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ေကာက္ႏတုထ္ားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 

(No, 48.November 29, 2019) 

၁။ မဆဲြယစ္ည္းရံးုေရးကာလတြင ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏငွ့္ အတိုင္ပင္ခံတို႔ ႏိုင္ငံေတာ ္ အေဆာင္အေယာင္တို႔ျဖင္ ့

 မဆဲြယႏ္ိငု္ 

၂။ မြန္ျပည္သစ္တပ္တည္စခန္းကိ ု တပ္မေတာ္မွ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ NCA 

 စာခ်ဳပ ္ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာ 

၃။ နမ့္ဆနၿ္မိဳ ႕နယ ္စစ္ေရွာင ္ျပည္သူမ်ား စားနိပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ ရင္ဆိုင္ေနရ 

၄။ သစ္သွဴးငွက္ေပ်ာၿခံသုံး ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့ ္ေခ်ာင္းေရအတြင္း ငါးမ်ား စၿုပဳံေသဆုံးေန 

၅။ ဘားအံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ ေထာက္ခံပြဲအတြက ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၃ ဦးႏငွ့္ ဓာတ္ပံုကိ ုပိုစတာအျဖစ ္စတင ္

 အသံုးျပဳ၊ ႏိငု္ငံတစ္ဝန္း ေထာက္ခံပြဲမ်ား တၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပမည္ 

၆။ ေျမာက္ဦးတိုက္ပြဲ ဒဏ္ရာရေဒသခံကုိ ကူညီသူတို့ အပစ္ခံရ 

၇။ သီေပါၿမိဳ ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ၂ ဦး မိုင္းနင္းမ ိတဦးေသ၊ တဦး ဒဏရ္ာရ 

၈။ မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီဂ်ပန္ေရတြင္းစခန္းကိ ုတပ္မေတာ္ႏွင့္ကရင ္ BGF တပ္ဖြဲ႔တို႕ဝင္ေရာက္လာသျဖင္ ့တိုက္ပြဲ 

 ျဖစ္ေပၚ၍ ရြာသားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ထြက္ေျပး 

၉။ အေျခခံမစဲာရင္း ေကာက္ထားမႈအရ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာကပ္ြဲ၌ မေဲပးနိုင္သူဦးေရ ၃၇ 

 သနး္ေက်ာ္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားႏငွ့္ ၎တို႔အတူေန မိသားစုစာရင္း ပါဝင္မႈမရွိေသး 

၁၀။ ကေလးသူငယ ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကိ ုRCSS လက္မွတ္ေရးထိုး 

၁၁။ ICJ ကိစၥ ကြန္ဗန္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္လုိအပ္ဟု KNU ေျပာ 

၁၂။ မတူပီမ ွလူငယ္ေျခာက္ဦး ေထာင္ဒဏ ္၄ ႏွစ္ခြဲစ ီခ်ခံရသည့္အမႈ ျပည္နယ္အဆင့္တြင ္အယူခံျပန္ဝင္မည္ 

၁၃။ ေတာင္သူပိုင ္ေျမယာအေပၚ အုတ္တံတိုင္းခတ္မႈ သက္ဆိုင္ရာက ညိွႏႈင္းေပးေစလိ ု

၁၄။ စစ္ပဋိပကၡနယ္ေျမတြင ္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈ မရရွိေသး 

၁၅။ ကားတြင ္ တရုတ္ႏိငု္ငံအလံတပ္၍ ဝိုင္းေမာၿ္မိဳ႕သို႔ ေမာင္းလာေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသားကိ ု ဖမ္းဆီး၊ နယ္စပ ္

 ဂိတ ္တာဝန္က် ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုၿမိဳ ႕ခံမ်ားေဝဖန ္

၁၆။ ေျမာက္ပိုင္းသံုးဖြဲ့၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးေရးကိစၥ ဆံုးျဖတ္မည္ 

၁၇။ တပ္မေတာႏ္ွင္ ့AA တိုက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ေန၊ ေျမာက္ဦးတြင ္အရပ္သား ၁ ဦး လက္နကႀ္ကီးက်ည္ထိ၍ 

 ေသဆံုး 

၁၈။ ေလးေက့ေကာ္တြင ္နီပြန္က အိမ္အလံုး ၂၀၀ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါနး္ 

၁၉။ အိႏိၵယႏိငု္င ံနယ္စပက္ုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင္ ့ျမန္မာျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား အခကႀ္ကံဳ  

၂၀။ နန္က်င္စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေဒသခံမ်ားကိ ုက်ဴးေက်ာ္အျဖစ္သတ္မွတ္မႈ တိက်သည့္အေျဖလိုခ်င ္
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၂၁။ လွ်ပ္စစ္ဝနႀ္ကီးကို သီေပါၿမိဳ ႕နယ ္ေဒသခံမ်ား ရြာဝင္မခံ၊ ဆႏၵျပ 

၂၂။ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အထးူအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း၊ တပ္မေတာ္အရာရွႏိွစ္ဦး ပါဝင္ဟုဆိ ု

၂၃။ ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ဇန္နဝါရ ီ၂၈ ရက ္ေနာက္ဆံုးထားေကာက္ယူမည္ 

၂၄။ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ ္တံးုမဝေက်းရြာထသဲို႔ လက္နကႀ္ကီးက်ည္ေပါက္ကြဲ ရြာသား (၃) ဦးဒဏ္ရာရရွ ိ

၂၅။ နမၼတူၿမိဳ ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား 

၂၆။ ကရင္နီလူငယ ္၆ ဦးကို ေထာင္ဒဏ ္ထပ္တိုးေရး တရားရံုးသို႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ျပင္ဆင္ခ်က္တက ္

*********** 

၁။ မဆဲြယ္စည္းရံုးေရးကာလတြင ္ ႏိငု္ငံေတာ္သမၼတႏငွ္ ့ အတိုင္ပင္ခံတို႔ ႏိငု္ငံေတာ ္ အေဆာင္အေယာင္တို႔ျဖင္ ့

 မဆဲြယႏ္ိငု ္

November. 27. 2019 

လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မဆဲြယစ္ည္းရံးုေရးကာလ၌ ႏိငု္ငံေတာ္သမၼတႏွင္ ့ အတိုင္ပင္ခ ံ

တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္မ ွ ေပးအပ္ထားေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ မဆဲြယ္စည္းရံုးႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စ ု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ ွသိရသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွ ိ ေရြးေကာကပ္ြဲ ေကာ္မရွင္ရံုးတြင ္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ 

သတင္းေထာက္တစ္ဦးရဲ ့ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ ့ေငြေၾကး ပစၥည္း ေျမျပင ္အေဆာက္အဦယာဉ္ေတြကိ ုႏိငု္ငံအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက ္သလို 

တရားဝင္ရရွိထားတဲ ့ သူေတြဆိုလို႔ရွိရင ္ ေရြးေကာကပ္ြဲမာွ ဝင္ေရာက္ယွဉ္ၿမိွဳင္ႏိုင္တယ္လို႔ေျပာထားတယ္။ ဆိုေတာ ့

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတို႔ ၊ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံတို႔ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ထားတဲ့ကားတို႔ ေမာ္ေတာ္ကားေပါ့။ ဒါ သူတို႔ 

အတြက ္ လံုၿခံဳ ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန စီစဉ္ေပးထားတာ။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ရ႕ဲ လံုၿခံဳ ေရး အတြက္ 

စစီဉ္ထားတဲ ့ ကိစၥကို ဒါကိဥုပေဒအရ မလုပ္ရဘူးလို႔ တားျမစ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ တျခားကားကိုသာ ေျပာင္းစီးရ 

မယ္လို႔ ဒါႏိငု္ငံေတာ္ရ႕ဲလံုၿခံဳ ေရး ႏိငု္ငံေတာ္က စီမံေပးထားတာ။ အဲေ့တာ ့ သမၼတနဲ႔ႏိငု္ငံေတာ ္ အတိုင္ပင္ခ ံ

ပုဂၢိဳလ္သူရဲ့ လံုၿခံဳ ေရး ဒီကားေတြပ ဲ သူတို႔ သြားရမယ။္ ဒီလူေတြနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ ္ ဥပေဒအရ အပႏ္ွငး္ထားတဲ ့

အခါက်ေတာ့ ဒါေတြကို မသံုးရဘူးလို႔ ပိတ္ပင္ထားတာ မရွိပါဘူး။”ဟု ေရြးေကာကပ္ြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင ္ဦးျမင္ႏ့ိငု္ 

က ေျပာသည္။ 

ၿပးီခဲတ့ဲ ့ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိ ု ႏိဝုင္ဘာလပိုင္းတြင ္ က်င္းပခဲၿ့ပီး လာမယ္ ့ ၂၀၂၀ အေထြေထြ 

ေရြးေကာကပ္ြဲကိ ု မည္သည့္လတြင ္ က်ငး္ပသြားမည္ကိ ု ေကာ္မရွင္မွ ေျပာၾကားထားျခငး္ မရွိေသးေပ။ http://w 

ww.mizzimaburmese.com/article/63559

 

 

*********** 
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၂။ မြန္ျပည္သစ္တပ္တည္စခန္းကိ ု တပ္မေတာ္မွ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ NCA 

