ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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အမွတ္စဥ္ ၈၈
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၂၀၁၄ ခု၊ ဧျပီလ

 ကမၻာ့ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္

UN အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက
ရခုိင္ျပည္နယ္မွအေျခအေန

ကို

လံုးဝလက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရာမရွိပါ ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဤသတင္းလႊာတြင္
ပင္မသတင္း
၂ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနအေပၚ UN စိုး ရိမ္

၃ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ား ဆိုးရြားျပင္းထန္

၃ အကူအညီမ်ားျပန္လည္ေပးရန္ US, UK, UN တို႔ မွတိုက္တြန္း

၃ MSF ႏွင့္ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ မယ္တက္ဆာ Malteser Int’l
တို႔အပိတ္ပင္ခံရဆဲ

 UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း က
အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္

ယခင္ေရာယခုပါျဖစ္ပ်က္ေနသည့္

ျမန္မာႏို္င္ငံျပည္တြင္းသတင္း မ်ား

၅ ပဋိပကၡမ်ားအားအေၾကာင္း ျပရန္သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူမႈအားအသံုး ခ်

လူ႔အခြင့္အေရးၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို
အစိုးရမွအျပည့္အဝစံုစမ္းစစ္

ေဆးကာ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
ပဋိပကၡမ်ား

U

d em oc r ac y

ႏွင့္ပတ္သက္၍

UNSC

သို႔တင္ျပေသာသူ၏အစီရင္ခံစာထဲတြင္

၅ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းအား အႏၱာရာယ္ရွိေစ ေသာပဋိပကၡ
၆ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္စစ္ပဲြမ်ားျပင္း ထန္လာ

၈ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္
အစိုး ရမွအတင္းအၾကပ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ
၈ အရပ္သားမ်ားတိုက္ခုိက္ခံေနရဆဲ

၉ သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔မႈတားျမစ္ျခင္းက စစ္အင္
အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းအတြက္ ဆင္ေျချဖစ္လာ

အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က

၉ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္

ရခုိင္ျပည္နယ္မွပစ္မွတထ
္ ားလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္
အၾကမ္းဖက္မႈ

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ

မ်ား၊

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု
မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆို လုိက္သည္။

အႏိုင္က်င့္ဒုကၡေပးခံရ

၁၀ ဦး ဝင္းတင္၏ေသဆံုးမႈအား ဝမ္းနည္းပူေဆြးၾက
လူ႔အခြင့္အေရး

၁၀ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ ေဆးရန္ UN
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

၁၁ ေနာက္ထပ္သတင္း ေထာက္မ်ားေထာင္ခ်ခံရ
၁၁ ဆႏၵျပသူမ်ားအားပိုမိုပစ္မွတ္ထားလာ

 အကူအညီအေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား

ႏိုင္ငံတကာ

အစိုးရမွပိတ္ပင္တားဆီးမႈ

မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္

၁၂ ေဒၚစုဥေရာပသို႔သြားေရာက္

အၾကပ္အတည္းမ်ားသည္

၁၂ ျမန္မာ - တရုတ္ဆက္ဆံေရး

ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူသား

ခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ
ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္

အခက္အခဲမ်ားကိုပိုမိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ေသာ
မတ္စ္ေဂ်ကြင္တားနားက

ရခုိင္ျပည္နယ္မွအကူအညီမ်ားဖယ္ရွား

UN

၁၂ ေျမာက္ကိုရီး ယားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔လာေရာက္
စီးပြားေရး

၁၃ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္ဆဲ

၁၃ အရင္းအျမစ္စစ္ပြဲမ်ားက စီးပြားေရးကိုဟန္႔တား ေန
၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁၅ အစီရင္ခံစာမ်ား

ပစ္ျခင္း ၏အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္း ေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သတိေပးေျပာ
ဆိုလိုကသ
္ ည္။
 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း

ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္

မိုျမင့္တက္လာေစ ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုမပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္။

ပဋိပကၡမ်ားကိုပို
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 တႏိုင္ငံလံုးအႏွံအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းသည္ အစိုးရတပ္မ်ား၏ေနာက္ထပ္ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ လက္
နက္ကိုငအ
္ ုပ္စုအားလံုးစစ္တပ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔လာေရာက္ရမည္ဟု
အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့လာရသည္။
 NLD

အားပူးတြဲတည္ေထာင္သူ၊

အရြယ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

 ဆႏၵျပမႈအတြက္

အတင္းအၾကပ္ေျပာဆိုေနမႈတို႔ေၾကာင့္

ျမန္မာ့အရွည္ၾကာဆံုးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးဝင္းတင္သည္

ေနာက္ထပ္လူ

၉

ဦးအားတရားစြဲျခင္း၊

အသက္

၈၄

ႏွစ္

ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္

အစိုးရကေနာက္သတင္းေထာက္တဦးအား ေထာင္ခ်လိုက္သည္။

 အစိုးရအရာရွိမ်ားက တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္
ေဒၚစုသည္ဂ်ာမဏီႏွင့္ျပင္သစ္တို႔သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည့္ ၆.၆%သို႔ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ပင္မသတင္း
UNSC၊ UNSG ႏွင့္ အထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔က ရခုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတိေပးေျပာၾကားၾက
ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္
တားနားက ရခိုိင္ျပည္နယ္တြင္အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားမရွိျခင္း က အလြန္ဆိုးရြားေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားကိုျဖစ္ပြား
ေစကာ

ရွည္လ်ားလွေသာဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္

ညွင္းပန္းမႈမ်ားသမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္

ေနာက္ဆံုး ျဖစ္သည္အ
့ ကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားဖယ္ရွားလုိက္မႈသည္လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္း ေစေသာရာဇဝ
တ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္ဟုသတိ ေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးအၾကံေပးဗီးေဂ်းနမ္ဗီး ယားက ပဋိပကၡ

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (UNSC) အားတင္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးအတြင္း တြင္ UN
ဆိုင္ရာ US သံအမတ္ၾကီး ဆမ္မန္သာပါဝါ Samantha Power က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္
နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ႏွင့္ အထူးလိုအပ္ေနေသာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာတည္ရွိမႈမ်ားအား ျပန္လည္လာ
ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးပါရန္အစိုးရအားတိုက္တြန္းလုိက္သည္။

ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးဘန္ကီမြန္းက ရခုိင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ားသည္ အႏၱာရာယ္

အခ်က္ေပးလ်က္ရွိျပီး စစ္ေတြမွျဖစ္ရပ္မ်ားသည္လံုးဝလက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွပ
ိ ါဟု နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ
ေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ ပထမအစည္းအေဝးတြင္ေၾကျငာလုိက္သည္။ မည္သည့္ဘာသာဝင္၊ မည္သည့္လူမ်ဳိး

ႏြယ္စုျဖစ္သည္တို႔ကိုအေျခမခံပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအရပ္သားအားလံုးအားအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ သူတို႔၏လံုျခံဳမႈကိုေသ
ခ်ာေအာင္လုပ္ေပးရန္မွာ

အစိုးရ၏ေလးနက္ေသာတာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း

သူကသတိေပးေျပာၾကားလိုက္

သည္။ သူကအစိုး ရအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားေပးႏုိင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္

ေပးရန္ႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အားရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ျပန္လည္သြားေရာက္ႏုိင္ေစ
ေရးသည္လည္း အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္ဟု အစိုး ရအားတိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
အေပၚက်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားအတြက္အေရးယူျခင္းမခံရေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအား အစိုးရမွဆက္
လက္၍

ဘာမွ်မလုပ္ပဲထိုင္ၾကည့္ေနဦးမည္ဆိုပါက

ႏိုင္ငံတကာမွလုပ္ေဆာင္မည့္ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအားသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။ [ေအာက္မွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

အားစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ျမန္မာအစိုးရအား UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးတိုက္တြန္း တြင္ၾကည့္ပါ။]
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ရခုိင္ျပည္နယ္မအ
ွ ေျခအေနမ်ားေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္ေန
မတ္လက ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္သူလူအုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕မွအကူအညီေပးေရး
လုပ္သားမ်ားအားကယ္ထုတ္ခဲ့လိုက္ရေသာေၾကာင့္

က်န္ရစ္ခဲ့သည့္က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလစ္ဟာမႈမ်ားအား

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါသည္ဟု အစိးု ရက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနကေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ ျပင္းထန္ေသာဟန္႔တားခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားဧျပီလ တလလံုးေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
ထိုဆိုးဝါးေသာအေျခအေနမ်ားမွာ

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ

အဓိကအားျဖင့္

မြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားပါဝင္သည့္

လူထု

၈

သိန္းေက်ာ္တို႔အတြက္ အကူအညီမ်ားေပးပို႔ႏိုင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေရႏွင့္အစားအစာလိုအပ္မႈခံစားေနရေသာ IDP စခန္း မ်ားမွ
IDP ၁၄၀၀၀၀ တုိ႔ပါဝင္သည္။
ဧျပီလေစာေစာပိုင္း တြင္ သဲေခ်ာင္း IDP စခန္း မွလူသံုးဦးေသဆံုးခဲ့မႈသည္ မတ္လကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအထိကရုဏ္းမ်ား၌
INGO

