ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
ယခုရကစြဲမတ
ွ တမးပါ အခ ကအလကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး ေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ၊ စကတငဘမလ ၁၃ ရကေန႔မွ စကတငဘမလ
၃၀ရကေန႔ အတငး ျဖစပမးခြဲေ
ာ့ သမ လကနကကုိငပဋိပကၡမ မး၊ ေဆးေုႏးမႈမ မးုႏွငာ့ တျခမးေသမ ဆကစပသတငးမ မးအမး မီဒီယမမ မးမွတဆငာ့
မွတတမးတင္မးေသမ ရကအလိုက ၿငိမးခ မးေရးသတငးစုစညးခ ကမ မးျဖစပါသည။ ္ုိ႔ေၾကမငာ့ ရကစြဲမတ
ွ တမးပါအခ ကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး
ေလာ့လမသူမ မး၏ အျမင ုႏွငာ့ အမေဘမမဟုတဘြဲ ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ ပတသကေသမ မီဒီယမေဖမျပခ ကမ မးအမး စုစညးေပး္မးျခငးသမျဖစပါသည။
ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မး အဖ႕ြဲ မွ ္ုတေဝလ ကရွေ
ိ သမ ၿငိမးခ မးေရးရကစစ
ြဲ ဥမွတတမးမ မးုႏွငာ့ လအလိက
ု သံုးသပခ ကအုႏွစခ ်ဳပမွတတမးမ မးအမး
ပိုမိုေကမငးမန ေစရနအတက အၾကံျပ်ဳခ ကမ မးေပးပါရနုႏွငာ့ အၾကံျပ်ဳခ ကမ မးေပးပိ႔လ
ု ိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ုႏွငာ့ ဖုနး - 09-796636737
တုိ႔ကို ဆကသယုႏိုငပါသည။
ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕
စဥ

ေန႕စြဲ

၁၃။

၁၃.၉.၂၀၁၇

အေၾကမငးအရမ

ရညညႊနး

စကတငဘမလ ၁၃ရကေန႔တင နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယုႏွငာ့ နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ၊ ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ တိ႔၌
ု တအမငးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA

TNLA-TMT

ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမတိ႔ု တစရကတညးတင တိက
ု ပြဲ ၃ ေနရမ ္ိေတ႔ ရငဆိုငတိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ေန႔လည ၁၂း၃၅ နမရီမွ ၁၃း၀၅ နမရီအ္ိ

တုိကပြဲ

နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယ ပနဝါေက းရမ အနီးတင TNLA တပရငး (၈၇၆) ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ(၈၈) ခမရ (၃၀၁) တိ႔ု လညးေကမငး၊ ေန႔လည ၁၂း၃၀
နမရီတင

နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႔နယ

ဟူးခငေက းရမုႏွငာ့

မနမိုငမိနး

ကမးေက းရမ

ၾကမးတင

TNLA

တပရငး

၄၃၄ုႏွငာ့

ျမနမမာ့တပမေတမ

တပမ

၇၇ တိ႔လ
ု ညးေကမငး၊ ညေန ၁၇း၀၀ နမရီတင ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ လယခေလးေက းရမ အ္ကဖက ေတမငေၾကမေပၚတင TNLA တပရငး (၆၆၆)
ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၇၇ တိ႔ု အသီးသီး ရငဆိုင တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ ဟူးခငေက းရမုႏွငာ့ မနမိင
ု မိနးကမးၾကမး တိုကပြဲတင
ျမနမမာ့တပမေတမဖက ၃ ဦးက ဆံုးခြဲာ့သညဟု TNLA မွ သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ (PSLF/TNLA Link)
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သ ွမး(ရွမး)ျပညနယေျမမကပုိငး၊ မုိငးရယၿမိ်ဳ႕အနီးဝနးက ငတင ျမနမမာ့တပမေတမ၏ ပစခတမႈမ မးေၾကမငာ့ ေက းရမအခ ်ဳိ႕မွ ေဒသခံ ၃၀၀ခန႔

HR Violation

နီးစပရမသုိ႔ ္ကေျပးတိမးေရွမငခြဲာ့ၾကရၿပီး ေဒသခံရမသမး ၃ဦးမွမ ဖမးဆီး္ိနးသိမးျခငးခံခြဲာ့ရသညဟု သွ မး (ရွမး)လူ႔အခငာ့အေရးမ႑ဳိ်ဳိင(SHRF)မွ
(စကတငဘမ ၁၄ရကစြဲ)ျဖငာ့ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ SHRF ၏ ေျပမခငာ့ရ စုိငးကနးေလ မငးမွ “အခု အြဲာ့ မုိငးရယေဒသမွမ ျမနမမစစတပက
နယေျမရွမ ရွငးလငးရငးနြဲ႔ ရမသူရမသမးေတကုိ လူ႔အခငာ့အေရးခ ်ဳးိ ေဖမကတမေပါာ့။ အခု လကရွိ ္ကေျပးတိမးေရွမငေနရတြဲာ့ ေဒသခံေတက
သူတိ႔ေ
ု က းရမေတကုိ မျပနရြဲၾကေသးဘူးဗ ။ ျဖစတမလညး မၾကမေသးဘူးဆုိေတမာ့ သူတိ႔ု စုိးရိမတြဲာ့ အေျခအေနမွမပြဲရေ
ွိ သးတယ”ဟု ေျပမသည။ (KIC
Link)
စကတငဘမလကုနတင ကူညေ
ီ ္မကပံာ့မႈမ မး ရပစြဲခရ
ံ ေတမာ့မညာ့ အီတူး္မာ့ျပညတငး စစေရွမငကရငဒုုကၡသည စခနးအမးဆကလက အကူအညီ

IDPs အီတူး္မာ့

ေပးရန အီတူး္မာ့ ပံာ့ပိးု ေရးေကမမတီမွ ုႏုိငငံတကမအလွွဴရွငေတ ုႏွငာ့ သကဆုိငရမအဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး္ံ ေမတမရပခံစမတစေစမင ေပးပုိ႔ခသ
ြဲာ့ ည။
"ကူညေ
ီ ္မကပံမ
ာ့ ေ
ႈ တကေတမာ့ ေလ မာ့နညးလမတမၾကမၿပီ၊ ဒီလ္ြဲမမွ ေတမာ့ ျပတသမးမွမေပါာ့ေလ၊ မရိွေတမာ့ဘးူ ၊ ဒီလ္ြဲမမွ ျပတၿပီဆရ
ို င သူတ႔ို
ဆကသမးမယာ့ ေနမက္ပ ုႏွစလ သံုးလအတက ဘမမွ မရိွေတမာ့ဘးူ ဆို အခကအခြဲေတမာ့ ေပၚလမမယ၊ အဓိကက သူတ႔ျို ပနမယာ့ ေနရမေတက
သူတ႔က
ို မျပနရြဲဘးူ ၊ မျပနရြဲတအ
ြဲာ့ တကေၾကမငာ့ သူတိ႔ဆ
ု ကၿပီးေတမာ့ အေျခအေနၾကညာ့ရဦးမယ၊ ၿပီးေတမာ့ ဘယလိပ
ု ုစ
ံ မ
ံ ်ဳိ းနြဲ႔ ရပတညရမလြဲ၊ ျပနၿပီးေတမာ့
နညးနညး လူအေျခအေနကို ျပနၿပီးေတမာ့သုးံ သပပါ" ဟုျပညတငးေနရပစန႔ခမ ျပညသူလ္
ူ ုပံာ့ပိုးေရး ႀကိ်ဳတငျပငဆငေရးေကမမတီ ဥကၠဌ ပဒိုေစမ
ေနသမဘေလး မွေျပမျပခြဲသ
ာ့ ည။(RFA Link)
UNFC Meeting
အစိုးရုႏွငာ့ ေဆးေုႏးေနဆြဲျဖစေသမ အဆိုျပ်ဳခ ကမ မးအမး Legal Binding အျဖစ NCA ုႏွငာ့ အတူတက လကမွတ ေရး္ိုးုႏုိငရနအတက
ညီညတေသမ တုိငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မး ဖကဒရယေကမငစီ (UNFC) ဗဟုိ အလုပအမႈ ေဆမငေကမမတီ (တုိးခ ႕ြဲ ) အစညးအေ၀း၌ ေဆးေုႏးခြဲာ့ေၾကမငး
UNFC သတငး္ုတျပနေရးအဖြဲ႕မွ စကတငဘမ ၁၄ ရကတင ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Eleven Link) (7Day Link)

ုႏိုငငံတကမ
ဆကဆံေရး

ရခိုငျပညနယတင ျဖစပ ကေနေသမ အေျခအေနမ မးကို ေ္မကရွ၍
ႈ
ဥေရမပသမဂၢ ဥပေဒျပ်ဳလတ
ႊ ေတမ၏ ုႏိုငငံတကမ ကုနသယမွဆ
ႈ ိုငရမ
ေကမမတီ

အဖြဲ႕မွ

ျမနမမုႏိုငငံသ႔ို

လမေရမကရန

စီစဥ္မးသညာ့

ခရီးစဥတစခုက
ု ို

ဖ ကသိမးခြဲသ
ာ့ ည။

စကတငဘမ

၁၄

ရကေန႔စြဲျဖငာ့

ဥေရမပလႊတေတမမွ ္ုုတျပနေသမ ေၾကညမခ ကတင ေကမမတီဥကၠ႒ျဖစသူ Bernd Lange က ္ိသ
ု ႔ို ဆံုးျဖတရျခငးသည ရခုိင
ု ေဒသအေရးုႏွငာ့
ခ မွတခြဲာ့ ေသမ ဥေရမပလႊတေတမ ဆံုးျဖတခ ကတင ပါဝငသညာ့ လတတေလမ ျမနမမာ့ုႏိုငငံေရး၊ လူ႔အခငာ့အေရးဆိုငရမ အေျခအေနမ မးေၾကမငာ့
ျဖစေၾကမငး၊ ္ိုအေျခအေနမ မးေၾကမငာ့ ဥေရမသမဂၢုႏွငာ့ ျမနမမုႏိုငငံတ႔ို ခ ်ဳပဆိုဖယရွသ
ိ ညာ့ ရငးုႏွီးျမ်ဳပုႏွံမွႈဆိုငရမ သေဘမတူစမခ ်ဳပတစခုုအတက
အက ်ဳိးျဖစ္နးမညာ့ ေဆးေုႏးမွႈမ မး ျဖစေပၚလမုႏိုငစရမမရွသ
ိ ျဖငာ့ ခရီးစဥကို ရကအကန႔အသတမရွိ ေရႊ႕ဆိုငးရျခငးျဖစေၾကမငး ေဖမျပ္မး
သည။ (Myanmar Now Link)
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စကတငဘမ ၁၅ ရက နံနက ၉ နမရီခန႔တင ကခ ငျပညနယ၊ မုိးေကမငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ ၿမိ်ဳ႕သစႀကီးေက းရမေန ေဒသခံတစဦးသည နငးမိင
ု းတစလံုးအမး
နငးမိေပါကကခ
ြဲ ြဲာ့ရမ မုိငးစ္ိမွနဒဏရမ မ မးရရွိခသ
ြဲာ့ ျဖငာ့ ေဆးကုသမႈခံယခ
ူ ရ
ြဲာ့ သည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)

1

ေျမျမ်ဳပမုိငး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
ကခ ငျပညနယ၊ ဗနးေမမခရိုင၊ မံစီၿမိ်ဳ႕နယ မိုငးေခါငေက းရမမွ စစေဘးဒုကၡသည သံုးဦးေသဆံုးခြဲာ့သညာ့အမႈကို အမွတ(၃၁၉) ေျချမနတပရငးရွိ

HR Violation

အက ဥး စစတရမးရံုးတင ခမရ ၃၁၉ မွ တပရငးမွူး၊ ဒုဗိုလႀကီး၊ ဒုတပၾကပတိ႔အ
ု ပါအ၀င တပမေတမသမး၆ဦးကို စစေဆးခြဲရ
ာ့ မ တပမေတမဘကမွ
ပငာ့လငး ျမငသမမႈရွိေစရနဟုဆက
ို မ စစေရွမငမ မးကို ကူညေ
ီ နသညာ့ ကခ ငအရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မးကို လမေရမက နမးေ္မငခငာ့ျပ်ဳခြဲာ့ၿပီး အခ ိ်ဳ႕မွ
ဝနခံ္က ဆိခ
ု ြဲာ့ေသမလညး ခမရ (၃၁၉)တင တပရငးမွွဴး တမဝန္မးေဆမငခြဲသ
ာ့ ူ ဗိုလမွွဴးေဇယ မဦးကို ဆကလကစစေဆးရမ အမႈမွမ မၿပီးျပတ
ေသးသညာ့အတက လမမညာ့အပတတင ္ပမံစစေဆးမညျဖစသည။ "စစခုရ
ံ ုးံ အဖ႕ြဲ မွစစတယ ဆိေ
ု တမာ့ ရြဲေဘမ အရမရွ(ိ ၅)ေယမကကေတမာ့ ၀နခံပါ
တယ။ ဒါေပမြဲတ
ာ့ ပရငးမွွဴးက၀နမခံေတမာ့ အစကေန ျပနလုပ သလိျု ဖစသမးတမေပါာ့။" ဟု စစခုံ႐ုံးုံးသိ႔ု သမးေရမကနမးေ္မငခြဲာ့သူ တဦးျဖစသညာ့
မုိငးေခါငေက းရမ အုပခ ်ဳပေရးမွူး ဦးပီတမေဘမကေနမမွေျပမသည။ (DVB Link) (VOA Link) (KachinWave Link) (RFA Link) (Irrawaddy Link)
မတရမးအသငးဆကသယမႈ ဥပေဒ ပုဒမ ၁၇(၁)ျဖငာ့ ၂ လေက မၾကမ ဖမးဆီး္ိနးသိမးခံခရ
ြဲာ့ သညာ့ သတငးသမမး ၃ဦး ုႏွငာ့ အရပသမး ၃ဦးအမး
စကတငဘမ

၁၅

မုိငးေအမငခမးတုိ႔

ရက႐ုံးံုးခ ိနးတင
၂ဦးကုိ

ပုဒမ

သီေပါၿမိ်ဳ႕နယတရမး႐ုံးံုးမွ
၁၇(၁)ျဖငာ့

တရမးေသ

လတေပးလုိကၿပီျဖစသည။

တရမးေသလတေပးလိက
ု ၿပီျဖစေသမလညး

ကမးဆရမ

ပုိ႔ကုနသငးကုန

၂ဦးျဖစသူ

၁၇/၁

မုိငးစံညန႔ုႏွငာ့

ဥပေဒပုဒမ

(၈)ျဖငာ့

္ပမံရငဆုိငသမးရမညျဖစၿပီး အမႈတတ
ြဲ င ပါဝငသူ ဝရမး္ုတ္မးသညာ့ာ့ ၄ ဦးကုိလညး ပယဖ ကေပးခြဲသ
ာ့ ည။ (DVB Link) (DVB Link) (BBC
Link) (Marnagar Link)
ရွမးျပည ျပနလည္ူ ေ္မငေရးေကမငစီ (RCSS) ဥကၠ႒ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးရက ဆစ ဦးေဆမငသညာ့ ကိယ
ု စမး လွယအဖြဲ႕သည စကတငဘမ ၁၅

