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၄။ KNU ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကား တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္ 

ေကာက္ႏတုထ္ားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 

(No, 50. December 13, 2019) 

၁။ ေဒါကတ္ာေအးေမာင္ အမႈ အထူးအယူခံ ေနျပညေ္တာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပ 

၂။ လူမ်ိဳးသုဉ္း သတ္ျဖတ္မႈ မေျမာကေ္ၾကာင္း ICJ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ေလွ်ာက္လ ဲ

၃။ ဘူးသီးေတာင္ NLD ပါတီ ဥက႒ၠ ေပ်ာက္ဆံုးေန 

၅။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴ းႀကးီမင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအတြက ္ အဓိက တာဝန္ရွိၿပီး 

 အစုိးရ အေနျဖင့္လညး္ ကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲဟ ုဂမ္ဘယီာ တင္ျပ 

၆။ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာအနီး တိကုပ္ြဲျဖစ္ပြားခ့ဲမွ ုၿငိမး္ခ်မ္းေရးေကာ္မရွငသ္ို႔ တိငုၾ္ကားထား  

၇။ ၂၀၂၀ တြင္ မညသ္ည္ ့ပါတမီ်ားႏွင္မ့ ွမပူးေပါင္းဘ ဲေရြးေကာကပ္ြဲဝင္သြားမညဟ္ ုKNDP ဥကဌၠေျပာ 

၈။ ခ်ေီဖြၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ရိွ မုတ္သံုေတာ ကမ္းေျခတြင္ တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ရပ္ဆိငုး္ေပးရန္ ခ်ေီဖြေဒသခံမ်ား 

 ေတာင္းဆို 

၉။ ျမန္မာအစုိးရကို တရားစြဲဆိမုွု ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပပြဲ ICJ တရား႐ံုးေရွ႕တြင္ ျပဳလပု္ 

၁၀။ တိုင္းရင္းသားပါတီအားလံုး စုဖြဲ႕ခ်ိတ္ဆကႏုိ္င္ရန္ ျပညန္ယအ္ေျခစုိက္ ၅ ပါတီႀကိဳးပမ္းမည ္

၁၁။ ပလက္၀ၿမိဳ႕ေပၚႏွင္ ့နီးကပ္စြာ တုကိပ္ြဲျဖစ္သည္ ့လကန္ကသ္မံ်ား ၾကားလာရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားစုိးရိမ ္  
၁၂။ မုိငး္ခုတေ္ဒသခံမ်ားကန္႕ကြက္မႈၾကားက ေက်ာက္မီးေသြး ဆက္လက္တူးေန 

၁၃။ တိုက္ပြဲ ထပ္မျံဖစ္မညက္ို စုိးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚသို႔ စစ္ေရွာင္မ်ားေရာကလ္ာ 

၁၄။ ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုိင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဥေပဒအရ အေရးယူသည့္အေပၚ သွ်မ္းလူမႈအဖြဲ႔ ေထာက္ခံ 

၁၅။ AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ၏ ဇနီး ႏွင့္ ကေလး ၂ ဦး ျမန္မာျပညသ္ို ႔ ျပန္ပို ႔မည္ မဟုတ ္

၁၆။ မြန္ျပညန္ယမ္ွ အဂတိလိုက္စားမႈတိုင္ၾကားစာ ၃၉၈ ေစာင္အနက္ ၈ ေစာင္သာ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိငခ္ဲ့ 

၁၇။ တာခ်ီလိတ္တြင္ျပဳလုပ္သည္ ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလေ္ထာကခ္ပံြဲတြင္ SNLD ပါတအီမည္ အသံုးျပဳခ့ဲမႈအတြက ္

 ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ ျပန္လညေ္တာင္းပန္ 

၁၈။ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူထားတဲ ့မြန္ျပညသ္စ္ပါတီ စခန္းကိျုပန္ေပး 

၁၉။ ခ်ေီဖြေခ်ာင္းေရ အနီေရာင္ေျပာင္းလဲ စီးဆင္ေနမုွ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ 

၂၀။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴ းႀကးီမင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒုခ်ဳပ္ စုိးဝင္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းဦးႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္တို ႔ ၄ ဦးကို 

 အေမရိကန္က အမညပ္်ကစ္ာရင္းသြင္း ပိတ္ဆို႔ အေရးယ ူ

၂၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားရာတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ၂ဝ ဦးတြင္ ဆရာ/မ 

 တစ္ဦးႏႈန္း ခန္႕အပ္မည္ဟုဆို 

၂၂။ AA အဖြဲ႔အား အခြန္ေငြေပးပါက အၾကမ္းဖကမ္ႈတိကုဖ္်ကေ္ရးဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေနၿပီး ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ႏုိငင္ေံတာ္ 
 ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္အထ ိအေရးယႏူိငုေ္ၾကာင္း ဥပေဒကြ် မ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕ေျပာၾကား 
၂၃။ မင္းျပားတြင္ တိကုပ္ြဲျပင္းထန္ေနၿပီး တပ္မေတာ္က လက္နကႀ္ကီး၊ ရဟတယ္ာဉ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတမ္ႈမ်ားရိွ၊ အရပ္သား ၄ 

 ဦးဒဏရ္ာရ 
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၁။ ေဒါက္တာေအးေမာင ္အမႈ အထူးအယူခ ံေနျပည္ေတာ ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ တငျ္ပ 
  December, 10,  2019 

ႏုိင္ငေံတာ္ ပုနက္န္မႈ၊ ႏုိင္ငေံတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈတို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ က်ခံေနရသည့္ ေဒါက္တာ  
ေအးေမာင္ကို ျပညေ္ထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ုပ္က စုံညီခုံရုံးျဖင့္ ျပန္လည္ၾကားနာေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္ ့အထူးအယူခံ 
ကို ၎၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ယေန႕ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက ္တင္ျပၾကသည္။  
ေဒါကတ္ာေအးေမာင္၏ ေရွ႕ေန ဦးခင္ႏု က “ေဒါကတ္ာေအးေမာင္အေပၚမွာ စစ္ေတြခရုိငတ္ရားရုံးက အမိန္႔ခ်တယ္။ ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးတယ။္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ျပင္ဆင္မႈတက္တယ္။ ပလပ္ခရံတယ။္ အဒီဲအမႈကို ျပညေ္ထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က 
စုံညီခုံရုံးနဲ႔ျပန္လည္ၾကားနာ  ေပးဖုိ႔အတြက္ အယူခံဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားတာ”ဟ ုသတင္းေထာက္မ်ား ကို ေျပာသည။္  

ေဒါက္တာ ေအးေမာင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏစ္ွ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရကေ္န႔က ရေသေ့တာင္ၿမိဳ႕နယတ္ြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခုိငဘ္ရုင့္ 
ႏုိင္ငေံတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးသည္ ့၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာ ဆိုမႈတခ်ိဳ ႕ေၾကာင့္ 
အစုိးရ၏ တရားစြဲဆိုမႈကိုခံခဲရ့ၿပီး စစ္ေတြေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏအ္ျပစ္ေပးခံထားရသည။္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥက႒ၠ 
ေဟာင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ရခုိငအ္ေျခစုိက္ စာေရးဆရာ 
ဦးေဝဟင္ေအာင္တို႕ကို ရခုိငျ္ပညန္ယ္ စစ္ေတြခရုိငတ္ရားရုံးက ႏုိင္ငေံတာ္ပနုက္န္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငေံတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်ကေ္စမႈ 
အတြက ္ေထာင္ဒဏ္ ၂၂ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။  

ေဒါက္တာ ေအးေမာင္သည္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီကိ ု စတင္တညေ္ထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲသ့တူဦးျဖစ္ၿပီး ယင္းပါတတီြင္ ဥကဌၠ 
တာဝန္ယူခ့ဲသလို လႊတ္ေတာ္ ပထမ သက္တမ္းတြင္ ရခုိငျ္ပညန္ယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယခ္ဲ့ 
ခံရသည။္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာကပ္ြဲတြင္မူ ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာ္က ဝင္ေရာကအ္ေရြးခံရာ ရံႈးနိမ့္ခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာကပ္ြဲတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပန္လညအ္ေရြးခံခဲရ့သူ တဦးျဖစ္သည။္ https:// 
burma.irrawaddy.com/news/2019/12/10/210395.html
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၂။ လူမ်ိဳးသုဉ္း သတ္ျဖတ္မႈ မေျမာက္ေၾကာငး္ ICJ တြင ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ေလွ်ာက္လ ဲ
 December, 11, 2019 

