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ဦးသိန္းစိန္

မည္သည့္ပါတီမဆို အႏုိင္ရပါက အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႊဲေျပာင္း

Pg (3)

မည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာ
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သည့္ပါတီမဆို အႏုိင္ရရွိ
ပါက အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႊဲေျပာင္းမည္ဟု အေမရိကန္အေျခ
စိုက္ CBS News ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္
တြင္ ထုတ္လႊင့္သည့္ရုပ္သံအစီအစဥ္၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာ
ၾကားသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့
မျဖစ္ပြားေအာင္ အာမခံႏုိင္သလားဟု ေမးျမန္းမႈအား သမၼတက
ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိေၾကာင္းႏွင့္ လြတ္လပ္
ၿပီး တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္ဟု အခုိင္အမာယံုၾကည္
ေၾကာင္းေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မိမိအၾကားတြင္
လည္း ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားမရွိေၾကာင္းလည္း သမၼတက ေျပာ
သည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြး
ေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ေမးျမန္းမႈအား လက္ရွိတြင္လိုအပ္သည္
မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္
ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း
စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္

အခြင့္အေရးမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း

သည္။ CBS News

ေျဖၾကားခဲ့

ရုပ္သံဌာနမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ The New Burma ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
ထုတ္လႊင့္ခ့ၿဲ ပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္တို႔ ပါဝင္သည္။
ေဇယ်ာနႏၵ
၂
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7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (895) p

စုၾကည္

(3)

ကုိကိုးကြ်န္းမွ ျပည္သူမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖုန္းျဖင့္
စကားေျပာမည္
ကိုကိုကြ်န္းတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား အေၾကာက္
တရားကင္းၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို

လုပ္ေဆာင္မည့္ပါတီကို မဲေပးရန္ ေၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖုနး္
ျဖင့္ အားေပးစကားေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ ဗဟို
အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၾကည္ ေျပာၾကားခ်က္ကို အသံဖမ္းၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးတြင္ ေဝ
မည္ဟု ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းမင္းက ေျပာသည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိင္
၃
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7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (895) p

စုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္
မဲဆြယ္မည္

(3)

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒

ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

ၾကည္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး ေဟာေျပာပြက
ဲ ို ရန္ကုန္
ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္က
ေျပာသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္
ႏုင
ိ ေ
္ ရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္
နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေဟာေျပာပြမ
ဲ ်ားအား
အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္ေနသည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိင္
၄
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7 Day Daily
No (895) p
(9)

Election

စင္ကာပူ ႀကိဳတင္မဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက မဲအေရအတြက္ ၉၀ ရာခိုင္
ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိထားေၾကာင္း စစ္တမ္း
တစ္ခုထုတ္ျပန္
စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား မဲေပးသည့္ ရွစ္ရက္အတြင္း
မဲရံုျပင္ပ

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ

မဲအေရအတြက္တြင္

NLD ပါတီက

လႊတ္ေတာ္သံုးရက္ေပါင္း
၉၀ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ေက်ာ္ျဖင့္

မဲအျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိထားသည္ဟု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏုိင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ (စင္ကာပူ) က ေအာက္တို
ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ စင္ကာပူေရာက္
ျမန္မာမ်ား မဲစေပးသည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၁ ရက္ေန႔
အထိႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ စုစုေပါင္း ရွစ္ရက္အတြင္း လာ
ေရာက္မဲေပးသူ ၁၆၄၅၉ ဦး အနက္မွ ၁၄၁၉၀ ဦးအား စစ္တမ္း
ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ

အေရ

အတြက္အရ မဲအေရအတြက္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးရရွိေသာပါတီမွာ
ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီျဖစ္ၿပီး ယင္းပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ မဲအေရ
အတြက္မွာ ၁၃၆ မဲျဖစ္သည္။ တတိယမဲအမ်ားဆံုး ရရွိေသာပါတီ
သည္

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီျဖစ္ၿပီး

လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္

မဲအေရ

အတြက္မွာ ၁၀၅ မဲျဖစ္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွာ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္
လံုးအတြက္ ၃၅ မဲသာ ရရွိထားေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ
ပါရွိသည္။ ေကာက္ယူထားသည့္စစ္တမ္းမ်ားကို စင္ကာပူရွိ ျမန္မာ
သံရံုး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေန
ေသာ အဖြ႔မ
ဲ ်ားထံသို႔ ေပးပိ႔သ
ု ြားမည္ ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅
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Election
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ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေဟာေျပာမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာ
ၿပီး ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုရာမွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ၾကပ္မတ္မည္ဟု ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ ထုတ္ ျပန္
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းရံုး
ေဟာေျပာမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာၿပီး ထိပတ
္ ိုက္ေတြ႔ဆံု
ရာမွ ပဋိပကၡျဖစ္ပာြ းႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ၾကပ္မတ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၆
ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တည္
ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာေကာ္မရွင္ အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားတြင္ တာ
ဝန္ရွိေၾကာင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပာြ းေစေရး
အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာ
ပိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊ လံုၿခံဳေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ား၊ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား
အား မလိုလားအပ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္
မတ္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထက္ရႈိင္း

