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PSLF/TNLA ၏ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္
(က) တအာင္းတစ္မ်ဳိးသားလံုးအဖိနိွပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး
(ခ) ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံသည့္ တအာင္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရး 
(ဂ) အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး
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wHyftGH&fykfefavmwfuykDefwtmif; 

 NCA စစ္မီးလွ်ံ ၿငိမ္းရပ္ေရး
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ NLDအစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ 

တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းသည္သာျဖစ္"  ေဆာင္းပါး                                               

                                                                                                                                 စာမ်က္ႏွာ ၁၂>>> 

        “ဘာည္ေခါမ္ဇာ ၿခိဴဝ္းတအာင္း အိုစဆင ီကတဲၾဘာန္ ဘိူန္ဒိုရ္ေလာတ္ယာပ္ဂါပ္ၿဖီပ္”
                                                                                                    လိုည္းပို;ဇံမ္ကာ(အိုမ္ယု္ရ္)                     

                   

                                                                                                                                                                                              စာမ်က္နွာ ၁၄>>>

    ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ဗဟုိအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
  ဒု- ဗုိလ္မွဴးႀကီး တားဂူဂ်ားအား "တအန္းျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ အမိန္႔ " ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

   စာမ်က္ႏွာ ၈ >>>

ပံင္ကခိတဲမ္ဖွဳီန္ ပႅါ,ေဘဲ, ဆငီ ေဘဲ,ဘာန္တအာင္း (ေခွ်;ဘူိန္ဆုခွ်ံန္အူ)
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မာတိကာ

အခန္း                              အေၾကာင္းအရာ                                                                     

၁။                                  အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္                                                       စာမ်က္ႏွာ ၃

၂။      “TNLA လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ”  ဟူ၍ 
          တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက စြပ္စြဲထုတ္ျပန္ျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ျခင္း                          စာမ်က္ႏွာ ၄                                                          
  
၃။                                  သတင္းမ်ား                                                                    စာမ်က္ႏွာ ၅   

၄။     မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စန္းရြာအနီးတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္မွ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၇,၄၉၅)သိန္း တန္ဖုိးရွိ 
          မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ                       

၅။     ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ရက္၊ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္၊ တုန္ဟုပ္ရြာတြင္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕မွ                                                                                                                                        

         တအန္းရြာသားမ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆုံ                                                                      စာမ်က္ႏွာ ၆

၆။                            အင္တာဗ်ဳးက႑  

          ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ဗဟုိအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
          ဒု- ဗုိလ္မွဴးႀကီး တားဂူဂ်ားအား "တအန္းျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ အမိန္႔ " ေၾကာ္ျငာစာ ႏွင့္ 
          ပတ္သက္၍ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း                                           စာမ်က္ႏွာ ၈

                                ေဆာင္းပါး 
       NCA စစ္မီးလွ်ံ ၿငိမ္းရပ္ေရး                                                                                  စာမ်က္ႏွာ ၁၂                  
       “ဘာည္ေခါမ္ဇာ ၿခိဳ၀္းတအာင္း အိုစဆငီ ကတဲၾဘာန္ ဘိူန္ဒိုရ္ေလာတ္ယာပ္ဂါပ္ၿဖီပ္”          စာမ်က္ႏွာ  ၁၄

၇။                                  တအန္း ကဗ်ာမ်ား                                                          စာမ်က္ႏွာ ၁၇   

      
၈။                                  လွဳပ္ရွားမႈပုံရိပ္မ်ား 

        ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA က်န္းမာေရးဌာန၏ 
          နယ္လွည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြင္းဆင္းလွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား                                          စာမ်က္ႏွာ ၁၉                                                                                   
          တအန္းတပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္း(၂၅၆)၊ တပ္မဟာ(၂) နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္၊ ၾကက္ေသေက်းရြာအတြင္း 

          လူထုအက်ဳိးျပဳလႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား                                                                                         စာမ်က္ႏွာ ၂၀

 အႀကံေပးအဖြဲ    - အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ ္  

                      - တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗုိလ္မွဴးႀကီး တားအုိမ္တမာဝ္း
 
 အယ္ဒီတာႏွင့္ တာဝန္ခံမ်ား
      အယ္ဒီတာ         - ဗုိလ္မွဴး တားအုိက္ေက်ာ္
      စာေစာင္တာဝန္ခံ - မုိင္းအဘန္း (ယာယီ)
      ဒီဇုိင္း                - မုိင္းအဘန္း 
      စာစီစာရုိက္        - ရုံးအဖြဲ႕သားမ်ား
 

 ဌာနအဖြဲ႕ဝင္မ်ား- ရုံးအဖြဲ႕
   သတင္းအရင္းအျမစ္ -သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ဆက္သြယ္ရန္
 Email  -      pslftnlanews@gmail.com
  -      pslftnlanewsletter@gmail.com
 Web  -      pslftnla.org
 Phone -      + 95 09 4931 4951  
         + 95 09 3094 7551
         + 86 153 888 20328

   ထုတ္ေဝသည့္လ     - ေအာက္တုိဘာလ
    အုပ္ေရ        - ၁၀၀၀ 
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 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

       ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေရာ ကာခ်ဳပ္ႀကီးပါ NCA 
လက္မွတ္ထိုးၾကပါ။ စားပြဲ၀ိုင္းေပၚ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာၾကရေအာင္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအား 
တိုက္တြန္း ေျပာၾကားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 
 ယခင္အစိုးရလက္ထက္က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ NCA သည္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္စတြင္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တက္ၾကြစြာ အားတက္သေရာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အၿပီးသတ္ 
မူၾကမ္းရရွိသည့္အထိ တိုင္းရင္းသားဖက္က အင္တိုက္အားတုိက္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။  ေနာက္ဆံုးတြင္ NCA သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ဟု အမည္နာမ တပ္ထားေသာ္လည္း 
လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္တြင္ ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႔ တခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕သာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
 NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိ ရုပ္လံုးေပၚလာျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္း 
တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚလာျခင္း မေတြ႕ရေသးပါ။ အပစ္ရပ္ထားသည့္ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ပင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနေသးသည္။
 ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး 
အဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕ (UWSP/UWSA KIO/KIA၊ SSPP/SSA၊ PSC/NDAA၊ MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA)ျဖင့္ စုစည္း 
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ FPNCC ( Federal Political Negotiation and Consultative Committee) တို႔ႏွင့္လည္း လက္ခံေဆြးေႏြး 
ႏိုင္စရာမရွိဟု ကာခ်ဳပ္ႀကီးက မိန္႔ခြန္းတြင္ အတိအလင္း ေျပာၾကားထားသည္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆာင္ရြက္မည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ ထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေသးသည္။
 ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းေရွ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအား 
ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆို ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း တအန္းေဒသအတြင္းတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ကာ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တိုက္ပြဲ မျဖစ္သည့္လ ဟူ၍ မရွိပါ။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏႈတ္အားျဖင့္ ဟန္ျပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ေျပာဆုိ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ 
ေျမျပင္တြင္ စစ္ေရး၌သာ အားျပဳေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

yavmifjynfe,fvGwfajrmufa&;wyfOD; PSLF/TNLA \  "wtef; jynfe,ftwGif; rl;,pfaq;0g;ESifh pyfvsOf;onfh" oabmxm; 

 မူးယစ္ေဆးဝါးသည္ တအန္းအမ်ဳိးသားတရပ္လုံး၏ အဓိကရန္သူ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တအန္းျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး 

အျမစ္ျပတ္ပေပ်ာက္သြားေစရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ဝုိင္းဝန္းတုိက္ဖ်က္သြားၾကရမည္။ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုအဆက္ 

ဆက္သည္ ၎တုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္တည္ၿမဲေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ား၌ မူးယစ္ေဆးဝါး 

စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သုံးစြဲမႈမ်ားကုိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္ရုိက္ပါဝင္ပတ္သက္၍ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။

 သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တအန္းေဒသအတြင္း မူယစ္ေဆးဝါး ေရာင္ဝယ္စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သုံးစြဲသည့္ ျပႆနာမ်ားက်ဆင္းေပ်ာက္ 

ကြယ္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကလုပ္ေဆာင္မည့္  အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တရပ္ျဖစ္သည္။ တအန္းျပည္နယ္အတြင္း 

မူယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ အမွန္တကယ္ပေပ်ာက္ကင္းစင္းရန္အတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းကုိ စနစ္္တက်လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
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“TNLA လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ” ဟူ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက 
စြပ္စြဲထုတ္ျပန္ျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမ၀တီသတင္းဌာနမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ “ လာရိႈးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 

တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္ TNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ တိုက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသိမ္းဆီးရမိ ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ရံုးက စြပ္စြဲ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

 အဆုိပါသတင္းတြင္ “ လယ္ေဖြးေက်းရြာႏွင့္ ပန္ဖေက်းရြာအနီး ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက 

နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္အထိ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရိွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

 အဆိုပါသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္တြင္ တအန္းအမ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA သည္ လာရိႈးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ေဖြးေက်းရြာႏွင့္ ပန္ဖေက်းရြာ ၀န္းက်င္ အတြင္း 

လႈပ္ရွားသြားလာမႈမရွိသကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈလည္းမရွိခ့ဲပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ၌သာ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေယာ္ 

ေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ျမ၀တီသတင္းဌာနက စြပ္စြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ 

လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ မိမိ တအန္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ 

လံုး၀ မရွိပါ။ သတင္းဓါတ္ပံုပါ လက္နက္ငယ္အခ်ိဳ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ 

တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ကတည္းကပင္ တအန္းတပ္မေတာ္မွ ဆံုးရံႈးသြားေသာ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းအပ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေယာ္ေဒသ၌ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားသည္ဟု 

ဆိုကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အျပစ္မဲ့ရြာသား ၇ ဦးသတ္ျဖတ္ကာ TNLA စစ္ယူနီေဖာင္း ၀တ္ဆင္ေျမျမႈပ္ေပးခဲ့ၿပီး TNLA ဟု 

သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္မွ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အရာရွိအပါအ၀င္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အေရးယူ ခံရခဲ့ဖူးသည္။

                                                                                                

                                                                            သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

                                                                                     PSLF/TNLA
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wkdufyGJowif;rsm;

2017ckESpf? atmufwkdbmvtwGif; wkdufyGJrsm;

 တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မန္ဆာေက်းရြာႏွင့္ ခိုင္ေအာ္ေက်းရြာၾကားတြင္ တအန္းအမိ်ဳးသားလြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၁၁၂/၈၇၆ တပ္ဖြဲ႔၀င္တခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၃၀၁) ခလရ (၁၀) 
ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔ ေန႔လယ္ပုိင္း ၁၃း၀၄ နာရီမွ ညေန ၁၇း၃၀ နာရီထိ ႏွစ္ဖက္ အျပင္းအထန္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ နမ့္ဟိုင္းရြာဖက္မွ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တအန္းတပ္မေတာ္ တည္ရွိရာ မန္ဆာရြာဖက္သို႔ ထိုးစစ္ဆင္ 
တိုက္ခိုက္ လာသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္။
 ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္ကား ၂၅ စီးျဖင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း စစ္ကား ၆ စီးျဖင့္ 
မန္တံုၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း စစ္ကား ၃၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ တအန္းျပည္နယ္သို႔ ထပ္မံ အင္အားျဖည့္ ထိုးစစ္ဆင္လာသည္။

