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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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စာေစာင္အမွတ္ ၀၀၈
ႏုိဝင္ဘာ၊၂၀၁၇

wHyftGH&fykfefavmwfuykDefwtmif; 

" မိမိတို႔ရည္မွန္းထားသည့္ ပန္းတုိင္ မေရာက္ရွိေသးသေရြ႕  တအန္းလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ၀င္ၿပီး သမုိင္းေပးတာဝန္ေတြကို 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္..."
အရာရွိေလာင္းမ်ား အသက္ေပးလွဴျခင္း (၃)ႏွစ္ျပည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ PSLF/ TNLA၏ ဒုဥကၠဌ (၁) တာဂ်ဳတ္ဂ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားျခင္းမွ...                                                            စာ>>> ၇

"က်ေနာ္တုိ႔ တကယ္လုိ႔ ျပႆနာျဖစ္မယ္ဆုိရင္ အၿပီးသတ္ဆုံျဖတ္ေပးမယ့္သူက ျမန္မာအစုိးရ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဦးေဆာင္ထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြ          
ျဖစ္ေနတယ္ဆုိေတာ့.....
PSLF/TNLA ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္မွ RFA ေရဒီယုိ ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္တြင္ “NCA(၂)ႏွစ္ျပည့္မွသည္” ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္မ်ား...                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                         စာ>>> ၁၁

ကေဇာည္တိူဝ္;ေမန္းကတာည္းအယ္တအာင္း
                                                                   ပံင္ကခီတ္တဲမ္ကဲ ဆငည္းဇာ္;ဝါင္ခူန္နာန္း ေခွ်;ဘူိန္ ဆူတ္အူ "မည္းေအဲမ္ဆငါး"                                                                စာ>>>၁၅
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မာတိကာ

 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     - ႏုိဝင္ဘာလ
    အုပ္ေရ        - ၁၀၀၀ 

   အခန္း                                          အေၾကာင္းအရာ           

   ၁။                                          အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
   ၂။                                              သတင္းမ်ား

•  တအန္းျပည္နယ္သို႔ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္

              ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့                                                                                     စာမ်က္ႏွာ-၄

• တအန္းျပည္နယ္သုိ႔ ထပ္မံထုိးစစ္ဆင္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္                                                                                                                                    

  ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ တိုက္ပြဲ ျပန္လည္ျဖစ္ပြား                                                                           စာမ်က္ႏွာ-၄

• ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လူေနအိမ္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴသည့္ၿခံမီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ 

              ရြာသားမ်ား ထိတ္လန္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္                                                                              စာမ်က္ႏွာ-၅

• ျမန္မာတပ္မေတာ္ နမ့္ဖတ္ကာအေျခစုိက္ ခမရ (၁၂၃) တပ္စခန္းမွေန၍ အေၾကာင္းမဲ့

              လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ လူေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ထိခို္က္ပ်က္ဆီး                           စာမ်က္ႏွာ-၆

   ၃။                                            အင္တာဗ်ဳးက႑
             အသက္ေပးလွဴသြားသည့္ အရာရွိေလာင္းမ်ားအား PSLF/ TNLA ဒု-ဥကၠဌ (၁) ႏွင့္ အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ 

              ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အရာရွိေလာင္းမ်ား၏ ဂုဏ္ျပဳစကားႏွင့္ရင္တြင္းစကားသံမ်ား..    စာမ်က္ႏွာ-၇

              PSLF/ TNLA ၏ အသက္ေပးလွဴသြားသည့္ အရာရွိေလာင္းမ်ားအား အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တအန္းမိဘျပည္သူမ်ား

              ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား ဂုဏ္ျပဳက်င္းပသည့္ ပုံရိပ္မ်ား.။                                                          စာမ်က္ႏွာ-၁၀

              PSLF/TNLA ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္မွ RFA ေရဒီယုိ ေမးပါရေစဦး                                                                

              အစီအစဥ္တြင္ “NCA (၂) ႏွစ္ျပည့္မွသည္…” ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္မ်ား...                   စာမ်က္ႏွာ-၁၁

   ၅။                                            ေဆာင္းပါးမ်ား                                                စာမ်က္ႏွာ-၁၄

   ၆။                                               ကဗ်ာမ်ား                                                   စာမ်က္ႏွာ-၁၇

   ၇။                                       လွဳပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္မ်ား

•  ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တအန္းမိဘျပည္သူတုိ႔ စုေပါင္း၍                                          
              လမ္းျပဳျပင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္မ်ား..။                                                                                      စာမ်က္ႏွာ-၁၉

•  ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ က်န္းမာေရးဌာန၏ နယ္လွည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
              ကြင္းဆင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား...။                                                           စာမ်က္ႏွာ-၂၀
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    တပ္ဦးသည္ တအန္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အစရွိသည့္ 
က႑ အသီးသီး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းအတုိင္း အစဥ္တစုိက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ထုိသုိ႔ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တအန္းအမ်ဳိးသားထုတရပ္လုံးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တအန္းေဒသတြင္ မွီတင္ေနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးေပါင္းစုံအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။တရားမွ်တေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးကုိ အေျခခံထား၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုအား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ 
ေသာ အာဏာရွင္ကုိ အၿပီးတုိင္ဖယ္ရွားၿပီး အမ်ဳိးသားကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံသည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံထူေထာင္ေရး 
အတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

        တအန္းအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ဳိး နယ္ေျမအစရွိသည္တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ထုိက္သင့္သည့္ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းရွိေသာ တအန္းျပည္နယ္ကုိ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ၾကရမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
တအန္းျပည္နယ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရာတြင္ နယ္ေျမခ်င္း ဆက္စပ္ေနထုိင္လွ်က္ ရွိေသာ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ုဳိးမ်ား - အထူးသျဖင့္ 
ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားမပ်က္ျပားေစဘဲ အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

     တစ္လသာ က်န္ေတာ့သည့္ NLDအစုိးရ ေၾကညာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္လည္း ကုန္ဆုံးေတာ့မည္။ လက္ရွိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
ယေန႔တုိင္ က်င္းပႏု ိင္ျခင္း မရရွိေသးသည္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ စု ိင္းျပင္ေနသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ 
       ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳတုိးတက္မႈရရွိရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေရးသည္ အဓိက အေရးႀကီးဆုံးလုိအပ္ခ်က္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆုိပါလွ်င္ အစုိးရသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း  ႀကီးငယ္မဟူ အထူးဂရုျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း တန္းတူပါဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္ ပုိအေလးထား 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။
 မၾကာခင္ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးကို အစုိးရက 
က်င္းပႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈ 
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမရွိသည့္အျပင္ စစ္သည္အင္အား အလုံးအရင္း ထပ္မံပုိ ႔ေဆာင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
 နဝမ အႀကိမ္ေျမာက္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ   UNFC 
ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိေသာ္လည္း အစည္းအေ၀းကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ျခင္းအေပၚ ျမန္မာ့တပ္ေတာ္၏ 
ပေယာဂမ်ားစြာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။ NCA ၏ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလႏွင့္ အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္တြင္လည္း 
ေယာင္ဝါးဝါးျဖစ္ေနဆဲပင္ရွိသည္။ တဖက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ခုႏွစ္ဖြဲ႕အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း တစုတစည္းတည္း ပါဝင္မႈကုိလဲ ျငင္းဆုိထားလွ်က္ရွိသည္။ 
 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တန္းတူပါဝင္ခြင့္ မရရွိေသး 
သေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွာလဲ တိက်ခုိင္မာေသာ မူဝါဒႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ျဖ
စ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးလွ်က္ရွိေနအုံးမည္။ လက္ရွိ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိသည့္ မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး အစဥ္အၿမဲ ဖြင့္ထားသည္ဟုဆုိပါလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ 
အင္အားျဖည့္ ေျမျပင္ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ဟန္႔တားထိန္းေက်ာင္းထားမည္နည္း။
 ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ရရွိလိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည့္အဖြဲ ႔ 
ႀကီးငယ္မဟူ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းလည္း အစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္ 
သင့္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။
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တအန္းျပည္နယ္သုိ႔ ထပ္မံထုိးစစ္ဆင္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္
   ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား

                                                                                                                                   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္
 တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဖက္ ၈ မိုင္ မန္တုံ – နမၼတူ ကားလမ္းမေပၚတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၁း၀၀ 
နာရီမွ ၀၁း၄၀ နာရီ အခ်ိန္ထိတအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၉၉၉ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တို႔ 
ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဗုိလ္မွဴးအပါ ၄ ဦးက်ဆံုးကာ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ကားတစ္စီးထိမွန္ 
မီးေလာင္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္ကား ၇ စီးျဖင့္ နမၼတူဖက္မွ မန္တံုၿမိဳ႕ဖက္သို႔ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္လာရာမွ တအန္းတပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ ထိေတြ႕ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။

                                                               

တအန္းျပည္နယ္သို႔ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းတပ္မေတာ္
              ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ တိုက္ပြဲ ျပန္လည္ျဖစ္ပြား

                                                                                                                                   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္
 တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ (၁) နယ္ေျမ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မန္အိုင္ရြာအထက္တြင္ ယေန႔ ညေန ၁၅း၀၀ နာရီမွ     ၁၅း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ 
တအန္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၁၀၁) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ (၅၀၂) တုိ႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ 
ပြားခဲ့သည္။
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တအန္းျပည္နယ္သို႔ႏို၀င္ဘာလ  ဒုတိယပတ္တြင္ စစ္အင္အားႏွင့္ လက္နက္ရိကၡာမ်ား ထပ္မံ ျဖည့္တင္းၿပီး 
ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႕ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ယင္းတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေတာတြင္းအထိ စစ္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္လာသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ 
ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။
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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လူေနအိမ္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴသည့္ၿခံမီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ 
              ရြာသားမ်ား ထိတ္လန္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ 
 တအန္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္စလန္အုပ္စု၊ ပန္လံုရြာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇)တပ္ဖြ႕ဲမွ ႏုိဝင္ဘာ (၆) ရက္ ေန႔ နံနက္ 
(၇း၀၀)နာရီ ဝင္ေရာက္လာခ့ဲရာ ေက်းရြာအတြင္းရိွ ေနအိမ္မ်ား လုိက္လံစစ္ေဆးျခင္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္း(၂)လံုး၊ ဆန္(၅)အိတ္အျပင္ ေနအိမ္မ်ားကုိ 
ေဖာက္ထြင္းၿပီး ေငြေၾကးႏွင့္ အဖုိးတန္းပစၥည္း စုစုေပါင္းကာလတန္ဖိုးသိန္း (၃၀၀၀၀၀၀)က်ပ္ရိွ ပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼယူေဆာင္သြားျခင္း၊ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအပါအဝင္ ယင္းေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသား(၃)ဦး အားဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပန္လုံေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
တားေအာင္ထြန္း၏ ေနအိမ္ႏွင့္တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တားကူကုတ္၏ ေနအိမ္အားမီးရႈ႕ိ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

 ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ျခင္းခံရေသာ ရြာသားသုံးဦး၏ အမည္မွာ 
(၁) တားကူကုတ္၊ (၂) မုိင္းအပြဲ၊ (၃) မုိင္းရန္ေအး တုုိ႔ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္း (၁၅း၀၀)နာရီတြင္ 
ရြာသားသုံးဦးမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္း မရွိေသးပါ။
 တပ္မ ၇၇ တပ္ဖ ြ ဲ ႕၏ ရ ု ိက္ႏ ွက္စစ ္ေဆးမ ႈခ ံခ ဲ ့ရသည္ ့ 
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ ရြာသားသုံးဦးမွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ 
ဲရွ ိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရရွိသည့္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ေက်းရြာအတြင္းရွိ 
တိုင္းရင္းေဆးသမားေတာ္ႏွင့္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ယေန႔ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္း အခ်ိန္တြင္ ကြမ္စလန္ရြာမွ လြယ္အန္ရြာသုိ႔ စစ္အင္အား 
(၁၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိမည္ဟု သတင္းရရွိထားေသာေၾကာင့္ လြယ္အန္ရြာေနျပည္သူမ်ားက  ရြာအတြင္း မေနရဲေတာ့ဘဲ ယေန႔နံနက္ (၇း၃၀)
နာရီတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သုိ႔ ရြာလုံးကၽြတ္နီးပါးထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ၿပီး ၎ရြာအတြင္းတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုအခ်ဳိ႕သာ က်န္ရိွေနသည္။
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j r e f r m h w y f r a w m f  e r f h z w f u m t a j c p k d u f  c r &  ( 1 2 3 )  w y f p c e f ; r S a e í   t a M u m i f ; r J h  v u f e u f B u D ; 
y p f c w f a o m a M u m i f h  ' k u © o n f t p c e f ; & S d  v l a e t d r f t c s K d U  x d c k d u f y s u f q D ;

       တအန္းျပည္နယ္ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ နမ့္ဖတ္ကာအေျခစိုက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ (၁၂၃) တပ္စခန္းမွေန၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္     
ည(၂၀း၃၀) အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ မိုင္းယုေလး ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီး (၃) ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ေနအိမ္ (၅) လုံး ထိမွန္ပ်က္ဆီးခဲ႔သည္။
      လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူထိမွန္ဒဏ္ရာ႐ွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းေနခ်ိန္ျဖစ္၍ မိုးစိုစိုျဖင့္ ေနအိမ္ 
ကမ္းပါးယံေဘးတြင္ တစ္ညလံုး ပုန္းခိုေနရသည္ဟုသိရသည္။
      ယင္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္း အတြင္းရွိ ၁။ တားစိန္တ ႏွင္႔ ယားအမ္ေခါင္ ေနအိမ္သြပ္မိုးမ်ားပ်က္ဆီးျခင္း ၂။ ယာမားလတ္ 
၏ ေနအိမ္ႏွင့္ စပါး (၂)အိတ္ ပ်က္ဆီးျခင္း ၃။ ယာမားညီခ်ာ၏ အိမ္ထရံႏွင့္ ဘုရားစင္ ပ်က္ဆီးျခင္း  ၄။ ယာမားေအာင္၏ ေနအိမ္သြပ္မုိးႏွင့္ 
ေစာင္မ်ားပ်က္ဆီးျခင္း ႏွင့္ ၅။ တားယိုင္ဆာ ေနအိမ္ထရံမ်ား ထိမွန္ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။
 ကြတ္ခုိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ မိုင္းယုေလးေက်းရြာ ကြက္သစ္ဒုကၡစခန္းသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔၌မန္ေဆြေက်းရြာ၊ 
လြယ္ကန္ေက်းရြာ၊ လြယ္စရန္းေက်းရြာ၊ ေင့ါငၚ;ေက်းရြာႏွင့္ မန္ပူးေက်းရြာတို႔၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ေနအိမ္ႏွင့္စပါးက်ီမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးသည့္အတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းျဖစ္သည္။ ထိုဒုကၡသည္စခန္းတြင္ 
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၃၈) စု၊ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၆၈၆) ဦးရွိၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္ထိေနရပ္မျပန္ ႏုိင္ေသးေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
 ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ တအန္းျပည္နယ္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္စရီေက်းရြာအတြင္းသို႔ အေၾကာင္းမဲ႔  
လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္တစ္လုံး ထိမွန္ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးကာ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး ထိတ္လန္႔၍ သတိလစ္ခဲ့သည္။ 
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အသက္ေပးလွဴသြားသည့္ အရာရွိေလာင္းမ်ားအား PSLF/ TNLA ဒု-ဥကၠဌ (၁) ႏွင့္ 
အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ အရာရွိေလာင္းမ်ား၏  

ဂုဏ္ျပဳစကားႏွင့္ရင္တြင္းစကားသံမ်ား... 

  y a v m i f j y n f e , f v G w f a j r m u f a & ; w y f O D ; PSLF/TNLA ' k O u ú X  ( 1 )  w m ; * s K w f * s m ;

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ မိမိတို႕ရဲ႕ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ တအန္းတပ္မေတာ္ကို 
စတင္ျပန္လည္ထူေထာင္တုန္းက အရာရွိေတြနည္းေနေသးတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ညီေနာင္ေတြကို အကူညီေတာင္းၿပီး 
ေတာ့ ပထမတစ္ခါ အရာရွိေလာင္း (၄) ေယာက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။ အဲ့လိုနဲ႔ ပထမတစ္သုတ္ၿပီးသြားခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္သုတ္ 
မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕လဲ (၂၅) ေယာက္ ထပ္ပို႔ခဲ့တယ္။ သင္တန္းစတက္တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႕မွာ ျမန္မာတပ္တပ္ေတြ လက္နက္ႀကီး 
ပစ္လိုက္တဲ့အတြက္ မိမိတို႔ အရာရွိေလာင္း (၁၁) ဦး အသက္ေပးလွဴသြားခဲ့တာ လာမည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာ (၁၉) ရက္မွာ သံုးႏွစ္တိတိျပည့္ 
ေျမာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ 
 သူတို ႔ေတြအသက္ေပးလွဴသြားခဲ ့တာကို  ကၽြန္ေတာ္တို ႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ေပ်ာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ မေန႔တေန႔ကလုိဘဲ 
သတိရေနဆဲပါ။ သူတို႔ေတြအသက္ေပးလွဴသြားခဲ့ေပမဲ့ သူတို႔ကို သတိရေနရုံ ၀မ္းနည္းေနရုံနဲ႕ မၿပီးဘူးေပ့ါ။ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမွာဘဲေလ။ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းေတြလဲ ၿပီးသင့္သေလာက္ ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ယခုခ်ိန္မွာ 
ေတာ့ မိမိတို႔တအန္းတပ္မေတာ္သည္လည္း အင္အားေတာင့္တင္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
 တအန္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္  အသက္ေပးလွဴ သြားခ့ဲၾကေသာ  အရာရိွေလာင္း (၁၁) ဦး  သာမက   တုိက္ပဲြအတြင္းမွာ အသက္ေပးလွဴခ့ဲ ၾကေသာ  
တအန္းတပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အစဥ္အၿမဲသတိရ ေအာက္ေမ့ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွာၾကားခ်င္တာကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ တအန္းလူမ် ိ ဳးေတြအေနနဲ ႔ ယခုျမန္မာနု ိင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ လူနည္းစုတိ ုင္းရင္းသား ေတြလုိခ်င္ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ 
ဒီမိုကေရစီကိုလိုခ်င္ရင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ဆိုၿပီး မိမိတို႕တအန္းသာမက အျခားတုိင္းရင္းသားေတြပါ 
လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာင္းဆိုၾကတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ စားပြဲမွာထုိင္ေဆြးေႏြးၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔သာ မိမိတုိ႕လိုခ်င္တာကို 
ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အဲ့လိုမလိုခ်င္ၾကဘူး သူတို႔က တိုက္ပဲြကိုဖန္တီးခ်င္ေနၾကတယ္။
 ဒါေၾကာင့္ တအန္းမိဘျပည္သူလူထုေရာ တအန္းတပ္မေတာ္သားေတြပါ မိမိတို႔ရည္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတုိင္ မေရာက္ရွိေသးသေရြ႕ 
တအန္းလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ၀င္ျပီး လုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡခံၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္။ 
ကိုယ္မလုပ္ရင္ ကိုယ့္တအန္းလူမ်ိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္သူမွ လာလုပ္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ 
 ဒါေၾကာင့္အားတင္းျပီး ဆင္းရဲဒုကၡခံကာ မိမိတို႔ရည္မွန္းထားတာကုိ ရရွိသည့္အထိ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အထိ တအန္းျပည္နယ္ 
ရရွိသည့္အထိ လုပ္ေဆာင္းသြားရန္ မိမိတို႔တအန္းလူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ လူတိုင္းရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္...။
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 က်ေနာ္နာမည္ကေတာ့ ခူန္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးကေတာ့ ဒုဗိုလ္ျဖစ္ပါ။ က်ေနာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာကေတာ့ စစ္ေရးအပိုင္း 
မွာျဖစ္ပါတယ္။
  အဲ့လိုျဖစ္တဲ့ေန႕တုန္းက က်ေနာ္တို႕ထမင္းစားၿပီးတဲ့ခ်ိန္ (၁၂) နာရီခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ က်ေနာ္တို႕ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းထဲ 
က်ေနာ္တို႕တန္းစီေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့စစ္တပ္ေတြက က်ေနာ္တုိ႕ကုိ လက္နက္ႀကီးနဲ႕ပစ္တာ က်ေနာ္တို႔ တအန္းက (၁၁) ေယာက္၊ 
ညီေနာင္ မဟာမိတ္ေတြက (၁၂)ေယာက္ အသက္ေပးလွဴခဲ့တယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေျခေထာက္မွာ ဒဏ္ရာရခဲ့ ပါတယ္။ အခုေတာ့ သက္သာ 
သြားပါၿပီ 
က်ေနာ္ရင္ထဲမွာေတာ့ ႏို၀င္ဘာလ (၁၉)ရက္ ကိုေရာက္လာၿပီဆိုရင္ က်ေနာ္သာမက သူတို႕ရဲ႕မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြတအန္းျပည္သူ 
လူထုေတြအားလံုး အသက္လွဴသြားတဲ့အရာရွိေလာင္းေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းမ်က္ရည္ၾကမိပါတယ္။ သူတို႕ဒီလိုအသက္ေပး လွဴသြားတာဟာ 
အလကားမဟုတ္ဘဲ တအန္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အသက္ေပးလွဳဴသြားတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္ 
အေနနဲ႕ ယေန႕မွစၿပီး ေႏွာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလဲ သတိရေနမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

