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၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ 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 စက္တင္ဘာလအတြင္း သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ရက္စြမွဲတ္တမ္းမ်ား 

 ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 

အတြင္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ 

၁။ ၁. ၉. ၂၀၁၇ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ 
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာ 
ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရးႏွင့ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန NRPC ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာ 
ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ 
ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ကုလားတန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ "ကန္သရက္" 
ေတာင္တန္းေပၚတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အဖြဲ႔တုိ႔အၾကား ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ တုိက္ 
ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိက္ပြဲအတြင္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္မေတာ္သား 
၆ ဦး က်ဆုံးခဲ့ၿပီး ပစၥတုိတစ္လက္၊ လက္နက္ႀကီး ၆၀ မမ တစ္လက္၊ MA-2 စက္ေသ 
နတ္တစ္လက္၊ MA ေခ်မႈန္းေရး႐ုိင္ဖယ္ ၄ လက္၊ MA-4 ၄၀ မမ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာတြဲ 
တစ္လက္ အပါအဝင္ RPG အသီး ၄၀ - မမ ေလာင္ခ်ာအသီးႏွင့္ စစ္အသုံးအေဆာင္ 
ပစၥည္း ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အမ်ားအျပား ဆုံး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား AA အဖြဲ႔မွ အလစ္အငိုက္ ရယူတုိက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ 
ခဲ၍့ တပ္မေတာ္မွ အရာရိွ/စစ္သည္အခ်ိဳ႕ က်ဆုံးခဲ့သည့္အေပၚ တပ္မေတာ္သတင္း 
မွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင္ ့လုံၿခဳံေရး ေဆာင္႐ြက္ 
ေနသည့္ ယခုလုိအခ်ိန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိ 
ခိုက္နစ္နာ ထပိါးေစသည့္အေရးကိစၥအား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား 
အားလံုးက အေနာက္ဘက္တံတုိင္း စည္း႐ုိးက်ိဳးေပါက္မႈ မရိွေစေရး အစြမ္းကုန္ေဆာင္ 
႐ြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ AA အေနျဖင့္ မလုပ္သင့္၊ မလုပ္ထုိက္သည့္ 
ကိစၥအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် 
ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္တုိက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။  

  ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ အေျခစုိက္ေသာ ALA/ALP ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္မွ 
စတင္၍ AA အဖြဲ႔မွ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ထိန္းသိမ္းလုိက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ယခုလုိ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ALA ကုိ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းၿပီး AA လက္ 
ေအာက္သို႔ဝင္ကာ ရခိုင့္အလံေတာ္တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ တစ္ခု 
တည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း AA ဘက္မွ ေျပာၾကားသက့ဲသုိ႔  ရခုိင္ 
တုိင္းရင္းသား တပ္အခ်င္းခ်င္းအေပၚ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ လက္နက္ျဖင့္ 
ယခုကဲ့သုိ႔ တုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္းမွာ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုလို တုိက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ 
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ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ရပ္တည္လာခ့ဲသည့္ ALP/ALA မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္ မဟုတ္ 
ဟု ALP/ALA အဖြဲ႔ဘက္မွ ဆုိသည္။ 

  ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၈ လေက်ာ္ၾကာ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) မတရား 
အသင္းအဖြဲ႔ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ 
ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ကုိမင္းေဌးအား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၆ 
ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာအသြား စိန္လုံပူးေပါင္းဂိတ္၌ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး မုိးေမာက္တရား႐ုံးမွ အျပစ္မရိွဟု ဆုံးျဖတ္မႈျဖင္ ့ ျပန္လည္ 
လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

  တပ္မေတာ္မွ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕အေပၚ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ား 
အား ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ေအးေပးခ့ဲသည့္ မီဒီယာ 
မ်ားမွာ The Daily Eleven Newspaper မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေ၀ၿဖိဳး၊ The Voice 
Daily မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ ကေလာင္ရွင္ ၿဗိတိသွ်ကုိကုိေမာင္၊ DVB 
သတင္းဌာနမွ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအးႏိုင္၊ ဦးျပည့္ဘုန္း 
ေအာင္ႏွင့ ္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ျဖစ္ၿပီး 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဦးထင္ေက်ာ္(ခ)ေက်ာ္ထင္ႏွင့္ ေတာင္ငူ ဗကသ ဒုတိယဥကၠ႒ ေ၀ယံ 
သိန္း(ခ)ဗစ္တာ ဦးေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ ေကတုအုိးေ၀ေတာ္လွန္သံခ်ပ္ 
အဖြဲ႔တုိ႔ကုိ တရားစြဆဲုိထားသည့္ အမႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီ 
ယာေကာင္စီသုိ႔လည္း ေနာင္တြင္ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ား၌ သတင္းမီဒီယာ က်င့္ 
၀တ္ႏွင့္အညီ တိက်မႈ၊ ဘက္မလုိက္မႈ၊ မွ်တမႈရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ ၀ုိင္း၀န္းတည့္မတ္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရး အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္ဟု သိရွိရသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအားလံုးနီးပါးတြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရာသီ 
တုပ္ေကြး H1N1 မွာ ၅ ရက္အတြင္း ပိုးေတြ႔လူနာ ၂၀ ဦး ထပ္မံေတြ႔ရွိေၾကာင္း 
ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွ စက္တင္ 
ဘာ ၁ ရက္ထိ H1N1 ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ထပ္မံမေတြ႔ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ 
ဇူလုိင ္၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္အထိ H1N1 ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၃၅ ဦး 
ရွိခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရင္းမ်ားအရ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွ 
စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ေန႔လည ္၂ နာရီအထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ လတ္တ 
ေလာ ျပင္းထန္အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေရာဂါ လူနာ ၁,၀၁၆ ဦး၊ ရာသီတုပ္ 
ေကြး H1N1 လူနာ ၃၆၃ ဦးႏွင့္ ေသဆံုးသူ ၃၅ ဦးအထိ ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွရိသည္။ 

  အစုိးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္ ၂၂ ခုကုိ ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဆုိက္ဘာစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေျခရိွေၾကာင္း၊ 
ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဆုိက္ဘာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးေပၚထူး 
ျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားပါက MMCERT သုိ႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းႏုိင္ေၾကာင္း 
ျမန္မာႏုိင္င ံ ဆုိက္ဘာအေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈအဖြဲ႔ MMCERT က သတင္းထုတ္ျပန္ထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။ ရခုိင္ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေနသည့္ လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဟုစြပ္စြဲကာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
မ်ားကုိ ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိကာ တူရကီအေျခစုိက္ဟု ယူဆရ 
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သည့္ ဟက္ကာအဖြဲ႔မွ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေရး 
သားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။  

  ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ကုလ 
သမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Nikki Haley မွ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အၾကမ္း 
ဖက္ တုိက္ခိုက္မႈကုိ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တုံ႔ျပန္လုပ ္
ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားႏွင္ ့အကူအညီေပးေနသူမ်ားကုိ မထိခိုက္ေစဘဲ ႏုိင္ငံ 
တကာ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ ဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္ ့ ကိုဖီအာနန္ 
ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားရန္လည္း တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။  

  ျမန္မာႏိုင္င ံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ေဒါက္တာ 
ယန္ဟီလကီ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ 
အျပင္းထန္ဆုံး ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သံသရာ ပုိမုိဆုိးရြားလာျခင္းသည္ အထူး 
စိုးရိမစ္ရာျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွအိေျခအေန 
မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ စနစ္တက်ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာသည္ ့
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
လမ္းလြသဲြားမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္ဟုလည္း ေဒါက္တာယန္ဟီလီက ေျပာၾကားသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ နယ္ေျမ ၄ အတြင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္း 
ေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္မ ွတုတ္၊ ဓား 
မ်ားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အနီးရိွေတာင္ကုန္းေပၚသုိ႔ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ အၾကမ္းဖက္သမား ေခၚဘီရာေမာက္ ၃၅ ႏွစ္၊ 
အာႏူေဆာ္ဘီ ၁၃ ႏွစ္၊ ေဆြေယာ့ ဒူေဆာင္း ၅၄ ႏွစ္ႏွင့္ အီလီယာစ္ ၂၄ ႏွစ ္တို႔အား 
၎တုိ႔ကုိင္ေဆာင္လာသည့္ ဓားမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ARSA အစြန္း 
ေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ခ်ံဳခုိတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လူစုလူေ၀းျဖင့္ တိုက္ခုိက္ 
ျခင္း၊ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားျဖင့္ တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ 
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင္ ့ ေဒသခံ တိုင္း 
ရင္းသားျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းေ၀းေစရန ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက 
နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးႏွင့္စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေမာင္ေတာ၊ ပန္းေတာျပင္ 
အေနာက္ေက်းရြာရိွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဘာသာေရးေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာ ၎တို႔သည္ ARSA အစြန္းေရာက္ 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုံး၀လက္မခံေၾကာင္း၊ ႏုိင္င ံ
ေတာ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားလုိေၾကာင္းႏွင့္ ARSA အဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈသ 
တင္းမ်ားကုိလည္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔သြားမညဟု္ ေျပာၾကားၾက 
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ နံ႔သာေတာင္ေက်းရြာ၌ နယ္ေျမစုိးမိုးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ 
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ႏွိမ္နင္းေရး သြားေရာက္စဥ္ မီးတိုက္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ေခ်ာင္း၀ ကင္း 
စခန္းၾကားတြင္ ေပ ၁၂၀ ခန္႔ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိး ကာရံထားသည့္ သံႀကိဳးမ်ားအား 
ဖ်က္ဆီး၍ ေခ်ာင္းေပါက္၀မ်ားအတုိင္း တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ အလြယ္တကူ ၀င္ထြက္သြား 
လာေနႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ နံ႔သာေတာင္ေက်းရြာရိွ တ္ုိင္းရင္းသားေနအိမ္ 
၃၇ လံုးအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးထားၿပီး နံ႔သာေတာင္ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္း ၿဂိဳဟ္နံ 
ဘုရားရိွ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ အားလံုး၏ မဏိေတာ္(ဦးေခါင္းေတာ္)မ်ား ျဖတ္ထားၿပီး 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း မီးရႈ႕ိဖ်က္ဆီးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၂။ ၂. ၉. ၂၀၁၇ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း 
လံုၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ 
မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား 
၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ 
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ့ အလယ္သံေက်ာ္ျဖစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ ဘဂၤါလီမ်ားက ေဒသခံ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားအား တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေမာင္းထုတ္ၿပီး ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား 
ပိုင္ဆိုင္သည့္နယ္ေျမမ်ား ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ိဳး ထပ္မံအျဖစ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပြန္းပ့ဲထိခိုက္မႈ လုံး၀မျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျပည့္ 
အ၀ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသာမက ႏုိင္င့ံ 
၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူအားလုံးကလည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အျပည့္ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း 
ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ အခမ္းအနားတြင္ အလွဴရွင္ 
မ်ား၏ စုစုေပါင္းလွဴဒါန္းေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္းကုိးေထာင္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ 

  ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ၿမဳိ႕၊ ေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ လက္လုပ္အသံမုိင္း ၁ လံုး 
ေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈမရွိေၾကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္ 
စုကားလမ္းမႀကီးေပၚရိွ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၇၃ ၌လည္း မသကၤာဖြယ္ အရာ၀တၳဳတစ္ခု 
ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ေအာ္ရီယမ္တယ္လ္ကုမၸဏီမွ လမ္းျပဳျပင္ေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ 
အရ သြားေရာက္ရွင္းလင္းရာ အလ်ား ၈ လက္မ၊ အန ံ ၄ ဒသမ ၅ လက္မခန္႔ရိွ 
အစိမ္းေရာင္ ေရွ႕ထြက္မိုင္းတစ္လံုးအား ေတြ႔ရိွၿပီး သက္မဲ့ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဒီတုိေနတာ ၂ ခု၊ ဓာတ္ခအဲေသး ၅ လံုးပါ 
ဆားကစ္အံု ၁ ခု၊ အရွည္ ၃ ေပခန္႔ရိွ အ၀ါေရာင္၀ါယာႀကဳိး ၂ ေခ်ာင္းတုိ႔အား သိမ္း 
ဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြႏွင့္ အဖြဲ႔ 
သည္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရိွ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိ 
သားစုဝင္မ်ား၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့လ္ည္းေကာင္း၊ အမွတ္ ၃ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ 
တပ္ဖြဲ႔ခြဲ၌ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႏွင္ ့အက်ဥ္း 
ေထာင္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ ၄ နယ္ျခားေစာင့္ရတဲပ္ဖြ႔ဲခြႏွဲင့္ ေမာင္ေတာေလးမုိင္္ 
ရိွ အမွတ္ ၂ နယ္ျခားေစာင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ခြဲသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚရိွ ယာယီ 
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ကာ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ 
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ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ၃ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေလပုိင္ 

နက္ထဲ ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ဒါကာအေျခစုိက္ ျမန္မာသံ႐ံုးကုိ အေၾကာင္း 
ၾကားစာ ေပးပုိ႔ကန႔္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရ သတင္းေအဂ်င္စီ BSS မွ 
ေဖာ္ျပသည္။ BSS ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ Ukhia ေဒသတြင္ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၇၊ ၂၈ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တုိ႔၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ 
ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာရဟတ္ယာဥ္မ်ား ၎တုိ႔၏ ေလ 
ပိုင္နက္ထဲ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ဆက္ဆံေရးႏွင္ ့မကုိက္ညဘဲီ 
မလုိလားအပ္သည့္ အေျခအေနဆီသုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယခုက့ဲသို႔ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကုိ ထိခုိက္ေကာင္း ထိခိုက္ႏုိင္ 
ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။  

  စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ 
အနီး ပုိက္သည္ရပ္ကြက္ သခၤ်ဳိင္းေဟာင္းရွိ ဇရပ္ေဟာင္း ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း ေကာ 
လာဟလမ်ား ထုတ္လႊင့္ၿပီး ဆူပူမႈျဖစ္ေစလုိသူအခ်ဳိ႕မွ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေစတီေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူငယ္အား 
မာန္အဖြဲ႔ Youth Strength Association - YSA ႐ုံးအား ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ လူငယ္အဖြ႔ဲ 
မွ အင္အားအခ်ဳိ႕ လာေရာက္စု႐ံုး၀ုိင္း၀န္းမႈ ျဖစ္ေပၚခ့ဲရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ထိန္းသိမ္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြား 
ေစရန္ ေကာလာဟလ ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင္ ့လုပ္ႀကံသတင္းမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမ်ား မျပဳ 
လုပ္ၾကပါရန္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ တုံ႔ျပန္ေခ်မႈန္းႏိုင္ 
ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတုိ႔အတြက္ ပူးေပါင္းကူည ီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ တုိက္ 
တြန္းေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ  သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

၃။ ၃. ၉. ၂၀၁၇ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ နယ္ေျမလံုၿခဳံေရး၊ နယ္ေျမစုိးမုိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
စဥ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ အမွတ္ 
၁ ရပ္ကြက္ရွိ ေမာ္လ၀ီ အရွားဒူလာ၏ ေနအိမ္မွ ေတာင္ၿပဳိရကဲင္းစခန္းအား တိုက္ခိုက္ 
ရန္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ဘဂၤါလီဘာသာ ၂ မ်ိဳးျဖင့္ ေရးဆြထဲားေသာ ေျမပံုစာရြက္မ်ား 
အား ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။   

  တူရကီသမၼတႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mehmet Simsek သည္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ 
တြင္ Twitter ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားဟု 
ေရးသား၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အျခားဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မဟုတ္ 
မမွန္လြမဲွားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အေပၚ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားမွ 
ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစြန္းေရာက္ 
ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ 
အေနျဖင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းစာ 
တုိ႔မွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပေပးလ်က္ရိွ 
ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ရတက္မေအး ျဖစ္ေနရသည့္အခ်ိန္ 
တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာ 
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မဟုတ္မမွန ္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းအတြက္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းျဖင့္ 
သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။  

  အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ာကာတာရိွ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႕တြင္ အင္ဒုိနီးရွား စည္း႐ုံး 
လႈပ္ရွားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႀကီး Amnesty 
International ၏ အင္ဒုိနီးရွားဆုိင္ရာအဖြဲ႔တုိ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ား (၎တုိ႔ 
အေခၚ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား)ကုိ ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ ကူညီေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ 
ျမန္မာသံ႐ုံးကုိ ေလာင္စာရည္ပုလင္းႏွင့္ ပစ္မႈလည္းျဖစပ္ြားခဲ့ေၾကာင္း၊ မည္သူ႔လက္ 
ခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ စုံစမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားက ကုလသမဂၢ၏ အခ်က္ 
အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္သင့္ခံေရးအတြက္ သံတမန္ေရးအရ 
ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကုိလည္း ၎တုိ႔၏အစုိးရကုိ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႐ုရွား 
ႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိမွ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႕တြင္လည္း မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား ဆႏၵျပခ့ဲ 
ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

  ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Boris Johnson ၏ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင္ ့ အျခားလူမႈအ၀န္း 
အ၀ုိင္းကုိပါ ထိခိုက္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မလုိမုန္းထား ဘက္လုိက္မႈမ်ား အဆုံး 
သတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဘဂၤလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာ)ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္ ့ ထုိသူတုိိ႔ကုိ 
လက္ခံထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္္ငံမွ လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆုိင္ရာ အကူအညီအျဖစ္ ၿဗိတိန္ေပါင္စတာလင္ ၈ သန္းနီးပါး UK ႏိုင္ငံမွ ကူညီပ့ံပိုးခ့ဲ 
ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးကုိင္တြယ္ေျဖ 
ရွင္းရန္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက တိုက္တြန္းထားသည္။ 

  Facebook, Twitter, YouTube စသည့္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ ့ ျဖစ္စဥ္သတင္း၊ 
ဓါတ္ပံုႏွင့ ္ ႐ုပ္သံမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသေယာင္ သတင္းအမွားမ်ား 
ျဖန္႔ခ်ိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖန္႔ခ်ိခ့ဲ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိခိုက္ 
နစ္နာေစေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ Facebook, Twitter ႏွင့္ YouTube စသည့္ လူမႈ 
ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္၊မမွန္ စိစစ္ၿပီးမွသာ မွ်ေ၀ျခင္း 
ျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနေသာ သတင္းအမွားမ်ားကုိ အထူးသတိ 
ျပဳၾကပါရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသတြင္းတြင္ မိုင္းရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီ 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ရေၾကာင္း ဒုကၡသည္ 
အေရး ကူညီေနသူမ်ားမွ ေျပာသည္။ ေဘးလြတ္ရာတြင္ တိမ္းေရွာင္ခိုလံႈေနၾကရသည့္ 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေနထုိင္စားေသာက္ေရးကုိ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အပါအဝင္ လူမႈကူညီ 
ကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းကူည ီ ပံ့ပိုးေပးေနၾကေသာ္လည္း အခက္အခဲရိွ 
ေနဆဲျဖစၿ္ပီး ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရးသည္လည္း စိတ္ခ်စရာ အေနအထား မရိွေသး 
ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေရတုိ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုိအပ္သလုိ လူမႈဘဝ 
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ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း ေရရွည္စီမံကိန္းခ် စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။  

၄။ ၄. ၉. ၂၀၁၇ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန 
အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Mr. Sun Guoxiang ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔အား 
ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ 
ေတြ႔ဆံုကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေမာင္ေတာေဒသ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ အလ်င္အျမန္ အသိေပးႏုိင္ေရးဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။  

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ အင္ဒုိနီးရွား 
ႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး Ms. Retno L.P Marsudi အား ေနျပည္ေတာ္၊ 
ေဇယ်ာသီရိဗိမာန ္ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုကာ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ 
မ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားကုိ ဦးစြာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး 
ကိစၥတြင္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား 
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။  

