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PSLF/TNLA ၏ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္

  (က) တအာင္းတစ္မ်ဳိးသားလံုးအဖိနိွပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး
  (ခ) ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အာမခံသည့္ တအာင္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရး 
  (ဂ) အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး
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စာေစာင္အမွတ္ ၀၀၉
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇

တံပ္အြံရ္ပု္န္ေလာတ္ကပုီန္တအာင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ဘာေၾကာင့္ရပ္တန္႕ေနရသလဲ...။
 "က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ၿပီဆုိေတာ့ အခုတုိင္းရင္းသားရဲ႕ လက္နက္နဲ႔အင္အားသည္
  တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အင္အားေတြျဖစ္တယ္".......             
PSLF/TNLA အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

စာမ်က္ႏွာ>>> 12 

RCSS ႏွင့္ TNLAတုိ႔ မေတြ႕ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းရင္း RFA သတင္းေထာက္ကုိေက်ာ္သူ၏ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို PSLF/TNLA သတင္းျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးတားအိုက္ေက်ာ္က 

ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္း စာမ်က္ႏွာ>>>14
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မာတိကာ

 အႀကံေပးအဖြဲ   - အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္ေက်ာ ္  
                      - 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     - ဒီဇင္ဘာလ
    အုပ္ေရ        - ၁၅၀၀ 

စဥ္                                                             အေၾကာင္းအရာ 

၁။                                  အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္                                                               စာမ်က္ႏွာ-၃

၂။                                  ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား                                           စာမ်က္ႏွာ- ၄

၃။                                  တုိက္ပြဲသတင္းမ်ား                                               စာမ်က္ႏွာ- ၈

         (၁) တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း

         (၂) တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား၍ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္မွ ၃ ဦးက်ဆုံး

         (၃) တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တုိက္ပြဲ ၂ ေနရာ ျဖစ္ပြားခဲ့

         (၄) တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြဲ ၂ ေနရာ ျဖစ္ပြား

         (၅) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္၍ ေဒသခံ (၂) ဦး ေသဆုံး

         (၆) တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား

         (၇) တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား

၄။                                  တအန္းႏွစ္သစ္ကူး ပုံရိပ္မ်ား                    စာမ်က္ႏွာ- ၁၂

၅။                                  အင္တာဗ်ဴး က႑                                
       "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ဘာေၾကာင့္ရပ္တန္႔ေနရသလဲ"ဆုိတာကုိ 

          PSLF/TNLA အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း။   စာမ်က္ႏွာ- ၁၂

           RCSSႏွင့္TNLAတုိ႔ မေတြ႕ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းရင္း RFA သတင္းေထာက္ကုိေက်ာ္သူ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ 

         PSLF/TNLA သတင္းျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴး တားအိုက္ေက်ာ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္း စာမ်က္ႏွာ- ၁၇

၆။      ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ တအန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ညီလာခံအေၾကာင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္မ်ား               စာမ်က္ႏွာ- ၁၈

၇။      ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ  
        နယ္လွည့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ပုံရိပ္                    စာမ်က္ႏွာ- ၁၉

၈။      ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မုိင္းေငါ့ၿမဳိ႕နယ္မွေန၍ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အာေျပာင္ရြာႏွင့္                     
         ေက်ာက္ျဖဴေလးရြာမွ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရလွ်က္ရွိ                                         စာမ်က္ႏွာ- ၂၀
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အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္
 NLD အစုိးရမွ ဦးေဆာင္က်င္းပလွ်က္ရွ ိေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တတိယအႀကိမ္က်င္းပေတာ့မည္ဟု သိရွ ိ 
ရပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလုံးျပန္လည္ၿခံဳငုံ၍ သုံးသပ္ၾကည့္ပါလွ်င္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု၏ 
ဘုံသေဘာထားဆႏၵမပါဘဲ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တဖက္သတ္လုိရာဆြဲေနေသာ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈဘက္သုိ႔ 
ဦးတည္ေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တန္းတူရည္တူ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ မရရွိျခင္း၊ တႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားမႈျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကရသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရ၏။
 ျပည္တြင္းစစ္အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ ႔ဆုိပါလွ်င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ တန္းတူရည္တူ ဖိတ္ေခၚကာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရမည္။ ခြဲျခားၿပီး ဖိတ္ၾကားေနျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမွန္တကယ္ 
လုိခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵ ျဖစ္တည္ေနမႈ မရွိျခင္းကုိ ညႊန္ျပေနသည္ဟု သုံးသပ္ပါသည္။ က်ဥ္းေျမာင္သည့္ NCA စာခ်ဳပ္မူေဘာင္ 
အၾကပ္အတည္းေအာက္မွ ေဖာက္ထြက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ အစုိးရမွ လက္ေတြ႕က်က် ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ လာမည့္ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တတိယအႀကိမ္္မတုိင္မီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ က်င့္ဝတ္
၁။ လူမ်ဳိးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သစၥာရွိပါ။

၂။ အထက္အဆင့္ဆင့္မွ ေပးအပ္လာသည့္ တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါ။

၃။ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ တိက်စြာ ေလးစားလုိက္နာပါ။

၄။ က်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္ ေနထုိင္ေလ့က်င့္ပါ။

၅။ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ဗဟုသုတမ်ားကုိ အၿမဲေလ့လာလုိက္စားပါ။

၆။ မိမိ၏လက္နက္ကုိ ခင္မင္တန္ဖုိးထားၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္ရန္ အၿမဲအဆင္သင့္ထားရွိပါ။

၇။ မိမိတုိ႔၏ စစ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္အျဖစ္ ေစာင့္စည္းက်င့္ႀကံပါ။

