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ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ၵူၼ်းမိင
ူ ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိင
ု ်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ ဢၼ်
သို ၵ်း ဝႃႉပဵ ၼ် ၸ ဝ်ႈ ၶွ င် သေ ၶွ င်ႇ သီႇ သို ၵ်း မၢၼ်ႈ ပၼ် ႁႅ င်း ႁႂ်ႈ သို ပ်ႇ ႁဵ တ်း သၢင်ႈ ႁူင်း ၵၢၼ် သွ င်
ဢၼ်ၼၼ်ႉမီးၼိဝ
ူ လ
် ၼ
ိ ၵ
် ၼ
ူ ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်သၵ
ို ်း မၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိတ
ု ်း (သိမ်း)ဢဝ်၊ ႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ
တေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်း ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။
ႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သႂ်ႇၼိူဝ်တီႈလိၼ်တၢင်းၵႂၢင်ႈ 100 ဢေႊၵႃႊ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇ
ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၼႆႉပဵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းတီႈလိၼ် 600 ဢေႊၵႃႊ ဢၼ်သိုၵ်း
မၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိတ
ု ်းဢဝ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိၵ
ု ်ႉ မိဝ
ူ ်ႈပီ 1998-1999 ပိဝ
ူ ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်
ၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈ။ တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၵႃႊ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ပၼ် ၶွမ်ႊပ ၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၼႂ်းပီ
2001 ဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇသၢင်ႈ
သေပွၵ်ႈ။
မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၶဝ် တႄႇဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း တၢင်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢ
င်ႇ သီႈ ( ပၢ ၼ် ၸွ မ် ၸို င်ႈ တဵ င်း ၸဵ င်ႇ ) ၼ င်ႇ ႁို ဝ် တေ လႆႈ တီႈ လိ ၼ် ၶ ဝ် ၶို ၼ်း ၼႆ သေ ၶ ဝ်
ၶိၼ
ု ်းဢွၼ်ၵၼ်တႄႇၽုၵ်ႇသၢင်ႈႁဵတ်း ၵိၼ်ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ၶဝ်ၶၼ
ို ်း တီႈဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ။
ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ဝၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉ
ယုင်း ၶိုၼ်ႈမႃးမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းသေတႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/9/2019 ၼၼ်ႉ
လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ို ်ႈမိင
ူ ်းတႆး လႆႈပၼ် ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊလွသ
ႆ ၢမ်သင
ွ ်း ဢၼ်ပၼ
ဵ ၶ
် မ
ွ ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ
ၼၼ်ႉႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်သွင် ဢၼ် ၼိူဝ်တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၵႃႊၼၼ်ႉထႅင်ႈပဵၼ် ႁူင်း
ၵၢၼ်ယၢင်တင်လႄႈႁူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်း ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊ ၼိတ်ႊသ် (Manganese)။
မိဝ
ူ ်ႈလိၼ
ူ ဢ
် ၵ
ွ ်ႊထူဝ်ႊပိဝ
ူ ်ႊ 2019 ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ သိၵ
ု ်းဝႃႉၶဝ်ႁႃလွၵ်းလၢႆးတႄႇလွမ်ႉ ႁူဝ်ႉတီႈ
လိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်း ၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ။ ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼၼ
် ႃႈတီႈ လႄႈယႃႉၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ၵၼ
ွႆ ႆ သေဢမ်ႇသိပ
ု ်ႇသၢင်ႈသင်။ ၽွင်းပီ 2020
လႄႈၸဝ်ႉ ပီ 2021 ၼၼ်ႉ ၵူ ၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၶဝ် သို ပ်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၶွ မ်ႊ ပၼီႊ ဢၼ် တေမႃးလွ မ်ႉ ႁူဝ်ႉ
တီႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ ဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းတၢင်ႇထိုင်လုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ
တီႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈဢဝ် ပၼ်တီႈလိၼ် ၶဝ်ၶိုၼ်း။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/5/2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ယဝ်ႉသၢမ်
လိၼ
ူ ၼ
် ၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၵင
ို ်ႉၵၢင်ႉဢဝ်ရတ
ူ ်ႉ/ၵႃး ထုၺ်ႇမႃးထုၺ်ႇတီႈလိၼႁႂ
် ်ႈပဵင်း။ ၽွင်းၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈ လႄႈသင်ႇ ၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွ ၼ် ၵ ၼ် ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ /ယႄးမၢၼ်ႈ ၶဝ် ၵေႃႈ
မႃးႁႄႉ ၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်သေ လွင်ႈၼၼ်ႉၼႄဝႃႈၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈမႂ်ႇၶဝ်
ၼၼ်ႉယူႇၽၢႆႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၽွင်းၼႂ်းလိၼ
ူ မေ
် ႊလႄႈလိၼ
ူ ၵ
် ျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိတ
ု ်ႈသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
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ယင်းႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်သေ ႁႃတၢင်းႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢၼ်ႁႃလွၵ်းလၢႆးၶိင
ု ် ဢဝ်
တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်သမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢမ်း
ၵၢင်ၶၼ
ို ်း ၽွင်းမီးပၵ်းပိင
ူ ႁႄ
် ႉႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼၶ
် ဝ
ူ ်ႊဝိတ်ႊ-19၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ
ၶဝ်ဢဝ်ယၢင်လၼ
ိ ် (ၽိလတ်ႉမြေႇ) မႃးၵေႃႇ ႁၢၵ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် တႃႇတေယႃႉဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ
ဢမ်ႇငၢႆႈတေႉတေႉ။ တင်ႈတႄႇၸဝ်ႉလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊမႃး လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လွမ်မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉ
ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၵိုတ်း ၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉလွမ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈထုၵ်ႇ
ဢိုတ်းႁပ်း (လွၵ်ႊတွင်ႊ) ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼၵ
် ၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးလွင်ႈၶဝ်လႆႈ
သုမ်းတီႈလိၼ်ၵူၺ်းၶဝ် ယင်းမႆႈၸႂ်လွမ်ၵူဝ်ပႃး လွင်ႈၼမ်ႉတေဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်၊ ၶုၼ်ႇဢူၼ် ပိူင်
လူငမ
် ၼ်း ၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ဢၼ်လၽ
ႆ ၢၼ်ႇၸူး ႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼႃႈတေယဵၼ်းမႃးပဵၼ်
ၼမ်ႉ ဢၼ် ၶႅ ၼ်ႈ လႅ ၼ် လိ ၼ် တႆး -ထႆး သေ သို ပ်ႇ လႆ ၶ ဝ်ႈ ၸူး ၼမ်ႉ မႄႈၶွ င် တီႈ သၢမ် ၸဵ င်ႇ ၶမ်း
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
မိဝ
ူ ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆပၼ
ီ ၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၼမ်ႉမိင
ူ ်းထႆးၶဝ် လႆႈထတ်းႁၼ်မၼ
ႅ ်ႈၸၼ်ႉၽေးႁၢႆႉ
ႁေႊမႅ င်ႊ ၵႃႊၼိ တ်ႊ သ် ၼႂ်း မႄႈၼမ်ႉ ႁူၵ်ႈ တီႈ ဢၼ် လႆႈ ၸု ပ်ႇ ဢဝ် ၼ မ်ႉ မႄႈသၢႆၸႂ်ႉ တို ဝ်း
တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉ ၶုၼ်ႇဢူၼ်ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈဢွ
င်ႈ ၶုတ်းႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် တၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈၵွင် ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်
ဢၼ်မီးႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ် ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ဢၼ်မီး
ႁိမ်း ၽင်ႇၼမ်ႉ ႁူၵ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေႁဵတ်းၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ တေ
ပဵၼ် ၽေးႁၢႆႉၸႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇ လီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇ ၸိုၼ်ႈသႂ်
ဢၼ်တေလုၵ်ႉတီႈႁူင်း ၵၢၼ်တင်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတေပဵၼ်ဢၢႆမဵၼ်လိပ်း
ဢၼ် တေလု ၵ်ႉ တီႈ ႁူင်း ၸၢၵ်ႈ ယၢင် တ င် ၼ ၼ်ႉ မႃးသေ တေမႃးဢု မ်ႈ သု မ်ႇ သႂ်ႇ တၢင်း ပွ တ်း
ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၼႃႈလိၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်
လိၼ်ၾင်ႇထႆး တၢင်းမႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ႁၢဝ်ႉ
ႁႅင်းလႄႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပႃးပၢႆးၵၢၼ်လႄႇမိူင်းၼၼ်ႉပႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ။
ၵၢၼ်ၶုတ်းႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် လႄႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပေႃးမီးလွင်ႈ
တုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၽႃဝလႄႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈ
တႃႇပဵၼၵ
် ၢၼ်မၢၵ်ႈမီးႁဵတ်းႁႂ်ႈသိၵ
ု ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မၢၵ်ႈမီး ယဝ်ႉယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင်းတိၼ
ု ်းဢၼ်
လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ မႃးလူင်းတိုၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ
တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ(ၽၢႆႇထႆး-ၽၢႆႇတႆး) ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႉထႅမ်တၢင်းႁတ်းႁၢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဢၼ်ၶတ်း
ၸႂၵ
် တ
ႅ ်ႇၵင်ႈတီႈလိၼၶ
် ဝ် လႄႈႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွင်ႊသီႊသိၵ
ု ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိၵ
ု ်းဝႃႉ (UWSA)
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ၶဝ်ၵိုတ်းယင်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်သေ ဢဝ်တီႈလိၼ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈ (ဢၢပ်ႈ) ပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈ
ၶွင်မၼ်း။
လွ င်ႈ ဢၼ် ၵူ ၼ်း မိူ င်း ၸိူ ဝ်း ယူႇ ၼႂ်း ထု င်ႉ မႄႈသၢႆ ဢွ ၼ် ၵ ၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၶွ မ်ႊ ပၼီႊ ႁူင်ႊ ပၢင်ႊ
ဢၼ်ဢၢၼ်းႁဵတ်းႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ
ၸူမ်း ၸွမ်းတေႉတေႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိင
ူ ်း ၼႂ်းထုင်ႉမႄႈသၢႆ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်
ၶတ်း ပိူဝ်ႈ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ။
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လမ်းၼႂ်း