လူမ်ိဳးသုဉ္း သတျ္ဖတမ္ႈျဖင့္ ဂမ္ဘယီာႏုိင္ငမံွ ျမန္မာႏိုင္ငအံေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရုံး (ICJ) ၌ တရား စြဲဆို ထားမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ယေန႔ တရားခြင္တြင္ ျမန္မာဘကမ္ွ ေလွ်ာက္လခဲ်က္ ၾကားနာမႈျပဳလပုရ္ာ ျမန္မာအဖြဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ငျံခားေရး 
ဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နာရီဝက္ နီးပါး အဖြင့္ ေလွ်ာက္လခဲ်က္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ရခုိငျ္ပညန္ယတ္ြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ျဖစ္စဉ္မ်ားသည္ အာရကန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကယတ္င္ေရး တပ္ (ARSA) အဖြဲ႔ အင္အား ၄၀ဝ ခန္႔ 
က နယျ္ခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို တၿပိဳင္တည္း တိုက္ခုိက္ခ့ဲရာမွစတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က သံသယရိွသည္ ့ အရပ္သား 
မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ARSA မ်ားကို လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားက ေနရာ ၁၂ ေနရာတြင္ ရွငး္လင္းခ့ဲရသလို ARSA မ်ား ဝုိငး္ရံ 
ထား၍ ရဟတယ္ာဉ္မ်ား သံးုခ့ဲရျခင္းမ်ားရိွရာ တိုက္ခုိက္ေရးသမား မဟုတ္သူမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား ေသေကာင္းေသႏုိင္ 
ေၾကာင္း၊ ARSA ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားၾကား ခြဲျခား၍မရခ့ဲသညမ္်ားရိွခ့ဲေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည။္ ထိုအေျခ 
အေနသည ္ ရာဇဝတအ္ေနအထားမ်ိဳ းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရႈပေ္ထြးခ့ဲေသာ္လညး္ ထိုအေနအထားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးသုဉ္း သတ္ျဖတ္မႈဟု 
ေကာက္ခ်က္ခ်၍ မရေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကာကြယေ္ရးအဖြဲ႔မ်ားက လုယက္မႈမ်ားကို မတားဆီးႏုိင္မႈမ်ား ရိွခဲ့ၿပီး 
ထိုကဲ့သို႔ ရႈပေ္ထြးသည္အ့ေျခအေနမ်ားကို သိရန္လိုသကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥကိ ုကိုင္တြယ္ရသည္ ့လမူ်ား၏ အေျခအေန 
ကိုလည္း သိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
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ဂူတာျပင္ ကိစၥတြင္လည္း စစ္ခံရုံးုမွ အေရးယမူညျ္ဖစ္သလို ႏုိင္ငတံကာက ကုလ အမႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔ထားသည္ ့တျခား 
လြတ္လပ္သည္ ့ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင၏္ ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြအရ အေရးယသူြားဖုိ႔ရိွၿပီး ေကာ္မရွငက္မ်ကျ္မင္သကေ္သ ၁၅၀ဝ 
ေက်ာ္ကို ေတြ႔ဆံ ုေမးျမန္းခ့ဲသည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငဘံကမ္ွ ေရွ႕ေန ပါေမာကၡ ဝီလ်ံရွဘတ္စ္ကလည္း လူမ်ိဳးသုဉ္း သတ္ျဖတ္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ နားလည ္
မႈလြဲေနျခင္းမ်ားရိွၿပီး ယမန္ေန႔က ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငတံြင္ လူမ်ိဳးသုဉ္း သတ္ျဖတမ္ႈႏွင့္ ပတ္သက ္
ၿပီး အတိအက် ေျပာဆိုႏုိင္ခဲျ့ခင္းမရိွေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ “မေန႔က ေလွ်ာက္ထားခ်က္မွာ 
လူမ်ိဳးသုဉ္း သတ္ျဖတ္တဲ ့ ရညရ္ြယခ္်ကန္ဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီးေတာ့ တင္ျပဖုိ႔အႀကီးအက်ယ ္ ပ်က္ကြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ။္ အဒီဲ 
ေလွ်ာက္ထားခ်က္ထမွဲာ ဒီမ်ိဳးသုဉ္းသတ္ျဖတ ္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိ ု ပီပျီပင္ျပင္ေဖာ္ျပႏုိင္တာမရိွဘူး။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ၾကားျဖတ္ 
အစီအမံကို မေပးဖုိ႔ ျငင္းပယ္သင့္တယ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်င္ပါတယ”္ ဟု ၎က အဆံုးသတ္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ https:// 
burma.irrawaddy.com/news/2019/12/11/210512.html

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

  

၃။ ဘူးသီးေတာင ္NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေပ်ာက္ဆုံးေန 
 December, 12, 2019 

ရခုိငျ္ပညန္ယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိကုေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဥက႒ၠ ဦးရဲသနိး္မွာ ယမန္ေန႔ညက ေပ်ာက္ 

ဆံုးသြားေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ 

NLD ပါတီ စစ္ေတြခရုိင္ ဥက႒ၠ ဦးသခၤါေက်ာ္က “သူက ပါတီရုံးမွာညအိပ္ေနက်လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေန႔ မနက ္ပါတဝီင္ေတြ ရုံးကို 

သြားေတာ့ ရုံးကိုလည္း အိပ္ဖုိ႔မေရာကလ္ာဘးူ။ အိမ္ကို သြားၾကည့္ေတာ့လည္း အိမ္မွာလည္း မရိွဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္လိ ု

ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အတညမ္ျပဳႏုိင္ေသးဘးူ။ ေလာေလာဆယ ္ ေပ်ာကေ္နတယ၊္ ဒီေလာကပ္ဲ သိရေသးတယ”္ ဟ ု ဧရာဝတသီို႔ 

ေျပာသည။္  

ယေန႔ မနကပ္ိငုး္၌ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယရ္ွိ NLD ပါတဝီင္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရုံး (ICJ )တြင္ သြား 

ေရာက္ ေျဖရွငး္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပြဲ လုပ္မည့္ဆဆဲတဲြင္ ယခုကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီဥက႒ၠ 

ေပ်ာကဆ္ံးုေနျခင္း ျဖစ္သည။္ 

ၿမိဳ႕နယ္ ပါတဦက႒ၠ ဦးရဲသနိး္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သကၿ္ပီး အေသးစိတ ္ သိရိွႏုိင္ရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဳဴး 

ရုံးသို႔ ဆက္သြယ္ခ့ဲေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရရိွခဲေ့ပ။ ဦးရဲသနိး္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာဝတမီွ ရခုိငျ္ပညန္ယ္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွ ဒုရမွဲဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္စိးုအား ဆကသ္ြယေ္မးျမန္းခ့ဲရာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အတညျ္ပဳေျပာဆိုခ့ဲသည္။ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2019/12 /12/210560.html 

*********** 

၄။ KNU ႏငွ့္ တပ္မေတာတို္႔ၾကား တပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည ္
 December, 9, 2019

KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ဒုဥကၠဌ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာတာဒိုမူးတုိ႔ ဦးေဆာင္ 

သည္အ့ဖဲြ႔ဝင္ ၁၂ ဦးသည္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ စတင္ထြက္ခြာၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရကေ္န႔တြင္ ေနျပညေ္တာ္၌ ျပဳလပုသ္ြားမညဟ္ ုKNU က ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ 
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KNU ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ရိပ္သာ၌ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မ 

ေတာ္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏစွ ္ပဏာမ အပစ္အခတရ္ပ္စေဲရးသေဘာတစူာခ်ဳပ္ႏငွ္ ့ ၂၀၁၅ခုႏစွတ္ြင္ 

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေ ရး သေဘာတစူာခ်ဳပ္ -NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ ေအာက္ေျခ၌ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ 

ထေိတြ႔ပစ္ခတမ္ႈကစိၥရပ္မ်ားကိ ုညွႏိႈငိး္ေဆြးေႏြးသြားမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထတုျ္ပန္ခ်ကတ္ြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည။္  

ယခုျပဳလုပ္မည့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈသည္ NCA လက္မွတ္ထုိးျခင္း ၄ႏွစေ္ျမာက ္အခမ္းအနားက်င္းပျပဳခ့ဲစဥ္ 

တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ KNU တုိ႔ ေတြ႔ဆုံသေဘာတူညီမႈမွ ရရိွသည့္ရလဒ္အရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေတြ႔ဆုံ 

ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 

KNU အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တို္က္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေ ဘာတစူာခ်ဳပ္ 

(NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၈ခုႏစွ၊္ မတလ္ KNU မူေၾတာ္(ဖာပြန္)ခ႐ိုင၊္ လေူသာၿမိဳ႕နယရ္ွ ိေခးပူ -လယ္မူ 

ပေလာ ကားလမ္းေဟာင္းႏွင္ ့တပ္မဟာ (၃) နယေ္ျမအတြင္းရိွ မူသဲ-ေက်ာက္ႀကီးကားလမ္းကို ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ သေဘာတူညီျခင္း 

မရိွဘဲ တပ္မေတာ္ဘက္က လမ္းေ ဖာက္လုပ္သည္ဟုဆုိကာ ေအာက္ေျခတြင္ ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈ မ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသကဲ့သို႔ လက္ရိွ 

အခ်နိထ္လိညး္ စစ္ေရး တင္းမာေနဆျဲဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္းသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ http://kicnews.org/2019/12 

/knu-%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7 

*********** 

၅။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင ္ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ ္လူမ်ိဳးတုနး္သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွၿိပီး အစိုးရ 
 အေနျဖင့္လည္း ကာကြယ္ရန ္ပ်က္ကြက္ခဲဟ့ ုဂမဘ္ယီာ တငျ္ပ 
 December 10, 2019 13 

ရခုိငျ္ပညန္ယမ္ွ လနူညး္စု မြတစ္လင္ (ေခၚ) ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လူမ်ိဳးတနုး္သတျ္ဖတခ္ရံမႈတြင္ တပ္မေတာ္က အဓိက တာဝန္ရွိ ၿပီး 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴ းႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ICC တရားရုံးတြင္ တင္သင့္ဆိုေသာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြ 
ေရး UN FFM အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခစံာကို ကိုးကား၍ ဂမ္ဘယီာႏုိင္ငကံ ယေန႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရုံး ICJ တြင္ စတင္ 
ေလွ်ာက္လခဲ်က ္ေပးသည။္ 

ဂမ္ဘယီာႏုိင္ငကံ ျမန္မာႏုိင္ငအံေပၚ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုထားမႈကို ယေန႔ ဂမ္ဘယီာႏုိင္ငကံ 
စတင္ ေလွ် ာကလ္ခဲ်ကေ္ပးရာတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အစီရင္ခစံာမ်ားကို ကိုးကား၍ 
ေလွ် ာကလ္ခဲ်ကေ္ပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည။္ 

တပ္မေတာ္သည ္ နယေ္ျမရွငး္လင္းေရးဟေူသာ ေခါင္းစဉ္ ARSA အဖြဲ႕ကိ ု ရွာေဖြရွင္းလင္းသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ 
(ေခၚ) မြတစ္လင္မ်ားကို ပစ္မတွထ္ားခ့ဲေၾကာင္း၊ မြတစ္လင္မ်ားကို မီးရိႈ႕ သတျ္ဖတျ္ခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ 
ကေလးငယ္မ်ားကိ ု သတျ္ဖတျ္ခင္း စသည့္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက ္ ရွာေဖြေရး အစီရင္ခစံာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
သကေ္သအျဖစ္ တင္သြင္းခ့ဲသည္။ 

