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ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး





ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇၾႃႉ (1291 - 1364)ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇၾႃႉ (1291 - 1364)

 ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းၶဝ်မၵ်းမၢႆဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးၸဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ၶွၼ်ႈလုမ်းတုမ်ၵၵႃ
လႆႈၶုၼ်မိူင်းတင်းလၢႆ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယၢႆႈထဵင်ၵမႃးၵၼ် လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်
လုၵ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းမၢဝ်း ၶုၼ်ၾၢင်ၶမ်း လလႈၸဝ်ႈၼၢင်းဢွၼ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵၵႃႉၵၢင်(ၼႂ်း
လုၵ်ႈၽႃလၽ 3 ၵၵႃႉ) မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ဝႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလဵင်ႉယႂ်ႇမႃးလူၺ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ
 ၸိုဝ်ႈလတႉမၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ယီႈၶၢင်ၶမ်း ၵသတႃႉ လႆႈထုၵ်ႇႁွင်ႉႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈ သိူဝ်ၶၼ်ႇ(ဝၢႆး
ပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၸင်ႇတင်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ် သိူဝ်ႇၶၢၼ်ႇၾႃႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ လႆႈ
လဵၼ်ႈၵၵႃႉလုၵ်ႈသိူဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႂ်းထမ်ႈ ထိုင်တီႈထုၵ်ႇၼဵပ်ႉသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၺႃး - ဝႃႈၼႆ)

 ၼႂ်းပီ 1311 မိူဝ်ႈဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 20 ၶူပ်ႇၵၵႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း ၸဝ်ႈၼၢင်းဢီႇၶမ်းလႅင်     
(ဢၼလ်ႆႈထၵု်ႇမၵ်းမၢႆဝႃႈပၼဵၸ်ဝ်ႈၾႃႉယငိ်းၵၵႃႉလဝဵၼ်ႂ်းပိၼု်းမိငူ်းတႆး) လႆႈၼၼွ်းလၽးၵႂႃႇ
လလႈမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈပုတ်ႈၼင်ႈႁၢင်ႈၵႁႃ ဝၢႆးၼၼ်ႉသွင်ပီမၼ်းၸဝ်ႈလုၵ်ႉဝဵင်းဝၢႆၶၢႆႉၵႂႃႇ
တင်ႈၵႁႃၶမ်းတီႈ လၸႈလၢၼ်ႉဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းၵဝ်ႇၸဝ်ႈမွၼ်းလႃႈ
1314 ဢဝ်ၵပႉသီႇၵပႃႉ
1315 ဢဝ်ၵပႉမိူင်းမိတ်ႈ
1316 ဢဝ်ၵပႉလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸၢမ်ၵႃး မိူင်းပၢႆးလလႈ မိူင်းၼၢႆး
1317 ဢဝ်ၵပႉမိူင်းၼွင်လသ(ဝဵင်းၶုၼ်မိင်ယၢမ်းလဵဝ်)
1319 ဢဝ်ၵပႉၵဵင်းႁုင်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ လမ်းပုၼ်း၊ လမ်းပၢင်း၊ ၵဵင်းသႅၼ်၊ ၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႆႇ လလႈ      
ဝဵင်းၽႃသိူဝ်တွင်း(လူင်ၽႃႉပင်း မိူင်းလၢဝ်း Luang Phrabang)
1320 ဢဝ်ၵပႉဝူၺ်ႇသႃႇလီႇ (Assam)
1361 ၵၼူ်းမိငူ်းပၢငယ်ႃႈလလႈလၸႈၵငႅ်ႇၶဝတ်ၵု်းယၼွ်းမႃးလလႈလႆႈၵႂႃႇၶပ်ႉၶိငုလ်ငွ်ႈငမ်းယၼဵ်
ပၼ်တီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၵသ မွပ်ႈမၢႆပၼ် သတူဝ်းမင်းၽျႃး တွၼ်ႈတႃႇၽွင်းငမ်းၵႂႃႇ။

 ၼႂ်းၵႃႈယၼ်ႇသိုၵ်းမၼ်းၸဝ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ၵၵႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆးၸဝ်ႈသၢမ်လူင်ၾႃႉ     
မိူင်းၵွင်(1291-1322) ပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈပွင်ၵၢၼ်ပၼ်ပီႈႁူႉသွင်ၼွင်ႉႁူႉၼိုင်ႈလလႈၸင်ႇထိုင်တီႈမႃး
 ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းၶဝ် မၵ်းမၢႆဝႆႉဝႃႈ ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇၾႃႉ ၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႇငမ်းထိုင်
ၵမႃႇလမႅင်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈထုၵ်ႇလူင်လိုမ်းဝႆႉႁၢၼ်ႉၵတႃႇလႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉ          
ၸၢတ်ႈ ၵၵႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ 1958 ။ 

 ၵႃႈၸဝူ်ႈၵၼူ်းမိငူ်းတႆးယင်းတိၵု်ႉလႆႈထၵု်ႇတၵဵ်းတငဵပ်ၼူ်ႉပၼႅယ်ူႇၼႆႉၸိဝု်ႈသငဵဢ်ၵိ်ႇ
ပိၼု်းဢၼၸ်ဝ်ႈသိဝူၶ်ၢၼ်ႇၾႃႉ ယၢမ်ႈပၵူ်းသၢင်ႈဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈတႆးမႃးၼၼ်ႉ ၵတသိပု်ႇပၼဵ်
 ႁႅင်းၸႂ်ၶႂၢၼ်ငဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။





ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (1926 - 1991)ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (1926 - 1991)

 ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းၸိုဝ်ႈ မူဝ်ႁိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် မူဝ်းႁိင်း ၸဝ်ႈၶႅၼ်လဵဝ် မၼ်း
 ၸဝ်ႈၵိတူ်ႇမိဝူ်ႈဝၼ်းတတိ်ႉ 20 ၵျူၼ်ႇ 1926 တီႈဝၢၼ်ႈထၵၼႃႉ ဢိငူ်ႇလၢႆးသၢၵ်ႇမိငူ်းၸဝ်ႈၾႃႉ
ယငွႁ်ူၺ်ႈ ၸိငု်ႈမိငူ်းမိငူ်းႁူမ်ႈတမုတ်ႆးဢၼပ်ၼဵမ်ိငူ်းတႂ်ႈႁူမ်ႇလမူ်ႈၶငွဢ်ငိ်းၵလတဵ်ႈ။ ၵပႃႈလမႈ
ပဵၼ် လုင်းၵျွင်းထူဝ်ႉလလႈပႃႈၶျုင်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈထူၼ်ႈသၢမ်ၼႂ်းလုၵ်းလၢင်း 12 ၵၵႃႉ။

 1952 ၶဝ်ႈႁူမ်ႇပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ (CPB) တႃႇတိုၵ်းၵတႃးတပ်ႉသိုၵ်း
မၢၼ်ႈဢၼ်မႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ယိုတ်းဢဝ်မိူင်းတႆး
1956 ၵျုၼ်ႇ 12 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းၵတႃးCPB ဢိင်ၼိူဝ်ဢမ်ႇႁၼ်လီလွင်ႈဢဝ်ၵပႃႇလသီႇလၢႆး
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႈလိၼ် မႃးၸႅၵ်ႇယၢႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸတ်ႉငၢၵ်ႈၵၼ်
1959 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉဢွၼ်ႁူဝ်လုသုမ်းၶႅၼ်သၢႆႉတီႈပၢင်တိုၵ်းႁူၺ်ႈ 
ၵဢႃႈ လၸႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်
1961 ႁူမ်ႈၵၵႃႇတင်ႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SNUF)
1964 ႁူမ်ႈၵၵႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA
1969 ပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး)SURA
1983 ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
1984 ႁူမ်ႈၵၵႃႇတင်ႈ ၶငွ်ႇသီႇၸိငု်ႈတႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉလလႈ တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉ(TRC/
TRA) ဝၢႆးမႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇၵွပ်ႇၵူႈၸိုင်ႈတႆး Shan State Restoration Council

 ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇၵွပ်ႇၵူႈၸိုင်ႈတႆး SSRC ၵတႃႇထိုင်သဵင်ႈၵၢမ်ႇ
လူၺ်ႈ မၢၵ်ႇႁဵင်း(Cancer) မိူဝ်ႈ 11 JULY 1991 

 ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်းၼႆႉ ပၼဵၽ်ူႈလိမူ်ႈသႂလ်ိၵု်ႉလမ်ႇၼႂ်းသႃႇသၼႃႇပၼဵၽ်ူႈယမု်ႇယမဝ်ႃႈ
တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵတထိုင်တီႈယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈပၢႆ ၽႅဝ်ထိုင်ယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈ
ပဵၼ်ၽူႈၸိူဝ်းမီးၸႂ်လီၸႂ်မုၼ်မီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈလလႈၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်   
ၸင်ႇဝႃႈၼႂ်းၸဝူ်ႈဢႃႇယမုၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလိဝု်ႈဢမ်ႇသဝ်း ယၵု်ႉယငွ်ႈပၼႁ်ငႅ်းပၢႆးပၺႃႇ
 ၾၢႆႇၶွပ်ႈဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢိၵ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းမႃး။



6 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

vrf:eGf:vrf:eGf:

vrf:eGf:vrf:eGf:
ၵႂၢမ်းၼမ်းၵႂၢမ်းၼမ်း

-  25 ပီ� ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းၵတႃႇၽူႈၶဵၼ်
-  Twenty-five years of non-submission
-  25 ปิิ ไม่่ยอม่แพ้้ต่่อศััต่รูู

- ၵၶႃႈပိုတ်ႇၸႂ်ၵၵႃပွင်ပဵၼ်ပပ်ႉ

တွၼ်ႈပိုၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတွၼ်ႈပိုၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
- ၵၵႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
- ၵၢၼ်ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ RCSS လလႈ SSNA
- ၵၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
- Political Aims and Objectives of the Restoration council of 

shan state/ shan state army
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25 ပီ�25 ပီ�
ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းၵတႃႇၽူႈၶဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းၵတႃႇၽူႈၶဵၼ်

ၵႂၢမ်းၼမ်း

 မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉမီးပိုၼ်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ မီးၶုၼ်ၵႁႃသႅင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းမႃး။ 
ဝၢႆးၶၼု ်ၵႁႃၶမ်း ၸဝ်ႈသိဝူၶ်ၢၼ်ႇၾႃႉ သငဵ်ႈၵၢမ်ႇသတု်းမၼု ်ၼၼွ်းၵၽးယဝ်ႉ မီးၸဝ်ႈၾႃႉသိပု်ႇဢပု်ႉပိငူ်ႇ 
မိူင်းမႃး။ ပိုၼ်းတႆးၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းၸိူဝ်းႁူႉၵၵႃႈမီး၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵၵႃႈမီးလလႈ တႆးၵူႈၵၵႃႉ 
တႆးၵူႈတီႈ လလီပဵ်ႈႁၼဵ်း ႁူႉၵၼ။် ဢီႈသငၵ်ၵႃႈလ ီၵပႃးၵတယၢင်ႈၶိၼု်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ လလီပဵ်ႈႁၼဵ်းပိၼု်း 
ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၽၢႆႇလင် ဢဝ်ပဵၼ် တွၼ်ႈသွၼ်တီႈၽိတ်းထုၵ်ႇၵသ ၸင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼႆ 
တီႈၽိတ်းၵတၵဢႇ၊ တီႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵတၼမ်၊ ၵၢၼ်ၵၵႃႈၸၢင်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆလႆႈလီ။

 ပိုၼ်းၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းပီ�1290−1365  ၵသ သုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ ၸဝ်ႈ 
ၾႃႉ သိုပ်ႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်း၊ ထိုင်မႃးပီ� 1886  ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ႈမႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းတႆးလလႈ လႆႈပဵၼ် 
မိူင်းၶိုၼ်ႈ ၵတႃႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

 ထိငုမ်ႃးပီ�1946−1947 ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိငူ်းၼႂ်းလမု်ႈၾႃႉလလႈမိငူ်းတႆး လၵႅ်ႈလၢႆႈၵသ မိငူ်းမၢၼ်ႈ 
မိငူ်းတႆး လႆႈႁူမ်ႈၵၼ ်ဢဝလ်တွ်ႈလဝႅ်းၵၼွ်းၵၶႃတီႈ ဢငိ်းၵလတဵ်ႈလလႈ မိဝူ်ႈ 12.02.1947  ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ 
မီးမႃး လၵိ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢငလ်ငူၵ်သ ၵတႁူမ်ႈၵၼဢ်ဝၵ်ၼွ်းၵၶႃတီႈဢငိ်းၵလတဵ်ႈ၊ ၼႂ်းလၵိ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၼၼ်ႉ 
မီးဝႆႉႁူမ်ႈၵၼတ်ၺူ်းတႃႇ 10  ပီ�၊ ၵပႃးဢမ်ႇထၵု်ႇၸႂၵ်ၵႃႈ ၽၢတ်ႇဢၵွ်ႇလႆႈယူႇၼၼႆၼ်ႉ မီးဝႆႉတၵႅ်ႇလငႅ်း 
ယဝ်ႉလလႈ ထိုင်မႃး 04.01.1948 ၸင်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၵၶႃ တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၵသ ပူၵ်းတင်ႈ လူင် 
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ပငွၸ်ိငု်ႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမု။် ယၵု်ႉယငွ်ႈဢဝ ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၶမ်းသိၵူ်ႈ (ၸဝ်ႈသၺူ်ႇတၵႅ်ႈ) ၶိၼု်ႈပၼဵ ်ၸမွ ်
ၸိုင်ႈၵၵႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လီလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဝႃႈ မိူင်းတႆးလလႈ 
မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵၼ်မႃး ယွၼ်ႉဢမ်ႇ ၸႂ်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵၼ်လလႈ ၸင်ႇမီးဝႆႉ လိၵ်ႈ 
ႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 ၼၼ်ႉတႅၵ်ႇလႅင်းဝႆႉယဝ်ႉ။

 ထိုင်မႃး 02.03.1962 ၸွမ်သိုၵ်းၵၼႇဝိၼ်း ဢဝ်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၵသ တိၺပွ်း ၸဝ်ႈ 
ၾႃႉလလႈ ဢဝၵ်ၼူ်းမိငူ်းတႆးသႂ်ႇၶၵွ်ႈ ဢဝတ်ၢႆပတႅ်ႈၵၵႃႈမီးတင်းၼမ ်ယၼွ်ႉလၢႆးမၢၼ်ႈႁတဵ်းဢမ်ႇတတႃး၊ 
ႁၵ်းလင ်လၵိ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢငလ်ငူၵ်ၺူ်းဢမ်ႇၵႃး လလူၢႆလပႉၵၼိၵ်ၼူ်းမိငူ်းတင်းၼမ ်တင်းလၢႆလလႈ သိၵု်း 
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸင်ႇၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်မႃးယဝ်ႉ။

 21.05.1958 ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵတႇၸႃႉ လုၵ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼွႆႉ(ႁိုဝ်) ၵၸႃး 
ယၼ်ႇတ ဢၼွႁ်ူဝလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉ၊ ၸူႉဢၼဵႁ်ငႅ်းႁႂ်ႈယႂ်ႇၶိၼု်ႈမႃးၼဢႆမ်ႇမီး ယၼွ်ႉၽၢႆႇၼႂ်းၵသ ႁမိဢ်ႃႇ 
ၼႃႇၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ ဢဝ်မႃႇၼပၺ်ႇၺႃႇ လလႈ လွင်ႈတိုဝ်တၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵတႃႇၵၼ်လလႈ ၸင်ႇ 
လႆႈတၵႅ်ႇၵၼ။် ၸဝ်ႈၼွႆႉၵၵႃႈ ယမွ်းဢၵွ်ႇ ယူႇပၼဵၵ်ၼူ်းႁိူၼ်း ၵသသငဵ်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇမိဝူ်ႈ 14 ၼဝူ်ႇဝမိ်ႇပိဝူ်ႇ 
1996 ၵသ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလတႉသိုပ်ႇမီးယူႇ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ 
SURA တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး။ မိူဝ်ႈပီ� 1969  ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵသ ၸင်ႇလႆႈ 
တိုတ်ႉၸၼ်ၵပႃႇလသီႇ (5) ၵၶႃႈ−
1. သၢၼ်ၶတ်း၊ တိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမၢၼ်ႈ (CPB)၊
2. ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၵၶႃ၊
3. ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ၊
4. ၵၵႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊
5. ဢဝ်လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊

 မီးၼင်ႇၼႆၵသ ၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်း SURA မႃး၊ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး။ ထိုင်မႃး 1983 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 16 
ဝၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၼပ်ႉၸင်ႈႁၼ်ဝႃႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႆး လူဝ်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ ၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ၊ 
ၸွမ်းၼင်ႇ လၵ်းၼမ်း ၵပႃႇလသီႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵသ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းႁႃ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။ ထိုင်မႃး 
1984 ၸင်ႇမီး ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇ SSA ပွတ်းၸၢၼ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း မၢႆ 2 မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း 300 
ပၢႆ။ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လမး တင်ႈၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ပဵၼ်မႃး TRA/TRC ယဝ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ ပီ� 1985 
ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈပွင်း SUA ၵသမႃး ႁူမ်ႈႁွမ်း၊ ယဝ်ႉၶိုၼ်းလမးတင်ႈၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉ 
ၸုမ်း ဝႃႈ SSRC/MTA ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ၸူႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ�၊ မီးမႃးဢဵၼ်ႁႅင်း 25,000 
ၵၵႃႉ။ ၼႂ်းပီ� 1991 ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵရႅႃးၵႃႇမၢၵ်ႇႁဵင်းၵသ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်း 
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မုၼ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ယူႇဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ၵဝ်တၢႆယဝ်ႉ 
တႃႇၵုမ်းၵမ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတင်ႈၵၵႃႇမတီႇ 11 ၵၵႃႉၵသ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇတႃႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

 ထိုင်မႃး 1992 ၸဝ်ႈ ၶုၼ်သႃႇၵၵႃႈမႆႈၸႂ် တႃႇၵတဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းလလႈ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇ 
တမႅ်ႈလၵိ်ႈၸူး ၸဝ်ႈၸၢင်ႉႁႂ်ႈမႃးဢၼွႁ်ူဝ၊် ၸဝ်ႈၸၢင်ႉၵၵႃႈဢမ်ႇမႃး။ တမႅ်ႈလၵိ်ႈၸူးၸဝ်ႈၾႃႉၸၢႆးလငူ ်
(ၵဵင်းတုင်) ႁႂ်ႈမႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၵၵႃႈ ဢမ်ႇမႃး။ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်) ႁႂ်ႈ 
မႃးဢွၼ်ႁူဝ် ၼႆၵၵႃႈဢမ်ႇမႃး။ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၸင်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵသ လိူၵ်ႈႁႃၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ 
ၵူၼ်းၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶိုၼ်းလိူၵ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း 
သငဵ်ႈၵၢမ်ႇယဝ်ႉၵၵႃႈ ၵၼူ်းလငူၼ်ႂ်းမၵု်ႉၸမု်းလလႈ ၼၵွ်ႈမၵု်ႉၸမု်း၊ တၢင်ႇၸမု်း ဢၼွၵ်ၼထ်တ်း သၢင ်
လသႉလၼးၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆလပ်ႉမၢၼ်ႈ၊  ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလူင်၊ 
ၵပႃးၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၵူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၸႂ်ႉၵိၼ်၊ ၵူဝ်ၸိုဝ်ႈလူႉၸွမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ။ ယူႇၵႆၵႆၵသ 
ဢွၼ်ၵၼ် လၼးမၼ်းၸဝ်ႈၵူၺ်း။ ဢမ်ႇတူၺ်းလွင်ႈလီ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ။ ၵုမ်ႇတူၺ်းလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း 
ၵူၺ်းလလႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ တႆးၵတႃႇတႆးၵၵႃႈ လသႉလၼးၵၼ်။ ထုၵ်ႇလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်၊ မၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်လွၵ်း 
ဢူၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၵသ ထူဝ်းသိုၵ်း၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသူၼ်းတုမ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းလူင် ၸၼ်ႉသုင် ၸၼ်ႉၵၢင် 
ဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးပၢင်ၵုမ်ထတ်းသၢင် လီၸႃႉၵၼ်လလႈ ထိုင်မႃး 1995 ၸဝ်ႈငူဝ်ႉႁၢၼ်ႇ 
ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း 89 ၵၵႃႉ ပၢႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵသ ၵႂႃႇႁူမ်ႈ SSA တီႈသႅင်ၵႅဝ်ႉ။

 ထိုင်မႃး 06.06.1995 ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၵၵႃႈတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇထႅင်ႈလလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၵႂင် 
ၸႂ် ၊ မႆႈၸႂ်ၵသ ယွမ်းဢုပ်ႇမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်မၢၼ်ႈယဝ်ႉသုတ်းဝၢႆးပၢၼ် SSRC/MTA ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 
07.01.1996  လငီၢမ်း။ ၸဝ်ႈၶုၼသ်ႃႇ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉလင်၊ ၸဝ်ႈၶုၼသႅ်င် ၵၵႃႈၵႂႃႇယူႇတီႈ တႃႈၵုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။
ထိငုမ်ႃး 27.01.1996  ၵဝၶ်ႃႈၸင်ႇဝၼူ်ႉႁၼဝ်ႃႈ ၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉပႆႇယဝ်ႉ၊ ပၼဵႁ်ိုဝၵ်ၵႃႈ တိၼု်း 
လဝူ်ႇသိပု်ႇၵတႃႇသူႈၶိၼု်း ဝၼူ်ႉၼႂ်းၸႂၼ်င်ႇၼ ႆၸင်ႇလႆႈသၼူ်းတမုလ်ၵု်ႈတပ်ႉ။ ဢၼၵ်ဝၶ်ႃႈ ဢပု်ႉပိငူ်ႇ 
ဝႆႉ မီး (3) တပ်ႉၵွင်၊ တပ်ႉၵွင် 202၊ 58၊ တပ်ႉၵွင်သၢမ် ၵသမီးဢဵၼ်ႁႅင်းယူႇ 400 ပၢႆ။
 
 သူၼ်းတုမ်ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ၵတဝၢင်းၶိူင်ႈလၼႇ ၵတသိုပ်ႇၵတႃႇသူႈၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၵၵႃႈ 
တပွ်ႇဝႃႈ ဢဝၵ်ဝၶ်ႃႈဝႃႈ၊ ၵပႃးၵဝၶ်ႃႈၵတႃႇသူႈၼၵႆၵႃႈ ၵတၽမွ်ႉၸမွ်းၶဝ်ႈပွႆးတိၵု်းယူႇ၊ လႆႈၸႂၵ်ၼယ်ဝ်ႉ 
ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းမိူင်း မိူဝ်ႈ 28.01.1996 ၶၢမ်ႈတႃႈၶူင်း ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း။ မိူဝ်းသူၼ်းတုမ်ႁွင်ႉဢဝ်သိုၵ်း 
ၼႂ်းမိငူ်း ဢၼၸ်ိဝူ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈ ဝၢင်းၶိငူ်ႈမိၼူၼ်င်ႇ ၸမွႁ်ၢၼ ်ၶိဝူ်းငိၼု်း၊ ၸဝ်ႈသိၵု်းၶမ်းလငႅ်း၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ ်
ၽွၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းသၢင်ႇဝိ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶိူဝ်းလၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵသ 
ၶိုၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈ ၽႃငၢပ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၶူဝ်ဢုတ်ႇ၊ လၸႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် 
ၼၼ်ႉထၢမ်ၵၼ်မီး (3) ၵၶႃႈ−
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uGmrf:erf:uGmrf:erf:

1. ၵတဝၢင်းၶိူင်ႈလၼႇ၊
2. ၵတသိုပ်ႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလၼႇ၊
3. ၵတပႅတ်ႈၵွင်ႈ၊ ဝႆႉၵွင်ႈၵသမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလၼႇ၊ 
 လႆႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် တႃႇၵတသိုပ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 15.01.1997 ႁတဵ်းပၢငၵ်မုၵ်ၼူ်းမိငူ်း၊ သင်ႇၶႃႇ တီႈဝငဵ်းၽၺု်း၊ ဢိငူ်ႇၵငဵ်းလမူ်း၊ လၸႈဝငဵ်းၵၼုႁ်ငဵ၊် 
ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉမီးၵႂၢမ်းထၢမ် (3) ၵၶႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလလႈသင်ႇၶႃႇ ပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ−
1. ၵတႁႂ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈလၼႇ၊
2. ၵတႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလၼႇ၊
3. ၵတႁႂ်ႈပႅတ်ႈၵွင်ႈ၊ ဝႆႉၵွင်ႈၵသမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလၼႇ၊

 ၼလႆလႈ ၵၼူ်းမိငူ်းလလႈသင်ႇၶႃႇ တပွ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလဝူ်ႇဝၢင်းၶိငူ်ႈ၊ လဝူ်ႇသိပု်ႇတိၵု်းၵတႅ်ႇလၶ ၸိဝူ်ႉ 
ၸၢတ်ႈႁဝ်း၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇဢွင်ႇလပႉမၢၼ်ႈၵၵႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လုပ်ႇၶႂၢင်ၵၶႃးမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်း ၵိၼ်လႆႈ 
ငၢႆႈငၢႆႈ။ လငွ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵၼိ ်ႁဝ်းၶႃႈၵၼူ်းမိငူ်းၵတဢဝပ်ၼု်ႈၽၼွ်းၼလႆလႈ ၵဝၶ်ႃႈၵၵႃႈၸင်ႇသိပု်ႇ 
ၽၼႅၵ်ၢၼ ်တႃႇၵတသိပု်ႇ ႁတဵ်းသၢင်ႈၶၢဝ်းၼႃႈ ၵတႃႇမီးဢၼဵႁ်ငႅ်းယႂ်ႇလႆႈမႃး (25) ပ ီၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ ်
တင်ႈလႆႈၵသ ဢၼဵႁ်ငႅ်းယႂ်ႇမႃးၼႆႉ ပၼဵတ်ၢင်းၶတ်းၸႂၽ်ူႈဢၼွႁ်ူဝ၊် ၵၼူ်းမိငူ်းလလႈသင်ႇၶႃႇၶဝၸ်ဝ်ႈ 
သႂ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယဝ်ႉ။ 

 ထိုင်ပီ� 2005 ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးယီႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်း၊ ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလလႈ ၵၵႃႉသိုၵ်းဢိၵ်ႇၽူႈဢွၼ်
ႁူဝၶ်ဝၵ်ၵႃႈ သႂ်ႇႁငႅ်းၶတ်းၸႂလ်လႈ ၸင်ႇယႂ်ႇမႃး၊ ၵပွ်ႈၼလႆလႈ ယၼွ်းဢဝၵ်ငု်ႇမၼု ်ၵၼူ်းမိငူ်း၊ သင်ႇၶႃႇ၊ 
သိၵု်းႁၢၼ၊် ၽူႈဢၼွႁ်ူဝ ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ၊ ၵၵႃႉသိၵု်းငၢၼ ်ၸိဝူ်းဢၼလ်ႆႈလူႇၼိဝူ်ႉလိတူ်ႈသၢႆၸႂလ်လႈ 
ၸိူဝ်းပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သူၸဝ်ႈၸုၼ်ႉပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢဝ်တၢင်း ႁတ်း
 ႁၢၼ် ၶၢမ်ႇတိုၵ်း၊ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇႁၢႆလၢႆ၊ ယဝ်ႉလၢႆၵသ သူၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈမီးၵုင်ႇမုၼ် 
ၵိုၵ်းပိုၼ်း မႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ပီ�ၵွၼ်းငိုၼ်းၼႆႉၵသၵမ်း ၼႆၵဢႃႈ။

 ၵၢၼလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉ ဢဝၶ်ိၼု်းဝၢၼ်ႈမိငူ်းၼၼႆၼ်ႉ မၼ်းပၼဵၵ်ၢၼယ်ႂ်ႇလငူ၊် ၵၢၼမ်ီးၵငု်ႇမီးမၼု။် 
မိငူ်းပိၼူ်ႈ ၵၵႃႈ ယၼွ်ႉမီးဝၢၼ်ႈမိငူ်းဝႆႉၵသ ပိၼူ်ႈမႃးလပႉၵၼိလ်လူၢႆလလႈ ၵၼူ်းမိငူ်းၶဝၵ်ၵႃႈ လၵု်ႉယပိ်း 
ၵွင်ႈ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မီးလၢႆလၢႆမိူင်းလႆႈဢွင်ႇပွႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မၢၵ်ႈမီးမႃး။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉ 
ၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႇလပႉမႃးၼႆႉ လၼလႆႈ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း− မိူင်းလၶႇ ၵမႃႇသီႇတူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 29 
ပီ�ၵူၺ်း လႆႈဢွင်ႇ လပႉမိူဝ်ႈပီ� 1949 ယဝ်ႉ။ လၢဝ်း၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ ၵမ်ႇပူးၶျႃး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းဢဝ်မိူင်း
ၶိၼု်းတီႈ ၾရႅင်ႇသတဵ်ႇ၊ ဢလမႇရႅၵိၢၼ်ႇ ဢငွ်ႇလပႉမိဝူ်ႈ 1975 ၸင်ႇ လႆႈမိငူ်းလတွ်ႈလဝႅ်းမႃး။ ဝၢၼ်ႈမိငူ်း 
ၶဝ်ၵၵႃႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မၢၵ်ႈမီးမႃး။
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uGmrf:erf:uGmrf:erf:

 ၵွပ်ႈၼႆ မိူင်းတႆးႁဝ်းၵၵႃႈမီးပိုၼ်းႁိုင်ယၢဝ်း၊ မီးၶုၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵႁႃၶမ်း၊ ၸဝ်ႈၾႃႉၵၵႃႈ 
ႁဝ်း ယၢမ်ႈမီး မႃးလလႈ ၵၢၼတ်ိၵု်းဢဝၶ်ိၼု်းသၼု်ႇလႆႈသၼု်ႇပၼဵ၊် တိၵု်းဢဝၶ်ဝူ်းဢမၺူ်ႇပူႇမၼွ်ႇၼၢႆး
ယႃႈ ႁဝ်းပၼဝ်ႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၽတိ်း၊ ႁဝ်းယူႇၽၢႆႇဢၼမ်ၢၼ်ႇမၼႅ်ႈတတႃးယူႇလလႈ ႁဝ်းတိၼု်းၵတ 
ဢငွ်ႇလပႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ ယၼွ်းတိၵု်း သၼူ်းပၼႁ်ငႅ်းၼင်ႇၼၵႆသ သိပု်ႇထတ်းသၢငၶ်ိၼု်းၶၢဝ်းတၢင်း လၵု်ႉ 
ၽိုၼ်ႉ မိူဝ်ႈ 21.05.1958 လႆႈမႃးယဝ်ႉ 62 ပီ� ယွၼ်ႉသင်ႁဝ်းဢမ်ႇဢွင်ႇလပႉၼႆ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ်
ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈႁူႉယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၶႃႈယုပ်ႈယွမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈထတ်းႁၼ်−
1. မိူဝ်ႈၵၵႃႇတင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵသလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ 

ပၼဵၵ်ၢငၸ်ႂ ်ၸဝ်ႈၾႃႉလလႈၵၼူ်းလၢႆၵၵႃႉၵသ ဢၼွလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉ။ ၵၼူ်းမိငူ်းဢမ်ႇပငွ်ႇၸႂလ်ၢႆး
လၵု်ႉၽိၼု်ႉ။ မီးၸႂႁ်ၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိငူ်း၊ ႁၵ်ႉၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၵၺူ်း ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝၼူ်ႉ၊ ပၢႆးတိၵု်း၊ ပၢႆး ၵၵႃႇ 
သၢင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇမီး။ ဢမ်ႇမီးပၢႆးႁူႉၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်။

2. ၵၼူ်းၵမႃလၵိ်ႈလၢႆး မီးပငိ်ႇၺႃႇၶဝ် မီးမႃႇၼႃႉသၼု်ႇတူဝၶ်ငဵ်ႈၶႅငၵ်တႃႇၵၼ၊် ဢမ်ႇယမွ်းမႃႇၼ 
သုၼ်ႇတူဝ် ၵသၶဝ်ႈႁႃၵၼ်။ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်ၵတႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်း၊ ဢၼ်လႂ် 
လူဝ်ႇဝႆႉၽၢႆႇလင်။ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ဢမ်ႇၵမႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ ၵပႃးတႅၵ်ႇ 
ၵၼ ်ၽၢႆႇလႂၵ်ၵႃႈသမု်းၼ ႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝၼူ်ႉထိငု၊် ထၢင်ႇယႂ်ႇတဝူၵ်သ ၵပႃးတၵႅ်ႇဢၵွ်ႇ တင်ႈႁင်း 
ၵူၺ်းၼႆ ထၢင်ႇဝႃႈၵတႁဵတ်းလႆႈ၊ ၵတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ တႅၵ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်။ ထႅင်ႈၽၢႆႇ 
ၼိငု်ႈၽၢႆႇၼႂ်းသၵု်ႉသၵ်ႉ။ ထငႅ်ႈၽၢႆႇၼိငု်ႈ ၽူႈၶၼဵသ်ၼူ်းၵဝ်းတိၵု်းလလႈ ၵမ်းလငသ်တု်း ယမွ်း 
ၼွမ်းၸူးၽူႈၶဵၼ်၊ ဝၢင်းၶိူင်ႈႁဵတ်းပီႇတုၸိတ်ႉ။ ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈၵသ မိူၼ်မႆႉ 
ၵႂႃႇႁဵတ်း တႃမၢတ်ႇၵသပွမ်ႈမႆႉလူမ်ႉၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

3. ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ “ဝ”၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ လႃးႁူႇ၊ ဢီႇၵၵႃႈ ထုၵ်ႇပတဵင်းတိၼ်ႇ(CPB) သူၼ်း 
တုမ်ၵႂႃႇပဵၼ် လုၵ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ယွၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းသိုဝ်ႈယူဝ်း မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ထၢင်ႇ 
ဝႃႈၵပႃးၶဝ်ႈ ယူႇၼႂ်း (ဗကပ) ဗမာပပညကွ်နပ်မူနစပ်ါတ ီCommunist Party of Burma ယဝ်ႉ ၵတ
လႆႈသုၼ်ႇပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆၵသ ထုၵ်ႇလႅၼ်။ (ပၵပ) ဢဝ်ပဵၼ်ၶူိင်ႈ မိုဝ်းမၢၼ်ႈ 
ပတဵင်းတိၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ပွႆးတိုၵ်းၵၼ်တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆး ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ�ပၢႆ။ သဵင်ႈၶၢဝ်း
ယၢမ်းၵၼူ်းမိငူ်းတႆးၼင်ႇၵၼ ်တိၵု်းၵၼတ်ၢႆမႃးတင်းၼမ ်ယၼွ်ႉပၢႆးဝၼူ်ႉ ၶမွ်ႇမဝိ်ႇ ၼတိ်ႉ မႃး
ၸၵႅ်ႇႁတဵ်းႁႂ်ႈၵၼူ်းမိငူ်းတၵႅ်ႇၵၼ ်ပၼဵလ်ၢႆၸမု်း ဢမ်ႇယမု်ႇယမၵ်ၼ ်ၵတႃႇထိငုမ်ိဝူ်ႈ လဝဵၼ်ႆႉ။ 
လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းယူပ်ႈယွမ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇလႆႈလမး 
ၵၵႃႇ သၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉၵၼ်ၵသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း မုင်ႈ ၸူး 
ၽူႈၶဵၼ်  ႁဝ်းလႆႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၵတဢွင်ႇလပႉလႆႈ။
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4. ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵၵႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတူၵ်းတႅမ်ႇ ယွၼ်ႉပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတူၵ်းတႅမ်ႇလလႈ 
ၽူႈၶဵၼ် သူၼ်းတုမ်ငၢႆႈ၊ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းၽူႈၶဵၼ်၊ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸႂ်ႉၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇၵၵႃႈမီးတင်းၼမ်။ 
ၸိူဝ်းဢၼ်မီးပိင်ႇ ၺႃႇ သမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းဢမ်ႇမီး၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၼမ်၊ ၶႂ်ႈဢဝ်တူဝ် 
လတွ်ႈၵၵႃႈ မီးတင်းၼမ။် ဢမ်ႇႁတ်းၸၼု်ႉၵသ ႁတဵ်းၵၢၼလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉ တၵႅ်ႇတၵႅ်ႇလငႅ်း လငႅ်း 
ၵၵႃႈ မီးၼမ်ယွၼ်ႉၼႆလလႈ ၵၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းယၢဝ်းၵၵႃႈပႃးၶႃႈယဝ်ႉ။

5. ၸမု်းလၵု်ႉၽိၼု်ႉ ၽူႈဢၼွႁ်ူဝမ်ၢငၸ်ဝ်ႈၵၵႃႈ မီးၸႂႁ်တ်းႁၢၼယ်ူႇ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝၼူ်ႉၵၢၼမ်ိငူ်း၊ 
ႁတဵ်းၵၢၼ ်လၵု်ႉၽိၼု်ႉၵသ မီးသိၵု်း၊ မီးၵငွ်ႈ၊ မီးဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉလိမု်းတဝူၵ်ႂႃႇ၊ ႁတဵ်းၶၼုႁ်ုၼ်ႈၵတႃ 
ယူႇၼႂ်းလၵႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇ 
မိဝူ်းၼႃႈ။ ၵပႃးတမု်ႉတိဝူ်ႉ သၼု်ႇတဝူႁ်ငႅ်းၸႂတ်ၵူ်းငၢႆႈ၊ ဢဝၵ်တႃးသဝႃႈၵသ တပႅ်းတတ်းၽတိ်း 
ၵိုတ်းၵပႃးၵႂႃႇၵၵႃႈမီး၊ ၵႂႃႇၸူးၽူႈ ၶဵၼ်ၵၵႃႈမီး၊ ဢဝ်ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁၢႆပႅတ်ႈ 
ၼႆႉၵၵႃႈမီးတင်းၼမ်လလႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢဝ်းမႃးၶႃႈယဝ်ႉ။

 ၵွပ်ႈၼႆပၢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းဝႆႉယူႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတဢမ်ႇလူႉလႅဝ်၊ ၵၢၼ် 
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵတဢမ်ႇလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်း ၼၼ်ႉၵတလႆႈမူၼ်ႉလမး၊ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၵတလႆႈဢဝ်ပဵၼ် 
တၼွ်ႈ သၼွၵ်သ ယၼွ်းတိၵု်းသၼူ်း ၵၼူ်းမိငူ်း လလႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၵိ်ႇသိၵု်းႁၢၼၵ်ူႈၵၵႃႉဝႃႈ ၵပႃးႁဝ်း 
ၶႂ်ႈဢွင်ႇလပႉ၊ ၶႂ်ႈလႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈႁဝ်းယူႇလတႉၵပႃးၼႆၸိုင်−

1. ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းတႆးဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၵသ ဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်သိုပ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႂႃႇ။ 
ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လူမ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းလုၵ်ႉၶိုၼ်းၼၼ်ႉသုမ်းယဝ်ႉ။ ၵပႃးလူမ်ႉယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ် 
လုၵ်ႉၶိုၼ်း ႁႃတၢင်းႁဵတ်း သၢင်ႈ ၵတႃႇထိုင်ဢွင်ႇပွႆးၼႆၸိုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၵတမီးၵုင်ႇမုၼ်
မႃး ပႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ယႃႇလိုမ်း။

2. ဢၼွၵ်ၼပ်ၵူ်းတိၼု်ႇၸႂႁ်ၵ်ႉၶိဝူ်းလလႈ ၾငိ်ႈလငႈၾငိ်ႈထငု်းႁဝ်း။ ၵပႃးၾငိ်ႈလငႈလလႈလၵိ်ႈလၢႆး 
ႁၢႆၵၵႃႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဵၼ်းၵသ ႁၢႆလၢႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႇမူၺ်ႉ 
တိၵု်းသိၵု်းမဝဵ်းလဝဵ ်ဢၼဝ်ႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵၼူ်းမိငူ်းတႆးၵူႈၵၵႃႉ ၵမႃႁၵ်ႉၵတႅ်ႇလၶၾငိ်ႈလငႈၾငိ်ႈ
ထုင်း။ ႁဝ်းၵႂႃႇယူႇလႂ်ၵၵႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းႁႂ်ႈ 
သိုပ်ႇ ႁၵ်ႉသႃၵသၵမ်းၶႃႈ။
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3. ၸမု်းလၵု်ႉၽိၼု်ႉၵၵႃႈလဝူ်ႇဝႆႉမႃႇၼ ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈပၼဵယ်ႂ်ႇ။ လတူ်းယမွ်းမႃႇၼ သၼု်ႇတဝူၵ်သ 
ႁႂ်ႈၶဝ်ႈ ႁႃဢပု်ႇဢဝူ်းၵၼ၊် ပီႈႁူႉၼိငု်ႈ၊ ၼငွ်ႉႁူႉသငွ ်ဢၼွၵ်ၼပ်ငွၵ်ၢၼလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉ ႁႂ်ႈဢငွ်ႇပွႆး 
ၵတႃႇၵပႃးမီးမႃး လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈ ဢၼၵ်ၼူ်းမိငူ်းႁဝ်းလိၵူ်ႈဢဝမ်ႃးၼၼ်ႉ ၵူႈၵၵႃႉလဝူ်ႇၶတ်းၸႂ ်
ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် 

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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 Shan State has a long history. Since the reign of Emperor Sao Sur Khan Fa the Great 
many centuries ago up to very recently when its territories had become many small principal-
ities which were still ruled by Shan Sao Hpa or Princes. Though some of us are well versed in 
our ancient and recent history, there are still many Shan who do not know our history and 
they should learn it so that every Shan everywhere knows their own history. In whatever one 
does for the future, if the plans are based on past experiences learned from the past history, 
what was right and what was wrong, there would be less mistakes and more possibility of 
success.

