္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၃၂)

ေန႔စဲြ။ ၂၂.၉.၂၀၁၅ (အဂၤါေန႔)

စဥ္

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

၁

၂၂.၉.၁၅

7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (864) p

စုၾကည္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္မေတာ္ၾကား

သံသယမ်ားဖယ္ရွားၿပီး

ဒီမုိကေရစီ

အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေဒၚစုေျပာ

(5)

NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား သံသယမ်ား ဖယ္ရွားၿပီး
ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္
ေလးစားစြာျဖင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း

NLD

ဥကၠ႒

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားမွတစ္
ဆင့္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာသည္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏က႑မွာ အဓိကျဖစ္ၿပီး တပ္မ
ေတာ္၏အျမင္ႏွင့္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏အျမင္မွာ တစ္ထပ္တည္း မက်ေသာ္
လည္း ျပည္ေထာင္စုတည္ၿငိမ္ေရးကို လုိလားမႈတြင္ ကြျဲ ပားျခား
နားမႈမရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ
ကို ေလးစားကာကြယ္ေရးမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ၏ကံၾကမၼာဖန္တီး
ေရးႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္

ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္

တစ္သားတည္းရွိရန္ ေလးေလးနက္နက္လိုေၾကာင္း ဆက္ေျပာ
သည္။
သတင္းအဖြ႔ဲ
၂
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အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အား အစိုးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပတ္ျပတ္သားသား

Pg (2)

စုၾကည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးေစလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရုပ္
ျမင္သံၾကားမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင့္သံ
ၾကားမွ မိန္႔ခြန္းေဟာေျပာခဲ့သည္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွ
တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားက အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ကို အစိုးရတဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္
ရန္ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္း
တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့လွ်င္
အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ အာဃာတကင္း
စင္ေရးမူမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ႏွလံုးသြင္းၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ကို ေလးစားလုိက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အေနျဖင့္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အခါမွ် တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူထိခိုက္နစ္နာေအာင္ မလုပ္
ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စသ
ဲ ြားရန္အတြက္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံ
လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး၊ ဒုတိယအဆင့္အေန
ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားက်င္းပၿပီး ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာေရး၊ တတိ
ယအဆင့္အေနျဖင့္

ပင္လံုအေျခခံမူျဖစ္သည့္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

စသည္မ်ားကို

တန္းတူညီမွ်မႈ၊

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက

အာမခံေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အခန္း
က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အျမင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အျမင္
သည္ တစ္ထပ္တည္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အနာရတ္တည္ၿငိမ္ ေတာက္ပေရးကို လိုလား
သည့္ေနရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မိမိတို႔အၾကား လံုးဝကြျဲ ပားမႈမရွိ
ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆန္းထူးေအာင္
၃
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NLD အစိုးရျဖစ္ပါက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအပါအဝင္ စီမံကိန္းမ်ားကို

Pg (16, 17)

စုၾကည္

လူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပ၍ မည္သည့္ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်မည္
ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေနျဖင့္ အစိုးရဖြ႔ဲ
ႏုိင္ပါက ျမစ္ဆံုးစီမံကိန္းအပါအဝင္ စီမံကိန္းမ်ားကို လူထုအား
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပ၍

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ေကာ့မွဴး
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဆယ္ဆိပ္ေက်းရြာ၌ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္
စည္းရံုးေရး ေဟာေျပာပြတ
ဲ ြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေဒသခံတစ္
ဦးမွ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအား ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၏ အဓိကျပႆနာဇစ္ျမစ္မွာ ပြင့္
လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍
မည္သည့္ကတိကဝတ္မ်ား ခ်ဳပ္ထားသည္ဆိုသည္ကုိ ယခုအခ်ိန္
ထိ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ား မသိရွိေသးေၾကာင္း၊ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အေနျဖင့္
အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ပါက ျပည္သူလူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပၿပီး ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း၊ မ်ိဳးမင္းထက္
၄

၂၂.၉.၁၅

The Voice
Daily Vol.3
No.143 Pg (7)

တပ္မေတာ္

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုသာမက တပ္မေတာ္ကို အေကာင္းျမင္သာပါတီ
မ်ားစြာရွိဟုဆို
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီသာမက တပ္မ
ေတာ္အေပၚ အေကာင္းျမင္ေသာ ပါတီမ်ားစြာရွိသည္ဟု တပ္မ
ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က
စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္ကာ
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး၊ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆံုစဥ္ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အား

အေကာင္းျမင္ေၾကာင္းကို

တျခားပါတီမ်ားမွ မိမိအား ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေျပာဆိုသည္ဟု ၎က
ဆိုသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရလာသည့္ပါတီ
သည္ တပ္မေတာ္အေပၚနားလည္မႈရွိေသာပါတီျဖစ္ေစလိုသည္ဟု
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာ
သည္။
၅
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တပ္မေတာ္က အာဏာျပန္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္လံုးဝမရွိဟုဆုိ
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာျပန္သိမ္းရန္ အစီ

