ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇

ယခုရကစမ
ြဲ တ
ွ တမးပါ အခ ကအလကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး ေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ ၏ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ၊ ုႏုိဝငဘမလ၂၈ ရကေန႔မွ ဒီဇငဘမလ ၁၃ ရကေန႔အတငး
ျဖစပမးခြဲေ
ာ့ သမ လကနကကုိငပဋိပကၡမ မး၊ ေဆးေုႏးမႈမ မးုႏွငာ့ တျခမးေသမ ဆကစပသတငးမ မးအမး မီဒယ
ီ မမ မးမွတဆငာ့ မွတတမးတင္မးေသမ
ရကအလိက
ု
ၿငိမးခ မးေရးသတငးစုစညးခ ကမ မးျဖစပါသည။ ္ုိ႔ေၾကမငာ့ ရကစမ
ြဲ တ
ွ တမးပါအခ ကမ မးသည ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မး၏ အျမင ုႏွငာ့
အမေဘမမဟုတဘြဲ ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ ပတသကေသမ မီဒယ
ီ မေဖမျပခ ကမ မးအမး စုစညးေပး္မးျခငးသမျဖစပါသည။ ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ မွ
္ုတေဝလ ကရွေ
ိ သမ

ၿငိမးခ မးေရးရကစစ
ြဲ ဥမွတတမးမ မးုႏွငာ့

လအလိက
ု သံုးသပခ က

အုႏွစခ ်ဳပမွတတမးမ မးအမး

ပိမ
ု ေ
ို ကမငးမနေစရနအတက

အႀကံျပ်ဳခ ကမ မးေပးပါရနုႏွငာ့ အႀကံျပ်ဳခ ကမ မးေပးပိ႔လ
ု ပ
ို ါက bcmg.burma.org@gmail.com ုႏွငာ့ ဖုနး - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆကသယုႏိုငပါသည။
ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕
ရကစြဲ

အေၾကမငးအရမ

ရညညႊနး

ေဒသ
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ုႏိုဝငဘမလ ၂၈ ရကေန႔တင တုႏုိငးၿမ်ဳိ႕နယအတငး၌ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့ ကခ ငအမ ်ဳိးသမး လတေျမမကေရး တပမေတမ (KIA)

TMT-KIA

ကခ င

တုိကပြဲမ မး ျပငး္နစမ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ကခ ငလတလပေရး တပမေတမ KIA တပမဟမ ၂ တပရငး ၁၄ ဧရိယမအတငးသို႔

တုိကပြဲ

ျမနမမာ့တပမေတမက ္ိုးေဖမကဝငေရမက လမသညာ့အတက တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးခြဲာ့ျခငးျဖစသညဟု KIO/KIA က ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (NMG)
တပမေတမမွ သၽွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ RCSS/SSA ုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ၅ လ ေက မၾကမဖမးဆီးခံ္မး ရသညာ့ ၁၂

HR-Violation

ရွမး

ဦးေမမငျဖဴ(ခ)

ေျမျမႇပမုိငး

ခ ငး

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

KNU-TMT

ေနျပညေတမ

မငးေအမငလႈိငုႏွငာ့ ေကအငနယူဥကၠ႒ ေစမမူတူးေစးဖိုးေတ႕ဆုက
ံ မ ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ ပတသတေသမ အေၾကမငးအရမမ မးအမး

ေဆးေုႏးပြဲ

ုႏွစအရယ ေက မငးသမးတဦး အပါအဝင ရမသမး ၉ ဦးအမး အမႈ ၁၃ မႈ ျဖငာ့ ဟိပ
ု ုံးတရမး႐ုံးုံးတင တရမးစဆ
ြဲ ိ္
ု မးခြဲသ
ာ့ ည။ Shan Human
Rights Foundation (SHRF) မွ ရမသမးမ မးအမး အျမနဆုံး ျပနလႊတေပးရန နိဝ
ု ငဘမလ ၂၈ ရကေန႔ ရကစြဲျဖငာ့ ေၾကျငမခ က္ုတျပန
ေတမငးဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (Panglong) (Irrawaddy)
နိုဝငဘမ

၂၈

ရက

နံနကပိုငးတင

ခ ငးျပညနယ

ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ

ငရွမး(အ္က)

ေက းရမမွ

ေဒသခံ

ဦးေက မသမေအမငသည မိုငးနငးမိ၍ ေသဆုံးမႈ ျဖစပမးခြဲာ့သည။ (Irrawaddy)
နိုဝငဘမ

၂၈

ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။

ရကေန႔

နံနကပိုငးတင

ေတ႔ဆုံပသ
ြဲ ိ႔ု

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ေနျပညေတမဘုရငာ့ေနမငရိပသမဧညာ့ခနးမ၌

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

(ၾကညး)

မငးေအမငလႈိငုႏွငာ့အတူ

ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွးူ ႀကီးစိုးဝငးုႏွငာ့ ဒုတယ
ိ

တပမေတမ

ဒုတယ
ိ
ဗိုလခ ်ဳပႀကီး

တပမေတမကမကယ
စိုး္ဋတိ႔ု

ေရးဦးစီးခ ်ဳပ

တကေရမကၾကၿပီး

ကရငအမ ိ်ဳးသမးအစညးအ႐ုံးုံး (KNU)ဥကၠ႒ုႏွငာ့ အတူ ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒ ဖဒို ေစမကယ္ူးဝငးတိ႔ု တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (mmtime)
(SGMAH) (SGMAH) (Military Office) (KNUHQ)
သမၼတေဟမငးဦးသိနးစိနုႏွငာ့ ကရငအမ ိ်ဳး သမးအစညးအ႐ုံးုံး(ေကအငနယူ)ဥကၠ႒ ေစမမူ တူးေစးဖိုးတိ႔ု ေနျပညေတမရွိ သမၼတေဟမငး

KNU-Former

၏ ေရႊလယေတမရိပသမ၌ နိုဝငဘမ ၂၈ ရက ညေနပိင
ု းက ေတ႕ဆုခ
ံ ြဲာ့ၿပီး ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ပတသတေသမ အေၾကမငးအရမမ မး

President

ေနျပညေတမ

ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (mmtime)
၂၀၁၇ ခုုႏွစ၊ နိုဝငဘမ ၂၈ ရကေန႔တင မနျပညနယ၊ ေရးၿမိ်ဳ႕နယရွိ ပုပၹဝတီေက းရမ ကိရ
ု ငေလးေက မငး၌ မနျပညနယဝနႀကီးခ ်ဳပ

MonGov’t

ေဒါကတမ ေအးဇံုႏွငာ့ မနျပညသစပါတီ(NMSP)မွ ဒုဥကၠဌ ုႏုိငဟံသမ ဦးေဆမငေသမ ေခါငးေဆမငမ မး အလတ သေဘမ ေတ႕ဆုက
ံ မ

NMSP

တနိင
ု ငံလုံး ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA) လကမွတ္ိုးနိင
ု ေရး အတက ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (Mon News)

ေဆးေုႏးပြဲ

–

မန

(Popular)
JMC-S

1

ပြဲခူး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ုႏိုဝငဘမ ၂၈ ရကေန႔တင ပြဲခူးတိုငးေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆုိငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (ပြဲခူး)
ဥကၠ႒ုႏွငာ့ အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးသည ပြဲခူးတိုငးေဒသႀကီး၊ သံေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕နယသိ႔ု သမးေရမက၍ ေဒသခံ ျပညသူလ္
ူ ုုႏွငာ့ ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။
ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို ၿမိ်ဳ႕နယအတငးရွိ ေက းရမေပါငး (၁၈) ရမမွ ျပညသူလ္
ူ ု (၃၅၀) ခန႔ ပါဝငတကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC) (Military Head
Office)
ုႏိုဝငဘမ ၂၈ ရကေန႔ မနကပိုငးတင ပုပရဟနးမငးႀကီး Francis သည ဘမသမေပါငးစံု ေခါငးေဆမငမ မးအမး ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။

ုႏိုငငံတကမ

ရနကုန -

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ုႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ေန႔လညပိုငးတင ေနျပညေတမရွိ သမၼတအိမေတမ၌ သမၼတဦး္ငေက မ၊ုႏိုငငံေတမအတိုငပငခံ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညတုိ႔ုႏွငာ့
သီးျခမးစီ ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ ပုပရဟနးမငးႀကီးမွ အစိုးရတမဝန႐ုံးွသ
ိ ူေတ၊ သံတမနေတ၊ လူမအ
ႈ ေျချပ်ဳ အဖြဲ႔ေခါငးေဆမငမ မးအမး
ေနျပညေတမ ုႏိုငငံတကမ Convention Center ၌ ေတ႔ဆုံ မိန႔ခနး ေျပမခြဲာ့သည။ ္ုိ႔ေနမက ုႏုိငငံေတမ အတုိငပငခံ ပုဂိ်ဳလ
ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညာ့မွ မိန႔ခနး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (StOffice) (RFA) (VOA) (VOA) (Mizzima) (Frontier) (Popular) (MOI)
(RFA) (RFA)
တပမေတမ

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ဗုိလခ ်ဳပမွဴးႀကီး

မငးေအမငလႈိငသည

ျမနမမ-ဘီလမ႐ုံးုစ

စစဖကနညးပညမ

ပူးေပါငး

ဆကဆံေရး

ေဆမငရကေရး ပူးတေ
ြဲ ကမမရွင ဘီလမ႐ုံးုစဘက ဥကၠ႒ုႏွငာ့ State Military Industrial Committee of The Republic of Belarus ၏
First Deputy Chairman ျဖစသူ Maj. Gen. Igor Demidenko ဦးေဆမငသညာ့ ကုိယစမးလွယ အဖြဲ႕တို႕ေတ႕ဆုေ
ံ ဆးေုႏးမႈမ မး
ျပ်ဳလုပခြဲာ့ၾကသည။ အဆုိပါေတ႕ဆုံပသ
ြဲ ိ႔ု တပမေတမ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပုႏွငာ့အတူ ကမကယေရး ဝနႀကီးဌမန ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး
ဗုိလခ ်ဳပျမငာ့ုႏယုႏွငာ့ တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကၾကၿပီး ျမနမမ-ဘီလမ႐ုံးုစ စစဖကနညးပညမ ပူးေပါငး ေဆမငရကေရး
ပူးတေ
ြဲ ကမမရွင

ဘီလမ႐ုံးုစဘက

ဥကၠ႒ုႏွငာ့အတူ

တမဝနရွသ
ိ ူမ မး

တကေရမကခြဲာ့

သည။႔

ေတ႕ဆုံစဥ

ျမနမမ-ဘီလမ႐ုံးုစ

ုႏွစုႏုိငငံတပမေတမ ုႏွစရပအၾကမး စစဖကနညးပညမ ပူးေပါငး ေဆမငရကမႈမ မး တုိးျမႇငာ့လုပေဆမငေရး၊ စစဖကုႏွငာ့ မသကဆုိငသညာ့
နညးပညမ ပူးေပါငး ေဆမငရကမႈ မ မးအမး သကဆုိငရမ ဌမနမ မးုႏွငာ့ ဆကသယ ေဆမငရကေရး၊ တပမေတမုႏွစ ရပၾကမး
ဆကဆံေရးမွ တစဆငာ့ ုႏွစုႏိုငငံဆကဆံမႈ ပုိမုိတိးု တက ေကမငးမနေအမင ေဆမငရကေရးတုိ႔အမး ေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။ (TheLadies)
(Military Office Eng Version)
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နိုဝငဘမလ

၂၉

ရကေန႔တင

သၽွမးျပညေျမမကပိုငး

သီေပါၿမိ်ဳ႕နယ

နမာ့လငးေက းရမ

ုႏွငာ့

နမာ့တိုကဖိုငး

ေက းရမၾကမး၌

အေရွ႕ေျမမကပိင
ု းတိုငးစစဌမနခ ်ဳပ လကေအမကခံ ျမနမမာ့တပမေတမ ခလရ-၁၄၇ မွ အငအမး ၇၀ ေက မခန႔ရွိ စစေၾကမငး ုႏွငာ့

SSPP/SSA

–

ရွမး

TMT တိက
ု ပြဲ

ေျမမကပိုငး သၽွမးျပညတပမေတမ SSPP/SSA တိ႔ု နံနက ၈ နမရီခြဲ အခ ိနမွ ၉ နမရီအခ ိန္ိ နမရီဝကေက မၾကမ တိက
ု ပြဲျပငး္နစမ
ျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး တိက
ု ပြဲတင ုႏွစဦး ုႏွစဘက္ိခက
ို က ဆုံးမႈမ မးရွခ
ိ သ
ြဲာ့ ည။ (Tai Freedom ) (Panglong)
ုႏိုဝငဘမ ၂၈ ရကေန႔တင ပလကဝၿမိ်ဳ႕နယ ငရွမးေက းရမ၌ ေန္ိင
ု သညာ့ (၂၅) ုႏွစအရယ အမ ိ်ဳးသမး တစဦး မိုငး္ိမန
ွ

ေျမျမႇပမိုငး

ခ ငး

စစေဘးေရွမင

ကခ င

HR-Violation

ရွမး

HR-Violation

ရွမး

ပငလုံအႀကိ်ဳ

ေနျပညေတမ

ေသဆံုးခြဲာ့ေၾကမငး ခ ငးျပညနယ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ုႏိုဝငဘမ ၂၉ ရကတင သတငး ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (7day)
ကခ ငျပညနယတင
ေနရမမ မးအမး

စစေဘးတိမးေရွမငသမးသညာ့

မူလပိုငရွငမ မး္ံ

ကခ ငေဒသခံမ မး

ျပနလညေပးအပုႏိုငေရးအတက

စန႔ခမသမးေသမ
ကခ ငျပညနယ

စုိကခငးုႏွငာ့
အစုိးရက

ၿခံေျမ

အေဆမကအဦ

စီမံေဆမငရကေနသညဟု

ျပညနယလႊတေတမ ကိယ
ု စမးလွယ တဦးမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (VOA)
သၽွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ RCSS/SSA ုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ၅ လ ေက မၾကမ ဖမးဆီး ခံ္မးရသညာ့ ၁၂ ုႏွစအရယ
ေက မငးသမးတဦး အပါအဝင ရမသမး ၉ ဦးအမး

တပမေတမမွ အမႈ ၁၃ မႈ ျဖငာ့ တပမေတမမွ တရမးစြဲဆိခ
ု ြဲာ့ၿပီး ဟိုပးုံ တရမး႐ုံးုံးတင

ုႏုိဝငဘမလ ၂၉ ရကေန႔တင ရမးသမးမ မးမွ တရမး ႐ုံးုံးခ ိနးတကခြဲာ့ၾကသည။ (Irrawaddy)
နိုဝငဘမလ ၂၉ ရကေန႔တင မိုငးပ ဥးၿမိ်ဳ႕ ေ္အုပဦးစီးမွဴးလူ္ုေရးခ ယတငေျမမကသညာ့ ေက းရမအုပစုဥကၠ႒ ုႏွငာ့ ေက းရမ
ဥကၠ႒အသစ ေရးခ ယတငေျမႇမကရန ေဒသခံမ မးအမး အစညးအေဝးေခၚယူကမ ေျပမၾကမးခြဲာ့ၿပီး၊ အဆိုပါ ၿမိ်ဳ႕နယေ္အုပဦးစီးမွူးက
ဥကၠ႒အသစ ေရးခ ယတငေျမႇမကသညာ့ကိစၥုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ႀတိဂံတင
ို းစစဌမနခ ်ဳပ လကေအမကခံ မိင
ု းပ ဥးၿမိ်ဳ႕ အေျခစိုက
အစိုးရတပမေတမ ေျခလ ငတပရငး အမွတ-၄၃ က ေဒသခံမ မးအမး “ဥကၠ႒ေနရမကို ဘယသူပတ
ြဲ ကတက အြဲဒီေက းရမေဒသ္ြဲကို
သၽွမးျပညတပမေတမ