 က်ေနာ္နာမည္ကေတာ့ မုိင္းေအာင္ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးကေတာ့ ဒုဗိုလ္ပါ။ အခုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာကေတာ့  TNLA 
ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
         ဒီႏုိ၀င္ဘာ(၁၉) ေရာက္လာၿပီဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ တအန္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အသက္ေပးလွဴသြားခ့ဲတ့ဲ အရာရိွေလာင္းေတြကုိ 
ျပန္လည္သတိရမိပါတယ္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာကေတာ့ သူတုိ႕ေတြက တုိက္ပဲြမွာက်ဆုံးသြားတာမဟုတ္ဘဲ လုပ္ႀကံခံရတာျဖစ္တ့ဲ 
အတြက္ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။  တကယ္လုိ႔တုိက္ပြျဲဖစ္လုိ႔က်တာဆုိရင္ ဒီေလာက္မဟုတ္ပါဘူး။ အခုဟာကက်ေနာ္တုိ႔ပညာသင္ေနတ့ဲ 
ခ်ိန္မွာ ဒီလုိျဖစ္သြားတာ အရမ္းခံစားရပါတယ္။ က်ေနာ္ဆုိရင္ အသက္ေပးသြားတ့ဲ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြေရာဒဏ္ရာရိွတ့ဲ သူေတြကုိေရာ သူတုိ႔နဲ႔ 
အတူေနခ့ဲရလုိ႕႔ သူတုိ႕မ်က္နွာေတြကုိ ျမင္ေနက်ျဖစ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ဒီႏုိ၀င္ဘာ(၁၉) ေရာက္တုိင္း အစဥ္အၿမဲ သတိရေနမွာပါ။

 ကၽြန္ေတာ္နာမည္က မုိင္းေအဲမ္းဆငါးျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးကေတာ့ တပ္ၾကပ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာကေတာ့ 
တအန္းတပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ပါတယ္။
 အဲ့ဒီခ်ိန္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔ေပါ့ အဲ့ေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႕ သင္တန္းေက်ာင္းထဲမွာ ေလ့က်င့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ျမန္မာ့စစ္တပ္ေတြ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ပစ္ခဲ့လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူေတြအမ်ားႀကီး အသက္ေပး ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္လဲ 
ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေျခေထာက္မွာ ထိသြားတာ ခုေတာ့ သက္သာသြားပါၿပီ ။ မိုးတအားရြာတဲ့ခ်ိန္တို႔ မိုးေအးတဲ့အခ်ိန္ေတြဆိုရင္ေတာ့ 
နည္းနည္းနာေနေသးတယ္ေပါ့။
 ျမန္မာ့တပ္ေတြ အဲ့လိုလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တအန္းေတြေရာ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတြေရာ ယခုလုပ္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အခက္ခဲရွိလာတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႕ဒီလို လက္နက္ၾကီးနဲ႔ပစ္လိုက္ 
တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ခက္ခဲတယ္ ျမန္မာစစ္တပ္ေတြကို မယံုုရဲေတာ့ဘူးေပါ့။ သူတို႕က ေတာထဲမွာ 
တိုက္ပြဲျဖစ္တာမဟုတ္ဘဲ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာ ေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ၾကံတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မေကာင္းဘူးေပါ့
 အသက္ေပးလွဴသြားေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အရာရွိေလာင္း(၁၁)ဦးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲ့ဒီေန႕ကို ေမ့ေပ်ာက္နုိင္မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ သူတုိ႔အ့ဲလုိအသက္ေပးလွဴသြားခ့ဲတာကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခ့ဲရတာမုိ႔လို႔ ဘယ္လုိမွ 
ေမ့ေျပာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
 ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြလဲ ေၾကကဲြ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ ဘယ္လိုမွေမ့ေပ်ာက္လို႕မရဘူး။ အဲ့ဒီေန႕အတြက္ 
သူတို႕ရဲ႕မိဘေတြနဲ႕ထပ္တူေၾကကဲြ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အလကားအသက္ေပးသြားတာမဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔တအာင္းလူမ်ိဳး 
တမ်ိဳးသားလံုး ေကာင္းစားေရးအတြက္ သူတို႕ရဲ႕ အသက္ေတြကို ေပးလွဳဴသြားတာျဖစ္ပါတယ္။
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 က်ေနာ္နာမည္ကေတာ့ မိုင္းအလွဴျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးကေတာ့ ဒုဗိုလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉)ရက္ ေန႔မွာ   
က်ေနာ္တုိ႔ (၂၅)ေယာက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာၿမဳိ႕မွာ အရာရွိေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္း သြားေရာက္ တက္ခဲ ့ပါတယ္။
ေလ့က်င့္ေရးကြင္းထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့က်င့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ 
ရဲေဘာ္ရဲဘက္ (၁၁)ဦး တအန္းလူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ေပးလွဴ ခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွေမ့မွာ   
မဟုတ္သလုိ ဒီလုိအခ်ိန္ေရာက္တုိင္း သူတုိ႔ကုိ သတိရလြမ္းမိတယ္။

 က်ေနာ္နာမည္က မုိင္းအေနာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးကေတာ့ ဒုဗုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္တာကေတာ့ 
ေလ့က်င့္ေရးဌာနမွာပါ။ 
 ဒီလုိ ႏုိဝင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔ေရာက္တုိင္း အဲ့ဒီရက္မတုိင္ခင္ကတည္းက ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ အရမ္းသတိရတယ္။
 ကုိယ္မ်က္ျမင္ေရွ႕မွာ သူတုိ႔က်ဆုံးသြားတယ္ဆုိေတာ့ ဒီလေရာက္တုိင္းမွာ က်ေနာ္က သူတုိ႔အတြက္ ေကာင္းရာသုဂတိ 
လားပါေစလုိ႔ အၿမဲဆုေတာင္းေပးတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ အမွတ္တရစကားဆုိတာထက္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာရမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ 
အလကားက်ဆံုးခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ မိမိအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အသက္ေပးလွဴခဲ့တဲ့အေလ်ာက္ သူတုိ႔မိဘကလဲ 
ဒီျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ နားလည္သေဘာေပါက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ သူတုိ ႔က တအန္းသမုိင္းမွာ ျမင္ ့ျမတ္တဲ့အာဇာနည္မ်ား 
ျဖစ္ပါတယ္လုိ ႔ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

 က်ေနာ္နာမည္ကေတာ့ မုိင္းေအာင္သစၥာျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးကေတာ့ ဒုဗုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင ္
ေနတာကေတာ့ ေလ့က်င့္ေရးဌာနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 အမွတ္တရစကားအေနနဲ႔ကေတာ့ အသက္ေပးလွဴသြားခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ အရာရွိေလာင္းေတြအတြက္ က်ေနာ္ 
တုိ ႔ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ တအန္းတမ်ဳိးသားလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကုိ 
ေက်ပြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။



10 PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

      PSLF/ TNLA ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္တြင္ အသက္ေပးလွဴသြားသည့္ 
အရာရွိေလာင္းမ်ားအား          

    အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တအန္းမိဘျပည္သူမ်ားက ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ (၃) 
ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား ဂုဏ္ျပဳက်င္းပသည့္ပုံရိပ္မ်ား
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 PSLF/TNLA ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗု ိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္မွ 
RFA ေရဒီယု ိ ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္တြင္ “NCA(၂)ႏွစ ္ ျပည္ ့မ ွသည္…” 

ပါဝင္ေဆြးေႏြးမ ႈႏ ွင ္ ့  ႏ ု ိင ္င ံေရးသု ံ းသပ္ခ်က္မ်ား။

ေမး ။ ။ အခုက်ေနာ္တို႔ ဒီNCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လက္ရိွအစုိးရသစ္က သြားေနတဲ့အခါမွာ သြားေနတဲ့ပုံစံ Trendကုိ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေဆြးေႏြးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တာဘုန္းေက်ာ္လည္း ခုနက ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ ေဆြးေႏြးတာကုိ တစ္ခ်ဳိ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ၾကားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ေပါ့ေလ။ The framework for politi-
cal dialouge ဆုိၿပီးေတာ့မွ ဆုိေတာ့ ဒီနံပါတ္ႏွစ္အခ်က္ေပါ့ ဒီဟာကုိ သူတို႔ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ တကယ္လုိ႔မ်ား 
ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕ေတြက ပါလာလုိ႔ရွိရင္ ျပင္လုိ႔ရေအာင္ဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိး အေသမထားဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အရွင္သေဘာမ်ဳိးထားထားတယ္ဆုိၿပီး 
ေတာ့မွဆုိၿပီးေတာ့ပါပါတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒီလုိမ်ဳိး တကယ္လုိ႔ ျပင္လုိ႔ရတယ္ဆုိရင္ အဲဒီဟာက က်ေနာ္တုိ႔ ဒီေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕ေတြမပါတဲ့ အဓိက 
အေျခခံအခ်က္လား။ ဒီNCA အခုသြားေနတဲ့ ပုံစံလမ္းေၾကာင္းကုိ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိသုံးသပ္သလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕ လက္မွတ္ထုိးျခင္း၊ မထုိးျခင္းကုိ က်ေနာ္ဆုိလုိတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ အခုသြားေနတဲ့ပုံစံကုိ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္အေနနဲ႔ 
ဘယ္လုိသုံးသပ္သလဲ။ ဘယ္လုိျမင္သလဲ။

ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္ေတာ္တုိ ႔အဓိက ျမင္တာကေတာ့ အခုNCAသြားေနတဲ့ Process ပု ံစံအတုိင္းကု ိ က်ေနာ္တုိ ႔အေနနဲ ႔ ျမင္တာက 
လက္ေတြ႕တကယ္အပစ္ရပ္စဲႏုိင္တဲ့ တကယ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ တကယ့္လက္ေတြက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြအေျခအေန 
မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ 
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 အခုရွိေနတဲ့ မူေဘာင္ ေတြအရသြားေနမယ္ဆုိရင္ ဒီNCAမွာရွိေနတဲ့ မူေဘာင္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္လည္းပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ 
အခုတက္လာတဲ့ NLDဦးေဆာင္တဲ့အစုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမွာ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မရွိတဲ့ဟာရယ္ မူမရွိတဲ့ဟာရယ္ 
အဲ့ဒီဟာေတြကုိ ေပါင္းလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက အခုဒီလုိပဲ တိက်တဲ့အေျဖထြက္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ 
က်ေနာ္ ေတာ္တုိ ႔ အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတာ လုပ္ေနတာ က်ေနာ္ေတာ္တုိ ႔တကယ္လုိခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မေရာက္ႏုိင္ဘူး 
ဒီလုိပဲအခ်ိန္ကုန္ေနရတယ္လုိ ႔ ျမင္ပါတယ္။ အခုမူေဘာင္က တကယ္အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး လုိ ႔ပဲျမင္ပါတယ္။ သုံးသပ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ သူေျပာတာေတာ့ အရင္တုန္းကေတာ့ ကန္႔ထားတယ္ေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ အခု အေျခအေနမွာဆုိရင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တာဘုန္းေက်ာ္
တုိ႔အဖြဲ႕ရယ္၊ AAရယ္၊ ကုိးကန္႔ရယ္ အဲ့အဖြဲ႕ ေတြအားလုံးပါလာေအာင္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ NCA ကုိလက္မွတ္ထုိးေအာင္ဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရင္ 
အဆင္ေျပမလဲဆုိၿပီးေမးထားတယ္။
ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ ျမင္တာကေတာ့ တကယ္လက္ေတြ႕က်ႏိုင္တ့ဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေျခအေနတစ္ခု က်ေနာ္တို႔ ဖန္တီးဖို႔လိုတယ္လို႔ 
က်ေနာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်ႏိုင္တ့ဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နယ္ေျမေတြ ဘယ္လိုခြျဲခားသတ္မွတ္မလဲ၊ 
သတ္မွတ္ထားတ့ဲ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနယ္ေျမေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြေဲတြျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ 
ဘယ္သူက ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးမလဲ၊ အ့ဲဒီၾကားဝင္ေျဖရွင္းမယ့္အပိုင္းမွာ အခုလက္ရိွရိွေနတ့ဲ NCAမွာရိွတ့ဲ ေဆြးေႏြး ညိွႏႈင္ိးလို႔ မေျပလည္တ့ဲ 
အခ်က္ေတြရိွပါတယ္။ အခုUNFCကလည္း ဒါကို ဆက္လက္ၿပီး ညိွႏႈင္ိးေနတယ္၊ ယခုႏိုင္ငံတကာကေရာ ပါဝင္ႏိုင္တ့ဲ Monitoring အဖြဲ႕ေပါ့။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လက္မခံထားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔လဲ အခုျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးသားအဖြဲ႕မွာေရာ 
မထုိးတဲ့အဖြဲ႕မွာေရာ ျပႆနာျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ဘယ္မွာသြား အဆုံးသတ္မလဲ၊ ဘယ္သူက ၾကားဝင္ေပးမလဲ၊ ျပႆနာဘယ္လုိရွင္းမလဲဆုိတာ 
ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔လိုအဖြ႕ဲအစည္းေတြ SSPPေတြေရာ ကခ်င္ေတြေရာ အခုတိုက္ပြျဲဖစ္ေနတ့ဲ အဖြ႕ဲေတြက ဒီNCA 
ကို ထိုးလို႔မရတာ အဲ့ဒါေတြလဲပါပါတယ္။က်ေနာ္တို႔ တကယ္လို႔ ျပႆနာျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အၿပီးသတ္ဆံုျဖတ္ေပးမယ့္သူက ျမန္မာအစိုးရ ျမန္မာစစ္ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြဦးေဆာင္ထားတ့ဲ ေကာ္မတီေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ယံုၾကည္လို႔ရမလဲ။ ဒါဆိုရင္ ျပႆနာေတြက 
ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ၿငိမ္းႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တကယ္အခုရိွေနတဲ့ NCAကလဲ လက္ေတြ႕မက်တဲ့အတြက္ NCA တစ္ခုျဖစ္ေနတယ္၊ 
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ အဲ့ဒါက အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈအပုိင္းေပါ့။   
  အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးက ေဆြးေႏြးလုိ႔မေျပလည္ဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ ႏုိင္ငံေရးFramework ေဆြးေႏြးမႈလာမည့္အပုိင္းမွာလည္း 
ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာနုိင္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္ပါတယ္။ အဓိက Frameworkကုိ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံမူ(၆)ရပ္နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ထားတဲ့ သေဘာထားက အမ်ားႀကီးမူတည္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကုိ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တရားေသကိုင္စြဲထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြက 
လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အကန္႔သတ္ထားျခင္းခံရတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္္က က်ေနာ္တုိ႔သုံးဖြဲ႕ 
လက္မွတ္မေရးထုိးႏုိင္ဖုိ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ မူေပၚလစီလုိ႔ပဲျမင္ပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္လဲ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ 
ဆုံေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းက အားလုံးပါဝင္ေရးမျဖစ္ေနဘူးဆုိရင္ေတာ့ အခုဒီလုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔ တဖက္သတ္သြားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး မူေဘာင္နဲ႔ 
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္အခက္ခဲရွိေနတုန္း အေနအထားမွာပဲ 
ရွိေနေသးတယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။
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ေမး ။ ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီအခု သြားေနတဲ့ (၂၁)ပင္လုံမွသည္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တုိင္းေပါ့ေလ 
ဆုိေတာ့ တက္တုပ္ရုိက္ေနသလုိမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေနလား။ ဘယ္လုိသုံးသပ္လဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တဲ့အျမင္ကေတာ့ တက္တုပ္ရုိက္တယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒါေတြက 
တကယ့္က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ တကယ့္ကုိအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ မပါေသး ဘူးလုိ႔ျမင္ပါတယ္။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔ မပါႏုိင္ေသးသလဲဆုိတာေတာ့ အခုသြားေနတဲ့ ေစာေစာတုန္းက က်ေနာ္ေျပာတဲ့ အားလုံးပါဝင္ပတ္သက္နုိင္တဲ့အခင္းအ
က်င္းလည္း မျဖစ္ဘူး လုပ္ေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်ဳိ႕ ကန္႔သတ္ေလး ေတြ က်ေနာ္တုိ႔လည္း အားလုံး 
လည္းၾကားေနရပါတယ္။ ဖ်က္ထုတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တကယ္ လက္ေတြ႕က်ႏုိင္တဲ့ အပုိင္းေတြ မျဖစ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ 
ျမင္ပါတယ္။ အခုရလာတဲ့ အခ်က္ (၃၇) ခ်က္ေတာင္မွ အျငင္းအခုံေတြ ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ၾကတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႕ရတယ္ေလ။ ဒီဥစၥာသာ 
တကယ္လက္ေတြ႕ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ဖုိ ႔လည္း ေတာ္ေတာ္ႀကီး အခက္အခဲရွိမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ 
အခုလုပ္ေနတဲ့ ဒီ(၂၁)ရာစု ညီလာခံက က်ေနာ္တုိ႔ သုံးသပ္တာကေတာ့ ဟုိအရင္တုန္းက နဝတ၊ နအဖလက္ထက္တုန္းက ဒီအမ်ဳိးသား 
ညီလာခံနဲ႔ သိပ္မကြာတဲ့ အခ်ိန္ဆြဲတဲ့ ဗ်ဳဟာ တစ္ခုပဲလားလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔သုံးသပ္မိပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တာဘုန္းေက်ာ္ ဘယ္လုိသုံးသပ္လဲခင္ဗ်။ အတုိခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ သုံးသပ္ေပးပါ။ အလားအလာ။ 
ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္တာကေတာ့ တကယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အလားအလာျဖစ္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ 
ေတြေကာ က်န္တဲ့အစုအဖြဲ႕ေတြအားလုံးက ေမွ်ာ္လင့္ၾကမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္သူေတြအားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက တယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးလည္း ဒီလုိပဲေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖုိ႔နဲ႔ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္တုိ႔ 
ဦးေဆာင္တဲ့ (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံက တကယ္ေကာင္း မြန္တဲ့ အေျဖေတြထြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အ့ဲလိုထြက္လာဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ 
အခုသြားေနတ့ဲႏႈန္းနဲ႔ အခင္းအက်င္းနဲ႔ဆို ေတာ္ေတာ္ခက္တ့ဲအေနအထားျဖစ္ တယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ 
 ပထမဦးဆုံး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြ အမွန္အကန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ 
ျမင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔လည္း တကယ္ကုိ လူထုအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူထုေတြအတြက္ 
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းအခင္းအက်င္းေတြ ဖန္တီးဖုိ႔လုိတယ္။ ဦးေဆာင္ေပးဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ တကယ္လုိ႔က်ေနာ္တုိ႔ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ ဒီအစီအစဥ္ထဲမွာပါဖုိ႔ အားလုံးပါဝင္ဖုိ႔ စိတ္ပါဝင္စားတယ္၊ စိတ္အားထက္သန္တယ္။ နည္းလမ္းေတြ 
ရွာၾကတယ္။ အားလုံးလည္း ပါဝင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ဟာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔မွာခု္ိင္မာ 
ရည္မွန္း ခ်က္ထားရွိၿပီးသားျဖစ္တယ္။ 
 ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အဲ့တာေတြျပင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ တကယ္ဒီအခုသြားေနတဲ့ အခင္းအက်င္းက ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ့္ အခင္းအက်င္း 
ျဖစ္မယ္လုိ႔ေတာ့ ျမင္ပါတယ္။ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ဒီလုိပဲ အခ်ိန္ေတြ ထပ္ကုန္ဦးမယ္။ အခုဆုိရင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေမြးတဲ့မီးဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ဖက္မွာေရာ က်ေနာ့္ဖက္မွာေရာ စစ္ေရးေတြက ေတာ္ေတာ္ျပင္ေနပါၿပီ။ 
မၾကာခင္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ပုိျပင္းလာမယ့္အေနအထား ရွိေနပါတယ္။
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ကေဇာည္တိူဝ္;ေမန္းကတာည္းအယ္
တအာင္း