(1,2)

အစဥ္လံုးဝမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လင
ိႈ က
္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္
သည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ေျပာသည္။ တပ္မ
ေတာ္သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုလား
ၿပီး ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အာဏာသိမ္းမည္ကို လိုလားျခင္း မရွိေၾကာင္း
မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း
ေအာင္လႈိင္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)၊ မီဒီယာမ်ား ေနျပည္
ေတာ္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အစၥေရး
ခရီးစဥ္၊ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာ
အသံုးအႏႈန္းမ်ား မွန္ကန္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ေရး စသည့္ကိစၥ
ရပ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေအာင္ခိုင္

၆

၂၂.၉.၁၅

7 Day Daily
No (864) p
(2)

တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္သားမ်ားကို

အရပ္ဘက္သို႔

ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း

သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး အမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာ ေစလႊတ္
မည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ
တပ္မေတာ္သားမ်ားကို

အရပ္ဘက္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔

ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔အပ္ထားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
သာျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္သတိထားကာ အမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာ
ယင္းကဲ့သုိ႔ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္
အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ စက္
တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္
သတင္းအမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြ႔ႏ
ဲ င
ွ ့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)၊
မီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ေျပာသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လိုလား
ခ်က္ႏွင့္ ကာယကံရွင္မ်ားဆႏၵအရ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး တပ္မ
ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေျခ ရွ၊ိ မရွိ ဦးစြာစိစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုရာ
ထူးဝန္အဖြ႔သ
ဲ ို႔တင္ျပကာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိမွသာ အေျပာင္း
အေရႊ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေျပာသည္။
ေအာင္ခင
ို ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၇

၂၂.၉.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

တပ္မေတာ္

အတြဲ (၃)

အမ်ိဳးသမီးသမၼတ

ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ပါက

မိမိအေနျဖင့္ႀကိဳဆို

ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ

အမွတ္ (၈၈၁)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သမၼတအျဖစ္ ႏုင
ိ င
္ က
ံ ုိ ဦးေဆာင္

P (3)

မည္ဆုိပါက မိမိအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က စက္တင္ဘာ ၂၁
ရက္ကေျပာသည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိကအတုိက္
အခံပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ အႏုိင္ရဖြယ္ရွိ
ေသာ္လည္း ပါတီဥကၠ႒ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ
ရာထူး ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ခါင္းေဆာင္တာဝန္
ကို ထမ္းေဆာင္သူမွာ အမ်ိဳးသားပင္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးပင္ျဖစ္ေစ
မိမိအေနျဖင့္ ၄င္းတု႔က
ိ ိုႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ မိခင္မ်ား ေကြ်းေမြးေစာင့္
ေရွာက္မႈေၾကာင့္သာ ယခုအေျခအေနသို႔ မိမိတို႔ေရာက္ရျိွ ခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွဆိုသည္။ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္
ရာထူးမ်ားတြင္လည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

မိမိတို႔ခန္႔အပ္ထား

ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လည္း အရည္အခ်င္းေကာင္းစြာရွိ
သည္ကို မိမိတို႔နားလည္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။
AFP
၈

၂၂.၉.၁၅

7 Day Daily
No (864) p

USDP

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဓမၼာရံုမ်ားတြင္ မဲဆြယ္မႈ ဒီခ်ဳပ္
တိုင္မည္

(3)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားက

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္

သျဖင့္

ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသို႔

မဲဆြယ္စည္းရံုး
ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တုိင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ မဲဆြယ္
စည္းရံုးရာတြင္

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္

ဘုန္းႀကီး

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မျပဳလုပ္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ က
ြဲ
လမ္းညႊန္ထားၿပီး မလုိက္နာလွ်င္ အေရးယူခံ
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖ္ိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေက်း
ရြာ ၁၆ ရြာတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္ စုေဝးေဟာေျပာခြင့္တင္ရာ ၁၅
ရြာတြင္ ဓမၼာရံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
အဖြ႔ခ
ဲ ြဲကလည္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အေထြေထြအတြင္းေရး
မွဴးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းအပါအဝင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စား
လွယ္ေဟာင္းမ်ားက စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ကြမ္းလွ်ာရိုးေက်း
ရြာရွိ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္

မဲဆြယ္ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း

ေဒသခံတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာသည္။
နႏၵ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၉

၂၂.၉.၁၅

7 Day Daily

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

No (864) p

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ေကအုိင္ေအတုိက္ပျြဲ ပန္ျဖစ္

စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡ

သည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာ

(4)

