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ဖမားကန္႔တြင္ ေ ဆျမစာပ စၿ ကိဳ ်၍ကေ္၍ကာပားဆ ဆိမား 
ဆ ဖျ္ေျစန္  စေေဒနန္ား စေေဆိမား းိဆ်တ္ဳ ေကမင္စြက္၍င္႔ေ္ကမင္ားကၿပ 
5 January 2016 12:45(+0630) (3 စက္ းန္႔က) 

စနက္ပန္ဒဇနန္ဝါစီ ၄ စက္ (ကင္္ ြမ) 
 
    ဖမားကန္႔တြင ္ေ ဆျမစာပ စၿ ကိ၍န္႔်တြက္ ေစဆေကားမပစ၍္မားဆိမား ေ၍ကာပားဆ စ်ၿးး႔ စီား ဒ ထၿပ၍ၿပ႔ေ၍မ ဖျ္စစဆ္ိ ၿား 
ဆ ဖျေ္စပေျစန ္တမဝန္စ်ၿ၍ူဆိမား်ေန ဖင္႔  စေေ ဒ နန္ား စေေဆိမား းိဆတ်္ စီား ႀကစ္ႀကစ္ဆတ္ဆတ္ေကမငစ္ြက္ ၍င္႔ေ္ကမင္ား 
ကပထူားစန္ ေကိမက္ဆိက္ စတနမကပဆၸဏီမဆီတီက္ ဆ် ဆန္ေနနိင္ားေါစၿပကတ္မ  ီားေကိမ္ေ ားက ယေန႔ ဆီေီယမဆိမား 
ႏွ်င္႔ေတြတကာပျ ေ္ စမ္ကမားးး႔၍နဲ္႔သည္။ 
 
တကင္႔ စန္မန ္မပစး္ေစား းၿပင္ားေျ၍ဆူိမားဆ် မပစး္ယူဳ  မပစေ္စားစေ၍မ ေစဆေကားမပစ္၍မားဆိမား၍န ္ကပဆၸဏီမပစက္ြက္ ဆ ်
စျထ္မား၍န္႔ ေ ဆျမစာပဆိမား်နီားတြငေ္နထၿပင္ဳ  ေစဆေကား ေကိမက္ဆိမား စ်မေဖြ းင္ားဆိမားကၿပ ေကမင္စြက္  းင္ား  ဖျ္ေ္ကမင္ား 
၎ကကၿပ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
 ီားေကိမ္ေ ားက “ ကပဆၸဏီေတြ် ေနနး႔ မပစ္ငနာ္းမပစမ္ၿပ႔ ထြကမ္မတး႔ ေ ဆျမစာပေတြကၿပ ျြန္႔စျ္ဖၿပ႔်တြက္ ဧစၿယမ ်တၿ်ကိ 
၍တဆ္်တေ္စားထမားတမဆိ ၿား  စေေဒ နန္ား စေေထးဆ်မ ဆစါဘူားဲ႔သည္။ ေကိမက္ဆိကဘ္ကက္စယ္ဒ   ဆၿ တနယ္ဒ စစက္ြက္ဒ ျနစ္ငစ္ယ္ဒ 
စစဆ္ၿစစ္ဖ ေတြကေန စီား ေ ဆျမစာပ စာပဆယ္႔ ေနစမ ၍တဆ္်တေ္စားထမားတယ္ဲ႔သည္။ ေစားဆေကားေကိမကစ္်မ၍ေူတြက ေ ဆျမစာပနမားဆ်မ 
တးေတြထၿပား စာီး မမေနတး႔ ်းါ ေ ဆျမစာပေတြ  စၿ ကိ စီားဒ မူေတြေ၍္ကတမေစါ႔’’ ္ပေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
၎ကး႔၍ၿပ႔  ဖျ္စစ္ဆိ ၿား၍န ္မပစက္ြကဆ္ိမား ၂ ႏွ်ျစ္ၿတ္  စီား၍န္႔ေနမကစ္ၿပင္ားတြင္ဆ ် ဖျ္ေစပးး႔ းင္ား ဖျေ္္ကမငာ္း 
၎ကကၿပ၍န္ဲ႔သည္။၂၀၁၁ -၂၀၁၂ တြင ္တၿပကစ္ြးဆိမားေ္ကမင္႔ မပစ္ငန္ားဆိမား ယမယီစစ္ကၿပင္ားစ စီားဒ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
မပစင္န္ားဆိမား  စန္မန္ မပစက္ၿပ္င္းြင္႔ စ းး႔ေ္ကမင္ား ၍ၿစ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ေစဆေကားေကိမက္စ်မ၍ူေတြကၿပ တကင္႔မပစ္းေစား ၍ဆူိမား၍န ္
ဆၿဆၿတတန္ပၿင္၍န္႔ ေငြေ္ကားေစပဆူတန္ဳ  ေစဆေကားေကိမက္စမ်၍ူ ၁၀ေယမက္ဒ ၁၅ ေယမက္ဆ် စမးိီ်ထၿ မပစး္ေစားဳ 
ေစဆေကားေကိမက္ စ်မးၿပင္ား းင္ားဆိ ၿားဆိမားစ်ၿေနေ္ကမင္ား ၎ကကၿပ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ကပဆၸဏီဆိမား်မား မပစက္ြကဆ္ိမား းိေစား၍န္႔်းါတြငမ္န္ား ်ႀကီားကာပား တန၂္၀ ေမမက္စ်ၿေ၍မ 
ဘက္္ ၿပားဆိမား၍ာပားဳ ေကိမကဆ္ိမားတူားေဖမ္စန္ဒ ျက္ယႏၱွယမား ်ႀကီားဆိမား ်၍ာပားဆ စ စန္ ကၿပ စာီး  စေေဒ နန္ား စေေဆိမား 
ထန္႔၍ြင္ား၍င္႔ေ္ကမငာ္းဒ ကပဆၸဏီဆိမား ်ေန ဖင္႔ ျက္ယႏၱွယမား်ႀကီားဆိမား ်၍ာပား စ စါက ထြက္စ်ၿ၍န္႔ ေ ဆျမဆ်မ စၿပဆိမား စီား 
ေ ဆျမစာပဆိမား စၿပဆၿပႀကီားဆမား၍န္႔ ်တြက္ ေ ဆျမစာပ စၿ ကိ းင္ား ်ႏၱွစမယ္ ဖျန္ၿပင္ေ္ကမင္ား ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
၂၀၁၅ းပႏွ်ျ္တြင္ ဖမားကန္႔ေေ၍၌ ျကယ္ႏၱွစမားႀကီားဆိမား ၍ာပား စီား ေကိမကတ္ူူားေန၍န္န ေကိမက္တူားေဖမ္ေစား မပစင္န္ားဆိမားက 
ျြန္႔စျထ္မား၍န္န ေ ဆျမစာပ စ ၿကိဆ ၍န ္၉ႀကၿဆ္းန္႔စ်ၿးး႔ စီား မူ ၂၀၀ နီားစါား ေ၍ကာပားးး႔၍န္ဲ႔သည္။ 
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၂ဝ၁၅ းပႏွ်ျ္ ႏွၿပဝင္ဘမမ ၃ဝ စက္ ျမစင္ား်စ မပာားးင္ားဒ ဖမားကန္႔ စတနမနယေ္ ဆဆ်မ တူားေဖမ္ေစား ကပဆၸဏ ီ၆၂၇ းပကၿပ 
စပနၢမၿက မပစက္ြကေ္စါငာ္း ၇၇၁၄ ကြကန္း႔ ကပဆၸဏ ီ၂၃၁ းပကၿပ် ကိ ၿားတူ မပစက္ြက ္၃၁၁ ကြက္ ျပျပေစါင္ားဧစၿယမ ၂၂၅၅.၃ဝ 
ဧကကၿပ မပစ္ကၿပင္းြင္န စ းး႔ေ္ကမင္ား ၍တၱ တြင္ားဝန္ႀကီား မန ၏ ျမစင္ားဆိမား  ်စ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
  (Xinhua) 
http://www.xinhuamyanmar.com 

 

ဖမားကန္႔ဆ်မ ေကိမက္ျၿဆ္ား ်မြန္်ကအြာထပတ္ေနတးန ကၿျက စ္ၿပ်ျၿပားစ ကၿပင္တြယေ္န 
3 January 2016 08:43(+0630) (5 စက္ းန္႔က) 

ဖမားကန္႔ေေ၍ ထးက ေကိမကျ္ၿဆ္ား တူားေဖမ္ဆ်ပ ်ေ း်ေန ေတြ ်စါ်ဝင္ ေကိမက္ျၿဆ္ား ဆၿပင္ားတြင္ား၍ပာား ျက္ 
ယႏၲွစမားႀကီားေတြ  ဆနဆ္မ နၿပင္ငာထး တစမားဆဝင္ ဝငေ္စမက္းးနဆ်ပ နး႔ စတ၍္က္ စီား ကးိင္ စနန္ယ ္်ျၿပားစ ်ဖြးတဝင ္ဝန္ႀကီား ၃ ဦား 
်စါ်ဝင္ နႊန္္ကမားေစားဆ်ူား ်ကင္န ထၿစတ္န္ား ်စမစ်ၿေတြကၿပ  စန္ေထမငျ္ပ ်ျၿပားစ 
်ဖြးတက ေဆား ဆန္ားတမ ေတြ  စ မပစ္ ေနစါတယဲ္႔သည္။ 
 
ေ ဆမကစ္ၿပငာ္းတၿပငာ္း ျျ ္မးိ စ္ ဆ်မ ေဆား ဆန္ားဆ်ပေတြ ကၿပ ေ ဖကၿပးးနတးန ျီဆာဒ ျီားစြမား ဝန္ႀကီား ေေါကတ္မ းငေ္ဆမင္ထြန္ားကၿပ ဘဘီီျီ က 
ကက၍္ြယ္ ေဆား္ကန္နတးန ်းါဆမ်ေတမန ျက္ယႏၲွယမား ေတြ ဝငေ္စမက္ဆ်ပ နး႔ စတ္၍က္ စီား ၍ူ႔်ေနနး႔ ်ေကမက္းြန္  မန 
က ေစားစၿပ႔ တးန ျမစင္ား ကမြး စီား တ းမား ဝင္ေစမက္ဆ်ပ ေတြကၿပ ဆ၍ၿစ်ၿေ္ကမင္ား တပာ႔ စန္ ေ ဖ္ကမား းးနတယ္မၿပ႔ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်းပမၿပ ေဆား ဆန္ားဆ်ပ ေတြ ကၿပ ေဇီငဘ္မ ၂၀ ၇က္ ်ေကိမ္ ကျမၿပ႔ ျတင္ းးနတမ  ဖျ္ စီား ျျ္ေကား ေဆား ဆန္ား ၍ူေတြ ထးဆ်မ 
်ထူား ျပာျဆ္ား ျျ္ေကားေစား ျ၍ပာားမပာား ်ဖြးတဝင္ ေတြ စါဝင္တယမ္ၿပ႔ ကၿပစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ ေေ၍ဆ်မ ်မြန ္်ကအြာ ေကိမက္ျၿဆ္ားတူားမၿပ႔ ေတမ ေတမင္ ေးိမင္ားေ ဆမင္ား ေတြ ေစိမကက္ြယက္မ ေစႀကီား တမဆိၿ ားဒ 
်စူးိၿန္  ဆင္နမမတမ ဆိၿ ားမၿပ ေနမက္ကက္ တြး ၍ဘမဝ ်ႏၲွစမယ္ေတြ ကိေစမက္ကမ ေေ၍းာ စြမေတြ ေ စမင္ားေစြတ 
ဖယစ္်မား ေစားစတမ ေတြ  ဖျေ္စပ မမတးန ်တြက ္်းပမၿပ ျျ္ေကား မမစတမ  ဖျ္တယ္ ကၿပတးန ျမတျေ္ျမင္ ကၿပ မန္ား 
ဝန္ႀကီား ေေါကတ္မ းင္ေဆမငထ္ြန္ား က ဖတ္ စ းးနစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ ဆ်မ မေူတြ စမေကိမ္ ေ၍ကပာား းးနစတးန ်ႀကၿဆ္ ်စါ်ဝင္ ေ ဆျမစပာ  စၿ ကိဆ်ပ ေတြ ဆ္ကမးဏ  ဖျ္ေစပ ေန စီားဒ တးါ 
ျကယ္ႏၲွယမားႀကီား ေတြ စဆမဏ ်ေ ဆမက္် ဆိမား ဝင္မမေနတးန  ဖျစ္စ္ ေတြက မူထပကၿပ ေ းမက္ းမား၍ြမား ေျတးန ်တြက္ 
်းပမၿပ စ္ၿပ ်ျၿပားစ ်ကင္နကေန တၿပကစ္ၿပက္ ကၿပငတ္ြယ ္မမတမ  ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ား ေေ၍ကၿပမန္ား ကြင္ားကင္ား ျျ္ေကားဖၿပ႔ စ္ၿပ ်ျၿပားစ ကၿပယျ္မားမ်ယ္ ေတြ ၍ြမားေစမက္ 
ေန စီ  ဖျ္စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 

http://www.xinhuamyanmar.com/myanmar/environment-disasters-accidents/2497-2016-01-04-12-43-15
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BBC Burmese 
http://www.bbc.com/burmese 

 

ဖမားကန္႔ဆ်မ ေ ဆျမျြန္႔နန္ားေ စမင္ားဖၿပ႔ နႊန္္ကမား 
29 December 2015 04:36(+0630) 

ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ားေေ၍ဆ်မ ေ ဆျမစာပ စၿ ကိဆ ေတြ ကက္တၿပက္  ဖျေ္စပေနတး႔်တြက္ 
်ပစ္းိ စေ္စား်မဏမစၿပင္ေတြက ေကိမက္တူားေဖမ္ေစားကပဆၸဏီေတြကၿပ ေ ဆျမျြန္႔စျတ္းနနန္ား ေ စမင္ားမးဖၿပ႔ ေီေန႔ 
နႊန္္ကမားမၿပကစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
် ဆင္နစၿပင္ား ်ေစပကေန ကမားေတြနး႔ ေ ဆျမျြန္႔စျတ္းန နန္ားမဆ္ားကၿပ ဆ၍ာပားဘး ေ်မက္ေ းကေန းစပစတမ္ဆာ္းေဖမက္  စီား 
ျြန္႔စျဖ္ၿပ႔ ကပဆၸဏီေတြကၿပ နႊန္္ကမားတမ ဖျတ္ယ္မၿပ႔ ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ္ ်ပစ္းိ စ္ေစားဆ ်ား  ီားတငေ္ကြ ဆင္န က ေ စမ စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
"်ေစပကေန စျတ္းနျနျ္ ဆ္ပတ္ဘးနး႔ ေ်မက္ေ းဆ်မ စတမ္ဆ္ားေဖမက္ စီားေတမန ေ ဆျမကၿပ တကငန္ းင္ားတက္တးန 
းစပစတျ္နျ္နး႔ ျြန္႔စျဖ္ၿပ႔်တြက္ ေေီန႔ ၁၁ နမစီ်းိၿန္ဆ်မ  ဆၿ တနယ္်ပစ္းိ စေ္စား်ဖြးတဒ စးတစဖ္ြးတဒ တစဆ္ဆ ်ားကၿပယတ္ၿပင္ 
မၿပက္ စီားေတမန ကပဆၸဏီနး႔ေတြတကာပ စီားေတမန ေီေန႔ျတင္ စီား ေကမင္စြက္မ်ိက္စ်ၿစါတယ္ဒ ေမီၿပေကမငစ္ြက္ းင္ား 
်မား ဖင္န ေစဆေကားေကိမကစ္်မတးနမေူတြဆ်မမန္ား ေ ဆျမ စၿ ကိတးန ်ႏၱွစမယက္ေန မြတ္ဆ်မ ဖျစ္ါတယ"္ 
 
ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ ္ကၿစဆ္ူေကိားစြမ်ပစ္ျပက ကန္းဆ္ျပေစါင္ားေ ဆျမစာပဆ်မ စမဇ႒မနီဒ ထြန္ားေတမကဇ္ဆဇ ဒ 
စတနမ ေစမင္ းန္ဒ ေနဆင္ားကဆ္းမ ျတးန ကပဆၸဏီေတြက ေ ဆျမျြန္႔စျ္ေနတမ ဖျ္ စီား ်းေီျပေစါင္ားေ ဆျမစပာ္မ ဆ္ကမးဏ 
 စၿ ကိေနတမ  ဖျ္စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေါန် စင္ ဖမားကန္႔ေေ၍ဆ်မမပစက္ၿပငေ္နတးန ေကိမက္ျၿဆ္ားတူားေဖမ္ေစား ကပဆၸဏီေတြ်မားမာပားကၿပ ်ႏၱွစမယက္င္ား 
တးနနန္ားမဆ္ားေတြနး႔ ေ ဆျမျြန္႔စျဖ္ၿပ႔်တြက္ မာပားးင္ားေကိမက္ျၿဆ္ား တူားေဖမ္ေစား႒မနကတကင္န ်ေ္ကမငာ္း္ကမား ၍ြမားဆယမ္ၿပ႔ 
၍ၿစစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေီစက္စၿပင္ား်တြင္ား ကက္တၿပကက္ၿပ၍မၿပ  စၿ ကိေနတးန ကန္းဆ ္ျပေစါင္ားေ ဆျမစာပေ်မက္ေ းဆ်မ ေတမင္ကိေးိမင္ားေစေတြ ္မ 
ျီားကင္ေနတးန် တြက္ ဆ္ကမးဏ ေ ဆ စၿ ေနတမမၿပ႔မန္ား ၍ၿစစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်မမားတူ ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ ္ဆနေဆ်မ္စြမနမားက ဆိၿ ားႏွြယ္ေကိမက္ဆိကက္ပဆၸဏီစးတ ျြန္႔စျေ္ ဆျမစာပ်ေ္မင္ား ေေီန႔ ဆနက္စၿပင္ားက 
 စၿ ကိ စီား ေကိမက္တူားေနတးန ေစဆေကား၍ဆမား ၂  ီား ေ၍ကာပားးးနစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေဝး်ါဒ ကၿစဆ္ူဒ မာပားးင္ားျတးန ဖမားကန္႔ေေ၍ ေကိမကျ္ၿဆ္ားမပစက္ြက္ ေဆ်မ္စြမေတြတျ္ဝၿပက္ဆမ် ေ ဆျမျြန္႔စျဖ္ၿပ႔ ်ျၿပားစက 
တစမားဝငး္ြင္န စ ထမားတး႔ ေနစမ ၁၃ းပစ်ၿတယမ္ၿပ႔၍ၿစစါတယဲ္႔သည္။ 
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ေက ိမက္ျၿဆ္ားေ ဆျမစာပ  စၿ  က ိဆ  မူ်ဆ ိမား် စမား ေစ ိမက္ကာပား 
26 December 2015 23:12(+0630) 

