ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇
ယခုရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ျမန္မာ့အ ေရး

ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏

၂၀၁၇

ခုႏွစ္၊

ဇူလုိင္လ

၁၃ရက္ေန႔မွ

၂၈ရက္ေန႔(ည

ဆယ္နာရီအထိ ) အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္စဥ္အား မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရက္အလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစုစည္းခ်က္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ

အခ်က္မ်ားသည္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား၏

အျမင္ႏွင့္

အာေဘာ္မဟုတ္ဘဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ မီဒီယာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား စုစည္းေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္းႏွင့္ လအလိုက္သံုးသပ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
မွတ္တမ္းမ်ားအား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပါရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း - 09-796636737 တုိ႔ကို
ဆက္သြယ္ႏိုင္ ပါသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕
စဥ္

ရက္စြဲ

အေၾကာင္းအရာ

ရည္ညႊန္း

၁၃

၁၃.၇.၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာအထူးအစီ ရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္

ယန္ဟီးလီ

ဟီးလီတို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္ တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ႐ံုးခန္း၌ ဇူလိုင္ ၁၃ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး
သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ

မစၥယန္ဟီးလီ

အေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္

ေတြ႕ဆံုလွ်င္

ပုဂၢလိကမီဒီယာကို

အစိုးရမွ

ေလးစားသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေပးရန္ ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ ထုိ႔အျပင္ DVB ႏွင့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက သတင္းေထာက္ ၃ ဦး မတရားအသင္း
အက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၁၇

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား

(၁)

ျဖင့္

အေရးယူခံထားရသည့္ကိစၥႏွင့္

ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား

အား

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္ဟု သတင္းမီဒီယာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေကာင္စီက

ႏွင့္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ ။

(MizzimaLink)(MMSTD Link)(DVB Link)
၁၄

၁၄.၇.၂၀၁၇

၂၀၁၇ ဂ်ဴလိုင္ ၁၄ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္

RCSS-TMT

ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၄၉ စစ္ေၾကာင္းတို႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင၂
္ ၀၀န္းက်င္ခန႔္ရွိ ဟိုပုံးၿမိဳ႕ မိုင္းျပင္းတိုက္နယ္ ၀မ့္ေကာင္ပန္ဟတ္

တိုက္ပြဲ

ႏွင့္ ၀မ့္ခိုင္း ရြာၾကားတြင္ ၁၅ မိနစ္ခန႔္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့သ ည္။ RCSS ဆက္ဆံေရး႐ံုး ကုိ သတင္းမပုိ႔ဘဲ ဖာလိုင္အေျခစိုက္ ခလရ
၂၄၉ စစ္ေၾကာင္းကဝင္လာသည့္အတြက္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္ဟု RCSS ေျပာေရးဆုိ္ခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစုိင္းငင္းက
ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း RCSS/SSA

မွ ထိခိုက္က်ဆုံးမွုမရွိခဲ့ဘဲ ၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၅ ဦး က်ဆုံးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၃ ဦး

ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၃ ဦးတြင္ တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ရွိ အရာရွိငယ္ ၁ ဦးပါဝင္ေၾကာင္း RCSS သတင္းဌာန Tai Freedom မွ
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link) (TaiFreedom Link)
တပ္မေတာ္မွ မတရားအသင္း အပါအဝင္ ပုဒ္မ ၃ ခုျဖင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ ရွမ္းျပည္္နယ္ မံုးကုိးၿမိဳ႕မွ သင္းေထာက္ ဆရာ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္

၁၇/၁

ႏွင့္ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆုိင္းတု႔အ
ိ ား ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စြဲခ်က္တင္ ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ တရားစြဲခံထားရေသာ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္

သင္းအုပ္ဆရာမ်ား

လတ္ႏွင့္ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆုိ္င္းတုိ႔အား စတင္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သ ည္။ (Mizzima Link)
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ထိုးထား သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ NCA

UNFC

မထိုးရေသး သည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ပါဝင္ေသာ UNFC တို႔ ဇူလိုင္ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ ရက္တို႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္း

–

PPWT

အစည္းအေဝး

မ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး (KNU)ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ PPWT အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္လ ည္းျဖစ္သူ
ပဒိုေစာကြယ္ ထူးဝင္းမွ ေျပာသည္။ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NCA လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ေရး ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းရန္ DPN အေန ျဖင့္
အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ယခုလအတြင္း ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထိေတြ႕ဆံုရန္ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ ျခင္းမရွိေသးဟု
သိရသည္။ (7Day Link)
သွ်မ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သွ်မ္းျပည္တပ္ မေတာ္ (RCSS/SSA)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ျပန္လ ည္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား

RCSS

အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသြားရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၅ ခ်က္အား ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၄ ရက္ေန႔ထိ RCSS/SSA ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္

အစည္းအေဝး

လြယ္တုိင္းလ်န္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၆ လပတ္အစည္း အေဝးအၿပီးတြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ခ်မွတခ
္ ဲ့သည္။ (Mizzima Link)
ေကအဲန္ယူ -ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏
အစည္းအေဝးပြဲကုိ

ဇူလုိင္

၁၁

ရက္မွ

ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအစည္းအေဝးပြဲတြင္
အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ခ်ိန္မွစ၍

(၁၆)

ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္အၿပီး

၁၄ရက္ေန႔အထိ

ဖားအံခ႐ုိင္၊

ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏
လတ္တေလာၾကားကာလ

ပထမဆုံးအႀကိမ္

ေလးဝါးစခန္း၌

မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ
အတြင္း

ျပဳလုပ္သည့္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဌာနဆုိင္ရာမ်ား

ေလးရက္တာ

KNU

ျပဳလုပ္သည့္

အစည္းအေဝး

ျပန္လ ည္ေဆြး ေႏြးသုံးသပ္ရင္း

အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသုိ႔ ေကအဲန္ယူ၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဌာန ၁၄
ခု၏ ဌာနဆုိင္ရာထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးမွ ခ႐ုိင္ဥကၠဌ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ႏွင့္ အျခား ေခါင္းေဆာင္ငယ္ အခ်ဳိ႕စုစုေပါင္း
ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (KIC Link)
ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) ႐ုံး၌ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ယန္ဟီးလီ

လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္

1

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇
(MNHRC) တုိ႔

ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အ ေရးေကာင္စီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေရးမစ္ရွင္က ို

ျမန္မာႏိုင္ငံအ မ်ိဳး သားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) က ေထာက္ခံေပးရန္ မစၥယန္ဟီးလီကအၾကံျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အ
ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကဖြဲ႕စည္းေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအၾကား သင့္ျမတ္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ေပး ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသ ည့္ ကိစၥမ်ိဳးအား ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားရန္လအ
ို ပ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ယန္ဟီးလီအား
ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့သ ည္ဟု MNHRC ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမက ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ (7 Day Link) (Eleven Link)
အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ၌ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္သည္ နံနက္ ၉

ႏိုင္ငံတကာ

နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အ အုံ၌ အိႏၵိယတပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားေကာ္

ဆက္ဆံေရး

မတီဥကၠ႒ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Narendra Modi ႏွင့္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ တြင္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏အိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သ ည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီမွ အိႏၵိယ- ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္မ်ားအ ၾကား နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး
ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ည္

အိႏၵိယ၏

‘အေရွ႕ေမွ်ာ္

မူဝါဒ’

တြင္အေရးႀကီးသည့္

အခန္းက႑၌ပါဝင္ေၾကာင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (7Day Link) (Eleven Link)
၁၅

၁၅.၇.၂၀၁၇

ဇူလိုင္ (၁၅)ရက္ေန႔တ ြင္ ကုိးကန္႔ေဒသရွိ “လာပက်ဳိင့္”ႏွင့္ “ေဖာက္က်ဴးခ်န္ ”ေဒသမ်ားသုိ႔ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ တိုက္ခုိ္က္ခဲ့ၿပီး

MNDAA – TMT

ေျမျပင္မွလ ည္း

တို္က္ပြဲ

ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ

ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။

ယင္းတိုက္ပြဲတြင္

တပ္မေတာ္ဘက္မွ

(၁၀)ဦးခန္႔က်ဆံုးခဲ့ၿပီး

အမ်ားအျပား

ဒဏ္ရာရ႐ွိခက
ဲ့ ာ စစ္လက္နက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (NAB Link)
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈဆုိင္ရာ

PC – DPN

ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တုိ႔ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္သ ည္။ အလြတ္သေဘာ
ေတြ႔ဆံုမႈတြင္အ စိုးရဘက္မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္သူရတုိ႔ သံုးဦးတုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္ၿပီး ၊ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ
အခ်က္ ၉ ခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေသာ္လ ည္း အေသးစိတ္ကုိ လာမည့္ ဇူလုိင္လ ၁၇ ၇က္ေန႔ က်င္းပမည့္ DPN အစည္းအေဝး
အေသးစိတ္ ထပ္မံ ေဆြး ေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ု UNFC ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ႏုိင္ေအာင္မေငးမွ ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ (Mizzima Link) (7 Day
Link)(NMG Link)
ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၀ နာရီ ထိ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရွိုး ၿမိဳ႕ Golden Hill Hotel ၌ ျမန္မာနိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ သၽွမ္းလူငယ္

ယန္ဟီးလီ

ကြန္ရက္ (TYN ) မွ ကို္ယ္စားလွယ္ ၅ ဦးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစ္ယန္ဟီးလီတ ို႔
ေတြ႔ဆုံခဲ့သ ည္။

ေတြ႔ဆုံရာတြင္

TYN

မွ

မစ္ယန္ဟီးလီသို႔

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊

စစ္ေျပးဒုကၡသ ည္မ်ား

အိမ္မျပန္ရျခင္းကိစၥ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ လူထုနစ္နာရျခင္းကိစၥမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥမ်ားႏွင့္
တပ္သိမ္းေျမကိစၥမ်ား အား တင္ျပခဲသ
့ ည္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္ ၌ USAID ႏွင့္ FHI တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့သ ည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက ္

အရပ္ဘက္ -

အလုပ္အကိုင္ဖန္တီး ေပးေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

စစ္ဘက္

ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားအားလုိအပ္သလို စိစစ္အေရးယူေပးရန္ တပ္မေတာ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုး ရထံ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား

ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေျပာဆိုေနထုိင္ရန္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ပါတီလူႀကီးမ်ားမွ

ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု

ဆက္ဆံေရး

NLD

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေျပာခဲ့သ ည္။ (Mizzima Link) (Eleven Link)
KIO-

ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕၌ KIO ႏွင့္ ကခ်င္ေဒသခံ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ ျပည္သူႏွင့္ ေကအုိင္အုိ အဖြဲ႕ဝင္

၁၆

၁၆.၇.၂၀၁၇

၇၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ( AA Link)

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေတာင္းပန္စာကို လက္ခံရရွိေၾကာင္းတပ္္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္

အရပ္ဘက္ -

ညေနတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္၊ ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ

စစ္ဘက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔ လိပ္မူထားသည့္ ေတာင္း ပန္စာအား အျမန္ေခ်ာပို႔ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သ ည္ကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း

ဆက္ဆံေရး

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။ (7Day Link) (Mizzima Link)
ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔၌ မိုင္းပ်ဥ္း ရြာသား ၂ ဦးျဖစ္သ ည့္ စိုင္းဥတၱရ ႏွင့္ စိုင္းဆု တို႔ႏွစ္ဦး ေစ်းဝယ္ၿပီးျပန္အလာတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ

HR Violation

ဟိုင္ခိုင္းေက်းရြာအနီး RCSS/SSA ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္တုန္းက အစိုးရတပ္မေတာ္၏ လက္နက္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုၿပီး ဖမ္းဆီး
ရိုက္ႏွက္ခဲ့ရာ စိုင္းဥတၱရတြင္ ေခါင္းထိမွန္ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္ ၊ စိုင္းဆုတြင္ မ်က္ႏွာ ဒဏ္ရာ ၃ ခ်က္ ႏွင့္ ဖုန္း ၁ လုံး (ကာလတန္ဖိုး ၁၃၀၀၀၀၀ ခန႔္ရ)ွိ
ႏွင့္ ျမန္မာေငြ ၇၀၀၀၀ က်ပ္ တို႔ကို အစိုးရတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၄၂၃ မွ အဓမၼယူေဆာင္သြားေၾကာင္း RCSS ၏ သတင္းဌာနျဖစ္ေသာ Tai
Freedom က ေဖၚျပခဲ့သ ည္။ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇:၃၀ အခ်ိန္၌ စိုင္းဥတၱရ၏ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုဝင္မ်ားမွ

2

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇
ဟိုပုံးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသခဲ့ရသည္။ (Tai Freedom Link)
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥယန္ဟီလီး ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ရွိလူမႈအဖြဲ႔ အစည္းတို႔ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္

ယန္ဟီးလီ

ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ သီရိဖားအံဟိုတယ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သ က္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုမႈတြင္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းအေျခစိုက္သ ည့္

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္

ထိုင္း -ျမန္မာနယ္စပ္

အေျခစိုက ္

ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အ စည္း မ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး -KWO၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔-KHRG ၊ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈက ြန္ရက္-KESAN တို႔အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းႏွငန
့္ ယ္စပ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၁ ဖြဲ႔တို႔ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း

နယ္ေျမေဒသ

လုံၿခံဳေရးအေျခအေန၊

စီမံကိန္း

လုပ္ငန္းေတြ

ေဆာင္ရြက္မႈ၊

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကး

ေငြျပန္လ ည္ေပးအပ္မႈ၊ အဂတိ လုိက္စားမႈ ကင္း ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္နယ္အ စိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မစၥယ န္ဟီလီး၏ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ အစုိးရမွ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေနရာအခ်ဳိ႕ကို
သြားေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ထုိသုိ႔မျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕ မြန္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးမင္းတင္၀င္းမွ
"အဲဒီလမ္းေၾကာင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ေတြရွိတယ္။ လက္မွတ္မထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြ၊ ခြဲထြက္အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။
လမ္းေၾကာင္းမွာ

ေသနတ္နဲ႔စမ္းပစ္တာတို႔

တစ္ခ်က္၊

ႏွစ္ခ်က္ဆိုလည္း

သူတို႔က သတင္းရၿပီးေတာ့

မေကာင္းဘူးေလ။အားနာစရာေတြျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။

ဒီလိုပုဂၢိဳလ္လမ္းေၾကာင္းမွာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ပဲ သြားခြင့္မျပဳတာ" ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။(MMSTD Link) (DVB Link) (KIC Link)
၁၇

၁၇.၇.၂၀၁၆

ဇူလိုင္

(၁၇)ေန႔၌

တပ္မေတာ္မွ

ေျခလ်င္တပ္မ်ားျဖင့္

ကိုးကန္႔ေဒသရွိ

ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့သည့္အတြက္

“ေဖာက္က်ဴးခ်န္”ေဒသအား

MNDAA

မွ

လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္

အက်အဆံုးမ်ားျဖင့္

ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္

ကာကြယ္ခဲ့ရသည္ဟု

ေျမျပင္မွ

MNDAA – TMT

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ

တိုက္ပြဲ

သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (NAB Link)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇:၃၀ နာရီမွ ၈:၂၀ အခ်ိန္ထိ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/ SSA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း

RCSS – TMT

ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕) လက္ေအာက္ခံ မိုင္းတုံ ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တပ္ရင္း ၅၁၉ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတို႔ မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္

တို္က္ပြဲ

ဆင္ေမာင္းေက်း ရြာအုပ္စု လုပ္လုံေက်းရြာႏွင့္ လြယ္လုံ ေက်းရြာၾကားတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။(Tai Freedom Link)
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ျမန္မာ နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား

၁၇/၁ ကုိမင္းေဌး

ဒီမုိကရက္တ စ္ တပ္ဦး (ABSDF) မွ ရဲေဘာ္ မင္းေဌးအား မတရား အသင္း ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔
တြင္ စြဲခ်က္တင္ခသ
ဲ့ ည္။ ကိုမင္းေဌး အေနျဖင့္ ယခုလို စြဲခ်က္တင္ခံရ၍ အျခား ABSDF အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရး အတြက္ပါ စိတ္ပူေနေၾကာင္း
ဇနီးျဖစ္သူ မနန္းယဥ္မွ ေျပာသည္။ (7Day Link) (Eleven Link) (Mizzimza Link) (BBC Link) (DVB Link)
ဇူလိုင္လ

၁၅

ရက္ေန႔မွ

၁၇ရက္ေန႔အထိ

လုိင္ဇာၿမိဳ႕တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည့္

KIO

ႏွင့္

ကခ်င္ေဒသခံ

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ

အၿပီးတြင္

KIO-

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါရွိၿပီး FPNCC ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း စဥ္

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္းရယူခဲ့သ ည္ဟု (AA Link) (Kachin New Link)
ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ UNFC မွ ဥကၠဌသစ္ ႏိုင္ဟံသာ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လ မြန္နွင့္ ဦးထြန္းေဇာ္တို႔ကို ၀ အဖြဲ႔

UNFC – FPNCC

ဦးေဆာင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုညိႈႏိႈင္း ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း UNFC ေျပာေရး
ဆိုခြင့္ရွိသူ ႏိုင္ေအာင္မေငးမွ ေျပာသည္။ (NMG Link)
တတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ မတိုင္မီ

RCSS

က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (RCSS/SSA) မွ ေျပာသည္။ ရွမ္း
အမ်ိဳးသားမ်ားအလိုက္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား

မည္သည့္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ

ခြင့္ျပဳ

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ခ်က္ေတာင္းဆိုရန္

ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္

မလိုေၾကာင္းႏွင့္

(NCA)

အေျခ

၏

အေန

အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးပဲရွိေနသည္ဟု ဒု -ဗိုလ္မွဴးႀကီး စို္င္းငင္း မွ ေျပာသည္။ (NMG Link)
ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပန္လ ည္ျပင္ဆ င္ရန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး

CSSU Meeting

(CSSU) အစည္းအေ၀းအား ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္မွ စတင္ကာ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္

(CSSU)

လက္ရွိ

စည္းမ်ဥ္းအရ

အဖြဲ႕ဥကၠ႒

တာ၀န္အား

အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕မ်ားမွ

အလွည့္က်

ထမ္းေဆာင္ရာတြင္

တာ၀န္သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္တုိင္း အဖြဲ႕ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္အရ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားမွာ လူဦးေရ အနည္းငယ္ျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္

အဆိုပါ အခ်က္ကုိလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆ င္ အဆုိျပဳ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း CSSU ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။ (Eleven Link)

3

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇
ရန္ကုန္ရွိ

ေျမကြက္တစ္ကြက္ႏွင့္ပတ္သ က္ၿပီး

သိန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာ

အဂတိလိုက္စားသည္ဟု

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ

စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးဦးၿပံဳးခ်ဳိ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးေက်ာ္ေဇယ်၊ ဒုတိယ

အဂတိလုိက္စားမႈ

ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး တစ္ဦး ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦး၊ ေျမပိုင္ ရွင္ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္း ခံ ထားရေသာ အရပ္သား ႏွစ္ဦး စုစု ေပါင္း ေျခာက္ဦးအား
အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆/၆၃ ျဖင့္ အေရးယူရန္ ေကာ္မရွင္မွ တရားစြဲဆိုလိုက္သ ည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သ မၼတ႐ံုး၏
ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္

ဦးေဇာ္ေဌးမွ

အတည္

ျပဳေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။“အဓိက

ျဖစ္စဥ္က

ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့

ေျမကြက္တစ္ကြက္နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ Alphard ယာဥ္ ေပးတာ၊ Mark II ယာဥ္ေပးတာ စတဲ့ အခ်က္ေတြပါ ပါတယ္” ဟု
ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာသည္။ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသူေျခာက္ဦးသည္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္၌ အဂတိလိုက္စားခဲ့သည့္အ မႈျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ အေရးယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု အမ်ိဳးသား ဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစုိးရသစ္ လက္ထက္အမႈ မဟုတ္ေၾကာင္း
ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀ ကီး ဦးေတဇထြဋ္လိႈင္ေထြးမွ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
(Mizzima Link) (7Day Link) (KIC Link) (VOA Link)
ဇူလိုင္လ ၁၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏

ႏိုင္ငံတကာ

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ

ဆက္ဆံေရး

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာဗ်ဴရို၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒုတိယ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဂ်ဳိးဇက္၀ိုင္၊
ယြန္းတို႔ ေတြ႔ဆံု ခသ
ဲ့ ည္။ (Myanmar State Counsellor Office Link)
ဇူလိုင္၁၇ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ႏိုင္ငံတကာ

မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ သံအရာရွိ ဂ်ိဳးဆက္ဝိုငယ
္ ြန္းတို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ဂ်ိဳးဇက္ယြန္းႏွင့္

