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ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 

(No, 43. October, 2019) 

၁။ ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း အရပ္သား (၁၅)ဦး ေျပာက္ဆံုးေနမႈအေပၚ ခူမီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားေရးရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး 

ေကာင္စီမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ 

၂။ ပလက္ဝတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ ရိကၡာသယ္ယူခုိင္းမႈမ်ားရိွေနၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ 

ေနရဟုဆို 

၃။ တုန္းဇံေက်ာင္း မီးေလာင္မႈ စာဆက္သင္နုိင္ရန္ စာသင္ခုံမ်ားအဓိကလိုအပ္ေန 

၄။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စာသင္ေက်ာင္းအနီးကို လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္  

၅။ စစ္ေရွာင္အေဝးသင္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေထာက္ပ့ံရာတြင္ အစုိးရပူးေပါင္းပါဝင္လွ်င္ အဆင္ေျပမည္ 

၆။ ေက်ာက္ေတာ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေျမးအဘိုးႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ  

၈။ ဗမာအလံျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ 

၉။ ေဒါဆိုေရွးေတာင္သူ (၃)ဦး ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရ 

၁၀။ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာထူးကေပၚ ကြယ္လြန္ 

၁၁။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမမ်ား ျပန္ရရိွေရး လယ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ 

၁၂။ ေျမယာ၊ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို မိ႐ိုးဖလာစီမံခန္႔ခြအဲုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္သာ ႏုိင္ငံအတြက္အက်ိဳးရိွဟု KNU ေျပာ 

၁၃။ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံလည္ပတ္မႈ ပိတ္သိမ္းေရး ေဒသခံမ်ားလိုလား 

၁၄။ ေကအန္ဲယူႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တိုက္ပြထဲပ္မံ မျဖစ္ပြားေရး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈအၿပီး ပစ္ခတ္မႈထပ္မံျဖစ္ပြား 

၁၅။ ကုလသမဂၢ စြပ္စြထဲားသကဲ့သုိ႔ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမရိွဟု KNU/KNLA-PC ေျပာ 

၁၆။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပါတီရံုမ်ား အၿပီးသတ္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု KNDP ေျပာ 

၁၇။ ကခ်င္လူငယ္ ၂ ဦး၏ အယူခံကုိ ျပည္နယ္တရားရုံး ပယ္ခ် 

၁၈။ အရက္ေသာက္ၿပီး ပုိက္ဆံမရွင္းဘဲ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္သည့္ BGF တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား 

ဖမ္းဆီး 

၁၉။ အျငင္းပြားျပႆနာျဖစ္ခ့ဲေသာ ဗလဲ့ဒြန္ဖုိက္ႏွင့္ ထီးဝါးဒို႔ရြာနယ္နိမိတ္ကို KNU & NMSP ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္ 

တြင္ သတ္မွတ္အတည္ျပဳ 

၂၀။ NCA ထုိးရန္ ယံုၾကည္မႈ ျပႆနာ ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း KNPP ေျပာ 

၂၁။ ပူတာအိုရိွ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ ဆရာအခ်ဳိ႕ လႏွင့္ခ်ီ၍ လစာမရ 

၂၂။ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစုိးရ တပ္မေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုမႈကို ႏုိ၀င္ဘာသို႔ ေရႊ႕ဆုိင္း 

၂၃။ ေက်ာက္မဲ DENKO စက္သုံးဆီဆုိင္ လက္လုပ္မုိင္းတု ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ 

၂၄။ ဖခင္ အရင္းကို သားျဖစ္သူက ဓါးျဖင့္ ထုိးသတ္ 

၂၅။ နမၼ ျမစ္ေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈအား ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္လက္မွတ္ထုိး 

၂၆။ ေခးနင္းေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ပစ္သတ္ခံရသည့္ ကိစၥ တအာင္းသံဃာေတာ္မ်ားကန္႔ကြက္ရံႈ႕ခ် 
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၂၇။ မုိင္းခုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္း ေဒသခံမ်ား အလိုမရိွေၾကာင္း ဆုေတာင္းပြျဲပဳလုပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္  
၂၈။ NCA  ၄ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္က်င္းပမည္ 
၂၉။ မတ္က်ိဳင္းႏွင့္ နားရုိင္း ျပည္သူ႕စစ္နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ 
၃၀။ က်မ္းစာသင္တန္းမွဴးအမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔ ေတာင္းဆုိ 
၃၁။ တပ္မေတာ္ကေခၚယူသြားသည့္ မင္းျပားေဒသခံ (၄၀)ေက်ာ္ ျပန္ေရာက္လာ 

၃၂။ ေမာင္ေတာတြင္ အခ်ဳပ္သားမ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္တန္းမုိင္းဆဲြတိုက္ခုိက္ခံရ 

၃၃။ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ KIO အပစ္ရပ္ရန္ ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ား လုိလားေသာ္လည္း စုိးရိမ္ 

၃၄။ KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာသို႔ ျမန္မာစစ္ေၾကာင္းမ်ား တက္လာ 

၃၅။ လူထုက ပါတီတခုတည္း ၾကည့္၍ မဲေပးမည္ မဟုတ္ေတာ့ေကာင္း NLD သတိေပး 

၃၆။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားဆံုး ေရြးခ်ယ္မည္ဟု SNDP ေျပာ 

************** 

၁။ ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း အရပ္သား (၁၅)ဦး ေျပာက္ဆုံးေနမႈအေပၚ ခူမီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားေရးရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး 

ေကာင္စီမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ 

22, October, 2019 

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအတပ္ဖြ႕ဲၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၉ 

ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္ေနအထိ အရပ္သား (၁၅)ဦးအထိ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈႏွင့္ ပါတ္သတ္ၿပီး ခူမီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေရးရာ 

ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္းသိရ 

သည္။ 

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ 

အရပ္သားမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေတြ႕ရိွႏုိင္ေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာမိသားစုမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆံုးေပါင္းစည္း 

ႏုိင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ပါ၀င္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ေအေအအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တိုက္ပြမဲ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ေဒသခံခ်င္းလူမ်ဳိးအရပ္သားမ်ားအား အေၾကာင္းမ့ဲၿခိမ္း 

ေျခာက္ေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား လုံး၀မျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ 

ခူမီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေရးရာေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈေကာင္စီ၏ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေစာျမမွ “ အခုလက္ရိွ အေျခအေနက စစ္ပြဲျဖစ္ 

ေနတဲ့ အနီးအနားရြာေတြက ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကတစ္မ်ဳိး၊ စစ္မျဖစ္ဘဲန႔ဲလ ဲ အခုလိုေပ်ာက္ဆံုးမႈေတြရိွေနေတာ့ 

တစ္နယ္လံုးစုိးရိမ္ေနၾကတယ္၊ ေတာင္ယာလည္းမသြားရဲၾကဘူး၊ တုိင္းရင္းသားေတြက တရားမွ်တမႈမရလို႔ လက္နက္စြကဲိုင္ 

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၾကတယ္၊ အဒဲါေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြကိုယ္တိုင္က တရားမွ်တမႈကင္းမ့ဲတဲ့ 

လုပ္ရပ္မ်ဳိးမလုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ 

CHRO ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ေဒသခံ (၁၅)ဦးႏွင့္ပါတ္သတ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡဳိင့္တပ္ 

မေတာ္ (AA) ႏွစ္ဘက္လံုးမွ ၄င္းတို႔လက္ခ်က္မဟုတ္ဟု ျငင္းဆိုထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ https://www.chinworld. 

org/2019/10/21/paletwah-war/ 
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၂။ ပလက္ဝတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ားကုိ အခေၾကးေငြျဖင့္ ရိကၡာသယ္ယူခုိင္းမႈမ်ားရိွေနၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ 

ေနရ ဟုဆုိ 

23, October, 219 

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ရိွ မီးဇာေက်းရြာရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အခေၾကးေငြျဖင့္ ရိကၡာသယ္ယူခုိင္းမႈမ်ားရိွေနၿပီး 

အသက္အႏၲရာယ္ပုိင္းတြင္ လုံျခဳံမႈမရိွဘဲ စုိးရိမ္ေနရဟု ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ ဆလုိင္း Terah ထံမွ သိရသည္။ 

“အခုျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြက တိုက္ပြျဲဖစ္တဲ့ေဒသေတြဆုိေတာ့ ရြာသားေတြအတြက္ လုံၿခဳံမႈမရိွဘူး၊ အသက္အႏၲရာယ္ရိွတယ္ 

ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မလုပ္သင့္ဘူးေပါ့၊ တစ္ကယ္လုိ႔လုပ္ခုိင္းရင္ေတာင္ လုံၿခဳံေရးလုပ္ေပးသင့္တယ္ေပါ့၊ ခုေတာ့ 

အလဲိုမ်ိဳးလဲမရိွဘူး၊ ခုခ်ိန္က ေတာင္သူေတြရ့ဲ စပါးရိတ္သိမ္းတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးလည္းျဖစ္တယ္၊ 

လုပ္ငန္းလည္းပ်က္တယ္”ဟု ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲမွ ဆလုိင္း Terah က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ားအား ရိကၡာသယ္ယူခုိင္းျခင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္ေန႔ကစတင္ ေစခုိင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မ 

၇၇ ဗ်ဴဟာထိုင္သည့္ ခေမာက္ဝအထိ ဆန္အပါအဝင္ တပ္ရိကၡာမ်ား ထမ္းခုိင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရိကၡာသယ္ယူခုိင္းျခင္းကို ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ တစ္ရက္တြင္ အေယာက္ႏွစ္ဆယ္မွ အေယာက္သုံးဆယ္ေက်ာ္အထိ ဆန္တစ္အိတ္ 

တြင္ ႏွစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ လူတစ္ဦးကို ေလးေထာင္ေပးကာ ထမ္းခုိင္းေသာ္လည္း အကြာအေဝး ကီလုိမီတာ ၅ဝ ခန႔္ ထမ္းရသ 

ျဖင့္ ထုိက္တန္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။ 

မီးဇာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဟြ႕ေလာမွ “တစ္ခ်ိဳ႕ေတြေတာ့ မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြေတာ့ လုပ္ခ်င္ၾကတယ္၊ ဒါေပ 

မယ့္ မလုပ္ရင္လည္း မေကာင္းဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ထမ္းၾကရတာဘဲ၊ က်ေနာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကေနလူစုေပးရတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ 

ဘက္လည္း အခက္အခဲအရမ္းျဖစ္တယ္၊ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲမသိဘူး၊ ဘယ္သူမွေတာ့ ဒီကိစၥကိုမလိုခ်င္ၾကဘူး”ဟု ေျပာ 

သည္။ 

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ ေတာထဲသြားရာမွ အစအနမရိွဘဲ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ ယခုႏွစ္အတြင္း ၁၅ ဦးအထိရိွခ့ဲၿပီး ၿပီးခဲ ့

သည့္ ရက္ပုိင္းတြင္ လင္မယား ၂ ဦး ျပန္ေတြ႕သျဖင့္ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ၁၃ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနေသးေၾကာင္းသိရသည္။  

https://www.chinworld.org/2019/10/23/paletwa-porter/ 

************ 

၃။ တုန္းဇံေက်ာင္း မီးေလာင္မႈ စာဆက္သင္ႏုိင္ရန္ စာသင္ခုံမ်ားအဓိကလုိအပ္ေန 

23, October, 2019 

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တုန္းဇံရြာရိွ အထက(ခြ)ဲ ေက်ာင္း မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လက္ရိွ အေျခအေနထိ ေက်ာင္းသား/ 

သူ မ်ား ပညာသင္ၾကားရာတြင္ စာသင္ခုံမ်ားအဓိကလိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

တုန္းဇံ လူငယ္ ကို Sumpi က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရိွမွာေတာ့ ေက်ာင္းေဆာင္မရိွတဲ့အတြက္ အျပင္မွာ စာသင္ရတာေပါ့၊ ၿပီး 

ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ အလွဴခံတာေတြရိွတယ္၊ ကုိယ္စီ တတ္ႏိူင္တဲ့ဘက္ကေန ကူညီေပးၾကတယ္၊ အဓိကေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ကေလးေတြ စာသင္ႏိူင္ဖို႔ အဓိက ခံုေတြ လိုအပ္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။ 

https://www.chinworld.org/2019/10/23/paletwa-porter/
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လူမႈေရးဝန္ၾကီး ဦးေပါင္လြင္မင္းထန္က “အခုေလာင္သြားတာက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုးရဲ႕ တစ္ဝတ္ေက်ာ္ေလာက္ ေလာင္ 

သြားတာျဖစ္တယ္။ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးတဲ႔ တန္ဖုိးက အားလံုး သန္း(၁၅၀)ေက်ာ္ေလာက္ ဆုံးရႈံးပ်က္စီးသြားတာျဖစ္တယ္ ဆုိေတာ့ 

ဒီဟာကိုျပန္ရဖုိ႔က ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း မီးေဘးဒဏ္အေနနဲ႔ ေတာင္းခံဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္တာ မပ်က္သြားေအာင္ ဘုရားေက်ာင္းမွာေတြ သင္ေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေပးေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။ 

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ (TYF) မွ ကုိ မုန္ႏိူးက “အခုေလာေလာဆယ္ ရြာရိွ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ စာေတြသင္ေပးေနတယ္၊ စားပြဲ၊ 

ထိုင္ခုံေတြေတာ့ လံုေလာက္မွဳမရိွေသးဘူး၊ TYF အဖြ႕ဲအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊သူေတြအတြက္ စားပြထဲိုင္ခုံ ၃၃စုံလွဴဒါန္းဖုိ႔ရိွတယ္၊ 

အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကလည္းဆက္သြယ္လွဴဒါန္းခ်င္တာေတြရိွတယ္၊ ေက်ာင္းသူ/သားေတြအတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္တာ 

က ေရသန္႔ထားဖုိ႔ဖူးေတြ စာသင္ခုံ/စားပြဲေတြ လိုအပ္လွ်က္ရိွေနေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။ https://www.chinworld.org/ 

2019/10/24/%e1%80%90%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ba 

************* 

၄။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စာသင္ေက်ာင္းအနီးကုိ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္  

22, October, 2019  

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ခုန္းတုိင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအနီးကို ယေန႔ ေအာက္တို ဘာ 

လ ၂၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ ေပါက္ကဲြမႈရိွခ့ဲေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ဦးေမာင္ပုက DMG ကုိေျပာသည္။ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္သည္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေပ (၂၀၀)ခန္႔အကြာတြင္ က်ေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား 

ႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား စုိးရိမ္မႈမ်ားရိွသျဖင့္ ေက်ာင္းပိတ္လုိက္ရသည္ဟုလည္း ဦးေမာင္ပုက ဆက္လက္ေျပာသည္။ 

“ ဒီေန႔  ၁၀နာရီ ေက်ာ္ေလာက္မွာ စာသင္ေက်ာင္းနားမွာ လက္နက္ႀကီးတစ္လံုးက်တယ္။ အဒီဲအတြက္ ေၾကာက္လုိ႔ ေက်ာင္း 

ပိတ္ထားတာပါ”ဟု  ၎က ဆိုသည္။ 

 “အခုလုိ ရြာေတြကုိ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ လွမ္းထုေနေတာ့ မလုိအပ္တဲ့ျပႆနာေတြ ျဖစ္မွာကိုေၾကာက္တယ္။ အိမ္တစ္အိမ္မွာ 

မေတာ္တဆက်ခ့ဲရင္လည္း လူေတြေသဆံုးဖို႔ အေျခအေနရိွတယ္”ဟု ၎ကဆုိသည္။ 

တပ္မေတာ္ဘက္က ထုိသို႔ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈမရိွေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဝင္းေဇာ္ဦးက 

ျငင္းဆိုသည္။ 

လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေပါက္ကဲြမႈ၊ ပစ္ခတ္ခံရမႈ၊ မုိင္းေပါက္ကဲြမႈတို႔ေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆုံးမႈ (၁၃၀)ခန္႔ ရိွေၾကာင္း 

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံက သိရသည္။ https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E 1%80%  

************** 

၅။ စစ္ေရွာင္အေဝးသင္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံရာတြင္ အစုိးရပူးေပါင္းပါဝင္လွ်င္ အဆင္ေျပမည္ 

22, October, 2019  

https://www.chinworld.org/%202019/10/24/%e1%80%90%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ba
https://www.chinworld.org/%202019/10/24/%e1%80%90%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ba
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%25E%201%80%25%2090%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/weapon-n-t-school.html
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ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ စစ္ေဘးေရွာင္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရာတြင္ အစုိးရအဖဲြ႔ 

ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လွ်င္ ပုိမုိအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား အစည္း 

အရံုး(REC)အတြင္းေရးမွဴး ကိုေဇာ္ေဇာ္ထြန္းကေျပာသည္။ 

REC သည္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ 

စစ္ေတြအေျခစုိက္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အဖဲြ႔က အေဝးသင္တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ စစ္ေဘး 

ေရွာင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတခ်ိဳ႕ကုိ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးအပ္ခ့ဲၿပီး 

ေနာက္ DMG ကုိ အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

“က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းက ပညာသင္ေထာင့္ပ့ံေၾကးေပးဖုိ ့အစီအစဥ္က ရိွမေနဘူး။ လတ္တေလာ အေရးေပၚ လုိအပ္ခ်က္ 

တစ္ခုအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔မွာ ရိွတဲ့ဟာေလးက ဖ့ဲျပီးေတာ့ လုပ္လိုက္တာပါ။ အစုိးရဖက္မွာ ဒီအစီအစဥ္ရိွသင့္ပါတယ္။ အစုိးရ 

ဝန္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ ့ဒီအစဥ္အစီမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပုိျပီး အေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစပါတယ္”ဟု ကုိေဇာ္ေဇာ္ထြန္းကေျပာသည္။ 

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ခုိလံႈေနရေသာေၾကာင့္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အဆင္မေျပသျဖင့္ ေငြေၾကး အခက္အခဲရိွ၍ 

အေဝးသင္တကၠသုိလ္တက္ရန္ အခက္အခဲရိွသည္ဟု REC မွ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွသည့္ မဦးဆန္းႏြယ္က ေျပာသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တုိ႔၏တိုက္ပဲြေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ (၆၄၀၀၀)ေက်ာ္ အထိရိွသည္။ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1% 

************** 

၆။ ေက်ာက္ေတာ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေျမးအဘုိးႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ 

23, October, 2019  

    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်းရြာ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရးပရဟိတေက်ာင္းအနီးရိွ ေနအိမ္ကို ယေန႔ 

(ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔)၊ နံနက္ ၅ နာရီေက်ာ္ခန္႔က လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ေျမး အဘုိး 

ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရရိွသြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံက သိရသည္။ 

အသက္ (၇၀)ႏွစ္အရြယ္ဦးေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ၎၏ ေျမးျဖစ္သူ အသက္ (၁၁)ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ေက်ာ္ႏုိင္ေခ်တို ႔ မိမိေနအိမ္တြင္ 

အိပ္ေနစဥ္ အိမ္ေခါင္းမုိးေပၚကို လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိွသြားျခင္းဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ 

ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

“ မနက္ ၅ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ လက္နက္ငယ္ပစ္သံေတြၾကားတယ္။ လက္နက္ငယ္ပစ္သံၾကားၿပီးေတာ့ 

အေျမာက္ပစ္သံေတြၾကားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပထမဦးဆုံးရြာနားမွာ ႏွစ္လုံးက်တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေျမးအဘုိး 

ႏွစ္ေယာက္အိပ္ေနတဲ့အိမ္မွာ က်တာပါ” ဟု ၄င္းဆုိသည္။ 

လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္စိန္မွာ ဦးေခါင္းတြင္ဒဏ္ရာရရိွသြားၿပီး ေမာင္ေက်ာ္ႏုိင္ေခ်တြင္ ဦးေခါင္းႏွင့္ 

ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ဒဏ္ရာရရိွသြားသည္။ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%25
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“အဘုိးမွာေတာ့ ေခါင္းမွာ တစ္ခ်က္နဲ႔ ေပါင္မွာ တစ္ခ်က္ဒဏ္ရာရသြားတယ္။ ကေလးမွာေတာ့ ေခါင္းန႔ဲခႏၶာမွာ ရသြားတယ္။ 

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အေပါက္ဝေဆးရံုမွာ ေဆးကုသမူခံယူေနပါတယ္” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

ယေန႔နံနက္ပုိင္းက ကံေစာက္ေတာင္ရိွ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ကိုAA တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားက အေပါက္ဝ ေက်းရြာဘက္က 

လာေရာက္ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရျခင္းဟု အေနာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဝင္းေဇာ္ဦးက 

ေျပာသည္။https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80 

************* 

၇။ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရပ္သား (၄၀)ေက်ာ္ကုိ တပ္မေတာ္က ေခၚေဆာင္သြားဟု ေဒသခံမ်ားဆုိ  

23, October, 2019  

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ခုပ္ေက်းရြာကို ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔)၊နံနက္ ၈ နာရီေက်ာ္တြင္ 

တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခ့ဲၿပီးေနာက္ အရပ္သား (၄၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ေရႊ၊ေငြ အခ်ိဳ႕ကုိ ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား 

ထံက သိရသည္။ 

ယင္းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခု မုိင္းဆဲြတိုက္ခုိက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာေၾကာင့္ ရြာထဲကို ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခ့ဲ 

ကာ ရြာသားမ်ားကို ေခၚယူသြားေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊ၊ေငြတခ်ိဳ႕ကို ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေဒသခံတစ္ဦးက 

ေျပာသည္။ 

“ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာအေရွ႕ဖက္ ၁ ဖာလုံအကြာမွာ မိုင္းတစ္လုံးေပါက္တယ္။ မိုင္းေပါက္တာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေရွ႕ဖက္ 

ကေန သူတုိ႔အေပၚပစ္ၿပီး ဝင္လာတယ္။ ရြာအလယ္မွာ လူေတြစုတယ္။ ၿပီးေတာ့ AA ကုိ မင္းတုိ႔ သိလား။ မင္းတုိ႔ AA မလား 

ဆုိၿပီးေမးတယ္။ ေရႊေတြ၊ ေငြေတြ၊ ဖုန္းေတြယူသြားတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ 

ယင္းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းကို AA က မုိင္းဆဲြတိုက္ခုိက္ခ့ဲၿပီး ရြာထဲသို႔ဝင္ေရာက္သြားေသာေၾကာင့္ 

စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားကို ေခၚေဆာင္သြားျခင္း မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊ၊ေငြမ်ားကိုလည္း ယူေဆာင္သြားျခင္း 

မရိွေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဝင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ https://www.dmgburmese 

.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mbc40c.html 

************* 

၈။ ဗမာအလံျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ 

21, October, 2019 

ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားေရွ႕ေရာက္ေနသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ ဗမာတိင္ုးရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အလံမရိွေသး 

သည့္အတြက္ ဗမာအလံျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးစြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ ဗမာတိုင္းရင္းသား ေရးရာ 

ဝန္ႀကီး ဦးလွမ်ိဳးေဆြက ေျပာပါသည္။  

“ကခ်င္မွာကခ်င္အလံရိွတယ္။ ကယားမွာလည္း အလံရိွပါတယ္။ ကရင္မွာလည္း အလံရိွပါတယ္။ ခ်င္း မွာလည္းအလံ ရိွပါ 

တယ္။ ရခုိင္မွာလည္း အလံရိွပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္ အလံလည္းရိွပါတယ္။ မြန္တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ရိွပါတယ္။   

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ktapw2h.html
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ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားအလံေတြလည္းရိွပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေရွ႕ေရာက္တယ္လုိ႔ေျပာတဲ့ ဗမာတိုင္းရင္းသားအလံက မရိွပါဘူး။” 

ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးလွမ်ဳိးေဆြသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ညခ်ိန္၌ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ 

ေက်းရြာရိွ ခန္းမတြင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုစဉ္ ေျပာဆိုသြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးေတြ႔ဆံုမႈအခန္းအနားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 

သည့္ ဥပေဒအေၾကာင္းကို တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ခ်ျပ 

ရွင္းလင္းသြားခ့ဲသည္။ https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%97%e1%80%99%e1 %80%ac%e1%8  

************* 

၉။ ေဒါဆုိေရွးေတာင္သူ (၃)ဦး ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရ 

21, October, 2019 

ယေန႔ ဒီးေမာ့ဆိုတရားရုံးသို႔ ပုဒ္မ ၄၄၇ နွင့္ ၆(၁) ျဖင့္ အမႈလာေရာက္ရင္ဆိုင္သည့္ ေဒါဆိုေရွးေတာင္သူ ၁၅ ေယာက္ထဲမွ ၃ 

ဦး ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရၿပီး လႊိဳင္ေကာ္အက်ဉ္းေထာင္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု ရုံးခ်ိန္းကိုလာေရာက္ဝန္းရံသည့္ 

ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာသည္။ 

“ ၃ ေယာက္ကိုထပ္စြဲၿပီးေတာ့ တစ္ခါတည္းဖမ္းေခၚသြားတဲ့ပုံစံျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔မနက္မွာပဲ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွာ တပ္ကေနၿပီး 

တရားလိုလုပ္ၿပီး လာစြတဲယ္လုိ႕သိရတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

၄၄၇ ျဖင့္ တရားစြဆဲိုခံရသည့္ ေဒါဆိုေရွးေတာင္သူ ၁၅ ဦးရိွၿပီး ပုဒ္မ ၆(၁)ျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ 

ေတာင္သူ ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီးျဖစ္သည္။ 

 “တမင္သက္သက္ယုတ္မာတယ္လုိ႔ပဲေျပာလို႕ရတယ္ေပါ့ေနာ။ အမႈတစ္ခုတည္းကုိ တရားလိုႏွစ္ေယာက္လုပ္တာတို႔ ပုဒ္မခြဲ 

ၿပီးစြတဲာတို႔ အမဲ်ိဳးေတြ မညွာမတာ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ မတရားဘူး တကယ္တမ္းဆုိလို႔ရိွရင္ ပုဒ္မ တစ္ခုထဲစြရဲင္ေတာင္ရၿပီ ပုဒ္မ 

အမ်ားႀကီးနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ထဲကုိ စြတဲယ္ဆုိကတည္းက အျမင္ကတ္ပုဒ္မနဲ႔လား သက္သက္မ့ဲ ျပည္သူဒုကၡေရာက္ေအာင္ 

လုပ္တာလားမသိဘူးေပါ့ေနာ” ဟု ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ခြန္းေကာရီယို ကေျပာသည္။ 

လက္ရိွတြင္ ပုဒ္မ ၆(၁)ျဖင့္ အခ်ဳပ္က်ေနသည့္ ေဒါဆိုေရွးေက်းရြာမွ ေတာင္သူ အမ်ိဳးသား ၈ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ 

လြႊိဳင္ေကာ္ၿမဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၃ ဦး စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး ရိွသည္။ https://www.kantarawaddytimes.org/% 

e1%80%92%e1%80%b1%e1%80%ab%e1%80%86% 

************* 

၁၀။ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေစာထူးကေပၚ ကြယ္လြန္ 

20, October, 2019  

 ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာထူးကေပၚသည္ 

၎ ၏ဇာတိ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ ေနအိမ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ (ယမန္ေန႔)ညက ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကာအင္း 

ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ခံ ေစာျမဝင္းက အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။ 

https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%97%e1%80%99%e1%20%80%ac%e1%258
https://www.kantarawaddytimes.org/%25%20e1%80%92%e1%80%b1%e1%80%ab%e1%80%86%25
https://www.kantarawaddytimes.org/%25%20e1%80%92%e1%80%b1%e1%80%ab%e1%80%86%25
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“သူက ႏုလုံးေရာဂါနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါလည္း ရိွတယ္။ အသက္ရႈၾကပ္လာၿပီးေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္ေဆး႐ံုပုိ႔ဖုိ႔ ၾကာအင္း 

ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕အထြက္ေလးမွာပဲ အေမာေဖာက္ၿပီးေတာ့ ဆံုးသြားတာပါ။ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္ေန႔က ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပါတီ 

အေရး ကြင္းဆင္းရွင္းလင္းမႈ လုပ္သြားေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ဆို တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ 

ေတာင္းဆိုတဲ ့ သူတစ္ဦးပါ။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ဆုံး႐ႈံးလုိက္ရတယ္လို႔ ျမင္မိတယ္”ဟု ေစာျမ၀င္းက ယေန႔ 

မနက္တြင္ ေကအိုင္ စီသို႔ ေျပာသည္။  

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္လည္းျဖစ္သူ ေစာထူးကေပၚသည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၄၃ႏွစ္ရိွၿပီး ၎သည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဝင္ 

တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။  

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ မဲအႏုိင္ရရိွၿပီး 

လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္လည္း ၎၏မူလမဲဆႏၵနယ္တြင္ ထပ္မံ အေရြးခံရန္ အဆိုျပဳထားသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ပါတီ တာဝန္ရိွသူထံမွ သိရသည္။ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေစာထူးကေပၚ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ 

ဇနီးေဒၚသီသီေအာင္ႏွင့္ သားတစ္ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ စ်ာပန အစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြား 

မည္ဟု သိရသည္။ http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80 %b9%e1  

************* 

၁၁။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမမ်ား ျပန္ရရိွေရး လယ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲ 

21, October, 2019  

ဖားအံၿမိဳ႕၊ ရဲသာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ခရိုင္ေက်းရြာတြင္ ျပည္ထဲေရးဌာန လက္ေအာက္ခံ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန (ေတာင္ကေလး) 

က သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ေျမျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ မူလလယ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ရပ္ကုိ 

ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ (ယမန္ေန႔)က ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

ဖားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းမႀကီးေဘးရိွ ကုိကလယ္ရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မုဒ္ဝအနီးရိွ သိမ္းဆည္းေျမထဲတြင္ ဦးေဆာင္သူ 

ႏွင့္ မူလလယ္လုပ္ကိုင္သူ စုစုေပါင္း ၁ဝဦးေက်ာ္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မူလ လယ္လုပ္ 

ကိုင္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားမႈရိွခ့ဲသည့္အေပၚ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ ေတာင္ကေလး အက်ဥ္း 

ဦးစီးအေနျဖင့္ ၎သိမ္းဆည္းေျမကို မူလပုိင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွေစေရးမ်ားကို ေႂကြးေၾကာ္ခ့ဲၾကသည္။ 

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ လယ္ေျမ ၅၂ဧကေက်ာ္ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ေတာ 

င္ကေလး အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ၿပီးခ့ဲသည့္ ၁၉၉၈-၉၉ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းခ့ဲၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂-၁၃ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ 

ပုံစံ(၇) ထုတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက တစ္ခါ ထပ္သိမ္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္ ေျပစာမ်ား ထြက္လာခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မူလ လယ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ျပန္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရိွေသးသည့္အ 

တြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၈၈ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈဖံြ႔ၿဖိဳးေရး 

အသင္း ဥကၠဌျဖစ္သူ ေစာေမာင္ႀကီးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။ 

 

http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%20%b9%e1
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ယင္းသုိ႔ သိမ္းဆည္းခံထားသည့္ လယ္ေျမ  ၅၂ ဧကမွာ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ကေမာ့ကစင္၊ ေနာင္ခ႐ုိင္၊ ေကာ့ခါးဒီးႏွင့္ 

ေကာ့ကူးေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမား ၁၆ ဦးက ပိုင္ဆုိင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္ ၈၈ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းအရ သိရ 

သည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဇြကဲပင္ခန္းမ၌ လယ္သမား ၆ ဦးအတြက္ လယ္ေျမ ၁ဝ.၅၈ 

ဧကကုိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက တရားဝင္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္သြားရန္ရိွသည္ဟုလည္း သိရသည္။ 

http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80% 

************* 

၁၂။ ေျမယာ၊ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကုိ မိ႐ိုးဖလာစီမံခန္႔ခြအုဲပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္သာ ႏုိင္ငံအတြက္အက်ိဳးရိွဟု KNU ေျပာ 

21, October, 2019  

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသစ္ေတာ သယံဇာတမ်ားကို ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အစဥ္အဆက္စီမံခန္႔ခြအဲုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္သည္ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ သစ္ေတာ ေျမယာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမည့္စီမံကိန္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 

ေစသည္ဟု ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေပါခလိုးေဒသ ကနဲေဃာရြာတြင္ 

ျပဳလုပ္သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြအဲုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ KNU-ကရင္ 

အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးက ေျပာသည္။ 

KNU ဘိတ္-ထားဝယ္ခ႐ုိင္ အတြင္းေရးမႉး ပဒုိေစာအယ္နားက “တနသၤာရီတိုင္းမွာဆိုရင္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမနဲ႔ ဌာေန 

ကရင္လူထုေနတဲ့ ေနရာေတြပဲ သစ္ေတာေတြက်န္တယ္။ သစ္ေတာနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူသားေတြ 

အတြက္ အေရးႀကီးတာသိလို႔ ဒီေန႔ အထိ က်ေနာ္တို႔ထိန္းသိမ္းလာတာပါ။ သဘာဝသစ္ေတာေတြကို တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ 

အစဥ္အဆက္စီမံခန္႔ခြအဲုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစတယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီး ေစာလုကာက“မည္သည့္စီမံကိန္းမဆို ဌာေနတိုင္းရင္း 

သား ေနရာမွာ လာလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုေတြကို အေၾကာင္းၾကား ရွင္းလင္းျပရမယ္။ သူတို႔လက္ခံႏုိင္မွသာလွ်င္ 

ကုမၸဏီျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရလုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္ လုပ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတာ ဥပေဒက ထြက္ၿပီးသားပါ။ အဲ့တာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ကာကြယ္ေပး 

ႏုိင္ပါတယ္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႐ိုးရာပုိင္ဆိုင္မႈ မိဘဘုိးဘြားလက္ငုတ္လက္ရင္းဟာေတြကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္း 

ရမယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ 

အဆုိပါ ဌာေန တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာသဘာဝသယံဇာတ သစ္ေတာမ်ား မိ႐ိုးဖလာစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ 

တနသၤာရီတိုင္းေဒႀကီးရိွ ေပါခလိုးေဒသ၊ ေလညာ-ဘုတ္ျပင္းေဒသမွ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ KNUမွ ေျမယာ၊ သစ္ 

ေတာ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ http://kicn 

ews.org/2019/10/%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80% 

************* 

၁၃။ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံလည္ပတ္မႈ ပိတ္သိမ္းေရး ေဒသခံမ်ားလုိလား 

22, October, 2019  

 

http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%25
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ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြအဲက်ိဳးဆက္မ်ားကို စုိးရိမ္မႈမ်ားရိွေနသည့္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ရိွ 

ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံလည္ပတ္ေနမႈမ်ားကိုရုပ္သိမ္းေပးရန္ စက္ရုံအနီးဝန္းက်င္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ 

သည့္ ေဒသခံမ်ားက လိုလားမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

ၿပီးခ့ဲသည့္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းပုိင္းမွစတင္ကာ ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္ရုံအနီးဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ား တြင္ရိွသည့္ အင္း 

အိုင္ ေခ်ာင္းေျမာင္းႏွင့္ေရတြင္းအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ေရမ်ားမည္းနက္လာကိစၥမွာ ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာင့္ဟု ေဒသခံ 

မ်ားဘက္က ယူဆမႈမ်ားရိွေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုမႈ မ်ားရိွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳင္ကေလးေက်းရြာအုပ္စု ၿမိဳင္ကေလးရြာႀကီးရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက “ လက္ရိွက်ေနာ္တို႔ေက်းရြာမွာ ေက်ာက္ မီးေလာင္စာသံုး 