(RCSS/SSA)

တပဖ႕ြဲ

လွုပရွမးတမ

၊

ျဖတသနးသမးတမေတ

ေတ႕ရင

အစိုးရတပမေတမဆီကို

ခ ကခ ငးသတငးပိ႔ု ရမယ”ဟု အမိန႔ေပးေျပမၾကမးခြဲာ့ေၾကမငး RCSS ပုိငTaifreedom သတငးဌမနမွ ေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (Taifreedom)
နိုဝငဘမလ

၂၉ရကေန႔တင

ေနျပညေတမရွိ

အမ ိ်ဳးသမး

ျပနလည

သငာ့ျမတေရးုႏွငာ့

ၿငိမးခ မးေရးဗဟိုဌမန၌

ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးညီလမခံ- (၂၁) ရမစုပငလံု တတိယ အစညးအေဝးအတက ႀကိ်ဳတင ျပငဆငျခငး စမးပြဲဝိင
ု းေဆးေုႏးပြဲအမး
က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။

ေဆးေုႏးပြဲတင

ၿပီးခြဲာ့ေသမ

အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့

2

နိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲမ မးမွ

တငသငး္မးၿပီး

အစညးအေဝး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ေဆးေုႏးရနက နရွိေနေသးသညာ့ အခ ကမ မးအမး လမမညာ့ ၂၁-ပငလံု တတိယအႀကိမ အစညးအေဝးတင ပိုမတ
ို ငက ယစမ
ေဆးေုႏးနိုငေစရန အႀကိ်ဳညိုႏ
ႇ ႈိငး ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကျခငး ျဖစသည။ စမးပဝ
ြဲ ိုငး ေဆးေုႏးပြဲသုိ႔ အစိုးရအစုအဖြဲ႕မွ ဦးခငေဇမဦး၊ ဦးေဇမေဌး၊
ဦးေက မ ေက မဟန၊ ဦးဗရတဆငး၊ ဦးုႏိုငေဆဦး၊ ဦးသကုႏိုငဦး၊ ေဒါကတမဝါဝါေမမင၊ ဦးေအမငလငဦး၊ ေဒါကတမေဒၚသီတမ္နး၊
ရြဲမွဴးႀကီး ခငေဇမ၊ ဒုတယ
ိ ရြဲမွဴးႀကီး ေအးုႏိုင၊ ေဒါကတမ သေျပညိ်ဳ၊ ဦးမငးသိမး၊ ဦးလွေမမငေရႊ၊ ေဒါကတမ ေဒၚစနးစနးေအး၊ ဦးေဇမဝငး၊
ေဒါကတမဆနးဦး၊ ဦးမ ိ်ဳးမငးစိုး၊ တပမေတမအစုအဖ႕ြဲ မွ ဗိုလခ ်ဳပစိုးုႏုိငဦး၊ ဗိလ
ု ခ ်ဳပဆနးျမငာ့၊ ဗိလ
ု ခ ်ဳပ တငေမမငဝငး၊ ဗိလ
ု ခ ်ဳပေနလငး၊
ဗိုလမွဴးခ ်ဳပစိန္နးလွ၊

ဗိလ
ု မွဴးခ ်ဳပဝငးမိုး၊

ဗိုလမွဴးခ ်ဳပျမငာ့ေမမငဦး၊

ဗိလ
ု မွဴးခ ်ဳပ

ေနဝငးေအမင၊

ဗိလ
ု မွဴးႀကီး

ေက မေက မဦး၊

ဗိုလမွဴးႀကီးေက မစိုးဦး၊ ဗိုလမွဴးႀကီးေက မစိုးဝငး၊ ဗိုလမွဴးႀကီးေအမင ခငသိနး၊ ဗိလ
ု မွဴးႀကီးစနးလင၊ ဗိလ
ု မွဴးႀကီး္နးေအး၊ ဗိလ
ု မွဴးႀကီး
ေက မဝငးဇင၊ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု မွဴးႀကီး္နး္နးဝငး၊ ဦးေစမဗိုလနီ၊ လႊတေတမအစုအဖ႕ြဲ မွ ဦးေအမငစုိး၊ ေနမခရစၥ္နး၊ ဦးစိုးဝငး၊
ဦးလငကိလ
ု တ၊ ဦးေဌးဝငးေအမင (ခ) ဦးၿပံ်ဳးခ ိ်ဳ၊ ေဒၚမိကနခ မး၊ ေဒၚနနးေ္းသူ၊ ေဒၚနီေရႊလ နး၊ ဦးမငးဦး၊ ပါဝငသငာ့ပါဝင္ိက
ု သူမ မး
အစုအဖ႕ြဲ မွ ဦးေက မဝငး၊ ဦးေဇယ မသူ၊ ဦးသနးေအး၊ ဦးသနးေအမင၊ ဦးျမငာ့သန
ိ း၊ ပါေမမကၡ ေဒါကတမေမမင ေမမငေအး၊ ဦးမငးေဇမဦး၊
ဦးကိက
ု လ
ို ိႈင၊ ဦးေအမငုႏိုငဦး၊ ငနက ံ်ဳးလ န၊ မစုမနသဇငေအမငုႏွငာ့ တိုငးရငးသမးအစုအဖ႕ြဲ မွ ကိယ
ု စမးလွယမ မးျဖစသညာ့ ဦးလွ
ေဘမေအမင၊ ဦး္ုံဖူးဒဂုဏ၊ ဦးစ္နးေအမင၊ ဦးုႏိုငစိုးသိနး၊ ဦးသနးျမငာ့၊ ဦးုႏိုငေမမင ျမငာ့၊ မနးေ္မငစိန၊ ဦးေက မ ျမငာ့၊
ဦးေဘမမလနး၊

စိင
ု းေအမငသမ၊

စိုငး္နးရင၊

စိင
ု းေက မခိုင၊

စိင
ု းေအမငတင၊

ဦးခီးရယ၊

ဦးေစမဘမိုး၊

ဦးေစမေက မမိုးတိ႔ု

တကေရမကခြဲာ့ၾကသည။ (TheLadies) (MOI)
ကရငနီအမ ိ်ဳးသမး

တိုးတကေရးပါတီ

KNPP

မွ

ဦးေဆမငၿပီး

ဖရူဆိုၿမိ်ဳ႕နယ၊

္ီးေသမကူးေက းရမတင

ရွိေသမ

EAO

ကယမး

Pop Fransis

ရနကုန

Pop Fransis

ရနကုန

Pop Fransis

ရနကုန

JMC-S

ကရင

JMC-U

ရနကုန

ဖံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရးေက မငးဖငာ့မညာ့ကိစၥအမး ခငာ့ျပ်ဳခ ကမရသညာ့နယေျမတင အေကမငအ္ည ေဖမေနသညာ့အတက ရပဆိင
ု း္မးရန
ျပညနယလံုၿခံ်ဳေရးုႏွငာ့ နယစပေရးရမဝနႀကီး လကမွတျဖငာ့ ျပညနယအစိုးရက တမးျမစ္မးေၾကမငး ုႏုိဝငဘမလ ၂၉ ရကေန႔တင
KNPPရြဲ႕ လ်ဳိငေကမ ဆကဆံေရး ႐ုံးုံး တမဝနခံ ခူးေညးရယမွေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA)
ုႏိုဝငဘမလ ၂၉ ရကေန႔ ညေန ၄ နမရီခြဲတင ကမၻမေအးကုနးေျမရွိ ဝီဇယမဂၤလမဓမၼသဘင၌ သံဃမဟမ နမယက ဆရမေတမမ မးုႏွငာ့
ပုပရဟနးမငးႀကီး ဖရနစစတုိ႔ ၿငိမးခ မးေရး ုႏွငာ့ သဟဇမတရွိမက
ႈ ို ေစမငာ့ေရွမက္ိနးသိမးရမတင ဘမသမေရး ေခါငးေဆမငမ မး၏
အခနးက႑အမး ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ ္ုိေဆးေုႏးပြဲအမး မဟန ဆရမေတမ(၁၇)ပါး တကေရမကၿပီး ပုပရဟနးမငးႀကီးဘကမွ
႐ုံးိုမနကကသလစ ဘုနးေတမႀကီးမ မးုႏွငာ့ ဘမသမဝင ၂၄ ဦး တကေရမကခြဲာ့သည။ ္ိိ႔ေ
ု နမက ညပုိငးတင ပုပရဟနးမငးႀကီး၏
ျမနမမျပညခရီးစဥုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ဆူးေလရွနဂရီလမမွမ သတငးစမရွငးလငးပြဲ ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ (Irrawaddy) (Mizzima) (Mizzima)
(BBC) (RFA) (VOA) (Eleven) (7day) (Frontier) (RFA) (VOA)
ုႏိုဝငဘမလ ၂၉ ရကေန႔တင ပုပရဟနးမငးႀကီး ဖရနစစုႏွငာ့ ဘမသမႀကီး ၄ ခု၏ ္ိပပိင
ု းေခါငးေဆမငမ မး သီးသန႔ေတ႕ဆုခ
ံ ြဲာ့ရမတင
ကကသလစဘမသမဝင ကခ ငတိုငးရငးသမးမ မး၏ ကိယ
ု စမးလွယတဦး ျဖစေသမ ကခ ငျပညနယ ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) ဥကၠ႒
ေဒါကတမတူးဂ မမွကခ ငျပညနယ အတငး ၿငိမးခ မးေရးအေျခအေနုႏွငာ့ စစေဘးေရွမငမ မး၏ အေျခအေနမ မးအမးတငျပခြဲာ့သည။
(VOA)
ုႏိုဝငဘမ ၂၉ ရက နံနကက က ိ်ဳကဆ
ၠ ံအမးကစမးကငး၌ ပုပရဟနးမငးႀကီး၏ လူ္မ
ု စမး တရမးပြဲ တကေရမကလမေသမ
ုႏုိငငံတစဝနးမွ ကကသလစဘမသမဝငမ မး အပါအဝင ျပညသူုႏွစသိနးခန႔ကို ဂုဏေတမခ ီးမမးျခငးမ မး ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ (VOA)
(7day)
ုႏိုဝငဘမ ၂၉ ရကေန႔တင ကရငျပညနယ ပစခတတုိကခိုကမႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (ကရင) ၏
(၁၀) ႀကိမေျမမက ပံုမွနအစညးအေဝးကို ဘမးအံၿမိ်ဳ႕ ေကမမတီ႐ုံးုံး အစညးအေဝးခနးမ၌ က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ JMC-S (ကရင) ၏ (၁၀)
ႀကိမေျမမက အစညးအေဝးတင ေကမမတီဝင အေရအတကအမး အစိုးရကိယ
ု စမးလွယ (၁) ဦး၊ တိင
ု းရငးသမးလကနကကိင
ု
အဖြဲ႔အစညး ကိယ
ု စမးလွယ (၁) ဦး ုႏွငာ့ အရပသမး ကိုယစမးလွယ (၄) ဦး ္ပမံတိုးျမႇငာ့ ဖြဲ႔စညးသမးရန ဆံုးျဖတခြဲသ
ာ့ ည။
ကရငျပညနယ

ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ

ရပစြဲေရးဆုိငရမ

ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး

ေကမမတီတင

အစိုးရကိယ
ု စမးလွယ

(၇)

ဦး၊

တိုငးရငးသမးလကနကကိုင အဖ႔အ
ြဲ စညးမ မးမွ ကိုယစမးလွယ (၇) ဦးုႏွငာ့ အရပသမးကိုယစမးလွယ (၈) ဦး စုစေ
ု ပါငး ေကမမတီဝင
(၂၂) ဦးအ္ိ ရွလ
ိ မမညျဖစသည။ (JMC) (MOI)
ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ (JMC) အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးုႏွငာ့ နညးပညမ အေ္မကအကူျပ်ဳ
ဝန္မးမ မးအတက Insider Mediation အလုပ႐ုံးုေ
ံ ဆးေုႏးပြဲကို ရနကုနၿမိ်ဳ႕တင ုႏိုဝငဘမ ၂၉ ရကမွ ဒီဇငဘမ ၁ ရကေန႔ အ္ိ
က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ ပဋိပကၡ ေျဖရွငးေရးတင ကိုယတိင
ု ပါဝငေဆမငရကေနသူမ မးအတက ေဆးေုႏးညႇိုႏႈိငးမႈ စမးရညျမႇငာ့တငေရး
အလုပ႐ုံးုံ ေဆးေုႏးပြဲသ႔ို တိင
ု းေဒသႀကီး/ ျပညနယအဆငာ့ုႏွငာ့ ေဒသဆိင
ု ရမအဆငာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတြဲ
ေစမငာ့ၾကညာ့ေရး

ေကမမတီဝငမ မး၊

ယငးေကမမတီအသီးသီး၏

နညးပညမအေ္မကအကူျပ်ဳ႐ုံးုံးမ မးမွ

3

တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ အလုပ႐ုံးုေ
ံ ဆးေုႏးပြဲကို နယသမလနုႏိုငငံ အေျခစိက
ု
Clingendael Academy၊ ကုလသမဂ ဖ႔ၿံ ဖိ်ဳးမႈအစီအစဥ
(UNDP)

ုႏွငာ့

ျပညေ္မငစုအဆငာ့

ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ

ရပစြဲေရးဆိုငရမ

ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး

ေကမမတီ၊

နညးပညမအေ္မကအကူျပ်ဳ႐ုံးုံး (JMC-TSC Union Level) တို႔မွ ျပ်ဳလပ
ု ခြဲာ့ျခငး ျဖစသည။ (JMC)

၃၀.၁၁.၂၀၁၇

ုႏုိဝငဘမလ ၂၉ ရကေန႔တင ျပ်ဳလုပသညာ့ ဒုတယ
ိ အႀကိမ ကခ ငျပညနယ လႊတေတမ အစညးအေဝး၌ တပမေတမသမးလႊတေတမ

တပမေတမသမး

ကိယ
ု စမးလွယ ဗိလ
ု ႀကီးေကမငးျမတသူ၏ ေနရမသိ႔ု ဗိုလႀကီးရနေအမင ္က အမး ခနာ့အပကမ အေျပမငးအလြဲျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ည။

လတေတမ

ကခ င

(MyitkyinaNews)

ကိယ
ု စမးလွယ

ခ ငးျပညနယ၊ ပလကဝ ၿမိ်ဳ႕နယအတငး ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ ( AA ) ုႏွငာ့ ျမနမမတပမေတမတိ႔ု တိက
ု ပြဲ ျဖစပမးမွေ
ု ၾကမငာ့ ရွငလကဝ

AA-TMT တိက
ု ပြဲ

ခ ငး

JMC-S

မန

ုႏိုဝငဘမလ ၃၀ ရကေန႔ နံနက (၉) နမရီတင ေနျပညေတမရွိ အမ ်ဳိးသမးျပနလညသငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရး ဗဟိုဌမန၌

ပငလုံအၾက်ဳိ

ေနျပညေတမ

ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးညီလမခံ- (၂၁) ရမစုပငလံု တတိယ အစညးအေဝး အတက ႀကိ်ဳတင ျပငဆငျခငး စမးပဝ
ြဲ ိုငးေဆးေုႏးပြဲ

