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ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 

(No, 44. October, 2019) 

၁။ အရပ္သားေတြကို စစ္တပ္က ေျမျမဳပ္မုိင္း ေဖာ္ခုိင္းလို႔ တေယာက္ေသဆံုးတယ္လုိ႔ဆို 

၂။ ဟားခါးတြင္ ယဉ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စာေပႏွင့္ရုိးရာေန႔ က်င္းပမည္  

၃။ မတူပီၿမိဳ႕မွ လူငယ္ ၆ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခြဲ အသီးသီးခ်မွတ္ျခင္းအား ျပန္လည္င့ဲျငာေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ 

၄။ RCSS  အန္စီေအ ၄ ႏွစ္ျပည့္ပြဲ မတက္သည့္ကိစၥ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္ဟု ကာခ်ဳပ္ရုံးထုတ္ျပန္ 

၅။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံ ႏွင့္ မုိင္းတြင္းပိတ္သိမ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံႏွင့္ တီက်စ္ေဒသခံ ၁၅၀ဝ 

ေက်ာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ 

၆။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ NLD ေအာင္ႏုိင္ေရး ပါတီထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္၄ ဦး ဦးေဆာင္မည္ 

၇။ NCA စာခ်ဳပ္အေပၚ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိွေနဆဲဟုဆို 

၈။ တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း AI အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ 

၉။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို လူထုအေျချပဳ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေတာင္းဆို 

၁၀။ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ၂ ရက္တာက်င္းပ 

၁၁။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးေဟာင္းမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ အေတြ႔အႀကံဳဖလွယ္ပြျဲပဳလုပ္ခ့ဲ 

၁၂။ ဖမ္းဆီးထားေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၉ ဦးလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးမည္ဟု AA တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို 

၁၃။ ကရင္နီလူငယ္ ၆ ဦးကို ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ တရားရုံးက အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ 

၁၄။ ျမန္မာစစ္တပ္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ မက်င္းပ ရ 

၁၅။ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္းနုိင္ငံသို႔ သြားမည္ 

၁၆။ DKBA တပ္ရင္းမွဴး လုပ္ႀကံခံရမႈ တရားခံကို စုံစမ္းေနဆဲဟုဆို 

၁၇။ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား RCSS မတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းအေပၚ KNU ေခါင္းေဆာင္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေျပာ 

၁၈။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ KNU ပူးေပါင္း၍ လူထုရွင္းလင္းပြကဲ်င္းပ 

၁၉။ ေရးၿမိဳ႕အေနာက္ျခမ္း ဖာလိန္ေဒသတြင္ မဂဒူးအဖြဲ႔က မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ 

၂၀။ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္ရပ္ေပးဖုိ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ သုံးဖဲြ႔ ေတာင္းဆို 

၂၁။ ရခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုမွာ တုိက္ပြျဲပင္းထန္၊ ေဒသခံေတြ ထြက္ေျပးေနရ 

၂၂။ ၁၉၄၇ ပင္လုံနဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ကြာျခားတယ္လုိ႔ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ 

၂၃။ AA ျပန္လႊတ္ေပးတဲ့ ေရယာဥ္ေပၚက ဝန္ထမ္းေတြကုိ ရဲက စစ္ေဆးေန 

၂၄။ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၃၀ဝ ေက်ာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတု သွ်မ္းေျမာက္တြင္ ထပ္မံ ဖမ္းမိ၊ တရားခံ စုံစမ္းဆဲ 

၂၅။ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားဖူး လိုက္ထရပ္ ကားေခ်ာက္ထဲက် ၁၆ ဦး ေသဆံုး၊ ၁၀ ဦး ဒဏ္ရာရ 

၂၆။ တီက်စ္ အမ်ားျပည္သူေနရာတြင္ ဓာတ္ပုံရုိက္သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ MATA အဖြ႕ဲမ်ား ဝုိင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ခံရ 
၂၈။ ဂူတာျပင္ျဖစ္စဥ္ စစ္ခုံ႐ံုးန႔ဲစီရင္ဖုိ႔ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕တင္ျပ 
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၂၉။ ကြတ္ခုိင္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ၁ ပါး ရုိက္ႏွက္စစ္ေဆးခံရ  

၃၀။ ဘားအံမွ ေရမ်ား အမည္းေရာင္ေျပာင္းမႈ စစ္တပ္ပိုင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံမွ ေက်ာက္မီးေသြးေကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဟု 

စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာ 

၃၁။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ လူထုယံုၾကည္မႈက်ဆင္းလာေၾကာင္း PACE အဖြဲ႔ စစ္တမ္းေဖာ္ျပ 

၃၂။ ႏွစ္မကုန္ခင္ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး အစုိးရ ေမွ်ာ္လင့္ 

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

၁။ အရပ္သားေတြကုိ စစ္တပ္က ေျမျမွဳပ္မုိင္း ေဖာ္ခုိင္းလုိ႔ တေယာက္ေသဆုံးတယ္လုိ႔ဆုိ 

October, 30, 2019 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နားက ရြာတရြာအနီးမွာ ေျမျမွဳပ္မုိင္းေထာင္ထားတာကို တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း တခုက ေတြ႕ခ့ဲၿပီး 

အနီးအနားက အရပ္သား ၂ ေယာက္ကုိ မုိင္းေဖာ္ခုိင္းတဲ့အတြက္ တေယာက္ေသဆုံးၿပီး တေယာက္ ဒဏ္ရာရ သြားခ့ဲတယ္လုိ႔ 

မ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။ 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ တမုိင္အကြာေလာက္မွာရိွတဲ့ ရြာေဟာင္းေတာေက်းရြာ တံတားအနီးမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ 

ရက္ မနက္ ၈ နာရီေလာက္က ဒီအျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ခဲ့တာလို႔ေျပာပါတယ္။ 

သူက "သူတို႔ (ေရာက္ေနတဲ့ေနရာ)နဲ႔ မုိင္းရိွတဲ့ေနရာနဲ႔ နီးတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အေနာက္နားက်တယ္၊ အဒဲါသူတုိ႔ကို ေခၚၿပီး 

မုိင္းေဖာ္ခုိင္းတာ" တို႔ ေျပာပါတယ္။ 

ေဖာ္ခုိင္းတဲ့သူေတြက မျငင္းဘူးလားလုိ႔ ဆုိတဲ ့ အေမးကိုေတာ့ စစ္တပ္က တပ္ၾကပ္က အဒီဲလူေတြကုိ "ခင္ဗ်ားတို႔ ဒါေတြ 

လုပ္လည္းလုပ္တတ္တယ္၊ ေဖာ္လည္းေဖာ္တတ္တယ္၊ ေဖာ္ခုိင္းရင္ေဖာ္၊ မေဖာ္ရင္ ပစ္သတ္မယ္" လို႔ စြပ္စြဲၿခိမ္းေျခာက္တာ 

ေတြ ၾကားရတယ္လို႔သူက ေျဖပါတယ္။ 

ဒဏ္ရာေတြရသြားသူကေတာ့ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပီေခ်ာင္း လင့္စင္ရြာသစ္ကျဖစ္ၿပီး ေလးၿမိဳ႕ေခ်ာင္းမွာ ေက်ာက္သြား 

ေကာက္ေနတဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ ေနရာေတြမွာ အခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ရခုိင့္ 

တပ္ေတာ္ ေအေအတို႔အၾကား တုိက္ပြေဲတြ ျဖစ္ပြားေနျကပါတယ္။ https://www.bbc.com/burmese/burma-50237334 

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

 ၂။ ဟားခါးတြင္ ယဉ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စာေပႏွင့္ရုိးရာေန့ က်င္းပမည္  

October 25, 2019 ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ဟားခါးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား 

အဖြ႕ဲအစည္း (HUSO) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ “စာေပႏွင့္ရုိးရာေန႔”ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ 

မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ 

https://www.bbc.com/burmese/burma-50237334
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“ယင္းၿပိဳင္ပြအဲတြက္ ဟားခါးၿမိဳ႕မွာရိွတဲ့ရပ္ကြက္ အားလုံးေပါင္းၿပီး ရက္ကြက္ႀကီး ၆ ရပ္ကြပ္ခြၿဲပီး အကေတြကုိ ၿပိဳင္ခုိင္းမွာ 

ျဖစ္တယ္၊ ဝါးညႇပ္ အက တစ္ခုစီရယ္ တျခားရုိးရာ အက ၁ ခုစီ ၿပိဳင္ၾကရမွာျဖစ္တယ္” ဟုHUSO ဥကၠဌ ဆလုိင္း ၾကာကမ္းမွ 

ေျပာသည္။ 

ဟားခါးၿမိဳ႕ရိွရပ္ကြက္မ်ားကို Vaurawng အုပ္စု၊ Senri အုပ္စု ၊ Phaizawng အုပ္စု၊Bingbir အုပ္စု ၊ Chokhlei အုပ္စု ၊Dingdi 

အုပ္စု စသည့္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ အုပ္စုအလိုက္ခြဲကာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ယင္းၿပိဳင္ပြတဲြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ကဗ်ာရြက္ပြဲမ်ား၊ခ်င္းရုိးရာ အကၿပိဳင္ပြမဲ်ားႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

ယင္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကဗ်ာရြက္ၿပိဳင္ပြမဲ်ား ႏွင့္ ခ်င္းရုိးရာအက အမ်ိဳးစားမ်ားျဖစ္သည့္ Rualzapum၊Kokek၊Kamlo Chuncha၊ 

Conglai Zonh ၊Pa Sawm Rel နဲ႔ Sunpar ၊စသည့္ အကမ်ားျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ 

https://www.chinworld.org/2019/10/25/hakha-huso/ 

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

၃။ မတူပီၿမိဳ႕မွ လူငယ္ ၆ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခြ ဲအသီးသီးခ်မွတ္ျခင္းအား ျပန္လည္င့ဲျငာေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ 

October, 29, 2019 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ဟုဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ ၄ 

ႏွစ္ခြစီဲ ခ်မွတ္ခံရသည့္ လူငယ္ ၆ ဦး၏အမႈအား ျပန္လည္င့ဲျငာေပးရန္ မတူပီၿမိဳ႕ေဒသခံ ၄ဝဝ ခန႔္မွ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ 

