ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
ယခုရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အ ေရး ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ၁၃ရက္ေန႔ အတြင္း
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဆက္စပ္သတင္းမ်ားအား မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ
ရက္အလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္း စုစည္း ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္စြဲမွတ္တမ္း ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား၏ အျမင္ ႏွင့္
အာေဘာ္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မီဒီယာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား စုစည္းေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕
မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရက္စြဲစဥ္မွတ္တ မ္းမ်ားႏွင့္ လအလိုက္သံုးသပ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္း မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပါရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္
ပါသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕
စဥ္
၂၈

ရက္စြဲ

အေၾကာင္းအရာ

၂၈.၇.၂၀၁၇

ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္း ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ (SMJM) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး သတင္း

သတင္းမီဒီယာ

ရည္ညႊန္း

လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ ဖားအံၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ လႈပ္ရွားမႈအား

လြတ္လပ္ခြင့္

ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္း ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္မွဦး ေဆာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ဖားအံ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ သတင္းသမား ၂၀ ဦးခန္႔ ပါဝင္ကာ ဖားအံၿမိဳ႕

လႈပ္ရွားမႈ

အတြင္း နာရီစဥ္ေရွ႕၊ ဖားအံၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၊ ဖားအံၿမိဳ႕ အစိုးရ စုေပါင္း႐ံုးေရွ႕ စသည့္ ေနရာ သံုးခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္
လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ SMJN တြဲဖက္ၫႇိႏိွႈင္း ေရးမႉး (ကရင္) ရဲမင္းေခါင္ မွ “သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရဖို႔အတြက္ ျပည္သူဘက္မွ
ရပ္ တည္ၿပီး သတင္းသမားေတြ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အေၾကာင္းပါဘဲ။ အစိုးရ ကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ေပးမွသာလွ်င္
က်ေနာ္တို႔က ျပည္သူေတြကို သတင္းအမွန္ခ်ျပ ေပးႏိုင္မယ္။ ဒါမွလည္း ျပည္သူေတြက အစိုးရနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ၾကားမွာ နားလည္မွႈရွိလာမယ္။
သတင္းအေမွာင္ခ်တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ကမ္ပိန္း လွႈပ္ရွားမွႈေတြ လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ကမ္ပိန္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ကရင္သတင္းစဥ္ အပါအဝင္ အျခားနယ္ခံ သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္
ဟသၤာမီဒီယာ၊ The Voice weekly၊ DVB၊ သံလြင္တိုင္း ႏွင့္ နယ္ေျမခံ သတင္း ေထာက္ အသီးသီးတုိ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သ ည္။ (KIC Link)
ဂၽြန္လ၂၈ရက္ေန႔တြင္ သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပို င္းလင္းေခးခရိုင္တြင္ ေဒသအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး (JMC L) ႐ုံးကုိ လင္းေခးခရိုင္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္၊ ပုန္းထြန္ရပ္ကြက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လတ္တ ေလာတြင္

JMC – L

႐ံုးလုပ္ငန္း JMC – L ႐ံုးလုပ္ငန္း မဖြဲ႕ႏိုင္ေသးေသာ္လ ည္း ျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S မွ ႐ံုးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးထားေၾကာင္း ခရိုင္
အဆင့္ေကာ္မတီဝင္ စိုင္းဘဟန္မွေျပာသည္။ အခမ္္းအနားသို႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ လူဦးေရ ၂၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
Link)
ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ေန႔ ညမွစၿပီး နမ့္ခမ္း မွ ကုိးကန္႔နယ္စပ္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ဘက္ျခမ္းတြင္
စစ္တပ္အပါအဝင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို

တ႐ုတ္ဘက္မွ

လုံျခဳံေရး

တိုးျမႇင့္

တပ္လွန္႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ

တပ္လွန္႔မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာဘက္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္နိုငသ
္ ည္ဆိုသ ညိ့ ေကာလဟာလမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု နယ္စပ္အေရးေလ့လာသူ

တ႐ုတ္- ျမန္မာ
ဆက္ဆံေရး

မ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့သ ည္။ (BBC Link)
၂၉

၂၉.၇.၂၀၁၇

လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂြန္း ေက်းရြာအပိုင္ ဝါးဘိုးေတာင္ နယ္ေျမတြင္ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ နံနက္တြင္ တပ္မေတာ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္

DKBA

တပ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕ ၾကားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သားႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ

တိုက္ပြဲ

–

TMT

အဖြဲ႕မွၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြင္ဦးမွေျပာခဲသ
့ ည္။(7Day Link)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သ ည့္ အလြတ္သေဘာေဆြး ေႏြးပြဲ (Stakeholder Meeting) ကို ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၌ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငၿံ ငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက ္

ေနသည္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုျပင္ ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုုၾကည္မွ သတင္း

Stakeholder
Meeting

စကားပါးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္
မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ အစည္းအေဝးတြင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အႀကီးမားဆုံး Stakeholder ျဖစ္သ ည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးေၾကညာေပးရန္အပါအဝင္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါ
AMDP ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက အစိုးရအား အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္ ။ အစုိးရသစ္
လက္ထပ္တြင္

ပထမဆံုးအႀကိမ္

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္

တပ္မေတာ္

တာဝန္႐ွိပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ (The Ladies Link) (DVB Link) (Myanmar State Counsellor Office Link) (RFA Link) (MON
News Link)
ျမန္မာႏွင့္ဗီယ က္နမ္ႏုိင္ငံအၾကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးခဲ့သ ည့္ စစ္ဘက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ျမန္မာဘက္မွ စစ္ဘက္လုံၿခံဳေရး ဒုတိယအႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြတ္သိန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး

1

ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
၀န္ႀကီး Nguyen Chi Vinh တုိ႔ သေဘာထားဖလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အ စုိးရပုိင္သတင္းတြင္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေဖၚျပခဲ့သ ည္။
(VOA Link)
၃၀

၃၀.၇.၂၀၁၇

အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕) လက္ေအာက္ခံ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ ဘန္းယဥ္ အေျခခ် တပ္စခန္း အစိုးရတပ္မေတာ္

HR Violation

ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၄၂၅ သည္ သၽွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီး ခရိုင္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ပါခ်ီးေက်းရြာအုပ္စု ဟိုင္ခို င္းေက်းရြာအနီးတြင္
အျပစ္မရွိျပည္သူ ၁ ဦးအား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္၍ အေလာင္းကိုမီး႐ိႈ႕ခဲ့သ ည္ဟု RCSS သတင္းဌာန Tai Freedom မွ ေဖၚျပခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁:၀၀ နာရီအခ်ိနတ
္ ြင္ အသတ္ခံရသူလုံးေရႊမွ ဟိုင္ခိုင္းေက်းရြာႏွင့္ ၁ မိုင္ခန႔္အကြာတြင္
မိရ
ႈ ွာထြက္ေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၄၂၅ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုးမိ၍ အစိုးရတပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး
ေမးျမန္းျခင္းခံရၿပီးေနာက္ လုံးေရႊအား ေန႔လည္ ၃:၀၀ နာရီဝန္းက်င္ခန႔္တြင္ သတ္ျဖတ္ၿပီး ႐ုပ္အ ေလာင္းအား မီးရွို႔ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ၊ လုံးေရႊ၏
႐ုပ္အေလာင္းအား ရြာသားမ်ားေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံး ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု Tai Freedom မွ ေဖၚျပခဲ့သ ည္။
အသတ္ခံရသူ လံုးေရႊမွာ

ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ပါခ်ီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အငွားအလုပ္သမားအျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သ ည္။ (Tai

Freedom Link)
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုက ေရစီ အစီရင္ခံစာ(Democracy Reporting International-DRI) ၊ ဟန္းစ္ ဆိုင္ဒယ္လ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (Hanns

ဖက္ဒရယ္ ေရးရာ

Seidel Foundation-HSF) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုေလ့လာေရးစင္တာ (Centre Of Development and Ethnic StudiesCDES) တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ ေတာင္ႀကီးဟိုတယ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ

၃၀ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တာ က်င္းပခဲသ
့ ည္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲကိုအနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ

လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား ၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္
တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (Taifreedom Link)
ေကအန္ယူ
ေကအဲန္ယူ -ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဖာပြန္ခ႐ုိင္၌ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ ခသ
ဲ့ ည့္ ေကအဲန္ယူ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ အလုပ္အမႈေဆာင္

ေၾကညာခ်က္

ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ကရင္အ ရပ္ဖက္အ ဖြအ
ဲ႔ စည္းမ်ားညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း အကူအ ညီ အေထာက္အပံ့မ်ား
လုံးဝျပတ္ေတာက္သြားေတာ့မည့္ အီတူးထာ့ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ IDPs မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ဆက္ေပးရန္ ေတာင္း ဆုိလုိက္သည္ဟ ု
ဇူလုိင္ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ ခသ
ဲ့ ည္။ (KIC Link)
၆၆ (ဃ)
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္တရားစဲြဆုိခံထားရသည့္ Myanmar Now အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဆြဝင္းကိုမဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ
ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွာ ဖမ္းဆီးခဲသ
့ ည္။ "ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွာ မႏၲေလးမွရဲစခန္းကို သြားအဖမ္းခံဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ကိုေဆြ၀င္းက

ဗန္ေကာက္ မွာ

ရိွတဲ့ ႐ုံးခြဲကိုသြားၿပီးလႊဲေျပာင္းစရာရိွတာေတြ လႊဲေျပာင္းဖို႔အတြက္ သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဖမ္းခံရတာ။

