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၁
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ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁၂.၁၁.၁၅

Daily Eleven

ဦးသိန္းစိန္

ျပည္သူမ်ားသို႔ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Pg (2)

အား ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး သတင္း
ထုတ္ျပန္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္
ပြဲတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာၿပီး

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္

က်င္းပႏုိင္ခ့ဲ

သျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္အား ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ရံုးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ေရြး
ေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ပါဝင္မေ
ဲ ပးခဲ့
ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္
ေရးပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ
မ်ား၊ သိကၡာရွိရွိ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လက္ရွိေကာ္မရွင္က ထုတ္
ျပန္သည့္ ရလဒ္မ်ားအရ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားစု
ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၏
ေအာင္ျမင္မႈကို လႈိက္လဲွဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္

ျပည္သူမ်ား၏ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္

အဆံုး

အျဖတ္ကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး သတ္မွတ္အခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ေအး
ခ်မ္းတည္ၿငိမ္စာြ လႊဲေျပာင္းေပးနုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
အဆိုျပဳသည့္

ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္

ပတ္သက္၍လည္း

ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဖက္
ညွိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုးက အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။
၂
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The Voice

ေဒၚေအာင္ဆန္း

Daily Vol (3)

စုၾကည္

No (187) p
(1,2)

သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္နာယကတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆုိ
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္
ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွန္
ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

NLD

ပါတီဥကၠ႒

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ေတာင္းဆိုထား

သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ တပ္္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္တာ္နာယက

သူရဦးေရႊမန္းတို႔ကို

အမ်ိဳးသားျပန္

လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးရန္

ေတာင္းဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္

သက္၍သမၼတရံုးမွလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဆိုျပဳသည့္
ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏

ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

ေရြး

ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြး

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ေနရာအမ်ားစုအႏုိင္ရရွိေသာ NLD ပါတီကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္
ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ေၾကညာမႈလုပ္ငန္းၿပီးစီးခ်ိန္
တြင္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္
ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။
ရန္ကုန္
၃
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တာဝန္မေက်ပါက ႏုတ္ထြက္ေပးမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္
ေအးေျပာ

No (187) p

မဲစာရင္းမ်ား

(2)

မွန္ကန္တိက်ႏုိင္ေရးအတြက္

ပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံေရး

ျပည္သူလူထုမ်ား ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လုပ္
ပိင
ု ္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို မေက်ပြန္ခ့ပ
ဲ ါက ဥကၠ႒ရာထူးမွ

ႏုတ္ထြက္

သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္
ေအးကေျပာသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေကာ္မရွင္
တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ား၊ လူမႈ
ကူညီေရး

အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားပူးေပါင္းမႈႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မွသာ

မီဒီယာမ်ား

ပူးေပါင္း

ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။
ကိုေပါက္
၄
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Daily Eleven
Pg (2)

Election

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုး၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ အျဖစ္
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ယူေကသည္

ျမန္မာျပည္သူ

မ်ားသို႔ပံ့ပိုးသြားရန္ အဆင္သင့္ရွိဟု ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္
မရြန္းေျပာ
ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုး၍

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ

အစိုးရ

တစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးတည္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္
မာျပည္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးသြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္
ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္
သည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စနစ္က်သည့္ မဲေပးအစီအစဥ္အတိုင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္တည္ၿငိမ္စာြ လာ
ေရာက္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု

လြတ္လပ္ေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္

ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆို္ေၾကာင္း
ႏွင့္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ စနစ္က်ေသာ
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ပါတီမ်ားအားလံုးအေန
ျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု

ေဒးဗစ္ကင္

မရြန္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
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မြန္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၂ ဦး ေရြးေကာက္ပြဲ
ႏုိင္

No (187) p

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္

(7)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ အမ်ိဳး
သမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၁ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ၁၂ ဦး အႏုိင္ရခဲ့
ေၾကာင္း သိရသည္။ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မြန္ႏုိင္ငံ
ေရးပါတီသံုးခုျဖစ္သည့္

မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ

ဒီမုိကေရစီပါတီမွ

အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ငါးဦး၊ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီမွ
ကိုးဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ပါတီ (မြန)္ မွ ေလးဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ NLD မွ
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၂ ဦး အေရြးခံေသာ္လည္း
မြန္ကိုယ္စားျပဳ

ပါတီမ်ားမွ

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

တစ္ဦးမွ အေရြးမခံရသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း မြန္အမ်ိဳး
သမီးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္လမ္းေၾကာင္း ပိတ္သြား
မည္ကို