RCSS – Sino

ရကတင ျမနမမုႏိုငငံဆင
ို ရမ တ႐ုံးုတျပညသူ႔သမၼတုႏိုငငံ သံအမတ မစၥတမဟုနလ နုႏွငာ့ ရန ကုနၿမိ်ဳ႕တင ေတ႕ဆံုေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။ တ႐ုံးုတုႏိုငငံ

Relation

အေနျဖငာ့ ျမနမမုႏိုငငံ၏ ၿငိမးခ မးေရးျဖစ စဥတင အမးေပးကူညီရနုႏွငာ့ တိုငးရငးသမးလကနကကိင
ု အဖ႕ြဲ မ မး NCA တင ပါဝငလမုႏိုငေရး တ႐ုံးုတ
သံအမတုႏွငာ့ ေတ႕ဆံုစဥ ေဆးေုႏးခြဲာ့ေၾကမငး RCSS ေျပမ ေရးဆိခ
ု ငာ့ရွိသမ
ူ မးက ေျပမသည။ (7Day Link) (BBC Link)
ရနကုနၿမိ်ဳ႕၊ ကနေတမႀကီးပတလမးရွိ ကနေတမႀကီးပြဲေလာ့စ ဟိတ
ု ယတင စကတငဘမ ၁၅ ရကက ျပ်ဳလုပခြဲ႔သညာ့ RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး

RCSS/SSA

ယကစစုႏွငာ့ မီဒီယမမ မးေတ႕ဆံုပြဲတင ရွမးျပညနယအတငး တိုငးရငးသမး လကနကကိုငအခ ငးခ ငး ျဖစပမးေနသညာ့ တိက
ု ပမ
ြဲ မး၊ ပဋိပကၡမ မးကို
ေဆးေုႏးျခငးျဖငာ့သမ ေျဖရွငးရမညျဖစ ေၾကမငး ဗိုလခ ်ဳပႀကီးယကစစမွေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ လူမ ်ဳိးအလုိကအမ ်ဳိးသမးအဆငာ့ ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ (ရွမး)
အမး ေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕တင ျပ်ဳလုပခငာ့မရဘြဲ အစုိးရုႏွငာ့ တပမေတမဘကမွ လငးေခးုႏွငာ့မုိငးပနၿမိ်ဳ႕တုိ႔တငသမ ျပ်ဳလုပခငာ့ေပးမညာ့အေပၚ ရွမးျပည
ညီညတေရးေကမမတီ (CSSU)၌ ေဆးေုႏးဆုံးျဖတမညျဖစေၾကမငး၊ အမ ိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစီအဖ႕ြဲ ခ ်ဳပ(NLD) အစိုးရသစလက္က ေဒၚေအမငဆနး
စုၾကည ဦးေဆမငေသမ ၿငိမးခ မးေရး ေဖမေဆမငမွုအေပၚ ေက နပအမးရျခငး မရွိေသးေၾကမငး ရွမးျပညျပနလည ္ူေ္မငေရးေကမငစီ (RCSS/
SSA) ဥကၠ႒ ဗိုလခ ်ဳပႀကီးယကစစမွ ေျပမသည။ (Eleven Link) (7Day Link) (The Ladies Link) (VOA Link) (RFA Link) (Eleven Link) (BBC
Link) (Irrawaddy Link)(Eleven Link) (The Ladies Link)
သၽွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ/သၽွမးျပညတပမေတမ RCSS/SSA ုႏွငာ့ သၽွမးတိုငးရငးသမးမ မး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ SNLD တိ႔ု ညေန ၆

RCSS- SNLD

နမရီတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕ရွိ ကနေတမႀကီးေဟမတယ၌ ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။(သွ မးသံေတမဆငာ့ Link)

Meeting

(UNFC)၏ ညွိုႏိင
ႈ းေဆးေုႏးေရး ကိုယစမးလွယအဖြဲ႕(DPN)ုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးတညေဆမကမႈလပ
ု ငနးအဖြဲ႕ (PPWT) တိ႔၏
ု သတမ အႀကိမ ုႏိုငငံေရး

DPN- PPWT

ေဆးေုႏးမႈဆင
ို ရမမူေဘမင ျပနလညသံုးသပျခငး၊ လုပငနးညွုႏ
ိ ိင
ႈ း အစညးအေ၀းတရပအမး ၂၀၁၇ ခုုႏွစ စကတငဘမလ ၁၅ ရကေန႔ တင

Meeting

္ိုငးုႏိုငငံ၊ ခ ငးမိုငၿမိ်ဳ႕၌ က ငးပျပ်ဳလပ
ု ခြဲာ့ၿပီး၊ အစညးအေ၀းသိ႔ု ုႏိုငဟံသမ ဦးေဆမငသညာ့ (UNFC)အဖြဲ႕ုႏွငာ့ ပဒိုကယ္ူး၀ငး ဦးေဆမငသညာ့
ၿငိမးခ မးေရး တညေဆမကမႈ လုပငနးအဖြဲ႕ (PPWT)တို႔အျပင အျခမးေခါငးေဆမငမ မး တကေရမကခြဲာ့သည။ (UNFC Link)
တနသၤမရီတင
ို းေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ JMC-S (တနသၤမရီ)သည စကတငဘမလ ၁၅

JMC- S

ရကေန႔တင တနသၤမရီၿမိ်ဳ႕နယ သိမခနးေက း႐ုံးမ၌ ေဒသခံ ျပညသူမ မးုႏွငာ့ ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ JMC-S (တနသၤမရီ) ၏ (၁၁) ႀကိမေျမမက လူ္ုေတ႔ဆံုပြဲ
သိ႔ု ေကမမတီဝငမ မး၊ ကရငအမ ိ်ဳးသမးအစညးအ႐ုံးုံး (KNU) တပဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မး၊ တနသၤမရီၿမိ်ဳ႕နယုႏွငာ့ သိမခနးေက း႐ုံးမမွ တမဝန႐ုံးွသ
ိ မ
ူ မး၊ အနီး
ပတဝနးက ငမွ ေက း႐ုံးမသမးမ မး စုစေ
ု ပါငး လူဦးေရ (၂၇၀) ခန႔ တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC Link)
ေနျပညေတမရွိ လႊတေတမ၀ငးအတငး သဘငေဆမငတင ျပ်ဳလုပသညာ့ အျပညျပညဆိုငရမ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမးအနမးတင စစမွနသညာ့
ဖကဒရယ

ျပညေ္မငစုအျဖစ

ဆကစပေနေၾကမငး၊

လကရွိဖ႕ြဲ

ေအမငျမငစမ
စညးပံုသည

တညေဆမကုႏုိငေရးသည
တပမေတမအမး

လကရွိဖ႕ြဲ စညးပံု

အ္ူးအခငာ့အေရး

အေျခခံဥပေဒ

ျပ်ဳျပငေျပမငးလြဲေရးုႏွငာ့

အပုႏွငး္မးေၾကမငး

သွ မးတိုငးရငးသမးမ မး

SNLD

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပပါတီမွ စမတမး တငသငးခြဲာ့သည။
(Eleven Link) (The Ladies Link)
Civil – Military
ေနျပညေတမ၊

လႊတေတမတငး

က ငးပသညာ့

၂၀၁၇

အျပညျပညဆိုငရမ

2

ဒီမိုကေရစီေန႔

အခမးအနမးတင

တပမေတမသမး

Relation

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
ကိယ
ု စမးလွယအစုအဖြဲ႕၏ စမတမးကို တငသငးစဥ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု မွူးႀကီး မိုးေက မမွျမနမမနိုငငံတင ေလၽွမကလွမးဆြဲ ဒီမိုကေရစီ လမးေၾကမငး
ရွငသနနိင
ု ရနအတက လကရွိ အုပခ ်ဳပေရး ယုႏၲရမး ုႏွငာ့ လုံျခ်ဳံေရး ယုႏၲရမးတိ႔က
ု ို ခြဲျခမး မၾကညာ့ဘြဲ အမ မးဆုႏၵုႏွငာ့ သေဘမတူညီၿပီး အမ မးမွ
အတညျပ်ဳ သတမွတ္မးသညာ့ ဥပေဒ ုႏွငာ့ အညီ ညႇိုႏွိုငးေပါငးစပသမးနိုငေရးမွမ အေရးႀကီးေၾကမငးေျပမၾကမးသည။“ဒီမက
ို ေရစီကို ပုတ
ံ းူ ကူးခ ၍
မရဘြဲ မိမတ
ိ ႔ ို နိင
ု ငံရြဲာ့ သမိင
ု းေၾကမငး၊ ပ္ဝီ အေနအ္မး၊ သဘမဝ အေျခအေနနြဲ႔ ကိက
ု ညီရန လိအ
ု ပတမမိလ
ု ႔ို ပုတ
ံ က
ူ းူ ခ မယဆိရ
ု င မလိလ
ု မးအပတြဲာ့
ေဘး္က ဆိးု က ်ဳိ းမ မးနြဲ႔ ၾက်ဳေ
ံ တ႕နိင
ု ပါတယ”ဟု တပမေတမသမး ကိယ
ု စမးလွယ ဒုတိယဗိလ
ု မွူးႀကီး မိုးေက မ မွေျပမသည။ (Irrawaddy Link)
၁၆။

၁၆.၉.၂၀၁၇

ရွမးနိင
ု ငံေရးပါတီမ မး၊ ရွမလကနကကိင
ု မ မး ပါ၀ငသညာ့ ရွမးျပညညီညတေရးေကမမတီ (CSSU) အစညးအေ၀းကို လမမညာ့ နို၀ငဘမ္ြဲတင
ျပညတငး၌

ျပ်ဳလုပရနလ မ္မးေၾကမငး

ရွမးတိင
ု းရငသမးမ မးဒီမက
ို ေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ

(SNLD)

မွ

အေ္ေ္အတငးေရးမွွဴး

CSSU Meeting

ဦးစိုငးညႊန႔လင

ကေျပမၾကမး ခြဲာ့သည။ (The Ladies Link)
ုႏိုငငံတကမ
ဒုတယ
ိ သမၼတ ဦးဟငနရီဗန္ီးယူသည အေမရိကနုႏုိငငံ နယူးေယမကၿမိ်ဳ႕၌ က ငးပသညာ့ (၇၂)ႀကိမေျမမက ကုလသမဂၢအေ္ေ္ညီလမခံ

ဆကဆံေရး

အေ္ေ္မူဝါဒေရးရမေဆးေုႏးပသ
ြဲ ိ႔ု ပါဝငတကေရမကရန ညပုိငးတင ရနကုန ၿမိ်ဳ႕မွ ေလေၾကမငးခရီးျဖငာ့ ္ကခမခြဲသ
ာ့ ည။ ဒုတိယသမၼတုႏွငာ့အတူ
အမ ်ဳိးသမးလုံၿခံ်ဳေရးဆုိငရမ အႀကံေပးပုဂၢိ်ဳလ ဦးေသမငး္နး၊ ုႏုိငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး ဦးေက မတင ုႏွငာ့ တမဝန ရွသ
ိ ူမ မး
လုိကပါခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI Link) (DVB Link)
Interview
ရွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ (RCSS/ SSA)မွဥကၠ႒ ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ယကစစုႏွငာ့ ဧရမဝတီ၏ အငတမဗ ွဴး (Irrawaddy Link)
ုႏိုငငံတကမ
ကိုရီးယမးုႏုိငငံတင က ငးပျပ်ဳလုပမညာ့ (၁ဝ)ႀကိမေျမမက ပစိဖတ
ိ ၾကညးတပ ဦးစီးခ ်ဳပမ မး အစညးအေဝး (10th Pacific Armies Chief
Conference-PACC)သိ႔ု

တကေရမကရနအတက

ဒုတယ
ိ တပမေတမ

ကမကယေရး

ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွွဴးႀကီးစိုးဝငး ဦးေဆမင သညာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ ကိုယစမးလွယအဖြဲ႕ သည

ဦးစီးခ ်ဳပ

ဆကဆံေရး

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး)

ညပိုငးတင ရနကုနအျပညျပညဆိုငရမ ေလဆိ ပမွ

္ကခမၾကသည။ ခရီးစဥ အတငး ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွွဴးႀကီးစိုးဝငး သည (၁ဝ)ႀကိမ ေျမမက ပစိဖိတ ၾကညး တပဦးစီးခ ်ဳပမ မး အစညးအေဝး (10th
Pacific Armies Chief Conference-PACC) သိ႔ု တကေရမကျခငး၊ အမရွ- ပစိဖိတေဒသတငး ုႏိုငငံမ မးမွ ၾကညးတပဦးစီးခ ်ဳပမ မးုႏွငာ့ သီးျခမးစီ
ေတ႕ဆံုေဆးေုႏးျခငး၊

ကိုရီးယမး

ုႏုိငငံရွိ

ကမကယေရးဆိုငရမလုပငနးမ မးုႏွငာ့

စကမႈလပ
ု ငနးမ မးအမး

ၾကညာ့႐ုံးႈ

ေလာ့လမျခငးမ မး

ျပ်ဳလုပသမးမညျဖစသည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)
၁၇။

၁၇.၉.၂၀၁၇

နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ မနမိုငမိနးကမးရမ အေရွ႕ဖက ၃ မိုငေက မ အကမတင ေန႔လည ၁၀း၀၅ နမရီမွ ၁၁း၀၅ နမရီအ္ိတႀကိမ၊ ညေန (၁၇း၁၀) နမရီမွ

TNLA- TMT

(၁၈း၀၀) နမရီ္ိ တစႀကိမ

တိက
ု ပြဲ

တအမငးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA တပရငး ၄၃၄ ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၇၇ တိ႔ ု

တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညဟု TNLA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (PSLF/TNLA Link) (NAB Link)
နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕နယ ဖဒြဲနေက းရမအုပစု မနကနေက းရမသိ႔ု

နံနက(၀၄း၀၀) နမရီအခ ိနတင ျမနမမာ့ တပမေတမ တပမ (၈၈) အငးအမး (၃၀) ခန႔

HR Violation

ေရမကရွလ
ိ မၿပီး မနကနေက းရမသမးမ မး ျဖစၾကသညာ့ (၁)တမး အိုကေလး၊ (၂)တမးအိက
ု လမ၊ (၃) ယိုငတူး(ခ) တမးယိုငေက မ၊ (၄)တမး္နးသစ
(ခ) ကူနးအိုကျမငာ့ုႏွငာ့ (၅) မိုငးအိုကျမငာ့တ႔ို ၅ ဦးအမး ဖမးဆီးေခၚေဆမငခြဲသ
ာ့ ည။ ဖမးဆီးေခၚေဆမင ခံရသူမ မးအမး ေက းရမအုပခ ်ဳပေရးမွွဴးုႏွငာ့
ဆရမေတမဦးေဘမဂမွ ေက းရမသမးမွနကနေၾကမငး သမးေရမကေ္မကခံရမ (၃) ဦး ျပနလႊတေပးခြဲာ့ျပီး၊ တမး္နးသစ (ခ) ကူနးအိုကျမငုႏွငာ့ မိုင
းအိုကျမငာ့ တိ႔ု (၂)ဦးကုိ ျပနလတျခငးမရိွေသးေၾကမငး TNLA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (PSLF/TNLA Link)
အိုႏိၵယတပမေတမ(ၾကညး၊ ေရ၊ ေလ)ဦးစီးခ ်ဳပမ မးေကမမတီ ဥကၠ႒ုႏွငာ့အိုႏိၵယေရတပ ဦးစီးခ ်ဳပ၏ ဖိတၾကမး ခ ကအရ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ(ေရ)

