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Thayninga Institute for Strategic Studies 

Weekly Newsletter onNational Security, Defense and Peace Affairs  

၂၁ - ၅ - ၂၀၁၈   မွ ၂၇ - ၅ - ၂၀၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း ထြက္ေပၚခ့ဲေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ 

ဆက္စပ္သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ား  

ျပည္တြင္းသတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား 

ARSA အဖဲြ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္ေဟာင္းအား ေမာင္ေတာခရုိင္တရားရုံးတြင္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆး  

အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အစိုးရမွေၾကညာထားသည့္ ARSA အဖြဲ႔ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္ဟု 

စြပ္စြခဲံထားရသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းကို ေမာင္ေတာခရိုင္တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္ 

စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ရဲသတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးမွသိရသည္။ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးခူရနယ္ေျမ 

ရဲစခန္းတြင္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (၁) ၊ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (က)၊  

မတရားအသင္း အက္ပုဒ္မ၁၇(၁) အျပင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၀၂/၃၃၃/ ၃၀၇/ ၃၂၄/၃၄၊ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ The Carter Center ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္၊ 

အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး Mrs. Mary Ann Peters ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ The Carter Center ၏ အမႈေဆာင္ 

အရာရိွခ်ဳပ္၊ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး Mrs. Mary Ann peters ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား 

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ပါတီစံုဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လုိအပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ The Carter 

Center မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ 

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  

တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္၌ တုိက္ပြျဲဖစ္၊ ႏွစ္ဘက္က်ဆံုးမႈရိွဟုဆုိ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အဖြဲ႔တို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မိုင္တိုင္အမွတ္ ၆၃ ႏွင့္ ၆၄ အၾကားတြင္ တိုက္ပြ ဲ ျဖစ္ပြားရာ 

ႏွစ္ဘက္အက်အဆုံး ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ AA သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနက ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အမွတ္ (၁၅) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ဘူးသီးေတာင္အေျခစုိက္ ခလရ 

(၂၆၃) ႏွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၉ဦး က်ဆုံးကာ AA ဘက္မွ 

တစ္ဦးေသဆုံးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။  

ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ား ကိစၥ ျမန္မာဘက္မွ 

တရားဝင္ကန္႔ကြက္ 

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထိုင္ခြင့္မရိွေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမဝင္တိုးပြားလာမႈကုိ 

သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
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ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ တရားဝင္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား ေရာေႏွာ 

ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမ ၁၆ ရက္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း 

(ေတာင္ၿပိဳ-ဝဲဝင္ထြက္) တံတားအနီးရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 

တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲခြမဲွဴးက ေျပာၾကားခဲ့ကာ ျမန္မာဘက္မွ 

ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။  

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏွစ္ဖက္ၫိွႏႈိင္း၍ လွည့္ကင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ကင္းစခန္းမွ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ 

၁၅ ဦးတို႔သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြင္းရွိ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ဘက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္ 

လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြကခ္ဲၾ့ကသည္။ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္းခ်က္အရ ကုန္းေျမနယ္နမိတ္တြင္ Coordinated Patrol ကို ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ တြင္ ၁၄ ႀကိမ္ ၊ မတ္လတြင္ ၇ ႀကိမ္ ၊ေမလတြင္ ၁၅ ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း (၃၆)ႀကိမ္ႏွင့္ 

ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္း ကိုလည္း နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စုစုေပါင္း (၄) ႀကိမ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေျပလည္မႈရရန္ JICM အစည္းအေဝးေခၚယူရန္လုိ 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးက်င္းပႏုိင္ေရးအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ေျပလည္မႈရရန္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ 

အဆင့္ေတြ႔ဆံုသည့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM) ေခၚယူရန္လိုအပ္သည္ဟု 

ပအိုဝ္းအဖြဲ႔ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။  အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႔မ်ားသည္ 

၂၁ ပငလ္ံုအစည္းအေဝးက်င္းပႏုိင္ေရး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေမလ ၁၈ ႏွင့္ 

၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ 

ႏုိင္ငံေရးအေပးအယူဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔အဆင့္၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ႏိုင္၍ 

ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းရမည္ဟု အပစ္ရပ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ဆိုသည္။ 

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကေန ဒုကၡသည္ေတြ ထြက္ခြာဖုိ႔ သတိေပး 

ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ၾကားမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ေတြကုိ 

အျမန္ဆံုးထြက္ခြာၾကဖို႔ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထပ္မံသတိေပးေနသည္ဆိုကာ 