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကအိုင္
ေအ တပ္မဟာ (၃) နယ္ေျမတြင္ အစုိးရတပ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ တုိ႔
ၾကား တုိက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပာြ းေနမႈ ေလးရက္ၾကာျမင့္လာခ်ိန္တြင္
မန္စီၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ၂၀၀
ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္
ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ လိုက္တာဇြပ္ရာ
ေက်းရြာအနီးတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပာြ းမႈ တစ္နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း
ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ (၃) မွ ေကအုိင္ေအ အရာရွိတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားသည္ လက္ရွိတုိက္ပဲြျဖစ္ပာြ းေန
ေသာ လိုက္တာ၊ မုန္းဒိန္ပါေက်းရြာအနီးမွ ဇြပ္ရာ၊ ဖဂရာ၊ ေကာင္း
ခါးပါ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွျဖစ္ၿပီး မုိင္းေခါင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္
ေရာက္ရွိေနထုိင္လွ်က္ရွိသည္။ ေဂ်ရွန္ေက်းရြာရွိ အစိုးရမူလတန္း
ေက်ာင္းလည္း ပိတ္လိုက္ရၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မာ်းသည္
ယခုခ်ိန္ထိ အခက္ခဲမ်ား ရွိေနေသးသည္။
မရန္ (ျမစ္ႀကီးနား)

၁၀

၂၂.၉.၁၅

7 Day Daily
No (864) p
(5)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူ
တစ္ရာေက်ာ္က အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေတာင္းဆုိ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ခ်ီတက္လမ္းလွ်ာက္လႈပ္ရွားမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ရာ
ေက်ာ္က “တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းလြတ္လပ္” အမည္ျဖင့္ စက္တင္
ဘာ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး အခ်က္ေလးခ်က္ကို
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္ေလးခ်က္
မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စရ
ဲ န္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္
ရပ္စေ
ဲ ရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအင္အားစုမ်ား တုိင္းရင္းသားေတာ္
လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရန္၊ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီး
ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရး
လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား
မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံးု ျခြင္းခ်က္
မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္တ႔ျုိ ဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ကို သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ဗဟန္းဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းမွ လူထု
ဟစ္တုိင္အထိသာ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း
လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားက

ေျမနီကုန္းမွ

အင္းလ်ားကန္ေပါင္အထိ

လမ္းေလွ်ာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကသည္။ အင္းလ်ားကန္ေပါင္တြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုခဲ့ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးမင္းကိုႏုိင္
ႏွင့္ ဦးျမေအးတိ႔က
ု လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမ်ား ေဟာေျပာခဲ့
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သည္။ ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ပါ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
၁၁
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7 Day Daily

NLD

No (864) p

ၿငိမ္းခ်မ္း

မဘသ က ဒီခ်ဳပ္ကို တုိက္ခိုက္သည့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ား
လုိက္ေဝေနဟု ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

(2)

အမ်ိဳးသမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကို

ထိခိုက္ေစသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ေသာ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို ျပည္
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးငါးခုတြင္ မဘသ က ဦးေဆာင္ကာ လုိက္
လံျဖန္႔ေဝေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း အေရး
ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕
ကေျပာသည္။ ယင္းသို႔ ေဝငွမႈမ်ားသည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး
တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူးတုငိ္းေဒသႀကီး
ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လိုက္နာရန္ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည့္
ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဘာသာေရးကိုခုတံုးလုပ္၍ မဲဆြယ္ျခင္းမျပဳရန္
ပါရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္မႈမရွိသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
က ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာ
သည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၁၂
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Daily Eleven
Pg (2, 3)

NLD

NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ အာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မည္သည့္
ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ် ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ် ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္
ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေျဖာက္ေက်း
ရြာရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍ အားနာ၍မရေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးဆိသ
ု ည္မာွ မူအရလုပ္
သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတ႔အ
ို ဖြဲ႔အခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သူ႔ကိုမွ် အားနာမည္မဟုတ္
ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အားမနာဟုေျပာျခင္းသည္လည္း ေအာက္တန္း
က်သည့္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္စည္းရံုးမည္ဟု

ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္

ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္သူ
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏မဲမ်ားသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မဲတစ္ျပား
ကို ထိေရာက္စြာ ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္သံုးေဆာင္ႏုိင္ရန္ မ်ားစြာ
အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ခင
ြ ့္
ရေအာင္ ပထမဦးစြာ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း၊ မ်ိဳးမင္းထက္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၃
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Daily Eleven

NLD

Pg (5)

မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ ရည္
ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေလာဟု NLD ေမးခြန္းထုတ္
အသစ္ထပ္မံထုတ္ျပန္သည့္ မဲစာရင္းတြင္ မွားယြင္းက်န္
ရွိခ့မ
ဲ ႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာ
ျဖစ္ေပၚကာ ဆူပူမႈျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္ျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရ
မည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း NLD ဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြ႔ဝ
ဲ င္
ဦးဝင္းထိန္က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ေျမနီကုန္း ပန္းၿခံလမ္း
တိုက္အမွတ္ ၁၅ ပထမထပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း
ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးကို ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း
သာတာဝန္ယူေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၏ ေျပာဆိုမႈသည္ တာဝန္မဲ့ရာေရာက္ၿပီး မဲစာ
ရင္းမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး
အတြက္ စိုးရိမ္ဖယ
ြ ္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ဦးဉာဏ္ဝင္းက
မိမိတို႔အေနျဖင့္ မဲစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္ထံ လိုအပ္
သည္မ်ားကို တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တင္ျပ၍မရပါက အျခား
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပါတီမဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ အမွား
အယြင္းမဲစာရင္းအားအပ္ထားၿပီး မဲေပးခ်ိန္တြင္ စိစစ္မမ
ႈ ်ားျပဳလုပ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ေက်ာ္ဇင္ဝင္း
၁၄
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Democracy

၉၆၉

Today အတြဲ

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေအာင္ပျြဲ ပဳလုပ္ရာ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕
နယ္မ်ားမွ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္

(၂) အမွတ္

မိ်ဳးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ပြဲ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကို မႏၱ

(၂၅၅) p (22)

ေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၃၈ လမ္း၊ ၈၇ လမ္း
ႏွင့္ ၈၈ လမ္းၾကားရွိ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလံုးကြင္း တြင္
စုေဝးကာ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ျပဳလုပ္ခ့ဲ
သည္။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ပဲြတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သာမက မႏၱေလး
တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မတၱရာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ေက်ာက္ဆည္၊
ရမည္းသင္း၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ျမင္းၿခံ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားအျပင္
အျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕မ်ားမွလည္း လူဦးေရ
ေထာင္ေက်ာ္လာေရာက္ခဲ့သည္။
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စံခ်ိန္တင္မူးယစ္မႈ ေခါင္းေဆာင္အိမ္မွ စိတ္ၾကြေဆးျပား သန္းခ်ီ
ေတြ႔
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိင
ု း္ ) ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၁၀ ရပ္ကြက္၊ ဂႏၶမာ
လမ္းရွိ KALADANDELTA DEVELOPMENT ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း
ဒါရုိက္ ဦးမင္းဦးခိုင္၏ ေနအိမ္ကို သက္ဆိုင္ရာမွ စက္တင္ဘာ ၂၁
ရက္က ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ရာမွ စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွစ္သန္းခန္႔ႏင
ွ ့္
ဖန္စီ ဒိုင္းပုလင္းမ်ား ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးမင္းဦးခုိင္သည္ ေဇကမၻာဝင္းအတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္
ေဆးဝါးမ်ားအမႈႏွင့္

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနၿပီး

တရားခံေျပး

အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာမွ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကိုယ္တိုင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္မွ
ျမဝတီသို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္အဖမ္းခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကို ရန္ကုန္
သို႔ ေခၚေဆာင္စစ္ေဆးရာမွ ၎ပိုင္ဆိုင္သည့္ေနအိမ္တြင္ စိတ္ၾကြ
ေဆးျပားႏွင့္ ဖန္စီဒိုင္းပုလင္းမ်ားကို ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးထံမွ သိရသည္။

ONLINE NEWS
MILITARY
တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းဖိ႔ု လံုးဝ မရွိ
22.9.2015 Kamayut Media
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အတိုကအ
္ ခံဒီမိုကေရစီပါတီအႏိုင္ရခဲ့လွ်င္တပ္မေတာ္မွအာဏာသိမ္းမည္ဆိုသည့္ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခ်က္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ အာဏာသိမ္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ဳိး လံုးဝမရွိဟုစက္တင္ဘာ၂၁ရက္
ေန႔ ျမန္မာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ စည္း ကမ္းႏွင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားျပီး
စည္းကမ္းကို အေျခခံျပီး လုပ္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ကာ၊ ႀကီးမားသည့္ Institutionလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္စည္းကမ္း
ႏွင့္ အညီ သြားရန္သာ လိုလားေႀကာင္း ။ ဖြ႕ဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ အတိုင္းသာ သြားမည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညတ
ြ ္သည္၊ တရားသျဖင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္မွဆိုခလ
ဲ့ ွ်င္တပ္မေတာ္
အေနျဖင့္ လက္မခံႏင
ို ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မွေျပာႀကားသြားသည္။( မ်ဳိးျမတ္ေဇာ္/ကမာရြတ္မီဒီယာ)
http://7daydaily.com/story/46936
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/09/150921_myanmar_general_news_release

