ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅

ယခုရကးစမ
ျဲ ြတးတမး့ပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ ေလံလာသူမ္ာ့အဖျ႕ဲ ၌ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ှ၄ ရကးမြ ႏိုဝငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔အတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏မ္ာ့၇
ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ တ်ခာ့ေသာ ဆကးစပးသတငး့မ္ာ့အာ့ မီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ရကးအလိုကး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သတငး့ စုစညး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ ထု႔ေ
ိ ၾကာငးံ ရကးစျဲမြတးတမး့ပါ
အခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ ေလံလာသူမ္ာ့၌ အ်မငးႏြငးံ အာေဘားမဟုတးဘဲ မီဒီယာေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့အာ့ စုစညး့ေပ့ထာ့်ခငး့သာ်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕မြ ထုတးေဝလ္ကးရြိေသာ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့မ္ာ့အာ့ ပိုမိုေကာငး့မျနးေစရနးအတျကး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပါရနး အကူအညီ ေတာငး့ခဵအပးၿပီ့၇ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏြငးံ ဖုနး့ - 09798560989 တုိ႔ကို ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး၈
်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျ႕ဲ
လကးနကးကိုငးပဋိပက၏
ရြမး့


ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔ နဵနကး ၃ နာရီတျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ နမၼတူၿမိဳ႕နယး ပနးလုဵေက့္႐ျာအုပးစု နဂါ့ေတာငးအေရြ႕ဘကးႏြငးံ အေနာကးဘကးတ႔တ
ို ျငး တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့
တပးမေတား (TNLA)၇ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျ႕ဲ ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစ/ီ ရြမး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA)တို႔
တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Tai Freedom) (TNLA)



ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ လာ့ရႈိ့ၿမိဳ႕နယး ေနာငးလုဵေက့္ရျာအနီ့ရြိ ေနာငးလုဵေတာငးတျငး တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA)၇ သြ္မး့်ပညး တို့တကး
ေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျ႕ဲ ႏြငးံ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ/ ရြမး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA)တို႔ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA)



ႏိုဝငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔ နဵနကး ှွ နာရီတျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ နမၼတူၿမိဳ႕နယး ပနးခိနးေက့္႐ျာအုပးစု ေကာငး့မူ့ေက့္႐ျာအနီ့တျငး တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA)၇
သြ္မး့်ပညး တို့တကးေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕ႏြငးံ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ/ ရြမး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA)တိ႔ု တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Tai
Freedom) (Irrawaddy)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


ႏိုဝငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး နမၼတူၿမိဳ႕နယး၇ လုတးေလေက့္ရျာအနီ့တျငး နဵနကးပုိငး့ ွ၆့၂ွ နာရီမြ ှှ့ှွ နာရီအထိ တစးႀကိမး၇ ညေနပုိငး့ ှ၄့၀ွ နာရီမြ ှ၅့ွွ နာရီအထိတစးႀကိမး
တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ/
ရြမး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/ SSA) တို႔ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA)



ႏိုဝငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔ နဵနကးပုိငး့ ှွ့၁ွ နာရီမြ ေန႔လညးပုိငး့ ှ၁့ွွ နာရီအထိ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး၇ မုိငး့ေငါံၿမိဳ႕နယး (ချ)ဲ ၇ ခ္ဳဵေဟာငး့ေက့္ရျာဘကးတျငး နာရီအထိတစးႀကိမး
တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား
(RCSS/ SSA) ၇ ်မနးမာတပးမေတား ခလရ (၂၆) ပူ့ေပါငး့တိ႔တ
ု ိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA)



ႏိုွငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး သြ္မး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ နမၼတူၿမိဳ႕နယးပငးလုဵေက့္႐ျာအုပးစု နဂါ့ေတာငးတျငး တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA) ၇ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/
သြ္မး့်ပညးတပးမ ေတား (SSPP/SSA) ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) တိ႔ု တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (Tai Freedom)



ႏိုွငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔ နဵနကးပုိငး့ ှှ့၁ွ နာရီမြ ှ၀့ွွ နာရီထိ တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA)၇ သြ္မး့်ပညး တို့တကးေရ့ ပါတီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA)
ပူူ့ေပါငး့ တပးဖျဲ႕ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) တိ႔ု တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA)



ႏိုွငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့

နမၼတူၿမိဳ႕နယး၇ ပနးကိုငးေက့္ရျာအနီ့တျငး နဵနကးပိုငး့ ၁့၁ွ နာရီမြ ေန႔လညးပုိငး့ ှှ့ွွ နာရီအထိတစးႀကိမး ၇ ေန႔လညးပုိငး့ ှ၂့ွွ

နာရီတျငးတႀကီမး တအာငး့ အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA)၇ သြ္မး့်ပညး တို့တကးေရ့ ပါတီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့
ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) တို႕ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ထိ႔်ု ပငး နမၼတူၿမိဳ႕နယး၇ နမးံဆနး-နမၼတူ လမး့မေပ၍ ေရအုိ့ေက့္ရျာထိပးတျငးလညး့ နဵနကးပုိငး့ ွ၆့ှ၂ နာရီမြ ှှ့ွွ နာရီထိ
တစးႀကိမး၇ ေန႔လညးပုိငး့ ှ၂့ှွနာရီတျငး တႀကိမး တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA) (Irrawaddy)


ႏိုဝငးဘာလ

ဿ၀

ရကးေန႔

နဵနကး

၃

နာရီအခ္ိနးတျငး

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့

သီေပါၿမိဳ႔နယး

နာ့ေလာံေက့္ရျာတျငး

တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(TNLA)၇

သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညး တပးမေတား (SS PP/SSA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) တို႔ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
တိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ အရပးသာ့(၀)ဦ့ေသဆုဵ့ကာ (၀)ဦ့ဒဏးရာ ရရိြခဲံသညးဟု ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ အေ်ခစိုကးနယးစညး့မ်ခာ့ ပရဟိတအဖျဲ႔မြ ကိုမ္ိဳ့က ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (VOA) (The Ladies)
(Tai Freedom)


ႏိုွငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔႔ နဵနကးပုိငး့ ွ၃့၀ွ နာရီမြ ညေနပုိငး့ ှ၃့ွွ နာရီထိ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ နမၼတူၿမိဳ႕နယး၇ ပနးေဆာေက့္ရျာအနီ့တျငး တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား
(TNLA)၇ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညး တပးမေတား (SS PP/SSA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕ႏြငးံ်မနးမာံတပးမေတား တပးမ ၄၄ လကးေအာကးခဵ ခမရ ၀ှ၀တိ႔ု တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA)



ႏိုွငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ နမၼတူၿမိဳ႕နယး မနးစဵေက့္ရျာအုပးစု ပနးေဆာံေက့္ရျာအေနာကးဘကးတျငး တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇
သြ္မး့်ပညးတို့ တကးေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညး တပးမေတား (SS PP/SSA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) တိ႔ု တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈(Tai
Freedom)

2

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


ႏိုွငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔ ေန႔လညး ှဿ့၁၃ နာရီမြ ှ၀့ဿွ နာရီထိ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ မနးတုဵၿမိဳ႕နယး၇ ပိနး့ကနးေက့္ရျာအနီ့တျငး တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇
သြ္မး့်ပညးတို့ တကးေရ့ပါတီ/ သြ္မး့်ပညး တပးမေတား (SS PP/SSA) ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႕ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတား တပးမ ၅၅ လကးေအာကးခဵ ခမရ ၁ှ၃ တို႔ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (TNLA)

ရခိုငး
နိုဝငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔ ေန႔လညး (ဿ) နာရီတျငး ရခိုငး်ပညးနယးစပးအနီ့၇ နယးစပးမြတးတိုငး (၃၁) BP-64 အနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား(AA)တိ႔ု တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (The Arakan Army)
စစးေဘ့ေရြာငး
ကခ္ငး


ႏိုွငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔ ည ၅့ွွနာရီေက္ားတျငး ကခ္ငး်ပညးနယး ခ္ီေဖျၿမိဳ႕ေပ၍ရိြ စစးေဘ့ဒုက၏သညးစခနး့ (camp-1) ၉ လကးနကးႀကီ့က္ညး တစးလဵု့က္ခဲံၿပီ့ စစးေဘ့ဒုက၏သညးမ္ာ့ ေၾကာကးလနး႔စို့ရိမး
ေနၾက ေၾကာငး့ စခနး့မြ ေဒ၍ဇယးညျယးက ေ်ပာခဲံသညး၈ “ဗုဵ့ကျရ
ဲ ငးေတာံ အဲဒီွငး့က တစးွငး့လုဵ့ကလူေတျေတာံ ေသကုနးမြာပဲ၈ မကျလ
ဲ ို႔ဘုရာ့မလိ႔၈ု စစးေရြာငးစခနး့ကလူေတျကေတာံ အဲမြာ ကေလ့ေတျ
ေဆာံတဲံ ေနရာ်ဖစးေတာံ ဘယးသျာ့ေရြာငးရမြနး့ေတာငး မသိဘူ့၈ ကေလ့ေတျကအဲမြာေဆာံေနၾကတယး၈ စစးတပးက တပးရငး့မြဴ့က ဗုဵ့က္တဲံေနရာမြာ ်ခဵလာကာထာ့တယး၈ မတူ့ေဖားေသ့ဘူ့၈ လာပဲ
လာကာထာ့တယး၈”ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (KachinWave)( Irrawaddy)

ရြမး့


ႏိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ ပါတီ (SSPP) ၇ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA) တုိ႔ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS) တု႔ိ
်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ တုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ႏိုွငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔ ညေနတျငး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့၇ သီေပါၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ နာ့ေလာံေက့္ရျာမြ ေဒသခဵ ဿွွေက္ားသညး ရျာႏြငံး ငါ့မုိငးခနး႔ ေွ့ေသာ
ဆယးခဵရျာသု႔ိ ထျကးေ်ပ့ တိမး့ေရြာငးလာၾကသညးဟု ဆယးခဵေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပး ေရ့မြဴ့ဦ့စဵေစာမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„အခုညေနမြာ ေရာကးလာ ၾကတာ၈ နာ့ေလာံေဒသခဵေတျ အ ေတားေလ့ အခကးေတျ႕ေနၾက
တယး‟‟ ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



နိုွငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့၇ သီေပါၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ နာ့ေလာံေက့္ရျာမြ စစးေဘ့ေရြာငး ၀ွွ ေက္ားေနရပး မ်ပနးႏုိငးေသ့ပဲ စာ့နပးရိက၏ာအခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ႀကဵဳေနရသညးဟု
ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ “ေသာၾကာေန႔ကတညး့က ေရာကးလာတာပါ၈ ဘုုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မြာထာ့ထာ့တယး၈ အာ့လဵု့ ၀၀ွ ရြိတယး၈ အခုုထိ မ်ပနးႏုိငးေသ့ဘူ့၈ တုုိကးပျေ
ဲ တာံမ်ဖစးေတာံဘူ့၈ ဒါေပမယးံ
စစးသာ့ေတျရြိေနေသ့လိ႔ု မ်ပနးရဲေသ့တာပါ” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅
အ်ခာ့


ႏိုဝငးဘာ ဿွ ရကး ေန႔လညးပုိငး့ ှ နာရီချဲတျငး ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတားခနး့မ၉ ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ရြိ ေနရပးစျနး႔ချာ်ပညးသူမ္ာ့အတျကး ်ပညးေထာငးစုသမၼတ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ
တ႐ုတး်ပညးသ႔ူ သမၼတႏိုငးငဵ သဵ႐ုဵ့မြ ေငျက္ပးသိနး့ ှ၃ွွ ေက္ားတနးဖို့ရြိ လူသာ့ခ္ငး့ စာနာေထာကးပဵံမႈပစၥညး့မ္ာ့ ေပ့အပးလြဴဒါနး့ခဲံသညး၈ အခမး့အနာ့သိ႔ု လူမႈဝနးထမး့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ
်ပနးလညးေနရာခ္ ထာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးဥက၎႒ ေဒါကး တာတငးမ္ိဳ့ဝငး့၇ ကခ္ငး်ပညးနယး ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးေဒါကးတာခကးေအာငး၇
်ပညးနယးလႊတးေတားဥက၎႒၇ ်ပညးနယး အစို့ရအဖျ႕ဲ ဝငး ဝနးႀကီ့မ္ာ့၇ ်ပညးနယး အဆငးံတာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ ေနရပးစျန႔ခ
း ျာ်ပညးသူမ္ာ့ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (MMST) (Mizzima)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ရြိ UNHCR ႐ဵု့၉ UNHCR တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ ရနးကုနးအေ်ခစိုကး ခ္ငး့မ္ိဳ့ႏျယးစု ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကၿပီ့၇ မေလ့ရြာ့ရြိ ခ္ငး့ဒုက၏သညးမ္ာ့ကို
ဒုက၏သညး အ်ဖစး ခိုလႈဵချငးံအဆဵု့သတးမညးံ ကုလသမဂၐ ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆုိငးရာ မဟာမငး့ႀကီ့႐ဵု့ (UNHCR)၌ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ်ပနးလညး႐ုပးသိမး့သငးံေၾကာငး့ CRSC အတျငး့ေရ့မြဴ့အဖျ႕ဲ ဝငး ကိုခ္နးလ္နး့မြ
ေ်ပာခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပျသ
ဲ ို႔ ်မနးမာႏုိငးငဵအေ်ခစိုကး UNHCR တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ငး့လူ႔အချငးံ အေရ့အဖျ႕ဲ (CHRO)ႏြငးံ ခ္ငး့ဒုက၏သညးမ္ာ့ အေထာကးအကူ်ပဳ ေကားမတီ (CRSC)တု႔တ
ိ ကးေရာကးခဲံသညး၈
(7Day)



ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔ နဵနကးပုိငး့တျငး ကျတးခုိငးအေ်ခစုိကး စစးဗ္ဴဟာ လကးေအာကး တပးမေတား ေ်ခလ္ငးတပးရငး့ ခလရ (၁၂) မြ ဗိုလးႀကီ့ အဆငးံ တပးမေတား အရာရြိ တဦ့ကုိ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့
လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) က ဖမး့ဆီ့ခဲံၿပီ့ေနာကး တပးမေတားမြ ကေလ့မိခငး အမ္ိဳ့သမီ့တဦ့ႏြငံး ကေလ့ႏြစးဦ့၇ အိမးနီ့ခ္ငး့ အမ္ိဳ့သမီ့ တဦ့ ႏြငးံ အ်ခာ့ အမ္ိဳ့သာ့ တဦ့ကို ဿွ ရကးေန႔
ေန႔လညးတျငး ေခ၍ေဆာငးခဲံၿပီ့ ႏိုဝငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔ ည ၆ နာရီတျငး စစးေဘ့ေရြာငး စခနး့သို႔ ်ပနးလညး ေရာကးရြိလာခဲံသညး၈ (7day)

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ



ႏိုွငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔ ညေန ၀ နာရီတျငး ကခ္ငး်ပညးနယး ဖာ့ကနး႔၇ နနး႔ေမြားေက့္ရျာအနီ့ ေက္ာကးစိမး့တူ့ေဖား ကုမၸဏီတစးခုတျငး ေရမေဆ့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရ လုဵ်ခဳဵေရ့စစးသာ့မ္ာ့ၾကာ့
ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ မႈ ေၾကာငးံ ေရမေဆ့သမာ့တစးဦ့ ေသနတးထိမြနး ေသဆုဵ့ခဲံသညးဟု ေရမေဆ့သမာ့ Ah Sau မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Kachin New)



ႏိုွငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔ ည ၄ နာရီခန႔းအခ္ိနးတျငး လာ့ရႈိ့ၿမိဳ႕နယး အီႏိုငး့ေက့္႐ျာအုပးစု လူပ္ိဳေခါငး့ေဆာငး စိုငး့ေမာငးကို လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႕တဖျ႕ဲ မြ ွငးေရာကးဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံရာ
အဆကးအသျယး

မရတာေၾကာငံး

ေဆျမ္ိဳ့မိဘေတျ

စို့ရိမးေနရေၾကာငး့အီႏိုငး့႐ျာသာ့တဦ့မြ

ေ်ပာခဲံသညး၈

သူ်ပနးလာမြဘဲသိရမြာပါ၈ ်ပနးလႊတးလာ မယးလ႔လ
ို ညး့ ေ်ပာသျာ့ပါတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New)
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“စုဵစမး့ေမ့်မနး့ဖိ႔ု

ဆိုၿပီ့လာေခ၍သျာ့တယး၈

ဘာအေၾကာငး့ေမ့်မနး့မြာလညး့မသိ၈

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


နိုွငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး ပနးကူေက့္ ႐ျာအုပးစု ပနးကူဒုက၏သညးစခနး့မြ မီ့ဖျာ့ၿပီ့စအမ္ဳိ့သမီ့ႏြငးံ ရကးသာ့ကေလ့ငယးအပါအဝငး လူ ၂ဦ့ကို
တပးမေတားစစးေၾကာငး့မြ