ရက္မနက္ပုိင္းတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြတဲြင္ သားသမီး ဘဝမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူငယ္မ်ား ဘဝၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းေဒသမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူ 

မ်ားဘဝၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေႂကြးေၾကာ္ခ့ဲၾကၿပီး အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာသို႔ လံုးဝမေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ 

ခ်ခံရသူအား လႊတ္ေပးပါ၊ ေထာင္ခ်ခံရသည့္ထဲတြင္ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးအား ပညာၿပီးဆုံးတုိင္ သင္ၾကား 

ႏုိင္ရန္ ေထာက္ထားင့ဲညႇာေပးပါ စသည့္ ပုိစတာမ်ားကိုလည္း ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ဆႏၵျပတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္ကေတာ့ ေက်နပ္တယ္၊ ရဲမွဴးကိုလည္း က်ေနာ္ေျပာဖူးတယ္၊ အခင္းျဖစ္တဲ ့

ေနရာမွာ မေရာက္တဲ့သူေတြကို ဖမ္းတာက တရားေရးမ႑ိဳင္ယိုင္နဲ႔တာေၾကာင့္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္၊ အဒီဟာကို ေျပာရရင္ 

တစ္စံုတစ္ဦးဟာ ဥပေဒအထက္မွာရိွတယ္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တာေပါ့၊ ဒီအစုိးရတက္လာတုန္းကလည္း တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးဆိုၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ခ့ဲၾကတယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရိွလို႔ က်ေနာ္တို႔လူငယ္ေတြ ခံရတယ္လို႔ 

ယူဆလုိ႔ရတယ္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနား လုပ္တုန္းကဆိုရင္လည္း ရဲေတြကိုယ္တိုင္က အရက္မူးၾကတယ္၊ ေအာက္ 

ေျခက ရဲဝန္ထမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ရ့ဲ ျပဳမူပံုကလည္း အဆင္မေျပဘူး၊ အဒဲါကိုေထာက္ျပခ်င္တာလည္းပါပါတယ္” ဟု ဆႏၵျပမႈတြင္ 

ပါဝင္သူ ဆလုိင္းထန္းကီးမွ ေျပာသည္။ 

လူငယ္ေျခာက္ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး မတူပီၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးအား ခ်င္းေဝါလ္ သတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ 

ေမးျမန္းေသာ္လည္း ယခင္ရဲမွဴးလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းအေနျဖင့္ ဘာမွမသိရိွသျဖင့္ မေျဖၾကား 

လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ https://www.chinworld.org/2019/10/29/matupi-youth-2/ 

https://www.chinworld.org/2019/10/25/hakha-huso/
https://www.chinworld.org/2019/10/29/matupi-youth-2/
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၄။ RCSS  အန္စီေအ ၄ ႏွစ္ျပည့္ပြဲ မတက္သည့္ကိစၥ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဆုိင္ဟု ကာခ်ဳပ္ရုံးထုတ္ျပန္ 

October, 30, 2019 

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အေနနဲ႔ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

(အန္စီေအ) ၄ ႏွစ္အျပည့္ အခမ္းအနား မတက္ေရာက္ခ့ဲတာဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကား 

ေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။  

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္တဲ ့အန္စီေအ ၄ ႏွစ္ျပည့္ပြကဲို RCSS/SSA  ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္ဆစ္နဲ႔ 

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ မတက္ေရာက္ရတာဟာ တပ္မေတာ္က လက္တြကဲူညီတာမရိွတဲ့အျပင္ ခရီးစဉ္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးခ့ဲလို႔ 

ျဖစ္တယ္လုိ႔ RCSS/SSA ဘက္က ေျပာထားတာပါ။  

ဒီကိစၥတပ္မေတာ္က ေျဖရွင္းထုတ္ျပန္ရာမွာေတာ့ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္က ဟုိမိန္း- လင္းေခး- မုိးနဲ- နမ့္စန္- လႊိဳင္လင္- ေတာင္ႀကီး- ေနျပည္ေတာ္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဉ္နဲ႔ လာေရာက္မွာျဖစ္လို႔ လံုၿခံဳေရးေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးကေန 

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး (ၾကည္း)ကုိ အေၾကာင္းၾကားတဲ့စာကို ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္မွ အခ်ိန္နီးကပ္ၿပီး လက္ခံ ရခဲ့ 

တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။  

RCSS/SSA ရ့ဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ ဒီလိုလာမယ္ဆုိတာကို ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္မွာ ဦးေဇာ္ေဌးကိုေျပာခ့ဲသလို 

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ကုိ တရားဝင္ 

အေၾကာင္းၾကားထားခ့ဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ႏွစ္ပတ္လည္ပြကဲို တက္ေရာက္လာၾကသူ အားလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈရိွၾကဖုိ႔ 

ဆႏၵျပဳေၾကာင္းေျပာၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး မတက္ေရာက္လာတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကလည္း သူတို႔အေၾကာင္းနဲ႔ သူတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါ 

လိမ့္မယ္လို႔ အဒီဲပြမွဲာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ http://burmese.dvb.no/archives/354267 

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

၅။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံႏွင့္ မုိင္းတြင္းပိတ္သိမ္းေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံႏွင့္ တီက်စ္ေဒသခံ ၁၅၀ဝ 

ေက်ာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ 

October, 30, 2019 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တီက်စ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး 

ေရေႏြးေငြ႔ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ၊ Wuxi Hua Guang Co. Ltd ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမုိင္းတြင္းတို႔ ရပ္တန္႔ေရး၊ ပိတ္သိမ္းေရး 

အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြကဲို တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံႏွင့္ တီက်စ္ေဒသခံ 

လူဦးေရ ၁၅၀ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

“အဓိကေတာ့ E-Guard ရ့ဲ အစီရင္ခံစာက ျပည့္စုံေကာင္းမြန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 

ေရးဦးစီးဌာနရ့ဲ အမ်ားျပည္သူကေနေပးပုိ႔မယ့္ အႀကံျပဳခ်က္ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ ျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ တီက်စ္ေက်ာက္မီး 

ေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံကို ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးလုိက္တယ္။ ဒါဟာရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရကိုေမး  

http://burmese.dvb.no/archives/354267
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ေတာ့လည္း တိတိက်က် ေျဖၾကားျခင္းမရိွဘူး။ စမ္းသပ္လည္ပတ္ျခင္းကို သက္တမ္းတိုးလုိက္တာ ဥပေဒနဲ႔လည္း ညီညြတ္ျခင္း 

မရိွဘူး။ တုိင္းျပည္မွာ ဥပေဒေတြရိွတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရိွတယ္။ ဒါေတြက အစုိးရကိုယ္တုိင္ ဥပေဒမ့ဲ ျပဳက်င့္ေနတာ 

သိရိွေအာင္လို႔ လူထုကေန လမ္းေပၚထြက္ၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု MATA အဖြဲ႔မွ 

ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ေျပာၾကားသည္။ 

ထိုသုိ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ ့ ပုိစတာႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္ပါ စာသားမ်ားမွာ (၁) E-Guard ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ 

EIA အစီရင္ခံစာအလိုမရိွ၊ (၂) စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ သက္တမ္းတုိးျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါ၊ (၃) သဘာဝႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္း 

က်င္ ထိခုိက္ေစေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္ရုံ ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမုိင္းအျမန္ပိတ္သိမ္းပါ၊ (၄) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳး 

ေဖာက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ပါ၊ (၅) ကမၻာ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ပါ၊ 

(၆) ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဘဝနွင့္ အနာဂတ္ကိုမေရာင္းစားပါႏွင့္။ (၇) ေလေကာင္းေလသန႔္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာေရရရိွေရးသည္ 

ကြ်န္ုပ္တ႔ုိ၏ အေျခခံရပုိင္ခြင့္ျဖစ္သည္၊ (၈) ေဒသေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အစမ္းသပ္ခံ လူသားမ်ားမဟုတ္၊ 

(၉) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးေနေသာစီမံကိန္းမ်ားခ်က္ခ်င္းထြက္သြား၊ (၁၀) လူထုအားကာကြယ္ေပးေသာ အစုိးရကိ ု

ကြ်န္ုပ္တို႔အလုိရိွသည္။ (၁၁) ရွမ္း/ ကယန္း/ ကယား/ ကရင္/ ပအိုဝ္း/ ဓႏု/ အင္းသားတုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ 

အလံမ်ားႏွင့္ No Coal စာတမ္းပါ နဖူးစီးမ်ားကိုလည္း ဝတ္ဆင္ခ့ဲေျကာင္းသိရသည္။ 

တီက်စ္ေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ မုိင္းတြင္းႏွင့္ စက္ရုံတို႔မွ စြန္႔ပစ္ေသာ ျပာမ်ားေၾကာင့္ ေလထုႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းပ်က္စီးမႈ 

မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး၊ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ားစြာရိွေနေၾကာင္း၊ လူမႈဘဝထိခုိက္မႈ၊ စီးပြားေရးလူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး 

ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာရိွေနျခင္း ျဖစ္ေကာင္း MATA အဖြဲ႔က ေနာက္ဆုံးေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို 

လည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ https://news-eleven.com/article/142901 

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

၆။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြ ဲNLD ေအာင္နုိင္ေရး ပါတီထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္၄ ဦး ဦးေဆာင္မည္ 

October, 29, 2019 

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပါတီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးက အဓိက ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ 

ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ေဒါက္တာ မ်ိဳးညြန္႔က ေျပာသည္။ 

ဦးေဆာင္မည့္သူ ၄ ဦးမွာ NLD ပါတီ ဒုဥကၠ႒ -၂ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္(မႏၱေလးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ဗဟို အလုပ္အမႈ 

ေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ဦးဟံသာျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညို(မေကြးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေဒါက္တာ မ်ိုးညြန့္က “ဒုဥကၠ႒ဌ -၂ ရယ္ အတြင္းေရးမႉး ၃ ဦးက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ကုိ ဦးေဆာင္သြားဖုိ႔ဆုိၿပီး 

ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီလုပ္ငန္းေတြ သြက္လက္ လွ်င္ျမန္ဖုိ႔နဲ႔ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕တာ 

အားလံုးက ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။ ၂၀၂၀ ေအာင္နုိင္ေရး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္တဲ့ သေဘာလည္း 

ပါပါတယ္။ ဒီ ၄ ဦးက အဓိက ဦးေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။  

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပါတီတခုတည္းကုိသာၾကည့္ၿပီး မဲေပးေတာ့မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ 

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပစုပ်ိုးေထာင္ကာ ဝမ္းစာျပည့္ေနရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ပါတီ ဒု 

ဥကၠ႒-၂ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ 

ေတာ္၊ ပါတီ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုပြ၌ဲ သတိေပးထားသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/29 

/207227.html 

https://news-eleven.com/article/142901
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/29%20/207227.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/29%20/207227.html
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၇။ NCA စာခ်ဳပ္အေပၚ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိွေနဆဲ ဟုဆုိ 

 October, 29,  2019 

တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေပၚတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား 

အဖြဲ႔မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိွေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ NCA ၄ ႏွစ္ျပည့္ 

ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနား၌ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ 

ပအိုဝ့္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ က “NCA လမ္းေျကာင္းက ေမွ်ာ္လင့္ 

ခ်က္ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းပ်က္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းပ်က္ၿပီ” ဟု ေျပာသည္။ 

NCA အေပၚ ခံယူထားသည့္ နားလည္မႈလြသဲည့္ အခ်က္မ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးၿပီးသား အဖြဲ႔မ်ားက NCA 

အေပၚပုိ၍ တာဝန္ရိွသျဖင့္ NCA တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ လုပ္ျပႏုိင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကရင္အမ်ိဳးသား 

အစည္းအရုံး (KNU)မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ပဒုိေစာတာဒုိမူး က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။ 

NCA သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးတခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ကို မည္ကဲ့သုိ႔ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဆုိသည္ကုိ တိတိက်က် စာခ်ဳပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ 

ေဆာက္ေရးကို မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွ သြားမည္ဆိုသည္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း တခု 

ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကည္က ဆိုသည္။ 

ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး (CNF) ဒု ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း ကလည္း “NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္မႈကို က်ေနာ္တို႔ျပန္ၿပီး သံုးသပ္မယ္။ ဖက္ဒရယ္မူ အေျခခံေတြကို ရေအာင္ႀကိဳးစားမယ္။ ၂၀၂၀ အလြန္မွာလည္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဉ္ကို ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတာ ျပင္ဆင္ထားတာ ရိွပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။ 

ပအိုဝ့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) ၊ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္ 

အစည္းအရုံး (LDU) ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ဒီမုိကေရစီ အက်ိဳးျပဳကရင့္ 

တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ခ်င္း အမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ၊ ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး 

တပ္မေတာ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ) ( KNU/ KNLA- PC )၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး 

စသည့္ ၉ ဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ 

လက္ရိွတြင္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးတပ္ (KIO)၊ ပေလာင္ (တအန္း) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ျမန္မာ 

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA)ႏွင့္ ရကၡိဳင့္စစ္တပ္(AA)တို႔ ပါဝင္ေသာ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ 

ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ အစုိးရက ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2 

019/10/29/207201.html 

************* 
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၈။ တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း AI အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ 

31, October, 2019 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲဲ ႔အစည္းမ်ား (EAOs) သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ပဋိပကၡအတြင္း 

စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္း 

ခ်မ္းသာခြင္အဖြဲ႔ (AI) အစီရင္ခံစာသစ္က စြပ္စြဲလိုက္သည္။ 

ထိုအစီရင္ခံစာသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ၊ ညွဉ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ၊ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားခုိင္းေစမႈ၊ အရပ္ဖက္ 

ေနရာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္း စသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္။ 

အတိတ္ကျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ႏွင့္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႕အခြင့္ 

အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဋိပကၡကို ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္တရားရုံး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္း 

ေပးရန္ AI က ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအား တုိက္တြန္းသည္။ 

“ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အထိ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြအတြက္ တာဝန္ရိွသူ 

ေတြဟာ တရားဥပေဒကို ရင္ဆိုင္သင့္တယ္” ဟု AI မွ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ ဒါရုိက္တာ နစ္ကိုလပ္စ္ 

ဘီကြီလင္ က ေျပာသည္။“တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက တုိက္ခုိက္ေရးသမားေတြနဲ႔ တပ္မွဴးေတြကိုလည္း 

စစ္ေဆးၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈအတြက္ အေရးယူသင့္တယ္” ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။ 

အစီရင္ခံစာတြင္ စြပ္စြဲခံရသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအနက္တခုျဖစ္ေသာ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) 

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္က ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ တအာင္းေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညွဉ္းပမ္း 

ႏိွပ္စက္ျခင္ႏွင့္ ေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းျခင္း အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားအျပားက်ဴးလြန္ 

ေၾကာင္း ဧရာဝတီသို႔ေျပာသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/31/207372.html 

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

၉။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၇ခ်က္ကုိ လူထုအေျချပဳ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေတာင္းဆုိ 

October 28, 2019  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ က႑မ်ား အပါ 

အ၀င္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၇ ခ်က္ကို လူထုအေျချပဳ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးႏီွးေႏွာ 

ဖလွယ္ပြ ဲျပဳ လုပ္ကာ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးရိွ လူထုအေျချပဳ ကရင္အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြကဲို ေအာက္တို 

ဘာလ ၂၅ရက္ႏွင့္ ၂၆ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံခ႐ုိင္ ေလး၀ါးေနရာ၌ က်င္းပခ့ဲၾကၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ ေန႔စြဲ 

ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရ၊ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

အသိုင္းအ ၀ုိင္းတို႔အား ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
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၎ေတာင္းဆိုထားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြ၏ဲ ေျပာခြင့္ရသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ နန္းေအေအးသြယ္က “ျမန္မာ့ 

ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီအခ်က္ေတြကိုလည္း သတိနဲ႔ထားၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္တဲ့အတြက္ 

ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းေတာင္းဆိုတာထက္ ဒီလိုစုေပါင္းၿပီး ေတာင္းဆိုတာက ပုိထိေရာက္တယ္လို႔ က်မ ျမင္ပါ 

တယ္။ အခ်ဳိ႕ ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကလည္း KNU ကုိယ္တုိင္ေရာ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကေရာ အစုိးရကို 

ေတာင္းဆို ထားတာရိွၿပီးသား။ က်မတို႔ကလည္း ဒီလိုထပ္ခါတလဲလဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီး ေတာင္းဆိုမွ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ 

ေတြက သတိ ထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လို႔ က်မတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ 

‘ကရင္လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ လူထုအေျချပဳ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိအား 

ေကာင္းလာေစရန္ တည္ေဆာက္သြားမည္’ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပၿပီးစီးခ့ဲေသာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြ၏ဲ ထုတ္ျပန္ေၾက 

ညာ ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၇ ခ်က္ပါရိွသည္။ 

၎တုိ႔မွာ ၂၀၀၈ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ေဒသအသီးသီးရိွ ေျမယာျပႆနာမ်ား 

ကို ထိခုိက္နစ္နာမွႈမရိွဘဲ ဝုိင္းဝန္းေျဖရွင္းၾကရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ 

မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ဒုကၡသည္အေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူ 

အညီမ်ား ဆက္လက္ပံ့ပုိးေပးရန္၊ ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒအသစ္ကိုေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ 

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြအဲၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးရြာသူႀကီးမမ်ား 

၏ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ(Women survivor Exchange)ကို ထပ္မံ က်င္းပခ့ဲၾကသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသမီးႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြကုိဲ 

၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သုံးႀကိမ္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ http://kicnews.org/2019/10/%e1 

%81%bf%e1%80%84%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80% 

*********** 

၁၀။ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြ ဲ၂ ရက္တာက်င္းပ 

October 26, 2019  

ေဒသအသီးသီးရိွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြကဲို 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး-KNU ဖားအံခရုိင္၊ ေလးဝါးတြင္ ၂ ရက္တာ 

က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ 

ေဒသအသီးသီးရိွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ယက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွႈပုိအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခ 

အမ်ိဳးသမီး အသံမ်ား ပုိထြက္လာေစရန္အျပင္ လက္ရိွႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာမွႈအခန္းက႑ 

ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ 

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္ ေနာ္ေစးေစးဟဲက “ဒီေဆြးေႏြးကေန အဓိက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ေအာက္ေျခ 

အမ်ိဳးသမီးသံမ်ားေပၚထြက္ဖုိ႔၊ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔ ၿပီးေတာ့ က်မတုိ႔ ကရင္ေတြက ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ 

ေျမထဲမွာပဲ မကဘူး။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာလည္းရိွတယ္။ အဒဲါကို က်မတုိ႔ အမ်ိဳး သမီးေတြခ်ိတ္ဆက္သြားမယ္။  

http://kicnews.org/2019/10/%e1%20%81%bf%e1%80%84%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%25
http://kicnews.org/2019/10/%e1%20%81%bf%e1%80%84%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%25
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ၿပီးေတာ့ က်မတုိ႔အမ်ိဳး သမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္တာေတြပေပ်ာက္ဖုိ႔ က်မတုိ႔ေတြ ပူးတြလုဲပ္ေဆာင္ရႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ 

ထားတာျဖစ္တယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ 

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြသဲုိ ႔ တက္ေရာက္သူ ကရင္ရြာသူႀကီးေဟာင္း နန္းစန္းတင္က “ဒီပြဲမွာအမ်ိဳးသမီးေတြက ရဲရဲ ရင့္ရင့္ေျပာ 

ဆိုရဲၾကတာ သူတို႔ကုိေတြ႔ေတာ့ အားရိွတယ္။ ေနာင္တက္လာမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုလည္း ဒီလိုပြဲ မ်ိဳးကုိ တက္ေစခ်င္တယ္။ 

ႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းဖု္ိ႔အတြက္ က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွ ရမယ္ဆိုတာ အမ်ိဳး သမီးေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။”ဟု 

ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ 

ေဒသအသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးႏိီွးေႏွာဖလွယ္ပြကဲို ပထမအ 

ႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ဒုတိယႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ကို ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္တြင္ ေလးဝါး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%85%e1%80%90%e1%80%af% 

e1%80%90%e1%81% 

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

၁၁။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးေဟာင္းမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ အေတြ႔အႀကံဳဖလွယ္ပြျဲပဳလုပ္ခ့ဲ 

October 30, 2019  

ပဋိပကၡၾကားတြင္ ေက်းရြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးေဟာင္းမ်ားအား ၎တုိ႔ အေတြ႔ အႀကံဳမ်ားကို 

ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏုိင္ရန္အတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး -KWO မွ ဦးစီးၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးေဟာင္းမ်ား 

အေတြ႔အႀကံဳဖလွယ္ပြတဲစ္ခုကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ရက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳခ့ဲၾကသည္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးေဟာင္း ၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ KWO အဖြဲ႔ဝင္အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ ေရာက္သည့္ 

အဆိုပါေတြ႔ဆုံဖလွယ္ပြကဲို ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး -KNU နယ္ေျမ ဖားအံခရုိင္၊ 

ေလးဝါးတြင္ ၁ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

ယခုလို ေတြ႔ဆုံေပးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးေဟာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ေပးရန္ 

အတြက္ ေတြ႔ဆံုပြျဲပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု KWO ဗဟိုအလုပ္အမွႈေဆာင္မွ လူမွႈေရးတာဝန္ခံ ေနာ္ဒါးမုက ေကအိုင္စီသို႔ ယခုလုိ 

ေျပာသည္။ 

၎က“ သူတို႔ေတြဟာ တကယ္ လုပ္ေဆာင္လာခ့ဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ။ ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့အရည္အခ်င္း၊ ၿပီး ေတာ့ ျဖတ္သန္း 

မွႈေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္။ သူတုိ႔ေတြကို ဒီလုိပဲေပ်ာက္မသြားေစခ်င္ဘူး။ သူတို႔ေတြကုိျပန္စုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ သြား 

ေစခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူထုအတြက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရိွေသးတဲ့သူကိုလည္း ရပ္ရြာလူထုအထဲမွာႏုိင္သေလာက္ ျပန္လုပ္ေစ 

ခ်င္တယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ သူတုိ႔ စိတ္အားထက္သန္မွႈရိွလာေအာင္ ယခုလုိ ေတြ႔ဆံုေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု ေျပာသည္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးေဟာင္းေတြ႔ဆံုဖလွယ္ပြကဲို ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္က KNU သထံုခ႐ိုင္ (တပ္မဟာ ၁) တြင္ ပထမ 

အႀကိမ္ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ ယခုေတြ႔ဆံုပြတဲြင္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ဒူးပလာယာ၊ ဖားအံ၊ ဖာပြန္၊ 

သထုံ ႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္ရိွ အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။ http://kicnews. 

org/2019/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80% 

http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%85%e1%80%90%e1%80%af%25%20e1%80%90%e1%81%25
http://kicnews.org/2019/10/%e1%80%85%e1%80%90%e1%80%af%25%20e1%80%90%e1%81%25
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၁၂။ ဖမ္းဆီးထားေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ့ဝင္ ၁၉ဦးလုံးကုိ ျပန္လွြတ္ေပးမည္ဟု AA တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ 

October 29, 2019   

 ရခုိင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (AA)က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ထားေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၉ ဦးကို မၾကာမီ ျပန္လႊတ္ 

ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရိွခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ျပန္လႊတ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း AA ျပန္ၾကား 

ေရးတာဝန္ခံခုိင္သုခက ေျပာဆိုသည္။ 

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပင္ဦးလြင္ ဗဟိုမီးသတ္သင္တန္းေက်ာင္း 

တြင္ အေျခခံမီးသတ္သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီး မႏၱေလးက စစ္ေတြသို႔ ျပန္လာစဉ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အေရာက္တြင္ အဖမ္းခံလိုက္ 

ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ ရိွပါတယ္။ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္ လတ္တေလာျပန္မလႊတ္ေသးတာပါ။ 

ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ျပန္လႊတ္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက်ေျပာလို႔မရဘူး။ သူတို႔ကုိဖမ္းဆီးရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ 

သူတုိ႔သြားတဲ့နယ္ေျမမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔တာ ေတြရိွတယ္။ တပ္မေတာ္က ဒီလို မီးသတ္ဝတ္စုံ 

ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားတာေတြ ရိွတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတင္းရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာေတြျပဳလုပ္ တာပါ” ဟု 

ခုိင္သုခကဆိုသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာေျကာင့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းၾကား သတင္းေပးသူ၊ 

တပ္ဖြဲ႔ဝင္ဟုစြပ္စြကဲာ အရပ္သားျပည္သူတခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ားရိွၿပီး ထိုသုိ႔ ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္အတြင္း ေသဆံုးမႈမ်ား 

လည္း ရိွေနသည္။ https://www.khitthitnews.com/2019/10/%e1%80%96%e1%80%99%e1%80 %ba%e1%  

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

၁၃။ ကရင္နီလူငယ္ ၆ ဦးကုိ နုိဝင္ဘာ ၇ရက္ေန့ တရားရုံးက အျပီးသတ္အမိန့္ခ်မွတ္မည္ 

October 29, 2019  

ႏုိင္လြတ္လံု ပုဒ္မ ၁ဝျဖင့္ ကယားျပည္နယ္အစုိးရကတရားစြဆဲိုထားေသာ ကရင္နီလူငယ္ ၆ ဦးကို ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ 

၂၉ ရက္ေန႔က လႊိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ရုံးထုတ္ခ့ဲၿပီး လာမည့္ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ုပ္ မမႈအန္းေဂ်လာက ေျပာဆိုသည္။ 

အဆိုပါ လူငယ္ ၆ ဦိးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ထု စုိက္ထူးျခင္းကိစၥႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးတို႔ကုိ 

ႏုိင္ငံေရးရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား ကရင္နီအမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္မ်ား တုိင္းရင္းသားမ်ားေသြးစည္း ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ ရန္သူမ်ား 

ေက်းဇူးကန္းသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဆဲိုခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

နုိင္လြတ္လံု ပုဒ္မ ၁ဝ သည္ အျမင့္ဆံုး ေထာက္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္မွ အနိမ့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ေငြဒဏ္အားျဖင့္ 

၁ဝ သိန္းက်ပ္ထိ ေပးေဆာင္ရမည္(သုိ႔မဟုတ္) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးခ်မွတ္ႏုိင္ေကာင္း ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ 

https://www.khitthitnews.com/2019/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%ba 

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

https://www.khitthitnews.com/2019/10/%e1%80%96%e1%80%99%e1%80%20%ba%e1%25
https://www.khitthitnews.com/2019/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%ba
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၁၄။ ျမန္မာစစ္တပ္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ မက်င္းပရ 

October, 27, 2019  

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ႏွစ္ပတ္လည္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ေက်းရြာ တစ္ရြာသို႔ ျမန္မာ 

စစ္တပ္ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ မက်င္းပႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ဆိုပါသည္။ 

ေအာက္တိုဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔ က်ေရာက္ေသာ (၅၉)ႏွစ္ျပည့္ KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ လူထုအစည္းအေ၀း ကို နမၼတူ္ၿမိဳ႕နယ္ 

Bang Gaw ေက်းရြာတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္မဟာ (၄) လက္ေအာက္ တပ္ရင္း (၈)မွ က်င္းပရန္ 

စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးေတြ အရမ္းပစ္ခတ္တာေၾကာင့္ မက်င္းပႏုိင္ခ့ဲဘူး။ ရြာသားေတြ အားလုံး ထြက္ေျပးၾက ကုန္ 

သြားလုိ႔ပါ” ဟု ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း KIA သတင္းအရင္းျမစ္ တစ္ခုက ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။တပ္မေတာ္ 

စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ အဆိုပါ ေက်းရြာသို႔ ေအာက္တုိဘာ(၂၃)ရက္ေန႔ တက္လာၿပီး KIO အထိမ္းမွတ္ေန႔ မတိုင္ခင္ 

လက္နက္ၾကီးမ်ား ရြာထဲ ပစ္ခတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ဆုိပါသည္။ 

ယခင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ခြဲ (Kachin Sub-state)ဟု ေခၚေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း လား႐ိႈးျမိဳ႕ တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ 

(Kachin Independence Organization) ကို ကခ်င္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 

(၂၅)ရက္ေန႔ ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္ရပ္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡ 

သည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး အစီစဥ္ကို အေလးထားျပဳလုပ္သြားႏုိင္ရန္ KIO ဗဟိုေကာ္မတီ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း KIO ဥကၠဌ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ (Gen. Nban La)၏ ႏွစ္ပတ္လည္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာပါသည္။ https://burmese.kachinnews 

.com/2019/10/27/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%94%e1% 

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

၁၅။ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သြားမည္ 

October, 30, 2019 

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝး တက္ 

ေရာက္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ မၾကာမီ သြားေရာက္မည္  ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးမွ သိရသည္။ 

အဆိုပါခရီးစဉ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုဒ္ ခ်န္အိုခ်ာ (ၿငိမ္း)၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ 

အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးႏွင့္ဆက္စပ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရသည္။ 

နုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ဂ်ပန္နုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွစဉ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire 

Agreement-NCA) ေလးႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာကားျခင္း ၊ KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း 

အရုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိးႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
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ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ နုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကည္သည္ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ဝန္ႀကီး Mr. David Stilwell 

ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုလည္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ 

လက္ခံေတြ႔ဆုံခ့ဲ ေသးသည္။ http://www.mizzimaburmese.com/article/62186 

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

၁၆။ DKBA တပ္ရင္းမွဴး လုပ္ႀကံကံခံရမႈ တရားခံကုိ စုံစမ္းေနဆဲဟုဆုိ 

October, 31, 2019 

ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင့္တပ္ (DKBA) မွတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ရိွ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာေဝ့ထူး လုပ္ႀကံ ခံခ့ဲရသည္မွာ 

တစ္လနီးပါးရိွေသာ္လည္း တရားခံကို ဖမ္းမိျခင္းမရိွေသးဘဲ စုံစမ္းေနဆဲသာ ျဖစ္သည္ဟု ေကာ့ဂရိတ္ဆက္ဆံေရးရုံးတာဝန္ခံ 

