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ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္
  

  (က) တအာင္းတစ္မ်ဳိးသားလံုးအဖိနိွပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး
  (ခ) ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အာမခံသည့္ တအာင္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရး 
  (ဂ) အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး

News & Information Department 
PSLF/TNLA

စာေစာင္အမွတ္ ၀၀၆
စက္တင္ဘာလ၊၂၀၁၇

wHyftGH&fykfefavmwfuykDefwtmif; 

အဓိကကေတာ့ (ျမန္မာ့)တပ္မေတာ္က အင္အားတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိတဲ့ ေနရာေတြကို 
လိုက္ရွာရာကေန တည့္တည့္တိုးတာေပါ့….

တအာင္းအမ်ဳ ိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏က်န္းမာေရးဌာနမွ ၾသဂုတ္လႏွင္ ့ စက္တင္ဘာလအတြင္းလႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။ စာမ်က္ႏွာ>>> ၂၀ သုိ႔

စာမ်က္ႏွာ>>> ၁၈ သုိ႔

  စာမ်က္ႏွာ>>> ၇ သို႔

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေထာင္ထားသည့္မုိင္း နင္းမိ၍ ဟုိေမာရြာသားတစ္ဦးေသဆုံး

စာမ်က္ႏွာ>>> ၁၄ သုိ႔

FPNCC န႔ဲ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ဖုိ႔ UNFC ကုိဖိတ္ေခၚ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္ကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုသီဟထြန္းမွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္မႈမ်ား....        

စာမ်က္ႏွာ>>> ၁၀ သုိ႔

နမၼတူၿမဳိ႕နယ္သုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ မန္ဝဲ(ထ/အ)ေက်းရြာႏွင့္ 
ေခးခင္ေက်းရြာသားမ်ား ေနရပ္သုိ႔ျပန္ႏုိင္
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အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
 ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္ပု ိင္း ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံသည ္
အနည္းငယ္တိတ္ဆိတ္ေနလ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမထားေသးသည့္ တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ညွိႏႈိင္းေျပာဆုိမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။
 ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း အေျခစုိက္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕၇ ဖြဲ႕(UWSP/UWSA, KIO/KIA, 
SSPP/SSA, PSC/NDAA, MNTJP/MNDAA,PSLF/TNLA,ULA/AA)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးညွိႏႈိင္း 
ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ FPNCC “Federal Political Negotiation and Consultative Committee”ႏွင့္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရမွေတြ႕ဆံုညိွႏႈင္ိးေဆြးေႏြးမႈ တစံုတရာအတြက္ ကမ္းလွမ္းထားျခင္းမရိွေသးပါ။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္မသြားဘဲ ရပ္တန္႔ေနကာ အႏႈတ္လကၡဏာဘက္သို႔ 
ဦးတည္ေနမႈ ျပသျခင္းသည္ ရင္ေလးဖြယ္ေကာင္း၏။
 တဖက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ားအျပင္ စစ္သည္အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ တအာင္းအမ်ဳိး
သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမမ်ားေတာတြင္းအထိ ဝင္ေရာက္ၿပီး တုိက္ပြဲမျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ ထိုးစစ္
ဆင္တုိက္ခုိက္မႈရွိလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိဖက္မွလည္း မလြဲသာ၍ ယခုစက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အတြင္း 
တုိက္ပြဲေပါင္း ၁၁ ႀကိမ္တိတိျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ 
 သုိ႔ျဖစ္လ်င္ ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအခန္းက႑၌ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းရာတြင္ အဓိကတာဝန္ရိွသည့္  
အစုိရဖက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ စစ္ေရးႀကီးထြားေအာင္ ပုိလုိ႔သာဖန္တီး 
ေနသျဖင့္ အစုိးရသစ္၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံသည္ ယေန႔ထိ ထူးျခားတုိးတက္လာမႈမရွိဘဲ ပုိ၍သာ ရင္ေလးဖြယ္ရာ 
ျဖစ္လာေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မန္ဝဲေက်းရြာလူေနအိမ္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့့္ပစ္ခတ္     ဖ်က္ဆီးၿပီး ေဒသခံအခ်ိဳ႕အား 
ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ 
၃) ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ေထာင္ထားသည္႔မိုင္း နင္းမိ၍ 
ဟုိိေမာရြာသား တစ္ဦးေသဆံုး
၄) တအန္းျပည္နယ္သို႔ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တက္လာသည့္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္ တပ္မ(၇၇)ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္
၅) ျမန္ မာတပ္ မ ေတာ္  ပစ္ ခတ္ လိုက္  ေသာ လက္ နက္ ႀကီးမ်ားသည္   
ေက်း႐ြာအတြင္ းက် ေရာက္ ကာ  ေဒသခံ(၄)ဦးဒဏ္ရာရ
၆) တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔ 
ယေန႔တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြား
၇) နမၼတူၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေသာ မန္၀ဲေက်းရြာ
(ထက္ႏွင့္ေအာက္)ႏွင့္ေခးခင္ေက်းရြာသားမ်ား ေနရပ္သို႔ျပန္ႏုိင္
၈) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ အျပစ္မဲ့ရြာသားမ်ားဖမ္းဆီးေခၚ 
ေဆာင္သြား
၉) မန္တုံၿမိဳ႕ႏွင့္မိုးမိတ္ၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္လမ္းမ်ား ပ်က္စီးေန
၁၀) ႐ိ ုက္တဲ ့လူေတြကိ ု၄၊၅ေယာက္ေလာက္ ္ေတာ့မ ွတ္မ ိတယ္။ 

ရြာသားေတြပဲ က်န္တဲ့လူေတြေတာ့ေမွာင္ေတာ့ေသခ်ာမမွတ္မိဘူး...

၁၁) အက်အဆုံးမ်ားလာသည့္အေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသုုုုုုုုုုုုုုုုုုိ႔ 
လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈရွိခဲ့.....။
၁၂) FPNCC နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ UNFC ကို ဖိတ္ေခၚ
၁၃) တစ္စုတစ္စည္းပါ၀င္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးရွိတဲ့အတြက္ တရား၀င္ 
FPNCCေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဖိတ္ၾကားလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့....
PSLFမွ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဌာနမွဴး ဗိုလ္မွဴးတာပန္လနဲ႔RFAရဲ႕ 
ေမးျမန္းခ်က္မ်ား...
၁၄) “တံပ္နာန္းကာည္ကူန္ရူမာဂါင္း ဒဲ,အု္န္မိူ၀္;အူကႅံင္”
၁၅) အဓိကကေတာ့ (ျမန္မာ့)တပ္မေတာ္က အင္အားတိုးခ်ဲ႕ၿပီး
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိတဲ့ ေနရာေတြကို လိုက္ရွာရာကေန တည့္တည့္ 
တိုးတာေပါ့….
၁၆) ၿခိဴဝ္းတအာင္...
၁၇) တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ 
က်န္းမာေရးဌာနမွ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္းလႈပ္ရွားေ
ဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား။

tMuHay;tzGJU -taxGaxGtwGif;a&;rSL;  AdkvfrSL;csKyf

    wm;bkkef;ausmf 

  -AdkvfrSL;BuD; wm;tkdrfwrm0f;

t,f'DwmESifh wm0efcHrsm;

   t,f'Dwm    - AdkvfrSL;  wm;tdkufausmf

   wGJzuft,f 'Dwm - Adkvfrdkif;armifzdk;

  pmapmifwm0efcH  - rdkif;,dl0fáNcdL0f; 

 'DZdkif;   - rdkif;,dl0fáNcdL0f; 

   pmpDpm&dkuf  - &Hk;tzGJU

 XmetzGJY0ifrsm; - &Hk;tzGJYU

   owif;t&if;tjrpf - owif;ESifh jyefMum;a&;Xme

  ဆက္သြယ္ရန္
 Email 	 -      pslftnlanews@gmail.com
	 	 -      pslftnlanewsletter@gmail.com
	 Web 	 -      pslftnla.org
	 Phone	 -      + 95 09 4931 4951
	 	        + 95 09 3094 7551
	 	        + 86 153 888 20328
   xkwfa0onfh v - pufwifbmv

    tkyfa&  -   1000 

PSLF/TNLA\                             owif;ESifhjyefMum;a&;XmerS   tc  rJh xkwfa0onf/
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Palaung State Liberation Front 
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“ဆငည္းေဘဲ,ဘာန္းကေရာတ္(၄၅)ဆႏ္ုမ္” 
ပႅါ,ေဘဲ,တူိဝ္;ကေနဲ;ဂုင္ 

ဆငည္း(၃၀)၊ က်ံရ္(၈)၊ ၂၀၁၇ ဆႏု္မ္။ 
 

ဆငည္းေဘဲ,ဘာန္းတအာင္း ေဟာည္,ကေရာတ္ (၄၅) ဆႏု္မ္ယာ္႔ေအာ္။  
တံပအ္ြံရပု္္န္ေလာတ္ကပုီန္တအာင္း PSLF /TNLA  အယ္ တူိဝ္;ကေန;ဲဂုင္ဒါင္းရံပ္ရို;ခိုည္အူန္း၊ အန္မို;က ဲ

အီးေရဲန္ဒဲ; ရံပ္ဇီုင္းကည္း ပိင္င်ာဆွ်ီန္ကဒါ,ေဘဲ,ဘာန္း၊ ကာ္မ္မတီထုင္မွိဴမ္းကာည္း ေဘဲ,ဘာန္း၊ စံဝ္ရဟန္းဆာင္ခါ၊ 
ေကာန္တဘုိက္၊ အီလုိည္းကာည္း ကူန္ရဝ္မားဂါင္း ၿခိဴဝ္းတအာင္းပၚ,ဒုိ႔ဒို႔၊ ဒါးေနာ;ရံက္ ေနာ;ကေမ;ဲၿခိဴဝ္း၊ ေနာ;ဒိုင္း 
ေနာ;ဒါင္း၊ ခံမ္ကီန္းခံမ္ညႇာပ္၊ ေရနဲ္ဒ;ဲကတာ;ဟာဝ္း ေဘဲ,ဘာန္းအယ္နီးမို; ဘာည္းဝံရ္ဆနာ,ႏွာမ္းၿခိဴဝ္းတအာင္း 
အယ္ ယာ့္ေအာ္။ 

 
ၿခိဴဝ္းအယ္တအာင္းပၚဒုိ႔ဒို႔ ရီန္းရဲတ္ဒ;ဲ ေဘဲ,အယ္ဟုိက္ဇား ကံပ္ေရာတ္ (၄၅) ဆႏ္ုမ္နီးမာ္ ပု္န္အာန္းပ္ုန ္လုိ 

ဘူိန္းအယ္  ညံမ္ေရာတ္စာ္မ္းစိအာ္။ ကူန္ရဝ္မားဂါင္း၊ စံဝ္ရဟန္းဆာင္ခါကာည္း အယ္ပၚဒုိ႔ဒို႔၊ လုိဆီုပ္ ကေရာမ္း 
ေရနဲ္အူန္းခည္ခည္ယာ့္။ ပု္န ္နံပ္ပ္ုန္ယူိဝ္အယ္ေဟာည္,ကေဘႅာ;ကဘႅာင္း၊ ခိတ္ကာပ္ပိင္င်ာမာ္ ကဟုိက္ကဟာဝ္ 
ကစုကပုိမ္း အယ္ဒါးေနာ;ရံက္ၿခိဴဝ္း၊ ေရဲန္ဟာဝ္ဇီုင္းကည္း ပု္န္အံန္ပ္ုန္ဆီင္ဘူိန္း အယ္ဘု္ပ္ဘူိန္းေဆခ်ာယာ္႔ေအာ္။ 

