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ဦးသိန္းစိ္န္

သမၼတကပါတီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ ဒီခ်ဳပ္တုိင္

No (908) p

ၾကား

(1,2)

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလအတြင္း
ဦးသိန္းစိန္သည္

ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အေပၚ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရန္ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔
ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ တုိင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။ သမ၁မတက
ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈသည္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ ၆၄ ကို ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ပုဒ္မ ၆၅ ပါ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား ျပဳထားေသာ ကတိသစၥာကိုပါ
ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္၏တုိင္ၾကားစာတြင္ ပါရွိ
သည္။ သမၼတက ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္
ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ကန္႔ဘလူ၊ ထီးခ်ဳိင့္၊ မိတၳီလာ၊ မဲခူး၊
ဘုတ္ျပင္းႏွင့္

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔

သမၼတ၏ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း

သြားေရာက္ေသာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားက

ႀကိဳဆို

ႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ “ဥကၠ႒ႀကီး က်န္းမာပါေစ”
ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္က ေကာ္မရွင္ကိုေပးပို႔ေသာ
စာတြင္ပါရွိသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ သမၼတက ပါတီ
လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏုိင္၍ ဒုဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးကို ဥကၠ႒ပူးတြဲ
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ထားသည္။
နႏၵ
၂
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သူရဦးေရႊမန္း

သူရဦးေရႊမန္းအား
သည့္သတင္းမွာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ

ထုတ္ပယ္လိုက္သည္ဆို

ေကာလာဟလျဖစ္ေၾကာင္း

ပါတီျပည္သူ႔ဆက္

ဆံေရးဌာနမွဴးေျပာ
လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာတြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ေ
ံ နသည့္ သူရဦးေရႊမန္း
အား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ထုတ္ပယ္လုိက္ၿပီဆိုသည့္ သတင္းမွာ
ေကာလာဟလသာျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနမွဴး
ဦးေက်ာ္သူရက ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကား
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ႀကံ့
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခုင
ိ ေ
္ ရးပါတီ၏

ပူးတြပ
ဲ ါတီဥကၠ႒တာဝန္မွ

ဖယ္ရွားခံထားရသည့္

သူရဦးေရႊမန္းအား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္လုိက္
သည္ဆိုသည့္သတင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းက အင္တာ
နက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ခ
ံ ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကလည္း သတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ
၃ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးမက်င္း
ပေၾကာင္း၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အသီးသီးေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ေရးသားျဖန္႔
ေဝမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေၾကညာ
ခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။
ေနရိုင္း၊ ေဇယ်ာထြန္း
၃
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ပါတီမွထုတ္ပယ္လွ်င္

ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္

သူရဦးေရႊ

မန္းေျပာ

(1,2)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ သူရဦးေရႊမန္းအား
ပါတီမွ ထုတ္ပယ္သည္ဟု သတင္းမ်ားကို ၄င္းအေနျဖင့္ သိရွိျခင္း
မရွိဘဲ

ထုတ္ပယ္မည္ဆိုပါက

ဥပေဒႏွင့္အညီ

လုပ္ေဆာင္ရန္

သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းကို
အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေသးဘဲ မသိရွိသည့္အတြက္ မေျပာလို
ေသးေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ
က သူရဦးေရႊမန္းအား ထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ ေကာလာဟလသာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနမွဴး ဦးေက်ာ္
သူရက ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းတြင္ေျပာသည္။ သူရဦးေရႊမန္း
သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ နံနက္မွစ၍ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ
မ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး ပါတီမွ ထုတ္ပယ္သည့္
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ၄င္း၏
ေမြးရပ္ဇာတိ ကညြတ္ကြင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့
သည္။
ရဲႏုိင္၊ ပိုင္စိုးသူ
၄
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ျပည္ျမန္မာအတြဲ
(၃) အမွတ္
(၄၁) P (5)

Election

ကိုယ့္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ့္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရိွရမည္ဟု NLD နာယ
က ဦးတင္ဦးေျပာ
NLD နာယက ဦးတင္ဦးက ရခုိင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးကို
ဒဂၤါးျပားတစ္ျပားကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေန
ျဖင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိဝ
ု င္ ဘာ
၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ သာသနာ့ဗိမာန္တြင္ ျပဳ
လုပ္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲတြင္ေျပာသည္။ NLD ပါတီ ထိပ္ပိုင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား
ပါတီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္သေဘာမဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD
ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္ေနသည့္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အတြက္

ရခုင
ိ ႏ
္ င
ို င
္ ေ
ံ ရးသမားအခ်ိဳ႕က

အၿငိမ္းစား

ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

တပ္မေတာ္သားဘဝက

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္

ဦးတင္ဦးသည္
ႏွစ္အတန္ၾကာ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး ၄င္း၏ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆြယ္ေဟာ
ေျပာပြသ
ဲ ို႔ ေဒသခံ ၄၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
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သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ယူရန္မလိုဘဲ အိမ္တိုင္ရာေရာက္
ေပးအပ္သည့္ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ရွိၿပီး လူတစ္ဦးအား မဲရံုတစ္ရံုတည္း
တြင္