ကး ိင္ စနန္ယ္ ဖမားကနတ္ ဆၿ တနယဆ္်မ ေ၍မ္ကမေနတက ေ ဆျမစာပ ထစ္ စၿ     စာီး မူေတြ ေ၍ကာပား ေစိမကက္ာပားတမေတြ 
ထစ္ ဖျ္းးနစါတယ္ဲ႔သည္။  စၿ က ိ းးနတးန ေ ဆျမစာပထးဆမ် နျ္ ဆ စ္ေနတးန ေစဆေကားေကိမက္ စ်မေဖြ၍ူ ်နန္ားကာပား 
၅၀ ေမမက္စ်ၿဆယ္မၿပတ းန္တဆ်န္ားစ စီားဒ ေစ ိမကက္ာပားေန၍ေူတြကၿပ စ်မေဖြေနကး ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ ေ၍ီတင္ားကၿပ 
ကက၍္ြယေ္ဆား ဆန္ားထမားတးန ကၿပစးေးါင္က ေ စမ စစါဆယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေီဇင္ဘမမ ၂၅ စက္ဒ းစျ္ျဆတ္ေန႔ နေန ၃ နမစးီြးဆမ်  စပေးိမင္ားစးတ ်ေနမက္ဘက္ကဆ္ားဒ ဖမားကနတ္ ဆၿ တနယ္ဒ 
ကၿပင္ားေတမင္္ေက ိားစြမ ်ပစ္ျပဒ ဆဆာပ ေက ိားစြမ ေတမငဘ္က္ဒ စဆ်ာ္းျပေက ိားစြမ်နာီးကဒ ေက ိမကျ္ၿဆ္ားတူားေဖမ္ေစား 
ကပဆၸဏီေတြ ေ ဆျမ၍ြနတ္းနေနစမက  ဆန္ဆမ တေကမငာ္း ကပဆၸဏီစးတ ေ ဆျမစာပ  စၿ က ိးးနတမ ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်းပ်းိၿန္ဆမ် ်ေမမင္ားေတြကၿပ တူားေဖမ္ေနကး ဖျမ္ၿပ႔ ်ေ၍်ေစိမက္ ်ေစ်တြက္ ်တၿ်က ိ ဆ၍ၿစေ၍ားဘူားမၿပ႔ 
်းေီ  စၿ က ိးးနတးန ေ ဆျမစာပ ေနစမကၿပ ကၿပယ္တၿပင္ ၍ြမားေစမက္ ္ကန္နစ်းးနတးန ်မြတ၍္တင္ားေထမက ္ကၿပေဇမ္ဆၿပားထက္က 
ေ စမ စစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
”ေီေစဆေကားေကိမက္ ်တတူူစ်မတးန ်ထးက မြတ္ေ ဆမက္မမတးန ကေမားေတြက ေ စမ စတမစါဲ႔သည္။ 
်နန္ားကာပား ေမားငါားကယေ္မမကေ္တမန စ်ၿႏွၿပင္တယ္ဲ႔သည္။ ်ေမမင္ားေတြ  စနေ္ဖမ္ဖၿပတက နနာ္းနန္ားးက္းးတယ္ဲ႔သည္။ ်စင္ ၁၁၄ ီား 
ေ၍တးန တျ္၍ာပားမာပားေ ဆျမစာပနးတ ကစစ္စစ္းဲ႔သည္။ ေေီ ဆျမစာပက နန္ားနန္ားမး စၿပႀကီားတယ္ဲ႔သည္။ စၿပ စီားေတမနမး ဆတ္တယ္ဲ႔သည္။ 
၍ြမားေစားမမေစားမး းက္တယ္ဲ႔သည္။ ျကေ္တြဆိမားဆိမားနးတ ၀င္ စာီး စ်မႏွၿပင္ေဖြႏွၿပင္တးန ်ေန်ထမားမး ဆစ်ၿဘူားဲ႔သည္။ 
ေနစမက ေတမ္ေတမ္ကိ ္ားတယ္ဲ႔သည္။ ်းေေီတမန ်ေမမင္ားေတြက  စနေ္ဖမ္မၿပတစဆယ္န စမးၿပငႏ္ွ နာ္းေတမ္ေတမ္ နန္ားတယ္ဲ႔သည္။ 
မကစ္်ၿ်ေ း်ေန်ထၿ တျ္ေမမင္ားဆ် စမ်မၿပတဆေတြတေ၍ားဘူားဲ႔သည္။ ” 
 
 စီားးးနတးန ႏွၿပ၀င္ဘမမ ၂၂စက္ေနတက တျ၍္ာပားမာပား ကပဆၸဏီစးတ ေ ဆျမစာပ  စၿ က ိးးနတးန  ဖျ္စစ္ဆ်မေတမန တျ၍္ာပားမာပား ကပဆၸဏီစးတ 
ေ ဆျမစာပစးတ ်နာီးဆ်မ ယမယတီးထၿပား စီား ေနထၿပငတ္းန၍ေူတြ ်ေ ဆမက္် ဆိမားစ်ၿေန စီားဒ မေူတြ ်ၿစ္ေစိမ္ေနးိၿန ္
ဆနက္၄နမစေီေမမကဆ္်မ  စၿ က ိးးနတမ ဖျ္မၿပတ ထြကေ္ စားးိၿန္ဆစစး မူ၁၁၄ ီားေ၍ကာပားစတးန် ထၿ 
်ေ၍်ေစိမက္ဆိမား စမားးးနတမစါဲ႔သည္။ 
 
းပတျ္္ကၿဆထ္စ္ ဖျတ္မကေတမန နေနေျမေျမစၿပင္ား ်မင္ားေစမင္ ေကမင္ားေကမင္ား စ်ၿတးန်းိၿနဆ္်မ 
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 ဖျ္ေစဆယ္နဒ ေက ိမကျ္ၿဆ္ားတူားေဖမ္ေစား ကပဆၸဏီေတြက 
ေ ဆ၍ယ္ကမားေတြ ေ ဆျမ၍ြနေ္နတပန္ားဆ်မစး ေစဆေကားေက ိမက္စ်မ၍ူေတြက ေ ဆျမစာပေစပတက္ စီား 
ေက ိမက္စ်မေဖြေန္ကတးန်းိၿနဆ္်မ စပတ္တစက ္ စၿ က ိတမေ္ကမင္န ထြက္ေ စားးိၿန္ဆစစး ေ ဆျမစာပေတြေ်မက္ 
စၿ၍ြမားစတမမၿပတ ကၿပေဇမ္ဆၿပားထကက္ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
”်းပတျေ္းါက္ စၿ တမက ကပဆၸဏီက ျြနတ္စျေ္ ဆျမေတြ စျေ္နစင္ားတန္ားမန္ားေစါနဲ႔သည္။ ်းေီ်ေစပဆ်မ 
ေစဆေကားေကိမက္စ်မ၍ူေတြက တကစ္်မေနတပန္ားဆ်မ ေ ဆက စၿ တမစါဲ႔သည္။” 
ေက ိမက္ျၿဆ္ားတူားေဖမ္စမက ထြကမ္မတးန ေ ဆျမေတြကၿပ ျပစာပထမားတးန ေနစမဆမ် ်ေစပက ထစ္စာပတးန ေ ဆျမေတြစးတ 
ဖၿ်မားေ္ကမင္န ေ ဆျမစာပ  စၿ က ိ စီား ်နီားဆ်မစ်ၿတးန ေစဆေကားေကိမက္ စမ်ေဖြ၍ေူတြ ေ၍ကာပားစတးန်  ဖျ္်စိက္ေတြ္မ 
ဖမားကနတ္ဆ်မ ဆ္ကမးဏ  ဖျေ္နေစပေနတမ ဖျ္စါတယ္ဲ႔သည္။ ်းပ စၿ က ိတးန ေ ဆျမစာပဆ်မစး ေဇီငဘ္မ ၁၄စကေ္နတက ်မမားတူ 
ေ ဆျမ စၿ က ိးးနမၿပတ မူငါား ီားေ၍ကာပားးးန စီား  ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကနတ္ဆ်မ ေကိမကျ္ၿဆ္ားတူားေဖမ္တးန ကပဆၸဏီေတြ်ေနနးတ ျနျတ္က ိ 
မပစက္ၿပငတ္မဆိၿ ားဆစ်ၿေ၍ား၍ေစြတ ေစဆေကားေက ိမက္စမ်၍ေူတြ ေီမၿပဆိၿ ား ေ ဆျမစာပ  စၿ က ိ စီားေတမန ်၍က္ေ၍ကာပားစတမ 
ထစ္ ဖျ္ေန ီားဆမ်စး မၿပတ ကးိင္ မူဆ ဖြာတ ဖၿ ားေစား ကြနယ္က္် ဖြးတက ကၿပျမနိကီ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
”ေီ ျန္ားျနျ္ဆကိတးန ၍ယာဇမတ ထပတ္ယ၍ူာပားျြးဆ မပစေ္နတးန ကပဆၸဏီေတြက ျြန္႔စျထ္မားတးန ေ ဆျမစာပေတြေစါနေနမ္ဲ႔သည္။ 
ဆၿပားစြမတးန်းိၿနဆ္မ် ်းိၿနဆ္ေစြား စၿ က ိႏွၿပငတ္ယ္ဲ႔သည္။ ၍ဘမ၀ စတ္၀န္ားကိငက္ၿပ ထၿဆ္ားထၿဆ္ား၍ၿဆ္ား၍ၿဆာ္း ဆမပစ္ႏွၿပင္တမဲ႔သည္။ 
်ထူား်ကန္ားေတမ႔ ဆ္ပတေ္တမ႔ဘူားဲ႔သည္။ ကက္ စီား  စၿ ဆ်မစးဲ႔သည္။ ေမီၿပဆိၿ ား ေ ဆျမစာပေတြ စစဆ္ားစတမ စျထ္မားတးန်တြကေ္္ကမင္န 
ဆၿပတမၿပတဲ႔သည္။” 
 
၍တၱ တြင္ား ၀န္ႀကီား မနစးတ ျမစင္ားေတြ်စ ဖမားကနတ္ ဆၿ တနးတ ်နာီးတ၀ၿပက္ဆမ် ေက ိမက္ျၿဆ္ား တူားေဖမ္ေစား မပစ္ငန္ား 
၈၀၀ေမမက္ စ်ၿစါတယ္ဲ႔သည္။ ေါေစဆယ္န တစပတက္ပဆၸဏီေတြက ်ဆိမားကာပား စင္ားႏွ်ီား ဆ် စ္ႏွ်ာထမားတးန ဖကျ္စက္ပဆၸဏီႀကီား 
၁၀းပေမမကက္စး ေက ိမကျ္ၿဆ္ားတူားေဖမ္ေစား မပစင္န္ား်ဆိမားျပကၿပ ႀကီားျၿပားထမားတမ  ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
စနက္ပန္ ဆၿ တစးတ ေ ဆမကဘ္က ္ကမီၿပဆတီမ ၉၅၀ေမမက္် ကြမဆမ် စ်ၿတးန ဖမားကနတ္ ဆၿ တ္မ  ဆန္ဆမႏွၿပင္ငာဆ်မ 
်ႀကီားကာပား ေက ိမက္ျၿဆ္ားတူားေဖမ ္ထပတမ္ပစတ္းန ေေ၍ ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
၂၀၁၄ းပႏွ်ျ္က  ဆနဆ္မႏွၿပင္ငာစးတ ေက ိမကျ္ၿဆ္ားထပတ္မပစ္ဆ ္ မ ်ေဆစၿကန္ ေေပမမ ၃၁ ဘမီ ိာ်ထၿ စ်ၿးးနတယ္မၿပတ ၍ဘမ၀ 
၍ယာဇမတက စတးန ၀ငေ္ငြ ်မြး၍ာပားျမားဆ ေတြ ်ေ္ကမင္ား ေမနမမျာပျဆ္ားထမားတးန Global Witness ်ဖြးတက 
ထပတ္ စန္းးနစါတယ္ဲ႔သည္။ ေါေစဆယ္န ေီ၀င္ေငြေတြကၿပ ေေ၍းာေတြက ်က ိၿ ား းာျမားစတမ ဆစ်ၿ၍ေမမက္စးမၿပတမန္ား ်ဖြးတစးတ 
်ျီစင္းာျမဆ်မ ေဖမ္ စထမားစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
စးေးါင္ / စြီ် ပၿေ် ( ဆန္ဆမစပၿင္ား)  
http://burmese.voanews.com 

 

http://burmese.voanews.com/content/myanmar-jade-landslide/3119643.html
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ဖမားကန္႔ ေကိမက္ျၿဆာ္းတြင္ား ျက္ယႏၱွစမားကၿျက ၀န္ႀကီား ျျ္ေကား 
23 December 2015 08:37(+0630) 

ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ား မပစ္ကြက္ေတြဆမ် ်၍ာပား စ ဖၿပ႔ ်ႀကီားျမားျက္ယႏၱွစမားေတြ တင၍္ြင္ားေန 
တယက္ၿပတးန ကၿျကနး႔စတ၍္က္ စီား စတဝ္နက္ိင္ထၿန္ား၍ၿဆ္ားေစားနး႔ ၍ျေ္တမေစားစမဝန္ႀကာီး႒မန  စန္ေထမင္ျပဝန္ႀကီား 
 ီားဝင္ားထြန္ား  ီားေကမငတ္း႔်ဖြး႔္မ တစပတ္- ဆန္ဆမနယျ္စ္ ကနစ္ၿပက္တီားနယျ္စ္ ကပန၍္ြယေ္စားျးန္ားကၿပ ေကီေန႔ 
၍ြမားေစမက္ျျေ္ကားးး႔စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ကနစ္ၿပကတ္ီားနယ္ျစ္ ကပန္၍ြယ္ေစားျးန္ားက  မနကၿပငစ္မ တမဝနစ္်ၿ၍ေူတြကၿပ ၍ြမားေစမကျ္ျေ္ကားးး႔တမ ဖျ္ေ္ကမင္ား 
ကးိင္ စနန္ယစ္းတစ္ဖြး႔စာပားစးတ ေ စမေစားကၿပးြင္နစ်ၿ၍ူ ေပတၿယစးဆ ်ားႀကီား  ဆင္နထူားက ေ စမစါ တယ္ဲ႔သည္။ 
 
"ေီေန႔ ဝန္ႀကီားနး႔်ဖြးတက  ဆျ္ႀကာီးနမားကေန ကနစ္ၿပကတ္ီ နယ္ျစက္ပန၍္ြယေ္စားျးန္ားကၿပ ၍ြမား စီားျျစ္ါတယဒ္ ျျေ္ကားတမ 
ႏွ်ျစ္ကေ္မမက္စ်ၿစါ စီဒ ေါကေတမန ဝန္ႀကီားတၿပ႔ ်ျီ်ျ စ္ါစးဒ ကိေနမ္တၿပ႔ ၍တူၿပ႔စးတမမေစမက္ျျ္ေကား တးန် ေစပ 
ထပတ္ စန္၍ြမားဆမ် ဖျ္စါတယ္" 
 
ကနစ္ၿပကတ္ီားနယ္ျစ္ ကပန္၍ြယ္ေစားျးန္ားဒ ်ေကမကး္ြနျ္တးန႒မနေတြက ဝနထ္ဆ္ားတးိၿ တကၿပ ေဆား ဆန္ားးး႔၍မၿပ ်း႔ေီ ျးန္ားဆ်မ 
စစန္မားထမားတး႔ ယႏၱွစမားတးိၿ ႔ကၿပမန္ား ျျ္ေကားးး႔စါတယ္ဲ႔သည္။ တစပတ္- ဆန္ဆမနယျ္စ္ ကနစ္ၿပကတ္ာီး နယျ္စ္ 
ကပန၍္ြယေ္စားျးန္ားကေန ယမ ္ျက္ယႏၱွစမား်ျီားေစ ၈၈၀ တစမားဝင္ တင၍္ြင္ားးြင္န စ းး႔တယ္မၿပ႔ ျီားစြမားေစားနး႔ 
ကူား၍န္ားေစမင္ားဝယေ္စားဝန္ႀကာီး႒မန နႊန္္ကမားေစားဆ် ား  ီားတင္စးဝင္ားက ေဇီငဘ္မ ၁၈ စကေ္န႔ထပတ္ ေ္ကားဆာပ၍တင္ားျမ 
ဆ်မ ေ စမ္ကမားထမားစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
 စန္ေထမငျ္ပဝန္ႀကီား  ီားဝင္ားထြန္ား  ီားေကမငတ္း႔်ဖြး႔္မ ယမ ျ္ကယ္ႏၱွစမားတင္၍ြင္ားဆ နး႔ ကက္ျစ္ေနတးန 
 မနကၿပငစ္မဝနထ္ဆ္ားေတြကၿပ ဆေန႔က ေ ဆမကစ္ၿပင္ားတၿပင္ားျျ္႒မနးိ စ ္ဆမၿးစၿစ၍္မဆမ် ေးပယေူဆား ဆန္ားးး႔စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ားေေ၍ဘက္ကၿပ တစပတ-္ ဆနဆ္မ နယ္ျစ္ ကန္စၿပကတ္ီား နယ္ျစ္ကပန္၍ြယ္ေစ ျးနာ္းနး႔ ဆႏွၱေမားဒ 
စနက္ပနျ္တး႔ မဆ္ားေ္ကမင္ားေတြကေန ယမ ္ဒ ျက္ယႏၱွစမားေတြကၿပ တင္၍ြင္ားေန၍မၿပ ျျ္ကၿပငာ္း တၿပင္ားေေ၍ႀကာီး 
းိင္ားတြင္ား ဆျ္ေ္ကမင္ားကေနတကင္န းႏွၱီား-မၿပငက္ၿပင္ား-တမဆးာ မဆ္ားေ္ကမင္ားဘကက္ေနမန္ား ၍ယယ္ူေနတမ ဖျစ္ါတယဲ္႔သည္။ 
 
RFA Burmese 
http://www.rfa.org/burmese 

 

ဖမားကန္႔ကၿျက စ်င္ားဖၿပ႔ ဦားေစႊဆန္ားက ၍ဆ တကၿပ တၿပက္တြန္ား 
22 December 2015 04:30(+0630)  

http://www.rfa.org/burmese/news/minister-investigates-pharkant-machins-import-12222015110829.html
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ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ ေေ၍ဆ်မ ေကိမကျ္ၿဆာ္း တူားေဖမ္ဆ်ပေတြနး႔ စတ္၍က္တးန မတတ္ေမမ ်ေ း ်ေနေတြ ်ေစပ 
ေေ၍းာ  စန၍္ေူတြ ျၿပားစၿဆ္စစူနေ္န္ကတးန ်တြက္ ၍က္ကၿပင္စမ ်ျၿပားစ  မနက မႊတ္ေတမ္ဆ်မ မမေစမက္ 
စ်င္ားမင္ားဖၿပ႔  စန္ေထမင္ျပ မႊတ္ေတမ္ နမယက ၍စူ ဦားေစႊဆန္ားက နၿပငင္ာေတမ္ ၍ဆ တကီ ၍ဝဏ္မႊမ ေစားစၿပ႔ 
တၿပကတ္ြန္ားမၿပက္ စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ ေေ၍ဆ်မ ဆ္ကမးဏ ေ ဆျမစပာ  စၿ ကိ စီား မူ်ဆိမား ်၍ကက္ပာားစ်ပာားစတးန  ဖျ္စစ္ေတြဒ ျက္ယႏၲွယမားႀကီားေတြကၿပ ၍ပာား စီား 
်မြန္် ကအြာ ေကိမကျ္ၿဆ္ား တူားေဖမ္တမေတြကၿပ  စန္၍ူေတြက ျၿပားစၿဆ္ေန္ကတမ  ဖျ္တယမ္ၿပ႔ ဦားေစႊဆန္ား ေစားစၿပ႔တးန 
၍ဏ္မႊမဆ်မ ေဖမ္ စထမားစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေ်မက္တၿပဘမမ ်တြင္ား ထပတ္ စနတ္း Global Witness ်ဖြးတစးန်ျစီင္ းာျမဆ်မ 
ဖမားကန႔ေ္ေ၍က ေကိမကျ္ၿဆာ္းထပတမ္ပစဆ္်ပ္မ  စီားးးနတးန ၂၀၁၄ တျ္းပတန္ားဆ်မတင္ ်ေဆစၿကန္ ေေပမမ ၃၀ 
ဘီမယီာေကိမ္ စ်ၿးးနေ္ကမငာ္းနး႔ ေစီဆမဏ္မ  ဆနဆ္မ တျ္နၿပင္ငာမပာား ်ဆိၿ ား၍မားထပတ္ကပန္ စဆမဏစးန ထက္ဝက္ ဖျတ္ယ္ 
မၿပ႔ ေဖမ္ စထမားစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေါ် စင္ ေေ၍းာေတြကန႔္ကြက္ ေနတးန္ကမားက ်းပစကစ္ၿပငာ္း်တြငာ္း ်စ်ၿန္် ္ပနန္း႔ ေကိမက္ျၿဆ္ား 
တူားေဖမ္ဖၿပ႔ စငေ္နတမ ေတြနး႔ စတ္၍က္မၿပ႔ မႊက္ေတမ္ စၿပင္ားကမန္ား ျၿပားစၿဆ္ စစူနတ္ယမ္ၿပ႔ ်ဆိၿ ား၍မားေဆီၿပကေစျီ်ဖြးတးိ စ ္
 စန္၍ူ႔မႊက္ေတမ္ ကၿပယ္ျမားမ်ယ္ ေေပးင္ျန္ားမ်ၿပင္က ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
မကစ္်ၿ  စ နမေတြ ်တြက္ ်ျၿပားစနး႔ ေကိမက္ျၿဆ္ားတူားေဖမ္ေစား မပစဖ္ၿပ႔ းြင္န စ ထမားတးန ဝန္ႀကီား မန ေတြဆ်မ ်ဓၿက 
တမဝန္စ်ၿတယ္ဒ ၍ူတၿပ႔ကစး တမဝနယ္ူ ေ ဖစ်င္ားစဆယမ္ၿပ႔ ၍ူက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်ျၿပားစဝန္ႀကီား  မနေတြ ဘကက္ ေမီၿပ  စ၍နမေတြ ဖျမ္မ စင္ တမဝနယ္ူေ ဖစ်င္ားတမထက္ ၍ူတၿပ႔စးန ်ျစီငး္ာျမေတြကၿပ 
ဖတ္ စ၍ြမားတမက ဆိမားစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေါေစဆးန ်းပ ဖမားကန႔္ကၿျက္မ ်ေစားႀကီားတးန ်တြက္ ်ျၿပားစဘကက္ တမဝန္ယူ တမဝန္းာဖၿပ႔ မၿပ၍မၿပ ၍ကက္ၿပငစ္မတမဝနစ္်ၿ 
၍ူေတြ ကၿပမန္ား ်ေစားယဖူၿပ႔ မၿပတယ္ဒ မၿပ် စ္စင္ မၿပ် စ၍္မၿပ ်ေစားယ ူေျးိင္တယ္မၿပ႔ မႊတေ္တမ္်ဆတေ္တြက 
ယူက္ကေ္ကမင္ား ေေပးငျ္န္ားမ်ၿပငက္ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
BBC Burmese 
http://www.bbc.com/burmese 