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ

2

ၵႂၢမ်းၼမ်း

6

ပိူင်ပဵၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၺႃးႁုပ်ႈ
ယိုတ်း ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

8

ပိုၼ်ႉလင်လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

17

•

ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊတေႁဵတ်းႁူင်းၽဝ်

20

•

ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်

21

ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
မၢၵ်ႈမီးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

လွင်ႈၶုတ်းႁေႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

•
•

တၢင်းတေႃႉသူင်ႇလႄႈသူင်ႇဢွၵ်ႇ ႁေႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ်

25

လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁေႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ်

27

- ၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်

27

- လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်

29

လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယၢင်တင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

•

23

လွင်ႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင်

29
30
31

တွၼ်ႈလူပ်းလင်
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ၵႂၢမ်းၼမ်း
ပပ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉ မုင်ႈယိူင်းၸူး ၼမ်ႉၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဢၼ်
ၶတ်း ၸႂ် ပိူ ဝ်ႈ တႃႇလႆႈ ၶို ၼ်း တီႈ လိ ၼ် တီႈ ႁဵ တ်း ႁႃၵိ ၼ် ၶ ဝ် ဢၼ် ၺႃးသို ၵ်း မၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈ ယို တ်း

ဢဝ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း/တြႃး မိူဝ်ႈၽွင်းပူၼ်ႉမႃး 20 ပီပၢႆၼၼ်ႉသေ ၸွႆႈပိူင်းပၼ်
ၽေးႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႇတၢင်ႇၼၼ်ႉတင်းသွင်ၽၢႆႇ(ၽၢႆႇတႆး-ၽၢႆႇထႆး) ၸၢင်ႈႁူပ်ႉ

ထူပ်း သင်ဝႃႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ႁဝ်း

ၶႃႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၵ်ႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁႅၵ်ႈဢၼ်လီၵူဝ်ယွၼ်ႉ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်း
မၢၼ်ႈတေၸႂ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ် လဵၼ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း ဝၢႆးသိုၵ်း
မၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ် မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်မႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ တေႁူ
မ်ႈ ၵၼ်တေႃႇသူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉဢၼ်တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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ပိူင်ပဵၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ
ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
ဝၼ်းထိ
1998-1999

လွင်ႈတၢင်း ပိူင်ပဵၼ်
မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၼဢၽ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း
ဢဝ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 601.54 ဢေႊၵႃႊ ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇသေ

ႁၢင်ႇ ၵႆ ဝဵ င်း တႃႈၶီႈ လဵ ၵ်း 5 ၵီႊ လူ ဝ်ႊ မဵ တ်ႊ ပိူ ဝ်ႈ တႃႇဢဝ် သၢင်ႈ ႁူင်း
ၸၢၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၽေႇတဵင်း ၸၼ်ႉၸဝ်ႈ ႁၢၼ်

ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇ
ႁတ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼိူဝ်တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်း

ၵႃႈၵမ်ႈ ၽွ င်ႈ တႄႉသို ပ်ႇ ႁဵ တ်း ယူႇ ၵွ ပ်ႈ ဝႃႈဢမ်ႇ မီး တီႈ လိ ၼ် တေၽု ၵ်ႇ
2000

သွမ်ႈတီႈ လႂ်ထႅင်ႈ။

တီႈလိၼ်မွၵ်ႈ 100 ဢေႊၵႃႊတၢင်းတူၵ်းၸဵင်ႇပိုၼ်ႉတီႈတေသၢင်ႈႁူင်း
ၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇတတ်းပဵၼ်လွၵ်းပဵၼ်လွၵ်းသေၶၢႆ၊ ၵမ်ႈၼမ် ၶၢႆ
ပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇလႄႈဝႃႉ ၸိူဝ်းမႃး လူင်း တိုၼ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ယႄး

ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉ/ၵႃး ၶဝ်

ႁႂ်ႈ ၶၢႆႉဢွ င်ႈ တီႈ ၼႂ်း ၵၢင် ဝဵ င်း ၵႂႃႇယူႇ ၸွ မ်း ႁိ မ်း ဢွ င်ႈ တီႈ တေသၢင်ႈ ႁူင်း
ၸၢၵ်ႈ ၸိူ ဝ်း ၼၼ်ႉ သေ ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈ မီး ၵမ်ႈ ၽွ င်ႈ ၵေႃႈလႆႈ ၵႂႃႇဢဝ်
တီႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈတႃႇတီႈလိၼ် 500 ဢေႊၵႃႊဢၼ်မီး
ၼႂ်း

ပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉပႆႇဢဝ်ၸႂ်ႉတႃႇသင်လႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈ

လိၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ
July 27, 2001

လိူၼ်မေႊ 2011

ႁႃၵိၼ် ၼိူဝ်လိၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၵႃႊၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်မွပ်ႈပၼ်
ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁူင်းတေႃႈလွတ်ႇယၢင် လႄႈ
ႁူင်းဢႃးႁၢၼ် (တၢင်းၵိၼ်သတ်း) သတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊ
ပၢင်ႊၶဝ် ၵူၺ်းၸႂ်ႉတီႈလိၼ် 11.16 ဢေႊၵႃႉတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ႁူင်း လဵင်ႉ
မူ လႄႈၵႆႇ ၵူ ၺ်း ။ ၸိူ ဝ်း လိူ ဝ် တႄႉၶဝ် ဢ မ်ႇ ဢဝ် ႁဵ တ်း သင် ။ ၸိူ ဝ်း လိူ ဝ်
တႄႉၶဝ် ဢမ်ႇဢဝ် ႁဵတ်းသင်လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၸင်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸႂ်ႉ
တီႈလိၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း။

ၶွ မ်ႊ ပၼီႊ ႁူင်ႊ ပၢင်ႊ ႁႃတၢင်း တႃႇလွ မ်ႉ ႁူဝ်ႉ တီႈ လိ ၼ် 100 ဢေႊၵႃႊ
ဢၼ်ၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉၼႂ်းပီ 2001၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်
ၶတ်း သေတႄႇဢွ ၼ် ၵ ၼ် တၢင်ႇ လိ ၵ်ႈ တု ၵ်း ယွ ၼ်း ထို င် လူ င် ပွ င် ၸို င်ႈ
ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်တီႈလိၼ်မွပ်ႈပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း။
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2012

ၵျုၼ်ႊ 2013

2013
လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉ
7, 2015
ၸမ်သဵင်ႈပီ 2015
လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 31, 2015

2016
2017

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 3,
2018
လိူၼ်မေႊ 21,
2018

ၵူၼ်းမိင
ူ ်းၸိဝ
ူ ်းပဵၼၸ
် ဝ်ႈၶွငတ
် ီႈလိၼ်ဢွၼၵ
် ၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း
တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈလိၼ်
ႁႂ်ႈဢဝ်တီႈ လိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။
ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼိူဝ်
ၼင်လိၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/6/2013 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၶဝ်ဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃး
ထုၺ်ႇ/ဝူၵ်း (Backhoes) ၶဝ်မႃးယႃႉပႅတ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼင
ို ်ႈဢၼ်သၢင်ႈၼိဝ
ူ ်
လိ ၼ် ၼႂ်း ပို ၼ်ႉ တီႈ ႁူင်း ၸၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ။ၸၢႆးဝု ၼ်း ၵႅ ဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶွ င် ႁိူ ၼ်း
ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းသၢႆးတီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း ဢၼ်
ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ မၢၼ်ႈ ၶဝ် ဢွ ၵ်ႇ ပၼ် ၼ ၼ်ႉ ယူႇ ။ မၼ်း ၸၢႆးလွ ၵ်ႇ ငို တ်ႈ
တေဢဝ် လိူင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပၢင်ႊၼႆသေ လႆႈၺႃးၵွင်ႈယိုဝ်းတီႈႁူဝ်
မိူ ဝ်ႈ ဝၼ်း ထိ 18/6/2013 ၽွ င်း မၼ်း ၸၢႆးၶီႇ ရူ တ်ႉ ၶိူ င်ႈ ၼႂ်း ႁွင်ႈ လို ၵ်ႉ
သေ လုသဵင်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၵေႃႉဢၼ်မႃးယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး တၢႆ သေပၢႆႈမႅပ်း
ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈသိုၵ်းဝႃႉၸၢင်ႈမၼ်းမႃးၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇယိုၼ်ႈ
လိူင်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉတုၵ်းယွၼ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶိုၼ်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး(ပႃႈတႂ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ) သင်ႇႁႂ်ႈၵေႃႊမတီႊ
ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် တီႈလိၼ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၼ်ႁႃ လွင်ႈယိုတ်း
တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တုၵ်း
ယွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်တီႈ လိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။
ၵေႃႊမတီႊ ၽၢႆႇၸတ်း ၵၢၼ် တီႈ လိ ၼ် တႃႈၶီႈ လဵ ၵ်း သူ င်ႇ လိ ၵ်ႈ ထို င်
ၵေႃႊမတီႊ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်တီႈလိၼ် မိူင်းတႆးသေ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇ
မီးလွင်ႈ သၢႆႈတႅၼ်းလႄႈ ႁႃတီႈမႂ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးယိုတ်းတီႈ
လိၼ် ၼၼ်ႉသင်။