တပ္မေတာ္သားမ်ားကို အရပ္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ၿပီး အမွန္တကယ္လုိအပ္မွသာ
ထပ္မံေစလႊတ္မည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကား
22.9.2015
တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုအရပ္ဘက္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသိ႔ု ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔အပ္ထားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္
ျခင္းသာျဖစ္ ၿပီး ေနာင္တြင ္သတိထား၍ အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈ ရွိမွသာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ တပ္မေတာ္သတင္းအမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)၊ မီဒီယာမ်ား
ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိငမ
္ ွ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။၀န္ႀကီးဌာနမ်ားလုိလားခ်က္ႏွင့္ ကာယကံ
ရွင္မ်ားဆႏၵအရ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးတပ္မ ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေျခ ရွိ၊ မ ရွိ ဦးစြာစိစစ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု
ရာထူး၀န္အဖြ႕ဲ မွဆက္လက္စိစစ္ကာအစုိးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပ၍သေဘာတူညီခ်က္ရွိမွအေျပာင္းအေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္
ေၾကာင္း ဦးစီးခ်ဳပ္ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ဒု-ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ကယင္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထား

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျခင္းသည္ လုိ အပ္ခ်က္ အရ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၈(က)၊(ခ)၊ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ
၂၃(က)၊(ခ)ႏွင့္ပုဒ္မ ၂၄(င)အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းသည္။ ေအာင္ခိုင္
http://www.7daydaily.com/story/46954

Standard Army ျဖစ္ေရး တုိင္းျပည္ဘ႑ာအေပၚတြင္မူတည္ဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ
22.9.2015
Standard Army ျဖစ္ေရး ႀကိဳးစားရာတြင္ ေရတပ္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္၍ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္စမ
ြ ္းပကားရွိရန္
လိုေၾကာင္း၊ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကိုစြမ္းအားျပည့္သုံးစဲႏ
ြ ိုငရ
္ န္ႀကဳိးစားေနေၾကာင္း၊ေရတပ္သေဘၤာမ်ားဝယ္ျခင္း၊ျပည္တြင္းတြင္
တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ေလတပ္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလယာဥ္ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္
ဆက္စပ္၍ Training ကိစၥရပ္မ်ား၊ Ground Facility၊ Maintenance ကိစၥရပ္မ်ားပါ လိုအပ္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင္း၊
ထုိ႔အတြကႏ
္ င
ုိ င
္ ေ
ံ တာ္၏ဘ႑ာေငြေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္သည္ဟုကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္
မွ သတင္းသမား အား ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္
သံုးႏွစ္အတြင္း ေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအစၥေရးခရီးစဥ္တြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား၊နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊စစ္ေရးႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ ေလ့က်င့္ေရး ကိစၥ
ရပ္မ်ား၊ႏွစႏ
္ င
ို င
္ ံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံမႈျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုၫိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။
ဆက္လက္ျပီးအမ်ဳိးသမီးတစ္ဥးီ သမၼတျဖစ္လာပါကလည္း ၎ အေနျဖင့္ လက္ခံ ႀကိဳဆုိေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
မွ သတင္သမားမ်ားကုုိ ေခၚယူ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာဆုိ ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။
http://burma.irrawaddy.org/short-news/2015/09/22/95089.html
http://burma.irrawaddy.org/news/2015/09/22/95096.html
(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

DAW AUNG SAN SU KYI
ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္မေတာ္အၾကား သံသယမ်ားဖယ္ရွားၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည္ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား
22.9.2015
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႀကီး၏ အနာဂတ္တည္ၿငိမ္ ေတာက္ပေရး လိုလားသည့္ေနရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္
၎တို႔အၾကား လံုး၀ကြျဲ ပားမႈမရွိဟုယံုၾကည္ေႀကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားသည္။NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္
အၾကား သံသယမ်ားဖယ္ရွားၿပီး ျပည္ ေထာင္စု အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ ေလးစားစြာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားမွတစ္ဆင့္စက္တင္ဘာ၂၁ ရက္ ညတြငႏ
္ င
ို င
္ တ
ံ စ္၀န္းယခုကဲ့သို႔
ေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္။ ဖြ႕ဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ က႑မွာ အဓိကျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏
အျမင္ႏွင့္ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္၏အျမင္မွာ တစ္ထပ္တည္းမက်ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုတည္ၿငိမ္ေရးလိုလားမႈ၌ကြျဲ ပားျခားနား
မႈမရွိေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဆိုသည္။ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္အား ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းစံထားမ်ား ႏွင့္
အညီတုိးတက္ေခတ္မီျပည့္စံုစြာ ျပည္သူမ်ား ေလးစား ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္ တင့္တယ္ေသာႏုိငင
္ ႏ
ံ င
ွ ျ့္ ပည္သူ
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မ်ားလြတ္လပ္လံုၿခံဳေအးခ်မ္းေရးတို႔အား အခိုင္အမာကာကြယ္ေပး မည့္ ႏိုင္ငံ အားကိုးရသည့္ အဖြဲ႕ အစည္း ျဖစ္ေစလို
ေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