 

 

ဖမားကန္႔က ျက္ယႏွၱစမားကၿျက ဝန္ႀကီားနး႔ ်ဖြး႔ ျျ္ေကားဆန္ 
21 December 2015 02:31(+0630)  

http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/12/151221_ushwemann_letter_president
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ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ေေ၍ ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ားမပစ္ကြက္ေတြဆ်မ ်၍ာပား စ ဖၿပ႔်တြက္ ်ႀကီားျမား တူားေဖမ္ေစား 
ျကယ္ႏၱွစမားေတြ ၍ယ္ယေူနတယက္ၿပတးန ကၿျကနး႔ စတ၍္က္ စာီးဒ စတဝ္န္ားကိငထ္ၿန္ား၍ၿဆ္ားေစားနး႔ ၍ျေ္တမေစားစမ ဝန္ႀကီား မန 
 စန္ေထမငျ္ပဝန္ႀကီား  ီားဝင္ားထြန္ား  ီားေကမငတ္းန် ဖြး႔က ကြင္ားကင္ားျျ္ေကားဆယမ္ၿပ႔ ၍ၿစစါတယဲ္႔သည္။ 
 
ေီႏွ်ျ္်တြင္ား ဖမားကန္႔ေေ၍ဘက္ကၿပ ျကယ္ႏၱွစမားေတြ၍ယေ္ကမငေ္နတမ္မ တစမားဝင္ တင္၍ြင္ားတမ ္ပတ္ဆ္ပတ္ 
ျျေ္ကားဆ်မ  ဖျတ္ယမ္ၿပ႔ ကးိင္ စန္နယ္ စးတစဖ္ြး႔စာပားက စးဆ် ားႀကာီး းိျ္ ီားက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
"ေီဖက္ဆမ်စ်ၿတးန ဖမားကန္႔ေကိမက္တူားတးနစမ၍ဆီ်မ ျက္ယႏၱွစမားႀကီားေတြ ်ဝင္် ထြကန္း႔ စတ၍္က္ 
 စီားေတမန  စန္ေထမငျ္ပဝန္ႀကီား  ီားဝင္ားထြန္ားနး႔ ်ဖြး႔ေစါနဒ ျျ္ေကားဒ ျၿျျတ္ယ ္ကၿပစင္ေတမန တမဝန္စ်ၿတးန၍ေူတြေးပယ ူ
 စီားေတမန်ဖြး႔ ကက စးတ်ျီ်ျ ္နး႔ ေကမင္စြက ္ဆ်မ ဖျတ္ယဒ္  စန္ထးေစားက စၿပမး္ိ စ္ေ်မငျ္ၿပားစါတယ္ဒ ေနမက္ဆီား 
စထမားေပဝန္ႀကီား စါတယ္ဒ ေနမက္ေနီယေ္ ဆးာ တစက္ စၿပမ္ဆ ်ားးိ စ္တျ္ေယမက္စါတယ္ဒ ်ဖြး႔ ကက စးတ ်ျီ် ျ ္ 
နး႔ေကမငစ္ြက္ဆမ် ဖျ္တယ္" 
 
်းပစက္စၿပင္ား်တြင္ား ၍တင္ား႒မနနး႔ မူဆ ကြနယ္ကဆ္ီေယီမေတြဆ်မ ဖမားကန္႔ ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ား ေေ၍ဘကက္ၿပ 
ျကယ္ႏၱွစမားႀကာီးေတြ တစမားဆဝင္ ၍ယ္ေကမငေ္န တး႔်ေ္ကမင္ား ေစား၍မားေဖမ္ စမမ္ကတး႔်တြက္ 
် ဖျ္ဆန်္ေစပေစါက္ေ်မင္ ကြင္ားကင္ားေကမငစ္ြကဖ္ၿပ႔ ျာပျဆ္ားျျေ္ကား်ဖြး႔ကၿပ ဖြး႔ျန္ားမၿပက္ စီား ေကီေန႔  ဆျ္ႀကီားနမား  ဆၿ တကၿပ 
ေစမက္စ်ၿေနတမ ဖျ္စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်းေီ်ဖြး႔ဆ်မ စတ္ဝန္ားကိင္ထၿနာ္း၍ၿဆ္ားေစားနး႔၍ျေ္တမေစားစမဝန္ႀကီား မန  စနေ္ထမငျ္ပဝန္ႀကီား  ီားဝင္ားထြန္ားက 
 ီားေကမင္ စီား  စန္ထးေစားဒ ျီားစြမားေစားနး႔ ကူား၍နာ္းေစမင္ားဝယေ္စားဒ စထမားစၿပ႔ေကမငေ္စား ျတး႔ ဝန္ႀကီား႒မနေတြက 
ေပတၿယဝန္ႀကီားေတြနး႔ ေ ဆမကစ္ၿပငာ္းတၿပင္ားျျ ္မနးိ စ္က စၿပမဆ္် ားးိ စ္်ကင္န တစ္ဆေတမ္ ကၿပယျ္မားမ်ယတ္ျ ္ီားမန္ား 
စါဝငစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ားေေ၍ဘက္ကၿပ တစပတ-္ ဆနဆ္မနယ္ျစ္ ကန္စၿပကတ္ီား နယ္ျစ္ကပန္၍ြယ္ေစား ျးန္ားနး႔ ဆႏွၱေမားဒ 
စနက္ပနျ္တး႔ မဆ္ားေ္ကမင္ားေတြကေန ယမ ္ဒ ျက္ယႏၱွစမားေတြကၿပ တင္၍ြင္ားေနတမ  ဖျ္စါတယ္ဲ႔သည္။  စန္နယတ္ျး္ပမာပားဆ်မ 
ဆ်တစ္ာပတင္ ထမား စီား ဖျ္တးန ျကယ္ႏၱွစမား ျပျပေစါင္ား ၁၆ ျီား ၍မစ်ၿ စီားဒ ဖမားကန္႔  ဆၿ တနယ္ စါဝငတ္း႔ ဆၿပားန်င္ားးစၿပင္ ကနန 
စာပားဆ်မေတမန ်းပ် းိၿနထ္ၿ ဆတ်္စာပတငထ္မားတးန ျက္ယႏၱွစမားတျျ္ီားဆ် ဆစ်ၿဘူားမၿပ႔ ကၿပစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေါေစဆး႔ ျက္ယႏၱွစမားတျျ္ီား္မ ကနန စာပားျၿပကစ္မ ဆၿ တေတြဆ်မ ဆတ်္စာပတငထ္မားစင္ တျ္ႏွၿပင္ငာမာပား ်၍ာပား စ မၿပ႔စတယ္မၿပ႔ 
၍ၿစစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ားမပစ္ကြက္ေတြဆမ် ်၍ာပား စ ေနတး႔ ယမ ္ နးတ ျကယ္ႏၱွစမား ်ေစ်တြကက္ၿပ ေမမေမမကယ ္
်ေ၍ားျၿတ္ဆ၍ၿစ်ၿစေ၍ားေ္ကမင္ားဒ ျက္်င္် မား၍ာပားျြးဆ ေတြကၿပ ထၿန္ားးိ စဖ္ၿပ႔ ျီျ  ္ေနေ္ကမင္ား ကးိင္ စနန္ယ္ ဝန္ႀကီားးိ စန္း႔ 
 ဆန္ဆမ႔ ေကိမက္ဆိကစ္တနမေစမင္ားဝယေ္စားမပစင္န္ား  ီားေကမင္ နႊန္္ကမားေစားဆ ်ားတၿပ႔က  စီားးး႔တး႔ ႏွၿပဝငဘ္မ ၂၅ စက္ေန႔က 
RFA ကၿပ ေ စမ္ကမားးးန္ကစါတယ္ဲ႔သည္။ 
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RFA Burmese 
http://www.rfa.org/burmese 

 

 

ဖမားကန္႔ ၍ၿပ႔ ၀င္ေန၍န္န ယမ ္ႏွ်င္န 
ယႏွၱစမားဆိမားကၿပ တစမား၀င္ တင္၍ြင္ားးြင္န  စ ထမား္ပ ျီားစြမား ြ ကူား၍န္ား ကၿပ 
18 December 2015 15:42(+0630) (21 စက္ းန္႔က) 

ကးိင္ စနန္ယ ္ကနစ္ၿပကတ္ီား နယ္ျစ္ေေ၍ဆ် ၀င္ေစမကေ္န၍န္န ယမ ႏ္ွ်င္န ယႏၱွစမားဆိမား၍န ္တစမား၀င္ 
တင၍္ြင္ားးြင္န  စ ထမား၍န္န ယမ ္ယႏၱွစမားဆိမား  ဖျေ္္ကမငာ္း ျီားစြမားေစားႏ်ွင္န ကူား၍န္ားေစမင္ားဝယ္ေစား ဝန္ႀကီား မန 
ကပန၍္ြယေ္စား  ီားျီား မနဆ် ၫႊႊန္္ကမားေစားဆ ်ား  ီားတငစ္းဝင္ား က ႏွၿပင္ငာစၿပငဆ္ီေယီမဆိမားဆ် တျ္ကင္န ေ စမ္ကမားမၿပက္ စာီး ဒ ယမ ္ဒ 
ယႏၲွစမားဆိမား တင္၍ြင္ားးြင္နကၿပ ေးတကၱၿပင္ားငာနထမားစ်ၿဆန္  ဖျ္ေ္ကမင္ား ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
ယမ ္ဒ ယႏၱွစမား်ျီားေစ ၈၈၀ ကၿပ တစမား၀င ္တင၍္ြင္ားးြင္န  စ ထမား းင္ား ဖျ္ စီားဒ တင၍္ြင္ားးြင္နႏွင်္န စတ္၍က္ဳ ျီားစြမားေစားႏွ်င္န 
ကူား၍န္ားေစမင္ား၀ယေ္စား ၀န္ႀကာီး မနက တင၍္ြင္ားးြင္န မၿပင္ျငထ္ပတေ္စားမိကစ္်ၿစမ နယျ္စက္ပန္၍ြယ္ေစား ျးန္ားဆိမားဆ် 
တင၍္ြင္ားးြင္န တင္ စမမဆ ဆိမားကၿပမန္ား ျၿျျ္ဳ းြင္န စ ေစားမိက္စ်ၿေ္ကမင္ားဒ နယ္ျစ္ကပန္၍ြယ္ေစား ျးန္ားဆိမားဆ် 
တင၍္ြင္ားးြင္နစ၍န္န ယမ ္ဒ ယႏၲွစမားဆိမားကၿပ ်ေကမကး္ြန္  ီားျီား မနဆ် တင၍္ြင္ားးြင္နမၿပငျ္ငႏ္ွ်င္န တၿပကက္ၿပင္ ျျေ္ကားဳ 
ဆ်နက္နဆ္ စ်ၿစါက မပစထ္ပာား မပစ္နန္ားႏွ်င္န ်နီ ်းြနေ္ကမကး္ာမိက္စ်ၿ၍န္္ ပ မန္ား ီားတင္စး၀င္ားကေ စမကၿပထမား၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ယမ ္ဒ ယႏၲွစမားဆိမား တစမားဝင္ းင္ားႏွ်င္န တစမားဆဝင္ းင္ားကၿပ တင၍္ြင္ား းြင္နမၿပငျ္င္ႏွင်္န ၍ြင္ားကပန္ ေ္ကနမမႊမ်မား တၿပကက္ၿပင္ 
ျျေ္ကားဆ  ဖင္န ၍ၿစ်ၿႏွၿပင္ စီားဒတင၍္ြင္ားးြင္န ၂၁ စက္ ေကိမ္မြန္စါက ကပန္ားမဆ္ား စၿပ႔ေကမငေ္စားၫႊႊန္္ကမားဆ   ီားျီား မန၏ 
 စေေႏ်ွင္န်နီ ျၿျျ္်ေစားယူ ေကမင္စြကမ္ိက္စ်ၿ၍န္္ပ ီားတငစ္း၀င္ားက ေ စမကၿပထမား၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ကနစ္ၿပကတ္ီား နယ္ျစ္ ကပန္၍ြယ္ေစား ျးန္ားဆ် တစမားဝင္ တင၍္ြင္ားးြင္န စ းးနေ၍မ ယမ ္ဒ ယႏၲွစမားဆိမား၍န ္တင၍္ြင္ားးြင္န 
မၿပငျ္ငႏ္ွ်င္န ၍ြငာ္းကပနေ္္ကနမမႊမျမစြက္ျမတဆ္ား ်ေထမက္်ထမားဆိမား  စန္ျပာျြမစါစ်ၿက ယမ န္ာစါတ္ 
ဆစ်ၿေ၍ားေ၍မ္မန္ား  ဆျ္ႀကီားနမား ဆၿ တ၍ၿပ႔ ေဆမင္ားႏွင်္းြင္န စစ်ၿေ္ကမင္ားဒ်ကၿပစါယမ ္ဒ ယႏၲွစမားဆိမားကၿပ တင၍္ြင္ားးြင္နစစ်ၿ စီား ၂၁ 
စက္်တြငာ္း၌ ကပန္ားမဆ္ား စၿပ႔ေကမငေ္စား ၫႊႊန္္ကမားဆ   ီားျာီး မနတြင္ ဆတ်္စပာတင္ဆ၍်မယမ န္ာစါတ္ဆိမားစ စ်ၿ းင္ား ဖျ္ဳ  
၎ေနစမႏွ်င္န ်းိၿန္ ်တြင္ား ယမ န္ာစါတ္ ဆစါစ်ၿေ၍ားေ၍မ ယမ ္် မားမပာားကၿပ တစမားဆဝင္္ ပ ၍တ္ဆတ်္ဳ ဆစႏွၿပငေ္္ကမငာ္း 
ၫႊႊန္္ကမားေစား ဆ ်ား  ီားတငစ္းဝင္ား၏ ေ စမ္ကမားးိက္်စ ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
( The Ladies News ) 
 
https://www.facebook.com/News.TheLadies/ 

 

http://www.rfa.org/burmese/news/pharkant-machinery-case-check-12202015092236.html
https://www.facebook.com/News.TheLadies/
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ဖမားကန္႔ေကိမက္ျၿဆာ္း တူားေဖမ္ေစားမပစ္ငန္ား ကန္႔ကြက္ကႏွြ စးာစ 
17 December 2015 08:39(+0630) 

ဖမားကန္႔ ဆ ၿနနယ္် တြင္ား ဆ္ကမေ၍ားးငစ္ကစ္ပၿင္ားကျမၿပ႔   ေကိမက္ျၿဆ္ားတူားေဖပေစားကပဆၸဏီေတြက 
်င္်မား်မပာား်စင္ား၍ပာား စီား တူားေဖပေစား မပစ္မမတးန်တြက ္ေေ၍းာေတြ ကႏွြ စးးန္ကစါတယ္ဲ႔သည္။ ေကိမက္ျၿဆ္ားတူားေဖပေစား 
မပစင္န္ားေတြေ္ကမင္န ေ ဆျမစပာစၿ စီား ေ၍ကပာားဆ ် စါ်ဝင္ ဆေတမ္တက ေ၍ကပာားဆ ေတြ 
ကကတ္ၿပက္ ဖျမ္မ စီားေနမက္စၿပင္ား ေေ၍းာေတြ ်းပမၿပ ကႏွြ စမမ္ကတမစါဲ႔သည္။ကက၍္ြယျ္ပာျဆ္ားထမားတးနကၿပုမဏ္ဝင္ားေ်မငက္ 
တင္ စစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေကိမက္ျၿဆ္ားတာူးေဖပေစားကပဆၸဏီေတြက ေ ဆျမ၍ယတ္းန ထစစက္မားႀကီားေတြ၍ပာား စီား ်းပစက္စၿပင္ား်တြင္ားဆ်မ ေန႔ဆ်မား 
နဆ်မား ေကိမက္ျၿဆ္ား တူားေဖပေစားေတြ မပစေ္န္ကတမစါဲ႔သည္။ ေကိမကျ္ၿဆ္ားတြငာ္းင်ၿစမ ေဆမ္်ေတြနး႔ ေ ဆျမစပာတးန ေနစမ္ကမားက 
စြမေတြကၿပ ယႏၱွစမားျက္ေတြနး႔ ေ ဆ၍ယ္ ထစစက္မားႀကီားေတြ    ဖတေ္ဆမင္ားေနတမေ္ကမင္န ေေ၍းာေတြ်တြက္ 
ကပၿားကိ ၿား ဖျ္မမတးန်ေစပ ဖမားကန္႔ ဆ ၿတနး႔ မပာားးင္ား ဆ ၿနနယ္္ကမား စြမတးိ ၿတဆမ် ေေ၍းာစြမ၍မား ်နန္ားကပာား ၄၀ ေမမက္ ေီကေန႔ 
ကႏွြ စးးန္ကတယ္မၿပ႔ ဖမားကန္႔ ဆ ၿနးာ ကပၿေဇမ္ဆပၿားထကက္ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“ေ ဆျမစျ္တးနကမားေတြက စြမေတြထးကၿပ ၂၄ နမစ၍ီြမားေနတမကၿပားဒ ေန႔ကပၿင္ား နကၿပင္ားနး႔ကၿပားဲ႔သည္။ ်းမၿပဆိ ၿား၍ြမားေနေတမန 
စြမထးမဆာ္းကေန ဆ ဖတ္နး႔ ကၿပ စာီးေတမန ကႏွြေဖပထပတတ္မေစါနေနမ္ဒ ေီစြမထး မဆ္ားေတြက ၍ြမား းင္ား်မား ဖင္န 
ေေ၍းာ စန၍္ေူတြ်တြက္ ၂၄ နမစီ ဖပာေတြနး႔စး ေနေနစတယ ္စိမဲ႔သည္။ ေနမကတ္းိက္က ်ၿစေ္စား၀၀ 
ဆ်ၿစစ္ဘူားဒ ေနမက္တးါ ကပၿငက္ယေ္တြႀကၿတ္ စီား ေ၍၍ြမား မူေတြႀကၿတ္ စီားေ၍၍ြမား ်းေါေန႔ျ န္း႔်ဆ်ိမၿပ  ဖျေ္နတမ … 
တေဆ်မ္မပာား်တပၿင္ား်တမေစါနေနမ္ဲ႔သည္။ ်းေငီ ေထမင္နကေန တမားတမေစါနေနမ္ ” 
 
