ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

ယခုရကးစျမ
ဲ ြတးတမး့ပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕၌ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇

ဒီဇငးဘာ ဿ၅ ရကးေန႔မြ ဿွှ၆

ဇနးနဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႔အတျငး့

်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏မ္ာ့၇ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ တ်ခာ့ေသာ ဆကးစပးသတငး့မ္ာ့အာ့ မီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ရကးအလိုကး
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ သတငး့စုစညး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ရကးစမ
ျဲ ြတးတမး့ပါအခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့၌ အ်မငးႏြငးံ အာေဘားမဟုတးဘဲ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ မီဒီယာေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့အာ့ စုစညး့ေပ့ထာ့်ခငး့သာ်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕မြ ထုတးေဝလ္ကးရြိေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့
ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့မ္ာ့အာ့

ပိုမိုေကာငး့မျနးေစရနးအတျကး

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပါရနး

အကူအညီ

ေတာငး့ခဵအပးပါသညး၈

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့

ေပ့ပို႔လိုပါ

က program@burmamonitor.com (သို႔မဟုတး) bcmg.burma.org@gmail.com ႏြငးံ ဖုနး့ 09-796636737 တုိ႔ကို ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး၈
်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕

လကးနကးကိုငးပဋိပက၏
ရြမး့
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး၉ ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး (PNLO) မြ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး
ထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS) အာ့ လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ ဿ ႀကိမးပစးခတးမႈ ်ပဳလုပးခဲံသညးဟု RCSS ဘကးမြ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ စုိငး့ဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ PNLO ဘကးမြ
ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ချနးေအာငးမိုးငး့မြ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံ်ခငး့ မရြိေၾကာငး့ ေ်ပာခဲံသညး၈ RCSS ႏြငးံ PNLO သညး ဿ၁ ရကးေန႔ႏြငးံ ဿ၂ ရကးေန႔တုိ႔တျငး တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
(RFA)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား RCSS/SSA ႏြငးံ
်မနးမာံ တပးမေတားတုိ႔ၾကာ့ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (Military)
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 ဒီဇငးဘာလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ နမၼတူၿမိဳ႕နယး မနးစဵရျာႏြငးံ နာ့ဟနး့ရျာအနီ့၉ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA) ႏြငးံ
သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) တုိ႔ၾကာ့ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိးကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ရာ အနီ့အနာ့ရိြ နာ့ငူ့၇
ေနာငးေအာံ၇ နာ့ဟနး့၇ နာ့က္ိဳငး့ႏြငးံ မနးဝါ စသညံး ေက့္ရျာမ္ာ့ရြိ ေဒသခဵ ၂ွွ နီ့ပါ့ခနး႔မြာ နမၼတူၿမိဳ႕ေပ၍ႏြငးံ မနးစဵရျာသို႔ တိမး့ေရြာငးေနၾကရသညး (NMG)
 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔ႏြငးံ ဿ ရကးေန႔တုိ႔တျငး နမၼတူၿမိဳ႕နယး မနးစဵအုပးစု အတျငး့၉ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) ၇ သြြ္မး့်ပညး
တုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA) ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႔ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတး (RCSS/SSA) တုိ႔ၾကာ့ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့
ခဲံသညး၈ တုိကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ ေဒသခဵ ၁ဝဝ ဝနး့က္ငးသညး နမၼတူၿမိဳ႕ေပ၍ႏြငးံ မနးစဵေက့္ရျာသုိ႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံရသညး၈ ထုိ႔ေနာကး မနးစဵရျာရြိ စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့
ေနရပး်ပနးသျာ့ၿပီ်ဖစးေသားလညး့ မနးဝါရျာခဵမ္ာ့သညး ဇနးနဝါရီ ၅ ရကးထိ ေနရပးမ်ပနးႏုိငးေသ့ေပ၈ (Marnagar) (ShanNews)
 ဇနးနဝါရီလ ၁ ရကးေန႔တျငး မနးဝါရျာအနီ့၉ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညး
တပးမေတား (RCSS/SSA) တုိ႔ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (NMG)
 ဇနးနဝါရီလ ၆ ရကးေန႔တျငး မုိငး့ပနးၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ပနးမီေက့္ရျာအနီ့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ
ပအုိဝး့ အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး (PNLO/PNLA) တို႔ၾကာ့ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TaiFreedom) (TheLadies)
 ဇနးနဝါရီလ ှှ ရကးေန႔တျငး ေမာကးမယးၿမိဳ႕နယး ဝမးမတးေက့္ရျာအုပးစု ေနာငးခိုကးေက့္ရျာအနီ့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညး
တပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ ပအို့ဝးအမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ အဖျဲ႔ခ္ဳပး (PNLO/PNLA) တုိ႔ၾကာ့ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Taifreedom)
 ဇနးနဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေမာကးမယးၿမိဳ႕နယး အတျငး့၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ
ပအို့ဝးအမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး (PNLO/PNLA) တုိ႔ၾကာ့တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Taifreedom)


၁၂

(TNLA)
။ (DVB)
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၊
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၊

(RCSS)

၂၄

(SSPP)

ဥ

ၠ႒

။

(7day)

ရခိုငး
(

၁၁

Facebook
။) (Mizzima) (BBC)

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး “ခ္ငး့မဝနးေဒါငးရျာ” အနီ့ႏြငးံ ပလကးဝၿမိဳ႕နယး၇ “ပီေခ္ာငး့” အေနာကးဖကး၇ “်ပနးဆိုရျာ” အနီ့၉
်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဒီဇငးဘာလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး သလူေခ္ာငး့ရျာ အေရြ႕ဘကးကမး့၉ နဵနဵကး ှှ:ွွ နာရီအခ္ိနးတျငး ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား
ULA/AA တို႔ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (DVB)
 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ေစေတာငးႏြငးံ ကနး်ပငးအၾကာ့၉ ်မနးမာံတပးမေတား ႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ နဵနကး ၆:ဿ၄
မိနစးတျငး ှ ႀကိမး၇ "သလူေခ္ာငး့"႐ျာ အေ႐ြ႕ဖကးကမး့၉ နဵနကး ှွ:၂ွ မိနစးတျငး ှ ႀကိမး၇ တိုကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား သတငး့ႏြငံး
်ပနးၾကာ့ေရ့ဌာနမြ ်မနးမာံတပးမေတား ႏြငးံ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ေၾကာငး့ ေရ့သာ့တငး်ပၿပီ့ ရဲဇာနညး အမညးရြိ (Myanmar Police Force) တရာ့ဝငး လူမႈကျနးယကး
စာမ္ကးႏြာ

မြ

နယး်ခာ့ေစာငးံတပးႏြငးံ

တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့သညးဟု

ေဖား်ပခဲံသညး၈

ယငး့ေန႔တျငးပဲ

အ်ခာ့တစးေနရာ်ဖစးေသာ

ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး၇

ဖကးကမး့၉ နဵနကး႕ြ႐အေျာ၇႐"သလူေခ္ာငး့"(ှွမိနစးတျငး (၂ွ( နာရီ ( တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပျအ
ဲ တျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားဘကးမြ လကးနကးႀကီ့
တုိကးခုိကးမႈ ှ၁ ႀကိမးခနး႔ ရြိခဲံေၾကာငး့ ULA/AA မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (DVB) (ULA/AA) (ရဲဇာနညး)
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၇ ဿွှ၉

 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔မြ ဿ ရကးေန႔အထိ ်မနးမာံတပးမေတားသညး တရျနးအုိငးမြ ေန၊ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့
ရက၏ိဳငးံတပးမေတးာ

(ULA/AA)

မြ

သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈

လကးနကးႀကီ့ပစးခတးမႈေၾကာငးံ

အေဒါငးဝ

ေက့္ရျာအတျငး့သုိ႔

လကးနကးႀကီ့

က္ညး

က္ေရာကးခဲံသညး၈ လကးနကးႀကီ့က္ညး က္ေရာကးခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ေဒသခဵမ္ာ့ ေသဆုဵ့်ခငး့ႏြငံး ထိခုိကးဒဏးရာ ရရြိ်ခငး့မ္ာ့ ရြိေၾကာငး့အ်ပငး ေတာထဲသုိ႔
ဝငးေရာကး၊ စစးေဘ့ေရြာငးေနရေၾကာငး့ ULA/AA မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဇနးနဝါရီလ ဿ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ႏျာ့ရဵုေတာငး၌ အေရြ႕ဖကးေတာငးတနး့ေပ၍၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား
(ULA/AA) တို႔ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဇနးနဝါရီလ ၀ ရကးေန႔တျငး ရေသံေတာငးၿမဳိ႕နယး ဇီ့ေခါငးး့ ရျာအနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ တိုကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဇနးနဝါရီလ

၁

ရကးေန႔နဵနကးပိုငး့တျငး

ရခုိငး်ပညးနယး

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးရြိ

င်မငး့ေဘား၇

ေက္ာငး့ေတာငး၇

ခထီ့လြ

ဂုပၸိ

ရဲကငး့စခနး့

ေလ့ခုႏြငးံ

ရက၏ိဳငးံတပးမေတား ULA/AA တို႔ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပေ
ျဲ ၾကာငးံး ရဲတပးဖျဲ႔ဝငး ှ၀ ဦ့ ေသဆုဵ့ခဲံၿပီ့ ၆ ဦ့ ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ တိုကးပျတ
ဲ ျငး
တပးမေတးာဘကးမြ ရဲကငး့စခနး့မ္ာ့ဘကးမြ ေနၿပီ့ လကးနကးႀကီ့ ပစးကူမ္ာ့်ဖငံး ULA/AA သို႔ ပစးခတးခဲံသညးံ အ်ပငး ရဟတးယာဥးအသုဵ့်ပဳ၊လညး့
တုိကးခိုကးခဲံေၾကာငး့

ရဲတပးဖျဲ႔ပိုငး

သတငး့်ပနးၾကာ့ေရ့်ဖစးသညးံ

ရဲဇာနညး

Facebook

Page

မြ

သတငး့တငး်ပခဲံသညး၈

ရဟတးယာဥးေပ၍မြ

ဗုဵ့မ္ာ့

ပစးခတးခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ခထီ့လြ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး့သုိ႔ က္ေရာကး ေပါကးကျဲခဲံသ်ဖငံး ေက့္ရျာ ေဒသခဵ မ္ာ့ ထိခိုကးဒဏးရာ ရရြိခဲံသညးဟု ULA/AA မြ သတငး့
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ခထီ့လြ ေက့္ရျာအတျငး့ဝငးေရာကးခုဵလႈဵေနစဥး ရဟတးယာဥးမ္ာ့ အသုဵ့်ပဳ၊ ဗုဵ့ႀကဲခဲံ်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့ ဗုဵ့ႀကဲခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ေနအိမး ၅ လုဵ့
မီ့ေလာငးခဲံသညး ကုိ Developmental Media Group မြ ဗီဒီယုိ ႐ုပးသဵဖိုငး တငး်ပခဲံသညး၈ တုိကးပေ
ဲျ ၾကာငးံ ULA/AA ဘကးမြ စစးသာ့ ၀ ဦ့ ထိခိုကး ဒဏးရာ
ရရြိခဲံၿပီ့ စစးသာ့အခ္ိဳ႕ အလတးစာ့ဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံေၾကာငး့ ULA/AA မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး စစးသုဵ႔ပနး့မ္ာ့အ်ဖစး က္ာ့ ှ၁ ဦ့ မ ၀
ဦ့တုိ႔ကုိလညး့ ဖမး့ဆီ့ခဲံၿပီ့ ်ပနးလညးလႊတးေပ့ခဲံသညးဟု ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Military) (NMG) (NMG) (Mizzima) (Military) (Eleven) (VOA) (Irrawaddy)
(FrontierMyanmar) (RFA) (ရဲဇာနညး) (Developmental Media Group) (Military)
 ဇနးနဝါရီလ ၁ ရကးေန႔တျငး သလူေခ္ာငး့၇ ပညာဝ၇ ခရုေခ္ာငး့ ေက့္ရျာအုပးစုတို႔၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား ULA/AA တို႔ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
(ULA/AA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

 ဇနးနဝါရီလ

၂၇

၃

ရကးေန႔မ္ာ့တျငး

ပစးခတးတိုကးခိုကးခဲံသညးဟု

သလူေခ္ာငး့၇

ရက၏ိဳငးံတပးမေတားပိုငး

ပညာဝ၇

၇ ဿွှ၉

ခရုေခ္ာငး့၈

သတငး့ဌာနမြ

်မာ့ေခ္ာငး့

ေက့္ရျာအုပးစုမ္ာ့သို႔

သတငး့ထုတး်ပနးးခဲံသညး၈

ဇနးနဝါရီလ

၂

်မနးမာံတပးမေတားမြ
ရကးေန႔

ည

၆

လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ
နာရီေနာကးပုိငး့တျငး

်မနးမာံတပးမေတားဘကးမြ လကးနကးႀကီ့ ှွ ႀကိမးေက္ား ပစးခတးတုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငးလညး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ
လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ

ေနရာအႏြဵ႔အာ့

လကးနကးႀကီ့က္ညးမ္ာ့သညး

ပစးခတးခဲံသညးဟု

ၿမိဳ႕မေခ္ာငး့

ေက့္ရျာ

ULA/AA

မြ

အနီ့ေက့္ရျာ

သုိ႔

သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
က္ေရာကးခဲံၿပီ့

ေဒသခဵ

ဇနးနဝါရီလ

၃

ရျာသာ့

(၄၁)