ဂမ္ဘီယာနုိင္ငံက Provisional Measure ဟ ုေခၚေသာ ၾကားျဖတအ္ေရးယမူႈ အမိန္႔ခ်မွတေ္ပးရန္ ICJ တြင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရကေ္န႔မွ ၁၂ ရကေ္န႔အထိ နယ္သာႏုိင္င၊ံ သည္ဟိတၿ္မိဳ႕တြင္ အမႈကို ၾကားနာမညျ္ဖစ္သည။္ https:// 
www.khitthitnews.com/2019/12/%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80 %af%e1%80%9c%e1%80% 

************* 
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၆။ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာအနီး တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့မွု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားထား 
  December, 6,  2019  

ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ားကိ ုပထမဆုးံေနရပ္ျပန္ပို႔ခဲသ့ည့ ္နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ၏အေနာကဘ္က ္ ၃ မုိင္ခန႔္အကြာတြင္ တပ္မေတာ္မွ 

KIA စခန္းတစ္ခုကို လာေရာက္သိမ္းပုိက္သည့္ တိကုပ္ြဲေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထပ္မ ံထြကေ္ျပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသညဟ္ ုသရိပါ  

သည္။ 

ေနရပ္ျပန္ေရး အစအဆုးံကညူေီပးခ့ဲသ ူဦးေဖာ္လားဂမ္ဖန္က ယခုတိကုပ္ြဲသည ္အစုိးရ၏ ျပန္လညေ္နရာခ်ထားေရးအစီစဥ္ကိ ု

ပ်ကစ္းီေစနုိငေ္ၾကာင္း ၿငိမး္ခ်မ္းေရးေကာ္မရွငက္ိ ုလပိမ္ွၿုပီး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယေ္ရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလခ္်ဳပ္မွဴ း ႀကးီမင္းေအာင္လိႈင္၊  

ျပန္ေထာင္စု လူကယ္ျပန္ ဒုဝန္ႀကီး၊ ေျမာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မပခႏွင့္ နယ္လုံဝန္ႀကီးတို႔ကိုမိတၱဴျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရကေ္န႔ 

တိငုၾ္ကားခ့ဲေၾကာင္း ေျပာသည။္ 

‘‘အခုလိမု်ိဳ းေနာကတ္စ္ခါထပ္ျဖစ္ရင္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာလညး္  စစ္ေျပးျပန္ျဖစ္ရမွာကိုစုိးရိမ္တဲ့အတြက္ အျဖစ္အပ်က္ကို 
က်ေနာ္က ျပညေ္ထာင္စၿုငိမး္ခ်မ္းေရးေကာ္မရွငထ္ ံစာအျမန္ေရးၿပီး ကိယုတ္ိငုေ္နျပညေ္တာ္ကိ ုသြားေပးခ့ဲတယ။္ ’’ ဟု 
နမ္ဆန္ယန္ ေနရပ္ျပန္ေရးကိ ုကညူေီပးေနသ ူကခ်င္ေတးေရး၊ ေတးဆိ ုနာမညေ္က်ာ္အဆိေုတာ္ ဦးေဖာ္လားဂမ္ဖန္က ေျပာ ပါ 
သည္။ ‘‘လုံၿခဳစံြာ ေနရပ္ျပန္နိငုဖ္ို႔ဆိ ု Bilateral လက္မွတ္ထိုးရလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုပံုစံလက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုတာကေတာ့ သူတို႔ 
လက္နက္ကိုင္ေတြရ့ဲ အပုိင္းျ ဖစ္သြားၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ႏုိ င္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းနဲ႔အညီ လုံၿခံဳၿပီး အကူညီအျပည့္နဲ႔ 
ျပန္ႏိုင္ဖုိ႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။’’ ဟေုျပာပါသည။္ 

၂၀၁၁ ခုႏစွ ္ဇြန္လ ၉ ရကေ္န႔ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ကခ်င္တစ္ေက်ာ့ျပန္တိကုပ္ြဲေၾကာင့္ ကခ်င္လထူသုည ္မိမတိို႔ေက်းရြာမ်ားကိ ု
စြန႔ပ္စ္ၿပီး စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ခုိလွုေံနရသညမ္ာွ ၈ ႏွစေ္က်ာ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည။္  https://burmese.kachinnews.com/2019 
/12/06/%e1%80%94%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%86%e1 

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

၇။ ၂၀၂၀ တြင္ မည္သည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္မွ မပူးေပါင္းဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု KNDP ဥကၠဌေျပာ 

 December 10, 2019  

၂၀၂၀ ခုႏစွတ္ြင္ ျပဳလပုသ္ြားမည္ ့ပါတစီံ ုဒီမုကိေရစီ အေထြေထြေရြးေကာကပ္ြဲတြင္ မညသ္ည္ ့ပါတမီ်ားႏွင္မ့ ွမပူးေပါင္းဘ ဲ

ေရြးေကာကပ္ြဲဝင္သြားမညဟ္ ုကရင္အမ်ိဳ းသားဒီမုကိရကတ္စ္ပါတီ-KNDP ဥကဌၠ မန္းေအာင္ ျပညစ္ုးိက ေျပာဆုိလုိက္သည္။ 

လတ္တေလာတြင္ KNDP အေနျဖင့္ ျပညေ္ထာင္စႀုက႕ံခိုငေ္ရးႏွင္ဖ့ြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ -USDP တုိ႔ပါဝင္ေသာ အင္အား စုပါတီအစု  

အဖြဲ႔ႏငွ္ ့ပူးေပါင္းမညဟ္ ုသတင္းထြကေ္ပၚေနသည္အ့ေပၚ မန္းေအာင္ျပညစ္ုးိက ယမန္ေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္)တြင္ 

ေကအိုင္စီသုိ႔ ယခုလုိေျပာသည္။  

“သြားပုပ္ေလလြင့္ေျပာခ်င္တဲသ့ေူတြကေတာ့ USDPနဲ႔ ေပါင္းလုိက္ၿပီး ဘာၿပီး၊ ညာၿပီး။ အမွန္ေတာ့ လံုးဝ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာ  

ေတာ့ အတအိလင္းေျပာခ်င္တယ။္ အေျခခံမဝူါဒထမွဲာ မူဝါဒခ်င္းတညူေီသာ တုငိး္ရင္းသား ပါတမီ်ားနဲ႔သာ ေပါင္းမယဆ္ုၿိပီး  

ေတာ့ပါတယ။္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းကေတာ့ ဒီ ၂၀၂၀(ေရြးေကာကပ္ြဲ) မၿပီးမခ်င္း တုိ႔က ဘယ ္ပါတနီဲ႔မ ွမေပါင္းဘးူ။ ၂၀၂၀ ၿပီးရင္ 

ေတာင္ စဥ္းစားမယ။္ ေပါင္းမယလ္ုိ႔မဟတုဘ္းူ” ဟ ုေျပာသည။္  

လက္ရိွတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏစွ ္အေထြေထြေရြးေကာကပ္ြဲအတြက ္ကရင္ပါတ ီ၄ ပါတရီွေိနၿပီး မဲဆႏၵနယ ္တစ္ေနရာ တြင္ ကရင္ပါတ ီ

ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထမွဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳ င္ႏုငိေ္ရးအတြက ္ႀကိဳ းစားေဆာင္ရြကေ္န ေၾကာင္းလညး္ ကရင္ပါတတီာဝန္ရွိ  

သူမ်ားထံမွ သိရသည္။  

https://burmese.kachinnews.com/2019%20/12/06/%e1%80%94%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%86%e1�
https://burmese.kachinnews.com/2019%20/12/06/%e1%80%94%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%86%e1�
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လက္ရိွတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ KNDP ႏွင့္ ဖလုံ -စေဝၚဒီမိကုရကတ္စ္ပါတီ(PSDP)၊ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ကရင္ျပည္သူ႔  

ပါတီ(KPP) ႏွင္ ့ကရင္အမိ်ဳးသားပါတီ (KNP)ဟ၍ူ ကရင္ပါတ ီ ၄ ပါတီ က်န္ရိွေ နသည။္ http://kicnews.org/2019/12 

/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80 

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

၈။ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ရွ ိ မုတ္သုံေတာ ကမ္းေျခတြင ္ တရားမဝင ္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးရန ္ ခ်ီေဖြေဒသခံမ်ား 

 ေတာငး္ဆုိ 
  December, 11, 2019 

ခ်ေီဖြၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိွ မုတ္သံုေတာ ကမ္းေျခမွာ တရားမဝင္ ေရႊတးူေဖာ္မႈမ်ား ရပ္ဆိငုး္ေပးရန္ ခ်ေီဖြေဒသခံမ်ားက 

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရကတ္ြင္ ျမစ္ႀကးီနားၿမိဳ႕ရိွ သတင္းမီဒယီာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ရွငး္လင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ယင္းေရႊတူးေဖာ္သည္ ့ ေနရာမွာ ခ်ေီဖြၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား အပန္းေျဖသည့္ မုတ္သံုေတာ (ေဒသအေခၚ) 

ဂ်န္ေယာ္မာွ အၿမဲစိမး္လမ္းေနသည့္ ကြ် န္းငယ္ေလးသဖြယ ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ပင္လယက္မ္းေျခ အပန္းေျဖစခန္းကဲသ့ို ႔ 

ျဖစ္ေနသည္ေ့နရာ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက စိတမ္ေကာင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေလာင္ဗ်စ္ေခါင္လမူႈအဖြဲ ႔က ဆိုသည္။ 

ေလာင္ဗ်စ္ေခါင္ လမူႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလာခ်ဒိလ္ြမ္းေဇာင္းက “မုတ္သံုေတာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေလာက္ လပု္ၿပီးၿပီ။ 