ကူတဲမ္= မည္းေအဲမ္ဆငါး
 ေခဲင္ကီုင္းအယ္တအာင္းနီန္း ၿခိဴဝ္းအယ္တအာင္းဂူီန္းအူန္း မာ္မုိ;လူိည္အာဝ္ေမဲ; အီနံင္တူိဝ္;ေမန္းၿခိဴဝ္းအယ္ မ်ဳိးအယ္အန္႔ ဘ်ာ္ည္, 
ေဂါ,မုိ;ဘာည္းေဇဲန္႔ ပံင္အာန္းအယ္ ပံင္ဆိင္ ဘူိန္းအယ္ စီလွာ္န္း၊ ထူိင္း။ ေဂါ,ဆီမုိ; အယ္အာဝ္လည္ကေရာမ္ အယ္အာဝ္ ဆိင္ေတဲ;ကေနဲ;ၿခိဴဝ္းအယ္ 
နံင္ကံပ္ဟုိက္ဇား၊ နံင္ကံပ္ကတာ;ဟာဝ္းေခဲင္းကတာည္းဒါင္းနီးေအာ္။ အယ္တအာင္းနီန္း….။
  ေခဲင္ၿခိဴဝ္းမ်ဳိး မြန္ခမာ(အိူည္း)မ်ဳိးနီန္း ၿခိဴဝ္းအယ္တအာင္း ဆိင္ေဇာ;ေဇဲမ္း ဆိင္ဂိူဝ္ငါည္းဒဲ;အခည္းေအာ္။ ေဂါ,မို;ၿခိဴဝ္းအယ္ တအာင္း 
ဂိူဝ္ငါည္းဒဲ; ေဇာ;ေဇဲမ္းေခ်ဲမ္ၿခိဴဝ္းအီး ေတာ္စံင္နည္စီ ဂိူဝ္ေမဲ;လာ့္ေရဲန္ ဇီုင္ၿခိဴဝ္း ေခဲင္ကတာည္းအယ္တအာင္းေအာ္။ ေခဲင္ကုီင္းအယ္တအာင္းနီန္း 
စာနံင္ဖိုက္ဇားၿခိဴဝ္း အယ္စီဂိူည္လုိ ကေရာမ္ေတာ္န္းေခွ်;ေအာ္။ ပံင္နံင္ဆာင္လာင္းအံဝ္မို;(က)စူမ္အီ ေရဲန္ဇီုင္ၿခိဴဝ္း၊ (ခ) ေလာ္င္ေဘဲ,ဘာ္န္း 
ကာည္းထုင္ေမဲွမ္၊(ဂ)ရံန္ဆူ (ဘံဝ္ရာန္း)ကတာည္းအယ္တအာင္းေအာ္။

(က) စူမ္းအီေရဲန္ဇုီင့္ၿခိဴဝ္း
 ေခဲင္းကတာည္းအယ္တအာင္းစူမ္းအီေရဲန္ဇုီင္ ၿခိဴဝ္းေတဲ,ကေနဲ;ၿခိဴဝ္းအယ္မာ္ေမဲ;အူန္း ဂိူန္းအူန္းေအာ္။ကဲမို; အီေရဲန္ဇီုင့္ၿခိဴဝ္းနီန္း 
တံပ္အြံရ္ပု္န္ေလာတ္ကပီုန္တအာင္း/တံပ္နာန္းပု္န္ေလာတ္ၿခိဴဝ္းတအာင္း(PSLF/TNLA)၊ စူမ္းထုင္ေမွဲမ္းကာည္းေဘဲ,ဘာ္န္း၊ ဖုင္ေကာ္န္းအီေပန္း 
(TWO)၊ဖုင္ေကာ္န္းတဘိုက္ကာည္ ေကာ္န္းေက်ာင္း(ေစာ္င္း)တအာင္း(TSYU)၊ ပါတီၿခိဴဝ္းတအာင္း(TNP)၊ စူမ္းစံဝ္ယဟာန္းဆံခါ။ ဒါ;ခိုး 
ေဇဲန္႔စူမ္းေကာ္န္းတဘိုက္ ကဲအီေရဲန္ေခဲင္လွံင္းေတာ္န္းလွံင္း၊ ကဲအီေဂၚည္းကတဲဝ္ေခဲင္ကီုင္းအီးဟည္းကာည္း ကဲအီေရန္႔ဇီုင့္ေခဲင္အီုင္
ဇူ;အီုင္ပၚန္းမာ္ ေရဲန္အူန္းစာ ၿခိဴဝ္းစာမ်ဳိး စာနံင္ဟိုက္ဇား စာနံင္ကတားဟာဝ္း ထာန္ဘယ္ထာန္ဆမားကဲေအာ္။ ေခဲင္စူမ္ တံပ္နာန္းနီး 
ပံင္ဒါးကဲတာ္တိုအီးမာ္ ေခဲင္စူမ္အီဟည္,ဂီုန္း ေဘႅာ္မ္းအူန္းေအာ္။ ဘာည္းနံင္တိူဝ္; ေမန္းေကာ္န္းဆီုက္ေကာ္န္းနာန္း ပံင္လိုတာ့္ဒါး ပံင္လို 
တာ္ဟိုမ္းဟာ,မာ္ ကီန္းကီန္းဒည္းဒည္း ေတာ္န္းဆငည္း ကေဇာည္ဟာဝ္း၊ ပႏိုက္ဟာဝ္းတံပ္နာန္းအယ္ နံင္ကတာ္န္းနံင္ေဘႅာ္မ္းေအာ္။ 
ေခဲင္တံပ္နာန္းအယ္တအာင္းမာ္ ေကာ္န္းဆီုက္ေကာ္န္းနာန္းအယ္ ဂီူန္းေဒဲ; ေဘႅာ္မ္းေဒဲ; ပံင္ဟိုမ္းပံင္ဟာ, ပံင္လိုတာ္ဒါး တိူဝ္;ေမန္း ကတာည္း 
အယ္ ဂ်ဳိဝ္းပံင္နံင္ဒါးမာ္ ဆာအယ္တေဂဲန္တိူဝ္; အူပက်ဴိဝ္း ရိူန္းဆဲင္ ထာန္မွယ္အဒို႔ ထာန္မွယ္အဒို႔တိုအီးမာ္ ဆာ္အယ္ဝီးတိူဝ္; ကဟာဝ္းဒါင္း 
အူန္းေအာ္။ မို;လိူည္ ေကာ္န္းတအာင္းမံင္ေခွ်;အာဝ္နာ္,မ လိုကေဇာည္ နာ္,လိူည္ပံင္ဖ်ာင္း ကလာင္းအီဘူေပဲန္မာ္ ေနာ;ဆဲဝ္အူန္း တိုအီး 
စာကဒီန္းေအာ္။

 ဘာည္းကဲအီမို;တိုအီး အီေဂၚည္ေခဲင္အီုင္ဇူ; အီုင္ပၚန္းမာ္ 
လိုနာ္, မို;စာၿခိဴဝ္းအယ္မ်ဳိးအယ္ ကဲေရဲန္ဟာဝ္း ဖိုက္တခိုည္းဟာဝ္း 
ေအာ္။ ေခဲင္တံပ္နာန္းကဲမာ္ အာဝ္ဝၚန္းလိူည္ တီုက္ရံန္ဆူဒါင္းေခဲင္ကုီင္း 
တအာင္းနီန္း ကဲမာ္ေရဲန္ဟာဝ္းဘုိး ေခဲင္အုီင္ဇူ;အုီင္ပၚန္း ထာန္ေၾဘာင္ခွ်ာင္ 
ကဲထာန္စာ္မ္း တံပ္ဆီုက္ကဲမာ္ ေပႅဲ;အူန္းတီုင္ေခါခါ, ေအာ္အီဒီန္းမာ္ 
မိ ု;လိ ူည္ ကနာည္းတိုအီးရံဝ္း ကဲနံင္ေခါခါ,ကဲေပန္ ထာန္ဘယ္ 
ထာန္ဆမားကဲ ေရဲန္ဟာဝ္းအူန္းေအာ္။ ဒခိဝု္းဇနဲ္႔ တိဝူ;္ေမန္းဘိုးစာနငံ ္
ေပဲန္တာ့္ၿခိဴဝ္းအယ္ မ်ဳိးအယ္ ေရဲန္ဟာဝ္းအူန္းေအာ္။ ဆံမ္ေရဲန္ထိဝ္း 
ထာန္မွဲ႔မယ္အန္႔အီမို; ကူန္းမိူင္းအယ္တအာင္း လိုနာ္စာ္မ္ တံပ္နာန္း 
အယ္မို;ကနာည္အယ္တအာင္း မံင္ေခွ်;မာ္ ပံင္ဖ်ာင္း ပံင္ကလာင္းဖာ့္ 
တံပ္နာန္းတအာင္း အာဝ္ေပဲန္အာဝ္ပဲန္းေအာ္။

 မံင္ေခွ်;မာ္ နာ္ဖၚ့ဂိူည္ကလာင္း အီဘူေပဲန္အီဘူပဲန္ကနာည္း
စာၿခိဴဝ္းစီအာဝ္ေမဲ;ေနာ;ဆိင္ေရဲန္ ဆိင္ကေဇာည္, နာ္,လိူည္ပံံင္ဖ်ာင္း 
ေဆေဆေအာ္။   ကဲအမို;ေကာ္န္းတဘိုက္ကာည္း ေကာန္းေက်ာ္င္း 
(ေစာ္င္း)တအာင္းကာည္ စူမ္ေကာ္န္း အီေပန္းမာ္ ေရဲန္အူန္းေခဲင္ကီုင္း 
အယ္တအာင္းမာ္ေရဲန္႔အူန္းထာန္ဘယ္ ထာန္ဆမား ဘာည္းကဲမာ္ပံ
င္ေရဲန္ပံင္အာန္းအယ္တအာင္း ကေဇာည္ေနာ;ကေဇာည္,ေဖဲမ္းေရဲန္ဟာ
ဝ္းအူန္းေအာ္။ စာနံင္ခ်ဲတ္ပုီန္အယ္တအာင္း အဝၚန္းလူိည္ စူမ္းကဲအီနီန္း 
ဘာည္းအေန ကူန္ရံဝ္မာဂါင္ အယ္တအာင္းကဲမာ္ အာဝ္ဒၚ;မေအာ္..
ကဲအီပနံဝ္းဒဲ;တာ္အယ္ မ်ဳိးပိင္င်ာနီန္း ကဲခလာက္မာ္ အာဝ္နာ္, 
ဂူိည္ယလူိည္ဖၚ့ ေဂၚည္းေခဲင္အာ္,ေအာ္။
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စူမ္းကဲအီေရဲန္ ေလာ္င္ပိင္င်ာ ေလာ္င္ေဘဲ,ဘာ္န္းကာည္ထုင္ေမဲွမ္းမာ္ ဂူိည္ေရဲန္ ဟာဝ္းေအာ္။ မုိ;လူိည္ေဘဲ,အယ္တအာင္း ည်ံမ္ဘယ္မလာ့္ 
ေရဲန္ေလဲ;ေဘဲ,အယ္ နံင္ေပဲန္အူမ်ဳိးေအာ္။ 
 ၿခိဴဝ္းအူမ်ဳိး ဆာအာဝ္ေမဲ;ေဘဲ ဆာ္အာဝ္ေမဲ;အီထိင့္ ဆာ္အာဝ္ေမဲ;အီနံင္ေတဲ;ဇီုင့္အန္႔ ၿခိဴဝ္းမ်ဳိးဒီန္း အာဝ္ဆမားဟိုက္ဇားဟာဝ္မ 
ေအာ္။ ေဂါ,မို;ဘာည္းဇဲန္႔ ေကာ္္န္းတအာင္းေတာ္န္းေခွ်; ဇိုအယ္စာတ္အယ္ လုိကေဇာည္,ေဘႅာ္မ္း ကေဇာည္,ေဖဲမ္းလို ေရဲန္ဇီုင္ၿခိဴဝ္းေအာ္။ 
ေခဲင္ခနားအယ္ တအာင္းဆာ္အယ္ဘူလည္ ကလာင္းအယ္ဒါး စာနံင္ေပဲန္တာ့္အယ္ ဆာ္အယ္ဘူယာည္, ေရဲန္ဇီုင္ၿခိဴဝ္း မည္းေပဲန္လိူည္ 
ဒါးတိုအီး စာတ္နီးမာ္နံင္ပံင္ခွ်ဳိမ္းလိုည္းေအာ္။