  ေမာင္ေတာ၊ မီးတုိက္ေက်းရြာရွိ ရကဲင္းစခန္းအား စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ ညပိုင္းက 
ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားအင္အား ၂၀ ခန္႔က လက္နက္ငယ္၊ 
တုတ္၊ ဓား၊ လံွမ်ားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္သျဖင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက 
ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြား 
ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီ အေလာင္းတစ္ေလာင္း၊ တူမီးေသနတ္ ၁ လက္၊ 
ခသီဲး ၅ လံုး၊ ယမ္းဘူးတစ္ဘူး၊ ဓားတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဓာတ္မီးတစ္လက္တို႔ကို သိမ္း 
ဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔နံနက္ပိုင္းကလည္း သေဘၤာေကြ႔ေက်းရြာအတြင္း နယ္ေျမ 
ရွင္းလင္းစဥ္ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားအင္အား ၃၀ ခန္႔က 
လုပ္ေသနတ္မ်ား၊ တုတ္၊ ဓား၊ လံွမ်ားျဖင့္တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ 
ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၿပီး ဆုတ္ခြာစဥ္ ေက်းရြာအားမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သျဖင့္ အိမ္ေျခအလုံး ၅၀၀ 
ခန္႔ မီးေလာင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားအေလာင္း ၁ ေလာင္းႏွင့္ လုပ္ေသနတ္ 
တစ္လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ သဂၤနက္ေက်းရြာအနီး ရြာအလယ္လမ္းနံေဘး၌ 
လက္လုပ္မိုင္းတစ္လုံး၊ ၀ါယာႀကိဳး ၂၅ ေပ၊ ၁၂ ဗုိ႔ ဘက္ထရီတစ္လုံးႏွင့္ ေပါက္ကြၿဲပီး 
သား လက္လုပ္မုိင္းတစ္လံုးတို႔ကုိ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး မေပါက္ကြေဲသးေသာ 
လက္လုပ္မိုင္းအား သက္မဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာအတြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္း 
သည့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား တ္ိုက္ခုိက္ရာတြင္ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္အတူ ပါ၀င္ခဲ့သူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာ 
ေဟာင္းေန အဒူေမာ္နက္အား ေဖဇီေက်းရြာရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက ဖမ္းဆီးရမိကာ 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ထံ အပ္ႏံွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 
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  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အင္ဒုိနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥရတ္ႏိုအယ္လ္ပီ 
မာဆူဒီႏွင္အ့ဖြဲ႔အား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံရာ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခား 
ေရးဝန္ႀကီးက အစိုးရ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အင္ဒိုနီးရွားအစုိးရ၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခုိင္ 
ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ 
ႏွစ္ႏုိင္င ံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
ႏုိင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးသည့္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ေသာင္းႏွင္ခ့်ီရွိေနၿပီး ၎ဒုကၡ 
သည္မ်ားအေရးႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ ညႇိႏႈင္ိးလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည္ ့
ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိလည္း အကူအညီေပးလုိေသာ္လည္း လက္ရိွ လံုၿခံဳေရး 
အေနအထားအရ ၎ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ခြင့္မျပဳေသးေသာေၾကာင့္ အကူ 
အညီ မေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အကူအညီ လိုအပ္သူမွန္သမွ်ကုိ ဘက္ 
လုိက္မႈမရွိဘဲ အကူအညီေပးေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္း 
ႀကီး႐ုံး၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသကုိ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖုိ႔ 
တပ္မေတာ္မွ တင္ျပထားမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
မည္သည့္အခ်ိန္ထိ သတ္မွတ္ထားမည္ကုိမူ မသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈ 
အေပၚမူတည္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာ 
သည္။ “ေမာင္ေတာေဒသမွာ တပ္ေတြ၀င္ဖုိ႔ အစုိးရဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာထား 
ၿပီးသား၊ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမသတ္မွတ္မွ တပ္၀င္လုိ႔ရသလုိ တပ္၀င္ဖုိ႔အတြက္ စစ္ဆင္ 
ေရးနယ္ေျမ သတ္မွတ္ေပးရတာရိွတယ္။ အဲဒါက အခုမွသတ္မွတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဟုိ 
ကတည္းက သတ္မွတ္ထားၿပီးသား တပ္၀င္တာနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ သတ္မွတ္တာ 
တစ္ဆက္တည္းလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္ျပဴးမေက်းရြာႏွင့္ ငါးခူရေက်းရြာ ဆက္သြယ္ထားသည့္ 
ငါးခူရေစ်းထိပ္တံတား၌ မသကၤာဖြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေတြ႔ရိွရသျဖင့္ သြားေရာက္ရွင္း 
လင္းစဥ္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား 
လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ထိေတြ႔မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္ 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ အုန္းေတာအေနာက္ေက်းရြာ၌ ေန 
အိမ ္ ၁၂၀ ေက်ာ္ခန္႔၊ ေဇာ္မတက္ေက်းရြာအုပ္စု ဒဂၤါးေက်းရြာတြင္ ေနအိမ ္ ၃၀ လုံး၊ 
ေဆာ္ကီးနာမေက်းရြာတြင္ ေနအိမ ္ ၅၀ လံုး၊ ဟသၤာရေက်းရြာတြင္ ေနအိမ ္ ၁၀ လံုး၊ 
သေဘၤာေကြ႔ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ ္၄၀၀ ခန္႔၊ ခ်ိန္ခါလီေက်းရြာအစြန္ရွိ ေနအိမ္တစ္လံုး 
မီးေလာင္ကၽြမ္းၿပီး ၎အိမ္မွ မုိင္း ၂ လံုး ေပါက္ကြခဲဲ့ကာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ 
ရပ္ကြက္ MPT တာ၀ါတုိင္အနီးတြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက လက္လုပ္မုိင္း ၁ လုံး 
အား ရွာေဖြေတြ႔ရိွကာ သက္မဲ့ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
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၅။ ၅. ၉. ၂၀၁၇ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည ္ရခုိင္ျပည္နယေ္ျမာက္ပုိင္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တူရကီသမၼတ ေတယစ္အာဒုိဂန္၏ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိမႈ 
အားလက္ခၿံပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကရာ သမၼတအာဒုိဂန္က ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ 
မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လူအမ်ားျဖန္႔ေဝေနေသာ ႐ုပ္ပုံမ်ား 
ေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးစြာ ျဖစ္လာခ့ဲေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကား 
ရာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ ဒီမိုကေရစီ 
အကာအကြယ္မ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၏ ဆုိလိုရင္းသေဘာကုိ ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ 
ၿပီး အစဥ္အၿမ ဲ အေလးထားပါေၾကာင္း၊ တူရကီဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သတင္းဓါတ္ပုံ 
အမွားမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္ကုိ သိရွၿိပီးျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္အမွားမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငအံၾကား ကာလရွည္ၾကာေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း 
ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းကုိ 
အၿမထဲိန္းသိမ္းလုိေသာ မိမိတုိ႔၏သေဘာထားကုိ တူရကီသံအမတ္ႀကီးက တင္ျပၿပီး 
ျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ 
ရသည္မွာ အေတြ႔အႀကဳံအသစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔မလာ 
ေစရန္ႏွင္ ့ ရခုိင္တစ္ျပည္နယ္လံုးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔မသြားေစရန္ အေကာင္းဆံုး ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အျမစ္မတြယ္ေစေရးအတြက္ 
ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ 
ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူအားလံုး ေဘးကင္းလံုၿခဳံ စိတ္ေအးခ်မ္းသာေစရန္ လိုအပ္ 
သည့္ ကာကြယ္မႈအားလံုး ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ 
ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။ 

  တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းေရး G-4 ဂ်က္ေလယာဥ္ ၃ စီးသည္ ပုသိမ္ 
ေလဆိပ္မ ွ စတင္ပ်ံသန္းေလ့က်င့္ခဲ့ၾကၿပီး G-4 ၃ စီးအနက္ ေလယာဥ္မွဴး ဗုိလ္မွဴး 
ေကာင္းထိုက္ ေမာင္းႏွင္သည္ ့ဂ်က္ေလယာဥ္သည္ ပုသိမ-္ဟသၤာတ-ဂြ-ပုသိမ္ လမ္း 
ေၾကာင္းအတုိင္း ပ်ံသန္းေလ့က်င့္စဥ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၃၅၀ ဒီဂရီ၊ 
အကြာအေ၀းအားျဖင့္ ၃၆ မုိင္ခန္႔အကြာ၌ ပုသိမ္ေလဆိပ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအဆက္ 
အသြယ္ ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါေလယာဥ္အား ေျမျပင္တပ္ 
မ်ားႏွင့ ္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ပါတီစုံဒီမုိကေရစီေခတ္ကာလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ကပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ပကတိလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ 
လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကို 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ 
NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္သာ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ 
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သမၼတႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr.Sun 
Guoxiang အား ေနျပည္ေတာ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။ 

  ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ က်င္းပရန္ရိွသည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း အခ်ိန္ 
ကုိက္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္မႈ 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခု၌ 
စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ယင္းႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေန 
ၾကသည့္ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕အား လြန္ခဲ့သည့္ ၄ လခန္႔ကပင္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ 
အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္သင္ၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဒသႏၲရ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ မိုင္းလုပ္နည္းမ်ားကုိ ကြၽမ္းက်င္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မွာ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသကို ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻက ပိုမို 
အာ႐ံုစုိက္လာေစရန္ႏွင့္ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေထာက္ခံမႈရရိွေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ 
အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲတိုက္ခုိက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားအလုိက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးမွ မသကၤာဖြယ္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ား၊ ေဖာက္ခြဲေရးသံုးပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အမိုနီယမ္ႏုိက္ထရိတ္ 
(ပုလဲဓာတ္ေျမၾသဇာ) တရားမ၀င္ စုေဆာင္းေနမႈမ်ားကုိ သိရွိရပါက နီးစပ္ရာ 
တပ္စခန္း၊ ရစဲခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားၾကရန္ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသမ်ား၌ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုး၊ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၂၅-၈-
၂၀၁၇ ရက္မွ ၅-၉-၂၀၁၇ ရက္ထိ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင္ ့ ARSA အစြန္းေရာက္ 
အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား ထိေတြ႔တုိက္ခိုက္မႈေပါင္း ၉၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ 
ဝင္ ၁၃ ဦး၊ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္း ၂ ဦး၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ၁၄ ဦး၊ ေဒသခံဟိႏၵဴဘာသာဝင္ 
၇ ဦး၊ ဘဂၤါလီ ၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၃ ဦး ေသဆံုးခဲရ့ေၾကာင္း၊ ARSA အၾကမ္းဖက္သမား 
၃၇၁ ဦး အေသရရိွခဲ့ကာ ၃၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ARSA အစြန္းေရာက္ 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦး၊ 
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ၃ ဦး၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦး ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၅၉ ရြာ၊ အိမ္အလုံးေရ ၆,၈၄၂ လုံး မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရ 
ကာ တံတား ၈ စင္း မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အၾကမ္း 
ဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူ တုိင္းရင္းသား ၂၆,၇၄၇ ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမ ွသတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ျခမ္း၌ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ 
ရကဲင္းစခန္းမ်ား၊ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေသ 
နတ္ဒဏ္ရာရရိွထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၈ ဦးႏွင့္ အျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိထားသည့္ 
ဘဂၤါလီ ၃၃ ဦးတုိ႔ကုိ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ အူခီးယားၿမိဳ႕နယ္ ရတဲပ္ဖြဲ႔မွ 
စစ္တေကာင္းေဆး႐ံုသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခ့ဲၿပီး ဒဏ္ရာရရိွထားသူမ်ားကို ေဆးကုသေပး 
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ကာ လံုေလာက္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ပုိ႔ 
ေဆာင္ေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၆။ ၆. ၉. ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ 
စိုးမုိးေရးဆုိင္ရာမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနား၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
ဦးထင္ေက်ာ္က ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္တြင္ တာဝန္ရိွသူမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္း 
သည္ ႏုိင္ငံအတြက္အက်ဳိးရိွေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ထိပ္ပိုင္းပုဂၢဳိလ္မ်ားက လုံၿခဳံေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ဝိုင္းဝန္းညႇိႏႈင္ိး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ျပည္သူမ်ားသိရိွရန ္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒႏွင့္အည ီထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ 
ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ႀကီးမ်ားက ေဒသလုံၿခံဳေရး၊ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားရိွ ေဒသခံမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံ 
ေပးေနမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိးဝင္းတုိ႔က နယ္စပၿ္ခံစည္း႐ုိးပ်က္စီးေနသည့္ေနရာမ်ားႏွင္ ့ ၿခံစည္း႐ုိး 
ကာရန္ က်န္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကုိ အဆင့္မီလုံၿခဳံစြာ အျမန္ဆံုးကာရံျခင္း ခ်က္ခ်င္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၿခံစည္း႐ုိးကာျခင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ဘ႑ာေငြအား ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစုိးရမွ ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပၿ္ခံစည္း႐ုိးလံုၿခဳံမႈ အားနည္း 
သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား လံုေလာက္စြာ တုိးျမႇင့္ခ်ထားရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူသြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘာသာ၊လူမ်ဳိးမခြျဲခားဘဲ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရိွၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ေဆာင္ 
ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကုိ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပခ်ီးယားတန္းႏွင္ ့ ပေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာတုိ႔အား နယ္ေျမရွင္း 
လင္းစဥ္ မသကၤာသူ ၅ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မကညင္ 
တန္းအုပ္စ ု ဒီပါလ္ရာေက်းရြာ၌ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက 
ေနအိမ္မ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မီးၿငႇမ္ိးသတ္ေပးမႈ 
ေၾကာင့္ ေနအိမ ္၃ လံုးသာ မီးေလာင္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ေလာင္းေက်းရြာေန အုိက္ရီသည ္မန္ကန္ 
ေက်းရြာ လယ္ဇရပ္အနီး၌ အမိႈက္ပံုအား မီး႐ိႈ႕ရန္ေဆာင္ရြက္စဥ္ TNLA အၾကမ္းဖက္ 
ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေထာင္ထားသည့္ မုိင္းတစ္လုံးေပါက္ကြၿဲပီး မိုင္းစထိမွန ္ ဒဏ္ရာ 
ရရွိခဲ့သျဖင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္စဥ္လမ္းခရီး၌ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ 
၎ေနရာတစ္ဝိုက္အား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမခ ံစစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာ 
တပ္ရင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက သြားေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ပြားခ့ဲ 
သည့္ ေနရာအနီး၌ ဝါးညႇပ္လက္လုပ္မုိင္းတစ္လုံးႏွင့္ မီတာ ၂ဝဝ ခန္႔အကြာရွိ လမ္းမ 
ႀကီးေဘး၌ ဝါးညႇပ္လက္လုပ္မုိင္းႏွစ္လုံးတုိ႔ကုိ ထပ္မံေတြ႔ရိွခဲ့သျဖင့္ သက္မဲ့ျပဳလုပ္ 
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ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
  ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာ 

ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းရယူႏိုင္ရန္ 
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ား ပါ၀င္ 
ေသာသတင္းအဖြဲ႔သည္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ေခတၱခိုလႈံေနသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ 
အေရွ႕ရပ္ကြက္ ၃ ရိွ အမွတ္ ၄ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြသဲို႔လည္းေကာင္း၊ 
ေရႊဇားကပၸေကာင္းေက်းရြာအုပ္စု ဂုံနားေက်းရြာရိွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မိသားစုမ်ား 
အားလည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ ကညင္တန္းရပ္ကြက္ရွိ ေဇာတိကာ႐ုံဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းအနီး မီးေလာင္ပ်က္စီးေနေသာ ေနအိမ္မ်ားအားလည္းေကာင္း မွတ္တမ္း 
ဓာတ္ပု ံရယူၾကၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း သတင္းရ 
ယူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  မေလးရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Anifah Aman က မေလးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သံအမတ္ႀကီးအားဆင့္ေခၚၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္အနီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤါလ္ီ(၎တုိ႔အေခၚ႐ုိဟင္ဂ်ာ) 
လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ားကုိ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္ကို မေတြ႔ရဟု 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ ွ သတင္းမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပၾကေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ 
ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ 
၀င္းျမတ္ေအးႏွင္ ့ အမ်ိဳးသားလံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတုိ႔မွ 
ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ 
ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကမာၻ႔သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ 
ႏွာမ်ား၌ မဟုတ္မမွန ္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစမည့္ သတင္းမွားမ်ား ျပန္႔ႏံွ႔ေနျခင္း 
သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံေပးသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ 
မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ခိုင္လံုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ပကတိ 
အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေရးသားျခင္းျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေအး 
ခ်မ္းေရးႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမွန္သမၽွကုိ ကာကြယ္ တံု႔ျပန္သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္း 
ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ထိေရာက္ 
စြာ ေပးအပ္ႏိုင္ရန ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။  

  ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ ရွရီနာရန္ဒရာမုိဒီႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ 
သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ လုံၿခံဳ 
ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
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ႏွစ္ႏုိင္င ံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေမာင္ေတာ 
ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ အသိေပးႏုိင္ေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကကာ ႏွစ္ႏ္ုိင္ငံအၾကား က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စြမ္းရည္ 
ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၊ နားလည္စာခၽြန္လႊာမ်ား 
ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးပြအဲၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ႏွင္ ့ အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတဲစ္ရပ္ကုိ 
လည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငကုိံ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ယီမင္ႏုိင္ငံမ ွ အယ္လ္ကုိင္းဒါးထိပ္တန္း 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ အယ္လ္ကုိင္းဒါး၏ al-Malahem 
မီဒီယာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ဗီဒီယုိတစ္ခုတြင္ ယီမငႏုိ္င္ငံမ ွ အယ္လ္ 
ကုိင္းဒါးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Khaled Batarfi က မြတ္ဆလင္ညီေနာင္မ်ားကုိ 
ကူညီေရး “အလႅာ၏ရန္သူမ်ား” အား တိုက္ခိုက္ၾကရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒို 
နီးရွားႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔မွ မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ 
အေျခစုိက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့ ္ SITE က ေဖာ္ျပမႈကို ႐ုိက္ 
တာသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲသ့ည္။ Khaled Batarfi က အယ္လ္ကုိင္းဒါး အဖြဲ႔၏ 
အိႏၵိယတုိက္ငယ္အဖြဲ႔ခြဲ AQIS ကုိလည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္င၌ံ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤလား 
ေဒရ္ွ႕ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးဆက္ခဲ့သည္ ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Retno Marsudi က 
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ဆုိသည့္ ဘဂၤါလီ 
ဒုကၡသည္မ်ား၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကုိ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိခ္ဟာဆီနာ သက္သာ 
ေစရန္ အင္ဒိုနီးရွားအစုိးရမွ ကူညီေပးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့စဥ ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ 
ဆုံရာတြင္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ျပန္လည္ရရွိရန္၊ အတတ္ႏိုင္ဆုံး စိတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အဓမၼအင္အား အသုံးမျပဳဖုိ႔၊ တုိင္းရင္းသားမေရြး ကုိးကြယ္သည္ ့ဘာသာ 
မေရြး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွဘဲ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္ 
အကူေပးႏုိင္ေရး လမ္းဖြင့္ေပးရန္ႏွင္ ့ ကုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲသ့ည္။  

  ေဒသတြင္းသာမက ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ပါ ႐ုိက္ခတ္လာသည့္ ရခုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ António Guterres မွ လံုၿခံဳေရး 
ေကာင္စီသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္စာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္ ့
အၾကမ္းဖက္သံသရာ အဆုံးသတ္ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ 
အစုိးရကုိ ဖိအားေပးရန္ စသည္ျဖင့္ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ 
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Nobel ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Muhammad Yunus 
ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ 
လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီဟု ကုလသမဂၢသုိ႔ 
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။  