လည္ပတ္တဲ ့တန္ ၄,၀၀၀ ရိွတယ္။ ဘာလုိ႔စုိးရိမ္လည္းဆုိေတာ့ စက္ရုံက ရြာေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ပတ္လည္ဝုိင္းထားတဲ့ အတြက္ 

ေၾကာင့္ပါ။ ဒီေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးလို႔ ထြက္တဲ့အမႈန္အမႊား ေတြကို ရြာေတြက အကုန္ခံစား ၾကရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ေရရွည္သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ ဒီလိုလည္ပတ္တာ ကုိဆက္မလုပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆိုလို ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ 

ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေစာသာဘိုးက “က်ေနာ္တို႔က ဘိလပ္ေျမစက္ရုံတစ္ခုလံုးကုိ ပိတ္ခုိင္း တာမဟုတ္ဘူး။ 

ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔လည္ပတ္ေနတာကို လံုးဝပိတ္သိမ္းေပးဖုိ႔ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္လို ဂက္စ္နဲ႔လည္တာဆိုဆက္လည္ 

ေပးပါ။ ဒါမ်ိဳးကုိ က်ေနာ္တို႔ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဒီဲလို လည္တာ ေတာင္မွ ထြက္ရိွလာတဲ့အမႈန္အမႊားေတြကို 

နည္းစနစ္တက်နဲ႔ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္တင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသည္။ 

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရအပါအဝင္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 

အဖြဲ႔မ်ားမွ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသာေျပာဆိုၿပီး ယေန႔အထိ တိက်ေသခ်ာသည့္ အေျဖတစ္စုံတစ္ရာ ထုတ ္

ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရိွေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%b1%e1%8 0%80%e 

1%8 0%ba%e1%80%ac% 

************ 

၁၄။ ေကအဲန္ယူႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တုိက္ပြထဲပ္မံ မျဖစ္ပြားေရး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈအၿပီး ပစ္ခတ္မႈထပ္မံျဖစ္ပြား 

22, October, 2019  

ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဗလဲ့ဒြန္ဖုိက္ရြာႏွင့္ ထီးဝါးဒို႔ေက်းရြာအနီးတစ္ဝုိက္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက ္

ေန႔ က ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ အန္ဲအမ္အက္စ္ပီ-မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြမဲ်ား ေနာင္တြင္ 

မျဖစ္ပြားေစရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ ပစ္ခတ္မႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝရက္ေန႔တြင္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ရိွ ေကအန္ဲယူ ဆက္ဆံေရး႐ံုးတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ 

ေကအန္ဲယူေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေနာက္ေနာင္ တိုက္ပြမဲျဖစ္ေရးုကို သေဘာတူညီမႈ ရရိွခ့ဲၾကေၾကာင္း ေကအန္ဲယူ လက္ေအာက္ 

ခံ KNLA-ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ(၆)၊ တပ္ရင္း (၁၆) တာဝန္ရိွသူမ်ားထံမွ သိရသည္။ 

“ထီးဝါးဒို႔ရြာသားတစ္ေယာက္က ရြာမွာဝက္စာျပန္ေကၽြးတယ္။ သူ႔ကုိ စႏုိက္ပါေသနတ္နဲ႔ လွမ္းပစ္တယ္။ က်ည္အမ်ိဳးအစားသိ 

ခ်င္လို႔ ထိပ္ဖူးကို သြားျပန္တူးတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္တယ္။ နာရီဝက္ေက်ာ္ေလာက္ ပစ္ခတ္မႈ ျပန္ျဖစ္တယ္။” 

 

http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%b1%e1%258%200%80%25e%201%258%200%ba%e1%80%ac%25
http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%b1%e1%258%200%80%25e%201%258%200%ba%e1%80%ac%25
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ဟု KNLA တပ္ရင္း(၁၆)၊ တပ္ခြမွဲဴး ဗုိလ္ႀကီးေစာဘိုဘိုထြန္းက ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ရက္(ယမန္ေန႔)က ေကအိုင္စီသို႔ 

ေျပာသည္။ 

ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွေနသည့္ ထီးဝါးဒို႔ရြာႏွင့္ ဗလဲ့ဒြန္ဖုိက္ရြာ အနီးတစ္ဝုိက္တြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ သေဘာထား 

အတိုင္း အလံ(ကရင္အလံ) ျပန္လည္စုိက္ထူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား မူလေနရာတြင္ ေနၾကရန္ႏွင့္ ေနာက္ေနာင္ စစ္ 

မက္မျဖစ္ပြားေရး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားသည္ဟုလည္း ေကအန္ဲယူ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုဝန္းက်င္ေဒသ တာဝန္ခံ ႏုိင္နယ္ထူးရာမာဥ္က “ႏွစ္ဖက္စကားေျပာၾကရင္ အဆင္ေျပတယ္ေလ။ ေဆြး 

ေႏြးၾကတာ၊ စကားေျပာတာ ဘယ္လိုျပႆနာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြေဲနထိုင္ေရးမူနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာ လုပ္ 

ကိုင္ေနတာပါ။ လက္နက္နဲ႔ မပစ္ၾကပါနဲ႔။ စားပြဲမွာ ေဆြးေႏြးစကားေျပာၾကတာ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။”ဟု ယေန႔(ေအာက္တိုဘာ 

၂၂ ရက္)တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာဆိုသည္။ 

၁၉၈၈ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းက ဘုရားသုံးဆူးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ေပါက္ ၂၄ရြာအား ကာကြယ္ရန္ မြန္ျပည္သစ္တီပါတီႏွင့္ ေကအန္ဲယူတို႔ 

ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဖြဲ႔တပ္အခ်င္းခ်င္း နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ 

ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပစ္ခတ္မႈ ၁၅ႀကိမ္နီးပါး ရိွခ့ဲေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ တာဝန္ရိွသူမ်ားထံမွ သိရသည္။ http://kicnew 

s.org/2019/10/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%a1%e1%80%b2%e1%80% 

************* 

၁၅။ ကုလသမဂၢ စြပ္စြထဲားသက့ဲသုိ႔ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမရိွဟု KNU/KNLA-PC ေျပာ 

22, October, 2019  

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ထုိးထားသည့္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔ တစ္ခု 

ျဖစ္ေသာ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/ KNLA -PC) တြင္ ကုလသမဂၢ၌ စြပ္စြထဲားသကဲ့သို႔ တပ္တြင္း ကေလး စစ္သား 

မ်ား စုေဆာင္းအသံုးျပဳျခင္းမရိွဟု ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ တာဝန္ရိွသူက ေျပာၾကားသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ အာရွလမ္းမအနီး Grade One Hotel ၌ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ လ ၂၂ ရက္ေန႔ 

တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA PC) တပ္ဖြဲ႔ထိပ္ပုိင္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကုလသမဂၢ၏ 

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံ 

တင္ျပေရး ႏုိင္ငံအလိုက္ အထူးတာဝန္အဖြဲ႔ (Country Task Force on Monitoring and Reporting -CTFMR)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 

ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ KNU/KNLA -PC မွ ဒုတိယဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာကိုႀကီးေက်ာ္က မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ -KNU/KNLA -PC တပ္ဖြဲ႔ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၀၇ ကတည္း 

က အစုိးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသလုိ ဌာနခ်ဳပ္ထို႔ေကာ္ကိုးနဲ႔ မယ္လၾကားမွာ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္အရ 

အစုိးရတပ္စခန္းေတြ မရိွတဲ့အတြက္ တိုက္ပြျဲဖစ္စရာအေၾကာင္းလည္းမရိွသလို ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းအသံုးျပဳျခင္းလည္း 

မရိွပါဘူး။”ဟ ုေျပာသည္။ 

KNU/KNLA-PC သည္ ယခင္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KNLA တပ္မဟာ ၇ တပ္မဟာမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ေစာေဌးေမာင္(ခ) ေစာထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္း အ႐ံုးမွ ခဲြထြက္ကာ  
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နအဖစစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ့ဲသည္။ လက္ရိွတြင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ ၁၀ ဖဲြ႔ႏွင့္အတူ NCA 

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးထားေသာ ကရင္လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။ http://kicnews.org/2019/10/%e1% 

80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80% 

************* 

၁၆။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပါတီရုံုးမ်ား အၿပီးသတ္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု KNDP ေျပာ 

24, October, 2019 

ကရင္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ ယခုလာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပါတီရုံုးမ်ား အၿပီးသတ္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသား 

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ- KNDP ဒုဥကၠဌ(၁)ျဖစ္သူ ေစာျမတ္ထြဋ္ဝင္းက ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္(ယေန႔)တြင္ ေျပာဆုိသည္။ 

“ၿမိဳ႕နယ္ရံုး ၅ ရံုးဖြင့္ၿပီးၿပီး၊ ဖာပြန္မွာ ဆက္ဖြင့္ဖို႔ရိွတယ္။ သံေတာင္က (ပါတီ)ဆိုင္းဘုတ္ေတာ့ ေထာင္မယ္။ ျမဝတီမွာ ခရိုင္ရံုး 

ဖြင့္ၿပီးၿပီ၊ ေက်းရြာေတြမွာလည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းဖြင့္ၿပီးၿပီ”ဟု KNDP ဒုဥကၠဌ(၁) ေစာျမတ္ထြဋ္ဝင္းက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာ 

သည္။ 

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ KNDPမွ ဖားအံၿမိဳ႕၌ ဗဟုိ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ရံုး ၃ ရံုး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၌ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ရံုး ၂ ရံုး၊ 

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ေကာ့ကရိတ္၊ လွိဳင္းဘြၿဲမိဳ႕တုိ႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ား၊ အထက္ပါၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕ နယ္ရိွ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ရံုးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပါတီရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ ပါတီစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုပါ 

လုပ္ေဆာင္ေနသလုိ က်န္ကရင္ပါတီမ်ားႏွင့္လည္း မဲဆႏၵနယ္ မထပ္ေရးအတြက္ သေဘာတူ ညွိႏိွဳင္း မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုလည္း KNDP တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။ 

လြန္ခ့ဲသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ကရင္ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း မဲဆႏၵ ထပ္ေနသည့္ 

နယ္မ်ားစြာရိွခ့ဲၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ KPP လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦး မွလြ၍ဲ ကရင္ပါတီဝင္မ်ား 

အားလံုး အေရးနိမ့္ခ့ဲသည္။ http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%92%e1%80%ae%e1%80% 87%e1%80  

************** 

၁၇။ ကခ်င္လူငယ္ ၂ ဦး၏ အယူခံကို ျပည္နယ္တရားရုံး ပယ္ခ် 

19, October,  2019  

ကခ်င္စစ္ေဘး ၈ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ ျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံခ့ဲရတဲ့ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးရဲ႕ အယူခံတင္ျပ 

မႈကို ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ 

မဆုိင္းႏူးပန္နဲ႔ ကုိေပါလု တုိ႔ ၂ ဦး အျပစ္မရိွေၾကာင္း အယူခံကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တင္ျပခ့ဲရာ အဒီဲေန႔မွာပဲ ျပည္ 

နယ္တရားရုံးက ပယ္ခ်ခ့ဲတာပါ။ 

 

http://kicnews.org/2019/10/%e1%25%2080%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%25
http://kicnews.org/2019/10/%e1%25%2080%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%25
http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%92%e1%80%ae%e1%80%25%2087%e1%80
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“ကခ်င္ျပည္နယ္တရားစီရင္ေရးက ယုံၾကည္စရာမရိွေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ အေျဖတစ္ခုေတာ့ ရခ့ဲပါတယ္။ တကယ္လည္း က်မတို႔ 

အျပစ္မရိွေၾကာင္း ျပင္ဆင္မႈေလွ်ာက္ေပမဲ့ သူတုိ႔က အခ်ည္းႏီွး ျပန္ပလပ္လုိက္တယ္။” ဟု ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ခ်ခံခ့ဲေသာ 

