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ဦးသိန္းစိန္

ေရေဘးသင့္ေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း

No (894) p

ျဖင့္ ကူညီမည္ဟု သမၼတေျပာ

(7)

ေရႀကီးနစ္ျမွဳပ္ဒဏ္ခံရသည့္

ေက်းရြာမ်ား၏

လူမႈစီးပြား

ဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းျဖင့္ ကူညီပံ့
ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္ကေျပာ

သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁
ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ေရႀကီးနစ္ျမွဳပ္ခဲ့ေသာ ေဒသ
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ
ပိုင္သတင္းဌာနမ်ားက ထုတ္လႊင့္ထားသည္။ သမၼတႏွင့္အဖြဲ႔သည္
မူလက မံုရြာ- ကန္႔ဘလူ- ကသာ ခရီးစဥ္သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္
ထားေသာ္လည္း

ေကာလင္းၿမိဳ႕ခံတစ္ဦး

လူမႈကြန္ရက္တြင္

ေရးသားမႈေၾကာင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ေကာလင္းသို႔ပါ
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေကာလင္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒါင္းျမဴးေခ်ာင္း ေရႀကီးေရ
လွ်ံမႈကာကြယ္ရန္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရႀကီး
နစ္ျမွဳပ္မႈဒဏ္ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျပန္လည္
ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား
က ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။
ထြန္းခိုင္
၂
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ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္

သံုးရက္အလိုတြင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

ၾကည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္မည္
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ သံုးရက္အလို ေအာက္တုိဘာ ၅
ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းစာရွင္းလင္း
ပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္၏ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အၿပီးတြင္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္
တြင္ ၿပီးဆံုးမည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီး

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စဥ္အၿပီး ၁၃ ရက္အၾကာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားသို႔ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သြားေရာက္ျခင္းသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မတုိင္မီ ကာလတြင္
တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၾကားကာလ
တြင္ ခရီးသြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ေကာ့မွဴးႏွင့္ ရန္ကုန္
အနီးတစ္ဝိုက္တြင္သာ ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။ ယခုျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
သည္ တရားဝင္မဲဆြယ္ခြင့္ရရွိထားသည့္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္
ေနာက္ပိုင္း မဲဆြယ္ကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၃
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Daily Eleven

ေဒၚေအာင္ဆန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ

Pg (2, 3)

စုၾကည္

ႏွင့္ ဆက္ဆံသည္ျဖစ္ေစ မိမိႏုိင္ငံ၏ကာကြယ္မႈကို အျပည့္အဝ
ရသင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မည္
သည့္ႏုိင္ငံႏွင့္

ဆက္ဆံသည္ျဖစ္ေစ

မိမိႏုိင္ငံ၏ကာကြယ္မႈကို

အျပည့္အဝရသင့္ေၾကာင္း NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ရွမ္းစာ
ေပႏွင့္ ယဥ္က်းမႈကြင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္
ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းကို
လွည့္လည္သြားလာခဲ့ရာတြင္

ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ

ဝမ္းစာအတြက္

ႏုိင္ငံျခားတြင္ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္ကို ေတြ႔ရ
ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံတြင္အလုပ္မရ၍ အျခားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သြား
ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္း
မွာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ့္ဝမ္းစာကိုရွာႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးမေပးႏုိင္
သည့္စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ေနခဲ့ရျခင္းေၾကာင္းျဖစ္
သည္ဟု သံုးသပ္မိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။
၄
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စံေတာ္ခ်ိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္း

တခ်ိဳ႕ပါတီက ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေအာက္တန္းက်က် စည္းရံုးေရးလုပ္

အတြဲ(၃)

စုၾကည္

ေဆာင္ေန ေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူမႈမရွိဟု

အမွတ္ (၉၁၁)
Pg (1, 2)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုး
ရာ၌ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားေသ္ာလည္း ထိေရာက္ေသာ
အေရးယူမႈမရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ
၂၁ ရက္ေန႔ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကြင္း၌ ျပဳ
လုပ္သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး

လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုင
ိ ္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ ျပည္သူအားလံုးကိုယ္
စားျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးသာလွ်င္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ျပည္သူမေပးေသာ အာဏာရ
ယူထားျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ်မသက္
ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ ေနရာမလုရေအာင္ထြင္
ထားသည္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူေပးသည့္ေနရာသာလွ်င္ ယူရ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးစနစ္ကို

ေျပာင္းလဲရမည္ဟုလည္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္
က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာကာ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။
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ျပည္သူမေပးသည့္ အာဏာကို ကိုင္ထားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားႏုိင္
ငံေရးႏွင့္ ဘာမွ်မဆုိင္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
ျပည္သူမေပးသည့္ အာဏာကို ကိုင္ထားျခင္းသည္ အမ်ိဳး
သားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာမွ်မဆုိင္ေၾကာင္း NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ရွမ္းစာေပ ယဥ္ေက်း
မႈကြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က ေျပာသည္။ ျပည္သူမ်ား၏
ေန႔စဥ္ စီးပြားေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲရန္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္း
လဲရန္လိုေၾကာင္း၊ မေျပာင္းလဲႏုိင္သေရြ႕ ျပည္သူမ်ားမတိုးတက္
ႏိုင္ဟုေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔တြင္
စတင္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲသို႔
တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕

ေဒသခံမ်ားစြာ

အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္
ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္က ၂၅ ရာခိင္ႏႈန္း ရွိေနသျဖင့္ ေရြးေကာက္
ပြဲေနရာအားလံုးတြင္ အႏုိင္ရလွ်င္ပင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိမည္ျဖစ္
ေၾကာင္းဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆုိသည္မွာ

ေနရာလု၍မရ

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္ဟုလည္းေျပာသည္။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တုိက္ခိုက္သည့္အေနျဖင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား
ႏုိင္ငံေရးမတူဟု