AFP သတင္းက တင္ျပထားသည္။ ထိုေနရာတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ေနသူဦးေရ ေျခာက္ေထာင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ 

ျမန္မာ့တရားဥပေဒ သက္ေရာက္ေနေသာ ၎ေနရာမွ အျမန္ဆံုးထြက္ခြာၾကရန္ႏွင့္ မထြက္ခြာရလွ်င္ 

အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႔ကစၿပီး ျမန္မာ - ဘဂၤလ ီ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္မံေၾကညာေနသည္ဟု 

ထိုသတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။   

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ (CPPCC) ဒုတိယဥကၠ႒ 

ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ (CPPCC) ဒုတိယဥကၠ႒ 

H.E. Mr. Wang Zhengwei ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ 

သံတမန္ ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္ပယ္စုံ၊ က႑စုံတြင္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ရပ္၀န္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စီမံကိန္း (One Belt One Road)၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 
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ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီး 

ပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး 

၀န္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ H.E. Mr. Sun Guoxiang အား လက္ခံေတြ႔ဆံု 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခား 

ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ H.E. Mr. Sun Guoxiang အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုၿပီး အဆုိပါ 

ေတြ႔ဆုံပြသဲုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မ ွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

သန္းထြန္းဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 

အာရွေရးရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံ႐ုံးမွ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ Mrs. Li Xiaoyan၊ 

စစ္သံမွဴးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မေပးရန္ KNLA ဌာနခ်ဳပ္က တပ္မဟာ (၅) သုိ႔ ၫႊန္ၾကား 

ကရင္ျပည္နယ္ လယ္မူပေလာေဒသမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ 

မေပးရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU/KNLA) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရရွိထားေၾကာင္း KNLA 

တပ္မဟာ (၅) တပ္ေရးတာဝန္ခံ ေစာကလယ္ဒုိက ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 

မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔တို႔ ေမလ ၁၇ ရက္က 

ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU/KNLA တပ္မဟာ (၅)အၾကား ကာလအတန္ၾကာ 

ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဖာပြန္ေဒသစစ္ေရး တင္းမာမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  

လံုၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အမိန္႔အမွတ္၊ ၂၃/၂၀၁၈ ျဖင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ 

ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)မ ွဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္းေအာင္ ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရအဖြဲ႔ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။  

တိုင္းမွဴးတစ္ဦး အပါအ၀င္ အရာရိွအခ်ဳိ႕ကို တပ္မေတာ္အရန္အင္အားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 

ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယခင္ တုိင္းမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ညီညီေဆြ အပါအ၀င္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အရာရိွအခ်ဳိ႕ကို လက္ရွိတာ၀န္မ်ားမွ ဖယ္ရွားကာ 

တပ္မေတာ္အရန္အင္အားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရိွတစ္ဦးက အတည္ျပဳသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညီညီေဆြကို ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္မွ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ 

ဧၿပီလအတြင္း ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အရန္အင္အားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ 

၎ႏွင့္အတူ တမခ (၁၀၁) တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ဇံ၊ တမခ (၁၀၁) ဒုတိယတပ္မမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး 

၀င္းတင္စိုး၊ တမခ (၁၀၁)မ ွနည္းဗ်ဴဟာမွဴးတစ္ဦးတုိ႔ကိုလည္း အရန္အင္အားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တမခ 

(၉၉) တပ္မမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းဦး ကိုလည္း အရန္အင္အားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  

ပါကစၥတန္ျမန္မာသံရုံး လုံၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္  

ရခုိင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈေတြ ႀကံဳေနရခ်ိန္မွာ၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပင္းထန္သည့္ 

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ျမန္မာသံရံုးလံုၿခံဳေရးမ်ားကုိ ယခင္ကထက္ပိုၿပီး လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။  

ပါကစၥတန္အပါအ၀င္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ျမန္မာသံရံုးေတြ လံုၿခံဳေရးတိုးျမင့္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဖက္ကလည္း 
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အစိုးရအသံုးစရိတ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္ဟု တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။   

ကမၻာ့မူဆလင္ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာသံ႐ံုးမွာ လုံၿခဳံေရးအရ စုိးရိမ္စရာအေျခအေနေတြ 