၇။ ၇. ၉. ၂၀၁၇ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကား ၁၅ ႏွစ္ခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည့္ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး 
ပါတီ UWSA ႏွင္ ့ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ေတာင္ပိုင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ၾကား UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ ပဏာမအဆင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ၿပီး ေနာက္ 
ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပရ္န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာေက်းရြာေန ဦးထြန္းေအးေမာင္ႏွင့္ ရြာသား ၃ ဦး 
သည္ ေမာင္ႏွမအလယ္ရြာ ႀကံခင္းထဲမွ ျဖတ္သန္းသြားစဥ္ လုပ္ေသနတ္ ၁ လက္ႏွင့္ 
မုိင္း ၃ လုံးအား ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ေအာင္မဂၤလာကင္းစခန္းသုိ႔ သတင္းပုိ႔ခဲ့ရာ သြားေရာက္ 
သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ 
တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕၊ ကြမ္းသီးပင္၊ သဲေခ်ာင္း၊ မီးတိုက္ေက်းရြာ 
အုပ္စုမ်ားႏွင္ ့ေတာင္ၿပိဳလက္၀ ဲ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ၅ ရပ္ကြက္တို႔ရိွ ေဒသေနထုိင္သူမ်ား 
မွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မွတ္တုိင ္ ၃၁ မွ ၃၂ အၾကား အနီးတြင္ လူဦးေရ 
၁၂၀၀ ခန္႔၊ နယ္စပ္မွတ္တုိင္ ၃၂ မွ ၃၃ အၾကား အနီးတြင္ လူဦးေရ ၁၁,၀၀၀ ခန္႔၊ 
နယ္စပ္မွတ္တုိင ္၃၄ မွ ၃၅ အၾကား အနီးတြင္ လူဦးေရ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ ယာယီတဲမ်ား 
ျဖင္ ့ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ 
မွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

  Myawaddy Media Group မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး-ေဆြးေႏြးမႈမွ 
အေျဖရွာ Talk on Rakhine Issue: Discussion on Finding Solutions စကားဝုိင္း 
ေဆြးေႏြးပြအဲား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ Gandamar Wholesale Grandballroom ၌ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ရာ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာအမည္ ေပၚေပါက္လာပုံ၊ ျပႆနာျဖစ္ပြားရသည့္ အ 
ေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ လူဝင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ရခုိင္အေရးတြင္ ျပင္ပမွပါဝင္ ပတ္သက္ 
မႈ၊ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ျပႆနာကုိ မည္သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ 
နည္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုေတသီ ဦးကုိကုိလႈိင္ႏွင့္ 
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန အေရွ႕တုိင္းပညာရပ္မ်ား သုေတသနဌာန 
EFEO ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဂ်ာ့က္ပီလုိက္ဒါတုိ႔ ႏွစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး 
ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသုေတသီမ်ားႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။   

  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ ကေမၻာဇလမ္းအတြင္း အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ 
အမည္မသိအရာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး မသကၤာဖြယ္ရာသြားလာေနေၾကာင္း သတင္း 
ေပးပို႔လာေသာေၾကာင့္ လုိက္လံရွာေဖြရာ သစ္ေတာရပ္ကြက္ နဂါးႏွစ္ေကာင္ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းအတက္လမ္း အမႈိက္ပုံအနီး၌ ေတြ႔ရိွစစ္ေဆးရာ ႏူလ္အာမင္း(ခ)ေအာင္မင္း 
၄၄ ႏွစ္၊ အိမ္အမွတ္ ၉၀၊ ကုန္းသာေက်ာင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေနသူ 
ျဖစ္ၿပီး ၄င္းႏွင့္အတူ အရွည ္ ၄.၅ လက္မ၊ အခ်င္း ၂ လက္မ၊ ဂက္စ္ဗူးခြံျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
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ထားၿပီး အရွည ္ ၃ လက္မခန္႔ရိွ ဝါး႐ုိးတပ္ဆင္ထားေသာ လက္လုပ္မိုင္းဟု ယူဆရ 
သည့္ ကိရိယာ ၁ ခု၊ အရွည ္၅ လက္မ၊ အခ်င္း ၂ လက္မ၊ ဂတ္စ္ဗူးခြံျဖင္ ့ျပဳလုပ္ထား 
ၿပီး အ၀တြင္ သစ္သားအပုိင္းမ်ား ပိတ္ထားသည့္ လက္လုပ္မုိင္းဟု ယူဆရေသာ 
ကိရိယာ ၁ ခု၊ ဉာဏ္ေတာ္ ၁ လက္မခန္႔ရိွ ဆင္းတုေတာ္ဦးေခါင္းေတာ္ျပတ္ တစ္ဆူ၊ 
ခႏဲွင္ ့ သံတိုသံစမ်ားေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ ထုိသူမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ဆိုင္ကယ္ 
တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ဦးေခါင္းထိခိုက္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ကလည္း စိတ္ကစဥ့္ 
ကလ်ား ၂ ႀကိမ္ ျဖစ္္ဖူးေၾကာင္းသိရ၍ စ၀္စံထြန္းေဆး႐ံု၌ ၎၏ စိတ္က်န္းမာေရးအား 
စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပနသ္ည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး 
ဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါ 
ဝင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕တုိ႔သုိ႔သြား 
ေရာက္ၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈအေပၚ ၎တုိ႔၏အျမင္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
အား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲၾ့ကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္အထိ ေကာက္ယူရရွိေသာ စာရင္းအရ မီးေလာင္ 
သည့္ေက်း႐ြာ ၅၉ ႐ြာ၊ ေနအိမ ္၆,၈၄၂ လံုး၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၆,၀၀၀ 
ေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးခ့ဲေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆,၁၅၈ စုႏွင္ ့ လူဦးေရ 
၂၆,၇၄၇ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွရိသည္။ 

  ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပုိင္း RCSS/SSA 
ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္သည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းခရီး 
စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန NRPC ဥကၠ႒ 
လည္းျဖစ္သည့ ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးစိုးဝင္းတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ရိွ 
သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရး 
ထုိးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ RCSS/SSA ႏွင့္ 
အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးကုိ ဦး 
တည္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္မသိရွိရေသးေပ။  

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားမ်ားတပ္မေတာ္ SNA မွ 
အစုိးရထံ စာပုိ႔ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းမျပန္ေသးေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္
မတ္လအတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ထ ံ စာပုိ႔၍ ျမန္မာ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔အထိ 
အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶ 
ဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားတပ္မေတာ္ DKBA ထုတ္ပယ္ခံအဖြ႔ဲ၊ ဇုိမီးျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းေရးအစည္းအ႐ံုး ZRO၊ ကူကီးအမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNO၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ံုး KNO တုိ႔ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လုိၿပီး UNFC အဖြဲ႔ 
၀င္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳေရး ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  
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၈။ ၈. ၉. ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာ၊ ဒိုးတန္းေက်းရြာ၌ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ 
ရြက္စဥ ္အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ မာေမာက္အဏၰ၀ါ ဒုိးတန္းေက်းရြာ 
ေနသူပါ ၁၁ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ဇင္ပုိင္ညာေက်းရြာ လမ္း 
ဆုံ၌ မာမတ္အာရစ္၊ အီတာလ်ာေက်းရြာေနသူပါ ၂ ဦးအားလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးရမိ 
ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ ေမာင္ေတာ၊ ေဂၚဒူသာရအေရွ႕ေက်းရြာရွိ ေနအိမ္အလုံး ၃၀ 
ခန္႔ မီးေလာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနအိမ္မီး႐ိႈ႕သူမ်ားအား လုိက္လံစံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရိွ 
ၿပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္းေျမာက္ေက်းရြာတြင္လည္း ေနအိမ္ ၅ လုံး မီးေလာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ARSA အစြန္းေရာက္အ 
ၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအနက္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၂ ဦး၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၂ ဦး၊ 
ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၄ ဦး၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၇ ဦး၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ၁ 
ဦး၊ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ၁၂ ဦး၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၃ ဦး၊ စက္တင္ဘာ ၆ 
ရက္တြင္ ၆ ဦး၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ၁၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၀ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ 
ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား စနစ္တက် 
ေပးအပ္ေရးအတြက္ ေဘးလြတ္ရာအႏွ႔ံအျပားသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိသူမ်ား 
အား ယာယီစုစည္း၍ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဟူ၍ နယ္ 
ေျမ ၃ ခုခြဲျခားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေ၀လာေတာင္၊ 
လိႈင္သီႏွင္ ့ ေတာင္ၿပိဳလက္ယာ ေနရာ ၃ ခုတြင္လည္းေကာင္း၊ အလယ္ပိုင္းတြင္ 
ဒါးႀကီးစားႏွင့္ ေက်ာက္ေလွကား ေနရာ ၂ ခုတြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပုိင္းတြင္ 
သေဘၤာေကြ႔ႏွင့္ သ၀န္ေခ်ာင္း ေနရာ ၂ ခုတြင္လည္းေကာင္း ယာယီစုစည္းရာစခန္း 
မ်ားဖြင့္လွစက္ာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC ၏ Red Cross 
Movement-RCM ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္သည္ မေလးရွားႏုိင္ငသံံအမတ္ 
ႀကီး Mr. Mohd Haniff Bin Abd Rahman အား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ဆင့္ေခၚ 
ေတြ႔ဆံုၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မေလးရွား 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားခ့ဲၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ နားလည္မႈလြေဲစႏုိင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္အတြင္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ 
ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြႏုိင္ရန ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
၎ေကာ္မရွင္မ ွ တင္ျပလာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍လည္း သတင္းမွန္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ေပးေနၿပီး 
သံတမန္မ်ားအား ေခၚယူရွင္းလင္းမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ MRCS၊ ICRC နွင့္ 
IFRC တုိ႔ပါဝင္သည့္ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈအဖြ႔ဲမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားနွင့္အညီ 
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ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ကူညီေထာက္ပံ့ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ 
မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းႏွင့္ 
အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္လုိေၾကာင္းျဖင့္ 
ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္း 
ရယူႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ AP၊ NHK၊ BBC၊ TBS၊ RSA၊ EPA၊ 
ဆြစ္တီဗီြ၊ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား၊ CNA၊ မဇၨ်ိမ၊ ျမန္မာတုိင္းမ္၊ CNB၊ အမ္ဒီအန္ စသည္တုိ႔ 
မွ သတင္းသမား ၂၅ ဦး ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လာၾကသူမ်ား၏ ေခတၱခိုလံႈေနထုိင္သည့္ 
ေနရာမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈမရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ 
၀င္မ်ား ေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေမာရ၀တီေက်းရြာ၊ 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈကို ခုခံတြန္းလွနႏ္ိုင္ခဲ့သည့္ အလယ္သံေက်ာ္ 
နယ္ျခားေစာင့္စခန္း၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရိွ 
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိး ကာရံထားမႈတုိ႔ကုိ သတင္းရယူခဲ့ၾက 
ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ပါကစၥတန္ႏုိင္င ံၿမိဳ႕ေတာ္အစၥလာမ္မာဘတ္ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးအား တုိက္ခိုက္မည္ဆိုသည့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးတင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း၊ ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိ 
ပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ လူစုလူေဝးျဖင့္ဆႏၵျပရန္ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား 
သံတမန္မ်ား အေျခစုိက္ရာ သံတမန္ရပ္ကြက္သို႔ ၎တုိ႔ဝင္ေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္ 
မည္ကုိ စုိးရိမ္သည့္အတြက္ တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ ကြန္တိန္နာမ်ားခ်ထားကာ ဝင္ 
ေရာက္မႈကုိ တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ ဂ်မတ္အီအစၥလာမ္မကီဲ့သုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပါကစၥတန္ရတဲပ္ဖြဲ႔မွလည္း အင္အား 
၇၅၀၀ ခန္႔ ခ်ထားေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ ဂ်မတ္အီအစၥလာမ္ ေခါင္း 
ေဆာင္က ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္အား ၂၄ နာရီအတြင္း ပါကစၥတန္မွထြက္သြားရန္ 
အစုိးရအား ရာဇသံေပး ေျပာၾကားထားေၾကာင္း တီဟီရန္အေျခစုိက္ သတင္းဌာနတစ္ 
ခု၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။  

၉။ ၉. ၉. ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က နယ္ေျမလံုၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား 
လူအုပ္စုျဖင္ ့ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ရာတြင္ ပါ၀င္တုိက္ခိုက္ခဲ့ကာ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ 
ရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ ေသနတ္က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရရွိသြားသည့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္း 
ဖက္သမား အဘူေဂၚဘူ ၂၃ ႏွစ္အား ဆင္အိုးျပင္ေက်းရြာ၌ ပုန္းခုိေနထိုင္လ်က္ရိွ 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသျဖင့္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာ ၀ဲဘက္ေျခမ်က္ေစ့က်ည္ေဖာက္၀င္ 
ဒဏ္ရာျဖင့္ ၎၏ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း၊ ေဆး၀ါးကုသေပးၿပီး ဥပေဒႏွင့္ 
အညီအေရးယူရန ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အထက္နန္းရာ 
ေက်းရြာ၊ ေအာက္နန္းရြာေက်းရြာ၊ သံဒူေက်းရြာ၊ နီလင္ေပၚရြာႏွင့္ ၿပိဳင္းေတာင္ရြာ၊ 
ဘဲလာမိရြာႏွင္ ့ အဒူရြာတို႔တြင္လည္း ေနအိမ္မ်ား မီးေလာငခ္ဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ 
ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား 
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ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအနက္ ဘူးသီး 
ေတာင္ၿမိဳ႕ရိွ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံတုိင္းရင္း 
သားမ်ားသည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕သည္ ၎တုိ႔၏ 
မူလေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕လ်က္ရွိရာ သရဖီေက်းရြာမွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား 
ျပည္သူ ၂၂၂ ဦးတုိ႔ကုိ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အနီးကပ္လမ္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး 
လုိက္ပါလ်က္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးႏွင္ ့ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ ကူည ီ
အားေပးျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားအား မီး႐ိႈ႕ 
ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္၊ မီးေလာင္ျပင္ဧရိယာမ်ားအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားအား 
လုယက္ျခင္း၊ ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္၊ တုတ္၊ ဓား၊ 
လက္နက္မ်ား၊ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ လူကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားအား လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊ ထားသိုျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 
လံုၿခဳံေရးအေျခအေနအရမသြားရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ၀င္၊ထြက္သြား 
လာျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ ေမာင္ေတာခရုိင ္ အထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အမိန္႔ 
အမွတ္ ၃/၂၀၁၇ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒ 
အရ အေရးယူျခင္း၊ ပစ္ခတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္ ျပည္သူ 
မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေလးစားလုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ ေမာင္ေတာေဒသ လံုၿခံဳ 
ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ကူညီၾကရန္လည္း တုိက္တြန္းထားသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ တယ္လီဖုန္းမက္ေဆ့မ်ား၊ Facebook၊ 
Messenger တုိ႔မွ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
စီစဥ္ေနသည္ဆုိသည့္ သတိေပးေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျဖန္႔ေဝေနသည္ကုိ သိရွိရ 
ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိသည္ ့
သတင္းၾကားသိခ်ိန္မွစတင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားသုိ႔ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ထားၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေလးထား 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မတူညီသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ရပ္အၾကား ေသြးထုိးလႈံ႔ 
ေဆာ္သည့္သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေပးပုိ႔လာမႈမ်ားရိွပါက ေပးပို႔ 
လာသူမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္သတင္းေပးၾကရန္ႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ေသြး 
ထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေဒသခံမြတ္ဆလင္ ၂၇၀,၀၀၀ ခန္႔္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပး 
ခိုလႈံေနၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းက ခန္႔မွန္းေျပာဆုိေနၾကသည့္ အေရအ 
တြက္မွာ လက္ေတြ႔ထက္ မ်ားလြန္းေနေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရိွ 
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သူမ်ားႏွင္ ့နယ္ျခားေစာင့္ရအဲရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားသည္။  
  ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္မ ွစစ္ေဘးေရွာငမ္်ား ေနရပ္ရင္းျပန္ႏုိင္ရန္ ဘာသာေရး 

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရရိွေသးေၾကာင္း၊ အထူး 
သျဖင့္ KIO အဖြဲ႔သည ္ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးသည္ ့ အတြက္ေၾကာင့္ တႏုိင္း 
အင္ဂါးဂါးေဒသမွ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တပ္ဆုတ္ခြာရန္ အခက္အခရိွဲေၾကာင္း၊ ထုိ႔အ 
ျပင ္ စစ္ေဘးေရွာငမ္်ားေတာင္းဆိုသည့္ နမ္းဗ်ဴေက်းရြာႏွင့္ အင္ဂါးဂါးေက်းရြာတုိ႔တြင္ 
အေျချပဳထားသည့္ တပ္မေတာ္တပ္စခန္းကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ကိစၥတုိ႔မွာ ခက္ခဲသည့္အ 
တြက္ ေနရပ္ျပန္ေရးညိႇႏႈိင္းမႈမွာ အဆင္မေျပေသးေၾကာင္း သိရသည္။  

၁၀။ ၁၀. ၉. ၂၀၁၇ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
အတြင္းရိွ ရကဲင္းစခန္း ၃၀ ကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခ့ဲ 
သည့္ Arakan Rohingya Salvation Army-ARSA အဖြဲ႔မွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ တစ္လ 
ၾကာရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အေန 
ျဖင္ ့ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကုိ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ အကူအညီေပးႏုိင္ရန ္  ယခုက့ဲ 
သုိ႔ ရပ္ဆုိင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရာ၌ ပါရွိသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ 
၀ါဒီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမည့္ မူ၀ါဒမရိွဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက တြစ္တာ၌ ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

  မိမိကိုယ္မိမိသစၥာရိွမႈ၊ အလုပ္အေပၚသစၥာရွိမႈ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ 
သစၥာရွိမႈတို႔ကို မိမိကိုယ္တုိင္ တိုင္းတာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္တိုးတက္ရာ 
တိုးတက္ေၾကာင္းကို အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ 
အခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းသူျပည္သားအခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္မႈရွိရန္ 
လည္းလိုေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္မရွိပါက ညီၫြတ္မႈကင္းမဲ့ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ 
၍ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ ျမန္မာစိတ္ေမြးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရိွ 
ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္လုၿံခဳံေရး 
ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားကို သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ 
ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား 
မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးကာရံရန္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ 
အခမ္းအနား၌ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲသ့ည္။ အဆုိပါ 
အခမ္းအနားတြင္ အလႈေငြစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၃,၆၀၃ လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ 

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္စလင္(၎တုိ႔အေခၚ-႐ုိဟင္ဂ်ာ)မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံေနရသည့္ 
အတြက္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ကုိ အစၥလာမ္မာဘတ္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး႐ုံးသုိ႔ ဆင့္ေခၚၿပီး အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္လိုက္ေၾကာင္း 
ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိႏိၵယမွ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံ 
မျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး၊ အကာအကြယ္ေပးေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားမရိွဘဲ 
ေနထုိင္ခြင့္ႏွင္ ့သြားလာခြင့္ေပးရန္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Tehmina Janjua 
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က အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံျခားေရး႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။  

၁၁။ ၁၁. ၉. ၂၀၁၇ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ 
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
အဖဲြ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန 
NRPC ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲ 
ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Nationwide Ceasefire Agreement-NCA ကုိ 
အေျခခံ၍ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ နားလည္မႈႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾက 
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ RCSS/SSA အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးယြက္ဆစ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ဘုရင့ ္
ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအနက္ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈႏွင့္ အယူအဆကြဲလြမဲႈ 
အေပၚ အေသးစိတ္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး NCA ပါအတိုင္း ဆက္လက္အတူ 
တကြ ေလွ်ာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈ 
ရွိစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ ္
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ခင္မင္ရင္းႏီွးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္းႏွီး 
ပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ 
တပ္ဦး ABSDF ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည့္ ညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရး 
ဗဟုိေကာ္မတီစံုညီ အစည္းအေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္င ံမေဲဆာက္ၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ 
မွ ၁၁ ရက္ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံက်င္းပမည့္ရက္ကုိလည္း သတ္မွတ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ABSDF ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဆလုိင္းေယာေအာင္မွ ေျပာသည္။  

  NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ၂၆ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC-U 
အစည္းအေဝးကုိ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပမည ္
ျဖစ္ၿပီး ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးလည္းျဖစ္ကာ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ 
ပံုမွန္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ JMC-U ၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
NCA ထုိးထားသည့္အဖြဲ႔မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေစာင့္ 
ၾကည့္ညႇိႏိႈင္းရန္ ျဖစ္ၿပီး ယခုေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ေဒသအဆင့္ JMC ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း 
ေရးႏွင္ ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲတုိ႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ စိစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြဲ႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ 
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မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး ၁ ေဒါက္တာေရႊခါး 
က ေျပာၾကားသည္။   

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ ၃ တြင္ အလယ္ေခ်ာင္းအတုိင္း ေတာင္ဘက္မွ က်ီးကၽြန္း 
ရကဲင္းစခန္းဘက္ ေလွာ္ခတ္လာသည့္ ေလာင္းေလွ ၂ စီးအား ရပ္တန္႔ရန္ ဟန္႔တား 
ေသာ္လည္း ဆက္လက္ေလွာ္ခတ္သျဖင့္ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ တား 
ဆီးစစ္ေဆးရာ ေလွတစ္စီးေပၚ၌ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္စဥ္ ဦးေခါင္း 
/ယာပခံုး က်ည္ထိမွန္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးေနသည့္ ဂုံးနားေက်းရြာေန ဇာဟတ္တူ 
ေဆာင္း ၅၀ ႏွစ္ႏင့္ွ ကၽြန္းေခါင္းေက်းရြာေန မာမြတ္ဆလာမ္(ခ)ဆီ႐ူး ၆၀ ႏွစ္ပါ အမ်ဳိး 
သား ၄ ဦး ႏွင့္အတူ ဓားရွည ္၄ လက္ သိမ္းဆည္းရမိၿပီး က်န္ ေလွေပၚမွ ကၽြန္းေခါင္း 
ေက်းရြာေန မဆန္နာဝါရာေဘဂြမ္ ၄၅ ႏွစ္ပါ အမ်ိဳးသာ ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး၊ 
ကေလးငယ္ ၈ ဦးတို႔အား ေတြ႔ရိွစစ္ေဆးေမးျမန္းရာ နယ္ေျမ ၅ ေလာင္းဒုံမွ ထြက္ေျပး 
လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအနက္ မာမြတ္ဆလာမ္(ခ)ဆ႐ူီးပါ ၆ ဦးမွာ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ ္ ၂ ႏွစ္စီက်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံထားရသူ 
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ႏူရ္ရာေမာက္ အာရာဖက္ပါ ၈ ဦးအား 
ၿမိဳ႕မ(ေတာင္)ရပ္ကြက္ရွိ ရပ္မိ/ဖ ဦးျပည္ဝင္းေမာင္(ခ)ေရာ္ဖီးထံႏွင္ ့ေဇာ္မိန္နာရာေဘ 
ဂြမအ္ပါအ၀င္ ၂ ဦးကုိ ၎တုိ႔၏မိခင္ျဖစ္သူထံ လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္း 
ျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ 
ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန NRPC တြင္ျပဳလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးစသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲၾ့ကေၾကာင္း သိရသည္။ 

၁၂။ ၁၂. ၉. ၂၀၁၇ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ ၎တုိ႔၏ 
ေနရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၊ 
ေတာင္ၿပိဳလက္ဝ၊ဲ ငါးက်ည္ေတာက္ရြာ၊ အင္းဒင္ေက်းရြာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းႏွင့္ 
ဝါးခုတ္ေခ်ာင္းတပ္နယ္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းတို႔တြင္ ေခတၱေျပာင္းေရြ႕ေရာက္ရွိေနသည့္ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသား စုစုေပါင္း ၁,၄၇၂ ဦးတို႔ကို လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အနီးကပ္ 
လမ္းေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးလုိက္ပါလ်က္ ၎တုိ႔၏မူလေနရပ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရြ႕ 
ေပးခ့ဲၾကသည္။ 

  ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား ၆ ဦးသည္ ဓား၊ ေလးခြမ်ားကုုိင္ေဆာင္၍ 
ကညင္တန္းေက်းရြာအတြင္း ၀င္ေရာက္လာၿပီး ႏူရ္ဟာေဆာင္း၏ သားျဖစ္သူ အာလီ 
ခါန္းအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးခဲၾ့ကၿပီးအစြန္း 
ေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား ၆ ဦးမွာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နီးလင္းေဘာ္ရြာေန ေမာ္ဂုိ 
လာေမာက္၊ ေဘာ္ရွီးအူးလာ၊ အာတာအူရာမာန္ႏွင့္ ေအာက္နန္းရာေက်းရြာေန ဟူ 
ေဆာင္းအာေမာက္၊ ဘလာမီေက်းရြာေန ေဆြေယာ့ဒူလာ၊ ေပါက္ပင္ရင္းေက်းရြာေန 
ေကပါယာဒ္အူလာတို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား ဓား ၄ ေခ်ာင္း၊ ေလးခြ ၁ လက္တို႔ႏွင့္ အတူ 
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                      
 

 
24 

  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ “ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ 
ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ” ကုိ 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး အပါအ၀င္ ၁၅ ဦးျဖင္ ့ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ ကုန္က်စရိတ္ 
အဝဝကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ရန္ပုံေငြမွ က်ခံသံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္စဥ္ လိုအပ္ေသာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးနွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႔ဲတို႔မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ 
ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိင္ုရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ႐ုံး သီးျခားဖြင့္လွစ္ထားရွိမည္ျဖစ္ကာ ေကာ္မရွင္ 
မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ေျမျပင္အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ အကိ်ဳးရွိစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ 
ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူႏုိင္ရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ကို ျပည္တြင္း 
ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳရိွသူမ်ား 
ႏွင့္ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟုလည္း ယင္းအမိန္႔ေၾကညာစာ၌ ပါရွိသည္။  

  လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ရာ မီးတုိက္ေခ်ာင္း၀ 
ကင္းစခန္း၊ နံ႔သာေတာင္ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ သေဘၤာလွ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းတုိ႔ 
အား ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရိွ 
ရေၾကာင္း၊ ဒါ့ျပင္ တံုးေခ်ာင္း ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းပတ္လည္အား ရွင္းလင္းရာ ကင္း 
စခန္းႏွင့္ မီတာ ၁၀၀ အကြာရွိ ေလာင္းေလွတစ္စီးအေပၚ၌ ရီမုမုိင္း ၂ လုံးႏွင့္ မ်က္ႏွာ 
ဖုံးစြပ္ပါ အနက္ေရာင္ ၀တ္စံုတစ္စံုတုိ႔ကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ 
ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။  

၁၃။ ၁၃. ၉. ၂၀၁၇ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ထိေတြ႔မႈျဖစ္ 
ပြားခဲသ့ည့္ အႀကိမ္ ၉၃ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေနရာ ၄၅ ေနရာ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈခံခဲ့ရသည္။ 
စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ မွ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္အတြင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ထိေတြ႔မႈျဖစ္စဥ္ ေလ်ာ႔နည္းလာသျဖင့္ 
တည္ၿငိမ္မႈျပန္လည္ရရွိကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားကုိ မူလေန 
ရပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိရာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရပ္ကြက္ 
/ေက်းရြာ ၁၅ ရြာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာ ၄ ရြာႏွင္ ့ ဘူးသီးေတာင္ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာ ၆ ရြာတုိ႔မွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား စုစုေပါင္း ၄,၂၂၈ ဦးတုိ႔ကို 
မူလေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ နယ္ေျမ ၁၁ ေစတီျပင္မ ွလံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေပါက္ပင ္
ရင္းေက်းရြာသို႔ ရိကၡာႏွင့္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ၿပီးျပန္လည္ထြက္ခြာရာ 
ေအာက္နန္းရာေက်းရြာအနီး ေရာက္႐ိွစဥ ္ကားလမ္းေဘး၌ မသကၤာဖြယ္ ပလပ္စတစ္ 
စအား ေတြ႔ရိွသျဖင့္ တူးေဖာ္ၾကည့္ရာ ကားပစၥတင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အ႐ွည ္ ၁၂ 
လက္မ၊ အခ်င္း ၄ လက္မ ခန္႔ရိွ ေဒသႏၲရလက္လုပ္မုိင္း ၂ လုံး၊ သံပုိက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ 
ထားသည့္ အ႐ွည ္၉ လက္မ၊ အခ်င္း ၂ လက္မခန္႔႐ိွ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မုိင္း ၄ လံုး 
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ေတြ႔ရိွသျဖင့္ သက္မဲ့ျပဳလုပ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
၁၄။ ၁၄. ၉. ၂၀၁၇ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေဖာက္ေတာင္ေက်ာ္လမ္းမွ လက္ဝဒဲက္ျပင္ရွည္ေက်းရြာ 

သို႔ မသကၤာသူ ၁ ဦး ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီး 
ၿပီး သတင္းေပးပုိ႔သျဖင့္ နယ္ေျမ ၁၁ လက္ဝဒဲက္ျပင္ရွည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး 
တြင္ အသက္ ၂၀ ခန္႔ရိွသူ(အမည္၊ ေနရပ္ စိစစ္ဆဲ)အား သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းရွိ/မရိွ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး 
ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ 
လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္း 
ျမတ္ေအးက “ေကာ္မတီအေနနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ လက္ရွိ ေျမျပင္အေျခအေန 
ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ အခ်က္ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ သက္ 
ဆိုင္တဲ ့ ေကာ္မတီဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြအလိုက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားကုိ 
ရက္သတၱ ၂ ပတ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္က ထြက္ေပၚလာ 
တဲ ့ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကုိ ဦးစားေပးအဆင့္ သက္မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၁၅။ ၁၅. ၉. ၂၀၁၇ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ 
နယ္မ်ားအတြင္းရိွ ဘဂၤလီမ်ားေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာ ၄၇၁ ရြာအနက္မ ွ၁၇၆ ရြာ သည္ 
ရြာလုံးကၽြတ္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားကာ တခ်ိဳ႕တစ္၀က္ ထြက္ေျပးသည္ ့
ေက်းရြာ ၃၄ ရြာသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွ/ျပဳေနသည့္ ရြာ 
မ်ားျဖစ္ၿပီး ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တုိက္ခိုက္ရန္ အစီ 
အစဥ္ရွိ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ႀကိဳတင္ထြက္ေျပးေစျခင္းမ်ားရိွေၾကာင္း၊ 
လုံး၀ထြက္မေျပးသည့္ ေက်းရြာ ၂၆၁ ရြာရွကိာ ၎ရြာမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိသည့္ ရြာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲေနသည္ ့
အေျခအေနမ်ိဳးမရိွေၾကာင္းကုိ ထြက္မေျပးဘဲ က်န္ရွိေနသည့္ ၂၉၅ ရြာ တြင္ ေနထိုင ္
ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားက သက္ေသျပေနေၾကာင္း၊ ၎ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား 
ေက်းရြာ ၅၀၁ ရြာရိွသည့္အနက္ ၂၂၉ ရြာသည္ တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ ထြက္ေျပးၿပီး ရြာလံုး 
ကြၽတ္ ထြက္ေျပးေက်းရြာ ၄ ရြာရိွကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း မရိွသည့္ ေက်းရြာ 
၂၆၈ ရြာရိွေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။  

  လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမစုိးမိုးေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ဒူခ်ီးယားတန္း(အလယ္) 
ရြာပ်က္အနီး လယ္ကြင္းအတြင္း၌ စစ္တေကာင္းၿမဳိ႕ ရွားေပၚတက္ေက်းရြာေန 
ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ွႏိုင္ငံသား ႏူရ္ဟူဆိန္း(ဖ) အဒူေဂၚဒိန္း ၃၂ ႏွစ္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပနသ္ည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးေပါမ်ားလာရျခင္းမွာ အဓိကရင္းျမစ္ကို မတုိက္ခိုက္ 
ႏိုင္ေသး၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တို႔ တုိက္ပြဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားရသည္မွာ နား 
လည္မႈလြမဲွားမႈေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ 
ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းျဖင့္ RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္က ရန္ကုန္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟုိတယ္ 
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တြင္ ျပဳလုပသ္ည့္ မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့စဥ ္ ေျမျပင္တုိက္ပြဲ 
အေျခအေနမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲၾ့ကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

၁၆။ ၁၆. ၉. ၂၀၁၇ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလမီ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္မွ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သည္ဟုဆုိကာ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ၀ုိင္း၀န္းဖိအားေပး ျပစ္တင္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားအစိုးရက 
“ဒါဟာ ျမန္မာရ႕ဲ ျပည္တြင္းေရးကိစၥသာျဖစ္တာမုိ႔ တစ္ျခားႏုိင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ၾကား၀င္ 
စြက္ဖက္ဖုိ႔မသင့္ဘူး”ဟု စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိလိုက္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကိစၥေတြကို ၀င္ 
စြက္ဖို႔လုပ္တာက အေျခအေနကုိ ပုိဆိုးသြားေစ႐ံုပဲ ရိွတယ္ဆုိတာ နားလည္ထားဖုိ႔လုိ 
ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မတူညီၾကတဲ ့ကုိးကြယ္မႈ ဘာသာ၀င္ေတြအၾကား ေဆြးေႏြးဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားမႈေတြကိုလည္း ႀကိဳဆုိပါတယ္"ဟု ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိ 
ခြင့္ရွိသူ Maria Zakharova က ႐ုရွားသတင္းေအဂ်င္စီ Sputnik ကို ေျပာၾကားသြား 
ေၾကာင္း၊ မစၥတာကုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရ 
၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေမာ္စကုိအစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳဆုိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြား 
ေၾကာင္း သိရသည္။  

၁၇။ ၁၇. ၉. ၂၀၁၇ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ပစိဖိတ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအစည္းအေ၀း 10th Pacific Armies 
Chiefs Conference တက္ေရာက္ရန္ ကုိရီးယားသမၼတႏ္ုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ 
ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ ျမန္မာ့စစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)႐ုံးတြင္ စစ္သံ႐ုံးမိသားစုမ်ား၊ 
သင္တန္းသားအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ၏္ အေျခအေနမွန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပေနေသာ 
Fake News မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ အထင္လြမဲွားေနမႈ၊ တပ္မေတာ္မွ 
တည္ဆဲဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံတကာစစ္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ 
အျခာအာဏာ မထိပါးမယုိယြင္းေစေရး အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီအဖြဲ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔အား ပ့ံပိုး 
ကူညီေနသည့္ ေနာက္ကြယ္မွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း 
ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအတြင္းရိွ တပ္မေတာ္သား 
တစ္ဦးခ်င္းစီက Rules of Engagement-ROE အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ႏိုင္ငံ 
တကာမွ မွားယြင္းသိရွိေနသည့္သတင္းမ်ားကို ယခု သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ 
အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)႐ုံးမွ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မိသားစုမ်ားကပါ ျဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ထိေတြ႔ 
ဆက္ဆံရသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ သင္တန္းသားမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ 
မ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္း 
လင္းေဆြးေႏြးၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တံုးေခ်ာင္းဝေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္အား လွည့္ကင္းေဆာင္ 
႐ြက္စဥ ္ မႈဝိင္ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေခ်ာင္းဝၾကား၌ မသကၤာသူ ဆာဒစ္ေရာ္ဖီး 
(စိစစ္ဆဲ)ပါ ၅ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာ 
ရပ္ကြက္၌ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေနအိမ္မီး႐ႈိ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ  
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ေမာင္စိုးႏုိင္(ခ)ရာဇာအာရ္ဖတ္ ၁၆ ႏွစ္သည ္ အဖြားျဖစ္သူ ေဒၚဟာမီဒါ ၇၃ ႏွစ္ထံမွ 
ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေတာင္းခံရာ မေပးသျဖင့္ ေနအိမ္အား မီး႐ႈိ႕ခဲ့ျခငး္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ 
ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္း 
ဖက္တုိက္ခုိက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံမ်ား 
သည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏မူလေနရပ္သုိ႔ ျပန္ 
လည္ေျပာင္းေရႊ႕လ်က္ရိွၾကရာ ဘူးသီးေတာင္၊ ဆင္ျဖဴေတာင္ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရိွ 
ေနသည့္ စိတၱရေက်းရြာမွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၆၅ ဦးႏွင္ ့ ပီရြက္ေက်းရြာမွ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၁၀၉ ဦးတုိ႔ကုိ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အနီးကပ္ 
လမ္းေၾကာင္းလုံၿခံဳေရး လုိက္ပါကူည ီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၏ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္အသုိင္းအဝုိင္းအၾကား အျပန္အလွန္ ယုံ 
ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ မ်ားစြာအခ်ိန္ယူရေတာ့မည္ဟု ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပ ု
က ေျပာလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အင္မတန္ခက္ခတဲဲ့ အေနအထား ျဖစ္သြားတ့ဲအ 
တြက္ ေတာ္ေတာ့ကုိ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္လုပ္ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္သြား 
တယ္။ တစ္ကယ့္ကုိ အစီအမံေတြခ်ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ 
သြားတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။  

၁၈။ ၁၈. ၉. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထုိင္းဘုရင့္ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ General Surapong Suwana-adth ႏွင့္အဖြ႔ဲအား 
ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႔ဆံုရာ ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထိုင္း-ျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ယခင္ရွိရင္းစြဲ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လက္ရွိ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လပ္ုေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာ-ထိုင္း တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
ၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမွာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ႀကဳံလာရသည့္ 
အခက္အခဲမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျဖရွင္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ 
သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမွာ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါး ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး 
ေျပာၾကား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပုိင္းရွိ ရခုိင္ေဒသျဖစ္စဥ္ အေျခအေနမွန္မ်ားကို 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ ဆိုးလ္ၿမဳိ႕ရိွ Grand Hyatt ဟုိတယ္၌ က်င္းပသည့္ အာရွ-
ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ မွ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
အရာရိွႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ပစိဖိတ္ၾကည္းတပ္ 
ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပထမပိုင္း 
ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ "Land Forces Pacific: Cooperation in Civil-Military 
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Operations During Crisis" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ US Army Pacific Commander ျဖစ္သူ General 
Robert B. Brown ႏွင့္ Grand Hyatt Hotel၊ Bilateral Meeting Room ၌ ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အ 
ေျခအေနမွန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ တက္ေရာက္ရန ္ ဒုတိယသမၼတ 
ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္အတူ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ လိုက္ပါသြားသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအဖြဲ႔႐ုံးတြင္ အင္ဒုိနီးရွား 
ႏုိင္ငံနွင့ ္ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ “The Role of Enhanced 
South-South and Triangular Cooperation for Capacity Building in Support 
of Peace Building” အလုပ္သေဘာ နံနက္စာစားပြသုိဲ႔ တက္ေရာက္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး၊ 
အစုိးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ အေန 
ျဖင့ ္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ၂ ႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
အေရးပါသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့မႈတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။  