 
ကဆုီဝ္တံပ္နာန္းအယ္ PSLF/TNLA မာ္ ပါင္ကမုိန္ကဒည္ဆႏု္မ္ ဇူ;ဆငည္း (၁၉) ေရာတ္ (၂၁)၊ ပက်ံရ္ (၆)၊ 

(၂၀၁၅) ဆႏု္မ္၊  ပႅခ်ေပႅ; လုိဒါေဘဲ,တအာင္းေခဲင္လူမ္း ကာ္မ္မတီတီုင္ဒါင္း၊ တုီင္႒ာန၊ တုီင္အြံရ္နာန္း၊ တုီင္တံပ္ဒါင္း၊ 
တုီင္တံပ္လူမ္ဆုီက္နာန္း၊ တုီင္ဒါင္းေၾဘာင္ခွ်ာင္၊ အူိင္၊ လံွင္း၊ အရာပ္ ႒ာနအယ္ပၚ,ဒုိ႔ဒို႔၊ ဆေဖါဒါဟာဝ္ေဘဲ,တအာင္း 
ယာ္႔အာ္။ ဇုီင္းကည္းအယ္ လူမ္းယႏၱရားအယ္ ဒဲ;အု္န္ကပၚ,ကပံန္း- ခူန္၊ ဝါင္းခူန္၊ ေကာန္နာန္းအယ္ ကဲပေနာဟာဝ္ 
ေဘဲ,လူမ္းတအာင္းေဆေဆယာ့္ေအာ္။ 

 

တံပ္အြံရ္ပ္ုန္ေလာတ္ကပုီန္တအာင္း PSLF/TNLA ယူိဝ္တညာဝ္းဆဒါင္း “ကာ္မ္မဆ်ီွန္ ေရနဲ္ေလ;ေဘဲ, 
လူမ္းတအာင္း” ပ္ုန္ေရန္ဲေတာပ္ ဆရာေဘဲ,တအာင္း၊ စံဝ္ရဟန္းဆာင္ခါ၊ ေကာန္တဘုိက္ကဲ နံင္ကစုကပုိမ္ကမုိန္ 
ေရနဲ္ပုိင္းေၾကာ;ေဘဲ,တအာင္း၊ ေဟာည္,နံင္ဆီုပ္ေရဲန္ေလ;ထုတ္ၿပံတ္  ပံပ္ပေနာေဘ,ဲလူမ္းတအာင္း၊ တံပ္နာန္းအယ္ 
ခိုည္းေပ်ာ္ရံပ္ရို;ေပါ,အခည္း။ ေဂါ႔မို;ဘာည္းဒီန္ ရံပ္ရိ;ူခိုည္ေတာပ္ဒါဟာဝ္ ေဘဲ,လူမ္းနီး၊ ေခင္ဲတံပ္နာန္း တုီင္႒ာန 
အယ္ကဲ ေဟာည္,ဒါဟာဝ္ ပႅဴ;ကႅာင္း တာ႔္ ကူန္ရဝ္မားဂါင္း ၿခိဴဝ္းတအာင္းအယ္နံပ္ ဒုိ႔ဒို႔ေအာ္။ 

 

ေၾကာ;ဒါ;ကာည္း ေဘဲ,ဘာန္း ကံပ္နံင္ကဟုိက္ကဟာဝ္ ပု္န္ေရနဲ္၊ ပ္ုန္နံင္ဘု္ပ္ေရဲန္ ဒ;ဲအယ္ဘိူန္းကေဇာည္ 
ေရဲန္ဟာဝ္ေတာပ္ ဇီုင္းကည္းကာ္မ္မဆွ်ီန္ေဘဲ,လူမ္းတအာင္း၊ ဒ;ဲအယ္ဘိူန္းဒါဟာဝ္ေပါ႔၊ ေဘဲ,လူမ္းတအာင္း 
ကလာင္းေပႅ;ေၾကာ;တံမ္း တာ္႔ကူန္ရဝမ္ားဂါင္း ၿခိဴဝ္းတအာင္းဒို႔ဒုိ႔၊ ယဲအီမို; တံပ္အြံန္ပ ္ုန္ေလာက္ကပုီန္တအာင္း 
PSLF/TNLA ကလာင္းကပါဝ္း ပႅါ,ေဘဲ,ကေန;ဲဂုင္ ေခဲင္ဆငည္းေဘဲ,ဘာန္းကေရာတ္ (၄၅) ဆႏ္ုမ္ေအာ္။ 

 
 “ဘု္ပ္ဘူိန္း ကုင္တအာင္း” 

 ကာ္မ္မတီတုီင္ဒါင္း 
 တံပ္အြံရပ္ု္န္ေလာတ္ကပုီန္တအာင္း (PSLF)  
 တံပ္နာန္းပ္ုန္ေလာတ္ၿခိဴဝ္းတအာင္း (TNLA) 

wHyftGH&fykfefavmwfuyDkefwtmif; 
PalaungState Liberation Front 
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“ဘု္ပ္ဘိူန္ ကုင္တအာင္း” 

 
 
 
 

“(၄၅) ႏွစ္ေျမာက္ တအန္းစာေပေန႕” 
ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ 

၃၀ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ 
 

“တအန္းစာေပေန႕” (၄၅) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕သုိ႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည။္ 

တအန္းလူမ်ဳိး၏ အသက္ေသြးေၾကာပမာ အေရးၾကီးလွသည့္ တအန္းစာေပကုိ ခိုင္မာသည့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ 
သေဘာထားၾကီးမႈ၊ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံမႈတုိ႕အရင္းျပဳၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္လာခ့ဲေသာ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္လာခ့ဲေသာ 
တအန္းစာေပပညာရွင္မ်ား၊ တအန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ တအန္းသံဃာေတာ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ထက္သန္ေသာ 
တအန္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ တအန္းျပည္သူလူထုအားလုံးတုိ႕၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ ပေလာင္ျပည္နယ္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး P.S.L.F/T.N.L.A က အထူးဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ရ ပါသည္။ 

အားလုံး၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အေျခခံႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ တအန္းစာေပ (၄၅) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္လာခ့ဲေသာ္လည္း မိမိတုိ႕ 
လုိလားေတာင္းတသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကား မေရာက္ရွိႏုိင္ေသးေပ။ တအန္းမိဘျပည္သူမ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူမ်ား 
အားလုံး ညီညြတ္စြာ ဆက္လက္ရုန္းကန္ၾကရေပအုံးမည္။ ထုိးထြင္းသိျမင္ဖန္တီးမႈ၊ နည္းပညာတုိးတက္မႈ တုိ႕ကုိ 
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ေပါင္းဖက္လိုက္ပါက ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္ကား မလဲြဧကန္မုခ် ေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

မိမိတုိ႕ PSLF/TNLA သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္မွ ၂၁ ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီ (၆) 
လပတ္အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ မိမိတုိ႕၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ ဗဟုိ-တပ္မဟာ-တပ္ရင္း စစ္ရံုးမ်ား၊ 
ဗဟုိ-ခရိုင-္ၿမိဳ႕နယ္-တုိက္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမ်ားအသီးသီးတြင္ တအန္းစာေပအသုံးျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း 
အသုံးျပဳလာခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႕၏ ရုံးယႏၱရားလည္ပတ္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ တအန္းစာေပအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ 
တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ တအန္းစာေပကုိ အင္တုိက္အားတုိက္ သင္ၾကားေလ့လာခ့ဲၾကပါသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ တအန္း စာေပပညာရွင္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားျဖင့္ စုစည္းထားသည့္ 
“တအန္းရုံးသုံးစာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မရွင္” က တအန္းရံုးစာေဝါဟာရမ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းျပဳစုၿပီး၊ တအန္းရံုးသုံးစာ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားလည္း ဆက္လက္ျပဳစုသင္ၾကားသြားမည္ဟု ၾကားသိရပါသျဖင့္ မိမိတို႕ ပေလာင္ျပည္နယ္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA က အထူးဝမ္းသာအားရစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္။ မိမိတုိ႕၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအသီးသီး 
တြင္ ထုိတအန္းရုံးသုံးစာကုိ ဂုဏ္ယူစြာသင္ယူက်င့္သုံးသြားပါမည္ဟု မိဘျပည္သူအားလုံးအား အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

တအန္းစာေပ၊ တအန္းဘာသာစကား ရွင္သန္တိုးတက္အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ လုပကုိ္င္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ရယူဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ “တအန္းရုံးသုံးစာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မရွင္” ၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္းပံ့ပိုးကာ၊ “တအန္းရုံးသုံးစာ” ကုိ စတင္ေလ့လာအသုံးျပဳသြားၾကပါစုိ႕ ဟု တအန္းမိဘျပည္သူ 
တရပ္လုံးကုိ အေလးအနက္တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရင္း မိမိတုိ႕ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ 
“(၄၅) ႏွစ္ေျမာက္ တအန္းစာေပေန႕” ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကုိ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ေပးပုိ႕လုိက္ပါသည္။ 

 

ဗဟုိေကာ္မတီ 

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (P.S.L.F) 

တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (T.N.L.A) 

 
 
 
 
 
 
 

wHyftGH&fykfefavmwfuyDkefwtmif; 
Palaung State Liberation Front 
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ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိုႏူိင္းေရးေကာ္မတီ
Federal political negotiateon and Consuitative Committee (FPNCC)

FPNCC ၏ ပထမအႀကိမ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ရက္စြဲ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္

 ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏူိင္းေရးေကာ္မတီ(FPNCC)၏ ပထမအႀကိမ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္း
အေဝးအား၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္မွ (၂၄) ရက္ေန႔အထိ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ-
(၁) ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)
(၂) ရကိၡဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ULA)
(၃) ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)
(၄) ျမန္မာႏုိင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမ်ွတေသာ အမ်ဳိးသားပါတီ (MNTJP)
(၅) ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)
(6) ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ (PSC)
(၇) ဝ ျပည္္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) မွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၂၈) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့
သည္။ ဤအစည္းအေဝးမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

၁။ ဤအစည္းအေဝးက မ်က္ေမွာက္ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ (၂၁) ရာစုပင္လံုးအစည္းအေဝးကိစၥ၊ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိူင္းေရးမူကိစၥ၊
FPNCC အေနျဖင့္ ဘဝတူညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကိစၥ၊ FPNCC
၏ ဖြဲ႔စည္းမူ၊ ဌာနႏွင့္ရံုးဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္မူဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသံုးသပ္ ေဆြးေႏြးညိွႏူိင္း နုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ဤအစည္းအေဝးမွ FPNCC ၏ ဥကၠဌ- (၂)အျဖစ္ ေကအိုင္ေအ ဒုတိယဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လအား တညီတညြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

၃။ FPNCC ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို အေကာင္းအထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၄။FPNCC ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏိူင္းမူဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏိူင္းရာတြင္ FPNCC 
အမည္ျဖင့္သာ တစုတစည္းတည္းေဆြးေႏြးသြားရန္ မူဝါဒမ်ားအား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၅။(၂၁)ရာစုပင္လံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ FPNCC ၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ (၂၁)ရာစုပင္လံု၊ တတိယအစည္းအေဝးသို႔ FPNCC အား တရားဝင္ဖိတ္ၾကားလာပါက ပါဝင္တက္ေရာက္သြား
မည္ျဖစ္သည္။

၆။ ႏိုင္ငံေရးညိွႏိူင္းေဆြးေႏြးမူမ်ား အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး
က်င္းပစဥ္ မိမိတို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္သတ္မွတ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမူမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္ 
ဆိုသည့္ ေျပာဆုိမူအား အျမန္ဆုံးအေကာင္းအထည္ေဖၚေဆာင္၍ တိုက္ရိုက္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏိူင္းမူမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္း
ပါသည္။