အစညးအေဝး

ေက းရမသိ႔ု တိမးေရွမငလမေသမ စစေဘးဒုကၡသညမ မး္ံသ႔ို ကူညီ ေ္မကပံရ
ာ့ န သမးေရမကေသမ ဝံလကေဖမငေဒးရွငး ုႏွငာ့
ရခိုငအရပဘကလူမႈအဖ႕ြဲ အစညးမ မး ကနရက ( Arakan CSOs Network )အဖြဲ႕တိ႔အ
ု မး ပလကဝၿမိ်ဳ႕အေရမကတင ပလကဝ ၿမ်ဳိ႕နယ
အုပခ ်ဳပေရးမွဴးမွ လကရွိနယေျမ လုံၿခ်ဳံေရး စုိးရိမရသညဟု ဆုိကမ သမးေရမကရန ဟန႔တမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Irrawaddy)
မနျပညနယ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး ေကမမတီ JMC-S (မန) ၏ (၁၀) ႀကိမေျမမက
ပံုမွနအစညးအေဝးကို မနျပညနယ၊ ေမမလၿမိ်ဳငၿမိ်ဳ႕၌ ုႏိုဝငဘမ ၃၀ ရကက က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးသိ႔ု JMC-S (မန) အဖ႔ဝ
ြဲ င
အစိုးရ၊ တုိငးရငးသမး လကနကကိုင အဖြဲ႔အစညးုႏွငာ့ အရပသမး ကိယ
ု စမးလွယမ မး၊ ေလာ့လမသူမ မး ပါဝငတကေရမကခြဲာ့ၿပီး
ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရးဆိင
ု ရမ ပူးတြဲ ေစမငာ့ၾကညာ့ေရးလုပငနးမ မးကို ေဆးေုႏးညႇိုႏႈိငးခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC) (Military Office)

ဒုတယ
ိ ေန႔ကို က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ ျပညေတမငစုၿငိမးခ မးေရး ညီလမခံ ၂၁-ရမစုပငလံု တတိယအႀကိမ အစညးအေဝး အတက
ႀကိ်ဳတငျပငျခငး စကမးဝိုငးတင အစိုးရ၊ လႊတေတမ၊ တပမေတမ၊ ပါဝငသငာ့ ပါဝင္ိက
ု သူမ မုႏွငာ့ တိုငးရငးသမး ကိယ
ု စမးလွယ ၈၀ ဦး
တကေရမကခြဲာ့oည။

ေဆးေုႏးပြဲတင

ၿပီးခြဲာ့ေသမ

အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့

နိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲမ မးမွ

တငသငး္မးၿပီး

ေဆးေုႏးရနက နရွိေနေသးသညာ့ အခ ကမ မးအမး လမမညာ့ ၂၁-ပငလံု တတိယအႀကိမ အစညးအေဝးတင ပိုမတ
ို ငက ယစမ
ေဆးေုႏးနိုငေစရန အႀကိ်ဳညိုႏ
ႇ ႈိငး ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကျခငး ျဖစသည။ (MOI) (TheLadies)
ျမနမမုႏိုငငံ၌ ခ စၾကညေရးခရီး ေရမကရွိေနေသမ ပုပရဟနး မငးႀကီး ဖရနစစသည ုႏိုဝငဘမလ ၃၀ ရကေန႔ မနးလြဲ ၁ နမရီ ၂၅

Pop Fransis

ရနကုန

သမးေရမကရန ုႏုိဝငဘမလ ၃၀ ရကေန႔ နံနက ၈ နမရီတင ေနျပညေတမမွ အ္ူးေလယမဉျဖငာ့ တရုတျပညသူ႔ သမၼတုႏိုငငံသ႔ို

ုႏိုငငံတကမ

တ႐ုံးုတ

္ကခမသမးခြဲာ့ၿပီး ေဒသစံေတမခ ိန နံနက ၁၁ နမရီတင တရုတျပညသူ႔ သမၼတုႏိုငငံ ယူနနျပညနယ ကူမငးၿမိ်ဳ႕သိ႔ု ေရမကရွိခသ
ြဲာ့ ည။

ဆကဆံေရး

မိနစတင ရနကုနၿမိ်ဳ႕မွ ဘဂၤလမးေဒ႔ရျပည
ွ
သူ႕ သမၼတ ုႏိုငငံဒါကမၿမိ်ဳ႕သိ႔ု အ္ူးေလယမဥျဖင႔ ္ကခမသမးခြဲာ့သည။ (MOI) (Eleven)
ုႏိုငငံေတမ၏ အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည တရုတအစိုးရ၏ ဖိတၾကမးခ ကအရ အလုပသေဘမ ခ စၾကညေရးခရီး

(MOI) (StOffice) (Irrawaddy) (RFA) (VOA) (TheLadies) (7day) (Eleven) (MOI) (StOffice) (DVB) (mmtime) (Mizzima)
၁.၁၂.၂၀၁၇

ကခ ငျပညနယ တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕နယအတငးတင ျမနမမာ့တပမေတမဘကက ္ိုးစစဆငတမေတ ျပနမရုပေသး သျဖငာ့ စစေရး တငးမမမႈမ မး

KIA-AA တိက
ု ပြဲ

ကခ င

AA-TMT တိက
ု ပြဲ

ခ ငး

Refugee

ဘဂၤလမးေဒာ့

ဆကလကျဖစေပၚေနသညဟု KIA ျပနၾကမးေရးတမဝနခံ ဒုတိယ ဗိလ
ု မွဴးႀကီး ေနမဘူမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (NAB) (RFA) (VOA)
ဒီဇငဘမလ (၁) ရကေန႔

နံနက (၁၀) နမရီ (၁၅) မိနစတင "ပကမဝ"႐ုံးမအနီး၌ ျမနမမာ့တပမေတမ ုႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမတိ႔ု

တိက
ု ပြဲစတငျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး ေန႔လည (၁)နမရီခန႔တင ႀတိဂေ
ံ ဒသ"ၿမိတဝ" အနီး၌လညး တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲာ့သည။ ျမနမမာ့တပမေတမမွ ၁၀
ဦး က ဆုံးၿပီး ဒဏရမ ရရွသ
ိ ူမ မးလညး ရွေ
ိ ၾကမငး ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ သတငးုႏွငာ့ ျပနၾကမးေရး ၏ လူမက
ႈ နယက Facebook
စမမ ကုႏွမတင ေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (TheArakanArmy) (NAB)
ဒီဇငဘမလ ၁ ရကေန႔တင ပုပရဟနးမငးႀကီး ဖရနစစက ျမနမမနိုငငံမွ ပဋိပကၡမ မးေၾကမငာ့ ္ကေျပး လမခြဲာ့ၾကသညာ့ ဒုကၡသည ၁၆
ဦးအမး ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ ေကမာ့စဘဇမးရွိ ဒုကၡသည စခနးမ မးမွ ေန၍ ဒကၠမၿမိ်ဳ႕သိ႔ု လမေရမကုႏုိငရန စီစဥၿပီး ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။

ရွ

(Irrawaddy) (7day)
တရုတုႏိုငငံ၊ ေပက ငးၿမိ်ဳ႕၌ေရမက ရိွေနသညာ့ ုႏိုငငံေတမ၏ အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည ုႏွငာ့ တရုတသမၼတ ရွက
ီ ငာ့ဖ င

ုႏိုငငံတကမ

တိ႔သ
ု ည ေဒသစံေတမခ ိန မနးလြဲ ၃ နမရီခတ
ြဲ င ျပညသူ႔ ခနးမေဆမငႀကီး ပ္မ္ပ၌ ေတ႕ဆံုခြဲာ့သည။ ေတ႕ဆံုစဥ ုႏွစုႏုိငငံအၾကမး

ဆကဆံေရး
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တ႐ုံးုတ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ဆကဆံေရး၊ ရခုိငျပညနယအေရးကိစၥုႏွငာ့ ပတသတေသမ ုႏုိငငံတကမဆကဆံေရးုႏွငာ့ ုႏွစုႏုိငငံအၾကမး အေကမငအ္ညေဖမမညာ့
စီမက
ံ ိနးႀကီးမ မးုႏွငာ့

ျမနမမုႏုိငငံ၏

ၿငိမးခ မးေရး

လုပငနးစဥအမး

တရုတုႏုိငငံမွ

ဆကလက

အကူအညီေပးမညာ့

ကိစၥရပမ မးုႏွငာ့ပတသက၍ ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ ေတ႕ဆံုပသ
ြဲ ႔ို အတိုငပငခံပဂ
ု ိ်ဳလုႏွငာ့အတူ ျပညေ္မငစု၀နႀကီး ဦးဝငးခိုင၊ ဝနႀကီးခ ်ဳပ
ေဒါကတမေဇမျမငာ့ေမမင၊

ဒုတယ
ိ ဝနႀကီး

ဦးမငးသူုႏွငာ့

တမ၀နရွသ
ိ မ
ူ မး

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။

္ိ႔ေ
ု နမက

အတိင
ု ပငခံ

ပုဂိ်ဳလုႏွငာ့အဖြဲ႕သည ျပညသူ႔ ခနးမေဆမငႀကီး ဒုတယ
ိ ္ပ၌က ငးပသညာ့ တရုတကနျမဴနစ ပါတီုႏွငာ့ ျပညပုႏိုငငံေရးပါတီမ မး၏
အဆငာ့ျမငာ့ေခါငးေဆမငမ မး

ေဆးေုႏးပြဲဖငာ့ပြဲ

ပုဂိ်ဳလုႏွငာ့အဖ႕ြဲ ဝငမ မးသည

တရုတကနျမဴနစပါတီုႏွငာ့

အစညးအေဝး

(ပ္မပိင
ု း)သိ႔ု

အခမးအနမးသိ႔ု

တကေရမကခြဲာ့ၿပီး

တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။

ျပညပုႏိုငငံေရးပါတီမ မး၏

အစညးအေဝးတင

္ုိ႔ေနမက

အဆငာ့ျမငာ့

အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလက

ုႏိုငငံေတမ၏

အတိုငပငခံ

ေခါငးေဆမငမ မး

မ ကုႏွမစံုညီ

တရုတုႏိုငငံ

အစိုးရ၏

အ္ူး

ဧညာ့သညေတမအျဖစ တကေရမကမိန႔ခနးေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (StOffice) (MOI) (DVB) (TheLadies) (7day) (Eleven) (Mizzima)
(Frontier) (RFA) (VOA) (VOA) (TheVoice)
တ႐ုံးုတကနျမဴနစပါတီုႏွငာ့ ျပညပုႏိုငငံေရးပါတီမ မး၏ အဆငာ့ျမငာ့ ေခါငးေဆမငမ မး မ ကုႏွမစံုညီ အစညးအေဝးတင ုႏိုငငံေတမ

ုႏိုငငံတကမ

အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကည ေျပမၾကမးခြဲေ
ာ့ သမ မိန႔ခနး အျပညာ့အစုံ (VOA)

ဆကဆံေရး

ဒီဇငဘမလ ၁ ရကေန႔တင ျပညဦးလငၿမိ်ဳ႕ စစတကၠသိုလ စစေရးျပကငး၌ က ငးပျပ်ဳလုပေသမ စစတကၠသိုလ ဗိလ
ု ေလမငး အမွတစဥ

သေဘမ္မး

(၅၉)

အျမင

သငတနး

ဂုဏျပ်ဳစစေရးျပ

အခမးအနမးသိ႔ု

တပမေတမ

ကမကယေရးဦးခ ်ဳပ

ဗိုလခ ်ဳပမွဴးၾကီး

တ႐ုံးုတ

ျပငဦးလင

မငးေအမငလိႈငမွတကေရမကမိန႔ခနး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ အဆုိပါမိန႔ခနးတင တိုငးရငးသမးတပမေတမအဖ႔ြဲ ရွစဖြဲ႕ုႏွငာ့ လကမွတေရး
္ိုးုႏိုငခြဲသ
ာ့ ညာ့ တစုႏုိငငံလုးံ ပစ ခတတိက
ု ခိက
ု မႈ ရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA)သည ုႏိုငငံ၏ ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥတင အဓိက
အက ဆံုး အေျခခံ လုပေဆမငရမညာ့ အခ ကျဖစေၾကမငး တပမေတမကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ ဗိလ
ု ခ ်ဳပမွဴးႀကီး မငးေအမငလိႈငက
မိန႔ခနး ေျပမသည။ (TheLadies) (7day) (TheLadies)
ျပညေ္မငစုအဆငာ့

ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈ

ရပစြဲေရးဆုိငရမ

ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး

ေကမမတီ

(JMC-U)

၏

နညးပညမ

JMC-U

ရနကုန

AA-TMT တိက
ု ပြဲ

ခ ငး

IDP

ခ ငး

အေ္မကအကူျပ်ဳ႐ုံးုံးအဖ႔ြဲ (TSC) မွ တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မးသည ဒီဇငဘမ ၁ ရက နံနကပိင
ု းတင ကုလသမဂ ဖ႔ၿံ ဖိ်ဳးမႈအစီအစဥ (UNDP) ၏
ျမနမမုႏိုငငံဆိုငရမ တမဝနရွသ
ိ ူမ မးုႏွငာ့ ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။

ေတ႔ဆုရ
ံ မ၌ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ၊ ဒီဇငဘမလမွ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ၊ မတလအ္ိ

လုပေဆမငသမးမညာ့ တတိယ ေလးလပတအတက ဘ႑မေရးုႏွငာ့ ညႇိုႏႈိငးေရးဆိုငရမ ကိစၥရပမ မးကို ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (JMC)
၂.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ (၂)ရကေန႔တင "ပကမဝ"ုႏွငာ့ ႀတိဂံေဒသ"ၿမိတဝ" အနီး၌ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့ တပမေတမ (AA) တိ႔ု တိက
ု ပြဲမ မး
ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ျမနမမာ့တပမေတမဘကမွ ေသဆုံးသူုႏွငာ့ ဒဏရမ ရရွသ
ိ ူ (၂၀) ဦး ရွေ
ိ ၾကမငးုႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမဘကမွ (၃) ဦး
ဒဏရမ ရရွခ
ိ ြဲာ့ေၾကမငး ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ သတငးုႏွငာ့ ျပနၾကမးေရး အဖ႔၏
ြဲ

Facebook စမမ ကုႏွမတင ေဖမျပ္မးသည။

(TheArakanArmy)
တပမေတမုႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA)တုိ႔၏ တုိကပြဲမ မးေၾကမငာ့ ရွငးလကဝမွမ လကရွိ စစေဘးဒုကၡသည ၃၄၄ ေယမကရွိေနၿပီး
ခ ငးျပညနယ အစိုးရအဖ႔အ
ြဲ ေနျဖငာ့ စစေဘးေရွမငမ မးအတက လမေရမကလွဴဒါနး ၾကသညာ့ ပစၥညးမ မးကို ပလကဝၿမိ်ဳ႕တင လကခံ၍
အစိုးရအဖ႔အ
ြဲ စီအစဥျဖငာ့ စစေဘးဒုကၡသညမ မးဆီသ႔ို ပို႔ေဆမငေပးေၾကမငး ဝနႀကီး ဆလိုငးအိက
ု ဇကခငက ဒီဇငဘမလ ၂ ရကေန႔က
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA) (Eleven)
နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယတငးရွိ မိုငးရငေက း႐ုံးမအုပစုအမး ဒီဇငဘမလ ၁ ရကေန႔ မွစတငကမ SSPP/SSA ္ိနးခ ်ဳပ နယေျမမွ TNLA

SSPP/SSA

္ိနးခ ်ဳပနယေျမအျဖစသိ႔ု ေျပမငးလြဲခြဲာ့ၿပီး TNLA မွ ေဒသခံမ မးကိလ
ု ညး မိုငးရင ဘုနးေတမႀကီးေက မငး၌ အစညးအေဝး တစရက

TNLA

–

ေခၚယူခြဲာ့ေၾကမငး TNLA ဒုဥကၠ႒ တမဝနရွသ
ိ ူ တမးဂ တဂ မးမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima)

စစေရးတငးမမမႈ

ုႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညုႏွငာ့ အဖြဲ႕သည ဒီဇငဘမ ၂ ရကေန႔ ေဒသစံေတမခ ိန နံနက ၁၀ နမရီခတ
ြဲ င

