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၁၉။ ကရင္နီလူငယ္ေတြကိုေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တာဟာ ႏိုင္ငံေရးရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ ္သည္ဟုဆို 

ေကာက္ႏတုထ္ားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 

(No, 46.November 15, 2019) 

၁။ ေက်းသီးေဒသခံမ်ားစုေပါင္းကာ သွ်မ္းစာပါေသာေဈးႏငွ့္ လမ္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထ ူ

၂။ ဦးေဝွ႔တင္းအပါအဝင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကိုအျမန္ဆံုးျပန္လြတ္ေပးရန ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
 တြင ္ေတာင္းဆိ ု

၃။  လိုင္ဇာကိုလက္နကႀ္ကီးက်ေရာက္သည့္သတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဟ ုႏစွ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားေျပာ 

၄။  ရပ္ေစာကၿ္မိဳ ႕နယ္တြင္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမးီတဦးအား ေသနတ္သမားတဦးဝင္ေရာက္ပစ္ခတ ္

၅။  ဦးေဝွ႔တင္းကိုျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၄၀) ေက်ာ္ေတာင္းဆိ ု

၆။  ျမန္မာအစိုးရႏငွ့္ေျမာက္ပိုင္း (၄)ဖြဲ႔ေတြ႔ဆံုမည့္ေနရာကိစၥ ေဆြေႏြးေနဆ ဲ

၇။ မိမိေဒသအတြက္ေျပာဆိုမႈအေပၚ AA မွ ၿခိမ္းေျခာက္ေနလည္းမတတႏ္ိုင္ဘူးဟ ုဝနႀ္ကီးဦးစိုးထက္တံု႔ျပန ္

၈။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ႀကိဳတငမ္ျဲဖင္ ့အနိုင္ယူမရေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာ 

၉။  ေက်ာက္မၿဲမိဳ ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစပ္ြါးခရးီသြားလထူလုမး္ခရးီေႏွာင့္ေႏးွၾကန္႔ၾကာရ 

၁၀။  ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေမလတြင ္က်င္းပမည္မဟုတ္ 

၁၂။  ျမန္မာ့အေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ကုလသမဂၢညီလာခံ၌ ယခုအပတ္အတြင္းမခဲြဲဆံုးျဖတ္မည္ 

၁၄။ ANP ပါတီလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ရခိုင္ျပည္နယႏ္ွင္ ့ရန္ကုန္တိုင္း၌ ယဉွၿ္ပိွဳင္မည္ 

၁၅။ ရွမ္းျပည္နယ ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင ္ ဟိႏၵဴ၊ သက္၊ ရခိုင္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း 
 တိုင္းရင္းသားမ်ားကိ ုတရားမဲ့ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိ ု ျမန္မာႏိငု္ငံလ႕ူအခြင္ ့
 အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင္ ့အေရးတယူစစ္ေဆးကူညီေပးေစလိုဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ေဆြးေႏြး 

၁၆။ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏငွ့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိငု္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရး 
 ေကာ္မရွင္၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တင္ျပေဆြးေႏြး 

၁၇။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိမဆဲႏၵနယ ္ အားလံးုတြင ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန ္ အစီအစဉ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး 
 ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင ္ေျပာၾကား 

၁၈။  ေျမပံၿုမိဳ ႕နယ္ယိုးေခ်ာင္းေဒသတြငး္ရွ ိေဒသခံမ်ား AA အဖြဲ႔ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိ၊ မရွ ိတပ္မေတာ္ကစစ္ေဆးေနၿပီး 
 ဆက္စပ္မႈရွိပါက ဥပေဒေၾကာငး္အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ 
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၂၀။ ၂၀၁၉ ခႏုွစ္အတြက္ ပဒိုမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု အဆိုျပဳလႊာစတင္ေခၚယ ူ

၂၁။  ကရင္စာေပႏငွ့္ယဉ္ေက်းမႈ တိုးတက္ေရးအတြက ္စြမ္းေဆာင္ေပးမည္ဟု ကရင္ဝနႀ္ကးီခ်ဳပ္ေျပာ 

၂၂။  ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္တြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ျပန ္

၂၃။  က်ံဳဒုိးတန္ေဆာင္တိုင္ရလဲွည့္ကင္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္လက္ပစ္ဗံုးပစ္ခံထ ိ ၄ ဦးေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပား 
 ဒဏ္ရာရရွ ိ

၂၄။  တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစိန္ေခၚမႈမ်ားပိုမ်ားမည္ 

၂၅။  TNLA ႏငွ့္ တပ္မေတာ ္ယခုလအတြင္း တိုက္ပြဲ ၅ ႀကိမ္ျဖစ ္

၂၆။ ကြတ္ခိုငၿ္မိဳ ႕အနးီတြင ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားသျဖင္ ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ ွ ေက်ာင္းႀကိဳယာဉ္ေမာင္းႏွင့္ ဆရာ 
 တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲၿပီး ကြတ္ခိုငၿ္မိဳ ႕တြငး္ရွိ ေဈးကိုလည္းပိတ္ထားရ 

*********** 

၁။ ေက်းသီးေဒသခံမ်ားစုေပါင္းကာ သွ်မ္းစာပါေသာေဈးႏငွ့္လမ္းဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထ ူ

November. 12. 2019 

သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ ႕တြင္ သွ်မ္းစာပါေသာေဈးႏငွ့္လမ္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိ ု ေဒသခံမ်ားစုေပါင္း စိုက္ထူ 

ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္က ေက်းသီးၿမိဳ ႕နယ ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယႏ္ွင္ ့ စည္ပင္သာယာေရးတို႔မ ွ ဦးေဆာင္ကာ 

ေက်းသီးၿမိဳ ႕ ၿမိဳ ႕မေဈးႀကးီအား သွ်မ္းဘာသာျဖင္ ့ “ၵၢတႇ္လူင္ဝဵင္းၵေးသီး ”ျမန္မာဘာသာျဖင္ ့ “ ေက်းသီးၿမိဳ ႕နယ္ 

စည္ပင္သာယာေရးဌာနေဈး ”ဟု ေရးသားထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္တင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ေက်းသီးၿမိဳ ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ စိုင္းစံမိန္းက – “က်ေနာ္တို႔ ႏိဝုင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ တုန္းက 

ဆိုင္းဘုတ္တင္လိုက္တယ္။ အခမ္းအနားနဲ႔ေတာ့မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီတိုင္းဘတဲင္သြားတာပါ။ အရင္တုန္းကေတာ ့

ျမန္မာစာနဲ႔ ေရးသားထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔သွ်မ္းစာေလးနဲ႔ ထပ္ေရးထည့္ခ်င္လို႔ဆိုၿပီး ေဈးသေူဈးသားေတြ 

ဆီကေန အလွဴ ေငြေကာက္ခံပါတယ္။ ေနာကၿ္ပီးေတာ ့ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္တခ်ိဳ႕ကလည္း သဒၶါတတ္အားသေရႊ႕ 

ပါဝင္ကူညီထားပါတယ္။” ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင္အ့ားေျပာသည္။ 

