ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇

ယခုရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ
၁၆ရက္ေန႔မွ ၃၁ရက္ေန႔အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္စဥ္အား မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရက္အလိုက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္း စုစည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခုလ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တိုက္ပြဲ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အဓိက သတင္းရင္း ျမစ္အေနျဖင့္ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ TNLA ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုသာ
ေကာက္ယူခဲ့ရၿပီး၊

မီဒီယာမ်ား၏ တိုက္ပြဲအေၾကာင္း သတင္း ေဖၚျပခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈမ်ား ႏွင့္

အစည္း အေဝးသတင္း မ်ားကို ေဖၚျပျခင္းေလာက္ မမ်ားျပားခဲ့ေပ။ ၂၁ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္း ေဝး) ႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ရရွိေစရန္အတြက္ အခ်ဳိ႕သတင္း မ်ားတြင္ သတင္း
ရင္းျမစ္ ဆယ္ခုခန္႔အထိ စုေဆာင္းခဲ့ရၿပီး၊ အမွာစကားမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေပးရန္အတြက္
စာမ်က္ႏွာ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ မူရင္း Link အျပည့္အစံုကုိသာ ထည့္သြင္း ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုလအတြက္
ဒုတိယစာစဥ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၂၁ရာစုပင္လံုႏွင့္ပတ္သက္၍
အခ်က္အလက္မ်ား

စုေဆာင္း သိမ္း ဆည္း ထားလိုသူမ်ားအတြက္

အဓိက

ရည္ရြယ္ထားၿပီး

လံုေလာက္ေသာ

စုစည္း မွတ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လည္း အားထုတ္ထားပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္းႏွင့္
လအလိုက္သံုးသပ္ခ်က္

အႏွစ္ခ်ဳပ္

မွတ္တမ္းမ်ားအား

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေပးပါရန္ႏွင့္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ ပါသည္။။္
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕
စဥ္

ေန႔စြဲ

၁။

၁၆.၅.၂၀၁၇

အေၾကာင္း အရာ
 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအတြင္းတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ
ေတာ္ TNLAႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၊ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တို႕

အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြါးေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္
မန္တုန္ ေက်ာက္မဲ နမၼတူေဒသခံ ရြာသားမ်ား စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ (VOA)
http://burmese.voanews.com/a/northern-shan-conflict-/3852486.html

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ

သမၼတ မစၥတာ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔သည္ ေမလ ၁၆ရက္ေန႔၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄နာရီ
မိနစ္

၂၀တြင္

တရုတ္ျပည္သူ႔ခန္းမႀကီး

(Dongdating

Hall)၌

လည္းေကာင္း ၊

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ

လီခခ်န္းတို႔သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၃နာရီခြဲတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔ခန္းမရွိ (Beijing
Hall)၌

လည္း ေကာင္း

ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ အဆိုပါခန္းမ၌ ျမန္မာ-

တရုတ္ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုပြဲအခမ္းအနားကို ဆက္လက္ က်င္းပရာ
လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္

“စီးပြား

ေရးႏွင့္

နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္”၊ “ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ

ဇုန္ တည္္ေထာင္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ"၊ “စီးပြားေရးပုိးလမ္းမ ရပ္၀န္းတစ္ခုႏွင့္
(၂၁)ရာစု ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုးလမ္းမရပ္၀န္းတစ္ခု စတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ”၊ “က်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္
မႈစာခၽြန္လႊာ”ႏွင့္ “ငလ်င္အလြန္ ပုဂံရွိသမိုင္း၀င္ အေဆာက္အအုံမ်ားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း
ေရးႏွင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ

ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

နားလည္မႈ

စာခၽြန္လႊာ” မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီး

ဦး သန္႔စင္ေမာင္၊

တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဦး၀င္းခိုင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး

ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး

ဦးသစ္လင္း

(Statecouncellor

ဦးေက်ာ္တင္၊
အုန္းႏွင့္

Office)

ဦး ေအာင္ထူး၊

တာ၀န္ရွိသူမ်ား

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၂၀၁၇ မတ္လအတြင္း က နယ္စပ္ေဒသတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား

ေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္

လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ တရုတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္
လိုအပ္သည့္

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို

ဆက္လက္ပံ့ပိုး

ကူညီေပးသြားမည္ဟု

ရွီက်င့္ဖ်င္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး
အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္မွလည္း

သမၼတ

ရွီက်င့္ဖ်င္အား

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏

ကူညီမွုမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ လုံျခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး
အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
(TheLadies) (VOA) (mmstd) (Eleven)(Irrawaddy)( Mizzima)

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1043975705736645
https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/753528248155480
https://www.facebook.com/News.TheLadies
http://news-eleven.com/politics/36613
http://news-eleven.com/politics/36616

http://www.mmstd.com/news/view/8964/?lang=my
http://burmese.voanews.com/a/aung-san-suu-kyi-meet-with-china-leaders
/3852706.html

http://burmese.voanews.com/a/belt-and-roadforeigninvestmentsovereignty-/3852477.html

http://www.mizzimaburmese.com/article/26985

https://burma.irrawaddy.com/news/2017/05/17/134954.html
 ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ

မြန္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕ရံုးတြင္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏင
ွ ့္

မြန္ျပည္နယ္

အစိုးရ အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး၊ျပည္နယ္အစိုးရမွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁

ရာစုပင္လံု မတိုင္ခင္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္း ၾကည္ဝင္း က
ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္

UNFC

၏

မူအရ

အခ်က္

၉ခ်က္ကို

ေဆြးေႏြး ၿပီးမွ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ
ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းႏိုင္ ဦး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သယံဇာတ ထိန္း သိမ္းေရး
ဝန္ႀကီး

ေဒါက္တာ

မင္းၾကည္ဝင္းစသည့္

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား

တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္ဝင္း လွႏွင့္ ႏိုင္ဟံသာဗြမ္ခိုင္ အပါအဝင္ ၅
ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (RFA)
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
http://www.rfa.org/burmese/news/nmsp-government-meeting05162017040910.html

 UNFC(၅)ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ
KNPP၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီANC၊ လားဟူ
ဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕တို႔သည္ NCAလမ္းေၾကာင္း ကို လက္ခံေၾကာင္း
ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟုUNFCဒုတိယဥကၠဌ

နိုင္ဟံသာက

ေျပာဆုိခဲ့သည္။

UNFC

၏

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစိုးရျငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္

မၾကာခင္ေတြ႕ဆုံသြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ UNFCအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ
တြင္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခြင့္မရွိလွ်င္ တက္ေရာက္ရန္ မေသခ်ာဟုလည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
(VOA)

http://burmese.voanews.com/a/unfc-will-follow-nca-for-peace-process/3852673.html

 တိုင္းရင္း သားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္း သား
ပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (Nationalities Brotherhood Federation- NBF) ၏ (၂၈)
ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီ ၁၈ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၂
ဦး တို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၇ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။(MNA)

http://burmese.monnews.org/2017/05/18/nbf-

%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%91%E1
%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80

%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%81
%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA-%E1%81%85-%E1%80%81/
 ေမ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ Orchid Hotel က်င္း ပခဲ့သည့္ ၁၆
ႀကိမ္ေျမာက္

အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္(CSFOP)တြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ ကာလအတြင္း မည္သည့္ေနရာ ေဒသတြင္
ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားက ေဒသခံ မ်ား ဆႏၵမပါဘဲ အဓမၼ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္း မွု
မျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (Eleven & irrawwaddy & mmstd& KIC)

http://kicnews.org/2017/05/%E1%81%82%E1%81%81%E1%80%95%E1

%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80
%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9-nca-

%E1%80%99%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1
%80%B1%E1%80%9E%E1%80%B8%E1%80%9E
http://news-eleven.com/politics/36677

https://burma.irrawaddy.com/news/2017/05/18/135017.html
http://www.mmstd.com/news/view/8989/?lang=my
 ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ

(ANP)

အေနျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁

ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္သင့္ဟု ပါတီ ဗဟုိအလုပ္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုက သေဘာထားေပးထားေၾကာင္း ပါတီ၏ အေထြေထြ
အတြင္း ေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။လက္ရွိ

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ၃၁ ဦး တာ၀န္ယူ
လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ၂၁ ရာစု ပ င္လုံညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း
သေဘာထားေပးထားသည္။ (Eleven)

http://news-eleven.com/politics/36680
 ဒီဇင္ဘာလတြင္က်င္း ပမည္ရ
့ ခိုင္လူငယ္ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အတြက္

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္း

ရခိုင္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးညီပုမွ

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူငယ္ညီလာခံအား ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ က်င္း ပရန္ စီစဥ္
ထားၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္း အရာ မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္၊
ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ားအပါအဝင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတု႔ိ ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။
(Mizzima) (7Day) (Eleven) (The Ladies News)

http://www.mizzimaburmese.com/article/26962
 စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္
အရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ျပီး ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း
တိုင္းရင္း သားအားလံုး

ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက

ျပီးျပည့္စံုမည္

မဟုတ္ေၾကာင္း

ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

ဦးစိုင္းလိတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ေငြသိန္း ကလည္း
တိုင္းရင္း သားလူပုဂၢိဳလ္

တခ်ိဳ႕ကလည္း

လက္ရွိအစိုးရ

ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစု ပင္လံုကို အယံုၾကည္မရွိသည့္ သေဘာမ်ိဳး
ေတြ႕ေနရေၾကာင္း

ထိုသို႔

မယံုၾကည္ရျခင္းမွာ

အားလံုးပါ၀င္မႈ

မရွိေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိသ
ု ည္။ (The Ladies News)

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/753119418196363:0
၂။

၁၇.၅.၂၀၁၇

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္၊ တပ္ရင္း (၆) ပတ္ဝန္းက်င္၌
တပ္မေတာ္၏ တပ္မ (၁၀၁) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား ၊ခလရ (၂၅၄)တပ္ရင္းႏွင့္

KIA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။ (NAB)

https://www.facebook.com/northernallianceburma/photos/a.123473571993
4730.1073741828.1234726813268954/1495631583845141/?type=3

 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးႏွင့္
ပတ္သက္၍

“ျပည္ေထာင္စု

ထုတ္ျပန္ခ်က္စာအမွတ္

-

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး

၀၀၁/၂၀၁၇

ကို

ေမလ

ေကာ္မတီ”

၏

၁၇ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မၾကာမီ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု
အားလံုးပါဝင္ေရးမူကို
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

ပင္လံု

အေလးထားၿပီး

ဒုတိယအစည္းအေဝးကို
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး

ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၊

တိုင္း ရင္းသားမ်ား၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အားလံုးကို မည္သည့္ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ်မထားရွိဘဲ တန္းတူရည္တူပါ၀င္ခြင့္ရွိရန္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊
ပန္ခမ္းညီလာခံမွ
ေကာ္မတီ’’၏

(၂၁)ရာစု

ပင္လံု

ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေသာ

အဖြဲ႕ဝင္

ဒုတိယအစည္းအေဝးသို႔

“ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး

(၇)ဖြဲ႕သည္

စတုတၳအႀကိမ္

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး

တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမဟုတ္ဘဲ

ေကာ္မတီအေနျဖင့္

တက္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ (၂၁)ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိင
ု ္ရန္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္လိုအပ္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတြင္အစိုးရႏွင့္

တပ္မေတာ္တို႔အေနျဖင့္

“ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ’’ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြး
ညႇိႏိႈင္းရန္

လိုအပ္ေၾကာင္း

(Irrawaddy )

တုိ႔

ပါဝင္ပါသည္။ (TNLA)

(BBC) (NBA) (RFA)

http://www.bbc.com/burmese/bur
northernallianceburma/posts/1493354894072810ma-39957786
https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/PslfTnla/posts/657455734379009

https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2017/05/17/135011.html
http://www.rfa.org/burmese/news/wa-committe-statement-21panglong05182017015758.html

 ေမ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္
အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္(CSFOP)

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သတ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ CSOမ်ားမွ ျပည္သူဗဟိုျပဳ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သည့္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ေပးရန္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အိတ္ဖြင္႔ေပးစာေပးပို႔ေတာင္း

ပူး တြဲေၾကညာခ်က္

ဆိုခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိး သား

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္
ေပးပုိ႔သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

တင္ျပေတာင္း ဆုိခဲ့သည့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

အတည္ျပဳမည့္မ၀
ူ ါဒမ်ားကုိ
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊

၂၁

လူသားခ်င္း စာနာသည့္

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး
သည့္အေနျဖင့္

ဖိုရမ္မွ

NCA

ဒုတိယအႀကိမ္

တုိင္းရင္း သား

အားလံုးပါဝင္ေရးကို

အေလးထား

တုိင္းရင္းသား

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳရန္၊

အားလံုးတြင္

က်င္း ပရန္၊

လူမ်ိဳးအလုိက္

အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္
ကိစၥရပ္မ်ား၊

၂၁ပင္လံုသို႔
ေဒသႏွင့္

အစည္းအေ၀းမွ

တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္

လိပ္မူကာ

အမ်ဳိးသားအဆင့္

အေထာက္အပံ့မ်ားကိစၥ၊

စုဖြဲ႕မႈႏွင့္

မထုိးေသးသည့္

မင္းေအာင္လိႈင္၊

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသုိ႔

အခ်က္မ်ားတြင္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္၏

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ပါ၀င္သည္။

ရာစုပင္လံု

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို

ညီလာခံသို႔တင္သြင္းသည့္

ကိစၥရပ္မ်ား

စသည္တုိ႔

လက္နက္ကို္င္အဖဲြ႔မ်ားကို

၂၁ပင္လံုညီလာခံအၿပီးတြင္

ျပည္နယ္ႏွင့္

တုိင္းေဒသႀကီး

မူဝါဒအႀကံျပဳ

ခ်က္မ်ားကို

အတည္ျပဳဆံုး ျဖတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေရး အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ
လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္း ခ်က္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း ဖိုရမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္တဦးျဖစ္သူ
မြန္အမ်ိဳးသမီး အဖဲြ႔မွ

မိကြန္ခ်မ္းႏြန္

က

ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္

စစ္ေဘးေၾကာင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကို လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အစုိးရမွ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
တာဝန္ခံၿပီး ေဒသခံလူမအ
ႈ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၫႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ပဋိပကၡနယ္ေျမ
အတြင္း

မုိင္းရွင္းလင္းေရးႏွင့္

ပူတြဲေၾကျငာခ်က္

ကို

အသိပညာေပးျခင္း၊

အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

အပစ္ရပ္စဲေရး

JMC

အဆင့္တုိင္းတြင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔

အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားေရြးခ်ယ္ အဆိုတင္သြင္း ခြင့္ျပဳရန္ စသည့္
တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။(mmstd)

http://www.mmstd.com/news/view/8989/?lang=my
 ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္ (Belt and Road Forum for

International Cooperation) သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔

သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

၁၇-၅-၂ဝ၁၇

ရက္ေန႔

ညေန

၃းဝဝနာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အထူး ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
(State Councellor Offie)

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1044856525648563:0
 အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရာေႏွာေနသည့္
ေဒသအတြင္း

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္

ကန္႔ကြက္ခံရျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

သြားလာမႈအေပၚ

ေအာက္ေျခအဆင့္

ေမလ

၁၀ရက္ေန႔က

ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု

ေကအဲန္ယ(ူ ဗဟို) ဆက္ဆံေရး႐ုံး တာဝန္ခံ ဗိုလ္မႉးေစာရွီး႐ႈိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (KIC)
http://kicnews.org/2017/05/%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1
%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80

%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B
%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC%E1
%80%B1%E1%80%94%E1%80%9E/

 ေမလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ
၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံ မပါဝင္ႏုိင္ပါက

အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္
အေျဖမရႏုိင္ေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စ(ီ UNFC)
ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (KIC)

http://kicnews.org/2017/05/%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%AD%E1
%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80

%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1
%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1
%80%B8-%E1%80%99%E1%80%95/
 (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္

အာဆီယံတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္မ်ား

အလြတ္သေဘာ

အစည္း အေ၀း (14th ACDFIM) တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ မနီလာၿမိဳ႕

တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ေမလ ၁၇ရက္ေန႔
မြန္းလြဲပုိင္းတြင္
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အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ႏုိင္ငံအလိုက္သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ
တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားအား

ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1334332420020953
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/149563158384514
1:0

 မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ၂ ခု ေပါင္း စည္းေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
အခ်င္း ခ်င္း

မြန္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ႏွုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္

တိုက္ရိုက္ညႇိႏွိုင္း မည္ဟု

ညီညြတ္မွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မွ

ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္း မပါဝင္ဘဲ

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ

ပါတီ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး

နိုင္လယိတမက ေျပာသည္။ တိုးတက္ေသာ မြန္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ (MYPO)၊ မြန္ျပည္သစ္

ပါတီ ၊ ညီညာေသာ မြန္ရဟန္းပ်ိဳမ်ား အဖြဲ႕တို႔က ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မြန္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း

စည္းလုံးမွုမရွိသည့္

ေၾကညာခ်က္

လ်က္ရွိသည္။ (Irrawaddy)

အတြက္

ထုတ္ျပန္ထားၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေပါင္းစည္းေရးကို

ရွုံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္း

တြန္းအားေပး

https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2017/05/17/134941.html
 တိုင္းရင္း သားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္း သား
ပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (Nationalities Brotherhood Federation- NBF) ၏ (၂၈)
ႀကိမ္ေျမာက္

အစည္းအေဝးကို

ေမလ

၁၆-၁၇

ရက္ေန႔က

က်င္း ပခဲ့ၿပီးေနာက္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (၅) ခ်က္ျဖင့္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ေဖာ္ျပခ်က္အရ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္း ပခြင့္
မရေသးသည့္

ေဒသမ်ားတြင္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို
က်င္းပခြင့္ေပးရန္ႏွင့္

၄င္းတို႔၏ဆႏၵႏွင့္အညီ

က်င္းပခြင့္မရေသးသည့္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

တိုင္းရင္း သားမ်ား၏

သေဘာထား ဆႏၵမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရွုျခင္း မျပဳရန္၊ တစ္နိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

သင့္ျမတ္မွန္ကန္မၽွတ

ေသာ

အေျချပဳေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္သည္။

သေဘာထားအေပၚ

(VOA) (MNA) (The Ladies News)

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/754619684713003:0
http://burmese.voanews.com/a/before-pinglong-21-century-regionalmeeting-to-finish-nbf-/3855936.html

http://burmese.monnews.org/2017/05/18/nbf-

%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%91%E1
%80%AC%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80

%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%81
%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA-%E1%81%85-%E1%80%81/

 တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)လမ္း ေၾကာင္း ကို
ေရြးခ်ယ္ေသာ္လည္း
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ၿငိမ္း ခ်မ္း

ေရးေကာ္မရွင္ဘက္က

ေတာင္း

ဆုိသည့္

NCA

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
လမ္းေၾကာင္းအ တိုင္း သြားမည္ဆိုေသာ ကတိက ဝတ္ (DoC)ကို လက္မွတ္ မထိုးရန္
UNFC အဖြဲ႕ဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသား

တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ ‘‘NCA
လမ္းေၾကာင္းကို ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးတယ္။ UNFC တင္ျပထားတဲ့ အဆုိျပဳ

ခ်က္ကိုးခ်က္ေျပလည္ရင္ NCA ထိုးဖို႔ေပါ့။ PC (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္)ဘက္က

ေတာင္း ဆိုတာက UNFC ေဆြးေႏြး ေနတဲ့ ကိုးခ်က္က ေလာေလာဆယ္ မေျပလည္
ႏုိင္ေသးေတာ့ NCA လမ္္းေၾကာင္း အတုိင္း သြားပါမယ္ဆုိတဲ့ ကတိ ကဝတ္ Deed of
Commitment

(DoC)ကို

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က

အဲဒါကို

လက္မွတ္ထိုး ဖို႔

မထိုးဘူး ေပါ့။

ေတာင္းဆုိလာတယ္လုိ႔

အဲဒီလိုမ်ိဳးဆံုးျဖတ္

ေျပာ

တယ္။

ပါတယ္’’ဟု

KNPP

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခူပလူးရယ္မွ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (7Day)
http://www.7daydaily.com/story/96448
 ေမလ

၂၄ရက္တြင္

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္ေရး

ေနျပည္ေတာ္၌
ညီလာခံ

က်င္း ပမည့္

ဒုတိယ

အစည္းအေ၀းအတြက္

အၾကိမ္ေျမာက္

ရဲတပ္ဖ၀
ြဲ႔ င္

အင္အား

၁၂၀၀ခန္႔ ထားရွိမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ရဲမွဴးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က
ေျပာသည္။ အဆိုပါ လုံျခဳံေရးအင္အားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔
ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ လုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (ရကဖ)က ေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ၊
လုံၿခံဳေရး အပိုင္းအေနျဖင့္ ပုံမွန္လုပ္ေနက် အပိုင္း (၇) ပိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြား

မည္ဟုေျပာၾကားသည္။ အစည္း အေဝးက်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC (2)၊ အျပင္
အဆိုပါ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တည္း ခိုမည့္
ေနရာမ်ားအထိပါ

လုံျခဳံေရးအင္အားမ်ား

ေဇာ္ခင္ေအာင္က ဆိုသည္။(mizzima)

ထားရွိမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ရဲမွဴးႀကီး

http://www.mizzimaburmese.com/article/27003
 ေမလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ
ဒုတိယအႀကိမ္

အစည္းအေဝးသုိ႔

တက္ေရာက္မည့္

ကုိယ္စားလွယ္

၂၅ဦး ကုိ

ေလးဝါးစခန္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္း အေဝးတြင္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္

အမ်ဳိး သားအစည္း အ႐ုံးက ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ေကအဲန္ယူ
ဒုတိယဥကၠဌ

ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း မွ

ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ပူး တြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

JMC-U

ပစ္ခတ္

တိုက္ခိုက္မႈ

ဒုတိယဥကၠဌ

(၁)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖုိး၊ စစ္ဦး စီး ပထမတန္း G1 ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာတာမလာေသာႏွင့္
လုပ္ငန္းေကာ္မတီပုိင္းတြင္

တာဝန္ယူထားသည့္

ႏုိင္ငံေရးက႑မွ

ပဒုိေစာအယ္က

လူေစး၊ စီးပြားေရးက႑မွ ပဒုိေစာတာဒုိမႉး၊ လူမႈေရးတြင္ ပဒုိေစာဆဲပြယ္၊ လုံၿခဳံေရး

ပုိင္းတြင္ ေစာတာမူလာ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတတြင္ ေနာ္ခူခူဂ်ဴးႏွင့္ ခ႐ုိင္ ၇ခုမွ
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ပါ၀င္တက္ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ၏

ဖြင့္ပြဲအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚရာတြင္ KNUမွ

ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိး၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီ၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္
သာသနာေရးဌာန တာ၀န္ခံ ပဒုိေစာအားတုိး ႏွင့္ အျခားထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
တက္ေရာက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ (KIC)

http://kicnews.org/2017/05/%E1%81%82%E1%81%81-

%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AF-
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1

%80%B6%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80
%81%E1%80%B6-%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%B9/

 ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ ရာစု ပင္လုံ
သည္

၁၉၄၇

ခုႏွစ္က

ထားရွိခဲ့သည့္ကတိကဝတ္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

မႀကိဳးစားဘဲ ၄င္း ကိုေက်ာ္လြန္ ေဖာက္ဖ်က္သြားပါက ျပည္ေထာင္စုကို သစၥာေဖာက္ရာ

ေရာက္ေၾကာင္း သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္
ရွိသူ

စိုင္း လိတ္ကေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ညီလာခံဟာ

NCA

လုပ္ငန္းစဥ္အရ သြားေနတာပါ။ NCA ဟာ ၁၉၄၇ မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို
မလႊမ္းမိုး ေစရဘူး ။ မေက်ာ္လြန္ေစရဘူးလို႔

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္

ေျပာဆိုထားတာ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ဒီအတိုင္းပဲ နားလည္လက္ခံ ထားတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ UPDJC အစည္းအေဝးမွာ တပ္မ

ေတာ္ရဲ့ေတာင္း ဆိုခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုထဲကေန လုံးဝခြဲမထြက္ပါဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ကို
အတည္ျပဳ မယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ အဲ့ဒီအတိုင္း သာ တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ

ျပည္ေထာင္စု ကတိကဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္တာပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
စာခ်ဳပ္ကို သစၥာေဖာက္ရာေရာက္ တယ္ လို႔ ယူဆတယ္” ဟု စိုင္းလိတ္ က ေျပာသည္။
(ရွမ္း သံေတာ္ဆင့)္

http://burmese.panglong.org/?p=13258
၃။

၁၈.၅.၂၀၁၇

 အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္က ဦးေအာင္ၾကည္ ဦးေဆာင္သည့အ
္ ဖြဲ႕သည္ ထိုင္းႏုုိင္ငံ
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီးတြင္
ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ႏွင့္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

NMSP

ခဲ့ၾကသည္ဟု

ဥကၠဌ

သိရသည္။

ႏိုင္ေထာမြန္

ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး

ေကာ္မရွင္မွ ဦးေအာင္ၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕သည္ ၿပီး ခဲ့သည့၂
္ ဝ၁၆ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
၁၉

ရက္ေန႔

က

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

NMSP

ဥကၠဌ

ႏိုင္ေထာမြန္ႏွင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ကန္ခ်နဘူရီၿမိဳ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး၊ ယခု ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္
ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး

(RFA)
၂၁

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္

ပင္လံုအစည္းအေဝး

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္

ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ (VOA)

တက္ေရာက္ရန္

DOC

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

http://www.rfa.org/burmese/news/nmsp-meet-peace-comission05182017224727.html

http://www.rfa.org/burmese/news/unfc-not-attend-21panglong05232017083102.html

 ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ

အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၾကရ ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒
ဦး၀င္းျမင့္က

ေမလ

၁၈

ရက္

ဒုတိယအႀကိမ္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

ပၪၥမပုံမွန္

အစည္း အေဝး ပထမေန႔၌ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္
သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ား ခိုင္မာ

အားေကာင္းေစရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပူးေပါင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္

ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးရွိလွ်င္ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားလည္း ရွိသည္ကို
လႊတ္ေတာ္
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ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

စံနမူနာျပ

က်င့္ႀကံေဆာင္ရြက္

ၾကရမည္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။(The Ladies Newws)

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/754142591427379:0
 ဒုတိယအႀကိမ္

၂၁

ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္

အထူးျခားဆံုး ျမင္ေတြ႕ရမည္မွာ

ရလဒ္ထြက္ေပၚမည့္ ''အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား'' ျဖစ္လာမည္ဟု

ဦးခြန္ဥကၠာကဆိုသည္။ ''ပထမအႀကိမ္က်ေတာ့ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတာ မရွိေတာ့
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲလိုျဖစ္သြားတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ရလဒ္အတည္ျပဳမယ္။
ဒါက ထူး ျခားခ်က္ပါပဲ'' ဟု ၎မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Myanmar Time)

http://myanmar.mmtimes.com/index.php/21st-century-panglong/264072017-05-18-06-23-45.html

 ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုး တက္ေရးပါတီ (KNPP) အေနျဖင့္ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

(NCA)

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု

လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း

က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္

ႀကိမ္ေျမာက္ပါတီကြန္ကရက္

ပထမအႀကိမ္

အန္စီေအလမ္း ေၾကာင္း အတုိင္း

ဆက္သြားဖုိ႔ရွိေနေသာ္လည္း

မ်က္နွာစုံညီအစည္းအေ၀းတြင္
အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္

၁၃

ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

က်န္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ဆက္ၿပီး

ညႇိနႈိင္းၿပီး

ပါတီအေနျဖင့္

UNFC

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု

ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးသစ္ ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။(The Ladies News)
(DVB)

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/754581391383499:0
http://burmese.dvb.no/archives/207491
 ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ

(KPP)အေနျဖင့္

ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပမည့္

(၂၁ရာစုပင္လ)ံု သို႔

တက္ေရာက္ခြင့္

ျပည္ေထာင္စု

ရရွိထားသည့္အတြက္

ေဆြးေႏြးမည့္ စာတမ္း မ်ားကို အတည္ျပဳ ၿပီး စီးသြားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ပါတီ၏ အေထြေထြ
အတြင္း ေရးမႉး ေစာေစးဝါးက ေမလ ၁၈ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၁ပင္လံုညီလာခံသို႔
ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီမွ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ (၆)ဦးတက္ေရာက္ ခြင့္ ရရွိထားရာ ပါတီ
ဥကၠဌ

ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္၊

အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾက

သည့္

အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ေစာဂ်ဴပလီစံလွ၊

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
အမႈေဆာင္အစည္း အေဝးတြင္

ေစာေစးဝါး၊

မန္းထြန္းတင္၊

ေစာေဂ်ေအဝင္း ျမင့္တို႔ကို

ေရြးခ်ယ္

ဆက္ေျပာသည္။(KIC) ( Kantarwaddy)