ုႏိုငငံတကမ

ဗုိလခ ်ဳပႀကီးတငေအမငစနး ဦးေဆမငေသမ ခ စၾကညေရးကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕သည ညေနပိုငးတင အိုႏိၵယုႏိုငငံသိ႔ု ္ကခမခြဲသ
ာ့ ည။ (ကမကယေရး

ဆကဆံေရး

ဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)
တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိုလခ ်ဳပမမးႀကီး မငးေအမငလႈိင၏ ဖိတၾကမးခ ကအရ ျမနမမုႏိုငငံသိ႔ု ခ စၾကညေရးခရီးလညပတမညာ့ ္ိုငးဘုရငာ့

ုႏိုငငံတကမ

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ General Surapong Suwana-adth ုႏွငာ့ ဇနီး ဦးေဆမငေသမ ခ စၾကညေရး ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕သည

ဆကဆံေရး

နံနကပိုငးတင ္ိုငးဘုရငာ့တပမေတမ ေလယမဥျဖငာ့ ရနကုနၿမိ်ဳ႕သိ႔ု ေရမကရွိခသ
ြဲာ့ ည။ (MOI Link)
၁၈။

၁၈.၉.၂၀၁၇

ညီညႊတေသမတိုငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မးဖကဒရယေကမငစီ (UNFC)၏ ဌမနဆိုငရမတမ၀နခံမ မးုႏွငာ့ တိုငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မးေရးရမစငတမ(ENAC)
အၾကမး ဒုတယ
ိ အႀကိမ ပူးတလ
ြဲ ုပငနးဆိုငရမ ညိွုႏႈိငးအစညးအေ၀းတရပအမး ၂၀၁၇ ခုုႏွစ စကတငဘမလ (၁၈-၁၉)ရကေန႔တင ္ိုငးုႏိုငငံ၊
ခ ငးမိုငၿမိ်ဳ႕၌ ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။ (UNFC)၏ ဌမနဆိုငရမ (၆)ခု ုႏွငာ့ ျပညေ္မငစု ၿငိမးခ မးေရးညီလမခံအတငး တငျပေဆးေုႏးသမးရမညာ့ က႑ဳိ
(၆)ရပတိ႔ု အဓိက္မးၿပီး ပူးတြဲ လုပငနးညိွုႏႈိုငး အစညးအေဝးျပ်ဳလုပခြဲာ့ျခငးျဖစသည။ (UNFC Link)
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UNFC- ENAC

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
ကိုရီးယမးသမၼတုႏိုငငံတင က ငးပျပ်ဳလပ
ု သညာ့ (၁၀)ႀကိမေျမမကပစိဖတ
ိ
ၾကညးတပဦးစီးခ ်ဳပမ မး အစညး အေ၀း (10th Pacific Armies Chiefs

ုႏိုငငံတကမ

Conference) ဖငာ့ပြဲအခမးအနမးအမး ဆိုးလၿမ်ဳိ႕ရွိ Grand Hyatt ဟိတ
ု ယ၌ ေဒသစံေတမခ ိန နံနကပိုငးတင က ငးပျပ်ဳလုပရမ ဒုတယ
ိ တပမေတမ

ဆကဆံေရး

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ကမကယေရး

ဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး)

ဒုတိယဗိုလခ ်ဳပမွွဴးႀကီးစိုး၀ငး

ဦးေဆမငေသမ

ကုိယစမးလွယအဖြဲ႕ဝငမ မး

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ ္ိ႔ေ
ု နမက ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွွဴးႀကီး စိုး၀ငးသည US Army Pacific Commander ျဖစသူ General Robert B. Brown ုႏွငာ့
မနးလပ
ြဲ ိုငး တင ဆိုးလၿမ်ဳိ႕ရွိ တညးခိရ
ု မ Grand Hyatt Hotel ၊ Bilateral Meeting Room ၌ သီးျခမးေတ႕ဆုေ
ံ ဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (MOI Link)
(ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link) (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)
ျပညေ္မငစုသမၼတ ျမနမမုႏိုငငံေတမ ဒုတယ
ိ သမၼတ ဦးျမငာ့ေဆသည ္ိုငးုႏိုငငံ ဘုရငာ့တပမေတမ ကမကယ ေရးဦးစီးခ ်ဳပ General Surapong

ုႏိုငငံတကမ

Suwana-adth ဦးေဆမငသညာ့ ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕အမး ညေန ( ၄ ) နမရီတင ေနျပညေတမရိွ ုႏိုငငံေတမ သမၼတအိမေတမ သံတမနေဆမင

ဆကဆံေရး

ဧညာ့ခနးမ၌ ေတ႕ဆံုခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႕ဆံုပြဲသ႔ို ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးစိနဝငး၊ အၿမြဲတမးအတငးဝန ဦးေက မေဇယ ုႏွငာ့ တမဝနရိွသူမ မး
တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI Link) (Myanmar President Office Link)
တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိုလခ ်ဳပမွွဴးႀကီးမငးေအမငလႈိငသည ညေနပိုငးတင ္ိုငးဘုရငာ့ တပမေတမကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ General

ုႏိုငငံတကမ

Surapong Suwana-adth အမး ေဇယ မသီရိဗမ
ိ မနဧညာ့ခနးမေဆမင၌

ဆကဆံေရး

ေတ႕ဆုေ
ံ ဆးေုႏးခြဲာ့သည။ ေတ႔ဆုံပသ
ြဲ ိ႔ု တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ုႏွငအတူ
ာ့
ၫိႇုႏႈိငးကပကြဲေရးမွွဴး(ၾကညး၊ေရ၊ေလ) ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး ျမ္နးဦးုႏွငာ့ အရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကခြဲာ့ၿပီး ္ိုငးကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပုႏွငာ့အတူ
ပူးတစ
ြဲ စဦးစီးအရမရွိခ ်ဳပ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ၊ စစသံမွွဴးမ မးုႏွငာ့ အရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI Link) (ကမကယေရး
ဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)
၁၉။

၁၉.၉.၂၀၁၇

နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ နမာ့ေခးေက း႐ုံးမုႏွငာ့ ပနက ေရမာ့ေက း႐ုံးမၾကမးတင နံနက ၀၈း၂၀ နမရီမွ ၀၈း၅၀ နမရီ အ္ိ TNLA တပရငး (၄၃၄) ုႏွငာ့ ျမနမမာ့ တပမ

TNLA- TMT

ေတမတပမ (၇၇) တိ႔ု စကတငဘမလ ၁၉ ရက နံနကပိုငး (၈း၂၀) နမရီမွ (၈း၅၀) နမရီ္ိ တိုကပြဲ ျဖစပမးခြဲာ့ သည။တိက
ု ပြဲတငျမနမမာ့တပမေတမ

တုိကပြဲ

ဖကမွ အရမရွိ ၁ ဦး အပါအ၀င ၃ ဦးက ဆံုးၿပီး

၅ ဦးခန႔ ဒဏရမရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ တိက
ု ပြဲျဖစပမးရျခငးုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ဗိုလမွူးခ ်ဳပ တမဂ ်ဳတဂ မမွ

“အဓိကကေတမာ့ တပမေတမက အငအမးတိးု ခ ႕ြဲ ၿပီး က ေနမတိ႔ရ
ု တ
ွိ ြဲာ့ ေနရမေတကို လိက
ု ရွမရမကေန တညာ့တညာ့ တိးု တမေပါာ့။ အြဲဒါနြဲ႔ က ေနမတိ႔န
ု ႔ြဲ
ရငဆိင
ု တိက
ု ပျြဲ ဖစၾက တမ” ဟုေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (PSLF/TNLA Link) (Irrawaddy Link) (NAB Link)
NCAတင လကမွတေရး္ိုး္မးေသမ တိုငးရငးသမး လကနကကိုင ၈ ဖ႕ြဲ မွ နိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ နွငာ့ေတ႕ဆံုျပီး တစနိုငငံလုးံ ပစခတ

JICM

တိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ်ဳပ အေကမငအ္ည ေဖမမႈဆိုငရမ ညွိုႏွိုငးအစညးအေ၀း (JICM) ေခၚရန ေတမငးဆိမ
ု ညဟု ပအို၀အမ ိ်ဳးသမး
လတေျမမကေရးအဖ႕ြဲ (PNLO) မွ ဗိုလမွွဴးၾကီးခနဥကၠမ မွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (The Ladies Link)
ရွမးျပညနယ(ေျမမကပိင
ု း)၊ မူဆယၿမိ်ဳ႕နယ၊ တီးမမးေက းရမေန ေဒသခံုႏွစဦးသည မနပိနး ဟိေ
ု က းရမပ က၏ ေျမမကဘက မီတမ ၂၀၀ ခန႔အကမရိွ

ေျမျမ်ဳပမုိငး

ေတမစပသိ႔အ
ု ေရမက၌ မုိငးုႏွစလုံးအမး နငးမိေပါကက၍
ြဲ ုႏွစဦးလုံးတင မုိငးစ ္ိမန
ွ ဒဏရမမ မးရရိွခြဲာ့သည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)
ေနျပညေတမ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမနမွမ ျပ်ဳလပ
ု သညာ့ RFA ုႏွငာ့ သီးသန႔ေတ႕ဆံုေမးျမနးခ ကတင ုႏိုငငံေတမအတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလအျဖစ တမဝနယူၿပီး
ေနမကပိင
ု းတင

တပမေတမုႏွငာ့

အရငက္ကပိုၿပီး

္ိေတ႕ဆကဆံမႈရွိ

ေၾကမငးုႏွငာ့

ပူးေပါငးေဆမငရကဖိ႔က
ု လ
ို ညး

DASSK

အၿမြဲႀကိ်ဳးစမးေၾကမငး

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညမွ ေျပမၾကမးသည။ (RFA Link)
ုႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည အေမရိကနုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန

ုႏိုငငံတကမ

အေရွ႕ေတမငအမရွဆိုငရမ ဒုတယ
ိ လကေ္မကုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီး Mr. Patrick Murphy အမး မနးလြဲ ၂ နမရီတင ေနျပညေတမရိွ ုႏုိငငံျခမးေရး

ဆကဆံေရး

ဝနႀကီးဌမန၌ လကခံေတ႕ဆံုသည။ (SC Office Link)
စကတငဘမလ

မိန႔ခနးအမး

ုႏိုငငံတကမ

ကုလသမဂၢအပါအ၀င နိုငငံတကမေခါငးေဆမငမ မးမွ စိတ၀ငတစမးေစမငာ့ၾကညာ့ေနၾကေၾကမငးနယူးေရမက ကုလသမဂၢဌမနခ ်ဳပမွမ က ငးပေနသညာ့

၁၉

ရကေန႕

မနကပိုငးတင

ေျပမၾကမးမညာ့

ုႏိုငငံေတမအတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည၏

ဆကဆံေရး

အေ္ေ္ညီလမခံတင ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ မိန႔ခနးတင ရခိုင ျပညနယေျမမကပိုငးမွမ ျမနမမလံုၿခံ်ဳေရး တပေတဘကမွ အၾကမးဖကမႈေတကို
ရပတန႔ဖို႔ကစ
ိ ၥတင ျမနမမစစတပကို ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညအေနျဖငာ့ ျပတျပတသမးသမး ေျပမဆိလ
ု မ
ိ ာ့မယလိ႔ု ုႏိုငငံတကမေခါငးေဆမငမ မးမွ
ေမွ မလငာ့ခြဲာ့သည။ (VOA Link)
နိုငငံေတမ၏ အတိင
ု ပငခံပဂ
ု ၢိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ေနျပညေတမရွိ ျမနမမအျပညျပညဆိင
ု ရမ ကနဗနးရွငးဗဟိဌ
ု မန – ၂ တင
စကတငဘမ လ ၁၉ ရကေန႕ မနကပိင
ု းတင အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးဆိင
ု ရမ နိုငငံေတမအေျချပ မိန႔ခနးတရပကို
အဂၤလပ
ိ ဘမသမျဖငာ့ ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည၏ စကတငဘမ ၁၉ မိန႔ခနးမွ ေကမကုႏုတခ ကအခ ိ်ဳ႕ကိုလညး
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
ေအမကပါလငာ့စတင ဖတရႈ႕ုႏိုငပါသည။ (MyanmarNow Link) (RFA Link) (Irrawaddy Link) (ArakanArmy Link)
စကတငဘမ ၁၉ ရကမနကတင ေနျပညေတမရွိ အျပညျပညဆုိငရမ ကနဗငးရွငး ဗဟိုဌမန ၂(MICC2)မွမ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည၏ အမ ိ်ဳးသမး

ုႏိုငငံတကမ

ျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးဆိုငရမ မိန႔ခနးအေပၚအဖြဲ႕အစညးမ မးုႏွငာ့ ုႏိုငငံတကမအသိင
ု း၀နးမွ သေဘမ္မး အျမငေျပမ ဆိုခ ကမ မး

ဆကဆံေရး

(DVB Link) (VOA Link)
စကတငဘမလ ၁၉ ရက အဂၤါေန႔တင ဝနႀကီး Rex Tillerson ုႏွငာ့ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညတုိ႔ တယလီဖုနးျဖငာ့ဆကသယ စကမးေျပမဆိုခြဲာ့ရမ

ုႏိုငငံတကမ

ရခိုငျပညနယတင ျဖစေနသညာ့ ျပႆနမမ မးကို ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ဝနႀကီး Rex Tillerson အေနျဖငာ့ျပႆနမ ျဖစေနသညာ့ ေနရမေတကုိ

ဆကဆံေရး

အကူအညီေတ

ေပးပိ႔ုႏ
ု ိုငဖုိ႔

ျမနမမအစိုးရုႏွငာ့

စစတပမွ

ပံာ့ပိုးေဆမင႐ုံးကေပးဖုိ႔ကို

တုိကတနးခြဲာ့ေၾကမငး

အေမရိကန

ုႏိုငငံျခမးေရးဌမနမွ

သတငး္ုတျပန္မးသည။ (VOA Link)
ုႏိုငငံေတမ၏

အတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ၊

ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန

ျပညေ္မငစုဝနႀကီး

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည

အေမရိကနျပညေ္မငစု၊

ုႏိုငငံတကမ

ုႏုိငငံျခမးေရးဝနၾကီးဌမန၊ အေရွ႕ေတမငအမရွဆင
ို ရမ ဒုတယ
ိ လကေ္မက ုႏိုငငံျခမးေရး ဝနၾကီး Mr. Patrick Murphy အမး ေန႔လည ုႏွစနမရီတင

