ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇

ယခုရက္စမ
ြဲ ွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၃
ရက္ေန႔ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဆက္စပ္သတင္းမ်ားအား မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မွတ္တမ္း
တင္ထားေသာ

ရက္အလိုက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစုစည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

ရက္စမ
ြဲ ွတ္တမ္းပါအခ်က္မ်ားသည္

ျမန္မာ့အေရး

ေလ့လာသူမ်ား၏ အျမင္ ႏွင့္ အာေဘာ္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား စုစည္းေပးထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား အဖြ႕ဲ မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လအလိုက္သံုးသပ္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္းမ်ားအား
ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း - 09-796636737
တု႔က
ိ ို ဆက္သြယႏ
္ ိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕

စဥ္
၃၀ ။

ေန႕စြဲ
၃၀.၉.၂၀၁၇

အေၾကာင္းအရာ
ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
Stakeholder

Consultation

UNFC

အဖြဲ႔မွ

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ၿပီး

တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး

ရည္ညႊန္း
ထိုင္းႏုိင္ငံ

ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္

သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

(NCA)

ကို

ဦးေဆာင္

အစိုးရႏွင့္

ေအာက္တိုဘာ

က်င္းပေနသည့္

(UNFC)တိ႔ု
လ

၁၅

UNFC

အၾကား
ရက္ေန႔တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း UNFC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းေဇာ္မွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အဆိုပါ အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးကို
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

(RFA Link) (UNFC Link) (Irrawaddy Link) (7Day Link) (ArakanArmy

Link)(NMG Link) (Arakan Army)
စက္တင္ဘာလ

၃၀ရက္ေန႔တြင္

မြန္ျပည္နယ္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

JMC-S

(မြန)္

JMC-S မြန္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား မွ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံကြယ္ေက်းရြာ ရြာမဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ပဥၥမ အႀကိမ္ေျမာက္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲကို
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ JMC-S (မြန)္ ႏွင့္ JMC-S (ကရင္) အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ဌာန ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ က်ဳံကြယ္ေက်းရြာႏွင့္
အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၅၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (JMC Link)
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

ႏိုင္ငံတကာ

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး H.E.General Ngo Xuan Lich ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္

ဆက္ဆံေရး

အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေနညေနပိုင္း တြငရ
္ န္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။ (ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
၁။

၁.၁၀.၂၀၁၇

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

TNLA – TMT

TNLAႏွင့္ တပ္မေတာ္တ႔္ို တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အင္အား ၂၀၀ ခန႔္ရွိ အစိုးရတပ္မေတာ္၏ လွုပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တေၾကာင္းမွ

တိုက္ပြဲ

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္

မန႔္ဆာလုံအုပ္စု

၀မ့္ေလာက္လုံအနီး

ေျပာင္းဖူးခင္းတြင္

လႈပ္ရွားေနေသာ

TNLAတပ္ဖြ႕ဲ ႏွင့္

ထိပ္တိုက္ေတြ႕ကာ

ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းတြင္ လယ္ေဖြးေက်းရြာအနီး တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA မွ ပစ္ခတ္

TNLA – TMT

တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္

တိက
ု ္ပြဲ

ထိေတြ႔

တိုက္ပြျဲ ဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး

TNLA

မွ

ေျမာက္ဘက္သုိ႔

ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္ဟု

တပ္မေတာ္မွ

သတင္း

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား “ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ကေန ၇ ရက္ထိ သူတ႔ေ
ုိ ဖာ္ျပသလုိ အဲဒီ လား႐ႈိး
ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ အဲဒီေနရာ ေဒသေတြမွာ တုိက္ပမ
ြဲ ရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ပျြဲ ဖစ္တာက နမ့္ခမ္းဘက္မွာျဖစ္တယ္။ မန္တုံဘက္မွာ

1

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇
ျဖစ္တယ္။ နမ့္ဆန္ဘက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတ႔ေ
ို ျပာတဲ့ေနရာမွာ တုိက္ပမ
ြဲ ရွိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈလည္း
ကြၽန္ေတာ္တ႔ုိ မလုပ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဖြ႕ဲ အစည္း အေနနဲ႔လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တ႔ုိ
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ

လုိက္လံဖမ္းဆီးတာေတြ

လုပ္ေနပါတယ္။

ဒါကျမန္မာ့တပ္မေတာ္က

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ

ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ

ထုိးႏွက္ေနတာပဲလ႔ုိ ျမင္တယ္။ (TNLA အမည္ခံၿပီး လုပ္ေနတဲ့အဖြ႕ဲ ရွိ၊ မရွိ) မရွိႏုိင္ပါဘူး။ သူတ႔ေ
ုိ ျပာတဲ့ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာက
ခပ္မ်ားမ်ားက ျပည္သ႔စ
ူ စ္ေတြ ရွိပါတယ္” ဟု PSLF/TNLA အဖြ႕ဲ အေထြေထြအတြင္းေရး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာ့ဖုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။
(The Ladies Link)(ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) (Eleven Link)
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေတြမွာရွိသည့္ ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း ၆ ခုအား ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ နွစ္ရွည္လမ်ား
ေထာက္ပံ့ေနသည့္

အေျခခံရိကၡာမ်ားကို

ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈရပ္စဲခဲ့သည့္အတြက္

ေအာက္တိုဘာလ

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္

၁

ရက္ေန႔မွစၿပီး

ရိကၡာလက္က်န္မ်ား

ရပ္စဲခဲ့သည္။

အနည္းငယ္

IDPs ရွမ္း

ဤကဲ့သ႔ို

ရွိေနေသးေသာ္လည္း

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနၿပီဟု ရွမ္းျပည္ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီဝင္ လံုးစိုင္းလင္းမွေျပာသည္။
(RFA Link)
၂။

၂.၁၀.၂၀၁၇

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး H.E.