အတည္ျပဳထားေၾကာင္း

ဗဟိအ
ု လုပ္

နန္႔ခင္ေအးဦးႏွင့္

ပါတီဗဟိုအလုပ္

ေစာေစးဝါးက

http://kicnews.org/2017/05/%E1%81%82%E1%81%81%E1%80%95%E1

%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80
%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9-

%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1
%82%8F%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%8A/
http://www.kantarawaddytimes.org/%E1%81%81%E1%81%83-

%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1

%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%AE
%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%94/

 ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ၉ဝဝ ခန္႔
ဖိတ္ၾကားသြားမည္

ျဖစ္ၿပီး

ထုိအထဲတြင္

အပစ္ရပ္လက္မွတ္

မထိုးရေသးသည့္

တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို အထူးဖိတ္ၾကား ခံရသူေတြအျဖစ္ ဖိတ္ၾကား

သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး ေဇာ္ေဌးက
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဖိတ္ၾကားစာေတြကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း

အသီးသီးထံကို စတင္ေပးပို႔ေနသည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ညီလာခံဖြင့္ပြဲႏွင့္ ညစာစားပြဲ
တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း

စုၾကည္က ဖိတ္ၾကားမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါပြဲမ်ားကို တက္ေရာကရန္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္
မေရးထိုး ရေသးသည့္

တိုင္းရင္း သား

အဖြဲ႔ေတြထဲက

ေခါင္း ေဆာင္

၄

ဦးႏွင့္

ကိုယ္ေရးအရာရွိ ၄ ဦး၊ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီး တိုင္းရင္း သား အဖြဲ႔ေတြ
ထဲက ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦး ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ၄ ဦးစီကို ထည့္သြင္းဖိတ္ၾကား

သြားမည္ဟု ေျပာသည္။ (RFA) ထို႔အျပင္ “ဝ”လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA)အပါအဝင္
ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို သီး ျခားစီေတြ႕ဆံုရန္ အစိုး ရက လုပ္ေဆာင္

ေနေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (7
Day)

http://www.7daydaily.com/story/96418

http://www.rfa.org/burmese/news/second-21panglong05182017065440.html

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ
၁၀၀၀၀ ခန္႔ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က

ေမ၁၈ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္
(UMFCCI)၌က်င္း ပေသာ BusinessFOrPeace သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကား

ခဲ့သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ပါ၀င္မႈဆိုရာတြင္ အမ်ားျမင္ထား
သည့္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈ

ျဖစ္ပြားေနေသာ

ေစ်းကြက္မၿငိမ္းခ်မ္း၍

အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္ရွင္ၾကားမွ

အေျခအေနမ်ားကိုသာမက

ျဖစ္ေပၚလာသည့္

ကုန္ေစ်းႏႈန္း

လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာမ်ားကိုလည္း

လက္နက္မဲ့

ျပႆနာ၊

ရည္ရြယ္ျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု UMFCCIအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ က ေျပာဆိုသည္။
(စံေတာ္ခ်ိန)္

http://www.mmstd.com/news/view/9013/?lang=my
 ေမလ ၂၄ ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁
ရာစု

ပင္လုံ

ဒုတိယအႀကိမ္

အစည္းအေဝး၌

ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည့္

လုံျခဳံေရး

က႑အတြက္ အေျခခံမူမ်ားကို အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို “နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ား” ႏွင့္ “လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၂
ရပ္ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈ မၿပီး ျပတ္ေသးေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွု ပူးတြဲေကာ္မတီ ( UPDJC) အဖြဲ႕ဝင္ ဦးမ်ိဳးဝင္း က

11 | P a g e

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ေျပာသည္။ “လုံျခဳံေရးက႑ကေတာ့ လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ

ေဆြးေႏြးဖို႔ အေျခခံမူေတြ မရွိေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။UPDJC အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံေရးပါတီ
ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္သူ ဦးတာလွေဖက “က်ေနာ္တို႔ သေဘာတူညီထားမွု ဘာတခုမွ
မရွိေသးဘူး။

တပ္မေတာ္ကေတာ့

တပ္မေတာ္ဆိုတာကို
ေဆြးေႏြးရမယ့္

အၾကမ္းဖ်ဥ္း

သူတို႔က

တခုတည္းေသာ

သေဘာတူတယ္။

အခ်က္အလက္ေတြေတာ့

အဲဒီအတြက္

ရွိဦးမယ္”

ဟု

ျပည္ေထာင္စု

အေသးစိတ္
ေျပာသည္။

လုံျခဳံေရးက႑သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဓိကက်သည့္က႑ ျဖစ္သျဖင့္
အမ်ိဳးသားအဆင့္

နိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္

ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိဘဲ

UPDJC

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၌ စီစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးမည္
ျဖစ္သည္။ (Irrawaddy)

https://burma.irrawaddy.com/news/2017/05/18/135060.html
 ေမလ၁၈ရက္ေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ

Sofitel Hotel ရွိ Visayas Ballroom ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္
အာဆီယံတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ေဆြးေႏြး ခဲသ
့ ည္။

ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား

အလြတ္သေဘာအစည္းအေ၀းသို႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္

(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး) (DVB) (The Ladies News) ( MOI)

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/754010568107248:0

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12025682198710
42:0

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1335331506587711
http://burmese.dvb.no/archives/207293

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/754096814765290:0
 ေမလ၁၈ရက္ မနက္၈နာရီတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေရ)မွ
စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲေရးမွဴး RADM Shen Hao ဦးေဆာင္ၿပီး အရာရွိ၊ စစ္သည္ စုစုေပါင္း
၅၅၃ ဦး လိုက္ပါလာသည့္ စစ္ေရယာဥ္ CNS Chang Chun-DDG 150 ႏွင့္ CNS

Jingzhou-FFG 532 တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း MITT တံတားသုိ႔

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တရုတ္ေရတပ္စစ္သေဘာၤသည္
ဧၿပီ၂၃ရက္ေန႔တြင္

ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွ

မေလးရွား၊ဖိလစ္ပိုင္ႏို္င္ငံတို႔
ေရာက္ရွိသည့္

စတင္

ေရာက္ရွိ္ခဲ့ၿပီး ၿပီဟု

ထြက္ခြာလာခဲ့ၿပီး
သိရသည္။

ဗီယက္နမ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

၃ရက္တာကာလမွာျမန္မာႏိုင္ငံအစိုး ရႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္သြားမည္ဟု တ
ရုတ္စစ္သေဘာၤအရာရွိမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး) (mizzima) (The Ladies News)

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1335834336537428:0
http://www.mizzimaburmese.com/article/27069

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/754530184721953:0
http://burmese.dvb.no/archives/207491
၄။

၁၉.၅.၂၀၁၇
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 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္၊ KIA တပ္ရင္း (၆) ပတ္ဝန္းက်င္၌ တပ္မ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
(၁၀၁) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း မ်ား ၊ခလရ (၂၅၄) တပ္ရင္း ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ား

တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။ ကိုး ကန္႔ေဒသ ဟုန္အိုင္ပတ္ဝန္း က်င္၌လည္း တပ္မေတာ္က နံနက္ပိုင္း မွစၿပီး
ကိုးကန္႔တပ္စခန္းမ်ား႐ွိရာ

ေနရာမ်ားသို႔

လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္

ေတာက္ေလွ်ာက္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သလို ေန႔လည္ (၁) နာရီခန္႔တြင္ ေျမျပင္မွေရာ၊ေလေၾကာင္းမွပါ
ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို
မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ

ျပင္းထန္စြာျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ဟုလည္း

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဟုန္အိုင္ေဒသ

ေျမာက္ပုိင္း

ပတ္ဝန္းက်င္၌

တိုက္ပြဲမ်ား

ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
(Northern Alliance)

https://www.facebook.com/northernallianceburma/photos/a.123473571993
4730.1073741828.1234726813268954/1495631583845141/?type=3
 ရွမ္းျပည္နယ္

အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ

မူဆယ္မွမႏၲေလးဘက္သို႔

ျမတ္မႏၲလာထြန္းခရီးသည္တင္ယာဥ္ကို

ေကအိုင္ေအမွ

ေမာင္းႏွင္လာသည့္

အင္အား

၁၀

ဦးခန္႔က

မီး႐ႈိ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး က ေမ ၁၉ ရက္ ည ၉

နာရီခန္႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေမလ ၁၉ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီ မိနစ္ ၂၀ က
မူဆယ္ၿမိဳ႕ ခုိမုန္းေက်းရြာအနီး မႏၲေလး-လား႐ႈိး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းမႀကီး
မုိင္တုိင္အမွတ္

၂၅၇

အေရွ႕ဘက္သို႔

ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း

ယာဥ္ေမာင္းထံသို႔

၌

ယာဥ္အား

ဓာတ္ဆီမ်ားျဖင့္ဖ်န္း ၍

မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးကာ

ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္ေၾကးေကာက္ခံသည့္

ၿခိမ္းေျခာက္စာတစ္ေစာင္ေပးၿပီး
တြင္

ျဖစ္စဥ္တြင္ လူထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ခရီး သြားျပည္သူမ်ား၏ ခရီးေဆာင္
အိတ္မ်ားႏွင့္ လူအသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ၊ သက္ဆုိင္ရာ
ကားႀကီးကြင္းမ်ား
ကြတ္ခုိင္ခ႐ိုင္

(မူဆယ္-ကြတ္ခုိင္ျပည္ေထာင္စုကား

အမွတ္(၉)တပ္ရင္းတြင္

ႏွစ္စဥ္

လမ္းမ

ႏွစ္တုိင္း

ႀကီး)

မိမိ

KIO

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ

အခြန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေသးပါက ၁၈.၅. ၂၀၁၇ ရက္မွစ၍ အေရးယူသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သတိေပးလုိက္သည္ဟု

ေရးသားထားသည့္

စာကို

ယာဥ္ေမာင္း

ထံေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာေနရာတစ္၀ုိက္ႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ ေသာင္း က်န္းသူမ်ား

ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးရာေနာက္သို႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက လုိကလ
္ ံရွင္း လင္းလ်က္
ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
(စံေတာ္ခ်ိန)္ (DVB)

http://burmese.dvb.no/archives/207671

http://www.mmstd.com/news/view/9031/?lang=my
 ရွမ္းျပည္နယ္

(ေျမာက္ပိုင္း)၊

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

TNLA

တိုင္းရင္း

သား

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
တစ္စီး ကို ေမလ ၁၉ ရက္က သိမ္းဆီး ရမိ ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
ရုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ဟိုမိန္းဘက္မွ ပန္စရီဘက္သို႔ ခဲယမ္းမ်ား သယ္ေဆာင္
လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း က သြားေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ရာ

မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၄၀၀၀ ခန္႔အကြာရွိ
နမ့္ေခးရြာ

အနီးအေရာက္၌

မသကၤာဖြယ္
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ေျမာက္ဘက္မွ

ဆုိင္ကယ္တစ္စီး ႏွင့္

ေတာင္ဘက္သို႔

အျဖဴေရာင္

ေမာင္းႏွင္လာသည့္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

တစ္စီးတို႔သည္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မရွိဘဲ ရပ္တန္႔သြားၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚ ပါသူမ်ားသည္

ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သျဖင့္ ရပ္တန္႔ထားခ့ဲသည့္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ပြိဳင္-့ ၅၀ က်ည္ ၄၅၀ ေတာင့္၊ RPG ဒံုး သီး ၁၀
လံုးႏွင့္

RPG

ပို႔က်ည္

၁၀

ေတာင့္တို႔အား

ေတြ႕ရွိသိမ္း ဆည္း

ရမိခဲ့ေၾကာင္း

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (The Ladies news)

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/754993104675661:0
 ကယား(ကရင္နီ)ျပည္ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ကရင္နီတပ္မ်ားလွုပ္ရွားရာ ေနရာထဲသို႔
အစိုးရတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လွုပ္ရွား ေနသည့္အတြက္ ႏွစ္ဘက္ပစ္ခတ္မမ
ႈ ်ား ျဖစ္ေပၚ

လာမည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ေမလ ၁၉ရက္ေန႔မနက္ ရွားေတာဆက္ဆံေရး႐ုံးတြင္
ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရွားေတာေဒသအတြင္း အစိုးရတပ္မ်ားဝင္ေရာက္ေနခ်ိန္ တခ်ိန္ထဲမွာ

ပင္ KNPP တပ္မ်ားေနထိုင္ရာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါတမႀကီးေဒသဘက္တြင္လည္း
အစိုးရစစ္ေၾကာင္းမ်ား
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ

KNPP

ေစလႊတ္လ်က္ရသ
ွိ ည္ဟုဆိုသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း

ပင္မဆက္ဆံေရး႐ုံးအနီးတဝိုက္တြင္လည္း

စစ္သားမ်ားက

လက္နက္အျပည့္အစုံႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတို႔၏

ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ ၂၁ ပင္လုံ တက္ေရး ကတိကဝတ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးရန္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္

ရဲ့

ဆိုျပဳခ်က္ကို

KNPP

က

ျငင္း ဆို

လိုက္ၿပီးေနာက္မွာ အစိုး ရ စစ္တပ္ဖက္က ခုလိုလွုပ္ရွားမွု ေတြကို ေတြ႕လာရျခင္း

ျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားလွုပ္ရွားမွုႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး
ပါတီ(KNPP) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ေမလ ၁၉ရက္ေန႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ KNPP

အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွူး ေရႊမ်ိဳးသန႔္က “ေကအဲန္ပီပီအေနနဲ႔ တတ္နိုင္သေလာက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အတတ္နိုင္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို က်ေနာ္တို႔ဖက္က ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့
စာခ်ဳပ္ေတြအတိုင္း
ရွိပါတယ္။

ေတာက္ေလၽွာက္ထိန္းသိမ္းမယ္လို႔

တကယ္လို႔သာ

တစ္ဖက္ကေတာ့

က်ေနာ္တို႔

ေျပာထားတာ

စတင္တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

က်ေနာ္တို႔ဖက္က ခုခံကာကြယ္မဲ့ အေနအထားေတာ့ ရွိတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
(Kantarwaddy)

http://www.kantarawaddytimes.org/%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80
%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B-

%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%95%E1
%80%B9%E1%81%8F-

%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%BE%E1
%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9/
 NCA

ေခၚအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို

လက္မွတ္မေရးထိုးေသးသည့္

ညီညႊတ္ေသာ

တုိင္းရင္း သား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖဲြ႔၀င္အခ်ဳိ႕ထံသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ

-

၂၁ရာစုပင္လံု

ဒုတိယအၾကိမ္

တက္ေရာက္ရန္အတြက္

ဖိတ္ၾကားစာမ်ား ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ညီလာခံမတိုင္မီက NCA လက္မွတ္ေရးထိုး

ဖြယ္ ရိွေၾကာင္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနသည့္ UNFC အဖဲ၀
ြ႔ င္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား

သည္ လာမယ့္ရက္ပိုင္း တြင္ အစည္းအေ၀းျပန္လည္က်င္း ပၿပီး ဆံုးျဖတ္မယ့္ အေျခ
အေနရိွသည္။ (VOA)

http://burmese.voanews.com/a/unfc-will-hold-meeting-to-dicuss-about-
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
21st-pinglon/3861711.html
 “FPNCC

ဟာ

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕

ၾကားဝင္ညိႇႏိႈင္းေပးေသာ

အဖြဲ႕အစည္း

မဟုတ္ဘူး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေဆြး ေႏြးမယ့္ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ FPNCCႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြး လွ်င္
အတြက္

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းရဲ႕

အလြန္အက်ဳိးရွိပါတယ္”

ဟု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ရန္

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေ

ဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး

ေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယိုခ်မ္းမွ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ
ေမးျမန္းမႈတြင္ ဦးေပါက္ယုိခ်မ္းမွ FPNCC အေနျဖင့္ ပင္လံုညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္
ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ FPNCC ၏ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၁ ပင္လံု ဒုတိယ
ညီလာခံ

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မည့္

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အမည္စာရင္း ကို

အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕အစည္း ၇ခု၏ ဘံုဆႏၵအေပၚ အေျခခံၿပီး

FPNCC ကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မတီသည္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္း
မဟုတ္ေၾကာင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ (NAB)

https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/149586098715553
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 ရခိုင္တပ္မေတာ္(AA)
စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္

ႏွင့္

အိႏိၵယႏုိ္ငင
္ ံ

ျမန္မာတပ္မေတာ္အၾကား
မီဇိုရမ္ျပည္

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလာမည္ကို

နယ္သို႔

ထြက္ေျပးခိုလံုသြားၾကေသာ

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ Ralie ေက်းရြာမွ ခ်င္း ျပည္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္သည္
မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ Saiha ၿမဳိ႕နယ္ Khaikhy ႏွင့္ Lungpuk ေက်းရြာသို႔ ေမလ ၁၉
ရက္ေန႔က

ေရာက္ရွိလာၿပီး

အမ်ဴိးသမီးႏွင့္

ကေလးငယ္အမ်ားဆံုး

ပါဝင္သည္။

(Khonumthung) အိႏိၵယသတင္းေတြအရ ရြာထဲမွ အမ်ဳိးသားေတြကို Arakan Army
တပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီး ထားၿပီး ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ေတြဟာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ထဲ
ထြက္ေျပး ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္သည္ဟု ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Indian Express
သတင္း ဌာနတြင္

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္

ေဖာ္ျပထားသည္။

အေျခအေနႏွင့္

ခ်င္း ေဒသခံ၃၀၀ေက်ာ္
ပတ္သက္ၿပီး

အစိုးရႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF မွ

ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က သူတို႔အေနနဲ႔လည္း ေဒသခံေတြအေရး ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖို႔
အေျခအေနကို စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ခ်င္း ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ေရရွည္ဘဝလံုျခံဳေရးႏွင့္
နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးကို
အေလးအနက္ထား

အစိုးရႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြဘက္က

ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည္

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ထဲခိုလံႈလာၾကသူမ်ားသည္
၁၅ကီလိုမီတာတြင္း
ျပဳထားသည္။

သြားလာခြင့္ရွိေနၿပီး

အဆုိပါဒုကၡသည္မ်ားကို

အစားအေသာက္ေတြေပးေ၀ၿပီး
ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားသည္ဟု

မီဇိုရမ္

ဟု

ႏုိင္ငံတကာ

ေျပာဆိုထားသည္။

နယ္စပ္မ်ဥ္းနယ္နမိတ္

အိႏိၵယဘက္ျခမ္းတြင္
မီဇိုရမ္

စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္
ျပည္နယ္အစိုးရ

Lalzirliana က ေျပာၾကားထားသည္။ (VOA)(Irrawaddy)

ျပည္နယ္အစိုးရက

https://burma.irrawaddy.com/news/2017/05/22/135230.html
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ခန္းမမ်ားတြင္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး

http://burmese.voanews.com/a/india-myanmar-border-300flee/3865216.html

ေနထုိင္ခြင့္

R

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
http://www.khonumthungburmese.org/?p=6357
၅။

၂၀.၅.၂၀၁၇

 ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔မနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ကခ်င္ျပည္ ဖားကန္႔ေဒသ၊ KIA တပ္ရင္း (၆)
နယ္ေျမပတ္ဝန္း က်င္၌ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္႐ွိသည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕မွ
သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ( NAB )

https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/149586098715553
4

 ေမလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIA တပ္စခန္္းေဟာင္း ဂီဒြနစ
္ ခန္း(ပိြဳင္
့၁၁၀၃)၌

ေဆာက္လုပ္ထားေသာ

တပ္မေတာ္သားမ်ားက

ေစတီတစ္ဆူအား

ထီး ေတာ္တင္ခဲ့သည္ဟု

ေရွ႕တန္းစခန္း မွ

ဓာတ္ပံုမ်ား

ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

(Facebook)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=409651919419858&i
d=100011251598488
 ေမလ ၂၀

ရက္

မနက္

၉

နာရီခန္႔တြင္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၊

ေသာ

ႏြားကုန္သည္အစုထဲမွ

ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပန္၀ိုးရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ၃ ဖာလံုခန္႔အကြာတြင္
ေတာထဲျဖတ္လာ

ေသဆံုးခဲ့သည္။(DVB)

လူတဦး

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိၿပီး

http://burmese.dvb.no/archives/207792
 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၊

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္

ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စု

ေတာ့ဖယ္

ေက်းရြာမွ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ RCSS ႏွင့္ TNLA အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား
မည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ မလ ၂ဝ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ တိမ္းေရွာင္လာခဲ့ၿပီး
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚရွိ

သႏၱိသုခဓမၼာ႐ုံသို႔

ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

စစ္ေဘးေရွာင္

အေရအတြက္မွာ က်ား ၃၉ ဦး၊ မ ၅၆ ဦး စုစုေပါင္း ၉၅ ဦးရွိၿပီး ထပ္မံတိမ္းေရွာင္

လာမည့္သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွ ဒုကၡသည္ ကူညီေပးသူ
တဦးက “သူတို႔က ေတာ့ဖယ္ကေန႔ ထြက္ေျပးလာၾကတာ။ ျဖစ္တာက သူတို႔ရြာထဲမွာ

အာစီအက္စ္အက္စ္ကရွိေနတယ္။ သူတို႔ကို ရြာျပင္ေတြက ေပးမထြက္ဘူး။ အဲေတာ့

ရြာသားေတြ လက္ဖက္ခူးမရဘူး။ ေျပာင္းေတြစိုက္လို႔ မရတဲ့အခါက်ေတာ့ အဆင္မေျပ
ၾကေတာ့ဘူး။ သူတို႔ဘက္ကို တက္တဲ့ကားေတြကလည္း ေပးမတက္ဘူး ။ တိုက္ပြဲကေ

တာ့ မျဖစ္ဘူး ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄၊ ၅ ရက္တုန္းကေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။ RCSS ကလည္း
ရြာထဲမွာရွိေနေတာ့

တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္

စားစရာေတြ

မရွိမွာစိုးလို႔

ထြက္ေျပးလာတာ။

အကြာအေဝးကေတာ့ ၿမိဳ႕နဲ႔ ၁၂မိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္ေဝးတယ္”ဟု ေျပာသည္။(DVB)
http://burmese.dvb.no/archives/207802

 ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို တက္ေရာက္ရန္
အပစ္ရပ္လက္မွတ္ (NCA) မထုိး ထားသည့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ တအာင္း
အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) ႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA) တို႔မွာ

ဖိတ္ၾကားျခင္းမခံရေသးေၾကာင္း TNLA မွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔က ဖိတ္စာ

မရေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကို မဖိတ္ဘူးလုိ႔သိရပါတယ္။ အန္စီေအကုိ လက္မွတ္မထုိးတဲ့
အဖြဲ႔ေတြကုိ အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနနဲ႔ ဖိတ္တယ္။ အဲဒီစုေပါင္းၿပီးဖိတ္တဲ့ထဲမွာ က်ေနာ္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
တုိ႔ မပါေတာ့ မဖိတ္ဘူး လုိ႔ သိထားတယ္”ဟု TNLA မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဗုိလ္မွဴးႀကီး တာဘုန္း ေက်ာ္က ေျပာသည္။( Mizzima )

http://www.mizzimaburmese.com/article/27137
 ေမ၁၆ရက္မ၂
ွ ၀ရက္အထိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ KNU ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အၿပီး ဗဟုိ
အျမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး တြင္ NCA ကုိ အေၾကာင္း

အမ်ဳိး မ်ဳိးေၾကာင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္
ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ကုိ

သေဘာတူခဲ့

အပါအဝင္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါဝင္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေၾကာင္း

(Eleven ) (KNU HQ)

http://news-eleven.com/politics/36895

https://www.facebook.com/KarenNationalUnionHQ/photos/pcb.4834648553
19006/483464838652341/?type=3&theater

 ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကို

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာအတြင္း က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း PNLO က ေမလ၂၀ရက္၌
ထုတ္ျပန္သည္။ (7day) ဆက္လက္၍ PNLO ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရတို႔အၾကား

ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စာခ်ဳပ္အရ PNLO/ PNLA ၏
အေျချပဳသတ္မွတ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ

ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊

ကဒူးႀကီးေဒသအတြင္း

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
ေၾကာင္း၊

RCSS/SSA

၏ေအာက္ေျခ

သမုိင္းေနာက္ေၾကာင္း

အစဥ္အလာကုိ

ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန

သိျမင္နားလည္မႈ

အေနႏွင့္

အားနည္းစြာျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အေရးအခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္ပါ
ေၾကာင္း၊

ကဒူးႀကီးေဒသသည္

သမုိင္းအစဥ္အလာအရ

ပအို၀္းအမ်ိဳးသား

လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕၏ အေျခခံေဒသျဖစ္သည္ကုိ လည္းေကာင္း ၊ ျပည္နယ္အဆင့္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္

ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

(NCA)

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

တုိ႔၏ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ
ပအို၀္းအမ်ိဳးသား

လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေျချပဳေဒသ ျဖစ္သည္ကုိလည္းေကာင္း ၊ RCSS/SSA
နယ္ေျမတာ၀န္ခံက

မသိရွိဘဲ

ရန္လိုမႈျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု

ယူဆပါေၾကာင္း ပါရွိသည္။ကဒူးႀကီး ေဒသမွ ပံုစုပ္၊ မဲ့စေက်းရြာမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
အပါအ၀င္ရြာလံုးကြၽတ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ ေဒသခံ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား

မုိးမက်မီ မူရင္းေနရပ္ေဒသ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လံုျခံဳေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္အေျခခ်
ေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ရွမ္းျပည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္
ဦးတည္လ်က္

ပအု၀
ိ ္းအမ်ိဳးသား

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ

လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္

ရွမ္း ျပည္

တြင္မဟာမိတ္အခ်င္း ခ်င္းအၾကား၊

မိသားစု

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)
လုပ္ငန္းစဥ္

စိတ္ဓာတ္ျဖင့္

ဦးေဆာင္အဖြဲ႕

(PPST)

ရွမ္းျပည္ျဖစ္ေရးကုိ

တုိ႔ပါ၀င္စုဖ႕ြဲ ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး

ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

(Eleven) RCSS အဖြဲ႕သည္ပံုစုပ္ႏွင့္ မဲ့စေက်း ေက်းရြာမ်ား၌ စစ္သားစုေဆာင္းေန၍
ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ေဒသခံ ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ယင္း ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဆယ္မိုင္ေက်ာ္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
အကြာရွိ

နားဟီးရြာ

ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္

စာသင္ေက်ာင္းသို႔

ထြက္ေျပး

တိမ္းေရွာင္လာေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူး တြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S)အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္စိုးထြန္းေအာင္က

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကဒူးႀကီး ေဒသရွိ ေဒသခံ မ်ားကို စစ္သားစုေဆာင္းသည္ဆို သည့္
စြပ္စြဲခ်က္ကို (RCSS)အဖြဲ႕က ျငင္းဆိုၿပီး နားလည္မႈလြဲမွား ျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း

RCSS ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးစိုင္း မိဏ္းက တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ RCSS အဖြဲ႕အေနျဖင့္
အပစ္ရပ္စဲေရး

လုပ္ေဆာင္ၿပီး

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ေဆာင္ျခင္းမရွိဟုလည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ( 7 Day )

အဓမၼစစ္သား

စုေဆာင္းမႈ

လုပ္

http://www.7daydaily.com/story/96774
http://www.7daydaily.com/story/96753
http://news-eleven.com/politics/36887

 ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး မွ
ကိုယ္စားလွယ္
ဒုတိယဥကၠ႒

၁၉

ဦး

တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား

ပါဝင္ေၾကာင္း

ဗဟို

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို

အလုပ္အမႈေဆာင္

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

CNF

ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊

(CNF)

အေထြေထြ

အတြင္း ေရးမွဴး ဆလိုင္းတလာေဟးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယ ပင္လံုတက္ေရာက္

မည့္ CNF ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး အပါအဝင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ ႏွစ္ဦး၊
တိုင္းရင္း သား ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
လည္း ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CNF ထံမွ သိရသည္။( The Voice )
http://thevoicemyanmar.com/political/8696-pln

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္ဟု
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ

ဥကၠ႒

ေဒါက္တာေအးေမာင္က

အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသြားျပီ၊ တက္ေရာက္ဖို႔ စာရင္း ေပးၿပီးသြားျပီ။

အ့ဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေဆြး ေႏြးဖုိ႔ကို အေျခအေနၾကည့္ရမယ္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးခြင့္ မရေသးေတာ့ ေဆြးေႏြး ပြဲကို တက္တယ္ ဆုိရံုေပါ့" ဟု ေဒါက္တာ

ေအးေမာင္က ဆုိသည္။ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ
က်င္းပခြင့္မရပါက

၂၁

ရာစုပင္လံု

ေဆြးေႏြး ပြဲကို

တက္ေရာက္ရန္

မေသခ်ာဟု

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ရိွေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ
မွ တက္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။( Mizzima )
http://www.mizzimaburmese.com/article/27138
၆။

၂၁.၅.၂၀၁၇

 ေမလ၂၁ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခြဲခ်ိန္ခန္႔ တြင္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ ေက်ာက္မဲ

ၿမိဳ႕နယ္ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စု လြယ္အံေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း TNLAနဲ႔ RCSS/SSA
တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚကို

တိမ္းေရွာင္လာတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တစ္ရာေက်ာ္ရွိၿပီဟု ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕စစ္ေဘးေရွာင္

ေကာ္မတီမွ ဦးတင္ေမာင္သိန္း ကေျပာသည္။ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စုထဲက ကြန္ေကာ္၊
အံုအြီး၊ ေတာ့ဖယ္ စသည့္ ရြာမ်ားမွ စစ္ေဘးေရွာင္ေဒသခံတစ္ရာေက်ာ္ကို ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕

အမွတ္ ၈ ရပ္ကြက္ ဓမၼာရံုတြင္ေနရာခ်ထားကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အစား
အေသာက္အတြက္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚရွိ ပရဟိတ အဖြဲ႔မ်ား ေပါင္း ၿပီး တည္ေထာင္ထား
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
သည့္ ေက်ာက္မဲ စစ္ေဘးေရွာင္ ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနကာ

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားထဲတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အမ်ားဆံုး ပါ၀င္သည္
ဟုသိရသည္။

(RFA)

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ

RCSSဘက္မွ

နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္

ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု TNLA ဘက္မွ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး RCSS ဘက္ကမူ
ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္း လင္း ေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္

ထိပ္တိုက္ပစ္ခတ္မွုမ်ားျဖစ္ပြား

ရျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့)္
http://burmese.panglong.org/?p=13271

http://www.rfa.org/burmese/news/kyaukmae-refugees05212017072604.html
 တစ္ႏုိင္ငံလုံး

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

(NCA)

လက္မွတ္

မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕ (AA) ၊ တအာင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၊ ကုိးကန္႔ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕

(MNDAA) သုံးဖြဲ႕ မပါ၀င္ဘဲ က်န္ကုိး ဖြဲ႕အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁
ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး

၀န္ႀကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဦး ေဇာ္ေဌးက

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿပီး ခဲ့တဲ့ UPDJC အစည္း အေ၀းမွာ နံပါတ္ ၁ NCA
လက္မွတ္ မထုိးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြကုိ အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနနဲ႔ ဖိတ္မယ္။ နံပါတ္၂
အဲဒီအဖြဲ႕ေတြထဲမွာ DoC ထုိး တယ္ဆုိရင္ DoC ထုိး တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကုိ UPDJC မွာ

ထပ္ထုိး ၿပီးေတာ့ ေနာက္တုိးအေနနဲ႔ UPDJC မွာ ပါလုိ႔ရတယ္။ သုိ႔ေသာ္ DoC လည္း မရွိ၊
NCA လည္း မရွိတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ က်ရင္ေတာ့ အထူးဖိတ္ၾကားသူမ်ားအေနနဲ႔ ဖိတ္ၿပီးေတာ့
သူတုိ႔ကေတာ့ ေလ့လာတဲ့အေနမ်ဳိးနဲ႔ ေလ့လာသူေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပ့ါဗ်ာ။ ဆုိေတာ့

DoC ထုိး ရင္ ေဆြးေႏြး ခြင့္ရွိတယ္။ DoC မထုိးရင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရွိဘူး ေပါ့” ဟု
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး

၀န္ႀကီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဦး ေဇာ္ေဌးက

ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ AA ၊ TNLA ၊ MNDAA မွာ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
မရွိေသးဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။
(Eleven )

http://news-eleven.com/politics/36831
 သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ-ီ RCSS
ရက္ေန႔တြင္

ဒုတိယအႀကိမ္

က်င္းပမည့္

ျပည္ေထာင္စု

အစည္းအေဝးသုိ႔

ၿငိမ္း

အေနျဖင့္

ခ်မ္းေရးညီလာခံ

ေမလ
၂၁

၂၄

ရာစုပင္လုံ

တက္ေရာက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း

မည္သည့္ အဆုိျပဳခ်က္မွ တင္ျပသြားႏုိင္မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ညီလာခံမွ ရရွိလာ

သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္
ေရးထုိးႏုိင္ေသးမည္

မဟုတ္ေၾကာင္း

ေမလ

၂၁ရက္ေန႔တြင္

ဒုတိယ

အ

သေဘာထား

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ RCSS၏ ေျပာခြင့္ရ အတြင္းေရးမႉး (၃) ဒုဗုိလ္မႉး ႀကီးစုိင္းငင္းက “NCA
ျဖစ္စဥ္အရဆိုရင္

၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ

အေၾကာင္း အရာေတြက

အမ်ဳိးသားအဆင့္

စည္းအေဝးကုိ

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက

ေဆြးေႏြး မဲ့

တင္လာတဲ့

စာတမ္းေတြ အေပၚ အေျခခံၿပီးေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ညီလာခံမွာ တင္ျပတဲ့
စာတမ္းေတြကုိ

ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္ရဲ႕

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး ရမွာကုိး။
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အစိတ္အပုိင္း

အမ်ဳိးသား

တစ္ခုအေနနဲ႔သူတုိ႔က

အဆင့္ႏုိင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ရခုိင္လည္းမလုပ္ရ ေသးဘူး ၊ ရွမ္းလည္းမလုပ္ရေသးဘူး ။ အျခား NCA မထုိးရေသးတဲ့
တုိင္းရင္း သားေတြရဲ႕ဆႏၵေတြ၊ သေဘာထားေတြ လည္းမပါေသးေတာ့ ရွမ္း လူထုရဲ႕
ဆႏၵမပါပဲ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မွတ္သြားထုိး ရမယ္ဆုိတဲ့ကိစၥက ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ”
ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

( KIC ) (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့)္ (Mizzima) (The Ladies) (Tai Freedom)
http://kicnews.org/2017/05/%E1%81%82%E1%81%81-

%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%AF-

%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%81%E1
%80%B6-

%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%9B%E1%80%9B%E1%80%BD%E1
%80%AD%E1%80%9C%E1%80%AC/

http://burmese.panglong.org/?p=13268

https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/756039634571008:0
http://www.mizzimaburmese.com/article/27190

http://taifreedom.com/burmese/index.php/rcss/2014-05-27-08-31-58/8912017-05-21-03-34-49

http://www.taifreedom.com/burmese/index.php/rcss/2014-05-27-08-3158/891-2017-05-21-03-34-49
 ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕ သုဝဏၰဟုန္းခမ္း ေက်ာင္း တိုက္တြင္ ေက်းသီးလူငယ္

မ်ား၏ စည္း ႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္မွုျဖင့္ ေဒသခံ လူထု ၃၀၀ ေက်ာ္ေတြ႕ဆုံကာ အမွတ္ ၁၃၁
ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ၿခံစည္းရိုး ခတ္လိုက္သည့္ လူထုအသက္ေသြးေၾကာ နမ့္ကုံး ေရကန္၊
ေစာ္ဘြားေခတ္ကတည္းက

တည္ရွိခဲ့ေသာ

သက္တမ္း

၂၀၀

ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္

သမိုင္းဝင္ေစတီေတာ္တို႔အား ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ျပန္လည္ရရွိေရးေတာင္းဆိုရန္ ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကသည္။

ေမလ

သေဘာထားမ်ားကို

၂၁

ရက္

လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုမွ

ေက်းသီးလူငယ္အဖြဲ႕

မွ

အခ်က္

၆

ရရွိေသာ

ခ်က္ပါ

လူထုဆႏၵ

သေဘာထား

ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေၾကျငာခ်က္တြင္ – ျပည္သူပိုင္လည္း

ျဖစ္ သာသနာ့ေျမလည္း ျဖစ္ေသာ ေျမေနရာမ်ားအား ခလရ ၁၃၁ မွတပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္
တံတိုင္းခတ္ယူရာတြင္ ပြင့္လင္းမွုမရွိ၊ လူထုသေဘာထားရယူမွုမရွိျခင္း ေၾကာင့္ လက္ရွိ
တံတိုင္းခတ္ယူေနမွုကို အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္းထားရန္၊ တပ္မွသိမ္းယူေသာ

အဆိုပါ နမ့္ကုံးေရကန္ႏွင့္သမိုင္းဝင္ေစတီတို႔အား ျပည္သူလူထုထံ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္
အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာစိုက္ခင္း ၁၆၅ ဧကအား
သက္ဆိုင္ရာေတာင္သူမ်ားထံ

ျပန္လည္ေပး

အပ္ရန္

ေတာင္း ဆိုၿပီး

ေရကန္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရဝင္ေရလဲထိန္းသိမ္းေတာ ၁၈ ဧက ျပန္မရမခ်င္း ေတာင္းဆိုမွု၊
လွုပ္ရွားမႈမ်ား

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေတာင္း ဆုိခ်က္မ်ားကုိ

ရွမ္း ျပည္နယ္အစိုးရ၊

ရလခတိုင္း၊

ပါရွိပါသည္။

ေက်းသီး အေျခစိုက္၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၊ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာနထံ တင္ျပေပးပို႔ၿပီး
သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့)္
http://burmese.panglong.org/?p=13280
 ဖားအံၿမိဳ႕နယ္
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ေကာ့ရင္းအထက္ႏွင့္

ေနာင္က်န္ေက်းရြာ

အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ေတာင္ကေလးေက်ာက္ေတာင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း၌ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား

ရွိသျဖင့္ ရပ္တန္႔ေပးေစလိုေၾကာင္း ယခင္လ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အစိုးရထံ
ေပးပို႔ထားသည့္ ကန္႔ကြက္စာမွာ ယခုထိ အေၾကာင္း ျပန္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ၾကန္႔ၾကာေန
သည္ဟု ေအာက္ေနာင္က်န္ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ေက်ာက္ထုတ္

လုပ္ငန္း ဆက္မလုပ္ေရးကို ေနာင္က်န္ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔က စုေပါင္း

လက္မွတ္ထိုး၍ ဖားၿမိဳ႕ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြဦးစီးဌာနႏွင့္
ခ႐ိုင္အေထြေထြဦးစီး ဌာနမ်ားသို႔ သေဘာထားကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔သည္မွာ တစ္လ

နီးပါးအထိ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း တစံုတရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမရွိျခင္း ျဖစ္ေနသည္ဟု
ေအာက္ေနာင္က်န္

ရာအိမ္မႉးျဖစ္သူ

ေစာေအာင္ျမင့္က

ေျပာသည္။

ေက်းရြာ

တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား လက္မွတ္ ၂၀၀ နီးပါး စုေပါင္းထိုး ထားသည့္ အဆိုပါ
သေဘာထားစာတြင္ ေနာင္က်န္အုပ္စု ေတာင္ကေလးေတာင္တြင္ ေက်ာက္မိုင္း ေပါက္ခြဲ
မႈေၾကာင့္

အနီးအနား

ေတာင္ကမ္းပါးရွိ

သီတာေအးလိႈင္ဂူ

ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္း

အေဆာက္အဦး ထိခိုက္ပ်က္စီး မႈမ်ား ရွိသလို ေတာင္ေျခအနီး စပါးစိုက္ လယ္ေျမမ်ား
လည္း

ပ်က္စီးမႈမ်ား

ရွိေၾကာင္း

ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔အတူ

ေတာင္ကေလး

ေက်ာက္ေတာင္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ႏွစ္ဖာလံုအကြာရွိ ေတာင္ကုန္း ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားမွ
လည္း ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ ၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ
၃ရက္ေန႔တြင္

ျပည့္ေျမာက္ၿပီ

ျဖစ္သည့္အတြက္

သေဘာထားကန္႔ကြက္စာမ်ား
လုပ္ငန္းဆက္လုပ္ေရး

ကန္႔ကြက္ရန္

အေၾကာင္း ျပန္စာေပးပို႔ခဲ့သည္။
ရပ္တန္႔ေပးရန္

ေပးပို႔မႈခဲ့ေသာ္လည္း
မရွိေၾကာင္း

ေတာင္ကေလးေတာင္

ေအာက္ေနာင္က်န္ရြာအေနျဖင့္

ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔သည္မွာ

ပထမဆံုး

ထပ္မံမလုပ္ရန္
မတ္လ

အစိုးရဘက္မွ
၇ရက္ေန႔က

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း ကို

အစိုးရထံ

အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး

အစိုးရထံ

ယခုလိုလက္မွတ္ထိုး

ေနာင္က်န္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္

ေအာက္ေနာင္က်န္(ေဖာကေလာ့)၊ အထက္ေနာင္က်န္ (တေဝါဘီး)၊ ဘင္လိႈင္(ေဖာ့ဒဲခ)ို႔ ၊
ရြာသစ္ကုန္း

(တေဝါေသာ)၊

ေကာ့ပေနာ၊

ဆယ္မိုင္းကုန္း

ဂူဝ(ကူကလဲ) စသည့္ ေက်းရြာမ်ား တည္ရွိသည္။ (KIC)

(ကလဲမူေတာ္)ႏွင့္

http://kicnews.org/2017/05/%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1
%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80

%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80
%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1
%80%B9-%E1%80%9C%E1%80%AF/

 တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပူးေပါင္း၍ ေရေၾကာင္း စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ

ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္သံ႐ံုးက ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္၏ ပင္လယ္ ရပ္ျခား ခ်စ္ၾကည္လည္ပတ္ေရး ေရယာဥ္အုပ္စုသည္ ေမလ
၂၁ ရက္ထိ လာေရာက္လည္ပတ္၍ ေမလ ၂၁ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ မုတၱမ
ပင္လယ္ေကြ႕၌

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွင့္

စစ္ေရးပူး ေပါင္း

ေလ့က်င့္ခဲ့သည္ဟု

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ေလ့က်င့္မႈတြင္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္စစ္သေဘၤာတို႔ အျပန္
အလွန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ သတ္မွတ္တည္ေနရာ စုစည္း ျခင္း၊ ေရ ယာဥ္စု ၾကား

ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ သတင္း ပို႔ျခင္း၊ ေရယာဥ္အုပ္စု ၾကား လႈပ္ရွားမႈ၊ ပူးေပါင္းရွာေဖြ
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လမ္း ေၾကာင္း ခြဲ ေမာင္း ႏွင္ျခင္းပံုစံ စသည္တို႔ ပါ ဝင္သည္။ တ႐ုတ္-

ျမန္မာစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ စုစုေပါင္း ၃ နာရီျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ညေန ၅နာရီတြင္ ၿပီးဆံုး ခဲ့
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
သည္ဟု တ႐ုတ္သံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ထိုေလ့က်င့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) စစ္ဦး စီးအရာရွိခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိုးေအာင္က ယခု
ေလ့က်င့္မႈက ေဒ သတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္း သိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ (7
Day) ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ေရတပ္မေတာ္က စစ္သေဘၤာ CNS Chang Chun-DDG 150

ႏွင့္ CNS Jingzhou-FFG 532 တို႔ဟာ ရန္ကုန္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ ေမ ၂၁
ရက္ေန႔က

ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

အဆိုပါသေဘၤာေတြကို

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔

လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးမႉး ရွန္ဟိုက ဦးေဆာင္ၿပီး
အရာရွိ၊ စစ္သည္ စုစုေပါင္း ၅၅၃ ဦး လုိက္ပါခဲ့သည္။( DVB )
http://www.7daydaily.com/story/96897

http://burmese.dvb.no/archives/207997
၇။

၂၂.၅.၂၀၁၇

 တပ္မေတာ္ႏွင့္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕

KIA

တို႔ၿပီး ခဲ့သည့္

ရက္ပိုင္းကစၿပီး

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေမလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္လည္း ကာမိုင္းႏွင့္

မိုးေကာင္းၾကားမွာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ KIA
တပ္ရင္း ၆ ရွိရာ တပ္စခန္း ေနရာမ်ား အနီး သို႔ တပ္မေတာ္က ခ်ဥ္း နင္း ၀င္ေရာက္
လာသည့္ အတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KIA တပ္ရင္း ၆ တပ္ရင္းမွဴး

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး တန္ဆန္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ KIA အဖြဲ႕ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ
ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး

ေနာ္ဘူက

နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး

အေၾကာင္း ျပခ်က္နဲ႔

KIA

နယ္ေျမထဲကို တပ္မေတာ္က မၾကာခဏဆိုသလို ၀င္ေရာက္တာ ေတြရွိေၾကာင္းႏွင့္
ဖားကန္႔ေဒသမွာ

တိုက္ပြဲေတြျဖစ္လာရင္

ေလ်ာ့က်လာေအာင္

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

ယူဆေၾကာင္း ေျပာသည္။(RFA)

KIA

အဖြဲ႕က

နယ္ေျမ

ရရွိေနသည့္

က်ဴးေက်ာ္သည့္

၀င္ေငြမ်ား

သေဘာဟု

http://www.rfa.org/burmese/news/army-govt-fight-kia05212017081650.html

 ေမလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ တအာင္းေဒသ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မန္ပံုရြာႏွင့္ နမ့္ဟိုင္းရြာၾကားတြင္
တရက္တည္း အတြင္း တိုက္ပြဲသံုး ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ
သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Northern Alliance – Burma)

https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/149925244348305
5:0
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕
အစည္း အေဝးကို

ေမလ

၂၂ရက္ေန႔

နံနက္

၁၀

နာရီတြင္

ေနျပည္ေတာ္္

၀ဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန(NRPC)
၌

က်င္း ပခဲ့သည္။အစည္းအေဝးသို႔

ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊

ဦးေဇာ္ေဌး၊

ဦးလွေမာင္ေရႊ၊

ဦးေအာင္စိုး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး၊ ဦးမ်ဳိး ဝင္း ၊ စိုင္းလ၊ ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊

ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ေစာျမရာဇာလင္း ၊ စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔၊ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး၊ ေဒါက္တာလွေဖ၊
ဦးျမင့္စိုး၊ ဦးႏိုင္ငံလင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္း အေဝးတြင္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈ

ပူး တြဲေကာ္မတီ(UPDJC)

သို႔တင္ျပမည့္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး မႈ ပူး တြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၏
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍
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ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကကာ

(UPC)

အစည္းအေဝး

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

အစည္း အေ၀းဖြင့္ပြဲ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအခမ္းအနားသုိ႔

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ

၂၁

တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ (Eleven)

ရာစုပင္လုံ

ကုိယ္စားလွယ္

ဒုတိယ

တစ္ဦး စီ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295221304256929&i
d=284818361963890

http://news-eleven.com/politics/36830
 လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သတ္ျဖတ္ခံေနရမႈေပၚ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA က

တရားဝင္ ျပန္ ေတာင္းပန္ ရန္ လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္
ျမစ္ၾကီးနားတြင္

ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္သူ

လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳး

တုိးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) ဥကၠဌ ဦးေရႊမင္းက “ပထမ အခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔
လီဆူလူမ်ိဳးမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ လူမ်ိဳးေရး ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ တုိက္ခုိက္လာတဲ့ KIA ေတြ

ကုိ က်ေန္ာတုိ႔ လူမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္သူအေပၚ တရားဝင္ ျပန္ေတာင္းပန္ရမယ္။ ဒုတိအခ်က္က
ေနာက္ေနာင္ ဒီလုိ မျဖစ္ေပၚဖုိ႔အတြက္ KIO/KIA ဗဟုိက ဒါကုိ တာဝန္ ယူတယ္
ဆုိတဲ့အတုိင္း

ထုတ္ျပန္ဖုိ႔အေရးၾကီးတယ္။

ထုိအထဲတြင္

ရွမ္းနီလူမ်ိဳးမ်ားလည္း

တတိယအခ်က္က

ေသဆံုး

သူမ်ားရဲ႕

လူမႈေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အဲဒီ ၃ ခ်က္ကုိ လုိလားေတာင္းဆုိတာျဖစ္တယ္။”
“က်ေနာ္တို႔

ေကအိုင္အိုရဲ႕

ပါဝင္သည္။ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္

ေပၚလစီကေတာ့

က်ေနာ္တုိ႔

ပတ္သက္၍

လူမ်ိဳးေတြ

ခြဲျခားျပီးမွ

ဆက္ဆံတာေတြ လူမ်ိဳး ေတြ ခြဲျခားျပီးမွ သတ္ျဖတ္တာေတြ ဒါက ေပၚလစီလည္း

မရွိပါဘူး။ လက္ေတြ႔မွာလည္း မရွိပါဘူး ။” ဟု ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအမွ သတင္းႏွင့္
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

ဒု-ဗိုလ္မွဴးၾကီး

ေနာ္ဘူက

ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ဒီကေန႔

ဆႏၵျပပြဲဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႔ စီစဥ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေကအိုင္ေအက တန္ျပန္စြပ္စြဲခဲ့သည္။

တုိက္ပြဲ ကာလအတြင္း လီဆူ၊ ရွမ္းနီ သာ မဟုတ္ဘဲ အျခား ျပည္သူမ်ားပါ အုိးအိမ္
စြန္႔ခြာ ေသဆံုး မႈမ်ား ရွိေနျပီး မည္သည့္လူမ်ိဳးကုိမွ် ရည္ရြယ္သတ္ျဖတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း
KIO ဘက္က ေျပာဆုိမႈမ်ား

ရွိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္

ေအာက္တုိဘာလ မွာလည္း

ကခ်င္ျပည္နယ္က ရွမ္းနီ၊ လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စု အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အစုိးရတပ္မေတာ္ကုိ
ေထာက္ခံျပီး KIA ကုိဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။
ယေန႔က်င္းပေသာ

လူထု

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕

၊

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕

၊

ပူတာအိုၿမိဳ႕ စတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြ အပါအဝင္ ျမိဳနယ္ ၁၅ ျမိဳ႕ နယ္မွ လူ သံုးေထာင္ခန္႔
ပါ၀င္တက္ေရာက္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္။(Kachin News) (NMG) (RFA) (7Day)
http://burmese.kachinnews.com/news/1875-kia-

%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%96%E1
%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-

http://www.7daydaily.com/story/96883

http://www.rfa.org/burmese/news/lisu-protest-kia-05222017050648.html
http://www.nmg-

news.com/%E1%80%9C%E1%80%AE%E1%80%86%E1%80%B0%E1%8

0%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B
8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E

1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%8
0%B8-%E1%80%B1/
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇

 ညီညြတ္ေသာ တုုိင္း ရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ အေရးေပၚ

ဗဟိုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ကို ထိုင္းႏုုိင္ငံ ခ်ုုင္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕
နံနက္

၉

နာရီက စတင္က်င္းပေနသည္။

အစည္း အေ၀းတြင္

UNFC အဖြဲ႕၀င္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး
ညီလာခံ

၂၁

ရာစုု

မတက္ေရာက္မည္

ပင္လံု

ဒုုတိယအႀကိမ္

အစည္းအေ၀း

တက္ေရာက္မည္

ဆိုသည့္ကိစၥ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြး ေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး

ကိုယ္စား

လွယ္ အဖြဲ႕ DPN အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္
ဆိုသည့္

ကိစၥမ်ားကို

ညီညြတ္ေသာ

အဓိက ေဆြးေႏြး

တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ

ႏႈတ္ထြက္ခြင့္

ဆံုး ျဖတ္သြားရန္

ရွိသည္ဟု

ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

ေတာင္းဆိုထားသည့္

သိရသည္။

(UNFC)

သည္

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး

အဖြဲ႔

KIO/KIA ႏွင့္ ၀ အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ WNO အေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္လလယ္တြင္
က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ UNFC ဗဟို

အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ တိုးခ်ဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔
(KIO)ႏွင့္ “ဝ” အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WNO) တို႔ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ အသိေပးၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ UNFC ၏ ဗဟို
အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ တိုးခ်ဲ႕ အစည္း အေဝးတြင္ ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ထားသည့္
ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO မွာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း “ဝ”
အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ WNO မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။ အဆိုပါ

အစည္း အေဝးတြင္ အစိုး ရႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည့္ NCA ေနာက္ဆက္တြဲ
အခ်က္(၉)ခ်က္ကို

ျပန္လည္ေဆြးေႏြး

သံုးသပ္ျခင္း၊

ဒုတိယအႀကိမ္

ညီလာခံ

က်င္းပမည့္ရက္ သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ တဆက္တည္း တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕(EAOs)မ်ား

အားလံုးပါဝင္သည့္

အစည္း အေဝးတစ္ရပ္

ေခၚယူက်င္း ပသြားႏုိင္ဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
(NMG) (Mizzima)

http://www.mizzimaburmese.com/article/27233
http://www.nmg-news.com/kio-

%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7wno-

%E1%82%8F%E1%82%88%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%91%E1
%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%82%88-

%E1%80%87%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1
%80%9C/

http://www.nmg-news.com/%E1%81%82%E1%81%81-

%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B6%E1
%80%AF%E1%80%AF-

%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1

%80%9A%E1%80%A1%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80
%99%E1%80%B9/

 လူေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ခႏီၲးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡဆိုသည့္စကားလံုးအား
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္

ဥပေဒခ်ဳပ္

ဦးခင္ေမာင္လတ္က တိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္း ေဒသ
ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေမာင္ေတးမွ ၎ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡ

ေျဖရွင္းပံုအား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့မႈကို ယင္းသုိ႔ တံု႔ျပန္
ေျဖၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၁၄၁ အရ ဥပေဒ
ႏွင့္

ဆန္႔က်င္ေသာ

အစုအေဝး

ျဖစ္ျပီး

ကုမၸဏီပိုင္ဝင္းအတြင္း ရွိ

ေျမစာပံုအား

သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ အတားအဆီးမ်ားအား ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းတို႔ကို တစ္ဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္
ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။ (Mizzima)
http://www.mizzimaburmese.com/article/27205
 ျမိဳင္ႀကီး ငူ

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၌

အေဆာက္အဦးႏွင့္

တဲမ်ား

အေရးေပၚလိုအပ္လ်က္

မိုးတြင္း

ျပန္လည္

ရွိသည္ဟု

ကာလ

လံုၿခံဳမႈရွိေရးအတြက္

ျပင္ဆင္ရန္

စခန္း တာဝန္ရွိသူ

အေျခခံ

အိမ္မိုး ဖက္ႏွင့္

ဝါးမ်ား

တစ္ဦး

ျဖစ္သည့္

ေစာပိုင္(စဝ္ပၚ)က ေမ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္ ။စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေဆာက္အဦး

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလႉရွင္မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ကူညီေပးရန္
လိုလားေသာ္လည္း

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ

အေျခခံအေဆာက္အဦး

ျပင္ဆင္ႏင
ို ္ေရးႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဘက္မွ လံုး ဝအကူညီေပးမွႈ မရွိေသးေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္

ေျပာၾကားသည္။ ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားလည္း လိုအပ္

ေနသလို အလႉရွင္မ်ားက စာနပ္ ရိကၡာအျပင္ ခုိလႈံေနသည့္ အေဆာက္အဦး အတြက္
အမိုးအကာမ်ား လာေရာက္လႉဒါန္းေသာ္လည္း လံုေလာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း စခန္း

တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလကတည္းက မဲ့သေဝါေဒသ
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္လာသူမ်ားသည္ ၿမိဳင္ႀကီး ငူတြင္ ၈ လေက်ာ္ၾကာ

လာေရာက္ခိုလႈံေနရသလို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ ၅ဝဝဝေက်ာ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု
၁ဝဝဝေက်ာ္ရၿွိ ပီး ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္မရဲသည့္အျပင္ တိုက္ပြဲ မၿငိမ္ေသးသည့္
အတြက္ ေၾကာင့္လည္း ပါဝင္သည္ဟုေျပာဆုိေနၾကသည္။ (KIC)

http://kicnews.org/2017/05/%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1
%80%B3%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80

%AE%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%85
%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%B8-

%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC/
 ႏုိင္ငံေတာ္၏

အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန

ျပည္ေထာင္စု

ဥေရာပစစ္ဘက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီ

ဥကၠ႒

၀န္ႀကီး

General

Mikhail Kostarakos အား ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕
သမၼတႏုိင္ငံ၊

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္

၀န္ႀကီးဌာန၌

သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

မစၥတာ

စြန္းေကာ္ရွန္း အား ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္လည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး
ဥေရာပစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ

ေကာ္မတီ

ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူး ေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္း ေကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ

အာရွေရးရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
(State Counsellor Office) အဆုိပါေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးမႈ ရလဒ္အျဖစ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ

ဒုတယ
ိ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမခံရေသာ AA၊ TNLA၊ MNDAA
သုံးဖြဲ႕အား ေမ ၂၂ ရက္ညပုိင္းတြင္ အစုိးရမွ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားစာ
ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ (Eleven)

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1047423965391819
http://news-eleven.com/politics/36974

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ NGO ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အိုဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ၏ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ

၃၁ ရက္ေန႔အထိ စာရင္းအရ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသူ ၆ သိန္း ၄ ေသာင္း ၄
ေထာင္ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္း တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡေၾကာင့္
အိုးအိမ္မဲ့ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာေပါင္း သံုးေသာင္းခြဲရွိသည္ဟု ျပည္တြင္း

အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရသူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာနနဲ႔ ေနာ္ေ၀ ဒုကၡသည္ေကာင္စီတို႔က
ေမလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (VOA)
http://burmese.voanews.com/a/idp-2016-report-/3866343.html
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္