၇။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပး သြားရန္အတြက္
ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၈။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မူကိုခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး FPNCC အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြး
ညိွႏိူင္းေျဖရွင္းကာ ေဆြးေႏြးညိွႏိူင္းမူမ်ားမွတဆင့္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္
ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတံခါးအား အစဥ္အၿမဲဖြင့္ထားပါေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
အပ္ပါသည္။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္

 ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ္႔ဖက္ကာအုပ္စု၊ ဟုိေမာေက်းရြာ ၁၁.၉.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ တုိ႔ 
ဟိုခိုမ္ရြာသုိ႕ေရာက္ရိွလာသည္။ ၁၂. ၉.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၈း၀၀ နာရီခန္႔ ေလာခုိမ္ရြာဘက္သုိ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
ထြက္သြား ျပီးေနာက္တြင္ အဖ- ဦးလႈင္ိခမ္း၊ အမိ- ေဒၚမာလာတုိ႔၏ သား အသက္ ၃၇ ႏွစ္ မုိင္းအငုိလာသည္ မီးေသြးဖုိမွအ္ိ
မ္သုိ႔ေရာက္လာျပီး ၁၀း၀၅ အခ်ိန္တြင္ ဟင္းျခံသုိ႔ဆင္းရာတြင္ ဟင္းျခံအတြင္း ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ေထာင္ထားသည့္ မုိင္း 
နင္းမိသျဖင့္ မုိင္းေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ ေနရာတြင္ပင္ ပြခဲ်င္းျပီး ေသဆုံးသြားခဲ႔သည္။ 

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ေထာင္ထားသည္႔မုိင္း နင္းမိ၍ ဟိိုေမာရြာသား 
တစ္ဦးေသဆုံး

ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ မန္ဝဲေက်းရြာလူေနအိမ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့့္ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီး 
ၿပီး ေဒသခံအခ်ိဳ႕အား ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ 

 တအန္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ေခးခင္ေက်းရြာႏွင့္ မန္ဝဲေက်းရြာၾကား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္  ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ေက်းရြာအတြင္း လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဦးတည္ ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။ 
လက္နက္ႀကီးေက်းရြာအတြင္း က်ေရာက္ေပါက္ကြဲသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ရြာထဲမေနဝံံ့ဘဲ နမၼတူၿမိဳ႕ ဗုဗၺာရုံေက်ာင္းသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။
 တိုက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္္ မန္ဝဲရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး လူသူမရွိေတာ့သည့္ ေနအိမ္ ထရံမ်ား၊ ေခါင္မိုးမ်ားအား 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဦးအိုက္လွဴ၊ဦးအိုက္ပု၊ေဒၚေအးပိန္း၊ ယာမာသန္းေအးႏွင့္ေဒၚေအးခ်ိဳးတို႔၏ေနအိမ္မ်ား
ကို ေဖာက္ထြင္းၿပီး ေငြေၾကးႏွင့္ အဖိုးတန္းပစၥည္းမ်ားယူသြားခဲ့သည္။ ကာလတန္းဖိုးမသိရေသးပါ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ယေန႔အထိ ေက်းရြာ
အတြင္းတြင္ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း ၾကမ္းတမ္းစြာ လုိက္လံစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထြက္မေျပးဘဲ က်န္ရွိေသာေဒသခံတခ်ိဳ႕အား
 ရုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္လွ်က္ ရွိသည္။
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 တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ခိုမုန္းရြာအေရွ႕ဖက္ လြယ္ေမာက္ေတာင္ေၾကာ ေပၚတြင္ ယေန႔ 
နံနက္ ၀၈း၄၀ နာရီမွ ၁၁း၄၀ နာရီအထိ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၇၇၇ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
တပ္မ ၁၁ တို႔ အျပင္းအထန္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တအန္းတပ္မေတာ္ တည္ရွိသည့္ လြယ္ေမာက္ေတာင္ေပၚတြင္ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ စစ္မ်က္ႏွာ 
၄ ဖက္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ တက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရာမွ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္ ၂ ဦး 
ထက္မနဲ က်ဆံုးသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၁၁)ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္တို႔ တုိက္ပြဲအျပင္းအထန္ထပ္မံျဖစ္ပြား

တအန္းျပည္နယ္သို႔ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တက္လာသည့္ ျမန္မာစစ္တပ ္
တပ္မ(၇၇)ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္
           တအာင္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ(၃)နယ္ေျမ၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္၊ မန္တံုၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္ (၃)မိုင္ေက်ာ္အကြာ နမၼတူ-
မန္တံု ကားလမ္းမေပၚတြင္ယေန႔ေန႔လည္ ၁၁း၁၅နာရီမွ ၁၁း၄၅နာရီအထိ နမၼတူဖက္မွ တက္လာသည့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ 
တပ္မ(၇၇)ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၉၉၉)တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 တိုက္ပြဲတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ ပစ္ခတ္သည့္RPG ပခံုးထမ္းေလာင္ခ်ာျဖင့္ထိမွန္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ 
စစ္ကား(၃)စီး မီးေလာင္ပ်က္ဆီး၊ (၁)စီးမွာ လမ္းေအာက္ဖက္ကမ္းပါးသို႔ တိမ္းမွာက္ျပဳတ္က်ၿပီး (၁)စီးမွာ လမ္းမေပၚတြင္ 
ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ပ်က္စီးသြားခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္တပ္မ(၇၇)သည္ ၾသဂုတ္လ(၄) ရက္ေန႔တြင္ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ဖက္ 
စစ္ကား(၁၆)စီးႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ဖက္စစ္ကား(၂၀)စီးထပ္မံ ထိုးစစ္ဆင္ အင္အားျဖည့္တက္လာခဲ့သည္။
 တအန္းျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္ တက္လာသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တိုက္ပြဲ
ပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ကိုစိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔၌လည္း တအာင္းျပည္နယ္၊တပ္မဟာ(၂)နယ္ ေျမ၊ 
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ္ေပါင္ေက်းရြာအနီးတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း(၇၁၇)ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ တပ္တို႔ ႏွစ္ဖက္ 
ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
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  ၂၀၁၇ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္ လ ၁၃ ရက္ေန႔ တအန္ းျပည္ နယ္  တပ္မဟာ(၁)နယ္ေျမ နမ္ ့ခမ္ းၿမိဳ႕နယ္   ေကာင္ းဝိုင္ း ေက်း႐ြာအနီးတြင္  
တအန္ းအမ်ိဳးသားလြတ္  ေျမာက္  ေရးတပ္ မ ေတာ္  TNLA တပ္ ရင္ း(၁၁၂/၅၇၁) တပ္ဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင္ ့ ျမန္ မာတပ္ မ ေတာ္  တပ္ မ(၈၈)တို႔ နံနက္ 
ပိုင္ း (၅း၂၀)နာရီမွ(၈း၀၀)ထိ တုိက္ ပြဲ အျပင္ းအထန္  ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္ ။ တိုက္ ပြဲျဖစ္ ပြားၿပီးခဲ့ ေနာက္   ျမန္ မာ့တပ္ မ ေတာ္ ဖက္  အထိနာသျဖင္ ့ 
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တပ္စခန္း စခန္ းသစ္ ကုန္ းမွ လက္ နက္ ႀကီးေျမာက္မ်ားစြာျဖင္ ့  ေကာင္း၀ိုင္းေက်းရြာႏွင့္ လြယ္ေလာင္ေက်း႐ြာအတြင္ း ဦးတည္ ပစ္ ခတ္ 
မႈ ျပဳလုပ္ သည္ ။
 ျမန္ မာတပ္ မ ေတာ္  ပစ္ ခတ္ လိုက္  ေသာ လက္ နက္ ႀကီးမ်ားသည္   ေက်း႐ြာအတြင္ းက် ေရာက္ ကာ  ေဒသခံ(၄)ဦး လက္ နက္ ႀကီး က်ည္ စ
ထိမွန္ဒဏ္ ရာရခဲ့သည္ ။ ဒဏ္ ရာရ(၄)ဦးမွာ (၁)အသက္ (၂)ႏွစ္ ခြဲ ေက်ာ္  ေလြးစန္ းစန္ း ေမာ္  (၂)ေဒၚ ေအမိုင္ (၃)မိုင္ း ေအာင္ သိန္ း (၄)ယိုင္  သိန္ းဦး
တို႔ျဖစ္ ၾကသည္ ။ တအန္ းတပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားေနသည့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ျခမ္းသို႔  ျမန္မာတပ္ မ ေတာ္ တို႔ ထိုးစစ္ ဆင္  တိုက္ခိုက္လာရာမွ
တိုက္ ပြဲျဖစ္ ပြားရျခင္ းျဖစ္ သည္ ။

ျမန္ မာတပ္ မ ေတာ္  ပစ္ ခတ္ လုိက္  ေသာ လက္ နက္ ႀကီးမ်ားသည္   ေက်း႐ြာအတြင္ းက် ေရာက္ ကာ       ေဒသခံ(၄)
ဦးဒဏ္ရာရရိွ
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တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔ ယေန႔တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြား 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္၀ဲေက်းရြာ(ထက္၊ေအာက္)ႏွင့္ ေခးခင္ေက်းရြာ
သည္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေခတၱထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၆၉)စု၊ လူဦးေရ(၂၅၂)ေယာက္ရွိၿပီး က်ား(၁၂၄)ေယာက္၊ မ(၁၃၈)
ေယာက္ ရွိသည္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနစဥ္အတြင္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ရွိ တအာင္းပါတီ၊
တအာင္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈလူငယ္မ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 
 “အလွဴရွင္ေတြကေတာ့ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔နဲ႔ ကာလဒါန
လူမႈကူညီေရး အသင္းတို႔ပါ၊ အမ်ိဳးသမီး ၾကက္ေျခနီအသင္းကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးသုံးပစၥည္းေတြရယ္၊ ကာလဒါနလူမႈကူညီေရးအသင္းက
အ၀တ္အထည္ေတြကို လာေရာက္လွဴဒါန္းသြားတာ ေတြ႔ရတယ္'' ဟု  စစ္ေျပးဒုကၡသည္တစ္ဦးအား ေမးျမန္းခဲ့ရမွ သိရပါသည္။ 

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေသာ မန္၀ဲေက်းရြာ
(ထက္ႏွင့္ေအာက္)ႏွင့္ေခးခင္ေက်းရြာသားမ်ား ေနရပ္သို႔ျပန္ႏုိင္

တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ေခးေက်း႐ြာႏွင့္ ပန္က်ေရာ့ေက်း႐ြာၾကားတြင္ ယေန႔ 
နံနက္ ၀၈း၂၀ နာရီမွ ၀၈း၅၀ နာရီ အထိ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၄၃၄) 
ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၇၇) တို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္း (၈း၂၀) နာရီမွ (၈း၅၀) နာရီထိ တိုက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲတြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ အရာရွိ ၁ ဦး အပါအ၀င္ ၃ ဦးက်ဆံုးၿပီး ၅ ဦးထက္မနဲ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ 
စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္သည့္ တိုက္ပြဲသည္ ယေန႔ထိ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈ ၈ ႀကိမ္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္

 တအန္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဖဒဲန္ေက်းရြာအုပ္စု မန္ကန္ေက်းရြာသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
(၁၇) ေန႔ နံနက္(၀၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ (၈၈) အင္းအား (၃၀) ခန္႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး 
မန္ကန္ ေက်းရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (၁)တားအိုက္ေလး၊ (၂)တားအိုက္လာ၊ (၃) ယိုင္တူး(ခ) တားယိုင္ေက်ာ္၊ (၄)
တားထြန္းသစ္(ခ)ကူန္းအိုက္ျမင့္ႏွင့္ (၅) မိုင္းအိုက္ျမင့္တို႔ ၅ ဦးအား အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။

 ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ခံရသူမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဆရာေတာ္ဦးေဘာဂမွ ေက်းရြာသား မွန္ကန္ 
ေၾကာင္း သြားေရာက္ေထာက္ခံရာ(၃)ဦး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္တားထြန္းသစ္ (ခ) ကူန္းအိုက္ျမင့္ႏွင့္ မိုင္းအိုက္ျမင့္ တို႔ 
(၂)ဦး မွာ ယခုအထိ ျပန္လြတ္ေပးျခင္းမရွိေသးပါ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ အျပစ္မဲ့ရြာသားမ်ားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား

စက္တင္ဘာ၊၂၀ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
 ပေလာငက္ုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင့ရ္ေဒသ မနတ္ံၿုမိ ႕ဳမ ွမိုးမတိၿ္မိ ႕ဳသုိ႔ သြားသည္လ့မ္းသည ္ေျမသားလမ္းသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနသည္အ့တြက္
မုိးတြင္းကာလတြင္ ေဒသခံမ်ား သြားလာရ ခက္ခဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

 မုိးမိတ္-မန္တံုလမ္းသည္ (၅၈)မုိင္သာ ေဝးကြာၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မန္တံုမွမုိးမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားပါက (၄)နာရီသာ သြားရသည့္ 
ခရီးလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း မုိးရာသီတြင္ ၅ ရက္ၾကာ သြားေနရသည့္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ခရီးသြားမ်ားက ေျပာသည္။ မန္တံုမွ 
မုိးမိတ္သုိ႔ ခရီးသြားေနသူတစ္ဦးက "လမ္းေတြက ေက်ာက္ခင္းထားတာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ေျမနီလမ္းေတြျဖစ္ေနတယ္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂ သို႔ >>>)

မန္တုံၿမိဳ႕ႏွင့္မိုးမိတ္ၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္လမ္းမ်ား ပ်က္စီးေန
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လမ္းေတြကေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားဆုိးေနေတာ့ သြားလာေနတဲ့ကားသမားေတြ ကမ္းပါးကေျမေတြကုိၿဖိဳၿပီး ခ်ဳိင့္ခြက္ျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ ဖုိ႔လိုက္ေတာ့
မုိးရြာရင္လမ္းေတြက ဗြက္ေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ဆုိးတယ္" ဟု ေျပာသည္။
 "လမ္းဆုိးတဲ့ေနရာကေတာ့မ်ားတယ္။ မန္တံုကေနထြက္တာနဲ႔ နမ့္လန္းကခ်င္ရြာေအာက္ကေနစၿပီးေတာ့ လမ္းေတြ စၿပီးဆုိး တယ္။ 
စုိက္ခင္းေတာင္ထိပ္နားမွာလဲ လမ္းဆုိးတယ္။ သြားရင္းနဲ႔ ခ်ိန္းဘေလာက္ေတြနဲ႔ ကားကုိျပန္ဆြဲရတယ္။ လမ္းဆုိးဆုိးရြားရြားျဖစ္တာ ကေတာ့ 
ေမာ္ႏြဲ႔ရြာ၊ စုိက္ခင္း၊ နမ့္လန္းရြာ၊ ေရပံုးရြာ၊ တံုႀကီးထိ လမ္းေတြကဆိုးတယ္။ ဒီခရီးလမ္းက ေႏြရာသီသြားရင္ ကားနဲ႔ဆုိ (၄)နာရီဘဲ ၾကာတယ္။ 
ဒီတစ္ေခါက္ မန္တံုကေန မုိးမိတ္သြားတာ ၅ ရက္ၾကာသြားတယ္" ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။
 အဆုိပါ လမ္းပုိင္းသည္ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ သစ္တင္ကားသြားလာမႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမ်ားဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေန
ေၾကာင္း၊ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ မန္တံုၿမိဳ႕မွ (၆)မုိင္အကြာ မန္ဖန္ရြာသြားသည့္ လမ္းခြဲထိသာ ခင္းထားသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္လုံအုပ္စု၊ ေမာ္ေတာင္း 
ေက်းရြာရွိ လြယ္ေဆာင္ေဒသ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရစခန္းကို 
ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ ညပိုင္း ၈နာရီခန္႔တြင္လူအင္အား၃၀ခန္္႔ျဖင့္ဓား၊
တုတ္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းရာ စခန္းအတြင္းေရးမွဴး 
တစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)
က်ပ္ကိုလည္း ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။
 ႐ုိက္ႏွက္ခံရသူ လြယ္ေဆာင္ေသဒ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး
စခန္းအတြင္းေရးမွဴး မိုင္းညီေက်ာ္ျမင့္က “မေန႔ ေန႔လည္တုန္းက  
က်ေနာ္တို႔လူငယ္ေတြက ရြာထဲက လင္မယားတို႔ဆီမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ယာမ အလံုး(၂ဝဝ)ေက်ာ္မိတယ္။ သူတို႔ဆီမိတာ (၁၀ရက္ေက်ာ္အတြင္း 
သံုးခါေတာင္ရွိၿပီ။ အဲဒါနဲ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ေခၚၿပီး ရဲစခန္း
မွာ သြားအပ္ဖို႔ေပါ့။ သူတို႔ေဆြမ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ရန္
လာရွာတယ္။ ရဲစခန္းမပို႔လိုက္ရဘူး မိထားတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို
လည္း ဒီတိုင္းပဲထားလိုက္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 ၎ည ၈နာရီခန္႔တြင္ လူအင္အား အေယာက္ (၃၀)ဝန္းက်င္ခန္႔က 
ဒုတ္၊ဓားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး စခန္းတြင္ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုၿပီး ရိုက္ႏွက္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိုင္းညီေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။
 “အဲခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ေကာ္မတီ ဆယ္ေယာက္ရယ္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး ဖ်က္တဲ့လူေတြ (၁၀)ေက်ာ္ပဲရွိတယ္။ အဲညမွာပဲ 
သူတို႔လူအင္အား(၃၀)နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လာဆဲၾကတယ္။ကြ်န္ေတာ္ ့
လူငယ္ေတြကို အကုန္ေျပးခိုင္းလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ပဲ က်န္ေတာ့ 
သူတို႔ဝိုင္း႐ုိက္တာ ေခါင္းမွာတစ္ခ်က္ခုတ္မိတယ္။ ခါးမွာဒူးမွာေရာ 
ထိတယ္။ ဓာတ္မွန္ေတာ့႐ိုက္ထားတယ္။ ႐ုိက္တဲ့လူေတြကုိ 

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္လုံေက်းရြာရွိ ဘိန္းဖ်က္စခန္းအား လူတစ္စု ၀င္ေရာက္ရိုက္နက္

႐ ိ ုက္တဲ ့လူေတြကိ ု၄၊၅ေယာက္ေလာက္ေတာ့မ ွတ္မ ိတယ္။ ရ ြာသားေတြပဲ က်န္
တဲ ့လူေတြေတာ့ေမွာင ္ေတာ့ေသခ်ာမမွတ္မ ိဘူး...။
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wtmif;rdbjynfolrsm; cifAsm;...  

         vpOfxkwf PSLF/TNLA  pmapmifwGif rdbjynfolrsm;\ aqmif;yg;?uAsm?Zmwfvrf;wdk? ynmay;pmayrsm;?umwGef;rsm;ESifh 0w¦Kwdkrsm;ponfwdkYudk 

xnfhoGif;vdkygu pslftnlanews@gmail.com odkY aomfvnf;aumif; plsftnlanewsletter@gmail.comodkY aomfvnf;aumif; ay;ydkYedKifygaMumif;

av;pm;pGmjzifh today; zdwfac:taMumif;Mum;tyfygonf cAsmF;/ 

rSwfcsuf/       /vlrsdK;a&;wdkufcdkufonfh pmayrsm;tm; xnfhoGif;ay;rnf r[kwfygaMumif;/ ay;ydkYvmonfh pmapmifrsm;tay:rlwnfNyD;vpOf  xnfhoGif;

oGm;rnfjzpfygaMumif; today;tyfygonf/ 

av;pm;pGmjzifh - pmapmifjzpfajrmufa&;wm0efcH - 'kAdkvf rdkif;,dl0fjcdL0f; 

၄၊၅ေယာက္ေလာက္္ေတာ့ မွတ္မိတယ္။ ရြာသားေတြပဲ က်န္တဲ့လူေတြေတာ့ 
ေမွာင္ေတာ့ ေသခ်ာမမွတ္မိဘူး” ဟု ဆက္ေျပာသည္။
 မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးစခန္းကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းသည့္ အဖြဲ႔သည္ 
၎စခန္းရွိ တ႐ုတ္ေငြ ၂၄ဝဝဝေက်ာ္၊ (ျမန္မာေငြျဖင့္(၅)သိန္းခန္႔)၊ ရဲစခန္းတြင္ အပ္ႏွံ
မည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ား ယူသြားေဆာင္သြားၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး 
စခန္းတြင္ ေဆးျဖတ္ေနသည့္ ေဆးသမား (၁၃)ေယာက္ကိုလည္း ႏွင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း
မိုင္းညီေက်ာ္ျမင့္က ဆုိသည္။

 ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို နမ့္ခမ္းရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ အရင္အပတ္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူ အေယာက္ (၄၃ဝ)ေက်ာ္
အား ၎မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး စခန္းမွ ေဆးျဖတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုအသုတ္ 
ထပ္မံဖြင့္လွစ္သည္မွာ (၁၃)ရက္သာရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အက်အဆုံးမ်ားလာသည့္အေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသုုုုုုုုုုုုုုုုုုိ႔ လက္နက္ႀကီး 
မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈရွိခဲ့...
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ 
 တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ဟိုနားေက်း႐ြာအထက္တြင္ တအန္းအမိ်ဳးသားလြတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၈၇၆) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ( ၈၈) ခလရ (၁၀)တို႔ ယေန႔ နံနက္ပိုင္း 
၁၀း၀၅ နာရီမွ ၁၁း၃၀ နာရီထိ တစ္ႀကိမ္၊ မြန္းလႊဲပိုင္း ၁၃း၅၀ နာရီမွ ၁၄း၃၀ နာရီထိ တစ္ႀကိမ္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ 
ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 တိုက္ပြဲၿပီးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္ အထိနာသျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားဘက္သို႔ ဦးတည္ၿပီး 
လက္နက္ ႀကီးမ်ား ရမ္းသန္းပစ္ခတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူ၊ လူေနအိမ္၊တိရိစာၦန္မ်ား 
ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈ ရွိ/မရွိ မသိရေသးပါ။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ၏ ထိုးစစ္ဆင္ပိုမိုျပဳလုပ္လာမႈေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ 
(၁၁) ရက္ေန႔မွ ယေန႔ စက္တင္ဘာ (၂၁) ရက္ေန႔အထိႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈ (၁၀) ႀကိမ္ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။
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FPNCC အဖြဲ႕၀င္ TNLA တအာင္းပေလာင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္ကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုသီဟထြန္းမွ 
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားသည္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ။ UNFC နဲ႔ FNPCC တို႔ၾကားမွာဘယ္လို သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရထားပါသလဲခမ်ား။ ဘယ္လိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ရွိပါ
    သလဲခမ်ား။