 တအာင္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ ကြတ္ခုိင္ၿမဳိ႕နယ္တို႔၌  
ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲ ၃ ေနရာ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီမွ ၀၇း၁၂ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းစလန္းေက်းရြာအနီးတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ 
တပ္ရင္း ၆၆၆ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔က လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၀း၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ အာရမ္းေက်းရြာ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ 
အာရမ္းရြာႏွင့္ ေတာင္ေက်ာ္ေက်းရြာ လမ္းခြဲတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၄၃၄ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔က လည္းေကာင္း၊ 
ေန႔လည္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေလာင္းေက်းရြာအနီးတြင္ 
တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၈၁၈ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခလရ ၆၆ တုိ႔က လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၾကသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္္းအနား က်င္းပၿပီးေနာက္ပုိင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ ေန႔တြင္ 
စစ္သားအျပည့္ တင္ေဆာင္လာသည့္ စစ္ကား ၅၀ စီး လားရိႈးမွ မူဆယ္လမ္းမအတိုင္း ထပ္မံ အင္အားျဖည့္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။
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 တအန္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္၊ တုန္ဟုပ္ရြာတြင္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕၊ တပ္ရင္း(၆၁၂)မွ တပ္ရင္းမွဴး စိုင္းႏွ                                                                                                                                         
             ႏွင့္ စုိင္းပီးတုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္ အင္အား (၁၀၀)ဝန္းက်င္ခန္႔သည္ တုန္ဟုပ္ရြာသားမ်ားႏွင့္ အျခားပတ္ဝန္းက်င္ရြာမွ 
ရပ္ရြာျပည္သူေပါင္း (၆၀) ဦးတုိ႔အား ယင္းေန႔ နံနက္ (၈း၀၀)နာရီမွ ညေန (၃း၀၀)နာရီ အထိ ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 
 SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕၏ ေခၚယူေတြ႕ဆုံမႈခံခဲ့ရေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ ဟူကြက္၊ ဟူဆြမ္၊ ကင္းေနာ၊ တုန္ဟုပ္၊ ေနာင္ရွင္၊ ပါလုိင္၊ 
လြယ္ကုန္း၊ ပန္ေကာင္း၊ ကုန္းဆာ ႏွင့္ ၾကဴေရွာရြာတုိ႔ပါဝင္သည္။ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕မွ ၎တုိ႔အဖြဲ႕သည္ 
RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕တည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္သည္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ 
သည္။ 
 ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႕ SSPP/SSA အဖြဲ႕တြင္ အင္အား (၃၀၀၀)ခန္႔ ရွိၿပီး (၂၀၀၀)မွာ တအာင္းလူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ရွမ္းလူမ်ဳိးမွာ (၁၀၀၀)
သာ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎အဖြဲ႕မွ တက္ေရာက္လာေသာ လူထုမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ေခၚယူေသာရြာမ်ားမွ 
တစ္ရြာလွ်င္ ဆန္အိတ္ (၁၀)အိတ္စီ ေပးရသည္ဟုသိရသည္။ SSPP/SSA အဖြဲ႕မွ ထုိေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
တုိက္ဖ်က္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘိန္း၊ ယာမ (၁)ေစ့ ဖမ္းမိလွ်င္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕တြင္ (၂)လ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘိန္း၊ ယာမ 
(၁)ထုပ္ႏွင့္ အထက္ ဖမ္းဆီးမိပါက SSPP/SSA တပ္သားအျဖစ္ တစ္သက္လုံး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 
 SSPP/SSA ရွမ္း/ေျမာက္တပ္ဖြဲ႕သည္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ မၾကာခဏ ထိေတြ႕တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ရက္၊ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္၊ တုန္ဟုပ္ရြာတြင္ SSPP/SSA 
တပ္ဖြဲ႕မွ ရြာသားမ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆုံ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇)မွ တပ္စခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ မိုင္းေငါ့ျမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္စလန္္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ရွိေသာ ေက်းရြာ(၄)
ရြာတြင္ တစ္ရြာလွ်င္ ဝါးလုံးအေခ်ာင္း(၆၀)လာေရာက္အပ္ႏွံမည္ဟု အတင္းအဓမၼေစခိုင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၃) ရက္
 တအန္းျပည္နယ္ ၊ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ ၊ကြမ္လန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပန္ေလာ ေက်းရြာ၊ 
ပန္လုံေက်းရြာ၊ ပါလုိင္ရြာႏွင့္ ကြမ္ဆလန္ေက်းရြာတို႔အား ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇)မွ  ပန္ေလာ ေက်းရြာထိပ္တြင္ တပ္စခန္း 
ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ တစ္ရြာလွ်င္ ဝါးလုံးအေခ်ာင္း(၆၀) လာေရာက္အပ္ႏွံရမည္ဟု အတင္းအဓမၼေစခိုင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါ 
သည္။
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တအန္းေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံတအာင္းဖလား မူဆယ္ၿမဳိ႕နယ္မွ ဖလားဆြတ္ခူးသြားျခင္း

 တအန္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခုိင္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုအားကစားကြင္းေဘာလုံးကြင္းတြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာလ (၁၀) 
ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၂) ထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ၿမဳိ႕နယ္ (၁၂) ၿမဳိ႕နယ္ 
ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးအခက္အခဲရွိ ေသာေၾကာင့္ ၿပဳိင္ပြဲဝင္ (၈) ၿမဳိ႕နယ္သာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ 
ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ ၿပဳိင္ခဲ့သည္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွာ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္၊ မန္တုံၿမဳိ႕နယ္၊ လားရွဳိးၿမဳိ႕နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမဳိ႕နယ္၊ 
မူဆယ္ၿမဳိ႕နယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေစာက္ ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ မူဆယ္ၿမဳိ႕နယ္ ကုိယ္စားျပဳအသင္းက ရပ္ေစာက္ 
ၿမဳိ႕နယ္ ကုိယ္စားျပဳ အသင္းကုိ ၂-၁ ဂုိးရလဒ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီး မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဖလား ဆြတ္ခူးရရွိသြားခဲ့သည္။
 ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြ ဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ေျပာျပခ်က္အရ “ ဖိတ္ေခၚတုန္းကေတာ့ ၁၂ ၿမဳိ႕နယ္ေပါ့ေနာ္၊ တကယ္လာေရာက္ယွဥ္ 
ၿပဳိင္တ့ဲအခ်ိန္က်ေတာ့ ၈ ၿမဳိ႕နယ္ပဲရိွပါတယ္၊ နမၼတူၿမဳိ႕နယ္နဲ႔ မ္ိုးကုတ္ၿမဳိ႕နယ္လူငယ္ေတြက ဘ႑ာေရးအခက္အခဲရိွတယ္ဆိုၿပီး မလာျဖစ္ဘူး ယခု 
ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္းစုံေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ တအာင္း လူငယ္ေတြ 
ခ်စ္ခင္ရင္ႏွီးမႈ ပုိမုိျမင့္မားလာဖုိ႔နဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥတုိင္းမွာ လူငယ္ေတြ ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ေပါ့” ျဖစ္သည္ဟု အားကစား 
သမားတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ 

 ယခင္ကတအန္းလူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေနရာသတ္မွတ္၍ကစားေသာ ၿပဳိင္ပြဲမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္းစုံဖိတ္ေခၚၿပီး ၿပဳိင္ပြဲ 

က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ တအန္းေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံတအာင္းဖလား ယခုႏွစ္က်င္းပသည့္ အစီအစဥ္သည္ 

ပထမ   ဦးဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ 
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wHyftG H&fyk fefavmwfuyk Defwtmif;                 PSLF/TNLA                      wm;'gif;wk DifaMbmifcQmif?   wmrf cleftG H&f'gi f  wm;*l ;  Zm&f

ေမာကူန္ရံဝ္မာဂါင္အယ္ကဲ ဘူိန္းေဒနံပ္ ေလာင္ေခါပ္ျပာ ေဘဲ,ထုက္ျပံတ္ေလ;ကဆုီပ္ တူအီးတူိဝ္;ေမန္း ကဲေရဲန္ဇုီင္း 
ခီရာ္ည္,ကပုီန္တအာင္း ယဲလူမ္တုီင္ေပႅ;ေလ;ဆတာင္ စီေမွာ, ေခါပ္ျပာကဲဒီန္ နံင္ကူန္ရံဝ္မာဂါင္ အယ္ကဲ ဘူိန္ေဒနံပ္ စီဟာဝ္းေမွာ
,အီေမဲ;ဇုီင္းကပႅဴိင္ေအာ္..။

(က) ေဂါပ္ယူိဝ္လာည္မ်ဳိးလာည္နဲ တုိအီကဲေကာည္ခဲင္ကပုီန္တအာင္း ဆာ္ကဲခႅါည္ဟာဝ္းဒီေကာည္ 
တံပ္အြံရ္ပု္န္ေလာတ္ကပုီန္တအာင္း PSLF/TNLA ကဲထုက္ၿပံတ္ေလ;အူန္းပႅါ,ေဘဲ, ေလာင္တူိရ္;ေမန္း တုိအီကဲေရဲန္ဇုီင္းခီရာ္ည္,
ကပုီန္တအာင္း။ ကလာင္ဒဲ;ခံင္ ေကာစထုက္ ပႅါ,ေဘဲ,အမိင့္ ႏွာင္ခွ်ာက္ အန္ေတာ,အာ္။
 (၁) တုိအီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ကုင္ဒီဟံရ္ကဲဒီန္ လုိဘူိန္မွာန္အခြါင္တာ့္ အီအန္ေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္အယ္ စီဘူိန္ဟာဝ္း။
 (၂) တုိအီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ေခဲင္ကုင္ခဲ(၆-က်ံရ္) အူလူိဝ္; ကူန္-မာဝါဝါည္အန္တူိရ္;ေမန္းကဲဒီန္ လုိဟာ့္ျဂည္ 
တာ့္အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္နံပ္။ (အူဆႏု္မ္အူလူိဝ္; ပည္အီေရဲန္ဇုီင္း ပည္ကူန္မာငူိပ္တူိရ္;ေမန္းကဲဒီန္ လုိကတူ;ကညာကလာင္ 
ေတာပ္အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္။
 (၃) အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္းေခဲင္ကုင္ ထည္း၊ မေလးရွား ဂါရ္ စကၤာပူ ကဲဒီန္ (၆-က်ံရ္)အူလူိဝ္; ကူန္မာကဲလုိ 
ကတူ;ကညာကလာင္ ေတာပ္အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္။ (၃-ဆႏု္မ္)အူလူိဝ္;ပည္အီေရဲန္ဇုီင္း ပည္ကူန္မာဝါဝါည္ ၿခိဴဝ္းမ်ဳိးကဲ၊ 
ပည္အီငူိပ္တူိဝ္;ေမန္းကဲ လုိကတူ;ကညာကလာင္ ေတာပ္အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ ရံဝ္ဂါင္ တုိန္ဆတာင္ ဘာည္ေရာတ္ဒဲ;အယ္။
 (၄) အန္အီဟာဝ္းကုင္ခဲ (၆-က်ံရ္) အူဆႏု္မ္အူလူိဝ္; လုိေရာတ္ကတူ;ကညာ တုိန္ဆတာင္တာ့္ အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္၊ 
အန္အီဟာဝ္း ကုင္ထည္း၊ မေလးရွား ဂါရ္ စကၤာပူ(၆-က်ံရ္) အုိည္ဆႏု္မ္အူလူိဝ္; ဘု္ပ္ဝီရ္ေရာတ္ ကတူ;ကညာတုိန္ဆတာင္ 
တာ့္အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္ ဆာ္အာဝ္းဝီရ္ေရာတ္ ဆာ္အာဝ္း ေတာပ္ ပံင္ဘႅခ်ေပႅ;အူန္အယ္ဒီန္ ဘု္ပ္ဒဲ;တာမ္။ 
ဒါေခါပ္ျပာထုင္ရုိဘုိေစဲန္ အေဆအအန္ ဒဲ;ဟာဝ္းတာမ္ယာ့္။ 
 (၅) ေခါပ္ျပာပႅါ,ေဘဲ,အမိင္ ပံင္ေဟာည္,ၿပံတ္ကဆာင္ဟာဝ္းအယ္ကဲနီ အေဆအာဝ္းေတာပ္ဒီန္ ဘု္ပ္ညာတာမ္ရူိန္း 
အူက်ံရ္(၁၀၀၀၀)မွီဳန္၊ ေဟာည္,ေနာ့ေပါတ္ေဒအူဆႏု္မ္ ဆာ္အာဝ္းေရာတ္ တာမ္ရူိန္ ညာေပါတ္ (၂၀၀၀၀)မွီဳန္ယာ့္။ ေဟာည္,ဒီန္ 
ဘု္ပ္စုင္ဇာမ္ ဒီေကာည္ၾဟာ္ည္,ဒဲ;ယူိဝ္ ဘု္ပ္ေတာ,ဝီရ္ အန္ ခဲင္ရံဝ္ဂါင္အယ္ယာ့္။
 (၆) အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ေခဲင္ကုင္ဒီဟံရ္ကဲဒီန္ အာဝ္းဘူိန္တဲရေဟာမ္ရမာ ေတာပ္ေကာန္ၿခဴိဝ္မ်ဳိးအီဟံရ္ ဂါရ္ 
(ေကာန္ကုင္ဟံရ္)။
 (၇) အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ေခဲင္ကုင္ဒီဟံရ္ဒီန္ လံပ္အေရခံင္မံဝ္ လံပ္အခ်ံင္အာဝ္းက်နဒီန္ အာဝ္းဘူိန္ဘည္ ဆာ္ယူိဝ္ 
အီေၾဘာင္ခွ်င္ရံဝ္ဂါင္ ကဲနံင္ပေနာ နံင္ခ်ဟာဝ္းတာမ္ယာ့္။
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စာမ်က္ႏွာ ၁၁   >>>