ႀကဳံလာရတာေၾကာင့္ သံ႐ုံးမွာ လုံၿခဳံေရးကင္မရာတပ္ဆင္မႈ အပါအဝင္ အျခားအစိတ္အပိုင္းေတြကိုတပ္ဆင္ႏိုင္ဖို ႔ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံတဲ့ကိစၥကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းက ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု 

ျမန္မာသမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆုိသည္။  

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ လူအစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာ AI ထုတ္ျပန္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုက လူေပါင္းမ်ားစြာကို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ 

သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားအသစ္မ်ား ေတြ႔ရွိရသည္ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  Amnesty 

International အဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 

ေမာင္ေတာေဒသ အေနာက္ပိုင္းရွိ ခေမာင္းဆိပ္ေက်း႐ြာမွာ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသား ၂၀ အမ်ဳိးသမီး၁၀ ဦး ၊ ကေလး ၂၃ ဦးႏွင့္ 

အသက္ ၈ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ကေလး ၁၄ ဦးတို႔ကို ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြ႔ဲက ရက္ရက္စက္စက္ 

သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။  

ဘဂၤလီဒုကၡသည္ဆုိင္ရာ ညီလာခံတစ္ခုက်င္းပေရး အကူအညီေပးဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး စဥ္းစားေန 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အေနနဲ႔ ဘဂၤလီဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံတစ္ခုက်င္းပႏိုင္ေရး အကူအညီေပးဖို႔ စဥ္းစား 

ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ကာဒီနယ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘိုက 

ေျပာၾကားသည္။  ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ားစ္ေမာင္ဘို ႏွင့္  အျခားသာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေတြ ေမလ ၈ ရက္ေန႔က 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအေနနဲ႔ ဘဂၤလီဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံတခုက်င္းပရာမွာ 

အကူအညီ ေပးဖို႔ အၾကံျပဳခ့ဲေၾကာင္း၊ ဒီႏုိင္ငံမဲ့ ဘဂၤလီမြတ္စလင္ေတြဟာ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ 

မေလးရွားႏုိင္ငံေတြမွာ ျပန္႔က်ဲေရာက္ရွိေနၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ကက္သလစ္သတင္းဌာန Crux 

နဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေမာင္ဘုိက ေျဖၾကားထားသည္။   

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြမဲတုိင္မီ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွေရးသည္ အစုိးရ၏ 

ရည္မွန္းခ်က္ဟုဆုိ 

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြမဲတိုင္မီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွေရး အစိုးရကရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။  ေနျပည္ေတာ္၌ 

ေမလ ၂၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားၿပီး အဆုိပါရည္မွန္း ခ်က္အတြက္ 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း က်င္းပႏုိင္ေရး  

ႀကိဳးစားေနသည္ဟုဆိုသည္။ အစုိးရ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး 

ျဖစ္သည္။   

AI အစီရင္ခံစာကို ယံုၾကည္သူမရိွဟု ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ဝန္ႀကီးေျပာဆို 

ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ AI က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာ 

မြတ္စလင္ေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပန္ပုိ႔ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနမႈကုိ တစ္စုံတရာထိခိုက္မယ္ 

မထင္ပါဘူးလုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mahmood Ali မာမြတ္အလီက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ AI 
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၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာယုတၱိကင္းမဲ့ၿပီး ဘယ္သူကမွယုံၾကည္မွာမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔လည္း 

ဒါကာၿမဳိ႕က သတင္းစာရွင္းပြတဲြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။  

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုက အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ လူမဆန္စြာ 

ရက္ရက္စက္စက္အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း Amnesty International အဖြဲ႔၏ေဖာ္ထုတ္ 

ခ်က္မ်ားကုိ ႀကဳိဆုိ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၃ ရက္တြင္ Amnesty International အဖြ႔ဲက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ ''Attacks by the 

Arakan Rohingya Salvation Army(ARSA) on Hindus in Northern Rakhine State'' တြင္ ARSA 

အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ လုံၿခဳံေရး 

ကင္းစခန္း ၃၀ ခန္႔အား အခ်ိန္ယူႀကဳိတင္ျပင္ဆင္စီမံ၍ တစ္ၿပဳိင္နက္အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလး ၆၉ ဦးကို ARSA 

အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား ၿပီးေနာက္ 

ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ရြာသားအမ်ားစုကို သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ၿပီး က်န္ရြာသားမ်ားကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီး 

ေခၚေဆာင္သြားျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ 

လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္  ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ 