ဆကဆံေရး

ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန၊ ျပညေ္မငစုဝနႀကီး၏ ဧညာ့ခနးမ၌ လကခံေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ (MOI Link) (SC Office Link)
(၇၂) ႀကိမေျမမက ကုလသမဂၢအေ္ေ္ညီလမခံ အေ္ေ္မူဝါဒေရးရမ ေဆးေုႏးပြဲ ဖငာ့ပြဲအခမးအနမးကုိ စကတငဘမ ၁၉ ရက ေဒသစံေတမခ ိန

ုႏိုငငံတကမ

နံနက ၉ နမရီတင အေမရိကနုႏိုငငံ နယူးေယမကၿမိ်ဳ႕ ကုလသမဂၢဌမနခ ်ဳပရွိ အေ္ေ္ညီလမခံ ခနးမ(General Assembly Hall)၌ က ငးပရမ

ဆကဆံေရး

ဒုတယ
ိ သမၼတ ဦးဟငနရီဗန္ီးယူ ဦးေဆမငသညာ့ ျမနမမကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ တကေရမကသည။ (MOI Link)
ကိုရီးယမးသမၼတုႏိုငငံသ႔ို

ေရမကရွိေနေသမ

ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး)

ဒုတယ
ိ

ုႏိုငငံတကမ

ဗိုလခ ်ဳပမွွဴးႀကီးစိုး၀ငးသည နံနကပိင
ု းတင ကိုရီးယမးသမၼတုႏိုငငံ ဆိုးလၿမိ်ဳ႕ Grand Hyatt Hotel တင က ငးပျပ်ဳလပ
ု သညာ့ ဒုတယ
ိ ပိင
ု း

ဆကဆံေရး

ေဆးေုႏးမႈျဖစေသမ " Integration of Soft Power in Civil-Military Partnerships During Crisis " ေခါငးစဥ ေဆးေုႏးပြဲသ႔ို တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။
္ုိ႔ေနမက ဒုတယ
ိ ဗိုလခ ်ဳပမွွဴးႀကီးစိုး၀ငးသည ၾသစေၾတးလ တပမေတမၾကညးတပဦးစီးခ ်ဳပ Lieutenant General Angus Campbell ုႏွငာ့ နံနကပိုငး
တင ဆိုးလၿမိ်ဳ႕ Grand Hyatt Hotel ၊ Bilateral Meeting Roomတင ေတ႕ဆံုေဆးေုႏးခြဲာ့ၿပီး ရခိုငျပညနယ၏ ေနမကခံသမိင
ု းေၾကမငး၊ ၂၀၁၂ ခုုႏွစမွ
ယေန႔အခ ိန္ိ ျဖစပမးေနသညာ့ ျဖစစဥမ မး၊ သတငးအခ ကအလကမ မးအမး ေျမပံု၊ ဓမတပံု အေ္မကအ္မးမ မးျဖငာ့ ရွငးလငးေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။
ေန႔လညပိုငးတငကိရ
ု ီးယမးတပမေတမၾကညးတပဦးစီးခ ်ဳပ
ုႏွစုႏိုငငံတပမေတမုႏွစရပအၾကမး

ခ စၾကညရငးုႏွီးမႈုႏွငာ့

General

Kim

Yong-wooအမး

ဘကစံုပူးေပါငးေဆမငရကမႈ

ဒုတိယတပမေတမ

ကိစၥရပမ မး၊

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပမွ

ရခိုငျပညနယ၏

သမိုငးေၾကမငး

ေနမကခံအေျခအေန၊ အေ္မကအ္မး၊ ေျမပံု၊ ဓမတပံုမ မးုႏွငာ့ ရွငးလငး ေျပမၾကမးသည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link) (MOI Link)
(ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)
တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ေရးခရီး

ုႏိုငငံတကမ

လညပတေရမကရွိေနသညာ့ ္ုိငးဘုရငာ့ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ General Surapong Suwana-adth ုႏွငာ့ ဇနီးတုိ႔ ဦးေဆမငေသမ

ဆကဆံေရး

ခ စၾကညေရး

ဗုိလခ ်ဳပမွွဴးႀကီး

ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕သည

နံနကပိင
ု းတင

မငးေအမငလႈိင၏
္ုိငးဘုရငာ့

ဖိတၾကမးခ ကအရ

တပမေတမေလယမဥျဖငာ့

ျမနမမုႏုိငငံသ႔ို
ေနျပညေတမ

ခ စၾကည
ေလဆိပမွ

္ုိငးုႏိုငငံသ႔ို

ျပနလည္ကခမခြဲာ့သည။ (ကမကယေရးဦးစီး ခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)
၂၀။

၂၀.၉.၂၀၁၇

ကတခိုငၿမိ်ဳ႕နယ ခိုမုနးရမအေရွ႕ဖက လယေမမကေတမငေၾကမေပၚတင နံနက ၀၈း၄၀ နမရီမွ ၁၁း၄၀ နမရီ အ္ိ တအမငးအမ ်ဳိးသမး

TNLA – TMT

လတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA တပရငး ၇၇၇ ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၁၁ တိ႔ု အျပငးအ္န တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ တပမေတမမွ

တိက
ု ပြဲ

လယေမမကေတမငေပၚသုိ႔ အငအမး ၂၀၀ ေက မျဖငာ့ စစမ ကုႏွမ ၄ ဖကမွ ္ိုးစစဆင တကေရမကတိက
ု ခိက
ု ေသမေၾကမငာ့ တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးရျခင း
ျဖစသညဟု TNLA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ ္ုတျပနခ က၌ တိုကပတ
ြဲ င တပမေတမဖကမွ ၂ ဦး္က မနြဲ က ဆံုးခြဲာ့သညဟုလညး ပါရွိသည။
(PSLF/TNLA Link) (NAB Link)
JMC-U ၏ ၁၂ ႀကိမေျမမကအစညးအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုုႏွစ စကတငဘမလ ၂၀ ရကေန႔တင ရနကုနၿမိ်ဳ႕ရွိ အမ ိ်ဳးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့

JMC-U

ၿငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမန (NRPC)၌ စတငက ငးပခြဲာ့ၿပီး JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတယ
ိ ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ရမျပညာ့ ၊ ဒုတယ
ိ
ဥကၠ႒-၁ ဗိုလခ ်ဳပေစမအိင
ု းဇကဖိးု ုႏွငာ့

Meeting

ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒-၂ Rev.ေစမမကသယူးေအးတိ႔မ
ု ွ အစညးအေဝး အဖငာ့အမွမစကမး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝး အဖငာ့မိန႔ခနးတင တစုႏိုငငံလုးံ
အပစရပစမခ ်ဳပ (NCA) ပါ အခ ကအလကမ မးအေပၚ အစိုးရုႏွငာ့ အဓိပၸမယဖငာ့ဆိုမႈမတူညီမႈအခ ိ်ဳ႕ရွိေနေသးေသမေၾကမငာ့ JMC ၏ အေကမင
အ္ညေဖမမႈတင အခကခြဲမ မးရွေ
ိ နေသးသညဟု ျပညေ္မငစုအဆငာ့ JMCU ဒုတိယ ဥကၠဌ (၁) ဗိုလခ ်ဳပေစမအိုငးဇကဖိုး ကေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။
၂၂ရကေန႔အ္ိ

သံုးရကၾကမ

ျပ်ဳလုပမညာ့

အဆိုပါ

အစညးအေဝးတင

အစညးအေဝး

တင

JMC-U

၏

၁၁

ႀကိမေျမမက

အစညးအေဝးဆုံးျဖတခ ကမ မး၏ အေကမငအ္ည ေဖမမွုမ မးအမး တငျပျခငး ၊ အရပသမးကိယ
ု စမးလွယမ မး ပ္မဆုံးအႀကိမ ေတ႕ဆုံျခငးုႏွငာ့

5

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
ပတသက၍ ေဆးေုႏးတငျပ ျခငး ၊ သၽွမးျပညနယတင စိစစအတညျပ်ဳေရးအဖြဲ႕မွ ေဆမငရကခြဲာ့ေသမ လုပငနးစဥမ မးကို ေဆးေုႏး တငျပ ျခငး ၊
အတညျပ်ဳၿပီးျဖစေသမ ျပညေ္မငစု အဆငာ့ ပစခတတိက
ု ခိုကမွုရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ ႐ုံးုံးအဖ႕ြဲ လုပငနးလမးညႊနမႈတင
ျဖညာ့စကျခငး ၊ ေဒသခံအရပသမးျပညသူမ မး စတငဖြဲ႕စညးနိင
ု ေရးအတက မူဝါဒေတမငးခံျခငး အပါအဝင JMC-U ၏ မူဝါဒပိုငးဆိင
ု ရမ
ေတမငးခံျခငး တို႔ကို ေဆးေုႏး သမးၾကမညျဖစသည။ (Irrawaddy Link) (JMC Link) (RFA Link) (7Day Link) (Mizzima Link) (TaiFreedom
Link) (BBC Link) (BBC Link)
္ိုငးုႏိုငငံ ဒုကၡသညစခနးမ မးမွ ေနရပျပနလမမညာ့ ကရငနီဒက
ု ၡသညမ မးအတက ျပညနယတငး ျပနလညေနရမခ ္မးေရး အစီအစဥမ မးသည

IDPs ကယမး

ယခုအခ ိနအ္ိ အဆငသငာ့မျဖစေသးေၾကမငး ဒုကၡသညမ မးေနရပျပနေရးဆိုငရမ လႈပရွမးေဆမငရကေနသူ ကိုဗညမးမွေျပမသည။ ကရငနီ
(ကယမး) ျပညနယအတငး ေျမယမျပႆနမမ မးကို ေျပလညေအမငမေျဖရွငးရေသးဘြဲ မူရငး ေနရမမ မးတင ျပနလညေန္ိင
ု ေရးသည အခကအခြဲ
ျဖစေစေၾကမငး၊ ဒုကၡသညကေလးမ မးဆကလက ပညမသငယူုႏိုငေရးသညလညး စိုးရိမစရမ ျဖစေနေၾကမငး ၎ကဆကလက ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။
(Kumudranews Link)
ရခုိငျပညနယအတငးျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ညာ့ ျဖစစဥမ မးုႏွငာ့ပတသက၍ ၿဗိတန
ိ ုႏုိငငံတင သငတနးတကေရမကေနေသမ ျမနမမာ့တပမေတမမွ သငတနးသမး

ုႏိုငငံတကမ

မ မးအမး ၿဗိတိနပါလီမနအမတမ မး၏ ေတမငးဆိမ
ု ႈအရ သငတနးဆုိငးငံာ့္မးေၾကမငး ၿဗိတိသၽွအစိးု ရမွ ေၾကျငမခ က္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ ရခိုငျပညနယ

ဆကဆံေရး

အတငး ရိုဟငဂ မအေရးကိစၥကို လကခံုႏုိငေလမကေအမင ေျဖရွငးေဆမငရကတမ မရွိမခ ငး တပမေတမခ ငး ပူးေပါငးေဆမငရကေနသညာ့
ပညမေရးကိစၥမ မးကုိ ရပနမး္မးမည ျဖစသညဟုလညး ေၾကညမခ ကတင ေဖမျပ္မးသည။ ျပႆနမ မေျဖ႐ုံးွငးုႏိုငေသးသမွ ကမကယေရး
ဝနႀကီးဌမနမွ

ကမကယေရးကိစၥုႏွငာ့ပတသကၿပီး

ေနမက္ပ

္ိေတ႔ဆကဆံမႈ

ဒါမွမဟုတ

ျမနမမစစတပကို

ေလာ့က ငာ့သငတနးေပးမႈမ မး

ဆကလက၍ မျပ်ဳလုပေတမာ့ဟု NewYork ၿမိ်ဳ႕တင ကုလသမဂၢ အေ္ေ္ညီလမခံ တကေရမကေနသညာ့ ၿဗိတိနဝနႀကီးခ ်ဳပ Theresa May
မွေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (RFA Link) (VOA Link) (BBC Link)
တ႐ုံးုတ-ျမနမမ

ပိုမိုေကမငးမနဖိ႔ ု

ုႏိုငငံတကမ

လိုအပသညဟု ေနျပညေတမတင ုႏိုငငံေတမအတိုငပငခံပုဂၢိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညုႏွငာ့ တ႐ုံးုတမီဒယ
ီ မမ မး ေတ႔ဆုခ
ံ ိန၌ ေျပမဆုိခြဲာ့သည။ (DVB

၂

ုႏိုငငံသည

အိမနီးခ ငးေကမငး၊

မိတေဆေကမငးမ မး

ျဖစေသမေၾကမငာ့

တ႐ုံးုတုႏိုငငံုႏွငာ့

ဆကဆံေရး

ဆကဆံေရး

Link)
ၿဗိတိနုႏုိငငံတငသငတနးတကေရမကေနသညာ့ တပမေတမသငတနးသမးအရမရွိမ မးအမး ျပနလညေစလႊတျခငးအေပၚ တပမေတမမွ သေဘမ္မး

ုႏိုငငံတကမ

္ုတျပနခ ကတေစမင ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ အဆိုပါ ္ုတျပနခ ကတင ျပနလညေစလႊတျခငးခံရေသမ သငတနးသမးမ မးအမး ျမနမမုႏိုငငံသိ႔ု

ဆကဆံေရး

အျမနျပနလညေခၚယူသမးမညျဖစၿပီး ယခငကကမးလွမးသေဘမတူည္
ီ မးသညာ့ သငတနးသမးမ မးအပါအ၀င ၿဗိတိနုႏုိငငံသိ႔ု သငတနးသမးမ မး
္ပမံေစလႊတမညမဟုတေၾကမငး ပါရွိသည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link) (Mizzima Link)
(၇၂)ၾကိမေျမမက

ကုလသမဂၢအေ္ေ္ညီလမခံသ႔ို

ဦးဟငနရီဗန္ီးယူသည

နယူးေယမကျမိ်ဳ႕ရွိ

ျမနမမကိုယစမးလွယအဖြဲ႔ေခါငးေဆမငအျဖစ

ကုလသမဂၢရုးံ ခ ်ဳပ၌

က ငးပျပ်ဳလုပသညာ့

တကေရမကလ ကရွသ
ိ ညာ့

(၇၂)ၾကိမေျမမက

ဒုတယ
ိ သမၼတ

ကုလသမဂၢအေ္ေ္

ညီလမခံ

ုႏိုငငံတကမ
ဆကဆံေရး

အေ္ေ္မူဝါဒေရး ရမေဆးေုႏးပြဲ၏ ၂၀-၉-၂၀၁၇ ရကေန႔ မနးလပ
ြဲ ိုငး အစညးအေ၀း တင မိန႔ခနးေျပမၾကမးခြဲည
ာ့ ။ (MOI Link) (President Office
Link) (MOI Link)
ုႏိုငငံေတမအတိုငပငခံပဂ
ု ၢိ်ဳလ၏ သံတမနမ မးအမး အသိေပးေျပမၾကမးခ ကုႏွငာ့ပတသက၍ ရခုိငျပညအမ ်ဳိးသမးေကမငစီ (ANC)မွ စကတငဘမ