ဆက္ဆံေရး

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကိုရီးယားကြၽန္း ဆြယ္အေရး၊ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး၊ အေမရိက န္-ျမန္မာ
စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ပိုမိုျမႇင့္တင္ေရးတို႔အား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)(Myanmar State Counsellor Office Link) (7Day Link) (Frointer Link) (VOA Link)
၁၈

၁၈.၇.၂၀၁၇

ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန႔သည္ ကိုးကန္႔ေဒသ၌တိုက္ပြဲအျပင္းထန္ဆံုးရက္ျဖစ္ ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ နံနက္ (၉)နာရီမွစ၍ ညေန (၆)နာရီအထိ

MNDAA – TMT

“လာပက်ဳိင့္”ႏွင့္

တိုက္ပြဲ

“ေဖာက္က်ဴးခ်န္”ေဒသသို႔

လက္နက္ႀကီးျဖင့္

တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး

ေျခလ်င္တပ္မ်ားျဖင့္

ေဖာက္က်ဴးခ်န္”ေဒသသို႔

(၄)ႀကိမ္၊

“လာပက်ဳိင့္”ေဒသသို႔ (၅)ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၉) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပင္းျပင္းထန္ထ န္လာေရာက္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သ ည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕က
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ ထိုသို႔ ထုိးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ကုိးကန္႔တ ပ္မ်ားအေနျဖင့္ လာပက်ဳိင့္ေဒသ အေနာက္ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ MNDAA
တပ္စခန္း တစ္ခုကုိ ဆုတ္ခြာ ေပးခဲ့ရသည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အ ဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (NAB Link)
သီေပါအက်ဥ္းေထာင္တြင္ မတရားအသင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ အေရးယူ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရသည့္ သတင္း ေထာက္ ၃ ဦးအား ဇူလိုင္

၁၇/၁

၁၈ရက္ နံနက္က နမ့္ဆ န္တရား႐ုံး မွ သီေပါတရား႐ုံးသို႔ ရမန္ျဖင့္ ေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းစမ္း

သတင္းသမားမ်ား

စမ္းေအးမွ ေျပာဆိုခဲ့သ ည္။ (Mizzima Link) (7 Day Link) (VOA Link)
သီေပါအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ သတင္းေထာက္သံုးဦးအား စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုခဲ့သ ည္က
့ ိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို

တားဆီးသည့္

မတရားသည့္

ဥပေဒမ်ားအား

ဖ်က္သိမ္းေပးရန္

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

အာဆီယံ

၁၇/၁

ပါလီမန္

သတင္းသမားမ်ား

အမတ္မ်ားအဖြဲ႕ (APHR) မွ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အရပ္သားအစိုးရမွာလည္း တာဝန္ရသ
ွိ ည္ဟု
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားအဖြဲ႕ (APHR) ဥကၠဌ Mr. Charles Santiago မွေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ (VOA Link)
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Dr.Yanghee Lee ဟာ ဇူလိုင၁
္ ၇ရက္တြင္ေနျပည္ေတာ္ မွ ၀န္ၾကီးဌာန ၄

ယန္ဟီးလီ

ခုႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ႔သ ည္္။ ကုလအထူးကိုယ္စားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူ၀င္မႉ
ၾကီးၾကပ္ေရး ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံသားျပဳမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကိုေဆြးေႏြး ခဲ႔သည္ဟု အလုပ္သမား လူ၀င္မႉ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အ င္အား၀န္ၾကီးဌာန
အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မွ ေျပာသည္။ (VOA Link)
ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ သံလြင္လမ္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၄ ပါတီအစည္းအေ၀းမွတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ စာတစ္ေစာင္

၁၄ပါတီ

ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ နႏၵလွျမင့္မွ ေျပာခဲ့သည္။ စာေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း စာတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ
ကိုမူ အသိမေပးခဲ့ပါ။ ၁၄ ပါတီအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၊ တိုင္းရင္သား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ သစ္ပါတီ၊
အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ား

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊

ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

(ျမန္မာ)၊

ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားအင္အားစုပါတီ၊ ၀ံသာႏု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ၊
လီဆူးအမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႔မွ ထိပ္ပိုင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (Mizzima
Link)

4

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇
ဇူလိုင္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လ ည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ

ႏိုင္ငံတကာ

သံတမန္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္အ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို သြားေရာက္ခြင့္ မျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ

ဆက္ဆံေရး

ဖိတ္ၾကားရွင္းလင္းသည့္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပႆနာ အေျဖရွာသည့္ေနရာမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လိုေနသလို မတူညသ
ီ ည့္ ဘက္၂ ဘက္
အသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မွ်မွ်တတ ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လံုၿခံဳေရး အႀကံေပး
ဦးေသာင္းထြန္း မွ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္္။ အဆုိပါ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားရွင္းလင္းသည့္ပြဲတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ မွမၾကာေသးခင္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိအႀကိမ္ အစည္းအေဝးနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုး ႏိုင္ခဲ့သလို ေအာင္ျမင္မႈရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ (VOA Link)
၁၉

၁၉.၇.၂၀၁၇

ဇူလိႈင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မန္တုံျမိဳ႕နယ္၊ ေနာခူးေက်းရြာအနီး ၌ တအာင္းအမိ်ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၉၉၉) ႏွင့္

TNLA – TMT

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၈၈)တို႔ ည (၇း၄၀) မွ (၈း၁၅) နာရီအထိ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္ဟု TNLA မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။

တိုက္ပြဲ

(TNLA Link)
လယ္ယာ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ စစ္ေရွာ င္ျခင္း မျပဳဘဲ က်န္ရွိေနေသာ လီဒုိလမ္းမေပၚရွိ ေကာင္ရာ ေက်းရြာသားမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီး

HR Violation

ရုိက္နက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ ေကာင္ရာ (Nawnglung Kawng Ra) ေက်းရြာ သည္ တႏုိင္းျမိဳ႕ႏွင့္ ၁၀ မုိင္ခန္႔ ကြာေဝးျပီး တုိက္ပြဲ စျဖစ္လာခ်ိန္
တႏုိင္းျမိဳ႕ေပၚ

ေရာက္လာေသာ

စစ္ေျပးဒုကၡသ ည္မ်ားကုိေက်းရြာသုိ႔

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္

အစုိးရမွ

ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ

ေနရာ

ျဖစ္သ ည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ေနသူမ်ားအား မနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီေက်ာ္ အတြင္းသာ ခြင့္ျပဳထားျပီး ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ပုိင္း မိမိတုိ႔ အိမ္
အျပင္ဘက္ ေတြ႔ရွိသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ရုိက္နက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သ ည္။(KNG Link)
ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔ အထိ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္း မိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္း ပမည့္ သၽွမ္းျပည္ ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ CSSU အစည္းအေဝးအား

CSSU Meeting

ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွူး မွ ပိတ္ပင္ခဲ့သ ည္။ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွူး ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ မွ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားအား CSSU
အစည္းအေဝး အား အေၾကာင္း ရင္း ၂ ခ်က္ ျဖင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္ဟု ဆိုသ ည္။ အဓိကအားျဖင့္ တရားမဝင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးကို႐ႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္မည့္ ႏုိင္ငံျ ခားသားမ်ား ပါဝင္ျခင္း ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းဟု ျဖစ္ေျမာက္ေရး
ေကာ္မတီဝင္တ စ္ဦးကေျပာသည္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၂ဦးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၄ ဦး တို႔ကို ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီဗဟိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပါတီ၀င္

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ

အျဖစ္မွ ရပ္စခ
ဲ သ
ဲ့ ည္။ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လ ည္းျဖစ္၊ ပါတီဗဟို အလုပ္
အမႈေဆာင္လ ည္း ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ မင္းစိုးလင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏိုင္ေသာင္းရွိန္ ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏိုင္ M ခ်မ္းမြန္၊
မင္း၀င္းတင္၊ ႏိင
ု ္ေငြႏွင့္ မိမိုးမိုးေအးတိအ
ု႔ ား

ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မြန္ပါတီ ၃ ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး၊ မြန္တပါတီတ ည္း

ျဖစ္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္ မိိမိကို ထုတ္ပယ္တာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီမွရပ္စဲခံရေပမယ့္ မြန္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး
အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု း ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္းမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (DVB Link)
NCA လမ္းေၾကာင္းျပင္ပမွဆုိလွ်င္ ေဆြးေႏြး ရန္ အဆင္မေျပႏိုင္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္၊ UPDJC အတြင္းေရးမွူးအဖြဲ႕ဝင္

ဦးလွေမာင္ေရႊ

အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦးလွေမာင္ေရႊက မြန္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ (MNA Link)
ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ သတင္းအရ ေတာင္ႀကီး -မိတၳီလာ ကားလမ္းတြင္ ျဖတ္သ န္းသြားလာသည့္

လက္နက္ဖမ္းမိ

ကားမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ လူ ၂ ေယာက္ပါလာသည့္ ကားေပၚမွ HK-33 နဲ႔ AK-47 လက္နက္ ၂၂ လက္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သ ည္။ (RFA Link)
ဇူလိုင္

၁၉

ရက္

ညေနတြင္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္

ခမ္း တိန္းေက်းရြာသို႔

TNLA

ေသနတ္ေဖာက္

ဝင္ေရာက္လာၿပီး

HR Violation

အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ခမ္းတိန္းအုပ္စု ေကာင္းလန္း ရြာမွာ ေနထိုင္သူ ကိုသီဟ (အသက္ ၃၈ ႏွစ)္ အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခံခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ က်ပ္ေငြသိန္း ၃၀ ျဖင့္ ျပန္လ ည္ေရြး ခုိင္းခဲ့ၿပီး က်ပ္ေငြ ၂၅ သိန္း ႏွင့္ ေ႐ြးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္
လြတ္ေျမာက္ခဲ့သ ည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား

ၿမိဳ႕ေပၚဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားဆီသုိ႔
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ရြာထဲဝင္လာသည့္အတြက္

ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟု
ေဒၚနန္းခင္ထားရီက

ေဒသခံရြာသားမ်ားမွာ

တိမ္းေရွာင္သူေတြကို

ေျပာခဲ့သ ည္။ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအား

သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု
သိႏၷီၿမိဳ႕ေပၚရွိ

ထိတ္လန္႔ၿပီး
ကူညီေပးခဲ့သည့္

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္

ေနရာခ်ေပးခဲ့ရာ ေက်ာင္းဆိုင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၁၀၀ ေက်ာ္၊ ေက်ာင္းကန္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၂၇ ဦးႏွင့္ ေကာင္းမူးထတ္ေက်ာင္းတိုက္တ ြင္ ၂၂
ဦး ရွိခဲ့သ ည္။ (DVB Link)
၂၀။