 (ခ) ေဘဲ,ဘာ္န္းကာည္ထုင္ေမဲွမ္း
 ၿခိဴဝ္းအယ္တအာင္းနီန္း မို;အူန္းၿခိဴဝ္းမ်ဳိးဒါင္းအူမ်ဳိး မို;လူိည္ၿခိဴဝ္း အယ္တအာင္းနီန္း 
ေတာ္စံင္နည္ည်ံမ္ေမဲ;ေက်ာ; ဘုင္ေအာ္။ ဒခိုဝ္းဇဲန္႔ ခနားအယ္လည္ေက်ာ;လည္ကႅာင္းလိူည္ 
အယ္ဒါးမာ္အာဝ္ လူိည္ကေခ်ဲပ္ ေဂါ,အယ္ဂူိည္ေမဲ;အီခံန္အယ္ ေဘဲ,အယ္မာ္ ဟည္ဆိင္ယာ္,ကမာ္; 
ဟည္ဆိင္တကႅာ္;ဟာဝ္းေအာ္။ ေခဲင္အယ္တအာင္းနီန္း ၿခိဴဝ္းရူမည္းမာ္ဒၚ;ေဘဲ,ေယးအန္
ကုမ္ဒါး ၿခိဴဝ္းဆာမ္လုံမာ္ဒၚ; ေဘဲေယးအန္႔ကုမ္ဒါး ခနားအယ္မာ္ ဂိူည္ေပဲန္ဖၚ့လည္ကထဲင္း 
ေတာ,ကံပ္ စာ္မ္းဆငည္းအီုင္ဒီ;နီန္းေအာ္။ ေဂါ,ခနားအယ္ဂိူည္ေမဲ; ဂိူည္ကဟာဝ္းဘာည္းဇဲန္႔ 
ေကာ္န္းအယ္တအာင္းမာ္ ဆာ္ဟာဝ္းကဒည္အီ ေပဲန္ဖၚ့ပံင္ဂိူည္ဆဲ့အီး ခနားအီးမာ္ ဘူယနွဲငည္း 
ဂိူည္ေပဲန္ဖၚ့ပံင္ဆာည္းၿခိဴဝ္းေအာ္။ ဟာဝ္းတိူဝ္;တအာင္း ညာကေလာ၊ မိူင္ကုီင္း ညာဒီန္းမွာ 
ေယးဘူယမဒါး ေဘဲ,ညာ ဝါဝါည္းအယ္တအာင္း ညာနံမ္ခမ္း ကဲမာ္ဂိူည္ယလိူည္ဒါး ေဘဲ,ယြံန္း 
ေဂါ,အယ္တအာင္း အာဝ္လည္ ကဖရာ္မ္း အယ္အာဝ္တဂီုန္းဒိုင့္စာေကာ္န္း ေဒဲ;ယာ္ည္,ဘာ္န္း 
အယ္တအာင္း ဝါးနီးယံဝ္းခည္း ေဘဲ,အယ္ ဘူဝၚန္း ခနားအယ္မာ္ ယံဝ္းခည္းနံင္ကဂည္းေအာ္။
 “ဆာ္အယ္တိူဝ္;ၿခိဴဝ္းမ်ဴ ိး ေဘဲ,အီးစီထာင္ဒါင္း ေဘဲ,အယ္တအာင္းစီပံင္ယာ္, 
ဝါးနီန္းယံဝ္းခည္း မည္းပံင္ပယာ္,ဝိ ူန္ဒိ ု ႔” ေဘဲအယ္ စီဒါး ဒီမွယ္အယ္နံင္ဒါး ဘိူန္လွာေဘဲ,စီ 
ကမာ္;ကကာ္; ခည်ာန္းဒၚ;အီး မ်ဳိးအာဝ္ေပဲန္ေဘဲ,ဒၚ;အီး။ ဒၚ;ခူဇဲန္႔ ေဘဲ,တအာင္း အယ္အာဝ္ဝၚန္း 
ပိင္င်ာမ်ဳိးမွဲ႔မာ္ အယ္တအာင္း လိုေတဲ;ေနာ;ေတဲ;ေဖဲမ္း လိုက်ဳိးက်ားခည္း ခနားအယ္တအာင္း 
စာနံင္ဖိုက္ ဒါင္းၿခိဴဝ္းအယ္ေအာ္။ ေတဲင္ကံမ္ ဖာနီန္း မ်ဳိးတိုအီးဒၚ;အီး ဆာ္အယ္အာဝ္နာ္,ပိင္င်ာ 
အူမ်ဳ ိးမ်ဳ ိး အယ္နံင္ေပဲန္ဖၚ့ ဂ်ဳိဝ္းပံင္ဒါးအီး ပံင္္ဆူည္,အီး ေပဲန္ပံင္ေည,အီး အိူည္စီဒၚ;အယ္ 
တအာင္းမာ္ ခူဒဲ;လာ္အီ လီလာဘာည္းတာ့္အယ္ခူဒဲ;လာ့္ အယ္ေဂၚည္းခွ်ဳ ိမ္ ့ ကံပ္ဘယ္အူန္း 
ေခဲင္းေနာ;ေအာ္။

        (ဂ) ရံန္ဆူဒါင္းဘံဝ္ရာန္းအယ္
(၁)။ မ်ဳိးအီးအာဝ္ဆိင္ဒဲ;အဲဟိုက္ဇား
 ေခဲင္ကတာည္း အယ္တအာင္း ပံင္အာန္းပံင္လိုအယ္ တာ့္ဘိူန္းမာ္ ဆိင္ခည္တလည္းအာည္း နီးရီန္းေဒဲ;အူန္းက်ဳိးက်ားေဒဲ; 
အူန္းမာ္ အာဝ္ဘာည္းဒၚ; ထာန္အာန္းၿခိဴဝ္းအယ္ ဘည္ဘာည္းစာ္မ္ဇဲန္႔မာ္ စံင္နည္နီန္း တံပ္နာန္းအယ္တအာင္းမာ္ဂါအာဝ္ 
ဘိူန္းကီုင္း အယ္တအာင္း က်ဳိးက်ားမွာန္းယာဝ္းေအာ္။ ၿခိဴဝ္းအယ္တအာင္း ဘူဒၚ;စူမ္းအီေဂၚည္းေခဲင္ကီုင္း အီေရဲန္ဇီုင္ ့ၿခိဴဝ္း 
အယ္တအာင္း၊ဘူဒၚ; တံပ္နာန္းအယ္ ယံမ္းဂူိည္ေရဲန္အယ္တာ့္ဇီ ုင္ ့ၿခိဴဝ္းနီန္း ဂိူည္ေမဲ;အီလာလီဘာည္း တာ့္အယ္၊ ေမဲ;အီဂိူည္ခ်ဲအယ္ 
ေမဲ;အီအာဝ္ဆိင္ဒဲ; အယ္ဘိူန္းကတာည္းအယ္တအာင္းဂီုန္းခည္းေအာ္။အယ္တအာင္းအယ္ေဂၚည္းခနားေခွ်ဲမ္း(ေဆွ်ဲမ္) အယ္ေဂၚည္း 
ခနားခါင္း အယ္တအာင္း ဘည္ဘ်ာင္း ထာန္မွဲ ႔မာ္ ၿခိဴဝ္းအီးမို;ၿခိဴဝ္းဒါင္း ဒခိုဝ္းဇဲန္႔ အီးနာ္,ေဘဲ, အီးနာ္,ပိင္င်ာ အီးစီဆရာအယ္ေအာ္။

ၿခိဴဝ္းရူမည္းမာ္ဒၚ; ေဘဲ,ေယးအန္ကုမ္ဒါး ၿခိဴဝ္းဆာမ္လုံမာ္ဒၚ; ေဘဲေယးအန္႔ကုမ္ဒါး 
...ခနားအယ္မာ္ ဂိူည္ေပဲန္ဖၚ့လည္ကထဲင္း...

 ဘာည္းဒၚ;စာ္မ္ဇဲန္႔မာ္ ဆာ္အယ္လည္ကေရာမ္ ဆာ္အယ္ 
က်ဳိးက်ား ဘုရားမာ္ကံပ္ဆမားေပဲန္စာ္မ္း ေအာ္။ 
 ၿ ခိဴ ဝ္းအယ္တအာင္းဘံဝ္ ရာန္းအယ္မို ;ေဆွ်ဲ မ္ (ေခွ်ဲ မ္း ) 
ဆာ္အယ္ဒၚ;ေဆွ်ဲမ္(ေခွ်ဲမ္း)နီန္း ဘာည္းအေနကဲ အာဝ္ဆိင္ဒဲ;မ  
အယ္ေမဲ; ကီုင္းကတာည္း အာဝ္ဆိင္ဒဲ;အယ္နာ္,ေဘဲ, ကဲယံဝ္းယာဝ ္
အယ္ဘယ္လဟုိမ္းကဲ ယံဝ္းအယ္ေဂၚည္းေတဲင္ကဲ ေတာ္စံင္နည္ 
ဂိူည္ဘိအူန္း အယ္တအာင္းဝံက္ စာနံင္ဝံက္ဟာဝ္းအယ္ေအာ္။
 ယံဝ္းယာဝ္းအယ္နာ္,ေဘဲ, ဆနံမ္း အယ္ေႀဟင္ေလဲ;ကိူဝ္းကာည္း 
ဆနံမ္းအယ္ေႀဟိင္ကူိဝ္းေတာရ္ ကဲဘိဟာဝ္း ေစာင္း(ေက်ာ္င္း) ပံင္ဝိူဝ္;
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                                                                        ပႅိဴတ္ပႅေဘဲ,
  ေကာ္န္းအယ္တအာင္းေတာ္န္းေခွ်; အီေဂၚည္းကီုင္းဒိုင့္ ကုီင့္ကစာ္မ္ လိုနာ္,ၿခိဴဝ္းတအာင္း အီနာဘာည္းယာဝ္း ေဂါ,မို;ဘာည္းဇဲန္႔ 