 (၈) ေတာပ္လူိည္ ပႅါ,ေဘဲ,ရႀကဳိည္နီ အေဆအာဝ္းေတာပ္ ညာတာမ္ရူိန္၊ တာမ္ရူိန္ဒီန္ နံင္ဘူိန္လူိည္ဒါ 
ကနာည္းလံပ္ကဟာ့္ကဟာဝ္း ေခဲင္ရံဝ္ဂါင္ယာ့္။
 (၉) အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ကုင္အီဟံရ္ကဲဒီန္ လုိေတာပ္ဒုိည္, ေခါပ္ျပာ ပႅါ,ေဘဲ,အမိင္နီယာ့္။
 (၁၀) ပါႅ,ေဘဲ,အမိင့္ ပံင္ေဟာည္,ထုက္ၿပံတ္ကဆာင္ေလ;အယ္ အေဆအာဝ္းေတာပ္ (PSLF/TNLA) နံင္တူိဝ္;ဟာဝ္း 
အေရပါင္ကဲယာ့္။
ေမွာ, ။ ။ ထုက္ေလ; ပါႅ,ေဘဲ,အမိင္ ပံင္ဆီန္ဘူိန္အယ္ေဆအန္မုိ;။
ကႅာင္း ။ ။ ထုက္ရူိရ္;ေလ; ပႅါ,ေဘဲ,အမိင့္ အူေလွ;နီ ပံင္ဆီန္ဘူိန္းအယ္အန္မုိ;- အန္အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ေခဲင္ကုင္အီ 
ကဲဒီန္မာည္ဒဲ;ကဲ ဟာဝ္းလူလဲဝ္ ဟာဝ္းယူိဝ္ေမဲ;ပဲတ္အခ်ံင္အာဝ္းက်န။ ဟာဝ္းရမာပဲတ္ေဒ ေတာပ္ေကာန္ၿခိဴဝ္မ်ဳိးအီဟံရ္ 
(ေကာန္ကုင္အီဟံရ္)။ အယ္ဆီန္ဘူိန္ဒဲ;ကဲ ဘူိန္ေဒဒူိည္ပိင္င်ာ။ ဒဲ;ကဲဘူိန္ေဒ ဒူိည္ရူိန္ႏွာင္ ေမွာရေဟာမ္ရမာကဲ ဂု္ပ္ဆာ 
ကဟာ့္ကဟာဝ္း။
ေမွာ, ။ ။ ကနာည္းနံင္လုိဘူိန္အခြါင္ ကတူ;ကညာေတာပ္ အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ဒီန္ ေမွာဘည္အီေရဲန္ဇုီင္း။
ကႅာင္း ။ ။ မုိ;ယာ့္ကနာည္းေမွာအယ္ ဂု္ပ္ဘူိန္အခြါင္ ဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ကုင္အီဟံရ္ အီနံင္ဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ပည္ကူန္မာကဲ 
အီငူိပ္တူိရ္;ေမန္းကဲဒီန္ ဘု္ပ္ကတူ;ကညာအီေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္ယာ့္။ 
ေမွာ, ။ ။ (၆-က်ံရ္) အူလူိဝ္; ဘု္ပ္တုိန္ဆတာင္ဒီန္ မုိ;လူိည္ကူန္မာအီတူိဝ္;ေမန္းကဲ ဘူိန္တုိန္ဆတာင္ဒီန္။
ကႅာင္း ။ ။ အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ကုင္ခဲ(၆-က်ံရ္) အူလူိဝ္; ကူန္မာဘု္ပ္တုိန္ဆတာင္ တာ့္အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္။ အူဆႏု္မ္အူလူိဝ္; 
အီေရဲန္ဇုီင္းဂါရ္ကူန္မာ ဘု္ပ္ဟာဝ္းကတူ;ကညာကလာင္ တုိန္ဆတာင္ တာ့္အီေၾဘာင္ခွ်ာင္ရံဝ္ဂါင္။

ေမွာ,။ ။ ပါႅ,ေဘဲ,အမိင္ ပံင္ေဟာည္,ထုက္ေလ;အယ္ မံင္ဒီမုိ;အူဆႏု္မ္ အူလူိဝ္; မံင္ဒီမုိ; အုိည္ဆႏု္မ္ အူလူိဝ္; 
ဘာည္းေမာအန္ဘည္ေဒကဟာဝ္း။
ကႅာင္း ။  ။ ဒီအာဝ္းကေႏွရ္အန္ဒီန္ အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ပၚကုင္ခဲ ဂါရ္ အီဟာဝ္းေရဲန္ ထည္း၊မေလးရွား ဂါရ္ စကၤာပူ ကဲဒီန္ 
ဆာ္မုိ;ကုင္ခဲ ဟာဝ္ငွဴိည္ ဝီရ္ငွဴိည္ ထည္း၊မေလးရွား ဂါရ္ စကၤာပူ ကဲဒီန္ ဘု္ပ္ဒုိည္,ရူိန္ဂုီန္း ဘု္ပ္ေရဲန္ ပါႅ,ေဘဲ,ဆေဖာ ကနာည္းနံင္
လုိဘူိန္ေရဲန္ဇုီင္းအန္ စီအာဝ္းကေႏွရ္။
ေမွာ,။  ။ ကနာည္းနံင္လုိဘူိန္အခြါင္ ဟာဝ္းေရဲန္ဇီုင္း ဇုိခိင္ ဟာဝ္းမွာန္တာ့္အခြါင္ ကဲဘု္ပ္ေကာ ဒဲ;ရူိန္ဘုင္ရံဝ္။
ကႅာင္း ။ ။ အနဲတံပ္နာန္း နံင္ဒါ;ပြံတ္ ဘႅခ် ကနာည္းလုိဒဲ;ရူိန္ဘုင္ရံဝ္ဒီန္ အာဝ္းေမဲ; ကဲေဇဇနာထန္ေမွာ ကနာည္းၿဂီရ္;တဲမ္ 
ဒဲ;ကဲတာ္ ပႅါ,ေဘဲ,လာည္ေပ်ာခနာကဲ။
ေမွာ,။ ။ ပါႅ,ေဘဲ,အမိင့္ ပံင္ေဟာည္,ခ်ဟာဝ္းအယ္ အေဆအာဝ္းေတာပ္ အာဝ္းဝီရ္ ဘည္ေမွာ ပဲဘာည္ေဒတူိဝ္;အေရ 
တာမ္ႏွာင္ေလွ;။
ကႅာင္း ။ ။ ေတာပ္ထုင္ရုိဘုိေစဲန္ ဂါရ္ တာမ္ရူိန္ (၁၀၀၀၀/၂၀၀၀၀)။
ေမွာ,။ ။ ဒီေမွာကဲဒါ ပံင္ဘူိန္ကဲေခဲင္တာမ္ရူိန္။
ကႅာင္း  ။ ။ ခြါင္ဒဲ;ကဲ ဘူိန္ဒါလည္ေခဲင္ လံပ္ကဟာ့္ကဟာဝ္းေခဲင္ရံဝ္။
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မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စန္းရြာအနီးတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္မွ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၇,၄၉၅)က်ပ္ 
တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ  

 တအန္းျပည္နယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စန္းေက်းရြာအနီးေအာက္တိုဘာလ၁၈ရက္ေန႔ည ၂၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႕တြင္ တအန္း
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA မူးယစ္အထူးအဖြဲ႔မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဘိန္းျဖဴ ၂.၅ ကီလို၊ ယာမေဆးျပား(၁၈၆၆၀၀၀) 
ျပား ၊ ဘိန္းမဲ၁၀ပိႆာ စုစုေပါင္းကာလတန္ဖိုးက်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၇,၄၉၅)သိန္းႏွင့္ M-22 အမ်ိဳးအစားလက္နက္ငယ္ ၂ လက္၊ 
၄င္းက်ည္ ၄၅ေထာင့္ ၊ က်ည္ေဘာက္ ၅ ခု ၊ ဓါးရွည္ ၁ လက္ ဖမ္းဆီးရမိသည္။
TNLA မူးယစ္အထူးအဖြဲ႔မွ နမ့္စန္းရြာအနီး၀န္းက်င္သို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရွာင္သခင္ ရွာေဖြ စစ္ေဆးစဥ္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း ျဖစ္သည္။
TNLA မူးယစ္အထူးအဖြဲ႔သည္ သတင္းအရေအာက္တိုဘာလ၁၈ရက္ေန႔ ည ၂၃း၀၀နာရီ အခ်ိန္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စန္းေ
က်းရြာအေပၚဖက္ရွိပန္းေဆးျပည္သူ႕စစ္ေဒသဖက္မွ မူဆယ္-နမ့္ခမ္းကားလမ္မၾကီးဆီသို႕ ဝင္ေရာက္သည့္ကားလမ္းေပၚတြင္ 
ေစာင့္ဆိုင္းစစ္ေဆး စဥ္ပန္ေဆးေဒသဖက္မွ (PAJERO) အမ်ိဳးအစားကားတစ္စီးအားတားဆီးရပ္တန္႔ေစခိုင္းရကားေပၚ 
ပါလာသူတစ္ဦးမွလက္နက္ငယ္ျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္ရာ ၀ပ္ကင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ TNLA မူးယစ္အဖြဲ႔မွ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္၍ 
၂ ဦးထိမွန္ွဒဏ္ရာရရွိသျဖင့္ ယင္းတို႕ကို၀ိုင္း၀န္းဖမ္း ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကားေပၚတင္ေဆာင္လာသည့္ ပစၥည္းထုတ္အားဖြင့္ 
ေဖာက္စစ္ေဆးရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေတြ႕ရွိရၿပီးဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ထိုအတူဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကိုင္ေဆာင္သည့္ လက္
နက္မ်ားကိုလည္းသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။