ုႏိုငငံတကမ

၂၀ရကေန႔ ရကစြဲျဖငာ့

ဆကဆံေရး

္ုတျပနခ ကတေစမင ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ ္ုတျပနခ ကတင ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည၏ သေဘမ္မးအျမငုႏွငာ့ ရပတည

ခ ကအတက ေက းဇူးတငေၾကမငး၊ ပဋိပကၡုႏွငာ့ ပတသက၍ ုႏုိငငံေတမအစိုးရ ေခါငးေဆမငမ မးအေနျဖငာ့ ရခိုငအမ ်ဳိးသမးမ မးုႏွငာ့သမ သကဆိင
ု ၿပီး
ရခိုငအမ ိ်ဳးသမးတိ႔၏
ု
ဘမသမေရး၊ လူမ ်ဳိးေရး အစနးေရမကမႈေၾကမငာ့ ျဖစေပၚလမေသမ ပဋိပကၡတခုအျဖစ အျမငလမ
ြဲ ွမးမႈမ ်ဳိးကို ျဖစေပၚေစမညာ့
အသံုးအုႏႈနးမ ်ဳိးကို တရမး၀ငဥပေဒျပ်ဳ၍ ္ိနးခ ်ဳပေပးေစလိုေၾကမငးတိ႔ု ပါရွိပါသည။ (ArakanArmy Link)
တရုတျပညသူ႔သမၼတုႏိုငငံမွ လွွဴဒါနးသညာ့ လံုၿခံ်ဳေရးဆိုငရမပစၥညးမ မး လႊြဲေျပမငးလကခံျခငး အခမးအနမး ကို နံနက၁၁နမရီတင ေနျပညေတမရွိ

ုႏိုငငံတကမ

ုႏိုငငံေတမအတိုငပငခံရုးံ ၀နႀကီးဌမန အစညးအေ၀းခနးမ၌ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ည။ အခမးအနမးတင ျမနမမုႏိုငငံဆိုငရမ တရုတသံအမတႀကီး မစၥတမ

ဆကဆံေရး

ဟုနလ နမွ စကမးေျပမစကမ မးုႏွငာ့ က ညကမဦး္ုပမ မး လွွဴဒါနးရျခငးုႏွငာ့ ပတသက၍ ရွငးလငးေျပမၾကမးၿပီး လွွဴဒါနးပစၥညမ မးအမး သံအမတ ႀကီးမွ
ေပးအပလွွဴဒါနးရမ ျပညေ္မငစု၀နႀကီး ဦးေက မတငာ့ေဆ မွ လကခံရယူသည။ (MOI Link) (SC Office Link)
၂၁။

၂၁.၉.၂၀၁၇

နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယ ဟိုနမးေက း႐ုံးမအ္ကတင တအမငးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA တပရငး (၈၇၆) ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ

TNLA- TMT

(၈၈) ခလရ (၁၀)တိ႔ု နံနကပိုငး ၁၀း၀၅ နမရီမွ ၁၁း၃၀ နမရီ္ိ တစႀကိမ၊ မနးလႊြဲပိုငး ၁၃း၅၀ နမရီမွ ၁၄း၃၀ နမရီ္ိ တစႀကိမ တစေနရမတညးတင

တိက
ု ပြဲ

တိက
ု ပြဲ ၂ ႀကိမျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ာ့ စကတငဘမလ ၁၁ ရကေန႔မွ စကတငဘမ ၂၁ ရကေန႔အ္ိ TNLA ုႏွငာ့ တပမေတမတိ႔အ
ု ၾကမး ုႏွစဖက္ိေတ႔
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
တိက
ု ခိက
ု မႈ ၁၁ႀကိမ ျဖစပမးခြဲာ့သည။ (PSLF/TNLA Link) (RFA Link) (VOA Link)
စကတငဘမလ ၂၁ရကေန႔တင မိုးေကမငးၿမိ်ဳ႕နယ နမၼတီးေဒသစိတ ေညမငေတမရမ္ိပရွိ တပမေတမဂိတ၌ ျပညသူအခ ိ်ဳ႕ကို ေငေပးၿပီးမွ

HR Violation

ျဖတသနးခငာ့ျပ်ဳခြဲာ့ေၾကမငး သိရသည။နမၼတီးေက းရမမွ ဦးေဖါငဒါခါးသည လယမွ လကတနးလယ္နစကေမမငးၿပီးအျပန ေညမငေတမဂိတတင
ေ္မကခံစမပါမပါ စစေဆးခံရၿပီး ေငေၾကး ေပးေဆမငခြဲာ့ရေၾကမငး ေျပမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (Kachinwaves Link)
မနျပညနယပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ(JMC-S)၏ အ႒မအႀကိမ အစညးအေ၀းကို စကတငဘမ ၂၁ ရက

JMC-S

ေန႔လယပိုငးတင ေမမလၿမိ်ဳငၿမိ်ဳ႕ရွိ ေကမမတီ႐ုံးုံး အစညးအေ၀း ခနးမ၌ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။ အစညးအေဝးသိ႔ု အစိုးရ၊ တုိငးရငးသမးလကနကကိုင
အဖြဲ႔အစညးုႏွငာ့

အရပသမးကိယ
ု စမးလွယမ မး တကေရမကခြဲာ့ၿပီး

ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမပူးတြဲ ေစမငာ့ၾကညာ့ေရး လုပငနးမ မးကို

ညႇိုႏႈိငးေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပရုံး Link) (JMC Link)
အျပညျပညဆိုငရမၿငိမးခ မးေရးေန႔ အခမးအနမးကို ကခ ငျပညနယ အမ ိ်ဳးသမီးမ မးကနယကုႏွငာ့ ဥေရမပ သမဂၢတ႔ပ
ို ူးေပါငးၿပီး ကခ ငျပညနယ၊

Peace Day

ျမစႀကီးနမးၿမိ်ဳ႕၊ မဂၽယခနးမတင က ငးပခြဲာ့သည။ အျပညျပည ဆိုငရမ ၿငိမးခ မးေရးေန႔ အခမးအနမးကို စစေဘးေရွမငျပညသူေတ၊ ုႏိုငငံေရးပါတီ ုႏွငာ့

Kachin

NGOs အဖ႔အ
ြဲ စညး တခ ိ်ဳ႕အပါအဝင ေဒသခံျပညသူ အေယမက ေလးရမဝနးက င တကေရမကခြဲာ့ၾကသည။ (RFA Link)
‘၀’လကနကကုိငအဖ႕ြဲ (UWSA)ုႏွငာ့ ပူးေပါငးျခငးေၾကမငာ့ ကခ ငလကနကကုိငအဖ႕ြဲ (KIO/KIA)အတက ုႏုိငငံေရးအရ အမးနညးေစသညာ့အျပင

KBC

ၿငိမးခ မးေရးလမးေၾကမငး၌ အခကအခြဲပုိမိႀု ကံ်ဳေတ႕ရုႏုိငသည ဟုယဆ
ူ ေၾကမငးကခ ငုႏွစျခငး ခရစယမနအဖ႕ြဲ ခ ်ဳပ(KBC) အေ္ေ္အတငးေရးမွွဴး
ေဒါကတမခလမဆမဆနမွ ေျပမ ၾကမးသည။‘‘တိင
ု းရငးသမးအခ ငးခ ငး ညီၫတေရးကုိေတမာ့ အျပစေတမာ့ မဆုိလိဘ
ု းူ ။ ဒါေပမြဲာ့ ‘၀’နြဲ႔ဆိရ
ု င ေတမာ့
ုႏုိငငံေရးမွမေတမာ့ အျမတရွိ မယလုိ႔ မယုၾံ ကညဘူး။ တျခမး တိင
ု းရငးသမးလကနကကုိငေတ နြဲ႔ လကတတ
ြဲ မေတမာ့ ုႏုိငငံေရးမွမ ပုိအျမတရွမ
ိ ယလုိ႔
ကၽနေတမယုၾံ ကညတယ’’ ဟု ေဒါကတမခ လမဆမဆနမွ ေျပမသည။ (7Day Link)
စကတငဘမလ

၂၁

ရကေန႔တင

က ေရမကသညာ့

ကရငေက မငးသမးမ မးကနရက(KSNG)ုႏွငာ့

အျပညျပညဆုိငရမ

ကရငအမ ိ်ဳးသမီးအစညးအ႐ုံးုံး

ၿငိမးခ မးေရးေန႔

(KWO)တိ႔မ
ု ွ

ဦး

(World

ေဆမငၿပီး

Peace

Day)

အခမးအနမးကို

္ိုငး-ျမနမမနယ

စပရွိ

အီတူး္မာ့

Peace Day
Kayin

ျပညတငးစစေရွမင IDPs ဒုကၡသညစခနးတင က ငးပခြဲရ
ာ့ မ လူဦးေရေ္မငခ ီ ပါဝငတကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ အခမးအနမးျဖစေျမမကေရးအတက
ဦးေဆမငစီစဥသူ KSNG ဥကၠဌ ေစမ္ူး္ူးမွ “ ဒီေနရမ(အီတးူ ္မာ့)ကို ေရးလုပရတြဲအ
ာ့ ေၾကမငးက ၿငိမးခ မးမႈမရွလ
ိ ႔ို ေနရပစန႔ခမ ္ကေျပး ေနရတြဲာ့
ဒုကၡသညေတရြဲ႕ အခကအခြဲကို လူအမ မးက မေမာ့ေအမင၊ လကရွိ ျမနမမုႏိုငငံရ႕ြဲ ၿငိမးခ မး ေရးလုပငနး စဥေတကို ဒီက လူေတသိရေ
ွိ အမငလိ႔ပ
ု ါ။” ဟု
ပြဲက ငးပရျခငးုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ေျပမဆိခ
ု ြဲာ့သည။ (KIC Link)
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးေဖမေဆမငမႈလုပငနးစဥမ မးတင အမ ိ်ဳးသမီးမ မး ပါ၀ငမႈနညးပါးေနၿပီး ပိုမို ပါ၀ငလမုႏိုငရန လုပေဆမငသမးရ

WLB

မညျဖစေၾကမငး Together For Peace ေခါငးစဥျဖငာ့ ဖမးအံၿမိ်ဳ႕တင ၃ ရကတမ က ငးပျပ်ဳလုပသညာ့ အမ ိ်ဳးသမီးမ မးဖိုရမမွ ္ုတျပနေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။
္ိ႔ျု ပင ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့အမ ်ဳိးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးကို ေုႏွမကယွကဟန႔တမးေနသညာ့ ပဋိပကၡမ မးအမး ပိုမိုႀကီး္မး လမေစရန ဖနတီးေနသူ
မ မး၏

လုပရပမ မး

အမးလံုးကုိလညးရႈတ႔ခ ေၾကမငး၊

လကနကကိုငပဋိပကၡမ မး၊

လူမႈအသိင
ု းအဝိင
ု းမ မးအၾကမးပဋိပကၡမ မး၊

လူ႔အခငာ့အေရး

ခ ်ဳိးေဖမကမႈမ မး၊ ပဋိပကၡမ မး ပိုမိုႀကီး္မးလမေစရန ဖနတီးေနသူမ မး အမးလံုးုႏွငာ့ ၎တိ႔၏
ု လုပရပမ မး အမးလံုးကို အမ ်ဳိးသမီးမ မး အဖြဲ႔ခ ်ဳပ WLB
(ျမနမမုႏုိငငံ) မွ အျပငးအ္နရႈံ႕ ခ ၿပီး ္ိသ
ု ူမ မးကိလ
ု ညး ္ိေရမကစမ အျပစေပး အေရးယူရနေတမငးဆိခ
ု ြဲာ့သည။ (KIC Link) (NMG Link)
ကခ ငျပညနယ ျမစႀကီးနမးၿမိ်ဳ႕ရွိ မေနမကငး၌က ငးပခြဲသ
ာ့ ညာ့ အျပညျပညဆုိငရမၿငိမးခ မးေရးေန႔အခမးအနမး တင ျမနမမုႏုိငငံၿငိမးခ မးေရးရရွရ
ိ န
ျပညနယုႏွငာ့ဗဟိုအမဏမခြဲေဝေရးစနစပါသညာ့
က ငာ့သုးံ ရနလိေ
ု ၾကမငး၊

ုႏိုငငံေရး

ကိယ
ု ပိုငျပ႒မနးခငာ့၊

အေျဖမရွမၾကပြဲ

ကိယ
ု ပိင
ု အုပခ ်ဳပခငာ့

ကိုယာ့အယူအဆသမ

ုႏွငာ့

မွနသညဟူေသမ

တနးတူအခငာ့အေရးရွိေသမ

ဖကဒရယစနစမ ိ်ဳး

လုပရပုႏွငာ့အက ငာ့မ မးေၾကမငာ့

ၿငိမးခ မးေရးမရပြဲ

KDP

တစဆိ႔ေ
ု နျခငးျဖစေၾကမငး ကခ ငျပညနယဒီမက
ို ေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါကတမမနမမတူးဂ မမွ ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (7Day Link) (RFA Link)
စကတငဘမ ၂၁ရကေန႔ ညေနပိုငးတင တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိုလခ ်ဳပမွွဴးႀကီး မငးေအမငလိႈင ုႏွငာ့ ဂ ပနုႏိုငငံ၊ ုႏုိငငံျခမးေရး ၀နႀကီးဌမန၊

ုႏိုငငံတကမ

ပါလီမနဆိုငရမဒုတယ
ိ ၀နႀကီး Mr. Iwao HOR II တိ႔ု ဘုရငာ့ေနမငရိပသမ ဧညာ့ခနးမေဆမင၌ ေတ႕ဆံုခြဲာ့သည။ ေတ႕ဆံုစဥ ရခိုငဆိုငရမျပသနမမ မးကို

ဆကဆံေရး

္ညာ့သငးေျပမၾကမးခြဲၿာ့ ပီး၊ ေတ႕ဆုပ
ံ သ
ြဲ ႔ို တပမေတမကမကယ ေရးဦးစီးခ ်ဳပုႏွငအတူ
ာ့
ကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး(ၾကညး)မွ တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး
တကေရမကခြဲက
ာ့ မ ဂ ပနုႏိုငငံ၊ ုႏုိငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန၊ ပါလီမနဆိင
ု ရမ ဒုတယ
ိ ၀နႀကီးုႏွငာ့အတူ ၫႊနၾကမးေရးမွွဴး Mr. Yukio SAITA ုႏွငာ့တမ၀နရွသ
ိ ူ
မ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (SGMAH Link)
ရခုိငျပညနယအေရးုႏွငာ့ပတသက၍