မြန္အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားေနသူတို႔က

စိုးရိမ္ေနၾက

သည္။
Dawei Watch
၆
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ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၄၆) p
(3)

Election

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ို အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴ
ဘုရွ္အပအဝင္ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဂြ်န္မက္ကိန္း တုိ႔
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ
ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စာြ ၿပီးစီးသြားခဲ့ျခင္းႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက အသာစီးရေနျခင္းကို
အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရ္ွႏွင့္ ဇနီးက ဂုဏ္ျပဳ
လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ့အေရးသေဘာထား
တင္းမာသူ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ John McCain က
ေရြးေကာက္ပြဲကို ဂုဏ္ျပဳလုိကၿ္ ပီး ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္
ထရူဒူးကလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ျမန္မာ
ႏုိင္ငံဆုိင္ရာသံရံုးက

ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ယခုခ်ိန္မွစ၍ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားရင္
ၾကားေစ့ေရး၊ အထူးသျဖင့္ မတူညီေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု
ၾကား စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ John McCain
ကဆိုသည္။ ကေနဒါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း အျငင္းပြားမႈမွန္သမွ်ကို
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္

ျပည္သူမ်ား

အတြက္ထုိက္တန္သည့္ ဒီမုိကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း
တုိက္တြန္းထားသည္။
ေအဝိုင္အီး
၇
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ျပည္ျမန္မာ

Election

အတြဲ (၃)

ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအား ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ရမည့္
အေနအထားရွိေန

အမွတ္ (၄၆) p

ရခိုင္ျပည္နယ္

(14)

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအား

လက္ရွိအေျခ

အေနအရ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေရြးခ်ယ္ရမည့္အေန
အထားတြင္ရွိေနေၾကာင္း

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဦးညီပုကေျပာသည္။ ယင္းပါတီမွ ရခိုင္ျပည္
နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၉ ေနရာအနက္ သံတြ၊ဲ ေတာင္
ကုတ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ၁၃
ေနရာအႏုိင္ရသည္ဟု ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ UEC မွ
အတည္ျပဳထုတ္ျပန္သည္။ ဖြ႔ဲစည္းပံုအရ NLD က အစိုးရျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္
သမၼတက

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို

အဆိုတင္သြင္းရမည္ျဖစ္

ေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ NLD အေနႏွင့္ မည္
သူ႔ကိုအဆုိျပဳတင္သြင္းမလဲဆုိသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
The Root
၈
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Daily Eleven
Pg (15)

Election

ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ်င္းပသည့္ရက္တြင္

ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္

မဲရံုအခ်ိဳ႕၌

မဲရံုမွဴးမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမညီညြတ္မႈ၊ အသက္မျပည့္သူမ်ား
ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားရရွိမႈ၊ မဲရံုအနီး မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားကို စစ္
ေဆးအေရးယူေပးရန္ NLD ပါတီက ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားမည္
ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္းေဒသႀကီး

ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔က မဲရံုအခ်ိဳ႕တြင္ မဲရံုမွဴးမ်ားက လုပ္
ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ မေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆး
အေရးယူေပးရန္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔
ခြ႔ထ
ဲ ဲ တိုင္ၾကားသြားမည္ဟုသိရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔က အဆို
ပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ မီးေကာက္ပင္အုပ္စု၊ ဒြန္းႏြယ္ေက်းရြာ၊ ကန္ကေလး
ေက်းရြာ မဲရံု (၁) တို႔တြင္ မဲရံုမွဴးမ်ားက ဆႏၵမဲလာေရာက္ေပးသူ
မ်ားထံမွ

အမွန္ျခစ္တံဆိပ္တံုးမ်ားကိုကိုင္ကာ

လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးခန္းအတြင္း

ဝင္ေရာက္ကာ

ရိုက္ႏွိပ္ေပးျခင္း၊
ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္

ဆႏၵမဲေပးမည့္သူမ်ားကို ဦးထုပ္အျဖဴ၊ အက်ီၤအျဖဴႏွင့္ ဝတ္ဆင္
ထားသူ (အခ်ိဳ႕မွာ ပုဆိုးအစိမ္းမ်ား) မ်ားက အႀကိဳအပို႔လုပ္ကာ
ဆႏၵမဲထည့္ရမည့္ေနရာမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု
သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေကာက္ယူရာတြင္လည္း ျပည္ခိုင္
ၿဖိဳးပါတီအားမဲေပးရန္ သြယ္ဝိုက္မဲဆြယ္မႈမ်ားလည္း ရွိခ့သ
ဲ ည္ဟု
ဆိုၾကသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔
ဗဟိုသို႔လည္း