ေခဲင္ေနာ;ေဖဲမ္းအယ္ နံင္လိူည္ကေဇာည္,ေရဲန္ဇီုင့္ၿခိဴဝ္းလို ခ်ဲကပၚ,ကတာည္းအယ္တအာင္း ယံဝ္းအီေတဲ; လာည္းဟာဝ္းဒို႔ေအာ္။ၿခိဴဝ္းတအာင္း

အယ္ ေတာ္န္းေခွ်; စူမ္းအယ္ေရဲန္ဇီုင့္ေခဲင္းကီုင္းဘူဒၚ; ေခဲင္းတံပ္နာန္းအယ္မာ္ လိုကေဇာည္,ဟာဝ္း စာနံင္ဖိုက္ ဇားၿခိဴဝ္းအယ္ေအာ္။ ဒခိုဝ္းဇဲန္႔ 

ရံန္ဆူအယ္(ဘံဝ္ရာန္)အယ္ လိုကေဇာည္,တီုက္ဝိူန္ဒို႔ စာနံင္ေပ်ာ္တ ခိူည္းတာ့္ၿခိဴဝ္းမ်ဳိးတအာင္းအယ္ ေအာ္။ ဆိင္တာ္မ္းဘိုးေက်ာ;အူတည္း 

ေခဲင္းေနာ;အခည္းမည္း ဒဲ;မည္နာ္,ေဘဲ, ပနံဝ္းအယ္နာ္,မ်ဳိးပိင္င်ာ စာနံင္ဆာတာ့္ၿခိဴဝ္းအယ္ေအာ္။ ၿခိဴဝ္းမ်ဳိးတအာင္းအယ္ဒို႔ဒို႔ လုိလည္ကေရာမ္ 

အယ္ဒါး လိုလည္ကေဇာည္,အယ္ဒါး အယ္စီနံင္ ဟိုက္ဇားလာ့္ေတာ္န္းကဒ ေတာ္န္းဒီေအာ္။ ဇူအီည်ဲန္႔ဟာဝ္းခီအာည္း အီေပန္ဘူဒၚ;အီမည္းဘူဒၚ; 

လိုဒို႔ယာ္ည္,ၾဟာ္,အယ္ကေဇာည္, စာနံင္ေပဲန္တာ့္အယ္ေအာ္။

       ဘ္ုပ္ဘိူန္ကုင္တအာင္း               ကုင္တအာင္းဘု္ပ္ဘိူန္

                                                                         ရိုေဆေတာ္န္းေခွ်;

  အေရးခိင္မံဝ္
 ေခဲင္ကုီင္းအယ္တအာင္း အေရးခိင္မံဝ္နီန္း မာ္ရံန္ဆူဒါင္း(ဘံဝ္ရာန္း)အယ္ေအာ္။ ေဂါ,ဆီမို;ဘာည္းဇဲန္႔ ေကာ္န္းအယ္တအာင္း 

စီဇာ;ဇဲမ့္အာဝ္ဟိုက္ဇိုက္ဇား ကဒည္ၿခိဴဝ္းမ်ဳိးအီး၊ ေဂါ,ဟိုမ္းဖိင္း  ေညာ,ဖိင္း  တိူဝ္;ညွာမွဲ႔မာ္  အယ္အာဝ္ေမဲ;မ ဒီနံင္ေနာ;ဒါင္း ခူကလာင္းဆဲ႔ 

နံင္ကေဇာည္,ၿခိဴဝ္းမ်ဳိး နံင္ဟိုက္ဇား စာအန္႔လိူည္းည်ံမ္ဆမားဘယ္တိုး ဂိူည္ပံင္ခလိူည္းလိူည္ေအာ္။ ေညာ,ဖိင္းဟိုမ္းဖိင္းနီန္း အန္႔ေပဲႅဝ္းေလဲဝ္ 

ခည္း ၿခိဴဝ္းမ်ဳိးအယ္ယာ္,ကမာ္; အန္႔ေပဲႅဝ္းေလဲဝ္းခည္း ေခဲင္အီုင္ဟိုမ္းအီုင္စူမ္းေအာ္…။ 

 အိူည္စီဒၚ; ဖိင္းနီန္းမာ္ မို;ဘံဝ္         ရာန္း(ရံန္ဆူ)ဒါင္းအယ္ေအာ္။ မ်ဳိးဖိင္းနီန္း ဆာ္အယ္တာက္ ဖၚ့ေညာ,  ဘူနာ္,မဆိ ဘူနာ္,မ တာ္လို ဆာ္တိုး 
ကေဇာည္,ၿခိဴဝ္း ေကာ္န္းတအာင္းပဲအိူည္ ဝီးတဂီန္းတိူဝ္;ခံင္းေဂါ,ဖိင္းနီန္း အယ္နံင္ဘူဆမားမလာ့္ ခ်ဲကီုင္းကတာည္းအယ္တအာင္းအယ္နံင္ 
ဘူနာ္,မ လာ့္ဖိုက္ဇားၿခိဴဝ္းေအာ္။ မွာန္းေကာ္န္းအယ္တအာင္း ေတာ္န္းေခွ်;ေအာ္ အန္႔အီမို;ရံန္ဆူဒါင္း (ဘံဝ္ရာန္)နီန္း လိုတီုက္ဝဲ့ဝိူန္ နံင္ကမာ္;
ဟာဝ္းေခဲင္းကတာည္းအယ္တအာင္း စာနံင္ေပဲန္တာ့္အယ္ ေတာ္န္းေခွ်;ေအာ္။
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အာရ္ႀဟဲင္အူကိူဝ္ေလ;ဖိုန္ဆနု္မ္
ဂဲအီကာ္င္ကာန္ကုင္အီုဝ္ ဟာ့္ေဆာန္ကာန္ပီင္ညာ

ကဒကုင္လာည္ဆာ မိူဝ္;ဒိုည္,ၾဆာဒါင္း
အဆာင္ခူန္နာန္း လွဴႏွာမ္အဆာက္

ဘူိန္ဆဒါည္ဂဲ ဟြည္,ကာဘိူန္တူိဝ္;ဝီး
ခွ်ဴမ္ဟာဝ္းပဲတ္အဆာက္ဂဲ

ေဂါပ္ၾဘာန္းဂဲေပႅ;ဒဲ; အာ,ရဲယိူဝ္ေကာ္င္း
ဗိုလ္ေလာင္းခူန္နာန္း ခွ်ဴမ္အဆာက္အူဇို

ဘိူည္ညာခူိည္ဒီန္ အက်ဳိးအု္န္စာ္မ္ကာၾဟာည္
အယ္ဒီဒါ;ငဲမွာန္ဆူး ဒဲ;ပဲေပါပံင္ရေဒင္က် ရေဒင္ဆာစိေအ့။

မိူဝ္;ပည္အီနံပ္ဥာဏ္ပီင္ညာဒါင္း
တြံန္စာတ္တံြန္ဇို အမွာန္ကာကခွ်ာ

ကုင္ခ်ဲမ္းဆာပံင္ရေဒင္ ကဝၚန္းနု္ရ္ယဲတံပ္နာန္း
ပါပည္ကူန္မာတာယာအယ္ဂဲ
ဆုေတာင္းဒဲ;တာ္ပဲတြံန္ကူ

စာတ္ဘံန္ဒဲ;ပဲပဲန္ပြည္, တိုအီရံတ္ၿခိဴဝ္းတြံန္ကူေအ့။
ကာဘီရ္ကာၾဟာည္၊ န္ုရ္ႏြံရ္;ယဲမိူဝ္;ကူန္ရူမာဂါင္း၊ 

စံဝ္ရဟာန္ဆင္ခါ
ခိူည္ကတူ;န္ုရ္ကုင္လာည္ဆာအီုဝ္

ထာန္ဂြည္အယ္တအာင္းအီုဝ္ဒိုည္,ဒိုည္,
ဒဲ;အု္န္ပဲန္ဆာက္ေဆကတဲဒါင္း

ၿခိဴဝ္းတအာင္းအယ္မိူဝ္;
တြံန္ကူတြံန္အခီင္ တိူဝ္;အူန္းဂုင္ပဲဒိုည္,ဒိုည္,ေအ့။

                                             ကူတဲမ ္= ဒီဒီပို;ေထာငဆ္ငီ

ကာဆမာဘီရ္တိုအီဂဲအီ ုဝ္

အာဝ္လိုဘီးေကးစူးတားအယ္ကဲ
ေအာ္…ေကးစူးတားကဲ အာဝ္လိုဘီး

ေဂၚ,ဆီအယ္ဒၚ;အာဝ္လိုဘီး
ကဲမို;အီတိူဝ္;ေမဲန္ဒဲ;အယ္
ဇိုအယ္နီး ဆာ္အာဝ္ေမဲ;ကဲ

အယ္နံင္ေဂၚည္းဒည္း ခနားအီး
ေဂၚ,ဘာည္းဒီန္စိဒၚ;လိုေမဲ; ေနာ;လည္ဆေဖာ။

လိုလည္ေအာ အယ္လည္ကေမဲ;
လိုလည္ဖိုက္ကေနဲ;အယ္ဇား
လိုလည္ကတားနံင္ဟိုက္ခ်ာ္န္း

အာဝ္လိုထီဝ္းအယ္ေဇာ; လဘာ္န္းအီး။
ယံဝ္းအယ္ေဇာ;လဘာ္န္းအီး

တာအယ္ကဲခံမ္ကီန္းခံမ္ညွာမ္,
ယံဝ္အယ္အာမ္,ကီုင္အယ္တအီး

ေဂၚ,ဘာည္းဒီန္စိဒၚ;တားအယ္ကဲမို;
တာင္;တရုင္းဒါင္းၾဟာင္ကီုင္အယ္တအာင္း

ကလာင္းေက်ာ;မာ္ေဇာ;ဒီ
ကငီေလ;ဘာည္နံင္လိုေတာ,ဟာဝ္း

စီလိုတညာဝ္းနာင္ေလဲပ္ဆွ်ိဳက္ေတာန္းေခွ်;
ခူလည္ေပႅ;တည္း၊ယံဝ္းငည္းကႅိဴ,ေဂါင္း

ေဂၚ,ဘာည္းဒီန္းစိဒၚ;လိုနာ္,
ေကးစူးတားအယ္ကဲ။

ကဲမို;အီခ်ဲေအဲမ္ေဘ်,ကတာည္းအဲ
နာင္ကံပ္ဘိူန္းေဂၚည္းခွ်ီ,ေတဲင္းကတာည္းေအာ္

ေဂၚ,ဘာည္းဇဲန္;စိဒၚ;အာဝ္လိုဘီး
ေကးစူးတားအယ္ကဲေအာ္။

ပီဂုိးဝါးဒါည္,လုိလည္ၾဟာ္ည္,ျခိဴဝ္း

နာင္မုိ;ပက်ိဳဝ္းပႅါင္

ခူထီင္းအံန္႔မုိ;အရာင္ပည္မဲ

ဆာ္မုိ;အရာင္ပည္မဲ

နွာင္ဂီည္နွဲလူိည္းအယ္ဒါးအီုန္ဒၚန္းအာ္,

ျခိဴဝ္းအယ္စိနံင္ရာ္,ေလာည္းေလာည္း

နံင္ေဂၚည္းဒည္းခနားအီး

ေဂၚ,ဘာည္ဒီန္;စိဒၚ;နာင္မုိ;လူိည္းပက်ဳိဝ္ပႅါင္

ခူဒဲ;ေနာ;အယ္ဝိူတ္ဝါင္ေတာ,အီး

ဝါည္,နီးျခိဴဝ္းအယ္စိနံင္ကတာ္န္း

ဘာန္လွာ္န္းစိနံင္ဟုိက္ဇား လုိလည္

ကတား ေမဲ;ေနာ;ကဝၚည္းေတာ္န္ေခွ်;ေအာ္။

                                            ကူတဲမ္ = လုိည္းေအးခဲင္

လုိေမဲ;ေနာ;လည္က၀ၚည္း
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        a , ; t m 0 f b D ; r S m f h u J
ေရန္းဇီု္င္းဆိမွာ္ တံက္ေခဲင္ေနာ;/တို