တရား၀င္တပ္မေတာ္

ျဖစ္သည့္အတြက္

တရား၀င္

လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လိႈင္က ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒
General Mikhail Kostarakos ဦးေဆာင္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခုိင္ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Report အမ်ားစုမွာ
မွားယြင္းေနၿပီး၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ ယူေဆာင္သြားမႈတုိ႔မွာ မွန္ကန္ၿပီး အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ရခုိင္ေဒသ

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔၏ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္
မ်ားအရ

ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၊

လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ
ၾကပ္မတ္

တရား၀င္

လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔

တပ္မေတာ္

ျဖစ္၍

တရား၀င္သည့္

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမရွိေအာင္

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ

ထိန္းသိမ္း

ေတြ႕ရွိပါကလည္း

လုံး ၀

ခြင့္မလႊတ္ဘဲ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (The Ladies News)
http://theladiesnewsjournal.com/news/tue-2017-05-23-1620/6070
၈။

၂၃.၅.၂၀၁၇

 ေမလ၂၃ရက္ေန႔တြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း

၈၇၆ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု
TNLA မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ တအာင္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဟိုင္းေက်းရြာႏွင့္ မန္ပံုေက်းရြာၾကားတြင္ ေန႔လည္ ၁၀း၀၀ နာရီမွ
၁၁း၃၀ နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္ ပန္၀ါရြာႏွင့္ နားေလေက်းရြာၾကားတြင္ ေန႔လည္ ၁၀း၀၀
နာရီမွ ၁၁း၀၀ နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္
တြင္ ပါရွိသည္။ (PSLF/TNLA)

http://www.pslftnla.org/%e1%80%90%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80
%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9
%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9%e1
%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%bb%e1%80%99-63/
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
 ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ကျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ

၂၁

ရာစုပင္လုံ

ဒုတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔

တန္း တူရည္တူ

ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္မရွိေသာ ‘အထူးဖိတ္ၾကားသူ’ အဆင့္အေနအထားျဖင့္သာ

ဖိတ္ၾကားလာသျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေမ ၂၃ ရက္တြင္
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ (Eleven) UNFC အဖြဲ႕၀င္ေတြအေနျဖင့္ တက္ေရာက္မွာ
မဟုုတ္သလို

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း

ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး

တက္ေရာက္မွာ

ဗဟိုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ

မဟုုတ္ဘူးဟု

တိုးခ်ဲ႕အစည္း

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕

အေ၀းမွ

ၿပီးဆံုး သြားသည့္

DPN

UNFC

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

(RFA) “က်ေနာ္တို႔ ၾကားျဖတ္ညိွႏိႈင္းေနတဲ့ ၉ ခ်က္အေပၚမွာ ေျပလည္မႈ မရေသးဘူး

ခင္ဗ် က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေရွ႕တဆင့္တိုးဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သြားလို႔မရေသး ဘူးေပါ့ေနာ္
အခု ၂၁ ပင္လံုအေပၚမွာ အစည္းအေ၀းနဲ႔လည္း ကပ္ေနတယ္။ ေနာက္သူတို႔ ဖိတ္စာက
လည္းေရာက္တာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေနာက္က် တယ္။ က်ေန္ာတို႔ကို အထူး ဧည့္သည္
အေနနဲ႔ ဖိတ္တယ္ ဒါကေတာ့ စကားလံုး လွေအာင္လို႔ “အထူး ဖိတ္ၾကားသူ”ေပါ့ေနာ္
အမွန္ကေတာ့
ေဆြးေႏြးခြင့္၊

ေလ့လာသူျဖစ္ပါတယ္။

ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေတြ

တျခားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔

မရွိတဲ့အေျခအေနမွာေတာ့

တန္း တူ

က်ေနာ္တို႔ကေတာ့

မတက္သင့္ဘူး လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္။” ဟု UNFC ဒုတိယဥကၠဌ နိုင္ဟံသာက

ေျပာသည္။ “ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လံုတုန္း က က်ေနာ္တို႔ကို တရား၀င္ျဖစ္တယ္၊
တန္းတူေဆြး ေႏြးခြင့္ရွိတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ တက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပြဲမွာေတာ့

အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ NCA ကိစၥအေပၚမွာလည္း အရင္တုန္းက NRCP အေနနဲ႔
ေဆြးေႏြး လာတယ္။ အခုဆိုရင္လည္း ဆက္ေဆြးေႏြးတာပဲ။ သေဘာကေတာ့ ခိုင္မာတဲ့
သေဘာတူညီမႈ တခုနဲ႔ အပစ္ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီး မွ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းေရးကို တက္လွမ္း သြား

ဖို႔ အဲဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ အခိုင္အမာယံုၾကည္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔ေတြအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေရးကိုလည္း အဓိက ေဇာင္းေပးရမယ္။” ဟုလည္း သူက
ဆက္ေျပာသည္။

(VOA) (UNFC) (The Ladies) (Network Media Group) (Mon News Agency)
http://news-eleven.com/politics/36975

http://www.rfa.org/burmese/news/unfc-not-attend-21panglong05232017083102.html

http://burmese.voanews.com/a/pinglong-21-century-2nd-time-unfc/3867142.html

http://www.bbc.com/burmese/burma-40019270

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807743446040941&i
d=383764521772171

http://theladiesnewsjournal.com/news/wed-2017-05-24-1257/6079
http://www.nmg-

news.com/%E1%81%82%E1%81%81%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%8
0%85%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9
C%E1%80%B6%E1%80%AF-

%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%81%E1
%80%B6-

%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90/http://burmese.monnews.org/20
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
17/05/23/%E1%81%82%E1%81%81-

%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AF%E1

%80%B6%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80
%81%E1%80%B6%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD
%E1%80%9A%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%8A/

 “၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရးပါတီ UWSP ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) သည္ (NMG)

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းသို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္အတြက္
တ႐ုတ္နိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕မွတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက စီစဥ္ေပးသည့္
ေလယာဥ္ျဖင့္ ေမလ ၂၃ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ

နယ္စပ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ၾကားဝင္
ညႇိႏွိုင္းေပးမွုေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္

အစည္း အေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဆုံး ျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Irrwaddy)
အစည္း အေဝးသို႔'ဝ'ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး

တပ္မေတာ္(UWSA)မွ

ဒုတိယ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး ေပါက္ယူရိႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦး၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္
ေရးအဖြဲ႕(KIO)မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအင္ဘန္လႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ဦး၊ AA အဖြဲ႕မွ
ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ႏွင့္

အဖြဲ႕ဝင္

ႏွစ္ဦး၊

တအာင္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး

တပ္မေတာ္(TNLA)မွ တာဂ်ဳတ္ဂ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ သုံးဦး ၊ ျမန္မာအမ်ဳိး သားဒီမိုကရက္တစ္
မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)မွ ရန္ဝမ္ေဂ်ာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ သုံးဦး ၊ ရွမ္း ျပည္

တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)မွ စိုင္း ဘထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ေလးဦး ၊ အမ်ဳိး သားဒီမိုကရက္တစ္

မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA) မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစန္ေပ့၊ ဦးဆန္လူႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၄
ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ (UPC) တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ
TNLA

ႏွင့္

AA

တို႔မွ

တ႐ုတ္အစုိးရ၏

ေမတၱာရပ္ခံမႈေၾကာင့္

တက္ေရာက္ျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ AA၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ညီလာခံ
တက္ေရာက္သည့္
ဘုံသေဘာ

ရခုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ထားရပ္တည္ခ်က္ကုိ

ပါတီမ်ားအေနနဲ႔လည္း

တုိင္ပင္ရယူျခင္းမပါဘဲ

ရခုိ္င္လူထုရဲ့

ရခုိင္လူထုတရပ္လုံးႏွင့္

ဆုိင္ေသာ ကတိက၀တ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ လက္မွတ္ထုိး ျခင္း မျပဳရန္
လည္း တုိက္တြန္းထားပါသည္။

(AA) (PSLF/TNLA) (Mizzima) (ရွမ္းသံေတာ္ဆင္)့ (The Ladies) (Eleven) (DVB)
http://www.nmg-news.com/fpncc-

%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%81%E1
%80%B6-

%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1

%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80
%B9/

http://burmese.voanews.com/a/northern-alliance-leader-arrive-in-nay-pyidaw-/3866908.html

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295867194192340&i
d=284818361963890&substory_index=0

http://theladiesnewsjournal.com/news/tue-2017-05-23-1705/6075
https://www.facebook.com/thearakanarmy1
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
http://www.pslftnla.org/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80
%b9%e1%80%b8%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%b9

%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%81%e1
%80%ba%e1%80%80%e1%80%b9/

http://www.mizzimaburmese.com/article/27241
http://burmese.panglong.org/?p=13274
http://news-eleven.com/politics/36975

http://burmese.dvb.no/archives/208289
 ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း
လြတ္ေျမာက္ေရး

လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

တပ္မေတာ္

(TNLA)

ပေလာင္(တအာင္း ) အမ်ိဳးသား

အခြန္ဦးစီးဌာနမွ

ေတာင္းခံသည္ဆိုသည့္

အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ စာတေစာင္ႏွင့္ က်ည္ဆန္ တေတာင့္စီအား ဟိုတယ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ

၁၀ ခုက လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါစာမ်ားကို လူ ႏွစ္ဦးက ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေမလ ၂၃
ရက္ေန႔က

လိုက္လံေပးပို႔သြားျခင္း

တာဝန္ရွိသူတဦးက

“သူတို႔က

ျဖစ္သည္လားရွိုးၿမိဳ႕

ဆက္ေၾကး၊

ဟိုတ ယ္တခုမွ

အခြန္အျမဲေကာက္ပါတယ္။

သူတို႔

မဟုတ္ဘူး လို႔ မီဒီယာကိုေတာ့ ျငင္းရင္ ျငင္းလိမ့္မယ္။ ေပးနိုင္တဲ့ သူ ရွိသလို
အျမဲမေပးနိုင္တဲ့

မေပးခ်င္တဲ့

သူလည္း

ရွိတယ္။

ဆယ္ဂဏာန္း ကေန

ရာဂဏာန္း ေလာက္ ေတာင္းတာကိုး။ ဒီတေခါက္မွ စာေတြက ဘာလို႔ ျပန႔္သြားလည္း

က်ေနာ္ လည္း မသိဘူး”ဟု ေျပာသည္။ အခြန္ေတာင္းစာမ်ားတြင္ ေမလ ၂၂ ရက္
ရက္စြဲတပ္ထားၿပီး အခြန္မ်ားကို ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံး ထား၍ ေပးေဆာင္ရန္
ညႊန္ၾကားစာ

ရရွိေၾကာင္း

လားရွိုး ၿမိဳ႕

ဟိုတယ္တခုမွ

တာဝန္ရွိသူ

တစ္ဦး က

ေျပာသည္။TNLA က ဆိုၿပီး ေပးပို႔ထားသည့္ စာထဲတြင္ သတင္း ေပါက္ၾကားမွုေၾကာင့္
ေနာက္ဆက္တြဲ

ဆိုး က်ိဳး

ျပႆနာမ်ား

မျဖစ္ပြား

ေစရန္၊

ေရးသားထားသည္။TNLA

သတင္းႏွင့္

ျပန္ၾကားေရး

အထူးသတိျပဳရန္ဟု

တာဝန္ခံ

ဗိုလ္မွူးႀကီး

မိုင္းအိုက္ေက်ာ္က “အဲ့ဒါကေတာ့ ဘယ္သူ႔ လက္ခ်က္လဲ ဆို တာ က်ေနာ္တို႔က
ေမးျမန္းေနတုန္း

စိစစ္ေနတုန္း

ရွိေသးတယ္။

က်ေနာ္တို႔

တံဆိပ္တုံး

မပါဘူး။

ဒီစာေတြမွာ က်ေနာ္ တို႔ Letterhead မပါဘူး ။ ေပးပို႔တဲ့ စနစ္ကလည္း မဟုတ္ေတာ့

အတုအပပဲ ျဖစ္မယ္”ဟု ေျပာသည္။စာထဲတြင္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ၀၉ -၇၆၃၄၂၅၀၂၀

ႏွင့္ ၀၉ – ၇၃၂၂၃၂၇၈ ကို ဆက္သြယ္ပါဟု ေရးထားၿပီး စာ၏ ေအာက္တြင္ TNLA
အခြန္ဦးစီးဌာန

လားရွိုးလွုပ္ရွားအဖြဲ႕

မိုင္းေနာဇား

ဟု

ေရးကာ

လက္မွတ္

ထိုးထားသည္။( Irrawady )

https://burma.irrawaddy.com/news/2017/05/26/135474.html
 တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား
အရင္းအျမစ္

သဘာဝ

စီမံခန႔္ခြဲမွုဆိုင္ရာ ခ်ဥ္း ကပ္မွုပုံစံသစ္တစ္ခုကို သေဘာတူညီခ်က္ရရန္

အေရးေပးဂ႐ုစိုက္သင့္ေၾကာင္း
တာဝန္ခံမွု

ေရရွည္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္

ဆိုင္ရာ

ျမန္မာနိုင္ငံပြင့္လင္း ျမင္သာ

အရပ္ဖက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕(MATA)က

မွုႏွင့္

ေမ

၂၃

တာဝန္ယူမွု

ရက္တြင္

ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိင္ငံ၏ တန္ဖိုးရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရန္

တြန္းအားေပးေနသည့္

အရာမ်ား

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္အရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမသ
ွု ည္ အေရးပါေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္

တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဘာဝသယံဇာတအုပ္ခ်ဳပ္မွုအတြက္ မၽွတမွု၊
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ပြင့္လင္းျမင္သာမွု၊ အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္မွုႏွင့္ တာဝန္ယူမွု၊ တာဝန္ခံမွုအေျခခံေသာ

ခ်ဥ္းကပ္မွုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ
ညီလာခံ၊

ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို

ေမ

၂၄

ရက္တြင္

ေနျပည္ေတာ္၌

က်င္းပေနၿပီး ေတြ႕ ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာ့သဘာဝအရင္း အျမစ္မ်ားအတြက္
အေျခခံအုတ္ျမစ္သစ္တည္ေထာင္ရန္

အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊

သဘာဝ

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဥ္း ကပ္မွုပုံစသ
ံ စ္တစ္ခုကိုသေဘာတူရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း

ေရး ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးသို႔ ေမတၱာရပ္ခံ

ထားရာ တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မွု၊ ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ အသုံးျပဳလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊
အကာအကြယ္အစီအမံမ်ား၊
အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈ၊

ပြင့္လင္း ျမင္သာမွု၊

ခိုင္မာေသာအင္စတီက်ဴးရွင္း

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးျခင္း မ်ား

ပါဝင္သည္။

မ်ား၊

(Hinthar

Media)

https://hintharmedia.com/ygn_may24_nationality/
 ေမလ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ (၂၁) ရာစုပင္လံု အစည္း အေ၀းတြင္
အမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိလာေသာ ဘံုသေဘာထားမ်ားကို အေျခခံၿပီး
အဓိကေဆြး ေႏြး သြားၾကမည္ဟု

CNF

လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၃)

ပူးထက္နီကေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယ

အစည္း အေဝးတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသား တပ္ဦး CNF မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး ကိုယ္တက္

ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူ ၂ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး ႏွင့္
နည္းပညာ အေထာက္အကူ ၄ ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ( Khonumthung )
http://www.khonumthungburmese.org/?p=6352

 မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါလီသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း အတြင္း သစ္ပင္သြားေရာက္
စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ႀကီးအုပ္ ေက်းရြာ၊ ကရင္လုိင္ရြာမွ ရြာသား ၄ ဦးကို ေဒသတြင္းအေျခစိုက္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္

(BGF)

၁၀၂၁

ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟုစုိေျပစိမ္းလန္း

တပ္ရင္းက

ေမ

၂၃

ျမန္မာျပည္တဝွမ္း

ရက္ေန႔တြင္
ႀကီး ငယ္

ဖမ္းဆီး

သစ္ပင္

စုိက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔ ဥကၠဌ ေစာဖိုးႏုိင္က ေျပာသည္။ “ဒါလီသစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းမွာ
၂၀၁၅

ခုႏွစ္မွာ

ႏိုင္ငံေတာ္ကေန

ကရင္လိုင္ေက်းရြာ

ေတာင္သူ

၃၀

ဦးစိုက္

ပ်ိဳးရန္အတြက္ ၈၆၄ ဧက တရားဝင္ခ်ထားတာပါ။ ဒီမနက္ ၉ နာရီ ဝန္းက်င္အခ်ိန္မွာ

သစ္ပင္သြားေရာက္ စိုက္ပ်ိဳးရင္းနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၂၁ တပ္ရင္း က
အင္အား ၂၀ ေက်ာ္ေရာက္လာၿပီး ဘာမွမေျပာပဲ ကရင္လိုင္ရြာသား ဦးတ႐ုတ္နဲ႔
သူ႔တူေလး ၂ ဦး ကားသမား ၂ဦးကို လက္ထိပ္ခတ္ ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေခၚေဆာင္သြား တယ္”
ဟု

ေစာဖုိးႏိုင္က

ေျပာသည္။

အဆိုပါ

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း

ေဒသခံရြာသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမ ဧရိယာအတြင္း
ရာဘာ၊

ကၽြန္း၊

ယခင္လကသြား

ပ်ဥ္း ကတိုး၊

ပိတ္ပင္သည့္အတြက္

ေရာက္

မေဟာ္ဂနီ

စိုက္ပ်ိဳးစဥ္

စိုကပ
္ ်ိဳးရန္

စသည္တုိ႔ကို

စိုက္ပ်ိဳးရန္လ်ာထားၿပီး

နယ္ျခားေစာင့္တပ္က

ရပ္နားထားၿပီး

ယခု

တားဆီး

တစ္ႀကိမ္

သြားေရာက္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသခံေတြကို ဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္အေပၚ သဘာဝ
သစ္

ေတာႀကိဳတင္

ကာကြယ္ႏိုင္ရန္

ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ

ျပည္ထဲေရးသို႔ တင္ျပသြားမည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ BGF

အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားကို မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္း ဆီးထားသည္ကို ေျပာဆိုျခင္း

30 | P a g e

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
မရွိေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားျခင္းမွာဟုတ္မွန္ေၾကာင္း BGF အမွတ္
၁၀၂၁ ဒုတပ္ရင္း မႉး ဗိုလ္မႉး မန္းဝင္း ယံုက ေမ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေျပာသည္။ (
KIC )

http://kicnews.org/2017/05/%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AD%E1
%80%B3%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80
%9B%E1%80%AC-

%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%9C%E1%80%AE-

%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1
%80%AC%E1%82%80%E1%80%80/
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ
ထြက္ေပၚလာေသာ

ရလဒ္ဟာ

၂၁

ရာစုပင္လုံ

ဒုတိယအစည္းအေ၀းမွ

ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
အတြက္ အေျခခံေကာင္းေတြ ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး

(ေကအန္ယ)ူ မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအေနႏွင့္ မနက္ျဖန္
စတင္က်င္းပမည့္

ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ

တက္ေရာက္ရန္

ေရာက္ရွိေနသည္။

ထုိညီလာခံတြင္

ကရင္အမ်ဳိးသားအေနႏွင့္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖုိ႔ ဦးေဆာင္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦး ေနျပည္ေတာ္တြင္
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးရရွိခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထား
မ်ားကုိ

အေျခခံရပ္တည္ကုိင္စြဲၿပီး

အားလုံး လက္ခံႏုိင္ေသာ

အေျခခံမ၀
ူ ါဒတရပ္

ရရွိေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ထုိ႔အျပင္
ညီလာခံကေနရရွိလာမည့္

ေဆြေႏြးခ်က္ေတြကုိ

မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊

ကရင္အမ်ဳိး သား

အဖြဲ႔စည္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျပန္ရွင္းလင္းခ်ျပ ေဆြး ေႏြးသြားမည္
ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (DVB) (KNU HQ)
http://burmese.dvb.no/archives/208258

https://www.facebook.com/KarenNationalUnionHQ
 ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း )၊

က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊

ပင္းေတာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊

က်ိဳင္း တုံ-

မိုင္းခတ္-မိုင္း ယန္း လမ္း၊ (၁၅)မိုင္လမ္းစခန္းအနီးရွိ ေတာင္ယာတဲအတြင္း ၌ ေမ ၂၃
ရက္၊

ညေနပိုင္းက

စစ္က်န္ဗုံးတစ္လုံး

(၃)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ေပါက္ကြဲမွု

ေၾကာင့္

တစ္ဦးေသဆုံး ၿပီး

“ေတာင္ယာေပါင္းရွင္းလုပ္ေနၾကရင္းကေန

ဗုံးသီး ေဟာင္း

တစ္လုံး ကိုေတြ႕ရၿပီး ေတာင္ယာတဲထဲကို ယူေဆာင္လာသူက ဗုံးထဲမွာ ဘာရွိသလဲ
ဆိုတာကိုသိခ်င္လို႔
ျဖစ္သည္။”

ဟု

ဝါးျခမ္းနဲ႔

ဗုံး ကိုညႇပ္ၿပီး

က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊

ေျပာသည္။ ( Hinthar )

ေျမျပင္ကိုရိုက္ခြဲရာကေန

ကတ္ေတာင္ရဲကင္းစခန္း မွူး

ေပါက္ကြဲမွု

ရဲအုပ္ေရႊသိန္း က

https://hintharmedia.com/may24_kyinetone_bomb/
 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊
ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္
တုိ႔သည္ ေမ ၂၃ ရက္ မြန္း လြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ
ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌
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ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း၊ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး

ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း ) မွဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္တို့တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
အာရွေရးရာ

အထူး ကိုယ္စားလွယႏ
္ ွင့္အတူ

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ

သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္၊ စစ္သံမွဴး Senior Colonel Xiong Shaowei ႏွင့္
တာ၀န္ရွိသူမ်ား

တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္

ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္

တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္မာေစေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ
အစည္း အေ၀း

ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး

ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း

သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
(Eleven )

http://news-eleven.com/politics/36974
၉။

၂၄.၅.၂၀၁၇

 ေမ (၂၄) ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲေန႔မွ စၿပီး ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA တပ္မဟာ
(၆) လက္ေအာက္ တပ္ရင္း (၂) ေဒသ မုန္ဂ်ီ-ကြန္လုန္ လမ္း ဘက္တြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား

လာေၾကာင္း KIA တပ္မဟာ (၆)မွ ေျပာသည္။ မိမိတို႔ KIA တပ္ရင္း (၂) တပ္ဖြဲ႕ ရိွေသာ
ေကာင္ကေလာင္ရြာ ႏွင့္ လြယ္ဆိုင္ရြာ ၾကား ကို ျမန္မာစစ္တပ္ ခမရ (၃၆၇) စစ္ေၾကာင္း
ခ်ီတက္လာျခင္းေၾကာင့္

ညေန

၄း၂၀

မွာ

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္”

လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ၏ The Kachinnet သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟု

ကခ်င္

(Kachin News)

http://burmese.kachinnews.com/news/1876-%E1%81%82%E1%81%81%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AF-

%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1
%80%B6-

%E1%80%8A%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%81%E1
%80%B6-

%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1
%80%95%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9 ျပည္ေထာင္စု

ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁-ရာစုု)

ပင္လုံ

ဒုတိယအစည္းအေ၀း

စတင္က်င္းပသည့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တအာင္းေဒသရွိ ေနရာႏွစ္ခု၌ တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ( NAB )

https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/150215208985975
7:0

 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ ( ဒုတိယ အစည္း အေ၀း ) ဖြင့္ပြဲ
အခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း
ရွင္းဗဟိုဌာန(၂)

(MICC

–

2)

၌

စတင္က်င္း ပခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားသို႔

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စု

ၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒
ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီး
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ခ်ဳပ္

ဦး ထြန္း ထြန္း ဦး ၊

မင္းေအာင္လိႈင္၊

တပ္မေတာ္

ႏိုငင
္ ံေတာ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုး

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဥကၠ႒

ဦး လွသိန္း၊

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း )

လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊

ဥကၠ႒

ဦး မ်ဳိးညြန္႔၊

ဒုတိယတပ္မေတာ္

ဒုတိယဗိုလခ
္ ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္း၊

ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး မ်ား၊

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး ၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္
ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူး ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္
သံုးသပ္ေရး

ေကာ္မရွင္

ဥကၠ႒၊

ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး

(ၾကည္း၊

ေရ၊

ေလ)၊

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္
ေကာ္မတီ

ဥကၠ႒မ်ား၊

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

အစိုး ရ၊

တိုင္းရင္း

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

သား

တပ္မေတာ္သား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ

အစုအဖြဲ႕မွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူ အစုအဖြဲ႕

မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိး ထား သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး
(CNF)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)၊

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ
(RCSS)၊

ကရင္အမ်ိဳးသား

အစည္း အရုံး

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

(KNU)၊

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊

(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)(KNU/KNLA

)(PC)၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္
ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO) တို႔မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ မေရးထုိးရေသးသည့္
'၀'

ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၊

တပ္မေတာ္(UWSP/UWSA)၊
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

'၀'

ျပည္ေသြးစည္း

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)၊

(TNLA)၊

တအာင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

ညီညြတ္ေရး

အမ်ိဳးသားလြတ္

မဟာမိတ္

တပ္မေတာ္

(NDAA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)၊ ရွမ္း ျပည္
တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/ SSA)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KIO/KIA)တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံရုံး

မ်ားမွ သံတမန္ မ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား

တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေရွး ဦးစြာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁)ရာစု
ပင္လုံက်င္းပေရး

ဗဟို

ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

ဦး၀င္း ျမင့္၊

ဥကၠ႒

ႏိုင္ငံေတာ္၏

အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ဆက္လက္ ၍ ျပည္သူ႕
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္

အမ်ဳိးသားလႊြတ္ေတာ္

လက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ

ဥကၠ႒

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
ကိုယ္စား

ဥကၠ႒

မန္း၀င္း

မင္း ေအာင္လႈိင္၊

ခုိင္သန္း ၊

တိုင္းရင္း သား

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးဥကၠ႒

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေဆးဖိုး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္
ဦးသန္းေဌး

တို႔က

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ (UPC)

အမွာစကား

ေျပာၾကားၾကၿပီး

(Taifreedom) (EMG) (DVB) (Mon News Agency) (Kantarawaddytimes)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296061430839583&i
d=284818361963890

http://www.taifreedom.com/burmese/index.php/2014-05-27-08-3344/2014-05-27-08-34-16/892-2017-05-24-06-59-30
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
http://news-eleven.com/politics/37056

http://burmese.dvb.no/archives/208379

http://thanlwintimes.com/%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%

80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%94%E1%81%BF%E1%80%
84%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%81%
E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%
80%9B%E1%80%B8-%E1%80%B1/

http://www.kantarawaddytimes.org/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%
81%e1%81%87-

%e1%80%81%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%bd%e1%80%85%e1
%80%b9-%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-

%e1%81%bf%e1%80%84%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1
%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ(ဒုတိယအစည္းအေဝး)

ပထမေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိငပ
္ င္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ
အမွာစကား အျပည့္အစံု (State Counsellor Office) (UPC)

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1048400965294119

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295903717522021&i
d=284818361963890

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-

၂၁

ရာစုပင္လုံ

ဒုတိယအစည္း အေဝးတြင္

တိုင္းရင္း သားလက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ကိုယ္စား ေကအဲန္ယ-ူ ကရင္အမ်ဳိး သား

အစည္း အ႐ုံးဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး ေျပာၾကားသည့္ အဖြင့္အမွာစကား
အျပည့္အစံု (UPC)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295941890851537&i
d=284818361963890

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက,

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

ေျပာၾကားသည့္ အမွာစကား အျပည့္အစံု (UPC)

ဥကၠ႒

မန္း ဝင္းခိုင္သန္း

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295951497517243&i
d=284818361963890

 ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္၏ အမွာစကားအျပည့္အစံု (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
(UPC)

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1340392279414967:0

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295916097520783&i
d=284818361963890

 ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦး သန္း ေဌး
ေျပာၾကားသည့္ အဖြင့္အမွာစကားအျပည့္အစံု (UPC)
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295952630850463&i
d=284818361963890

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယ အစည္းအေဝး)ပထမေန႔
စုံညီ

ညီလာခံ

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အစည္းအေဝးကို

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(၂)(MICC–2)၌

စတင္က်င္းပသည္။

အစည္း အေဝး၌ သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ဦးေဆာင္၍ ဦးဥာဏ္ဝင္း ၊
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

တင္ေမာင္ဝင္း၊

ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး

သဘာပတိ

ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္၊

ေဒါက္တာ

တင္မ်ဳိး ဝင္း က

ဦး ေစာတင္ဝင္းတို႔က
အဖြင့္အမွာစကား

ေျပာၾကားသည္။ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အတြင္း

ေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း ၊ ဦးမ်ဳိးဝင္း၊ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊
ဦးႏိုင္ငံလင္း ၊

ခြန္ျမင့္ထြန္း၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး ႏိုင္ဦးႏွင့္