ေက်းသီးၿမိဳ ႕မေဈးဆိုင္းဘုတ္အားသွ်မ္း- ျမန္မာ ၂ ဘာသာေရးသားၿပီး စိုက္ထူမႈမွာ ကုန္က်စရိတ္က်ပ ္၁၀ သိန္းခန္႔ 

ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69175 

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

 

https://www.bnionline.net/mm/news-69175�
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၂။ ဦးေဝွ႔တင္းအပါအဝင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကိ ု အျမန္ဆံုးျပန္လြတ္ေပးရန ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္

 တြင ္ေတာင္းဆိ ု

November. 14. 2019 

တပ္မေတာ္၏လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ ္လုပ္ေဆာင္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင္ ့ရကၡိဳင့္တပ္(AA)က ဖမး္ဆးီထားသည့္ 

ခ်င္းျပည္နယ ္ မဆဲႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မ ွ အာဏာရပါတီ၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ ္ ဦးေဝွ႔တင္းအပါအဝင ္

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကိုအႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင္ ့ ျခြင္းခ်က္မရွိအျမန္ဆံုးျပန္လြတ္ေပးရန ္ ယေန႔ျပည္ေထာင္စ ု

လႊတ္ေတာ္တြင ္အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယကကေျပာၾကားသည္။ 

အဆိုပါအေရးႀကီးအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး 

ေဒါက္တာလွမိုးက တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာငး္၊ အေရးႀကီးအဆိုပါအေၾကာင္းအရာသည္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ 

နည္းဥပေဒ မ်ားႏငွ့္လည္းညီညြတ္ေၾကာင္း ႏွင္ ့ ယင္းအဆိုႏငွ့္ပတ္သကၿ္ပီး အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

ေထာက္ခံျခင္းႏွင္ ့ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္၊ မသင္ ့ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္းအစီအစဉ္ကို မြနး္လြဲပိငုး္တြင ္

လုပ္ေဆာင္မည္ဟ ု ႏိဝုင္ဘာ ၁၃ ရက္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအစပိုင္းတြင ္ ဦးတီခြန္ျမတ္က 

လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးခဲ့သည္။ 

ဦးေဝွ႔တင္းကိုဖမ္းဆီးျခင္းသည္ “ႏိငု္ငံေတာ္ကေဆာင္ရြက္ေနသည္ ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏငွ္ၿ့ငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဖာ္ေဆာင္မႈတုိ႔အျပင ္ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏငွ့္ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚ တိုက္ရိုက္ဆန္႔က်င္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း” ဟုဆိုကာ 

“ယခုကဲ့သို႔ ဦးေဝွ႔တင္းႏငွ့္တကြ ဝန္ထမ္းမ်ား၊အရပ္သားမ်ားကိ ု ဖမး္ဆးီျခငး္အားလံၿုခံဳ  စိတ္ခ်အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ 

ျခြင္းခ်က္မရွိအျမန္ဆုံးျပန္လည္ လြတ္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုေၾကာင္း” ေဒါက္တာလွမိုး၏ အေရးႀကီးအဆိုတြင္ပါရွိ 

သည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69219 

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

၃။ လိုင္ဇာကိုလက္နက္ျကီးက်ေရာက္သည့္သတင္းမွာမဟုတ္မွန္ဟုနွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားေျပာ 

November. 11. 2019 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO /KIA) ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ ႕ရွိ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုအေပၚ တပ္မေတာ္မ ွ

လက္နက္ႀကီးျဖင္ ့ ပစ္ခတ္သည္ဟူေသာ သတင္းမွာမဟုတ္မွန္ေၾကာင္း KIO ႏငွ့္ တပ္မေတာ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားက 

ေျပာသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ လိုင္ဇာရွိအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန တည္ရွိရာ ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ 

လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္သတင္းဌာနတစ္ခုမွ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 
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“ တကယ္ျဖစ္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ေခ်ာင္းမွာ သူတို႔ဉမင္လိုဏ္ေခါင္းေဖာက္တယ္ေလ။  သူတို႔က 

ေက်ာက္ေဖာက္တယလ္ို႔ ေျပာျကတယ္။ အဲ့ေန႔ ည ၁၁ နာရီေလာက္မွာ။ အသံတူမွာေပါ့လက္နကႀ္ကီးသံန႔ဲ 

ေက်ာက္ေဖာက္တဲ့အသံနဲ႔”  ဟု KIO ဗဟိုေကာ္မတီဝင ္ဦးဒြဲပဆီားကေျပာသည္။ 

အလားတူလတ္တေလာတြင ္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ႏငွ့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 

လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈမ်ားလည္းမရွိေၾကာင္းတပ္မေတာ္ဘက္မွေျပာသည္။ 

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပနၾ္ကားေရးမ ွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက “ကခ်င္ဘက္မွာ ထိေတြ႔တိုက္ပြဲမရွိပါဘူးခင္ဗ်” 

ဟုဆိုသည္။ 

ကခ်ငၿ္ငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဴးေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG)မွ တာဝန္ရွိသ ူ ဦးဆန္းေအာင္ကလည္း ၎အေနျဖင္ ့ လိုင္ဇာကိ ု

လက္နက္ႀကီးက်သည္ကုိ မၾကားမိဟုဆိုသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69172 

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

၄။ ရပ္ေစာက္ျမို့နယ္တြင္ေဒသခံအမ်ိုးသမီးတဦးအားေသနတ္သမားတဦးဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ 

November. 13. 2019  

သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ရပ္ေစာကၿ္မိဳ ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမးီတဦးအား ေသနတ္သမားတဦးက ေနအိမ္အထိဝင္ေရာက ္

ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက ္  ညေနပိုင္းက ရပ္ေစာကၿ္မိဳ ႕နယ ္ ေနာင္ဝိုးရြာေန နန္းခမ္းစိန္ အသက္ ၄၃ ႏွစသ္ည္ 

လယ္ေတာမ ွ ေနအိမ္ျပန္အေရာက္တြက ္ အသက္ ၂၅ ႏစွ္ခန္႔အရြယ္ရွ ိ အမ်ိဳးသားတဦးက ဆိုင္ကယ္ျဖစ ္ အိမ္ဝင္း 

အတြငး္ ဝင္ေရာက္ကာပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင္ ့က်ည္ ၄ ခ်က္ထိမွနၿ္ပီး ေနရာတြင ္ပင္ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

“သူ႔ရဲ့ရင္ဘတ္မွာတခ်က္၊ ညာဘက္လက္မွာတခ်က္၊ ေပါင္မွာတခ်က္နဲ႔ ဗိုက္မွာတခ်က ္ က်ည္ဆံဝင္သြားတယ္။ 

ေနအိမ္မွာဘ ဲ ပြဲခ်င္းၿပီးေသသြားတယ္။ သူ႔ရ႕ဲအေလာင္းကိုေတာ ့ ရပ္ေစာက္ေဆးရံုမွာဘ ဲ ရင္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးေတာ ့

မေန႔က ညေန ၄ နာရီေလာက္မွာ သၿဂိဳဟ္လိုက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုတာေတာ ့က်ေနာ္တို႔မသိပါဘူး။ အမ်ိဳး 

ေတြၾကားမာွ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးေနတာတခုကေတာ ့ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥဘရဲွိမယ္ထင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ” – ဟု 

ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သ ူစိုင္းေနာင့္ကေျပာသည္။ 

ပစ္ခတ္ခံရသည္ ့ က်ည္ခြံအားရမဲ်ားစစ္ေဆးရာတြင ္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကာကြယ္ေရးဌာနမ ွ ထုတ္ေပးေသာက်ည္ 

မဟုတ္ေၾကာငး္၊ နယ္စပ္မွေရာင္းဝယ္သည္ ့ က်ည္ခြံျဖစ္ေၾကာငး္၊ ပစ္ခတ္မႈတရားခံကိုလည္း ရွာေဖြေနေၾကာင္း 

ေျပာဆိုေနၾကသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69206 

*********** 
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၅။ ဦးေဝွ႔တင္းကိ ုျပန္လႊတ္ေပးဖို႔လခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၄၀) ေက်ာ္ေတာင္းဆိ ု

November. 12. 2019 

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ ္ (AA) တပ္ဖြဲ႔က ဖမး္ဆးီထားသည့္ ခ်င္းျပည္နယ ္ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းကိ ုအျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန ္ခ်င္းအရပ္ဖကလ္ူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၄၀) ေက်ာက္ ယေန႔ေတာင္းဆိ ု
လိုက္သည္။ 

AA တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင္ ့ ဦးေဝွ႔တင္းကိ ု တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင္ ့ ဖမ္းဆီးအဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားသည္မွာ 
ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ၉ ရက ္ေျမာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဝွ႔တငး္၏ က်န္းမာေရးႏငွ့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင ္
ရာ အေျခအေနမ်ားအတြက ္ မ်ားစြာစိုးရိမ္မကင္းျဖစၾ္ကရၿပီး အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန ္ ေတာင္းဆိုသည္ဟ ု ခ်င္း 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၄၃) ဖြဲ႔က ယေန႔ ေန႔စြဲျဖင္ ့ပးူတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ခူမီးခ်င္းမ်ိဴးႏြယ္စုမ်ားေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးေကာင္စီ (KACC) မွ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး အုိက္ေစာျမက “AA တပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ 
ဦးေဝွ႔တင္းကိ ုဖမ္းဆီးတာဟာ သူ႔ရဲမ့ဆဲႏၵနယ္မွာရွိတဲ ့လူထုတရပ္လံုးကိ ုေစာ္ကားလိုက္သလိုဘ ဲလူထုေရြးေကာက ္
တင္ေျမာက္ထားတဲ ့ ကိုယ္စားလွယ္ကိ ု ဖမ္းတယ္ဆိုတာက ေဒသခံမဆဲႏၵရွင္ေတြကိ ု ေစာ္ကားလိုက္သလိုဘ ဲ ေျပာ 
မယ္ဆိုရင ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုပါ ထိပါးလိုက္သလိုဘဲ AA တပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ တကယ္မလုပ္သင့္တဲ ့ အထမဲွာပါ 

တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69186 

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

၆။ ျမန္မာအစိုးရႏငွ္ ့ေျမာက္ပိုင္း (၄)ဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုမည့္ ေနရာကိစၥ ေဆြေႏြးေနဆ ဲ 

ျမန္မာအစိုးရႏွင္ ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ ္ (၄)ဖြဲ႔တို႔ ယခုလအတြင္း ေတြ႔ဆံုမည့္ေနရာအတြက္ဆက္လက ္ ေဆြးေႏြး 
ေနဆျဲဖစ္ေၾကာင္း ႏစွ္ဖက္ေတြ႔ဆံုမႈအတြက္ၾကားဝင္ကူညီေပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ားဆိုပါသည္။ 

အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး (bilateral ceasefire) ကိစၥ ေတြ႔ဆံေုဆြးေႏြးမည့္ ‘ေနရာႏငွ့္ ေန႔ရက’္အတြက္ ႏစွ္ဖက ္ေဆြး 
ေႏြးေနဆ ဲ အေျခအေနျဖစၿ္ပီး ယခုခ်ိန္အထိမသိရေသးေၾကာင္း ျမစႀ္ကီးနားအေျခစိုက္ ကခ်ငၿ္ငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳး 
ေဆာင္အဖြဲ႔ PCG (Peace-talk Creation Group) မွဒူဝါ Lamai Gum Ja ကကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို စေနေန႔ 
ကေျပာပါသည္။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူေသာ ေနရာတြင ္ေတြ႔ဆံေုဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ကခ်င ္KIO၊ ရခိုင္ AA၊ ကိုးကန္႔ MNDAA ႏငွ့္တအာင္း TNLA တို႔က ၎တို႔ လံုၿခဳံေရးအတြက ္
ေဆြးေႏြးပြဲကို တရုတ္ႏိငု္ငံမွာျပဳလုပ္ရန္လိုလားေသာ္လည္း အစိုးရဘက္ကေတာ ့ ျမန္မာျပည္အတြင္း ျပဳလုပ္ရန ္
လိုလားျခင္း ျဖစ္သည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69183 

******************** 
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၇။ မိမိေဒသအတြက ္ေျပာဆိုမႈအေပၚ AA မ ွၿခိမ္းေျခာက္ေနလည္းမတတ္နိုင္ဘူးဟု ဝနႀ္ကီးဦးစိုးထကတ္ုံ႔ျပန ္

November. 13, 2019 

ရကၡိဳင့္တပ္ေမတာ ္ (AA) မွ ပလက္ဝေဒသခံအခ်ဳိ႕ကို ထပ္မံဖမ္းစီးရန္ဟု စာရင္းမ်ားထြက္ေပၚရာတြင ္ခ်င္းျပည္နယ ္
အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေျ ပာေရးဆိုခြင့္ရြိသူ ဝနႀ္ကီးဦးစိုးထက္၏ အမည္စာရင္းပါရွိေနမႈေအပၚ မိမိေဒသအတြက ္ ေျပာဆိုျခင္း 
ျဖစ္သျဖင္ ့ၿခိမ္းေျခာက္ေနလည္း မတတႏ္ိုင္ဘူးဟ ုဝနႀ္ကီးကျပန္လည္တံု႔ျပန္လိုက္သည္။ 

ဝနႀ္ကီးဦးစိုးထက္က “သူတို႔စိတ္ထားနဲ႔ျဖစ္မွာေပါ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ေျပာေနအံုးမွာပ၊ဲ 
လက္ရွိမွာက သူတို႔ေတာ့ေတာ္လြန္ေရးလုပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ အၾကမ္းဖက္ေသဘာျဖစ္ေနၿပီ၊ ဆိုေတာက့ြ်န္ေတာ္တို႔ 
ကေတာ ့ကိုယ့္ေဒသအတြက္ မီဒီယာကိုေျပာမယ္အဲ့မွာ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတာ့မတတ္ႏိငု္ဘူးေလ” ဟု ေျပာသည္။ 