မႏၲေလးအိုးဘို ေထာင္ကို ပို႔မလား၊ မဂၤလာဒုံရဲစခန္း အခ်ဳပ္မွာပဲထားမလားဆိုတာေတာ့ မသိရေသးဘူး"ဟု MyanmarNow သတင္းဌာနမွ
ကိုထက္ေခါင္လင္းမွေျပာသည္။ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ကြင္းမွာ သူ႔ကို ဖမ္းဆီး ခဲ့ပံုႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးလို႔
ရဲစခန္း မွာေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ ကိုေဆြ၀င္း မွေျပာေၾကာင္း ကိုထက္ေခါင္ က ေျပာခဲသ
့ ည္။ (RFA Link) (VOA Link) (MMST Link) (VOA Link)
မီဒီယာ ဆႏၵျပ
တပ္မေတာ္မွ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ဃႏွင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးထားသည့္ The Voice Weekly အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ အပါ
အဝင္ မတရားသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္တယ္ဆိုၿပီး သီေပါ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ DVB မွ သတင္းေထာက္ ဦးေအးႏိုင္ႏွင့္
ကိုျပည့္ဘုန္းႏိုင္၊ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ဦးသိန္းေဇာ္ေခၚ လဝီဝမ္တို႔ အား ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးရန္အတြက္ မီဒီယာသမား
မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဇူလိုင္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပခဲသ
့ ည္။ (VOA Link)
၃၁

၃၁.၇.၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ နားပုံေက်းရြာအုပ္စု နားပုံေက်းရြာအနီး၌ ကၽြဲ (ႏြား)ေက်ာင္း ေနသူ လုံးထြန္း အသက္ ၄၄

HR Violation

ႏွစ္အား တပ္မေတာ္ ေျချမန္တ ပ္ရင္း ၄၂၅မွ ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ရသည္အထိ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သ ည္။ ထို႔အျပင္
အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လုံးအာရိယအား ေနအိမ္တြင္ တစ္ဦးထဲ ရွိေနစဥ္ တပ္မေတာ္မွ အျပစ္တစ္စုံတ စ္ရာမရွိဘဲ လုံးအာရိယကို ပါး ၃
ခ်က္ရိုက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စိုင္းပန္ ႏွင့္ စိုင္းသႏၲာ + နန္းစိ တို႔၏ ေနအိမ္တြင္းသို႔လည္း ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြေမႊေႏွာက္ၿပီး ေနအိမ္ရွိ အသုံးအေဆာင္
ပစၥည္းမ်ား ၊ အစားအေသာက္မ်ား ကို အဓမၼ ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း RCSS သတင္းဌာန Tai Freedom မွ ေဖၚျပခဲ့သ ည္။ (Tai Freedom Link)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမဝတီ -ဘားအံကားလမ္းရွိ လွည့္ကင္း ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ စစ္ေဆးေနစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ထြက္ေျပးသူ

KNU/KNLA (PC)

KNU/ KNLA (PC) အဖြဲ႕ဝင္ သုံးဦးထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအား ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္၌ ဖမ္း မိခဲ့ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ
မွ ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ (Hinthar Media Link)
ပညာရိပ္မြန္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel၌ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည့္ ပညာရိပ္မြန္ပရဟိတႏွင့္ လူမႈကူညီေရးအသင္း ၏ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္
စစ္ေဘးေရွာင္မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ပရဟိတေဂဟာတစ္ခုကို ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္မည္

2

ေဂဟာ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းတာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ေဂဟာကို လား႐ိႈး ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ရွိ ထင္း ႐ွဴးၿမိဳင္အိမ္ရာအနီး၌ ျပည္နယ္
အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳသည့္ ေျမတစ္ ဧကတြင္ အခ်ိန္သံုးလခန္႔ယူ၍ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ၌ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း ဥကၠ႒
ဦးထင္လင္းဦး မွ ေျပာခဲ့သည္။ (7Day Link)
၆၆ (ဃ)
Myanmar Now အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဆြဝင္းအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္တရားတြင္
ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔က ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး အာမခံႏွင့္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သ ည္။ ကိုေဆြဝင္း ဖမ္းဆီး ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန
ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းသည့္ယႏၲရားကို ပိုမိုတ ည္ေဆာက္ရမည့္အေျခအေနကို ျပသေနေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္မွေျပာခဲသ
့ ည္။ အေသးစိတ္မသိရေသးသည့္အတြက္ မွတ္ခ်က္တ စ္စံုတစ္ရာ မေပးလုိေၾကာင္းလည္း
ဝန္ႀကီးက ေျပာခဲ့သည္။ (Frontier Link) (RFA Link) (VOA Link) (Myanmar Time Link) (7Day Link) (The Ladies Link) (7Day Link)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးတြဲ၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ကြင္းဆင္း

အေထာက္အကူ

ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အင္း ေကြးေက်းရြာ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သ ည္။ ပူးတြဲကြင္းဆင္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တြင္

ျပဳ ကြင္းဆင္းပြဲ

အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ေဒါက္တာ
ဝင္းျမတ္ေအး၊ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္
ေဒါက္တာေအာင္ထြန္း သက္၊Deve- lopment Assistance Coor- dination Unit မွ ဦးဆက္ေအာင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံ လုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)ဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခ ဲ့
သည္။ (MOI Link)
၁

၁.၈.၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၄၂၄မွ ေဖာင္းဆိုင္ေက်းရြာအုပ္စု ေဖာင္းဆိုင္ေက်းရြာတြင္းရွိ

HR Violation

အရပ္သား ၂ ဦး ျဖစ္သ ည့္ စိုင္းေအာစိႏၷ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ ႏွင့္ လုံးဝိ (စိုင္းေအာစိႏၷ၏ ဖခင္) တို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေဖာင္းဆိုင္ေက်းရြာအတြင္း ရွိ
ေနအိမ္ ၂၀ ေက်ာ္ခန႔္အား ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ကာ ေဒသခံမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ၊ အဝတ္အစားမ်ား ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို
အဓမၼယူေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု RCSS သတင္းဌာန Tai Freedom မွ ေဖၚျပခဲ့သ ည္။ (Tai Freedom Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း နယ္စပ္နား အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ စီးေမာ္ရြာ အနီးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားလိုက္ပါလာသည့္ ရထားတစီးကုိ

ရထား မုိင္းခြဲ

ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။ည ၁၀နာရီ ထိုးခါနီးခန္႔တြင္ ရထားလာေနစဥ္ ရထားလမ္းနားမွာ ေထာင္ထားသည့္
မိုင္းကြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရထားမွန္ေတြ ကြဲသြားခဲ့ေသာ္လ ည္း ရထားေပၚပါလာသူမ်ားမွာ ႀကီးႀကီးမားမား ဒဏ္ရာရခဲ့တာ မရွိဘူးဟု အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲမွူး ဦးသိန္းေဆြညႊန႔္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။(BBC Link)
ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တ စ္ပါတီ(Chin National Democratic Party)ႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (Chin Progressive Party) တို႔က
ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းရန္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားသေဘာတူ ညီမႈရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။
အဆိုပါႏွစ္ပါတီအျပင္ အျခားခ်င္းပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Chin League For Democracy) ႏွင့္လ ည္း ေပါင္းစည္းရန္

ခ်င္းပါတီ
ေပါင္းစည္း

ကနဦး သေဘာတူညီမႈ ရထားၿပီးျဖစ္ကာ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္း
ေနေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးသံုးပါတီ ေပါင္း စည္း မႈ သည္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး
၎တို႔၏

အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး

ပါဝင္

ေပါင္းစည္းၿပီး

အင္အားႀကီး

ခ်င္းပါတီတစ္ခု

တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္း မ်ိဳးခ်စ္က ေျပာသည္။ (Frontier Myanmar Link)
နီပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ Mr. Yohei SASAKAWA ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္
ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တ ပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႕သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္
အတြက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရ၊ ဂ်ပန္ကုိယ္ပုိင္ ကာကြယ္ေရး

ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး

တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးတြဲစစ္ဦး စီးခ်ဳပ္ႏွင့္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စစ္ဦး စီးခ်ဳပ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သ ည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ မွာ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွႏွင့္အတူ
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိးထြဋ္၊ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္းဦး၊ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးညိဳေစာႏွင့္ အျခား တပ္မေတာ္အ ရာရွိေတြ
လုိက္ပါသြားၾကသည္။ ယခုခရီး စဥ္သ ည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဒုတိယခရီး စဥ္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
Shigeru Iwasaki ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၄တြင္ ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္္။ (SG MAH Link) (MOI Link) (VOA Link)
၂

၂.၈.၂၀၁၇

ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕၌

UNFC၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ DPN အဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္

မ်ားႏွင့္ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အလုုပ္အဖြဲ႕ PPWT မွ ေခါင္း ေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အတူလက္တြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့သ ည္။

3

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္

မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္

PPWT – DPN

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
ပတ္သက္ၿပီး ႏွစဘ
္ က္ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကိစၥ အပါအ၀င္ ၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ကိစၥ၊
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀း ေခၚယူက်င္းပႏိုင္ေရးကိစႏ
ၥ ွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေရွ႕လုုပ္ငန္း စဥ္

မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္သြားႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားအား

ေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔

PPWT

အဖြဲ႕မွ

ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း

ဦးေဆာင္ၿပီး ဆလိုင္း ထလာေဟး။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္း ေက်ာ္ညႊန္႕၊ ဗိုလ္မွဴး စိုင္း ငင္း၊ ဗိုလ္မွဴး ေသာမတ္စ္၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ ေစာအိုက္ဇက္ဖိုး၊ ဗုုိလ္မွဴး
ေစာစမစ္ဒြန္၊ ဆလိုင္း ေအာင္ျမင့္ တို႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ၊ DPN အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ေအာင္မေငး၊ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး
ေဆအြန္၊ ဗိုလ္မွဴး ဟတ္ဟ န္၊ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း၊ ဦးထြန္းေဇာ္ ႏွင့္ ေဒၚနာဗစ္ဘို တို႕ တက္ေရာက္ ခသ
ဲ့ ည္။ (NMG Link)
KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္

ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ -KNPP

ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ

လက္ရွိ

ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္

KNU – KNPP

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိင္း ႏုိင္ငံ၊ မဲေဟာင္ေဆာင္ခ႐ုိင္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာ၌ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။
KNPP ကြန္ဂရက္မွ အသစ္တက္လာသည့္ ပါတီဝင္ ဗဟုိေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ုိင္၊ဌာနဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားက NCAထုိးထားသည့္
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႔အစည္း မ်ား (EAOs) ၈ဖြဲ႔၏ လတ္တေလာေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏
အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအား သိရွိနားလည္ေစရန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