ုႏိုငငံတကမ

ေပက ငးၿမိ်ဳ႕မွ ္ကခမခြဲာ့ၿပီး ညေနပိင
ု း ၃ နမရီ ၂၀ မိနစတင ေပက ငးၿမိ်ဳ႕မွ ေနျပညေတမသိ႔ု ျပနလညေရမကရိွခြဲာ့သည။ (MOI)

ဆကဆံေရး

ရွမး

ေနျပညေတမ

(StCounsellor) (Mizzima) (DVB) (Popular) (7day) (Eleven)
“ဝ” ျပညေသးစညးညီညတေရး ပါတီ (UWSP/UWSA) ုႏွငာ့တ႐ုံးုတုႏိုငငံ ယူနနျပညနယ အစိုးရတိ႔အ
ု ၾကမး ေဒသဖံ႕ၿဖ်ဳိးတုိးတကေရးုႏွငာ့

ုႏိုငငံတကမ

တညၿငိမေရး ရရွိေစရန ဘိနးအစမး္ုိးသီးုႏွံမ မး စုိကပ ်ဳိးျခငးျဖငာ့ မူးယစေဆးဝါး ပူးေပါငးတိက
ု ဖ ကေရး လုပငနးမ မး လုပေဆမငရန

ဆကဆံေရး

သေဘမတူစမခ ်ဳပ ခ ်ဳပဆိုခသ
ြဲာ့ ည။ (BBC) (7day) (TheVoice)
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ဝ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
၃.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ(၃) ရကေန႔တင "ပကမဝ"ုႏွငာ့ ႀတိဂံေဒသ"ၿမိတဝ" အနီး၌ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) တိ႔ု တိုကပြဲမ မး

AA-TMT တိက
ု ပြဲ

ခ ငး

HR-Violation

ရွမး

ဒီဇငဘမလ ၃ ရကေန႔တငရွမးျပညတပမေတမ ေျမမကပိုငး(SSPP/SSA) ၏ ္ိနးခ ်ဳပနယေျမျဖစေသမ မိင
ု းရငေက းရမအတငးသုိ႔

SSPP/SSA-

ရွမး

တအမငးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရး တပမေတမ (TNLA) မွ ဝငေရမကကမ ရမဘုနးႀကီးေက မငး၌ လူစ၍
ု လူဦးေရ စမရငးဇယမးမ မး

TNLA

ေတမငးခံခြဲာ့ၿပီး နယေျမအျဖစသတမွတခြဲာ့ျခငးေၾကမငာ့ SSPP/SSA ုႏွငာ့ TNLA တုိ႔ စစေရးတငးမမမႈမ မး ျဖစေပၚခြဲသ
ာ့ ည။ (BBC)

စစေရးတငးမမမႈ

ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ ျမနမမာ့တပမေတမ တိက
ု ပြဲျဖစပမးရမေနရမမ မးသိ႔ု စစလကနက၊ စစအငအမးမ မးကို ဟတစကီးမ မးျဖငာ့ ပို႔ေဆမငျခငး၊
ေဒသတငး၌လညး

စစလကနက၊

စစအငအမးမ မးကို

ေ႐ုံးႊ႕ေျပမငးသယေဆမငေနျခငးမ မးကို

ဆကလကျပ်ဳလုပေနခြဲေ
ာ့ ၾကမငး

ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ သတငးုႏွငာ့ျပနၾကမးေရး ၏ Facebook စမမ ကုႏွမတင ေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (TheArakanArmy)
ဒီဇငဘမလ ၃ ရကေန႔က မိုငးပ ဥးၿမိ်ဳ႕ုႏွငာ့ ၈-၉ မိုငအကမတင တညရွေ
ိ သမ ဝမေယမငေက းရမ၌ ႀတိဂတ
ံ ိုငးစစဌမနခ ်ဳပ လကေအမကခံ
မိုငးပ ဥးၿမိ်ဳ႕ အေျခစိုက အစိုးရတပမေတမ ေျခလ ငတပရငး အမွတ-၄၃ မွ အိမေျခ ၁၈ အိမမွ ေဒသခံမ မးအမး ရမတငးမွ
ေျပမငးေရ႕ေပးရန အမိန႔ေပး ခိုငးေစခြဲေ
ာ့ သမ ေၾကမငာ့ ေက းရမ ဥကၠ႒သည မိုငးပ ဥးၿမိ်ဳ႕သိ႔ု ေျပမငးေရ႕ခြဲာ့ၿပီး အခ ိ်ဳ႕ေဒသခံမ မးက
ဝမေျဖေက းရမဘကသိ႔ု ေျပမငးေရ႕ေန္ိုငခြဲာ့ၾကေၾကမငး Taifreedom သတငးဌမန မွ ေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။
(Taifreedom)

(Irrawaddy)
၄.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ(၄)ရကေန႔၊ နံနက (၇)နမရီ(၁၅)မိနစမွ (၈) နမရီခန႔အ္ိ "ၿမိတ"ဝအနီး၌ျမနမမာ့တကမေတမုႏွငာ့ ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမတိ႔(ု ၄၅

AA-TMT တိက
ု ပြဲ

ခ ငး

HR-Violation

ရွမး

HR-Violation

ကခ င

ုႏိုငငံတကမ

ေနျပညေတမ

မိနစ)ေလးဆယာ့ငါးမိနစခန႔ၾကမ တိက
ု ပြဲ တစႀကိမ ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (TheArakanArmy)
ျမနမမာ့တပမေတမမွ မတရမးျပ်ဳက ငာ့ရန ႀက်ဳိးစမးခံရသညာ့ အမ ်ဳိးသမီး ၄ဦးုႏွငာ့ ပတသတ၍ တအမငးေက မငးသမးုႏွငာ့လင
ူ ယမ မးအဖ႔ုႏ
ြဲ ွငာ့
တအမငးအမ ်ဳိးသမီးအဖ႔အ
ြဲ စညး TWO တုိ႔သည ဒီဇငဘမလ ၄ရကေန႔တင ္ုတျပနခ က ္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။
(NMG)
တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕နယ ျပညနယလႊတေတမကိယ
ု စမးလွယ ဦးေဇမဝငးက ဒီဇငဘမလ ၄ရကေန႔တင ကခ င ျပညနယ လႊတေတမ၌
တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕နယကို စကသံုးဆီန႔ြဲ ဆနကုနတင ယမဥေတ လတလပစမ သယယူ ေရမငးခ ခငာ့ျပ်ဳေရးုႏွငာ့ ပတသကၿပီး ေမးခနးေမးျမနးရမ
ကခ ငျပညနယ လံုၿခံ်ဳေရးုႏွငာ့ နယစပေရးရမ ဝနႀကီး ဗိလ
ု မွဴးႀကီး သူရမ ိ်ဳးတင မွ တရမးဥပေဒ မစိုးမိုးုႏိုငသညာ့ ေဒသမ မးတင
ကခ ငလတေျမမကေရး တပမေတမ (KIA) အမး ဆကေၾကးေပးေဆမငၿပီး တရမးမဝင ေရႊုႏွငာ့ ပယငးမ မး တူးေဖမလုပကိုငမႈ
မျပ်ဳုႏိုငရန

ဆနုႏွငာ့

စကသံုးဆီမ မး

သယယူခငာ့ကို

ေျမမကပိင
ု းတိုငးစစ႒မနခ ်ဳပက

စိစစေဆမငရကေနျခငး

ျဖစသညဟု

ေျဖၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA) (Popular)
အငဒိုနီးရွမးုႏုိငငံ၊

ုႏိုငငံေရး၊

ဥပေဒေရးရမုႏွငာ့

လံုၿခံ်ဳေရးဆိုငရမ

ညွုႏ
ိ ိႈငးေရး

ဝနႀကီး

Mr.Wiranto

ဦးေဆမငသညာ့

ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕သည ဒီဇငဘမလ ၄ ရကေန႔ ည ပိင
ု း တင ေနျပညေတမသိ႔ု ေရမကရွခ
ိ ြဲာ့သည။ (MOI)

ဆကဆံေရး

ဒီဇငဘမလ ၄ ရကေန႔ မနးလြဲ ၂နမရီတင ကမကယေရး ဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး႐ုံးုံး ဧညာ့ခနးမ၌ ကမကယေရးဝနႀကီးဌမန

ုႏိုငငံတကမ

ျပညေ္မငစု ဝနႀကီး ဒုတိယဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး စိနဝငးသည ဂ ီနီဗမၿမိ်ဳ႕အေျခစိက
ု
Centre for the Democratic Control of Armed

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

Forces (DCAF) ညႊနၾကမးေရးမွဴး Ambassador Mr. Thomas Guerber ုႏွငာ့ အဖြဲ႕အမး ေတ႕ဆုခ
ံ ြဲာ့သည။ ေတ႕ဆုံရမတင ၿငိမးခ မးေရး
လုပငနးစဥမ မး၊

ရခိင
ု ျပညနယအေရးကိစၥမ မး၊

ျမနမမာ့

တပမေတမုႏွငာ့

DCAFတိ႔အ
ု ၾကမး

ပူးေပါငးေဆမင႐ုံးကမႈမ မး

ပိုမိုျမႇငာ့

တငေဆမင႐ုံးက သမးေရးတိ႔ုႏ
ု ွငာ့ ပတသက၍ ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ (MOI)
ဒီဇငဘမလ

၄

ရကေန႔တင

“အခ ငးခ ငးတိက
ု ခိက
ု လုပႀကံတမေတရွၿိ ပီး

ရခိင
ု အမ ်ဳိးသမးပါတီ၏

ဗဟိအ
ု လုပအမႈေဆမငေကမမတီဝင

ရခိုငအမ ိ်ဳးသမးအက ိ်ဳးစီးပမးနြဲ႔

ညီညတေရးကို

ဦးမတညတြဲာ့

ဦးေက မေဇမဦးမွ
လုပရပေတေၾကမငာ့”

တိုငးရငးသမး

ရခိုင

ပါတီမ မး

ဟုဆိက
ု မ ုႏႈတ္ကစမတငခြဲသ
ာ့ ည။ (DVB)
(၁၇)ႀကိမေျမမက အရပဘကလူ႔အဖြဲ႕အစညးၿငိမးခ မးေရးဖိုရမကို ဒီဇင ဘမ ၄ ရကမွ ၅ ရကအ္ိ ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ပနဒါဟိတ
ု ယတင
တုိငးုႏွငာ့ ျပညနယ ၁၃ ခုမွ အရပဘကလူမႈ အဖြဲ႕အစညးကနရက ၉၂ ခုမွ ကိုယစမးလွယမ မးုႏွငာ့ တစသီးပုဂလအပါအဝင
တကေရမကသူ စုစေ
ု ပါငး ၁၄၅ ဦးျဖငာ့ က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။(7day) (mmtime) (TheLadies) (Mizzima)
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ရနကုန

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ဒီဇငဘမ ၄ ရက ညေန ၄ နမရီခတ
ြဲ င တနသၤမရီတိုငး ၿမိတၿမိ်ဳ႕ ကမးနမးလမးရွိ SEA VIEW ကနဒိအ
ု ေရွ႕၌ လူ္ုၿငိမးခ မးေရး လႈပရွမးမႈ

ၿငိမးခ မးေရး

(ရကသတၱပတ)အစီအစဥ

လႈပရွမးမႈ

ေတးဂီတေဖ မေျဖပုႏ
ြဲ ွငာ့

လူ္ုၿငိမးခ မးေရးလႈပရွမးမႈေဟမေျပမပအ
ြဲ မး

ျပ်ဳလုပခြဲာ့ၿ႔ပီး

ေဟမေျပမပသ
ြဲ ို႔

တနသၤမရီ

ေဒသခံျပညသူ ၅၀၀ ခန႔ တကေရမကခြဲၾာ့ ကေၾကမငး သိရသည။ (MOI)
၅.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ ၅ ရကေန႔ ည ၉ နမရီမွ စၿပီး သၽွမးျပညေျမမကပိုငး နမတူၿမိ်ဳ႕နယ မိင
ု းရငအုပစု၌ တအမငးအမ ိ်ဳးသမးလတေျမမကေရး

SSPP-TNLA

တပမေတမ TNLA ုႏွငာ့ သၽွမးျပညတိုးတကေရးပါတီ သၽွမးျပညတပမေတမ SSPP/SSA တိ႔ု အျပနအလွနပစခတမႈ ၂ ႀကိမ ျဖစခြဲသ
ာ့ ည။

တုိကပြဲ

ရွမး

(PangLong) (7day) (TheLadies) (MarnagarNews) (BBC) (Mizzima)
ဒီဇငဘမလ ၅ ရကေန႔တင "ပုညမဝ႐ုံးမ"အေနမကဖကေတမငတနး (အုနးသီးဝ ုႏွငာ့ ပကမဝ႐ုံးမအၾကမး)၌ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

CSO-Fourm

ရနကုန

ဒီဇငဘမလ ၅ ရကေန႔မွ စတငကမ ဒီဇငဘမလ ၇ ရကေန႔အ္ိ ္ိင
ု းုႏုိငငံ မြဲေဆမကၿမိ်ဳ႕၌ NCA လကမွတေရး္ိုး္မးၾကသညာ့

NCA-S-EAO

္ိုငး

တိုငးရငးသမး လကနကကိင
ု ေတမလွနေရး အပစရပ ၈ ဖြဲ႕မွ ေခါငးေဆမငမ မးမွ EAO မ မးအတက လံုၿခံ်ဳေရးက႑ုႏွငပတ
ာ့
သက၍

အစညးအေဝး

ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) တုိ႔ အျပနအလွန ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈမ မး ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (TheArakanArmy)
ဒီဇငဘမ ၅ ရကေန႔ ရနကုနၿမိ်ဳ႕ Orchid ဟိတ
ု ယ၌ (၁၇)ႀကိမေျမမက အရပဘကလူ႔အဖြဲ႕အစညး ၿငိမးခ မးေရး ဖိုရမုႏွငာ့ပတသက၍
သတငးစမရွငးလငးပျြဲ ပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ ယငးဖိုရမမွ ရရွလ
ိ မေသမ ေဆးေုႏးခ ကရလဒမ မးကို ဒီဇငဘမ ၅ ရကတင တစနိင
ု ငံလုံး
အတိုငးအတမျဖငာ့ အပစအခတရပစြဲေရး ေၾကညမေပးရန ဆိုေသမ အေၾကမငးအရမ အပါအဝင အေၾကမငးအရမသံုးခု၊ အခ က ၂၈
ခ ကပါေသမ အိတဖငာ့ေပးစမအမး ုႏုိငငံေတမ၏ အတိင
ု ပငခံပဂ
ု ိ်ဳလ၊ တပမေတမ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပုႏွငာ့ တုိငးရငးသမးလကနကကိုင
ေခါငးေဆမငမ မး္ံ အိတဖငာ့ေပးစမ ေပးပို႔ခသ
ြဲာ့ ည။ (7day) (mmtime) (TheLadies) (Mizzima) (Irrawaddy)

မူဝါဒ တစခုရရွရ
ိ န အစညးအေဝးျပ်ဳလပ
ု ခြဲသ
ာ့ ည။ (NMG) (TheLadies) (7day)
ဒီဇငဘမလ ၅ ရကေန႔တင တနသၤမရီတိုငးေဒသႀကီး ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-S)

JMC-S

တနသၤမရီ

HR-Violation

ကခ င

မနအမ ိ်ဳးသမးပါတီ MNP ုႏွငာ့ မနေဒသလုံးဆိုငရမဒီမက
ို ေရစီပါတီ AMDP ုႏွစဖကကိယ
ု စမးလွယမ မး ပုံမန
ွ လစဥေတ႕ဆုံပတ
ြဲ င မန-

လူမ ်ဳိးအလုိက

ေမမလၿမိ်ဳင

လူမ ိ်ဳးအလိုက အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့နိုငငံေရးေဆးေုႏးပက
ြဲ ငးပနိုငရန ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (MonNews)