၆
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The
Messenger Pg
(2)

Election

မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈ ေနာက္ကြယ္က ခိုင္းေစျခင္း
ဟုဆို
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား
ဖ်က္ဆီးခံေနရမႈမ်ားသည္ ေနာက္ကြယ္မွ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းေနျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု တိုင္းရဲမင္းႀကီး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ႏုိင္သူက ေအာက္
တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာေရႊဝါခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္း
အေဝးတြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မဲဆြယ္ပိုစတာမ်ား ဖ်က္ဆီး
ခံေနရျခင္းမ်ားသည္

အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္

အထားမ်ားရွိေၾကာင္း၊

အရက္သမားမ်ားအား

အေန

ေနာက္ကြယ္မွ

ေျမွာက္ပင့္ ခိုင္းေစသည့္အေနအထားမ်ား ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း
သို႔လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေဖာ္ထုတ္
ဖမ္းဆီးၾကရန္ ရဲမင္းႀကီးက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ခရိုင္အဆင့္ ၿမိဳ႕
နယ္အဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ား၊ စခန္းမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္
ယင္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ရဲမင္းႀကီးက ယေန႔မွစတင္၍ ေရြး
ေကာက္ပြဲလံုၿခံဳေရးကို

တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး

ေရလမ္း၊

ကားလမ္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကိုလည္း အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္
ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မ်ိဳးမင္းပိုင္

၇
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ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

ေက်းရြာမ်ား၌

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ

မဲဆြယ္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ပါက ၎တို႔ပါတီအား မဲေပးရန္
ႏွင့္ ရြာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားရရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္၍ မဲထည့္ၾက ရန္
မဲဆြယ္စည္းရံုး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ပါက ၎တိ႔ပ
ု ါတီအား မဲထည့္ရန္ႏွင့္
ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားရရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္၍ ႀကံ့ခိုင္ေရး
ပါတီမ်ား မဲထည့္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မဲဆြယ္ေျပာၾကားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွသိရ
သည္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဆင္ေတာင္
ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဆင္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ မူလြန္ေက်ာင္း
အားလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအႏုိင္ရ၍ အစိုးရျဖစ္လာပါက တည္
ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက

ရြာသားမ်ားအား စည္းရံုးေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္ဟု သိရသည္။
၈
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ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ

ခြထ
ဲ ြက္ေရးမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းေျပာ
ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ ခြဲထြက္ေရးမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္

မဲဆြယ္စည္းရံုးပြတ
ဲ ြင္

ေျပာ

ၾကားခဲ့သည္။ ယေန႔ ရခုိင့္သမိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မရဖူး
ေသာ လံုၿခံဳမႈ၊ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခ
အေနေကာင္းကို မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင္ေၾကာင္း၊

ရခုင
ိ ျ္ ပည္မွ

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ

သည္ ဗမာပါတီမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား
မ်ားႏွင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္

ပါတီတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထို႔ျပင္

ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အမ်ိဳးကိုခ်စ္ရာတြင္ မ်က္
လံုးဖြင့္ၿပီးခ်စ္ၾကရန္ ေျပာလိုေၾကာင္း၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္
အက်ိဳးရွိမည္ဆိုပါက

ပူးေပါင္းသင့္သည္ကို

ပူးေပါင္းရမည္ျဖစ္

ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီမွ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
သန္းလႈိင္ (စစ္ေတြ)
၉
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ျပည္ျမန္မာ
အမွတ္ (၉၉၆)
Pg (B)

ပါတီ

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို လ်ာ
ထားေၾကာင္း ANP ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) အေနျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္
ပြဲ၌ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္လတ
ႊ ေ
္ တာ္အမ်ားစုကုိ အႏုိင္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္
ထားၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လ်ထားေၾကာင္း ANP ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ေအာက္တို
ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က က်ိကၠဆံအားကစားကြင္းအေနာက္၊ ျပည္သူ႔
ဟစ္တိုင္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အပါအဝင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း
အတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအားလံုးအတြက္ လူထု
ေထာက္ခံမႈ