ႏိုင္ငံတကာ

General Ngo Xuan Lich ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား မြန္းလြဲ ၃နာရီခတ
ြဲ ြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္

ဆက္ဆံေရး

သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌

လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲသ
့ ည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲသ႔ို

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
ဒုတယ
ိ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတရုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲၿ့ ပီး ဗီယက္နမ္
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Dr.LuanThuy
Duong လည္း တက္ေရာက္သည္။ (Myanmar President Office Link)(MOI Link)
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွ ဗီယက္နမ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး H.E. General Ngo Xuan Lich
အား နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ ျဖင့္ႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး ႀကဳိဆိုပသ
ြဲ ုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

ႏိုင္ငံတကာ

ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္

ဆက္ဆံေရး

အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Sr. Lt. Gen. Nguyen Phuong
Nam ႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံစစ္သံမွဴး Col. Nguyen Duc Giang တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္
ညပုိင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ညစာျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ညစာစားပြဲသုိ႔ ဗီယက္နမ္ ကာကြယ္ေရး
ဝန္ႀကီးႏွင့္ အတူ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Sr. Lt. Gen. Nguyen Phuong Nam ႏွင္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ
သံအမတ္ႀကီး Mrs.Dr. Luan Thuy Duong၊ စစ္သံမွဴး Col.Nguyen Duc Giang တု႔ိ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (SGMAH Link)
(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) (SGMAH Link) (MOI Link) (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး Link)(Myanmar President Office Link)
၃/

၃.၁၀.၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ လြယ္နိုင္း ေက်းရြာအနီးရွိ ဝမ္လြယ္ လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က SSPP

စစ္ေရးတင္းမာမႈ

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဖယ္ရွာေပးရန္ ေျပာလာရာမွရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ(SSPP/SSA)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ညႇိႏႈိင္းမွု အဆင္မေျပဘဲ
သေဘာထား တင္းမာခဲ့သည္။ အဆိုပါ လမ္းျပဳျပင္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ႀကီး
ဗိုလ္မွူးႀကီး နိုင္ဝင္းေအာင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက SSPP ၏ ေတာင္ႀကီး ဗဟိုဆက္ဆံေရး႐ုံး တာဝန္ခံကို ေခၚယူေတြ႔ဆုံ၍
အသိေပးခဲ့သလို ထိုကားလမ္းေဘးရွိ SSPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟုလည္း SSPP က ေျပာသည္။ လြယ္နိုင္းဝမ္ဝိန္း-ဝမ္လြယ္ လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရလခ တိုင္းမွူး (အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္)က စာေရး၍ SSPP
တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား ဖယ္ေပးရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာလိပ္မက
ႈ ာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ထိုမွတဆင့္ SSPP မွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ စာေပးပိ႔ု ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု SSPP ဘက္က ေျပာသည္။ လြယ္နိုင္း-ဝမ္ဝိန္း-ဝမ္လြယ္ ကားလမ္းအား ေငြေၾကးႏွင့္
လူအင္အား စိုက္ထုတ္ ျပဳျပင္ရန္ SSPP ဘက္ က ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က လက္ခံျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊
ထိ႔ေ
ု နာက္ SSPP မွ စိုင္းဘုန္းဟန္ ႏွင့္အဖြ႔ဲ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တြင္လည္း
အဆင္ေျပျခင္း မရွိခဲ့ ေၾကာင္း SSPP ဘက္က ေျပာသည္။ “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တပ္စခန္းေတြ၊ စစ္ေၾကာင္းေတြ၊ ဂိတ္ေတြ အဲဒီ လမ္းပိုင္းမွာ
ရွိေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္လိုမွ ဖယ္ေပးလို႔ မရဘူး။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလည္း လုပ္ေပးေနတယ္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးကိုလည္း
က်ေနာ္တို႔ ျပဳျပင္ေပးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ျပဳျပင္မယ္ဆိုလည္း က်ေနာ္တို႔ကိုပဲ လုပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရတာပါ”ဟု SSPP
အတြင္းေရးမွူး

–

၂

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

စိုင္းဆုက

ေျပာျပသည္။

လက္႐ွိတြင္

ကားလမ္း

ျပဳျပင္မည့္

အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ေန၍ တပ္မေတာ္ က အင္အားသုံး ဝင္ေရာက္၍ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆိုပါက
တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား လာနိုင္သည္ဟုလည္း SSPP ဘက္ က ေျပာသည္။ (Irrawaddy Link)
သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းက်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕

အက်ဥ္းေထာင္တြင္

အစိုးရတပ္မေတာ္မွ

2

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္

သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္

RCSS/SSA

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇
ထူေထာင္ေရး

ေကာင္စီ

သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္

RCSS/SSA

၏

တပ္သား

၂

ဦးအား

စက္တင္ဘာလ

၉

ရက္ေန႔တြင္

႐ုံးတင္စစ္ေဆးမည္ဟု က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ RCSS/SSA ၏ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးစိုးမိန္းမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးသည္ သူ၏ မူရင္းပါတီျဖစ္သည့္

ရခုိင္အမ်ဳိးသား

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ALD ပါတီသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း

ပါတီ

စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ

ပါတီဌာနခ်ဳပ္ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ (RFA Link) (DVB Link) (7Day Link)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ ၄ သိန္းေက်ာ္ Bangladesh ႏိုင္ငံဖက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ Oxford

ႏိုင္ငံတကာ

ၿမိဳ႕မွ “Freedom of Oxford” လြတ္ေျမာက္ေရးဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုအား

ဆက္ဆံေရး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မထိုက္တန္ေတာ့ဟု ပါတီစံုမွ