အမ ်ဳိးသမး

(၁၄)ႀကိမေျမမက

အစညးအေဝးကို

ၿမိတၿမိ်ဳ႕ရွိ

ေကမမတီ႐ုံးုးံ အစညးအေဝးခနးမ၌ျပ်ဳလုပရမေကမမတီဥကၠ႒

ကမး႐ုံးိုးတနးေဒသတိုငးစစဌမနခ ်ဳပ တိင
ု းမွဴးဗိလ
ု ခ ်ဳပလငးေအမငုႏွငာ့ ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒မ မး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝငမ မး၊ ေကမမတီအဖြဲ႕ဝငမ မးုႏွငာ့
ဖိတၾကမး္မးသူမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (Military) (JMC)
ကခ ငျပညနယ၊ တုႏုိငးၿမိ်ဳ႕နယတငဆနုႏွငာ့ စကသံုးဆီမ မး လတလတလပလပ သယယူ၍ မရေသမေၾကမငာ့ ဆန တစအိတကို
ေငက ပ ၄ ေသမငးမွ ၆ ေသမငးအ္ိ ေစ းျမငာ့တကေနၿပီး ဝယယူရနမရသညာ့အ္ိ ဆနျပတလပေနသညဟု တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕နယ
ျပညနယလႊတေတမကိယ
ု စမးလွယ ဦးေဇမဝငး မွ ဒီဇငဘမလ ၅ ရကေန႔တင ေျပမဆိခ
ု သ
ြဲာ့ ည။ (RFA) (Popular)

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး
ေဆးေုႏးပြဲ
ဒီဇငဘမလ ၅ ရက ညေနပိုငးက ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ေရႊတိဂုဘ
ံ ုရမး ေတမငဘက မုခရွိ မနဓမၼမ႐ုံးံု၌ ျပ်ဳလုပခြဲာ့သညာ့ မနနိုငငံေရးပါတီ

တုိငးရငးသမး

ညီညတေရးပါတီ ညီညတေရးအဖ႕ြဲ ၏ လုပေဆမငခ ကမ မးကို ရနကုနရွိ မနလူ္ုအမး ရွငးလငးတငျပျခငး အခမးအနမးအၿပီးတင

ပါတီ

ရနကုန

မနနိင
ု ငံေရးပါတီ ညီညတေရး တညေဆမကေရးအဖ႕ြဲ မွ တဖ
ြဲ က အတငးေရးမွဴး နိုငစိုးေအမငမွ မနညီလမခံတစရပ က ငးပမညာ့
အေၾကမငးကို သတငး မီဒယ
ီ မမ မးအမး ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ (TheLadies) (RFA)
ဒီဇငဘမလ ၅ ရကေန႔ နံနက ၁၀ နမရီတင ေနျပညေတမ၌ ျပညေ္မငစုအစိုးရအဖ႕ြဲ ႐ုံးံုးဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး

ုႏုိငငံတကမ

ဦးေသမငး္နးုႏွငာ့ အငဒိုနီးရွမး ုႏိုငငံ ုႏိုငငံေရး၊ ဥပေဒေရးရမုႏွငာ့ လံုၿခ်ဳံေရး ဆိုငရမ ညႇိုႏႈိငးေရးဝနႀကီး Mr.Wiranto တို႔သည

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ေတ႕ဆံုခြဲာ့ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ ေဆးေုႏးရမတင ရခိုငျပညနယ လံုၿခ်ဳံေရးကိစၥရပမ မးုႏွငာ့ ပတသတေသမ အေျခအေနမ မးုႏွငာ့ ေျဖရွငးုႏုိငရန
နညးလမးမ မးအမး အျပနအလွန ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ ေတ႕ဆံုပြဲသ႔ို ျပညေ္မငစုအစိုးရအဖ႕ြဲ ႐ုံးံုး ဝနႀကီးဌမနုႏွငာ့ ုႏိုငငံျခမးေရး
ဝနႀကီးဌမနတိ႔မ
ု ွ အဆငာ့ျမငာ့ အရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI)
ဒီဇငဘမလ

၅

ရကေန႔

မနးလြဲ

ဝနႀကီးဌမနဝနႀကီး၏ဧညာ့ခနးမ၌

(၃)နမရီတင

အလုပသမမး၊

ေနျပညေတမရွိ

အလုပသမမး၊

လူဝငမႈႀကီးၾကပေရးုႏွငာ့

လူဝငမႈႀကီးၾကပေရးုႏွငာ့

ျပညသူ႕အငအမးဝနႀကီးဌမန၊

ျပညသူ႕အငအမး

ုႏုိငငံတကမ

ျပညေ္မငစုဝနႀကီး

ဆကဆံေရး

ဦးသိနးေဆသည ဥေရမပသမဂအဖြဲ႕႐ုံးုးံ သံ အမတႀကီး Mr. Kristian Schmidt တိ႔ေ
ု တ႕ခြဲသ
ာ့ ည။ ေတ႕ဆုံစဥ ျမနမမုႏိုငငံ၌
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ေနျပညေတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
အလုပသမမးေရးရမဥပေဒမ မး ္ုတျပနျပဌမနးေဆမင႐ုံးကေနမႈ၊ အလုပသမမးအခငာ့အေရးုႏွငာ့ လုပသမး စမးရညျမငာ့မမးေရးအတက
ILO ုႏွငာ့ ပူးေပါငးေဆမင႐ုံးကေနမႈုႏွငာ့ ျမနမမုႏွငာ့ ဥပေရမပသမဂအဖြဲ႕ဝငုႏိုငငံမ မးအၾကမး အလုပသမမးေရးရမ ဆိုငရမ လုပငနးမ မး
ပူးေပါငး ေဆမင႐ုံးကမႈ၊ ရခိုငျပညနယအတငး လကရွိျဖစေပၚေနမႈ၊ ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ ုႏိုငငံသ႔ို ေရမကရွိေနသူမ မးအမး ျပနလည
လကခံုႏိုငေရးအတက ျမနမမ- ဘဂၤလမးေဒာ့ရုႏွ
ွ စုႏိုငငံ MoU ေရး္ိုးေဆမင႐ုံးကေနမႈ၊ ရခိင
ု ျပညနယ အတငး ုႏိုငငံသမးစိစစေရး
လုပငနးုႏွငာ့

NV

Card

္ုတေပးေရးလုပငနး

ေဆမင႐ုံးကေနမႈ၊

ရခိုငျပညနယ

အတငး

တညၿငိမေအးခ မးေရးုႏွငာ့

ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရးအတက ႀကိ်ဳးပမးအေကမင အ္ညေဖမေဆမင႐ုံးက ေနမႈမ မးုႏွငာ့ စပလ ဥး၍ ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ (MOI)
ဒီဇငဘမ ၅ ရကေန႔၊ နံနက ၁၁နမရီ တင ေနျပညေတမရွိ ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန၊ ျပညေ္မငစုဝနႀကီး၏ ဧညာ့ခနးမ၌

ုႏုိငငံတကမ

ုႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ဘငးမစတက အတငး ေရးမွဴးခ ်ဳပရုံး မွ အတငးေရးမွဴးခ ်ဳပ H.E. Mr. M

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

Shahidul Islam ုႏွငာ့အဖ႔တ
ြဲ ႔ျို ဖငာ့ ေတ႕ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။ (Popular) (7day) (Eleven)
၂၀၁၇ ခုုႏွစ၊ ဒီဇငဘမ ၅ ရကေန႔တင အိုႏၵိယၾကညးတပ စစဦးစီးအရမရွိခ ်ဳပ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး ဘီပငရမဝပမွ အိုႏၵိယ တပမ မး

အိုႏၵိယတပ-

နယစပျဖတေက မ၍ နမဂအမ ိ်ဳးသမးဆိရ
ု ွယလစေကမငစီ-ကပပလန(NSCN-K) အမး ဝငေရမကတုိကခိက
ု ခြဲာ့ေၾကမငး ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။

NSCN-K

(Irrawaddy)

တုိကပြဲ

ကုလသမဂလူ႔အခငာ့အေရးေကမငစီ၏ ၂၇ ႀကိမေျမမက အ္ူးအစညးအေဝး၌ အစၥလမမမစနိင
ု ငံမ မးပူးေပါငးေဆမငရကေရးအဖြဲ

ုႏုိုငငံတကမ

(အိုအိုငစီ)

ဆကဆံေရး

မွ တငသငးေသမ အခ ကအလကရွမေဖေရးအဖ႕ြဲ (Fact Finding Mission) ကို လမေရမကေဆမငရကခငာ့ျပ်ဳရန

ခ ငး

ဂ ီနီဗမ

တုိကတနးခ က ပါဝငေသမ ျမနမမနိုငငံ ဆိုငရမ ဆုံးျဖတခ ကအဆိမ
ု ူၾကမးအမး မြဲခြဲရမတင ျမနမမကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႕ မွ Dissociate
ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ည။ မြဲခဆ
ြဲ ုံးျဖတရမတင ေ္မကခံမြဲ (၃၃) မြဲ၊ ကန႔ကကမြဲ (၃) မြဲ၊ ၾကမးေနမြဲ (၉) မြဲ တုိ႔ျဖငာ့ မူၾကမးအမး
အတညျပ်ဳခသ
ြဲာ့ ည။(MOI) (7day)
၆.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမ၆ရကေန႔နံနက ၁၀နမရီဝနးက ငတင နမၼတူၿမိ်ဳ႕နယ ဟိုနမးေက းရမ၌TNLA တပရငး (၈၇၆) ုႏွငာ့ ျမနမမစစတပ တပမ ၈၈

TNLA-TMT

လကေအမကခံ ခမရ (၃၄၄) တပဖ႔တ
ြဲ ႔တ
ို က
ို ပြဲမ မး ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ျမနမမာ့တပမေတမမွ ၅ ဦးက ဆုံးၿပီး ၃ ဦး ဒဏရမရရွခ
ိ ြဲာ့ေၾကမငး TNLA

တုိကပြဲ

ရွမး

ပုိင သတငးျပနၾကမးေရး Facebook လူမက
ႈ နယကေပၚတင ေဖမျပခြဲသ
ာ့ ည။ (Magnagar) (BBC) (Irrawaddy) (TNLA) (NMG)
(TNLA)
ဒီဇငဘမလ၆ ရကေန႔တင "ပုညမဝ႐ုံးမ"အေနမကဖကေတမငတနး (အုနးသီးဝ ုႏွငာ့ ပကမဝ႐ုံးမအၾကမး)၌ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

KIA-TMT မုိငး

ရွမး

၁၇/၁

ရွမး

SSPP/SSA-

ရွမး

ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) တုိ႔ အျပနအလွန ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈမ မး ျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ (TheArakanArmy)
ဒီဇငဘမလ ၆ ရကေန႔ ည သနးေခါငခ ိနတင ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး မုံးကိဘ
ု ကသုိ႔ ္ကခမခြဲေ
ာ့ သမ ၁၀၅ မိုင ဘကမွ ျမနမမ
တပမေတမ၏၂၂ ဘီး ကမးၾကီး ၂ စီး၊ တုနဖုနးကမး ၂ စီး ုႏွငာ့ ကမးငယ ၁ စီးအမး ကခ င လတလပေရး တပမေတမ (KIA)တပမဟမ
(၆) မွ မိင
ု းခြဲ တိက
ု ခိုကခြဲသ
ာ့ ည။ (KachinNews)
ဒီဇငဘမ

၆

ရက

နံနကပိင
ု းတငတပမေတမစစေၾကမငးမွ“ဖမးဆီး္မးသညာ့

မနကနေက းရမတင

TNLA

အဖ႔ုႏ
ြဲ ွငာ့

ဆကစပသညဟုဆိုေသမ ာ့ ဦးေက မခိုင(ခ)အိက
ု ၿမိ်ဳငအမး စစေဆးေမးျမနးခ ကအရ” မိင
ု းေ္မငရမတင လိက
ု ပါေဆမငရကသညာ့
ဟိက
ု တနေက းရမအုပခ ်ဳပေရးမွဴး မိုးေက မ(ခ)အေက မအမး ္ပမံဖမးဆီးခြဲာ့ၿပီး ၎တုိ႔ုႏွစဦးအမး ၁၇/၁ ျဖငာ့ အမႈဖငာ့္မးေၾကမငး
နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕မ ရြဲစခနးမွဴး ဒုရြဲမဴွ းသနးေဆမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။(Marganar) (Military) (TheLadies) (Irrawaddy)
ဒီဇငဘမလ ၆ ရကေန႔တင သၽွမးျပညနယလႊတေတမ အစညးအေဝး၌ ျမနမမာ့တပမေတမ ုႏွငာ့ သၽွမးျပညတပမေတမ SSPP/SSA
စစေရးအျငငးပမးေနသညာ့ မိုငး႐ုံးွဴးနယအတငး ကမးလမးေဖမကလုပေရး စီမက
ံ ိနးုႏွငာ့ပတသက၍ မုိငး႐ုံးွဴးၿမ်ဳိ႕နယ မြဲဆုႏၵနယအမွတ
(၂) သၽွမးျပညနယ လႊတေတမအမတ ေဒၚနနးေကမငခမး က အဆုိျပ်ဳ ေမးျမနးရမ “သၽွမးျပညနယအစိးု ရ မသိရရ
ွိ ဘြဲ တပမေတမ

TMT
စစေရးတငးမမမႈ

ဘကမွ စီစဥေနျခငးသမျဖစသည” ဟု သၽွမးျပညနယ အစိုးရ လမးပနးဆကသယေရးဝနႀကီးက ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (PangLong)

လတေတမ

ဒီဇငဘမ ၆ ရကေန႔စတင၍ ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး၊ လမးရွိုးၿမိ်ဳ႕နယ၊ ဟူးမနေက းရမအုပစု၊ ေခးခမးေက းရမမွ ေတမငသူမ မး လုပကိုင

HR-Violation

စမးေသမကေနေသမ ေတမငယမစိက
ု ခငး ဧက ၂၀၀ ကို သိမးဆညး၍ တပမေတမက ဆငေတမငေဂါကကငး ကို တုိးခ ႕ြဲ ေနသျဖငာ့
ေဒသခံမ မး အခကအခြဲမ မးျဖစေပၚေနသည။ (Irrawaddy)
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ရွမး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ကရငျပညနယ

ျမဝတီၿမ်ဳိ႕၌

အမ ်ဳိးသမးအဆငာ့

ကရငျပညနယအတငး
(၇၃)ခ ကုႏွငာ့

ဒီဇငဘမလ

၄

ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏးပအ
ြဲ တက

ရကမွ

၆ရကေန႔အ္ိက ငးပခြဲာ့ေသမ

ႀကိ်ဳတငျပငဆငသညာ့

ျပနလညေနရမခ ္မးေရး၊

ျပနလည္ူေ္မငေရးုႏွငာ့

ဖကဒရယစနစဆုိငရမ စီးပမးေရးုႏွငာ့

အေၾကမငးအရမအလုိက

ကရငျပညနယ

အရပဖက

လူမဖ
ႈ ႔ၿံ ဖိ်ဳးေရး

ဘ႑မေရးဆုိငရမအေျခခံမူ

ျပညေ္မငစု

လူ႔အဖြဲ႔အစညးမ မးဖုိရမမွ

ဆုိငရမက႑သုံးခုမွ

(၁၂)ခ ကပါ

အေျခခံမူ

စမတမးုႏွစေစမငကုိ ေဆးေုႏး

အတညျပ်ဳုႏုိငခြဲာ့သည။ အဆုိပါ အရပဘကအဖြဲ႕ဖုိရမသုိ႔ ကရငျပညနယရွိ ဖမးအံ၊ ျမဝတီ၊ ေကမာ့ကရိတ၊ ဖမပန ခ႐ုံးုိငေလးခု၊ ၿမိ်ဳ႕နယ ၇

အေၾကမငးအရမ

ကရင

အလိက
ု
အမ ်ဳိးသမး
အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး
ေဆးေုႏးပြဲ

ခုမွ အရပဖကကုိယစမးလွယ ေပါငး ၂၀၀ ေက မ တကေရမကခြဲာ့ၾကၿပီး တစၿမ်ဳိ႕နယလွ င ကုိယစမးလွယ (၅) ဦးျဖငာ့ ကုိယစမး
လွယေပါငး ၃၅ ဦးကုိေစလႊတရန ေရးခ ယအတညျပ်ဳခသ
ြဲာ့ ည။ (KIC)
ဒီဇငဘမလ ၆ ရကေန႔မွ စတင၍ ၈ ရကေန႔အ္ိ ရနကုနၿမိ်ဳ႕ ဂရငးေဟးလ (Green Hill Hotel)၌ NCA လကမွတေရး္ိုး္မးေသမ

NCA-S-EAO ၂၁

တိုငးရငးသမးလကနကကိုငအဖြဲ႕အစညး ၈ ဖြဲ႕ (NCA-S-EAO) အဖြဲ႕ဝငမ မးသည ၂၁ ရမစု ပငလုံအစညးအေဝးတင ေဆးေုႏးသညာ့

ပငလုံအႀက်ဳိ

ရနကုန

အခ ကနံပါတ(၅) ျဖစသညာ့ ေျမယမုႏွငာ့ သဘမဝပတဝနးက ငက႑ အလုပ႐ုံးုံေဆးေုႏးပြဲ ကုိ စတငက ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ (Taifreedom)
ဒီဇငလမလ ၆ ရကေန႔ နံနက ၁၀နမရီ တင ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး၏ ဧညာ့ခနးမ၌ ုႏုိငငံေတမ အတုိငပငခံပုဂိ်ဳလ

ုႏုိငငံတကမ

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ေနမေဝုႏုိငငံအေျခစိက
ု
Rafto Foundation for Human Rights ၏ အမႈေဆမငအရမရွိျဖစသူ Mr.