၈။ အႏၱရာယ္အေပါင္းကုိ သတၱိရွိစြာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းပါ။

၉။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္ဓါတ္ေမြးျမဴပါ။

၁၀။ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေအာင္ က်င့္ႀကံေစာင့္ထိန္းပါ။ ရုိးသားပြင့္လင္းပါ။ 

၁၁။ မိဘျပည္သူမ်ားအေပၚ ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံပါ။

၁၂။ လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အၿမဲျပဳလုပ္ပါ။
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တုိက္ပြဲသတင္း

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း
                                                                                                                       ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္
 တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ၊ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း 
(၈၇၆) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၃၄၄) တပ္ဖြဲ႕တို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္္ ၁၀း၀၀ အခ်ိန္မွ 
ေန႔လည္ပုိင္း ၁၄း၀၀ အခ်ိန္ထိ ဟုိနားေက်းရြာအနီးတြင္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။
 တုိက္ပြဲတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္မွ ထိခုိက္က်ဆုံးမႈမရိွပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ၅ ဦးက်ဆုံးၿပီး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု 
သိရသည္။

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၃ဦးက်ဆုံး
                                                                                                                  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္
 တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊မန္ဆာေက်းရြာႏွင့္ ခုိက္ေအာ္ေက်းရြာၾကားတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 
၁၄ရက္ ညေန ၁၇း၂၅ နာရီအခ်ိန္မွ ၁၈း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၁၀၁ 
ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၃၄၄ တို႔ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တုိက္ပြတဲြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၃ 
ဦး က်ဆံုးၿပီး တအန္းတပ္မေတာ္ ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ႐ိွသည္။
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တအန္းတပ္မေတာ္တည္ရိွရာ ေတာတြင္းအထိ လုိက္လံထုိးစစ္ဆင္လာမႈေၾကာင့္ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြား 
ရျခင္းျဖစ္သည္။
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တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၂ ေနရာ ျဖစ္ပြားခဲ့

                                                                                                                   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္
 တအန္းျပည္နယ္ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၄၇၈ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ တုိ႔ ၂ ေနရာ ထိေတြ႕တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။
 နံနက္ ၀၅း၀၀ နာရီမွ ၀၆း၄၀ နာရီအခ်ိန္ထိ ေကာင္းကတ္ေက်းရြာႏွင့္ ပန္ဟန္ေက်းရြာၾကား၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၀၇း၀၀ 
နာရီမွ အထက္ပန္ယုတ္ေက်းရြာႏွင့္ ေအာက္ပန္ယုတ္ေက်းရြာၾကား၌လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အထက္ပန္ယုတ္ေက်းရြာႏွင့္ ေအာက္ပန္ယုတ္ေက်းရြာၾကား တိုက္ပြဲသည္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲလံုး၀ၿငိမ္သက္သြားျခင္း 
မရွိေသးဘဲ ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။
 ယင္းတု ိက္ပြ ဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ (၂) ဦး က်ဆု ံးၿပ ီး (၄) ဦး ဒဏ္ရာရရွ ိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည ္
တအန္းတပ္မေတာ္လႈပ္ရွားသည့္ ေတာတြင္းအထိ ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္လံ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ   
ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။
 ထို ႔အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုက္ပြဲထိေတြ႕မႈမရွိဘဲ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ေက်းရြာ၀န္းက်င္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသို ႔ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပစ္ခတ္မႈ ပိုမိ ုျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ေန႔တြင္ 
ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ ၂ ေနရာ ျဖစ္ပြား

                                                                                                                    ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္
 တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမ၊ နမၼတူၿမဳိ႕နယ္၊ ေဟာ္နားေက်းရြာအနီးတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၀၉း၄၅ 
နာရီ အခ်ိန္မွ ၁၀း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း ၈၇၆ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
ခမရ ၃၂၄ တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တအန္းတပ္မေတာ္အား ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္လံထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ 
တိုက္ပြ ဲ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။ 
 တိုက္ပြဲၿပီးသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ နမၼတူၿမိဳ႕ ခမရ ၃၂၄ တပ္စခန္းမွေန၍ 
ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္ေနခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာ၏ "စာေစာင္" အား လစဥ္ အခမဲ့ 
ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း တအန္းမိဘျပည္သူမ်ားအား အသိေပးအပ္ပါသည္။
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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီး ရမ္းသန္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
မူဆယ္(၁၀၅) မိ ုင္အနီး၊ မိ ုင္းယုေက်းရြာ အသက္(၁၀) ႏွစ္ရွ ိ 
ကေလးငယ္တစ္ဦးေသဆုံးကာေဒသခံ (၃) ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

၂၀၁၇ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ရက္
         တအန္းျပည္နယ္တြင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ရက္ ညေန႔ ၄း၃၀နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္ခဲ့ 
ေသာ လက္နက္ႀကီးတစ္လံုးသည္ မူဆယ္ၿမဳိ႕နယ္ (၁၀၅) မိုင္အနီး၊ မိုင္းယုေက်း႐ြာအတြင္းရွိ နမၼတူကုမၸဏီ ႏြားၿခံထဲသုိ႔ 
က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ 
 လက္နက္ႀကီးထိမွန္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံျပည္သူ   ေမာင္ရင္စန္း အသက္ (၁၀)ႏွစ္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးကာ 
ေမာင္ရန္ယုိပိအသက္ (၃)ႏွစ္မွာ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္စလံုး လက္နက္ႀကီး က်ည္စမ်ားထိမွန္ခဲ့ျခင္း၊ ေမာင္ရန္ထက္ယုံ အသက္(၁၈) 
ႏွစ္၊ ဦးေဇာ္ဝင္း အသက္(၄၅)ႏွစ္တုိ႔မွ ညာဖက္ေပါင္က်ည္စ ထိမွန္ခဲ့သည္။
 ယင္းလက္နက္ႀကီး က်ည္စေၾကာင့္လည္း ႏြား(၂) ေကာင္ေသဆုံးၿပီး၊ ႏြား(၁၈)ေကာင္ ထိခုိက္မႈရွိခဲ့သည္။ 
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စာမ်က္ႏွာ ၁၁   >>>