အမွန္တရားအတုိင္း ဆက္လက္၍ Amnesty International အဖြဲ႔ကဲ့သို႔ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ေဖာ္ထုတ္ေပး ႏုိင္ပါရန္ 

တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးကုိ အနားေပး 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)မ ွစစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာအား တပ္မေတာ္မွ 

အနားယူခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အေရးယူမည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ  

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြမွာ တာ၀န္ရိွသည့္  ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြကို အေရးယူမယ့့္ ဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းကို အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္သည္။  ဒီ ဥပေဒၾကမ္းအရ ျမန္မာလံုၿခံဳေရး 

အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူအခ်ိဳ႕ကို ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြနဲ႔ ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္တာေတြ 

ရိွလာမွာျဖစ္သလို၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာစစ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈအေပၚမွာလည္း အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သြားေစမွာပါ။  ၎ 

ဥပေဒကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲ ၃၈၂ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၀ နဲ႔ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ NDAA အေမရိကန္ႏိုင္ငံ 

ကာကြယ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အက္ဥပေဒ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းအရ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္န႔ဲ 

ျမန္မာႏိုင္ငံက အျခားလူနည္းစုလူမ်ိဳးေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္တဲ့ စစ္ဖက္နဲ႔လံုၿခံဳေရးအာဏာပုိင္ေတြကုိ 

ဘ႑ာေငြေၾကးအရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူဖို႔၊ အေမရိကန္ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ပင္ဖုိ႔ အစုိးရအာဏာပိုင္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။  

ICC အေရးယူစစ္ေဆးျခင္းကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးၫႊန္ခ်ဳပ္ ေျပာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုး (ICC) က အေရးယူစစ္ေဆးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္အကယ္၍ 

ျဖစ္လာပါက လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာၾကားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုး(ICC) ၏ Rome Statue သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရး 

ထုိးထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဖြ႔ဲ၀င္ႏိုင္ငံမဟုတ္၍ အေရးယူစစ္ေဆးႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေမလ ၂၃ 
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ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြ၌ဲ ေျပာၾကားသည္။ ယခင္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 

ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုးတင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း  လက္ရွိတြင္ 

အရပ္သားအစိုးရကိုပါ ICC က အေရးယူစစ္ေဆးရန္ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက 

ျမန္မာအစိုးရကို ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုးတင္ရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၁ ရာစုပင္လံုကုိ ၿပီးစလြယ္မက်င္းပလုိ၍ အေျဖေကာင္းရရိွေရး ဦးတည္ေဆြးေႏြးေနဟု အပစ္ရပ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ 

ေခါင္းေဆာင္ေျပာ 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံကို ၿပီးစလြယ္မက်င္းပလို၍ အေျဖေကာင္းရရိွေရး ဦးတည္ေဆြးေႏြး 

ေနေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ထိုးအဖဲြ႔မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ 

အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ေျပာသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံု 

တတိယအစည္းအေ၀းကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း မက်င္းပႏုိင္ဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆုိင္းေနရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က 

ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၿပီးစလြယ္ေဆြးေႏြးပါက ျပည္သူလူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈက်လာႏုိင္၍ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု 

၎ကေျပာသည္။ 

AI အစီအရင္ခံစာပါ လူသတ္မႈမ်ားကုိ ARSA ျငင္းဆုိ 

၂ဝ၁၆ စက္တင္ဘာလ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡေတြအတြင္း အာရကန္ရုိဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ ARSA 

အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၉၉ ဦးကို အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႀကီး AI ရ႕ဲ အစီအရင္ခံစာပါအခ်က္ေတြကို 

ျငင္းဆိုေၾကာင္း ARSA အဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ၿငင္းဆိုလိုက္သည္။ ARSA အဖြဲ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္  

ရခိုင္ျပည္နယ္က ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔နဲ႔ အကာကြယ္ေပးဖို႔သာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 

ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကယားျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ KNPP ေမလကုန္တြင္ ေတြ႔ဆုံမည္ 

ကယားျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မ ွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမလ 

၂၉ ရက္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံု၍ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအပါအဝင္ ျပည္နယ္အတြင္း အေျခအေနမ်ားကို 

ေဆြးေႏြးမည္ဟု KNPP လြိဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရး႐ံုး တာဝန္ခံခူေညးရယ္က ေျပာသည္။ ထိုေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ျပည္နယ္ 

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ ွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္ၿပီး KNPP မ ွ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္မည္ဟု 