 စာခ်ဳပခ္်ိဳးေဖာက္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာ 

November. 27. 2019 

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ ္ နယ္နိမိတ္ကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတပ္တည္စခန္း ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာသို႔ ယေန႔ 

နံနက္ပိုင္းတြင ္တပ္မေတာ္မ ွအင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ဝင္ေရာက္ျခင္းလာျခင္းသည္ တစႏ္ိုင္ငံလံုးပစ္ခတ ္တိုက္ခိုက္ 

မႈ ရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္NCA ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေျပာသည္။ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လယီေကာင္းက “ က်ေနာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕အတြက္ တပ္တည္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ေနရာ 

ကို အခုလိုအလံုးအရင္းန႕ဲအင္အားသံုးၿပီး ဝင္ေရာက္လာတာဟာ NCA စာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္တယ္၊ အပစ္ရပ ္

သေဘာတူညီခ်က္အရ က်ေနာ္တို႔ခြင့္ျပဳမွသာ က်ေနာ္တို႔ဧရိယာထကဲိ ု ဝင္လို႔ရမယ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘ ဲ အတင္းဝင ္

လာရင ္ေအာက္ေျခမွာ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈေတြက ျဖစ္လာမွာပ”ဲ ဟု ေျပာသည္။ 

ယင္းသို႔ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚခၿဲပီးေနာက ္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ BGF ထပ္မံေရာက္ရွိလာရာ ဂ်ပန္ေရတြင္း ရြာ 

အေျခစိုက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီ ဘုရားသံုးဆၿူမိဳ ႕နယ္ရံုး(အမတွ ္ ၅ တပ္ရင္း၊ တပ္ခြဲရံုး) ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုကၿ္ပီး 

မြနး္လြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေဘာလံုးကြင္းေနရာအပါအဝင ္ ရြာဧရိယာထက္ဝက္နီးပါးခန္႔ကို တပ္မေတာ္မ ွ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ 

နဝတအစိုးရနွင္ ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီ၁၉၉၅ ခႏုွစ ္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက ္

တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတတီို႔ ျပည္နယ္အဆင္/့ျပည္ေထာင္စုအဆင္ ့ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ သေဘာတူညီခ်က္၊ ၂၀၁၈ ခႏုွစ္က 

မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီNCA လက္မွတ္ေရးထိုးစဉ္ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္အတည္ျပဳ ခ်ကအ္ရ ဂ်ပန ္

ေရတြင္းရြာသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အၿမတဲမ္းတပ္တည္ခြင့္ျပဳထားသည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ http:// 

burmese.monnews.org/2019/11/27/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1

 

 

*********** 

၃။ နမ့္ဆနၿ္မိဳ႕နယ ္စစ္ေရွာင ္ျပည္သူမ်ား စားနိပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ ရင္ဆိုင္ေနရ 

November. 25. 2019 

သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆနၿ္မိဳ ႕နယ္အတြင္း စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း 

သတင္းရရွိသည္။ 

နမ့္ဆနၿ္မိဳ ႕နယ္ အတြငး္ ႏိဝုင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မ ွ စတင္ကာ ယေန႔ထိ တအာငး္(ပေလာင)္ အမ်ိဳးသားလြတ္ 

ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ ္ (TNLA) ႏငွ့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာတ္ို႔ တိကုပ္ြဲျဖစပ္ြားကာ စစ္ေဘးေရွာင ္ ၁ ေထာင္ေက်ာ ္

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ 
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အဆိုပါ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားသည္ နမ့္ဆနၿ္မိဳ ႕နယ ္ေခနင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴေလး၊ မန္ေခါက္ေက်းရြာ ႏငွ့္ ေခးကြဲ ေက်းရြာ 

တို႔တြင ္ခိုလံႈေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 “ စားနပ္ရိကၡာကေတာ့ျပတ္ေနၿပီ။ ေနာက ္ကေလးငယ္ေတြ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြ ေနမေကာင္းၾကဘူး။ ကေလး 

ေတြက ဝမ္းေလွ်ာတာေတြရွိတယ္။ လူက ၇၀ဝ ေက်ာ္ေတာ ့ေနစရာေတြခက္၊ အိမ္သာေတြ ွအဆင္မေျပဘူး” ဟ ု

ေက်ာက္ျဖဴေလး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေစာလိႈင ္က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင္ ့သို႔ ေျပာသည္။ 

သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းသာ တပိုင္တႏိငု္လုပ္ကိုငၾ္ကၿပးီ၊ တိုက္ပြဲ 

မ်ား၊ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ဖက္လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းထားရကာ လူငယ္မ်ား ျပည္ပ ႏိငု္ငံသို႔ အလုပ္အကိုင ္

သြားေရာက ္လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ https://burmese.shannews.org/archives/14745 

********** 

၄။ သစ္သွဴးငွက္ေပ်ာၿခံသုံး ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့ ္ေခ်ာင္းေရအတြင္း ငါးမ်ား စၿုပဳံေသဆုံးေန 

November. 20. 2019  

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ ္ ဖုန္တန္ယန္အုပ္စ ု ဝါရာယန္ေက်းရြာအတြင္း သစ္သၽွဴးငွက္ေပ်ာၿခံသုံး ဓာတုပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့ ္

ေခ်ာင္းေရအတြင္း ငါးမ်ား အစအုၿပဳံလိုက္ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာပါသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင ္ ဝါရာဝန္ေက်းရြာအနီး ငွက္ေပ်ာၿခ ံ ကုမၼဏီလုပ္သားမ်ားက ေဒသခံမ်ား ေသာက္သုံး 

ေနသည့ ္‘အင္ဂမ့္ခ’ (N Gam Hka) ေခ်ာင္းအတြင္း ပိုးသတ္ေဆးသုံးကာ ငါးဖမ္းခဲ့သျဖင့ ္ယေန႔ ၄ ရက္ခန႔္အၾကာ 

အထ ိငါးမ်ားအဆက္မျပတ ္ေသဆုံးေနသည္ဟု မ်က္ျမင္ေဒသခ ံဦး Ndau Tu Lum ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို 

ေျပာပါသည္။ 

“ေဒသခံေတြက ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔သြားၾကည့္ေတာ ့ ေခ်ာင္းအနီးတဝိုက ္ အသုံးျပဳ 

ထားတဲ့ ေဆးဗးူေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ငါးေတြလည္း အႀကီးအေသး အစုလိုက္အၿပဳံလိုက ္ အားလုံးေသၾကတယ္။ 

ဒီေခ်ာင္းကိ ု ေသာက္သံုတယ္။ ေနာက ္ ကၽြဲ၊ ႏြား တိရိစၧာန္ေတြလည္း ဒီေရဘ ဲ ေသာက္ၾကတယ္။ အဲ့ေၾကာင့္ 

အခုဆိုရင ္တစ္ရြာလုံးစိုးရိမ္ေနၾကၿပီ။”ဟု ေျပာဆိုသည္။ 

ဝါရာယန္ေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၄၀ ေက်ာက္ အဆိုပါ ေခ်ာင္ကိ ု ေသာက္သုံးေရအျဖစ ္ အသုံးျပဳေနသျဖင့ ္ ယခုအျဖစ ္

အပ်က္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာမ ွအျမန ္လာေရာက္စစ္ေဆးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန ္ေဒသခ ံဦး Maran La Nu ယခုလို 

ေျပာဆိုထားသည္။ 

သစ္သၽွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းေၾကာင့ ္ေခ်ာင္းေရအတြင္း ငါးအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ေသဆုံမွုသည္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 

၆ ရက္ေန႔ ဝိုင္းေမာ ္ ေအာင္ေျမ ၂ ေက်းရြာတြငလ္ည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ https://burmese.kachinnews 

.com/2019/11/20/%e1%80%9e%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80% 

https://burmese.shannews.org/archives/14745�
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၅။ ဘားအံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံပြဲအတြက ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ပဳ ္ ၃ ဦးႏငွ္ ့ ဓာတ္ပံုကိ ု ပိုစတာအျဖစ ္ စတင ္

 အသံုးျပဳ၊ ႏိငု္ငံတစ္ဝန္း ေထာက္ခံပြဲမ်ား တၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပမည္ 

November. 27. 2019  

ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုး ICJ တြင္ ျမန္မာႏိငု္ငံကိ ုအမႈစတင္စစ္ေဆးမည္ ့ဒီဇင္ဘာလ ဆန္းပိုင္း 

တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ ေထာက္ခံပြဲမ်ား တစႏ္ိငု္ငံလံုး က်ငး္ပသြားမည္ျဖစၿ္ပီး 

ဘားအံၿမိဳ႕တြင ္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိေနသည့္ ဗီႏိငုး္ေၾကာ္ျငာအတြက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၃ ဦးႏွင္ ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ ဓာတ္ပံ ု

ကို ေထာက္ခံပြဲ ပိုစတာအျဖစ ္စတင္အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ရန္ကုနၿ္မိဳ ႕တြင ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ ေထာက္ခံပြဲကိ ု ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက ္၁၀ နာရ ီ ၿမိဳ ႕ေတာ္ခန္းမေရ႕ွ 

တြငလ္ည္းေကာငး္၊ မႏၱေလးၿမိဳ ႕တြင္လည္း ေထာက္ခံပြဲကိ ု ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ 