စဥးစမးသုံးသပေနေၾကမငး

ုႏိုငငံတကမ

အိမျဖွဴေတမတမ၀နရွသ
ိ တ
ူ စဦးက တုိငးမမဂၢဇငးသတငး၀ကဘဆုိကသိ႔ု စကတငဘမလ ၂၁ ရကေန႔တင ္ုတေဖမေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (MMSTD

ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

စစေရးဆကဆံမႈကန႔သတရန

ဆကဆံေရး

7

အေမရိကနအစုိးရမွ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
Link)
၂၂။

၂၂.၉.၂၀၁၇

ကရငျပညနယ လိႈငးဘ႕ြဲ ၿမိ်ဳ႕နယ ၿမိ်ဳငႀကီးငူေဒသတင လူ ၅၅၀၀ ေက မရွိသညာ့ ဒုကၡသညစခနးမွမ စမးနပရိကၡမျပတေနၿပီး ဒုကၡသည ေတအတက

IDPs Kayin

စမးေသမကေရး အခကအခြဲျဖစေနသညဟု စခနးတမဝနခံ ဦးေစမ္နးမွ ေျပမသည။ "စမးနပရိကၡမ အခုျပတေနၿပီ။ ၉ လပိင
ု း စမးနပရိကၡမ
တစေယမကမွ မလမဘူးေလ၊ အစိးု ရေရမ ပုဂလ
ၢ က
ိ ေရမ မေပၚလမၾကဘူးေလ။ အြဲဒီ ၉ လပိင
ု းအတကက ၂ ရက ၃ ရကအတကေတမာ့ လံုေလမကမႈ
ရွေ
ိ သးတယ" ဟု ဦးေစမ္နးမွ ေျပမသည။ (RFA Link) (BBC Link)
JMC-U ၏ (၁၂)ႀကိမေျမမက အစညးအေဝးအၿပီး စကတငဘမ ၂၂ ရကတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ေရႊလလ
ီ မးရွိ အမ ိ်ဳးသမး ျပနလည သငာ့ျမတေရးုႏွငာ့
ၿငိမးခ မးေရး ဗဟိုဌမန (NRPC) ၌

သတငးစမရွငးလငးပြဲ တစခုကို ျပ်ဳလပ
ု ခြဲာ့ၿပီး JMC-U ေျပမခငာ့ရပုဂၢိ်ဳလမ မးက ရွငးလငးခြဲာ့သည။

JMC-U

JMC တင

အပစရပ နယေျမအတငး တိင
ု းရငးသမးတပဖြဲ႕ေတုႏွငာ့တပမေတမ အၾကမး တိက
ု ခိုကမႈမ မး မျဖစေစရန ေဒသတငး ုႏွစဘကတပမွွဴးမ မး
ေတ႕ဆုံေဆးေုႏးရန သေဘမတူညီခြဲာ့ေၾကမငး၊ ေဆးေုႏးမႈသည ပဋိပကၡ မျဖစေစရန အတက ေတ႕ဆုံေဆးေုႏးမႈသမျဖစၿပီး ေအမငျမငသညာ့
နိုငငံတကမ

ၿငိမးခ မးေရး

တပမေတမဘကမွ

လုပငနးစဥေတမွမ

သေဘမမတူေၾကမငး

ေတ႕ရေလာ့ရွိေသမ

သိရသည။

တတိယ

ုႏွစဘကနယေျမသတမွတပိုငးျခမးမႈေတလုပဖိ႔ု
ေစမငာ့ၾကညာ့သညာ့အငအမးစုေတ

ဆိသ
ု ညာ့ကိစၥကိုေတမာ့

ပါစရမမလိုေသးေၾကမငး

JMC-U

ရြဲာ့

ျပညေ္မငစုအဆငာ့ ဥကၠဌအျဖစ တမဝနယူ္မးသညာ့ ဒုတယ
ိ
ဗိုလခ ်ဳပႀကီး ရမျပညာ့မွ အစညးအေဝးပ္မေန႔တင ေျပမဆိ္
ု မးၿပီး လကရွိ
ဖြဲ႕စညး္မးေသမ JMC-S ငါးေနရမ အနက ရွမးုႏွငာ့ ကရငရွိ JMC-S မ မးတင အရပသမး ကိယ
ု စမး လွယ ၄ ဦးစီ ္ပတိုး ခန႔အပ သမးရနလညး ၁၂
ႀကိမေျမမက JMC-U အစညးအေဝး၌ ေဆးေုႏးခြဲာ့ေၾကမငး လညး ဆိသ
ု ည။ တစုႏိုငငံလုးံ ပစခတတိုကခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိုငရမ သေဘမတူစမခ ်ဳပ
(NCA) ခ ်ဳပဆို္မးသညာ့ တိင
ု းရငးသမး လကနကကိုငမ မးုႏွငာ့ တပမေတမတိ႔ု ေအမကေျခေျမျပငရွိ တပမွွဴးမ မး ယံုၾကညမႈတညေဆမကရန၊
စစေရးတငးမမမႈမ မး ေလွ မာ့ခ သမးေစရနတိ႔ု အတက မၾကမခဏ ေတ႔ဆုသ
ံ မးရန JMC-U အစညးအေဝးတင ဆံုးျဖတခြဲသ
ာ့ ည။ (TaiFreedom Link)
(BBC Link) (BBC Link) (7Day Link) (The Voice Link) (7Day Link) (MMST Link) (Mizzima Link)
ေမလပုိငးက က ငးပခြဲာ့သညာ့ ၂၁ ရမစုပငလံု ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးညီလမခံ ဒုတိယအႀကိမ အစညးအေဝးမွ လူမႈေရးမူဝါဒ သေဘမတူညခ
ီ က၄
ခ ကကိုခ မွတ

သေဘမတူုႏုိငခြဲာ့ေသမလညး

ေလးလေက မလမသညအ္ိ

အေကမငအ္ညေဖမမႈ

နညးပါးေနေသးေၾကမငး

21st Pinglong

ကရငျပညနယ

ပစခတတုိကခုိကမႈရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီဒုဥကၠ႒ (၂) ျဖစသူ ေဒၚနနးေဆးဟမမွ ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ လူမေ
ႈ ရးမူဝါဒမွမ
သေဘမတူ္မးသညာ့

လကနကုႏွငာ့

ပဋိပကၡေတေၾကမငာ့

ျပညတငး

ေနရပစန႔ခမေနသူေတ၊

သဘမဝေဘးေၾကမငာ့

ေနရပစန႔ခမသူေတကုိ

ုႏုိငငံတကမစံုႏႈနးုႏွငာ့အညီ စနစတက စီစဥေဆမငရက ေပးေရးုႏွငာ့ မိမိေနရပမွ အျခမးေနရမကို သမးေရမကလုိသူေတကို လူဂုဏသိကၡမုႏွငာ့အညီ
ေဘးကငးလံုၿခံ်ဳစမ အေျခခ ေန္ုိငေရး အစီအမံေတ ေဆမငရကေပးေရး ဆုိသညာ့ လုပေဆမငေပးုႏုိငမႈေတကို မေတ႔ရေသးေၾကမငး နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယ
ျပညသူ႔လႊတေတမ ကိုယစမးလွယ နနးခမးေအးမွ ေျပမသည။ (DVB Link)
ရနကုနတိုငးေဒသႀကီး၊ အငးစိနၿမိ်ဳ႕နယ၊ တညးခိုခနးတင မူးယစေဆးဝါးမ မးုႏွငာ့ ေသနတုႏွငာ့အတူ ဖမးဆီးခံ ရသညာ့ ခနမငးဦးဆိသ
ု မ
ူ ွမ PNLO မွ

PNLO

လံုၿခံ်ဳေရးုႏွငာ့ သယယူပ႔ေ
ို ဆမငေရးတမဝနခံလုးံ ဝမဟုတဟု ပအိုဝးအမ ိ်ဳးသမး လတေျမမကေရးအဖ႔ခ
ြဲ ်ဳပ (PNLO) မွ စကတငဘမ၂၂ ရကစြဲျဖငာ့
သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ (Mizzima Link)
ျမနမမအစုိးရ လံုၿခံ်ဳေရးတပဖြဲ႕ဝငမ မးမွ ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ နယစပတေလွ မကတင ေျမျမွ်ဳပမုိငးမ မး ေ္မင္မးသညဟု HRW လူ႔အခငာ့အေရး

HR Violation

ေစမငာ့ၾကညာ့ေရးအဖ႔က
ြဲ
ေၾကညမခ က္ုတျပနၿပီး စပစေ
ြဲ ျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ျမနမမအစုိးရအေနျဖငာ့ ေျမျမွ်ဳပမုိငးအသံုးျပ်ဳမႈမ မးကုိ အျမနဆံုးရပတန႔ၿပီး၊
ေျမျမွ်ဳပမုိငးပိတပငေရးဆုိငရမ ၁၉၉၇ ခုုႏွစ သေဘမတူစမခ ်ဳပမွမ ပါဝငလကမွတေရး္ုိးဖုိ႔ကိလ
ု ညး HRW အဖ႔က
ြဲ ေတမငးဆုိခြဲာ့သည။ (RFA Link)
ကိုရီးယမးုႏိုငငံ၌ က ငးပခြဲသ
ာ့ ညာ့ (၁ဝ)ႀကိမေျမမက ပစိဖတ
ိ ၾကညးတပ ဦးစီးခ ်ဳပမ မးအစညးအေဝး (10th Pacific Armies Chiefs Con-ference) သိ႔ ု

ုႏိုငငံတကမ

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ညာ့ ဒုတယ
ိ တပမေတမ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဒုတိယ ဗိုလခ ်ဳပမွွဴးႀကီး စိုးဝငးုႏွငာ့အဖြဲ႕သည စကတငဘမလ ၂၂ရကေန႔ ညပုိငးတင

ဆကဆံေရး

ရနကုနသိ႔ု ျပနလညေရမကရွခ
ိ ြဲာ့သည။ (MOI Link)
၂၃။

၂၃.၉.၂၀၁၇

ရွမးျပညနယေတမငပိုငး လငးေခးခရိင
ု ၊ ျမနမမ-္ိုငးနယစပရွိ စစေဘးေရွမငဒုကၡသညစခနး ၆ခုတင ေန္ိုငၾကသညာ့ ေနရပ စန႔ခမ ဒုကၡသညေပါငး
၆၀၀၀ ေက မအမး စမးနပရိကၡမမ မးအမး ဆကလက ေ္မကပံေ
ာ့ ပးပါရန နိုငငံတကမအဖြဲ႕အစညးသိ႔ု သၽွမးျပညညီညတေရးေကမမတီ CSSU က
ေၾကျငမခ က္ုတျပနကမေတမငးဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ ရွမးျပညနယ ုႏွငာ့္ိုငးနုိင
ု ငံ နယစပေဒသေတမွမရွေ
ိ သမ ေကမငးမုုနမုုနး ၊ လိ်ဳငတိင
ု းလ နး ၊ လိ်ဳငလမ ၊
ကုုနးေက မ ၊ လိ်ဳငဆမဆစ ၊ လိ်ဳငေကမ၀မး စတြဲာ့ ဒုက
ု ၡသညစခနး ၆ ခုုမွ ဒုုကၡသညေတကို ုႏိုငငံတကမ အလွွဴရွငေတ ကူ ညေ
ီ ္မကပံာ့မမ
ႈ မး
ရပဆုိငးသမးမွမ ျဖစသည။ အဆိုပါ စခနးမ မးသုိ႔ ေအမကတိဘ
ု မလမွ စတငကမ ဥေရမပသမဂၢ(EU)မွ ေ္မကပံက
ာ့ ည
ူ ီမမ
ႈ မး ရပဆိင
ု းမညျဖစ
ေသမေၾကမငာ့ ဒုကၡသညမ မး အခကအခြဲမ မးနွငာ့ ရငဆိင
ု ေနရသညဟု အကူညီေပးေရးလုပငနးမ မးကို ေဆမငရကေနေသမ ရွမးျပညညီညတေရး
ေကမမတီ (CSSU) အဖြဲ႕၀င ရွမးတိင
ု းရငးသမးမ မး ဒီမက
ို ေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ (SNLD) မွ ေျပမေရး ဆိုခငာ့ရသ
ွိ ူ ဦးစိုငးလိတမွေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။
"အြဲဒဒ
ီ က
ု ၡသညေတက ကုလသမဂၢ ဒုကၡသညမ မးဆိင
ု ရမ မဟမမငးၾကီးရံုး ရြဲ႕ စံသတမွတခ ကအရ ဒုကၡသညအျဖစ အသိမတ
ွ ျပ်ဳျခငး မခံရဘူး။
သူတ႔အ
ို ေနနြဲ႔ ျပညတငးကို ျပနလမခ ငဦးေတမာ့ သူတ႔ရ
ို ြဲာ့ မူရငးရပရမေတ မရွေ
ိ တမာ့ဘးူ ။ ရွရ
ိ ငေတမငမွပြဲ ရမဆိးု ေတ ျဖစေနျပီ။ ပ ကစီးေနျပီ။ ေနမက
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IDPs Shan

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
သူတ႔ရ
ို ြဲာ့ လယယမေတ အကုနလံုးနီးပါးက မ ်ဳိ းစံုေသမ လကနကကိင
ု အဖြဲ ာ့အစညးေတရြဲာ့ သိမးပိုက္မးျခငးကို ခံေနရတြဲာ့ အခါက ေတမာ့ ျပနလမဖိ႔က
ု
မလယဘူး။ သူတ႔ရ
ို ြဲာ့ စမး၀တေနေရး၊ ေရရွည တညတံေ
ာ့ ရးကို ဘယလိမ
ု ွ အမမခံခ ကမေပးနိင
ု ဘူး စကတငဘမ လကုနရြဲာ့ ေနမကပိင
ု းဆိရ
ု င သူတ႔ရ
ို ႕ြဲ
စမးေသမကေရးက အခကအခြဲ ျဖစသမးလိမာ့မယ" ဟု ဦးစိင
ု းလိတမွ ေျပမသည။ (The Ladies Link) (ရွမးသံေတမဆငာ့ Link) (RFA Link)
ပြဲခူးတိုငးေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ JMC-S (ပြဲခူး) အဖြဲ႔ဝငမ မးသည ္နးတပငၿမိ်ဳ႕နယ၊
ဇရပႀကီးေက းရမသိ႔ု စကတငဘမ ၂၃ ရကက သမးေရမကၿပီး ေဒသခံ ျပညသူမ မးုႏွငာ့ ေတ႕ဆံုခြဲာ့သည။ ေတ႕ဆံုပတ
ြဲ င

JMC-S

JMC-S (ပြဲခူး)