 Our history tells us that after the reign of Sur Khan Fa the Great (1290 – 1365), Shan 
State became many small principalities ruled by hereditary Sao Hpa or princes up until 1886 
when they became protectorate states in the British Empire.

 During 1946-1947, due to the changing political situations in the world as well as in the 
Shan States, there was an agreement between the Shan States and Burma Proper or Minis-
terial Burma to demand independence from the British together and form a union from which 
one could secede if it was not satisfactory, resulting in the signing of the historic treaty Panglong 
Agreement on 12 February 1947. On 4 January 1948, the independent Union of Burma was 
established with the Sao Hpa (prince) of Yawnghwe State, Sao Shwe Thike, as its first president. 
Here, the people of Shan State should take note of the fact that the Shan States and Burma 

Twenty five years of non-submission
INTRODUCTION
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Proper were not the same and single entity, but separate entities or countries so as to require 
a treaty as the Panglong Agreement to unite them to form a union.

 However, on 2 March 1962, Gen Ne Win seized power in a military coup and imprisoned 
virtually all the Shan Sao Hpa and leaders, and many of them were also killed.  Because of the 
dishonest and unjust ways of the Burman leaders, in which they not only destroyed the Pan-
glong Agreement but have been brutally subjugating and insulting many people, armed re-
sistance forces have occurred in the union and continued for a long time up to the present.
The people of Shan State started their revolt or resistance on 21 May 1958 when Sao Noi a.k.a 
Saw Yanta formed an armed resistance group. But instead of trying to make their organization 
stronger, they split among themselves because of power struggle, pride and contentious 
behaviour, causing Sao Noi to later leave the resistance and lived as an ordinary householder 
until his death on 14 November 1996. But the resistance activities continued, and in 1969 Sao 
Kawn Zurng continued to lead and changed the group’s name to Shan United Revolutionary 
Army (SURA) and laid down the following (5) policies:
1. Anti-CPB (Communist Party of Burma)
2. Independence
3. Democracy
4. Unity
5. Peace

 Sao Kawn Zurng led the SURA through many battles and difficulties until he decided it 
was time to call for Shan unity in line with one of his policies and, on 16 June 1983, he an-
nounced his plan for unification. In 1984, Sao Zarm Mai, commander of southern Shan State 
Army (SSA) Headquarters No. 2, led 300 men and merged with SURA, and changed the organ-
ization’s name to TRC/TRA (Tai Revolutionary Council/Army). In 1985, the Shan United Army 
(SUA), led by Sao Khun Sa, united with the TRC/TRA and changed the organization’s name to 
Shan State Restoration Council/Murng Tai Army (SSRC/MTA). Within about 10 years of unity, 
SSRC/MTA managed to raise their fighting force up to over 25,000 combat troops. In 1991, 
due to an uncurable cancer disease, Sao Kawn Zurng passed away, before which he had made 
a will that “After my death, an 11-member committee must be formed to lead the organiza-
tion”.

 In 1992, Sao Khun Sa, wanting a suitable person to lead in political affairs, sent an in-
vitation letter to Sao Zarng Yawnghwe to come and take responsibility, but he did not come. 
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Sao Khun Sa then sent the invitation to Sao Sai Long (the former prince of Keng Tung state) 
who also refused to come, and finally he sent a letter to Khun Tun Oo (SNLD) who also did not 
accept the invitation. Sao Khun Sa then called a meeting of the organization to choose a suit-
able leader for it. However, he was unanimously chosen by members of the organization and 
Sao Khun Sa became the Chairman of SSRC/MTA. After the passing away of Sao Kawn Zurng, 
many people within and without the organization, and other organizations, criticized Sao Khun 
Sa, accusing him of being a Burmese spy, of being a narcotic drug trader; and saying that who 
joined him would be used by him and would get a bad name and image like him. These people 
only looked at him from afar and accused him, without looking at any of his good points. They 
not only criticized Sao Khun Sa, but many Shan criticized one another among themselves, to 
the delight of the enemy. Taking advantage of Sao Khun Sa’s weak points, the Burma army 
launched military operations, attacking and organizing the people at the same time. Further-
more, under these circumstances, within the SSRC/MTA, there was no attempt to reconcile 
the problems between the high-ranking officers and middle-ranking officers, no meeting to 
talk and find solutions to the problems. In such a situation, Sao Ngo Harn defected, leading 
89 men to join the northern SSA (Shan State Army) at Seng Keo.

 On 06. 06. 1995, Sao Karn Yawd also left to form a separate organization. Sao Khun Sa 
became so worried that he started to negotiate with the Burmese authorities and finally ca-
pitulated on 07. 01. 1996, and the SSRC/MTA came to an end. Sao Khun Sa, Sao Fa Lang and 
Sao Khun Seng all went to live in Rangoon (Yangon).

 On 27. 01. 1996, believing that our national cause has not yet finished and the Resist-
ance must continue, come what may, I reorganized the 3 battalions under my command – 
battalion 202, battalion 58 and battalion-three – with a total strength of 400 troops.

 We held a meeting and asked every one whether he wanted to surrender or continue 
to fight. All the troops said they would do as I said and they were ready to fight alongside me 
if I so decided. After that on 28. 01. 1996, we went into inner Shan State, crossed the Salween 
river, found out and organized other members of the SSRC/MTA who did not want to surren-
der.

 We held another meeting with them, including Maj Gen Khur Ngern, Lt Col Kham Leng, 
Maj Phawn Murng, Sao Pern Murng, Sao Murng Zern, Lt Col Sang Wi and Lt Col Khur Lao, at 
Phaa Ngaab in Kho Ood village tract, Kho Lam township. In that meeting 3 questions were 
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asked among ourselves in order to continue planning for the future:
1. Surrender?
2. Continue the resistance movements?
3. Abandon our weapons and go home?

 On 15. 01. 1997, another meeting with the people and members of the Sangha (com-
munity Buddhist monks) was held at Waeng Phui in Kaeng Lom village tract in Kun Hing 
township and the same questions were made to get their opinions:
1. Should we surrender?
2. Should we continue the resistance movements?
3. Should we just abandon our weapons and go home?

 The people and the Sangha then gave unanimous answers that we should continue 
working for our national cause. Even if we could not defeat the Burmese army, we could at 
least be an obstacle like fish bone so that they could not swallow us easily, they said, and the 
people even promised to provide food for the resistance forces. So, I put all my efforts in 
planning and working for the future, and we have grown in strength and are still standing firm 
up until 25 years, this year. This has been made possible by the assistance of the people and 
the Sangha who put great efforts in whatever they could.

 In 2005, Maj Gen Sai Yi and his men came to unite with us, and together with all the 
troops and officers we have tried hard to become as we are now. Here, I would like to express 
my deep gratitude to the people, the Sangha and all members of our resistance forces. And 
especially to those who have lost their lives and limbs for our national cause, who have made 
great sacrifices during the war of resistance, which will always be remembered in our history. 
Here again, at this moment of silver jubilee, we would like to hornour them for their sacrific-
es.

 The work to resist/revolt and restore one’s own nation is a great and honourable deed. 
Peoples of many independent nations who had once lost their freedom had taken up arms 
and revolt against their oppressors to restore their nations, and have succeeded and become 
advanced and prosperous countries. Some examples of success are China, which gained its 
victory after only 29 years of revolutionary war under Mao Zedung; Laos, Vietnam and Kam-
puchea gained their independence from the French and the Americans in 1975 and have 
become prosperous countries.
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 Since we Shan also have a long history during which there had been many sovereigns 
like kings and princes ruled over our land, we are not wrong in trying to restore our ancestral 
heritage and our rights. We are on the right side and are waging a just war, and will surely be 
successful. Having thus encouraged our people, let me continue with the comment on our 
resistance movements. There have been questions from the people that after 62 years of 
resistance war, which started on 21. 05. 1958, why it is not yet successful. My personal opin-
ions are as follow:
1. When the resistance movement was established, it was based on the opinions of the 

ruling princes and only a few knowledgeable persons and there were no consultations 
with the people. They did not understand the way of the resistance. The people may 
possess the love for their country and nation, but lack thoughts and skills in matters 
concerning military, state building, strength building and development.

2. Educated people were so proud that they could not reconcile with one another; did 
not know what things should be done first and what things later; did not know about 
unity and unable to implement unification. They proudly thought that if they set up 
separate groups of their own, they would be successful, but they were not. The other 
reasons were, on the one hand, because of internal conflicts, and on the other, because 
of the aggression by the enemy from all sides. Finally, they surrendered and became 
people’s militias, similar to the wood that becomes the handle of an ax to fell the tree.

3. Ethnic nationalities like Wa, Kokang, Lahu, Akha were organized by Ba Thein Tin to 
serve as soldiers of the Communist Party of Burma (CPB). Honestly believing that they 
would have the right to promote their ethnic wellbeing under the CPB, these ethnic 
nationalities became war tools of Ba Thein Tin, a Burman leader of the CPB, and fought 
one another among the ethnic nationalities of Shan State for over 20 years. It has been 
a great loss of time and human resources because we have been fighting and killing 
among ourselves, and because the communist thought has divided the people into 
many different groups and could not trust one another up to the present. These are 
the weak points of the resistance movement and only if we could rebuild trust, change 
our way of thinking and unitedly fight against our common enemy, can our national 
cause be successful.

4. The levels of education of the people of Shan State are generally low and because of 
that they are easily persuaded by our enemies and used as political tools against us. 
Many of those who are educated do not love their nation and only look for selfish 
personal gains and wellbeing, and many who are patriotic do not have the courage to 
sacrifice and openly join the resistance movement. These are also among the causes 
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that have made the resistance drag on for so long.
5. Some leaders of the resistance are courageous but lack proper political perspectives. 

They join the resistance forces and after gaining some power and having some men 
and weapons, they forget their original aim. Staying among the people like war-lords 
and engaging in businesses for personal gains, not interested in the future of the nation. 
These leaders easily get disappointed and angry when their personal wellbeing is af-
fected, and angrily leave the resistance movement or even surrender to the enemy.

 Therefore, during my leadership of this organization, in order to prevent it from disin-
tegration and reach our goal more speedily, lessons from our past experiences must be learned 
and change our ways of doing things, and I would like to urge our people, including all the 
officers and soldiers, to do as mentioned below if we really want to be successful, really want 
to restore our right as a nation:
1. Study our Shan history, learn the lessons from it and continue to work for our nation-

al cause. A fallen man who does not try to get up loses everything. A man, once fallen, 
who tries to get up and finds ways to go forward until he reaches his goal will restore 
the dignity of our nation, and don’t forget that includes you.

2. Promote our patriotic spirit and culture and traditions. If the culture and literature of 
a nation disappear, that nation will also disappear. Knowing that disappearance of a 
nation does not cause only by violent means, our people should love and protect our 
culture and traditions. Wherever we are, we should teach our children to love, learn 
and preserve our culture, literature and traditions, and continue to hand them down 
to future generations.

3. Resistance organizations should put their national pride over their personal pride and 
come together to negotiate and reconcile, and unitedly implement the aim of our re-
sistance movement until we could have our own government elected by our people. 
Everyone should put their efforts towards this end.

Gen Yawd Serk
Chairman

Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA)



24 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

uGmrf:erf:uGmrf:erf:

25 ปีี25 ปีี
ไม่่ยอม่แพ้ต่้่อศัตั่รููไม่่ยอม่แพ้ต่้่อศัตั่รูู

คำำ�นำำ�

 รัูฐฉ�นำ มี่ปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูทีี่�ย�วันำ�นำ มี่กษัตั่ริูย ์เจ้�้เสือข่่�นำฟ้้� ที่รูงปีกคำรูองบ้�้นำเมื่อง หลังัจ้�กทีี่� เจ้�้

เสือข่่�นำฟ้้�ที่รูงสวัรูรูคำต่แลัว้ั รัูฐฉ�นำกมี็่เจ้�้ฟ้้�ปีกคำรูองบ้�้นำเมื่องม่�อย�่งต่่อเนืำ�อง ปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูในำอดีีต่ 

ทีี่�ผ่�่นำม่� นำั�นำ มี่ปีรูะช�ชนำรัูฐฉ�นำ ทีี่�รูู้เรืู�องรู�วัปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูทีี่�ผ่�่นำม่�แลัะมี่ปีรูะช�ชนำบ้�งส่วันำทีี่�ไม่่รูู้ ซ่ึ่� ง

ปีรูะช�ชนำช�วัไที่ใหญ่่ ทุี่กคำนำ ไม่่วั่�จ้ะอ�ศัยัอยู่ ณ แห่งหนำต่ำ�บ้ลัใดี สม่คำวัรูทีี่�จ้ะต่อ้งศ่ักษั�เรีูยนำรูู้

ปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูข่องช�ติ่ต่วััเอง เพ้รู�ะก�รูทีี่�จ้ะก�้วัไปีข่�้งหนำ�้ นำั�นำ จ้ะต่อ้งเรีูยนำรูู้ปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูทีี่�ผ่�่นำม่�

ในำอดีีต่ เพ้ื�อนำำ�ม่�เป็ีนำบ้ที่เรีูยนำ เกี�ยวักบั้คำวั�ม่ผ่ดิีพ้ลั�ดี แลัะ ถููกต่อ้ง เพ้ื�อจ้ะไดีก้�้วัไปีข่�้งหนำ�้อย�่งม่ั�นำคำง

 

 

 ปีรูะวัติั่ เจ้�้เสือข่่�นำฟ้้� ที่รูงปีกคำรูองบ้�้นำเมื่อง ในำรูะหวั�่ปีี คำ.ศั 1290 – 1365 หลังัจ้�กนำั�นำ กมี็่ เจ้�้

ฟ้้� ที่รูงปีกคำรูองบ้�้นำเมื่องสืบ้ม่� จ้นำกรูะที่ั�ง ในำปีี คำ.ศั 1886 องักฤษั ไดีเ้ข่�้ม่�ปีกคำรูอง รัูฐฉ�นำ ที่ำ�ใหรัู้ฐ

ฉ�นำ ต่อ้งต่กเป็ีนำรัูฐใต่อ้�รัูกข่�ข่อง องักฤษั 

 

 จ้นำกรูะที่ั�งในำปีี คำ.ศั 1946 – 1947 สถู�นำก�รูณ์ ก�รูเมื่อง ข่อง นำ�นำ�ปีรูะเที่ศัในำโลัก มี่ก�รู

เปีลีั�ยนำแปีลัง รูวัม่ที่ั�ง รัูฐฉ�นำ ที่ำ�ให ้พ้ม่่� แลัะ รัูฐฉ�นำ ไดีรู่้วัม่กนัำเรีูยกรู้อง เอกรู�ช จ้�ก องักฤษั จ่้งที่ำ�ให้

เกิดีก�รูลังนำ�ม่ในำหนำงัสือสนำธิิสญั่ญ่� ป๋ี�งโหลัง ( ปี�งหลัวัง )เมื่�อวันัำทีี่� 12 กมุ่ภ�พ้นัำธ์ิ คำ.ศั 1947 รูะหวั�่ง

ต่วััแที่นำ พ้ม่่�แลัะ รัูฐฉ�นำ ในำก�รูทีี่�จ้ะรู่วัม่กนัำเรีูยกรู้องเอกรู�ชจ้�ก องักฤษั โดียมี่ส�รูะสำ�คำญั่เขี่ยนำไวัใ้นำ

รัูฐธิรูรูม่นูำญ่ ฉบ้บั้แรูกข่องสหภ�พ้พ้ม่่� วั�่ เมื่�อคำรูบ้สิบ้ปีี ( ในำปีี คำ.ศั 1958  )ห�กฝ่่�ยหน่ำ�งฝ่่�ยใดีไม่่พ้อใจ้

คำ�นำ�คำ�นำ�



25မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

uGmrf:erf:uGmrf:erf:

ในำก�รูอยูรู่่วัม่กนัำ ส�ม่�รูถูแยกต่วััเป็ีนำอิสรูะ ก่อต่ั�งปีรูะเที่ศัข่องต่นำเป็ีนำ เอกรู�ช ไดี ้ ต่่อม่�ในำวันัำทีี่� 4 

ม่กรู�คำม่ 1948 องักฤษั ไดีใ้หเ้ อกรู�ชแก่ พ้ม่่�แลัะรัูฐฉ�นำ แลัะไดีรู่้วัม่กนัำจ้ดัีต่ั�งรัูฐบ้�ลั สหภ�พ้ข่่�นำม่� แลัะ

สภ�ไดีมี้่ม่ติ่เลืัอก เจ้�้คำ ำ�เสิก ( เจ้�้ ส่วัยแต่ก้ )เจ้�้ฟ้้�เมื่องยองหว้ัย ข่่�นำดีำ�รูงต่ำ�แหน่ำง ปีรูะธิ�นำ�ธิิบ้ดีี คำนำแรูก

ข่องสหภ�พ้ ซ่ึ่�งเรืู�องเหล่ั�นีำ�  ปีรูะช�ชนำรัูฐฉ�นำทุี่กคำนำ สม่คำวัรูทีี่�จ้ะศ่ักษั�เรีูยนำรูู้เพ้ื�อจ้ะไดีเ้ข่�้ใจ้แลัะที่รู�บ้

วั�่รัูฐฉ�นำแลัะพ้ม่่� ไม่่ไดีเ้ป็ีนำปีรูะเที่ศัเดีียวักนัำม่�ก่อนำ จ่้งที่ำ�ใหมี้่หนำงัสือสนำธิิสญั่ญ่� ป๋ี�งโหลัง คำ.ศั 1947 

เกิดีข่่�นำม่�

 ในำวันัำทีี่� 21 พ้ฤษัภ�คำม่ 1958 ปีรูะช�ชนำรัูฐ ไดีเ้ริู�ม่ก่อต่ั�งกองกำ�ลังัปีฏิิวัติั่ลุักข่่�นำจ้บั้อ�วัธุิต่่อสูก้บั้

พ้ม่่� โดียมี่ เจ้�้นำอ้ย (ซึ่อหยั�นำต่ะ๊ )เป็ีนำผู่น้ำำ�ในำก�รูก่อต่ั�งกองกำ�ลังั หนุ่ำม่ศ่ักห�ญ่ ( NSH )แต่่ดีว้ัยปัีญ่ห� มี่

ก�รูแก่งแยง่อำ�นำ�จ้กนัำภ�ยในำ ใชทิ้ี่ฐิต่่อกนัำ ฝ่่�ยหน่ำ�งถืูอวั�่ต่วััเองมี่คำวั�ม่รูู้มี่ก�รูศ่ักษั� อีกฝ่่�ยกถื็ูอต่วััเอง

วั�่รูบ้เก่งกวั�่ จ่้งที่ำ�ใหก้องกำ�ลังัหนุ่ำม่ศ่ักห�ญ่ ไม่่เติ่บ้โต่ม่ั�นำคำงข่่�นำม่�ไดี ้จ้นำในำทีี่�สุดี เจ้�้นำอ้ย กถ็ูอนำออก

จ้�กก�รูที่ำ�ง�นำปีฏิิวัติั่กลับั้ไปีใชชี้วัติ่แบ้บ้ช�วับ้�้นำที่ั�วัไปี( ถู่งแก่อสญั่กรูรูม่ เมื่�อ 14 พ้ฤศัจิ้ก�ยนำ คำ.ศั 1996) 

กองกำ�ลังัหนุ่ำม่ศ่ักห�ญ่กแ็ต่กแยกล่ัม่สลั�ยไปีในำเวัลั�ต่่อม่� 

 ต่่อม่� ในำวันัำทีี่� 2 มี่นำ�คำม่ คำ.ศั 1962 นำ�ยพ้ลั เนำวันิำ ไดีน้ำำ�กำ�ลังัที่ห�รูเข่�้ยด่ีอำ�นำ�จ้ก�รูปีกคำรูองแลัะ

ไดีท้ี่ำ�ก�รูจ้บั้กุม่ บ้รูรูดี�เจ้�้ฟ้้�แลัะต่วััแที่นำปีรูะช�ชนำ ใส่คุำกแลัะฆ่่�ทิี่�งเป็ีนำจ้ำ�นำวันำม่�ก ดีว้ัยเหตุ่ทีี่�พ้ม่่�

กรูะที่ำ�ก�รูอย�่งไรู้ซ่ึ่� งคำวั�ม่เป็ีนำธิรูรูม่ หกัหลังัแลัะที่รูยศัต่่อข่อ้ต่กลังในำหนำงัสือสนำธิิสัญ่ญ่� ป๋ี�งโหลัง 

รูวัม่ที่ั�งยงัไดีท้ี่ ำ�ก�รูกดีขี่�ข่่ม่เหง ปีรูะช�ชนำรัูฐฉ�นำอย�่งไรู้คำวั�ม่ปีรู�ณี จ่้งเป็ีนำส�เหตุ่ใหเ้กิดีก�รูปีฏิิวัติั่ ข่่�นำ

ม่�ภ�ยในำสหภ�พ้พ้ม่่� เป็ีนำรูะยะเวัลั�ย�วันำ�นำม่�ต่รู�บ้เท่ี่�ทุี่กวันัำนีำ�

 หลังัจ้�กทีี่�กองกำ�ลังัหนุ่ำม่ศ่ักห�ญ่ล่ัม่สลั�ยไปีแลัว้ั ง�นำปีฏิิวัติั่กูช้�ติ่กย็งัคำงดีำ�เนิำนำต่่อไปี โดียในำปีี

 คำ.ศั 1969 เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีก่้อต่ั�ง กองที่พั้ปีฎิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำ ( SURA )ข่่�นำโดียมี่นำโยบ้�ยหลักั 5 ข่อ้

 

1. ต่่อต่�้นำคำอม่มิ่วันิำสต่์

2. เอกรู�ช

3. ปีรูะช�ธิิปีไต่ย

4. คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำ

5. คำวั�ม่สงบ้สุข่

 โดียยด่ีนำโยบ้�ยหลักั 5 ข่อ้ดีงักล่ั�วัในำก�รูปีฏิิบ้ติั่ง�นำ กูช้�ติ่

 หลังัจ้�กทีี่�เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีว้ัเิคำรู�ะห์แลัะปีรูะเมิ่นำสถู�นำก�รูณ์ดูีแลัว้ั เห็นำวั�่ถู่งเวัลั�ทีี่� คำนำไที่ใหญ่่ 

จ้ะต่อ้งรู่วัม่แรูง รู่วัม่ใจ้ส�ม่คัำคีำรูวัม่กนัำเป็ีนำหน่ำ�งเดีียวั ดีงันำั�นำในำวันัำทีี่� 16 มิ่ถุูนำ�ยนำ คำ.ศั 1983 จ่้งออกหนำงัสือ

แถูลังก�รูณ์เรีูยกรู้องชกัชวันำไปียงักลุ่ัม่ต่่�ง ๆ  เพ้ื�อใหเ้ข่�้ม่�รู่วัม่เป็ีนำกลุ่ัม่หน่ำ�งกลุ่ัม่เดีียวักนัำ จ้นำต่่อม่�ในำปีี

 คำ.ศั 1984 เจ้�้ จ๋้�ม่ใหม่่ (กองที่พั้รัูฐฉ�นำใต่/้SSA-S )ไดีน้ำำ�กำ�ลังัจ้ำ�นำวันำ 300 กวั�่คำนำ เข่�้ม่�รู่วัม่กบั้กองที่พั้
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ปีฏิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำ ข่อง เจ้�้ กอนำเจิ้ง แลัะไดีรู่้วัม่กนัำก่อต่ั�ง สภ�ปีฏิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำแลัะกองที่พั้ไต่ปีฏิิวัติั่     

( TRC/TRA ) ต่่อม่�ในำปีี คำ.ศั1985 เจ้�้ข่นุำส่� ( กองที่พั้ไต่รูวัม่พ้ลังั /SUA )กไ็ดีน้ำำ�กำ�ลังัเข่�้ม่�รู่วัม่กบั้ สภ�

ไต่ปีฏิิวัติั่/กองที่พั้ไต่ปีฎิิวัติั่( TRC/TRA )แลัะรู่วัม่กนัำจ้ดัีต่ั�ง สภ�ปีฏิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำแลัะกองที่พั้เมื่องไต่    

( SSRC/MTA )แลัะรู่วัม่กนัำที่ำ�ง�นำปีฏิิวัติั่กูช้�ติ่ พ้รู้อม่ที่ั�งสะสม่กำ�ลังัที่ห�รู ซ่ึ่� งภ�ยในำรูะยะเวัลั� 10 ปีี มี่

กำ�ลังัที่ห�รูปีรูะม่�ณ 25,000คำนำ

 ในำปีี คำ.ศั 1991 เจ้�้ กอนำเจิ้งไดีถู่้งแก่อสญั่กรูรูม่ ดีว้ัยโรูคำม่ะเร็ูง แลัะก่อนำทีี่� ท่ี่�นำ จ้ะถู่งแก่อสญั่กรูรูม่

ไดีท้ี่ำ�หนำงัสือสั�งก�รูไวัว้ั�่  “ ห�กข่�้พ้เจ้�้ต่�ยไปี ในำก�รูคำวับ้คุำม่ดูีแลั สภ�ปีฏิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำแลัะกองที่พั้

เมื่องไต่ ต่่อไปีนำั�นำ ใหจ้้ดัีต่ั�งคำณะกรูรูม่ก�รูบ้ริูห�รูสูงสุดี จ้ำ�นำวันำ 11 คำนำในำก�รูคำวับ้คุำม่ดูีแลัต่่อไปี”

 ต่่อม่�ในำปีี คำ.ศั 1992 เจ้�้ข่นุำส่� เกิดีคำวั�ม่กงัวัลัในำก�รูทีี่�จ้ะเป็ีนำผู่น้ำำ�ที่�งดี�้นำก�รูเมื่อง จ่้งไดีท้ี่ำ�

หนำงัสือเรีูยนำเชิญ่ให ้ เจ้�้ช�้ง ( บุ้ต่รูช�ยเจ้�้ฟ้้�ส่วัยแต่ก้ )ใหม้่�ดีำ�รูงต่ำ�แหน่ำงผู่น้ำำ�ข่องกลุ่ัม่แต่่ เจ้�้ช�้งไม่่

ต่อบ้ รัูบ้ เจ้�้ข่นุำส่�จ่้งไดีท้ี่ำ�หนำงัสือเรีูยนำเชิญ่ไปียงั เจ้�้ฟ้้� จ้�ยโหลัง ( เชียงตุ่ง )ใหม้่�ดีำ�รูงต่ำ�แหน่ำงผู่น้ำำ�

ข่องกลุ่ัม่ แต่่กไ็ม่่ไดีรัู้บ้ก�รูต่อบ้รัูบ้ เจ้�้ข่นุำส่� จ่้งไดีท้ี่ำ�หนำงัสือเรีูยนำเชิญ่ไปียงั เจ้�้ข่นุำทุี่นำอู ( หวััหนำ�้พ้รูรูคำ

สนัำนิำบ้�ต่แห่งช�ติ่รัูฐฉ�นำ -SNLD )แต่่กไ็ม่่ไดีรัู้บ้ก�รูต่อบ้รัูบ้เช่นำกนัำ เจ้�้ข่นุำส่� จ่้งไดีเ้รีูยกปีรูะชุม่ภ�ยในำ

กลุ่ัม่ เพ้ื�อคำดัีเลืัอกผู่ที้ี่�จ้ะม่�ดีำ�รูงต่ำ�แหน่ำงผู่น้ำำ� ข่องกลุ่ัม่ แลัะในำทีี่�ปีรูะชุม่ไดีมี้่ม่ติ่เลืัอก เจ้�้ข่นุำส่� ข่่�นำดีำ�รูง

ต่ำ�แหน่ำงผู่น้ำำ�ข่องกลุ่ัม่ สถู�นำก�รูณ์หลังัจ้�กทีี่� เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีถู่้งแก่อสญั่กรูรูม่ กไ็ดีมี้่ผู่ใ้หญ่่หลั�ยๆคำนำ

ที่ั�งภ�ยในำกลุ่ัม่แลัะภ�ยนำอก ไดีพ้้�กนัำวัพิ้�กษัว์ัจิ้�รูณ์ เจ้�้ข่นุำส่� วั�่เป็ีนำส�ยลับั้พ้ม่่� บ้�้งกว็ั�่เจ้�้ข่นุำส่�เป็ีนำ

รู�ช�ย�เสพ้ติ่ดี ซ่ึ่� งห�กเข่�้ไปีรู่วัม่ที่ำ�ง�นำดีว้ัยแลัว้ั กก็ลัวััวั�่จ้ะต่กเป็ีนำเบี้�ยล่ั�งข่องเจ้�้ข่นุำส่� เจ้�้ข่นุำส่�อ�จ้

จ้ะบ้งัคำบั้ให้ที่ำ�ง�นำแลัะกลัวััทีี่�จ้ะเสื�อม่เสียชื�อเสียงข่องต่นำเองไปีพ้รู้อม่กบั้เจ้�้ข่นุำส่� จ่้งไดีแ้ต่่พ้�กนัำอยู่

วังนำอกแลัว้ัวัพิ้�กษั ์วัจิ้�รูณ์ดี�้นำบ้กพ้รู่องข่องเจ้�้ข่นุำส่�เพ้ียงดี�้นำเดีียวั โดียไม่่ไดีม้่องถู่งดี�้นำดีีข่องเจ้�้ข่นุำ

ส่�เลัยแม่แ้ต่่นำอ้ย อีกดี�้นำหน่ำ�งผู่ใ้หญ่่ ไที่ใหญ่่กม็่วััแต่่วัพิ้�กษัว์ัจิ้�รูณ์ซ่ึ่�งกนัำแลัะกนัำ ซ่ึ่� งที่ำ�ใหเ้ข่�้เกม่ข่อง

ฝ่่�ยพ้ม่่�พ้อดีี โดียพ้ม่่�ไดีน้ำำ�เอ�จุ้ดีอ่อนำข่องเจ้�้ข่นุำส่� ม่�ปีฏิิบ้ติั่ก�รูรุูกที่�งดี�้นำก�รูที่ห�รู อีกที่ั�งผู่น้ำำ�รูะดีบั้

สูงแลัะรูะดีบั้กลั�งในำ SSRC/MTA ไม่่มี่ก�รูพ้ดูีคุำยกนัำแลัะไม่่มี่ก�รูเรีูยกปีรูะชุม่เพ้ื�อคำลีั�คำลั�ยปัีญ่ห�ต่่�งๆ

ทีี่�เกิดีข่่�นำเกี�ยวัก�รูปีฏิิบ้ติั่ง�นำข่องเจ้�้หนำ�้ทีี่�ภ�ยในำกลุ่ัม่ จ้นำกรูะที่ั�งในำปีี คำ.ศั 1995 เจ้�้โงะ๊ห่�นำ ไดีน้ำำ�กำ�ลังั

ที่ห�รูจ้ำ�นำวันำ 89 คำนำ แยกต่วััออกจ้�ก กองที่พั้เมื่องไต่ MTA ไปีรูวัม่กบั้กองที่พั้รัูฐฉ�นำ SSA ทีี่� บ้ก.แสง

แกว้ั

 ต่่อม่�ในำวันัำทีี่� 6 มิ่ถุูนำ�ยนำ ปีีเดีียวักนัำนำั�นำเอง เจ้�้ก�นำยอดี กไ็ดีน้ำำ�กำ�ลังับ้�งส่วันำแยกต่วััออกไปีอีก

 ที่ำ�ใหเ้จ้�้ข่นุำส่�รู้อนำใจ้แลัะเกิดีคำวั�ม่กงัวัลั จ่้งไดีย้อม่เจ้รูจ้�กบั้ที่�งรัูฐบ้�ลัที่ห�รูพ้ม่่� แลัะวั�งอ�วัธุิใหแ้ก่

รัูฐบ้�ลัที่ห�รูพ้ม่่� เมื่�อวันัำทีี่� 7 ม่กรู�คำม่ คำ.ศั 1996 ถืูอเป็ีนำก�รูสิ�นำสุดีข่อง สภ�ปีฏิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำแลัะกองที่พั้

เมื่องไต่ย โดียเจ้�้ข่นุำส่� เจ้�้ฟ้้�ลัั�นำแลัะเจ้�้ข่นุำแสง กไ็ดีเ้ดิีนำที่�งจ้�ก บ้ก.หวััเมื่องไปีพ้ำ�นำกัอ�ศัยัอยูที่ี่� ย�่งกุง้
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 หลังัจ้�กทีี่� เจ้�้ข่นุำส่� ไดีน้ำำ�กำ�ลังัยอม่วั�งอ�วัธุิใหแ้ก่รัูฐบ้�ลัที่ห�รูพ้ม่่�แลัว้ั ผ่ม่กไ็ดีม้่�คิำดีที่บ้ที่วันำ

ต่รู่กต่รูองดูีแลัะเห็นำวั�่ ง�นำปีฏิิวัติั่กอบ้กูช้�ติ่ข่องไที่ใหญ่่ยงัไม่่สำ�เร็ูจ้ จ้ำ�เป็ีนำทีี่�จ้ะต่อ้งต่่อสูต่้่อไปี คิำดีไดี้

ดีงันีำ�  ในำวันัำทีี่� 27 ม่กรู�คำม่ คำ.ศั 1996 ผ่ม่จ่้งไดีเ้รีูยกปีรูะชุม่กำ�ลังัพ้ลั จ้�กกองพ้นัำ ทีี่� 202 ,58แลัะกองพ้นัำทีี่�

 3 รูวัม่กนัำจ้ำ�นำวันำ ปีรูะม่�ณ 400 นำ�ยซ่ึ่�งเป็ีนำหน่ำวัยที่ห�รูภ�ยใต่ก้�รูบ้งัคำบั้บ้ญั่ช�ข่องกรูะผ่ม่ โดียในำทีี่�

ปีรูะชุม่กรูะผ่ม่ไดีต้่ั�งคำ ำ�ถู�ม่ต่่อกำ�ลังัพ้ลัทีี่�ม่�ปีรูะชุม่วั�่ “ พ้วักเรู�จ้ะยอม่วั�งอ�วัธุิหรืูอสูต่้่อไปี ” กำ�ลังัพ้ลั

ที่ั�งหม่ดีทีี่�ม่�รู่วัม่ปีรูะชุม่กพ็้�กนัำต่อบ้วั�่ “ สุดีแลัว้ัแต่่ท่ี่�นำจ้ะต่ดัีสินำใจ้ ห�กท่ี่�นำจ้ะสูต่้่อไปีพ้วักเรู�กพ็้รู้อม่

แลัะยนิำดีีทีี่�จ้ะเข่�้สนำ�ม่รูบ้พ้รู้อม่กบั้ท่ี่�นำ ” พ้อไดีรัู้บ้คำำ�ต่อบ้เช่นำนำั�นำ วันัำรุู่งข่่�นำวันัำทีี่� 28 ม่กรู�คำม่ คำ.ศั 1996 

ผ่ม่จ่้งไดีน้ำำ�กำ�ลังัพ้ลัที่ั�งหม่ดีข่�้ม่แม่่นำำ��ส�ลัะวัินำเดิีนำที่�งเข่�สู่รัูฐฉ�นำ ต่่อจ้�กนำั�นำกไ็ดีไ้ปีชกัชวันำที่ห�รูทีี่�

อยูใ่นำรัูฐฉ�นำแลัะไม่่ต่อ้งก�รูวั�งอ�วัธุิ เช่นำ พ้ลั.ต่ เคืำอเงินำ , พ้.อ คำำ�แลัง , พ้.ต่ พ้อนำเมื่อง , เจ้�้ปืีนำเมื่อง ,เจ้�้

เมื่องจื้�นำ ,พ้.อ ส่�งวั ิ,พ้.ที่ เคืำอหลั�วั แลัะอีกหลั�ยๆคำนำ ม่�รู่วัม่ปีรูะชุม่กนัำทีี่� บ้.ผ่�หง�บ้ ต่.โข่อุดี อ.โข่หลัำ�

 โดียในำก�รูปีรูะชุม่ไดีพ้้ดูีคุำยกนัำอยู ่3 ปีรูะเดีน็ำหลักั คืำอ

1. จ้ะวั�งอ�วัธุิ หรืูอ

2. จ้ะต่่อสูต่้่อไปี หรืูอ

3. จ้ะทิี่�งอ�วัธุิแลัว้ักลับั้ไปีอยูบ่้�้นำ

 ซ่ึ่� งไดีข้่อ้สรุูปีในำก�รูปีรูะชุม่วั�่ จ้ะต่่อสูต่้่อไปี จ่้งไดีรู่้วัม่กนัำวั�งแผ่นำในำก�รูปีฏิิบ้ติั่ง�นำต่่อไปี

 

 วันัำทีี่� 15 ม่กรู�คำม่1997ไดีจ้้ดัีปีรูะชุม่รู่วัม่กบั้ช�วับ้�้นำแลัะพ้รูะสงฆ่ ์ทีี่� บ้.เวัยีงพ้ยุ ต่.เกงลัม่ อ.กุ๋นำ

เหง ( กุ๋นำฮิิง ) โดียในำทีี่�ปีรูะชุม่ กไ็ดีต้่ั�งคำ ำ�ถู�ม่ต่่อช�วับ้�้นำแลัะพ้รูะสงฆ่ ์ทีี่�ม่�รู่วัม่ปีรูะชุม่ วั�่

1. จ้ะใหว้ั�งอ�วัธุิ หรืูอ

2. จ้ะใหต่้่อสูต่้่อไปี หรืูอ

3. จ้ะใหทิ้ี่�งอ�วัธุิ แลัว้ักลับั้ไปีอยูบ่้�้นำ

 ซ่ึ่� งช�วับ้�้นำแลัะพ้รูะสงฆ่ ์ ทีี่�ม่�เข่�้รู่วัม่ปีรูะชุม่ ต่่�งกพ็้�กนัำต่อบ้วั�่  “ ห�้ม่วั�งอ�วัธุิโดียเดีด็ีข่�ดี 

ใหท้ี่ำ�ก�รูต่่อสูเ้พ้ื�อกอบ้กูช้�ติ่ บ้�้นำเมื่องข่องเรู�ต่่อไปี ถู่งแม่จ้้ะไม่่ไดีรัู้บ้ชยัชนำะ กข็่อใหไ้ดีเ้ป็ีนำก�้งข่วั�ง

คำอข่องที่ห�รูพ้ม่่� อย�่ใหม้่นัำกลืันำกินำไดีโ้ดียง่�ย ส่วันำเรืู�องเสบี้ยงอ�ห�รูนำั�นำ พ้วักเรู�ช�วับ้�้นำจ้ะรัูบ้หนำ�้ทีี่�

 ในำก�รูจ้ดัีห�ใหแ้ก่พ้วักท่ี่�นำเอง ” หลังัจ้�กไดีรัู้บ้คำำ�ต่อบ้ยนืำยนัำเช่นำนำั�นำ ผ่ม่จ่้งไดีเ้ริู�ม่วั�งแผ่นำในำก�รูที่ำ�ง�นำ

เพ้ื�อกอบ้กูช้�ติ่บ้�้นำเมื่องข่องเรู� จ้นำมี่กองที่พั้ทีี่�เติ่บ้โต่แลัะมี่คำวั�ม่ม่ั�นำคำงม่�จ้นำถู่ง 25 ปีีในำวันัำนีำ�แลัะสิ�งทีี่�

สำ�คำญั่ทีี่�ที่ำ�ใหก้องที่พั้เติ่บ้โต่แลัะม่ั�นำคำงม่�จ้นำถู่งทุี่กวันัำนีำ�ไดี ้กเ็พ้รู�ะก�รูรู่วัม่แรูง รู่วัม่ใจ้ข่องทุี่กๆฝ่่�ย ไม่่

วั�่จ้ะเป็ีนำ ผู่น้ำำ�หรืูอกำ�ลังัพ้ลัในำกองที่พั้ ,ช�วับ้�้นำ ,พ้รูะสงฆ่ที์ี่�ไดีทุ่้ี่ม่เที่กำ�ลังัก�ย กำ�ลังัใจ้กนัำอย�่งจ้ริูงจ้งั

 ถู่งม่�ในำปีี คำ.ศั 2005 พ้ลั.ต่ จ้�ยยี� ( ยศัในำข่ณะนำั�นำ ) ไดีน้ำำ�กำ�ลังัเข่�้ม่�รู่วัม่ที่ำ�ง�นำ อีกที่ั�งผู่น้ำำ�แลัะ

กำ�ลังัพ้ลัในำกองที่พั้ต่่�งกทุ่็ี่ม่เที่แรูงก�ยแรูงใจ้ใหก้บั้ก�รูที่ำ�ง�นำอย�่งเต่ม็่คำวั�ม่ส�ม่�รูถู จ่้งที่ำ�ใหก้ลุ่ัม่ข่อง

เรู�เติ่บ้โต่ข่่�นำม่�ไดีต้่รู�บ้เท่ี่�ทุี่กวันัำนีำ�   ผ่ม่จ่้งอย�กกล่ั�วัคำำ�วั�่ข่อบ้คุำณอย�่งจ้ริูงใจ้ต่่อพี้�นำอ้งปีรูะช�ชนำ,พ้รูะ