လြန္ခ့ဲတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာကက္ နားသြားၿပီး အခုျပန္လပုေ္နတယ။္ ေကအုိင္ေအ ထနိး္ခ်ဳပ္တဲ့နယေ္ျမဆိေုတာ့ သတူို႔ဦးစီးၿပီးလုပ္တဲ့ 

သေဘာပါ။ ကြ် န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အစုိးရဘက္ကို ကန္႔ကြကေ္ပးဖုိ႔ စာတင္သြားမွာပါ။ မူလအတိုင္း မရိွေတာ့ေပမယ့္ က်န္တဲ ့

ေနရာကို က်န္ေနေစခ်င္ေသးတယ။္ ဧကေပါင္းဆယ္ခ်ၿီပီး တူးသြားၿပီေလ။ စာေပယဉ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ ရန္ပံေုငြဆိုၿပီး သတင္းေတြ 

ထြက္ေနလို႔ ကြ် န္ေတာ္တို႔ လာခ်ဒိစ္ာေပ ယဉ္ေက်းမႈ မပါဘးူဆိၿုပီး စာနဲ႔လည္းထတုျ္ပန္ပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကား သည္။ 

ကခ်င္ျပညန္ယ္ အစုိးရအဖြဲ႔က ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေရႊႏွင့္သတၱဳတးူေဖာ္မႈမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္ တးူေဖာ္ခြင့္ 

လံးုဝခ်ထားေပးျခင္းမရိွဘဲ တရားဥပေဒ မစုိးမုိးႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ တရားမဝင္ ခုိးတးူေနမႈမ်ား ရိွေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ားရိွမာွသာ ယင္းလပုင္န္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ ္ ႏုိင္မညျ္ဖစ္ေၾကာင္း၊ 

လက္လွမ္းမီသည္ ့ ေနရာမ်ားတြင္ တရားမဝင္ ေရႊတးူေဖာ္ေနမႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလပုေ္နေၾကာင္း ေျပာၾကား 

ထားသည္။ https://news-eleven.com/article/149275 

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

၉။ ျမန္မာအစိုးရကုိ တရားစြဲဆုိမွ ုေထာက္ခသံည့ ္ဆႏၵျပပြဲ ICJ တရား႐ုံးေရွ႕တြင ္ျပဳလုပ ္
 December,10, 2019  

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မုွျဖင့္ ဂမ္ဘီယာနုိင္ငံမွ ျမန္မာနုိင္ငံကို တရားစြဲထားသည့္အမုွ စတင္ၾကားနာသည့္ ပထမေန႔တြင္ 

တရားစြဲဆိုမုွကို ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပပြဲကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးဆိုက္ရာ နယ္သာလန္နုိင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕ရိွ 

International Court of Justice ICJ တရား႐ံုးေရွ႕တြင္ ျပဳလပုခ္ဲေ့ၾကာင္း သရိပါသည။္ 

ဥပေရာပ ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕အစညး္ဦးေဆာင္မွျုဖင့္ ျမန္မာျပညမ္ ွကခ်င္၊ ကရင္ လမူ်ိဳ းေတြလညး္ပါဝင္ကာ လအူင္အား 

ႏွစ္ရာခန႔က္ ေထာကခ္ ံဆႏၵေဖာ္ထတုခ္ဲေ့ၾကာင့္ အစီစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေနသ ူကခ်င္အမ်ိဳ းသားအစညး္အ႐ံုး KNO 

အေထြေထြအတြင္းေရးမုွး ဦး Layang Hkun Htoi ေျပာပါသည။္ 

‘‘ရုိဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မုွကိစၥေၾကာင့္ တရားစြဲခံရတကဲိစၥမွာ က်ေနာ္တို႔က ေထာက္ခံရမယ္။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ 

ဒီလုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ေနတဲ့တပ္မေတာ္က က်ေနာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ဖႏိွပိခ္ဲ့ ၿပီ။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြအတြက္  

http://kicnews.org/2019/12%20/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80�
http://kicnews.org/2019/12%20/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80�
http://kicnews.org/2019/12%20/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80�
https://news-eleven.com/article/149275�
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တရားမွ်တမႈရာွေပးရင္း က်န္တဲ့ သူေတြအတြက္လည္း ျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမႈ မွာ တရားစြဲတဲ့ဘက္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ 

က်ေနာ္တို႔ လာေရာကအ္ားေပးတာျဖစ္တယ္’’ ဟ ုေျပာခ့ဲပါသည။္ 

 ‘‘အားလုံးသိထားသင့္တာက လက္ရိွ NLD အစုိးရက ဒါအျပစ္ျပန္ဖုးံေပးရင္ ပုိဆိးုသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့ ္တပ္မေတာ္ရဲ ့ျမန္မာ  

ျပညမ္ာွ အခန္းက႑ လုပ္ရပ္ေတြကို အစုိးရက မထိန္းနုိင္ လို႔ ဒီလိုျဖစ္သြားတယ္ ဆိုၿပီး တရားသူ ႀကီးေတြထံ ဝန္ခံလိုက္ရင္  

ေတာ့ ႏုိ င္ငဂံဏုသ္ကိၡာလညး္ျပန္ရမယ။္ ေဒၚေအာ င္ဆန္းစုၾကည္လည္း ဂုဏ္သိကၡာရိွမယ္။ NLD က မေန႔တေန႔ကမွ အစုိးရ  

တက္တာ အားလုံးသိတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္အျပစ္ကို ဖံုးေပးေတာ့ ပုိအျပစ္ထင္ရွားလာမယ္။ ’’ ဟ ုဦး Layang Hkun 

Htoi ဆက္လက္ ေျပာဆိုပါသည္။ https://burmese.kachinnews.com/2019/12/10/%e1%80%99%e1%80%bc%  

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

၁၀။ တုိင္းရင္းသားပါတီအားလုံး စုဖြဲ႕ခ်တိဆ္က္ႏိငု္ရန ္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ၅ ပါတီႀကိဳးပမ္းမည ္
 December, 10, 2019 

ပူးေပါင္းၿပီးျဖစ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အေျခစုိက္တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငေံရးပါတီ ၅ ပါတီတို႔ ၃ ရက္ၾကာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲ 

ၾကၿပီး က်န္ရိွသည့္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ား တစ္စတုစ္စညး္တညး္ျဖစ္ေစရန္ စုဖြဲ႕ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ဟု 

သတင္းရရိွသည္။ 

ျပည္နယ္အသီးသီးက ေပါင္းစညး္ၿပီးျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပညန္ယျ္ပညသ္ူ႕ပါတီ KSPP ၊ ကရင္အမ်ိဳ းသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတ ီ

KNDP၊ ကယားျပည္နယ ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ KSDP ၊ ခ်င္းအမ်ိဳ းသားဒီမိကုေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ CNLD ႏွင့္ မြန္ညညီြတေ္ရးပါတီ 

MUP ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္ကနုၿ္မိဳ႕ Summit Parkview Hotel ၌ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရကေ္န႕မွ ၉ ရကေ္န႔အထ ိ ၃ ရက္ၾကာ 

ေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာထားမ်ား စုစညး္ႏုိင္ခဲေ့ၾကာင္း မြန္ညညီြတေ္ရးပါတီ တြဲဖကအ္တြင္းေရးမွဴး(၁) 

ႏုိင္လယိတမက ေျပာသည။္ ႏုိင္လယိတမက “၂၀၂၀ ေရြးေကာကပ္ြဲမတိငုခ္င္မာွ တိုင္းရင္းသားပါတီအားလံုး စုဖြဲ႕ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

ရိွဖုိ႔လိုတယ္ဆိုတဲ ့ အျမင္သေဘာထားေတြတၾူကတယ္၊ အဒီဲလို စုဖြဲ႕ခ်တိဆ္ကမ္ႈတစ္ခခုရုေအာင္ေတာ့ ၅ ပါတီ ဆကၿ္ပီးေတာ့ 

နညး္လမ္းေတြ ရွာႀကံသြားမယ”္ ဟု ဆိုသည္။ 

ထို႔အတ ူ တိငုး္ရင္းသားပါတ ီ ၅ ပါတေီခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုေဆြးေနြးပြဲတြင္ ခုိငမ္ာေသာဆံးုျဖတခ္်ကမ္်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ 

ျခင္းမရိွေသာ္လညး္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာကပ္ြဲမတိငုခ္င္တြင္ တိငုး္ရင္းသားပါတမီ်ား ညီလာခံတစ္ခုက်င္းပႏုိင္ေရး အေပၚယံ 

သေဘာေဆြးေႏြးျဖစ္သည္ဟုလည္း ကခ်င္ျပညန္ယျ္ပညသ္ူ႔ပါတ ီKSPP ဥကဌၠ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ဆိုသည္။ 

အဆိုပါ ျပည္နယ္အေျခစုိက္တိုင္းရင္းသားပါတီ ၅ ပါတီတိ႕ုသည ္ မဟာမိတတ္ပ္ေပါင္းစုတစ္ခအုျဖစ္ ေပါင္းစညး္ထားျခင္း 

မဟုတ္ဘ ဲ တိုင္းရင္းသားပါတအီခ်င္းခ်င္း ဖုိရမ္တစ္ခမုာွ လာေရာကေ္တြ႔ဆံုၾကသည့္အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရိွ 

ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမး္ပါတအီခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ ္ UNA ႏွင့္ ညေီနာင္တိငုး္ရင္းသားမ်ားဖကဒ္ေရးရွငး္  NBF တပ္ေပါင္းစုတို႕တြင္ ပါဝင္ခဲသ့ည့္ ပါတမီ်ား 

အတြက ္တစ္ခတုညး္ေသာတပ္ေပါင္းစုအျဖစ္တညေ္ဆာကန္ိငုရ္န္ အခ်နိယ္ရူဦးမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း  တိုင္းရင္းသား အေရးေစာင့္ 

ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။ http://burmese.monnews.org/2019/12/10/%e1%80%90%e1%80% 

ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80 

************* 
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http://burmese.monnews.org/2019/12/10/%e1%80%90%e1%80%25%20ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80�
http://burmese.monnews.org/2019/12/10/%e1%80%90%e1%80%25%20ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80�
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၁၁။ ပလက္၀ၿမိဳ႕ေပၚႏငွ့္ နီးကပ္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္ လက္နက္သံမ်ား ၾကားလာရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္  
 December,10, 2019  

ပလက္၀ၿမိဳ႕အနီးအထိ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႕အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚကေနပင္လွ်င္ 

လကန္ကသ္မံ်ား ၾကားလာရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စုိးရိမေ္နရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည။္  

ပလကဝ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံတစ္ဥးီက “မနက ္ေျခာကန္ာရီမထုးိခင္ ငါးနာရီေလာကက္ ပလကဝ္ၿမိဳ႕အတြက ္အေျခေနမေကာင္းဘးူလို႔ 

ၿမိဳ႕ထမွဲာေတာ့ သတင္းေတြေတာ့ ထြကေ္နတယ။္ ဒီမနကပ္ိငုး္ ေလးနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာကမ္ာွ ပလက္ ၀ၿမိဳ႕ေပၚကေန 

ႏွစ္ဖက္ တုိက္ခုိက္သံေတြၾကားေနရတယ”္ ဟေုျပာသည။္ 

ပလက္ဝၿမိဳ႕ကီမုိလူမူေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ဦးဘူထန္ပုိင္က “ဒီမနက ္၄နာရီကေန ၅ နာရီခြဲအထ ိပလကဝ္ၿမိဳ႕နဲ႔ 

အနီးမွာရိွတဲ႔ တပ္ရင္း  ၂၈၉ နဲ႔ မ်ကႏ္ာွခ် င္းဆိုင္နားက အျပန္အလွန္ လက္နက္ႀ ကီး လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ၾကတယ္။ 

ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း ဘာျဖစ္လာမလ ဲဆိုတာ မသိရေတာ့ အားလံုးက စုိးရိမ္ေနရတယ္၊ လံုၿခံဳေရးတာ ၀န္ရိွသူ 

ေတြအေနနဲ႕လည္း အခုခ်ိန္မွာ လံုၿခံဳေရးအပိုင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟေုျပာသည။္  

ပလကဝ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ညမထြက္ရ အမိန္႔ႏွင့္ အတူလမ္းမႀ ကီးမ်ား၊ အမ်ားျ ပည္သူသြားရာလမ္း၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကား၊ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာအေဆာက္အဦး ေနရာမ်ားတြင္ ဆူပူလံႈ႕ေဆာင္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈတစ္စုံ  

တစ္ရာ က်ဴးလြန္လိသုည္ ့ရညရ္ြယခ္်ကျ္ဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူ (၅)ဦး (သို႔) ဦးထကပ္ိ၍ုျဖစ္ေစ စုေဝးျခင္း၊ စီတန္းလညွ္လ့ညျ္ခင္း  

ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ လႈံ႕ေ ဆာ္ျခင္း၊ ရုတရ္င္းဆန္ခတျ္ပဳျခင္း တို႔ကိုလည္း မျပဳလုပ္ရန္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ႏိုဝင္ဘာ ကိုးရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။  https://www.chinworld.org/2019/12/09/%e1 

%80%95%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%  

*********** 

၁၂။ မိုင္းခုတ္ေဒသခံမ်ားကန္႕ကြက္မႈၾကားက ေက်ာက္မးီေသြး ဆက္လက္တးူေန 
 December, 6, 2019 

သွ် မ္းျပည ္ အေရွ႕ပုိင္း မုိင္းဆတ္ခရုိင္ မုိင္းခုတ္ၿမိဳ႕နယတ္ြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တးူေဖာ္ေရး စီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ 
သည္ၾ့ကားမွ ဆက္လက ္လပုေ္ဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 
ထိုေက်ာက္မီးေသြး တးူေဖာ္မႈသည ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရကေ္န႔မွ စတင္ကာ တးူေဖာ္ခဲမ့ွ ယေန႕တိုင္ ဆက္လက္တူးေန 
ေၾကာင္း မုိင္းခုတ္ၿမိဳ႕ အသက ္၄၀ ေက်ာ္ စုိင္းလံု က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ ေျပာသည။္ 
“ သူတိ႕ုကေတာ့ စမ္းသပ္ကာလ အေနနဲ႔ ၂ဧက ေလာက္ရိွၿပီ တးူေနတာ။ ေန႕တိုင္းပဲ တူးေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တးူေနတာေတြ 
ရပ္ဖို ႔ ေျပာေပမယ့္ သူတို႔က မရပ္ဘးူ” ဟု စုိင္းလံု ကဆိုသည္။ ေက်ာကမ္းီေသြး တးူေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လယ္ယာ 
ပ်ကစ္းီျခင္း၊ သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ ပ်ကစ္းီျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာ ျဖစ္လာမညက္ို စုိးရိမေ္နၾကေၾကာင္း စုိင္းလံု က ေျပာ 
သည္။ 
မုိင္းခုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၈ ႏွစ္ တူးခြင့္ရထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္း ကိ ုဇူလိုင္လ ၂၀၁၉  က ထိုင္း Sahakol Equipment 
Co. Ltd (SQ) Company ႏွင့္ ျမန္မာေရႊေရကန္ (Golden Lake Co. Ltd) ကုမၸဏီတိ႕ုမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖကဖ္ကစ္ပ္ သေဘာတ ူ
ညခီ်က ္ေရးထိုးခ့ဲျကသည္။ 
ထို႔ျပင္ ေက်ာက္မီးေသြး မုိင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သံုးဓာတ္အားေပး စက္ရုံအတြက ္ လမ္းေဆာကလ္ပုရ္န္ မုိင္းခုတ္ေက်းရြာ 
အုပ္စုအတြင္းရိွ ေက်းရြာ ၈ ရြာ ေျပာင္းေရႊ႕ရမညဟ္ု သွ်မ္းလ႕ူအခြင့္အေရးမ႑ိဳ င္မွ ယေန႕ထုတ္သည္ ့ ထတုျ္ပန္ခ်ကတ္ြင္ 
ေရးသားထားသည္။ https://burmese.shannews.org/archives/14829 
 

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

https://www.chinworld.org/2019/12/09/%e1%20%80%95%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/12/09/%e1%20%80%95%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/12/09/%e1%20%80%95%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%25�
https://burmese.shannews.org/archives/14829�


WEEKLY Ethnic News Collection Page 9 
 

 

၁၃။ တုိက္ပြဲ ထပ္မံျဖစ္မည္ကုိ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင္ ့ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕ေပၚသုိ႔ စစ္ေရွာင္မ်ားေရာက္လာ 
 December ,8, 2019 

သွ် မ္းျပညေ္ျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ယမန္ေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၇) ရကတ္ြင္ စစ္ေရွာင္မ်ား ေရာကလ္ာေၾကာင္း သတင္းရရိွ 

သည္။ အဆိုပါ ေရာက္လာသည္ ့စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လဦူးေရ ၈၀ 

ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း လက္ရိွမွာေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚရိွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအိမတ္ြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ဇီဝတိ လူမႈကူညီေရး 

အသင္းမွ ဦးတင္ေမာင္သနိး္ က ေျပာသည။္ 

“ မေန႔က ညေရာကလ္ာတာပါ။ သူတို႔ကေဆြမ်ိဳးအိမ္မွာ ေနၾကတယ္။ သီးသန္႔ေနထိငုတ္ာေတာ့ မရိွဘူး” ဟု ဦးတင္ေမာင္သနိး္ 

က ေျပာသည။္ ထိစုစ္ေရွာင္မ်ားစာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ကေလးငယ ္အမ်ားစုျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ 

လက္ရိွ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာသည္ ့ စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေခကြဲရြာတြင္ တမိး္ေရွာင္ေနၾကသည္ ့

ခြန္ေကာ္၊ အုံအြီးရြာမွ စစ္ေရွာင္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယမန္ေန႔ ေရာက္လာသည္ ့ စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ ယခင္တြင္လညး္ စစ္ေရွာင္ခဲဖ့းူသည့္ သမူ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲဆက္လက ္

ျပင္းထန္လာမညက္ို စုိးရိမသ္ျဖင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚသို႔ေရာကလ္ာေၾကာင္း အုိဝတ္ေမာဝ္ လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ အဘမ္းက 

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည။္ ေက်ာကမ္ၿဲမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ ္

ေျမာကေ္ရး တပ္မေတာ္တို႕သည့္ ႏုိဝင္ဘာလမွ စတင္ကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး၊ စစ္ေရွာင္ ၇၀ဝ ေက်ာ္ ထြကေ္ျပး တမိး္ေရွာင္ 

ေနရေၾကာင္းသိရသည္။ https://burmese.shannews.org/archives/14833 

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

၁၄။ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိငု္ငံတကာဆုိင္ရာ ဥေပဒအရ အေရးယူသည့္အေပၚ သွ်မ္းလူမႈအဖြဲ႔ ေထာက္ခ ံ
 December 9, 2019 

ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈအားသွ်မ္းလူမႈ အသိုင္အဝန္း က ေထာက္ခံ 

လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

နုိင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ ယနၱရားအရ ျမန္မာနုိငင္အံား လူမ်ိဳးသုဉ္း သတ္ျဖတ္မႈ အမႈျဖင့္ ICJ တြင္ တရားရင္ဆိငုရ္န္၊ 

ရုိဟင္ဂ်ာ(ေခၚ)ဘဂၤါလီ မ်ားကို ႏွင္ထုတ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သကၿ္ပီး ICC ၏ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈႏွင့္ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တရားစီရင္ 

ပုိင္ခြင့္ေအာက္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ ရာဇာဝတမ္ႈ မ်ားအတြက ္ အာဂ်င္တးီနားတြင္ တရားစြဲဆိုထား သည္ ့

