါငးေဆမငမ မး

ႏိုငငံတကမ

ဗီယကနမ

သီးသန႔ေတ႕ဆံုပြဲကို ဗီယကနမႏိုငငံဒါနနးၿမိ်ဳ႕တင က ငးပခြဲာ့သည။ အဆိုပါ သီးသန႔ေတ႕ဆံုပြဲသ႔ို ႏုိငငံေတမ၏ အတိင
ု ပငခံ

ဆကဆံေရး

အနီးတင တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး “ရႊီလိုငပ”ီ အနီးတငလညး တိုကပြဲမ မးျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Arakan Army)
ခ ငးျပညနယ ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ ကုလမးတနျမစ အ္ကပုိငးတင

ျဖစပမးေနေသမ စစပြဲမ မးေၾကမငာ့ တိမးေရွမငေနရေသမ

ဒုကၡသညမ မးအတက လုိအပမညာ့ စမးနပရိကၡမႏွငာ့ ေဆးဝါးမ မး ေပးပုိ႔ႏုိငရနအတက ခ ငးျပညနယအစုိးရအဖ႕ြဲ မွ ေဆမငရက
ေနသညဟု

ခ ငးျပညနယအစုိးရအဖ႔၏
ြဲ

ေျပမေရးဆုိခငာ့ရွိသူ

ျပညနယဝနႀကီး

ဆလုိငးအုိကဇကခငက

ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။

“ခ ငးျပညနယ အစုိးရကေတမာ့ သူတိ႔ု (စစေဘးဒုကၡသည) အတက အေရးေပၚ လုိအပမယာ့စမးနပရိကၡမ၊ ေဆးဝါး ဒါေတကုိ အျမနဆုံး
စုစညးေရမကရွိပိ႔ႏ
ု ုိငဖုိ႔အတက ႀကိ်ဳးစမးေနပါတယ။ ဝနႀကီးခ ်ဳပကလညး လမးညႊန္မးပါတယ။ သမးဖုိ႔လမဖုိ႔ကေတမာ့ အမ မးႀကီး
အခကအခြဲ မရွပ
ိ ါဘူး။ စကေလွပါပြဲ။ စကေလွန႔ြဲ သမးလုိ႔ရပါတယ။ အဓိက စကေလွလမးေၾကမငးမွမက ဟုိဘကကရွိတယေပါာ့ေလ။
တပမေတမက နယေျမလုံၿခံ်ဳေရး အတကေတမာ့ သမးရတယ။ ျပညသူလ္
ူ ုကေတမာ့ စုိးရိမေၾကမကရံ႕တမကုိး။ တစဖကကလညး AA
ကလညး လမပစတမမ ်ဳိးေပါာ့ေနမ။ သမးတြဲာ့အခါမွမေတမာ့ သမမနၾကညာ့ရင စုိးရိမရတမေပါာ့။ တကယာ့တကယတမးမွမေတမာ့ AA က
မပစဘူးဆုိရငေတမာ့
ေနတမကေတမာ့

လုံၿခံ်ဳပါတယ။

တပမေတမဘကက

ရွငးလက၀ေက းရမမွမ

ပစစရမ

အမ မးဆုံးေနၾကတယ။

အေၾကမငးမရွပ
ိ ါဘူး။

ဒုကၡသည

၃၀၀

လကရွိဒက
ု ၡသညေတ

ဝနးက ငေလမကရွတ
ိ ယ”

အမ မးဆုံး
ဟု

ဝနႀကီး

ဆလုိငးအုိကဇကခငက ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (Eleven)

ပုဂိ်ဳလႏွငာ့အတူ အဖ႔ဝ
ြဲ ငအျဖစ အမ ိ်ဳးသမးလံုၿခံ်ဳေရးဆိင
ု ရမအႀကံေပးပုဂိ်ဳလ ဦးေသမငး္နး၊ ႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး
ဦးေက မတငႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (DVB) (Mizzima) (MOI) (MOI 2) (MOI 3) (MOI 4) (Mizzima) (BBC)
(BBC 2)
ေဒသတငးတင