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာေက်ာ္သန္းေဌးက မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။ 

ဒီမုိကေရစီအက်ိဳျပဳကရင့္တပ္ (DKBA) တပ္ရင္း ၉၀၉ မွ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ ဒု-ဗုိလ္မွဴႀကီး ေစာေဝ့ထူးသည္ 

ေအာက္တိုဘာလ ပထမအပတ္တြင္ ၎၏ေနအိမ္၌ ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။ 

“စုံစမ္းတုန္းပဲရိွေသးတယ္။ စုံစမ္းတာေတာ့ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာေတာ့ အစုိးရဘက္ေရာ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ 

အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ အားလံုး ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္တာ” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာေက်ာ္သန္းေဌး 

က ဆုိသည္။ 

အဆိုပါလုပ္ျကံမႈမွာ လူမႈေရးအရမေက်နပ္၍လုပ္ႀကံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိလ္မွဴးႀကီး 

ေစာေက်ာ္သန္းေဌးက “ပုဂၢိဳလ္ေရးလား၊ လူမႈေရးလား အက်ိဳးစီးပြားေရးလား၊ အဖြဲ႔အစည္း အေရးလား အဲ့တာေတြကေတာ့ 

ေသခ်ာေတာ့မွေျပာလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖဆိုသည္။ 

ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင့္တပ္ (DKBA)သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ 

တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ http://www.mizzimaburmese 

.com/article/62203 

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

၁၇။ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား RCSS မတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းအေပၚ KNU ေခါင္းေဆာင္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေျပာ 

October, 28, 2019 

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္း 

အနားသို႔ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS အဖြဲ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္အေပၚ လြန္စြာစိတ္မေကာင္း 

ျဖစ္ရပါေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး KNU ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိ႔က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲ 

သည္။ 

 

http://www.mizzimaburmese.com/article/62186
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“ဤအခမ္းအနားသို႔ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔မွ စုံစုံလင္လင္ 

တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ္လည္း အေျခအေနအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ေၾကာင့္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS အဖြဲ႔တက္ေရာက္လာႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္အေပၚ လြန္စြာမွ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္” ဟု KNU 

ဥကၠဌက မိန္႔ခြန္းအစပုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၄ နွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊  

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အစုိးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အႀကီး 

အကဲမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳမွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ စစ္ဘက္တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္မ်ား 

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး NCA NCA-S EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP 

ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO နာယက ခြန္ဥကၠာ၊ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ 

ALP ဒုတိယဥကၠ႒ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊ 

ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ DKBA ဥကၠ႒ ေစာမုိေရွး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးနွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)(KNU/KNLA-PC) အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေနာ္ကေပၚထူး၊ 

စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ဥကၠ႒ ဦးသံခဲ၊ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္ 

အစည္း အရုံး LDU ဥကၠ႒ဌ ၾကာခြန္ဆာ တို႔ ဦးေဆာင္၍ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ စုစုေပါင္း 

တက္ေရာက္သူ ၆၀ဝ ဦးခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ http://burmese.monnews.org/2019/10/28/nca-%e1%80%9c%e 

1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%85%e1%80% 

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

၁၈။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ KNU ပူးေပါင္း၍ လူထုရွင္းလင္းပြကဲ်င္းပ 

October, 29, 2019 

မြန္ႏွင့္ ကရင္ေဒသခံမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူအကြယွဉ္တြေဲနထိုင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ 

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး KNU ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ားပူးေပါင္း၍ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ ေဒသရိွလူထုထံ အသိေပး 

ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ေနရာ ၂ ခုတြင္ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း NMSP-KNU ႏွစ္ဖက္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္အရ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗလဲ့ဒြန္ဖုိက္ (မြန္ရြာ)ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထီးဝါးဒို႔ 

(ကရင္ရြာ) သုိ႔ ႏွစ္ဖက္တပ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား သြားေရာက္ၿပီး ရြာသားမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္  

KNU တာဝန္ရိွသူမ်ားက မြန္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။ 

KNU ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ပဒုိေစာေမာင္ေရႊက “အခု က်ေနာ္တို႔ သြားၿပီးရွင္းျပတာက သမုိင္းေၾကာင္းေတြေပါ့ ဘာေၾကာင့္ 

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရသလဲ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေအာင္ပြရဲသည္အထိ စည္းလုံးညီညြတ္ဖုိ႔ မဟာ 

လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုတဲ့ ပစ္မွတ္ကုိ မေခ်ာ္ဖုိ႔ေပါ့ ဘဝတူ ဖိႏိွပ္ခံလူမ်ိဳးေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕မဟာမိတ္ေပါ့ 

အဒဲါေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွင္းျပတယ္၊ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြက နုိင္ငံေရးအျမင္အားနည္းတဲ့အခါက်ေတာ့ 

ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ေျပာၾက၊  မခံခ်င္စိတ္ႏိႈးဆြေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ၾကတယ္” ဟု ဆုိသည္။ 

 

http://burmese.monnews.org/2019/10/28/nca-%e1%80%9c%25e%201%80%b1%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%85%e1%80%25
http://burmese.monnews.org/2019/10/28/nca-%e1%80%9c%25e%201%80%b1%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%85%e1%80%25
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မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ နုိင္အာကာက“ ႏွစ္ဖက္စကားေျပာဆို ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ၊ အေျခအေနေအးခ်မ္ 

းသြားပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ထီးဝါးဒို႔ရြာေကာ ဗလဲ့ဒြန္ဖုိက္ရြာေကာ တုိက္ပြေဲၾကာင့္ ေနအိမ္စြန္႔ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ရြာသားေတြ 

ျပန္လာၾကဖုိ႔ ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရိွတဲ့သူေတြက ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြကုိ သြားေရာက္ရွင္းျပခ့ဲတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

ၿပီးခ့ဲသည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူေဒသ၌ KNU ႏွင့္ NMSP 

ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႔မ်ား အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ ၄ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲရာတြင္ ရြာသားတစ္ဦးအပါအဝင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးစီ 

ထိခုိက္က်ဆုံးမႈမ်ား ရိွခ့ဲသည္။ http://burmese.monnews.org/2019/10/29/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80  

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

၁၉။ ေရးၿမိဳ႕အေနာက္ျခမ္း ဖာလိန္ေဒသတြင္ မဂဒူးအဖြဲ႔က မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ 

October, 29, 2019 

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား သိရိွနားလည္နုိင္ေစေရးအတြက္ ေရးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ 

မဂဒူးမြန္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ MACDO-Mon Area Community Development Organization မွ ေရးၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ျခမ္း 

ဖာလိန္ေဒသတြင္ရိွေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဒူးယားႏွင့္ အံဒင္ေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားရိွ ၉ တန္းႏွင့္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္အေကာင္း သြားေရာက္ ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ 

“မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိအႏၱရာယ္ေတြျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာရယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါက ဘယ္ကေန စတင္ျဖစ္ 

ေပၚလာတယ္ဆိုတာရယ္၊  ဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနတယ္ဆိုတာရယ္၊ သုံးစြဲမိရင္ ဘယ္လိုဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိ 

တာရယ္၊ ဥပေဒကလည္း ဘယ္လိုတားျမစ္ၿပီး ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးတယ္ဆုိတာရယ္ စတာေတြကို ရွင္းျပေပးျဖစ္ပါတယ္

＂ ဟု မဂဒူးအသင္း၏ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးက႑မွ  ႏုိင္ေရာ့ေထာက ေျပာသည္။ 

ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈနႈန္းျမင့္မားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ 

ဥယ်ာဉ္ၿခံမ်ားသို႔ သတိ၊ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားျဖင့္ သြားလာေနရသလို ၿခံမသြားရဲသူမ်ားလည္းရိွသည္ဟု မဂဒူး မြန္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ 

၏ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ ႏုိင္ဇ့ဲဟန္က ေျပာသည္။ 

ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈနႈန္းပမာဏကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း HURFOM 

ကြင္းဆင္း၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲရာ လူငယ္မ်ားအတြင္း ၃၈% ခန္႔ရိွခ့ဲရာမွ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တုိးတက္ေသာ မြန္လူငယ္ 

မ်ားအစည္းအရုံး MYPO စစ္တမ္း၌ ၇၃ % နီးပါးအထိ မ်ားျပားလာေကာင္း ၎တို႔၏အစီရင္ခံစာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ 

http://burmese.monnews.org/2019/10/30/%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80 

************* 
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၂၀။ တပ္မေတာ္ထုိးစစ္ရပ္ေပးဖုိ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ သုံးဖဲြ႔ ေတာင္းဆုိ 

October, 29, 2019 

တပ္မေတာ္က ကိုးကန္႔၊ တအာင္း၊ ရခိုင္ေဒသေတြမွာ  ျပင္းျပင္းထန္ထန္  ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္တာေတြဟာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 

ပဲြ ေတြကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေစၿပီး ရၿပီးသားယုံၾကည္မႈေတြကိုလည္း ထိခုိက္ေစႏုိင္တာေၾကာင့္ ထိုးစစ္အျမန္ရပ္တန္႔ဖုိ႔ 

ညီေနာင္မဟာမိတ္ ၃ ဖဲြ႔က ဒီကေန႔ ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။ 

တပ္မေတာ္က  အရပ္သား ျပည္သူေတြရွိတဲ့ေနရာေတြကိုလည္း  လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ အသံုးျပဳၿပီး 

ေန႔ညမေရြး တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို႔ MNDAA, TNLA, AA သံုးဖဲြ႔ရဲ႕ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္မွာ စြပ္စြေဲဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီသုံးဖဲြ႔က ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အပစ္ ရပ္ေၾကာင္း 

ေၾကညာခ့ဲတဲ့ အေျခအေနမွာ ထိုးစစ္ဆင္ခံေနရလို႔ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ပြားေနရတာလို႔ ေၾကညာခ်က္က ဆိုပါတယ္။ 

ညီေနာင္သံုးဖဲြ႔ရဲ႕ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔။ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ 

ေဇာ္မင္းထြန္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ေတြ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕တာ အင္အားတိုးခ်ဲ႕တာ ျပည္သူ လူထုအေပၚ ႏိွပ္စက္ 