မဆိုင္းႏူးပန္ေျပာပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ရုံးအထိ အယူခံတင္ျပသြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 

 “အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျပဳလုပ္တာကုိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာဆိုျပီး တံဆိပ္ကပ္တာေလ။ အဒီဲဟာကေနာက္ေနာင္ အထိမ္းအမွတ္ 

ပြလဲုပ္တုိင္း ျငိမ္းစုစီတင္ရမလုိျဖစ္ေနတဲ့သေဘာျဖစ္လာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဒါကို အားလံုးအတြက္ေကာင္းဖုိ႔၊ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ 

လည္း အျပစ္မရိွဘူးလုိ႔ေျပာထားတယ္။” ဟု လူငယ္ ၂ ဦး၏ ေရွ႕ေန တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဂ်ီမာခါး ေျပာပါသည္။ 

ကခ်င္စစ္ေဘး ၈ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ စစ္ေဘးေရွာင္လူငယ္ေတြက လမ္းေဘးေတးသရုပ္ေဖာ္ခ့ဲပါတယ္။ အဒီဲ 

အစီအစဥ္မွာ ဦးေဆာင္ခ့ဲတဲ့ ကုိေပါလုနဲ႔ မဆုိင္းႏူးပန္တုိ႔ ၂ ဦးကုိ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ ခ်မွတ္ 

ခ့ဲတာပါ။ https://burmese.kachinnews.com/2019/10/19/%e1%80%80%e1%80%81%e1%80%ba%e1% 

************* 

၁၈။ အရက္ေသာက္ၿပီး ပုိက္ဆံမရွင္းဘဲ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္သည့္ BGF တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးကုိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ 

ဝင္မ်ားဖမ္းဆီး 

19, October, 2019 

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြ်ဲျခံေက်းရြာရိွ အရက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ အရက္ေသာက္ၿပီး ပုိက္ဆံမရွင္းဘဲ ေသနတ္ ေဖာက္ 

သည့္ BGF တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ ေနလယ္ပုိင္းက ရန္ကုန္-

ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းမေပၚရိွ မဟာေဗာတိဘုရားေရွ႕၌ ဖမ္းဆီးခ့ဲေၾကာင္း ကြ်ဲၿခံေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာ 

သည္။ 

“အရက္ဆိုင္ကို လာတယ္ အရက္ေသာက္ၿပီးေတာ့ ပုိက္ဆံမေပးဘူး၊ ထေသာင္းက်န္းတယ္၊ ျပႆနာရွာၿပီး အရက္ဆုိင္ 

ကေန ထြက္လာၿပီးေတာ့ မုိးေပၚကို တစ္ေယာက္က ေသနတ္နွစ္ခ်က္ပစ္လိုက္တယ္၊ ေသနတ္ပစ္ေတာ့ နယ္ထိန္းကို ဖုန္းဆက္ 

လိုက္တယ္၊ ခဏေနက်ေတာ့ နယ္ထိန္းေရာက္လာတယ္၊ နယ္ထိန္းကေန တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း စခန္းမွဴးကို ဖုန္းဆက္လိုက္ 

တယ္၊ ၁၅ မိနစ္ၾကာေတာ့ စခန္းမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔ေရာက္လာတယ္၊ သူတုိ႔က်ည္အျပည့္ထိုးတ့ဲအတြက္ သူတုိ႔ကိုဖမ္းဖုိ႔အတြက္ 

အႏၱရာယ္ရိွလို႔ သူတုိ႔ရဲ႕မလွမ္းမကန္း မလွမ္းမကန္းလုိက္ကာ သူတုိ႔က ေသနတ္ကို တစ္လမ္းလံုး မုိးေပၚေထာင္ ေဖာက္သြား 

တယ္”ဟု ကြ်ဲၿခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္က ဆုိသည္။ 

ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္သည့္ BGF တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္၊ ကတုိင္ထိမွ ရတခ 

(ေမာ္လၿမိဳင္) သုိ႔ ေလးလပတ္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ၎တုိ႔၏ တပ္မွဴးျဖစ္ေသာ ဗုိလ္မွဴးလွႀကိဳင္ ႏွင့္အတူ လိုက္ပါ 

ခ့ဲေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္႔ေဘြးကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ မုက်ိေက်းရြာ အသိအိမ္တစ္အိမ္ 

တြင္ တည္းခုိေနထိုင္ရန္ တပ္မွဴးမွ ေနရာခ်ထားေပးၿပီးေနာက္ ယခုလို ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ 

သိရသည္။ http://burmese.monnews.org/2019/10/20/%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%80%e1%80% 

************** 

https://burmese.kachinnews.com/2019/10/19/%e1%80%80%e1%80%81%e1%80%ba%e1%25
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၁၉။ အျငင္းပြားျပႆနာျဖစ္ခ့ဲေသာ ဗလ့ဲဒြန္ဖုိက္ႏွင့္ ထီးဝါးဒုိ႔ရြာနယ္နိမိတ္ကုိ KNU & NMSP ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရွ႕ 

ေမွာက္တြင္ သတ္မွတ္အတည္ျပဳ 

23, October, 2019 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ KNU တုိ႔ ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား အျငင္းပြားျပႆနာျဖစ္ခ့ဲရသည့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ ္

ဗလဲ့ဒြန္ဖုိက္ရြာႏွင့္ ထီးဝါးဒို႔ရြာနယ္နိမိတ္ဧရိယာကို သက္ဆိုင္ရာရြာအႀကီးအကဲမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္  ယမန္ေန႔ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔လည္ပုိင္းက သတ္မွတ္အတည္ျပဳခ့ဲေၾကာင္း စုံစမ္းသိရိွရ 

သည္။ 

KNU တပ္မဟာ ၆ ဥကၠဌ ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဗညားမ့ဲစန္း ဦးစီး၍ ႏွစ္ဖက္တပ္ရင္းမွဴးမ်ား 

အပါအဝင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗလဲ့ဒြန္ဖုိက္ရြာအစြန္သို ႔ ယမန္ေန႔က ေျမျပင္အေနအထား ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ႏွစ္ဖက္ရြာ 

အႀကီးအကဲမ်ား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ သတ္မွတ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရြာသားေတြ သူတုိ႔ေနအိမ္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျပန္ၿပီး ေနထိုင္နုိင္ေအာင္ စီစဉ္ေနပါတယ္၊ မုိင္းေတြ 

ေထာင္ထားတာရိွရင္လည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးဖုိ႔၊ လမ္းေတြ ၿခံေတြထဲမွာ မုိင္းေပါက္ကြဲလို႔ထိခုိက္မႈေတြျဖစ္ေပၚခ့ဲရင္လည္း 

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းက တာဝန္ယူေပးရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိပါ သေဘာတူခ့ဲတယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိပ္ပုိင္း 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက မြန္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ၿပီးခ့ဲသည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ကတစ္ႀကိမ္၊ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ ဗလဲ့ဒြန္ဖုိက္နွင့္ ထီးဝါးဒို႔ရြာအစြန္၌ တိုက္ပြဲ ၂ 

ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲရာတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔မွ အက်အဆံုးရိွခ့ဲသည္။ http://burmese.monnews.org/2019/10/23/%e1%80%a1 

%e1%80%84%e1%80%bc%e1%80% 

************* 

၂၀။ NCA ထုိးရန္ ယုံၾကည္မႈ ျပႆနာ ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း KNPP ေျပာ 

19, October, 2019 

ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈကို က်ဆင္းေစသည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရးမွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ သည္ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသား 

တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP က ေျပာသည္။ 

KNPP ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ နဲနယ္ပလိုးက“က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့ေနာ သတင္းထဲမွာ 

သိေနက် တဲ့ဟာေတြက ယုံၾကည္မႈကို က်ဆင္းေစတယ္ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေနတဲ့ အဖြဲ႔မုိ႔လို႔သာ ဆက္ၿပီး 

ေတာ့ ပုံမွန္ေတြ႕ဆံုၫွိႏႈိင္းႏုိင္တာ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေျမျပင္မွာက်ေတာ့ ယုံၾကည္မႈေတြ က်ဆင္းေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ 

ရိွေနေတာ့ အဒီဲ ယုံၾကည္မႈကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္ျမွင့္တင္ဖုိ႔လိုတယ္” ဟုေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အပုိင္းမ်ားတြင္လည္း တစ္ဆို႔မႈမ်ား ရိွေနမည္ဆုိပါက KNPP အပါအ၀င္ 

အပစ္မရပ္ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးမွာ ပုိ၍ ခက္ခဲလာႏုိင္သည္ဟု နဲနယ္ပလိုး က 

ဆက္ေျပာသည္။ 

http://burmese.monnews.org/2019/10/23/%e1%80%a1%20%e1%80%84%e1%80%bc%e1%80%25
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ယမန္ေန႔က KNPP ႏွင့္ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ 

ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္က သေဘာတူညီထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာအေၾကာင္း၊ NCA လက္ 

မွတ္ေရးထိုးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း၊ အစရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္ဟု ႏွစ္ဖက္ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ KNPP ဖက္မွ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုကို အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားထံ ေပးအပ္ခ့ဲသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာသည္။ 

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလာဒ္မ်ားကို 

ရရိွခဲ့သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ http://www.nmg-news.com/2019/10/19/9084 

************ 

၂၁။ ပူတာအုိရိွ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ ဆရာအခ်ဳိ႔ လႏွင့္ခ်ီ၍ လစာမရ 

19, October, 2019 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုခရုိင္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကား 

ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားသည္ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လုပ္ခလစာမ်ားမရၾကေသးဘူးဟု 

ဆရာ/မ မ်ား က ေျပာသည္။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္ခ်ိန္ ဇြန္လမွစတင္ကာ ေအာက္တိုဘာလ(ယေန႔)အခ်ိန္ထိ လုပ္ခလစာမ်ား မရရိွ 

ၾကေသးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ား က ေျပာသည္။ 

ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ရွိ အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဂ်ိမ္းေဖာစာသင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာဦးေဇာ္နန္က “လခကေတာ့ 

ေက်ာင္းစဖြင့္ကတည္းက အခုခ်ိန္ထိ မရေသးတာပါ။ စာကေတာ့ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ သင္ေပးေနပါတယ္။ ေက်ာင္းစဖြင့္ခ်ိန္ကေန 

ဒီေန႔ ၁၀ လပုိင္းအထိ စာသင္ေပးေနတာပါ။ မူလတန္းေက်ာင္း ကေလးေတြကို သင္တာပါ။ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ 

တတိယတန္း ကေလးေတြကို ဂ်ိမ္းေဖာ စာသင္ေပးတာပါ။ ဒီမွာေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ ဆရာမတစ္ေယာက္ေပါ့” ဟု ေျပာသည္။ 

ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္းခန္႔ရိွၿပီး 

အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေပးေနသူ ဆရာ/မ (၁၀) ဦး ခန္႔ရိွသည္ဟု ေျပာသည္။ 

ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ရိွ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္သင္ၾကားခြင့္ရခ့ဲသည္ဟု 

ဆရာဦးေဇာ္နန္ က ေျပာသည္။ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ရိွ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 

ဂ်ိမ္းေဖာစာေပ၊ လီဆူစာေပမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည္ဟု ဆရာဦးေဇာ္နန္က ေျပာသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကခ်င္စာေပ အပါအဝင္ အျခားတုိင္းရင္းသားစာေပမ်ားအား 

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ စာေပရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက ္

ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

http://www.nmg-news.com/2019/10/19/9084
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ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၆ မ်ိဳးႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 

သက္ဆုိင္ ရာ စာေပမ်ား သင္ၾကားေပးလ်ွက္ရိွသည္ဟု သိရသည္။ www.nmg-news.com/2019/10/19/9087 

************* 

၂၂။ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစုိးရ တပ္မေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာသုိ႔ ေရႊ႔ဆုိင္း 

22, October, 2019 

ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔ ႏွင့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ ပဏာမ အပစ္ရပ္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ (Bilateral) လက္မွတ္ေရးထိုး 

ႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ အခ်ိန္ကို ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းသုိ႔ ေရြ႕ဆိုင္းထားသည္ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ 