ေကမမတီဝငမ မးက တစုႏုိငလံုး ပစခတတိုကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA) ျဖစေပၚလမပံုုႏွငာ့ NCA ပါ သေဘမတူညီခ ကမ မးကို
လူ္ုေတ႔ဆုပ
ံ ြဲ တကေရမကလမသူမ မးအမး ရွငးလငး ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ ဆကလက၍ JMC ျဖစေပၚလမပံု၊ ဖ႔စ
ြဲ ညးပံုုႏွငာ့ တမဝနမ မး၊ ုႏွစဖက
ေလးစမးလိုကနမရမညာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆုိငရမ စညးမ ဥးစညးကမးမ မးုႏွငာ့ စစဘကဆိင
ု ရမ က ငာ့ဝတမ မး (Military Code of Conduct
– COC) မ မးကို ရွငးလငး ေျပမၾကမးခြဲာ့ပါသည။ ဇရပႀကီးေက း႐ုံးမတင ျပ်ဳလပ
ု သညာ့ လူ္ေ
ု တ႔ဆံုပြဲမွမ JMC-S (ပြဲခူး) က ျပ်ဳလုပသညာ့ ဆ႒မ
အႀကိမေျမမက

လူ္ေ
ု တ႔ဆုပ
ံ ြဲျဖစၿပီး

JMC-S

(ပြဲခူး)

ေကမမတီဝငမ မး၊

္နးတပငၿမိ်ဳ႕နယရွိ

ဌမနဆိုငရမ

အဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး၊

အရပဘက

အဖြဲ႔အစညးမ မး၊ ဇရပႀကီးေက း႐ုံးမုႏွငာ့ အနီးပတဝနးက င ေက းရမမ မးမွ ေဒသခံ ျပညသူလ္
ူ ု စုစုေပါငး (၄၀၀) ေက မ ပါဝငတကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။
(JMC Link)
JMC
ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတြဲ ေစမငာ့ၾကညာ့ေရး လုပငနးမ မးတင အသံုးျပ်ဳမညာ့ နညးပညမ အေျချပ်ဳ တိင
ု ၾကမးခ က စီမံခန႔ခြဲေရး စနစ
(Compliant Management System – CMS) ကို စကတငဘမ ၂၃ ရကက ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ေရႊလလ
ီ မးရွိ အမ ိ်ဳးသမး ျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့
ၿငိမးခ မးေရး ဗဟိုဌမနတင စတင မိတဆကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC Link)
Interview
ကခ ငျပညနယ၀နၾကီးခ ်ဳပေဒါကတမခကေအမငုႏွငာ့ Kachin Waves၊ ဧရမဝတီ ုႏွငာ့ 7days သတငးဌမန မ မး၏ Interview (Kachinwaves Link)
(Kachin waves Link)
၂၄။

၂၄.၉.၂၀၁၇

တပမေတမုႏွငာ့ (KIA) တုိ႔၏ တိက
ု ပမ
ြဲ မးုႏွငာ့ စစေရးတငးမမမႈမ မးေၾကမငာ့ တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕ေပၚသိ႔ု ေရမကရွေ
ိ နသညာ့ ေဒသခံစစေဘးဒုကၡသညမ မးအေနျဖငာ့

IDPs Kachin

အခ ိနၾကမလမသညုႏွငာ့အမွ စမးဝတေနေရး အခကအခြဲမ မး ပိုမိုႀကံ်ဳ ေတ႕ေနရၿပီး ၎တုိ႔၏စမးဝတေနေရးကို ခရစယမနဘမသမေရးအသငးအဖ႕ြဲ
မ မးုႏွငာ့ အလွွဴရွငအဖြဲ႕အစညးမ မး၏ အကူအညီျဖငာ့ ေဆမငရကေနေသမလညးမလယကူေၾကမငး၊ KBC အသငးေတမရွိ စစေဘးေရွမင ၄၂၅ ဦး
အတက တစေန႔ ဟငးဖိုးရွစေသမငးက ပအသံုးျပ်ဳရမ တစဦးလွ င တစေန႔ ၁၉၀ က ပခန႔သမရွသ
ိ ညဟု တုႏိုငးကခ ငုႏွစျခငး အသငးေတမမွ
ဓမၼဆရမဦးဘရနမုိငမွ ေျပမသည။ လကရွတ
ိ င တုႏုိငးၿမိ်ဳ႕ရွိKBC အသငးေတမတင စစေဘးေရွမင ၄၂၅ ဦး၊ ႐ုံးိမ
ု နကကသလစအသငးေတမတင ၁၀၈
ဦး၊ AG အသငး ေတမ ၂၀၅ ဦး၊ ခရစေတမ၏ အသငးေတမတင ၂၀၅ ဦး စုစေ
ု ပါငးအိမေ္မငစု ၂၆၈ ခုမွ လူဦးေရ ၉၃၇ ဦးရွသ
ိ ည။ (7Day Link)
အျပညျပညဆိုငရမ ၿငိမးခ မးေရးေန႔ အ္ိမးအမွတ အျဖစ ပ ဥးမနမးၿမိ်ဳ႕နယအတငး လူငယုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရး စကမးဝိင
ု း၊ ၿငိမးခ မ းေရး ဂီတေဖ မေျဖပြဲ

Internation

ကို စကတငဘမ၂၄ရကေန႔တင ပ္မအႀကိမျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ လူငယုႏွငၿငိ
ာ့ မးခ မးေရးစကမးဝိင
ု းကို ပ ဥးမနမးၿမိ်ဳ႕ လူငယ ကနရကမွ ႀကီးမွးူ ၍

Peace Day

ပ ဥးမနမးၿမိ်ဳ႕နယ

ပညမ

ေရးဦးစီးဌမန၊

ပနးခ ီ၊ပနးပု

အစညးအ႐ုံးုံး၊

ေနျပညေတမဝိုငအမဘီေအအသငးုႏွငာ့

ကရငျဖွဴလူငယ

ကနရကတိ႔ ု

ပူးေပါငးေဆမငရကၾကျခငးျဖစသည။ (Irrawaddy Link)
၂၅။

၂၅.၉၂၀၁၇

ကခ ငျပညနယ၊ တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ ဂ ်ဳိဆမးဒီေက းရမေန ဦးေမမင၀ငး၊ မုိငခနေက းရမေန ဦးစိုး၀ငးုႏွငာ့ ဦးလွ ေမမငတိ႔သ
ု ုးံ ဦးသည စကတငဘမ ၂၅ ရက

ေျမျမ်ဳပမုိငး

ညေန ၅ နမရီခန႔တင ပယငးတူးေဖမရန ေျမေနရမသမးေရမက ရွမေဖစဥ မုိငခနေက းရမ၏အေနမကေတမငဘက၅ မိင
ု ခန႔အကမသိ႔အ
ု ေရမက၌
တုိကမုိငးတစလံုးအမး တုိကမိေပါကကခ
ြဲ ြဲာ့ရမ သံုးဦးလံုးတငမုိငး စ္ိမွနဒဏရမမ မးရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး Link)
ညီညတေသမတိုငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မးဖကဒရယေကမငစီ (UNFC) ၏ ုႏိုငငံေရးေတ႕ဆုံေဆးေုႏးေရး ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ (DPN) ုႏွငာ့ အစိုးရ၏
ၿငိမးခ မးေရးေကမမစရွငတိ႔သ
ု ည စကတငဘမ(၂၅)ရကေန႔တင ္ိုငးုႏိုငငံ၊ ခ ငးမိုငၿမိ်ဳ႕၌ စတုတအႀကိမ၊ အလတ သေဘမ္ပမံေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည
ၿငိမးခ မးေရးေကမမစရွငုႏွငာ့ DPN တိ႔မ
ု ွ ုႏွစဘကကိုယစမးလွယမ မးသည မၿပီးျပတေသးသညာ့ UNFC-DPNမွ အဆုိျပ်ဳခ က (၈)ခ ကအေပၚ
အဓိက္မးေဆးေုႏးခြဲၿာ့ ပီး သတၳမအႀကိမ တရမးဝငေတ႔ဆုရ
ံ မတင ေဆးေုႏးသမးရမညာ့ (UNFC)ဘကမွ အဆိုျပ်ဳ္မးသညာ့ NCA လကမွတ္ိုးေရး
ဆိုငရမ အဆိုျပ်ဳခ က(၈) ခ ကုႏွငာ့ Legal Binding ကိစၥရပမ မး ေတ႔ဆုေ
ံ ဆးေုႏးခြဲာ့သည။ သိ႔ေ
ု သမ DPN ဘကမွ အဆုိျု ပ်ဳ္မးေသမ အခ က ၈ ခ ကကို
ေျပလညေအမင ညွိုႏိင
ႈ းုႏုုိငျခငးမရွသ
ိ ျဖငာ့ လမမညာ့ ေအမကတုိဘ
ု မလ ၁၅ ရကေန႔ NCA ၂ ုႏွစျပညာ့ေန႔တင NCAလကမွတေရး္ုိးု ရန မျဖစုႏုုိင
ေသးေၾကမငးDPN မွ ေျပမေရးဆုိခ
ု ငာ့ရွိသူ

ုႏုုိငေအမငမေငးမွ ေတ႕ဆံုမႈုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ေျပမဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ အလတသေဘမေတ႔ဆုံ ေဆးေုႏးပြဲသို႔

အစိုးရ၏

ဦးေအမငစိုးအမွွဴးျပ်ဳပီး

ၿငိမးခ မးေရးေကမမစရွငအဖြဲ႔မွ

အဖ႔၀
ြဲ ငမ မးအျဖစ

ဦးလွေမမင

ေရ၊

ဦးမိုးေဇမဦးုႏွငာ့

ဦးေက မလငးဦး

တို႔

ပါ၀ငတကေရမကျပီး UNFC-DPN အဖ႔မ
ြဲ ွ အဖ႔ေ
ြဲ ခါငးေဆမင ခူဦးရယ ဦးေဆမငကမ ဒုတယ
ိ အဖ႔ေ
ြဲ ခါငးေဆမင ုႏိုငေအမငမေငး၊ ဗိလ
ု မွွဴးႀကီး ေဆအမ၊
နမဗစဘန၊ ဦး္နးေဇမ၊ ဗိလ
ု မွွဴးၾကီးမငး္နး၊ ဗိလ
ု မွွဴးဟတဟနုႏွငာ့ ေဒါကတမုႏိုငေရသိနးတိ႔ု ပါ၀ငတကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (UNFC Link) (Mizzima
Link) (Irrawaddy Link) (ArakanArmy Link)
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DPN – PC

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
တုိငးရငးသမး
ပဋိပကၡၾကမးက ရွမးျပညနယကို ဩစေၾတးလ သတ်ဳလုပငနး မ ကစိက ေန (Irrwaddy Link)

ေဒသမ မးရွိ
အႀကီးစမးျမ်ဳပုႏွံမႈ

၂၆။

၂၆.၂၀၁၇

ရွမးျပညနယအေရွ႕ပိုငး မိုငးျပငးၿမိ်ဳ႕နယမွ ျပညသူ႔စစေခါငးေဆမင ဦးျမငာ့ေအမင ေသနတုႏွငာ့ ပစသတခံခြဲာ့ရသညမွမ သုံးလေက မၾကမသညာ့တိင
ု

HR Violation

အမႈမွနေဖမ္ုတနိင
ု ျခငး မရွိေသးေၾကမငး၊ အမႈမွနေပၚေပါကေရးုႏွငာ့ တရမးခံ ဖမးဆီးရမိေရးအတက ရွမးျပညနယရြဲတပဖြဲ႕ ုႏွငာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ
ရပစြဲေရးဆိုငရမပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC) တိ႔မ
ု ွေဆမငရကေနေသမလညး မေဖမ္ုတနိင
ု ျခငးမရိွေသးေၾကမငး သိရသည။ ပစခတ
သတျဖတသူသည ရွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ (RCSS/SSA) မွ စိုငးတငာ့ျဖစေၾကမငး JMC မွ ဖြဲ႕စညး္မးေသမ စိစစ အတညျပ်ဳေရး
အဖြဲ႕မွ တငျပ္မးေသမလညး RCSS/SSA ဘကမွ စိုငးတငာ့ ဆိသ
ု ူမမွ မိမတ
ိ ႔အ
ို ဖြဲ႕အတငး မရွိေၾကမငးုႏွငာ့ ပစခတသတျဖတျခငးသည RCSS မွ
မဟုတေၾကမငး ျငငးဆိ္
ု မးသည။ (Irrawaddy Link)
ဝျပညေသးစညးညီညတေရးတပမေတမ (UWSA) ုႏွငာ့ တ႐ုံးုတုႏုိငငံ ယူနနျပညနယ အစုိးရ တမ၀နရွသ
ိ ူမ မး စကတငဘမ ၂၆ ရကက ေတ႕ဆံု၍

UWSA – Sino

နယစပေဒသလံုၿခံ်ဳေရးုႏွငာ့ မူးယစေဆး၀ါးတိက
ု ဖ ကေရး ပူးေပါငးေဆမငရကရန သေဘမတူခေ
ြဲာ့ ၾကမငး UWSA လမး႐ုံးိႈးၿမိ်ဳ႕ ဆကဆံေရး႐ုံးံုး ဒုတယ
ိ

Relation

တမ၀နခံ ဦးညီရနးက ေျပမသည။ UWSA ဒုဥကၠ႒ ဦးေလွ မက မငလ ံုႏွငာ့ ယူနနျပညနယ အစိုးရ တမ၀နရွသ
ိ ူမ မး ေတ႕ဆံုမႈကို UWSA ဌမနခ ်ဳပ
ပနဆနးအေျခ စိုက ‘၀’ သတငးဌမနက စကတင ဘမ ၂၈ ရကတင သတငး္ုတ ျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day Link)
(၆၈)ုႏွစေျမမက တရုတျပညသူ႔သမၼတုႏိုငငံတညေ္မငသညာ့ေန႔ အ္ိမးအမွတ ဧညာ့ခံပအ
ြဲ ခမးအနမးကို ညေန ၆နမရီတင ေနျပညေတမရိွ

ုႏိုငငံတကမ

ျမနမမအျပညျပည

ဆကဆံေရး

ဆိုငရမကနဗငးရွငးဗဟိုဌမန

၂၌က ငးပရမ

ျပညေ္မင

စုသမၼတျမနမမုႏိုငငံေတမ

ဒုတယ
ိ သမၼတ

ဦးျမငာ့ေဆ

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ အခမးအနမးသိ႔ု ဒုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ၊ ကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး) ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွွဴးႀကီးစိုး၀ငး၊
ျပညသူ႔လႊတေတမ ုႏွငာ့ အမ ိ်ဳးသမးလႊတေတမတိ႔မ
ု ွ ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒မ မး၊ ျပညေ္မငစု၀နႀကီးမ မး၊ ဒုတိယ၀နႀကီးမ မး၊ လႊတေတမကိယ
ု စမးလွယမ မး၊
ျမနမမုႏိုငငံဆိုငရမ တရုတ ုႏိုငငံသံအမတႀကီး မစၥတမဟုနလ န၊ သံအမတႀကီးမ မး၊ သံတမနမ မး၊ တကေရမကခြဲာ့သည။ (MyanmarPresidentOffice
Link) (MOI Link)
၂၇။

၂၇.၉.၂၀၁၇

စကတငဘမ၂၇ ရကေန႔ ညပိုငးတင မြဲသေ၀ါေဒသရွိ ၀ုေသမနယျခမးေစမငာ့စခနးကုိ ဒီေကဘီေအခ္
ြဲ ကအဖြဲ႕၀င ၅၀ ခန႔မွ လကနကႀကီး၊