ေျဖ။ ။ က်ေတာ္တို႔ဒီ UNFC အတူႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ညွိႏႈိင္းေနတဲ့အခ်က္အလက္၊သေဘာ မတူႏုိင္တဲ့အခ်က္ 
အလက္ေတြ ဘယ္ဟာေတြျဖစ္လဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔သေဘာမတူႏုိင္တာလဲ၊ သူ႕ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္အေျခ အေနကိုရွင္းျပပါတယ္။ က်ေတာ္တို႔ဖက္ကဲ
FNPCC ကဘာေၾကာင့္ခုလက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရလုပ္ထားတဲ့ NCA ကုိ က်ေတာ္တို႔မယုံၾကည္တာက ခုလက္ေတြ႔မွာအလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ တုိက္
ပြဲေတြမရပ္ႏုိင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲလုပ္တဲ့ (၂၁) ရာစုပင္လုံကလဲ၊တကယ္စစ္မွန္တဲ့ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ဒါေၾကာင့္မို႔
က်ေတာ္တို႔ျပင္ဆင္မႈ က်ေတာ္တို႔ျပင္ထားတဲ့ Plan ေတြကိုသူတို႔ကိုရွင္းျပပါတယ္။
 အဲ့ဒီထဲမွာကိုလဲ UNFC ကစိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ အဲ့မွာရွိတဲ့အဖြဲ႕ကိုလဲ က်ေတာ္တို႔နဲ႔ပူးေပါင္း ပါ၀င္လက္တြဲဖို႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။
က်ေတာ္တို႔အျပန္အလွန္ က်ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကိုပဲ ရွင္းျပပါတယ္။ ရွင္းလင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေတာ္တို႔ UNFC ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္
ကို စာနာနားလည္တယ္၊ နယ္ေျမအေျခအေနအရဆိုေတာ့ အဲ့လုိအေျခအေနရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခုတကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနအရ
ဆိုရင္ေတာ့ ခု UNFC ကုိေတာ့ ဘယ္လိုမွညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္မယ့္ကိစၥကေတာ့ ဘယ္လိုမွေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူးစသျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
က်ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္ အျပန္အလွန္။

ေမး။ ။ UNFC ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဒီေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ FNPCC ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုအေျခအေန
   ရွိခဲ့ပါသလဲခင္ဗ်ား။

ေျဖ။ ။ ဘာမွေတာ့မတုန္႕ျပန္ပါဘူးခမ်ား။ UNFC အဖြဲ႕၀င္ကအေျခအေနအရ ရပ္တည္ေနရတာမွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လက္ေတြ႔ 
က်ေတာ္တို႔ ယုံတာကေတာ့ New Page လုပ္ဖို႔က FNPCC ခုက်ေတာ္တု႔ိခ်မွတ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းက ပိုၿပီးေတာ့လက္ေတြ႔က်တယ္ တကယ့္
လက္ေတြ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီလမ္းေၾကာင္းက လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ က်ေတာ္တို႕ျမင္တယ္ အဲဒီက်ေတာ္တို႔လုပ္ေနတ့ဲ လမ္း
ေၾကာင္းကိုလဲ UNFC ထဲမွာရွိေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြေပါ့ ေနာ္ခုကေရတီေခါင္းေဆာင္ေတြေကာ၊ ရခိုင္မွာကအဲ့မွာရွိတဲ့ ဒီမိုေခါင္းေဆာင္ေတြေကာ၊
တက္လာတဲ့ ဆရာႏုိင္ဟံသာတို႔ေရာ အဲ့ဒီအဖြဲ႕အေနနဲ႔လဲ ဒီ FNPCC ကိုပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ က်ေတာ္တို႔
အေနနဲ႔ႀကိဳဆိုတယ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔လဲဖိတ္ေခၚပါတယ္ဆိုတဲ့ဟာေလာက္ပဲ က်ေတာ္တို႔ေျပာတာပါ။

ေမး။ ။ UNFC က NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသြားမယ္ဆိုရင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကေကာဘယ္လိုမ်ား ေရွ႕ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္
    သြားဖို႔ရွိလဲခင္ဗ်ား။

စာမ်က္ႏွာ>>>၁၅သုိ႔

FPNCC နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ UNFC ကို ဖိတ္ေခၚ
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ေျဖ။ ။ သူတုိ႔ေတာ့ေလာေလာဆယ္မွာ သူတို႔ရဲ႕နယ္ေျမအခက္အခဲအရ သူတို႔မွာ တျခားေရြးစရာလမ္းေၾကာင္း အခက္အခဲျဖစ္ေနလို႔
ခုလိုပဲ ဒီရပ္တည္ေနတဲ့ ဒီ UNFC ခ်ထားတဲ့ဟာကလဲ နဂိုကတည္းက ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒါကိုသူတို႔ကဆက္ၿပီး
ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမယ္လို႔ သူတို႔ရွင္းျပပါတယ္။ က်ေတာ္ တို႔ခုသြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္း ဘယ္လမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္။
ခုက ျမန္မာ့တပ္ေတာ္ရဲ႕ တပ္မေတာ္မူ ခိုင္မာတဲ့ဟာက Block ျဖစ္ေနတယ္။ ပိတ္ေနတယ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအစိုးရကလဲ တကယ္ပဲဒီႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ ပြင့္သြားေအာင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ႏုိင္မယ့္ ပရိုဂရမ္လုပ္ငန္းစဥ္
ေတြဘာမွမရွိဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္ဆုိေတာ့ အဲ့လိုအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ က်ေတာ္တို႔လမ္းစေတြရွာၾက
ေတာ့ခု UNFC နဲ႕အတူသြားတဲ့လမ္း က်ေတာ္တို႔ FNPCC ဆိုတာျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေတာ္တို႔အကုန္လုံး လိုခ်င္တာကေတာ့ 
တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံပါ။

ေမး။ ။ ခုက်ေတာ္တို႔ FNPCC အဖြဲ႕ကေတာ့က်ေတာ္တုိ႕ ေကာ္မတီတုိ႔အေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုေတာ့ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနက
   ဘယ္လိုမ်ားရွိလဲ ခင္ဗ်ား။ အစုိးရေကာ္မရွင္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနက။

ေျဖ။ ။ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကေတာ့ အစုိးရဘက္ကဘာမွအေၾကာင္းျပန္လာတာ ဘာမွမရွိပါဘူးခမ်ား။ ဒီ (၂၁) ရာစု ပင္လုံလုပ္ၿပီးတဲ့
ေနာက္ပိုင္းကတည္းက သူတို႔က်ေတာ္တို႔ကို ခြဲေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပဲ ဒီေနာက္ပိုင္းက ေတာ့ျမန္မာအစုိးရဖက္က က်ေတာ္တို႔ကို
ထိေတြ႔တာမ်ိဳး ေျပာတာမ်ိဳးေတာ့ တစ္လေက်္ာ ႏွစ္လေလာက္ေတာ့ရွိပါၿပီ။ တခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြက်ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ။ ဥပမာ-“၀”
အဖြဲ႕ကိုေတြ႔ခ်င္တယ္ဆိုတာ ဆက္သြယ္တာဆို တာမ်ိဳးေတာ့ တျခားနည္းလမ္းကေန ဆက္သြယ္တာမ်ိဳးေတာ့ရွိပါတယ္။    ဥပမာ
က်ေတ္ာတို႔အစည္းေ၀းလုပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ “၀” အဖြဲ႕ကတင္ျပတာတယ္ ဒီအစိုးရေတြ႕ဆုံဖို႔ လာညွိႏႈိင္းတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ “၀” အေနနဲ႔
ခုဟာေကာ္မတီအဖြဲ႕ၿပီးတဲ့ အေနအထားအတြက္ေၾကာင့္ သီသန္႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းခြဲျပီးမေတြ႔ႏုိင္ဘူး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ပဲေတြ႕ႏုိင္တယ္လို႔ တင္လာ
တာမ်ိဳးေတာ့ရွိတယ္။

လာမဲ့ (၂၁) ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေဝး ကြ်ႏ္ုပ္ FPNCC ေတြကို တရားဝင္ဖိတ္ၾကာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
တရားဝင္တက္ေရာက္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္အဲလိုမ်ဳိး မူဝါဒေတြခ်မွတ္တာေတြရိွပါတယ္။

ေမး။ ။ဒီအစည္းအေဝးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္ ေၾကညာခ်က္အတုေတြလည္း ထြက္တာမ်ဳိးေတြရိွတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးတို႔ 
 ဒီအစည္းအေဝးနဲ႔ တကယ္တမ္းေပါ့ေနာ္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ေၾကးညာခ်က္က ဘာျဖစ္မွာလည္ အဲ့ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ဘာေတြ
 ေရးသားထားလ။ဲ
ေျဖ။ ။အတုလိုေတာ့ ေျပာဖို႔ခက္မွာဘဲ။ အတည္မျပဳရေသာတဲ့ Draft Statement တစ္ခုကို ျပန္သြားတာအေနအထားမ်ဳိးဆိုလဲ မမွားဘူး
က်ေနာ္တို႔ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့ ဒီအခ်က္(၈)ခ်က္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြ (၂၁)ပင္လံု အစည္းအေဝး 
ကိစၥေတြ၊ ၿပီးေတာ့ FPNCC လက္ရိွ အေျခအေနမွာေတာ့ Comment(ထင္ျမင္ခ်က္ေပး)နဲ႔ တက္တာမ်ဳိးေတြရိွပါတယ္။ KIO ရဲ႕ ဒုဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီးဘန္လကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က FPNCC ရဲ႕ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ကြ်ႏ္ုပ္တစ္ႏွစ္ေရြးခ်ယ္တင့္ ေ ကာက္မ်ဳိးပါတယ္။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြ
ေဆြးေႏြမယ္ဆိုေတာ FPNCC ေပါင္းပင္လက္ကမ္းမွာပဲ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဆြးေႏြးသြားမယ္ပံုစံမ်ဳိး ကြ်ႏ္ုပ္ထက္ခ်မွတ္ထားပါတယ္။
  
 တကယ္လို႔လာမဲ့ (၂၁) ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေဝး ကြ်ႏ္ုပ္ FPNCC ေတြကို တရားဝင္ဖိတ္ၾကာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
တရားဝင္တက္ေရာက္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္အဲလိုမ်ဳိး မူဝါဒေတြခ်မွတ္တာေတြရိွပါတယ္။ Swiss  Councillor  ကေနၿပီးေတာ့ FPNCC နဲ႔ေတြ႔ဖို႔၊ တစ္ခုခုေျပာ
ဖို႔၊ ေဆြးေႏြးဖို႔ အဲလိုဖ႔ြဲအစည္းတစ္ခုကို စုဖြဲ႔ေပးမယ္။  အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ စကားေျပာပါ။ အဲတာ ကတိေပးထားတာမ်ဳိးရိွတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
ယခုအခ်ိန္ထိက အဲဒီအစုအဖြဲ႔ကို မေတြ႔ရေသပါ။ အဲဒီအစုအဖြဲ႔ကို အျမန္ဆံုးတိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးညိွဳႏွဳိင္းဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ဖက္ကတိုက္တြန္းပါတယ္။
ဒီမွာေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥ ေျမာက္ပိုင္းမွာ အနီစပ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွဳဟာလည္ ဒါအေရး
ပါတဲ့အခန္း က႑ျဖစ္တယ္။ အဲေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီတရုတ္ႏိုင္ငံကေနၿပီေတာ့ ဒီတတ္ႏိုင္သမွ်ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္တာပိုမို 
ပါဝင္ကူညီေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံတားမ်ဳိးရိွမယ္။
 အခုဆိုရင္ အထူးသျဖင့္တအန္း(ပေလာင္)ေဒသမွာေတာ့ ထိုးစစ္က အင္မတန္ျပင္းထန္လာပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီထုိုးစစ္ေတြ
ကြ်န္ေတာ္ေဒသေတြသာ မကဘူးတစ္ျခား ကခ်င္းေဒသ၊ ကိုကန္႔ေဒသ ၊ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေဒသအသီးသီးေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ထိုစစ္ရပ္တန္းေပးဖို႔ 
ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ျမွဳပ္ႏွံဖို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္ကေတာ့ အၿမဲတံခါးဖြင့္ထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဘက္ကေဆြးေႏြးဖို႔ အၿမဲအဆင္
သင့္ျဖစ္ေနၿပီးလို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထာပါတယ္။ 