ရကးေန႔တျငး
ဦ့

ပစးခတးခဲံေသာ

ၾကာညိဳ်ပငးေက့္ရျာသုိ႔

စစးေဘ့တိမး့ေရြာငးခဲံရသညး၈ (ULA/AA)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး ပလကးဝၿမိဳ႕နယး ဒို့ေခ္ာငး့ဝ ရျာအနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား ULA/AA တို႔ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
(VOA)
 ဇနးနဝါရီလ

၅

ရကးေန႔တျငး

ခ္ငး့်ပညးနယး

ပလကးဝ်မိဳ႕နယး

ဒို့ေခ္ာငး့ဝေက့္ရျာအနီ့၉

်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ

ရက၏ိဳငးံတပးမေတား

ULA/AA

တို႔

တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (VOA)
 ဇနးနဝါရီလ

၆

ရကးေန႔တျငး

ဘူ့သီ့ေတာငးႏြငးံ

ေမာငးေတာနပးစပး၉

်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ

ရက၏ိဳငးံတပးမေတား

(ULA/AA)

တို႔

တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံရာ

်မနးမာံတပးမေတားဘကးမြ ၀ ဦ့ ေသဆုဵ့ခဲံၿပီ့ အခ္ိဳ႕ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညးဟု ULA/AA မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (VOA) (ULA/AA)
 ဇနးနဝါရီလ ှွ ရကးေန႔တျငး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး အစပးေဒသ၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား ULA/AA တို႔ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (VOA)
(ULA/AA)
 ဇနးနဝါရီလ ှှ ရကးေန႔ ညေန (၃) နာရီ (၀ွ) မိနစးမြ ည(၅) နာရီ (၀ွ) မိနစးအထိ ႏြစးနာရီေက္ားၾကာ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ေစေတာငးရျာ
ေ်မာကးဖကးအနီ့တျငး ်မနးမာံတပးမေတား တပးမ ဿဿ ႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 ဇနးနဝါရီလ (ှဿ) ရကးေန႔ နဵနကး (၄) နာရီ (ဿွ) မိနစးမြ (၄) နာရီ မိနစး (၁ွ) ခနး႔ထိ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး ဦ့စျနး့ေတာငး အေနာကးေတာငးေၾကာ၉
်မနးမာံတပးမေတား တပးမ (၆၆) ႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး ေန႔လညး ှဿ နာရီခနး႔အထိ ႀကိဳၾကာ့ ႀကိဳၾကာ့တုိကးပျမ
ဲ ္ာ့
်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (ULA/AA)
 ဇနးနဝါရလ ှ၀ ရကးေန႔ နဵနကး ၅ နာရီခနး႔မြ ၆ နာရီ ဿွ မိနစး ခနး႔အခ္ိနးထိ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ သရကး်ပငးရျာ အေရြ႕ဖကး၇ မီတာ (ဿ၅ွွ) အကျာအေဝ့၉
်မနးမာံတပးမေတား တပးမ (ဿဿ) တပးရငး့ႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပျေ
ဲ ၾကာငးံ ်မနးမာံတပးမေတားဘကးမြ ေသဆုဵ့သူ
အေယာကး (ဿွ) ခနး႔ရြိၿပီ့ ထိခုိကးဒဏးရာရရြိခဲံသူမ္ာ့လညး့ ရြိသညးဟု ULA/AA မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ တိုကးပျတ
ဲ ျငး ်မနးမာံတပးမေတားဘကးမြ
လကးနကးႀကီ့ အသုဵ့်ပဳခဲံၿပီ့ လကးနကးႀကီ့က္ညးမ္ာ့သညး ခ္ာေကရျာႏြငးံ ဖုနးညိဳလိပးရျာ မ္ာ့ဆီသုိ႔ က္ေရာကးခဲံၿပီ့ ။လကးနကးႀကီ့က္ညးမ္ာ့ေၾကာငးံ ေဒသခဵ ၁
ဦ့ႏြငးံ ႏျာ့ ၂ ေကာငး ေသဆုဵ့ခဲံသညးဟု ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) ဘကးမြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲသညး၈ တပးမေတားဘကးမြ ဧရာဝတီသုိ႔ အငးတာဗ္ဴ့
ေ်ဖဆုိရာတျငးမူ ULA/AA ဘကးမြ ယူနီေဖာငး့ဝတးထာ့သညးံ ငါ့ဦ့ ေသဆုဵ့ခဲံသညးဟု တပးမေတား ေ်ပာေရ့ဆုိချငံးရြိသူ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ေဇားမငး့ထျနး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈
အဆုိပါ ယူနီေဖာငး့ဝတးထာ့သညးံ ULA/AA တပးသာ့မ္ာ့ဆုိသညးမြာ ေဒသခဵမ္ာ့၌ ႐ုပးအေလာငး့မ္ာ့ ်ဖစးႏုိငးေၾကာငး့ ULA/AA မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(ULA/AA) (Military)

ULA/AA ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတားတုိကးပမ
ျဲ ္ာ့ႏြငးံ ပတးသတးသညးံ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့
 တပးမေတား သတငး့်ပနးၾကာ့ေရ့ ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပး ေဇားမငး့ထျနး့၇ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး လျတးေတားကုိယးစာ့လြယး ထျနး့ေအာငးသိနး့ တို႔ႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့
(Irrawaddy)
 ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) ႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့ (ULA/AA) (VOA)
 ခထီ့လြ ရဲစခနး့ထဵသို႔ သျာ့ေရာကးရယူခဲံသညးံ ႐ုပးသဵသတငး့ (VOA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

ကရငး
 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔တျငး ကရငး်ပညးနယး ရြမး့ရျာသစး အေနာကးေ်မာကးဘကး မဲသေဝါ၉ ဗိုလးမြဴ့ေစာဆနး့ေအာငး ဦ့စီ့သညးံ Klohtoobaw Karen
Organization (KKO) အဖျ႔ဲ ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတားတို႔ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Military)
 ဇနးနဝါရီလ ၁ ရကးေန႔ နဵနကးတျငး ဖာပျနးခရိုငး ေဘာစဲခုိေက့္ရျာ၌ အေရြ႕ဘကး ၀မိုငး ၁ဖာလဵုခနး႔၉ လမး့ေဖာကးလုပးေသာတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၇ လဵုၿခဵဳေရတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ ႏြငးံ
ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အရဵု့ (KNU) တုိ႔ၾကာ့ ပစးခတးမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Military)
 ဇနးနဝါရီလ

ဿရကးေန႔တျငး

ကရငး်ပညးနယး

်မဝတီၿမိဳ႕

သကၤနး့ညီေနာငးတျငး

အေ်ခစုိကးသညးံ

နယး်ခာ့ေစာငးံတပး

BGF

တပးဖျဲ႔ဝငးအခ္ငး့ခ္ငး့

ပစးခတးမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံမႈေၾကာငးံ တပးၾကပးတစးဦ့ႏြငးံ တပးသာ့သဵု့ဦ့ေသ့ဆဵု့၊ အရပးသာ့တစးဦ့ဒဏးရာရခဲံသညး၈ (Military) (RFA)

ကယာ့
 ဇနးနဝါရီလ ၅ ရကးေန႔တျငး ဒီေမာဆို႔ၿမိဳ႕နယး ေ်ခာကးမုိငးေက့္ရျာႏြငးံ ေလာမိတာသျာ့ကာ့လမး့၉ ခရုိငးဒုစရုိငးႏြိမးနငး့ေရ့အဖျဲ႔မြ ဒုတာဝနးခဵ ေဇားမငး့ဦ့ႏြငးံ ရဲအုပး
ေက္ားၿဖိဳ့ေဝ တုိ႔အာ့ ေသနတးဒဏးရာ်ဖငးံ ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ (Eleven)

စစးေဘ့ေရြာငး
ရြမး့
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၉ ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ေနရပးစျနး႔ချာ ထျကးေ်ပ့ခိုလဵႈေနေသာ
ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့

ေနရပး်ပနးရနးအတျကး

အာဏာပိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့မြ

ညႊနးၾကာ့ထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ

ဒုက၏သညးစာရငး့မ္ာ့

ေနရပး်ပနးရမညးကိုေတာံ အတိအက္မသိေသ့ေၾကာငး့ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ဝငး့ထျဋးေလ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)
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ေကာကးယူေနၿပီ့

ဘယးအခ္ိနး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 နမၼတူၿမိဳ႕နယး၉ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) ၇ သြြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ SSPP/SSA ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႔ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး
ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/

သြ္မး့်ပညးတပးမေတး

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံရသညးံ

ေဒသခဵ

၁ွွ

(RCSS/SSA)
ဝနး့က္ငး

သညး

တုိ႔ၾကာ့
ဇနးနဝါရီ

၂

်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံတုိကးပျေ
ဲ ၾကာငးံ

နမၼတူၿမိဳ႕ေပ၍ႏြငးံ

မနးစဵေက့္ရျာသို႔

ရကးေန႔တျငး

်ဖစးေသားလညး့

ဗုဗၺာရဵုေက္ာငး့တျငး

ေနရပး်ပနးသျာ့်ပီ

စစးေဘ့ေရြာငးေနသညးံ မနးဝါရျာခဵ ၀ွွေက္ားမြာ ဇနးနဝါရီလ ၅ ရကးေန႔ထိ ေနရပးမ်ပနးႏိုငးေသ့ဘဲ အစာ့အေသာကးမ္ာ့ လိုအပးလြ္ကးရြိသညး၈ (Marnagar)
 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔မြ

၄ ရကးေန႔အထိ ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (PNLO) တပးဖျ႔၌
ဲ
တပးသာ့သစး စုေဆာငး့်ခငး့ခဵမညးကို ေၾကာကး၊

မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး နာမျနး ေက့္ရျာအုပးစု ေနာငးခ္ိဳေက့္ရျာမြ ဆရာေတား ဿ ပါ့ႏြငးံ ကိုရငးသာမေဏ ဿဿ ပါ့အပါအဝငး ေဒသခဵ ရျာသာ့ ှွွ သညး လငး့ေခ့ၿမိဳ႕
ဝါဆုိဘုနး့ေတားႀကီ့ ေက္ာငး့တုိကးသို႔ ထျပးေ်ပ့ခဲံသညး၈ (Taifreedom) (ShanNews) (Eleven)
 ရြမး့်ပညးနယး အေ်ခစုိကး တုိငး့ရငးသာ့လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ မ္ာ့်ဖစးသညးံ သ္ြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ
ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (PNLO) တုိ႔ၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ေဒသခဵ ၂ွွ ဝနး့က္ငးခနး႔သညး သဵလျငး်မစး အေရြ႕ပိုငး့ “ဝ”
ေတာငးပိုငး့ ထိနး့ခ္ဳပးေဒသသုိ႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံသညး၈ (TheLadies) (Marnagar) (DVB) (NMG) (RFA)
 သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မေခ၍အုပးစု အတျငး့၉ သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား
(RCSS/SSA) တို႔ၾကာ့ စစးေရ့တငး့မာမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ဘုိ့ေတားေက္ာငး့၇ နာ့မေခ၍ေက္ာငး့၇ နမးံရမး့အုပးစုေနာငးေကားႀကီ့ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့၇ နမးံလနးအုပးစု
ပနးဆငးေက္ာငး့၇

မိဇၥ္ိမ

ရာမေက္ာငး့၇

နမးံရမး့အုပးစု

နာ့ဆနး့ေက္ာငး့၇

ပနးမိတးအုပးစု

ပနးညဳေက္ာငး့၇

ေဘားႀကိဳအုပးစု

တျနးကာေက့္ရျာ

ဓမၼာရဵုႏြငးံ

ေရႊေစတီေက္ာငး့တို႔တျငး စုစုေပါငး့လူဦ့ေရ ှ၁၅ွ ခနး႔ စစးေဘ့ေရြာငးခဲံသညး၈ (ShanNews) (VOA) (ShanNews)
 ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငး ေ်မာငးဇီ့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထိုငးသညးံ ကျမးလဵုၿမိဳ႕နယး ဖာဖိနးအုပးစု က္နးက္ာက္ိဳငး့ရျာ၇ ယူခ္နး၇ က္ဴေကျလီ၇ မနးဟျယး စသညးံ
ရျာမ္ာ့၉

်မနးမာအမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကရကးတစး

မဟာမိတး

တပးမေတား

(MNDAA)

မြ

က္နးက္ာက္ိဳငး့ရျာသူႀကီ့အပါအဝငး

ရျာသာ့

ှ၃

ဦ့အာ့

ဖမး့စီ့ေခ၍ေဆာငး်ခငး့ေၾကာငးံ လူဦ့ေရ ၁၃ှ ဦ့သညး ဟိုလီ ေက့္ရျာသုိ႔ ထျကးေ်ပ့ တိမး့ေရြာငးခဲံသညး၈ (RFA) (VOA)
 ဇနးနဝါရီလ ၀ ရကးေန႔မြ ှွ ရကးေန႔အထိ တျနး့က္ိဳငး့၇ ႏိုငး့လဵု၇ တာလဵု၇ ဝမးဟဵု၇ ဟိုနာ့က္စးဖျနး စသညးံရျာမ္ာ့မြ စစးေဘ့ေရြာငးလူဦ့ေရ ၃၆၆ ဦ့တုိ႔သညး
ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မေခ၍ေက့္ရျာ ဘုနး့ေတာႀကီ့ေက္ာငး့သို႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးလာခဲံသညး၈ (Eleven)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

 တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား
တုိကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ

မနးစဵေတားႀကီ့ေက္ာငး့သို႔

(TNLA)

ႏြငးံ

၇ ဿွှ၉

သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနၾကသညးံ

မနးစဵရျာသာ့မ္ာ့သညး

သြ္မး့်ပညးတပးမေတား

ဇနးနဝါရီလ

၆

ရကးေန႔တျငး

(RCSS/SSA)