สงฆ่,์ผู่น้ำำ�แลัะกำ�ลังัพ้ลัในำกองที่พั้ข่องเรู� รูวัม่ที่ั�งที่ห�รูกลั�้ทีี่�ไดีเ้สียสลัะชีวัิต่แลัะรู่�งก�ย บ้�งคำนำต่อ้ง
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กลั�ยเป็ีนำคำนำพิ้ก�รู เหล่ั�นำั�นำ ผ่ม่ข่อยนืำยนัำวั�่ ทุี่กท่ี่�นำทีี่�กล่ั�วัม่�นีำ�  พ้วักท่ี่�นำไดีเ้สียสลัะคำวั�ม่สุข่ส่วันำต่วัั 

นำำ�เอ�คำวั�ม่กลั�้ห�ญ่ข่องพ้วักท่ี่�นำเข่�้ต่่อสูก้บั้ศัตั่รูู แลัะต่อ้งที่นำต่่อคำวั�ม่ทุี่กข่ย์�กลัำ�บ้�กต่่�งๆ ทีี่�ผ่�่นำม่�

นำั�นำ ม่นัำจ้ะไม่่สูญ่เปีล่ั�ไปีอย�่งไรู้ปีรูะโยชนำ ์พ้วักท่ี่�นำคืำอวัรีูะบุ้รุูษั ทีี่�มี่เกียรูติ่แลัะศักัดิี� ศัรีู ทีี่�ถููกจ้�รู่กไวัใ้นำ

ปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูข่องก�รูต่่อสูเ้พ้ื�อกอบ้กูช้�ติ่ บ้�้นำเมื่องข่องเรู�กลับั้คืำนำม่� ผ่ม่ข่อบ้นัำท่ี่กสิ�งต่่�งๆทีี่�กล่ั�วัม่�

นีำ�ไวัใ้นำคำวั�ม่ที่รูงจ้ำ�แลัะเป็ีนำทีี่�รูะล่ักเนืำ�องในำโอก�สวันัำคำรูบ้รูอบ้ 25 ทีี่�ไม่่ยอม่แพ้ต่้่อศัตั่รูู

 ง�นำปีฏิิวัติั่เพ้ื�อกอบ้กูช้�ติ่บ้�้นำเมื่องนำั�นำ เป็ีนำง�นำทีี่�มี่เกียรูติ่ มี่ศักัดิี� ศัรีู ปีรูะเที่ศัต่่�งๆกเ็ช่นำกนัำ ห�ก

มี่ต่่�งช�ติ่ม่�รุูกรู�นำ หรืูอกดีขี่�ข่่ม่เหง ปีรูะช�ชนำข่องปีรูะเที่ศันำั�นำๆกลุ็ักข่่�นำปีฏิิวัติั่ต่่อสู้ จ้นำไดีรัู้บ้ชยัชนำะ

แลัะที่ำ�ก�รูพ้ฒันำ�ช�ติ่บ้�้นำเมื่องข่องต่นำเองใหมี้่คำวั�ม่เจ้ริูญ่ก�้วัหนำ�้แลัะม่ั�นำคำง ยกต่วััอย�่ง เช่นำ ปีรูะเที่ศั

จี้นำ ท่ี่�นำปีรูะธิ�นำเหม่�เจ๋้อตุ่ง เป็ีนำผู่น้ำำ�ในำก�รูปีฏิิวัติั่ ใชเ้วัลั�แค่ำ 29 ปีีก็ไดีรัู้บ้ชยัชนำะเมื่�อปีี คำ.ศั 1949  

ปีรูะเที่ศัลั�วั เวัยีดีนำ�ม่แลัะกมั่พ้ชู� กเ็ช่นำกนัำ ปีรูะช�ชนำต่อ้งลุักข่่�นำปีฎิิวัติั่ต่่อสูก้บั้ ฝ่รัู�งเศัลั แลัะ อเม่ริูก� 

แลัะปีรูะสบ้ชยัชนำะไดีรัู้บ้เอกรู�ช ไปีเมื่�อ ปีี คำ.ศั 1975 พ้วักเข่�กไ็ดีพ้้ฒันำ�ปีรูะเที่ศัข่องต่นำเองจ้นำมี่คำวั�ม่

เจ้ริูญ่ก�้วัหนำ�้แลัะรุู่งเรืูองม่�ต่รู�บ้เท่ี่�ทุี่กวันัำนีำ�

 รัูฐฉ�นำข่องเรู�เอง กมี็่ปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูทีี่�ย�วันำ�นำ เคำยมี่ที่ั�งกษัตั่ริูยแ์ลัะเจ้�้ฟ้้�ปีกคำรูองบ้�้นำเมื่อง ดีงั

นำั�นำก�รูต่่อสูเ้พ้ื�อใหไ้ดีม้่�ซ่ึ่�งสิที่ธิิแลัะม่รูดีกข่องบ้รูรูพ้บุ้รุูษัทีี่�ใหไ้วั ้นำั�นำม่นัำเป็ีนำสิ�งทีี่�ถููกต่อ้ง เรู�ยนืำอยูบ่้นำ

ฝ่่�ยทีี่�ถููกต่อ้งแลัะชอบ้ธิรูรูม่ ดีงันำั�นำเรู�ต่อ้งไดีรัู้บ้ชยัชนำะอย�่งแน่ำนำอนำ เรู�เริู�ม่ปีฏิิวัติั่ต่่อสู้ม่�ต่ั�งแต่่ 21 

พ้ฤษัภ�คำม่ 1958 ม่�จ้นำถู่งวันัำนีำ� เป็ีนำรูะยะเวัลั�กวั�่ 62 ปีี ที่ำ�ไม่ ? เรู�ถู่งยงัไม่่ไดีรัู้บ้ชยัชนำะ ม่นัำคำงเป็ีนำคำำ�ถู�ม่

ทีี่� ปีรูะช�ชนำรัูฐฉ�นำ ข่องเรู� ต่อ้งก�รูคำำ�ต่อบ้เป็ีนำอย�่งยิ�ง ผ่ม่จ่้งข่อวัเิคำรู�ะห์ถู่งข่อ้บ้กพ้รู่องข่องก�รูปีฏิิวัติั่

ทีี่�ผ่�่นำม่�เป็ีนำ ข่อ้ๆดีงันีำ�

1. ในำก�รูเริู�ม่ง�นำปีฏิิวัติั่ ไม่่ไดีมี้่ก�รูปีรู่กษั�ห�รืูอกนัำ หรืูอเกิดีข่่�นำคำวั�ม่ต่อ้งก�รูข่องปีรูะช�ชนำ แต่่

เกิดีข่่�นำม่�เพ้รู�ะ ก�รูดีำ�เนิำนำก�รูข่องเจ้�้ฟ้้�แลัะบุ้คำคำลัไม่่กี�คำนำ ทีี่�เป็ีนำผู่น้ำำ�ลุักข่่�นำม่�ปีฏิิวัติั่ต่่อสู ้อีก

ที่ั�งปีรูะช�ชนำเองกไ็ม่่เข่�้ใจ้หรืูอมี่คำวั�ม่รูู้เกี�ยวักบั้วัธีิิข่องก�รูปีฏิิวัติั่ต่่อสู ้มี่เพ้ียงแต่่จิ้ต่ใจ้ทีี่�รัูกช�ติ่ 

บ้�้นำเมื่อง ข่�ดีแนำวัคำวั�ม่คิำดี ข่�ดีวัธีิิก�รูทีี่�จ้ะต่่อสูแ้ลัะข่�ดีวัธีิิก�รูทีี่�จ้ะสรู้�งกำ�ลังัใหเ้ติ่บ้โต่แลัะเข่ม็่

แข่ง็ รูวัม่ที่ั�งไม่่มี่คำวั�ม่รูู้ดี�้นำก�รูพ้ฒันำ�

2. ปีรูะช�ชนำ ทีี่�มี่ก�รูศ่ักษั� มี่คำวั�ม่รูู้ ต่่�งกถื็ูอทิี่ฐิยด่ีม่ั�นำในำต่งัเองเป็ีนำหลักั ไม่่ยอม่ลัดีม่�นำะทิี่ฐิ เพ้ื�อ

ทีี่�จ้ะเข่�้ห�หรืูอพ้ดูีคุำยกนัำ อีกที่ั�งไม่่มี่คำวั�ม่รูู้ในำก�รูจ้ดัีลัำ�ดีบั้คำวั�ม่เรู่งด่ีวันำข่องง�นำวั�่สิ�งไหนำต่อ้ง

ที่ำ�ก่อนำ แลัะสิ�งไหนำต่อ้งที่ำ�ทีี่หลังั ไม่่มี่คำวั�ม่รูู้คำวั�ม่ส�ม่�รูถูในำก�รูสรู้�งคำวั�ม่ปีรูองดีองเพื้�อให้

เกิดีคำวั�ม่ส�ม่คัำคีำข่่�นำม่� แลัะไม่่คำำ�น่ำงถู่งวั�่ห�กเรู�แต่กแยกกนัำแลัว้ั ทุี่กฝ่่�ยคืำอผู่แ้พ้ ้ดีว้ัยกนัำที่ั�งนำั�นำ

  บ้�งคำนำกท็ี่ะนำงต่นำเอง พ้อแยกต่วััออกไปีกไ็ปีต่ั�งกลุ่ัม่ใหม่่ คิำดีวั�่ต่วััเองมี่คำวั�ม่ส�ม่�รูถูจ้ะที่ำ�ไดี้

แต่่ที่�้ยทีี่�สุดีกท็ี่ ำ�ไม่่สำ�เร็ูจ้ เกิดีปัีญ่ห�ภ�ยในำกนัำเอง หรืูอฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่ที่ำ�ก�ยแุหยใ่หเ้กิดีก�รูสูรู้บ้

กนัำเอง ในำทีี่�สุดีกต็่อ้งยอม่แพ้ใ้หแ้ก่ศัตั่รูู ต่อ้งวั�งอ�วัธุิ บ้�้งกก็ลั�ยเป็ีนำกลุ่ัม่ อส. ต่กเป็ีนำเคำรืู�องมื่อ

ข่องศัตั่รูู เปีรีูยบ้เสมื่อนำเอ�ไม่ม้่�ที่ำ�ดี�้ม่ข่วั�นำ เพื้�อนำำ�กลับั้ม่�โค่ำนำที่ำ�ลั�ยต่น้ำไม่น้ำั�นำเอง
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3. พ้รูรูคำคำอม่มิ่วันิำสต่พ์้ม่่� ( CPB ) ข่อง ปีะเต่ง็ติ่�นำ ไดีเ้ข่�้ม่�ชกัชวันำใหป้ีรูะช�ชนำช�ติ่พ้นัำธ์ุิต่่�ง ๆ  ในำ

รัูฐฉ�นำ เช่นำ วั�้ โกก�้ง ลั�หู่ แลัะ อ�ข่่� ไปีเป็ีนำที่ห�รูในำกองกำ�ลังัข่องพ้วักเข่�  ซ่ึ่� งปีรูะช�ชนำ

ช�ติ่พ้นัำธ์ุิข่องเรู� นำั�นำ มี่แต่่คำวั�ม่ซืึ่�อ แลัะมี่แต่่จิ้ต่ใจ้ทีี่�รัูกช�ติ่ ต่่�งพ้�กนัำคิำดีวั�่ ห�กเข่�้รู่วัม่ที่ำ�ง�นำ

กบั้ที่�ง พ้รูรูคำคำอม่มิ่วันิำสต่พ์้ม่่�( CPB )แลัว้ัจ้ะไดีรัู้บ้สิที่ธิิในำก�รูปีกคำรูองต่นำเองแลัะมี่โอก�สทีี่�

จ้ะไดีพ้้ฒันำ�ช�ติ่พ้นัำธ์ุิข่องต่นำเอง จ่้งต่กเป็ีนำเคำรืู�องมื่อข่อง พ้วักพ้ม่่� ที่ำ�ใหเ้กิดีก�รูสู้รูบ้รูะหวั�่ง

ช�ติ่พ้นัำธ์ุิภ�ยในำรัูฐฉ�นำดีว้ัยกนัำเองเป็ีนำรูะยะเวัลั�กวั�่ 20 ปีีซ่ึ่�งเป็ีนำก�รูสูญ่เสียที่ั�งเวัลั�แลัะชีวัติ่ข่อง

ปีรูะช�ชนำในำรัูฐฉ�นำ แลัะดีว้ัยแนำวัคำวั�ม่คิำดีข่องลัทัี่ธิิคำอม่มิ่วันิำสต่ ์ที่ำ�ใหป้ีรูะช�ชนำในำรัูฐฉ�นำเกิดี

คำวั�ม่ข่ดัีแยง้กนัำที่�งคำวั�ม่คิำดีจ้นำถู่งข่่�นำแต่กแยกกนัำออกไปีเป็ีนำหลั�ยก๊กหลั�ยกลุ่ัม่ ข่�ดีคำวั�ม่เชื�อ

ม่ั�นำต่่อกนัำ จ้นำถู่งปัีจ้จุ้บ้นัำนีำ�  ซ่ึ่�งเรืู�องเหล่ั�นีำ�  เป็ีนำข่อ้บ้กพ้รู่องข่องง�นำปีฏิิวัติั่กอบ้กูช้�ติ่บ่้�นำเมื่องข่อง

พ้วักเรู� ดีงันำั�นำเรู�ต่อ้งหนัำกลับั้ม่�สรู้�งคำวั�ม่เชื�อม่ั�นำต่่อกนัำ แลักเปีลีั�ยนำแนำวัคำวั�ม่คิำดีซ่ึ่� งกนัำแลัะ

กนัำแลัว้ัรู่วัม่กนัำต่่อสูก้บั้ศัตั่รููข่องพ้วักเรู� เรู�จ่้งจ้ะส�ม่�รูถูไดีรัู้บ้ชยัชนำะ 

4. รูะดีบั้ก�รูศ่ักษั�ข่องปีรูะช�ชนำรัูฐฉ�นำต่กต่ำ�� ที่ำ�ใหศ้ัตั่รููล่ัอลัวังชกัจู้งไดีโ้ดียง่�ย ที่ำ�ใหก้ลั�ยไปีเป็ีนำ

ฝ่่�ยหรืูอพ้รูรูคำพ้วักข่องศัตั่รููกมี็่ หรืูอต่กเป็ีนำเคำรืู�องมื่อข่องศัตั่รููกมี็่เป็ีนำจ้ำ�นำวันำม่�ก ส่วันำปีรูะช�ชนำ

ทีี่�มี่ก�รูศ่ักษั�หรืูอมี่คำวั�ม่รูู้ กข็่�ดีจิ้ต่ใจ้ทีี่�รัูกช�ติ่หรืูอรัูกในำช�ติ่พ้นัำธ์ุิข่องต่นำเอง มี่แต่่คำวั�ม่เห็นำแก่

ต่วัั ต่อ้งก�รูเอ�ต่วััเองใหรู้อดีเป็ีนำพ้อ  ไม่่กลั�้ทีี่�จ้ะเสียสลัะออกม่�ที่ำ�ง�นำปีฏิิวัติั่อย�่งเปิีดีเผ่ย ดีว้ัย

เหตุ่นีำ�  จ่้งเป็ีนำเหตุ่ผ่ลัส่วันำหน่ำ�งทีี่�ที่ ำ�ใหรู้ะยะเวัลั�ข่องก�รูปีฏิิวัติั่ย�วันำ�นำม่�จ้นำถู่งปัีจ้จุ้บ้นัำนีำ�

5. ในำส่วันำข่องกลุ่ัม่หรืูอกองกำ�ลังัปีฏิิวัติั่เอง กมี็่ผู่น้ำำ�บ้�งคำนำทีี่�มี่คำวั�ม่กลั�้ห�ญ่ แต่่ข่�ดีคำวั�ม่รูู้คำวั�ม่

ส�ม่�รูถูที่�งดี�้นำก�รูเมื่อง พ้อม่�ที่ำ�ง�นำปีฏิิวัติั่มี่ลูักนำอ้งมี่กำ�ลังัที่ห�รู มี่อ�วัธุิ มี่อำ�นำ�จ้แลัว้ั หลังลืัม่

ต่วัั ที่ำ�ต่วััเป็ีนำเจ้�้คำนำนำ�ยคำนำอยูเ่หนืำอปีรูะช�ชนำ มุ่่งแต่่แสวังห�ผ่ลัปีรูะโยชนำส่์วันำต่วัั ข่�ดีวัสิยัที่ศัันำ์

 พ้อมี่เหตุ่ก�รูณ์บ้�งอย�่งม่�กรูะที่บ้ต่วััเอง เกิดีก�รูที่อ้ใจ้ไดีง่้�ย บ้�้งกใ็ชอ้�รูม่ณ์ในำก�รูต่ดัีสินำใจ้ 

ที่ำ�ใหต้่ดัีสินำใจ้ผ่ิดีพ้ลั�ดี ถูอนำต่วััเองออกจ้�กก�รูปีฏิิวัติั่ไปีก็มี่ บ้�งส่วันำก็ไปีสวั�มิ่ภกัดิี� กบั้ศัตั่รูู 

หรืูอสูญ่เสียอุดีม่ก�รูณ์ในำก�รูปีฏิิวัติั่กูช้�ติ่ ที่ำ�ใหเ้วัลั�ในำก�รูปีฏิิวัติั่เนิำ�นำนำ�นำม่�ต่รู�บ้เท่ี่�ทุี่กวันัำนีำ�

 

 ดีว้ัยเหตุ่ดีงักล่ั�วัม่�นีำ�  ในำยคุำสม่ยัทีี่� ผ่ม่ยงัเป็ีนำผู่น้ำำ�กลุ่ัม่อยูนี่ำ�  เพื้�อทีี่�จ้ะไม่่ที่ำ�ใหก้ลุ่ัม่ต่อ้งล่ัม่สลั�ย

หรืูอแต่กแยกกนัำอีก รูวัม่ที่ั�งไม่่ใหรู้ะยะเวัลั�ข่องก�รูปีฏิิวัติั่ยดืีย�วัออกไปีอีก เรู�จ้ะต่อ้งปีรัูบ้ปีรุูง โดีย

ก�รูนำำ�เอ�สิ�งทีี่�ผ่�่นำม่�นำำ�ม่�เป็ีนำบ้ที่เรีูยนำข่องพ้วักเรู� ผ่ม่จ่้งข่อชกัชวันำ พี้�นำอ้งปีรูะช�ชนำ รูวัม่ที่ั�ง นำ�ยที่ห�รู

รูะดีบั้ผู่น้ำำ�แลัะกำ�ลังัพ้ลัที่ั�งหม่ดีวั�่ ห�กพ้วักเรู�ต่อ้งก�รูทีี่�จ้ะไดีรัู้บ้ชยัชนำะ ต่อ้งก�รูทีี่�จ้ะไดีช้�ติ่บ้�้นำเมื่อง

แลัะสิที่ธิิข่องเรู�กลับั้คืำนำม่� นำั�นำ

1. พ้�กนัำศ่ักษั�เล่ั�เรีูยนำปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูรัูฐฉ�นำทีี่�ผ่�่นำม่�ในำอดีีต่ นำำ�ม่�เป็ีนำบ้ที่เรีูยนำในำก�รูที่ำ�ง�นำปีฏิิวัติั่

กูช้�ติ่ต่่อไปี คำนำเรู�นำั�นำ ห�กลัม้่แลัว้ัไม่่ยอม่ลุักนำั�นำถืูอวั�่แพ้ ้ห�กลัม้่แลัว้ัพ้ย�ย�ม่ลุักข่่�นำม่�แสวังห�

วัธีิิก�รูในำก�รูที่ำ�ง�นำ จ้นำไดีรัู้บ้ชยัชนำะหรืูอปีรูะสบ้คำวั�ม่สำ�เร็ูจ้ นำั�นำ ช�ติ่บ้�้นำเมื่องข่องเรู�กจ็้ะมี่

เกียรูติ่ มี่ศักัดิี� ศัรีู รูวัม่ที่ั�งต่วััข่องเรู�เองกเ็ช่นำกนัำ
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2. พ้�กนัำสรู้�งจิ้ต่ใจ้ให้มี่คำวั�ม่รัูกในำช�ติ่พ้นัำธ์ุิแลัะปีรูะเพ้ณีวัฒันำธิรูรูม่ข่องต่นำเอง ซ่ึ่� งห�กภ�ษั�

ปีรูะเพ้ณีวัฒันำธิรูรูม่ข่องเรู�กลั�ยพ้นัำธ์ุิหรืูอสูญ่สิ�นำ กเ็ท่ี่�กบั้วั�่สิ�นำช�ติ่นำั�นำเอง โดียทีี่�ไม่่ไดีเ้กิดีจ้�ก

ก�รูต่่อสูด้ีว้ัยอ�วัธุิเพ้ียงอย�่งเดีียวัเท่ี่�นำั�นำ ผ่ม่จ่้งข่อเรีูยกรู้องชกัชวันำให ้ ปีรูะช�ชนำรัูฐฉ�นำทุี่กคำนำ 

ใหรูู้้จ้กัรัูกษั�แลัะปีกป้ีองปีรูะเพ้ณีวัฒันำธิรูรูม่ ข่องเรู� แลัะถู่งแม่จ้้ะไปีอ�ศัยัอยู ่ณ พ้ื�นำทีี่�หนำแห่ง

ต่ำ�บ้ลัใดี ก็ให้พ้ฒันำ�แลัะสั�งสอนำบุ้ต่รูหลั�นำข่องพ้วักเรู�ให้รูู้จ้กัรัูกแลัะหวังแหนำในำปีรูะเพ้ณี

วัฒันำธิรูรูม่ข่องต่นำเองสืบ้ต่่อไปี

3. ในำกลุ่ัม่หรืูอกองกำ�ลังัปีฏิิวัติั่ กข็่อใหย้ด่ีถืูอ ม่�นำะทิี่ฐิข่องช�ติ่เป็ีนำหลักั แลัะลัดีม่�นำะทิี่ฐิส่วันำต่วัั

ลังไปี ใหห้นัำหนำ�้ม่�พ้ดูีคุำยกนัำ พ้ี�รูู้หน่ำ�ง นำอ้งรูู้สอง รู่วัม่กนัำที่ำ�ง�นำปีฏิิวัติั่กูช้�ติ่ ใหไ้ดีรัู้บ้ชยัชนำะ 

จ้นำส�ม่�รูถูจ้ดัีต่ั�งรัูฐบ้�ลัทีี่�ม่�จ้�กก�รูเลืัอกต่ั�งข่องปีรูะช�ชนำ ถู่งเวัลั�ทีี่�ทุี่กคำนำต่อ้งหนัำหนำ�้เข่�้ห�

กนัำแลัว้ั

พ้ลั.เอก. ยอดีศ่ัก   

ปีรูะธิ�นำ 

สภ�เพ้ื�อก�รูกอบ้กูรัู้ฐฉ�นำ / กองที่พั้รัูฐฉ�นำ
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ၵၶႃႈပိုတ်ႇၸႂ်ၵၶႃႈပိုတ်ႇၸႂ်
ၵၵႃပွင်ပဵၼ်ပပ်ႉၵၵႃပွင်ပဵၼ်ပပ်ႉ

ၵႂၢမ်းၼမ်း

 ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA) ဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ 
ဢၼွႁ်ူဝၼ်ၼ်ႉၵသ တပႅ်းတတ်းသိပု်ႇၵတႃႇသူႈ တႃႇလႆႈသၼု်ႇ လတွ်ႈလဝႅ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပိဝူ်ႈတႃႇၸိဝူ်ႉ 
ၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိင်ူး၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ မိဝူ်ႈ 27/1/1996 ၼၼ်ႉၼႆႉ ထိင်ုမႃး ပီ�2021ၼႆႉၸိင်ု ထၼူ်ႈ 
တဵမ် (25)ပီ� ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈထိုင်ႁွတ်ႈ ပီ�ၵွၼ်းငိုၼ်း လီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (25)ပီ�ၼႆႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ၼမ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵၵႃႉ 
ႁၢၼ်ၶဝ်ၵသ လႆႈၶတ်းၸႂ် ၵၵႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထိုင်
မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်ႈလၵႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ တၢင်းၶဵင်ႇတႃႉ လၢႆလၢႆလွင်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၼႂ်းပပ်ႉ 
(25)ပီ� ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်း ၵတႃႇၽူႈၶဵၼ်ၼႆႉ တႅမ်ႈ ပိုတ်ႇလၼဝႆႉ တဵမ်ထူၼ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီ။

 ၼႂ်းမိငူ်းၶငူ်းၵၢငလ်ငူၼ်ႆႉ တႃႇၵတပၵူ်းတင်ႈပၼဵမ်ႃး မငု်ႉၵႁႃႁိူၼ်း ၵတ်းယၼဵသ်ိဝူ်းသႃႇ မၢၵ်ႈ 
မီးလီပဵၼ် ၼိုင်ႈဢၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈၼႆၼၼ်ႉ ၵူႈၵၵႃႉယွမ်းႁပ်ႉမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵတႃႈၼင်ႇ 
ၼၼ ်တႃႇပၼဵမ်ႃးမၵု်ႉၸမု်းၼိငု်ႈၸမု်း၊ တပ်ႉသိၵု်းၼိငု်ႈတပ်ႉ ဢၼမ်ၼ်ႈၵၼႅ်ႇၼၼႅ်ႈၼႃ မီးႁငႅ်းယႂ်ႇ
ယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် လူၺ်ႈတင်းၼမ် ယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ယိုင်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇယဵၼ်း၊ ယၢပ်ႇ 
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

uGmrf:erf:uGmrf:erf:

သႅၼ်ယၢပ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဝူၼ်ႉႁၼ် မိူၼ်ၵၼ်၊၊ တီႈၼႆႈ ယွၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ ဢဝ်မုၼ်ငဝ်းယႂ်ႇၼမ် 
ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလလႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊  ၽူႈမီးၸၼ်ႉ၊ ၵၵႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းလတ်းၽၢၼ်ႇ 
ၶၢမ်ႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈၵသ ၵၵႃႈတင်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈမႃး မုၵ်ႉၸုမ်းလလႈ တပ်ႉသိုၵ်းယူႇယဝ်ႉ။

 ၼႂ်းပပ်ႉမၢႆတငွ်းၼႆႉ ၵတလႆႈႁၼ ်လငွ်ႈပိငူပ်ၼဵပ်ိၼု်းၵၵႃႇတင်ႈမႃး ၶငွ်ႇသီႇဢဝ ်ၶိၼု်းၸိငု်ႈတႆး၊ 
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၵၵႃႇတင်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ် 
ငမ်းယဵၼ်၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်၊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵၢၼ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ 
ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵတလႆႈလူဢၢၼ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ ဝွၵ်း၊ ယွတ်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶဝ် 
ႁၼထ်ိငုၼ်ိဝူ ်ၵၢၼႁ်တဵ်းသၢင်ႈ၊ ၵၢၼတ်ငူ်ႉၼိငု၊် လငွ်ႈၸၵု်းမၼ်ႈ မၵု်ႉၸမု်း ၵသ တမႅ်ႈယိၼု်ႈသငူ်ႇထိငု ်
မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ ၽူႈလူ ဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ၵတလႆႈ ႁဵၼ်းႁူႉႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈ 
မုၵ်ႉၸုမ်းလလႈ တပ်ႉသိုၵ်း တင်းၼမ်ၵႂႃႇ ယူႇ ၶႃႈယဝ်ႉ။

 ယၼွ်းၶပွ်ႈၶၼု်းမၼုတ်ၢင်ႇထိငုတ်ီႈ ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း ၵၵႃႉတမႅ်ႈပၼ ်ၵႂၢမ်းၼမ်း
 ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈပၼ်ပၢႆး ဝူၼ်ႉ၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊ ၽူႈတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ ဝွၵ်း၊ ယွတ်ႈလိၵ်ႈၶဝ်လလႈ ၽူႈ        
ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပပ်ႉ (25)ပီ� ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းၵတႃႇၽူႈၶဵၼ် 
ၼႆႉဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ။

မႂ်ႇသုင်

ၵၵႃပွင်ပဵၼ်ပပ်ႉ
(25)ပီ�ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းၵတႃႇၽူႈၶဵၼ်



33မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

wgef;wgef;

ydkef:cgif,OD,tofcdkef;qdkif;wh:ydkef:cgif,OD,tofcdkef;qdkif;wh:
wyf.Odkuf:qdkif;wh:wyf.Odkuf:qdkif;wh:



34 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

ၵၵႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵၵႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပိုၼ်းၵၵႃႇတင်ႈRCSS/SSA
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA) ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈတင်းမူတ်း မိူဝ်ႈ 
06/01/1996 ယဝ်ႉ တူဝ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 
တႆးၼႆႉပႆႇယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵၵႃႈ တိုၼ်း လူဝ်ႇသိုပ်ႇၵတႃႇသူႈၶိုၼ်း ဝူၼ်ႉၼႂ်းၸႂ်ၼင်ႇၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ        
ၸင်ႇလႆႈသူၼ်းတုမ် လုၵ်ႈတပ်ႉဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵုမ်းထိင်းဝႆႉ မီး(3)တပ်ႉၵွင်၊ တပ်ႉၵွင်            
(202)၊ တပ်ႉၵွင် (58)၊ တပ်ႉၵွင်(3)၊ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းသဵင်ႈ မီးႁႅင်းမွၵ်ႈ (400)ၵၵႃႉပၢႆ။ 

 မိူဝ်ႈ 27/01/1996 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ တင်းၵၵႃႉသိုၵ်း 
ၵၵႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ “ၵတဝၢင်းၶိူင်ႈလၼႇ၊ ၵတသိုပ်ႇၵတႃႇသူႈ” ၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉတင်းသဵင်ႈ     
တွပ်ႇဝႃႈ “ၵတသိုပ်ႇၵတႃႇသူႈ ပွႆးတိုၵ်း” ၼႆလလႈ တင်းသဵင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶၢမ်ႈၶူင်းဢွၵ်ႇ
မႃး ၼႂ်းမိူင်းမိူဝ်ႈ 28/01/1996။ မိူဝ်းသူၼ်း တုမ်ႁွင်ႉဢဝ်သိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈ
မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈၶမ်းလႅင်း၊ ၸဝ်ႈၽွၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈ
သၢင်ႇဝိ၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းလၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵသ ၶိုၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈၽႃငၢပ်ႇ၊   
ဢိူင်ႇၶူဝ်ဢုတ်ႇ၊ လၸႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉထၢမ်ၵၼ်မီး (3) ၵၶႃႈ−
1. ၵတဝၢင်းၶိူင်ႈလၼႇ၊
2. ၵတသိုပ်ႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလၼႇ၊
3. ၵတပႅတ်ႈၵွင်ႈ၊ ဝႆႉၵွင်ႈၵသမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလၼႇ၊ 
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 တင်းသဵင်ႈ ၶိုၼ်းပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၵတသိုပ်ႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃၼႆလလႈ ထိုင်မႃး 
15/01/1997 ၼၼ်ႉ ၸင်ႉႁွင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်းလလႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ် တီႈဝဵင်းၽုၺ်း၊     
ဢိငူ်ႇၵငဵ်းလမူ်း၊ လၸႈဝငဵ်းၵၼုႁ်ငဵ၊် ၼႂ်းပၢငၵ်မု ်ၼၼ်ႉ မီးၵႂၢမ်းထၢမ ်(3) ၵၶႃႈ ႁႂ်ႈၵၼူ်းမိငူ်းလလႈသင်ႇၶႃႇ
 ပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၸွမ်း ၼၼ်ႉ−
1. ၵတႁႂ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈလၼႇ၊
2. ၵတႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလၼႇ၊
3. ၵတႁႂ်ႈပႅတ်ႈၵွင်ႈ၊ ဝႆႉၵွင်ႈၵသမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလၼႇ၊

 ၼလႆလႈ ၵၼူ်းမိငူ်းလလႈသင်ႇၶႃႇ တပွ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလဝူ်ႇဝၢင်းၶိငူ်ႈ၊ လဝူ်ႇသိပု်ႇတိၵု်းၵတႅ်ႇလၶၸိဝူ်ႉ
 ၸၢတ်ႈႁဝ်း၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇလပႉမၢၼ်ႈၵၵႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လုပ်ႇၶႂၢင်ၵၶႃးမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၵိၼ်လႆႈ 
ငၢႆႈငၢႆႈ။ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵတဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆလလႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇ
လႆႈသိုပ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၵတသိုပ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶၢဝ်းၼႃႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈ 25/04/1996 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ်တပ်ႉသိုၵ်းၵသ ပိုၼ်  
ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉဢဝ်ၸိုဝ်ႈ တပ်ႉသုိၵ်းၽွမႉ်ႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉ (Shan United Revolutionary Army- SURA)၊     
ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလလႈ ၵပႃႇလသီႇ လၵ်းၼမ်းမႃး ယူႇယဝ်ႉ။
ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (4) ၵၶႃႈ−
1. ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 
2. ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊
3. ၽႃႇသႃႇ၊
4. သႃႇသၼႃႇ၊
 
 (4)ၵၶႃႈၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ် ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ(4)ယိူင်ႈၵသ ဢဝ်တၢင်ႇၶီႈမွမ်ႈၸွမ်ႁူဝ် သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၵၢၼ်ငၢၼ်း မႃးၵတႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။
ၵပႃႇလသီႇ လၵ်းၼမ်း (6) ၵၶႃႈ−
1. လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 
2. ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်၊
3.  တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ၊
4. ပူၵ်းပွင် ၽဝ ၵူၼ်းမိူင်း၊
5. သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊
6. လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊
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wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ၵတယိပ်းၵပႃႇလသီႇ (6) ၵၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ယုမ်းၵူင်းလူင် တႃႇပူၵ်းပွင်လႆႈ ၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ 
မႂ်ႇသုင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 ထိငုမ်ႃး မိဝူ်ႈ 01/01/1998 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း ၸင်ႇပၼိ်ႇလၵႅ်ႈလၢႆးၸိဝု်ႈတပ်ႉသိၵု်း SURA 
ပဵၼ် မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSA) ၸွမ်းၼင်ႇၵၶႃႈလႆႈၸႂ် ပၢင်ၵုမ် သၢမ်မူႇသၢမ်ႇၸုမ်း− SSA၊ SSNA၊ 
SURA ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း သႅင်ၵႅဝ်ႉ မိူဝ်ႈ 19/03/1996 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

 01.01.1998 ၸဝ်ႈယွတ်ႈသုိၵ်း လႆႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇတင်ႈသၢႆသိုၵ်း (3)သၢႆ။ သၢႆသိုၵ်း ၶုၼ်သၢင်ႇ 
တူၼ်ႈႁုင်း၊ သၢႆသိုၵ်း သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ သၢႆသိုၵ်းၵွၼ်းၸိူင်းၼႆၵသ ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလလႈ ၵတႃႇသူႈ ၽူႈၶဵၼ်မႃး၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ                   
ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်မိူင်း ၼႆႉ ၵပႃးဢမ်ႇမီး တီႈတင်ႈသဝ်း ပၵ်းဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ ပဵၼ်တီႈ 
တိၼ်ယၼ်မၼ်ႈ ၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၵတယၢပ်ႇၼႆလလႈ ၸင်ႇလႆႈဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇ
မႃး တင်ႈတီႈပၵ်းသဝ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ တီႈသၢပ်ႇလႅၼ် လိၼ် မိူင်းထႆး− မိူင်းတႆးယူႇယဝ်ႉ။

 ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵၵႃႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၶဝ်သမ်ႉ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်တပ်ႉသိုၵ်းၵသ ႁုင်ယႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်
လိၼ် တႆး−ထႆး၊ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႉ ၵူၼ်းႁုင်ယႃႈၼႆႉၵၵႃႈ ဢမ်ႇမိူဝ်းလၵႈၶႆဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႆၵသ 
မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း လူင်းမႃးလႅၼ်လိၼ်ထႆး−တႆး၊  မိူဝ်ႈ 29.09.1998 ၼၼ်ႉ ထိုင်လႅၼ်လိၼ်
ထႆး တီႈမိူင်း ၼႃႉ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ယူႇလႆႈ (20) ဝၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းလူင်တႆး မိူၼ်      
ၼင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်ႉ၊ ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသႅင်ၸိၼ်ႈ ၶဝ်မႃးႁူပ်ႉ        
ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၵၢၼ် မိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ၊ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵတၵပ်းသၢၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တႆး ၵတ
 ၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 ဝၢႆးၵသဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၵတႃးၵၶျႃးၵတႃး (ต่.ช.ต่) မႃးလိုပ်ႈၵသ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈ
ယူႇတၼ်းသဝ်းႁဝ်း။ ၵၼူ်းသိၵု်းဢၢင်ႈၵတယိဝု်း ၵတႃးၵၶျႃးၵတႃးၵသ ဢၵွ်ႇၶိၼု်းမိဝူ်းမိငူ်းတႆး၊ ၸဝ်ႈ
ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇပၼ်ယိုဝ်း၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵၵႃႈလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆၵသ ၸင်ႇမီးတပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းထႆး မႃး    
ႁပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ထၢမ်ၵၶႃႈမုၼ်းလလႈယိူင်းဢၢၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇလႆႈ သပ်း 
လႅင်းပၼ် ၵပႃႇလသီႇ လၵ်းၼမ်းယိူင်းဢၢၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵသ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵၵႃႈ ႁၼ်လီၸွမ်း
လၵ်းၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်း၊ ၽၢႆႇထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဝႆႉၸႂ်ယဵၼ်
ယဵၼ်၊ ၵတၸွႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၵူၼ်းလူင်ယူႇၼႆၵသ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ဢွၵ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်းမိူင်းတႆး
ယဝ်ႉ။
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wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ဝၢႆးလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယဝ်ႉ 
ၶၢႆႉမိူဝ်းတၢင်းဝဵင်းႁႅင်။ မိူဝ်းပၵ်းတီႈလွႆလမ်ၵသ 
ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ သိမ်းႁူင်းယႃႈၵသ 
ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ မိူင်းထႆးမႃး
ထၢမ်လွင်ႈၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵတသိုပ်ႇ 
ၽဝဵ်ႈယႃႈမဝ်းၵမၵ်ႂႃႇ တၵႅ်ႇတၵႅ်ႇလငႅ်းလငႅ်း၊ ယၼွ်ႉ
ယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ၵၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၽူႈၶဵၼ်ၵၵႃႈ
 ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵသ ဝိပ်ႇၼိူဝ်ၸုမ်း
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးယူႇၵူႈပၢၼ်။ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈ မိူင်းၵၵႃႈ 
ၼႂ်းသၢႆတႃၶဝ ်ၸမု်းလၵု်ႉၽိၼု်ႉပၼဵ ်ၵၼူ်းၵႃႉယႃႈ
 ၵၺူ်းၼလႆလႈ  ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း ၸင်ႇတပႅ်းတတ်း
 ၽဵဝ်ႈယႃႈ တႅၵ်ႇလႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ဝၢႆး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းလႅင်း လူင်ႈၼႃႈ မိူဝ်းတူၺ်းတီႈတင်ႈသဝ်း၊ လႆႈၸတ်းႁႅၼ်း တီႈပၢင်       သ
ဝ်း ယဝ်ႉ လီငၢမ်းယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇၶၢႆႉမႃးလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈ 05/12/1999 ၼၼ်ႉ ယူႇ
 ယဝ်ႉ။ ၽငွ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၺႃး မၼႅ်ႈပီ�မႂ်ႇတႆး၊ သမ်ႉတၵူ်းမၼႅ်ႈဝၼ်းၵိတူ်ႇ ၸဝ်ႈၵႁႃၶမ်းထႆး ပႃးထၼူ်ႈ
 (9) လလႈတင်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး၊ ပွႆးဢဝ်ၵုင်ႇယွင်ႈ ၵယႃးၸဝ်ႈၵႁႃၶမ်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ႁူမ်ႈ ၵၼ်။ 
ယွၼ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ၵၵႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၽဵဝ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းပွႆးဢဝ် ၵုင်ႇ
ယငွ်ႈၵယႃးမၼု ်ၶၼုၵ်ႁႃၶမ်းၵသၸမု်း ပၼဵ ်ဢၼလ်ၢၵ်ႇလၢႆးၼႂ်းသၢႆတႃ ၵၼူ်းတႆးလလႈၵၼူ်းထႆးၵသ
 မႃးထၢမ်တင်းၼမ်− မီးဢဵၼ်းဢၢၼ်းသင် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊  ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇ
လႆႈတွပ်ႇပၼ်ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇလလႈ ၵူၼ်းတင်း     ၼမ်ဝႃႈ “ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လလႈ 
လႆႈၽဝဵ်ႈ၊ ၵၢၼလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ ဢၢၼ်းပိငု်ႈဢငိယ်ႃႈမဝ်းၵမ ်မႃးပၼဵဢ်ၼဵႁ်ငႅ်း။ ၽူႈၶဵၼႁ်
ဝ်း ၵၵႃႈ ဢဝ်လွင်ႈယႃႈ မဝ်းၵမ်ၵသ ၵၢဝ်ႇ လၼးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးတႃႇၵသႇ ၵွပ်ႈၼႆ          ၸင်ႇမီး
ၵပႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈယႃႈတႅၵ်ႇလႅင်း” ၼႆၵႂႃႇယူႇ    ယဝ်ႉ။

 လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉလႆႈတင်ႈသႂ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇမိူဝ်ႈ 05/12/1999 ၼၼ်ႉလလႈ သိုပ်ႇပဵၼ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ
 မုၵ်ႉၸုမ်းလလႈ တပ်ႉသိုၵ်းမႃး  မိူၼ်ၼင်ႇႁၼ်တႂ်ႈတႃႇ မၼ်ႈၵိုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃၶိူင်ႇၶမ်ႉ မႃးၵတႃႇထိုင် 
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

ၵၢၼ်ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၢၼ်ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
RCSS လလႈ SSNARCSS လလႈ SSNA