မ်ားအားကယ္ထုတ္ခဲ့ရမႈႏွင့္

ေဖေဖာ္ဝါရီလက

နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အား

ေမာင္း ထုတ္ခဲ့မႈတို႔၏

ရလဒ္ျဖစ္ေသာ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိပါသည္။ စစ္ေတြအနီးမွ
စခန္း တြင္ရဟ
ို င္ဂ်ာအမ်ားအျပားေနထိုင္ၾကပါသည္။
ဧျပီလ

၂

ရက္ေန႔တြင္

စစ္ေတြမွျပင္းထန္စြာအဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေနေသာကေလး

၃၀၀

တို႔သည္

စံနစ္တက်

လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း

UNOCHA

ကုထံုးက်က်ကုသမႈမ်ားအား မရရွိႏိုင္ၾကကာ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာသိုေလွာင္ထားမႈမ်ားအား ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးရန္
ရခုိင္ျပည္နယ္၌

အစားအစာတန္

မွသတင္းပို႔ခဲ့ပါသည္။

ဧျပီလ

၈

ခ်ိန္

၁၃၀၀

ရက္ေန႔တြင္

မက္ထရစ္တန္လည္း

လူနာမ်ားအတြက္ေဆးရံုေနရာမ်ားမရရွိႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္

NGO

မ်ားမွ

ခရီးသြားခြင့္မ်ားမရရွိႏုိင္ျခင္း

အေရးေပၚေဆးဝါး

ေဆးရံုမ်ားသို႔လႊဲေျပာင္းမေပးႏိုင္ခဲ့ပါဟု UNOCHA မွထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သို႔မဟုတ္

ေသတၱာမ်ားအား

အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားျပန္လာႏိုင္ေစရန္ US, UK, UN တို႔မွတိုက္တြန္း
US ႏွင့္ UK တို႔သည္ အႏၱာရာယ္ရွိေၾကာင္းသတိေပးမႈကိုအေလးေပးေဖာ္ျပလိုက္ကာ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားျပန္

လာႏုိင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္လည္း အစိုးရအားတိုက္တြန္း လိုက္သည္။ ရန္ကုန္မွအေမရိကန္သံရံုး

အပါအဝင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊ UNOCHA၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရး UK ဌာန (DFID)၊ UN ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးမႈးရီနာတာဒက္ဆာလီယန္ Renata Dessalien တို႔အား
လံုး မွေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ

အခ်ဳိ႕မွာအၾကိမ္ၾကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအထဲမွသတိျပဳဖြယ္ဆင္တူေသာ

 ဧျပီ ၇ - UK ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ဓနသဟာယရံုး (UK FCO) ဝန္ၾကီး ဟူဂိုဆိြဳင္ယာ Hugo Swire ကျဗိတိန္
ႏုိင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီးဦးေက်ာ္စြာမင္းအား
မ်ားႏွင့္လူထုတို႔၏

လံုျခံဳေရးရွိမႈအား

ဆင့္ေခၚကာ

ရခုိင္ျပည္နယ္မွအကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္း

ေကာင္း မြန္စြာရရွိေစရန္ႏွင့္

အထိအခိုက္မခံႏိုင္ေသာလူထုမ်ားထံသို႔

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေရာက္ရွိမႈျပန္လည္ရရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရအားတိုက္တြန္း လိုက္သည္။

 ဧျပီ ၁၀ - အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဒန္နီယယ္အာရပ္ဆဲလ္ Daniel
R.

Russel

က

ေန

ျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ

သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္

အရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲ၌

ရခိုင္ျပည္နယ္မွအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္မ်ားအႏၱာရာယ္ကင္းစြာျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္
အေမရိကန္၏ျပင္းျပေသာေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ႏွင့္ဆႏၵတို႔အားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစိုးရကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကတိေပးေသာ္လည္း

MSF

International တို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးကိုမူ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့
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ႏွင့္

ေမာ္တက္ဆာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

Malteser

အကူအညီမ်ားအေရးေပၚလိုအပ္ေနမႈမွာအထင္အရွားရွိေနေသာ္လည္း [အထက္မွ အေျခအေနမ်ားေၾကာက္ခမန္း လိလိ

ျဖစ္ေန၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းမွအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္တိုက္တြန္း တြင္ၾကည့္ပါ။]
အစိုးရသည္ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ အကူအညီမ်ားေပးမႈအားပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေခါင္းမာေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဧျပီလ ၃

ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးဝင္း ျမိဳင္က နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာသက္တမ္းရွိေသးေသာအကူအညီေပး

ေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမာ္တက္ဆာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ကိုမူ ေဒသခံမ်ား [ဗုဒၶဘာသာရခုိင္မ်ား] မွအခ်ိန္အေတာ္ၾကာဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္
ဆက္လက္တားျမစ္ထားရပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြ၌မတ္လ ၂၆-၂၇ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားစံုစမ္းစစ္ ေဆးရန္ တာဝန္ေပးခံ
ရသည့္ အစိုးရ၏ေကာ္မရွင္မွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရပိုင္သတင္းစာျဖစ္သည့္ New Light of
Myanmar ကထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားထားသည္။
 ေမာ္တက္ဆာအျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာသည္

အဖြဲ႕၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

မွားယြင္းစြာကိုယ္စားျပဳမႈမျဖစ္ရ

ေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ရံုး အေဆာက္အဦးမွ (စစ္ေတြတြင္) ဗုဒၶဘာသာအလံကိုဖယ္ခ်ခဲ့သည္။

 ျဖစ္ရပ္အား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစတင္ရန္ ဆင္ေျခအေၾကာင္း ျပခ်က္အျဖစ္ အသံုးခ်ခံခဲ့ရသည္။
 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားသည္ေႏွးေကြးခဲ့သည္။

 လူ ၁၂ ဦး တို႔အား ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းခဲ့ျပီး အုပ္စုဖြဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ သူတ႔၏
ို ပါဝင္ခဲ့ပံုကိုေမးျမန္းခဲ့သည္။
ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေမာင္အုန္းက

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္

ႏိုင္ငံတကာ

အကူအညီေပးေရးအုပ္စုမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဧျပီလ
၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ေဒသခံရခုိင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားမွမွဖြင့္လွစ္ထားေသာ အစိုးရအေရးေပၚညွိႏႈိင္းေရးစင္

တာ (ECC) က နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (MSF) ႏွင့္ေမာ္တက္ဆာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတို႔အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္
နယ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ UN ႏွင့္ INGO မ်ားကို္လည္း
သူတို႔၏စီစဥ္ထားေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကိုမတင္ျပပါက

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ကိုင္ခြင့္

ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လည္း ECC မွေျပာၾကားေသးသည္။ ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ UN ေအဂ်င္စီႏွင့္ INGO ၂၃ ခုအ
နက္ ၁၁ ခုသာရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ႏင
ို ္ခဲ့သည္ဟု သတင္း မ်ားရရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ဧျပီလတြင္ လူမ်ဳိး ဂိုဏ္းဂဏကိုအေျခခံေသာအၾကမ္း ဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခု ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔
တြင္ ရန္ကုန္ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္၌ မြတ္စလင္ ၂ ဦး ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၁ ဦး တို႔အၾကား အျပႆနာမွအစျပဳကာ ဗုဒၶဘာသာ
အုပ္စုမွအိမ္တလံုး အားဖ်က္ဆီးျခင္း၊

မြတ္စလင္ပိုင္အေဆာက္အဦးမ်ားအားခဲမ်ားႏွင့္ပစ္ျခင္း၊

ဗလီတခုအားတိုက္ခုိက္

ကာဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈအတြင္း လူ ၅ ဦးႏွင့္ရဲတဦး တို႔ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရခဲၾ့ က

သည္။ လွည္း ကူးျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက မနက္ ၆ နာရီည ၆ နာရီအျပင္မထြက္ရအမိန္႔ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၆
ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရပိုင္မီဒီယာမွ ထိုျပႆနာနွင့္ဆက္စပ္၍လူ ၁၃ ဦးအားဖမ္းဆီး လိုက္သည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဧျပီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူး တိုင္းနတၱလင္း ျမိဳ႕နယ္မွလူအုပစ
္ ုတခုသည္

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးတဦး ၏အိမ္ေရွ႕တြင္

အႏၱာရာယ္ကင္းေစရန္

ထိုအမ်ဳိး သမီး ၏မိသားစုႏွင့္ေဒသခံဘုန္း ေတာ္

စုေဝးၾကကာ သူမ၏မြတ္စလင္ရည္းစားျဖစ္သူအားအိမ္တြင္းမွထုတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ရဲမ်ားကထိုသူအား
အေစာင့္အေရွာက္ႏွင့္ထုတ္သြားျပီးေနာက္တြင္

ၾကီးမ်ားအၾကား ဆက္လက္၍စကားမ်ားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ လူအုပ္စုသည္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာကာ ထို

အမ်ဳိး သမီး ႏွင့္၎၏ေဆြမ်ဳိး မ်ား၏အိမ္မ်ားအပါအဝင္ အိမ္ေလးလံုး အားမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ဧျပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္
ထိုတိုက္ခုိက္ခဲ့သူမည္သူ႔ကိုမွ် အေရးမယူခပ
ဲ့ ါဟုရဲမ်ားက သတင္းပို႔ခဲ့ၾကသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြငး္ သတင္းမ်ား
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား
အေၾကာင္း ျပခ်က္အျဖစ္အသံုးခ်
မတ္လတြင္စတင္ခဲ့ကာ
ဆယ္စုႏွစ္သံုး ခုအတြင္း