တာေတြမရိွရင္ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္လာဖုိ႔ မရိွဘူးလို႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ဖုိ႔ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ 

ျဖစ္တယ္၊ လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိဟာ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အေၾကာင္း အရာေပၚ မူတည္တယ္လို႔ သူက 

ဆက္ေျပာပါတယ္။ https://www.rfa.org/burmese/news/tnla-mndaa-aa-want-ceasefire-10292019084441.html 

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

၂၁။ ရခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုမွာ တုိက္ပြျဲပင္းထန္၊ ေဒသခံေတြ ထြက္ေျပးေနရ 

October, 29, 2019 

ရခုိင္ျပည္နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းေက်းရြားအနီးမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရခုိင့္တပ္ေတာ္ AA တို႔ မေန႔ ညေနပုိင္း ကတည္းက 

ျဖစ္ပြားတဲ ့ တုိက္ပြဟဲာ  ဒီကေန႔မနက္ပုိင္းအထိ ရပ္နားျခင္း မရွိေသးဘူးလုိ႔ အေနာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းဦးစီး 

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဝင္းေဇာ္ဦး က ေျပာပါတယ္။ 

ရြာအနီး ေတာင္ကုန္းမွာ အေျချပဳထားတဲ့ တပ္မေတာ္လက္နက္ႀကီးစခန္းကို AA က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ အေဝးကေန 

ပစ္ေနတယ္လို႔ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဝင္းေဇာ္ဦး က ေျပာပါတယ္။ 

"ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေျမာင္းရြာရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ပြိဳင့္ ၂၀၃ ေတာင္ကုန္းမွာ 

အေျချပဳထားတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ လက္နက္ႀကီးစခန္းကို ရခုိင့္တပ္ေတာ္က စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခ့ဲတာရိွတယ္" ပန္းေျမာင္းရြာနဲ႔ 

ေရႊက်င္ေက်းရြာအနီးက ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ တုိက္ပြျဲဖစ္ေနၾကတာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ကတည္းက ျဖစ္ပြားေန 

တာျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာကေန အသံေတြၾကားေနရတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ 

ၿပီးခ့ဲတဲ ့ ၾသဂုတ္လတုန္းကလည္း ပန္းေျမာင္းရြာအနီးမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ AA တို႔ တုိက္ပြေဲတြ ျဖစ္ပြားခ့ဲပါေသးတယ္။ အဒီဲတုန္းက 

ရြာထဲ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြခ့ဲဲၿပီး အသက္ ၅ ႏွစ္နဲ႔ ၇ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ႏွစ္ဦး၊  ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦးတို႔  ေသဆံုးသြားခ့ဲပါတယ္။ 

https://www.rfa.org/burmese/news/tnla-mndaa-aa-want-ceasefire-10292019084441.html
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ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ၿပီးျဖစ္တဲ့ တိုက္ပြေဲတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ေဒသခံ 

ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရိွေနၿပီဖုိ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕စာရင္းေတြအရသိရၿပီး တုိက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနတဲ့အတြက္ 

စာရင္းထပ္မံတိုးျမင့္လာဖုိ႔ ရိွေနပါတယ္။ https://www.rfa.org/burmese/news/minbya-attack-in-rakhine-1029201 

903 2809.html 

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

၂၂။ ၁၉၄၇ ပင္လံုနဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ကြာျခားတယ္လို႔ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ 

October, 8, 2019 

ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပတ္အခပ္ရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္ ေလးႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္း 

အနား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လက္ထက္ ပင္လံုညီလာခံဟာ လြတ္လပ 

ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ဦတည္ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လံုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လိုရာဆြဲ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ေနၾကတာေတြနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အေပၚ 

တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ 

ဖက္ဒရယ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ မကိုက္ညီတ့ဲ ျဖစ္လိုတဲ ့ဆႏၵတစ္ခုတည္းအေပၚ 

အာရုံစုိက္ေဆာင္ရြက္မေနပဲ လက္ရိွအေျခအေနနဲ႔ ကုိက္ညီတ့ဲ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေပၚ အာရုံစုိက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 

ထိေရာက္ျမန္ဆန္မယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ 

ဒီေန႔ အခမ္းအနားအၿပီးမွာ KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ သီးျခားစီ ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြကလည္း အဒီဲလို ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ 

တင္ျပထားၿပီး ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ရိွ မရိွ မသိရေသးပါဘူး။ 

အလားတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း 

JICM အစည္းအေ၀းကိုလည္း ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားအၿပီးမွာ က်င္းပဖုိ႔ စီစဥ္ထားေပမယ့္ အဖြဲ႔ေတြ မစုံလင္တဲ့အတြက္ 

မက်င္းပႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ https://www.rfa.org/burmese/news/nca-4th-anniversary-10282019092512.html 

၂၃။ AA ျပန္လႊတ္ေပးတ့ဲ ေရယာဥ္ေပၚက ဝန္ထမ္းေတြကုိ ရဲက စစ္ေဆးေန 

October, 29, 2019 

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရႊနဒီ ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ေပၚက ရဲနဲ႔ တပ္မေတာ္သားတခ်ဳိ႕ကုိ ရကၡဳိင့္တပ္ေတာ္ AA က ဖမ္းဆီး 

ေခၚေဆာင္သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္အၿပီးမွာ  ေရယာဥ္လုိင္းတာဝန္ခံ အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းရွစ္ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ ႔က ဖမ္းဆီး 

စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ဘူးသီးေတာင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဝင္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ 

ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရပါတယ္။ 

 

https://www.rfa.org/burmese/news/minbya-attack-in-rakhine-1029201%20903%202809.html
https://www.rfa.org/burmese/news/minbya-attack-in-rakhine-1029201%20903%202809.html
https://www.rfa.org/burmese/news/nca-4th-anniversary-10282019092512.html
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တပ္မေတာ္သား၊ ရဲနဲ႔ အျခား၀န္ထမ္း ၅၀ ေက်ာ္ လုိက္ပါလာတဲ့ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ခရီးစဥ္ကုိ   AA က ေမယုျမစ္ 

လမ္းခုလတ္မွာ ရပ္တန္႔ေစတဲ့ျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးအေရးယူခံေနရတာျဖစ္တယ္လို႔  ေရယာဥ္ ဝန္ထမ္းေတြက 

ရွင္းျပေၾကာင္း  NLD ပါတီ ဘူးသီးေတာင္ ဥကၠ႒ ဦးရဲသိန္း က ေျပာျပပါတယ္။ 

တပ္မေတာ္သား၊ ရဲနဲ႔ အျခား၀န္ထမ္းေတြကုိ AA ဖမ္းဆီးတဲ့ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ယာဥ္လုပ္သားေတြကို ေမးျမန္းတဲ့ အခါမွာ 

AA တပ္ဖြ႕ဲ၀င္ေတြက ငွက္ေပ်ာဖူးနဲ႔တူတဲ့ လက္နက္ႀကီး RPG နဲ႔ ခ်ိန္ထားေၾကာင္း၊ စက္ေလွေပၚမွာ ေသနတ္ ကုိင္ထားတဲ့ AA 

တပ္ဖြ႕ဲ၀င္ သုံးဦးလည္း ပါေၾကာင္းနဲ႔ ကမ္းကပ္ဖို႔ ေသနတ္အခ်က္ ၂၀ ၀န္းက်င္ ပစ္ေဖာက္ေခၚယူ ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ဦးရဲသိန္းက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပပါတယ္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းကလည္း ေရႊနဒီယာဥ္ လိုင္းပိုင္ရွင္ 

ဦးေရႊသိန္းအပါအ၀င္၊ ယာဥ္လုပ္သား ခုႏွစ္ဦးဟာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံေနရတာရိွတယ္လုိ႔ RFA ကုိ ေျပာပါတယ္။ 

လတ္တေလာမွာ သံသယနဲ႔ ဖမ္းထားတာျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ အမ်ဳိးအစား တပ္ထားျခင္းမရိွေသးဘူးလုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ေနၿပီး ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းမႈမရိွရင္ ျပန္လႊတ္ေပးသြားမယ္လို႔ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ ၾကားေရးအဖြဲ႔က 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ https://www.rfa.org/burmese/news/police-investigate-staff-from-boat-

10292019085044.html 

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

၂၄။ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၃၀ဝ ေက်ာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတု သွ်မ္းေျမာက္ တြင္ ထပ္မံ ဖမ္းမိ၊ တရားခံ စုံစမ္းဆဲ 

October 28, 2019 

သွ်မ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၃၀ဝ ေက်ာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားထပ္မံ သိမ္းဆည္းရမိၿပီး တရားခံမ်ား 
စုံစမ္းေနဆဲ ဟ ုသတင္းရရိွသည္။ 

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္တြန္းေက်းရြာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ ည ၆နာရီခြဲ ၌ က်ပ္သိန္း ၁၃၀ဝ ေက်ာ္ 
တန္ဖုိးရိွထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ 

မူဆယ္-လာရုိွးကားလမ္းေပၚတြင္ ရပ္တန္႔ထားသည့္ CANTER အမ်ိဳးအစား ၆ ဘီးေမာ္ေတာ္ယာဉ္ကို မသကၤာသျဖင့္ 
မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာ္လူအင္း ၃၆၀ဝ လီတာ (ေဒသ 
ကာလေပါက္ေစ်းက်ပ္ေငြ ၄၅၀) သိန္း၊1 Phenyl 2 Propanone ၃၀ဝ လီတာ(ေဒသကာလေပါက္ေဈး က်ပ္ေငြ ၁၈၀ သိန္း)၊ 
စကၠူဂ်ပ္ဖာအတြင္း ပလတ္စတစ္ အိတ္ျဖင့္ထည့္ထားသည့္ ကဖင္းအေလးခ်ိန္ ၉၇၅ ကီလို(ေဒသကာလေပါက္ေစ်းက်ပ္ေငြ 
၇၃၁ သိန္း)တုိ႔ကို သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္းသိရသည္။ 

ထို ထိန္းခ်ဳပ္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ 
ဓာတု ပစၥည္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရုတ္နုိင္ငံမွ တင္သြင္းလာေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ https://burmese.sh 
annews.org/archives/14429 