http://7daydaily.com/story/46939
ELECTION
ေရြးေကာက္ပြဲ အေႏွာင့္အယွက္မေပးဟု KNPP အာမခံ
21.9.2015
ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ KNPP အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေဆြးေႏြးပြဲတြင္
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ KNPP ဆက္ဆံေရးရုံးမွ တာဝန္ခံ ခူေညးရယ္ကအာမခံခ်က္ေပးသြားသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကို
KNPP အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ထားေသာ္လည္း ယင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း အဟန္႕အတား ျပဳလုပ္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း မိမိတ႕ို မဲထည့္ခြင့္မရသည္ကိုလည္း ကန္႔ကြက္စရာမရွိေၾကာင္း ခူေညးရယ္ ကေျပာပါသည္။
အေနျဖင့္ လာမည့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟုသိရသည္။

KNPP

စိုင္းလင္းလင္းဦး

http://www.ktimes.org/index.php/news/1374-knpp-election

PEACE/ARM CONFLICT
ကာခ်ဳပ္မူ ၆ခ်က္လိုက္နာရင္ မွဲ႔တစ္ေပါက္ မစြန္းေစရ (ဦးေအာင္မင္း)
ကာခ်ဳပ္မူ ၆ခ်က္
၁။ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အင္အားတိုးခ်ဲ႔ျခင္းမျပဳရ။
၂။ အခြန္ေကာက္ျခင္းမျပဳရ။
၃။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စခန္းအသစ္တည္ျခင္း၊ သြားလာျခင္းမျပဳရ။
၄။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရ။
၅။ လူသတ္ျခင္းမျပဳရ။
၆။ အစိုးရျပည္သ႕ူ စစ္တပ္ဖြဲ႔ကို ထိပါးျခင္းမျပဳရ။
http://www.kamayutmedia.com/video/politics/5500

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြ႔ဲ တိုက္ပြဲ ဆက္တိုက္ျဖစ္
22.9.2015
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ (NCA) စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနၾက သည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၃ ဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ရွမ္း ေျမာက္ပိုင္းတြင္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ (KIA)၊ ပေလာင္ (တအာင္း) (TNLA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ရက္ဆက္ ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သ႔ို ရွမ္း
ေတာင္ပိုင္းတြင္လည္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (RCSS/SSA) ႏွင့္ တိက
ု ္ပမ
ြဲ ်ား ျဖစ္ပြား ေနဆဲျဖစ္ သည္။ KIA
ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္က ယခု ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား နည္းနည္း ပိုမ်ားလာသည္ ဟု ဧရာဝတီ
သို႔ ေျပာသည္။တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ အိုးအိမ္စန
ြ ္႔ခြါ၍ တိမ္းေရွာင္လာၾကသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
အား လူထုအေျချပဳ အဖြ႔မ
ဲ ်ား (CSO) မ်ားမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိ သည္။TNLA ႏွင့္အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔
အၾကား ေက်ာက္မဲ၊ မိုးမိတ္ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအတြင္း ၌ အခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားရက္ဆက္
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးတပ္မေတာ္မွက်ဆံုးဒဏ္ရာစာရင္းမသိရေသးေသာ္လည္း၎တိ႔ဘ
ု က္မ၃
ွ ဦးဒဏ္ရာရရွိထားေၾကာင္း
TNLA ဘက္က ေျပာသည္။PSLF/TNLA အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး မုိင္းဘုန္းေက်ာ္က အစိုးရတပ္ဘက္က
ပိုၿပီး စိမ့္ဝင္လာသည့္ အတြက္တိုက္ပြဲမ်ားပိုၿပီးဆက္လာေႀကာင္းဧရာဝတီသို႔ေျပာသည္။ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ခိုလမ္
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွေျမျပင္၊ေဝဟင္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ သည္
ဟု RCSS/SSA မွ ေျပာသည္။ေက်ာ္ခ
http://burma.irrawaddy.org/news/2015/09/22/95109.html
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/09/150921_rcss_ssa_fighting

မဘသ
ပုသိမ္ မဘသ၏ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေအာင္ပြဲ တိုင္းအစုိးရႏွင့္ႀကံ့ခုိင္ေရး ေထာက္ပံ့ကူညီ
21.9.2015