ဖမး့ဆီ့သျာ့သညးဟု

သူတ႕ို တပးစခမး့ထဲမြာဘဲအခုေလာေလာဆယး
ကျ္နးေတားတ႕ို သတငး့ၾကာ့ရတာက
ကေလ့ႏြစးေယာကးေရာ၈

ပနးကူ

ခ္ဳပးထာ့ေန

TNLAအဖျ႕ဲ ေတျက

ဒုက၏သညးစခနး့တာွနးခဵဦ့သိနး့ေအာငးမြ

တုနး့ပါဘဲ၈

(၂)ေယာကးခငးဗ္၈

ကျ္နးေတားတ႕ို ဆီမြာလဲ

သူတ႕ို စစးတပးလူတေယာကးဖမး့ထာ့တယးလို႕

တေယာကးကေတာံသူတို႕အိမးနီ့နာ့ခ္ငး့်ဖစး်ပီ့ေတာံ

ေ်ပာခဲံသညး၈

ေ်ပာတယး၈

သူတို႕အိမးမြာမလညးလာရငး့

“တပးမေတားအဖျ႕ဲ က

်ပညးသူေတျလာဖမး့သျာ့တာေတာံ

ဘာမြအက္ိဳ့အေၾကာငး့လာမေ်ပာဘဲ

သူတ႕ို ကအဲတာမသကၤာလို႕ေနမြာေပါံ၈

နဲ႕သူတ႕ို က

အကုနးဖမး့သျာ့တယး၈”ဟု

သူတ႕ို ကေနလာေခ၍

သျာ့တယး၈

TNLAရဲ႕အမ္ိဳ့သမီ့ကိုပါဖမး့သျာ့တယး၈
ေ်ပာခဲံသညး၈

ဖမး့ဆီ့ထာ့သူမ္ာ့ကို

ႏိုွငးဘာလဿဿရကးေန႔ ည ၅ နာရီ ဝနး့က္ငး တျငး ်ပနးလႊတးေပ့လိုကးသညးဟု ပနးကုရျာသူႀကီ့ ဦ့အုိကးစဵ မြေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA) (RFA) (7Day) (Irrawaddy) (DVB)


နိုွငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ပုသိမးၿမိဳ႕၇ ပုသိမ-း ေ်မာငး့်မ ႏြစး်ခငး့သာသနာနယး႐ဵု့၉်ပဳလုပးသညးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျ၉
ဲ ဧရာဝတီတုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ပုသိမးၿမိဳ႕နယး၇ ထိနးေလ့ပငးေက့္ရျာအုပးစု၇
မရမး့ခ္ိဳေက့္ရျာရြိ၇ ေဒသခဵတစးဦ့ အမညးေပါကး်ဖငးံ ပုိငးဆုိငးသညးံ ဥယ္ာဥးၿခဵေ်မ ၃.၃ ဧက ကို သာသနာေ်မအ်ဖစး ၿခဵစညး့႐ို့ခတးရနး ်ပငးဆငးေနမႈကို ပဋိပက၏ မ်ဖစးေရ့အတျကး သကးဆုိငးရာက
ထိနး့သိမး့ကာ တရာ့မြ္တစျာ လုပးေဆာငးေပ့ေစလိုသညးဟု မူလေ်မပုိငးဆိုငးသူ ေစာေဘာစကးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ၿမိဳ႕နယးကို အယူခဵတကးေနခ္ိနးမြာ ၿခဵတစးခုလဵု့ကို သာသနာံအလဵေတျ လာစိုကးသျာ့တယး၇
အခု ရကးပုိငး့မြာ ၿခဵစညး့႐ို့ခတးမယး ေ်ပာတယး၈ အလဵစိုကးတဲံေနရာမြာလညး့ မရမး့ခ္ဳိ၇ စေကာကရငး ႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး ဘုရာ့ေက္ာငး့နဲ႔ သငး့အုပး သိက၏ာေတားရ ဆရာအိမး ပါသျာ့တယး၈ မရမး့ခ္ိဳ
ကရငးတစးရျာလဵု့က မေက္နပးဘူ့၈ လူႀကီ့ေတျကေတာံ ထိနး့တယး၈ လူငယးေတျကေတာံ စိတး မထိနး့ႏုိငးမြာစို့တယး၈ ပဋိပက၏ မ်ဖစးေအာငး ဝိုငး့ထိနး့ေပ့ဖု႔န
ိ ဲ႔ တရာ့မြ္တစျာ ေ်ဖရြငး့ေပ့ဖု႔ိ ေ်ပာလိုတယး၈”ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)



ႏိုွငးဘာလ

ဿ၂

ရကးေန႔

ည

ှှ

နာရီအခ္ိနးတျငး

ရြမး့်ပညးနယး

ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးအတျငး့

တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(TNLA)၇

သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့

ပါတီ/

သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/S SA) ပူူ့ေပါငး့တပးဖျ႕ဲ ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ သြ္မး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA)တိ႔်ု ဖစးပျာ့ေနေသာတိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ေက့္လကးေဒသခဵ
ပုဵ့လုဵ႐ျာသာ့ စိုငး့ၾသဘာအာ့ အာ့

ဖမး့ဆီ့

ေခ၍ေဆာငးသျာ့သညးဟု ေဆျမ္ိဳ့ေတား

စပးသူ ပုဵ့လုဵ႐ျာသာ့တဦ့မြ

ေ်ပာခဲံသညး၈

“စပါ့ရိတးခ္ိနးဆိုေတာံ လယးထဲသျာ့အိပးေစာငံးရတယးေလ၈

တအာငး့လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ ေတျ ႐ျာထဲဝငး တာနဲ႔ ေသနတးပစးတာ၈ သူတ႔ို ေသနတးသဵၾကာ့ေတာံ အတူတူသျာ့အိပးတ႐
ဲံ ျာသာ့ေတျ ကိုသူက အရငး ထျကးေ်ပ့ ခိုငး့ တာ၈ သူက ေနာကးဆုဵ့မြထျကးေ်ပ့တယး၈
မလႊတးဘူ့၈ အဖမး့ခဵရတယးသူ၈ ဒီမနကး သူ႔အမ္ိဳ့ေတျက သူ႔ ကို လိုကးရြာၾက တယး၈ မိုငး့ေငါံနဲ႔ ပုဵ့လုဵၾကာ့က နမံးမနး့႐ျာ သဘာဝ စာ့ေသာကးဆိုငးေရြ႕မြာ သူ႔ဦ့ထုပးနဲ႔ဖိနပး သျာ့ ေတျ႕တယး ၈ သူ႔ဦ့ထုပးမြာ
ေသျ့စျနး့ေန တယး၈ လူေတာံဘယးဆီကိုေခ၍သျာ့မလဲမသိ ဘူ့ခုထိ၈ ”- ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New) (Tai Freedom)


ႏိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔ ေန႔လညး တစးနာရီေက္ားအခ္ိနးတျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ ကျတးခိုးငးၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ စစးေရြာငးစခနး့-ဿ မြ စစးေဘ့ေရြာငး ဦ့အငးချနးေဇားေတာငးႏြငးံ ကခ္ငးလူငယး ဦ့လဖိုငးေဇားဝမး
တိ႔အ
ု ာ့

်မနးမာံတပးမေတားမြ

ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငး၊

ရိုကးႏြကးခဲံသညးဟု

စခနး့ေကားမတီ

တာဝနးရြိသူတဦ့မြ

ေ်ပာခဲံသညး၈

“ဦ့ေဇားေတာငးက

ပိုဆို့တယး၈

ေခါငး့ေတျမြာလညး့

အနာေတျ

ဒဏးရာေတျအမ္ာ့ႀကီ့ပဲ ပါလာတယး၈ ေသျ့ေတျ ယိုေနတာေပါံေနား၈ မ္ကးစိပိတးထာ့ၿပီ့မြ ရိုကးခဵရတယးတဲံ၈ ၿပီ့ရငး လူငယး ေမာငးလဖုုိငးေဇားဝမးကလညး့ အရိုကးခဵရတယး၈ ဒီေန႔ဆို မထႏိုငးဘူ့၈
လမး့ေတာငးမေလ္ြာကးႏုိငးဘူ့၈ စစးေဆ့ရငး့ ေမ့်မနး့ရငး့ ရိုကးခဵရတာေပါံ၈ IDPs ကဆိုရငးလညး့ မဟုုတးဘူ့ဆိုၿပီ့ ရိုကးခဵရတာေပါံ၈ အိပးယာထဲမြာပဲ လဲေနတယး၈ ဒူ့ေတျ ေပါငးေတျ အကုုနးလဵု့
တစးကိုယးလဵု့ရိုကးထာ့တယး” ဟုုေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG) (Irrawaddy) (BBC)

5

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


ႏုိွငးဘာ ဿ၃ ရကး ည ၄ နာရီခနး႔ တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး ရပးကျကး(၂) ရြိ စျယးေတားရိပးလကးဖကးရညးဆုိငး တျငး ထုိငးေနေသာ လူငယးေ်ခာကးဦ့ကို အရပးွတးႏြငးံ လူအခ္ဳိ႕မြ
ကာ့သုဵ့စီ့်ဖငးံ လာေရာကး ေခ၍ေဆာငးသျာ့သညးဟု လုဵၿခဵဳေရ့ကို စို့ရိမး၊ အမညး မေဖားလိုေသာ ေဒသခဵတစးဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„လူငယးေတျက အသကး(ဿွ) ပတးွနး့က္ငးေလ့ေတျ၈ သူ တု႔မ
ိ ိဘေတျက
စိတးပူေနၾကၿပီ၈ ်ပနးလျတးေ်မာကးလာဖို႔အတျကး တာွနးရြိသူေတျက

ွိုငး့ွနး့ ေဆာငးရျကးေပ့ေစခ္ငးတယး‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ ဖမး့ဆီ့ခဵရသူ လူငယးေ်ခာကးဦ့ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးေရ့ ကူညီရနး

ၿမိဳ႕နယးအပ
ု းခ္ဳပးေရ့တာ ွနးရြိသူမ္ာ့အာ့ ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈ (7Day)

ေ်မ်မဳပးမုိငး့
ဒဏးရာရ


ႏိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔ နဵနကး ၅ နာရီချအ
ဲ ခ္ိနးခန႔းတျငး ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ ေက္ာကးမဲခ႐ိုငး နမံးဆနးၿမိဳ႕နယး အေနာကးက္ငး့ေက့္႐ျာအုပးစု ဟိုလတး (လီဆူ့) ေက့္႐ျာေန အသကး ၃ွ ေက္ားအ႐ျယး
အဖျာ့ ဿ ဦ့ ေက့္႐ျာအနီ့ တစးဝႈိကးသို႔ ဝ ဥ သျာ့ရြာရာ ႐ျာႏြငံး ှ မိုငးေက္ားခန႔းေဝ့သညံးေနရာအေရာကး၉ တိုကးမိုငး့တလုဵ့တိုကးမိ၊ ဒဏးရာမ္ာ့ရရိြခဲံသညး၈ (TaiFreedom) (7Day)



ႏိုဝငးဘာ ဿ၀ ရကး နဵနကး ှွ နာရီခနး႔တျငး ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕မြ မုိငး့ေငါံၿမိဳ႕ နယးချဲသ႔ို သျာ့ေသာလမး့ ခိုငငး့ ရျာအနီ့ လမး့ပိုငး့၉ မုိငး့တစးလဵု့ေပါကးကျၿဲ ပီ့ လူေလ့ဦ့ လိုကးပါလာေသာ ကာ့တစီ့ ထိခိုကး
ပ္ကးစီ့ခဲံသညး၈ „„ဒုနး့ဆို ေပါကးကျသ
ဲ ဵၾကာ့ ၿပီ့ ကာ့မြနးေတျ ကျက
ဲ ုနးတယး၈ ေရြ႕လညး့ မတို့ရဲ၇ ေနာကးလညး့ မဆုတးရဲ၈ ေဘ့နာ့မြာ မိုငး့ႏြစးလဵု့ ထပးေတျ႕တယး‟‟ ဟု ကာ့ေပ၍တျငး လိုကးပါလာေသာ
ဦ့လြေက္ားမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ မိုငး့ေၾကာငးံ လူတဦ့ထိခိုကးဒဏးရာရခဲံသညး၈ (7Day)

အ်ခာ့


နိုွငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔ နဵနကးပုိငး့တျငး ရနးကုနးတုိငး့၇ အငး့စိနး့ၿမိဳ႕နယး၇ အငး့စိနးေစ့္အတျငး့ ကးလုပးမုိငး့တလုဵ့ေတျ႔ရိြခဲံၿပီ့ တပးမေတားမြ လာေရာကးရြငး့လငး့ေပ့ခဲံေၾကာငး့ အငး့စိနးၿမိဳ႕နယး
တိုငး့ေဒသႀကီ့ လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယး ဦ့ေွၿဖိဳ့ဟနးမြေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies)

ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့မႈ


ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့တျငး ်ဖစးပျာ့ေနေသာ တုိကးပျဲမ္ာ့ ရပးတနး႔ႏုိငးေရ့အတျကး သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) တု႔မ
ိ ြ ဥက၎႒ ဿ ဦ့
ထိပးတုိကးေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ရနး ရြမး့တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး (SNLD) စာပုိ႔ေတာငး့ဆုိမညး ်ဖစးေၾကာငး့ တျဖ
ဲ ကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ (ှ) ဦ့စုိးငး့လိတးက မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅
အစညး့အေဝ့မ္ာ့
JMC


ႏိုဝငးဘာ ဿွ ရကးတျငး ကရငး်ပညးနယး၇ ဘာ့အဵၿမိဳ႕ ၉ ကရငး်ပညးနယး ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ၌ (ှ၆) ႀကိမးေ်မာကး အစညး့အေဝ့ကို က္ငး့ပရာ အစို့ရ၇
တိုငး့ရငးသာ့ လကးနကးကိုငးအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ အရပးသာ့ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ စုဵညီစျာ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ အစညး့အေဝ့တျငး ေကားမတီဥက၎႒ ဗိုလးခ္ဳပးမ္ိဳ့မို့ေအာငး ၇ေကားမတီ ဒုတိယဥက၎႒ (ှ)
ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ေစာေဖာဒို (KNU)၇ ေကားမတီ ဒုတိယဥက၎႒ (ဿ) နနး့်မငးံတငးတို႔မြ ႏႈတးချနး့ဆကးစကာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ အစညး့အေဝ့သို႔ ေကားမတီဝငးမ္ာ့၇ ေလံလာသူမ္ာ့၇ ဖိတးၾကာ့ထာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ
အေထာကးအကူ်ပဳ ဝနးထမး့မ္ာ့ စုစုေပါငး့ (ဿ၆) ဦ့ တကးေရာကးခဲံၿပီ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး (၁) ရပးႏြငးံ မြတးတမး့ (ဿ) ရပးတို႔အာ့ ခ္မြတးခဲံၾကသညး၈ (JMC) (Military)

ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပမ
ျဲ ္ာ့၇ အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျမ
ဲ ္ာ့

JMC


ႏိုဝငးဘာလ

ဿ၆

ရကးေန႔တျငး

မျနး်ပညးနယး၇

ေမားလ်မိဳငးၿမိဳ႕၉

်ပညးေထာငးစုအဆငးံ

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ

ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ

(JMC-U)

က

ဦ့ေဆာငး၊

„ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ကာလအတျငး့ ၾကဵဳေတျ႔လာႏုိငးသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့အာ့ စီမဵခနး႔ခ်ျဲ ခငး့ (Managing Transitional Risks in Ceasefire) ပညာရြငးစကာ့ဝိုငး့‟ ကို
က္ငး့ပခဲံသညး၈ ပညာရြငးစကာ့ဝိုငး့တျငး JMC-U အဖျ႔ဝ
ဲ ငး ဦ့ကိုကိုႀကီ့၇ ေဒါကးတာတငးေမာငးေမာငးသနး့ (Academic Advisor) Associate Fellow, ISEAS - Yusof Ishak Institute (formerly
Institute

of

Southeast

Asian

Studies),

Singapore)

ႏြငးံ

ေဒါကးတာမငး့ေဇားဦ့

(MIPS)၇

ဦ့ေအာငးႏုိငးဦ့

(JMC-U/TSC)

တ႔ိုမြ

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ

အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ကာလအတျငး့ ႀကဵဳေတျ႔လာရႏုိငးသညးံ Risks မ္ာ့အာ့ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ႏြငးံ ပတးသတး၊ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ပညာရြငးစကာ့ဝိုငး့သို႔ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၇ တိုငး့/ ်ပညးနယးအဆငးံႏြငးံ
ေဒသဆိုငးရာအဆငးံ

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ

ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ

အသီ့သီ့မြ

အရပးသာ့

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇

ကရငး်ပညးနယး

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ

ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၇ မျနး်ပညးနယး အစို့ရအဖျ႔၇ဲ မျနး်ပညးနယးလႊတးေတား၇ UN ၇ Chinese Embassy၇ ႏြစးဖကး လကးနကးကိုငးတပးဖျ႔မ
ဲ ြ နယးေ်မခဵ တပးဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့၇ ဌာနဆိုငးရာ
တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ ေမားလ်မိဳငး်မိဳ႕ရြိ တက၎သိုလးမ္ာ့မြ ပါေမာက၏၇ ဌာနမြဴ့မ္ာ့၇ အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ေဒသခဵအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ဖိတးၾကာ့ထာ့သူမ္ာ့ တကးေရာကးခဲသ
ံ ညး၈ (JMC)

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ ပါဝငးမႈအခနး့က႑ အလုပး႐ုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲ


နိုွငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔မြ နိုွငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔အထိ ေငျေဆာငးကမး့ေ်ခရြိ Sunny Paradies Hotel တျငး ်ပဳလုပးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ်ဖစးစဥးတျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၌ ေခါငး့ေဆာငးမႈအစီအစဥး
အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျ၉
ဲ

လကးရြိ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး

်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး၉
ှွဖျဲ႔မြ

အမ္ိဳ့သမီ့

တစးဆို႔ေနသညးံအပိုငး့တျငး

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မညးသညးံက႑မြ

ေဆျ့ေႏျ့လ္ကးရြိေၾကာငး့

်မနးမာနိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ

ပါွငးမလဲဆိုသညးကို
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့

NCA

တျငးလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့သညးံ

ဒီမိုကရကးတစးတပးဦ့

(ABSDF)