အိႏၵိယ-ျမနမမ

ႏိုငငံတကမ

ႏွစႏိုငငံလုၿံ ခံ်ဳေရးတပဖ႕ြဲ မ မးအၾကမး အလနနီးကပစမ ပူးေပါငးေဆမငရကသမးသငာ့ပါေၾကမငး ျမနမမႏိုငငံဆင
ို ရမ အိႏၵိယသံအမတ

ေပၚေပါကေနလ ကရွိသညာ့

ၿခိမးေျခမကမႈ

ရနစယအႏၱရမယမ မးကို

ရငဆိုငရနအတက

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ႀကီး Vikram Misri က ႏိုဝငဘမ ၁၀ ရကေန႔တင ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ “ ကၽနေတမတိ႔ရ
ု ႕ြဲ လံုၿခံ်ဳေရးတပဖ႕ြဲ အငအမးစုေတ အေနနြဲ႔
ကၽနေတမတိ႔ႏ
ု ိုငငံေတကို

ၿခိမးေျခမကေနတြဲာ့

အစနးေရမကအၾကမးဖကအဖ႕ြဲ ေတကို

ေနရမမေပးမိေစေရး

နီးနီးကပကပ

လုပေဆမငသမးၾကရမွမျဖစပါတယ" ဆိုၿပီး သံအမတႀကီးက "အိႏၵိယ-ျမနမမ ဆကဆံေရး- ေရွ႕သုိ႔ ဆကခ ီတကလွမးျခငး" ဆိုသညာ့
ကနဖရငာ့ ဖငာ့ပအ
ြဲ ခမးအနမးတင ေျပမၾကမးခြဲာ့ျခငးျဖစသည။ (Mizzima)
ဗီယကနမႏိုငငံဒါနနးၿမိ်ဳ႕၌ က ငးပခြဲာ့ေသမအမဆီယံနင
ွ ာ့ ေအပကေခါငးေဆမငမ မး၏ သီးသန႔ေတ႕ဆံုပတ
ြဲ င နိုငငံေတမအတိုငပငခံ

အတိုငပငခံ မိန႔ခနး

ဗီယကနမ

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ မငးေအမငလႈိငႏွငာ့ ျမနမမႏုိငငံဆိင
ု ရမစငကမပူႏုိငငံသံအမတႀကီး H.E. Mr. Robert Chua တိ႔ု

ႏိုငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ႏုိဝငဘမလ ၁၀ရကေန႔ နံနကပုိငးတင ေနျပညေတမရွိ ဘုရငာ့ေနမငရိပသမ ဧညာ့ခနးမေဆမင၌ ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆံုပြဲသို႔

ဆကဆံေရး

ပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည ေျပမၾကမးခြဲာ့သညာ့ မိန႔ခနး (SC Office) (MOI) (Popular)

ကမကယေရးဦစီးခ ်ဳပႏွငာ့အတူ

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံး(ၾကညး)မွ

ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပႀကီးစုိး္ဋႏွငာ့

တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (Military) (Military 2) (SGMAH) (SGMAH 2) (SGMAH 3) (MOI)
ကရငျပညနယတင