တင္သြင္းသည့္ အဆိုအား Oxford ၿမိဳ႕ေကာင္စီဝင္မ်ားမွ တညီတညြတ္ထဲ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊ ဆုကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ (VOA
Link) (Mizzima Link)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး

ႏိုင္ငံတကာ

ဝန္ႀကီး H.E. General Ngo Xuan Lich ဦးေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ညပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသ႔ုိ

ဆက္ဆံေရး

ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ (ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး Link)
စက္တင္ဘာလ

၃ရက္ေန႔

နံနက္ပိုင္းတြင္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌

ဒုတိယတပ္မေတာ္

ႏိုင္ငံတကာ

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ H.E. Mr. Paul R. Seger တိ႔ု

ဆက္ဆံေရး

ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးစိုးဝင္းႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေနာင္ႏွင့္
တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႏွင့္အတူ ဆက္ဆံေရးအရာရွိ ဦးျမင့္စိုး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
(MOI Link) (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲ႕ြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕နိုင္ငံသ႔ို သြားေရာက္

Statement Gov

ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (CS Office Link)
ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ဝတ္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း

တိုင္းရင္းသားေဒသ

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္ သေဘာထားမ်ားခ်ျပေပးရန္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္အဖက္အဖြဲ႔ ၂၉ ဖြ႔မ
ဲ ွ

မ်ားအတြင္း

ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ KNU ထံစာတင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ (KIC)

အႀကီးစား
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

၄။

၄.၁၀.၂၀၁၇

ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း ၃ အဖြဲ႔၊ စစ္ေၾကာင္းအမွတ္ ၈မွ လက္နက္န႔ဲ လူအင္အား ၃၀ခန္႔ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္ေလာ္၊

HR Violation

မန္ရွန္၊ ေကာင္းခန္႔၊ ဝူရာယန္ေက်းရြာတို႔မွ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ခ်န္းရင္ခူးငွက္ေပ်ာၿခံအလုပ္သမားမ်ား စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသား ၅၃ ဦးႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး တု႔အ
ိ ား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း မန္ဝိန္းႀကီးေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။(Eleven Link) (RFA
Link)(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး) (VOA Link)
KNU Meeting
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း

အ႐ံုး

(KNU)

ဗဟိုေကာ္္မတီ

အစည္းအေဝးကို

ေအာက္တုိဘာ

၄

ရက္ကစ၍

KNU

ဌာနခ်ဳပ္

ေလာ္ခီးလာေဒသတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ (7Day Link)
JMU-S တနသၤာရီ
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC-S (တနသၤာရီ) ၏ (၁၂) ႀကိမ္
ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲသ
့ ည္။ အစည္းအေဝးသိ႔ု ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)
အပါအဝင္ ေကာ္မတီဝင္ (၁၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ညႇိႏႈိင္း
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (JMC Link)
၅။

၅.၁၀.၂၀၁၇

အစိုးရႏွင့္

UNFC

တိ႔အ
ု ၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

တရားဝင္

ေဆြးေႏြးမႈကို

ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းတြင္

ျပန္လည္စတင္

PC – UNFC

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ဦးေအာင္စိုးမွ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (KIC Link) (Myanmar Time
Link)
ႏိုင္ငံေတာ္၏

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

3

ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္အၿပီးတြင္

အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အျဖစ္

ႏိုင္ငံတကာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇
ဖိတ္ၾကားထား

သည့္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔

သြားေရာက္လည္ပတ္ေရးေရႊ႕ဆုိင္းထားေၾကာင္း

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ဆက္ဆံေရး

ၿဗိတိန္အိမ္ေရွ႕စံ ခ်ားလ္စ္မင္းသားႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ကမ္မီလာတို႔၏ အာရွအလည္အပတ္ခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ

ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ The Sun သတင္းဌာနမွ ေဖၚျပခဲသ
့ ည္။ မင္းသားႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္တ႔၏
ို

ဆက္ဆံေရး

ဦးေက်ာ္ေဇယ်မွ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (7Day Link)

အာရွအလည္ အပတ္ခရီးစဥ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လမွ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသ႔ပ
ို ါ တရားဝင္ အလည္အပတ္သြားေရာက္မည္ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။
(Popular Link)
၆။

၆.၁၀.၂၀၁၇

စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔လမ္း၌ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲ

KIA – TMT

ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မနက္(၇)နာရီတြင္ ဖါးကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေဂါင္လူရန္လမ္းအထက္ႏွင့္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ နမ္ယာေက်းရြာဝန္းက်င္

တိုက္ပြဲ

ကပ္ေမွာ္ဆြတ္ရြာတြင္

တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု

ကပ္ေမွာ္ဆြတ္ေက်းရြာေန

ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာ

တဦးမွေျပာသည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေနေၾကာင္းလည္း ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (VOA
Link)
သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခရ႐ုိင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုန္စုံဆိုင္မ်ား၊ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ား နင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ TNLA

HR Violation

တပ္ဖြဲ႔မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အထိ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း RCSS သတင္းဌာနျဖစ္သည့္ Tai Freedom မွ ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။
(Tai Freedom Link)
ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားျဖစ္သည့္ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSA)၊ မိုင္းလားအဖြ႔ဲ (NDAA) ႏွင့္ အစိုးရ

UWSA – NDAA –

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC)တို႔

PC

ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌

ေတြ႔ဆံုရန္

စီစဥ္ေနသည္ဟု

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္

ဦးေအာင္စိုးမွေျပာသည္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ေတြ႔ဆံုမွာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း
၎မွ

ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရာတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ

ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း

အေနျဖင့္

က်န္းမာေရး မေကာင္းေသးေသာေၾကာင့္ လိုက္ပါႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာမက
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ဖြယ္ရွိေနၿပီး “ဝ”ႏွင့္ မိုင္းလားေဒသ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။
(Mizzima Link) (BBC Link) (7Day Link) (Voice Link) (The Ladies Link) (RFA Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ KIOကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႕ဲ တပ္ရင္း(၃)မွ ေဒသခံ ရွမ္းလူငယ္(၆)ဦး ႏွင့္ ၿခံအလုပ္သမား

