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၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ အတြက္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

နိဒါန္း 

 ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS) ကို 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

က႑မ်ားတြင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳသြားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသနဂၤအဖြဲ႔၏ 

အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 

ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္သြားရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ - 

(က) အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္ 

တစ္လမ္းမွ           ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ရန္၊ 

(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 သတင္း 

အခ်က္အလက္ ဗဟုိဌာနတစ္ခ ုတည္ေထာင္သြားရန္၊ 

(ဆ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္၊ 

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

ျပည္ေထာင္စု) ျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတရွာမီွးျခင္းမွသည ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္းသုိ႔ 

တက္လွမ္းႏုိင္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿပီး တည္ၿမဲခုိင္မာ အင္အားေတာင့္တင္းေနေစရန္ ရည္သန္ 

အားထုတ္မည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ 
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ရက္စြမွဲတ္တမ္းမ်ား 

 ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 

အတြင္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ 

၁။ ၁. ၈. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႔သည္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ Mr. Yohei SASAKAWA ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၊ 
ဂ်ပန္ကိုယ္ပုိင္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးတြစဲစ္ဦးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္ဦး 
စီးခ်ဳပ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံု၍ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ 
ငန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။  

  တ႐ုတ္ႏိငု္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး မစၥတာဆုန္႔ေထာင္သည ္
ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
တြင္ ေတြ႔ဆံုဖြယ္ရိွေၾကာင္း၊ ယခုခရီးစဥ္ကုိ အစုိးရမွ တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း 
မရွိဘဲ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးမွသာ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္ဆံုကိစၥ၊ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္း 
ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရိွေၾကာင္း၊ အစုိးရအပါအဝင္ 
သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္း နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ 
တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ စပယ္ပင္ရင္းေခ်ာင္း၀သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ မသကၤာဖြယ္ေလွ 
တစ္စင္းအားေတြ႔ရိွ၍ မီးအခ်က္ျပေခၚယူရာ ေလွာ္ခတ္ထြက္ေျပးသျဖင့္ လက္နက္ 
ငယ္ျဖင့ ္ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးစဥ္ ေလွေပၚပါလူသုံးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ ဘဂၤလား 
ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔လည္းေကာင္း ထြက္ 
ေျပးသြားခ့ဲရာ လိုက္လံဖမ္းဆီးစဥ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၇ မိုင္ခန္႔အကြာ၌ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသားေဆာ္လိမ္းကုိ WY စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၉,၇၅၀ျပား ခန္႔မွန္း 
တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၉၅ သိန္းခန္႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး 
မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း အပါအဝင္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင ္
ငံေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာ 
မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဇူလုိငလ္ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာ ေဆြး 
ေႏြးစဥ္ NCAတြင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အားလုံးပါဝင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သတိၱရွိရွိေဆာင္ရြက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး 
အပစ္ခတ္ရပ္စေဲရး ေၾကညာရန္ အႀကံျပဳခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ ၇ ပန္းေတာျပင္အေနာက္ရြာ၌ မုိင္းေပါက္ကြသဲည္ဟု 
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ယူဆရသည့္ အသံ ၂ ခ်က္ၾကားသျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ အိမ္ေထာင္စုအမွတ္ 
၉၈၊ မဒီလ္ပါးလ္ ၆၀ ႏွစ္၏ ေနအိမ ္အိမ္ေရွ႕ဝရန္တာ၌ ၾကမ္းခင္း ၃ ေပ ပတ္လည္ခန္႔ 
က်ဳိးပဲၿ့ပီး မ်က္ႏွာက်က္မိုးထားသည့္ ပိတ္စ ၁၀ ေပ ပတ္လည္ခန္႔ မီးေလာင္ကြၽမ္း 
ထားေၾကာင္း၊ အိမ္အနီးတြင္ မဆူဖီရာႏွင္ ့ မေရာ္ဖီကာတုိ႔ႏွစ္ဦးကို ေတြ႔ရၿပီး ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာရရိွမႈမရိွေၾကာင္း၊ အိမ္အတြင္းစစ္ေဆးရာ ပစၥတိုက်ည္ ၂ေတာင့္၊ ယမ္းဟုယူဆ 
ရသည့္ ၂၅ က်ပ္သားခန္႔ရိွ အထုပ္ ၂ ထုပ္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာေစ့ ၁၀ ပိႆာခန္႔၊ ေဆး 
ထိုးႁပြန္တြင္ ယမ္းထည့္ၿပီး ဝါယာႀကဳိးစႏွစ္စထုတ္ထားေသာ စနက္တံဟု ယူဆရသည္ ့
စနက္တံ ၃ ခု၊ နန္းႀကဳိးေခြ ၁ ေခြ၊ ခေဲဘာေစ့ ၂ လုံး၊ ခေဲခါက္ဝရိန္ ၁ ခု၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ဗို႔ 
တိုင္းမီတာ ၁ ခု၊ မီးကပ္တိတ္၊ ယမ္းႀကိတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္ဟု ယူဆရသည့္ 
ေလးေထာင့္ေက်ာက္ျပင္ ၁ ခု၊ ေပ ၁၅၀ ခန္႔႐ိွ အျဖဴေရာင္မီးႀကဳိး ၁ ေခြ ႏွင့္ မိုင္း 
ျပဳလုပ္မႈကို တြက္ခ်က္ထားသည့္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ ၁ အုပတုိ္႔ကို ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိ 
ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ UNFC အဖြဲ႔မွ အစုိးရထံ 
တင္ျပထားသည့္ NCA ေနာက္ဆက္တြ ဲအခ်က္ ၈ ခ်က္ ကိစၥႏွင့ ္ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ 
၄ ရက္တြင္ ထုုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကမည္ 
ဟု သိရသည္။ NCA လက္မွတ္မထုိးၾကရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔ 
မ်ားႏွင္ ့အစုိးရၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနရၿပီး ေရွ႕ဆက္မတိုးႏုိင္ 
ျဖစ္ေနျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလုိလားသည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥ၊ 
ႏုိင္ငံတကာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကိစၥ စသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကိုု ညႇိႏႈိင္းမရ 
၍ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။ 

  လက္ရွိအခ်ိန္ထိ H1N1 ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၇၆ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၁၂ ဦး၊ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ 
ခံထားရသူအပါအဝင္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါခံစားရၿပီး ေဆး႐ုံတက္ေနသူ ၂၄၅ 
ဦးရိွသည္ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ 
သန္းထြန္းေအာင္မွ ေျပာသည။္ H1N1 ျဖစ္ပြားသူ အေရအတြက္ တုိးလာႏုိင္ေသာ္ 
လည္း ေသဆုံးမႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုိင္း 
ရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူသည္ ေရာဂါလကၡဏာျပရန္ အခ်ိန္ ၂ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ၾကာျမင့္ 
တာေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူအျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုင္သူ အေရအတြက္ တိုးလာႏုိင္ေျခရိွ 
ေၾကာင္း သိရသည္။  

  မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းပူးလံုေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ RCSS/SSA မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦး 
အား ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ 
၅၂၇ မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ NCA ေရးထုိးထားေသာ္လည္း တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဖမ္းဆီးခံေန 
ရ၍ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာႏုိင္ၿပီး ရရွိထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ား ပ်က္ျပားလာႏုိင္ေၾကာင္း RCSS/SSA ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ံုးတာဝန္ခံမွ 
ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS/SSA အဖြဲ႔တုိ႔သည္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ 
ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ JMC-S သုိ႔တင္ျပ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေနစဥ ္ယခုကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီး 
ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

၂။ ၂. ၈. ၂၀၁၇ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. 
Eduardo E. Kapunan, Jr. အား ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 
ၿပီး ျမန္မာ-ဖိလစ္ပုိင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း 
ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား 
ပုိမုိနီးကပ္စြာ လက္ေတြ႔က်က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လက္ရိွရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ 
ေခၚမႈမ်ား တူညီေသာေၾကာင့္ အေတြ႔အႀကံဳဖလွယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ၏ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးတို႔တြင္ ထိေရာက္ 
စြာလုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကဳံဖလွယ္ 
ေရး၊ ကာကြယ္ေရးစြမ္းအား ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။  

  ဒုတိယဗုိလ္မႉးႀကီးလွမ်ိဳးဟန္ဦးစီးသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား လိုက္ပါလာသည့္ ျမစ္ႀကီး 
နား-မႏၱေလး အစုန္ရထားသည္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ညက မုိင္းခြတဲိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း 
သိရသည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္ဝရဲြာႏွင့္ စီးေမာ္ရြာၾကားတြင္ ေရွ႕ 
ထြက္မိုင္းဟု ယူဆရသည့္ အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ ေဖာက္ခြဲခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာက္ 
ခြဲမႈေၾကာင့္ စက္ေခါင္းေရွ႕မီးႀကီးႏွင့္ ေလကာမွန္မ်ား ကြအဲက္ၿပီး စက္ေခါင္းေမာင္း၏ 
ညာဘက္လက္ေမာင္း မွန္ကြစဲထိမွန္ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာခ႐ုိင္တြင္းသုိ႔ လူစိမ္း၀င္ထြက္မႈ၊ လက္နက္ခယဲမ္းႏွင့္ ေပါက္ကဲြေစတတ္ 
ေသာပစၥည္းမ်ား ခိုးသြင္းခိုးထုတ္မႈမ်ားမရိွေစေရး လံုၿခံဳေရးဂိတ္မ်ားတြင္ နယ္ျခား 
ေစာင့္ရႏဲွင္ ့ လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ေန႔စဥ္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ား 
ကုိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ ေစ်းေဟာင္းလမ္းဆံု၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ 
အမွတ္ ၁ ၀င္ထြက္စခန္း၊ နယ္ေျမ ၈ ဥေဒါင္းေက်းရြာတံတား၊ ေမာင္ေတာသံုးမိုင္ စစ္ 
ေဆးေရးဂိတ္ႏွင္ ့ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ ေျခာက္မုိင္တံတားတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနကာ ယင္းသုိ႔စစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္တြင္ ဘီဒီေျပးမ်ား၊ အၾကမ္း 
ဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေနသူမ်ားကုိ မၾကာခဏဖမ္းဆီးရမိၿပီး ဥပေဒအရ 
အေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

၃။ ၃. ၈. ၂၀၁၇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ 
EAO ရွစ္ဖြဲ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ PPWT-Peace Process Working Team ကုိယ္စား 
လွယ္အဖဲြ႔တုိ႔၏ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကုိ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ၂၁ ရာစု 
ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပစဥ္က လုပ္ငန္းစဥ္အခက္အခမဲ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
JICM ေခၚ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စေဲရးစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ား ပုံမွန္က်င္းပသြားရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပႏုိင္ရန္ကိစၥတုိ႔ကုိလည္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ကုိင္းႀကီးၿမိဳေက်းရြာ အေနာက္ဘက္၌ ေသနတ္သံမ်ားၾကားရသျဖင့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ 
၀င္မ်ားက လိုက္လံရငွ္းလင္းရွာေဖြရာ ကိုင္းႀကီးၿမိဳေက်းရြာေန ကုန၀ို္င္း ၂၅ ႏွစ္၊ လင္း 
ၾကတ္ ၂၉ ႏွစ္တုိ႔ႏွစ္ဦးအား ေမွာက္လ်က္အေနအထားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွ 
ရၿပီး ဆက္လက္ရွာေဖြရာ ဦးကုိင္းေမႊး ၂၅ ႏွစ္၊ ေဒၚဆိန္ရာ ၃၈ ႏွစ္၊ ေဒၚရီ ၂၇ ႏွစ္ 
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တုိ႔အား ဦးေခါင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ေက်ာကုန္း၊ လက္ဖ်ံ၊ ေပါင္၊ ေျခဖေနာင့္၊ ေျခသလံုး၊ ေျခ 
က်င္း၀တ္တုိ႔တြင္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚထီးေကာ္ ၂၅ ႏွစ္အား ညာ 
ေက်ာကုန္းႏွင္ ့ဦးေခါင္းပြင့္ထြက္ ေသနတ္ဒဏ္ရာတုိ႔ျဖင္ ့ေသဆံုးလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ 
ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ၂ ဦးအား ဆက္လက္ရွာေဖြ 
လ်က္ရွိၿပီး အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျဖတ္သြားသည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား 
အား ပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ 
ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ဂ်ပန္ႏုိင္င ံ Nagaoka ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အား Niigata ခ႐ိုင္ 
၀န္ႀကီး Mr. Yoneyama Ryu Ichi ႏွင့္ Komeito ပါတီဥကၠ႒ Mr. Natsuo 
YAMAGUCHI တုိ႔က ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၾက 
ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိပါတီစုံဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈ၊ 
အစိုးရႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္ကူည ီ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသား 
အရာရိွမ်ား ပညာသင္ၾကားေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပညာေတာ္သင္မ်ား ပိုမိုေစလႊတ္ 
ႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယခုထက္ပုိမိုတုိးျမႇင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဂ်ပန္-ျမန္မာ 
အသင္းဥကၠ႒ Mr. Hideo WATANABE မွ တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပြဲသုိ႔ 
တက္ေရာက္ကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည ္ Nagaoka မီးပန္း 
ပြဲေတာ္ က်င္းပေနမႈအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပးခ့ဲၾကသည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္အဖြ႔ဲအား Tokyo 
ၿမိဳ႕ရိွ  Hotel New Otani တြင္ ဂ်ပန္ကိုယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးတြစဲစ္ဦးစီး 
ခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Shigeru IWASAKI မွ ေန႔လယ္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ 
ၿပီး ဂ်ပန္ကိုယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးတြစဲစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Admiral Katsutoshi 
KAWANO ႏွင့္ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္အၾကား အဆင့္အလိုက္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လည္ပတ္ေရး၊ မုိးေလ 
၀သႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ပညာေတာ္သင္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေနမႈ အေျခအေနမ်ား 
အား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ညပုိင္းတြင္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ Mr. 
Yohei SASAKAWA မွ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ရိပ္သာ State Guest House ၌ တည္ခင္း 
ဧည့္ခံသည့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

  ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ ႏြယ္ခ်ဳိ အမွတ္၂ 
ရပ္ကြက္၊ ၂၁ လမ္းရိွ စည္ပင္အမိႈက္ပံု၌ အ၀ါေရာင္ကတ္ထူပုံးတစ္ပုံးအား အမႈိက္ 
ေကာက္သည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးမွ ေတြ႔ရိွၿပီး ေနအိမ္သို႔ ယူေဆာင္ၾကည့္႐ႈရာ စကၠဴပုံး 
အတြင္းမွ ၉ မမက်ည္ ၄၉ ေတာင့္ကုိ ေတြ႔ရိွသျဖင့္ နယ္ေျမရစဲခန္းမွတစ္ဆင့္ 
နယ္ေျမခံတပ္သို႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဟုိပုန္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းပ်ဥ္းေက်း႐ြာအုပ္စ ု ကြမ္ကုန္းေက်း႐ြာမွ 
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ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည့္ လံုစိုင္း ၄၇ ႏွစ္၊ လံုကုန ္၆၇ ႏွစ္၊ လံုဝမ္း ၅၀ ႏွစ္၊ စိုင္းႏြမ္း ၂၇ 
ႏွစ္၊ စိုင္းေပါက္ ၂၂ ႏွစ္၊ စိုင္းႏြမ္းမိန္း ၁၆ ႏွစ္- ၉ တန္းေက်ာင္းသား၊ လံုလန္ ၄၉ ႏွစ္၊ 
လံုအက္ဂၢ ၃၉ ႏွစ္၊ စိုင္းေနာ္ ၁၈ ႏွစ္၊ စိုင္းေထြး ၂၈ ႏွစ္တုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္မွ RCSS/ 
SSAႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု သံသယျဖစ္ကာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း RCSS 
ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံမွ ေျပာသည္။ စိုင္းႏြမ္းမိန္းတစ္ေယာက္သာ ျပန္လည္ 
ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊  ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး RCSS/SSA မွ ရွမ္းျပည္နယ္ JMC-S 
ထံတင္ျပ၍ ျပန္လႊတ္ေပးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး JMC-S မွ ဒုတိယဥကၠ႒-၁ 
ဒုတိယဗုိလ္မႉးႀကီးစုိင္းဟန္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ 
မျဖစ္ေပၚေစရန္ JMC-S တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

၄။ ၄. ၈. ၂၀၁၇ ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါပုိးေတြ႔ရွိသူ ၂၂ ဦး ထပ္မံေတြ႔ရိွရသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ 
ငံလုံးတြင္ H1N1 ေရာဂါပုိးေတြ႔ရိွသူ ၁၃၂ ဦးရိွၿပီး ေသဆုံးသူ ၁၄ ဦးရိွၿပီဟု ျပည္သူ႔ 
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ ေဒါက္တာဘီလေတာင္က ေျပာသည။္ 
ဇူလုိင ္ ၂၁ ရက္မွ ယခုခ်ိန္ထိ H1N1 ေရာဂါပုိးေတြ႔ရိွေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ျပန ္
လည္ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းသြားသူ ၄၅ ဦး ရိွၿပီဟုလည္း သိရသည္။  

  ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္နန္းရာေက်းရြာတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားအား ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ တရားခံ ၆ ဦးအား အမွတ္(၃)နယ္ျခားေစာင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ခြဲမွ ရမဲွဴး 
ဥကၠာေအာင္ဦးစီးေသာ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂၅ ဦးတုိ႔ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး ျပန္လည္ထြက္ 
ခြာလာစဥ္ ရြာတြင္းမွ လူစုလူေဝးမ်ားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ကာ ဝိုင္းရံလာသျဖင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားက လက္နက္ငယ္ျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္စဥ္ တရားခံ ၂ ဦးမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ 
ေျမာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားခံ ၄ ဦးႏွင့္အတူ ေအာက္နန္းရာရြာ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ 
ေရာက္ရွရိပ္နားစဥ္ လူစုလူေဝး ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔မွ ေလာက္ေလးဂြ၊ ဂ်င္ကလိ၊ တုတ္၊ 
ဓားမ်ားျဖင့္ ထပ္မံဝိုင္း၀န္းတုိက္ခိုက္သျဖင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္ 
၄၀၊ ၅၀ ခန္႔ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ခဲရ့ေၾကာင္း၊ ယင္းလူအုပ္ႀကီးသည္ ရြာအေနာက္ဘက္ 
ေစတီျပင္-အငူေမာ္သြားကားလမ္းထိ လိုက္လံတုိက္ခုိက္ခဲ့သျဖင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
ထုိးေဖာက္ထြက္ခြာခဲရ့ေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္ တရားခံ ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီးရ 
မိေရး ေအာက္နန္းရာရြာအတြင္း ရွာေဖြရွင္းလင္းျခင္း၊ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ 
ေက်းရြာအျပင္ဘက္မွ ပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မသကၤာသူတစ္ဦးအား 
ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ဂ်ပန္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငဆံက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းႏွင့္ 
အတူ ယွဥ္တြေဲပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သက့ဲသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သေႏၶ 
တည္ ေပါက္ဖြားခဲ့မႈသမုိင္းတြင္လည္း ဂ်ပန္တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ကို ခ်န္လွပ္ထား 
၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုခရီးစဥ္သည္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုတုိးျမႇင့္ေရး တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ 
ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ႏွင့္ အာရွအေရွ႕ဖ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို လိုလားပါေၾကာင္း၊ 
ႏ်ဴကလီးယားအင္အားသံုးမႈကို မလိုလားေၾကာင္းႏွင့္ အင္အားျပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို 
လည္း ဆန္႔က်င္ပါေၾကာင္းျဖင္ ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္မွ ဂ်ပန္ႏုိင္င ံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
Mr. Shinzo ABE အား ၎၏ေနအိမ္၌ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ထည့္သြင္း 
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ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ညပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အဖြဲ႔သည ္ဂ်ပန္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒ Mr. Hideo WATANABE မွ တည္ 
ခင္းဧည့္ခံသည့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြသဲို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကုိင္းႀကီးရြာသား 
၆ ဦး ေသဆံုးခဲၿ့ပီးေနာက္ပိုင္း ေမယုေတာင္ေၾကာတြင္ တပ္မေတာ္မွလုံၿခံဳေရး ထပ္မံ 
တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႔မ်ားမွ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ 
႐ုံးတြင္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ရြာသား ၂ ဦး 
ကုိလည္း ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသြားသည့္ ရြာသား ၆ ဦးအတြက္ ျပည္နယ္ 
အစုိးရမွ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ဆယ္သိန္းစီ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး Mr. 
Song Tao တို႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုံၿပီး ႏွစႏုိ္င္ငံ 
ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကၿပီး ညစာစားပြျဲဖင္ ့ တည္ခင္းဧည့္ခံခ့ဲ 
သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ Mr. Song Tao ၏ ယခု 
ခရီးစဥ္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးမညကုိ္ အေသးစိတ္ မထုတ္ျပန္ 
ေသးေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းေဒသတင္းမာမႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈမ်ား၊ ဘဂၤါလီျပႆနာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဝင္ေရာက္လာ 
သူမ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း အပါအဝင္ ကိစၥအမ်ားအျပားကုိ ေဆြးေႏြးလိမ့ ္
မည္ဟု ခန႔္မွန္းမႈမ်ားရိွေနသည္။ 