KNPP ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဖူးထဲဘူက

ေျပာသည္။ သုံးရက္တာ ျပဳလုပ္သည့္ KNPP အစည္းအေဝးသုိ႔ KNPP မွ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ား၊

ကရင္နီ

ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕မွ
KNU

တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး(၂)

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
ပဒုိေစာလွထြန္းမွ

စုစုေပါင္း
ၾသဂုတ္

(၃၀)ေက်ာ္
၂ရက္ႏွင့္

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး

၃ရက္ေန႔မနက္အထိ

KNPP

၏

လတ္တေလာ

ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ခဲ့ျ ခင္းျဖစ္သ ည္။ (KIC Link)
ျပည္ေထာင္စၿု ငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက ္

PC

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိး ထားေသာ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ရွစ္ဖဲြ႕၏ အလုပ္အဖဲြ႕ (PPWT)တုိ႔ ေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္သို႔ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ခြာခဲ့သ ည္။ ခရီးစဥ္
သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွငအ
္ တြင္း ေရးမွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ခင္ေဇာ္ဦး ၊ အႀကံေပးအဖဲြ႕ေခါင္း ေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊
ဦးေအာင္စိုး၊ ေဒါက္တာမင္း ေဇာ္ဦးႏွင့္ ဦး ေက်ာ္လင္းတို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့သ ည္ ။(MMSTD Link)(7Day Link)
ျမန္မာျပည္တြင္းမွ အီးတူထာစခန္း မွာ ရွိသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အကူညီလည္း မရသလို ေနရပ္ျပန္လွ်င္လည္း သူတို႔ မူလ
ေနရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အခက္ခဲလ ည္း ရွိေနသည္ဟု အီတူးထာစခန္းအတြက္ အကူညီေပးေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္

IDPs

ရွိသူျဖစ္သည့္ ဖဒိုေနတာဘလဲမွ ေျပာဆုိခဲ့သည္။(BBC Link)
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ
သံအမတ္ႀကီး႐ိုလန္ ကိုဘီးယားႏွင့္ Myanmar Now သတင္းဌာန အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဆြ၀င္းတို႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္ဟ ု
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပ သမဂၢ ထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ရင္ဆုိင္ရမည့္ ကိုေဆြဝင္း၏ တရား႐ံုးခ်ိန္းမ်ားသို႔

သတင္းမီဒီယာ
လြတ္လပ္ခြင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ႐ံုး မွ တက္ေရာက္ၾကားနာမည္ ျဖစ္သည္။ (MMSTD Link) (7Day Link)
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ

Nagaokaၿမိဳ႕၌

အလုပ္သေဘာ

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လိႈင္ အား Niigata ခ႐ုိင္ ၀န္ႀကီး Mr. Yoneyama Ryu Ichi ႏွင့္ Komeito ပါတီဥကၠ႒ Mr. Natsuo YAMAGUCHI တုိ႔မွ
႔ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ Hotel New Otani ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ သီးျခားစီလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္

ႏုိင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး

ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိမ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာ
သင္ၾကားေနမႈႏွင့္ ပညာေတာ္သင္ သင္တန္းသားမ်ား ပုိမုိေစ လႊတ္ႏုိင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ (MOI Link)
၃

၃.၈.၂၀၁၇

ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔တ ြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ္ေပါင္ေက်းရြာအနီး၌ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)ႏွင့္

TNLA – TMT

တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (NAB Link)

တိုက္ပြဲ

ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းပ်ဥ္း ေက်းရြာအုပ္စု ကြမ္ကြန္းရြာရွိ ရြာသား ၁၀ ေယာက္အား ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔ မနက္ ၁ နာရီ

HR Violation

ခန္႔တြင္ ၎တို႔ေနအိမ္မ်ားမွ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၂၄၉က ဖမ္းဆီး သြားခဲ့သည္ဟု မိုင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွေျပာခဲသ
့ ည္။
ဖမ္းဆီးခံရသူအားလံုးသည္

အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားအရြယ္

လူငယ္တစ္ဦးကိုေတာ့

ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သ ည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ

ေျပာသည္။ အဖမ္းခံထားရသည့္ ရြာသားမ်ား၏ ေဆြးမ်ဳိးမ်ားမွ ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း အဖြဲ႕
(RCSS/SSA )ကို အကူအညီ ေတာင္းခံထားသည္။ အဖမ္းခံထားရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သူကိုယ္တိုင္ ရင္းႏွီး ေသာ္လည္း အဆုိပါ
အဖမ္းခံထားရသူမ်ားသည္ RCSS အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မဟုတ္ၾကဟု RCSS ၏ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဦးမွ
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (BBC Link)

4

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း (RCSS/SSA )၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦးအား တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးထားသည့္

RCSS – TMT

ကိစၥအေပၚ RCSS ဘက္မွ ေမးျမန္းထားေသာ္လ ည္း တပ္မေတာ္ဘက္ မွ ေရေရရာရာ ေျဖၾကားထားျခင္း မရွိဘူး ဟု ေတာင္ႀကီး ဆက္ဆံေရးရံုး

ဆက္ဆံေရး

တာ၀န္ခံလ ည္းျဖစ၊္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပစ္ရပ္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S အဖြဲ႕၀င္လ ည္း ျဖစ္သ ည့္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဦးမွ ေျပာသည္။“
ကြ်န္ေတာ္တို႕က

အရပ္၀တ္နဲ႕ဘဲ

ရြာထဲကိုလာၿပီးေတာ့

လိုတဲ့ပစၥည္းေတြ

လာ၀ယ္ေနတဲ့

အခ်ိန္မွာ

တပ္ကဖမ္းသြားတာ

ေပါ့ေနာ္။

တပ္နဲ႕သြားေတြ႕ေတာ့ သူတို႕က ဖမ္းသြားတယ္ အဲဒီလိုပါဘဲ။ ဘယ္မွာ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ မသိဘူးဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရးရံုး ကေန
ဗ်ဴဟာမွဴးေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႀတိဂံတိုင္း G1 ေတြကို ဖုန္းဆက္ေမးေပမယ့္လည္း သူတို႕က မသိေသးဘူး။ ျပန္ေမးေပးပါ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့မွ
ဘာမွေျပာတာ မၾကားေသးဘူးဗ်။ အမွန္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႕ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဖမ္းဖို႕မသင့္ဘူး ေပါ့ေနာ္။”ဟု ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး
စိုင္းဦး မွေျပာသည္။ ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဦးအား ဇူလိုင္လ ကုန္ပိုင္း က မိင
ု ္းပူးလုံေဒသ က်ိန္းဟင္ေက်းရြာတြင္ အရပ္
၀တ္ႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ေနစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္မွဖမ္းဆီးသြားခဲ့သ ည္ဟု RCSS ဘက္မွေျပာသည္။ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္
အပစ္ရပ္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC-S တင္ျပထားေသာ္လ ည္း ထူးျခားမႈ မရွိဘူးဟု ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဦးမွ ေျပာသည္။ လက္ရွိ JMC
ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း ေဒသႀကီး အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး
အဖြ႕ဲ မဖြဲ႕နိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္း ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေနရသည္ဟု ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေအာင္မန္းမွေျပာသည္။
(VOA Link)
စည္းလံုး ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖဲြ႕ (UNA) အဖဲြ႕၀င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ

UNA

သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္၌ ၾသဂုတ္ ၃ရက္ေန႔ မွ ၄ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး UNA အဖဲြ႕၀င္ ၁၅ ပါတီမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားအေပၚ
ျပန္လည္ သံုးသပ္ခဲ့သ ည္။ (7Day Link)
အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ၈ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

PC – PPWT

အလုပ္အဖြဲ႔ (PPWT)တုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔တ ြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ရွိ Amora Tape Hotel ၌ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆုံမႈမွတဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ NCAလက္မွတ္ထိုးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသာပါ၀င္သည့္ JICM ညိွႏွဳိင္းအစည္းအေဝးကို ပုံမွန္က်င္းပသြားဖို႕
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သ ည္ဟု
လာမည့္ ၂၁

ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း မွေျပာသည္။

ရာစုပင္လုံညီလာခံတတိယအၾကိမ္အတြက္

အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္

ၾကိဳတင္ညိွႏႈိင္းမႈ

ျဖစ္သ ည္ဟု

အပစ္ရပ္NCAအဖြဲ႕တို႔

သိရၿပီး

ေတြ႕ဆုံမႈအား

ေတြ႕ဆုံမႈသည္
အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴးဦးခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္ခၿဲ့ ပီး (PPWT)ဘက္မွ KNU ဒုတိယဥကၠဌ ပဒိုေစာကြယ္ထူး ၀င္း မွဦးေဆာင္ခဲ့သ ည္။
(VOA Link)(The Ladies News Link)(7Day Link) (Tai Freedom Link) (Mizzima Link)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြး ေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ ထူး၀င္း ေနရာကုိ KNU မွအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

UPDJC

ပဒုိေစာတာဒုိမွဴးအား အစားထုိးလုိက္၍ UPDJC တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အစုအဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ေနရာ ျပန္လ ည္ေရြး ခ်ယ္ရမည္ဟု ပဒုိေစာကြယ္
ထူး၀င္း မွေျပာခဲသ
့ ည္။ (7Day Link)
တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး H.E.Mr.Song Tao ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔ညပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္သ ို႔
ေရာက္ရိွၿပီး၊ တရုတ္က ြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႕အား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္း ထြန္း
ဟိန္၊ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း ၀န္ ဦးေက်ာ္ ေဇယ်၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သ မၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ

ႏုိင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး

ဟုန္လ်န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေနျပည္ ေတာ္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆိုၾကသည္။(MOI Link)
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ဂ်ပန္ကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Admiral Katsutoshi KAWANO ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတ ပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္း ႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေရး
အတြက္

အဆင့္အလုိက္အျပန္အလွန္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးလည္ပတ္ေရးဆုိင္ရာမ်ား၊

မုိးေလ၀သႏွင့္

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္

ႏုိင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး

ကယ္ဆယ္ေရး

ဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွပညာေတာ္သ င္မ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတ ြင္ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားေနမႈ အေျခအေနမ်ား
အား ေဆြးေႏြး ခဲသ
့ ည္။ (SG MAH Link)
၄