တုိ႔၌

ေနရပးသို႔်ပနးခဲံသညး၈

(ShanNews)

ကခ္ငး
 ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတား (KIO) ထိနး့ခ္ဳပးရာနယးေ်မ အပါအဝငး လကးရြိကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ရြိ စစးေဘ့ဒုက၏သညး တသိနး့ေက္ားအာ့လတးတေလာ
စာ့နပး ရိက၏ာႏြငးံ ေဆ့ဝါ့မ္ာ့ေထာကးပဵံေပ့သျာ့ရနးႏြငးံ ေနရပး်ပနးႏုိငးေရ့အတျကး တရုတးႏုိငးငဵမြ အကူအညီေပ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ဒီဇငးဘာလ ဿ၆ရကးေန႔တျငး
်မနးမာႏိုငးငဵဆုိငးရာ တရုတးသဵအမတးႀကီ့ မစၥတာဟုတးက္နးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (BBC)

ရခုိငး
 ဇနးနဝါရီ ၃ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး့ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ေလ့ၿမိဳ႕အုပးစု ၿမိဳ႕မေခ္ာငး့ ေက့္ရျာအတျငး့သုိ႔ လကးနကးႀကီ့က္ညး က္ေရာကးပါကးကျဲသ်ဖငးံ
ေဒသခဵရျာသာ့ ၁ွေက္ားသညး ၾကာညိဳ်ပငးေက့္ရျာ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့သို႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံသညး၈ (Eleven)
 ရခိုငး်ပညးနယးတျငး

်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ

ပဋိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံ

ေနရပးစျနး႔ချာ

ထျကးေ်ပ့ခဲံရသူမ္ာ့ထဲမြ

လူဦ့ေရႏြစးေသာငး့အာ့

ဘဂၤလာ့ေဒံရြး

ႏိုငးငဵဘကးမြ

စာရငး့ေပ့ပို႔ရာတျငး လကးခဵႏိုငးသညးံ လူဦ့ေရ တစးေထာငးေက္ား ပါဝငးသညးဟု ဇနးနဝါရီလ ှွ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ အလုပးသမာ့ လူဝငးမႈ
ႀကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ ်ပညးသူ႔အငးအာ့ ဝနးႀကီ့ဌာနရဵု့၉ ်ပဳလုပးသညးံ အလုပးရြငးအလုပးသမာ့ ပဋိပက၏ေ်ဖရြငး့ေရ့ အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပဲတ
ျ ျငး ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့
ဦ့သိနး့ေဆျမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Eleven) (RFA)
 ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ တုိကးပမ
ဲျ ္ာ့ေၾကာငးံ ေနရပးစျနး႔ချာ ထျကးေ်ပ့ေနၾကသူမ္ာ့အနကး င/စရိုငး့ကိုငး့၇ သိနး့ေခ္ာငး့၇ တဲဝ၇ ပညာႀကီ့၇ ခေမာငး့၇
ေလကျိ၇ ကငးဘိ ေက့္ရျာမ္ာ့မြ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး ဝါ့ေတာငးေက့္ရျာသုိ႔ ေရာကးရြိေနၾကသညးံ စစးေဘ့ေရြာငးတိုငး့ရငးသာ့ ှဿွွ ေက္ားအာ့ Eleven Media
Group ႏြငးံ ေစတနာရြငးမ္ာ့မြ ဆနးအိတး ှွွ လြဴဒါနး့ခဲံသညး၈ (Eleven)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 ဇနးနဝါရီလ ှွ ရကးေနအထိ ရခိုငး်ပညးေ်မာကးပိုငး့ ေက္ာကးေတား၇ ရေသံေတာငး၇ ပုဏၰာ့ကျ္နး့တို႔၉ ်ဖစးေနသညးံ တုိကးပျမ
ဲ ္ာ့ေၾကာငးံ စစးေဘ့ေရြာငးဒုက၏သညး
အေရအတျကးခနး႔မြနး့ေ်ခ ၁ွွွေလာကးအထိရြိသညးံအနကး ဝါ့ေတာငးစခနး့၇ အထကး်မတးလြဲစခနး့မ္ာ့တျငး ေသာကးသဵု့ေရ၇ အမို့အကာႏြငးံ အေအ့ဒဏး
ကာကျယးႏုိငးသညးံ အခငး့မ္ာ့ လုိအပးေၾကာငး့သူနာ်ပဳဆရာမ တစးဦ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)



2018 ေႏြာငး့ပိုငး့မြစ၊ ဇနးနဝါရီလအထိ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ နမၼတူၿမိဳ႕နယး မနးစဵအုပးစုအတျငး့၉ စစးေရ့တငး့မာမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့
မ္ာ့်ပာ့လာၿပီ့ေဒသတျငး့လူငယး

တဝကးေက္ားမြာတရုတးႏိုငးငဵသို႔

သျာ့ေရာကးအလုပးလုပးကိုငးခဲံသညး၈

(ShanNews)

အ်ခာ့
 ဿွှ၁ ခုႏြစးကတညး့က အိႏၵိယႏုိငးငဵ အာသဵ်ပညးနယးသုိ႔ တရာ့ဝငး အေထာကးအထာ့မရြိပဲ နယးစပး်ဖတးေက္ား ဝငးေရာကးမႈႏြငးံ ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရသညးံ
ရုိဟငးဂ္ာမိသာ့စုဝငး ၂ ဦ့အာ့ ဇနးနဝါရီလ ၀ ရကးေန႔တျငး အိႏိၵယအာဏာပိုငးမ္ာ့မြ ်မနးမာတာဝနးရြိသူမ္ာ့ထဵ လျေ
ဲ ်ပာငး့ေပ့ခဲံသညး၈ (VOA)

 ဒီဇငးဘာ

၀ွ

ရကးေန႔တျငး

ကခ္ငးစစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့

ေနရပး်ပနးႏိုငးရနး

ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငံး

ပတးသကး ၿပီ့

တ႐ုတးအစို့ရဘကးက

ကူညီေပ့သျာ့မညးဟု

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ တ႐ုတးသဵအမတး မစၥတာဟုနးလ္နးက ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ (Mizzima)

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ
ရြမး့
 ဇနးနဝါရီလ

၀

ရကးေန႔တျငး

ပနးပိေက့္ရျာ၉

ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့

အဖျ႔ဲ

(PNLO/PNLA)

မြ

သဵလျငးအေရြ႕ဘကး်ခမး့သုိ႔

တိမး့ေရြာငး

ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကသညးံ ေဒသခဵ ေနအိမးမ္ာ့အတျငး့သို႔ တအိမးဝငး တအိမးထျကး ေသာံဖ္ကးဝငးေရာကးရြာေဖျကာ ေနအိမးအတျငး့ရြိ ရိက၏ာအ်ဖစး စာ့သဵု့ႏုိငးသညးံ
စာ့သဵု့ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ ဆနး၇ ဆီ၇ ၾကကး၇ ဝကးမ္ာ့အာ့ ယူေဆာငးသျာ့ခဲံသညးဟု RCSS ပုိငး သတငး့ဌာန်ဖစးေသာ Taifreedom မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(Taifreedom)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 ဇနးနဝါရီလ ၁ ရကးေန႔တျငး ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ အဖ (PNLO/PNLA) က

(RCSS/SSA) သညး

မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး နာ့မျနးေက့္ရျာ အုပးစု ေနာငးခ္ိဳရျာ မိုကးပုတးရျာ မနးပိရျာမ္ာ့မြ ပအိုဝး့ရျာသူ ရျာသာ့မ္ာ့အာ့ ေနရပးမြ စျနး႔ချာေပ့ရနး အတငး့အဓမၼ
ဖိအာ့ေပ့ ခိမး့ေ်ခာကးခဲံမႈမ္ာ့ ရြိေၾကာငး့ PNLO မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (ShanNews)
 ဇနးနဝါရီလ

၁

ရကးေန႔တျငး

နမးံခမး့ၿမိဳ႕နယး၇

တာကျနး႔ေက့္ရျာႏြငးံ

ပနး့ေမာငး့ေက့္ရျာမ္ာ့၉

ေဒသခဵေက့္ရျာသူ၇

ရျာသာ့

စုစုေပါငး့

ှ၅

ဦ့အာ့

ဘိနး့စိုကးပ္ိဳ့သညးဟု အေၾကာငး့်ပ၊ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA) မြ ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့ေၾကာငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ
သတငး့ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (Military)
 ဇနးနဝါရီလ ၂ ရကးေန႔တျငး ပနးပိေက့္ရျာ၉ ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ အဖျ႔ဲ (PNLO/PNLA) မြ တပးသာ့သစး စုေဆာငး့ႏုိငးရနးအတျကး ေက့္ရျာအတျငး့
က္နးရြိသညးံ ေဒသခဵအမ္ိဳ့သာ့ စာရငး့အာ့ လုိကးလဵေကာကးခဵ၊ ေဒသခဵမ္ာ့အာ့ အ်ခာ့ေနရာေဒသသုိ႔ ထျကးချာချငးံ တာ့်မစးခဲံၿပီ့ စစးမႈမထမး့ေဆာငးလိုပါက
ေနအိမးမြ စျန႔းချာေပ့ရနး ေ်ပာဆုိခဲံသညးဟု RCSS ပုိငး သတငး့ဌာန်ဖစးသညးံ Taifreedom အဖျ႔မ
ဲ ြ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Taifreedom)
 ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငး ကျမးလဵုၿမိဳ႕နယး ဖာဖိနးအုပးစု က္နးက္ာက္ိဳငး့ရျာအတျငး့ ဝငးေရာကး၊ ရျာသူႀကီ့ႏြငးံ ရျာသာ့သဵု့ဦ့အပါအဝငး တာေခ္ာကးတီ့ရျာသာ့
၁ဦ့ သဵလျငး်မစးအစျနးဘကး ဝ ရျာမ္ာ့မြ ရျာသာ့ ၆ ဦ့တုိ႔အာ့ လမး့်ပအေန်ဖငးံ ်မနးမာအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) အဖျ႔မ
ဲ ြ ဖမး့စီ့
ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံၿပီ့ ဇနးနဝါရီလ ၆ ရကးေန႔တျငး က္နးက္ာက္ိဳငး့ ရျာသူႀကီ့အပါအဝငး ၀ဦ့ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ (RFA) (MarnagarNews) (VOA)
 ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ ကျမး့လဵုၿမိဳ႕ ပနးဟုနး့ေက့္ရျာ၇ တာေရြာကးတီ့ ေက့္ရျာႏြငးံ ဖတးတူေက့္ရျာမ္ာ့၉ ်မနးမာ
အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) အဖျ႔မ
ဲ ြ ၁ငး့ေက့္ရျာမ္ာ့၌ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ေနအိမးမ္ာ့တျငး လူသစးေပ့ရနးအတျကး အစညး့အေဝ့
်ပဳလုပးခဲံ၊ တာေရြာကးတီ့ေက့္ရျာမြ ဦ့ဇီေသျ့က္ဵ၇ ဦ့ဇီေရြာကးက္ဵဳ့၇ ဦ့က္နးေရြာကးယျမး ႏြငးံ ဦ့ေဝေလာကးတယး၇ က္နးၾကာ့က္ိဳငး့ ေက့္ရျာမြ ဦ့ရြနး့ဖူ့ႏြငးံ
ဦ့စီတို႔အာ့ အေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံသညးဟု ်မနးမာံတပးမေတားမြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Military)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး က္နးၾကာ့က္ိဳငး့ေက့္ရျာႏြငးံ ပတးဝနး့က္ငးေက့္ရျာမ္ာ့၉ ်မနးမာအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) အဖျ႔မ
ဲ ြ
အေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ အိမးေထာငးစု ှ၃ွစု၇ အမ္ိဳ့သာ့ ဿွွ ဦ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ ဿ၂၂ ဦ့၇ စုစုေပါငး့ ၁၂၂ ဦ့တို႔သညးံ ကျမး့လဵုၿမိဳ႕နယး၇
ဟိုလီေက့္ရျာ စာၾကညးံတိုကးႏြငးံ ေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ရဵု့သို႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံသညးဟု ်မနးမာံတပးမေတားမြ သတငး့ထုတး်ပနးထာ့သညး၈ (Military)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

ရခိုငး
 ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငး ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး တိမးညိဳစခနး့မြဴ့ ရဲအုပး ေက္ားေက္ားလြထဵ သုိ႔ က္ညးတစးေထာငးံ်ဖငးံ သတိေပ့စာတစးေစာငးအာ့ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား
ULA/AA မြ ေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ (TheVoice)

ေ်မ်မဳပးမုိငး့
ေသဆုဵ့

 ဇနးနဝါရီလ ၁ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး ေဒံဖုနး့ယနးၿမိဳ႕နယး ဖေကေက့္ရျာအနီ့၉ အမဲလိုကးရနး ဖေကေက့္ရျာမြ ထျကးချာလာသညးံ ဦ့ရြီေပါငးႏြငးံ ဦ့ဆိုငးကို
တို႔ ႏြစးဦ့သညး နငး့မုိငး့တစးလဵု့အာ့ နငး့မိေပါကးကျသ
ဲ ်ဖငးံ ဦ့ရြီေပါငးသညး ေနရာ၉ပငး ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ (Military)
 ဇနးနဝါရီလ ှှ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး မို့ေမာကးၿမိဳ႕နယး စီအူေက့္ရျာ၌ အေရြ႕ေတာငးဘကး၉ နငး့မိုငး့တစးအာ့ နငး့မိေပါကးကျသ
ဲ ်ဖငးံ ေကာငးဂ္ာယနး
ေက့္ရျာေန ဦ့ဘရနးေတာငးသညး ဇနးနဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ (Military)