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊

ဖယ္ခ်န္ထားခဲ့မႈမ်ား၊

ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူဦးေရရံပံုေငြအဖြဲ႔

ျမင့္တက္လာေသာပဋိပကၡမ်ားအတြက္

(UNFPA)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား

မွေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့သည့္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊

ဖယ္ခ်န္ထားခဲ့မႈမ်ား၊ ျမင့္တက္လာေသာပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ဆင္ေျခအျဖစ္အသံုးခ်ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တပ္မေတာ္မွမတ္လအထိထိုေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ေနာက္ထပ္တပ္
ရင္းမ်ားေစလႊတ္ခဲ့ကာ
[ေအာက္မွ
ေအာက္မွ

ထိုးစစ္မ်ားပိုမိုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္

အရပ္သားမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ထိုး စစ္မ်ားျမွင့္တင္ရန္တပ္မေတာ္၏ဆင္ေျခဝတ္ရံု

တို႔တြင္ၾကည့္ပါ။]

ႏွင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တို႔တြင္အစိုးရမွသန္းေခါင္စာရင္း အတင္းအၾကပ္ေကာက္ယူ

မတ္လေႏွာင္းပိုင္းက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွသူတို႔ကိုယ္ကိုသူတို႔ရိုဟင္ဂ်ာဟုသတ္မွတ္ခြင့္မျပဳရန္ အစိုးရမွဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်အျပီး

တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျပႆနာမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ခုမတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]
အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္၍အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကသည္။ [ေအာက္မွ

အစိုးရ၏သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္
လက္ျဖစ္ပြား တြင္ၾကည့္ပါ။]
အျခားျပည္နယ္မ်ားမွလည္း

ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မညီ၊

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားဆက္

မေက်နပ္ေသာတုိင္ၾကားမႈမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိး သားဖြံ႕ျဖိဳးေရး

ပါတီ (UNDP) ဥကၠဌအဘူလ္တေဟး Abu Tahay က ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္ေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္

မွတ္ပံုတင္ရန္ခြင့္မျပဳပါဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စု Chin Human Rights Group မွႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္ညွိႏႈိင္းေရးမႈးဆလိုင္းဘာဝီသိုင္း Salai Bawi Thaing ကျမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ခ်င္းတုိင္းရင္း သားမ်ား

ထံမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားလက္ခံရရွိခဲ့ကာ စာရင္း ေကာက္ယူသူမ်ားသည္ထိုသူတို႔အား တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ကိုး ကြယ္
သည့္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ မေမးျမန္းခဲ့ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွလြဲ၍ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္စတင္ခဲ့ကာ
ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ျပီးဆံုးခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွေနာက္ထပ္ထးို စစ္မ်ားေၾကာင့္
သေဘာတူညီခ်က္ပထမမူၾကမ္းအားထိခိုက္ေစ

တႏို္င္ငံလံုးအႏွံ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ဧျပီလတြင္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားဘက္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေမလ
တြင္အေခ်ာသပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ တႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဧျပီ ၁၀ ရက္ေန႔ကစတင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွ ပိုမိုျပင္းထန္လာေသာ
တိုက္ပြဲမ်ားက

စစ္မွန္ေသာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္သို႔ေရာက္ရွိရန္

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားမွယုံၾကည္မႈအား အားနည္းက်ဆင္းေစခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ

ဧျပီလ ၅ မွ ၈ ရက္တြင္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၂၁ ဖြဲ႔မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းေရးဆဲြေရး ညွိႏႈိင္းမႈတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရမွအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိျမန္မာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ဧျပီလ ၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုငအ
္ ဖြဲ႔ ၂၁ ဖြဲ႔မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္

5

တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ

တႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အတြက္

ေဆြးေႏြး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္

ႏိုင္သည့္တခုတည္းေသာ ပထမမူၾကမ္း ကိုမူအားျဖင့္သေဘာတူေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထိုေၾကျငာခ်က္က

ဝန္ခံမမ
ႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

အေခၚအေဝၚမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
MPC

သေဘာမတူသည့္အတြက္ညွိႏႈိင္းမႈၾကန္႔ၾကာေနရသည့္ကိစၥကိုမူ

အထူးအၾကံေပးဦးလွေမာင္ေရႊက

“ျပည္တြင္းစစ္”၊”အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး”၊”ျပည္ေထာင္

စု”၊”တည္ဆဥ
ဲ ပေဒအရ” စသည့္အေခၚအေဝၚအသံုးျပဳမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းခုန္သေဘာမတူမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းဝန္ခံ

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက “စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ”ု အားေထာက္ခံမႈ
ကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က

ရွမ္းျပည္နယ္

လားရႈိးျမိဳ႕တြင္ ဧျပီလ ၆ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝးအတြင္း၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တို္င္းရင္း

သားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုး ဗဟုိစစ္တပ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထဲသို႔ ဝင္လာရမည္ဟုအမိန္႔ေပးထားေသာ ၎တို႔
၏ အခ်က္ ၆ ခ်က္ပါေပၚလစီကို အပစ္အခတ္အရပ္စဲေရးမူၾကမ္းထဲသို႔ထည့္သြင္းရန္ တပ္မေတာ္၏ဆႏၵကိုထပ္မံေျပာ

ၾကားသြားခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အပစ္

အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းထဲသုိ႔ ပူးေပါင္း ထည့္သြင္းျခင္းသည္ မူၾကမ္းအဆိုႏွစ္ခုအားတခုတည္းအျဖစ္ေပါင္းစပ္ရန္အစီအ
စဥ္အား ရႈပ္ေထြး သြားေစသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မွ ျဖစ္ပြားဆဲတုိက္ပြဲမ်ားသည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ KIA ၏ယံုၾကည္

မႈအား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစပါသည္။ ဧျပီလ ၁၃ - ၂၅ အေမရိကန္သို႔သြားေရာက္ခဲ့မႈအတြင္း KIA ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္မႈး
ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္း သည္ KIA အား အားနည္း ေအာင္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္

ျပီး အကယ္၍အစိုးရကစစ္ေရးနည္း လမ္း မ်ားျဖင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္အတင္းအ
ၾကပ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါက ၎တို႔အေနျဖင့္လက္မွတ္ထိုးမည္မဟုတ္ပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏မဟာမိတ္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)

က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွတပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားသည္ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီခ်က္ကို ထိခုိက္အားနည္းေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဧျပီလ ၂၆ - ၂၇ တြင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားမွအရပ္သားမ်ားအား
အကာအကြယ္ေပးျခင္း

တို႔အပါအဝင္မူၾကမ္းအားေနာက္ဆံုးအေခ်ာမသတ္ခင္

ပါဝင္ျပင္ဆင္လိုေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ႏွင့္

အပစ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းအားျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ

-

ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ဆင္ေျခဝတ္ရံု

ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမုင
ိ ္ျမိဳ႕တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွငရ
့္ ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ထိုးစစ္မ်ားျမွင့္တင္ရန္တပ္မေတာ္၏

မတ္လေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ဧျပီလအေစာပိုင္းတြင္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

(KIA)

ထိန္း ခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္

သန္းေခါင္စာရင္း ကူညီေကာက္ယူရန္ ျပင္ဆင္သည္ဟူေသာဆင္ေျချဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္တပ္မေတာ္မွ

စစ္တပ္အင္အားမ်ားကိုအၾကီး အက်ယ္တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။ [အေပၚမွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊

ဖယ္ခ်န္ထားခဲ့မႈမ်ား၊ ျမင့္တက္လာေသာပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အေၾကာင္း ျပခ်က္အျဖစ္အသံုးခ် တြင္ၾကည့္ပါ။] စစ္တပ္

မ်ားရွိေနမႈျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ KIA ႏွင့္၎၏မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ
တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔အား တိုက္ခုိက္မႈမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနာက္လြဲေနေသာ ျပည့္စံုသည့္သက္ေသသာဓကမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဧျပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္
၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည္ဟူေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္
မ်ားလက္ခံမရရွိခဲ့ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဦးရဲထြတ္သည္ တပ္မေတာ္မွမိမိကိုယ္ကုိကာကြယ္
ရန္သာတိုက္ရပါသည္ဟူေသာ ေနျပည္ေတာ္၏ေဒါသျဖစ္စိတ္ဆုိး ဖြယရ
္ ာေၾကျငာခ်က္ကို ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။
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 ဧျပီ ၁ - ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမူဆယ္ႏွင့္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့
ကာ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ပန္ခြမ္းန္ေက်းရြာအနီးေရွ႕တန္း စခန္းမွ KIA တပ္မ်ားျပန္ဆုတ္ခြါရန္ အတင္း အၾကပ္ဖိအားေပးခဲ့
သည္။

 ဧျပီ ၄ - ရွမ္း ျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္သာပန္ခြန္းေက်းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့
သည္။

 ဧျပီ ၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္ခေက်းရြာအနီး KIA ၏ မရူေမာန္းဂိတ္တြင္ KIA တပ္မ်ားက အစိုး ရတပ္ ခမရ
၅၆၇ မွ ဒုဗိုလ္မႈး ၾကီးမ်ဳိးညႊန္႔အားသတ္ခဲ့သည္။