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

 

https://www.rfa.org/burmese/news/police-investigate-staff-from-boat-10292019085044.html
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၂၅။ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားဖူး လုိက္ထရပ္ ကားေခ်ာက္ထဲက် ၁၆ ဦး ေသဆုံး၊ ၁၀ ဦး ဒဏ္ရာရ 

October 29, 2019 

သွ်မ္းျပည္ ေတာင္ပုိင္း ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ယမန္ ည ၈နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ ဘုရားဖူး လိုက္ထရပ္ ကားတစီး တိမ္းေမွာက္ကာ 
ခရီးသည္ ၁၆ ဦး ေသဆံုးခ့ဲေၾကာင္း စုံစမ္းသိရသည္။ 

ျဖစ္စဉ္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ ည ၈နာရီဝန္းက်င္တြင္ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ ယုန္ေတာင္ေက်းရြာႏွင့္ စခန္းႀကီး ေက်းရြာ ၾကား ေပ 
၂၀ဝ၀ အနက္ခန္႔ရိွ ေခ်ာက္ထဲသို႔ ဘုရားဖူး လိုက္ထရပ္ ကားတစီး က်သြားၿပီး ခရီးသည္ ၁၆ ဦး ေသဆံုးကာ၊ ၁၀ ဦး 
ဒဏ္ရာရရိွေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းလတ္ က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ 
ေျပာသည္။ 

“ မနက္ က ၈ နာရီ ဝန္းက်င္ေလာက္ျဖစ္တယ္။ ေသဆံုးသူ ၁၆ဦး၊ ေသဆံုးတဲ့ထဲ ရဟန္း ၁ ပါးပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူက ၁၀ 
ဦးပါ။ ဒဏ္ရာျပင္းထန္တဲ့သူ ၂ ဦးကိုေတာ့ မနၱေလးေဆးရုံပ့ုိလိုက္တယ္။ ၈ ဦးကေတာ့ ရြာငံျပည္သူ႔ေဆးရုံမွာပါ” ဟု 
ဦးေဇာ္မင္းလတ္ က ဆိုသည္။ 

 “ အဲ့လမ္းက လက္ရိွမွာ ခ်ဲ႕ထားပါတယ္။ လုိက္ထရပ္ ကား က ကုန္တင္ဖုိ႔ ထုတ္ထားတာ။ ခရီးသည္ ကားမဟုတ္ဘူး။ 
လိုက္ထရပ္ကားကို ခရီးသည္ တင္ကားမသုံးတာ ေကာင္းပါတယ္” ဟုလည္း ဦးေဇာ္မင္းလတ္ က ျဖည့္စြတ္ေျပာသည္။ 
https://burmese.shannews.org/archives/14439 

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

၂၆။ တီက်စ္ အမ်ားျပည္သူေနရာ တြင္ ဓာတ္ပုံရုိက္သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ MATA အဖြ႔မဲ်ား ဝုိင္းဝန္းပိတ္ဆုိ႔ခံရ 

October 29, 2019 

သွ်မ္းျပည္ ေတာင္ပုိင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ရိွ အမ်ားျပည္သူပုိင္ ဘုရားကုန္းေနရာ တြင္ ဓာတ္ပုံ သြားရုိက္သည့္ MATA 
အဖြဲ႔ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဧဒင္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း ၅၀ ေက်ာ္က လာေရာက္ ပိတ္ဆို႔ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

ျဖစ္စဉ္မွာ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ) ညေန ၄ နာရီ ေက်ာ္က MATA အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန 
သတင္းေထာက္မ်ား၊ ဖရီးလန္႔စ္သတင္းေထာက္တခ်ိဳ႕ စုစုေပါင္း ၇ ေယာက္ တီက်စ္ၿမိဳ႕ ဘုရားကုန္းေပၚမွ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ 
ဓါတ္ပုံလွမ္းရုိက္ရာ ထိုအနီးရိွ ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းမွ ဧဒင္ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း ၅၀ ေက်ာ္က ၄င္းတို႔အား 
ဝုိင္းပိတ္ထားေၾကာင္း MATA အဖြဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိေအာင္ေက်ာ္မုိး က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။ 

ဧဒင္ ေက်ာက္မီးေသြး ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ျဖစ္စဉ္အတြင္း ပါဝင္သည့္ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ ရုပ္သံ အယ္ဒီတာ 
စုိင္းမ်ိဳး က “ က်ေနာ္တို႔ ကားေနာက္ကို သူတို႔ကားနဲ႔ ပိတ္ထားတယ္။ သူတို႔ကား က ၃ စီးရိွတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဓာတ္ပုံ 
ရုိက္ဖုိ႔လာၾကတာ။ က်ေနာ္တို႔ဓာတ္ပုံရုိက္ခ်ိန္မွာပဲသူတို႔လာၿပီး ပိတ္ဆို႔ဝုိင္းတာပါ။ ဓာတ္ပုံကို ျပန္ဖ်က္ခုိင္းတာေတာ့ မရိွပါဘူး” 
ဟု ေျပာသည္။ 

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ စက္ရုံ (၃) ရုံ အနက္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး သံုး လွ်ပ္စစ္ရုံသည္အႀကီးဆုံး 
ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး လည္ပတ္သည့္ စက္ရုံျဖစ္သည္။ https://burmese.shannews.org/archives/14449 

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

https://burmese.shannews.org/archives/14439
https://burmese.shannews.org/archives/14449
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၂၈။ ဂူတာျပင္ျဖစ္စဥ္ စစ္ခံု႐ံုးနဲ႔စီရင္ဖုိ႔ စံုစမ္းေရးအဖြ႕ဲတင္ျပ 

October, 31, 2019 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ဂူတာျပင္ေက်း႐ြာ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစ္တရား႐ံုးနဲ႔ စစ္ေဆး စီရင္ႏုိင္ေရး စတင္ေဆာင္႐ြက္ 

လ်က္ရိွတယ္ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီးေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ 

ရက္ေန႔ သတင္းစဥ္ သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးခ့ဲတဲ့မတ္လက ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲတဲ ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံု႐ံုးက သူတို႔ရဲ႕ 

ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး စစ္တရား႐ံုးနဲ႔ စစ္ေဆးစီရင္ဖုိ႔ ယူဆခ်က္ေပးခ့ဲတာျဖစ္တယ္ လို႔ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ 

ဂူတာျပင္ေက်း႐ြာျဖစ္စဥ္လို႔ သတင္းထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ဘာျဖစ္စဥ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် ေျပာမထားပါဘူး။ 

ဂူတာျပင္ေက်း႐ြာနားမွာ လူေသအေလာင္း ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ အစုလိုက္ျမႇဳပ္ႏံွထားတယ္၊ ဒီလူေတြဟာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ 

သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူဘယ္ဝါဆုိတာ မမွတ္မိေအာင္ မ်က္ႏွာေတြကို အက္ဆစ္နဲ႔ ေလာင္းထားတာ၊ 

ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးထားတာေတြ ရိွတယ္လို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ၊ ၿဂိဳဟ္တုက႐ုိက္ယူထားတ့ဲ ဓာတ္ပံုေတြကို 

ကိုးကား ၿပီး AP သတင္းဌာနရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ 

အဒီဲေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လမွာမွ တပ္မေတာ္ဘက္က တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမတ္ေက်ာ္ 

ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံု႐ံုး ဖြ႕ဲစည္းၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ https://burmese.voanews  

.com/a/rohingya-gutapyin-myanmar-military-court-martial/5146199.html 

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

၂၉။ ကြတ္ခုိင္တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ၁ ပါး ရုိက္ႏွက္စစ္ေဆးခံရ  

31 October 2019 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ကူေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ကန္ေက်းရြာက ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တပါးကို တပ္မ 

ေတာ္စစ္ေၾကာင္းတခုက စစ္ေဆးရုိက္ႏွက္ခ့ဲတယ္လုိ႔ အရုိက္ခံရတဲ့ ဆရာေတာ္က  မိန္႔ပါတယ္။  

ခလရ ၄၅ တပ္ခြဲ ၂ က တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္မနက္က လြယ္ကန္ေက်ာင္းတုိက္ကုိ ေရာက္ရိွလာျပီး 

ေက်ာင္းတိုက္မွာ တီအန္အယ္လ္ေအ ဝတ္စုံ ၁ စုံ၊ စကားေျပာစက္ ၃ လံုးေတြ႕ရိွတာနဲ႔ ပတ္သက္လ့ုိ 

ေက်ာင္းထိုင္ကိုယ္ေတာ္ကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ရုိက္ႏွက္စစ္ေဆးခ့ဲတာလို႔  ဆရာေတာ္ ဥူးဝဏၰိတက ဒီဗြီဘီကို မိန္႔ပါတယ္။ 

“သူတ့ုိက သတင္းရထားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးခ့ဲတဲ့ ေသာၾကာေန႔က လူ ၈ ေယာက္ ဆုိင္ကယ္ ၆ စီးနဲ႔ ေက်ာင္းေပၚကို 

လာပုိ႔တယ္လို႔ေျပာတယ္။ သူတုိ႔လာရွာေတာ့ ဘာပစၥည္းမွ မေတြ႔ဘူး။  ယူနီေဖာင္းနဲ႔ စကားေျပာစက္ ၃ လုံးဘဲေတြ႔တယ္။ 

ယူနီေဖာင္းက ဘယ္သူ႔ဟာလဲဆို ဦးဇင္းတို႔ကလည္း မသိဘူးလို႔၊ ၈ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းတိုက္မွာ ပ႒ဌာန္းပြဲ ရိွတယ္ေလ။ 

လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးလာၾကေတာ့ ဘယ္သူလာေမ့သြားလဲ မသိဘူး။ ၿပီးေတာ့ စကားေျပာစက္လဲ အပ်က္ႀကီးသုံးမရဘူး။ 

သူတုိ႔လာရွာတဲ့ခ်ိန္ ဦးဇင္းက ေက်ာင္းမွာမရိွဘူး။ ဟိုပင္ရြာက ဒကာေတြပင့္လို႔ ထြက္သြားတာ၊ စစ္ေၾကာင္းကေတာ့ မနက္ ၆ 