KIA တပ္သားသစ္

အေယာက္

စုေဆာင္း

(၄၀)ခန္႔အား

တပ္သားသစ္အျဖစ္

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသျဖင့္

ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္အတြက္

PCGေခၚ

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ KIOဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ (VOA Link)
နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ သည္ ဘ႐ူႏိုင္းႏုိင္ငံ ဘုရင္ ဆူလ္တန္

ႏိုင္ငံတကာ

ဟာဂီ် ဟာဆာ နယ္လဘ
္ ိုလ္ကီးယား မူအစ္ ဇာဒင္ ဝါဒူလာ၏ နန္းေမြဆက္ခံသည့္ ႏွစ္(၅ဝ)ျပည့္ ေရႊရတုအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသိ႔ု

ဆက္ဆံေရး

တက္ေရာက္ရန္အတြက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၁၅
မိနစ္တြင္ ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါ၀န္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေလဆိပ္သ႔ို ေရာက္ရွိခဲသ
့ ည္။ (Popular Link) (DVB
Link) (Mizzima Link) (CS Office Link) (Eleven Link)
ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိင
ု ္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ

ႏိုင္ငံတကာ

ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ မၾကားရဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ၾကသျဖင့္ လိမၼာေသာ

ဆက္ဆံေရး

မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့သည္။ (7Day Link) (DVB Link)
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) သိ႔ု ျမန္မာနိုင္ငံမွ

ႏိုင္ငံတကာ

အတည္ျပဳပါဝင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (Instrument of Ratificati on) ႏွင့္ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (Declaration) တို႔အား

ဆက္ဆံေရး

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းမွ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ုပ္စာတမ္းမ်ား
ဌာနခြ၏
ဲ အႀကီး အကဲ Mr. Santiago Villalpando ထံသ႔ို ၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ Office of
Legal Affairs (Treaty Section) ဌာန၌ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းလည္း
တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (MOI Link) (Mizzima Link)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇

၇။

၇.၁၀.၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ဆာေက်းရြာနဲ႔ ခိုင္ေအာ္ေက်းရြာၾကားတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA

TNLA – TMT

တပ္ရင္း ၁၁၂/၈၇၆ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တခ်ိဳ႕ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၃၀၁) ခလရ (၁၀) ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ တိ႔ု ေန႔လည္

တိုက္ပြဲ

၁၃းဝ၄ နာရီမွ ညေန ၁၇း၃၀ နာရီထိ ႏွစ္ဖက္ အျပင္းအထန္ တိုက္ပျြဲ ဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အင္အား ၂၀၀ေက်ာ္ျဖင့္
မန္ဆာရြာဘက္သ႔ို ထုိးစစ္ဆင္လာသည့္အတြက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု TNLA မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (PSLF/TNLA
Link) (DVB Link)
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ဗဟိုေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနမ်ားကို

KNU Meeting

ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းမွ ေျပာသည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေဝးအၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အစည္းအေဝးတြင္

ပိုမိုခိုင္မာေစရန္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ မ်ားမွ

ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည့္

လက္ရွိျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္

ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း

လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းမွ
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

(NCA)
ေျပာသည္။

ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား တေစာင္ကို စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (7Day Link) (KIC
Link)
ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး
အစည္းအေဝး

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္အၿပီး
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

ပထမအႀကိမ္

အေရးေပၚ

ဗဟိုအၿမဲတမ္း

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအသံုးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

ေကာ္မတီ

Statement KNU

ေဘးထြက္

ဆိုးက်ိဳးမ်ား ကို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား မရွိေသးမီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ႀကီးမားစြာ
ထိခိုက္လာ ႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္မက်ေသးေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ (KNU HQ) (Myanmar Time Link) (KNU HQ
Link) (7day Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မန္ဝိန္းေဒသတြင္ ေကအိုင္ေအမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ ရြာသား လူငယ္ေျခာက္ဦးအား

KIA တပ္သားသစ္

စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲသ
့ ည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဦးလမိုင္ခြန္ဂ်ာမွ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေန႔ကတည္းက

စုေဆာင္း

ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ရွမ္းကေလး ေျခာက္ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ေကအိုင္အို ဗဟို ကတင္ျပထားပါၿပီ။ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔တကြ ပို႔လိုက္တာပါ။
လႊတ္ခိုင္းတာ ေျခာက္ဦးပါပဲ။ တျခားဖမ္းသြားတာ ၄၀ ေလာက္ရွိတယ္လို႔ေတာ့ သိရပါတယ္။ တျခား ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းက ကခ်င္
တိင
ု ္းရင္းသား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြလည္း ပါသြားတယ္လို႔ သိရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတာကေတာ့ ရွမ္းလူငယ္ေလးေတြ
ေျခာက္ဦးကိုပါ။ က်န္တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေတာင္းဆို စာရင္းေပးတာလည္း မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။ တပ္သားသစ္ အျဖစ္
စုေဆာင္းခံရသည့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္ေလာ္၊ ေကာင္ခမ္းေက်းရြာက ရွမ္းအမ်ိဳးသား(၆)ဦး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီးျဖစ္ေသာ္
လည္း က်န္ရွိေနသူမ်ား၏ သတင္းအေျခအေနကိုမသိရေသးဘူးဟု ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာကေျပာသည္။ KIA
အဖြ႕ဲ ထံမွ ျပန္လြတ္လာသူခုနစ္ဦးကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ၀ုိင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္ဆဒုံးၿမိဳ႕နယ္ ခြဲရွိ တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမွ
ေမးျမန္းရန္ ေခၚယူထားေၾကာင္း PCGမွတဆင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးအကူညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ ဝါေရွာင္ဆရာေတာ္မွမိန႔ၾ္ ကားသည္။ (7Day
Link) (The Ladies Link) (RFA Link) (BBC Link) (VOA Link)
ျမန္မာစစ္တကၠသိုလ္မွ