ဒဏးရာ
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး နမးံဆနးၿမိဳ႕နယး လျယး်ပတးႏြငးံ နမးံေတျရ
ျ ျာၾကာ့၉ မိုငး့နငး့တစးလဵု့ နငး့မိေပါကးကျဲခဲံရာ နမးံေတျရျာခဵတစးဦ့်ဖစးသူ ေဒ၍သိနး့်မ၌
ညာဘကးေ်ခေထာကး ဒဏးရာအ်ပငး့အထနး ရရြိခဲံသညး၈ (Marnagar)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယး ထနး့ဘလဲေခ္ာငး့ဖ္ာ့၉ ေမာငးမငး့မငး့မြ နငး့မိုငး့တစးလဵု့ နငး့မိေပါကးကျဲကာ မိုငး့စထိမြနး
ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ (Military)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ၀ှ ရကးေန႔ ညေန ၁ နာရီအခ္ိနး လာ့ရြို့ၿမိဳ႕နယး၇ ပနးဝို့လၽြဵရျာေန အိုကးစငး(ဿ၂(ႏြစးသညး ေက့္ရျာအနီ့ရြိ ေတာငးယာ၉ ေတျ႕ရြိသညးံ
ဗုဵ့ေဟာငး့ ှ လုဵ့(စိစစးဆဲ(အာ့ သဵတုဵ့ဟု ထငးမြတးၿပီ့ ေကာကးယူလႊငးံပစးခဲံရာ ေက္ာကးတုဵ့ႏြငးံ ထိမြနးေပါကးကျဲခဲံသ်ဖငံး အိုကးစငးတျငး ဝဲပါ့၇ လကးေကာကးဝတး၇
ယာေပါငးရငး့ ဗုဵ့စ ထိမြနးဒဏးရာမ္ာ့(မစို့ရိမးရ(ရရြိခဲံေသာေၾကာငံး လာ့ရြို့်ပညးသူ႔ေဆ့႐ုဵသို႔ ပို႔ေဆာငးခဲံ

။(

)

 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔တျငး ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး ေတာငးပိုငး့နနး့က္ႏြငးံ ေလာငး့ၾကကးရျာ အၾကာ့၉ ်ပညးနယး အစိုရယာဥးတနး့ ်ဖတးသျာ့စဥး မိုငး့ေပါကးကျမ
ဲ ႈတစးခု
်ဖစးပျာ့ခဲံ သညး၈ (VOA)
 ဇနးနဝါရီလ

၃

ရကးေန႔တျငး

ကခ္ငး်ပညးနယး

်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕

ေငျေပ္ားစဵေက့္ရျာမြ

ေမာငးလမယးဆီ့၇

ေမာငးလာေက္ားတာ့့

ႏြငးံ

ေမာငးလာေက္ားသူ

ညီအစးကိုသဵု့ဦ့တုိ႔သညး ေဆ့်မစးရြာေဖျရနး ထျကးချာလာစဥး တာရို့ယဵေက့္ရျာ အေရြ႕ေ်မာကးဘကး ရို့ယဵခေခ္ာငး့အနီ့၉ တိုကးမိုငး့တစးလဵု့ တိုကးမိေပါကးကျဲခဲံရာ
၁ငး့တုိ႔သဵု့ဦ့တျငး ဒဏးရာမ္ာ့ အသီ့သီ့ ရရြိခဲံသညး၈ (Military)
 ဇနးနဝါရီလ

၄

ရကးေန႔တျငး

ကခ္ငး်ပညးနယး

တႏိုငး့ၿမိဳ႕

အေရြ႕ေတာငးဘကး

ှွ

မုိငးခနး႔အကျာ

လဘရနးအငး့အနီ့၉

ေထာငးမိုငး့တစးလဵု့အာ့

တုိကးမိေပါကးကျဲခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ တႏုိငး့ၿမိဳ႕ ကငးဆာ့ရာ ရပးကျကးေန ဦ့ချနးဆိုငး့၇ ဦ့လပါ့၇ ဦ့နနးေနားႏြငးံ ဦ့အငးရိုဆိနး့ တို႕ေလ့ဦ့ မိုငး့စထိမြနးဒဏးရာမ္ာ့
ရရြိခဲံသညး၈ (Military)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး ေရ်ဖဴၿမိဳ႕နယး ကငး့ေခ္ာငး့ေတာငးဘကး်ခမး့ ေမ္ာကးေခ္ာေက့္ရျာအနီ့၉ ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ ၀ လဵု့ ေပါကးကျဲမႈ ်ဖစးပျာ့ခဲံ၊ ဆုိငးကယး ဿ
စီ့ပ္ကးစီ့ခဲံၿပီ့ ကျ္ဲတစးေကာငး မိုငး့ထိ ေသဆဵု့သျာ့ခဲံသညး၈ (NMG) (MonNews)
 ဇနးနဝါရီလ ၅ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ပနး့ဘဲေခ္ာငး့ရျာအနီ့၉ လကးလုပးမိုငး့တစးလဵု့ ေပါကးကျမ
ဲ ႈေၾကာငးံ ေတာငးဘဇာေက့္ရျာေန မေမသနး့နု၌
ဝဲဘကး ေ်ခသလဵု့တျငး ထိခိုကးဒဏးရာရြိၿပီ့ ဘူ့သီ့ေတာငးေဆ့ရဵုတျငး ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူခဲံရသညး၈ (RFA) (Military)
 ဇနးနဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး တငး့ေမေက့္ရျာ ေခ္ာငး့ကူ့တဵတာ့အနီ့၉ ေဒသႏၱရနငး့မိုငး့တစးလဵု့အာ့ ဆိုငးမယး်ဖငးံ နငး့မိေပါကးကျဲရာ
ဘူ့သီ့ေတာငး ၿမိဳ႕နယး၇ င်မငး့ေဘား(ဒုိငး့နကး) ေက့္ရျာေန ဦ့ေရႊလြစိနးတျငး မိုငး့စထိမြနးဒဏးရာမ္ာ့ရ ရရြိခဲံသညး၈ (Military)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

 ဿွှ၆

ခုႏြစး၇

ဇနးနဝါရီလ

ဿ

ရကးေန႔

နဵနကး

ှှ

နာရီအခ္ိနး

၇ ဿွှ၉

မဂၤလာဒုဵၿမိဳ႕နယး၇

သဃၤနး့

ကၽျနး့ႀကီ့ေက့္ရျာေန

လငး့လငး့ထျနး့(၀ဿ(ႏြစးသညး

။၌ေနအိမးအေနာကး၉ အိမးသာက္ငး့တူ့ ေနစဥး အလ္ာ့ ၀.၂ လကးမ၇ လုဵ့ပတး ၄.၂ လကးမခနး႔ရြိ ဗုဵ့သီ့ေဟာငး့ ၅ လုဵ့(စနကးတဵမပါ(အာ့ ေတျ႕ရြိ
တပးမေတားသာ့မ္ာ့၇ မဂၤလာဒုဵၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြတပးဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့

။၄

။(

)

ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့မႈ
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ႏိုငးငဵေတားသမၼတအိမးေတားတျငး ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့၇ နယးစပးလုဵၿခဳဵေရ့ႏြငံး ်ပညးတျငး့လုဵၿခဳဵေရ့ဆိုငးရာ
အခ္ကးမ္ာ့ အပါအဝငး က႑ငါ့ခု အတျကး ႏိုငးငဵံေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့

ညႇိႏႈိငး့အစညး့အေဝ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ အစညး့အေဝ့သို႔ ႏိုငးငဵေတားသမၼတ ဦ့ဝငး့်မငံး၇

ႏိုငးငဵေတား၌ အတိုငးပငးခဵ ပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇ ဒုတိယသမၼတမ္ာ့်ဖစးသညံး ဦ့်မငံးေဆျ၇ ဦ့ဟငးနရီဗနးထီ့ ယူ၇ ်ပညးသူ႔လႊတးေတား ဥက၎႒
ဦ့တီချနး်မတး၇ အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတားဥက၎႒ ဦ့မနး့ဝငး့ခိုငးသနး့၇ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမႉ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငး၇ ဒုတိယတပးမေတားကာကျယး
ေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး(ၾကညး့) ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးမႉ့ႀကီ့စို့ဝငး့၇ ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ေက္ားေဆျ၇
ကာကျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ စိနးဝငး့၇ နယးစပးေရ့ရာဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ရဲေအာငး၇
ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵ႐ုဵ့ ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့ေက္ားတငံးေဆျ၇ ်ပညးေထာငးစု အစို့ရအဖျဲ႕႐ုဵ့ ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့မငး့သူ၇
ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈႏြငံး

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ

စီ့ပျာ့ဆကးသျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့

ဦ့ေသာငး့ထျနး့၇

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ

ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကး

ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့ေက္ားတငး၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးဥက၎႒ ေဒါကးတာတငးမ္ိဳ့ဝငး့ႏြငံး တပးမေတား စစးဘကးေရ့ရာ လုဵၿခဳဵေရ့အရာရြိခ္ဳပး
ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ စို့ထျဋးတို႔ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (Eleven) (MOI) (MM Time) (President)
၁၃



၌

(PC)

(KNU)

ဥ
။

ဥ

။ ႏြစးဖကးေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ို ကရငး
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

အမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အရဵု့ KNU က ပဒိုေစာတာဒိုမူ့ ဦ့ေဆာငးၿပီ့ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ တူ့တူ့ေလ့၇ ပဒိုေစာေတာနီ့၇ ေနားေမဦ့၇ ေစာေဘာဘို့၇ ေစာအယးဒိုစို့တို ႔
တကးေရာကးခဲံၿပီ့ အစို့ရ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေကားမရြငးကေတာံ အတျငး့ေရ့မြဴ့ အၿငိမး့စာ့ ဒုဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ေဟာငး့ ဦ့ခငးေဇားဦ့နဲ႔အတူ ဦ့ေဇားေဌ့၇ ဦ့ေအာငးစို့၇
ဦ့လြေမာငးေရႊ၇ ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့ တို႔ တကးေရာကးခဲံ
၁၄



၈ (DVB) (RFA) (RFA) (NMG) (7day) (Irrawaddy)

၁

RCSS)
။ အစညး့အေွ့တျငး အစို့ရ ႏြငံး တစးစို႕မြဳ ်ဖစးေနသညံး ပစးခတးတိုကးခိုကးမြဳ

ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ

ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ ေကားမတီ JMC ကိစၥ အပါအွငး ရြမး့်ပညးနယးတျငး ်ဖစးပျာ့ေနသညံး ပစးခတးတိုကးခိုကးမြဳကိစၥမ္ာ့ႏြငံး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေရြ ႕ဆကးႏိုငးမညံး
နညး့လမး့မ္ာ့ကို အေ်ဖရြာ ေဆျ့ေႏျ့

။ PPST

RCSS

PC
။ အစညး့အေွ့

ဦ့လြေမာငးေရႊ ႏြငံး ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့ တို႕ ပါွငးတကး ေရာကး

PC

အတျငး့ေရ့မြဴ့ အၿငိမး့စာ့ ဒု ဗိုလးခ္ဴပးႀကီ့ ဦ့ခငးေဇားဦ့ ၇ ဦ့ေအာငးစို့၇ ဦ့ေဇားေဌ့၇

RCSS အဖျ႕ဲ တျငး ဗိုလးခ္ဴပး ေဘာငးေခ့ ဦ့ေဆာငး၊ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ စိုငး့ငငး့၇ စိုငး့လ္နး့၇ ဗိုလးမြဴ့

စငး့သြ္နးမိုငး တို႕ တကးေရာကးသညး၈ (NMG) (NMG) (Irrawaddy) (ShaneNews) (VOA) (7day)

PPST
၁


(RCSS)

PPST

ဥ
၈

(KNU)
PPST

။ (7day)

ထုတး်ပနးခ္ကး
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယးအတျငး့ တပးမေတား ခလရ ဿ၆၃ တပးရငး့ႏြငးံပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား PNLO
တို႔ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ RCSS ကို ထို့စစးဆငးတိုကးခိုကးခဲံသညးဟု RCSS ၌ထုတး်ပနးခ္ကးသညး မဟုတးမြနးေၾကာငး့ PNLOမြ
ဒီဇငးဘာလှ၅ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး

၇ ဿွှ၉

တပးမေတားႏြငးံ ပတးသကးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးေတျ အခ္ိနးႏြငးံတေ်ပ့ညီရရြိႏိုငးေရ့အတျကး တပးမေတားဘကးကုိ

ဆကးသျယးရမယံးပုဂၐိဳလး၇ ဖုနး့၇ အီ့ေမ့လးလိပးစာတို႔ကို တရာ့ဝငးအသိေပ့ဖို႔ႏြငးံ ်ပနးလညးေ်ဖၾကာ့ေပ့ဖို႔ သတငး့ မီဒီယာေကာငးစီမြ အေၾကာငး့ၾကာ့စာ
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)
 ဒီဇငးဘာလ

ဿ၅

ရကးေန႔တျငး

မျနး်ပညးသစးပါတီ

(MNSP)

ဦ့ေဆာငးမႈေအာကးတျငးရြိေသာ

မျနးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(MNLA)

တပးမႉ့မ္ာ့အစညး့အေဝ့ ကို မျနး်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ ေရ့ေခ္ာငး့ဖ္ာ့ေဒသရြိ မျနး်ပညးသစးပါတီ ဗဟိုဌာနခ္ဳပး၉ က္ငး့ပၿပဳလုပးခဲံသညးဟု MNLA တပးမႉ့မ္ာ့
အစညး့အေဝ့မြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Mon New)
 ဒီဇငးဘာလ