                                                                                                                   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္
 ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔၌ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ ႔တိုက္ပြ ဲ ၃ ေနရာ ျဖစ္ပြားခဲ ့သည္။ ေန႔လည္ 
၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ခိုင္တံတားထိပ္စခန္းမွေန၍ တအန္း 
တပ္မေတာ္ရွိရာတို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္ကာ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ရွိရာသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ 
တိုက္ခိုက္ရာမွ ၁၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ေန႔လည္ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္မွ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၁ နယ္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊မန္ဆာအြမ္ ေက်းရြာအထက္ဖက္တြင္ 
တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၁၀၁ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ ၃၂၄ တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ညေန ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ နမ့္လင္း ေက်းရြာအနီးတြင္ တအန္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၉၉၉ ၊ KIA ပူးေပါင္း 
တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မန္ဆာအြမ္ေက်းရြာအထက္ဖက္ တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္္မွ အထိနာသျဖင့္ ရြာဖက္သို႔ ျပန္ဆုတ္ 
ခြါသြားကာ ေက်းရြာအတြင္း မ၀င္ေရာက္မီ ေက်းရြာအတြင္း လက္နက္ႀကီး၊ငယ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ကာ တားအိုက္ဟန္၏ ေနအိမ္ေခါင္မိုး 
လက္နက္ႀကီးထိမွန္ ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား

                                                                                                                    ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္
 တအန္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ (၂)နယ္ေျမ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴေလးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒို႔ေလြရြာအနီးတြင္ နံနက္ပုိင္း 
(၀၇း၂၅) အခ်ိန္ တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA တပ္ရင္း (၂၅၆)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ တုိ႔ 
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုက္ပြဲၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မုိင္းေငါ့ၿမဳိ႕မွေန၍ မနက္ပုိင္း ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴေလးေက်းရြာဘက္သုိ႔ ဦးတည္ၿပီး ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား
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တအန္းႏွစ္သစ္ကူး ပုံရိပ္မ်ား
 တအန္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ မူဆယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊  ေက်ာက္ မဲၿမိဳ႕နယ္၊ နမ္ ့ဆန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ တံုၿမိဳ႕နယ္၊စစ္ ကိုင္း 
ျမဳိ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မိုင္ းကိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ က ေလာၿမဳိ႕နယ္တုိ႕တြင္ စည္ ကားသိုက္ ၿမိဳက္ စြာ ၂၇၀၉ ႏွစ္ေျမာက္  တအန္းႏွစ္ သစ္ ကူးပြဲကို္   
ေအာင္ ျမင္ စြာ က်င္ းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္ ။ တအန္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တအန္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ၎တုိ႔၏ အဖြဲ႕ 
အစည္းရုံးမ်ား တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပၾကသည္။ 
 အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တအန္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ 
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾက 
ပါသည္။ 
 တအန္းႏွစ္သစ္ကူးတြက္ခ်က္ပံုမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံသြားသည့္ ၁၄၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ လက္႐ွိသာသနာေတာ္ႏွစ္ 
၂၅၆၁ ခုႏွစ္ေပါင္း၍ ၂၇၀၉ ႏွစ္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ေ႐ွးတအာင္းသမုိင္းပညာ႐ွင္မ်ားယူဆ တြက္ခ်က္ထားသည့္နည္း ျဖစ္ 
သည့္ အတြက္ တအာင္းခုႏွစ္သည္ ၂၇၀၉ ခုႏွစ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားရပါသည္။
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ေမး ။ ။ တအန္းတပ္မေတာ္ TNLA နဲ႔ ျမန္မာ့အစုိးရၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ဘာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနတာလဲဆုိတာ 
ကုိ သိပါရေစရွင္။
ေျဖ ။ ။ အဓိက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ Processေတြ က်ေနာ္တုိ႔ PSLF/TNLAနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အဓိက 
ရပ္တန္႔ေနတာက ယခုဒီအစုိးရသစ္တက္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရပ္တန္႔ေနတယ္လုိ ႔ ေျပာလုိ ႔ရတာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ 
ျမန္ မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားဘဲေပါ့။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သူရဲ႕အေျခခံမူကုိ တရားေသ စြဲကုိင္ထားၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ 
လုံးဝမေတြ႕ႏုိင္တဲ့ အေေနအထားေတြမုိ႔လုိ႔ ေရွ႕ဆက္လုိ႔မရတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနတာလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေျပာလုိ႔ရတယ္။ တကယ္လုိ႔ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အဲ့ဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေရွ႕တစ္လွမ္းတုိးႏုိင္ဖုိ႔ သေဘာထားရွိတယ္။ လက္ရွိအစုိးရကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ 
တခ်ဳိ႕လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားခြင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ရွိရပ္တန္႔ေနတဲ့ဟာေတြ တစ္စုံတစ္ရာ 
လမ္းပြင့္သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ပါတယ္။
ေမး ။ ။ ဒီလုိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ရပ္တန္႔ေနတာ ဘယ္ဘက္ကုိ ဦးတည္ေနသလဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ 
ဘယ္လုိမ်ား ထိခုိက္ႏုိင္ပါသလဲရွင့္။
ေျဖ ။   ။ ဒီလုိက်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြက က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႕မွမဟုတ္ပါဘူး။  KIO တုိ႔ေရာ ၊ ေနာက္တကယ္က်န္တဲ့ ႏွစ္ 
ဘက္အျပန္အလွန္တုိက္ခုိက္မႈေတြျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ရပ္တန္႔ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေျပာလုိ႔ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ အခုဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ FPNCC အဖြဲ႕ေတြနဲ႔  ရပ္တန္႔ေနတယ္။ အဲ့လုိရပ္တန္႔ေနျခင္းအားျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြက ေရွ႕ဆက္မတုိးဘူး။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ေရွ႕မတုိးႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာတူ 
ညီခ်က္ေတြ ဘယ္လုိမွ မရႏုိင္ဘူး။ ဆုိေတာ့ အဲ့ဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တုိက္ပြဲေတြက အခုၾကားေနရတဲ့အတုိင္းပဲယခုပဲ 
လက္နက္ႀကီးေတြ တဒုန္းဒုန္းၾကားေနရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားေဒသေတြကုိ ဆက္တုိက္ပစ္ခတ္ေနတယ္။ ဒီလုိ 
ေတြ႕ဆုံမႈ ေတြရပ္တန္႔ေလ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တုိင္းရင္းသားေတြကုိ သူကအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းမယ္ဆုိတဲ့ အဲ့ဒီအယူစြဲေတြပဲ 
ေတာက္ေလွ်ာက္က်င့္သုံးေနတယ္ဆုိေတာ့ ဒီလုိေတြ႕ဆုံမႈေတြ ရပ္တန္႔ေလ တုိက္ပြဲေတြကပုိျပင္းထန္ေလပဲ။ အဲ့ဒီလိုတိုက္ပဲြ 
ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေနတ့ဲလမ္းေၾကာင္း
ထဲကေန ေသြဖယ္သြားေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ေျပာလို႔ေတာ့ရတယ္။
ေမး ။ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့တအန္းတပ္မေတာ ္TNLA နဲ႔ ျမန္မာတ့ပ္မေတာတို္႔ ၾကားမွာလည္း တုက္ိပြဲေတြ ပုိမုိျပင္းထန္လာေနတယ္လုိ႔ 
ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဒီတုိက္ပြဲေတြရဲ႕အလားအလာ ဘယ္လုိျဖစ္လာႏုိင္ပါသလဲ။ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ 
ဘယ္လုိလုပ္ႏုိင္လဲ။ 
ေျဖ ။ ။ တိုက္ပြေဲတြကေတာ့ ဒီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ခါးနီးေလမွာ တိုက္ပြေဲတြ ပိုျပင္းလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တအန္းအမ်ဳိး
သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမေတြမွာေရာ ၿပီးေတာ့ ကုိးကန္႔တုိ႔လုိေနရာမ်ဳိးမွာေရာ ရခုိင္တပ္မေတာ္ AA