ခူမီးမ်ိဳး ႏြယ္စုေပါင္းစပ္ေရးရာေကာင္စ ီ ဥကၠဌျဖစ္သူဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက “ကြ်န္ေတာ္တိ႕ုကို ျပန္ၿ ခိမ္းေျခာက္တယ္။ အဒီဲ  
စာရင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ပါတယ္၊ စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးစိုးထက္၊ ဆလိုင္းအုိင္ဇက္ခင္၊ ဦးေစာျမ၊ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ဦးေအာင္ေရြပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သိေသလာက္ေပါ့” ဟုေျပာသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ကလည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအဝင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္ ဦးေဝွ ႕တင္းကိုဖမ္းစီးခဲ့ၿပီး ဦးေဝွ႔တင္းမွလြဲၿပီး ျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါကိ စြႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး ရကၡဳင္ ့
တပမ္ေတာမ္ွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ ခိုင္သုခက စစ္ေဆးစရာကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေသးသည့္အတြက္ ဆက္လက္  ထိန္း 
သိမ္း ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းမီဒီယာမွာေျပာၾကားခဲ့သည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69187 

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

၈။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ႀကိဳတင္မျဲဖင့္အႏိငု္ယူမရေအာင ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟ ုေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာ 

November. 13. 2019  

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ ႀကိဳတင္မမဲ်ားျဖင္ ့ အႏိငု္ယူျခင္းမရွိေစေရးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စ ု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းကေျပာသည္။ 

‘‘၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကိဳတင္မနဲဲ႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ အနိုင္ယူလို႔မရေအာင္၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ပြားလို႔မရေအာင ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ’္’ဟ ုယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင ္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
စြမ္းရည္ျမွင္ ့သင္တန္း၌ ၎ကေျပာသည္။ 

ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ႀကိဳတင္မျဲဖင္ ့ မတရားအႏိငု္ယူသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကိုျပည္သူမ်ားၾကား 
အေျပာအမ်ားဆံုးျဖစ္၍ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာကပ္ြဲတြင ္ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန ္အထူးအာရံုစိုက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန ္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ု ဦးလွသိန္းကမွာၾကားသည္။ ႀကိဳတင္မကဲို မိမိမဆဲႏၵနယ္ျပင္ပ ေရာက္ရွ ိ
ေနသူမ်ားက အမ်ားဆံးုေပးၿပီး ၎တို႔ထတဲြင္ တပ္မေတာ္သား ၊ရမဲ်ားႏငွ့္ ၎တို႔ႏငွ့္အတူ ေနမိသားစုဝင္မ်ား၊ အစိုးရ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္ခန္းတြင ္ အခ်ဳပ္ခံထားရသူမ်ားပါဝင္သည္။ https://www.7daydail 
y.com/section?id=7 

https://www.bnionline.net/mm/news-69187�


WEEKLY Ethnic News Collection Page 7 
 

 

၉။ ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး ခရီးသြားလူထု လမ္းခရီးေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရ 

November. 13. 2019  

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မၿဲမိဳ ႕နယ္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာႏ္ွင့္တအာင္း  TNLA တပ္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး 
သျဖင ့္ေဒသခံလူထုလမ္းခရီးျပတ္ေတာကၾ္ကန္႔ၾကာခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ယမန္ေန႔က ည ၇ နာရီအခ်ိန္ကစၿပီး ေက်ာက္မၿဲမိဳ ႕နယ ္ကြန္ေကာက္အုပ္စ ုေတာ့ဖယ္ရြာ အနးီ 
အစိုးရတပႏ္ငွ့္ TNLA ၾ ကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္အျပင ္ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ ႕နယ္ခြဲဘက္မွေန၍ အစိုးရတပမ္ွ 
လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သျဖင္ ့ မိုင္းေငါ့ – ေက်ာက္မခဲရီးသြားလူထု ခရီးျပတ္ေတာၾ့ကန္႔ၾကာခဲ့ရေၾကာင္း မိုင္းေငါ့ 
ေဒသခ ံလံုးစိုင္းကေျပာသည္။ 

“မေန႔ကမနက္ပိုင္းကတည္းက အသံေတြၾကားရတယ္။ ေတာ့ဖယ-္ကြန္ေကာက္ဘက္မွာေပါ့။ ေသနတ္သံက ည ၇ 
နာရ ီေလာက္မွာပိုမိုျပင္းထန္လာတယ္။ မိုင္းေငါ့ဘက္ကေနပစ္တဲ့အသံေတြလည္း  မေန႔က ၇ လံုး ၈ လံုးေလာက ္
ၾကားရတယ္။ ဒီေန႔လည္းၾကားရတယ္။  မိုင္းေငါ့-ေက်ာက္မအဲသြားအလာ ေတာင္မရွိဘူး။ ကထိန္လွည့္ အလွဴ ျပဳ 
ခ်ိန္ဗ်ာ ေဒသခံလူထုအလွဴတာင္ေကာင္းေကာင္းမျပဳရေတာ့ဘူး။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနၾကတာန႔ဲ ” ဟု ကုန္သည္ 
တဦးလည္းျဖစ္ေသာ အသက ္၆၀ ေက်ာ္အရြယ ္လံုးစိုင္းကေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-
69205 

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

၁၀။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေမလတြင္က်င္းပမည္မဟုတ္ 

November. 13. 2019  

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ကာလကိ ု သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း လာမည့္ႏစွ္ ေမလ 
အတြငး္  က်င္းပဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚေနျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင္ႏ့ိုင္ကေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္၌ ယမန္ေန႕က က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းေခတၱရပ္နားစဉ္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကိ ု၎ကျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပခ်ိန္ ထက္ေစာ၍ လာမည့္ႏွစ္လယ္အတြင္း 
က်င္းပဖြယ္ရွိေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္၌ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင္ႏ့ိငု္ 
ကမ ူထိုသို႔လံုးဝမျဖစႏ္ိငု္ေၾကာင္းေျပာသည္။ 

‘‘ငါးလပိုင္းကေတာ့မက်င္းပႏိငု္ပါဘူး။ ဘယ္လိုမွငါးလပိုင္းေတာ့မျဖစ္ဘူး’’ဟု ဦးျမင္ႏ့ိုင္ကေျပာသည္။ https://w 
ww. 7daydaily.com/section?id=7

************ 
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၁၁။ ျမန္မာ့အေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ကုလသမဂၢညီလာခံ၌ ယခုအပတ္အတြင္းမခဲြဲဆံုးျဖတ္မည္ 

November. 11. 2019  

 ျမန္မာ့အေရးဆံုးျဖတ ္ ခ်က္တစ္ရပ္ကုိက်င္းပေနဆ ဲ (၇၄)ႀကိမ္ေျမာက ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင ္ ယခု 
တစ္ပတ္အတြင္း မခဲြဲဆံုးျဖတ္ရန္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝနႀ္ကးီဌာန အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ စးီပြား 
ေရး ဦးစးီဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခ်မ္းေအးကေျပာသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင ္ ျမန္မာ့အေရးကိစၥကိုအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားရံုး (ICC)သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး 
ရန ္ အစီရင္ခံစာကိုတင္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွၿိပီး ယခုတစ္ပတ္အတြင္းမခဲြဲဆံုးျဖတ္မည့္ အဆိုမူၾကမး္၌ ICC သို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးေရးအခ်က ္ထည့္သြင္းရန ္ႀကိဳ းစားမႈမ်ားရွိေနသည္။ 

ျမန္မာ့အေရးဆံုးျဖတ္ခ်က ္တြင္ ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန ္အခ်က္ကိုထည့္သြင္းပါက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္လာမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္မပါဝင္ရန ္ျမန္မာဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ https://www.7daydaily.com/section?id=7 