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

ရရွိထားသည္ဟုလည္း

၎ကေျပာသည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္တြင္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ေထာက္ခံမႈအမ်ားဆံုးရရွိရန္

ပါတီအေနျဖင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ

အမ်ားဆံုးရရွိ

ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟုလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာ
ၾကားထားသည္။
ျမတ္သူေအာင္
၁၀
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The Voice

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Daily Vol.3

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ န္ ပစ္ခတ္တိုက္
ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ေဆြးေႏြး

No.173 Pg (2)

မည္
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔
မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား လိုက္နာရမည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ န္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား
တုိက္ခိုက္မႈ

ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ

ရပ္စေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ

ပစ္ခတ္

ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

(JMC) က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ MPC ၌
ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ NCA
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရက္သံုးဆယ္မျပည့္ခင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
ကိစၥမ်ားႏွင့္ JMC ကို အၿပီးသတ္ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း MPC မွ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ
ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ျဖစ္
ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္
ေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
၁၁
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7 Day Daily
No (895) p
(7)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

က်ားေခါင္းပါတီ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ဖက္
သတ္ေၾကညာႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုေျပာ
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ားေခါင္းပါတီအႏုိင္ရရွိ
ၿပီး အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္လွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး တစ္ဖက္သတ္ေၾကညာ
ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားတုိင္း ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ ဖန္
တီးႏုိင္ခြင့္ရရွိေစရမည္ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ပါတီတည္ေထာင္
သည့္ (၂၇) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။ ယင္းအခမ္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆို
ခဲ့ၿပီး မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲ
မ်ားအတြက္ေစတနာအလွဴရွင္မ်ားက အလွဴေငြ မ်ားလွဴဒါန္းေနၿပီး
အလွဴေငြ သိန္းေလးဆယ္ခန္႔ ေကာက္ခံရရွိထားသည္။ ပစ္ခတ္
တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးစာခ်ဳပ္သည္ တုိင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာဖန္တီး
ရန္ မ်ားစြာအေရးႀကီးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လက္မွတ္ထိုးသည့္
အဖြဲ႔ ရွစ္ဖဲ႔တ
ြ ည္းႏွင့္မၿပီးဘဲ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွစ္ဆယ့္တစ္ဖြဲ႔လံုး
ပါဝင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားရမည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။ NCA
စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ကာလမွပင္ စတင္ႀကိဳးစား
ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ႀကိဳးစားေနသည့္ကာလအတြင္း အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေပၚ
တုိက္ပြဲဆင္ႏေ
ြဲ နျခင္းသည္ သဲထဲေရသြန္သလိုျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္း
ေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန႔လ
္ ြင္က ေျပာသည္။
ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း
၁၂
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Daily Eleven
Pg (3)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

“ဝ” လက္နက္ကိုင္အဖြ႔၏
ဲ နယ္ေျမ ပန္ဆန္းတြင္ NCA လက္မွတ္မ
ထိုးေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္
မ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပမည္

The Voice

‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSP/

Daily Vol.3

UWSA) ၏ နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) တြင္ တိုင္းရင္း

No.173 Pg

သား လက္နက္ကိုင္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေဝး

(1, 2)

တစ္ရပ္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္
ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ အစိုးရႏွင့္ တစ္
ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စေ
ဲ ရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

(NCA)

လက္မွတ္

မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြ႔က
ဲ ို ဖိတ္
ၾကားထားေၾကာင္း UWSA မွ ဦးေက်ာက္ေရွာက္ဖူက ေအာက္တို
ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္
ေရာက္လာမည့္
ကိစၥရပ္မ်ား

အစိုးရသစ္ႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္

ယခုအစည္း

အေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း SSPP/ SSA မွ ေျပာခြင့္
ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းလကေျပာသည္။ ယခုက်င္းပမည့္ ‘တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား
မ်က္ႏွာစံုညီ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝး’ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး
ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းက ပန္
ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၃
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DEMOCRACY

မဘသ

Today အတြဲ

ေက်ာက္ျဖဴ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ပသ
ြဲ ို႔ လူရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္
ေရာက္

(၂) အမွတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္

(၂၉၀) Pg )4)

အမ်ိဳးဘာသာ

သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔

(မဘသ)မွ

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ မ်ိဳးေစာင့္
ဥပေဒေအာင္ပြဲသို႔ ရဟန္းရွင္ႏွင့္ ျပည္သူေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္
တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ မ.ဘ.သ အဖြဲ႔ဥကၠ႒ မူလရာမ
ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ဦးစႏၵိမာက မိန႔ၾ္ ကားသည္။ ရဟန္းသံ
ဃာေတာ္ အပါး ၄၀၀၊ ပညာေရးေကာလိပ္ႏွင့္ အေျခခံပညာ
ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသည္
ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က ေက်ာက္ျဖဴသာသနာ့ဗိမၼာန္တြင္ စုရးုံ
ၾကၿပီး ျဖတ္လမ္း (၃) ႏွင့္ ရံုးတက္လမ္းအတိုင္း ဦးဥတၱမပန္းၿခံသို႔
ခ်ီတက္ၾကၿပီး ပန္းျခံတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ မ.ဘ.သမွ ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားက

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္

ပတ္သက္၍

ၾသဝါဒမ်ားမိန္႔ၾကားခဲ့

သည္။
၁၄
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7 Day Daily

Other

No (895) p

ထြန္းအိျႏၵာဗိုပါဝင္ေသာ

ဒီခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေရး

ေဖ်ာ္ေျဖသည့္အဖြ႔ဲ

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕အဝင္တြင္ ႏွစ္နာရီၾကာ တားျမစ္ခံရ

(1,2)

NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ေအာင္ႏုိင္ေရး ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရမည္း
သင္းၿမိဳ႕နယ္တ႔တ
ို ြင္

သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္

အဆိုေတာ္

ထြန္းအိျႏၵာဗိုႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕အဝင္ စစ္
ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ႏွစ္နာရီၾကာ တားျမစ္ခံခ့ရ
ဲ သည္။ ေအာက္တို
ဘာ ၂၆ ရက္ ညေန ၆ နာရီေက်ာ္တြင္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕ ႀကိဳ႕ပင္သာ
ေမာင္းတံဂိတ္တြင္ တားျမစ္ခံခဲ့ရၿပီး တားျမစ္ထားသည့္ အေၾကာင္း
ရင္း တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ည ၈ နာရီေက်ာ္မွသာ ျပန္လည္ထြက္ခြာ
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြ႔တ
ဲ ြင္ ထြန္းအိျႏၵာဗိုအပါအဝင္ အဆုိ
ေတာ္ ေျခာက္ဦး၊ တီးဝိုင္းအဖြ႔ဲ မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂၀ ဦးခန္႔
သည္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕အဝင္တြင္ တားဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္
တပ္၊ ရဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပါအဝင္ အင္အား
ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျဖင့္ တားျမစ္ခံခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ား
ကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ဒကၡိဏသီရိကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္း
သူကေျပာသည္။
ေအာင္သစ္လြင္
၁၅
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စံေတာ္ခ်ိန္
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၉၁၆)
p (24,2)

Other

က်ပ္ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ တမလန္းႏွင့္ ေရႊပိေတာက္သစ္
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္

တရားမဝင္

ကုန္သြယ္မႈ

တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ အဖြ႔က
ဲ တမလန္းက်ပ္ ၁၈၀၃
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သန္း၊ ပိေတာက္ က်ပ္ ၅၂၂ သန္း စုစုေပါင္း ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာ
နမွသိရသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း
တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္ဟုယူဆရေသာ ေက်ာက္၊ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္၊ မိုဘုိင္းဖုန္း ဟန္းဆက္၊ တမလန္း၊ ေရခဲပံုေဆာင္ခ၊ဲ ေရႊ၊
ဘီယာ၊ ေအးခဲအသား၊ လွ်ပ္စစ္ဒီတိုေနတာတုိ႔ အမ်ားဆံုးဖမ္းဆီး
ရမိခ့ၿဲ ပီး သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္အုပ္စုမွာ တမလန္း က်ပ္ ၁၈၀၃
သန္း၊ ပိေတာက္ က်ပ္ ၅၂၂ သန္း၊ သစ္ခြ က်ပ္ ၃၁၅ သန္း၊ သစ္ႏွင့္
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း အျခားက်ပ္ ၁၉ သန္း၊ ဆင္သားေရေျခာက္
က်ပ္ သန္း ၂၀ ၊ လိပ္ က်ပ္တစ္သန္းႏွင့္ သင္းေခြခ်ပ္ အခြံ က်ပ္
ငါးသန္းဖိုးတို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး တမလန္းမွာ အမ်ားဆံုး
သိမ္းဆည္းရမိသည့္ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။
ေဇာ္ေဌးသန္း