မဲနံပါတ္သံုးခုျဖင့္

သက္ေသခံလက္မွတ္သံုး

ေစာင္အထိ

ေပးအပ္မႈရွိသျဖင့္ မဲမသမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္ကို စိုး ရိမ္မႈမ်ားရွိ
မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ထုတ္
ယူစရာမလိုဘဲ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေပးအပ္သည့္ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ရွိ
ၿပီးလူတစ္ဦးအား မဲရံုတစ္ရတ
ံု ည္းတြင္ မဲနံပါတ္သံုးခုျဖင့္ သက္ေသ
ခံလက္မွတ္သံုးေစာင္အထိ ေပးအပ္မႈရွိသျဖင့္ မဲမသာမႈမ်ားျဖစ္
ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ရွိ ေကာ္
မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား အိမ္
တိုင္ရာေရာက္ ေဝငွေပးမႈမ်ားရွိကာ ထိုသို႔ေဝငွရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္
အမည္တူ၊ ေနရပ္လိပ္စာတူ တစ္ဦးတည္းအား မဲနံပါတ္အမွတ္
သံုးခုျဖင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္သံုးေစာင္ ေပးအပ္မႈရွိခ့သ
ဲ ည္ဟု
သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ မဲလက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ သံုးေစာင္ျဖစ္ေနျခင္း
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ဆက္
သြယ္ေမးျမန္းရာ မဲစာရင္းႏွစ္ေနရာ ပါေနျခင္းအား သိလ်က္ႏွင့္
သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ယူၿပီး မဲေပးခဲ့ပါက ဥပေဒအရ အေရး
ယူခံရမည္ျဖစ္သည္ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္ကေျပာ
သည္။
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ႏုိဝင္ဘာေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္
လြတ္ေသာေရြးေကာက္ပဟ
ြဲ ု

မဲေပးသူမ်ား

တစ္ခုတည္းေၾကာင့္

မဆုိႏုိင္ေၾကာင္း

လူ႔အခြင့္အေရး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ေထာက္ျပ
လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တပ္မ
ေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္

လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔၏

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္
ရန္

အားထုတ္မႈမ်ားကိုစမ္းသပ္သည့္

အေရးပါသည့္စမ္းသာမႈ

တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ မွားယြင္းလြေ
ဲ ခ်ာ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာ အစိုးရ
သစ္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခင
ြ ့္ ဆံုးရႈံးႏုိင္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ (Human Rights Watch) က ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္
ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ဘက္လိုက္သည့္ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားအား အာဏာရပါတီက
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီႏွင့္ အျခားမဲဆႏၵရွင္မ်ားအား
မဲေပးခြင့္၊ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံခင
ြ ့္ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒမူဝါဒမ်ားရွိ
ေနျခင္းမွာ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ႀကီးမားေသာမွားယြင္းမႈမ်ားျဖစ္

ေၾကာင္း HRW မွ အာရွဒါရိုက္တာ Mr. Brad Adams က ေျပာ
သည္။ ထို႔ျပင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္မွ ဆႏၵမဲမ်ားကို ခရိင
ု ္
(သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေရတြက္ျခင္းမျပဳဘဲ အဆို
ပါရပ္ကြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္သာ ေရတြက္ျခင္းသည္လည္း ဆႏၵမဲ
ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ား
ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း HRW က သတိေပးထားသည္။
ေဇယ်နႏၵ
၇
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အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးလွမင္းယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေရႊ႕က်င္
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေကာက္ယူၿပီး ႀကိဳတင္မဲမ်ားအား ပယ္ဖ်က္
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ၏

ျပည္သူ႔

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္
ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးလွမင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္တ
္ ြင္
ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္မ်ားက ေကာက္ယူထားသည့္ ႀကိဳတင္မဲ
စာရင္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္မ်ားတြင္ ျပန္
လည္ေကာက္ယူမည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ ပယ္ဖ်က္ရျခင္းမွာ
ႀကိဳတင္မဲေပးမႈတြင္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ေကာက္
ခံခ့ျဲ ခင္း၊ အရပ္သားမ်ား ေရာေႏွာပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေစာသေလးေစာက ႀကိဳတင္မဲျပန္
လည္ေပးခုိင္းမႈအေပၚ နားမလည္ႏုိင္ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုသည္။ ေရႊ
က်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံုေပါင္း ၇၈ ရံု ရွိၿပီး၊ မဲေပးခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္း
၆၇၁၅၅ ဦး၊ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း ၅ ခု၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီအေရအ
တြက္မွာ ၈ ပါတီရွိၿပီး ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၂၉ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္
ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ေဇာ္ဝင္းခ်စ္ (ေတာင္ငူ)
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔တြင္

လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္

သတ္မွတ္၍ အေရးေပၚ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မည္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ႏုိဝင္ဘာ
၈ ရက္ေန႔၌ မလိုလားအပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ခိုက္ရန္ျပဳမူမႈမ်ား
မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လံုၿခံဳ
ေရးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အား လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ အေရးေပၚ
လံုၿခံဳေရးသတ္မွတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံရတ
ဲ ပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးထံမွ
လံုၿခံဳေရးအေျခအေနတြင္

သိရသည္။

လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္

ရဲအကူတပ္ဖြဲ႔ခြဲမ်ား၊

ခရိုင္လံုၿခံဳေရး

တပ္ခြဲမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြ႔မ
ဲ ွဴးရံုးမ်ားေအာက္ရွိ လံုၿခံဳ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရးတပ္ဖြဲ႔ခြဲမ်ားကို အရန္တပ္ဖဲ႔အ
ြ ျဖစ္ စုဖြဲပထားရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု
အဆိုပါရဲတပ္ဖြဲ႔မွ

အႀကီးတန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးက

ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ား၌ ၂၄
နာရီ အရက္ဘီယာ မေရာင္းခ်ရန္အတြက္ အရက္ဘီယာေရာင္းခ်
သည့္ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ကလပ္၊ KTV မ်ားမဖြင့္လွစ္ရန္ အမိန္႔
ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ွသိရ
သည္။
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ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ာလ ဘာသာေရးပဋိပကၡ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚလာမည္
ကို အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား စိုးရိမ္ေနဟုဆို

