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၂၀၁၇  ဇြန္လ အတြက္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

နိဒါန္း 

 ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS) ကို 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳသြားရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသနဂၤအဖြဲ႔၏ 

အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္သြားရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ - 

(က) အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးက႑ႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္ 

တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ရန၊္ 

(ခ) ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စစ္မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ 

ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ စစ္ဖက္နည္းပညာမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားရန္၊ 

(ဂ)  မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအၾကား စစ္ပညာစာေပ ေလ့လာမႈ ပိုမိုထြန္းကားလာေစရန္၊ 

(ဃ)  ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား သုေတသနျပဳ 

ေလ့လာရန္၊ 

(င)  ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စစ္ဖက္ - အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈကုိ သုေတသနျပဳျခင္း 

အားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးသဖြယ္ ျဖစ္ေစရန္၊ 

(စ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းစာၾကည့္တိုက္တစ္ခုႏွင့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္ ဗဟုိဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္သြားရန္၊ 

(ဆ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္၊ 

 ေသနဂၤအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Knowledge, Strategy & Union (ဗဟုသုတ၊ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စု) ျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတရွာမီွးျခင္းမွသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္းသုိ႔ 

တက္လွမ္းႏုိင္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿပီး တည္ၿမခဲိုင္မာ အင္အားေတာင့္တင္းေနေစရန္ 

ရည္သန္အားထုတ္မည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ 
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ရက္စြမဲွတ္တမ္းမ်ား 

 ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြနလ္ အတြင္း 

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ 

၁။ ၁. ၆. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ျမန္မာ-တ႐ုတ္ 
ႏွစ္ႏုိင္င ံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ခုိင္ၿမသဲည့္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈ အေျခအေနမ်ား၊ (၂၁)ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ညႇိႏိႈင္း 
ေပးမႈအရ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင္ ့သဘာ၀ 
ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမႇင့္တင္ေရး 
စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မ 
ရွင္အဖြဲ႔၀င္ ပူးတြစဲစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Fang Fenghui ဦးေဆာင္ေသာ 
ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန ္ ဧည့္ခန္းမ 
ေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္။ 

  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကိစၥအပါအ၀င္ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြကဲ်င္းပျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥမ်ားကုိ 
ျပည့္စုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ ျပည္ေထာင္စ ု ၿငမိ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေခၚယူလုိက္ 
ျခင္းသည္ NCA နည္းလမ္းမွေန၍ ကြလဲြဲမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ SNLD က ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း ရလဒ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုနၿ္မိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာ၌ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

  ေမ ၂၉ ရက္က နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကင္းလွည့္စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ ့
သေရကုန္းတန္း(အေနာက္ရြာ)ေန အဒူရာမနအ္ားစစ္ေဆးရာ ေလယာဥ္ကြင္းေက်း 
ရြာမ ွ ရာအိမ္မွဴးႏွစ္ဦးအား လုပ္ႀကံရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည္ ့ ၆ လခန္႔မွ စၿပီး 
တစ္ရြာတည္းေန ေဂ်ာ္ဒီဟူေဆာ၏ေနအိမ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးအား စစ္သင္တန္းမ်ား 
သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ 
ေရွာ္ရီွးဒူးလႅာ(ခ)ေရွာ္ရိတူလႅာႏွင့္ ဖူတူးယာ(ခ)ေအနာတူလႅာတုိ႔အား ေတြ႔ရိွဖမ္းဆီးေန 
စဥ္ မသကၤာဖြယ္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ ေဆာ္လီမူလာအပါအ၀င္ ၅ ဦးမွာ ထြက္ေျပး 
သျဖင့္ လုိက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အ႐ိုးအသြား ၁၂ လက္မရွိ ဓားဦးခၽြန ္ ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ အ႐ိုး 
အသြားသုံးေပေက်ာ္ရွိ ဓားရွည္တစ္ေခ်ာင္းတို႔ကုိ သိမ္းဆည္းမိခဲ့ကာ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား 
ကုိ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

၂။ ၂. ၆. ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း 
တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိခဲ့သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမည့္ 
ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ရန ္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးက ေတာင္းဆုိလုိက္သည။္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိး 
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ရက ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနသည္ ထိရွလြယ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္းေစလႊတ္ျခင္းသည္ ျပႆနာေျဖရွင္း 
ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ျပႆနာကုိ ပုိမုိႀကီးထြားေစ 
ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုက့ဲသုိ႔ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေစလႊတ္ျခင္းကုိ လက္မခံေၾကာင္း မတ္လ 
၂၄ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဇီးပင္ေခ်ာင္းစခန္းမွ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ 
သည္ ေမ ၃၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ သတင္းအရ ေခ်ာင္းကုလား(ေျမာက္)ရြာ 
အတြင္း စစ္ေဆးရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ ေမာ္လ၀ီေဘာ္နီ႐ုိဟာမီ (ဘ) ေရာ္ဖီ၏ ေနအိမ္ 
အိပ္ခန္းအတြင္းမွ ဆာလာအိတ္အ၀ါျဖင့္ ထုပ္ပုိးထားေသာ လမ္းေလွ်ာက္စကားေျပာ 
စက္ ၄၀ လုံးႏွင့္ ဘက္ထရီ ၃၆ ခု၊ အားသြင္းခုံ ၄၀ ခုႏွင့္ တုိင ္ ၄၀ ေခ်ာင္းတုိ႔အား 
ေတြ႔ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ႏုိင္ငံေရးက႑ အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္  
“ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ 
ခြဲမထြက္ရ” ဆုိသည့္အခ်က္ ထည့္သြင္းထားသည့္အေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ားကုိ ျပည္ 
ေထာင္စုအတြင္းမွ ခြဲမထြက္ေစခ်င္ပါက ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ 
တန္းတူခံစားခြင့္စသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားပါသည့္ ဖယ္ဒရယ္အေျခခံမ်ားကုိ တည္ 
ေဆာက္ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အနာဂတ္ကုိ ထည့္စဥ္းစားၿပီး ခြဲမထြက္ 
ေရးဆိုသည့္ကိစၥကို စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္လုိအပ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေလ့လာသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ တုိင္းရင္းသားမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားၾကသည္။ 

  စက္တင္ဘာလတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ျဖတ္ေတာက္ 
ေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည႐္ြာသားမ်ား ေနရပ္သုိ႔ လံုၿခဳံစိတ္ခ်စြာ 
ျပနႏုိ္င္ေရး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွတပ္ဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေပးရန္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ေကာ္မတီအဖြ႔ဲက ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ကရင္ 
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဖာပြန္ခရိုင္အတြင္းရွိ ဖလာခုိေဒသႏွင့္ အိထူထဒုကၡသည္ စခန္းမွ 
ရာႏွင့္ခ်ီေသာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားက သံလြင္ျမစ္အတြင္းတြင္ ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

၃။ ၃. ၆. ၂၀၁၇ KIO ဒုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ေနေသာ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယ 
အႀကိမ္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး လိုင္ဇာၿမိဳ႕၊ ပဒန္ခန္းမ 
တြင္ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေအာက္ေျခတပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ လူထုအား ရွင္းလင္း 
ခဲ့သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက ေျပာသည္။ KIO ၏ UNFC 
အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မ ွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ကိစၥကုိ ဇြန ္၂၀ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ UNFC ညီလာခံ 
တြင္ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ 

  အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကုိ အဓိကထား 
ေဆြးေႏြးသည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ရွန္ဂရီလာဒုိင္ယာေလာ့ခ္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး 
ပြဲကို ဇြန ္၂ ရက္မ ွ၄ ရက္အထိ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးအႀကံေပး ဦးေသာင္း 
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ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲ တက္ေရာက္ၿပီး New Patterns of 
Security Cooperation ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြ၌ဲ ဩစေၾတးလ်၊ ေနတုိး၊ တ႐ုတ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ 
အင္အားခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ Nuclear ႏွင့္ ဒံုးရန္၊ ဘာသာေရး အစြန္း 
ေရာက္မႈကုိ အေျခခံသည့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိႏွိမ္ႏွင္းရန္ ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ပုိမုိပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲၾ့ကသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၄ အနီး၌ ကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္စဥ္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသူ ေတာင္ၿပိဳယာေက်းရြာေန မုိဟာမတ္အာေလာင္ ၃၇ 
ႏွစ္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္း ရာေမာင္တံတား 
အနီး၌ ယာဥ္မ်ားအားပိတ္ဆုိ႔႐ွာေဖြစဥ္ ဆိုင္ကယ္ ၃ စီးမွာ ထြက္ေျပးသျဖင့္ လိုက္လံ 
ဖမ္းဆီးရာ လက္ေတာ္ရီေက်းရြာေန မာ့တာမီ ၁၇ ႏွစ္အား ဖမ္းဆီးရမိစစ္ေဆးရာ ဆိုင ္
ကယ္ေမာင္းသူ ရခုိင္လူမ်ဳိး(အမည္စိစစ္ဆဲ)သည္ တစ္ရြာတည္းေန အဒူမာမူ ၁၆ ႏွစ္ 
ပါ ၃ ဦးႏွင့္အတူ ရန္ကုန္မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔သြားေရာက္ရန္ ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း မာ့တာမီအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္အည ီအမႈဖြင္ ့အေရးယူႏုိင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား စုံစမ္းလ်က္ရိွေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခ႐ုံံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

၄။ ၄. ၆. ၂၀၁၇ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာတုိ႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရရိွ 
မႈမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈကုိ ပင္လယ္ေရလမ္းေၾကာင္း 
မွ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္လ်က္႐ိွရာ ပင္လယ္ျပင္လုံၿခံဳေရးကုိ   ျမႇင့္တင္ႏုိင္ပါက မူးယစ္ေဆး 
ဝါးကုန္သြယ္မႈကုိ တားဆီးရာမွာ ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳမည္ဟု မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔စု (၄၇) မွ 
ရမဲွဴးသိန္းစိုးက ေျပာသည္္။ 

  NCA တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ေကာင္စီ RCSS ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ကၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု 
ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မ ီ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရိွရန္ အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္ 
လည္း မရရွိခဲ့ေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ား မက်င္းပရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေဒသမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
မစၥတာဂ်က္စတင္ထ႐ူးဒုိး၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မစၥတာေအာ္ရိဘန္အာလင္း 
ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာစတီဖန္လုိဗန္တုိ႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ကေနဒါႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတုိ႔သုိ႔ တရားဝင္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလ 
ေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။  

၅။ ၅. ၆. ၂၀၁၇ အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးမတုိင္မီ NCA မထိုးရေသး 
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သည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရး ႀကိဳးစားမည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။ NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းမႈ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ဇြန္လ ၁၂ ရက္မတုိင္မ ီေတြ႔ဆုံ 
မည္ဟု ဆက္သြယ္လာမႈအေပၚ အေၾကာင္းျပန္ထားေၾကာင္း UNFC တြဖဲက္အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။ UNFC ညီလာခံကုိ ဇြန္လအတြင္း 
က်င္းပရန္စီစဥ္ထားၿပီး ညီလာခံတြင္ UNFC မွႏုတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းထားသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားကိစၥကုိလည္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သရိွိရသည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕ဘက္မ ွ အမုိနီယမ္ႏုိက္ထရိတ္မ်ား တင္ေဆာင္ 
လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ထြက္ခြာသြားေၾကာင္းသတင္းအရ လား႐ိႈး-မူဆယ္ 
ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းမႀကီး၌ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဦးျမတ္ကုိ(ဘ) 
ဦး၀င္းႀကိဳင္ ေမာင္းႏွင္လာသည္ ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္ YGM-7D/---- အား စစ္ေဆး 
ရာ ေနာက္တြယဲာဥ္အံ၀ွက္အတြင္း သုိ၀ွက္သယ္ေဆာင္လာသည့္ အမုိနီယမ္ႏုိက္ထ 
ရိတ္ ၁၅၆ အိတ္ (အေလးခ်ိန္ ၇၆၀၀Kg ခန္႔) ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း နယ္ေျမ 
လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္ရိွ ရကဲင္းေရွ႕၌ မသကၤာဖြယ္ ေရခဲပံုး 
တစ္ပုံးအား ေတြ႔ရွိရွင္းလင္းရာ ေဒသႏၲရလုပ္ ခ်ိန္ကုိက္မိုင္းတစ္လုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရ 
သျဖင့္ နယ္ေျမခ ံ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ သက္မဲ့ျပဳလုပ္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

  ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆဒံုးၿမိဳ႕အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ 
ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ၁၆ ဦး၊ တယ္လီေနာကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း 
က်ား ၁၃ ဦး၊ မ ၅ ဦးတုိ႔အား ေမ ၃၁ ရက္တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရိွဘဲ 
KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြ႔ဲက အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခ့ဲၿပီး 
ဇြန ္၁ ရက္တြင္ က်ား ၈ ဦး၊ မ ၂ ဦးတုိ႔အား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ ၈ ဦးအား 
လူသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းထားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသူမ်ားမွာလည္း ထပ္မံဖမ္း 
ဆီးခံရမည္ကို စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ရိွၿပီး ေနအိမ္မ ွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကေၾကာင္း 
သိရိွရသည္။ 

  ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူငယ္စုစုေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရခုိင ္
ျပည္နယ္အတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေန 
ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဓိကထား ေဆြး 
ေႏြးခဲသ့ည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ရခိုင္လူငယ္ 
မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကုိ စစ္ေတြဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ 
သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ 
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္လည္း ရခိုင္တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင္ ့ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံပြဲတစ္ 
ရပ္ကုိ ျပဳလုပခ္ဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

  ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခ်င္းပါတီမ်ား တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
ၿပီး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ CNDP, CPP, 
CLD တုိ႔အျပင္ အျခားခ်င္းပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ZCD, ACNP, ENDP, KNP, ZNRDP 
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တုိ႔ပါ၀င္သည္ ့ ခ်င္းပါတီမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔အျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္၊ ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ 
ညီလာခံက်င္းပကာ ေပါင္းစည္းေရး အတည္ျပဳရန္၊ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ မပါ၀င္ပါက 
လည္း မဟာမိတ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားႏုိင္ေရး သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 

၆။ ၆. ၆. ၂၀၁၇ ၂၀၀၁ ခုႏွစဇ္ြန္လဆန္းပိုင္းတည္းက စခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းက တုိက္ပြဲမ်ား၊ 
တင္းမာေနဆဲ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ 
ျပည္နယ္အစုိးရႏွင္ ့လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ စစ္ေျပးဒုကၡ 
သည္မ်ား အျမန္ဆံုးေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္၊ ကခ်င္အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
က ၆ ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္ေဒသ တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚသံ အခမ္းအနား 
မွ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ 

  ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ထန္းပလားေမွာ္၊ ဝမ္းပလားေမွာ္၊ 
ေအာင္လြတ္ေမွာ၊္ တုံမဏီေမွာ္၊ ေခ်ာင္းဆုံေမွာ္၊ နန္ျဗဴေမွာ္၊ ဂ်ာေအာင္ဘာေမွာ္၊ 
ဇီးျဖဴကုန္းေမွာ္၊ ေညာင္ပင္းကုန္းေမွာ္ႏွင့္ နမ့္ကြမ္းေမွာ္စသည့္ ေရႊႏွင့္ ပယင္းေမွာ္တြင္း 
၁၀ ခုတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ဆက္လက္ေနထုုိင္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ ဇြန ္ ၁၅ ရက္ 
ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ထြက္ခြာရန္ တပ္မေတာ္က ညႊန္ၾကားခ်က္စာ ျဖန္႔ေ၀အသိေပး 
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္က 
ပညာေရးက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ကူညီသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။ ပဋိပကၡလြန္ ေဒသ 
မ်ားႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနေသးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္   
ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး လက္ရိွတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မ ွ ေက်းရြာ 
မ်ားႏွင္ ့ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနသည့္ ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လည္း   ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုေနသည္ဟု သိရသည္။ 

  တူရကီအာဏာပုိငမ္်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ တူရကီႏိုင္ငံသား 
Muhammet Furkan Sokmen ကုိ ၎ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခဲ့ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖါက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႔က ေျပာသည္။ 
Muhammet Sokmen ကုိ ေမ ၂၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး 
ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ၎ႏွင့္မိသားစုကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ တူရကီသုိ႔ ျပန္ပို႔ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ Muhammet Sokmen သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တူရကီႏိုင္ငကုိံ အာဏာသိမ္း 
ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု တူရကီအစုိးရက ယူဆထားေသာ အေမရိကန္ 
အေျခစုိက္ ဆြန္နီမြတ္စလင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ Fethullah Gulen ၏လႈပ္ရွားမႈ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ တူရကီအစုိးရက အလုိရိွေနသူ ျဖစ္သည္။ 

  ေမ ၅ ရက္က ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေမာင္ႀကီးေတာင္ေက်းရြာအနီး ေခ်ာင္းစပ္၌ 
ဆင္အိုးျပင္ေက်းရြာေန ဇာမာဟူဆိန္း ၃၂ ႏွစ္အသတ္္ခံရမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
တရားခံေျပး ႏူမာေမာက္ ၄၀ ႏွစ္အား ၎၏ ေက်းရြာအတြင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ 
ေမလ ၁၉ ရက္က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ပုဇြန္ေခ်ာင္းေက်းရြာေန ရာအိမ္မွဴး မုိဇီရာမန္ 
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၄၀ ႏွစ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မည္ဟု သံသယရိွသူ အာရ္ဗီေက်ာင္း 
ဆရာ မာေမာက္ေဆြေယာ့ ၃၀ ႏွစ္အား ေျမာက္ဘဒကားေက်းရြာလမ္း၌ ဖမ္းဆီးရမိ 
စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၾကဴကုတ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႔က ယာဥ္ 
၀င္/ထြက္မႈမ်ားအား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္စဥ္ နမ့္ေတာင္းဘက္မွ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး စီး 
နင္းလာသည့္ ဆုိင္ကယ္အား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ထြက္ေျပးသျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ 
ခတ္ဖမ္းဆီးရာ ဆုိင္ကယ္ေနာက္တြင္ လုိက္ပါလာသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး က်ည္ထိ 
မွန္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ဆိုင္ကယ္အားထားခ့ဲကာ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း 
ေသဆုံးသူထံမ ွ ကင္တုိဓားရွည္တစ္ေခ်ာင္း၊ Tool Box အတြင္းမွ လက္ပစ္ဗုံး ၃ လံုး 
ႏွင့္ နင္းမိုင္းအေသး ၃ လံုးတုိ႔ကုိ သိမ္းဆည္းရမိၿပီး ထြက္ေျပးသြားသူအား ဖမ္းဆီးရမိ 
ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၾကဴကုတ္အေရွ႕ဘက္ နမ့္ဟူးရြာအနီးတြင္ တပ္မ 
ေတာ္ယာဥ္တန္းအား အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက အေ၀းထိန္းစနစ္မိုင္း ၂ လုံး 
ေဖာက္ခြဲတိုက္ခုိက္ခဲ့ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ မရွိေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး 
ေရွ႕ေလကာမွန္ မုိင္းစထိမွန္ပ်က္စီးခဲရ့ာ အနီးပတ္၀န္းက်င္အား တပ္မေတာ္စစ္ 
ေၾကာင္းက နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၇။ ၇. ၆. ၂၀၁၇ ရန္ကုန္-ၿမိတ္-ဘုတ္ျပင္း-ၿမိတ္-ရန္ကုန ္ခရီးစဥ္အတုိင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသား 
စုမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ပုိ႔ေဆာင္ႀကိဳဆုိေသာ တပ္မေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ေလယာဥ္ (Y-8-200F အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္အမွတ္-၅၈၂၀)သည္ စစ္သည္/မိသားစု 
၁၀၆ ဦးႏွင္ ့ ေလယာဥ္အမႈထမ္း ၁၄ ဦးအပါအ၀င္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၂.၄ တန္ခန္႔ 
သယ္ေဆာင္၍ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၆ မိနစ္တြင္ ၿမိတ္မွရန္ကုန္သုိ႔ စတင္ထြက္ခြာကာ 
အျမင့္ေပ ၁၈၀၀၀မွ ပ်ံသန္းခဲ့ရာ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၏ 
အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၉၅ ဒီဂရ ီ အကြာအေ၀းအားျဖင့္ ၄၃ မိုင္ခန္႔အေရာက္၌ 
ထား၀ယ္ေလဆိပ္ႏွင္ ့ အဆက္အသြယ္ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ 
ခဲ့သည္။ေနာက္ဆုံးအဆက္အသြယ္ ရရွိသည့္ေနရာမွာ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၁၃.၄၈ 
ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၈.၀၂ ဒီဂရီျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတစ္၀ုိက္ႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံ 
သန္းရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ေျမျပင္တပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္သေဘၤာ 
၆ စီးႏွင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ေလယာဥ္ ၃ စီးတုိ႔ျဖင္ ့ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မြန္းလြ ဲ ၂ နာရီမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္။ အဆုိပါ Y-8-200 F 
ေလယာဥ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး 
တပ္မေတာ္(ေလ)တြင္ ၈၀၉ နာရီ ပ်ံသန္းအသုံးျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ 
က Fragile States: From the Sahel to lake chad to Burma ဆုိသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခု က်င္းပခ့ဲသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားအားလုံး ပါဝင ္
ႏုိင္ေရးကုိဦးတည္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင္ ့လႊတ္ေတာ္မွေန၍ လက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ ပိတ္ပငထ္ားျခင္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ဥပေဒ 
ေၾကာင္းအရ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳ အထူးအႀကံေပး Beth Cole ကေျပာသည္။ ၿငိမ္း 
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ခ်မ္းေရးအတြက္ရန္ပံုေငြ (The Fund for Peace) အဖြဲ႔မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝသည့္ 
ထိခိုက္လြယ္တဲ့တုိင္းျပည္မ်ား အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ရမွတ္မွာ ၉၅.၇ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥပ္ါက အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားကာ 
သတိထားရမည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္မွ စီစဥ္ေပးေသာ ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအ 
ၾကား ဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံမွ ဘာ 
သာရပ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ ကေနဒါႏိုင္ငံ ေအာ္တာ၀ါၿမဳိ႕ Andaz 
Ottawa Market Hotel ၌ ေဆြးေႏြးပြ ဲ က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဆုိသည့္ စြပ္စြဲ 
ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး 
အဖြဲ႔အား လက္မခံေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ေျပာဆိုထားသည့္ကိစၥကို ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad al-Hussein က ၃၅ ႀကိမ္ေျမာက္ 
လူ႔အခြင့္အေရးညီလာခံတြင္ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလိုက္သည။္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အ 
ေရးေကာင္စီႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ Uzbekistan၊ Armenia၊ 
အီသီယိုးပီးယား၊ မုိဇမ္းဘစ္စသည့္ ႏိုင္ငမံ်ားကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္လာ 
ေသာ္လည္း အင္ဒုိနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ နီေပါ၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင္ ့ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတို႔ကမူ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး Zeid 
Ra’ad al-Hussein က ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ 

၈။ ၈. ၆. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ (Y- 8 - 200 F အမ်ိဳးအစား၊ ေလယာဥ္ 
အမွတ္- ၅၈၂၀) သည ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ မြန္းလြ ဲ ၁ နာရီ ၆ မိနစ္တြင္ 
ထားဝယ္ေလဆိပ္ႏွင္ ့ အဆက္အသြယ္ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ 
သြားခ့ဲရာ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ၿပီးေနာက္ မြန္းလြ ဲ ၂ နာရီမွစတင္၍ ရွာေဖြ 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဇြန္လ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေလ 
ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕၊ ႐ုပ္အေလာင္း ၃ ေလာင္း၊ အသက္ကယ္အကႌ် ၂ ထည္ႏွင့္ 
အဝတ္အစားအိတ္အခ်ိဳ႕အား ေတြ႔ရွိဆယ္ယူရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ 
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ပူပန္ဝမ္းနည္း ေၾကကြရဲပါေၾကာင္း၊ ရွာေဖြ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါ 
ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂၀၁၇) ျဖင့္ သတင္း 
ထုတ္ျပနပ္ါသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္င၏ံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား အ 
တြက္ ကေနဒါႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၈ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံမည့္္အစီအစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 
၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ ေတြ႔ဆုံအၿပီးတြင္ ကေနဒါ ၀န္ႀကီး 
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ခ်ဳပ္ Justin Trudeau ကေၾကညာခ့ဲသည္။ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ရွ ိ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ကေနဒါ၏ေထာက္ခံမႈ၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး 
အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး တုိင္းရင္းသားႏွင္ ့
ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈ 
အတြက္ ေသဆုံးခဲသ့ည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္း 
ေၾကကဲြေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