ေက မကမီးေသးသံုး

လွ ပစစဓမတအမးေပးစကရံု

တညေဆမကျခငးသည

သဘမဝပတဝနးက င

ကို

ေက မကမီးေသး

ကရင

AA – TMT တိက
ု ပြဲ

ခ ငး

္ိနးသိမးၿပီးသမးျဖစသညဟု ကရငျပညနယလႊတေတမဥကၠဌ ဦးေစမခ စခငက ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ ေက မကမီးေသးကေန လွ ပစစ
ဓမတအမးရရွမ
ိ ည ျဖစသညာ့အတက ္ငးနြဲ႔ ္မငးခ ကစရမမလိုသညာ့အတကေၾကမငာ့ သဘမဝပတဝနးက င ္ိနးသိမးၿပီးသမး
ျဖစသမးသညဟု ၎ကေျပမသည။ (RFA)
၁၁.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမလ (၁၁) ရကေန႔တင မနက (၇) နမရီခန႔မွ ညေန (၇) နမရီအ္ိ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) ႏွငာ့ တပမေတမတိ႔ု ခ ငးျပညနယ
“ဒိုးေခ မငးဝ”(Doe Chaung Wa)၊ “ရီခ မးသမ” (Ri Chan Thar)၊ “ဒိုးရီ ေတမင” (Doe Ri Taung)၊ “ရႊီလိုငပ”ီ (Shwe Lai Pwi)၊
“ပီးလိုငဝ”

(Pwi

Lai

Wa)

အနီးအနမးတင

တိက
ု ပြဲမ မး

ျဖစပမးခြဲာ့သည။
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တိက
ု ပမ
ြဲ မးေၾကမငာ့

တပမေတမဘကမွ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
္ိခိက
ု က ဆံုးသူမ မးမ မးျပမးခြဲသ
ာ့ လို ၎တိ႔ဖ
ု ကမွလညး အလတစမး၊ အျပငးစမးဒဏရမရသူ အနညးငယခန႔ရွိခသ
ြဲာ့ ညဟု AA ဘက
မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Arakan Army)
IDP

ခ ငး

PC - UWSA

ဝ

JMC

ကရင

AA ႏွငာ့ တပမေတမတိ႔အ
ု ၾကမး ျဖစပမးေနေသမတိုကပြဲမ မးေၾကမငာ့ စစေဘးေရွမငသူဦးေရမွမ မ မးျပမးလမခြဲာ့ၿပီး၊ အိမေ္မငစု ၆၇စုမွ
အမ ိ်ဳးသမး ၃၄၆ ဦး၊ အမ ိ်ဳးသမီး ၃၂၂ဦး ေပါငး ၆၆၈ ဦးသည ရွငးလကဝ၊ ဘြဲဒငးဝ၊ အ္ကဘလုိင၊ ကရမိတေက းရမႏွငာ့
ဒုိးေခ မငးဝေက းရမတုိ႔သိ႔ု ေရႊ႕ေျပမငးေန္ုိငရေၾကမငးကူညက
ီ ယဆယေရးလုပေနသူမ မးကေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (7day)
နယစပေရးရမဝနႀကီးဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပႀကီးရြဲေအမင၊

ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင

ဒုဥကၠဌဦးသိနးေဇမ၊

ေကမမရွင

အတငးေရးမွ း

ဒုတယ
ိ ဗိလ
ို ခ ်ဳပႀကီးခငေဇမဦး (ၿငိမး) ႏွငာ့ ရွမးျပညနယ အစုိးရအဖ႔ြဲ တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မးတုိ႔သည ‘ဝ’ လကနကကုိင အဖြဲ႕(UWSA)ဥကၠ႒
ဦးေပါကယူခ နးႏွငာ့ ကုိယစမးလွယအဖ႕ြဲ တုိ႔ႏွငာ့ ႏုိဝငဘမ ၁၁ ရကတင ‘ဝ’ ေဒသပနဆနး၌ ေတ႕ဆုေ
ံ ဆးေႏးခြဲာ့ေၾကမငး UWSA
လမး႐ိႈးၿမိ်ဳ႕ ဆကဆံေရး႐ုံး ဒုတယ
ိ တမဝနခံ ဦးညီရနးက ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ အစုိးရႏွငာ့ UWSA တိ႔ု ‘ဝ’ တပဖြဲ႕ဌမနခ ်ဳပပနဆနး၌ သုံးနမ
ရီၾကမ ေတ႕ဆုေ
ံ ဆးေႏးခြဲၿာ့ ပီး