၈။

၈.၁၀.၂၀၁၇

ေရတပ္အရာရွိ၊

ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား၏

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး

အိႏိၵယ

ေရတပ္

အကယ္ဒမီမွ

ႏိုင္ငံတကာ

သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Mizzima Link)

ဆက္ဆံေရး

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ စီတာပူရပ္ကြက္ေန ဦးစိုင္းေအာင္သည္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခခ
ြဲ န္႔တြင္ ပယင္း တူးေဖာ္ရန္ ေျမေနရာ ရွာေဖြစဥ္

ေျမျမဳပ္မုိင္း

တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္ခြန္ေက်းရြာ၏ ေတာင္ဘက္ ၂ မုိင္ခန္႔ အကြာသို႔ အေရာက္၌ နင္းမုိင္းတစ္လုံးအား နင္းမိ ေပါက္ကသ
ြဲ ျဖင့္
မုိင္းစထိမွန္ကာ ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့ေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (The Ladies Link)
(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္

တႏိုင္းေဒသတြင္

နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးေၾကာင့္

ေရႊတူးေဖာ္မႈကိုလည္း

တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္

အလုပ္အကိုင္

HR Violation

ခက္ခဲေနၿပီး ဆန္ႏွင့္စက္သုံးဆီ ေဈးႏွုန္းျမႇင့္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။ ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ရက္ပိုင္းတြင္ တနိုင္းေဒသ၌ စက္သုံးဆီ ၁
ဂါလံေဈးႏွုန္း က်ပ္ ၃၄၀ဝ မွ ၄၅၀ဝ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္လာသည့္အျပင္၊ ၄ မိုင္ေလာက္ ကြာေဝးေသာ ရွင္ေဗြယန္ၿမိဳ႕ကို
သြားလာရာလမ္းမွာသာ ဝယ္ယူေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။ သြားေရာက္ဝယ္ယူရာတြငလ
္ ည္း စက္သုံးဆီကို ၃ ဂါလံထက္
ဝယ္ယူမႈမျပဳရဘူးဟု တပ္မေတာ္မွ ကန္႔သတ္ထားသည္။ (BBC Link)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္NLDပါတီ၏

ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္

5

ကခ်င္ျပည္နယ္

မိုးေကာင္း

ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိသည့္

NLD

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇
စစ္ေဘး ဒုကၡသည္စခန္း ၄ ခုကို သြားေရာက္ၿပီး အကူအညီေတြ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟို အမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္

ေဒၚသႏၱာမွ

ေျပာသည္။

NLD

ဗဟိုအမ်ိဳးသမီး

အဖြ႕ဲ သည္

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္

ပူးေပါင္းၿပီး

ကခ်င္ျပည္နယ္တြငရ
္ ွိသည့္ မိုးညႇင္း၊ မိုးေကာင္းႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားေဒသမွ စခန္း ၈ ခုကို စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ တျခားလိုအပ္သည့္ပစၥည္းေတြ
ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚသႏၱာမွ "ေဒၚ ခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေပးတာေတာ့ မိသားစု၀င္ တစ္စုကို
ဆန္ ၁၂ ျပည္ တစ္အိတ္န႔ဲ ဆီ ၁ ပိႆာ တစ္ပံုး။ ေရႊစင္စႀကၤာနဲ႔ရတနာမိုး ပံုႏွိပ္တိုက္ကမိသားစုတစ္စုကို ေကာ္ဖီမစ္အႀကီး တစ္ပါကင္။
ခ်ိဳခ်ဥ္ တစ္ပါ ကင္။ ေနာက္ အ၀တ္အထည္။ တစ္မိသားစုကို အေႏြးထည္ ၃ ထည္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတစ္ဦးကို ဗလာစာအုပ္
တစ္ဒါဇင္နဲ႔ ေဘာပင္ ၁၀ ေခ်ာင္း အဲဒါေတြ လွဴခဲ့တယ္" ဟု ေျပာသည္။ (RFA Link) (BBC Link)
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာပါက

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္

တိုင္းရင္းသားဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္အတြက္

ရည္ရြယ္ၿပီး တ္ိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမွႈေကာ္မတီမ်ားမွ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ GABBAN ဟိုတယ္တြင္

ကရင္
စာေပယဥ္ေက်းမႈ

ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေနသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ေကာ္လားေဖာင္ေဒးရွင္း (Kaw Lah
Foundation)မွ

ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ

ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္

ရန္ကုန္တိုင္း၊

ပဲခူးတိုင္း၊

တနသၤာရီတိုင္း ၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမွႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ မြန္၊
ပအိုဝ္းစသည့္စာေပယဥ္ေက်းမွႈအဖြဲ႔မ်ားမွ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ (KIC Link)
၉။

၉.၁၀.၂၀၁၇

မိုင္းေခါင္ RC IDP Camp တြင္ အသတ္ခံရသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္သံုးဦး၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားကို မံစီၿမိဳ႕နယ္ ခမရ (၃၁၉)

HR Violation

တပ္ရင္းမွ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း မိုင္းေခါင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဘာက္ေနာ္မွ ေျပာသည္။ (KachinWave
Link)
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးကာ က်ိဳင္းတုံေထာင္သို႔ပို႔ေဆာင္ထားျခင္းခံရေသာ RCSS/SSA တပ္သား ၂ ဦးမွာ အမႈစတင္ၾကားနာရန္