ဝါဒျဖန္႔ၾကေၾကာင္း၊

ပါတီႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ

လက္ေတြ႔က်က်လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ကေနမွ
အာဏာကိုကိုင္ထားလို႔

ကိုယ့္ကိုယ္ကို

အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးလို႔

သတ္မွတ္၍မရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမေပးသည့္ အာဏာကို ကိုင္ထား
ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်မဆုိင္ေၾကာင္း စသည္
တုိ႔ကိုေျပာခဲ့သည္။
နႏၵ (တာခ်ီလိတ္)
၆
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7 Day Daily
No (894) p
(1,31)

Election

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိလွ်င္ အေမရိကန္ က
ျမန္မာဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဆံုးျဖတ္မည္
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေလးစားလိုက္
နာမႈမရွိလွ်င္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာ
ေရာက္သည့္ အေမရိကန္ဒု အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပးဘန္
ရုဒ္က သံုးရက္ၾကာခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ေျပာသည္။ သမၼတ ဦးသိန္း
စိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္
လႈိင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး
တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ ဘန္ရုဒ္က ၄င္းအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား
အတြင္း ထြက္ရွိလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ ေလးစား
လိုက္နာရန္လိုေၾကာင္း

အခ်က္ကို

အဓိကထား၍ေျပာခဲ့သည္။

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမ်ားလုပ္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေန
ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အျခား
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္

လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လုိေၾကာင္း

လူသိရွင္

ၾကား ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘန္ရုဒ္သည္ တစ္
ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အျမင္မ်ား သိႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဘန္ရုဒ္သည္ ရန္ကုန္တြင္ ဘာသာေပါင္းစံု
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆံုၿပီး သည္းခံ
ျခင္းတရားျမွင့္တင္ေရး၊

အၾကမ္းမဖက္ေရးႏွင့္

လူမ်ိဳးဘာသာစံု

အၾကား ေလးစားေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔အတြက္ ဘာသာေပါင္းစံု
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ဘာသာေရးေခါင္း
ေဆာင္မ်ားအားလံုးကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ခ်ီး
က်ဴးခဲ့သည္။
ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္
၇
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7 Day Daily
No (894) p
(11)

Election

စစ္ကိုင္းတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

ျပည္တြင္း၊

ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္း ၁၁ ဖြ႔ဲ ေလွ်ာက္ထား
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲရံုအသီး
သီးတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
အဖြဲ႔ ၁၁ ဖြဲ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။ စစ္ကိုင္း
တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

ျပည္တြင္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္

ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ EU
EOM၊ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Carter Center အဖြဲ႔၊ အေမရိကန္
အေျခစုိက္ International Republican Institute (IRI) အဖြဲ႔၊
နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Gender Concerns International(GCI)
အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အေျခစိုက္ National Citizans Movement For
Free Elections (NAMFREL) တို႔ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္း
တုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲရံုးမွ သိရသည္။
မ်ိဳးမင္းဦး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၈
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7 Day Daily

Election

No (894) p

မဲပညာေပးအေၾကာင္းျပ၍ နယ္တကာလွည့္ စည္းရံုးျခင္း သည္
မလုပ္သင့္သည့္ ကိစၥဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ေျပာ

(1,2)

ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မတုိင္မီ မဲပညာေပး အေၾကာင္းျပၿပီး
နယ္တကာ လွည့္ကာ ေဟာေျပာစည္းရုံးျခင္းသည္ မလုပ္သင့္
သည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ိဳး
လံုးဝမလုပ္ေဆာင္ဘဲ သန္႔ရွင္းသည့္ မဲျပားကိုသာ လိုလားသည္
ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရပါ
ကတက္ေရာက္မည့္

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္

ဘ႑ာေငြတိုးတက္

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္လိုၿပီး ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္တတ္သည့္
သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစလိုသည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါ
တီမွ သမၼတေလာင္းသည္ လက္ရွိပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ကိုသာ
တင္သြင္းမည္ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို
ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရပါက ဘ႑ာ
ေငြ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ယင္းသို႔လုပ္
ေဆာင္တတ္သူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေစလိုသည္ဟု ေျပာသည္။
၄င္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ည္စု
ရြာတြင္ သံဃာေတာ္အပါး ၆၀၀ အား ဆြမ္းႀကီးေလာင္းျခင္း၊ နန္းရံု
ေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕လွတုိက္နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ကိုယ္စားလွဝ္ေလာင္းမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕လွ
တုိက္နယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံ ၃၀၀၀ ခန္႔
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ရဲႏုိင္
၉
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7 Day Daily
No (894) p
(4)

Election

ပုလဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမတ္မ်ား၏ ယာဥ္တန္းကို ဟန္႔တားေႏွာင့္
ယွက္သည္ဆိုၿပီး မံုသြင္ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ား အမႈဖင
ြ ့္ခံရ
ယင္းမာပင္ခရိုင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ယာဥ္တန္းကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္
သည္ဟုဆုိကာ မံုသြင္ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ
အေရးယူေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္တစ္ဦးက ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မ
ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သ/မ ဝန္ႀကီး
ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္
ေဆြတို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္
ပိေတာက္ကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ၾကာစီေက်းရြာတို႔၌ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး
အတြက္ စည္းရံုးေရးေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးအျပန္ မံုသြင္ေက်း
ရြာေဒသခံ ၁၀၀ ခန္႔က အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စကၠဴအလံ
တပ္ တုတ္တံမ်ားျဖင့္ လွမ္းရိုက္ျခင္း၊ လွမ္းထုိးျခင္းစသည္ျဖင့္ ဟန္႔
တားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္း တုိင္ၾကားခ်က္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အရသိရသည္။ ပုလဲၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ အရ အမႈဖြင့္၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
မ်ိဳးမင္းဦး
၁၀
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7 Day Daily

Election

No (894) p

ပါတီႀကီးႏွစ္ခု ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီငယ္မ်ားအေပၚ
လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်ေနဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ေျပာ

(9)

ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးေရး လက္က်န္ကာလအတြင္း ျပည္
ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွစ္ခု၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္ ပါတီ
ငယ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေမွးမွိန္ေနေၾကာင္း ပါတီမ်ားမွ ေခါင္း
ေဆာင္တခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားမွ အရွိန္အဟုန္
ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ပါတီငယ္မ်ားမွာ
ေငြေၾကး အခက္အခဲေၾကာင့္ စည္းရံုးေရပင္

စတင္ႏုိင္ျခင္းမရွိ

ေၾကာင္းသိသည္။ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မဲဆြယ္မႈမွာ ေျမျပန္႔
ေဒသတြင္သာမက တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ပါ
လုိက္လံ မဲဆြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားရွိေနရာ ၄င္းတို႔ႏွင့္အၿပိဳင္မဲဆြယ္ရန္
အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမုိကေရစီပါတီ ဥကၠ႒
ဦးေစာဒယ္နီယယ္က ေျပာသည္။
မုိးမင္း
၁၁
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No (894) p

မဲေပးရာတြင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း၊ ႏုိုင္ငံျခားသားလႊမ္းမိုးမႈ မရွိသူကို
စဥ္းစားရန္ တပ္ခ်ဳပ္က တပ္မိသားစုမ်ားအား မွာၾကား

(9)

တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္

တပ္မေတာ္သားမိသားစုမ်ား

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးရာ၌ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမွ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားမႈမရွိသူမ်ားကို
သာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ အႀကံျပဳလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာ
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေအာက္တို
ဘာ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္
တြင္ သင္တန္းသားမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုအမွာ
စကားေျပာၾကားရာတြင္ေျပာခဲ့သည္။ တို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးအား
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ စာနာနားလည္မႈ
ရွိသူ၊ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ စနစ္တက်
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ေျပာသည္။ ထို႔
ျပင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း စစ္မႈမထမ္း မေနရစနစ္ကို
က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ယခုကပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား
ရန္လိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာသည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၁၂
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No (169) p
(3)

Election

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သံုးပိတ္အၾကာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရလဒ္ ေၾက
ညာမည္
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ရက္
သတၱပတ္ သံုးပတ္အၾကာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ေရြးေကာက္ပဲြ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရလဒ္စုစုေပါင္းကို ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၀
ရက္ေန႔ Park Royal Hotel တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း MJA တုိ႔
ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဦးတင္ေအး
ကေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေသာ မဲရံုတြင္ လာေရာက္မဲ
ေပးသူမ်ား မရွိ ေတာ့သည့္အခ်ိန္ (ညေန ေလးနာရီ) ေနာက္ပိုင္းမွ
စတင္ကာ မဲမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားေရွ႕တြင္ စတင္ေရတြက္
မည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရံုး
မ်ားအလိုက္ ကပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။
ရန္ကုန္
၁၃
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Election

ေတာင္ငူတြင္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု တစ္ေန႔တည္း အၿပိဳင္မဲဆြယ္

Daily Vol (3)

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ အင္အားႀကီးပါတီ

No (169) p

ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ NLD ပါတီႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔ ေအာက္တိုဘာ

(25)

၂၁ ရက္ေန႔က အၿပိဳင္အဆုိင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေတာင္ငူေဒသခံ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဦးေဆာင္က်င္း
ပသည့္ NLD ပါတီကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း အင္းအားျပပြဲ
ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ နံနက္ ၈ နာရီက စတင္
က်င္းပခဲ့ရာ ယင္းပါတီကို ေထာက္ခံအားေပးသူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ
တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားက
ပါတီအလံမ်ား၊ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ ဆုိက္ကားမ်ားျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္
၍ မုိင္ဒါကြင္းသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ေတာင္
ငူၿမိဳ႕ခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးစိုိးစုိးကေျပာသည္။ USDP က ဦး
ေဆာင္၍ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္း စီတန္းလွည့္လည္၍ အင္အားျပပြဲကို
ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔က ပါတီဝင္အင္အား
၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါတီတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးလည္း
ျဖစ္၊ လက္ရွိတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ေဒါက္
တာေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။
ေတာင္ငူ

၁၄
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ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၃၁) p
(4)

Election

ေရြးေကာက္ပြဲ

မည္မွ်လြတ္လပ္မည္ကို

ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု

ကေနဒါသံအမတ္ႀကီးဆို
မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္
ပြဲတြင္ မည္သည့္အတုိင္းအတာထိ လြတ္လပ္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္
ေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကေနဒါ
သံအမတ္ႀကီး Mr.Mark McDowell က ေျပာသည္။ ယခုေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ
အတြက္

အေရးႀကီးသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္

အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွလည္း ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သံအမတ္ႀကီးကဆုိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းအသံုးျပဳရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာႏွင့္ ႏုိင္ငံ
ေရး ပါတီမေရြး မွ်တမႈရွိရန္၊ တသမတ္တည္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပြင့္
လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ကေနဒါသံရံုး၊ အေမရိ
ကန္သံရံုး၊ ျပင္သစ္သံရံုးအပါအဝင္ သံရံုးကိုးရံုးမွ စက္တင္ဘာလ
အတြင္းက ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထက္ေအာင္ၿဖိဳး
၁၅
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Election

Pg (3)

ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးမႈတြင္ မဲမေပးရ
သူမ်ား၊ က်န္ရွိခဲ့သူမ်ား ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္မဲ
ေပးခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံရံုးထုတ္ျပန္
ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ႀကိဳ
တင္မဲေပးမႈတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မဲမေပးရသူမ်ားအေန
ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္မဲေပးခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးက
ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႀကိဳ
တင္မဲေပးမႈတြင္ မဲလက္မွတ္ျပည့္စံုစြာမရရွိျခင္းခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္
၅၇ ဦးအထိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ မဲလက္မွတ္
မ်ားႏွင့္ မဲလက္မွတ္လံုးဝမပါရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ
သူမ်ားအတြက္ မဲလက္မွတ္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ ျမန္မာသံရံုးသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၁၆
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Pg (16)