တ႐ုတႏုိငငံျခမးေရး ဝနႀကီးဌမန အမရွေရးရမအ္ူး ကုိယစမးလွယမစၥတမဆနးေကမ ရွနးလညး

အစုိးရႏွငာ့ UWSA ကုိယစမးလွယမ မးကုိ ပနဆနးၿမိ်ဳ႕၌ လမေရမကေတ႕ဆုခ
ံ သ
ြဲာ့ ည။ (7day) (RFA) (BBC) (BBC 2)
NCA လကမွတေရး္ိုး္မးသညာ့ တိင
ု းရငးသမး လကနကကိုငေတမလွနေရးအဖ႕ြဲ အစညး ၈ ဖြဲ႕မွ ပစခတတိက
ု ခိုကမႈရပစြဲေရး

Validation

Workshop

ဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC) လုပငနးစဥ လကေတ႕လုပေဆမငမွု စိစစအတညျပ်ဳျခငး (JMC Validation
Workshop) အလုပ႐ုံေဆးေႏးပြဲကို ကရငျပညနယ ဘမးအံၿမိ်ဳ႕ရွိ KNU ဌမနခ ်ဳပ ေလမခီးလမ(ေလးဝါး) စခနးတင က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။
အလုပ႐ုံေဆးေႏးပြဲကို ကရငအမ ိ်ဳးသမးအစညးအ႐ုံး (KNU) မွ JMC-U အဖြဲ႕ဝင ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒-၁ ေစမအိက
ု သကဖိုး ႏွငာ့ JMC-U
ေကမမတီအဖြဲ႕ဝင ပဒိုေစမတမတိုမူးတိ႔မ
ု ွ ဦးေဆမင ကမက္ျပ်ဳ၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ နိုဝငဘမလ ၈ ရကေန႔မွ ၉ ရကေန႔အ္ိ
ႏွစရကတမက ငးပခြဲာ့ၿပီး NCA လကမွတေရး္ိးု ္မးေသမ တိုငးရငးသမးလကနကကိုငအဖြဲ႕အစညး ၈ ဖြဲ႕မွ ကိုယစမးလွယ ၂၇
ဦးတကေရမကခြဲက
ာ့ မ သၽွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ (RCSS) ကိယ
ု စမးလွယအျဖစ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု မွူးႀကီး စိုငးဦး ႏွငာ့ JMCL ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒-၁ ဗိလ
ု ႀကီး စိုငးဇင တိ႔ု တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (Tai Freedom)
၁၂.၁၁.၂၀၁၇

ႏိုဝငဘမ (၁၂) ရကေန႔တင နံနက(၄) နမရီခန႔တင “ရီခ မးသမရမ”အနီးတင ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ(AA)ႏွငာ့ တပမေတမတိ႔ု တိက
ု ပြဲမ မး