ေရန္းခေလာ္;ကဲအီဂီုန္နာ္
ကီန္းဒည္းမ်ဳိးေမဲ, ဇံင္ခီအာည္,
တိုပိုင္း ေတဲ;တဇံင္ အြံရ္ေရန္း
ခီခြည္ဒီလို ဒီပိုေတဲ;လာည္

ဒီေဘ်ာ္ည္, ဟံပ္ႏုိက္ ဒီဘူႏုိက္ဘို
အီဒဲ,အီဒါင္း ကႅာင္းဒို႔ေပန္

ေနာ;ေဖဲမ္းႏိုက္ေျဖင္ ေတဲင္အီရဝ္ဂါင္း
အု္န္အီခွ်ီ, လာည္တခီ,

အု္န္အီခွ်ာ ေပႅ;ဝီုန္း
အု္န္အီေပန္ လာည္အူန္း
အု္န္အီလူတ္ ႀဘဲဆား
ပု္န္တေဂန္ မူိဝ္;အီခွ်ီ,
ပု္န္ကံမ္း ရီ,မိူဝ္;ၾတား

ပံန္အာန္းဇီု္င္း မိူဝ္;စာၿခဴိဝ္း
ပု္န္ဆိင္ဘိူန္းမိူဝ္; ကုင္တအာင္း

ေဂါည္ဒို္င္ ကူန္မာ ကူန္မာဘု္ပ္ရံက္
ေဂါည္ဒို္င္ ရမာ ျဖားၾတား အာဝ္ဘီး

အစာၿခိဴဝ္းမ်ဳိး အီရဝ္အာဝ္လီုင္
တိုပုိင္း အြံရ္အာည္, ဘံဝ္ဖီုင္းအာဝ္ဝီုန္း
တီုက္နာန္း အာဝ္ယံဝ္ ဘူေဂါအာဝ္ေပႅ;
ကူန္ရဝ္မာဂါင္ ဝါင္းခူန္ေကာန္းနာန္း

ကဆာင္ဒဲ; ေနာ;ေျဖင္တံင္ေႏွး
ကဲအီေရန္ ၿခိဴဝ္းမ်ဳိး ငါည္းပႅါင္

ကဲအီတာင္ ကနာည္ၿခိဴဝ္းအယ္
ေမဲ;ဒီဇံင္ ရံင္မာဝ္းတီ,အူန္

တိုပိုင္အု္န္ ဘည္လွဴအဆာက္
ေယးအာဝ္ဘီ ပံင္တီ,ဆု္မ္အူန္
နလွဴ;ဝီးေဆ စာ္မ္းစံင္နည္း

မိူဝ္;ဆငည္း(19.11)
ေယးမွာ္ရုိေဆ ေတဲ;ကေနဲ;ဇားဂုင္
ေယးမွာ္ေတဲ;ေနာ; ကအာ္မ္းအူန္း

ေနာ;ေယးမွာ္ ေခဲမ့္ေတာ,
အာဝ္ေပ်ာ တခုိည္
ကဲအီမိူဝ္; အာဇာ

ေဂါပ္စာ္မ္း ဆငည္းအီုင္ဒီန္း
ေယးအာဝ္ဘီ အာဝ္ေပ်ာ္;

နလွဴ;ဝီး ေဆေဆ
ကဲလွဴဟာဝ္ ယီုင္ႏွာမ္အဆာက္

ကနာည္ၿခိဴဝ္းတအာင္း
ဆဒိ အာဝ္ဘီ ဒံန္ၿခဲဒဲ;

ဝါင္ခူန္ေကာန္းနာန္း ကူန္ရဝ္မာဂါင္
ကဆာင္ဒဲ; ပံင္နာ္, တဘံဝ္ဖီုင္းဘံဝ္ဘို္က္

ကဆာင္ဒဲ; ဇီု္င္းကည္း အု္န္အီေတာ, 
အီုင္ေဒါန္း

နံင္အီဂုီပ္ညွဴမ္ ပံင္ေရန္မို; ဆံက္ေဆ
နံင္အီအာဝ္ဘီ ပံင္ေရန္မို; ဆံက္ေဆ

နံင္ဇီုဝ္အာဝ္ကမာ္; ပံင္ေရန္မို; ဆံက္ေဆ
ေယးအာဝ္ဘီ အာဝ္ေပ်ာ္; 
ကဲအီမိူဝ္;အာဇာအယ္နာ္
ၿပိဴဝ္;ပ်ာ္ည္, တပ္နာန္း 

မွာန္တအာင္းအယ္တခိုည္
ကဲအြံရ္ကိင္ဒါင္း မွာန္တအာင္းေမဲ;ကီုင္

ကဲလွဴယီု္င္ႏွာမ္ မွာန္တအာင္းအယ္ ခူဘီ
ကဲမိူဝ္;အာဇာ ကနာည္ၿခိဴဝ္းတအာင္း

ဘု္ပ္ဘိူန္ကုင္တအာင္း 
ကုင္တအာာင္းဘု္ပ္ဘူိန္

                        ကူတဲမ္=တားဆဲင္မံန္

aqmif;wGifrk d;&GmavNyD   

ေဆာင္းႏွင္းေဖြးၾကား 
အခါလြန္မိုးေတြသည္းေတာ့ 

ခ်မ္းတုန္ေနမွာ ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္ 
ပို႕ထားတဲ့ အတြင္းဝတ္အေႏြးခံေတြ 

ရၿပီလား ညီငယ္။
ဒီလိုပဲ ေဖာက္ျပန္တဲ့ရာသီ

ေဖာက္ျပန္တဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ 
တို႕ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္ရင္ 

လူလြန္မသားေတြ လူစိတ္သုန္းလုပ္သမွ် 
ခါးစီးခံေနရမွာေပါ့။

NCA နဲ႕ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံကို 
အသံတညံညံေပးၿပီး

တို႕ကို ထိုးစစ္ဆင္ စစ္သလင္းေျမျပင္ 
ေဆာင္းရနံ႕ပ်က္လို႕

သူပုန္က ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းနဲ႕မဆိုင္ 
တိုင္းရင္းညီအစ္ကိုခ်င္းဆိုၿပီး 

ေလယာဥ္သံုးေခ်မႈန္းတာ ဂုဏ္ရွိသလိုလို
စစ္က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုတာ သူတို႕မရွိေပမဲ့

ငါတို႕မွာ ေတာ္လွန္ေရးက်င့္ဝတ္ကို 
ၿမဲၿမံေအာင္ကိုင္ထားရမယ္။

ညီေလးေရ အားမေလ်ာ့လိုက္နဲ႕
ညီမေလးေရ ေျပးရင္းလႊားရင္း 

စိတ္မာန္တင္းထား
ေတာ္လွန္ေရးမာရသြန္က ရွည္ၾကာတယ္

တို႕တေတြစုရံုးရင္ျဖင့္ 
ေတာ္လွန္ေရးပန္းတိုင္က မုခ်မလဲြ 

ငါတို႕လက္ထဲ
တို႕ညီငယ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို

ဒီစစ္ပဲြေတြလက္ဆင့္မကမ္းခ်င္ဘူး
ခါးသီးမႈေတြအကုန္အၿပီးတိုင္စားေသာက္

ငါတို႕လက္ထက္မွာ 
လိုရာပန္းတိုင္ေရာက္ရမယ္။

ညီငယ္...
ညီမငယ္...

ငါတို႕ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္
ဥာဏ္လႊာသံုးတည္ေဆာက္မယ္... 

ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမယ္
အဟန္႕အတားေတြကို တြန္းထုတ္ 

ရွင္းလင္းေက်ာ္ျဖတ္မယ္။
ေတာ္လွန္ေရးရီးရဲ႕ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈ 

စာဖဲြ႕သီကံုးလို႕မရႏိုင္ေအာင္ ပင္ပမ္းေပမဲ့
အရာအားလံုးဟာ 

တို႕ေျခဖဝါးေအာက္မွာပါ။
ညီငယ္..ညီမငယ္

ရုပ္..စိတ္ က်န္းမာေရးဂရုစိုက္ကြယ္
ေတာ္လွန္ေရးပန္းတိုင္ကို 

တို႕အေရာက္ခ်ီတက္ရမယ္။

ဘုန္းေက်ာ္(လက္ဖက္ေျမ)
၂၃/၁၁/၂၀၁၇...၂၀း၀၁
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 ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ႏွင့္ 
တအန္းမိဘျပည္သူတုိ႔ စုေပါင္း၍ လမ္းျပဳျပင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ပုံရိပ္မ်ား
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ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ
နယ္လွည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြင္းဆင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ပုံရိပ္

တအန္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္၊ မန္လုံေက်းရြာရွိ မိဘ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ 
ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္  ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးPSLF/TNLA ၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ 
ကြင္းဆင္း ဝန္ထမ္းအင္အား(၁၄)ဦး၊ လုံၿခဳံေရးအင္အား (၇၈)ဦးတုိ႔ျဖင့္ အသုံးျပဳ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔             
တစ္ရက္သာ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
 လာေရာက္ကုသသူ အမ်ဳိးသား သက္ႀကီးပိုင္း (၁၃)ဦး၊ ကေလးငယ္ (၂၀) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (၅၆)ဦး စုစုေပါင္းလူဦးေရ(၈၉)ဦး 
တို႔အား ကုသေပးခ့ဲပါသည္။ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္း၊ ဆီခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ 
ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ အျဖစ္မ်ားသည္ဟု သိရိွရပါသည္။ 