 TNLA မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးအထူးအဖြဲ႔သည္ သတင္းအရ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ည ၂၃း၀၀နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားခံအားစစ္ေဆးေမးျမန္းရာ ၄င္းတို႔သည္ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ စခန္းဖက္မွ 
သယ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူမဟုတ္ဘဲ ယင္းတို႔၏ အထက္လူၾကီးမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို 
တစ္ဖက္ကမ္းရွိရွမ္းလူမ်ိဳး (RCSS တပ္ဖြဲ႔ဟု သိရေသာ) ထံေပးပို႔ရန္ တာဝန္ေပးခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း၊ယခင္ကလည္း မူးယစ္ေဆး 
ဝါးမ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ ရသည္ဟုထြက္ဆိုေျပာၾကားခဲ့သည္။
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 ထိုဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားသည္ (၁) ဦးအိုက္စိုင္းအသက္ (၃၅) ႏွစ္ ရွမ္း-တရုတ္လူမ်ိဳးနမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ မိုင္ 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ စခန္း၊ (၂) ဦးေတာ္ရွဖူးအသက္ ၄၁ ႏွစ္ လီဆူးလူမ်ိဳး နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ တာကြန္႔ေက်းရြာႏွင့္ (၃) ဦးဂ်ာလ၀ွ 
အသက္ ၃၈ ႏွစ္ လီဆူးလူမ်ိဳးနမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ တာကြန္႔ေက်းရြာတို႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား 
ျဖစ္ၾကကာ ဗမာစကားပင္ လည္လည္၀ယ္၀ယ္ ေျပာတတ္ျခင္းမရွိပါ။
ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ တရားခံမ်ားကို TNLA မူးယစ္အထူးႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႔မွ ထိန္းသိမ္းထားကာပေလာင္ျပည္ 
နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္္ျဖစ္သည္။

pm  9  tqufrS

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္
တအာင္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ ကြတ္ခုိင္ၿမဳိ႕နယ္ တို႔၌ 
ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ 
တိုက္ပြဲ ၃ ေနရာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီမွ ၀၇း၁၂ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းစလန္းေက်းရြာအနီးတြင္ 
တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၆၆၆ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔က လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၀း၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
အာရမ္းေက်းရြာ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ အာရမ္းရြာႏွင့္ ေတာင္ေက်ာ္ေက်းရြာ လမ္းခြဲတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၄၃၄ ႏွင့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔က လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ 
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေလာင္းေက်းရြာအနီးတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၈၁၈ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခလရ ၆၆ တုိ႔က 
လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၾကသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္္းအနား က်င္းပၿပီးေနာက္ပုိင္း ေအာက္တိုဘာလ 
၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္သားအျပည့္ တင္ေဆာင္လာသည့္ စစ္ကား ၅၀ စီး လားရိႈးမွ မူဆယ္လမ္းမအတိုင္း ထပ္မံ အင္အားျဖည့္ 
ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ တုိက္ပြဲ ၃ ေနရာ ထပ္မံျဖစ္ပြား

ေမွာ,။ ။ အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း ေခဲင္ကုင္ဒီဟံရ္ကဲဒီန္ အာဝ္းဘူိန္ရမာေတာပ္ၿခိဴဝ္းမ်ဳိး ကုင္ဒီဟံရ္ဒီန္ 
ဘာည္ေမွာတားကဲဘည္ေဒဘႅခ်။
ကႅာင္း ။ ။ အာဝ္းဘူိန္းဟာဝ္းတဲေဒရေဟာမ္ရမာ ေတာပ္ ဖါဆာ၊ ၿခိဴဝ္းမ်ဳိး၊ ကုင္အီဟံရ္။
ေမွာ, ။ ။ ပႅါ,ေဘဲ,အမိင္ ပံင္ေဟာည္,ထုက္ၿပံတ္ကဆာင္ေလ; တံပ္အြံရ္ပု္န္ေလာတ္ကပုီန္တအာင္းနီ ေမွာကူန္ရံဝ္မာဂါင္ 
ဂူိပ္နံပ္ဒီန္ ဘာည္ေမွာတားကဲဘာည္ေဒေရဲန္ဇုီင္း။
ကႅာင္း ။ ။ (အူ) ထုက္ပႅါ,ေဘဲ,ကဆာင္တုိန္ဒဲ; တာ့္ အူိင္၊လွံင္ ဂါရ္ အရာပ္ ဒဲ;ကဲ ဘူိန္ေဒ ကဆာင္ၿပံတ္ဟာဝ္းထဲင္ တာ့္   ခမုိ ဂါရ္ 
ရံဝ္။
             (အာရ္) တာင္ပါင္Online ဂါရ္ Facebook ေမွာအီဂူိပ္ယိူဝ္ဒုိည္,ေဒတူိရ္;ေမန္း နံပ္ဟာဝ္းေအာ။
ေမွာ,။ ။  ေဆ တားေၾဘာင္ခွ်ာင္ေမဲ;ဘုိ ပံင္ဆီန္ကႅာင္းထဲင္။
ကႅာင္း ။ ။ အနယ္ယဲမုိ; တုီင္ေၾဘာင္ခွ်ာင္နီ မုိ;ဖုင္ေမဲ;ဇုီင္းငူိပ္ေမန္း ကူန္ရံဝ္မာဂါင္အယ္ကဲ ေကာပ္မုိ;ဘည္ဒီန္ အနယ္တံပ္နာန္း 
ထုက္ရူိရ္;ၿပံတ္ကဆာင္ေလ; ပႅါ,ေဘဲ, အမိင့္ကဲနီ ဆီန္ဒဲ; ကူန္ရံဝ္မာဂါင္အယ္ကဲ ေကာည္တခူိည္ ေကာည္ေပ်ာ ဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း 
ကုင္အီဟံရ္ ဒဲ;အယ္ဘူိန္အယ္ဒိူည္ပိင္င်ာ ဒဲ;ဘူိန္အယ္ဒူိည္ရူိန္ ပံင္ဆီန္ဘူိန္အယ္ဒီန္ မာည္ဒဲ;အယ္ ဟာဝ္းလူလဲဝ္။ ေယာၿခိဴဝ္းမ်ဳိး 
အယ္တအာင္း ၾဟာည္ဟာဝ္း အယ္စီထုက္ေလ; ပႅါ,ေဘဲ,အမိင့္နီ ကူန္ရံဝ္မာဂါင္ အယ္ေတာန္အီး အီဟာဝ္းေရဲန္ဇုီင္း အယ္ေတာန္အီ 
ဘု္ပ္ေတာပ္ေခါပ္ျပာအယ္ လုိကဇူေၾကာ; ကႅာင္းအယ္။ လုိကရီန္ ကေရာမ္အယ္ေရဲန္ဇုီင္း ေမွာအယ္ဂူိပ္ဘူိန္ ပံင္ဆီန္ဘူိန္အယ္ဒီန္။
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NCA  p p f r D ; v Q H   N i d r f ; & y f a & ;
 ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ - NCA အား လက္မွတ္ ေရးထိုး၍ တို
င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား - EAOsနဲ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္အၾကား အပစ္ရပ္ေၾကာင္း ေၾကညာႏုိင္ခဲ့သည္မွာ 
ႏွစ္ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ အပစ္ရပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ အမည္အားျဖင့္ စကားလုံးအားျဖင့္သာ 
အပစ္ရပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမျပင္က NCA စစ္မီးလွ်ံစစ္ပြဲမ်ားမွ သက္ေသထူေနလ်က္ရွိသည္။ 
 NCA ေရးထိုးေနာက္ျဖစ္ပြားတဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ယခင္NCA မေရးထိုးမီကျဖစ္ပြားတဲ့ တိုက္ပြဲေတြထက္ ပိုမို ျပင္း ထန္ေၾကာင္း 
တအာင္းျပည္က စစ္ပြဲ၊ ကခ်င္ျပည္က စစ္ပြဲ၊ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ရကၡိဳင္ျပည္က စစ္ပြဲမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ 
 စစ္ပြဲမ်ား ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေနလဲ၊ ဘာေၾကာင့္မရပ္ႏုိင္ၾကတာလဲ၊ မရပ္ၾကေသးတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔အတူ 
ဘာေၾကာင့္ လူကိုေသေစတဲ့ လက္နက္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူကိုလည္း ထိခိုက္နာက်င္ေစသကဲ့သုိ႔ 
သက္ဆိုင္ရာလူထုကိုလည္း ဒုကၡပင္လယ္ေဝေစၿပီး ေဒသ/ျပည္နယ္/တိုင္းႏုိင္ငံကိုလည္း ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစတဲ့ စစ္ပြဲေတြ 
ဘာေၾကာင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတာလဲဆိုတာကို ဦးစြာနားလည္ႏိုင္မွသာ ဒီအခက္အခဲကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ 
မိသည္။ 
 အျခားတဖက္က ဘာေၾကာင့္လက္နက္ကိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲေတြဖန္တီးရလဲဆုိသည့္ ေမးခြန္းမထုတ္ခင္ မေဝဖန္ 
မသုံးသပ္မီ မိမိတို႔ တံပ္နာန္းတအာင္း - TNLA က ဘာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ကို စုဖြဲ႕ၿပီး ဒီစစ္ပြဲမွာ ပါဝင္ေနရ 
လဲဆုိတာကုိ သုံးသပ္ ၾကည့္ၾကပါစို ႔ -
 ႏုိင္ငံတြင္းမွာ လူထုကိုမ်က္ႏွာမူတဲ့စနစ္မရွိေတာ့တဲ့ေခတ္ကာလ ဖိႏိွပ္မႈဘဝကေနလြတ္ေျမာက္ဖိ္ ု ႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ 
အျခားလမ္းေၾကာင္းမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ဒီေနာက္ဆုံးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ္လွန္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ 
လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း စိတ္ဆႏၵအမွန္တကယ္မရွိေသာ္လည္းပဲ မတတ္ႏုိင္သည့္အဆုံး ယေန႔ 
ဤလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ ႔ မိမိတုိ ႔ တံပ္နာန္းက ေလွ်ာက္လွမ္းေနရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
 ဘာေၾကာင့္ “ေရြးခ်ယ္စရာ အျခားလမ္းေၾကာင္း မရိွေတာ့” 
ဟု ေျပာရတာလဲဆိုရင္ ဒါဟာေနာက္ဆံုးလမ္းေၾကာင္းလုိ႔ ေျပာဆိုႏိုင္
သည့္အၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိျမင္နုိင္ေအာင္ လက္ရိွိအေျခအေနကုိ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ ရမည္သာျဖစ္၏။
 ႏုိင္ငံကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေနလြတ္ေျမာက္ၿပီး လူထု
ကိုမ်က္ႏွာမူတဲ့စနစ္ေပၚထြန္းလာေအာင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ၿပီး က်ရႈံး 
ႏုိင္ငံအျဖစ္ကေန လြတ္ေျမာက္လာေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဟာ ၁၉၈၈ 
ခုႏွစ္ကေန စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရၿပီးေတာ့ အတိုက္အခံပါတီဆိုတာေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမရွိေတာ့ဘဲ လူထု 
အစိုးရအျဖစ္ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အစိုးရတာဝန္ကို ရယူထမ္းေဆာင္ျခင္း (၂)ႏွစ္နီးပါးေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာေတြ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့သလဲ၊ ဘာေတြကုိမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစႏုိင္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ ဘယ္အတိုင္းအတာေရာက္ေနၿပီလဲဆုိသည္ ေအာင္ျမင္ 
မွဳအေျခအေနသိမွသာ ဒီလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ/မေအာင္ျမင္မႈကုိ ခ်ိန္ထုိးတိုင္းတာႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ပါ …….