ကရင္ျပည္နယ ္ဘားအံၿမိဳ ႕တြင္ ေထာက္ခံပြဲကိ ု ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရန္ကုန္ေခတ္သစ္က စံုစမ္းသိရွိရသည္။ 

“အခပုြဲက ပါတီဘက္ကေရာ ျပည္သူေတြေရာ အကုန္ေပါင္းလုပ္တ့ဲသေဘာပ။ဲ ဒါက အေရးႀကီးလို႕ပါ ” ဟု ရန္ကုန ္

ပြဲ ပါဝင္မည္ ့ကားဝယ္ေရာင္းအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုသည္။ 

အစၥလမႏ္ိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔ဟု ေခၚဆိုသည့္ OIC အဖြဲ႔ ကိုယ္စား ဂမ္ဘီယာႏိငု္ငံက ႏိဝုင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင ္

ျမန္မာႏိငု္ငံကိ ုလူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းရွိ၊ မရွ ိ ICJ တရားရံုးထံသို႔ တိုင္ၾကား တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္းျဖစၿ္ပီး 

ယင္းစြဲဆိုမႈေၾကာင္ ့ ICJ အဖြဲ႔ဝင ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိငု္ငံအေနျဖင္ ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

https://www.khitthitnews.com/2019/11/%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%a1% 

*********** 

၆။  ေျမာက္ဦးတိုက္ပြဲ ဒဏ္ရာရေဒသခံကိ ုကူညီသူတို႔ အပစ္ခံရ 

November. 27. 2019 

ရခိုင္ျပည္နယ၊္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ ္ ေက်ာင္းေတာင္ေက်းရြာအနီးမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ AA အဖြဲ႔တို႔တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနၿပီး 

ဒီေန႔မနက္က ရြာသားတစ္ဦး ပစ္ခတ္ခံရလို႔ ေဆးရံုကိ ုအေရးေပၚ ပို႔ေဆာင္လိုက္ရပါတယ္။  

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ ္ေလးၿမိဳ႕ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္း ေက်ာင္းေတာင္ေက်းရြာမွာ အသက္ ၃၂ ႏစွ္အရြယ ္

ကိုသိန္းထြန္းေက်ာ္ဟာ မနက ္၁၀ နာရီေလာက္မွာ ခ်ည္ထားတဲ့ႏြားကိုလႊတ္ဖို႔ သြားရာမာွ က်ည္ဆနထ္ိမွန္ခဲ့တာပါ။ 

က်ည္ဆန္က သူ႔ယာဘက္ေပါင ္ေဖာက္ဝင္သြားတယ္၊ ေျမာက္ဦးေဆးရံုကုိ ပို႔ေဆာင္လိုက္ရတယ္လို႔ သူ႕ရဲ့ အေဒၚ 

ေဒၚခင္ေအးျကည္က ေျပာျပပါတယ္။ ရြာအနီးမွာ ဒီေန႔မနက ္ ၆ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္ေလာက္ကစၿပီး ႏစွ္ဘက္တိုက္ပြဲ 

ေတြ ျပင္းထန္ေနတာေၾကာင္ ့ ကိုသိန္းထြန္းေက်ာ္ကို ပစ္တာ ဘယ္အဖြဲ႔ရ႕ဲ လက္ခ်က္ဆိုတာကို တိတိက်က်သိဖို႔ 

ခယဲဉ္းတယ္လုိ႔ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။  

https://www.khitthitnews.com/2019/11/%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%a1%25�
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ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အရပ္သား ထိခိုက္ေသဆံုးတာေတြဟာ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႔ မ်ားျပားလာေနပါတယ္။ ၿပးီခဲတ့ဲႏ့စွ ္

ဒီဇင္ဘာလကေန အခုလက္ရွိအခ်ိန္အထ ိ ေသဆံုးတဲ ့ အရပ္သား ၉၀ ေက်ာ္နဲ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသ ူ အေရအတြက ္

ဟာ ၁၄၀ ေက်ာ္ေလာက္အထ ိ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ခန္႔မွန္းျကပါတယ္။ https://www.rfa.org/burmes 

e/news/army-and-aa-attack-at-mrauku-rakhine-11272019071910.html 

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

၇။ သီေပါၿမိဳ႕နယ ္ႏိငု္ငံျခားခရီးသြား  ၂ ဦး မိုင္းနင္းမ ိတဦးေသ၊ တဦး ဒဏ္ရာရ 

November. 26. 2019 

သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ ႕နယ္တြင္ ယေန႔ ညေန ၅ နာရ ီ၌ ႏိငု္ငံျခား ခရးီသြား အမ်ိဳးသား  ၂ ဦး မိုင္းနင္းမ ိ

ကာ တဦး ေသဆံုးၿပီး ၊ တဦး ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

ျဖစ္စဉ္မွာ သီေပါၿမိဳ ႕နယ္ ပန္ေညာင္ေက်းရြာ ႏွင္ ့ ကြန္ေဟာက္ေက်းရြာၾကားတြင ္ ကမၻာလွည့္ ခရးီသြား ၂ ဦးသည္ 

ဆိုင္ကယ္ျဖင္ ့ သြားလာရငး္ မိုင္းနင္းမိကာ တဦးေသဆံုးၿပီး ၊ တဦး ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း နယ္စည္းမျခား ပရဟိတ 

(သီေပါ) မွ ကိုမ်ိဳး က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင္ ့သို႔ ေျပာသည္။ 

သွ်မ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မၿဲမိဳ ႕နယ ္ ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ ႏွင္ ့ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္မ်ား လႈပ္ရွားသည့္ေနရာျဖစၿ္ပီး ေျမျမုဳပ္မိုင္းမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ https://burmese.s 

hannews.org/archives/14757

“ေလာေလာဆယ ္ဒုကၡသည္အေရအတြက ္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဆဲိုတာ စာရင္းအတိအက်မရႏိငုေ္သးဘးူ၊ ဒီဂြတ္ခ် 

(မးီေသြးဖိ)ု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေနရာမွာပ ဲ ၅၀ဝ ထက္မနည္းရွိပါလိမ့္မယ္၊ ဝင္းကတို႔ စံခလယ္တို႔ဘက္ကိုလည္း 

ေရာက္သြားတာလည္း မနည္းလွဘူး၊ ဘုရားသံုးဆူဘက္မွာလည္း ရွိေသးတယ္၊ သူတို႔အတြက္ အစားအေသာက္နဲ႔ 

ေနေရးထိုင္ေရးအဆင္ေျပဖို႔ အရင္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနရတယ”္ ဟု ဝင္းကရြာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မွ 

ႏိုင္ေအာင္ပိုင္က ေျပာသည္။ 

 

*********** 

၈။ မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီ ဂ်ပန္ေရတြင္းစခန္းကိ ု တပ္မေတာ္ႏွင့္ကရင ္ BGF တပ္ဖြဲ႔တို႔ဝင္ေရာက္လာသျဖင္ ့

 တိုက္ပြဲျဖစ္ေပၚ၍ ရြာသားမ်ားထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ထြက္ေျပး 

November. 27. 2019 

တစ္ႏိငု္ငံလံုးပစ္ခတတ္ိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္ NCA ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီ တပ္တည္ 

စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ့ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာႏငွ့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္တဝိုက္ကိ ုတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင္ ့ပူးေပါင္း 

တပ္ဖြဲ႔တို႔ ယေန႕တြင ္ဝင္ေရာက္လာသျဖင္ ့တိုက္ပြဲျဖစ္ေပၚ၍ ေဒသခရံြာသားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးေနရ 

ေျကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

https://www.rfa.org/burmes%20e/news/army-and-aa-attack-at-mrauku-rakhine-11272019071910.html�
https://www.rfa.org/burmes%20e/news/army-and-aa-attack-at-mrauku-rakhine-11272019071910.html�
https://www.rfa.org/burmes%20e/news/army-and-aa-attack-at-mrauku-rakhine-11272019071910.html�
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ထိုင္းအာဏာပိုင္တို႔က အဆိုပါ စစ္ေဘးေရွာင္ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကိ ုအနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံလူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟ ု၎ကဆိုသည္။ http://burmese. 

monnews.org/2019/11/27/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba

၂၀၂၀ ေရြးေကာကပ္ြဲအတြက ္ ျပည္ေထာင္စ ု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ပါတီစုစုေပါင္း ၉၆ 

ပါတီ ရွိေသာ္လည္း ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ပါတီ သံုးပါတီ၊ ပါတီ တည္ေထာင္ခြင္ ့ စိစစ္ဆဲ သံုးပါတီႏွင္ ့

မွတ္ပံုတင္ခြင္ ့ စိစစ္ဆဲ နွစ္ပါတီရွၿိပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္ကိ ု ဒီဇင္ဘာလကုန္အထ ိ သတ္မွတ္ 

ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

*********** 

၉။ အေျခခံမစဲာရင္း ေကာက္ထားမႈအရ လာမည့္  ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာကပ္ြဲ၌ မေဲပးႏိငု္သူဦးေရ ၃၇ 

 သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားႏငွ္ ့၎တို႔အတူေန မိသားစုစာရင္း ပါဝင္မႈမရွိေသး 