တူဝတ
် ၼ
ႅ ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈထိင
ု ၼေ
်
ႇပျီႇတေႃႇ ပိဝ
ူ ်ႈ
တႃႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်တီႈလိၼ်ၶိုၼ်း။

တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉ
ထူ ပ်း ၵူ ၼ်း ဝၢၼ်ႈ သေ လၢတ်ႈ ဝႃႈတေၸွႆႈ ထႅ မ် ၊ တေၸွႆႈ တၢင်ႇ လၢတ်ႈ
တုၵ်းယွၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ် တီႈလိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈတူဝတ
် ၼ
ႅ ်းၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းNLD ဢၼ်
မႃးလေႇယဵမ်ႈ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းၽေ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 137 ၵေႃႉသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တုၵ်း
ယွၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်တီႈ လိၼ်ၶိုၼ်း။
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ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းသုမ်းတီႈလိၼ်

ႁူဝ်ႉဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်းၶဝ်မႃးလွမ်ႉ

10
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လိၼ
ူ ဢ
် ၵ
ွ ်ႊထူဝ်ႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လုမ်းၽေပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႂ်းတႃႈ ၶီႈ
ပိူဝ်ႊ 2018
လဵၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။
လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 2018

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လုမ်းၽေပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႂ်းတႃႈၶီႈ
လဵၵ်းထႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။

ၸဝ်ႉပီ 2019

ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇတီႈ လိ ၼ် တႃႈၶီႈ လဵ ၵ်း ႁူပ်ႉ ထူ ပ်း ၵူ ၼ်း ဝၢၼ်ႈ သေ
ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈတေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇမွပ်ႈ/ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းလႄႈ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းလႆႈ ၶၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသၢႆႈ
တႅ ၼ်း ပၼ် ၶို ၼ်း ။ ၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈတေႁဵ တ်း ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ တူ ဝ်ႈ ဢွ ၼ် တၢင်း
လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ 2019။

လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 3, 2018

လိူၼ်ၸႅတ်ႉ
တိၼ်ႇပိူဝ်ႊ 5,
2019
လိူၼ်ၸႅတ်ႉ
တိၼ်ႇပိူဝ်ႊ 19,
2019

ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၺ်ႇ ၽွင်းလူငၽ
် ၢႆႇၽႅၼၵ
် ၢၼ်လႄႈၵၢၼ်ငၼ
ို ်း မိင
ူ ်းတႆး
မႃးတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈတေဢဝ်တီႈလိၼ် ပၼ်ၵၼ
ူ ်း
ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း (မီးသုၼ်ႇ
ၸွမ်း ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ) ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁုင်ယၢင်တင်လႄႈ ႁူင်း
ၽဝ်ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼိူဝ်တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၵႃႊ ဢၼ်ပၼ်
ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပၢင်ႊ မိူဝ်ႈပီ 2001 ၼၼ်ႉ။
ၶွ မ်ႊ ပၼီႊ လွႆ သၢမ် သွ င်း ဢဝ် တု င်း (ၸွ မ် ပိ ဝ် ) မႃးပၵ်း ဝႆႉ ၸွ မ်း တီႈ
လိၼ်ဢၼ် လႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇ သၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
67 ၵေႃႉတိုၵ်ႉၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ။

လိၼ
ူ ဢ
် ၵ
ွ ်ႊထူဝ်ႊ ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း ဢဝ်ပၢႆႉမႃးတိတ်းၽႅၼ်ဝႆႉၸွမ်းတီႈလိၼ် ၼႂ်း
ပိူဝ်ႊ 24, 2019
ပၢႆႉ ၼၼ်ႉတီႈဝႆႉ ဝႃႈ “တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။
လိၼ
ူ ဢ
် ၵ
ွ ်ႊထူဝ်ႊ ၵူ ၼ်း ႁဵ တ်း ၵၢၼ် ၶွ မ်ႊ ပၼီႊ လွႆ သၢမ် သွ င်း ၶဝ် မႃးလွ မ်ႉ ႁူဝ်ႉ တီႈ လိ ၼ်
ပိူဝ်ႊ 26, 2019
ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိင
ူ ်းဢွၼၵ
် ၼ်သၢၼ်ၶတ်းသေလွင်ႈလွမ်ႉတီႈလိၼၼ
် ၼ်ႉ
လႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ။
လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 19, 2019

တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈတီႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်း
မိူင်း ၸၢႆးလိၼ်းမျၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းသူႈ တီႈလုမ်းပႃႇ
တီႇႁူဝ်သိူဝ် တူၼ်ႈတီး။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇသူ
င်ႇထိုင် ၽွင်းလူင် ၵူႈၸႄႈမိူင်း။ ၽိုၼ်မိူၼ်မၼ်းၵေႃႈ တေသူင်ႇၸူး လု
မ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇမီး
လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ သင်မႃးၶိုၼ်း။
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ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ
2019

ၾေႊၾေႃႊဝႃႊ
ရီႊ 20, 2020
လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်
18, 2020
ဢေႊပရိူဝ်ႊ
2020

လိူၼ်ဢေႊပရိူ
ဝ်ႊ-မေႊ 2020

လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 2020

လိူၼ်ဢေႊပရိူ
ဝ်ႊ 8, 2021

တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်း
ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း ၶဝ်မႃးသိုပ်ႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈလိၼ်
ထႅ င်ႈ ။ ပွ ၵ်ႈ ၼႆႉ ၵူ ၼ်း ဝၢၼ်ႈ ဢွ ၼ် ၵ ၼ် ပႃးမိ တ်ႈ ပႃးလႅ ဝ်း ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ
လႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိင
ု တ
် ီႈလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ
လုမ်း ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သေဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
4 ၵေႃႉဢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ (ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ
ၼိင
ု ်ႈ) ပႃႈတႂ်ႈမၢႆမီႈမၢႆ 427 (ဢၼ်ဝႃႈ ႁႃလွင်ႈၶိင
ု ပ
် င
ွ လ
် င
ွ ်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ)၊ မၢႆ 447
(ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ) လႄႈမၢႆ 506 (လွၵ်ႇငိုတ်ႈ)
ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်းၶဝ်ဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးထုၺ်ႇမႃးထုၺ်ႇႁႂ်ႈတီႈလိၼ်
ပဵင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ် ၵၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း။

ၵူ ၼ်း ဝၢၼ်ႈ သူ င်ႇ လိ ၵ်ႈ ထို င် ၽူႈ ၵိူ ဝ်း ၵု မ် ၸို င်ႈ မိူ င်း ၼၢင်း ဢွ င်ႇ သၢၼ်း
သုၵျီႇ

ၽူႈ မီး ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၸႄႈတွ ၼ်ႈ လႄႈၸႄႈဝဵ င်း ပႃးတင်း တႅ ၼ်း ၽွ င်း
ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉ ယုင်း NLD ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉႁွင်ႈ
လိုၵ်ႉ။ ၶဝ်ဢဝ်တင်းၽႅၼ်ႇ တီႈသေ သပ်းလႅင်း ၼႄဝႃႈ တီႈလိၼ်တႃႇ
မွၵ်ႈ 317 ဢေႊၵႃႊ တေၶိုၼ်းမွပ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
ဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်းသိူဝ်းၽွင်းလႆႈငိၼ်းၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼၼ်။
ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်မႃးတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ
ဢၼ် တေႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းႁႅင်ႈ
လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႃး။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ်
ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ႁၢမ်းပဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽုၵ်ႇ သွမ်ႈႁဵတ်း
သင်။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းပၢႆလၢတ်ႈ
ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇဢဝ်ငၼ
ို ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈၶွမ်ႊပၼီႊလွသ
ႆ ၢမ်
သွင်းယဝ်ႉ တႃႇတီႈလိၼ် မွၵ်ႈ 34 ဢေႊၵႃႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇ
ၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ။
ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈလိၼ်ထႅင်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ
တီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉလႄႈတီႈလုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ်ထိုင်သွင်ပွၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈ
ၼႃႈ တီႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉတေထူမ်သေ တတ်းပဵၼ် လွၵ်း
ပဵၼ်လွၵ်းယဝ်ႉၶၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်လွၵ်းတႄႉတေၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈတီႈ
လိၼ်ၶဝ်၊ တေၸူၵ်းမႂ်သုၼ်ႇလီ (ၸူၵ်းမႄး) ဢဝ်။
လုမ်းတတ်းသိၼ် (လုမ်းတြႃး) တီႈၶီႈလဵၵ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈဢဝ်တၢင်း
ၽိတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ)။
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လိူၼ်မေႊ 6,
2021