No.181 Pg (1,

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ႏင
ွ ့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကာလ

2)

မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္အေနႏွင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား
ဖန္တီးျဖစ္ေပၚမည္ကို

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားက

စိုးရိမ္ေန

ေၾကာင္း မိတၳီလာခရိုင္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔
တြဖ
ဲ က္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းဝန္းရွိန္ကေျပာၾကားသည္။ မိတၳီလာ
ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးျဖစ္
ေပၚခဲ့သည့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ ၄၀ ဦးေသဆံုးခဲ့ကာ
လူဦးေရတစ္သိန္း

အိုးမဲ့အိမ္မ့ျဲ ဖစ္ခဲ့ရသည့္အတြက္

ယခုကဲ့သို႔

စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
မဲေပးရာတြင္

တက္ၾကြစြာပါဝင္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

ပဋိပကၡျဖစ္ပာြ းၿပီး

ေနာက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ႏုင
ိ င
္ ံ
ေရးအေျခအေနကို ေၾကာက္ရြံ႔စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္
လည္း

ေကာလာဟလမ်ား

ထြက္ေပၚေနမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း

ဦးဆန္းဝင္းရွိန္က ဆိုသည္။
၁၀

၅.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာအတြဲ
(၃) အမွတ္
(၄၁) P (7)

Election

PACE အဖြ႔မ
ဲ ွ မဲေပးမည့္ေန႔တြင္ မဲရံုတစ္ရံု လူႏွစ္ဦးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္
ကာ အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ကို ယင္းေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္
ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ အဖြ႔ဲ PACE မွ ၂၀၁၅ ေရြး
ေကာက္ပြဲ မဲေပးမည့္ေန႔တြင္ မဲရံုတစ္ရုံတြင္ ႏွစ္ေယာက္ႏႈန္းေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာ
ႏွစေ
္ စာင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယင္းအဖြ႔မ
ဲ ွ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတြင္ အခ်က္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အား ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွ၊ိ မရွ၊ိ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွ၊ိ မရွိ စသည့္အခ်က္မ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ တုိင္းေဒသ
ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၁၂၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၈
ရက္အထိ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္
သည္။ ပိုင္ထက္ (ျမစ္မခ)

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၁

၅.၁၀.၁၅
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ပါတီ

No (908) p

သမၼတေရြးခ်ယ္ရာတြင္

တပ္မေတာ္သား

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေထာက္ခံမည့္သူကို ေထာက္ခံသြားမည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ

(3)

အင္အားစုပါတီဆုိ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီက ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏုိင္ရရွိၿပီး

လႊတ္ေတာ္တြင္း

ေရာက္ရွိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတေရြးခ်ယ္ရာ၌
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံသူကို မိမိတို႔ပါတီက
ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီအတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးေနမင္း
ေက်ာ္ကေျပာသည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတင္ NLD ပါတီကို
ျပည္သူအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ဦးေဆာင္ပါတီအျဖစ္ရပ္တည္
ႏုိင္လွ်င္ မိမိတို႔ပါတီႏွင့္ NDF ပါတီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳ၊
မျပဳ (သို႔မဟုတ္) NLD ၏ အတုိက္အခံ အျဖစ္ ရပ္တည္လိုျခင္း ရွ၊ိ
မရွိဆုိသည့္ကိစၥရပ္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး NLD ေအာင္ႏုိင္ေရး
ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးဝင္းဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။
မိမိတို႔ NDF ပါတီသည္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NLD၊
USDP အပါအဝင္ မည္သည့္ပါတီႏွင့္မွ ပူးေပါင္းျခင္းမလုပ္ပဲ ျပည္
သူအက်ိဳးရွိမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ပါတီႏွင့္မဆို ပူးေပါင္း
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဦးေနမင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၁၂

၅.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (3)

ပါတီ

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ လြန္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးတို႔အတြက္
SNLD၊ ANP ႏွင့္ NLD တို႔ ပူးေပါင္းမည္
ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရး
တို႔အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပါတီ (SNLD)၊
ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) တို႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္
ပါတီ (NLD) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိဝ
ု င္
ဘာ ၄ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္၌ DVB ရုပ္သံ
လိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ National Election Debate အစီအစဥ္တြင္
ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔က ေျပာၾကားသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေမ့သြားမွာကိုစိုး
ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေထာက္ခံ
သည့္

မည္သည္အ
့ ဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္မဆို

ပူးေပါင္းရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္

လတ္တေလာတြင္မူ ထိုသို႔ တုိင္းရင္းသားဘက္မွ ပူးေပါင္းႏုိင္သည့္
အဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ NLD ပါတီတစ္ခုတည္းသာရွိသည္ဟု ေဒါက္တာ
ေအးေမာင္ကေျပာသည္။ SNLD မွ ဦးစိုင္းညြန႔လ
္ ြင္ကလည္း ဒီမို
ကေရစီအေရးကို ေဆာင္ရြက္သလို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိစၥ
ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ေလးေလးပင္ပင္ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ င
ို ္

သည္ျဖစ္ေစ၊ မဖြဲ႔ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္
သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ဇာလီျမင့္ဦး
၁၃

၅.၁၁.၁၅

The

ပါတီ

Messenger Pg

မွတ္ပံုတင္မရွိသည့္ ကမန္တိုင္းရင္းသားအားလံုး မဲေပးခြင့္ရ
ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မရွိသည့္ ကမန္တိုင္းရင္း

(9)

သားအားလံုးနီးပါး လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခြင့္ရရွိေၾကာင္း
ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ
ေသာ္လည္း