November. 28. 2019 

အေျခခံမစဲာရင္း ေကာက္ထားမႈအရ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာကပ္ြဲ၌ မေဲပးႏိငု္သူဦးေရ ၃၇ သန္း 

ေက်ာ္ရွၿိပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားႏငွ့္ ၎တို႔အတူအေနမိသားစ ုစာရင္း ပါဝင္မႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျပည္ေထာင္စ ု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏငွ့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔၏ 

အေျခခံမစဲာရင္း ေကာက္ယူထားမႈအရ လာမည့္ေရြးေကာက၌္ မေဲပးနိုင္သူဦးေရ ၃၇ သန္းေက်ာ္ရွၿိပီး အမ်ိဳးသားဦး 

ေရ ၁၇ သန္းေက်ာႏ္ငွ့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၁၉ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

“အေျခခံမစဲာရင္းဦးေရက က်ားက ၁၇ သန္းေက်ာ္။ မ က ၁၉ သန္းေက်ာ ္ရွိပါတယ္။ တိုးလာတဲ့ ဦးေရကေတာ ့

သံုးသန္းေက်ာ္ေလာက ္ ရွိတာေပါ့။ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ အတူေနမိသားစုေတြလည္း မပါေသးဘူး။  သူကေတာ ့

ေရႊ႕တာ၊ ေျပာင္းတာဆိုေတာ ့သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္လာရင္ေတာ ့ရၿပီေပါ့။ ထပၿ္ပီးေတာ ့စိစစ္ေကာက္ယူလို႔ 

ရလာရင္လည္းပ ဲဒါအေျပာငး္အလဲ ရွိသြားနိုင္တယ”္ ဟ ုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင ္ဦးျမင္ႏ့ိုင္က ေျပာၾကား 

သည္။ 

https://news-eleven.com/article/147382 

********** 

၁၀။ ကေလးသူငယ ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကိ ုRCSS လက္မွတ္ေရးထိုး 

November. 27. 2019 

သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ၊ သွ်မ္းျပည္ တပ္မေတာ(္ RCSS/SSA) သည္ ကေလးသူငယ ္ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ သဘာတူညီခ်က္ ကို လက္မွတ္ေရးထိုး လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 

https://news-eleven.com/article/147382�
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“ သွ်မ္းျပည္ဟာ လမ္းေတြျပတ္ေတာကၿ္ပီး ေဒသခံေတြ အႏိုင္က်င့္ခံရတာလည္းၾကာပါၿပီ။ သွ်မ္းလူမ်ိဳးေတြ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာ ေနရပ္ကေန ထြက္ေျပးရတာ။ ဘယ္ေနရာမ ွခိုလံႈလို႔မရဘူး။ အခုေတာ ့တံခါးပိတ္ 

ရမယ္ ့ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ Geneva call နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး တံခါးဖြင့္လိုက္တာပါ” ဟု RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင ္

ဗိုလခ္်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ ္ ေျပာၾကားသည္။“ လူငယ္ေတြ ၁၈ ႏစွ္ မျပည့္ရင ္ စစ္သားမလုပ္ဖို႔။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက ္

ကေလးေတြ စစ္မႈထမ္းဖို႔ ဝင္လာရင္လည္း ဒါကိုေသခ်ာရွင္းျပရမယ္။ မိဘ အိမ္ျပန္ဖို႔ေျပာရမယ”္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ယြက္စစ္က ေျပာသည္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU ကမ ူ၂၀၁၃ ခုႏစွ္ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၄ ရက္ကလည္းေကာင္း ၊ ခ်ငး္အမ်ိဳးသားတပ္ဦး 

CNF က ၂၀၁၄ ခႏုွစ ္မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း၊ ပအုိဝး္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ ္ PNLO 

က ၂၀၁၄ ခုနွစ ္ ႏိဝုင္ဘာလ ၂၄ ရက ္ ကလည္းေကာင္း အသီးသီး Geneva call စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိးုခဲၾ့က 

သည္။ https://burmese.shannews.org/archives/14762 

********** 

၁၁။ ICJ ကိစၥ ကြန္ဗန္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ဟ ုKNU ေျပာ 

November. 27. 2019  

လက္ရွိျမန္မာအစုိးရအေနျဖင္ ့အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားရုံး(ICJ)တြင္ အမႈရင္ဆုိင္သြားမည့္ ကိစၥရပ္အေပၚ အေျခခ ံ

၍ ကြန္ဗန္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ လုိအပ္ေၾကာင္း KNU- ကရင္အမ်ဳိးသား 

အစည္းအ႐ုံး က ေျပာဆုိလိုက္သည္။ 

 “ အခုက်ေနာ္တုိ႔ၾကားတာက အစုးိရကသြားမယ။္ ICJ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသြားေျဖရွင္းမဲ့အေပၚမွာေတာ ့ က်ေနာ္တုိ႔ 

ႀကဳိဆုိတယ္။ သူတုိ႔ ဒီအေပၚမွာ သေဘာတူလက္ခံၿပီး သြားေရာက ္ ေျဖရွင္းမဲ့အေပၚမွာ အစုိးရရ႕ဲ တာဝန္ယူမႈ 

တာဝန္ခံမႈကု ိ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ ့ တစ္ဆက္ထမဲွာပ ဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တ့ဲသူေတြအေပၚမွာလည္း သူတုိ႔ 

အေနနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိသြားဖုိ႔လည္း လုိအပ္တယ”္ ဟု ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပန္႒ာန္းခ်က္မ်ားထတဲြင ္ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကု ိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန ္ လုိအပ္ၿပီး 

ႏုိင္ငံတကာမ ွ ျပ႒ာနး္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင့ ္ မည္မွ်ကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္းကု ိ ျပန္လည္ဆန္း စစ္ရန္လုိအပ ္

ေၾကာင္းလည္း ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ဆက္ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကု ိ ရခုငိ္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသည့္လူမ်ဳိးစုအေပၚ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားကု ိ ဆယ္စုႏွစ ္ ေပါင္မ်ား 

စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လမူ်ဳိးစမု်ား၏ တရားဝင္ရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚေပးရန ္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ၎တုိ႔အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ 

အမုန္းတရားမ်ားကု ိဝါဒျဖန္႔ျခင္း အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအေနျဖင္ ့ပစ္မွတ္ထား၍ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက ္လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ 

ျခင္း စသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင္ ့ဂမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံက တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

https://burmese.shannews.org/archives/14762�
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ICC အမႈကုိ ဘဂၤလာေဒ့ရွ ္ႏုိင္ငံမ ွတရားလုိျပဳ တုိင္တန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံတရားရုံး၌မ ူရုိဟင္ဂ်ာ 

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့ ္ ေသာမတ္အိုေဟး ကင္တားနားတုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ http:// 

kicnews.org/2019/11/icj-%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%85%e1%81%a5

အဆိုပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင္ ့ဖမ္းစီးခံရသည္ ့လူငယ္မ်ားမွာ မတူပီၿမိဳ ႕မွ ကိုအာေဘာင္း (၂၃ ႏွစ္)၊ ကိုေဆာမ့္ထန ္(၁၉ ႏစွ္) 

၊ ကိုထန္ထနဲ္ (၂၅ ႏွစ)္ တတိယႏွစ ္(သမိုင္း) ၊ ကိုဗ်က္ထန ္(၂၃)၊ ကိုထက္ႏိငု္ဦး (၁၉ ႏွစ)္ ပထမႏွစ ္(သမိုင္း) ႏွင္ ့

ကိုရိန္ဆန္းလ်န ္(၂၁ ႏစွ္)တို႔ (၆) ဦးျဖစ္ပီး ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင ္မတူပီတရားရံုးမ ွေထာင္ဒဏ ္ေလးႏစွ္ 

ခြဲစီက်ခံရန ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 

********** 

၁၂။ မတူပီမ ွလူငယ္ေျခာက္ဦး ေထာင္ဒဏ ္၄နွစ္ခြဲစီခ်ခံရသည့္အမႈ ျပည္နယ္အဆင့္တြင ္အယူခံျပန္ဝင္မည္ 

November. 21. 2019  

၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက ္ မတူပၿီမိဳ ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ခ်ငး္အမ်ိဳးသားေန႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ့ ရုန္းရင္း 

ဆန္ခတ္ျဖစ္မႈတြင ္ ပါဝင္သည္ဟု ယူဆရသ ူ လူငယ္ ၆ ဦးအား ေထာင္ဒဏ ္ ၄ နွစ္ခြဲစ ီ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမႈအား 

ျပည္နယ္အဆင့္တြင ္အယူခံျပန္ဝင္မည္ဟု အဆိုပါအမႈကိုတာဝန္ယူေပးသ ူတရားလႊတ္ေတာ္ေရ႕ွေန ဦးငိုင္ဆာ့ခ ္မ ွ

ေျပာသည္။ 

“အမႈခင္းအေနအထားက ကေလးတစ္ခ်ိဳ႕က အမႈအခင္းျဖစ္တ့ဲခ်ိန္မွာ မပါဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ အဒဲါေၾကာင္ ့ တစ္ခ်ိဳ႕ 

ကေလးေတြက လြတ္သင့္တယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးေတြပါတာ ရွိေကာင္းရွႏိိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ္ ့ ပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာ 

