
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 12/10/2021 

ၸဝႈ်ႁႈႆၼႃး ဢၼွၵ်ၢၼသ်ၢၼၶ်တး် ၽၼႅၵ်ၢၼ ် ငၺူႇ်ယႇီပႄလး ဢၼဢ်ၢၼး်ၶၢႂၵႈ်ၶတုး်ထၢၼႇ် ႁၼိ ်
ၸမွး်ႄမႈၼမႉ်ပၢင ်ၼးႂတၢငႉ်ယၢၼး် ၸိငုႈ်တးႆပတွး် ငႇ် 

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ႄလႈ ၸဝ်ႈဢႃႇ 
ၼႃႇၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် မ်ႈၵၼ်ေတၶႂၢၵ်ႈၶတု်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸွမ်းႄမႈၼမ်ႉပၢင် ၼႂးဢိူငႇ် ၼႃး ၵ်ႇ ႄၸႈ 
ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ။ 

ပိုၼ်ႉတီႈေတၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇမႂႇၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 850 ေဢႊၵႃႊ ၼူိဝ်တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး တင်းသွင်ၾၢၵ်ႇ ၾင်ႇ 
ႄမႈၼမ်ႉပၢင်၊ ယူႇၼႃႈတၢင်းတူၵ်း ႁၢင်ႇယၢၼ်ထၢင်ၶတု်းထၢၼ်ႇၵဝ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ၼၼ်ႉၼုိင်ႈ 
လၵ်း၊ ယွၼ်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇတင်းသငဵ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶ ႉဢွၵ်ႇပ ႈႁႃ ႄတႇ 
ဝၢၼ်ႈမႂႇ ယွၼ်ႉမီးၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇတႂႈလိၼ်မိူင်း ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၼ်း ႄယးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈေတၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉၵႆွး လွငႈ်ေတ 
သုမ်းတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၺ်း ၶဝ်ယင်းလွမ်ၵူဝ်လွငႈ်တုမႉ်တိူဝ်ႉဢၼ်ေတယႃႉလႅဝ်ၶူင်း သၢငႈ်ႄမႈၼမ်ႉပၢင်၊ 
ေတႁဵတ်း ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်ႄလႈ ဢၼ်ၶမွ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းေတၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်တႂႈႄမႈၼမ်ႉပၢင ်
ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 14 ဝၢၼ်ႈ ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဝ်ၵူၼ်း 3,000 ပ  လႆႈပိုင်ႈဢိင်ႄမႈၼမ်ႉ ပၢင် 
ေသႁဵတ်းႁႆႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇလိၼ်ႄလႈ ၼႃး လ ႁဵင် ေဢႊၵႃႊ လဵင်ႉတူဝ်ၸႂမႃး။   

ႄမႈၼမ်ႉပၢင်ၼႆႉ ပဵၼ်ႄမႈၼမ်ႉယႂႇလူင် ႄမႈ ၼုိင်ႈ ဢၼ်လႆၶဝ်ႈၸူးႄမႈၼမ်ႉၶူင်း ၼႂးၸိုင်ႈတႆး ေသ ပဵၼ် 
ႄမႈၼမ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ယွၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉ ဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်မၼ်း။ 

ၽႅၼ်ၵၢၼ်မႂႇၶွငၶ်ွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၼၼ်ႉ ၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးမိဝ်ူႈဝၼ်းထိ 7/5/2021 မိူဝ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႃး ၵ်ႉ 
င်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး 15 ေၵႃႉမႃး ပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၼ်းမၼ်းေသ ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ်လူင်းလ း 

မိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇသိုပ်ႇၶုတ်းႁႃထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼူိဝ်လိၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵ င်း၊ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းမူင်ႈ ၶဝ်လႈႆႁပ်ႉ ႉၶၢဝ်ႇ ်ႈၵႂႃႇ မ်ႈပၢင်ၵုမၶ်ဝ် 
ၼၼ်ႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼုိင်ႈဝၼ်းေသ သင်ႇ ႈ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မ ၽၢင် (မတ်ႉပူငႇ်တိၼ်ႇ) ၶဝ် ၵႂႃႇ မ်ႈ 
ၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လုင်းၸ းၵူမ်းသႃႇ င်ႉ လုင်းၸ းသၢင်ႇေသႃး လၢတႈ်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ 
ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ၶႂႈမႃးယွၼ်းၶတု်းထၢၼ်ႇ ၼႂးၼႃးၼႂးသူၼ် သူ ၸဝ်ႈ တႃႇ 2 ထတ်း (ေပႇ) ၼႆ 
ေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇေၵႃႉ လႆႈလငူ်းလ းမိုဝ်းပၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵုိတ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ 
လူင်းလ းမိုဝ်း။ 



ဝ းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇေၵႃႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်းလ းမိုဝ်းပွမတ်ႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်းေၵႃႉ ၸိူဝ်းဢမႇ် ယွမ်း 
လူင်း ပၼ်ၼၼ်ႉေသ ဝ းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဝ းဝၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢငွ်ႇၵူဝ်ႇလတ်ႉ ဢၼ်ယူႇ တီႈ 
ထၢင်ထၢၼ်ႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးဢဝ်။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/5/2021 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး လႆႈတႅမႈ်လိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸိုငႈ်တႆး/ တပ်ႉ 
သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA၊ ၸမု်းပႃႇတီႇ ဝ်သိူဝ် SNLD ႄလႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ မိငူ်းႁႃႉ လွင်ႈဢၼ် ၶွမႊ်ပၼီႊ 
ၶဝ်ၶႂႈမႃးၶိုင်ယႃႉၶုတ်းထၢၼ်ႇ ၼႂးသူၼ် ၼႂးၼႃး ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