Election

ကခ်င္ျပည္နယ္

ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုအတြင္း

လတ္တေလာစာရင္း

ေကာက္ယူခ်က္အရ NLD ပါတီက လူထုေထာက္ခံမႈ အျမင့္ဆံုး
ျဖစ္ေန
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုအတြင္း

လတ္တ

ေလာ စာရင္းေကာက္ယူခ်က္အရ NLD ပါတီက လူထုေထာက္ခံ
မႈအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု

နန္ေရွာင္ပညာေရးကြန္ရက္

(Nau-

shawng Education Network) က ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ပါတီမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲမွ ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ
သိရသည္။ စစ္တမ္းအား ယင္းကြန္ရက္က စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ
၃၀ ရက္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးညွင္း၊ မိုးေကာင္း၊
ျမစ္ႀကီးနား၊ ဝိုင္းေမာ္၊ ပူတာအို စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မဲဆႏၵနယ္
မ်ားကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ဗမာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္း
သားေပါင္းစံု ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မဲေပးႏုိင္သူ ၂၄၇၀ ကို ေတြ႔ဆံုစစ္တမ္း
ေကာက္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီကို မဲေပးမည့္သူ
၂၀ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) က ၁၃ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ USDP က
၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားသည္ဟုသိရသည္။
၁၇
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ေရြးေကာက္ပြဲ

ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အတြက္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေပါင္းစံု စုေပါင္း၍ မႏၱေလးတြင္

(5)

ဆုေတာင္း
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
ႏွင့္

ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရး

ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္

ေတာ္ေပါင္းစံုေပါင္း၍

ခရစ္ယာန္အသင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထြေထြ

ဆုေတာင္းပြဲကို

ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကတ္သီျဒယ္
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသင့္ျမတ္
ေရးႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဆု
ေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ညေန ၄ နာရီခြဲအထိ
၈ နာရီၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္း
၇၀ ေက်ာ္ အင္အား ၂၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လာမည့္ ႏုိဝင္
ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ မဲေပး
မည့္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ယွဥ္
ၿပိဳင္ၾကမည့္ ပါတီမ်ား၊ မဲေရတြက္ၾကမည့္သူမ်ား၊ မဲရံုမွဴးမ်ားႏွင့္
သတင္းယူၾကမည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း
ေပးခဲ့ၾကသည္။
ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္
၁၈
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တပ္ႏွင့္ SSPP တုိက္ပြဲအဆံုးမသတ္ႏုိင္ပါက ရွမ္းေျမာက္ေဒသ
အခ်ိဳ႕တြင္ စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာႀကံဳေတြ႔ႏုိင္

(6)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ SSPP/ SSA တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲ
မ်ား အဆံုးမသတ္ႏုိင္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတခ်ိဳ႕
တြင္ စားနပ္ရိကၡာျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း
စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာ
သည္။ ႏွစ္ဖက္အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားသည္ သီးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းခ်ိန္
တြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္
ျပႆနာ

ႀကီးမားလာႏုိင္ေၾကာင္း

ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ SSPP/ SSA သည္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူ
ထားသည့္ နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အခုိင္အမာစခန္းေဆာက္
ကာ အေျချပဳေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စြပ္စြဲထား
သည္။ SSPP/ SSA က ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့ ၿပီး NCA
စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္
၄င္းတို႔ဌာနခ်ဳပ္ကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာသည္။
ထြန္းခိုင္
၁၉
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

SSPP/ SSA က ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္၌သာ အေျချပဳေနထုိင္ရန္ တပ္မ
ေတာ္ႏွင့္ သေဘာတူထားျခင္း မရွိဟုဆို

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No (169) p

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

(7)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး SSPP/ SSA အဖြဲ႔ကို ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္
တြင္သာ အေျချပဳေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္ဟု တပ္မ
ေတာ္ပိုင္ သတင္းဌာနတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပ
ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိပါအဖြဲ႔က SSPP/ SSA ကို ဝမ္ဟိုင္း
ဌာနခ်ဳပ္တြင္သာ အေျချပဳေနထုိင္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သေဘာတူ
ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းကို

ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္

ေျမသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း SSPP/ SSA အေနႏွင့္ ဝမ္ဟိုင္းဌာ
နခ်ဳပ္မွ ေတာင္ဘက္ ၁၀ မုိင္ခန္႔အကြာ နယ္ေျမအတြင္း၌ အခိုင္
အမာစခန္းေဆာက္၍ အေျချပဳေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ နယ္ေျမ
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို မထိခိုက္ေစေရး၊ ပစ္ခတ္
တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲေရး မူေဘာင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မထိခုိက္ေစေရး
အတြက္ သတ္မွတ္နယ္ေျမသို႔ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားျခင္းမရွိပါက
ပစ္ခတ္ရမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆုတ္ခြာ
ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသို႔ ပစ္ခတ္လာ
ေသာေၾကာင့္

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက

နယ္ေျမရွင္းလင္း

တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိ
သည္။
ရန္ကုန္
၂၀

၂၂.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၃၁) p
(2)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္မႈကို ရွမ္းႏွင့္ကရင္ ၿမိဳ႕ႏွစ္
ၿမိဳ႕မွ ဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံပြဲ တစ္ၿပိဳင္တည္းက်င္းပ
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ ေထာက္ခံပြဲအခမ္းအနားကို ရွမ္း
ျပည္နယ္ႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္