  ၁။ NLD အစိုးရဟာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္/အာဏာေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိန္းညွိႏိုင္ၿပီလဲ။ 
  ၂။ NLD အစိုးရဟာ တုိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို တကယ္ဦးေဆာင္ခြင့္ရၿပီလား၊ အမွန္တကယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရၿပီလား။
 ၃။ လိုရင္းတိုရွင္းေျပာရရင္ လူထုနဲ႔တိုင္းျပည္ မလိုလားတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြကို 
ဦးတည္တိုက္ခိုက္တဲ့ စစ္ပြဲေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ တားဆီးႏုိင္ၿပီလဲဆိုတာေတြကို သုံးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ဒီအခ်က္(၃)ခ်က္နဲ႔ တိုင္းတာရာမွာ ယခုေအာက္တုိဘာလအထိ NLD အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ကို ထိန္းညွိႏုိင္ဖို႔ 
မဆုိထားႏွင့္ စစ္အုပ္စုကုိယ္ေတာ္မ်ား စိတ္ဝမ္းေတာ္ ၿငိဳျငင္ေစမည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုမွ် မလုပ္ရဲ မကုိင္ရဲေပ။ 
တိုင္းျပည္ကိုလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ စစ္အုပ္စုကပဲ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ရားႏွဳန္းျပည့္နီးပါး ခ်ဳပ္ကိုင္ေနဆဲပင္ရွိေသးသည္ကုိ 
ျမင္ေတြ႕ရေပ၏။
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ NLDအစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းသည္သာ ျဖစ္သည္ဟု တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 
 ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလမ္းစဥ္/နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အျမင့္ဆုံး ေအာင္ျမင္မႈ 
ရလဒ္ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပတ္အသတ္ေအာင္ျမင္ကာ အစိုးရျဖစ္သည္ေသာ္မွ တိုင္းျပည္၏ဘုံရန္သူျဖစ္သည့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စိတ္ဆိုးေအာင္ပင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးလွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သား 
မ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ေတာ္လွန္ရုံမွတပါး အျခားဘာမ်ားရွိဦးမည္နည္း။
 ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရတာဝန္တစ္ခုယူၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို အုပ္္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
မျပဳရလွ်င္ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲမႈ မျပဳႏုိင္လွ်င္ အစိုးရတစ္ရပ္ဟု ဆိုႏုိင္ပါမည္လား။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ သံတမန္ေရးရာမွာ 
အဓိကအခရာက်သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွာပင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းေဟာင္းမ်ားကို 
ရာႏွဳန္းျပည့္နီးပါး အသုံးျပဳေနရဆဲ မလြန္ဆန္ႏုိင္ဆဲျဖစ္ေနလွ်င္ အစိုးရဟူ၍ ေခၚဆိုရန္ ခက္မည္ျဖစ္သည္သာ။
 သို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္မ်ွပင္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလမ္းစဥ္အား ျမတ္ႏိုးလင့္ကစား အစိုးရျဖစ္ခြင့္ရသြား 
ၿပီးကာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာအခါ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့တဲ့အခါ စစ္တပ္အား မလြန္ဆန္ႏိုင္သည့္ 
ယခုအေန အထားတြင္  ႏုိင္ငံေရး၏ေနာက္ဆုံးလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကိုသာ 
ေရြးခ်ယ္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေဒသႏွင့္ လူမ်ဳိးျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 သို႔ေသာ္ ယင္းနည္းလမ္းသည္ အမွန္ကန္ဆုံးနည္းလမ္းေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကိုယ္တိုင္ 
အသက္ေသြးေခၽြး ေပးဆပ္လွဴဒါန္းရသလို စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ေဒသခံမ်ားကလည္း 
အလုိအေလွ်ာက္ ယင္းစစ္ပြဲတြင္ပါဝင္လုိက္ရၿပီး အနစ္နာခံၾကရ၏။ ေပးဆပ္ၾကရ၏။  ျပည္တြင္းစစ္မီး ေလာင္ၿမိဳက္ 
ေသာအခါ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ားလည္း စစ္မီးႏွင့္အတူ ေလာင္ၿမိဳက္ခံၾကရသည္။ 

ျမန္မာႏုိ ္င္ငံႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ အျခားလမ္းစဥ္ေတာ့ မရွိေသးပါ။ 
ဤလမ္းစဥ္ျဖင့္သာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား  အျမန္ဆုံးဇာတ္သိမ္းေအာင္ ဝို
င္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္သာရွိသည္။
ဤျပႆနာအား နားလည္အေျဖရွာရန္အတြက္ ဆက္လက္ေလ့လာရန္ 
လိုအပ္ပါမည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖိႏွိပ္မႈမွလြတ္ 
ေျမာက္ေရးအတြက္ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေသာလမ္းေၾကာင္း မရွိသည့္အတြက္ 
လက္နက္ျဖင့္ လာေရာက္ဖိႏွိပ္သူကုိ လက္နက္ျဖင့္ျပန္လည္ခုခံ ကာကြယ္

တိုက္ခိုက္သြားျခင္း၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွလည္း ယခုေၾကညာထားသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ (သို႔မဟုတ္) internal arm conflict 
ၿပီးဆုံးမွ ႏိုင္ငံေရးကေနဆုတ္ခြာမည္ဆုိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ သည္။ 
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစသည့္ က႑အရပ္ရပ္မွ ဆုတ္ခြာမည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာရန္ တက္တက္ၾကြၾကြမရွိပဲ တိုင္းရင္းသားေဒသသို႔ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသား EAO 
တပ္မ်ားကို လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ေနမည္ဆိုပါလွ်င္ႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားကို ဦးတည္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ ဖိႏွိပ္ေနမည္ဆုိလွ်င္ 
(အတိုခ်ဳံးေရးရမယ္ဆုိရင္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ႏိုင္ငံေရးကေနဆုတ္ခြာေပးမည္ေျပာၿပီး တုိင္းျပည္တမင္တကာ     မၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ 
တိုင္းရင္းသားေဒသသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မၿငိမ္းခ်မ္းေရးယႏၱယား ေဖာ္ေဆာင္ေနေသးသေရြ႕ အဘယ္မွာၿပီးဆုံးႏုိင္သည့္လမ္းရွိ 
ေတာ့မည္နည္း။   
 တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏုိ္င္ငံေရး ရာသီဥတုတြင္ လက္နက္ကိုင္စြဲျခင္းမရွိပါက အားေကာင္း 
ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမရွိပါက ေဒသႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိး သယ္ပိုးရန္ တည္ေဆာက္ရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ 
မဆိုထားႏွင့္ လူသားအုပ္စုအေနျဖင့္ ရပ္တည္အသက္ရွင္သန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားရာသီမွာ ရွိေနလ်က္ရွိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ တအာင္းလူမ်ဳိးက့ဲသို႔ အေနအထားတြင္ ရွိသည့္လူမ်ဳိးစု တစ္ခုအေနျဖင့္ အားေကာင္းေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မရွိပါက 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ မရွဳမလွေပ်ာက္ဆုံး ရဖြယ္ရွိသည္။ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒအစြဲရွိသည့္ လူမ်ဳိးႀကီး တို႔၏ ဖိႏွိပ္ေခ်မွဳန္းမႈျဖင့္ 
ေသေက်ပ်က္စီးၾကရျခင္း၊ အာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးခရိုနီ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးထိုးစစ္ျဖင့္ ေသေက်ပ်က္စီးၾကေပ်ာက္ဆုံးၾကျခင္း
တို႔ျဖင့္ပင္ မ႐ႈမလွ  ေပ်ာက္ဆုံးၾကမည္ျဖစ္သည္။ တအာင္းလူမ်ဳိးအေနျဖင့္ တအာင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မရွိျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိး 
ဆုိးက်ဳိးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စာမ်က္ႏွာ>>>၁၉              
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 ရုိေဆ၀ါ၀ည္အယ္ဂဲ၊ တီုင္ကာ္မ္မတီအယ္ဂဲ၊ တီုင္ဌာနအယ္ဂဲ တြံန္ကူတြံန္ပံင္ အယ္တအာင္းအီု၀္ အယ္မူိ၀္; 
ၿခိဴ၀္း၀ံရ္မူရ္ခမာ၊ အယ္ဂြည္ပါင္ေကႅာင္ဆိုရ္၊ အယ္မူိ၀္;ကြံန္ကူန္ဆငီ ဂါရ္မာလဂါဒါင္း၊ အုိစစအ္ုန္ အယ္မိူ၀္;အယ္အုပ္ေၾဘာင္ခွ်ာင္ 
ကုင္အယ္ရာင္အယ္၊ ပမာင္ဂဲအုပ္ေၾဘာင္အယ္ေအာ္။
 စာကတဲၾဘာန္္အီုင္ ဘိူန္ဒိုရ္ေလာတ္ယာပ္ဂါပ္ၿဖီပ္ဒီန္္ ကြံန္တီုင္ကုင္အယ္ဂဲ ဂါရ္အဆိုယာ,ၾဘာန္ဘု္ပ္ အယ္ကမိုန္အယ္ဒါ 
ပါင္မိုန္ဒါင္း ပါင္လိုင္ ဆႏု္မ္ ၁၉၄၇ က်ံရ္(၂) ၊ ဆငီ (၁၂)။ ခူန္ပါင္ကမိုန္ဒါင္းဒီန္ အု္န္ပါအဆိုယာ,ၾဘာန္ (ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္) ၊ ဆွ်ံမ္ 
(ပမာင္ကုင္ဆိုရ္) ၊ ခါင္၊ ယာင္ ဒုိည္,ဒိုအု္န္ပါတီ(၁၃)ကူ။ ခူန္ပါင္ကမိုန္ဒါင္ဒီန္ ကဲၿဂီ;အူန္ ေရာည္တီေဒ ပါင္ပါႅ,ေဘဲ, အတြလုိေဇာမ္ 
ေလာင္ေခါပ္ျပာပ္ုန္ခ်အူန္ဂဲ။ ပု္န္ခ်ေခါပ္ျပာခူန္ပါႅေဘဲ,ဒီန္ဒါ;အူန္-အခ်(၁) အခြါင္အေရးအယ္အီု၀္ လိုဘိူန္ကေႏွရ္ဒိုည္,ဒို,။
 အခ်(၂) ခူန္ကာ္မ္မတီ (အီကံင္အေရး)ဒီန္ ဒဲ; အယ္ဘိူန္အယ္ပါ။
  အခ်(၃) အယ္လိုထာ့္ခါမ္အူန္ ေခါပ္ျပာပု္န္မွာန္အူန္ ခါင္ဂဲ။
  အခ်(၄) ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ ဂါရ္ အဆိုယာ ၾဘာန္။
  အခ်(၅) အယ္ကု္န္ဆီန္ကု္ရ္ကာ;ပြံတ္ ဒိုည္,ကတဲၾဘာန္ဒီန္ ဒဲ;အယ္ဘိူန္အယ္ကု္ကာ;ေလ;  အယ္ဒါ။
 ေပၚပြံတ္ဆႏုမ္ ၁၉၄၇၊ ကံ်ရ္(၇)၊ ဆငိီ (၁၉) ကူၿဂီ;ေရာည္တီေဒ ခူန္ပါင္မိုန္ဒါင္း ပါင္လိုင္ အု္န္မိူ၀္;အ တြအဆိုယာ,ၾဘာန္ 
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ဒီန္ ဘီၿခီဳင္ပဲတ္အုန္။ စတဲအိုဆငီဒီန္ အဆိုယာ, ၾဘာန္ကဲလာလီညာတအယ္တအာင္း 
ဂါရ္ကြံန္တီုင္ကုင္အယ္ဂဲယာ့္။ ဘုံန္မိူ၀္;ဂဲပာြည္, ၿခီဳင္ပဲတ္အုန္ ဘီအဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲအုန္ဒါ, ကီုတ္ဒီန္ ကေဇာမ္ပဲေခါပ္ျပာ 
ေႏွရ္ပ္ုန္ဒါ;ဂဲ တပါင္လိုင္ဒူိ၀္။