တင်ႈႄတႇၼၼ်ႉမႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ႉသင်ၸွမ်းထႅငႈ် ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 18/9/ 2021 ဝၼ်း 
ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈ င်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈ မ်ႈပၢင်တီႈ ၼ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူငႇ် ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် 
ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ဢွင်ႇၵူဝ်ႇလတ်ႉ ေၵႃႈၶဝ်ႈ မ်ႈၸွမ်း။ ၽႈူ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႄလႈ ၽႈူၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊ 
ပၼီႊ ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်း ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶဝ်လူင်းလ း မိုဝ်းၽွမ်ႉၸွမ်းၶဝ် တႃႇသိုပ်ႇ ၶတု်းၶူၼ်ႉႁႃထၢၼ်ႇ 
ၼႂးသူၼ်ၼႂးၼႃးၶဝ်ထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈ ၼႃး ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းေတဢမ်ႇ လူင်း ၶႂႈပၼ်ၵႃႈ ဝ် ေၵႃႈ 
ယဝ်ႉ ၼႆ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂယႂႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁဝ်းၵူၺ်း၊ ငိုၼ်းဢၼ်သ ူ
ေတပၼ် ဝ်ပၢၵ်ႇ ဝ်ႁဵင် မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလငဵ်ႉသ ၸႂႁဝ်းၶႃႈလႈႆ ေတႃႇၸူဝ်ႈ။ ပဵၼ် ဝ်ေၵႃႈႁဝ်း ၶႃႈ 
တိုၼ်းေတဢမ်ႇ လငူ်းလ းမိုဝ်းပၼ်လႆႈၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

တင်ႈႄတႇပၢင်ၵုမ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂးထုင်ႉၼႆႉ ဢၼ်ွၵၼ်လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသ မ  ဝ်ႁႆႈ ၶႅင်းၼႃး ပိူဝ်ႈ 
ပဵၼ်တႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်းႄႁႉၵင်ႈ လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂႇထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လုင်းၸ းၵူမ်းသႃႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိငူ်ႇ ၼႃး ၵ်ႇ ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ပ်ႈယုိတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) 
ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ေၵႃႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးႄလႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇေၵႃႉၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယူႇၾ ႇၵူၼ်း မိူင်း။ 
ၽူႈၵွၼ်းဢိူငႇ်ေၵႃႉၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၸ းပွမ်ႈ။ မၼ်းၸ း မႈ်တင်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈေသ ဢွၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ၶတု်း 
ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂးပီ 2020 ႄလႈၺႃးၸုမ်းပျီႇတုၸတိ်ႉၶဝ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉၽွင်းၼၼ်ႉ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
တီႈလိၼႁ်ႆႈၼႃး ႁိမ်းႄမႈၼမ်ႉပၢင ်ဢၼ်ၵၢၼ်ၶုတး်ထၢၼ်ႇႁၼိ် ၸၢင်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းလလုဝႅ ်



 

ဝၵ်ၼူး်ႄလႈ တႈီလၼိႁ်ႈႆၼႃး ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 14 ဝၢၼႈ်ႁမိး်တႈီႁၢငႈ်ႁၼႅး်ေတၶတုး်ထၢၼႇ်မႇႂ 

ၶပႉ်မ  တၢငး် ငႇ်ပၢင ် လင် ၼး် ဝၵ်ၼူး် ႁႈႆ ၼႃး 
(ေဢႊၵႃႊ) 

သၼူၶ်ဝႈ်ၵၢပႇ် 
(ေဢႊၵႃႊ) 

သၼူထ်ဝူႇ်လၼိ ်
(ေဢႊၵႃႊ) 

1 ဝၢၼ်ႈလူင ် 42 195 735 432 1,250 
2 ဝၢၼ်ႈၵင်း 34 170 398 120 1,250 
3 ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ 43 225 900 1,440 1,850 
4 လုၵ်းၵုတ်ႇ 45 235 750 1,200 3,000 
5 ၵွင်း င်း 34 170 600 120 2,500 
6 ပဵင်းမူင်ႈ 104 442 1,860 1,416 250 
7 ပုင်ႇႁၢဝ်း 80 390 1,650 400 1,000 
8 ၼႃးလႃ 60 310 1,650 160 1,250 
9 တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ 65 345 1,200 100 1,050 

မႈ် 507 2,482 9,743 5,388 13,400 

 



ၶပႉ်မ  တၢငး်ၸၢၼး်ပၢင ် လင် ၼး် ဝၵ်ၼူး် ႁႈႆ ၼႃး 
(ေဢႊၵႃႊ) 

သၼူၶ်ဝႈ်ၵၢပႇ် 
(ေဢႊၵႃႊ) 

သၼူထ်ဝူႇ်လၼိ ်
(ေဢႊၵႃႊ) 

1 ဝဵင်းလၢၼ်း 40 163 2,300 80  
2 ၼမ်ႉသွမ်ႇ 38 159 1,200 60 80 
3 ဝ်ၼႃး 23 85 660   
4 ဝၢၼ်ႈႁၢၼ်ႈ 20 90 690 250 100 
5 ဝၢၼ်ႈၵွင်း 20 118 4,050   

မႈ် 141 615 8,900 390 180 
 

 

တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းေႁႃသႅင်                  +66: 94-728-6696                         (Shan, English) 

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း                  +66: 97-173-1530                        (Shan, Burmese) 

 

 