့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ေမး။  ။ဆရာႀကီး ဒီအရေပါ႔ေနာ္ (၂၁)ရာစု တတိယအစည္းအေ၀းကိုေပါ့ေနာ္။ ဖိတ္ၾကားမယ္ဆုိရင္ FPNCCအေနနဲ႕ ဖိတ္ၾကားမွာပဲ တက္ေရာက္
 မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးလား။ ဒါမွ မဟုတ္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းခြဲမယ္ဆိုရင္ တက္ေရာက္မႈမရွိဘူး သေဘာမ်ိဳးလား ဘယ္လိုပံုစံလို႔ ေျပာနိုင္မလဲ။ 
ေျဖ။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႕က တစ္စုတစ္စည္း တက္ေရာက္သြားမယ္။ တစ္စုတစ္စည္း ပါ၀င္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး ရွိတဲ့အတြက္ တရား၀င္ FPNCC ေကာ္
မတီအေနနဲ႔ ဖိတ္ၾကားလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တရားဝင္ FPNCC ေကာ္မတီနဲ႔ တစ္စုတစ္စညး္ထဲ တေပါင္းတည္း အတူတကြ တက္
ေရာက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။                                                                                                                 
                                                                                                                                              စာမ်က္ႏွာ>>> ၁၆ သုိ႔

PSLF/TNLA တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၂)၊ ဗိုလ္မွဴးတာပန္လနဲ႔ RFA ရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္
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ေမး။ ။အခု ဒီ FPNCC မွာဆုိရင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ႔ "၀"နဲ႕ဆိုရင္ေတာ႔ အစိုးရတပ္မေတာ္ေတြနဲ႔ တုိက္ပြဲ 
ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ KIO,AA,PSLF တို႔နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။  ဒီလိုအေျခအေနအရ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ 
တုိက္ပြဲမျဖစ္တဲ႔ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းထားၿပီး ဒီအဖြဲ႕ကို ဖဲ႔ြထားတယ္ဆိုတဲ့အေနအထားအရေပါ့ေနာ္။ အားလံုးကတစ္သားတည္းစာရိွေနတဲ႔ 
သေဘာမ်ိဳးလား။ တစ္သေဘာတည္းရွိတဲ႔ သေဘာထားမ်ိဳးလား။ ဘယ္လိုေျပာနုိင္လဲဆရာ။

ေျဖ။ ။က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံေရးအရ စုထားတာေပါ႕ေလ။ ဒီနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးဆိုတာကေတာ့ သူကခြဲလို႔ရမဘူး။ ျမန္မာတပ္မေတာ္
ဘက္က၊ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ဆက္သြယ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ က်ေနာ္တို႔ FPNCC ၾကားထဲမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ႔ 
ေတြ႔ဆံုသြားဖို႔  အဲလိုမ်ိဳးေတာ႕ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားတာမ်ိဳး ေတာ့ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ဟုတ္ကဲ႔ ဒါကိုစစ္ေရးအရဆိုရင္ေရာ ဒါဆိုဒီအဖြဲ႔ေတြအားလံုးဟာ တစ္သေဘာတည္းလို႔ ေျပာနုိင္မွာလား ဘယ္လိုအေနအထား
  ရွိသလဲ။ 
ေျဖ။ ။ ဒီမွာကေတာ႕ နိုင္ငံေရးအရ အဓိကဖြဲ႔စည္းထားျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရးအရေတာ့ ခြဲြျခားလုိ႔ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့
ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ဘက္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းလာမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ အဲဒီေတြ႕ဆံုကမ္းလွမ္း
မွဳအေပၚမွာပဲ ေကာ္မတီၾကားမွာ ေဆြးေႏြးျပီးေတာ႔ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးၾကမွာလဲ ဆိုဒါမ်ိဳးကို ဆံုးျဖတ္သြားမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အခုေပါ႔ေနာ္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ဒီတရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနုိင္ငံ ေပါ႔ေနာ္ပိုမိုပါ၀င္လာေပးဖို႔ 
ေမတာၱရပ္ခံဆိုတဲ႔အပိုင္းေတြမွာ ဘယ္လိုအပိုင္းေတြမွာ ဒီတရုတ္ဘက္ကပါေစခ်င္တ႔႔ဲသေဘာထားလို႔ ေျပာနိုင္မလဲရွင္။ 

ေျဖ။ ။ အထူးသျဖင္႔ေတာ႔ ဒီေတာ္လွန္ေရးကိစၥတုန္းကျပီးေတာ႔ နိုင္ငံေရးကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၿပီးေတာ႔ ၾကား၀င္ၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ေပးကိစၥမွာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီကိစၥေတြမွာက တရုတ္နုိင္ငံက ပါ၀င္ကူညီေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ က်ေနာ္တို႔လုပ္ငန္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ေအာင္ျမင္နိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၾကားဝင္ညွိႏွိဳင္းေပးတဲ့အဆင့္ေတြမွာ ဆက္လက္ပါဝင္ကူညီေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဆရာေရ႕ အခ်ိန္ေပးျပီးေတာ့ ေျဖေပးတာ RFA က ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။
ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 
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 ရိုေဆ၀ါး၀ါည္းအယ္ဂဲ တြံန္ကူတြံန္ပံင္ ဌာနအဲကဲတြံန္ဒီ ခိုည္ယဲဘိူည္ကာမိူ၀္,ၾဆာတဲမ္ေဘဲ,လံင္ အေရဆီုက္ဂါည္ အေရတီုင္ကုင္ 
န္ုကုင္တအာင္းအီု၀္း ဘိူည္ဒၚ,ခိုည္ဒီန္ လာည္ထာန္ယိူ၀္းထာန္နံပ္အဲ ဆိင္ျဂည္ဒဲ,အဲနံပ္ လံင္ဆီုက္အဲတအာင္း အူဒီန္အီု၀္းေအာ။ (က) ကာ္,ေဆး
မို, ကူန္ရူမာဂါင္းအဲစိဒါ; ဆီုက္အဲတအာင္းအူဒီန္အီု၀္း လီလာညားတာ္အီရူအီဂါင္းကဲ၊ (ခ)ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ဒီေမာဂဲကႅဴတ္ ေလာင္ကဲပ္ဆီုက္
ကီန္မဲအီု၀္း အိူ၀္ေလာင္ဂဲဒီန္ ခိုည္ယဲမိူ၀္;အီယိူ၀္းေဒငိူပ္ေမန္ ဆိင္ျဂည္အဲနံပ္ ဒို,ဒို,ေအာ။
 (က)ကာ္,ေဆးမို, ကူန္ရူမာဂါင္းအဲစိဒါ; ဆီုက္အဲတအာင္းအူဒီန္အီု၀္း လီလာညားတာ္အီရူအီဂါင္းကဲအူဒီန္အီု၀္း ကူရူမာဂါင္ဂဲဒါ; ဆီုက္
တအာင္း အူဒီန္အီု၀္း လီလာညားတာ္,ကူန္ရူမာဂါင္းအဲဂဲ ကီုန္ယာ္,၊ ေလာင္ကဲပ္ဆီုက္ကဒါ;၊ ေခါ,ျပာပါင္ၾဘဲဆာ နု္စူမ္အဲ ဂြည္ဘာ,ဘိူ၀္းလာည္ 
ေကာလိုည္ အယ္ညံ်မ္ဘဲအယ္ဒါးဒို,ဒို, ပါင္ေပႅ,အူန္အယ္ေအာ။ အယ္ေဒါ,ဒါ, ေခတ္ကပ္ကတီုက္ကယိူ၀္း ကဘိူန္အယ္ဒါးဒို,ဒို,။ မံင္ဒီ အယ္ဘ္ုပ္
ရာရ္ခိူည္နံပ္အယ္ ေအာထာင္ကီန္ညားလာ္,ခိူည္ဒီန္ ေခါ,ျပ,ပါင္ေပႅ,အူန္အယ္အီု၀္း အယ္ကာနံပ္ယာ္,အယ္ဒါး ဒီေမာဒီအု္န္ေအာ ေခါ,ျပ,ေမာ
ေခါ,ျပ,အ္ုန္ အယ္လုိဘယ္အယ္ဒါးဒို, တံြန္ဒီယာ္,ေအာ။ ေကာပ္ေဆးမိူ၀္;စိဒါ;ခိုည္ဒီန္ အူဒီန္အီု၀္း န္ုရူန္ုဂါင္းအဲ ဆီုက္အယ္တအာင္း ေပါေရာတ္
ေဒ ျဂည္တာ္,တာရူတာဂါင္းဂဲ ယဲစိင္ဘိူန္ဆီုက္ကု္ရ္မဲ။ န္ုရူန္ုဂါင္းပဲထာန္အီု၀္း အဆဒ်ံတ္ အဆဒါင္းကာရာ, ကဲပ္လာ္,ဒို,ဒို,။ ေဒါ,ကီုတ္ကြံန္၀ါး 
အီဟြည္,ရမာေဒဂဲပီ ကာယိူ၀္းဘီဟ်ံင္ ကြံန္၀ါမဘႅံမ္း ကာယိူ၀္းဘီထာ္,ကြံန္၀ါးဂဲ ဟာ္,က်ာ္င္။ ရမာအီမံင္ကူပီ ဘံပ္ေဒဒူးလာ္,ဂြည္ ကုင္အီဆငါည္း
ဟြည္,ကီုန္ယာ္,ေအာ။ 
 မံင္ဒီးပီ တာတီုင္တံပ္ အဲဂဲ၊ တာဘာအရာပ္အယ္ဂဲ၊ တာဘာလွံင္အယ္ဂဲ ငဲဆပါတ္တာ္, အီရူအီဂါင္းဂဲ ၊ ငဲဒါးပါ၀ါ အာဏာေဒျဂည္တာ္,ကူ
န္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ကလီပ္ေၾဟာ,ကူန္ရူမာဂါလင္းအယ္ဂဲ ေလာင္ကဲပ္ဆိီုက္ကဒါ;၊ မွာန္းအဲရာ္,အီရူအီဂါင္းကဒါ; ကီန္ေဒါ,ညာခိူည္အီု၀္း ဇီု၀္,ဇီု၀္, 
ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ဒီရအီ,ဒို,ဆိီုက္အယ္ေအာ။ ေလာင္ကဲပ္ဆိုီုက္ကု္န္မဲအီု၀္း လံပ္ဘႅံမ္းအ္ုန္ န္ုေခါ,ျပ,အဲဒါ; န္ုရမာအူရမာ ကီန္ယူိ၀္ကြံန္အီမဲ 
အာကူ အကူဘံပ္လာ္; န္ုအာကူဒီန္ အူကူကီန္ေဒါ,ဟာ္,က်ာ္င္ ကီုတ္အူကူဒီန္ အ္ုန္ဟ်ံင္ကူန္မားေဒ၊ န္ုၾတာင္ေဒါ,လဲပ္အူန္ ေဆးညာဒါ, 
အူကူဟာ္,က်ာ္င္ဒီန္ ကီန္ဟြည္,ဟာ္က်ာင္ အူကူဘံပ္လာ္;ပဲန္ဆီုက္ယာ္,ေအာ။ ေကာလိုည္အူဒီန္အီု၀္ ကြံန္ကေည်ာမ္ ေဒါ,ဟာ္,က်ာ္င္ဆီုက္ 
အယ္တိုည္လာ္; ကဲပ္လာ္;၊ ကြံန္ဂဲဒီန္ ကီန္ေလ,ဟာ္,က်ာ္င္ ကုင္ရူဆငါည္း ဆီုက္အယ္ဂဲ ကဲပ္လာ္;ေဒဒိုည္ ကူန္ဂဲမာဂဲ အဆဟြည္ဒါင္း
ရဘာန္ဟြည္ကာယိူ၀္းဘီထာ္,ကြံန္ဂဲဒီန္ဟာ္,က်ာ္င္း ၊ ပါင္ဆိင္ဒါ;မိူ၀္; န္ုစူမ္အယ္ ဟြည္,ယိူ၀္း ေခါ,ျပ,က်က်နန အယ္ကာဒါးေဇာမ္ခိူည္ပါင္ေပႅ, 
အူန္ ဘႅအူန္န္ုေခါ,ျပ,အယ္ေအာ။
 အက်ံမ္ည်ာန္ ပါင္ဆိင္ဒဲ;လံင္ကဲပ္ဆုီိက္အုီ၀္း၊ ေလာင္ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ေမာဂဲဂုိပ္ည်ဴ မ္ ဆုီက္အယ္တအာင္းေမာဖူိမ္ဂဲဂုိပ္ ဆာင္လာင္ 
ပါင္တံပ္နာန္အယ္အုီ၀္း တာဘာအရာပ္ဂဲ၊ တာတုီင္တံပ္အယ္ဂဲ အူန္ႏြရ္ံလွိဴင္းလိွဴင္း လိုဆမာငဲျဂည္တာ္,ကူန္ရူမာဂါင္း အယ္ဂဲ၊ ခူိည္ဆုီက္အယ္ 
ကု္န္လီပ္နု္ရူနု္ဂါင္း မာည္လီလာေအ, လီလာဒါ; ငဲေမာဂုိပ္လီပ္ေၾဟာ,ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ၊ မာည္ပ်ပါ၀ါ အာဏာအယ္တာ္,ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ 
ခူိည္တံပ္နာန္းအယ္ လိုဘဲေဆာဟူိႏံြရ္ဖူိမ္ ကူန္ရူမာဂါင္းဂဲ၊ ရာရ္ကာန္ ခူိည္ပါင္ေပႅ,အူန္ေခါ,ျပ, ပါင္ဆေဖာအူန္ ပါင္ကမူိန္ ကဒည္ဆနု္မ္ကာည္ 
ကေရာတ္ဆနု္မ္ဂဲဒီန္၊ ဆိင္မွာန္ တာဒါင္းအယ္ကဲ တူိ၀္,စဲတ္ငူိပ္ေမန္ဘူိ၀္ ရျခဴမ္ ခူိည္ေမာ ကံြန္ဆုီိက္ ကြန္ံနွာန္အယ္ဂဲ ရာရ္ကာန္ေဇာ,လ၊ ကာေဇာ,လ 
တြန္ံနဲေအာ။