  KIA/KIO မွ မုိးေကာင္း-ကာမုိင္းလမ္း၊ လဝါး-ကာမိုင္းလမ္း၊ ကာမိုင္း-ဖားကန္႔လမ္းပိုင္း၊ 
ေဝွခါး-ဖားကန္႔လမ္းပိုင္းတို႔ကို နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီအတြင္းသာ သြားလာရန္ 
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း KIA/KIO အမွတ္(၆)တပ္ရင္းက ဇြန ္၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ 
ထုတ္ျပနသ္ည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ျပင္ပအတြင္း ခရီးသြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ့
ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဇြန ္၁ဝ ရက္ကစၿပီး ခရီးသြားလာျခင္းကို 
ကန္႔သတ္လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရိွသည္။ 

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ UNFC ကဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
ဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ DPN တုိ႔သည္ ဇြန ္ ၁ဝ ရက္တြင္ 
ထုိင္းႏိုင္င ံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ယခုေတြ႔ဆံုမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား NCA 
လက္မွတ္ထုိးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အလြတ္သ 
ေဘာညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး UNFC ညီလာခံအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္သုိ႔လာေရာက္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင္ ့ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားကို 
ေတြ႔ဆုံကာ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ဘဂၤလားဘက္ျခမ္းတြင္ လူသတ္မႈ၊ ဓါးျပတိုက္ 
မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏက်ဴးလြန္ေနသူ အဒူလာကိန္း၏ သက္ေတာ္ေစာင့္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
ႏူရ္အာဖ္ဆဲ (၂၂) ႏွစ္အား စုစုေပါင္း လက္နက္ ၅ လက္ႏွင့္အတူ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ အထူး 
မႈခင္းႏိွမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြ႔ဲ RAB က ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္ဟု ေကာ့စ္ဘဂၤလာသတင္းတြင္ ေဖာ္ 
ျပထားသည္။ အဒူလာကိန္းအဖြဲ႔၏ လက္ခ်က္ျဖင္ ့ ျမန္မာႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ နယ္စပ္ 
တြင္ လူအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး အဒူလာကိန္းကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက အလုိရွိေန 
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၉။ ၉. ၆. ၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 
သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ အမ်ဳိးသားသုံးဦး စီးနင္းလာသည့္ဆုိင္ကယ္အား 
မသကၤာသျဖင့္ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ဆိုင္ကယ္အားထား၍ ထြက္ေျပးသျဖင့္ ဆုိင္ကယ္ 
ကုိရွာေဖြရာ ေရွ႕ခြၾကားရိွ ဆာလာအိတ္ထဲမွ ဟန္းေကာခ်ဳိင့္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ 
ထားသည့္ ေဒသႏၲရလုပ္ လွ်ပ္စစ္ဒီတုိေနတာ အေပါက္ႏွစ္ခုပါ မုိင္းေလးလုံးကုိ ေတြ႔ရိွ 
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ 

  တ႐ုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ လာအုိ၊ 
ကေမာၻဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ပညာရွင္ 
မ်ားက ႐ႈေထာင့္ၾကားနာပြဲကုိ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည။္ 
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အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးႏွင္လုံ့ၿခံဳေရး ျပန္လည္သုံးသပ္ 
ေရးေကာ္မရွင္က ဦးစီးက်င္းပသည့္ ယခုၾကားနာပဲြတြင္ အဓိကအေနျဖင့္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွေဒသတြင္း တ႐ုတ္၏ၾသဇာစက္ကြင္း က်ေရာက္မည့္ အႏၲရာယ္အလား 
အလာ ရိွသည့္အေျခအေန၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ဆက္ဆံသင့္ 
သနည္းဆုိသည္ကုိ အေမရိကန္ပညာရွငမ္်ား၏ အျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထြက္ဆုိခဲ ့
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

၁၀။ ၁၀. ၆. ၂၀၁၇ NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ UNFC ကဖြ႔ဲစည္းထားေသာ DPN ႏွင့္ Peace 
Commission တုိ႔အၾကား ထုိင္းႏိုင္ငံခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံု ညႇႏိႈိင္းေနၾက 
သည္။ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ NCA ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ UNFC မွအဆုိျပဳထားေသာ 
အခ်က္ ၉ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတားအဆီးျဖစ္ခဲ့ေသာ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မွာ 
လည္း ေျပလည္မႈရရိွခဲ့သလုိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု 
တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအတြက္လည္း အလားအလာေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္စုိးက “တင္ျပတဲ့အခ်က္ ၉ ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ညႇိႏႈင္ိးခ့ဲတာ ၅ ႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ အဲဒီမွာလည္း သေဘာထားကြလဲြမဲႈ အႀကီးအက်ယ္ မရွိပါ 
ဘူး။ စကားလံုး အေျပာင္းအလဲေလးေတြပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ညႇိႏႈိင္းတ့ဲ အေပၚမွာေတာ့ 
ေနာက္ထပ္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ အေျဖေကာင္းထြက္မယ္ 
ဆုိတာကုိ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိတ့ဲအတြက္ ရလဒ္ေကာင္း တစ္ခုပါပဲ” ဟုဆုိသည္။ 

၁၁။ ၁၁. ၆. ၂၀၁၇ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ 
ကုိ သက္တမ္းထပ္မံတုိးျမႇင္လုိ့က္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕ အၾကမ္းဖက္ 
တိုက္ခုိက္ခံရမႈမ်ား၏ေနာက္ပိုင္း နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေရးအရ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ 
၁၄၄ ထုတ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ တပ္မေတာ္က ရတဲပ္ဖြဲ႔ႏွင္အ့ 
တူ လုံၿခံဳေရးရယူထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးအရ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ပုဒ္မ 
၁၄၄ ကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္မွစၿပီး ည ၇ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီအစား ည ၉ 
နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီအထိ ျပန္လည္ေလ်ာ့ေပါ့ ထုတ္ျပန္ေပးခ့ဲကာ လအလုိက္ 
သက္တမ္းတိုးလာခ့ဲရာတြင္ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၉ ရက္မွစၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂ လ သက္တမ္း 
ထပ္တုိးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

၁၂။ ၁၂. ၆. ၂၀၁၇ ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္း႐ုိင္ ခ႐ုိင္အတြင္းတြင္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲ 
ေသာ စိတ္ႂကြေဆး ၄ သန္း ၂ သိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ‘၀’ တပ္ဖြဲ႔ထံမွ ၀င္ 
ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြကဲ်င္းပၿပီး 
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ‘၀’ တပ္ဖြဲ႔ဘက္မွလာသည့္ စိတ္ႂကြေဆးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ယခုဖမ္းဆီးမႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ကတည္းက  လုိက္လံစံုစမ္းမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္ႏိုင္သည့္သူမ်ားကုိ ထုိင္း-ျမန္မာ 
နယ္စပ၊္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဇြန္လ 
၁၁ ရက္ထိ လုိက္လံဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္သည္ ဆြီဒင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စတီဖန္လုိဗန္ Stefan Löfven ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး 
မစၥမာဂတ္စ၀္ဲလ္စေတာင္း Margot Wallström တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
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ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရခုိင္ပဋိပကၡ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ 
မ်ားဖလွယ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးေပးေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင္ ့ သယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားတြင္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး 
ဆြီဒင္ေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင္လ့ည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံတို႔အၾကား သံတမန္ႏွင့္ အထူးပတ္စ္ပို႔ ကုိင္ေဆာင္ 
ထားသူမ်ားအတြက္ ရက္ ၉၀ ထက္မေက်ာ္လြန္သည့္ ေနထိုင္ခြင့္ရရိွမည့္ ဗီဇာကင္း 
လြတ္ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက 
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈတြင္ သံတမန္ 
ႏွင့္အထူးပတ္စ္ပို႔(ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္) ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္သာ လက္မွတ္ 
ေရးထုိးျခင္းျဖစ္ၿပီး သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား မပါဝင္ေသး 
ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။ 

၁၃။ ၁၃. ၆. ၂၀၁၇ ျပည-္ရန္ကုန္ လမ္းမႀကီးရွိ ျပည္ၿမိဳ႕အ၀င္ ဆင္မၾကပ္လမ္းဆုံ၌ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ 
မ်ားက ယာဥ္မ်ားကုိစစ္ေဆးစဥ္ ပ႐ုိေဘာက္စ ္ အိမ္စီးကားတစ္စီးေပၚ၌ လုိက္ပါလာ 
သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီ 
အသက္ (၂၁) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး၊ (၂၂) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတို႔ကို 
ဖမ္းဆီးရမိခဲသ့ည္။ 

  NLD အစိုးရ တာ၀န္ယူလာသည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံအေပၚမူ၀ါဒႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပုိင္းမွာလည္း တုိးတက္ 
လာမႈမရိွဘဲ အမ်ားျပည္သူလုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးပုိင္းမွာလည္း အားနည္း 
ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ဦး 
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ လက္ရိွ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင္ဖံ့ြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ 
ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

  စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေရခ်မ္းျပင္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သုိ႔သြားမည့္ ကားတစ္စီးကို လုံၿခံဳ 
ေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ကား၀မ္းဗုိက္ေအာက္ထဲ၌ အံ၀ွက္ႏွင့္ သယ္ေဆာင္ 
လာသည့္ စိတ္ႂကြေဆး ၃ သန္း ၄ သိန္းကုိ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ 
ေတာ ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစႏွ္င့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စိတ္ႂကြေဆးသန္းႏွင္ခ့်ီၿပီး 
ဖမ္းဆီးမိမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း စစ္ေတြဘက္၌မူ ယခုဖမ္းဆီးရမႈမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

၁၄။ ၁၄. ၆. ၂၀၁၇ ကုလသမဂၢဖြ႔ံၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္ UNDP ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ 
တာဝန္အျပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
Ms. Renata Lok-Dessallien သည္ မၾကာမီရာထူးသက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ 
ကေနဒါႏုိင္ငံသူ Ms. Lok-Dessallien သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္က ကုလသမဂၢ 
ဌာေနကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဘူတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂၆ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း 
အာ႐ွႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တာဝန္ယူခဲသ့ည္။ ျမန္မာႏုိင္ငတံြင္ တာဝန္ယူစဥ္ 
ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ေဝဖန္ေျပာဆုိရန္ အား 
နည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တာဝန္မွဖယ္႐ွားခံရသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခ့ဲသည္။  
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  UNFC ညီလာခံကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ရာ UNFC အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ KIO 
ႏုတ္ထြက္ၿပီး ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNO အပါအဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ 
အဖြဲ႔ဝင္သစ္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း UNFC တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးထြန္းေဇာ္က ဆို 
သည္။ ၂၀၁၁ ကစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ UNFC ကုိ KIO က ဥကၠ႒အျဖစ္ ၆ ႏွစ္ၾကာ 
တာဝန္ယူခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ KIO အေနျဖင့္ UNFC မွႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္း 
ဆိုထားသည္။ KIO ႏွင့္ SSPP တို႔သည ္ ‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ UWSA ၏ဦးေဆာင္ 
မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
တြင္ ပါဝင္ထားသည္။  ‘ဝ’ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ WNO သည္လည္း UWSA ႏွင့္ပူးေပါင္း 
ရန္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ 

  ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရသည္။ ရခုိင္အေရး 
ကုိ အစိုးရကထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ႐ိွဟု ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ 
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆုိပါက  ရခိုင္တုိင္းရင္းသား အေရအ 
တြက္သည္ မြတ္ဆလင္အေရအတြက္ထက္နည္းေၾကာင္း၊   ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခြင့္အ 
ေရးရ႐ိွမႈအနည္းဆုံး လူမ်ဳိးမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရ 
သည္ဟု  ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ 
ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင္ ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ မကုိင္တြယ္မေျဖ႐ွင္းဘူးဟုလည္း ခံစား 
ေနၾကရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆြီဒင္ 
လႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲသ့ည္။ 

  ကေနဒါႏုိင္ငံႏွင့္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတုိ႔သုိ႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့သည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္ 
အတြင္း ဇြန ္ ၆ ရက္တြင္ ေအာ္တာ၀ါၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ ဖက္ဒရယ္္ႏုိင္ငံမ်ားဖုိရမ္ကို 
တက္ေရာက္ခဲက့ာ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ကေနဒါႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာဂ်က္စတင္ 
ထ႐ူးဒုိးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ၍့ ကေနဒါႏုိင္ငံမ ွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူညီပ့ံပိုးေပးမည့္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၈ သန္း ေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိလည္း သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 
ဇြန ္ ၁၃ ရက္၌ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတြင္ Olof Palme International Prize 2005 ဆု 
လက္ခံယူျခင္း၊ ဆီြဒင၀္န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာစတီဖန္လိုဗန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းဆဲကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္ 
လက္ကူညီပ့ံပိုးေပးေရး၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမ ွ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္အသစ္ေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
တုိးျမႇင့္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားဖလွယ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ 
ဖန္တီးေပးေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့ ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မ်ားတြင္ 
အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္င ံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔မ်ားၾကား လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြားခံစားေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ Amnesty International က 
ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပနသ္ည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွ ိ ျမန္မာအစုိးရ 
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ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ တိုင္းရင္းသားေဒသ 
မ်ားမွ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိရန္လုိအပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္ 
သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း Amnesty 
International အဖြဲ႔က ျမန္မာ့အေရးသုေတသီ Laura Haigh က ေျပာသည္။ 

၁၅။ ၁၅. ၆. ၂၀၁၇ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွ ိဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ လူထုအ 
ေျချပဳ လုပ္သားမ်ား၏ အေျခခံလစာမ်ားကုိ ဇူလုိင္လမွစတင္ကာ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သညဟု္ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ KRC ကေျပာ 
သည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ာ့က်လာမႈမွာ အေရး 
ေပၚအကူအညီ လိုအပ္ေနသည္ ့အျခားေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကူည ီေထာက္ 
ပံ့ေပးေနရျခင္းေၾကာင့္ဟု NGOs မ်ားဘက္က ေျပာဆိုသည္။ 

  ျမန္မာ့ေလတပ္အတြက္ ပါကစၥတန္ေလယာဥ္ကုမၸဏီက ပထမဦးဆုံး ထုတ္လုပ္သည့္ 
JF-17 Thunder FC-1 အမ်ိဳးအစား ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခ်န္ဒူး 
ေလယာဥ္ကြင္း၌ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းေနေၾကာင္း တ႐ုတ္အြန္လိုင္းမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပ 
သည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးသတင္းမ်ား ေရးသားသည့္ James.com က 
ေဖၚျပခ့ဲသည္။ တစ္စင္းလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ သန္း တန္ဖိုးရွိသည့္ ေလယာဥ္ 
၁၆ စီး၀ယ္ယူရန ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပထားသည္ဟု သိရသည္။ 

  ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းရိွ အီတူးထာ့ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းရွိ စစ္ေျပး 
ဒုကၡသည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ စားနပ္ရိကၡာပံုမွန္ေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီမ်ား ၉ 
လပိုင္းတြင္ ရပ္စေဲတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ 
အီတူးထာ့ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ေကအဲန္ယူတပ္မဟာ 
(၂)နယ္ေျမကုိ တပ္မေတာ္၏ အႀကီးအက်ယ္ထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ကာ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ယာယီခုိလႈံႏုိင္ရန္ ထုိင္း-
ျမန္မာနယ္စပ္ရွ ိသံလြင္ျမစ္ကမ္း ေဘးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၆။ ၁၆. ၆. ၂၀၁၇ တႏုိင္းၿမိဳ႕တစ္ဝုိက္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္  ေထာင္ခ်ီသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ 
မ်ားကုိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရက အကူအညီေပးမည္ ဆုိေသာ္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအ 
တြက္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင္ ့အစားအေသာက္မ်ား မရ႐ိွေသးဟု ကခ်င္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သိရသည္။ တႏိုင္းေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA ၾကား 
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အင္ဂါဂါးႏွင့္ နမ္ခမ္း၊ ေကာင္းရာစသည္ ့ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား 
သည္ ဇြန္လ ၆ ရက္က အေရးေပၚ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေၾကာင္း တႏိုင္းမွ ေလာ 
ေလာဆယ္ ထြက္ေျပးလာသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ေဒသခံ အိမ္ေျခ ၂၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး 
တႏုိင္းၿမဳိ႕ျပင္ရွ ိေကာင္ဂ်ာယမ္ရြာ၌ ခုိလႈံေနသူတစ္ခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  

  NCA ျပင္ပမွ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးအတြက္ တင္ျပထားသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ 
နယ္စပ္အေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၇ ဖြဲ႔တုိ႔သည္ ၿပီးခဲသ့ည့္ ဧၿပီလက 
အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ FPNCC ေခၚ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း 
ေရး ေကာ္မတီကုိဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ‘၀’ တပ္ဖြဲ႔ ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ 
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ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားက အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းမေဆြးေႏြးဘဲ ေကာ္မ 
တီအေနျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိထားၿပီး အစုိးရအေနႏွင့္မူ NCA 
မူေဘာင္အတြင္းမွသာ ေတြ႔ဆုံရန္ ကမ္းလွမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေဆြး 
ေႏြးရန္ ညႇိႏႈိင္းေနရျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၇။ ၁၇. ၆. ၂၀၁၇ NCA ညႇိႏိႈင္းစဥ္က မပါဝင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ UNFC ကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းပါက အသိအ 
မွတ္ျပဳ လက္ခံေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း UNFC တာဝန္ရိွသူမ်ားအား အစုိးရက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြ႔ဲဝင္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးကုိ ဇြန္လ ၁၆ ရက္က 
ခ်င္းမိုင္သုိ႔ေစလႊတ္၍ အစုိးရသေဘာထားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘‘အဓိကကေတာ့ 
UNFC ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမယ္လုိ႔ သတင္းေတြထြက္ေနတယ္။ UNFC က အဖြဲ႔ဝင္အသစ္ 
ေတြထည့္သြင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းလာမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲ UNFC နဲ႔ ေျပာဖုိ႔ရွိမွာ 
မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ NCA ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းစဥ္က ပါဝင္ခဲ့တဲ့ အဖြ႔ဲအားလုံးေပါင္း ၂၁ ဖြဲ႔ရိွ 
တယ္။ ဒီအဖြ႔ဲေတြကုိပ ဲ အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပ ဲ ေဆြးေႏြးေနတယ္’’ ဟု 
သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ အစုိးရသစ္ 
လက္ထက္တြင္ UNFC ႏွင့္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးမႈ ငါးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေနာင္ခ်ဳိရိွ ရတနာသိဂႌလင္းျပည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း တ႐ုတ္စကားျပန္ ဦးေအာင္ကိုကုိႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးရန္ေအာင္တုိ႔ 
၂ ဦးအား TNLA တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က အုပ္ခ်ဳပ္မႈမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္႔ဇင္ 
ေအာင္ ပုိင္ဆိုင္သည့္ ေအဒီဗင္အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ 
သြားေၾကာင္းႏွင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ျဖင့္ လာေရာက္ေရြးယူရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း 
သိရိွရသည္။  

  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဂူတာျပင္ေတာင္ရြာေန ရာအိမ္မွဴး ဟာဘီဇူ ၅၂ ႏွစ္သည္ 
ကင္းမ်ားစစ္ေဆးၿပီး အိမ္သို႔ျပနလ္ာစဥ္ ပုဆုိးျဖင္႔မ်က္ႏွာဖုံးထားသည့္ အမည္မသိလူ 
၅ ဦး ႐ုတ္တရက္ထြက္လာၿပီး ဓားျဖင့္ထုိးရာ ဝမ္းဗိုက္အူထြက္ဒဏ္ရာရ ေအာ္ဟစ္ရာ 
သားျဖစ္သူ ေရွာ္ဘီအစၥလာမ္က လာေရာက္ကူညီစဥ္ ချဲဖင့္ပစ္ေပါက္ခံရသျဖင့္ ဦး
ေခါင္းထိမွန ္ ေပါက္ၿပဒဲဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ၿပီး အမည္မသိလူ ၅ ဦးမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္
သြားေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရ႐ိွသည့္ ရာအိမမ္ွဴးႏွင့္ သားျဖစ္သူတို႔ ၂ ဦးအား ဘူးသီးေတာင္
ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ၿပီး အမႈဖြင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္႐ွိေၾကာငး္ သိရသည္။ 

  ၂၀၁၆ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကဳံခဲ့ရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းေဒ 
သတြင္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ ျပန္႐ုပသိ္မ္းခ့ဲျခင္းမွာ အခ်ိန္ေစာ 
လြန္းေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ANP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “ႏိုင္ငံတကာ 
ဘက္က ဖိအားေပးလုိ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးစည္းကုိ ေနာက္ဆုတ္လုိက္တ့ဲ သေဘာ 
ေပါ့။ ႐ုိးမတြင္းမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈ ေလ်ာ့သြားတာေပါ့။ ဆုိေတာ့ အခ်ိန္မေရြး 
ေနရာေပါင္းမ်ားစြာမွာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႐ုိးမမွာ မခိုေအာင္းႏုိင္ေအာင္ 
တပ္မေတာ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈက ရွိေနဖုိ႔လိုအပ္တယ္။ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးအတြက္ လံုၿခဳံ 
ေရးတပ္ေတြ ဆက္ခ်ထားဖုိ႔လုိတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ေမာင္ေတာေဒသႏွင့္ 
အနီးတစ္ဝုိက္မွ လံုၿခဳံေရးတပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ 
ေတာင္စသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                             
 

 
16 

အသတ္ခံရျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမ်ားရိွၿပီး ေဒသခံအခ်ဳိ႕ အသတ္ခံရမႈမ်ား 
႐ိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက မၾကာခဏဆုိသလုိ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဂါင္ညာေက်းရြာေန အဘူနာဆဲ ၃၄ ႏွစ္သည္ ဇြန္ ၁၅ ရက္ ည ၇ 
နာရီခန္႔က ေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း႐ွာေဖြရာ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ေဂါင္ညာ 
ေက်းရြာ၏ အေ႐ွ႕ဘက္ ေခ်ာင္းစပ္အနီး၌ ျပတ္႐ွဒဏ္ရာမ်ား၊ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ 
ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႔႐ိွရသျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္႐ိွေၾကာင္း သိရသည္။ ဘူးသီး 
ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေသကံရြာ၌ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သူဟု ယူဆရသူ ၁ 
ဦး ေရာက္႐ိွေနၿပီး ေက်းရြာ႐ိွလူငယ္မ်ားအား စည္း႐ံုးေနေၾကာင္း သတင္းအရ လံုၿခံဳ 
ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သြားေရာက္႐ွင္းလင္းရာ မသကၤာသူ ေက်ာက္လွျပင္ေက်းရြာေန 
ကာဒိလ္ဟူေဆာင္း ၃၀ ႏွစ္အားေတြ႔႐ိွ၍ စစ္ေဆးလ်က္႐ိွေၾကာင္း သိရသည္။  