၂၀.၇.၂၀၁၆

ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ကိုင္ထိပ္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ဘက္ေတာင္ေၾကာ အနီး ၌ ေကအုိင္ေအ၊တပ္မဟာ (၃)၊ တပ္ရင္း (၂၇) ၏

KIA – TMT

ေ႐ွ႕ကာကင္းစခန္းအား တပ္မေတာ္ ခလရ (၁၂၁)စစ္ေၾကာင္းမွ နံနက္ (၉) နာရီမွ (၉ နာရီ ၄၅) မိနစ္အထိတစ္ႀကိမ္၊ ေန႔လ ည္(၁၂) နာရီ

တိုက္ပြဲ

ခန္႔တြင္တစ္ႀကိမ္ ၊ ႏွစ္ႀကိမ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အ ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္ ။ (NAB Link )

5

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇

ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ မန္တံုၿ မိဳ႕နယ္ မန္ေမာက္ေက်းရြာ ၏ ေျမာက္ဘက္ရြာအ၀င္၌ တအာင္း

TNLA

အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA မွ အင္အား ၁၅ဦး ခန္႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တို္က္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲသ ည္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၁၀

တိုက္ပြဲ

–

TMT

မိနစ္ခန္႔တြင္ ပစ္ခတ္မႈရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီး ရြာအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ထိမွန္၍ ရြာသူ၊
ရြာသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးအိုက္မူ၊ေဒၚေအးဟိန္ႏွင့္ ေဒၚမွန္တို႔တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သ ည္။ အဆုိပါ လက္နက္ႀကီးမ်ားသည္ TNLA မွ ေက်းရြာ
အတြင္းသုိ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး Link)
ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ RCSS တပ္ဖြဲ႔၏ website စာမ်က္ႏွာ ( ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္) ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထုတ္လႊင့္

TNLA

ခဲသ
့ ည့္ တအာင္းတပ္မေတာ္မွ ရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း ဆိုသည့္သတင္းသည္ သတင္းအမွားသာ
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရိုက္ႏွက္ျခင္းသည္

ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

ထုတ္ျပန္ခ်က္

PSLF/TNLA ၏

မူ၀ါဒလည္း မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္အား TNLA မွ ဇူလိုင္လ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ (PSLF/TNLA Link)
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ ခမ္းတိမ္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းကရြာေပါင္း ၇ ရြာမွ
မလံုၿခံဳမႈေၾကာင့္ သိႏၷီၿမိဳ႕ေပသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

ေဒသခံ ၇၀၀ ေက်ာ္သည္

နယ္ေျမအေျခအေန

IDP

"တပ္မေတာ္က ဝင္သြားေတာ့ တကယ္လို႔ TNLA နဲ႔ ေတြ႔လို႔ရွိရင္ တိုက္ပြဲျဖစ္မွာစိုးလို႔

ရြာသားေတြကို ေရွာင္ခိုင္း တာ မေန႔က ၂၉၆ ပဲေရာက္တယ္ ဒီေန႔ ထပ္တိုးလာလို႔ အားလံုးေပါင္းသြားေတာ့ ၇၃၁ ရွိတယ္၊ က်မတို႔

ရပ္မိ

ရပ္ဖေတြေရာ၊ ေစတနာရွင္ေတြေရာ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေပါင္းၿပီးအလွဴခံလိုက္ တာ သိန္း ၃ဝ ေလာက္ရပါၿပီရွင"့္ ဟု
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီ၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ နန္းခင္ထားရီက ေျပာသည္။ (RFA Link)
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ ဆင့္၏ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ညီလာခံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳး

JMC

သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ က်င္းပခဲသ
့ ည္။ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္မွ ၂၁ ရက္ အထိ က်င္းပခဲ့သ ည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရး

ဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

အဆင့္ဆင့္၏

အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ညီလာခံသို႔

ရွမ္းျပည္နယ္၊

ကရင္ျပည္

နယ္၊

မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ
(၂)ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ( JMC Link) (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
Link)
ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ၾကပ္စိုးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုရဲမွဴး ေအးမင္း သိန္း တုိ႔အား"ႏုိင္ငံ သားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလံုျခံဳမႈ
ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ"ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္

အေရးယူေပးရန္

ျမန္မာသတင္း သမားမ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီမွ

သတင္းမီဒီယာႏွင့္

ဦးတုိက ္

စစ္ဘက္

ေလွ်ာက္ထားမႈ အား ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွပယ္ခ်ခဲ့သ ည္။ ခရိုင္တရားရံုးကို ထပ္မံဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ပယ္ခ်လိုက္သည့္ ဗဟန္း

ဆက္ဆံေရး

ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ တရားသူႀကီးအား က်င့္ထံုးဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ တုိင္ၾကားသြားမည္ဟု ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေရးေကာ္မတီ ၀င္ ကိုသာလြန္ေဇာင္းထက္မွေျပာဆုိခဲ့သည္ ။ (RFA Link)
ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕၌ ဦးလွေမာင္ေရႊ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ေကာ္မရွင္အၾကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ UNFC၏

PC -DPN

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)တို႔ အလြတ္ သေဘာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ UNFCဘက္က တင္ျပခ်က္
အေပၚ

ေကာ္မရွင္

အၾကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္

လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးကိစၥအေပၚ

နီးစပ္မႈရွိေသာ္လည္း

ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ကတိကဝတ္ျပဳမႈ

အျမင္ကြဲလြဲမႈေတြရွိေနေသးသည္ဟု

UNFC

ေျပာခြင့္ရ

Deed

ႏိုင္ေအာင္မေငး

Of

commitment-DOC)

ကေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္း ခ်ိန္းဆိုရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သ္ည။
ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတုိ႔ ၃ ဦးႏွင့္ DPN ဘက္မွ ႏုိင္ေအာင္မေငး၊
ဦးထြန္းေဇာ္၊ နာဗစ္ဘြန္၊ ဦးဆန္ေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဟတ္ထန္၊ ဗုိလ္မွဴး ဘုန္း ႏုိင္တုိ႔ ၆ ဦး တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (VOA Link) (MNA Link)
(KIC Link)
၂၁။

၂၁.၇.၂၀၁၇

ဇူလိုင္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ "လုံကမ္"ေက်းရြာႏွင့္ "က်ရမ္း"ေက်းရြာအၾကားတြင္ ညေန(၃း၅၀)နာရီခန္႔မွ (၄း၃၀) နာရီအထိ

TNLA – TMT

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၁၁၂) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈)တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သီေပါ

တိုက္ပြဲ

ၿမိဳ႕နယ္၊ ခြန္လန္ေက်းရြာ အနီးသို႔ ညေန (၄) နာရီ (၃၀) မိနစ္ မွ (၄) နာရီ (၅၅) မိနစ္အထိ ႏွစ္ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ တပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္
ႏွစ္စီးျဖင့္ လာေရာက္ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု TNLA မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္ ။ (AA Link) ( PSLF/TNLA Link )
CSSU ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး က်င္းပဖို႔ အတားျမစ္ခံရၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည့္ သတင္းစာ

CSSU Meeting

ရွင္းလင္းပြဲ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾ ကည္တို႔ ေမၽွာ္မွန္းထားသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူးဟု
RCSS/SSA ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္က ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ အစိုးရ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္အား လိုက္နာမႈအားနည္းသည္ ဟုလည္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္မွ ေဝဖန္ခဲ့သ ည္။ CSSU အစည္းအေဝးပိတ္သိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္မွ “အစည္းအေဝး
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇
က်င္းပဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္သံမွူးကေန CSSU ကို အခုလို ပိတ္ပင္လိုက္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔အားလုံး စိတ္ထိခိုက္ရတယ္။
သို႔ေပမယ့္လည္း ေမးစရာ က ၂ခ်က္ရွိေနတယ္။ CSSU ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္ေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္တယ္လို႔ သူတို႔
ေျပာတာက ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြနက
ဲ႔ ိုင္ၿပီးေျပာသလဲ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြက ေနရာတိုင္းမွာရွိတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔
ဆက္ဆံေရး႐ုံးကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက သူတို႔ေျပာလာတဲ့ CSSU ထဲမွာ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးတဲ့အဖြဲ႕
ပါတယ္ဆိုတာက SSPP/SSA တဖြဲ႕ပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ SSPP/SSA အေနနဲ႔ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ UNFC နဲ႔လည္း အျမဲတမ္း
ပူးေပါင္းပါဝင္လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆန႔္က်င္တယ္ဆိုတာ ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေျပာလိုက္တာလဲ။ တပ္မေတာ္နဲ႔
အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီကလည္း DPN နဲ႔ အျမဲေတြ႕ဆုံေနတယ္။ UNFC နဲ႔အျမဲေတြ႕ဆုံေနတာဘဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ဆန႔္က်င္တယ္ဆိုတာ ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔လဲ ။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို NCA လက္မွတ္မထိုးတဲ့အဖြဲ႕ပါလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆန႔္က်င္ေနတာ။
အဲ့တာေၾကာင့္ပိတ္ပင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ခိုင္မာတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ (BBC Link) (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒြန္ဘုံးခေက်းရြာ ႏွင့္ လြယ္လိယန္ေက်းရြာၾကားရွိဦးေဇာ္ဂြန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံ၌ ၿခံေစာင့္ လုပ္ကိုင္ေန

ေျမျမဳပ္မုိင္း

သည့္ ဦးေက်ာ္လွ သည္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ႏြားေပ်ာက္ရွာေဖြစဥ္ ဒြန္ဘုံးခေက်းရြာ ၏ အေရွ႕ေတာင္ ဘက္ ၂ မိုင္ခြဲခန္႔
အကြာသုိ႔အေရာက္၌ တိုက္မိုင္းတစ္လုံး အား တုိက္မိေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး မိုင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သ ည္။(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္သ ည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ိ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္လာသည့္ ေဒသခံ ၇၀၀ ထဲမွ ၃၀၀ ေက်ာ္

IDP

သည္ ၎တို႔ေနရပ္ဆသ
ီ ို႔ ျပန္လ ည္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သ ည္။ ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးဆံုးျဖစ္သ ည့္ ရြာ ၃ရြာအား တပ္မေတာ္မွ လံုၿခံဳေရးယူေပးထား ေၾကာင္း
ဗ်ဴဟာမွဴးမွ