တိုင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

NLD

အေၾကာင္းၾကား၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္

တာဝန္မ်ားကို ေတာင္ခံသြားမည္ဟု သိရသည္။
၉
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Election

Messenger Pg

ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား ဦးဝီရသူ
တိုက္တြန္း

(5)

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး၌ ေနရာအမ်ားအျပား အေရး
နိမ့္ခ့ေ
ဲ သာ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္

အႏုိင္ရပါတီအား ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္
သေဘာထားႀကီးသည့္ အရႈံးသမားျဖစ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္
သင့္ေၾကာင္း မဘသ (အထက္ဗမာျပည္) ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္
ဦးဝီရသူက မိန႔ၾ္ ကားလိုက္သည္။ NLD ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္
ေတာ္ထဲေရာက္သြားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၇၅) ရာခိုင္
ႏႈန္းရေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း
ဆရာေတာ္ကမိန္႔ၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲ
မ်ားမွတစ္ဆင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေတာင္ႀကီး၊ လားရႈိးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား
တို႔တြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္ဟုလည္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
K.W.M
၁၀
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တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမခံရပါက

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေအာင္ႏိုင္မည္ဟု

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းဆို

(6)

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမခံခဲ့ရပါက ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္
ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးႏွစ္လအတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မွ တစ္သီးပုဂၢလအားမဲမေပးရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝ
ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔အျပင္ စာအုပ္ထုတ္ေဝကာ
စြပ္စဲြေရးသားျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊

ယင္းသို႔တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေကာ္မရွင္၏တာ
ဝန္ျဖစ္ၿပီး မိမိအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္မဟုတ္ဟု
လည္း ၎ကဆိုသည္။ ေဒၚညိဳညိဳသင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သည့္
NLD မွ ဦးထြန္းျမင့္က မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ လုပ္
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တရားမဲ့ျပဳက်င့္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
၁၁

၁၂.၁၁.၁၅

The
Messenger Pg
(12)

Election

ေရြးေကာက္ပလ
ြဲ ြန္ကာလ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈ (၂) ခု
ျပဳလုပ္မည္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
ေတာင္းဆိုခ်က္ (၂) ခုကို အဓိကထား ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေၾကာင္း ဗကသမ်ားအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ကိုေအာင္ေနပိုင္က ေျပာသည္။
ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွစ္ခုမာွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲရန္ႏွင့္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္

ေက်ာင္းသားမ်ားအား

အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားထုမ်ားအၾကား အေက်အလည္ေဆြး
ေႏြးသြားမည့္အျပင္ NNER ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြား
မည္ဟု ကိုေအာင္ေနပိုင္က ေျပာသည္။
၁၂

၁၂.၁၁.၁၅

The

Election

Messenger Pg

လူထုလမ္းေပၚတက္ဆႏၵမျပေရး ပါတီမ်ား ထိန္းသိမ္းဖိ႔လ
ု ို
ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မဲလိမ္မခ
ဲ ိုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္

(20)

သက္၍ ျပည္သူမ်ား လမ္းေပၚတက္ဆႏၵမျပေရး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးသုေတသီ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးက

စံေတာ္ခ်ိန္

ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က Pen Myanmar ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပျပဳ

အတြ(ဲ ၃)

လုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအလြနက
္ ာလ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား

အမွတ္ (၉၃၂)

ကာကြယ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာ

Pg (2)

ၾကားခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုေက်နပ္မႈမရွိဘဲ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပ
မႈမ်ားျပဳလုပ္လာပါက ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္
ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလိမ္မဲခိုးျဖစ္ေပၚသည္မွာ
မဆန္းေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ ေကာ္မရွင္
ႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားက အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚခင္မမမ်ိဳးကဆို
သည္။ ထို႔ျပင္ သြင္ျပင္လကၡဏာငါးမ်ိဳးေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးေကာက္
ပြဲဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သမ
ူ ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါလာတတ္
ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံအစိုးရပါ ပါလာတတ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္မမမ်ိဳးက
ေျပာၾကားသည္။
ဆုမင္းကို

၁၃

၁၂.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္
အတြ(ဲ ၃)
အမွတ္ (၉၃၂)
Pg (1, 2)

Election

ႏုိင္ငံေထာက္ပံ့ေငြ

တစ္ျပားမွမရရွိဟု

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္

ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးဆို
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
ဥကၠ႒အေနျဖင့္