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဥိး PSLF/TNLA၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္
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လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမေတြမွာေရာ၊ ဒီကခ်င္ေတြဆုိရင္ တပ္မဟာ (၂) ၊ (၃) ေနရာေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဆြးေႏြးပြဲ တနည္းအားျဖင့္ ထပ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီတတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဇန္နဝါရီလမွာ က်င္းပမယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်လုိက္ေတာ့ အဲ့ဒီ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံလုပ္မယ္လုိ႔ေျပာေလ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ 
ထုိးစစ္ေတြ ပုိၿပီးေတာ့မ်ားလာတဲ့ အေနအထားမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ 
 က်ေနာ္တုိ႔ ၾကည့္ရတာကေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚထားတဲ့ မူမမွန္တဲ့သေဘာထား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
လိုခ်င္စိတ္မရိွတ့ဲ  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ယခု 
ျဖစ္ေနတ့ဲ တိုက္ပြဲေတြကို ရပ္တန္႔ခ်င္တယ္။ ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အဓိက လုပ္လို႔ရတယ္။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ဘက္မွာေရာ၊ က်ေနာ္တို႔ တအန္းဘက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုးကန္႔ဘက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရခိုင္ဘက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကသာ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ မလာဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ တုိက္ပြဲျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ 
ဒီကေန႔ထိ က်ေနာ္တုိ႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေတြရဲ႕ တပ္မေတြ အေျခစုိက္တဲ့ ဥပမာ တပ္မ ၃၃ ဆုိရင္ စစ္ကုိင္းမွာ အေျခစုိက္တယ္၊ 
တပ္မ ၈၈ သူအေျခစုိက္တဲ့ မိတၳိလာ၊ မေကြး၊ အင္းမ အစရွိသည့္ေနရာေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အကုန္သိေနတာပဲ။ 
 က်ေနာ္တုိ႔က သြားၿပီးေတာ့မွ  တုိက္ခုိက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ အခုက်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြ 
ရပ္တန္႔ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ျမန္မာအစုိးရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ထုိးစစ္ေတြကုိရပ္လုိက္မယ္။ 
ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ ရုိးရုိးသားသား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စတင္ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိက္ပြဲေတြ မရပ္ႏုိင္စရာ 
အေၾကာင္းကုိ မရွိဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျမင္ကုိ ေျပာျပေပးပါ။ 
ေျဖ ။ ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီတုိက္ပြဲေတြကုိ တုိက္ၿပီးေတာ့မွ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 
ကုိယူမယ္ဆုိၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔ ဆႏၵမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က မလႊဲမေရွာင္သာလုိ႔သာ လက္နက္ကုိင္ၿပီးေတာ့မွ အမ်ဳိးသားလြတ္ 
ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ေနရတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လုိခ်င္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကေနတဆင့္ 
ရေအာင္ႀကိဳးပမ္းခ်င္တယ္။ အဲ့လိုႀကိဳးပမ္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္တာကေတာ့ အခုျပည္ေထာင္ 
စု ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တကယ့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္၊ က်ေနာ္တုိ ႔ မွီတင္ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ အကုန္လုံးက 
ကုိယ့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူ အခြင့္အေရးေတြကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ က်င့္သုံးနုိင္ၿပီးေတာ့မွ အားလုံးနဲ႔သင့္ျမတ္ၿပီး 
တုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ လုိခ်င္တယ္။
 လက္ရွိတကယ္လုိအပ္ေနတာက တုိက္ပြဲေတြ ရပ္စဲဖုိ႔လိုတယ္။ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔သြားၿပီဆုိရင္ အားလုံးသေဘာတူႏုိင္တဲ့ 
ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္။ အဲ့ဒီလုိေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ဘယ္လုိ 
တည္ေဆာက္ၾကမလဲ။ သယံဇာတေတြကုိ တကယ့္ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။
ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲၾကမလဲ။ အစရွိသည္ျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက အျခားႏုိင္ငံေတြထက္ တုိးတက္
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 ဖြံ႕ၿဖဳိးလာမယ္။ ဒါက က်ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပါ့။ အဲ့ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရဖုိ႔ဆုိရင္ နံပါတ္တစ္ လက္ရွိအာဏာရ 
ေနတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ ၂ ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ NLD အစုိးရ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရက ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အဲ့လုိေျပာလဲ ဆုိရင္ 
ေတာ့ အခုရွိေနတဲ့ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမေဆြးေႏြးႏုိင္ဘူး။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပရုံနဲ႔ေတာ့ 
ဘယ္လုိမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရနုိင္ပါဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တယ္။ 
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရက လက္ေတြ႕က်က် တကယ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့မွ 
ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိစၥေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ဖုိ ႔လုိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တယ္။ 
နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက နဂုိရွိထားၿပီးသား ဖက္တြယ္ထားေနတဲ့ တရားေသမူေတြ 
ကုိ ဖယ္ခြာဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တယ္။ 
 