DKBA –BGF

လကနကငယမ မးျဖငာ့ လမေရမကတိက
ု ခုိကခြဲသ
ာ့ ျဖငာ့ ကရငျပညနယ နယျခမးေစမငာ့တပဖ႕ြဲ (BGF)တိ႔ု တိက
ု ပြဲျဖစပမးၿပီး BGFမွ ေလးဦးက ဆုံးကမ

တိက
ု ပြဲ

ေလးဦးဒဏရမရခြဲာ့ေၾကမငး ကရငျပညနယ နယျခမးေစမငာ့ တပဖ႕ြဲ ေျပမေရးဆုိခငာ့ရသ
ွိ ူ ဗုိလမွွဴးုႏုိငေမမငေဇမမွ ေျပမသည။ (7Day Link)
ညီညတေသမ တုိငးရငးသမးလူမ ်ဳိးမ မးဖကဒရယေကမငစီ(UNFC)မွ ႀကီးမွွဴးက ငးပေသမ ျမနမမုႏုိငငံအေရးတင ပါဝငပတသကေနသူမ မး တုိငပင
ေဆးေုႏးျခငး

(Stateholder

Consultation

)

အလုပရံုေဆးေုႏးပြဲကို

္ုိငးုႏုိငငံ

ခ ငးမုိငၿမိ်ဳ႕တင

စကတငဘမလ

၂၇

UNFC

ရကေန႔တင

စတငျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ည။ တုိငးရငးသမးလကနကကုိငအဖ႔အ
ြဲ စညးမ မး၊ ုႏုိငငံေရးပါတီမ မးၾကမးတင တူညီေသမ ုႏုိငငံေရးရပတညခ ကရရွိေရး၊ ညီညတမႈ
ုႏွငာ့စုစညးမႈရရွိရန ယခုကသ
ြဲာ့ ိ႔ု အလုပရံုေဆးေုႏးပြဲ က ငးပရနစီစဥခြဲာ့ျခငးျဖစေၾကမငး (UNFC) တပေပါငးစု ဥကၠ႒ နိုငဟံသမမွ ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (UNFC
Link) (Mizzima Link) (Irrawaddy Link)
စကတငဘမလ ၂၇ရကေန႔ နံနက ၁ဝ နမရီ ၁၅ မိနစတင ေနျပညေတမရွိ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန၌ ုႏိုငငံေတမ၏ အတုိငပငခံပုဂၢိ်ဳလ၊ ုႏိုငငံျခမးေရး

ုႏိုငငံတကမ

ဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညုႏွငာ့ ၿဗိတိနုႏိုငငံ ုႏိုငငံျခမးေရးုႏွငာ့ ဓနသဟမယေရးရမ႐ုံးံုးမွ အမရွေရးရမုႏွငာ့ ပစိဖတ
ိ ေဒသ

ဆကဆံေရး

ဆိုငရမ Minister of Sta te ၊ The Rt. Hon Mark Field MP တိ႔ု ေတ႕ဆံုခြဲာ့သည။ ေတ႕ဆံုစဥ ျမနမမ-ၿဗိတိန ုႏွစုႏိုငငံ ဆကဆံေရးုႏွငာ့ ပူးေပါငး
ေဆမငရကေရးကိစၥ၊

ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့

အမ ်ဳိးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးကိစၥ၊

လူ႔အခငာ့အေရးဆုိုငရမ

ကမကယေစမငာ့ေရွမကေရးုႏွငာ့

ျမႇငာ့တငေရးကိစၥုႏွငာ့ ရခိုငျပညနယ ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရးအတက ေဆမငရကေနသညာ့ ကိစၥမ မးကို ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (SC Office Link)
၂၈။

၂၈.၉.၂၀၁၇

နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယ ကုနးေပါငးရမေဟမငး မနပံုေက းရမအနီးတင တအမငးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA တပရငး၈၇၆ ုႏွငာ့ တပမေတမ

TNLA – TMT

တပမ၈၈ ခမရ ၃၀၁ တိ႔ု နံနက ၀၉း၄၅ နမရီမွ ၁၃း၃၅ နမရီ္ိ တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ တိုကပတ
ြဲ င ျမနမမာ့တပမေတမဖက ၂ ဦးက ဆံုးၿပီး ၅ဦး

တိက
ု ပြဲ

ဒဏရမရရွခ
ိ က
ြဲာ့ မ TNLA ဘကမွ ၁ ဦး ဒဏရမရရွိခသ
ြဲာ့ ညဟု TNLA မွ သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ စကတငဘမလအတငး ုႏွစဖက္ိေတ႔ တိုကခိုကမႈ
၁၂ ႀကိမ ရွိၿပီျဖစသည။ (PSLF/TNLA Link)
ကရငျပညနယ လိႈငးဘ႕ြဲ ၿမိ်ဳ႕နယ ၿမိ်ဳငႀကီးငူေဒသတင လူ ၅၅၀၀ ေက မရွိသညာ့ ဒုကၡသညစခနးတင စမးနပရိကၡမ ျပတေနသညမွမ ၃ ရကခန႔ ရွိေနၿပီ
ျဖစေၾကမငး စခနးတမ၀နခံ ဦး္နးမွ ေျပမသည။ လကရွတ
ိ င ၿမိ်ဳငႀကီးငူဆရမေတမ္ံမွ ဆနအိတ ၂၀၀ ေခ း္မးၿပီး ဒုကၡသညေတကို ေကၽးေမးေန
ရေၾကမငး၊ စခနးမွမ တစရကကို ဆနအိတ ၃၀ ကုနေသမေၾကမငာ့ ေခ း္မးသညာ့ ဆနအိတမ မးကုနသမးလ င မညသုိ႔ ဆကလုပရမညကို
မသိေၾကမငးလညး ဦး္နးမွ ေျပမသည။ (RFA Link)
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IDPs Kayin

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥရကစြဲစဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ စကတငဘမ၊ ၂၀၁၇
တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕ုႏွငာ့

၁၂

မိုငခန႔ကမေဝးသညာ့

ပယငးေမွမသိ႔ု

ပယငးတူးရန

ေျမေနရမသမးရွမသညာ့

ေဒသခံသုးံ ဦး

မိုငး

ေပါကကမ
ြဲ ႈေၾကမငာ့

ေျမျမ်ဳပမုိငး

ဒဏရမရရွခ
ိ သ
ြဲာ့ ညဟု တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕မရြဲစခနးမွ တမဝနက ရြဲတပဖ႕ြဲ ဝငတစဦးမွ ေျပမသည။ ‘‘မေန႔က ကၽနေတမတိ႔သ
ု ိ တမေတမာ့ သံုးေယမက္ိတမ။
ဒဏရမကေတမာ့ သိပမျပငးပါ ဘူး။ ေပါကတမၿပြဲ တမေပါာ့။ ေလမ ေလမဆယေတမာ့ တုႏိုငးေဆး႐ုံးံုမမွ ေဆး႐ုံးံုတကေနတမ’’ဟု ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (7Day
Link) (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးံုး Link)
၂၉။

၂၉.၉.၂၀၁၇

စစေဘးေရွမငျပညသူ ၅၀၀၀ ေက မရွိေနသညာ့ ၿမိ်ဳငႀကီးငူစစေဘးေရွမငစခနးတင စမးနပရိကၡမျပတလပေနၿပီၿဖစေၾကမငး စစေရွမငစခနး အတငး
ေရးမွွဴး

ကိုေအမင၀ငး္နးမွေျပမသည။

စကတငဘမလဆနးကတညးက

အလွွဴရွငမ မးလမေရမကမႈမရွေ
ိ တမာ့ေၾကမငး

IDPs Kayin

အစိုးရဘကကို

အေၾကမငးၾကမး ္မးေသမလညး တစစံုတစရမ ျပနလညအေၾကမငးျပနျခငးမ ိ်ဳးလညးမရွေ
ိ သးေၾကမငး၊ “ ျပနဖိ႕ု ဆိတ
ု မလညး အေျခအေနလညး
မေပး။ ေနဖိ႔ဆ
ု တ
ို မ လညး အခကခြဲအေတမမ မးတမေပါာ့။ ေနမကတစရကုႏွစရကမွ အလွွဴရွငမလမရင ကၽနေတမတိ႔က
ု ေတမာ့ ဘယလို လုပရမလြဲ
ေျပမေတမာ့ ေျပမမတတဘူးေပါာ့။ ဘုနးႀကီးဆနကယူစမးရတမေပါာ့ အခု “ ဟု ကိုေအမင၀ငး္နးမွေျပမသည။ (Mizzima Link)
ရခိုငျပညနယ ႐ုံးုိဟငဂ မအေရးုႏွငာ့ ပတသက၍ ျမနမမာ့တပမေတမကို လူမ ်ဳိးေရးရွငးလငးမႈ လုပေဆမငေနသညဟူ၍ ကုလသမဂၢုႏွငာ့ အေနမကအုပစု

ုႏိုငငံတကမ

အငအမးႀကီးုႏုိငငံအခ ်ဳိ႕မွစပစြဲ္မးေသမလညး ၾသစေၾတးလ ုႏုိငငံအေနျဖငာ့ ျမနမမုႏုိငငံုႏွငာ့ စစေရးပူးေပါငး ေဆမငရကမႈ ဆကလကလုပေဆမင

ဆကဆံေရး

မညျဖစေၾကမငး ဆစဒနီေမမနငးဟမရြဲလ သတငးစမတင စကတငဘမ ၂၉ ရကေန႔က ေဖမျပ္မးသည။ ျမနမမာ့တပမေတမကို ကိယ
ု ာ့နယပယ
ကိယ
ု ပိုငုႏုိငသညာ့ ပေရမဖကရွငနယ တပမေတမအျဖစ ုႏိုငငံတကမ စညးမ ဥ ဥပေဒမ မးလုိကနမသညာ့ တပမေတမအျဖစ ျမႇငာ့တငေရးအတက
ၾသစေၾတးလ ုႏုိငငံမွ

ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

စစေရးပူးေပါငးေဆမငရကမႈ

ဆကလုပေနေၾကမငး

ၾသစေၾတးလ

ကမကယေရး၀နႀကီးဌမန

ေျပမေရးဆိခ
ု ငာ့ရွိသမ
ူ ွ ေျပမၾကမးသညဟု သတငးစမတငေဖမျပ္မးသည။ ( mmstd Link )
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥတင UNFC အေနျဖငာ့ အမးလုံးပါ၀ငေရးကိလ
ု လ
ို မးၿပီး တနိင
ု ငံလုံးအပစရပေရး သေဘမတူစမခ ်ဳပ္ိုးသညာ့အခါ တနိင
ု ငံလုံး

UNFC

လႊမးျခ်ဳသ
ံ ညာ့ အပစရပေရးျဖစဖိ႔လ
ု ိုေၾကမငး၊ ေျမမကပိုငးအဖြဲ႕ေတုႏွင႔ ေျပလညမႈရေစခ ငသလို UNFC၏မူေဘမင ကိုးခ ကမွမ နံပါတတစအခ ကက
တနိင
ု ငံလုံး အပစရပေရးကို အဆိုျပ်ဳ္မးျခငးျဖစသညဟု UNFC ေျပမေရးဆိုခငာ့ရွသ
ိ ူ ဦး္နးေဇမ မွေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။( BBC Link )
ျပညေ္မငစုအဆငာ့ ပစခတတုိကခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ (JMC-U) ုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရးရနပံုေငဆိုငရမ ပူးတအ
ြဲ ဖြဲ႔

JMC-U – JPF

(JPF) တိ႔သ
ု ည စကတငဘမ ၂၃ ရကက ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ေရႊလလ
ီ မးရွိ အမ ိ်ဳးသမး ျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရး ဗဟိုဌမန (NRPC) တင
ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ ( JMC Link )
ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင

ုႏွငာ့

တစုႏိုငငံလုးံ

ပစခတတိုက

ခိုကမႈရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ

(NCA)လကမွတ္ုိး္မးသညာ့

တုိငးရငးသမး

လကနကကိုငရွစဖြဲ႕မွ ကိုယစမးလွယမ မး (စကတငဘမ ၂၉ ရက)တငေတ႕ဆံုခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆံုပြဲတင ုႏွစဖကအဆငာ့ျမငာ့ေခါငးေဆမင မ မး

PC – NCA
EAOs

တကေရမကရမညာ့ NCA အေကမငအ္ညေဖမေရးဆိင
ု ရမ ညႇိုႏိႈငးအစညးအေဝး(JICM)အျမနဆံုး က ငးပုႏုိငေရး၊ လမမညာ့ ေအမကတို ဘမ ၁၅
ရကတင က ေရမကမညာ့ NCA လကမွတေရး ္ုိးမႈ ၂ ုႏွစျပညာ့ုႏွစပတလညပြဲ က ငးပေရးုႏွငာ့ လမမညာ့ ၂၁ ရမစု ပငလံုတတိယ အစညးအေဝး၌
ုႏိုငငံေရးဆိုငရမ

သေဘမတူညီ

ခ ကမ မး

ခ မွတုႏိုငေရးတိ႔က
ု ို

အဓိက္မးေဆးေုႏးမညဟု

ပအိုဝး

အမ ိ်ဳးသမးလတေျမမက

ေရးအဖြဲ႕

ခ ်ဳပ(PNLO)ဦးေဆမငနမယက ဗိုလမွွဴးႀကီး ခနဥကၠမမွ ေျပမသည။ ( 7day Link )
၃၀။

၃၀.၉.၂၀၁၇

႐ုံးုိဟငဂ မျပႆနမကို ကိုငတယပံုုႏွငာ့ ပတသက၍ ေဝဖနမႈမ မးရွိေနစဥ ယခင ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညကို ဂုဏျပ်ဳဆုေပးအပခြဲာ့သညာ့ ေအမကစဖိ႔ဒ
ု

ုႏိုငငံတကမ

တကၠသလ
ို မွ ၎၏ပံုတူပနးခ ီကို ဖယရွမးခြဲာ့သည။ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည၏ ပံုတူပနးခ က
ီ မးကို ဖယရွမးကမ ဂ ပနပနးခ ီကမး တစခ ပျဖငာ့ အစမး္ိုး ခြဲာ့

ဆကဆံေရး

သညဟု ေအမကစဖိ႔ဒ
ု တကၠသလ
ို မွ ေျပမသည။ ( 7day Link ) ( Eleven Link )
ညီညႊတေသမတိုငးရငးသမး လူမ ိ်ဳးမ မး ဖကဒရယေကမငစီ UNFC အဖြဲ႕မွ ္ိုငးုႏုိငငံ ခ ငးမုိငၿမိ်ဳ႕တင ဦးေဆမငက ငးပေနသညာ့ Stakeholder
Consultation အလုပရံုေဆးေုႏးပြဲကို စကတငဘမလ ၃၀ ရကေန႕တင ေနမကဆံုးရကအျဖစေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။ (NMG Link)
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