ONLINE NEWS
DAW AUNG SAN SU KYI
ကုိကုိးကၽြန္းမွ ျပည္္သူမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာမည္
27.10.2015
ကုိကိုးကၽြန္းတြင္ေနထုိင္ ၾကသည့္ျပည္သူမ်ားအေၾကာက္တရားကင္းစင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ေဆာင္မည့္ပါတီကိုမဲေပးေရးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တယ္လီဖုန္းျဖင့္အားေပးစကားေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
(NLD)မွ ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာ သည္။ ဖုန္းျဖင့္ အားေပးစကား ေျပာၾကားရာသုိ႔ မလာေရာက္ႏုိင္သည့္ ေဒသခံမ်ား အား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အသံဖမ္းၿပီး မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရးထြက္ရာတြင္ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ျပီးအားေပး
စကားေျပာရာတြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔၏အေမးအေျဖက႑ကိုလည္းထည့္သြင္းသြားရန္
ရွိေၾကာင္း ကုိကုိးကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဦး၀င္းမင္းက ေျပာသည္။ ရန္မ်ိဳးႏိုင္

http://www.7daydaily.com/story/49574
PEACE/ARM CONFLICT
လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား အေရးေပၚပိတ္ထား
27.10.2015
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ႏင
ွ ့္ အစိုးရတပ္ၾကား တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရာယေန႔တြင္ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕
အနီးလက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ၿမိဳ႕ေပၚရွိေစ်းဆိုင္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ႐ုတ္တရက္ပိတ္ထားရသည္
ဟုမုင
ိ း္ ႐ႉးၿမိဳ႕နယ္က်ားေခါင္းပါတီျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းနန္းေကာင္ခမ္းမွ ဒီဗြီဘီကိုေျပာပါသည္ယခုလ
၆ ရက္မွစၿပီးေက်းသီး၊မိုင္း႐ႉးႏွင့္မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြငရ
္ ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔ ႏွင့္အစိုးရတပ္ၾကား
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရေနရာ အနီးနားရွိ ေက်းရြာမ်ား မွျပည္သူ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေဘးလြတ္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ေနရ သည္။
မိင
ု း္ ႐ႉးၿမိဳ႕ေပၚတြင္တိမ္းေရွာင္လာသည့္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနျပီး တိုက္ပြဲ မ်ား ရပ္တန္္႔ေစရန္
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံတကာက လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ ရရွိေစေရး
ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရွမ္းလူထု အေျချပဳ အဖြ႔အ
ဲ စည္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံသို႔
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ နန္းျမနဒီ

http://burmese.dvb.no/archives/118846
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေကအိုင္အိုနဲ႔ အစိုးရတပ္ တိုက္ပျြဲ ဖစ္ပြား
27.10.2015

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ့နယ္ ဟူျဖတ္ေက်းရြာအနီးတြင္ KIO ႏွင့္ အစိုးရတပ္ ယေန႔တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပာြ း
ခဲ့ပါသည္။အစိုးရတပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားႏွင့္ KIO တပ္ရင္း ၉ တို႔ၾကား တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနေၾကာင္း KIO
တပ္မဟာ ၄ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္ဂန္ က ေျပာပါ သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း KIO တပ္မဟာ
၄ ေဒသတြင္ KIO တပ္ရင္းမ်ားအနက္ ယခုတြင္ တပ္ရင္း ၉ ေနရာတစ္ခုမွာသာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနသည္။
RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တန္းတူဆက္ဆံေရးထက္ ထုိးစစ္ဆင္ေနသည္ဟု MNDAA စြပ္စေ
ြဲ ျပာဆို
27.10.2015
တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ တန္းတူဆက္ဆံေရးထက္ အစိုးရ က စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ထိုးစစ္သာ ဆင္ေနသည္ဟု MNDAA
ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မွ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးထြန္းျမတ္လင္း က ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္တြင္
ေျပာဆုိသည္။ MPC မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက မူ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အေသးစိတ္မသိေႀကာင္း ကိုးကန္႔အဖြ႕ဲ သည္
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အဆံုးသတ္ခ်ိန္မွပဋိပကၡကိုအစျပန္ေဖာ္ခဲ့ျပီးအစိုးရဖိတ္သည့္အဖြဲ႔ ၁၅ ခုတြင္လည္းပါဝင္ျခင္းမရွီဘဲ
ဦးေအာင္မင္း ေျပာထားသည္ မွာ ကိုးကန္႔အဖြဲ သည္ အလံုးစံုလက္နက္ ခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုေနာက္မွ ႏိုင္ငံသားျဖစ္
သည့္အတြက္ ႏိင
ု ္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ျပန္ရရိွမည္ ဆိုသည္ကို သိထားသည္ဟု ေျဖဆို သည္။ရွမ္းျပည္
နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္မႈမရိွေၾကာင္း ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားရိွသည္ ဟု
အေမရိကန္အသံသတင္းဌာနသို႔တပ္မေတာ္သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲ၀င္းမွ ေျဖၾကားထားေသး
သည္။ဟိန္းကိုစိုး
http://mizzimaburmese.com/article/6596#sthash.JjU1Woij.XHulzAdk.dpuf