အမႈပါဝင္ေၾကာင္း သွ်မ္းလူမႈ အသိုင္းအဝန္း ထတုျ္ပန္ခ်ကတ္ြင္ ေရးသားထားသည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည ္ သွ်မ္းလူမႈ 

အသိုင္းအဝန္း ၁၇ ဖြဲ႕မွ ယေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားသည္။ “ က်ေနာ္တို႔သွ်မ္းေတြလည္း ရုိဟင္ဂ်ာေတြလို ပုံစံတူ 

လူမ်ိဳးသုဉ္း သတ္ျဖတ္ခံရတယ္။ လ႕ူအခြင့္အေရး ခ်ိဴ းေဖာကခ္ရံတယ။္ အဲ့တုန္းက ဘယ္သူမွ အေရးယူ စဉ္းစားေပးတာ 

မရိွဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြကိ ုေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည ္ကလည္း လွည့္မၾကည္ ့တဲ့ သေဘာပါပဲ” ဟု စုိင္းလ်န္း က ဆိုသည္။ 

“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကို မရပ္တညဘ္းူ။ တိငုး္ရင္းသားေတြ စစ္ဒဏခ္ရံတာ 

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၿပီ။ အခု ဂမ္ဘယီာက တရားစြဲဆိုတဲ့ကိစၥမွ တက္တကၾ္ကြၾကြ ပါဝင္ေနတယဆ္ိတုာကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ 

တပ္မေတာ္ဘက ္ရပ္တည္တယ္လို႔ျမင္တယ။္ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိ ုလံုးမဝ မေထာကခ္ပံါဘးူ” ဟု 

စုိင္းလ်န္း က ထပ္ေလာင္း ေျပာသည။္ 

လက္ရိွမွာေတာ့ ICJ တရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆိငု္ၿပီး တရားရံႈးပါက မည္ကဲ့သိ ု ျပစ္ဒဏေ္ပးခံရမည၊္ တရားႏုိင္ပါက မညက္ဲ့သို႔ 

ျဖစ္လာမညက္ို ေသခ်ာမသရိွရိေသးေၾကာင္း လမူႈအဖြဲ႕အစညး္မ်ားက ေျပာသည။္ https://burmese.shannews.org 

/archives/14837 

https://burmese.shannews.org/archives/14833�
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၁၅။ AA စစ္ဦးစီးခ်ပဳ ္၏ ဇနီး ႏငွ္ ့ကေလး ၂ ဦး ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ပို႔မည ္မဟုတ ္
 December, 10, 2019 

ရကၡိဳင္စစ္တပ္(AA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတႏုိ္င္ ၏ ဇနီး ႏွင့္ ကေလး ၂ ဦး ကို ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္ပို ႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 

ထိုင္းႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က ေျပာၾကားသည္။ 

လြန္ခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၊ လဝူင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန က AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတႏုိ္င္ 

၏ ဇနီး ေဒၚႏွင္းဇာျဖဴႏွင့္ အသက ္၁၂ အရြယ္ သမီး ေစာျပည့္သွ်င္၊ အသက ္၁ ႏွစ္ေက်ာ္ သား ျမတလ္င္းဇံ တို႕ကိ ု ႏုိင္ငံကူး 

လက္မွတ ္revoke (ရုပ္သိမ္း) ကို အသံုးျပဳသည့္ဟုဆိုကာ ထိငုး္ရဲမ်ားက ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဒၚႏွင္းဇာျဖဴႏွင့္ ကေလး ၂ ဦးသည ္ယခင္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္မွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တာခ်ီလိတ္သို႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ 

ရန္ စီစဉ္ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ရိွမွာ ထိုင္း လဝူင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လုပ္ငန္းအရ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ကာ ေနရပ္ျပန္ပို ႔မည္ မဟုတ္ 

ေၾကာင္း ထိုင္း အာဏာပုိင္ႏွင့္နီးစပ္သူက ေျပာသည။္ 

“AA က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး နဲ႔ ကေလး  ၂ ေယာက္ကိ ုျမန္မာျပညေ္တာ့ျပန္မပုိ႔ေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ 

ျပႆနာဆိေုတာ့ ထိုင္းမွာ တရားရင္ဆိငုရ္မယ။္ တရားရင္ဆိငု္ၿပီးရင္ ျမန္မာျပညေ္နရပ္ကို ျပန္ပို ႔တဲ့ အေလ့အထရိွတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူတိ႕ုကို ျမန္မာျပညက္ို ျပန္မပုိ႔ဘူး။ သူတိ႕ုဘယႏုိ္င္ငံကို သြားမယ္ဆိုတာကေတာ့ မသေိသးဘူး” ဟ ုထိုင္းအာဏာ 

ပုိင္ ႏွင့္ နီးစပ္သူ က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည။္ 

လက္ရိွမွာ ေဒၚႏွင္းဇာျဖဴကို ထိုင္းအာဏာပုိင္မ်ားက မညသ္ည္ေ့နရာတြင္ထားရိွၿပီး၊ မည္သည့္ ေန႕ရကတ္ြင္ တရားရင္ဆိငုရ္ 

မည္ကို မသိရိွေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည။္ https://burmese.shannews.or g/archives/14845

ႏုိင္ငေံတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ယေန႕က်ေရာက္သည္ ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ 

အခမ္းအနားသို႔ ေပးပုိ႔သည့္သဝဏ္လႊာတြင္ အျမစ္တြယေ္နသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာသည္ ႏုိင္ငျံပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ေရးႏွင့္ တညေ္ဆာကေ္ရးခရီးလမ္းတြင္ အဓိကက်သည္ ့ ခလတုက္န္သင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။ 

 

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

၁၆။ မြန္ျပည္နယ္မ ွအဂတိလုိက္စားမႈတုိင္ၾကားစာ ၃၉၈ ေစာင္အနက္ ၈ ေစာင္သာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိငု္ခဲ ့
 December, 9, 2019 

မြန္ျပညန္ယအ္တြင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ေအာက္တိုဘာအထ ိအဂတိလိုက္စားမႈတိုင္ၾကားစာ ၃၉၈ ေစာင္ရိွသည့္အနက္ ၈ 

ေစာင္သာ စုံစမ္းစစ္ေဆးနုိငခ္ဲေ့ ၾကာင္း ျပည္နယ္အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ သိရသည္။ 

မြန္ျပညန္ယမ္ွ ေရာက္ရိွလာသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ အေရးယေူဆာင္ရြကမ္ႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္ 

စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးမ်ိဳ းျမင့္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရိွ ျပညန္ယခ္န္းမ၌ ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၉ ရကေ္န႔) က်င္းပ 

သည္ ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အခမ္းအနားတြင္ ရွငး္လင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ “၂၀၁၉ ခုႏွစ္မေွတာ့ 

တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၃၉၈ ေစာင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ၈ ေစာင္၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ထ ံလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔သည္ ့တိုင္ၾကားစာ ၄၁ 

ေစာင္ ျဖစ္တယ္”ဟ ုဦးမ်ိဳ းျမင့္က ေျပာသည။္  

အလားတ ူ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၄၈၂ ေစာင္အနက္ တစ္ေစာင္သာ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ထံ 

၄၃ ေစာင္ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ခ့ဲေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။ 

http://burmese.monnews.org/2019/12/09/%e1%80%99%e1%80%bd%e1 %80%94%e1%80%ba%e1%80 
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၁၇။ တာခ်လီတိတ္ြငျ္ပလုဳပသ္ည္ ့ ႏိငု္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိလ္ဳေထာက္ခပံြဲတြင ္ SNLD ပါတီအမည ္ အသုံးျပဳခဲမ့ႈအတြက္ 

 ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ ျပန္လည္ေတာင္းပန ္
  December, 11, 2019 

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရကက္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရ့ွပုိင္း တာခ်ီလိတၿ္မိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ 

ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို အားေပးေထာကခ္ပံြဲတြင္ ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရိွဘဲ ရွမး္တိငုး္ရင္းသားမ်ား ဒီမိကုေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

(SNLD) အမညပ္ါ ဆိုင္းဘုတထ္ည့္သြင္းအသံုးျပဳခ့ဲမႈအတြက္ ပြဲဦးေဆာင္စစီဉ္သမူ်ားကို ကန္႔ကြကခ့ဲ္ေၾကာင္း ပါတီအတြင္း 

ေရးမွဴး ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။ 

“ ေထာကခ္ပံြဲ စီစဉ္သေူတြက ကြ် န္ေတာ္တို႔ ပါတီဝင္မဟုတ္တဲ့သူေတြကိ ုကြ် န္ေတာ္တို႔ ပါတနီာမည္ ဆိုင္းဘုတ ္ကိုင္ခုိင္း ၿပီး 

ေတာ့မွ ပြဲတကခ္ိငုး္တာေပါေ့နာ္။ အဒဲါက လိမ္လည္မႈတစ္ခုပဲ။ ပါတနီာမညက္ို ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရိွ သံုးသြားတာမ်ိဳး၊ ပါတဝီင္ 

မဟုတ္တဲ့သူကိ ု ပါတဝီင္အလားသဏၭာန္ လုပ္သြားတာမ်ိဳးကိ ု ကြ် န္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္တယ္။ ရႈတ္ခ်တယ္။ အဒီဲအတြက္ကိ ု

ေျပေျပလညလ္ည ္ျပန္လည္ၿပီး ေတာင္းပန္ဖို ႔ ေတာင္းဆိုထားတယ”္ ဟ ု၎က  ေျပာၾကားသည္။ 

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို အားေပးေထာကခ္ပံြဲသို ႔ SNLD ပါတီကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခ့ဲၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ တကေ္ရာကလ္ာပါက 

အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ပါတအီမညပ္ါ ဆိုင္းဘုတ္ကိ ု ရုိက္ႏိွပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပြဲတကေ္ရာကသ္တူစ္ဦးက ဆိုင္းဘုတ္မွားယြင္း 