အဲ့တာကုိ မဖယ္ခ်ဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ လက္နက္အပ္ရမယ္၊ လက္နက္စြန္႔ရမယ္ တုိင္းရင္းသားေတြကုိအျပဳတ္တုိက္ မယ္  
အဲ့တာၿပီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးကုိ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ဒါကဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ 
ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ၿပီဆုိေတာ့ အခုတုိင္းရင္းသားရဲ႕ လက္နက္နဲ႔အင္အားသည္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အင္အားေတြျဖစ္တယ္။ ဒါကို 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တကယ္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ တကယ့္ကုိ ညီရင္းအစ္ကုိ စိတ္ဓါတ္နဲ႔လက္ခံ 
ေတြ႕ဆုံစကားေျပာၿပီးေတာ့မွ ဒီလက္နက္ကုိပဋိပကၡေတြကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ။ တကယ္တုိက္ပြဲေတြရပ္ၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံေရး 
အေျဖကုိ ဘယ္လုိရွာမလဲဆုိၿပီးေတာ့မွ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လုပ္ဖုိ႔ျမင္လဲဆုိေတာ့ အခုရွိေနတဲ့ ၂၁ ရာစု 
ကမာၻႀကီး မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက မလုိအပ္ဘဲ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေခတ္ေတြေနာက္က်ေနတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈေတြ 
တကယ္မရွိဘဲနဲ႔ တအားထိခိုက္ရုပ္ဆုိးတယ္။ အခုဒီလုိ က်ေနာ္တုိ႔ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္  ဒီထက္ပုိၿပီးဆုိးတဲ့ က်ရႈံးတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ 
(Fail State) ပုိၿပီးက်ရႈံးတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္အစုိးရေရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေရာ ေသခ်ာသုံးသပ္ၿပီး 
အလုပ္ေသခ်ာလုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကလဲ အဓိက က်ေနာ္တုိ႔ 
ေသခ်ာျမင္ေနရၿပီ NCA လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႕ (၈) ဖြဲ႕လည္းရွိတယ္။ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ တကယ္ျမင္ေနရၿပီး (၈)ဖြဲ႕ဆုိ 
တကယ္လက္ေတြ႕ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အဓိက ဘာေၾကာင့္လက္ေတြ႕ အလုပ္မျဖစ္ဘူးဆုိတာကေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 
ထိုးထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ထဲက အတုိင္းပဲ ဥပမာ-ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တယ္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကပဲ ကပ္ဖ်က္ယက္ဖ်က္ အကုန္လုံးကို လုိက္ၿပီးအေႏွာက္အယွက္ေပးေနတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမူမမွန္တဲ့ သေဘာထားေတြရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ ျမင္ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယုံၾကည္ဖုိ႔က တစ္ထစ္ၿပီးတစ္ထစ္ 
အမ်ားႀကီးယုံၾကည္မႈက ေလ်ာ့က်ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့အဖြဲ႕ ဥပမာဆုိရင္ေတာ့ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့၊ 
ညွိႏႈိင္းေနတဲ့ UNFC အဖြဲ႕ရဲ႕ DPN ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားေနရတာကေတာ့ လက္မွတ္ထုိးခြင့္ မေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး 
မႈေတြက ပ်က္သြားတယ္ဆုိေတာ့ အဲ့ဒီအေျခအေနပဲျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား 
အဖြဲ႕အစည္းေတြက ယုံၾကည္မႈလုံးဝ ပ်က္ယြင္းေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တယ္။