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာ့ကရိတ္တြင္ BGF ႏွင့္ ေဒသတြင္းလက္နက္ကုိင္အဖဲ႕ြ တစ္ဖ႕ဲြ တိုက္ပျဲြ ဖစ္ပြား
27.10.2015
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရန္ကုတ္ေက်းရြာအနီးတြင္ ေအာက္တိုဘာ၂၆ ရက္ နံနက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္နယ္ျခားေစာင့္
တပ္ဖဲြ႕ (BGF) ႏွင့္ ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕တစ္ဖြဲ႕တုိက္ပဲြျဖစ္ပာြ းခဲ့ သည္။ BGF ႏွင့္ DKBA မွ ခဲြ ထြက္ထား
သည့္နားမၾကားလက္နက္္ကင
ို ္အဖဲြ႕ရန္ကုတ္ေက်း ရြာအနီး ေတာင္သံုးလံုးစခန္း၌တိုက္ပဲြ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပြား
ခ်ိန္ နာရီ၀က္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။
ေအာင္သစ္လြင္
http://www.7daydaily.com/story/49558

က်ားေခါင္းပါတီအစိုးရဖြ႕ဲ ႏုိင္ပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ဖက္သတ္ေၾကညာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုေျပာ
27.10.2015
လာမည့္ေရြးေကာက္ ပြဲအတြင္း က်ားေခါင္းပါတီအႏုိင္ ရရွၿိ ပီး အစိုးရဖြ႕ဲ ႏိုင္လွ်င္အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးတစ္ဖက္သတ္
ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးတုိင္းရင္းသားတိုင္းကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရရွိေစရမည္ဟုရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား
ဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫြန႔လ
္ ြင္က ေျပာ သည္။၎တို႔ပါတီမွ ၁၅၈ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္
မည္ျဖစ္ျပီး တစ္ဝက္အနည္းဆံုး အႏိုင္ရမည္ဟု ဦးစိုင္းၫြန႔လ
္ ြင္ကေျပာသည္။NCA အသိသက္ေသလက္မွတ္ ထုိးမိ
လွ်င္တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ေျပာစရာျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ျငင္း ပယ္ခဲ့သည္ ဟု က်ားေခါင္းပါတီမဥ
ွ ီးခြန္ထြန္းဦးက
ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လက္ မွတ္ထုိးသည့္အဖြ႕ဲ ရွစ္ဖဲ႔ြ ႏွင့္ မၿပီးဘဲ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ဖြဲ႕လံုး
ပါဝင္ရန္ႀကိဳးစားသြားရမည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦး က ေျပာသည္။ ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း
http://www.7daydaily.com/story/49561

SSPP/SSA တို႔ႏွင့္ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပမ
ြဲ ်ားအားရပ္ဆိုင္းကာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရန္ႏွင္ ေမတၱာေ႐ွ႕
ထားကာ သေဘာထားႂကီးေပးပါရန္ RCSS/SSA မွ ေမတၱာရပ္ခံ
26.10.2015
SSPP/SSA တို႔ႏင
ွ ျ့္ ဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲမ်ားအားရပ္ဆိုင္းကာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရန္ႏွင္ ေမတၱာေ႐ွ႕ထားကာ
သေဘာထားႂကီးေပးပါရန္ RCSS/SSA မွ နိင္ငံေတာ္သမၼတသို႔ RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ ရြက္ဆစ္ အမည္ျဖင့္
ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပို႔ခဲ့ သည္။RCSS/SSAမွာNCAတြငK
္ NU,DKBAတို႔ႏွင့္အတူၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုး ခ့ဲၾက
ေသာ္လည္းSSPP/SSA မွာ KIO ေလာင္းရိပ္မကင္း၍ လက္မွတ္မထိုးခ့ဲသည္အျပင္ ဝမ္ဟိုင္းဌါနခ်ဳပ္ကိုတိုးခ်ဲ႕ျခင္း
တပ္မေတာ္ေနာက္တန္း တပ္စခန္းမ်ားကို လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္ေနေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္၊ေျမျပင္သတင္း
မ်ားအရ အထက္မွအမိန္႔ရ႐ွိပါက ဝမ္းဟိုင္းဌါနခ်ဳပ္ကိုတိုက္ရန္သာက်န္ေတာ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။
http://burmese.dvb.no/archives/118810
ရန္ကုန္သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ELECTION
စခုန္တိန္႔ယိန္းအဖြ႔က
ဲ NLD အမတ္ေလာင္းႏွစ္ဦးအား မဲဆြယ္စည္းရံုးပါက ဖမ္းမည္ဟု တားျမစ္
27.10.2015
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ပါရိွသည့္ မန္ေဗ်ာ့ရြာသို႔ မဲဆြယ္
စည္းရံုးရန္သြားေရာက္သည့္ NLD အမတ္ေလာင္း၂ဦးကိဖ
ု မ္းဆီးမည္ဟုဆိုကာေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္တား
ျမစ္ခံခဲ့ရသည္ဟုတားျမစ္ခံရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္း ဦးေဇာ္လိုင္ကေျပာသည္။ ဦးစခုံတိန္႔ယိန္း
၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႔မ
ဲ ွ ဒုတပ္ခြဲမွဴးကမဲဆြယ္စည္းရံုးေရး မသြားေရာက္ရန္ယင္းရြာအ၀င္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု
ဆိုသည္။ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း မဲဆႏၵေပးပိုင္ခင
ြ ့္ရိွသူ ၃၈၄၂ ဦး အထိရိွၿပီး၊ ဦးစခုံတိန႔ယ
္ ိန္း (တစ္သီးပုဂၢလအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္)အပါအ၀င္ယင္းၿမိဳ႔နယ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၆ဦး၊ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ၆ဦးစီတ႔ုိ ပါတီအသီးသီးမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္။ဟိန္းကိုစိုး
http://mizzimaburmese.com/article/6610#sthash.JZNS0PUS.EBDMJF3L.dpuf