 "    bmnfacgrfZm NcdL0f;wtmif;   tkdpqiD uwJMbmef  bldef'kd&favmwf,myf*gyfNzDyf    "

 ေပ ၚပြံ တ္ဆႏု မ္၁၉၄၇ ၊ ကံ် ရ္ ( ၇ ) ၊ဆ ငီိ (၁၉ )ကူ ၿ ဂီ ; 
ေရာည္တီ ေဒ ခူန္ပါင္မိုန္ဒါင္း ပါင္လိုင္ အု္န္မိူ၀္;အတြအဆိုယာ, 
ၾဘာန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) ဒီန္ ဘီၿခီဳင္ပဲတ္အုန္။  
စတဲအိုဆငီဒီန္ အဆိုယာ, ၾဘာန္ကဲလာလီညာတအယ္တအာင္း 
ဂါရ္ကြံန္တီုင္ကုင္အယ္ဂဲယာ့္။ ဘုံန္မိူ၀္;ဂဲပာြည္, ၿခီဳင္ပဲတ္အုန္ဘီ 
အဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲအုန္ဒါ, ကီုတ္ဒီန္ ကေဇာမ္ပဲေခါပ္ျပာေႏွရ္ပ္ုန္ဒါ; 
ဂဲ တပါင္လိုင္ဒူိ၀္။
 
 ဆႏု္မ္ ၁၉၅၆ဒီန္ အယ္တအာင္း အယ္က္ုရ္စုဘီအယ္ 
အယ္ရု္ရ္ပြံတ္ စူမ္ (ပေလာင္အမ်ဳိးသားစည္း လံုးညီညြတ္ေရး) ဒီန္ 
အယ္တအယ္ရု္ရ္လာ္;ကာန္ အတြၿခိဴ၀္းမ်ဳိးအယ္ ကမိုန္လာ္;ေဇာ္ 
အဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲ။ ဘံန္မိူ၀္;ညာခိူည္ဒီန္ ေပၚ ပြံတ္ဆႏု္မ္ ၁၉၆၂ 
ဒီန္ အဆုိယာ,ၾဘာန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀ူန္း အု္န္တၾကံဳတ္ပဲတ္အာဏာ 
ပါ၀ါ။ စပြံတ္္ဆငီဒီန္ ဘီမူိ၀္;ဘီနံပ္ ဘီလွာ္ဒီန္ အဆိုယာ,ၾဘာန္
ဂဲတိုည္လွ္ဳပ္ဒိုည္,ဂဲတထံင္။ ပာြည္,ဒီန္လာလီညာ တကူန္ရူမာ 
ဂါင္အယ္ဂဲ။
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ဆႏု္မ္ ၁၉၆၃ ဒီန္ အယ္တအာင္း အယ္တဲအယ္ကု္ရ္စုထဲင္ 
ဘီအယ္အတြလိုၿခဲ ကူန္ရူမာဂါင္ အယ္ဂါရ္ ကတဲရဂြည္ အယ္ 
တအာင္း။ အခီင္ဒီန္ အီအု္န္ရု္ရ္ကာန္ဒီန္မိူ၀္; တာခြန္လီ၊ တာ 
ခြန္ေအး၊ တာခြန္ေသာင္းဂဲ။ ဂဲဒီန္ဂြည္ပြံည္ ၿခိဴမ္ဆီုက္ဆံွ်မ္ 
တီုင္တံပ္ဖံန္ဂါရ္ ဂဲရု္ရ္ပြံတ္ စူမ္းဆီုက္ ‘’တံပ္အြရ္ပုန္ေလာတ္ 
ၿခိဴ၀္းတအာင္း’’ PNF။
အယ္မိ ူ ၀္ ;ေကာပ္မိ ူ ၀္ ;အယ္မိ ူ ၀္ ; ဖိ ူ မ္ယူမ္းယူမ္း ရာ ;
ရာ;၊ ဖိ ူမ္က္ ုရ္ရာ္ ႔ေဒေၾဘ့ ဘီဒီန္ဘိ ူန္ေဒလာလီညဲ့အယ္၊ 
လာ  လီဒါ;တအယ္ ။

wHyftG&fykfefavmwf   NcdL0fwtmif;
PNF

ပံင္ကခိတဲမ္ဖွဳီန္ ပႅါ,ေဘဲ, ဆငီ ေဘဲ,ဘာန္တအာင္း (ေခွ်;ဘူိန္ဆုခွ်ံန္အူ)
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 မိူ၀္;ထဲင္အယ္ေတာ္အယ္ ကာယိူ၀္ေဆတ္စာ က္ုန္ဒီ 
ဆနာအယ္။ ခူန္ ဆႏုမ္ ၁၉၇၁ မိူ၀္;တာတီုင္တံပ္ဖံန္ တာခြနလီ 
ဂါရ္ တာခြန္ေအး ကဲပဲန္ပြတ္ ငဲဆွဳ္ပ္မူည္ဘႅံမ္။ ေပၚဆႏု္မ္ ၁၉၇၁ 
တာ ခြန္လီအယ္အာတ္ လာတ္နာတ္္ေဒ တဆီုက္ၾဘာန္ (BIA)။ 
စပြံတ္အခီင္ဒီန္ တာဂဲဂြည္ရူမ္ တီုင္တံပ္ဖံန္ဒီန္ တာခြန္လီဂါရ္ 
တာခြန္ေအး ပဲန္ပဲတ္ငဲဆု္ပ္မူည္ဘႅံမ္ က္ုန္ဒီဆနာဂဲ။ ဆႏုမ္ ၁၉၇၂ 
ဒီန္ တာခြန္ေအး ကု္ရ္ပံင္လာ္;ပြံတ္ ေဇာတ္မ္စူမ္တာခြန္ေသာင္းဂဲ 
တီုင္တံပ္ေတာရ္။

(ဂ) ဘံန္မိူ၀္;စူမ္ ‘တံပ္အြံရ္ပ္ုန္ေလာတ္ ကပီုန္တအာင္း(PSLO/PSLA)’’
 ခူန္ဆႏု္မ္ ၁၉၇၆ ဒီန္ အယ္ပဲန္ေပါႅည္ ကပီင္ေဇာမ္ ဆီုက္ၾဘာန္(ဗကပ) တီုင္တံပ္-၈၀၁ ဂဲအရာပ္ထာစဲတ္၊ ပါင္ပႅံင္ဒူိ၀္ 
အု္န္ဇီု၀္,ပြံတ္ေဒေတာရ္က်ံရ္။ ယာမ္ဒီန္ဇီု၀္ဂိူပ္ေလ; ကဒါ,ညာၾဘာန္ ‘’ ေၾကာင္ နက္မုန္တိုင္း စစ္ဆင္းေရး’’။ ဆႏု္မ္ ၁၉၈၉ 
ဒီန္ဆီုက္ၾဘာန္(ဗကပ)ဂဲ အုန္ၾပာာည္ပြံတ္ေဒ။
 ေပၚဆႏု္မ္ ၁၉၉၀ အဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲ ရု္ရ္ေပါႅည္ရံရ္;ကူေၾဘာင္ေဆာင္။ အခီင္ဒီန္ အနဲအယ္တအာင္း အရာပ္ ကိုက္ခါည္မိူ၀္; 
တာထူန္ေအာ္င္၊ အရာပ္အိုမ္ယု္ရ္မူိ၀္; တာထူန္ေစာ္ ဂဲဘဲမဲ ခူန္ေပါႅည္ရံရ္;ကူေၾဘာင္ ဆာင္ဒီန္။ မိူ၀္;ဂူိပ္ အဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲ 
ကာဒဲ;စိအခြါင္အေရးတဂါရ္။ ေကာပ္ခူိည္ဒီန္ အယ္ပဲန္ပြံရွဴပ္၊ ပဲန္ပြံတ္ကပီင္ အိုယာမ္ဒီန္မိူ၀္;။
 မိူ၀္;ဂူိပ္ဆႏု္မ္ ၁၉၉၁ ဒီန္အဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲ ရု္ရ္ေအ့ပါႅေဘဲ,ဆာခ်ဳက္ အတြလိုပု္န္ဇံင္ေဒါ့ပဲတ္ ေပါႅည္ ကပီင္ ကု္န္ဒီဆနာအယ္။ 
မိူ၀္;လုိည္ ဂဲကာဒဲ;အခါြင္အေရး တအယ္တအာင္းဂါရ္ ကြံန္တုီင္ကုင္အယ္ဂဲ။ ေကာပ္မိူ၀္;ခိူည္ဒန္ီ အယ္ကာဆေဖာ္စိ ပါႅ,ေဘ,ဆာခ်ဳက္ 
ပ္ုန္ကမိုန္ဂဲ အတြ ပု္န္ဇံင္ေဒါပဲတ္ ေပါႅည္ကပီင္ဒီန္ အယ္ညာလီပ္ပြံတ္ ေဇာမ္စူမ္ မာနယ္ဘေလာဂဲ ဆႏု္မ္ ၁၉၉၂ ။ စပြံတ္ဆႏ္ုမ္ဒီန္ 
ေမာဂူိပ္ေပၚဆႏု္မ္ ၂၀၀၅ဒီန္ ပဲန္ပြံတ္ကပီင္ ခူန္ဒီဂြည္အယ္တအာင္း။ လာ္;ကဒါ,လာ္ေမာ္မိူ၀္;ဆိီုက္၊ ဂြည္ကဒါ,ေမာ္မိူ၀္;ရာန္ဆူ၊ 
လာ္;ကဒါ,ေမာ္မူိ၀္;ကု္ရ္တူ;ေဖး၊ ကု္ရ္တူ;ဆီုက္ၾဘာန္ဂဲ လာလီညဲ့၊ လာလီရု္ရ္၊ လာလီလိူ၀္;ဒူိည္တအာင္း ဂါရ္ကြံန္တီုင္အယ္ကဲ။ 
မူိ၀္;ဂူိ၀္အယ္တအာင္း အယ္ခ်လာတ္နာတ္အယ္ ေမာ္ဆႏု္မ္ ၂၀၀၅ အယ္ဒီခ်ဂူိ၀္။