အဖြဲ႔ PCG က ေျပာသည္။ 

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ PCG မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ က“ေနာက္လေပါ့၊ ဒီႏုိဝင္ဘာလ 

ပထမအပတ္၊ ဒုတိယအပတ္ေလာက္မွ ေတြ့ဆံုျဖစ္မယ္လို႔ပဲ အၾကမ္းဖ်င္း သိရေသးတယ္။ ရက္အတိအက်ေတာ့ မသိရေသး 

ပါဘူး။ အစုိးရဘက္က ေဆြးေႏြးပြဲေတြရိွေတာ့ အခ်ိန္ အဆင္မေျပေသးလို႔ မေတြ႕ ျဖစ္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။ 

မူလက ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔ ႏွင့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးရန္ ႏွစ္ဖက္ 

သေဘာတူထားေသာ္လည္း အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖက္မွ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ရိွ ေနသည့္အတြက္ 

မအားလပ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာလသို႔ ေရြ႕ဆိုင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု PCG က ဦးလမုိင္ ဂြမ္ဂ်ာက ေျပာသည္။ 

“ဒီတုိင္းရင္းသားအဖြ႕ဲေတြဘက္က အဆင္မေျပလို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီအခု ကခ်င္မွာျဖစ္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္လည္း 

မဟုတ္ဘူး။ တဖက္က အခ်ိန္အဆင္မေျပေသးေတာ့ ေနာက္တစ္ဖက္က ေစာင့္ရတာမ်ိဳးပါပဲ။ ဘာျပႆနာမွ ရိွလို႔မဟုတ္ဘူး။ 

စုိးရိမ္စရာလည္း မရိွပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေနာက္လထဲမွာ ေတြ႕ဆံုျဖစ္မွာပါ။” 

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ က်ိဳင္းတံု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကုိ သေဘာ တူညီခ့ဲၾကၿပီး 

ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ ရက္ကို ဆက္လက္ ၫွိႏိႈင္းရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာ 

တူထားခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရဖက္မွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မအားလပ္သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြကဲို 

ေရြ႕ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု PCG က ေျပာသည္။ 

အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ Bilateral အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရိွသည့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြ႕ဲမွာ 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO/KIA၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ULA/AA၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမုိကရက္ တစ္ တပ္ေပါင္းစု 

တပ္မေတာ္ (MNTJP/ MNDAA- ကုိးကန႔္အဖြဲ႕)၊ တအန္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသား လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ PSLF/ TNLA 

တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

၎ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြ႕ဲသည့္ ေျမာက္ပုိင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု 

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC ၏ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ http://www.nmg-news.com 

/2019/10/22/9130 

************ 
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၂၃။ ေက်ာက္မဲ DENKO စက္သုံးဆီဆုိင္ လက္လုပ္မုိင္းတု ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ 

21, October, 2019 

သွ်မ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕DENKO စက္သံုးဆီ ဆိုင္တြင္ လက္လုပ္မုိင္း အတုျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။ 

ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၁  ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕အဝင္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးေဘးရိွ DENKO စက္သံုးဆီ 
ဆိုင္တြင္ လက္လုပ္မုိင္းအတုျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းေတာင္းခံရန္ျကိုးစားခ့ဲေၾကာင္း စုိင္းထြန္း ေျပာသည္။ 

“ က်ေနာ္သိရသေလာက္ေတာ့ မနက္မွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ သူက အဲ့စာကို ျမင္လိုက္တာ။ အိမ္သာထဲမွာ မုိင္းေထာင္ထား 
တယ္။ ခလုတ္တခ်က္နိွပ္ရင္ မုိင္းေပါက္မယ္။ ေတာင္းတဲ့ေငြလာေပးပါ ဆိုတ့ဲစာပါ” ဟု စုိင္းထြန္း က ေျပာသည္။ 

လက္ရိွအခ်ိန္မွာ အဆုိပါၿခိမ္းေျခာက္စာကို မည္သူကလာေရာက္ခ်ထားၿပီး လက္လုပ္မုိင္းအတုကုိ မည္သည့္အဖြဲ႔က လာ 
ေထာင္သည္ကို စုံစမ္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွ တာဝန္ရိွသူတဦး က ေျပာသည္။ 

ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔ ညတြင္လည္း သွ်မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း သွ်မ္းလူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ လူမႈကြန္ရက္       
( facebook) တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ https://burmese.shannews.org/archives/14339 

************* 

၂၄။ ဖခင္ အရင္းကုိ သားျဖစ္သူက ဓါးျဖင့္ ထုိးသတ္ 

22, October, 2019 

သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ တံုးလည္ေက်းရြာ အုပ္စု ေတာင္ပုိ႔ႀကီးေက်းရြာတြင္ သားျဖစ္သူက ဖခင္ကို အရက္မူး 
ၿပီး ဓါးျဖင့္ထိုးသတ္ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

ျဖစ္စဉ္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က အသက္ ၃၄ ႏွစ္ အရြယ္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ဆန္းမြန္းသည္ အရက္ေသာက္စားၿပီး 
ေနအိမ္အျပန္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးဝင္း ႏွင့္ စကားမ်ားရာမွ ဖခင္ျဖစ္သူအား ဓါးျဖင့္ထိုးသတ္လိုက္ေၾကာင္း 
နမ့္ပန္နယ္ေျမ ရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေနလင္းေအာင္က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ေျပာသည္။ 

“ သားအဖ ၂ ေယာက္တည္းေနတယ္။ အၿမဲတမ္းရန္ျဖစ္ေနက်ပါ။ စကားမ်ားေတာ့ ဖခင္ျဖစ္သူက သူ႔ရဲ႕ညီမ (ဓါးထုိး 
သူရ့ဲေဒၚေလး) အိမ္ေရွာင္ထြက္သြားတယ္။ ညီမအိမ္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့ သားကေနာက္ကေန လိုက္လာၿပီး ပါလာတ့ဲ ဓါးနဲ႔ ထိုး 
လိုက္တာပါ” ဟု ရဲအုပ္ ေနလင္းေအာင္ က ရွင္းျပသည္။ 

သားျဖစ္သူသည္ အရုိးအသြား ၁၄ လက္မ ခန္႔ရိွ ဓါးျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ရင္ညြန္႔ကို ထုိးလိုက္ကာ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးဝင္း အခင္းျဖစ္ 
သည့္ေနရာတြင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

လက္ရိွမွာေတာ့ ေမာင္ဆန္းမြန္းကို နမ့္ပန္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ (ပ)၄၁/၂၀၁၉။ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၀၂ အရ အမႈဖြင့္အေရး 
ယူထားေျကာင္း နမ့္ပန္နယ္ေျမစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ ေနလင္းေအာင္ က ေျပာသည္။ https://burmese.shan news.org/a 
rchives/14350 

*************** 
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၂၄။ နမၼ ျမစ္ေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈအား ေဒသခံမ်ားကန့္ကြက္လက္မွတ္ထုိး 

22, October, 2019 

သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ နမၼျမစ္ေပၚ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူ ေဒသခံ 
မ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားအား ေကာက္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာသို႔ေပးပုိ႔သြားမည္ ဟု သိရသည္။ 

သီေပါၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ နမၼျမစ္ေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ Unienergy ကုမၸဏီမွ ေဒသခံျပည္သူအား 
ေတြ႔ဆံုရန္ႀကိဳးစားေနမႈကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားထံလက္မွတ္ေကာက္ယူေနေၾကာင္း နမၼေဒသခံ သွ်မ္းလူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္ စုိင္းသိန္းျမင့္ က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ေျပာသည္။ 

“ အခုက ကုမၸဏီေတြက ေက်းရြာေတြမွာ သြားၿပီးေတြ႔ဆံုဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေန႔က က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံေတြဆီ 
ေရာက္သြားေတာ့ သူတို႔လည္း အလိုမရိွေၾကာင္းေျပာၾကတာနဲ႔ ကုမၸဏီ ကုိဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တ့ဲ လက္မွတ္ေကာက္လာ 
တာပါ” ဟု စုိင္းသိန္းျမင့္ ကဆုိသည္။ 

 “က်ေနာ္တို႔ ရြာကေတာ့ ေရကာတာတည္ေဆာက္မယ့္ ဘယ္အဖြဲ႔ကုိမဆို ကန္႔ကြက္သြားမယ္။ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔လည္းလက္မခံဘူး” 
ဟု နမၼ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိင္းပီး က ေျပာသည္။ 

ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားအၾကား 
မၾကာခဏ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ https://burmese.shannews.org/archives/14355 

************* 

၂၅။ ေခးနင္းေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ပစ္သတ္ခံရသည့္ ကိစၥ တအာင္းသံဃာေတာ္မ်ားကန့္ကြက္ရံႈ့ခ် 

October 22, 2019 

သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ ေခးနင္းေက်ာင္းတိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္အား အမည္မသိေသနတ္သမားမွ 
လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခ့ဲသည့္ ကိစၥ တအာင္း သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရံႈ႕ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တအာင္းသံဃာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ဗဟို) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။ 

လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ ေခးနင္းေက်ာင္းတိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၶပညာေဇာတ (ဓမၼာစရိယ) အား ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက ္
ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္က ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလာသည့္ ေသနတ္သမား၂ ဦး က ေသနတ္ ၅ ခ်က္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္ 
ေနရာတြင္ပင္ ပြခဲ်င္းၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ 

၄င္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး အမွန္တရား အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္လည္း တအာင္း သံဃာေတာ္မ်ား အဖြဲ႔(ဗဟို) က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ 

ထို႔ျပင္ တအာင္းစာေပသင္တန္း၊ သွ်မ္းစာေပသင္တန္း ႏွင့္ ေႏြရာသီ ကာလ အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာယဉ္ေက်းမႈ လိမၼာ 
သင္တန္းတုိ႔ကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ဆရာေတာ္တပါးျဖစ္သည္။ https://burme 
se.shannews.org/archives/14365 

**************** 
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၂၆။ မုိင္းခုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္း ေဒသခံမ်ား အလုိမရိွေၾကာင္း ဆုေတာင္းပြျဲပဳလုပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ 

23, October, 2019  

သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း မုိင္းဆတ္ခရုိင္ မုိင္းခုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခုိက္ေစမည့္ ေက်ာက္မီးေသြး 
တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲ ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ဆုေတာင္းပြလဲုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို မုိင္းခုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မုိင္းဖုန္းဆရာေတာ္ တည္ထားသည့္ စုိင္မိန္းဓာတ္ေတာ္ 
ေစတီေတာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 

ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ယုံၾကည္ 
ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာဓေလ့ရုိးရာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မုိင္းခုတ္ၿမိဳ႕ခံ ဦးစုိင္းလံု က ေျပာသည္။“ က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္း 
ပြျဲပဳလုပ္ရျခင္းကေတာ့ ေဘးအနၱရာယ္ ေဝးကြာေစဖုိ႔နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးေတြကို မူလအတုိင္းဆက္လက္တည္ရိွေစဖုိ႔ဘ ဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးရင္က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မယ့္ေျမေနရာ၊ သစ္ေတာနဲ႔ ျမစ္ေရေတြ ပ်က္စီးသြားမွာ မုိ႔လုိ႔ 
ပါ။ ” ဟု ဦးစုိင္းလံု က ေျပာပါသည္။ 

 “ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရင္ သဘာဝေတြ ပ်က္စီးတယ္။ေဒသခံေတြက သဘာဝကုိ မီွတင္းၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရ 
ေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး ခက္လာမယ္။ ေနာက္ဆံုး ေနရာေျပာင္းရမယ္။ ေနရာသစ္က ဘယ္မွာသြားေနရမလဲ ဒါေတြကိုဘယ္သူ 
တာဝန္ယူမလဲ” ဟု သွ်မ္းလူ႕အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ စုိင္းေဟာ္ရဲွန္ က ေျပာသည္။ 