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေငြေၾကးျဖင့္ မဲဆြယ္မႈ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ဟုဆို
27.10.2015
တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂၉ ၿမိဳ႕အတြင္း ပါတီႀကီးႏွစ္ခုအပါအဝင္ ေဒသခံ ပါတီႀကီး၊
တသီးပုဂလတို႔ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေၾကး၊ အစားအစာ ေပးေဝငွမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက အမ်ားဆုံးဟု ျပည္သူပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြ႔ဲ (PACE)မွ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္မွ ယေန႔တြင္ Park Royal
ဟိုတယ္၌ People’s Alliance for Credible Elections(PACE) မွ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကနဦး
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းပြ၌
ဲ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။MID NEWS

http://www.myanmardemocracy.org/index.php/
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မဲစာရင္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္မွားေန
26.10.2015
ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၅ ေသာင္း ၏ အမည္မ်ား မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေန
သည့္အတြက္ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္မဲစာရင္းအမွားအယြင္းမ်ားေနသည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
CNDP က ေျပာသည္။အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အရပ္ဖက္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး မဲစာရင္းလြမ
ဲ ွား
မႈမ်ားအားအေရးေပၚျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္စီမံခ်က္ခ်လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟုလည္းCNDP အတြင္းေရးမႉးဆလိုင္း က်ဲအိုဘစ္
ေထာင္ကေျပာပါတယ္။

http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/10/151026_chin_voters
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

MA BA THA
က ေနတဲ့ေဒါင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါ
27.10.2015 Kamayut Online TV
အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ မဘသ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး
ႏိုင္ငံေရးထဲကို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေတြသြပ္သြင္းၿပီး ထူေထာင္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္
ပါတီထူေထာင္သည့္ သက္တမ္း ၃လအတြင္း တမုဟုတ္ခ်င္း အင္အားႀကီးလာကာ ျပီး ၎ ပါတီကို သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္၏ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအႀကံေပး၊ အၿငိမ္းစားစစ္မႈထမ္း ဦးေနဇင္လတ္က ဦးေဆာင္ေနကာ လက္ရွိအစိုးရကို
ေထာက္ခံသည္ ဟု ေႀကျငာျပီး ဘာသာျခားမ်ားႀကီးစိုးသြားမည္ဆိုသည့္ အေႀကက္တရားအား တြင္တြင္သံုးျပီး
စည္းရံုးလွ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔ပါတီသည္ ႏိုင္ငံ တြင္ ၄ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးပါတီဟု ဆိုသည္။
https://www.youtube.com/watch?v=-ajjfe3SknM

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈ႕ေနာက္ကြယ္မွလက္သည္အလ္ဂ်ာဇီးရားေဖာ္ထုတ္
ဘာသာျပန္ / သတင္းေဆာင္းပါး / ျမန္မာသတင္း — October 26, 2015
27.10.2015M-Media