 ဧျပန္ ၄ ၊ ၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္ ခလရ ၉၅ မွတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္
ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ဧျပီ ၁၀ - ၁၈ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကြတ္ခုိင္၊ မူဆယ္၊ နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီႏွင့္မိုးေမာက္
ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ KIA စခန္းမ်ားကိုအစိုးရတပ္မ်ားက တို္က္ခုိက္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့ျပီး အေျခခံ
စခန္း မ်ား၊ ကြပ္ကဲေရး၊ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားသိမ္းယူခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၆၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားက KIA တပ္ရင္း ၂၇ အားတိုက္ခိုက္ခက
ဲ့ ာ KIA
အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးရံုးႏွင့္အေျခခံစခန္းမ်ားအား သိမ္ယူခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ခဖရရြာတြင္ ခမရ ၆၀၁ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည့္သူ႔စစ္တပ္မ်ား Kachin
People’s Militia (KIA ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာျပည္သူ႔စစ္) တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၀ ၊ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မိုင္ဂ်ာယန္း အနီးမွစခန္းမ်ားအပါအဝင္ KIA စခန္းမ်ားအား သန္းေခါင္စာ
ရင္းေကာက္ယူသူမ်ားႏွင့္အတူလုိက္ပါလာေသာ အစိုးရတပ္မ်ားကတိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕႔နယ္မွရြာငါးရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂၇ တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ကာ
လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့၍ KIA တပ္ရင္း ၂၇ ဌာနခ်ဳပ္စခန္းႏွင့္ ပန္ခမ္း မွတရုတ္သို႔သြားရာအဓိကနယ္စပ္လမ္း
တို႔ကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုး ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ေမာ္စြီေအာ္န္လြတ္ရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၁၂ တို႔တိုကပ
္ ြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ ပန္ခမ္းနယ္စပ္ဂိတ္အားအစိုးရတပ္မ်ားမွသိမ္း ယူခဲ့ကာ မန္စီျမိဳ႕နယ္မွ
မန္စ-ီ ပန္ခမ္း-မန္ဝိန္း လမ္းေၾကာင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ခခစ္ပ္ရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၉ တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၅ ၊ ၁၆ - ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကတပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းမွ ထရပ္ကားႏွစ္စီးအား KIA မွဗံုးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့
သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္မွ KIA စခန္းႏွစ္ခုအားအစိုးရတပ္မ်ားမွသိမ္းယူခဲ့ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္
ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္တို႔အားဆက္သြယ္ထားသည့္ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ကားလမ္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၂၀ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္နမ္စရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂ တို႔တုိက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၂၃ - အျဖစ္အပ်က္ႏစ
ွ ္ခုတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္နမ္ပါခႏွင့္ နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္နမ္ခမ္းတို႔

အၾကားရွိလမ္းေပၚ၌ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၄၇၈ မွတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္
ပိုင္းနမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္ရင္း ၁၁၂ ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၂၃ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမန္စီျမိဳ႕နယ္ေဘာက္ႏြဳိင္း ရြာမွ KIA တပ္ရင္း ၂၇ မွတပ္မ်ားႏွင့္ ခမရ ၆၈ ႏွင့္ ၂၄၀
တို႔မွအစိုးရတပ္မ်ားတိုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားက ၈၁မမ ေမာ္တာက်ည္မ်ားျဖင့္ရြာကိုပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၂၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနမ္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္မွ အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၂၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မန္ဘန္ရြာမွ TNLA တပ္မ်ားႏွင့္ ခမရ ၁၄၄ မွအစိုး ရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
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 ဧျပီ ၂၉ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ယင္လဘမ္မွ KIA တပ္ရင္း ၃၆ ႏွင့္ ၃၈ တို႔အား ခမရ ၂၃၉ မွအစိုးရ
တပ္မ်ားက တိုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ျမိဳ႕နယ္နမ္ဂပ္ရြာမွ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာသို႔
အစိုးရတပ္မ်ား၏ ေမာ္တာက်ည္မ်ားက်ေရာက္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္အစိုးရမွသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားကိုအတင္းအၾကပ္ျပဳလုပ္
ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအိုးအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရ
ကာ အကူအညီႏွင့္က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမရရွိပဲျဖစ္ေနၾကရသည္။ မတ္လတြင္ KIA ထိန္း ခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ အစိုးရ၏ပန္ၾကားခ်က္ကို KIA မွပယ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရကထိုပယ္ခ်ေသာအေျဖကို

လက္ခံရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဝိန္းရြာသို႔အစိုးရတပ္မ်ားေရာက္ရွိ
လာကာ သန္းေခါင္စာရင္းအတင္းအၾကပ္ေကာက္ယူရန္ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ဧျပီလပထမလဝက္တခုလံုး တြင္ အစိုးရ
တပ္မွစစ္သားမ်ား၊ ရဲမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တို႔သို႔လာေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သန္းေခါင္စာ

ရင္းေကာက္ယူသူမ်ားႏွင့္အတူလိုက္ပါလာခဲ့ၾကသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားကိုအကူအညီေပးရင္း အစိုးရ
တပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွ KIA စခန္းမ်ားကို ျပင္းထန္ေသာထိုးစစ္မ်ားဆက္တိုက္
ထိုး ခဲ့ၾကသည္။ [အထက္မွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ - ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ထိုးစစ္မ်ား

ျမွင့္တင္ရန္တပ္မေတာ္၏ ဆင္ေျခဝတ္ရံု တြင္ၾကည့္ပါ။] အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္လိုင္ဇာမွ KIO ဌာနခ်ဳပ္အနီးရွိရြာ ၉၀ တို႔တြင္ အမ်ဳိးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ
ကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါရန္ KIO မွအစိုးရလူဝင္မႈ႔ၾကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာနအား ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္အစိုးရတပ္မ်ား၏ထိုးစစ္မ်ားအတြင္းအရပ္သားမ်ားထိိခုိက္ခံစားရ
KIA

အေပၚတိုးျမွင့္လာေသာအစိုးရတပ္မ်ား၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ အရပ္သားမ်ားအိုးအိမ္မွစြန္႔ခာြ ထြက္ေျပးရမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ကဂမ္ရြာတြင္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတဦး အား ခမရ ၃၂၀ မွအစိုးရ
တပ္သားႏွစ္ဦး က မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၁၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မိုင္ဂ်ာယန္းအနီး တြင္ KIA စခန္း မ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားကတိုက္ခုိက္သည့္အခါ
အူယန္းႏွင့္နမ္ခပရြာမ်ားမွ ရြာသား ၃၀၀ တို႔အုိးအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရသည္။

 ဧျပီ ၁၀ ၊ ၁၁- ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္လဂတ္ယန္း IDP စခန္းအား အစိုးရတပ္မ်ားကလက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္

ပစ္ခတ္သည့္အတြက္ အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွမ္းရြာသားတဦးအားဒါဏ္ရာရေစခဲ့ကာ IDP ၈၀၀ ခန္႔တို႔ကိုထြက္ေျပးေစခဲ့

ျပီး ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ပေလာင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တို႔အား ရွမ္းျပည္နယ္နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္သို႔ထြက္ေျပးရျခင္း ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ
နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးရျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။

နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားက

ရြာသား မ်ားကိုပစ္မွတ္ထားကာ လက္နက္ငယ္မ်ား၊ လက္နက္ၾကီးက်ည္မ်ားျဖင့္ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္အတြက္
ရြာသားႏွစ္ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ေမာ္စြီေအာ္န္လြတ္ရြာတြင္ အစိုး ရတပ္မ်ားက အရပ္သားႏွစ္ဦးအား
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ဒါဏ္ရာရရွိေစခဲ့ကာ ေမာ္တာသီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၂ - အစိုးရတပ္မ်ားက ကခ်င္အရပ္သား ၃၀ အားဖမ္းဆီးကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္မွစခန္းတခုသု႔ိ
ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မိုင္ဂ်ာယန္းအနီးရွိရွမ္းရြာသားတေထာင္တို႔သည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္သို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

 ဧျပီ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ခ်ယာရီဒက္ေဂါရြာအနီးမွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကကခ်င္
အရပ္သားတစ္ဦးအားေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ဒါဏ္ရာရရွိေစခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ခ်ယာရီဘမ္ရြာသို႔ အစိုးရတပ္မ်ားက ၁၀၅မမလက္နက္ၾကီးက်ည္မ်ားျဖင့္
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။
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ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဝိန္းရြာမွတရုတ္ျပည္နန္ေဒါင္း ျမိဳ႕ကိုဆက္သြယ္ထားေသာလမ္း

ကို အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွပိတ္ပစ္လုိက္သည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိကာ IDP မ်ားထံသို႔ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနေသာလူ
သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားအား

ရႈပ္ေထြးခက္ခသ
ဲ ြားေစခဲ့သည္။

ဧျပီလ

၂၅

ရက္ေန႔တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တို႔တြင္ မၾကာခင္ကျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကေလး ၁၀၀၀
တို႔အပါအဝင္ အနည္းဆံုး လူ ၅၀၀၀ အိုးအိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔ျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္း - စစ္အင္အားခ်ဲ႔ထြင္ျခင္းကိုတိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏အျခားဆင္ေျခတခု
ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၏သစ္အလံုး လိုက္ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ျခင္းအား ပိတ္ပင္သည့္အမိန္႔သည္အသက္ဝင္လာခဲ့
သည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ထိုပိတ္ပင္မႈအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္