မြ

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျဲ႕ွငး မိဆူ့ပျငးံမြေ်ပာခဲံသညး၈ `အခုကေတာံ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး အစုအဖျ႔ေ
ဲ တျထဲက အမ္ိဳ့သမီ့ေတျ သီ့သနး႔ေတျ႔တဲံေတျ႔ဆဵုပျ၈ဲ အဖျ႔အ
ဲ စညး့ တစးခုခ္ငး့စီမြာ ဘာေၾကာငးံ
အမ္ိဳ့သမီ့ေတျ ပါွငးမႈနညး့ေနတာလဲ၇ အမ္ိဳ့သမီ့ ပါွငးမႈေတျ တို့်မြငးံလာေအာငး ဘယးလိုလုပးၾကမလဲ၇ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲံ အသဵ၇ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲံ သေဘာထာ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျရဲံ အ်မငးေတျကို
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ ်ဖစးစဥးမြာ ဘယးလိုေဖားထုတးနိုငးမလဲ ဆိတ
ု ာေတျကုိ ေဆျ့ေႏျ့ေနတာပါ` ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅
အ်ခာ့



နိုွငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) ၇ ဖာ့အဵခ႐ုိငး၇ ေလ့ဝါ့(ေလာဟီ့လာ)တျငး ကရငးလူငယးအစညး့အ႐ုဵ့ (KYO) မြ ဦ့ေဆာငး၊ ်ပညးတျငး့၇ ်ပညးပ၇ နယးစပးေဒသရြိ
ကရငး လူငယးမ္ာ့ပါဝငးသညံး ကရငး လူငယးႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ (Karen Youth Seminar) က္ငး့ပခဲံသညး၈ ကရငးလူငယးအစုအဖျ႔မ
ဲ ္ာ့အၾကာ့ အ်ပနးအလြနးနာ့လညးမႈႏြငံး ခ္စးခငးရငး့ႏြီ့မႈပုိမုိရရြိရနးအ်ပငး
လကးရြိႏုိငးငဵေရ့ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ ပုိမုိသိရြိနာ့လညးၿပီ့ လူငယးမ္ာ့ပါဝငးမႈ အခနး့က႑မ္ာ့ကုိ ်ပငးဆငးသျာ့ႏုိငးရနးႏြငံး ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲမြတစးဆငးံ ကရငးလူငယးညီလာခဵကုိ ေခ၍ဆုိက္ငး့ပႏုိငးရနး
ရညးရျယး်ပဳလုပး်ခငး့်ဖစးသညးဟု KYO ဥက၎ဌ ေစာလယးနယးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “အခုက က္ေနားတ႔ုိ တစးစုတညး့ တစးဖ႔တ
ျဲ ညး့ စုဖျ႔ႏ
ဲ ုိငးဖုိ႔က အေရ့ႀကီ့တဲံအခ္ိနး်ဖစးတယး၈ ဘာ်ဖစးလဲ ဆုိေတာံ က္ေနားတ႔ုိ
ကရငးံေတားလြနးေရ့က ႏြစး (၄ွ)အထိ ေရာကးေတာံမယး ဆုိေပမဲံ အခုခ္ိနးထိ လုိခ္ငးတဲံ ပနး့တုိငးကုိ မေရာကး ေသ့ဘူ့်ဖစးတယး၈ က္ေနားတုိ႔ လုိခ္ငးတဲံ ပနး့တုိငးကုိ ်ပညးံ်ပညံးစုဵစုဵရရြိႏုိငးဖုိ႔က ေရြ႕ဆကးလုပး
ေဆာငးသျာ့ရမယးံ အေပ၍ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေနတဲံ ကရငးလူငယးအစုအဖျ႔အ
ဲ ာ့လုဵ့ကုိ စုဖျ႔သ
ဲ ငးံၿပီ့်ဖစးတယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)



နိုွငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) ၇ ဖာ့အဵခ႐ုိငး၇ ေလ့ဝါ့ေလာဟီ့လာ၉ ကရငးလူငယးအစညး့အ႐ုဵ့ (KYO) မြ ဦ့ေဆာငး၊ ်ပညးတျငး့၇ ်ပညးပ၇ နယးစပးေဒသ ရြိ ကရငး
လူငယး မ္ာ့ပါဝငးသညံး ကရငး လူငယးႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ (Karen Youth Seminar)မြ အေကာငးအထညးေဖားလုပးေဆာငးသျာ့မညးံ ေရြ႕လုပးငနး့စဥး (၃)ရပးကုိ ခ္မြတးဆုဵ့်ဖတးခဲံသညးဟု KYO ဥက၎ဌ
ေစာလယးနယးမြ

ေ်ပာခဲံ

က္ေနားတ႔က
ုိ ေနၿပီ့ေတာံ

သညး၈

“က္ေနားတ႔ရ
ုိ ဲ႕

ကရငးလူငယးေတျ၇

ဒီႏြီ့ေႏြာဖလြယးပက
ျဲ ုိ

ဘာေတျလုပးေဆာငးသငံးသ

ေခါငး့ေဆာငးေတျ

ပညာရြငးေတျအေနနဲ႔

လဲဆုိတဲံအေပ၍မြာ

လကးရြိႏုိငးငဵေရ့အေ်ခအေနေတျကုိ

ကရငးံအမ္ဳိ့သာ့ႏုိငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈ၇

လကးရြိႏုိငးငဵေရ့၇

လာၿပီ့ေဆျ့ေႏျ့ခ္်ပတယး၈
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေ်ခအေနနဲ႔

ဒီအေပ၍မြာ
လကးရြိ

ကရငးလူငယးေတျအရဲ႕အေ်ခအေနစတဲံ ေဆျ့ေႏျ့ရမဲံ ေခါငး့စဥး (၀)ခုကုိ ေရျ့ခ္ယးၿပီ့ အာ့နညး့ခ္ကး၇ အာ့သာ ခ္ကးေတျကို အုပးစုအလုိကးေဆျ့ေႏျ့ခုိငး့ၿပီ့ အဲံကေန ထျကးေပ၍လာတဲံ ရလဒးေတျအေနနဲ႔
ဒီေရြ႕လုပးငနး့စဥးေတျ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးဖုိ႔ ်ဖစးလာတာ်ဖစးတယး”ဟု ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ (KIC)
ထုတး်ပနးခ္ကး



ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔ နဵနကး ၀့၀ွ နာရီတျငး ကျတးခိုငး ၿမိဳ႕နယး မနးပနးေက့္႐ျာအနီ့၉ ကျတးခိုငး အေ်ခစိုကး ေ်ခလ္ငးတပးရငး့မြ ဗိုလးႀကီ့ ခ္မး့ေ်မံထျနး့ကို လကးနကးငယးအခ္ိဳ႕ႏြငးံ
အတူဖမး့ဆီ့ရမိခဲံေၾကာငး့ TNLA မြ သတငး့ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Voice) (TNLA) (DVB)



ႏိုွငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး

CSW ကမာၻ႔ခရစးယာနး ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ အဖျ႕ဲ ႏြငးံ HRW Human Rights Watch အဖျ႕ဲ တို႔ရဲ႕၌ ပူ့တျေ
ဲ ၾကညာခ္ကးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့

စစးမကးဆိုငးရာ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လူသာ့မ္ိဳ့ႏျယးအေပ၍ က္ဴ့လျနးသညးံပစးမႈမ္ာ့သညး တာွနးရြိသူမ္ာ့အာ့ အေရ့မယူဘထ
ဲ ာ့သညးံလုပးရပးမ္ာ့ကို အဆဵု့သတးရနး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵေ်မာကးပိုငး့
စစးေ်ပ့ေရြာငးအို့အိမးမဲံဒုက၏သညးမ္ာ့ကို လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈဆိုငးရာ အကူအညီေပ့မႈမ္ာ့ကို ချငးံ်ပဳဖို႔ေတာငး့ဆိုခဲသ
ံ ညး၈ (VOA)


ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့တျငး ်ဖစးပျာ့ေနသညံး တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ်ပညးသူမ္ာ့ ထိခိုကးဒဏးရာရရြိမႈ၇ ေသဆဵု့မႈမ္ာ့ရြိေနသညံးအတျကး လကးနကးကိုငးအဖျ႕ဲ မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေဒသခဵမ္ာ့အာ့ ထိခိုကးေစေသာ
လုုပးရပး မ္ာ့ကို ရပးတနး႔ၾကရနး ေဒသတျငး့ရြိ ႏိုးငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြ ေတာငး့ဆိုခဲသ
ံ ညး၈ ရြမး့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျ႕ဲ ခ္ဳပး (SNLD) ပါတီ၇ သီေပါ မဲဆႏၵနယး-အမြတ(း ှ) မြ ်ပညးနယးလႊတးေတား
ကိုယးစာ့လြယး နနး့စနး့စနး့ေအ့မြ “တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးေတျပဲ မဟုုတးဘူ့၈ အာ့လဵု့ကိုဆိုခ္ငးပါတယး၈ လကးနကးကိုငးဘယးအဖျ႕ဲ အစညး့ မဆုုိေပါံေနား သတိၱရြိလ႔ို စစးတပးလုပးၾကတာပဲေလေနား၈
လကးနကးကိုငး ၾကတာပဲေလေနား၈ အခ္ငး့ခ္ငး့ခ္ရငးလညး့ ်ပညးသူန႔ေ
ဲ ဝ့တဲံေနရာမြာ ခ္ၾကပါလို႔ ေ်ပာခ္ငးပါတယး၈ ရျာနဲ႔နီ့တဲံေနရာမြာ ရျာထဲမြာ လာၿပီ့ေတာံ မတုုိကး ၾကပါနဲ႔၇ သတိၱရြိၾကရငးလညး့
အခ္ငး့ခ္ငး့စိနးေခ၍ၿပီ့ေတာံ လျတးလျတး ကငး့ကငး့ေနရာမြာ ခ္ေစခ္ငးပါတယးလို႔” ဟုုေ်ပာခဲံသညး၈ (NMG)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


နိုွငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး အစို့ရ၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တရာ့ဝငးေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့တျငး ပါဝငးမႈကို ယာယီဆိုငး့ငဵံထာ့ေသာ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့(KNU)၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆိုငးရာေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို
ယုဵၾကညး ေထာကးခဵေၾကာငး့ ကရငးလူငယးႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (MM Time) (RFA)



နိုွငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးေ်မာကး ပိုငး့ ေနရပးစျန႔ခ
း ျာသူမ္ာ့ ်ပနးလညးလကးခဵေရ့ လုပးငနး့စဥးႏြငးံ ပတးသကး၊ ်မနးမာအစို့ရ၌ ႀကိဳ့ပမး့ မႈမ္ာ့တျငး ႏုိငးငဵတကာ ကူညီ ေထာကးပဵံမႈေပ့ရနး
ကုလသမဂၐ ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆုိငးရာ မဟာမငး့ ႀကီ့႐ဵု့ (UNHCR)မြ ထုတး်ပနးေသာ သေဘာထာ့ေၾကညာခ္ကးတျငးေဖား်ပထာ့သညး၈ (7Day)



နိုဝငးဘာ ှ၆ ရကးမြ ဿ၀ ရကးအထိ ရနးကုနးၿမိဳ႕ Green Hill ဟိုတယး၉ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ (အသျငးတူေဆာငးရျကး်ခငး့) ဖျငံးပျဲအခမး့အနာ့ကိုက္ငး့ပခဲံၿပီ့ ၇အခမး့အနာ့သို႔
ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့ ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့ၿဖိဳ့မငး့သိနး့၇ ်မနးမာနိုငးငဵလုဵ့ဆိုငးရာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမိုကရကးတစးတပးဦ့ (ABSDF) ဒုတိယဥက၎႒ ရဲေဘားမ္ိဳ့ဝငး့ႏြငံး ဒီမိုကရကးတစးပါတီ (်မနးမာ) မြ ဦ့သုေဝ
တိ႔က
ု
အဖျငံးအမြာစကာ့ ေ်ပာၾကာ့ ခဲံၾကသညး၈ အခမး့အနာ့တျငး ေ်မယာစီမဵခန႔းချဲမႈ၇ တိုငး့ရငး့သာ့တနး့တူအချငံးအေရ့ႏြငံး တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာ စကာ့သငးၾကာ့ေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို
အေက္အလညး ေဆျ့ေႏျ့အေ်ဖ ရြာသျာ့မညး်ဖစး ေၾကာငး့ သတငး့ထုတး်ပနးေၾကညာခဲံသညး၈ (Eleven)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔ညေနတျငး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့ေလာံေက့္ရျာမြာ ၿပီ့ခဲံတဲံ ေအာကးတုိဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔ မနကးက ်ဖစးပျာ့ခဲံတဲံတုိကးပဲျေၾကာငးံ ေဒသခဵရျာသာ့ ၀ ဦ့
ေသဆဵု့တာသညး သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ/ ရြမး့်ပညးတပးမေတား RCSS ကမြပစးခတးခဲံတာ မဟုတးေၾကာငး့ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)



နိုဝငးဘာ ဿ၂ ရကး (အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအမ္ိဳ့ သမီ့မ္ာ့အေပ၍ အၾကမး့ဖကးမႈဆန႔းက္ငးေရ့ေန႔) ၉ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၌လူမႈဘဝလုဵၿခဳဵေရ့ကို အေလ့ထာ့ေဆာငးရျကးရနး အစို့ရ၇ တပးမေတားႏြငံး
တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကး ကိုငးအဖျ႕ဲ အစညး့အာ့လုဵ့ကို တိုကးတျနး့ေၾကာငး့ ်မနးမာံအမ္ိဳ့သမီ့သမဂၐ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)



ႏိုဝငးဘာလဿ၂ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕သစး စီမဵကိနး့ ဆကးလကး အေကာငးအထညး ေဖားရနး ႐ုတးႏိုငးငဵ အမ္ိဳ့သာ့ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ႏြငးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့ လဲေရ့ေကားမရြငး ဒုတိယဥက၎႒ H.E.Mr. Ning
Jizhe ႏြငးံ တ႐ုတး CCCC ကုမၸဏီဥက၎႒တိ႔သ
ု ညး ရနးကုနးတုိငး့ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးႏြငးံ ေတျ႕ ဆဵုၿပီ့ေနာကး လႊတးေတားသို႔ လာေရာကးေတျ႕ဆဵုခဲံသညးဟု ရနးကုနးတုိငး့အစုိ့ရအဖျ႕ဲ က သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(7Day)



နိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးသညံး နယူ့ေယာကးၿမိဳ႕အေ်ခစိုကး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ ကာကျယးေစာငံးေရြာကးေရ့ေကားမတီ (CPJ) ၌ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးထဵ တိုကးရိုကးအိတးဖျငံးေပ့စာထဲ၉
်မနးမာနိုငးငဵတျငး ရိုကးတာ သတငး့ေထာကးႏြစးဦ့ကို ႏြစးရြညးေထာငးဒဏး ခ္မြတးအေရ့ယူထာ့်ခငး့သညး နိုငးငဵ၌ ဒီမိုကေရစီအသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ကို ထိခိုကးေစသညံးအ်ပငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌
ဂုဏးသိက၏ာကိုပါ က္ဆငး့ ေစသညးဟု ေဝဖနးေထာကး်ပခဲံသညး၈ (Eleven) (VOA)



နိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႕တျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးေတျမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျ ေဘ့ဖယးခဵထာ့ရတယးဆိုၿပီ့ ရြမး့အမ္ဳိ့သမီ့ေရ့ရာ ဆကးသျယးလႈပးရြာ့ ေဆာငးရျကးေရ့အသငး့ SWAN က ှ၃ ရကးတာ
လႈပးရြာ့မႈရဲ႕ ဒုတိယေန႔ အေၾကာငး့အရာအ်ဖစး လူမႈကျနးရကးမြာ ေဖားထုတးခဲံသညး၈ နိုဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႕တျငး လႈပးရြာ့မႈ၌ ပထမေန႔အ်ဖစး အမ္ဳိ့သမီ့ေတျအေပ၍ အၾကမး့ဖကးမႈ က္ဴ့လျနးသူေတျကို
အ်ပစးေပ့အေရ့ယူဖို႔ တပးမေတားက ပ္ကးကျကးတယးဆိုၿပီ့ ပထမဆဵု့ အေၾကာငး့အရာကိုေဖားထုတးခဲံသညး၈ (RFA)



နိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႕တျငး

သမၼတဦ့ဝငး့်မငံးႏြငံး သတငး့မီဒီယာ ေကာငးစီဝငးမ္ာ့ေတျ႕ဆုဵပတ
ျဲ ျငး ်မနးမာသတငး့ေထာကးႏြစးဦ့အာ့ ေထာငးဒဏး ခုနစးႏြစး ခ္မြတး်ခငး့အေပ၍ ဥပေဒရႈေထာငံးႏြငံး

မီဒီယာရႈ ေထာငံးမ္ာ့မြ သုဵ့သပးခ္ကးပါဝငးေသာ စာတစးေစာငး သမၼတထဵ ေပ့အပးခဲံေၾကာငး့ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven) (BBC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


နုိဝငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး ရုရြာ့နုိငးငဵ ေမားစကုိၿမိဳ႕၉ စာနယးဇငး့သမာ့ေတျႏြငးံ ေတျ႕ဆုဵရာ၉ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးေရာကး ဒုက၏သညးေတျ ်ပနးးလညးေခ၍ယူေရ့လုပးငနး့စဥး မေအာငး်မငးေသ့တာကုိ ရုရြာ့ႏိုငးငဵ
အေန်ဖငးံ စိတးမေကာငး့်ဖစးမိေၾကာငး့ ရုရြာ့နုိငးငဵ နုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့မြေ်ပာခဲံသညးဟု ရုရြာ့သဵရုဵ့မြ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈(RFA)
သေဘာထာ့မြတးခ္ကး