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

Jostein Hole Kobbeltvedt ုႏွငာ့ Norwegian Burma Committee (NBC Myanmar)၏ ညႊနၾကမးေရးမွဴးျဖစသူ Mr. Audun တိ႔ုႏ
ု ွငာ့
ျမနမမုႏိုငငံ၏ ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥုႏွငာ့ ရခိင
ု ျပညနယအေရးကိစၥတ႔ုႏ
ို ွငာ့ ပတသက၍ ေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။ (StOffice) (MOI)
ဒီဇငဘမလ

ဧညာ့ခနးမ၌

ုႏုိုငငံတကမ

ုႏိုငငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည ကုလသမဂယမယီဌမေနညွိုႏိႈငးေရးမွဴးုႏွငာ့ ကုလသမဂဖံ႕ၿဖိ်ဳးမႈအစီအစဥ

ဆကဆံေရး

(UNDP)၏

၆ရကေန႔

နံနက

(၁၁)နမရီတင

ယမယီဌမေနကိယ
ု စမးလွယ

အေ္မကအပံာ့မ မမး

Mr.

ေနျပညေတမရွိ
Knut

ကူညီေပးုႏိုငရနအတက

Ostby

ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန
တုိ႔ုႏွငာ့ေတ႕ဆံုၿပီး၊

ေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။

ျပညေ္မငစုဝနႀကီး၏

ရခိုငေဒသတင

လူသမးခ ငးစမနမမႈဆိုငရမ

ေဆးေုႏးပသ
ြဲ ိ႔ု

အျပညျပညဆိုငရမ

ေနျပညေတမ

ပူးေပါငးေဆမငရကေရးဝနႀကီးဌမန၊ ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ဦးေက မတင၊ အျပညျပညဆိုငရမအဖ႕ြဲ အစညးမ မး၊ စီးပမးေရးဦးစီးဌမန
ညႊနၾကမးေရးမွဴးခ ်ဳပ ဦးေက မမိုး္နးုႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (StOffice) (Mizzima) (MOI)
လမမညာ့ ဇနနဝါရီလအတငး က ငးပမညာ့ တတိယအႀကိမေျမမက ျပညေ္မငစုၿငိမးခ မးေရးညီလမခံ- ၂၁ ရမစု ပငလုည
ံ လ
ီ မခံသ႔ို

၂၁

တကေရမကရန

အစညးအေဝး

ဖိတၾကမးလွ င

နမဂအမ ိ်ဳးသမးဆိုရယ
ွ လစေကမငစီ-ကပပလန(NSCN-K)

အေနျဖငာ့

တကေရမကသမးမည

ပငလုံ

ခ ငး

ျဖစေၾကမငး NSCN-K ဗဟိုေကမမတီဝင ဦးေက မဝငးေဆက ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (Irrawaddy)
ဒီဇငဘမ ၆ ရကတင တနသၤမရီတင
ို း ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ JMC-S (တနသၤမရီ) သည

JMC-S

တနသၤမရီ

ဒီဇငဘမလ ၆ ရကေန႔တင ေနျပညေတမ၌ ျပ်ဳလုပေသမ၂၀၁၇ ခုုႏွစ ျမနမမနိုငငံ ဘိနးစိက
ု ပ ိ်ဳး ္ုတလုပမႈ စစတမး အစီရငခံစမ

ဝ-တ႐ုံးုတ-

ေနျပညေတမ

္ုတျပနအၿပီး မီဒယ
ီ မေတ႕ဆုံပတ
ြဲ င တ႐ုံးုတနိင
ု ငံ ယူနနအစိုးရ အေနျဖငာ့ မူးယစ တိက
ု ဖ ကေရး စမခ ်ဳပ ခ ်ဳပဆိလ
ု ိုပါက ျမနမမ

အစုိးရ

၂၀၁၇ ခုုႏွစ၊ က နးစုၿမိ်ဳ႕နယသိ႔ု သမးေရမက၍ ေဒသခံျပညသူလ္
ူ ုႏ
ု ွငာ့ ေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့ၿပီး ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲသ႔ို ကဘငးေခ မငးေက းရမုႏွငာ့
အနီးပတဝနးက ငေက းရမမ မးမွ ေဒသခံ (၂၅၀) ခန႔ ပါဝငတကေရမကခြဲာ့သည။ (JMC)

အစိုးရုႏွငသမ
ာ့
ခ ်ဳပဆိသ
ု ငာ့ၿပီး ‘ဝ’ ျပည ေသးစညး ညီညတေရး တပမေတမ (UWSA) ုႏွငာ့ တိုကရိက
ု ခ ်ဳပဆိုျခငးသည ၂ နိုငငံၾကမး
နမးလညမႈ လမ
ြဲ ွမးနိုငေၾကမငး မူးယစေဆးဝါး တမးဆီးုႏွိမနငးေရး ရြဲတပဖြဲ႕မွဴး ယမယီ ရြဲမွဴးခ ်ဳပ ျမေမမငမွ သတငးေ္မကမ မးအမး
ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (Irrawaddy)
ဒီဇငဘမလ ၆ ရကေန႔တင ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) ၏ စစဦးစီးခ ်ဳပ ဗိလ
ု ခ ်ဳပ ္နးျမတုႏုိငမွ ရခိုငျပညနယ အတငး ျဖစပမးသညာ့

AA

ရခိုင

ဒီဇငဘမလ ၆ ရကေန႔ နံနက ၁၀ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ ဘုရငာ့ေနမငရိပသမဧညာ့ခနးမေဆမင၌ ဒုတယ
ိ တပမေတမ ကမကယေရး

ုႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ဦးစီးခ ်ဳပ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ(ၾကညး) ဒုတယ
ိ ဗုိလခ ်ဳပမွဴးႀကီး စုိးဝငးသည ဆစဇမလနုႏုိငငံ၊ ဂ ီနီဗမၿမ်ဳိ႕အေျခစိက
ု Geneva Centre

ဆကဆံေရး

အၾကမးဖက တိက
ု ခိက
ု မႈ ျဖစစဥုႏွငာ့ ပတသတေသမေျပမၾကမးခ ကမ မး (Irrawaddy)

for the Democratic Control of Armed Forces(DCAF) ၫႊနၾကမးေရးမွဴး Ambassador Mr. Thomas Guerber ဦးေဆမငေသမ
ကိယ
ု စမးလွယ

အဖြဲ႕ုႏွငာ့

ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။

ဒုတယ
ိ

ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး

စုိးဝငးုႏွငအတူ
ာ့

ကမကယေရး

ဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးုံး(ၾကညး)မွ

တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး တကေရမကၾကၿပီး (DCAF) ၫႊနၾကမးေရးမွဴးုႏွငာ့အတူ DCAF ၏ အမရွ-ပစိဖတ
ိ ေဒသဆုိငရမ အႀကီးအကြဲ
Dr. Albrecht Schnabel ုႏွငာ့ တမဝနရွသ
ိ တ
ူ ႔တ
ို ကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ DCAFမွ ျမနမမုႏိုငငံ၏ ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥုႏွငာ့ပတသကၿပီး DDR ၊
SSR

လုပငနးစဥ

သငတနးမ မးပိ႔ခ
ု သမးမညာ့အေျခအေနမ မး၊လုံၿခ်ဳံေရး

က႑ဖ႕ံၿဖ်ဳိးတိုးတကေရးအတက
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ပူးေပါငးေဆမငရကမႈ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ျမႇငာ့တငသမးမညာ့

အေျခအေနမ မး၊

အႀကံဉမဏုႏွငာ့

နညးပညမအခ ကအလကမ မး

ပံပ
ာ့ ိုးကူညသ
ီ မးမညာ့

အေၾကမငးမ မး

ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (Military) (Military Eng Version) (MOI)
ဒီဇငဘမလ ၆ ရကေန႔ နကပုိငးတင အေမရိကနသံ႐ုံးုးံ မွ ပ္မအတငးဝန Mr. David Galbraith ဦးေဆမငေသမ သံ႐ုံးုးံ ဝန္မး မ မးုႏွငာ့

ုႏုိငငံတကမ

ၿဗိတိနုႏုိငငံ၊ ၾသစေၾတးလ ုႏုိငငံုႏွငာ့ ECHO ႐ုံးံုးမ မးက သံတမနမ မးသည စစေတၿမိ်ဳ႕မွ ေမမငေတမ ေဒသသုိ႔ ေရမကရွိလမၿပီး ေဒသခံ

ဆကဆံေရး

ရခုိင

မ မးုႏွငာ့ ေတ႕ဆံုခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI)
၇.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ ၇ ရကေန႔၊ ညေန ၃ နမရီခန႔တင ပူတမအိုၿမိ်ဳ႕နယ ဆပပရီယန ေက းရမအနီးရွိ ကခ ငလတေျမမကေရး တပမေတမ (KIA)

KIA-TMT

ေကအိင
ု ေအ တပစခနးငယတစခုျဖစေသမ ရွိနကပ(Shingkap post) အမး ျမနမမာ့တပမေတမမွ လမေရမက ပစခတမႈ ျဖစပမးခြဲာ့သညာ့

တုိကပြဲ

အတက

နမရီ၀ကခန႔ၾကမ

တိက
ု ပြဲျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး

လီဒိလ
ု မးမ

လဝါးေက းရမအနီး

ေနမငခမးေတမငတငလညး

မနးလြဲ

ကခ င

၁

နမရီအခ ိနခန႔တင တိုကပြဲျဖစပမးခြဲေ
ာ့ ၾကမငးေကအိုငေအ ဗိလ
ု မွဴးခ ်ဳပတစဦးမွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ (Kachinwavesnews)
ဒီဇငဘမလ ၇ ရကေန႔တင "ပုညမဝ႐ုံးမ"အေနမကဖကေတမငတနး (အုနးသီးဝ ုႏွငာ့ ပကမဝ႐ုံးမအၾကမး)၌ ျမနမမာ့တပမေတမုႏွငာ့

TMT-AA တုိကပြဲ

ခ ငး

မိုငး

ရခုိင

ဒီဇငဘမလ ၇ ရကေန႔အ္ိ ္ိင
ု းုႏုိငငံ မြဲေဆမကၿမိ်ဳ႕၌ ျပ်ဳလုပေနသညာ့ တစုႏိုငငံလုးံ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ဴပ

NCA-S-EAO

္ုိငး

NCA လကမွတေရး္ိုး္မးၾကသညာ့ တိုငးရငးသမး လကနကကိုင ေတမလွနေရး အပစရပ ၈ ဖြဲ႕မွ ေခါငးေဆမငမ မး သည EAO

အစညးအေဝး

ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ

(AA)

တုိ႔

နံနက(၇)နမရီတငတစႀကိမ၊

နံနက(၁၀)နမရီ(၃၀)

မိနစတငတစႀကိမ၊

ညေန(၃)နမရီ(၃၀)မိနစတငတစႀကိမ တိက
ု ပြဲမ မးျဖစပမးခြဲာ့သည။ (TheArakanArmy)
ဒီဇငဘမ ၇ ရကေန႔တင ရခိင
ု ျပညနယ၊ ေျမမကဦးၿမိ်ဳ႕အနီး ေဘလီတတ
ံ မးေအမကမွမ ေတ႔ရွိသညာ့ လကလုပမိင
ု းုႏွစလံုးအမး
တပမေတမမွ ဖယရွမးရွငးလငးခြဲာ့ၿပီး၊ အဆိုပါ မုိငးမ မးသည ရကၡိ်ဳငာ့တပမေတမ (AA) အဖြဲ႔မွ ေ္မင္မးသညာ့ လကလုပမုိငးမ မး
ျဖစေၾကမငး ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ုံးံုးက သတငး္ုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (DVB) (Mizzima) (Military) (RFA)

မ မးအတက လံုၿခံ်ဳေရးက႑ုႏွငာ့ပတသက၍ မူဝါဒ တစခုရရွိရန အတက အစညးအေဝးက ငးပခြဲာ့သည။ လကနကျဖ်ဳတသိမးေရးဆိုငရမ
ကိစၥ DDR အပါအဝင လံုၿခံ်ဳေရးဆိင
ု ရမျပနလညေပါငးစညးျခငးကိစၥကို တပမေတမုႏွငာ့ အလတသေဘမစတင ေဆးေုႏးရန
ျပငဆငေနေၾကမငး

တစုႏိုငငံလုးံ

အပစအခတရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ

(NCA)

လကမွတ

္ိုးရွစဖြဲ႕မွကယ
ို စမးလွယ

ဗိုလမွဴးႀကီးခနဥကၠမမွ ေျပမသည။(NMG) (TheLadies) (7day)
ဒီဇငဘမလ ၇ ရကေန႔ နံနက ၁၀ နမရီတင ျမနမမုႏိုငငံသ႔ို ေရမကရွိေနသညာ့ ရုရွမးေရတပပစိဖတ
ိ ေရယမဥစုမွ စစေရယမဥ - Admiral

ုႏုိငငံတကမ

Panteleev ၏အဖြဲ႕ေခါငးေဆမင Rear Admiral Eduard E.Mikhaylov ဦးေဆမငေသမ ကိုယစမးလွယအဖြဲ႕ုႏွငာ့ တပမေတမ(ေရ)မွ

ဆကဆံေရး

ဧရမဝတီ

စစဦးစီးအရမရွိခ ုပ(ေရ) ဗိလ
ု ခ ်ဳပ မိုးေအမင ဦးေဆမငေသမ ကိယ
ု စမးလွယအရမရွိႀကီးမ မးတုိ႔သည ဧရမဝတီေရတပစခနး ဌမနခ ်ဳပ၊
အရမရွိရပ
ိ သမ၌ ုႏွစုႏိုငငံေရတပမ မး၏ ေရေၾကမငးလံုၿခံ်ဳမႈအၾကမငးမ မး ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (Popular) (Military)
ဒီဇငဘမ ၅ ရကတင ကုလသမဂလူ႔အခငာ့အေရး ေကမငစီသည ျမနမမာ့အေရးကို အ္ူးအစညးအေဝး၌ အတညျပ်ဳခြဲာ့ေသမ