်းပမၿပ ကႏွြ စတမေ္ကမင္န မပာ း ာေစား ယူေစားးးနစတယ္မၿပ႔ ဖမားကန္႔  ဆ ၿနနယ္စးျးန္ား တမဝနက္ိ စး်စမစ်ၿတ ီားက VOA 
ကၿပေ စမစါတယဲ္႔သည္။ 
 
“ဖမားကန္႔နး႔ မပာားးင္ားဖက္္ကမား  ဖျတ္မစါဲ႔သည္။ ်းေေီတမန ကိေနမ္တပၿ႔ ေီ ဆ ၿနဆကေန ၍ြမား စီားေတမန ေနီယထ္ၿန္ား ကၿပကက္ေန 
၍ြမား စီားေတမနဆ် မပာ း ာေစား ၍ြမားေစားစတမစါ” 
 
‘ေ ဆျမ၍ယတ္းနကမားေတြ စြမထးကၿပ  ဖတ၍္န္ားးြင္နဆ စ ’ ဒ ‘မူ၍တ္ေနတးန ေကိမက္ျၿဆ္ားတူားေဖပေစား ကပဆၸဏီေတြ 
ဖမားကန္႔ ဆ ၿနနယက္ ထြက္၍ြမား’ ျတးနကပၿင္ားဘပတေ္တြ ကၿပငေ္ကမင္ စီား ကႏွြ စးးန္ကတယ္မၿပ႔ ကၿပစါတယ္ဲ႔သည္။ မပာားးငာ္း ဆ ၿနနယ္်ပစ္ျပ 
၀ပၿင္ားေတမင္ ကပေ စြမ ျတးနေေ၍ေတြဆ်မ ကႏွြ စးးန ္ကတမစါဲ႔သည္။ ေေ၍းာေတြ ်းပမၿပ ကႏွြ စစတးန် ေ း်ေနကၿပ ၍ူ႔်ေနနး႔ 
ကပၿယ္းိင္ားျမနမားမန္ဆၿေ္ကမငာ္း NLD စါတီ ကးိင္ စန္နယမ္ႊတ္ေတမ္ ကၿပယျ္မားမယ်္် ဖျ ္်ေစြားးိယး္ာစတးန 
 ီားေါင်မီမကၿပင္ားက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“ႏွၿပငင္ာေတမ္ ်ကိ ၿားတူကၿပတးန ကပဆၸဏီ်ေတမ္ဆိမားဆိမား္မ - ေ ီ်ဖြး႔်ျန္ားစပၿငေ္စါနေနမ္ဲ႔သည္။ 
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်းေီကပဆၸဏီ ေတမ္ေတမ္ဆိမားဆိမား္မ ေေ၍းာေတြစးတ ်ကိ ၿားကၿပ ဆ္ကန္နတးန ကပဆၸဏီက 
ဆိမားတးန်တြကေ္္ကမင္နဆၿပ႔ဒ ေနမက္ စီားေတမန ၍ဘမ၀စတဝ္န္ားကိင ္စိက္ျီားယပၿယြင္ားတးန ်စၿပင္ားကမး ေတမ္ေတမ္ေမား ဆိမားတးန 
်ေနထမားေတြေစပဆမ်  စန္၍မူူထပက ကႏွြ စတယမ္ၿပ႔ ကိေနမ္ကေတမန ေီမၿပ ဆငတ္ယေ္မ ေနမန” 
 
ေကိမက္ျၿဆ္ားတာူးေဖပေစား ကပဆၸဏီေတြ် ေနနး႔ ၂၀၁၆ ဆ်မတကမ္မဆယ္န ်ျၿပားစ၍ျမ္ကထ္က ္ဆတပၿင္းင ္
တူားေဖပေစားမပစင္န္ားေတြကၿပ ်မ်ိင္ျမပၿ မပစ္ဆယ္န၍ေဘမ စ်ၿတယမ္ၿပ႔ ကၿပေဇမ္ဆပၿားထကက္ ၍ပာား၍စစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“ေီ ၂၀၁၀ ျတက္ကတန္ားက ေီမက္စ်ၿ်ျၿပားစ၍ကတ္ဆ္ားဆ်မ ်ကပနတ္ူားဆ်မတးနဲ႔သည္။ ္ၿပ ်ကပနတ္ူားဆယ္ကပၿတမက 
စ၍ေမမကတ္ာူးဆ်မေစါနစိမဲ႔သည္။ ကိေနမ္ထငစ္ါတယ္ ၍တူပၿ႔ေနမက္ကြယ္က  ငၿဆာ္းးိဆ္ားေစား်ဖြး႔်ျန္ားေတြစါဆယဒ္ ေနမက္တးပက 
းငၿပနီ်ပစျ္ပင်ၿဆယ္ဲ႔သည္။ ေနမကတ္းပကကိေတမန ေျီျစ္ပၿမ္းိ စ္ ်၍ၿပင္ား်ဝၿပငာ္းနး႔ စတ္၍က္တးန ကပဆၸဏီေတြင်ၿဆယ္ဲ႔သည္။ ်းေီေနမက္ဆ်မ 
ေါေတြစးင်ၿဆ်မ” 
 
စမေကိမ္တးန ေကိမကျ္ၿဆ္ားတူားေဖပေစား ကပဆၸဏီေတြထးဆမ် တၿပင္ားစင္ား၍မား မကန္ကက္ၿပင္် ဖြး႔ေတြနး႔ ်စျ္စစ ္
 ငၿဆ္ားးိဆာ္းေစားယထူမားတးန ်ဖြး႔ေတြ စါဝင္ စီားဒ NDAK  ီားျးပနတ္ၿဆ္နစၿဆ္ားစးတကးိင္် ဖြး႔ ဒ KDN  ီားဆထပေနမ္စးတ်ဖြး႔နး႔ 
စ်ၿပ႔၀္မကန္ကက္ၿပင္ ်ဖြး႔ေတြ ဖျ္တးန PLA/ PNO ်ဖြး႔ေတြဒ UWSA ၀တစဖ္ြး႔စးတ စမဇ မေနဒ  ဆန္ဆမတေကမင္ား 
ျတးနကပဆၸဏီေတြက ေကိမကျ္ၿဆ္ားတူားေဖပေန္က စီား ေေ၍းာေတြ်ကိ ၿားကၿပ ဘမဆ် မပစေ္ကမင္ေစား းင္ား ဆင်ၿဘူားမၿပ႔ 
 ီားေါင်မီမကၿပင္ားက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ ်းေကီပဆၸဏီေတြ္ မ စြင္နမင္ား ဆင္၍မဆ င်ၿင်ၿ မပစ္ေကမငဆ္ယ္န ေနမငတ္ကမ္မဆယ္န NLD 
်ျၿပားစ မကထ္က္ဆတပၿင္းငဆ္်မ ်းပမၿပ ်မ်ိငျ္မပၿ မပစေ္န္ကတမမၿပ႔ ီားေါင်ီမမကၿပင္ားက ၍ပာား၍စစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“ကိေနမ္တၿပ႔ ေီ ်ဆိမား စန၍္မူူထပက ေထမက္းာတးန ်ျၿပားစ၍ျတ္စစ္က ဆ္ကမးင္ေစါနေနမ္ဒ ၃-၄-၅ 
မ်ေတမတြငာ္း ေစပေစါကမ္မေတမနဆယ္ ကၿပတးန်းိၿန္ဆ်မ ၍တူပၿ႔်ေနနး႔ေမီၿပ  စန္၍မူူထပဖက္ကေန စစတ္န္ဆယ္န 
်ျၿပားစေစပေစါက္းးနစင္ ေီမပစ္ငန္ားေတြကၿပ ၍ူတၿပ႔ ေကမင္ားေကမငာ္း ဆြနဆ္ြန္ မပစး္ြင္နစေတမနဆ်မ ဆ္ပတဘ္ူားကၿပတးန ်ေတြားနး႔ 
်းပမက္င်ၿကမမဆ်မ ဆကိန္ေတမနတးနကမမ ၃မ ၄ မ်ေတမတြင္ားဆ်မေစါနေနမ္ မကင္ပတမ္ကက္ိန ္ေမားေတြကၿပ 
် စီား စတ္ ၍တူပၿ႔်ေနနး႔ မပစေ္ကမင္းိင္တးန ်ေန်ထမားေ္ကမင္နမၿပ႔စး ကိေနမ္န် ဆင္ေစမ ်ဆိမား စန၍္ူစးတ ် ဆငဆ္်မမး 
်းမၿပစး  ဆင္ေန္ကတမေစါနေနမ္ဲ႔သည္။ တကယ္မး ကိေနမ္တပၿ႔မး ်းမၿပစး ၍ပာား၍စ္တယ္” 
 
ေီဇင္ဘမမ ၁၅ စကေ္န႔တပန္ားကမး ဖမားကန္႔ဆမ် ေ ဆျမစပာ စ ၿ စီား ်နန္ားကပာားမူ ၅  ီားေ၍ကပာားးးနစေစဆယ္န 
၍ကက္ပၿင္စမ ေကိမကျ္ၿဆ္ားတူားေဖပေစား ကပဆၸဏီက တမ၀နယ္ူ  စနမ္န္ေဖပထပတ္ေစားတမဆိ ၿား ဆစ်ၿးးနစါဘူားဲ႔သည္။ 
 
ကၿပုမဏဝ္င္ားေ်မင္ / စြီ်ပၿေ် ( ဆန္ဆမစပၿင္ား)  
http://burmese.voanews.com 

 

 

ဖမားကန္႔ ေ ဆျမစာပ ်နီား၌ မူေနထၿပင္ဆ ကၿပ တစမား စေေ ်စ တမား ဆျ္ဆန္ 
8 December 2015 14:45(+0630) 

http://burmese.voanews.com/content/hpa-kant-protest-/3105469.html
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စနက္ပန္ဒ ေီဇငဘ္မ ၈ စက ္(ကင္္ ြမ) 
 
ဖမားကန္႔ ေေ၍တြင္ ေ ဆျမစာပ  စၿ ကိကမ မူ႔်၍က္ ကာပားစာ ားဆ ဆိမား  ဖျ္ေစပ ေနေ၍မေ္ကမင္န ယင္ားေ ဆျမစာပ ်နီား၌ 
မူေနထၿပင္ဆ ကၿပ တစမား စေေ်စ တမား ဆျ္ဆန္  ဖျ္ေ္ကမင္ား ၍တၱ တြငာ္း ဝန္ႀကာီး  မနထာဆ် ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
်ကၿပစါ ေ ဆျမစာပဆိမား၌ ေစဆေကားေကိမက ္စမ်ေဖြေနေ၍မ မပစ၍္မားဆိမား၍န ္ေ ဆျမစာပ  စၿ ကိဆ ေ္ကမင္န ်၍က္ 
်ႏၱွစမယက္ာပား စာ ားဆ ဆိမား ဆ္ကမးဏ  ဖျ္ေစပေန စီား ၍တၱ တြင္ား ဝန္ႀကီား မန ်ေန ဖင္န ေနမကထ္စ္ ်၍က္ ကာပားင ာားဆ ဆိမား 
ဆ ဖျေ္ျစန္ ေကြားေႏွြား တၿပင္စငဆ္ ဆိမား  စ မပစ္ေနေ္ကမင္ား ၍တၱ တြငာ္း ဝန္ႀကာီး  မနထာဆ် ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
ယင္ား ေ ဆျမစာပ  စၿ ကိဆ ေ္ကမင္န ႏွၿပဝင္ဘမမ ်တြင္ား ေစဆေကားေကိမက္ စ်မေဖြေ၍မ မပစ၍္မား တျစ္မေကိမ္ ်၍က္ 
ကာပားစာ ား းးနစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
၍တၱ တြင္ား  စေေတြင ္ေ ဆျမစာပ ျြန္႔စျ္ႏွၿပင္၍န္န ် ဆင္နေစ စဆမဏကၿပ ၄၅ ေစ ၍တ္ဆတ်္ထမား ေ၍မေ္ကမင္န 
ယင္ား် ဆင္နေစကၿပ ေကိမ္မြန္စါက  စေေ းိ ၿားေဖမကစ္မ ေစမက္ စီား ၍တၱ တြင္ား  စေေ်စ ်ေစားယူႏွပၿင၍္န္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ေေ၍၌ ျကယ္ႏၱွစမားႀကီားဆိမား ၍ာပား စီား ေကိမက္တူူားေန၍န္န ေကိမက ္တူားေဖမ္ေစား မပစင္န္ားဆိမားက 
ျြန္႔စျထ္မား၍န္န ေ ဆျမစာပ  စ ၿကိဆ ၍န ္ယးပႏ်ွျ္်တြင္ား ်နန္ားကာပား ၅ ႀကၿဆစ္်ၿ စီား  စၿ ကိဆ   ဖျ္စြမားတၿပငာ္း မေူ၍ကာပားဆ ဆိမား 
 ဖျ္ေစပးးန၍န္ဲ႔သည္။  
 
(Xinhua) 
 
http://www.xinhuamyanmar.com/ 

 

 

ဖမားကန္႔ Ja Ra Yang တၿပက္စြးဆ်မ KIA စၿပမ္ ၂  ီား ကိ 
1 December 2015 18:16(+0630)  

ယဆန္ေန႔ ဖမားကန္႔ေကိမက္ျၿဆ္ားေဆ်မ္ Ja Ra Yang ေကိားစြမ်နီား  ဆနဆ္မ်ျၿပားစတစႏ္ွ်င္န ဖျစ္ြမားေ၍မ တၿပကစ္ြးဆ်မ 
ကးိငမ္ြတ္မစ္ေစားတစ္ဆေတမ္ (KIA) စၿပမ္ ၂  ီား ကိကပာားေ္ကမင္ား KIA မၿပင္ဇမ စ္ၿပ မနးိ စက္ ်တန္ စ စါ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
်ျၿပားစတစဆ္ိမား KIA တစ္စင္ား(၆) ေစတ်တန္ားျးနာ္းတးပ၍ၿပ႔ ျျ္ကင္၀င္ေစမကမ္မျ ္ ဆၿနျ ္၁၀ ေကိမ္ တၿပကစ္ြး ဖျစ္ြမားးးနစမ KIA 
ျျစ္ၿပမ္ ၂ ီား ကိကပာား စီား ၎တၿပ႔၍န ္MHH  စန္၍ူ႔ျျ္တစ္ဖြးတဆ်  ဖျ၍္န္္ပ မၿပငဇ္မဆ် တမ၀န္စၿ်၍ူ ေပ-စၿပမ္ဆ ်ား္ကီား ေနမ္ဘူ 
ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ကိကပာား၍ြမားေ၍မ KIA စၿပမ္ ၂ ာီးတြင ္တ ီား၍န ္စၿပမ္ ်ကင္နႏွ်င္န ေနမက္တ ာီး၍န ္စၿပမ္္ကီား ်ကင္နစၿ် စီား ၎တၿပ႔စၿ်စမ၍ၿပ႔ 

http://www.xinhuamyanmar.com/
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နကမ္က္္ကာီးကိန္ တမပာား ကိေစမကေ္စါက္ကြး ကမ ေ၍ကပာား၍ြမား းင္ား ဖျ္၍န္ ္ပ ဖမားကန္႔ေေ၍းာဆိမား 
ကးိင၍္တင္ား မန KNG ကၿပ ေ စမစါ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
်ျၿပားစတစဖ္ကဆ္် ေ၍ကပာားထၿးၿပက္ဆ ၍တင္ား ဆ၍ၿစစါဲ႔သည္။ 
 
ယင္ား ်ျၿပားစတစ္၍န္ တစ္်ေ စမင္ား်မး ဖင္န ဖမားကန္႔၍ၿပ႔ ေစမကမ္မးိၿန္ KIA တစ္စင္ား(၆)ႏွ်င္န တၿပကစ္ြး  ဖျစ္ြမား းငာ္း ဖျ္ စီား 
၎တၿပ႔၍န္ ေတမင္္ကီား်ေ းျၿပက္ ်ေစတ်စၿပင္ားတၿပင္ားျျ ္မနးိ စ္(စစး) မကေ္်မက္ ဖယ္းပာ နယေ္ ဆးာ တစစ္င္ား းဆစ ၄၂၁ 
 ဖျ္ေ္ကမင္ား ေေ၍းာဆိမားကၿပစါ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
်းိၿနတ္ၿပတၿပကစ္ြး ဖျစ္ြမား စီား ်ျၿပားစတစဖ္က္ ေနမကက္ပတ္၍ြမား းင္ားေ္ကမင္န တၿပကစ္ြး  စနမ္န္ ဖျ္စြမား းင္ား 
ဆစၿ်ေ္ကမငာ္း၍ၿစ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ယးပးိၿန္ထၿ KIA တစစ္င္ား(၆)ဆ် ်ျၿပားစတစဆ္ိမားကၿပ မက္ျမားေးိတၿပက္းၿပကစ္န္ ်ျီျ ္ဆစၿ်ေ၍မ္မန္ား ၎တၿပ႔ 
ျးန္ားဆိမားစၿ်စမ၍ၿပ႔ ၀င္ေစမကမ္မစါက းပးာတၿပက္းၿပက္၍ြမားဆန္ ဖျ္၍န္္ ပ ေပ-စၿပမဆ္် ား္ကီား ေနမ္ဘူ ေ စမစါ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
 ဆန္ဆမ်ျၿပားစတစ္၍န္ တႏွၿပင္ငာမပာား်စျ္်းတ္စစ္ျးေစား ျမးိ စ ္NCA မက္ဆတ်္ ဆေစားထၿပားေ၍ားေ၍မ KIA ကၿပ ႏွၿပ၀ငဘ္မ 
(၈)စက္ ေစြားေကမကစ္ြး စီားေနမက္ ဆၿပားနႇင္ား ဆၿ တနယ္်တြင္ား ကပနာ္းေ္ကမင္ားဒ ေမေ္ကမငာ္းဆ်  စင္ား စင္ားထနထ္န္ 
ထၿပားျျ္ကင္တၿပက္းၿပက္ဆ  စ မပစက္မ ်၍ျဖ္ြးတျန္ားေ၍မ KIA တစဆ္္မ(၈)  မနးိ စ္ ျးန္ားကၿပမန္ား ၍ၿဆ္ားစၿပကး္းန၍န္ဲ႔သည္။ 
 
Kachin News Group 
https://www.facebook.com/kachinnewsgroup 

 

 

ဖမားကန္႔ ေကိမက္ျၿဆာ္းကပဆၸဏီ ကမားေတြ ဆ ဖတ္ဖၿပ႔ ေေ၍းာေတြ ကႏွြ စ 
29 November 2015 09:27(+0630)  