က်င္းပမည့္ပုံစံရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊

တာလွေဖ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တို႔က

ေဆြးေႏြးမႈ

ညီလာခံ

ပူး တြဲ

ေကာ္မတီ(UPDJC)၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
လူမႈေရးက႑ဆိုင္ရာ

အေျခခံမူဝါဒမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊

ေျမယာႏွင့္

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္ က႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ လုံျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ

တင္ျပျခင္းႏွင့္ ညီလာခံတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တင္ျပျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကား
သည္။ထို႔ေနာက္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)

ရာစုပင္လုံ

ဒုတိယ

အစည္း အေဝး ပထမေန႔ စုံညီညီလာခံအစည္း အေဝးသို႔ တက္ေရာက္ လာၾက သည့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္သား
အစုအဖြဲ႕၊

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အစုအဖြဲ႕တို႔က

သက္ဆိုင္ရာ

တိုင္းရင္းသား

အစုအဖြဲ႕အလိုက္

လက္နက္ကိုင္

ညီလာခံတြင္

ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ညီလာခံ
ပထမေန႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ
(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴး အဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္း

ဆာေခါင္း ၊ ဦးစိုင္းေက်ာ္ညြန္႔၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း)ႏွင့္
ဦးေဇာ္ေ႒းတို႔သည္ အစည္အေ၀းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ
မီဒီယာမ်ားအား သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။(UPC) (The Ladies)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296296890816037&i
d=284818361963890&substory_index=0

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296297740815952&i
d=284818361963890

http://theladiesnewsjournal.com/news/thu-2017-05-25-1050/6094
 ေနျပည္ေတာ္တြင္

က်င္းပသည့္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံု

ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔၀င္တို႔ ညီလာခံတက္ေရာက္သည့္
အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုး တက္မႈတစ္ရပ္ ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
(KNU) ဒုတိယဥကၠဌ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း မွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။( KIC )
http://kicnews.org/2017/05/%E1%80%B1%E1%80%BB
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
 ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ (ဒုတိယအစည္း အေဝး) ပထမေန႔သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား၏
သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား (UPC)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296300704148989&i
d=284818361963890

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296301020815624&i
d=284818361963890

http://kicnews.org/2017/05/%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%99%e1
%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80

%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%9f%
e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%8
0%a1%e1%80%96%e1%80%bc/
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အုပ္စုမ်ားႏွင့္

လက္မွတ္မေရးထိုးေသာ

တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား

အပါအဝင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအား ညႇိႏိႈင္းေျဖ႐ွင္း ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အျပဳသေဘာ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ဥေရာပသမဂၢ ကတိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။(Mizzama)
http://www.mizzimaburmese.com/article/27271
 ရခိုင္တပ္မေတာ္(AA)
စိုးရိမမ
္ ႈေၾကာင့္

ႏွင့္

အိႏိၵယႏုိ္င္ငံ

ျမန္မာတပ္မေတာ္အၾကား
မီဇိုရမ္ျပည္

နယ္သို႔

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလာမည္ကို

ထြက္ေျပးခိုလံုသြားၾကေသာ

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ Ralie ေက်းရြာမွ ခ်င္းျပည္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္
၎တို႔ေနရပ္ေဒသသို႔

ျပန္သြားၾကၿပီဟု

မီဇိုရမ္သတင္းစာ

တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ Saiha ၿမဳိ႕နယ္ Khaikhy ႏွင့္ Lungpuk ေက်းရြာသို႔ ေမလ ၁၉
ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာၾကျပီး အမ်ဴိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါ၀င္ၾကသည္။

မီဇီုရမ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စစ္ေဘးေရွာင္ခ်င္း ျပည္သူမ်ားကို အိႏိၵယ-ျမန္မာ

နယ္နိမိတ္ ဘုတ္တိုင္ နံဘတ္ (၁၅) ေနရာအထိ အာသံစစ္တပ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ
လိုက္ပို႔ကာ

Ralie

ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားက

နယ္စပ္အထိလာေရာက္ႀကိဳ

ဆိုၿပီး

ယမန္ေန႔ကျပန္သြားၾကၿပီဟု အဆိုပါသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္
နယ္စပ္ေဒသဘက္တြင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာ

ခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိ ၿပီး အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပင္စိုေက်းရြာမွ ေဒသခံခ်င္း ျပည္သူ

၃၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ (
Khonumthung )

http://www.khonumthungburmese.org/?p=6357
 ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္
အစည္း အေဝးက်င္းပေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပုိင္းရွိ သံလြင္ျမစ္
ကမ္းေဘးတြင္

တည္ရွိသည့္အီးတူထ

၂၅၀၀ေက်ာ္သည္
စခန္းမ်ားအားလုံး
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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၎ေဒသအတြင္း

ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္

ေကအဲန္ယူ

ျပည္တြင္းပုန္း ေရွာင္ေနထုိင္သူ
စခန္းလာခ်ေနသည့္
ေတာင္းဆုိသည့္

နယ္ေျမအတြင္း

ဒုကၡသည္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြတစ္ခု

ယခင္ကထက္

ျမန္မာစစ္တပ္၏

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
တိုးျမႇင့္လာမႈေၾကာင့္

ဒုကၡသည္

ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ

ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္

အတားတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္
ေတာင္း ဆုိေနျခင္း ျဖစ္

သို႔မဟုတ္

IDP

မိမိေနရပ္ဌာေနသို႔

လုံၿခံဳစြာရပ္တည္ေနထုိင္ေရးအတြက္

ဒုကၡသည္မ်ား

သည္ဟု

မ်ားသည္

စုုေပါင္း ၿပီး

ဆႏၵျပပဲြတြင္

ယခုလုိ

အဟန္႔

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပါဝင္သူတစ္ဦးသည့္

အီးတူထ

ျပည္တြင္း ပုန္းေရွာင္စခန္းမွ ေနာ္သဲေနက ယခုလုိ ေျပာသည္။ အီး တူထ IDPsမ်ား ဆႏၵ
ထုတ္ေဖာ္ပဲြတြင္

၎တုိ႔၏

ေတာင္ယာ၊

လယ္ေျမ

ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္

အိမ္ျပန္

အခြင့္အေရး

ေစာ္ကား

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာစစ္စခန္း ၁၇ ခုကုိ ႐ုပ္သိမ္းဖယ္ရွားေပးရန္၊ ၎နယ္ေျမမ်ား
တြင္

ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား

ဖယ္ရွားေပးရန္၊

လိင္ပုိင္း ဆုိင္ရာ

ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ၊ အတင္း အဓမၼပစၥည္း ေတာင္းယူမႈ ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊
လယ္ယာေျမႏွင့္

ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမဖ်က္ဆီးမႈ

သုိ႔မဟုတ္

သိမ္းယူမႈကဲ့သုိ႔ေသာ

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရပ္တန္႔ေပးရန္အပါအဝင္ ေတာင္း ဆုိ

ခ်က္ ၆ခ်က္ ပါဝင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္
လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေျခာက္ႏွစခ
္ န္႔ကာလတြင္ ခုိင္လုံေသာ

ရလဒ္ အ ေနျဖင့္ အစုိးရ မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း (INGOs)မ်ားသည္
မိမိေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး အျခားေဒသသုိ႔ ထြက္ ေျပး ခုိလႈံေနရသည့္ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္ ်ား

အတြက္ လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္အတူ

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေနအိမ္အဆာက္အဦးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုုိ ျဖတ္ေတာက္
လာခဲ့ၾကသည့္အတြက္

၎တုိ႔၏

ယခင္

ေနရပ္ဌာေနသုိ႔

ျပန္လည္

ေနထုိင္ရန္

ဖိအားေပးမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ လာသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎
ဒုကၡသည္မ်ားအား
ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္း တြင္
ဆႏၵအေလ်ာက္
အမ်ားစုမွာ

ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ

အေထာက္အပ့ံအားလုံး ကုိ

ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္

နည္းလမ္း ရွာႀကံၿပီး

၎တုိ႔

၏

ေနရပ္

ေနရပ္ေဒသတြင္

ရင္းသုိ႔

ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕မွာ

၂၀၁၇

၎တုိ႔

ျပန္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း

အစုိးရတပ္မ်ားက

ေနရာယူ

တပ္စဲြ

ထားေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေနထုိင္ရန္ ေနရာမရွိေတာ့ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾက သည္။ (KIC)

http://kicnews.org/2017/05/%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%9E%E1
%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-

%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1

%80%9C%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B1%E1%80
%94%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9/
 ၂၁ပင္လံု

ညီလာခံ

တက္ေရာက္ေနသည့္

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔

၇

ဖြဲ႔

ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနျဖင့္ ႏုိင္ ငံေတာ္အတိုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္း ဆန္စုၾကည္ႏွင့္
ေတြ႔ဆုံခြင့္ ရရန္ ေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု ရခုိင့္တပ္မေတာ္ AA ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္က
ေတာင္း ဆိုမယ္၊

သူ႔အေနနဲ႔

ေျပာဆုိခဲ့သည္။

"က်ေနာ္တို႔ကေတာ့

ေတြ႕မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း

ေတြ႕ဖို႔အဆင္သင့္ပ"ဲ ဟု ၎က ေျပာပါသည္။ ( RFA )

သူ႔ကိုေတြ႕ဖို႔

က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕က

http://www.rfa.org/burmese/news/northern-alliance-burma-meetdassk05242017080750.html

 ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ကုလသမဂၢ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ António
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
Guterres

ကိုယ္တိုင္

မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း

အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္သူ၏ကိုယ္စား
ႏိုင္ငံေရးရာလက္ေထာက္အတြင္း

ေရးမွဴးခ်ဳပ္

ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ( VOA )

ညီလာခံကို

Miroslav

ေထာက္ခံ

ကုလသမဂၢ

Jenča

က

http://burmese.voanews.com/a/myanmar-21st-pinlon-peace-conferenceun-assistant-secatary-attend/3868429.html
 ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

၄င္း ၏မူ(၆)ရပ္အတိုင္း

ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားမည္ဆိုသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကား
ခ်က္နွင့္

ပတ္သတ္ျပီး

NCA

တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

ABSDF

ဥကၠ႒

ရဲေဘာ္သံခဲက တပ္မေတာ္၏မူ (၆) ခ်က္ကို နိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးရမည္ဟု
ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (The Ladies)

http://theladiesnewsjournal.com/news/wed-2017-05-24-1511/6086
 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္သည္ ညေန ၃

နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း
ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိင္ရာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အထူးသံတမန္
H.E.

Mr.

Yohei

SASAKAWA

တုိ႔ျဖင့္

ေတြ႕ဆံုသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔

ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း )မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္
ခဲ့ၿပီး

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား

ေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ဆက္ဆံေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

နယ္ေျမမ်ား၏

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး

ပူး ေပါင္း

လုပ္ငန္းစဥ္

လက္နက္ကုိင္

တုိးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား

ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။။( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး )

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1340730762714452
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး
ေရာက္ရွိေနသည့္ ဥေရာပသမဂၢစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ General Mikhail

Kostarakos ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္း
ခရီးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး )
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1341217372665791:0

 ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသၾကီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ
(JMC-S)ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔သည္ ေဘးကင္း လုံျခံဳ စိတ္ခ်ရသည့္
အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စု

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္္မတီ (JMC-U) မွ ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ၎ကိုယ္ပိုင္ ေဖ့စ္ဘုတ္
စာမ်က္ႏွာတြင္ ေမ ၂၄ ရက္က ေရးသားထားသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ

မင္ဒါနာအိုကၽြန္းရွိ မရာဂီျမိဳ႕တြင္ ေမ ၂၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံေတာ္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည့္ အဘူေဆယက္ဖ္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္
အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္

ဖိလစ္ပိုငတ
္ ပ္ဖ၀
ြဲ႔ င္

တုိ႕အၾကား

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္း သား

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသၾကီး အသီး သီးမွ JMC-S ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ပါ၀င္သည့္
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးမွာ ကေမၻာဒီးယား အေျခစုိက္ Centre for Peace and Conflict
Studies

(CPCS)

၏

ဖိလစ္ပုိင္အစိုး ရႏွင့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္
ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္အရ

ေမာ္႐ိုအစၥလာမ္မစ္

ေမ

တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္

အဆိုပါတိုက္ပြဲ

၂၀

ရက္မွ

လြတ္ေျမာက္ေရး

၂၆

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

ရက္ေန႔အထိ

တပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား

ေရာက္ရွိေနခ်ိန္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ မနီလာျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ဦးမင္းေဇာ္ဦး က
“ဖိလစ္ပိုင္ ေတာင္ပိုင္း Mindanao ကၽြန္းသို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး
ခရီး

သြားေနသည့္

JMC

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

အားလုံး

ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာျဖင့္

မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္” ဟု ေရးသားထားသည္။( The
Ladies News )

http://theladiesnewsjournal.com/news/thu-2017-05-25-1356/6101
၁၀။

၂၅.၅.၂၀၁၇

 ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ (ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပေနသည့္) ေမလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္

ကိုးကန္႔ေဒသ၌ MNDAA ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲႀကီး/ငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့
သည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။(NAB)

https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/150215208985975
7:0

 တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

(RCSS)

တို႔အၾကား

စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားကို

ေျဖရွင္းရန္

တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု RCSS အႀကံေပး

ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဴ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦး ခြန္စိုင္းကေျပာဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။ TNLA
ႏွင့္ RCSSတို႔အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ရြာသူရြာသား
၁၄၀၀

ေက်ာ္ခန္႔

နမၼတူ

“စစ္ေရးတင္းမာမႈေၾကာင့္

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔

သူတို႔ထြက္ေျပးလာတာ၊

စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

စုစုေပါင္း

တစ္ေထာင္ေက်ာ္

၊

ေထာင့္ေလးရာ ငါးရာေလာက္ေတာ့ရိွမယ္၊ တစ္ပတ္အတြင္း ေရာက္လာၾကတာ”ဟု
ရွမ္းလူငယ္အဖြဲ႔

ဥကၠဌ

စိုင္းေအာင္ျမင့္ဦး က ေျပာဆိခ
ု ဲ့သည္။

စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား

ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ တိုင္းရင္း သား အခ်င္းခ်င္းမ်ားၾကားထဲတြင္ပါ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး
သံသယ ဝင္လာမႈေတြ ရိွေနသည္ဟုလည္း စိုင္းေအာင္ျမင့္ဦးက ဆိုသည္။အဆိုပါ
ထြက္ေျပးလာသူ

အေရအတြက္တြင္

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္

ကေလးဦးေရ

ထက္၀က္ခန္႔

ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္ေလ၊ တကယ္
အိမ္ေတြပစ္ၿပီး
နမၼတူၿမိဳ႕

သို႔

ထြက္ေျပးရတာက ကၽြန္မတို႔ပဲ
စစ္ေဘးတိမ္း ေရွာင္လာသူ

ဆိုေတာ့

တစ္ဦးျဖစ္သည့္

ဆိုသည္။တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
ရွမ္းျပည္နယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ႏိုဝင္ဘာလတြင္

ေကာင္စီ

တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး

(RCSS)

ဟု

မျမတ္ေအးက

(TNLA)

တို႔အႀကား

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ

၁၁၆ႀကိမ္အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Mizzima)
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ျမန္ျမန္ၿပီး ခ်င္ေနၿပီ”

ႏွင့္

၂၀၁၅

တိုက္ပြဲေပါင္း

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
http://www.mizzimaburmese.com/article/27349
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ

၂၁

ရာစုပင္လုံ

ဒုတိယအႀကိမ္

ဖြင့္ပြဲရက္တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၀ တပ္ဖြဲ႕ဦးေဆာင္သည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ သည္
ညီလာခံဒုတိယရက္တြင္ ဆက္မတက္ေတာ့ေၾကာင္းသိရသည္။ “အထူးဖိတ္ၾကားျခင္း
ခံရတယ္ဆိုေပမယ့္
ေနာက္တခ်က္က

ေဆြးေႏြးရန္အတြက္

တန္းတူညီမၽွတအ
ဲ့ ခြင့္အေရး

တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးေျပာသြားတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ

မရဘူး။

ဘဝင္

မက်တဲ့

အခ်က္ေတြပါတယ္။” – ဟု အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕မွ အရာရွိတဦးကေျပာသည္။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့)္
ထုိ႔ေနာက္ ညီလာခံ က်င္းပသည့္ MICC II သို႔ လာေရာက္ျခင္း မရိွဘဲ အဖြဲ႔ တည္း ခိုေန
သည့္ HORIZONTAL ဟိုတယ္တြင္ အစည္း အေဝး ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။(The Voice)
http://burmese.panglong.org/?p=13323

http://thevoicemyanmar.com/political/8807-mpt
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေကာ္မရွငဥ
္ ကၠ႒

ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း၊

ဒုတိယဥကၠ႒

ဦး သိန္းေဇာ္၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္တသ
ို႔ ည္ (၂၁)ရာစု
ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ခုနစ္ ဖြဲ႕အား
ယေန႔နံနက္ပိုင္းက သီးျခားစီသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။( UPC )

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296819064097153&i
d=290

 မံစီၿမိဳ႕နယ္

မိုင္ေခါင္ရြာရွိ

RC

ဒုကၡသည္စခန္း

မွ

အသက္

၂၂ႏွစ္အရြယ္

ကိုမရန္ဘရန္ဆိုင္း၊ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ကိုအင္ခြမ္ဂမ္ေအာင္ႏွင့္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္
အရြယ္ ကိုလဗ်ေနာ္ခြမ္တို႔အား ေမ ၂၅ ရက္ည ၇ နာရီေက်ာ္တြင္ ခမရ ၃၁၉ ၏
ေရွ႕တန္း စစ္ေၾကာင္းက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ (BBC)
http://www.bbc.com/burmese/burma-40080489

 ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း )၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖတ္ကာေက်းရြာ၏ အေနာက္ဘက္ ၃
မုိင္ခန္႔အကြာရွိ

နမ့္ေမာ္ေခ်ာင္းကူး တံတားအား

ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
(သစ္သားၾကမ္းခင္း)

အလ်ား

တံတားအား

ေပ

၅၀၊

နံနက္

အက်ယ္

၇

၁၈

နာရီခြဲခန္႔တြင္

ေဒသႏၲရလက္လုပ္မုိင္း ျဖင့္

ေပခန္႔ရွိ

မုိင္းခြဲ

သံေဘလီ

ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး ခဲ့

ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္မေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မုိင္းေပါက္ကြဲမႈ
ေၾကာင့္ တံတားေအာက္ေျခအတြင္း သံေပါင္ေျခာက္လက္မခန္႔ပ်က္စီးၿပီး တံတားအေပၚ
အျပင္သံေပါင္

၂

ေပခန္႔ကြာဟကာ

တံတားၾကမ္းခင္း

ပ်က္စီးခဲ့သည္။( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး )

၁

ေပ

ခန္႔

ေပါက္ၿပဲ

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1342071915913670:0
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းေဝး) ဒုတိယေန႔ကို
ေမလ

၂၅ရက္ေန႔

နံနက္၉နာရီတြင္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန- ၂ (MICC-2) က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကိုက်င္းပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္က႑၊ လုံၿခဳံေရးက႑ က႑ငါးခုကို အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္

က႑အသီး သီးတြင္ပါဝင္သည့္

အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္
အေျခခံ

ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မူႏွင့္

မ်ား

အခ်က္

ေဆြေႏြးခဲ့ၿပီး

အမ်ားစုကို

သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း က႑အသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူထားသည့္ UPDJC အတြင္း
ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။( UPC )

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296482920797434&i
d=284818361963890

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296817530763973&i
d=284818361963890&substory_index=0

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296812000764526&i
d=284818361963890

 ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယေန႔တြင္ UPDJC မွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ နိုင္ငံေရးက႑

အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အခ်က္ ၂၁ ခ်က္ ပါရွိသည့္အနက္ အပိုဒ္ ၈
အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ပါရွိသည့္ ျပည္ေထာင္ စု နယ္ေျမအတြင္း မွ မည္သည့္ အခါမွ
ခြဲမထြက္ရ ဆိုသည့္ အခ်က္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမွုမသင့္ေၾကာင္း သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

SNLD

က်ားေခါင္းပါတီဘက္မွ

ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါ

ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအတြင္းမွ မည္သည့္ အခါမွ ခြဲထြက္ခြင့္မျပဳရ ဆိုသည့္ အခ်က္
ေဖာ္ျပရာတြင္ အပိုဒ္ ၇ (က) မွာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါး ကို ေဖာ္ျပၿပီီးသားျဖစ္သည့္
အတြက္ ထည့္သြင္း ရန္ မလိုေၾကာင္း သၽွမ္းတို္င္းရင္း သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(SNLD)

၏

နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

(ရွမ္း သံေတာ္ဆင့)္
မထည့္သြင္းဖို႔

ကိုယ္စားလွယ္

စိုင္းထင္ေက်ာ္

“က်ေနာ္တို႔မြန္အမ်ိဳးသားပါတီအေနနဲ႔

တင္ျပခဲ့တယ္၊

ကေျပာသည္။

အဲဒီအခ်က္ကို

မည္သည့္အခါမွခြဲမထြက္ရအဆိုဟာ

၁၉၄၇

လုံး ဝ

ခုႏွစ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္တာျဖစ္တယ္” ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ MNP

အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး နိုင္လယီတမက ေျပာသည္။အလားတူ နိုင္ငံေရးက႑တြင္
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနသည့္

မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ

AMDP

ဒုတိယဥကၠဌ(၂) နိုင္ခ်မ္း တြဲ႕ကလည္း ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ “နိုင္ငံေတာ္မွ
မည္သည့္အခါမွခြဲမထြက္ရ” အဆို လက္မခံေၾကာင္း ေျပာသည္။(MNA)
http://burmese.panglong.org/?p=13326

http://burmese.monnews.org/2017/05/26/%e1%80%94%e1%80%ad%e1
%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b6%e1%80

%90%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%99%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%8a%e1
%80%ba%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%81/
 ေနျပည္ေတာ္တြင္

ယခုလက္ရွိက်င္း ပေနဆဲျဖစ္သည့္

ညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံ

(ဒုတိယအႀကိမ)္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး

အစည္း အေဝးတြင္

လူမ်ိဳးအလိုက္

အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပနိုင္သည့္ ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား
လူမ်ိဳးမ်ား

မပါ၀င္သည့္အတြက္

ေဆြးေႏြးမွုမ်ားၾကန႔္ၾကာနိုင္ေၾကာင္း

အင္စတီက်ဳဒါရိုက္တာဦးခြန္စိုင္း က ေျပာသည္။(ရွမ္းသံေတာ္ဆင့)္
http://burmese.panglong.org/?p=13335
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ျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
 တ႐ုတ္၏ ဖိအား ေပးမႈေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္မ ထိုးလိုသည့္ သေဘာထားရပ္
တည္ခ်က္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး

NCA

ျပင္ဆင္ရန္

အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္

ထံ

ေတာင္း ဆုိခဲ့ေၾကာင္း ‘၀’လက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕ UWSA က ထုတ္ ျပန္သည္။ ၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံဖြင့္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ UWSA ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က
ျပည္နယ္ႏွင့္

ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ

‘၀’

ေရး

သေဘာတူညီခ်က္ ျပင္ဆင္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမ္းလွမ္းခဲ့ ေသာျဖစ္စဥ္’ဟူသည့္
စာအုပ္ကို ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ‘၀’ႏွင့္
အထူးေဒသ (၄)တုိ႔အား တစ္ခ်ိန္လံုးဖိအားေပးၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူ

ျဖန္႔ေ၀သည့္

စာခ်ဳပ္ကို

စာအုပ္တြင္

ရပ္တည္ခ်က္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးရန္
ေဖာ္ျပ

ေျပာင္းလဲ

ထားသည္။

ရန္

ေတာင္း ဆုိခဲ့ေၾကာင္း
NCA

UWSA

လက္မွတ္မထိုးလို

လိုက္ေလ်ာခဲ့ေသာ္လည္း

က

သည့္

စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ရန္

လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ NCA ျပင္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

NCA ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ

ေနာက္ဆံုးတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္ က NCA စာခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္ခြင့္မရွိ ေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ NCA ကို တစုိက္မတ္မတ္ စဲြကိုင္ထားေၾကာင္း UWSA ၏
စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။( 7day )

http://www.7daydaily.com/story/97161
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁း၃၀ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္
ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စု
လက္ဖက္ခူးရန္သြားစဥ္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း
အမ်ိဳးသားငယ္ကို

ေတာ့ဖယ္

ရြာသား

လမ္းတစ္ေနရာ၌

၄

ဦးသည္

ေျမျမဳပ္မိုင္းကို

သတင္းရရွိပါသည္။

မိုင္းနင္းမိၿပီး

လက္ဖက္ၿခံသို႔

နင္းမိေသာေၾကာင့္

ဒဏ္ရာရရွိသည့္

သၽွမ္း ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ /သၽွမ္း ျပည္တပ္မေတာ္

(RCSS/SSA) အဖြဲ႕၏ စစ္ေရးတာဝန္ရွိ က်န္းမာေရးတပ္ဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ ကုသ
ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ RCSS သတင္းဌာန Tai Freedom က ေဖၚျပခဲ့သည္။

RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႕မွ ေမလအေစာပိုင္း မွစၿပီး ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ေျမျပဳပ္မုိင္း မ်ား
ရွာေဖြရွင္း လင္းခဲ့ရာ ေျမျမဳပ္မိုင္း ၄၄ လုံး ရွာေဖြရွင္း လင္းနိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
ေဖၚျပထားသည္။( Taifreedom )

http://www.taifreedom.com/burmese/index.php/2014-05-27-08-3344/2014-05-27-08-34-16/893-bmu

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအားလံုး

အထေျမာက္ႏိုင္ရန္

အားေပး

ျမန္မာအစုိး ရ၏ လက္ရွိ

ကူညီေပးသြားမည္ဟု

တ႐ုတ္ဘက္မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္

အျပန္အလွန္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္

အေျဖရွာ

သြားႏိုင္ၾကမည္ဟု ေပက်င္းအစုိးရဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Lu Kang က ေျပာဆိခ
ု ဲ့သည္။ (Mizzima)
http://www.mizzimaburmese.com/article/27334

 တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို လက္မွတ္မထုိး ရ
ေသးသည့္
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တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို

NCA

လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သာ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ဆက္လက္ၿပီး

ညိႇႏိႈင္းေဆြး ေႏြးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး

ဝန္ႀကီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။(Mizzima)
http://www.mizzimaburmese.com/article/27364
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဒုတိယသမၼတ

ဦးျမင့္ေဆြ

ႏွင့္

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ စြန္း ေကာ္ရွန္

တုိ႔ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္
သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ

ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

ေဆြးေႏြးခဲ့

ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အတူ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးမင္းသူ၊
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္

ဦးေက်ာ္ေဇယ်ႏွင့္

တာ၀န္ရိွသူမ်ား

တက္ေရာက္ၾကၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန အာရွေရးရာအထူး ကိုယ္စားလွယ္
ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ
ဟုန္လ်န္ လည္း တက္ေရာက္သည္။ (Myanmarpresidentoffice )

https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/posts/132412
3700968696

 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊
လႊတ္ေတာ္

အမတ္ျဖစ္သူ Dr. Ralf Brauksiepe တုိ႔

ေမလ ၂၅ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ

ၫႇိႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး

ေနျပည္ေတာ္ရွိဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႕

(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား
တက္ေရာက္ၾကၿပီး
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ႏွင့္

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊

လႊတ္ေတာ္အမတ္

ျဖစ္သူႏွင့္အတူ

လႊတ္ေတာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ

ဆိုင္ရာ

ဂ်ာမနီ

ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Cristian Ludwig Weber Lortsch ႏွင့္ တာ၀န္ရွိ
သူမ်ားေရာက္ၾကသည္။ ဂ်ာမနီ ဒုဝန္ႀကီးမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ေတာင့္တင္း ခုိင္မာၿပီး

ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပုိမုိတုိး တက္
ေအာင္ျမင္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္

တပ္မေတာ္

တစ္ရပ္

ျဖစ္ေစေရး

ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္
အၾကား ဆက္ဆံမႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားအပါအ၀င္ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရး
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး )

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1341458955974966

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1341280512659477:0
၁၁။

၂၆.၅.၂၀၁၇

 တအာင္းေဒသ

တပ္မဟာ

၄

နယ္ေျမ

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္

ေကာင္းတင္ေက်းရြာႏွင့္

ပန္ေမာ္ခံေက်းရြာၾကားတြင္ ညေန ၅း၄၅ နာရီမွ ည ၇း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တအာင္း

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၁၈၉ ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္
တပ္မ ၈၈ တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု TNLAမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တအာင္း

တပ္မေတာ္ ရွိရာ ေတာတြင္းသို႔ တပ္မ ၈၈ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ရာမွ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
တိုက္ပြဲ

ျဖစ္ပြားရျခင္း

သည္။(PSLF/TNLA)

ျဖစ္သည္ဟုလည္း

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

ေဖၚျပထား

http://www.pslftnla.org/%E1%80%90%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%8