RCSS/SSA

႐ုံးခ်ိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း တရားလိုျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ႐ုံးခ်ိန္းရန္ပ်က္ ကြက္သျဖင့္ ထပ္မံ႐ုံးခ်ိန္းခဲ့သည္။ “သူတ႔ို ၂ေယာက္ကို
႐ုံးတင္တာဘာအမႈလဲဆိုတာတပ္ဘက္က ေသေသခ်ာခ်ာမေျပာဘူး။ တရား႐ုံး အဆိုအရဆိုရင္ လက္နက္မႈဘဲရွိတယ္။ တပ္က ေသေသ
ခ်ာခ်ာ

မေျပာ

တဲ့အျပင္

ဘာမွမသိရေသးတာ။

ဒီေန႔ထပ္ၿပီးပ်က္ကြက္တယ္။

အဲ့ေၾကာင့္႐ုံးျပန္ခ်ိန္းတယ္။

သက္ေသကလဲပ်က္ကြက္တယ္။

ဒါမယ့္ဘယ္ေန႔လဲဆိုတာလဲ

ဆိုေတာ့

ထပ္မသိရေသးဘူး

”-

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈက
ဟု

က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕

RCSSဆက္ဆံေရး႐ုံးမွ တာဝန္က် စိုင္းလုံမွ ေျပာသည္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link) (Mizzima Link)
မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ နန္႔မြန္းေက်းရြာ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းရွိ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားမွာ စား၀တ္ ေနေရးၾကပ္တည္းမႈ

IDPs ကခ်င္

မ်ားေၾကာင့္ မိမိသို႕ေနရပ္သို႕ျပန္လည္ေနထိုင္လိုၾကသည္ ။ (Myitkyin anews Link)
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) တို႔၏ တိုက္ပေ
ြဲ ၾကာင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏

IDPs ကခ်င္

စားနပ္ရိကၡာသည္ တစ္လစာပင္ မက်န္ေတာ့ဘဲ ျပတ္လပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကူညီေရး အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္
ဆရာေဂ်ဒီးက ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (7day Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ဆဒုံးၿမိဳ႕နယ္ခအ
ြဲ ၾကား ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းရာတြင္

ေကအုိင္ေအ

ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအနက္ ၇ ဦး ထပ္မံ လြတ္ေျမာက္လာသည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီး မ်ိဳးသူရေနာင္က ဧရာဝတီကို

တပ္သားသစ္စုေဆ

ေျပာသည္။ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး) (Irrawaddy) (Irrawaddy)

ာင္း

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္

တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

၂

ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ

NCA ၂ႏွစ္ျပည့္

ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး အခမ္းအနားက်င္းပေရးျပင္ဆင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု
NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြ႕ဲ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ က်ေရာက္မည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ ၂
ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္

အခမ္းအနား၌

မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊

ႏုိင္ငံ

ေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးတို႔

မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္

အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြ႔ဲ ကုိယ္စားလွယ္ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာမွ ေျပာသည္။ NCA ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲအတြက္ အစုိးရ
ကုိယ္စားလွယ္ အဖြ႔ဲ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ရွိေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာမွေျပာသည္။(7Day Link)
(RFA Link)
တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ၏ ယုံၾကည္မႈကို ရရွႏ
ိ ုိင္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ပုိမုိထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္

အရပ္ဘက္ -

ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ျပည္သူကအားကုိးသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ပဲခူးႏွင့္ ပ်ဥ္ပုံႀကီးတပ္နယ္တို႔မွ

စစ္ဘက္

6

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇
အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား ပ်ဥ္ပုံႀကီးတပ္နယ္ရွိ အားကစားခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ

ဆက္ဆံေရး

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (The Ladies Link)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္

အမ်ဳိးသမီး

လႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ေန႔က ႏိုဗိုတယ္ ေဟာ္တယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (BBC Link)
၁၀။

၁၀.၁၀.၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္သားသစ္အျဖစ္ ေကအိုင္ေအဖမ္းေခၚသြားသူေတြထဲမွ ျပန္လြတ္လာသည့္ ရွမ္းလူငယ္ ၆

ေကအုိင္ေအ

ေယာက္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုအၿပီးတြင္ ေကအိုင္ေအမွ ဖမ္းေခၚသြားသူ ၅၀ေက်ာ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႔ ဥကၠ႒

တပ္သားသစ္

စိုင္းစန္းေဝ မွေျပာသည္။ ဆိုင္ေလာ္ ႏွင့္ေကာင္ခမ္းရြာမွ ရွမ္း လူငယ္ ၆ ေယာက္ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ေနသူမ်ားထဲတြင္ ဗမာ၊ ရခိုင္

စုေဆာင္း

၊ ကခ်င္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃ ေယာက္လည္း ပါ၀င္သည္။ (RFA Link)
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြ႔အ
ဲ ပါအဝင္ NCA လက္မွတ္

NCA ၂ႏွစ္ျပည့္

မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ားအား ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ PNLO
နာယက

ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္

မွေျပာသည္။

ရွစ္ဖြ႕ဲ ၏

ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား

ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ တု႔ိ

က်င္းပရန္အတြက္

ေနျပည္ေတာ္တြင္

အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး

ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေန

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္ အဖြ႕ဲ တြင္ပါ၀င္သည့္ ပအု၀
ိ ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး
ခြန္ဥကၠာမွ

ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖ႕ြဲ ၏

ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ သည္

ေနျပည္ေတာ္၌

သမၼတေဟာင္း

ဦးသိန္းစိန္ကုိလည္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲသ
့ ည္။ ထိ႔ျု ပင္ အပစ္မရပ္ရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားအေနျဖင့္ NCA ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားေန႔ တက္ေရာက္ျဖစ္လွ်င္ ခရီးစဥ္အတြင္း နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လင
ိႈ ္တ႔ႏ
ို ွင့္လည္း ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ (RFA Link) (Irrawaddy Link) (Eleven Link)(7day)(Irrawaddy)
ဥေရာပသမဂၢ(EU)မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ဟု ရိုက္တာသတင္း တပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။ EU