၄.၈.၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မန္တံုၿမိဳ႕ျပင္ ၄ မိုင္ေလာက္အကြာခန္႔ရွိ နမၼတ-ူ မန္တံုကားလမ္းေပၚ ၌ မနက္ ၁၁နာရီ

TNLA – TMT

ခန္႔တြင္ အစိုးရ ရိကၡာတင္ ယာဥ္တန္းအား တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ဘက္မွေစာင့္ၿပီး ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက ္

တုိက္ပြဲ

ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား ထိတ္လန္႔ကာ ေက်ာင္းႏွင့္ေစ်းဆိုင္မ်ား ပိတ္သိမ္းခဲ့ရသည္ဟု မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ တအာင္းအမ်ိဳးသားပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမိုးမွေျပာခဲသ
့ ည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ နမၼတူ – မန္တုံ ကားလမ္းမအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ သြားလာခြင့္
ပိတ္ခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ တပ္မေတ္ာဘက္မွ စစ္ကားႏွစ္စီး ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု TNLA မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (Irrawaddy Link)
(BBC Link) (BBC Link) (NAB Link)

5

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇

ၾသဂုတ္(၃)ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းျပင္းအေျခစုိက္ ခမရ ၂၄၉ တပ္မွ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြန္ကုန္း ေက်းရြာရွိ ရြာသားဆယ္ဦးအား ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီးေနာက္
(၉)ဦးျပန္လြတ္လာေသာ္လ ည္း တဦးကိုဖမ္းထားဆဲျဖစ္သလို အဆိုပါ ေဒသတဝိုက္ ေက်းရြာမ်ားမွ ယခင္ဖမ္းဆီးထားသည့္ ရြာသားမ်ားကို
လည္း

ျပန္လႊတ္မေပးေသးေၾကာင္းသိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္ဖမ္းဆီးခံရတာ

မေန႕ကျပန္လြတ္တယ္ဗ်။

HR Violation

(၁၀)နာရီေလာက္ျပန္လြတတ
္ ယ္။

တေယာက္ကက်န္ခဲ့တယ္။ စိုင္းစံစိုင္းဆိုသူက်န္ခဲ့တယ္ေလ။ အားလုံးက (၁၀)ေယာက္ ေက်ာင္းသားဆို ကြ်န္ေတာ္သားတေယာက္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္သား

မေန႕ကမနက္ခင္းျပန္လြတ္တယ္။

(၉)ေယာက္က်န္တယ္။

(၉)ေယာက္က်န္တာ(၈)ေယာက္ျပန္လြတ္လာတာ

က်န္တာ

တေယာက္ဘဲက်န္တယ္။"ဟု ကိုယ္တိုင္ဖမ္းဆီး ခံရသူ ကြန္ကုန္းရြာသား လုံး၀မ္း မွေျပာသည္။ ျပန္လြတ္လာသူ (၈)ဦးအား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးမ်ားမွ အာမခံခသ
ဲ့ ည့္အတြက္ ျပန္လြတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူလုံး၀မ္း ၏ သမီးျဖစ္သူ မေမာ္ခမ္း မွ "သူတို႕က ညတနာရီ
ေက်ာ္လာျပီးေတာ့

အိမ္ထဲကိုလာႏွိဳက္

ပစၥည္းကိုလာႏွိဳက္ျပီးေတာ့

ေသနတ္ေတြ႕သြားလို႕သူတို႕ယူသြားတယ္။
ေဆာင္ထားတဲ့ထားတာ
ဖမ္းသြားတယ္ရွင့္။

အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းရွိတယ္။ အဲဒီလို မ်ိဳး

လူၾကီးေတြက

ဘာမွလဲမေျပာဘူး။

ကားတစီးလဲယူထားတယ္။

တူမီး

ေမးတာလဲ

ေမ်ာက္ပစ္တဲ့ဟာ

မရဘူး။

အဲဒီလိုျဖစ္တယ္ရွင့္။

အရင္ေခတ္တုံးကေခတ္ေတြက

ေသနတ္က။ လူလဲ(၁၀)ေယာက္ေလာက္ဖမ္းသြားတယ္။

ေကာ္မီတီေတြကသြားေထာက္ခံေပးေတာ့

(၈)ေယာက္ေလာက္လႊတ္လာေပးတယ္

တူမီး
သူမ်ား

(၂၄၉)တပ္မွာ
အဲတာ။"ဟု

ဖမ္းဆီးသြားသည့္ ျဖစ္စဥ္အား ေျပာျပခဲသ
့ ည္။ (VOA Link) (Tai Freedom Link)
အရပ္သားမ်ားအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သွ်မ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွ လူ႔အခြင့္
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ား စာရင္းပါဝင္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္အား ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Tai Freedom

HR Violation

Link)
တပ္မေတာ္မွ စြဆ
ဲ ိုသည့္ မတရားသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇(၁)ႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဒီဗြီဗီႏွင့္ ဧရာဝတီမွ သတင္းေထာက္ သုံးဦးအတြက ္
အာမခံေလၽွာက္ထားမႈအား သီေပါၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ပယ္ခ်ခဲ့သ ည္။ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားသည္ နယ္ေဝးအရပ္မွ လာသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက ္
အမႈၾကန္႔ၾကာႏုိင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး တရား႐ုံး မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္သ ည့္ ေဒၚခင္မိမိမွ ေျပာသည္။

၁၇/၁
သတင္းသမားမ်ား

လတ္တေလာတြင္ ၁၇/၁ႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရသူ ၆ ဦးအျပင္ ေနာက္ထပ္ ၄ ဦးကုိလည္း တရားခံေျပးအမႈႏွင့္ အမႈတြဲဖြင့္ထားေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။ ေနာက္ထပ္အ မႈဖြင့္ခံထားရသူ ၄ ဦးထဲတြင္ သတင္း သမားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္ဟု သိရသည္။ (DVB Link) (BBC Link) (RFA
Link)
အစိုးရ၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တုိ႔၏ အလြတ္သေဘာ
ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္

တုိးတက္မႈမ်ား

ရရွိၿပီး

တရားဝင္ေဆြးေႏြး ပြဲကို

ဩဂုတ္

၁၀

ရက္ေန႔မွစ၍

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ရန္

PC – DPN

သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္မွ DPN ဘက္သ ို႔
အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔၏ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ ေဆြး ေႏြးပြဲတ ြင္ ေဆြး ေႏြးမည့္ အေျခအေနႏွင့္
ပတ္သက္၍ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆုိျပဳထား တဲ့ ရွစ္ခ်က္သေဘာတူညီခ်က္ရ မယ္။ ၿပီးရင္ ရွစ္ခ်က္သေဘာတူ ညီခ်က္နဲ႔ NCA နဲ႔ ဘယ္လိုခ်ိတ္
ဆက္မယ္ဆုိတဲ့ အာမခံမႈတစ္ရပ္ ကို ရရင္ေတာ့ NCA သြားဖို႔ လမ္းေၾကာင္း အေတာ္ေလးေျဖာင့္သြားမွာေပါ့’’ဟုUNFC ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ
ႏိုင္ေအာင္မေငးမွေျပာသည္။ ၾသဂုတ္လ

၄ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္း

ေရးေကာ္မရွင္ဘ က္မွ အတြင္းေရးမွဴး

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း)ခင္ေဇာ္ဦး၊ ေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦး ေအာင္ၾကည္တုိ႔ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ဦး ႏွင့္ DPN ဘက္မွ
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦး ရယ္ အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုအလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ NCA ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၈ ခ်က္သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိရန္လိုအပ္သည္ဆိုေသာ
အခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္ဟု UNFC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းေဇာ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ (The Ladies Link) (7Day Link) (NMG Link)
(Mizzima Link)
တပ္မေတာ္အား ေတာင္းပန္ၿပီး အမႈေက်ေအးသည့္နည္းလမ္းကို မက်င့္သံုးဘဲ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရသာ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္သြားမည္ဟ ု
ႏွစ္လၾကာထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ေန႔တြင္ အာမခံျဖင့္ ျပန္လြတ္လာသည့္ The Voice ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြမွ

၆၆ (ဃ)

ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (Frontier Link)(BBC Link)(RFA Link)(VOA link)(The Ladies Link)(7Day Link)
ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး Mr.Song Tao တို႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္
ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အစဥ္အလာ ေကာင္း မြနသ
္ ည့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားယံုၾကည္၍ မိတ္ေဆြေကာင္း
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြကၿ္ ပီး ဆက္ဆံမႈပိုမိုျမႇင့္တင္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏အမ်ိဳးသားအေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ့အေရးတာဝန္ထ မ္းေဆာင္ေနမႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္အ ညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္္မႈလုပ္ငန္း မ်ား၌

တပ္မေတာ္၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငႏ
ံ ုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ေနသည့္ Two Plus
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
Two အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ထိေရာက္ေသာဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သလို ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ဆက္လက္
တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သ င့္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (7Day link) (Irrawaddy Link)
တ႐ုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အေရးကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ -ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုး ရမ်ားအၾကား သေဘာတူညီ

CNF

မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု CNF ဒုဥကၠဌ ဦးထန္နန္ လ်န္းထန္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။" ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ကလည္း ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုလိုလားတဲ့ အဖြဲ႔ပဲျဖစ္

ေျပာၾကားခ်က္

တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာရမွာပဲေလ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တဲ့အခါ ကိုယ္က ျဖစ္ခ်င္တာ တခုတည္းကိုပဲ တင္းခံေနရင္ေတာ့
ဘယ္လိုလုပ္ျဖစ္ႏုိင္မလဲ
ေလာေလာဆယ္ေတာ့