ပိုင္းတို႔တြင္ စစ္အင္အားခ်ဲ႕ထြင္မႈကိုတိုး ျမွင့္ႏုိင္ရန္ဆင္ေျခတခုအျဖစ္အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ
ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ကခ်င္ျပည္နယ္မွတရုတ္သို႔သြားေသာနယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအၾကားရွိ သစ္အလံုး လိုက္
တင္ပို႔သည့္သစ္ေမွာင္ခိုမ်ားအား တပ္မေတာ္မွအေရးယူသြားမည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။ ဧျပီလတြင္ ထိုလုပ္ပုိင္ခြင့္သည္
ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ႏွငက
့္ ခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တဝုိက္အပါအဝင္

တရားမဝင္သစ္တင္ပို႔သည့္လမ္း

ေၾကာင္းမ်ားတေလွ်ာက္ရွိ KIA ၏အဓိကစခန္း မ်ားအား တပ္မေတာ္မွတိုက္ခုိက္ျခင္းအျဖစ္သို႔ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သြား

သည္။ [အထက္မွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ - ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ထိုးစစ္မ်ား ျမွင့္တင္

ရန္တပ္မေတာ္၏ ဆင္ေျခဝတ္ရံု တြင္ၾကည့္ပါ။]
အစိုးရ၏သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္
လက္ျဖစ္ပြား

ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မညီ၊

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားဆက္

ရခိုင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူမ်ဳိးေရးတင္းမာမႈမ်ားျမင့္မားလာေသာရလဒ္အျဖစ္ မတ္လ ၂၆ - ၂၇
ေန႔က အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားတိုက္ခိုက္ခံရမႈေနာက္တြင္

[၂၀၁၄ခုမတ္လျမန္မာသတင္း လႊာ တြင္ၾကည့္

ပါ။] အစိုးရသည္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆက္လက္ျခိမ္းေျခာက္အႏိုင္
က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္ေသာ

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားႏွင့္အတူ

ရဲမ်ား၊

စစ္တပ္ မ်ား၊ လဝကအရာရွိမ်ားပါအတူလိုက္ပါၾကကာ ထိုေက်းရြာမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟုသူတို႔ကုိယ္ကုိသူတို႔ေျပာသူမ်ား

အား ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ျခင္း၊ ေနထိုင္သူမ်ားအားႏႈတ္အားျဖင့္ေစာ္ကားျခင္း၊ တံခါးမ်ားအားကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ ေနထုိင္သူ
မ်ားမွာ

မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဟု

ေဖာ္ျပထားေသာအမွတ္အသားမ်ားအား

ဆုတ္ျဖဲပစ္ျခင္းစသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္

ၾကသည္။ အကယ္၍လူတဦးက သူတို႔သည္ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားပါက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ

သူမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္အားတုိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးအျဖစ္မွတ္သားရန္ သို႔မဟုတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းမ်ားအား
ဆက္လက္ေမးျမန္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး ဌာနဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးဦးျမင့္ၾကိဳင္က သူတို႔ကုိယ္ကိုသူတို႔
သူတို႔ဆႏၵရွိသလိုသတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္မရရွိသည့္အတြက္

ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ဘဂၤါလီ

၇

သိန္းတို႔မွပူးေပါင္းပါဝင္ရန္

ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအား ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔အထိတိုးျမွင့္လိုက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့
သည္။ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအၾကိမ္ေကာက္ယူစဥ္ကခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္
မ်ားသည္ သူတို႔ကို္ယ္ကိုသူတို႔ဘဂၤါလီဟုသတ္မွတ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏွင့္သက္

ဆုိင္ေသာေမးခြန္းမ်ားကို လံုးဝလစ္လွ်ဴရႈ႕ရန္ (မေျဖရန္) သေဘာတူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္
ယူျခင္းအားျပီးျပည့္စံုေစႏုိင္မည္ဟု အစိုး ရမွအဆိုျပဳခဲ့သည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီလုပေ
္ ဆာင္ပါ
မည္ဟု UN အားေပးခဲ့သည့္ကတိကို ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ကာ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမို

ျမင့္မားလာေစႏုိင္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူေနမႈအား ယံုၾကည္ကိုးစားႏုိင္မႈကိုလည္း ယုတ္ေလ်ာ့နိမ့္က်ေစပါ
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သည္ဟု UNFPA ကေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စား
လွယ္ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနားက အမ်ဳိးသားသန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားသူတို႔ကုိယ္ကို

သူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာဟုေျပာဆိုသတ္မွတ္ခြင့္မျပဳေသာ အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူမႈသည္ ႏုိင္ငံ

တကာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္မကိုက္ညီပါဟူေသာ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဧျပန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ UN
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဘန္ကီမြန္းက မတ္လ၌အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအားတိုက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း မ်ားသည္ “သန္းေခါင္

စာရင္း ေကာက္ယူမႈအား [……] အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္ ရည္မွန္းထားပံုရသည္” ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ [အထက္မွ

UNSC၊ UNSG တို႔က ရခုိင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ားအေပၚစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၊ သတိေပးေျပာၾကားၾက တြင္
ၾကည့္ပါ။]

ဦးဝင္းတင္ကြယ္လြန္မႈအေပၚျမန္မာႏုိင္ငံမွလူထုမ်ားဝမ္းနည္းပူေဆြးၾက
ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၁၉ ႏွစ္မွ်ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားအျဖစ္ေနခဲ့ရသူ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) စတင္
တည္ေထာင္သူမ်ားထဲမွတဦးျဖစ္သူ

ဦး ဝင္းတင္သည္ကိုယ္ခႏၵာအစိတ္အပိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

အလုပ္မလုပ္ေတာ့

သည့္အတြက္ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတြင္ အသက္ ၈၄ ႏွစ္၌ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ ဧျပီလ ၂၃ ရက္
ေန႔တြင္ ဗုဒၵဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမား
မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းမွပုဂၢဳလ
ိ ္မ်ားအပါအဝင္ လူတန္းစားေပါင္းစံုမွဦးဝင္းတင္အားေထာက္
ခံသူ ေထာင္ေသာင္း မ်ားစြာတို႔သည္ သူ၏စ်ာပနအခမ္းအနားအားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊

NLD နာယကတဦးျဖစ္သည့္ဦးတင္ဦးတို႔အပါအဝင္ NLD အဖြဲ႔ဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။ ၈၈
ျငိမ္းခ်မ္းပြင့္လင္းမွေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုႏုိင္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစိုးရမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

မ်ားအားဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနျခင္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ သူ၏အျပာေရာင္ေထာင္ဝတ္စံုကိုဝတ္ဆင္ခဲ့သူ
ဦးဝင္းတင္အားဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတို႔သည္အျပာေရာင္မ်ားကိုဝတ္ဆင္ထားၾကသည္။

ဦးဝင္းတင္သည္ေက်ာ္ၾကားေသာသတင္းစာဆရာတဦး ျဖစ္ကာ ထင္ရွားေသာလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္
ေရွ႕ေနတဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး

ေဖာက္မႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ႏုိင္ငံေရးပါဝါ စသည္တို႔ကိုမယိမ္းမယိင
ု ္ေဝဖန္ေထာက္ျပေနသူတဦးျဖစ္ပါသည္။ တို္င္းရင္း
သားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

အစိုး ရတြင္လူနည္းစုမ်ား၏ပိုမိုအေရးပါေသာကိုယ္စားျပဳမႈကိုေသခ်ာေစမည့္

ျပည္ေထာင္စုအား သူ၏အစဥ္အျမဲသက္ဝင္ယံုၾကည္လပ
ု ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္

လူ႔အခြင့္အေရး
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ျမန္မာႏုိင္ငံအားကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္တုိက္တြန္း
ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕မွအလြတ္ဒီဘိတ္က႑အတြင္း ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဘန္ကီမြန္းက
ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီအား သူ၏ “ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ” အမည္ရွိအစီရင္
ခံစာကိုတင္ျပခဲ့သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာက

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

အထူး

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၁ ႏုိင္ငံအနက္ျမန္မာႏိုင္ငံအားတႏုိင္ငံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ဘန္ကီမြန္းက
လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ ယခင္ေရာယခုပါျဖစ္ပြားေနသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား အစိုးရမွ
“အျပည့္အဝစံုစမ္းစစ္ေဆးပါရန္ႏွင့္တုန္႔ျပန္ကူညီေပးပါရန္”

ကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ကူညီတုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရန္အစီအစဥ္မ်ားကို
သည္။

တိုက္တြန္းလိုက္ျပီး

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမွကာ

ဖြံြ႔ျဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္လည္းတိုက္တြန္း လိုက္

အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၃ခုစက္တင္ဘာလကတည္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာက်ဴးလြန္သူ
မ်ားအျဖစ္တင္ျပထားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္
အပါအဝင္

၇

ႏွစ္အရြယ္မွ်မိန္းကေလးမ်ားအား

မုဒိမ္းက်င့္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွလင
ိ ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားသည္
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ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ပါ