ပိုၼ်းၵၵႃႇတင်ႈ RCSS/SSA

 သၢၼၶ်တ်း ဢမ်ႇယမွ်းႁပ်ႉ ဢၼသ်ိၵု်းမၢၼ်ႈ တၵဵ်းၸႂ်ႉဝၢင်းၶိငူ်ႈလလႈ ၸဝ်ႈသိၵု်းလငူၸ်ၢႆးယီႈ 
ၽူႈပင်ွၵၢၼသ်ိၵ်ုး တပ်ႉ သိၵ်ုးၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၸိင်ုႈတႆး (Shan State National Army- SSNA) ၸင်ႇဢၼွဢ်ဝ ်
ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢိၵ်ႇၵၵႃႉႁၢၼ် တင်း သဵင်ႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵၵႃႈလူင်၊ လၸႈ 
ဝဵင်းသီႇၵပႃႉ မိူဝ်ႈ 10/04/2005 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈမႃး ၵၵႃႇတင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် 
ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈ 21/05/2005 ၼၼ်ႉ 
ၵသ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ ်ပၼဵမ်ႃး မူႇၼိငု်ႈ ၸမု်းလဝဵလ်လႈ လႆႈၵၵႃႇသၢင်ႈ လငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈမႃး ၵတႃႇ 
ထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇ။

ငဝ်းလၢႆး SSNA မိူဝ်ႈ2005 လလႈ ႁႅင်းမိပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈငဝ်းလၢႆး SSNA မိူဝ်ႈ2005 လလႈ ႁႅင်းမိပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

 ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတယႃႉ SSNA ၵပႃးလူႉလႅဝ်ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼဢၽ (ပိူင်လူင် 
ၸွမ်ႁၢၼ် မျိၼ်ႉလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ) ၶဝ်ႈႁႃလၢႆးတီႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပႂ်ႉတူၺ်းမိူဝ်ႈ SSNA 
လိမု်းတဝူၵ်သ ပႂ်ႉငွႆး ဢဝတ်ိဝု်ႉတၢင်း လၶီဝယ်ူႇ၊ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈၸိငူ်ႉၼၼလ်လႈ တိငူ်းသိၵု်း ယမၶ လႃႈသဝဵ်ႈ 



41မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

ၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်း ၵႃႉမႆႉသၵ်း၊ မီးလူတ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်၊ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် 
ၸုမ်းယိုဝ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)ၼႆၵသ တဵၵ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉ 
ၸုမ်း (11) ဝၢင်းၶိူင်ႈ မိူဝ်ႈ 04−12/04/2005 ။

 ဝၢႆးတပ်ႉၸမု်း (11) ဝၢင်းၶိငူ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸမွႁ်ၢၼမ်ျၼိ်ႉလငႅ်ႇ လႆႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵႂႃႇထပူ်း 
မၼ်း တီႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈၵသတႃႉ တမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈဢမ်ႇၵႂႃႇ၊ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း 
ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ၊ ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျႃႉ၊ ၸဝ်ႈဝုၼ်းငူၺ်ႇ ၶဝ်(3)ၸဝ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လၢမ်းၶၢတ်ႈ 
တူၺ်းငဝ်းလၢႆးပႃး၊ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်မျိၼ်ႉလႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈ SSNA ဝၢင်းၶိူင်ႈ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ် 
ယၢင်ႇလီ တႃႇၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း တင်းသဵင်ႈ၊ ၵပႃးႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး သုၼ်ႇ 
တူဝ်လလႈ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵတပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ တီႈၵတႉမၼ်း SSNAၼႆႉ 
ပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ် မိူၼ်တၢင်ႇၸုမ်း၊ ႁဝ်းၵၵႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇသူ၊ 
ႁဝ်းပႂ်ႉ တူၺ်း ယၢင်ႈတိၼ်သူ၊ ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သူ၊ ပၵ်းတႃတူၺ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းလူင်သူတႃႇ 
ၵသႇဝႃႈၼႆ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် SSNA တွပ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၵတဢဝ်မိူဝ်းတၢင်ႇထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်းၵွၼ်ႇၼႆၵသ 
ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး၊ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵတႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းၵတဢၢၼ်းႁႂ်ႈ SSNA တင်းမူတ်း ဝၢင်းၶိူင်ႈၼႆ 
ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ် သၢမ်ၸဝ်ႈ မႃးတၢင်ႇထိုင် တီႈၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ။

ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈလလႈ ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵၵႃႇတင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ RCSS-SSA
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈ 07/04/2005 ၼၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ႁွင်ႉၵႂႃႇထူပ်းထႅင်ႈလလႈ SSNA  လႆႈပွႆႇၽူႈ      
တၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျႃႉ၊ ၸဝ်ႈသႅင်ႁၢၼ်၊ ၸဝ်ႈဝုၼ်းငူၺ်ႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းထႅင်ႈ၊ တီႈၼၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်း 
တိူင်း ထၢမ်ဝႃႈ ႁွင်ႉၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ မႃးထူပ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်၊ လၢတ်ႈႁႃတႃႇႁႂ်ႈဝၢင်း       
ၶိူင်ႈလၢႆလၢႆ၊ တင်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈ တင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵပႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸိုင် ၵတမီးသုၼ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်း   
တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် SSNA ၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းၵတဢမ်ႇပဵၼ်
လႆႈၼႆၵသ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းၶၢႆးသိမ်ႇ။

 ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈ 09/04/2005ၼၼ်ႉၵၵႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း လႆႈႁွင်ႉၸဝ်ႈဝုၼ်းငူၺ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းၵသ 
လၢတ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈ ၶႂ်ႈထူပ်းၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ၊ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇလွင်ႈ SSNA ႁႂ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇလႅၵ်ႈငမ်းယဵၼ်၊ 
မီးလၢႆးဝၢင်းၶိူင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ တၢင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ဢမ်ႇမီး၊ ယႃႇၵပႁႃတၢင်းပၢႆႈလႃးလႃး၊ 
တပ်ႉသိၵု်းႁဝ်း ႁၢင်ႈႁၼႅ်းဝႆႉတဝူ်ႈတၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသမိ်း ငဝ်ႈငၼု်းသလူလႈ တပ်ႉၸမု်းသတူင်းသငဵ်ႈယဝ်ႉ၊ 
တႃႇ ဝၢ င်း ၶိူ င်ႈ ၼ ၼ ၼ်ႉ  ႁႂ်ႈ ႁွ င်ႉ ၵူ ၼ်း လူ င် သူ မႃး တ င်း သဵ င်ႈ ၊  ၸဵ မ် ၵူ ၼ်း လူ င် ၽၢႆႇ ၵၢ ၼ် မိူ င်း ၊ 
ၵူၼ်းလူင်ၽၢႆႇသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းလူင် ယၢမ်ႈၶုိၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (National Convention- NC) 
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးတင်းမူတ်း၊ ၵပႃးမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 10/04/2005 ႁႂ်ႈမႃးၽႅဝ် ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်း တင်း 
သဵင်ႈ ၼႆယူႇ။

ငိူင်ႉဢွၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၶၢႆးသိမ်ႇငိူင်ႉဢွၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၶၢႆးသိမ်ႇ

 ယၼွ်ႉငဝ်းလၢႆး ႁုၵ်ႉႁၢႆႉမႃး ၸိငူ်ႉၼလႆလႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ  ၸင်ႇလႆႈဢပု်ႇဢဝူ်း ယၼွ်းတၢင်းႁၼထ်ိငု ်
တီႈၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းတင်းလၢႆၵသ ၵပႃးဢမ်ႇငိူင်ႉလဝးဢွၵ်ႇၵၵႃႈ ၵတၸၢင်ႈထူပ်းလၽး 
တၵဵ်းဝၢင်းၶိငူ်ႈယဝ်ႉလလႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈၸသိင်ႇ တပ်ႉၸမု်းၶဝ ်ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁၼႅ်းဝႆႉတဝူ်ႈတၼ်း၊ တႃႇၶဝ်ႈ 
ထိူၼ်ႇတိုၵ်းၶိုၼ်း၊ ပူင်ၵၶႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ၊ ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျႃႉ ၶဝ်သွင်ၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၵႃႉ 
သိၵု်းၵၵႃႉႁၢၼ ်ၼႂ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလမူ်ႈ ငဝ်ႈငၼု်းၶၢႆးသမိ်ႇလလႈ ႁူမ်ႇလမူ်ႈ လမု်းပငွၵ်ၢၼသ်ိၵု်း ၸိဝူ်းမီးတီႈ 
သူၼ်ၼမ်ႉယၢင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၶၢႆးသိမ်ႇ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10/04/2005 ၼၼ်ႉ။

 တမတ်ဝူၸ်ဝ်ႈၸၢႆးယီႈ လႆႈဢၼွဢ်ဝ ်ၵၼူ်းတမ်းၸႂ ်ငဝ်ႈၸမု်းၵမ်ႈၽငွ်ႈ ဢၵွ်ႇငိငူ်ႉလဝႈ ယၢၼ ်
ႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈၼွင်ၵၵႃႈ လၸႈဝဵင်းသီႇၵပႃႉၵသ  ၶီႇၵႃးဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇ မုင်ႈၼႃႈၸူး ငဝ်ႈၸိုင်ႈ 
လွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10/04/2005 ၼၼ်ႉ 
ၵမ်းလဵဝ်။
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 ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶၢႆးသိမ်ႇ ႁႅင်း (200)
ပၢႆ ၶီႇလတူ်ႉၶီႇၵထႃႈ ငိငူ်ႉလဝႈ  ဢၵွ်ႇယၢၼင်ဝ်ႈငၼု်း ၶၢႆးသမိ်ႇ မငု်ႈၼႃႈထိငု ်ပၢငသ်ဝ်းႁူဝၶ်ဝူ ်ဢၼပ်ၼဵ ်
တီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းလလႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (9)ၼၼ်ႉ တင်းၶိုၼ်း။

 မိဝူ်ႈ 10/04/2005 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ ်1 မင်ူးၼၼ်ႉ တပ်ႉႁူမ်ႇလမူ်ႈ လမု်းပွင်ၵၢၼသုိ်ၵ်း (100)ပၢႆ ၸိဝူ်း 
ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵုမ်းဝႆႉတီႈ သူၼ်ၼမ်ႉယၢင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းပႃႉဢူးဢွၼ်ႁူဝ် ငိူင်ႉဢွၵ်ႇ သူၼ်ၽုၵ်ႇ 
သမွ်ႈလလႈ တီႈလငဵ်ႉလမူ ူ(ၽငွ်းၼၼ်ႉ မမူီး 2000 ပၢႆ) ၶီႇၵႃးၶီႇၵထႃႈ သိပု်ႇဢၵွ်ႇတၢင်းထိငု ်တီႈၸူႉတမု ်
ပၢင်သဝ်းႁူဝ်ၶူဝ်။ 

တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း 

 ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျႃႉ၊ ၸဝ်ႈၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်း ၶဝ်ႈၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၵႃႉသိုၵ်း 
ငဝ်ႈငုၼ်းၶၢႆးသိမ်ႇ၊ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တပ်ႉၸုမ်း (16)၊ တပ်ႉၸုမ်း (9)ၵသ တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ 
ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ႁိုင်မွၵ်ႈသွင်လိူၼ်။ 

သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိုင် လွႆတႆးလႅင်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိုင် လွႆတႆးလႅင်း

 ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ လႆႈဢွၼ်ဢဝ် ငဝ်ႈၸုမ်းတပ်ႉၶႅၼ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇပၢင်သဝ်းႁူဝ်ၶူဝ် မိူဝ်ႈ 
11/04/2005 ၵသ ထိုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈ 14/04/2005 ၼၼ်ႉ လီငၢမ်း။ 

 မိူဝ်ႈၵတႇမၼ်း ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ဢွၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းၶၢႆးသိမ်ႇ မိူဝ်း 10/04/2005 ၼၼ်ႉၵသ မုင်ႈၼႃႈ 
ၸူးလွႆတႆးလႅင်း ၵသတႃႉ ယွၼ်ႉမီးၵၢၼ် လၢႆလွင်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၸတ်းလလႈ ဢမ်ႇတၼ်း ထိုင်  
လွႆတႆးလႅင်း၊ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်း မိူင်းၶိုၼ်း၊ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈ 30/04/2005 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈ 
ငဝ်ႈငုၼ်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢွၵ်ႇတၢင်းထိုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈ 05/05/2005။

 ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျႃႉလလႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်း လႆႈဢွၼ်ၼမ်း ၵၵႃႉသိုၵ်း  (200)ပၢႆ ဢွၵ်ႇထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း 
မိူဝ်ႈ 04/06/2005 ၼၼ်ႉလလႈ ထိုင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းမိူဝ်ႈ 27/07/2005 လီငၢမ်း ။

 လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ပွတ်းမိူင်းမၢဝ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 
ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁႃလွၵ်းလၢႆးၽႂ်မၼ်းၵသ မႃးႁွတ်ႈထိုင် လွႆတႆးလႅင်းႁင်းၽႂ်မၼ်း၊ 
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မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသူႈမၢၼ်၊ ၸဝ်ႈၵၶႇမႃႇ၊ ၸဝ်ႈဝုၼ်းငူၺ်ႇ၊ ၸဝ်ႈမႁႃႇငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈၵဢႃးလီးယ၊ 
ၸဝ်ႈၸၢႆးဢူး၊ ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၊ ၸဝ်ႈၸိင်း၊ ၸဝ်ႈတီႉလလႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၵၵႃႉ လၢႆၸဝ်ႈ။

 ၸဝ်ႈမႁႃႇငိုၼ်းၼႆႉ ဝၢႆးငိူင်ႉလဝႈဢွၵ်ႇၶၢႆးသိမ်ႇယဝ်ႉ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၵိုၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်း ၸဝ်ႈ 
ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၽူႈပွင် ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (16)ၵသ လႆႈၸွႆႈၵၢၼ်ငဝ်ႈၸုမ်း မၼ်းၸဝ်ႈဝႆႉ။ 
ၵပႃးလူင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈလူင်းၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈၼႆၵသတႃႉ တႃႇၸဝ်ႈၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၵတလူင်း 
ပတွ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၼွ်ႉငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇပၼလ်လႈ ၸင်ႇလႆႈၽၢတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈတပ်ႉၼငွၶ်ဝဵ ်(တပ်ႉ 
ၸဝ်ႈငဝ်းၾႃႉ)ၵသ ၸဝ်ႈမႁႃႇငိုၼ်း ၸင်ႇႁပ်ႉပႃးလုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းၵမး ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၵႃး ထိုင် လွႆ 
တႆးလႅင်း မိူဝ်ႈ 25/07/2005 ။

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ႁူမ်ႈႁွမ်း ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ႁူမ်ႈႁွမ်း ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်

 ဝၢႆးၵၵႃႉသိၵု်းၵၵႃႉႁၢၼလ်လႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSNA ၵမ်ႈၽငွ်ႈ ႁွတ်ႈၽဝႅထ်ိငု ်ငဝ်ႈၸိငု်ႈလွတႆႆးလငႅ်း 
လီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 21/05/2005 ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅၼ်ႇလၶႇဢဝ် ၶိုၼ်း 
မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (SSNA) လလႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး( RCSS)  လႆႈ 
ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လွင်ႈလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်း ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ် ၵတႃႇၼႃႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ၊ 
ၵပႃႈလမႈၵၼူ်းမိငူ်း၊ ၵၵႃႉသိၵု်းၵၵႃႉႁၢၼ၊် ၽူႈမီးၸၼ်ႉလလႈ သိဝု်ႇၶၢဝ်ႇ 7−8 ၸမု်း ၵႂႃႇ တီႈလွတႆႆးလငႅ်း။
ယိူင်းဢၢၼ်းၵတႃႇသူႈတႃႇ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4)ယိူင်း၊ ဢၼ်ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ 
သႃႇသၼႃႇ၊  လလႈ လၵ်းၼမ်း (6)ၵၶႃႈၼႆၵသ ၽူႈၼမ်း SSNA ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈလလႈ ၽူႈၼမ်း RCSS 
ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇလႆႈၸႂ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁူမ်ႈႁွမ်းပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်။ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉ 
တိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵႂႃႇ။

ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 ဝၢႆးသွင်မူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၵၵႃႉသိုၵ်းၵၵႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSNA ၶဝ်ၸဝ်ႈ 
လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ထၢမ်းၵၢၼ် ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တၼ်းႁဵင်းၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇ။ 

  ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1)၊ ၸဝ်ႈမႁႃႇငိုၼ်း လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈ 
ၼမ်းၼႂ်း (2)၊ ၸဝ်ႈဢွင်ႇ မျႃႉ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇၵဢး လလႈ ၸဝ်ႈ             
ဢုမ်ႈၶူိဝ်း ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်း၊ ၸဝ်ႈသႅင်ႁၢၼ် လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း         
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးဢူး ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅမ်ၽူႈ                  
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ၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၸိင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် (G-3) လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၶုၼ်သိုၵ်း     
လူင် ဝုၼ်းငူၺ်ႇ (ဝုၼ်းၶိူဝ်း) ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶုၼ်သိုၵ်း  
လူင် ၸၢႆးၸိင်ႇ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်း လုမ်းၽူႈ ၼမ်းၼႂ်း၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ပႃႉဢူး လႆႈ    
ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် (G−3) လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် မျႃႉမွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉ
ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လုမ်းၵၵႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင်(CEC)၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၼ်ႇတႃႇ ၽူႈ 
ၸတ်းၵၢၼ် (G-4) လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢႃႇၵဢႃးလ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵွၼ်း
တပ်ႉၵွင် (118) တပ်ႉၸုမ်း (808)၊ ၶုၼ်သုိၵ်းလူင် ၼၼ်ႇၵတႃး ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼး်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်           
ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈတီႈ (7)၊ ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးပၼ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈၸုမ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။ ၶုၼ်  
သိုၵ်း ၸၢႆးၸိင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် (118) တပ်ႉၸုမ်း (808)၊ ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးယူႉ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း    
ၵပ်းသၢၼလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈ တီႈလမု်းမိငူ်းထႃး၊ ၶၼုသ်ိၵု်း လၢဝသ်ႂ ်ႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်းတီႈ လမု်းၵၵႃၵမၵ်ၢၼ်
ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်(PMC)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်သိုၵ်း လူင် ၵဢႃးလီးယ၊ 
ၶၼုသ်ိၵု်းလငူသ်ၢႆလတႅ်ႇ၊ ၶၼုသ်ိၵု်းလငူ ်ၸၢႆးလငူ၊် ၶၼုႁ်ၢၼမ်ူးလငိ်ႇ၊ ၶၼုႁ်ၢၼမ်ၢဝ်းသၼူ ်လလႈ ၵၵႃႉ
 ႁၢၼတ်င်းသငဵ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်း ဢၼၵ်ိငု်ႇထိၵူ်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂမ်ၼ်း ၼႂ်း မၵု်ႉၸမု်းၶငွ်ႇသီႇ ဢဝ်
 ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇယူႇ။ 

 ဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵသ သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ  
ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးထုၼ်း၊ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၵၵျႃႇလီ၊ ၶုၼ်ႁၢၼ် တွမ်ႇလႅင်းသႅၼ်လလႈ ၵၵႃႉသိုၵ်းၵၵႃႉႁၢၼ် 
ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် တႅမ်ႈမၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝႆႉယူႇ။
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ၵၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်းၵၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပိုၼ်းၵၵႃႇတင်ႈ RCSS/SSA

1. ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇ ႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ 
ၽဵင်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈ။

2. ပၼု်ႈတႃႇပၵူ်းပငွၵ်တႅ်ႇလၶ ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိငူ်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃသၼႃႇ ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉလၵ်းၼမ်း 
(6) ၵၶႃႈ။
2.1 လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
2.2 သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၵၶႃ။
2.3 ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ။
2.4 ပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။
2.5 ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆ။
2.6 သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်း။

ၵပႃႇလသီႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵပႃႇလသီႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
1. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈၶဵၼ် ဢၼ်မႃးလူလၢႆၵပႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်း။
2. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈႁၵ်းလင်လလႈ ယႃႉလုသႅတ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။
3. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သူၼ်းတုမ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၽွမ်ႉသဵင် ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။
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ၵပႃႇလသီႇပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵပႃႇလသီႇပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး
1. ပူၵ်းပွင်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။
2. ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇလၶ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး

ယႃႇႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆ။
3. ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

ၵပႃႇလသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်းၵပႃႇလသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း
1. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
2. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇမိူၼ်ၵၼ်။
3. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။
4. ၵူႈၸၢဝ်းၶိဝူ်းမီးလငွ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယၵု်ႉယငွ်ႈ၊ ၸႂ်ႉတိဝု်းလၵိ်ႈလၢႆး ၾငိ်ႈထငု်းၽႂမ်ၼ်း။

ၵပႃႇလသီႇၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်ၵပႃႇလသီႇၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်
1. ၽူႈဢၼ်ယိပ်းၵမ်လွၵ်းပိူင်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
2. ၽူႈႁၵ်းလင်လလႈယႃႉသႅတ်ႈၸႃႇ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလလႈဝၢၼ်ႈမိူင်း။
3. ၽူႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ယႃႉၵဝ်းလၵ်းၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။

ၵပႃႇလသီႇၼိူဝ်ဢူၺ်းလီၵပႃႇလသီႇၼိူဝ်ဢူၺ်းလီ
1. ၽူႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈလိူဝ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။
2. ၽူႈႁၼ်လီၵၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။

ၵပႃႇလသီႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵပႃႇလသီႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း
1. လၵိ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး ပၼဵၵ်ႂၢမ်းၵၢင ်တႃႇၸႂ်ႉတိဝု်းၵပ်းသိပု်ႇၵတႃႇၵၼၼ်ႂ်းလမု်း လလႈ ၼႂ်းႁူင်းႁၼဵ်း 

တင်းမိူင်း။
2. လိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ထိင်း သိမ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ 

ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။
3. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ လူဝ်ႇႁဵၼ်းလလႈၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႆႈ။
4. လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်လလႈႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။
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ၵပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၵပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်
 ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလၵႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈလလႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ 
လၽႈတိူၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလလႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ တႃႇၵတလၵႈ 
ၶၢႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇမီးၵပႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼင်ႇ
ၼႆ−
1. လၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလလႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်။
2. ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈႁူႉၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
3. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မၢၵ်ႈမီး။
4. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်တႅၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း။
5. ႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။
6. ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈမီးတီႈၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း။
7. ၵႅတ်ႈလၶလႁႉၵင်ႈႁၢမ်ႈၵိၼ်ႁၢမ်ႈၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်။
8. ယႃႈမဝ်းၵမၼ်ႆႉ ပၼဵၵ်ၽးၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈလလႈၵၼူ်းမိငူ်းၵူႈၵၵႃႉ။ ၵူႈမိငူ်း မိငူ်းလဝူ်ႇႁူမ်ႈမိဝု်း ၵၼ ်

ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ။

ၵပႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵပႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်း
1. ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
2. မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။
3. သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
4. ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။

ၵၶႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၵၶႃႈယၼ်ႇၸႂ်
1. ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းၵၶႃ  ၵတၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ် လလႈၵူႈလၢႆး ၶဝ်ႈပွႆး 

တိုၵ်းၵႂႃႇ။
2. ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းယဵၼ်းပဵၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလႆႈ။
3. ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းတႆးၼႆႉ ၵတၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸူမ်ႁၢႆလၢႆ။
4. ၸၢဝ်းၶိဝူ်းတႆးလလႈၽၼႅ်ႇလၼိၸ်ိငု်ႈတႆးၼႆႉ ၵတဢဝလ်ၢႆးၵူႈလၢႆးၵသ ၵတႅ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈ၊ တိၼု်း 

ၵတဢမ်ႇပၼ် ၸူမ်ႁၢႆလႃးလႃး။ 
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1. To guard, preserve, promote and strengthen the Four Noble Principles: Nation, Coun-
try, Language and Religion. 

2. In doing so, the RCSS have laid down six guiding policies:
2.1 National Unity
2.2 Rights of Self-determination
2.3 Democracy
2.4 Development
2.5 Drug Eradication
2.6 Peace

Policies on National UnityPolicies on National Unity
1. Unitedly oppose the enemies who have been oppressing the people of Shan State.
2. Unitedy oppose the traitors to the Nation and its country. 
3. Unitedly strive to achieve harmony among all the ethnic nationalities in Shan State.

Policies on Development of Shan StatePolicies on Development of Shan State
1. Strive for the unity of the people of Shan State
2. Raise political awareness to make people understand and unitedly protect the territo-

ry of Shan State from disappearance. 
3. Strive for the development and the rights of Shan State

Policies on Indigenous PeoplesPolicies on Indigenous Peoples
1. The rights to access to the equality
2. Democratic rights 
3. The obligation of cooperation and unity  
4. The rights to protect, promote and utilize their respective literatures and cultures. 

Political Aims and Objectives of the Resto-Political Aims and Objectives of the Resto-
ration Council of Shan State/ Shan State ration Council of Shan State/ Shan State 
Army (RCSS/SSA)Army (RCSS/SSA)
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Policies on EnemyPolicies on Enemy
1. Colonialists.
2. Betrayers of the Nation and the Country.
3. Those who obstruct and destroy the guiding principles (policies) of the RCSS.

Policies on AlliancePolicies on Alliance
1. Who support and assist the RCSS.
2. Who support the political aims and objectives of the RCSS.

Policies on National literature and languagePolicies on National literature and language
1. Shan (Tai Long) literature and language is the official language in the whole Shan State.
2. All ethnic nationals have the rights to protect, promote, preserve, utilize and impart 

their respective literature and languages.
3. English language is also important and should be studied and could be used officially.
4. Burmese language could be studied for communication purposes.

Policies on Narcotic DrugsPolicies on Narcotic Drugs
 Because of the long controversial political conflicts, the drug problems have emerged 
and spread all over Shan State, Union of Myanmar and its neighboring countries. Aiming to 
eradicate the drugs, the RCSS laid down the following policies: 
1. Strive to solve the political problems so that the country is peaceful and the people 

could live peacefully.
2. Raise awareness among the people about the dangers of narcotic drugs and let them 

have the right to participate in drugs eradication
3. Develop people’s lives by creating and providing decent livelihood.
4. Provide crops and mechanisms for crop-substitution in place of opium to the people.
5. Construct roads for easy transportation.
6. Provide Marketing for the local people.
7. Prohibit the use and cultivation of narcotic drugs.
8. Would cooperate with the international community to fight against the drug as it is 

dangerous to every country, nation and everyone.  
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Foreign PoliciesForeign Policies
1. Equality of sovereign powers among states and nations
2. Independence
3. Equal Rights
4. Peaceful co-existence

CommitmentCommitment
1. Will continue to strive by peaceful and other means until the rights of self-determina-

tion is achieved. 
2. Will not allow the Tai race and its identity to be vanished and converted. 
3. Will protect the land of Tai and will not let it disappear. 
4. Will use every possible means to protect the Tai race and the land of Tai from disap-

pearance. 

วัตั่ถุูปีรูะสงคำ ์หรืูอ เป้ี�หม่�ยที่�งก�รูเมื่อง ข่องวัตั่ถุูปีรูะสงคำ ์หรืูอ เป้ี�หม่�ยที่�งก�รูเมื่อง ข่อง

 สภ�เพ้ื�อก�รูกอบ้กูรัู้ฐฉ�นำ/กองที่พั้รัูฐฉ�นำ RCSS/SSA สภ�เพ้ื�อก�รูกอบ้กูรัู้ฐฉ�นำ/กองที่พั้รัูฐฉ�นำ RCSS/SSA

1. เพ้ื�อทีี่�จ้ะที่ำ�ให ้สถู�บ้นัำหลักั 4 ปีรูะก�รู [ช�ติ่ , บ้�้นำเมื่อง , ภ�ษั� (ปีรูะเพ้ณีวัฒันำธิรูรูม่) ,ศั�สนำ�] 

บ้รูรูลุัถู่งคำวั�ม่มี่เสรีูภ�พ้แลัะ มี่ คำวั�ม่เจ้ริูญ่ ก�้วัหนำ�้ที่ดัีทีี่ยม่นำ�นำ�ปีรูะเที่ศั

2. เพ้ื�อทีี่�จ้ะพ้ฒันำ� แลัะ ปีกป้ีองสถู�บ้นัำหลักั 4 ปีรูะก�รู จ่้งไดีก้ำ�หนำดี นำโยบ้�ยหลักั 6 ข่อ้ดีงันีำ�

2.1.  คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำปีรูองดีองภ�ยในำช�ติ่

2.2.  สิที่ธิิในำก�รูต่ดัีสินำใจ้ดีว้ัยต่นำเอง

2.3.  ก�รูปีกคำรูองในำรูะบ้อบ้ปีรูะช�ธิิปีไต่ย

2.4.  พ้ฒันำ�คุำณภ�พ้ชีวัติ่ข่องปีรูะช�ชนำใหมี้่คำวั�ม่เจ้ริูญ่ก�้วัหนำ�้

2.5.  ปีรู�บ้ปีรู�ม่ย�เสพ้ติ่ดี

2.6.  เสริูม่สรู้�งสนัำติ่ภ�พ้ใหทุ้ี่กกลุ่ัม่ช�ติ่พ้ธ์ุัิเกิดีคำวั�ม่สงบ้สุข่

นำโยบ้�ยดี�้นำ คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำปีรูองดีองนำโยบ้�ยดี�้นำ คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำปีรูองดีอง

1. รู่วัม่กนัำต่่อต่�้นำศัตั่รููทีี่�เข่�้ม่�รุูกรู�นำกดีขี่�ข่่ม่เหงปีรูะช�ชนำรัูฐฉ�นำ ข่องเรู�

2. รู่วัม่กนัำต่่อต่�้นำบุ้คำคำลัหรืูอกลุ่ัม่บุ้คำคำลัทีี่�ที่รูยศัหกัหลังั ช�ติ่บ้�้นำ เมื่องข่อง เรู�

3. รู่วัม่กนัำปีรูะช�สมั่พ้นัำธ์ิชกัชวันำใหป้ีรูะช�ชนำทุี่กช�ติ่พ้นัำธ์ุิในำรัูฐฉ�นำ มี่คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำปีรูองดีองกนัำ
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

นำโยบ้�ยดี�้นำ ก�รูพ้ฒันำ�คุำณภ�พ้ชีวัติ่ข่อง ปีรูะช�ชนำในำ รัูฐฉ�นำนำโยบ้�ยดี�้นำ ก�รูพ้ฒันำ�คุำณภ�พ้ชีวัติ่ข่อง ปีรูะช�ชนำในำ รัูฐฉ�นำ

1.    พ้ฒันำ�แลัะปีรูะช�สมั่พ้นัำธ์ิใหป้ีรูะช�ชนำในำรัูฐฉ�นำเกิดีคำวั�ม่ส�ม่คัำคีำ ปีรูองดีอง

2.    พ้ฒันำ�ใหป้ีรูะช�ชนำในำรัูฐฉ�นำ เกิดีคำวั�ม่รูู้คำวั�ม่เข่�้ใจ้ ที่�งดี�้นำก�รู เมื่องแลัะ มี่คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำรู่วัม่

มื่อกนัำในำก�รูปีกป้ีองผ่นืำแผ่น่ำดิีนำข่อง รัูฐฉ�นำ อย�่ใหสู้ญ่ห�ย

3.    พ้ฒันำ�ใหรัู้ฐฉ�นำ มี่คำวั�ม่เจ้ริูญ่ก�้วัหนำ�้แลัะมี่เสรีูภ�พ้

นำโยบ้�ย เกี�ยวักบั้ ช�ติ่พ้นัำธ์ุิต่่�ง ๆ ในำรัูฐฉ�นำนำโยบ้�ย เกี�ยวักบั้ ช�ติ่พ้นัำธ์ุิต่่�ง ๆ ในำรัูฐฉ�นำ

1.    ทุี่กช�ติ่พ้นัำธ์ุิมี่สิที่ธิิคำวั�ม่เท่ี่�เทีี่ยม่

2.    ทุี่กช�ติ่พ้นัำธ์ุิมี่สิที่ธิิ ต่�ม่รูะบ้อบ้ปีรูะช�ธิิปีไต่ยเหมื่อนำกนัำ

3.    ทุี่กช�ติ่พ้นัำธ์ุิใหมี้่คำวั�ม่รัูกส�ม่คัำคีำปีรูองดีองกนัำ

4.    ทุี่กช�ติ่พ้นัำธ์ุิมี่สิที่ธิิแลัะเสรีูภ�พ้ ในำก�รูรัูกษั�แลัะปีฏิิบ้ติั่ต่�ม่ภ�ษั� ปีรูะเพ้ณีวัฒันำธิรูรูม่ข่องต่นำเอง

นำโยบ้�ยเกี�ยวักบั้ ศัตั่รููนำโยบ้�ยเกี�ยวักบั้ ศัตั่รูู

1.     ผู่ที้ี่�ยด่ีถืูอลัทัี่ธิิ ล่ั�อ�ณ�นิำคำม่

2.     ผู่ที้ี่�กรูะที่ำ�ก�รูที่รูยศัหรืูอ หกัหลังัต่่อช�ติ่บ้�้นำเมื่องข่องเรู�

3.     ผู่ที้ี่�กรูะที่ำ�ก�รูข่ดัีข่วั�งต่่อนำโยบ้�ยหลักัข่อง สภ�เพ้ื�อก�รูกอบ้กู ้รัูฐฉ�นำ RCSS

นำโยบ้�ย เกี�ยวักบั้ พ้นัำธิมิ่ต่รู ( มิ่ต่รู )นำโยบ้�ย เกี�ยวักบั้ พ้นัำธิมิ่ต่รู ( มิ่ต่รู )

1. บุ้คำคำลัทีี่�เห็นำดีว้ัย แลัะ ใหก้�รูสนำบั้สนุำนำช่วัยเหลืัอ สภ�เพ้ื�อก�รูกอบ้ กูรัู้ฐฉ�นำ RCSS

2. บุ้คำคำลัทีี่�เห็นำดีว้ัย เกี�ยวักบั้วัตั่ถุูปีรูะสงคำห์รืูอเป้ี�หม่�ยที่�งก�รูเมื่อง ข่อง สภ�เพื้�อก�รูกอบ้กูรัู้ฐฉ�นำ

 RCSS 

นำโยบ้�ย เกี�ยวักบั้ ภ�ษั� ( พ้ดูี เขี่ยนำ ) ข่องรัูฐฉ�นำ นำโยบ้�ย เกี�ยวักบั้ ภ�ษั� ( พ้ดูี เขี่ยนำ ) ข่องรัูฐฉ�นำ 

1.    ใหย้ด่ีถืูอ ภ�ษั�ไต่(ไที่ใหญ่่) แลัะ ต่วััหนำงัสือไต่(ไที่ใหญ่่) เป็ีนำ ภ�ษั�ที่�งรู�ชก�รู

2.    ภ�ษั�แลัะหนำงัสือข่องช�ติ่พ้นัำธ์ุิต่่�งๆนำั�นำ ทุี่กช�ติ่พ้นัำธ์ุิมี่สิที่ธิิแลัะ เสรีูภ�พ้ ในำก�รูรัูกษั�ไวัแ้ลัะนำำ�

ไปีที่ำ�ก�รูเรีูยนำก�รูสอนำไดี้

3.     ภ�ษั�องักฤษัมี่คำวั�ม่สำ�คำญั่ ใหน้ำำ�ไปีที่ำ�ก�รูเรีูยนำก�รูสอนำแลัะ ส�ม่�รูถู นำำ�ไปีใชท้ี่�งรู�ชก�รูไดี้

นำโยบ้�ยดี�้นำ ย�เสพ้ติ่ดีนำโยบ้�ยดี�้นำ ย�เสพ้ติ่ดี

 ดีว้ัยเหตุ่ทีี่�ปัีญ่ห�ที่�งก�รูเมื่อง ไม่่ส�ม่�รูถูแกไ้ข่ หรืูอห�ข่อ้ยติุ่ไดี ้จ่้งที่ำ�ใหปั้ีญ่ห�ย�เสพ้ติ่ดีเกิดีข่่�นำ

ม่�แลัะ มี่ก�รูแพ้รู่รูะบ้�ดีม่�กยิ�งข่่�นำ ที่ั�งในำ รัูฐฉ�นำแลัะ สหภ�พ้พ้ม่่� ดีงันำั�นำ เพ้ื�อทีี่�จ้ะแกไ้ข่ปัีญ่ห�ย�เสพ้

ติ่ดีใหล้ัดีนำอ้ย ลังหรืูอหม่ดีสิ�นำไปีนำั�นำ ที่�งสภ�เพ้ื�อก�รูกอบ้กูรัู้ฐฉ�นำ RCSS จ่้งไดีอ้อก นำโยบ้�ยเกี�ยวักบั้ 

ย�เสพ้ติ่ดี ดีงันีำ�
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

1.      แกไ้ข่ปัีญ่ห�ที่�งก�รูเมื่อง เพ้ื�อที่ำ�ใหป้ีรูะช�ชนำแลัะบ้�้นำเมื่อง รัูฐฉ�นำ เกิดีคำวั�ม่สงบ้สุข่

2. ใหค้ำวั�ม่รูู้คำวั�ม่เข่�้ใจ้แก่ปีรูะช�ชนำ เกี�ยวักบั้พ้ิษัภยัข่องย�เสพ้ติ่ดี แลัะใหป้ีรูะช�ชนำเข่�้ม่�มี่ส่วันำ

รู่วัม่ในำก�รูแกไ้ข่ปัีญ่ห�ย�เสพ้ติ่ดี

3.      พ้ฒันำ�คุำณภ�พ้ชีวัติ่ข่องปีรูะช�ชนำ ใหมี้่คำวั�ม่เจ้ริูญ่ก�้วัหนำ�้ แลัะมี่ ชีวัติ่คำวั�ม่เป็ีนำอยูที่ี่�ดีีข่่�นำ

4.      พ้ฒันำ�ก�รูปีลูักพ้ืชที่ดีแที่นำก�รูปีลูักฝิ่� นำใหแ้ก่ ปีรูะช�ชนำ

5.      พ้ฒันำ�เสน้ำที่�งสญั่จ้รู ก�รูข่นำส่งสินำคำ�้ต่่�งๆ ใหมี้่คำวั�ม่สะดีวัก ม่�กยิ�งข่่�นำ

6.     พ้ฒันำ�แลัะห�ต่ลั�ดีทีี่�มี่คำวั�ม่เสรีูในำก�รูซืึ่�อข่�ยใหแ้ก่ ผ่ลิัต่ผ่ลัที่�ง ก�รูเกษัต่รู หรืูอ สินำคำ�้ต่่�ง ๆ 

ทีี่�ปีรูะช�ชนำผ่ลิัต่ออกม่�ไดี้

7.      ป้ีองกนัำแลัะปีรู�บ้ปีรู�ม่ผู่ผ้่ลิัต่ ผู่ค้ำ�้แลัะผู่เ้สพ้ ย�เสพ้ติ่ดี

8. จ้ะใหค้ำวั�ม่รู่วัม่มื่อกบั้นำ�นำ�ปีรูะเที่ศัในำก�รูป้ีองกนัำแลัะ ปีรู�บ้ปีรู�ม่ ย�เสพ้ติ่ดี  ย�เสพ้ติ่ดีนำั�นำ เป็ีนำ

ภยัอนัำต่รู�ยต่่อช�ติ่บ้�้นำเมื่อง แลัะ ปีรูะช�ชนำทุี่กคำนำทุี่กปีรูะเที่ศั ดีงันำั�นำจ่้งต่อ้งรู่วัม่มื่อกนัำในำก�รู

ป้ีองกนัำ แลัะ ปีรู�บ้ปีรู�ม่ย�เสพ้ติ่ดีใหห้ม่ดีสิ�นำไปี

นำโยบ้�ยดี�้นำ ก�รูต่่�งปีรูะเที่ศันำโยบ้�ยดี�้นำ ก�รูต่่�งปีรูะเที่ศั

1.      อ ำ�นำ�จ้รูะหวั�่งรัูฐต่่อรัูฐ หรืูอรัูฐต่่อปีรูะเที่ศั มี่คำวั�ม่เสม่อภ�คำกนัำ

2.      มี่เสรีูภ�พ้เท่ี่�เทีี่ยม่กนัำ

3.      มี่สิที่ธิิเท่ี่�เทีี่ยม่กนัำ

4.      อยูรู่่วัม่กนัำอย�่งสนัำติ่

ข่อ้ยด่ีเหนีำ�ยวัจิ้ต่ใจ้ข่อ้ยด่ีเหนีำ�ยวัจิ้ต่ใจ้

1. จ้ะพ้ย�ย�ม่ดีำ�เนิำนำก�รูทุี่กวัถีิูที่�ง ในำก�รูต่่อสูเ้พ้ื�อใหไ้ดีม้่�ซ่ึ่�ง สิที่ธิิ ในำก�รูต่ดัีสินำใจ้ดีว้ัยต่นำเอง

2.       ช�ติ่พ้นัำธ์ุิ�ไต่(ไที่ใหญ่) จ้ะไม่่ยอม่แปีรูเปีลีั�ยนำเป็ีนำช�ติ่พ้นัำธ์ุิอื�นำโดีย เดีด็ีข่�ดี

3.       จ้ะที่ำ�ก�รูปีกป้ีองรัูกษั�ไวัซ่้ึ่�ง ผ่นืำแผ่น่ำดิีนำข่องรัูฐฉ�นำไม่่ใหสู้ญ่สลั�ย