(ဃ) ဘံန္အယ္ပာြည္,ခ်လာတ္နာတ္အယ္တဆီုက္ၾဘာန္ဂဲ
 အယ္ခ်လာတ္နာတ္အယ္ တဆီုက္ၾဘာန္ဂဲမူိ၀္; အရာပ္မာန္တိုင္ စပြံတ္အုိ ဆငီအယ္ခ်လာတ္နာတ္ဒီန္အဆုိယာ, 
ၾဘာန္ဂဲ ဒါ;ေဒကမုိန္လာ္;  ေလာင္အေရးတီုင္ကုင္ဂါရ္ ေလာင္အေရးေယင္ငံင္ဒီန္တအယ္။ ေကာ္မူိ၀္;ဂဲဒါ;ညာခူိည္ဒီန္ဒီန္ 
ပဲန္အယ္ခ် လာတ္နာတ္အယ္တဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲ မူိ၀္;လိုည္ဂဲကာရု္ရ္ပဲတ္ကာန္၊ ကာေဇာမ္ပဲတ္ ခူိည္ပ္ုန္ဒါ;ေဒဒီန္။ဒဲ;ပြံတ္ 
အယ္တအာင္းဆု္မ္ဘိင္၊ ဒဲ;ပြံတ္ကလွာည္ေပာင္ မာည္ေဆာ့၊ မာည္ပံ၀္၊ ဂဲဒဲ;အခြါင္အေရးတအယ္ လံပ္ေၾဘာင္ခွ်ာင္ဒီန္။ 
ကာကု္န္မိုန္လိုည္ ေလာင္အေရးတီုင္ ကုင္တအယ္ ဂဲဒဲ;အခြါင္အေရး ဒဲ;အယ္ရု္ရ္ေၾဘာင္ခွ်ာင္ဆု္မ္ဘိင္။ ေကာပ္မူိ၀္;ဂဲဒဲ;အခြါင္ 
အေရးတအယ္ ညာခိူည္ဒီန္ အယ္တအာင္းပဲန္ဒူိည္,စံ၀္ဘိင္၊ ပဲန္ဒုိည္,အီကာထူ ။ ေကာပ္မူိ၀္; အယ္ပဲန္ဒုိည္,ညာခူိည္ဒီန္ 
အယ္ေတာ,အယ္ အယ္၀ီရ္တိူရ္;ငူိပ္ေမန္၊ အယ္၀ီရ္တေဂန္ထဲင္အယ္ မည္ကူဒဲ;အယ္ပဲန္အီ ကာထူဂြည္ခူန္ကတဲတအာင္း၊ 
မည္ကူဒဲ;အဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲ ဘိူန္ေဒလာလီညာတအယ္တအာင္း။
 ဆႏု္မ္ ၂၀၀၈ဒီန္ အဆုိယာ, ၾဘာန္ဂဲ ထုေလ;ထဲင္ ဘာည္တီုင္ရံရ္;ေခါပ္ျပာ ပ္ုန္လိုေဇာမ္ ကူန္ရူမာ ဂါင္၊ ဘီကံင္ဆနာတ္ ကြံန္ 
တီုင္ကုင္အယ္ဂဲဒုိည္,ဒိုည္,။ တုီင္ရံရ္;ေခါပ္ျပာပ္ုန္ထုဂဲဒီန္ အု္န္ကာဒဲ;လိုည္အက်ဳိ တကူန္ရူမာဂါင္အယ္ ဂါရ္ အတြဘီကံင္ဆနာတ္ 
ကြံန္တီုင္ကုင္အယ္ဂဲ ။
                                                                                                                                                    

(ခ) ေလာင္တအာင္းဂါရ္ခါင္ပဲန္ ၀ါ၀ည္
 ေကာပ္မူိမ္;ဘီ လာလီညဲ့ၿခိဴ၀္းမ်ဳိးအယ္ အယ္စုဆီုက္ အယ္ ခူန္ဆႏု္မ္ ၁၉၆၇ ဒီန္ ဆီုက္အယ္မူိ၀္; ကီုန္လာ္;ပြံတ္ေဒ။ 
အခီင္ဒီန္ ဘိီဂြည္ရဂိုည္အယ္ ဆီုက္ဆွ်ံမ္ဂဲ ကားရနားအယ္ ဆီုက္အယ္တီုင္တံပ္ဖံန္ဒီန္ ဘု္ေဒကပီင္ေဇာမ္ ဆီုက္ဆွ်ံမ္ဂဲ။ 
 အခီင္ဒီန္ တီုင္တံပ္ေတာရ္မူိ၀္; ဘ္ုပ္ေဒကပီ္င္ေဇာမ္ ကူန္မ်ဴနီဂါရ္ကုင္မီင္  တာင္ဂဲ ။တဲပြံတ္အယ္ ပာြည္,ၿဂီ;လာ္;ပြံတ္ 
ေရာည္တီအယ္ ခူန္ပါႅ,ေဘဲ; ေလာင္ေခါပ္ျပာ စာကတဲၾဘာန္ ဘိူန္ဒိုရ္ေလာတ္ယာပ္၈ါပ္ၿဖီပ္ဒီန္ ကုင္အယ္တအာင္း ပဲန္ပဲတ္ 
ကပီင္တြံန္ဆငီ။ အခီင္ဒီန္ ကဒါ,တီုင္တံပ္ ေတာရ္ကဒါ,တာခြန္ေသာင္ဒီန္ဆီုက္ခါင္ (KIO) ဂဲကု္ရ္ေဇာည္ဂဲ။
 ဆႏု္မ္ ၁၉၇၄ ဒီန္ ဆီုက္ခါင္ဂဲ ကု္ရ္ေဇာမ္အယ္ ခူန္ေပါႅည္ကပီင္ေဇာမ္ ကူန္မ်ဴနီဂြရ္ကုင္မိင္တာင္ဂဲ ။ ခါင္ဂါရ္တအာင္း 
ပဲန္ပြံတ္ကု္န္ဘာတီ ကု္ရ္ပံင္ေဒ ပဲန္ကပီင္ေဇာမ္ ဆီုက္ၾဘာန္ဂါရ္ ဆီုက္ဆွ်ံမ္ဂဲ။ ဆီုက္ခါင္ဂဲဒဲ;တာခြန္ေသာင္း ပဲန္ပြံတ္ ကာ္မ္မတီ 
တီုင္ဒါင္း ဆီုက္ခါင္ KIA ဂဲ။ ဆႏု္မ္ ၁၉၇၆ ဒီန္ ဆီုက္အယ္ယိူ၀္,တစူမ္ ‘‘တံပ္အြံရ္ပု္န္ေလာတ္ ၿခိဴ၀္းတအာင္း (PNF)’’  ဒီန္ကေပ်ာ္င္
လာ;တစူမ္’ ‘တံပ္အြံရ္ပ္ုန္ေလာတ္ ကပီုန္တအာင္း (PSLO/PSLA) ’’ ။ စပံြတ္ဆႏု္မ္ဒီန္ စူမ္ ‘ တံပ္အြရ္ပ္ုန္ေလာတ္ ကပီုန္တအာင္း 
(PSLO/PSLA) အု္န္ရု္ရ္လာ္; ပြံတ္ကာန္။
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 အယ္၀ီရ္ကု္ရ္စုထဲင္ ဘီအယ္အတြ လိုဒံန္ျခဲရာန္ဆူအယ္ ဂါရ္ အတြလိုငူိပ္ေမန္ ကြံန္ကူန္ရူမာဂါင္အယ္ဂဲ၊ မည္ဒဲ; 
ကြံန္ကူန္ရူမာဂါင္အယ္ဂဲ ပဲန္ဘီ ကာထူ၊ ပဲန္ဘီလူဒီန္ မိူ၀္;အယ္လိုတိူ၀္;တာ၀ူန္အု္န္၊ ေကာပ္ခူိည္ဒီန္ အယ္၀ီရ္စုထဲင္ဘီအယ္ 
ပဲန္ဆီုက္ ကာမူိ၀္;စိအတြလိုလာလီညဲ့၊ လာလီရု္ရ္၊ လာလီလိူ၀္; ကြံန္ကူန္ရူမာဂါင္အယ္ဂဲ၊ မိူ၀္;အတြလိုဒဲ; ကြံန္ကူန္ရူမာဂါင္အယ္ဂါရ္ 
အိုမ္ၾဘာည္ကတဲ ရဂြည္အယ္ေပ်ာ္၀ဆာယာမိူ၀္; ေအာ္။ မိူ၀္;ဂူိ၀္ ဆႏု္မ္ ၂၀၀၉ဒီန္ စူမ္’’တံပ္အြံရ္ပု္န္ေလာတ္ ကပီုန္တအာင္း(P-
SKO/PSLA)ဒီန္ ဒီကေပ်ာ္င္လာ္; ‘‘တံပ္နာန္းပ္ုန္ေလာတ္ ၿခိဴ၀္းတအာင္း(TNLA) ’’ေအာ္။

(င) ဘံန္အယ္၀ီရ ္စ ုထဲင ္ဆီ ုက္အယ္
 အယ္ပာြည္,၀ီရ္စုထဲင္ဆီုက္ ဆႏု္မ္ ၂၀၁၁ဒီန္ ေမာဆႏု္မ္ဒီန္ အယ္ဒီမူိ၀္;ကြံန္တအာင္း၊ အယ္ယိူ၀္က တဲအယ္တအာင္း၊ 
အယ္ယိူ၀္ကူန္မာ၀ါ၀ည္အယ္ဂဲ ခူန္ကုင္တအာင္း မိူ၀္;လိုည္ ဆီုက္အယ္တအာင္း ကာဘိူန္ပဲတ္ေဒ ရ္ုရ္ကာန္ခူန္ကတဲအယ္တအာင္း 
အယ္ကု္န္ရု္ရ္ကာန္ အယ္ဘု္ပ္အယ္ေယာ္ပဲတ္ ဆီုက္အဆို ယာ,ၾဘာန္ဂဲ ေဆညာအယ္ဘ္ုပ္အယ္ေယာဂဲ 
ေကာပ္မိူ၀္;အီလာလီည့ဲအယ္၊ အီလာလီဘဲေဒေပာာမ္အယ္ ေကာပ္မူိ၀္;ညာခူိည္ဒီန္ အယ္ဘု္ပ္အယ္ကုပ္ကိင္အယ္ တဘီေဆေဆ၊ 
အယ္ဘု္ပ္ဂြည္တကုင္ဘီ ရု္ရ္ကာန္အတြ ကြံန္ကူန္ရူမာဂါင္အယ္ဂဲ၊ ရု္ရ္ကာန္အတြၿခိဴ၀္းမ်ဳိးအယ္ဂဲ။ ဆႏု္မ္၂၀၁၁ဒီန္ဂူိ၀္ 
အယ္ဒီလီပ္ရု္ရ္ကာန္ ခူန္ကုင္အယ္။
 စပြံတ္ဆႏု္မ္ဒီန္ အယ္ရု္ရ္လာ္;ကာန္ အေရးတီုင္ကုင္၊ အေရးဆီုက္နာန္း၊ အေရးကူန္ရူမာဂါင္ ဆႏု္မ္ ၂၀၁၃ဒီန္ 
အယ္လာ္;ကမိုန္ေဇာမ္ဆီုက္ အဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲ အရာပ္လံွင္မူစဲ။ အယ္ကမိုန္ ညွံမ္ေဆတ္ ခ်ာလိူည္ ဆႏု္မ္၂၀၁၄ဒီန္ 
ဆီုက္အယ္ဂါရ္ဆီုက္ကိုးကန္႔ဂဲ ပဲန္ကပီင္ေဇာမ္ဆီုက္ အဆိုယာ,ၾဘာန္ဂဲ။ စတဲပြံတ္ ဆႏု္မ္ဒီန္ ဆီုက္အဆိုယာ, ၾဘာန္ဂဲ 
ရအီ;ပြံတ္အယ္၊ အယ္ကာမိူ၀္;စိ ဆီန္ပဲန္ကပီင္ မူိ၀္;ကာနံပ္ခိည္ညာ အယ္ဘု္ပ္အယ္ကပီင္၊ အီလီလာညဲ့၊ လာလီလိူ၀္;၊ 
လာလီပီင္ဒိုည္,ေပႅဆနာတ္ဒါင္း တကူန္ရူမာဂါင္ဂဲ။ ေမာ္ဂူိပ္ေပၚ ဆငီဘဒီန္အယ္ညွံမ္ဘိူန္ပဲတ္အယ္ ဂြည္လလ၊ ရု္ရ္ကာန္လလ၊ 
လာ္;လာ္;ေ၀င္ေ၀င္ အယ္ကာ ဘိူန္အယ္လာ္;ေ၀င္ လလေကာပ္ခူိည္ဒီန္ အုိစဆငီ ကတဲၾဘာန္ဘူိန္ဒူိရ္ေလာတ္ယာပ္ဂါပ္ၿခီပ္ဒီန္ 
အယ္ကြံန္တအာင္း ဘု္ပ္ခါမ္ဇာဒုိည္,ပ္ုန္လာလီညာဘီတအယ္ ေကာပ္ခူိည္ဒီန္ အယ္လိုဂ်ဳိဂ်ာ ေမာ္ကုင္ တအာင္း၊ ၿခိဴ၀္းတအာင္၊ 
ကြံန္တအာင္းအယ္ဂဲ ဂူိပ္ငါည္ပါႅင္ ၊ ပာာ့္ဇာ္ရ္၊ ဂူ;ပါႅင္ခူန္ ကံမ္ဖာဒါင္းအီု၀္ေအာ္။
  