အဆိုပါစီမံကိန္းအား မုိင္းခုတ္ေဒသခံမ်ားသာမက မုိင္းခုတ္ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ေန သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ 
ပုိင္းမွ ေဒသခံလူထုမ်ားက အလုိမရိွေၾကာင္းလည္း ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခ့ဲဖူးသည္။ https://burmese.shannews.o 
rg/archives/14374 

*************** 

၂၇။ NCA ၄ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္တြင္က်င္းပမည္ 

23, October, 2019 

တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ုပ္ NCA   လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္း 
အနားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ 

NCA ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန ၂ တြင္ 
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဂုဏ္ျပဳ ညစာကို ညေန ၆ နာရီတြင္ တည္ခင္း ဧည့္ခံမည္ 
ဟု သိရသည္။ 

၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPWT ) တုိ႔သည္ ေအာက္တိုဘာ 
၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန တြင္ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြးခ့ဲ 
ၾကသည္။ 
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ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ အဓိကက်သည့္ ယနၱရားတခုျဖစ္သည့္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္ ေအာင္ျမင္ေရး၊ မေအာင္ျမင္ေရးသည္ 
UPDJC အေပၚမူတည္ေၾကာင္း NCA-S-EAO    အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းငင္း က ေျပာသည္။ 

အဆိုပါ ေျပာဆိုခ်က္သည္ NCA-S-EAO UPDJC ၏ ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး 
စုိင္းငင္းက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

NCA ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို အစုိးရဘက္မွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္တြင္ ယခင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ NCA ေရးထိုးႏုိင္ေရး အတြက္ ကူညီပ့ံပုိးေပးခ့ဲၾကသူမ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ https://burmese.shan 
news.org/archives/14379 

************** 

၂၈။ မတ္က်ိဳင္းႏွင့္ နားရုိင္း ျပည္သူ႔စစ္နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ 

23, October, 2019 

အဆိုပါ စစ္ေလ့က်င့္ေရးကို အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတိုင္း( ရလခ) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ နမ့္စန္အေျခစုိက္ ေလတိုက္ 
စခန္း ဌာနခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး နမ့္စန္ၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မတ္က်ိဳင္း ျပည္သူ႕စစ္အေျခစုိက္ ပန္လ်န္းဆိုင္ေဒသႏွင့္ 
နားရုိင္း ျပည္သူ႔စစ္ အေျခစုိက္ မုိင္းစစ္ေဒသအတြင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

ထို စစ္ေလ့က်င့္ေရးကို မနက္ပုိင္း ၉ နာရီ မွ မြန္းလႊ ဲ၂ နာရီထိ ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာဆိုခ်က္ အရသိရသည္။ 

မတ္က်ိဳင္း ျပည္သူ႔စစ္ ဒုဥကၠဌ ဆရာဆိုင္လ်န္း က “ က်ေနာ္တို႔ဆီကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီးလာတယ္။ စစ္ေရး လာက်င့္တာ 
ေနမယ္။ ဒီမနက္ ၉ နာရီ လာၿပီး မြန္းတည့္ေလာက္ ျပန္သြားတယ္။ အတိအက်ေတာ့ က်ေနာ္မသိဘူး။ အဲ့အခ်ိန္က စာသင္ 
ေနတယ္” ဟ ုသွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေလ့က်င့္မႈတြင္ သံခ်ပ္ကာ ကား ၈ စီး၊ တြကဲား ႏွင့္ အေျမွာက္ ၂ လက္၊ စစ္ေလယာဉ္ ၃ စီး ႏွင့္ စစ္ကား 
၂၀ တြင္ စစ္အင္အား ၁၀ဝ ေက်ာ္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ပန္လ်န္းဆိုင္ ေဒသခံမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ 

မတ္က်ိဳင္း ျပန္သူ႔စစ္ ကို ဦးစုိင္းလူ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး၊ နားရုိင္းျပည္သူ႔စစ္ ကို ဂ်ိဳးဆန္း က ဦးေဆာင္ကာ ၁၉၉၆ ခုနစ္တြင္ MTA 
(မုိင္းတိုင္းတပ္မေတာ္) မွ လက္နက္ခ်ၿပီး စစ္အစုိးရမွ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ျပန္လည္တာဝန္ခန္႔အပ္ခ့ဲသည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္။ 
https://burmese.shannews.org/archives/14385 

************** 

၂၉။ က်မ္းစာသင္တန္းမွဴးအမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔ ေတာင္းဆို 

24, October, 2019 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေအာက္ေမာ္ေဖာင္းေက်းရြာက မူးယစ္ေဆးျဖတ္ သမၼာက်မ္းစာသင္တန္းေက်ာင္း စည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရးမွဴး 
ကို စကားေျပာစက္ေတြ႕လို႔  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ နဲ႔ အမႈဖြင့္ ထားတာကုိအစုိးရအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပေပးဖုိ႔ 

https://burmese.shannews.org/archives/14385
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 ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KBC က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။  

ၿပီးခ့ဲတဲ ့ စက္တင္ဘာလတုန္းက ေက်ာင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမွဴး ဆရာဆုိင္းေအာင္ကို အမႈဖြင့္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  
Kachin Baptist Convention (KBC) ျမစ္ႀကီးနားဇံုနယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးမွာ ဒီမနက္ျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေတာင္းဆို 
လိုက္ၾကတာပါ။  

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တုန္းက ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်ိန္မွာ ေတာင္းဆိုခ့ဲေပမယ့္ ဒီေန႔ခ်ိန္ထိ 
အေၾကာင္းျပန္တာမရိွေသးဘူးလို႔ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာလဆီေနာ္ေဘာက္ ကေျပာပါတယ္။စက္တင္ဘာ၂၆ရက္ေန႔က နယ ္
ထိန္း ဒုရဲအုပ္ညီညီလင္း က တရားလုိျပဳလုပ္ၿပီး ေက်းရြာနယ္ေျမရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ထားတာပါ။ 

 ရဲဘက္ကေပးတဲ ့အာမခံနဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္၊ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ တရား႐ံုးက ဆင့္ေခၚစာေတြ မရိွေသးဘူး လို႔ 
ဆရာ လဆီေနာ္ေဘာက္ က ေျပာပါတယ္။သမၼာက်မ္းစာသင္တန္းေက်ာင္းကို စစ္တပ္၊ ရဲနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ အပါအ၀င္ 
လူအင္အား ၂၀ ၀န္းက်င္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းမွာအသုံးျပဳေနတဲ့ စကားေျပာစက္ walkie-talkie 
ငါးလုံးကုိ သိမ္းယူသြားတယ္လို႔ ဆရာ ဆုိင္းေအာင္ ကေျပာပါတယ္။ 

 ျမစ္ႀကီးနားရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးျမင့္မုိး ကေတာ့ တားျမစ္စက္ပစၥည္းကိုေတြ႕ရိွလို႔ အမႈဖြင့္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ RFA ကုိ 
ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔တုန္းက ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ အရ လိုင္စင္ရယူၿပီးမွ အသုံးျပဳဖုိ႔ 
သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းကို လိုင္စင္မ့ဲကိုင္ေဆာင္ေနတာ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳတာေပၚလြင္ရင္ တစ္ႏွစ္ထက္ 
မပုိတဲ ့ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကို ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နုိင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ https://www.rfa. 
org/burmese/news/kbc-press-10242019082226.html 

************* 

၃၀။ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား ရက္သတ္မွတ္ျပီးေသာ္လည္း JICM အစည္းအေဝးမေသခ်ာ 

25, October, 2019 

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို 

ေနျပည္ေတာ္၌ လာမည့္ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

ဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး JICM မေသခ်ာေသးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

“တပ္မေတာ္ နဲ႔ KNU ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာ JICM အစည္းအေဝးက်င္းပဖုိ႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြကို ေမတၱာ 

ရပ္ခံထားတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ KNU ေတြ႕ဆံုမႈရ့ဲ တိုးတက္မႈရိွတဲ့အေပၚမွာ ဆက္လက္ညွိနိႈင္းသြားလုိ႔ရိွရင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ 

ရလဒ္ပုိရမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္’’ ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး KNU ဒုဥကၠဌ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။ 

NCA ေလးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပၿပီးသည္ႏွင့္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ JICM အစည္းအေဝး ဆက္တုိက္က်င္းပသြားရန္ 

အစုိးရအဆိုျပဳထားၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုးတုိင္းရင္းသား ၉ ဖြဲ႔က အႀကိဳညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပလို၍ တပ္မေတာ္ 

ႏွင့္ KNU ညွိႏႈင္ိးၿပီးမွသာက်င္းပရန္ KNU က သေဘာထားေပးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“တကယ္လုိ႔ JICM အစည္းအေဝးက်င္းပျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ UPC က်င္းပဖုိ႔ကိစၥပါလာမယ္၊ 

ၿပီးေတာ့ NCA တစ္ဆို႔မႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး အေျခခံမူေတြခ်မွတ္  
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ထားဖုိ႔၊  ၂၀၂၀ မတိုင္ခင္နဲ႔ ၂၀၂၀ အလြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္ေတြကို လက္ရိွအစုိးရနဲ႔ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈယူထားမယ္ 

ဒါေတြက က်ေနာ္တို႔ဘက္က ခ်မွတ္ထားတ့ဲ အေျခခံလုပ္ငန္းစဉ္ေတြပါ ” ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာခ့ဲသည္။ 

အေရအတြက္တူ တစ္ဖက္ ၁၀ ဦးစီပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဖက္မွ (အစုိးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ား) ႏွင့္ NCA-S EAO တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီပါဝင္သည့္ JICM အစည္းအေဝးကို ၃ လတစ္ႀကိမ္က်င္းပရမည္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ ၇ ျကိမ္ေျမာက္သာ ေနာက္ဆံုးက်င္းပနုိင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုတိုင္ 

ရပ္နားခ့ဲသည္။ http://burmese.monnews.org/2019/10/25/nca%e1%80%9c%e1%80%b1%e1%80%b8 %e1  

**************** 

၃၁။ တပ္မေတာ္ကေခၚယူသြားသည့္ မင္းျပားေဒသခံ (၄၀)ေက်ာ္ ျပန္ေရာက္လာ 

24, October, 2019  

တပ္မေတာ္က လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚသြားသည့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ခုပ္ေက်းရြာမွ ေဒသခံ(၄၀)ေက်ာ္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ 

ရက္ေန႔၊ညေန (၄)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ မိမိေနရပ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံက သိရသည္။ 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၊နံနက္ပုိင္းက ယင္းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုမုိင္းဆဲြတိုက္ခုိက္ ခံခ့ဲရသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေက်းရြာကို တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခ့ဲကာ ရြာသား(၄၀)ေက်ာ္ကုိ ေခၚ ယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ  ရာေမာင္တံတားအနီးကိုေခၚသြားတယ္။ ညေန ၄ နာရီေလာက္မွာ ျပန္လြတ္လာတယ္။ လမ္းမွာေတာ့ 

သတ္တာ၊ ပုတ္တာေတြေတာ့ မရိွဘူး ” ဟု ေခၚေဆာင္ခံရသူ ဦးေမာင္စိန္က ေျပာသည္။ 

အဆိုပါ ေက်းရြာကို တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးစဥ္အတြင္း ေနအိမ္တစ္ခ်ိဳ႕မွ ေရႊ၊ေငြမ်ားကိုလည္း ယူ သြားသည္ဟု 

ေဒသခံမ်ားက စြပ္စဲြၾကသည္။သို႔ေသာ္ ယင္းသုိ႔ယူေဆာင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က ျငင္းဆိုသည္။ 

ယမန္ေန႔က လက္ခုပ္ေက်းရြာ ႏွင့္ စိတၱရေက်းရြာအၾကားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားမႈရိွခဲ့ 

ေၾကာင္း AA ဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1% 80%9 

0%E1% 80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/return-40p.html 

************** 

၃၂။ ေမာင္ေတာတြင္ အခ်ဳပ္သားမ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္တန္းမုိင္းဆဲြတုိက္ခုိက္ခံရ 