 (ခ)ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ဒီေမာဂဲကႅဴတ္ ေလာင္ကဲပ္ဆီုက္ကီန္မဲအီု၀္းပါင္ဆိင္ျဂည္အူဒီန္အီု၀္ မိူ၀္; ပံင္ကႅဴ,ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲတာ္, 
ေလာင္ကဲပ္ဆီုက္အီု၀္းေအာ။ ေကာပ္ေဆးမိူ၀္;စိဒါ;ခိူည္အီု၀္ အူယာမ္စ ဆီုက္အယ္တအာင္း ယိူ၀္,ကုင္ခါင္၀ီလီပ္ဒဲ; န္ုကုင္အယ္ 
တအာင္းအီု၀္း အယ္တဲအယ္ကဲပ္လာ္; ဆီုက္ကမာည္ တံြန္ရူတြံန္ဂါင္း အယ္ဒါးမဲဆနစ္္ရာ, မဲေဇာ,ဂါင္ေမာ ဂါင္အ္ုန္ ဘ္ုပ္ေဒလာ္; 
အူယာမ္ဒီန္ ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ တိူန္လာ္;ဒို,ကြံန္အီမဲဟာည္း ကဘိူန္ပေနာ ကဇူငဲကူန္မာဂဲပီ န္ုဆီုက္နာန္အယ္ေအာ။ န္ုရူန္ုဂါင္း 
ကူန္တာမာယာအယ္ဂဲဒါ; အီမဲအူကူအီု၀္း ကာထူန္ုရူန္ုဂါင္ တိူန္ဂိူ၀္မီပဲန္ဆီုက္ ငဲကူန္မာကာဆတီုင္း ဘ္ုပ္ပဲန္ဂိူ၀္ဆီုက္ ေကာပ္မိူ၀္;န္ုႏြံရ္ 
န္ုဖိူမ္အယ္ပါဒို,ဒို, ယိူ၀္းခိူည္ဒီန္ေအာ။ 
  ကြံန္အယ္အူကူလွာ,၊ ကြံန္ကူအံင္ခါန္ကိူရ္၊ နံပ္လီက္နံပ္လာည္ ဂဲပီ ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ဒဲ,ဂဲဂြည္ေဇာမ္ကူန္ ေဇာမ္မာ 
ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲျခဲကြံန္ဂဲဒီန္ ေမာဂဲဂိုပ္ေလာတ္ လာ္;ပဲန္ဆီုက္အီု၀္ တိူန္လာ;ကြံန္ေဒဂြည္ကုင္ရူဆငါည္း၊ ဒဲ;ကြံန္ေဒခါတ္ေဇာမ္ 
ျခိဴ၀္မ်ိဳးအီဟံရ္၊ အီယိူ၀္းရိူန္ယိူ၀္ျခီရ္ ေကာပ္မိူ၀္;ခိူည္ဒီန္ ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲစိဒါ; ဆီုက္တအာင္းအူဒီန္အီု၀္းဟာည္း လီလာညားတာ္, 
ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ ေကာပ္ေဆးမိူ၀္; မိူ၀္;ဒို, ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ေမာအူန္ကြံန္လွာ, တိူန္ဒဲ;ကြံန္ဟာည္၊ ကြံန္ကဇူငဲကူန္မာ န္ုဆီုက္နာန္းအယ္ 
ဒို,ဒို,ေအာ။ဆိင္ဒဲ;အက်ံမ္  ည်ာန္တာ္, ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ေယာကြံန္လွာ,ယာ္မ္ တိူန္ဒဲ,ကြံန္ကဇူငဲ ကူန္မာယာ္မ္  အယ္ကီန္၀ီငိူပ္, အ္ုန္ေလ, 
ေဒလာည္ညာခိူည္ဒီန္ေအာ။

 ေကာလိုည္ ေမာကြံန္ဆီုက္ ကြံန္နာန္းအဲ ဂိူပ္ကေဇာ,ခ်ဴမ္ဘႅံမ္ဒီန္ န္ုတံပ္နာန္အယ္ လိုအီနံပ္ေဘဲ,၊ လိုအီနံပ္လီက္ 
နံပ္လာည္ ဘႅံမ္ဘႅံမ္ ဆိင္ျဂည္တာ္,ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲေအာ။ အီနံပ္လီက္နံပ္လာည္ ကီန္အြံရ္ အီကာနံပ္လီက္ ေဇာမ္ရဘာန္ ဒီဆာ၊ 
ဒီေပ်ာ္ေအာ။ ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ ကီန္ေဒါ,တိူန္ဂိူ၀္ ကြံန္ကဇူငဲကူန္မာ ကံြန္အီကအိူ, န္ုတံပ္နာန္အယ္ ခိူည္ပီန္ဒါ;ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ 
ဆီုက္အယ္တအာင္းအူဒီန္အီု၀္လီလညား တာ္,ကူန္ရူမာဂါင္းဂဲဒီန္ အ္ုန္ကာနံပ္ယာ္,ေဒၾဟာည္ေဒေအာ ေၾဘ႕ဂါည္ဘႅံမ္ 
စံမ္ေဒါ,ယိူ၀္းယာ္,ေအာ။ အူနဲကီန္မိူ၀္; ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ကဲတိူန္ ဒဲ,ဆီုက္နာန္အယ္ဒါး ကြံန္လွာ,၊ ကြံန္နံပ္ေဘဲ,၊ကြံန္နံပ္လီက္ 
နံပ္လာည္ဘႅံမ္ဘႅံမ္ဒီန္ ဆီုက္တအာင္းအူဒီန္အီု၀္း အု္န္ဒီဘဲ ေဒၾဘဲဆာလာ္;ေလာည္ ေလာည္ ေမာအ္ုန္ဂိူပ္ကာယိူ၀္းယာ္,အယ္ဒါ; 
ဆီုက္တအာင္း အူဒီန္အီု၀္း လီလာညားတာ္,ကူန္ရူမာဂါင္းကဲ ခိူည္ဒီန္ေအာ။
                                                                                                                           စာမ်က္ႏွာ>>> ၁၈ သုိ႔

တံပ္နာန္းကာည္ ကူန္ရူမာဂါင္း ဒဲ,အုန္မူိဝ္;အူကႅံင္
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.....ကုင္တအာင္း ဘ္ုပ္ဘိူန္ ဘ္ုပ္ဘိူန္း ကုင္တအာင္း.....

 ခိူည္လံပ္ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ စံမ္ညာခိူည္ဒီန္ယာ္,ေအာ္ ဟေမာအယ္ ကႅဴတ္ဒို,အဲဒိူည္ဒီန္ ပံင္တဲမ္အူန္ေအာ ရက၀ိူည္အီု၀္ 
မိူ၀္;ညဴ,ဆိင္ဒဲ; ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲနံပ္ေဒ စိကူးအူန္ရအာည္, အယ္ကီန္ဆိင္ဒဲ; ဆီုက္အယ္တအာင္းလ ေဒါန္ဒိူအီု၀္းဒီန္ မာည္ေဒါ,ေယာယာ္, 
ေပႅ, ကြံန္လွာ,၊ ကြံန္နံပ္ေဘဲ,၊ နံပ္လီက္နံပ္လာည္ဂဲဒီန္ လာ္;ပဲန္ဆီုက္တအာင္း အဲအီု၀္းေအာ အစာျခိဴ၀္းတအာင္း၊ ကတဲတအာင္း 
ကြံန္လွာ;တအာင္း ကံြန္နံပ္ လီက္ နံပ္လာည္ဂဲကာအံြရ္ အေဆးဒီအံြရ္ ကုင္အယ္တအာင္းအီု၀္းေအာ ေကာပ္မိူ၀္;ခိူည္ဒီန္ စိပဲန္တဲမ္ေလ, 
ကူန္ရူမာဂါင္း အယ္ဂဲနံပ္ ခိူည္မိူ၀္; ခိူည္ပိူန္အ္ုန္ ရက၀ိူည္အီု၀္းေအာ။ 

ကူတဲမ္ - မာည္းပါင္စူင္(အိူမ္ယ္ုရ္)

အဓိကကေတာ့ (ျမန္မာ့)တပ္မေတာ္က အင္အားတိုးခ်ဲ႕ၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ရွ ိတဲ့ ေနရာေတြကို လိုက္ရွာရာကေန တည့္တည့္ 

တအန္းျပည္နယ္၏ တုိက္ပြဲအေျခအေနမ်ားကုိ PSLF/TNLA ၊ ဒု-ဥကၠဌ(၁) ၏ ဧရာဝတီသတင္းဌာနေမးျမန္းမႈမွ ေျပာၾကားခ်က္

 နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ ႏွင့္ TNLA လႈပ္ရွားတပ္မ်ားၾကား စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ 
ေန႔မွစ၍ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ား အျပန္အလွန္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း TNLA ဒု-ဥကၠ႒ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ 
တာဂ်ဳတ္ဂ်ာကေျပာသည္။
 ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ တာဂ်ဳတ္ဂ်ာက “အဓိကကေတာ့ တပ္မေတာ္က အင္အားတိုးခ်ဲ့ၿပီး က်ေနာ္တို႔ရွိတဲ့ ေနရာေတြကို 
လိုက္ရွာရာကေန တည့္တည့္ တိုးတာေပါ့။ အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္တို႔နဲ႕ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ၾကတာ” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
 တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ TNLA လႈပ္ရွားတပ္မ်ားၾကား ၈ ရက္အတြင္း တိုက္ပြဲ ၈ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈ၊ က်ဆုံးမႈမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း 
TNLA ဘက္ကေျပာသည္။
 သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမႈ၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆုံးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္က သတင္း 
ထုတ္ျပန္မႈ မေတြ႕ရေသး သကဲ့သုိ႔ ထုိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္လည္းျပန္လည္ 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိေပ။                                                                                            
                                                                                                                     စာမ်က္ႏွာ ၁၉သို႔ >>>