16 PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

 ေနာက္တစ္ခ်က္က အခုတုိက္ပြဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္(၄)ဖြဲ႕ အဲ့တာအျပင္ က်ေနာ္တုိ႔ 
ထပ္ၿပီးစုစည္းလာတဲ့ (UWSA) ဝ၊ (NDAA) မုိင္းလာ၊ SSPP ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီအဖြဲ႕ေရာပါလာတဲ့ FPNCC  ျပည္ေထာင္စု 
ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ FPNCC ကဆုိရင္ အခုထက္ထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာထားေၾကာင့္ 
အစုိးရနဲ႔ေရာ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ေရာ FPNCC က မေတြ႕ဆုံႏုိင္ေသးဘူး။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေတာ့မယ္။ ဒီလုိျဖစ္ခ်င္အားျဖင့္ ဒီျမန္မာ့တပ္မ 
ေတာ္က က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ စုစည္းညီညႊတ္ၿပီးေတာ့မွ မေတြ႕ရဲဘူး။ မေတြ႕ႏုိင္ဘူး။ 
 က်ေနာ္တုိ႔ FPNCC ကလဲ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိပဲလုိခ်င္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုကုိဘယ္လုိတည္ေဆာက္ 
ၾကမလဲ။ ဒီလုိတဖက္သတ္ လက္နက္ခ်ခုိင္းမယ္ DDR လက္နက္စြန္႔ရမယ္ဆုိတဲ့ဟာဆုိရင္ ဒါက သေဘာမတူႏုိင္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ စုစည္းရတဲ့ ညီညႊတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံလုိမႈ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ပဲျဖစ္တယ္။ အဲ့တာကုိ 
မေတြ႕ႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္အေျခအေနခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ က်ေနာ္ျမင္တာက အခုဒီႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ 
အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ အထူသျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြပါႏုိင္တဲ့ဟာဆုိရင္ 
ျမန္မာအစုိးရေကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေကာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေသခ်ာေတြ႕ဆုံစုစည္းၿပီးေတာ့မွ 
စကားေတြေျပာဖုိ႔လုိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ေသခ်ာရေအာင္ ယူဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္ပါတယ္။ 
အဲ့ဒီလုိမွ မလုပ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ အခုလုိပဲ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္က်င္းပမယ္၊ စတုတၳအႀကိမ္ေတြ ပဥၥမအႀကိမ္ေတြ ထပ္လုပ္ 
ေနမယ္ဆုိရင္ ဒါကဟန္ျပသေဘာပဲျဖစ္မယ္ ဘယ္လုိမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အဲ့ဒီညီလာခံေတြ လုပ္တုိင္းလည္း ျမန္မာ့တပ္ 
မေတာ္က တုိင္းရင္းသားေဒသေတြကုိ လက္နက္ႀကီးနဲ႔သာ လာလာထုေနတယ္။ အျပစ္မဲ့တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုေတြ 
လက္နက္ႀကီးဒဏ္ေတြ၊ ဗုံးဒဏ္ေတြ ခံေနရဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္က တကယ္က်ရႈံးတဲ့ႏုိင္ငံ က်ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္ေနတဲ့ 
ျပည္ေထာင္စုရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က တုိက္ပြဲေတြ လုံေလာက္ပါၿပီ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလဲ ေခ်မႈန္းတာ 
လုံေလာက္ပါၿပီ။ သူဒီထက္လည္း မေခ်မႈန္းႏုိင္ပါဘူး။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကလဲ  ႀကံ႕ႀကံ႕ထပ္ခံေနရတယ္။ ခံရေပါင္း 
လည္းမ်ားေနၿပီ။ ခံရေပါင္းလည္း လုံေလာက္ၿပီလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက တကယ္စစ္မွန္တဲ့ 
ျပည္ေထာင္စုေတြရဖုိ႔ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ဖုိ႔လုိတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေတြ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ 

ေမး ။ ။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါသလဲရွင့္။
ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ တစ္ခုျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဓိကက်ေနာ္တုိ႔ ဒီတအန္းျပည္နယ္၊ တအန္းေဒသခံျပည္သူလူထု 
ေတြရယ္၊ တရုတ္ျပည္ကို ျဖတ္သန္းၿပီးေတာ့မွ ဝင္ေရာက္လာတ့ဲ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရယ္ ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က 
ျပည္သူလူထုေတြရယ္ အားလံုးကုိသတိေပးခ်င္တယ္။ ဘာကိုသတိေပးခ်င္လဲဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ တအန္းျပည္နယ္မွာေရာ၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာပါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထုိးစစ္ေတြက တအားျပင္းထန္ေနတယ္။ တုိက္ပြဲေတြလည္း တအားျပင္း 
ထန္ေနတယ္။ 
 အထူးသျဖင့္ တအန္းျပည္နယ္ပဲေျပာေျပာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းလုိ႔ပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တုိ႔ PSLF/TNLA လုိ ႔ေခၚတဲ့ 
အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။ ရွမ္းအဖြဲ႕လည္းရွိတယ္၊ ကခ်င္အဖြဲ႕လည္းရွိတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ကလဲ စုံလင္တယ္။ အဲ့လုိ 
ေနရာေဒသေတြမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထုိးစစ္ေတြလုပ္ေနတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြက ခရီးသြားလာမႈ အထူး 
သတိရွိၾကပါလုိ႔ အဓိက ေဆာ္ၾသခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ခံစစ္နဲ႔ေနတယ္ဆုိေပမယ့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထုိးစစ္ေတြ လာ 
ထုိးေနတယ္။ လက္နက္ႀကီးေတြ လာပစ္ေနတယ္ဆုိေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြက ခံေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတုိက္ပြဲဒဏ္ေတြကုိ 
ဘယ္လုိရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊြားၾကမလဲ။ စစ္ေဘးဒဏ္ေတြကုိ ဘယ္လုိေက်ာ္ျဖတ္ၾကမလဲ အစရွိသည္ျဖင့္ေပါ့။ က်ေနာ္တုိ ႔စားဖုိ ႔ 
ေသာက္ဖုိ႔ စားနပ္ရိကၡာေတြ စဥ္းစားျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။
  ၿပီးေတာ့ ပရဟိတလုပ္ေနတဲ့သူေတြလည္း အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကုိ ဝုိင္းဝန္းဘယ္လုိ ကူညီ 
ၾကမလဲဆုိတာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ခရီးသြားလာလႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုကုိလည္း 
ႏုိင္ငံေရးမုိးေလဝသ၊ စစ္ေရးသတင္းေတြကုိ ေသခ်ာနားေထာင္ၿပီးမွ ခရီးသြားလာၾကတာေကာင္းတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲ့လုိမွ 
မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ မလုိလာအပ္ဘဲနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြ ခရီးသြားလာတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြ လက္နက္ႀကီးဒဏ္ထိတယ္။ 
တုိက္ပြဲဒဏ္ေတြ မလုိအပ္ဘဲနဲ႔ ခံေနရတာမ်ဳိးေတြ မျဖစ္သင့္ဘူး။ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး ဒါကုိ က်ေနာ္ပန္ၾကားခ်င္ပါတယ္။ ဒါကုိပဲ 
ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ 
ေမး ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အခုလုိေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။
ေျဖ ။ ။ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးပါ။