၁၈။ ၁၈. ၆. ၂၀၁၇ ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊ၊ ပယင္းေမွာ္တြင္းမ်ားက တိမ္းေရွာင္လာသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေနရပ္ရင္းျပန္ႏိုင္ေရး လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ တႏိုင္းမွခႏီၲးသုိ႔ လာေရာက္ခုိလံႈၾကသူ ဒုကၡသည္တစ္ေထာင္ 
ေက်ာ္ခန္႔ကို အဓိကလမ္းေၾကာင္း ၂ ခုျဖစ္သည့္ တႏုိင္း-မုိးေကာင္းလမ္းႏွင့္ ခႏီၲး 
ေရေၾကာင္းလမ္းတုိ႔မွေန၍ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ 
တႏုိင္းတြင္ ခုိလံႈေနဆဲဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ေနရာစီစဥ္ေပးၿပီး စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

  တပ္မေတာ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္အား ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရိွရာ ဇြန ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေလယာဥ္အမွတ္ ၅၈၂၀ အမွတ္ 
အသားပါ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းေနရာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အပိုင္းအစအခ်ိဳ႕အား ေတြ႔ရွိၿပီး 
ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းအား ယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေလအိတ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ ေရမ်က္ႏွာ 
ျပင္ေပၚသုိ႔ မတင္ဆယ္ယူခဲ့ၿပီး ေရယာဥ္ေပၚသုိ႔ တင္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ 
ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းတြင္ FDR - Flight Data Recorder (Black Box) ႏွင့္ CVR - 
Cockpit Voice Recorder တုိ႔ပါရွိၿပီး ေလယာဥ္ပ်က္က်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား 
ေဖာ္ထုတ္ႏိင္ုေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းႏွင့္အတူ 
အမ်ိဳးသား႐ုပ္အေလာင္း ၁ ေလာင္းအား ထပ္မံရွာေဖြေတြ႔ရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္း ႐ုပ္ 
အေလာင္း ၉၂ ေလာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၁၉။ ၁၉. ၆. ၂၀၁၇ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသံ႐ံုးသို႔ 
သြားေရာက္ၿပီး သံ႐ံုး၊ စစ္သံ႐ံုးမွ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုအမွာစကားေျပာၾကားရာ 
ျမန္မာႏွင္႐ု့ရွားႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံမႈပုိမုိျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေရးအတြက္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ႐ုရွား 
ႏုိင္ငံမွ မ်ားစြာပါ၀င္ကူညီခဲ့ေၾကာင္း၊ သံ႐ံုး၊ စစ္သံ႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစထ္ားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း သက္ဆိုင္ 
ရာႏုိင္ငံ၏ ဘာသာစကားကိုလည္း တတ္ကြၽမ္းေအာင္ေလ့လာျခင္းသည္ မိမိတို႔ကုိယ္ 
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တိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးရိွေၾကာင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပျပဳ 
လုပ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားအား ျမန္မာစိတ္ဓာတ္ေမြး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလို 
ေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားသည္။  

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ 
တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့တပ္မ 
ေတာ္အရာရိွမ်ားအား ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရိွ Moscow Power Engineering Institute 
(MPEI) တကၠသိုလ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး ၾသ၀ါဒစကားေျပာၾကားရာတြင္ 
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း 
ေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြ 
ဖည္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ က႑ေပါင္းစုံမွ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္သာ ရွိရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူ၀ါဒ ၆ ရပ္ခ်မွတ္ကာ 
ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေခတ္မီေသာႏိုင္ငံတစ္ခု၊ တပ္မေတာ္တစ္ခု တည္ 
ေဆာက္ရန္အတြက္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားလိုအပ္သျဖင့္ ပညာေတာ္သင္မ်ား 
ေစလႊတ္သင္ၾကားေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ 

  ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ုိင္အတြင္းမွာ စိတ္ႂကြေဆးေပါင္း ၄ သန္း ၂ သိန္းကုိ 
ဖမ္းဆီးမိခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္စပ္ပတ္သက္ႏိုငသ္ည္ဟု ယူဆရသူမ်ားကုိ ထုိင္းအာ 
ဏာပုိင္မ်ားက ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လိုက္လံဖမ္း 
ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္ႂကြေဆးသယ္ေဆာင္လာသူမ်ားႏွင္ ့ပစ္ခတ္မူျဖစ္ပြား 
ခဲသ့ည္။ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ခ်င္း႐ုိင္းခ႐ုိင ္ မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္က 
ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူမ်ား ပစ္ခတ္မူျဖစ္ပြားရာ လူတစ္ဦးေသဆုံး 
ၿပီး စိတ္ႂကြေဆး ၂ သန္း ၁ သိန္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ‘အခါ’ လူမ်ိဳး 
တစ္ဦးလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

၂၀။ ၂၀. ၆. ၂၀၁၇ ထုိင္းႏိုင္င ံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပလ်က္ရိွေသာ UNFC တပ္ေပါင္းစု အစည္း 
အေဝးသုိ႔ အဖြဲ႔မွႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္ထားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ သုံးဖြဲ႔ျဖစ္သည့္  
TNLA, MNDAA ႏွင့္ 'ဝ' အမ်ဳိးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ WNO တုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရိွေပ။  
TNLA ႏွင့္ MNDAA တုိ႔သည ္ ၎တုိ႔ေဒသတြင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနမ်ား 
ေၾကာင့္ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ့ဲေသာ္ 
လည္း WNO အဖြဲ႔မွာမူ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ အေျခအေနကုိ အေၾကာင္းျပန္ 
ျခင္းမရိွဟု သိရသည္။ ဇြန္လ ၂၀ မွ ၂၉ အထိ ျပဳလုပ္သည့္ UNFC ညီလာခံသုိ႔ KIO, 
KNPP, SSPP, NMSP, ANC, LDU တုိ႔ႏွင့္ ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္သည္။ 

  ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွေနေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ Naro-Fominsk ၿမိဳ႕ရိွ တင့္ကား 
တပ္မဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ႐ုရွားတပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ လက္နက္ငယ္ 
မ်ားႏွင္ ့ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာမ်ား၊ တင့္ကားစြမ္းရည္ျပသမႈ၊ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းအတြင္း 
စစ္သည္မ်ား စစ္ပညာေလ့က်င့္ေနမႈမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္လက္ႀက့ံခုိင္ေရး ေလ့ က်င့္ 
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ေနမႈမ်ားႏွင္ ့ စစ္သည္အိပ္ေဆာင္မ်ားအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈကာ စက္ပစ္ကြင္းအ 
တြင္း တင့္ကားမ်ား ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ေနမႈ၊ လက္နက္ငယ္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ေနမႈ၊ 
႐ုရွားတပ္မေတာ္ထုတ္ တင့္ကားႏွင့္ စစ္ေျမျပင္သံုးမီးဖုိေဆာင္အား လိုက္လံၾကည့္႐ႈ 
ေလ့လာခ့ဲသည္။ 

  တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး Army General Sergey K. Shoigu ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက Y-8 ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သား အရာရိွ၊ 
စစ္သည္ႏွင့္မိသားစုမ်ား အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲရ့မႈအေပၚ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ႏွစ္ 
ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင္ ့အာဆီယံ+႐ုရွား 
ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ ေရတပ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား 
အျပန္အလွန္ဆိုက္ကပ္ေရး၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေဆးပညာသင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ေရး၊ 
ႏွစ္ႏိုင္င ံ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရးႏွင္ ့ ပညာေတာ္သင္ 
အရာရိွသင္တန္းသားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေစလႊတ္ေရးတို႔အား ေဆြးေႏြးသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး Mr. 
Nikolai Patrushev ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
တုိးျမႇင့္ေရး၊ လံုၿခဳံေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္သတင္းမ်ား အျပန္အလွန္လဲလွယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အျမင္ 
ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

  မူဆယ္နယ္စပ ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား အသုံးျပဳေနသည့္ ဘဏ္စာ 
ရင္း ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္က ပိတ္လုိက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိတြင္ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္မ်ားထံသုိ႔ တရား 
ဝင္စာမ်ားေပးပုိ႔၍ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းမွ 
တရားမဝင္ေလာင္းကစားလုပ္ေနသည့္ အေကာင့္ေပါင္း ၅၀ဝ၀ ေက်ာ္ကုိ ပိတ္သိမ္း 
ရာမွ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားလည္း ပါဝင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ယခုလုိ ဘဏ္အေကာင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အခက္အခဲမျဖစ္ 
ေစရန္ မူဆယ္တြင္ တရားဝင္ယြမ္အေကာင့္ဖြင့္ရန္ ဗဟုိဘဏ္က စီစဥ္ေနေၾကာင္း 
သိရသည္။  

  ဇြန ္၁၉ ရက္တြင္ သတင္းအရ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ၿပဳိလက္ဝၿဲမဳိ႕ အမွတ္ ၂ ရပ္ 
ကြက္ေန ဟုိက္႐ိုေလာက္ ၃၅ ႏွစ္၏ ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္႐ွာေဖြရာ ဟိုက္႐ို 
ေလာက္ကို မေတြ႔ရဘဲ ၎၏ဇနီး မဂ်ဳိႏုိတာရာ ၂၂ ႏွစ္ႏွင့္ တစ္ရြာတည္းေန ႏို႐ို 
လာမိန္ ၁၉ ႏွစ္တုိ႔ ႏွစ္ဦးအားေတြ႔႐ိွၿပီး အိမ္နံရံတြင္တူးထားေသာ တြင္းႏွစ္တြင္းမွ WY 
စိတ္ႂကြေဆးျပား ၂၁၀၀၀ ျပား ကာလတန္ဖုိးေငြ က်ပ္သိန္း ၄၂၀ ဖုိးခန္႔ သိမ္းဆည္း 
ရမိသည္။ 

၂၁။ ၂၁. ၆. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ေမာ္စကို 
ၿမိဳ႕ရိွ NO.766 Production and Technological Equipments Center သုိ႔ သြား 
ေရာက္ေလ့လာရာ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.KHLEBTIKOV EVGENY က ႀကိဳ 
ဆိုႏႈတ္ဆက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား Production 
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and Technological Equipments Center ရိွ လူနာတင္ယာဥ္မ်ား၊ ခြဲစိတ္ကု 
သယာဥ္မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲကုသယာဥ္မ်ားႏွင့္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား လုိက္လံရွင္း 
လင္းျပသခ့ဲသည္။ 

  တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ Tula ၿမိဳ႕ရိွ JSC KBP ကုမၸဏီ 
အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈ အေျခအေနအား 
JSC KBP ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက Power Point ျဖင့ရ္ွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ကုမၸဏီမွ 
ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲသ့ည္။ 
Lipetsk စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္းရိွ အမွတ္ (၄) ေလေၾကာင္းအတတ္သင္ 
သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ေလ့က်င့္ေရးျပဳလုပ္ 
မႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)မွ သင္တန္းသားမ်ား ေစလႊတ္ေလ့က်င့္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကသည္။ Lipetsk စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္းအတြင္း ႐ုရွားတပ္မေတာ္ထုတ္ 
SU 35 တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား အုပ္ဖြဲ႔ေလ့က်င့္ ပ်ံသန္းေနမႈမ်ား၊ SU 30, SU 34 
ႏွင့္ SU 25 ေလယာဥ္မ်ား၏ တည္ေဆာက္ထားမႈႏွင့္ လက္နက္စနစ ္တပ္ဆင္ထားမႈ 
မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာခ့ဲသည္။ 

  KIO ဒုတိယဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအန္ဘန္လ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူထားသည့္ UNFC 
၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္ကစ၍ ထိုင္းႏုိင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ 
လ်က္ရွိရာ KIO အဖြဲ႔ႏုတ္ထြက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက 
ေဒသႏၲရအေျခအေနႏွင့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ ဖိအားေအာက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္း 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ရန္ အေျခအေနေရာက္လာေသာေၾကာင့္ UNFC 
မွ ႏႈတ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ႏုတ္ထြက္ရန္တင္ျပထားသည့္ အဖြဲ႔ 
၀င္မ်ားႏွင့္ အသစ္တိုးလာႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားကိစၥကို ယခုညီလာခံတြင္ဆံုးျဖတ္မည္ 
ျဖစ္သည္။  

  အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္၌ ေဒသတြင္းေပၚ 
ေပါက္လာႏိုင္သည္ ့ ပဋိပကၡႀကိဳတင္အသိေပးကာကြယ္ႏုိင္ေရး အဓိကထား ေဆြးေႏြး 
ခဲသ့ည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ရခိုင္ေဒသရိွ အ 
ၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ပဋိပကၡႀကိဳတင္အသိေပး ကာကြယ္ 
ေရးစနစ္မ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ ေပၚေပါက္လာႏိုငသ္ည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ 
အသိေပးျခင္း၊ သံတမန္နည္းအရ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့ အေတြ႔ 
အႀကံဳမ်ားကုိ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာဖိုရမ္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ ၂၇ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွငမ္်ား ပါ၀င္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သုံးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ 

  ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ ေမယုေတာင္ေၾကာေပၚ၌ ေက်းရြာသားမ်ားအား 
ေခၚယူကာ ညအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ား 
ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက သြားေရာက္နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ 
လိႈဏ္ေခါင္းတစ္ခု၊ ေသနတ္မ်ား၊ လူေနတဲ/ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ယမ္းမႈန္႔ထုပ္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာ 
မ်ားႏွင္ ့က်ား/မ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား သိမ္း 
ဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ဓားျဖင့္ရန္ျပဳခုခံသူ ၃ ဦးအား အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာ 
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ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ၾသဇာလႊမ္းမိုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ေက်းရြာဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးအပါအ၀င္ အျပစ္မဲ့ 
ျပည္သူ ၃၄ ဦးတို႔အား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၂၂ ဦးအား ဖမ္း 
ဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။  

၂၂။ ၂၂. ၆. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ Sevastopol 
ဟိုတယ္ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ Black Sea Fleet ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ Vice 
Admiral Kulekov Valaydii ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာ Black Sea Fleet ေရတပ္ 
စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ အရာရိွႀကီးတစ္ဦးက Black Sea Fleet ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ သမုိင္း 
ေၾကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေရးပါမႈအေျခအေန၊ သမိုင္း 
ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္စစ္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊႏဲုိင္ခဲ့မႈႏွင့္ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားအား 
ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တပ္မ 
ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းဆိပ္ကမ္းရွိ 
Moskva ခ႐ူဇာစစ္သေဘၤာအား သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရငုပ္ 
သေဘၤာ ROSTOV-NA-DONU အား သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္။ ROSTOV-NA-
DONU သည္ Kilo အမ်ိဳးအစား ဘက္စုံသံုးဒီဇယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး ေရငုပ္ 
သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ 
အေလးခ်ိန္ ၂၃၅၀ တန္၊ ေရေအာက္ငုပ္လွ်ိဳးခ်ိန ္အေလးခ်ိန္ ၃၉၅၀ တန္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ 
Sevastopol ၿမိဳ႕ရိွ Archestrakyigar Mehailar ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းႏွင္ ့
ပင္လယ္နက္ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ျပတိုက္၊ Balaklava ၿမိဳ႕ရိွ Fortification and 
Engineering Installtions Museum ကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။ Fortification and 
Engineering Installtions Museum သည္ဆုိဗီယက္ေခတ္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား 
ႏ်ဴကလီးယားဗံုးဒဏ္ ခံႏိုင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မီတာ ၈၀၀ ခန္႔ 
ရွည္လ်ားသည့္ ေျမေအာက္ဥမင္ တူးေျမာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာ ၁၀ စင္း 
အထိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆိုက္ကပ္ထားႏိုင္သည့္အျပင္ လက္နက္၊ ခယဲမ္းမ်ားကိုပါ ထုတ္ 
လုပ္တပ္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကီလုိတန္ ၁၀၀ အထိ 
အႏုျမဴဗံုးဒဏ္ခံႏုိင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ တပ္မေတာ္ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ Balaklava ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ဆိုဗီယက္ေခတ္မွ ယေန႔ကာလအထိ အသံုးျပဳခ့ဲသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ အ 
ေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဥမင္တူးေျမာင္းတည္ေဆာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားအား လွည္ ့
လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကသည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ မယ္ယန္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ေမာ္ေတာ္ 
ယာဥ္မ်ားအား စစ္ေဆးစဥ္ တာခ်ီလိတ္ဘက္မွ မုိင္းျဖတ္ဘက္သို႔ေမာင္းႏွင္လာသည့္ 
ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီးအား စစ္ေဆးရန္ရပ္တန္႔ေစရာ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ေမာင္းႏွင္ထြက္ 
ေျပးသျဖင့္ လုိက္လံဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာ ေလာ္အဲ (ဘ) ဦးေလာ္မူးႏွင့္ ေလာ္ဖာ (ဘ) 
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ဦးေလာ္ေဂးတို႔ ေမာင္းႏွင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလာ္အဲ၏ ဆိုင္ကယ္ အင္ဂ်င္အထက္ 
ကာဗာအတြင္းမွ ပစၥတိုႏွစ္လက္၊ က်ည္အိမ္ႏွစ္ခု၊ က်ည ္ ၃၀ ေတာင့္၊ ထိုင္းဘတ္ေငြ 
ေလးသိန္းတို႔အား သိမ္းဆည္းရမိသည္။  

၂၃။ ၂၃. ၆. ၂၀၁၇ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္င ံေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင ္
ခံတင္ျပေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တုိ႔၏ အစီအမံျဖင္ ့ တပ္မေတာ္အတြင္း အရြယ္မေရာက္ 
ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အလုိက္ အေသးစိတ္ 
စိစစ္ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလ်က္ရွိရာ ၆၇ ဦးစိစစ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ 
တည္းခိုေရးစခန္းတြင္ ၎တုိ႔၏ မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၌ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ 
တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၈ လတာ လုပ္ငန္းစီမံ 
ခ်က္ကုိ UNCTFMR ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား တပ္မေတာ္ 
အတြင္း၌ လုံး၀မက်န္ရွိေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ 
အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လုံး၀စုေဆာင္းျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ 
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မွားယြင္းစုေဆာင္းခ့ဲသူမ်ား ရွိပါကလည္း အျမန္ဆုံး ထြက္ခြင့္ 
ျပဳရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိလည္း စစ္စည္းကမ္း 
ႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ တာ၀န္ရွိသူအရာရိွ 
၈၇ ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ၃၄၂ ဦးတုိ႔အား စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း 
သိရိွရသည္။ 

  ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္အထိ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ လူ ၆၅ ဒသမ ၅ သန္းတုိ႔သည္ အတင္းအ 
ၾကပ္ ေနရပ္စြန႔္ခြာရျခင္း ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္ဟု ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီး႐ံုး UNHCR ကထုတ္ျပန္သည့္ ႏွစ္စဥ္ကမာၻ႔အေျခအေန အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးရသူ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေစေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆီးရီးယား၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ အီရတ္ႏွင့္ ကိုလံဘီယာတုိ႔ပါဝင္ၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔အ႒မေျမာက္ေနရာတြင္ ရွိေနကာ ဒုကၡသည္ ၄၉၀,၀၀၀ ခန္႔ကုိ 
အဓိကအားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ အိႏၵိယနုိင္ငတုိံ႔က လက္ခံထား 
ရေၾကာင္း ႏွင္ ့ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတုိ႔တြင္လည္း ျပည္တြင္း ႐ြာပုန္း႐ြာေရွာင္အျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ 
သူ ၃၇၅,၀၀၀ ရွိသည္ဟု UNHCR Asia ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာၾကားသည္။ 

  ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ 
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Rex Tillerson ႏွင့္တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ 
ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသအေပၚ အေမရိကန္၏ 
ဆက္လက္ထားရိွသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားအေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး မစၥတာ Tillerson က ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွအေမရိကန္သံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

  ျမန္မာႏိုင္ငတံြင္ မြတ္ဆလင္ေတြအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရိွသည္ဆုိျခင္းမွာ 
မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျမန္မာကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက 
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မိန္႔ၾကားလိုက္သည္။ ကုလသမဂၢက ၿပီးခဲသ့ည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီ 
ရင္ခံစာ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုံး သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ခံေန 
ရသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္က မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ 
သားျဖစ္ခြင့္ ျပႆနာအပါအဝင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင္ ့ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးတုံး သုတ္သင္ခံေနရသည္ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ခ်ားလ္စဘုိ္က မိန္႔ၾကားသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေလာင္းဒုံေက်းရြာအုပ္စု ကၽြန္းေဂါင္းေက်းရြာေန 
ဟာရာကာ အယ္လ္ယာက္-႐ုိဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ဟု အမည္ေပးထားသည့္ 
ARSA-Arakan Rohingya Salvation Army အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မွ ဘ႑ာေရးမွဴး 
ျဖစ္သူ ေမာ္လ၀ီဂ်ီရာဘူရာတန္ (၄၀) နွစ္ (ဘ) အာဟာလာတုန္အား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ 
၀င္မ်ားက ဇြန ္၂၀ ရက္ေန႔က ၎၏ေနအိမ္၌ ဖမ္းမိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

  ထိုင္းႏိုင္င ံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UNFC ညီလာခံတတိယေန႔၌ KIO အပါ 
အဝင္ TNLA, MNDAA ႏွင့္ ‘ဝ’ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WNO တုိ႔ကုိ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ 
ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ UNFC အဖြဲ႔ဝင္သစ္အျဖစ္ ပါဝင္လုိသည့္ အဖြဲ႔ေလးဖြ႔ဲခန္႔ ရိွ 
ေသာ္လည္း ယခုညီလာခံတြင္ ဆုံးျဖတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း UNFC ဒတိုယဥကၠ႒ 
ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။ UNFC အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လုိသည့္ အဖြဲ႔မ်ားသည ္
ကခ်င္အဖြဲ႔ KNO ၊ ဇိုမီးအဖြဲ႔ ZRO ၊ ကူကီးအဖြဲ႔တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ NCA ထိုးထား 
သည့္ ခ်င္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ CNF သည္လည္း အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျပန္လည္ပါဝင္လုိ 
သည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ 

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ ွ အပိတ္ခံထားရသည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ 
မူဆယ္ေဒသခံ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကုန္သည္မ်ားက တ႐ုတ္အစိုးရကုိ ဆႏၵျပေတာင္းဆို 
ခဲ့ၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာတြင္ ဘဏ္စာရင္းအခ်ိဳ႕၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို ျပန္ဖြင့္ေပးခ့ဲေၾကာင္း 
သိရသည္။ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ပ၊ဲ ႏွမ္း၊ ေျပာင္း ကုန္စည္ဒုိင္၏ ဦး 
ေဆာင္မႈျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
မူဆယ္ေဒသခံ ကုန္သည္မ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔သည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ေရႊသမင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၀င္ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည့္ 
နန္းေတာ္ဂိတ္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲၾ့ကျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၄။ ၂၄. ၆. ၂၀၁၇ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင္ ့ အီရတ္ႏိုင္ငံကုိ ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းမွပယ္ 
ဖ်က္ေတာ့မည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Rex Tillerson က ေျပာၾကား 
လုိက္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အဆုိပါစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း 
သည္ အခ်ိန္မတန္ေသးသည္ ့ လုပ္ရပ္ျဖစၿ္ပီး အခုလုိ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည့္အတြက္ 
ကေလးသူငယ္ကၽြန္ျပဳခံရမႈ၊ လူ႔အခြင္အ့ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း 
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႔ဲျဖစ္ေသာ Human Rights Watch အဖြဲ႔ 
က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈ ပေပ်ာက္ေရး 
ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ကေလးစစ္သားစုစုေပါင္း ၈၄၉ ေယာက္ကုိ ျပန္ 
လႊတ္ေပးခဲၿ့ပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရိွ 
တပ္မေတာ္ေလဆိပ္ Chkalovskii သို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ႐ုရွားတပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳ 
လ်က္ရွိသည့္ TL-76 TD အမ်ိဳးအစား ကုန္တင္ေလယာဥ္အား ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကၿပီး 
႐ုရွားႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရာ ဇြန ္ ၂၄ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  

