အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခာားေရားဝန္ႀကားဌာန
ေျပာခြင့ရ
္ ပုဂိိၢဳလ္ရုားံ
ခ်က္ခ်င္ားထုတ္ျပန္ရန္
ဝန္ႀကားေတလာဆန္၏ ထုတျ္ ပန္ခ်က္
ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရားေျဖရွင္ားရန္ ႀကိိၢဳားပမ္ားအာားထုတ္မႈ
ႏိုဝင္ဘာ၁၅ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္သို႕ မိမသ
ိ ြာားေရာက္ခၿခ့ ပား ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိင
ု ္ပင္ခံပုဂိၢဳိ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္ားစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရားဥားစားခ်ိၢဳပ္ ဗိလ
ု ခ
္ ်ိၢဳပ္မႈားႀကား
မင္ားေအာင္လိႈင္တ႔ႏ
ို ွင့္ ေတြ႕ဆံုခခ့ပါသည္။ ျပိၢဳျပင္ေျပာင္ားလခေရားမ်ာားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရား၊ ႏိုင္ငံတြင္ား
ၿငိမ္ားခ်မ္ားေရားႏွင့္ အမ်ိိၢဳားသာားျပန္လည္ရင္ၾကာားေစ့ေရားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တင
ြ ္ား ႀကံိၢဳေတြ႕ေနရေသာ ထိခိုက္
ပ်က္စားမႈႀကားမာားသည့္ေဘားအက်ပ္အတည္ားကို ေျဖရွငား္ ေရားတိ႕ု ကို ႀကိိၢဳားပမ္ားေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ
ေရြားေကာက္ခံအစိားု ရကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ဒမိုကေရစ အသြငက
္ ကားေျပာင္ားေရား ျဖစ္ေပၚေရား အတြက္
ထာားရွသ
ိ ည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခိင
ု ္မာသည့္ ကတိကဝတ္ကို ထပ္ေလာင္ား အတည္ျပိၢဳခခ့ ပါသည္။
မိမိတ႔၏
ို ပထမဥားစာားေပားမွာ လကေပါင္ားမ်ာားစြာ ႀကံိၢဳေတြ႕ခံစာားေနရေသာ ဒုကၡဆင္ားရခကို သက္သာေစရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေဆာတလ်င္ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနကို တံု႕ျပန္ႏိုင္ရန္ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ အေရားေၾကာင့္
ထိခက
ို ္ရသကမ်ာားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၄၇သန္ားကို လကသာားခ်င္ားစာနာေထာက္ထာားမႈ အကကအညအျဖစ္
ထပ္မံေပားအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္ား ကုန္ခသ
့ခ ည့္ရက္သတၱပတ္က မိမိေၾကညာခခ့ပါသည္။ ထပ္မေ
ံ ပားအပ္ေသာ
အကကအညအပါအဝင္ ယခုအေရားကိစၥအတြက္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ပံ့ပိားု ကကညထာားေသာ
အေထာက္အပံ့မာွ ေဒၚလာ၈၇သန္ားေက်ာ္ရွိၿပ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအေရားကိစၥ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံု႔ျပန္မသ
ႈ ည္ ဒမိက
ု ေရစနည္ားလမ္ား ပိုမို
က်နသည့္ အသိက
ု ္အ၀န္ားဆ ေအာင္ျမင္စာြ ကကားေျပာင္ားႏိုင္ေစေရားအတြက္ မွတေ
္ က်ာက္တင္ရာတြင္ မ်ာားစြာ
အေရားပါလွသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မိမိေျပာၾကာားခခ့သလို ထိခက
ို လ
္ ြယ္ၿပား လကနည္ားစုျဖစ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ာား
ႏွင့္ အျခာားလကနည္ားစုတင
ို ္ားရင္ားသာားေတြအေပၚ မည္ကသ
ခ့ ႔ဆ
ို က္ဆံပုမ
ံ ွာ ဘယ္ဒမိက
ု ေရစစနစ္ အတြက္မဆို
အဓိကက်သည့္ စစ္ေဆားမႈျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုားရ ႏွင့္ လံုၿခံိၢဳေရားတပ္ဖခြ႕မ်ာားသည္ ႏိုင္ငံနယ္နိမတ
ိ ္
အတြင္ားရွိ လကတိုင္ားအေပၚ ထာားရွိရမည့္ လက႕အခြင့အ
္ ေရားကို ေလားစာားရမွာျဖစ္ၿပား လိက
ု ္နာရန္
ပ်က္ကက
ြ ္သမ
က ်ာားကို အေရားယကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
အာရကန္ ႐ိုိဟ
ု င္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရားတပ္(ARSA)က ျမန္မာ့လုၿံ ခံိၢဳေရားတပ္ဖခြ႕ေတြအေပၚ ျပိၢဳလုပ္ခ့ေ
ခ သာ
ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ တိုက္ခက