*********** 

၁၂။ ANP ပါတီလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ရခိုင္ျပည္နယ္နွင္ ့ရန္ကုန္တိုင္း၌ ယဉွၿ္ပိွဳင္မည္ 

November. 10. 2019  

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၌ ရခိုင္ျပည္နယႏ္ွင္ ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္သာ ဝင္ေရာက ္ ယွဉ္ျပိုဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင ္ေကာ္မတီဝင ္ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။ 

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင္ ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈကိ ု ၿမိဳ ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ ေတြ႕ဆံု 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘မူအားျဖင့္ရွိတယ္၊ လူေတာ္ လူေကာင္းေတြေရြးခ်ယဖ္ို႔ရွိတယ္။ လူငယ္ေတြဘယ္ေလာက္ပါရမယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ 
ဘယ္ေလာက္ပါရမယ္။ ဒါေပမဲ့လက္ေတြ႔ေတာ့ မေရြးခ်ယ္ရေသးဘူး။ ရခိုင္အေျခအေနကသိတ့ဲအတိုင္းပ၊ဲ မဆဲႏၵ 
နယ္ပယ္ဖ်က္ခံရမလားဆိုတာမသိရေသးဘူး။ အဒဲါကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ေနရင ္သိပ္အဓိပၸာယ ္ရွိမွာ 
မဟုတ္ဘူး’’ ဟု ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။ သို႔ေသာ ္ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုလ်ာထားရန ္ေဆာင ္
ရြကေ္နေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ https://www.7daydaily.com/section?id=7 

*********** 

၁၃။ ရွမ္းျပည္နယ ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင ္ ဟိႏၵဴ၊ သက္၊ ရခိုင္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း 
 တိုင္းရင္းသားမ်ားကိ ု တရားမဲ့ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိ ု ျမန္မာႏိငု္ငံလူ႔အခြင္ ့
အေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင္ ့အေရးတယူစစ္ေဆးကူညီေပးေစလိုဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ေဆြးေႏြး 

November.14. 2019 

https://www.7daydaily.com/section?id=7�
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ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင ္ဟိႏၵဴ၊ သက္၊ ရခိုင္၊ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း တိုင္းရင္းသား 
မ်ားကို တရားမဲ့ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိ ု ျမန္မာႏိငု္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင ္
အေနျဖင္ ့အေရးတယူစစ္ေဆးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင ္ ျမန္မာႏိငု္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မ 
ရွင္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ ဇန္နဝါရီမ ွ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းေဆာငရ္ြက္ခ်က ္ အစီရင ္
ခံစာႏငွ့္ ပတ္သက္ၿပီး ေပ်ာ္ဘြယၿ္မိဳ ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ဦးေသာင္းေအးက ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဦးေသာင္းေအးက လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင ္ ယခင္တိုငၾ္ကားစာ လက္က်န္အပါအဝင ္ တိုင္စာ 
၂၃၇၆ ေစာင္ရွၿိပီး ၇၂၅ မႈ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကိ ုေတြ႔ရေၾကာငး္၊ တိုင္စာႏငွ့္ပတ္သကၿ္ပီး ေကာ္မရွင္ရံုးသို႔ 
ေခၚယူစစ္ေဆးမႈသံုးခုသာ ေဖာ္ျပရွင္းလင္းထားသည္ကိ ု ေတြ႔ရေၾကာငး္၊ ထို႔အတြက္ေနာက္ေနာင္တြင ္ ယခုထက္ 
ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာငး္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ https://news-eleven.com/article/145374 

*********** 

၁၄။ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏငွ့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိငု္ငံအမ်ိဳးသားလူ့အခြင့္အေရး 
 ေကာ္မရွင္၏တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိ ုသိရွိလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တင္ျပေဆြးေႏြး 

November. 14. 2019 

အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏငွ့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိငု္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ 
တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိ ုသိရွိလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကတင္ျပခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင ္ ျမန္မာႏိငု္ငံလ႕ူအခြင့္အေရးေကာ ္
မရွင္၏ ၂၀၁၉ ခႏုွစ ္ ဇန္နဝါရီမ ွ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က ္
အစီရင္ခံစာႏငွ့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ညီညီလြင္က ယင္းသို႔ 
တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က “လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ လသူားေတြရဲအ့ေရး၊ လူသားဘဝေကာင္း 
မြန္စြာ ရွင္သန္ဖို႔၊ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ဖို႔အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးေတြကိ ု ဖ်က္ဆီးေနၾကတဲ့ အၾကမ္းဖက္ 
ေသာင္းက်န္းသူေတြရဲ ့ လုပ္ရပ္ေတြန႕ဲပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိငု္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ ့ တံု႔ျပန္ခ်က ္
ေတြကိ ု သိရွိလိုပါတယ္။ ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခ ံ ႏိငု္င ံ
တကာအဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိငု္ငံအေပၚလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈေတြ 
ရွိေနတဲ ့ အတြက ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျ ပန္လည္ေခ်ပေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ေကာ္မရွင ္
အေနနဲ႔ လည္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္ေတြအေပၚ 
မည္သို႔တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကိ ု ခ်ျပရွင္းလင္းသင့္ပါတယ”္ ဟု ေဆြးေနြးခဲသ့ည္။ https://news-
eleven.com/article/145371 
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၁၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွ ိ မဆဲႏၵနယ္အားလံုးတြင ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန ္ အစီအစဉ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စ ု
 ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာမ္ရွင္အဖြဲ႔ဝင ္ေျပာၾကား 

14. November. 2019 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွ ိ ေမာင္ေတာႏငွ့္ဘူးသီးေတာငၿ္မိဳ ႕နယ္တြင ္ မစဲာရင္းမေကာက္ယူႏိငု္ေသးေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္ရွ ိမဆဲႏၵနယအ္ားလံးုတြင ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး အစီအစဉ္လည္းရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင ္
စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝငႏ္ငွ့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင္ႏ့ိုင္ကေျပာၾကားသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွ ိ  Grand Amara Hotel ၌ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစြမ္းရည္ျမွင္ ့
သင္တန္းအခမ္းအနားတြင ္မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ေရြးေကာကပ္ြဲက်ငး္ပသြားမယ္လို႔ ယေန႔ထက္ထိ အဒီဲလိုပဆဲံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ မဆဲႏၵနယ္တိုင္းကိ ုေရြးေကာက္ပြဲ 
က်ငး္ပႏိငု္ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ အစီအစဉ္ရွိပါတယ္။ အကုန္လံုးၿမိဳ ႕နယ္တိုင္းကိုေနာ္။ ၿမိဳ ႕နယ္တိုင္းကိ ု
က်င္းပျဖစ္ေအာငႀ္ကိဳ းစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ အစီအစဉ္ရွိပါတယ”္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင ္
အဖြဲ႕ဝင ္ဦးျမင္ႏ့ိုင္ကေျပာၾကားသည္။ https://news-eleven.com/article/145368 