လိူၼ်မေႊ 8,
2021

လိူၼ်မေႊ 9,
2021

လိူၼ်မေႊ 10,
2021

လိူၼ်မေႊ 18,
2021

တင်ႈတႄႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30-11 ၵၢင်ၼႂ် ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်းၶဝ်
ဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးထုၺ်ႇ သွင်လမ်းမႃးထုၺ်ႇႁႂ်ႈလိၼ်ပဵင်း။ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ
တီႈ ဝတ်ႉ ႁွင်ႈ လို ၵ်ႉ ၶဝ် ဢွ ၼ် ၵ ၼ် ၵႂႃႇႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆႉ ပဵ ၼ်
တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ဝၢႆးၼၼ်ႉၶဝ်ၸင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးထုၺ်ႇ ၶဝ်
ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း။

ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ/ယႄး ၶဝ်ၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈၵွၼ်း
ဝတ်ႉ ႁွင်ႈ လို ၵ်ႉ သေ လဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၶဝ် တေၵႂႃႇဢဝ် လွ င်ႈ ႁူမ်ႇ လူ မ်ႈ
တႃႇၶွမ်ႊ ပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်းၶဝ်၊ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၶွၼ်ႈ
တုမ်ၵၼ် ၼမ်လိူဝ် 30 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေၺႃးဢဝ်
လိင
ူ ်ႈတိမတ်ႉ (လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼပ
် င
ိူ ႁႄ
် ႉႁၢမ်ႈ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼၶ
် ဝ
ူ ်ႊ
ဝိတ်ႊ -19) ၼႆ။

ယၢမ်း 9:30 ၵၢင် ၼႂ် ၶွ မ်ႊ ပၼီႊ လွႆ သၢမ် သွ င်း ၶဝ် မႃးလွ မ်ႉ တီႈ လိ ၼ်
ပႃး တ င်း ၸ ဝ်ႈ ၼႃႈ တီႈ ၽၢႆႇ ႁူ မ်ႇ လူ မ်ႈ မၢ ၼ်ႈ မႃး ။ ၸု မ်း ၵူ ၼ်း ဝၢ ၼ်ႈ
(မွ ၵ်ႈ ႁိ မ်း 30) ဢွ ၼ် ၵ ၼ် မႃးၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵို တ်း ။ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ မၢၼ်ႈ ၶဝ်
ဝႃႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇ လႆႈထၢႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽႂ်ထၢႆႇတေယိုတ်းၾူၼ်းမၼ်းၼႆ၊
ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉသမ်ႉထၢႆႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇ။ ပေႃး ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် လွမ်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10 မဵတ်ႊ ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်းဢွၼ် ယႃႉဢွၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း လင်ၶဝ် ႁဵတ်းၼၼ်တိၵ်း
တိ ၵ်း တေႃႇပေႃးထို င် ၶၢဝ်း ယၢမ်း မွ ၵ်ႈ 5 မူ င်း ဝၢႆးဝၼ်း ။ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ
မၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈထၢႆႇဢဝ် ႁၢင်ႈႁူဝ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႉၵွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈ
ၽႂ် တေဢမ်ႇ လႆႈ တိူ ဝ်ႉ ၶူ ဝ်း ၶွ င် ဢ ၼ် လွ မ်ႉ ႁူဝ်ႉ ၸိူ ဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ သင်
ဝႃႈၶူ ဝ်း ၶွ င် ၸိူ ဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၢႆ ဢမ်ႇ ၼၼ် ၺႃးယႃႉၵွႆ ၸို င် တေဢဝ် လိူ င်ႈ
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ ၵျေႃႇထုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇ
သီႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်
လွင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႃလၢႆးဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႈပၼ်ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း။
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ လွသ
ႆ ၢမ်သင
ွ ်းၶဝ် မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈလိၼ်
ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၽွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွမ်ႊ
ပၼီႊ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇသွင်ၵမ်း။
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လိူၼ်မေႊ 24,
2021

လိူၼ်မေႊ 28,
2021
လိူၼ်မေႊ 28,
2021

လိူၼ်မေႊ 30,
2021

လိူၼ်မေႊ 31,
2021

ၵျုၼ်ႊ 2, 2021

3-30/6/2021
1/7/2021

ၵျူႊလၢႆႊ 2 ထိုင်
ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊ
ၵၢတ်ႊ 2021

ၽူ င်း ၼၢႆႇဝိ ၼ်း သို ၵ်း မၢၼ်ႈ ထၢၵ်ႈ (ယူႇ ဝႆႉ ၼႂ်း သၼ် သၢႆးတႃႈၶီႈ လဵ ၵ်း )
ႁဵတ်းၽူႈၵိၼၵ
် ၢင် (ပွႆးၸႃး) တႃႇၶွမ်ႊပၼီႊလွသ
ႆ ၢမ်သင
ွ ်း ဢဝ်လင
ွ ်ႈၸဝ်ႈ
ၵွ ၼ်း ဝတ်ႉ ႁွင်ႈ လို ၵ်ႉ တၢင်ႇ ထို င် ၸ ဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ /ယႄးမၢၼ်ႈ လႄႈၽၢႆႇ
သင်ႇၶႃႇသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈတေဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ
ဢွၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ယႃႉႁူဝ်ႉ။
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်ဢၼ
ွ ၵ
် ၼ်ၵႂႃႇယႃႉႁူဝ်ႉ ဢၼ်
ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးလွမ်ႉယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။

ယၢမ်း 1-4 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈထႅင်ႈ
သၢမ်တၼ
ူ /် ပႃး ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇၵေႃႉၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉသၢႆမိင
ူ ်းပိဝ
ူ ်ႈ
တႃႇႁပ်ႉထွမ်ႇလိူင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢမ်ႇမႃး။
ပၢင်ႁပ်ႉထွမ်ႇလိင
ူ ်ႈ (ဢမူႉ) ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းပၢႆးသင်ႇၶႃႇတီႈတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း
ၵေႃႉပဵ ၼ် ၽူႈ ၼင်ႈ ၸို င်ႈ ။ ၸဝ်ႈ ၵွ ၼ်း ဝတ်ႉ ႁွင်ႈ လို ၵ်ႉ လႆႈ ထု ၵ်ႇ တၵ်ႉ
တိူၼ်း/ ၾၢင်ႉဝႃႈ ႁၢမ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ။

ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်းတႄႇမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉတၢင်းယၢဝ်းမွၵ်ႈ 150 မဵတ်ႊ၊
ဢဝ်တင်းသဝ်လၵ
ဵ ်းလႄႈလိၼယ
် ၢင် (ၽိလတ်ႉမြေႇ) မႃးၵေႃႇႁၢၵ်ႈမၼ်း။
ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၶဝ်ယင်းၶုတ်းႁွင်ႈၶူးတင်းသွငႁႄ
် ႉႁူဝ်ႉဝႆႉတင်းသွငၽ
် ၢႆႇ
ၼင်ႇႁိုဝ် တေ ၶဝ်ႈႁႃႁူဝ်ႉယၢပ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ယၢမ်း 9 ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼၵ
် ၼ်ၵႂႃႇယႃႉႁူဝ်ႉဢၼ်မႃး လွမ်ႉ ၼၼ်ႉ
ထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ႉၵႂႃႇလွမ်ႉႁိမ်းႁွမ်းၼႃးၶဝ်၊ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်း
ၵၢၼ် ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်မႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈႁူဝ်ႉ လႄႈသွင်ထဵင်ၼႃး
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉၵႂႃႇတီႈတူၼ်ႈတီးပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်
လိူင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ ၼႄတီႈ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ ပႃႇတီႈသၢင်ႇသီႈ လွင်ႈတီႈ
လိၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ် ၼမ်ႉတွၼ်းသင်မႃး။
ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႄႈထုၺ်ႇတီႈလိၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ
သိုပ်ႇမႆႉ လွမ်ႉ ႁူဝ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၼင်ႇၵႃႈၶဝ်ပဵၼ်လႆႈ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:00 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉထႅင်ႈ။ ၶဝ်
ဢဝ်ပႃး ၼမ်ႉၵူတ်း (battery acid) မႃး တႃႇမႃးႁူတ်းတူၼ်ႈၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃး။
ၸဝ်ႈၼႃးႁူႉလႄႈဢွၼ် ၵၼ် ၵႂႃႇလို ပ်ႇ ၶဝ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃးသေၶဝ် ဢမ်ႇ
တၼ်းလႆႈႁဵတ်း သင်။ ၶဝ်ၼတ
ႅ ်ႈဢွၵ်ႇမိဝ
ူ ်းလႄႈၵွင်ႈၶဝ်လမ
ို ်း ဝႆႉၼႂ်းၼႃး။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း ထူဝ်း ၽူၼ်း လၢတ်ႈၸယၽ မႃးဢဝ်ၵႂႃႇ။

ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးတီႈလိၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ထႅင်ႈ၊
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉလွမထ
် ၢင်ႇထိမ
ူ ဝ
် ႃႈယွၼ်ႉပဵၼၶ
် ၢဝ်းဢိတ
ု ်းႁပ်း/ႁႄႉႁၢမ်ႈ
( L o c k d o w n ) ၵူ ၼ်း ဢွ ၵ်ႇ ၼွ ၵ်ႈ ယွ ၼ်ႉ တၢ င်း ပဵ ၼ် ၶူ ဝ်ႊ ဝိ တ်ႊ - 1 9
ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။
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ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ယႄးမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ
ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႉႁူဝ်ႉ ဢၼ်လွႆသၢမ်သွင်းမႃးလွမ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႉႁူဝ်ႉဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်းမႃးလွမ်ႉ
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ပိုၼ်ႉလင်လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈၶိၼ
ု ်ႈမႃးမိဝ
ူ ်ႈပီ 19971၊ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈပဵၼ် ဝူၺ်ႊသိဝ
ု ်ႊၵၢင်ႊ
ၸၢဝ်းၶႄႇဢၼ်ပၼ
ဵ ၽ
် ူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် 171 ၶွငတ
် ပ်ႉသိၵ
ု ်းဝႃႉ UWSA တၢင်းမိင
ူ ်းတႆး ပွတ်း
ဢွၵ်ႇ/ၸၢၼ်း၊ပဵၼ်တပ်ႉတႅဝ်းၼႃႈသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ပိုင်ႈ
ဢိငၵ
် ၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်။ ႁူင်ႊ ပၢင်ႊ လႆႈၵိင
ု ်ႉၵၢင်ႉ ၶိၼ
ု ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢႆလၢႆဢၼ်
သေ မီးတွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢၵ်ႇလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁေႊ
လႄႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၼႆႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလမ်ႁဵတ်းငိုၼ်းၶၢဝ်သေ
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈပၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ
UWSA ၶဝ် ဢမ်ႇပၢႆႈပိင
ူ ်ႈၵိင
ူ ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼသေ
်
ၸႂ်ႉတိဝ
ု ်းၶဝ်ပဝ
ိူ ်ႈတႃႇ ဢဝ်ပၼ
ဵ ၶ
် င
ိူ ်ႈ မိဝ
ု ်း
လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈပီ 1997 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်လႆႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ဢၼ်မီးၼႃႈတီႈ တိတ်းၸပ်းၸွမ်း
လႅၼလ
် ၼ
ိ ် တႆး-ထႆး ပိဝ
ူ ်ႈတႃႇဢဝ်လၵ
ႅ ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်တၵ
ို ်းတပ်ႉသိၵ
ု ်းမိင
ူ ်းတႆး Mong Tai Army (MTA)
ဢၼ်ဝၢင်းၶိင
ူ ်ႈ မိဝ
ူ ်ႈပီ 1996 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႃႈတီႈလမ်ႇလွင်ႈၶွငတ
် ပ်ႉသိၵ
ု ်းဝႃႉ UWSA တၢင်းမိင
ူ ်း
တႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယွၼ်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။ တပ်ႉၸုမ်း 171 ၶွင် ဝူၺ်ႊသိုဝ်ႊၵၢင်ႊၼႆႉပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇ
ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသေ ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ ၶူင်း ၵၢၼ်ႁႅၵ်ႈၶွင်ၶွမ်ႊ
ပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ ၼႂ်းမိင
ူ ်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ/ၸၢၼ်းၼႆႉ ပႃးတင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လင
ဵ ်ႉ
လူသတ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ယိင
ူ ်းဢၢၼ်းသိၵ
ု ်းဝႃႉ (UWSA) ဢၼ်ၶႂ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႂ်းမိင
ူ ်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၸႅင်ႈလႅင်းမႃးၽွင်း
ႁၢင်ပီ 1999 မိဝ
ူ ်ႈသိၵ
ု ်းဝႃႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉတေႃႉဢဝ်ၵၼ
ူ ်းၸၢဝ်းၶိဝ
ူ ်းဝႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိင
ူ ်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ
ၶၢႆႉလူင်းမႃးယူႇတၢင်း လႅၼ် လိၼထ
် ႆးယႂ်ႇလူငၼ
် ၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိဝ
ူ ်ႈႁၢင်ပီ 2001 ၼၼ်ႉၵူၼ်းၶိဝ
ူ ်းဝႃႉ
126,000 ပၢႆ- မွၵ်ႈ 4 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈၶွင်ႁူဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉလူင်းမႃးယူႇ ပိူင်လူင်
မၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ၵူၼ်းဝႃႉ 3,400 ပၢႆၼႆႉ
လႆႈထုၵ်ႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ဝူၺ်ႊသိုဝ်ႊၵၢင်ႊ ၵုမ်းၵမ် ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်မႄႈၼမ်ႉ
ၶွင်။2 မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်တီႈ
လိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ ပဵၼ်
တဵင်း ၸဵင်ႇ(ၵေႃႉပဵၼၸ
် မ
ွ ၸ
် င
ို ်ႈ ၽွင်း 2010-2015) သေ ယင်းမီးၽႅၼၵ
် ၢၼ်လပ်ႉလပ်ႉ ၶိင
ု ႁ
် တ
ဵ ်း
ဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်း ၵမ်ယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။3
ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပၢင်ႊ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပၼ်ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢၵ်ႇလၢႆပႃးၸဵမ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်
(BOT) သၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢဝ်းတၢင်း 102 လၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ယဝ်ႉ
တူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2001။
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ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း/ဢွၵ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ၶၢႆႉမႃးယူႇၼႂ်းပီ
1999-2001 (ၽႅၼ်ႇတီႈဢဝ်မႃးတီႈ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၸုမ်း LNDO ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ)

18

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ၶၢႆႉမႃးယူႇၼႂ်းပီ 1999-2001
(ၽႅၼ်ႇတီႈဢဝ်မႃးတီႈ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၸုမ်း LNDO ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ)
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ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ႄႁႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊတေႁဵတ်းႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်
ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
လွင်ႈသိုၵ်းဝႃႉ UWSA မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းၼႂ်း
လိူၼ်မေႊ 2000 မိူဝ်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မွင်ႇဢေး မႃးဝၢင်းႁၢၵ်ႈႁိၼ် တႃႇသၢင်ႈႁူင်း
ၽဝ် ထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ သိုၵ်း ဝႃႉ UWSA (Golden Triangle Hydro Electric
Power company ) ပႃႈတႂ်ႈႁူင်ႊပၢင်ႊ တေသၢင်ႈတီႈ တၢင်း ႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သၢင်ႈမႃးသေပွၵ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ
ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ် မိူၼ်ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၾင်ႇထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ယွၼ်ႉတေႁဵတ်း
ႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် လႄႈဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈတေတေႃႉဢဝ်ၶိူင်ႈၶွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ (ၶွင်
ၶႄႇ) ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇထႆး တေႇၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2001 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈသွင်
ၾၢႆႇ(ထႆး-မၢၼ်ႈ)မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅငတ
် ေႃႇၵ် ယွၼ်ႉသိၵ
ု ်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉလွမ် ၶဝ်ႈ တၢင်းၾင်ႇထႆး ပွတ်း
ႁွင်ႇၵဵင်းႁၢႆး ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းတႆးသေ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်း
မႃး တၢင်းမႄႈသၢႆၾင်ႇထႆးၼႂ်းလိူၼ် ၾေႊၾေႃႊဝႃႊရီႊ 2001 ၼၼ်ႉၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈလူင်
ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်
ၼၼ်ႉယူႇ။
ႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးဢၢၼ်းတေဢဝ်ၾႆးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်း
လႆႈ ပို င်ႈ ၾႆး တၢင်း မိူ င်း ထႆး ၵူ ၺ်း ယင်း တေဢဝ် ၵႂႃႇၸႂ်ႉ တီႈ ႁူင်း ၸၢၵ်ႈ ဢၼ် မီး ႁိ မ်း တႃႈႁိူဝ်း
မိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၶဝ် လႆႈဝႆႉတီႈလိၼ် 100 ဢေႊၵႃႊ ပိူဝ်ႈတႃႇ
သၢင်ႈလၢႆလၢႆႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ။ လွင်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်
ယွၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထိူင်းထိုင်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ
တီႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝၵ
် ၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိၵ
ု ်းဝႃႉ UWSA ၵေႃႈမီးၸိဝ
ု ်ႈၼဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း
လုမ်ႈၾႃႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈမီးလွင်ႈႁိပ်ႇဢီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းထတ်းသၢင်ႁူင်ႊပၢင်ႊလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶွင် ဝူၺ်ႊသိုဝ်ႊၵၢင်ႊ ဢၼ်တိုင်ႈၶိုၼ်ႈ
ယူႇယိၵ
ု ်ႉယိၵ
ု ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိဝ
ူ ်ႈၸွမသ
် ၵ
ို ်းလူင် မွင်ႇဢေး မႃးလႄႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းလိၼ
ူ ဢေ
်
ႊပ
ရိူဝ်ႊ 2002 ၼၼ်ႉ ၼၢႆးꩪၵ်ႊသိၼ်ႊ သျိၼ်ႊၼႃႊဝတ်ႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး လႆႈတုၵ်းယွၼ်း
တီႈမၼ်းဝႃႈႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈႁူင်ႊပၢင်ႊၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ
ဝၢႆးၸွမသ
် ၵ
ို ်းလူင် မွင်ႇဢေး ပွၵ်ႈၶိၼ
ု ်းယဝ်ႉ လုမ်းၽႄႁူင်ႊပၢင်ႊ လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇဢိတ
ု ်း
ပႅတ်ႈ ပႃးၸဵမ်တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ။4 မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2002 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA
ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ဝူၺ်ႊသိဝ
ု ်ႊယိင်ႊ ၼွင်ႉၸၢႆး ဝူၺ်ႊသိဝ
ု ်ႊၵၢင်ႊ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉလႆႈ
ထုၵ်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉမႄႈၶွင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်
ၶွမ်ႈ ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်” ၼႆၼၼ်ႉထိင
ု ် မႃးၼႂ်းလိၼ
ူ မ
် ၢတ်ႉ ၶျ် 2003 တႄႉသိၵ
ု ်းဝႃႉၶဝ်လႆႈထွၼၵ
် ႂႃႇ
ယူႇတၢင်းတူၵ်း မိူင်းသၢတ်ႇ-မိူင်းတူၼ် ပုၼ်ႉယဝ်ႉ။5
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ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁူင်ႊပၢင်ႊတႄႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ
ပႃးၸဵမ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ပႅတ်ႈ။

ႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶွင်ႁူင်ႊပၢင်ႊ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
(ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢဝ်မႃးတီႈလိၵ်ႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး Thailand’s Manager newspaper, 25 Feb 2003)

ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး
ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ
မိဝ
ူ ်ႈၼႂ်းလိၼ
ူ ် ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2005 ၼၼ်ႉ ဝူၺ်ႊသိဝ
ု ်ႊၵၢင်ႊလႄႈ ၽူႈၼမ်းသိၵ
ု ်းဝႃႉ UWSA
ထႅင်ႈၸဵတ်းၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊၶဝ်ၸီႉၼေးမၢႆၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵႃႈၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ
ယဝ်ႉ ။ မိူ ဝ်ႈ ၼႂ်း လိူ ၼ် ၼူ ဝ်ႊ ဝႅ မ်ႊ ပိူ ဝ်ႊ 2008 ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈ မီး မိူ င်း ဢမႄႊ
ရိၵၼ်ႊ(US Treasury Department) လႆႈႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်း 26 ၵေႃႉ ပႃးၸဵမဝ
် ၺ
ူ ်ႊသိဝ
ု ်ႊၵၢင်ႊ
လႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ 17 ဢၼ်ၸဝ
ိူ ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢင်ႇၸွမ်းၼႅင်ႈသၢႆၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် သိၵ
ု ်းဝႃႉ UWSA
ပႃးတင်းၶွမ်ႊပၼီႊ 7 ဢၼ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ ႁူင်ႊပၢင်ႊၸွမ်း။
မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢမ်ႇလွၵ်းၼိုင်ႈ
ၵေႃႈ လၢႆးၼိုင်ႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ႁူင်းႁႅမ်း(ႁူင်းသဝ်း)လႄႈဢွင်ႈတီႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႁူင်းႁႅမ်းဢၼ် ၸိုဝ်ႈလင် မိူၼ်ၼင်ႇ 1G1 ၼၼ်ႉ ယင်းမီး သိုၵ်းဝႃႉယူႇၸွမ်းပိူင်ႈလင် မိူၼ်ၼင်ႇ
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လၢႆးဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ (G ၼႆႉတူဝ်လိၵ်ႈဢင်း ၵိတ်းတူဝ် ထူၼ်ႈ 7 သေ ယိူင်းထိုင်
တပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA 171 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ)။
တင်ႈတႄႇပီ 2019 မႃး သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်သၢင်ႈႁူင်းႁႅမ်း (ႁူင်းသဝ်း) 18 ၸၼ်ႉလႄႈႁူင်း
လဵၼ်ႈၽၢႆႉ Casino ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဢွင်ႈလဵၼ်ႈမူၼ်ႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Jing
Lone entertainment ၼၼ်ႉတေပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈပၢႆႉဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်းလဵၼ်ႈၽၢႆႉ ၸိင်ႊလူင်ႊ ၶႃႊသီႊၼူဝ်ႊ
ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
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လွင်ႈၶုတ်းေႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇမိူင်ႁေႊ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႄလွင်ႈၵၢၼ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်
လိၼ
ူ ၾေ
်
ႊၾေႃႊဝႃႊရီႊ 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ မီးၶွမ်ႊပၼီႊသိပ်းဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉတေၶုတ်းႁေႊမႅင်ႊ
ၵႃႊၼိတ်ႊသ်ၼယ
ႆ ဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းမိင
ူ ်းတႆးတင်းမူတ်း၊ မီးဢၼ်ၼင
ို ်ႈၵူၺ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်း
တိူင်းတၼၢဝ်းသီ။
ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႆႉပဵၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း၊ ယူႇ
တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇသေ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမွၵ်ႈ 20 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ။ တၢင်း
ၾၢႆႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 2,000 ၸိူဝ်းပဵၼ် လႃးႁူႇ၊ ဢႃႇၶႃႇလႄႈ
တႆးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းႁေႊ တင်ႈတႄႇပီ 2007 မႃးၼႆယဝ်ႉ။
တီႈလိၼ် ႁႆႈ၊ၼႃး ၶဝ်ၵေႃႈ ၺႃးႁုပ်ႈယိတ
ု ်းဢဝ်သေ သူၼႁ
် ႆႈလႄႈမႄႈၼမ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ၶုၼ်ႇဢူၼ်
ယွၼ်ႉၶီႈ လိၼ်ၶုတ်းႁေႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။6
သၢႆမၢႆၼႂ်းလိူၼ်ၾေႊၾေႃႊဝႃႊရီႊ ၶွမ်ႊပၼီႊ 9 ဢၼ်ၸိူဝ်းလႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇၶုတ်းမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊ
သ် ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉမီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ1. ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းႁေႊ ၸၢႆးလၢဝ်ႁိူင်း Sai Laung Hein Mining Co. Ltd.
2. ၶွမ်ႊပၼီႊ Spring Fragrance (Nwe Oo Ya Nan) Co. Ltd.
3. ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွင်တုင်ၼၵ်ႉၵႃးၶုတ်းႁေႊ Naung Tone Nagar Mining Co. Ltd.
4. ၶွမ်ႊပၼီႊ သၼ်ႇပႃရမီႇ ၶုတ်းႁေႊ San Par Ra Mi Mining Co. Ltd.
5. ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁဵင်းလိၼ်းသၼ်ႇ ၶုတ်းႁေႊ Hein Linn San Mining Co. Ltd.
6. ၶွမ်ႊပၼီႊ မျိၼ်ႉဢူးဢွင်ႇ Myint Oo Aung Co. Ltd.
7. ၶွမ်ႊပၼီႊ မႁႃသူၺ်ႇလႃႉဝုၼ်းၶုတ်းႁေႊ Maha Shwe La Won Mining Co. Ltd.
8. ၶွမ်ႊပၼီႊ Kyauk Saung Ni Co. Ltd.
9. ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼမ်ႉယူမ်းၶုတ်းႁေႊ Nant Youne Mining Co. Ltd.
ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၸို ဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶွ င် ၶွ မ်ႊ ပၼီႊ ၸိူ ဝ်း တေလႆႈ ႁပ်ႉ ၼမ်ႉ တွ ၼ်း ၼၼ်ႉ တႄႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁပ်ႉ ႁူႉၸွ မ်း ။
ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸၢႆးလၢဝ်ႁိူင်းၼၼ်ႉ တႄႉၸုမ်း Myanmanr EITE ၶဝ်ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢႆးမိူဝ်ႈလိူၼ်
ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2020 ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽိူၺ်ၽူႈတေလႆႈႁပ်ႉ
ၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်ၶွမ်ႊပၼီႊၸၢႆးလၢဝ်ႁိူင်းတႄႉပဵၼ်ဢူးတိၼ်ႇ
ၼွႆႇ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/11/2019 ၼၼ်ႉ ဢူးဢူင်းဝိၼ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမႅတ်ႇပႅင်းလူလွမ် ၶူဝ်းတိုၼ်း
သၽႃဝမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈလႄႇယဵမ်ႈတူၺ်းဢွင်ႈတီႈၶုတ်းႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် တီႈဢိူင်ႇ
မိူင်းၵူဝ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇထတ်းတူၺ်းဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင် ၶွမ်ႊပၼီႊသွင်ဢၼ် (ၸၢႆးလၢဝ်ႁိူင်း
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လႄႈ သူၺ်ႇၽိဝ်ႇၵွင်းၵိၼ်ႇၼၼ်းတေႃႇ) ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတေယုၵ်ႉၸၼ်ႉၵၢၼ်ၶတ
ု ်းႁေႊ လုၵ်ႉ
တီႈဢွင်ႈဝူင်းလဵၵ်ႉ တေယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈဝူင်းၵၢင်ၼၼ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇတႄႉ တင်ႈ တႄႇ တႄႇၶုတ်းတီႈ မိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉမႃးတင်းသဵင်ႈ မီးမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် 293,408 တၼ်ႊ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးလၢႆးလႆႈ 4,519,388 တေႃႊလႃႊဢမႄႊရိၵၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။7