AA – TMT တိက
ု ပြဲ

ခ ငး

KNU ေျမယမ

ကရင

IDP

ခ ငး

ျမစဆံု

တ႐ုတ

ျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး ညေန (၈) နမရီ အခ ိနအ္ိ တိက
ု ပြဲမ မးဆကလကျပငး္နလွ ကရွသ
ိ ညဟု AA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။
(ArakanArmy) (RFA)
ကရငအမ ်ဳိးသမး အစညးအ႐ံုး (KNU) ဌမနခ ်ဳပ (ေလးဝါး) ေလမခီးလမေဒသ၌ ျပ်ဳလုပသညာ့ ေကမသူးေလ ေျမယမႏွီးေႏွမဖလွယပြဲ၏
္ုတျပနေၾကညမခ ကပါ အခ ကမ မးသည NCA ပါ ျပ႒မနးခ ကကို ေဖမကဖ ကရမေရမက၍ ကန႔ကကေၾကမငး ကရငျပညနယ
လံုၿခံ်ဳေရးႏွငာ့ နယစပေရးရမဝနႀကီး ဗိလ
ု မွ းႀကီးမ ်ဳိးမငးေနမငမွ KNU ဗဟိုႏွငာ့ တပမဟမမ မး ဆကဆံေရး႐ံုးသိ႔ု စမပိ႔ခ
ု ြဲာ့သည။ ႏိုဝငဘမ
၂ ရကမွ ၄ ရက အ္ိ က ငးပေသမ ေကမသူးေလ ေျမယမႏွီးေႏွမဖလွယပ၏
ြဲ ္ုတျပနမႈမ မးႏွငာ့ ပတသကၿပီး ကရငျပညနယ
လံုၿခံ်ဳေရးႏွငာ့ နယစပေရးရမဝနႀကီး က KNU အဖြဲ႕အေနျဖငာ့ ၿငိမးခ မးေရး ေဆမငရကေနစဥ NCA စမခ ်ဳပပါ “အဖြဲ႕အစညးမ မးအၾကမး
ရနလိုေသမဝါဒျဖန႔ခ ိမႈမ မး၊ မမွနမကနေသမ (သိ႔မ
ု ဟုတ) ဂုဏသိကၡမကို ညႇိ်ဳးႏမးေစေသမ ေျပမဆိုမမ
ႈ မး၊ အသေရဖ ကသညာ့
္ုတျပနမႈမ မးကို

ျပညတငး၌ေသမလညးေကမငး၊

သေဘမတူညီခ ကကို

ေဖမကဖ ကရမေရမကျခငး၊

ျပညပ၌ေသမလညးေကမငး
လကရွႏ
ိ ိုငငံေတမအစိုးရ၏

မျပ်ဳလပ
ု ဘြဲ

အုပခ ်ဳပေရး၊

ေရွမငၾကဥရန”
စီမံခန႔ခြဲေရးတိ႔က
ု ို

ဟူေသမ
ဝငေရမက

စကဖကသညာ့ သေဘမမ မးပါရွိေနသျဖငာ့ အ္ကပါလုပေဆမငခ ကကို ျပညနယအစိုးရက ကန႔ကကေၾကမငး အေၾကမငးၾကမးခြဲာ့
သည။ အဆိုပါကန႔ကကစမကို တပမေတမႏွငာ့ KNU အပါအဝင NCAလကမွတေရး္ုိး္မးသညာ့ ကရငတိင
ု းရငးသမး လကနက
ကိုငအဖြဲ႕ ကိယ
ု စမးလွယမ မးပါဝငသညာ့ ကရငျပညနယ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ္ံ
လညး မိတၱ ေပးပိ႔ခ
ု ြဲာ့သည။ (7Day)
ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ အတငး ျမနမမတပမေတမႏွငာ့ ေအေအ ရခိင
ု တပမေတမ အၾကမးတိက
ု ပြဲေတ ျဖစပမးၿပီးသညာ့ ေနမက ေက းရမသမး
၃၀ဝ ေက မခန႔သည ခ ငးလကဝေက းရမမွမ ခိုလံေ
ႈ နၾကရၿပီး ေဒသခံေတ အေနႏွငာ့လညး စိုးရိမေၾကမကလန႔ၿပီး ေတမေတမငေတကို
မသမးရြဲတမေၾကမငာ့ အခကအခြဲေတရွေ
ိ နသည။ စစေဘးေရွမငေတအတက အဓိက အခကအခြဲမွမ စမးဝတေနေရး အခကအခြဲ
ျဖစေနၿပီး ခ ငးျပညနယအစိုးရမွ က ပသိနးတရမ ေက မလွ ဒါနးေၾကမငး သတငးၾကမးေသမလညး စစေဘးေရွမငေတဆီကို အြဲဒီ
အကူအညီမေရမကေသးဘူးဟု စစေဘး ေရွမငေတကို ကူညေ
ီ နသူ တဦးမွ ေျပမသည။ (BBC)
ကခ ငျပညနယတင ယမယီ ရပဆိုငး္မးသညာ့ ျမစဆုတ
ံ မတမံစီမက
ံ န
ိ းႏွငာ့ ပတသကၿပီးတ႐ုတ နိုငငံ၏ ရပတညမႈ မေျပမငးလြဲ
ေၾကမငးႏွငာ့ ၂ နိုငငံၾကမး အျပနအလွန အက ိ်ဳးရွေ
ိ စဖိ႔ု ပူးေပါငးေဆမငရကမႈေတ ျပ်ဳလုပသမးေရးအတက တ႐ုတဘကမွ အၿမြဲ
လိလ
ု မးသညာ့အေၾကမငး တ႐ုတနိုငငံျခမးေရးဌမနမွ ေျပမခငာ့ရ ဟမခ ်ဳရငးက ေျပမဆုိခသ
ြဲာ့ ည။ (BBC)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတြဲ (၁)၊ ႏိုဝငဘမ၊ ၂၀၁၇
ႏိုဝငဘမ ၁၂ ရက၊ မနကပိုငးတင နယစပေရးရမ၀နႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး ရြဲေအမငဦးေဆမငၿပီး