၁၉။ ၁၉. ၉. ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သံတမန္မ်ားအား အသိေပးေျပာၾကားသည့္ 
အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 2 ခန္းမတြင္ က်င္းပခ့ဲၿပီး ယင္းအခမ္းအနား 
တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျပည္သူလူထုမွ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဒီမိုကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစသည့္ တာ၀န္ 
၃ ရပ္ကုိ ေက်ပြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ရခုိင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ မီဒီယာ 
အခ်ိဳ႕၏ သတင္းမွားမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားၾကား အထင္အျမင္ လြမဲွားေနမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သံတမန္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေဒသမ်ားသုိ႔ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္၍ ေလ့ 
လာၾကည့္ရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ရခိုင္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆက္လက္အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ ထြက္ေျပးသြား 
သည္ဆုိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လာလုိပါက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားႏွင္ ့လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစုိးရ၏ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အစုိးရ 
အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ က႑ရပ္မ်ားစသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သိ႔ု 
ေရာက္ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိ နယ္ေျမ 
လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား 



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                      
 

 
29 

၎တုိ႔ေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေနထိုင္မႈ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပး 
ေနမႈ၊ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးကာရံေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က သတင္းလက္ဦးမႈရရွိေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ား 
ထပ္မံ အမွားအယြင္း မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ အနီးကပ္ 
ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပၿ္ခံစည္း႐ိုးမ်ား ခိုင္ခ့ံလံုၿခဳံမႈရိွေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ 
ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လံုၿခဳံေရး ေစာင့္ၾကပ္ 
ျခင္းမ်ား စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လံု 
ေလာက္ေသာအင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္၊ NVC ကတ္မ်ားထုတ္ေပး၍ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္စသည္ျဖင့္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းသည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ Grand 
Hyatt Hotel တြင္ က်င္းပသည့္ "Integration of Soft Power in Civil-Military 
Partnerships During Crisis" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈသုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ေတာင္/ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ Punmonjun ေက်းရြာရွိ Joint Security 
Area-JSA သုိ႔ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာေလ့လာေရးခရီးစဥ္အား သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္။ 

  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ ၾသစေၾတးလ်တပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Lieutenant 
General Angus Campbell ႏွင့္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ Grand Hyatt Hotel၊ Bilateral Meeting 
Room တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းက ရခုိင္ျပည္နယ္၏ 
ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ မပါ၀င္ေသာ လူမ်ိဳးစု 
တစ္စုကုိ ျဖစ္ေပၚရန္ႀကိဳးပမ္းလာမႈ၊ ၂၀၁၂ မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျဖစ္ရပ္ 
မွန္မ်ား၊ ကမာၻ႔မီဒီယာမ်ားတြင္ မေဖာ္ျပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေျမပုံ၊ 
ဓာတ္ပံု အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ ၾသစေၾတးလ် တပ္မေတာ္ 
ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ သိရိွရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ တစ္ဖက္သတ္သတင္းမ်ား လႊမ္းမိုးေနမႈအား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ 
ရန္ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား၊ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ယင္းေဒသသုိ႔ 
သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ အႀကံျပဳေမးျမန္းလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မစၥတာကုိဖီအာနန္၏ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အား ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မရိွ လြတ္လပ္စြာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ေမးျမန္းေစခ့ဲေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္း 
မီဒီယာမ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လုံၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာအလုိက္ သြား 
ေရာက္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ ကုိရီးယားတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ 
General Kim Yong-woo ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

  “Focusing on People-Striving for Peace and a Decent Life for All on a 
Sustainable Planet” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ 
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား 
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သုိ႔ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးစြာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Antonio Guterres က 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကုိ ရွင္းလင္း 
ေျပာၾကားၿပီး ဘရာဇီးႏုိင္ငံသမၼတ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသမၼတ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၇ 
ႏိုင္ငံမ ွ ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲမ်ားမွ မိန္႔ခြန္းမ်ားေျပာၾကားခ့ဲ 
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခြဲအခ်ိန္က စစ္ေတြသုိ႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း 
မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ယာဥ္တစ္စီးကုိ သက္ဆိုင္ 
ရာႏွင့္ေဒသခံမ်ားက မသကၤာမႈျဖင့္ တားဆီးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိုးကုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေက်ာင္းတြင္ ရွင္းလင္းပြျဲပဳလုပ္ရာ ၾကက္ေျခနီအသင္း ေဘးဒုကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ 
ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းေမာ္က “ကားပ်က္သည့္အတြက္ ည ၆ နာရီေက်ာ္မွ 
ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ကၽြန္မတုိ႔သုိေလွာင္တဲ ့ထုံးစံအရ ႐ံုးကားေတြသည္ တာဝန္ခ်ိန္မွာ 
၆ နာရီဆုိ႐ံုးက မထြက္ရေတာ့ဘူး။ ပစၥည္းအတင္အခ်မလုပ္ရတ့ဲ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ 
ရိွတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ပစၥည္းေပးမတင္ေတာ့ဘူး။ ကားသမားက ကၽြန္မတုိ႔ဂိုေဒါင္မွာ 
အိပ္ခြင့္ေတာင္းတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေပးမသိပ္လိုက္ဘူး။ ယာဥ္ေမာင္းန႔ဲ ဂိတ္တာဝန္ခံတုိ႔ 
ၾကား ကြာဟခ်က္ေတြေၾကာင္ ့ ျဖစ္သြားတာပါ။ ကၽြန္မတုိ႔မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္” ဟု 
ေဒၚစန္းစန္းေမာ္ကေျပာသည္။ ေဒသခံမ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားထံ ပစၥည္းမ်ားပုိ႔ေဆာင္ရန္ 
သြားသည္ဟုယူဆ၍ တားဆီးကာ ကားႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိ မင္းဂံရပ္ကြက္ရိွ မိုးကုတ္ 
ေက်ာင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ခ်ဳပ္ဆုိပြဲအခမ္းအနား 2017 
Treaty Event တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ က်ဳိတုိေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္၏ ဒုတိယေျမာက္ 
ကတိကဝတ္ကာလျဖစ္သည့္ ဒိုဟာျပင္ဆင္ခ်က္ Doha Amendment ၌ အဖြဲ႔ဝင္ 
ႏိုင္ငံအျဖစ္လက္ခံေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ Instrument of Acceptance ႏွင့္ 
ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ Paris 
Agreement သုိ႔ အတည္ျပဳပါဝင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ Instrument of 
Ratification တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ကုလ 
သမဂၢဌာနခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားဌာနခြ၏ဲ အႀကီးအကဲ Mr. 
Santiago Villalpando ထံသုိ႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ ေပးအပ္ခ့ဲ 
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၂၀။ ၂၀. ၉. ၂၀၁၇  (၇၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြ ဲ
ဒုတိယေန႔တြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား 
ရာ ျမန္မာႏုိငင္ံအေနျဖင့္ “ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမသဲည့္ ကမာၻႀကီးေပၚရိွ လူသားမ်ား 
အားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူေနမႈဘဝရရိွေရး ျပည္သူမ်ားကုိ 
အေလးေပး” ဆုိသည့္ ယခုႏွစ္ညီလာခံေဆာင္ပုဒ္ကုိ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
တြင္ မၾကာေသးမီက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား 
ေနရပ္ေျပာင္းေရြ႕တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရမႈမ်ားႏွင္ ့ ဒုကၡခံစားခ့ဲၾကရမႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ 
အသုိက္အဝန္းနည္းတူ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား မွ်ေဝခံစားရပါ 
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ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင္ ့သဟဇာတမွ်တမႈရွိေရးတုိ႔အေပၚ ထိခိုက္ေစမည့္ 
လုပ္ရပ္မန္ွသမွ်ကုိ တင္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင္အ့ညီ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ 
သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈရွိပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး 
သဟဇာတရိွသည့္ ကမာၻႀကီး ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္ ့
ခုိင္မာစြာ ကတိကဝတ္ျပဳပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

  မိမိတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားျဖစ္၍ တပ္မေတာ္အစိုးရ 
ကာလကပင္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတည္၍ ေနရာခ်ထားခ့ဲေၾကာင္း၊ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသာ 
မရွိပါက ဤနယ္ေျမ၏အေျခအေနမွာ ပုိမုိဆိုး၀ါးသြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ 
ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း လူနည္းစုျဖစ္သည့္ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္စသည့္ ေဒသခံ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုိးမိုးေရး တာ၀န္မ်ားကိုလည္း 
သာမန္မွ်သေဘာမထားဘဲ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအျမင္ ေပါင္းစပ္၍ အေလးထားလုပ္ 
ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ခိုး၀င္ရန ္ ႀကိဳးပမ္း 
လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ တာ၀န္ရွိသူ 
အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒသည္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေရး 
ဆြထဲားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမၿမိဳ၍လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ လူၿမိဳပါကလူမ်ိဳး ေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ အားလံုးက ႏုိင္ငံအေပၚသစၥာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခုအၾကမ္း 
ဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို ရရဲဲ၀ံ့၀့ံ ခုခံကာကြယ္ခဲ့မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း 
ျဖင္ ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေတာင္ဘ 
ဇာေက်းရြာ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ အရာရိွ၊စစ္သည္ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႔ဆုံစဥ ္
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွပစိဖိတ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား 
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္စဥ္ ဂ်ပန္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Koji Yamazaki ႏွင့္ 
သီးျခားေတြ႔ဆုံ၍လည္းေကာင္း၊ ဟန္ျမစ္တြင္းသြားသေဘၤာေပၚတြင္ က်င္းပသည့္ 
ညစာစားပြအဲတြင္း အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Mark A. Milley၊ ကေနဒါ 
ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Lt. Gen. Paul Wynnyk၊ မြန္ဂိုလီးယားၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Maj. 
Gen. Amglanbaatar Bujinov အပါအ၀င္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွၾကည္းတပ္ အမွတ္ ၉ တပ္မ 
မွဴး Maj. Gen. Sajjadul Haque တို႔ကုိ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံ၍လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္သမုိင္းေၾကာင္း၊ ၁၈၂၄ ခုႏွစ ္ ပထမျမန္မာ-အဂၤလိပ ္ စစ္ပြဲေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ၁၈၆၉ 
ခုႏွစ္ စူးအက္တူးေျမာင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားနယ္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ)မွ 
လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေခၚယူခဲ့မႈအေျခအေန၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အတြင္း အဂၤလိပ္ႏွင့္ဂ်ပန္တပ္မ်ား တုိက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤါလီမ်ားက ရရိွခဲ့သည့္ 
လက္နက္၊ခဲယမ္းမ်ား အသုံးခ်၍ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ ေပၚေပါက္ၿပီး ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ အလယ္ 
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သံေက်ာ္အေရးအခင္းတြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ရက္ရက္စက္စက္ 
အသတ္ခံရမႈ၊ ေနအိမ္အေျမာက္အျမား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ဘဂၤါလီမ်ား ေနရာလု၀င္ 
ေရာက္လာမႈစသည္ျဖင့္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ 
စဥ္မ်ားအား ဓာတ္ပံု၊ စာရင္းဇယား၊ ေျမပုံစသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္း 
ေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားပါ၀င္သည္ ့ Memory Stick အား ေပး 
အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သင္တန္းသားအရာရိွမ်ား 
အား ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္းအေပၚ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသ 
တြင္းႏုိင္ငံမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ပါ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္္မာ 
-ၿဗိတိန ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားအရာရိွ ၅ ဦး 
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္ပါလီမန္အမတ္မ်ားက သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သင္တန္းသားမ်ားအား သင္တန္းဆိုင္းင့ံေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအရ 
ယင္းသင္တန္းသား အရာရွိမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယင္းသင္တန္းသားမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အျမန္ျပန္လည္ေခၚ 
ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ကမ္းလွမ္းသေဘာတူညီထားသည့္ သင္တန္းသားမ်ား 
အပါအ၀င္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ သင္တန္းသားမ်ား ထပ္မံေစလႊတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းျဖင့္ 
တပ္မေတာ္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။ 

  ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ဆပ္က်ာေက်းရြာအုပ္စု တန္းဆိပ္ေက်းရြာ 
ႏွင့္ ဆပ္က်ာေက်းရြာအၾကား ၀င္းဇားေက်းရြာဘက္သုိ႔သြားသည့္လမ္းဆံု မိုင္တိုင္အ 
မွတ္ ၉၆/၄ ႏွင့္ ၉၆/၅ အၾကား ကားလမ္းေပၚတြင္ ေပါက္ကြမဲႈ ၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ္းၿမဳိ႕နယ္ ဂယ္ေလာင္းေက်းရြာေန ယာဥ္ေမာင္း ညီညီ၀င္း 
ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း တင္ေဆာင္လာသည့္ FUSO ေျခာက္ဘီး 
ယာဥ္ႏွင့္ စစ္ေတြမွ ရန္ကုန္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ကစၧပနဒီခရီးသည္တင္ယာဥ္တို႔ 
မွာ ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္တစ္စီး တိမ္းေရွာင္သည့္ေနရာ၌ ေပါက္ကြမဲႈ ၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲသ့ 
ျဖင္ ့ ကစၧပနဒီခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ ၀ဲဘက္မွန ္ ၄ ခ်ပ္ကြသဲြားၿပီး သက္ 
ဆိုင္ရာမွ မုိင္းရွာေဖြရွင္းလင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆတ္႐ုိးက်ကယ္ဆယ္ေရးအကြက္-၁ ဘူးသီးေတာင္ေလွဆိပ္ရွိ စက္ေလွ 
ေပၚသုိ႔ ေမာင္ေတာေဒသ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံံ့ရန္ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC အဖဲြ႔၏ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္စဥ္ 
လူ ၂ ဦး(စိစစ္ဆဲ) ေရာက္ရွိလာၿပီး ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္း၊ ညေနပိုင္းတြင္ လူ ၅၀ ခန္႔ 
ေရာက္ရွိလာၿပီး ပစၥည္းမ်ားကိုျပန္ခ်ရန္ႏွင့္ ေလွမထြက္ရန္ ဟန္႔တားခဲသ့ျဖင့္ ခ႐ိုင္ရ ဲ
တပ္ဖြဲ႔မွဴးႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး သံဃာေတာ္မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး 
ညႇႏိိႈင္းခ့ဲေၾကာင္း၊ ည ၈ နာရီခန္႔္တြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ အင္အား ၃၀၀ ခန္႔ စုစည္း 
မိၿပီး ခမဲ်ား၊ မီး႐ႈိ႕ထားသည့္ ဓာတ္ဆီပုလင္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္ အင္ 
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အား ၂၀၀ ခန္႔ျဖင္ ့ လူအုပ္အား ဒိုင္းမ်ားျဖင့္တြန္းထုတ္ျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားက လူ 
အုပ္စုအား ဖ်န္ေျဖျခင္း၊ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း လူအုပ္စုထဲမွ ထပ္မံ၍ ဂ်င္ကလိျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ရတဲပ္ဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ားက ၁၂ ဗုိ႔ ဂရီနာ ၂၀ လက္ျဖင္ ့ပစ္ေဖာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေဒသစစ္ဆင္ေရး ကြပ္ 
ကဲေရးမႉးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အရန္အျဖစ္ ထပ္မံေရာက္ရွိ အင္အားျဖည့္တင္း 
လူစုခြဲခဲ့ရာ ည ၁၁ နာရီတြင္ လူစုကြသဲြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အစုိးရႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ မတူညီမႈအခ်ိဳ႕ 
ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ JMC ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အခက္အခမဲ်ားရိွေန 
ေသးသည္ဟု JMC-U ဒုတိယဥကၠဌ-၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U 
၏ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ 
ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔အႀကံဳေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ဖက္ 
ၾကား သံသယစိတ္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ သံသယစိတ္မ်ားေၾကာင့္  ႏွစဘ္က္ၾကား 
ယုံၾကည္မႈနိမ့္က်ျခင္းမ်ိဳး ရွိသည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။ NCA လက္မွတ္ထုိးထား 
သည့္အဖြ႔ဲမ်ားၾကား ပဋိပကၡအမ်ားဆုံး ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ JMC မ်ား 
ဖြဲ႔သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။ 

  မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ တီးမားေက်းရြာေန လဆန္ႏွင့္ ဦးဘရန္ေရွာင္တုိ႔သည္ မုိင္းလီေက်းရြာ 
တစ္၀ုိက္သုိ႔ ႏြားရွာရန္သြားေရာက္စဥ္ မန္ပိန္းဟုိေက်းရြာပ်က္၏ေျမာက္ဘက္ မီတာ 
၂၀၀ ခန္႔အကြာရိ ွ ေတာစပ္သုိ႔အေရာက္၌ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေထာင္ 
ထားသည့္ မုိင္းႏွစ္လုံးအား နင္းမိေပါက္ကြဲ၍ ႏွစ္ဦးလံုးတြင္ မိုင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာမ်ားရရိွ 
ခဲ့၍ မူဆယ္ေဆး႐ံုႀကီးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

၂၁။ ၂၁. ၉. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ အစြန္းေရာက္ 
ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ 
ေအာင္ေျမေဗာဓိ သာသနာ့ရိပ္သာတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုအားေပးစကားေျပာၾကားရာတြင္ လုံၿခဳံ 
ေရးတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ အကာ 
အကြယ္ မေပးႏိုင္မႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ လံုၿခဳံေရးေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ အားေပးကူညီမႈမွာလည္း အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ေနထိုင္ၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး၊ လံုၿခဳံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္း ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကား တုိးပြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ 
ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္း 
ေက်ာင္း(ၿမိဳ႕မကညင္တန္း)ခန္းမတုိ႔တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္လ်က္ရိွ 
သည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အမွတ္ ၂ အေျခခံပညာေက်ာင္းခြ ဲ (၄မိုင)္ရိွ 
ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံဒုိင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ 
သက္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလည္းေကာင္း သီးျခားစီသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံကာ 
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ၿပီး စည္းလံုးညီၫြတ္စြာေနထိုင္ေရး၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 
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စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေနထိုင ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေရး၊ မညီၫြတ္မႈ၊ 
ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရိွပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ သတင္းေပး၍ ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္း တားဆီးလုပ္ေဆာင္ေရးတို႔အား 
မွာၾကားၿပီး နယ္စပ္အမွတ္ ၁ ၀င္ထြက္စခန္းသို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ ့
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပါလီမန္ဆုိင္ရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး Mr. Iwao HOR II သည္ 
ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ က႑ေပါင္းစုံမွ ကူညီေထာက္ပံ့သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္ 
အား ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္႐ႈံ႕ခ်ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့သြားလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရိွသည့္ သေဘာထားအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္နယအ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ 
ခိုက္မႈမ်ားသည္ ႐ုတ္ခ်ည္းေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ သဲသဲကြကဲဲြ ေတြ႔ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ၎ေဒသရိွ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္အည ီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကဳိးစားခ့ဲေသာ္ 
လည္း လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ရာမ ွ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လက္မခံႏုိင္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ 
မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကား 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က 
ေျပာၾကားသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ခံေၾကာင္း ႏုိင္ငံသားျမန္မာ 
မြတ္ဆလင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Social Alliance လူမႈမဟာမိတ္ 
အဖြဲ႔၊ Equal၊ အလင္းစက္၀န္း၊ MMSM ႏွင့္ Great Star စသည့္ အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔မွ သေဘာ 
ထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲရာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား 
ခ့သဲည့္ မိန္႔ခြန္းသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳး 
ပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အသိေပးထားသည္သာမက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္း 
အ၀ုိင္းကုိပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံ 
ေၾကာင္း၊ မိန္႔ခြန္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခ့သဲည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင္ ့လက္ရွိ ျဖစ္ 
ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေပး 
ရန္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ထည့္သြင္း 
ေတာင္းဆုိထားသည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ေမာင္ေတာ 
ၿမိဳ႕ရိွ အလုိေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရာ 
ေဒသခံပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားက နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးကိစၥမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
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လုံၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပၾကၿပီး “ၿခံစည္း႐ိုးကာဖို႔အတြက္ လုပ္ေနတယ္ေပါ့။ 
အစုိးရအေနနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ခ်ေပးထားတယ္။ သူတုိ႔ 
လည္း လုပ္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္ဗ်။ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၄ လမ္း သြား 
လမ္းမလည္း လုပ္ေပးမယ္။ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္တာနဲ႔ စၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္ဗ်” ဟ ု ေဒသခံပရဟိတအဖြ႔ဲမွ ကိုေဝဟင္ေအာင္က ေျပာ 
သည္။ အငူေမာ္မ ွ အလယ္သံေက်ာ္-ေမာင္ေတာ-ဘူးသီးေတာင္-ေတာင္ၿပိဳအထိႏွင့္ 
စစ္ေတြ-ပု႑ားကၽြန္း-ရေသ့ေတာင္-ဘူးသီးေတာင္ ကြန္ကရစ္ကားလမ္းမႀကီးႏွစ္လမ္း 
အား ပြင့္လင္းရာသီတြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ေပးသြားမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရွရိသည္။ 