 စာကုင္တအာင္း……ေပ်ာ္၀ဆာယာ
  ကံြန္တအာင္းတြံန္ကူ……လိုဂ်ဳိဂ်ာ
   ဘံန္ဒီန္အူဆငီ……အယ္ဘု္ပ္ငါည္ပါႅင္
      ကု္န္ဒီဘီရ္…
                                                                                                                လိုည္းပို;ဇံမ္ကာ(အိုမ္ယု္ရ္)
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စာနံင္ ပါႅင္ကိုင္း   အာ၀္လိုလီုင္းပိင္င်ာ
စာနံင္ေဂၚည္းဆာ  လိုပိင္င်ာက်ံ၀္း
ခူယံ၀္းခူ ဂါႅး   လိုက်ိဳးက်ားေဘဲ,
ဝါည္းနီးအီင္ေတ;  အီနာေဘဲ,ဘာန္း
အီု၀္ဒၚန္းပိင္င်ာ   အာ၀္ေမာဲ;ညွ်ာဆူတ္။
ေဘဲ,အယ္ေဘဲ,အီး  အာ၀္လိုဘီးပနံ၀္း
ခူယံ၀္းခူဆာည္း   ခူပံင္အာည္းေနာ;
ေက်ာ;ေဒၚ;ကူန္တာ  ငည္းဆစာပက်ဳိ၀္း
စူိ၀္းေခဲင္းေလာက  ထိ၀္က်နဆာ
 ပါႅင္ငည္းပိင္င်ာ   မွယ္ဆစာပက်ဳိ၀္း
ကီုင္းအူေမဲ;ပိင္င်ာ  ဘာည္းကံမ္ဖါ အူေမဲ;တူအီး။
စာနံင္ ပါႅင္ကီုင္း   အာ၀္လိုလီုင္းပိင္င်ာ
စာနံင္ေဂၚည္းဆာ  လိုပိင္င်ာႏုိက္
စာနံင္ဟိုက္ဇား   လိုက်ဳိးက်ားေဘဲ,
စာနံင္ေႏွဲ,လာည္း  အာ၀္လိုဆာည္းယံ၀္း
လိုပနံ၀္းပိင္င်ာ   ႏွာင္ကံပ္စာတုိး။
                        ေခွ်;တဲမ္ - မာည္းအငဲင္
                                 လံွင္းေအဲမ္းၿခီရ္း 

ပိင္င်ာမို;                                   ငါည္းကိုင္း

ဟိူ၀္ဘာည္းဆဲင္   ပါႅင္ဘာည္းဆငည္း ၊
ေယန္ဘာည္းၾတာ  ဆငါးဘာည္း အိုမ္း ၊
ကကည္းပၚ့   ေမွဲ႔မာ္ဟိူ၀္ ပါႅင္ ၊
ဆာင္ခွ်ာင္ဆိမာ္   အာ၀္ကလူတ္ ၊
ကေနဲ;ၿခိဳ၀္းမာ္   ဖုိက္ဟုိက္ဇား ၊
ေႏွး ကႅိဳက္ၿခီး   အီးဘ်ားအာ၀္ဘူိန္းေတဲ; ၊
ငည္းရာင္းအူညံင္  ပါႅင္ဒါင္အူကိူ၀္ ၊
ဆဲင္ဆာ္စတ္   ပဲတ္ေခဲင္ညွဴိ, ၊
ဂၚ;ဟိူ၀္ဘာည္း   ၿပီမ္းအာ၀္ကမာ္; ၊
ဆာင္ၾတာမာ္ေပန္  ေစန္ကနာည္းၿခိဴ၀္းမာ္ေပဲန္ ၊
မံင္ဘာည္းရံင္မာ၀္း  တာတ္-ခူ- ကါႅည္အာ၀္ယံ၀္း ၊
ဇံင္ဘာည္းမာ၀္း   ဟူိ၀္ ပါႅင္ဇိုကမ္ဖါ ၊
ရီန္းအပ္နံပ္ေတာန္အီး  ပိင္င်ာဒၚ;အီး။
ရံပ္ဇုိ;အူန္ကေရာတ္(၄၅)ဆႏု္မ္ေနာ့ေဘဲ,တအာင္း
                                                       ေခွ်;တဲမ္ -ဆံင္မံန္

ပိင္င်ာဒၚးအီး

cQHeftm&f

cQHeftkdnf
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 ဘူိည္……ယိူဝ္အူန္ထုင္မွိဴမ္ေဘဲ,ဘာန္၊
  ကီန္ကာယိူဝ္အီးတေခါရ္၊
   အု္န္ကာနံပ္စိေဒဟာ့္ဇာရ္။
   ဘိူည္……ယိိူဝ္အူန္ၿခိဴဝ္မ်ဳိ၊
            ကီန္ကာယိူဝ္ထုင္မွိဴမ္ေဘဲ,ဘာန္
 ၿခိဴဝ္ အူ ၿခိဴဝ္ဒီန္….
 အု္န္ကာနံပ္စိေဒဟာ့္ဇာရ္။
 ေကာပ္ ခိူည္ဒီန္….
 အူဒီန္အုီဝ္… ၿခိဴဝ္တအာင္းမိူဝ္;ဟြည္,ယိူဝ္အူန္၊
  ေဘဲ,ဂါရ္ထုင္မွိဴမ္မိူဝ္;ဟြည္,မိူဝ္;အူန္၊
  ေမာၿခိဴဝ္တအာင္း ငါည္ပိူဝ္;ဂူ; ပႅါင္က္ုန္ဒီရ္အီး၊
 လိုက္ုန္အြံရ္အယ္တေခါရ္ ေဘဲ, ဂါရ္
 ထိင္အူန္ထုင္မိွဴမ္အယ္စိေအ့။
                                               ႏွာန္ဇံင္နံင္

x k i f r S L d r f   * g & f  a b J,b m e f

u k D i f t k d r f b s m n f u w m n f ;
ေအာ္…ႏံြရ္;ဆူညိွဴ;အာ;…

အိုမ္ဘ်ာည္းကတာည္းတအာင္း

ဟြည္,ကာဆာင္လာင္…

ရာန္ဆူမိူဝ္;

က္ုရ္ေဇာည္ေဒလီပ္ဒဲ;

တြံန္ဆငီ။

ဝီရ္တေဂဲန္တိူရ္;ဝီရ္

ေကာပ္မိူဝ္; ရဲင္ဒါင္ညံမ္ကာခီုတ္၊

ေဘဲ,နံပ္မိူဝ္;ညံမ္က္ုန္ဘဲ၊

အိုမ္ငဲမိူဝ္;ညံမ္ကာခီုတ္၊

ေကာပ္မိူဝ္; ခိူည္ဒီန္…..

ဘိူည္ ဖိူမ္ဆူဂံတ္ ရံ်တ္ရ်ံတ္ ဘိူတ္စိေအ့ ကြံန္တာအာင္းပဲ။

ကာဇုီတ္, ေဇာမ္ဒီဘိူန္ဝီရ္၊

ကီုင္အိုမ္ဘ်ာည္ကတာည္းအယ္ယာ့္ေအ့။

                                                    ႏွာန္ဇံင္နံင္

cQHeftl

cQHeftl



19 PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

2017ckESpf? atmufwkdbmvtwGif; yavmifjynfe,fvGwfajrmufa&;wyfOD;^ wtef;trskd;om;vGwfajrmufa&;wyfrawmf\  
usef;rma&;XmerS t&m&SdppfonftcsKdU\ wtef;jynfe,ftwGif; e,fvSnfaq;ukojcif; vSKyf&Sm;rI ykH&dyf

 ရာသီဥတု အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ေဒသခံ မိဘျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ 
ပေလာင္ ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA က်န္းမာေရးဌာန ေဆးဝန္ထမ္းစစ္သည္အင္အား (၅)ဦးႏွင့္ အတူ 
လုံၿခံဳေရးစစ္သည္အင္အား (၃၀)ဦးတုိ႔ျဖင့္ တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ(၂) နယ္ေျမ၊ တပ္ရင္း (၂၅၆) တပ္ဖြဲ႕ လွဴပ္ရွားရာေဒသ 
ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္၊ ၾကက္ေသေက်းရြာတြင္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ေဒသခံ မိဘျပည္သူတုိ႔၏ 
က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
 တအန္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ေတာင္ေပၚေဒသေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ 
မိဘျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား အစဥ္အၿမဲေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ ပေလာင္ 
ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA က်န္းမာေရးဌာနမွ ေဆးအရာရွိမ်ား၊ စစ္သည္မ်ား ကြင္းဆင္းကာ မိဘျပည္သူမ်ား 
လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

စိတ္ဓါတ္ယုတ္ညံ႔ေသာယုတ္မာေသာ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ ျပည္တြင္းစစ္မီးအေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစသည့္က႑တုိ႔မွ 
ဆုတ္ခြာရန္ ျငင္းဆန္ေနၿပီးတဖက္မွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္မီး မၿငိမ္းေအာင္ေလာင္ ကြ် မ္းေနေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမ်ွ ေလာင္စာမ်ား 
ျဖည့္တင္းေနၾကသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္ခုခံ ကာကြယ္ ရံုမွတပါး အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွေသာအခါ ဆက္လက္ေတာ
က္ေလာင္မည့္ပံုရိပ္မ်ားသာ ဆက္လက္ႀကဳံေတြ႕ရဖြယ္ ရိွေနသည္။ 
တံပ္နာန္းတအာင္းအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ၿပီး ဖိႏိွပ္သူမ်ားကုိ အင္အားျဖင့္ တံု႔ျပန္ရန္ မျငင္းဆန္သကဲသုိ႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကုိလည္း ယခင္အခ်ိန္ကတည္းကအဆင့္သင့္ရိွသက့ဲသုိ႔ ယခုသည္ပင္လည္း အဆင့္ရိွပါသည္။ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား 
ကုိ ကာကြယ္လုိၾကေသာ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္မီး မၿငိမ္းလုိသည့္ခုိင္ၿမဲေသာဆႏၵျဖင့္ ေအာက္ေျခတပ္သားတုိ႔၏အသ
က္ခႏၶာမ်ားကုိ စစ္မီးေလာင္စာအျဖစ္ ျဖည့္တင္းစြန္႔ပစ္ၿပီး စစ္မီးမ်ား ဆက္လက္ဖန္တီးေနမည္သာျဖစ္သည္။ 
 ထုိစစ္မီးမ်ားတုိက္ပြမဲ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ျပည္သူတုိ႔သည္ စစ္တပ္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ 
ပုန္ကန္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ လွဳံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ားကုိ ယခင္ကာလမ်ားထက္ အရိွန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ကာ ပါဝင္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ျပည္တြင္းတိုက္ပြတဲြင္ျဖစ္ေသာ စစ္မီးမ်ားၿငိမ္းသက္ကာ NCA စစ္မီးလွ်ံမ်ားပါရပ္စဲ 
ႏုိင္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂါတ္ဘဝမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားတုိ႔၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ 
မတြန္းလွန္ဘဲ၊ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ဆန္႔က်င္ျခင္း မလုပ္ရဲပါက NCA ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မကလို႔ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္စသည္မ်ား 
ေရာက္ရိွသြားႏ္ိုင္ပါသည္။ 
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