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

၁၆။ ေျမပံၿုမိဳ႕နယ ္ယိုးေခ်ာင္းေဒသတြင္းရွိေဒသခံမ်ား AA အဖြဲ႔ႏငွ့္ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွ ိတပ္မေတာ္က စစ္ေဆးေနၿပီး 
 ဆက္စပ္မႈရွိပါက ဥပေဒေၾကာငး္အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ 

4. November. 2019 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံၿုမိဳ ႕နယ္၊ယိုးေခ်ာင္းေဒသ၊ ရြာသာယာေက်းရြာရွိေဒသခံမ်ား ရခိုင္လက္နက္ကိုငအ္ဖြဲ႔ (AA) ႏငွ့္ 
ဆက္စပ္မႈရွိ၊မရွ ိကို တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာငး္က စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိပါက ဥပေဒေၾကာငး္အရ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူစစ္ဦးစီးပထမတန္း 
ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

ရြာသာယာေက်းရြာတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက ္တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္တြင ္
အဆိုပါေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိခဲၿ့ပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင ္လူငါးဦးကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ကာ လိုအပ္ခ်က္အရ 
စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းေဇာ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ 

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလိုအပ္လို႔စစ္ေဆးတာပါ။ ၿပးီသြားလို႔ရွိရင္ဘာမွတစ္ခုခုလုပ္မထားဘူးဆိုရင ္ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး။ 
အဓကိ ကေတာ့ဗ်ာ AA နဲ႔ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသလား၊ AA နဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိသလား AA ကို ဘာေတြေထာက္ပံ ့ေပးေန 
သလဲ ဒါေတြဆက္စပ္မႈရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ ့ သူ႔ဟာသူတရားဥပေဒလမ္းေၾကာငး္အရ ဆက္လုပ္သြားမွာေပါ့ဗ်ာ။ 
ဒါေတြန႔ဲၿငိစြန္းမႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ ့ဘာမွလုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း စစ္တယ္၊ ေဆးတယ္ 
ဆိုတာက သတင္းရထားလို႔စစ္တာ၊ေဆးတာပါ”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းေဇာ္ဦးကေျပာျကားသည္။ https://news-
eleven.com/article/145366 
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၁၇။ ကရင္နီလူငယ္ေတြကိ ုေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တာဟာ ႏိငု္ငံေရးရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိ ု

November. 10, 2019 

ကရင္နီလူငယ္ေတြကိ ု ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တာဟာ ႏိငု္ငံေရးရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္တာျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္န ီ
လူငယ ္ ခူးၾကဴဖေဲကးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ယေန႔လြိဳ င္ေကာၿ္မိဳ ႕နယ ္ တရားရံးုတြင ္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ 
ခ်မွတ္ခံရအၿပီး မဒီီယာမ်ားရဲ့ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူကေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“အမ်ိဳးသားတန္းတူေရနဲ႔ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးကိုေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တက္လာတဲ့အစိုးရလက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသားသမိုင္းနဲ႔ 
တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြကိ ု ေတာင္းဆိုတဲ့သူေတြကိ ု ေထာင္သြင္းအက်ဉ္းခ်တာဟာ အင္မတန္မွရုပ္ဆိုးတဲ ့
အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးလို႔ေျပာၿပီးေတာ ့တိုင္းရင္းသားေတြကိ ုဖိႏွိပ္ေနတာဟာ 
ႏိုင္ငံေရးရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေနတာဘဆဲိုတာကိ ုဒီေန႔ဒီမွာအားလံုးမ်ကဝ္ါးထင္ထင္ေတြ႔ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ ့ဒါဟာ 
ႏိုင္ငံေရးရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္တာဘျဲဖစ္တယ”္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖမ္းဆီးခံေထာင္ခ်ခ ံ ကရင္နီေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ့ ခြန္းေသာမတ္စ္က ကရင္နီသမိုင္းကိ ု ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ 
ကရင္နီလူငယ္ထုေတြရဲ ့လႈပ္ရွားမႈကိုဟန္႔တားၿပီး သူတို႔ကိုဖမ္းဆီးလိုက္တာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို႔ေျပာေပမဲ ့အာဏာ 
ရွင ္ဆန္ေနေသးသည္ဟုဆိုသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ဟာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရမဲ့သူ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံသင့္တဲ့သူေတြမဟုတ္ပါဘူး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ဖို႔ ခိုင္လံ ု
တဲ့ အေၾကာင္းလည္းမရွိပါဘူး သို႔ေသာ ္ ..ဒီကေန႔က်ေနာ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လိုက္တာဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို႔ 
ေျပာေပမဲ့အာဏာရွင္ဆန္ေနေသးတာကိုျပတာပါဘ”ဲ ဟုဆိုသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-
69171 

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

၁၈။ ၂၀၁၉ ခႏုွစ္အတြက္ ပဒိုမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု အဆိုျပဳလႊာစတင္ေခၚယ ူ

November. 12. 2019  

စအုိင္ဆူး — ၂၀၁၉ ခုႏစွ္အတြက္ ေကအနဲ္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု အဆိုျပဳလႊာကို ယေန႔ (ႏိဝုင္ဘာလ၁၁ရက)္မွစ၍ စတင္အဆိုျပဳႏိငုၿ္ပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ယေန႔ရက္စြဲျဖင္ ့ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ 

၂၀ဝ၈ ခုႏစွ္မွစတင္ေပးအပ္သည္ ့ အဆိုပါဆုအတြက္ ကိုယ့္က်ိဳးမဖကအ္မ်ားအက်ိဳးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ့ မည္သည့္ကရင္လူငယ္ကိုမဆိ ု ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သြားႏိငု္ရန ္ ယခုလိုအသိေပးေၾကညာလိုက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းကဆိုသည္။ 

“ ကရင္လူငယ္ေတြသူတုိ႔ရ႕ဲ နယ္ပယ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပျဲဖစ္ျဖစ ္ ကရင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုးအတြက္ပ ဲ
ျဖစ္ျဖစ ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ဘယ္သူကိုမဆိ ု Community ေခါင္းေဆာင္ေတြကေနျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္းေခါင္း 
ေဆာင ္အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြကေနျဖစ္ေစ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက ္ေပၚထြန္းလာဖိ႕ုအတြက္  

https://www.bnionline.net/mm/news-69171�
https://www.bnionline.net/mm/news-69171�


WEEKLY Ethnic News Collection Page 12 
 

 

ေထာက္ခၿံပီး အမည္စာရင္းေတြတင္သြင္းလာဖို႔ အသိေပးခ်င္ပါတယ ္ ” ဟု ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း၏ သားႀကီး 
ေစာေစးေစးဖန္းက ေကအုိင္စီသို႔ေျပာသည္။ 

ထိုဆုအတြက္ စာရင္းတင္သြင္းမည္ ့ သူမ်ားအေနျဖင္ ့ အမည္၊အသက္၊ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေနရပႏ္ငွ့္အဖြဲ႔အစည္းနာမည္ 
မ်ားျဖင္ ့ တကြကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ေနထိုင္သည္ ့ မည္သည့္ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း၊ေဆြမ်ိဳးသားခ်ငး္ကို မဆိုနာမည္ 
တင္သြင္းႏိုငၿ္ပီးလာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေ နာက္ဆံုးထား၍ ကရင္၊ျမန္မာႏငွ့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ့
bwabwa.phan@ phanfoundation.org သို႔ နာမည္စာရင္းပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစၿ္ပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက 
www.phafoundation.org တြင္ဝင္ေရာကၾ္ကည့္ရႈႏိငု္ပါသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69181 