ကးိင္  စနန္ယ္ ဖမားကန္႔ ေေ၍ဆ်မ ေကိမကျ္ၿဆ္ား ဆၿပင္ားတြင္ား က ျြန္႔စျ္တးန ေ ဆျမစပာ  စၿ ကိ းးနမၿပ႔ မူေတြ စမ နဏန္ား တးိၿ တ 
ေ၍ကပာား းးနစတးန ် ဖျ္်စိက္ ေနမက္စၿပင္ား ေကိမကျ္ၿဆ္ား တူား ကပဆၸဏီ ေတြ စးန ် စ ်ဆ ူေတြ ်ေစပ တၿပကစ္ၿပက္ ကန္႔ကိင ္
ကန္႔ကြကတ္းန မ်ပစစ္်မားဆ်ပ ေတြ  ဖျေ္စပ မမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
နၿပဝင္ဘမ ၂၈ စက္ ျေနေန႔ တပန္ားက ကၿပစင္ ျြန္႔စျ္ ေ ဆျမေတြ ၍ယေ္ကမင္ တးန ကပဆၸဏ ီေတြစးန ကမားေတြ ကၿပ ၍တူၿပ႔စးန စြမ 
က ေန  ဖတ္ ဆ၍ြမား ဖၿပ႔ ကၿပ စီား ဖမားကန္႔  ဆၿ တနယ ္ကၿပင္ားေတမင္ ေကိားစြမ ်ဝငဆ္မ် ေေ၍းာ ်ေယမက္ ၅၀၀ ဝန္ားကိင္္ မ 
မဆ္ားဆ ေစပ တက္ စီား စၿတ္ကၿပ႔ ္ကစင္ား နး႔ ကန္႔ကြက ္းးန္က စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 

https://www.facebook.com/kachinnewsgroup
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ကပဆၸဏ ီကမားႀကီား ေတြ စးန ေဆမင္ားႏွင်္ စပာ ္မ ေကိမင္ား၍မား ကေမားငယ္ ေတြ ်စါ်ဝင္ ေေ၍းာ ေတြ ်တြက္ ်ႏၲွစမယ္ 
ႀကီား ေျ စီား ်၍က္ ကပာားစ်ပာား စတးန ်ထၿ ေ်မင္ ထၿးၿပက္ ဆ်ပ စ်ၿးးနစင္ မန္ား ်မဏမစၿပင္ ေတြ ဘက္ က ်ေစားယ ူေကမငစ္ြက ္
ဆေစားဘူား မၿပ႔ ကမားမဆ္ားစၿတ္ ကႏွြ စ တမားကီားဆ်ပဆ်မ ဦားေကမငစ္ါဝငတ္းန ကးိငမ္ူဆ်ပ ဖြာန  ဖၿ ားေစား ေဖါငေ္ေားစ်ငာ္း စးန 
်ဖြးတေးါင္ားေကမင္ ဦားမ်ေတမင ္က ဘဘီီျီ ကၿပ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေ ဆျမ ၍ြမားျြန္႔ တးန ကမားႀကီား ေတြ ေ္ကမင္န  စီားးးနတးန ေ၍မ္ကမ ေန႔ နး႔ ျေနေန႔ ေတြ တပန္ားက မူ႔ ်၍က္ ကပာားစ်ပာား စးးနတးန 
်ထၿ ထၿးၿပက္ းးနစ  စီား ေမီၿပ ်ႏၲွစမယ္ ် ဖျဆ္ိၿ ား ကၿပ ေေ၍းာ ေတြ ်ေနနး႔ ေန႔ျ ္ နး႔ ်ဆအ ်ေတြတ္က ာ းာျမား 
ေနစတမ  ဖျတ္ယ္ မၿပ႔ မန္ား ဦားမ်ေတမင္ က ကၿပစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်းပမၿပ မူေတြ စမေစါင္ား ဆိမားျြမ မဆ္ားေစပ ထြက္ မမတးန ်ေစပ ဖမားကန္႔  ဆၿ တနယ္ စးျးန္ား ဆ်ပား ကင္ား မမ စီား ေေ၍းာ ေတြ နး႔ 
မမေစမက္ နႇၿႏွ်ၿပင္ား းးနတယ္ မၿပ႔ ဦားမေ်တမင္ က ေ စမေစဆယ္န ဘယမ္ၿပ ၍ေဘမတူ နီ းိက္ ေတြ စနၿပင္ းးနမး ကၿပတမေတမန 
စ်င္ားစ်င္ားမင္ားမင္ား ဆ၍ၿစ ေ၍ားစါဘူားဲ႔သည္။ 
 
BBC Burmese 
http://www.bbc.com/burmese 

 

 

ကးိင္ဝန္ႀကီားးိ စ္မာပ းာ ေစား စာပားေစါက္ကြးဆ  တျ္ ီားေ၍ဒ ၍ာပား ီားေဏ္စမ စင္ားထန္ 
25 November 2015 22:30(+0630) 

ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ ္နန္႔ယမားေကိားစြမ်ထြကဆ္်မ ေီကေန႔ဆနကက္   စန္နယ္ဝန္ႀကီားးိ စ္  ီားမနအြန္ငန္ကပၿင္ားစးတ 
မာပ းာ ေစားတစ္ဖးြ႔တျ ္ီားထာက မက္စျ္စာပားေစါကက္းြတမေ္ကမင္န တစ၍္မားတျ ္ီား ေ၍ကာပား စီား ၃  ီားေဏစ္မ 
် စင္ား်ထနစ္စ်ၿးးနစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ကးိင္ စနန္ယဝ္န္ႀကီားးိ စ္စးတ ဖမားကန္႔းစာီးျ ္ဆမ် မာပ းာ ေစားတမဝနန္း႔ ်တူမၿပက္စါမမတးန  စန္နယစ္းတစ္ဖြး႔ဆ် ား 
စးဆ ်ားႀကီားးိျ္ ီားက ေစါက္ကးြဆ  ဖျတ္းန်ေ း်ေနကၿပ ်းပမၿပေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
"းမစ ၁ဝ၂ က မဆ္ားမာပ းာ ေစားယဖူၿပ႔ကၿပ စီားေတမန ကမားေစပ်ထြကဆ္်မ စငဘ္တဆ္်မးိၿတထ္မားတးန 
မကစ္ျစ္ာပားက  ဖ ားထန္နထမားေတမန  စ တက္ိ စီားေတမန ကြးတမ ဖျ္စါတယ္ဒ မက္စျ္စာပားကြး စီားေတမန တျ္ေယမက္ေ၍တယ္ေစါနဒ 
ကိန္တးနေမားေယမက္ ေဏစ္မစတယ္မၿပ႔ ်္ကဆ္ားဖိင္ား၍ၿစစါတယ္ဒ ကမားေစပတကတ္းန်းိၿန္ ျပဆၿမ်ိက္နး႔ 
၍ာပားေယမက္ေမားေယမက္ ေဏ္စမစကပန္တမ ဖျ္စါတယ္" 
 
ကးိင္ စနန္ယ ္ဝန္ႀကီားးိ စ္စးတဖမားကန္႔ းစီားျ မ္ာပ းာ ေစား်တြက္ ဆၿပားေကမင္ား-ဖမားကန္႔ ကမားမဆ္ားဆတျ္ေမ်ိမက္ 
မာပ းာ ေစားေကမင္စြက္ေစားေနတမ ဖျ္စါတယ္ဲ႔သည္။ 

http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/11/151128_hpakant_jade_protest
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ဝန္ႀကီားးိ စ္  ီားမနအြနင္နက္ၿပင္ား  ီားေကမငတ္းန ကးိင္ စန္နယ္်ျၿပားစ်ဖြး႔နး႔  မနကၿပငစ္မတမဝနစ္်ၿ၍ေူတြ္ မ ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ ္
ကၿပင္ားေ်မင္ေကိားစြမ်နီားက ကဆး္ဆျ္ပေစါင္ားေ ဆျမစာပ စၿ ကိတးနေနစမကၿပ ဆေန႔က၍ြမားေစမက္ ျျ္ေကားးနး စီား ေ၍ကာပား၍ူေတြစးတ 
ဆၿ၍မားျပဝငေ္တြကၿပ ေငြေ္ကားေထမကစ္ာနမ် ေါနာ္းးးနတမ ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
RFA Burmese 
http://www.rfa.org/burmese 

 

ဖမားကန္႔ေေ၍တြင္ ငါားႏ်ွျ္်တြင္ား ေ ဆ စၿ ကိဆ  းပနျ္ႀကၿဆ္ ဖျ္စြမားးနး စီား ယးပတျ္ႀကၿဆ္ 
 စၿ ကိဆ ဆ်မ မူေ၍ကပာားဆ  ်ဆိမားကပာား ဖျ္ 
24 November 2015 18:35(+0630) 

ကးိင္ စနန္ယဒ္ ဖမားကန္႔ေေ၍ႏ်ွင္န ေမားဆၿပင္်ကြမစ်ၿ ေတမငဖ္က္ေးိမင္ားႏွ်င္န 
ဆန္႔ေးိမင္ား္ကမားတြင္ စ်ၿ၍န္န ေကိမကေ္ဆ်မ္ ျြန္႔စျေ္ ဆျမစာပ  စၿ ကိဆ ေ္ကမင္န 
မူေ၍ကာပားဆ ဆမ် ႏွၿပဝင္ဘမမ ၂၄ စက ္နာကစ္ၿပင္ားတြင္ ၁၁၅  ီား စၿ်မမ စီ ဖျ္ စီား 
ဖမားကန္႔ေေ၍တြင္ ငါားႏ်ွျ္်တြင္ား မူေ၍ကာပားဆ  ်ဆိမားကာပား ဖျ္ေ္ကမင္ား ဖမားကန္႔ 
ေေ၍းာဆိမားထာဆ ်၍ၿစ်ၿစ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ေေ၍တြင္ ႏွ်ျျ္ ္ ဆၿပားစမ၍ႏ်ီွင္န ေကမင္ားစမ၍ီ ကမမဆိမားတြင္ ေ ဆ စၿ ကိဆ  
ဆိမားေ္ကမင္န မေူ၍ကာပားဆ ဆိမား  ဖျစ္ြမားေမနစၿ်ေ၍မ္မန္ား ယးပ် ႀကၿဆ္ ေ ဆ စၿ ဆ ေ္ကမင္န 
မူေစါင္ားတျေ္ထမငေ္ကိမ္ ေ၍ကာပားႏွၿပငဖ္ြယစ္ၿ်ႏွၿပင၍္န္္ပ ဖမားကန္႔ေေ၍းာဆိမားက 
းန္႔ဆ်န္ားေ စမကၿပ္က၍န္ဲ႔သည္။ 
 
“ေ ဆျမစာပက ေတမငေ္စပဆ်မ စာပထမားတမဲ႔သည္။ ်းေေီ ဆျမစာပေ်မက္ဆ်မ စြမတျစ္ြမမၿပ 
တန္ စီား ေန္ကတမဲ႔သည္။ မတူျေ္ထမငေ္ကိမ္ေမမက္ ေတမငစ္်ၿဆယ္ဲ႔သည္။ တျ္ေယမကဆ္ ်
်၍ကစ္်ငဆ္ယ ္ဆထင္ဘူားဲ႔သည္။ ေနစမ်မားမာပား ကၿပ ေ ဆဖာပား၍ြမားတမဲ႔သည္။ ဆနက္၍ပာားနမစးီြး 
ေမမက္ဆမ်  စၿ ကိတမဲ႔သည္။ ဆနကေ္စမက္ဆ် ၍ၿေတမန ်းိၿန္က ေမားနမစေီမမက ္
ေတမင္မြနေ္န စီ” ္ပ ဖမားကန္႔ေေ၍းာ ကၿပစတီမက ေ စမ၍နဲ္႔သည္။ 
 
ေကိမက္ဆိကတ္ူားေဖမ္ေစား မပစ္ငန္ား မပစ္ကၿပငေ္န၍န္န ကပဆၸဏီဆိမားက ေတမင္ဖက ္
ေးိမင္ားႏွင်္န ဆန္႔ေးိမင္ား ကၿပ စၿတက္မ ေ ဆဧက ၃၀၀ တြင ္ႏွၿပငင္ာေတမ္၍ၿပ႔ ်းြန္ေစား 
ေကမင္ စီား ၂၀၀၁ းပႏွ်ျက္တနာ္း ေ ဆျမ ျြန္႔စျေ္န းင္ား ဖျက္မ ၂၀၀၄ းပႏွ်ျ္းန္႔တြင ္
ေစႊတေ စမင္ား ေနထပၿင္၍ူဆိမားက ်ကၿပစါ ျြန္႔စျေ္ ဆစာပ်နီားတြင္ မမေစမက္ေနထပၿင္္က 
 းင္ား ဖျေ္္ကမငာ္း ဖမားကန္႔ေေ၍းာ ဆိမားထာဆ် ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 

http://www.rfa.org/burmese/news/kachin-minister-security-bomb-explodes-11252015104036.html
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“မမျြန္႔စျတ္မကေတမန ကပဆၸဏီငါားးပေမမက ္စၿ်တယ္ဲ႔သည္။ ကမားေတြဆ်မ ျမဆကစ္ထမား 
ေတမန ဘယက္ပဆၸဏ ီမန္ား ကၿပတမေတမန ကအြနေ္တမ္ဆ၍ၿဘူားဲ႔သည္။ ကအြန္ေတမ္၍ၿစ 
၍ေမမက္ေတမန ဖကျ္စမ္ပစေ္နတးန “ဝ” ကပဆၸဏီေတြ စါတယက္ၿပတမေတမန 
၍ၿတယ္”္ပ ဖမားကန္႔ေေ၍းာ  ဖျ္၍န္န ကးိင္ စန္နယ္ ေဆီၿပကေစျီ စါတဆီ် ်ဖြး႔ဝင ္
 ီားေနမ္ႀကီားက ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ဆၿပားစမ၍တီြင္ ေနစစ္ စနက္မ ေကမင္ားစမ၍ီတြင္ ေစဆေကားေကိမက ္မမစမ်၍န္န 
ေစႊတေ စမင္ား ေနထၿပင၍္ူဆိမား၍န ္ျြန္႔စျေ္ ဆျမစာပ်နီားတြင္ စြမတျစ္ြမကးန၍ၿပ႔ 
ေနထၿပင္ းင္ား  ဖျ္ စီား ၂၀၁၀ းပႏ်ွျ္ဆ် ျဳ မူ ီားေစ ဆိမားမမ းငာ္း ဖျက္မ ်ကၿပစါ 
ေ ဆျမစာပဆ်မ စထဆ်ႀကၿဆ္  စၿ ကိးး႔ေ္ကမင္ား ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
“ေ ဆျမစာပေ်မက္ဆ်မ ေ းမက္ေစ စ်ျေ္စ ်ၿဆေ္တြ စ်ၿတယ္ဲ႔သည္။ ေျိားကၿပင္ေတြစ်ၿတယ္ဲ႔သည္။ 
နဘကက္ၿပ ေစဆေကား ေကိမက္ စ်မေနတးန၍ေူတြ စ်ၿတယ္ဲ႔သည္။ ်ၿစ္ေနတးန် းိၿန္ဆ်မ 
ေ ဆ စၿ ကိတမ ဖျ္မၿပ႔ ဘယမ္ၿပဆ ််၍ကဆ္စင်္ ႏွၿပငဘ္ူားဲ႔သည္။ ၍ကက္ၿပငစ္မ ကမနာ္း 
်းိၿနန္း႔ ေကိမက္စ်မဖၿပ႔ ျမထပတ္ေစားေျးိငတ္ယ္”္ပ ကးိင္ စန္နယ္ ေဆီၿပကေစျ ီ
စါတီဆ် ်ဖြး႔ဝင္  ီားေနမ္ႀကီားက ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ေ ဆျမစာပ စၿ ကိ၍န္န ႏွၿပဝငဘ္မမ ၂၁ စက္ဆျ်ဳ ၍က္ကၿပင္စမ ်ဖြး႔်ျန္ားဆိမားႏ်ွင္န 
ေေ၍းာဆိမားက ေစိမက္ကာပား ၍ဆူိမားကၿပ စ်မေဖြေန္က းင္ား ဖျ္ စီား ႏွၿပဝငဘ္မမ ၂၄ စက ္
နနာက္စၿပင္ား်ထၿ ေ၍ကာပား၍ူေစါင္ား ၁၁၅  ီားႏွ်င္န ကၿပယး္ႏွၶမ်ျၿတ္်စၿပင္ား  စတေ္တမက ္
၍ြမား၍ ဖင္န ်ေစ်တြက ္ဆစ၍န္န ျမစင္ားမန္ား စၿ်ေနေ္ကမင္ား ၍ြမားေစမက ္
ကူနီေစားေန၍န္န ကးိင္ စနန္ယ္ ေီဆၿပကေစျစီါတီဆ် ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
“်းိၿ တကၿပ မက္နး႔ ေ းေထမက္  စတေ္နတမေတြဒ ေးါင္ားဆစါတမေတြ ်ဆိမားႀကီား 
ေတြ႔စတယ္ဲ႔သည္။ ၍ကက္ၿပငစ္မေတြဒ ကယ္ကယေ္စား်ဖြး႔ေတြနး႔ စါတီေတြကမန္ား 
ကူနီ စီား ေ ဆတာူးျကေ္တြနး႔ ေဖမ္ေစားေနစါတယဲ္႔သည္။ ၍ကက္ၿပငစ္မက မေူစိမက္ေ္ကမ္ ငမ 
ကၿပ ၍ၿေ်မငထ္ပတ္ စန္ ေစားဆယ္ကၿပစငေ္တမန ေကမင္ားဆမ်စး”္ပ ဖမားကန္႔ေေ၍းာ 
ကၿပဘစနမ္ီက ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
်ကၿပစါေ ဆ စၿ ဆ ႏ်ွင္န စတ၍္က္ဳ  ႏွၿပဝငဘ္မမ ၂၂ စက္ ႏွၿပင္ငာေတမ္၏ ထပတ္ စန္းိက ္
်စ ေ ဆျမစာပေ်မက္ တြင ္ေကမကမ္ပစ္ေနထၿပင၍္န္န စိာကိတး ်မာပားေစါင္ား ၃၀ ဆမ် 
ေ ဆျမစာပ စၿ ကိးးနစမ နျ္ ဆ စး္းနစေ္ကမင္ား ေဖမ္ စထမား၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ေေ၍တြင္ ငါားႏ်ွျ္်တြင္ား ေ ဆ စၿ ဆ  းပနျ္ႀကၿဆ္ ဖျစ္ြမားးးနကမ ေပတၿယ်ႀကီားကာပား 
ေ ဆ စၿ ကိဆ ဆ်မ ၂၀၁၄ းပႏ်ွျ္ ဇူမၿပင္မက ကပေ ေဆမ္ေကိားစြမ ်နီားစ်ၿ ကနး္ါေဆမ္် 
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 စၿ ကိဆ  ဖျ္ စီား မူေစါင္ား ၃၀ ေကိမ္ ေ၍ကာပားးးနကမ ေ ဆတူားျက္ ၁၀၀ ေကိမ္ နျ္ ဆ စး္းန 
ေ္ကမငာ္း ေေ၍းာဆိမားထာဆ် ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
်ကၿပစါ ဖမားကန္႔ေ ဆျမစာပ စၿ ကိဆ ႏွ်င္န စတ္၍က္ဳ  ်ေဆစၿကန္ စန္ေထမငျ္ပ ၍ာငာပားႏွ်င္န 
 စၿတၿန၍္ာငာပား တၿပ႔ကမန္ား ဝဆ္ားနန္ားေ္ကကြးေ္ကမင္ား ေ္ကနမးိက္ဆိမား ထပတ္ စန္ထမား 
 စီား " ေ္ကကြးဝဆ္ားနန္ားဖြယစ္မ ေ ဆျမစပာ စၿ ကိဆ  ၍တင္ားကပၿ ်ေဆစၿကန၍္ငာပာားက 
ကကမ္ကန္မားျြင္နေနစါ၍န္" ္ပ ်ေဆစၿကန ္ စန္ေထမင္ျပ၍ာငပာား၏ ထပတ္ စန္းိက္၌ 
ေဖမ္ စထမား၍န္ဲ႔သည္။ 
 