ညာခူိည္ပံင္တဲမ္အူန္ေအာအုီ၀္း မူိ၀္;ဆိင္ဒဲ, တံပ္နာန္အယ္တအာင္း ဒါင္းဇာရ္ ဒုိရ္အုီ၀္း စိတဲမ္အူန္ ပံင္ယူိ၀္းပံင္နံပ္အယ္ ဆိင္ဒဲ,အီဒါင္းအယ္ဂဲနံပ္၊ ဆိင္ဒဲ, 
ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲနံပ္ ေကာပ္ေဆးမူိ၀္; ကူန္ရူမာဂါင္းအယ္ဂဲ စိဒါ;ဆုီိက္အယ္တအာင္း အူဒီန္အုီ၀္း နံပ္ေဒလာလီညာတာ္,ကူန္ရူ မာဂါင္းအယ္ 
အုီ၀္းညာခူိည္ပံင္ျဂည္အူန္ရက၀္ူိည္းဒီန္ အယ္ဆိင္ဒဲ, ဆုီက္နာန္အယ္ ေဇာမ္ေခါ,ျပ, ေမာဆုီက္အယ္တအာင္း ဂူိပ္ဒါင္းဇာရ္းဒီန္ ခူိည္ေခါပ္ျပပါင္ဘႅ 
ေလ,အူန္ တံပ္အံြရ္ပ္ုန္ေလာတ္ ကပုီန္တအာင္း အယ္ကဲဒီန္ လုိေဇာမ္ လိုရာရ္ကာန္လာ္;ခူိည္ဒီန္၊ မာည္ဒါ;ယာ္, ေခတ္ကာပ္ တုီက္၀ွီန္းအုီ၀္း ကာဘူိန္ဒါး 
ကာဘဲအယ္ဒါးဒီန္ တာဒါင္းအယ္ဂဲ၊ ခူန္အယ္ဂဲ၊ ၀ါင္ခူန္အယ္ဂဲ ဆိင္ဒဲ,ဒုိ,အယ္ က်ိဳၾကာဘူိ၀္အယ္ဒါး ေခါ,ျပ,အယ္စိေအာ။  
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TNLA သည္ အစိုးရႏွင့္ တနုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ မေရးထိုးရ 
ေသးေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး မိုးတြင္းပိုင္းတြင္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ား ေအးသြားရာမွ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႕က စၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား 
ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။
“မိုးတြင္းေတာင္မွ ထိုးစစ္ဆင္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိတာေပါ့ေလ။ တဘက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတယ္။ 
တဘက္မွာလည္း တပ္ေတြတုိးခ်တယ္ဆိုေတာ့ ေဆာင္းဝင္လာရင္ ဒီထက္ဆိုးမလားဆိုၿပီးေတာ့ လူထုေတြကလည္း 
စိုးရိမ္တာေပါ့” ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ တာဂ်ဳတ္ဂ်ာ က ေျပာသည္။
 TNLA သည္ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္း ညီၫႊတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) က ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာ – တ႐ုတ္နယ္စပ္ 
အေျခစိုက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေရး ညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေရး 
ေကာ္မတီ (FPNCC) တြင္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္သည္။
FPNCC ႏွင့္ အစိုးရၾကား ယခုႏွစ္ ေမလက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ 
၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး အၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ျပတ္ေတာက္ 
လ်က္ရွိသည္။
 ေျမာက္ပုိင္း ၇ ဖြ႕ဲႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ၾကား ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နုိင္ေရး အတြက္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ 
နုိင္ငံျခားေရးဌာန အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ့ရွန္ (Sun Guoxiang)က ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။
 ေနျပည္ေတာ္တြင္ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈင္ိတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ မစၥတာ ဆြန္ေကာ့ရွန္က ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ျပန္စနုိင္ေရး အတြက္ ယခု 
လလယ္ပုိင္းက ေျမာက္ပုိင္း ၇ ဖြ႕ဲကုိ ဖိတ္ေခၚခ့ဲေသာ္လည္း မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ 
ေခတၱ ဆုိင္းင့ံထားသည္ဟုလည္း သိရိွရသည္။

တအာင္းနယ္ေျမ တပ္မဟာ(၂)အတြင္း RCSS 
သြားလာလွဴပ္ရွားမႈအေျခအေန
သီေပါနယ္ေျမ= (ပန္ခါး၊ ထန္ဆန္း၊ နမ့္ယြန္း၊ မန္ပန္၊ နာမြန္၊ 
မန္မံုး၊ပန္းႏိုး ၊ ပန္ေဆမိန္၊ ပန္းပစ္၊ ပန္ေယာင္၊ ပန္ေလာ၊
ေကာင္လာင္၊ နာလီမြန္လြယ္။
ေက်ာက္မဲနယ္ေျမ=ခြန္ေကာ၊ေတာဖဲ၊နမ့္အြန္၊နမ့္ဟန္ခံုး၊
ပန္ဆန္၊ခိုမုန္း၊စခန္းသာ၊ ေဟြရင္၊ ေခနင္း၊ ေနာင္ေမာင္၊ဟူကြက္၊ 
၊ေနာင္ပ့ဲ၊ေနာင္ဆင္၊ပါလိုင္၊ လြယ္ကေလး၊ ပန္းဖ်က္၊ 
ပန္းေကာ။
မုိင္ေငါ့နယ္ေျမ=လြယ္ပိန္၊ လန္းလြယ္၊ လြယ္ၾကဴ၊ နမ့္ဖ်က္၊ မန္ဝိန္း။ 
တပ္မဟာ(၄)နယ္ေျမ= ေခ်ာင္းဆာ၊ ေနာင္ခို၊ မန္ခမ္း၊ နားေဆာင္၊ 
က့ံေကာ္၊ ဟိုဟ၊ ဟိုနမ့္၊ မန္ေတာင္။ 

တအန္း ျပည္နယ္အတြင ္း ရန ္သူသြားလာ လွ ဳပ ္ရ ွားမ ႈအေျခအေန၊ ျမန ္မာ ့တပ္မေတာ္ႏ ွင ္ ့  RCSS(ရွမ ္ း/ေတာင္)

တပ္မဟာ(၁)=တပ္မ-၈၈  

တပ္မဟာ(၂)=တပ္မ-၇၇၊ ခလရ-၄၄

ခလရ-၂၂၃ခမရ-၅၀၆၊ခမရ-၆၇၁၊ ခမရ-(၃၄၈)၊

တပ္မဟာ(၃)=တမ-(၇၇)၊(၈၈)၊ ခလရ-(၂၉၁)၊ ခမရ-(၅၀၃)

တပ္မဟာ(၄)=ခလရ-၂၉၁ 

တပ္မဟာ(၅)=တမ-၅၅-၃၃-၈၈။ ခလရ-၄၅၊ ခမရ-၅၆၇

တပ္မဟာ(၆)= ခမရ-၃၆၂၊ ၃၆၇၊ ၃၆၉

မိဘျပည္သူတရပ္လုံးအေနျဖင့္ ရန္သူသတင္းမ်ားကုိ အစဥ္မပ်က္ 
နားစြင့္ၿပီးမွသာလွ်င္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါရန္။

ၿခိဴဝ္းတအာင္း
ၿခဴိဝ္းတအာင္း မုိ;ၿခဴိဝ္းအယ္

ေၾကာ;တအာင္း မုိ;္ေၾကာ;အယ္
ေဘဲ,တအာင္း မုိ;ေဘဲ,အယ္

ၿခိဴဝ္းမ်ဳိးတအာင္း အီကလာင္းအာည္,နီး
ေပန္ပံင္ကေဝွဲ;အီးပၚ့အာ္,

ေဂါ,ပံင္နာ္,အယ္အာဝ္က်ံဝ္း
စိေပန္ပံ ခႅံဝ္မာ္န္းအီး

ေဂါ,ေလွကဲဒီး
တုိအီးကဲအီးဆမား
ဟုိဇားကည်ားဒါင္း

ၿခိဴဝ္းတအာင္းအယ္နီး
တေဂန္ႏွလွဴ;ကဘႅဴ;ေလ;ေယဲဝ္း

ႏွာင္းကံပ္ဘူးကယုိ;ကယာ္;
ကမာ္;ယာ္,ဟာဝ္း ခနားထုင္ေမွဲမ္းအီး

ဟုိဇားကဲ ၾဟာ္ည္,လာည္ေလ;
ေရာ;ေပႅ;ေလ;လာ္မားေဘဲ,ေကာ္န္းေဘဲ,
ေႏွဲ,တီ, ဆမ္းအူန္းေခဲင္းေနာ; ေကာ္န္းဝါး

တားေအာဒါင္းကဲကံပ္ဘူထာင္အံက္အုီဝ္ႏွဲဝ္း
ေနာ;ဆဲဝ္းေဂါ,ဇာဝ္း ေဂါ,အယ္အူေမဲ;ေဘဲ,

ေတဲအယ္ပနံဝ္းလာည္းေဘဲ,
ေႏွဲ,ထီဝ္း ႏွာင္းကတာ;ကြား

ယာ္ည္,ဆားႏွာင္းဟုိက္
ရီန္းဖုိက္ႏွာင္းဇား

မည္းကာည္းအံဝ္းခူ ဂႅါး 
စာ္မ္းပီဝါးအယ္ေတာ္န္းေခွ်;

အယ္မည္လာည္ေ ပႅ;တည္းကေဝၚက္ခည္းနံင္ဟုုိက္ဇားနာ္
                                                    ရုိေဆေအာ

                                                                            ေနာပါင္ခါး



20 PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

 တအန္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္၊ မုိင္းေငါ့ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္(ခြဲ) မုိင္းလုံၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ မိဘ 
ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္  
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးPSLF/TNLA ၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းအင္အား(၈၇)ဦး၊ 
လုံၿခဳံေရးအင္အား (၁၆၂)ဦးတုိ႔ျဖင့္ အသုံးျပဳ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
 နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာစုစုေပါင္း(၁၄)ရြာ၊ မိုင္းေငါ့ၿမဳိ႕နယ္တြင္ရိွ ေက်းရြာစုစုေပါင္း(၁၂ရြာ၊ မိုင္းလံုၿမဳိ႕နယ္ရိွ 
ေက်းရြာ(၂)ရြာ၊ လာေရာက္ကုသသူဦးေရစုစုေပါင္း(၅၅၀၆)ဦးတို႔အား ကုသေပးခ့ဲပါသည္။ ၎အျပင္ ယင္းၿမဳိ႕နယ္မ်ား 
အတြင္းရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားစုစုေပါင္း (၅၁၂)ဦးတို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္အစာအာဟာရ ေထာက္ပ့ံမႈ
မ်ားလည္းေကၽြးေမြးေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲသည္။ ယင္းၿမဳိ႕နယ္မ်ားသည္ မိုးတြင္ကာလ၌ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ ယားယံျခင္း၊ 
ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါမ်ား၊ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အျဖစ္မ်ားေလ့ရိွသည္။
  ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ အစုိးရ၏က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လုံေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခ
က္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႕အသက္မဆုံရႈံးသင့္ဘဲ ဆုံးရႈံးေနရျခင္းရွိသည့္အတြက္ ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ဳိး ထပ္မံမေတြ႕ 
ႀကဳံေစရန္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ စိတ္ေစတနာ 
ထက္သန္စြာျဖင့္ လုိအပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား ကူညီေထာက္ပ့ံ၍ ျပဳစုကုသလွ်က္ရွိသည္။ 

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ 

ၾသဂုတ္လႏွင့္စက္တင္ဘာလအတြင္း ကြင္းဆင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။