သည္။ ဘန္ကီမြန္းကလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွပစ္မွတ္ထားျပဳလုပ္ေနသည့္အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ား၊

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မွလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္ဟု

ေျပာၾကားလုိက္သည္။ သူက လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ကြ်မ္းဝင္မႈရွိေသာ
က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသံုးအေဆာင္မ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းရွိ

IDP

ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စခန္းမ်ားမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအနက္မွထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္

စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ကိုထုတ္ေဖာ္

အစိုးရမွေနာက္သ
္ တင္းေထာက္တဦးအား ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္အပစ္ေပး
ဧျပီလတြင္ DVB ဗြီဒီယိုသတင္း ေထာက္ကိုေဇာ္ေဖအား ေထာင္ခ်အပစ္ေပးလုိက္ျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွမီဒီယာလြတ္
လပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္၎တို႔၏ၾကိဳးပမ္းမႈကို အစိုးရမွဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လက မေကြးတိုင္းပညာေရးဌာနတြင္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတဦး

ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတခုျပဳလုပ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည့္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္သဝ
ူ႔ န္ထမ္းအားႏွာက္ယွက္မႈ
ႏွင့္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈတို႔ျဖင့္တရားစြဲဆိုခံရျပီး ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မေကြး တိုင္းမေကြးျမိဳ႕မွတရားရံုး တခုက ကိုေဇာ္

ေဖအားေထာင္ဒါဏ္ တႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တရားရံုးကေဒသခံေက်ာင္းသားမိဘတဦး ျဖစ္သူ၊ အင္တာဗ်ဴးသို႔ကိုေဇာ္ေဖ
ႏွင့္အတူလုိက္ပါလာသူ ဦးဝင္းျမင့္လႈိင္ကိုလည္း အထက္ပါစြဲဆိုခ်က္မ်ားျဖင္ပ
့ င္ ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာလြတ္လပ္မႈႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ကိုေဇာ္ေဖအားေထာင္ခ်လုိက္ျခင္းကို လြတ္လပ္စြာထုတ္
ေဖာ္ေရးသားခြင့္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈအတြက္
သည့္

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုျမင့္တက္ေစသည့္

အစိုးရ၏ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚယံုၾကည္ကိုးစားမႈႏွင့္ပတ္သက္

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္

ဆုိး ရြားစြာေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းအျဖစ္

ေဝဖန္

လိုက္သည္။ ဧျပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မၾကာေသးခင္ကသတင္းေထာက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ေထာင္ခ်ခဲ့မႈတို႔အားကန္႔
ကြက္သည့္အေနျဖင့္

ႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွပုဂၢလိကသတင္း စာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက

အေရွ႕စာမ်က္ႏွာကိုအနက္ေရာင္ျဖင့္ပံု

ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ေနာက္ထပ္တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္ေထာင္ခ်မႈမ်ား
ဧျပီလတြင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဆႏၵျပျခင္းမ်ားအတြက္ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုကာ
ေထာင္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၁ - အစိုးရ၏မီတာခမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္အား ကန္႔ကြက္၍မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတြင္

ဖေယာင္း တိုင္း ထြန္းညွိဆႏၵျပခဲ့ျပီးေနာက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေလးဦးျဖစ္ေသာ ကိုသိန္းေအာင္ျမင့္၊ ကိုေစာလွေအာင္၊

ကိုေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းႏွင့္မခက္ခက္တင္တို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ မႏၱေလးမွအစိုးရ
အာဏာပိုင္မ်ားကတရားစဲြဆိုခဲ့ၾကသည္။

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားရဲမ်ားကရက္စက္စြာဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ ေလး

ရက္မွ်ထိန္း သိမ္းထားခဲ့ျပီးေနာက္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္သူတို႔အား အာမခံျဖင့္ျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁ - လယ္သမားအခြင့္အေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္အက်ဥ္းခ်ခံရေသာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
အားျပန္လႊတေ
္ ပးေရး

စသည္တို႔ကိုေတာင္းဆိုခဲ့ေသာဆႏၵျပပြဲအားဇန္နဝါရီလအတြင္းကျပဳုလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္

ျငိမ္းခ်မ္း စြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ ေဒသခံ NGO ျဖစ္သည့္ ျမန္မာလူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုေနမ်ဳိး ဇင္ႏွင့္ဦးဝင္း ခ်ဳိတို႔အား ရန္ကုန္ခရိုင္တရားရံုးက ေထာင္ဒါဏ္ ၃ လစီခ်မွတ္လိုက္သည္။

 ဧျပီ ၁၀ - မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ကမႏၱေလးတိုင္း မတၱရာျမိဳ႕နယ္တြင္ထြန္တံုး တုိက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ တရားဥပေဒ
ပုဒ္မ ၅၀၅ အရဆူပေ
ူ အာင္လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵျပသူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္ဝင္း ႏွင့္ကိုရဲရင့္

ေအာင္တို႔အား မႏၱေလးမွအာဏာပိုင္မ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယခင္ကလည္း သူတို႔အား မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္
ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊

အက်ဴိးေၾကာင္းမဲ့

ဖ်က္ဆီးမႈတို႔ျဖင့္

သူတု႔အ
ိ ားမႏၱေလးအိုး ဘိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္း ဆီးထိန္းသိမ္းထားပါသည္။
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တရားစြဲဆိုထားေသးသည္။

 ဧျပီ ၂၆ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လက္ရွိအဖမ္းခံေနရေသာသတင္း ေထာက္မ်ားအားလြတ္ေပးရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္း မြန္ေသာ
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုသည့္

ဆႏၵျပပြဲအားစည္း ရံုးျပဳုလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္

ပဲခူးတိုင္းျပည္ျမိဳ႕မွအာ

ဏာပိုင္မ်ားက မဇၥ်ိမသတင္းဌာနသတင္းေထာက္ကိုေရခဲအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္
တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ေဒၚစုဂ်ာမဏီႏွင့္ျပင္သစ္တို႔သို႔သြားေရာက္
ဧျပီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ာမဏီႏွင့္ျပင္သစ္တို႔သို႔ တပတ္ၾကာသြားေရာက္ရန္အတြက္ ထြက္ခြါ

ခဲ့သည္။ ထိုႏုိင္ငံႏွစ္ခုလံုးတြင္ေဒၚစုက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီမရရွိေသးပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚစုသည္ႏုိင္ငံ
တကာ၏ေထာက္ခံမႈကိုေတာင္း ဆိုလိုက္ျပီး ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္
ယခင္စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား စိတ္ဓါတ္ေတြးေခၚပံုအေျပာင္းအလဲ စသည္တို႔လိုအပ္မႈကိုထပ္ေလာင္းေျပာၾကား
သြားသည္။ သူမက ျမန္မာႏိုင္ငံမွတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကားတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုမီး ေမာင္း
ထိုး ျပကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူမ်ားသည္ “သူတို႔၏စိုးရိမ္မႈႏွင့္အမုန္းတရားမ်ားကိုထိန္း သိမ္းဖံုး ဖိထားရန္” လိုအပ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားသြားသည္။

 ဧျပီ ၁၀ - ေဒၚစုသည္ဂ်ာမန္အဓိပတိအိန္ဂ်ယ္လာမာကယ္ Angela Merkel၊ ဂ်ာမန္သမၼတဟိုခ်င္မ္ေဂါက္ Joachim
Gauck တို႔ႏွင့္ဘာလင္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၁ - ေဒၚစုသည္ ဂ်ာမဏီဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီမွ Willy Brandt ဆုကိုလက္ခံရယူခဲ့သည္။ ဆုလက္ခံျခင္း အမွာ
စကားေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္၎၏ဖြံျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ “အထိအရွ
အလြယ္ဆံုး၊ အႏၱာရာယ္အမ်ားဆံုးအခ်ိန”္ သို႔ေရာက္ရွိေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၅ - ေဒၚစုသည္ ပါရီတြင္ျပင္သစ္သမၼတဖရန္စစ္ဟိုလန္ဒ္ François Hollande၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး
ေလာရန္႔ေဖးဘီး ယပ္စ္ Laurent Fabius တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ သူမက သမၼတဦး သိန္း စိန္မွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္မႈကိုေထာက္ခံရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိမႈကိုျပသျခင္း သည္

အထူးစိုး ရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥတခုျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကား

လုိက္ကာ အကယ္၍သမၼတအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္အမွန္တကယ္လိုလားသည္ဆိုပါက ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ကို
ေလွ်ာက္တြင္
သည္။

လက္ရွိအားျဖင့္စစ္တပ္အား

ေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး

ထိုဖြဲ႔စည္းပံုသည္ႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းတ

အင္အားအၾကီးဆံုးေနရာကိုေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု

ေျပာၾကားခဲ့

အစိုးရကေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုထိန္းထား
ဧျပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးကင္မ္ေျမာင္ေဂးလ္ Kim
Myong

Gil

ဦးေဆာင္ေသာေျမာက္ကိုရီးယားကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေလးရက္တာအလည္အပတ္

ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကိုရီး ယားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အစိုးရႏုိင္ငံျခားေရးဒုဝန္ၾကီး ဦးသန္႔
ေက်ာ္၊

အစိုးရႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏိုင္ငံေရးဌာနဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးဦးစန္းလြင္တို႔ႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔

ဆံုခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္မွာမူ မရွင္းမလင္းရွိဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရပိုင္ New Light of

Myanmar သတင္းစာက ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနအရာရွိမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္
၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟုသတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တရုတ္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈက်ဆင္းလာသည့္အတြက္ အစိုးရအရာရွိမ်ားပီကင္းသို႔သြားေရာက္ၾက
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ဧျပီလသည္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အဆံုးျဖစ္ကာ ထိုႏွစ္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈသည္ အဖြံ႕
ျဖိဳးဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္၏ အဆိုအရ ၂၀၁၃၁၄ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စုစုေပါင္းကုန္သြယ္ေရး၏ ၈၃ %သည္ (ပမာဏအားျဖင့္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၄.၄၆ဘီလီယမ္ - ၄.၃ ထရီလီယံက်ပ္) တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ အျမဲတမ္းရရွိခဲ့ပါသည္။ နယ္
စပ္ကုန္သြယ္ေရးဖြံ႕႔ျဖိဳးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတရုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၃ ခုတြင္ က်ဆင္းခဲ့ရာ စုစုေပါင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔တရုတ္၏ ၂၀၁၂ခုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ ၅%၊ ၂၀၁၀ခုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁%သာလွ်င္ရွိခဲ့ပါသည္။ ေလးႏွစ္အ
တြင္းပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ တရုတ္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆံုး ထိပ္တန္းရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူအျဖစ္မွ အဆင့္ ၁၀ ေနရာ
သို႔က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ဧျပီလတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ ဒုသမၼတဦးဥာဏ္ထြန္း ၊ ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊြ ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းတို႔သည္ ဧျပီ ၇

-၉ ႏွင့္ ၈ - ၁၂ တို႔တြင္ပီကင္းသို႔အသီး သီးသြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဥပေဒျပဳမႈတို႔အၾကား
အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္တရုတ္အမ်ဳိးသားလူထုကြန္ဂရက္အျမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠဌေဇာင္ဒီဂ်ီယန္း
Zhang Dejiang တို႔သည္နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ေဇာင္ Zhang ကဥပေဒျပဳမႈႏွစ္ခုလံုး
တို႔သည္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္

ေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒႏွင့္တရားဝင္ဝန္းက်င္တခုအားထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္
သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ကုန္သြယ္ေရးအတြက္

မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္သင့္သည္ဟု

ေျပာၾကားခဲ့

စီးပြားေရး
အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကမၻာ့ဘဏ္ - ၂၀၁၄ - ၁၅ တြင္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၆.၆ %သို႔ေရာက္ရွိမည္
ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မတ္လကအတည္ျပဳလိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုး ျမွင့္ေကာက္ခံျခင္း [၂၀၁၄ခု

မတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] သည္စတင္အသက္ဝင္လာပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးျမွင့္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္

ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း မ်ားတိုးျမင့္လာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရျပီး ထိုအရာသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ဧျပီလ တလလံုးဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသေစ်းႏႈန္းအညႊန္းမ်ားအရ အေျခခံစားကုန္ေစ်းႏႈန္းသည္ တလလံုး တြင္
၂၀%အထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္းတက္လာျခင္းသည္

ဧျပီလအတြင္းကအသီးသီးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္

အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္

(ADB) ၏ “အာရွ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈရႈ႕ျမင္သံုး သပ္ခ်က္ ၂၀၁၄” ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ “အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္စီး ပြားေရးေနာက္ဆံုးအေျခ
အေန ၂၀၁၄ခု ဧျပီ လ - တည္ျငိမ္မႈအားထိန္း သိမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအားျမွင့္တင္ျခင္း” အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုလံုး တြင္ေတြ႔ျမင္ရ
ပါသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားက လက္ရွိ ၂၀၁၄ - ၁၅ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္ႏႈန္း ၆.၆% အထိရွိလာ
မည္ဟုခန္႔မွန္းထားျပီး

၎သည္လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးျမွင့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္တစိတ္တပိုင္း သက္ဆိုင္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပထား

သည္။ ADB ကအစိုးရ၏အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလစာ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (US ၂၀) တိုးေပးလုိက္ျခင္းကလည္း
ေငြေဖာင္းပြမႈျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

မက္ပယ္ကေရာ့ဖ္ထ္ Maplecroft - သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚအက်ဴိးစီးပြား (စိတ္ဝင္စားမႈ)ပံုထားျခင္းသည္စီးပြားေရး
ဝန္းက်င္ကိုအႏၱာရာယ္ရွိေစႏိုင္
ဧျပီလတြင္ အဓိကအစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္က တပ္မေတာ္ေရာတိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားပါ တရားမဝင္သစ္

ကုန္သြယ္မႈတြင္ဆက္စပ္ခဲ့၊ ဆက္စပ္ဆဲျဖစ္ပါသည္ဟု သတိေပးလိုက္သည္။ မက္ပယ္ကေရာ့ဖ္ထ္၏ “ျမန္မာႏုိင္ငံ ၁၉၃၈ခုကတည္း ကပထမဆံုး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္

တိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာတင္းမာမႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈ

မ်ားကိုလႈံေဆာ္ေပးႏိုင္” ဟုအမည္ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအႏၱာရာယ္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပဋိ

ပကၡအဖြဲ႔ ICG ၏ “ျမန္မာ့စစ္တပ္ - ဘားတိုက္ကိုျပန္မည္လား” အစီရင္ခံစာတို႔တြင္ တပ္မေတာ္ေရာ၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားပါ

သူတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအားေငြေၾကးအရေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္

13

တရားမဝင္ဝင္ေငြရသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟုမွတ္ခ်က္ေပးေဖာ္ျပထားသည္။ ICG အစီရင္ခံစာက ထိုလုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါက အရင္းအျမစ္မ်ားအားရယူပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚတြင္ တင္းမာမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚ
လာလိမ္မည္ဟု သတိေပးထားပါသည္။ မယ္ပယ္ကေရာ့ဖ္ထ္ကလည္း တရားမဝင္ေသာထိုလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

အေပၚတြင္ ထိုအုပ္စုႏွစ္ခုမွအက်ဴိးစီး ပြားပံုထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဝန္း က်င္အား ျခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္ပါ
သည္ဟုေျပာၾကားထားသည္။

ဧျပီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

မေကြးတိုင္းေအာင္လံျမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီ

၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္လျံု ခံဳေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႈးၾကီးတင္ဝင္း ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕တာေမြျမိဳ႕နယ္မ ွ

တက္လာေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလိုက္ကာ ထိုစီမံကိန္းအားအဆံးု သတ္ေပးပါရန္ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။

သူတို႔၏သပိတ္စခန္းမ်ားအားရုတ္သိမ္းရန္ ရန္ကုန္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ပန္ၾကားခ်က္ကိုဆႏၵျပသူမ်ားမွပယ္ခ်လိုက္ကာ အစာ
ငတ္ခံဆႏၵျပျပီးသူတို႔၏ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈကိုတိုးျမွင့္ရန္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။

၁

ရွမ္း NGO ငါးခုက ရွမ္းရြာသား၃၀၀၀ တို႔၏လက္မွတ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ထိုအထဲ

တြင္ ရွမ္း ျပည္နယ္မွသံလြင္ႏွင့္အျခားျမစ္တခုတို႔တြင္ေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာၾကီး ႏွစ္ခု၏
ဆိုးက်ဳိး မ်ားအေပၚ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈအားေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားထားသည္။

၁

ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ + ၃ ဘ႑ာေရးႏွင့္ဗဟိုဘဏ္လက္ေထာက္မ်ားအစည္းအေဝးကို အာဆီယမ္ေငြေၾကး

၂

ကုလအေထြေထြအတြင္း ေရးမႈး၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအထူးအၾကံေပးဗီးေဂ်းနမ္ဗီးယားသည္ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိသည္အထိသူတို႔

ဆိုင္ရာေပါင္းစည္း မႈမ်ားအားေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္စတင္လုိက္သည္။

၏ေထာက္ခံမႈရွိေၾကာင္း ကတိျပဳျပသရန္အတြက္ KIO ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္မိုး ေမာက္ျမိဳ႕နယ္၊

လိုင္ဇာရွိ KIO ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အစိုးရႏွင့္အတူရိုး သားစြာျဖင့္ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ ခ်ည္းကပ္ၾကိဳးစားသြားရန္တိုက္တြန္း
လုိက္သည္။
၂

အစိုးရသာသနာေရးဆိုင္ရာဒုဝန္ၾကီးဦးေမာင္ေမာင္ေဌးက ေမလကုန္ သို႔မဟုတ္ ဇြန္လေစာေစာပိုင္းတြင္ အစိုးရသာသနာ
ေရးဝန္ၾကီး ဌာနေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို အျပီးသတ္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ျပီး အစိုးရလူ
ဝင္မႈၾကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာနေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ လူဦး ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္းကို အျပီး သတ္ေရး
ဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၃

ေျမယာအျငင္း ပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ကူညီေပးပါရန္အတြက္