၍တင္ား - MMK 
ဓမတစ္ာပ - MOI 
The Ladies News Journal 
https://www.facebook.com/News.TheLadies 

 

 

ဖမားကန္႔ဆးကႏွြနယ္တြင္ NLD ဆ် မႊတ္ေတမ္ ေနစမ်မားမာပား ်ႏွၿပင္္စစ်ၿ 
10 November 2015 05:31(+0630)  

 ကးိင္ စနန္ယ္ဒ ဆၿပားနင်္ားးစၿပင္ဒ ဖမားကန္႔ ဆးကႏွြနယတ္ြင ္စါတီ (၈) းပ ၀င္ေစမက္ ယ် ္ စၿ ငစ္မ NLD စါတဆီ ်
မႊတေ္တမ္ ေနစမ်မားမာပား ်ႏွၿပင္စစ်ၿ ၍ြမားေ္ကမင္ား ၍ၿစ၍နဲ္႔သည္။ 
 
≡  စန္၍ူတမႊတ္ေတမ္ဆးကႏွြနယ ္
 
NLD - ၃၀၃၅၀ ဆး 
USDP - ၇၆၆၉ ဆး 
ကးိင္ စနန္ယေ္ီဆၿပကေစျီၿစါတ ီ- ၅၂၀၆ ဆး 
တၿပင္ားမၿပင(္စဆ်္ားန)ီ ်ဆိ ၿား၍မားဆိမား ဖြာ ဖၿ ားတၿပားတကေ္စားစါတီ - ၃၁၀၂ ဆး 
NDF - ၂၅၄၈ ဆး 
KNCD - ၃၉၀၇ ဆး 
 
≡ ်ဆိ ၿား၍မားမႊတ္ေတမ္ဆးကႏွြနယ္ ်ဆ်တ(္၉)တြင ္
 
NLD - ၃၀၈၂၅ ဆး 
USDP - ၇၁၄၇ ဆး 

https://www.facebook.com/News.TheLadies
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ကးိင္ စနန္ယ ္ေီဆၿပကေစျီၿစါတီ - ၅၃၆၄ ဆး 
တၿပင္ားမၿပင(္စဆ်္ားန)ီ်ဆိ ၿား၍မားဆိမားဖြာ ဖၿ ားတၿပားတကေ္စားစါတ ီ- ၃၃၈၄ 
NDF - ၂၂၉၆ ဆး 
KNCD - ၄၃၁၄ ဆး 
 
The Ladies News Journal 
https://www.facebook.com/News.TheLadies 

 

 

ဖမားကန္႔  ဆၿ တနယ္ဆ် ေစႊတေ စမင္ား မပစ္၍မားဆိမား ဆးေစားးြင္နကာပားႏွၿပင္ 
7 September 2015 08:22(+0630)  

ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ္ဆ်မ  ဆန္ဆမ စန္်ႏ်ွာ႔က မမေစမက္ မပစ္ကၿပင္ေနတး႔ ေစႊတေ စမင္ားမပစ၍္မား 
တျ၍္ၿန္ားေကိမ္ေမမက္္ မ မကစ္်ၿ်ေ း်ေန်စ ဆးေစားးြင္န ကာပားစာ ားစႏွၿပငေ္္ကမငာ္း ေစြားေကမကစ္ြး ်၍ၿစနမေစား 
မပစင္န္ား ေကမင္စြက္ေစားေနတး႔ ႏွၿပင္ငာေစားစါတေီတြက ေ စမ္ကစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယဆ္်မ ၂ဝ၁၄ းပႏ်ွျ္ ေစတ်ေ စား၍န္ားေးါင္ျမစင္ား်စ မူ ီားေစ ၍ာပား၍ၿန္ားေကိမ္စ်ၿတး႔ ်နက္ ်ေ းးာ 
ဆးျမစင္ားဆ်မ ေမားေ၍မင္ားနီားစါား၍မ ဆးေစားစၿပင္းြင္န စ်ၿေနတး႔ ်တြက္ ်၍က္ ၁၈ ႏွျ်္  စန္န စီား၍ူ တျ္၍ၿန္ားေကိမ္ေမမက္္မ 
ဆးေစားးြင္နကာပားစာ ားစဆယ္န ်ေ း်ေနေစမက္ေနတယမ္ၿပ႔ ဖမားကန္႔  ဆၿ တနယ္ NLD စါတီ ေပတၿယ ကက႒  ီားတင္နျၿပားက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
"ကိေနမ္တၿပ႔ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ္ဆ်မ ်ေ းးာဆးျမစငာ္း်စ ဆးေစားစၿပငး္ြင္နစ်ၿတးန၍ကူ ျပျပေစါင္ား ၃၉ဝဝဝ ေကိမ္စ်ၿတယ္ဒ စာပျာ ၆၆/ ၆ 
ဆစ်ၿဘးနး႔ ဆ်တစ္ာပတငစ္်ၿ စီား ်ၿဆေ္ထမငျ္ပ ဆစ်ၿတးန၍ူေတြ က ၂ ၍ၿန္ား ၇ ေထမငက္ၿပေတမန ေစါင္ားေတမန ၃ ၍ၿန္ားေကိမ္စါဒ 
်မပစမ္ပစက္ၿပငႏ္ွၿပငတ္းန ်၍က္် စြယေ္တြဒ ်ထူား၍ ဖင္နေတမန ၁၈ ႏွျ်္်ထက္ေစါနစိမဒ ်းနမၿပ်စြယ္ေတြက 
်ဆိမားကာပားမမေစမက္ စာီးျီားစြမားစမ်္ကတးန်စြယေ္တြ  ဖျတ္းန် းါကိေတမန တျက္ယတ္ဆ္ား ၁၈ ႏွ်ျ္်ထကက္ၿပတြကဆ္ယက္ၿပစင္ 
၁ ၍ၿန္ားးြး စးတ်ထကဆ္်မစ်ၿေနတယ္ဒ ၁ ေ၍မင္ားေကိမ္ ေမမက္ေတမန စာပျာ ၃/ ကနး႔ တငေ္စားႏွၿပင္းးနစါ စီ" 
 
်၍က္ ၁၈ ႏွျ်္ စန္႔ စီား ဆးေစားႏွၿပင္းြင္နစ်ၿ၍ေူတြထးက ေစႊတေ စမင္ားမပစ္၍မား မ ူီားေစ တျ္ေ၍မင္ားေမမက္ ဆးေစားးြင္န 
စႏွၿပင္ေစား်တြက္ စာပျာ ၃ (က) နး႔ ေမ်ိမကမ္ႊမ တငေ္စားထမားတယမ္ၿပ႔ ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ္ NLD စါတီက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေမမေမမကယ္ ဖမားကန္႔ေကိမက္ျၿဆ္ားတြင္ားေေ၍ဆ်မ ဆးေစားႏွၿပင္းြင္နစစ်ၿေစားနး႔ ေစြားေကမက္စြး ်၍ၿစနမေစားမပစ္ 
ငန္ားေတြကၿပ  စန္ေထမင္ျပႀကာတးၿပငေ္စားနး႔ဖြ႔ာ ဖၿ ားေစား စါတီဒ ်ဆိၿ ား၍မားေဆီၿပကေစျီ် ဖြးး႔းိ စ္ ျတး႔ ႏွၿပင္ငာေစားစါတေီတြနး႔ 
်ပစ္းိ စေ္စား်ဖြး႔ေတြ်စါ်ဝင္ မဆူ ်ဖြး႔်ျန္ားတးိၿ တက ေကမငစ္ြကေ္နစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
 စီားးး႔တး႔ ၂ဝ၁ဝ ေစြားေကမကစ္ြးတပန္ားက ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ္်တြင္ားဆ်မ ဆးေစားႏွၿပငး္ြင္နစ်ၿ၍ူ ျပျပေစါင္ား ၉ ေ၍မင္ားေကိမ္စ်ၿ စီား 

https://www.facebook.com/News.TheLadies
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ေီတျ္ႀကၿဆေ္စြားေကမက္စြး ဆ်မေတမ႔ ေမားေ၍မင္ားနီားစါားစးစ်ၿတယ္မၿပ႔ ၍ၿစစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
RFA Burmese 
http://www.rfa.org/burmese 

 

 

ဖမားကန္႔ဆ်မ ေစႀကီား စန္ 
6 July 2015 10:29(+0630)  

ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ဆ်မ ဆၿပား၍န္ားထန္ျြမ ငြမ၍ြန္ား းးနတးနေနမက္ ေစမႊဆ္ားဆ ေတြ ႀက ာေနစကမ စစက္ြက ္(၅) းပ က 
်ၿဆ္ေ း ၃၀၀ ေကိမ္္မ ေစေဘားေပကဒ ေတြတေနစစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔  ဆၿ တနယ္ ေပ ်ပစ္းိ စေ္စားဆမား ဦားဆင္ားေကိမ ္က ဖမားကန္႔ဆမ် ်းပစကစ္ၿပင္ားေတြ ်တြင္ား ဆၿပား၍န္ားထန္တမေ္ကမင္န 
 ငပေးိမင္ားေစ တကမ္မ စီား  ဆၿ တထးက စစ္ကြက္်နၿဆ္နစၿပင္ားေတြဆ်မ ေစႀကာီးေစမအ်ာဆ ေတြ ႀက ာေနစတမမၿပ႔ ကၿပစါတယ္ ဲ႔သည္။ 
 
ေေ၍းာေတြကေတမန ေကိမကတ္ူားတးန ကပဆၸဏေီတြကေန ျြန္႔စျ္ေ ဆျမေတြကၿပ  ငပေးိမင္ားထး 
ျပစပာတးန်တြက္ ေစေကမင္ားေကမင္ားဆျီားဘး ဆၿပားငြမတမနး႔ ေစမႊဆ္ားဆၿပားဆ ေတြ  ဖျ္မမ စီား ေစႀကီားေစမအ်ာဆ ေတြက တျ္ႏွျ်္ထက္ 
တျႏ္ွ်ျ္ စၿပကၿပားမမတယမ္ၿပ႔ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
BBC Burmese 
http://www.bbc.com/burmese 

 

 

ဖမားကန္႔ဆ်မ ေကိမက္ျၿဆ္ားကပဆၸဏီ တပၿက္းပၿက္ဆ နး႔ ကက္ေ္ကားေကမက္ဆ  KIO  ငင္ားကပၿ 
4 July 2015 03:07(+0630) 

ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ေေ၍ဆ်မ ေကိမကျ္ၿဆာ္း တူားေဖမ္ေစား ကပဆၸဏီတးိၿ တ ေဖမကး္ြး တပၿက္းပၿက္းာစ တမေတြနး႔ စတ္၍က္မပၿ႔ 
်ျၿပားစနး႔ တပၿကစ္ြးေတြ  ဖျစ္ြမားေနတးန KIA ကးိင္မြတ္ေ ဆမကေ္စား တစဆ္ေတမ္က ၍တူၿပ႔်ဖြး႔စးတ မကး္ိကဆ္္ပတဘ္ူားမၿပ႔ 
RFA ကၿပ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်ျၿပားစတစန္း႔ KIA တစေ္တြတၿပက္စြးေတြ ကကတ္ၿပက္ ဖျ္စြမား စီားေနမက္ ေကိမက္ျၿဆ္ားကပဆၸဏီေတြစါ 
်တၿပက္် းၿပကး္ာစတယက္ၿပတးန ၍တင္ားေတြ ကက္မက္ထြက္ေစပမမတမ ဖျ္စါတယ္ဲ႔သည္။ ေကီၿျကနး႔စတ၍္ကမ္ပၿ႔ 
ဖမားကန္႔ေေ၍စ်ၿ KIA တစ္ဆ္မ ၂ မက္ေ်မက္းာ တစစ္င္ား ၆ တစစ္င္ားဆ် ား စၿပမ္ဆ ်ားတန္ကန္႔က းပမၿပေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 

http://www.rfa.org/burmese/news/migrant-workers-lose-voting-rights-hpakant-09062015104311.html
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/07/150705_phakant_flood
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"ေစါကက္ြးတယက္ၿပစင္ ကိေနမ္တၿပ႔  ေက်ၿပငေ္်ဖကတ္စဖ္ြး႔ေတြကၿပစး ထင္ေန္ကတမဒ ်ဆန်က္ၿပေတမန 
ဖမားကန္႔တြင္ားေတြက ေစါကက္ြးဖၿပ႔စျကန္ားကေတမန ်ေ၍်းိမစ်ၿတးနေနစမစါဒ ကပဆၸဏီတျး္ပကၿပ ယဆ္ားတန္းိၿန္စမးိီစ်ၿ စီားေတမန 
ယဆ္ားတျး္ါေစါက္ဖၿပ႔ ဘယက္ယူယစူတယ္ေမဒ ်းပ် းိၿနဆ္်မ ကိေနမ္တၿပ႔နး႔ 
တၿပကစ္ြး ဖျေ္နတးန်းိၿန္ကမမ  ဖျ္တးန် းါကိေတမန ္ကမားကမပစ၍္ြမားတးနမမူန္ား စ်ၿေကမငာ္းစ်ၿဆ်မစါဒ ်းနေီ် တြကေ္တမန 
ကပဆၸဏီကၿပဆေကိနစတ္းန ေစဆေကား၍ဆမားေတြမန္ား ဖျႏ္ွၿပငတ္ယ္ဒ ေနမကတ္ျး္ပက ကိေနမ္တၿပ႔ ေက်ၿပင္်ၿပ်ျၿပားစနး႔ 
တစဆ္ေတမ္နး႔္ကမားဆမ် စ ၿစကဒစ စေ္ထြားေ်မင ္မပစး္ိင္တးန၍ူေတြကမနာ္းမၿပ႔ ကိေနမ္ကထငတ္ယ္ဒ 
ကိေနမ္တၿပ႔းိန္ားစး ေဖမကတ္မဆ္ပတဘ္ူားမၿပ႔ ကိေနမ္က ေ စမးိင္တယ္" 
 
ဖမားကန္႔ေေ၍တၿပကစ္ြးေတြ္မ ဖမားကန္႔-ကမဆၿပင္ား္ကမားဆ်မဇြနမ္ ၁၅စက္ေန႔ ေနမက္စၿပင္ားဆ်မ  ဖျစ္ြမားးးန စီား  ်နီား်နမား 
ဆ်မစ်ၿတးန ေကိားစြမတးိၿ တကပၿ တၿဆ္ားေစ်မင္ဖပၿ႔ ်ျၿပားစတစေ္တြက ၍တၿေစားးးနတမေတြစ်ၿတယမ္ၿပ႔ ကၿပစါတယ္ဲ႔သည္။ စြမ၍ူစြမ၍မား 
တးိၿ တ္မ KIA တစစ္င္ား၆ ဘက္ကၿပ ထြကေ္ စားမမတမေတြစ်ၿတယမ္ၿပ႔ ကၿပစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်းပမၿပတၿပက္စြးေတြ ကက္တၿပက္ ဖျစ္ြမား စီားေနမက္စၿပပင္ား ဇြန္မ ေနမကက္ာပားစတ္် တြင္ား ဖမားကန္႔ ဆၿ တ်နီား မဆ္ားတာတမားေတြ 
ဖိက္ကာီးးာစတမဆိၿ ားေတြစ်ၿမမတးန်  စင္ ်ျပၿားစနး႔ နီားျစ္တးန ထူားကပဆၸဏီ်စါ်၀င္ ေကိမက္ျၿဆ္ား တူားေဖမ္ေနတးန 
ကပဆၸဏီတးိၿ တမန္ား ေဖမကး္ြးတပၿက္းပၿက္းာစတမေတြစ်ၿတယမ္ၿပ႔ ေေ၍းာေတြေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
BBC Burmese 
http://www.rfa.org/burmese 

 

 

 

ဖမားကန္႔ဆ်မ တၿပက္စြး  စန္ ဖျ္ 
17 June 2015 04:46(+0630) 

မေစါင္ား ်တန္္ကမ တၿတက္ၿတ္ ေနးးနတးန ကးိင္ စန္နယ္ ဖမားကန္႔ ေေ၍ဆ်မ ဇြနမ္ ၁၅ စက္နး႔ ၁၆ စကဆ္မ်ေတမန 
ႏွ်ျစ္ကက္ကတ္ၿပက္ တၿပကစ္ြးေတြ  စန္ ဖျ္ေနစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔နး႔ ဆၿပင္ ၂၀ ေမမကေ္ဝားတးန နန္ကဆ္ေးိမင္ား ေဘားက ေ်မငမ္င္ားငြမနမားဆ်မ ေက်ၿပင္ေ် တစစ္င္ား ၆ နး႔ ်ျၿပားစ 
ျျတ္စတ္ၿပ႔္ကမား တၿပကစ္ြးေတြ  ဖျ္းးနတမစါဲ႔သည္။ ်စင္က ေ်မင္ဘမေမနး႔ ကန္ျာီး်စစဆ္်မ စ်ၿးးနတးန ေက်ၿပင္ေ် တစစ္င္ား ၆ ကၿပ 
်းပ ၇ ဆၿပငေ္မမက္ ်ကြမကၿပ ေငႊတ၍ြမားတမ  ဖျ္ စီား ်းေေီနစမဆ်မ တၿပက္စြးေတြ  ဖျ္းးနတမမၿပ႔ ဖမားကန္႔ဆ်မ ေနတးန မပစင္န္ားစ်င္ 
တျေ္ယမကက္ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
တၿပကစ္ြး ဖျေ္နတးန ေနစမက ေက်ၿပငေ္် တစ္စင္ား ၆ တစစ္င္ားဆမား ကေတမန ဇြနမ္ ၁၅ စကန္း႔ ၁၆ စက္ဆ်မ ်ျၿပားစ ျျတ္စစ္းတ 

http://www.rfa.org/burmese/news/kio-denies-involvement-attacks-pharkant-07032015120325.html
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းဆစ ၄၂၃ နး႔ းဆစ ၄၂၄ တၿပ႔နး႔ ေက်ၿပင္ေ် တၿပကစ္ြး ၄ ႀကၿဆျ္ီ  ဖျး္းနေ္ကမင္ား ဘီဘျီီကၿပ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
တၿပကစ္ြးေတြေ္ကမင္န ငြမ၍မားတးိၿ တ စၿတဆ္ၿေနတမ စ်ၿေန၍မၿပ ်စင္ ျျစ္ြးေတြေ္ကမင္န ေန ၿ်ဆ္ 
ဆ စနႏ္ွၿပင္္ကေ၍ား၍ူေတြမန္ား ဖမားကန္႔ ျျ္ေစမ်င္ေပကဒ၍န ္ျးန္ားေတြဆ်မ စ်ၿေနစါေ၍ားတယ္ဲ႔သည္။ 
 