သိရသည္။

ကမန္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း

မွတ္ပံုတင္မရွိ
ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ

ေထာက္ခံေပးျခင္းျဖင့္ အားလံုးလိုလို မဲေပးခြင့္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္လႈိင္ဝင္း
ကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိသူမ်ားအား မိုးပြင့္အထူး
ႏွင့္ စိစစ္ၿပီးမွ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးၿပီး မဲေပးခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္
ရြက္ေပးသည္ဟု ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိ
ဦးသူရိတ္ထြဋ္က ေျပာသည္။ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္
ႏုိင္ငံေရး စိစစ္ေရးကတ္ျပားမရွသ
ိ ည့္ ကမန္တုိင္းရင္းသား (၃၀၀၀)
ေက်ာ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၀၀) ေက်ာ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္
(၇၀) ေက်ာ္၊ သံတၿြဲ မိဳ႕နယ္တြင္ (၄၀၀၀) ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔ရၿိွ ပီး
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မရွိသည့္ ကမန္တိုင္း
ရင္းသား (၈၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ရိသ
ွ ည္ဟု သိရသည္။
ဆုမင္းကို
၁၄

၅.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာအတြဲ
(၃) အမွတ္
(၄၁) P (11)

ပါတီ

ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား

အျမန္ျပန္လႊတ္ေပးေရး

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး

ပါတီအပါအဝင္ ပါတီေျခာက္ခု ေထာက္ခံေတာင္းဆို
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ေရးေတာင္းဆို
မႈေၾကာင့္ လက္ရွိအက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထား
ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို
ေနမႈမ်ားကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအပါအဝင္ ပါတီေျခာက္ခုမွ ေတာင္း
ဆိုလိုက္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ကသိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္း
ယားလိတ္ဟိုတယ္တြင္ DVB ရုပ္သံမွ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၅ ေရြး
ေကာက္ပြဲအတြက္

ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ား၏

မူဝါဒေရးရာမ်ားကို

ခ်ျပေဆြးေႏြးသည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီဘိတ္တြင္
ပါဝင္ေသာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတိ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္
ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား
ဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါ
တီတုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ယင္းပါတီမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အျမန္ဆံုး
ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။
လဝန္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၅
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ျပည္ျမန္မာအတြဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

(၃) အမွတ္

ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း

တုိက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္

ထြက္ေျပးတိမ္း

ေရွာင္ေနရေသာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိဟုဆုိ

(၄၁) P (8)

ရွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္
ျဖစ္ပာြ းေနသည့္

တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ

သည့္ စစ္ေရွာင္ဒက
ု သ
ၡ ည္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းလူ႔
အဖြ႔အ
ဲ စည္း ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြ႔မ
ဲ ွသိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တုိက္
ပြဲျဖစ္ပာြ းေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေရြ႕ႊ ဆုိင္းေပး
ရန္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိ
ကရက္တစ္ပါတီမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္သို႔
အေၾကာင္းၾကားစာ

ေပးပိ႔ခ
ု ဲ့သည္။

စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားမွာ

၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ စာသင္
ေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္းလည္း ပိတ္ထားရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းလူ႔
အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ စိုင္းခြန္းမုိုင္းက
ေျပာသည္။
ပိုင္ထက္ (ျမန္မာ)
၁၆

၅.၁၁.၁၅

DEMOCRACY

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Today အတြဲ

ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း

တိုက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္

ဒုကၡသည္ေပါင္း

၆၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန

(၂) အမွတ္

ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းအတြင္း

(၂၉၉) Pg (7)

ေအာက္တိုဘာလမွ

စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန
ရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ရွေ
ိ နၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

(Shan

Human

Rights

Foundation) မွ သိရသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ SSPP/ SSA တို႔
အၾကား ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မိုင္းရွဴး၊
တန္႔ယန္း၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပာြ းခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ၿပီးတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္းလည္း ပိတ္
ထားရသည္ဟု ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စိုင္းခြန္းမိုင္က ေျပာသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း
ေရႊ႕ဆိုင္းေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က

ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာထားသည္။
PH(MMK)
၁၇

၅.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (908) p

Other

အစိုးရအဖြဲြ႔ သက္တမ္းငါးႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေငြဒဂၤါးထုတ္ေဝ
မည္

(2)

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔ သက္တမ္းငါးႏွစ္ျပည့္
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြဒဂၤါးထုတ္ေဝမည္
ျဖစ္ၿပီး

ဝယ္ယူလိုပါက

က်ပ္သံုးေသာင္းျဖင့္

ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္

ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ရုပ္သံမီဒီယာက ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ ည ၈ နာရီ
သတင္းတြင္ ေၾကညာသည္။ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ဒဂၤါးထုတ္ေဝရာ
တြင္ ထူးျခားခ်က္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ ငါးႏွစ္တာသက္တမ္းဟု မသံုးႏႈန္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လဲ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႔ဲ ပထမသက္တမ္း” ဟု သံုးႏႈန္းထား
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြဒဂၤါးကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္၍
ဝယ္ယူလိုပါက

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ

လုပ္ငန္းအေရာင္း

ဆုိင္မ်ားတြင္ ေငြက်ပ္သံုးေသာင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟုဆိုသည္။
ေငြဒဂၤါးသည္ ေငြသားစင္စစ္ ၉၂ ဒသမ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္
သြန္းလုပ္ထားၿပီး အေလးခ်ိန္ ၂၀ ဂရမ္ႏင
ွ ့္ အခ်င္း ၂၅ မီလီမီတာရွိ
သည္ဟုဆိုသည္။

ဒဂၤါး၏အေရွ႕ဘက္တြင္

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္အထိမး္

အမွတ္တံဆိပ္ ရိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး ေက်ာဘက္တြင္ ေတာ္ဝင္ဆင္ျဖဴ
ေတာ္ပံု ရိုက္ႏွိပ္ထားသည္ဟု ေၾကညာသည္။
သတင္းအဖြဲ႔