မဘသ အဖြ႕ဲ မွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေအာင္ပြဲအား ဧရာ၀တီတုိင္း
ေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖ႕ြံ ၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ)တို႔မွေထာက္ပံ့ကူညီေၾကာင္း
သတင္းရရွိ သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္း မဘသ အဖဲ႔မ
ြ ွ ဦးေဆာင္ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ကိုးသိန္း အားကစား ကြင္း တြင္ က်င္းပေသာ
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေအာင္ပြဲ အခမ္းအနား၏ ေဟာေျပာပဲြ အခမ္းအနား အျပင္အဆင္ တို႔ကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စည္ပင္ဌာန မွ
၀န္ထမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးရေၾကာင္းတုိင္းအစုိးရအဖြ႕ဲ ထံမွသိရွိရသည္။အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရွိ
ၿမိဳ႕နယ္၂၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ မဘသအဖဲ႔၀
ြ င္ရဟန္းသံဃာ၃၂၀၀ေက်ာ္အပါအ၀င္လူေပါင္း၁၂၀၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ဧရာ၀တီ တိုင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ျမင့္ မွ ထို အခမ္းအနား သို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္း မဘသ
ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲ ေနရာယူ၍ ရွိေနခဲ့ သည္။ တိုင္း မဘသ ဆရာေတာ္မ်ားလည္း အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ
ေအာင္ပဲြအတြက္ ကူညီေပးသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္ကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္းအခမ္းအနားတြင္ထည္သ
့ ြင္း
ေျပာဆိုခဲ့သည္။
http://burma.irrawaddy.org/news/2015/09/21/95055.html
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မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ မဘသအဖြ႔ဝ
ဲ င္ သံုးေသာင္းေက်ာ္ ေအာင္ပခ
ြဲ ံ အင္အားျပ
22.9.2015

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ႀကိဳဆို ေထာက္ခံပဲြ အခမ္းအနားအား မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ မဘသ အဖြ႔ဲ (အထက္ျမန္မာျပည္)မွ ဦးစီးၿပီး
မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ရွိ သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္ႏွင့္ မဘသအဖြ႔ဝ
ဲ င္သံုးေသာင္းေက်ာ္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳလုပ္ခ့ဲ
သည္။ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲခံ အင္အားျပရျခင္းမွာမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအားဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏
အႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူက မိန္႔ပါ သည္။ယခုကဲ့သို႔တခဲနက္ေထာက္ခံေနသည္
ကို ကမာၻမွသိေစခ်င္ေႀကာင္းထိုကဲ့သို႔ အင္အားရွိသည္ကိုသိသြားမွသာမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအားဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္မည့္
အႏၱရာယ္မ်ားမွကင္းမည္ျဖစ္သည္ဟုဆက္လက္မိန္႔ႀကားသည္။ အလားတူမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား
အား ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး က်န္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လည္းဆက္လက္
ျပဳလုပ္သြားဦးမည္ဟု သိရွီရသည္။RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

http://www.thithtoolwin.com/2015/09/blog-post_456.html

OTHER
“မကြဲ ကြေ
ဲ အာင္ လုပ္တယ္ ”
မစုိးရိမ္တုိက္သစ္ မဟာေအာင္ေျမျမဳိ့နယ္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး
Myanmar Facebook