ကိငုေ္ဆာင္ခဲျ့ခင္းျဖစ္ကာ ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတအီေနျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္ကိ ု အျမန္ဆံုးျပန္လခ့ဲဲေသာ္လည္း သတင္းမီဒယီာမ်ား 

တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသြားခ့ဲသညဟ္ု ပြဲဦးေဆာင္စစီဉ္သမူ်ားထမွဲ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။ 

“ ကြ် န္ေတာ္တို႔က ဒီပြဲကိေုကာ္မတအီေနနဲ႔ လုပ္တာကိုး။ NLD အေနနဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ NLD က ဝန္းရံတာပဲရိွတယ။္  

အဒဲါေၾကာင့္ SNLD ကိ ုကြ် န္ေတာ္တို႔က တရားဝင္ ေတာင္းပန္ဖို ႔ စာရုိက္ထားတယ္။ ေန႔လယ ္ ၁ နာရီမာွ သတူ႔ရုံးကိုသြားၿပီး 

ေတာင္းပန္ေပးမွာေပါ့” ဟု ဦးတင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။ https://news-eleven.com/article/149211 

*********** 

၁၈။ တပ္မေတာ္က သိမး္ယူထားတ့ဲ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စခန္းကုိျပန္ေပး 
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တပ္မေတာ္က သိမ္းယူထားတဲ ့မြန္ျပညသ္စ္ပါတထီနိး္ခ်ဳပ္တဲ့ ဂ်ပန္ေရတြင္းစခန္းကို ျပန္လညေ္ပးအပ္ခဲမ့ယ့္ အဲဒ့စီခန္းနဲ႔ ကိုက ္

၃၀ဝ အကြာက ဟသၤာတိုင္ဂိတ္မွာ ဆက္လက္ေနရာယူထားတယ္လို ့မြန္ျပညသ္စ္ပါတီ ဗဟိေုကာ္မတဝီင္ နုိငေ္အာင္မေငးက 

ေျပာပါတယ္။ 

တပ္မေတာ္နဲ႔ မြန္ျပညသ္စ္ပါတတီပ္ေတြ နီးနီးကပ္ကပ္ ရိွေနတာေၾကာင့္ ေဒသခံ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြဟာ သူတို႔ေက်းရြာကို 

အားလံးုမျပန္ရေဲသးၾကဘူးလို႔ ကညူေီဆာင္ရြကေ္ပးသေူတြက ေျပာပါတယ။္ 

ၿပီးခ့ဲတဲ့ရက္ပုိင္းက ကရင္ျပညန္ယ ္ ဘုရားသံုးဆၿူမိဳ႕နယ ္ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာနားမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ မြန္ျပညသ္စ္ ပါတတီို႔ 

ပစ္ခတမ္ႈေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး မြန္ျပညသ္စ္ပါတစီခန္းကို တပ္မေတာ္က သိမ္းယူခ့ဲပါတယ္။ ဒီလိုသိမ္းယူခ့ဲတဲ့ ဂ်ပန္ေရတြင္းက 

မြန္ျပညသ္စ္ပါတစီခန္းကို တပ္မေတာ္က ျပန္ေပးခ့ဲေပမယ့္ အစဲခန္းနဲ႔ ကိုက ္၃၀ဝ အကြာမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က တပ္စြဲထား 

တယ္လို႔ မြန္ျပညသ္စ္ပါတဗီဟိေုကာ္မတဝီင္ ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာပါတယ။္ 

မြန္ျပညသ္စ္ပါတကီ ဂ်ပန္ေရတြင္းကို ျပန္လညရ္ယၿူပီး ေနာကေ္န႔မွာဘ ဲ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္က စစ္ေဘးဒုကၡသည ္ စခန္းကို 

ပိတ္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ မြန္ျပညသ္စ္ပါတီ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႔ဟာ ကိုက ္ ၃၀ဝ အကြာမွာ နီးနီး 

ကပ္ကပ္ ရိွေနတာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္မာွစုိးရိမ္ ၿပီး ေဒသခံရြာသား ထက္ဝက္ေက်ာ္ဟာ ေနအိမမ္ျပန္ရဲၾကေသးဘ ဲ 

https://news-eleven.com/article/149211�
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နယစ္ပ္မာွဘဲ ရိွေနေသးတယလ္ို႔ သူတို႔ကိုအကူညီေပးေနတဲ့ မြန္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွငး္အဖြဲ ႔က ႏုိင္ကေဆာ့မြန္ ကေျပာပါ 

တယ္။ ဒီကိစၥေတြကိုေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက ္အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြပါဝင္တဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စေဲရးဆိငုရ္ာ ပူးတြဲေစာင့္ 

ၾကည္ ့ေရးေကာ္မတီ JMC(s) က ပဋပိကၡျဖစ္တဲေ့နရာကို ဒီလအတြင္းသြားေရာကစ္စ္ေဆးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြကို 

NRPC နဲ႔ JMC(U)ကို တင္ျပသြားဖို႔ရိွတယ္လို႔ ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာပါတယခ္င္ဗ်ာ။ https://www.rfa.org/burme  

se/news/military-give-back-nmsp-camp-12102019034256.html 

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

၁၉။ ခ်ီေဖြေခ်ာင္းေရ အနီေရာင္ေျပာင္းလဲ စီးဆင္ေနမွ ုေဒသခံမ်ား စိုးရိမ ္
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ကခ်င္ျပညန္ယ ္ခ်ေီဖြၿမိဳ႕ရိွ ေခ်ာ င္းေရ အနီေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလွ် က္ (၃) ရကၾ္ကာ စီးဆင္းေနေၾကာင္း ခ်ေီဖြေဒသခံ 
ဦးေဇာင္းဒုိင ္ထမံ ွသရိပါသည။္ 

ပန္ဝါဖကမ္ ွစတင္စးီဆင္းလာသည္ ့ဇုနလ္နုေ္ခ်ာင္းသည ္လြတပ္ေီက်းရြာတြင္ ခ်ေီဖြေခ်ာင္းျဖင့္ ေပါင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲသ့ည့ ္
ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရကေ္န႔တြင္ ခ်ေီဖြေခ်ာင္းအနီေရာင္အျဖစ္ ခ်ေီဖြေဒသခံမ်ားက ေတြ႕ျမင္ခဲရ့ျခင္းျဖစ္သညဟ္ ုဆိပုါသည။္  

“ေရေတြ အရမ္းနီေနေတာ့ ေရကိ ုထဖိို႔ေတာင္ ေၾကာကေ္နတယ။္ အေပၚကေနၾကညလ္ိကုရ္င္ ေသြးေတြ 
စီးေနသလိျုဖစ္ေနတယ။္ ေရ ဒီေလာက္နီေနတာကို အစုိးရ နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေတြလည္း 
သပိါေစ..ျပည္သူေတြအတြက္ ဒီေရသန႔္ရွင္းဖုိ႔ နဲ႔ ဒီေရ က က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အသုံးျပဳႏုိ င္ေအာင္ အစုိးရက ဘယ္လို 
နည္းလမ္းသုံးေပးမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီသတၱဳမတူးပါနဲ႔လို႔ တားျမစ္တာလ ည္း မဟုတ္ဘူး..တူးတယ္ဆိုလည္း 
က်ေနာ္တို႔ျပညသ္ေူတြ အသုးံျပဳေနတဲ ့ေရကိ ုမထပိါေစနဲ႔ …ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အစုိးရကို ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ” ဟု 
ခ်ေီဖြေဒသခံ ဦးေဇာင္းဒုိငက္ ေျပာပါသည။္  ေျမရွားသတၱဳတးူေဖာ္သည့ ္စြန႔ပ္စ္ပစၥညး္ ၊ ဓာတေုဆးဝါး ႏွင့ ္
ေရေလာင္ကန္ေပါကျ္ခင္းေၾကာင့္ ေရအနီေရာင္သို႔ ေျပာင္းလသဲြားျခင္းျဖစ္နိငုေ္ၾကာင္း ၎က သုးံသပ္ေျပာဆိထုားပါသည။္  

လြန္ခ့ဲသည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရကေ္န႔၌ ခ်ေီဖြေခ်ာင္းတြင္ ေနျပညေ္တာ္အဆင့္မ ွလာေရာက ္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ့ဲစဥ္ 
စုိးရိမ္နုိင္ဖြယ္ မရိွဟုခ်ီေဖြေဒသခံမ်ားအား ေျပာဆိုခ့ဲေသာ္လည္း ယခု ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရကေ္န႔တြင္ ေ ရအေနအထား 
အနီေရာင္သို႔ ေျပာင္းလွ် က ္စီးဆင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည။္  ခ်ေီဖြေခ်ာင္းသည ္ေမချမစ္သို႔ စီးဝင္သည့ ္ေခ်ာင္းတစ္ချုဖစ္ပါသည။္ 
https://burmese.kachinnews.com/2019/12/11/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%ae%e1%80% 

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

၂၀။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒုခ်ဳပ ္ စိုးဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ ္ သန္းဦးႏငွ္ ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ ္ ေအာင္ေအာင္တုိ႔ ၄ ဦးကုိ 

 အေမရိကန္က အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူ 
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အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စကု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴ းႀကးီမင္းေအာင္လိႈင္၊ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴ းႀကီး စုိးဝင္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းဦးႏွင့္ 

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္တို႔ကို မြတစ္လင္မ်ားႏွင့္ လနူညး္စုမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ အမညပ္်က္ 

စာရင္းသြင္းေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရကေ္န႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ နယ္သာလန္ႏုိင္င၊ံ သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕ရိွ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားရုံးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငအံေပၚ ဂမ္ဘယီာႏုိင္ငကံ လူမ်ိဳးတနုး္သတျ္ဖတမ္ႈစြပ္စြဲခ်ကျ္ဖင့္ တရားစြဲဆိမုႈ 