တစ္ရက္တည္း

တည္းနီးပါး

က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိသည္။

တစ္ခ်ိန္

က်င္းပသည့္ေနရာမွာ

ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တို႔တြင္ျဖစ္ၿပီး ပအုိဝ္း
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁
ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕တြင္
ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က က်င္းပခဲ့သည္။
ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ၆ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃
အုပ္စု ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္းေဒသခံ တုိင္းရင္းသားလူထုအင္အား
၂၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေလးေၾကာင္းခြဲကာ ပအုိဝ္း၊ ရွမ္း၊
ကယန္းတုိင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ေသာ ေဒသခံ မ်ားက ျပည္ေထာင္
စုလမ္းမႀကီးအတုိင္း လမ္းေလွ်ာက္ကာ ဗီႏုိင္းပုိစတာမ်ား တစ္ႏုိင္
ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္ဆုိသည့္
လက္ကိုင္ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕
ဇြဲကပင္ခန္းမတြင္လည္း

ေခတၱျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊

ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္
ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

ကရင္စာေပ၊ မြန္စာေပ၊ ပအိုဝ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ား၊ ရပ္
ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ပညာေရးေကာလိပ္၊ သူနာျပဳ
ႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းသူ/ သားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား စုစု
ေပါင္း အင္အား ၄၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္
ဆီဆုိင္တြင္ က်င္းပေသာ ဂုဏ္ျပဳပြဲတြင္ KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစး
ဖိုးကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
Iris
၂၁

၂၂.၁၀.၁၅

Daily Eleven

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Pg (2)

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးခဲ့သည့္ SSPP/ SSA လက္
နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အၾကား မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

တပ္မ

ေတာ္ႏွင့္ SSPP/ SSA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အၾကား ေအာက္တို
ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု
SSPP/ SSA မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းလက ေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ
၆ ရက္မွ စတင္ကာ SSPP/ SSA တပ္ဖြဲ႔အေျချပဳထားသည့္ တာ
ဆမ္ပူကူးတို႔ဆိပ္ႏွင့္ ဗဟိဌာနခ်ဳပ္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ကအထိ တိုက္ပြဲေပါင္း ၃၇
ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု

ျမဝတီသတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္

ထားသည္။ NCA တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔ပါ
ဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း SSPP/SSA ပါဝင္ျခင္းမရွိသ
ျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးသည့္အေနအထားမ်ိဳး
ျဖစ္ေနသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းလကဆိုသည္။
ဆန္းမိုးထြန္း
၂၂
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The

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

NCA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္မည္

Messenger Pg
(7)

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္
(NCA) ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ရခုိင္လြတ္
ေျမာက္ေရးပါတီ ALP မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
Yuzana Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ NCA
လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရး
ထိုးလိုက္၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ NCA တြင္ ပါဝင္
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည္သူလူထုသိရွိေအာင္ လုပ္
ေဆာင္သြားမည္ဟု ALP ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းကဆိုသည္။ အဆို
ပါပြဲသို႔ ရခုိင္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူ
မ်ားႏွင့္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟု သိရ
သည္။
ဆုမင္းကို

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၃
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The

တပ္မေတာ္

Messenger Pg

ႏုိင္ငံသားတိုင္း

အခ်ိန္ကာတစ္ခုျဖင့္

စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု

တပ္ခ်ဳပ္ဆို

(6)

ျမန္မာႏုိင္ငံသားတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ စနစ္အရ အခ်ိန္
ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုျဖင့္

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္

စစ္မႈထမ္း

ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က
ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ တပ္နယ္မ်ားမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္
မ်ားအား ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔
ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္း ဆႏၵရွိပါက အၿမဲတမ္းစစ္မႈထမ္းအျဖစ္
ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္၍

ယင္းအတြက္လည္း

ႀကိဳ

တင္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။ ထို႔ျပင္စစ္မႈ
ထမ္းမ်ား၏ ဘဝေနာင္ေရးစိတ္ေအးရေစရန္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း
အိမ္ရာမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဘုိးဘြားရိပ္သာမ်ားကိုပါ ေဆာက္
လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္လည္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
စိုးစည္သူ
၂၄

၂၂.၁၀.၁၅

The

USDP

Messenger Pg

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခရီးစဥ္ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ
ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရ

(2)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္
ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ မဲဆြယ္ခရီးစဥ္အား ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သူမ်ားအား
ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း
တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွသိရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္
ေန႔က

ဝန္ႀကီး၏

ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားသို႔

မဲဆြယ္ခရီးစဥ္

အတြင္း ေဒသခံ NLD ပါတီဝင္ ၄၀ ေက်ာ္မွ NLD ပါတီအလံငယ္
မ်ား ေဝွ႕ရမ္းကိုင္ေဆာင္ကာ ဆိုင္ကာ (၁၅) စီးျဖင့္ မီးမ်ားထိုး၍
မဲဆြယ္ယာဥ္တန္းအား ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳႏုိင္
ေအာင္

ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည့္အျပင္

ယာဥ္ေပၚပါလာသူ

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား လူအုပ္အတြင္းမွ လူတစ္ဦးက NLD ပါတီ
အလံငယ္ေလးအား ေဝွ႕ရမ္းေနာက္ေျပာင္ခဲ့ရာမွအလံတြင္ ခ်ထား
သည့္ တုတ္ေခ်ာင္းမွ ယာေျခေထာက္ေပါင္ေပၚတြင္ ထိခိုက္မိခဲ့
ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္

ကံေပါက္ေက်းရြာမွ ဦးဝင္းျမင့္က တရားလိုျပဳလုပ္ကာ တိုင္ၾကားခဲ့
ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ သိရသည္။
၂၅
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Daily Eleven
Pg (16, 17)

USDP

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္
ပညာေပးရာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ

မဲတံဆိပ္တံုးထုနည္း

ဝင္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္

မ်ား အျပည့္အစံုပါသည့္ပံုစံ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပါတီအမည္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
မည့္ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ
မဲဆြယ္စည္းရံုးရာ၌ ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းႏွင့္