PC - NDAA

မုိငးလမး

FPNCC

တအမငး

သဝဏလႊမ

ေနျပညတမ

DPN - PPWT

ခ ငးမိုင

ၿငိမးခ မးေရး ေကမမရွငအဖ႕ြဲ ၀ငႏွငာ့ တပမေတမသမးကိယ
ု စမး လွယမ မးပါဝငသညာ့အဖြဲ႕သည ၿငိမးခ မးေရးႏွငာ့ သကဆိင
ု သညာ့
ကိစၥမ မးေဆးေႏးရနအတက မိုငးလမးသိ႔ု ဆကလက္ကခမခြဲာ့ၿပီး NDAA မိုငးလမးတပဖြဲ႔ႏွငာ့ မိုငးလမးၿမိ်ဳ႕တင ေတ႔ဆုေ
ံ ဆးေႏးခြဲာ့
သည။ (Mizzinma) (RFA)
ျပညေ္မငစုႏိုငငံေရး ေဆးေႏးညွိႏိင
ႈ းေရး ေကမမတီ ( FPNCC) အေနျဖငာ့ အစိုးရႏွငာ့ တစဖ႔ခ
ြဲ ငးစီေတ႔ဆုမ
ံ ည မေတ႔ဆုမ
ံ ညကို
သေဘမ္မး ရယူရန အစညးအေ၀းတစရပကို အျမနဆံုး ေခၚယူမညဟု FPNCC အဖြဲ႕ဝင TNLA မွ ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ “က ေနမတို႔
ညွေ
ိ နဆြဲပခ
ြဲ ငဗ မး အျမနဆံုးေတမာ့ ေခၚႏိုငေအမငေတမာ့ ႀကိ်ဳးစမးေနပါတယ” ဟု တအမငး (ပေလမင) အမ ိ်ဳးသမး လတေျမမကေရး
တပမတမ (PSLF/TNLA) မွ အေ္ေ္ အတငးေရးမွ း ဗိုလမွ းခ ်ဳပ တမးဘုနးေက မ မွ ေျပမသည။ (NMG)
၁၃.၁၁.၂၀၁၇

နိုငငံေတမသမၼတဦး္ငေက မ္ံမွ (၉၇) နွစေျမမက အမ ိ်ဳးသမးေန႔ အ္ိမးအမွတ အခမးအနမးသိ႔ု သဝဏလႊမ ေပးပိ႔သ
ု ည။
(PresidentOffice) (Popular) (Eleven) (MOI)
DPN & PPWT တုိ႔အၾကမး အ႒မအႀကိမ လုပငနးညွိႏိင
ႈ းအစညးအေဝး (ႏိုငငံေရးေဆးေႏးမႈဆိင
ု ရမ မူေဘမင ျပနလည သံုးသပျခငး)
ကို ႏိုဝငဘမ ၁၃ရကေန႔တင ္ိုငးႏိုငငံ၊ ခ ငးမိင
ု ၿမိ်ဳ႕ ၊ The Part Hotel ၌ ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။ (UNFC) (KNU HQ)
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