0%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B
9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E
1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%BB%E1%80%99-64/
 ကရင္ျပည္နယ္

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိး သား

အစည္း အ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေအာင္ဖေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းတြင္ ေမလဆန္း ပိုင္းမွစ၍
ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားမႈရွိလာသည္ဟု နယ္ေျမခံ ေကအဲန္ယူ
လက္ေအာက္ခံ

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏

ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လႈပ္ရွားေနသည့္

အစိုး ရ

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္(စကခ-၁၂)လက္ေအာက္ခံ ေျခလ်င္
တပ္ရင္း(ခလရ-၂၃၁)ႏွင့္

ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ-၅၄၅)တို႔

ျဖစ္ၾကၿပီး

အထက္

ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လႈပ္ရွားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း နယ္ေျမခံ ေကာ့ကရိတ္

ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမႉးႀကီး ေစာအေက်ာ္က ေျပာသည္။ ေအာင္ဖေက်းရြာအုပ္စု၌
သြားေရာက္လႈပ္ရွားသည့္ အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီသည္

အင္အား ၂၀ ဝန္းက်င္ရွိကာ ၿပီး ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ခလရ-၂၃၁ ျပန္သြားၿပီးေနာက္
လက္ရွိ ခမရ-၅၄၅ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ လႈပ္ရွား လွ်က္ရွိသည္။ ခလရ-၂၃၁ ကို ဦး စီးသူမွာ

ဗိုလ္ႀကီး ရဲေဇာ္ေအာင္ ျဖစ္ၿပီး ခမရ-၅၄၅ ကို ဦးစီးသူမွာ ဗိုလ္ႀကီး ဆန္းမင္းကို
ျဖစ္သည္ဟု KNUက ေျပာသည္။(KIC)

http://kicnews.org/2017/05/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1
%80%b7%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80
%b9%e1%81%bf%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%82%95

%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%90%e1
%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9-3/

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပေနခ်ိန္
တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ နမ့္ဖတ္ကာႏွင့္ လားရိႈးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္

အဖဲြ႔အစည္း တခ်ိဳ႔က တံတားမုိင္းခဲြတာ၊ အခြန္ေကာက္ယူတာေတြ ရိွေနသည္ ဆုိသည့္
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေနရာ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက အဆုိပါသတင္းမ်ားအေပၚ
စိစစ္ေနသည္ဟုေျပာဆိုလိုက္သည္။ (VOA)

http://burmese.voanews.com/a/3872227.html
 NCA မထုိးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြး ရန္ ‘၀’အဖဲြ႕ဦးေဆာင္၍ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႕ ခုနစ္ဖဲြ႕ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္း ၿပီး

ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အဆုိပါအဖဲြ႕မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံ
ခဲ့ၾကသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕

ခုနစ္ဖဲြ႕ကို အစိုး ရက အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနျဖင့္ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း

ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕မ်ား က ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္
လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေျမာက္ပိုင္း အဖဲြ႕မ်ားကို
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကခ်င္တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (KIO)၊ ရွမ္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕
(SSPP)၊ ‘၀’ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (UWSA)၊ မုိင္းလား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (NDAA)
စသည့္ အဖဲြ႕ေလးဖဲြ႕ေပါင္း၍ ဦးစြာေတြ႕ဆုံၿပီး၊ တအာင္း လက္နက္ ကိုငအ
္ ဖဲြ႕(TNLA)၊

ကိုးကန္႔လက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (MNDAA)၊ ရခုိင္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕(AA)စသည့္ အဖဲြ႕
သုံးဖဲြ႕ကို

ဆက္လက္ေတြ႕

ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သမၼတ႐ုံး

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ

ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Irrawwaddy) (7 Day) (VOA) (BBC) (Eleven)
(Mizzima) (The Voice) (MOI) (State Councellor Office) (DVB) (Frontier) (DVB)
http://burmese.dvb.no/archives/208927

http://frontiermyanmar.net/mm/news/4909
http://burmese.dvb.no/archives/208997

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12118743056071
00:0

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1048877551913127
http://thevoicemyanmar.com/political/8847-mpt

https://burma.irrawaddy.com/news/2017/05/25/135466.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/27400
http://www.7daydaily.com/story/97132

http://burmese.voanews.com/a/3872200.html

http://www.bbc.com/burmese/burma-40066259
http://news-eleven.com/politics/37139

 တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ေျပလည္ေအာင္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔

‘ဝ’

ျပည္ေသြးစည္း

ညီၫြတ္ေရးပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးဆမ္ေဆာင္းကားက တိုတ္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ “အန္စီေအ
လက္မွတ္ထိုးတာမထိုးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပလည္ေအာင္
ညိႇႏိႈင္းၿပီး

တရားဝင္တဲ့

အစည္းအေဝးတခု

လုပ္ရင္ပိုေကာင္း မယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲ

ဆိုေတာ့ ဟိုအဖြဲ႔ခ်န္ ဒီအဖြဲ႔ခ်န္ဆိုလို႔ရွိရင္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔
က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္

UWSA

၏

ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာန၊ အႀကီးအကဲ ေက်ာက္ေကာ္အန္း က NCA ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က

အရင္

NCA

ေတာ့

ထိုးမွာ

မဟုတ္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ျပန္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ဟာပဲ ထိုးမယ္။” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ (DVB)
http://burmese.dvb.no/archives/208905
http://burmese.dvb.no/archives/208976
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-

(၂၁)ရာစုပင္လံု

(ဒုတယ
ိ အစည္းအေဝး)

တတိယေန႔ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္
ဝန္းက်င္က႑ႏွင့္

လံုၿခံဳေရးက႑

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

ယေန႔နံနက္

၉

နာရီတြင္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂(MICC-II) သတ္မွတ္
ေနရာအသီးသီး၌

သဘာပတိအျဖစ္္

ဆက္လက္က်င္းပသည္။ႏိုင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးပြဲတြင္

စိုင္းအိုက္ေပါင္းက

ေဆာင္ရြက္ၿပီး

ဦးေဆာင္

သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ပဒိုေစာကြယ္ထူး ၀င္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ေဆြး ေႏြးပဲြတြင္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ဦးေဆာင္သဘာပတ္ိ
အစိုးရအစုအဖြဲ႕ႏွင့္

စိုင္း အိုက္ေပါင္းက

လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

အစုအဖြဲ႕ႏွင့္

အဖြင့္အမွာစကား

ေျပာၾကားၿပီး၊

တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ေဆြးေႏြးစုစည္းခ်က္မ်ားအား

တင္ျပျခင္း၊

တိုင္းရင္း သား

အစုအဖြဲ႕တို႔မွ

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။(MOI)(UPC)

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12114860856459
22

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=297033384075721&i
d=284818361963890

 ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္ သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညလ
ီ ာခံ သုိ႔

တင္ျပလာျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈရွိ၍ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္

ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြး မႈ ပူး တြဲ
ေကာ္မတီ (UPD -JC) မွ ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္
ပါ၀င္သည့္ အခ်က္ ၂၁ ခ်က္အနက္ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကုိ
အေျခခံၿပီး

ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ

ဒီမုိကေရစီေရး၊

အမ်ိဳးသားတန္း တူေရးႏွင့္

ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အ ျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမ အပိုင္းအျခား
ဟူသမွ်သည္

ႏုိင္ငံေတာ္မွ

မည္သည့္အခါ

မွ်

ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္အခ်က္ကုိ

ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)က ကန္႔ကြက္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊UPDJC
ကတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးစာတမ္းတြင္ အပုိဒ္ ၈၊ အပိုဒ္ခ(ြဲ ဂ)တြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္၏

နယ္ေျမအပုိင္းအျခား

ဟူသမွ်သည္

ႏုိင္ငံေတာ္မွ

မည္

သည့္အခါမွ်

ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္သည္အပုိဒ္ ၇(က)တြင္ ပါ ၀င္သည့္ တို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး
ဆုိသည့္

အခ်က္ပါ၀င္ေနၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မလုိအပ္သျဖင့္

ကန္႔ကြက္ရျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု SNLD ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္း ထြန္းက ရွင္း ျပ သည္။အဆုိပါအခ်က္ႏွင့္ ပတ္
သက္၍ အတည္ျပဳျဖစ္၊ မျဖစ္ကုိ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ UPDJC အစည္းအေ၀း
၌ ဆုံး ျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။(7Day)(BBC)(KIC)(Eleven)
http://www.7daydaily.com/story/97174

http://www.bbc.com/burmese/40061241

http://kicnews.org/2017/05/%e1%80%9a%e1%80%b6%e1%80%af%e1
%81%be%e1%80%80%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82

%88%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ad%e1%80%b1%e1%80%85
%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%b9-

%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9/
http://news-eleven.com/politics/37094

 တပ္မေတာ္ဘက္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးလာသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း ထားရွိေရး မူ နွင့္

တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ဘက္မွ တင္ျပေဆြးေႏြး လာသည့္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္

ထားရွိေရးမူ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ
ဒုတိယအစည္းေဝး ဒုတိယေန႔အထိ သေဘာတူညီမွဳရရိွရန္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေနၾက

ဆဲ ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး စုိး ဝင္းႏိုင္ ကေျပာသည္။
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
နိုင္ငံေတာ္တြင္

တစ္ခုတည္းေသာ

တပ္မေတာ္ထားရိိွေရးကို

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

သေဘာတူၾကေသာ္လည္း အေခၚအေဝၚအသံုးအႏႈန္း တြင္ အနည္း ငယ္ ညွိေနၾကသည္

ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွဳပူး တြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အဖြဲ႔ဝင္ ဦး ေရႊမင္း က
ထင္ျမင္ေျပာျပသြားသည္။ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဟူေသာ
အသုံးအနွဳန္း တင္ျပမွဳအေပၚ

ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕

ျငင္းခုုန္ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။(Kantawaddy)(mizzzima)

http://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%96%e1%80%80%e1%80%
b9%e1%80%92%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%90%e

1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80
%ac%e1%80%b9%e1%80%94%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9
%e1%80%b7-%e1%80%90%e1%80%85/

http://www.mizzimaburmese.com/article/27385
 ၂၁

ရာစု

ပင္လုံ

ဒုတိယအစည္းအေဝး

တစ္ခ်က္အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ၿပီဟု
နိုင္ခ်စ္ဦးက

ေျပာသည္။

က႑ေအာက္မွ

တတိယေန႔

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ

အတည္ျပဳလိုက္ေသာ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္

အခြင့္အေရးရွိရမည့္အျပင္
ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုမ်ားကို

ဘာသာစကား၊

အခ်က္တခ်က္ သေဘာညီခဲ့ေသာ္လည္း

ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္

အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ
လူမ်ိဳးေရးအရ

စာေပ၊

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္

နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမူဝါဒတြင္

တန္းတူေရး

တန္း တူရည္တူ

ယဥ္ေက်းမွု

ျမႇင့္တင္ခြင့္ရွိရမည္

ဓေလ့ထုံးတမ္း၊
ျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း

မျပဳနိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္း အေက်အလည္ေဆြးေႏြးမွုမ်ားတြင္ သေဘာထား
တင္းမာမွုမ်ား၊

မေက်လည္မွုမ်ားႏွင့္

နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမူဝါဒျဖစ္သည့္

ရလဒ္အထိ

ဖက္ဒရယ္စနစ္

မေရာက္ရွိနိုင္မမ
ႈ ်ား

အေျခခံမည့္မူမ်ားတြင္

ရွိေနသည္။

အခ်ဳပ္အျခာ

အာဏာတြင္ ၁ခ်က္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်င့္သုံးမွုတြင္ ၁ခ်က္၊ တန္း တူေရးတြင္
၂ခ်က္၊

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္တြင္

အာဏာခြဲေဝမွု)တြင္

ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းေနျခင္း

၁၀ခ်က္၊

၅ခ်က္၊

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္

ျဖစ္သည္။နိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊

၂ခ်က္

(ဖြဲ႕စည္းမွုႏွင့္
စသည္တို႔ကို

လူမွုေရးက႑ဆိုင္ရာ

မူဝါဒ၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္က႑ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ လုံျခဳံေရးက႑ဆိုင္ရာမူဝါဒ
ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာမူဝါဒ တို႔ကို အခန္းတစ္ခန္းစီ ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီး ညီလာခံ
ေနာက္ဆုံးေန႔မတိုင္ခင္အထိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မွုမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။(MNA)

http://burmese.monnews.org/2017/05/26/%e1%81%82%e1%81%81%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%af-

%e1%80%95%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%af%e1%
80%b6-

%e1%80%92%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%9a%e1
%80%a1%e1%80%85%e1%80%8a%e1%80%ba/

 ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္မူဝါဒထြက္ရွိေရး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ လုံျခဳံေရး

က႑တြင္ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြး လၽွက္ရွိေၾကာင္း RCSS/SSA ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္
ရွိသူ ဒုဗိုလ္မွူး ႀကီး စိုင္းငင္း ကေျပာၾကားသည္။ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
တင္ျပေဆြးေႏြးလာသည့္ တပ္မေတာ္တခုထားရွိေရး ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ဘက္က

တင္ျပေဆြးေႏြးလာသည့္

ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္

ထားရွိေရးမူဝါဒ

ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ညီလာခံ တတိယေန႔တြင္

ေဆြးေႏြးမႈ မျပတ္ေသးေသာ တပ္မေတာ္ တစ္ခုထားရွိ ေရးက႑မွာ ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း မည္ ျဖစ္သည္။ကမၻာ့နိုင္ငံမွာ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မဆို one country

one army ရွိေၾကာင္း လုံျခဳံေရး က႑တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ တပ္မေတာ္သား
ကို္ယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ကေျပာဆိုလိုက္သည္။(panlong)
http://burmese.panglong.org/?p=13341
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)
အတည္ျပဳရန္တင္သြင္းမည့္
ေျမယာႏွင့္

ႏိုင္ငံေရး

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္က႑၊

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

ရာစုပင္လုံ
က႑၊

(ဒုတိယအစည္းအေဝး)သို႔

စီးပြားေရးက႑၊

လုံၿခဳံေရးက႑

တိုင္းရင္း

လူမႈေရးက႑၊

ငါးခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

NCA

ရွစ္¸မွ

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST)က Horizon Lake

View ဟိုတယ္၌ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ သီးျခားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သီးျခားေဆြး ေႏြးမႈတြင္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း

ခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈပူး

ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ရာ၌

တြဲေကာ္မတီ

တစုတစည္း ျဖစ္ရန္ရည္ရြယ္

သည္ဟု

(UPDJC)

တြင္

ပအိုဝ္းအမ်ဳိး သား

လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္း ကေျပာသည္။(UPC)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=297194084059651&i
d=284818361963890&substory_index=0

 “အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ေစတနာရွိတယ္ဆိုရင္
ဘယ္တိုင္းရင္းသားမွ ခြဲထြက္ခ်င္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ်
ခြဲမထြက္ရဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုမူနဲ႔ ကြဲလြဲေနတယ္” ဟု UNFC ဒုဥကၠဌ
ႏိုင္ဟံသာ

က

ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္

ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္၏

၂၁

ရာစုပင္လံုညီလာခံ

နယ္ေျမအပုိင္းအျခားဟူသမွ်

အစည္းအေ၀း၏
ႏုိင္ငံေတာ္

မွ

မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး UNFC
အဖြဲ႕ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာ က ယခုလိုေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (RFA)

http://www.rfa.org/burmese/news/nainghanthar-say-about-separate05262017065125.html

 ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအၾကိမ္ ေဆြးေႏြး ပြဲ၏ ဒုတိယေန ့ေဆြးေႏြးရာတြင္ ညီလာခံႀကီး မွ
ျပန္ေထာင္စုႀကီး ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ အတြက္ အေျခခံရမည့္ လမ္းညႊန္အေျခခံမ်ိဳး

ရရွိရန္လိုလားၿပီး အားလုံးက ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ႏွင့္
လက္မွတ္ေရး ထိုး ႏိုင္သည္အထိ ႀကိဳးစားၾကရမည္ဆိုသည့္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားမႈျဖင့္
ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ ့၀င္ ေဒါက္တာ

ဆလိုင္း လွ်ံမႈန္းဆားေခါင္ကေမလ ၂၅ရက္တြင္ မီဒီယာသို ့ ေျပာသည္။ ညီလာခံ

ဒုတိယေန ့အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေရး က႑၊ စီးပြားေရး က႑၊ လူမႈေရးက႑၊၊
ေျမယာက႑ႏွင့္ လုၿံခ ဳံေရးက႑ ဟူ၍ က႑ငါးခု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။(the Ladies)
http://theladiesnewsjournal.com/news/fri-2017-05-26-1043/6111
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္း အေ၀းတြင္

လံုျခံဳေရးက႑၌ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ဒိမိုကေရစီနည္းအရ
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း
ဗိုလ္မွဴးၾကီး

အစိုးရ၏

ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္

တပ္မေတာ္ကို

ထားရွိရန္

တိုင္းရင္း သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ PNLO နာယက

ခြန္ဥကၠာက

ေျပာၾကားသည္။လံုျခံဳေရးက႑တြင္

တစ္ခုတည္းေသာ

တပ္မေတာ္ထားရွိေရး မူ၀ါဒကို အစိုးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ ၊ တပ္မေတာ္

အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႕၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔
ေဆြးေႏြးရာတြင္

သေဘာထား

အတည္ျပဳခ်က္

သံုးခ်က္ရရွိခဲ့သည္ဟု

၄င္းကေျပာၾကားသည္။(The Ladies News)

http://theladiesnewsjournal.com/news/fri-2017-05-26-1617/6120
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-

(၂၁)ရာစု

ပင္လုံ

(ဒုတိယအစည္းအေဝး)

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ ေရာက္လာသည့္ “၀” ျပည္ ေသြး စည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ၊
“၀”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSP/ UWSA) ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

မဟာမိတ္တပ္မေတာ္(NDAA)၊ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ (KIO/KIA) ၊ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္း ျပည္ တပ္မေတာ္ (SSPP/

SSA)၊ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA)ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕ တို႔အား ယေန႔ ညပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View

တြင္ ညစာျဖင့္ တည့္ခင္း ဧည့္ခံသည္။ ညစာစားပြဲသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ ရွင္ဥကၠ႒
ေဒါက္တာ

တင္မ်ိဳးဝင္း၊

ဦးသိန္းေဇာ္၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္

အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

ဒုတိယဥကၠ႒

ဦးေအာင္ၾကည္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆိုင္ရာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

Counsellor Office)

ႏွင့္

တာဝန္ရွိသူမ်ား

တက္ေရာက္ၾကသည္။(MOI)

(State

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12118743056071
00:0

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1048877551913127
 ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ DKBA မွ မိမိတို႔၏ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း၊
တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးအပါအ၀င္ တားျမစ္ခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက

ျပင္းထန္စြာ အေရးယူသြားမည္ဟု ေမ ၂၆ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။ထုတ္ျပန္ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ၎တို႔လက္ ေအာက္ခံတပ္ ရင္း၊

တပ္ဖြဲ႔ မ်ားအေနျဖင့္ (၁) လက္နက္ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ (၂) မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ၊
သယ္ေဆာင္၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ (၃) လူေမွာင္ခိုကူးျခင္း၊ (၄)တရားမ၀င္ ေငြစကၠဴအတု
မ်ားအား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း တို႔အား (လံုး၀)မျပဳ လုပ္ရန္တို႔ျဖစ္ၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ပါ
က ျပင္း ထန္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ (KIC)

http://kicnews.org/2017/05/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1
%80%96%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%82%94%e1%80%9d%e1%80

%84%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%bb%e1%80%99%e1

49 | P a g e

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
%80%85%e1%80%b9%e1%80%81/
 ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဥေရာပပါလီမန္၊

ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္

အာဆီယံ

ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ Dr. Werner Langen ဦးေဆာင္သည့္

ဥေရာပ ပါလီမန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ လည္းေကာင္း၊
အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ

ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္

Dr.

S.

Jaishankar အား နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ လည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရိွ
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌

သီး ျခားစီ

လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံရာတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ေရး
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယျပည္ပေရးရာ
အတြင္း ၀န္ႏွင့္

ကုန္သြယ္ေရး၊

ေတြ႕ဆံုစဥ္

စြမ္းအင္က႑၊

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

၀န္ႀကီးဌာန

အေျခခံအေဆာက္အအံု၊

အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားေရး

ယဥ္ေက်းမႈ၊

အျပန္အလွန္

သြားေရာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
တိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။(MOI) (State Councellor)

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12113560323255
94

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1049555498511999
 ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္

နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳပါေၾကာင္း ၊ သြားလာမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူ

ေကာင္းမြန္ျခင္းမွာ အဓိကက်ၿပီး နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးအတြက္လည္း အေထာက္
အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ ႏွစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္
ပိုင္း ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား

ပိုမိုနီးကပ္စြာထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၊ ရင္းႏွီး

ပြင့္လင္း စြာ

ၫႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္

ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္က

မြန္း လြဲ

၁

နာရီခြဲတြင္

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ အိႏၵိယျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊

ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ႏုိင္ငံျခားေရး

အတြင္း ၀န္ H.E. Dr. S. Jaishankar အား လက္ခံေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထည့္သြင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၫႇိႏႈိင္း
ကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း ၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး
(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး ထြဋ္တို႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး အိႏၵိယျပည္ပ ေရးရာ၀န္ႀကီး

ဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး
H.E.Mr.

Vikram

Misri

သည္။(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား

တက္ေရာက္ၾက

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1342355369218658:0
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1342186979235497:0
 တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ

စည္းကမ္းမရွိ၍မရဘဲ

စည္းကမ္းတက်ေနထုိင္ၾကရေၾကာင္း ၊

ျပည္သူအေပၚဆက္ဆံ ရမည့္ က်င္၀
့ တ္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျပင္းထန္သည့္ တပ္မေတာ္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
အက္ဥပေဒလည္းရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား အေနျဖင့္ ယင္းက်င့္၀တ္၊ ဥပေဒမ်ား
အျပင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ နယ္ဘက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ေဒသႏၲရ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္း

စဥ္လာမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရေၾကာင္း ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး
ႏွင့္ပတ္သက္၍

မွားယြင္းမႈမ်ားရွိပါက

ခြင့္မလႊတ္ဘဲ

ထိထိေရာက္ေရာက္

အေရးယူေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္
က မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌
အေမရိကန္-တ႐ုတ္
ဒုတိယဥကၠ႒

Mr.

စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး

Dennis

Shea

ျပန္လည္ဆန္း စစ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕

ဦးေဆာင္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား

လက္ခံေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ႏွင့္အတူ ၫႇိႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး
အေမရိကန္- တ႐ုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕
ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး) (The Ladies News)

http://theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-05-27-1118/6129
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1342404722547056

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1342240512563477:0
 တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က
မီးရထားစက္ေခါင္းႏွင့္တြဲမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သုိ႔

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း

စစ္စိမ္းေရာင္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

ဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုးက ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း ကုိ

ယေန႔ ေမလ ၂၆ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ဘူတာႀကီးရွိ အမွတ္(၁)
စႀကၤန္၌

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သုိ႔

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္

မီးရထားစက္ေခါင္းမ်ားမွာ

ျမန္မာ့

ျမင္းေကာင္ေရ

၂၀၀၀ အားရွိ Dalian အမ်ိဳးအစားစက္ေခါင္း ၂ ခုျဖစ္ၿပီး Sifang အမ်ိဳးအစား

(Passenger Coach) လူစီးတြဲ ၆၈ ေယာက္စီး ၁၀ တြဲ၊ Meishan အမ်ိဳးအစား
(Covered Wagon) ၃၂ တန္ အလုံပိတ္ကုန္တြဲ ၁၀ တြဲတုိ႔ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ
လူစီးမီးရထားမ်ားအား

မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆုိ

က်ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

သဘာ၀ေဘးအႏၲရယ္
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ပူးေပါင္း၍
ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ
တပ္မေတာ္မွ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း

ထို႔ျပင္
ပိုမို

ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ (Mizzima)
(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

http://www.mizzimaburmese.com/article/27390

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1342165319237663
၁၂။

၂၇.၅.၂၀၁၇

 ေမလ ၂၅ရက္ေန႔ နံနက္ ၆း၁၀ မွ ၇း၀၀ နာရီအထိနမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မံုးေဟြး ရြာေဟာင္း

အနီးတြင္ တအာင္း တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၉၁၉ နွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ ၅၀၄ ႏွင့္

ညေန ၂း၅၀ နာရီအခ်ိန္မွ ၃း၁၀ အခ်ိန္ထိ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ စံဟိန္းေက်းရြာႏွင့္

ပန္စံုေက်းရြာၾကားတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၇၇/၅၉၅ တပ္ဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ တို႔ အသီး သီး တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု TNLA မွ
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။( PSLF/TNLA )

http://www.pslftnla.org/%e1%80%90%e1%
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)

အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕

အစည္း အေဝးကို ေမလ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ ၌က်င္းပၿပီး က႑အလုိက္၊ အစုအဖြဲ႕အလုိက္ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည့္
အေၾကာင္း

အရာမ်ားကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္း ထြန္း ဦးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္

ဦးခင္ေဇာ္ဦး ၊ ဦး ေဇာ္ေဌး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ဦးေအာင္စိုး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ဦး၊ ဦးမ်ဳိး၀င္း ၊
စိုင္းလ၊ ေဒါက္တာ လွ်န္မႈန္း ဆာေခါင္း၊ ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ေစာျမရာဇာလင္း၊ စိုင္း ေက်ာ္ညႊန္႔၊
မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး၊

တာလွေဖ၊

ဦးျမင့္စိုး၊

အစုအဖြဲ႕အလုိက္

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္

ဦး ႏုိင္ငံလင္းႏွင့္

တာ၀န္ရွိသူမ်ား

တက္ေရာက္ၾကသည္။ ညီလာခံ ဒုတိယေန႔ႏွင့္ တတိယေန႔မ်ားတြင္ က႑အလုိက္၊
အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕က

ျပန္လည္သံုး သပ္

တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အစည္း

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ေဆြး ေႏြးၿပီး

အေ၀းတြင္

UPDJC

UPDJC

အစည္းအေ၀းသို႔

အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕က

တင္ျပလာသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏

အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အတည္ျပဳ ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ညီလာခံ

ဒုတိယေန႔ႏွင့္

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္
ျပန္လည္သံုးသပ္

တတိယေန႔မ်ားတြင္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ေဆြးေႏြးၿပီး

UPDJC

က႑အလုိက္၊
UPDJC

အစည္းအေ၀းသို႔

အစုအဖြဲ႕အလုိက္

အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕က

တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အတည္ျပဳ ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္သည္။(MOI) ( ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ )

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12122958355649
47

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=297920260653700&i
d=284818361963890

http://burmese.panglong.org/?p=13348
 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၄ရက္ေန႔မ၂
ွ
၈ရက္ေန႔အထိက်င္း ပလ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လုံဒုတိယအစည္း အေဝးအား ေမလ (၂၉)ရက္ေန႔
(တနလၤာေန႔)အထိ ဆက္လက္က်င္း ပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။( UPC )

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=297357120710014&i
d=

 ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံသို႔
တက္ေရာက္ျခင္း သည္ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္စဲရန္အတြက္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္စတင္၍ ေျခလွမ္းျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ တအာင္း
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

(TNLA)

အတြင္းေရးမႉးတာပန္လွက

မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း

စုၾကည္သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယ
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
အစည္း အေဝး) သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ/ “၀”
ျပည္ေသြး စည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္
ေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္

(NDAA)၊

(UWSP/

UWSA)၊

အမ်ိဳးသားဒီမိုက

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊

ကခ်င္

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO/ KIA) ၊ ရွမ္း ျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္း ျပည္
တပ္မေတာ္

(SSPP/

SSA)

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ယေန႔မြန္း လြဲပိုင္းတြင္

လည္းေကာင္း၊

တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္
တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)၊ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္(AA)တို႔ကို ယေန႔ မြန္း လြဲ
ပိုင္းတြင္ပင္ ေနအိမ္၌ သီး ျခားစီဖိတ္ေခၚ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။( MOI )

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12118817156063
59:0

 တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)သည္ တိုင္းရင္း သား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စတင္တင္သြင္းခဲ့သည့္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အေျခခံထား
ျခင္း

ျဖစ္ၿပီး

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္

ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္

(UWSA)၊

အမ်ဳိး သား

ဒီမိုကေရစီ

''ဝ''

ျပည္

မဟာမိတ္

တပ္မေတာ္ (NDAA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) သုံးဖြဲ႕မွ
လြဲ၍

အျခားတိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အားလုံးပါဝင္ေၾကာင္း

ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။ ( UPC )

https://www.facebook.com/permalink.php?
 NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္
ေကာင္စီ (UNFC) နွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကားေနရျခင္းမွာ ေတာင္းဆိုခ်က္အသစ္မ်ား

ထပ္ရွိလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အတိုင္ပင္ခံရံုး ၀န္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ေကာ္မရွင္ (PC )နွင့္ UNFC ၏ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႕ (DPN) တို႔ စတုတၳအၾကိမ္ အစည္း အေ၀းတြင္ UNFC မွ ေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္
ကိုးခ်က္ကို