ႏိုဝငးဘာ ှ၅ ရကးကဗဟနး့ၿမိဳ႕နယး ေ႐ႊဂုဵတင
ို း ယုဇနတာဝါ အခနး့(၆ွ၃)၉ ်ပညးသူ႔ပါတီ ဗဟိုဌာနခ္ဳပး႐ုဵ့ဖျငးံပျဲႏြငးံ သတငး့စာ ရြငး့လငး့ပျက
ဲ ိုက္ငး့ပခဲံၿပီ့၇ လကးရြိတျငး ပါတီထူေထာငးခါစ်ဖစးသညးံအတျကး
အေသ့ စိတးၫြိႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့မလုပးေဆာငးရေသ့ေသားလညး့ တိုငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံ တနး့တူရညးတူ မဟာမိတးဆကးဆဵေရ့ တညးေဆာကးသျာ့မညးကိုေတာံ ကတိ်ပဳႏိုငးေၾကာငး့ ်ပညးသ႔ပ
ူ ါတီ
ဒုဥက၎႒ ဦ့မငး့ ေဇယ္မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “မဟာမိတးဆကးဆဵေရ့ကို လူၾကာ့ေကာငး့ေအာငး ေ်ပာတာထကး တကယံးစစးမြနးတဲံ မဟာမိတးဆကးဆဵေရ့ကို ပါတီက အ်ပညးံအဝတညးေဆာကးႏုိငးေအာငး
ႀကိဳ့စာ့မယး၈ ဒီအတျကး ရညး႐ျယးထာ့ပါတယး″ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (MMST)



ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ လာ့ရြို့၇ ေက္ာကးမဲ၇ နမၼတူ ႏြငံး သီေပါၿမိဳ႕နယးတ႔အ
ို တျငး့ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ ရြမး့်ပညးတို့တတးေရ့ပါတီ (SSPP/SSA) တိ႔ႏ
ု ြငံး တိုကးပျဲမ္ာ့
်ဖစးပျာ့ကာ စစးေရ့တငး့မာမႈမ္ာ့ ရြိေနသညံးအေပ၍ RCSS/SSA မြ ေ်ပာေရ့ဆိုချငံးရြိသူ ဒုဗိုလးမႉ့ႀကီ့ စိုငး့ဦ့မြ “အမြနးဆိုရငး အဲဒီနယးေ်မေတျမြာ ဘယး ဘကးကသျာ့သျာ့ ဘယးဘကးကေနေန ေနလိ႔ု
ရရမယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ TNLA မြ သတငး့ႏြငံး ်ပနးၾကာ့ေရ့တာဝနးခဵ ဗိုလးမႉ့မိုငး့အိုကးေက္ားက “သူတ႔က
ို နဂိုက ဒီနယးထဲမြာ မရြိဘူ့၈ က္ေနားတ႔ို နယးထဲ ဝငးလာေနတယး၈ ဒါေၾကာငံး တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့တာ
်ဖစးတယး၈ သူတ႔က
ို ေတာငးပိုငး့မြာ ဆိုရငးေတာံ က္ေနားတ႔န
ို ဲ႔ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့စရာမရြိပါဘူ့” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy)



အပစးရပး တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔ ေခါငး့ေဆာငးေတျႏြငးံဖျဲ႔စညး့ထာ့သညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး ဦ့ေဆာငးအဖျ႔ဲ PPST အစညး့အေဝ့ကုိ ဒီဇငးဘာလဆနး့မြာ က္ငး့ပသျာ့မညးဟု

PNLO

နာယက ဗုိလးမြဴ့ ႀကီ့ ချနးဥက၎ာမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ၿငိမး့ခ္မးေရ့လုပးငနး့ ဦ့ေဆာငးအဖျ႕ဲ အစညး့အေဝ့ကုိ က္ငး့ပေပ့ဖုိ႔ NCA လကးမြတးေရ့ထို့ထာံ့သညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျ႕ဲ ၃ ဖျ႕ဲ
ေခါငး့ေဆာငးေတျမြအဖျဲ႔ဥက၎႒ အ်ဖစး တာဝနးယူထာ့ KNU ဥက၎႒ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ မူ့တူ့ေစ့ဖို့ဆီကို စာေရ့သာ့ ေတာငး့ဆိုထာ့သညးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (Eleven)


ႏုိဝငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား ်မနးမာကျနးဗနး့ရြငး့စငးတာ ဿ တျငး က္ငး့ပသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၉ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့နဲ႔ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ထျနး့ကာ့ရနးအတျကး ဘာသာေပါငး့စဵု
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ၉ ႏိုငးငဵေတားအတုိငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ အဖျငးံမိနး႔ချနး့်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

မိနး႔ချနး့တျငး “စို့ရိမးဖျယး အေ်ခအေနေတျ ရိြေနဆဲပါ၈ အစို့ရနဲ႔ တုိငး့ရငး့သာ့

လကးနကးကိုငးေတျအၾကာ့ တိုကးပျဲ ေတျ ဆကး်ဖစးေနသလို တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖဲ႔ေ
ျ တျၾကာ့မြာလညး့ တုိကးပေ
ဲျ တျက ဆကး်ဖစးေနဆဲပါ၈ ဒီအေ်ခအေနေတျအေပ၍ က္မတိ႔ု မ်ပတး သတိ်ပဳထာ့ၿပီ့
ေဆျ့ေႏျ့ေ်ပာဆိုတာ၇ ေစံစပးညြိႏိႈငး့တာ၇ အ်ပနး အလြနး ယဵၾု ကညးမႈ နာ့လညးမႈတ႔က
ို ို တညးေဆာကးေရ့ ခိုငးမာတဲံသႏၷိ႒ာနး၇ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈတို႔ကေနတဆငံး ေ်ဖရြငး့ဖုိ႔ ရညးရျယးထာ့ပါတယး၈”ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈

အစညး့အေွ့သိ႔ု

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇

KNU

ဥက၎႒

မူတူ့ေစ့ဖို့တို႔

တကးေရာကးမိန႔ခ
း ျနး့ေ်ပာခဲံၿပီ့

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

မတကးေရာကးဘဲ

ဒုတိယတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ စို့ဝငး့သာ တကးေရာကးခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲသ႔ို တကးေရာကးလာသညးံ ဓမၼဒူတ ဆရာေတား အရြငးေဆကိႏၵမြ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ဵု့
(KNU) ဥက၎႒ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့အာ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လမး့ခရီ့ တျငး စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ ႀကဵဳေနရသညးံ တုိငး ပနး့တုိငးေရာကးရြိေရ့ အဓိကထာ့ ေဆာငးရျကးရနး တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေမတၱာအ ဖျ႕ဲ ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ဦ့စီ့နာယက၇ ရနးကုနး ကကးသလစးဂိုဏး့ခ္ဳပး ဆရာေတား ကာဒီနယးခ္ာ့လးစးဘို မြ „„်မနးမာႏိုငးငဵရဲ႕ တခ္ိဳ႕ေနရာမ္ာ့မြာ ်ဖစးပ္ကးေနတဲံကိစၥမ္ာ့ ဟာ
ကမၻာ႔တိုငး့်ပညးမ္ာ့ရဲ႕အာ႐ဵု ကို ဖမး့စာ့ေနၾကပါတယး၈ ်ပညး တျငး့ပဋိပက၏မ္ာ့ ေ်ဖရြငး့ရာမြာ မြတးသာ့ေလာကးတဲံ ေ်ပလညးမႈ မ္ာ့ကို ဒီအ်ပညး်ပညး ဆိုငးရာအုပးစု (ကမၻာ႔အုပးစု) ဘကးက
အသိအမြတး်ပဳသငးံပါတယး‟‟ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA) (RFA) (7Day) (MM Time) (7Day)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


နိုွငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ နိုငးငဵေတား သမၼတအိမးေတား၉ ်ပဳလုပးခဲံေသာ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတ
ဲ ျငး နိုငးငဵေတားသမၼတႏြငးံ နိုငးငဵေတား၌ အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလးတို႔ထဵ တိုငးၾကာ့ထာ့သညးံ
တိုငးၾကာ့စာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ မၾကာခငး ထုတး်ပနးေပ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ အတိုငးပငးခဵရဵု့ွနးႀကီ့ဌာန ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ဦ့ေဇားေဌ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထိ႔်ု ပငး ႐ိုကးတာသတငး့ေထာကးႏြစးဦ့၌
အယူခဵမႈႏြင႔း ပတးသကးၿပီ့ အုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့အေနႏြငးံ ဝငးေရာကး စျကးဖကးမြာ မဟုတးဘူ့ေၾကာငး့ “တရာ့႐ဵု့ကို တငး်ပထာ့တယး၈ တရာ့႐ဵု့မြာပဲ ေဆာငးရျကးထာ့တဲံကိစၥ်ဖစးတဲံအတျကး က္ေနားတို႔က
အုပးခ္ဳပးေရ့ ယႏၱရာ့်ဖစးတဲံ အတျကး တစဵုတရာ ေ်ပာဖုိ႔မရြိဘူ့၇ တရာ့႐ဵု့ဆိုတာက သီ့်ခာ့ လျတးလပးတဲံ မ႑ိဳငးတခု်ဖစးတယး၇ အဲဒီအတုိငး့ပဲ သူတို႔ ေဆာငးရျကးလိမမ
းံ ယးေပါံေနား၈ ဒါေလ့ေတာံ
ေ်ပာခ္ငးတယး၈” ဟုေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ ထို႔်ပငး ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ - ဿှ ရာစုပငးလဵုအစညး့အေွ့ႏြငးံပတးသတး၊ “က္ေနားတုိ႔က ဿွှ၅ ခုႏြစးအတျငး့မြာ ညီလာခဵ ေနာကးတႀကိမးလုပးဖုိ႔ ရိြတယး၈
တႀကိမးေတာံ လုပးၿပီ့ သျာ့ၿပီ ေနာကး တႀကိမးလုပးဖုိ႔ ရိြတယး၈ ဒီႏြစးထဲမြာ Quota ဿ ႀကိမးလုပးရမယး၈ အဲဒီတႀကိမးေတာံ မ်ဖစး်ဖစးေအာငး လုပးမယး၈ ဿွှ၅ သက၎ရာဇးအပိုငး့အ်ခာ့ ဒီဇငးဘာထဲမြာ ်ဖစးခ္ငး်ဖစး၇
မ်ဖစးရငး ေနာကးႏြစးပိုငး့ဆုိလညး့ ႏြစးဆနး့ပိုငး့ေလာကး ကူ့သျာ့လုိ႔ ရတယး၈ အဲဒါ တႀကိမးေတာံ လုပးရမယး 2018 Quota အတျကး၈” ဟုေ်ပာခဲံၿပီ့၇ လတးတေလာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး
တရာ့ဝငးေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ မစတငးနိုငး်ခငး့ကို ေအာကးေ်ခတျငး နာ့လညးမႈလက
ျဲ ာ တိုကးပျဲမ္ာ့ ်ပနးလညး်ဖစးပျာ့မညးကို စို့ရိမးေၾကာငး့၇ ႏိုငးငဵတကာ အရပးဘကး NGOေတျသညး ဒုက၏သညးစခနး့ေတျကေန
အက္ိဳ့အ်မတးေတျ ရရြိေနသညးဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies) (VOA) (VOA) (RFA) (Mizzima) (The Ladies) (7Day) (RFA) (MM Time)



နိုွငးဘာလ

ဿ၀

ရကးေန႔တျငး

ရြမး့်ပညးနယးအတျငး့တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ

အရပးသာ့ေသဆဵု့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊

ရြမး့တုိငး့ရငး့သာ့တစးဦ့အေန်ဖငးံ

စိတးမေကာငး့်ဖစးရၿပီ့

အရပးသာ့မ္ာ့

ေနာကးထပးမထိခိုကးေစေရ့ အ်မနးဆဵု့အေ်ဖရြာရနး SNLD ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ ဦ့စိုငး့လိတးမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ „„ေတားလြနးေရ့လုပးေနတဲံ အဖျ႕ဲ အစညး့၇ ဒါမြမဟုတး ်ပညး သူအတျကးလုိ႔ နာမညးခဵထာ့တဲံ
အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျအေနနဲ႔ လူထု ကို မထိခိုကးေစဘဲ နညး့လမး့ေတျ ရြာႀကဵဖ႔ို လုိအပးၿပီ‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day) (VOA)


နိုဝငးဘာ

ဿ၀

ရကး

ေန႔လညးပိုငး့တျငး

ရနးကုနးၿမိဳ႕

ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယး

သဵလျငးလမး့ရြိ

်ပညးေထာငးစုႀကဵံခိုငးေရ့ႏြငံး

ဖျဵံၿဖိဳ့ေရ့ပါတီဗဟို႐ုဵ့ခ္ဳပး

(ရနးကုနး)တျငး

်ပဳလုပးေသာ

နိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၌

သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတ
ဲ ျငး ်ပညးေထာငးစု ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးအေန်ဖငံး နိုငးငဵေရ့ပါတီတစးခု၌ အတျငး့ေရ့ကိစၥကို ဝငးေရာကးစျကးဖကး်ခငး့မ္ိဳ့ မ်ပဳလုပးသငံးဟု ယူဆေၾကာငး့်ပညးေထာငးစု
ႀကဵံခိုငးေရ့ႏြငံး ဖျဵံၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ ဗဟိုအလုပး အမႈေဆာငး အဖျ႕ဲ ဝငး ဦ့လြသိနး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲသ
ံ ညး၈ (Eleven)


်မနးမာ်ပညးေ်မာကးပိုငး့ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုအာ့ဦ့ေဆာငးသညးံ "ဝ" ်ပညးေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ပါတီ(UWSP)ကို တပးမေတားပိုငး်မဝတီသတငး့စာ၉ အၾကမး့ဖကးအဖျဲ႕အစညး့အ်ဖစး
သုဵ့ႏႈနး့ခဲံ်ခငး့ အေပ၍ နိုငးငဵေတား သမၼတ႐ုဵ့ႏြငးံ တပးမေတားကာကျယး ေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့တို႔ထဵ ကနး႔ကျကးစာေပ့ပို႔ထာ့ ေၾကာငး့ "ဝ"အဖျ႕ဲ ်ပငးပဆကးဆဵေရ့ဌာနေ်ပာ ေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဦ့ညီရမး့က နိုဝငးဘာ ဿ၀
ရကး၉ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„နိုငးငဵေတား အစို့ရနဲ႔ ကၽျနးေတားတို႔ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ လကးမြတး ထို့ၿပီ့ေနာကးပိုငး့ အႏြစးသုဵ့ဆယးဝနး့က္ငး ရြိလာခဲံၿပီ၈ ကၽျနးေတားတို႔ တစးစုဵတစးရာ ပစးခတးမႈလညး့မရြိဘူ့၈
ဘာမြ်ပႆနာမရြိဘဲန႔ဲ ဒါမ္ိဳ့ အၾကမး့ဖကး ေသာငး့က္နး့သူလို႔ ဒါမ္ိဳ့ စျပးစတ
ျဲ ာေတာံ မသငံးေလ္ားဘူ့ေလ၈ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့၇ ယုဵၾကညးမႈကို ်ပနးလညးတညးေဆာကးေနတဲံ အခ္ိနးမ္ိဳ့မြာ၇
အာ့လုဵ့ဝိုငး့ဝနး့ၿပီ့မြ ႀကိဳ့ပမး့ေနတဲံ အခ္ိနးမြာ ဒါမ္ိဳ့ ေရ့သာ့ေ်ပာဆိုတယးဆိုတာမ္ိဳ့ေတာံ မသငံးေလ္ားပါဘူ့‟‟ ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Eleven)( MM Time) (RFA)


ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့တျငး သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ

RCSS ႏြငးံ သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ

SSPP

တပးေတျအၾကာ့ တုိကးပဲျေတျ ရပးတနး႔ဖို႔

ရြမး့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့

ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး SNLD ပါတီအပါအဝငး သြ္မး့တိုငး့ရငး့သာ့အရပးဖကးအဖျ႔ဲအစညး့ေတျမြ ေမတၱာရပးခဵခဲံသညးဟု SNLD ပါတီတျဖ
ဲ ကး အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ ဦ့စိုငး့လိတးမြေ်ပာခဲံသညး၈
ရြမး့်ပညးသူလူထုအေပ၍ ထိခိုကးတာေတျရြိသလို ႏြစးဖကးစလဵု့က အစို့ရရဲ႕

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ဖကးေတျ်ဖစးတာေၾကာငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမြာလညး့ အဟနး႔အတာ့်ဖစးေစတဲံအတျကး

ေမတၱာရပးခဵတာ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (Irrawaddy)


ႏုိွငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႕တျငး ကရငး်ပညးနယးွနးႀကီ့ခ္ဳပးသညး ဘာ့အဵၿမိဳ႕နယး ေနာငးလုဵ ေက့္ရျာအုပးစုရြိ ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ ေတျဆုဵရာတျငး အ်ပစးမဲံရျာသာ့မ္ာ့ကို တရာ့စဲရ
ျ နး၇ ေ်မသိမး့ရနး တကးလာသညးံ
အစို့ရ မဟုတးဘဲ မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခဵရသူမ္ာ့ကို လႊတးေပ့ရနးႏြငးံ မတရာ့သိမး့ဆညး့ခဵရသညးံ ေ်မယာမ္ာ့ကို ်ပနးေပ့ႏုိငးေရ့ ေဆာငးရျကးရနး တကးလာ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ကရငး်ပညးနယးွနးႀကီ့ခ္ဳပး
ေဒ၍နနး့ခငးေထျ့်မငးံမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ „„ကျၽနးမတု႔ိ အစို့ရ်ဖစးလာ တာက ရျာသာ့ေတျကို တရာ့စဲဖ
ျ ႔၇ို သူတ႔မ
ုိ ြာရြတ
ိ ဲံ ေက့္ရျာေ်မေတျကို သိမး့ဖို႔ တကးလာတာ မဟုတးဘူ့၈ မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခဵရတဲံလူ ေတျကို
်ပနးလႊတးေပ့ဖိ႔၇ု မတရာ့ သိမး့ဆညး့ခဵရတဲံ ေ်မေတျရြိခဲံရငး ်ပနးၿပီ့ေပ့ႏုိငးေအာငး ကျၽနးမတို႔ ေဆာငးရျကးေပ့ဖိ႔ု ဆိုၿပီ့ေတာံ တကးလာတာပါ‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈

11

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


ရြမး့်ပညးနယးတျငး့ ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ တိုကးပျဲမ္ာ့ ရပးစဲရနး မၾကာခဏ ထုတးေဖားေ်ပာေလံရြိသညးံ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕မြ ေက္ာငး့ထိုငးဆရာေတားတစးပါ့ လုပးႀကဵခဵရမႈ ႏြစးလ်ပညးံေတာံမညး ်ဖစးေသားလညး့
ေသနတးသမာ့ တိ႔က
ု ို ေ်ခရာမခဵႏိုငးေသ့ေၾကာငး့ ရဲတပးဖဲျ႔မြ ႏိုဝငးဘာ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ “ဘယးအဖျ႔ဆ
ဲ ုိတာ တရာ့ေသ မေ်ပာႏိုငးေသ့ဘူ့၈ ဖမး့ဆီ့ရမိမႈလညး့ အခ္ိနးေပ၍ မူတညးတယး” ဟု
ရဲမြဴ့ ဟနးဝငး့လိႈငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Myanmar Now)



NCA လကးမြတးထုိ့ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖဲျ႕ ရြစးဖဲ႕ျ မြ ထိပးသီ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖငးံ ဖဲ႕ျ စညး့ထာ့ေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥး ဦ့ေဆာငးအဖဲျ႕ (PPST) အစညး့အေွ့ မေခ၍ယူႏုိငးပါက
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) ဥက၎႒ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ ေစာမူတူ့ေစ့ဖို့ထဵ ပုဂၐိဳလးေရ့အရ သျာ့ေရာကးေတျ႕ဆုဵမညးဟု ရခိုငး်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့ပါတီ (ALP)ဒုဥက၎႒ ခုိငးစို့ႏုိငးေအာငးမြ ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈
(7Day)



ဿွှ၆ ခုႏြစး ေဖေဖားဝါရီ ဿွ ရကးေန႔ (တပိ႔တ
ု ျလ
ဲ ်ပညးံေက္ား ှ ရကးေန႔) တျငး က္ေရာကးသညးံ (၄ဿ) ႀကိမးေ်မာကး မျနးအမ္ဳိ့သာ့ေန႔တျငး ဗဟိုအဆငးံအတျကး က္ပးသိနး့ ၁ွွ ႏြငးံ ၿမိဳ႕ နယးအဆငးံ
အတျကး က္ပးသိနး့ ှွွ ချဲေဝေပ့သျာ့မညး ်ဖစးေၾကာငး့ မျနး်ပညးနယး သယဵဇာတႏြငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ွနးႀကီ့ ေဒါကးတာမငး့ၾကညးွငး့မြ

ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈“သိနး့ ၂ွွ ကို ဗဟိုန႔ဲ

ၿမိဳ႕နယးအဆငးံအခမး့အနာ့ေတျ အတျကး ချေ
ဲ ပ့မယး ဆိုေတာံ ဗဟိုအတျကးက သိနး့ ၁ွွ၇ က္နးတဲံသိနး့ ှွွ ကိုေတာံ တစးၿမိဳ႕ နယးကို ှွ သိနး့ႏႈနး့နဲ႔ ချေ
ဲ ဝေပ့ဖိ႔ု ဆဵု့်ဖတးထာ့ၿပီ့ၿပီ” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈
(NMG)


NCA လကးမြတးထို့ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ ရြစးဖျဲ႕ ထိပးသီ့ေခါငး့ေဆာငး မ္ာ့်ဖငးံ ဖျ႕ဲ စညး့ထာ့ေသာ ၿငိမး့ ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးဦ့ေဆာငး အဖျ႕ဲ (PPST)မြ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ဵု့(KNU)
ကိုယးစာ့ လြယး ဥက၎႒ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေစာ မူတူ့ေစ့ဖို့အစာ့ အဖျ႕ဲ ၌အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ပဒိုေစာတာဒိုမူ့အာ့ အစာ့ထို့ေၾကာငး့ KNU ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး ပဒိုမနး့ၿငိမး့ေမာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈
„„ဥက၎႒ႀကီ့ကေတာံ PPST ထဲမြာ မပါေတာံဘူ့၈ သူ႔ေနရာကို အစာ့ထို့တယးေလ၈ KNU ရဲ႕ ကိုယးစာ့ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးကို အစာ့ထို့တယး၈ အစာ့ထို့တဲံအ ခါက္ေတာံ PPST ဥက၎႒ကေတာံ PPST
အဖျ႕ဲ ဝငးေတျ ေတျ႕မြ ေရျ့ ခ္ယးတာ်ဖစးခ္ငး်ဖစးမြာေပါံ၈ ဥက၎ ႒ေနရာကို အစာ့ထုိ့တာမဟုတး ဘူ့၈ ဥက၎႒ေနရာအစာ့ထုိ့လို႔ သူ မ္ာ့လကးမခဵဘူ့ေလ၈ KNU ကိုယးစာ့လြယးအေနနဲ႔ အစာ့ထို့တာ
်ဖစးတယး‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(7Day)



နိုဝငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႕တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ်မတးမဂၤလာဟိုတယး၉
း ်ပဳလုပးသညံး ကေလ့သူငယးအချငံးအေရ့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၐကျနးဗငး့ရြငး့ ႏြစးပတးလညးေန႔ အခမး့အနာ့ကိုက္ငး့ပခဲံၿပီ့၇
အခမး့အနာ့အၿပီ့ သတငး့ မီဒီယာမ္ာ့၌ ေမ့်မနး့မႈကို ရခိုငး်ပညးနယးရြိ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့ အပါအဝငး ရြမး့၇ ကခ္ငး စသညံး ်ပညးနယးမ္ာ့ရြိ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့ ပိတးသိမး့ေရ့အတျကး National
Strategy Plan ေရ့ဆျဲ ေဆာငးရျကး ေနေၾကာငး့ လူမႈဝနးထမး့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငံး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့မြေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (Eleven)



်ပညးပေရာကး

ခ္ငး့ဒုက၏သညးမ္ာ့အေရ့ႏြငးံပတးသကး၊

သကးဆိုငးရာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံေတျ႕ဆဵုၿပီ့

ေရရြညးတညးတဵံခိုငး်မဲေသာရလဒး

(Durable

Solution)

ေကာငး့မ္ာ့ရရြိႏိုငးသညးံအထိ

ႀကဳိ့ပမး့ေဆာငးရျကး သျာ့မညးဟု ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့ (CNF) အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ (၀) ပူ့ထကးနီမြ ေ်ပာခဲံသညး၈“်ပညးပေရာကး ခ္ငး့ဒုက၏သညးေတျ လကးရြိႀကဳဵေတျ႔ေနရတဲံ အက္ပးအတညး့ကုိ
ေ်ဖရြငး့ႏုိငးဖုိ႔ဆုိရငး ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့ တပးဦ့အေနနဲ႔ UNHCR အပါအွငး သကးဆုိငးရာ ကုလသမဂၐ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ ခ္ငး့ဒုက၏သညးမ္ာ့ ခုိလႈဵေနသညးံ သကးဆုိငးရာ ႏုိငးငဵအစုိ့ရမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆုဵၿပီ့
ေရရြညးတညးတဵံခုိငးၿမဲတဲံ ရလဒး (Durable Solution) ေကာငး့မ္ာ့ ရရြိႏုိငးသညးံအထိ ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးသျာ့ဖု႕ိ သေဘာထာ့ရြိပါတယး‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Khonumthung)


ႏိုဝငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔ နဵနကးတျငး ကရငး်ပညးနယး၇ လႈိငး့ဘျၿဲ မိဳ႕နယး၇ ၿမိဳငးႀကီ့ငူ အထူ့ေဒသ၉ ်ပဳလုပးသညးံ ၿမိဳငးႀကီ့ငူဆရာေတား ဘဒၵႏၲသုဇန၌ အႏၲိမအဂၐိစ္ာပနသာဓုကီဠာနပူေဇားပျဲႏြငးံ တပညးံမ္ာ့၌
ပစၧိမဝႏၵနာ ဝနးခ္ေတာငး့ပနး့ကနးေတာံပျဲ အခမး့အနာ့တျငး ၿမဳိငးႀကီ့ငူဆရာေတား လမး့ၫျနးတဲံအတိုငး့ ်ပညးသူလူထု အစို့ရႏြငးံပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ခိုငးၿမဲတညးတဵံေအာငး ႀကိဳ့စာ့သျာ့မယးလို႔
ကရငး်ပညးနယး နယး်ခာ့ေစာငးံတပး အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မႉ့ ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ ေစာခ္စးသူမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ”ႏြစးေပါငး့ ၂ွ ေက္ား စစးေ်ပ့စစးဒဏးေအာကးမြာ တရကးမလျတးခံဲဘူ့၈ ကရငး်ပညးနယးမြာ
အဲလိုဘဝမ္ဳိ့ ်ပနးမေရာကးေအာငး က္ေနားတို႔ ဆရာေတားရဲ႕လမး့ၫျနးမႈအတိုငး့ ်ပညးသူလူထုနဲ႔ လကးရြိအစို့ရနဲ႔ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ အေကာငး့ဆုဵ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ခိုငးၿမဲ တညးတဵံသျာ့ေအာငးေတာံ ႀကိဳ့စာ့သျာ့မယး”
ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈(DVB)

12

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


ႏိုဝငးဘာ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး စတငးက္ငး့ပသညးံ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ဵု့ (KNU) ဒူ့ပလာယာခ႐ိုငး ၁ ႀကိမးေ်မာကး ဝငး့ေရ့ၿမိဳ႕နယး ညီလာခဵ အခမး့အနာ့တျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတျငး တစးႏုိငးငဵလုဵ့
ပစးခတးတုိကးခုိကးမႈ

ရပးစဲေရ့

သေဘာတူစာခ္ဳပး-NCA

လမး့ေၾကာငး့သညး

ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အတျကး

အေကာငး့ဆုဵ့လမး့်ဖစးသညးဟုခ႐ိုငးဥက၎ဌ

ပဒိုေစာေရႊေမာငး့မြေ်ပာခဲံသညး၈

“

NCA

လမး့ေၾကာငး့သာလြ္ငး ကရငး အမ္ိဳ့သာ့ အတျကး အေကာငး့ဆုဵ့လမး့ေၾကာငး့်ဖစးတယး၈ KNU က ေရြ႕ေဆာငးလမး့်ပ ခ္ေပ့လိုကးတဲံ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ေရ့လမး့ေၾကာငး့ကသာ အေ်ဖကို ရႏိုငးတဲံအဆငးံထိ
ေရာကးသျာ့ႏိုငးတယး၈ မေ်ပလညးမႈေတျ အဆငးမေ်ပမႈေတျ စာ့ပျဝ
ဲ ိုငး့မြာ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ဖို႔ လိုအပးတယး၈ ရလဒး ေပ၍ထျကးလာတဲံအဆငးံထိ စိတးရြညးသီ့ခဵသျာ့ဖိ႔ု လိုအပးတယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)


ႏုိဝငးဘာ

ဿ၂

ရကး

ရနးကုနးၿမိဳ႕

အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲတျငး

Orchid

ဟုိတယးတျငး်ပဳလုပးသညးံ

ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲကဲံသုိ႔

ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲဂယကး

ဖရုိဖရဲမ်ဖစးေစရနး

စကာ့ဝုိငး့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး

မူဝါဒခ္မြတးထာ့ၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့

လကးရြိအာဏာရပါတီ

ယငး့ပါတီ်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျ႔မ
ဲ ြ

NLD

အေနႏြငးံ

လာမညးံ

ဿွဿွ

မုဵရျာဦ့ေအာငးရြငးမြေ်ပာခဲံသညး၈

“ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲက ကၽျနးေတားတုိ႔ကုိ ေခါငး့ေလာငး့ထုိ့ လုိကးၿပီ၈ ဒီလုိ ဖရုိဖရဲမ်ဖစးဖုိ႔ကုိ ပါတီတျငး့မူဝါဒခ္မြတးထာ့တယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Voice)


ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးတျငး ေ်မာကးပုိငး့လကးနကး ကုိငးသုဵ့ဖျ႔်ဲ ဖစးေသာ
(MNDAA)ႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (AA) တု႔ိ ပါွငးႏုိငးေရ့ ထုတး်ပနးမညးံ

တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ ်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတး တပးမေတား

ေၾကညာခ္ကးကုိ အစို့ရထဵေပ့ပိ႔ု ထာ့ေၾကာငး့ TNLA အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပး တာ ဘုနး့ေက္ားမြ ႏိုွငးဘာလ

ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ „„ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးထဲကို အတူလုိကးပါမယး၇ လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏ေတျကို အတူတကျ ပူ့ေပါငး့ေ်ဖရြငး့မယး စသ်ဖငးံေပါံ၈ အေသ့စိတးကေတာံ ေ်ပာလုိ႔ မရေသ့ဘူ့၈
ကၽျနးေတားတ႔ုိ ညႇိႏႈိငး့ေနဆဲ အေ်ခအေန ်ဖစးပါတယး၈ ကၽျနးေတားတ႔ုိ ထုတးႏုိငးတဲံ စတိတးမနး႔ကိုေတာံ သူတ႔က
ုိ ိုေပ့ထာ့တယး၈ အစို့ရဘကးကအထူ့သ်ဖငးံ ်မနးမာံတပးမေတား က လကးခဵႏုိငး၇ လကးမခဵႏုိငး
အေၾကာငး့်ပနးဖ႔ုိ ရြိပါတယး၈ အဲဒါက ေလာေလာဆယး ဘာမြ အေၾကာငး့မ်ပနးေသ့ဘူ့‟‟ဟုေ်ပာခဲံသညး.၈ (7Day)


နိုဝငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔က ေန်ပညးေတားရြိ ်ပနးၾကာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၉ ်ပနးၾကာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာနႏြငံး ်မနးမာနိုငးငဵသတငး့ မီဒီယာေကာငးစီတို႔ ်ပဳလုပးသညံး သတငး့မီဒီယာက႑ ဖျဵံၿဖိဳ့တို့တကးေရ့
ညႇိႏြိုငး့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ အမြာစကာ့ ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ဒုတိယဝနးႀကီ့ ဦ့ေအာငးလြထျနး့မြ နိုငးငဵေတား၌ အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး အေန်ဖငံး သတငး့မီဒီယာမ္ာ့ အေပ၍တျငး
နာ့လညးမႈလျ်ဲ ခငး့ မရြိေၾကာငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ “မနကးက သတငး့သမာ့ႏြစးေယာကးက ဘာေမ့သလဲဆိုေတာံ အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလးက မီဒီယာေတျအေပ၍ သိပးနာ့လညးမႈ လျေ
ဲ နတယးလို႔ ၾကာ့တယး၈
ဘယးမြာၾကာ့လဲဆိုေတာံ မေန႔က ညစာစာ့ပျတ
ဲ ကးတဲံ ဆရာတခ္ိဳ႕ဆီက ၾကာ့တယးတဲံ၈ မဟုတးဘူ့လိ႔၈ု အမြနးေတာံ နာ့လညးမႈလျေ
ဲ နလို႔ နာ့လညးမႈလျတ
ဲ ာလိ႔၈ု ကၽျနးေတားတ႔ို စာ့ပျမ
ဲ ြာထိုငးတုနး့က
ေ်ပာတာကို ေကာကးခ္ကးခ္ရငး သူကေတားေတားကို နာ့လညးပါတယး၈ သူေ်ပာသျာ့ပါတယး၈ Mainstream Media မြာေရာ Social Media မြာေရာ သူရဲံ Impact အက္ိဳ့အာ့ရြိမႈကို အသိအမြတး
်ပဳသျာ့ပါတယး၈ သိ႔ေ
ု သား က္ငံးဝတးပိုငး့ဆိုငးရာ အာ့နညး့တာကေတာံ Worldwide မြာလညး့ ရြိတယး၈ Social Media မြာလညး့ရြိတယး၈ Mainstream မြာလညး့ရြိတယး ဆိတ
ု ာကို ေထာကး်ပသျာ့ပါတယး၈
ဒီဟာကို ေ်ပာသျာ့တာ နာ့လညးမႈ လျသ
ဲ ျာ့တာပါ၈ ဘာလို႔ဆိုေတာံ ကၽျနးေတားတ႔က
ို မီဒီယာေလာကက လာတဲံသူေတျခ္ညး့ပါပဲ၈ အဲဒီေတာံ သူမီဒီယာကို ဘယးေလာကးအထိ Media Friendly ်ဖစးတာကို
ကၽျနးေတား အသိဆုဵ့ပဲ၈ သူဟာ သိပး Friendly ်ဖစးတာပဲ၈ သိ႔ေ
ု သား သူအေနအထာ့ေလ့ ေ်ပာငး့လဲသျာ့တာကို အေလ့ထာ့ဖို႔ လိုပါတယး၈ သူဟာ အခု Activist တစးေယာကး မဟုတးေတာံဘူ့၈
Opposition Party Leader လညး့မဟုတးေတာံဘူ့၈ မီဒီယာရဲံ သေဘာကို ေ်ပာတာပါ၈ သူ႔မြာ အကန႔းအသတး ရြိသျာ့ပါၿပီ၈ Interpret လျမ
ဲ ြာစို့လိ႔ပ
ု ါ၈ နာ့လညးမႈ ရြိပါတယး၈ ်ပနးၿပီ့ေတာံ
တညးေဆာကးရမြာပါ၈ သူကိုယးတိုငးက ဗေလာငး့ဗလဲ မီဒီယာတခ္ိဳ႕ရဲံ သာ့ေကာငး်ဖစးခဲံရပါတယး” ဟုေ်ပာခံဲသညး၈ (Eleven)



ႏိုဝငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔မြ ဿဿ ရကးေန႔ထိ ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ညီလာခဵ- ဿှ ရာစု ပငးလဵုကို ပဵုစဵယူက္ငး့ပသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆုိငးရာ ညီလာခဵတစးရပးကို တက၎သိုလး ေက္ာငး့သာ့၇
ေက္ာငး့သူ မ္ာ့ ဦ့ေဆာငး၊ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ညီလာခဵမြ ရလဒး မ္ာ့ႏြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈ ပူ့တျေ
ဲ ကားမတီ (UPDJC) သိ႔ု တငး်ပမညး်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာေရ့
ဆိုချငးံရြိသူမ္ာ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)


ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ ေကားမတီ (JMC) ၌ စုဖျဲ႕မႈ ပုဵသဏၭာနးႏြငံး လုပးငနး့စဥးအေပ၍ ်ပနးလညးေဆျ့ေႏျ့ ဆုဵ့်ဖတးၿပီ့မြသာ JMC အဆငံးဆငံး အစညး့အေဝ့မ္ာ့
်ပနးတကးေရ့ လုပးေဆာငးမညးဟု သြ္မး့်ပညး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS/SSA) အတျငး့ေရ့မႉ့ (၀) ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ စိုငး့ငငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “က္ေနားတ႔ို JMC ရဲံ စုဖျ႕ဲ မႈ ပုဵသဏၭာနး နဲ႔
လုပးငနး့စဥးေတျကို ်ပနးၿပီ့ေတာံ ေဆျ့ေႏျ့မယး၈ ၿပီ့ေတာံ JMC မြာပါတဲံ လုပင
း နး့လမး့ညျနး (ToR) ကိုလညး့ အဖျ႕ဲ အတျငး့မြာ ေဆျ့ေႏျ့ရဦ့ မယး၈ ၿပီ့ေတာံ နိုငးငဵတကာ အသိသကးေသေတျ ပါဝငးမႈ
အခနး့က႑အေပ၍မြာလညး့ ေဆျ့ေႏျ့ဆုဵ့်ဖတးၿပီ့မြ JMC အဆငံးဆငံး အစညး့အေဝ့ေတျမြာ ်ပနးတကးနိုငးမယး၈ မဟုတးရငးေတာံ က္ေနားတို႔ မတကးနိုငးေသ့ဘူ့” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy)

13

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ်ပဳလုပးေသာ မေလ့ရြာ့ လႊတးေတားအစညး့အေဝ့၉ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ ဆုိငးဖူဒငးအဗၺဒူလးလာမြ ႏုိငးငဵတကာ်ပစးမႈဆုိငးရာ တရာ့႐ဵု့(ICC)သညး ဘဂၤါလီ(မူ ရငး့တျငး
႐ိုဟငးဂ္ာ)မ္ာ့ အေပ၍ က္ဴ့လျနးခဲံေသာ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ စတငးေဆာငးရျကးသငးံေၾကာငး့၇ „„႐ုိဟငးဂ္ာအေရ့ကို ႏိုငးငဵတကာ တရာ့စီရငးေရ့လုပးငနး့စဥး အ်ဖစး
ကုလသမဂၐလဵုၿခဵဳေရ့ ေကာငးစီက အထူ့လုပးပိုငးချငးံေပ့ၿပီ့ လႊဲေ်ပာငး့ေပ့သငးံတယးလို႔ မေလ့ရြာ့က ်မငးတယး‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညးဟု ႏိုငးငဵပိုငးမီဒီယာ Bernama တျငး ေဖား်ပခဲံသညး၈ (7Day)



မျနး်ပညးနယးအဆငးံ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ (JMC-Mon) တျငး မျနး်ပညးသစးပါတီ(NMSP) ပါွငးရနး ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၌ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး လိုအပးသလို
ညႇိႏိႈငး့ ေဆာငးရျကးရနး အခကးအခဲ ရြိေနေသ့ေၾကာငး့ ေကားမတီ၌ အရပးသာ့ ကိုယးစာ့လြယးေနားဆာထူ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ “JMC မြာ သူတ႔ပ
ို ါဝငးဖို႔ကိစၥ လကးရြိအထိေတာံ ဘာမြမေ်ပာေသ့ဘူ့ေပါံေနား၈
်ပညး

ေထာငးစု

ကေန

ဆုဵ့်ဖတးၿပီ့ေတာံမြ

်ဖစးလာမြာဆိုေတာံေလ၈

JMC

အဖျ႕ဲ ရဲ႕

တာဝနးန႔ဲ

လုပးပိုငးချငးံထဲမြာ

မပါလာဘူ့

ဆိုရငးေတာံ

တကယးလ႔N
ို CA

မြာပါတဲံအခ္ကးေပ၍

လိုကးနာေစာငးံၾကညးံရတဲံအခါမ္ိဳ့မြာဆို ကိစၥရပးအာ့လုဵ့က ်ပညးနယးမြာပဲ ေန႔စဥး ရြိေနတဲံအခါဆိုေတာံ ဆကးစပးညႇိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးရမဲံ တာဝနးေတာံ နညး့နညး့အခကးအခဲေတာံ ရြိႏိုငးပါတယး၈”ဟု
ေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC)


ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအစညး့အေဝ့တျငး ်ပညးခုိငးၿဖိဳ့အမတး ေဒါကးတာ ေမာငးသငး့က ဆုိရြယးမီဒီယာ ေစာငးံၾကညးံေရ့အတျကး က္ပး သနး့ေပါငး့ ၃၁ဿ၃ သနး့ သုဵ့စျ်ဲ ခငး့သညး
မညးသူမ္ာ့က မညးသညးံဥပေဒအရ မညးံသညးံ အတုိငး့အတာအထိ မညးသ႔ေ
ုိ သာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ ေစာငးံၾကညးံ၊ မညးသ႔ုိ အ်ပစးေပ့၇ အေရ့ယူမညး ်ဖစးၿပီ့ ဤလုပးငနး့စဥးသညး ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပုဵ
အေ်ခခဵဥပေဒ အပါအဝငး တညးဆဲ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ ညီညႊတးမႈရြိ၇ မရြိႏြငးံ ႏုိငးငဵေတား သမၼတ႐ုဵ့၌ အထူ့ရဵပုဵေငျ သုဵ့စျမ
ဲ ႈ မူဝါဒႏြငးံ ကုိကးညီ်ခငး့ ရြိ၇ မရြိ သိလုိေၾကာငး့ ေမ့်မနး့ခဲံရာ ရခုိငး်ပညးနယးအတျငး့
်ဖစးပျာ့ေသာ အၾကမး့ဖကးမႈ ်ဖစးစဥး အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့အရ ဆုိရြယးမီဒီယာ ေစာငးံၾကညးံေရ့ အဖျ႔က
ဲ ို ႏုိငးငဵလုဵၿခဳဵေရ့အတျကး ဥပေဒႏြငံး အညီ အေရ့ေပ၍ဖျဲ႔စညး့ခဲံေၾကာငး့ ပုိ႔ေဆာငးဆကးသျယးေရ့
ဝနးႀကီ့ဌာန ဒုတိယ ဝနးႀကီ့ ဦ့ေက္ားမ္ိဳ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



နိုဝငးဘာလှ၆ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ်မတးမဂၤလာဟိုတယး၉ ်ပဳလုပးသညံး ကေလ့သူငယး အချငံးအေရ့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၐကျနးဗငး့ရြငး့ ႏြစးပတးလညးေန႔ အခမး့အနာ့အၿပီ့တျငး ်ပနးလညး
လကးခဵေရ့ ကိစၥရပးႏြငံး ပတးသကး၊ သတငး့မီဒီယာမ္ာ့၌ ေမ့်မနး့မႈကို ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ အၾကမး့ဖကး တိုကးခိုကးမႈ်ဖစးစဥးေၾကာငံး ေနရပးစျန႔းချာသူမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးလကးခဵေရ့လုပးငနး့စဥးကို
ဒီဇငးဘာလကုနးမြသာ ်ပနးလညး စတငးနိုငးေတာံမညးဟု လူမႈဝနးထမး့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငံး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
(Eleven)

တုိငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့


ႏိုဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးႏြငးံ ႏိုွငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔မ္ာ့တျငး ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕ ပိုငးေခတးခနး့မ၉ ပထမအႀကိမး မျနးပါတီ Mon Party ဗဟိုေကားမတီအစညး့အေဝ့ကို က္ငး့ပခဲံသညး့ အစညး့အေွ့တျငး
မျနးပါတီ၌ ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵ အေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့မူၾကမး့ႏြငံး ပါတီလုပးငနး့ေကားမတီလမး့ၫႊနး့ခ္ကးတို႔ကို အတညး်ပဳခဲံေၾကာငး့ မျနးပါတီ တျဖ
ဲ ကးအတျငး့ေရ့မႈ့ (ှ) ႏိုငးလယိတမထဵမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ဗဟိုေကားမတီ
အစညး့အေဝ့ကေတာံ အဓိက ေခါငး့စဥး ၀ ခုကို ေဆျ့ေႏျ့ဖိ႔ု ်ပငးဆငးထာ့တာေပါံ၈ အဲဒီအထဲမြာေတာံ ပါတီဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့ မူၾကမး့နဲ႔ ပါတီရဲ႕ လုပးငနး့ေကားမတီ လမး့ၫႊနး့ခ္ကးကိစၥတို႔ကို
အတညး်ပဳႏိုငးခဲံတယး၈ က္နးတဲံ ပါတီ ဘ႑ာေငျ သုဵ့စျေ
ဲ ရ့မူဝါဒကိုက္ေတာံ အခ္ိနးကုနးသျာ့တာေၾကာငံး ဒီကိစၥကို ဆကးလကးေဆျ့ေႏျ့ဖိ႔ု ဗဟိုေကားမတီဝငးေတျက ဗဟိုအလုပးမႈေဆာငး ေကားမတီ ဝငးေတျကို
တာဝနးလႊဲေပ့ထာ့တယး” ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mon New) (Voice)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


ႏိုဝငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕ မဒီရာ ဟိုတယး၉ စညး့လဵု့ညီညျတးေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ိဳ့မ္ာ့ မဟာမိတး (UNA) အဖျ႔ဝ
ဲ ငးေတျႏြငးံ ကခ္ငး်ပညးနယး အေ်ခစိုကး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့
်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးေရ့ဆိုငးရာ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပက
ျဲ ို ပထမဆဵု့အႀကိမး က္ငး့ပခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး UNA ၌ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးေရ့ဆိုငးရာ အေ်ခခဵမူေတျ ရြငး့လငး့ခဲံၿပီ့၇
ႏိုငးငဵေရ့၇ လူမႈ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ေဒသႏၲရဆိုငးရာ ကိစၥရပးေတျကိုလညး့ ေဆျ့ေႏျ့ဖလြယးခဲံၾကသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲသို႔ UNA အဖျ႔ဝ
ဲ ငးပါတီေတျ်ဖစးတဲံ ကယနး့အမ္ိဳ့သာ့ပါတီ၇ ရြမး့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့
ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး၇ ရခိုငး ဒီမိုကေရစီ အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး၇ ကခ္ငးအမ္ိဳ့သာ့ကျနးဂရကးပါတီ စသညးံ ပါတီေတျမြ UNA အတျငး့ေရ့မြဴ့ အဖျဲ႔ဝငးေတျႏြငးံပါတီ ဥက၎႒၇ အတျငး့ေရ့မြဴ့မ္ာ့၇ ကခ္ငး်ပညးနယး
အရပးဖကးအဖျ႕ဲ အစညး့ေတျ ်ဖစးသညးံ ေမတၱာ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့ေရ့ ေဖာငးေဒ့ရြငး့၇ ေဂ၍ရခါ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႔၇ ကခ္ငးအမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ အတိုငးပငးခဵအဖျဲ႔မ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ (RFA)
(Kachin New)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငးပါတီ ၀ ခု ပါဝငးသညံး ကခ္ငးေပါငး့စညး့ပါတီ (Kachin State Party-KSP) သညး ်ပညးေထာငးစု ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမရြငးသို႔ မြတးပုဵတငးလိုကးၿပီ ်ဖစးေၾကာငး့ ကခ္ငး
ဒီမိုကရကးတစး ပါတီ (KDP) ဥက၎႒ ဦ့ေအာငးခမး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးကို ဒီေန႔ပဲ တငးလိုကးတာပါ၈ က္ေနား တိ႔ု ပထမဦ့ဆုဵ့က ေပါငး့စညး့မယးဆိုတဲံဟာကို ေကားမရြငးကို
တငးရပါတယး၈ ေကားမရြငး အေနနဲ႔ကလညး့ ချငံး်ပဳ ပါတယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Irrawaddy)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕က အစို့ရအဖဲ႔ျရဵု့၉ တုိငးၾကာ့မႈေတျ ရြိေနတာေၾကာငးံ သတိေပ့ဖိ႔ု NLD ပါတီ အလုပးအမႈေဆာငးအဖဲျ႔မြ ဆဵု့်ဖတးထာ့တယးဆုိသညးံ ဧရာွတီသတငး့ဌာန
ေရ့သာ့ခ္ကး သတငး့ဟာ မမြနးကနးေၾကာငး့ မျနး်ပညးနယး ွနးႀကီ့ခ္ဳပး ေဒါကးတာ ေအ့ဇဵမြ သတငး့စာရြငး့လငး့ပဲျ ်ပဳလုပးၿပီ့ ရြငး့လငး့ခဲံသညး၈ (RFA)
အ်ခာ့



ညမထျကးရ အမိန႔း ပုဒးမ ှ၁၁ ကို ေမာငးေတာေဒသတျငး လုဵ့ဝ ်ပနးလညးေအ့ခ္မး့လာမြသာ ႐ုပးသိမး့သျာ့မညးဟု ေမာငးေတာခရိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ ဦ့စို့ေအာငးမြေ်ပာခဲံသညး၈ “ ထုတးတာက အုပးခ္ဳပးေရ့
က ထုတးတာေပါံ၈ ဒါေပမယံး လုဵ်ခဳဵေရ့ (နယး်ခာ့ေစာငံးရဲ) နဲ႔ကၽျနးေတားတ႔ို ညႇိႏြိုငး့ကရတယး၈ တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႔ေတာံ ကၽျနးေတား တိ႔ု အခ္ိနးေတျဆုတးေပ့ခဲံတယး၈ အကုနးလုဵ့ ႐ုပးသိမး့ သငံးၿပီဆိုရငးေတာံ
႐ုပးသိမး့သျာ့ ပါမယး၈ လုဵ့ဝေအ့ခ္မး့သျာ့ၿပီဆိုရငးေတာံ ်ပနး ႐ုတးသိမး့မြာပါ “ ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)



ကခ္ငး၇ ရခိုငး၇ ရြမး့ စေသာ တိုကးပျဲေရြာငး ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့မြ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ အချငံးအေရ့ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့ကို ကာကျယးေစာငံးေရြာကးနိုငးရနး လူမႈကာကျယးေစာငံးေရြာကးေရ့ နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငံး
ေဆာငးရျကးသျာ့မညး

်ဖစးေၾကာငး့

လူမႈဝနးထမး့၇

ကယးဆယးေရ့ႏြငံး

်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ

ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ဝနးႀကီ့ဌာနအေန်ဖငံး

အၾကမး့ဖကးခဵရေသာ

ကေလ့ငယးမ္ာ့၇

သကးငယးမုဒိမး့မ္ာ့၇ အဓမၼခိုငး့ေစခဵရေသာ ကေလ့ ငယးမ္ာ့၇ လူကုနးကူ့ခဵရေသာ ကေလ့ငယးမ္ာ့အပါအဝငး တိုကးပျဲေရြာငးဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့မြ ကေလ့ သူငယးမ္ာ့ အချငံးအေရ့ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့ကို
ကာကျယးေစာငံးေရြာကးနိုငးရနး လူမႈကာကျယးေစာငံး ေရြာကး ေရ့နညး့ လမး့မ္ာ့်ဖငံး ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးေၾကာငး့ႏြငံး ကေလ့သူငယးဆိုငးရာဥပေဒ၇ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ကိုလညး့ ေခတးႏြငံးေလ္ားညီစျာ
်ပနးလညး်ပငးဆငးေရ့ဆျၿဲ ပီ့ ်ပညးသူ႔လႊတးေတား ဥပေဒၾကမး့ေကားမတီသို႔ ညႇိႏြိုငး့တငး်ပ ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေၾကာငး့ ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ (Eleven)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