ုႏိုငငံတကမ

အခ ကအလကရွမေဖေရးအဖ႕ြဲ (Fact Finding Mission) ကို လမေရမကေဆမငရကခငာ့ျပ်ဳရန တိက
ု တနး ခ ကအပါအဝင ဆံုးျဖတခ က

ဆကဆံေရး

မူၾကမးကို အတညျပ်ဳသညာ့အေပၚ ဦးေဇမေဌးမွယငးဆံုးျဖတခ ကကို လိက
ု နမေဆမငရကရန မလိုေၾကမငး တု႔ျံ ပနေျပမဆုိခသ
ြဲာ့ ည။
(7day)
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ဂ ီနီဗမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
၈.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ ၈ ရကေန႔ နံနက ၁၀ ေက မတငရခိင
ု ျပညနယ ေျမပုံၿမိ်ဳ႕နယ မိင
ု တိင
ု အမွတ ၄၅ မိုင ၇ ဖမလုံအတငး တပမေတမကမး ၄

မုိငး

ရခုိင

၁၇/၁

ရွမး

စီး ျဖတသမးစဥတင မိုငးေပါကကမ
ြဲ ႈ တခု ျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး တပသမး ၄ ဦး္ိခက
ို ဒဏရမ ရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ ယငးယမဥတနး မျဖတမီအခ ိနတင
ရခိုငျပညနယ ဝနႀကီး ဦးညီပု လိုကပါလမသညာ့ ယမဥတနးလညး ျဖတသနးသမးခြဲသ
ာ့ ည။ (RFA) (Irrawaddy)
ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး ပေလမငကိယ
ု ပိုငအုပခ ်ဳပခငာ့ရေဒသ နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ ၿမိ်ဳ႕မရြဲစခနး၌ တပမေတမဘကမွTNLA အဖြဲ႔ုႏွငာ့ ဆက
စပမႈရွိသညဟုဆိက
ု မ မနကနရမေန ေဒသခံ ဦးေက မခိုင(ခ)အိုကၿမိ်ဳငကိုႏ
ု ွငာ့ ဟုိကတနေက းရမအုပခ ်ဳပေရးမွဴး ဦးမုိးေက မတုိ႔အမး
ပုဒမ ၁၇/၁ျဖငာ့ အမႈလမေရမကဖငာ့္မးေၾကမငး နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕မ ရြဲစခနးမွဴး ဒုရြဲမဴွ းသနးေဆက အတညျပ်ဳေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Marnagar
New)
ဒီဇငဘမ ၆ ရကေန႔စတင၍ ရွမးျပညနယေျမမကပိုငး၊ လမးရွိုးၿမိ်ဳ႕နယ၊ ဟူးမနေက းရမအုပစု၊ ေခးခမးေက းရမမွ ေတမငသူမ မး လုပကိုင

TMT

ေျမယမ

စမးေသမကေနေသမ ေတမငယမစိက
ု ခငး ဧက ၂၀၀ ကို သိမးဆညး၍ တပမေတမက ဆငေတမငေဂါကကငး ကို တုိးခ ြဲ႕ေနသျဖငာ့

လတေတမ

ရွမး

ေဒသခံမ မး အခကအခြဲမ မး ႀက်ဳံေတ႔ေနရသည။ အဆိပ
ု ါ ကိစၥုႏွငာ့ပတသကၿပီး လမး႐ုံးႈိးခရိုင လယယမေျမုႏွငာ့ အျခမးေျမမ မး
ျပနလညစိစစေရးေကမမတီ၏

တမဝနရွသ
ိ ူလညးျဖစသူ

အမ ိ်ဳးသမးလႊတေတမကိယ
ု စမးလွယ

စိင
ု းဝမးလႈိငးခမးက

ေဂါကကငး

တိုးခ ြဲ႕မႈ မလုပသငာ့ေၾကမငး၊ ေတမငသူမ မးကို ျပနလညစန႔လတေပးသငာ့ေၾကမငး ၂၀၁၇ ခုုႏွစ၊ ေအမကတိဘ
ု မလက ဆုံးျဖတခြဲာ့ၿပီး
ျပညနယသိ႔ု တငျပ္မးေသမလညး ဒီဇငဘမ ၈ ရက ္ိ တစုတ
ံ ရမ အေၾကမငးျပနၾကမးမွု မရွိေသးေၾကမငး ရွငးျပသည။ (Irrawaddy)
ဒီဇငဘမလ

နိင
ု ငံေတမ၏အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ

ုႏုိငငံတကမ

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညသည အေမရိကန-အမဆီယံ စီးပမးေရးေကမငစီမွ Senior Vice President နွငာ့ Regional Managing

၈

ရကေန႔

နံနက

၁၁

နမရီတင

ေနျပညေတမရိွ

နိုငငံျခမးေရးဝနၾကီးဌမန၌

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

Director ျဖစသူသံအမတၾကီး Michael Michalak ဦးေဆမငေသမ စီးပမးေရးလုပငနးရွငမ မး ကိယ
ု စမးလွယအဖြဲ႔ုႏွငာ့ ေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ည။
ေတ႔ဆုစ
ံ ဥ

ျမနမမနိင
ု ငံနင
ွ ာ့

အေမရိကနျပညေ္မငစုတ႔အ
ို ၾကမး

စီးပမးေရးပူးေပါငးေဆမငရကမႈဆင
ို ရမ

ကိစၥရပမ မးကို

ရငးနီွး

ျမွ်ဳပနံွမႈဆိုငရမ

ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ေတ႔ဆံုပသိ
ြဲ ု႔

စီမက
ံ ိနးနွငာ့

ကိစၥရပမ မးနွငာ့

ဘ႑မေရးဝနၾကီးဌမန

ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ဦးေက မဝငး၊ အျပညျပညဆိုငရမ ပူးေပါငးေဆမငရကေရးဝနႀကီးဌမန ျပညေ္မငစုဝနႀကီး ဦးေက မတငနွငာ့
စီးပမးေရးနွငာ့ ကူးသနးေရမငးဝယေရး ဝနႀကီးဌမန ဒုတယ
ိ ဝနႀကီးဦးေအမင္ူးနွငာ့ နိုငငံျခမးေရး ဝနႀကီးဌမနမွ တမဝနရိွသူမ မး
တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (StOffice) (MOI) (Eleven) (TheLadies)

၉.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ ၈ ရကေန႔တင က ငးပခြဲေ
ာ့ သမ အမွတစဥ(၁၉) နညးပညမတကၠသိုလ ဗိုလေလမငး သငတနးဆငးဂုဏျပ်ဳစစေရးျပ

ကမကယေရး

အခမးအနမးသုိ႔ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီး မငးေအမငလႈိင ေျပမၾကမးခြဲေ
ာ့ သမ မိန႔ခနး (Frontier) (Military) (MOI)

ဦးစီးခ ်ဳပ မိန႔ခနး

ျပငဦးလင

ဒီဇငဘမလ(၉)ရက၊ နံနက(၁၁)နမရီတင အိုႏၵိယ-ျမနမမနယစပအနီး ႐ုံးွ"ိ ၿမိတဝ"အေနမကေတမင ေၾကမတေလွ မက ျမနမမစစတပုႏွငာ့

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

NCA-S-EAOs

္ုိငး

မုိငး

ကခ င

AA-TMT တုိကပြဲ

ခ ငး

ရခိုငာ့တပမေတမ တိ႔ု တိက
ု ပမ
ြဲ မးျဖစပမးခြဲာ့သည။ (NAB)
ဒီဇငဘမ ၉ ရကေန႔တင ္ိုငးုႏိုငငံ ခ ငးမိင
ု ၿမိ်ဳ႔၌

NCA လကမွတ္ိုး္မးသညာ့ တိုငးရငးသမးလကနကကိုင အဖြဲ႔မ မး၊ NCA

လကမွတေရး္ိုးေရးအတက အခ က ၈ ခ က ညိႈုႏိႈငးေနသညာ့ ညီညတေသမ တိုငးရငးသမးမ မး ဖကဒရယေကမငစီ UNFC နွငာ့ NCA
နညးလမးျဖငာ့မဟုတ
ု ပြဲ အျခမးနညးလမးျဖငာ့ ၿငိမးခ မးေရးကို ရယူမညဟု ေၾကညမ္မးေသမ ျပညေ္မငစု ုႏိုငငံေရးေဆးေုႏး
ညိႈုႏိႈငးေရး ကမမတီ FPNCC တိ႔ု အလတသေဘမေတ႔ဆုခ
ံ ြဲာ့ၾကသည။ ေတ႔ဆုံပသ
ြဲ ိ႔ု ကခ ငလကနကကိုငအဖြဲ႕ (KIO/KIA) ဒုဥကၠ႒
ဗိုလခ ်ဳပႀကီးအငဘနလ၊

NCA

လကမွတ္ုိး္မးသညာ့

ရွမးျပညျပနလည

္ူ

ေ္မငေရးေကမငစီ

(RCSS)

ဥကၠ႒

ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ ်ဳပႀကီးယကစစုႏွငာ့ UNFC မွ ေခါငးေဆမင အခ ်ဳိ႕ ပါဝငခြဲသ
ာ့ ည။ (7day) (NMG)
ဒီဇငဘမ ၉ ရက မနးလပ
ြဲ ိင
ု းတင ကခ ငျပညနယ၊ ဖမးကန႔ၿမိ်ဳ႕နယ၊ ကမမုိငးၿမိ်ဳ႕၊ ဝါရမဇပေက းရမအုပစု၊ ရွဒဇ
ူ ပေက းရမေန
ေအမငတုိး(ဘ) ဦးေအမင္နးသည အဆုိပါ ေက းရမ၏အေနမကေတမငဘက ၂ မုိငခန႔ အကမ၌ ဟငးသီးဟငးရကခူးေနစဥ
နငးမုိငးတစလုံး နငးမိေပါကကသ
ြဲ ျဖငာ့ ၎၏ ၀ြဲ/ယမေျခဖဝါး မုိငးစ္ိမွနဒဏရမမ မးရရွခ
ိ ြဲာ့ၿပီး ဘနေကမကေက းရမတုိကနယေဆး႐ုံးုသ
ံ ုိ႔
တကေရမကေဆးကုခသ
ြဲာ့ ည။ (Military)
၁၀.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမလ(၁၀)ရကေန႔တင

နံနက (၁၁) နမရီ (၅၀) မိနစ မွစ၍ အိုႏၵိယ -ျမနမမ နယစပအနီးရိွ “ၿမိတဝ” အေနမက

ေတမငေၾကမတေလွ မက၌ျမနမမတပမေတမုႏွငာ့ရခိုငာ့တပမေတမတိ႔တ
ု က
ို ပမ
ြဲ မးျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။တိက
ု ပြဲေၾကမငာ့ ၿမိတဝ႐ုံးမ႐ုံးွိေနအိမအခ ်ဳိ႕
ပ ကစီးခြဲာ့ၿပီးယခုအခ ိန၌ၿမိတဝတစ႐ုံးမလံုး စစပေ
ြဲ ရွမငအျဖစ တိမးေရွမငခြဲာ့ၾကၿပီးျဖစသည။ (NAB)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ဒီဇငဘမ ၁၀ ရက နံနက ၁၁ နမရီခန႔တင ကခ ငျပညနယ၊ မိုးညႇငးၿမိ်ဳ႕၊ ေအမငသေျပ အမွတ(၂)ရပကကေန ဦးသိနးလငသည

မုိငး

ကခ င

မုိငး

ရွမး

မုိငး

ကခ င

ုႏုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

မိုးညႇငးၿမိ်ဳ႕၏ အေရွ႕ေတမငဘက ၅ မိုငခန႔အကမရွိ ႀကိမေတမအတငး ႀကိမခုတရနသမးေရမကစဥ တုိကမုိငး တစလံုးတုိကမိ
ေပါကကၿြဲ ပီး မုိငးစ္ိမွနဒဏရမမ မးရရွခ
ိ ြဲာ့ကမ မိုးညႇငးျပညသူ႔ေဆး႐ုံးံု၌ တကေရမက ေဆးကုသမႈ ခံယလ
ူ ကရွိသည။ (Military)
၂၀၁၇ ခုုႏွစ ဒီဇငဘမလ ၁၀ ရကေန႔ ည ၉:၀၀ နမရီအခ ိနတင သၽွမးျပညေျမမကပိုငး ေက မကမြဲခ႐ုံးိင
ု နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ
ေက မကျဖဴေက းရမအုပစု ေက မကျဖဴ ေက းရမ၌ ေက မကျဖဴေက းရမေဒသခံ လငမယမး ုႏွစဦးသည မိုငးအိက
ု ယုံ အသက (၄၆) ုႏွစ
ုႏွငာ့ ေလးၾကမုႏု အသက (၄၀) ုႏွစတိ႔ု လငမယမးုႏွစဦး မႈိငး္ိ၍ လငမယမး ၂ ဦး ေသဆုံးခြဲသ
ာ့ ည။ (Taifreedom)
ဒီဇငဘမ ၁၀ ရက မနးလြဲ ၁၂ နမရီခခ
ြဲ န႔တင တုႏိုငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ စံျပေက းရမ အမွတ ၃ ရပကကေန ေမမငသနးေဌး၊ ဦးေအမငုႏုိင္နးုႏွငာ့
ဦးေမမငေဇမတို႔ သံုးဦးသည အဆိပ
ု ါေက းရမ၏ အေနမကေတမငဘက ၄ မိုငခန႔အကမရွိ ေခ မငးသိ႔ု ငါးရွမရနသမးေရမကစဥ ာ့
နငးမိင
ု းတစလံုးအမး ေမမငသနးေဌး က နငးမိေပါကကၿြဲ ပီး ၎တိ႔သ
ု ုးံ ဦး၌ မုိငးစ္ိမန
ွ ဒဏရမမ မး အသီးသီးရရွခ
ိ က
ြဲာ့ မ ျမစႀကီးနမး
ျပညသူ႔ေဆး႐ုံးံု၌ တကေရမက ေဆးကုသမႈ ခံယူခသ
ြဲာ့ ည။ (TheLadies) (Military)
ဒီဇငဘမလ

၁၀

မငးေအမငလႈိငုႏွငာ့

ရကေန႔

မနးလပ
ြဲ ုိငးတငနီေပါုႏုိငငံသိ႔ေ
ု ရမကရွေ
ိ နသညာ့

နီေပါတပမေတမၾကညးတပဦးစီးခ ်ဳပ

Gen.