17 PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

ေမး ။ ။ ဘယ္လုိေဒသေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါသလဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ ။ ။ အမ်ားဆုံးကေတာ့ လက္ရွိ က်ေနာ္တုိ ႔ေဒသ ဒီ သီေပါ၊ေက်ာက္မဲ၊ နမၼတူရယ္ (၃)ေနရာေပါ့။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ 
အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အေနအထားေပါ့။ တုိက္ပြဲေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးျဖစ္တယ္။ အရင္က ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာလ ဒီ 
NCA ထုိးၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွ တုိက္ပြဲအျဖစ္မ်ားတာ၊ အဓိကကေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အခ်င္းခ်င္း တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားတာ 
မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒီတုိက္ပြဲကုိ ဘယ္လုိရပ္တန္႔မလဲ အခုႏွစ္ဦးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကေတာ့ ခ်ိန္းထားတာၾကာၿပီ၊ 
အခုမွပုိၿပီး နီးစပ္တာေပါ့။
ေမး ။ ။ ဒီေတြ႕ဆံုမႈေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းေပါ့ေလ ဘယ္ေလာက္ေလာက္မ်ား ျပန္ၿပီးေတာ့ အစပ်ဳိးႏိုင္မယ္လို႔မ်ား ေျပာႏိုင္ပါလဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ ေစာေစာကေျပာသလုိဘဲေပါ့။ ဇန္န၀ါရီလ တတိပတ္ေနာက္ပုိင္းမွ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ သူတုိ႔  အေၾကာင္းျပန္လာတယ္။ 
အဲ့အခ်ိန္မွ ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္လုိလားတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိ္ယ္တုိင္ 
ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ သြားေရာက္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဘက္က အခက္အခဲရွိေတာ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။
ေမး ။ ။ အဲ့တာနဲ႔ တဆက္တည္းခင္ဗ်။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာလဲ  KIA နဲ႔ အစုိးရတပ္တုိ႔ တုိက္ပြဲေတြ ေတာ္ေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ၾကားတယ္။ တအန္းဘက္လဲ ဘယ္လုိမ်ား အေျခအေန ရွိပါသလဲ။
ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ထုိးစစ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ေလ်ာ့ကုိ မေလ်ာ့ဘူး။ တုိက္ပြဲသာ ေလ်ာ့တာ ဒီတပ္မ(၇၇)နဲ႔ တပ္မ(၈၈)
က ျပန္ကိုမျပန္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္ထုိးစစ္ေတြ ျပဳလုပ္လာတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ တုိက္ပြဲ 
မျဖစ္ေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေရွာင္ေနတာေပါ့။ 

ေမး ။ ။ PSLF/TNLA က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႕ရလုိ႔ပါခင္ဗ်။
အဲ့ဒီမွာ RCSS နဲ႔ TNLA တုိ႔ၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ အဲ့ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြ လတ္တေလာ အေျခအေနအရ 
မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ၿပီးထုတ္ျပန္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့တာ ဘယ္လုိမ်ားေၾကာင့္ပါလိမ့္ ျဖစ္ပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ ။ ။  အဓိက ကေတာ့  ( Center of Humanitarian Dialogue_HD) အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တယ္  အဲ့ဒီအဖြဲ႕က ၾကာကေနဆက္ေပးတာေပါ့။ 
ေတြ႕ဆုံပြဲျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး သူတုိ႔အဖြဲ႕ေတာင္မွ မုိင္းလားအထိ သြားတက္တယ္။ မုိင္းလားကုိေရာက္တဲ့အခါမွာ သူတ႔ုိက အမ်ဳိးသား 
အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရွိတယ္ဆုိၿပီး လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလ တတိယပတ္ေနာက္ပုိင္းမွာ ေတြ႕ဆုံမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ 
က မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ဘူး။ 
ေမး ။ ။ ေျမျပင္အေျခအေနအရ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒီRCSS နဲ႔ TNLA တုိ႔ရဲ႕ ပဋိပကၡေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆုိးဆုိးရြားရြားရွိေနသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ ။ ။ ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာေတာ့ အရင္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ပုိင္းေလာက္ေတာ့ ျပင္းထန္မႈ မရွိဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးအရေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔ 
တစ္ဖက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ တင္းမာေနတဲ့ အေနအထားေတာ့ရွိတယ္။