  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရးဌာန၀န္ႀကီး Mr. Song Tao ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲအား 
ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏုိင္င ံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
ၾကား အစဥ္အလာေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တပ္မေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အည ီ
အမ်ိဳးသားအေရးႏွင့ ္ႏိုင္ငံ့အေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၌ တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေနသည့္ 
Two Plus Two အစည္းအေ၀း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ထိေရာက္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လုိအပ္သလုိ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္မ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း တအာင္း(ပေလာင္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မန္တံုၿမိဳ႕ 
အနီး ၄ မုိင္ခန္႔အကြာ မန္တုံ-လား႐ႈိးလမ္းမတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တုိ႔ တုိက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရိွ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားကုိ ပိတ္လုိက္ရေၾကာင္း သိရ 
သည္။ “တပ္မေတာ္ရိကၡာတန္း လား႐ႈိးကေန မန္တုံတက္တဲ့ အခ်ိန ္၄ မုိင္မွာ TNLA 
က ပစ္တာ။ အဲဒါက ၿမိဳ႕နဲ႔အရမ္းနီးတယ္။ တပ္မေတာ္ရိကၡာယာဥ္ ၂ စီး မီးေလာင္ 
သြားတယ္။ ျဖစ္တာက ေန႔လည္ ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္က သူတုိ႔ 
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စခန္းကေန ျပန္ထုေတာ့ ျပည္သူေတြ အလန္႔တၾကားျဖစ္သြားတာ” ဟ ုမန္တုံ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းမိုးကေျပာသည္။ ၎တုိက္ပြဲေၾကာင့္ မန္တုံႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ထားသည့္ နမၼတူ၊ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္ဆန္ အဝင္အထြက္ လမ္းမမ်ားကုိ ပိတ္ထား 
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ 

  ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏုိင္းရိွ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသတြင္း တရားမဝင္ ေရႊႏွင့္ ပယင္း 
တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ေနမႈကုိ ရပ္စၿဲပီး ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရး အဆုိကုိ 
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက တင္သြင္းရာ ဖားကန္႔ႏွင့္ တႏုိင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မခဲြဲဆုံးျဖတ္ရာ အဆုိ႐ံႈးနိမ့္ခဲ ့
ေၾကာင္းသိရသည္။ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမအျဖစ္ အစုိးရမွ သတ္မွတ္ထားၿပီး သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳထား 
ေၾကာင္း၊ "တရားမဝင္ ေရႊ၊ ပယင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားဟာ KIO/KIA အဖြဲ႔မ်ားကုိ  ႏွစ္စဥ္ 
ဆက္ေၾကး ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ခန္႔ ေပးေဆာင္ရလ်က္ ရိွေပမယ့္လည္း 
ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတုိ႔မွာ အခြန္ဘ႑ာရရိွျခင္းမရိွဘဲ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ 
နစ္နာဆုံးရံႈးလ်က္ ရွိပါတယ္"ဟု အဆုိရွင ္တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ဗိုလ္မွဴးလႈိင္ၿဖိဳးေဝက အဆုိတင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားသည္။  

  ထုိင္းႏိုင္င ံ ခ်င္းမုိငတ္ြင္ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ အလြတ္သေဘာ 
ေဆြးေႏြးညွိႏုိွင္းၿပီးေနာက္ UNFC အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးရန္ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယ 
ပတ္အတြင္း ရန္ကုန္၌ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္ အေျဖထြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း UNFC ႏွင့္ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ ေျပာသည္။ UNFC 
ဘက္မ ွအဆုိျပဳထားေသာ အခ်က္ ၈ ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တရားဝင္ 
ေဆြးေႏြးပြကုိဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုလ ၁၀ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
ပဏာမသေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

  KNU ႏွင့္ KNPP ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွ 
စၿပီး ၃ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ ွယခုအခ်ိန္အထိ KNU 
သြားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခန္းက႑မ်ား၊ NCA မွတစ္ဆင့္ျဖစ္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး 
မႈ ပူးတြေဲကာ္မတီ UPDJC ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ ပူးတဲြ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးေကာ္မတီ JMC ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ UPDJC မွတစ္ဆင့္ျဖစ္လာသည့္ အမ်ဳိးသား 
အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ စသည္ျဖင့္ ၎တုိ႔ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသည့္ 
စိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားခဲ့ရမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ KNU ဘက္မ ွေဆြးေႏြး 
ဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဟုိပုန္းၿမိဳ႕နယ္မ ွ ေဒသခံ ၁၀ ဦးအား 
တပ္မေတာ္မွ RCSS/SSA ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု သံသယျဖစ္ကာ ဖမ္းဆီးေခၚ 
ေဆာင္သြားရာမွ ၉ ဦးကုိ ျပနလ္ႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးကုိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားဆဲ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  RCSS/SSA အဖြဲ႔၏ လူသစ္စုေဆာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
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ခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒူးႀကီးေဒသမွ ေဒသခံမ်ား 
ေနရပ္ျပန္ႏိင္ုရန ္RCSS ႏွင့ ္PNLO တုိ႔အၾကား လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈ ရယူ 
ထားေၾကာင္း သိရသည္။ RCSS ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ႏွင့ ္PNLO ဥကၠ႒ ဦးခြန္ 
ျမင့္ထြန္းတုိ႔ ထုိင္းႏိုင္င ံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လံုၿခဳံေရး 
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ နာဟီးေက်း႐ြာေရာက္ ကဒူးႀကီးေဒသမွ ေဒသခံမ်ား 
ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးႏွင့ ္အျခားအခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိလည္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ 
ဟု သိရသည္။ 

၅။ ၅. ၈. ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကုိင္းႀကီးရြာမွ ၿမိဳလူမ်ိဳး ၈ ဦး အၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခိုက္ခံရမႈတြင္ ၆ ဦးေသဆုံးၿပီး ၂ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိရာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ 
မ်ားမွ နယ္ေျမရွင္းလင္းလုိက္လံရွာေဖြခဲ့ရာ ကုိင္းႀကီးရြာ၏အေရွ႕ဘက္ ေခ်ာင္းကမ္းစပ္ 
၌ ေဒၚထုမ္ေဝ ၂၁ ႏွစ္အား ယာဘက္ႏုိ႔အုံေအာက္ႏွင့္ ဝပဲုခုံးတုိ႔တြင္ ေသနတ္က်ည္ 
ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာမ်ား၊ ဝနဲားထင္၊ ဝနဲားအထက္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ားရရိွၿပီး ေသဆံုးေန 
သည္ကို ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ က်န္ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၁ ဦးအား ဆက္လက္ရွာေဖြလ်က္ 
ရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္္ျပန္သည္။   

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကုိင္းႀကီးေက်းရြာမွ လူနည္းစု ၿမိဳတုိင္းရင္းသားမ်ား အၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈအေပၚ ခမီအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီမွ သေဘာထား 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပနခ္ဲရ့ာ လူမဆန္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံရ 
မႈအတြက္ မ်ားစြာစိတ္ထိခိုက္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား စုိးရိမ္မိပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံလူမ်ိဳး 
မ်ား အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ခံေနရမႈမ်ားတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား အေန 
ျဖင္ ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမည္နာမ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္ကုိ 
တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း မရွိသည္ကုိ လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ လုိ 
အပ္ေသာ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ အျပည့္အ၀ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္းျဖင့္ ပါရွိသည္။  

  မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွ ိသဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္း စည္ပင္သာယာမွအမႈိက္ 
ဆယ္ယူစဥ္ ဆာလာအိတ္ျဖင့္ထုပ္ထားသည့္ M-16 ေသနတ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေတြ႔ရိွ 
ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသနတ္ကုိယ္ထည္ပစၥည္းမ်ား တစ္စစီျဖစ္ေနေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္သူ 
ျဖစ္ပါက ျပန္လညတ္ပ္ဆင္ကာ အသုံးျပဳ၍ ရေကာင္းရႏုိင္ေၾကာင္း အမွတ္ ၅ နယ္ေျမ 
ရတဲပ္ဖြဲ႔စခန္းမွ အႀကီးတန္း ရအဲရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၎ေသနတ္အမ်ိဳးအစား 
ကုိ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ရတဲပ္ရင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶတကၠသုိလ္၌ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ မွ ၆ ရက္ထိ 
က်င္းပခ့ဲသည္ ့ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီသီးမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား 
ပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဘာသာေပါင္းစုံညီလာခံ 
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Interfaith Dialogue for Peace, Harmony and Security သုိ႔ အမ်ိဳးသားလံုၿခဳံေရး 
ဆုိင္ရာအႀကံေပး ဦးေသာင္းထြန္း တက္ေရာက္၍ ဘာသာတရားတုိင္းသည္ ေလာက 
ေအးခ်မ္းသာယာတည္ၿငိမ္ေရးကုိ ဦးတည္ခ်က္ထားရိွေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
သည္းခံၾကရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေရွာင္ရွားၾကရန္ သြန္သင္ေပးေၾကာင္း၊ မြန္ျမတ္ 
သည့္ တရားဓမၼမ်ားတြင္ လူလူခ်င္း သင့္ျမတ္သဟဇာတျဖစ္သည့္ ညီညြတ္မႈရွိေရးကုိ 
ေဟာေျပာဆံုးမထားေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ကြန္ရက္သည္ နယ္စည္းမရိွ အစြန္းေရာက္ 
သမားမ်ား၏ အမုန္းစကားမ်ားကုိ ေဝးလံက်ယ္ျပန္႔သည္ ့ ေနရာမ်ားအထိ ျဖန္႔ထုတ္ 
ေပးေနေၾကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္စကားမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝၿပီး လက္နက္သဖြယ္ 
အသံုးျပဳလာသည့္အခါ တညၿ္ငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင္ ့ သင့္ျမတ္သဟဇာတျဖစ္မႈကုိ ပ်က္စီး 
ေစၿပီး ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ အမွန္တရားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ဆုိသည့္ တန္ဖိုး 
သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး အႀကီးအကဲမ်ားအေန 
ျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ “မူ” မ်ားကုိ ေဟာေျပာသြန္သင္ ဆံုးမေပးျခင္းျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔မႈ 
မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ကုိ ျပသေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း စသည္ 
ျဖင္ ့ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။  

၆။ ၆. ၈. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ 
ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးႏွင္ ့စစ္သံ႐ံုးမိသားစုမ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ သင္တန္းသားမ်ားအား 
သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုခရီးစဥ္ လာေရာက္ျခင္းသည ္
ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏုိင္င ံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈ 
ပုိမုိတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားစြာ ရရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ 
အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြေဲဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
မ်ားအား ရွင္းလင္းအသိေပးရန္ ယခုက့ဲသုိ႔ သြားေရာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံ႐ံုးႏွင္ ့
စစ္သံ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ယခုထက္ ပိုမုိတိုး 
တက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏီွး 
ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားရရိွရန္ လိုအပ္ၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္၊ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင္ ့ ၀င္ေငြရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း 
ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္၊ လုပ္အားမ်ားရင္းႏီွးၿပီး လာေရာက္သင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ သင္ယူလုပ္ေဆာင္ရန္လိုၿပီး ပညာသင္ၾကားၿပီးခ်ိန္ 
တြင္လည္း ႏုိင္ငအံတြက္ အက်ိဳးရိွစြာအသံုးခ်ရန္ လုိေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စု ေရႊဇားကပၸေကာင္းေက်းရြာေန ရာအိမ္မွဴး 
ေဟာင္းဟူေဆာင္း အသက္ ၇၀ ႏွစ္သည္ တစ္ဦးတည္းေစ်း၀ယ္ရန္သြားစဥ္ အသတ္ 
ခံခဲ့ရၿပီး လည္ပင္းျပတ္ရွ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ဦးေခါင္းထိပ္တည့္တည့္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ 
တစ္ခ်က္ ဦးခ်ိဳေစာင္း ၀/ဲယာ ျပတ္ရွဒဏ္ရာတစ္ခ်က္တို႔ျဖင္ ့ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  အာရွေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပအေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ 
ေပါင္း ၆၅ ႏိုင္ငံပါ၀င္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္၀န္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု မဟာစီမံ 
ကိန္း One Belt, One Road ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ "ျမန္မာ 
အတြက္ OBOR အေပါင္းလား၊ အႏုတ္လား" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္က်င္းပရာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ 
NLD ဗဟုိစီးပြားေရးအႀကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦးေအးလြင္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္နစ္နာမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ ္
ျခင္းမရိွဘဲ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး ႏွစ္အေတာ္ၾကာျမင့္မည့္ ပုိးလမ္းမ 
စီမံကိန္းအတြက္ လူထုႏွင့္တိုက္႐ုိက္သက္ဆိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားထံ ပြင့္လင္း 
ျမငသ္ာစြာခ်ျပၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
အေပါင္းလား၊ အႏုတ္လားဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ခ်မွတ္ထားမႈႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ အခြင့္အေရးေပးေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေနျဖင့္ အခြင့္အေရးယူတတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

  ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မရွင္သည ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ ေက်ာက္စိမ္းခန္း 
မ၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြျဲပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ 
၏ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာႏွင္ ့အဂၤလိပဘ္ာသာ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခ႐ုံံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခ့ဲ 
သည္။ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေမာင္ေတာေဒသမွ မြတ္ဆလင္ ရြာသားအမ်ားစု 
သည္ ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထိုင္လိုၾကေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရိွ ဘာ 
သာေရးဆရာတခ်ိဳ႕၏ အစြန္းေရာက္သည့္ လမ္းညႊန္မႈ၊ ျပင္ပမွ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈ၊ 
အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ လွိ်ဳ႕၀ွက္အ 
ၾကမ္းဖက္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚ 
ေပါက္လာဖြယ္ရိွေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။ 

  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကာမုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္႔ဟိုင္းေက်းရြာရွိ ဦးေပၚမုိင္ဂမ္၏ ေနအိမ္၌ ေပါက္ 
ကြမဲႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ ၎ေနအိမ္မ ွအမ်ိဳးသားတစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး တစ ္
ဦး ေသဆုံးခ့ဲကာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရိွၿပီး ကပ္လ်က္ေနအိမ္မွ အမ်ိဳးသား တစ္ 
ဦးလည္း ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေပါက္ကြမဲႈမွာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရန္အတြက္ ရီမုမိုင္းအား အသက္သြင္းစဥ္ မေတာ္တဆ ေပါက္ကြခဲဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

၇။ ၇. ၈. ၂၀၁၇ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအုပ္စု ဥကၠ႒ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Mr. 
Achim Steiner ၏ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္ထိ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အျခားအစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ဝန္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌လည္း မိန႔္ခြန္းေျပာၾကား 
မည္ဟု  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ UNDP ႐ံုးမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေန 
ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစနစ္ႏွင့္ UNDP ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကုိ ပုိမုိနက္႐ႈိင္းစြာ 
သိရွိနားလည္ရန္၊ UNDP ၏ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္အား မည္သုိ႔ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိငု္မည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ဟု Mr. Achim Steiner ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ UNDP ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 
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ေဖာ္ျပထားသည္။  
  ကုိင္းႀကီးေက်းရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ၈ ဦး အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခံခဲရ့ၿပီး 

ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ လုံၿခံဳေရးအတြက္ စစ္ေတြ 
ၿမိဳ႕တြင္ လူထုအစည္းအေ၀းက်င္းပခ့ဲရာ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သူ ၄၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
လုံၿခံဳေရးမ်ား တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားေပးရန္၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အေထာက္အကူ 
မေပးသည့္ NGOs မ်ားအား လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာသြားရန္ 
ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားမွာ 
အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာ 
လုပကုိ္င္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေက်းရြာအနီးတစ္၀ုိက္ ေတာေတာင္မ်ားသုိ႔ မွ်စ္ခ်ိဳး၊ 
ဖားရွာ၊ ငါးရွာသြားရန္ပင္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ မူဆယ္ဘက္မွ လား႐ိႈး 
ဘက္သို႔ ယာဥ္ေမာင္းဦးစိုင္းေအၫြန္႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ 6D/----- MARK-2 အမ်ဳိး 
အစား အျဖဴေရာင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား မသကၤာသျဖင့္ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္အ 
တြင္းမွ အခ်ဳိရည္ဘူး၊ ဘီယာဘူးမ်ားအတြင္း ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ C4 ယမ္း ေပါင္းစပ္ 
ထည့္ထားသည့္ အတုံး ၂၅ တုံးတုိ႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အနီးရွိ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း 
တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ပင္လယ္ျပင္လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ နံနက္ ၂ 
နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင ္ ၃၀ မုိင္ခန္႔အကြာ၌ 
မသကၤာဖြယ္ စက္ေလွတစ္စင္းအားေတြ႔ရွိသျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ထိုင္းစာတန္း 
ႏွင့္ အဂၤလိပ္အကၡရာ AM 1462 A ပါ ထုိင္းငါးခိုး၀ါးလတ္ေလွတစ္စင္းကုိ ျမန္မာ 
အမ်ဳိးသား ဦးထြန္းရိွန္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ေအာင္စစ္ျပင္ေက်းရြာဘက္သို႔ ေ႐ႊဗဟုိေက်းရြာ 
ေန ရေဲအာင္ ၂၉ ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္လာသည္ ့ ဆုိင္ကယ္အား နယ္ေျမ ၄ ႀကိမ္ေခ်ာင္း 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက စစ္ေဆးခ့ဲရာ ဆုိင္ကယ္ဖင္ထိုင္ခုံအဖံုး 
အတြင္းမွ ေငြက်ပ္ ၁၁၄ သိန္း တန္ဖုိး႐ိွ WY စာတမ္းပါ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၅,၇၀၀ ျပား 
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ားမွ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လူထုအစည္းအေ၀းတြင္ 
NGO တခ်ိဳ႕ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္မခံႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေခၚယူေတြ႔ဆုံျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
အစည္းအေ၀း၏ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရမွ 
သတင္းတစ္စံုတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။ 

၈။ ၈. ၈. ၂၀၁၇ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ စပယ္ကုံးေက်းရြာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရတဲပ္ဖြဲ႔မွ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး 
စဥ္ ေက်းရြာအတြင္းမွ ေကာက္႐ုိးထုံးတစ္ထုံးထမ္း၍ ထြက္လာေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး 
တစ္ဦးအား မသကၤာသျဖင့္စစ္ေဆးရာ ေကာက္႐ုိးထုံးအတြင္းမွ မသကၤာဖြယ္ရာ 
ပစၥည္းတစ္ခုအား ယူေဆာင္၍ အဒူေကာ္ရိမ္၏ ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေျပးသြားခဲ့သ 
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ျဖင္ ့ လုိက္လံပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီးရာ ေရာ္ဘီအူဟာေဆာင္း ၂၂ ႏွစ္အား အ႐ုိး/အသြား ၁ 
ေပခန္႔ရိွ ဓါးတစ္လက္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲၿ့ပီး အနီးရွိ ေဆြေယာ့ဟူဆိန္း၏ ေနအိမ္ကုိ 
ဆက္လက္ရွာေဖြရာ မီးဖိုေဆာင္ထဲတြင္ ထုိးထည့္ထားသည့္ လုပ္ေသနတ္အတုိ ၁ 
လက္ႏွင္ ့က်ည္ ၂ ေတာင့္၊ စစ္သုံးခါးပတ္ ၁ ေခ်ာင္း၊ ေျပာက္က်ားလြယ္အိတ္ ၁ လုံး၊ 
ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳး ၁ ခုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ 
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UNDP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ျဖစ္သူ Mr. Achim Steiner အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ 
တြင္ လက္ခံေတြ႔ဆုံၿပီး ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပ့ံ 
ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းေတာင္ေက်းရြာ၏ ေက်းရြာတာဝန္ခံ မာေမာက္ေဆာ္ 
လိန ္ ၃၈ ႏွစ္သည္ စာကုိင္းေက်းရြာရိွ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၌ ေက်ာင္းေတာင္ရြာႏွင္ ့
စာကုိင္းရြာရာအိမ္မွဴး၊ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ေက်းရြာလံုၿခဳံေရး အစည္းအ 
ေဝးျပဳလုပစ္ဥ္ ေက်ာင္းေတာင္အလယ္ရြာေန အာလီဂ်ဴဟတ္ ၃၂ ႏွစ္ႏွင္ ့မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ 
အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦး(စိစစ္ဆဲ)တုိ႔သည္ ဓားရွည္မ်ားကုိင္ေဆာင္ 
ေရာက္ရွိလာၿပီး မာေမာက္ေဆာ္လိန္အား ဓားမ်ားျဖင့္ခုတ္ရာ ဦးေခါင္းထိပ/္ ယာနား 
ထင္/ ဝလဲက္ဖဝါး ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ား၊ ရင္ဘတ္ထုိးသြင္း ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ၍့ ေဆး႐ံုသုိ႔ 
ပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား 
အား ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္း 
ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ စိတ္ႂကြမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမႈမ်ား 
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိႏိုင္သည္ဟု ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီ 
ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ "ေမာင္ေတာေဒသ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စ 
၍ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးရမိမႈပမာဏ မ်ားျပားလာၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း 
၀ယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္" ဟု ထည့္သြင္းေရးသားထား 
သည္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေမာင္ေတာရွိ ရစဲခန္းႏွင္ရ့ကဲင္းမ်ား 
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္ပြားမီ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား အ 
ေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားရွိေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ 
နစ္နာဆုံး႐ံႈးသူမ်ား၏ ပေယာဂမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ပတ္သက္ 
ႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။  

  ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႔ဲမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာ 
မၾကာေသးမီက ၿမိဳတုိင္ရင္းသားမ်ား အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ကိုင္းႀကီးေက်း 
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ရြာ၌ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္မွစတင္ၿပီး ရကဲင္းစခန္းဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစတီျပင္ေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာ 
ၾကသည့္ ခၽြတ္ျပင္၊ ပိေတာက္ၿမိဳင္၊ ျပင္ရွည္၊ ေပါက္ပင္ရင္းေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား 
ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္ လုံၿခံဳေရးကင္းစခန္းမ်ား အခုိင္အမာခ်ထားၿပီး ထူးျခားမႈရွိပါက လံုၿခံဳ 
ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားထံ အျမန္ဆက္သြယ္ၿပီး ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ လုံၿခံဳေရး 
စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ INGOs အားလုံးသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရွိရမည့္အျပင္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေအာက္တြင္သာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ 
ႏိုင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳေရးလုပ္ငန္းအား အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရထံ တင္ျပသြားမည္စသည္ျဖင့္ပါရွိသည္။ 

၉။ ၉. ၈. ၂၀၁၇ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ အား 
ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မ ွဆက္ၿပီး ၂ လ ထပ္မံတုိးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာင္ေတာ 
ၿမဳိ႕နယ္၌ ညမထြက္ရအမိန္႔အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ 
စတင္ကာ ည ၆ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီႏွင့္ ည ၉ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီၾကား လံုၿခဳံေရး 
အေျခအေနမ်ားအရ လိုအပ္သလို တုိး၊ေလွ်ာ့သတ္မွတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၅ ႏွစ္တာ 
ကာလအတြင္း အၿပီးတိုင္႐ုတ္သိမ္းႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေပ။  

  ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား 
အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး 
ဦးေက်ာ္တင္သည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Rex Tillerson ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၆ 
ရက္က သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားအေရး အပါအ၀င္ ေဒသ 
တြင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံကို သံတမန္ 
ေရးအရေရာ ဘ႑ာေရးအရပါ ပိတ္ဆို႔အေရးယူရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံအဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး တစ္ညီတစ္ 
ညာတည္း ေထာက္ခံၾကရန္ ၀န္ႀကီး Tillerson က အေရွ႕ေတာင္အာရွ ခရီးစဥ္အတြင္း 
သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈင္ိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

  အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ တုိးျမင့္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပြင့ ္
လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ေပးပုိ႔သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာကုိ ေဆြးေႏြးစဥ္ မဂၤလာ 
ေတာင္ၫႊန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက  ၂၀၁၇-၁၈ 
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးအသံုး စရိတ္သည္ ၂,၉၁၅ ဘီလီယံျဖင့္ ၁၄% ခန႔္အထိ 
ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအသံုးစရိတ္သည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ ၂ ရပ္ေပါင္း 
ထက္ပင ္ ပုိမုိမ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ ေနာက္ဆုံးေရးဆြ ဲ
ခဲ့သည့္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္သည္ ၂,၇၅၀ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးရာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇–၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ ္ ရသံုးမွန္းေျခ 
ေငြစာရင္း ရရန္ေငြစုစုေပါင္းသည္ က်ပ္ ၇၃.၁၁၁ ဘီလီယံ၊ သံုးရန္ေငြ စုစုေပါင္း 
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၂,၉၀၅.၁၉၅ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္အသံုးစရိတ္ သံုးရန္ေငြ ၁,၆၅၄.၃၃ ဘီလီ 
ယံ၊ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ သုံးရန္ေငြ ၁,၂၅၀.၈၆၅ ဘီလီယံ လ်ာထားေၾကာင္း 
ျဖင္ ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
တင္ျပခဲ့သည္။ 

  တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္း/ပေလာင္ အဖြဲ႔တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
နမၼတူၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ စစ္ေဘးေရွာင္လာသည့္ ျပည္သူ ၇၀၀ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။ တုိက္ပြဲမ်ား 
ေၾကာင့္ နမ့္စမ္ၿမိဳ႕နယ္ မဝေဲက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီး ၁၃၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ၁၀၈ ဦးတုိ႔ 
ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ရွ ိပုဗၸါရံုပရိယတိၱေရႊက်င္ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ လာေရာက္ 
ခိုလံႈၾကေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ကတည္းက စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ မန္တုံ 
ဘက္မ ွ နမၼတူၿမိဳ႕တြင္းရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ စစ္ေဘးေရွာင္လာၾကၿပီး ေနရပ ္
မျပန္ႏိုင္ေသးသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကာလတန္ေၾကး က်ပ္သန္းေပါင္း 
၆၄၅၈၆.၇၅ သန္း ဝန္းက်င္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိင္း 
ဟဲေက်း႐ြာအုပ္စု၊ က်ဆီး႐ြာရိွ ေနအိမ ္၃ လံုးမွ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိသည့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁၉.၀၇ သန္း၊ အိုက္စ ္ ၀၂.၅ ကီလုိ၊ အက္ 
တက္စီေဆးျပား ၆.၁၅ သိန္း၊ အက္တမင္း ၁ ကီလို၊ ဘိန္းစိမ္း ၁.၅ ကီလိုႏွင့္ ကဖင္း 
၂၃၀ ကီလိုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနတုိင္းရင္းသားကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာေန 
တုိင္းရင္းသားမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဇာတ္႐ုံတြင္ က်င္းပရာ 
တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္မွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင ္
တက္ေရာက္ခဲၾ့ကၿပီး ဌာေနတုိင္ရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမ 
ယာရရိွေရးျပႆနာ အပါအဝင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ 
စဥ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ 
ေအာက္ေျခဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
မ်ိဳးအားေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကြန္ရက္မွ ေျပာၾကားသည္။ 

  ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ နႏြမ္ေက်းရြာအနီး၌ မိုင္းေပါက္ကြသံဲၾကားရသျဖင့္ 
နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ား သြားေရာက္ရွင္းလင္းရာ ေက်းရြာအနီးရိွ ျမစ္ႀကီးနား-
တႏုိင္းသြားကားလမ္းႏွင့္ ၃ ေပခန္႔အကြာ၌ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးတုိ႔ မိုင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာမ်ား 
ျဖင့ ္ ေသဆံုးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရၿပီး ၎တုိ႔အနီး၌ မိုင္းေထာင္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ 
ဒီတုိေနတာ ၁၀ ခု၊ တီအင္န္တီယမ္းတံုး ၃ ခု၊ ေရွာ့ခ္တုိက္ကြိဳင ္ ၁ ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ယမ္းႀကိဳးမ်ားအား ေတြ႔ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ စိစစ္ခ်က္မ်ားအရ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည ္
မိုင္းေထာင္စဥ္ ေပါက္ကြေဲသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အ 
စည္းအေ၀းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ အတုိင ္
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္း 
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ဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ၊ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈ၊ တပ္ဖြဲ႔ 
၀င္အင္အား ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ ေရရွည္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ 
အစီအမံမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကဳံရသည့္ အ 
ခက္အခဲႏွင့ ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ 
ထားမႈ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ 
အေျခအေနမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္ 
စီအပါအ၀င္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အ၀န္းႏွင္ ့ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈစသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအ 
ေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ အစည္းအေ၀းကုိ ႐ုပ္သိမ္းခ့ဲ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ANP ပါတီ 
ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ 
ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး ရခုိင္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး 
တက္ေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပ 
ေဒ ဘာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးတာလဲ။ ဘယ္ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ ဘယ္ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြက ပိတ္ပင္ထားသလဲ။ အၾကမ္းဖက္ခံေနရပါလ်က္နဲ႔ ဒဦပေဒနဲ႔ ဘာ 
ေၾကာင့္ အေရးမယူႏုိင္ရတာလဲ။ ေနာက္ ၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ။ ဒါကုိစိစစ္ၿပီး ေဆာင္ 
ရြက္တဲ့အခါမွာ တစ္ဖက္သတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေလးေတြ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါေလးေတြ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾကတယ္။ ေနာက္တရားမ၀င္ ေငြ 
ေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔ 
အစည္းေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ 
ပံ့ပိုးေပးေနၾကသလဲ။ ဒါေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ျပန္သုံးသပ္ၿပီး ၁ နာရီခြဲ ေက်ာ္ 
ေလာက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကပါတယ္”ဟု ANP ပါတီႏွင္ ့ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ေတြ႔ဆုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  
ေျပာၾကားသည္။ 

  ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Asian Peace and Reconciliation Council-APRC 
ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း 
Dr. Surakiart Sathirathai ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံ 
ၿပီး APRC မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွ ိ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့ ္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ ေျဖရွင္းေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံႏွင္ ့ APRC တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အလားအလာတုိ႔အေပၚ 
အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းဟဲေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ဆီးေက်းရြာရိွ 
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က်ခီး၊ က်ဟယ္၊ က်ဟဲႏွင့္ နာအူတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားအား သတင္းအရ သြားေရာက္ရွာ 
ေဖြစစ္ေဆးရာ ဘိန္းျဖဴဘေလာက္တံုး ၂၆ တုံး (၉.၁ကီလုိခန္႔)၊ ဘိန္းစိမ္း ၁.၅ ကီလုိ 
ခန္႔၊ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၉ သန္းေက်ာ္၊ ကတ္တမင္း ၁ ကီလုိခန္႔၊ အုိက္စ္ 
၂၀၂.၅ ကီလုိခန္႔၊ အက္တက္စီေဆးျပား ေျခာက္သိန္းေက်ာ္၊ ကဖင္း ၂၃၀ ကီလိုခန္႔ 
စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၄,၀၀၀ ေက်ာ္၊  စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား 
ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ မိုလ္ ၇၀ ေခ်ာင္းႏွင့္ ၉၉၉ တံဆိပ္ပါ မိုလ္ ၂ ေခ်ာင္း၊ 
ပြိဳင့္ ၂၂ ေသနတ္ ၂ လက္၊ တစ္လုံးထုိး ေသနတ္ ၁ လက္ႏွင္ ့၎က်ည္ ၆၀ ေတာင့္၊ 
ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၈ သိန္း၊ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁၀,၀၀၀၊ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ဳိးစုံ ၈၂.၈၃ က်ပ္ 
သားခန္႔၊ Revo၊ Fortuner၊ Hilux Vigo ႏွင့္ Nissan အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ 
စီးတုိ႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရိွရသည္။  

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
ေဒသအခ်ဳိ႕၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရးႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား ထပ္မံပါဝင္ေရး အစုိးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္မွ ႀကိဳးပမ္းရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႔ရွစ္ဖြဲ႔မွ ထုိင္း 
ႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ႏွင္ ့ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပခ့ဲေသာ PPST အစည္း 
အေဝးအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ 
ေရးပဋိပကၡမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
တြင္ ပါရိွသည္။ 

၁၀။ ၁၀. ၈. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ ထုိင္းဘုရင့္ 
တပ္မေတာ္မွ Lt. Gen. Parinya Khoonnasee ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံရာ 
Lt. Gen. Parinya Khoonnasee မွ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ Senior Staff Talks အစည္း 
အေ၀းတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရိွမႈ၊ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္မႈတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေဆြးေႏြး 
ပြဲ၏ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကုိ အေလးထားေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
လက္ရွ ိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ လက္ရိွကာလ၏ အေျခအေနေကာင္း 
ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သမုိင္းတစ္ခုေရးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမုိင္းေၾကာင္း 
ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ အေတြ႔အ 
ႀကံဳမ်ားရယူၿပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ 
ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။ 

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC မွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြး 
ေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ DPN တို႔၏ ဆ႒မအႀကိမ္ တရားဝင္အစည္းအေဝးကုိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရိွ NRPC ၌ က်င္းပရာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး အစိုးရထံ 
အဆုိျပဳေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
DPN အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က ''တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံမွာ ကြၽန္ေတာ္ 
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တုိ႔ကုိတန္းတူတက္ေရာက္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါဝင္ႏိုင္တဲ ့အခင္းအက်င္း 
ကုိ အခုိင္အမာ သေဘာတူထားဖုိ႔လုိတယ္။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ထားဖုိ႔ လုိတယ္ 
လုိ႔ထင္တယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ အခြင့္အေရးကုိ မဖန္တီးႏုိင္ရင္ ေနာက္ပိုင္း ႐ႈပ္ေထြး 
လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခန္းထဲမွာပဲ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တာ မလံုေလာက္ဘူး။ 
အျပင္ထြက္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။  

  ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္း နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ မန္ပန္ရြာမ ွ ေတာင္ယာမ်ားသုိ႔သြားသည့္ လမ္းအတိုင္း 
အမည္မသိအမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး ေမာင္းႏွင္လာေသာ CANDA-125 အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ 
ဆိုင္ကယ္အား မသကၤာသျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ရပ္တန္႔ေစခဲ့ရာ ရပ္တန္႔ျခင္းမရိွဘဲ ေမာင္း 
ႏွင္ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခ့ဲရာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
သိန္း ၇၀ ႏွင့္ ၄ လက္မခန္႔ ပယင္းေက်ာက္ ၂ ေခ်ာင္း၊ ေရြးေစ့အရြယ္ ေရႊ ၆ လုံး၊ 
ဟန္းဆက္တစ္လံုး၊ ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လမ္း 
ေလွ်ာက္စကားေျပာစက္တစ္လုံး၊ KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ ယူနီေဖာင္း 
တစ္စံု၊ ဦးထုပ္တစ္လုံးတုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ 

  ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရတဲပ္သားတစ္ဦး၏ ပစ္ခတ္ခဲမ့ႈေၾကာင့္ လူ 
၂ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရိွသြားေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ကြတ္ 
ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားေသာ ေနရာ 
သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ကာလၾကာရွည္စြာ ျပဳလုပ္ေနေသာ 
ေနရာ ျဖစ္သည္ဟု ရပ္႐ြာလူႀကီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ကမာၻတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေသာ 
ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ႐ံုး၏ မွတ္တမ္းအရ 
သိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ခၽြတ္ျပင္၊ ပိေတာက္ၿမိဳင္၊ ျပင္႐ွည္ႏွင္ ့ ေပါက္ပင္ 
ရင္းေက်း႐ြာတုိ႔မွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရန္ 
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရိွေသာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က အိမ္ေထာင္စု ၁၃၄ စု၊ လူဦးေရ 
၆၂၂ ဦးတုိ႔မွာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစတီျပင္ေက်းရြာႏွင္ ့ဂြဆုံေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အုိးအိမ ္
စြန္႔ခြာခဲၾ့ကရာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၉၉ စု၊ လူဦးေရ ၂၈၇ ဦးႏွင့ ္ ၾသဂုတ္ 
၉ ရက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၅ စု၊ လူဦးေရ ၃၃၅ ဦးတို႔သည္ ၎တို႔၏ မူလေက်းရြာ 
မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ 
ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။  

၁၁။ ၁၁. ၈. ၂၀၁၇ UNFC အဆုိျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ႏွင့ ္ပတ္သက္၍ DPN ႏွင့္ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ 
တုိ႔ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြတဲြင္ UNFC ၏ အဆုိ 
ျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ထဲမွ ၅၊ ၆၊ ၇ တုိ႔ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ သေဘာတူညီမႈ 
ရယူႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ UNFC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ 
စက္တင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြ၌ဲ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ 
သေဘာတူညီခဲၾ့ကၿပီး UNFC က အဆုိျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရွိပါက NCA 
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လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားထားသည္။ 
  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ Forum on Myanmar 

Democratic Transition ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-II ၌ က်င္းပရာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား 
ရာတြင္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့အေျခအေနကုိ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ဖက္-
အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား အခန္းက႑ အပါအ၀င္ 
ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားသိသာျမင္သာသည့္၊ ရွင္းလင္းပီျပင္ 
သည့္ ပုံကားခ်ပ္တစ္ခု ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ မတူညီသည္ ့ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႐ႈေထာင့္အဖံုဖုံ ရိွေနႏိုင္ပါ 
ေၾကာင္း၊ သုံးရက္ၾကာေဆြးေႏြးပြမဲွ ထြက္ေပၚလာမည့္ သံုးသပ္္ခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျမင္ေရး 
အတြက္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း 
ျဖင္ ့ေျပာၾကားသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ရွိ နတ္ျမစ္အတြင္း လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 
တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္သည္ ငါးခူရေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ စံပယ္ 
ပင္ရင္းေခ်ာင္း၀သုိ႔အေရာက္ မသကၤာဖြယ္ေလွတစ္စင္းအား ေတြ႔ရသျဖင့္ မီးအခ်က္ျပ 
ေခၚယူရာ လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ဒီေရေတာအတြင္းကမ္းကပ္၍ ေလွေပၚပါသူမ်ား 
ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေလွအား စစ္ေဆးရွာေဖြရာ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ထုပ္ထား 
သည့္ WY စာတန္းပါ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၄၇,၅၀၀ ျပား (ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ 
သိန္း ၉၅၀ ခန္႔) အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၂၊ ေနာင္စန္႔ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ မာကြန္၏ 
ေနအိမ္၌ လုပ္ေသနတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းအရ သြားေရာက္ 
ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ  မာကြန္အား လုပ္ေသနတ္ တစ္လက္၊ ပြိဳင့္-၂၂ ပုိ႔က်ည္ ၇၀ ေတာင့္ 
တုိ႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ၎သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၾကယ္ေခါင္ၿမိဳ႕ရိွ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးပစၥည္းဆုိင္မွ Rapid Gun တစ္လက္ကုိ ၀ယ္ယူၿပီး ၎၏ေနအိမ္၌ ေသနတ္ဒင္ 
ႏွင့္ေျပာင္းမ်ား တပ္ဆင္၍ ခသီဲးမ်ားျပဳလုပ္ကာ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီမွ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ 
အထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊  နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့ ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ လုပ္ေသနတ္ ၁၅ 
လက္ခန္႔ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ခ့ဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

  အိႏၵိယႏုိင္င၀ံန္ႀကီးခ်ဳပ္ Narendra Modi သည္ ၂ ႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး ပုိမုိခုိင္မာ 
ေစရန္ ျမန္မာႏုိငင္ံသုိ႔ လာမည့စ္က္တင္ဘာလတြင္ လာေရာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ယခု 
လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္သည ္ မိုဒီ၏ ျမန္မာႏုိင္င ံ ဒုတိယအႀကိမ္ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ 
ႏုိဝင္ဘာလက အိႏၵိယ-အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီး ေဆြး 
ေႏြးပြတဲက္ရန္ လာေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ မိုဒီသည္ စက္တင္ဘာ ပထမပတ္တြင္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳး အသုိင္း 
အဝုိင္း၏ သီးသန႔္အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
အိႏၵိယသံ႐ံုး၏ Website တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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  နာဂလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔ NSCN-K အား NCA ေရးထုိးရန္ ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ 
လက္ထက္ႏွင့္ လက္ရွိသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္တြင္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း၊ 
နာဂလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈမ်ား ပိုင္းျခားလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္စု 
တစ္စည္းတည္းမရိွေတာ့ဘဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံအတြင္း ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနထုိင္ေနၾကေၾကာင္း၊ အစုိးရ 
အေနျဖင့္ နာဂလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ လႊမ္းၿခဳံႏိငု္ေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈငိ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မွ 
သာ NCA ေရးထုိးႏုိင္မည္ျဖစၿ္ပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားရိွ နာဂလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ နာဂ 
လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရယူႏိငု္မွသာ NCA ေရးထုိး 
မည္ဟု သိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အင္အားထပ္မံတုိးျမႇင့္ထားၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရကဲြပ္ကဲေရးမွဴး ရမဲွဴးခ်ဳပ္ 
သူရစန္းလြင္ကေျပာသည္။ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦး 
ေဆာင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရအဖဲြ႔တာ၀န္ရွိသူ 
မ်ား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆုံျခင္း 
တုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးအင္အားကုိ တိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၂။ ၁၂. ၈. ၂၀၁၇ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ တင္းေမေက်းရြာအတြင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကင္းလွည္စ့ဥ္ 
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြ႔ဲြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္လဝီမတ္တာမိန္ႏွင့္ ဟာဘတ္ 
အဏၰဝါတို႔အား စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားေပးျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည့္ ရပ္ကြက္ ၁ ေန ေမာ္လဝီ မူဟာမတ္အလီအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခ႐ုံံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။  