ရခိုငး်ပညးနယး

ရမး့်ဗဲၿမိဳ႕နယးမြ

ေဒသခဵတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ကို

႐ုိဟငးဂ္ာ

၀ွွွ

အေလ့ထာ့သငံးေၾကာငး့

နိုငးငဵသာ့ေပ့လိုကးတယးဆိုရငးေတာံ

ဘာမြ

ေက္ားအာ့

နိုငးငဵသာ့ေပ့ခဲံ၊

စစးေတျၿမိဳ႕မြ

်ငငး့စရာမလိုဘူ့၈

ကမနးတိုငး့ရငး့သာ့်ဖစးလာသညံးအတျကး

ဦ့သနး့ထျနး့မြ

အခုဟာ

ဘဂၤါလီေတျကို

ေ်ပာခဲံသညး၈

“ေက္ာကးနီေမားက

နိုငးငဵသာ့ေပ့တဲံအ်ပငး

ေဒသခဵမ္ာ့က
႐ုိဟငးဂ္ာ

ဘဂၤါလီဆိုတဲံ

ေက္နပးမႈမရြိေၾကာငး့ႏြငံး
၀၀ွ၃

ေယာကးကို

နာမညးကိုေဖ္ာကးၿပီ့ေတာံ

အစို့ရအေန်ဖငံး
နိုငးငဵသာ့ရထိုကးလ႔ို

ကမနးဆိုတဲံလူမ္ိဳ့အမညးနဲ႔

ေပ့လိုကးတယးဆိုတဲံအဓိပၸာယးကေတာံ ဒါဟာ တိုငး့ရငး့သာ့ထဲကို ဆျထ
ဲ ညံးလိုကးတဲံအဓိပၸာယးေပါံ၈ ၀၀ွ၃ ေယာကးဆိုတာဟာ နညး့နညး့ေလ့ဆိုေပမယံး သူတို႔ေနာကးမြာ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိတယး၈ အဲဒါေၾကာငံး
ဥပေဒအရ

နိုငးငဵသာ့်ဖစးတာကိုေတာံမေ်ပာလိုဘူ့၈

ဒါေပမဲံ

တိုငး့ရငး့

သာ့အ်ဖစးလုပးေပ့တာေတာံ

ဥပေဒနဲ႔

မညီညျတးဘူ့လို႔ထငးပါတယး၈

ဒီကိစၥဟာ

နိုငးငဵေတားအတျကး

ေတားေတားအႏၲရာယးရြိတယးလ႔လ
ို ညး့ေ်ပာခ္ငးပါတယး” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Eleven)



ႏိုဝငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ေရ့ၿမိဳ႕ ၉ အရပးဖကးအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဖိုရမး CSO peace forum အႀကိဳ မျနး်ပညးနယး ၿမိဳ႕နယးအဆငံး မူဝါဒအႀကဵ်ပဳစာတမး့ဆိုငးရာ အလုပး႐ုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲ
Workshop မ္ာ့ကို က္ငး့ပခဲံသညးဟု မျနး်ပညးနယး အရပးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဖိုရမးေကားမတီ အဖျဲ႕ေခါငး့ေဆာငး မငး့ေအာငးမျနးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “်ပညးနယးဖိုရမးအတျကး မျနး်ပညးနယး ှွ
ၿမိဳ႕နယးက ေဒသခဵ ေတျရ႕ဲ သေဘာ ထာ့ေတျ ်ပညံး်ပညံးစုဵစုဵ ပိုမိုရႏိုငးေအာငး ၿမိဳ႕နယးအလိုကး Workshop ေတျလုပးၿပီ့ေတာံ ်ပညးနယးအဆငံးဖိုရမးကို လုပးသျာ့မယး၇ အခု ေရ့ၿမိဳ႕မြာ လုပးတဲံ Workshop က
ေနာကးဆုဵ့ပဲ ” ဟုေ်ပာခဲံသညး၈ (Mon New)



ႏိုဝငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔ ေန႔လညးပုိငး့ ှ နာရီတျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ေတားဝငးႏြငး့ဆီစာ့ေသာကးဆိုငး၉ ်ပဳလုပးသညးံသတငး့စာရြငး့ပျတ
ဲ ျငး
ရနးကုနးၿမိဳ႕ရြိ

်မကၽျနး့သာ

ေရြ႕ရငး်ပငးတျငး

ဿှရာစု

ပငးလုဵညီလာခဵကိုေထာကးခဵသညးံအေန်ဖငးံ

်ပညးေထာငးစုစိတးဓာတး

ႏိုဝငးဘာ ၀ွ ရကးမြ ဒီဇငးဘာ ဿ ရကးအထိ

ရြငးသနးႏို့ၾကာ့ေစရနးရညး႐ျယး၊

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့ေပါငး့စုဵ၌

႐ို့ရာအစာ့အစာမ္ာ့ႏြငးံ အသုဵ့အေဆာငး ေရာငး့ခ္သညးံ ေဈ့ေရာငး့ပျေ
ဲ တားကို်ပဳလုပးမညးဟု ေဈ့ေရာငး့ပျေ
ဲ တား က္ငး့ပေရ့ေကားမတီဝငး်ဖစးသူ ဦ့ရဲေဝၿဖိဳ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (MMST)



နိုဝငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔မြ ဒီဇငးဘာလ ၀ ရကးေန႔အထိ နီေပါနိုငးငဵ၇ ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕ ၉ က္ငး့ပ်ပဳလုပးမညံး အာရြ-ပစိဖိတး ထိပးသီ့အစညး့အေဝ့ ဿွှ၅ သိ႔ု ်မနးမာနိုငးငဵမြ နိုငးငဵေတား၌ အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့ စုၾကညး ႏြငံး စေတာံဟုမး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆုရြငး ဦ့ေသာဘိတ(IBEC ဆရာေတား) တိ႔အ
ု ာ့ အထူ့ဖိတးၾကာ့်ခငး့ ခဵရေၾကာငး့ ဆရာေတား၌ မိန႔းၾကာ့ခ္ကးအရ သိရသညး၈ " အာရြ - ပစိဖိတး
ထိပးသီ့အစညး့အေဝ့မြာ ဆရာေတား ႏြငးံ ဒကာမႀကီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကိုပါ အထူ့ဖိတးၾကာ့ခဵရတဲံအတျကး ဝမး့ေ်မာကးမိပါတယး၈ အဲံဒီအစညး့အေဝ့မြာ ဆရာေတားအေနနဲ႔ (ဗုဒၶဘာသာ ကိုယး
စာ့်ပဳ) ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စကာ့ေတျကိုလညး့ မိန႔းၾကာ့မြာ ်ဖစးပါတယး" ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)



နိုဝငးဘာလ ဿ၅ရကးေန႔ နဵနကးပုိငး့တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ဘုရငးံေနာငးရိပးသာဧညးံခနး့မေဆာငး၉ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးသညး ပအုွ
ိ း့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အဖျဲ႕ (PNO)
အသျငး ေ်ပာငး့်ပညးသူ႔စစးဌာေနအဖျဲ႔နာယက ဦ့ေအာငးခမး့ထီအာ့ လကးခဵေတျ႕ဆုဵၿပီ့ နယးေ်မေဒသဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ဆုိငးရာမ္ာ့အာ့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵပျဲသုိ႔ ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးႏြငးံအတူ
ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့(ၾကညး့)မြ ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ သနး့ထျနး့ဦ့ႏြငးံ တပးမေတားအရာရြိႀကီ့မ္ာ့ တကးေရာကးခဲံၿပီ့ (PNO) နာယကႏြငးံအတူ ဗဟုိ ေကားမတီွငး ဦ့ချနး်မငးံေအာငးႏြငးံ အဖျ႔၇ဲ
လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငံး

တာွနး

ရြိသူမ္ာ့တကးေရာကးခဲံသညး၈

ထို႔်ပငး

ဦ့ေအာငးခမး့ထီအေန်ဖငးံ

သျာ့ေရာကးေတျ႕ဆဵုခဲံေၾကာငး့ ဦ့ေအာငးခမး့ထီ၌သာ့ ချနးေအာငးေက္ားမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (SG-MAH) (MOI) (7Day)

16

ေန်ပညးေတား

သို႔

ေရာကးရြိစဥး

အၿငိမး့စာ့ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သနး့ေရႊကို

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅



နိုွငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး လနးဒနးအေ်ခစိုကး Foreign Press Association (FPA) မြ ကမၻာတွနး့မြာရြိသညးံ သတငး့ေထာကးေတျကို ႏြစးစဥးခ္ီ့်မြငးံေသာ ဂုဏး်ပဳဆုေတျထဲမြ ဿွှ၅ ခုႏြစးအတျကး
"Journalist of the Year" ဆုကို ရိုကးတာ သတငး့ေထာကးႏြစးဦ့်ဖစးသညးံ ကိုွလဵု့ႏြငးံကိုေက္ားစို့ဦ့တို႔ကို ခ္ီ့်မြငးံခဲံၿပီ့ သတငး့ေထာကးႏြစးေယာကးကို ွိုငး့ွနး့ကာကျယးေပ့ၾကဖို႔လညး့ FPA
အဖျ႔မ
ဲ ြတိုကးတျနး့ခဲံသညး၈ (RFA) (MM Time)



တရာ့စီရငးေရ့ကုိ

လျတးလပးစျာ

ေဆာငးရျကးႏုိငးၿပီ့

လႊမး့မုိ့မႈမခဵရပါက

်ပစးဒဏးခ္

မြတးခဵရမညးမဟုတးဟု

ယုဵၾကညးေၾကာငး့

ပိတးမိစစးေရြာငး

်ပညးသူမ္ာ့

လျတးေ်မာကးေရ့

်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕တျငး

ဦ့ေဆာငးဆႏၵ်ပခဲံသူ ကိုလျမး့ေဇာငး့မြ ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ „„ဘယးလုိမ္ဳိ့ သူတုိ႔ ဆုဵ့်ဖတးလာမလဲဆုိတာ၇ တရာ့႐ုဵ့ရဲ႕ ဆငး်ခငးတုဵတရာ့အေပ၍ ဘယးေလာကးထိ လျတးလပးေသာ

တရာ့စီရငးေရ့စနစး ်ဖစးတယးဆုိတာအေပ၍ မူတညးမြာေပါံ၈ ကျၽနးေတားတုိ႔ကေတာံ တပးမေတားရဲ႕ လႊမး့မုိ့မႈမရြိဘဲန႔ဲ တရာ့သူႀကီ့က လျတးလပးတဲံ တရာ့စီရငးေရ့စနစးအ ်ဖစး ဥပေဒအတုိငး့ပဲ ဆုဵ့်ဖတးေစ
ခ္ငးတာေပါံ‟‟ ဟု ေ်ပာခဲံသညး၈ (7Day)



ႏိုွငးဘာလ ဿ၂ ရကး နဵနကးပိုငး့ ၆ နာရီက လာ့ရႈိ့၇ မိုငး့ရယး၇ သိႏၷီ ၇ ေနာငးခ္ိဳ၇ ေက္ာကးမဲ၇ သီေပါ၇ ကျတးခိုငး အ်ပငး ၿမိဳ႕နယးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က ေဒသခဵ ှွွွ ေက္ားမြာ တပးမေတားေထာကးခဵပျဲ
လမး့ေလြ္ာကး

ခ္ီတကးပျဲအတျကး

လာ့ရႈိ့ၿမိဳ႕

စစးမႈထမး့ေဟာငး့အဖျဲ႕ႏြငံး

အာ့်ဖညံးပူ့ေပါငး့ရနး

တဦ့က္ပး

ငါ့ေထာငးအထိ

ပါတီႀကီ့တခုက

ေပ့သညးဟုလမး့ေလြ္ာကးခ္ီတကးပျဲတျငး

ပါွငးေသာမိုငး့ရယးေဒသခဵတဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ “က္မ မိုငး့ရယးေဒသခဵပါ၈ ႀကဵံခိုငးေရ့ပါတီက ဆငံးေခ၍လိုကးတာပါ၈ သူမ္ာ့ေအားတာလိုကးေအားရငးရၿပီဆိုၿပီ့ လမး့စရိတးကို ၾကံဵခိုငးေရ့ပါတီက တေယာကး
၂ွွွ ထျကးေပ့တယး၈” – ဟုေ်ပာခဲံသညး၈(Shan New)



နိုဝငးဘာ ဿ၂ ရကး ေန႔လညးပိုငး့တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ရမး့်ဗဲၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ႐ုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ကမနးအ်ဖစးေ်ပာငး့၊ နိုငးငဵသာ့ကတးထုတးေပ့်ခငး့ႏြငံး ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ႐ုိဟငးဂ္ာကို
ဆျခ
ဲ န႔းေက္ာငး့ ဆရာအ်ဖစး ခန႔းထာ့်ခငး့ႏြငံး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနိုငးငဵသို႔ ေရာကးရြိေနသညံး ႐ုိဟငးဂ္ာမ္ာ့ကို ်ပနးလညးလကးခဵ်ခငး့ကိစၥမ္ာ့တျငး မစိစစးဘဲ သျငး့လာ်ခငး့ကို သေဘာမတူသညံးအတျကး
စစးေတျၿမိဳ႕မြ ေဒသခဵမ္ာ့၇ စညး့ထိနး့ သဵဃာေတားမ္ာ့ ပါဝငးေသာ ေဒသခဵ ဿွွ ေက္ား စီတနး့လမး့ေလၽြာကး ဆႏၵထုတးေဖားခဲံသညး၈ (Eleven)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ရြမး့ေ်မာကးတျငး ရြိသညးံ စစးမႈထမး့ေဟာငး့အဖျ႔မ
ဲ ြ ဦ့ေဆာငး၊ ရဟနး့ရြငးလူ လူအငးအာ့ တစးေသာငး့ဝနး့က္ငး်ဖငးံ လာ့ရႈိ့ၿမိဳ႕နယး ၿမိဳ႕ေတားခမး့မြ မနးဆူေဘာလဵု့ကျငး့အထိ
ခ္ီတကးလမး့ ေလြ္ာကးကာ တပးေတားမေတားေထာကးခဵပျဲ ်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈“က္ေနားတို႔က သီေပါကေန တကးလာပါ၈ ကာ့သဵု့စီ့နဲ႔ တစး်ခာ့အဖျဲ႔ေတျလညး့ အမ္ာ့ႀကီ့ တကးလာတာ၈ ဘယးကလညး့ေတာံ
က္ေနားမသိဘူ့၈” ေထာကးခဵပျတ
ဲ ျငး တကးလာသညးံ သီေပါၿမိဳ႕နယး ေဒသခဵတစးဦ့်ဖစးသညးံ တရုတးလူမ္ိဳ့ ဦ့အာရြနးမြ ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ (Marnagar) (MM Time)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅



နိုွငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔ ေန႔လညးပုိငး့ ဿ နာရီတျငး ေန်ပညးေတားရြိ ႏိုငးငဵေတား သမၼတအိမးေတား သဘငးေဆာငး၉က္ငး့ပသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ သတငး့မီဒီယာေကာငးစီ ကတိသစၥာ်ပဳ်ခငး့ အခမး့အနာ့သိ႔ု
်ပညးေထာငးစုသမၼတ ်မနးမာႏိုငးငဵေတား ႏိုငးငဵေတားသမၼတ ဦ့ွငး့်မငးံ တကးေရာကး ၊ မိနး႔ချနး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အခမး့အနာ့သို႔ ်ပညးေထာငးစု တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့၇ ်ပညးေထာငးစု
ဝနးႀကီ့မ္ာ့၇ ေန်ပညးေတား ေကာငးစီ ဥက၎႒၇ အဂတိလိုကးစာ့မႈတိုကးဖ္ကးေရ့ ေကားမရြငး ဥက၎႒၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ အမ္ဳိ့သာ့လူ႕အချငးံအေရ့ ေကားမရြငးဥက၎႒၇ ဒုတိယဝနးႀကီ့မ္ာ့၇ ဌာနဆိုငးရာ
တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ သတငး့ မီဒီယာေကာငးစီ ဥက၎႒ႏြငးံ ေကာငးစီဝငးမ္ာ့ တကးေရာကးခဲံသညး၈ (MOI)
ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့



ႏိုဝငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔ နဵနကး ှှ နာရီမြ ှဿ နာရီ ဿ၂ မိနစးအခ္ိနးထိ ေမာငးေတာ ၿမိဳ႕နယး၇ နယးေ်မ(ဿ)၇ အမြတး(ှ)နယး်ခာ့ေစာငးံရဲတပးဖျဲ႕ချဲ ငါ့ရဵ႕ေခ္ာငး့ကငး့စခနး့မြ ဒုရဲမြဴ့ ေအာငးေက္ားေက္ား
ဦ့စီ့သညးံ တပးဖျဲ႕ဝငး(ှ၂)ဦ့၇ စကာ့်ပနး ှ ဦ့ႏြငးံ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵ အမြတး(၀၁) နယး်ခာ့ ေစာငးံတပး Gorijonbuniya ကငး့စခနး့မြ Naib Subedar Md.Sultan Abdul Hakim ဦ့စီ့သညး(ံ ှ၂)ဦ့၇
စကာ့်ပနး/လမး့်ပ

(ှ)

ဦ့တို႔သညး

မိမိတို႔ႏိုငးငဵ

အသီ့သီ့အတျငး့ရြိ

နယးစပးၿခဵစညး့႐ို့ လမး့အတိုငး့

နယးနိမိတးမြတးတိုငး

(၁ွ)မြ

(၁ှ)ထိ

ႏြစးႏိုငးငဵ

ႏြစးဖကးညႇိႏႈိငး့၊

ေ်မ်ပငးလြညးံကငး့

ေဆာငး႐ျကးခဲံၾကသညး၈ (MOI)


ႏိုဝငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔ နဵနကး ှှ နာရီမြ ှဿ နာရီ ၀ွ မိနစးအခ္ိနးထိ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး၇ နယးေ်မ(ှ)၇ အမြတး(၂)နယး်ခာ့ေစာငးံရဲတပးဖျဲ႕ချဲ ေအာငးသေ်ပနယးေ်မ႐ုဵ့မြ ရဲမြဴ့ ေအာငးေဆျဦ့ ဦ့စီ့သညးံ
တပးဖျဲ႕ဝငး(ဿွ)ဦ့၇ စကာ့်ပနး ှ ဦ့ႏြငးံ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵ အမြတး(ှှ) နယး်ခာ့ေစာငးံတပး Panchari ကငး့စခနး့မြ Naib Subedar Md. Salim Uddin ဦ့စီ့သညးံ(ဿွ)ဦ့၇ စကာ့်ပနး/ လမး့်ပ ၀
ဦ့တို႔သညး မိမိတို႔ႏိုငးငဵ အသီ့သီ့အတျငး့ရြိ နယးစပးၿခဵစညး့႐ို့လမး့အတိုငး့ နယးနိမိတး မြတးတိုငး(၂ှ)မြ (၂ှ/၂)ထိ ႏြစးႏိုငးငဵ ႏြစးဖကးညႇိႏႈိငး့၊ ေ်မ်ပငးလြညးံကငး့ေဆာငး႐ျကးခဲံၾကသညး၈ (MOI)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔ နဵနကး ၆ နာရီမြ ှှ နာရီ မိနစး ဿွ အထိ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး၇ နယးေ်မ(ှ)၇ အမြတ(း ၂)နယး်ခာ့ေစာငးံရဲတပးဖျဲ႕ ချဲ ေအာငးသေ်ပနယးေ်မ႐ုဵ့မြ ရဲမြဴ့ ေအာငးေဆျဦ့ ဦ့စီ့သညးံ
တပးဖျဲ႕ ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵ အမြတ(း ှှ)နယး်ခာ့ေစာငးံတပး Panchari ကငး့စခနး့မြ Naib Subedar Md. Salim Uddin ဦ့စီ့ သညးံတပးဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့သညး မိမိတို႔ႏိုငးငဵအသီ့သီ့အတျငး့ရြိ
နယးစပးၿခဵစညး့ ႐ို့ လမး့အတိုငး့ နယးနိမိတးမြတးတိုငး(၂ှ/၂)မြ (၂ဿ)ထိ ႏြစးႏိုငးငဵ ႏြစးဖကးၫြိႏႈိငး့၊ ေ်မ်ပငးလြညးံကငး့ေဆာငး႐ျကးခဲံၾကသညး၈ (MOI)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔ နဵနကး ၅ နာရီမြ ေန႔လညး ှ နာရီ မိနစး ဿွ အထိ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး၇ နယးေ်မ(ဿ)၇ အမြတး(ှ)နယး်ခာ့ေစာငးံရဲတပးဖျဲ႕ချဲ ငါ့ရဵ႕ေခ္ာငး့ရဲကငး့ စခနး့မြ ဒုရဲမႉ့ ေအာငးေက္ားေက္ား
ဦ့စီ့သညးံ တပးဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵ အမြတ(း ၀၁)နယး်ခာ့ေစာငးံတပး Rejupara ကငး့စခနး့မြ Naib Subedar Md. Mosharaf Hossain တပးဖျဲ႕ွငးမ္ာ့သညး မိမိတ႔ႏ
ို ိုငးငဵ အသီ့သီ့အတျငး့ရြိ
နယးစပးၿခဵစညး့႐ို့လမး့ အတိုငး့ နယးနိမိတးမြတးတိုငး(၁ှ)မြ (၁ှ/၂)ထိ ႏြစးႏိုငးငဵ ႏြစးဖကးၫြိႏႈိငး့၊ ေ်မ်ပငးလြညးံကငး့ ေဆာငး႐ျကးခဲံၾကသညး၈ (MOI)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


ႏိုဝငးဘာလ

ဿ၃

ရကးေန႔

ေန႔လညး

၁့ွွ

နာရီတျငး

ေန်ပညးေတား

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၇

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့၌

ဧညးံခနး့မ၉

အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး

တ႐ုတး်ပညးသ႕ူ သမၼတႏိုငးငဵ၇ အမ္ိဳ့သာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ႏြငးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ေကားမရြငး၌ ဒုတိယဥက၎႒်ဖစး သူ H.E. Mr. NingJizhe ဦ့ေဆာငးသညးံ အဖျ႕ဲ ဝငး (၅)ဦ့ပါ ကိုယးစာ့လြယး အဖျ႕ဲ အာ့
ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵစဥး ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ ၆ ရကးေန႔က ေပက္ငး့ၿမိဳ႕ ၉ ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ တ႐ုတး ႏိုငးငဵတို႔အၾကာ့ လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညးံ ်မနးမာ-တ႐ုတး စီ့ပျာ့ေရ့ စႀကၤနး
ပူ့တျတ
ဲ ညးေထာငးေရ့ဆိုငးရာ နာ့လညးမႈ စာခၽျနးလႊာအရ ႏြစးဖကး်ပညးသူမ္ာ့အတျကး ေဆာလ္ငးစျာ အက္ိဳ့်ဖစးထျနး့ေစႏိုငးမညးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညး ေဖားႏိုငးေရ့အတျကး ေရြ႕လုပးငနး့
အစီအစဥးမ္ာ့ကို

ေဆျ့ေႏျ့ခဲသ
ံ ညး၈

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲသ႔ို

စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ

ကူ့သနး့

ေရာငး့ဝယးေရ့

ဝနးႀကီ့ဌာန၇

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့

ေဒါကးတာသနး့်မငးံ၇

စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၇

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ဦ့စို့ဝငး့၇ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၇ ်ပညးေထာငးစု ဝနးႀကီ့ ဦ့ေက္ားတငး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာတ႐ုတးသဵအမတးႀကီ့ H.E. Mr. Hong Liang ႏြငးံ
တာဝနးရြိသူမ္ာ့ ပါဝငးတကးေရာကးခဲံသညး၈ (MOI)(7Day)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔ ေဒသ စဵေတားခ္ိနးနဵနကး ၆ နာရီ ှွ မိနစးတျငး မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵ၇ မလက၎ာၿမဳိ႕၇ Casa del Rio ဟိုတယး၇ KD Hang Tuah Ballroom ၉ က္ငး့ပ်ပဳလုပးသညးံ (ှ၆)ႀကိမးေ်မာကး
အာဆီယဵ ၾကညး့တပးဦ့စီ့ခ္ဳပးမ္ာ့ အစညး့အေွ့ (19th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting- 19th ACAMM) ဖျငံးပျဲ အခမး့အနာ့သို႔ ဒုတိယတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး
ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး(ၾကညး့) ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စို့ွငး့ ဦ့ေဆာငးေသာ ်မနးမာံတပးမေတားကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႕သညး အာဆီယဵႏုိငးငဵမ္ာ့မြ ၾကညး့တပးဦ့စီ့ခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငံးအတူ တကးေရာကးခဲံသညး၈
(Military)



ႏိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔ ေဒသစဵေတားခ္ိနး ေန႔လညးပိုငး့တျငး မလက၎ာၿမဳိ႕ရြိ Casa del Rio Hotel ၇ ဧညံးခနး့မေဆာငး၉ ဒုတိယတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး(ၾကညး့) ဒုတိယ
ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စို့ွငး့သညး ထိုငး့ဘုရငံး တပးမေတားၾကညး့တပးဦ့စီ့ခ္ဳပး General Apirat
ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး (ၾကညး့)က

Kongsompong ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵရာတျငး ဒုတိယတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

ႏြစးႏိုငးငဵတပးမေတားမ္ာ့အၾကာ့ ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့စျာတို့်မႇငံးဆကးဆဵေရ့၇ သငးတနး့ပိုငး့ဆုိငးရာမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့အာ့ ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့စျာ

အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ (Military)


ႏိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔ ေဒသစဵေတားခ္ိနး ေန႔လညးပိုငး့တျငး မလက၎ာၿမဳိ႕ရြိ Casa del Rio Hotel ၇ ဧညံခ
း နး့မေဆာငး၉ ဒုတိယတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး(ၾကညး့)
ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့

စို့ွငး့သညး

ဘ႐ူႏိုငး့

ဘုရငးံတပးမေတား

ၾကညး့တပးဦ့စီ့ခ္ဳပး

Brigadier

General

Dato

Seri

Pahlawan

Awang

Khairul

Hamed

Bin

Awang

Haji

Lampoh၇ႏြငးံေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵရာတျငး ဒုတိယတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး (ၾကညး့)က ႏြစးႏိုငးငဵတပးမေတားမ္ာ့အၾကာ့ ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့စျာတို့်မႇငံးဆကးဆဵေရ့၇
သငးတနး့ပိုငး့ဆုိငးရာမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ အာ့ ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့စျာ အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့ခဲသ
ံ ညး၈ (Military)


ႏိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔ ေဒသစဵေတားခ္ိနး ေန႔လညးပိုငး့တျငး မလက၎ာၿမဳိ႕ရြိ Casa del Rio Hotel၇ ဧညံးခနး့မေဆာငး၉ ဒုတိယတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး(ၾကညး့)
ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စို့ွငး့သညး ဘ႐ူႏိုငး့ ဘုရငးံတပးမေတား ၾကညး့တပးဦ့စီ့ခ္ဳပး Brigadier General Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed Bin Awang Haji Lampoh၇ ႏြငးံ
ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈

ေတျ႕ဆုဵရာတျငး

ဒုတိယတပးမ

ေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

(ၾကညး့)က

ႏြစးႏိုငးငဵတပးမေတားမ္ာ့အၾကာ့

သငးတနး့ပိုငး့ဆုိငးရာမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ အာ့ ခ္စးၾကညး ရငး့ႏြီ့စျာ အ်ပနးအလြနး ေဆျ့ေႏျ့ခဲသ
ံ ညး၈ (Military)
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ခ္စးၾကညးရငး့ႏြီ့စျာတို့်မႇငံးဆကးဆဵေရ့၇

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (ဿ) ၇ အမြတး (၂၁) ၇ ႏိုဝငးဘာလဿွှ၅


နိုွငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး ဝနးႀကီ့ရဵု့ ေမခလာခနး့မ၉ လူမႈဝနးထမး့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၇ ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ေဒါကးတာ ဝငး့်မတးေအ့သညး
တာွနးၿပီ့ဆဵု့၊ ်ပနးလညး ထျကးချာေတာံမညးံ ကုလသမဂၐ လူဦ့ေရနြငးံ ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တုိ့တကးမႈ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔ (UNFPA)၌ ်မနးမာနိုငးငဵဆုိငးရာ ကိယ
ု းစာ့လြယး Ms. Janet E. Jackson ႏြငးံအဖျ႕ဲ အာ့
ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႔ဆဵုစဥးး မိမိတ႔ုိ ဝနးႀကီ့ဌာနနြငံး UNFPA အဖျ႔အ
ဲ စညး့တိ႔အ
ု ၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး ရျကးမႈမ္ာ့၇ ်မနးမာနိုငးငဵ လူငယးမူွါဒ ေရ့ဆျၿဲ ပီ့ ်ဖစးရာ မူွါဒအာ့ အေကာငးအထညး ေဖား
ေဆာငးရျကးနုိငးေရ့အတျကး လုပးငနး့စီမဵခ္ကးမ္ာ့ ေရ့ဆျဲ ေဆာငးရျကးရနး အခ္ကးမ္ာ့၇ လူငယးမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးသညးံ လုပးငနး့စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး လူငယးမ္ာ့ ပါွငးနိုငးေရ့၇ အထူ့သ်ဖငံး တုိငး့ရငး့သာ့
လူငယးမ္ာ့ ထဲထွ
ဲ ငးွငး ပါွငးေဆာငး ရျကးနိုငးေရ့စသညးတ႔က
ို ို ေဆျ့ေနျ့ ခဲံၾကသညး၈ (MOI)



နိုွငးဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔ ည ၄ နာရီတျငး ေန်ပညးေတားရြိ ်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ ကျနးဗငး့ရြငး့ဗဟိုဌာန-ဿ (MICC-2) ၉ ်မနးမာႏုိငးငဵေတား၌ ႏြစး(၄ွ)်ပညးံ လျတးလပးေရ့ေန႔ ႏြငံး ဿွှ၆
ခုႏြစးတျငးက္ေရာကးမညးံ ကိုရီ့ယာ့-အာဆီယဵ ေဆျ့ေႏျ့ဖကးဆကးဆဵေရ့ႏြစး (၀ွ) ်ပညးံ အထိမး့အမြတးအ်ဖစး ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ ကိုရီ့ယာ့သမၼတႏုိငးငဵသဵ႐ဵု့မြ က္ငး့ပသညးံ K-Wind Soul Beat
ကိုရီ့ယာ့ရို့ရာ

အႏုပညာ

ေဖ္ားေ်ဖပျသ
ဲ ို႔

ႏုိငးငဵေတား၌အတုိငးပငးခဵပုဂၐိဳလး

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတကးေရာကးခဲံသညး၈

ေဖ္ားေ်ဖပျသ
ဲ ို႔

်ပညးေထာငးစုွနးႀကီ့မ္ာ့ႏြငံး

။တုိ႔၌ဇနီ့မ္ာ့၇

ေန်ပညးေတားေကာငးစီဥက၎႒ ႏြငံးဇနီ့၇ တပးမေတား အရာရြိႀကီ့မ္ာ့၇ ဒုတိယွနးႀကီ့မ္ာ့၇ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ ဌာနဆုိငးရာ အႀကီ့အကဲမ္ာ့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ ကိုရီ့ယာ့သမၼတႏုိငးငဵ
သဵအမတးႀကီ့ႏြငံး သဵရဵု့မြ တာွနးရြိသူမ္ာ့၇ ွနးႀကီ့ဌာနမ္ာ့မြ အရာထမး့၇ အမႈထမး့မ္ာ့ႏြငံး ်ပညးသူမ္ာ့တကးေရာကး ၾကညံ႐
း ူ အာ့ေပ့ခဲံၾကသညး၈ (MOI)



ႏုိွငးဘာလ ဿ၁ ရကးမြ ဿ၄ ရကးအထိ ေလ့ရကးၾကာ တ႐ုတးအမ္ိဳ့သာ့ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ႏြငးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့ လဲေရ့ေကားမရြငး ဒုတိယဥက၎႒ သညး်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔ လာေရာကးခဲံၿပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့
စုၾကညး၇ လြ္ပးစစး ႏြငးံ စျမး့အငး၇ စီ့ပျာ့ကူ့သနး့၇ ဟုိတယးခရီ့ွနးႀကီ့အပါအွငး ွနးႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံလညး့ ေတျ႕ဆုဵကာ လုပးငနး့အစညး့အေွ့မ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ တ႐ုတးသ႐
ဵ ုဵ့မြ ထုတး်ပနးခ္ကး
တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထုတး်ပနး ခ္ကးတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ „The Belt and Road‟အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့ဆိုငးရာ ဦ့ေဆာငးေကားမတီဥက၎႒အ်ဖစး တာွနးယူထာ့ၿပီ့်ဖစး၊
်မနးမာ - တ႐ုတးစီ့ပျာ့ေရ့ စႀကႍ အေကာငးအထညး ေဖားရနး ်မနးမာႏုိငးငဵက တကးႂကျသညးံ သေဘာထာ့ကုိ အ်ပညးံအွ ေဖား်ပႏိုငးေၾကာငး့ ေဖား်ပခဲံသညး၈ (7Day)



နိုွငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔ နဵနကးပုိငး့တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ဘုရငးံေနာငးရိပးသာဧညးံခနး့မေဆာငး၉ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငးသညး Telecom International
MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမႈေဆာငး အရာရြိခ္ဳပး Mr. Nguyen Thanh Nam အာ့ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈ ေတျ႕ဆုဵရာတျငး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ တုိ့တကးမႈအေ်ခအေနမ္ာ့၇ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့
ဆကးသျယးေရ့ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေပ့ေနမႈအေ်ခအေနမ္ာ့၇ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့တျငး အငးတာနကး လုိငး့မ္ာ့တပးဆငးေပ့ေနမႈအေ်ခအေနမ္ာ့၇ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့အထိ ွနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့
ရရြိေအာငးေဆာငးရျကးေနမႈအေ်ခအေနမ္ာ့အာ့

အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈

ေတျ႕ဆုဵပျဲသုိ႔

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးႏြငးံအတူ

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့(ၾကညး့)မြ

ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ညိဳေစာႏြငးံ ်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့ေကားပုိေရ့ရြငး့၇ ဦ့ေဆာငးၫႊနးၾကာ့ ေရ့မြဴ့ ဦ့သနး႔ေဆျ တု႔တ
ိ ကးေရာကးၾကၿပီ့ Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမႈေဆာငး
အရာရြိခ္ဳပးႏြငးံအတူ တာွနးရြိသူမ္ာ့ တကးေရာကးၾကသညး၈ (SG-MAH)



နိုွငးဘာလ ဿ၅ရကးေန႔ နဵနကးပုိငး့တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ဘုရငးံေနာငးရိပးသာ ဧညးံခနး့မေဆာငး၉ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငးသညး Telecom International
MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး Mr. Nguyen Thanh Nam အာ့ ေတျ႕ဆုဵခဲသ
ံ ညး၈ေတျ႕ဆုရ
ဵ ာတျငး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ တုိ့တကးမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့၇ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့
ဆကးသျယးေရ့ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေပ့ေနမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့၇ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့တျငး အငးတာနကး လုိငး့မ္ာ့ တပးဆငးေပ့ေနမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့၇ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့အထိ ွနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့
ရရြိေအာငး ေဆာငးရျကးေနမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့ အာ့ အ်ပနးအလြနး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံေၾကာငး့ တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရုဵ့မြ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (MOI)
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