RCSSႏွင့္TNLAတုိ႔ မေတြ႕ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းရင္း RFA သတင္းေထာက္ကုိေက်ာ္သူ၏ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ PSLF/TNLA သတင္းျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴး တားအိုက္ေက်ာ္က 

ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္း 
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၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ တအန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ညီလာခံအေၾကာင္းႏွင့္ 
လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္မ်ား

 (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တအာင္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ ညီလာခံပြဲေတာ္ႀကီးကုိ  မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ပိုင္း၊ ေဂါင္းဦးဘာရပ္၊ 
နိကာယ္ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးအတြင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆/၂၇/၂၈) ရက္မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပြဲေတာ္ 
ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟုိအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီးက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 ယခု ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံၾကီးက ေရွ႕ယခင္ညီလာခံက်င္းပပုံႏွင့္ ကြာျခားသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ တအန္း 
စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဥကၠဌ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၏ ဗဟုိေကာ္မ 
တီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈစနစ္ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
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ပေလာင္ျပညန္ယလ္ြတ္ေျမာက္ေရးတပဥ္ီး PSLF/TNLA ၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ
နယ္လွည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ပုံရိပ္

 ၂၀၁၇ခုနစ္ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA၏ 
က်န္းမာေရးဌာနမွ ေဆးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက  တအန္းျပည္္နယ္္တြင္းရွိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္္ေရး ခက္ခဲေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္္တအန္း 
တပ္မေတာ္္သားမ်ားကို၊ က်န္းမားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားကို ရွင္းျပခ့ဲၿပီး လိုအပ္္ေသာ က်န္းမားေရး ေစာင့္ေရွာက္ 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္္။
 တအန္းျပည္္နယ္္၊ နမၼတူၿမဳိ႕နယ္္၊ ပန္ေလာေက်းရြာရွိ ေဒသခံျပည္္သူ (၄၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေဆးကုသမႈမ်ားေဆာင္ 
ရြက္နိင္ခဲ့သည္။ ယင္းေက်းရြာအတြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ား အျဖစ္မ်ားေသာ အေထြေထြ ေရာဂါျဖစ္သည့္ ေခါင္္းကုိက္ျခင္း၊ေခ်ာင္းဆုိး၊ 
အေအးမိ၍ဖ်ားနားျခင္း၊ ၀ဲ၊ယားနာ အစရွိေသာ ေရာဂါမ်ားကုိ ေဆးကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
 ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA ၏ က်န္းမာေရးဌာနမွ ေဒသတြင္းနယ္္လွည့္ ေဆးကုသရျခင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တအန္းျပည္နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမဳိ႕ႏွင့္အလွမ္းေ၀းၿပီး သြားလာေရး 
ခက္ခဲေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ နယ္လွည့္ေဆးကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
 တအန္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာတခ်ဳိ႕တြင္  ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ အဆက္မျပတ္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသ 
ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္။



20 PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

                                                                                                                     ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၂၉ရက္ 
 တအန္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴေလးေက်းရြာအုပ္စု “ဒို႔ေလြ”ရြာအနီး၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇)နာရီ 
(၂၅)မိနစ္မွ (၉) နာရီ(၄၅)မိနစ္အထိတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားၿပီးဆုံးသြားေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မုိင္းေငါ့ၿမိဳ႕ 
နယ္မွေန၍ တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ (၂) လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴေလးေက်းရြာ 
ဘက္သုိ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ အာေျပာင္ 
ေက်းရြာႏွင့္ၾကက္ေသေက်းရြာမွ ေဒသခံ ဦးေရ စုစုေပါင္း (၁၉၉)ေက်ာ္မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေလးေက်းရြာမွ 
ေဒသခံ ဦးေရ (၂၄၄)ဦးေက်ာ္မွလည္းေကာင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီး က်ည္မ်ားထိမွန္မည္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ 
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္(၈)ရွိ သႏၱိသုခဓမၼာရုံႏွင့္ ဝါဆုိေက်ာင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံေနၾကရပါသည္။ 
 စစ္ေဘးေရွာင္ေတြကုိ ကူညီေပးသည့္ ေဒသခံတစ္ဦးမွ “ ေလာေလာဆယ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ (၅၀၀) ေက်ာ္ေလာက္ 
ေရာက္ေနၿပီ၊ စာရင္းအတိအက်ေတာ့ မျပဳစုႏိုင္ေသးဘူး၊ တခ်ဳိ႕ေက်းရြာကေတာ့ မေန႔ညကတည္းက ေရာက္လာတယ္ ၊ တခ်ဳိ႕ 
ေက်းရြာေတြက ဒီမနက္မွ ေရာက္လာတယ္၊ တခ်ိဳ႕လည္း လမ္းမွာရွိေနတုန္း ” ဟုေျပာသည္။ 
 ဒီဇင္ဘာလ၂၈ရက္ေန႔ကလဲ ယင္းေက်းရြာမ်ားမွ စစ္ေဘးေရွာင္ ေဒသခံစုစုေပါင္း (၅၀)ဦးမွ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ 
၄င္းစစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ကေလးႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္၊ ေစာင္၊အိပ္ယာခင္းႏွင့္ အ၀တ္ 
အစား လိုအပ္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါဆိုေက်ာင္းမွ တာ၀န္ယူကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟုသိရသည္။

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မုိင္းေငါ့ၿမဳိ႕နယ္မွေန၍ လက္နက္ႀကီး 
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အာေျပာင္ရြာႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေလးရြာမွ ေဒသခံမ်ား 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရလွ်က္ရွိ