ျကီးေလးတယ္ေပါ့၊ အခကု သက္သာေအာင္ျပင္ဆင္ေပးဖို ့အယူခံတက္တာေပါ့ေလ၊ ဒါကေတာ့ ျပည္နယ္တရားရံုး 

ကေန ျပန္သံုးသပ္တာေပါ့၊ အခုခ်ိန္မွာေတာ ့တရားရံုးမွာ ရွိေနေသးတဲ့အတြက ္ဘယ္သူမွားတယ ္ဘယ္သူမွန္တယ ္

ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး”ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ့ေန ဦးငိုင္ဆာ့ခ္မ ွေျပာသည္။ အခင္းျဖစ္စဉ္မွာ မတူပီၿမိဳ ႕ ဗိုလ္တိုက္ 

ခြ်န္းခန္းတြင္က်င္းပခဲ့သည္ ့ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခန္းအနားအတြင္း ျပည္သူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင ္

အခ်ိဳ႕ ရံုးရင္းဆန္ခတ ္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲၿ့ပီး ျပည္သူပိုင ္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ပ်ကစ္းီသြားခဲျ့ခငး္ေၾကာင္ ့ လူငယ္ ၆ ဦးအား 

သံသယ ျဖစ္တရားခံဟုဆိုကာ ဖမ္းစီးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

https://www.chinworld.org/2019/11/21/matupi-youth-arrest-case/ 

*********** 

၁၃။ ေတာင္သူပိုင ္ေျမယာအေပၚ အုတ္တံတိုင္းခတ္မႈ သက္ဆိုင္ရာက ညိွႏႈငိ္းေပးေစလိ ု

November. 27. 2019 

လြိဳ င္ေကာၿ္မိဳ ႕ ၊ ၿမိဳ ႕ျပင္ေနရာတြင ္ တပ္မေတာ္ကေန ၿခံစည္းရိုးမ်ား တည္ေဆာက္ရန ္ လုပ္ေဆာင္လာသည့္အေပၚ 

ေတာင္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည့္အတြက ္ သက္ဆိုင္တဲ့ အစိုးရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြကိ ု ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိ ု

ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသ ူေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ 

https://www.chinworld.org/2019/11/21/matupi-youth-arrest-case/�
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၎က “ရြာသားေတြလလဲိုက္လာျပီးေတာ ့ တားေသးတယ္။ မရဘူး။ လံုၿခံဳ ေရးေတြကလည္း အျပည့္ခ်ထားတယ္။ 

ခဏေလးေစာင့္ပါအံုး သက္ဆိုင္ရာေထြအုပ္တို့ကိ ု ေစာင့္ပါအံုးေျပာတာလည္းမရဘူး အုတ္တံတိုင္းခ်ဖို႔ လုပ္ေန 

တယ္။” ဟု ေျပာပါသည္။ 

၎ေနရာကိ ု ၁၉၉၁/၉၂ ခုႏွစ္တြင ္ တပ္ေျမအျဖစ ္ လ်ာထားခဲ့တာေၾကာင္ ့ မည္သည့္သီးႏွံမ ွ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ 

တပ္ဖက္ကလည္း ၎ေျမကိ ု အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ လွစ္လပ္ေနသည့္ေျမကိ ု ေဒသခံမ်ားက ျပန္လည္ 

စြန္႔လြတ္ေပးရန ္ေတာင္းဆိုထားသည္။ 

လက္ရွိတြင ္ ၎ေျမမ်ားကိ ု စစ္တပမ္ွျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးရန္အတြက ္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စ ု

အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ စသည္တို႔တြင ္တိုငၾ္ကားထား 

သည္။ ၎ေျမယာသည္ လြိဳ င္ေကာၿ္မိဳ ႕နယ္ ေျမနီကုန္း၊ ေထးပေလာ္ခူ၊ ၾကတ္ခူ၊ ၃ မိုင္လြယ္တမူ၊ ေဒါမူကလား 

ေက်းရြာရွ ိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ၃၁၆.၂၈ ဧကခန္႔ ပါရွိသည္ဟု သိရသည္။ https://www.bnionline.n 

et/mm/news-69415

WLB သည္ “ တရားမွ်တမႈရရွိေရး ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ရပ္တန႕္ေပး” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏငွ့္ အညီ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ရန္၊ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္၊ ျပည္တြင္းစစ ္ ရပ္တန႕္ရန္၊ စစ္မွန္သည့္ 

ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ရန ္ႏငွ့္ က်ား၊ မ တန္းတူေရးမွတဆင္ ့ဆက္လက္ႀကိဳ းစားသြား 

မည္ ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ေရးသားထားသည္။ 

 

********** 

၁၄။ စစ္ပဋိပကၡနယ္ေျမတြင ္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈ မရရွိေသး 

November. 26. 2019 

စစ္ပဋိပကၡ နယ္ေျမအတြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈရရွိရန ္ခက္ခေဲနေသးေၾကာင္း သိရ 

သည္။ စစ္ပဋိပကၡအတြင္း ျဖစ္ပြားသည္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနမ်ားကိ ု တရားမွ်တမႈရရွိေစရန ္ ႏငွ့္ ျပစ္ဒဏ ္

ကငး္လြတခ္ြင္ ့မ်ားရပ္တန္႔ေပးရန္လည္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိငု္ငံ) WLB ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ေဖာ္ျပထား 

သည္။ 

“ တရားမွ်တမႈရရွိေရး ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ရပ္တန္႔ေပး” ေဆာင္ပုဒ္ျဖင္ ့အခမ္းအနားကိ ုႏိဝုင္ဘာ ၂၅ ရက ္

က်ေရာက္သည္ ့ႏိငု္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အေနျဖင္ ့သွ်မ္းျပည္အေရ႕ွပိုင္း 

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ ႕တြင္ က်င္းပသည္။ 

ထိုအခမ္းအနားကိ ုလားဟူ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း၊ သွ်မ္း အမ်ိဳးသမီး ေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေရး 

အသငး္ (SWAN) ၊ မိတ္ဖက ္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည့္ က်ိဳင္းတံု လူငယ္စင္တာတို႔ ႏငွ့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသမးီအဖြဲ႔ 

ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိငု္င)ံ မ ွက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

https://burmese.shannews.org/archives/14749 

https://burmese.shannews.org/archives/14749�
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၁၅။ ကားတြင ္တရုတ္ႏိငု္ငံအလံတပ္၍ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ ေမာင္းလာေသာ တရတုႏ္ိငု္ငံသားကိ ုဖမ္းဆီး၊ နယ္စပ္ဂိတ္ 

 တာဝန္က  ်ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုၿမိဳ႕ခံမ်ားေဝဖန ္

November. 27. 2019  

 ကုန္တင္ကားေရွ႕ဘက္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအလံတပ္၍ ဝိုင္းေမာၿ္မိဳ ႕သို႔ ေမာင္းႏငွ္ဝင္ေရာက္လာေသာ တရုတ္ႏိုင္င ံ

သားတစ္ဦးကိ ု ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားၿပီး အမႈဖြင့္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း  ကခ်င္ျပည္နယ ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏငွ္ ့

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ ္ဝနႀ္ကီးဌာန ဝနႀ္ကီးဦးေဇာ္ဝင္းကေျပာသည္။ 

အသက ္ (၅၀) အရြယ္ခန္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက တစသ္ွ် ဴးငွက္ေပ်ာတင္ရာတြင ္ အသံုးျပဳသည့္ တြဲကား၏ 

ေရ႕ွမ်က္ႏွာစာ၌ တရုတ္အလံကပ္၍ ေမာင္းႏွင္လာေသာေၾကာင္ ့ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။  ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ႏိုဝင္ဘာ 

၂၆ ရက္က ျဖစ္ခဲၿ့ပီး တရုတ္ႏိငု္ငံသားကိ ု အေရးယႏူိုင္ေရး ခက္ခက္ခခဲေဲဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္ဟု ဝိုင္းေမာၿ္မိဳ ႕နယ္ 

လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးစိုးမင္းက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္တြင ္ေရးသားထားသည္။ 

ယဉ္ထိန္းရတဲပ္ဖြဲ႔ေရာ ၿမိဳ ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိကပါ အေရးယ၍ူမရေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပး၍ ျပည္နယ္အဆင္သ့ို႔ တငျ္ပ 

ခဲ့ၿပးီေနာက ္ ၁၉၄၇  ျမန္မာႏိငု္င ံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လတ္တေလာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄(၁)/ 

၁၃(၁) အရ ဆက္လက ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ 

တရားစြဲဆိုထားေသာအမႈသည္ အာမခံေပး၍မရဘ ဲ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္တစႏ္ွစ္ ႏွင္ ့ ဒဏ္ေငြက်ပ ္

တစ္သိန္းအထ ိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာနး္ထား သည္။ https://www.7daydaily.com/%E1%80%80%E1% 

80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%BD 

********** 

၁၆။ ေျမာက္ပိုင္းသံုးဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚ မတူည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးကိစၥ ဆံုးျဖတ္မည္ 

November. 27. 2019 

တပ္မေတာ္အေနျဖင္ ့ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္လက္နက္ကိုင ္သံုးဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ရကၡိဳင္အဖြဲ႔ AA ၊ တအာငး္အဖြဲ႔ TNLA ႏွင္ ့