၂၂။ ၂၂. ၉. ၂၀၁၇ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲ 
ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာေဒသခံမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ၿမိဳ၊ ဒုိင္းနက္စသည့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္းပါဝင္ရာ ၎တို႔၏ ဓေလ့၊ ထံုးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
မ်ားကုိ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ UN-Habitat-United 
Nations Human Settlements Programme ထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ 
ရန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ကုိ အေျခခံ၍ စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ 
အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္ မူလကထက္ ပိုမုိ 
အဆင္ေျပႏိုင္ေရးႏွင္ ့ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ၿခဳံငုံပါဝင္ေစမည့္ အစီအစဥ္အား UN-Habitat 
မွ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္း လမ္းကြန္ရက္မ်ား ေရး 
ဆြရဲာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းစနစ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု 
ႏွင့္ ရကဲင္းစခန္းမ်ားစသည္ျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင္ ့ယွဥ္တြေဲဆာင္ရြက္ရန္၊ တမန္းသား 
ေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆံုးေနသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၉၃ ဦး၏ အေျခအေန အျမန္ဆုံးသိရိွ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ရွ ိ ဒုကၡသည္စခန္း 
တြင္ အသက္မေသဘဲ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ ဟိႏၵဴအမ်ဳိး 
သမီး ၆ ဦးႏွင့္ ကေလး ၃ ဦးအား ျပန္လည္ေခၚယူေရး နယ္ျခားေစာင့္တပ္အခ်င္းခ်င္း 
ေတာင္းခံထားၿပီးေသာ္လည္း သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွလည္း ထပ္မံေတာင္းခံရန္၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား အေရးယူႏုိင္ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင္ ့ညႇႏိႈင္ိးရန္ႏွင့္ 
ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပုိ႔သြားရန္တုိ႔အျပင္ နယ္ျခားေဒသ လံုၿခဳံေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္င ံ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီး၏ ခရီးစဥ္အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေရြ႕ဆုိင္းထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ 
ဖိတ္ၾကားရန္၊ ခရီးစဥ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရခဲ်ဳပ္ အတူလုိက္ပါရန္္ ျမန္မာႏိုင္င ံ ရတဲပ္ဖြဲ႔ 
ရခဲ်ဳပ္မ ွ သီးျခားဖိတ္ၾကားထားခဲ့သျဖင့္ ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္ႏွင့္ လာမည့္သီတင္းပတ္ 
အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ သံတမန္မ်ားအား ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဆက္ 
လက္ေဆာင္ရြက္ရန္စသည္ျဖင့္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  
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  အိႏၵိယတပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အိႏၵိယေရတပ္ 
ဦးစီးခ်ဳပ္ Admiral Sunil Lanba ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသို႔ 
ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ 
ေအာင္စန္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္ အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ 
အိႏၵိယတပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ အိႏၵိယ 
ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ အိႏၵိယၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ အိႏၵိယဒုတိယေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ အိႏၵိယ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အတြင္း၀န္(ထုတ္လုပ္ေရး)တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈပုိမုိ တုိးတက္ေစေရး၊ ေရေၾကာင္းလံု 
ၿခံဳေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာမ်ား တိုးျမႇင့္ေရးတုိ႔ကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက 
ၿပီး မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕ရိွ အေနာက္ပုိင္း ေရတပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ အိႏၵိယေရတပ္ သေဘၤာ 
က်င္းႏွင့္ Mazagaon သေဘၤာက်င္းကုမၸဏီ၊ အေနာက္ပုိင္း ေရတပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ 
ရိွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ကိုခ်ီၿမိဳ႕ရွိေတာင္ပိုင္း ေရတပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေရယာဥ္ ပင္ 
လယ္ျပင ္ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ ကြပ္ကဲမႈ႐ံုး၊ ေရတပ္ဆိုင္ရာ ေလတပ္ဖြဲ႔သင္တန္း 
ေက်ာင္း၊ ေရငုပ္သေဘၤာ တုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ဆင္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေရငုပ္သင္တန္း 
ေက်ာင္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ကယ္ဆယ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ဆင္ျမဴေလတာ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရိွ 
သူရေဲကာင္းဗိမာန္၌ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ျခင္းႏွင့္ အိႏိၵယေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Admiral Sunil 
Lanba က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ံုး ေတာင္ဘက္ျမက္ခင္းျပင္၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ 
ႀကိဳဆိုသည့္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သရိွိရသည္။ 

  အိႏိၵယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့သြား 
ရန္ရိွေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ကမ္းလြန္ကင္းလွည့ ္ ေရ 
ယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးခ့ေဲၾကာင္း အိႏိၵယ 
စစ္တပ္မွ တရား၀င္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “အိႏိၵယ 
ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္အၾကား ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပိုမုိ 
ခုိင္မာေစေရး၊ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ေနရာမ်ား ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ 
သေဘၤာမ်ားဆုိက္ကပ္မႈ၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းႀကီးထြားမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေလ့က်င္ေရးကိစၥမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း” 
အိႏိၵယႏိုင္င၊ံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိေက်ာင္းေစ်းေက်းရြာရွိဗလီ၌ မိုင္းေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းအရ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက သြားေရာက္ရွင္းလင္းရာ ဗလီႏွင့္အာရဗီ 
စာသင္ေက်ာင္းၾကားရိွ ေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမေနရာ၌ ကားစလစ္အုံျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ထားေသာ အခ်င္း ၃ လက္မခြဲရိွ ေပါက္ကြၿဲပီး လက္လုပ္မိုင္းတစ္လံုး၏ အပုိင္းတစ္ 
ပိုင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ပြားသည့္ေနရာႏွင့္ ၁၀ ေပခန္႔အကြာ၌ ဖိုခုံ 
ေလာက္ဆုိင္ ေထာင္ထားသည့္ လက္လုပ္မိုင္းႏွစ္လုံးတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ေတြ႔ရွိသိမ္း 
ဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာ္လ၀ီကူတူေဘာ္ဒင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အၾကမ္းဖက္သ 
မားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ဗလီ၀တ္ျပဳျခင္း မျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့ ္ ထိတ္လန္႔ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈျဖစ္ေစၿပီး တစ္ဘက္ႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
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ျဖင့ ္ၿခိမ္းေျခာက္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန 

NRPC တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ 
ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ၏ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား 
အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန ္ ေျမျပင္တပ္မွဴးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆုံ 
ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္း 
လမ္းညႊန္မ်ားကုိ ေအာက္ေျခအထိ ခ်ျပရွင္းလင္းႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး ၁ ေဒါက္တာ 
ေရႊခါးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ၌ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မုိင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ဘက္မွ ေဆြးေႏြးေနဆဲ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လတ္တေလာတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ဦးမည္ မဟုတ္ဟု JMC-U အတြင္းေရးမွဴး ၂ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္က ေျပာသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၁၉ ဦး၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိိသူ ၃,၁၅၆ 
ဦးရိွေၾကာင္း ၁၉၉၉-၂၀၁၅အတြင္း ေကာက္ယူထားသည္ ့စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည ္

  တအာင္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႔ TNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ 
အတြင္း ရက္ဆက္ဆုိသလုိ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာမ်ားမွ စစ္ေဘး 
ေရွာင္လာၾကသည့္ ရြာသူ၊ရြာသား ၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ နမၼတူၿမိဳ႕အတြင္း ေသာင္တင္ 
ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယေန႔တိုင္ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း၊ ၎တို႔တြင္ မႏွစ္က တိုက္ 
ပြဲမ်ားအတြင္း တိမ္းေရွာင္လာၾကသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ က နမ့္ 
ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္း၀ုိင္းေက်းရြာဘက္တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ 
ဘက္မ ွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ရြာသား ၄ ဦး လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ခဲ့ 
သလုိ လူေနအိမ္ ၁၅ လုံးခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးပဋိပကၡအတြင္း လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားလည္း ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

  စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ သတင္းအရ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္းရိွ 
တည္းခိုခန္းအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ PNLO မွ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ 
ေရးတာဝန္ခ ံ ခြန္မင္းဦးဆုိသူႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး(စိစစ္ဆဲ)တုိ႔ကုိ ပစၥတုိ ၁ 
လက္၊ က်ည္ ၇ ေတာင့္၊ လက္ပစ္ဗံုး ၁ လုံး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး Ice တုိ႔အား ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ ့
သည္ဟု လူမႈကြန္ရက္သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရိွရသည့္အတြက္ ထုိခြန္မင္းဦးဆုိသူမွာ 
PNLO မွ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတာဝန္ခံ လုံးဝမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိသူ၏ 
ထြက္ဆုိခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ PNLO တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ တရားဝင္အတည္ျပဳခ်က္ 
တစ္စံုတစ္ရာမရရိွေသးဘဲ ယခုကဲ့သုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ NCA အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္မႈကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္လုံးတြင္ အစုိး 
ရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ PNLO ၏ ဂုဏ္သိကၡာ 
အား တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြန္မင္းဦးဆုိသူအား ၂ဝ၁၃ 
ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MPC တြင္ က်င္းပေသာ PNLO ႏွင့္ ျပည္ 
ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC တို႔ ျပည္ေထာင္စုအ 
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ဆင့္ NCA  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ရန္ PNLO ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲအား ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ 
မွ ရန္ကုန္သို႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ယာယီတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၄ 
ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစၿပီး PNLO ဦးေဆာင္နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး 
အေထာက္အကူ တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္တာဝန္ကုိမွ် ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမရိွ 
ေတာ့ဘဲ PNLO ႏွင့္ လုံးဝပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း PNLO မွ သတင္း 
ထုတ္ျပနသ္ည္။  

၂၃။ ၂၃. ၉. ၂၀၁၇ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ ၅၊ ငါးစားၾကဴးေက်းရြာ၌ ေနအိမ ္ ၆ လံုး မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး 
မီးေလာင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား စုံစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား ေန 
အိမ္မ ွစတင္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ ကူး 
စက္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ၊ ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီ၊ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး 
မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၈ 
သိန္းခန္႔ရိွ ေနအိမ ္၈ လံုး မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ိန္ခါလီ ကယ္ဆယ္ေရးရြာ 
၏ အေနာက္ဘက္ ေမယုေတာင္ေျခ၌ ေကာက္႐ိုးႏွင့္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ အုပ္ထားသည့္ 
ေျမက်င္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေထာင္ထားေသာ ကားပစ္စတင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ထားသည့္ အလ်ား ၉ လက္မ၊ အခ်င္း ၄ လက္မခြဲခန္႔ရိွ လက္လုပ္မိုင္း ၂ လံုး၊ အလ်ား 
၉ လက္မ၊ အခ်င္း ၄ လက္မခန္႔ရိွ သံပုိက္ျဖင္ ့ျပဳလုပ္ထားသည့္ လက္လုပ ္မိုင္း ၅ လံုး 
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္သည္။ 

  ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ရခုိင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏အျမင္ 
သည္ ျပင္းထန္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနစဥ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဂ်ပန္ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကား 
ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္င ံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မစၥတာ 
အီဝါယုိဟုိရီအုိတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံစဥ ္ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္င ံ
အစုိးရမွ ရခိုင္ေဒသအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ 
သန္း ကူညသီြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပးအဆင့္အလုိက္ လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကုိ 
လည္း အေသးစိတ္ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ 
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစုိးရအား ကုလသမဂၢ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင္ ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ႐ႈတ္ခ်ေဝဖန္ေနေသာ္လည္း ဂ်ပန္ 
ႏိုင္ငံအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားက့ဲသုိ႔ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ျမန္မာအစုိးရႏွင့္အတူ ရပ္တည္ 
ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။ 

  ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ 
မည့္ နည္းပညာအေျချပဳ တုိင္ၾကားခ်က္စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ Compliant Management 
System–CMS ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြ ဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စတင္အသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္သည့္ CMS စနစ္ဆုိသည္ 
မွာ ပစ္ခက္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြလုဲပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသအသီးသီးမွ 
တုိင္ၾကားလာသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး စိစစ္အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
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ကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းပညာအေျချပဳ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး CMS သည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နည္းပညာအသုံးျပဳသည့္ ပထမဆုံး စနစ္ 
တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  

၂၄။ ၂၄. ၉. ၂၀၁၇ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥေရာပ ႏွစ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္ကုိ 
ျပနလ္ည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း၊ ခ်က္ႏွင့္ ပိုလန္ႏုိင္င၀ံန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ 
ထုိႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ရန္ ယခင္က အေၾကာင္းျပန္ထားေသာ္လည္း လက္ရိွအေျခ 
အေနအရ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမတဲမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။ 
အဆိုပါႏိုင္ငမံ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျဖစ္မည္ဆိုပါက ေအာက္တုိဘာ ပထမလ၀က္အတြင္း 
သြားေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရိွရသည္။  

  ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏွင္ ့ ထိစပ္ေနသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္ျခမ္း အေနာက္ဘန္ေဂါ 
ျပည္နယ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လုံၿခဳံေရးတိုးျမႇင့္ခ်ထားၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္း ခိုး၀င္လာ 
မည့္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားကုိ တားျမစ္ရန္အတြက္ င႐ုတ္ရည္မႈတ္ေဆးဘူးမ်ား၊ 
က်င္စက္ဗုံးမ်ားသံုးရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဒုတိယအႀကီးအကဲ 
R.P.S. Jaswal က ေျပာသည္။ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ 
ေစျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္လုိေသာ္လည္း အိႏၵိယႏုိင္ငတံြင္းတြင္ လက္ခံထား 
ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။  

  လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တိုင္ၾကားခ်က္အရ တင္းေမေက်းရြာ ရပ္ကြက္ ၂ ရိွ အဘူ 
ကာေလာင္ ၄၅ ႏွစ္ ေနထိုင္သည့္ (လူမရိွ) ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ 
ေနအိမ္ေတာင္ဘက္ ငါးကန္ေပါင္ေဘးတြင္ ပလပ္စတစ္အျဖဴျဖင့္ပတ္ကာ ေျမျမႇဳပ္ 
ထားသည့္ အလ်ား ၉ လက္မ၊ အခ်င္း ၂ လက္မခန္႔ရိွ သံပုိက္လံုးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ 
ရီမုပါ အသက္သြင္းၿပီး လက္လုပ္ရီမုမုိင္း ၁ လံုးအား ေတြ႔ရိွသက္မဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ဘဂၤါလီ 
မ်ား(မူရင္း၌႐ုိဟင္ဂ်ာ)အတြက္ ျမန္မာနယ္နိမိတ္အတြင္း ကင္းလြတ္နယ္ေျမ Safe 
Zone ထားရိွရန္ ကုလသမဂၢသုိ႔ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ စဥ္းစားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း 
အတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က တံု႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။ ရွိတ္ဟာဆီနာ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ 
မတိုငမီ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ 
ဦးေဇာ္ေဌးက Safe Zone သည္ ႏုိင္ငံတကာမွ ၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္၍ ထားရိွမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

  ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း တာခ်ီလိတ္ခ႐ုိင္၊ မိုင္းဆတ္ခ႐ုိင၊္ လင္းေခးခ႐ုိင္အတြင္း လြိဳင္လမ္၊ 
လြိဳင္ဆမ္ဆစ္၊ လြိဳင္ေကာ္ဝမ္း၊ လြိဳင္တုိင္းလ်ဲန္း၊ ကုန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေကာင္းမုန႔္မိန္း ဒုကၡ 
သည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္ ၆ ေထာင္ေက်ာ္အတြက္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ 
ေပးေနသည့္ Thai Burma Border Consortium-TBBC မွ ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈကုိ 
စက္တင္ဘာလကုန္မွစကာ ျဖတ္ေတာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ အခက္ 
အခဲ ရိွေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိမွာ ရခုိင္ဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဘက္သုိ႔ ေျပးလာသည့္သူ 
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မ်ားကုိသာ ႏိုင္ငံတကာအစုိးရမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားက ပုိမုိအာ႐ုံစိုက္ေနေသာေၾကာင့္ 
ျပည္တြင္းရိွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရိကၡာအေထာက္အပ့ံရရွိမႈမွာ ပုိမုိခက္ခဲလာျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းဒုကၡသည္ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ 
သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အဖြဲ႔တို႔၏ တုိက္ပြဲမ်ား၊ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ 
တႏုိင္းၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ စစ္ေဘးေရွာင္လာၾကသည့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ၉၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ 
လည္း ရိကၡာရရိွမႈ ခက္ခလဲ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  

  ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇရပ္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာ 
မ်ားရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး JMC-S အဖြဲ႔၀င္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုးမုိးႏွင့္ အျခားအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားက သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အိတ္ေဆာင္စာအုပ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာကာ စစ္ေတြသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ 
ေမာင္ေတာေလးမုိင္မွ ဦးနီေမာလ္ (ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ကူညီေရးေခါင္းေဆာင္)ထံ တစ္ 
ဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရေဲဘာ္က်ေက်းရြာေနသူတစ္ဦးက ဖုန္းဆက္ေျပာ 
ၾကားခ်က္အရ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား ၃၀၀ ခန္႔ 
သည္ ရေဲဘာ္က်ေက်းရြာရွိ အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ခန္႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ 
သြားခ့ဲေၾကာင္း၊ ရြာ၏အေနာက္ဘက္ မီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔အကြာသုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ အမ်ဳိး 
သား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ကာ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးအား အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ 
၀င္ခိုင္းခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရိွ 
ကူတူပါေလာင္ဒုကၡသည္စခန္းရိွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္တစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ 
ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္အရ ရွာေဖြခဲ့ရာ ရေဲဘာ္က်ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ 
ဘက္ မီတာ ၁,၂၀၀ ခန္႔အကြာ၌ မသကၤာဖြယ္ေျမအေနအထား ေတြ႔ရၿပီး အပုတ္နံ႔ 
ရရွိသျဖင့္ တူးေဖာ္ရာ ၁၀ ေပစီျခား၍ တူးထားေသာ ေျမက်င္း ၂ က်င္းအား ေတြ႔ရွိရၿပီး 
ပထမက်င္းမွ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္း ၁၂ ေလာင္း၊ ဒုတိယက်င္းမွ ေယာက်ၤားေလး 
အေလာင္း ၈ ေလာင္း၊ မိန္းကေလးအေလာင္း ၈ ေလာင္း၊ စုစုေပါင္း ၂၈ ေလာင္း 
တူးေဖာ္ရရွိၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၆ ဦး၊ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၂ ဦး 
ပါဝင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။  

၂၅။ ၂၅. ၉. ၂၀၁၇ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ 
ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္သည္ Asia 
Society Policy Institute၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms. Debra Eisenman 
ႏွင့္ နယူးေယာက္ရွိ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔႐ံုး၌ ေတြ႔ဆုံၿပီး Asia Society 
အဖြဲ႔မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈျပဳႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အာဆီယံ 
ယႏၲရား တည္ေထာင္ၿပီး အကူအည ီေပးအပ္သြားမည့္ကိစၥမ်ား၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ ္သေဘာ 
တူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံ 
သြားရန္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားအား ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ 
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မွ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခအေန၊ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔ 
စည္းၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။  

  စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရာ နန္စီပြန္ႏွင့္ ဘလူးမုန္း 
ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ စက္တင္ဘာလလယ္ေလာက္မွစၿပီး ဆန္ႏွင့္ဆီအမ်ားအျပား သယ္ 
ေဆာင္ခြင့္ ပိတ္ထားသျဖင့္ ၎ေဒသအတြင္း လုပ္ကုိင္စားေသာက္သူမ်ား၊ စစ္ေဘး 
ေရွာင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ တႏုိင္းေဒသဘက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လ 
ကတည္းက ဆန္သယ္ေဆာင္ခြင့္ ပိတ္ထားၿပီး ယခုပိတ္လုိက္သည့္ နန္စီပြန္ေဒသ 
သည္ စစ္ျဖစ္ေနသည့္အရပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားအထုိင္ခ်သည့္ ဖားလ 
မုန္းေဒသႏွင့္ နီးစပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ားရိွေၾကာင္း သိရိွ 
ရသည္။ 

  ကရင္ျပည္နယ္၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕ရိွ ယာဥ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား စစ္ 
ေဆးစဥ္ ကေလထဘက္မွ ေတာင္ငူဘက္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ CALDINA အမ်ဳိး 
အစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္ YGN/3F---- အား စစ္ေဆးရန္ ရပ္တန္႔ေစေသာ္လည္း 
ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသျဖင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ဇလဲေက်းရြာ အေနာက္ဘက္လမ္းေဘး၌ ရပ္တန္႔ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရိွသျဖင့္ စစ ္
ေဆးရာ ယာဥ္ေမာင္းကုိမေတြ႔ရဘဲ ယာဥ္ေရွ႕ခန္းမွ ပစၥတုိတစ္လက္၊ WY စာတန္းပါ 
စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၅,၂၀၀ ျပား (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၄၅၆ သိန္း ခန္႔) တို႔ကို 
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  အေမရိကန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆုိင္ရာ ဒုတိယလက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
ပက္ထရစ္မာဖီက အေမရိကန္အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္အၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ARSA အဖြဲ႔၏လုပ္ရပ္ကုိ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ 
လုပ္ရပ္သည္ အေျဖမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဒုုကၡေရာက္ၾကသူမ်ား 
ထဲတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ လူနည္းစုတုိင္း 
ရင္းသားမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီး ၎တုိ႔အားလုံးဆီသို႔ အကူအညီႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ား 
ေရာက္ရွိေစလုိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ အ 
မုန္းပြားသည့္ စကားမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္အမွား မ်ားစြာရွိေနၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ 
လုပ္ႀကံျဖန္႔ခ်ိေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား သံသယပုိမိုႀကီးထြားေစေၾကာင္း စ 
သည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။ မစၥတာပက္ထရစ္မာဖီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငသုိံ႔ သုံးရက္ၾကာခရီး 
စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား 
သည့္ အခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုမႈလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ကာ တပ္မ 
ေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
လာၾကသည့္ ႏွစ္ဖက္အသုိင္းအဝုိင္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရသည္။  

  အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရသည့္ ကာလအတြင္း မီးေလာင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားကုိ 
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သုံးပတ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ေကာက္ယူရမည္ဟုသိရၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၅ မွ စက္တင္ဘာ 
၄ ရက္အထိ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈသည္ ေက်းရြာ 
၅၉ ရြာ၊ ေနအိမ္ ၆,၈၄၂ လုံး၊ ေစ်းဆုိင္ ၃၂၄ ခန္းႏွင့္ ယာဥ္ ၁၇၄ စီးျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေမာင္ေတာေဒသတြင္း မီးေလာင္ 
မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ထိ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္င ံ ကူတူပါေလာင္ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရေဲဘာ္က် 
ေက်းရြာေန ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ ကိုယ္ေတြ႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ ထြက္ေျပးလြတ္ 
ေျမာက္လာသူ သက္ေသမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ က်န္ရွိေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ 
မ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ရွာေဖြရာ ယမန္ေန႔က ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ေနရာ၏ 
အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေၾကာ၏ တစ္ဘက္ျခမ္းရွိ ေျမက်င္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသားအေလာင္း 
၁၄ ေလာင္း၊ ၎ေနရာႏွင့္ ၇ ေပခန္႔အကြာရွ ိ ေျမက်င္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသားအ 
ေလာင္း ၃ ေလာင္း၊ စုစုေပါင္း ႐ုပ္အေလာင္း ၁၇ ေလာင္း တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး 
အေလာင္းမ်ားကုိ လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္လ်က္ေတြ႔ရွိရကာ လည္ပင္းလီွးျဖတ္ဒဏ္ရာ၊ ခၽြန ္
ထက္ေသာအရာမ်ားျဖင့္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ လခန္႔က ေသ 
ဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ရေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တူးေဖာ္ရရိွသည့္ ဟိႏၵဴ 
ဘာသာဝင္႐ုပ္အေလာင္း စုစုေပါင္း ၄၅ ေလာင္းရိွၿပီး ဆက္လက္ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစိုးရက ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးရွိၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
မခိုလႈံရနႏွ္င့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္အနီးရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ အဓိကထြက္ေပါက္ 
လမ္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ အတားအဆီးမ်ားထားရိွၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းပိုင္းသုိ႔ 
ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ပ်ံ႕ႏံ႔ွ၀င္ေရာက္မႈမရွိေစရန္ ေကာ့ဘဇားအေ၀းေျပးလမ္းတြင္ စစ္ 
ေဆးေရးဂိတ္ ၁၁ ခု ထားရိွထားသည့္အျပင္ လံုၿခံဳေရးစုိးရိမ္ရသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၃ 
ရက္မွစတင္ကာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကုိ မုိဘိုင္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း 
မျပဳရန္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကုိ တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါကုိ အေျခခံ 
ေသာ သက္ေသခံကတ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီးပါက ယင္းတားျမစ္မႈကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ၿပီး 
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္  ၆ လခန္႔ၾကာျမင့္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တရား၀င္သက္ေသခံကတ္ မျပ 
ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိလည္း ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး ငယ္ေမြး 
ၿခံေပါက္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား မေပၚေပါက္လာေစေရး ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ 
ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား က်ေရာက္ေနခ်ိန္၌ စင္ကာပူႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ 
ဘာလာကရစ္ရွ္နန္က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ မိန္႔ခြန္းတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ 
ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ႐ုိင္းပင္းရပ္တည္ၿပီး ဘဂၤါလီအေရးကုိ ခ်ဥ္းကပ္႐ႈျမင္ရာတြင္ အစြန္း 
ေရာက္ဝါဒီမ်ား၏ လွည့္ကြက္ကုိ ေလွ်ာ့မတြက္ရန္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
တုိက္တြန္းသတိေပး ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဗီဗီယန္က ‘‘အစြန္းေရာက္ဝါဒီေတြမွာ 
စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းသုံးေနတ့ဲ နည္းလမ္းေတြရိွတယ္။ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ကမ္းကုန္ 
ေအာင္ဆုိးသြမ္းတ့ဲ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ျပမယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ အေျခအေနကုိ ဘာသာေရးတံဆိပ္ကပ္မယ္။ ဒါဆုိရင္ သူတို႔နဲ႔ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ၾကား ခ်ိန္ဆစဥ္းစားရတ့ဲ သေဘာသဘာဝမ်ိဳး ျဖစ္လာေတာ့မယ္။ တတိယ 
လုပ္မွာက ၾကားဝင္ေစာင့္ၾကည့္သူေတြအျမင္ သူတုိ႔ဘက္ယိမ္းလာေအာင္ အလြန္အ 
ကြၽံ အမူပိုျပမယ္၊ အဲဒီလုိ အစြန္းေရာက္ဝါဒီေတြရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ တည့္တည့္ႀကီး 
ဝင္မသြားဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အရမ္းဂ႐ုစိုက္ရပါလိမ္မ့ယ္’’ ဟု သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

  သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြမဲတိုင္မီ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔တို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး အစုိး 
ရႏွင့္ UNFC တုိ႔ၾကား သေဘာတူညီခဲ့သည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္အပါအဝင္ က်န္အဆုိျပဳ 
ထားခ်က္မ်ား သေဘာတူညီမႈရေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
နည္းဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ႏုိင ္
ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစခ္တ္ရပ္စေဲရး လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ရန္ UNFC ၏ အဆုိ 
ျပဳထားသည့္အခ်က္အားလုံး သေဘာတူညီမႈရရွိႏိုင္ေရး အစုိးရအေနျဖင့္ နည္းလမ္း 
ရွာေပးရန္လည္း UNFC ဘက္မွ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
တုိက္႐ုိက္ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးနည္းလမ္းရွာႏိုင္ပါက ေဆြးေႏြးပြေဲပၚတြင္ အေထာက္အကူ 
မ်ားစြာ သက္ေရာက္မည္ဟုျမင္ေၾကာင္းျဖင့္ UNFC တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္ 
က ေျပာၾကားသည္။  

၂၆။ ၂၆. ၉. ၂၀၁၇ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ 
အၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ဳိးႏြယ္စုသုတ္သင္ 
ရွင္းလင္းမႈ၊ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ မရိွေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားၾကရာတြင္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ အသုံးမျပဳ 
သင့္ေၾကာင္း၊ ခုိင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားရွိမွသာ ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိ 
သုံးႏႈန္းရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိသုံး၍ ကုိးကားေဖာ္ျပေနျခင္း 
ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္းအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနကုိ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်ႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိက္ 
ခိုက္မႈမ်ားအား ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိခိုက္ခံ 
နယ္ေျမမွ မြတ္ဆလင္အသုိက္အဝန္းသည္ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနသက့ဲသုိ႔ 
လူနည္းစု မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စင္စစ္အားျဖင့္ လူဦးေရတုိးပြားလာမႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔မွာ 
လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသလူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေဒသရိွ 
ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ဒုိင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီးကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု 
မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားသည္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္း 
သားလူနည္းစုမ်ား တည္ရွိမႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဒုကၡမ်ားကုိမူ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက 
မသိရွိေၾကာင္း၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ 
ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ား ျမဳပ္ႏံွထားသည့္ ေနရာမ်ား 
အား မၾကာေသးမီက ေတြ႔ရိွခဲၿ့ပီး အစုိးရအေနျဖင့္ အေျခအေန ပံုမွန္အေနအထားသုိ႔ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ 
ေပးအပ္ေရးမွာ မိမိတုိ႔၏ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ 
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လုိအပ္ေနသူမ်ားအားလုံး အကူအညီရရိွေစေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္းျဖင့္ 
ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Antonio Guterres သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ကုလလုံၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး 
လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငအံနက္ ၇ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဆီြဒင္၊ အေမရိကန္၊ 
ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အီဂ်စ္၊ Senegalႏွင့္ Kazakhstan တုိ႔က ျမန္မာ့အေရးရွင္းလင္းရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြကဲ်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ တံခါး 
ပိတ္ေဆြးေႏြးပြ ဲ ၂ ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ 
အား တုိက္တြန္းသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခ 
အေန တုိးတက္မႈမရိွပါက လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ 
ျပန္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပုိျပင္းထန္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွား 
တုိ႔က Veto အာဏာသုံး ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။  

  ရေဲဘာ္က်ေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၉၃ ဦး အနက္မွ ၄၅ ဦး၏ 
႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ကူညီေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
ရေဲဘာ္က်ေက်းရြာရိွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားက ႐ုပ္အေလာင္း ၂၅ ေလာင္း၏ အမည္ 
မ်ားကို အတည္ျပဳေပးခ့ဲၿပီး ေသဆုံးသူမ်ား (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး)မွာ ၁၈ႏွစ္မွ ၂၀ 
ႏွစ္အတြင္း ၅ ဦး၊ ၂၁ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း ၁၄ ဦး၊ ၄၅ ႏွစ္မွ ၅၀ ႏွစ္အတြင္း ၅ ဦး 
တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး တမန္းသားအေနာက္ရြာမ ွ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတုိ႔ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရိွရသည္။  

  ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္မွ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ 
အထိ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခ့ဲသည့္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴး၊ ႏ္ုိင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား 
ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပညသူ္မ်ား အပါအ၀င္ ၇၉ ဦး ရိွခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဖမ္းဆီး 
ေခၚေဆာင္သြားမႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၃၇ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ 
ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္အထိ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ တိုက္ 
ခိုက္ခံခဲ့ရမႈတြင္ ယေန႔အထိ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴမ်ား၊ ရခိုင္၊ ဒုိင္းနက္၊ ၿမိဳ စသည့္ 
တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏ္ုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင္ ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား 
အပါအ၀င္ ၈၄ ဦး ရိွၿပီျဖစ္ကာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား၍ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၅၄ ဦးရိွရာ 
ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ မွစတင္၍ ၂၀၁၇ စက္တင္ 
ဘာ ၂၆ ရက္အထိ ေသဆုံးသူ ၁၆၃ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၉၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း (ေသဆုံး/ 
ေပ်ာက္ဆုံး) ၂၅၄ ဦးရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငလူံ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဝဖန္ေျပာဆုိေနသလုိ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ 
ျဖတ္မႈအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိမရွိ စံုစမ္းရန္ ယင္းေဒသမ်ားသုိ႔ သြား 
ေရာက္ေလ့လာေနေၾကာင္း၊ ကနဦးေတြ႔ခ်က္မ်ားအရ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ အမွန္ 
တကယ္က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသာျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ သီတင္းတစ္ပတ္ၾကာေလ့လာၿပီး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အပါ 
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အ၀င္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကုိ ခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္ 
အေရးေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥအေပၚ အာဆီယံအဖဲြ႔၏ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က အာဆီယံ 
အလွည့္က်ဥကၠ႒ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Alan Peter Cayetano ထုတ္ျပန္ 
သည့္ေၾကညာခ်က္ကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံက သေဘာမတူေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 
အရပ္သားမ်ား ေသဆုံးမႈ၊ အုိးအိမ္မ်ား ပ်က္ဆီးရမႈ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ 
အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အားလုံးကုိ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား(၎တုိ႔အေခၚ႐ုိဟင္ဂ်ာ) 
ပါ၀င္သည္ဟု ထည့္သြင္းထားျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ သေဘာမတူျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Anifah Aman က ေျပာဆုိသည္ဟု သိရသည္။   

  ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ေဟာင္လြယ္ေက်းရြာမွ ေမာင္ထြန္းေအာင္ 
သည္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္၊ ညေနပုိင္းတြင္ ၎၏အစ္ကုိျဖစ္သူ ေနထုိင္သည့္ 
နမ့္ဆန္ဂိုေဒါင္ေက်းရြာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားေရာက္စဥ္ ေက်းရြာသုသာန္အနီးသုိ႔ အ 
ေရာက္၌ အမည္မသိလူတစ္ဦးက လက္နက္ငယ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ဦးေခါင္းခ်ဳိ 
ေစာင္း ထိမွန္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရာ မူဆယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေစၿပီး ယင္း 
ေနရာတစ္၀ုိက္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

၂၇။ ၂၇. ၉. ၂၀၁၇ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္ ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္ ့ Jamaat ud 
Dawa အဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဖိႏွိပ္ခံဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ကူညီေပးေရးဆို 
သည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားကုိ သတင္းစာၾကားတြင္ညႇပ္ၿပီး Rawalpindi 
ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမ ွ အလွဴခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႔လက္ေအာက္ခံ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ခြဲမ်ားမွ 
လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားကို အူရဒူ ဘာသာစကားျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၂ ဘက္လံုးတြင္ ေရး 
သားျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း၊ စာရြက္ေပၚ၌ အကူအညီလိုအပ္ေနသည္ဆုိသည့္ အမ်ဳိးသား၊ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ပုံမ်ားကုိ ႐ုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး မိသားစုတစ္စု၏ ၃ လစာ 
အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၊ ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦး ေဆးကုသရန္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
ေဒၚလာ ၁၅၀ စသည့္ျဖင့္ ေငြေၾကးပမာဏကုိပါ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ အကူအညီ 
ေတာင္းခံသည့္အစီအစဥ္ကို ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္းက ခ႐ိုင္တိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ 
ဟု အဖြဲ႔ေျပာခြင့္ရ Abdul Rahman က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ 
Hafiz Muhammad Saeed ကို ယခုႏွစ ္အေစာပိုင္းကတည္းက ပါကစၥတန္အစုိးရက 
ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟုဆုိၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံကလည္း ၎ရွိသည့္ေနရာကုိ သတင္း 
ေပးႏုိင္သူႏွင္ ့ဖမ္းဆီးေပးႏုိင္သူကုိ ဆုေငြေဒၚလာ ၁၀ သန္းေပးမည္ဟု ေၾကညာထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လူအေျမာက္အျမား ထြက္ေျပး 
ခိုလႈံသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ဦး 
ေဆာင္သည့္အဖြဲ႔သည ္ လာမည့္အပတ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ 
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ဟု သိရသည္။ 
  ရခုိ္င္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးသုဥ္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေန 

သည္ဟု ကုလသမဂၢက စြပ္စြဲေျပာဆိုေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ 
စသည့္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေန 
သည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏လုပ္ရပ္ကို ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈ မလုပ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္ 
တည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ “ႏိုင္ငံ့လံုၿခဳံေရးအတြက္ အကာအကြယ္ လုပ္ရမယ္ဆုိတာ နား 
လည္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ စစ္တပ္ကုိ တ႐ုတ္က ေထာက္ခံမႈ ေပးထားတယ္” ဟု 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးဗဟို၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး 
Murray Hiebert က ေျပာၾကားသည္။ တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္အေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစမည့္ ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
မေထာက္ခံျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားသည့္ 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သအူခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။ ရခုိင ္
ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအား 
ထုတ္မႈအေပၚ အားေပးေထာက္ခံၿပီး ျမန္မာ့အေရး ႏုိင္ငံတကာစင္ျမင့္သို႔ ေရာက္ရွ ိ
လာပါကလည္း ျမန္မာဘက္မွေန၍ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္က မေန႔ကက်င္းပသည့္ ၆၈ ႏွစ္ 
ေျမာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

  ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ 
ဝင္မိသားစု ၅၆၃ စု၊ လူဦးေရ ၂,၇၅၂ ဦးတုိ႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ ့
ၾကရၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၂၁ စု၊ 
လူဦးေရ ၁,၂၆၂ ဦး၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕စခန္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၂၄၁ စု၊ လူဦးေရ 
၁,၄၈၇ ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕စခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁ စု၊ လူဦးေရ ၃ ဦးတုိ႔ ခိုလံႈ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရေဲဘာ္က်ေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ 
၄၈ ဦးကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွျခင္းမရိွေသးဘဲ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အုိးထိန္းေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴ 
ဘာသာဝင္ ၁၄၄ ဦးလည္း ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိရသျဖင့္ ဆက္လက္ 
ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြ႔ဲ၏ တုိက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဟိႏၵဴ 
ဘာသာဝင္ စုစုေပါင္း ၅၂ ဦး ေသဆုံးခ့ဲရၿပီး ၁၉၂ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ 
ဟိႏၵဴဘာသာဝင္႐ုပ္အေလာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ေနရာသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခ 
စိုက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ TBS၊ Asahi Shun bum၊ EPA၊ AFP၊ VOA၊ 
CNA၊ BBC၊ Xinhua၊ TV Asahi၊ Nippon TV၊ Frontier Myanmar ႏွင့္ Reuter 
သတင္းဌာနတုိ႔သည္ သတင္းရယူရန္ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ား သြားေရာက္ေလ့ 
လာႏုိင္ရန္ အစုိးရက စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ မၾကာေသးခင္က ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ 
ဟိႏၵဴဘာသာဝင္႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္၊ 
အသတ္ခံရသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ဆုံရန္၊ ေမာင္ေတာသုိ႔ သြားေရာက္ 
မည့္ တစ္ရက္တာအတြင္း အဓိကအေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ့ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
လက္ရွ ိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အေျခအေနကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းအေျခစုိက္သံ႐ုံး ၄၇ 
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႐ုံးမွ သံတမန္ ၇၀ နီးပါးကုိ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။  
၂၈။ ၂၈. ၉. ၂၀၁၇ JMC ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထဲမွ ToR လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ အပါအဝင္ အရပ္သားပါဝင္မႈ၊ 