ONLINE NEWS
THURA U SHWE MANN
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ဦးေရႊမန္း ကူညီမည္ ဟုဆို
4.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ိုင္ေအာင္ ကူညီမည္ဟု သူရ ဦးေရႊမန္းက ေျပာဆိုေၾကာင္း
ရိုက္တာသတင္းတြင္ေဖၚျပပါထားသည္။NLDသည္လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း၊အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ ေနရာ အမ်ားစု အနိုင္မရခဲ့ေသာ္ အစိုးရ ဖြ႔ႏ
ဲ ိုင္ရန္ ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ လည္း ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူရ ဦးေရႊမန္းက ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ျပင္
၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကေလ့ရွိၿပီး၊ဘံုရပ္တည္ခ်က္ေတြရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖၚျပပါသည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-government-shwemann-help-11042015215447.html
DAW AUNG SAN SU KYI

NLD အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ိုင္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လတ္တေလာ ႀကိဳတင္မဲကိစၥ
5.11.2015
NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတ
ွ စ္ဆင့္ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခ့လ
ဲ ွ်င္လက္ရွိအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းလမ္းစဥ္မွလက္ခံသင့္သည္
မ်ားကို လက္ခံၿပီး ေျပာင္းလို သည့္ အပိုင္းမ်ား လည္း ရွိႏိုင္သည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွယေန႔တြင္ ၎၏
ေနအိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းပြတ
ဲ ြင္ ေျပာၾကားသည္။ မဲစာရင္းအပါအ၀င္ မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္
ပါတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေစာင္ၾ့ ကည္ဥ
့ းီ မည္ဟု ဆို သည္။ NLD အေနျဖင့္ ျပည္သ႔ူ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားကို ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေစခ်င္သည္ဟု ေျပာသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6967#sthash.rQvqNJjJ.LE8NFts0.dpuf
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ELECTION
ေရႊပါရမီေတာရဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိကႏွင့္ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားျခင္း
5.11.2015 By နႏၵ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦး ေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီအာဏာရ လာရင္ ဗုဒၶဘာသာေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္
ဆိုတာ အင္မတန္မွကို အေျခအျမစ္မရွိ တဲ့ဝါဒျဖန္႔ လႈံႈ႕ေဆာ္မႈသက္သက္ ပါ။ ဗုဒၶဘာသာေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္
ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLDပါတီ လုပ္လ႔ို မရဘူး။ NLD ပါတီအႏုိင္ရရင္ဘာသာျခားေတြလႊမ္းမိုးမႈရွိ
လာလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာၾကတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရးျပႆနာေတြျဖစ္တာ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္လဲဆိုတာ
စဥ္းစားဖို႔လို။အဲဒါေတြကေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္၊NLD ေၾကာင့္ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။ဗုဒၶဘာသာေမွးမွိန္
ေပ်ာက္ကြယ္ ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီက လုပ္ရင္ လည္း ျပည္သူ လူထုက လက္ခံမာွ
မဟုတ္ပါ ဘူး။ ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ျပၾကမွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ေတြဆိုတာ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ ဆက္လက္ ရရွဖ
ိ ုိ ႔
အတြက္ ျပည္သူ မႀကိဳက္တဲ့ကိစၥကို လုပ္မွာမဟုတ္ ပါဘူး ။ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလး စားလိုက္နာဖို႔ ေျပာတာ
ဘာသာျခားေတြဘက္ကရပ္တည္ တာမဟုတ္ဘူး။ဘာသာေရးဆိုတာလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕အေတြးအေခၚ
အယူအဆအေပၚ အေျခခံၿပီး လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင္ ့ရွိတဲ့ ကိုယ္ေရး ကိုယ္ တာကိစၥပဲ။ အဲဒီကိစၥ
ေတြက ကာယကံရွင္ကပဲ ဆံုးျဖတ္သြား မွာပါပဲ။ အဲဒါကို အစိုးရ တစ္ရပ္က ဗုဒၶဘာ သာေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္
သြားေအာင္ဘာသာျခားေတြ လႊမ္းမိုးသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ လို႔ရတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ဗုဒၶဘာသာထြန္းကား
ျပန္႔ပြားဖိ႔ဆ
ု ို တာရဟန္းသံဃာေတြ အဓိက လုပ္ရမယ့္ကိစၥ ပါပဲ။ တိုင္းသူျပည္ သားေတြကိုဗုဒၶအဆံုးအမေတြ
ျဖန္႔ေ၀ေပးမယ္ဆိုရင္ထြန္းကားမွာပါပဲ။ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားျပန္႔ ပြားဖို႔ ဆရာဒကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္။
အစိုးရကအားေပးဖို႔ေတာ့လို။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္တာ ကိုပဲ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္း
တယ္လို႔ယူဆၾက ။ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းတယ္ဆိုတာဘာသာတရားရဲ႕ အဆံုးအမ အတိုင္း လိုက္နာတာကို
ေခၚတာပဲ။ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ေနေပမယ့္ ၂၀၀၇က ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာဗုဒၶဘာသာရဟန္း
သံဃာေတြကိုဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ေထာင္ခ်တာဟာဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းတာမဟုတ္ဘူး။ဒကာမႀကီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြၾကားကဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္
အေရး အစဥ္ တစိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီ အာဏာရလာရင္
ဗုဒၶဘာသာေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္ဆိုတာ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔လႈံ႔ေဆာ္မႈသတ္သတ္ ပါ။ဘာသာ
ျခားမုန္းတီးေရးေတြလႈံ႕ေဆာ္ေန႐ုံသက္သက္နဲ႔ေတာ့ဗုဒၶဘာသာမတည္ၿမဲႏိုင္ပါဘူး။ဘာသာျခား အႏၲရာယ္ကို
ဖိတ္ေခၚသလို ေတာင္ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။