်းပ တၿပက္စြးေတြ  ဖျေ္နတးနေနစမဆ်မ ေတမငယ္မ ျၿပက္စိၿ ားေစား မပစေ္န၍ူ ေေ၍းာ ၁၀၀ ေကိမ္ေမမက္ စ်ၿေန စီား 
တၿပကစ္ြးထးဆ်မ စၿတ္ဆၿေနမၿပ႔ ဖမားကန္႔ဘကက္ၿပ ထြကဆ္မမႏွၿပငေ္၍ားတးန ်ေ္ကမင္ား ေေ၍းာေတြက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
 စီားးးနတးန ႏွ်ျက္ပနစ္ၿပင္ားနး႔ ်းပ ႏွ်ျက္န္ားစၿပင္ားက  ဖျ္းးနတးန တၿပက္စြးေတြေ္ကမင္န ေနစစ္စင္ားကေန ေ စားမမ္ကတးန ျျေ္စ်မင္ 
ေပကဒ၍န္ေတြမန္ား ၍တူၿပ႔ေေ၍ေတြကၿပ ဆ စနႏ္ွၿပငေ္၍ားဘး ဖမားကန္႔နး႔ မပာားးင္ား ေေ၍ေတြဆမ် စ်ၿေနေ၍ားတယမ္ၿပ႔ 
၍ၿစစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
မ်တန္္ကမ တၿပကစ္ြးေတြ  ငၿဆေ္န စီား းပစက္စၿပငာ္းဆ်မဆ် တၿပကစ္ြးေတြ  စန္ ဖျ္မမတမ္မ ေငြားေကမကစ္ြး နီားမၿပ႔ 
နယေ္ ဆျၿပားဆၿပားေစား မပစတ္မ  ဖျႏ္ွၿပင္၍မၿပ ်စင္ ၂၀၁ဝ တပန္ားကမၿပ ဆ ငၿဆ္ဆ၍က ္ ဖျ္မၿပ႔ ကၿပ စီား ေငြားေကမက္စြးေတြ 
မပစဆ္ေစားးးနတးန စပာျာ်တၿပင္ား ဆတန္ ငၿဆေ္်မင္ မပစ္မမတမမန္ား  ဖျႏ္ွၿပငတ္ယမ္ၿပ႔ ေေ၍းာေတြ္ကမားဆ်မ 
ေ စမကၿပေန္ကစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
BBC Burmese 
http://www.bbc.com/burmese 

 

 

ကးိင္ေပကဒ၍န္ ်ေ း်ေနကၿပား 
8 February 2015 02:29(+0630)  

ျျေ္စားစ ၿစကဒေတြ  စင္ားထန္ေနကး ကးိင္ စန္နယတ္ြင္ား ျျ္ေစ်မငေ္ပကဒ၍န္ ေတြ် တြက္ ျမနမဆ  ်ကူ်နီေတြ 
်ေစားတႀကီား မၿပ်စ္ ေန၍မၿပ ျျ္ေ စား ျျေ္စ်မင္ေပကဒ၍နေ္တြ ဘဝစစတ္န္ႏွပၿငေ္စား ေစစန်္်မဆးာ 
းိက္ေစားႏွပၿငတ္းန  စနမ္န္ထေူထမငေ္စား ်ျီ် ျ ေ္တြ ကၿပမန္ား ်ေမားထမား ေကမင္စြက္၍င္နတယ္မၿပ႔ 
ကးိင္ စနန္ယေ္စမက္ ၈၈ ဆိၿ ားကက္ ေကိမင္ား၍မား ေးါင္ားေကမင္ေတြက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ တပၿကစ္ြးေတြ ဖျစ္ြမားေနကး 
ကးိင္ စနန္ယတ္ြင္ား ျျေ္ စားဒ ျျေ္စ်မင္ ေပကဒ၍န္ေတြက ီ၍ြမားေစမက္်ကူ်နီေစားႏွပၿင္ဖၿပ႔ ႀကၿ ားျမားေနေစဆယ္န 
်ျၿပားစဘက္က းြင္န စ းိက္ဆေစားတးန ်ေန်ထမား ဖျ္ေနမၿပ႔ ်းက္်းးေတြ႔ေန္ကစတယမ္ၿပ႔မန္ား ကးိင္န်ေစား 
ကူနီေစားေန၍ေူတြက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ ်ေ၍ားျၿတက္ၿပ ဆကပဆြနက္ ျပာျဆ္ားတင္ စထမားစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ျမနမဆ ်ကူ်နီေတြ ်ေစားတႀကီားမၿပ် စေ္နတးန ကးိင္ စန္နယတ္ြင္ား ဖမားကန္႔ဒ 
မာပားးင္ားေေ၍တြင္ားက ေကိားစြမ၍မားေတြနး႔ ျျေ္ စားေပကဒ၍န ္ျးန္ားေတြ်ထၿ ၍ြမားေစမက္ စီား မပၿ်စ္တးနျမားနစ္စၿကဒမေတြကၿပ 

http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/06/150616_hpakant_fightings
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ကၿပဆင္ားကၿပႏွပၿင္  ီားေကမင္တးန ၈၈ ဆိၿ ားကက္  ငၿဆ္ားးိဆ္ားေစားနး႔စြင္နမငာ္း မူ႔်ဖြး႔ ်ျန္ားက 
၍ြမားေစမက္ကနူီ ေထမက္စာနေစားေနတမ ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ ေီမၿပ၍ြမားေစမက္ေတြ႔ကာပးးနျ ္်တြင္ား ေပကဒ၍န္ေတြ် တြက ္
မူ၍မားးိင္ား ျမနမဆ ် ကူ်နီေတြ မၿပ်စေ္နတမကၿပ ေတြ႔းးနစ၍မၿပ  ငၿဆ္ားးိဆ္ားေစားကၿပ မၿပမမားေတမင္နတေနတးန 
ျျေ္ စားေပကဒ၍န္ေတြ်တြက ္ေစ်စန္် ဘဝ်မဆးားိကစ္်ၿတးန ျဆီားိကေ္တြ ်ေစားတႀကီားေကမငစ္ြကေ္စားဖၿပ႔ 
မပၿ်စ္တမကၿပ ေတြ႔းးနစတယမ္ၿပ႔ ကၿပယ္တပၿင၍္ြမားေစမက္းးနတးန ၈၈ ဆိၿ ားကက္ေးါင္ားေကမငက္ၿပ စာ ားးိၿ က ်ႀကာ စ စါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“်းပ ေမမေမမကယဆ္်မကၿပမပၿ႔စ်ၿစင္ ျျေ္စ်မင္စင္ားနး႔ေစမကမ္မတးနဒ ေါကၿပမက္းာထမားစတးနစြမဆ်မမန္ားစး စ်ၿတးနစြမ၍မားေတြနး႔ 
်မားမာပား္မ ဘဝတမူၿပ ဖျ္ စီားေတမန ၍ြမားေစားမမေစား ်းက္် းးေမားေတမန ျျ္်စ်ၿနေ္္ကမင္န 
စၿတဆ္ၿေနတးန ေေ၍ ဖျေ္နတးန်တြက ္်းေီဆမ် ျမားနစစ္ၿကဒမက ဆ်ိတ စီားေတမန ျမားေ၍မက္ေနစတယ္ဲ႔သည္။ ်းေါေ္ကမင္နဆၿပ႔မၿပ႔ 
ကိေနမ္တၿပ႔မန္ား တတႏ္ွပၿင၍္ေမမက္  စန၍္ူမထူပကကီ ျပေကမင္ားစစ်ၿ၍ဆ်ိ ျမားနစစ္ၿကဒမေတြ 
၍ြမားေစား ဖျ္တယ္ဲ႔သည္။ ေနမက္ စာီး ၍ူတၿပ႔စးတေန႔ျ စ္ာပဆ်န္ မပစက္ၿပငျ္မားေ၍မကစ္တးနဘဝေတြက ်းက္်းးေတြနး႔ ႀကာ ေနစတယ္ဲ႔သည္။ 
ဆူမ်ေန်ထမားေတြ စိကယ္ြင္ား၍ြမားတယ္ဲ႔သည္။ ေနမကျ္မ၍ငစ္တးနကေမားေတြစးတ်ေန်ထမားကမန္ား တ းမား 
တေနစမကၿပ၍ြမား စီား ျမ၍ငစ္တယ္ကၿပတးန်းါဆ်မ ၍ူတၿပ႔ေတြစးတေန႔ျ ္မပၿ်စ္းိက္ေတြကၿပ တတ္ႏွၿပင္၍ေမမက္ 
 ဖန္နကန္ားေစားဖၿပ႔်တြက္ ေစစန်္ဆ်မ ်ကူ်နီေစားေစားထက္ျမမပၿ႔စ်ၿစင္ ကၿပယစ္ၿပငဘ္ဝေတြ 
 စန္မနထ္ူေထမငႏ္ွပၿငဖ္ၿပ႔၍မမ်ိင္ စၿပ စီားေတမန ၍ဘမဝကိတးန  ဖျ္ျ ္ ဖျတ္းန် တြက္ ၍တူၿပ႔စးတေန႔ျ ္ 
မပစက္ၿပငျ္မားေ၍မကဆ္ ေတြဒ ၍ြမားေစားမမေစား ကၿျကေတြဆ်မ တတႏ္ွၿပင၍္ေမမက္ ်တမား်ကီားေတြ ေ ဖေမ်ိမန စီားေတမန 
မာပ းာ ဆ စ်ၿဖၿပ႔က စၿပ စီားေတမန ်ေစားႀကီားတယ္မၿပ႔ ယကူတယ္ဲ႔သည္။” 
 
မတတ္ေမမ ျျေ္စားတင္ားဆမဆ ေတြစ်ၿေနတးန ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔နယေ္ ဆနး႔ ေကိားစြမေတြဆ်မ တပၿက္စြးေတြ္ကမား 
စၿတဆ္ၿေနတးန စြမ၍မားေတြကၿပ မာပ းာ ျၿတး္ိစတးန ေနစမေတြေစမက္ေ်မင္ ကယ္ထပတ္ႏွပၿင္ေစားဒ မူ၍မားးိင္ားျမနမဆ  
်ကူ်နီေစားေစားစျကန္ားေတြ စၿကဒမေတြ ေထမက္စာနေစားဖၿပ႔ ၍ြမားေစမက္စၿပ႔ေကမင္ႏွပၿင္ေစား်တြက္ 
်းက္် းးေတြနး႔ႀကာ ေနစ၍မၿပ နယေ္ ဆမာပ းာ ေစား ်တြကမ္န္ား ျၿပားစ္ၿဆ္ျစမ်ေန်ထမား ဖျ္ေနကးစးမၿပ႔ 
ကးိင္် ဆန်္တစမားေဖမ္ထပတေ္စားေကမ္ဆတီ  ကက႒  ီားေဆမငေ္န္ကမန္ား ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“်းပေနမက္စၿပငာ္း ်းက္် းးကေတမန ကပမ၍ဆနၢနး႔ကက္ေနတးန ်ေထမက္် ကူ စ ေစား်ဖးြ႔ေတြကိစင္ ်ျပၿားစကေန စီား 
၍ူတၿပ႔်ေနနး႔ ေပကဒ၍န္ျးန္ားေတြကၿပ ျမားနစစ္ၿကဒမေတြစၿပ႔ေစားတးန္မဆိ ၿားကိစင္ ၍တူၿပ႔က Permission ေစါနေမဒ ေနမ-
းြင္န စ းိက္ ်ျၿပားစကကီ မပၿတယ္ဲ႔သည္။ ်းေီ် စၿပင္ားဆ်မ ်ျၿပားစကေန စီားေတမနဆ် ၍တူၿပ႔ကၿပ းြင္နန စ းိက္ေစားတးန ျကမေတြက 
်စဆ္ားေႏွမ်င္နေႏွာ်းတမတၿပ႔ဒ ်ကူ်နီဆေစားတမတၿပ႔ဒ ်းမၿပဆိ ၿားေတြနး႔ ၍တဆ္်တး္ိၿန္ဆမ် ဆေစမက္တးန စ နမေတြေတမန စ်ၿတယ္ဲ႔သည္။ 
်းပ ေမမေမမမတမ္တ္ ဖမားကန္႔ဘက္ဆ်မ ဖျတ္ယက္ၿပစင္ ထြကေ္ စားတၿဆ္ားေစ်မင္ တးန စြမ၍မားေတြ 
စၿတဆ္ၿေနတးန် ေန်ထမားေစါနဲ႔သည္။ စၿတဆ္ၿေနတးန် ေန်ထမားဆ်မ ၍ူတၿပ႔်ေနနး႔ ေီဘကမ္န္ားေစမက္ဆမမႏွပၿင္ဒ …. 
ထးဆ်မမၿပ႔ ေ စမမၿပ႔စတမေစါနဲ႔သည္။ ်းေီမၿပ စၿတဆ္ၿေနတးန်းိၿနက္ိေတမန ်းပေမမေမမမတ္မတ္ကၿပစင္ ်စငမ္ြနး္းနတးန တစက္ 
ႏွ်ျစ္ကက္ကၿပစင္ ၈၈ က ကၿပ ဆေ်ားတၿပ႔ဒ ကၿပ စာ ားးိ ၿတၿပ႔ဒ ကၿပဆင္ားကၿပႏွပၿင္တၿပ႔ကေန စီားေတမနဆ် ၍တူၿပ႔ ကနတ္ၿပ႔ဒ ဘမတၿပ႔ 
ယူ၍ြမားေစား စီားေတမနဆ် ၍ူတၿပ႔ကၿပယ္တၿပင္တက္တမေစါနေနမ္ဲ႔သည္။ ၍တူၿပ႔ကၿပ  စန္ စီား မာပ းာ တးနေနစမကၿပေးပဖၿပ႔ကၿပ စီား …. 
်ကိ ၿားေကမင္် ဖးြ႔တၿပ႔မၿပဆိ ၿားဒ တ းမား ဘမ၍မေစားနး႔ ီားေကမငေ္နတးန်ဖးြ႔ေတြနး႔ ကစမေတြ- ၍ြမားေးပစင္မန္ားစး 
တစဘ္ကက္ေန စီားေတမနဆ် းြင္န စ းိကဆ္ေစားတမတၿပ႔ဒ ဆ၍ြမားးပၿင္ားဘူားေစါနေနမ္ဲ႔သည္။ ေီေနစမဆမ်စး ကက္ စီားေတမနစ်ၿးၿပငာ္းတမတၿပ႔ - 
်းေီမၿပဆိ ၿား  စ နမေတြေတမန စ်ၿတယ္ဲ႔သည္။” 
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ေေ၍တြင္ားတန္ ငၿဆ္ေ်ားးိဆ္ားေစားနး႔ ်စျ္်းတစ္စျ္းေစား တပၿင္ားစင္ား၍မားမကန္ကက္ၿပငေ္တြနး႔ 
်ျၿပားစ္ကမားေဖမ္ေကမငေ္နတးန တႏွၿပင္ငာမာပား ်စျ္်းတစ္စျ္းေစား ျမးိ စမ္က္ဆတ်္ ေစားထၿပားႏွပၿင္ဖၿပ႔နး႔ ႏွပၿငင္ာေစားေကြားေႏွြားစြးေတြ 
် ဆန္ကာပား ဖျေ္ ဆမကမ္မႏွၿပင္ေစားကၿပမန္ား ၈၈ ဆိၿ ားကက္ ေကိမင္ား၍မားဆိမား်ဖြး႔က ်ေမား်နကတ္ပၿက္တြန္ားစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“..်းေီေတမန ေမမေမမကယဆ္်မေတမန ကိေနမ္တၿပ႔်ေနနး႔က  ငၿဆ္ားးိဆ္ားေစား ် ဆနက္ာပားစစ်ၿေ်မင္နး႔ ်စျ္် းတ္စစ္ျးေစားကၿပ 
းိ စ္ကၿပႏွပၿင္ေ်မင္ဒ ေနမက ္ဆမပစ္ႏွပၿင္ေ၍ားးင္ကမမဆမ် ်းပမၿပဆိ ၿား ေပကဒေစမကေ္နတးန ျျ္ေဘားေစ်မင္တးန၍ေူတြ်တြက္ 
မၿပ်စး္ိကေ္တြစ်ၿဆယမ္ၿပ႔ ကိေနမ္တၿပ႔ ယူကစါတယ္ဲ႔သည္။ ျးန္ားဆမ်စ်ၿ၍ဆ်ိ ေတမ္ေတမ္ဆိမားဆိမားကၿပ ေတြ႔ကာပဆၿ၍ေမမကက္ေတမန 
၍ူတၿပ႔ ဆူစင္ားေေ၍ေတြဆ်မ၍တူၿပ႔  စန္မန္ စီားေတမန ေ်ားေ်ားးိဆ္ားးိဆ္ား မပစက္ၿပငျ္မားေ၍မက္မၿပ႔စစင ္မပစက္ၿပငး္ိင္တယ္ဲ႔သည္။ 
ေါဆ်ဆ္ပတဘ္းနး႔ ်းေီမၿပဆိ ၿား ေန႔ျ ္နး႔်ဆ်ိ ေပကဒေတြ းာျမားေနစဆယ္ ကၿပမၿပ႔စ်ၿစင္ …. နး႔မာပ းာ တးနေနစမဆ်မ  ဖတ္၍န္ားးိငတ္းန 
်ေ း်ေနေတြ ေတြ႔းးနစစါတယ္ဲ႔သည္။” 
 
ကးိင္ စနန္ယ ္ဖမားကန္႔ ဆၿ တနယ္တြင္ား ေႏ်ီွျ္ကန္ားစၿပင္ား ဇနန္ဝါစီမ ၁၄ စကက္ေန႔  စန္မန ္ဖျ္စြါားေနတးန 
တေကိမန စနတ္ပၿက္စြးေတြေ္ကမင္န ေပကဒေစမကေ္နစတးန ေထမငး္ိတီးန ေေ၍းာ စန၍္ူေတြကၿပ ေဘားမြတစ္မ 
ေ စမင္ားေစႊတးြင္နေစားဖပၿ႔နး႔ မူ၍မားးိင္ားျမနမဆ  ကၿပငစ္မ ်ကူ်နေီတြ ေစားးြင္နစဖၿပ႔ ျျတ္စန္း႔ ကးိင္မက္နက္ကၿပင္်ဖြး႔ေတြကၿပ 
ကပမ၍ဆနၢက စန္္ကမားထမားစါတယ္ဲ႔သည္။ကပမ၍ဆနၢ မူ၍မားးိင္ားျမနမဆ ကၿပငစ္မ  ဆနဆ္မႏွၿပင္ငာ  မေနကၿပယ္ျမားမယ်္ကမန္ား 
ျျေ္ စား ျျ္ေစ်မင္ေပကဒ၍န္ေတြ် ေစား ်ထူားျၿပားစၿဆဆ္ၿတယ္ကၿပတမကၿပ  စာီးးးနတးနေဖေဖမ္ဝါစမီ ၅ စက္ေန႔က ေ္ကနမးိက္ 
ထပတ္ စန္းးနစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ဆကပဆြန္ / စီြ်ပၿေ် ( ဆနဆ္မစပၿင္ား) 
http://burmese.voanews.com/content/kachin-refugees-condition-getting-worse-/2633103.html 

 

 

ေက်ၿပင္ေ် ဖဆ္ားထမား၍န္န စးတစ္ဖြး႔၀င္ ၃  ီားကၿပ ယေန႔  စန္မႊး်စ္ဆန္ 
19 January 2015 15:56(+0630) 