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ  ျပန္လည္သံုးသပ္ရာမွ ရရွိလာမည့္မူၾကမ္း 
အား ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းက်င္းပမည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝး၌ တင္ျပ 
ေဆြးေႏြး၍ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ထုိးထား 
ေသာ RCSS ႏွင့ ္တပ္မေတာ္အၾကား လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ 
ေျမာက္ပုိင္းအတြင္း ၾသဂုတ္အထိ ထိေတြ႔တုိက္ပြဲ အနည္းဆံုးအႀကိမ္ ၂၀ ျဖစ္ပြားခဲရ့ာ 
NCA ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု RCSS ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေျပာဆုိ 
ေနေသာ္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႔က ခ်ိဳးေဖာက္သည္ကုိ JMC မွ စိစစ္အတည္ျပဳေပးႏုိင္ 
ျခင္း မရွိေသးသက့ဲသို႔ ရွမ္းျပည္အေရွ႕၊ မိုင္းျပင္း ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးျမင့္ေအာင္ 
အသတ္ခံရမႈတြင္လည္း မည္သူလုပ္ေဆာင္သည္ကုိ တိက်ေသာအေျဖ ရရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူတခ်ိဳ႕က JMC သည္ ထိေတြ႔တုိက္ပြဲမ်ားကုိ 
ဟန႔္တားႏုိင္ျခင္း မရိွသက့ဲသုိ႔ စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာ 
ဏာ မရွိသည့္အေပၚ သံုးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း အႀကံျပဳၾကသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
António Guterres က ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ကုလလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ လူသိရွင္ 
ၾကား ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ 
စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ရခိုင္အေရး 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ရာ 
အတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံမတင္ျပမီ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ က 
ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးရာတာ၀န္ခံ Jeffrey Feltman မွ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအဖဲြ႔ဝင္ 
မ်ားကုိ တံခါးပိတ္အစီရင္ခံခဲ့ၿပီး ရခိုင္အေရးႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ 
ပထမအႀကိမ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ တတိယ 
အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြကုိဲ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း က်င္းပရန္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ 

  အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္၌ နာဂအမ်ိဳးသား ဆုိရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပ္ပလန္ NSCN-K ႏွင့္ 
အိႏၵိယတပ္မေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယသတင္းစာမ်ား၏ သတင္းအရ 
NSCN-K မွ အိႏၵိယတပ္မေတာ္ကုိ လာေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္တိုက္ 
ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အိႏၵိယအေရွ႕ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကိုးကား၍ 
The News Indian Express ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ NSNC-K အဖြဲ႔ NCA လက္မွတ္ 
ေရးထုိးရန္မွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ နာဂလူမ်ိဳးအားလံုးကုိ လႊမ္းၿခဳံႏုိင္ေသာ 
ေစ့စပ္ညႇႏိႈိင္းမႈ ျပဳလုပႏ္ိုင္မွသာလၽွင္ NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ ္
မည္ဟု ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ဝမ္းစိန္မ ွ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း၊ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား 
သည္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနထုိငၾ္ကၿပီး အိႏၵိယရိွ မဏိပူရ၊ အာသံ၊ မီဇုိ 
ရမ္တုိ႔တြင္  ၃ သန္းခန႔္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကုိယ္ပိုင္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (ေလရီွး၊ လဟယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္)တုိ႔တြင္ လူဦးေရ ၃ သိန္းေက်ာ္ 
ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
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  ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရိွေစကာမူ 
လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ရပ္စမဲည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစၥေရးႏုိင္ငံမွလာေသာ သတင္း 
မ်ားအရသိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ေရာင္းခ်ေသာ လက္နက္မ်ားကုိ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ 
လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဗဟိုတရား႐ံုးသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး သတင္းမ်ားအဆုိအ 
ရ အစၥေရးအစုိးရ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္ ဗဟုိတရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္ 
သူထံ မထုတ္ျပန္ဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ဟု သိရသည္။ ဗဟုိတရား႐ံုးအေနျဖင့္ အစၥေရး 
အစုိးရ၏ ျပည္ပဆက္ဆံေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အစၥေရး 
ႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ေရာင္းခ်ေရး မူဝါဒမ်ားသည္ အသိဉာဏ္တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက 
လက္ခံထားသည့္ လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး 
Avigdor Lieberman ကေျပာၿပီး ဗဟုိတရား႐ံုးသုိ႔တင္သြင္းေသာ ေတာင္းဆုိစာပါ 
ပူပန္မႈမ်ားကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းက ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးေနၾကျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ေျပာဆုိမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌သာ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး  စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအားလုံးကုိ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္မွစၿပီး ရပ္ဆိုင္းခဲၿ့ပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ ဆက္လက္ထြက္ေျပးေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ နားမလည္ႏုိင္ 
ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ စက္တင္ 
ဘာ ၁၉ ရက္က သံတမန္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု 
ေမာင္ေတာ၊ အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ ေရာက္ရိွ 
ေနသူမ်ားသည္္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုအုိးသည္မ၊ ၿပိဳင္းေတာင္၊ ဇင္ခါးမ၊ ဘုိလီ၊ 
ေငြေတာင္စသည့္ ေက်းရြာတုိ႔မွျဖစ္ၿပီး ေဒသအေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈအေပၚ 
ေၾကာက္ရြံ႕၍လည္းေကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ေက်းရြာတြင္ လုံၿခံဳမႈမရိွဟု 
ယူဆ၍လည္းေကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရိွ၍လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ွ 
သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ဘဂၤါလီမ်ားက ထြက္ခြာရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း၊ ေဒသခံ 
တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕မွ ဖုန္းျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီ 
မ်ား တိမ္းေရွာင္မႈရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လူနည္းစုျဖစ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာ 
ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ ၎တုိ႔၏မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထံ သြားေရာက္လုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ခ႐ုိင္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႔၏ ေမးျမန္းမႈမ်ား 
အား ေျဖၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။  

  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန ္
လည္လက္ခံရာတြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္း အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ 
ခံရမည့္သူ သက္ေသခံလက္မွတ္ NVC ကတ္ျပားကုိ ပူးတြထုဲတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ျဖည့္သြင္းရမည့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ပုံစံမ်ားကုိ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပံုစံမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက 
၎တုိ႔၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ခဲ့စဥ္က 
ရရွိထားသည့္ ကတ္တစ္ခုခု၏ အေထာက္အထားမိတၱဴကုိ ျပန္လည္ပူးတြ ဲ ေပးပုိ႔ရ 
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မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားလက္ခံျခင္းတြင္ ကုန္းလမ္းမွ ဝင္လာသူမ်ားကုိ ေတာင္ 
ၿပိဳလက္ဝတဲြင္လည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းမွ ဝင္လာမည့္သူမ်ားကုိ ငါးခူရေက်းရြာတြင္ 
လည္းေကာင္း လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂ ဘီလီယံ 
ေက်ာ္ သုံးစြသဲြားမည္ဟု သရိွိရသည္။ 

  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကသည္ဆိုသည့္ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဒုကၡသည္အျဖစ္ 
မွတ္ပုံတင္သည့္ ကတ္ျပားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီး Kutupa 
Long ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားမ်ားကုိ 
လက္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုကၡသည္ကတ္ျပားမရိွပါက ဘဂၤလား 
ေဒ့ရွ္အစုိးရမွေပးသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရိွမွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ Cox’s Bazaar 
ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွ အျပင္သုိ႔ထြက္ခြင့္ 
မေပးထားေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္း သြားလာ၍မရေအာင္ လံုၿခဳံေရးဂိတ္မ်ား 
ခ်ထားေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္ ၃ ေသာင္းကုိ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးျဖစ္ကာ အျခားဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားတြင္လည္း မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရန္ ေနရာသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက က်န္ရိွေန 
သည့္ ဒုကၡသည္အားလံုးကုိ အျမန္ဆံုး မွတ္ပံုတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။  

  UNFC တပ္ေပါင္းစု ဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာလ ၂၇ 
မွ ၃၀ ရက္အထိ UNFC မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ Stakeholder Consultation အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဖဲြင့္ပြဲ၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 
စဥ္က ေဆြးေႏြးခဲ့မႈအခ်ိဳ႕အား ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့ရာ NMSP သည္ တပ္မေတာ္လက္ 
ေအာက္ခ ံ အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္သည့္အတြက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔၊ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ 
စသည့္အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္က စစ္အင္အားကုိ ကန႔္သတ္ဟန႔္ 
တားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည ္ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အေနအထား 
မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ 
ေဆာက္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနတြင္ ေသနတ္ 
ေပါက္ခဲ့လၽွင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားႏုိင္ 
ေၾကာင္းကုိ ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ NCA တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိငအ္ဖြဲ႔အစည္း အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေရး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ ခ်မွတ္ရာတြင္ 
အားလံုးပါဝင္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ 
ဆင့္ ေက်ေက်ညက္ညက္ ေျပလည္ေအာင္လုပ္ၿပီး  ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းရန္ 
စသည္ျဖင့္ ေထာက္ျပအႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္အေနျဖင့္ လက္ခံေၾကာင္းမေျပာသလုိ လက္မခံေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိျခင္းမရိွ 
ေသာ္လည္း ၎၏တင္ျပခ်က္အေပၚ ျငင္း၍မရႏုိင္ဟု ခန႔္မွန္းေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္ဟု သိရွိရသည္။ 

၂၉။ ၂၉. ၉. ၂၀၁၇ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗ်င္၀ုိင္ေက်းရြာေန ဦးလန္ဆာ၊ ေသာင္းဇူး၊ 
ေသာင္းေလးႏွင္ ့ ေသာင္းဆာတုိ႔ ေက်းရြာအေနာက္ေတာင္ဘက္ရိွ ေတာင္ယာသုိ႔ 
မွ်စ္ခ်ဳိးရန္သြားေရာက္စဥ္ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၇ မုိင္ခြဲခန္႔အကြာရွိ 
ေတာလမ္းသုိ႔အေရာက္၌ KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေထာင္ထားသည့္ 
တုိက္မုိင္းတစ္လံုးအား ဦးလန္ဆာက တိုက္မိေပါက္ကြခဲဲ့ရာ မုိင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာမ်ား 
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ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
  အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔မ်ားကုိ ရခိုင္ျပည္နယအ္တြင္း 

အကူအညီေပးေရးကိစၥမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာခြင့္ျပဳေပးရန ္ ေနာ္ေ၀း ဒုကၡသည္ေကာင္စီ 
အတြင္းေရးမွဴး Jan Egeland က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ကူညီေပး 
ေရးကိစၥမ်ားသည္ အကဲဆတ္ၿပီး ထိခိုက္လြယ္သည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံရခုိင္မ်ား 
က ႏိုင္ငံတကာအဖဲြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေပၚ ဘက္လုိက္သည္ဟု 
ယူဆေနေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔၏ 
စခန္းအခ်ိဳ႕တြင္ WFP မွ ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခအေန ပုိမုိ 
တင္းမာလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲ 
ေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွလာေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား၊ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ 
စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ဟု ေနာ္ေ၀း ဒုကၡသည္အကူအညီေပးေရး ေကာင္စီက 
ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔ ၁၉ ဖြဲ႔ႏွင့္ပူးတဲြၿပီး ထုတ္ျပန္လ္ုိက္သည္ ့ ေၾကညာ 
ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ဒုကၡသည္မ်ား 
အား အကူအညီေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရက ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖဲြ႔ ICRC 
ကုိ တာ၀န္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ 
က်င္းပသည့္ တံခါးဖြင့္အစည္းအေ၀းတြင္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ရာ၌ 
ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္၌ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား တိုက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး အေျခအေန ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ယုိယြင္းလာေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရအား စစ္ဆင္ေရးမ်ား အဆုံး 
သတ္ရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား အဟန္႔အတားကင္းရွင္းစြာ ေပးခြင့္ျပဳ 
ရန္၊ ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းစြာ ၎တုိ႔သေဘာအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ 
ေနရင္းရပ္သုိ႔ျပန္ခြင့္ရေရး အခ်ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးရန္ အာမခံေပးေရးတုိ႔ကုိ 
ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ၿဗိတိန္္ႏိုင္ငံ၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္း ကုိယ္ 
စားလွယ္ Jonathan Allen က အစုိးရအေနျဖင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရာမွာ သမုိင္းအမွန္ 
ဘက္ရပ္တည္ၿပီး ေျဖရွင္းမည္လား၊ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
ရင္ဆုိင္မည္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္သြားၿပီး အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Nikki Haley က 
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
သုိ႔ လက္နက္ခယဲမ္းေရာင္းခ်မႈကုိ ရပ္ထားရန္ ေတာင္းဆုိသြားကာ ၿဗိတိနႏွ္င္ ့အေမရိ 
ကန္တုိ႔က လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ သတင္းထုတ္ 
လႊင့္ေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ ေထာက္ျပေ၀ဖန္သြားသည္။ တ႐ုတ္ကုိယ္စားလွယ္မွ ဘဂၤလား 
ေဒ့ရွႏုိ္င္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရက အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ ICRC အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူး 
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီး 
Vasily Nebenzya က အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ 
စသည့္ေ၀ါဟာရမ်ား သုံးစြေဲျပာဆုိျခင္းကုိ သတိျပဳၾကရန္ႏွင့္ ခက္ခ႐ဲႈပ္ေထြးသည့္ကိစၥ 
မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈအေပၚအေျခခံၿပီး ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားရာမွာ ျမန္မာႏွင့္ 
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ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစိုးရတုိ႔ကို လက္ေတြ႔ကူညီေပးေရးကိစၥအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ရန္ႏွင့္ မည္ 
သုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကုိမဆုိ မီးထုိးေပးမည့္ မည္သုိ႔ေသာ ေျပာဆုိမႈမ်ဳိးကုိမဆုိ 
မလုပ္ေဆာင္ေစရန္ တားဆီးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ သံအမတ္ႀကီး 
Masud Bin Momen က ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအား အျပည့္အ၀ကာကြယ္ရန္ 
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငတံြင္း၌ ကုလသမဂၢမွ ႀကီးၾကပ္သည္ ့ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဇုံ Save 
Zone သတ္မွတ္ေပးရန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သိရသည္။ လုံၿခံဳေရး 
ေကာင္စီ၏ ေအာက္တုိဘာလ အလွည္က့်ဥကၠ႒ မွာ ျပင္္သစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တာ၀န္စတင ္
ထမ္းေဆာင္သည္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကုလသမဂၢ အတြင္း 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း Kofi Annan ကို ဖိတ္ေခၚကာ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံ 
ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး François Delattre က ေျပာၾကားခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳ 
ေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ဦးေသာင္းထြန္းက ႏုိင္္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ စိုးရိမ္မႈ 
မ်ားကုိ နားလည္ေၾကာင္း၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္း 
သားလူမ်ဳိးစုမ်ားစြာ ထိခိုက္ေသေက်ခ့ဲရေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈမရိွ 
ေၾကာင္း၊ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမရွိေၾကာင္းကုိ အေလးထားေျပာၾကားလုိ 
ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ စြဲခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မသုံးစြသဲင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒနဲ႔အညီသုံးသပ္မႈမ်ဳိး၊ တရား႐ုံးမွ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈမ်ဳိးမလုပ္ဘဲ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အျမင္ကုိ စိတ္ခံစား 
ခ်က္ လႊမ္းမိုးေစမည္ဆုိပါက ေခတ္၏၀မ္းနည္းဖြယ္ မွတ္ခ်က္စကား ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာမွာ လုိက္နာလုပ္ 
ေဆာင္ရမည့္္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အတိအက် လုိက္နာရန ္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသူမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အခ်ိန္မေရြးစတင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပးခ်က္ 
မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း 
အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးအေလးထား တုိက္တြန္းေျပာဆုိသြားေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။   

၃၀။ ၃၀. ၉. ၂၀၁၇ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီတြင္ Burma’s Brutal 
Campaign Against the Rohingya ဆုိသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ ့
အေရးၾကားနာပြတဲြင္ ေကာ္မတီ၀င္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့ ္တင္ျပေဆြးေႏြး 
မည္သူ့မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ “ၾကားနာပြမဲွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီး 
ရွိေနခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးကေတာ့ ရိွမေနခဲ့ဘူး။ သံအမတ္ႀကီးသာ ဒီမွာရွိ 
ေနမယ္ဆုိရင ္ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ မူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြ 
ႏုိင္ငံကေန ထြက္ေျပးသြားရတဲ့အေပၚ ကမာၻကဘယ္လုိျမင္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သိသြား 
မွာပါပဲ” ဟု ၀ါရင့္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒီမုိကရက္ပါတီ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 
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အမတ္ Brad Sherman က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ၊ 
ျမန္မာႏုိငငံ္သံအမတ္ႀကီး ဦးေအာင္လင္းက ၎အားဖိတ္ၾကားခ့ဲျခင္း မရိွ၍ တက္ 
ေရာက္ခြင့္မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။  

  ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အထက္နန္းရာေက်းရြာ၏ အေနာက္ဘက္ မီတာ ၃၀၀ ခန္႔ အကြာ 
ရွိ ခ်ဳံပုတ္အတြင္းမွ မသကၤာဖြယ္ အျပာေရာင္ပလတ္စတစ္ပုံး တစ္လုံးအား ေတြ႔ရွိသ 
ျဖင္ ့ စစ္ေဆးရာ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား သုိ၀ွက္ထား 
ေသာ သံပိုက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အလ်ား ၉ လက္မ၊ အခ်င္း ၄ လက္မခန္႔ရွိ 
ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မုိင္းတစ္လံုးႏွင့္ အလ်ား၉ လက္မခြဲ၊ အခ်င္း ၂ လက္မခန္႔ရွိ 
ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မုိင္းတစ္လံုး၊ စုစုေပါင္း မုိင္းႏွစ္လုံးတို႔ကုိ ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္း ရမိခဲ ့
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လုံၿခံဳ 
ေရးစုိးရိမ္ေနရဆဲ ေဒသတြင္း နယ္ေျမအေနအထားေၾကာင့္ အလွဴပစၥည္းမ်ား လုိအပ္ 
သူမ်ားထံ အေရာက္သြားႏိုင္ေစရန္ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ နယ္စပ္ေရးရာလုံၿခံဳေရး တာဝန္ခံ 
မ်ားႏွင္အ့တူ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ International Committee of the Red 
Cross-ICRC၊ လျခမ္းနီအဖြဲ႔ The International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies-IFRC ႏွင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ 
ဒိန္းမတ္၊ အေမရိကန္ စသည္သံ့႐ံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ EU ဥေရာပသမဂၢ ကုိယ္ 
စားလွယ္႐ံုးမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ ကုလသမဂၢ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာက်င့္ထုံး၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အည ီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾက 
ေၾကာင္းျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယတ္ြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး 
ကိစၥမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။ 

 

(ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝသည္) 
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