ဒါေပမဲ့

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကေတာ့

မျမင္ေသးပါဘူး။

ဆက္စပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္

ဒါေပမဲ့

က်ေနာ္တို႔ၿငိမ္း

တခုရွိတာက

ဒီတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕

ခ်မ္းေရးမွာ

က်ေနာ္တို႔

လႊမ္းမိုးၾကိဳးကိုင္ႏင
ုိ ္မယ့္

ဗမာႏုိင္ငံတခုလံုးရဲ႕

အေရးကိုလည္း

အေနအထားမ်ိဳးေတာ့

စီးပြားေရးကလည္း

တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ

အစိုးရ

တရုတ္နဲ႔
အစိုးရျခင္း

သေဘာတူညီမႈယူထားတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္ေလ။ "ဟု ဦးထန္နန္လ်န္းထန္မွ ေျပာသည္။(VOA Link)
ျမန္မာနိုင္ငံကိုေရာက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဝန္ႀကီး H.E. Mr. Song Tao ဦးေဆာင္
သည့္ အဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ႏွစ္နိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္
ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တ င္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
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တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္နိုင္ငံအ က်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ အစိုးရ၏
အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေဒၚေမဝင္း ျမင့္၊ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ
ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သိန္း တို႔တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံ- ျမစ္ညာ ျမစ္ဝွမ္းေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း ေလ့လာ
စီစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအား ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သ ည္ ။(BBC Link)
ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေန႔ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္င၀
ံ န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Shinzo ABEႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြ ယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိငတ
္ ို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္မွ သူ၏ ယခုခရီးစဥ္သ ည္ ႏွစ္ႏုိင္ငတ
ံ ပ္မေတာ္
ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမုိတုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့
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သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္င၀
ံ န္ႀကီး ခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ Mr. Yoshei SASAKAWA
အား အထူးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး အသီး
အပြင့္မ်ား ကုိ ျပည္သူမ်ားခံစားေနရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ရွည္လ်ား သည့္သ မုိင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လ က္ၿပီး
ပုိမိုတိုးတက္ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္သ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လ ည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (MMSTD Link) (Senior General Min Aung
Hlaing Link)
၅။

၅.၈.၂၀၁၇

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္၊ ပန္းေကာင္း ေက်း႐ြာအနီး၌ ကခ်င္လ ြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ခမရ(၂၁၉) တို႔

KIA – TMT

၊ေန႔လည္ (၁၁) နာရီခန္႔တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခမရ(၂၁၉) ျဖင့္ပင္ အျခားေနရာတစ္ခု၌ ညေန(၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္

တုိက္ပြဲ

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ မုိင္ဖန္ရြာ အနီးတြင္လ ည္း ထပ္မံ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ တစ္ေန႔ထဲတြင္ တိုက္ပြဲသံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆုိပါတိုက္ပြဲတြင္
တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သ ည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (NAB Link)
ၾသဂုတ္လ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္ေဆာင္းေက်းရြာအထက္ႏွင့္ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ေက်ာ့ေက်းရြာအနီး ၌ တအာင္းအမ်ဳိးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

(TNLA)ႏွင့္

တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊

ေမာ္ေဆာင္းေက်းရြာအနီး

TNLA – TMT
တုိက္ပြဲ

တိုက္ပြဲတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ံဳနန္းေက်းရြာ "ယာအမ္ၾကင္"ေနအိမ္အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္
ေပါက္ကြဲထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေနအိမ္အတြင္း ရွိ ယာအမ္ၾကင္ လက္နက္ႀကီးထိမွန္ေသဆုံး ခဲ့သည္ ။ (NAB Link) (TNLA Link)
ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တအာင္ (ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ) မန္တံုၿမိဳ႕အနီး ၄မိုင္၌ ပစ္ခတ္မႈမ်ား

မန္တံု ၿမိဳ႕

ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔တြင္ မန္တံုၿမိဳ႕၏ အဝင္အထြက္လမ္းမမ်ားအား တပ္မေတာ္ဘ က္မွ ပိတ္ခဲ့သ ည္။ (Mizzima Link)

တပ္မေတာ္
ပိတ္ဆို႔

၆။

၆.၈.၂၀၁၇

အႀကိမ္ ၇၀ ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနား၌ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ေနရာမွ အပ က်န္ေနရာ မ်ား၌ စစ္ဝတ္စုံျဖင့္ ဝတ္ဆင္၍

မြန္ေတာ္လွန္ေရး

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ကာ စစ္ေရးျပျခင္းမျပဳရန္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေရးၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရး

ေန႔

႐ုံးအုပ္ နိုင္ပင္းမွ ေျပာသည္။“ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ကလြဲၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ေနရာေတြတိုင္းရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားေတြမွာ စစ္ဝတ္စုံနဲ႔ လက္နက္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
ကိုင္ေဆာင္ၿပီး စစ္ေရးျပတာ မလုပ္ဖို႔ မေန႔က တာဝန္ရွိသူေတြ ေခၚေျပာခဲ့တာ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဘုုရားသံုးဆူနဲ႔
နည္းနည္းေဝးတဲ့ က်ေနာ္တို႔ အမွတ္ ၅ မွာ က်ေနာ္တို႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားနဲ႔ လုုပ္တာကုုိ တပ္မေတာ္က က်ေနာ္တို႔ကုိ ကန္႔ကြက္စာပုုိ႔တာေပါ့။
စစ္တပ္နဲ႔ စစ္ေရးျပ လုုပ္ခြင့္မေပးဘူးလုုိ႔

ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီကိစၥ စီစဥ္ထားၿပီးသားဆုုိေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့လုပ္ပါ့မယ္” ဟု နိုင္ပင္း မွ

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဖိအားေပးျခင္းမွာ တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ (NCA) အား
လက္မွတ္ မေရးထိုးရေသးသည့္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ အေပၚ NLD အစိုးရသစ္မွ ဖိအားေပးျခင္း တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း နိုင္ပင္းမွ သုံးသပ္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Irrawaddy Link) (Mizzima Link) (RFA Link)
၇။

၇.၈.၂၀၁၇

မန္တံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာသို႔ တစ္အိမ္၀င္တစ္အိမ္ထြက္ လိုက္လံ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ၾသဂုတ္လ ၇

မန္တံု ၿမိဳ႕

ရက္ေန႔တြင္ ည ၂၀း၀၀ နာရီ အျပင္မထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ ခရီး သြားျပည္သူမ်ားလည္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ဟု TNLA မွ

တပ္မေတာ္

သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (TNLA Link)

ပိတ္ဆို႔

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၏ "ဗဟိုေကာ္မတီ (၆)လပတ္အစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္" သေဘာထား

TNLA

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၇/၂၀၁၇)အား ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (TNLA Link) (NMG Link)

ေၾကညာခ်က္

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) သည္ အဆိုျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ကို အစိုးရထံ တင္ၿပ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိရာ

UNFC

အခ်က္ ၂ ခ်က္သာ ညႇိႏွိုင္းရန္ က်န္ရွိေတာ့၍ ထို ၂ခ်က္ ညႇိႏွိုင္းၿပီး ပါလွ်င္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ား
မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးလွေမာင္ေရႊမွ “၂ ခ်က္ပဲ ညႇိႏွိုင္းစရာ က်န္ေတာ့တယ္။ အဲဒီ ၂ ခ်က္
သေဘာတူညီမွု ရၿပီဆိုရင္ တလ၊ ႏွစ္လအတြင္း UNFC လက္မွတ္ ထိုးလာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ၂ ခ်က္ကလည္း

အဆင္ေျပဖို႔

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံမွုမွာ ဒီအခ်က္ ၂ ခ်က္ အေပၚ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ရွင္းျပခဲ့တာကို သူတို႔လည္း
နားလည္ သေဘာ ေပါက္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။DPN ဒုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ နိုင္ေအာင္မေငးမွ “အခု က်န္ေနတာက JMC (ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု
ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ) မွာ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ေတြ ထည့္ေပးဖို႔ တင္ျပထားတယ္။ တခုက တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ
ေလးေပါ့။ ဒီႏွစ္ခ်က္ သေဘာတူညီမရ
ႈ ရင္ က်ေနာ္တို႔ NCA ထိုးေတာ့မယ္ ”ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။ (Irrawaddy Link)
အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (ဗဟို )အား မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းစိန္ေတာရပရ၀ုဏ္ရိွ မြန္အာဇာနည္ကုန္းတြင္ က်င္းပခဲၿ့ ပီး

မြန္ေတာ္လွန္ေရး

မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ မြန္သံဃာႏွင့္ လူငယ္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။

ေန႔

မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
မိစႏၵာႏြန္မွ

“ကြၽန္မတို႔က

ဒီမိုကေရစီကိုသြားမယ္။

ဒီမိုကေရစီက

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္

သံုးခ်က္ရိွတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရိွမယ္။

တန္းတူေရးရိွမယ္။ စစ္မန
ွ ္ေသာဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုရိွမယ္။ ဒါကိုရမွ ကြၽန္မတို႔လူမ်ဳိးတြက္ စစ္မွန္ေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ့္ရဲ႕မူအရ
အကုန္လံုး လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြမရသေရြ႕ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို ႏွစ္တိုင္းလုပ္ေနမယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (The Ladies
Link)(Eleven Link)(Mizzima Link)
ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NCA လမ္းေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ အျခားလမ္းေၾကာင္းမွျဖစ္ေစ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အားလံုး
မပါ၀င္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၇၀ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ
ခ်က္ကို ၾသဂုတ္လ ၇ရက္ေန႔တ ြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အစုိးရသည္ အာဏာရၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္

မြန္ျပည္သစ္
ေၾကညာခ်က္

၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္း ပံု ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကုိ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ထား႐ံုမက (NCA) လက္မွတ္မထုိးေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကုိလည္း ေျပလည္ေအာင္ မညိႇႏိႈင္းႏုိင္ျခင္းသည္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီတ ည္ေဆာက္ေရးကုိ အဟန္႔အတား အေနွာက္အယွက ္
ျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္ဟလ
ု ည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။ (Elven Link) (Mizzima Link) (NMG Link) (MNA Link)
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳလ
ိ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူေတြ ပါဝင္သ ည့္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား စကားဝိုင္းကို မႏၱေလး
တုိင္းေဒသႀကီး ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမတုိင္ကန္ေက်းရြာ ၌ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စကား၀ိုင္းတြင္
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိျခင္း သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို

ေက်းလက္ျပည္
သူမ်ား စကားဝိင
ု ္း

ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ တည္ျငိမ္မႈ မရွိသည့္ တိုင္းျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္နွံမႈမ်ား
မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရိွရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရသည့္ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားမွ ပိုမုိႏိုး ၾကားတက္ႂကြစြာ ပါဝင္ကူညီၾကရန္
အတြက္ ေမတၱာ ရပ္ခံသ ည္။ (DVB Link) (7Day Link) (The Ladies Link) Mizzima Link) (7Day Link)
၈။

၈.၈.၂၀၁၇

ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခးခင္ေက်းရြာႏွင့္ မန္ဝဲေက်းရြာၾကား၌ တအန္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္
ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၉၁၉)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇)တို႔ တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္ေက်းရြာႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ
ေက်းရြာၾကားတြင္ TNLA တပ္ရင္း ၄၃၄ ႏွင့္ တပ္မ ၇၇ တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ (TNLA Link)
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TNLA – TMT
တုိက္ပြဲ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
(၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအ ေရးေတာ္ပုံေန႔အတြက္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ၏ သ၀ဏ္လႊာ

UNFC

ကို ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ အဆုိပါ သဝဏ္လႊာတြင္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု

သဝဏ္လႊာ

တည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္ကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကရန္ အတြက္ UNFCက တိုက္တြန္းခဲ့သ ည္။ (UNFC Link)
(၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအေရးေတာ္ပုံေန႔အတြက္ RCSS ၏ သ၀ဏ္လႊာကို ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (Tai

RCSS

Freedom Link)

သဝဏ္လႊာ

ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္

ႏုင
ိ င
္ ံတကာ

ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စု ဥကၠ႒ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Mr. Achim Steiner ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔

ဆက္ဆံေရး

ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တိုးတက္
ခိုင္မာေရး၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ

ဦးစားေပးက႑မ်ား၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

တို႔အၾကား အျပန္အလွန္

ဆက္ႏြယ္မႈ၏ အေရးပါမႈတအ
ို႔ ား ေဆြး ေႏြးခဲသ
့ ည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (State Counesllor Office Link)
၉။

၉.၈.၂၀၁၇

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နမၼတီးျမိဳ႕ လမ္းခြေက်းရြာ ရွိ ကခ်င္ျပည္သူ ၂ ဦးအား တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခ်ည္ေႏွာင္ျပီး

HR Violation

မိုင္းျဖင့္ ေဖာက္ခြဲသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။သတ္ျဖတ္ ခံရသူ ၂ ဦးသည္ လမ္းခြ (Lambraw Yang) ေက်းရြာ မီးသတ္အဖြဲ႔မွ ဗုိလ္အဆင့္ ရရွိ
ထားသူ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ ေဖာင္ကပ္ ေနာ္လက္ (Slg. Hpaukap Naw Lep) ႏွင့္ အသက္ ၄၀ ႏွစ္ လဘန္ ေနာ္ေဘာက္ (Slg. Labang Naw
Bawk) တုိ႔ ျဖစ္သ ည္။“သူတုိ႔ ၂ေယာက္ က တနလၤာေန႔ ဒြမ္ဘုန္း (Dumbung) ဘက္မွာ ငါး ဖမ္းဖုိ႔ သြားတာ။ သူတုိ႔ ၂ေယာက္အျပန္
သူမ်ားေထာင္ထားတဲ့ ဗံုးကုိ ေတြ႕တယ္တဲ့။ အဲမွာ ၁ ေယာက္က အဲဒီ မိုင္း ကုိ ယူလာတာ ဆီးဒင္ (Siden) ျမန္မာစစ္တပ္ ဂိတ္ကုိ ေရာက္ေတာ့
စစ္ေဆးရာမွာ ဗံုးေတြ႕ျပီး KIA အဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္ ဆုိျပီး တစ္ခါတည္း ရုိက္နက္တာ။ သူတုိ႔ မိသားစုဝင္ ေတြက တစ္ညလံုး မအိပ္ဘဲ ရွိေနတာ။ ဒါနဲ႔
တနလၤာ ညဦးယံ ေလာက္ မိုင္း ေပါက္ကြဲသံ ၾကား တယ္။ သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ကုိ ခ်ည္ထားျပီး စစ္တပ္က သူတုိ႔ မိုင္းနဲ႔ ေဖါက္ခြဲ လုိက္တဲ့
သေဘာရွိတယ္။”ဟု ဒသခံ တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။ သူတုိ႔ ၂ ဦးကုိ တပ္မေတာ္မွ ဆီးဒင္ ရြာအျပင္ဘက္ တစ္ေနရာတြင္ ျမဳပ္ႏွံထားၿပီး ၊ ၾသဂုတ္ ၁၀
ရက္ေန႔ ေသဆံုးသူ ၂ဦး မိသားစုဝင္မ်ား ေက်းရြာသားမ်ား သြားေရာက္ ဆုေတာင္းခဲသ
့ ည္။(Kachin New Link)
ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔တ ြင္ TNLA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မ ၇၇ က မန္တံုၿမိဳ႕တြင္ တပ္ရင္းထိုးထားၿပီး ၿမိဳ႕ထဲမွ သူမ်ားအား

မန္တံု ၿမိဳ႕

ဘယ္မွ မထြက္ခိုင္းတာ ေလးရက္ၾကာသြားခဲ့ၿပီဟု မန္တုံၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၊ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

တပ္မေတာ္ပတ
ိ ္

ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးမိုင္းသိန္းေဇာ္က ေျပာသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းတက္ဖို႔၊ စာသင္ဖို႔ ကိစၥမ်ာ

ဆုိ႔

အျပင္ ဌာနဆိုင္ရာအေနျဖင့္ အစည္းအေဝး တက္ဖို႔ ဒုကၡေရာက္ေနသလို ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္ဖို႔လည္း ခက္ေနသည္ဟု သူက ေျပာသည္။
တပ္မ၇၇ အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းကို အ၀င္ လက္ခံေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ထဲကေန ဘယ္သူကိုမွ ျပန္မထြက္ခိုင္းဘဲ ညရွစ္နာရီ ေနာက္ပိုင္း ဘယ္မွ
ေပးမသြားပဲ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ၌ တပ္မေတာ္က တအိမ္ တက္ဆင္း ရပ္ကြက္ သုံးခုလုံးကို လိုက္စစ္ေနၿပီး အိမ္ေထာင္စု တခုခ်င္းစီ အလိုက္
မိသားစု ဓါတ္ပုံရိုက္ မွတ္တ မ္းယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ထိုသုိ႔ တပ္မေတာ္ဘ က္မွ ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္း ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ဗ်ဴဟာမွဴးကို
ေမးထားၿပီး ဂိတ္ဖြင့္ဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ေသာ္လ ည္း ယခုထိ ဘာမွ မထူး ေသးဘဲ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ အထိ မဖြင့္ဘူးဆိုလွ်င္ နယ္လုံဝန္ႀကီးအထိ
ဖုန္းဆက္ အသိေပးသြားဖို႔ရွိသည္ဟု ဦးမိုင္း သိန္းေဇာ္ က ေျပာသည္။ (BBC Link)
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

ပေလာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သ ည့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ေခးခင္ေက်းရြာအုပ္စု ေအာက္မန္ဝဲ ေက်းရြာတ၀ိုက္တြင္

IDPs

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLAတို႔အၾကား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ နမၼတူၿမိဳ႕သုိ႔ တိမ္းေရွာင္
လာရသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ဦးေရသည္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔ တစ္ရက္ထဲတြင္ပင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သ ည္္။ ေက်းရြာမ်ားထဲသုိ႔ လက္နက္
ႀကီး က်ေရာက္သျဖင့္ ထြက္ေျပးလာရျခင္း ျဖစ္သ ည္ဟု နမၼတူၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေအာက္မန္၀ဲ ရြာသားမ်ားမွေျပာသည္္။ (RFA Link)
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရွမ္းျပည္နယ္

ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

(ေတာင္ပိုင္း )၊

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္

ကဒူးႀကီး

(JMC)မွ

ေက်းရြာအုပ္စု

ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္
နားဟီးေက်းရြာ

သို႔

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
ေရာက္ရွိေနေသာ

ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္

JMC

ေနရပ္စြန္႔ခြာ

တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား ၂၀၀ခန႔္ကို ၎တို႔၏ မူရင္းေနရပ္ ပုန္စုတ္ႏွင့္ မဲ့တေစးေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္လ ည္ေျပာင္း ေရႊ႕
ေနထိုင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ မူရင္းေနရပ္သို႔ ျပန္လ ည္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၄ရက္က စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၇ ရက္
တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ မိသားစုအား လံုးကို မူရင္းေနရပ္ေက်းရြာမ်ား သို႔ ျပန္လ ည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု JMC က ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔ တြင္
သတင္းထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ (7 Day Link)
၁၇/၁ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္
ေကာ္မရွင္

(MNHRC)

အဖြဲ႕ဝင္

သတင္းေထာက္သံုး ဦးအား
ဦးယုလြင္ေအာင္မွ

အက်ဥ္းေထာင္တြင္

သတင္းသမားမ်ား၏

သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ

ေျပာျပခ်က္မ်ားအရဆိုလၽွင္

ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း

၁၇/
သတင္းသမားမ်ား

ေျပာခဲသ
့ ည္။ (Irrawaddy Link)
ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Amora ဟုုိတယ္၌ ၾသဂုုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တ ြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ဦး ေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST)

PPST

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးေတာ့ ခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းခ်က္
ေတြရွိေနေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မူတူးေစးဖုုိးမွ ေျပာသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာမွလ ည္း ‘ ‘ကြၽန္ေတာ္တို႔
သြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မပ်က္ စီးဘဲနဲ႔ ေရွ႕ကိုတိုးႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲေတြလည္း အဓိပၸာယ္
ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ လူမ်ိဳးစံုစံုမွာ လုပ္ ႏိုင္ေအာင္ ဒါေတြနည္းလမ္းရွာ တာပါ’’ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မွ ၁ဝ ရက္အထိ
ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၏ အစည္းအေဝးတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ လုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပဒိုေစာကြယ္ ထူးဝင္း ေခါင္းေဆာင္သ ည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (PPWT)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္အေပၚ ျပန္လ ည္သုံးသပ္ထားမႈမ်ား တင္ျပ
ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္း
စဥ္ဆိုင္ရာ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ (7Day Link) (Mizzima Link) (MOI Link)
ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေအာက္ေျခမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးအား ေမွ်ာ္လင့္