လွင်ႈၶုတ်းႁေႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
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တၢင်းေတႃႉသူင်ႇႄလႈသူင်ႇဢွၵ်ႇ ေႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ်
ႁေႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်ၼႆႉ တေႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်းသေ ၵွင်ဝႆႉတီႈ
ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်းသဵ ၼ်ႈတၢင်းလူင် ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵႆတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈ
လဵၵ်း မွၵ်ႈၼိင
ု ်ႈလၵ်း၊လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ၶိၼ
ု ်းတေႃႉတၢင်ႇၶိၼ
ု ်ႈရူတ်ႉ/ၵႃးသိပ
ု ်ႇသူင်ႇ ၶဝ်ႈတၢင်း
ၶူဝ်ဢူၺ်းလီ 2 တီႈမႄႈသၢႆ တၢင်းၾင်ႇထႆး။
ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈမႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆးၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေသူင်ႇ
ၶဝ်ႈမႃးတီႈလႅၼလ
် ၼ
ိ ် ၼၼ်ႉပႃးႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ဢၼ်ၼင
ို ်ႈဢၼ်ၶၼ်သင
ု ။် 8 ပေႃး ႁုပ်ႈ
တူ ၺ်း လွ င်ႈ တေႃႉတၢင်ႇ သူ င်ႇ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း ထႆး တၢမ် ႁွ င်ႈ ၵၢၼ် ၶၵ်ႉ ၽို ၼ်ႉ ထၢၼ် ၽၢႆႇႁူင်း ၵၢၼ်
လႄႈၵၢၼ်မင
ိူ ႁေ
် ႊမိင
ူ ်းထႆးၶဝ်ၼႄဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတေႃႉႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ၾင်ႇ
ထႆးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃး သိပ်းပီၼႆႉ လႆႈဝႃႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတေႉတေႉၼႆယဝ်ႉ။9
လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊ

2010

2019

တင်းၼမ် (တၼ်ႊ)

4,500

135,616

သ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၵႃႈၶၼ် (လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ)

17.8

203.8

ဢွင်ႈတီႈၵွင်ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
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ဝၢႆးတေႃႉသူ င်ႇ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း မိူ င်း ထႆး ယဝ်ႉ ႁေႊၼၼ်ႉ ၶို ၼ်း တေႃႉၶို ၼ်ႈ ၼိူ ဝ် ရူ တ်ႉ /ၵႃးသေၵႂႃႇၸူး
တႃႈႁိူဝ်း လႅ မ် ၶျပင်ႊ ယဝ်ႉ ဢဝ် ၶို ၼ်ႈ ႁိူဝ်း သူ င်ႇ ၸူး မိူ င်း ၶႄႇ။ တၢမ် ႁွ င်ႈ ၵၢၼ် ၽၢႆႇၵဵ ပ်း ၶွ ၼ်ႇ
ထႆး တႄႉၼႄဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ 2021 ၼၼ်ႉ ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် 574 တၼ်ႊလႆႈဢဝ်
တၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ သေၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇထႆး (မီးၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ) သေၼႂ်း
လိူၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁေႊ 574 တၼ်ႊၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇ (မီးၵႃႈၶၼ်
မွၵ်ႈ 1.6 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ။10
ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇသူင်ႇဢွၵ်ႇႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼၼ်ႉထႆးမီးသွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၵူၺ်းဢၼ်
ပၵ်းယူႇ တီႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၶွမ်ႊ ပၼီႊ Pakpoom Chiang Rai, ၶွမ်ႊပၼီႊ S. D. Yang
Nua မီးလုမ်းတီႈမႄႈသၢႆ။
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လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇေႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ်
ၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်
ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ဢၼ်လူၼ်ႉလိူဝ်လူင်း ၼႂ်းမႄႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ
ပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ ၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉ
ၼႄဝႆႉ ဝႃႈ လု ၵ်ႈ ဢွ ၼ်ႇ ပၢၼ် ၶို ၼ်ႈ ႁဵ ၼ်း ၸၢင်ႈ ႁဵ တ်း ႁႂ်ႈ ၺၢၼ်ႇ ထိူ င်း ထို င်ႉ ယွ ၼ်ႉ ၵိ ၼ် ၼ မ်ႉ
ဢၼ်ၺႃး ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။11
မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈတွၼ်ႈၽၢႆႇၵၢၼ်ၼမ်ႉမေႃႇ မိူင်းထႆးၶဝ်
ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် လူင်းၼမ်ႉမႄႈႁူၵ်းတင်းၼမ်၊
ၼမ်ႉမႄႈႁူၵ်း ၼႆႉပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ်လႆၸူး ၼမ်ႉမႄႈသၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။12 လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ
မႄႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇလႄႈ မီးဢၢႆမဵၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းဢိုတ်ႇတၼ်ပႅတ်ႈတေႃႈၼမ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၽိုၼ်ႁၢႆး
ငၢၼ်းၼၼ်ႉယင်းယုၵ်ႉၼႄတၢင်းမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ
ဢွၵ်းဢေႃ (သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇ) ႁဝ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉၵွင်ႉႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼၼ်ႉၼႆ
ယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶုတ်းႁေႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

လွင်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုပ်ႇၼမ်ႉတီႈၵေႃႇၸၢင်ႉၶဝ် ၵေႃႉထတ်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ
ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 2 ၵီႊလူဝ်ႊမႄႊတိူဝ်ႊ တွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈတီႈမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ လႄႈ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ
မႃးၶွႆႈ ၵၼ် ။ ဢွ င်ႈ တီႈ ဢၼ် ၼ မ်ႉ မႄႈၼမ်ႉ ႁူၵ်ႈ ယို င်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ပဵ ၼ် ၼႂ်း ပို ၼ်ႉ တီႈ ဢွ င်ႈ ၶု တ်း
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ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် မိူင်းၵူဝ်းလႄႈဢွင်ႈတီႈၵွင်ဝႆႉ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼမ်ႉတေၶုၼ်ႇဢူၼ်မႃးၸွမ်းႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ဢၼ်မီးတၢင်း ၾင်ႇ
မိူင်းမၢၼ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉလႅပ်ႈႁူႉထိုင်လွင်ႈၼႆႉယူႇ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းလႄႇယဵမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း
ၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ဢူးဢူင်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်ၶီႈ
လိၼ်ႁေႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် တေဢမ်ႇလႆလူင်း ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆၶုၼ်ႇဢူၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလမ်ႇ
လႆႈလႄႈတေလႆႈၾၢင်ႉတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႉ။13
ႁူင်း ၽဝ် ႁေႊ မႅ င်ႊ ၵႃႊၼိ တ်ႊ သ် ၶွ င် ၶွ မ်ႊ ပၼီႊ ႁူင်ႊ ပၢင်ႊ ၶဝ် သ မ်ႉ တေသၢင်ႈ တီႈ ၾင်ႇ မႄႈ
ၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီမႆႈၸႂ် လွင်ႈၼမ်ႉတေၶုၼ်ႇဢူၼ် ပဵၼ်ၵွင်ႉ
ဢၼ် တေလု ၵ်ႉ တီႈ ၶူ ၺ် ၶီႈ လိ ၼ် တီႈ ႁူင်း ၸၢၵ်ႈ ၶဝ် လႄႈ တင်း ၼမ်ႉ ၶု ၼ်ႇ ၼမ်ႉ ၶႆး တီႈ ႁူင်း
ၸၢၵ်ႈ တင်းဢွင်ႈၵွင်ႁေႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်ၼၼ်ႉလူင်းသႂ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ
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လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်
လွ င်ႈ ဝႃႈတေဢဝ် ႁေႊမႅ င်ႊ ၵႃႊၼိ တ်ႊ သ် သႅ ၼ်း လႂ် သေ ၽဝ် ႁဵ တ်း တီႈ ၽႅ ၼ် ၵၢၼ် သၢင်ႈ ႁူင်း
ၸၢၵ်ႈ ႁိမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၼႆၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတိုၼ်းတေ
ၶဝ်ႈပႃးလွင်ႈတေၽဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းၸိမ
ူ ်ႈဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵႂၢၼ်းၶိၼ
ု ်ႈၼိဝ
ူ ၵ
် ၢင်ႁၢဝ်သေတေတုမ်ႉ
တိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။
မိူဝ်ႈပီ 1981 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ၶဝ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၽွၼ်းတုမ်ႉ
ယွၼ်ႈယွၼ်ႉမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်ၼၼ်ႉၼႄဝႆႉဝႃႈ လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈၽဝ်
ႁေႊမႅင်ႊ ၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်
(ႁၢႆၸႂ်) ပႃးၸဵမ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇပူမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တင်း
ၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။14

လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယၢင်တင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
တူၼ်ႈယၢင်တင်ၼႆႉတႄႉၽုၵ်ႇမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝၢႆးပီ (2000 ) ၵွပ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင် တၢမ်ၼႂ်းၽႅၼ်
ၵၢၼ်ၶဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2000-2030 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၽူႈလူင်းတိုၼ်း
ၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ ဢၼ်ၸွႆႈႁႂ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈ
ယၢင် တင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၽိၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊသိုၵ်းဝႃႉ
UWSA ႁူင်ႊပၢင်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၸွမ်း ၽူႈလူင်းတိုၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်ၼႂ်းၶူင်း
ၵၢၼ်ၼႆႉ၊ ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸင်ႇႁႃဢဝ်ၸၢဝ်းဝႃႉတၢင်းၼိူဝ် မႃးယူႇတၢင်းၸၢၼ်း ၼႂ်း
ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉၵုမ်းၵမ်။ ၼႂ်းၵႄႈပီ 2000-2012 ၼၼ်ႉ တီႈလိၼ်ဢေႊၵႃႊတင်းမူတ်း
ဢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ 1,694 ဢေႊၵႃႊ
ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 87,180 ဢေႊၵႃႊယူႇယဝ်ႉ။15
ပႃႈတႂ်ႈၵႂၢမ်းသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပျီႇတုၸိတ်ႉၼႆႉတႄႉ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းႁူၺ်ႈလွႆ ၸွမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
ၵေႃႈၺႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွၵ်ႈဢွၵ်ႇသေ ဢဝ်ယၢင်တင်မႃးၽုၵ်ႇတႅၼ်းပႅတ်ႈ၊ ယႃႉၵွႆပႅတ်ႈထိူၼ်ႇၶိူဝ်း
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိင
ူ ်းၸိဝ
ူ ်းယၢမ်ႈပိင
ု ်ႈဢိင် ႁႆႈ လွႆ သေ ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ လဵင်ႉတူဝၸ
် မ
ႂ် ႃးၸိဝ
ူ ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
မိဝ
ူ ်ႈပီ 2006 သိၵ
ု ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Yunnan Hongyu Group Company ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်
တင်တႃႇ 5,000 ဢေႊၵႃႊ ၼႂ်းဢိင
ူ ်ႇမိင
ူ ်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၵူၼ်းမိင
ူ ်းတႃႇ 17 ဝၢၼ်ႈ ၺႃး
သိၵ
ု ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸတ
ိ ်ႉၶဝ် တဵၵ်းၸႂ်ႉတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်တီႈလိၼ် ပိဝ
ူ ်ႈတႃႇဢဝ်ၸဝ
ိူ ်ႉ ၾၼ်း
တူၼ်ႈယၢင်တင်မႃးၽုၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းဢႃႇၶႃႇ(3)ဝၢၼ်ႈၵေႃႈၺႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉပၢႆႈ
ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်တီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်။16
မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွင်းလွႆၸွမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ယဵၼ်းပဵၼ်တူၼ်ႈယၢင်တင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်း။
ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ
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ဢဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးပႂ်ႉတူၼ်ႈ ယၢင်တင်လႄႈလုမ်းလႃး ၶုတ်ႇဢဝ်ယၢင်တီႈ
တူၼ်ႈယၢင်တင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဢမ်ႇပေႃးလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်ၸွမ်း။
လွင်ႈၶုတ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉယၢင်တင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇ
ႁဵတ်းၵဵၼ်ယၢင်တင်လိပ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လွၵ်း ပဵၼ်ပွတ်းသေဢဝ်တၢင်ႇၼိူဝ်ရူတ်ႊ/ၵႃး
ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈပူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵဵင်းလၢပ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းၸွမ်း
ၼမ်ႉၶွင်သူင်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ(ထတ်းတူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽွင်ႈ)။ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်း
ၵၢၼ် ယၢင်တင်လိူဝ် (ဢၼ်ပဵၼ်ပိတ်းပဵၼ်ပွတ်း ဢၼ်လိူဝ်မၼ်း) ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉတေ
ပဵၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

လွင်ႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင်
ၶၵ်ႉၵၢၼ်တႃႇႁဵတ်းယၢင်တင်လိူဝ်ဢၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉယၢင်တင်သေမႃးႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေလႆႈ
ၶိုၼ်းထိူ ဝ် ယွႆႈ၊သုၵ်ႈသီ ၊ ဢဝ် ပ ၼ်ႈပဵ ၼ် ၵွ ၼ်ႈ (တင်းၼမ်ႉ ဢႅ ၵ်ႊ သိ ၵ်ႊ )၊ ၶိုၼ်းတႅပ်းပဵ ၼ် ပွတ်း
ပဵၼ်ပွတ်းယဝ်ႉဢဝ်တၢၵ်ႇႁႅင်ႈ။တေလႆႈၸႂ်ႉၼမ်ႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ၼမ်ႉၶီႈၼမ်ႉလၢင်ႉၼမ်ႉ
ၶႆးမၼ်းၵေႃႈတေဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈမႆႈ ၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉၶုၼ်ႇ
ၼမ်ႉဢူၼ် ၼမ်ႉၶႆးမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းလႆၶဝ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်း
ယူႇတၢင်းတႂ်ႈ ၼမ်ႉတေမီးလွင်ႈလုသုမ်း၊ ႁႆႈ ၼႃး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးယူႇ
လီၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်မႄႈၼမ်ႉၼႆႉ သေၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွင်ႈဢၼ်လႆႈမႆႈလူင်လၢင်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်တႄႉပဵၼ်လွင်ႈလူမ်းတူႇ၊ လူမ်းမဵၼ်
ဢၼ်တိုၼ်းတေမႃးသုမ်ႇၵုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်လႄႈတေတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ
ပၢႆး ယူႇလီၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၽိၼ
ု လ
် ပ
ဵ ်ႈႁဵၼ်းၶွငလ
် င
ူ ပ
် င
ွ ၸ
် င
ို ်ႈမိင
ူ ်းထႆး ပီ 2017 လွင်ႈၽွၼ်းတုမ်ႉတိဝ
ူ ်ႉယွၼ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈ ယၢင်
တင်ယႂ်ႇလူငသ
် င
ွ ဢ
် ၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဢူးတွၼ်းထႃးၼီးဢၼ်မီးၼႂ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၸိင
ု ်ႈ
ထႆး ၼၼ်ႉ 17 ပို တ်ႇ ၼႄဝႃႈ လူ မ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ပို ၼ်ႉ တီႈ 5 ၵီႊ လူ ဝ်ႊ မႄႊတိူ ဝ်ႊ ၶွ င် ၼႂ်း ပို ၼ်ႉ
တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းမီးလူမ်းဢၢႆၵွင်ႉသၢၼ်ႊ(ၶႅမ်ႊမိၵ်ႊၶိူဝ်ႊ) ထိုင် 50 ပုၼ်ႈ
သေ ပူၼ်ႉၶၵ်ႉလူမ်းဢၼ်လွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်း ၸဵပ်းသႅပ်ႇတၢင်း
ထူၺ်ႈၸႂ်၊တႃၶူမ်းတႃၵၢႆး၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်ၶိုၼ်ႈလႄႈ ၶႂ်ႈဢေႃႉႁၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။
လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၸီႉၸမ်ႈၼႄဝႃႈ ဢၢႆမၼ
ဵ တ
် ီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် ႁူင်ႊပၢင်ႊၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉ
ၵွႆးတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းသၢႆၼွၵ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း
ယင်းတေတုမ်ႉတိဝ
ူ ်ႉပႃးၵူၼ်းမိင
ူ ်းၼႂ်းဝဵင်းတင်းမူတ်းပႃးၸဵမၵ
် ၼ
ူ ်းမိင
ူ ်းဢၼ်လၼ
ႅ လ
် ၼ
ိ တ
် တ
ိ ်း
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ၸပ်းၵၼ်မၼ
ိူ မႄ
် ႈသၢႆၸင
ို ်ႈထႆးပႃး။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽႅၼၵ
် ၢၼ်သၢင်ႈႁူင်း ၸၢၵ်ႈယၢင်တင်ၼႆႉ တိၼ
ု ်း
လွၵ်ႇငိတ
ူ ်ႈ တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵၼ
ူ ်းလီ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈတင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်လေႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း
ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈမႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈလူပ်းလင်
လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေသၢင်ႈ ႁူင်း
ၸၢၵ်ႈဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်လူၺ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်
ထမ်း/တြႃး ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ) ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူလၢႆ
သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ယင်းပဵၼ် သၢႆငၢႆဢၼ်လႆႈ
မႆႈၸႂ်ထႅင်ႈယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတေပၼ်ၶႂၢင်ႉဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၼၼ်ႉထႅင်ႈ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ
ပိူဝ်ႈတႃႇ တွပ်ႇတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်သိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢႆး
ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွင်ႈဢၼ်ၵၼ
ူ ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိၵ
ု ်ႉလႆႈၼႄတၢင်းႁတ်းႁၢၼ်ၶဝ်သေၵႅတ်ႇၵင်ႈတီႈလိၼႁ
် ႆႈၼႃးၶဝ်
ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ႁႅင်းယႂ်ႇတေႉတေႉ။ ၼွၵ်ႈသေသၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈယဝ်ႉ
ၶဝ်ယင်း ႁႄႉၵင်ႈပႃးသၽႃဝ ၾိင်ႈတိၼ
ု ်းပဵၼ၊် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ပီႈ ၼွင်ႉၵူၼ်း
မိူင်းၸိူဝ်း ပိုင်ႈဢိၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇလူးၵွၼ်ႇ။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢႆမႄႈ
ၼမ်ႉႁူၵ်ႈတေၵမ်ႉထႅမၵ
် ၢၼ် တေႃႇသူႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိၵ
ု ်ႉလႄႈ တိၵ
ု ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶွင်ႊသီႊသိၵ
ု ်း
မၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ မွပ်ႈ (ဢၢပ်ႈ)တီႈလိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။
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