ျပည္ေထာင္စု

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ႏုိင္ငံျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထံမွ

ေထာက္ပံ့ေငြ

တစ္ျပားမႈမရရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ဦးတင္ေအးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က
ျပဳလုပ္သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္

သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္

ေရြးေကာက္ပြဲ

က်င္းပသည့္ေန႔၌

မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ားကို

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္က

တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ၿပီး ျပည္ပအဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားက တစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ င
္ ံ
ေတာ္မွ ေတာင္းခံထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လိုအပ္သည့္ေနရာ
၌သာ သံုးစြခ
ဲ ဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ငါးမီလီယံခန္႔ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုလည္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္သုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး စာရင္းခ်ဳပ္ၿပီးပါက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။
၁၄

၁၂.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

Election

အတြ(ဲ ၃)

ေဒၚစု၏

ႏုိင္ငံေရးတိုက္ကြက္ေၾကာင့္

ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၊

အရႈံးကို

ခြန္အားအျဖစ္ေျပာင္းမည္ဟု ဦးသိန္းညြန္႔ဟုဆို

အမွတ္ (၉၃၂)

ေရြးေကာက္ပြဲ၌

Pg (24, 3)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

နုိင္ငံေရး

တိုက္ကြက္ေၾကာင့္ ရႈံးနိမ့္ခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အရႈံးကို ခြန္အား
အျဖစ္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္

ဥကၠ႒ ဦးသိန္းညြန႔က
္
ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕
နယ္ ပါတီရံုးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ မဲရံု
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

ဂုဏ္ျပဳပြတ
ဲ ြင္ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္သည္

အင္အားနည္းသည့္

ထို႔ျပင္
ပါတီ

တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္အစိုးရဖြဲ႔ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ႏုိင္မည္
မဟုတ္ဆိုသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္သည္လည္း ရႈံးနိမ့္ရ
ျခင္းအေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ NLD သည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာ၌
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္ျပင္ပမွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုး
၍ ျပည္သူမ်ားအား ဆြေ
ဲ ဆာင္ခ့သ
ဲ ည့္အတြက္ ရႈံးနိမ့္ခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္
သည္ဟုလည္း ဦးသိန္းညြန႔က
္ ေျပာၾကားသည္။
၁၅

၁၂.၁၁.၁၅

Daily Eleven

NLD

Pg (18)

အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ ၂၉၉ ေနရာအနက္ NLD က ၂၅၆ ေနရာ အႏိုင္
ရရွိထား
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳထုတ္
ျပန္ထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္
ရပ္ရွိ ၂၉၉ ေနရာအနက္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္
ရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ၂၅၆ ေနရာ
အႏုိင္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္း
မ်ားအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂၁၆ ေနရာတြင္ NLD ၁၇၉ ေနရာ၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၈၃ ေနရာတြင္ ၇၇ ေနရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီး
ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး အတြက္ ၃၂၈ ေနရာတြင္ ၂၈၀
ေနရာ အႏုိင္ရရွိထားသည္ဟုသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္
မ်ားမွ တင္ေျမွာက္မည့္ ဒုတိယသမၼတသံုးဦးအနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္မွ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္မွ တင္ေျမွာက္ခြင့္ ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။
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Daily Vol (3)

တပ္မေတာ္

အစိုးရသစ္ႏွင့္လက္တ၍
ြဲ

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္

မည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္

No (187) p

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ လက္

(2)

တြ၍
ဲ
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ျခင္း
ျဖင့္

ျပည္သူလူထု၏

ေၾကာင္း

နားလည္ယံုၾကည္မႈကို

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းတြင္ ကာကြယ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တပ္
မေတာ္ စည္းရံုးေရးဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီ၏ (၇/၂၀၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္
အစည္းအေဝးအမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားသည္။
ေနျပည္ေတာ္
၁၇
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The Voice

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Daily Vol (3)

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ကို တုိက္ခိုက္ေနမႈ ရပ္တန္႔ရန္
NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ား ေတာင္းဆို

No (187) p

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႔အ
ဲ ခ်ိဳ႕ကို တပ္မေတာ္က

(3)