ပါတီအမည္မ်ား

အျပည့္အစံုပါသည့္ပံုစံ

အသံုးျပဳ

ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားရွိသည္ဟုသိရသည္။ ယင္းသို႔ မဲဆြယ္မႈကို
ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဒါလဲဒူေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွား
ေတာ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တံဆိပ္တံုးထုနည္းပံုစံ မဲဆြယ္ရာ၌ ရွားေတာၿမိဳ႕
နယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္း
သားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ USDP၊ လူမ်ိဳးေပါင္စံုဒီမိုကေရစီပါ
တီ၊ NLD ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ စသည္တို႔မွ ပါတီအမွတ္
တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ အမည္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္

ယင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္

မည့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္မ်ားကို
ယွဥ္တြဲလ်က္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု NLD မွ
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဆိုသည္။
၂၆
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Daily Eleven

NLD

Pg (25)

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၿငိမ္း

ေဝလြင္၏ ဇာတိရြာတြင္

စာေပေဟာေျပာပြဲ

က်င္းပေနစဥ္အတြင္း NLD ပါတီဆိုင္းဘုတ္ ေလးခြျဖင့္ ဖ်က္ဆီး ခံရ
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးၿငိမ္း ေဝလြင္၏
ဇာတိရြာျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ယိုးဒယားတက္ေက်းရြာ
အုပ္စု ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က
စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပေနစဥ္

ေဟာေျပာပြဲအနီး

စိုက္ထူထား

သည့္ NLD ပါတီ၏ မဲဆယ္ဆိုင္းဘုတ္အား အမည္မသိသူတစ္ဦးမွ
ေလးခြျဖင့္ပစ္၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ စီစဥ္
ေပးမႈျဖင့္ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ၊ ဆရာဦးေဝယံေအာင္တို႔က လူငယ္မ်ား
အနာဂတ္အေတြးအျမင္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္
ည ၈ နာရီအခ်ိန္၌ ဆိုင္းဘုတ္အား ေလးခြျဖင့္ ငါးႀကိမ္ခန္႔ ပစ္ခတ္
ဖ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD
ပါတီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ
အသိေပးတိုင္ၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပါတီဥပေဒေရးရာေကာ္
မတီမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈအရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု
သိရသည္
၂၇
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Daily Eleven
Pg (25)

NLD

NLD ပါတီကို ဘာသာေရးအေၾကာင္းပ ပုတ္ခတ္ထားသည့္ စာမ်ား
ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းစည္းရံးေရးမွဴးက ျဖန္႔ေဝခဲ့မႈအေပၚ
NLD က တုိင္ၾကား
NLD ပါတီအား ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ ပုတ္ခတ္ထား
သည့္ စာရြက္မ်ားအား ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းစည္းရံုးေရးမွဴးတစ္ဦးအား NLD ပါတီက ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က တိုင္ၾကားခဲ့
သည္ဟုသိရသည္။ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒကို မေထာက္ခံေသာေၾကာင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီအား မဲမထည့္ရန္ စသည့္အခ်က္
မ်ားကို ဦးတည္ေရးသားထားၿပီး

ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးတြင္

အသံုးခ်ေရးသားထားသည့္ စာရြက္မ်ားကို ရပ္ေက်းစည္းရံုးေရးမွဴး
ကိုလွေဌးမွ လွည္းလမ္းတက္ေက်းရြာတြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
ဟုသိရသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ပါတီက ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္
မရွင္ထံတိုင္ၾကားထားၿပီး ခရိုင္ေကာ္မရွင္သို႔လည္း မိတၳဴေပးပို႔ထား
သည္ဟု ဟသၤာတခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒
ဦးဝင္းေမာင္က ဆိုသည္။
ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး (ဟသၤာတ)
၂၈
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No (894) p

ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဝရပ္တည္ေရးအခ်ိန္မီ မကူညီပါ က
အေၾကြးႏံံြပိုနက္ႏုိင္ဟု ကုလေျပာ

(7)

ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဝရပ္တည္ေရး အခ်ိန္မီ
မကူညီႏုိင္ပါက အေၾကြးႏြံ ပိုနက္႐ိႈင္းျခင္းႏွင့္ အာဟာရမျပည့္ဝမႈ
မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္း
ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) ႏွင့္ အစား
အစာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ FAO တို႔က ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္
ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လ
အတြင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လယ္ေျမ ဟက္တာ ငါးသိန္း ေက်ာ္
(ဧက ၁ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္) ႏွင့္ ၾကက္၊ ဝက္၊ ဆိတ္၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား
အေကာင္ေရ ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ငါး၊ ပုစြန္၊ ေမြးျမဴေရးကန္
ဟက္တာ သံုးေသာင္းေက်ာ္ (ဧက ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္) ပ်က္စီး
ခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ ခ်င္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတုိင္း၊ မေကြးႏွင့္
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ၄င္းတို႔
အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔က ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထြန္းထြန္းမင္း

၂၉
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The
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(8)

Other

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၄)
ရပ္ကြက္ရွိ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းခန္းမ အေနာက္ဘက္
တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဗံုးကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္
ပြားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္

ကိုရင္ႏွစ္ပါး၊

အဘြားအိတ
ု စ္ဦးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့
ၿပီး အေသအေပ်ာက္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေပါက္ကြဲသည့္ဗံုးမွာ
အဖ်က္ဗံုးမဟုတ္ဘဲ အသံျမည္ဗံုးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
မျပဳလုပ္ေစလိုသူမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေၾကာင္း ဦးစိုင္းထြန္းေအးကဆိုသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔
ကလည္းလည္း မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုင္းစၿမိဳ႕ရဲစခန္းေနာက္၌
ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။
သီတာေဆြ
၃၀
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The

Other

Messenger Pg

မေၾကာက္တရားပြဲ မႏၱေလးမွ စေဟာမည္ဟု ေရႊညဝါဆရာေတာ္
မိန႔္

(3)