*********** 

၁၉။ ကရင္စာေပႏငွ့္ယဉ္ေက်းမႈ တိုးတက္ေရးအတြက ္စြမ္းေဆာင္ေပးမည္ဟု ကရင္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ေျပာ 

November. 12. 2019  

ေစာျမတ္ဦးသာ — ကရင္စာေပႏငွ့္ယဉ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္စြမ္းေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု ႏိဝုင္ဘာလ ၉ 
ရက္ေန႔က ခလယ-္တံခြန္တိုင္ရြာဇီးျဖဴကုန္းေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၿမိဳ ႕နယ္အဆင့္ ကရင ္
စာေပၿပိဳငပ္ြဲဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနားတြင ္ကရင္ျပည္နယ္ဝနႀ္ကးီခ်ဳပ္နန္းခင္ေထြးျမင့္ကေျပာသည္။ 

“ကိုယ့္စာေပယဉ္ေက်းမႈေတြကိုေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြရွိရင ္ ဘယ္လိုအေျခေနမွာပ ဲ
ျဖစ္ေန က်မတို႔ေဆာင္ရြကႏ္ိငု္ပါတယ္။ ကရင္စာေပတိုးတက္လာဖို႔ဟာ က်မတို႔မွာလံုးဝရာနႈန္းျပည့္ တာဝန္ရွိပါ 
တယ္။ တတႏ္ိုင္သမွ် ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ကရင္စာေပယဉ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္ စြမ္းေဆာင ္
မယ္လို႔ ကတိေပးပါတယ”္ ဟု ဝနႀ္ကးီခ်ဳပ္နန္းခင္ေထြးျမင့္က အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။ 

ၾကာအင္းဆပိႀ္ကီးၿမိဳ ႕နယ္အဆင့္ ကရင္စာေပႏငွ့္ယဉ္ေက်းမႈ တိုးတက္ျပန္႕ပြားေရးအသငး္ကိ ု ယခႏုွစ ္ ၂ဝ၁၉ ခုႏစွ္ 
တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲၿ့ပီး တစႏ္ွစ္လွ်င ္ ကရင္စာေပၿပိဳင္ပြဲသံုးႀကိမ္အထ ိ က်င္းပသြားမည္ျဖစၿ္ပီး ပထမဆံုးအႀကိမ ္
အေနျဖင္ ့ ခလယ-္တံခြန္တိုင္ရြာဇီးျဖဴကုန္းရင္ျပင္ေတာ္တြင ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က စာၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ ္
သြားေၾကာင္းက်င္းပေရးတာဝန္ရွိသူထံမွသိရသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69180 

********** 

၂၀။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင ္ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ျပန ္

November. 10. 2019 

ျမန္မာ့တပ္မေတာႏ္ငွ့္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ ္ (ေအေအ) တပ္ဖြဲ႔တို႕စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္တြင္ ႏိဝုင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕ကစ၍ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ (၁၄၄)ကို ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က 
ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 
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ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းၾကမ္းသူမ်ားမ ွ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း သာမန္အရပ္သားျပည္သူ အေယာင္ေဆာင္ဝင္ေရာကၿ္ပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ေခၚေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိေတြ႔တိုက္ပြဲျဖစ္စဉ္ အခ်ိဳ႕တြင္အျပစ္မဲ ့ အရပ္သား 
ျပည္သူ အခ်ိဳ႕ေသဆံုး/ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက ္ ညအခ်ိန္လြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္သြားလာခြင့္ျပဳ 
ပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္လာဖြယ္ရွိသျဖင္ ့ လံုၿခံဳ ေရး၊ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏငွ့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိငု္ရန ္ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၁၄၄) ည မထြက္ရအမိန႕္ကို 
ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင္ ့ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း ဦးကိုးေအာင္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္အတြင္း မည္သူမဆိုည (၆) နာရီမွ နံနက(္၆)နာရီအတြင္း အမိန္႔ 
တစ္စံ ု တရာမရွိဘဲ လံုၿခံဳ ေရးတာဝန္ရွိသူမွအပ သြားလာလႈပ္ရွားျခင္းမျပဳေၾကာင္း ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္အတြင္းရွိ 
လမး္မႀကးီမ်ား၊ အမ်ားျပည္သသူြားရာလမး္၊ လမ္းသြယ္၊လမ္းၾကားအမ်ား ျပည္သူႏငွ့္သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက ္
အဦး ေနရာမ်ားတြင ္ဆူပူလံႈ႕ေဆာင္လုိေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာက်ဴးလြန္လိုေသာ ရည္ရြယ ္
ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစလ ူ (၅) ဦးသုိ႔မဟုတ္ (၅) ဦးထက္ပို၍ ျဖစ္ေစစုေဝးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ဟစ္ေအာ ္
ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျပဳျခင္းတို႕ကို မျပဳလုပ္ရန ္ အကယ္၍အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားကိ ု
က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟုပါရွိသည္။ https://www.bnionline. 
net/mm /news-69169

ယင္းလက္ပစ္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင္ ့ ယာဉ္ေပၚပါသူမ်ားဒဏ္ရာရရွၿိပီး က်ံဳဒုိးျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ ပို႔အပ္စဉ္ ေဆးရံုအ 
ေရာက္ ရတဲပၾ္ကပ္ႀကီး ေအာငႀ္ကိဳင္ႏွင့္ ရတဲပ္သား ေဌးဝင္းတို႔ရရွိဒဏ္ရာမ်ားျဖင္ ့ေသဆံးုသြားခဲေ့ၾကာငး္၊ ရအဲရာရွ ိ
၂ ဦးႏွင့္အျခားအဆင္ ့ ၃ ဦးတုိ႔မွာ ဒဏ္ရာအသီးသီး(မစိုးရိမ္ရ) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊သိရသည္။ ထို႔ျပင္တန္ေဆာင္တိုင္ 
ပြဲေတာ္လာေရာက္သူ အရပ္သား ၂ ဦးေသဆံးုခဲၿ့ပီး ရအဲပါအဝင္စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးခန႕္ ဒဏရ္ာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒဏရ္ာ 
စိုးရိမ္ရသူမ်ားကိ ု ဘားအံေဆးရံုသို႔ ညတြင္းခ်င္း နာေရးကူညီမႈအသင္းကားမ်ားျဖင္ ့ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ 

 

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

၂၁။ က်ံဳဒိုးတန္ေဆာင္တိုင္ရလဲွည့္ကင္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ ္ လက္ပစ္ဗံုးပစ္ခံထ ိ ၄ ဦးေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပား 
 ဒဏ္ရာ ရရွ ိ