သိရွိရသည္။ 

UWSA, SSPP တုိ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရဟု ဦးေဇာ္ေဌးေျပာ 

 “၀” လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (UWSA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP) တို႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္အၾကား 

မ၀ူါဒပုိင္းဆုိုင္ရာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ရရိွၿပီဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး 

က ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္၌ ေမလ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးက ‘၀’ အဖဲြ႔ႏွင့္ 

ရွမ္းအဖဲြ႔တို႔ NCA တြင္ ပါ၀င္လာႏုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားရွင္းျပရာတြင္ ထုိသုိ႔ 

ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရိွျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူ 

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းစသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားသေဘာတူညီမႈရရိွထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားကိုမူ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။  ၎သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳခ့ဲသူ 

၅၈ ဦးႏွင့္ တရားစြဆဲိုမႈ ရုပ္သိမ္းခဲ့သူ ၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆၂ ဦး ရွိေၾကာင္းကိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။  

 

ႏုိင္ငံတကာသတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား 

ကုန္သြယ္ေရးမမွ်တမႈ ေျဖရွင္းေရး တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ သေဘာတူညီခ်က္ရ 

ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္တို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သမၼတထရမ့္မွ ၎၏ တီြတာစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ထုတ္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူမည့္အေပၚ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းမွာ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အေမရိကန္လယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မွာ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး Steve Mnuchin က ၂ ႏိုင္ငံ 

အၾကား အခြန္တုိးျမင့္ေကာက္ခံမည့္  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္အၾကား 

သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  

သမၼတမာဒူ႐ုိ အႏုိင္ရသည့္ ဗင္နီဇြလဲားေရြးေကာက္ပြကုိဲ ျပန္လည္က်င္းပရန္ အတိုက္အခံမ်ား ေတာင္းဆုိ 

ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗင္တီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြတဲြင္ သမၼတနီကိုလက္စ္မာဒူ႐ုိမွာ 

ျပန္လည္အႏိုင္ရရိွျခင္းအေပၚ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားမွ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္အား လက္ခံႏိုင္ျခင္း 

မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္မ်ားက်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သမၼတမာဒူ႐ုိသည္ 

ေနာက္ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး ၎အားေထာက္ခံသူမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြခဲံလ်က္ 

ရွိသည္။ 

ေဘာ့စနီးယား၌ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လူထုစုေ၀းပြ ဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ တူရကီသမၼတ အာဒုိဂန္ 

ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ တူရကီသမၼတ ရီဆပ္ေတယစ္အာဒိုဂန္သည္ လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည့္ တူရကီႏုိင္ငံ 

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ဥေရာပတစ္၀န္းရွိ တူရကီလူမ်ိဳးမ်ားကို မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္ အခမ္းအနားမ်ား 

က်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္အား ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက တားျမစ္ထားခ်ိန္တြင္ ေဘာ့စနီးယားႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ 

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္သည့္အေနျဖင့္ လူထုစုေ၀းပြျဲပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္က အေမရိကန္ႏုတ္ထြက္မႈ အီရန္အခက္ေတြ႔ 

ဥေရာပသမဂၢ စြမ္းအင္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး Miguel Arias Canete ရ႕ဲ ေဆြးေႏြးပြအဲၿပီးတြင္ အီရန္ 

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Javad Zarif က ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အီရန္ႏုိင္ငံအတြင္း ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈကို 
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ရပ္ဆိုင္းမည္ဆိုပါက အေျခအေနမ်ားကုိ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္ ဆက္လက္ 

ရပ္တည္ရန္အတြက္ ေရရွည္ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

၀န္ႀကီးသစ္ Pompeo အီရန္ကို သတိေပး ေျပာၾကား 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Pompeo က heritage foundation မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ အခ်က္ ၁၂ 

ခ်က္ပါသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အီရန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း 

မရိွပါက စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစမည့့္ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္မည္ဟု သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အီရန္သမၼတကေတာ့ 

ယင္းသတိေပးခ်က္အေပၚ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။  

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ၄ ႏွစ္ေျမာက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ 

ယခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္းပေပးရန္ ထိုင္းစစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ၄ ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ ဒီမိုကေရစီေရး 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဦးေဆာင္ စစ္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္  ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြကဲို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ 

လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းဆႏၵျပပြကဲို ထုိင္းလုံၿခဳံေရး ရဲအင္အား (၃၂၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔တားဆီးခဲ့ၿပီး 

ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ (၄) ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎ဆႏၵျပပြဲကို ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွ အဓိကဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 

လူလတ္ပိုင္းနဲ႔ သက္ႀကီးပိုင္းတခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။  

ပါရာေဂြးက ေဂ်႐ုဆလင္သုိ႔ သံ႐ံုးေရႊ႕ေျပာင္း ဖြင့္လွစ္ 

ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ အေမရိကန္ႏွင့္ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံတို႔မ ွ ၎တို႔၏သ႐ံံုးမ်ားအား ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ 

ပါရာေဂြးႏိုင္ငံမွလည္း ၎တို႔၏သ႐ံံုးအား တဲလ္အဗစ္မွ ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သံ႐ံုးဖြင့္ပြ ဲ

အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟုက သံ႐ံုးေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္သည့္အေပၚ ခ်ီးက်ဴး 

ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီယား ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေျမာက္ကုိရီးယားေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမည္ 

ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ 

မြန္ေဂ်အင္တို႔ ၂ နာရီအၾကာ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး အဓိကထားေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

ႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ အုိင္အက္စ္တုိ႔ လက္တြင္းမွ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႔ ျပန္လည္သိမ္းပုိက္  

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အိုင္အက္စ္တို႔ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္လ်က္ ရွိေသာ 

၎တို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါမာစကပ္ကို အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အုိင္အက္စ္တို႔အား အၿပီးတိုင္ 

ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ေအာင္ပြမဲ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိုင္အက္စ္တပ္ဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ပိုင္း 

၌ အနည္းငယ္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ကင္မ္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြ ဲေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္ဟု ထရမ့္ေျပာဆုိ 

ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္သည္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္အတူ စကၤာပူ၌ လာမည့္လတြင္ 

ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြသဲည္ စီစဥ္ထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရိွႏိုင္ေၾကာင္း 

သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းမႈကိစၥကို အေလးထား 

လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
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ဗင္နီဇြလဲားရိွ ၎တုိ႔၏သံတမန္မ်ား အထုတ္ခံရမႈအတြက္ လက္တုံ႔ျပန္မည္ဟု အေမရိကန္ သတိေပး 

ဗင္နီဇြလဲားသမၼတ မာဒူယိုက ကာရာကတ္စ္ၿမိဳ႕မ ွ အေမရိကန္ထိပ္သီးသံတမန္ႏွစ္ဦးကို ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ 

ၿပီးေနာက္တြင္ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀ါရွင္တန္အစိုးရအေနျဖင့္ 

သံတမန္အဆက္အသြယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဗင္နီဇြလဲားအစိုးရ၏အသိေပးခ်က္ကို လက္ခံရရိွျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ 

အကယ္၍ သံတမန္မ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းအား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ 

သင့္ေတာ္သလို လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။  

အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး သစၥာမရိွဟု အီရန္ ေျပာၾကား 

အီရန္ႏိုင္ငံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိုဟာမက္ဘာဂါရသည္ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး သစၥာေစာင့္သိျခင္းမရိွ 

ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုကန္႔သတ္ေရး ဝါရွင္တန္၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို အေလွ်ာ့ေပးမည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အီရန္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားသည္ ယခုအခါ ယခင္ထက္ပို၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားကာ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေစေရး မည္သည့္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ သေဘာတူညီခ်က္ကိုမွ် ေစာင့္ဆိုင္းမည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္း အီရန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။   

MH17 ေလယာဥ္မွာ ႐ု႐ွားစစ္တပ္၏ ဒုံးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခ်ခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား ထုတ္ေဖာ္ 

ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္း အမွတ္ 

MH17 ယူကရိန္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ပစ္ခ်ခံခဲ့ရမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ဒံုးက်ည္မွာ BUK-TELAR ဒံုးက်ည္စနစ္ျဖစ္ၿပီး 

႐ု႐ွားႏိုင္ငံ Kursk တြင္ အေျခစုိက္သည့္ အမွတ္ ၅၃ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုမွ 

သယ္ေဆာင္လာသည့္ ဒံုးက်ည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

ထရမ့္ႏွင့္ ကင္မ္တုိ႔၏ ဇြန္ ၁၂ ရက္ ေတြ႔ဆုံမႈကုိ ေနာက္သီတင္းပတ္ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ 

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong Un ႏွင့္ စကၤာပူတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၂ 

ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္၊ မက်င္းပမည္ ဆိုသည္ကို ေနာက္သီတင္းပတ္ထဲတြင္ သိရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ကတိအတုိင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ႏ်ဴကလီယားစခန္း ဖ်က္သိမ္း 

အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ စီစဥ္ထားခ်ိန္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရး 

ကတိက၀တ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားက Punggye-ri ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္စခန္းကုိ 

ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ႏ်ဴကလီးယားပိတ္သိမ္းမႈကို ေတာင္ကိုရီယားသမၼတမွ 

ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။  

ထရမ့္-ကမ္င္ ေတြ႔ဆုံပြ ဲတ႐ုတ္အခုိင္အမာ ေထာက္ခံ 

ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ေတြ႔ဆံုျခင္းကို အခုိင္အမာ 

ေထာက္ခံေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ေပႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအၿပီးျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ၌ ေထာက္ခံေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း 

သိရွိရသည္။  
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နယ္စပ္တြင္ လူေလးဦးေသဆံုးၿပီး ၃၀ ဒဏ္ရာရသည့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားအတြက္ ပါကစၥတန္အား အိႏိၵယ 

အျပစ္ဆုိ 

ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ဂ်မ္မူးႏွင့္ကက္ရွ္မီးယားတို႔တြင္ အပစ္ရပ္ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား 

ျဖစ္ပြားခဲ့၍ လူ ၄ ဦး ေသဆုံးကာ ၃၀ ဒဏ္ရာရျခင္းအေပၚ အိႏိၵယမွ ပါကစၥတန္ကို အျပစ္တင္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

နယ္စပ္္ျဖတ္ေက်ာ္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားမွာ မၾကာခင္ကလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  

အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အေမရိကန္အစုိးရသည္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ ေတာင္းဆုိျခင္းအေပၚ 

ႀကိဳဆုိ 

ေမ ၂၃ ရက္တြင္ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟုက အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္အစုိးရမွ အီရန္အေပၚ 

ႏ်ဴကလီးယား၊ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီမႈသစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

ေတာင္းဆိုထားျခင္းအား ခ်ီးမြမ္းေထာက္ခံခဲ့သည္။ 

ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးတပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ဒုံးက်ည္ေလးစင္း ႐ုရွားေရငုပ္သေဘၤာ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ 

ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ႐ုရွားေရတပ္က ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သံုး Yuri Dolgoruky ေရငုပ္သေဘၤာသည္ ႏ်ဴကလီးယား 

ထိပ္ဖူးတပ္ဆင္ႏုိင္သည့္ တုိက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္ေလးစင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ရာႏႈန္းျပည့္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ကင္မ္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ထရမ့္ဘက္က ပယ္ဖ်က္ခ့ဲမႈ ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ ဆႏၵျပ 

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ 

ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဆုိးလ္၏ 

လမ္းမမ်ားေပၚႏွင့္ ဆုိးလ္ၿမဳိ႕ရွိ အေမရိကန္သံရံုးအနီးတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ယင္းေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kim Kye Gwan က အေမရိကန္-

ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးျဖစ္လာရန္ သမၼတထရမ့္၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအေပၚ အထူးအေလးထား 

ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး နည္းလမ္းမေရြး ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ထားေၾကာင္းျဖင့္ 

ေျပာၾကားေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပိုင္သတင္းဌာနက ေၾကညာသည္။  

ဆီးရီးယား ျပႆနာေျဖ႐ွင္းေရး ျပင္သစ္ - ႐ု႐ွား ေဆာင္႐ြက္လုိ 

ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ျပင္သစ္သမၼတ Emmanuel Macron က ဆီးရီးယားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ အေျဖရွာေရးမွာ 

ကမ႓ာ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ျပင္သစ္နဲ႔ ႐ုရွားတို႔က 

ပူးေပါင္းဖန္တီးလိုသည့္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႐ုရွား၊ တူရကီ၊ အီရန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ 

အေမရိကန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည့္ Astana လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

ဆီးရီးယားေလတပ္စခန္းကုိ အစၥေရးဒုံးက်ည္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခ့ဲဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ 

ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ဟြမ္းစ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ေလတပ္စခန္းကို ဒုံးက်ည္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္လာေသာ္လည္း ေလေၾကာင္း 

ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားက ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစိုးရမီဒီယာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း 

မီဒီယာမ်ားကမူ ယင္းပစ္ခတ္မႈတြင္ အစၥေရး၌ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။  
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႐ုရွားသမၼတပူတင္က အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ကုိ သြယ္၀ိုက္စြာ အျပစ္တင္ေျပာဆုိ 