မေၾကာက္တရားပြဲမ်ားကို

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊

သဂၤဇေက်ာင္း

တိုက္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေဟာၾကား
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟက မိန္႔
ၾကားသည္။ ပါတီတစ္ခုအတြက္ စည္းရံုးေရး၊ ႏုိင္ငံေရး စည္းရံုးေရး
မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အသိတရား မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွလံုးသား
မ်ားကို ဖြင့္ေပးမည့္တရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တရားအတြက္
ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ရပ္တည္ရဲေစသည့္ စာသားမ်ားကိုလည္း မိတၳဴကူးၿပီး ျဖန္႔
ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္ကမိန႔ၾ္ ကားသည္။ မေၾကာက္
တရားမ်ားကို ေဟာေျပာရန္ ဇူလိုင္လအတြင္းကပင္ စတင္စီစဥ္ေန
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲမၿပီးမခ်င္း

ေဟာၾကားသြား

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
M.M
၃၁

၂၂.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)

Other

မိေက်ာင္းကန္အေရး ေတာင္းဆိုသူ ၁၃ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္မ်ား
ခ်မွတ္

အမွတ္ (၃၁) p
(6)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ မိေက်ာင္း
ကန္ရပ္ကြက္တြင္

သိမ္းဆည္းခံေျမ

ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္

ဦးေဆာင္ေတာင္းဆိုသူ ၁၃ ဦး ကို ပုဒ္မ (၁၈) ျဖင့္ ေအာက္တို ဘာ
၂၁ ရက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္
ေလးလစီခ်မွတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ
အေပၚမေက်နပ္၍ ေထာင္ဒဏ္သင့္ သူ ၁၃ ဦးႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားမွ
ေက်ာက္တံတား တရားရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ တစ္ရပ္ကို
လည္း

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေထာင္ဒဏ္ေလးလစီ

ခ်မွတ္ခံရသည့္

အတြက္ လာေရာက္ဝန္းရံၾကသည့္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မိသားစု
မ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ကာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံလိုက္ရသည့္ ၁၃
ဦးသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ လမ္း
ေဘးတဲထိုးေနသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၆၈ ျဖင့္ သိမ္ႀကီးေစ်းစည္ပင္
သာယာရံုးတြင္ ထပ္မံ၍ အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ မိေက်ာင္းကန္
ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ရွိ ပန္းၿခံ
ေဘးတြင္ ယာယီတဲမ်ားထိုး၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ မိေက်ာင္း
ကန္ေျမယာမ်ားကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွသိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း
ကိုလည္းသိရသည္။
ေကာင္းခန္႔လင္း (ျမစ္မခ)
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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7 Day Daily

Other

No (894) p

ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကြဲျပားမႈ မရွိဘဲ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဘာသာေပါင္းစံုအဖြဲ႔ႏိႈးေဆာ္

(8)

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီႏွင့္ အၿပီးကာလတြင္ ကေလးသူ
ငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘာသာေရးကြဲျပားမႈ မရွိ
ဘဲအတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဘာသာေပါင္းစံု အဖြဲ႔ႀကီး
က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏႈိးေဆာင္တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ ဗုဒၶဘာ
သာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ
တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဘာသာေပါင္းစံုအဖြဲ႔ႀကီးသည္ ၂၀၁၅ ေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ရည္ရြယ္၍ လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား
လံုးကို ကတိကဝတ္အသစ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္
တုိက္တြန္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဓိကဘာသာႀကီး
ေလးခုက ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္
သည့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားမရွိဘဲ အတူတကြပူးေပါင္းတိုက္တြန္း
လိုက္ျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြ
ယူနီဆက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဘက္ထရန္ဘိန္
ဗယ္ကေျပာသည္။
ယမင္း
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DEMOCRACY
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Other

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ ၂၄ ဦး အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္
သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔

အတြဲ(၂)

မွ မီဒီယာအေတြ႔အႀကံဳ ၁၀ ႏွစ္အထက္ရွိသူမ်ား၊ သတ္မွတ္စည္း

အမွတ္ (၂၈၅)

ကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္

Pg (2)

၂၄ ဦးကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္
အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေကာင္စီဝင္ ၂၄ ဦးမွာ
စာေရးဆရာမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား၊ သတင္း
ေအဂ်င္စီမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္း
ေကာင္စီ (ယာယီ)၊ သတင္းမီဒီယာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ပညာ
ရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔မွ အဆိုျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းထဲမွ သတ္
မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
TGH

ONLINE NEWS
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ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ မဲဆြယ္မႈမ်ား UEC အေရးမယူဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ၀ဖန္
21.10.2015
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အေရွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ NLD ပါတီ၏ မဲဆြယ္ စည္းရုံး
ေရးပြဲတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာရာတြင္အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေအာက္တန္းက်က်စည္းရုံးေရးမ်ားျပဳလုပ္
ေနသည္ကို ၾကားသိရျပီး ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ျပီး ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ
သည္ကို မေတြ႔ေသးေႀကာင္း ။NLD မွ မည္သည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ကာ စည္းရုံးေရးမလုပ္ခဲ့ဘဲ ပုဂၢိဳလ္
ေရး တိုက္ခိုက္ျခင္း လည္း မလုပ္ခဲဘဲ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆုိင္ရာ မွလဲြ၍ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမလုပ္ေႀကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွေျပာဆိုခဲ့ သည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဟာေျပာပဲြတြင္ အဂတိ လုိက္စားမႈကိစၥ၊
စီးပြားေရး ကိစၥ၊ NLD ပါတီအား မဲေပးေရးကိစၥ မ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။ ေမစစ္ပိုင္

http://burma.irrawaddy.org/news/2015/10/21/97632.html
“ျပည္သူမေပးတဲ့ အာဏာကို ကိုင္ထားတာဟာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မဆုိင္ပါ ” ဟု ေဒၚစုေျပာ
22.10.2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ NLD ကို တိုက္ခိုက္သည့္ စကားလံုးဟုဆိုၿပီး
ျပည္သူ မေပးသည့္ အာဏာကို ယူခဲ့ကာ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး လုပ္သည္ ဟု သတ္မွတ္ ၍ မရဟု ေျပာဆိုလုိက္ သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ေျပာဆုိမႈတြင္ ႏိုင္ငံ့ အတြက္ ျပည္သူအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္သူ မည္သူ မဆို လက္ကမ္း ႀကိဳဆုိမည္ျဖစ္ကာ မေၾကာက္ႀကရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။မဇၩိမ
http://mizzimaburmese.com/article/6383#sthash.MysLNkQi.dpuf