ကိုးကန္႕အဖြဲ႔ MNDAA တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန ္ ကိစၥမ်ားကိ ု စဉ္းစား 

ဆံုးျဖတ္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  တပ္မေတာ ္သတင္းမွန္ျပနၾ္ကားေရး 

အဖြဲ႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင ္ ေျမာက္ပိငု္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏငွ္ ့ပတ္သကၿ္ပီး အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား 

ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“လက္နက္ခယဲမ္းဖမ္းဆီးရမိတာေတြလည္း ေတြ႔ထားၿပီ။ ေနာက္သူတို႔ရ႕ဲ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြလည္း ျမင္ေနတာပ ဲ

သိေနတာပ။ဲ အဲ့အတြက္ေတာ ့ ဒီကိစၥေတြက သူတို႔ရ႕ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမွာ လိုလားတဲ့ေဆာင္ရြက္မႈေပါ့။ သူတို႔ရ႕ဲ 

ျပည္သူအေပၚမွာ ဗဟိုျပဳဘယ္ေလာက္စဉ္းစားသလဆဲိုတဲ့အေပၚမွာပ ဲကြ်န္ေတာ္တို႔ စဉ္းစားရမွာပျဲဖစ္ပါတယ္။  

https://www.7daydaily.com/%E1%80%80%E1%25%2080%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%BD�
https://www.7daydaily.com/%E1%80%80%E1%25%2080%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%BD�
https://www.7daydaily.com/%E1%80%80%E1%25%2080%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%BD�
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ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ေတာ ့သူတို႔ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမွာပ ဲအဓိကထားၿပီး ကြ်န္ေတာတ္ို႔ စဉ္းစားေဆာင္ရြက္သြားမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥက်ေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တိ႕ုက သူတို႔ဘာကိုလိုခ်င္တာလ ဲ ၊ဘာကိုျဖစ္ခ်င္တာလ ဲ ဆိုတာေလးေတြ 

အေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပနၿ္ပီးစဉ္းစားေနတာရွိပါတယ”္ဟု တပ္မေတာ ္ သတင္းမွန္ ျပနၾ္ကားေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69432 

*********** 

၁၇။ တပ္မေတာ္ႏငွ္ ့ AA  တိုက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ေန၊ ေျမာက္ဦးတြင ္အရပ္သား ၁ ဦး လက္နကႀ္ကီးက်ည္ထိ၍ 

 ေသဆံုး 

November. 28. 2019  

ရခိုင္တပ္မေတာ ္ AA ႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွၿိပီး ယမန္ေန႔ 

ညပိုင္းက ေျမာက္ဦးၿမိဳ ႕နယ္တြင္ အရပ္သား ၁ ဦး လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္၍ ကြယလ္ြနသ္ြားေၾကာင္း 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ ႕နယ္မ ွရခိုင္ျပည္နယ ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာဆိုသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရ ီ၃၀ ခန႕္ကတည္းက ေျမာက္ဦးၿမိဳ ႕နယ္၊ ေက်ာင္းေတာင္ေက်းရြာအနီး (၂) ဖက ္

တပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားအျပင္းအထန ္ ျဖစ္ပြားခဲၿ့ပီး ႏိဝုင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက ္ (၉) နာရခီန္႔တြင ္ေျမာက္ဦးၿမိဳ ႕ 

နယ္၊ ေက်းေတာင္ရြာသား ဦးသိနး္ထြနး္ေက်ာ(္အသက္ ၃၂ ႏွစ)္ လက္နကႀ္ကီးက်ည္ထိမွန္၍ ျပင္းထန္စြာ ဒဏရ္ာ 

ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

“မေန႔က ဒဏရ္ာရသြားတဲ ့ ေက်းေတာင္ရြာသား ဆံးုသြားပါၿပီ။ က်ေနာ့္ကိ ု ဖုန္းဆကၿ္ပီးေတာ ့ အသိေပးပါတယ္။ 

ရရွိတဲ ့ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ပ ဲကြယ္လြန္သြားတာပါ” ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ဦးထြန္းသာစိန္က ဆိုသည္။ 

AA တပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင ္ ေျမာက္ဦး၊ ပဏုၰားကြ်နး္၊ ေျမပံ ု ၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္ 

မ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲၿ့ပီး တပ္မေတာ္က ရဟတ္ယာဉ္မ်ားအသံုးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သတင္း 

ထုတ္ျပန္ထားသည္။ https://www.khitthitnews.com/2019/11/%e1%80%90%e1%80%95%e1%8 

0%ba%e1%80%99% 

*********** 

၁၈။ ေလးေက့ေကာ္တြင ္နီပြန္က အိမ္အလံုး ၂၀၀ ေဆာက္လုပ္လွ ဒဴါန္း 

November. 27. 2019  

ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ၉ မုိင္ခန္႔ကြာေဝးသည့္ ေလးေက့ေကာ ္ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက အိမ္အလံုး ၂၀၀ 

ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရာ အိမ္ရာအပ္ႏွံျခင္း အခမ္းအနားကိ ုယေန႔(ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက)္တြင္ ေလးေက့ေကာ ္အထက္ 

တန္းေက်ာင္း ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-69432�
https://www.khitthitnews.com/2019/11/%e1%80%90%e1%80%95%e1%258%200%ba%e1%80%99%25�
https://www.khitthitnews.com/2019/11/%e1%80%90%e1%80%95%e1%258%200%ba%e1%80%99%25�
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ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ဥကၠ႒ေစာေဌးျမင့္ေအာင္က “ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နီပြန္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းက 

ေလးေက့ေကာ္မွာ တိုက္ပြဲေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက ္ ဘက္စံုေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအေနနဲ႔ အိမ္ရာေတြ တည္ 

ေဆာက္လွဴဒါန္းတာပါ။ ၂၀၁၈ မွာ အိမ္အလံုး ၁၀၀ နဲ႔ အခ ု ဒုတိယအႀကိမ္ အိမ္အလံုး ၁၀၀ ကို ေဆာက္လုပ္ၿပီး 

စီးအပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ”္ ဟု ေျပာသည္။ 

ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရ ီ၁ ရက္ေန႔တြင ္ ၿမိဳ႕စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမဝတီၿမိဳ႕ ေတာင ္

ဘက္ ၉ မိုင္ခန္႔အကြာတြင ္တည္႐ွိသည္။ 

အဆိုပါၿမိဳ႕သစ္တြင္ နီပြန္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းက ေဆာက္လုပ္ထားသည္ ့ေနအိမ္အလံုးေရ ၂၀၀၊ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္း 

သား လူမ်ိဳးမ်ားဖြြံ႔ၿဖိဳးေရး(န.တ.လ) စီမံခ်က္ျဖင္ ့ေနအိမ္အလံုး ၂၇၅ လံုး ႏွင္ ့အျခားေနအိမ္ ၃၁၁ လံုးရွိကာ စစ္ေဘး 

ေရွာင္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အပါအဝင ္ အိမ္ေထာင္စု ၇၈၆ စုမွ လူဦးေရ ၃,၁၉၉ ဦး 

ေနထိုင္လ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။ http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80 

%b8%e1%80%b1%e1  

*********** 

၁၉။ အိႏိၵယႏိငု္င ံနယ္စပ ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင္ ့ျမန္မာျပည္တြင္း ကုန္သည္မ်ား အခကႀ္ကံဳ 

November. 26. 2019  

အိႏၵိယႏိငု္ငႏံွင္ ့ ျမန္မာႏိငု္ငံ၏ အဓကိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းျဖစ္သည့္ ကေလး – ရဒိ ္ လမး္ေၾကာင္း အိႏိၵယႏိငု္င ံ

နယ္စပ္ဂိတ္ ပိတဆ္ို႔မႈေၾကာင္ ့ျမန္မာဖက္ျခမ္းမ ွကုန္သည္မ်ား အခက္ႀကံဳေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဖကႏ္ိုင္ငံမ ွ နယ္စပ္ဂိတ္ပိတဆ္ို႔မႈသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင္ ့ ေျဖရွင္းေပးႏိငု္ရန္ခက္ခၿဲပီး 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကသာ ေျဖရွင္းေပးႏိငု္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသ ူ စည္ပငဝ္နႀ္ကီး        

ဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။ 

ဝနႀ္ကီး ဦးစိုးထက္က “ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတင္းရထားတဲ ့ သတင္းကေတာ ့ အိႏၵိယႏိငု္ငံဖက္က စစ္တိုင္းမႈးေတြလာဖို႔ 

အစီအစဉ္ရွိတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့ ဂိတ္ကို ႏစွ္ရက္ပိတ္မယလ္ို႔သိထားတယ္။ အခုအေနာက္ပိုင္းအေျခအေနကိုေတာ ့

အေသးစိတ္မစံုစမ္းရေသးဘူး။ ဒီဖက္က ပို႔တဲ့ကုန္ေတြနဲ႔ ဟိုဖက္ကလက္ခံတဲ့ေနရာမွာ အခြန္ေကာက္မႈေတြ သိပ္ 

အဆင္မေျပဘူးထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္ကေတာ ့ တရားဝင ္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္တာပ။ဲ ဒီကိစၥလိုမ်ိဳးမွာ ဆိုးဆိုး 