တုိက္ခိုက္ေနမႈမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေပးရန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္
အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ားက ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သေဘာထားေၾက
ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ
ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ပထမအႀကိမ္
အၿပီးတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိခ်ိန္တြင္
NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိသည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရး
ပါတီ SSPP/SSA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားအဆက္
မပ်က္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း SSPP/ SSA ထံမွသိရသည္။ ႏုိဝင္ဘာ
၁၀ ရက္ေန႔က မနက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရတပ္မွ MI-35 တုိက္ေလ
ယာဥ္ႏွစ္စင္း၊ MIG-29 ဂ်က္ တုိက္ေလယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ မိမိ SSPP/
SSA ဌာနခ်ဳပ္ ဝမ္ဟိုင္းအား ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္ေၾကာင္း ၄င္းအဖြ႔မ
ဲ ွ
ထုတ္ျပန္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ပုိင္ ျမဝတီသတင္းစာတြင္ ယင္း
အဖြ႔မ
ဲ ွနယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွအကာအကြယ္
ယူခုခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ရန္ကုန္

၁၈
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ NLD ဖြ႔ဲစည္းမည့္
အစုိုးရႏွင့္

လက္တပ
ြဲ ူးေပါင္း

ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု TNLA

အဖြဲ႔

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ကတိျပဳထားသည့္ မြန္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္
ခ်က္ ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း အစိုးရတစ္ရပ္ဖဲြ႔စည္းကာ ေအာင္
ျမင္စာြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အထူးယံုၾကည္ၿပီး
စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ NLD
ဖြ႔စ
ဲ ည္းမည့္ အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တပ
ြဲ ူးေပါင္းေျဖရွင္းရန္ အဆင္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင့္ရွိေၾကာင္း TNLA က ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က သေဘာထား
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အစိုးရဖြ႔စ
ဲ ည္းႏုိင္
သည္အထိ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵမဲမ်ားကို သိမ္းက်ံဳးရယူနုိင္ခ့ေ
ဲ သာ
NLD ၏ သမိုင္းဝင္ ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲႀကီးအား လိႈက္လဲွစြာ ႀကိဳဆို
ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အၿပီးသတ္
ၿငိွမ္းသတ္ၿပီး

စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္

အတြက္ NLD ဖြ႔စ
ဲ ည္းမည့္ အစိုးရႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းရန္ အသင့္ရွိ
ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္
သည့္ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိ
သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ
ေၾကာင့္

ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု

PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္ႀကီးမုိင္းအိုက္
ေက်ာ္ကေျပာသည္။
ၿငိမ္းကို

ONLINE NEWS
အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံကို တယ္လီဖုန္းဆက္ျပီး
12.11.2105
ယေန႕နံနက္၈နာရီ ခြတ
ဲ ြင္ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားမွႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသို႔တယ္လီဖုန္းဆက္ကာ
ျမန္မာႏုုိင္ငံ သမုုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ျပီး တရား မွ်တ သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုုိင္သည့္
အတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ကုုိ ခ်ီးက်ဴးဂုုဏ္ျပဳ ေၾကာင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သမၼတၾကီး
အေနျဖင့္ ဂုုဏ္ယူ ရမည္ျဖစ္ျပီး သမိုင္း မွတ္တိုင္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတၾကီး ရဲ၀ံ့စြာေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ အနာဂတ္ကိုေဖာ္ေဆာင္
ႏိင
ု ခ
္ ဲျ့ ပီျဖစ္ေၾကာင္းအေမရိကန္ႏင
ို င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ ျမန္မာအစိးု ရႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Ye Htut Facebook
Sithu Aung Myint
7Day News Journal

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ နာက္ပိုင္းလည္း ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆက္ေကာင္းသြားမည္ဟု တ႐ုတ္ယုံၾကည္
မဇၥ်ိမ
12.11.2015
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္မိတ္ရင္းေဆြရင္းႏိင
ု င
္ အ
ံ ျဖစ္ဆက္လက္ရသ
ိွ ြားမည္ဟယ
ု ၾံု ကည္ေၾကာင္း တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀န္ယီမွ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ကေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
NLD မဲရလဒ္ ဦးေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ၀န္ယီ၏မွတ္ခ်က္စကားထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ
က်င္းပၿပီးစီးျခင္းကို ေက်နပ္အားရမႈ ျပသျခင္း အျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ ႏွင့္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႔ဆုံခဲ့စဥ္ယခုကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္
ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိေရးတို႔အတြက္ ပါတီအဖြ႔ဲ
အစည္းမ်ားပူးေပါင္းအတူတကြေဖာ္ေဆာင္ၾကကာတည္ျငိမ္ေသာ၊သဟဇာတျဖစ္ေသာ၊ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊စည္းလုံး
ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေရး ႐ုိးသားစြာ ျမင္ေတြ႔လိုေၾကာင္း ေျပာဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား အတြင္း
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဆက္လက္ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈ သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ျပည္သူ ႏွစရ
္ ပ္ တို႔၏ အေျခခံ အက်ိဳးစီးပြားေပၚ မူတည္ကာ အက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံသည့္ မူ၀ါဒေပၚလစီကုိ ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္
ေၾကာင္း ၀န္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။Ref ; Xinhua
http://mizzimaburmese.com/article/7310#sthash.EjicIREW.HPbDsfkX.dpuf