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

Ranjendra

Chhetri

ဗုိလခ ်ဳပမွဴးႀကီး

တုိ႔အစညးအေဝး

ခနးမ၌

ဆကဆံေရး

ေတ႕ဆုံေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (Military)
ဒီဇငဘမလ

၁၀

ရကေန႔တင

ရနကုနၿမ်ဳိ႕၊

Peace Fourm

ရနကုန

တစုႏုိငငံလုးံ အပစအခတ ရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA)လကမွတေရး္ိုးေရး အစိုးရုႏွငာ့ ဆကလကညႇိုႏိႈငးုႏုိငရန ကိစၥအပါအဝင

UNFC

္ုိငး

ၿငိမးခ မးေရးလုပငနးစဥဆိုငရမ ဆံုးျဖတခ ကမ မး ခ မွတရန UNFC ဗဟိအ
ု လုပအမႈေဆမင အစညးအေဝးကို ္ုိငးုႏိုငငံ ခ ငး

အစညးအေဝး

သုေတသနအသငး (CDES) မွ ႀကီးမွူး၍

ဖုိးစိနလမးရွိ

ဂရငးေဟးလဟုိတယ၌

တိုငးရငးသမးလူမ ိ်ဳးေရးရမ

ဖၿံာ့ ဖိ်ဳးေရးုႏွငာ့

ၿငိမးခ မးေရးဖိုရမ က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ အဆိပ
ု ါ ၿငိမးခ မးေရးဖိုရမတင ျပညေ္မငစု

ၿငိမးခ မးေရးေဆးေုႏးမွု ပူးတေ
ြဲ ကမမတီ (UPDJC) အတငးေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင ေဒါကတမဆလိင
ု းလ နမွန
ု းက ဦးေဆမငေဆးေုႏးခြဲာ့ၿပီး
ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငအဖြဲ႕ဝင

ဦးေအမငစိုး၊

ပအိုဝးအမ ိ်ဳးသမးလတေျမမကေရးအဖ႕ြဲ ခ ်ဳပ

(PNLO)

ဦးေဆမငနမယက

ဗိုလမွူးႀကီးခနဥကၠမ၊ ျမနမမၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ လုံၿခ်ဳံေရးသိပၸံေက မငး၏ အမႈေဆမငဒါရိုကတမ ေဒၚခငမမမ ိ်ဳးုႏွငာ့ ျမနမမနိုငငံလုံးဆိုငရမ
ေက မငးသမးမ မးဒီမက
ို ရကတစတပဦး (ABSDF) ဒုတိယဥကၠ႒ ရြဲေဘမမ ိ်ဳးဝငးတိ႔က
ု ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ (MonNews) (7day)

မိုင၌

က ငးပရမ

ဒီဇငဘမ

၁၀

ရကတင

အစညးအေဝးၿပီးဆံုးခြဲာ့သည။

အစညးအေ၀းတင ၿငိမးခ မးေရးအတက

နညးလမးဆကလကရွမေဖမည ဟု ညီၫတေသမ တိင
ု းရငးသမး လူမ ်ဳိးမ မး ဖကဒရယေကမငစီ (UNFC) ဗဟိုအလုပအမႈေဆမင
အဖြဲ႕၀င ဗိုလခ ်ဳပဘီ္ူးမွ ေျပမသည။ (7day)
JMC-S
ကရင

ဒီဇငဘမ ၁၀ ရကေန႔တင ကရငျပညနယ ေကမာ့ကရိတၿမိ်ဳ႕နယ အံဖႀကီးေက းရမ ဘုနးႀကီးေက မငး၌ကရငာ့လကနကကိုငအဖ႔မ
ြဲ မးုႏွငာ့
အစိုးရတိ႔အ
ု ၾကမး လတတေလမ ေဖမေဆမငေနသညာ့ ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈဆင
ို ရမ ကိစၥမ မးကို သိရုႏ
ွိ ိုငရန ကရငျပညနယအဆငာ့
ပစခတတိက
ု ခိက
ု မႈရပစြဲေရးဆိင
ု ရမပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ ေရးေကမမတီ(JMC-S) ုႏွငာ့ ေဒသခံလ္
ူ ုတိ႔ု ေတ႔ဆုံပတစ
ြဲ
ရပကို ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။
အဆိုပါ ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲတင JMC-S ေကမမတီဝငုႏွငာ့အဖ႔မ
ြဲ မး၊ ေကမာ့ကရိတၿမိ်ဳ႕နယရွိ ေဒသခံ တမဝနရွသ
ိ ုႏ
ူ ွငာ့ ရပမိရပဖိမ မး၊ ေက းရမမ မးမွ
ေဒသခံမ မးအပါအဝင စုစုေပါငး ၄၀၀ ဝနးက င တကေရမကခြဲာ့ၿပီး ေတ႔ဆုပ
ံ ြဲကို နံနက ၉ နမရီ၌ စတငကမ ၁၂ နမရီတင ၿပီးဆံုးခြဲသ
ာ့ ည။
(KIC)
၁၁.၁၂.၂၀၁၇

ဒီဇငဘမ ၁၁ ရက ညေန ၃ နမရီ ၅၅ မိနစခန႔တင ကခ ငျပညနယ၊ ဗနးေမမၿမိ်ဳ႕နယ၊ ေကမငး တံုေက းရမ၏ အေနမကဘက မီတမ

မုိငး

ကခ င

UNFC

္ိုငး

၁၅ဝဝ ခန႔အကမ၌ ရီမုမင
ို းတစလံုး ေတ႕ရွေ
ိ ၾကမငး သတငးအရ ျမနမမုႏုိငငံ ရြဲတပဖြဲ႕ဝငမ မးုႏွငာ့ ေက းရမ တမဝနရွသ
ိ မ
ူ မးက
တပမေတမစစေၾကမငး္ံ သတငးပိ႔၍
ု မိုငးေတ႕ရွသ
ိ ညာ့ ေနရမအနီးတစဝိက
ု မွ လူမ မးအမး ရွငးလငးေနစဥ ေပါကကမ
ြဲ ႈ ျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး
ေကမငးတံုေက းရမေန ဦးေယမ႐ုံးႈုႏွငာ့ ဦးမီးေခးတိ႔ု ုႏွစဦးအမး မုိငးစ္ိမွန ဒဏရမမ မး ရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ အဆိပ
ု ါ မိုငး္ိလူနမမ မးသည
ဗနးေမမ ျပညသူ႔ေဆး႐ုံးံု၌ တကေရမက ေဆးကုသမႈ ခံယူခသ
ြဲာ့ ည။ (Military) (TheLadies)
အပစရပ လကမွတ္ိုးေရးအတက ၿငိမးေရးေကမမရွင (PC) ုႏွငာ့ ညီညတေသမတိုငးရငးသမးလူမ ိ်ဳးမ မးဖကဒရယေကမငစီ (UNFC)
တိ႔ေ
ု ဆးေုႏး၍ မေျပလညေသးသညာ့ အသံုးအနႈနးမ မးုႏွငာ့ ပတသကၿပီးေဆးေုႏးရန ုႏိုငငံေတမအဆငာ့ ဆံုးျဖတခ ကခ ုႏိုငသူမ မး
ျဖစၾကသညာ့

အတိုငပငခံပဂ
ု ိ်ဳလ၊

တပမေတမကမကယေရး

ဦးစီးခ ်ဳပတိ႔ုႏ
ု ွငာ့

ေတ႕ဆံုုႏိုငရနႀကိ်ဳးပမးေနေၾကမငး

၏္ုတျပနစမတင ေဖမျပ္မးခြဲာ့သည။ (Mizzima) (UNFC Statement) (ArakanArmy) (MonNews)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၁)၊ ဒီဇငဘမ၊ ၂၀၁၇
ရွမးလူမ ိ်ဳးအလိုက အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ုႏုိငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ အတက အႀကိ်ဳလ္
ူ ေ
ု ဆးေုႏးမႈကို ရွမးျပညညီၫတေရးေကမမတီ

လူမ ်ဳိးအလိုက

(CSSU)က ႀကီးမွဴး၍ ဒီဇငဘမ ၁၁ ရကကစတငကမ ရွမးျပညနယ ေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕တင ငါးရကၾကမ ျပ်ဳလပ
ု လ ကရွသ
ိ ည။

အမ ်ဳိးသမး

ေဆးေုႏးပြဲတင လူဦးေရ ရမဂဏနးခန႔ တကေရမကေနကမ ေဒသတငး အက ိ်ဳးရွိုႏုိငရန၊ အမးလံုးတနးတူညီမွ သညာ့ အခငာ့ အေရးမ မး

အဆငာ့ ုႏုိငငံေရး

ရရွိုႏိုငရန စသညာ့ က႑ငါးရပုႏွငာ့ပတသက၍ လူ ္ုသေဘမ္မးမ မး ရယူမညျဖစ ေၾကမငး CSSU အတငးေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝငမ မးက

ေဆးေုႏးပြဲ

ရွမး

ေျပမၾကမးသည။ (7day) (TheLadies)
Statement

ရွမး

တကေရမကလမၾကသညာ့

ုႏိုငငံတကမ

တီေမမ

ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမနမွ

ဆကဆံေရး

ဒီဇငဘမ ၁၁ ရကေန႔တင တစုႏုိငငံလုံး ပစခတတုိကခုိကမႈရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA) ကတိကဝတမ မး အေကမငအ္ည
ေဖမေဆမငရကုႏိုငေရးကို

မမွတ
ိ မသုန

ရပတညေဖမေဆမငသမးမညျဖစေၾကမငး

NCA

ေရး္ုိး္မးသညာ့

ပအိုဝးအမ ်ဳိးသမး

လတေျမမကေရးအဖ႕ြဲ ခ ်ဳပ (PNLO) ဗဟုိေကမမတီမွ (၆၈) ုႏွစေျမမက ပေဒသရမဇစနစ ဆန႔က ငေတမလွနေရးေန႔ အ္ိမးအမွတ
ေၾကညမခ က္ုတျပနရမတင ္ုတျပနခြဲာ့သည။ (Eleven)
ုႏိုငငံေတမ၏

အတိုငပငခံပုဂိ်ဳလ၊

ုႏိုငငံျခမးေရးဝနႀကီး

ေဒၚေအမငဆနးစုၾကညဟမ

ေရညီလမခံ

တီေမမလကစေတ၊ ဂ ပနုႏွငာ့ အိုႏိၵယုႏိုငငံတ႔မ
ို ွ ကိယ
ု စမးလွယေတကို သီးျခမးစီေတ႔ဆုံခသ
ြဲာ့ ညဟု

သတငး္ုတျပနခြဲာ့သည။ တီေမမလကစေတုႏိုငငံ သမၼတေဟမငး၊ ဝါရငာ့ဝနႀကီးနြဲ႔ အမ ်ဳိးသမးလုံၿခ်ဳံေရးအႀကံေပး

ၿငိမးခ မးေရး

ုႏိုဘလဆုရင
ွ ဟိေ
ု ဆးရမမိ႔စ
ု ေဟမတမ၊ ဂ ပနုႏိုငငံ ေျမယမ၊ အေျခခံအေဆမကအဦ၊ ပုိ႔ေဆမငေရးုႏွငာ့ ခရီးသမးလမေရး ဝနႀကီး
ကီအိခ ီန႔ြဲ အိုႏိၵယုႏိုငငံ အိုးအိမုႏွငာ့ အေျခခံအေဆမကအဦ ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေရးဝနႀကီး သွ ဟ
ီ မဒစဆငးဂပူရတ
ီ ႔ို ဦးေဆမငသညာ့
ကိယ
ု စမးလွယ
ဖံ႔ၿဖိ်ဳးေရးအတက

အဖ႔မ
ြဲ မးုႏွငာ့
ျမနမမ-

ေတ႔ဆုံ
ဂ ပန

ေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။

ုႏွစုႏိုငငံပူးေပါငး

ဂ ပနအဖ႔ုႏ
ြဲ ွငာ့

ေတ႔ဆုရ
ံ မတင

ေဆမငရကလ ကရွိတြဲာ့

ျမနမမုႏိုငငံ၏

စီမက
ံ ိနးမ မးနြဲ႔ပတသကၿပီး

အေျခခံအေဆမကအဦ
ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကတယ။

အိုႏိၵယကိယ
ု စမးလွယအဖ႔န
ြဲ ြဲ႔ ေတ႔ဆုရ
ံ မမွမေတမာ့ ုႏွစုႏိုငငံ ရငဆိုငေနရတြဲာ့ တူညီတြဲာ့ စိနေခၚမႈမ မးကို ပူးေပါငးေျဖရွငးဖိ႔၊ု ုႏွစုႏိုငငံ
သကဆိင
ု ရမဝနႀကီးဌမနမ မး အခ ငးခ ငး ပိုမပ
ို ူးေပါငး ေဆမငရကရနုႏွငာ့ ုႏွစုႏိုငငံပူးေပါငးေဆမငရကမႈ တုိးျမႇငာ့ေရးကိစၥရပမ မးအေပၚ
ေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ (DVB)
၁၂.၁၂.၂၀၁၇

သၽွမးျပညေျမမကပိုငး တအမငးအမ ိ်ဳးသမးလတေျမမကေရး တပမေတမ (TNLA) တပမဟမ (၂) လကေအမကခံ နယေၿမ တပရငး

HR-Violation

ရွမး

EANC

ရနကုန

ဒီဇငဘမလ ၁၂ ရကေန႔ ညပုိငး ၉ နမရီ ၄၅မိနစတင ုႏုိငငံေတမသမၼတ ဦး္ငေက မသည ဂ ပနုႏိုငငံဝနႀကီးခ ်ဳပ မစၥတမ

ုႏုိငငံတကမ

ဂ ပန

ရွငဇိုအမေဘး၏ ဖိတၾကမးခ ကအရ ဂ ပနုႏုိငငံ တိက
ု ိ်ဳၿမိ်ဳ႕သို႔ ANA 814 ခရီးသညတင

ဆကဆံေရး

(၇၁၇) လွုပရွမးေနေျမအတငး ေက မကမြဲခရိုင ေနမငခ ိ်ဳၿမိ်ဳ႕နယ ဒိုးပငေက းရမအုပစု ေဒသခံမ မးအမး TNLA မွ ညအိပညေန
ဧညာ့သညမ မးအမး လကမခံရနုႏွငာ့ လကခံပါက ျပစဒဏအေနုႏွငာ့ တစရမလၽွင တပသမးသစ ၁၀ ေယမက ေကမကခံမညဟု စမေပးပိ႔ု
ၿခိမးေျခမကခြဲေ
ာ့ ၾကမငး၊ လကခံ္မးသညမ မး ရွိပါက ဒီဇငဘမလ ၁၅ ရကေန႔ ေနမကဆုံး္မးၿပီး ေန္ုိငမႈမရွိေစရနလညး
ညႊနၾကမး္မးေၾကမငး RCSS ပုိင Taifreedom သတငးဌမနမွ ေဖမျပခြဲာ့သည။ (Taifreedom)
ဒီဇငဘမလ ၁၂ ရကေန႔ နံနကပိင
ု းတင ရနကုနၿမ်ဳိ႕ Green Hill ဟိတ
ု ယ၌ ျပ်ဳလုပခြဲသ
ာ့ ညာ့ ENAC အဖြဲ႕၏ အနမဂတ ဖကဒရယ
ဒီမိုကေရစီ ျပညေ္မငစု တညေဆမကလွ င အေျခခံသငာ့ေသမ က႑အလိက
ု
မူဝါဒ အႀကံျပ်ဳခ ကမ မး (မူၾကမး)- ဒုတယ
ိ အႀကိမ
စမအုပမိတဆကပြဲ အခမးအနမး ျပ်ဳလုပခြဲာ့သည။ (TheLadies) (7day)

ေလယမဥျဖငာ့ ္ကခြဲသ
ာ့ ည။ သမၼတ

ဦး္ငေက မသည ဂ ပနုႏိုငငံတင ရွစရကၾကမေန ္ုိငမညျဖစသည။ (7day) (PresidentOffice) (MOI)
၁၃.၁၂.၂၀၁၇

ျမနမမျပညအေျခစိက
ု ရိက
ု တမသတငးဌမနက သတငးေ္မက ကိသ
ု ကဦးေမမင (ေခၚ) ဝလုံးုႏွငာ့ ကိုေက မစိုးဦး (ေခၚ) မိုးေအမင တိ႔၏
ု

သတငး

လက္ြဲမွမ ေမမငေတမၿမိ်ဳ႕နယ လုံၿခ်ဳံေရး ရြဲတပဖ႕ြဲ အစီရငခံစမ မိတၱဴ တခ ိ်ဳ႕ ေတ႕ရွိခေ
ြဲာ့ သမေၾကမငာ့ ဟုဆိက
ု မ ေ္မကၾကန႔ရြဲစခနးမွမ

လတလပခငာ့

အစိုးရ လ ိ်ဳ႕ဝွကခ ကမ မး အကဥပေဒ ပုဒမ ၃ နြဲ႔ အမႈဖငာ့ စစေဆးခြဲာ့သည။ (BBC)
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