ဿ၅

ရကးေန႔တျငး

တပးမေတားသတငး့မ္ာ့ကို

စိစစးအတညး်ပဳ်ခငး့မရြိပဲ

ေရ့သာ့ထုတးလႊငးံသညးံ

သတငး့ဌာနမ္ာ့ကို

ဥပေဒႏြငးံအညီ

ေဆာငး႐ျကးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့တပးမေတားသတငး့မြနး်ပနးၾကာ့ ေရ့အဖျဲ႕မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (MM Time) (ShanNew) (Mizzima)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး(ေတာငးပုိငး့) မုိငး့ပနးၿမိဳ႕နယးေတာငးဘကး်ခမး့အတျငး့ အေ်ခ်ပဳလ္ကးရြိေသာ တပးမေတားစစးေၾကာငး့ အာ့ သြ္မး့်ပညး
်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS) အဖျ႕ဲ မြ လာေရာကးပစးခတး၇ စစးသညးအခ္ိဳ႕က္ဆုဵ့၇ ဒဏးရာရရြိခဲံေၾကာငး့ တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ
သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (The Ladies)
 ဒီဇငးဘာလ ၀ှ ရကးေန႔၉ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ /သြ္မး့်ပညးတပးမေတား(RCSS/SSA) မြ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး နာ့မျနးေက့္႐ျာအုပးစု ေနာငးခ္ိဳ႐ျာ ၇
မိုကးပုတး ၇

ပနးပိ႐ာျ မ္ာ့မြ ပအိုဝး့႐ျာသူ ႐ျာသာ့ မ္ာ့ကို ပနးမီေက္ာငး့တိုကးသို႔ ဆငးံေခ၍ၿပီ့ ႐ျာမြ အတငး့ အဓမၼစျနး႔ချာေစရနး ဖိအာ့ေပ့ ၿခိမး့ေ်ခာကး

ေ်ပာဆိုခဲံေၾကာငး့

ပအို႔ွး

အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့

အဖျ႔ဲ (PNLO/PNLA)မြ

ဇနးနဝါရီလ

၁

ရကးေန႔တျငး

ထုတး်ပနးခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈

(TaiFreedom)
 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔တျငး ကရငး်ပညးနယး ရြမး့႐ျာသစး၌ အေနာကးေ်မာကးဘကး မဲသေဝါ်ပနး႔အတျငး့ တပးမေတားစစးေၾကာငး့ႏြငးံ အငးအာ့နညး့ေသာ
ကရငးလကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့်ဖစးသညးံ

(KKO) တို႔ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံေၾကာငး့ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့မြ

သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈(MM Time)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔ မနကး ၆ နာရီခတ
ျဲ ျငး

၇ ဿွှ၉

ရခိုငး်ပညးနယး၇ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတျငး လဵု်ခဵဳေရ့ေဆာငးရျကးေနသညးံ နယး်ခာ့ ေစာငးံရဲတပးဖျဲ႔ကို

ရက၏ဳိငးံတပးမေတား (AA)မြတိုကးခိုကးခဲံသညးဟု ်မနးမာႏိုငးငဵရဲ တပးဖျ႔မ
ဲ ြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (DVB) (MOI)
 ဇနးနဝါရီ ၀ ရကးေန႔တျငး ကုမၸဏီအခ္ဳိ႕ မြ ထာ့ဝယးေဒသတျငး ဟိုတယးႏြငးံ အပနး့ေ်ဖ စခနး့ေဆာကးလုပးရနး ေ်မလျတး ေ်မလပး ေ်မ႐ုိငး့လုပးကိုငးချငးံ
ေလြ္ာကးထာ့သညးံအေပ၍ ထာ့ဝယးတိုငး့ရငး့ သာ့မ္ာ့ပါတီမ္ာ့မြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးကနး႔ကျကးခဲံသညး၈ (NMG)
 ဇနးနဝါရီလ ၁ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံတပးမေတား တပးစခနး့သစးမ္ာ့တုိ့ခ္ဲ႕ေန်ခငး့အာ့ ကနး႔ကျကးရႈတးခ္သညးံသေဘာထာ့ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကးတေစာငးအာ့
တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)မြ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (TNLA) (Marnagar) (RFA)
 ဇနးနဝါရီလ

၁

ရကးေန႔

နဵနကးပိုငး့တျငး

ရခုိငး်ပညးနယး

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးရြိေက္ာငး့ေတာငး၇

င်မငး့ေဘား၇

ခထီ့လြ၇

ဂုပၸိရဲ႕ကငး့စခနး့

(၁)ခုအာ့

ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား (AA)မြ ွငးေရာကးတိုကးခိုကးခဲံသညးဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရုဵ့မြ သတငး့ထုတး်ပနးထာ့သညး၈ (Military) (Eleven) (VOA)
(Mizzima) (NMG) (Froniter) (RFA) (MOI)
 ဇနးနဝါရီလ

၁

ရကးေန႔

နဵနကးပိုငး့တျငး

ရခုိငး်ပညးနယး

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးရြိေက္ာငး့ေတာငး၇

င်မငး့ေဘား၇

ခထီ့လြ၇

ဂုပၸိရဲ႕ကငး့စခနး့

(၁)ခုအာ့

ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား (AA)မြ ွငးေရာကးတိုကးခိုကးခဲံသညးဟု ရက၏ိဳငးံ တပးမေတား - သတငး့ႏြငးံ ်ပနးၾကာ့ေရ့ဌာနမြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Arakan Army )
(Mizzima) (NMG) (Froniter) (RFA)

 ဇနးနဝါရီလ

၁

ရကးေန႔

နဵနကးပိုငး့တျငး

ရခုိငး်ပညးနယး

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးရြိေက္ာငး့ေတာငး၇

င်မငး့ေဘား၇

ခထီ့လြ၇

ဂုပၸိရဲ႕ကငး့စခနး့

(၁)ခုအာ့

ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား (AA)မြ ွငးေရာကးတိုကးခိုကးခဲံမႈအာ့ အၾကမး့ဖကး တိုကးခိုကးမႈလုပးရပးမ္ာ့ကို ်ပငး့ထနးစျာ ်ပစးတငးရႈတးခ္ပါေၾကာငး့ ်မနးမာနိုငးငဵ အမ္ိဳ့သာ့
လူ႔အချငံးအေရ့ ေကားမရြငးမြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (The Ladies) (Eleven) (Mizzima) (Voice)
 ဇနးနဝါရီလ ၂ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးရြိ ရဲကငး့စခနး့ေလ့ခုကို တိုကးခိုကးခဲံသညံး ်ဖစးစဥးအတျကး နယးေ်မရဲစခနး့ အသီ့သီ့မြ
ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား (AA)အာ့ အမႈဖျငးံထာ့ေၾကာငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵရဲတပးဖျ႔မ
ဲ ြ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven) (BBC) (RFA) (Mizzima)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 ဇနးနဝါရီလ ၂ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံတပးမေတားမြ ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား (AA) ရဟတးယာဥးမ္ာ့်ဖငးံ ေန႔လညး (ှ)နာရီချခ
ဲ နး႔တျငး တိုကးခိုကးခဲံၿပီ့ အႀကိမး(ဿွ)ေက္ားခနး႔
ဗုဵ့ ႀကဲတိုကးခိုကးခဲံသညးဟု ရကိ၏ဳငးံတပးမေတားမြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (A A/ULA )
 ဇနးနဝါရီလ

၂

ရကးေန႔တျငး

ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတျငး်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ

ရဲကငး့စခနး့

ေလ့ခုကုိ

ဝငးေရာကးတုိကးခုိကးခဲံသညးံ

ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) အာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာတ႐ုတးသဵ႐ုဵ့မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (MM Time) (Mizzima)
 ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး တိမးညိဳစခနး့မြဴ့ ရဲအုပး ေက္ားေက္ားလြထဵ ရက၏ဳိငးံတပးမေတား (AA) မြ က္ညးတစးေတာငးံ်ဖငးံ
သတိေပ့စာတစးေစာငးေပ့ပို႕ခဲံသညးဟု ရခိုငး်ပညးနယး ရဲတပးဖျဲ႔မြဴ့႐ဵု့ ်ပညးနယးရဲမြဴ့ႀကီ့ ၾကညးလငး့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice) (The Ladies)
 ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငး က္ေရာကးသညံး ကရငးႏြစး ဿ၄၂၅ ခုႏြစး ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔သို႔ ႏိုငးငဵေတား၌ အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ
သဝဏးလႊာတေစာငးေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ (Mizzima)
 ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငး က္ေရာကးမညးံ ကရငးႏြစး ဿ၄၂၅ ခုႏြစး ကရငးႏြစးသစးကူ့ေန႔သို႔ ေပ့ပုိ႔ေသာ KNU-ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့၌ သဝဏးလႊာတျငး
တရာ့ဝငး အစညး့အေဝ့ပဲမ
ျ ္ာ့တျငး ပါဝငးမႈေခတၱ ရပးဆုိငး့ထာ့မႈသညး တိမး့ေစာငး့ေနသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကုိ ်ပနးလညးတညးံမတးရနး်ဖစးသညးဟု
ေဖား်ပခဲံသညး၈ (KIC)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး မညးသညံးၾကမး့ဖကးသမာ့မ္ာ့ႏြငံး မညးသညံးအခ္ိနးခါတျငးမြ္ လကးတလ
ျဲ ိမံးမညး မဟုတးဆိုသညးကို မိမိတို႔၌်ဖတးသနး့မႈ သမိုငး့ႏြငံး
လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့က သကးေသ်ပခဲံၿပီ့်ဖစးကာ ေနာငးတျငးလညး့ မညးသညံးအၾကမး့ဖကးသမာ့မ္ာ့ႏြငံးမြ္ ပူ့ေပါငး့လကးတျလ
ဲ ိမံးမညး မဟုတးဆိုသညးကို ရဲဝဵံစျာ
အာမခဵလ္ကး ထပးမဵအသိေပ့အပးေၾကာငး့ ရက၏ဳိငးံတပးမေတား (AA)မြ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနး ခဲံသညး၈ (Eleven)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံအမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီမဟာမိတးတပးဖျဲ႔ (MNDAA) ႏြငံး တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(TNLA) လကးနကးကိုငး
အဖျ႕ဲ မ္ာ့မြ ေဒသခဵတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးသ်ဖငံး ဖမး့ဆီ့ခဵရသူမ္ာ့ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးေရ့အတျကး လိုအပးသလို
ေဆာငး႐ျကးသျာ့မညး ်ဖစးေၾကာငး့ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာအစို့ရ၇ သမၼတ႐ဵု့ ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလး်ဖစးေသာ ဦ့ေဇားေဌ့၌ သတငး့စာ႐ြငး့လငး့ပျတ
ဲ ျငး ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) အာ့
အေ်ခအ်မစးမ႐ြိ စျပးစေ
ျဲ ်ပာဆိုခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ ကနး႔ကျက႐
း ႈတးခ္ေၾကာငး့ ထုတး်ပနးေၾက်ငာခ္ကး တေစာငး ရက၏ဳိငးံတပးမေတား (AA)မြ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (AA/ULA)
 ဇနးနဝါရီလ ၅ ရကးေန႔တျငး လတးတေလာ်ဖစးပျာ့ခဲံသညံး ရခိုငး်ပညးနယး ပဋိပက၏အေပ၍ စို့ရိမးပူပနးၿပီ့ ်ပညးနယးဝနးႀကီ့ခ္ဳပးႏြငံး ရဲတပးဖျဲ႕ကို ပစးမြတးထာ့
တိုကးခိုကးမႈအာ့ ်ပစးတငး ရႈတးခ္ေၾကာငး့ႏြငံး ပဋိပက၏ေၾကာငံး အသကးဆုဵ့ရႈဵ့သူမ္ာ့အတျကး စိတးမေကာငး့်ဖစးရေၾကာငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ ၾသစေၾတ့လ္သဵ႐ုဵ့မြ
ေၾကညာခ္ကး တေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)
 ရြမး့်ပညးနယး သီေပါၿမိဳ႕နယး အတျငး့ သြ္မး့လကးနကးကိုငး အခ္ငး့ခ္ငး့်ဖစးပျာ့သညံး တိုကးပေ
ျဲ ၾကာငံး စစးေဘ့ ေရြာငးမ္ာ့ ထပးမဵတို့လာေၾကာငး့ ကုလသမဂၐ
လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈ အကူအညီေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ညႇိႏႈိငး့ ေရ့႐ုဵ့ (UNOCHA)မြ သတငး့ထုတး်ပနးထာ့သညး၈ (Shan New)
 ဇနးနဝါရီလ ှွ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ရဲကငး့စခနး့မ္ာ့ကို Arakan Army (AA) တိုကးခိုကးခဲံမႈအေပ၍ ရႈတးခ္ကန႔းကျကးလိုကးၿပီ့ အပစးရပးေဒသမ္ာ့တျငး
ရခိုငးေဒသပါ ပါဝငးလာရနးေမြ္ားလငံးေၾကာငး့ ဥေရာပသမဂၐ (EU )မြ ေၾကညာခ္ကး တေစာငးထုတး်ပနး ခဲံသညး၈ (Mizzima) (MM Time) (Eleven)
 ဇနးနဝါရီလ ှွ ရကးေန႔တျငး လျတးလပးေသာ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး (အိုငးစီအိုအီ့)မြ ရခိုငးအေရ့ႏြငးံ ပတးသတး၊ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(The Ladies)
 ဇနးနဝါရီလ ှှ ရကးေန႔တျငး "(၂၃)ႏြစး်ပညးံ တအာငး့အမ္ဳိ့သာ့ေတားလြနးေရ့ေန႔"အထိမး့မြတးအ်ဖစး တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(TNLA)မြ
သေဘာထာ့တေစာငး ထုတး်ပနးေၾကညာခဲံသညး၈ (TNLA)
 ဇနးနဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ်မစးဆဵုစီမဵကိနး့ကို ကခ္ငး်ပညးနယး ေဒသခဵတုိငး့ရငး့သာ့်ပညးသူေတျမြ ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးတာမရြိဘဲ ်ပငးပေရာကး ရြိေနသူေတျႏြငးံ
အဖဲ႔အ
ျ စညး့ေတျမြ ကနး႔ကျကးၾကတာ်ဖစးေၾကာငး့ တရုတးသဵရုဵ့မြေၾကညာခ္ကး တေစာငးထုတ်းပနးခဲံသညး၈ (RFA) (Eleven)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