နာရီကတည္းက လာရွာတယ္။ ဦးဇင္းက ၉ နာရီ ျပန္လာေတာ့ ေက်ာင္းေပၚေတာင္ မတက္ရေသးဘူး။ ေတာင္ ေျခကို 

ေခၚသြားၿပီး ေမးတယ္။ ၁၀ နာ ရီေက်ာ္ေလာက္မွ ေက်ာင္းေပၚျပန္တက္လာတယ္။”ေက်ာင္းေပၚေရာက္ေတာ့ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ 

က အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံကိုလည္း ေတြ႔ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဝတ္စုံမွာ ေသဆံုးသူရိွက ပေလာင္ထံုးစံအရ သူတို႔ဝတ္စုံကို ဘုန္းႀကီး   
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ေက်ာင္းမွာ လာလွဴရေၾကာင္းရွင္းျပေပမယ့္ မယံုၾကည္ဘဲ ဦးဇင္းမွာ မိန္းမလည္းရိွတယ္လို႔ စြပ္စြဲၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏိွပ္စက္စစ္ေဆးခ့ဲ  

တယ္လို႔ ဆရာေတာ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။ 

“ေလာေလာဆယ္ ဦးဇင္းတို႔ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္က ေဆးဖုိးဝါးခကူညီဖုိ႔ ေျပာထားၿပီး အစည္းအေဝး ျပန္ထိုင္မယ္။ သူ႕အတြက္ 

တရားမွ်တမႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ေပါ့။၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဆုိတာ ဘယ္အဖြဲ႔ပဲလာလာ လက္ခံရတာဘဲေလ။ သူတို႔ 

ဘာပစၥည္းေတြ ေမ့ထားခဲ့လဲဆိုတာ အကုန္မွမသိနုိင္ပဲ။”လြယ္ကန္မိန္းေစတီေက်ာင္းတိုက္မွာ ဆရာေတာ္အျပင္ 

ကိုယ္ရင္ႀကီး ၂ ပါး သီလရွင္ ၁ ပါး ကိုယ္ရင္ငယ္ ၇ ပါး သီတင္းသုံးေနပါတယ္။ အဆိုပါျဖစ္စဉ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ 

ဘက္ကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စုံစမ္းလို႔ မရေသးပါဘူး။ http://burmese.dvb.no/archives/354459 

၃၀။ ဘားအံမွ ေရမ်ား အမည္းေရာင္ေျပာင္းမႈ စစ္တပ္ပုိင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံမွ ေက်ာက္မီးေသြးေျကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဟု 

စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာ 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း တန္ ၄၀ဝ၀ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံအနီး ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

အင္းေရႏွင့္ တြင္းေရမ်ား အေရာင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ရြာအနီး တန္ ၄၀ဝ၀ က် ဘိလပ္ေျမစက္ရုံမွ ေက်ာက္မီးေသြး 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ စစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနက နတ္ကုန္းေက်းရြာ၊ ေရတြင္းကုန္ေက်းရြာ၊ ေကာ့ပတိုင္ေက်းရြာ 

အနီးရိွ အင္းေရႏွင့္ တြင္းေရမ်ားကုိ စစ္ေဆးခဲ့ရာ တြင္းေရမ်ား၏ pH ရလဒ္သည ္သတ္မွတ္စံနႈန္းျဖစ္သည့္ ၆ ဒသမ 

၅ မွ ၈ ဒသမ ၅ ေအာက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း၊ ငွက္ေပ်ာေတာအင္း၊ ေရတြင္းကုန္းရြာ၊ ေတာင္ေျခ 

အင္း၊ နတ္ကုန္းေက်းရြာနွင့္ ေရတြင္းကုန္းရြာၾကားရိွ အင္းတို႔တြင္ သံဓာတ္ ပမာဏမ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ ေရ 

အေရာင္ေျပာင္းသည့္ေနရာမ်ားအနီးတြင္ တန္ ၉၀ဝ နွင့္ တန္ ၄၀ဝ၀ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို 

ေန႔စဉ္ ေက်ာက္မုိင္းခြဲ အသံုးျပဳရာမွ သံဓာတ္မ်ား၊ မဂၢနိစ္မ်ားသည္ အင္းအိုင္တြင္းမ်ားရိွ ေရေၾကာမ်ားတြင္ 

ပါရိွႏိုင္ကာ ေရ အေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရထံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဌာနက ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕ တင္ျပထားသည့္ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC က ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ေန႔စြျဲဖင့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ 

ျပန္ခ့ဲၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအတြင္းရွိ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားကို ေရနမူနာယူကာ အမ်ိဳးသား 

က်န္းမာေရးဓာတ္ခြခဲန္းတြင္ စမ္းသပ္ဓာတ္ခြခဲဲ့ရာ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ေၾကာင့္ ေရကန္မ်ားသို႔ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈမရိွေၾကာင္း၊ ေရကန္သည္ နွစ္ကာလၾကာျမင့္သျဖင့္ ႏုန္းေျမမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေရအေရာင္ အနည္းငယ္ 

ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသာက္သံုးရန္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ ငါးမ်ားေသသည္ဆိုေသာ ေရအုိင္အားစစ္ေဆးခ့ဲရာ 

ေဒသငါးမ်ားမဟုတ္ဘဲ အျခားေနရာမွငါးမ်ားကိုသာ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ထားေၾကာင္းနွင့္ ေရနမူနာအတြင္း ငါးမ်ား 

ထည့္၍ စမ္းသပ္ျကည့္ရာ ေသဆုံးမႈမရိွေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္စစ္ 

ေဆးျခင္း၊ ေရနမူနာဓာတ္ခြစဲမ္းသပ္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ေသာက္သံုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေရနမူနာမွာ PH ၆ ဒသမ 

၉ ရွိၿပီးေသာက္သံုးနုိင္သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ https://www.khitthitnews.co 

m/2019/10/%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%a1% 
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၃၁။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ လူထုယုံၾကည္မႈက်ဆင္းလာေၾကာင္း PACE အဖြဲ႔ စစ္တမ္းေဖာ္ျပ 

October, 31, 2019 

လြန္ခ့ဲေသာ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဉ္ပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းလာေၾကာင္း 

ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြ႔ဲ (People’s Alliance for Credible Elections) ၏ ယခုႏွစ္တြင္ 

ေကာက္ယူထားေသာ “၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္” စစ္တမ္းအရ သိရသည္။ 

PACE အဖြဲ႔မ ွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ 

ယံၾုကည္မႈ ၅၄ ရာခုိင္နႈန္းရွိခ့ဲရာ ယခုႏစ္ွတြင္ ၃၆ ရာခုိင္နႈန္းသို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 

ေကာက္ယူထားေသာအဆုိပါစစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။“ဒီစစ္တမ္းဟာ ၂၀၂၀ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအတြက္ 

ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္တဲ့ စစ္တမ္းျဖစ္တယ္ ဒီစစ္တမ္းရဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအတြက္ အေရးႀကီး 

တဲ ့အေနအထားျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဝင္ေရာက္ယွဉ္ၿပိဳင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုန႔ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြၾကား မွာ  

မူဝါဒပုိင္းေတြေပၚမွာ အေျခခံတဲ ့ အေပးအယူမ်ိဳးေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားေပးတယ္ ဒါမွသာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 

တိုင္းျပည္ရဲ ့ ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ အားေကာင္းမယ္လို႔ ယူဆတယ”္ ဟု ေရြးေကာက္ပြဆဲိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ 

အဖြဲ႔ ၏ စီမံကိန္းအစီအစဉ္မန္ေနဂ်ာ ဦးဟန္စိုးထြန္းကေျပာသည္။ 

ယခုစစ္တမ္းသည္ PACE အဖြဲ႕၏ ၅ ခုေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၄ ခုရိွ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ ၅၁၁ ခုမ ွ

အသက ္ ၁၈ ႏစ္ွျပည့္ၿပီးသူ ၃၀ဝ၀ နီးပါးကို ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဒသမ်ားကုိမူ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူခြင့္မရခ့ဲေၾကာင္း၊ ယင္းစစ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္အခမ္းအနားကုိ 

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခ့ဲသည္။ http://burmese.monnews.org/2019/1 

0/31/%e1%80%94%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84 

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

၃၂။ ႏွစ္မကုန္ခင္ ေျမာက္ပုိင္း ၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး အစုိးရ ေမွ်ာ္လင့္ 

October, ၃၁,  2019 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြ႔ဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ 

(PC) တို႔ၾကား ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္(Bilateral) ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း 

PC ၏ အႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။ 

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔မွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)၊ ပေလာင္ (တအန္း)အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ 

ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳ းသား ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ – ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ (MNDAA)ႏွင့္ 

ရကၡိဳင္ စစ္တပ္ (AA) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

http://burmese.monnews.org/2019/1%200/31/%e1%80%94%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84
http://burmese.monnews.org/2019/1%200/31/%e1%80%94%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84
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ဦးလွေမာင္ေရွြက “ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြ႔ဲန႔ဲေတာ့ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ 

ထိုးႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။ 

ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးေကာင္စီ (KIC) ၏ ဒုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္က “Bilateral ထိုးၿပီးလို႔ ရိွရင္ေတာ့ 

စစ္ေဘးေရွာင္ (IDP) ကိစၥကို ပထမ ဦးစားေပးၿပီး ေျဖရွင္းဖုိ႔ႀကိဳစားေနၾကတယ္။ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ 

ႀကိဳးစားေနတာ ၾကာေနၿပီ” ဟု ဆိုသည္။ 

KIO သည ္TNLA ၊ MNDAA ႏွင့္ AA တိႏွုင့္ အတ ူေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ 

လက္ မွတ္ထိုးလွ်င္လည္း အတူတကြ ေရးထိုးမည္ဟု ေျပာဆုိထားသည္။ 

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရၾကား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ၃ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံခဲၿ့ပီး ေနာက္ဆံုး ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ 

က်ိဳင္းတံု ေဆြးေႏြးပြ၌ဲ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Bilateral Ceasefire Agreement) 

လက္မွတ္ေရးထိုးေရးႏွင့္ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြမဲ်ား လံုးဝ ခ်ဳပၿ္ငိမ္းသြားေစရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ 

သေဘာတူထား ေၾကာင္း သိရသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/31/207450.html 

 

 

 

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးထံမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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