4.       จ้ะที่ำ�ก�รูปีกป้ีองรัูกษั�ไวัซ่้ึ่�ง ช�ติ่พ้นัำธ์ุิข่องรัูฐฉ�นำแลัะ ผ่นืำแผ่น่ำดิีนำ ข่อง รัูฐฉ�นำไม่่ใหสู้ญ่สลั�ย

ไปีโดียเดีด็ีข่�ดี
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း
ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပိုၼ်းၵၵႃႇတင်ႈ RCSS/SSA

 ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈလလႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈဢၢၼ်ႇ 
တူၺ်းပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ၊ ႁုပ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ပွတ်းမၼ်းမႃးတႅမ်ႈလၼ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈ 
ထပူ်းၽၢၼ်ႇမႃး မီးတၢင်း ယၢပ်ႇယၼဵ်း ၶၢၼၸ်ႂၵ်ႃႈႁိုဝ။် ဢၼဢ်မ်ႇယမွ်းဝၢင်းၶိငူ်ႈၸမွ်း ၶၼုသ်ႃႇၼၼ်ႉ 
ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလလႈၼမ်ႉၸႂ်ပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးႁိုဝ်ၼႆ ၵပႃးဢၢၼ်ႇၵႂႃႇၵတႃႇယဝ်ႉၼႆ ၵတႁူႉလီယူႇၶႃႈ။ 

 မႃးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူဝ်ႈဢႃႇယု 17  ယဵပ်ႇၶဝ်ႈ 18 ပီ�။ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတီႈၸဝ်ႈၶုၼ် 
ဢွၼ်ႇ တီႈမိူင်းယွၼ်း၊ လၸႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ လႆႈယူႇၸွမ်းလိူၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်ဢွၼ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ 
ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵူႇ ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉမၢႆ (3) တီႈပႃႇၵၼႃႇ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယိူင်း။ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႆႈ 20 ဝၼ်း၊ 
ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵူႇ လိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၵမႃလိၵ်ႈ (10) ၵၵႃႉ သူင်ႇၶဝ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ၊ လႆႈပႆတၢင်းမႃးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ 
ၶၢဝ်းတၢင်းလိၼူပ်ၢႆ ၸင်ႇထိငုင်ဝ်ႈၸိငု်ႈ တီႈပၢငမ်ႂ်ႇသငု ်ႁမိ်းလၼႅလ်ၼိထ်ႆး တီႈဝငဵ်းႁငႅ၊် ဢိငူ်ႇပငဵ်းလငူ၊် 
လၸႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ထိုင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈဝၼ်းထီႉ 15. 01. 1976။

 မိူဝ်ႈၽွင်းထိုင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင်ၵသ ပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းလူင်ဢဝ် 
ၸုမ်းႁဝ်းမိူဝ်း ဝႆႉတီႈတပ်ႉၼိူဝ်လွႆပဵင်းလူင်၊ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢုတ်ႇယွၵ်းၸၼ်ႉလဵဝ်၊ ဢဝ်ၽိူင်းတႃးလိၼ် 
ႁတဵ်းၽႃဢတု်ႇလၼိလ်ငႅ။် ပိၼူ်ႈထၵု်ႈပၼၶ်ဝ်ႈသၢၼ၊် ၵိဝူ၊် ၼမ်ႉမၼ်းၵသ ႁႂ်ႈႁတဵ်းၵၼိၶ်ဝ်ႈ ၽၵ်းႁင်း 
ၵၺူ်း၊ ငိၼု်းလိၼူလ်ႆႈလိၼူလ်ႂ ်5 ဝၢတ်ႇ၊ ပၼဵင်ိၼု်းၵၸႈမၵု်ႉၸမု်းႁတဵ်းဢၵွ်ႇ၊ သိဝု်ႉလႆႈၼႂ်းလၢၼ်ႉမၵု်ႉ 
ၸုမ်းတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း၊ တၢင်ႇတီႈသိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈ။



56 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 မိူဝ်ႈလုၵ်ႉႁိူၼ်းမႃး လႆႈလၵ်ႉမႃးႁဵတ်းသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵပႃႈလမႈႁူႉ၊ လႆႈမႃးၶူဝ်း (4) ၸုမ်ႇ၊ မႃး 
ၸွမ်းတၢင်း ဢူၺ်းၵၵႃႉဢမ်ႇမီးၶူဝ်း သမ်ႉပၼ်ဢူၺ်းၵၵႃႉၵသ 2 ၸုမ်ႇ။ ထၢင်ႇဝႃႈၵပႃးထိုင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ 
ပိၼူ်ႈၵတထၵု်ႈပၼ ်ၶဝူ်းယူႇ မငု်ႈမငွ်းဝႆႉၼင်ႇၼ။ႆ ၽိဝူ်ႇထိငုင်ဝ်ႈၸိငု်ႈယဝ်ႉ ပိၼူ်ႈဢမ်ႇထၵု်ႈ ပၼၶ်ဝူ်း 
သင်၊ လႆႈထူင်ၶူဝ်းဢၼ်ဢဝ် တီႈႁိူၼ်းမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ� ဢမ်ႇမီးၶူဝ်းပုတ်ႈ လၢႆႈ။ ၵူၼ် 
ပွတ်းၵၵႃႈ မီးၽိုၼ်လဵဝ်၊ ၶူဝ်းမီးမိၼ်း၊ ၵပႃးၵႂႃႇလွႆးၶူဝ်းၼႆ လႆႈပႂ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းႁႅင်ႈယဝ်ႉၸင်ႇမႃး သုမ်ႉ 
တီႈၼၼွ်းလႆႈ၊ ၵပွ်ႈမၼႅ်ႈၶၢဝ်းမၵု်ႉၸမု်းယၢပ်ႇၽိတု်ႇ လတႉလတႉလလႈ ၵူႈမဝဵ်းၵၼိ်းၸႂလ်တႉလတႉ ၽငွ်း 
ယူႇၸွမ်းၵၼ် တီႈႁိူၼ်းဢုတ်ႇလႅင်ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ။ 

 ၸုမ်းႁဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ်ႉလူၼ်းဢူၼ်ၵမႃးၼႃႇၼႆၵသ ၵူၼ်းလူင်ၸႅၵ်ႇၸုမ်းႁဝ်းၵႂႃႇ 
ဝႆႉၵၵႃႉ လမု်း၊ ၵၵႃႉလႂႁ်ွင်ႈၵၢၼ။် ၵဝၶ်ႃႈတၵူ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼမ်ၢႆ (2) ၽၢႆႇဢဝၶ်ၢဝ်ႇ တီႈၸဝ်ႈလၼွ်ႉမၼွ်း
 ၶုိၼ်ႈလုမ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်လုမ်းလႆႈ 1 လိူၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းႁွင်ႉမိူဝ်းယူႇၸွမ်းၵသ သွၼ်ၵၢၼ်တွႆႇသၢႆ
လုမ်း၊ ၵမႃၵၢၼ်သၢႆလူမ်းယဝ်ႉ ယိပ်းသၢႆလူမ်းတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၵွၼ်းၸိူင်း (3) ပီ�။ ၽွင်းတွႆႇသၢႆလူမ်း
ယူႇ ၼၼ်ႉၼႆ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း သမ်ႉဝႆႉၼႂ်းလုၵ်းသၢႆလူမ်းလလႈ ၵဝ်ၶႃႈႁၼ်ၵသဢၢၼ်ႇ
တူၺ်း၊ ပဵၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ဝႃႇတၶွမ်ႇ         
မိဝ်ႇၼိတ်ႉ လလႈပၢႆး ဝူၼ်ႉၵမႃႇသီႇတူင်း၊ ပိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပတဵင်းတိၼ်ႇ၊ တၶိၼ်ႇတၢၼ်းထုၼ်း ၶဝ် 
ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိၵ်ႈၼႂ်းတိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈဢၢၼ်ႇၵူႈဝၼ်း၊ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁွင်ႈ ယွၼ်ႉသူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁူႉလဵပ်ႈ 
ႁဵၼ်းတူၺ်း လလႈ ဢၢၼ်ႇၸမ် ယဝ်ႉမူတ်း။
 
 မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ပႆမႃးၼႂ်းႁွင်ႈသၢႆလူမ်းၵသ မႃးႁၼ်ၵဝ်ၶႃႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယူႇ၊ 
မၼ်းၸဝ်ႈ ယၼွ်းတၺူ်းပပ်ႉလၵိ်ႈ ဢၼၵ်ဝၶ်ႃႈဢၢၼ်ႇၼၼ်ႉလလႈ ၵဝၶ်ႃႈၵၵႃႈပၼတ်ၺူ်းၵသ မၼ်း 
ၸဝ်ႈႁၼပ်ၼဵပ်ပ်ႉ ပၢႆးဝၼူ်ႉၵမႃႇသီႇတငူ်းလလႈ မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ “ယႃႇဢၢၼ်ႇပပ်ႉလၵိ်ႈၸိဝူ်းၼႆႉ ဢၵွ်း 
ၵဢႃသူတိုၵ်ႉၼုမ်ႇၼႃႇ” ၼႆၵသ ၸႂ်ႉယွင်ႈတိူၵ်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈမိူဝ်းဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။

 မိဝူ်ႈၽငွ်းတွႆႇသၢႆလမူ်း ၵဝၶ်ႃႈပၼဵၵ်ၼူ်းတမႅ်ႈၶၢဝ်ႇ၊ ပၼိ်ႇၶၢဝ်ႇလလႈ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း ၵႆႉထၢမၵ်ႆႉ 
လၢတ်ႈ လၼ ပိုၼ်းဢၼ်မၼ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈယူႇႁိူၼ်း ယူႇၵပ်း 
လူၺ်ႈလုင်းႁဵင် လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ။ ဝၢႆးမႃးႁဵတ်းမူႉထၢမ်း၊ သမ်ႉဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်တင်း ပဢူဝ်း၊ ပဢူဝ်းဢၢင်ႈ 
တီႉမတ်ႉလလႈ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈ ႁဵတ်းသိုၵ်း ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ တီႈပူဝ်ႇၵျီးမိၼ်းတွင်ႇ။ လႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ
ဢုပ်ႉပိူင်ႇသၢႆၵျွၵ်ႉၵူႇ၊ ၼွင်ဝူဝ်း။ 

 ဝၢႆးမႃး ပၵပ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သိမ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆလလႈ လႆႈၽိတ်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်၊ 
လႆႈၽၢတ်ႇ ဢၵွ်ႇၶမွ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉ။ ၶိၼု်းတင်ႈမၵု်ႉၸမု်း၊ ယၼွ်ႉႁငႅ်းမပိ်ႇလၢႆၽၢႆႇၵသ လႆႈဝၢင်းၶိငူ်ႈပၼ ်



57မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

မၢၼ်ႈ။ ယူႇတူၼ်ႈတီး ၵမ်းၼိုင်ႈၵသ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးႁႃၸဝ်ႈၼွႆႉ။ ၽိူဝ်ႇမႃးၸူးၸဝ်ႈၼွႆႉ၊ ၸဝ်ႈၼွႆႉသမ်ႉ 
ဢမ်ႇယမု်ႇမၼ်းလလႈ လႆႈၶတ်းၸႂ ်ယူႇယႃႇႁႂ်ႈမီးတၢင်းၽတိ်းၼယႆဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈလၼႁႂ်ႈၵဝၶ်ႃႈ 
လႆႈပၢႆးဝၼူ်ႉတၼွ်ႈသၼွ ်မိဝူ်ႈယၢပ်ႇၽိတု်ႇမႃး ႁႂ်ႈမီးၸႂယ်ိၼူ်ႉၵၼ်ႈလႆႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ၵၼူ်းႁတဵ်းၵၢၼ ်
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်လဵၵ်ႉ၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇ ၵၢၼ်လူင်၊ ၵၢၼ်ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ၊ ၵပႃးဢမ်ႇမီးၸႂ် 
ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၼိမ် သမႃႇထိ၊ ဢမ်ႇဝႆႉၸႂ်ယိူင်းဢၢၼ်း မၼ်ႈၵိုမ်းၼႆ ယူႇဢမ်ႇလႆႈ ၵွပ်ႈၼႆ 
မႂ်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလလႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈဝႆႉသတိ (4) မဵဝ်း−
1. ၵၼူ်းဢၼႁ်ဝ်းႁတဵ်းၵၵႃႉလဝူ်ႇတၺူ်းႁႂ်ႈပၼဵၵ်ၼူ်းလ၊ီ ၵပႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၼူ်းလ ီၸၢင်ႈၸဝူ်းႁတဵ်း 

ၵၢၼ် ၽိတ်း။

2. ႁႂ်ႈယိၼူ်ႉၵၼ်ႈ၊ ယႃႇလႃႈလႁီတဵ်း၊ ယႃႇလႃႈလလီၢတ်ႈ၊ ဢမ်ႇမၼႅ်ႈၸႂၵ်ၵႃႈႁႂ်ႈယိၼူ်ႉ။ ၵပႃးပႆႇထိငု ်
ၶၢဝ်း ယၢမ်း ႁဝ်းတႅပ်းတတ်းၼႆ လူဝ်ႇထွမ်ႇ၊ တွင်း၊ ႁႃ၊ ႁွမ် ၵူၺ်း ၼႆႉလူဝ်ႇသတိ။

3. လဝ်ႈ၊ ယႃႈ၊ လမႈယိင်း၊ တၢင်းလွင်း၊ ငိုၼ်းတွင်း ၼႆႉၵပႃးဢမ်ႇမီးသတိၼႆ ၸၢင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းလီ 
ၵူၼ်းၵတ်ႉ လူႉလႆႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ လူႉယွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်ၼႃႇ ၵဝ်ထူပ်းမႃး 
ယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈ လၼၼင်ႇၼႆ။

4. မိူဝ်ႈႁဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယႂ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းလၢႆမဵဝ်းၵတၶဝ်ႈႁႃ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႁဝ်းလူဝ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ 
ဢုပ်ႇလလႈ သတိ၊ ထွမ်ႇၵပႃးပိူၼ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇႁဝ်း၊ ဢိင်ပိုင်ႈႁဝ်းၼႆ ႁႂ်ႈပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈ။ 
လဝူ်ႇမီးပၢႆးဝၼူ်ႉသၼူ်း တမု ်မၼ်းၸဝ်ႈၵႆႉလၢတ်ႈလၼၵႂၢမ်းသၼွႁ်ႂ်ႈမီးသတ၊ိ ဝရီႅယိ၊ သမႃႇထ၊ိ 
ပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႃႇၵသႇ။

 ပီ� 1977 လႆႈၵႂႃႇတွႆႇသၢႆလူမ်းတီႈလၢဝ်းၶူင်ႉ တၢင်းမိူင်းၼႃႉ 4 လိူၼ်။ သွၼ်ပၼ်သၢႆလူမ်းမႂ်ႇ၊ 
ၵမႃယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးတီႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း။ မိူင်းၼႃႉၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉ 60−70 လင်။ ဝတ်ႉမိူင်း 
ၼႃႉ ၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈတင်းလႆႈၵႂႃႇႁၢမ်သဝ်မၼ်း ၸွမ်းပိူၼ်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈယူႇမိူင်းၼႃႉ မီးၸုမ်းလႃးႁူႇ၊ 
မီးပူႇၵျွင်းလူင်၊ ႁဝ်းၵၵႃႈမိုတ်ႈ ၵၼ်။

 ၽွင်းၵိၼ်ၵဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ လႆႈၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆးဢုပ်ႇၵၼ်။ ၵပႃးသၢဝ်လႃးႁူႇၵျ ိူ ၵ်ႈၼႆ ၶဝ်ၵႆႉဢၢင်ႈ 
ၸၼ ်ၽၼႅ်ႇၵငွ်ႉၵၶႃးလႂ၊် မၢၵ်ႇႁူဝလ်ႂ ်လၼႅ်ႈၶဝ်ႈယမု်း။ ၵဝၶ်ႃႈသမ်ႉဢမ်ႇႁူႉၾငိ်ႈထငု်းၶဝလ်လႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈ 
ႁူမ်ႈပွႆးၵဝႃး ၸွမ်း၊ မီးသၢဝ်လႃးႁူႇမႃးၸၼ်ၽႅၼ်ႇၽႃႈၸဵတ်ႉၵွင်ႉၵၶႃး လႅၼ်ႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃႇ၊ တႆး 
ၵၵႃႉၵဝ် ၶႃႈၸႂ်ႉလႅၼ်ႈလမ်း ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇႁတ်းလမ်း ပွႆႇမၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵသ ယူႇဢမ်ႇႁိုင် သမ်ႉမႃးပၼ် 
ၶိၼု်း၊ မၼ်းမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ “သၼူႆႉဢမ်ႇ ၵျ ိူ ၵ်ႈသၢဝလ်ႃးႁူႇႁႃႉ” ဝႃႈၼလႆလႈ ယဝ်ႉၵၼၵ်သဢမွ်ႇၾႆး။



58 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
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ယူႇၸွမ်းလၢဝ်းၶူင်ႉယဝ်ႉ သမ်ႉၸႂ်ႉၵႂႃႇပုတ်ႈတွႆႇသၢႆလူမ်းတီႈ ၸဝ်ႈလၢဝ်းလီး ၵွင်ၽူၼ်း(တပ်ႉၸုမ်း) 
93 တီႈ ထမ်ႈဝဝူ်း လၼႅလ်ၼိတ်ႆး−ထႆး ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိၼူၵ်သ မိဝူ်းၶိၼု်းတီႈ ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ၵၼွ်းၸိငူ်း။ 
ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း သွၼ်ပၼ်လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ။ သမ်ႉသူင်ႇၵဵင်းမႆႇ ႁႂ်ႈထႆးသွၼ်ပၼ်ၽွင်ႈၵသ ၸႂ်ႉႁဵတ်း 
တငူ်ႇလၽ (ၼငု်ႈၽႃႈလိငူ ်သၢင်ႇၵၢၼ်းၸဝူ်ႈၶၢဝ်း) ၵသ ဢၵွ်ႇမႃးဢဝၶ်ၢဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းမိငူ်းတႆး− သၢႆမိငူ်း 
ၼၢႆး၊ လၢင်ၶိူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ၊ ၼႃးၵူင်း။ 

 ၶၢဝ်းၽငွ်းၶမွ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉ တငူ်ႉၼိငုထ်ဝူ်းသိၵု်းၶဝ်ႈမိငူ်းတႆးလလႈ လႆႈပၼဵပ်ၢငတ်ိၵု်းၵၼတ်င်း 
SURA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မၢၼ်ႈၵၵႃႈထူဝ်းသိုၵ်း သၢႆပၢင်ပိ မိူင်းပၼ်ႇ။ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်လၶႇၽိူၵ်ႇယူႇဝႆႉ၊ မႅၼ်ႈ 
မိဝူ်ႈပီ� 1977−78 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမိငူ်းသမ်ႉလၵု်ႉပတွ်းႁွင်ႇလငူ်းမႃး ၵဝိ်ႇႁူၵ်း၊ ၶႃးႁၢၼ၊် ၸဝ်ႈ 
ၸၢမ်ႇမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၵသ ၵတႁပ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉတီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇၸိူဝ်ႉ 
ၸၢတ်ႈ။ လပႇပၢၵ်ႈပတႅ်ႈ တီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇ ၵၼူ်းမိငူ်းၵသ ဢၢၼ်းမႃးႁတဵ်းၵၢၼ ်ၽမွ်ႉႁူမ်ႈပတွ်းၸၢၼ်းၼ ႆ
ၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ဝႃႈၵတၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ် သႃႇ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉလင် ၸင်ႇမႃးႁူပ်ႉၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း 
လႆႈၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉၵႂႃႇႁၢႆ တူဝ်ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈႁူပ်ႉၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း။

 မိဝူ်းႁတဵ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇဢၵွ်ႇဝႃႇယဝ်ႉ မႃးထၢၵ်ႈတီႈၵျွင်းဝႃႇသဝူ်ႇ မိငူ်းၼၢႆး၊ ယဝ်ႉၵတယိငူ်းဢၢၼ်း 
မႃးၶိၼု်း ငဝ်ႈၸိငု်ႈၼၵႆသ ၵႂႃႇၶီႇလငႅ်းၵႃး၊ ပႃႇတီႇၵငွ်ႇသီႇၶဝသ်မ်ႉ ၸတႅ်ႈဝႂၵ်ပ်းတဝူ ်(မတှပ်ုတံင)် လလႈ 
ဢမ်ႇမီးဝႂၵ်ပ်းတဝူ ်လလႈ ပႃႇတီႇၵငွ်ႇသီႇၶဝလ်ၼးဝႃႈ ၵဝၶ်ႃႈပၼဵၵ်ၼူ်းထိၼူ်ႇ (ၵၼူ်းသိၵု်းတႆး) ၼၵႆသ 
ဢၢင်ႈဢဝသ်ႂ်ႇၶၵွ်ႈ၊ ဢဝတ်ဝူ ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလယးၸၶၢၼ်း (ႁူင်းပလၵိ်ႈ) ၼၼ်ႉ၊ ၵဝၶ်ႃႈသပွ်ႉသပႅ်ႉလၢတ်ႈ 
ၸၶၢၼ်းမူး ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵဝၶ်ႃႈပၼဵ ်ၽူႈၸပွ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸသၢမတ်ဝူ ်(ၸၸၸ) ၵပႃးဢမ်ႇယမု်ႇႁႂ်ႈထၢမမ်ိဝူ်း 
တီႈလွႆလႅမ် တီႈပူႇလႃႉၵၽႇလလႈၼႆ ၸၶၢၼ်းမူးၼၼ်ႉၵၵႃႈ ထၢမ်ႁိူၼ်းပူဝ်ႇလႃႉၵၽႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်၊ ၽၢင် 
ႁၢင်ႈၵူၼ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆ ၵဝ်ၶႃႈတွပ်ႇလႆႈမူတ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈယူႇႁိူၼ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 
ၵႆႉလႆႈမိူဝ်းႁိူၼ်းပူဝ်ႇလႃႉၵၽႇ၊ ပီႈၶူၺ်ၶႃႈသမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ပူဝ်ႇလႃႉၵၽႇလလႈ ၵၢမ်ႇလီလၵႈတူဝ် 
လွတ်ႈၵႂႃႇ တီႈၸၶၢၼ်းမူးၼၼ်ႉၵသ ၸၶၢၼ်းမူးၵၵႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ် ဝႂ်ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇၵသ လၢတ်ႈလၼ 
ပႃႇတီႇၵငွ်ႇသီႇလလႈလယး (ပလၵိ်ႈ) ၸိဝူ်းၼၼ်ႉဝႃႈ “ၵဝႁ်ူႉၸၵ်းမၼ်းယူႇ လၵု်ႈ ဢၼွ်ႇၵၵႃႉၼႆႉ ပၼ ်
ၵႂႃႇၸမွ်းလငႅ်းၵႃးၵသ” ဝႃႈၼလႆလႈ မိဝူ်ႈၵႂႃႇတီႈလယးၵတႉ လႆႈၵပွ်ႈၶီႇတၢင်းလငၵ်ႂႃႇၵၺူ်း ၽိဝူ်ႇလၵု်ႉတီႈ 
ၸၶၢၼ်းမူး ဢွၵ်ႇမႃးၵတႉ ၸဝ်ႈၵႃးလလႈၵူၼ်းလူင် ပႃႇတီႇၵွင်ႇသီႇၼၼ်ႉၸႂ်ႉမႃးၼင်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ။ 
သိူၵ်ႈသမ်ႇမိူၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၵႃႉလဵဝ်ၵၼ်။ 

 ပႃႇတီႇၵွင်ႇသီႇလလႈ လယးၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်တႆးၵမ်ႈၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၵတႃႇ
ၵသၵမ်း၊ ၶဝထ်ၢမၵ်ႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈတပွ်ႇၶိၼု်းၵႂၢမ်းတႆးယူႇၵၵႃႈ ဢမ်ႇယမွ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး။ ၵဝၶ်ႃႈဝၼူ်ႉ 
ၼႂ်းၸႂ်ဝႃႈ “ၵဢႃႈ...ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉၵတႁၢႆယူႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ၶႂ်ႈယဵၼ်းပဵၼ် 
မၢၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ” ၼႆ ဝူၼ်ႉၶမ်ၸႂ်တႃႇၵသႇ။ 



59မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ၶီႇၵႃးမႃးလူင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလႆႈပႆတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵႂႃႇၸူးတပ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ
မႂ်ႇ မႆႉႁႆး၊ ဢိငူ်ႇၼႃးဝၼွ။် သမ်ႉမႃးၺႃးသႂ်ႇ “ဝႃႉ ပၵပ” တီႈၼငွလ်မူ်ႇ၊ လႆႈပၶႆဝ်ႈထိၼူ်ႇလတ်းတၢင်းမႃး 
ထိုင်ၼႃးဝွၼ်၊ ယဝ်ႉၵႂႃႇၸူးတပ်ႉ တီႈၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်းၼႂ်းတပ်ႉ။ ၼွၼ်းၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵသ သိုပ်ႇပႆတၢင်း 
မႃး တၢင်းၽင်ႇၶငူ်းလလႈ ၶဝ်ႈမႃးပၢငမ်ႂ်ႇသငု။် မႃးႁၢႆးငၢၼ်းတီႈၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းပ ႆလၵု်ႉၼႃး 
ဝွၼ် ထိုင်ပၢင်မႂ်ႇသုင် လႆႈပႆ 13 ဝၼ်း၊ မႃးၸွမ်းၵူၼ်းၵႃႉဝူဝ်း ၵႂၢႆးၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။
 
 မိဝူ်ႈထိငုတ်ီႈ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်းသမ်ႉမီးၽၼႅၵ်ၢၼ ်ဢၵွ်ႇမိဝူ်းမိငူ်းတႆး၊ ႁႂ်ႈ 
ၵဝၶ်ႃႈ ဢၵွ်ႇမိဝူ်းၸမွ်းၼၵႆသ လႆႈပတႆၢင်းဢၵွ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸမွ်း ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း ထိငုမ်ိငူ်းပၼ်ႇ၊ ပၼူ်ႉ 
မႃးတၢင်း ၼမ်ႉ ၸၢင။် လႆႈမႃးႁႃတီႈပၢငသ်ဝ်းတီႈပႃႇလၢႆးၵသ မိဝူ်ႈတင်ႈပၢငသ်ဝ်းၼၼ်ႉ တၵူ်းမၼႅ်ႈပီ� 
1979 လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ။ ထိုင်မႃးလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ ပီ�မႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၸၢႆးၼွင်ႉ 
မိူင်းၼၢႆး တင်းပႃႇတီႇ ၵွင်ႇသီႇ မိူင်းၼၢႆး မႃးႁူပ်ႉၵၼ်၊ ဢုပ်ႇၵၼ်။

 မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈထၢႆႇၵသ ပႂ်ႉထႆႇမိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်၊ မိူဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ။ 
ၸုမ်းပႃႇတီႇ ၵွင်ႇသီႇၸိူဝ်းဢၼ်ၸႅတ်ႈၵဝ်ၶႃႈ တီႈမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွင်းၵဝ်ၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈဢုပ်ႇၶဝ် 
တၵ်ႉၶဝ် လၢတ်ႈလၼ ၶဝ်ၵသ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵသထၢမ်ဝႃႈ “တၼ်းမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းမိူဝ်ႈလႂ်”၊ 
ၵဝၶ်ႃႈတပွ်ႇဝႃႈ “ဝၼ်းဢၼသ် ူၸတႅ်ႈၵဝၶ်ႃႈ ၶီႇၵႃးမႃးမိငူ်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ မႃးႁတဵ်းၵသယဝ်ႉ” ၼလႆလႈ 
ၶဝတ်ၵူ်းၸႂ၊် ၵဝူၵ်ဝၶ်ႃႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ ်ပဝူ်ႇလႃႉၵၽႇ။ ထၢင်ႇဝႃႈ ပဝူ်ႇလႃႉၵၽႇပွႆႇသၢႆလပ်ႉမႃးယူႇ ၼႂ်း 
တပ်ႉၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း။ ၶႃႈၵၵႃႈလမးလၵွ်ႇၶဝဝ်ႃႈ “ၵဝၶ်ႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈ၊ သႁူတဵ်းသငၵ်ဝၶ်ႃႈႁူႉမတူ်းယူႇ 
ၵၺူ်းၵႃႈ ယႃႇႁတဵ်းၽတိ်းၵတႃႇတႆးႁဝ်း၊ ႁႂ်ႈၵႆႉၵပ်းၵၼ”် ဝႃႈၼႁႆင်းၶဝ။် ၵၢငၼ်ႂမ်ိငူ်းလငႅ်းမႃးၵၵႃႈ ၶဝ်
လုၵ်ႉမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၼၢႆးယဝ်ႉ။

 ပီ� 1979−1980 ယူႇတီႈပၢင်သဝ်းပႃႇလၢႆးၵသ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၸႂ်ႉႁဵတ်းၽူႈၵူတ်ႇထတ်း၊ 
ၽူႈၸပွ်ႇ ၶၢဝ်ႇ။ ၵတူ်ႇထတ်းၼႂ်းတပ်ႉသိၵု်းလလႈ တီႈပၢငသ်ဝ်း။ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း ပိတု်ႇၵၢၼ ်သၼွသ်ိၵု်း၊ 
ၵၢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်မိူင်း တီႈပၢင်သဝ်း။ ၵဝ်ၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မီး 4 
ၽႃႇသႃႇ−
1. လၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ပိူင်သိုၵ်း၊ ပိူင်တိုၵ်း။
3. ၵၢၼမ်ိငူ်း၊ လငွ်ႈဝႃႇတၶွမ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉလလႈ တီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၵိ်ႇတင်း တီႇမဝူ်ႇ 

ၶၵရႅႇသီႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။
4. ပိုၼ်းမိူင်းတႆးလလႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ 



60 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ၶၢဝ်းတၢင်းသွၼ်ပၼ် (3) လိူၼ်။ ဝၢႆးလူင်းႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၼႂ်း 
ပၢငသ်ဝ်း။ ဝၢႆးပွႆးယဝ်ႉၵၵႃႈ မၢၼ်ႈမႃးယိဝု်းပၢငသ်ဝ်းပႃႇလၢႆး၊ လႆႈတိၵု်းၵၼၶ်ၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ၵဝၶ်ႃႈ 
လႆႈ ယပိ်းၵငွ်ႈထႆႇ ၵႂႃႇၸမွ်း ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်းလလႈ ယၼွ်းၵႂႃႇထႆႇတီႈၼႃႈသိၵု်း တီႈပိၼူ်ႈယိဝု်းၵၼၼ်ၼ်ႉ၊ 
ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းလႃႇဝႃႈ “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈသၢႆ�ၼင် (ယူၵ်ႉသျိၼ်ႇ)ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆၵသ ဢမ်ႇ 
ပၼၵ်ႂႃႇ။ ဢၼၶ်ၢမ်ႇတိၵု်းၼႃႈသိၵု်း ၼၼ်ႉ ပၼဵၸ်ဝ်ႈသိၵု်းသၢင်ႇမၼူ်း၊ ၸဝ်ႈသိဝူယ်ၼဵ်း၊ ၸဝ်ႈၶုၼၵ်ူႇ။ 
ၸဝ်ႈၶုၼ်ဢွၼ်ႇ တူၵ်းသုမ်းတီႈပၢင်သဝ်း ပႃႇလၢႆး။ 

 ဝၢႆးပၢငတ်ိၵု်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း ဢၵွ်ႇၶိၼု်းမႃးမိငူ်းပၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈမႃးၶိၼု်းငဝ်ႈၸိငု်ႈတီႈပၢငမ်ႂ်ႇ
သငု။် ၽိဝူ်ႇ ထိငုပ်ၢငမ်ႂ်ႇသငုၶ်ိၼု်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း ၸႂ်ႉႁတဵ်းၽူႈမၢႆၸမတ်ဝူ ်ၸဝူ်ႈၶၢဝ်းလႆႈႁႃႈလိၼူ။် 
တီႈငဝ်ႈၸိငု်ႈ ပိတု်ႇ ၵၢၼသ်ၼွ ်ၽၢႆႇပၢႆးမိငူ်းၼၵႆသ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း သငူ်ႇၶဝ်ႈႁူင်းႁၼဵ်းၽၢႆႇ ၵၢၼမ်ိငူ်း၊ 
လႆႈၶိၼု်ႈသၼွၶ်ၢဝ်းတၢင်း 4 လိၼူ။် လငူ်းႁူင်းႁၼဵ်းၵၢၼမ်ိငူ်းၼၼ်ႉ ၵဝၶ်ႃႈလႆႈသူးၶတ်းၸႂ။် မိဝူ်ႈသၼွ ်
ၵၢၼ်သိုၵ်း ပီ� 1976 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသုိၵ်းမႂ်ႇ သွၼ်ၵၢၼ် မီး 400 ၵၵႃႉ ၵဝ်ၶႃႈလႆႈသူးထိ (1)၊ လႆႈ ၼႃႇရႅီႇ 
လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ ငိုၼ်း 500 ဝၢတ်ႇလလႈ ပဵၼ်ဢၼ် ၸူမ်းထူၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ 

 ဝၢႆးသၼွၵ်ၢၼပ်ၢႆးမိငူ်း ပီ� 1981 ၸဝ်ႈမိငူ်းၶၼွ်း မိဝူ်းယၼွ်းဢဝႁ်ႂ်ႈႁတဵ်းၶူးသၼွၵ်ၢၼသ်ိၵု်း ၸွႆႈ 
မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆလလႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်။ ၸဝ်ႈမိူင်းၶွၼ်း မိူဝ်းယွၼ်းဢဝ်လၢႆပွၵ်ႈလလႈ 
ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း ၵၵႃႈပၼ ်မႃး။ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း သင်ႇလၢတ်ႈၸဝ်ႈမိငူ်းၶၼွ်းဝႃႈ “လၵု်ႈဢၼွ်ႇၵၵႃႉၼႆႉ 
ၸႂ်မၼ်းႁၢဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈလလႈ လူဝ်ႇတူၺ်းတူၺ်းၵသသွၼ်ပၼ်မၼ်း။ ၵပႃးၵတဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉ 
ၽၢႆႇသိုၵ်းၼႆၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉႁိုင်” ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈမိူင်းၶွၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ “သွၼ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ၊ ၽိုၵ်းပၼ်ၶဝ်၊ 
ပွႆႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၵပႃးႁိုင်မႃးမီးၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းမႃးယဝ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ႁႅင်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶႃႈ 
ၵဢႃႈ” ဝႃႈ ၼႆၵသ ၸဝ်ၵွၼ်းၸိူင်း ၸႂ်ႉႁႅၼ်းၶူဝ်းမႃးယူႇတီႈ ၸဝ်ႈမိူင်းၶွၼ်းယဝ်ႉ။ 

 မိဝူ်ႈလႆႈမႃးယူႇၸမွ်း ၸဝ်ႈမိငူ်းၶၼွ်း သၼွၵ်ၢၼသ်ိၵု်းပၼတ်ီႈႁိူၼ်း။ ၵၢငၼ်ႂမ်ႃးလႆႈၵႂႃႇႁတဵ်းၶူး 
ၸွႆႈၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်း။ လႆႈပဵၼ်ၶူးၸွႆႈ 3 လိူၼ်။ ယဝ်ႉသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈငႃးသိုၵ်း (1)၊ 
တပ်ႉမုၵ်ႉ (2) ၵသ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်ၵႅမ်၊ ႁႅင်းၵူၼ်းမီး 92 ၵၵႃႉ။ ၸႂ်ႉ 
ဢွၵ်ႇမႃးထူဝ်း ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈၵတဢွၵ်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ မိူဝ်းယွၼ်းၵၼ်ႇၵတႃး ၸဝ်ႈ 
ၵွၼ်းၸိူင်း ၵသ မၼ်းၸဝ်ႈပၼ်ၵွင်ႈပွတ်း သူဝ်းပိူဝ်ႉမႂ်ႇ လဝ်းၼိုင်ႈလလႈ ၸူမ်းၼႃႇ။ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ 
ၵၶႃႈၵႂၢမ်း (3) ၵၶႃႈ−
1. ယႃႇႁဵတ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ၊ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်း။
2. ႁႂ်ႈထွမ်ႇပိူၼ်ႈၼမ်ၼမ်၊ ယႃႇထဵင်ပိူၼ်ႈ။
3. ႁႂ်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈၼမ်ၼမ်။ 
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wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ၸိူဝ်းဢမ်ႇၼႃႇလူဝ်ႇပိူၼ်ႈၵတလသႉ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၵ်ႉၵတၸူမ်း ၵွပ်ႈၼႆလသႉလၼးယႃႇတွပ်ႇ၊ 
ယွင်ႈဢၢမ်း ယႃႇယွင်ႈၶိုၼ်ႈ။ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လၼပိူၼ်ႈ၊ ဢုပ်ႉပိူင်ႇႁႂ်ႈလီ။ တိုၵ်းသိုၵ်းႁႂ်ႈဢွင်ႇလပႉ။ ဢဝ် 
ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း၊ ယႃႇဢဝ်သူပ်းၽူႇလူမ်းလၢတ်ႈဢဝ်လၢႆလၢႆ။ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတီႈၵဝ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပိူၼ်ႈဝႃႈ 
မၼ်းလၢတ်ႈယၢပ်ႇ၊ ဢမ်ႇထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း၊ တိုဝ်တၼ်၊ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်း၊ ၵၼိ်ယႃႈၼႆဝႃႇ၊ မႂ်းယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၸိူင်ႉ 
ၼင်ႇပိူၼ်ႈ သွၼ်ၼင်ႇၼႆၵသ ပၼ်ၵွင်ႈပွတ်း ၼိုင်ႈလဝ်း၊ တၽႃးသိၼ် ၼိုင်ႈသူႇ။ 

 ပီ� 1982 ၶွတ်ႇၽွတ်ႈငႃးသိုၵ်းယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်း 
ၸိူဝ်းယၢမ်ႈ တိုၵ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇသမ်ႇမႅၼ်လၼၵၼ်။ ၵွပ်ႈၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းလလႈ 
ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း။ ၸိူဝ်း ႁူဝ်မူႇ၊ ႁူဝ်မုၵ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်ႁၢၼ် ၵဝ်ၶႃႈသမ်ႉပဵၼ်ၸၼ်ႉ ၵႅမ် 
ၶၼုႁ်ၢၼ ်ၵၺူ်းလလႈ ၸတ်းၵၢၼၼ်ိဝူၵ်ၼ ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈထမွ်ႇ၊ တိဝု၊် လႆႈယိၼူ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉ။ ပႂ်ႉႁႂ်ႈၺႃးပၢငတ်ိၵု်း 
ၶႂ်ႈတိုၵ်းၼႃႇ၊ ၶႂ်ႈလၶႉၶဵင်ႇၵၼ်ၼႃႇ။ 

 မိူဝ်ႈထိုင်တပ်ႉမိူင်းပၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵွင်းႁႆးယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း 
မႃးပွင်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ၽၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈလႃႈလၼႉ၊ မွၵ်ႈၵူၼ်း 170 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တပ်ႉမၢႆ 
ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၵႂုႇလမ်းယိုဝ်း။ လမ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈဝၢၼ်ႈလႃႉလၼႉယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်း 
လွႆၵမႃႇတွင်းယဝ်ႉ။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်သိုၵ်း ၵတႉဝႃႈ “ႁဝ်းဢမ်ႇလမ်းယဝ်ႉ။ ပိူၼ်ႈလႆႈတီႈ 
လပႉပၼု်ႈယဝ်ႉ၊ ၵဝူၵ်ႂႃႇတၵူ်းလၵွ်းပိၼူ်ႈ” ဝႃႈၼ။ႆ ၶႃႈၸင်ႇတပွ်ႇဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈလဝူ်ႇလမ်းယူႇ၊ ၸဝူ်ႈဢၵွ်ႇ 
မႃးၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတိုၵ်းဢဝ်ႁူဝ်ဢူးမၼ်းယူႇ” ၼႆလလႈ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵသ လမ်းၶိုၼ်ႈလွႆၵမႃႇတွင်း။ 
ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး ယၢမ်း 06:00 မွင်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ 

 ၵဝ်ၶႃႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမူႇၼိုင်ႈ၊ ၵတႇၸႃႉလႆႈယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း။ လႆႈႁိမ်တီႈယူႇ၊ ႁိမ်လွႆၵၼ်။ 
တိုၵ်းၵၼ်လႆႈ မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမွင်း။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢၢင်ႈၵတႁႂ်ႈထွႆ၊ ၶႃႈဝႃႈ “ပႆႇလူဝ်ႇထွႆ ၵဝ်ၶႃႈၵတ 
လူင်းၽွၵ်ႈၶၢင်ႈၽွၵ်ႈလင် မၼ်း” ၼႆၵသ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 15 ၵၵႃႉယိုဝ်းၽွၵ်ႈတၢင်းၶၢင်ႈ၊ တၢင်းလင်။ 
သမ်ႉၵႂႃႇၺႃးတီႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ယူႇလလႈ ၽူႈၶဵၼ်ၵၵႃႈလႆႈထွႆပၢႆႈ။ ႁဝ်းလႆႈၵွင်ႈ 2 လဝ်း၊ ဢွင်ႇလပႉပွႆး 
တိုၵ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ 

