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ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိၿပီး ပံုမွန္အေၿခအေန ၿပန္လည္ေရာက္ရွိလာေရး ႀကိဳးပမ္းေန
ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၉

ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီ၏

ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ၏ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ခရီး စဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း စာ ရွင္း လင္းပဲြကို
ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရိွ နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာန (ရန္ကုန္ရံုးခဲ)ြ ၌ က်င္းပသည္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပဲသ
ြ ို႔ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွငဖ
့္ ြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေရး

ဗဟိုေကာ္မတီ

အတြင္းေရးမွဴးနွင့္

လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ

ဥကၠ႒မ်ား၊

ရခိုင္ၿပည္နယ္

လံုၿခံဳေရးနွင့္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ရခိုင္ ၿပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ၿမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ နိုင္ငံၿခားသံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားနွင ့္
သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ ရိွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ နိုင္ငံၿခားသတင္း ဌာနမ်ားနွင့္
ၿပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ား တက္ေရာက္ႀကသည္။
ေရွး ဦးစြာ နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ေက်ာ္က ရွင္းလင္းေၿပာႀကားရာတြင္

လူမ်ိဳး

မေရြး၊ ဘာသာမေရြး လူသားအားလံုးအတြက္ အသက္နွင့္ပစၥည္းဥစၥာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ရိွေစရန္နွင့္ ရခိုင္ၿပည္နယ္
အတြင္း လူမႈၿပႆနာ မ်ား

အဆံုးသတ္ရန္အတြက္

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခိုင္မာေသာ သနၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ၿပီး

ေဆာင္ရက
ြ ္လ်က္ ရိွပါေႀကာင္း ၊ ယခု ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ခရီးစဥ္ေႀကာင့္ လိုက္ပါႀကသူ
အားလံုးအေနၿဖင့္လည္း နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ၿပည္နယ္အစိုးရနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ယခုအခိ်န္အထိ

တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔ေတြ႔ၿမင္ႀကၿပီၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႔အဖြဲ႔သည္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လမ္း ညႊန္ခ်က္နွင့္အညီ ကုလသမဂၢ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

နိုင္ငံတကာအဖြအ
ဲ႔ စည္းမ်ားနွင့္

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း၊

လူသားခ်င္းစာနာ

ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္မႈ အေၿခအေနမ်ားကို ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ၿမင္ခဲ့ရပါေႀကာင္း၊
သို႔ရာတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားနွင့္အတူ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး
ဆိုင္ရာ အကူအညီတို႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရိွေနပါေသးေႀကာင္းၿဖင့္ ရွင္းလင္းေၿပာႀကား
သည္။
ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမွဴး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းက ရခိုင္ၿပည္နယ္ အတြင္း

လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ နိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ၿပည္နယ္အစိုးရတို႔နွင့္ ပြင့္လင္း ၿမင္သာစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္
ရိွသည္ ကို ေတြ႔ရိွရပါေႀကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္မႈရိွေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ဗဟိုဌာနကို ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ေမ ၄ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေႀကာင္း၊ အဆိုပါ ဌာနသည္ ၿပည္နယ္အစိုးရ၊
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း နွစ္ရပ္

စလံုးတို႔ အႀကားတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွန္မ်ားကို ဖလွယ္နိုင္ရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ၿပဳပါေႀကာင္း၊

အလားတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဗဟိုဌာနမ်ားကို ေၿမပံု၊ ေပါက္ေတာ၊ မင္း ၿပား၊ ေၿမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ၿဖဴတို႔
ကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တိုးခဲ့်ဖြင့္လွစ္သင့္ပါေႀကာင္း။
ရခိုင္ၿပည္နယ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရိွ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားအေပၚ မိမိတို႔
ဗဟိုေကာ္မတီက မ်ားစြာ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း။
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လူမႈအဖြဲ႔အစည္းနွစ္ရပ္အႀကား
ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရး၊

တင္းမာမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္

ေရႊ႕ ေၿပာင္းခံရသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္

ယံုႀကည္မတ
ႈ ည္ေဆာက္ေရး၊

ပံုမွန္ဘဝၿပန္လည္ တည္ေဆာက္နိုင္ ေရး

တို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အႀကံၿပဳထားသည့္ အတိုင္း
လြတ္လပ္ စြာ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ ပါေႀကာင္း ရွင္းလင္းေၿပာႀကားသည္။
ယင္းေနာက္