ို ္မႈမ်ာားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရႈတ္ခ်ေၾကာင္ား ထပ္ေလာင္ား
ေျပာၾကာားလိုပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ မည္သည့္ရန္စမႈကိုမၽွ တုနလ
္ ႈပ္ဖြယ္ ရက္စက္မႈမ်ာားျဖင့္ တံု႔ျပန္ စရင္ျခင္ား
မျပိၢဳသင့္ပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အခ်ိိၢဳ႕ေသာတပ္ဖ႕ခြ ၀င္မ်ာား ၊ လံုၿခံိၢဳေရားတပ္ဖခြ႕မ်ာားမွ အခ်ိိၢဳ႕ေသာ တပ္ဖခြ႕၀င္မ်ာား
ႏွင့္ မိမိေဒသ လံုၿခံိၢဳေရားအတြက္ ကိယ
ု ္တိင
ု ္ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ ေဒသခံအခ်ိိၢဳ႕ေၾကာင့္ အမ်ိိၢဳားသာား၊

အမ်ိိၢဳားသမားႏွင့္ ကေလားသကငယ္မ်ာား သိန္ားႏွင့ခ
္ ်ၿပား ေနရပ္စြန္႕ခြာကာ ဘဂၤလာားေဒ့ရ္ႏ
ွ ိုငင
္ ံတြင္ ခိုလံေ
ႈ နရမႈကို
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မိမတ
ိ ို႕ရရွိထာားသည့္အခ်က္အလက္မ်ာားအေပၚ ဂရုတစိက
ု ္ ေစ့စပ္ ေသခ်ာစြာ
ေလ့လာဆန္ားစစ္ျခင္ားမ်ာား လုပ္ေဆာင္ၿပားသည့္အခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္ားအေျခအေနမွာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ာားကို
လကမ်ိိၢဳားစုအလိက
ု ္ ရွင္ားလင္ားဖယ္ရွာားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္ား ထင္ရွာားေစပါသည္။
ထိုရက္စက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ာားအတြက္ က် ားလြနသ
္ ကမ်ာားကို အေရားယကရမွာျဖစ္ပါသည္။
ထိသ
ု ႔အ
ို ေရားယကမႈမ်ာား ျပိၢဳလုပသ
္ ည့္အခါ အေထာက္အကကျဖစ္ေစမည့္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ာားကို ဆက္လက္
အတည္ျပိၢဳႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္စတ
ိ ္ခ်ရၿပား ဘက္မလိုကေ
္ သာ စံုစမ္ားစစ္ေဆားမႈမ်ာား ျပိၢဳလပ
ု ရ
္ န္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု
ဆက္လက္ကကညပံပ
့ ိုားသြာားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂ လံုျခံိၢဳေရားေကာင္စႏွင့္
ကုလသမဂ အေထြေထြညလာခံ၏ တတိယေကာ္မတတြင္ ခ်မွတ္ခခ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအတြက္
အျပိၢဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာားကို မိမတ
ိ ႔ို ေထာက္ခံပါသည္။ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စက
ု လည္ား အေမရိကန္ဥပေဒအတိုင္ား အေရားယကမႈမ်ာား ျပိၢဳလပ
ု ္သြာားမည္ျဖစ္ၿပား
ပစ္မွတထ
္ ာား အေရားယက ပိတဆ
္ ႔မ
ို ႈမ်ာားလည္ား ပါ၀င္လာႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ာားအာားလံုားႏွင့္ ျပည္တြင္ားရွိ ေနရပ္စန
ြ ္႔ခာြ ထြက္ေျပားသကမ်ာားအာားလံုား ၎တိ႔ေ
ု နရာေဒသဆ
၎တိ႔ု သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘားကင္ားစြာျပန္လာႏိုင္ေရားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ာားကို
ဖန္တားေပားမည္ဆိုေသာ ျမန္မာအစိုားရရခ႕ ကတိကဝတ္ကို မိမိတ႔ေ
ို ထာက္ခသ
ံ လို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရာက္
ဒုကၡသည္မ်ာား ျပန္လာႏိုင္ေရားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလာားေဒ့ရ္ႏ
ွ ိုင္ငံတ႔ို လတ္တေလာ ေဆြားေႏြားေနေသာ
အစအစဥ္ကိုလည္ား ႀကိိၢဳဆိုပါသည္။ အစိားု ရ၏ ႀကိိၢဳားပမ္ားခ်က္မ်ာားအေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏
ေထာက္ခအ
ံ ာားေပားမႈမွာလည္ား အလြနအ
္ ေရားပါလွပါသည္။ အေျခအေနသည္ ခက္ခခၿပား ရႈပ္ေထြားေသာ
အေျခအေနတစ္ရပ္လည္ား ျဖစ္ပါသည္။ တိုားတက္ေကာင္ားမြန္လာေစရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သကမ်ာားစြာ အတကတကြ
ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါသည္။

###