လာေျပာသည့္အတြက္

ျပန္လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္

ဟုရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား

ဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႔ခ်ဳပ္

SNLD

ပါတီ၏

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ နန္းခင္ထားရီမွ ေျပာသည္။ (RFA Link)
The Voice အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦး ေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ေဆာင္း ပါးရွင္ ၿဗိတိသွ်ကိုကိုေမာင္ တို႔အား တပ္မေတာ္မွ သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ (ခ)ျဖင့္

သတင္းမီဒီယာႏွင့္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆုိ ခသ
ဲ့ ည္။ မီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ) အရ ပုဂၢိဳလ္တဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ
ထမင္ထိခုိက္ေစတဲ့

အေရးအသားႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရး

ထိခုိက္ေစသည့္အေရးအသားမ်ဳိးႏွင့္

ၿငိစြန္းသည္ဟုဆိုကာ

စစ္ဘက္

တပ္မေတာ္မွ

ဆက္ဆံေရး

တရားစြဲခဲ့သ ည္ဟု ေရွ႕ေနဦး ခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။ (RFA Link) (DVB Link)
ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ JMC-S ႐ုံး၌ ကရင္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-S Kayin) ႏွင့္ အေမရိက န္

ႏိုင္ငံတကာ

သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ စေကာ့ မာစီရယ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြတ
ဲ႔ ို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေဖာဒို ဦးေဆာင္သ ည့္ JMC-

ဆက္ဆံေရး

S (ကရင္) အဖြဲ႔မွ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အဖြအ
ဲ႔ ား ကရင္ျပည္နယ္၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း ၍ ရွင္းလင္းခဲ့သ ည္။ ထို႔အျပင္ နယ္ေျမ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေရး၊ မိုင္း ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အစည္းအေ၀းတြင္
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ( JMC Link)

ႏိုင္ငံတကာ

(ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔) မနက္ပိုင္းတြင္ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ KNU ဆက္ဆံေရး႐ံုး ၌ KNU ဘက္မွ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ -KNLA
စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္း ဇက္ဖိုး၊

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနတာ၀န္ခံ

ပဒိုေစာေတာနီး၊

KNU

ဆက္ဆံေရး

ဖားအံဆက္ဆံေရး႐ံုးတာ၀န္ခံတႏ
ို႔ ွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိက န္ႏိုင္ငံသံအမတ္ Mr. Scot Marciel ဦး ေဆာင္ေသာအဖြဲ႕တို႔ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေတြ႕ဆံုခဲ့သ ည္။ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္
သံအမတ္ႀကီးမွ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကိစၥအ ေပၚ KNU သေဘာထားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎သိရွိလိုသ ည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး KNU ဘက္မွ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊
လိုလားခ်က္မ်ားကို

ထည့္သြင္း

ေဆြးေႏြးခဲ့သ ည္။

“အထူးသျဖင့္ ေဆြးေႏြး ျဖစ္တာက

အခုလက္ရွိ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္

NCA

ေဖာ္ေဆာင္ မႈ အဆင္ဆ
့ င့္တိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ လမ္းေၾကာင္းေခ်ာ္သြားတာေတြရွိတယ္လို႔ ယူဆတဲ့အ ေပၚမွာ တစ္ခုခ်င္းစီသံုးသပ္ၿပီး
ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီကိစၥေတြအ ေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အ စိုးရဘက္က
အခ်ိန္ယူၿပီး

အလြတ္သေဘာ

မ်ားမ်ားေတြ႔ဆံုဖို႔ေဆြး ေႏြးဖို႔

လိုအ ပ္တယ္ဆိုတဲ့

က်ေနာ္တို႔

သေဘာထားကို

ေျပာျပလိုက္တယ္ ”

ဟု

ပဒိုေစာေတာနီးက ေျပာခဲသ
့ ည္။ (KIC Link)
ဇူလိုင္လ

၂၁ရက္ေန႔

ေန႔လ ည္(၁၁၃၀)

နာရီအခ်ိန္တြင္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၏

ဧည့္ခန္းမ၌္

ႏိုင္ငံတကာ

ႏိင
ု ္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ

ဆက္ဆံေရး

တင္သြင္းသူ Ms. Yanghee Lee တို႔ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့သ ည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားအား ကာကြယ္တိုးျမွင့္ေရး
ကိစၥမ်ား၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္း စဥ္ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားအား
ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ ( MOI Link)
ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ၁၂ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျဖစ္ေရာက္ရိွေနသည့္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ

ယန္ဟီးလီ

တင္သြင္းသူ Ms. Yanghee Leeမွ သူ႔ခရီးစဥ္အတြင္း ကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ အားရေက်နပ္မႈမရိွဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ (BBC Link)

7

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အ ခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ၏

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနမွ

ဇူလိုင္လ

၂၁ရက္ေန႔

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ရက္စြဲျဖင့္

ခရီးစဥ္အေပၚ

သံုးသပ္ခ်က္္ကို

စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း

ေၾကညာခ်က္ထုတ္

တုန္႔ျပန္ခဲ့သ ည္။

မစၥယန္ဟီးလီ၏

ယန္ဟီးလီ

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေယဘုယ်ဆန္သ ည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္ ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၏
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆယ္စုႏွစႏ
္ ွင့္ခ်ီ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်သည့္အတြက ္
ျဖစ္လာသည့္ျပႆနာမ်ား အား

ေျဖ႐ွင္း ရာမွာ ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ၏

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မ႐ွိဘူးဟု ေထာက္ျပခဲ့သ ည္။ မစၥယန္ဟီးလီ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုး ရအေနျဖင့္
စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံရုံး ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွသ
ိ ည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတ ကာ
အခ်က္အလက္

ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔

ေစလႊတ္မည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား

ပါဝင္

ပတ္သက္ျခင္းမျပဳေသာ္လ ည္း

အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ၏

ခရီးစဥ္ကိုေတာ့ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္းလည္း အတိုင္ပင္ခံရံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ (State Councellor Office Link) (VOA Link)
(RFA Link)
၂၂။

၂၂.၇.၂၀၁၇

ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕၌ ေပါက္ကြဲမွုတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္အတြက္ ေကအိုင္ေအမွ ခြဲထြက္ခဲ့သ ည့္

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ

လဝါယန္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ စီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွူးအဆင့္ရွိသူဦးလဂိုင္ေနာ္ဆန္းဆိုသူ ေသဆုံး ခဲ့ၿပီး လူသုံး ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္ ။ (RFA Link)

ကခ်င္

(BBC Link) (DVB Link) (KNG Link)
မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ AMDP ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားသည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏုိင္ဦး

AMDP

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔ ရက္စြဲျ ဖင့္ ေၾကညာခ်က္တ စ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္

TNLA

တြင္ PSLF/TNLA အေနျဖင့္ မတရား ေငြေၾကးေကာက္ခံတာ၊ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ဖို႔ တပ္မဟာ/တပ္ရင္းအဆင့္ဆင္အ
့ ား

ေၾကညာခ်က္

အား ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲသ
့ ည္။ (RFA Link)
၂၃။

၂၃.၇.၂၀၁၇

ညႊန္ၾကားထားၿပီး လူထုအေပၚအၾကမ္းဖက္ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း

လံုးဝမလုပ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ လူထုဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး

ျဖစ္ေအာင္ ဆပ္ေၾကးေကာက္ခံတာေတြမရွိဘူး ျပဳလုပ္တာ လည္း မရွိဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ မူဝါဒလည္း မရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေဒသမွာ
စီးပြားေရးလာလုပ္တယ္ အဲလိုမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အခြန္အတုပ္ေကာက္ခံတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတယ္" ဟု PSLF/TNLA ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴး
မိုင္းအိုက္ေက်ာ္ မွေျပာသည္။ (RFA Link) (PSLF/TNLA Link)
ယန္ဟီးလီ

ကုုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီ မွ ျမန္မာ့လူ႔အ ခြင့္အေရးအေျခအေန
မ်ားသည္ ပိုမို ဆိုးရြား လာေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခ်က္အား ကုလသမဂၢရုံးမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မစၥယန္ဟီးလီ၏ ခရီးစဥ္ ၁၂
ရက္အတြင္း

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားထဲတြင္

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲမ်ားမွ

အရပ္သားမ်ားအား

လူသားဒိုင္းသဖြယ္

အကာအကြယ္အျဖစ္

အသံုးျပဳျခင္း၊

ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ၊ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္ ေသဆံုးျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေတြ႔ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္အစိုးရလက္ထက္တြင္
အသံုးျပဳခဲ့သည့္

နည္းလမ္း

မ်ားကိုပဲ

ျပန္သံုးေနဆဲျဖစ္ေနသည့္အတြက္

စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္း၊

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးအား

ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေပၚေပါက္ လာမည္ဟု ဘယ္သူမွ ေမွ်ာ္လင့္ မထားေသာ္လည္း စစ္မွန္သ ည့္ တိုးတက္မႈေတာ့ရွိသ င့္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္
လူေပါင္း တသိန္း၀န္းက်င္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္တ ြင္ တသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရျခင္းသည္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျ႔ပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
ခရီးစဥ္အတြင္း တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားအား အစိုးရမွတာဆီးကန္႔သတ္ခဲ့သ ည့္ အတြက္ အံအားသင့္မိေၾကာင္းတို႔ ေဖၚျပထား သည္္ ။ (RFA Link)
မိႈင္းကြန္ရက္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္သည္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္သ ည္ ေရွ႕မတိုးႏုိင္ဘဲ စစ္ေရးထိုးစစ္မ်ား

ေၾကညာခ်က္

ျပင္းထန္လာေနေၾကာင္း ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကြယ္လြန္ျခင္း (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္
အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။" ဆရာ မေသခင္ တိုင္းျပည္မွာ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကို ေတြ႕သြား
ခ်င္တယ္"ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး၏ဆႏၵ၊ အာသီသသည္ ဆရာႀကီးကြယ္လြန္ၿပီး ယေန႔(၅၃)ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ျပည္တြင္း စစ္မီး
ေတာက္ေလာင္ေနဆဲျဖစ္သ ည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ (MMSTD Link)
၂၄။

၂၄.၇.၂၀၁၇

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ ညေန (၁၈း၁၀)နာရီတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ တာပုံေက်းရြာ အနီးတြင္ တအာင္းအမိ်ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA

TNLA – TMT

တပ္ရင္း (၆၈၃)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၈၈)တို႔ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ည(၇း၀၀)နာရီတြင္ တိုက္ပြဲျပီးဆုံးခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္

တိုက္ပြဲ

ရြာသားႏွစ္ဦး လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သ ည္။( PSLF/TNLA Link)( NAB Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ေစ်း၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေရွ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ ျပည္သူ႔စစ္ ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦး

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ

ေသဆံုးခဲ့ေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္အား တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စံုစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ကခ်င္

ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဝင္း မွ ေျပာသည္။ (Mizzima Link)
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇
ညီညြတ္ေသာတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFCဗဟိုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး

DPN Meeting

ကိုယ္စားလွယ္ DPN အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဇူလိုင္လ ၂၄ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ထိုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္း ေရးဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာ အလုုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတ စ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (NMG Link)

ဇူလုိင္လ

၂၄ရက္ေန႔

အစည္းအေ၀းခန္းမ၌

နံနက္

၁၀နာရီတ ြင္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

အမ်ိဳးသားျပန္လ ည္သ င့္ျမတ္ေရးႏွင့္

ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ႏွင့္

DASSK – KBC

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

Meeting

(KBC)

ဥကၠ႒ ႏွင့္အ ဖြဲ႔တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့သ ည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာခလမ္ဆမ္ဆြန္မွ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ
ရွင္းလင္းခဲ့သ ည္။ ေဒါက္တာခမ္ဆ မ္ဆြန္မွ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "တိုက္ပြဲေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ ၿပီးဆံုးသြားေအာင္
လုပ္ဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း ဒါကိုအစိုးရအေနနဲ႔ ေလးေလး နက္နက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက
စစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရသာ သြားႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ကလည္း ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို
ျပဳျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္"ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး
၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၊ လူမႈ၀န္ထ မ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ သိကၡာေတာ္ရဆရာႀကီး လေလာက္ဂ်ဳံးေခါင္၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာႀကီးေဒါက္တာခလမ္ဆ မ္ဆြန္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေခါေဘာမ္၊
သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဂြန္ထန္ခြန္ေနာင္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ လေထာ္ခြန္ေနာင္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေဒါင္ေခါင္၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာထြန္းေနာ္၊
သိကၡာေတာ္ရ ဆရာလဖိုင္ေဇာ္ရာ၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာမရန္ေဇာ္မန္၊ ေဖာ္ရမ္ခါးလီ၊ ေဒၚဂ်ာနန္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (Myanmar State
Counsellor Office Link)(RFA Link)(BBC Link)(Kachin News Link)(Eleven Link)
ကုလသမဂၢ၏

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လူ႔အခြင့္အေရး

အေျခအေနဆိုင္ရာ

အထူးအစီရင္ခံစာ

တင္သြင္းသူ

မစၥယန္ဟီလီ ၏

ဇူလိုင္

၂၁

လႊတ္ေတာ္

ရက္

ကန္႔ကြက္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုကို အိမ္မဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚသႏၲာမွ ဇူလုိင္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္
က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုတင္သြင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား
ရင္ၾကားေစ့ေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈထားျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ
ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသႏၱာမွ
ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ တင္သြင္းသည့္ အေရးႀကီးအဆို ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ႀကီး တံခြန္ မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းမွ ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးၿပီး
လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုအား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ကာ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါလွ်င္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္
ညေနပိုင္း ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္မွ ေၾကညာသည္။ (MOI Link) (BBC Link)
(Eleven)
၂၅။

၂၅.၇.၂၀၁၇

ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ တာပုံေက်းရြာႏွင့္ တြန္ေကာ္ေက်းရြာၾကား၌မြန္းလြဲ (၃)နာရီမွ (၃) နာရီ (၄၀)ထိ တအာင္းအမိ်ဳးသား

TNLA – TMT

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၈၈)တို႔ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။( NAB

တိုက္ပြဲ

Link) (PSLF/TNLA

Link)
ပုဒ္မ ၁၇/၁ ႏွင့္ ၁၇/၂ တုိ႔ျဖင့္ဖမ္းဆီး ခံထားရေသာ ကခ်င္သင္းေထာက္ ဆရာေတာ္ နွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ ႏွင့္ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္း

၁၇/၁

တို႔ ၂ ဦးအား ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ျခင္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ HRWႏွင့္ Fortify Rights လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔မွ

ကခ်င္ဓမၼဆရာ

ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တ ပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အရပ္သားမ်ားအား ဖိႏွိပ္ၿခိမ္း ေျခာက္ေန
ၿပီး၊ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္မည့္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီး အေရးယူေနသည့္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အဆုိပါ လုပ္ရပ္မ်ားအား
ရပ္တန္းကရပ္ရန္ႏွင့္ ကခ်င္ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္ ၂ ေယာက္ အေပၚ စြဲဆုိထားသည့္အမႈေတြကုိ ရုပ္သိမ္းၿပီး ခ်က္ျခင္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္လ ည္း
ေၾကညာခ်က္တြင္
အာရွေရးရာ

ေတာင္း ဆုိထားသည္။

လက္ေထာက္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊

ညြန္ၾကားေရးမွဴး

Phil

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ HRW

Robertson

က

“သူတုိ႔

၂

လူ႔အခြင့္အေရး

ဦးစလုံးကုိ

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ

ျပန္လြတ္ေပးသင့္သလုိ

စြဲခ်က္ေတြကုိ

ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးသင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔အေပၚ တင္ထားတဲ့ စြဲခ်က္ေတြဟာ အတုအေယာင္ေတြျဖစ္ၿပီး တမင္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးထားတဲ့ စြဲခ်က္ေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္ကုိ

ဆန္႔က်င္

မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ
ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီထက္က

ေျပာဆိုတဲ့သူတုိင္းဟာ

ဥပေဒကုိ

ျပဌာန္းခဲ့တဲ့

ဒီ

လုံး၀

လက္ကုိင္ဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔

ဖ်က္သိမ္းသင့္တယ္လုိ႔

ဥပေဒကုိ

ဘာေၾကာင့္

က်ေနာ္တုိ႔

ဆက္ၿပီး

ဆက္သြယ္ဆုိၿပီး

ထင္ပါတယ္။

အသုံးျပဳေနသလဲဆုိတာ

စြဲခ်က္တင္ခံေနၾကရတာပါ။

ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔
က်ေနာ္တုိ႔လည္း

၁၉၀၈

ခုႏွစ္၊

နားမလည္ႏုိင္ဘူး

ျဖစ္ေနတယ္။”ဟုေျပာဆိုခဲ့သ ည္။ (VOA Link) (RFA Link)
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အစိုးရ စစ္တပ
္ ၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အတြင္း ၿပီးခဲသည့့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစ၍ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႕မွ

၁၇/၁

ဘာသာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္ လန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆုိင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္အား ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္ KIA အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက ္

ကခ်င္ဓမၼဆရာ

ဘာသာေရး ဆုေတာင္း ေပးလို႔ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၇(၁) တပ္၍ တရားစြဲ ခံရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူးဟု ကခ်င္ ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္
အသင္းေတာ္ ေကဘီစီ၏ အတြင္းေရးမွုး ေဒါက္တာ ဆမ္ဆန္မွ ေျပာသည္။ (BBC Link)

9

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆိုင္၌ ရခိုင္ဒီမိုက ေရစီအ ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ALD ပါတီေခါင္း ေဆာင္ မ်ားမွ
ပါတီ၏

မူဝါဒရပ္တ ည္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

က်င္းပခဲ့သ ည္။

တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင္႔

ALD

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေရးစသည့္ ပါတီ၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုငရ
္ န္အတြက္ ပါတီကိုျပန္လည္တည္ေထာင္လိုက္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ မွေျပာပါသည္။ (RFA Link)
ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အ ခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီ၏ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ သတင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ တညီတၫြတ္ တည္း လႊတ္ေတာ္မွ
အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဝန္ႀကီး

ဦးေက်ာ္တင္မွ

“မစၥယန္ဟီးလီ

လႊတ္ေတာ္
ကန္႔ကြက္

ရဲ႕ကနဦး

ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ၇၂ႀကိမ္ေျမာက္ ကုုလအစီရင္ခံစာမွာသူမတင္သြင္းမယ့္အခ်က္ေတြဟာ မွ်တမႈမရွိတဲ့တဖက္ေစာင္းနင္း
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္လာႏိုင္တဲ့အတြက္မွားယြင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေပၚလာမယ့္စိုးရိမ္စိတ္ေတြဟာ ခိုင္လံုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔
အစီရင္ခံစာမွာ ပါဝင္လာမယ့္စြတ္စြဲခ်က္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ စိစစ္မူမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ေသာ အေရးယူမႈ
တံုျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟုေျပာခဲသ
့ ည္။ မစၥယန္ဟီးလီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိသလို အတည္မျပဳရ
ေသးသည့္ သတင္းေတြ၊

စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္

ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ

ကင္းမဲ့သ ည္ဟု

ဒုတိယဝန္ႀကီး

ဦးေက်ာ္တ င္မွ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သ ည္။ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ လႊတ္ ေတာ္၏ သေဘာထားရယူရာ အဆိုအား ကန္႔ကြက္သူမရွိ
တညီတၫြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (MOI Link) (RFA Link) (VOA Link)
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S(Shan) ၏ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို
ဇူလိုင္

၂၄

ရက္

မြန္းလြဲ

၁

နာရီတြင္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း )၊

ခိုလမ္ၿမိဳ႕ရွိ

အဆိုပါ႐ံုးအစည္းအေ၀းခန္း မ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။

JMC - S

(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး Link)
၂၆။

၂၆.၇.၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာနအခ်ိဳ႕မွ

သတင္းမီဒီယာႏွင့္

သတင္းေဖာ္ျပရာတြင္ လဝါယန္ျပည္သူ႕စစ္အ ဖြဲ႕မွ စီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးေနာ္ဆန္းဟု လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိ လဂိုင္ေနာ္ဆန္းဟု

စစ္ဘက္

လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ဘက္ရာထူးအဆင့္ အေခၚအေဝၚမ်ား သံုးစြဲရာတြင္ သတင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲရန္

ဆက္ဆံေရး

လိုအပ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ ဗိုလ္မွဴးဟူသ ည့္ စစ္ဘက္ရာထူးအဆင့္အား
တပ္မေတာ္