http://www.7daydaily.com/story/50268
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ဘာသာေရး အလြသ
ဲ ံုးမည္ကို အေရးယူရန္ ကုလ အထူးအႀကံေပးႏွစ္ဦး ထုတ္ေဖာ္
5.11.2015
လာမည့္ ၃ ရက္ အတြင္း က်င္းပ မည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ဘာသာေရးအား ႏိုင္ငံေရး အတြက္ အလြဲ သံုးစား
ျပဳမည္ကိုစိုးရိမ္သည္ဟု ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မစၥတာဘန္ကီမြန္း၏အထူးအႀကံေပးႏွစ္ဦးကထုတ္ေဖာ္
သည္။ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု ပုဒ္မ ၃၆၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္ဟု လူမ်ိဳးတံုး
သတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအထူးအႀကံေပး မစၥတာ Adama Dieng ႏွင့္ အကာကြယ္ေပးေရးတာဝန္ခံမႈ
ဆိုင္ရာ အထူးအႀကံေပး မစၥ Jennifer Welsh တို႔မွ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။ မတူ
ကြျဲ ပားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရမည္
ဆိုၿပီးႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ေျပာဆိုစည္းရံုးမည္ဆုိလွ်င္အႏၱရာယ္ရွိပါသည္ဟုအထူးအႀကံေပး
မ်ားက ေျပာဆို သည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားက မူဆလင္လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား
အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ အမုန္းတရားမ်ားေဟာေျပာ၍စည္းရံုးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရသျဖင့္ယင္းသည္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ရာ ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံ တကာ ဥပေဒတြငလ
္ ည္းတားျမစ္ထားသည္ဟု
အႀကံေပးမ်ားက ဆိုသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6981#sthash.Cr7iJx9r.dpuf

ေရြးေကာက္ပြဲ ေခ်ာေမာသည္ဟု ေထာက္ခံသျဖင့္ တရုတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔က
ဲ ို ေစလႊတ္
4.11.2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ ေခ်ာေမာစြာ က်င္းပေနသည္ ကို ေထာက္ခံ အားေပးသည့္အေနျဖင့္
တရုတ္ အစိုးရက သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြ႔အ
ဲ ား ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုအဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္
မစၥတာစြန္းေဂၚရွန္း က ေျပာ ဆိုလိုက္သည္။ မစၥတာ စြန္းေဂၚရွန္းမွ ' ဖြ႔ၿံ ဖိဳး ဆဲႏိုင္ငံမ်ား ၏ တိုးတက္မႈအတိုင္း
အတာကို အေနာက္ႏိုင္ငံ (ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ) မ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း' ႏွင့္
'မိမိ ႏိုင္ငံ အေနအထား ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို ေရြးခ်ယ္ က်င့္သံုးၿပီး ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈကိုတည္
ေဆာက္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ေကာ္မရွင္ဥကၠဌမွ လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္မွ
အစဥ္အၿမဲ ရပ္တည္ ေပးခဲ့သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္သားထားေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးကို
အစဥ္အၿမဲ အေလးထားေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိသည္။ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊
ပညာရွင္၊ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္၊ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားပါ၀င္သည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6950#sthash.8qdPP2i1.ij8JPUpG.dpuf
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ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး - ဗဟို
3.11.2015

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာၿပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီရဲအ
့ ာမခံခ်က္မ်ား
၁။ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ (၄)ခုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္။
၂။ ဘဂၤလီမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လုံးဝ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္။
၃။ တရားမဝင္ ဗလီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းမည္။
၄။ ဝင္ေငြ ၂ ဆတိုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၅။ လူတိုင္း ကားစီးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၆။ ေက်းရြာတိုင္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၇။ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၈။ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၉။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ားအားလုံးကို
အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးမည္။
၁၀။ လူတိုင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

သမၼတေရြးခ်ယ္ရာတြင္တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားေထာက္ခံမည့္သူကုိေထာက္ခံသြားမည္ဟုNDF ဆုိ
5.11.2015
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီကကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္
တြင္း ေရာက္ရိွပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ သမၼတေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ တပ္မေတာ္ သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
ေထာက္ခံသူကုိမိမိတို႔ပါတီကေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NDF မွ ဦးေနမင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။NDF သည္
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ၌ NLD၊ USDP အပါအ၀င္ မည္ သည့္ ပါတီႏွင့္မွ ပူးေပါင္းမည္မဟုတ္ဘဲပါတီမ၀
ူ ါဒ
အေပၚတြင္သာ ရပ္တည္မည္ျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရာက္ရိွသြားပါက
ျပည္သူအက်ိဳးရိွမည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ပါတီႏွင့္ မဆုိ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနမင္းေက်ာ္က ေျပာ
သည္။ NDF သည္ ၂၀၁၀ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၆၁ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ၿပီး ၁၆ ေနရာအႏုိင္
ရရိွခ့သ
ဲ ည္။ By မင္းဟိန္းေက်ာ္
http://www.7daydaily.com/story/50275

