
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ပီေၵႃးၸႃႇ 1382၊ လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသုၵ်း၊ ပီတႆး 2115 ၼီႈ 

ဝၼ်းထ ိ9/4/2021 

သိၵုး်မၢၼႈ်တၵဵး်ၵၼူး်မိငူး်ၶ ႉဝၢၼႈ်ၼးႂမိငူး်ပၼႇ် ၸိငုႈ်တးႆပတွး်ၸၢၼး်ထငႅႈ် 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ14/3/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ဢိူင်ႇဝူဝ်းလ း ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႄၸႈတွၼ်ႈ လၢင်း 
ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်ဵးၸႂႉၶ ႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ 

ၵႂၢမ်းသင်ႇၼၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂႈ 
တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင ်ၶူဝ်လမ ်ၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ယူႇၼႂးၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း 
ၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ 

ဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း (ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢၼ်ႈၵ င်းထမ်ႈ) ၼႆႉမီးယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းသၢမ်လၵ်း 
ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူငဢ်ၼ်မုင်ႈၸူးၶူဝ်တႃႈသၢင်း ၼူိဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုင်ႈဝၢၼ်ႈၼုိင်ႈဢၼ် 
ဢၼ်မီးလင် ၼ်း 45 လင ် တၢင်းၸၢၼ်းသဵၼ်ႈတၢငး်လူင်ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင် ်ႈၶ ႉ။ ၼႂး 
ၼၼ်ႉ မီး ၼ်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ 12 လင်ႄလႈၸိူဝ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၸၢဝ်းလီႉသူး/လီးေသႃးတင်းမူတ်း။ 

ဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်းၼႆႉႄတႇမႃးမိူဝ်ႈပ ီ 2001 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီးသူး ပႅတ်ႇ ၼ်းၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈ 
ေႁႃႈၶ ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၶဝ် ဝၢၼ်ႈလွႆလူမ်း ဢိူင်ႇဝူဝ်းလ းႄလႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ႁၢၵ်း ဢိူင်ႇတွင်ၵႂ း ႄၸႈဝဵင်း မိူင်း 
ပၼ်ႇ ၽွင်းပ ီ 1996-1998 ၼၼ်ႉဢွၼ်ႄတႇတင်ႈမႃး။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈေႁႃႈၶ ႉပ ႈ ၼႂးပီ 1996-1998 
ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇတႃႇမွၵ်ႈ 61 ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 10,000 ၺႃးသိုၵ်း 
မၢၼ်ႈ ေႁႃႈလိုပ်ႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၶွပ်ႇဝဵင်းေသ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းဢွၼ်ႇယူႇ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ တၢင်းၸွႆႈ 
ထႅမ်သင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းလၵ်ႉလွမ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁႃၸႂး ၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႃၽၵ်းယူိဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် လဵင်ႉသ ၸ ႂ
ၼၼ်ႉ ေၵႃႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸ ႂ ေသဢဝ်တ လ လ ။ ၼႂးပီ 1997 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း 
ၸိုင်ႈတႆးလႈႆၵဵပ်း မ်ေၶႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 37 ေၵႃႉၼႂးမိူင်းပၼ်ႇ တ လ လ ၊ 
ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 331၊ 332 ႄလႈ 520 ၶႃၸႂေတႃႇေပႃးတ ။ ထဝ်ႈယိင်းေၵႃႉၼုိင်ႈ ၺႃး 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်တူဝ်လိပ်းထိုင်တ  ၼႂးဝၢၼ်ႈဝူဝ်းလ း။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႉသူး လႆႈယူႇၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉလ လ ပီ။ ၼႂးပီ 2001 မႃး 
ေၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပႆႇပၼ်ၸိူဝ်းၶဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇ ်ႈ 
ႄတႇ ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင ်တီႈဝၢၼ်ႈသၢမလ်ၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 



ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉလီႉသူး ၶဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉၶ ႉပ ႈ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် 
ၶဝ်ၺႃးသင်ႇ ်ႈၶ ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈမွၵ်ႈ ½ ၵီႊလူဝ်ႊယူႇတၢင်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ၸွမ်း 
သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႉသူးႄတႉဢမ်ႇၶႂႈၵႂႃႇယူႇတီႈၼၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လွႆေသ 
ႁႃၼမ်ႉယၢပ်ႇၼႃႇႄလႈလိၼ်တီႈၼၼ်ႈေၵႃႈဢမႇ်ေပႃးၽုၵ်ႇသငလ်ႆႈ။ 

မိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်းၶဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇ ်ႈၶ ႉဝၼ်းထ ိ 14/3/2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ်ႈၶဝ် 
လူင်းလ းမိုဝ်းလွင်ႈၽွမ်ႉလႈႆၸႂၸွမ်းဝႃႈၶဝ်ၶ ႉပၼ် ၵွပ်ႈဝႃႈတီႈလိၼ်တီႈၼၼ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း 
ၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈမီး 14 လင် ၼ်းၵူၺ်းဢၼ်ယွမ်းလူင်းလ းမိုဝ်းပၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ် လီႉသူးတင်း 31 

ၼ်းႄတႉဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလ းမိုဝ်းပၼ်။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 19/3/2021 ၼၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း မဵဝ်းမိၼ်းတၢၼ်း ၶိုၼ်း င်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမလ်ၵ်းၸိဝ်ူး ဢမ်ႇ 
ယွမ်းလူင်းလ းမိုဝ်း ၼၼ်ႉၵႂႃႇၸူးတီႈၼႂးတပ်ႉၸၵၶ 17 ၶဝ် ေသတဵၵ်းတဵင် ်ႈလူင်းလ းမိုဝ်းထႅငႈ်ၵမ်းၼုိင်ႈ 
ယဝ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈသူၼၼ်ႉယူႇၼႂးလိၼ်တပ်ႉၸၵၶ17။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ယူႇတီႈ 
ၸၵၶ 17 ၼႆႉႁႃႈပီၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇမႃးမီးသွငပ်ီယဝ်ႉႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေတလႆႈၶ ႉၽွင်းမၼ်း ပႆႇလႆႈလ ႈ 
ၵႂႃႇတၢင်းလႂၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇယွမ်းလငူ်းလ းမိုဝ်းပၼ်။ 

 
ၸၵၶ 17 ၼႆႉမီးတပ်ႉၵွင်ယူႇပႃႈတႂႈမၼ်းထႅင်ႈ 10 တပ်ႉၵွင်ႄတႇေၵႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပ ီ 2000 ၼႂးမိူင်းပၼ်ႇ။ 
မိူင်းပၼ်ႇၼႆႉပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်လမ်ႇလငွ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း 



ေတႃႉသူင်ႇလမ်ႇလွင်ႈၼႂးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶူင်းတီႈတႃႈသၢင်းေသ ၵွင်ႉၸူးမိူင်းတူၼ် 
ၸိုင်ႈတႆးပတွ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၸၵၶ 17 ၼႆႉဢဝ်တီႈယူႇပၵ်းဝႆႉၸွမ်းၼူိဝ်လွ ႆ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇေသ မုင်ႈၶဝ်ႈၸူးၼႂးဝဵင်းႄလႈ 
ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉမၼ်းယင်းပႇႆၶႂၢၵ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလွသႆုငဢ်ၼ်မီးပႃႈလင ် ဝၢၼ်ႈသၢမ ်
လၵ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမလ်ၵ်းၶ ႉၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၽႅၼ် ၵၢၼ် 
ေတၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉ ၸၵၶ 17 ေသႁဵတ်း ်ႈၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ မၼ်းမၼ်ႈၵုိမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႄႁႉၵင်ႈလငွ်ႈ ၵၢၼ်ပိုတ်း 
ယုိဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈမႃး တၢင်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈၶဵငႈ်ၶႅင်ၼႂးႄၵႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းတူင်ႉၼုိင်ၼႂးမိူင်းပၼ်ႇ 
ၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃး တင်ႈႄတႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုိတ်းဢႃႇၼႃႇ/ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ
1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းလိုပ်ႈေႁႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶ ႉပ ႈၽွင်းပ ီ 1996-1998 ဢၼ်ထူၺ်ႈပႃးႁၢၵ်ႈပႃးေတႃ 
ၵူၼ်းမိူင်း 300,000 ပ ၼႂး 11 ႄၸႈဝဵင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူိင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတတ်းပႅတ်ႈလွငႈ်ၵမ်ႉထမႅ ် တပ်ႉ 
သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ၸင်ႇႁႃၶိုၼ်းေၵႃႇတင်ႈမႂႇၽွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 
တွင်ႈထၢမ ်

ၸ းေႁႃသႅင်                +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း         +66: 97-173-1530                        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 