  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကဆုန္႔ရြာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတုိ႔ တိုက္ 
ပြဲျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ ေဒသခံ ၁,၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကၿပီး 
ကေလးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုအခ်ိဳ႕ ပိတ္မိေနေၾကာင္း တိမ္းေရွာင္လာသူတစ္ဦးထံမွ 
သိရသည္။ လက္ရိွတြင္ တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားသည္ ရြာႏွင္ ့ ၉ မုိငခ္န္႔ကြာေ၀းသည့္ 
လမ္းခြရြာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းတုိ႔တြင္ 
ခိုလံႈေနၾကေၾကာင္း သိရသည။္  

  ကုလသမဂၢဝန္ထမ္း ၃၀၀ ခန႔္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အျခားႏုိင္ငံတ 
ကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ လံုၿခဳံေရး ႀကိဳတင္သတိေပးစာတြင္ ဆူပူအံုႂကြ 
မႈမ်ား တုိးလာဖြယ္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းမွ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ႐ံုး 
မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ႐ုိက္တာသတင္း 
၌ ေရးသားထားသည္။ လတ္တေလာရက္မ်ားအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ NGOs, 
INGOs မ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ထြက္သြားရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆုိျခင္း 
မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကုလသမဂၢဌာေနကုိယ္စားလွယ္႐ံုးမွ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနက် 
ေဘးကင္းလံုၿခဳံမႈဆုိင္ရာ သတိေပးမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ သတိေပးခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားေအာက္တြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ 
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သည့္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ခံရေလ့ရွိသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိင္ုငံေရးမွ စစ္ 
တပ္ကုိဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ လက္ေတြ႔တြင္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ 
MICC–2 တြင္ က်င္းပသည့ ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြး 
ပြဲတြင ္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးစဥ ္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာ 
ကြယ္ေရးတကၠသုိလ္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္ျမင့္ဦးမွ 
ေဆြးေႏြးသည္။ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးက 
လည္း Democratic Control of enforcement ဆုိေသာ သေဘာတရားသည္ 
စစ္တပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးမွ လုံးဝဖယ္ရွားေရးမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အရပ္သားဦးေဆာင္ 
မႈျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ 
ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲသ့ည္။ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအ 
ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ တပ္မေတာ္ကုိ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္သို႔ထားရိွ 
ႏုိင္ေရး ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕ကလည္း လက္ရွိအေျခအေနအရ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္၍ ရႏိုင္သမွ် အတတ္ႏိငု္ဆံုးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ 

  တိုင္းရင္းသားမ်ား ေအးခ်မ္းလုံၿခံဳစြာေနႏိုင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ 
တပ္မေတာ္အင္အား ထပ္တိုးခ်ထားၿပီး လုံၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ထားေၾကာင္း၊ အင္အားမည္မွ် 
ေဆာင္းထားသည္ကိုမူ လံုၿခံဳေရးအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ၍မရေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ိဳးသား 
လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
လုံၿခံဳေရးရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ကာ ေဒသခံ 
ျပည္သူလူထု စိတ္ခ်မ္းသာရန္ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း၊ ရခိုငအ္ေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ျပည္ပမွ ဖိအားေပး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားကုိ လုံးဝလက္ခံမည္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။  

၁၃။ ၁၃. ၈. ၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ေကာင္း၀ုိင္းရြာတြင္ TNLA အဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မ 
ေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရြာသား ၄ ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူေနဆဲ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ စုိင္းဒင္ေစ်းေက်းရြာေန ငွက္ဖ်ားဌာနမွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း 
ဦးထြန္းေအးေမာင္သည္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ မြန္းတည္ပ့ိုင္းက သလူျပားေက်းရြာေန 
ေဒၚမႏု ၅၅ ႏွစ္အား ေဆးကုသေပးရန္ ၎ရြာေန ေအာင္ေက်ာ္ဝင္း ၂၉ ႏွစ္ပါ ၂ ဦးက 
လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္က ၎ေနထုိင္ရာေက်းရြာသုိ႔ 
ျပန္လာခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္သို႔ျပန္မေရာက္ဘ ဲ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခ႐ုံံး သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ သိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ႏွာေခါင္းတိုကင္းစခန္း ေခ်ာင္းဝအနီး စက္တပ္ေရယာဥ္ ၁ စီး 
ဆိုက္ကပ္လာေၾကာင္း သတင္းအရ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ အလ်ား ၂၅ေပ၊ အနံ ၃ 
ေပ၊ အျမင့္ ၂ ေပ၊ ေရစူး ၂ ေပ႐ိွ စက္တပ္သစ္သားေလွ ၁ စီးကိုေတြ႔ရိွခဲရ့ေၾကာင္း၊ 
ေလွေပၚတြင္ ငါးဖမ္းပုိက္ ၁ ဖုံႏွင့္အတူ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏုိင္ငံ တကၠနာပ္ဖ္ၿမဳိ႕ေန 
ဟာလာရာ ၂၀ ႏွစ္ပါ ၄ ဦးေတြ႔ရိွေမးျမန္းစစ္ေဆးရာ ပင္လယ္ျပင္သို႔ ငါးဖမ္းရန္ 



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                      
 

 
23 

ထြက္လာစဥ္ လႈိင္း႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ စက္ခ်ဳိ႕ယြင္း၍ ေမ်ာပါလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာ 
ေၾကာင္း သိရသည္။   

  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးၿငိမ္းၿပီး တိုင္းရင္း 
သားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင္ ့ အစိုးရတုိ႔ၾကား စစ္မွန္သည္ၿ့ငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ရန္ ခိုင္မာသည့္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေျပလည္ႏုိင္ရန္မွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း UNFC ဒတိုယဥကၠ႒ 
ဦးႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ရွ ိ UNHCR, WFP, INGOs, NGO အဖြဲ႔မ်ား ထြက္ခြာေပးရန္ ရခိုင္ 
တစ္ျပည္နယ္လုံး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေမာင္ေတာတြင္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ရေသ့ 
ေတာင္တြင္ ၁,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ စစ္ေတြတြင္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး က်န္ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ 
လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ 
လက္နက္ကုိင္ျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္၊ ခုိး၀င္သူမ်ားအား စိစစ္ေပးေရး၊ အၾကမ္း 
ဖက္သမားမ်ားအား ေခ်မႈန္းေပးေရး စသည္ျဖင္ ့ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း လား႐ိႈး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚရိွ ေမာ္ေတာင္း 
ေက်းရြာအနီးတြင္ မသကၤာဖြယ္ အရာ၀တၳဳတစ္ခုေတြ႔ရိွေၾကာင္း မူဆယ္သစ္ေတာဦးစီး 
ဌာနမွ ေတာေခါင္းဦးမ်ဳိး၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္အရ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ သြား 
ေရာက္ရွင္းလင္းရာ လား႐ိႈး-မူဆယ္ကားလမ္းမႀကီး မိုင္တုိင္အမွတ္၊ ၂၇၃/၁ ၏ ညာ 
ဘက္ျခမ္း ၁၅ ေပခန္႔အကြာ ခ်ံဳအတြင္း၌ အလ်ား ၆လက္မ၊ အနံ ၃ ဒသမ ၅ လက္မ၊ 
အျမင့္ ၅ ဒသမ ၅ လက္မခန္႔ရိွ အစိမ္းေရာင္ဟန္းေကာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ေဒသႏၲရေရွ႕ထြက္မိုင္းတစ္လံုးအားေတြ႔ရိွရၿပီး သက္မဲ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

၁၄။ ၁၄. ၈. ၂၁၀၇ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၈ ဖြဲ႔ တို႔ 
NCA လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကရာ ၂ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အခမ္းအနားက်င္းပရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိး 
ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ေရြးခ်ယ္ထား 
ေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦးမွာ PNLO မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၊ RCSS အႀကံေပး 
ဦးခြန္းေဆ၊ CNF ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

  UNFC အဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၁၅ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ UNA တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
တြင္ေတြ႔ဆုံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္ မလူးသာမလြန္႔သာျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမွတစ္ဆင့္ ေရွ႕ဆက္မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဆိုသည္တုိ႔ကုိ UNFC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း 
UNA အဖြဲ႔ဝင္ SNLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသ ူ ဦးစုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာသည္။ UNFC ၏ 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ DPN သည ္အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ 
ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ UNFC အဆိုျပဳသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္အနက္ ထက္ 
ဝက္ခန္႔ သေဘာတူညီၿပီး စက္တင္ဘာတြင္ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းမည္ဟ ုသိရသည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
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ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long ဦးေဆာင္ေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံ 
ေတြ႔ဆံုရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖ 
ရွင္းႏိုင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ႏုိင္မႈ၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုႏွင္ ့မူးယစ္ေဆး 
၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ေဒသအေရးကိစၥ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ကိစၥရပ္မ်ား ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ-ထုိင္း-အစၥေရး 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျမန္မာ-ထိုင္း-ေနာ္ေ၀ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
ေဆးပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး 
ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းမ်ားသို႔ ေလ့လာ 
သူမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အ 
လွန ္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ 

  စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ကညင္းကုန္းေက်းရြာ အေနာက္ ၁ ဖာလုံ 
ခန္႔အကြာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းဝယ္သံုးစြေဲနသူမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း 
သတင္းအရ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြေဲနၾကသည့္ ကညင္းကုန္း 
ေက်းရြာေန ျမဦး ၄၆ ႏွစ္၊ သိန္းေရႊ ၄၈ ႏွစႏွ္င့္ နီေထြး (ခ) ေမာင္စိုး ၃၃ ႏွစ္တုိ႔အား 
ေတြ႔ရိွဖမ္းဆီးရာ ျမဦးက ဓားရွည္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ရတဲပ္သားႏွစ္ဦးကုိ ျပန္လည္ခုခံရန္ 
ေျပးဝင္လာသျဖင့္ ရတဲပ္သားႏွစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ တစ္ခ်က္စီ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ 
သျဖင့္ ျမဦး၏ဝဲလက္ေမာင္းမွ ေနာက္ေက်ာဘက္သုိ႔ က်ည္ေဖာက္ဝင္ ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္ 
ရရွိခဲ့ကာ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေနရိွၿပီး ေမာင္စိုးမွာ ေတာတန္းဘက္သို႔ ထြက္ေျပး 
လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားေနရာမွ ဘိန္းျဖဴ ဝ.၁၄ ဂရမ္၊ ဓါးရွည ္ ၂ 
ေခ်ာင္း၊ ေလးခြ ၁ လက္ႏွင္ ့ေလာက္စာလုံးမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မွ အခြင့္အေရးရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးက ျပင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးမပေပ်ာက္ေစရန္ လက္နက္ကုိင္ 
နည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အျမင္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ေျပာင္း 
ရန္လုိအပ္သလုိ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔သက္သက္ လုပ္ရမည္ 
ဆိုသည့္ အျမင္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲကာ အတူတကြ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္ 
ဆိုေသာအျမင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္မည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ဒုတိယ 
ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ 
သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြသုိဲ႔ တက္ေရာက္စဥ္ အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။  

  ျပညၿ္မိဳ႕မွ လူသတ္မႈ၊လုယက္မႈမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးေနသူ ကိုကုိထြန္း(ခ)၀က္ကေလး 
ဆုိသူကို မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၎အားလက္ခံထားသူ မႏၲေလးတုိင္း 
သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊  တေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေပကုန္းရြာတြင္ေနထုိင္သူ ဦးစန္းလႈိင္ထံမွ 
တူမီးေသနတ္ အတုိ ၁ လက္ႏွင့္ အရွည ္၂ လက္ကုိလည္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။  

  ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေထးငွားလ်ားေက်းရြာ တာရုိးလမ္းဆုံအနီးရိွ ငါးရယ္ 
၏ေနအိမတ္ြင္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား စုစုေပါင္း ၂,၉၁၂ ျပား၊ အေလးခ်ိန ္ ၂၆၂.၀၈ 
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ဂရမ္ခန္႔၊ ကာလတန္ဘုိး ၇,၂၈၀,၀၀၀ိ/- ႏွင့ ္စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ေရာင္းခ်ရေငြ ၈ 
ေသာင္းတုိ႔အား ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ရွာေဖြေတြ႔ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲၿ့ပီး ငါးရယ္၊ 
ဒါးဝီ(ခ)ဒဲရယ္၊ ညီညီျမင့္(ခ)သားငယ္ႏွင့္ စီးဒီယိုတုိ႔ ၄ ဦး အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။  

  ေမာင္ေတာေဒသ၌ ၿမိဳတုိင္းရင္းသားမ်ား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၀ တုိ႔ ၾသဂုတ္ 
၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ သံလြင္လမ္းရိွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ေဆြးေႏြးအၿပီး သတင္းစာ 
ရွင္းလင္းပြတဲြင္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင ္ ထုတ္ျပန္ရာ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမရွိေၾကာင္း ကမာၻသိထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ ထိ 
ေရာက္လုံေလာက္သည့္ ေဒသလုံၿခံဳေရးစနစ္ကုိ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ လုံၿခံဳ 
ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရန္၊ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အည ီ
အေရးယူေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

  တႏုိင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလင္းလင္းဦး၏ “ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏုိင္းႏွင္ ့ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ 
တုိ႔တြင္ တရားမဝင္ ေရႊႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ား တူးေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကုိ ယခုလုိ 
ေနာင္အခါမျဖစ္ရေအာင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနႏွင္ ့ ျပည္နယ္အစိုးရတုိ႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိငပ္ါရန ္
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အဆုိကုိ ေဆြးေႏြးရာ၌ တပ္မေတာ္ 
သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ေဆြက “တပ္မေတာ္အ 
ေနနဲ႔ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္သူ၊ ဥပေဒမ့ဲ 
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေနသူ၊ ႏိုင္ငံေတာ္န႔ဲ ႏုိင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဖ်က္ဆီးေန 
သူ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖ်က္ဆီးေနသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မလုိလားသူမ်ားကုိေတာ့ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေရးကုိ ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

၁၅။ ၁၅. ၈. ၂၀၁၇ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေျပာဆုိေနၾကေသာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ 
၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္အပါအ၀င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ေနရပ္ရင္း 
ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမထားေသာ္ 
လည္း ႏိုင္ငတံကာမွလိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း နယူးေယာက္ရိွ ကုလသမဂၢ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ 
တြင္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ဒုတိယေျပာခြင့္ရ Farhan Haq က ေျပာၾကားသည္။ အိႏၵိယ 
ႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဌာေနျပန္ပို႔ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဗဟုိအစုိးရမွ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားကုိ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ 
၀န္ႀကီး Kiren Rijiju က ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။  

  ေမာင္ေတာ ၆ မိုင ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ 
ညပိုင္းတြင္ သတင္းအရ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာသြား ကားလမ္းေဟာင္းေဘး 
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လႈိဏ္ဂငူယ္အတြင္းရိွ ညာဖက္ေရေျမာင္းထဲမွ ပုဆိုး ၁ ထည္ႏွင့္အတူ ဆာလာအိတ္ ၃ 
အိတ္ကို ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ဆာလာအိတ္မ်ားအား စစ္ေဆးရာ WY 
စာတမ္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြေဆးျပား ၉,၉၀၀ ျပားစီပါ အထုပ္ ၄၈ ထုပ၊္ စုစုေပါင္း 
ေငြက်ပ္ ၉,၅၀၄ သိန္း တန္ဖိုးကုိ ပိုငရွ္င္မဲ့ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ေမာင္ေတာေဒသတြင္ တပ္မေတာ္အင္အား ျဖည့္စြက္တုိးျမႇင့္ထားသည့္အတြက္ လံုၿခံဳ 
ေရးအေျခအေန စိုးရိမ္စရာမရိွေတာ့ေၾကာင္း၊ ေမယုေတာင္ေၾကာေပၚတြင္လည္း 
တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
တုိင္းရင္းသားေက်း႐ြာ ၉၅ ရြာရိွ အိမ္ေထာင္စု ၄,၅၅၃ စုအတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ 
စသည့္ ရိကၡာမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ 
ေဒသတစ္ခုလုံးမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လုံၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး 
အေျခအေနအားလုံးအတြက္ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အတတ္ႏိုင္ဆုံး 
ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုက ကုိင္းႀကီးရြာေဒသခံမ်ား 
အား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လက္ရိွ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လုံၿခဳံ 
ေရးအေျခအေန စုိးရိမ္စရာမရွိေသာ္လည္း ေရတုိလံုၿခဳံမႈထက္ ထာဝရတည္ၿငိမ္ေအး 
ခ်မ္းမွသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚ 
ထြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ANP မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္းက 
ေျပာသည္။ 

  ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းမွ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ 
ရွိေစရန္ ကုလသမဂၢ႐ံုးစုိက္ရာ နယူးေယာက္တြင္ Special Envoy ဟု ေခၚသည့္ 
အထူးသံတမန္ အဖြဲ႔တစ္ခုထားရိွရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
အၿမဲတန္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။ ရခုိင္အေရးႏွင့ပ္တ္သက္လွ်င္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာမွသာ လုိက္လံေျဖရွင္းရ 
သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းက့ဲသုိ႔ 
မျဖစ္မီကတည္းက မိမိႏုိင္ငံ၏သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္လာႏုိင္မည့္ ကိစၥမ်ား 
ကုိ လက္ဦးမႈရယူကာ တင္ျပသင့္သည္ဟုယူဆေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္ ေဒၚၿပဳံးေကသီႏုိင္က ၎၏ယူဆခ်က္ကုိ ေျပာၾကားသည္။  

  KIA တပ္မဟာ ၂ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁၁ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား နမၼတီးမွ 
၁၃ မုိင္ကြာ ကဆုန္းေက်းရြာအနီး ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္မွစ၍ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ နမၼတီးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ စစ္ေျပးဒုကၡ 
သည္ ၁,၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ယာယီအေဆာက္အအုံ၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင္ ့အဝတ္အစား 
မ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ လမ္ဘေရာ့ယန္ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
ကဆုန္႔ရြာႏင့္ွ ဇြပ္မုိင္ယန္ရြာတုိ႔မွ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ၅၅၂ ဦးေရာက္ရွိလာကာ 
ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ယခင္ ၅၉၇ ဦးေက်ာ္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၁,၁၄၉ ဦး ရိွေနၿပ ီ
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

၁၆။ ၁၆. ၈. ၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငမွံ ထြက္ေျပးလာသည္ဆုိသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ား အပါ 
အ၀င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကုိ ေနရပ္ရင္းျပန္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ေနမႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Human Rights Watch လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ HRW 
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က ေ၀ဖန္ေျပာဆုိလုိက္သည္။ HRW အာရွေရးရာတာ၀န္ခံ John Sifton က အိႏိၵယ 
ႏိုင္ငံအျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတုိ႔တြင္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကုိ 
ေနရပ္ရင္းျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ၎ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ 
ျပႆနာႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ေတြ႔ဆုံစကားေျပာဆုိ ညႇိႏိႈင္းၾကရန္ႏွင္ ့ျပႆနာ အေၾကာင္း 
ရင္းခံကုိ ရွာေဖြၾကရန္လိုေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။  

  မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ နမၼတီးၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ရိွ စစ္ေဘးေရွာငမ္်ားအေနျဖင့္ 
ကဆုန္႔ရြာဘက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ စစ္အင္အား႐ုတ္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရပ္ 
ျပန္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေရွာင္မ်ားအား ဆန္၊ဆီ၊ဆားမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားက တိုက္တြန္း 
ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  မစၥတာကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိင္ုရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ 
ေနာက္ဆုံးအႀကံျပဳခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္ထက္ ေနာက္မက် 
ေစဘဲ အစုိးရႏွင္ ့တပ္မေတာ္ထံ ေကာင္မရွင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကုိဖီအာနန္ကုိယ္တုိင္ 
ေတြ႔ဆံု၍ ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မစၥတာကုိဖီအာနန္သည္ ဩဂုတ္ ၂၀ ရက္ခန္႔ 
တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ အပါအဝင္ အစုိးရအဖြဲ႔တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  ဦးစြာေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံ 
စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပသ္ြားမည္ဟု သိရသည္။ မစၥတာ ကုိဖီ 
အာနန္အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရခုိင္ 
ေဒသအသီးသီးသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ အစုိးရ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲသ့ည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာတုိ႔မွ ဘာသာေရးေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

  ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ တပ္ဦးေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ႏူ႐ူလႅာေက်းရြာေန ဟာဂ်ီအီႏုစ္ ၆၅ 
ႏွစ္သည္ အီမီနာခါတူ၏ ကြမ္းယာဆိုင္တြင္ ထိုင္ေနစဥ္ တစ္ရြာတည္းေန အူမာရ္ (ခ) 
မာေဆာင္း အပါအ၀င္ ၃ ဦးမွ ဓားမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းခုတ္မႈျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဓားခုတ္မႈ 
ေၾကာင့္ ဟာဂ်ီအီႏုစ္တြင္ ညာရင္အံုႏွင့္ ဦးေခါင္းနာက္ေစ့ ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ား၊ ညာဝမ္း 
ဗုိက္၊ ညာရင္အံုၾကားႏွင့္ ေနာက္ေက်ာကုန္းတို႔တြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲၿ့ပီး ေဆး 
႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးသြားခ့ဲေၾကာင္း၊ တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးရ 
မိႏုိင္ေရး စံုစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး 
ေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ 
အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ား ဆက္လက္ရပ္ 
တည္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း 
အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးေရႊမွ 
နည္းလမ္္းမ်ဳိးစုံျဖင္ ့ ဘဂၤလားနယ္မွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ ဘဂါၤလီဟု သတ္မွတ္ၿပီး 
ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အ 
ၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္၊ 
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အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား အကူအညီေပး 
ေနသူမ်ားကုိလည္း အၾကမ္းဖက္သမား၊ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဟု သတ္မွတ္ေၾကညာေပး 
ရန္ႏွင္ ့အေရးယူေပးရန္၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း တြန္းအားေပး ေဆာင္ 
ရြက္ရန ္ လုိအပ္ၿပီး ယခုလုိသတ္မွတ္ေပးမွသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားမွ မဟုတ္မမွန္လႊင့္ထုတ္ 
ေနမႈမ်ားလည္း ရပ္တန္႔သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရပ္တန္႔မသြား 
ပါကလည္း ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီကို တင္ျပတုိင္ၾကားဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း 
ျဖင့္ တုိက္တြန္းေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တည္ဆဲအစုိးရ အခက္ေတြ႔ေန 
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပးျဖစ္သူ 
ဦးကိုကိုလႈိငက္ “ရခိုင္အေရးန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ အရင္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး 
ဘယ္လုိရပ္တည္ခဲ့လဲအားလံုး အသိပေဲလ။ ဘဂၤါလီကို ဘဂၤါလီလုိ႔ေျပာၿပီး ရပ္တည္ခဲ့ 
တယ္။ အခုအစိုးရကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို သတိထားတာေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔တုန္းက ႏိုင္ငံတကာဖိအားကိုစဥ္းစားေပမယ့္ ျပည္တြင္းက ေရရွည္အေျခအ 
ေနကို ၾကည့္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ ရခုိင္ကြန္ရက္အသင္းဥကၠ႒ ကိုတင္ထူးေအာင္ 
ကလည္း “ရခိုင္ျပည္နယ္က သာမန္ကိစၥ မဟုတ္သလုိ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ 
က ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သြားလာေနတ့ဲအတြက္ တစ္ 
ဖက္ႏုိင္ငံနဲ႔ သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လိုပါတယ္” ဟု ၎၏ အျမင္ကုိ 
ေျပာသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖြဲ႔စည္းမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္း၊ ျပည္ 
သူ႔စစ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေျပာဆုိေနျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒသေဘာထား မဟုတ္ဘဲ 
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရတာဝန္စယူခ်ိန္ကတည္းက ရခုိင္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ 
စည္းရန္ မရွိေၾကာင္း ေျပာထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ 
သူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကုိ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမည္ မဟုတ္ 
ဘဲ ယင္းေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အတုိင္ပင္ခပုံဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ 
ရတဲပ္ဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေမယုေတာင္စိုးမုိးေရး စစ္ေရးဆုိင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးမွေျပာၾကားသည္။ 

၁၇။ ၁၇. ၈. ၂၀၁၇ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္၊ လင္းဖားေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ားကုိက္ေက်းရြာတြင္ 
ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္၊ ည ၁၁ နာရီခန္႔က လက္နက္ကုိင္လူတစ္စုမွ ေဒသခံေက်းရြာသား ၃ 
ဦးကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွျဖစ္သည္ကို မသိရွိရ 
ေသးေၾကာင္း၊ ေသနတ္ ၃ ခ်က္ပစ္ေဖာက္သြားေၾကာင္း၊ ယခင္က ယခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္စဥ ္
မ်ိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ လင္းဖားရဲစခန္းသုိ႔ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း ခ႐ိုင ္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ သိရသည္။  

  လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ EU တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငၾံကား၊ တပ္မေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္ၾကား ဆက္ဆံေရးက႑သစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ 
အေတြ႔အႀကဳံ၊ ပါတီစုံစနစ္အေတြ႔အႀကဳံမ်ား အားနည္းသျဖင့္ အခ်ိန္ယူျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
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လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖစ္သည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္လွမ္းမႈ ခုိင္ခုိင္မာမာရိွေစလုိသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ဆႏၵ၊ မိမိ၏ဆႏၵပင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းျဖင့္ တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔႐ံုးမွ 
သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Roland Kobia အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေနျပည္ေတာ္ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္ 
၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။                        

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္မွတ္တုိင္ အမွတ္ ၄၈ အနီးရွိ ကင္း 
စခန္းေျမာက္ဘက္ၿခံစည္း႐ုိး လွ်ဳိအနီးသုိ႔ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီ ၂ဝ ခန္႔ က 
အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တုိက္ခိုက္သူမ်ား ခ်ဥ္းကပ္လာသျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ နံနက္ ၅ နာရီ 
ခြဲခန္႔တြင္ လွ်ိဳအတြင္းသုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎အျပင ္ နံနက္ ၃ နာရီ ၄ဝ ခန္႔ 
တြင္ ဗႏၶဳလစခန္း၏ အေနာက္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္လာသည့္ ဓာတ္မီးေရာင္မ်ားေၾကာင့္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ နံနက္ ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ ခန္႔ 
ကလည္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ဇင္ပိုင္ညာေက်းရြာတစ္ဝိုက္ နယ္ေျမရွင္းလင္း 
စဥ္ မသကၤာဖြယ္ မာမြတ္အီဆု၏ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ ၎ေနာက္ေက်ာ 
တြင္ ထိုးထားသည့္ အ႐ုိး/အသြား ႏွစ္ေပခန္႔ရိွ ဦးခြၽန္ဓား တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ၎ထုိင္သည့္ 
ဖ်ာေအာက္မ ွ အ႐ုိး/အသြား ႏွစ္ေပခန္႔ရိွ ဓား ၃ ေခ်ာင္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ 
အတြင္း ဆက္လက္ရွင္းလင္းရာ အ႐ုိး/အသြား ႏွစ္ေပခန္႔ရိွ ဦးခြၽန္ဓား ၃၆ ေခ်ာင္းကုိ 
ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သရိွိရသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္း 
ေမာင္ေတာ၊ ေတာင္ရင္းေက်းရြာတြင္း လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား 
ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သည့္ ကြန္းေခါင္းေက်းရြာေန မသကၤာတရားခံ မာမတ္ဆီဒိတ္ 
၅၅ ႏွစ္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ 
သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ UWSP/UWSA ၏ 
ဌာနခ်ဳပ္ပန္ဆန္းသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး “ဝ” ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ေန 
ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံမည့္ရက္အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးပဲ ညႇႏိႈငိ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုလ 
သုိ႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာလထဲတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  နယ္ေျမပုိင္းျခားသတ္မွတ္မႈဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုအ 
ဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ ဘားအံၿမိဳ႕ သီရိဘားအံဟိုတယ္တြင္ က်င္းပ 
ခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ပါ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ နယ္ေျမပုိင္းျခား သတ္မွတ္ 
ျခင္းဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အပစ္ရပ္ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား နယ္ေျမအလုိက္ ထိေတ႔ြမႈေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးတုိ႔ကို အေလး 
ထားေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၁၈ ထိ ၃ ရက္ၾကာ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

၁၈။ ၁၈. ၈. ၂၀၁၇ အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ေရးထုိးထားျခင္းမရွိသည့္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း၌ 
၃ ရက္ၾကာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔သည္ NCA ကုိ 
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လက္မခံဘဲ အျခားလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္ဟုဆုိကာ ျပည္ေထာင္ 
စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ FPNCC ကုိ UWSA, KIO, PSLF, MNDAA, 
SSPP, AA, NDAA တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  

  ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ ညေနပုိင္းက ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႏြား႐ံုေတာင္ေက်းရြာ တစ္စင္ 
ေခ်ာင္းကမ္းစပ္၌ အမည္မသိ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ အေလာင္းအား ေတြ႔ရွိေၾကာင္း အ 
ေၾကာင္းၾကား၍ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ အမ်ဳိးသားအေလာင္းမွာ ဦးေခါင္းမပါ၊ ဝဲေျခ 
သလံုး ျပတ္ရဒွဏ္ရာ ၃ ခ်က္၊ ညာလက္မျပတ္၍ ရင္ဘတ္ထုိးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ 
ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွရိၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က ပန္းေတာျပင္ အေနာက္ရြာ 
ေပါက္ကြမဲႈျဖစ္စဥ္ မသကၤာတရားခံ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အိမ္ေထာင္စု အမွတ္ ၁၂၀ 
မွ မုိဟာမတ္အမရန္း ၃၂ ႏွစ္အား ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာ 
နယ္ေျမ ၇ အတြင္း လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ၏ လႈပ္ရွား 
နယ္ေျမအတြင္း မၾကာေသးမီက ဝင္ေရာက္ အေျခစုိက္လာေသာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း 
မ်ား ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက တပ္မေတာ္ထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ေတာင္ေပါက္ခြင္ အင္းဂြတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ တပ္ရင္း ၁ စခန္းအနီး 
တပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္း ၂၈၃ ၊ ၂၈၄ ၊ ၃၂ ႏွင့္ တပ္ရင္း ၂၈ တုိ႔မွ အင္အား ၁၇၀ နီးပါး 
ျဖင့္ အေျခစုိက္လႈပ္ရွားေနေသာေၾကာင့္ ယခုက့ဲသို႔ ေတာင္းဆုိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
NMSP ၏ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။ NMSP သည္ ၁၉၉၅ က 
ပစ္ခတ္ရပ္စေဲရး လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီး သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ 
၂၀၁၂ တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္ရပ္စေဲရး လက္မွတ္ထုိး 
ထားခ့ဲကာ ယခု NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရးအတြက္ KNPP, SSPP, LDU, ANC တုိ႔ 
ပါဝင္သည့္ UNFC အေနျဖင့္ ရပ္တည္ကာ အစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ 

  နယ္ေျမ ၁၁ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးလွေဖေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း 
တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ 
ဦးလွေဖ(ေျမာက္)ေက်း႐ြာေန မသကၤာဖြယ္ေတြ႔ရွိသူ ေရာ္ကိန္း(ခ)ဖူဟမ္း ၂၇ ႏွစ္ပါ 
အမ်ဳိးသား ၄၉ ဦးအား ေညာင္ေခ်ာင္းနယ္ေျမ႐ံုးသုိ႔ ေခၚေဆာင္စစ္ေဆးခ့ဲရာ ၂၃ ဦး 
သည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရွိရ၍ ဥပေဒႏွင့္ 
အညီ အေရးယူရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ ၁၄ ဦးအား ဆက္လက္စစ္ေဆး 
လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဟာဘီအူလာ ၅၅ ႏွစ္ပါ ၁၂ ဦးမွာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရိွသည့္အျပင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ 
တြင္လည္း BD ေျပးစာရင္းတြင္ ပါဝင္မႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရွိရသည့္အတြက္ ျပန္ 
လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။   

၁၉။ ၁၉. ၈. ၂၀၁၇ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ 
သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြမဲွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားက စုစည္းကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ထံ ေပးပို႔ခဲၿ့ပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကို အစုိးရသစ္လက္ 
ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းက့ဲသို႔ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 
ေနျပည္ေတာ္သာမက အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း၊ 
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ဩဂုတ္ ၁၁ မွ ၁၃ ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္း-ႏိုင္ငံတကာ 
႐ႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္၊ စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္အစုိးရသို႔ ႏုိင္ငံေရးကူးေျပာင္းလာျခင္း၊ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈမွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ကူးေျပာင္းလာျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ 
သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစစ္ဥ္တြင္ မီဒီယာအခန္းက႑၊ ျမန္မာ့ 
ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈခရီး မည္မွ်ေရာက္ၿပီလဲစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စကား၀ုိင္း 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ စာတမ္းအခ်ိဳ႕ တင္သြင္းခဲၾ့ကေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂၀။ ၂၀. ၈. ၂၀၁၇ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ FPNCC အစည္းအေ၀းသုိ႔ အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔၏ ထိပ္ပိုင္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး  မူ၀ါဒပုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အဓိကထား 
ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အစုိးရက ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႔ကုိ လက္ခံေတြ႔ဆုံမည္ဆုိ 
ပါက အခ်ိန္ေနရာမေရြး ေတြ႔ဆုံရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

  မည္သည့္ ပစ္ခတ္ရပ္စစဲာခ်ဳပ္ ေရးထုိးထားသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သေဘာ 
ထားမေျပာင္းလဲပါက တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းမ 
ဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ FPNCC အဖြဲ႔ဝင္ တအာင္း(ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 
TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တာဘုန္းေက်ာ္က “လက္ရွ ိNCA ျဖစ္ျဖစ္ 
က်ေနာ္တုိ႔အဆုိျပဳတ့ဲ NCA ပံုစံျဖစ္ျဖစ ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမရိွဘူး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ 
သေဘာထားမေျပာင္းလဲဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္စာခ်ဳပ္ ဘယ္လိုပဲ လက္မွတ္ထိုးထုိး 
တုိက္ပြဲေတြကုိ လက္ေတြ႔ရပ္စႏဲိုငမွ္ာ မဟုတ္ဘူး၊ အေျခအေန အေတာ္ဆုိးတယ္၊ ျပည္ 
တြင္း စစ္မီးႀကီးကုိရပ္စဖုိဲ႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ ့အေနအထားပါ” ဟု ေျပာသည္။  

၂၁။ ၂၁. ၈. ၂၀၁၇ ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္၏အခန္း 
က႑သည္ အေရးပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းမွာ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ား 
ႏွင့္ ညီညာေျဖာင့္တန္းမႈမရွိသည့္ အေျခအေနကုိ တပ္မေတာ္ေရာ အစိုးရပါ ရင္ဆိုင္ 
ေနရေၾကာင္း၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀တစ္သက္တာ ပုိမိုခက္ခဲမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင ္
ရ၍လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ရွ ိ ပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးအ 
တြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းစဥ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာ 
မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရာတြင္ အတူလက္တြဲ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္းျဖင့္ 
ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘိုက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ 
ဧည့္ခန္းမ၌ေတြ႔ဆုံစဥ ္ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး 
ေနသည့္ကာလတြင္ သတ္မွတ္နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ 
စည္းစိမ္ကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားကုိသာ 
တိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံမွာ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ အင္တုိက္အားတုိက္ 
မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ အမွန္တကယ္ 
ဆႏၵရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တစ္မ်ိဳးသားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိ 
တို႔အားလံုး စုစည္းညီၫြတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္ 
လည္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ 
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  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ဝင္တံတားထိပ္၌ သတင္းအရ ေစာင့္ဆိုင္းစဥ္ ေတာင္ၿပိဳမွ ထြက္ခြာ 
လာသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္တစ္စီးအား ရပ္တန္႔ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ 
နယ္ ငန္းေခ်ာင္းေက်းရြာေန ရွာအာေလာမ္ ၂၇ ႏွစ္ႏွင့္ ဟာလဲတ္ ၁၉ ႏွစ္တို႔ ၂ ဦးအား 
ေငြက်ပ္ ၃၈၈,၀၀၀ တန္ဖုိး႐ိွ WY/R စာတမ္းပါ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁၉၄ ျပားႏွင့္ အတူ 
ေတြ႔ရွိဖမ္းဆီးခဲဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔၏ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ 
FPNCC အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ႏုိင္ေရး အျမန္ဆုံးလာေရာက္ရန္ UWSA မွ 
ဖိတ္ၾကားလာ၍ UNFC ဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ဦးထြန္းေဇာ္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘီထူးတုိ႔အဖြဲ႔သည္ ပန္းဆန္းသုိ႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရ 
သည္။ UNFC ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခံရျခင္းမွာ 
တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံခ်က္တစ္ခုရရွိေရး ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ 
ဟု UNFC ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။ 

  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကာမိုင္းၿမိဳ႕၀င္စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္ 
မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသည့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီးသည္ နမၼတီးၿမိဳ႕သုိ႔ ေခတၱေရာက္ရွိေန 
ေသာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ပို႔ေဆာင ္
မည့္ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ၎ယာဥ္မ်ားေပၚပါ ေထာက္ပ့ံေရး 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ကာမိုင္းမွနမၼတီးသုိ႔ ဆက္လက္ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွသူ 
မ်ားက ၆ ဘီးယာဥ္ ၁ စီးအား စီစဥ္ေပးေသာ္လည္း ၎အဖြဲ႔မွ လက္မခံခဲဘဲ့ ဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ ထပ္မံညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားအား ျပည္နယ္အစုိးရ 
အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔ ကဆုန္႔ရြာအတြင္း ထိေတြ႔မႈျဖစ္ပြားခ့ဲ 
ေသာေၾကာင့္ ရြာသားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္္႔ နမၼတီးၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ႏွင့္ 
ကက္သလစ္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ စစ္ေရွာင္လာၾကရာ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ 
ရန္ စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ KIO ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ခန္႔က 
စ၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ေရးတင္းမာလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း စစ္ေရးတင္းမာေနဆဲ 
ျဖစ္သလုိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေပ။ ေဒသခံရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ မည္သို႔ရွိလာမည္ကို မသိေသးေသာ္လည္း ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးကုိ လုိလားေၾကာင္း စစ္ေရွာင္ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။  

  လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ေရးအေျခအေနအရဟုဆုိကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္း 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေဒသအခ်ဳိ႕ကုိ KIA အဖြဲ႔မွ တားျမစ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္္ၿပီး 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ခ့ဲ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ တားျမစ္နယ္ေျမ သတ္မွတ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားသည္ နမ့္ခမ္း 
ေခ်ာင္း႐ုိးတစ္ေလွ်ာက္မွ ခမြတ္ေခ်ာင္း ေဖာ္က်န္ကုန္းအထိ၊ ေဖာ္က်န္ကုန္းမွ နမၼတီး 
ေခ်ာင္း၊ ႐ုန္းေခ်ာင္းဖ်ား မိုင္ေဇာ္ခတ္ ပိေတာက္ေတာင္အထိ၊ ပိေတာက္ေတာင္မွ 
လက္ေထာက္ေခ်ာင္း၊ ရီေတာင္ေခ်ာင္း ဝေရာင္ေတာင္အထိ၊ ဝေရာင္ေတာင္မွ တာ႐ုိး 
ယာန္ေဂ်ာင္ေဒါ့ ရွလဲန္ခက္ ဖုန္အင္ေခ်ာင္းအထိတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  
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  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတား(တာဆန္း) ပူးေပါင္း 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ပင္လုံဘက္မွ မိုင္းတုံၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ တေပး(ဘ)ဦးထြက္ဆာ ေမာင္း 
ႏွင္၍ ေမာင္ႏြံေခး၊ ေဒၚပါရင္ႏွင့္ မနန္းယြန္းတုိ႔ လုိက္ပါလာသည့္ Hilux Vigo အမ်ဳိးအ 
စား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္ 7N/---- အား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေနာက္ခန္းရိွ 
အ၀တ္မ်ားထည့္ထားေသာ ဆာလာအိတ္အတြင္းမွ ဘိန္းစိမ္း ၂၄.၅ ကီလုိဂရမ္ခန္႔ 
ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၄၇ သိန္း၊ WY စာတန္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား 
၂၀,၀၀၀ ျပား၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀ တုိ႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။  

၂၂။ ၂၂. ၈. ၂၀၁၇ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရြာသစ္ေကရပ္ကြက္ အေရွ႕ရြာေန လက္သမား ဟာမစ္တူေဆာင္း 
၂၅ ႏွစ္၏ေနအိမအ္ား သတင္းအရ ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ အိပ္ခန္းအတြင္းမွ ဓားေကာက္ 
အရွည္ ၃ ေခ်ာင္း၊ ဓားဦးခၽြန္ ၁ ေခ်ာင္း၊ သစ္သားလက္ကုိင္႐ုိးတပ္ အရွည္ ၂ ေပခန္႔ရိွ 
သံဆူးခၽြန္ ၂ ေခ်ာင္း၊ သစ္သားတုတ္ ၁ ေခ်ာင္း၊ အနက္ေရာင္ဂ်ာစီအက ႌ် ၁ ထည္၊ 
နက္ျပာေရာင္ေဘာင္းဘီတုိ ၂ ထည္၊ ေတာစီးလည္ရွည္ စစ္ဖိနပ္ ၁ ရံ၊ ေျခအိတ္ ၁ စံု 
ႏွင့္ စစ္သံုးဒန္ေသာက္ေရဗူးခြံ ၁ လံုးတုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆင္ဘုိၿမိဳ႕နယ္၊ မံကင္းေက်းရြာေန ဦးစံေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ 
ေဒၚပြလဲြန္တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ၎တုိ႔ပိုင္ ကြၽမဲ်ားအား 
သြားေရာက္ရွာေဖြစဥ္ မံကင္းေက်းရြာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၈ မိုင္ခန္႔အကြာရိွ 
ဟုိက္ခမ္းေတာင္ေပၚသုိ႔အေရာက္ KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေထာင္ထား 
သည့္ မုိင္းတစ္လုံးအား ေဒၚပြဲလြန္မွ နင္းမိေပါက္ကြခဲဲ့ရာ ၎တြင္ မုိင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာ 
မ်ားရရိွခဲ့သျဖင့္ မိုင္းထိလူနာအား ဆင္ဘုိတိုက္နယ္ေဆး႐ုံမတွစ္ဆင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရိွ 
တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသမႈခံယူေစလ်က္ရိွေၾကာင္း သရိွိရသည္။ 

  ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ အေစာပုိင္းကာလက တပ္မေတာ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
ႏွင့္ ကလုိထူးေဘာ ကရင္အစည္းအ႐ံုး KKO အဖြဲ႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၿမိဳင္ 
ႀကီးငူေဒသ စစ္ေရွာင္စခန္းသုိ႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ခန္႔ရွိေနၿပီး တုိက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္ကာလမွ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ၿပီး ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း လုံၿခံဳမႈမရေသးေသာေၾကာင့္ မူလရပ္ရြာသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ႏိုင္ျခင္း မရွိ 
ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းမ်ား 
ကုိ KKO အဖြဲ႔က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မုိင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ 
တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝါးဘုိးေတာင္-က်ဳံေထာ္ နယ္ေျမႏွင့္ မသဲေဝါ 
နယ္ေျမကုိ အကန္႔အသတ္ ရည္မွန္းခ်က္ သတ္မွတ္ေပးကာ တပ္သြင္းရွင္းလင္းခဲ့ 
ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

  မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ 
ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ကုိ ၾသဂုတ္လအတြင္း၌ ေတြ႔ 
ဆံုႏိငု္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတြ႔ဆံုမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ 
ထားေသာ္လည္း ရက္အတိအက်ကုိ ျပန္ၾကားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ 
ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ သေဘာထား၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ 
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ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ ၎တုိ႔၏အျမင္၊ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
ေျမျပင္စစ္ေရးအေျခအေန၊ တပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား တင္ျပႏိုင္ရန္ ေတြ႔ဆံုလုိျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီျပည္တြင္းေရးရာတာ၀န္ခံ ႏုိင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ ၇ ႏုိ႐ူလႅာေက်း႐ြာအတြင္း လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ရာ 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း မသကၤာသူ ေရွာင႐ူ္အာေလာင္ ၃၈ ႏွစ္ 
ပါ အမ်ဳိးသား ၆ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ ၆ ၿမိဳ႕ဦး 
ေက်း႐ြာအုပ္စုရိွ ေဟာ္ရီတူလာ၊ ဇူလ၊ ဇင္တူလာ၊ လက္သာေအာက္ႏွင့္ လက္သာ 
ရြာမႀကီး ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔ခြဲ၍ နယ္ေျမစိုးမုိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
စဥ္ မသကၤာသူမ်ားျဖစ္သည့္ လက္သာေအာက္႐ြာမွ အိမ္ေထာင္စုအမွတ္ ၂၄ ေန 
ေမာ္လဝီဆရာ ဘူကာဆိမ္း ၃၅ ႏွစ္၊ ေဟာ္ရီတူလာ႐ြာမွ အိမ္ေထာင္စုအမွတ္ ၁၄၃ 
ေန အာလီအာေမာက္ ၅၀ ႏွစ္၊ ေဟာ္ရီတူလာ႐ြာအနီး ေတြ႔ရွိသည့္ သီဟုိဠ္ကၽြန္း 
ေတာင္ရြာမွ အိမ္ေထာင္စုအမွတ္ ၃၀ ေန မာမတ္အာရပ္ ၂၀ ႏွစ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု 
အမွတ္ ၇ ေန အီနာမိန္ ၁၉ ႏွစ္၊ ကန္က်ေျမာက္႐ြာမွ အာမီအာမတ္ ၂၉ ႏွစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူ 
ႀကီး႐ြာေဟာင္းမွ မာမတ္ဟာရွိန္း ၂၀ ႏွစ္တုိ႔ ၆ ဦးအား စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

  မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္မည့္ ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္အႀကံေပး 
ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ လုိက္နာ 
အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ဟု မယူဆေၾကာင္း HRW ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖဲြ႔မွ ေျပာၾကားသည္။ မတ္လက ထုတ္ျပန္သည့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ 
သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးဟု HRW 
အာရွေရးရာ ညြန္ၾကားေရးမွဴး John Sifton က ေျပာသည္။ 

  လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ သတင္းအရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ 
ၿမိဳ႕ဦးအုပ္စုအတြင္း လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ဇူလရြာေန သစ္ကုန္သည္၊ ပုဇြန္ကန္ 
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ အာေဆာ့ဒူလာ ၃၈ ႏွစ္၏ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆး 
ရာ ေနအိမ္ဝင္းအတြင္းရိွ ဆန္ဂိုေထာင္အတြင္းမွ ဆာလာအိတ္ ၁၀ အိတ္ျဖင့္ 
ထုပထ္ားသည့္ ေငြက်ပ္ ၃,၆၂၇ သိန္းတန္ဖိုးရွိ WY စာတမ္းပါ စိတ္ႂကြေဆးျပား 
၁,၈၁၃,၅၀၀ ျပား၊ Laptop တစ္လံုး၊ လက္ကုိင္ဖုန္းတစ္လံုးတုိ႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး 
ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

၂၃။ ၂၃. ၈. ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ 
ဥကၠ႒ ေဒါက္တာကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ 
ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ 
ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ နယ္ေျမလံုၿခံဳ 
ေရး အစီအမံမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ ရယူခြင့္ဆုိင္ရာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲၾ့ကၿပီး မစၥတာကုိဖီအာနန္က ေကာ္မရွင္၏ 
အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးအပ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက 
ယခုအစီရင္ခံစာကုိ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသြားမည ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ၏ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါ 
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ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္င ံ ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပကတိအေျခအေန 
မွန္ကုိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ နားလည္ၿပီး ၀ိုင္း၀န္းကူညီပ့ံပုိးေပးေစလိုပါေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ Mr. Kofi Annan ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံၿပီး 
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ တင္သြင္းမည့္ အစီရင္ခံစာပါ အ 
ေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အျပင္ ေတာင္အေမရိကတုိက္မွ ပီ႐ူးႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ႐ုရွားလုပ္ 
MiG-35s တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူရန ္ စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္း ႐ုရွားသတင္းဌာန 
တစ္ခုမွ ေျပာၾကားသည္။ MiG-35 မွာ မီကုိယန္း၏ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး ဘက္စုံသံုး 
တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္သလုိ၊ MiG-29 K/KUB ႏွင္ ့ MiG-29M/M2 တုုိ႔အေပၚ အေျခခံ  
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္က စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ ျပဳ 
လုပခ္ဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၂၇ တြင္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဂုပၸိေက်း႐ြာ၌ BDေျပး ၂ ဦး ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ 
သြားေရာက္ဖမ္းဆီးရာ ဟူမာယုခ္ေခၚဘီ ၄၆ ႏွစ္ပါ ၂ ဦးအား ၎တုိ႔ေနအိမ္၌ ဖမ္းဆီး 
ရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဂၚဒူသာရေက်း႐ြာႏွင့္ ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာၾကား ကား 
လမ္း၌ ႏူရာမိန္ အသတ္ခံရသည့္အမႈမွ တရားခံေျပး ႐ြာသစ္ေကေက်း႐ြာေန ေဖြယာ 
ဇူအစၥလာမ္(ခ)ေဖြရာဇူလာ ၃၅ ႏွစ္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရေနာက္ငါးသား 
(ေျမာက္)႐ြာ၌ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား၊ မတရားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသူ 
မ်ားရိွေၾကာင္း သတင္းအရ စုံစမ္းရွာေဖြခဲ့ရာ ေရာ္ရွီအာေမာက္(ခ)အိန္ဂ်ယ္ေရွာ္ရွီ ၄၈ 
ႏွစ္အား လက္ကုိင္ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္အတူ ေတြ႔ရိွ၍ ဖုန္းအားစစ္ေဆးရာ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ 
တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေဒါင္းေက်း 
ရြာေန အဘူကာေလာင္ ၂၇ ႏွစ္ပါ ၂ ဦးထံသုိ႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိသျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဇူလေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဟာကူရာမာန္ ၃၆ ႏွစ္က ၎၏ 
ေနအိမ္သို႔ ဓားရွည္၊ လံွမ်ားကုိင္ေဆာင္ကာ နဖူးတြင္ အနက္ေရာင္ပိတ္စ စည္းထား 
ေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၀င္ ၂၅ ဦးခန္႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ဖုန္းျဖင့္သတင္းပို႔သျဖင့္ 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား သြားေရာက္ခဲရ့ာ ၎၏အိမ္ေရွ႕သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ အိမ္အေရွ႕ႏွင့္ 
အေနာက္ရိွ လယ္ကြင္းမ်ားသုိ႔ အၾကမ္းဖက္သမား ၆ ဦးခန္႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရိွရ၍ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ အခ်က္ ၂၀ ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနအိမ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ 
စစ္ေဆးရာ ဟာကူရာမာန္သည္ လည္ပင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံးေနသည္ကုိ ေတြ႔ 
ရွိရေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၀င္ ၂၅ ဦးခန္႔အနက္ ၁၀ ဦးခန္႔သည္ ေနအိမ္ေပၚတက္ 
၍ အခန္းနံရံအားခ်ိဳးဖ်က္၀င္ေရာက္ၿပီး ဓားျဖင့္လီွးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ALP ၏ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္ မီဇုိရမ္ 
ျပည္နယ္အနီးရိွ ဌာနခ်ဳပ္စခန္းတစ္ခုကို AA မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ 
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ေသာေၾကာင့္ စခန္းက်သြားကာ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဆုတ္ခြါခဲ့ရေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္လည္း ALP တပ္မွဴးတစ္ဦးႏွင့္ အျခားတစ္ဦးတုိ႔ အိႏၵိယ 
ဘက္ျခမ္း သာကီရြာသုိ႔ သြားေရာက္ရာမွ AA ထံတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲရ့ၿပီး ၂၀၁၆ ဇြန္လ 
တြင္လည္း ALP ႏွင့္ AA တုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ တိုက္ပြဲငယ္မ်ား 
ျဖစ္ပြားခ့ဲဖူးသည္။  

  ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက ေဒသတြင္း 
လံုၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ နယ္ေျမတည္တ့ံခိုင္ၿမေဲရးႏွင့္ အသက္အိုးအိမ္လံုၿခဳံ 
ေရးတုိ႔ကုိ မ်ားစြာထိပါးေႏွာက္ယွက္လာ၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခဳံေရး 
အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္ 
တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ရခုိင္ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဦးလွေစာက ရခုိင္အေရးသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးျပႆနာ၊ ဘဝ 
လံုၿခဳံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အမ်ိဳးသားလံုၿခဳံေရးျပႆနာ၊ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာျပႆနာ ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီမ်ားကုိ စစ္ေရးအရျပတ္ျပတ္ 
သားသား တုိက္ခိုက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ စစ္ေရးဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ အလုပ္တာဝန္ 
ျဖစ္၍ ၎တုိ႔၏တာဝန္အတုိင္း လုပ္လိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားကလည္း သံခင္းတမန္ခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား တံု႔ျပန္ရနလုိ္ေၾကာင္း 
ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆုိကုိ အတည္ျပဳရန္ မခဲြဲစနစ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္မ ဲ
၂၃၂ မဲ၊ ေထာက္ခံမ ဲ၁၅၀ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၆ မဲ ျဖစ္သျဖင့္ အဆုိ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ 

  ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ Mr. 
Kofi Annan ႏွင့္အဖြဲ႔ကုိ ေတြ႔ဆုံမည္မဟုတ္ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက အေၾကာင္းျပန္ 
ထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ကုိ ANP 
ပါတီက ကန္႔ကြက္ေနခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။  

  NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ၃ လခန္႔ အခ်ိန္ေပးရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေမတၱာရပ္ခံခ့ဲ 
ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ရိွ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔႐ုံး၌ ေတြ႔ 
ဆံုစဥ ္ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြအဲၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျပည္ 
နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ 
တစ္လတစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ေတြ႔ဆံုသြားရန္ႏွင့္ ၾကားအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း လုိအပ္သလုိ 
ေတြ႔ဆုံရန္ သေဘာတူညီခဲၾ့ကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

၂၄။ ၂၄. ၈. ၂၀၁၇ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ 
မစၥတာကိုဖီအာနန္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ 
လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္ မစၥတာကိုဖီအာနန္က အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ 
အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ထံသုိ႔ ေပးအပ္ၿပီး အစီရင္ခံ 
စာပါ ေကာ္မရွင္၏ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ကာ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ႀကိဳး 
ပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကား  
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ၿပီး အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ 
ရသည္။  

  ၁၂ လတာကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပႆနာ 
၏ သေဘာသဘာ၀ကုိသိရွိႏိုင္ရန္ ေလ့လာမႈ၊ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအား နားေထာင္မႈမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မႈ၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ႏုိင္မႈ၊ နယ္စပ္ 
လုံၿခံဳေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားေၾကာင္းျဖင့္ မစၥတာကုိဖီအာနန္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး 
ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္က ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕မွာ လြမဲွားမႈလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားရိွေနေၾကာင္း၊ ယခင္ မိမိတုိ႔ေတြ႔ဆံုခ်ိန္မ်ားတြင္ သမုိင္းေၾကာင္း အျဖစ္မွန္မ်ားကုိ 
ပကတိႏွင္ ့ အရိွအတုိင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအခ်က္ ျပည့္ျပည္ ့
စုံစုံ ေလ့လာရန္လည္း အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒမွာ တည္ 
ဆဲဥပေဒျဖစ္၍ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ 
အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မွာပင္ လူတစ္ေယာက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ 
လုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ရခုိင္ေဒသရိွ ဘဂၤါလီအားလုံး မွတ္ပံုတင္ရန္လုိေၾကာင္း၊ NVC 
ကတ္သည ္ယင္းဘဂၤါလီမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ေပးေရးအတြက္ ခြဲ 
ျခမ္းစိတ္ျဖာရန ္အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြဲျခား၍မရသူမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထား 
ရၿပီး ခြဲျခား၍ရသူမ်ားကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ မစၥတာကုိဖီအာနန္က ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး 
လိုအပ္လွ်င္ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။  

  ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ရိွ JMC-s ႐ံုးခန္းတြင္ က်င္းပသည့္ သတၱမအႀကိမ္ JMC-s 
အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား နယ္ေျမ 
ပိုင္းျခားသတ္မွတ္သည့္အဆင္ ့ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိညႇ ိ
ႏႈိင္းႏႈိင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ျပညသူ္မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု 
ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္ခိုက္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး 
ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚနန္းေစးအြာက ေျပာၾကားသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၆,၁၇,၁၈ တုိ႔ 
တြင္လည္း ဘားအံၿမိဳ႕ သီရဘိားအံဟိုတယ္၌ နယ္ေျမပိုင္းျခားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပည္ေထာင္စုပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 
ခ့ၾဲကေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာသည္ ၂ ဖက္ အ 
သုိင္းအဝုိင္းၾကား အဆင္ေျပေစရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
သာ ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈမရိွဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၂ ခု 
ၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈကတ္မ်ားကုိ 
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ထုတ္ေပးသင့္သူမ်ားအား ထုတ္ေပးရန္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၎၏ 
အစီရင္ခံစာအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တစ္စံုတစ္ရာ ရလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္က လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ NLD ပါတီမွ ရခိုင္အမတ္မ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆုံစဥ ္ ေျပာၾကားသည္။ ေျမာက္ဦး 
ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာကမူ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္ ျပႆ 
နာသည္ သာမန္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပႆနာတစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ အ 
ၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေန၍ ယခု  
ျပႆနာကုိ ႏွစ္ဖက္မွ်တစဥ္းစားကာ ခ်ဥ္းကပ္ရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ 
ဘက္မလိုက္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မလံုေလာက္ေတာ့ 
ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။ 

  အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္မႈမ်ား 
အား ေစာင့္ၾကည္ႏုိင္မည့္ ယႏၲရားတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ 
မ်ားကုိ တုိက္တြန္းခ့ဲေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိင္ုရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကုိဖီ 
အာနန္က ေျပာသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္ရန္ အ 
တြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိသာ ညႇႏိႈိင္းေပါင္းစပ္ေပးေသာ 
တာဝန္သီးျခားယူရသည့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦးကုိ ခန႔္အပ္ရန္ ေတာင္းဆုိထားၿပီး 
ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူသည္ အၿမတဲမ္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရၿပီး ဝန္ထမ္းအင္ 
အား လံုေလာက္စြာ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အေထာက္အကူျပဳအဖြ႔ဲျဖင္ ့ ကူညီေဆာင္႐ြက္ 
ေပးရန္၊ ထုိအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔သည ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့ ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သက့ဲသို႔ 
ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အေထာက္အပ့ံျပဳရမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။  

  ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီး 
သတ္အစီရင္ခံစာအေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေကာ္မရွင္က အသိ 
အမွတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္အ့တုိင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနသည္ လြန္စြာမွပင္ 
႐ႈပ္ေထြးနက္နလွဲၿပီး အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း ေျဖရွင္းယူ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ 
အစီရင္ခံစာႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ပကတိေျမျပင္ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ အျပည့္ 
စုံဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင့္ 
ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ 
ျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္း 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ အမ်ားအျပားကုိ 
လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တုိးတက္မႈမ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခုိင ္
ျပည္နယ္အေရးကိစၥ ပိုမုိးဆုိး႐ြားသြားေစမည့္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ 
ၾကဥ္ၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းေရးကုိ အေလးထား အာ႐ံုစိုက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း 
စသည္ျဖင့္ ပါရွိသည္။ 

  အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ လိုက္လံစည္း႐ံုးေနသူမ်ား ေရာက္ရိွ 
ေနေၾကာင္းသတင္းအရ ရေသ့ေတာင္ အထက္နန္းရာေက်းရြာတြင္ စစ္ေဆးေနစဥ္ ရြာ 
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အေနာက္ေျမာက္ဘက္မွ တုတ္၊ ဓား၊ လွံ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ဘဂၤါလီ ၂၀၀ ခန္႔က စစ္ 
ေဆးေရးအဖြဲ႔အား အင္အားျပ ဟန္႔တားခ့ဲသျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ေခၚယူ 
၍ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေအးခ်မ္းစြာစစ္ေဆးခံရန္ ေျပာဆိုခဲ့ရ 
ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ အျပင္စည္းလံုၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္၍ စစ္ေဆးေရး 
အဖြဲ႔က ထပ္မံ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ ရြာေတာင္ဘက္ လယ္ကြင္းစပ္အနီး ဘဂၤါလီ အ 
ၾကမ္းဖက္တို႔က တုတ္၊ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားသျဖင့္ 
ေခါင္းေဆာင္ဟုယူဆရသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားအား ဟန္႔တားပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အေသ 
ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ေသဆံုးသူမွာ စည္း႐ံုးေရးတာ၀န္ခံႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း နည္းျပ 
ကာမာလူေဆာင္း ၃၅ ႏွစ္ ျဖစ္ကာ အ႐ိုးအသြား ၃ ေပခန္႔၊ ဗ်က္ ၂ လက္မခြဲခန္႔ရိွ 
ဓားရွည္ကိုင္ေဆာင္ထားေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအတြင္း ထပ္မံစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္စဥ္ 
အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသူႏွင့္ စည္း႐ံုးေနသူ မသကၤာဖြယ္ဘဂၤါလီ ၂၇ 
ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

၂၅။ ၂၅. ၈. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဗီယက္နမ္ 
ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
မစၥတာငုယင္ဖူးေက်ာင့္အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton Hotel သဇင္ခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုစဥ ္
တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး 
ခရီးစဥ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင္အု့ပ္ခ်ဳပ္ေရးေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဆက္လက္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြား 
မည့္အေျခအေန၊ အာဆီယံေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ေထာက္ခံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ား တုိးျမႇင့္သြားေရး စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး 
ခ်ဳပ္သည္ ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး 
Sr. Lt. Gen. Nguyen Chi Vinh ႏွင့္အဖြဲ႔၊ Viettel Group ၏ ဥကၠ႒ Maj. Gen. 
Nguyen Manh Hung ႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔အား သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲသ့ည္။  

  ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာနယ္ေျမအတြင္းရွိ လံုၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရကဲင္း 
စခန္း ၁၉ ခုကုိ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ 
ၿပိဳင္တည္း တုတ္၊ ဓားကုိင္ေဆာင္ထားေသာ အင္အားမ်ားျဖင့္ တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ တံတား 
မ်ား မုိင္းေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ နံနက္ ၁ နာရီတြင္ ေမာင္ေတာ၊ 
ပဒင္းေခါင္းတကာေက်းရြာရွိ ရစဲခန္းတစ္ခုအား လက္လုပ္မုိင္းမ်ား၊ လက္နက္ငယ္မ်ား 
ျဖင္ ့စတင္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၁ နာရီ ၂၀ ခန္႔တြင္ ပေညာင္ပင္ႀကီးႏွင့္ သေရကုန္း 
ေဘာင္ေက်းရြာအၾကားတြင္ မိုင္း ၁ လံုးေဖာက္ခြဲခဲ့ကာ နံနက္ ၃ နာရီ ၂၅ တြင္ 
ေလာင္းဒုံ၊ နံ႔သာေတာင္၊ နံ႔သာေတာင္ေခ်ာင္း၀၊ ကြမ္းသီးပင္ေခ်ာင္း၀၊ နတ္ေခ်ာင္းႏွင့္ 
သီဟိုဠ္ရဲကင္းစခန္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ကညင္တန္းေက်းရြာ 
အထြက္၌ ဆြမဲုိင္း ၁ လံုးေဖာက္ခြဲၿပီး ဘူးသီးေတာင္ ေဖာင္ေတာ္ျပင္ရကဲင္းစခန္းအား 
လည္းေကာင္း၊ ဇင္ပုိင္ညာ၊ တမန္းသား၊ ဇီးပင္ ေခ်ာင္း၀၊ မီးတုိက္၊ သေဘၤာေကြ႔၊ ျမင္း 
လြတ္၊ အလယ္သံေက်ာ္၊ သ၀င္ေခ်ာင္း၊ ဥေဒါင္းတံကား၊ ပေညာင္ပင္ႀကီးႏွင့္ က်ီးကြၽန္း 
ရကဲင္းစခန္းမ်ားအား တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစၿ္ပီး တပ္မေတာ္မွစစ္သည္ ၁ ဦး၊ ရတဲပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ဦး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ 
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စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ကာ ရကဲင္းစခန္းမ်ားမွ လက္နက္ငယ္ ၅ 
လက္အား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာရွိ နယ္ေျမခံတပ္ဌာနခ်ဳပ္အား နံနက္ ၃ 
နာရီခန္႔တြင္ အင္အား ၁၅၀ ခန္႔ျဖင့ ္ ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲ၍ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္ 
လည္း တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ရွိ အရာရိွ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ရေဲမမ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့၍ 
နံနက္ ၅ နာရီခန္႔တြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မွ အေလာင္း ၆ ေလာင္းက်န္ရိွၿပီး ထြက္ေျပး 
သြားခ့ဲေၾကာင္း၊ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလီေက်းရြာ၌ 
ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ေနအိမ္မ်ားကုိ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မီး႐ႈိ႕ 
ဖ်က္ဆီးၿပီး ထြက္ေျပးသြားၾကေၾကာင္း၊ က်ားေခါင္းေတာင္ႏွင့္ နတ္ေခ်ာင္းရဲကင္းစခန္း 
တုိ႔တြင္လည္း အျပန္အလွန္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရတဲပ္ဖြဲဲ႔ 
၀င္မ်ားပူးေပါင္းကာ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို လိုက္လံေခ်မႈန္း 
လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ကိုဖီအာနန္၏ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္၊ 
စက္တင္ဘာ ၁၂ မွ ၂၅ ရက္အထိ ျပလုပ္မည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ 
က်င္းပခ်ိန္တုိ႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဖန္တီးကာ တိုက္ကြက္ 
မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

  အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဗဟုိအဖြဲ႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၇ ျဖင့္ ၂၀၁၇ 
ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ မနက္အေစာပုိင္းမွစ၍ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးရဲကင္း ၃၀ ႏွင့္ ေတာင္ဘဇာ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္တုိ႔ 
ကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အလစ္အငုိက္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရမႈအား 
ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္သူမ်ား၊ အားေပး 
ကူညီသူမ်ားအားလုံးကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အ 
ၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ယင္းအၾကမ္းဖက္သ 
မားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) တုိ႔ကုိ 
အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကညာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ 
လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္သည့္ တုိက္ခုိက္မႈလုပ္ 
ရပ္မ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ သတိၱရွိရွိ ႐ြပ္႐ြပ္ခၽြံခၽြံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည့္ ရဝဲန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိလည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေပးလွဴသြားသည့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မၽွ ဝမ္းနည္းရပါ 
ေၾကာင္း၊ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္ 
၍ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာရိွသည္ကုိ ယခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္မွန္းဆ 
ထားသည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအားလည္း ၫႊန္ၾကားထား 
ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ လက္ 
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ေတြ႔က်ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းသြား 
မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ထားရိွၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ 
ရက္စက္ျပင္းထန္သည့္  တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္  မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား ယိမ္းယုိင္သြား 
မည္ မဟုတ္ပါ စသည္ျဖင့္ပါရွိပါသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရိွ 
လုံၿခံဳေရးရဲကင္းမ်ား၊ ရစဲခန္းမ်ား၊ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တုိ႔အား တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ ျပင္း 
ျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး 
ဌာန၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
အေမရိကန္သံ႐ုံး၊ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးႏွင္ ့ၾသစေၾတးလ်သံ႐ုံးတုိ႔မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခေမာင္းဆိပ္၊ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝႏွဲင့္ ျမင္းလြတ္ၿမိဳ႕တုိ႔ရိွ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ နံ႔သာေတာင္ပရဟိတေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ရြာသားမ်ား စုစုေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ေအာင္ဗလေက်းရြာမွ ရြာသူရြာ 
သား ၁၅ဝ၊ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာႏွင့္ ပီရြက္ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ 
ရာမ်ားကုိ လံုၿခံဳမႈရွိသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကယ္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး တပ္မ 
ေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရတဲပ္ဖြဲ႔တုိ႔မွ နယ္ေျမစုိးမုိးႏိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ 
ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ 

  အစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြ႔ဲတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ 
ရန္ အစုိးရကုိယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲ ဖြဲ႔စည္းေပးမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ 
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ ွဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ က်င္းပစဥ္က ေျပာၾကားထားသည့္ ကိစၥ 
အား အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ 
“ဝ” ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ FPNCC အစည္းအေဝး 
အၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆုိလုိက္သည္။   

၂၆။ ၂၆. ၈. ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ 
တုိ႔မွ အုိးအိမ္စြန္႔ကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လာၾကရသည့္ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသား 
ဒုကၡသည္ေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထြက္ေျပးလာခ့ဲၾက 
ရသူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဝုိင္းထားမႈေၾကာင့္ ပိတ္မိေနေသာ ေက်း႐ြာမ်ား 
အား တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရတုိဲ႔ ပူးေပါင္းရွင္းလင္းၿပီး ကယ္ထုတ္ရရွိလာသည့္ 
႐ြာသားမ်ားအား ယာယီစခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေ႐ႊက်င္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ၅၀ 
ခန္႔၊ စပါးထားေက်း႐ြာတြင္ ၄၀ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ခလရ ၅၅၂ တပ္ရင္းႏွင့္ ျပင္ေခါင္ 
ေက်း႐ြာတုိ႔တြင္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း 
ရိွ ပန္းပဲေခ်ာင္း၊ ဇီးဒုံ၊ ေတာင္းႀကီးရင္း၊ ႐ြာသာယာ၊ ဘဒနာ၊ ေတာင္ဘဇာ၊ သရဖီ၊ 
ကင္းေခ်ာင္း၊ သေဘာက္ေခ်ာင္း၊ သပိတ္ေတာင္၊ ဦးေက်ာ္သာစည္၊ လုိင္ရွည္ျပင္ 
စသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားမွာ ရြာလုံးကၽြတ္ ထြက္ေျပးလာခ့ဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရး 
မွဴးေဟာင္း ကုိဖီအာနန္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ 
ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပနသ္ည္။ “ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံ 
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ေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအေနနဲ႔ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တ့ဲ တုိက္ခိုက္မႈေတြကုိ လြန္စြာ 
စိုးရိမ္ၿပီး ျပင္းထန္စြာရႈတ္ခ်ပါတယ္။ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ အသက္ဆုံးရႈံးရတ့ဲ 
သတင္းကုိ ၾကားရလုိ႔လည္း ဝမ္းနည္းမိပါတယ္”ဟ ုကိုဖီအာနန္က ေျပာသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီးပတ္၀န္းက်င္၌ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး အၾကမ္း 
ဖက္သမားမ်ားက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အဝင္အထြက္ ကားလမ္းမေပၚတြင္ ဆြမဲိုင္းေထာင္ 
မႈမ်ား ျပဳလုပထ္ားခဲ့ၾကရာ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့ရၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့ ္
၂ မိုင္အကြာရွိ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်း႐ြာတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ 
ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကား 
ေနရၿပီး ဌာနဆုိင္ရာ႐ံုးမ်ားကုိလည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ား 
ရွိေၾကာင္း၊ အရပ္သားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမား ခြဲျခားရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ 
ရသည့္ အေျခအေနရိွေနၿပီး ဘဂၤါလီေက်း႐ြာႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚ 
ရပ္ကြက္မွ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကရ 
ေၾကာင္း၊ နတလ႐ြာသားမ်ား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ခုိလႈံရန္လာစဥ္ ကားလမ္းမေပၚ 
တြင္ မိုင္းမ်ားေပါက္ကြခဲဲ့သျဖင့္ လမ္းခရီးတြင္ ပိတ္မိေနေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ 
ဖုန္ညိႇလိပ္ေက်း႐ြာႏွင့ ္ ၾကာညိႇပင္ေက်း႐ြာတုိ႔မွ ရခုိင္တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကၿပီး ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ 
သြားကားမ်ားလည္း ပိတ္ထားသျဖင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ေတာက္ေနေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ တစ္ရက္အတြင္းမွာပင ္ မုိင္း ၁၄ လုံးေပါက္ကြခဲဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မုိင္း 
မ်ားသည္ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွစ၍ ညေန ၄ နာရီအထိ နာရီျခားကာ ဆက္တိုက္ဆုိသ 
လုိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ေျမ ၆ မွာ ေပါက္ကြခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ 
ျခင္း မရိွေခ်။ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား စီးလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးသည္ နယ္ေျမ 
၆ အတြင္းရိွ ေမာင္ႏွမႀကီးေက်းရြာ ရြာလယ္လမ္းမေပၚအေရာက္၌ အစြန္းေရာက္ 
ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေရွ႕ေနာက္လက္လုပ္ ေရွာ့တိုက္မုိင္း နင္းမိေပါက္ကြ ဲ
ခဲ့ကာ ကားမ်ားအား မိုင္းထိမွန္ၿပီးေနာက္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမား 
မ်ားမွ လုပ္ေသနတ္ျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့သျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ 
ပြားခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚရိွ ေဇာတိကာ႐ုံ ပရဟိတ ဘန္ုးေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဝင္း 
အနီး လက္နက္ငယ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ တစ္ဦးေသဆုံးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္လည္း လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ မုိင္းေထာင္ျခင္း၊ လက္နက္ငယ္ 
မ်ားႏွင္ ့ ပစ္ခတ္ျခင္းတုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး 
သည့္ ပုံစံမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မင္းလႊတ္ၿမိဳ႕ရိွ အိမ ္ ၈၈ အိမ္၊ ေစ်း 
ဆုိင္ ၅၄ ဆုိင္၊ ဆုိင္ခန္း ၅၁ ခန္း၊ ဗလီ ၂ ခု၊ အာရဗီေက်ာင္း ၈ ခု၊ ကား ၉ စီးႏွင့္ ဆိုင္ 
ကယ္ ၄ စီးတုိ႔ကုုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ အစိုးရအား 
သတင္းေပးသူဟု သံသယရိွသူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ၅ ဦးကုုိ ေက်းရြာတြင္း ဝင္ 
ေရာက္သတ္ျဖတ္ခဲၿ့ပီး လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို အဟန္႔အတား 
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ျဖစ္ေစရန္ မုိင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၏ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

၂၇။ ၂၇. ၈. ၂၀၁၇ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ 
တုိက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၊ ရတဲပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၁ 
ဦး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာထမ္း ၁ ဦး၊ အရပ္သား ၁၂ ဦး ေသဆုံးၿပီး အၾကမ္းဖက္ 
သမား ၂ ဦး ဖမ္းဆီးရမိကာ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရရိွၿပီး ၇၉ ဦးကုိ အေသဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကာေစတီေက်းရြာရွိ ဒိုင္းနက္တိုင္းရင္းသား ၂၀ ဦးသည္ 
အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ဇံတုိင္းရင္းသားေက်းရြာသုိ႔ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္လာစဥ္ ေၾကာင္းဒိုးေက်းရြာအ၀င္ တံတားအနီးသုိ႔အေရာက္၌ တုတ္၊ ဓား 
ကုိယ္စ ီကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား 
၁၀၀ ခန္႔က အတင္း၀င္ေရာက္ ထုိးခုတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ ၎တုိ႔အနက္မွ ဦးေမာင္ဘစိန္ 
ဆိုသူ ၁ ဦးသာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့သျဖင့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ နယ္ေျမ 
ရွင္းလင္းလိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရာ ရန္ကာေစတီရြာ၌ပုန္းကြယ္က်န္ရွိေနေသာ ဦးေက်ာ္သာ 
ေအာင္ ၆၀ ႏွစ္ အပါအဝင္ ဒုိင္းနက္လူမ်ိဳး ၃၈ ဦးအား ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး  အစြန္း 
ေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈခံခဲ့ရေသာ ဒိုင္းနက္တိုင္းရင္းသား ၂၂ ဦး 
အနက္မ ွ၅ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၇ ဦးကုိ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  

  ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
လာရသည့္ ေထာင္ခ်ီသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အေရးေပၚစားနပ္ရိကၡာ လုိအပ္ေနၿပီး 
အသက္အႏၲရာယ္လုံၿခံဳေရးကလည္း အထူးစုိးရိမ္စရာ အေနအထားျဖစ္ဆဲဟု ေဒသခံ 
မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ တိမ္းေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးတုိ႔မွ ဦးေဆာင္ကာ ဒုကၡသည္မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး 
တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေဘးကင္းလံုၿခဳံရာသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထား 
ႏိုင္မႈ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားအား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္  ေဆြးေႏြးညႇႏိႈင္ိး 
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ရတဲပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး အဖြဲ႔ 
၀င္မ်ားမွလည္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျမင္းလြတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱေရာက္ရွိေနေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၄ 
ရပ္ကြက္ေန ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မိသားစု ၁၂ ဦးသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သုိ႔ျပန္လာစဥ္ 
ၿမိဳ႕သူႀကီး ေက်းရြာအနီး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ 
ခ႐ုိင္တရား႐ံုးေပၚသုိ႔ တက္ေျပးပုန္းေရွာင္စဥ ္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနသည့္ အစြန္းေရာက္ 
ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး၊ 
အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦးႏွင့ ္ကေလး ၃ ဦးတုိ႔ ေနရာတြင္ပင္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးမွာ 
ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရိွခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္ ၄ ဦးမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ ၄ မုိင္ 
အထက္တန္းေက်ာင္း စုရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။   
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  အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ငါးရံ႕ေခ်ာင္း ကင္းစခန္းအား ၂ 
ႀကိမ္တုိင္တုိင ္လူစုလူေ၀းမ်ား၊ လက္လုပ္ဗံုးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္တုိက္ခိုက္္ရာ လံုၿခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ျပန္လည္ခုခံပစ္ခတ္သျဖင့္ ဆုတ္ခြာသြားေၾကာင္း၊ မင္းခေမာင္းစခန္း၊ 
ရေဲအာင္ေခ်ာင္း၀စခန္း၊ သာယာကုန္းေက်းရြာ၊ နံ႔သာေတာင္ရြာႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေက်ာင္း၊ ကြမ္းသီးပင္ေခ်ာင္း၀စခန္း၊ ဇင္ပိုင္ညာစခန္း၊ ေက်ာက္ေလွကားေက်းရြာ၊ 
ျပႆဒ္တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ ႏြား႐ံုေတာင္ေက်းရြာ၊ ခၽြတ္ျပင္ကင္းစခန္း၊ ေက်ာင္း 
ေတာင္ရစဲခန္း စသည္ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ လက္နက္ငယ္မ်ား၊ တုတ္၊ ဓါး၊ လံွ၊ မိွန္း 
မ်ား ကုိင္ေဆာင္လ်က္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လက္လုပ္မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ 
လက္လုပ္ဗုံးမ်ားျဖင့္ တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကေၾကာင္း 
သိရသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ စစ္သည္ ၁ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိၿပီး 
လက္နက္ငယ္ ၁ လက္ႏွင့္ ခယဲမ္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဆုံးရံႈးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ 
ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ၄၊ ရြာသစ္ေကရပ္ကြက္ရိွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေနအိမ္ ၃ လုံး၊ ဘဂၤါလီရပ္ 
ကြက္ရွိ အိမ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႔အား အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မီး႐ႈိ႕ 
ခဲ့သျဖင့္ မီးေလာင္ေနသည္ကုိ ၿငႇိမ္းသတ္ေပးေနသည့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား လုပ္ေသ 
နတ္ျဖင္ ့ လာေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ 
အား ဖ်က္ဆီးရန္ႏွင္ ့ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈကုိ ပုိမုိႀကီးက်ယ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၎ 
တုိ႔အိမ္ကို ကိုယ္တုိင္မီး႐ိႈ႕ကာ လက္လုပ္ဗံုးမ်ားကုိပါ ထားရွိခဲ့သျဖင့္ ဗံုးမ်ားေပါက္ကြ၍ဲ 
ပိုမိုမီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္ေသာ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္း 
ဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ARSA တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊  ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္၌ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာကုိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပိ္တ္ဆုိ႔ 
ဝိုင္းထားစဥ္ အခ်ဳိ႕ေသာ INGO ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေန 
ၿပီး အတည္ျပဳႏုိင္ရန ္စုံစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဇူလုိင္ ၃၀ တြင္လည္း ေမယုေတာင္ေပၚ 
၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ခိုေအာင္းစခန္းခ်ရာ တဲမ်ားတြင္ WFP မွ ျဖန္႔ေဝထားေသာ 
စြမ္းအားျမင့္ဘီစကစ္မ်ား ေတြ႔ရိွခဲ့ရေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာအခ်ဳိ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ 
အုပ္စုအျဖစ္ တရားဝင္ေၾကညာထားေသာ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလ ီ အၾကမ္းဖက္သမား 
မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သမားဟု ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ အျခားေဝါဟာရမ်ားျဖင့္ ေရး 
သားေဖာ္ျပေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အားေပးကူညီမႈမ်ားကုိ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာရတဲပ္ဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ားထံသို႔ အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္း 
ဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအား ေထာက္ခံျခင္း၊ အားေပးကူညီရာ 
ေရာက္ေစေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ မီဒီယာ 
မ်ားမွ ေထာက္ခံေရးသားျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိပါက 
ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပမ ွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိရပါက 
ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အသိေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ 
ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 
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၂၈။ ၂၈. ၈. ၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ဆာေက်းရြာသား ၁၈ ဦးကုိ TNLA 
အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြ႔ဲမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခ့ဲရာ ၉ ဦးကုိ ျပန္လည ္
လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၄ ဦးမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား 
၏ ေျပာျပခ်က္အရ လူသစ္စုေဆာင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ ္
ေၾကာင္း၊ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၂၅ မုိင္ခန္႔အကြာရွ ိ စခန္း၌ ေနထုိင္ခဲ့ရ 
ေၾကာင္း၊ အျခားဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၆၈ ဦးခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ ကင္းေစာင့္မ်ားအိပ္ေပ်ာ္စဥ္ 
ထြက္ေျပးလာခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ထုိင္း-ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား 
အစည္းအေ၀း 5th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting 
တက္ေရာက္ရန ္ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည့္ ထိုင္း-ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီး 
မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သီးျခားစီေတြ႔ဆံု၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။  

  အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လံုၿခဳံ 
ေရးစိတ္ခ်ရာေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလ်က္ရွိရာ ေမာင္ေတာ၊ တရိန္း ၿမိဳေက်းရြာမွ ေဒသ 
ခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေက်းရြာကုိစြန္႔လႊတ္၍ တရိန္း ရခိုင္ေက်းရြာသုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက သြားေရာက္စစ္ 
ေဆးရာ တရိန္း ရခိုင္ေက်းရြာသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တရိန္း ၿမိဳေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၄၈ 
စု၊ လူဦးေရ ၃၃၃ ဦးတုိ႔သည ္ ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းတုိ႔ 
တြင္ ေဘးကင္းစြာျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။  