ELECTION
ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာ ကန္လႊတ္ေတာ္ၾကားနာ
22.10.2015
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ဆုိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္
စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ အေျခအေနမ်ားအား အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ေဆြးေႏြး ၾကားနာခဲ့ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမရိကန္အစုိးရမူ၀ါဒမ်ား ေအာင္ျမင္ မႈရွိသည္ဟုမၾကာခဏ ေျပာဆုိေနေသာ္ လည္း
မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ကန္႔သတ္ မႈမ်ားႏွင့္၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကုိ ဥပေဒျပဳ
အမတ္မ်ားမွ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ Ed Royce မွလည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ာ အား အမည္မဲစာရင္း ထည့္သြင္းရန္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဌာနကို
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။ ထို ၾကားနာပဲြတြင္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ အဆုံးသတ္ ေရး လႈပ္ရွားေနသည့္ United to End
Genocide အဖဲြ႔ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔တခုျဖစ္သည့္ U.S. Campaign for Burma မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ေနာက္ျပန္ဆဲြေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု လည္း
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္ ။ by မနႏၵာခ်မ္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://burmese.voanews.com/content/burma-us-hearing/3017504.html
http://burmese.voanews.com/content/burma-us-hearing/3017504.html

ပါတီသံုးခု အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
21.10.2015
လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးအခ်ိန္အထိမေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္အဓိကျပႆနာမ်ားထဲတြင္ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး
သည္ထိပ္ဆံုးမွပါ၀င္ေနသည္။၂၀၁၂ရခုိင္ပဋိပကၡမွအစခ်ီ၍ႏိုင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာလူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ ္
သည့္ ပဋိပကၡ မ်ားအၾကား အာဏာရ အစိုးရ ထက္ သည္ ပို၍ေ၀ဖန္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLိD
အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ANP ၊ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔ႏွင့္ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ ရဖြယ္ရွိေန သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
မဲဆႏၵနယ္ ၆၄ ေနရာအနက္ NLD မွ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ တစ္ေနရာ အပါအ၀င္ ေနရာ ၆၀ ၌ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္
ျဖစ္ျပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ၆၄ ေနရာ၀င္ေရာက္ၿပိဳင္မည္။ ALD ႏွင့္RNDPတို႔ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက၆၂
ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ NLDအား ေထာက္ခံမႈရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီအေပၚ ေဒသ
အေရး အတြက္ ယံုၾကည္ ေနသူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ အတြင္း
7Day News အား ေျပာၾကားသည္။ ရခုိင္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးထက္ အမ်ဳိးသားေရး ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု အသက္(၄၁)
ႏွစ္အရြယ္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။ေအာင္ခိုင္၊ထက္အာကာေက်ာ္
http://www.7daydaily.com/story/49103

ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈမွရသည့္ မဲတစ္ျပားထာက္ သိကၡာရွိသည့္ အ႐ႈံးသာ တန္ဖိုးျမင့္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း
ေဝလြင္ေျပာ
21.10.105

ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ထုိးႏွက္ၿပီးမွ ရရွိလာသည့္ မဲတစ္ျပားထက္သိကၡာႏွင့္ ႐ႈံးသည့္ အ႐ႈံးကပိုမိုျမင့္မားသည္ဟုအၿငိမ္းစား
ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးေဝလြင္က ေျပာဆို သည္။ ၎အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သာမက မည္သည့္ ပါတီမည္သည့္
အဖြဲ႔အစည္းကုိမွမတုိက္ ခုိက္ေႀကာင္းဧရာ၀တီတုိင္းအသုတ္ၿမိဳ႕၊ေရၾကည္ၿမိဳ႕၊ငါးသုိင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္
ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္ မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ မဲဆြယ္ျခင္းသည္
မမွန္သည့္အရာကိုေျပာၿပီး ျမဴဆြယ္သည့္အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အမတ္ေလာင္းကိုမဲဆႏၵရွင္မ်ားစိတ္ႀကိဳက္
ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး သန္႔ရွင္းသည့္မဲသာ လုိလားသည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္မွလည္းေျပာဆိုသည္။
ဦးလြင္

http://mizzimaburmese.com/article/6354#sthash.hSjWndrZ.dpuf
http://mizzimaburmese.com/article/6352#sthash.cwZVWow5.dpuf

PEACE
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ေရး ေဆြးေႏြး
20.10.2015
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွာအေျခအေနတိုးတက္လာတာေၾကာင့္ဒုကၡသည္ေတြေနရပ္ျပန္ေရးဦးစားေပးေဆာင္ ႐ြက္သင့္ေၾကာင္း
တာ့ခ္ခ႐ိုင္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ေတြ႕ဆုံအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ႀကီးမွ ေအာက္တိုဘာ
၂၀ရက္ေန႔တြင္ ေျပာပါသည္။ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသည္ ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေနသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိက အလႉရွင္ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ ကာေထာက္ပံ့လာခဲ့ျပီး ေသာင္း ခ်ီရွိသည့္ ျမန္မာ
ဒုကၡသည္မ်ား ကိုလည္း ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေနရာခ် ထားေပးခဲ့သည္။ယခု NCA လက္မွတ္ ထိုးၿပီးေနာက္လိုအပ္သည့္
အရာမ်ား ကိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ်
သံအမတ္ႀကီး မ်ားမွ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ မဲေဆာက္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ႀကသည္။
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/10/151020_australia_thai_myanmar_refugees

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