MILITARY
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္
သေဘာထားထုတ္ျပန္
11.11.2015
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴ းၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၏
သေဘာထား တရပ္အား တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖဲြ ့မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားပါ သည္။အဆုိပါ
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ မွ NLD ပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ျပဳေျပာၾကား
ထားပါသည္။

http://www.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_876.html
DAW AUNG SAN SU KYI
ျပည္သူႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာေႀကာင့္ NLD အႏိုင္ရေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေျပာဆို
11.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရျခင္းသည္ ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူထဲမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
ျပည္သူ ႏွင့္ အတူ ခံစားခဲ့၊ ရုန္းကန္ခဲ့ ကာ ၊ ျပည္သူႏွင့္ အိပ္မက္ခ်င္း၊ ရင္ခုန္သံခ်င္း ထပ္တူက် ေသာေႀကာင့္ ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာပါသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့သည့္ NLD အေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုး
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးျမန္းခ်က္အေပၚေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေျဖၾကားရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရး အေျပာင္း အလဲ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္ ပထမဆံုး အႀကီးဆံုး ေျပာင္းလဲ မႈႀကီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာျပိး
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္လည္ ေျဖႀကားရာတြင္ ျပည္သူအတြက္အက်ိဳး

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အျမတ္ရွိ ရမည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားယွဥ္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားမွ ပိုၿပီး အက်ိဳးရွိရမည္ျဖစ္ျပီး
တန္းတူေအာက္လံုးဝမေလ်ာ့ေစရ ဟု ေျပာခဲ့သည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/peoples-equation-nld-wins-dassk-speech11112015232549.html
ELECTION
ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး ေကာ္မရွင္မွာ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ က်န္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးေျပာ
11.11.2015
ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ဒိုင္လူႀကီးသည္ ႏုိင္ သူကိုႏုိင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လက္ေျမွာက္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
ဒိုင္သူႀကီးတြင္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်န္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌဦးတင္ေအးက
ေျပာပါ သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲစာရင္းေတြ မွန္ကန္မႈရိွေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈ မရိွသည့္ အျပင္ ေ၀ဖန္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရိွခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနျပည္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ရံုးတြင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးမွ ေျပာၾကား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
http://www.rfa.org/burmese/news/utinaye-press-conference-11112015120341.html

အေျပာင္းအလဲကုိ လူထုလုိလားေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းေျပာ
11.11.2015
ရခိုင္ ျပည္နယ္ အမ္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာအႏုိင္ရ သည့္
ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း RFA ႏွင့္သီးသန္႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းတြင္ေျပာႀကားရာတြင္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္
မည္ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုသည္ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေနသည္ဟုခံယူထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေျပာပါသည္။
http://www.rfa.org/burmese/news/umaungmaungohn-say-public-want-changing11112015111133.html

ပါတီမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေရးနိမ့္ခဲ့ဟု အရပ္ဖက္မ်ားသုံးသပ္
11.11.2015
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တုိ္င္း ရင္းသားပါတီမ်ား အေရးနိမ့္ရျခင္းသည့္ ပါတီမ်ား၏ ခ်မွတ္
ထားေသာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသုံးသပ္ေျပာဆုိလိုက္
သည္။ ေနာက္ၿပီး အျခားပါတီႀကီး မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔ အႀကဳံႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးပုိင္းမ်ားတြင္ အားနည္း
ေသာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာသည္။၂၀၁၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္တုိင္းရင္းသားပါတီမွအႏိုင္ရသူမ်ားရွိၿပီး ၎တုိ႔၏
လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ ပုိင္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသုိ္င္းအဝုိင္း မ်ားတြင္ ပါဝင္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အသုိ္င္းအဝိုင္း၏ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္မႈမ်ားတြင္ အားနည္းမႈ မ်ားေၾကာင့္လည္း ရႈံးနိမ့္ခ့ရ
ဲ ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။ သို႔ေသာ္ NLD ၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ေစာမိုးျမင့္မွ ျပည္နယ္ အေျခ စိုက္
တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ၏ ပါတီမူ၀ါဒ အားနည္း မႈ ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ စည္း႐ံုးေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္ဘ႑ာေရးအခက္အခဲရွိျခင္း၊ပါတီဝင္အင္အားနည္းပါးျခင္း၊ ေနရာ က်ယ္ျပန္႔မႈအေပၚစုစည္းရန္ခက္ခဲျခင္းမ်ား
ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
http://kicnews.org/2015/11