 ဇနးနဝါရီလ

ှ၀

ရကးေန႔တျငး

တ႐ုတးသဵ႐ုဵ့မြ

်မစးဆုဵစီမဵကိနး့ႏြငးံ

၇ ဿွှ၉

ပတးသတးၿပီ့

်ပညးတျငး့

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့မြ

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ကသာ ကနး႔ကျကးသညးဆုိသညးံအေပ၍ ဆနး႔က္ငးေၾကာငး့ တ႐ုတးသဵအမတးႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညးံ

ကနး႔ကျကး်ခငး့မဟုတးဘဲ

်ပငးပေရာကး

ကခ္ငးႏိုငးငဵေရ့ပါတီ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့မြ

ကနး႔ကျကးခဲံသညး၈ (RFA)

သေဘာထာ့မြတးခ္ကး
 ဿွှ၆ ခုႏြစး ဇနးနွါရီလအတျငး့၉ အစို့ရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး (PC) ႏြငးံ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတးာ (TNLA)၇ ရက၏ိဳငးံတပးမေတးာ(AA)၇
ကို့ကနး႔ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ (MNDAA) တို႔ေတျ႔ဆဵုမညးဟု TNLA မြ ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံ ရြိသူ ဗိုလးမြဴ့မိုငးအိုကးေက္ားမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies)
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၅ႏြငးံ ဒီဇငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔မ္ာ့တျငး ကခ္ငးႏိုငးငဵေရ့ ပါတီေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငံး ေတျ႕ဆုဵခဲံရာ၉ ကခ္ငးစစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့ ေနရပး်ပနးႏိုငးရနး
ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ တ႐ုတးအစို့ရဘကးမြ ကူညီေပ့သျာ့မညးဟု ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ တ႐ုတးသဵအမတး မစၥတာဟုနးလ္နးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)

 ဒီဇငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး တပးမေတားကအပစးအခတးရပးစဲေၾကာငး့ ထုတး်ပနးထာ့သညးံကာလအတျငး့၉ တိုကးပျမ
ဲ ္ာ့်ဖစးပျာ့ေၾကာငး့ သတငး့အမြာ့မ္ာ့
မၾကာခဏထျကးေနရာ

ထိုသို႔

သတငး့မြာ့မ္ာ့ထုတးလႊငးံ

သူမ္ာ့မြာ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့မလိုလာ့သူမ္ာ့သာ်ဖစးေၾကာငး့

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးပါတီ

(NLD)ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ေဒါကးတာမ္ိဳ့ၫျနး႔မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (MM Time)
 ဒီဇငးဘာလ

၀ွ

ရကးေန႔

မျနးလူငယးေန႔အခမး့အနာ့ကို
စိတးဓါတးႏြငံးအ်မငး်မႇငံးတငး၊

နဵနကးပိုငး့တျငး
က္ငး့ပရာ

ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇

ဘနးေကာကးၿမိဳ႕၇

မိမိတို႔အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ရပိုငးချငံးမ္ာ့ကို

အမ္ိဳ့သာ့ေရ့တာဝနးကို

သုဓမၼဝတီ

မျနးဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့ဝငး့၉

သတၱမအႀကိမးေ်မာကး

ဆကးလကး႐ုနး့ကနးသျာ့ရဦ့မညး်ဖစးသညံးအတျကး

ဆကးလကးပါဝငးထမး့ေဆာငးသျာ့ဖို႔လိုအပးသညးဟုမျနး်ပညးသစးပါတီ

ဒုဥက၎ဌ

လူငယးမ္ာ့၌
ႏိုငးဟဵသာမြ

မိန႔းချနး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Mon New)
 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔ ႏြစးသစးကူ့ႏႈတးချနး့ဆကး အမြာစကာ့တျငး ဿွှ၆ခုႏြစးအတျငး့ တိုငး့်ပညး၌ ႏိုငးငဵေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ လူမႈေရ့စေသာ က႑မ္ာ့တျငး
အချငးံအလမး့ေကာငး့မ္ာ့ပိုမို ရရြိလာမညး်ဖစးေၾကာငး့ ႏိုငးငဵေတားသမၼတ ဦ့ဝငး့်မငးံမြေ်ပာခဲံသညး၈ (MM Time)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

 ဇနးနဝါရီလ

ှ

ရကးေန႔တျငး

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

၇ ဿွှ၉

ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးမြတပးမေတားအေနႏြငးံ

်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံလကးတျဲကာ

ေဆာငး႐ျကးသျာ့မညး ်ဖစးေၾကာငး့ ႏြစးသစးကူ့ႏႈတးချနး့စကာ့ေ်ပာခဲံ သညး၈ (Military) (Voice)
 သြ္မး့်ပညးညီၫျတးေရ့ ေကားမတီအစညး့ေဝ့ CSSU မြ တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ရပးတန႔းရနး အတျကး သြ္မး့လကးနကးကိုငး ဿ ဖကး ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ အေ်ဖရြာရနး
စာေပ့ပို႔ခဲံေၾကာငး့ CSSU အလြညံးက္ ဥက၎ဌ ဦ့စိုငး့ အိုကးေပါငး့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)
 ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငး ၿမိဳ႕နယးအေ်ခစိုကးတပးစခနး့ တစးခုတျငး နယး်ခာ့ေစာငးံ ရဲတပးဖျဲ႔မြဴ့အေနႏြငးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲတစးရပး ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့၇
ရြငး့လငး့ပျဲတင
ျ း ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား(AA)မြ နယး်ခာ့ ေစာငးံစခနး့မ္ာ့ကို ထပးမဵ တိုကးခိုကးရနးရြိသ်ဖငးံ လကးနကးႏြငးံ လူအငးအာ့ လဵုေလာကးစျာခ္ထာ့ၿပီ့
လဵုၿခဵဳေရ့တို့်မႇငးံကာ အေကာငး့ဆဵု့ခဵစစးကို ်ပငးဆငးထာ့ေၾကာငး့ အမြတး (ှ) နယး်ခာ့ေစာငးံ ရဲတပးဖျဲ႔ ရဲမြဴ့ ခ္ဳပး်မငးံတို့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice) (Mizzima)
 ဇနးနဝါရီလ

၃

ရကးေန႔တျငး

အိမးမဲၿမိဳ႕နယး

႐ျာသစးေက့္႐ျာအုပးစု

ေတာငးစုေက့္႐ျာတျငး

က္ငး့ပသညံး

်ပညးေထာငးစုအဆငံး

ေကာကးသစးစာ့ပျႏ
ဲ ြငံး

ကရငးႏြစးသစးကူ့ပျေ
ဲ တားတျငး KNU ဥက၎႒ ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့မြ လူမ္ိဳ့ တစးမ္ိဳ့ႏြငံးတစးမ္ိဳ့ အ်ပနးအလြနး အသိအမြတး်ပဳမႈ ေလ့စာ့မႈမရြိ်ခငး့ႏြငံး အချငံးအေရ့မ္ာ့
ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ေၾကာငံး

အထငးလျမ
ဲ ြာ့မႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာကာ

ပဋိပက၏မ္ာ့ကို

မြနးကနးေသာနညး့လမး့်ဖငံးေ်ဖရြငး့မႈ

မရြိခဲံ

ေသာေၾကာငံး

လူမ္ာ့စုကို

ကိုယးစာ့်ပဳရပးတညးသညံး အစို့ရႏြငံး တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့အၾကာ့ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏မ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာခဲံရေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Eleven) (RFA)
 ဇနးနဝါရီလ

၃

ရကးေန႔တျငး

ကရငးႏြစးသစးကူ့ပျေ
ဲ တားတျငး

အိမးမဲၿမိဳ႕နယး

႐ျာသစးေက့္႐ျာအုပးစု

ကရငးတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့သညး

ေတာငးစုေက့္႐ျာတျငး

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ

က္ငး့ပသညံး

်ပညးေထာငးစုအဆငံး

အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့တျငး

ေကာကးသစးစာ့ပျႏ
ဲ ြငံး

သတၱိႀကီ့သူမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့

ႏိုငးငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလးေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ သဝဏးလႊာေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ (MM Time)
 ဇနးနဝါရီလ

၃

ရကးေန႔တျငး

ပုိငးက္ဳဵၿမိဳ႕နယး(လႈိငး့ဘျၿဲ မဳိ႕နယး-ချဲ)၇

ကစုိေက့္ရျာ၉

်ပဳလုပးက္ငး့ပသညးံ

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ႏြစးသစးကူ့ပျေ
ဲ တားအခမး့အနာ့၉

အေရ့ႀကီ့ခ္ိနး ေသျ့နီ့ၾကရနး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ လျတးေ်မာကး ေရ့တပးမေတား-KNLA၌ စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ေစာေဂ္ားနီမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (KIC)
 ဇနးနဝါရီလ

၃ ရကးေန႔တျငး ARSA အၾကမး့ဖကးသမာ့မ္ာ့ရနးကာကျယးရနး တာွနးထမး့ေဆာငးေနေသာ တပးဖဲ႕ျ ွငးမ္ာ့ကုိ တုိကးခုိကးသညးံ

ရကိ၏ဳငးံ

တပးမေတား(AA) ၌ လုပးရပးသညး ေနာကးေက္ာကုိဓာ့်ဖငးံ ထုိ့သညးံ လုပးရပး်ဖစးေၾကာငး့ ်မနးမာႏုိငးငဵရဲတပးဖဲျ႕ ဒုရဲခ္ဳပးးမ္ဳိ့ေဆျွငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (DVB)
( Eleven) (MM Time) (Irrawaddy)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာအစို့ရ၇ သမၼတ႐ဵု့ ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလး်ဖစးေသာ ဦ့ေဇားေဌ့၌ ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား(AA)မြ ARSA ပူ့ေပါငး့သညးဟု ဆိုကာ AA အာ့
ေထာကးခဵမႈမ္ာ့ကိုလညး့ ရပးတနး့က ရပးေစလိုသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ခငး့သညး ARSA ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ လုပးေဆာငးသညးံ သေဘာ သကးေရာကးသညးဟု
ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ပါတီ (ANP) ၌ ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဦ့ထျနးေအာငးေက္ားမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies )
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး အစို့ရအေန်ဖငံး ရကိ၏ဳငးံတပးမေတား (AA)ကို ေသာငး့က္နး့သူအဖျဲ႕ဟု သတးမြတးကာ ႏြိမးနငး့ေရ့ႏြငံး စစးဆငးေရ့မ္ာ့ ထိေရာကးစျာ
လုပးေဆာငးရနးလညး့ တပးမေတားကို ၫႊနးၾကာ့ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးသညးဟု ႏိုငးငဵေတားသမၼတ႐ုဵ့မြ

ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလး်ဖစးေသာ ဦ့ေဇားေဌ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

(Mizzima)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး ရခိုငးေ်မာကးပိုငး့တျငး စစးေရ့ေဖားေဆာငးေနေသာ ARSA ႏြငံး AA တို႔အၾကာ့ ဘုဵအက္ိဳ့စီ့ပျာ့ရြိသညးဟု သမၼတ႐ုဵ့ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ
ဦ့ေဇားေဌ့က သတငး့မီဒီယာမ္ာ့သို႔ ေ်ပာၾကာ့ထာ့မႈႏြငံး ပတးသကး၊ ARSA ႏြငံး လုဵ့ဝလကးတမ
ျဲ ညးမဟုတးဟု AA ေ်ပာချငံးရပုဂၐိဳလး ဦ့ခိုငးသုခမြ ေ်ပာခဲံသညး၈
(Mizzima)
 ဇနးနဝါရီလ

၄ ရကးေန႔တျငး AA စခနး့ႏြစးခုႏြငံး ARSA စခနး့ သုဵ့ခု ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵဘကး၉ ရြိေန်ခငး့ႏြငံး ပတးသကး၊ တပးမေတားဘကးမြ ကန႔းကျကး

ထာ့ေၾကာငး့ ႏိုငးငဵေတားသမၼတ႐ုဵ့ ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ဦ့ေဇား ေဌ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ( Eleven)
 ဇနးနဝါရီလ

၄ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးရြိ အမြတး(ှ) နယး်ခာ့ေစာငံး ရဲကပ
ျ းကဲမႈအဖျဲ႕ အမြတး(၀) နယး်ခာ့ေစာငံး ရဲတပးဖျဲ႕ချဲႏြငံး

မနးမာႏိုငးငဵ ရဲတပးဖျဲ႕ ရဲခ္ဳပး ဒုတိယရဲဗိုလးခ္ဳပးႀကိီ့ ေအာငးဝငး့ ဦ့တု႔ိ ေတျ႔ဆုဵရာတျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးရြိ နယး်ခာ့ေစာငံး ရဲကငး့စခနး့ ေလ့ခု AA
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕၌

တိုကးခိုကးခဵရ်ခငး့ႏြငံး

ပတးသကး၊

တပးမေတားႏြငံး

ရဲတပးဖျ႕ဲ

လကးတၿျဲ ပီ့

လုပးသငံး

လုပးထိုကးသညးမ္ာ့ကို

ဆကးလကး

ေဆာငး႐ျကးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ရဲခ္ဳပးမြေ်ပာခဲံသညး၈ ( Eleven)
 ရခိုငး်ပညးနယး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတဝိုကးမြာ ်မနးမာတပးမေတားမြ ရဟတးယာဥးေတျေပ၍ကေန ဗဵု့ႀကဲတိုကးခိုကးေနသညးဟု ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (AA) ၌
ထုတး်ပနးခ္ကးကို

ေလေၾကာငး့အသဵု့်ပဳ

တိုကးခိုကးတာေတျ

မရြိေၾကာငး့ႏြငးံ

ဇနးနဝါရီလ

၁

ရကးေန႔က

ရဲကငး့စခနး့ေတျ

တိုကးခိုကးခဵရခ္ိနးတျငး

ရဟတးယာဥးႏြစးစီ့ႏြငးံ ပစးကူ တိုကးခိုကးခဲံေၾကာငး့ အေနာကးပိုငး့တိုငး့စစးဌာခ္ဳပး နပခ တိုငး့ဦ့စီ့ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ဝငး့ေဇားဦ့မြ ေ်ပာခဲံ သညး၈ (RFA)
 ကရငး်ပညးနယး၇ ရြမး့ရျာသစး အေနာကးေ်မာကးဘကး မဲံသေဝါေဒသတျငး အုပးခ္ဳပးမႈကိစၥေဆာငးရျကးေနသညးံ တပးမေတား သာ့မ္ာ့ကို ယခုႏြစး၇ ဇနးနဝါရီလ ှ
ရကးေန႔တျငး Kalohtoobaw Karen Organisation (KKO) မြ လကးနကးငယးမ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးမႈ်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ တပးမေတား၌ သတငး့ထုတး်ပနးမႈသညး
တစးဖကးသတး လုပးႀကဵေ်ပာဆုိမႈသာ ်ဖစးသညးဟု KKO မြ ေ်ပာချငးံရ ဗုိလးမႉ့ႀကီ့ ေစာဆနး့ေအာငးမြ ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ (KIC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 တပးမေတားအေနႏြငးံ စစးေရြာငးဒုက၏သညးစခနး့မြ ဒုက၏သညးမ္ာ့ထဲမြ ေနရပး်ပနးလိုသူမ္ာ့ကို ေနရပး်ပနးေရ့ ကူညီသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ အတငး့အက္ပး ေနရပး်ပနးပို႔မညး
မဟုတးေၾကာငး့ အေရြ႕ေ်မာကးပိုငး့တိုငး့စစးဌာနခ္ဳပး ေ်ပာေရ့ ဆိုချငးံရြိသူ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ဝငး့ထျဋးေလ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice)
 “ဝ”်ပညးေသျ့စညး့ညီၫျတးေရ့ပါတီ

(UWSA)

၌

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

ႏြစးသဵု့ဆယး်ပညးံ

အခမး့အနာ့ကို

UWSA

ဌာနခ္ဳပးရြိရာ

ပနးဆမး့၉

ဧၿပီလအတျငး့

က္ငး့ပ်ပဳလုပးရနး စီစဥးထာ့ၿပီ့ ႏိုငးငဵအႀကီ့အကဲေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ကိုလညး့ အခမး့အနာ့ကိုဖိတးၾကာ့ရနး စီစဥးေနေၾကာငး့ UWSA ်ပငးပဆကးဆဵေရ့တာဝနးခဵ
ဦ့ညီရမး့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice) (BBC)
 ဇနးနွါရီလ

ှ၀ရကးေန႔တျငး

်မစးဆဵုစီမဵကိနး့နဲ႔ပတးသကးလို႔

အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳပးသညး

်ပညးသူလူထု၌

သေဘာထာ့အတုိငး့်ဖစးေၾကာငး့

NLD

ေ်ပာချငးံရပုဂၐိဳလး ေဒါကးတာမ္ဳိ့ညျနး႔မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)

တုိငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့
 ေပါငး့စညး့ထာ့ေသာ မျနးႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြ တငး်ပသညးံ မျနးပါတီအမညးသစးႏြငးံပတးသကး၊ ်ပညးေထာငးစုေ႐ျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးမြ သေဘာမတူသညးံ
အတျကး “မျနးညီၫျတးေရ့ပါတီ” အမညးသို႔ ေ်ပာငး့လဲေလြ္ာကးထာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ပါတီ တျဖ
ဲ ကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ (ှ) ႏိုငးလယီတမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice)
 ဇနးနွါရီလ

ှဿရကးေန႔တျငး

လူမႈအသငး့အဖျဲ႔အစညး့ေတျ

ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီ(ANP)
အာ့လဵု့ပါဝငးမညးံ

ဗဟိုဌာနခ္ဳပးတျငး

်ပဳလုပးသညးံ

ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ညီညျတးေရ့ေကားမတီ

တစးရပးကို

ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ြ
ဖျဲ႔စညး့ၿပီ့

ရခိုငး

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီေတျႏြငးံ

ရခိုငးတိုငး့ရငး့သာ့ေတျ၌

ရခိုငး

အေရ့ကိစၥကို

တညီတညျတးတညး့်ဖစးေအာငး ႀကိဳ့ပမး့ ေဆာငးရျကးသျာ့မညးဟု ဆုဵ့်ဖတးခဲံၾကသညး၈ (RFA)
 ဇနးနွါရီလ

ှွရကးေန႔တျငး

ရနးကုနးၿမိဳ႕၇

ခ္ငး့စငးတာ

(Chin

Center)၉

ပထမဦ့ဆုဵ့

်ပညးနယးတုိငး့မြ

ေပါငး့စညး့ပါတီမ္ာ့

ပူ့ေပါငး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့

„်ပညးနယးကိုယးစာ့်ပဳ ေပါငး့စညး့ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ၾကာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ ခ္ိတးဆကးမႈကျနးယကး ဘယးလိုလုပးၾကမလဲ ‟ ဆိုေသာ ေခါငး့စဥး်ဖငးံ ပထမဆုဵ့ ၂
်ပညးနယးမြ ပါတီကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၌ ေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ို က္ငး့ပခဲံသညး၈ (kachin Wave)
၅



(SNLD)

။ (7day)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

အ်ခာ့
 ဒီဇငးဘာ

ဿ၄

ရကးေန႔တျငး

အေရြ႕ေ်မာကးပုိငး့တုိငး့

စစးဌာနခ္ဳပးလကးေအာကးခဵ

တပးမ ှှမြ

မူဆယး-က္ငးဆနး့ေက္ာံ

ကုနးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့အာ့

ႏြစးႏုိငးငဵအစုိ့ရ သေဘာတူညီထာ့တဲံ လမး့ေၾကာငး့မဟုတးသညးံအတျကး ်ဖတးသနး့သျာ့လာချငးံပိတးပငးခဲံ သညး၈ ကုနးသျယးေရ့ လမး့ေၾကာငး့ပိတးခဲံသညးံ
အတျကး သစးသီ့တငးကုနးတငး ကာ့ အစီ့ ှွွွေက္ား ပိတးမိေနခဲံၿပီ့ ်ပနးဖျငးံေပ့ရနး မူဆယး ှွ၂မုိငး သစးသီ့ ကုနးစညးဒုိငးမြာ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျက
ဲ ္ငး့ပၿပီ့
ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈ (RFA)
 ဇနးနဝါရီလ ၁ ရကးေန႔တျငး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး မငး့ေအာငးလႈိငးက အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး (NLD) ပါတီထဵ ပထမဆုဵ့အႀကိမးအ်ဖစး လျတးလပးေရ့ေန႔
သဝဏးလႊာ ေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ (Eleven)

 ဇနးနွါရီလ ၅ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ ရြမး့်ပညးနယးသညး ကမၻာတွြမး့ မကးသာဖကးတမငး့ မူ့ယစးေဆ့ွါ့အဓိက ်ဖနး႔်ဖဴ့ထုတးလုပးသညးံ အႀကီ့မာ့ဆဵု့
ဗဟိုအခ္ကး အခ္ာေနရာ ်ဖစးလာေနၿပီ့ ဆို့က္ဴိ့ရလာဒး အ်ဖစး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့ကို အႏၱရာယး်ပဳေနေၾကာငး့ Brussels အေ်ခစိုကး ICG ႏိုငးငဵတကာ
ပဋိပက၏ေလံလာေရ့ အဖဲ႔မ
ျ ြ အစီရငးခဵစာအသစး တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (VOA)
 ဇနးနွါရီလ ၆ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵေတား၌ အတိုငးပငးခဵပုဂိၐဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး (၄ှ) ႀကိမးေ်မာကး ကခ္ငး်ပညးနယးေန႔အခမး့အနာ့ တကးေရာကးရနး
်မစးႀကီ့နာ့သို႔ ေရာကးရိြခဲံသညး၈ (Kachi Wave)
 ဇနးနွါရီလ ၅ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵေတား၌ အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ကခ္ငး်ပညးနယး ပူတာအိုႏြငံး ေခါငးလနး့ဖူ့ၿမိဳ႕မ္ာ့သို႔ သျာ့ေရာကး၊
ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငံး ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ (Eleven)

 ဇနးနဝါရီလ ှွ ရကးေန႔တျငး ဒီဇငးဘာှ၄ရကးေန႔က ်ဖတးသနး့ချငးံပိတးပငးခဲံသညး မူဆယး-က္ငးဆနး့ေက္ာံ ကုနးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့အာ့ ်ပနးလညး
အသုဵ့်ပဳချငးံေပ့ခဲံသညးဟု အေရြ႕ေ်မာကးပုိငး့ တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပး ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ဝငး့ထျဋးေလ့က အတညး်ပဳ၈ (BBC)
 ဇနးနဝါရီ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ်မစးဆုဵစီမဵကိနး့ႏြငးံ ပတးသ

၊ ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ တရုတးသဵရုဵ့မြ ေၾက်ငာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထုတး်ပနးခ္ကးတျငး ်မစးဆဵုစီမဵကိနး့ကို

ကခ္ငး်ပညးနယး ေဒသခဵ တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးသူေတျက ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးတာမရြိဘဲ ်ပငးပေရာကး ရြိေနသူေတျနဲ႔ အဖဲ႔အ
ျ စညး့ေတျက ကနး႔ကျကးၾကတာ
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ဲ ဥးမြတးတမး့
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်ဖစးေၾကာငး့

ကခ္ငးႏုိငးငဵေရ့ပါတီေတျနဲ႔

လူမႈေရ့အဖဲျ႔အစညး့

၇ ဿွှ၉

ေခါငး့ေဆာငးေတျက

်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ

တရုတးသဵအမတးကို

ေ်ပာၾကာ့လိုကးတယးလို ႔

ထုတး်ပနးခ္ကးတျငးပါရြိသညး၈ (RFA)

ရခုိငး
 ဒီဇငးဘာ

၀ှ

ရကးေန႔တျငး

ေဆာငး႐ျကး်ခငး့မ္ာ့ကို

႐ိုဟငးဂ္ာ

အေရ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့

ေထာကးခဵသျာ့မညး

မဟုတးေၾကာငး့

်မနးမာအစို့ရႏြငးံ

ညႇိႏိႈငး့ေဆာငး ႐ျကး်ခငး့

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငး ငဵဆိုငးရာ

မဟုတးဘဲ

႐ုရြာ့သဵအမတးႀကီ့က

လဵုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီက

ေ်ပာၾကာ့လိုကးေၾကာငး့

ဖိအာ့ေပ့

ဘဂၤလာ့ေဒံရြး

်ပညးတျငး့မီဒီယာ prothomalo.com မြ ေဖား်ပခဲံသညး၈ (TheVoice)
 ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔တျငး အိႏၵိယႏုိငးငဵတျငး့သုိ႔ ဿွှ၂ခုႏြစးမြ စတငးကာ အခုထိ ဝငးေရာကးခဲံသညး ရခိုငး်ပညးနယးမြ ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငး အနညး့ဆဵု့ ၁၄၅ ဦ့ကို
်ပနးလညးပုိေဆာငးခဲံေၾကာငး့ အိႏၵိယ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ အိႏၵိယလႊတးေတားတျငး အစီရငးခဵခဲံသညး၈ (RFA)
 ဇနးနဝါရီလ ဿ ရကးေန႔တျငး အိႏိၵယႏုိငးငဵ အာသဵ်ပညးနယးမြာ ဖမး့ဆီ့ရမိသညးံ ရုိဟငးဂ္ာ ၂ဦ့ကုိ အိႏၵိယအာဏာပုိငးေတျက ်မနးမာႏုိငးငဵကုိ ်ပနးးလညးပုိရနး
စီစဥးေနသညး ဟု အိႏၵိယအေ်ခစုိကး ဟိႏၵဴစတုိငး့ Hindustan Times သတငး့စာမြ ေဖား်ပခဲံသညး၈ (RFA)
 ဇနးနဝါရီလ ၁ ရကး အိႏၵိယနုိငးငဵ အာသဵ်ပညးနယးမြာ ဖမး့ဆီ့ရမိတဲံ ရုိဟငးဂ္ာေတျကုိ ်မနးမာနုိငးငဵကုိ ်ပနးလညး ပုိ ႔ေဆာငးေနတာေတျကုိ ကုလသမဂၐ ဒုက၏သညးမ္ာ့
ေအဂ္ငးစီ (UNHCR) က ဝမး့နညး့ေၾကာငး့နဲ႔ ရြငး့လငး့ခ္ကးေပ့ဖုိ႔ ဆကးလကးေတာငး့ဆုိေၾကာငး့ UNHCR က ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (RFA)
 ဇနးနွါရီ ၄ ရကးေန႔တျငး ဖိလစးပိုငးႏုိငးငဵ ဒုတိယ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ေဟာငး့ဦ့ေဆာငးသညးံ လျတးလပးေသာ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးအဖျဲ ႔ သညး
်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔ ပဥၥမအၾကိမးအ်ဖစး သီ်ခာ့စီလာေရာကးခဲံသညး၈ (MOI)
 ဇနးနဝါရီ ှွ ရကးေန႔တျငး အလုပးသမာ့၇ လူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့နဲ႔ ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့သိနး့ေဆျမြ ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့မြာ
ရက၏ိဳငးံတပးမေတား