အစိုး ရဘက္မွ

မူအားျဖင့္

သေဘာတူညီသည္ဟု

သတင္းထုတ္ျပန္

ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ အခ်က္ ကိုးခ်က္အား ယေန႔အခ်ိန္ ထိ အေသးစိတ္ညွိႏွိုင္းနိုင္ျခင္း
မရွိေသးပါ။ (The Ladies News )

http://theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-05-27-1226/6132
 KIA

ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ

ခံရသူတစ္ဦး

ထြက္ေျပး

လြတ္ေျမာက္လာကာ

တပ္သားသစ္

စုေဆာင္း

ဥပေဒေဘာင္အတြင္း သုိ႔

၀င္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏
သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊

တႏုိင္းၿမိဳ႕၏

အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၃၀ ခန္႔အကြာရိွ KIA စခန္းမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္
လာသည့္ ခ်စ္စန္းေမာင္သည္ ေမ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ တႏုိင္း ၿမိဳ႕အနီး
နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ

တစ္ဆင့္

ဥပေဒေဘာင္အတြင္း သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ၎၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ

တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊

နန္ဗ်ဴေက်းရြာ

အနီးရိွ

အဖြားႀကီးေမွာ္၌

ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ လ်က္ရိွစဥ္ ေမ ၂ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
မိနစ္ခန္႔တြင္ KIA အဖြဲ႕မွ အင္အား ၁၀ ဦး ခန္႔က ၎ႏွင့္အတူ အျခားေမွာ္မ်ားမွ
အမ်ဳိး သား

ရွစ္ဦးအား

တပ္သားသစ္အျဖစ္

အတင္းအဓမၼ

လာေရာက္

ဖမ္း

ဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏စခန္းသို႔ ေမ ၃ ရက္ နံနက္၃ နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ရိွခဲ့ကာ
သင္တန္းတက္ေရာက္ ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။( The Ladies )
http://theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-05-27-1129/6131
 KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး
အတြင္း ရွိမင္းလြင္

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ

(ေမာင္ေလး)ေတာင္၌

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္း
တစ္ေစာင္ကို

မြန္ျပည္နယ္သထံုၿမိဳ႕နယ္

ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု

လံုးဝမလုပ္ရန္

တည္ေဆာက္ၿပီး

ေဒသခံ၉၀၀ေက်ာ္မွ

မင္းလြင္ေဒသသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

အသနားခံစာ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး

ေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္ရာ ေကအဲန္ယူအဆင့္ဆင့္မ်ားထံသို႔ (ေမ၂၇ရက္) ေပးပို႔လိုက္
သည္။ ေဒသခံမ်ားက ေကအဲန္ယူ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌသို႔ လိပ္မူၿပီး စာမ်က္ႏွာ
ေလးမ်က္ႏွာပါရွိသည့္

အသနား ခံစာကို ေကအဲန္ယူ ဗဟို အပါအဝင္ သထံုခ႐ိုင္၊

သထံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္ေလးေက်းရြာအုပ္စု စသည့္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္

ဟု မင္းလြင္ေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး အဖဲြ႔ဝင္ ဒုဥကၠဌ ေနာ္သန္းစိန္က
ေျပာသည္။ မင္း လြင္ေတာင္ေဒသရွိ ဝမ္းဘဲအင္း(ႏို႔ထို႔ေဒ့)၊ မင္းလြင္ရြာႀကီး (ေမာင္ေလး
တေဝါဖာဒိ)ု႔ ၊ ပန္းသာ(ေမာင္ေလး တေဝါဖိုး)၊ ေက်ာင္းရြာ(ထီးဖိုးေသ့ရယ္)၊ အင္းရြာ
(ႏို႔ပလယ္ပလူ)၊

အလယ္ရြာ(ကာ့တေဒၚ့န)ီ ၊

ပိႏၷဲေတာ

ေအာက္ရြာ

(ပႏြယ္ကလား

တေဝါလာ)၊ ပိႏၷဲေတာအထက္ရြာ(ပႏြယ္ကလားတေဝါထာ)၊ ပုရစ္ခ(ို လားခိုး)၊ ထီးေမာ

(ေမာကလိုး)၊ ပအိုဝ္းစု(ေတာသူးကလား)၊ မတ္ခ်(လယ္ေဖာထာ့)၊ ဆီဆ(ံု ထီး ဖိုးထူး) ႏွင့္
အင္ေတာ(တလာေအာဖိုး ကလား) စသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ မင္းလြင္ေဒသ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္း

ေကာက္ခံၿပီးေနာက္

ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔မွ

စာတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုေၾကာင့္

ေဒသခံမ်ား

ယခုလအတြင္း

စာတြင္

ကြင္း ဆင္း လက္မွတ္

အခ်က္

အထြဋ္အျမတ္ထားရာ

၁၄

ေနရာ

ခ်က္ပါရွိကာ

ဆံုး႐ံႈး ျခင္း၊

ေတာင္သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း ၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား မ်ဳိး တုံုးျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚျခင္း၊
ျဖစ္ေပၚျခင္း၊

ေဒသခံအခ်င္းခ်င္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ

သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း၊

ေရာဂါမ်ား

ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း၊

မိုင္းခြဲသည့္အခါ

ႀကီးမားေသာ တုန္ခါမႈျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈ
အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း စေသာ သေဘာေဆာင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပ
ထားသည္။( KIC )

http://kicnews.org/2017/05/%e1%80%99%e1%80%84%
 မိုင္းရွင္း လင္းေရးကိစၥကုိ

မူအားျဖင့္

အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္လာရန္
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ
တိုက္တြန္းေစလိုသည္ဟု

ေဒ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သခံျပည္သူမ်ားက

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ျပည္နယ္အဆင့္

ေကာ္မတီ

(JMC-S)ထံ

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး
က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း႐ံုး

(KNU)မွ

တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး(၁)

ပဒိုေစာဆဲပြယ္က“

KNU နယ္ေျမမွာစစ္ေဘး ေရွာင္ေန ရပ္စြန္႔ခြာသူေတြ မိမိတို႔ ရြာကို ျပန္လာၾကတဲ့အခါ
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
အကန္႔အသတ္နဲ႔ မိုင္းရွင္း လင္း ေပးေနတာေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုၿခံဳေရးအရ ထားရွိတဲ့

မိုင္းေတြကိုေတာ့ မရွင္းလင္း ရေသးပါဘူး။ ဒီကိစၥ ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈနဲ႔
အညီ

ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆရမယ့္

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြျဖစ္တယ္။

လူထုေတြကိုေတာ့

မိုင္း

အႏၱရာယ္အသိပညာ ေပးတာ လုပ္ေပးထားပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ အေကာင္အထည္ေ
ပၚမလာရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္
ဘက္တြင္

ေျမျမဳပ္မုိင္းရွင္း လင္းေရးကိစၥကို

စတင္၍လုပ္ေဆာင္ေစလိုျခင္းေၾကာင့္

ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ဘက္တြင္လည္း မူအားျဖင့္ သေဘာတူ
လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ကို ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း
ၾကားတြင္

ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းရန္လိုအပ္ေနေသးသည္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္

ဆိုသည္။ (KIC)

ရွိေနသည္ဟု

http://kicnews.org/2017/05/%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%af%e1

%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80
%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%84%e1%80%b9

%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80%a1%e1
%80%90%e1%80%bc%e1%80%80/

 “အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကို ကူညီေပးဖို႔ ယူ႐ိုသန္း ၈ဝ
ေက်ာ္ (က်ပ္ ၁၂ဝ ထရီလီယံ) ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရန္ပုံေငြေတြဟာ

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) ၊ UPDJC ၊ JMC
စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အင္စတီ က်ဴးရွင္းေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရာမွာ

အသုံးျပဳတာမ်ားပါတယ္။

ဒုတိယဦးစားေပးကေတာ့

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့ ေဒသက လူထု အေျချပဳလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မွာ ေထာက္ပံ့ကူညီတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈျမႇင့္တင္ဖို႔၊

အမ်ိဳး

သား

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ဖို႔၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ဖို႔ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ႐ိုလန္ကိုဘီယာ

က (၂၁) ရာစုပင္လ(ုံ ဒုတိယအစည္း အေဝး) က်င္းပေနစဥ္အတြင္း MOI ၏ ေမးျမန္းမႈကို
ေျဖၾကားခဲ့သည္။ (MOI)

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12127359255209
38:0
၁၃

၂၈.၅.၂၀၁၇

 တအာင္းေဒသ ၊တပ္မဟာ(၂)နယ္ေျမ ၊နမ္႔ဆန္ျမိဳ႕နယ္ ၊လုံေတာက္ေက်းရြာနွင့္ မန္ပိန္း

ေက်းရြာၾကား တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း(၄၃၄) နွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ခမရ ၅၀၁

တို႔ ေမလ၂၈ရက္ နံနက္(၆း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၆း၄၅)နာရီအခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ႔
သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထိုး စစ္ ဆင္မႈေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ျပီး တိုက္ပဲြတြင္

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ဖက္မ(ွ ၂)ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္ဟု TNLA မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္

TNLA ၏တပ္မဟာ ၄ နယ္ေျမ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းတင္ေက်းရြာႏွင့္

ပန္ေမာ္ခံေက်းရြာၾကားတြင္လည္း ေမ ၂၈ ရက္ညေနပုိင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တုိ႔
တစ္နာရီနီး ပါးခန္႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (Eleven) (PSLF/TNLA)
http://news-eleven.com/politics/37239

http://www.pslftnla.org/%E1%80%90%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%8

0%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B

9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%8
0%BB%E1%80%99%E1%80%94-3/

 ရွမ္းျပည္နယ္ ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နမ့္ဖက္ကာရြာသားမ်ားကို အစိုးရစစ္တပ္က ရိုက္ႏွက္
ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ ႐ုပ္သံဖိုင္ တခုကို Fortify Rights လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕က
ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး

အာဏာပိုင္ေတြ

အေနျဖင့္

အျမန္ဆုံး

စုံစမ္း စစ္ေဆးေပးရန္

ေတာင္း ဆုိလိုက္ ၏သည္။ အဆိုပါ ဗီဒီယို ဖိုင္သည္ အရွည္ အားျဖင့္ ၁၇ မိနစ္ေက်ာ္
ရွိၿပီး စစ္သား ေတြက ရြာသားေတြကို ရိုက္ႏွက္ ေနတာေတြ၊ စစ္ဉီးထုပ္ အမာစားႏွင့္
ရိုက္ႏွက္ ေနတာေတြ၊ ဓါးကိုင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မွုေတြ လုပ္ၿပီး ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္

ေနတာေတြ ပါဝင္ပါသည္။ စစ္သားမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မွု ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
လက္ရွိ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ ေနသည့္ စစ္သား ေတြ ျဖစ္ၿပီး ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္
အေၿခစိုက္သည့္ တပ္ရင္း ၈၈ အမွတ္ တံဆိပ္ေတြကို တပ္ဆင္ထားသည္ဟု Fortify

Rights အဖြဲ႕က ေျပာသည္။ သူတို႔ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လက္နက္ေတြသည္လည္း

လက္ရွိ စစ္တပ္တြင္ သုံးစြဲ ေနသည့္ လက္နက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု က
ပုံမွား

ရိုက္တာမ်ိဳးလည္း

မဟုတ္ဘူး ဟု

ေျပာဆိုသည္။

အဆုိပါ ႐ုပ္သံဖိုင္ထဲတြင္

စစ္သားမ်ား၏ ျမန္မာ စကား ပီပီသသ ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ ဒါဟာ စစ္တပ္ ကို အသြင္
သ႑န္ယူ ပုံမွား ရိုက္ လုပ္ႀကံတာ မ်ိဳး မျဖစ္နိုင္ဘူးဟု ေျပာသည္။(BBC)(RFA)
http://www.bbc.com/burmese/burma-40079001

http://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-torture05282017235307.html

 ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္း ဆိုသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို ျပင္ဆင္ေရးထက္ ၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကို
ကတိ ကဝတ္ျပဳလုပ္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး
ဦးေဇာ္ေဌးမွေျပာ သည္။(7Day)

http://www.7daydaily.com/story/97324
 (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ

(UPDJC)

အစည္း အေဝးကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅မိနစ္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂
အတိုင္ပင္ခံ

ပုဂၢိဳလ္

၌

က်င္းပရာ

UPDJC

ဥကၠ႒

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏

တက္ေရာက္သည္။

အစည္း အေ၀းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ဦး ေဇာ္ေဌးက

“ဒီေန႔မနက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုစုေပါင္း ၄၁ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးတယ္။ ႏိုင္ငံေရး က႑ ၂၁
ခ်က္မွာ

သေဘာတူညီခ်က္၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တာ

၁၂

ခ်က္ရပါတယ္။

သေဘာတူညီခ်က္မရတာက ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ခြဲထြက္ခြင့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲထြက္ခြင့္
ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ၾကပါတယ္။ "ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ

တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဘက္က ခြဲထြက္ခြင့္ ကတိက၀တ္နဲ႔ပတ္
သက္လုိ႔ သူတုိ႔က ဒီအခ်ိန္မွာ မထည့္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဖက္ဒရယ္မူကို စၿပီးေဆြးေႏြး
ကတည္းက

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က

ဒီဟာက

ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒ၊
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Package

ယူပါတယ္။

ျဖစ္ပါတယ္။

ယူၿပီး ေတာ့

တန္းတူေရး၊

ခြဲမထြက္ဘူး

တစ္ဖက္ကလည္း

ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

ဒါကို

ဆုိတဲ့ဟာကို

ျပည္နယ္

ေတြရဲ႕

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ခ်ိတ္ထားတာပါ။ ခ်ိတ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြး တဲ့အခါမွာ ခြဲမထြက္ရဆုိတဲ့
အခ်က္ကို သေဘာတူမွ က်န္အခ်က္ေတြကို သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္မွာတင္
သေဘာတူညီမႈမရပါဘူး။

မရတဲ့အတြက္

က်န္တဲ့အခ်က္ေတြလည္း

ဒီညီလာခံမွာ

စိတ္မေကာင္းစြာပဲခ်န္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႔ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ က်န္တဲ့ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ
အေျခခံမူ ၁၂ ခ်က္ေတာ့ ရပါတယ္။" "ျပည္ေထာင္စုက ခြဲမထြက္ပါဘူးဆုိတာကို
ကတိမျပဳႏုိင္ဘူး ။ အဲဒါဆုိ ေမးစရာ ရွိတာက ခြဲထြက္ခ်င္လုိ႔လားဆုိတဲ့ ဟာေတြျဖစ္လာ

ပါတယ္။ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕ဘက္က ဒါကို ကတိက၀တ္
မျပဳႏုိင္ဘူး။

မျပဳႏုိင္တဲ့အတြက္

က်န္တဲ့

ကိုယ္ပိုင္အေျခခံ

ဥပေဒတုိ႔၊

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တုိ႔ ဒါေတြဆက္သြားလုိ႔ မရ ေတာ့ပါဘူး။ ဒီဟာကို ကတိက၀တ္ေပးမွ
က်န္အခြင့္အေရးေတြရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိး ခ်ိတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုတစ္ေခါက္

ညီလာခံမွာေတာ့ ဒါေတြသေဘာတူညီခ်က္ မရတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ မေဆြးေႏြးေတာ့
ဘူးလို႔

ဆံုး ျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ကုိယ္ပိုင္

ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ေတြ၊

ခြဲထြက္ခြင့္ကိစၥေတြ ကိုေတာ့ ေနာင္မွာ ဆက္ေဆြး ေႏြးဖုိ႔ သေဘာတူညီပါတယ္။"
"ေနာင္လာမယ့္

ညီလာခံမွာျဖစ္မလားဆုိတာ

သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႕

အေပၚမွာ

မူတည္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပြဲမွာေတာ့ အစိုးရဖက္က၊ တပ္မေတာ္ဖက္က ဒါကို အထူးျပဳ

အေလးထားၿပီး ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အားလံုး က
သေဘာတစ္ခု တည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကတိ

က၀တ္ေပးရင္ ကိုင္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒ၊ တန္းတူေရး ဒါေတြအကုန္
လံုးရဖုိ႔ ေဆြး ေႏြးေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူး။ မေအာင္ျမင္ေတာ့
စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ဘဲ ဒီတစ္ပတ္ ညီလာခံမွာ ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။" “(၂၁) ရာစုပင္လံုရဲ႕

အဓိကရည္ရြယခ
္ ်က္က ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို မကြဲမပ်က္ဘဲနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အဓိကလုိခ်င္တာက ခြဲမထြက္ဘူး ဆုိတဲ့ ဟာပါ။

ဒီအာမခံခ်က္က သမုိင္းရဲ႕ သင္ခန္း စာအရ ထည့္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္အမ်ားရဲ႕
စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ေအာင္ ထည့္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာကို ေပးႏုိင္တယ္

ဆုိရင္ တစ္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခ်က္ ဒါေတြကို

ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိလည္း ဒါကိုေတာ္ေတာ္ေလး ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႔
ေျပာၾကတာရွိပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ကတိက၀တ္မေပးႏုိင္ဘူး။
အခါမွာေတာ့

စိတ္မေကာင္းစြာ

က်န္တဲ့
နဲ႔ပဲ

အတြင္း ေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႕
အစည္း အေ၀းမွာ

ဒါကို

သူတုိ႔က

အခ်က္ေတြ

လက္မခံႏုိင္ဘူးေပါ့။

ေရွ႕ဆက္လုိ႔မရဘူး ။

ဒီညီလာခံမွာခ်န္ထားခဲ့
အဖြဲ႕၀င္

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခ်ဳိ႕က

ပါတယ္”ဟု

စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က

အေက်အလည္ေဆြးေႏြး

လက္မခံႏုိင္တဲ့

မရေတာ့တဲ့အတြက္

ေျပာသည္။

“ဒီေန႔က်င္း ပ

ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါကို

တဲ့

UPDJC
UPDJC

စီးပြားေရးက႑နဲ႔

ပတ္သက္တဲ့ အဆုိျပဳခ်က္ အကုန္လံုး ကို အတည္ျပဳႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
(MOI)

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12131227654822
54

 ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ ဒုတိယ အႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး

ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၿပီး ျပတ္ေသးသည့္အတြက္ ယခင္က သတ္မွတ္ထား

သည့္ ရက္ထက္ တစ္ရက္ ထပ္တိုးလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ
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(UPDJC)

အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္

ဦးလွေမာင္ေရႊက

ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ညီလာခံကို ေမလ ၂၉ ရက္ သို႔ တစ္ရက္တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ပါက တစ္ရက္ထပ္မံတိုးရန္

စီစဥ္ထားသည္ဟု ပအိ၀
ု ္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယကဗိုလ္မွဴးႀကီး
ခြန္ဥကၠာက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပေရး

ေကာ္မတီမွလည္း – ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး အား ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔
တနလၤာေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ဟု ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း က
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။(panlong)(mizzima)(7Day)(DVB)
http://burmese.panglong.org/?p=13361

http://www.mizzimaburmese.com/article/27444
http://www.7daydaily.com/story/97321

http://burmese.dvb.no/archives/209217
 ေဆြးေႏြးမႈ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရ စကားရပ္ႏွင့္
တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ အမည္ေပးကိစၥ ညိွုႏိႈင္း မႈ အဆင္မေျပသျဖင့္ လက္ရိွ

ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳရန္ ဆိုင္းငံ့လိုက္သည္။ ေနာက္ညီလာခံ မတုိင္မီ UPDJC
အစည္း အေဝး၊ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင္႔ လုံၿခံဳေရးက႑တြင္
ပါရွိသည့္

တစ္ခုတည္းေသာ

တပ္မေတာ္

ကိစၥကုိမူ

ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ခြဲမထြက္ရဆုိတဲ့

ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔မွသာ
စကားရပ္ကို

လက္ခံေပး

လိုက္ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သိကၡာကုိ အနည္း နဲ႔အမ်ားထိပါးတာေတြ ခံစားရတာ
ေၾကာင့္

အေကာင္းဆုံးစကားလုံးကုိ ရွာႏုိင္ဖုိ႔ ဆက္လက္မေဆြးေႏြးပဲ အစည္းအေ၀း

ရပ္ဆုိင္းရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ပအိ၀
ု ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္း ကေျပာသည္။
ဖက္ဒရယ္သည္

ခြဲထြက္ျခင္းမဟုတ္ဆိုသည့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

မူကို

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားေၾကာင္း

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္း သား

လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕ (PNLO) ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆက္လက္

ေျပာၾကားသည္။ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံဒုတိယအႀကိမ္အစည္း အေ၀း ပဥၥမေန႔ UPDJC
အစည္း အေ၀းတြင္
စကားရပ္အေပၚ

ႏိုင္ငံေတာ္မွ

မည္သည့္အခါမွ

ခြဲထြက္ခြင့္မရွိေစရဆိုတဲ့

သေဘာတူညီခ်က္ မရခဲ့တဲ့ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္း သား

လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔ဘက္မွ

UPDJC

အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္

မီဒီယာမ်ားသို႔ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(DVB)
(eleven)

(TheVoice)

ခြန္ျမင့္ထြန္း က

(7Day)

(panlong)

http://www.7daydaily.com/story/97395
http://burmese.dvb.no/archives/209280

http://thevoicemyanmar.com/political/8892-kmt
http://www.7daydaily.com/story/97337

http://burmese.panglong.org/?p=13364
http://news-eleven.com/politics/37245

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေ၀းတြင္က႑
ႀကီးငါးခုကို

သံုးရက္အတြင္း

ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ

စီးပြားေရးက႑၊လူမႈေရး

က႑ႏွင့္

ေျမယာမူ၀ါဒတို႔တင
ြ ္ အခ်က္အားလံုး သေဘာတူညီမႈရခဲ၍
့ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑
တြင္သာ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း ရန္ က်န္ရွိေနသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေျမယာ

က႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေျခာက္ခ်က္ကို အားလံုးသေဘာ တူညီမႈရရွိကာ ျပန္လည္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
စုစည္း၍ UPDJC အစည္း အေ၀း၌ အတည္ ျပဳရန္ ညႇိႏိႈင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC
အတြင္း ေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။(7Day)
http://www.7daydaily.com/story/97313
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁
ေဆြးေႏြး ထားသည့္
ျပည္ေထာင္စု

မူ၀ါဒ

ရာစုပင္လုံ

အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအနက္

သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္

ရရွိခဲ့ေၾကာင္း

အခ်က္မ်ားကို

ညီလာခံပဥၥမေန႔အၿပီး

အစည္း အေ၀းတြင္

ဒုတိယအစည္း အေ၀းတြင္

အခ်က္ေပါင္း

လက္မွတ္ေရးထုိးရန္

သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲမွ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁
သေဘာတူ

၃၃

ခ်က္အား

သေဘာတူညီမႈ

သိရသည္။အဆုိပါ

ရာစုပင္လံု

လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္

ဒုတိယ

ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး မႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ေမ ၂၈ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀း
ေခၚယူ၍

ထိုသို႔

အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။အတည္ျပဳလိုက္သည့္

အခ်က္မ်ားမွာ

ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ အခ်က္ ၂၀ အနက္ ၁၂ ခ်က္ကို လည္းေကာင္း ၊
စီးပြားေရးက႑တြင္ တင္ျပသည့္ ေခါင္းစဥ္ ရွစ္ခု စုစုေပါင္း ၁၁ ခ်က္ အားလံုး ကို
လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးက႑တြင္ တင္ျပသည့္ ေလးခ်က္ အားလံုးကို လည္းေကာင္း၊

ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑တြင္ တင္ျပသည့္ ေျခာက္ခ်က္အနက္ ငါးခ်က္ကို
လည္းေကာင္း

အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

UPDJC

အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္

ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။(Eleven)

http://news-eleven.com/politics/37253
 အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Bipin Rawat သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေမလ ၂၈
ရက္မွ

၃၁

ရက္အထိ

ေလးရက္ၾကာ

လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

ခရီး စဥ္အတြင္း

ႏို္င္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိသလို

ျဖစ္သည္။ (VOA)

တပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္း

တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပါ

ေတြ႔ဆံုမည္

http://burmese.voanews.com/a/india-army-chief-bipin-rawat-/3874778.html
၁၄

၂၉.၅.၂၀၁၇

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ

ေခါင္း စဥ္ႀကီး

၅

ခုကို

ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ

လုံျခဳံေရးေခါင္းစဥ္မွလႊဲၿပီး ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၄ ခုမွအခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို သေဘာတူ စာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့သည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏

အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္

လက္မွတ္

ေရးထုိးရန္ အစုိးရအစုအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၊ လႊတ္ေတာ္ အစုအဖြဲ႕
ကုိယ္စားလွယ္

ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊

တပ္မေတာ္

အစုအဖြဲ႕

ကိုယ္စားလွယ္

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေမာင္၀င္း၊ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး

(KNU)

ဒုတိယ

ဥကၠ႒

ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
(ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀တုိ႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္သုံးဦး ႏွင့္
ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူ သံုးဦး စုစုေပါင္း ေျခာက္ဦးက ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္
အသိသက္ေသအျဖစ္
မထိုးဘူးဟု

လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့သည္။

စာတမ္းမတင္ဘူး၊

လက္မွတ္

ေၾကျငာခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ထားသည္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး

ေကာင္စီ RCSS လည္း တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ
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(ဒုတိယ

အစည္းအေဝး)

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ သေဘာတူ ( ၁၂ ) ခ်က္၊ စီးပြားေရး မူဝါဒ
သေဘာတူ ( ၁၁ )ခ်က္၊ လူမႈ့ေရးမူဝါဒ သေဘာတူ ( ၄ )ခ်က္၊ ေျမယာမူဝါဒ သေဘာတူ

( ၁၀ )ခ်က္ျဖစ္ၿပီး စုေပါင္း မူဝါဒ သေဘာတူ ( ၃၇ ) ခ်က္ ျဖစ္သည္။ (KNU HQ)
(ရွမ္း သံေတာ္ဆင္)့ (VOA) (MMtime) (7Day) (Eleven)

http://burmese.voanews.com/a/myanmar-peace-2nd-21-pinglongconference-/3876646.html

http://myanmar.mmtimes.com/index.php/21st-century-panglong/265632017-05-29-13-47-48.html

http://www.7daydaily.com/story/97403
http://www.7daydaily.com/story/97545
http://news-eleven.com/politics/37288

http://burmese.panglong.org/?p=13377
http://burmese.panglong.org/?p=13374
http://burmese.panglong.org/?p=13367

https://www.facebook.com/KarenNationalUnionHQ/posts/48740566159159
2

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို

မေရာက္ရွိၾကေသးသည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို အတူတကြ လက္တြဲပူးေပါင္း ၿပီး သမိုင္းတြင္က်န္ခဲ့မည့္ လုပ္ငန္းႀကီး

တြင္ ပါ၀င္ၾကရန္ အေလးအနက္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမ၂၉ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုး ေန႔ ေက်းဇူးတင္စကား
ေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၁ရာစုပင္လုံ

ဒုတိယအစည္းအေ၀း၏

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို

ညီလာခံ

ျပည္ေထာင္စု

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Union Accord) ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ညီလာခံ တက္ေရာက္လာ
ၾကသည့္

အစုအဖြဲ႕အသီးသီး

ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ

ၿပီးခဲ့သည့္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္

လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္

အဆင့္ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

ဖက္ဒရယ္

ယခုညီလာခံႀကီး၌

လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့

ေဆြးေႏြး

ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယေန႔

လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ 'အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊
ဒီမိုကေရစီ

ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္ေသာ

ျပည္ေထာင္စု

အေရးႀကီးသည့္

ေပၚထြန္းေရး

လမ္း ႀကီးေပၚ

ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယခု

ေျခလွမ္းလွမ္းႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ စိတ္ဓာတ္က်စရာမ်ား၊ စိတ္တက္ၾကြစရာမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး မွ

ရရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ (Eleven) (UPC)

(MOI) (TheLadiesNews) (StateCouncellor) (BBC) (RFA) (VOA) (DVB)
(mizzima)

http://www.mizzimaburmese.com/article/27486

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1051280041672878
http://theladiesnewsjournal.com/news/mon-2017-05-29-1352/6149
http://burmese.dvb.no/archives/209405

60 | P a g e

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
http://burmese.voanews.com/a/myanmar-state-counsellor-speech-in-theclosing-day-of-peace-/3875402.html

http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-21panglong-final-day05292017073330.html

http://www.bbc.com/burmese/burma-40085744

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=298059517306441&i
d=284818361963890

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1051383764995839

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12137214387557
20

http://theladiesnewsjournal.com/news/mon-2017-05-29-1319/6147

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1051280041672878

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=298031580642568&i
d=284818361963890

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1051383764995839
http://news-eleven.com/politics/37290

 ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမွ သေဘာတူရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊
ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ရမည့္

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ျပည္သူလူထုႏွင့္

ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ရွင္းလင္း မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိး သား
အစည္း အ႐ုံး

(KNU)