ဌာေန

သည္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကြန္ ရက္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေနာ္အိအိမွ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေန႔ပြဲတြင္

တုိင္းရင္းသားမ်ား

ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။အခမ္းအနားကို ျမန္ မာႏိုင္ငံဌာေနတိုင္းရင္းသားကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္ ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပဇာတ္႐ံုတြင္ က်င္းပခဲ့

ေန႔

သည္။ ျမန္ မာႏိုငင
္ ံအရပ္ရပ္မွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ၾကၿပီး တိုင္ းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား
တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္ ။(Mizzima Link)
ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ
ဥကၠဌေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔
ဌာေနကေနမစြန္႔ခြာႏိုင္ေအာင္

ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္ဟု
ဘာေတြပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုသလဲ၊

ကာကြယ္ေရးဦး စီး

ANP – TMT

ခ်ဳပ္ရံုးမွသတင္း ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။"ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြ

ဘယ္လိုလံုျခံဳေရးစည္းေတြ

ခ်ဖို႔လိုသလဲ။

ဘူးသီးေတာင္၊

ေမာင္ေတာေဒသမွာ

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ စြန္႔ခြာသြားခဲ့လို႔ရိွရင္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိးဆက္ေပါ့ဗ်ာ အဲ့ဒါေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ" ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္ မွေျပာသည္။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကုိေနျပည္ေတာ္ရိွ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္း၊

ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ျမထြန္းဦး ႏွင့္

ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္႐ံုး

(ၾကည္း)မွ

တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီး မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္အ မ်ဳိးသားပါတီဘက္မွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္အပါအ၀င္ ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဘရွိန္၊ ဦးဦးလွေစာ၊ ဦးေဖသန္း၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ဦးေဝစိန္ေအာင္ ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (Mizzima
Link) (RFA Link) (MOI Link)
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားအတြက္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံမွ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြ

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

က်ပ္သန္း(၂၀၀)အား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံ၊ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လွ်န္မွ နံနက္ ၉နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္

ဆက္ဆံေရး

ရွိ လူမႈဝန္ထ မ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လ ည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ လာေရာက္ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လ ည္
ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးမွ လက္ခံခဲ့သ ည္။ (MOI Link)
နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံ

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း Dr. Surakiart Sathirathai ႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ နုိ္င္ငံျခားေရး

ဆက္ဆံေရး

၀န္ႀကီးဌာန၌ ေတြ႔ဆံုခသ
ဲ့ ည္။ ေတြ႔ဆံုစဥ္ APRC မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိၿငိမ္း ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥေျဖရွင္း ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ APRC တို႔အၾကား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားကုိ
ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ (MOI Link)
၁၀။

၁၀.၈.၂၀၁၇

ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ္ခန္႔တြင္ ကဆုန္ခ/ခဆုန္ခ (Kasung Hka)ေခ်ာင္းဖ်ား၌ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

KIA – TMT

KIA တပ္ရင္း (၁၁) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ခမရ (၃၈၁/၃၈၄) ပူးေပါင္း စစ္ေၾကာင္းတို႔ ေန႔လည္ (၁)နာရီခန္႔အထိ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။

တိုက္ပြဲ

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေဒသခံမ်ား ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ခမ္း ေရအား
လၽွပ္စစ္အနီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တပ္ရင္း (၁၁) တို႔ၾကား တိုက္ပြဲငယ္ တခု ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ (NAB Link) (Irrwaddy Link)
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ တအာင္း(ပေလာင္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သည့္ မန္တံုၿမိဳ႕ ရွိ ေဒသခံျပည္သူ (၁၀) ဦးခန္႔အား ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္တပ္မ(၇၇)

မွ

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ထားသည္ဟု

ေဒသခံမ်ားမွ

ေျပာသည္။“ဒီေန႔မနက္အထိကေတာ့

သတင္းကေတာ့

ဆယ္ေယာက္ေလာက္ ရွိေနၿပီဗ်။ ဘယ္လို ဖမ္း တာလည္းဆိုရင္ တပ္မ(၇၇)က တစ္အိမ္ဝင္တစ္အိမ္ထြက္ လိုက္စစ္ေနတာ။ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ ကို
အစကေတာ့ အဝင္ခံၿပီး အခုက်ေတာ့ အဝင္ေရာ အထြက္ေရာ မခံေတာ့ဘူး။ ၿမိဳ႕ကိုဝင္ လာတဲ့ လူေတြကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးေတြအိမ္မွာ
အိပ္လို႔မရဘူးဗ်။ တည္းလို႔မရဘူး။ ဘုန္း ႀကီး ေက်ာင္းေတြမွာပဲ တည္းေနရတာ။ အဲ့လိုတည္းတယ္ဆုိေတာ့ လူ႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြေပါ့ ေနာ္
ဆပ္ျပာတို႔ သြားတုိက္ေဆးတုိ႔ ဝယ္ဖို႔ထြက္လာခ်ိန္မွာ ဒီလူက သံသယရွိတယ္ဆုိၿပီး အကုန္လံုး ဖမ္းလိုက္တယ္။ ဖမ္းၿပီးေတာ့ တပ္မ(၇၇)မွာ
ထားတယ္။ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ ရွိသြားၿပီ” ဟု ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသိန္းေဇာ္
မွေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း
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HR Violation

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
ယခုအခ်ိန္ထိ ေတြ႕ဆုံခြင့္မရေသးဟု ဦးသိန္းေဇာ္မွ ေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးခံထ ားရသည့္ ဦးေဇာ္ဆိုင္းေအာင္၏ ဇနီးသည္ျဖစ္သူ မန္တံုၿမိဳ႕ မွ
သူနာျပဳ ဆရာမ ေဒၚနန္းဟိန္း ခမ္းမွလ ည္း “က်မအမ်ိဳးသားက ကခ်င္ဆိုေတာ့ေလ ဦးေဇာ္ဆုိင္းေအာင္ေလ။ သူတို႔ က လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ကို
ရွာေဖြေနတာဆိုေတာ့ ဒီလူက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကအိုင္ေအပဲ ျဖစ္ မွာပဲဆိုၿပီး ဖမ္းလိုက္တာေလ။ တကယ္လို႔ ပစၥည္းေတြ အေထာက္အထားေတြနဲ႔
ဖမ္းတယ္

ဆိုရင္ေတာ့

ဖမ္းေပါ့။

အခုက

ျဖစ္မွမျဖစ္ႏိုင္တာ

က်မတို႔က

ေကအိုင္ေအနဲ႔

အဆက္အစပ္မွ

မရွိတာ။ က်မအမ်ိဳးသားက

သာမန္ျပည္သူပဲေလ။ က်မက မန္တံုက ေဆးရံုဝန္ထမ္း၊ သူနာ ျပဳပါ။ က်မအမ်ိဳးသားက ကခ်င္ေလ” ဟု ေျပာသည္။(NMG Link)
ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ ၂ ရက္တာ က်င္းပခဲ့ေသာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

PPST

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အ ဖြဲ႕ PPST အစည္း အေဝးက်င္းပၿပီးေနာက္

ေၾကညာခ်က္

လက္ရွိနိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

သေဘာထားေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ ခသ
ဲ့ ည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖၚေဆာင္သည့္ ကာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအခ်ိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္
နိုင္ေရးနွင့္

နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ထပ္မံပါ၀င္လာေရးကို

အစိုးရနွင့္

တပ္မေတာ္မွ

ၾကိဳးပမ္းရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ တပ္မေတာ္
အၾကား လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကို အျမန္ဆံုးညွိႏွိုင္းေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနပါသည္ဟူ၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပ
ထားသည္။ (NCA)ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး (JICM) အျမန္ဆံုး ေခၚယူက်င္းပ၍ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
ျပန္လည္ သံုးသပ္ေရး အျမန္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔
(PPST )မွ ခ်မွတ္ခဲ့သ ည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိ စုဖြဲ႔ထားသည့္ UPDJC ၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC)
အလုပ္ေကာ္မတီ

အတြင္းေရးမွဴးအဆင့္ဆင့္တြင္

အျပန္အလွန္

ဆက္စပ္မႈ

အားေကာင္းရန္အတြက္

ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား

လုပ္ရန္

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ေအာက္တုိလအထိ အခ်ိန္ ၂ လၾကာ လက္ရွိ စုဖဲြ႔မႈအတုိင္း ဆက္ထားရွိရန္ PPSTမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ ။ (Mizzima
Link) (Tai Freedom Link) (The Ladies Link) (Irrawaddy Link)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တို႔၏ ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းေဝးအား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးေနမႈတြင္ အခ်က္

PC – DPN

ေလးခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရိွၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သ ည္။ DPN အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကရင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ
(KNPP) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခူဦးရယ္ကလည္း “က်ေနာ္တို႔ သတင္းမီဒီယာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတာေတြ က်ေနာ္တို႔ အျပည့္အစံုေတာ့
ၾကားရပါတယ္။

တခ်ိဳ႕

ခ်က္ပဲက်န္က်န္

ကေျပာၾကတယ္

က်ေနာ္တို႔

ႏွစ္ခ်က္ပဲက်န္တယ္

ေဆြးေႏြးတာက

၈

ခ်က္

တစ္ခ်က္ပဲက်န္တယ္။

တစ္ခ်က္က်န္ရင္လည္းပဲ

သံုးေလးခ်က္က်န္တယ္
၈

ခ်က္သေဘာမတူ

စသျဖင့္ေပါ့
သလိုပဲ

ဘယ္ႏွစ္

ျဖစ္တယ္။

၈

ခ်က္လံုးသေဘာမတူလည္း ၈ ခ်က္လံုး မေျပလည္ဘူးဆိုတာကိုလည္း အဓိပၸာယ္ေပါက္ပါတယ္။ ဒါဟာအေျဖပါပဲ” ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။ (The Voice
Link) (NMG Live) (7Day Link) (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link) (MOI Link) (RFA Link) (7Day Link) (The Ladies Link) (DVB Link)
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-ထိုင္း Senior Staff Talks အစည္းအေ၀းသို႔
တက္ေရာက္

ခဲ့သ ည့္

ထိုင္းဘုရင့္တ ပ္မေတာ္မွ

Lt.