ရြားရြားျဖစ္ရင္ေတာ ့ျပည္ေထာင္စုကိ ုတင္ျပရမွာေပါ့” ဟုေျပာသည္။ 

အိႏၵိယ – ျမန္မာႏစွ္ႏိငု္ငၾံကား အဓကိ ကုန္သြယ္ေရးလမး္ေၾကာင္းျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ ႕မွ ခ်င္း 

ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိနယ္စပၿ္မိဳ ႕ ရိေခါဒါရ္တုိ႔ၾကား ကုန္သြယ္မႈမ်ားကိ ုဇူလိုင္လ ကတည္းက ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္းသိရ 

သည္။ https://www.chinworld.org/2019/11/26/%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80% 
 

********** 

http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%20%b8%e1%80%b1%e1�
http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%20%b8%e1%80%b1%e1�
http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%20%b8%e1%80%b1%e1�
https://www.chinworld.org/2019/11/26/%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/11/26/%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/11/26/%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/11/26/%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%25�


WEEKLY Ethnic News Collection Page 14 
 

 

၂၀။ နန္က်င္စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေဒသခံမ်ားကိ ုက်ဴးေက်ာ္အျဖစ္သတ္မွတ္မွ ုတိက်သည့္အေျဖလိုခ်င ္

November. 22. 2019 

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့ ္တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔ၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နန္က်င္ဘက္စု ံစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွ ိ

ေဒသခံမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားကိ ု က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္သတ္မွတ္မွုကိ ု တိက်ရွင္းလင္းစြာခ်ျပရန ္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆိ ု

ေနၾကပါသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန ္စီမံကိန္း ဘက္စုံပူးေပါင္းညႇႏိႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတ ီ(MEDZC) ႏွင့ ္တ႐ုတ္ 

ႏိုင္င ံယူနန္ထိန္ခ်ဳံးဟိန္ယု ံရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမတီက္ (YTHIC)တို႔ ေဖာ္ေဆာင္မည့ ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အေနာက ္

ေျမာက္ဘက္ ၈ မိုင္ခန႔္အကြာ ျပည္ေထာင ္ ႀကိဳးဝိုင္း လီဒုိလမ္းမႀကီးေပၚရွ ိ နန္က်င္ေက်းရြာအုပ္စုတြင ္ ျပဳလုပ္ရန ္

ေျမဧက ၄၇၀၀ ကို အသုံးျပဳမည္ဟု သိရပါသည္။ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမ ေလၽွာ္ေၾကးမ်ားကိ ုဗဟိုမွခြင့္ျပဳသ(ူ၄) ဦး ႏွင့ ္ေဒသအာဏာပိငု ္(၂) ဦး ကိုသာ ႏွစ္နာေၾကးေပးမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ က်န္ရွိေဒသခ ံ ၈၀ ဦးခန႔္ကိ ု ဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ နန္က်င္ေက်းရြာ သတ္မွတ္ဇုန္သို႔ နိုင္ငံေတာ္ဒုတိယ 

သမၼတ (၂) ဦဟင္နရီဗန္ထီးယ ူလာေရာက္ခဲ့စဥ ္ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေဝလင္း မွ ရွင္းျပခဲ့သည္ကို 

ေတြ႕ရပါသည္။ 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးသေရႊ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အႀကီးစြားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွ ုစီမံကိန္းမ်ားကိ ုရပ္ဆိုင္းထား 

ရန ္ ကခ်ငႏ္ိငု္ငံေရးပါတ ီ ျဖစ္ေသာ Kachin State People’s Party KSPP မွ လြန္ခဲ့သည့္ လ တြင္ သေဘာထား 

ထုတ္ျပန္ထားသည္ကိ ု ေတြ႕ရပါသည္။ https://burmese.kachinnews.com/2019/11/22/%e1%80%94% 

e1%80%94%e1%80%ba%e1%80% 

********** 

၂၁။ လွ်ပ္စစ္ဝနႀ္ကီး ကိ ုသီေပါၿမိဳ႕နယ ္ေဒသခံမ်ား ရြာဝင္မခံ၊ ဆႏၵျပ 

November. 25, 2019 

“ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈ အလိုမရွ”ိ “ အထကရ္ရဲြာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈ ရပ္တန္႔ေပး” ဆိုသည့္ 

သွ်မ္းဘာသာျဖင့္ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကသည္။ 

ထိုေၾကြးေၾကာ္မႈသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက ္ မနက္ပိုင္း သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ ႕နယ္အတြင္း နမၼတူျမစ္ေပၚ 

တည္ေဆာက္မည့္ အထကရ္ရဲြာ ေရကာတာေၾကာင္ ့ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမည္ ့ တာလံုေက်းရြာ ေဒသခ ံ ၃၀ဝ ေက်ာ ္ က 

ဆိုင္းဘုတ္ကိုယ္စ ီကိုင္ကာ ကန႕္ကြက္ ဆႏၵျပသည္။ 

ယမန္ေန႔က ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး ႏွင္ ့စပလ္်ဉ္းၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝနႀ္ကီး ဦးစိုင္းဆိုင္တစ္လံ ုႏငွ့္ အဖြဲ႔သား 

မ်ားက ေဒသခံမ်ားႏငွ္ ့ေတြ႔ဆံုရန ္လာေရာက္စဉ္တြင ္ေဒသခံမ်ားက ေက်းရြာအတြငး္ အဝင္မခံခဲ့ေပ။ 

https://burmese.kachinnews.com/2019/11/22/%e1%80%94%25%20e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%25�
https://burmese.kachinnews.com/2019/11/22/%e1%80%94%25%20e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%25�
https://burmese.kachinnews.com/2019/11/22/%e1%80%94%25%20e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%25�
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ေက်းရြာကိ ု အဝင္မခံသည့္အတြက ္ ဦးစိုင္းဆိုင္တစ္လံ ု က “ က်ေနာ္တို႔ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြနႀ္ကိဳဆိုရမယ္ ့

အစား ဆႏၵျပေနၾကတယ္။ အဲေ့ၾကာင့္မလို႔ က်ေနာ္တို႔က မကညီူႏိငု္တာ”ဟု ေဒသခံမ်ားႏငွ့္ အျငင္းပြားမႈ ေခတၱ 

ျဖစ္ပြားခဲၿ့ပီးေနာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

ထို႔ျပင ္အထကရ္ရဲြာ ေရကာတာ စီမံကိန္းကိ ုရပတ္န္႔ရန္အတြက ္ေဒသခံမ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေျပာဆိ ု

ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု အသံကိုမည္သူမ ွနားမေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း တာလံုေက်းရြာျပည္သူမ်ားက ေျပာဆိ ု

လိုက္သည္။“ က်မတို႔ အသံေတြကိ ု ဘယ္သူမ ွ နားမေထာင္က်ဘူး။ ျပည္သူအသံေတြ လႊတ္ေတာ္ထ ဲ သယ္ၿပီး 

မေျပာဆိၾုကဘူး”ဟု တာလံုေက်းရြာ ေဒသခ ံ အမ်ိဳးသမီး တဦးက ေျပာသည္။ https://burmese.shannews. 

org/a rchives/14739

တပ္မေတာ္အစိုးရလကထ္က္ႏွင္ ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္လကထ္က္တို႔တြင္ ႏိငု္ငံတကာႏငွ့္  ဥပေဒေၾကာငး္အရ ေျပာဆိ ု

ရပါက ႏိုင္ငံျခားေရးဝနႀ္ကီးဌာန၊ ေရ႕ွေနခ်ဳပ္ရံုးမ ွ တာဝန္ရွိမ်ားကိ ု သံုးသပ္ေစျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေလရ့ွၿိပီး ျပည္သူ 

လူထုသိရွိရန ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပနၾ္ကားေရးဝနႀ္ကီးေဟာင္း ဦးရထဲြဋ ္ က ေျပာသည္။ 

 

********* 

၂၂။ ႏိငု္ငံတကာရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အထူးအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္း၊ တပ္မေတာ္အရာရွ ိႏစွ္ဦး ပါဝင္ဟုဆိ ု

November. 27. 2019 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးသည္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာအထူး အဖြဲ႔ (Special Unit on 

International Criminal Justice)ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြကႏ္ိငု္ရန္၊ လူသားအရင္းအျမစ ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 

တက္ေစရနႏ္ွင္ ့ သက္ဆိုင္ရာဝနႀ္ကီးဌာနမ်ားသို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရအႀကျံပဳႏိုင္ရန ္ အထက္ပါအထူးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း 

ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။ 

အဆိပုါအထးူအဖြဲ႕ကို ျပည္ေထာင္စုေရ႕ွေနခ်ဳပ္ရံုးက ဦး ေဆာင္မည္ျဖစၿ္ပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝနႀ္ကးီဌာန၊ ျပည္ေထာင္စ ု

ေရ႕ွေနခ်ဳပရ္ံုးႏွင္ ့စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးတို႔မွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။ 

အထးူအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည္ ့  ဥပေဒပညာရွင္အေရအတြက္ကိ ု  ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ္လည္း တပ္မ 

ေတာ္က အရာရွႀိကီးတစ္ဦးႏငွ္ ့ အရာရွိတစ္ဦး စုစုေပါင္းႏစွ္ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပနၾ္ကား 

ေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။ 

https:// 

www.7daydaily.com/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA 

********** 
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၂၃။ ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ဇန္နဝါရ ီ ၂၈ ရက ္ေနာက္ဆံုးထား ေကာက္ယူမည္ 

November. 27. 2019  

 ၾကားျဖတ္သန္းေခါင ္စာရင္းကိ ုဇန္နဝါရ ီ၂၈ ရက ္ေနာက္ဆံုးထား ေကာက္ယူမည္ ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး 

ၾကပ္ေရးႏငွ္ ့ျပည္သူ႔အင္အားဝနႀ္ကးီဌာန ျပည္ေထာင္စုဝနႀ္ကီး ဦးသနိး္ေဆြက ေျပာသည္။ 

ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္းကိ ု တိုင္းေဒသႀကးီႏွင္ ့ ျပည္နယ္မ်ားအား ေလးသုတ္ခြဲ ေကာက္ယူရန ္ စီစဉ္ထားၿပီး 

ပထမအသုတ္ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ (ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ)တို႔တြင္ 

ေကာက္ယူေနသည္။ 

အဆိုပါ ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္းကိ ု ဒုတိယသုတ္အျဖစ ္ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရႏီွင့္ 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ၊ တတိယသုတ္ျဖစ္သည္ ့ ပခဲးူ၊ စစ္ကိုင္းႏွင္ ့

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔၌ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရ ီ၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ၊ စတုတၳသုတ္ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္ 

နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏငွ့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင ္ဇန္နဝါရ ီ၁၅ မ ွ၂၈ ရက္အထိ ေကာက္ယူမည္ျဖစ ္

သည္။ ယင္းျကားျဖတ္သန္းေခါင ္ စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာကိ ု ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာတြင ္ ထုတ္ျပန္နိုင္ရန ္

လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္သ႕ူအင္အားဝနႀ္ကးီဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။ 

https://www.7da ydaily.com/%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%96

“လက္နက္ႀကီးက်တာက ဦးေက်ာ္သိန္းရ႕ဲအိမ္မွာေပၚမွာက်တာပါ၊ အိမ္းနီးနားျခင္းျဖစ္တ့ဲ ဦးေသာျကာေအာင္နဲ႔ 

သူ႔သမီးလည္း ထိသြားတာတာ ဦးေက်ာ္သိန္းဆိုတဲ့သူက နည္းနည္းေတာ ့ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနတယ”္ ဟု 

ဦးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ အဆိုပါလက္နက္ျကီးက်ည္ဆံသည္ ဘယ္တပ္ဖြဲ႔မွပစ္ခတ္လိုက္သည့္ က်ည္ဆံျဖစ္ 

သည္ကိုမူ ခန္႔မွန္းလို႔မရေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။ 

 

*********** 

၂၄။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ ္တံုးမဝေက်းရြာထသဲို႔ လက္နကႀ္ကီးက်ည္ေပါက္ကြဲ ရြာသား (၃) ဦးဒဏ္ရာရရွ ိ

November. 28. 2019 

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ ္ တံုးမဝေက်းရြာအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာႏ္ွင္ ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာတ္ို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ 

ေၾကာင္ ့ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီေက်ာ္တြင ္ ေက်းရြာအတြငး္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက ္

ကြဲမႈေၾကာင္ ့ရြာသားသံုးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲၾ့ကသည္ဟုသိရသည္။ 

အဆိုပါလက္နက္ႀကီးက်ည္က်မႈေၾကာင္ ့ တံုးမဝေက်းရြာမ ွ အသက္ (၁၂) ႏွစ္အရြယ ္ မထက္ထက္ျမင့္၊ အသက္ 

(၄၂) ႏွစ္ရြယ ္ဦးေသာၾကာေအာငႏ္ွင္ ့အသက္ (၄၂) ႏွစ္အရြယ ္ဦးေက်ာ္သိန္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲၿ့ပီး ပလက္ဝၿမိဳ ႕ 

ျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ ေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း ဦးေသာၾကာေအာင္၏ ညီေတာ္စပ္သ ူဦးေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-69444 

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

https://www.bnionline.net/mm/news-69444�
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၂၅။ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား 

November 28, 2019 

သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ ႕နယ ္မန္စံေက်းရြာအနးီတြင ္ယေန႔( ႏိဝုင္ဘာ ၂၈) ရက ္မနက ္၈ နာရ ီမွစတင္က 

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

ျဖစ္စဉ္မွာ ယေန႔ မနက ္၈နာရီတြင ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာႏ္ွင္ ့သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ( RCSS/SSA) 

တို႔ တိကုပ္ြဲျဖစပ္ြားခဲေ့ၾကာင္း မန္စ ံေဒသခံမ်ား ေျပာျပခ်က ္အရသိရသည္။ 

“ ဒီေန႔ မနက္ ၈ နာရ ီကစ ေသနတ္သံၾကားရတယ္။ ေန႕လည္ ၁၁ နာရ ီေက်ာ္မွာေတာ ့အသံတိတ္သြားတယ္။ 

က်ေနာ္တို႔ၾကားတာကေတာ ့RCSS/SSA နဲ႔ ျမန္မာ့တပ ္ ျဖစ္တယ္လို႔ၾကားတယ္” ဟု မန္စံ ေဒသခ ံတဦးျဖစ္သည္ 

စိုင္းေစာလ ွက ေျပာသည္။ 

အဆိုပါ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ မန္ဝါေက်းရြာ ႏငွ့္ နားဟနး္ေက်းရြာတြင ္ တအာငး္(ပေလာင)္ အမ်ိဳးသားလြတ္ 

ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ(္TNLA)ႏငွ့္ ( RCSS/SSA) တို႕ လႈပ္ရွားသည့္ေနရာျဖစၿ္ပးီ၊ ထိုေနရာသည္ မန္စံေက်းရြာႏငွ္ ့

၄ မိုင္သာ ကြာေဝးေၾကာင္း စိုင္းေစာလ ွက ေျပာသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ စစ္ယာဉ္တန္းမ်ားသည္ ယခုလ ၂၆ ရက ္ မွစတင္ကာ လားရွိုးဘက္မွ နမၼတူၿမိဳ ႕ဘက္သို႔ 

တက္ကာ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ေနေၾကာင္းလည္း မန္စံေဒသခံမ်ားေျပာသည္။ https://burmese.shannews. 

org/archives/14775 

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

၂၆။ ကရင္နီလူငယ ္၆ ဦးကိ ုေထာင္ဒဏ ္ထပ္တိုးေရး တရားရံုးသို႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ျပင္ဆင္ခ်က္တက ္

November. 28. 2019 

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရး ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင္ ့တရားစြဲခံခဲ့ရသည္ ့ကရင္နီလူငယ ္ေျခာက္ဦး 

အား ၿမိဳ ႕နယ္တရားရံုးမ ွ ေထာင္ဒဏ ္ ၆ လ ခ်မွတ္မႈအေပၚ မေက်နပ္ေသာေၾကာင္ ့ ကယားျပည္နယ ္ အစိုးရမ ွ

ခရိုင္တရားရံုးသို႔ ျပင္ဆင္ခ်က ္ထပ္တက္ထားသည္ဟု ကရင္နီလူငယ ္ခူးၾကဴးဖေဲကးက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ေထာင္အတြင္းမ ွ ငါးဦးကို ျပင္ဆင္ခ်က ္ တက္ျခင္းအား သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရး 

ထိုးခိုင္းခဲ့ကာ ခူးၾကဴးဖေဲကးအား လြိဳ င္ေကာ္ခရိုင္တရားရံုးတြင ္ လက္မွတ္ထိုးရန ္ ဆင့္ေခၚထားေၾကာင္းလည္း သိရ 

သည္။ 

ကရင္နီလူငယ ္ခူးၾကဴးဖေဲကးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို (၆) လပခဲ်တာ ဝနႀ္ကးီခ်ဳပ္က မေက်နပ္ဘူး။ အဓိကေတာ ့ေရြး 

ေကာက္ပြဲၿပးီတဲအ့ထိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေထာင္အခ်ဳပ္ထမဲွာ ရွိေစခ်င္တယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ ့ (၆)လပခဲ်တဲ့ကိစၥ ကို 

ျပင္ဆင္ခ်က ္ထပ္တက ္ပါတယ္ ခရိုင္မွာ ” ဟု ေျပာသည္။ 
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အထက္ပါ ကရင္နီလူငယ ္ေျခာက္ဦးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္တုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ ္

ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံဘ႑ာဝနႀ္ကီးတို႔အား အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ဟုဆိုကာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင္ ့

ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စား အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး လက္ေထာကည္ႊနၾ္ကားေရးမွဴး ဦးသက္ေနာင္က ႏိုင္ငံသား 

မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင္ ့လံုၿခံဳ ေရး ပုဒ္မ (၁၀)ျဖင္ ့တရားစြဲဆိုခံခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနျဖင္ ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိ ု ေနရာေရႊ႕ေပးေစလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ေၾကးရုပ္စိုက္ထူသည့္ 

အဖြဲ႔ျဖင့္သာ အဓိကထား ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိၾုကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါကတ္ာမ်ိဳးညႊန္႕ကေျပာသည္။ http:// 

www.mizzimaburmese.com/article/63579 

 

  

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးထံမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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