ေတာင္းဆိုရန္ရန္ကုန္ရွိသူမ၏အိမ္အျပင္ဘက္တြင္

လာ

ေရာက္စုေဝးၾကေသာ ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔အားၾကိဳးစားကူညီရန္အတြက္ NLD မွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ
ေရွ႕ေနကြန္ယက္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၃

တပ္မေတာ္ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးစိုး ဝင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့န
္ ည္းပညာပူး

ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြး ႏုိင္ရန္အတြက္ ရုရ-ွ ျမန္မာစစ္ေရးပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔အား ေနျပည္
ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၆

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ လက္နက္ခ်ရန္တုိက္တြန္းရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္

၇

ဧရာဝတီတိုင္းပုသိမ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင ္

လားရႈိးျမိဳ႕တြင္ UWSA၊ SSPP၊ ေဒသခံျပည့္သူ႔စစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ေတ႔ြဆံုခဲ့သည္။

ဥကၠဌဦးတင္ေအးက အနာဂတ္တြင္ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ားအားသူတို႔၏မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္သာ
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွခင
ြ ့္ျပဳသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲဆြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္အစိုးရေရြး

၇

မႏၱေလးတိုင္း ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕နယ္တြင္ လူ ၃၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

၈

မႏၱေလးတိုင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ လူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တို႔မွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ေထာက္ခ ံ

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပခဲ့ကာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ျပည္ေထာင္စလ
ု ႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း ႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈး ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး ေတြ႔ဆံုၾကပါရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၁၀

တရုတ္ကုမၼဏီ ဝမ္ေပါင္ မွေဒသခံအလုပ္သင္ ၂၂၄ ေယာက္တို႔သည္ စစ္ကိုင္း တိုင္းလက္ပံေတာင္း (မံုရြာ) ေၾကးနီမိုင္း ေဒသ

၁၀

၂၀၁၇ ခုအထိ မႏၱေလးတိုင္းပုဂံဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ နည္း ပညာအကူအညီမ်ားေပးသြားရန္ JICA မွ အစိုးရ၏ ေဟာ္တယ္ႏွင့္

၁၄

KIA ဒုတိယဦး စီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္မႈး ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္သည္ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ ရွိႏုိင္ငံျခားေရးဌာနတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာအရာ

တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ကာ လုပ္ခတိုးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားရရွိရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မစ
ႈ ာခႊ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
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၁၄

ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွေတာင္ျပိဳလက္ဝဲရဲစခန္း အား မီး ရႈိ႕သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္

၁၄

EU

ေရးမႈးေလးဦးအား ရဲမွဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ကာေဆးကုသမႈမျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေပ။
ႏုိင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီက

တြင္လက္နက္ဝယ္ယူျခင္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္
ဆို႔မႈတို႔ပါဝင္ပါသည္။

၁၆

၂၀၁၅ခုဧျပီလအထိျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႔မႈကို

သက္တမ္းတိုး လိုက္ကာ

၎

ျပည္တြင္း တြင္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌အသံုးျပဳႏိုင္မည့္အရာမ်ားအားဝယ္ယခ
ူ ြင့္ပိတ ္

ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ UK မွ “ျမန္မာစစ္တပ္၏မုဒိမ္းမႈႏွင့္လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား” အမည္ရွိမွတ္တမ္းတိုစာ
ေစာင္ကိုထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ၎သည္တပ္မေတာ္၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လက္နက္သ

ဖြယ္အသံုးျပဳေနမႈကိုမီး ေမာင္း ထိုး ျပထားကာ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားအား
ႏုိင္ငံတကာမွစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
၂၃

ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီမွဝန္ထမ္း ၂၅၀ ခန္႔တို႔သည္ လုပ္ခမ်ားတိုးျမွင့္ေပးရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာျမိဳ႕နယ္မွကုမၼဏီရုးံ

၂၃

အကယ္၍အစိုးရေရာတိုင္းရင္းသားအုပ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္ကပါပန္ၾကားလာခဲ့ပါက တိုင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ျငိမ္း ခ်မ္းေရး

ခန္းေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေလ့လာသူအျဖစ္ပါဝင္ရန္ သူတို႔အေနျဖင့္အထူးအေလးထား၍စဥ္းစားမည္ဟု ရန္ကုန္မွအေမရိကန္သံရံုးက
ေျပာၾကားလိုကသ
္ ည္။

၂၅

ပဲခူးတိုင္းျပည္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ခန္႔တို႔ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လျမိဳင္မွဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ အစိုးရဝန္ထမ္းအား

တာဝန္ခ်ိန္တြင္ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈစြဲခ်က္တို႔ျဖင့္ ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔ကေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ
DVB သတင္းေထာက္ကိုေဇာ္ေဖအားျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၂၇

မေလးရွားတြင္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ US သမၼတဘားရက္အိုဘားမားက အခြင့္အေရးအျပည့္အဝအကာအကြယ္ေပးထား

ျခင္း မခံရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွရိုဟင္ဂ်ာတို႔အားရည္ညႊန္းလ်က္ မြတ္စလင္လူဦး ေရတို႔အားဖိႏွိပ္ေနခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္

ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္မဟုတ္ပါဟုေျပာၾကားလုိက္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဘာသာေရးႏွင့္လူမ်ဳိးေရးတို႔ျဖင့္ေရာယွက္၍ ႏုိင္ငံေရးအရ
စည္းရံုးေနမႈအေပၚသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။
၂၉

“ျခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္မွလူထုမ်ား ၂၀၁၄ခု” ဆိုသည့္ထုတ္ျပန္မႈတြင္ လူထုမွမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အေျမာက္အမ်ားအ

သတ္အျဖတ္ခံရမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စနစ္တက်အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရဖြယ္ရွိမႈရႈ႕ေထာင့္မွၾကည့္ရႈ႕ကာ အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာလူနည္းစုအခြင့္အေရးအုပ္စု Minority Rights Group International အဖြဲ႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအားကမၻာတြင္ ၈
ခုေျမာက္အႏၱာရာယ္ျမင့္မားေသာႏုိင္ငံအျဖစ္အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဧျပီလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား
“အာရွဖြံ႕ျဖိဳးမႈရႈ႕ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ ၂၀၁၄ခု-အားလံုးပါဝင္ေသာဖြံျဖိဳးမႈအတြက္ေငြေၾကးမူဝါဒ” အာရွဖြံ႕ျဖိဳးမႈဘဏ္ Asian Development
Bank (ADB) http://bit.ly/PTp76M

“လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ-၂၀၁၂ခုႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ဓနသဟာယရံုးအစီရင္ခံစာ” UK ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ဓနသဟာယရံုး UK Foreign
& Commonwealth Office (FCO) http://bit.ly/1oRQJJi

“ျမန္မာ့လူထုသေဘာထားစစ္တမ္း-၂၀၁၃ဒီဇင္ဘာ၂၄ - ၂၀၁၃ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁” ႏုိင္ငံတကာရီပတ္ပလစ္ကင္အင္စတီက်ဴ႕International
Republican Institute (IRI) http://bit.ly/QITtcY

“ေရႊ႕ေျပာင္း ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွတ္တမ္း ၂၀၁၄ခုဧျပီ ၂၃” ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအတြက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ International
Organization for Migration (IOM) http://bit.ly/1m97bTp

“ျမန္မာ့ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း ၂၀၁၃ မတ္လ” ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႕ Assistance
Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/PieZ6R

“၂၀၁၃ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ” ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႕ Assistance Association for Political Prisoners
(AAPP) http://bit.ly/1jT3BIg

“ျမန္မာစစ္တပ္မွက်ဴးလြန္ေသာမုဒိမ္းမႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား-ျမန္မာသတင္းတိုစာေစာင္အမွတ္ ၃၄” ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ UK
Burma Campaign UK (BCUK) http://bit.ly/1jA5GIZ

“ျမန္မာစစ္တပ္ - ဘားတိုက္သို႔ျပန္မည္လား” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပဋိပကၡအဖြဲ႕ International Crisis Group (ICG)
http://bit.ly/RIwVK4
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“ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မ”ႈ UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီ UN Security Council (UNSC)
http://bit.ly/1hFAM3M

“အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္စီးပြားေရးေနာက္ဆံုးအေျခ အေန ၂၀၁၄ခု ဧျပီ လ - တည္ျငိမ္မႈအားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအားျမွင့္တင္ျခင္း”
ကမၻာ့ဘဏ္ World Bank http://bit.ly/1mYAPe9

“အသံမ်ားကိုနားေထာင္ျခင္း-ျမန္မာ့ေအာက္ေျခစစ္သားမ်ားေျပာစကား” ျငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡေလ့လာမႈစင္တာ Centre for Peace
and Conflict Studies (CPCS) http://bit.ly/PQ6n7L

“ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအဓိပၸါယ္ေဖာ္ၾကည့္ျ့ခင္း ၂၀၁၄” ျမန္မာ့သတင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Burma News International
(BNI) http://bit.ly/R5XjNp
“ျခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္မွလူထုမ်ား ၂၀၁၄ခု” အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာလူနည္းစုအခြင့္အေရးအုပ္စု Minority Rights Group
International, http://bit.ly/1hjw8Vm

“ကုန္သြယ္မႈ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ CSR ၏မီးခိုးကန္႔လန္႔ကာ” ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ Burma Campaign UK (BCUK),

http://bit.ly/1iknNVc
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