လူမႈစီးပြားဘဝ

ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒

ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး

ဦးေအးၿမင့္က မ်ိဳးစပါးမ်ား ေရာက္ရိွၿဖန္႔ၿဖဴးမႈ၊ ေၿမသားေရကန္နွင့္ လက္တူး တြင္းမ်ား တူးေဖာ္ၿပီး စီးမႈ၊ ထြန္စက္

ႀကီး နွင့္ လက္တြန္း ထြနစ
္ က္မ်ား ေပးပို႔ၿဖန္႔ေဝၿပီးစီးမႈ၊ ထြန္စက္ကီး နွင့္ လက္တြန္း ထြန္စက္ ေမာင္းနွင္ အသံုးၿပဳ
ၿခင္း သင္တန္း ပို႔ခ်ၿပီးစီး မႈ၊

ထြန္ယက္ၿပီးစီးမႈ၊ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ မ်ားအတြက္ စက္သံုးဆီသံုးစဲြရမႈ၊

ဓာတ္ေၿမႀသဇာမ်ား ေရာက္ရိွ ၿဖန္႔ၿဖဴးၿပီးစီးမႈ၊ စက္သံုးဆီမ်ား ထုတ္ေပး ၿပီးစီးမႈ၊ ေလွ၊ စက္ေလွနွင့္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား

လိုအပ္မႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္မတ
ႈ ို႔နွင ့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္း လင္းေၿပာႀကားသည္။
ရခိုင္ၿပည္နယ္ရိွ လယ္ဧက ၉၉၃ဝ အတြက္ လိုအပ္ေသာ မ်ိဳးစပါးတင္း ၁၉၈၆ဝအား ေမလအတြင္း က
ေရာက္ရစ
ိွ ုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၄ ရက္အထိ ၁၅၄၈၇ တင္း ၿဖန္႔ေဝေပးၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္း ၊ က်န္ရိွေသာ မ်ိဳးစပါးမ်ားကို
ဆက္လက္ၿဖန္႔ၿဖဴး သြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ၊ မင္းၿပား၊ ေၿမာက္ဦး၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေၿမပံုနွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔၌

ေၿမသားေရကန္ ၁၁ ကန္နွင့္ လက္တူးတြင္း ေလးတြင္းအား တူးေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၿပီးၿဖစ္ေႀကာင္း ၊ ထိုသို႔
တူးေဖာ္ခဲ့မအ
ႈ တြက္ ကုန္က်ေငြက်ပ္ ၃၄ ဒသမ ၈၂ သန္း ရိွခဲ့ေႀကာင္း ၊ ထို႔ၿပင္ ထြန္စက္ႀကီးနွစ္စီး၊ လက္တြန္း
ထြန္စက္ ၂၈၈ စီး နွင့္ လယ္ယာသံုး ကိရိယာမ်ား ေမလအတြင္းက ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ၂၈၂ စီးၿဖန္႔ေဝ ၿပီးၿဖစ္ကာ
စစ္ေတြ၌ အရန္ေၿခာက္စီး က်န္ရိွေႀကာင္း၊

အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြ ၅ဝ၆ ဒသမ ၉၃ သန္းရိွ

ေႀကာင္း သိရသည္။
ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း အခိ်န္မီ ထြန္ယက္စိုက္ပိ်ဳးနိုင္ေရးအတြက္ ထြန္စက္ႀကီး နွင့္ လက္တြန္း ထြန္စက္
ေမာင္း သင္တန္း (၁ဝ)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား ၃ဝဝ ပို႔ခ်ရန္ လ်ာထားရာတြင္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေပါက္ေတာ၊ မင္းၿပား၊
ေမာင္ေတာနွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သင္တန္း (၉) ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး
သင္တန္း တစ္ႀကိမ္သာ ပို႔ခ်ရန္ က်န္ပါေႀကာင္း၊ သင္တန္း ပို႔ခ်စဥ္ ကုန္က်သည့္ ဒီဇယ္ဆီ ဂါလန္မ်ားအတြက္

ေငြက်ပ္ ၃ ဒသမ ၃၇ သန္း လိုအပ္မည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား

မေရာက္ရိွမီ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနက ဌာနပိုင္ ထြန္စက္ႀကီး ၁၇ စီး၊ ၿပည္နယ္အစိုးရပိုင္ နွစ္စီးတို႔ၿဖင့္ လယ္ေၿမ
၃၅၂၁ ဧက ေက်ာ္အား ထြန္ယက္ ေပးခဲ့ေႀကာင္း၊ ထြန္ယက္ရန္ က်န္လယ္ေၿမမ်ားအား ထြန္တံုးမပိတ္မီ အခိ်န္မ ီ
ထြန္ယက္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရိွရသည္။
ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ

ဓာတ္ေၿမႀသဇာအိတ္ ၁၂၈ဝဝ သည္

ဇြန္လအတြင္း စစ္ေတြ

ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွၿပီး မင္း ၿပား၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေၿမပံု၊ ေၿမာက္ဦး၊ ရမ္း ျဗဲ၊ ေမာင္ေတာ၊ ေပါက္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊
စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ စုစုေပါင္း ၈၆၁၄ အိတ္ထုတ္ေပးၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္း၊

က်န္ရိွေသာ ဓာတ္ေၿမႀသဇာ အိတ္မ်ားကို

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုး ၿပဳရန္ ၿပည္နယ္အစိုးရထံ အပ္နံွထား ပါေႀကာင္း၊ စက္သံုးဆီမ်ား ထုတ္ေပးမႈ
အေနၿဖင့္ စစ္ေတြ၊ ေၿမာက္ဦး၊ မင္းၿပား ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေၿမပံု ၊ ေပါက္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊
ရမ္း ၿဗဲၿမိဳ႕မ်ားသို႔ စုစုေပါင္း ဒီဇယ္ဆီ ၆၉၅၂ ဂါလန္ ထုတ္ေပး ၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။
ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း ငါးဖမ္းပိုက္မ်ိဳးစံု အစံု ၂ဝဝဝ၊ ႀကိဳးေခြ ၅ဝဝတို႔ကို ၿဖန္႔ေဝေပးၿပီးၿဖစ္ ေႀကာင္း၊

ငါးဖမ္းေလွ၊ ပိုက္ကြန္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ေငြက်ပ္ သန္း ၄၃ဝ ေက်ာ္ လိုအပ္ေႀကာင္း၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္
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ေၿခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ စခန္း ၂၃ ခုတြင္ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ ၇ဝ၃၄ ဦး ပညာ သင္ႀကားလ်က္ရိွေႀကာင္း ၊ အဆိုပါ
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ဆရာ ဆရာမ ၂ဝ၉ ဦး လိုအပ္လ်က္ရိွေႀကာင္း၊

ၿပည္နယ္အတြင္း

လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္း အနက္ ၂၆ ေက်ာင္းကို UNICEF က ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး ပညာေရး

ဝန္ႀကီးဌာနက ခုနစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္မည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ
တစ္သန္း နွင့္

လိုအပ္ေသာ

ေက်းရြာမ်ားတြင္

အတည္ၿပဳ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္း၊

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္

ၿမိဳ႕နယ္

ၿပည္နယ္အစိုးရနွင့္

၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာယီ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း

၂၉လံုး ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေႀကာင္း ၊ ဒုကၡသည္စခန္း ၆၉ ခုတြင္ ဖုန္းကတ္မ်ား ေပးထားၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္း၊
ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားလည္း တိုးခဲ့်တပ္ဆင္ေပးနိင
ု ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွေႀကာင္း သိရိွရသည္။
ယင္းေနာက္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္းက ဒုကၡသည္မ်ားအား မိုး မက်မီ အမိုး အကာ ေအာက္
ေရာက္ရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေႀကာင္း၊

မဟာစင္မုန္တိုင္းေႀကာင့္

အနည္း ငယ္ ေနွာင့္ေနွးခဲ့ေသာ္

လည္း ၉ဝ ရာခိုင္နႈန္း ကို အမိုးအကာေအာက္ ေရာက္ရိွနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါ ေႀကာင္း ၊ ဒုကၡသည္မ်ား

အတြက္ ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
နွစ္ရပ္အႀကား သဟဇာတ ရိွေရးနွင့္ ပဋိပက ၡၿပႆနာမ်ား ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အားလံုး ပူးေပါင္း၍
ဂရုတစိုက္ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ၿဖစ္ပါေႀကာင္း ရွင္းလင္းေၿပာႀကားသည္။
ထို့ေနာက္ ၿပည္တြင္း ၊ ၿပည္ပသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးၿမန္းခ်က္မ်ားကို ၿပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး မ်ားနွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက က႑အလိုက္ ၿပန္လည္ ရွင္း လင္း ေၿဖႀကားခဲႀ့ ကသည္။
ေမး။ ။ မႀကာခင္က ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာရိွတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေႀကာင့္

ေသဆံုးရတယ္ ဆိုတာကို သိလိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿပႆနာမၿဖစ္ပြားခင္က