ႏုိင္ငံေရးပေယာဂဆုိတာ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးခ်ည္းမထင္နဲ႔၊အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား ပါေကာင္းပါလိမ့္မယ္၊ ဟုတ္လား၊ဒီအုပ္ခ်ဳပ္သူ
လူတန္းစား ဆုိတာ စည္းစည္းလုံးလုံး နဲ႔ ညီညြတ္ေနတာ အင္မတန္ ေၾကာက္တာေပါ့၊ ကြျဲ ပားမွ၊ ဒါက ၿဗိတိသွ် အစုိးရ
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာဒီအတုိင္းပဲကြ၊ဟုတ္လား၊မကြဲ ကြေ
ဲ အာင္ လုပ္တယ္၊ေအး ဗမာျပည္ အစုိးရအဆက္ဆက္ဒီအတုိင္းပဲကြ၊
မကြဲ ကြေ
ဲ အာင္သူတုိ႔က လုပ္မွာ။ဘယ္ကိစၥမ်ဳိးမဆုိ ညီညြတ္ရင္တုိးတက္တာပဲ၊ညီညြတ္ေရးဆုိတာအင္မတန္လုိတယ္၊
မင္းတုိ႔ ေတာအရပ္ ေတြမွာလဲ ကုိယ့္ဇာတိ ေက်းရြာအဲဒါ လူထုညီညြတ္ေအာင္ တရားေဟာ၊ ရြာသူရြာသားအခ်င္းခ်င္း
ဘယ္သူက ဘယ္လုိလာၿပီးေတာ့ ကုန္းတုိက္ကုန္းတုိက္ ဒုိ႔ ရြာသူရြာသားအခ်င္းခ်င္း ညီညီညတ
ြ ္ညတ
ြ ္ေနမယ္၊ အဲဒီလုိ
သေဘာထားရတယ္၊တခါတရံလဲပဲ အစုိးရက မတည့္ေအာင္ လုပ္တာရွိတယ္၊ အဲဒါေတြကုိ ကုိယ္က နားလည္ရတယ္၊
ဒါ တမင္သက္သက္ဒုိ႔ေက်းရြာသူေက်းရြာသားေတြကုိ ေသြးခဲေ
ြ ပးေနတာ၊ အဲသလုိ နားလည္ရတယ္၊အဲဒီေတာ့ ေသြးခြဲ
ေပးတာ နားလည္လုိ႔ရွိရင္ ဘာမညီညတ
ြ ္စရာ လုိတုန္း၊အဲဒီလုိ ညီညြတ္ေရးဆုိတာ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္၊မင္းတုိ႔
ကုိယ္တုိင္က ဒကာဒကာမေတြကုိ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့စိတ္ဓာတ္ရွိရင္ တရားေဟာရမွာ၊ကုိယ္ကုိယ္တုိင္တရားေဟာရမယ့္
ပုဂၢဳိလ္ေတြကက်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ထားေနရင္ဒီႏုိင္ငံ ဘယ္မွာ ဖြ႕ံ ၿဖဳိးတုိးတက္မလဲ? အဲဒါ မွတ္ထား။
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မစုိးရိမ္တုိက္သစ္ႀကီးမ်ား၏အဓိပတိမဟာနာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဘဒၵႏၲရာဇဓမၼာဘိ၀ံသ
အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ
မစုိးရိမ္တုိက္သစ္၊ မဟာေအာေျမၿမဳိ႕နယ္၊
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး
တကၠသီလဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ျဖစ္စဥ္ကို ထိေရာက္စြာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ဟု တာ၀န္ရွိသူေျပာ
22.9.2015
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ ဦးၿမိဳ႕ တကၠသီလ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမွ ျဖစ္စဥ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထိထိေရာက္
ေရာက္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးေဇာ္ေဌးက ၎၏ Facebook တြင္ ေရးသား ထားသည္။တကၠသီလ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ သက္ေတာ္(၅၆)ႏွစရ
္ ိွ
ရဟန္းတစ္ပါး စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ လည္ပင္းတြင္ ျပတ္ရွဓား ဒဏ္ရာျဖင့္ အသတ္ခံရၿပီး
ပ်ံလြန္ေတာ္မူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွတာ၀န္ရွိသတ
ူ စ္ဦးကေျပာသည္။အဆိုပါရဟန္းပ်ံလြန္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္
၍ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ က စံုစမ္း စစ္ေဆး ေနၿပီး အတိအက် မေျပာ ၾကား ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ ္ငံ အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ
ေရြးေကာက္ ပဲန
ြ ီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ စံုစမ္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အေလး ေပး
ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ ေကာလာဟလမ်ား မျဖန္႔ျဖဴးရန္ ႏွင့္ စိတ္ေအးေအး ထားရန္ သမၼတ ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးေဇာ္ေဌးက ၎၏ Facebook တြင္ ေရးသား ထားသည္။ ေမာင္ကံ
http://7daydaily.com/story/46952

အထူးေဒသဘက္ စပါးေရာင္းခ်ခြင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား ပိတ္ပင္ က်ိဳင္းတုံလယ္သမားမ်ား အခက္ေတြ႕
22.9.2015
သၽွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက လယ္သမားမ်ားအား အထူး ေဒသ ၄ မိုင္းလား ႏွင့္ အထူး
ေဒသ(၂) ‘၀’ ေဒသဘက္သို႔စပါးသယ္ေဆာင္ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည့္အတြက္ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအခက္ေတြ႔
ေနသည္ ။ထိုသို႔ ဆန္စပါးတင္ပ႔ေ
ို ရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္ပင္သည္မွာလြန္ခဲ့သည့္ဂၽြန္လကစၿပီးယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္ထို႔ျပင္စစ္ေဆး
ေတြ႕မိပါက ဖမ္းဆီး အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါ သည္ ။ က်ိဳင္းတုံ လယ္သမားမ်ား အား မိုင္းလားသို႔ စပါးပို႔ခြင့္
မေပး သကဲ့သို႔ မိုင္းေယာင္းဘက္တြင္လည္း မိုင္းယု-မိုင္းလားဘက္သို႔ စပါးပို႔ေရာင္းခြင့္မေပးေၾကာင္း၊ထို႔အတူ မိုင္းခတ္၊
မိုင္းယန္း ဘက္မွ အထူးေဒသ (၂) ၀ ေဒသဘက္သ႔လ
ို ည္း သယ္ယူ ေရာင္းခ်ခြင့္ မေပး ေၾကာင္း၊သိ၍ျဖစ္ေစ မသိ၍ျဖစ္
ေစ သယ္ေဆာင္ သြားသူမ်ား စပါး အသိမ္းခံရသည္မ်ား လည္း ရွိေၾကာင္း ၊ထိုသို႔ပိတ္ပင္ထားျခင္းမွာ စပါးမ်ားကို ၀ ႏွင့္
မိုင္းလားမွ တဆင့္ ကိုးကန႔္ ဘက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်မည္ ကို စိုးရိမ္မွုေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု လည္းက်ိဳင္းတုံ အာဏာပိုင္
ႏွင့္နီးစပ္သည့္ ဆန္ကုန္သည္မ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္ ။သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese
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