စစ္မႈထမ္း မ်ားသာ သံုးစြဲခြင့္ရွိသ ည္ဟုလည္း

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ဘက္ရာထူး၊

အဆင့္အေခၚအေဝၚမ်ား

သုံးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒအား ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒ အမွတ္ (၂၆/၈၉) ျဖင့္
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး

ယင္းဥပေဒအား

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

ေအာက္တုိဘာလ

၇

ရက္ေန

့တြင္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒအမွတ္(၄၂)ျဖင့္

ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏ အခန္း(၁)ပုဒ္မ ၂(က၊ခ)တုိ့တြင္ “စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္၊ အေခၚအေ၀ၚဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊
ေလ)အတြက္ သတ္မွတ္သုံးစြဲသည့္ ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚအေဝၚကုိ ဆုိလုိသည္ ” ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေရးသားထားၿပီး၊ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊
ေရ၊ ေလ)စစ္မႈထမ္းမ်ားသာ သုံးစြဲခြင့္ရွိသ ည့္ စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚအေ၀ၚမ်ားအား အျခားေသာ မသက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲျခင္း၊ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တည္ဆဲ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အ ညီ မွန္ကန္စြာ
သုံးစြဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္းတို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္ ။ ( frontiermyanmar

Link) ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

Link) (MOI Link)(RFA

Link)(The Voice Link)
တပ္မေတာ္ မွ မတရား အသင္း ပုဒ္မ ႏွင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူထားေသာ မုံးကို ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ မွ အသက္ ၆၅ ႏွစ္

၁၇/၁

သင္းေထာက္ Dumdaw Nawng Lat (ဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ ) ႏွင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ဓမၼဆရာ Langjaw Gam Seng (လန္ေဂ်ာ္ ဂမ္ဆုိင္း ) ဓမၼဆရာ

ကခ်င္ဓမၼဆရာ

၂ ပါး ကို လားရိႈး တရားရံုး မွာ စီရင္ခ်က္ခ်ရန္ ရံုးခ်ိန္း ထားေသာ္လည္း တရားလုိ ဘက္မွ ေရာက္ မလာ သျဖင့္ ေနာက္ ရက္သို႔ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။
ဆရာႏွစ္ဦးအား မတရား အသင္းဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ႏွင့္ လုိင္စင္မဲ့ ဆုိင္ကယ္ပုိင္ဆုိင္မႈ- သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ပုဒ္မ ၈ တို႔ျဖင့္ ၁၀ နာရီ မွ ၁၂
နာရီအထိ ရံုးထုတ္ စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သ ည္။(KNG Link)
သၽွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ UWSA ၀ တပ္ဖြဲ႕ တပ္မဟာ ၄၆၈ အေျခစိုက္ရာ မိုင္းေပါက္ၿမိဳ႕
အေရွ႕ဘက္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေက်းရြာ ေျပာင္း ေရႊ႕ မွုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ “ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းလုပ္မယ္။ ခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့
အိမ္ေၿခ ၃၂ လုံးရွိတဲ့ ဂ်ေတာ္ခါး လားဟူ ရြာတရြာကို ၀ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းေနတယ္။ ရြာသားေတြရဲ့ လယ္ေျမကြက္ေတြသိမ္းတယ္။
လက္မွတ္ ထိုး ခိုင္းၿပီးေတာ့ကိုသိမ္းသြားတာ။ လြယစ
္ ဝ္မိန္းေတာင္အပါအဝင္ အနီးအနားက ယာေျမေတြကို ေလ်ာ္ေၾကး မေပးဘဲ ဇူလိုင္လ
ဆန္းပိုင္းက သိမ္းသြားတယ္။ ရြာသားေတြက မ်က္ရည္မ်က္ခြက္ျဖစ္ေနတယ္ခု။ အခါရြာသားေတြေပါ့။ ”- ဟု ေဒသခံ ဦးအိုက္နပ္မွ ေျပာသည္။
မိုင္းေပါက္ အေျခစိုက္ ၀ တပ္ရင္းမွူး တဦးျဖစ္သည့္ အားဖုန္ မွ ေဒသခံမ်ား ေခတ္မွီေနထိုင္ နိုင္ဖို႔ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကိုေျမဧကေပါင္း ၃၀၀၀ ခန႔္
ရွင္းလင္းထားေၾကာင္း ေျပာခဲသ
့ ည္။(သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
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ဝၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP/ SSA ၏ ၆ လပတ္ ဗဟိုေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးကို ဌာနခ်ဳပ္ ဝမ္ဟိုင္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွ

SSPP/SSA

စတင္က်င္းပခဲ့ရာ

Meeting

ဇူလိုင၂
္ ၆ရက္ေန႔တြင္

ၿပီးဆုံးသြားခဲသ
့ ည္ ။

ဥကၠဌ၊

နာယက

ႏွင့္

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြအ ပါဝင္

စုစုေပါင္း

၂၂၉

ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၂ ခုနစ္ အစိုးရႏွင္႔ SSPP/SSA တို႔အၾကားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို

အေျခခံၿပီး

ျပႆနာရပ္မ်ားအား

နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္

အေျဖရွာရန္

ဗဟိုေကာ္မတီ

အစည္းအေဝးမွ

သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေစရန္အတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ ေရးကို
ဦးတည္ကာ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင႔္ ပူးေပါင္းၿပီး နည္းလမ္းရွာေဖြကာ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဗဟိုေကာ္မတီ
အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္သ ည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ (BBC Link)
ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး -KYO(ဗဟို )မွ
မယ္လဒုကၡသ ည္စခန္းရွိ

ဦးေဆာင္ကာ

ေခါင္း ေဆာင္မႈႏွင့္

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္

လူငယ္ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲတစ္ခုကို

စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တ န္းေက်ာင္း -LMTC

ခန္းမတြင္

ဇူလိုင္လ

ထိုင္း -ျမန္မာနယ္

၂၆ရက္မွ

၂၈ရက္ေန႔

စပ္၊

KYO

အထိ

ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ လူငယ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႉး ေစာအဲေကာ္မွ “စခန္းအ
တြင္းမွာရွိတဲ့လူငယ္ေတြဟာ

လက္ရွိ

ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြျဖစ္တဲ့
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊

သိရွိနားလည္လာၿပီး

လိုအပ္တဲ့

ဒုကၡသည္မ်ား

ႀကိဳတင္ျပင္

ဆင္မႈ

ေနရပ္ျပန္

ေတြလုပ္

ေရးနဲ႔

ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔

ရည္ရြယ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုႏွင့္ မယ္လဒုုကၡသ ည္စခန္း ရွိ KYO၊ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ယက္ -KSNG၊ Dare
Network၊ ဒုုကၡ သည္စခန္းေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မယ္လဒုုကၡသည္စခန္းရွိ ေကာလိပ္ေက်ာင္း ၅ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၇၀ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။(KIC Link)
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တ ခုလုံးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး တနိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္

KNU Meeting

NCA ကို အေကာင္အထည္သည့္ ေနရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေဆြး ေႏြးရန္အတြက္ အစည္းအေဝးတခုအား ေလာခီးလာ စခန္းတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအၾကား NCA စာခ်ဳပ္တြင္ပါသည့္ စကားလုံးမ်ားအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အျမင္မ်ား
မတူသည့္အတြက္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ KNU ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သ ည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာအာဇက္ဖိုး မွ ယခုစာခ်ဳပ္ဟာ
အျပည့္စုံဆုံး မဟုတ္ေသာ္လ ည္း ယင္းအေပၚအေျခခံၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ ဆက္လ က္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအ ပ္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ (BBC Link)
ပင္လယ္ျပင္တြင္း ကမ္းလြန္ေရနံတူးစင္မ်ားအား ပံ့ပုိး မည့္ ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္ စခန္းတစ္ခုအား မြန္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမဳိ႕ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားေဒသ

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ကို ျခားထားသည့္ ဝါခ႐ူေခ်ာင္းထိပ္က ကၽြန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အစုိးရ၏ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအၾကား

မ်ားတြင္ အျငင္းပြား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ျပေဆြး ေႏြးသင့္သ ည္ဟု ေဒသခံ မြန္အ မ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မြန္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ ဒုဥကၠဌ မိကြန္ခ်မ္း ႏြန္က “

ေသာ

သူကေတာ့ ဒီမွာ အေျခစိုက္ စခန္းေလးပဲ လုပ္တာ ဟုတ္ေပမယ့္ အခြန္အတုတ္ေတြ ရတယ္ဆိုတာကလည္း အဲဒီအခြန္အတုတ္ေတြက

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ဘယ္ေလာက္ အထိ ဒီေဒသမွာ ရွိတဲ့လူေတြအတြက္ ေဒသရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္သလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ လည္း မေျပာႏိုင္ဘူးရွင့္။
တကယ္တမ္း ဒီမြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္လည္း ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရတယ္ေပါ့။ ဘယ္က
ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္မယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ဒီလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးေတြက
ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ ဆိုတာကို ျပည္သူေတြ သိနားလည္ေအာင္ ခ်ျပသင့္တယ္လို႔ က်မ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ဒီလုပ္ငန္းကို
လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ရရွိမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ေဒသအတြက္ အသံုးခ်မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး
အသံုးခ်မယ္ဆိုတာကို အဲဒီေဒသခံ ျပည္သူေတြ သိေအာင္ လႊဲေျပာင္းေပးပါ လို႔ပဲ က်မက ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ရွင့္။ ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (VOA
Link)
၂၇။

၂၇.၇.၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အစည္းအေ၀းအား ပိတ္ပင္ဟ န္႔တားျခင္းသည္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္အၾကား
ယုံၾကည္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစသည့္အျပင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထားရွိသည့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကုိလည္း ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစ
ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ထံ CSSU အလွည့္က်သဘာပတိျဖစ္သူ ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရး
ေကာင္စီ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စာေရးသားေပးပုိ႔ခသ
ဲ့ ည္။ အဆုိပါ CSSU ၏စာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္ထိ CSSU အစည္းအေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္း မုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လ ည္း ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
ျမန္မာစစ္သံမွဴးမွ