၂၅။ ၂၅. ၆. ၂၀၁၇ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိျဖတ္ၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသုိ႔လက္နက္ေမွာင္ခုိ 
တင္သြင္းေနမႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ထုိင္းႏို္င္ငံတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာလအေစာပုိင္းက ထုိင္းႏုိင္င ံ Trat ခ႐ုိင္တြင္ 
ထုိင္းေလတပ္ အရာရိွတစ္ဦးႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာ 
သည့္ Pickup ထရပ္ကားတြင္ လက္နက္အမ်ားအျပားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ ့
ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံရခဲ်ဳပ္ႏွင္ ့ထုိင္းႏိုင္ငရံခဲ်ဳပ္တုိ႔ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
ကေမာၻဒီးယား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Sar Kheng က ေျပာၾကားသည္။ ေမွာင္ခိုတင္သြင္း 
ေနသည့္ လက္နက္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက ၀ယ္ယူေနျခင္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းယူဆရေၾကာင္းလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။  

  ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု တရိန္းေက်းရြာတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးစံသာ (၃၃)ႏွစ္၊ ဦးက်န္သိန္းေအာင္ (၂၈)ႏွစ္၊ ဦးေအာင္ 
ေက်ာ္ (၅၀)ႏွစ္ႏွင္ ့ ဦးကိုကိုသိန္း (၃၉)ႏွစ္တုိ႔သည္ ကြၽန္းေပါက္စု ေက်းရြာအုပ္စုမွ 
အျပန္ ေရကန္ေဟာင္းအနီး၌ လိပ႐ွ္ာေဖြေနစဥ ္အမည္မသိ လ ူ၈ ဦး ေရာက္႐ွိလာၿပီး 
လံုးေထြးသတ္ပုတ္ေနစဥ္ အမည္မသိလူမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ဦးေအာင္ 
ေက်ာ္ အပါအဝင္ ၄ ဦးသည္ သာယာကုန္းေက်းရြာဘက္သို႔ ထြက္ေျပးရာ လူ ၂ ဦးက 
ဓားျဖင့္လိုက္ခတ္ုသျဖင့္ ဦးက်န္သိန္းေအာင္တြင္ ျပတ္႐ွဒဏ္ရာမ်ား ရ႐ိွခဲ့ၿပီး ဦးစံသာ 
ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ ၂ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား 
ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသူ အမည္မသိလူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေရး စံုစမ္း႐ွာေဖြ 
ခဲရ့ာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ကို ေတာင္ေစာင္းေရစီးေျမာင္းၾကားတြင္ သစ္ကိုင္းမ်ား၊ အမႈိက္ 
မ်ားဖံုးအုပ္လ်က္ ျပန္လည္ေတြ႔႐ိွခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ဦးကိုကိုသိန္းအား ျပန္ 
လည္ေတြ႔႐ိွႏုိင္ေရး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စံုစမ္း႐ွာေဖြလ်က္႐ိွေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ TNLA အဖြဲ႔ႏွင့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လဆန္းပုိင္းကစၿပီး 
အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးထားေသးသည့္ ပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF ၏ 
လက္ေအာက္ခ ံ TNLA တအာင္းတပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကားတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္ေပး 
ရန္ႏွင္ ့ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တုိ႔ၾကား ေျပလည္ေအာင္ 
ေဆြးေႏြးၾကရန္၊ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ စစ္ေရးနည္းျဖင့္မေျဖရွင္းဘဲ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖ 
ရွင္းရန္၊ ေဒသခံမ်ားႏွင္ ့ဒုကၡသည္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား 
က ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပဒင္းေက်းရြာအုပ္စု ေခ်ာင္းတကာရြာေန ရာအိမ္မွဴး အဘူဟာ႐ိွမ္း 
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(၅၄)ႏွစ္ကို ၎၏ေနအိမ္၌ အနက္ေရာင္မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ထားသည့္ အမည္မသိလူ ၁၅ 
ဦးခန္႔က ဓားမ်ားကိုင္ေဆာင္လာၿပီး ဓားျဖင့္ခုတ္ရာ ေနရာ၌ပင္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ 
သူႀကီးေက်းရြာေန ေဖြေယာစ္ (၄၈) ႏွစ္သည္ ၎၏ သား၊ ညီမ ၂ ဦးတုိ႔ႏွင့္အတူ ေန 
အိမ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ႏွင္ ့ ဓါးမ်ားကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ အမည္မသိသူ 
၃ ဦးသည္ ေနအိမ္အတြင္း၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ရာ ေဖြေယာစ္သည္ ထုိးသြင္းဒဏ္ရာ 
ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ညီမ ၂ ဦးႏွင့္ သားျဖစ္သူတို႔မွာလည္း  ဒဏ္ရာ 
အသီးသီး ရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

၂၆။ ၂၆. ၆. ၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ အနီး၀န္းက်င္ရွိ နယ္ေျမခံတပ္မ်ားအား 
KIA/TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ 
အေနာက္ေတာင္ဘက္တို႔မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၏ 
အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၄၀၀၀ ခန္႔အကြာရိ ွပိန္းဟြယ္ေက်းရြာေန ေဒၚေအးအမ္ 
ႏွင့္ ဦးအိုက္ဒ့ဲတို႔ႏွစ္ဦးမွာ လက္နက္ႀကီးစထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဦးအိုက္စံမွာ ဦးေခါင္း 
တြင္ လက္နက္ႀကီးစထိမွန္ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ နမ့္ဆန္-သီေပါ ကားလမ္း၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း 
က လံုၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာအနီး၌ နမ့္ဆန္ဘက္မွ 
သီေပါဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ မသကၤာဖြယ္ လင္ခ႐ူဇာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ WISH 
အမ်ိဳးအစား လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂ စီးကုိ ေတ႔ြရိွ၍ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ေမာ္ေတာ္ 
ယာဥ္အတြင္းတြင္ DVB သတင္းေအဂ်င္စီမွ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ဦးေအးႏိုင္ 
ႏွင့္ ဦးျပည့္ဘုန္းႏုိင္၊ ဧရာ၀တီသတင္းေအဂ်င္စီမွ သတင္းေထာက္ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ 
အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသား ၇ ဦး လိုက္ပါလာၿပီး ၎တုိ႔အားစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ 
TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြ႔ဲႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာ 
ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရိွရသျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး 
လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္ရစဲခန္းသို႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံထားေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စံု 
စမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး 
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ ွေဖာ္ျပထားသည္။  

  ထုုိင္းႏိုုင္င ံခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ UNFC ၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ညီလာခံ၌ UNFC 
ဥကၠ႒၊ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦး၊ ဗဟုုိအလုုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၉ ဦး၊ 
ေကာင္စီဝင္ ၁၅ ဦးတုိ႔ကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ UNFC ဥကၠ႒အျဖစ္ 
ႏုိင္ဟံသာ၊ ဒုတိယဥက႒ၠ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခူဦးရယ္၊ 
တြဘဲက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဆအြန္ႏွင့္ တြဘဲက္အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဆာ္လမြန္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား 
အျဖစ္ ဦးထြန္းေဇာ္၊ ႏုိင္ေအာင္မေငး၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ဘီထူးႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမင္းထြန္းတုိ႔ကုိ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ KNO ႏွင့္ CNF တုိ႔အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျပန္ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ကိစၥကုိ UNFC 
၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
မၾကာမီ က်င္းပမည္ ့UNFC ေကာင္စီအစည္းအေဝးမွာ အဖြဲ႔ဝင္သစ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
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  ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ပန္ေလာ့ေက်းရြာတြင္ေနထုိင္သူ တအာင္းတုိင္း 
ရင္းသားတစ္ဦးကုိ RCSS/SSA အဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္အေပၚ ကန္႔ 
ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ 
လုိက္သည။္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ တအာင္းျပည္သူ ၁၄ ဦးအထိရိွ 
ေၾကာင္း၊ တအာင္းျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလုံၿခံဳမႈမရိွဘဲ တစ္ေနရာႏွင္တ့စ္ေနရာ သြားလာ 
ရန္မလုံၿခံဳေတာ့သည့္အျပင္ ေတာင္ယာလုပ္ကုိင္ခြင့္ မေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ တအာင္း 
ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား အတူယွဥ္တြေဲနထုိင္ရန္ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားေစေၾကာင္း ေၾကညာ 
ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ပေလာင္ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
TNLA တပ္ဖြဲ႔တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝရွင္သန္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ထားရၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ပိတ္ထားရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ 
မ်ားက စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ မန္လန္ေဒသခံရြာသား ၃၀၀ ခန္႔ ရြာတြင္း  
ပိတ္မိေနၿပီး လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ 
ဘက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲဟု TNLA ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆေံရး 
တာ၀န္ခ ံတာပန္းလွက ေျပာသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လိပ္ရေက်းရြာအုပ္စု လိပ္ရေျမာက္ရြာေန ႏို႐ိုဆလမ္ ၃၄ ႏွစ္သည ္
ေက်းရြာဗလီ၌ ဝတ္ျပဳေနစဥ္ တုတ္၊ လံွမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ တစ္ရြာတည္းေန 
ေက်းရြာသား ၆ ဦး ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႏို႐ိုဆလမ္အားဖမ္းဆီး၍ ေမာ္လဝီဟာဒူအူ 
လာက လံွျဖင့္ထုိးသျဖင့္ ဝဲလက္ျပင္ႏွင္ ့ ေနာက္ေက်ာတို႔တြင္ ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာမ်ား 
ရ႐ိွခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရ႐ိွသူ ႏို႐ိုဆလမ္သည္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာၿပီး လိပ္ရ 
စခန္းသို႔ ဖုန္းဆက္သတင္းပုိ႔ခဲ့သျဖင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လိပ္ရေျမာက္ရြာသို႔ 
သြားေရာက္႐ွင္းလင္းခဲ့ရာ တရားခံမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာငသ္ြားၾကေၾကာင္း၊ 
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္႐ိွေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု တရိန္းေက်းရြာေန ေဒသခံရြာသား ၄ 
ဦးသည္ ဇြန ္၂၄ ရက္နံနက္ပုိင္းက လိပ္႐ွာသြားရာမွအျပန္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက 
ဓားျဖင့္ဝုိင္းဝန္းခုတ္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရသူ ႏွစ္ဦးအနက္ 
က်န္႐ိွ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဦးကိုကိုသိန္း ၃၉ ႏွစ္အား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာသားမ်ားက ဆက္လက္ရွာေဖြခဲ့ရာ တရိန္းရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရိွ ေတာင ္
ေစာင္းတစ္ေနရာတြင္ ဦးကိုကိုသိန္း၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား အနက္ ၃ ေပခန္႔ ေျမက်င္း 
တူး၍ ျမႇဳပ္ထားသည္ကို ျပန္လည္ေတြ႔႐ိွရၿပီး အေလာင္းကိုစစ္ေဆးရာ လည္ပင္းႏွင့္ 
ညာလက္ျပင္တို႔တြင္ ျပတ္႐ွဒဏ္ရာမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာျပင္ညိဳမဒဲဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေတြ႔႐ိွခ့ဲ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ဇြန ္၁၇ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဖြရာရြာေန တပ္ဦးေခ်ာင္းေက်းရြာ 
အုပ္စုတာ၀န္ခ ံ အာမိအာလီ ၃၈ ႏွစ္အသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ၿပီး 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားထဲမွ မသကာၤတရားခံ မာေမာက္ေတာ္ယု (၅၂)ႏွစ္ 
သည္ ဘဂုံးနားအလယ္ရြာတြင္ ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း သတင္းအရ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားက သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ 
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သတင္းထုတ္ျပန္သည္္။ 
  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးနွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသတြင္း 

ႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ႏိုင္ငံတကာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ျဖစ္သည့္ ယေန႔တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ 
ေက်ာ္တန္ဖိုးရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္င၏ံ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ႏွိမ္ႏွင္းမႈသမိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၃၈၄ သန္းတန္ဖိိုးရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္သည့္ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံ အယုဒၵယခ႐ိုငတ္ြင္လည္း အေမရိကန္ 
ေဒၚလာသန္း ၅၉၀ ဖိုးရွိသည္ ့ Methamphetamine စိတ္ႂကြေဆးအပါအ၀င္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါး ၉.၃ တန္ေက်ာ္ကုိ တစ္ရက္တည္းမွာပင္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲသ့ည္။ 