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးစုေတြ

ေနရာေတြကို

ေပးခဲ့တယ္လို႔

ပိုင္ဆိုင္တဲ့

ႀကားသိရပါတယ္။

အခုေနာက္ပင
ို ္း မွာ

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ကို

အၿခားသူေတြကို

ဘယ္လိုအေရးယူ

ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္

ေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆိုတာ

သိပါရေစ။
ေၿဖ။ စစ္ေတြအက်ဥ္း ေထာင္အတြင္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ေသဆံုးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ ေကာလာဟလသာ
ၿဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ အက်ဥ္းသား ေသဆံုး တယ္ဆိုရင္

သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို

တင္ၿပမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အခုအခိ်န္အထိ အက်ဥ္းသား ေသဆံုးတယ္လို႔ တင္ၿပလာတာ မရိွတာေႀကာင့္ ဒါဟာ
ေကာလာဟလသာ ၿဖစ္တယ္လို႔ ေၿဖႀကားလိုပါတယ္။
ေနာက္ေမးခြန္းနဲ႔

ပတ္သက္လို႔

ေၿဖႀကားရရင္

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ

က်င့္သံုးတဲ့

ဥပေဒမ်ားအရ

အခုလို

အေရးအခင္းၿဖစ္ၿပီး မီး ေလာင္သြားတဲ့ ဧရိယာ တစ္ခုလံုးအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဟာ အစိုး ရလက္ထဲမွာပဲ ရိွပါတယ္။

မီးေလာင္ခဲ့တဲ့ ေနရာအတြင္း ရခိုင္ၿဖစ္ေစ၊ ဘဂၤါလီၿဖစ္ေစ ဘယ္သူ႔ကိုမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ခြင့္
မေပးပါဘူး။ မီး ေလာင္တဲ့ေနရာကို ၿပန္လည္ေနရာ ခ်ထားဖို႔ ဥပေဒပိုင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ေပၚလစီပိုင္းေတြကိုႀကည့္ၿပီး
ပဋိပကၡ မၿဖစ္ဖို႔ စဥ္း စားၿပီးေတာ့မွ ခ်မွတ္ရမယ့္ မူဝါဒၿဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ နွစ္ဖက္ ဒုကၡသည္ေတြ

အမိုးအကာေအာက္ကို ေရာက္ဖို႔အတြက္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုး ရ၊ ၿပည္နယ္အစိုးရနွင့္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း
ေတြ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေနအထား မွာပဲ ရိွေသးပါတယ္။ မီး ေလာင္ထားတဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

ႀကိဳတင္ဆံုးၿဖတ္ထားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရိွေသးပါဘူး ။ အစိုးရက မီးေလာင္ၿပင္ကို လံုၿခံဳေရးခ်ထားၿပီး ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ထားပါတယ္။
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ေမး။ အသိုင္းအဝိုင္းနွစ္ခုက သီးၿခားၿဖစ္တည္ေနတယ္လို႔ သိရိွရပါတယ္။ အသိုင္းအဝိုင္း နွစ္ခုမွာ အၿပန္အလွန္
မယံုႀကည္မႈ၊ မုန္းတီးမႈမ်ား ရိွေနတာေႀကာင့္ အၿပန္အလွန္ ယံုႀကည္မႈ ရရိွေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္သြားမယ္
ဆိုတာကို သိလိုပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပဋိပကၡၿဖစ္စဥ္ေတြက ၿမန္မာနိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံတည္း
မဟုတ္ပါဘူး။

အိနၵိယ၊

မေလးရွားစတဲ့

နိုင္ငံေတြကို

ကူး စက္တဲ့အေနအထား

ေတြ႔ရပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္

အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေနသလဲ ဆိုတာကို သိလိုပါတယ္။
ေၿဖ။

။

ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ

မတူကဲြၿပားတဲ့

အသိုင္းအဝိုင္းနွစ္ခုဟာ

စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို

ခံစားေနႀကရဆဲ

ၿဖစ္ပါတယ္။ နာႀကည္းမုန္းတီးမႈေတြရဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ယခုထက္တိုင္ေအာင္ ေလာင္ၿမိဳက္ေနဆဲ ၿဖစ္တာေႀကာင့္
သူတို႔ရဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို

ကုစားနိုင္ဖို႔

အခိ်န္ေစာင့္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

မတူကဲြၿပားတဲ့ အသိုင္း အဝိုင္း နွစ္ခ ု

တစ္သီးတစ္ၿခားစီ ၿဖစ္ေနရတဲ့ အေႀကာင္း တရားကေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအတြက္ သီးၿခားစီ