ေမလ ၂၅ ရက္ စိန္႔ပီတာစဘာ့ဂ္ၿမဳိ႕ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးဖိုရမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းတစ္ခု၌ 

႐ုရွားသမၼတပူတင္သည္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ 

တင္းမာမႈမ်ား ပိုမုိေရခ်ိန္တက္ေနစဥ္ ႐ု႐ွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ကေတာ့ ထရမ့္အား သြယ၀္ိုက္ရည္ညြန္း 

တိုက္ခိုက္သည့္ စကားတစ္ခ်ဳိ႕ကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။  

ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းမႈ ျမွင့္တင္ရန္ ဂ်ပန္ဖ်က္သေဘၤာ မနီလာဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရိွ 

ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတို႔အၾကား ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းမႈျမွင့္တင္ေရး ခရီးစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေမ ၂၅ 

ရက္တြင္ ဂ်ပန္ေရေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မွ Asagiri - class ဖ်က္သေဘၤာ JS Setogiri သည္ 

မနီလာဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

မေလး႐ွားေလယာဥ္ ပစ္ခ်မႈ ႐ု႐ွားျငင္းဆုိ 

ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ပ်က္က်ခဲ့သည့္ မေလး႐ွားေလေၾကာင္းလိုင္း ေလယာဥ္အမွတ္ MH17 

သည္ ႐ု႐ွားဒံုးက်ည္ေၾကာင့္ ပ်က္က်ခ့ဲသည္ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ ႔၏ ေတြ႔႐ွိခ်က္ကို သမၼတ 

ဗလာဒီမာပူတင္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကုိရီးယားဖက္က တံု႔ျပန္မႈအေပၚ ထရမ့္ ႀကိဳဆုိ 

စင္ကာပူတြင္ ဇြန္ ၁၂ ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီး 

အစည္းအေဝးအား ထရမ့္က ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ေဆြးေႏြးပြဲ 

အတြက္ ဆႏၵရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အေမရိကန္သမၼတ 

ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ကေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံေၾကာင္း 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

ေတာင္ - ေျမာက္ ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ႔ဆုံ 

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ Moon Jae-in နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong Un 

တို႔သည္ ၂ ႏုိင္ငံၾကား စစ္မဲ့ဇုံအနီးတြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း မၾကာမီ 

ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြႏဲွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ 

ေျပာခြင့္ရက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

Kim Jong Un ႏွင့္ Trump ထိပ္သီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ိွဆဲ 

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က ယခင္ကစီစဥ္ထားသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ Kim Jong Un ႏွင့္ 

ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ ကနဦးစီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေနေၾကာင္း ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္က ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကြၽန္းစုမ်ားအနီး အေမရိကန္စစ္သေဘၤာႏွစ္စီး ျဖတ္သန္း 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ ကြၽန္းစုမ်ားအနီး 

ျဖတ္သန္းခုတ္ေမာင္းခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ တပ္ဆင္ထားေသာ 

ဖ်က္သေဘၤာ Higgins ႏွင့္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္သေဘၤာ Antietam တုိ႔သည္ 
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ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ Paracel Islands ကြၽန္းစု၏ ေရမိုင္ 

၁၂ မုိင္အတြင္း ျဖတ္သန္းခုတ္ေမာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

မဟာမိတ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကုိလံဘီယာက ေနတုိးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု သမၼတဆန္းတို႔စ္ ေျပာၾကား 

ေမလ ၂၅ ရက္က ကိုလံဘီယာသမၼတ ဂ်ဴအန္မန္ႏ်ဴရယ္ဆန္းတုိ႔စ္သည္ လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ 

ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံသည္ ေနတိုး (NATO) အဖြဲ႔ႏွင့္ တရားဝင္ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းပူးေပါင္းမႈသည္ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

သို႔ေသာ္ ေနတိုးအဖြဲ႕၏ စစ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားရန္ မလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။၏ 

အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္မွ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြ ဲျပန္လည္ျပဳလုပ္ လုိသည္ဟုဆုိ 

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေရွ႕ဆက္က်င္းပေရးသည္ 

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္၏ တစ္သမတ္တည္း သေဘာဆႏၵျဖစ္သည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား 

ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာက ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ယင္းေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ကို 

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပိုင္ KCNA သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ 

 

 

(ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းမ်ားအား ေကာက္ႏွႈတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 