၂၇။ ၂၇. ၆. ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခိုက္ခံရမႈ ႀကံဳေတြ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ 
မ်ားေပးအပ္မႈ အေျခအေန (၄.၁၁.၂၀၁၆ မွ ၂၇.၆.၂၀၁၇ ထ)ိ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈစာရင္း (၂၀၁၆ ေအာက္ 
တုိဘာလ မွ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ထိ) စုစုေပါင္း ၃၈ ဦး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ 
ေဒသအတြင္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားဖမ္းဆီးခံရ၊ ေပ်ာက္ဆုံးစာရင္း (၂၀၁၆ ေအာက္တုိ 
ဘာလမွ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ထိ) စုစုေပါင္း ၂၂ ဦး စာရင္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာသည္။ 

  တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ အေကာင္းဆံုး 
ႏွင့္ ျပႆနာအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ အထင္အျမင္လြမဲွားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိ 
ဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Christian-Ludwig Weber-Lortsch အား 
လက္ခံေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရရွိရန္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ-ဂ်ာမနီ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ေရး 
ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥ 
ရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမ ွကူညီေဆာင္ 
ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ေက်းရြာ(ရြာႀကီး)ေန ေမာ္လ၀ီ မာမတ္ေတာ္ယာလ္ (၄၄) 
ႏွစ္ (ဘ) အဒူဟာမတ္သည္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္အဖြ႔ဲအ 
တြက္ လူသစ္စုေဆာင္းေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ 
ဖက္ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားေအာင္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ဗလီမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ 
ျပဳျပင္ရန္ တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း 
မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရ၍ ၎အား အင္းဒင္နယ္ေျမစခန္း၌ အမႈဖြင္ ့
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စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိငင္ံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 
  ထုိင္းနိုင္င ံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ 

သတင္းယူခြင့္ တင္းၾကပ္မႈ၊ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ မေခ်မငံဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ခ်င္းမိုင္အေျခစုိက္ သတင္းေထာက္မ်ားက UNFC ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔ကုိ 
သတင္းယူျခင္းမျပဳဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့မႈအေပၚ UNFC ကတုံ႔ျပနရ္ွင္းလင္းကာ ေမတၱာ 
ရပ္ခံခဲ့သည္။ UNFC အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ခူဦးရယ္က “လက္ရိွ နိုင္ငံေရး အခင္း 
အက်င္းဟာ အင္မတန္မွ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္န႔ဲ ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္ ကုိင္တြယ္ရမယ့္ 
အေျခအေနကုိ ေရာက္ေနပါတယ္။ တစ္နိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအေနနဲ႔ ဒီအခက္အခဲ 
ေတြကို ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ အသင္းအဖြ႔ဲတိုင္းက ႀကံဳေနရတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ 
လူထုကို သတင္းေပးတ့ဲအခါမ်ိဳးေတြမွာ အတိမ္းအေစာင္း အထင္အျမင္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု 
ျဖစ္မသြားရေလေအာင္ ဆင္ျခင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အနည္းငယ္တင္းၾကပ္မႈေတြ လုပ္ရတာျဖစ္ 
ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။  

  ‘ဝ’ ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ လုံးဝမရွိေၾကာင္း၊ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာကုိ လာေရာက္ 
စစ္ေဆးေလ့လာရန္ ‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ UWSA က ဖိတ္ေခၚေၾကညာခ့ဲသည္။ 
မူးယစ္ေဆးဝါး အဓိကထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲမႈကုိ 
ခံေနရေသာ UWSA က ဇြန္လ ၂၆ ရက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြသုံဲး 
မႈႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အေရွ႕ပုိင္း မုိင္းဆတ္ခ႐ိုငပုံ္ပါက်င္ရိွ UWSA ေတာင္ပိုင္းစစ္ေဒသ ၁၇၁ ၌ သတင္းမီဒီ 
ယာမ်ားကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ဖိတ္ေခၚ၍ မူးယစ္ေဆးမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးပြ ဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

  ဇြန္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေနာင္ကုလုေက်း႐ြာ၌ တပ္မေတာ္က တပ္စခန္းခ်ေနၿပီး 
နားလုံေက်း႐ြာနားတြင္ KIA မွ တပ္စခန္းခ်ေနထုိင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ 
မ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ သြားလာေရးအတြက္ပါ အခက္ 
အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ နားလုံေဒသတြင္ KIA တပ္စခန္းမရိွ 
ေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္က ျပန္လည္တပ္စခန္း ခ်ထားသည့္အတြက္ လယ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵအမွတ္ ၂ မွ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိမ္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မန္လန္းေက်းရြာအနီးတစ္၀ုိက္ 
ေတာတြင္း၌ TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ 
တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ၎ေနရာတစ္၀ိုက္အား ဇြန္ ၂၀ ရက္မွစတင္၍ အေသး 
စိတ္ျဖန္႔ခြဲ နယ္ေျမသြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ TNLA အၾကမ္းဖက္ 
ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ စခန္းပုန္းတစ္ခုကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွ 
ရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ဇြန္ ၂၆ ရက္အထိ ျဖန္႔ခြဲရွင္းလင္းခဲ့ရာ 
ထိေတြ႔မႈ ၅ ႀကိမ္ တုိက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္း 
က်န္းသူမ်ားသည္ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး 
သြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  
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၂၈။ ၂၈. ၆. ၂၀၁၇ ၂၁ ရာစုအတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ လူေပါင္းသန္း ၂၀ ေက်ာ္ လူကုန္ကူးခံေနရၿပီး သက္ဆုိင္ 
ရာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္အေရးယူရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Rex 
Tillerson က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ဒီစီရိွ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစစ္္ ႏုိင္ငံတကာ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္း 
အနားတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ယခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏုိငင္ံ၏ 
လူကုန္ကူးမႈ အေျခအေနကုိ အကဲျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး 
အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ၃၆ ႏုိင္ငံကုိ အဆင့္ Tier 1 အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ကုိ Tier 2 အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာအပါအ၀င္ အျခား ၄၅ ႏိုင္ငံ 
ကုိ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ခံႏုိင္ငံအဆင့္ Tier 2 အျဖစ္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ က်န္ ၂၃ ႏုိင္ငံကုိ လုံး၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွသည့္ အဆုိးရြားဆုံးႏုိင္ငံ 
အဆင့္ Tier 3 အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ အဓိက ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းအသုံးျပဳမႈ ပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတပ္ဖြဲ႔တြင္ အလုပ္တာ၀န္ ေက်ႁပြန္ေအာင္ထမ္း 
ေဆာင္သူ အေရအတြက္ တုိးျမႇင့္ႏိုင္မႈ၊ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒအရ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းစသည့္ 
အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ သတင္းေထာက္သုံးဦးကုိ တပ္မေတာ္က 
သီေပါရဲစခန္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပး၍ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈဥပေဒ ၁၇(၁) ျဖင့္ 
အမႈဖြင့္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း 
သိရသည္။ သတင္းေထာက္သုံးဦး အျမန္ဆုံးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။  

  ႏိုုင္ငံေရးမူေဘာင္ ျပင္ဆင္သြားရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခြင့္ဆုိင္ရာမူကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင ္ အဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ား အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခ့ဲသည္။ NCA ထဲတြင္ပါသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည့္အခါတြင္ မိမိနားလည္သလုိ ထင္ျမင္ေျပာဆုိမႈမ်ား ရိွ 
ေနသည့္အတြက္ ကြာဟမႈမ်ားျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းမိုင္တြင္က်င္းပေနသည့္ အ 
စည္းအေ၀းတြင္ စာတမ္းတစ္ခုျပန္ျပဳစုၿပီး အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္ညႇႏိႈင္ိး 
ႏိုင္ရန္ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသည့္ PNLO 
ဦးေဆာင္နာယကႀကီး ဗိုုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက “ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္၊ မည္သည့္အခါမွ မခြဲ 
ထြက္ရဆုိတ့ဲကိစၥကို ဘယ္လုိသေဘာထားမလဲေပါ့ ဘယ္လုိပံုစံဆိုျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဘယ္ 
လုိပံစံုဆုိ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ ဘယ္လုိပံုစံပျဲဖစ္ျဖစ္ လုံး၀လက္မခံဘူး စသျဖင့္ေပါ့ေလ အဲဒီ 
အေပၚမွာ သေဘာထားယူဖုိ႔လုိတယ္။ မူတစ္ခုခ်ေပးလုိက္ ဒါဆုိ ေနာက္ဘယ္ေတာ့ 
ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကုိင္လုိ႔ရတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

၂၉။ ၂၉. ၆. ၂၀၁၇ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး စိတ္ထားအမွန္တကယ္ရွိမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ဟု 
KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။ NCA လက္မွတ္ေရး 
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ထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ 
စုဖြဲ႔ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ PPST အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ 
၂၈ ရက္ကစတင္၍ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူး 
ေစးဖုိးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ယခုက့ဲသို႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 
PPST အစည္းအေဝးတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ က်င္းပခ့ဲမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ 
ဆိုင္ရာ မူေဘာင္အပါအဝင္ NCA ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၂၈ 
ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစသ္ည္။ 

  ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြ႔ဲ ေစလႊတ္ေရးမစ္ရွင္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၀င္း၏ 
ေမးခြန္းကုိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္ 
စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ သေဘာထားအျမင္ ထုတ္ျပနခ္ဲသ့ည္။ အဆုိပါထုတ္ 
ျပန္ခ်က္တြင္ “အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ လုံၿခံဳ 
ေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရတဲပ္ဖြဲ႔တုိ႔ကုိသာ ပစ္မွတ္ 
ထား စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ တာ၀န္ယူမႈ 
တာ၀န္ခံမႈကို ဖယ္ထုတ္ထားေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကိုကန္႔သတ္ရန ္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္၀င္ 
ေရာက္လာမည့္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက 
လုံး၀လက္မခ ံ ပယ္ခ်ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးကုိခ်စ္ေသာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကလည္း 
လက္တြပဲူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ 
တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃၀။ ၃၀.၆.၂၀၁၇ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြးစသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ နယ္စပ္ေရးရာႏွင္လံု့ၿခံဳေရးဝန္ႀကီး ၇ ေယာက္ အေျပာင္းအလဲ ရိွ 
မည္ဟု သိရသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ နယ္/လံုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ 
မည္သူ့မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္အျဖစ္ အမည္စာရင္း အရင္တင္သြင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ရ 
ေသာေၾကာင့္ လက္ရိွနယ္/လုံဝန္ႀကီးမ်ား ေနရာတြင္ အစားထုိးမည့္ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္စာရင္းကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စိစစ္လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာ 
ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  

  ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းၿပီး တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
ဖမ္းဆီးမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ား 
အခက္ႀကံဳေနရမႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ၂ ႏိုင္င ံတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငမွံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး 
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ထိုင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဒုတိယသံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ တင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒသစ္ 
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ေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားကုိ အလုပ္ရွငမ္်ားက လက္မခံရေဲတာ့ဘဲ တိမ္းေရွာင္ခုိင္း 
မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားရိွၿပီး ေျမာက္ျမားစြာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ေနရပ္ရင္းကုိ ျပန္ေနၾကရၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္း 
ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ထြက္ေျပးခ့ဲသည္ဆိုသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သုိ႔ ျပနလ္ည္ပို႔ေဆာင္မည့္ကိစၥ အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေျဖရွင္းရခက္ခေဲနသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လုံၿခံဳေရးအႀကံေပး 
ဦးေသာင္းထြန္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ရိွေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
သတင္းမ်ားမွ သိရသည္။ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးအႀကံေပး ဦးေသာင္းထြန္းသည္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အာမာမြတ္အာလီ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရိွခ္ဟာစီနာတုိ႔ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဆုိင္ရာ အထူးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
အိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး 
ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက 
ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္းက ေမာင္ေတာ 
ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လံုၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ (ေဒါက္တာ 
ကုိဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္)၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ဖြဲ႔စည္းခဲ ့
သည့္ Fact Finding Mission ႏွင့္ပတ္သက္၍ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲၾ့ကေၾကာင္း သိရသည္။  

 

(ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝသည္) 
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