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

ကေမ

၂၉

ျပည္ေထာင္စု

ရက္စြဲျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁

ရာစုပင္လုံ

ဒုတိယ

အစည္း အေ၀းသုိ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲဆုိင္ရာ
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ
ရလဒ္တခ်ဳိ႕

ထြက္ေပၚလာႏုိင္ျခင္းသည္

အဓိပၸာယ္ျပည့္စုံေသာ

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား

အနာဂတ္အတြက္
စဥ္ဆက္မျပတ္

ေကာင္းမြန္၍

ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္

ေစမည့္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကနဦးျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအျဖစ္
႐ႈျမင္ပါေၾကာင္း

ေရးသားထားၿပီး၊ျပည္သူလူထုႏွင့္

ကရင့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

အသင္း အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေန သေဘာတူ

ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး

ရွင္းလင္း မႈ

ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁

ေဖာ္ျပထားသည္။ထုိ႔ျပင္ေရွ႕လာမည့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ရာစုပင္လုံ

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

လည္းေကာင္း ၊

အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္

လည္းေကာင္း KNU အေနျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

တည္ေဆာက္ေရးအတြက္

တက္ၾကြစြာလက္တြဲလ်က္

ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(Eleven)(The Ladies News)(KarenNational)(mizzima)(DVB)
http://news-eleven.com/politics/37317

http://theladiesnewsjournal.com/news/tue-2017-05-30-1732/6170
https://www.facebook.com/KarenNationalUnionHQ
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သတင္း

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
http://www.mizzimaburmese.com/article/27551
http://burmese.dvb.no/archives/209656

 ေကအဲန္ယ-ူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဖာပြန္ခ႐ုိင္အတြင္း ရွိ အစုိးရ စစ္တပ္စခန္းမ်ား
႐ုပ္သိမ္းေပးသြားရန္
ဒုကၡသည္မ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္

ရက္

အနည္းငယ္က

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္း ဆုိခ်က္မ်ား

ျပည္တြင္း စစ္ေဘးေရွာင္

ျပည့္ေျမာက္ေစရန္

သက္ဆုိင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္း အသီး သီးအား တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေပးသြားမည္ဟု ေကအဲန္ယူ ဖာပြန္ခ႐ုိင္
၏ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ IDP

မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေနရပ္သုိ႔ ေဘးကင္း လုံၿခံဳစြာျပန္ႏုိင္ေရးဟုဆုိကာ ၎တု႔ေ
ိ ဒသရွိ
အစုိးရ တပ္စခန္းမ်ား ကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးေရးကုိ ေမလ ၁၅ရက္ႏွင့္ ၂၄ရက္ေန႔မ်ားတြင္
ဖလာခုိ႔ေဒသႏွင့္ အီတူးထာ့ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္စခန္း ၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲႏွင့္အတူ
ေတာင္း ဆုိခ်က္မ်ားမွာ

အမွန္တကယ္

လုိအပ္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ခ႐ိုင္ေခါင္း

ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုလုိ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ

ဖာပြန္ခ႐ုုိင္/ တပ္မဟာ (၅) ႐ုံးထုိင္မႉး ဗုိလ္မႉးေစာကလယ္ဒုိ႔က ေျပာသည္။ အီတူးထာ့
ျပည္တြင္း ပုန္းေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္း၏

ဥကၠဌ

ေစာညာထယ္ကလည္း

“လက္ရွိ

က်ေနာ္တုိ႔ေဒသေတြမွာ စစ္စခန္း ေတြ ရွိ ေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းေတြလည္း
ရွိေနေသးတယ္။

ရွိေနတဲ့ စစ္စခန္းေတြကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ေဒသနဲ႔နီးတယ္။

ဒီအ

ေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ျပန္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ၊ စုိး ရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ ရွိေနေသးတယ္။
ဒီအတြက္

က်ေနာ္တုိ႔

ေခါင္းေဆာင္

အဲ့ဒီအခက္အခဲေတြအကုန္လုံးကုိ

ေတြ

ေတြ႔

ေျဖရွင္းၿပီးမွ

ျပန္လုိ႔ရမယ္”ဟုေျပာ သည္။(KIC)

ဆုံေဆြးေႏြး ၾကၿပီး

က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြ

http://kicnews.org/2017/05/%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AD%E1
%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%95%E1%80

%B9%E1%80%85%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8
-

%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%82%90%E1
%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9/

 တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သည့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းလာေရး အတြက္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံဒုတိယအစည္း

အေဝးကို

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန(၂)၌ ေမ ၂၄ ရက္မွ ၂၉
ရက္အထိ

ေျခာက္ရက္ၾကာက်င္း ပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)

ရာစု

ထုိသို႔

က်င္း ပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္

ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေဝးမွ

ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား
(UPC)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=298361720609554&i
d=284818361963890
 ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္မႈ

ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)

၏

ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူတဦးက ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္ခ်မ္းေရး
ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အစည္းအေဝးအတြင္း က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈ မွ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ရလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပကာ အတည္ျပဳခ်က္

ယူမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ညီလာခံမ်ားတြင္လည္း ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း
ယခုုလိုဘဲ

စုုစည္းမည္

ရခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားသည္
လႊတ္ေတာ္တြင္း

ျဖစ္

၂၀၀၈

ေၾကာင္း

ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ရန္

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ရန္

သေဘာတူညီခ်က္

အခ်က္ေတြျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ခက္တာေၾကာင့္

ယခုုလို

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ

လုုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားတြင္

တပ္မေတာ္ကပါ သေဘာတူထားသည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆိုပါအခ်က္
ေတြကို

အတည္ျပဳရင္

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ႏိုင္မည္ဟု

တပ္ပိုင္း ဘက္က

ကန္႔ကြက္စရာ

မလိုေတာ့သည့္အတြက္

ဆိုတာကိုေတာ့

အဆိုပါ

ထိပ္တန္းေခါင္း ေဆာင္က

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခ်ိန္မည္မွ်ယူမည္လဲ

ထိုကဲ့သို႔

ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္

မေျဖၾကားခဲ့ပါ။(VOA)

http://burmese.voanews.com/a/peace-conference-final-day-/3875178.html
 ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏

ေငြစုစာရင္းအရ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ရွိ အလွဴရွင္မ်ား ထည္၀
့ င္ထားေသာ ေငြမွာ က်ပ္ ၁၅.၄၅
ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း ညီလာခံ ပိတ္ပြဲတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။(The Ladies News)
http://theladiesnewsjournal.com/news/mon-2017-05-29-1456/6151

 (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္၊

ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အစည္း အေ၀း၌သေဘာတူခဲ့သည့္

ျပည္နယ္ႏွင့္

ေဆြးေႏြးမႈပူး တြဲေကာ္မတီ(UPDJC)

တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမ်ား၏

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ထားရွိေရးအတြက္ဒုတိယအႀကိမ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ျပည္ေထာင္စု

၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန၊

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက

ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္

ကာလအတြင္း က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေရးက႑အေပၚ ေမလ ၂၈
ရက္ေန႕က

ျပဳလုပ္သည့္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရး

ေဆြးေႏြးမႈ

ပူးတြဲေကာ္မတီ

(UPDJC) အစည္း အေ၀းအၿပီးႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (MM Time)

http://myanmar.mmtimes.com/index.php/21st-century-panglong/265602017-05-29-13-23-47.html

 ႏို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
Bipin

Rawat

အား

အား

မြန္းလြဲ

၃

ေမလ၂၉ရက္ေန႔

မြန္းလြဲ

၂

နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊

ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Dang Dinh Quy
နာရီ

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌
ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္

၁၀

သီးျခားစီ

ေတြ႕ဆံုစဥ္

မိနစ္တြင္

လည္းေကာင္း

လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္ရိွ

အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

တိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ
ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုစဥ္

ျမန္မာဗီယက္နမ္ႏွစ္ႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ေ လေၾကာင္း ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမႈတိုးျမွင့္ေရး ကိစၥရပ္ မ်ားအပါအ၀င္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္

ေဒသတြင္းပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။(State Councellor)(VOA)

ဆိုင္

ရာ

http://burmese.voanews.com/a/daw-aung-san-suu-kyi-meet-with-bipinrawat-/3876655.html

https://www.facebook.com/state.counsellor/

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1051745548292994
၁၅

၃၀.၅.၂၀၁၇

 ေမလ၃၀

ရက္ေန႕တြင္

တပ္မဟာ(၂)နယ္ေျမ၊

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္၊

ၾကားတြင္ နံနက္(၀၇း၃၀)နာရီ

အခ်ိန္မွ

ပန္အမိုင္းေက်းရြာနွင္႔

TNLA

ပန္ေလာေက်းရြာ

(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ထိ တအာင္းတပ္မေတာ္

တပ္ရင္း ၆၆၆/၇၁၇ တပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ နွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ခမရ (၅၀၁/၅၀၂) တို႔
နွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တုိက္ပြဲတစ္ၾကိမ္၊တပ္မဟာ(၃)နယ္ေျမ
ဆိုင္လိန္ေက်းရြာႏွင့္
(၁၃း၀၀)နာရီခ်ိန္ထိ

ပန္ခါးေက်းရြာ

တအာင္းတပ္မေတာ္

ၾကား

တပ္ရင္း

၊မန္တံုျမိဳ႕နယ္

ေန႔လည္

(၁၂း၀၀)နာရီ

မွ

(၆၈၃)ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

တပ္မ(၃၃)လက္ေအာက္ခံ ခမရ(၅၄)တို႕ ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြတစ္ၾကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု
TNLA မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (PSLF/TNLA)

http://www.pslftnla.org/%E1%80%90%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%8
0%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B
9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%BB%E1%80%99-3/

http://www.pslftnla.org/%E1%80%90%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%8

0%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B
9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%BB%E1%80%99-2/

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ရွမ္း ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ေကာင္စီ (RCSS)ႏွင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္တို႔အၾကား တုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံ
ရြာသားမ်ား

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရာ

ေမလ

ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္က

ေျပာသည္။

ေနရပ္ျပန္သြားၾကၿပီ
အတြင္း ေရးမွဴး

ျဖစ္ေၾကာင္း

၃၀

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္

ရက္ေန႔တြင္

၁၄၀

ေက်ာ္

ဒုုကၡသည္စခန္း ကူညီေရးအဖြဲ႔မွ

ေမလ

၁၁

ရက္ေန႔မွစတင္၍

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ဆုုိက္ေခါင္၊ နမၼေဆာ့၊ ပန္ဝူး၊ ပိန္ေလာင္၊ နမ့္ကန္၊ ပိန္ေလာင္း စသည့္

ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသား ၃၀၀ ေက်ာ္သည္ နမၼတူၿမိဳ႕ ေရႊျမင္သာ ဘုုန္းႀကီး က်ာင္းတုုိက္သုိ႔

လာေရာက္ခုိလႈံေနရာမွ ယေန႔တြင္ က်န္ေနေသာ ရြာသား ၁၄၇ ဦးသည္ ေနရပ္ရင္း သုုိ႔
ျပန္သြားၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ (mizzima)

http://www.mizzimaburmese.com/article/27552
 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

သီေပါႏွင့္ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

ေဒသတေလွ်ာက္တြင္

လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားေထာင္ထားသည့္ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ
ရြာသားမ်ား သြားလာရခက္ခဲေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။ သီေပါႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္
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ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
တဝုိက္

ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္း

ဆက္သြယ္သြားလာၾကရသည့္

လမ္းမ်ားတြင္

လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားက မိုင္းေတြေထာင္ထားသည္ဟု ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ဇီဝိတလူမႈေရး
အသင္း

ဥကၠဌ

မိုင္းေထာင္တာ၊

ဦးတင္ေမာင္သိန္း

က

မိုင္းေတြရွိေနတာေပါ့ဗ်ာ၊

ေျပာသည္။

"ေတာ့ဆန္ရြာနားမွာပဲ

ဘယ္သူေထာင္တဲ့မိုင္းေတြလဲဆို

တာ

ေျပာရခက္ပါတယ္၊ ရည္ရြယ္တာကေတာ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကိုပဲ ရည္ရြယ္တာေပါ့၊
သူတို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကတဲ့ ဧရိယာမွာေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ပဲ၊ မိုင္းကိစၥေတြက ရွိေနတာပါပဲ၊

သီေပါနဲ႔ ေက်ာက္မဲ ၾကား လူသြားလမ္း ေတြရွိေနပါတယ္၊ သူတို႔ရြာေတြေပါ့ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့
ဧရိယာေပါ့။" ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။ (RFA)

http://www.rfa.org/burmese/news/kyaukme-mines-05302017072850.html
 ေမ

၃၀

ရက္ကျပဳလုပ္သည့္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း
စားက်က္ေျမမ်ား

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္

စစ္ေတြႏွင့္

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း

သိမ္း ဆည္း ထားမႈအား

တပ္မေတာ္မွ

အစည္းအေ၀းတြင္
လယ္ယာေျမႏွင့္

ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရန္

အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆိပ
ု ါေမးျမန္း မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏႊယ္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္မ်ားရဲ႕ ရိကၡာစရိတ္ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္ ၇၅ ဒသမ ၇၉
ဘီလ်ံခန္႔ကုန္က်မွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ဂ်က္ေတာင္း ခံျခင္းမျပဳဘဲနဲ႔
တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုး

စီမံခ်က္

ဒီလိုလိုအပ္မႈကို

တပ္တြင္း မွာ

ကြၽန္ေတာ္တ႔ႏ
ို ိုင္ငံေတာ္

တပ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးမ်ားအား

ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္လ်က္

ရိွၿပီးေတာ့ ရရိွလာတဲ့ ထြက္ကုန္မ်ားကို ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ သက္သာေသာ ႏႈန္း ထား

မ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ ပိုလွ်ံတဲ့ သား၊
ငါး၊

ဟင္း သီးဟင္းရြက္မ်ားကိုလည္း

ျပင္ပသို႔

သက္သာေသာႏႈန္း ထားမ်ားျဖင့္

ေရာင္း ခ်ေပးလ်က္ရိွပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Eleven)
http://news-eleven.com/politics/37313

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကတုိင္းရင္းသား ၈ မ်ဳိးႏွင့္ တုိင္းရင္း သားမ်ဳိးႏြယ္ စုေပါင္း ၁၃၀

ေက်ာ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား စုစည္း ညီၫြတ္မႈ ရရွိရန္မွာ ခက္ခဲ
ေသာ္လည္း အတိတ္သမုိင္းတြင္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္း မင္းတရားႀကီး

တို႔ လက္ထက္ မိမိတို႔ တိုင္း ရင္းသားမ်ား အားလုံး စုစည္းညီၫြတ္စြာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏုိင္ငံ

ေတာ္ႀကီးကို

ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့စဥ္က

နယ္ခ်ဲ႕

ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ၿဗိတိသွ်တို႔၏

တစ္ဖက္တြင္လည္း

ခြဲျခားဆက္ဆံ

မိမိႏိုင္ငံ

အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္

တုိင္းရင္း သား အခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို ယေန႔ တုိင္ေျဖရွင္းေနရဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမုိင္း ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား အရ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို

ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္က နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ တူရကီ ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Kerem

Divanlioglu အား လက္ခံေတြ႕ဆံု ရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(The Ladies
News)(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1346251108829084

https://www.facebook.com/Cincds/posts/1346112458842949:0

http://theladiesnewsjournal.com/news/wed-2017-05-31-1102/6174
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇

၁၆

၃၁.၅.၂၀၁၇

 တအာင္းေဒသ ၊တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ ၊မန္တၿုံ မိဳ႕နယ္၊ နမ့္ယြနး္ ေက်း႐ြာ အနီး ေန႕လည္
(၃း၄၅) နာရီအခ်ိန္မွ (၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္ထိ တအာင္း တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၁၁၂ နွင့္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

တပ္မ

၈၈

တို႔

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း

တအာင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေန႔စဥ္ လိုလို တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ေမလ
၃၀ ရက္ေန႕တြင္လည္း တပ္မဟာ(၂)နယ္ေျမ၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္၊ ပန္အမိုင္းေက်းရြာ
နွင္႔

ပန္ေလာေက်းရြာၾကားတြင္ နံနက္(၀၇း၃၀)နာရီ

အခ်ိန္မွ

(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ထိ

တအာင္း တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၆၆၆/၇၁၇ တပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ နွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ခမရ
(၅၀၁/၅၀၂) တို႔ နွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တုိက္ပြဲတစ္ၾကိမ္၊တပ္မဟာ(၃)နယ္ေျမ ၊မန္တံုျမိဳ႕နယ္
ဆိုင္လိန္ေက်းရြာႏွင့္

ပန္ခါးေက်းရြာ

(၁၃း၀၀)နာရီခ်ိန္ထိ

ၾကား

တအာင္းတပ္မေတာ္

တပ္ရင္း

ေန႔လည္

(၁၂း၀၀)နာရီ

မွ

(၆၈၃)ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

တပ္မ(၃၃)လက္ေအာက္ခံ ခမရ(၅၄)တို႕ ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြတစ္ၾကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
(TNLA)

http://www.pslftnla.org/%E1%80%90%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%8

0%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B
9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%BB%E1%80%99-3/
 ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္သတိျပဳၾကရန္တအာင္းေဒသျပည္သူလူထုအားတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျ
ခင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို

တေအာင္းလက္နက္ကိုင္တပ္္မေတာ္မွ

၃၁ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (TNLA)

ေမလ

http://www.pslftnla.org/%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%8

0%BB%E1%80%99%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9
9%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E
1%80%A1%E1%82%8F%E1%81%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%8
0%9A%E1%80%B9/
 ရွမ္းျပည္နယ္

ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ဖမ္းဆီးမိခဲ့တဲ့

အရပ္သား

၄

ဦး ကုိ

တပ္မေတာ္သားအခ်ဳိ႕က ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခဲ့မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စိစစ္ေနၿပီး
ျဖစ္စဥ္မွန္ကန္ပါက

ဥပေဒနဲ႔အညီ

အေရးယူသြားမယ္လ႔ုိ

တပ္မေတာ္က

သတင္း

ထုတ္ျပနလိုက္သည္။ လက္ထိတ္ခတ္ထားသည့္ အရပ္ဝတ္ ၄ ဦးကို တပ္မေတာ္သား

ေတြက ေျခေထာက္ႏွင့္ ကန္တာ၊ သံခေမာက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာကို ျဖတ္႐ုိက္တာအျပင္
သတ္ပစ္မယ္ဆုိၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ဗီြဒီယို႐ုပ္သံ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ
မ်ားတြင္

ၿပီးခဲ့သည့္

ေမ၂၇ရက္ကပ်ံ႔နွံ႔ခဲ့ၿပီး ေနာက္

တပ္မေတာ္ဘက္မွ

ယခုလုိ

ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္း ျပည္နယ္အတြင္း အမည္မသိ ေဒသခံ တုိင္းရင္း သား

ေတြကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္း ဆီး ႏွိပ္စက္ေနသည့္ အေပၚ အာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔
ခ်က္ခ်င္း

စုံစမ္း

ေတာင္း ဆုိထားသည္။

စစ္ေဆးေပးဖုိ႔

Fortify

(DVB)(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

http://burmese.dvb.no/archives/209911
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Rights

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြက
ဲ႔

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1347037605417101:0
 လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား

စုံစမ္း စစ္ေဆး၍

ဥပေဒႏွင့္အညီ

အေရးယူသြားမည္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (၂၇-၅-

၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ လူမႈကြန္ရက္၌ (၁၇)မိနစ္ ၾကာျမင့္ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခု စတင္
လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီး

အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင္တြင္

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္

အရပ္ဝတ္(၄)ဦးကို

ျပဳမူေနသည့္

ေတြ႕ရွိရပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

(၂၈-၅-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္

အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က

စစ္ဝတ္စုံဝတ္

ပါဝင္လာခဲ့ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံတကာ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

အခ်ိဳ႕

အခ်ိဳ႕က

လူ႕အခြင့္အေရး

ထုတ္ျပန္လာခဲ့ပါသည္။

ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္သည့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။
(State Counsellor Office) (MOI)

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1052499921550890:0

https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/12154159019196
07:0

 KIO နယ္ေျမရွိ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုးကိရိယာမ်ား
ကူညီေထာက္ပံ့မႈ

မရွိသျဖင့္

ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္

ေက်ာင္းအပ္ခ

မေပးရေသာ္လည္း

မရရွိေသးသျဖင့္

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား

ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္၍

ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ရရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံု၊ ေက်ာင္း သံုးစာအုုပ္၊
ခဲတံမ်ား

ယခုုႏွစ္တြင္

အခက္အခဲ

ျဖစ္ေနသည္ဟု

ေဂ်ယန္းဒုုကၡသည္စခန္းမွ

စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားက

ေျပာသည္။ ဂ်ယန္းဒုုကၡသည္စခန္းမွ ေဒၚခါးေတာမ္ကလည္း “မႏွစ္ကေတာ့ အန္ဂ်ီအုိ
အဖြဲ႔အစည္း ေတြက

ဗလာ စာအုုပ္လုိ၊

ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကမွ

လြယ္အိတ္ေတြ

ေထာက္ပံ့တယ္လုိ႔

ကူညီေပးတယ္။

မၾကားရေသးဘူး”ဟုု

ဒီႏွစ္က

ေျပာသည္။

ယခုုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေစသနာ့ဝန္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ အေရအတြက္
၁၀၀ ဦး ေတာင္းဆုုိထားေသာ္လည္း ယခုုထိ ဂရုုဏာအဖြဲ႔
လုုိ္က္ေသာ

ေက်ာင္း ဆရာ၊

ခရစ္ယာန္အဖြ႔ဲခ်ဳပ္

ဆရာမ

(KBC)မွလည္း

ေစာင့္ဆုိင္း ေနသည္ဟု

KIO

မွ

၃၀

ေက်ာ္

(KMSS)မွ ေစလႊတ္

ေရာက္ရွိေနၿပီး

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား

ထပ္မံ

စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီ

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း

ေရာက္ရွိမည္ကုိ

ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ေကာ္မတီမွ တာဝန္ခံဗုိလ္မွဴးႀကီးဟိန္းေဝါမ္က ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္
KIOတုုိ႔

တေက်ာ့ျပန္

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

တုုိက္ပြဲေၾကာင့္

KIO

စစ္ေျပးဒုုကၡသည္

တုိ႔
၁

သိန္းေက်ာ္သည္ ယေန႔ထိ မိမိေနရပ္မွ အုုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကသည္။
(Mizzima)

http://www.mizzimaburmese.com/article/27590
 မြန္ျပည္နယ္၊

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္

ႀကီးအုပ္ေက်းရြာအုပ္စု

ကရင္လိုင္ေက်းရြာ

ဒါလီသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းတြင္ ေမလ ၂၃ ရက္ ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္
(BGF)

အမွတ္

၁၀၂၁

လာျခင္းမရွိေသးသည့္
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တပ္ရင္း ၏

ဖမ္းဆီး ျခင္း ခံရၿပီး

ကရင္လိုင္ေက်းရြာသား

ျပန္လည္လြတ္

ေဒသခံ

၂

ေျမာက္
ဦးအား

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
အျမန္ဆုံးျပန္လြတ္ေပးရန္ မိသားစု၀င္မ်ားက လို လား လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဖမ္းဆီးခံရသည့္

ေနာ္ဖေလးဝါးက

ကရင္လိုင္ေက်းရြာသား

“ဘာအေၾကာင္း

ကိစၥမွန္း မသိ

ဦး တင္ထြန္ေလး၏
ဖမ္းထားတာ

ဇနီးျဖစ္သူ

ရက္ၾကာလာေတာ့

ဘယ္လိုေန ဘယ္လိုစားရမွန္းမသိ စိတ္ပူတယ္။ ဘယ္သူမွ အေၾကာင္းမၾကားလာေတာ့
အရမ္းသြားေတြ႔မရဲဘူး ။

တစ္ေန႔လုပ္မွ

တစ္ေန႔စားရတာပါ။

ကေလးေတြလည္းေက်ာင္းမအပ္ႏိုင္

ေယာက်္ားလဲမရွိေတာ့

ေသးဘူး။

စာဝတ္ေနေရးလည္း

အခက္အခဲရွိတယ္။ အျမန္ဆုံးျပန္လြတ္ေပးဖို႔ အထက္လူႀကီေတြကုိ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါ
တယ္” ဟု ေျပာသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ ဖမ္း ဆီးျခင္းခံထားရသူ ၄ ဦး အနက္ ၂

ဦးသာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသးၿပီး ဆက္လက္ဖမ္း ဆီး ခံထားရဆဲျဖစ္သည့္
ကရင္လိုင္ရြာမွ

၀င္မ်ားအေနျဖင့္

ျဖစ္သည္။ (KIC)

ေစာတင္ထြန္းေလးႏွင့္
၎တို႔

အား

ဦးတ႐ုတ္တို႔

၂

ဦးအတြက္

အျမန္ဆံုးျပန္လြတ္ေပးရန္

မိသားစု

ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္း

http://kicnews.org/2017/05/bgf-

%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%BC%E1
%80%B2%E1%82%94-

%E1%80%96%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%91%E1

%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80
%B7-%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%AC/
 ယခင္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မဲ့သေဝါေဒသ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္
လႈိင္းဘြဲၿမဳိ႕နယ္၊

ထီးေသ့ခီးႏွင့္

ေနာ္တ

ေက်းရြာတို႔တြင္

လအတန္ၾကာ

ထြက္ေျပးခုိလႈံေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ေသးဘဲ
လတ္

တေလာတြင္

စားနပ္ရိကၡာအေရးေပၚ

အကူအညီမ်ားလုိအပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု

၎ေဒသရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေျပာ သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက
မဲ့ေသဝါေဒသ၌ အစုိးရတပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)ႏွင့္ တုိးတက္ေသာ
ဗုဒၶဘာ

ကရင္အမ်ဳိး သားတပ္မေတာ္

(DKBA)တုိ႔အၾကား

စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ ၎စစ္ေဘးေရွာင္ မ်ားမွာ ေျမျမဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္
ယခုအခ်ိန္ထိ

ေနရပ္ကုိမျပန္ႏုိင္ေသးဘဲ

စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္

အဆင္ေျပသလုိ

ခုိလႈံေနရသည္ဟု စစ္ေဘး ေရွာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေစာဘလာထူးက ေျပာသည္။ အဆုိပါ

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားသည္ မဲ့သေဝါေဒသ ဖုိး ဆီလယ္၊ ေစးေဘာကလုိး ၊ လယ္ပန္ဒဲႏွင့္
ေသ့ေခါ့ စသည့္ ေက်းရြာမ်ား မွေဒသခံရြာသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခင္က ထီးေသ့ခီး ေက်းရြာ၌
စစ္ေဘးေရွာင္

အိမ္ေထာင္စု

ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီး

အမ်ားစုမွာ

(၇၀)ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္

လက္ရွိ

တြင္

အိမ္ေထာင္စ(ု ၁၇)စုတြင္ လူဦးေရ ၉၂ ဦး ႏွင့္ ေနာ္တေက်းရြာ၌ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၀၀
အခက္အခဲ

မ်ားရွိေနသည္ဟု

စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားအတြက္
ျပည္တြင္း ၊

ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ကာ

ပညာေရးအတြက္လည္း

သြာေရာက္ကူညီေပးသူမ်ားက

ယခင္က

ျပည္ပအလႉွရွင္မ်ား၏

နယ္စပ္အေျခစုိက္

စုေပါင္း

အေရးေပၚ

ဆုိ

သည္။

ယင္း

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ကူညီမႈျဖင့္ရပ္တည္ခဲ့ၾကၿပီး

လက္ရွိတြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္

အတူလုပ္ကုိင္စားေသာက္ရင္း ရပ္တည္ေနရသည္ဟု သိရသည္။ အမည္မေဖာ္လုိသူ
ထီးေသ့ခီး ရြာသားတစ္ဦးက“တစ္ဦး ဒုကၡကုိတစ္ဦးက ဒီလုိပဲကူညီေပးရတာေပါ့။ တစ္အုိး
စာ
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ေလာက္ရွိရင္

တစ္အုိးစာေလာက္ခ်က္ေကၽြးလုိက္တာေပါ့။

အခုဆုိလည္း

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ (Burma Monitor)

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတတ
္ မ္း၊ အတြဲ ၂ ေမ၊ ၂၀၁၇
ဟုိတစ္ေနရာသြားမယ္ဆုိလည္း မုိင္းရွိတယ္၊ ဒီေနရာသြားမယ္ဆုိလည္း မုိင္းရွိတယ္နဲ႔
ေသာင္ရင္း ျမစ္တစ္ေခ်ာင္းပဲရွိေတာ့

ဘာလုပ္စားတတ္မလဲ။

အဲ့ဒီမုိင္း

ေတြမရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ကုိင္စားေသာက္ လုိ႔ရတာေပါ့ ” ဟု
ေျပာသည္။ (KIC)

http://kicnews.org/2017/05/%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9B%E1
%80%95%E1%80%B9-

%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1

%82%8F%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80
%B1%E1%80%9E%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9
%E1%80%B7/
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