ထုိင္းအစုိးရထံ

အစည္းအေ၀း

က်င္း ပျခင္းအား

ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္

တားဆီးေပးရန္

အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္

ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ေကာင္း မြန္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ေကာင္း ဆက္ဆံေရးကုိ မထိခုိက္ေစလုိသည့္အတြက္ အစည္းအေ၀းအား က်င္းပျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္း
အလွည့္က်သဘာပတိက ေရးသားထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္သံမွဴး၏ ထုိင္းအစုိး ရထံ ေပးပုိ႔သည့္ကန္႔ကြက္စာတြင္ Committee for Shan State
Unity-CSSU အစား the Committee of Shan State Union-CSS ဟုလ ည္း မွားယြင္းေရးသားထားေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ယင္းအစည္းအေ၀းသည္
လာမည့္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရး၊
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာသယံဇာတ စသည့္က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြး ေႏြး အၾကံျပဳႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ CSSU အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပရန္
ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
အစည္းအေ၀းသည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ

ယခုမွသာ

ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ

ေပးပုိ႔သ ည့္စာတြင္

တစ္ႀကိမ္မက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က

က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

ရွင္းလင္းထားသည္။

CSSU

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထ က္တြင္

CSSU
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇
အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ မကန္႔ကြက္သ ည့္အျပင္ ကူညီပံ့ပုိးအားေပးခဲ့သ ည္မ်ားပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္လ ည္း
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိး ရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ဆန္႔က်င္သည့္သ ေဘာထား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ NCA လက္မွတ္မေရးထုိး
ႏုိင္ေသးသည့္ က်န္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား ပါ၀င္လက္မွတ္ aရးထုိးလာေစရန္ တုိက္တြန္းစည္း ႐ုံးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားပင္ ပါရွိေၾကာင္း CSSU ၏
ေပးပုိ႔စာတြင္ပါရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ CSSU အစည္းအေ၀းအား ပိတ္ပင္ဟန္႔တ ားျခင္းသည္ NCA လုပ္ငန္း စဥ္အား ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သ ည္ဟ ု
မိမိတုိ႔ယံုၾကည္ယူဆ ပါေၾကာင္းႏွင့္
အၾကံျပဳတင္ျပေၾကာင္း
မိတၱဴကုိ

CSSU

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ေနာင္အခါတြင္

CSSU

အလွည့္က်သဘာပတိက

ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္

၏

အစည္းအေ၀းမ်ားအား

တားဆီး

ပိတ္ပင္ျခင္း

မျပဳလုပ္သ င့္ဟ ု

ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ယင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ထံ

ေပးပုိ႔သည့္စာ

ေပးပုိ႔ခသ
ဲ့ ည္။ (Tai

Freedom Link) (Eleven Link)
ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ သတင္း မီဒီယာ သမားမ်ား

သတင္းမီဒီယာႏွင့္

ေတြ႕ဆုံၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ သတင္းသမားမ်ား သြားေရာက္ သတင္း ရယူနိုင္ခြင့္၊ သတင္းေထာက္ေတြ ဖမ္းဆီးခံ ထားရသည့္

စစ္ဘက္

ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူနိုင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆ ဃ ၊ မတရားသင္းဆက္သြယ္မွု

ဆက္ဆံေရး

ပုဒ္မ ၁၇ (၁)စသည္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာကမ်ားဖမ္းဆီး ခံထားရသည့္ အမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ဖက္မွ တရား႐ုံးကို ဖိအားေပးျခင္းမ်ား
မရွိဘူးေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ ပု ဒ္မ ၁၇ (၁)ဆိုတ ာက ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အၾကဳံးဝင္လဲ၊ ဘယ္အ ဖြဲ႕အစည္း
ေတြႏွင့္

ေတြ႕ရင္

ဒီပုဒ္မႏွင့္

ၿငိစြန္းလဲ

ဆိုတာကုိ

သတင္းသမားမ်ား

မွတ ပ္မေတာ္ဖက္ကို

ေမးျမန္း ခဲ့သည္ဟု

သတင္းမီဒီယာ

ေကာင္စီအတြင္း ေရးမွူး ဦးသီဟေစာမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (BBC Link)
ကခ်င္

တိုင္း ရင္းသားမ်ား

အတြက္

ေဆြးေႏြးမည့္

နိုင္ငံေရးတြင္

ကခ်င္

လြတ္လပ္ေရး

တပ္မေတာ္

(KIO/KIA)

က

“ဝ”

ျပည္

ကခ်င္လူထုအသံ

ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္သည္ကို ကခ်င္ျပည္သူ အမ်ားစုက ႏွစ္သက္ ျခင္း မရွိဟု ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း
ခရစၥယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွူး ေဒါက္တာ ခလမ္ဆ မ္ဆြန္ က ေျပာ သည္။“က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္လူထုအမ်ားစုက ဝ နဲ႔
ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေရး သြားတာကိုေတာ့ လက္မခံခ်င္ၾကဘူး။ ဒါက ကခ်င္လူထုအမ်ားစုရဲ့ သေဘာထားပါ”ဟုေဒါက္တာ ခလမ္ ဆမ္ဆြန္မွ
ေျပာသည္ ။( Irrawaddy Link)
ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကို ကုလသမဂၢမွ အသစ္ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ မူလ အဖြဲ႔

FFM

ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန Indira Jaising အား အဖြဲ႔မွ ဖယ္ရွားၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္
တာ၀န္ယူ ခဲ႔သူ Marzuki Darusman ကို ကုလသမဂၢ လူ႔အ ခြင့္အေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌမွ အစားထုိး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္သ ည့္
ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာ ေဖြေရး အဖြဲ႔တြင္ အင္ဒိုနီးရွားေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဟာင္း Marzuki Darusman မွ ဦးေဆာင္မည္
ျဖစ္ၿပီး

သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ

လူ႔အ ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ဥကၠ႒ေဟာင္း

Radhika

Coomaraswamy၊

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ

ႏုိင္ငံတ ကာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ Christopher Dominic Sidoti တုိ႔မွ အဖဲ၀
ြ႔ င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူမည္ ျဖစ္သည္။(VOA Link)(The
Ladies Link)
ဇူလုိင္လ

၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ႏုင
ိ င
္ ံတကာ

မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နီေပါႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Bhim K. Udas တို႔ ေတြ႕ဆံုခသ
ဲ့ ည္။ ေတြ႕ဆံုစဥ္ သဘာ၀

ဆက္ဆံေရး

ေဘးအႏၱရာယ္

ကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္

ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌

ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ

အေျခ

အေန၊

တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာ၊ အားကစားဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
လုပ္ေဆာင္

ႏိုင္သ ည့္

အေျခအေန၊

ႏွစ္ႏင
ို ္ငံ

ကူးလူးဆက္ဆံေရး

ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္မႈ

အေျခအေန

မ်ားကို

အျမင္ျခင္း

ဖလွယ ္

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။(MOI Link)( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link )( Min Aung Hlaing
Link)
၂၈။

၂၈.၇.၂၀၁၇

မတရားအသင္းဆက္သ ြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ သတင္းေထာက္ သံုးဦး အပါအ၀င္ လူပုဂၢိဳ လ္ ၆
ဦးအမႈအား ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ သီေပါျမိဳ့နယ္ တရားရံုး၌ စစ္ေဆးရာတြင္ တရားလိုျပဳလုပ္ျပီး တိုင္းၾကားထားေသာ တပ္ေရး

၁၇/၁
သတင္းသမားမ်ား

ဗိုလ္ၾကီးသက္နိုင္ဦးအား စတင္စစ္ေဆးခဲ့သ ည္။ သတင္းသမား ၃ဦး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသား ၆ ဦးမွအာမခံေလၽွာက္ထားမွုကို တရား႐ုံး
မွလက္ခံခဲ့သ ည္။`ဒီေန႔ တရားလိုကို စစ္ပါတယ္။ တရားလို တပ္ေရးဗို္လ္ၾကီး သက္နိုင္ဦး ကို စစ္ပါတယ္။ အာမခံ တင္ထားပါတယ္။
အာမခံနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေနာက္ အပတ္မွာ အမိန္႔ခ်မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္` ဟု ဦးသိန္းေဇာ္ (ခ) လ၀ီ၀မ္ ၏ ေရွ႕ေန ေဒၚခင္မိမိမွ ေျပာသည္။
(The Ladies Link) (Irrawaddy Link)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လ ည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရႏွင့္
အရပ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးတရပ္ကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ၁၂ နာရီအ ထိ ၂ နာရီၾကာ
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ
အလြတ္သေဘာ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမွတ္တ မ္း၊ အတြဲ(၂)၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇

ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သည့္ အရပ္ဘ က္

အစည္းအေဝး

ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ႏွင့္ သတင္းစာဆရာ တခ်ိဳ႕ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခံထားရသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္
တိုင္းရင္းသား ေရးရာ သုေတသီ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး မွ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ လူေတြ စိတ္ဝင္တစားရွိတ ဲ့
လူေတြဆီကေနၿပီးေတာ့မွ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အႀကံဉာဏ္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ရယူခ်င္တယ္လို႔
ဆိုပါတယ္” ဟု

ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးကို

အစိုးရဘက္မွ

နိုင္ငံေတာ္

အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး

ဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဦးေက်ာ္တ င့္ေဆြႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (Peace Commission) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းတို႔ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊
အရပ္ဘက္ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားထဲမွ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ဦးတင္ေမာင္ေမာင္သ န္း၊ ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္သန္း၊ ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္၊
ဦးတာ၊ ဦးမင္းဇင္၊ လဖိုင္ဆိုင္းေရာ္၊ စိုင္းဆမ္ခမ္း၊ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း၊ ေဒါက္တာ စိုင္မြန္သာ၊ ဦးခက္ထိန္ နန္၊ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊
ဦးေအာင္လွထြန္း၊

ဦးသီဟ ေစာ၊

ဦးခြန္မားကိုဘ န္း၊

ဆလိုင္းငြန္က်ဳံးလၽွန္၊

ေဒါက္တာ

ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ဦးသန္းစိုးနိုင္ တို႔အား ဖိတ္ၾကားထားသည္။ (Irrawaddy Link)

ဗညားေအာင္မိုး၊

ေဒါက္တာ

မင္းႏြယ္စိုး၊

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမဳိ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာမွ တတိယအႀကိမ္
ပူးတြဲကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပခဲသ
့ ည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊
ျပည္ထဲေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ တရုတ္ဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္
ဦးေဆာင္သည့က
္ ိုယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ကို ၁၉၆၁ခုႏွစ္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ
နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္ေပါင္း

(၄၉၈)တိုင္ စိုက္ထူထားသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပထမအႀကိမ္ နယ္နိမိတ ္

ပူးတြဲစစ္ေဆးမႈကို ၁၉၈၄ မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ပူးတြဲစစ္ေဆးမႈကုိ ၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သ ည္။ (DVB Link)
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