  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးနွင့္ ျပည္နယ္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုတို႔သည္  ေတာင္ဘဇာ 
ေက်းရြာရွိ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ နယ္ေျမစခန္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ 
သာသနာ့ဗိမၼာန္ႏွင့္ အမွတ္ ၃ အေျခခံပညာမူလတန္း(လြန္)ေက်ာင္း၊ ေတာင္ၿပိဳဝဲၿမိဳ႕ 
တုိ႔တြင္ ေခတၱခိုလံႈေနၾကသည္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုကာ ေခါက္ဆဲြေျခာက္၊ ခေနာဆန္ျပဳတ္ထုပ္၊ ငါးေျခာက္နွင္ ့ ၾကက္ဥမ်ားကုိ 
ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကၿပီး ေမာင္ေတာျပည္သူ႔ေဆးရုံ၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၾကသည့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ အားေပးစကားေျပာၾကားကာ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ 
တပ္မေတာ္မွဆရာဝန္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ က်န္းမာေရးမွဴး 
မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး လုိအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ 
ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား ေခတၱဇာတိျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ 
ေရး ကူညီေျဖရွင္းေပးခ့ဲသည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသရိွ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္း ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပိတ္မိ 
ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လက္ရွိစာ 
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ရင္းအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ ရိွေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မွ 
သိရသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ရဝဲန္ထမ္း မိသားစု 
စုစုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္ေတြသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ေမာင္ 
ေတာခ႐ိုင္တြင္ ပိတ္ထားသည့္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၈၃ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘူးသီး 
ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၂၂၁ ေက်ာင္းရိွကာ ရေသ့ေတာင္တြင္ ၂၀၊ စုစုေပါင္း ၄၂၄ 
ေက်ာင္းကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွ ိ ပိတ္ထားရၿပီး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေန 
သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ တစ္သိန္းခြခဲန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္  ေဒသ 
တြင္းလုံၿခံဳေရး စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ ထြက္ခြာ 
သြားၾကၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေပးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ေခတၱရပ္နားထားရေၾကာင္း၊ ႐ုံးလုပင္န္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ဝန္ထမ္း 
အခ်ိဳ႕သာေနခ့ဲၿပီး အမ်ားစုမွာ ေဘးကင္းရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေၾကာင္း၊ အေျခအ 
ေနမ်ား ျပန္လည္တည္ၿငိမ္သြားပါက လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကူညီေပးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ျပည္နယ္အစုိးရအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကုလသမဂၢ(ရန္ကုန္) ျပန္ၾကားေရး 
တာဝန္ခံထံမ ွသိရသည္။ ရခုိင္တြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန 
သည့္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ 
ခြင့္ေပးထားၿပီး ဆက္ေနမည္ဆုိပါကလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူေပးမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

၂၉။ ၂၉. ၈. ၂၀၁၇ က်ီးကၽြန္းကင္းစခန္းအနီး၌ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေအာ္ဟစ္သံမ်ား ၾကားရ 
သျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ရာ စခန္းေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁၅၀၀ ခန္႔ အ 
ကြာရိွ ပုစြန္ကန္ေစာင့္မ်ား ေနထုိင္ခဲ့သည့္ တဲ ၆ လံုး၌ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား 
ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေနအထားမ်ား၊ WFP မွ စြမ္းအားျပည့္ ဘီစကစ္မုန္႔ခြံႏွင့္ မုန္႔ဖာခြ ံ
မ်ား၊ အခ်ဳိရည္ဘူးခြံမ်ား၊ ပုစြန္ကန္ေဘး ၿခံဳအတြင္းမွ ေလာင္းေလွငယ္ ႏွစ္စီးတုိ႔အား 
လည္းေကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိးတန္ေကာက္ရြာအျပင္ဘက္ ေတာင္ေျခအနီး 
ခ်ံဳပုတ္မ်ားအတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဝွက္ထားေသာ ေဆးဝါးမ်ိဳးစုံ ၇ အိတ္၊ 
USAID တံဆိပ္ပါ ဆန္ ၁ အိတ္၊ WFP တံဆိပ္ပါ ဆန္အိတ္ ၁ အိတ္၊ လက္လုပ္မိုင္း ၃ 
ခု၊ မိုင္း၌ တပ္ဆင္ထားရိွေသာ ရီမုဆင္္ဆာ ၃ ခု၊ ေပ ၁၀၀ ခန္႔ ဝါယာႀကိဳးပါကင္ထုပ္ ၃ 
ထုပ္၊ အေဝးထိန္းရီမု ၆ ခု၊ Panasonic တံဆိပ္ပါ ၉ ဗုိ႔ ဓာတ္ခ ဲ ၃ လုံး၊ ပြိဳင့္ ၃၀၃ 
႐ုိင္ဖယ္က်ည္ ၇ ေတာင့္တုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးတန္ေကာက္(ရခုိင္ရြာ)မွ ေမာင္ 
ေတာၿမိဳ႕သုိ႔သြားစဥ္ ကုိးတန္ေကာက္(ဘဂၤါလီရြာ)အတြင္းမွ ARSA အၾကမ္းဖက္သ 
မားမ်ားက လက္လုပ္မိုင္း၊ လုပ္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ရြာအားမီး 
ရႈုိ႕ဖ်က္ဆီးကာ အင္အား ၃၀၀ ခန္႔သည္ ေမယုေတာင္ေၾကာေပၚသို႔ ထြက္ေျပးသြားခ့ဲ 
ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအား ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ ရြာလမ္းမ်ားေပၚ၌ ေထာင္ထားသည့္ 
လက္လုပ္မိုင္း ၃ လံုးႏွင့္ လုပ္ေသနတ္တစ္လက္၊ ဓါးရွည္တစ္လက္၊ ဘကၳရီတစ္လံုး၊ 
၀ါယာႀကိဳး ကိုက္ ၁၀၀ ပါ သံုးေခြ၊ ပြိဳင့္ ၃၀၃ ရိုင္ဖယ္က်ည္ဆံ ၁၅ ေတာင့္တို႔ကုိ 
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သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ARSA 

အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ မီးရႈိ႕မႈေၾကာင့္ က်ီးကန္းျပင္အလယ္ရြာ၌ ေန 
အိမ ္၂၉၉ လံုး၊ သ၀င္ေခ်ာင္းရြာ၌ ၅၇၉ လုံး၊ သ၀င္ေခ်ာင္း(ဆူရာလီရြာ)၌ ၄၀၊ သ၀င္ 
ေခ်ာင္း(ခြဆံု) ၁၄၆ လုံး၊ သီဟုိဠ္ကၽြန္း(ေတာင္ရြာ)၌ ၁၅ လံုး၊ သီဟုိဠ္ကၽြန္း (ရြာမရြာ)၌ 
၁၆၅ လံုး၊ သီဟုိဠ္ကၽြန္း(ေခြလာဘဂၤါရြာ)၌ ၁၇၅ လုံး၊ ၿမိဳ႕သူႀကီး(ေသာင္ပိုင္ညာ)၌ 
၁၈၀၊ ၿမိဳ႕သူႀကီး(ကန္က်ေတာင္ရြာ)၌ ၃၄၀၊ ၿမိဳ႕သူႀကီး(ရြာေဟာင္း)တြင္ ၂၄၁ လုံး၊ ၿမိဳ႕ 
သူႀကီး(ရာကဘီရြာ)၌ ၅၃ လံုး၊ ၿမိဳ႕သူႀကီး(ကန္က်ေျမာက္ရြာ)၌ ၇၂ လုံး စုစုေပါင္း 
၂,၃၀၅ လုံး မီးေလာင္ဆံုးရႈံးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕မအေရွ႕၊ ၿမိဳ႕မကညင္တန္း၊ ရြာသစ္ေက၊ 
ပဒကားရြာသစ္(ခူတိုင္ေက်းရြာ)၊ က်ီးကန္းျပင္(အေနာက္ရြာ)ႏွင့္ (ေတာင္ရြာ)တုိ႔၌ မီး 
႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားရိွခဲ့ၿပီး မီးေလာင္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကုိ စိစစ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရကဲြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔မွဴး႐ုံး၊ က်ီးကန္းျပင္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေမာင္ေတာ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ေအာင္မဂၤလာရြာမွ အိမ္ေထာင္ 
စု ၃၀ စု၊ လူဦးေရ ၈၁ ဦး၊ ေအာင္ေဇယ်ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၃ စု၊ လူဦးေရ ၇၁ ဦး၊ 
ေအာင္သာယာရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၇၆ စု၊ လူဦးေရ ၁၆၉ ဦးႏွင့္ ျပႆဒ္ေက်းရြာမွ 
အိမ္ေထာင္စု ၃၆ စု၊ လူဦးေရ ၁၁၉ ဦး တုိ႔သည္ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရိွ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားအား အမွတ္(၁) 
နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က ႏွစ္သိမ့္အားေပးစကား 
ေျပာၾကားၿပီး လုိအပ္သည့္ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ထုိင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစင္တာ ENAC မွ ဦးေဆာင္ 
က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအား NRPC မွ က်င္းပခြင့္လက္မွတ္ 
ထုိးေပးျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ထုိင္းအစုိးရက က်င္းပခြင့္မေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ပုံမွန ္
က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က ထုိင္း 
အစုိးရထံ တစ္စံုတစ္ရာေတာင္းဆုိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ယခုအစုိးရက ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆိုင္သည့္ အစည္းအေဝးတုိင္း NRPC ထံမွ က်င္းပခြင့္ရမွသာ ခြင့္ျပဳရန္ 
ထုိင္းအစုိးရအား ပန္ၾကားထားေသာေၾကာင့္ NRPC ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာလွ်င္ က်င္းပ 
ခြင့္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငမွံ သတင္းမ်ားမွ သိရွိရသည္။  

  အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာမွာ သီးျခားတစ္ဖြဲ႔ခ်င္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမည္ မဟုတ္ 
ဘ ဲ ေကာ္မတီအစုအဖြဲ႔အလုိက္ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း FPNCC မွ တာ၀န္ရွိသူ 
မ်ားက ေျပာသည္။ FPNCC အေနျဖင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းကုိ ယံုၾကည္မႈမရိွဘဲ အစုိးရ၊ 
တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ စသည္ျဖင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ပုံစံျဖင့္ ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း၊ FPNCC အေနျဖင့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အ 
စည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားပါက တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ပန္ခမ္းအစည္းေ၀းမွ UWSP ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္းကုိ FPNCC ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး KIO ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လကုိ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြး 
ခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ထိုင္း-ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ  ထိုင္း 
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ႏုိင္ငံ၊ Khon Kaen ၿမိဳ႕ရိွ VANI Khon Kaen Hotel & Convention Center အစည္း 
အေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎အစည္းအေ၀း၏ ပူးတြအဲတြင္းေရးမွဴးအဖြ႔ဲ အ 
စည္းအေ၀းအား ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲ 
ၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ စစ္ဘက္ေဆးပညာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ား၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ေရး၊ အားကစားၿပိဳင္ပြမဲ်ားက်င္း 
ပေရး၊ တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရး၊ သဘာ၀ေဘး 
အႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး၊ လက္နက္ 
ခယဲမ္းမ်ား တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေဒသလံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဆ႒မ 
အႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-ထိုင္း အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ 
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာအႀကံေပး ဦးေသာင္းထြန္းက ရန္ 
ကုန္ရွိ NRPC ႐ုံးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚရွင္းလင္းခ့ဲရာ၌ အစုိးရ အ 
ေနျဖင့္ လက္ရွ ိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ 
ထိေရာက္သည့္နည္းလမ္း ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
လက္ရွိ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား 
ယုိယြင္းေနၿပီး ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာစသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားမွာမူ အေျခ 
အေန တည္ၿငိမ္စျပဳေနၿပီဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက 
ေျပာၾကားသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ျခမ္း၌ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္း 
ဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြကုိဲ ေန 
ျပည္ေတာ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားစစ ္
သံမွဴးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၊ သတင္းစာဆရာအသင္း၊ ျမန္မာဂ်ာ 
နယ္လစ္ကြန္ရက္တို႔မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရ၀ဲင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
စိုးႏုိင္ဦးက ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ား၏ 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ နယ္ျခားေစာင့္ရတဲပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေနမႈ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သိန္းက အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သုံးသပ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ သိလုိသည္မ်ားအား ေမးျမန္း 
မႈမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ 

၃၀။ ၃၀. ၈. ၂၀၁၇ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ထုိင္း-ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ 
သည္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အစိုးရအိမ္ေတာ္ခန္းမ၌ ထိုင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Gen. Prayut 
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Chan-o-Cha ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ 
မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံကန္ုသြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ၊ လံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ တရားမ၀င္လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
သြားရန္၊ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းနည္းပါ 
ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္ 
သမားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ တုိက္ခုိက္ 
သတ္ ျဖတ္ခဲမ့ႈေၾကာင့္ ယေန႔အထိ တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္ ၈၁ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၊ 
ရတဲပ္ဖြဲ႔၊ ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကို ထိခုိက္လာသျဖင့္ ထိေရာက္စြာေျဖ 
ရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
မိမိတို႔ႏုိင္ငံသားမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးေစလိုေၾကာင္း 
ျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာၾကားပါသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံရမူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံ 
ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံသား ရာႏွင့္ခ်ီကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾက 
ေသာေၾကာင့္ မေလးရွားရမဲ်ားက တားဆီးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပသူ ၄၄ ဦးခန္႔ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲ 
ရေၾကာင္း၊ ယခုဆႏၵျပပြဲကို အစၥလာမ္ဘာသာေရး လူငယ္ေကာင္စီအဖြဲ႔ Selangor 
PAS Youth Council က ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားသတင္း 
မ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငတံြင္းတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား တုိက္ခိုက္ခံေနရမႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲသျဖင့္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာ၊ဘူးသီးေတာင္ဘက္မွ ေဒသခံမ်ားသည္ ဘူးသီး 
ေတာင္မွတစ္ဆင့္ စစ္ေတြသုိ႔ တိမ္းေရွာင္လာေနၾကေၾကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိ 
ေနသူ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း အတိအက် မသိရေသးေသာ္လည္း တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆုံး 
ေလး/ငါးရာခန္႔ရွိေၾကာင္း ပရဟိတအသင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရ တာ 
၀န္ရွိသူမ်ားကမူ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကုိ ကူညီရန္ေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ္လည္း စာရင္းအတိအက် ေကာက္ယူ၍ မရေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကာေစတီေက်းရြာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ဒုိင္းနက္တိုင္းရင္း 
သား ၅ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိရာ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေၾကာင္ဒုိးေက်း 
ရြာ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေတာင္ေျခေနရာ၌ ေျမသားတူးေဖာ္ စုပံုထားသည့္ ေနရာအား 
ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ တူးေဖာ္ရွာေဖြခဲ့ရာ ဓားဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကာ 
ေစတီေက်းရြာေန မကံသီႏွင့္ ၎၏သမီးျဖစ္သူ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ မခင္ႏုႏွင့္ 
မဦးခင္၏ သမီးျဖစ္သူ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ မလွသာႏုတို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္း ၃ 
ေလာင္းအား တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ က်န္တိုင္းရင္းသား ၂ ဦးအား 
ဆက္လက္ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

၃၁။ ၃၁. ၈. ၂၀၁၇ ေျမာင္းျမမွ ရန္ကုန္သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္း မ်ဳိးမင္းေဇာ္ ၂၉ ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ဟြန္ဒုိင္း 
ျဖဴျပာေရာင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္သည္ အမ်ဳိးသား ၁၇ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၂ဝ ဦးအား တင ္
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ေဆာင္ေမာင္းႏွင္လာၿပီး လႈိင္သာယာရိွ ဒဂံုဧရာအေဝးေျပးဝင္းတြင္ ခရီးသည္မ်ား 
ကားေပၚမွဆင္းသြားၾကၿပီးေနာက္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ ေအာင္ကုိထြန္း ၃၂ ႏွစက္ ကား 
ေပၚတြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္စဥ္ စကၠဴအျဖဴျဖင့္ပတ္လ်က္ အလ်ား ႏွစ္လက္မခန္႔၊ အနံ 
တစ္လက္မခြခဲန္႔ရွိ စကၠဴဘူးငယ္တစ္ခုအတြင္း၌ (ဒသမ ၃ဝ၃) ႐ုိင္ဖယ္က်ည္ ၂၅ 
ေတာင့္အား ေတြ႔ရိွခဲ့ရသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရိန္ဒရာမုိဒီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ 
သည့္ BRICS အဖြဲ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ 
တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္္အထိ ၃ ရက္ 
ၾကာ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ၏ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၌ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးထြားလာေနျခင္းကုိ တန္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ႀကိဳးစားသည့္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ သုံး 
သပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိႏိၵယသုိ႔ ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိးတင္သြင္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ 
လုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္လည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အၾကမ္းဖက္ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးခ်ဲ႕ရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက 
ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဧည့္စာရင္းမျဖစ္မေန တုိင္ၾကားရ 
မည့္အခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သျဖင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားစရာ မလုိေတာ့ေသာ္လည္း 
ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ လုံးဝပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာ 
ကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က “စစ္ေဆးခြင့္ မေပးထားတာမဟုတ္ဘူး။ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရး 
အတြက္ စစ္ေဆးခြင့္ေပးထားၿပီးသား၊ အၾကမ္းဖက္ၿပီး၊လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ ေသာင္း 
က်န္းတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို မရွာရဘူး၊ မေဖြရဘူး၊ မစစ္ရဘူးလုိ႔ မေျပာဘူး” ဟု လႊတ္ 
ေတာ္တြင္းျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတဲြင္ ေျပာဆုိသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လသာေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ပတ္၀န္း 
က်င္ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားမွ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက 
အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္လာသျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအ 
ေနသုိ႔ ေရာက္ရိွလာေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ 
နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မွတစ္ဆင့္ နယ္ေျမခံတပ္မဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔သျဖင့္ ဟိႏၵဴ 
လူမ်ဳိးအိမ္ေထာင္စု ၇၀၊ လူဦးေရ ၄၄၄ ဦးအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရိွ အမွတ္ ၂ အေျခခံ 
ပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခ့ဲၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးရံ႕ 
ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ အမွတ္ ၉ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး ၁၉၉ ဦးကုိ အမွတ္ 
၄ ရပ္ကြက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ARSA အဖြဲ႔သည္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား အင္အားသံုး၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လံုၿခဳံေရး 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းပါက ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ရြာသား 
မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ျခင္း၊ ေဒသအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား 
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ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႔၍ ျပည္ပအကူအညီရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းတုိ႔ကို ႀကိဳတင္စီမံမႈမ်ားျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးကာ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက 
ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ မွ ၃၀ ထိ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔တုိက္ပြဲ အႀကိမ္ ၉၀ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ ၂ ဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံ၀့န္ထမ္း ၂ ဦး 
စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး စစ္သည္ ၅ ဦး၊ ရဲတပ္ဖြ႔၀ဲင္ ၁၀ ဦးတို႔ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ကာ စစ္သည္ ၁ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ 
လက္နက္ငယ္ ၁ လက္၊ က်ည္အိမ္ ၃ ခု၊ က်ည္ ၂၄၀ ေတာင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ 
ရတဲပ္ဖြဲ႔မွ လက္နက္ငယ္ ၁၀ လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ ၁,၄၂၅ ေတာင့္၊ ဗံုးသီးမ်ဳိးစံု ၁၁ လံုး၊ 
စက္သြယ္ေရးစက္ ၁ လံုးတို႔ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၇ စီး မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရ 
ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း 
၃၄ ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ ၂,၃၂၆ ဦးႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၄၃ ရြာမွ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၉,၄၀၂ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁,၇၂၈ ဦးတုိ႔အား ေဘးလြတ္ရာ 
သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္း 
ဖက္သမားမ်ားက လမ္းခုလပ္၌ အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ဟိႏၵဴ 
ဘာသာ၀င္ ၇ ဦး၊ ဒုိင္းနက္တိုင္းရင္းသား ၃ ဦး၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၄ 
ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒုိင္းနက္တိုင္းရင္းသား ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ၂ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ 
ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ ၃ ရြာရိွ အိမ္ေျခ ၁၃၈ လံုး မီးေလာင္ဆံုး 
႐ႈံးခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားအား ကုိယ္တိုင္မီး႐ႈိ႕ခဲ့သျဖင့္ 
ကုိးတန္ေကာက္၊ ျမင္းလြတ္ႏွင့္ က်ီးကန္ျပင္ေက်းရြာမ်ား အပါအ၀င္ ဘူးသီးေတာင္၊ 
ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၃၂ ရြာႏွင့္ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရိွ ရပ္ကြက္ ၂ ခု၊ အိမ္ေျခေပါင္း ၂,၆၂၅ လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရ 
ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

 

(ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝသည္) 
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