မြနး္းတးန ၍ီတင္ားစတ္က ဖဆ္ားကီားထမားတးန ်ျၿပားစ စးတစ္ဖြး႔၀င ္၃  ီားကၿပ ေကီေန႔ နေနဆ်မ ္ကမား၀င္ ေကမငစ္ြက္၍ေူတြ 
မကက္ေန တကငန္  စန္မႊး ်စ္ဆယ္မၿပ႔ ေက်ၿပင္ေ် တစ္ဆ္မ ၂ တစစ္င္ား ၆ တစစ္င္ားဆမားက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
တစစ္င္ားဆမား စၿပမဆ္မားတန္ကၿပင္ားက ်းေီ စးတစဖ္ြး႔၀ငေ္တြ္ မ နယ္ေ ဆထး မကန္ကက္ၿပင္ ၀ငစ္မကမ္မတးန် တြက္ 
ထၿေတြ႔စျ္းတဆ္ ေတြဆစ်ၿေ်မင္ ဖဆာ္းကီားထၿန္ား၍ၿဆ္ားထမားးးနစတမ ဖျ္ စီား ေကီေန႔ နေနစၿပင္ားဆ်မေတမန 
 ငၿဆ္ားးိဆာ္းေစား်ကိၿ ားေတမ္ေကမင္ေတြစးတ မကထ္းကၿပ  စန္မႊး်စ္ဆယ္မၿပ႔ ေီစြဘီကီၿပ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“်ျၿပားစ စးတစဖ္ြး႔နး႔ ကိေနမ္တၿပ႔ ထၿစတ္ၿပကေ္တြ႔ကာပဆၿတယေ္မဲ႔သည္။ ၍ူတၿပ႔က မကန္ကက္ၿပငေ္ကမင္ေတမန 

http://burmese.voanews.com/content/kachin-refugees-condition-getting-worse-/2633103.html
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ကိေနမ္တၿပ႔က ေးတထၱၿန္ား၍ၿဆ္ားထမားစတးန၍ေဘမေစါနဲ႔သည္။ ကိေနမ္တၿပ႔က ေီမၿပဆမပစစ္င ္၍ူတၿပ႔က ကိေနမ္တၿပ႔ကၿပ ဖဆ္ားဆ်မဘးဲ႔သည္။ ေါက 
မကန္ကက္ၿပငေ္တြစးတ ၍ေဘမစါဲ႔သည္။ တ းမားဘမ စ  နမဆ် ဆစ်ၿစါဘူားဲ႔သည္။ ေကီေန႔ နေနစၿပင္ားေမမက္  စနမ္ႊတေ္စားဆမၿပ႔ 
်းပ စငက္ငေ္နစါတယ္ဲ႔သည္။ စီျနီိီ ( ငၿဆ္ားးိဆ္ားေစား ်ကိၿ ားေတမ္ေကမင)္ ်ဖြး႔က  ီားနြန္နိမတၿပ႔ မက္ထးကၿပ ်စဆ္မ်စါ ဒ ၍တူၿပ႔မး 
ဖမားကန္႔ ကၿပ ေစမက္ေန စီဒ ဘယ္ေနစမဆ်မ မြးဆမး ကၿပတမေတမန ေ စမမၿပ႔ဆ ဖျေ္၍ားဘူားစိဲ႔သည္။” 
 
ဇနန္၀ါစမီ ၁၄ စကေ္န႔က ဆၿပားေကမင္ား-ကမဆၿပင္ား-ဖမားကန္႔မဆ္ားဆမ် ျျေ္ကား္ကနန္င တးန ကးိင္ စန္နယ္ 
မဆ္ားစဆ္ားကက၍္ြယေ္စား၀န္ႀကာီး ကဆန္ားေူားေနမ္ကၿပ ်ေဖမ္မပာ း ာေစားမၿပကစ္ါမမတးန ်ကၿပစါ စးတစဖ္ြး႔ ၃  ီားကၿပ ေက်ပၿင္ေ်က 
ဖဆ္ားကီား စီား ၀န္ႀကီားကၿပေတမန ေဆား ဆန္ား စီား  စနမ္ႊတ္းးနစါတယ္ဲ႔သည္။ ေီ ဖျစ္စ္် စာီးဆ်မ ႏွ်ျဘ္က္ ထၿေတြ႔တၿပက္စးြ  စင္ားထနး္းန စီား 
မူေထမငး္ိီ စီား ထြကေ္ စားးးန္ကစတမစါဲ႔သည္။ ေက်ၿပင္်ၿပ စ္ၿပက စး၍ပာား ီားကၿပ  စနမ္ႊတေ္စားဖၿပ႔ ်ဆၿန္႔မမေစဆယန ္
တၿပကစ္ြးေတြေ္ကမငန္ ဆစၿပ႔ႏွၿပင္စမက  ငၿဆ္ားးိဆ္ားေစား ်ကိၿ ားေတမ္ေကမငေ္တြက ္ကမားက 
၍ြမားေစမက္ေးပေကမင္ေစား္ကတမ  ဖျစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
တစဆ္္မ ၂ တစစ္င္ား ၆ တစစ္င္ားဆမားကေတမန ေီစး ၃  ီားကၿပ ဇနန္၀ါစ ီ၁၅ စကေ္န႔ ဆနက ္၇ နမစီဆ်မ 
 စန္မႊတ္ေစားဆယ္မၿပ႔ ေက်ၿပငေ္်က ေ စမထမားေစဆယ္န ်ျၿပားစတစ္က ၆ နမစီေမမကက္ ျ စီား မက္နက္ႀကီားေတြနး႔ 
ျတင္စျ္းတတ္းန်တြက္ တၿပက္စြးေတြေ္ကမင္န းပဆ်  စနမ္ႊတစ္ေ္ကမင္ား ၍ကူ ကက္ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
မကစ္်ၿ်ေ း်ေနဆ်မ ်ျၿပားစတစ္က ်စင ္ေက်ၿပင္ေ် 
ထၿန္ားးိ စ္နယ္ေ ဆ ေ်မငဘ္မေမ ေကိားစြမထးကၿပ ေစမကစ္်ၿေနေ္ကမငာ္းဒ ေါေ္ကမင္န စြမ၍မားေတြ ေဘားကင္ားဖၿပ႔်တြက္ 
ဆေန႔နေနကဘး  စပေးိမင္ားတဘက္ကဆ္ား ကာကီားစြမကၿပ ်မားမာပားေ စမင္ားေစႊတးၿပင္ားမၿပက္တယမ္ၿပ႔ 
စၿပမဆ္် ားတနက္ၿပင္ားက ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
“်ျၿပားစတစ္က မကန္က္ႀကာီးေတြ ်ဆိမားႀကာီး စျတ္မ စြမထးဆမ်မန္ား ကိစါတယ္ဲ႔သည္။ ဘပန္ားႀကာီးေကိမင္ား နမားဆမ်မန္ား 
ကိကြးစါတယ္ဲ႔သည္။ စြမ၍မားေတြက ်ၿဆ္ဆမ်ဆေနစးဘး ဘပန္ားႀကီားေကိမင္ားထး ၀င္ေ စားတးန်းါ ်ျၿပားစတစ္က စြမ၍မားေတြကၿပ 
်ကမ်ကြယမ္ပစ္ စီား ကိိေနမ္တၿပ႔ကၿပ တၿပကတ္ယ္ဲ႔သည္။ ဆေန႔တေန႔က ် စင္ား်ထန္ စျး္တ္္ကတယ္ဲ႔သည္။ ကိေနမ္တၿပ႔ 
ကကစ္်ၿေနစင္  စန္၍ေူတြ ထၿးၿပကဆ္်မ ျၿပားမၿပ႔ ကိေနမ္တၿပ႔မန္ား ကပတး္ြမေစားမၿပကတ္ယ္ဲ႔သည္။ ကပတး္ြမ စီားေတမန ၍ူတၿပ႔နး႔ 
 စန္တၿပက္တးနးါ စြမ၍မားေတြစါ ထၿဆ်မ ျၿပားမၿပ႔ းစ္ ဆန္ ဆန္ ေ စမင္ားးၿပင္ား မၿပကစ္ါတယ္ဲ႔သည္။ ်းေစီြမက 
ျျေ္ ဆ စငမ္ၿပ  ဖျ္၍ြမား စီေမစိမဲ႔သည္။ ်ျၿပားစတစက္မန္ား ၍တူၿပ႔ကၿပ ေစႊတးၿပင္ားတယ္ဲ႔သည္။” 
 
ဆေန႔က ေစႊတေ စမင္ား၍ြမားတးန စြမ၍မားေစါင္ား ၂၀၀၀ နာီးစါားစ်ၿ စီား ေကီေန႔ဆ်မေတမန ်ေ း်ေန  ငၿဆ္၍က္ေနတယ္မၿပ႔ ၍ူက 
ကကေ္ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေါေစဆယ္န ်ျၿပားစတစ္ဘက္က ်င္်မားတၿပား ဆႇင္နေနတမမနာ္းစ်ၿ စီား မက္စ်ၿ ၇၀၀ ေကိမ္ေမမက ္နယေ္ ဆထး 
၀ငေ္စမက္ေနတးန်တြက္ ်းိၿန္ဆေစြား စျး္တ္ဆ   စန္ ဖျႏ္ွၿပငမ္ၿပ႔ ်မားမာပား ်၍င္န်ေန်ထမား စငထ္မားတယမ္ၿပ႔ ကၿပစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေက်ၿပင္ေ်္မ ေကိမက္တာူးကပဆၸဏီစးတ ဘက္္ၿပားကမားကၿပ ေျးၿပင္ား စီား းြနက္ၿပငဇ္ြစစ္ြမ်၀င္ တာတမား ၁ ျင္ား နး႔ နဆ္နကၿပငစ္ြမက 
ကြနက္စျ္တာတမား ၂ ျင္ားကၿပ  စီားးးနတးန ဇန္န၀ါစ ီ၁၇ စကေ္န႔က ဖိက္ကီားမၿပကတ္ယမ္ၿပ႔ ်ျၿပားစ၍တင္ားျမက ေဖမ္ စးးနစါတယ္ဲ႔သည္။ 
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တာတမားဖိကက္ီားဆ နး႔ စတ၍္က္ စာီး ေ်မင္ ဆင္နႀကၿ င္ကပဆၸဏ ီဆန္ေနနိင္ားေါစၿပက္တမ  ီား၍န္ားႀကၿ ငက္ “ဘတ္္ၿပားႀကီားေတြနး႔ 
ကပစး္ၿပင္ားတယ္ဲ႔သည္။ တာတမားေတြမန္ား ဖိက္းၿပင္ားတယ္ဲ႔သည္။ ဆမပစစ္င ္စနစ္်မဆမ်မၿပ႔ ်မပစ၍္ဆမားေတြက ေ စမတယ္ဲ႔သည္။ ၍ူတၿပ႔က 
ေ၍နတန္း႔းိၿန္ စာီး မပစး္ၿပင္ားဆ်ေတမန ကိေနမ္တၿပ႔ ကေမားေတြ (်မပစ၍္ဆမားေတြ)ကမန္ား ဖိက္စတမေစါနဲ႔သည္။ ်းပမန္ား 
ကပဆၸဏီမပစင္နာ္းေတြကၿပ ေက်ၿပင္ေ် က စစထ္မားးၿပင္ားတယ္”မၿပ႔ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
စၿပမဆ္မားေတနက္ၿပင္ားကေတမန မဆာ္းဒ တာတမားဖိကဆ္ ္ မ ်ျၿပားစတစက္ ်းေမီဆ္ားေ္ကမင္ားကေန ၍တူၿပ႔ကၿပ ေးိဆ် န္ားဖၿပ႔ 
ျျ္်င္်မားတၿပား ဆႇင္နမမဆမ်ကၿပ တမားကီားကမကြယ္တးန်ေနနး႔ ဖိက္ကီားတမ  ဖျေ္္ကမငာ္း ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
ေမမေမမကယ္ ကာကီားစြမဆ်မ တန္ားေနါင္ဒ ေ်မငဘ္မေမနး႔ ကာကီားေးါစြမ၍မားေစါင္ား ၂၀၀၀ ေကိမ္ ေစမက္စ်ၿေန စီား 
းစျ္ယမနဘ္ပစမားစ်ၿးၿပားေကိမင္ား ၃ ေကိမင္ားဆ်မ းၿပမ ာေနေ္ကမင္ားဒ ်ေစားေစပ ျမားနစစ္ၿကဒမ ေတြမန္ား မၿပ်စ္ေနတယ္မၿပ႔ 
ကးိငေ္ပကဒ၍န ္ကူနီကယက္ယေ္စား ်ဖြး႔၀ငတ္ ီားက ေစီြဘီီကၿပ ေ စမစါတယ္ဲ႔သည္။ 
 
By နန္ား ဆနေီ (ေစီီြဘ)ီ 
http://burmese.dvb.no/archives/77656 

 

 

တၿပက္စြးကက္ ဖျ္ေနးိၿန္ ဖမားကန္႔ေေ၍းာဆိမား ်ျၿပားစနယ္်တြင္ား စၿတ္ဆၿေနကး 
19 January 2015 14:19(+0630)  

ကးိငမ္ြတ္ေ ဆမက္ေစားတစဖ္ြးတ KIA တစ္ႏွင်္န ်ျပၿားစ၏တစဖ္ြး႔တပၿ႔်္ကမား ဇန္နဝါစီမ ၁၇ စက ္နာနက ္၉ နမစဆီ ်နေန ၆ 
နမစးီန္႔ထၿ တပၿက္စြး ကကမ္က္  ဖျစ္ြမားကမ စၿတဆ္ၿေနေ၍မ ေဘမင္ဘမေမ ေေ၍းာဆိမားမန္ား စၿတဆ္ၿေနကး  ဖျ၍္န္္ပ 
KIA ႏွ်င္န ဖမားကန္႔ေေ၍းာဆိမားက ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ဇနန္ဝါစမီ ၁၅ စကဆ္်ျတင္ဳ  KIA ၏ တစဆ္္မ ၂ မကေ္်မကး္ာ တစ္စင္ား ၆ တစဖ္ြး႔ႏွ်င္န ်ျပၿားစ၏ တစ္ဆ ၆၆ 
မကေ္်မက္းာ တစတ္ၿပ႔်္ကမား ၍ာပားစက္ေ ဆမက္ တပၿက္စြးဆိမား ကကမ္က္  ဖျစ္ြမားေန းင္ား  ဖျ၍္န္ဲ႔သည္။ 
 
“ဆနက ္၉ နမစကီေန းပးိၿန္ထၿ ေီေန႔ တျ္ေနကပန္ တပၿက္စြး  ဖျတ္ယ္ဲ႔သည္။ ေ်မငဘ္မေမစြမ၍မားေတြကပၿ ၍ူတၿပ႔ မူ၍မားေပၿင္ား 
မပစတ္ယ္ဲ႔သည္။ ကိေနမ္တပၿ႔က မထူပကပၿထၿဆမ် ျၿပားမပၿ႔ ဆစျဘ္ူား” ္ပ KIA တစစ္င္ား ၆ တစစ္ငာ္းဆ ်ား တန္ကပၿင္ားက ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ဖမားကန္႔ ဆၿ တေစပဆ် ဘမ၍မေစားေးါင္ားေကမင္ဆိမားက ဇန္နဝါစီမ ၁၇ စက္ နာနကစ္ပၿင္ားဆ်ျတင္ဳ  ဖမားကန္႔ဒ ကပၿင္ားေတမငတ္ပၿ႔ဆ် 
ကမား်ျီားေစါင္ား ၁၀၀ ေကိမ္ႏွင်္န်တူ ေ်မငဘ္မေမ စြမ၍မားဆိမားကပၿ ကယက္ယစ္န ္၍ြမားေစမကး္းနေ၍မ္မန္ား ်ျၿပားစ 
ျျတ္စ္ းြင္န စ  းင္ား ဆစ်ၿ၍ ဖင္န ယေန႔ နေနထၿ ကယထ္ပတႏ္ွပၿင္ းင္ား ဆစ်ၿေ၍ားေစဲ႔သည္။ 
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ယေန႔ နာနကစ္ပၿင္ားတြင္ မာပားးင္ား ဘပစမားေကိမင္ားတြင ္ကမား ်ျီား၁၀၀ းန္႔၍န ္်ကင္န၍င္န ေျမင္နကပၿင္ားေနကမ 
်ျပၿားစျျတ္စ္ႏွင်္န နစပၿင္ားတြင္ ၍ြမားးြင္န စ မပၿကေ္၍မ္မန္ား စြမ၍မားဆိမား်မား ေးပယူႏွပၿင္ းင္ား ဆစ်ၿေ၍ားေ္ကမင္ား ဖမားကန္႔ ဆၿ တးာ 
 ီားေဇမ္တူားက ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
“ေန႔မန္ေမမက္က ၍ူတပၿ႔ကပၿ ၍ြမားးြင္န စ မပၿက ္စီဲ႔သည္။ ကပၿင္ားစမဆ်မ ျပထမားတယ္ဲ႔သည္။ ္ပၿဘက္ကဆ္ားက (ေ်မငဘ္မေမ) 
စြမ၍မားေတြကပၿေတမန ေီဖက္ကဆ္ားကပၿ ဆ ဖတး္ပၿင္ားေ၍ားဘူားဒ းပနေနထၿ စြမ၍မားေတြကပၿ ေးပမၿပ႔ ဆစေ၍ားဘူား” ္ပ 
၍ူက ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ယေန႔ တပၿက္စြးဆိမား ကကမ္က္  စင္ားထနေ္နကး  ဖျက္မ စၿတ္ဆၿေနေ၍မ ေ်မငဘ္မေမ ေကိားစြမ၍မားဆိမား်မား ေးပယစူန္ 
ဖမားကန္႔ဆ် ဘမ၍မေစားေးါင္ားေကမငဆ္ိမားက ႀကၿ ားစဆာ္းးးနေ၍မ္မန္ား နေနထၿ  စန္မန ္ကယ္ကယ္ ႏွပၿင္ းငာ္း ဆစ်ၿေ၍ားေ္ကမင္ား 
ကးိငမ္ူဆ ဖြာ႔ ဖၿ ားေစားကြနယ္က္ (KDNG) တမဝနး္ာ ကပၿျမနိီားက ေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ယဆန္ေန႔ ဇန္နဝါစီမ ၁၆ စက ္နေနစပၿင္ားတြင္ စြမ၍မားဆိမားကပၿထြကး္ြင္န စ မပၿက္ေ၍မ္မန္ား ေနမက္စပၿင္ားတြင ္
ထြကး္ြင္နဆ စ ဘးစြမ၍မားဆိမားကပၿ ်ကမ်ကြယ္်  ဖျ ္်ျပၿားစ ျျ္တစ္က်၍ာပား စ ေန းင္ား  ဖျ၍္န္္ပ ကပၿျမနိီားက 
၍ပာား၍စ္ေ စမကၿပ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
“ဆေန႔ကမြတမ္ပၿက္တယ္ ေ စမ စီား  စန္ဆမြတေ္တမနဘူားတးနဲ႔သည္။ ေက်ပၿင္ေ် ဘက္ကေန  စန္းပးာတးန၍ေဘမ ထငတ္ယ္ဲ႔သည္။ 
စြမ၍မားေတြကပၿ ်ျပၿားစ ျျတ္စက္ ဆမြတေ္တမနဘူားဲ႔သည္။ cover (်ကမ်ကြယ)္  စန္မပစ္ မပၿက္တမေစါနဲ႔သည္။ 
္ပၿဘက္က ေက်ပၿင္်ပၿေတြက ကပၿယ္နမူေတြ စ်ၿေနေတမန ဆစျ္ေတမနဘူားေမဲ႔သည္။ ်းေါကပၿ ၍ၿမပၿ႔ ဆမြတဘ္ူား” ္ပ 
၍ူကေ စမ၍န္ဲ႔သည္။ 
 
ထၿပ၍ၿပ႔ ်ျၿပားစတစ္ဖက္ဆ် ေ်မငဘ္မေမေေ၍းာဆိမားကၿပ ေးပယးူြင္နဆေစားစး စၿတထ္မားးိၿန္တြင္ား ၎တၿပ႔ကၿပ ေစပတမကြး းင္ားဒ 
နႇင္ားစန္ားႏွ်္ၿစ္ျက္ းင္ားဆိမား စ မပစက္မ တၿပကစ္ြးတြင္ နက္၍ဖြယ္်၍ပာား စ ဆနက္ၿပ 
ကယက္ယေ္စား်တြက္် ေ းေနေျမင္န္ကန္န၍ူဆိမားက ျၿပားစၿဆေ္န္က၍န္ဲ႔သည္။ 
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