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပသ
ြဲ ည္ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲ HRW က ေျပာသည္
4.11.2015
ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားလူတန္းရွည္ႏွင့္တန္းစီမဲေပးၾကျခင္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အျပစ္အနာ
အဆာမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား၊လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ ေစရန္ လုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ ဟု
HRW ၏ အာရွေဒသဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားေရးမွဴးBrad Adams ကေျပာသည္။ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္ဘက္
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္အစိုးရ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတခုတည္ေဆာက္ေရး
အေပၚသႏၷ႒
ိ ာန္ခိုင္မာမႈကိုအဓိကစမ္းသပ္ခ်က္တခုျဖစ္သည္ဟု Brad Adams ကေျပာသည္။သို႔ေသာ္လည္း
ဘက္လိုက္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ား တြင္ အာဏာရ ပါတီမွလႊမ္းမိုးထားမႈ၊
႐ိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ အျခား လူမ်ား မဲေပးခြင့္၊ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ ပိုင္ခင
ြ ့္ မရေစရန္ ကန္႔သတ္ ထား သည့္
ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဆိုးရြားသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေန
သည္ဟု HRW က ေထာက္ျပထားသည္။
http://burmese.voanews.com/…/hrw-said-myanmar-…/3036327.html

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ လြန္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးတို႔အတြက္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊
ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီတုိ႔ NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္
5.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးတု႔အ
ိ တြက္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္
ပါတီ (SNLD)၊ ရခုင
ိ ္ အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) တုိ႔က အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀င္ဘာ ၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ ဟုိတယ္၌ DVB ႐ုပ္သံလုိင္း
မွျပဳလုပ္ေသာ National Election Debate အစီအစဥ္ တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္ႏွင့္ ရခုင
ိ ္ အမ်ဳိးသား ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္တုိ႔မွ ယခု
ကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ http://goo.gl/UyaQOO
https://www.facebook.com/ElevenMediaGroup/posts/925014274202863

အသုံးစရိတ္ က်ပ္သိန္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ေျပာဆို
5.11.2015
ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ မွ ၎အေနျဖင့္ လႈဒါန္းေပးကမ္းေနသည္မွာ သိန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ျပီး ျဖစ္ကာလမ္းမ်ား
လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားျပဳ လုပ္ေပးေႀကာင္း၊ေနာက္၎၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ ေဆးကုေပးခဲ့ျပီးပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးစည္းရုံးေရး
ေဟာေျပာပြ၌
ဲ ေျပာရာတြငဦ
္ းသိန္းစိန္ အစုိးရ တက္လာသည့္ ၅၅ လ အတြင္းမွာဆန္တန္ခ်ိန္ ၅သန္း ပုိ႔ၿပီးျဖစ္ကာ
ယမန္ႏွစ္တြင္ လည္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈ သန္း၊ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္းမွာ အမ်ားဆုံးပုိ႔ခဲ့ေႀကာင္း လယ္သမားဘ၀
ျမွင့္တင္ေပးရန္ ေတာင္သူလယ္သမား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ႏွစ္ ၆၀ အတြင္း၎တေယာက္သာရွိပါသည္
ဟု ေျပာဆိုသည္။ http://burma.irrawaddy.org/election/news/
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပက
ဲြ ာလ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ခရစ္ယာန္ ကာဒီနယ္ ေျပာ
3.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာေနခ်ိန္အတြင္း ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေတြ ေပၚေပါက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးကာဒီနယ္အဆင့္ခန္႔အပ္ခံရသည္က
့ က္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာာ္ႀကီး ခ်ားလ္ေမာင္ဘို
မွေျပာႀကား သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗမာႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာသာ ရွိရမသည္ဆိုသည့္ တဖက္စြန္းေရာက္သည့္ အစြဲအား
လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေၾကာင္း၊ ၎၏ ဇာတိေက်းရြာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္ေပါင္း
ရာနဲ႔ခ်ီ အတူတကြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ ေနထိုင္ခ့ၾဲ ကေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
http://www.rfa.org/burmese/news/charles-maung-bo-worries-religious-conflict-11032015221007.html

ကိုကိုးကၽြန္း ႀကိဳတင္မဲ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္း လူ လာထည့္
4.11.2015

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဂၤါေန႔ ႀကိဳတင္မဲ စတင္ေပးရာမွာမဲလာေပးသူ ၅၆ ဦးသည္ ဟိုင္းႀကီးကြ်န္းတြင္ ေနထိုင္သူ
မ်ားျဖစ္သည္ဟု မဲရံုကိုေစာင္႔ၾကည္႔ေနသည့္NLD ပါတီ၀င္မ်ားကေျပာပါသည္။ထို႔အျပင္ကိုးကိုးက်ြန္းမဲဆႏၵနယ္ေျမ

တြင္ေနထိုင္သည့္ တပ္မေတာ္သား စာရင္းအတိအက်မသိရဘဲတပ္သား၆ဝဝေက်ာ္စာရင္းတင္ထားေသာေၾကာင့္
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွလ
ိ ူဦးေရ၏ထက္ဝက္သည္တပ္မေတာ္သားျဖစ္ေနသည္ဟုNLDပါတီကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းကိုကို
က ေျပာပါသည္ ။ လက္ေတြ႔အမွန္ တကယ္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္သား အေရအတြက္ကိုလည္း အတိအက်မသိ