24, October, 2019  

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာခရုိင္တြင္ အခ်ဳပ္သားမ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္တန္းသည္ ခရုိင္တရားရံုးမွ အမႈ စစ္ေဆးၿပီး 

ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခ့ဲရာ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔)၊ ညေန (၄)နာရီေက်ာ္က မုိင္းဆဲြ တိုက္ခုိက္ခံရေၾကာင္း 

ေမာင္ေတာခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစုိးေအာင္က DMG ကုိ အတည္ျပဳေျပာ သည္။ 

 

 

http://burmese.monnews.org/2019/10/25/nca%e1%80%9c%e1%80%b1%e1%80%b8%20%e1
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%25%2080%259%200%E1%25%2080%84%E1%80%B9%E1%80%B8/return-40p.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%25%2080%259%200%E1%25%2080%84%E1%80%B9%E1%80%B8/return-40p.html
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အဆိုပါ ယာဥ္တန္းသည္ အမႈစစ္ေဆၿပီး အမွတ္(၃) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႔ခဲြ(နခခ)သုိ႔ သြားရာတြင္ ဘူးသီး ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

သစ္ေတာေက်းရြာအနီးတြင္မုိင္းဆဲြတိုက္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာ ရရိွသူမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း ဦးစုိးေအာင္က ေျပာသည္။ 

“ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအနည္းငယ္လို႔သိရတယ္။တိတိက်က်မေျပာႏုိင္ေသးဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

အေနာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဝင္းေဇာ္ဦးကလည္း ယင္းျဖစ္စဥ္ကိုအတည္ျပဳၿပီး အေသးစိတ္ကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ကုိ 

ေမးရန္သာေျပာသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အမွတ္(၃) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႔ခဲြ(နခခ)သို႔ DMG ကဆက္လက္ဆက္ သြယ္ရာတြင္ 

ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားျခင္းမရိွေပ။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တုိ႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလတြင္ အရပ္သားကား မ်ားအပါအဝင္ 

ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္ယာဥ္တန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းမ်ားလည္း မၾကာခဏမုိင္းခဲြတိုက္ခုိက္ခံေနရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ဳပ္သား 

ယာဥ္တန္းမုိင္းဆဲြတိုက္ခုိက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္သည္ တိုက္ပဲြကာလအတြင္း ပထမဦးဆံုး ျဖစ္သည္။ https://www.dmgburmese.c 

om/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mdmineml.html 

************* 

၃၃ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ KIO အပစ္ရပ္ရန္ ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ား လုိလားေသာ္လည္း စုိးရိမ္ 

25,  October, 2019  

‘ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး’ ေခါင္းစဥ္သတ္ၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO က ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 

ႏွစ္ဖက္အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟုဆုိသည့္သတင္းကို အေကာင္းဘက္ကျမင္ေသာ္လည္း စိုးရိမ္းမႈမ်ားရိွ 

ေနေၾကာင္း စစ္ေရွာင္မ်ားၾကား ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ (၂၅)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ က်ေရာက္သည့္ (၅၉) ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ 

ထုတ္ျပန္သည့္ KIO ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ (Gen Nban La) မိန္႔ခြန္းတြင္ “ရန္သူနဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးၿပီး 

စစ္ေရွာင္ေတြ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြကို စားပြဲေပၚမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း

” ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

“အခုလုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚမွာ KIO ကို တျခားေဝဖန္တာ မျပဳခ်င္ေပမယ့္ ကိုယ့္အမိ်ဳးသားေပၚမွာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ေစခ်င္ 

တယ္။ စစ္ေရးကုိေျဖရွင္းရာမွာ ျပည္သူကို အသံုးမခ်ဖို႔လည္း ေတာင္းဆုိလုိပါတယ္” ဟု ျမစ္ႀကီးနား၊ ဂ်န္မိုင္ေကာင္း (Jan 

Mai Kawng) ႐ုိမန္ကတ္သလစ္ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ဆရာမ ရြယ္ဂ်ာ (Saranum Roi Ja) ဆုိပါသည္။ 

ေဖ့စ္ဘုတ္လူမႈကြန္ယွက္စာမ်က္ႏွာမွာ အခုအပတ္အတြင္း ဒီအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ေထာက္ခံသူမ်ားရိွသလုိ 

ကန္႔ကြက္သူ အမ်ားအျပားကုိ ေတြ႕ေနရပါသည္။ 

ယခုခ်ိန္ထိ bilateral အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KIO က ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ားကုိ သီးျခား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 

မရိွေသးပါ။ 
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KIO သည္ မည္သည့္အေျခအေနမွာျဖစ္ပါေစ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႔၀င္ တအာင္း TNLA၊ ရခုိင္ AA၊ ကုိးကန္႔ MNDAA 

တုိ႔ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ႏွင့္အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးရန္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီ (၃၀) မူဆယ္ၿမိဳ႕  အစုိးရႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအၿပီး 

လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြတဲစ္ခုတြင္ KIO အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထိန္နန္ (Kumhtat Thing Nan) က ရွင္းျပခ့ဲသည္။ 

“သူတို႔လည္း တစ္ခုခုအာမခံခ်က္ရိွလုိ႔လုပ္တာ ျဖစ္မယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေရွာင္ေတြကေတာ့ အပစ္ရပ္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့အခ်ိန္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးမွာ အထူးသျဖင့္ လူေနရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြနဲ႔ စစ္တပ္ကုိ ေဝးေဝးထား 

ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု မိုင္းနား စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ဆရာဂြမ္ဆုိင္း (Sara Gum Seng) ေျပာပါသည္။   

ယခု ထြက္ေပၚေနသည့္သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုင္ဇာၿမိဳ႕ KIO သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန ကို ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ 

ေသာ္လည္း မရရိွခ့ဲပါဘူး။ 

KIO ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးမည့္ကိစၥ လူထုကို အခ်ိန္ေပးၿပီးစဥ္းစားေစကာ၊ လူထုအသံကုိလည္း 

နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ Burma News International BNI မွ မထုဆမ္ 

(Shayi Htu Sam) က သူမထင္ျမင္ခ်က္ ေျပာပါသည္။ 

ႏွစ္ဖက္ၾကား ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၁ တြင္ ပ်က္စီးခ့ဲၿပီး တိုက္ပြမဲ်ား ျပန္ 

လည္ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ https://burmese.kachinnews.com/2019/10/25/%e1%80%bb%e1 %80%99%e 

1%80%94%e1%80%b9%e1 

*************** 

၃၄။ KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာသုိ႔ ျမန္မာစစ္ေၾကာင္းမ်ား တက္လာ 

25, Octobe,r 2019  

(၅၉) ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)တပ္ရင္း (၈) နယ္ေျမသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား တက္လာေနေၾကာင္း ဆုိပါ 

သည္။ 

ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို နမၼတူျမိဳ႕နယ္ Bang Gaw ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားရာ ေအာက္တုိဘာ (၂၄)ရက္ေန႔က 

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရး တင္းမာလာႏုိင္ေၾကာင္း KIA တပ္ရင္း(၈) 

သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပယင္းထြက္ရွိရာ တႏုိင္းျမိဳ႕နယ္ KIA တပ္ရင္း (၁၄)၊ Nam Byu ဧရိယာဘက္ကိုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ 

အင္အားျဖည့္တင္းမႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းေဒသခံမ်ားဆိုပါသည္။ 

ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅)သည္ (၅၉) ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (Kachin Independence Organization) 

ေန႔ျဖစ္သည္။ 

https://burmese.kachinnews.com/2019/10/25/%e1%80%bb%e1%20%80%99%25e%201%80%94%e1%80%b9%e1
https://burmese.kachinnews.com/2019/10/25/%e1%80%bb%e1%20%80%99%25e%201%80%94%e1%80%b9%e1
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KIO ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ (Gen Nban La) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ရန္သူနဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးၿပီး 

စစ္ေရွာင္ေတြ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း စားပြဲေပၚမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ KIO ဗဟိ ု

ေကာ္မတီ ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။ 

KIO ကို ကခ်င္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး လြန္ခ့ဲေသာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း လား႐ိႈးျမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕ 

စည္းခ့ဲသည္။ https://burmese.kachinnews.com/2019/10/25/kio  

*************** 

၃၅ လူထုက ပါတီတခုတည္း ၾကည့္၍ မဲေပးမည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း NLD သတိေပး 

24, October, 2019 

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီတခုတည္းကုိၾကည့္၍ မဲေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေျကာင္း အမ်ိဳးသား 

ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ဗဟို ဒု ဥကၠ႒ ၂ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သတိေပး ေျပာ  

ၾကားလုိက္သည္။ 

ယေန႔ က်င္းပသည့္ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး NLD ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ သံုးပြင့္ ဆုိင္ ေတြ႔ဆံု ညွႏိိႈင္း ပြ ဲ

၎က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိဳးညီ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ေဆာင္ 

ရြက္သြားရန္ လိုေျကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားသည္။ 

ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က “အရင္တုန္းက အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က လူပုဂၢိဳလ္ကို မၾကည့္ပါနဲ႔ ပါတီကုိၾကည့္ၿပီး မဲေပးပါလို႔ ဆႏၵ 

ေတာင္းခ့ဲတယ္။ တကယ္လည္း ေပးခ့ဲတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္ ဒီထက္ ပုိရင့္က်က္လာၿပီ။ ဒီထက္ ပုိမ်ားျပား 

လာတယ္။ အရင္တုန္းကလုိ တခုတည္းေတာ့ၾကည့္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ 

ကိုယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၿပီးေတာ့ ဝမ္းစာျဖည့္ဖုိ႔ လိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ 

ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ပြတ္တိုက္မႈမ်ားအား ယခုကဲ့သို႕ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသ ႀကီး NLD ဒု 

ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စုိးဝင္းဦးက ေျပာသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2019/10/24/206842  

************** 

၃၆။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားဆုံး ေရြးခ်ယ္မည္ဟု SNDP ေျပာ 

25, October, 2019 

လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ဝင္ေရာက္ယွဉ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာ၌ အမ်ိုးသမီးနွင့္ 

လူငယ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးကာ ၄၅ ရာခုိင္နႈန္းခန္႔အထိ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) 

ဥကၠဌ စုိင္းအိုက္ေပါင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားသည္။ 

“အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္ကို ဦးစားေပးရမွာေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ပါေစခ်င္တယ္။ 

လူငယ္ေတြကုိလည္း လူႀကီးေတြအစား ေနရာတခု ရေစခ်င္တယ္”ဟု က်ားျဖဴပါတီဟု အမ်ားသိၾကသည့္ SNDP ပါတီ ဥကၠ႒ 

စုိင္းအိုက္ေပါင္းက ေျပာသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းေနသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရွ႕သို႔ ေရာက္ 

ရန္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေစလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားကအရာရာတြင္ သိလြယ္တတ္လြယ္မႈ ရိွျခင္းေၾကာင့္  

https://burmese.kachinnews.com/2019/10/25/kio
https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2019/10/24/206842
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ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္မႈ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ေနျခင္း မရိွေသး 

ေၾကာင္း SNDP ပါတီ၏ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ စုိင္းေက်ာ္အုန္းက ရွင္းျပသည္။ 

“၂၀၁၅ တုန္းကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဝင္ၿပိဳင္ခုိင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါဝင္မႈကေတာ့ အရမ္းနည္းတယ္။ က်ေနာ္တို႔က 

တေနရာမွာ သံုးေယာက္ဝင္ၿပိဳင္ရင္ အနည္းဆုံးအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ပါဝင္ေစရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ဒါေကာင့္ က်ေနာ္ 

တို႔ လူႀကီးေတြက ဝင္မၿပိဳပဲ လူငယ္ေတြကို ဦးစားေပး ၿပိဳင္ခုိင္းမယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္အုန္းက ေျပာသည္။ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ကာလက ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၀၆ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဉ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ေနရာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ရရိွခ့ဲၿပီး ၎တို႔အနက္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ 

ေနရာ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/25/206853.html 

 

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးထံမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

** ၿပီး ** 
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