ေနထိုင္ၿခင္းက ပိုေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ့ အၿမင္ေႀကာင့္ပါ။ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳမႈရိွေရးအတြက္ ေလာေလာဆယ္
သီးၿခားစီ ခဲြေနႀကတာ ေကာင္း မွာပါ။ ဒါကလည္း ေလာေလာဆယ္ ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ ယာယီၿပႆနာ တစ္ရပ္ပါ။

ေရရွည္မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာအတူ ယွဥ္တဲြေနထိုငႀ္ ကဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ေအာင္
အတတ္နိုင္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ရက္က အိနၵိယနိုင္ငံ

ဗုဒၶဂယာမွာ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈေတြ ၿဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ ဘယ္ နိုင္ငံ၊

ဘယ္ေနရာ မွာမဆို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔မဆို က်ဴးလြန္တဲ့ အႀကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ မွန္သမွ်ကို ၿပစ္တင္ရႈတ္ခ်ရမွာ
ၿဖစ္ပါ

တယ္။

ဘာသာေရးအရ

အထြတ္အၿမတ္ၿပဳတဲ့

ေနရာမွာသာ

မဟုတ္ပါဘူူး။

ဘယ္ေနရာမ်ိဳးမွာမဆို

အႀကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ အရပ္ရပ္ကို ၿပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ႀကပါတယ္။ ၿမန္မာနိုင္ငံဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေရး
တို႔အရ မတူကဲြၿပားတဲ့ သူေတြ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္တဲ့ နိုင္ငံၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔က

နိင
ု ္ငံအတြင္း

မီွတင္း ေနထိုင္သူေတြအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္နိုင္ႀကဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရိွပါတယ္။
နိုင္ငံအတြင္း လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ဘာသာေရးတို႔အရ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အၿပန္အလွန္ေလးစား ႀကၿခင္းၿဖင့္ တည္ၿငိမ ္

ေအးခ်မ္းမႈေတြ ရရိွလာမွာပါ။ နိုင္ငံအတြင္းမွာ ၿဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြ အေပၚ အေႀကာင္း ၿပဳၿပီး အၿခားနိုင္ငံ
ေတြကို ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္ ကူးစက္ပံ်႕နံွ႔မႈမရိွေစဖို႔ နိုင္ငံအားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႀကဖို႔ လိုပါတယ္။
မတူကဲြၿပားတဲ့ အသိုက္အဝန္း နွစ္ခုအႀကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္လာႀကဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုး ရအဖြဲ႔က

ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရိွၿပီး ပံုမွန္အေၿခအေနကို ၿပန္လည္ ေရာက္ရိွလာဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။
ပဋိပကၡေတြ ေဒသတစ္ခုမွတစ္ခု၊ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွ အၿခားတစ္နိုင္ငံသို႔ ကူး စက္ပံ်႕နံွ႔ၿခင္း မရိွေစဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔

ကိုယ္တိုင္ထိန္း ခ်ဳပ္နိုင္တဲ့ အေၿခအေန အထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတာေႀကာင့္ ပဋိပကၡေတြ က်ယ္က်ယ္
ၿပန္႔ၿပန္႔ ဆက္လက္ကူး စက္မႈ မရိွနိုင္ဘူးလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ရခိုင္ၿပည္နယ္ကိစမ
ၥ ွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္္ရြက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမႈဘယ္နွမႈ စစ္ေဆးၿပီးပါသလဲ။
ဘယ္ေလာက္ က်န္ေသးသလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ ေရရွည္မွာ အတူတကြေနထိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုတိုင္းတာပါမလဲ။
ေၿဖ။ ။ စစ္ေဆးၿပီးအမႈ ၁၉၅ မႈရိွၿပီး တရားခံ ၅ဝ၇ ဦး ၿဖစ္ပါတယ္။ အမႈ ၄၅ မႈက လူ ၆၆၂ ဦးကို စိစစ္ဆဲၿဖစ္ပါ
တယ္။ အၿမန္ဆံုး ၿပီးၿပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။
ေမး။ ။ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာရိွတဲ့ လက္ရိွ လံုၿခံဳေရးအင္အားကို သိခ်င္ပါတယ္။

5

ေၿဖ။ ။

ၿပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား ၂ဝဝဝ၊ လံုထိန္းအင္အား ၃ဝဝဝေက်ာ္၊ နစခ အင္အား ၁၂ဝဝ စုစုေပါင္း

အင္အား ၆ဝဝဝ ေက်ာ္၊ တပ္မေတာ္က လံုေလာက္တဲ့အင္အားနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။

**************