ရွိရဟု ဆိုသည္။
http://www.rfa.org/burmese/news/kokoekyun-candidate-campaign-11042015221448.html
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားခဲ့သူႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ
ကုိေအာင္ဒင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း (ေကာက္ႏႈပ္ခ်က္) By သီဟ
4.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကိုေအာက္ဒင္၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အရွိဆံုး ခန္႔မွန္းေျခမွာ” ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကေနရာအမ်ားစုအႏုိင္ရမယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္ဥကၠ႒
ျဖစ္လာမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ NLD ကပဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္
ေယာက္ကို တင္သြင္းႏုိင္မယ္။ ႀကံ႕ခိင
ု ေ
္ ရး ကက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ အမ်ားစု မရဘူး။ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္မွာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ တပ္နဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ ႀကံ႕ခုင
ိ ေ
္ ရး ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား
ေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာကိုရမယ္။ဒုသမၼတေလာင္းတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ တုိင္းရင္းသား ပါတီ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မ်ားမွေရြးခ်ယ္ႏုိင္လိမ့္မယ္ဟုထင္။ႀကံ႕ခိုင္ေရးရဲ႕သမၼတေလာင္းကသီးျခားမဟုတ္ဘဲတပ္နဲ႔တၿဲြ ပီးတပ္ရဲ႕ကုိယ္စား
လွယ္အျဖစ္တင္ရမယ့္သေဘာျဖစ္သြားမယ္။ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပါ့ဗ်ာ။
သမၼတေလာင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ NLD က သမၼတေလာင္းတစ္ေယာက္။တုိင္းရင္းသားပါတီေတြကသမၼတေလာင္း
တစ္ေယာက္နဲ႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ တပ္နဲ႔ေပါင္းၿပီး သမၼတေလာင္း တစ္ေယာက္ေပါ့။ အဲဒီ သမၼတေလာင္းတစ္ေယာက္
ေရြးတဲ့အခါမွာေတာ့ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးနဲ႔ တပ္နဲ႔ေပါင္းထားတဲ့သမၼတေလာင္းကသမၼတေနရာကို ရလိမ့္မယ္လို႔ထင္တယ္”
ဟု ၎၏ ယူဆခ်က္ကို ေျပာသည္။ ထို႔ အျပင္ မည္သည့္ ပါတီ ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းဖို႔သာ ရွိသည္ ဟု ေျပာ
သြားသည္။

http://www.7daydaily.com/story/50118
PEACE/ARM CONFLICT
အပစ္ရပ္ၿပီး တုိင္းျပည္ဖ႕ြံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ရန္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြ႕ဲ မ်ား ေဆြးေႏြး
ဖနိဒါ
5.11.2015
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔
(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ အစည္း ၈ ဖြ႔မ
ဲ ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံ
ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ တုိင္းျပည္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သင့္
မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ဟားဘတ္တကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွပညာရွင္
မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးမွဖ႔ၿြံ ဖိဳးတုိးတက္သည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္
အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု(PNLO) ဥကၠဌ
ခြန္ျမင့္ထြန္း က ေျပာ သည္။ ယင္းအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထား သည့္ အဖြဲ႔ ၈ ဖြ႔ဲ ႏွင့္
လက္မွတ္မထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ညွိႏႈိင္းႏုိင္ပါက
မၾကာမီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6955#sthash.CT9V4bGS.FH3BxSuc.dpuf

KNU ဗိုလ္မႉးေဟာင္းေစာထူးထူးေလးကို DKBA က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္
5.11.2015
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU ၌ ဗိုလ္မႉးအဆင့္ထိ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ဗိုလ္မႉးေဟာင္းေစာတူးထူးေလး
အား DKBA၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအႀကံေပးအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔က တရား၀င္ခန္႔အပ္လိုက္သည္။
DKBA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာမိုေရွးမွ ကြျဲ ပားေနသည့္ ကရင္အဖြ႕ဲ မ်ား ႏိုင္ငံေရးပိုင္း တူညီရန္ လိုသည့္အတြက္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခန္႔အပ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း KIC သို႔ ေျပာ သည္။ ေစာထူးထူးေလး သည္ Free Burma Ranger-FBR အဖြ႕ဲ တြင္
လည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္ ကုန္ပိုင္း၌ က်င္းပခဲ့
သည့္(၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္KNUကြန္ဂရက္အၿပီးဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုး၏ စစ္ေရး၊ႏုိင္ငံေရးအႀကံေပး အျဖစ္
ယေန႔အထိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

http://kicnews.org/2015/11/knu
ALP သည္ ေတာ္လွန္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပါတီအေနျဖင့္သာ ဆက္လက္ ရပ္တည္မည္ဟုဆို
စစ္ေတြ၊
5.11.2015
ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီသည္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပ၀
ြဲ င္မည္ မဟုတ္ဘဲ
ေတာ္လွန္ေသာလက္နက္ကိုင္ပါတီအေနျဖင့္သာရပ္တည္သြားမည္ဟု ALP မွ ဗိုလ္မွဴးခိုင္ေအာင္ဇံျဖဴက ႏို၀င္ဘာ
၄ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဦးဥတၱမ ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ေသာ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္၍
ရခိုင္လူထုသို႔ ရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ေျပာသည္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမွာရခိုင္လူထု အတြက္တစြန္း
တစ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္၍ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြးဖို႔ လမ္းစပြင့္ရန္ အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သာျဖစ္သည္ဟု
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ အပတ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ယခင္ လက္မွတ္
ေရးထိုးျခင္းတို႔ထက္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀မႈရွိ သည္ဟု သူမက ဆက္လက္ေျပာ သည္။ ယင္းသို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး
ေနာက္ပိုင္း တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖ႕ြံ ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ဆာင္ ႏိင
ု ္
မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ကတိက၀တ္ စာခ်ဳပ္တြင္ ျပည္သူကို အကာအကြယ္ေပးသည့္အခ်က္မ်ားလည္း
ပါ၀င္သည္ဟု ရခိုင္လူထုသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားသည္။အခမ္းအနားသို႔ ရခိုင္လူထု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္
ေရာက္ ခဲၾ့ ကသည္။ စံေမာင္သန္း

Arakan State

http://www.narinjara.com/burmese/alp

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