(ULA/AA)

နဲ႔

်မနးမာတပးမေတားတုိ႔တုိကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးေရာကး

ဒုက၏သညးေတျ

်ပနးလညးလကးခဵေရ့

လုပးငနး့စဥးကုိ

ထိခုိကးမႈရြိမညးမဟုတးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA)

 ဇနးနဝါရီ ှွ ရကးေန႔တျငး အစို့ရႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) အၾကာ့ရြိ တုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ လုဵၿခဵဳေရ့အေ်ခအေနအရ ရခိုငး်ပညးနယး ပု႑ာ့ကၽျနး့၇
ေက္ာကးေတား၇ ရေသံေတာငး၇ ဘူ့သီ့ေတာငး၇ ေမာငးေတာၿမိဳ ႕နယးမ္ာ့ႏြငးံ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး ကုလသမဂၐ အပါအဝငး NGO အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၌ ခရီ့သျာ့လာချငးံႏြငးံ
လုပးငနး့ ေဆာငးရျကးချငးံကုိ ်ပညးနယးအစုိ့ရက ကနး႔သတးခဲံသညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၁၂



၇ ဿွှ၉

ရခုိငးနဲ႔ ရခုိငးတုိငး့ရငး့သာ့ မ္ိဳ့ႏျယးစုဝငးေတျ ၾကဵဳေတျ႕ေနရတဲံ အခကးအခဲေတျကုိ ေ်ဖရြငး့နုိငးဖုိ႔အတျကး ရခုိငးအေ်ခစုိကး

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီေတျ၇ လူမႈအသငး့အဖျဲ႕ေတျနဲ႔ စိတးပါဝငးစာ့သူေတျရဲ႕ ေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ုိ ရခုိငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီက ဦ့ေဆာငးၿပီ့ စစးေတျၿမိဳ ႕မြာ က္ငး့ပဖုိ႔စီစဥး

။

 ဇနးနဝါရီ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ULA/AA ႏြငံး ARSA အဖျ႕ဲ ႏြစးခုတို႔၌ ဆကးစပးေနမႈမ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵေတားအစို့ရ အေန်ဖငံး သကးေသအေထာကးအထာ့ ခိုငးလုဵစျာ်ဖငံး
ေဖားထုတး သငံးေၾကာငး့ ေသနဂၤမဟာဗ္ဴဟာ ေလံလာေရ့အဖျဲ႕ အႀကဵ်ပဳခဲံသညး၈ (Eleven)

ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
 ဒီဇငးဘာ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး မငး့ေအာငးလႈိငးသညး ကုိရီ့ယာ့သမၼတႏုိငးငဵ၇ ပူ့တျဲ စစးဦ့စီ့အရာရြိခ္ဳပးမ္ာ့၌ ဥက၎ ႒ေဟာငး့်ဖစးသူ အၿငိမး့စာ့
ေရတပးဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ Choi Yoon-hee အာ့လကးခဵေတျ႔ဆုဵၿပီ့ ကုိရီ့ယာ့ကျၽနး့ဆျယး ထာွရတညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ႏ္ဴကလီ့ယာ့ ကငး့မဲံဇုနး်ဖစးေစေရ့
အတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵမြ ရပးတညး ေထာကးခဵေပ့သညးံအေ်ခအေနမ္ာ့၇ တပးမေတားႏြစးရပးအၾကာ့ ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့မႈ ပုိမုိတုိ့တကး ခုိငးမာေစေရ့အတျကး
အဆငးံအလုိကး ခ္စးၾကညးေရ့ ခရီ့စဥးမ္ာ့ အ်ပနးအလြနး လညးပတးေရ့ဆုိငးရာမ္ာ့အာ့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (Military)
 ဇနးနဝါရီလ ၀ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ တရုတး ်ပညးသူ႔သမၼတႏိုငးငဵ သဵအမတးႀကီ့ Mr.Hong Liangႏြငးံ ကခ္ငးႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ ေတျ႔ဆုဵစဥး
်မစးဆုဵေရကာတာ

်ပနးလညးစတငးလုိေၾကာငး့ တရုတးသဵအမတးႀကီ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံၿပီ့ ပို့လမး့မႀကီ့ကိစၥႏြငးံ ေဒသဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈

(MNG)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကးေန႔တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ဒုတိယဝနးႀကီ့ ဦ့ေအာငးထူ့သညး Ministry of Economy, Trade and Industry
(METI) of Japan မြ Trade and Economic Cooperation Bureau ၌ Director General Mr. Masaki Ishikawa ဦ့ေဆာငးသညးံ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕ႏြငးံ
The American Chamber of Commerce in Myanmar ၌ Executive Director Ms. Zara Dang ဦ့ေဆာငးသညးံ ကိုယးစာ့လြယးအဖျ႕ဲ အာ့ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ
ကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန အစညး့အေဝ့ခနး့မ၉ သီ့်ခာ့စီေတျ ႕ဆုဵၿပီ့ သီလဝါ အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးသို႔ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ ပိုမိုဝငးေရာကးလာေစေရ့၇
အေ်ခခဵ

အေဆာကးအအုဵမ္ာ့

ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့၇

စကးမႈဇုနးအတျငး့

လုပးကိုငးေနေသာ

ကုမၸဏီမ္ာ့တျငး

်မနးမာႏိုငးငဵရြိ

တက၎သိုလးမ္ာ့

မြ

ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့အတျကး အလုပးသငးသငးတနး့မ္ာ့၇ သကးေမျ့ပညာသငးတနး့မ္ာ့ ပဵံပို့ေပ့ေရ့၇ ်မနးမာထိုငး့ -ဂ္ပနးႏိုငးငဵတို႔ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးမညးံ
ထာ့ဝယးအထူ့ စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးေဆာလ္ငးစျာ ေဆာငး႐ျကးသျာ့ႏိုငးေရ့ႏြငးံ ဇနးနဝါရီလအတျငး့ ေန်ပညးေတားတျငး က္ငး့ပမညးံ Invest Myanmar Summit သို႔
ဂ္ပနးစီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ တကးေရာကးေရ့တို႔ကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (MOI)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

၇ ဿွှ၉

 ဇနးနဝါရီ ၄ ရကးေန႔တျငး အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စု်ကညးသညး ်မနးမာနိုငးငဵဆိုငးရာ ပီရူ့ သဵအမတးႀကီ့ H.E. Mr. Fernando Quiros Campos အာ့
လကးခဵ

ေတျဆုဵၿပီ့

်မနးမာ-ပီရူ့ႏြစးႏိုငးငဵဆကးဆဵေရ့

တို့တကးခိုငးမာေရ့၇

်ပညးသူအခ္ငး့ခ္ငး့

ဆကးဆဵေရ့တို့်မြငးံသျာ့ရနးနြငးံ

အာ့ကစာ့၇

စိုကးပိ္ဳ့ေရ့၇

ခရီ့သျာ့လုပးငနး့၇ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ တရာ့မဝငးကုနးသျယးမႈ တာ့ဆီ့ေရ့နြငးံ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏဵြမႈက႑မ္ာ့ အပါအဝငး က႑ေပါငး့စဵုတျငး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ
တို့်မြငးံေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့နြငးံ ပတးသကး၊ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (StateCounsellor)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကး ်မနးမာႏိုငးငဵ အဂတိလိုကးစာ့မႈ တိုကးဖ္ကးေရ့ေကားမရြငးဥက၎ ႒ ဦ့ေအာငးၾကညးသညး USAID Promoting Rule of Law in Myanmar
(PRLM) မြ Chief of Party Mr. Robert La Mont ႏြငးံအဖျဲ႕အာ့လကးခဵေတျဆုဵၿပီ့ မနးမာႏိုငးငဵ အဂတိလိုကးစာ့မႈတိုကးဖ္ကးေရ့ေကားမရြငးအေန်ဖငးံ ဿွှ၆ ခုႏြစး
Action Plan အရ ေဆာငး႐ျကးမညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇ Corruption Perception Survey ေကာကးယူမညးံ အစီအစဥးမ္ာ့၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕ႏြငးံ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕တို႔တျငး
အဂတိလိုကးစာ့မႈတိုကးဖ္ကးေရ့ ေကားမရြငး႐ုဵ့ချမ
ဲ ္ာ့ ဖျငးံလြစးမညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ နညး့ပညာဆိုငးရာ အကူအညီေပ့ေရ့ ကိစၥမ္ာ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (MOI)
 ဇနးနဝါရီလ ၄ ရကး ်မနးမာႏိုငးငဵ အဂတိလိုကးစာ့မႈ တိုကးဖ္ကးေရ့ေကားမရြငးဥက၎ ႒ ဦ့ေအာငးၾကညးသညး USAID Promoting Rule of Law in Myanmar
(PRLM) မြ Chief of Party Mr. Robert La Mont ႏြငးံအဖျဲ႕အာ့လကးခဵေတျဆုဵၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵ အဂတိလိုကးစာ့မႈတိုကးဖ္ကးေရ့ေကားမရြငးအေန်ဖငးံ ဿွှ၆ ခုႏြစး
Action Plan အရ ေဆာငး႐ျကးမညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇ Corruption Perception Survey ေကာကးယူမညးံ အစီအစဥးမ္ာ့၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕ႏြငးံ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕တို႔တျငး
အဂတိလိုကးစာ့မႈတိုကးဖ္ကးေရ့ ေကားမရြငး႐ုဵ့ချမ
ဲ ္ာ့ ဖျငးံလြစးမညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ နညး့ပညာဆိုငးရာ အကူအညီေပ့ေရ့ ကိစၥမ္ာ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (MOI)
 ဇနးနဝါရီလ ၅ ရကးေန႔တျငး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး မငး့ေအာငးလႈိငးသညး ထုိငး့ဘုရငးံေလတပးဦ့စီ့ခ္ဳပး Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အာ့
နဵနကးပုိငး့တျငး

ေန်ပညးေတားရြိ

ေဇယ္ာသီရိဗိမာနး၉

လကးခဵေ တျ႕ဆဵုၿပီ့

်မနးမာံတပးမေတား(ေလ)မြ

ပထမဆုဵ့အႀကိမးအပးႏြငး့သညးံ

ဂုဏးထူ့ေဆာငး

ေလသူရဲေတာငးပဵတဵဆိပး အပးႏြငး့ခဲံ သညး၈ (Military)
 ဇနးနဝါရီလ

၅

ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး

ဒုက၏သညးမ္ာ့်ပနးလညးလကးခဵေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့်ပနးလညးစတငးႏုိငးရနး

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ

ဘဂၤလာ့ေဒံရြး

သဵအမတးႀကီ့ H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury အာ့ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၇ အၿမဲတမး့အတျငး့ဝနး ဦ့်မငးံသူမြ ေခ၍ယူေတျ ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈
(TheLadies)


၉

၌
SSPP)
။

NDAA)
။
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။ ShanNews)

၄

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ(၃)၇ အမြတး (ှ)၇

 ဇနးနဝါရီလ

ှှ

ရကးေန႔တျငး

လနးဒနးၿမိဳ႕ေတားေကာငးစီမြ

ဿွှ၄

၇ ဿွှ၉

မတးလတျငး

ေဒ၍ေအာငးဆနး့ဆုၾကညးအာ့

ခ္ီ့်မငးံခဲံသညး

ဂုဏးထူ့ေဆာငးဆုအာ့

ရခိုငး်ပညးနယးက မျတးစလငးေတျကို အကာအကျယးေပ့ဖို႔ ပ္ကးကျကးခဲံသညးံအတျကး ်ပနးလညးရုပးသိမး့မညးံဟု လနးဒနးၿမိဳ ႕ေတား ေကားပိုေရ့ရြငး့ (City of
London Corporation) အဖျဲ႕ွငးမ္ာ့က မဲချဆ
ဲ ုဵ့်ဖတးခဲံသညး၈ (TheLadies)
 ဇနးနဝါရီလ

ှှ

ရကးေန႔တျငး

တရုတးအစို့ရရဲ႕

အာရြပစိဖိတးေရ့ရာ

ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ဟာ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ KIO
။

အထူ့ကိုယးစာ့လြယး

မစၥတာဆျနးေကားရြနး့

(Sun

Guoxiang)

ဌာနခ္ဳပးရြိရာ လိုငးဇာၿမိဳ႕ကို

ဥ

။
။
TNLA) ၊

KIO)
ဥ

ဦ့ေဆာငးတဲံ

ULA/AA) ၊

ဥ

။

MNDAA)

ဥ

ဥ

။
။ KIO

။ (RFA) (Mizzima) (BBC)
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ဥ

ၠ႒