မဟာမိတ္ပါတီေတြဆက္ျဖစ္ေရး NLD အေပၚမူတည္ေၾကာင္း SNLD ေျပာဆို
11.11.2015
NLD ပါတီႏင
ွ ့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေရးသည္ NLD ပါတီေပၚတြင္ သာ မူတည္သည္ဟု SNLD ပါတီ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ကေျပာပါသည္။ယခုကဲ့သို႔ေျပာဆိုရျခင္းသည္NLDသည္ အျပတ္အသတ္
အနုိင္ရရွိခ့ေ
ဲ သာေၾကာင္႔ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္နိုင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္ရွိသြားျခင္း ေၾကာင့္ ဟု
ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ကေျပာဆိုပါ သည္။အနိုင္ရ NLD ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မည္သို႔ ထူေထာင္မည္ဆို
သည့္ကိစၥသည္ အႀကီးမားဆံုး ႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥျဖစ္ေနၿပီး NLD ေခါင္ေဆာင္မ်ား ၏ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမႈ၊
ရင္႔က်က္မႈ၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာထားမႈအေပၚ မူတည္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/snld-party-allies-depend-on-nld-11112015010124.html

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ေပၚ ပါေမာကၡ Steinberg အျမင္
12.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း က်င္းပႏိုင္ခ့ျဲ ခင္းသည္ အစဥ္အလာေကာင္းတရပ္ကို ခ်မွတ္လိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု George Town တကၠသိုလ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာက ၡDavid Steinberg မွ မွတ္ခ်က္ ခ်ုခဲ့
ေသာ္လည္း မဲအမ်ားစုအႏိုင္ရ အတိုက္အခံပါတီအေနျဖင့္ စစ္တပ္အင္အားႀကီးစိုးထားသည့္စနစ္အတိုင္းႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္
ဖို႔ရန္စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပား ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ပါေမာကၡ David Steinberg ဆိုပါသည္။
http://burmese.voanews.com/content/david-steinberg-iv/3054393.html

PEACE
NCAကို လက္မွတ္ထုိးသည့္အဖြ႕ဲ မ်ား ႏွင့္ မထိုးေသးသည့္အဖြ႕ဲ မ်ား ညိႇႏိႈင္းရန္ ၉ ဦးပါအဖြ႕ဲ ကို ဖြ႕ဲ စည္း
ဖနိဒါ

11.11.2015
NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း ၈ ဖြ႔ႏ
ဲ င
ွ ့္ လက္မွတ္ မထုိးေသးသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆက္စပ္ ညိႇႏႈိင္းရန္အတြက္ ၉ဦးပါဝင္ေသာ အဖြ႔တ
ဲ စ္ခုဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ဆင့္အား လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ တက္လာမည့္ အစုိးရသစ္တုိ႔ႏင
ွ ့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏုိဝင္ဘာ ၈
ရက္မွ ၁၀ ရက္ထိက်င္းပေသာလက္မွတ္ထုိးထားသည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ပထမဆံုးအႀကိမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝး
တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္။ NCA ျပဌာန္းခ်က္ ႏွင့္ အညီ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ JICM,JMC,
UPDJC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြငလ
္ က္ရွိ အစုိးရႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊အစိုးရအဖြ႔သ
ဲ စ္ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပူးတြဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္သြားရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/7287#sthash.sdFHykjK.dpuf

မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ တပ္ဌာနခ်ဳပ္အား တိုက္ခိုက္မွု ၎တို႔ႏွင့္မပတ္သက္ဟု SSPP ေျပာ
11.11.2015

သၽွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ တပ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုက္ခိုက္မႈ
ျဖစ္စဥ္တြင္သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္သည္။နိုဝင္ဘာ
၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းထုတ္ျပန္ရာ တြင္- သၽွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းမိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္
သို႔ ဝမ့္ဟိုင္းအဖြဲ႕မွ အင္အား၁၂၀ ခန႔္သုံးကာ နိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ ည၇နာရီ၄၅မိနစ္တြင္လက္နက္ႀကီးလက္နက္ငယ္
ျဖင့္ ပစ္ ခတ္ခဲ့ၿပီး ရဲစခန္း အား လည္း ဗုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု ပါရွိပါသည္။ အဆိုပါသတင္းသည္
နိုဝင္ဘာ လ ၁၁ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၏ ေနာက္ေက်ာ ဖုံးတြင္လည္းေဖာ္ျပထားသည္။
သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ၆၀ မမ အလုံး ၇၀ ေက်ာ္က်သည့္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္
တျခားေနရာသို႔ထပ္မံတိမ္းေရွာင္ရ
11.11.2015

သၽွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း လြယ္လင္ ခရိင
ု ္ မိုင္းရွူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတခု အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား
က်ေရာက္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ မ်ား အျခားေနရပ္သို႔ ထပ္မံ တိမ္းေရွာင္ ေနရသည္ ဟု သိရ သည္။
ယခုတိုက္ခိုက္မႈႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမ၀တီ သတင္း စာမွ SSA (ဝမ့္ဟိုင္း) အဖြဲ႕ သည္
လူထုအားအကာအကြယ္ျပဳ၍မိုင္းေနာင္ရွိတပ္ဌာနခ်ဳပ္အားအႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္ခိုက္သည့အ
္ တြက္၎တိ႔အ
ု ားရွင္းလင္း
တိုက္ ခိုက္သြားမည္ဟု ေရးသားထားသည္။နိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ညေန ၆ နာရီတြင္မူ ဝမ့္ေဆာ့ရြာတြင္ တိုက္ပြဲစတင္
ျဖစ္ ပြါးေၾကာင္း၊ ဝမ္ေဆာ့ရြာ တြင္ ခိုလွုံေသာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွာမူ နိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ညပိုင္းတြင္
ထြက္ေျပးၾကၿပီျဖစ္သည္။ သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

http://www.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_261.html
http://burmese.voanews.com

http://www.thithtoolwin.com/2015/11/ssa-n.html
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

MA BA THA
ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဦးဝီရသူ ၏ မိိန္႔ႀကားခ်က္
12.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍ RFA ၏ေမးျမန္းခ်က္အား ဦးဝီရသူ မွ ေျဖႀကားရာတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္သူ၏
NLD ပါတီ ေအာင္ျမင္မႈအား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုေႀကာင္း။ အႏိုင္ရွိမႈအေပၚမုဒိတာပြားေႀကာင္း၊NLDအစိုးရသစ္
လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံဖ႕ြံ ျဖိဳးတိုးတက္လားဖို႔ရန္ ရာႏႈံးျပည့္ ယံုႀကည္ေႀကာင္း၊ျပည္သူလူထုမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္
မည္သည့္အစိုးရမဆိုအတိုက္အခံလုပ္ဆန္႔က်င္မည္မဟုပ္ေႀကာင္း၊သုိ႔ေသာ္ဘာသာ၊သာသနာႏွင့္ပတ္သက္၍ေလွ်ာ႔ပါး
သြားမည္ကိုစိုးရိမ္ေႀကာင္း၊လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအက္တြင္လူနည္းစုမ်ားမွ NLD အား အလြန္မွီခိုအားကိုး
လာကာ အခြင့္အေရးယူ အင္အားႀကီးလားမည္ကို စိုးရိမ္ေႀကာင္း၊ NLD မွ လည္း ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လူ႔
အခြင့္ အေရး စသည့္ စကားလံုး မ်ား အသံုးမ်ား သျဖင့္ စိုးရိမ္ ေႀကာင္း။ ထို႔ေႀကာင့္ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ကို ဆက္လက္
ကာကြယ္ရန္၊၁၉၈၂ ဥပေဒ အား ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအားညွိႏႈိုင္းအေျဖရွာျခင္းမ်ာ မျပဳလုပ္ဘဲ
လက္ရွိအေျခေနအတိုင္းသာဆက္လက္ရွိေစခ်င္ေႀကာင္း၊မဘသသည္လည္းဒီမိုကေရစီ ကိုနားလည္း လက္ခံေႀကာင္း
ျပည္သူလူထု မွေရြခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ မည္သည့္ အစိုးရမဆို လံုးဝ လက္ခံေႀကာင္း မိန္႔ ႀကားထား သည္။
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https://soundcloud.com/burmeserfa/jfcp8zbw8xyd
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