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမင့္တက္လာသည့္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာထားမ်ားကို ျမန္မာအစုိးရ ကုိယ္တုိင္လႈံ႕ေဆာ္
ျဖန္႔ခ်ီေနသည္ဟု စံုစမ္းေရးအဖြ႕ဲ မွ ရရွိခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ကုိးကားၿပီးအလ္ဂ်ာဇီးရား
သတင္းဌာနမွေဖာ္ထုတ္ပါသည္။အေထာက္အထားမ်ားတြင္အထင္အရွားဆံုးႏွင့္အခုိင္လံုဆံုးမွာေနျပည္ေတာ္တြင္
ျပဳလုပ္သည့္ အစုိးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကား သည့္
သင္ခန္းစာျဖစ္ျပီး ထို သင္ခန္းစာ သင္တဲ့သူမွ မြတ္စလင္မ်ားသည္ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိပါၿခိမ္းေျခာက္
ေနသူမ်ား အျဖစ္ ျမင္လာေစရန္ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားအားပံုသြင္းထားသည္ ။မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားသည့္
အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ အစုိးရ ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနလား ဆုိသည္မွာ မေသခ်ာ ေသာ္လည္း မြတ္စလင္
မုန္းတီးေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားအား အစုိးရမွ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကုိင္ေနသည္ကို အလ္ဂ်ာဇီးရား၏ ထုတ္ေဖာ္မႈမွ
တစ္ဆင့္ သိရွိရေၾကာင္း။ မိုးေဝ Ref: aljazeera
VIDEO LINK

https://www.youtube.com/watch?v=UrQRYrpp2cI
http://www.m-mediagroup.com/news/47652
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“က်ဳပ္ကို သကၤန္းခၽြတ္ၿပီး ေထာင္ထဲပို႔ခဲ့သည့္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ကို အေသအလဲ မုန္းတယ္” ဆိုသည့္ ဦးဝီရသူ
အင္တာဗ်ူး

မဇၩိမ

27.10.2015
မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ဆရာေတာ္ အရွင္ဝီရသူႏွင့္ မဇၩိမတိ႔ု မၾကားေသးခင္ကေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအတြင္းလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ
အေျခအေန၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေပၚအျမင္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေပၚအျမင္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီအေပၚ အျမင္မ်ားကို ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ မဇၩိမႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ “ေဒၚစုကို ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့လူေတြ
က်ဳပ္ေလာက္ ခ်စ္ႏိုင္မလား” ဟု တန္ျပန္ ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ သည္။ အလားတူ “ဦးသိန္းစိန္ ကို ေထာက္ခံ တယ္။ ခ်စ္လ႔ို
ေထာက္ခံ တယ္လ႔ို မထင္နဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ့ အေကာင္းဆံုး လမ္းေၾကာင္း သူသြားေနလု႔ိ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရဆိုရင္ က်ဴပ္ကို သဃၤန္း
ခၽြတ္ၿပီး ေထာင္ခ်ခဲ့တဲ့ အဖြ႔ဲထဲမွာပါတဲ့ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ က်ဳပ္အေသအလဲကို မုန္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္အမ်ဳိးသားေရး
မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္သူ႔ကိုလက္ခံမိတာ”ဟုလည္း ဆုိခဲ့သည္။ မဘသက ဘာအစီအစဥ္မွမရွိပါဘူး။ေရြးေကာက္
ပြဲနဲ႔ မဘသနဲ႔ လည္း မဆိုင္ဘူးဟု အဆံုးသပ္တြင္ မိန္႔သြားသည္။

http://mizzimaburmese.com/article/6601#sthash.5JOLtRd4.dpuf

RAKHINE NEWS
ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ရာကုန္း မဲဆြယ္စည္းရံုးပြတ
ဲ ြင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကုိ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မဲေပးၾကရန္
ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းတုိက္တြန္း
ေျမာက္ဦး၊ 26.10.2015
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖဲ႕ြ စည္းထားသည့္အတြက္
အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မဲေပးၾကရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္အုန ္းမွ တုိက္တြန္း
ေျပာၾကားသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ဝင္ေရာက္အေရြးခံျခင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကုိ ဆက္လက္
လုပ္ကုိင္လုိ၍ဟုျပည္သူမ်ားကေဝဖန္ေျပာဆုိေနျခင္းကိုလည္းဦးေမာင္ေမာင္အုန္းမွ အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲတြငတ
္ ုန႔ျ္ ပန္ရာ
တြင္ မိဘျပည္သူမ်ားကုိ ရုိးသားစြာဝန္ခံရသည္မွာ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အလုပ္သည္ အင္မတန္ စိတ္ပင္ပန္း၊
လူပင္ပန္းေႀကာင္း ၊သို႔ေသာ္၎အေနျဖင့ရ
္ ခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကိုဆက္လက္မလုပဟ
္ ုျပတ္ျပတ္သားသား
ျငင္းဆုိခဲ့မႈမရွိခ့ပ
ဲ ါ။ယင္းေန႔ကျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွျပည္ခုိငၿ္ ဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္စိတ္ပါဝင္စား
သူ အင္အား ၁ဝဝဝ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မာန္ယုေက်ာ္ (ေရႊဝေျမ)
Arakan State
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