ႏိုင္ငံတကာ

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားမွ

ဆက္ဆံေရး

ေအာက္တို

ဘာ

ျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

၁၀ရက္ေန႔က

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

EU

အဖြဲ႕ဝင္

၂၈

ေအာက္တိုဘာလ
ႏုိင္ငံမွ

၁၆

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္

ရက္တြင္

ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးထားသည့္

အျခားစစ္အရာရွိႀကီးမ်ားအား

မူၾကမ္းတြင္

ဖိတ္ေခၚျခင္းအား

ေရႊ႕ဆိုင္းထားမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ပါဝင္ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ EU ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို
အေလးအနက္

အထားၿပီး

ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တ႔ို

အတြက္

လည္း

အထူးအာ႐ုံစိုက္ထားေၾကာင္း

႐ုိက္တာသတင္းတြင္

ေဖာ္ျပထားသည္။ (Irrawaddy Link)
ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမွႈေကာ္မတီမ်ားမွ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ GABBAN ဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တို ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ

ကရင္

ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ႐
္ ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိအစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းရွိ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားသည့္ အေျခအေန၊ ေထာက္ပံ့မွႈႏွင့္

စာေပယဥ္ေက်းမႈ

စိန္ေခၚမွႈမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အနာဂတ္တိုင္းရင္း သားပညာေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးသြားသည့္
အျပင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမွႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲသ
့ ည္။ (KIC
Link)
၁၁။

၁၁.၁၀.၂၀၁၇

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမဝတီသတင္းဌာနမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ရက္စျြဲ ဖင့္ “လာရိႈး ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း တပ္မေတာ္မွ
နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္

TNLA

အၾကမ္းဖက္

ေသာင္း

က်န္းသူမ်ားႏွင့္

ထိေတြ႔

Statement TNLA

တိုက္ပျြဲ ဖစ္ပြား

လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသိမ္းဆီးရမိ” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအေပၚ TNLA
မွထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ (The Ladies Link) (PSLF/TNLA Link)
ေနရပ္ျပန္နိုင္မည့္ ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားစာရင္းကို ေအာက္တိုလဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

IDPS ကခ်င္

(KBC)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရဆရာႀကီး ေဒါက္တာခလမ္ဆမ္ဆြန္မွ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္
အစိုးရႏွင့္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေကာက္ယူျခင္းၿပီး၊ တပ္မေတာ္နွင့္ KIA တပ္စခန္းမ်ား အနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ
စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္မည္ ဆိုပါလွ်င္ လံုျခံဳေရးကို အာမခံနိုင္သလို စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွလည္း ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း
၄င္းမွေျပာသည္။ (The Ladies Link)
ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ခိုလမ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရး

7

RCSS/SSA

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇
ေကာ္မတီ(JMC-S) အစည္းအေဝးတြင္ RCSS/SSA မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး
အတြက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS)မွ ေျပာသည္။ (Irrawaddy Link)
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြ႕ဲ အၾကား (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲကို အပစ္မရပ္

NCA ၂ႏွစ္ျပည့္

ေသးသည့္ အဖြ႕ဲ မ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း တက္ေရာက္ရန္မေသခ်ာေၾကာင္း၊ ဖိတ္ၾကားခံထားရသည့္ အပစ္မရပ္ရ ေသးေသာ
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ မ်ားမွာ နီးကပ္မွဖိတ္ျခင္း၊ အခ်ိန္မအားလပ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အားလုံး ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိဟု ဆိုသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ မေသခ်ာျဖစ္ေနသည္။ (Irrawaddy Link) (7Day Link)
ေအာက္တဘ
ို ာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဥေရာပသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျပႆနာကို

ႏိုင္ငံတကာ

အလြနအ
္ မင္း အင္အားအသုံးျပဳေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရး

ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။ (MMSTD Link) (RFA Link) (Frontier Link)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္းျမင့္သာရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေအာက္တိုဘာ၁၁ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

ႏိုင္ငံတကာ

ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Scot Alan Marciel တိ႔ု ေတြ႕ဆံုခဲ့

ဆက္ဆံေရး

သည္။ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာဝန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိပါး မထိခုိက္
ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ယင္းတာဝန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရေပး အပ္ထားေသာ္လည္း ဥပေဒမဲ့ေဆာင္ရြက္၍မရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒကို
ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ေတြ႔ဆုံပသ
ြဲ ုိ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အတူ စစ္သံမွဴး Colonel Craig Tippins ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (SGMA Link)
(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး Link) (Popular Link) (DVB Link)
၁၂။

၁၂.၁၀.၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕သို႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရလခ) တိုင္းမွူးႏွင့္ တပ္ရင္း ၁ရင္း တိ႔မ
ု ွ စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနမႈေၾကာင့္

စစ္ေရးတင္းမာ

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာနိုင္သည္ဟု ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) ဘက္မွ ေျပာဆိုခသ
ဲ့ ည္။ SSPP မွ အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႕ဲ ဝင္
တဦးက “လြယ္နိုင္း-ဝမ္လြယ္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးကိစၥနဲ႔ စစ္ေရးျပင္ ဆင္မွုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရလခတိုင္းမွူးနဲ႔ တပ္ရင္း ၁ ရင္းအပါ
မိုင္းရွူးၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေရာက္ေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္ သူက လက္ရွိအင္အားနဲ႔ဆိုရင္ တိုက္ပြဲႀကီး မဆင္ေပမယ့္ တိုက္ပြဲငယ္ေလးေတြကို
ဖန္တီးၿပီး တိုက္ပြဲႀကီး ေရာက္သြား သည္အထိ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ သိရွိ ရပါတယ္။ လၽွို႔ဝွက္လွုပ္ရွား မွုနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့
တိုက္ပြဲဖန္တီးလုပ္

ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း

သိရွိရပါတယ္”ဟု

ေျပာသည္။

အဆိုပါ

စြပ္စြဲေျပာဆိုမွုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ ၊ လုံျခဳံေရးနဲ႔နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီး နိုင္ဝင္းေအာင္ကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖဆိုရန္
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ (Irrawaddy Link)
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခိုလမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ကရွမ္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရး

JMC-S ရွမ္း

ေကာ္မတီ JMC-S (ရွမ္း) ၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ RCSS/SSA ဘက္မွ
တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးထားေသာ ၎တို႔၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ
စစ္တိုင္း ၂ တိုင္းသိ႔ု ျပန္တင္ျပေပးသြားမည္ဟု စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (JMC Link) (Irrwaddy Link)
ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ထူဒူငံသေက်းရြာရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမွ ေနအိမ္တလုံးကို ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျပည္နယ္

HR Violation

အေၿခစိုက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ေခၚ) နဂါးအဖြဲ႕မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
ယခုလို ဖ်က္သိမ္းမႈသည္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ၃ ႀကိမ္ ေျမာက္ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံေတြမွ ေျပာသည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ဒီမိုက
ရက္တစ္ပါတီ (ေခၚ) နဂါးအဖြဲ႕အတြက္ ယခင္အစိုးရမွ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္း ဥယ်ာဥ္ၿခံေၿမ တခ်ိဳ႕ကို ႏႈတ္မိန႔္ျဖင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား
မွေျပာသည္။သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္သူထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသလို ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ေၾကာင္း ဥယ်ာဥ္ၿခံအသိမ္းခံရသူ ေဒၚေနာ္မူေအးမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (BBC Link)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဝက္ႀကီးေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း၌ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး (KNU) ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို
ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု KNU မွ တြဖ
ဲ က္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ပဒိုေစာလွထြန္း မွ The Ladies News သိ႔ု ေျပာသည္။ အဆိုပါ
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္း ၂၉ဖြ႕ဲ မွ KNU ၏ သေဘာထားကို
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KNU

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စစ
ြဲ ဥ္မွတ္တမ္း
အတြ(ဲ ၁)၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇
ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း ကရင္သတင္းဌာန (KIC) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု တည္ေဆာက္မည့္ေဒသသည္ KNU
တပ္မဟာ (၁)၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲတြင္ ရွိသည္။ (The Ladies Link)
တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာ ညိဳးႏြမ္းက်ဆင္းေစသည္ဆိုေသာ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုခံထားရေသာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ

ALP

(ALP)၏ စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန ဒုတာဝန္ခံ ကိုခိုင္မ်ိဳးထြန္းအား ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ
ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (Irrawaddy Link) (RFA Link)
ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ NCA (၂) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔၌ အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

NCA ၂ႏွစ္ျပည့္

ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာပူးတြေ
ဲ ၾကညာခ်က္
ကို

ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ျု ပင္

အခမ္းအနားအစီ

အစဥ္တြင္

NCA

အရ

စုဖြ႕ဲ ထားသည့္

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ

ပူးတြေ
ဲ ကာ္မတီ (UPDJC) ၏လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ
(JMC)၏ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ကိုလည္း ဖတ္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ (7Day Link)
NCA ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားသုိ႔

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြ႔ဝ
ဲ င္ TNLA မွ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အခမ္းအနား တက္ေရာက္

NCA ၂ႏွစ္ျပည့္

ရန္ အစုိးရမွဖိတ္ၾကားရာတြင္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြ႔ဲ ၇ ဖြ႔ပ
ဲ ါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ
(FPNCC) အေနျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမဟုတ္ပဲ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းသီးျခားဖိတ္ျခင္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ FPNCC အေနျဖင့္
ဖိတ္ၾကားလွ်င္ အစည္းအေဝးေခၚေဆြးေႏြး၍ တက္၊ မတက္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေသ္ာလည္း ယေန႔ထိ ေကာ္မတီကို ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိ
ေၾကာင္း TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာဘုန္းေက်ာ္မွ ေျပာသည္။ (Mizzima Link)
စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျပည္သမ
ူ ်ားအား

Gov Speech

ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပားၾကားခဲ့သည္။ (Myanmar PresidentOffice Link)(The Ladies Link) (MOI Link)
(Myitkyina News Link) (Eleven Link) (7Day Link) (Popular Link) (Myanmar Time Link) (DVB Link) (VOA Link) (BBC
Link)

၁၃

၁၃.၉.၂၀၁၇

စက္တင္ဘာ၁၂ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ဧည့္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံတကာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Tateshi HIGUCHI တိ႔ု ေတြ႕ဆံုခဲသ
့ ည္။ (MOI Link)

ဆက္ဆံေရး

ေအာက္တိုဘာလ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ NCA ေရးထိုးသည့္ ၂ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားသို႔ လက္မွတ္မေရး

NCA ၂ႏွစ္ျပည့္

ထိုးေသးသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း၊ တပ္ေပါင္းစုကို ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိပဲ တဖြ႔ခ
ဲ ်င္းသာ ဖိတ္ၾကားသည့္
အတြက္ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇႏ
ိ ႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC)
အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ျဖစ္သည့္ PSLF/TNLA မွ ေျပာသည္။ PSLF/TNLA ႏွင့္အတူ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
(AA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ( SSPP/SSA) တိ႔လ
ု ည္း ဖိတ္ၾကားစာရရွိထားၿပီး အျခား( FPNCC ) အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္း
မရွိသျဖင့္ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဂ်ဳတ္ဂ်ား မွေျပာသည္။ (NMG Link)

9