စတင္ၾကားနာခ်နိတ္ြင္ အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စကု ျမန္မာ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ ၄ ဦးကို ပိတ္ဆို႔ အေရးယမူႈမ်ား ခ်မွတအ္ေရးယူ 

လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

https://www.rfa.org/burme%20%20se/news/military-give-back-nmsp-camp-12102019034256.html�
https://www.rfa.org/burme%20%20se/news/military-give-back-nmsp-camp-12102019034256.html�
https://www.rfa.org/burme%20%20se/news/military-give-back-nmsp-camp-12102019034256.html�
https://burmese.kachinnews.com/2019/12/11/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%ae%e1%80%25�
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ရခုိငျ္ပညန္ယတ္ြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ နယေ္ျမရွငး္လင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတစ္လင္ ၇ သိန္း ၃ ေသာင္းသည ္

အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံကို ထြကေ္ျပးခ့ဲရေၾကာင္း၊ နယေ္ျမရွငး္လင္းမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က လူသတ္မႈမ်ား၊ 

အုပ္စုလိုက္ မုဒမိး္က်င့္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈမ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ဟ ု အေမရိကန္၏ ေၾကညာခ်က္အရ 

သိရိွရသည္။ လနူညး္စု တိုင္းရင္းသားမ်ားကို သတျ္ဖတျ္ခင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ျခင္း၊ လရူွေိနေသာ အိမ္မ်ားကို 

မီးတင္ရိႈ႕ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ရကစ္က္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈမ်ားကို စစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထတုျ္ပန္ခ်က္ 

ေဖာ္ျပထားသည။္ https://www.khitthitnews.com/2019/12/%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80% 
 

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

၂၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခႏုစွ္မ ွ စတငက္ာ တုိငး္ရငး္သားဘာသာစကားသင္ၾကားရာတြင ္ ေက်ာငး္သား/သူ ၂ဝ ဦးတြင ္ ဆရာ/မ 

 တစ္ဦးႏႈန္း ခန႕္အပ္မည္ဟုဆုိ 
 December 11, 2019  

တိငုး္ရင္းသားဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားရရာတြင္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းသား/သ ူ ၂ဝ ဦးတြင္ ဆရာ/မ 

တစ္ဦးႏႈနး္ျဖင့္ ခန္႔အပ္မညျ္ဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတယိဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ထြန္းက ျပညသ္႕ူလႊတ္ေတာ္အစည္း 

အေဝးတြင္ ေျဖၾကားခ့ဲသည္။ 

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပညသ္႕ူလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနီေရႊလ်န္းမွ ခ်င္းျပညန္ယတ္ြင္ ခ်င္းတိငုး္ရင္းသား စာေပသင္ၾကားမည့္ 

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခန္႕ထားျခင္း မရိွေသးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဉ္ ရိွ၊ မရိွ ဒီဇင္ဘာ ၆ 

ရကေ္န႕တြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ ျပည္သူလႊတေ္တာ္အစညး္အေဝးတြင္ ေမးျမန္းရာ ဝန္ႀကးီမွ ျပန္လညေ္ျဖၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည။္ 

“ဝန္ႀကီးက ျပန္လညေ္ျဖဆိတုဲအ့ေပၚမွာ ေက်နပ္မႈရွပိါတယ၊္ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂ဝ ကို ဆရာ/မ တစ္ေယာကႏ္ႈန္းခန္႔ 

ထားမယ္လို႔ ေျဖထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လံုေလာက္မႈရိွတယ္လို႔ ကြ် န္မထင္တယ”္ဟု ျပညသ္႕ူလႊတ္ေတာ္အမတ္ 

ေဒၚနီေရႊလ်န္းမွ ေျပာသည။္ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခ်င္းျပညန္ယအ္တြင္း Teaching Assistant (TA) အျဖစ္ ၄၇၃ ဦးအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာ 

သင္ႏွစ္အတြင္း ခန္႕ထားခ့ဲၿပီး ၂၇၁ ဦးအား ဆက္လက္ခန္႔ထားႏုိင္ရန္ စီစဉ္ေဆာင္ရြကေ္နေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ထန္း 

မွ ေျဖျကားခ့ဲသည။္ https://www.chinworld.org/2019/12/11/%e1%81%82%e1%81%80%e1  

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

၂၂။ AA အဖြဲ႔အား အခြန္ေငြေပးပါက အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေနၿပီး ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ 
 ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ ္သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္အထိ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒကြ် မ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕ေျပာၾကား 
 December, 12, 2019 

AA အဖြဲ႔အား အခြန္ေငြေပးပါက အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့ၿ္ငိစြန္းေနၿပီး ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ႏုိငင္ေံတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ 

သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္အထ ိအေရးယႏူိငုေ္ၾကာင္း ဥပေဒကြ် မ္းက်င္းသအူခ်ိဳ ႕ေျပာၾကားသည။္ 

AA အဖြဲ႔ လႈပရ္ာွးရာေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ၂၀၂၀ ျပည့ႏ္စွမ္စွ၍ အခြန္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေငြေၾကး 

စတင္ေကာကခ္ေံတာ့မညျ္ဖစ္ေၾကာင္း AA စစ္ဥးီစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏုိင္က ဧရာဝတသီတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္။ 

ဆက္လက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏုိင္က “ကြ် န္ေတာ္တို႔ ULA ကို အခြန္ေဆာင္ရမယ။္ မေဆာင္လို႔မရဘးူ၊ မေဆာင္ရင္ 

ေပးလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါအရွင္းဆံုးေျပာတာ၊ ကြ် န္ေတာ္တို႔ Arakan Government ကိုေတာ့ မထေူထာင္ေသးဘးူ။ ဒါေပမ့ဲ  

https://www.khitthitnews.com/2019/12/%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%25�
https://www.khitthitnews.com/2019/12/%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%25�
https://www.khitthitnews.com/2019/12/%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%25�
https://www.khitthitnews.com/2019/12/%e1%80%97%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/12/11/%e1%81%82%e1%81%80%e1�
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ရကၡဳိင္ျပည္သူ႕အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကိုေတာ့ ကြ် န္ေတာ္တို႔ ထေူထာင္ေတာ့မယ္” ဟ ုေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း ဧရာဝတသီတင္း ဌာနက 

ေဖာ္ျပထားသည။္ အခြန္ဆိုသည့္အရာကို အစုိးရတစ္ရပ္ကသာ ေကာက္ခံႏုိင္ၿပီး AA ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးက ေကာကခ္ခံြင့္ 

မရိွေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေကာက္ခံပါက အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့ၿ္ငိစြန္းေနၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္သမူ်ားလညး္ ယင္း 

ဥပေဒႏွင့ၿ္ငိစြန္းေၾကာင္း တရားလႊတေ္တာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ 

“အဲဒ့ါေတြက အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒထမွဲာလညး္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးသားေတြ” ဟု ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ 

အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၏ အခန္း ၁၂ တြင္ ျပ႒ာန္းခ်ကအ္ရ မည္သူမဆိ ုအၾကမ္းဖကမ္ႈတစ္ခခုု က်ဴးလြန္ရာတြင္ 

ျဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္ေစ ယင္းျပစ္မႈျဖစ္ေျမာကေ္အာင္ ပံ႔ပိးုေဆာင္ရြကရ္န္ သို႔မဟုတ ္ေဆာင္ရြကႏ္ိငုေ္စရန္ အလို႔ငွာျပဳလုပ္ 

လွ် င္ အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု ေငြေၾကးေထာကပ္ံ႔မႈဆိငုရ္ာျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္ဟ ု ေဖာ္ျပထားသည။္ www.news-

eleven.com 

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

၂၃။ မင္းျပားတြင ္ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ေနၿပီး တပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီး၊ ရဟတ္ယာဉ္မ်ားျဖင္ ့ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိ၊ အရပ္သား ၄ 

 ဦးဒဏ္ရာရ 

 December 11, 2019  

 

ရခုိငျ္ပညန္ယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔ၾကား တိကုပ္ြဲျပင္းထန္ လ်က္ရိွ 

ၿပီး တပ္မေတာ္ကလက္နကႀ္ကးီ၊ရဟတယ္ာဉ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတမ္ႈမ်ားရိွေၾကာင္း မင္းျပားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္

ဦးလွသိန္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္။ 

“တိုက္ပြဲက မနက္ ၄ နာရီတညး္ကျဖစ္ေနတာ မနက္ ၈ နာရီေလာကက္ ေလယာဉ္ႏွစ္စးီနဲ႔ ပစ္ေနတယေ္ျပာတယ။္ 

အခုထိလည္း လက္နကႀ္ကးီေတြနဲ႔ ပစ္ေနတယေ္ျပာတယ။္ အေသးစိတ္ကေတာ့ ကြ် န္ေတာ္လည္း မသရိေသးဘးူ။ 

ကြ် န္ေတာ္က မင္းျပားမွာမရိွဘးူ” ဟု ဦးလွသိန္းေအာင္ကေျပာဆိုသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းကလည္း တပ္မေတာ္က လက္နကႀ္ကးီျဖင့္ ပစ္ခတမ္ႈေၾကာင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ကုလားမတံ ု

ေက်းရြာသို႔ လက္နကႀ္ကးီက်ေရာကခ္ဲ့ၿပီး ၄ ဦးခန္႔ ဒဏရ္ာရရိွခဲေ့ၾကာင္း အေသးစိတအ္ေျခအေနကိမုသရိေသးေၾကာင္း ၎ 

ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။ 

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သကၿ္ပီး အေနာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိခုြင့္ရွသိူ ဗုိလ္မွဴးႀကးီဝင္းေဇာ္ဦးကို ဆက္သြယ ္

ေမးျမန္းခ့ဲေသာ္လညး္ ဖုနး္လကခ္ေံျပာဆိျုခင္းမရိွေပ။ https://www.khitthitnews.com/2019/12/%e1%80  

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးထံမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

** ၿပီး ** 
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