November. 13. 2019  

ကရင္ျပည္နယ္က်ံဳဒုိးၿမိဳ ႕ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္၌ လံုၿခံဳ ေရးရလဲွည့္ကင္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္လက္ပစ္ဗံုးပစ္ခံထိသျဖင္ ့
ရႏဲငွ့္အရပ္သား ၄ ဦးေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပားဒဏ္ရာရရွိခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ည ၇ နာရ ီ ၄၀ မိနစအ္ခ်ိန္ခန္႔ ယင္းသို႕ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ေနစဉ္ ရစဲခန္းအေရွ႕ဘက္ 
တစ္ဖာလံုခန႕္အကြာ ေကာ့ကရိတ္-က်ံဳဒုိးကုန္းေပၚ လမ္းထိပ္အမွတ ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ကုန္းေပၚေဈးအနီးေရာက္ရွိစဉ္ 
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင္ ့ အနီးမွျဖတ္သန္းေမာင္းႏငွသ္ြားၿပီး လွည့္ကင္းယာဉ္ေပၚသို႔ လူတစ္ဦးလက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုး 
ပစသ္ြားခဲေ့ၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ရတဲပ္ဖြဲ႕မွသိရသည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-69194 

https://www.bnionline.net/mm/news-69194�
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၂၂။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစိန္ေခၚမႈမ်ားပိုမ်ားမည္ 

November. 13. 2019  

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက ္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ျပင္ဆင္မႈမ်ားစတငလ္ုပ္ေဆာင္ေနၾကရာ 
နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသးသည္ ့ ကခ်င ္
ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏငွ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တိ႕ုတြင္ အျခားေသာျပည္နယႏ္ွင္ ့ တိုင္းမ်ားႏွင့္မတူသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအမ်ားအျပားရွိေနသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာတိငု္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကေျပာဆိုထားၾကသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီခ်က္မရရွိပါက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သက္ေရာက ္
မည္ကို ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိပါတီမ်ားကစိုးရိမ္ေနၾကသည္။ 

“တပ္မေတာ္က လံုၿခံဳ ေရးမေကာင္းဘူးဆိၿုပီး အေၾကာင္းျပလိုက္လို႔ရွိရင ္ အဲဒ့မီဆဲႏၵနယ ္ သူတို႔ေရြးေကာကပ္ြဲေကာ ္
မရွင္က ေတာ့ဖြင့္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒ့ါမ်ိဳးေတြရွိတဲ့အခါက်ေတာ ့ ဒါကအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာႏိငု္တယ္ေလ။ အမွန ္
မကန္ျဖစ္လာႏိငု္တ့ဲအေနအထားမ်ိဳးက အဲ့ဒီကေနစလာႏိငု္တယ္။ တို္င္းသားေဒသေတြကေတာ ့ တိကုပ္ြဲေတြက 
အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေနတာကိုး။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔ ရခိုင္တို႔ အဲ့လိုမ်ိဳးေနရာ 
ေတြမွာ က်ေနာ္တို႔က မဆဲႏၵနယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပိတ္ခံရမွာကိုစိုးရိမ္တယ္။” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတ ီ
(KSPP) ဥကၠ႒ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာကေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69204 

********** 

၂၃။ TNLA ႏငွ့္တပ္မေတာ္ယခုလအတြင္း တိုက္ပြဲ ၅ ႀကိမ္ျဖစ ္

November. 12. 2019  

တအနး္(ပေလာင)္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ ္PSLF/TNLA ႏငွ့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားတြင ္ႏိုဝင္ဘာလ 
အတြငး္ တိုက္ပြဲ ၅ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟ ုPSLF/TNLA ကေျပာသည္။ 

PSLF/TNLA သတင္းႏငွ့္ျပနၾ္ကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအုိက္ေက်ာ္က “အမ်ားဆံုးကေတာ ့ ကြတ္ခိုငၿ္မိဳ ႕နယ္ 
ေပါ့ေနာ္။ ဒီနမ့္ဆန္လည္းျဖစ္တယ္၊ နမ့္ခမ္းဘက္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒီက်ေနာ္တို႔ရွိတဲ့ေနရာကိ ု တဖက္ကလာေရာက ္
ပစ္ခတ္တဲ့အတြက ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတာျဖစ္တယ”္ ဟုေျပာသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မ ွ၆ ရက္ေန႔အတြငး္ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုငႏ္ွင္ ့နမ့္ဆနၿ္မိဳ ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲ ၅ ႀကိမ ္ ျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည္ဟုေျပာသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ဖက္မ ွ ၎တို႔လႈပ္ရွားရာေဒသမ်ားျဖစ္သည္ ့ ေက်ာက္မ၊ဲမန္တံု၊နမၼတူ၊ နမ့္ခမ္း၊ 
ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္၊နမ့္ဆန္စသည့္ၿမိဳ ႕နယ္မ်ားအတြင္းသို႔ တပ္အင္အားတိုးခ့်ဲမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက ္ တိုက္ပြဲ ထပ္မ ံ
ျဖစ္ပြားလာႏိငု္သည့္အေနအထားတြင္ရွိေနသည္ဟ ုPSLF/TNLA ကေျပာသည္။  

”https://www.bnionline.net/mm/news-69176 
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၂၄။ ကြတ္ခိုငၿ္မိဳ႕အနီးတြင ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ ွ ေက်ာင္းႀကိဳယာဉ္ေမာင္းႏငွ္ ့ ဆရာ 
 တစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခ့ဲၿပီး ကြတ္ခိုငၿ္မိဳ႕တြင္းရွိေဈးကိုလည္းပိတ္ထားရ 

14. November. 2019 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လားရွိုး - မူဆယ္ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းမႀကီးေပၚ ကြတ္ခိငု္ၿမိဳ ႕အဝင ္ လြယ္ဆမ္ဆစ္ 
ေတာင္ေၾကာ အနးီတြင ္ ႏိဝုင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းက ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင္ ့ ေက်ာင္းႀကိဳကား 
တစ္စီး လက္နက္ငယ္က်ည္ဆံထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပစ္ခတ္မႈခံရသည္ ့ ယာဉ္မွာ ကြတ္ခိုငၿ္မိဳ ႕ရွိ ကိုယ္ပိုင္း 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမ ွ ေက်ာင္းႀကိဳယာဉ္တစ္စီးျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္မႈမလွႊင့္စင္လာသည့္ မွန္စေၾကာင့္ယာဉ္ေပၚတြင ္
လိုက္ပါစီးနင္းလာသည့္ ယာဉ္ေမာင္းျဖစ္သူႏွင္ ့ဂိုက္ဆရာတစ္ဦးမွန္စထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

“ ဒီေန႔မနက္ကိုယ္ပိုင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကယာဉ္ေမာင္းနဲ႔ ဂိုက္ဆရာတစ္ဦးလိုက္ပါလာၿပီး ေက်ာငး္သြားႀကိဳမယ့္ 
ကားအပစ္ခံလိုက္ရတယ္။ က်ည္ဆံကကားမွန္လာမွန္ၿပီး ကားရဲမ့နွက္ြဲစေတြက ယာဉ္ေမာင္းနဲ႔ အဲ့ဒီဂိုက္ဆရာကိ ု
လာစင္တာေပါ့။ သူတို႔နွစ္ဦးကိုေတာ ့ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔ေဆးရံုမွာ သြားေရာက္ကုသေနပါတယ္။” ဟု ကြတ္ခိုငၿ္မိဳ ႕ေန 
ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ https://news-eleven.com/article/145433 

 

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးထံမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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