Gen.

Parinya

Khoonnasee

ႏွင့္

အဖြဲ႕တို႔

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ ေတြ႕ဆံုခသ
ဲ့ ည္။ (MOI Link)
၁၁။

၁၁.၈.၂၀၁၇

ႏိင
ု င
္ ံတကာ
ဆက္ဆံေရး

ၾသဂုတ္လ ၁၁-ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္လ ြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တပ္ရင္း (၁၁) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ခမရ (၃၈၁/၃၈၄) ပူးေပါင္း စစ္ေၾကာင္းတို႔

KIA – TMT

ထပ္မံတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေန႔လည္ ၁၁နာရီခြဲခန္႔မွစ၍ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ကဆုန္ခ ေက်းရြာဘက္သို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟ ု

တိုက္ပြဲ

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ကဆုန္ခရြာသားအခ်ဳိ႕ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိၿပီးရြာသားသံုးဦးအား တပ္မေတာ္
မွ ဖမ္းဆီးထားၿပီး အရပ္သားသံုးဦး ေသနတ္ထိမွန္ေသဆံုးခဲ့သ ည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာခဲ့သည္ ။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သူ ႐ြာသူ/ ႐ြာသား
(၈၀၀) ေက်ာ္အား မိုးေကာင္းႏွင့္ နမၼတီးၿမိဳ႕ရွိ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ႏွင့္ R.C.M အသင္းေတာ္မ်ားမွ ယာယီေနရာခ်ထားေပးခဲ့သ ည္။ ညေန (၆)
နာရီခန္႔တြငလ
္ ည္း ႐ြာအတြင္း၌ပင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။ (AA Link ) (VOA Link) (Irrwaddy Link) (BBC Link) (7 Day Link) (Mizzima
Link) (NMG Link) (VOA Link)
ေမာ္လျမိဳင္ခ႐ိုင္ရွိ မြန္ျပည္သ စ္ပါတီ (NMSP) ၏ အမွတ္ (၁) တပ္ရင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနေသာတမ္မေတာ္တ ပ္ရင္း ျပန္လ ည္ဆုတ္ခြာ

မြန္ျပည္သစ္

သြားမည္ဟု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)နွင့္ UNFC ၏ DPN တို႔ ေတြ႕ ဆံု ေဆြး ေႏြးပြဲအျပီးတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ ၀င္

တပ္မေတာ္

ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာခဲသ
့ ည္။ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားႏွင့္ စစ္ေရးျပပြဲကို တပ္မေတာ္ကပိတ္ပင္ခဲ့ျပီး မြန္ျပည္သ စ္

ဆက္ဆံေရး

ပါတီအေျခစိုက္ရာေဒသတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ထားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သ ည္။ (TheLadies Link)
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ခုိင္မာသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးေနဆဲ

UNFC

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေျပလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တုိင္း ရင္းေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ထိုး စစ္မ်ားအား အျမန္ဆံုး

ေျပာၾကားခ်က္

ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ UNFC ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာကေျပာဆိုခဲ့သည္။ (VOA Link)
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
ျမန္မာ့ဒီမိုက ေရစီကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC – 2 တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္
မ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့သ ည္။ (The Voice Link) (7 day Link) (Irrawaddy Link) (BBC Link)

MDTF

(MOI Link) (MOI Link) (MOI Link) ( MOI Link ) (MOI Link) (MOI Link) (MOI Link)
ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ခုနစ္ဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕နွင့္ စစ္ေရးတင္မားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အစိုးရက ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးရန္ လမ္းဖြင့္ထားသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔ တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္

(PC)ႏွင့္

UNFC၏

DPN

တို႔

ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္

တရား၀င္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ျပီး

အစိုးရ
ေျပာၾကားခ်က္

သတင္းစာရွင္လ င္းပြဲတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာၾကားခဲ့သ ည္။ (The Ladies Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ အႀကိမ္ ၈၀၀ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၊

ကခ်င္ျပည္နယ္

လူအေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ တံတားအစင္းေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲသ
့ ည္ဟု
ကခ်င္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲမွဴႀကီးထြန္းဦး မွ ေျပာခဲ့သည္။ (RFA Link)
၁၂။

၁၂.၈.၂၀၁၇

မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္၏ ရံပုံေငြေကာက္ခံသည့္ ျဖတ္ပိုင္းစာရြက္တ ခုေတြ႔ရွိၿပီး။ မိုင္းရယ္၊ လားရွိုး၊ တန္႔ယန္းေဒသမ်ားတြင္ မန္ပန္ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္မွ

HR Violation

အတင္းအဓမၼစစ္သားစုေဆာင္း မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေဒသခံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၁၂ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ (BBC Link)
မြန္ျပည္သ စ္ပါတီအား မြန္ေတာ္လွန္ေရး အခမ္းအနားမ်ားတြင္ စစ္ေရးျပ၊ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံျခဳံေရးအရ မသင့္ေလ်ာ္

မြန္ျပည္သစ္

ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္လ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ေခၚယူ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္သ စ္ပါတီ

တပ္မေတာ္

ျပည္တြင္းေရးရာ တာဝန္ခံ နိုင္ဝင္းလွက ေျပာခဲသ
့ ည္။ ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း တိုင္းမွူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးဝင္း၊ တိုင္း ဦးစီး ဗိုလ္မွူးႀကီး

ဆက္ဆံေရး

တင္ထြဋ္ႏွင့္ ဒုဗိုလ္မွူးႀကီး ရဲထြဋ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္သ စ္ပါတီမွ နိုင္ဝင္းလွ အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။
(Irrwaddy Link)
အရပ္ဘက္နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေအာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္သ ည္ နိုင္ငံေရးအရအသုံးခ်ခံရေလ့ ရွိသျဖင့္

အရပ္ဘက္

ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွ စစ္တပ္ကိုဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ လက္ေတြ႕တြင္ မျဖစ္ႏင
ုိ ္ေၾကာင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ

စစ္ဘက္

စစ္တပ္ရွိရမယ္ ဆိုတာအေနာက္တိုင္းအယူအဆသာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာက်င့္သုံးဖို႔ မဆီေလ်ာ္ဘူးဟု ေနျပည္ေတာ္ MICC – 2 တြင္ က်င္းပခဲ့

ဆက္ဆံေရး

သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြး စဥ္ ႏိင
ု ္ငံေတာ္ ကာကြယ ္
ေရး တကၠသိုလ္မွ ဗိုလ္မႈးႀကီးေအာင္ျမင့္ဦးကေျပာဆိုခဲ့သ ည္။ (Irrawaddy Link) (BBC Link)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ခံယူခ်က္စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ

(UPDJC)

အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ

MDTF

ဒုတိယဥကၠ႒

ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (Eleven Link)
၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားအား ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတ ြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္ပီတာ

ကရင္အာဇာနည္

စိန္ေပါလ္ဘုရားေက်ာင္း၌ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ကရင္အ ေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚ အေျခခံသ ည့္

ေန႔

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္

ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္

ျပည့္ျပည့္စံုစံု

ျပင္ဆင္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ထားရန္

ကရင္အမ်ိဳးသား

အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုး ကေပးပို႔ေသာသဝဏ္လႊာတြင္ ၎က ယင္းသို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သ ည္။ (The Voice Link)

၁၃။

၁၃.၈.၂၀၁၇

(၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ TNLA/PSLFႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အ ဖြဲ႕မွ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သ ည္။ (TNLA Link)

ကရင္အာဇာနည္

(NAB Link)

ေန႔

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္ းဝိုင္းေက်း႐ြာအနီးတြင္ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္

TNLA – TMT

တပ္မ(၈၈)တို႔ ၁၃ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း(၅း၂၀)နာရီမွ (၈း၀၀)ထိတိုက္ ပြဲအျပင္းထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။ တိုက္ ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးခဲ့ေနာက္ တပ္မေတာ္မွ

တုိက္ပြဲ

လက္နက္ ႀကီးျဖင့္ ေကာင္း၀ိုင္း ေက်းရြာအနီးတဝိုက္သို႔ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်း႐ြာအတြင္းမွ ေဒသခံ(၄)ဦး လက္ နက္ ႀကီး
က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ ရာရခဲ့သည္။ (TNLA Link) (VOA Link) (NMG Link) (The Voice Link)
ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ပါေနသည္မွာလံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ အစုိးရကုိကူညီေျဖရွင္းေပးေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး

အရပ္ဘက္

တကၠသိုလ္က ဗုိလ္မႉးႀကီးေအာင္ျမင့္ဦးကေျပာခဲ့သ ည္။ “ပထမဦးဆံုး တပ္မေတာ္ပါတယ္ ဆိုတာကိုက လံုၿခံဳေရးျပႆနာေတြကို အစိုးရကို

စစ္ဘက္

ကူညီၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေပးတာ၊ အစိုးရက Instrument တစ္ခုပဲေလ။ အစိုးရက ဒီႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုလံုး စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ အသားက်သြားေအာင္၊

ဆက္ဆံေရး
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [ Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၇
Institutionalize ျဖစ္ေအာင္ဘယ္ေလာက္ထိ ကိုင္တြယ္ႏုိင္လဲ၊ ေျဖရွင္းႏုိင္လဲ။ အဲလို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ္တုိင္မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္
တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ်ေနရဦးမွာပဲ။ အဲလို ျပႆနာေတြ အၿမဲတမ္းရွိေနသေရြ႕ကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရနဲ႔၊ အသံုးခ်ရတာနဲ႔ အသံုးခ်ခံတာ
ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ ဒါကေတာ့ရွိေနမွာပဲ” ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။ (DVB Link)
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