 ဝၢႆးပွႆးတိၵု်းယဝ်ႉ ၵၼူ်းဢၼယ်ၢမ်ႈတိၵု်းလလႈ ဢပု်ႇသမ်ႇမၼႅၼ်ၼ်ႉ ဢဝသ်ငဵယ်ၼဵၵ်ႂႃႇ။ ဝၢႆးပၢငတ်ိၵု်း 
ယဝ်ႉ ၸႂ်ႉၵၵႃႈလ၊ီ ဢမ်ႇတပွ်ႇထငဵသ်ငယ်ဝ်ႉ။ ဢၼလ်ၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႂ်ႈယိဝု်းလၶႉၶငဵ်ႇၵၼၵ်ၺူ်း” ၼ ႆၼၼ်ႉ 
ၵၵႃႈ ဢဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇ။ ပွႆးတိုၵ်းယဝ်ႉ လူင်းမႃးတမ်းဝၢင်းပၢင်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးဝွၼ်။ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ မီး 
ဢႃႇယု 24 ၵသ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ဢႃႇယုလဵၵ်ႉၵသပိူၼ်ႈ။ 
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wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းပၼ် ၸၢၵ်ႈတီႉသဵင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးထူင်သႂ်ႇလလႈ လႆႈၵႂႃႇၸူးယဵပ်ႉထူင် 
တႃႇသႂ်ႇၸၢၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈသႅင်ႇယဵပ်ႉၶူဝ်းသမ်ႉ ပဵၼ်သၢဝ်ႁၢင်ႈလီထုၵ်ႇတႃဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵဝ်း 
ယၼွ်ႉပိၼူ်ႈဢၼွၵ်ၼလ်ိဝု်းဝႃႈ “သၢဝယ်ပဵ်ႉၶဝူ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵျ ိူ ၵ်ႈလၵု်ႈသိၵု်း၊ မၼ်းဢမ်ႇ ဢပု်ႇ 
ၽႂ်” ဝႃႈ ၼႆလလႈ  ၶႅၼ်းဢမ်ႇႁတ်း လၢတ်ႈၵတႃႇသင်။ ၽၢၵ်ႇယဵပ်ႉထူင်ၸၢၵ်ႈယဝ်ႉ၊ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 
တၢင်းႁိုငလ်ိၼူပ်ၢႆ ၸင်ႇမႃးၶပွ်ႈၶိၼု်း။ မႃးဢဝထ်ငူ ်ၸၢၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶငွယ်ပဵ်ႉၶဝူ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ၸၢၵ်ႈ လၵု်ႈ 
ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝထ်မွ်ႇမႃးႁိုငၼ်ႃႇယဝ်ႉလလႈ ၵပႃးၸဝ်ႈမၼ်း ဢဝၵ်ႂႃႇၵတႉ ႁဝ်းၼႆႉၵတငဝ ်ယဝ်ႉ” 
ဝႃႈၼႆ။ လႆႈတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ “ဢဝ်ထွမ်ႇဝႆႉလလႈၵပႃးၼၼ်၊ ၸင်ႇမႃးဢဝ်ၵၵႃႈလႆႈယူႇ” ဝႃႈ ၼႆၵသ 
ပႆႇဢဝ်မိူဝ်း။ ယူႇထႅင်ႈပၢတ်ႈၼိုင်ႈမၼ်းၸႂ်ႉမႃးဢဝ်၊ သမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႆႉၼႂ်းထူင်ၸၢၵ်ႈဝႃႈ “ၶွပ်ႈၸႂ် 
ဢၼလ်ႆႈပၼ ်ထမွ်ႇတင်းႁိုင။် ၵပႃးလဝူ်ႇယပဵ်ႉသငၵ်ၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵတယပဵ်ႉပၼ၊် ဢမ်ႇဢဝၵ်ႃႈမၼ်း” 
ဝႃႈၼၵႆသ သမ်ႉပၼမ်ႃးပႃးၶပႅ်းၵႂၢမ်းသၢႆမၢဝ်းထငႅ်ႈ၊ ၸိဝု်ႈၶပႅ်းဝႃႈ “ၵၵႃႉႁၵ်ႉဢၼွ်ႇမၺူၽ်ငွ”် ၼလႆလႈ 
ၶႅပ်းၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉဢဝ်ထွမ်ႇၵိုၵ်းတႃႇၵသႇ။ ဢမ်ႇႁိုင်မႃးၵႆႉမိူဝ်းလလႇ၊ သၢႆတႃထုၵ်ႇၵၼ်လလႈဢဝ်ပဵၼ်
ၸူႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း၊ မူၼ်ႈသိူဝ်းဝႆႉၼႂ်းၾၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်ႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၺ်းၵၵႃႈသိူဝ်းယဝ်ႉ။ ၽဝ 
သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ႁၵ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၵၼ်ၼႆ မီးတင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လလႈတၢင်း 
ႁၵ်ႉဢမ်ႇ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈၵၼ်။ 

 1983 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၵတႁဵတ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆၵသ ႁွင်ႉငႃးသိုၵ်း ၶဝ်ႈၶိုၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈပၢင် 
မႂ်ႇသုင်။ လႅၵ်ႈလၢႆႈၼႃႈၵၢၼ်၊ လုၵ်ႉတီႈပဵၼ်ၵႅမ်ငႃးသိုၵ်းၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉမုၵ်ႉ (2)၊ ငႃး 
သိုၵ်း (1) လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 101 ၵသ မီးဢဵၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇလွႆလၢင်း တီႈလႃးႁူႇ 
ၵဢးပီႇ ၶဝယ်ူႇဝႆႉ ၵၺူ်းၵႃႈ တၵူ်းလိၼု်း ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇပတႅ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇၶိၼု်ႈဢဝဢ်ၼွတ်ၢင်း 10 
ဝၼ်းၼႆႉ ပႅတ်ႈၵသ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈ လွႆလၢင်း။ 

 လႆႈဢၼွတ်ပ်ႉဢၵွ်ႇမိဝူ်း တငူ်ႉၼိငုမ်ိငူ်းပၼ်ႇၶိၼု်း။ မၢၼ်ႈသမ်ႉထဝူ်းသိၵု်းၶဝ်ႈငဝ်ႈၸိငု်ႈ။ ၶဝ်ႈ 
သၢၼ်ၵၢင် လလႈ လႆႈႁပ်ႉၵၶႃႈသင်ႇႁႂ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉမိူင်းပၼ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉယိၼ်း 
(1)၊ မီးတပ်ႉလဝဵ။် ၽၢႆႇႁဝ်းမီး 3 တပ်ႉ၊ ႁငႅ်းၵၼူ်းသငွပ်ၢၵ်ႇပၢႆ ၶဝ်ႈယိဝု်း။ ၵပွ်ႈၵၢၼၽ်ၼႅတ်ိၵု်းတပ်ႉဢမ်ႇမီး 
ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းလလႈ ဢမ်ႇသိမ်းလႆႈတပ်ႉ။ မီးတပ်ႉၼမ်ႉတိုင်း ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း 
ဢၼ်တႅၵ်ႇ။ ဢမ်ႇသိမ်းလႆႈလလႈ လႆႈထွႆၶိုၼ်း။

 1984 ႁတဵ်းၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈလလႈ လႆႈတၢငတ်ဝူမ်ၵု်ႉၸမု်းၵသ ဢပု်ႇၸဝ်ႈဢငူ်းလငႅ်ႇ၊ ၸဝ်ႈမငု်ႈ 
ၾႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢမ်မႂ်ႇ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ။ ယူႇၸွမ်းၵၼ်လိူၼ်ပၢႆၵသ သူင်ႇၶဝ်ႈ 
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ။



63မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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 လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉမုၵ်ႉ (2)၊ ငႃးသိုၵ်း (1) လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 404 ၵသလႆႈယိပ်းၼႃႈတီႈ မိူင်း 
ပၼ်ႇ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၼမ်ႉၸၢင်။ မိူဝ်ႈယိပ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ လႆႈသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လႆႈဢွၼ်ၵၵႃႇ တင်ႈ 
ႁူင်းႁၼဵ်းၼႂ်း ၼႃႈတီႈမီး 19 ႁူင်းႁၼဵ်း။ လႆႈဢၼွႁ်ူဝလ်မးၵမု်းလမု်းလႃးမၺူ်ႇၵတႃႇႁူဝတ်ိဝု်ႉ တႃႈလငူ ်
ၵသ ႁဵတ်းပွႆးပထၢၼ်း။ ယွၼ်ႉၵွင်းမူးၼႆႉမီးပိုၼ်းၵဝ်ႇႁိုင်၊ ၼႂ်းၵွင်းမူးမီးထၢတ်ႈတၽႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈလလႈ 
ၸဝ်ႈရႅႁၢၼ်းတႃႇၵသ ပဵၼ်ထၢတ်ႈ ၸႅတ်ႈၼႆလလႈ လမးတီႇၽဵဝ်ႈၵုမ်းႁႂ်ႈမႂ်ႇ၊ တၢင်ႇထီးမႂ်ႇၵသ ႁဵတ်းပွႆး 
(15) ဝၼ်း။ ဝၢႆးပွႆးလႆႈ 2 ဝၼ်းၵၵႃႈ မၢၼ်ႈမႃးယိဝု်း၊ ၶၢမ်ႇတိၵု်းမၢၼ်ႈလလႈမၢၼ်ႈလႆႈထွပႆၼ။် ၵပွ်ႈတပ်ႉ 
သိုၵ်းမႃးၶွၼ်ႈၵၼ်ၼမ်လလႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ပၵပ လလႈမၢၼ်ႈ။ တႆး ၵတႃႇတႆး 
ယိုဝ်းၵၼ်ၵၵႃႈမီး။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူႈလိူၼ်ယဝ်ႉ။

 1984 ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်း SSA တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်းမၢႆ (2) ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇၵသ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ 
ၸိဝု်ႈမၵု်ႉၸမု်းပၼဵ ် TRC ႁူမ်ႈၵၼၵ်ၵႃႇသၢင်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈ။ ထိငုမ်ႃး 1985 ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇလလႈလၵု်ႈတပ်ႉ 
SUA မႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈထႅင်ႈလလႈ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းပဵၼ် SSRC/MTA။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ပဵၼ် 
ၸွမ်ပငွၸ်ိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇ ပဵၼၸ်ွမ်ပငွသ်ိၵု်း။ သၢမ်ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼယ်ဝ်ႉ၊ ႁူမ်ႈႁွမ်းဢဵၼႁ်ငႅ်း တင်ႈ 
လတႇပီ� 1985−1995၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ၵူၺ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း SSRC/MTA မီး 25,000 ပၢႆၵသ ပဵၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႉ 
ၽိၼု်ႉ ဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ MTA မီးႁႅင်း ၸၢဝ်းၶိဝူ်းလႂ် ၵၵႃႈ 
ဢမ်ႇႁတ်းယွၼ်းလၽဢွၵ်ႇမိူင်းတႆး၊ ဢမ်ႇႁတ်းယွၼ်းပျီႇလၼႇ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇလၢတ်ႈဝႆႉတႅၵ်ႇလႅင်း
ဝႃႈ ၽႂ်ယွၼ်းလၽမိူင်းတႆးၵၵႃႈ ၵတတိုၵ်းပႅတ်ႈၼႆ ပုတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉလလႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းလၢတ်ႈ လွင်ႈ 
ယွၼ်းလၸႈမိူင်းလႃးလႃး။

 1986 လႆႈထဝူ်း ၵငဵ်းတငွ်း၊ လႆႈပၼဵပ်ွႆးတိၵု်းၵၼတ်င်းၸမု်း ပၵပ လလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသငုၸ်ိငု်ႈတႆး 
ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ ပွႆးတိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ပဵၼ် 3 ပွၵ်ႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်ပႅတ်ႇမွင်း 
ၵတႃႇသိပ်းမွင်း။ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ 505 ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း 404 ၵသတိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈ 
ၵုၼ်မူင်ႈ၊ ၵျွင်းဝဵင်းႁႆး လတႇၵၢင်ၼႂ် 04:00 ၵတႃႇဝၢႆးဝၼ်း 05:00 မွင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ႁႅင်း ပၵပ 400 ပၢႆ၊ ႁႅင်း 
ၽၢႆႇႁဝ်းမီး 86 ၵၵႃႉၵူၺ်း ၶၢမ်ႇတိုၵ်းလႆႈ။ ၸတ်းသိုၵ်းမုတ်းလွမ်ႉ သၢႆႉလင်ၵသ ၽူႈၶဵၼ်လႆႈ ထွႆ ဢွၵ်ႇ၊ 
လႆႈပဵၼ်ပွႆးတိုၵ်းတီႈပႃႇသႃ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လတႇၵၢင်ၼႂ် 04:00 မွင်း ၵတႃႇဝၢႆးဝၼ်း 03:00 မွင်း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ 
ၶမွ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉလလႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသငုၸ်ိငု်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼမ်ႃးတိၵု်းလလႈ လႆႈၶၢမ်ႇတိၵု်း။ ပၵပ လလႈပႃႇတီႇ
မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႆႈထွႆပၢႆႈ။ ဢၼ်လႆႈတိုၵ်းၵၼ် တႆးၵတႃႇတႆး၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢႆး 
ဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵသတိုၵ်းၵၼ်။ ၵပႃးထတ်းၶိုၼ်း ၼႆပဵၼ်တၢင်းသုမ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ၊ 
ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ၊ ဢၼ်လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၵႂုႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၶဵၼ်မၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈ မိူင်း 
ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။



64 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
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 ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် 09၊ ပီ� 1987 လႆႈၶဝ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ၊ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ တီႈႁူဝ်မိူင်း တႃႇ 
ၵတဢဝ် သိုၵ်းလၽထႅမ်ၵႂႃႇတပ်ႉလမႈၵဢႃးလလႈ တပ်ႉလွႆလၢင်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းၵတလၽသိုၵ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ 
ၼၼ်ႉ ယၼွ်ႉလၵု်ႈတပ်ႉ လႆႈယူႇႁူမ်ႈတၵု်ႉႁူမ်ႈယၢၵ်ႈၵၼမ်ႃးႁိုငလ်လႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၽၢတ်ႇၵၼၵ်သႁွင်ႉႁႆႈ။ 
ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢိုၵ်ႉၼိုၵ်ႉတၼ် ၸႂ်ၼႃႇ၊ ၸႂ်လဵၵ်ႉၵၵႃႈမီး၊ ၸႂ်ၸူမ်းၵၵႃႈပႃး။ ၸႂ်လဵၵ်ႉယွၼ်ႉဢမ်ႇ 
ၶႂ်ႈၽၢတ်ႇၵၼ်၊ ၸႂ်ၸူမ်းယွၼ်ႉႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် လလႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇမႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်းထိုင်ႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ 
ဢႃယၶုႃႈ မီး 29 ပီ�၊ ပၼဵၵ်ၵႃႉဢႃႇယလုၵဵ်ႉလိဝူပ်ိၼူ်ႈ ၼႂ်းၽူႈၵၼွ်းတပ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇႁွင်ႉလငဵ်ႉၶဝ်ႈ 
ဢၵိ်ႇလဝ်ႈ ၵဝၶ်ႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၵၼိလ်ဝ်ႈ။ ဝၢႆးၵၼိၶ်ဝ်ႈယဝ်ႉ လၼဵ်ႈၶၼူၵ်ႆႇၵၼတ်င်း ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇလလႈ 
မၼ်းၸဝ်ႈၵျ ိူ ၵ်ႈၸႂ ်ႁႂ်ႈမႃးလၼဵ်ႈၸမွ်းမၼ်းၵူႈၶမ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “မိငူ်းတႆးၼႆႉႁဝ်းႁွမႁ်ငႅ်းႁဝ်း 
15 ပီ�၊ ၵပႃး ႁငႅ်းႁဝ်းမီး 5 မိၼု်ႇၵတႉဢဝမ်ိငူ်းလႆႈယဝ်ႉ။ ဢပု်ႇဢမ်ႇလႆႈၵၵႃႈတိၵု်းဢဝၵ်ႂႃႈ မၼ်းဝႃႈၼ။ႆ 
မၼ်းၵႆႉ လၢတ်ႈလွင်ႈ ပၵပ မၢၼ်ႈလႅင်ဝႃႈ “ပၵပ မၢၼ်ႈလႅင် ၼႆႉလီလႆႈမႆႈၸႂ်လိူဝ်မၢၼ်ႈလမ်ဢိူဝ်ႈ 
ၵပွ်ႈၶဝ ်မႃးသၼူ်းတမုၵ်ၼူ်းမိငူ်းတႆး ပၼဵသ်ိၵု်းၶဝ။် ၸၢဝ်းၶိဝူ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ သမ်ႉသိဝု်ႈယဝူ်းၼႃႇ၊ ပိၼူ်ႈ 
ယွၵ်ႇလႅၼ်ငၢႆႈၼႃႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉဝႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းမၢၼ်ႈလႅင်လုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ။ ပီးၼွင်ႉဝ  
ၼႆႉၸႂသ်ိဝု်ႈယဝူ်း၊ ႁတ်းႁၢၼၵ်သ မၢၼ်ႈလငႅ ်ပတငဵ်းတၼိ်ႇ သမ်ႉသၼူ်းတမုလ်ႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပၼဵလ်ငွ်ႈ 
သုမ်းလူင်သုမ်းလၢင် တႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈ။ ၵတလႆႈတိုၵ်းၵၼ်၊ တၢႆမႃးသမ်ႉပဵၼ် 
ၵၼူ်းမိငူ်းတႆး လလႈ လၵီဢးလယူူႇ။ ၸိငူ်ႉႁိုဝၵ်ၵႃႈလလီဝူ်ႇၶတ်းၸႂႁ်ႃတၢင်းဢပု်ႇၵၼႁ်ႂ်ႈလႆႈ” မၼ်းၵႆႉ 
လၢတ်ႈလၼၼင်ႇၼႆ။

 1987 ၶွတ်ႇၽွတ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈသိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ 
ပတွ်းၵၢင။် ဢမ်ႇလႆႈယပိ်းၼႃႈတီႈ ပၼဵသ်ၢႆသိၵု်း တငူ်ႉၼိငုၵ်ႂႃႇတိၵု်းလလႈ လႆႈထဝူ်းသိၵု်း တီႈမိငူ်းပၼ်ႇ 
သၼ်လွႆၵုင်းမၢဝ်း၊ ပၢင်ပိ မိူဝ်ႈပီ� 1988။ လမ်းတိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ပၵပ။ လမ်းတိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတၢင်း 
ၵငဵ်းတငွ်း။ လႆႈမိဝူ်း ပၼဵပ်ၢငတ်ိၵု်း ၵၼတ်ီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ႁူဝၵ်ၼုလ်လႈတီႈႁမိ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ၵငဵ်းတငွ်း။ 
ပၢငတ်ိၵု်းႁိုင ်4−5 ၸဝူ်ႈမငွ်း။ ၽငွ်းလမ်း တိၵု်းၽူႈၶၼဵယ်ူႇၼၼ်ႉ လႆႈဝၼူ်ႉၽၼႅၵ်ၢၼတ်ႃႇတိၵု်း ၵၺူ်း 
လလႈ ၵပႃးဢမ်ႇမီး ပၢငတ်ိၵု်းၵၵႃႈ ၽုိၵ်းသိၵု်း ႁႂ်ႈလငူ်ႉ လၼႅ်ႇလၢႆးတိၵု်း ၵပွ်ႈပၼဵလ်ၢႆးလၵု်ႉ ၽိၼု်ႉလလႈ 
လႆႈၸႂ်ႉလၢႆးသိၵု်းတင်း 3 မဝဵ်းႁူမ်ႈၵၼ၊် ဢဝင်ဝ်းလၢႆးတီႈ ၽူႈၶၼဵ ်ၵသၽၼႅၵ်ၢၼ။် မၢငပ်ၵွ်ႈ ၸႂ်ႉသိၵု်း 
ငွႆးယိုဝ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈမုၵ်းတိုၵ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်း။ သိုၵ်းၼႆႉၵပႃးလုၵ်ႈတပ်ႉ ၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၶဝ်ႈတိၼ်ၶဝ်ႈ 
မိဝု်းၵၼ၊် ပၵ်းပိငူၵ်ၶႃႈသင်ႇၵၵႃႈၸမွ်းလၼီ ႆတိၵု်းသိၵု်းၵၵႃႈမၼူ်ႈသိဝူ်း။ ၵပႃးဢမ်ႇ ၽမွ်ႉၵၼ၊် ဢမ်ႇမီး 
ပိူင်ထွမ်ႇၵၶႃႈသင်ႇၼႆ တိုၵ်းၵၵႃႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၵတဢွင်ႇလပႉလႆႈ။

 1988 တငူ်ႉၼိငု ်ပတွ်းၵငဵ်းတငွ်း။ ပၼဵၽ်ငွ်းမၢၼ်ႈလၼၵၢငၸ်ႂ ်(ပျသၼ်ႇတ) ၼႂ်းမိငူ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈ 
ႁႅင်းလလႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇၶူဝ်လမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင်မႃးဢုပ်ႇ၊ မႃးယွၼ်းၵွင်ႈပွတ်း၊ မၢၵ်ႇပွမ်း။ ပၢႆမႃးလၼး 
မၵု်ႉၸမု်းဝႃႈ ႁတဵ်းသင ်လလႈ ဢမ်ႇယိဝု်းၸွႆႈၵၼူ်းမိငူ်း၊ ၵၼူ်းမိငူ်းလၼၵၢငၸ်ႂၵ်ူႈဝငဵ်းယဝ်ႉဝႃႈၼ။ႆ ၵဝၶ်ႃႈ 



65မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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ၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ “ၵဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႅပ်းတတ်းလႆႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီတိုၵ်း၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီတိုၵ်းၼႆ 
ၼၼ်ႉ။ ၵဝ်ၵတတၢင်ႇပၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဢၼ်သူယွၼ်းၵွင်ႈပွတ်းလလႈ မၢၵ်ႇပွမ်းၼၼ်ႉ။ ၵဝ်ဢမ်ႇ 
ပၼလ်ႆႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵပႃးၵဝပ်ၼသ်ၼူ ႆမိၼူတ်င်းၵဝ ်ပၼၵ်ၽးသၶူိၼု်းၵၺူ်း။ ၵဝၶ်ႃႈယၼွ်း ထၢမဢ်ၼ ်
သူ လၼၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းသူမီးသင်” ၼႆလလႈ ၶဝ်တွပ်ႇဝႃႈ “တုၵ်းယွၼ်း 
ႁႂ်ႈမၢၼ်ႈ ထွဢႆၵွ်ႇမိငူ်းတႆးလလႈ ႁႂ်ႈပၼၶ်ိၼု်းမိငူ်းတႆးၵသ ႁႂ်ႈလႆႈတီႇမဝူ်ႇ ၶၵရႅႇသီႇၼၼ်ႉၼႃႇ” ဝႃႈၼ။ႆ 
ၶႃႈၸင်ႇ ၶိုၼ်းတွပ်ႇပၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၵၶႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇသူယင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ တီႈတႃႈၵုင်ႈႁွင်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈ၊ 
မိငူ်းတႆး ႁွင်ႉမဝဵ်းၼိငု်ႈ၊ တီႈတၼူ်ႈတီးႁွင်ႉမဝဵ်းၼိငု်ႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင၊် ၶဝူလ်မ ်ႁွင်ႉထငႅ်ႈ မဝဵ်းၼိငု်ႈ ၵတႁတဵ်း 
ႁိုဝ်လႆႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼႇဝိၼ်းၼႆႉ သူယႃႇၵပလိုမ်းဝႃႈ မၼ်းလွၼ်ႈၶူဝ်း ၽီလူးမၼ်းၵသ ၼုင်ႈၶူဝ်း 
မင်းသႃး (ၸၢႆးၸိငူ်း) ဢပု်ႉမိငူ်းၵၺူ်း၊ ႁူဝၸ်ႂမ်ၼ်းတိၼု်းပၼဵၽ်လီူး ၽူႈႁၢႆႉမိၵူ်ႈၵၺူ်း။ ၵပႃးမၼ်းတိၵူ်ႈ 
မႃးယဝ်ႉ မၼ်းၶိုၼ်းၼုင်ႈၶူဝ်းၽီလူးမၼ်းၵသ သိမ်းဢႃႇၼႃႇထႅင်ႈ၊ သူၵၵႃႈ ၵတဢမ်ႇလႆႈယူႇၵသ 
ၵတလႆႈပၢႆႈ ဢိဝူ်ႈ” ၼႁႆင်းၶဝ။် ၵဝၶ်ႃႈဢပုႇ်ၶဝမ်ၼႅ်ႈဝၼ်းထ ိ16. 08. 1988။ ဢုပ်ႇၵၼယ်ဝ်ႉ လင်ူးမိင်ူး 
ၼၢႆး။

 ဝၼ်းထ ိ17.08.1988  လႆႈပၼဵပ်ၢင်တိၵ်ုးၵၼၸ်မွ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၵသ ထိင်ုဝၼ်းထ ိ
18.08.1988 ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃးၵၵႃႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈထွႆၶဝ်ႈဝဵင်းၵူႈတီႈၵသပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ 
လတႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼၵွ်ႈၼႃးပၢင်ႇ မၢၼ်ႈဢမ်ႇတငူ်ႉၼိငုၵ်သ ဢၼွၵ်ၼ ်ၶဝ်ႈဢဝ ်ႁူမ်ႇ 
လူမ်ႈၸွမ်းဝဵင်းၵူႈတီႈ။

 ယၼွ်ႉပၼ်ႁႃၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သၵု်ႉယငု်ႈၼမ်မႃးလလႈ သိၵု်းမၢၼ်ႈၵၼႇဝၼိ်း လဵၼ်ႈလွၵ်း 
လၢႆး ၵၢၼ် မိူင်းၵတႃႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 
ၼ ႆၵသ ၵူႈၸမု်းၵၵႃႈ ဝၼူ်ႉဝႃႈလဝူ်ႇဢပု်ႇ၊ ၵိတု်းသိၵု်းၵသႁွမႁ်ငႅ်းၼႁႆင်းၽႂမ်ၼ်းလလႈ ၸမု်းၵဝူ်းၵၢင်ႉ 
ၽငူ်ႇၵျႃးသိငူ်း ၵိတု်းဢၼွ ်တၢင်းပိၼူ်ႈ။ ၵပႃးၵဝူ်းၵၢင်ႉၵိတု်းၵၵႃႈ ဝႃႉ UWSA ၵၵႃႈၵိတု်း။ ၵပႃး ဝ UWSA 
ၵိုတ်းၵၵႃႈ SSPP/SSA ၵၵႃႈၵိုတ်း။ ၵပႃး SSPP/SSA ၵိုတ်းၵၵႃႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း NDAA ၵၵႃႈၵိုတ်း။ 
ၸင်ႇပဵၼ် မႃး “အထူးၵေသ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄” ၼႆၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

 ၵပႃးမိငူ်းတႆးၵိတု်းၵၵႃႈ ၶၢင ်KIA ၵၵႃႈ ထိငု ်1989 မႃးၵိတု်းသိၵု်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈဢဝ ်လငွ်ႈငမ်း 
ယၼဵ ်ယၵွ်ႇဝႆႉၵသ လမးၽၢႆႇၼႂ်းမိငူ်းၶဝ။် တမႅ်ႈမၢႆမီႈပိငု်းမိငူ်းမႂ်ႇထငႅ်ႈ၊ ႁတဵ်းပၢငၵ်မုတ်မႅ်ႈမၢႆမီႈ NC ႁိုင1်4 
ပီ�ၵသ ၸင်ႇလႆႈမႃး မၢႆမီႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉယဝ်ႉ။ 
တွၼ်ႈၵိုတ်းသိုၵ်းၵူႈၸုမ်း 1988 ၵတႃႇထိုင် 2008 ၼႆႉ ဢၼ်လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၼႆႉမီးၸုမ်းဝႃႉ UWSA၊ 
ၸမု်းၸဝ်ႈၸၢႆးလိၼု်း NDAA လလႈ KIA ၵၺူ်း။ ပၼု်ႈတႃႇၸမု်းတႆးၵတႉ ဢမ်ႇလႆႈသငၵ်သ သမု်း လမု်း 
လုမ်းၼႆၵၵႃႈ ဝႃႈလႆႈယူႇ။ တႃႇပၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵၵႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၵမ်းလင်မႃးမၢၼ်ႈတူဝ်ႈတၼ်း 
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ယဝ်ႉၸႂ်ႉဝၢင်းၶိူင်ႈ၊ သင်ဢမ်ႇ ဝၢင်းႁႂ်ႈႁဵတ်းပီတုၸိတ်ႉ၊ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လလႈ 
ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁဵတ်းပီႇ တုၸိတ်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵၵႃႈတိုၵ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးတႅၵ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ။
 
 သိၵ်ုးမၢၼ်ႈဝပိ်ႇၶၢင် KIA ႁႂ်ႈႁတဵ်း Border Guard Forces (BGF) တပ်ႉပ်ႂႉလၼႅလ်ၼိ ်KIA ဢမ်ႇယွမ်း 
ႁဵတ်းလလႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယင်းလီ ၶၢင် KIA ၶဝ်ဢမ်ႇတႅၵ်ႇၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ လၢႆးလွၵ်း 
လငိ်ႉပၢႆးဝၼူ်ႉပၢႆးတိၵု်းမၢၼ်ႈၶဝၼ်ၼ်ႉ လဢီဝ ်တၼွ်ႈသၼွၼ်မလ်တႉလတႉ။ မိဝူ်ႈႁငႅ်းၶဝဢ်ၼူ်ႈ ၵတ 
ယမွ်းၼွမ်း၊ မိူဝ်ႈႁႅင်းၶဝ်ၶငႅ ်တူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶဵၼ်ယွမ်းၼွမ်းၶပု်ႉဝႆႈၶဝ်ၵၵႃႈ ၶဝ်တႅပ်းမိုဝ်း 
ပတႅ်ႈၵသ ၶၢမ်ႈႁူဝႁ်ဝ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉပိၼု်း ဢႃႈပမု်ႇႁူဝၼ်ိငု်ႈ မၢၼ်ႈတၵူ်းၼမ်ႉၵမႃႇ ၸၼႁ်ူဝမ်ၼ်း 
ဢၵွ်ႇပၼူ်ႉယဝ်ႉ ယႃႇဝႃႈၵတၶပွ်ႈၸႂ ်ဢဝၵ်ငု်ႇ မၼုလ်ႃႈ သမ်ႉပၢႆလႃႇၵၼူ်းၸွႆႈမၼ်းထငႅ်ႈဝႃႈ “မႂ်းၸၼ ်
ၶူၼ်ႁူဝ်ၵဝ်ႁဵတ်းသင်” ၼႆထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ 

 ပီ� 1989 လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈသိုၵ်း၊ ထူဝ်းလမ်းယိုဝ်း ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉၼႂ်း 
မိငူ်းတႆး ပတွ်းၵၢင၊် လႆႈပၼဵပ်ွႆးတိၵု်းၵၼတ်ီႈလွတႆငိ်ႇ ဝၢၼ်ႈၸငိ်း 3 ဝၼ်း။ ၸဝ်ႈၵၼ်းၸတဵ်း ဢၼွႁ်ူဝ ်
4 တပ်ႉၵငွ။် ဝၢႆးပၢငတ်ိၵု်းယဝ်ႉ မႃးလိဝု်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉဝၢၼ်ႇ၊ လႆႈလိဝု်ႈ 3 ဝၼ်း။ ယၼွ်ႉပတႆၢင်းတင်း 
ဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၽူၼ်လလႈ သွၵ်းတိၼ်ဢမ်ႇလႆႈထွတ်ႇ၊ တိၼ်ၸဵပ်း ယဵၼ်း၊ ၵႂ်ႈလလႈ 
ဢမ်ႇပႆတၢင်းလႆႈ။ ၸဝ်ႈၵၼ်း ၸဵတ်းၸိသင်ႇႁႂ်ႈၵႂႃႇလမ်းယိုဝ်း ပၵပ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶၢင် ဢွၼ်ႁူဝ် 
ၼၼ်ႉၼႆ၊ ယွၼ်ႉၵဝ်ၶႃႈ ပႆဢမ်ႇလႆႈလလႈ ဢူၺ်းၵၵႃႉၵဝ်ၶႃႈ လႃႉငူၺ်ႇ ပၼ်မႃႉၶီႇတႃႇဢွၵ်ႇတၢင်း၊ 
“သမု်းၵၵႃႈယဝ်ႉလႃႈ ႁၼၸ်ဝ်ႈတၵု်ႉၶၶၢၼၸ်ႂ ်တၢၼ်ႇၼၢႆႉ” ဝႃႈၼ။ႆ ၶီႇမႃႉဢၵွ်ႇၵႂႃႇတိၵု်း။ ၵဝၶ်ႃႈလႆႈ 
တိမူ်းၼမ်ႉၵိဝူၵ်ႂႃႇၼိဝူလ်ငမ်ႃႉ။ ထိငုဝ်ၢၼ်ႈၽၵ်းၵမု်ႇယဝ်ႉ ၵိတု်းလိဝု်ႈႁိူဝ်ႉ ၶုိၼ်းၼိငု်ႈ ၵသလမူ်း ၼၢဝ ်
ၵၵႃႈႁၢႆ။ သိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလုၵ်း။ ၽူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမွင်းၼွင်းယႂ်ႇ။ ၼမ်ႉလူင်းယဝ်ႉၵၢင်ၼႂ် 4 
မွင်းလုၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၸႅၵ်ႇသိုၵ်းပဵၼ် 3 ငႃးၵသၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ပၵပ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶၢင် ဢွၼ်ႁူဝ်။ ပၵပ 
ဢၼၸ်ဝ်ႈၶိဝူ်းၶၢင ်ဢၼွႁ်ူဝၼ်ၼ်ႉ လႆႈထွဢႆၵွ်ႇပၢႆႈၵသ ၵၢၼထ်ဝူ်းသိၵု်းပတွ်းၵၢငၵ်ၵႃႈ လႆႈယဝ်ႉၵႂႃႇ 
ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ 

 1990 ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ။ ၵၶႃႈၸိသင်ႇႁႂ်ႈမႃးဢွၼ်ႁူဝ်တိုၵ်း ပၵပ တီႈလွႆဢၢင်ၶၢင် ဝႃႈၼႆ 
လလႈ ၶဝ်ႈမႃး၊ ပႆတၢင်း 20 ဝၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းလွႆဢၢင်ၶၢင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈလႅင်းၸိုၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 
ပၢႆၵသ ၶုိၼ်ႈတိုၵ်းဝႆႉ၊ ၽိူဝ်ႇၵဝ်ၶႃႈထိုင်ၽင်ႇၶူင်းၵူၺ်းၵၵႃႈ ၸဝ်ႈလႅင်းၸိုၼ်ႈၶဝ်ထွႆသိုၵ်းယဝ်ႉလလႈ 
ဢဝ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတိုၵ်းပႅတ်ႈ။ 

 ထိုင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈယဝ်ႉလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ 2 ပၢတ်ႈၵသ လႆႈႁပ်ႉၵၶႃႈၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်း 
ၵျွတ်ႈ။ လႆႈယူႇမိူင်းၵျွတ်ႈ 8 လိူၼ်။ ၸဝ်ႈသႅင်လၢဝ်၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၸၢမ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတိုၵ်းတပ်ႉဝႃႉ ပၵပ တီႈ 
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wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

ၼွင်လႅင်၊ ပုင်ႇၽႃ၊ ပုင်ႇတွင်းလလႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉၵၶႃႈၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈၵတႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သူင်ႇ 
ၼႃႈသိၵု်း။ လႆႈၵတႃႉသငူ်ႇၶဝ်ႈလၵႈ ၵၢငမ်ၢၼ်ႈလလႈ ပၵပ ၶဝလ်လႈ ပၼဵဢ်ၼယ်ၢပ်ႇၽိတု်ႇ၊ ဢမ်ႇဝၼ်း 
ၼိငု်ႈ ၵၵႃႈ ဝၼ်းၼိငု်ႈ တိၼု်းၵတထပူ်းၵၽး ၽူႈၶၼဵ ်ပႂ်ႉယိဝု်းမႃႉၵတႃႉသငူ်ႇႁဝ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ႁၼၼ်င်ႇ 
ၼႆၵသ တၢင်ႇထိုင်တၢင်းၼိူဝ် တီႈၸဝ်ႈၾႃႉလင်။

 ၸဝ်ႈၾႃႉလင ်ၶိၼု်းၸသိင်ႇႁႂ်ႈဢဝင်ိၼု်းၵႂႃႇသိဝု်ႉပၼဢ်ဝလ်လႈ ဝႃႈၼၵႆသလႆႈၵႂႃႇသိဝု်ႉ ၶဝ်ႈ 
သၢၼ ်တီႈဝၢၼ်ႈမၵွ်ႇၸီႇလီႇ၊ လမႈၵၼႅ်းသငူ်ႇပၼ။် ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵၼူ်းလငူဝ်ၢၼ်ႈသမ်ႉပၼဵၼ်ၵူ်ႉ 3 ႁူဝ၊် 
လဵၼ်ႈၵၢၼ်ၵသ မႃးလွၵ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈႁဝ်းယူႇၸမ်ဝၢၼ်ႈၶဝ်။ ၸင်ႇဝၢင်းၽႅၼ် ဝႆႉသၢႆလပ်ႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈ 
ဢဝ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈလလႈ တူၺ်းၸွမ်းၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉႁဝ်းပွႆႇဝႆႉသၢႆလပ်ႉႁဝ်းၼႂ်း 
ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ဝႆႉယဝ်ႉလလႈ ပူႇၵၢင်ႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃးလွၵ်ႇႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ယိုင်ႈၶဝ်လွၵ်ႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်း 
ၶႂ်ႈၶျႃႉၸမ ်ဝၢၼ်ႈၶဝယ်ဝ်ႉ။ ႁဝ်းၵၵႃႈဝႃႈ “ၵပႃးသၵူဝူသ်ငဵၵ်ငွ်ႈတၵႅ်ႇၵၵႃႈ လၢတ်ႈလၵု်ႈဝၢၼ်ႈသ ူမႃးၶၢႆ 
ပၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၼင်ႇႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈလလႈ” ဝႃႈၼႆႁင်းၶဝ်။ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈလႅၼ်ၵိၼ် ၼႂ်း 
ၵၢငမ်ၼ်း၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတဝူၵ်ၼူ်းဝၢၼ်ႈၶဝၵ်ၵႃႉမႃးၶၢႆပၼ။် ၵႂၢမ်းသိဝု်ႈမၼ်း ႁႂ်ႈၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၶဝမ်ႃးၶၢႆတီႈ
ၶိင်းၵၢင်ႉၵသ ပူႇၵၢင်ႉသမ်ႉၸင်ႇသိုပ်ႇဢဝ်သူင်ႇပၼ်ဢဝ်။ ပူႇၵၢင်ႉသမ်ႉ ၵတၵိၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼႂ်း 
လၵႈမၼ်း ပဵၼ်ၼင်ႇၼႆလလႈ ၵမ်းလင်မႃးမၼ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၶဝမ်ႃးၶၢႆႁင်းၵၺူ်း ယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁွင်ႉဝႆႉၶငိ်းၵၢင်ႉၵူႈဝၢၼ်ႈမႃးၵၼိၼ်ၼွ်း ၸမွ်းၼႂ်းထိၼူ်ႇ ဢမ်ႇ 
ပၼၶ်ဝမ်ိဝူ်းပငွ်ႇမၢၼ်ႈ၊ ပငွ်ႇဝႃႉ။ ဝၢႆးလႆႈၶဝ်ႈသၢၼမ်တူ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇပၼၶ်ဝမ်ိဝူ်းပငွ်ႇမၢၼ်ႈ၊ ႁဝ်းၵၵႃႈ 
လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၵသ ၶၢႆႉတီႈယူႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ။

 ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 21.12.1990 ၵၶႃႉၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် 3 တပ်ႉၵွင်၊ ႁႅင်း 400၊ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း ပၵပ 
တီႈဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉၼႃႈလိၼ်ၵသဢိတ်း ၽႂ်ၵၵႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈထိုင်လလႈ ပဵၼ် 
တၢင်းယၢပ်ႇၸႂလ်ငူလ်ၢင။် လႆႈပိငု်ႈဢငိၽ်ၼႅ်ႇတီႈ ၸီႉလၼတၢင်းၵသ လႆႈပမွတ်ဝူပ်ၼဵၵ်ၼူ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 
ၼႂ်းၶၢမ်းႁႆႈ ၶၢမ်းသူၼ်။ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵၵႃႉ၊ ႁွင်ႉမႃးပၼ်ငိုၼ်းၸၢႆႇၶဝ်ၵသ ၸႂ်ႉသူင်ႇတၢင်း။ မီး 
တႃႇၵၵႃႉၼိုင်ႈ ပႆတၢင်း ဢမ်ႇလႆႈ တိၼ်ၶတ်း။ ၸင်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ဝႆႉၵသ မတ်ႉဝႆႉ 
ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵသ ပူၼ်ႉၵႂႃႇၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉၵူၵ်း တီႈပႆၶၢမ်ႈလႆႈၵၵႃႈမီးတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းလလႈ ပႆၶၢမ်ႈ 
ယဝ်ႉၸႅၵ်ႇ ၵူၼ်းလွမ်ႉၶဝ်ႈယိုဝ်း ဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ။ လတႇ 06:00 မွင်းၵၢင်ၼႂ် ၵတႃႇ 15:00 မွင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸင်ႇ 
ယဝ်ႉ။ လႆႈၽဝပ်တႅ်ႈၵဝူ်ႇတငွ်ႇမၢၵ်ႇၵငွ်ႈ ပၵပ ၵသ လႆႈထွဢႆၵွ်ႇမႃး ၶိၼု်းပၼူ်ႉၼမ်ႉမၵွ်ႈ 5 မၼိတိ်ႉၵၺူ်း 
မၢၼ်ႈမႃးထိုင်တီႈတႃႈၶၢမ်ႈ။ ငႃၵတလႆႈယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ သင်လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၵတႉ ၵတထူပ်းတၢင်း 
ယၢပ်ႇၽိတု်ႇယူႇ ယၼွ်ႉမၢၵ်ႈၵငွ်ႈဢမ်ႇၵမု်ႇတႃႇၵတယိဝု်း၊ ၵတဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၵသ ပၵပ သမ်ႉ 
ၵတမႃးတိုၵ်းၽၢႆႇလင်။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇမီး 29 ၵၵႃႉ။ ၵတၸၢင်ႈလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈၵၵႃႈ ၵတၸၢင်ႈမီးလလႈ ၸင်ႇ 
ၶတ်းၸႂ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၼမ်ႉၵူၵ်း၊ ပႆတင်းၶိုၼ်းၵသ ထိုင်ၼႃးပႃႇၵၢဝ် သူင်ႇၵူၼ်းဝၢတ်ႇ ယဝ်ႉ။
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 1991 ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း ယူႇဢမ်ႇလလီလႈလႆႈမႃးသူႇၸႂ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းပၢငမ်ႂ်ႇသငု။် ၽငွ်း 
ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈပၼဵၵ်ၼိ်းၼႃႇယဝ်ႉ၊ လႆႈၵၼ်ႇၵတႃးမၼ်းၸဝ်ႈၵသလႆႈပၵွ်ႈၶိၼု်း။ လႆႈၼင်ႈလတူ်ႉ 
ၶိူင်ႈၽႃႇလၢၼ်ႇ မၢၼ်ႈသွင်တီႈ။ မၢၼ်ႈငႃၵတၺပွ်းလႆႈၵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ထိုင်ပၢင်သဝ်းထႅင်ႈယဝ်ႉဝၼ်း 
ၼိငု်ႈၵၵႃႈ လႆႈငၼိ်းၶၢဝ်ႇ သၢႆလမူ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း သငဵ်ႈၵၢမ်ႇယဝ်ႉ။ လႆႈမငွၸ်ႂ ်ဝၼူ်ႉထိငုဢ်ႃႇၼႃႇ 
ၵၢတ်ႈ ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လတႉလတႉ။ ငဝ်မိုင် 2−3 ဝၼ်းၵသလႆႈဝႆႉသတိ ၵူႈမဵဝ်း။ 

 မိဝူ်ႈမီး ၸဝ်ႈၵၼွ်းၸိငူ်း ၼဢႆမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼမ်ိငူ်း၊ ၵၢၼသ်ၼု်ႇတဝူ ်မီးတီႈတိငူ်ႇပၢင်ႇ၊ မီးတီႈၸႂယ်ႂ်ႇ။ 
ၵပႃးမၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇမီးၼ ႆၵပႃးၽတိ်းမႃးဢမ်ႇမီးၽႂၸ်ွႆႈၸလိၼတၢင်းယဝ်ႉ။ ယၼွ်ႉၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈၵသ 
ယူႇႁူမ်ႈ ၵၼၵ်ၺူ်း၊ ၵပႃးသၼု်ႇတဝူၵ်တႉ ၽႂၵ်ၵႃႈတၺူ်းၽႂ၊် ပႂ်ႉတၺူ်းမိဝူ်ႈၽတိ်းၵၺူ်း။ ၵပႃးၽတိ်းၵၵႃႈ 
ဢဝတ်ၢင်းၽတိ်း ၵၼယ်ဝ်ႉ။ ဢၼတ်ၢင်ႇဢပတႅ်ႈတၢင်းၽတိ်းၵဝၶ်ႃႈၵသ ဢၢင်ႈၵတဢဝ ်တၢင်းၽိတ်း 
ပတူ်းၸၼ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်းၵၵႃႈ မီးမႃး 2−3 ပၵွ်ႈယဝ်ႉလလႈ လႆႈၽၢင်ႉတဝူ၊် ပႃးၸမဵလ်ၢႆးႁတဵ်း၊ လၢႆးလၢတ်ႈ။ 
လႆႈဢမသ်ငဵၵ်သ ဝႆႉသတတိႃႇၵသႇ ယဝ်ႉ။ ၵၼူ်းၵတ်ႉၶၼႅ်ႇတိၵု်းသိၵု်းၵႂႃႇၽၢႆႇၼႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဝူတ်ၢႆ၊ 
ဢမ်ႇလၵူီဝ။် လၵူီဝၵူ်ၼ်းၽၢႆႇလင် ႁဝ်းၼင်ႇ ၵၼႁ်ၵ်းလင်ၵၼ၊် တင်ႅးလင်ၵၼၵ်သ တၵ်ူးသမု်းၼၼ်ႉ 
ၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ လႆႈၽၢင်ႉတူဝ်ယူႇတႃႇၵသႇ။

 1992 ပၵပ ဢဵၼ်ႁႅင်း 300 ပၢႆမႃးၶုိၼ်ႈယုိဝ်းတပ်ႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၼႃးပႃႇၵၢဝ်။ ၸဝ်ႈၾႃႉလင် 
တွႆႇ သၢႆလမူ်း မႃးဝႃႈ “ထၵု်ႇလထီွၵႆၵႃႈမီးတီႈသ၊ူ ဢမ်ႇထၵု်ႇလထီွၵႆၵႃႈမီးတီႈသ၊ူ ႁငႅ်းထမႅတ်ီႈသၼူႆႉဢမ်ႇ 
ၸၢင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼ။ႆ ၸဝ်ႈႁၢၼသ်ငႅသ်မွ်ႇ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼသ်ငႅလ်ၢဝ ်လလႈၵဝၶ်ႃႈ−သၢမၵ်ၵႃႉ မႃး တိငူ်ႇ 
ပၢင်ႇၵၼ်။ ၶႃသွင်ၸဝ်ႈၵတႉ ၶႂ်ႈထႆွ၊ ၵဝ်ၶႃႈသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇလူဝ်ႇထွႆ၊ တိုၵ်းတူၺ်း ၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ 
ၶႃသွင်ၸဝ်ႈၵၵႃႈဝႃႈ “ၵပႃးၼၼ်ၸဝ်ႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတင်းမူတ်းလလႈ” ဝႃႈၼႆ 
လလႈ ၶႃႈၵၵႃႈႁပ်ႉဢဝ်ၵသ ၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း သၢမ်ငႃး။ တႃႇငႃးၼိုင်ႈၵႂႃႇမူၵ်းပႂ်ႉတီႈတႃႈ
ၼမ်ႉၽူႈၶဵၼ်၊ တႃႇငႃးၼိုင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇၽၢႆႇလင်၊ တႃႇငႃးၼိုင်ႈ ဢဝ်ႁႅင်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵလႃႇ ၼႂ်းၵၢင်ၽူႈ 
ၶဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉၵသ တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈၽူႈၶဵၼ်ၽၢတ်ႇၵၼ်ပဵၼ်သွင်ၸုမ်း။ ၵၢင်ၶိုၼ်း မႃးႁဵတ်း ၵူၼ်း 
ပမွဝ်ႆႉ၊ သႂ်ႇၽႆးဝႆႉၵသ ထွဢႆၵွ်ႇပတႅ်ႈ၊ ၽူႈၶၼဵဢ်မ်ႇႁူႉ ယိဝု်းၵငွ်ႈမၢၵ်ႇတင်းဝၼ်း။ ၽိဝူ်ႇထွတႆီႈ ဝႃႉ ပၵပ 
ယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 225 သမ်ႉမႃးၶိုၼ်ႈယိုဝ်းၽၢႆႇလင်ႁဝ်း၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းပိဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပႂ်ႉတိုၵ်းလလႈ 
ၶိုၼ်းလႆႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇ တိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ။ မၢၼ်ႈ 225 ၵၵႃႈလႆႈထွႆ၊ ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ဝႃႉ ပၵပ ၵၵႃႈလႆႈ 
ထွႆ။ လႆႈဢွင်ႇလပႉ တင်းမၢၼ်ႈ တင်းဝႃႉ ပၵပ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢၼ်လၶႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉတႆးၼၼ်ႉၵၵႃႈ 
ဢူၼ်ႈၵႂႃႇၵသ ၵူၼ်းမိူင်းၵၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈယဝ်ႉ။

 1993 မၢၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းမိူင်းၵျွတ်ႈၵသ တတ်းလင်တႃႇၵတၵႂႃႇမႃးၸူးၵၼ်လလႈ လႆႈထွႆသိုၵ်း 
ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းပူးလူင်။ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပူးလူင်ထႅင်ႈ 3 ဝၼ်း။ မၢၼ်ႈတပ်ႉ 360 
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လလႈ တပ်ႉ 43 မႃးယိဝု်း။ လႆႈၸတ်းသိၵု်းမတု်း 3−4 ၸမု်းၵသလမွ်ႉတိၵု်းမၢၼ်ႈ။ မၢၼ်ႈတပ်ႉ 360 လလႈ 
တပ်ႉ 43 တၢႆၼမ၊် ဝၢတ်ႇၼမ။် ဢမ်ႇမီးႁငႅ်းမႃးထမႅၵ်ၼလ်ႆႈလလႈ လႆႈသိပု်ႇၶိၼု်ႈၼႃႈ၊ ၶၢမ်ႈၶူင်းမႃးတၢင်း 
ၵဵင်းတွင်းၵသ သိုပ်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းမႃး မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ တီႈပၢင်မႂ်ႇသုင်။ လႆႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ 
လိၼူပ်ၢႆ။ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇသမ်ႉမီး ၽၼႅၵ်ၢၼတ်ိၵု်း တပ်ႉမၢၼ်ႈဢၼမ်ႃးပၵ်းတပ်ႉၵတႃႇၼႃႈ ငဝ်ႈၸိငု်ႈ 
တီႈလွႁႆၼိၵ်ငွၼ်လႆလႈ ႁႂ်ႈၵဝၶ်ႃႈ လႆႈၶိၼု်ႈဢဝပ်ၼု်ႈၽၼွ်း ပၵ်းတပ်ႉ သၼလ်ွၼႆမ်ႉလၼိ်း၊ ၼႃးမၼူ်း။ 
လမးႁဵတ်းတပ်ႉၶၢမ်ႇတိုၵ်း။

 1994 ဝၼ်းထိ 20 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ မႃးမိူင်းထႃးၵသ မႃးဢုပ်ႇထၢမ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တႃႇတိုၵ်း 
တပ်ႉမၢၼ်ႈ လွႆႁိၼ်ၵွင်လလႈ မိူင်းၵျွတ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈတွပ်ႇဝႃႈ “ယိုဝ်းၵတႉလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵတႁၵ်ႉ 
သႃဝႆႉဢမ်ႇလႆႈ ၵွပ်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၶဝ်ၸၢင်ႈဢဝ်ႁႅင်းယႂ်ႇမႃးၵလႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း” လၢတ်ႈ 
လၼၼင်ႇၼႆလလႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ဢမ်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်းသင်ၵသ ၸႅၵ်ႇပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈၵဝ်ၶႃႈဢဝ် 
ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 400 ၵၵႃႉၶိုၼ်ႈ တိုၵ်းသိမ်း လွႆႁိၼ်ၵွင်။ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်သႅင်သွမ်ႇ 
တႃႇၵၼူ်း 780 ၵၵႃႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတိၵု်းတပ်ႉ မိငူ်းၵျွတ်ႈ။ ၸၵႅ်ႇပၼဵ ်သငွသ်ၢႆသိၵု်း ၶိၼု်ႈတိၵု်း၊ လတႇယိဝု်း ဝၼ်း 
ထိ 25. 04. 1994 ယၢမ်း 06:00 မွင်း ၵၢင်ၼႂ်။ လႆႈၸႅၵ်ႇသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတိုၵ်း 4 ငႃး၊ တႃႇငႃးၼိုင်ႈႁႂ်ႈပိၵ်ႉ 
တတ်းတၢင်းၽူႈၶဵၼ်မႃးထႅမ်၊ ထႅင်ႈငႃးၼိုင်ႈ ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၽၢႆႇလင်တပ်ႉၽူႈၶဵၼ်၊ တႃႇငႃးၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈ
တိၵု်းၼႂ်းၵၢငတ်ပ်ႉၵသ တတ်းၶၢတ်ႇ ၽူႈၶၼဵ၊် တႃႇငႃးၼိငု်ႈ ၶိၼု်ႈၵလႃႇတိၵု်းၵတႃႇၼႃႈၵသ တိၵု်းထိငု ်
04:00 မွင်းဝၢႆးဝၼ်းၵၵႃႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉတင်းမူတ်း။ တပ်ႉမၢၼ်ႈပဵၼ်တပ်ႉ 225၊ တပ်ႉ 43 ၊ ဢဵၼ်ႁႅင်း 
ၽူႈၶဵၼ်မီး 250 ၵၵႃႉ။ သိမ်းလႆႈတပ်ႉၽူႈၶဵၼ် 9 တပ်ႉ၊ လႆႈၵွင်ႈၽူႈၶဵၼ် 30 လဝ်း၊ တိလႆႈတူဝ်လိပ်း 2 
ၵၵႃႉ၊ မၢၼ်ႈတၢႆ 80 ပၢႆၵသ လႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ယိုဝ်းလႆႈတပ်ႉယဝ်ႉ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈယိုဝ်း တီႈ ၸဝ်ႈ 
ႁၢၼ ်သငႅသ်မွ်ႇ ၶဝ ်လႆႈထငႅ်ႈတပ်ႉၼိငု်ႈ။ သမိ်းလႆႈၵငွ်ႈ 8 လဝ်း။ တီႈသၢႆသိၵု်း ၸဝ်ႈႁၢၼသ်ငႅသ်မွ်ႇၶဝၵ်တႉ 
ဢမ်ႇသိမ်းလႆႈ ၵသတပ်ႉ ပၢႆသုမ်းပၼ်ၵွင်ႈၽူႈၶဵၼ် 6 လဝ်းလူးၵွၼ်ႇ။ 

 ဝၢႆးၵသသိမ်းလႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယူႇထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးပွႆႇတီႈ 
မိူင်းထႃး၊ မိူင်း ၵျွတ်ႈ။ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်မႃးၵလႃႇတိုၵ်းလလႈ ပဵၼ်ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႈမွင်ႇၵဢး မႃးဝၢင်း 
ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း။ လႆႈၶၢမ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတႉလတႉဝႃႈဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း။ မၢၼ်ႈတၢႆဝၢတ်ႇ 
ဢမ်ႇယွမ်း 1000− 1500 ၵၵႃႉၵသ တပ်ႉႁဝ်းၵတႉၶဝ်ဢမ်ႇသိမ်းလႆႈ၊ ၶိုၼ်းလႆႈၶိုၼ်းတပ်ႉၶဝ်ဢၼ်ထွႆ
ပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ 

 ပွႆးတိုၵ်းလွႆႁိၼ်ၵွင်ၼႆႉ ၵပႃးထတ်းသၢင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၸိုင် ၵတလႆႈဝႃႈ ၽိတ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉၸမ် 
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ပႆႇၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢလမႇရႅိၵၢၼ်ႇ မိတ်ႉသ 
တိူဝ်ႇပွၼ်း မႃးဝႃႈ ၵတၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ပူၼ်ႉလွတ်ႈမၢႆမီႈလမ်ၼႆလလႈ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇ လႆႈ 
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ၽၼႅၵ်ၢၼသ်ိၵု်းၵသတိၵု်းလၼ၊ ၵမ်းလငမ်ႃးဢမ်ႇလႆႈသင၊် ထၵု်ႇဢလမႇရႅၵိၢၼ်ႇယၵွ်ႇလၼႅၵ်ၺူ်း။ ဝၢႆး 
ပွႆးတိုၵ်းယဝ်ႉ ၽၢႆႇၼႂ်း MTA ၵၵႃႈသုၵ်ႉသၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃး။

 1995 ၸဝ်ႈငူဝ်ႉႁၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ပၢႆ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႁူမ်ႈႁွမ်း SSPP/SSA ပွတ်းႁွင်ႇ။ 
06.06.1995 ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယတွ်ႈၵၵႃႈ ၽၢတ်ႇဢၵွ်ႇထငႅ်ႈၵသ ၵႂႃႇတင်ႈ SSNA (တပ်ႉသိၵု်းၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၸိငု်ႈ 
တႆး)။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၸႂ်တူၵ်းၽူင်ႉပၢႆႈၵၵႃႈၼမ်။ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၵၵႃႈၵႂင်ပူၵႂင်ပႃ၊ ဢမ်ႇယွမ်းႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ် 
ထတ်းသၢငဝ်ၼူ်ႉလမး၊ ဢဝ်ၵတႃးသ ၵမု်ႇလႃႇၸဝ်ႈၵၢၼ်းယတွ်ႈၵၺူ်း။ ၵမ်းလငမ်ႃးပဵၼလ်ွင်ႈၶငဵ်ႈၶႅင်
ၵတႃႇၵၼ ်ၸမၵ်တတိၵု်းၵၼ ်ၵပွ်ႈၸဝ်ႈၵၢၼ်းယတွ်ႈ ပၢႆႈဢၵွ်ႇၵိတု်းသိၵု်းၵသ ႁမိဢ်ဝၶ်ႂၢင်ႉသၼု်ႇလ ီ
တီႈၵိတု်းသိၵု်းၵသ ႁမိၶုိ်ၼ်းၼႃႈတီႈလလႈ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇၵၵႃႈ ပွႆႇၵၼူ်းၵႂႃႇဢပု်ႇမၢၼ်ႈ တႃႇၵိတု်းသိၵု်း 
မိူၼ်ၵၼ်။ 

 မၢၼ်ႈႁၼလ်ၵွ်းဢၼူ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼသ်ႃႇယဝ်ႉလလႈ မၢၼ်ႈဢမ်ႇယမွ်းႁပ်ႉတႃႇၵိတု်းသိၵု်း၊ ႁႂ်ႈဝၢင်း 
ၶိငူ်ႈမဝဵ်းလဝဵၵ်ၺူ်းၼၵႆသ ဢပု်ႇၵၼဢ်မ်ႇတၵူ်းလငူ်းၵၼလ်ႆႈ။ ၵမ်းလငမ်ႃးမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးဢပု်ႇဢဝူ်း
ဝႃႈႁႂ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယွၵ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵသ ၵိုတ်းသိုၵ်းလႆႈယူႇ၊ ၵတဢဝ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇ 
လမူ်ႈ ၸွႆႈတီႈႁူဝမ်ိငူ်းဝႃႈၼ။ႆ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇ ၵၵႃႈတၵူ်းလငူ်းၵသ လႆႈသမု်းလၵွ်းလငိ်ႉမၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈ 
ဝၢင်းၶိူင်ႈတင်းမူတ်း။

 ၼႆႉပဵၼ်ၽွၼ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းတႅၵ်ႇၵၼ်ၵသ ပႃးၵၼ်သုမ်းတင်းသွင်တပ်ႉယဝ်ႉ။ တပ်ႉ 
MTA ၵၵႃႈလူႉလႅဝ်၊ တပ်ႉ SSNA ၵၵႃႈလူႉလႅဝ်။ တီႈၼႆႈလီဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်လူင်လတႉလတႉ။ ယွၼ်ႉ 
ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်းတတႃး၊ ယွၼ်ႉမႃႇၼသုၼ်ႇတူဝ်၊ ထၢင်ႇယ်ႂႇတူဝ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းလူင် 
ၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သုမ်းယႂ်ႇသုမ်းလူင်။ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ပဵၼ်တတႃးၶၢမ်ႇ 
ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ လငူၵ်ိၵု်းပိၼု်းဝႆႉၼၼ်ႉ တႃႇသိပု်ႇၵၵႃႇသၢင်ႈႁငႅ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ လဝီၼူ်ႉဢဝပ်ၼဵတ်ၼွ်ႈသၼွ ်
လူင်လတႉလတႉ။ 

 1995 ၽငွ်းယၢမ်း MTA သၵု်ႉယငု်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၵဝၶ်ႃႈလႆႈဢဝပ်ၼု်ႈၽၼွ်းၼႃႈသိၵု်းဝႆႉ ၵတႃႇၼႃႈ 
ၵၼ်တင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ တီႈလွႆႁိၼ်ၵွင်။ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ႁွင်ႉမိူဝ်းႁူဝ်မိူင်းၵသ ထၢမ်ဝႃႈ 
“ၵၢၼ်းယတွ်ႈ ၸငွ်ႇပၼလ်ၵိ်ႈမႃးတီႈမႂ်း”။ ၶႃႈတပွ်ႇဝႃႈ “ဢမ်ႇလႆႈႁၼ”်။ “လငွ်ႈၵၢၼ်းယတွ်ႈ ၽၢတ်ႇ 
ဢွၵ်ႇၼႆႉ မႂ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ သူပဵၼ်တႆးၵၵႃႉၵၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်” ဝႃႈၼႆ ၸင်ႇတွပ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈ 
ၶုၼ်သႃႇ ဝႃႈ “ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႅၵ်ႇ ၼႆႉၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီ။ တႆးၵၵႃႉၵၵႃႈတႆးၵၵႃႉၵူၺ်း၊ ၵၢၼ်ၵၵႃႈ 
လငွ်ႈၵၢၼၵ်ၺူ်း၊ ၵဝၶ်ႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၼူ်းလၼဵ်ႈၵၢၼ၊် ၵဝၶ်ႃႈပၼဵၵ်ၼူ်းႁတဵ်းၵၢၼၵ်ၺူ်း”။ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇ 
ၸင်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ “မႂ်းႁၼ်ထိုင်လၢႆး လၵႈၶႆၸိူင်ႉႁိုဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးပၼ်ၵဝ်လူး” ၼႆၵသ ၽၢတ်ႇ 



71မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၵဝ်ၶႃႈမႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ မီးသွင်ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵၸႈ A 4 ၵသ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ 
လႆႈလၢတ်ႈၵႂုႇ (7) ၵၶႃႈ−
1. ၵၢၼ်းယွတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၶႇတႆးမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ လၶႇဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ႁႂ်ႈႁွင်ႉမႃး 

ငဝ်ႈၸိုင်ႈမူတ်း။
2. ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သိုၵ်းလလႈ ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်။
3. ႁႂ်ႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သင်ႇၶႃႇလလႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢုပ်ႇႁႂ်ႈႁဵတ်းတူဝ်ၵၢင်ပၼ် တင်းသွင်ၽၢႆႇ။
4. တပ်ႉလွႆလၢင်း ႁႂ်ႈထွပႆၼဝ်ႃႉ UWSA ၵသ မႃးတတ်းဢဝၵ်တႇမိငူ်းပူးလငူ ်လူင်းၸွမ်းၽင်ႇၶငူ်း 

ယိုတ်းဝႆႉ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ၵႅတ်ႇလၶငဝ်ႈၸိုင်ႈဝႆႉ။
5. ဢဵၼ်ႁႅင်းႁဝ်းဝႆႉငဝ်ႈၸိုင်ႈၵမ်ႈၼမ်။ ၽၢႆႇတူၵ်းၶူင်းယၼ်တိၼ်ဝႆႉ မိူင်းပၼ်ႇၵၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ 

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇ။ ၵၢၼ်းယွတ်ႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်းၶိုၼ်ႈ၊ 
လူဝ်ႇပႂ်ႉၼမ်ႉၼွင်းလူင်း ၸင်ႇၵွႆႈဝူၼ်ႉႁႃတၢင်းမၼ်း။

6. တူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ႁႂ်ႈၶၢႆႉယူႇၼွင်ပႃလမ် ၼႃးမၢၵ်ႇတီး၊ ယႃႇယူႇႁူဝ်မိူင်း။ 
7. ၵၢၼ်ၵုမ်းၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶႃႈႁတ်းႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇ။ 

 လၢတ်ႈၼင်ႇၼ ႆၵၺူ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇ ဢမ်ႇယမု်ႇယမၵ်ဝၶ်ႃႈ၊ ထၢင်ႇဝႃႈၵဝၶ်ႃႈဝၢင်းၽၼႅလ်ၵွ်ႇ 
မၼ်းထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၵူဝ်တႆးပႅတ်ႈမူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1995  ပၢႆပီ�ၵၵႃႈ မၢၼ်ႈပွႆႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမႃးႁူဝ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်း 3 ၵၵႃႉ။ ဝၢႆးမႃးပွႆႇၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ 9 
ၵၵႃႉၵသ  ၸင်ႇဢဝတ်ပ်ႉမၶဝ်ႈမႃးၸမွ်းၽၢႆႇလင။် မိဝူ်ႈတိၵု်ႉၶဝ်ႈႁူဝမ်ိငူ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵဝၶ်ႃႈၵၵႃႈ ၼတႅ်ႈ 
ၽိုၵ်းသိုၵ်း၊ သူၼ်းတုမ်သိုၵ်း၊ ဝႆႉသတိတူဝ်။ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ဢၢင်ႈၶင်ၵဝ်ၶႃႈဝႆႉ တီႈႁူဝ်မိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ 
ၵဝၶ်ႃႈ လၢတ်ႈသၢင်ႇထၵု်ႇၵသ ပွႆႇမႃးၵမု်းတပ်ႉတဝႅ်းၼႃႈၶိၼု်းလလႈ ဢဝသ်ၼု်ႇလၶီၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၵသ 
သူၼ်းတုမ်တပ်ႉ။ ၵပႃးမၢၼ်ႈၶဝ်ႈ ႁူဝ်မိူင်းလႆႈသဵင်ႈယဝ်ႉၵၵႃႈ ၵတၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမႂ်ႇသုင်၊ မိူင်းၵတႃႉ၊ 
မိူင်းထႃးလလႈ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶဝ်ႈ။ ၵပႃးၶဝ်ႈၵၵႃႈၵတယိုဝ်းၼႆၵသ ၸဝ်ႈသိုၵ်းသၢင်ႇမူၼ်း 
ယူႇဢမ်ႇလီ၊ ပဵၼ်လူမ်းဢမ်ႇပၼ်ယိုဝ်းလလႈ လႆႈၸႂ်ႉမၢၼ်ႈ လဝႈတပ်ႉ ႁႂ်ႈလူင်းၸွမ်းႁူၺ်ႈဢဝ်ယဝ်ႉ။ 
ၵပႃးမၢၼ်ႈတပ်ႉမထိငုယ်ဝ်ႉၵၵႃႈ ယၼွ်းႁူပ်ႉၵဝၶ်ႃႈ။ မိဝူ်ႈလတႇဢမ်ႇ ဢၢၼ်းႁူပ်ႉ၊ ဝၼူ်ႉၵႂႃႇဝၼူ်ႉၶိၼု်း 
ၵပႃးဢမ်ႇႁူပ်ႉသမ်ႉၵတပၼဵတ်ၢင်းၽတိ်းလငူ၊် ပၼဵႁ်ိုဝၵ်ၵႃႈ ၵတႁတဵ်းၸမွ်း ပၼု်ႈၽၼွ်း ဢၼၸ်ဝ်ႈ 
ၶုၼ်သႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉႁႂ်ႈယဝ်ႉၵသ ၸင်ႇလတႇမႂ်ႇဢဝ် တႅပ်းတတ်းၸႂ်ၼင်ႇၼႆၵသ ႁူပ်ႉမၢၼ်ႈ ပူဝ်ႇ 
ၶျူၵ်ႉၸိတ်ႉမွင်ႇ။ ၵပႃးႁူပ်ႉယဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၵၢင်ၶမ်ႈမႃးၵၵႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူင်ႇၶဝ်ၵႂႃႇ 
ၶၢႆးလူင်ၵသ ႁဝ်းၵၵႃႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႃး၊ မိူင်းၼႅၼ်။ 
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 ၵၢငၼ်ႂ ်05:00 မငွ်း ၸဝ်ႈပငွၶ်ိဝူ်းလလႈ ၵသႃးဢၼွ်ႇ ၵၵႃႉၵႁႃႈၵႃး သငူ်ႇထိငုမ်ိငူ်းၼၼႅ ်ယဝ်ႉႁၼႅ်း 
တၢင်ႇမႃႉ ၶိုၼ်ႈလွႆၵိဝ်ႇၵၵႃႇ၊ ၼွၼ်းတီႈၽင်ႇၶူင်း။ 

 ဝၼ်းထ ိ28.01.1996 ၶၢမ်ႈၶငူ်း။ ၵပႃးၶၢမ်ႈၶငူ်းယဝ်ႉၵၵႃႈ ဝၢႆႇၼႃႈၶိၼု်ႈၸမွ်းလမႈၼမ်ႉၶငူ်း ၵသ 
ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇ တႃႇၵတသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလလႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆၵသ သိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 
တၢင်းၶိၼု်ႈ တၢင်းမိငူ်းပၼ်ႇ၊ မိဝူ်းၼၼွ်းဝၢၼ်ႈတငူ်ႈၸူႉ။ ၵၢငၼ်ႂလ်ၵု်ႉဢၵွ်ႇတၢင်းၵသ ဢၢင်ႈၵတၶၢမ်ႈ 
တၢင်းတီႈသၢဝ်းဝႃး ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၼ်ႈပႂ်ႉမူတ်း။ လႆႈယွၵ်ႇမၢၼ်ႈ၊ ပၼ်လိၵ်ႈယွၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်း တႃႇမိူဝ်း 
ၵငဵ်းတငွ်း၊ ၵတၶၢမ်ႈတီႈ ၼငွသ်ၢမပ်ူး ဝႃႈၼ၊ႆ ၵၺူ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၶၢမ်ႈၼငွသ်ၢမပ်ူးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သမ်ႉၶိၼု်းၶိၼု်ႈ 
လွႆၵသ ၵႂႃႇၶၢမ်ႈတီႈ ပၢင်ဝွင် လၢင်းၶိူဝ်း ႁိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၵသ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၵဵင်းတွင်း။ 

 ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵၵႃႈဢမ်ႇမီးၵိၼ်ယဝ်ႉ၊ ႁူပ်ႉၺႃးၵူၼ်းႁႃႁၵ်ႉ(ယၢင်ႁၵ်ႉ) 2 ၵၵႃႉ၊  ၸႂ်ႉမိူဝ်းႁႃၶဝ်ႈ 
သၢၼပ်ၼ။် ၶဝ်ႈမိဝူ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ယၼွ်ႉမီးသိၵု်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 50 ၵၵႃႉ။ ၵပွ်ႈႁိူဝ်ႉတင်း 
ၶိုၼ်းတင်းဝၼ်းၵသ ၶဝ်ႈၵၵႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလလႈ ၸင်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းဝႃႈ “ၵပႃးၼၼ်ၶျႃႉ တၢင်ႇ 
မႃႉႁဝ်းဝႆႉၵသ မိူဝ်းယိုဝ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵသ ဢဝ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ယိုဝ်းၵိၼ်ဢဝ်ၵႂႃႈ” ဝႃႈၼႆႁင်းၵၼ်။ 

 ၵူၼ်းမိူင်းမႃးတွင်းပၢၼ်ႇဝႃႈ ၵတၶတ်းၸႂ်ႁႃထႅင်ႈၼႆၵသ ပၼ်မိူဝ်းႁႃ၊ ထိုင်ၵမ်းသွင်ၵတႉလႆႈ 
မႃးၶဝ်ႈ သၢၼ ်20 ၶႂၢႆး။ ၵၼူ်းႁၢမမ်ႃး 15 ၵၵႃႉ။ ၽိဝူ်ႇၵၼူ်း 15 ၵၵႃႉ ဢၼႁ်ၢမၶ်ဝ်ႈသၢၼမ်ႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉ 
ပဵၼ် ၵူၼ်းယၢမ်ႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်၊ ပဵၼ်ပီႈၶူၺ် ၼႃႉၶူၺ်ၵၼ်လလႈ ၸူမ်းၵၼ်ၵသ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ 
“လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉဝႆႉလလႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵတမိူဝ်းႁႃမႃးပၼ်ၵူၺ်း ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵသ 
လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ၊ သိမ်းၶူဝ်း၊ မႃႉတၢင်ႇၵၵႃႈပွႆႇမိူဝ်း ၶိုၼ်းၵသ ၶူဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈသိမ်းဝႆႉယဝ်ႉယႃႇ။
 
 သိပု်ႇဢၵွ်ႇတၢင်း၊ မၢၼ်ႈသမ်ႉပႂ်ႉၵူႈတီႈၵူႈတႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈ။ တမႅ်ႈလၵိ်ႈယၵွ်ႇ လၼႅမ်ၢၼ်ႈ 
ထႅင်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၵတဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်သူတီႈတူၼ်ႈႁုင်း၊ ၵပႃးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵတႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်း ၶိူင်ႈ 
ပၼသ်”ူ ၼ။ႆ မၢၼ်ႈၵၵႃႈ မီးလၢႆတပ်ႉ၊ ၽႂၵ်ၵႃႈၶႂ်ႈလႆႈၽၼွ်းၵၢၼလ်လႈ ၶဝၵ်ၵႃႈၵိတု်းပၼ၊် ဢမ်ႇတငူ်ႉ၊ 
ႁဝ်းၸင်ႇလတ်းထိၼူ်ႇ ၶၢမ်ႈတႃႈ တီႈလပ်ႉၵသ မိဝူ်းတၢင်းၽႃသၼွ်ႉ။ ၵပ်းသိပု်ႇ ၸဝ်ႈၶိဝူ်းငိၼု်း၊ ၸဝ်ႈ 
လွၶႆဝဵၵ်သ သၼူ်းတမု ်ယႃႇႁႂ်ႈၶဝဝ်ၢင်းၶိငူ်ႈ။ ၸဝ်ႈလွၶႆဝဵၵ်တႉတပွ်ႇဝႃႈ “ၵဝဢ်ႃႈသၢၵ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇ 
သိပု်ႇႁတဵ်းလႆႈယဝ်ႉ” ၼၵႆသ ၸဝ်ႈၶိဝူ်းငိၼု်းၵတႉ ၽမွ်ႉၸမွ်းႁဝ်းၶႃႈၵသ ၸဝူ်းဢဝလ်ၵု်ႈ ၼငွ်ႉဢၵွ်ႇ 
မႃးႁႃ။ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၵသ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈယွတ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ႁဵတ်း ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၶႃႈၶိုၼ်း 
ၵပ်းသိပု်ႇတပ်ႉ SSA/ SSNA  ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ၊ ၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ မႃးႁပ်ႉၵသ မိဝူ်းၸမု်းၸတဵ်း။ ၵၢငၼ်ႂမ်ႃး ပၼူ်ႉ 
မိူဝ်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ မိူဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၸူမ်းၵၼ်၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈ SSRC/
MTA လႆႈဝၢင်းၶိငူ်ႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝပ်ၼဵတ်ၼွ်ႈသၼွ။် ဢၼၵ်ဝၶ်ႃႈဢၵွ်ႇမႃးၼႆႉ တႃႇမႃးၸွႆႈသ ူၸဝ်ႈၵၺူ်း၊ 
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wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

ဢမ်ႇတၢပ်ႈႁွင်ႉၵၵႃႈ တႆးၶဝ်ႈႁႃၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းလူဝ်ႇၵမႃဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၺ်းၼႆ လၢတ်ႈ 
လၼၼႂ်းပၢငၵ်မုတ်င်းၼမ။် ၵၺူ်းၵႃႈ ယၼွ်ႉၸမု်းၶဝ ်(2) ၸမု်းၵိတု်းသိၵု်းဝႆႉလလႈ ၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းငမ်းယၼဵ ်
ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်တတႃးဝၢင်ႇၼႆၵသ ၶႃႈၵၵႃႈၽွမ်ႉၸွမ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၼ်ႂးၸႂ်ၵတႉ ဝူၼ်ႉယူႇဝႃႈ တႆးၵတ 
ၽွမ်ႉ ၵၼ်သမ်ႉ လႆႈယွၼ်း ၶႂၢင်ႉမၢၼ်ႈၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ထၢင်ႇၵတယၢပ်ႇယူႇၼႆ လၵ်ႉဝူၼ်ႉ ယူႇ။ 
ၵပႃးၵတလၢတ်ႈဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈ ၶတ်းၶဝ်၊ ပွႆႇႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ၊ ၶဝ်ၸင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈထၢမ် 
ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

 ၶၼိ်ႇၺုၼ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈၵသဝႃႈ ၵပႃးယငု်ႈၸမွ်း ယတွ်ႈသိၵု်း ၵတယိဝု်းပႃးသ ူလၵွ်ႇမႃးၼင်ႇ 
ၼႆလလႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်၊ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလၢႆးမၼ်းဢဝ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ 
ၸမု်းႁဝ်းၶႃႈ လတႇ တင်ႈပိၼုၽ်ၢဝ်ႇၶိၼု်းတပ်ႉ SURA (တပ်ႉသိၵု်းၽမွ်ႉႁူမ်ႈလၵု်ႉၽိၼု်ႉၸိငု်ႈတႆး)ၵသ 
ယူႇပႂ်ႉၸမု်းငမ်းယၼဵ။် ႁၢင်ႈ ႁၼႅ်းႁႂ်ႈၽမွ်ႉ။ ၸမု်းၶဝ ်2 ၸမု်းၵၵႃႈ ၵတပိၼုၽ်ၢဝ်ႇတင်ႈ SSPC။ ႁူမ်ႈၵၼ ်
တင်ႈမၵု်ႉၸမု်း ၵၢၼမ်ိငူ်းၼၵႆသယဝ်ႉ ပၢငၵ်မုသ်ငႅၵ်ဝႅ်ႉ ၵမ်းလိၼု်းသတု်းၼႆႉ ပၼဵဝ်ၼ်းထ ိ19.03.1996 
ၼၼ်ႉမီးၵၶႃႈတူၵ်းလူင်ၵၼ်ဝႃႈ ၵပႃးတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵပႃးၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆ ၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵတဢဝ် 
SSNO/SSA ၼယႆဝ်ႉ။ ၵဝၶ်ႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပႆႇၸၢင်ႈၽွမ်ႉၵၼၼ်ၼ်ႉ ႁႂႈ်လပ်ႉလပ်ႉၵပ်းသိပ်ုႇၵၼ ်ၼၵႆသ 
ၵဝၶ်ႃႈၵၵႃႈ ႁွင်ႉပၢငၵ်မု ်ပိၼုၽ်ၢဝ်ႇၸိဝု်ႈ SURA လလႈ ပိၼုၽ်ၢဝ်ႇၵပႃႇလသီႇ 6 ၵၶႃႈ၊ ၵၶႃႈယိငူ်း ဢၢၼ်း 
4 ၵၶႃႈ။ 
ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (4) ၵၶႃႈ−
1. ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 
2. ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊
3. ၽႃႇသႃႇ၊
4. သႃႇသၼႃႇ၊
 ဝႆႉပဵၼ်တီႈထွတ်ႈမႅတ်ႈယႂ်ႇသုင်သုတ်း၊ ၵတပူတ်းပွႆႇဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းသုၼ်ႇမိူင်းတႆးလူဝ်ႇလႆႈ။

ၵပႃႇလသီႇ လၵ်းၼမ်း (6) ၵၶႃႈ−
1. လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 
2. ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်၊
3. ပူၵ်းပွင် တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ၊
4. ပူၵ်းပွင် ၽဝ ၵူၼ်းမိူင်း၊
5. သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊
6. လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊
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wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 ၵတယပိ်းၵပႃႇလသီႇ (6) ၵၶႃႈၼႆႉ ပၼဵယ်မု်းၵငူ်းလငူ ်တႃႇပၵူ်းပငွလ်ႆႈ ၸိငု်ႈတႆး ႁႂ်ႈၶိၼု်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇ 
သုင် ၼႆယဝ်ႉ။

 01.01.1998 လႆႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇတင်ႈသၢႆသိုၵ်း (3) သၢႆ− သၢႆသိုၵ်းၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း၊ သၢႆသိုၵ်း 
သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ သၢႆသိုၵ်းၵွၼ်းၸိူင်းၼႆၵသ ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉ 
SSNA ၶဝတ်ၵႅ်ႇၵၼ၊် ၸဝ်ႈၵၼ်ႇၼႃႉ မိငူ်းယၼွ်းတၵႅ်ႇဢၵွ်ႇႁတဵ်းပီႇတၸုတိ်ႉလလႈ လႆႈဢဝသ်ၢႆသိၵု်း(3) 
သၢႆ ၶဝ်ႈသိမ်းၸုမ်း ၸဝ်ႈၵၼ်ႇၼႃႉ ၶဝ်ၵသ သိမ်းဢဝ်ပႃးၼႃႈတီႈတင်းမူတ်း။ မၢၼ်ႈတပ်ႉ 514 သမ်ႉ 
ၶိုၼ်းတိုၵ်းလလႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ၸူင်လဝ်းတင်းဝၼ်း၊ မၢၼ်ႈလႆႈထွႆပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း (15) 
ဝၼ်းသိမ်းလႆႈ ၼႃႈတီႈၸဝ်ႈၵၼ်ႇၼ တင်းမူတ်း။ ဝၢႆးသိမ်းလႆႈၼႃႈတီႈယဝ်ႉ လႆႈထၢမ် ၸဝ်ႈၵၢၼ်း 
ယတွ်ႈ ဝႃႈ ၸဝ်ႈလဝူ်ႇမိဝူ်းတငူ်ႉၼိငု ်ၵၢၼမ်ိငူ်း တၢင်းမိငူ်းထႆးယဝူ်ႉၼ၊ႆ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယတွ်ႈတပွ်ႇဝႃႈ ႁဝ်း 
ၵတဢပု်ႇမၢၼ်ႈတၺူ်း၊ ဢဝၶ်ၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵၼွ်ႇ၊ ႁဝ်းၵိငု်ႉၵၢင်ႉၵႂုႇဢမ်ႇလႆႈဝႃႈၼလႆလႈ ၶႃႈဝၼူ်ႉဝႃႈ 
ၵပႃးဢမ်မီးတီႈတင်ႈသဝ်း လႅၼ်လိၼ်လီလီ ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႆ ၵတယၢပ်ႇ။

 ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈသမ်ႉ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၵသ ႁုင်ယႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး၊ ဝႃႈႁႃ 
ငိၼု်းၸွႆႈႁဝ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈငိၼု်းသငၵ်သ ၸိုဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸၢင်ႈလူႉ၊ ဢမ်ႇမိူဝ်းလၵႈၶဢႆမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉ 
ၼႆၵသ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးလႅၼ်လိၼ်ထႆး၊  29.09.1998 ထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႈမိူင်းၼႃႉ ႁဵတ်း 
သုမ်ႉသွင်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ယူႇလႆႈ 20 ဝၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းလူင်တႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်ႉ၊ ၸဝ်ႈသႅင် 
သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ၊ ပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ ၶဝ်မႃးႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၵၢၼ်မိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ၊ 
လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵတၵပ်းသၢၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တႆးၵတၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆယူႇ။

 ဝၢႆးၵသဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၵတႃးၵၶျႃးၵတႃး (ต่.ช.ต่) သမ်ႉမႃးလိုပ်ႈၵသ ၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈယူႇႁဝ်း။ 
ၵၼူ်းသိၵု်းဢၢင်ႈၵတယိဝု်း ၵတႃးၵၶျႃးၵတႃးၵသ ဢၵွ်ႇၶိၼု်းမိဝူ်းမိငူ်းတႆး၊ ၵဝၶ်ႃႈဢမ်ႇပၼယ်ိဝု်း၊ ပၼဵ ်
ႁိုဝလ်ဝူ်ႇဢပု်ႇၵၼ ်ၼၵႆသ ၸင်ႇမီးၼၺူ်ႇၽသိတဵ်ႇ (ၸမု်းၶိၵု်ႉတၼွ်း) မႃးႁူပ်ႉထပူ်းဢပု်ႇဢဝူ်း၊ ထၢမ ်
ၵၶႃႈမၼု်းလလႈ ဢၼဵ်းဢၢၼ်း မိဝူ်းၼႃႈ ၸင်ႇလႆႈသၢင်းလၢင်းပၼ ်ၵပႃႇလသီႇ လၵ်းၼမ်းယိငူ်းဢၢၼ်း 
မုၵ်ႉၸုမ်းၵသ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵၵႃႈ ႁၼ်လီ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ဝႆႉၸႂ်ယဵၼ်ယဵၼ်၊ 
ၵတၸွႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၵူၼ်းလူင်ယူႇၼႆၵသ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ဢွၵ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်းမိူင်းတႆး။ 

 ၽိဝူ်ႇဢပု်ႇၵၼတ်င်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယဝ်ႉ ၶၢႆႉမိဝူ်းတၢင်းဝငဵ်းႁငႅ။် မိဝူ်းပၵ်းတီႈလွလႆမၵ်သ ၽၼႅ ်
ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ သိမ်းႁူင်းယႃႈၵသ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼၵ်းၶၢဝ်ႇ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ မိူင်းထႆးမႃးထၢမ် 
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လွင်ႈၽဝ်ယႃႈ မဝ်းၵမ်၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵတသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း ယွၼ်ႉယႃႈ 
မဝ်းၵမ် ပဵၼ်ၵၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၽူႈၶဵၼ်ၵၵႃႈ ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵသ ဝိပ်ႇၼိူဝ်ၸုမ်း 
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးယူႇၵူႈပၢၼ်။ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈ မိူင်းၵၵႃႈ ၼႂ်းသၢႆတႃၶဝ် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ
ယႃႈၵူၺ်း ၼႆလလႈ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းၽဵဝ်ႈယႃႈ တႅၵ်ႇလႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 05.12.1999 ၸင်ႇၶၢႆႉမႃးလွတႆႆးလငႅ်း၊ မၼႅ်ႈပမီႂ်ႇတႆး၊ သမ်ႉမၼႅ်ႈဝၼ်းၵိတူ်ႇၶၼုၵ်ႁႃၶမ်းထႆး ပႃး 
ထ ိ9 လလႈတင်းပွႆးပီ�မႂ်ႇတႆး၊ ပွႆးဢဝၵ်ငု်ႇယငွ်ႈၵယႃး ၸဝ်ႈၵႁႃၶမ်းထႆး ႁတဵ်းမိဝူ်ႈလဝဵႁ်ူမ်ႈၵၼ။် ယၼွ်ႉ 
ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ၵၵႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းပွႆးဢဝ်ၵုင်ႇယွင်ႈ 
ၵယႃးမုၼ် ၶုၼ်ၵႁႃၶမ်းၵသၸုမ်း ပဵၼ်ဢၼ်ပႅၵ်ႇၼႂ်းသၢႆတႃ ၵူၼ်းတႆးလလႈၵူၼ်းထႆးၵသ မႃးထၢမ် 
တင်းၼမ်− မီးဢဵၼ်းဢၢၼ်းသင် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လႆႈတွပ်ႇပၼ်ၼၵ်းၶၢဝ်ႇလလႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႃႈ 
“ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလလႈလႆႈၽဵဝ်ႈ၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢၢၼ်း 
ပိငု်ႈဢငိယ်ႃႈမဝ်းၵမ ်မႃးပၼဵဢ်ၼဵႁ်ငႅ်း။ ၽူႈၶၼဵႁ်ဝ်းၵၵႃႈ ဢဝလ်ငွ်ႈယႃႈ မဝ်းၵမၵ်သ ၵၢဝ်ႇလၼးၸမု်း 
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးတႃႇၵသႇ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇမီးၵပႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈယႃႈတႅၵ်ႇလႅင်း။

 ဢၼ်ၸတ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်ၵႁႃၶမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵဝ်ၶႃႈ ယွၼ်ႉ 
ၵၼူ်းတင်း ၵမ်ႇၽႃႇၵၵႃႈယမု်ႇယမ ်မၼ်းၸဝ်ႈယူႇ တပွ်ႇပၼၼ်င်ႇၼ။ႆ လွတႆႆးလငႅ်းၼႆႉလႆႈတင်ႈ ၸိဝု်ႈ 
မႂ်ႇမိူဝ်ႈ 05.12.1999 ယဝ်ႉ။

 ပီ� 2000 လႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈယႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 
တင်းၼမ် ယွၼ်ႉတပ်ႉမၢၼ်ႈသမ်ႉပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ၊ ယူႇၽၢႆႇလင်ၵူၼ်းၵႃႉလလႈ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် 
တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ်။ ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ပီ� 2001။ ပွႆးတိုၵ်း 
ယႂ်ႇလူင်ၵၼ် တီႈတပ်ႉ ၵၼႃးလလး၊ လႆႈတိုၵ်းၵၼ် 10 ဝၼ်း၊ မၢၼ်ႈတၢႆဝၢတ်ႇတင်းၼမ်။ သိမ်းလႆႈ 
ပႃးယႃႈမႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ။
 
 ပီ� 2001 ပွႆးတိုၵ်းတီႈပၢင်မႂ်ႇသုင်၊ တိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်း၊ သိမ်းလႆႈယႃႈၽိၼ်ႇ၊ ယႃႈမ 
တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ 

 ပီ� 2005 ၸမု်းဝႃႉ UWSA မႃးယုိဝ်းလွႆးတႆးလင်ႅး ႁိုင် 20 ဝၼ်း ၵွပ်ႈႁၼၽိ်တ်း၊ ထၢင်ႇၽိတ်းၵၼ ်
လငွ်ႈၵၼူ်းၵႃႉၼင်ႇၵၼဢ်ဝၵ်ၼတ်ၢႆလလႈ ထၢင်ႇဝႃႈမၵု်ႉၸမု်းႁဝ်းဢဝတ်ၢႆၼၵႆသ ပၼဵပ်ၢငတ်ိၵု်းၵၼ။် 
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wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef; ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

ဢၼပ်ၼဵ ်မႃးပၢငတ်ိၵု်း ၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်းၼႆႉ ယၼွ်ႉထၢင်ႇထိမူၵ်ၼ၊် ဢမ်ႇဢဝလ်ၢႆးဢပု်ႇဢဝူ်း ထတ်း 
ထငွႁ်ႃဢၼမ်ၢၼ်ႇ၊ ဢၼပ်ၼဵလ်တႉမၼ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလၢႆးဢပု်ႇဢဝူ်း၊ ၸႂ်ႉလၢႆးမႃႇၼၵတႃးသ၊ ဢဝမ်ႃႇၼ 
သိၵု်းတိၵု်းၵၼ၊် တၢႆမႃး တင်းသငွၽ်ၢႆႇ ဢၼသ်မု်းၵၵႃႈ ပၼဵၵ်ၼူ်းၼႂ်းမိငူ်းႁဝ်းၶိၼု်းၵၺူ်းလလႈ ပွႆးတိၵု်း 
ၼႂ်းမိူင်းၶၢဝ်းတၢင်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ လီဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်ၵသဝူၼ်ႉလမးၵၼ် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်း 
ၽူႈၶဵၼ်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။ ဢၼ်ၼၢၼ်းဢွင်ႇလပႉၼၼ်ႉ လီဝူၼ်ႉလတႉလတႉ။ 

 ပီ� 2000 လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၵႃႇတင်ႈၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸုမ်းလႂ်ႁႂ်ႈမႃး 
ဢၼွၵ်ၢၼ ်မိငူ်း ဢမ်ႇမီးၸမု်းလႂတ်ပွ်ႇမႃးလလႈ လႆႈတင်ႈၸိဝု်ႈၸမု်းၵၢၼမ်ိငူ်း လတႇဢၼွႁ်ူဝ ်ၵၢၼမ်ိငူ်း 
ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 တင်ႈလတႇ ၶုၼ်သႃႇ ဝၢင်းၶိူင်းယဝ်ႉ 07.01.1996 မႃးၵသ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၸူႉ 
ဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ၶဝ်ႈႁႃၵူႈၸုမ်း တႃႇၵတၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၵူႈၸုမ်းတွပ်ႇဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ 
မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင် ၵိုတ်းသိုၵ်းဝႆႉ ၵူႈၸုမ်းလလႈ ႁဝ်းၶႃႈ 
ၵၵႃႈလႆႈ တိုၵ်းယူႇၸုမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ပီ�။ ၵွပ်ႈမၢၼ်ႈၸႂ်ႉဝၢင်းၶိူင်ႈမဵဝ်းလဵဝ်၊ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ 
ၵိုတ်းသိုၵ်းလလႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈ။ တင်းတိုၵ်းတင်းႁွမ်ႁႅင်း။

  ထိုင်မႃး 2010 မိူင်းမၢၼ်ႈမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ တဵင်းၸဵင်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ။ ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 
ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈ 18.08.2010 ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈၸုမ်းဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းမႃး ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆလလႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်လိၵ်ႈ 
ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉၵၵႃႈ လႆႈဝူၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းမၼ်း။

 ထိုင်မႃး 2011 ၸင်ႇလႆႈႁူပ်ႉၽူႈတၢင်းတူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း)။ ဢူႈဢွင်ႇမိၼ်း 
မႃးႁူပ်ႉတီႈ ၵဵင်းႁၢႆးၵသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ ႁၼ်လီတႃႇၵတၵိုတ်းသိုၵ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်။

 ထိငုမ်ႃးပီ� 2015 ၵၵႃႈၸင်ႇလႆႈလငူ်းလၢႆးမိဝု်း NCA ၵသ လတႇဢပု်ႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိငူ်းၵၼၵ်ႂႃႇယူႇ
ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းယိုဝ်း 2012 ၼၼ်ႉ ပွႆးတိုၵ်းၵၵႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ် 
ဢမ်ႇၸွမ်းၵၶႃႈတူၵ်း လူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း NCA ။ ဢဝ်လၢႆးလိင်ႉၵသလၼးဝႃႈ 
ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ၊ သမ်ႉဢဝ်မၢႆမီႈ လၵ်းမိူင်း 2008 မႃးပဵၼ်မႆႉထတ်း၊ သုတ်းတီႈႁဝ်းၵပႃးဢမ်ႇႁပ်ႉ 
မၢႆမီႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၸဵမ်ပိုင်းယူႇယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇဢဝ်လၢႆးၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၵသ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ 
ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇၼႆၵသ ထတ်းသၢင်ၵၼ် ဢမ်ႇႁဵတ်းလလႈ ၶဝ်ယူႇၽၢႆႇလပႉပုၼ်ႈၵသ ၶိုၼ်းၶႂ်ႈ 
တဵၵ်းၵူၺ်း။ 
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wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

 လငူ်းလၢႆးမိဝု်း NCA ယဝ်ႉၵၵႃႈ တင်းတိၵု်ႉမီးပၢငတ်ိၵု်းတင်းၼမယ်ူႇ ၵပွ်ႈၼလႆႆႈႁူႉၸႂမ်ၢၼ်ႈဝႃႈ 
လၢႆးဢပု်ႇ ဢဝူ်းၵၢၼမ်ိငူ်းၼႆႉ ပၼဵလ်ၵွ်းလငိ်ႉၵၺူ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႂ်ႈလမးလၵႅ်ႈလၢႆႈ ၵၢၼၽ်ငွ်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိငူ်း။ 
ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈၵသ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၽိတ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူၺ်း 
ၼၼႆၼ်ႉ ႁၼၸ်ငႅ်ႈလငႅ်း လမီႃးယူႇ။ ဢၵျၢင်ႉသိဝူၸ်ၢင်ႈၶပူ်း၊ လငဵ်ႉဝႆႉၵၵႃႈဢမ်ႇယမု်ႇလႆႈ၊ ဝၼ်းၼိငု်ႈ 
ၸၢင်ႈၶူပ်းၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းယူႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ပီ� 2020 ၼႆႉ လႆႈဢပု်ႇၵၢၼမ်ိငူ်းၵၼပ်ၵွ်ႈၵမ်း (4) ၼၼ်ႉ လႆႈဝႆႉမူႇလၵ်းၾတႅ်ႇတလရႅႇ (5) ၵၶႃႈ 
ၵူၺ်း။ တႃႇၵတဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈၵတပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇလူင်လၢင်ယူႇ။ ၽၢႆႇ 
ၼိငု်ႈယၼွ်ႉၸၢဝ်း ၶိဝူ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇၽမွ်ႉၵၼၵ်သ ၵၢၼဢ်ပု်ႇဢဝူ်းၵၵႃႈဢမ်ႇမီးႁငႅ်း။ ၸၢဝ်းၶိဝူ်းၶဝၵ်ၵႃႈ 
မၢငၸ်မု်းၶႂ်ႈႁမိဢ်ဝ ်သၼု်ႇလတီီႈဢပု်ႇၵၢၼမ်ိငူ်းၵၼၼ်ႆႉၵသ ၶ်ႂႈလၽဢဝမ်ိငူ်းတႆး ၵၵႃႈမီးလလႈ ၵၢၼ ်
ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉယၢပ်ႇ။ တိုၵ်းၵၼ်မႃးတႃႇၵတယုမ်ႇၵၼ်ၵၵႃႈယၢပ်ႇ၊ ပိူင်ၼိုင်ႈ 
တိၵု်ႉထၢင်ႇယႂ်ႇတဝူ ်မီးမႃႇၼ ၵတႃႇၵၼယ်ူႇ ၸိဝူ်းၼႆႉ ပၼဵတ်ၢင်းယပူ်ႈယမွ်းၸမု်း လၵု်ႉၽိၼု်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ 
ၵွပ်ႈၼႆပုၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းၼႃႈ ၼႆႉ ၵူႈၸုမ်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် 
ပဵၼ် ၼႅဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸင်ႇမီးႁႅင်းသဵတ်ႈၵတႃႇၽူႈၶဵၼ်လႆႈ။

ဢၼဢ်ပု်ႇၵၢၼမ်ိငူ်း ယိငူ်းဢၢၼ်းလငူဢ်ၼၶ်ႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပၼဵၵ်ူႈၸမု်း မိၼူၵ်ၼယ်ူႇၼၼ်ႉမီးယူႇ 5 ၵၶႃႈ−
1. လုၵ်ႉတီႈဢဝ်ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်လလႈ ႁႂ်ႈလမးလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ် 

ၽွင်းငမ်းပဵၼ် ၾႅတ်ႇတလရႅႇ တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ။
2. ႁႂ်ႈလမးတႅမ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလလႈ ပႃးၵူႈၽၢႆႇမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ။
3. ႁႂ်ႈၸႅၵ်ႇလၽဢႃႇၼႃႇပၼ်လၸႈမိူင်းၶဝ် မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းၵၶႃ။
4. ႁႂ်ႈလၸႈမိူင်းၶဝ် မီးမၢႆမီႈလၸႈမိူင်းႁင်းၵၶႃ။ မီးပလိၵ်ႈ (လယး) လလႈ တပ်ႉတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ 

လၸႈမိူင်း ႁင်းၵၶႃ။
5. လမးတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လလႈ တပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တပ်ႉၼႅဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵၶ 

မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်။

 (5) ၵၶႃႈၼႆႉ ပၼဵၵ်ၢငၸ်ႂ ်ၸၢဝ်းၶိဝူ်းမိၼူၵ်ၼ။် ဢၼဢ်မ်ႇမိၼူၵ်ၼၼ်ၼ်ႉ ပၼဵလ်ၢႆးႁတဵ်း လၢႆး 
ၸႅၵ်ႇ လၽဢႃႇ ၼႃႇၵူၺ်း ၵွပ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈမီးလၸႈမိူင်းမႂ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉယူႇၼႂ်းလၸႈမိူင်းၵသ 
ႁႂ်ႈလႆႈမီး သၼု်ႇတင်ႈပႃႇတီႇ လလႈ ၵတႅ်ႇလၶသၼု်ႇၸၢဝ်းၶိဝူ်းၽႂမ်ၼ်း ၼၵႆၵႃႈမီးယူႇ။ ၵပွ်ႈၼတႆႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ ်
ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵတ ဢွင်ႇမႅင်ႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၽၢႆႇႁႂ်ႈလႆႈၽွၼ်းလီၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးၵၢၼ် 
သိုဝ်ႈယူဝ်းၵတႃႇၵၼ်၊ လူဝ်ႇမီးၸႂ် ယုမ်ႇယုမ်ၵၼ်၊ ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈႁႃလၢႆးဢုပ်ႇ      
ဢူဝ်းၵၼ်လၵႈပၼ်ႁႃ။ ယႃႇဢဝ်လၢႆးသိုၵ်းလၵႈ ပၼ်ႁႃ။ လၢႆးသိုၵ်းၼၼ်ႉဝႆႉပဵၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း၊      
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ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးသိုၵ်း မႃး (70) ပီပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးဢီႈသင်လီ        
ၶိုၼ်ႈ။ ၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်းပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈထူပ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးတၢင်း                
သဵင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵၢဝ်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်းၽႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် တႃႇမိူဝ်ႈၼႃႈ လလႈ ၵူၼ်းၸုပ်ႈ
လင်ၵူၺ်း။

မႂ်ႇသုင်

                                                                                                  
ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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 In order to provide a clear understand-
ing about why I have not surrendered up 
until now, I would like to present a short ac-
count of my personal experiences how I have 
overcome many difficulties, and what are my 
aims and convictions for refusing to surrender 
with Khun Sa. I hope this account, if read 
through, will provide a clear picture for the 
readers.

 I joined the Shan armed resistance 
movements since I was a little over 17 and 
entering 18 years of age. I first went to Sao 
Khun Awn at Murng Yawn in Murng Kerng 
township and stayed with him for one month, 
and then I was sent to Sao Khun Ku, the com-
mander of armed unit (3), at Pa Naw in Wan 

An Account of 
Personal Experiences

Yurng village tract and given 20 days of military 
training. Sao Khun Ku then selected 10 troops 
with some education and sent to the head-
quarters. We had to walk for more than one 
month to reach the headquarters at Pang Mai 
Sung, on the Shan-Thai border, opposite Pae-
ng Long in Waeng Heng district, Chiangmai 
province of Thailand, on 15. 01. 1976.

 At the headquarters, after meeting 
with concerned officers and having our names 
registered, our group was put up at an old 
one-storied house with walls built with straw 
and red mud bricks on top of a hill. We were 
issued rations of rice, salt and cooking oil and 
told to cook our own food. Our monthly sal-
aries were 5 Baht per person in paper money 
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issued by our organization that could be used 
to buy things only at shops established by the 
organization, but could not be used else-
where.

 When I left home without the knowl-
edge of my parents, I brought with me 4 sets 
of clothes. On the way, some of my friends 
did not have decent clothes and I gave them 
2 sets of mine hoping that we would be issued 
some clothes once at the headquarters. How-
ever, we were not issued anything at the 
headquarters and had to wear our old clothes 
brough from home for 2 years. Not having 
enough clothes to change regularly, there 
were lice, and I only had one underwear. 
When we went to wash our clothes, we had 
to wait till they were dry enough to wear so 
that we could return to our barrack. It was a 
time when our organization was having great 
financial difficulties and everything was hard 
to come by. And that was my experience when 
we were living in a group of 10 at that little 
old red mud house.

 Because we were still quite young and 
playful and noisy, we were separated and 
assigned each to a different department and 
I was sent to Department 2 that concerned 
with intelligence, under the command of Sao 
Lawn Mawn. After one month with Sao Lawn 

Mawn, I was called by Sao Kawn Zurng and 
taught how to handle wireless communica-
tions, and after that I served as a wireless 
radio operator under Chairman Sao Kawn 
Zurng for 3 years. During those years as a 
wireless operator, I found a box of books kept 
by Sao Kawn Zurng in the operation room. 
They were books and documents about cours-
es of political and administration training 
which Sao Kawn Zurng had undertaken; about 
communist ideology and thought of Mao Zi-
dung; work records of Ba Thein Tin and Thakh-
in Than Htun. I read them every day, staying 
mostly in the room. I was very interested and 
wanted to know and had read almost all of 
them.

 One day, Sao Kawn Zurng happened to 
see me reading one of those books when he 
came into the operation room to give instruc-
tion. He asked to see the book and found that 
it was about the thought of Mao Zidung, and 
he said “Don’t read these books. Your brain 
is still too young and delicate”. He then or-
dered the box of books to be moved to his 
personal bedroom.

 My main responsibility as a wireless 
operator was writing and decoding messages 
which made me be with him most of the time 
during which Sao Kawn Zurng often asked me 
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questions and told me about his past experi-
ences and difficulties. At his village, he had to 
stay with community leader of Lawk Zawk and 
later served as an officer. But he did not go 
well with the Pa-O and because they tried to 
arrest him, he joined the Communists under 
comrade Capt. Min Taung, and later became 
administration officer in the areas of Kyauk 
Ku, Nawng Wo.

 Later on, because the Communists had 
plans to confiscate lands from the people, he 
argued against them and left the Communists. 
He tried to set up a group of his own, but 
because of pressures from all sides, he sur-
rendered to the Burmese army. He stayed in 
Taunggyi for some time and came to join Sao 
Noi. But Sao Noi did not trust him and he had 
to be very careful not to do anything wrong. 
He told me all this because he wanted me to 
learn so that when faced with difficulties, I 
would be able to endure and overcome them. 
He said, we now served in the resistance 
movement which was not a small and menial 
work. It was a great and sacred work which 
those who did not have patience, tolerance, 
concentration and firm commitment towards 
the aims would not be able to do. You were 
still young and needed to study, he said, and 
because of that you should keep in mind the 
following 4 precepts when you worked:

1. Associate only with good people. Bad 
people could persuade you to do 
wrong.

2. Have patience; don’t do, don’t say 
without thinking; tolerate even if not 
to one’s taste. When it was not yet the 
time for you to make decision, just 
listen and memorize and save up 
knowledge.

3. With alcoholic drinks, narcotic drugs, 
gambling, women and money, one 
must be very careful because they 
could destroy even the good and smart 
people. I have seen many in the resist-
ance movement got to their ruin be-
cause of one of these things.

4. When you assumed great responsibil-
ity, people from various social standing 
would come to you, and you must 
converse with them, listen to them and 
know how to treat them. When people 
were of an opinion to rely on you for 
something, know how to give them 
encouragement. You must also know 
how to organize people. All these were 
teachings from Sao Kawn Zurng who 
also always reminded us to have mind-
fulness, vigour, concentration and 
wisdom.
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 In 1977, I was sent to work as a wireless 
operator under Lao Khong ( a KMT officer) at 
Murng Na for 4 months. There, I was taught 
new method of wireless operation and after 
the course, I came back to Sao Kawn Zurng. 
At the time, Murng Na only had not more than 
60-70 houses, and I even had to help in com-
munity work, carrying logs for building a 
Buddhist monastery. While in Murng Na, I got 
to know and became friend with the leader 
of Lahu resistance group, Pu Kyawng Long.

 During a Lahu traditional festival, we 
had to sit around a fire and talk, and it was 
Lahu tradition that if a woman like a man, she 
would grab the man’s towel or hat and run 
away into the bushes, and the man should 
follow her if he also like her. But I had joined 
the festival without knowing the tradition and 
when one of the Lahu girls took the small 
towel on my shoulder and ran away, I did 
nothing. One of my friends urged me to follow 
her, but I dared not. After a short while, she 
came back and handing the towel to me said, 
“Don’t you like Lahu women?”, and we 
continued to sit around the fire and teased 
one another.

 After returning from Lao Khong, I was 
assigned to work as a wireless operator under 
Lao Lee, commander of the KMT 93rd Army, 

at Tham Wo near the Shan-Thai border for 4 
months. After that, Sao Kawn Zurng taught 
me about intelligence gathering, and sent me 
to Chiangmai to also learn from the Thai In-
telligence. Following that, I was ordained as 
a temporary novice monk and sent into Shan 
State in the areas of Murng Nai, Larng Khur, 
Wan Haad, Naa Kong, etc., for intelligence 
gathering.

 It was time when the Communists were 
launching their offensives into Shan State and 
there were many heavy clashes with SURA 
troops. The Burmese army was also launching 
offensive operations in Paang Pi area in Murng 
Pan, where the KMT troops were stationed at 
the time. It was during 1977-1978, when Sao 
Zarm Murng came from northern Shan State 
to the areas of Kiu Hok, Khaa Harn, after hav-
ing forsaken communist’s people’s democra-
cy and embraced national democracy. Aiming 
to build unity in southern Shan State, he went 
to Chiangmai, Thailand, to meet Sao Khun Sa, 
Sao Pha Lang and Sao Kawn Zurng. According 
to our intelligence, after having met Sao Khun 
Sa and Sao Pha Lang, when Sao Zarm Murng 
was on his way, he disappeared and did not 
have the chance to meet with Sao Kawn Zurng.
I left my monkhood at the end of Buddhist 
lent at Waa So monastery in Murng Nai town. 
Intended to return to the border by car, I went 
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to a bus station and was arrested by the au-
thorities because I had no ID card. They ac-
cused me of being a rebel and took me to the 
police station where I whispered to the police 
station commander that I was an informer 
working for the ‘Za Thone Lone’ (police intel-
ligence) and told him to ask Bo Hla Hpe at Loi 
Lem town if he did not believe me. He then 
asked me several things about Bo Hla Hpe, 
about his house and his personal appearance. 
I was able to answer all the questions correct-
ly because when I was a kid, I often went to 
Bo Hla Hpe’s house with my brother-in-law 
who was working there. Luckily, I was re-
leased, and the commander even wrote a 
guarantee letter for me and said to the other 
authorities, “I know this young man, let him 
go by bus”. When I was taken to the police 
station, I was forced to hang on at the back, 
but when we left, they asked me to sit at the 
front and treated me as if I were not the same 
person.

 Most of the authorities, including 
members of Socialist Program Party and Peo-
ple’s Council and the Police Force, were ethnic 
Shan, but they did not speak Shan among 
themselves and to me they also asked ques-
tions in Burmese. Even though I answered 
their questions in Shan, they refused to do so. 
In my mind, I thought, “Before long, our Shan 

language would disappear. Most people in the 
towns have become Burmans”, and always 
felt upset about it.

 I left the bus in Murng Pan town and 
walked out of town towards one of our out-
post camps at Wan Mai, Mai Hai in Naa Wawn 
village tract. But there were Wa troops of the 
CPB at Nawng Lom, so I had to avoid them 
and walk through the jungle until I reached 
Naa Wawn village and continued to our camp. 
In the camp, I met camp commander Sao Lao 
Kham and stayed with him for one night. The 
next day, I continued my journey towards the 
Salween river and joined a group of cattle 
traders and herders who were heading for the 
Thai border. It took me 13 days to reach our 
headquarters at Paang Mai Soong on the Thai 
border, where I immediately reported to Sao 
Kawn Zurng.

 After that, Sao Kawn Zurng had a plan 
to go into inner Shan State and wanted me to 
go with him, and I had to walk with him 
through Murng Pan to Nam Zarng township 
where we chose a place called Pa Lai and set 
up a military camp as a second headquarters 
in December 1979. Early next year, Sao Kawn 
Zurng invited Sao Sai Nawng of Murng Nai and 
some members of the Party and Council from 
Murng Nai to the camp to meet and talk.
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During the meeting, I was responsible to take 
photos of the meeting and of the participants 
having meal together. Some members of the 
Party and Council were those who had inter-
rogated me at Murng Nai, but they did not 
recognize me. When I greeted them and told 
them about it, they were startled and asked, 
“When did you join the resistance?”. I told 
them that I came to join on the same day after 
I left them and took a bus to Murng Pan. They 
were afraid I would report to Bo Hla Hpe be-
cause they thought I was a secret agent sent 
to gather intelligence in Sao Kawn Zurng army. 
And I told them, “Don’t worry, I won’t report 
about you. I know all what you are doing, but 
don’t do wrong to our Shan people, and we 
should keep in touch often”. On the morning 
of the next day, they all returned to Murng 
Nai.

 During 1979-1980, I was made intelli-
gence officer at Pa Lai headquarters, having 
to inspect the military barracks and residential 
areas of the headquarters. Sao Kawn Zurng 
opened training courses on military, adminis-
tration and politics at the headquarters, and 
I also had to join the training and learn the 
following 4 subjects:
1. Programs of administration.
2. Military, strategy and tactics.
3. Politics, communism, and the differ-

ences between national democracy 
and people’s democracy.

4. History of Shan State and history of the 
resistance movements.

 The training course was 3 months. 
After the training, a ceremony to mark Shan 
National Day was held at Pa Lai headquarters, 
after which it was attacked by the Burmese 
troops. Heavy fighting continued for 3 days 
during which I asked permission to go and take 
photos at the battle front since I was already 
carrying a camera and being with Sao Kawn 
Zurng. He said, “A real gun battle is not like 
screening a movie”, and did not let me go. 
Defending us at the front line at the time were 
Lt Col Sang Mon, Sao Sur Yaen, Sao Khun Ku 
and their troops, and we lost Sao Khun Awn 
in that battle.

 After the battle, Sao Kawn Zurng re-
turned by way of Murng Pan to Pang Mai Sung 
headquarters at the Shan-Thai border, where 
I was made his personal assistant temporari-
ly for 5 months and had to join a political 
training course for 4 months after which I 
received an award for good spirit at the grad-
uation ceremony. At the military training 
course in 1976, I came out first over the 400 
trainees of new recruits, and received a wrist 
watch and 500 baht of money as the first prize, 
to my great delight.
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 After a political training course in 1981, 
Sao Murng Khawn came to aske Sao Kawn 
Zurng to let me be his assistant military train-
er, but Sao Kawn Zurng refused. After Sao 
Murng Khawn came to ask several times, Sao 
Kawn Zurng gave in and let me go with him, 
warning, “This young man is quite aggressive. 
Not like others. You should teach him prop-
erly. If we use him in military combats, I am 
afraid he may not last long”. Sao Murng 
Khawn then said, “We teach them when they 
are young, train them, and let them work to 
gain experiences so that they can become 
reliable strength for our organization, for our 
national cause”. With that, I became an as-
sistant military trainer to Sao Murng Khawn.
I had to stay with Sao Murng Khawn and he 
taught me about military matters at his house. 
In the morning I had to help him teach at the 
military training school. After a 3-month 
course of military training, Military Column 
(1) and Company (2) of 92 troops, with Sao 
Harn Serk as company commander and I as 
deputy commander, were formed. Our Col-
umn had to launch an offensive operation 
against the Communists in the areas of Murng 
Pan. Before leaving headquarters, I went to 
pay my respect to Sao Kawn Zurng and he gave 
me a pistol and the following 3 precepts:
1. Don’t behave like villain when engage 

in battle.

2. Listen to others as much as you can. 
Don’t argue with others.

3. Have great patience.

 “Those who do not like you will criti-
cize and those who like you will praise you. 
Don’t respond to criticism and don’t be over 
joyed when praised. Work and show your 
ability. Be a good administrator and fight to 
win. Speak with your deeds, not with mere 
words. They say that those who have come 
from me are usually hard to teach, stubborn, 
disobedient, indulge in alcohol and drugs. You 
must not be like them”. After teaching me 
thus, he gave me a pistol and a Buddha image. 
In 1982, our newly formed column set out to 
operate in Murng Pan area. During our jour-
ney, those who had fighting experiences 
talked, and some even bragged, about how 
they fought the battles. But I could not say 
anything because I had no fighting experience. 
Though I was deputy commander, my military 
rank was only sergeant major and those with 
higher rank such as second lieutenant did not 
want to listen to me, and some were stubborn 
and disobedient. I had to be very patient and 
waited for a battle, wanting to compete with 
those who challenged me and show them my 
fighting ability.
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 When we reached our military camp 
at Wan Mai Kawng Hai in Murng Pan township, 
we held a meeting during which villagers came 
to inform that more than 170 communist 
troops had just passed through towards La Ne 
village. We received an order from our supe-
riors to follow them and attack, and we did 
so, but when we reached La Ne village, the 
communists had already left, heading for Loi 
Maw Tawng mountain. Our commander said 
we would not follow them further because 
they already got the upper hand and we could 
run into a trap. But I said we should go after 
them because this is our first opportunity since 
we left the headquarters and we should make 
it our first victory. My suggestion was ap-
proved and we all charged up the mountain 
and a fierce battle broke out at 06:00 in the 
morning.

 I led a section of our men and fought 
at the front. We were wresting for a position 
at the mountain top and after the battle 
dragged on for about 3 hours, our command-
er wanted to withdraw. But I said, “Wait, 
don’t withdraw yet. I will go down the slope 
and attack their flank and rear”. The com-
mander agreed and I took 15 troops and 
managed to attack and penetrate their flank 
and rear, where their commander happened 
to be stationed, and they had to pull out. We 

got 2 guns, and achieved our first victory. 
After that battle, those who used to talk about 
fighting battles talked no more and became 
quite docile and obedient, and those who used 
to challenge others about their fighting skills 
had also gone silent. After the battle, we re-
group and stationed at Na Wawn village. At 
that time, I was 24 years of age and the young-
est among the company commanders.

 Once, Sao Kawn Zurng gave me a cas-
sette tape recorder-player, and because I had 
no bag to carry it, I had to order a tailor shop 
to make me one. The shop keeper happened 
to be a beautiful young woman and very 
pleasant to look at. But I dared not make any 
advance because it was said that she did not 
like soldiers and did not speak much to any 
soldier, so I dared not say much to her. I left 
the tape recorder with her for measurement, 
and had to go out on an operation for over 
one month before I could return. When I went 
to collect my things, she said, “I have been 
listening to this tape recorder for a long time. 
If the owner retake it away, I will feel quite 
lonely”. I said, “If that is the case, you can 
keep it. I can come and collect it sometime 
later”, and left it with her. After a week, she 
told me to come and take it. In the bag, she 
put a short note saying, “Thank you for letting 
me listen to your tape recorder for a long time. 
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If you want us to sew something for you, we 
will do it free of charge”, and a cassette tape 
of Sai Sai Mao’s love songs named “Kaw Huk 
Awn Muay Phawng”, which I always listened 
to. After that, I visited her quite often and 
before long we became friends and lovers, in 
the war frontline area. We were happy in our 
dreams, and though we could not get togeth-
er, we were satisfied by looking at each other 
in the photographs. The incidents of love 
without the opportunity to get together are 
quite common among the soldiers of resist-
ance movement because their responsibilities 
could barely give time for marriage.

 In 1983, Sao Kawn Zurng started his 
campaign for national unity and the military 
Column (1) was called back to the headquar-
ters. There were some changes and I became 
the commander of Company (2) and the col-
umn (1) became battalion 101, with the aim 
to attack and take Loi Lang where there were 
Lahu troops under Ae Bi. That plan, however, 
had to be abandoned because Loi Lang had 
already been taken by Sao Khun Sa 10 days 
previously.

 I was then assigned to go and operate 
in Murng Pan area again. The Burmese army 
were launching offensive operations towards 
our headquarters and San Kang area, and we 

received orders to attack the Burmese strong-
holds in Murng Pan. There was only one 
Burmese army battalion in Murng Pan, Bat-
talion (1). We had 3 military units with a total 
strength of more 200 troops, but because of 
lack of experiences the Burmese strongholds 
could not be taken. Only one outpost strong-
hold at Nam Terng which I attacked was de-
feated, but we could not hold it for long and 
had to retreat.

 In 1984, on behalf of our organization 
in our unity efforts, I had to talk to Sao Ung 
Leng and Sao Mung Pha, who were represent-
ing Sao Zarm Mai, in Murng Pan. We stayed 
together for more than a month and I sent 
them to our headquarters at the border.

 The Company (2) and Column (1) had 
now become battalion 404 under my com-
mand and responsible for the areas of Murng 
Pan, Murng Nai and Nam Zarng townships. 
During that time, I organized the people in the 
areas and set up 19 schools, took the leading 
role in renovating an ancient pagoda, known 
in Shan as “Muay Taw Ho Ter”, at Ta Long. 
Since the pagoda was very old and famous, 
believed to contain genuine relics of the Lord 
Buddha and other saints, at the conclusion of 
the renovation, a 15-day religious ceremony 
including chanting of the “Pathana Dham-
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ma” was held. Just 2 days after the ceremo-
ny, the Burmese army attacked us. But we 
fought back and were able to defend our 
position, and they had to withdraw. During 
that time, since there were many armed 
groups active in the areas, there were fre-
quent armed clashes with the communist and 
government troops, and even between the 
Shan groups. There were battles virtually 
every month.

 In 1984, SURA and SSA – Headquarters 
No. 2 led by Sao Zarm Mai, united and changed 
their names to TRC (Tai Revolutionary Coun-
cil), and together strived for national unity. In 
1985, SUA (Shan United Army), led by Sao 
Khun Sa, came to join with TRC and changed 
their names to SSRC/MTA (Shan State Resto-
ration Council/Murng Tai Army), with Sao 
Kawn Zurng as its president and Sao Khun Sa 
as commander-in-chief of the army. After the 
3 Shan armed groups merged and became one 
single organization, within just 10 years, from 
1985 to 1995, they were able to raise their 
strength up to 25,000 fighting troops, the 
strongest of all the rebel forces in the Union. 
When MTA was strong, no ethnic nationalities 
dared to ask for a separate state of their own, 
because Sao Khun Sa had clearly declared that 
he would fight whoever asked to divide Shan 
State.

In 1986, I was assigned to operate in Kaeng 
Tawng area (in Murng Nai township) where 
we had to fight several fierce battles with the 
CPB as well as SSPP (Shan State Progress Par-
ty). There were 3 major battles. One was at 
Nam Tawng village, where a skirmish took 
place from 8 to 10 a.m. in the morning. An-
other fierce battle raged on the whole day, 
from 04:00 in the morning to 05:00 in the 
evening, between the communists and the 
combined troops of SURA battalion 505, com-
manded by Sao Sai Yi, and battalion 404. Even 
though we were greatly outnumbered -- there 
were 400 communist troops while we had only 
86 fighters – we used guerilla tactics to attack 
their left flank and rear, and they had to with-
draw. Another one took place near Pa Sa vil-
lage, from 04:00 in the morning to 03:00 in 
the afternoon, where we were attacked by 
the combined troops of the CPB and the SSPP, 
but they could not break our defence and 
eventually withdrew. The conflicts between 
the ethnic nationalities of Shan State occurred 
because of the divide and differences of po-
litical ideologies which caused them to fight 
against one another. No one gained anything 
in such conflicts, but only losses for both 
parties. The only one who benefited were our 
common enemies, the Burman expansionists.
In September 1987, I was called back to the 
headquarters and had to go and meet Sao 
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Khun Sa at Ho Murng to arrange the distribu-
tion of troops to the outposts at Me Aw and 
Loi Lang. When the troops that had been to-
gether for a long time through thick and thin, 
and had fought many fierce battles together, 
learned that they were to be separated to 
different posts, many of them cried, not want-
ing to part with one another. I also felt a 
mixture of sadness and pleasure – sad because 
I would have to part with my close comrades 
and pleased because we had become much 
bigger and stronger due to our unity. When I 
arrived at Ho Murng, I was only 29 years old 
and the youngest among the battalion com-
manders. Sao Khun Sa invited me to a meal 
and liquor, but I did not drink alcoholic drinks. 
After the meal, he invited me to play badmin-
ton with him, and he liked the way I played 
and told me to come and play with him every 
evening. Sao Khun Sa said “Our Shan State, 
if we could raise our strength up to 50,000 
troops within 15 years, we could restore it. If 
negotiations failed, we could fight”. He also 
talked about the CPB, “The Red Burmese (the 
communists) are more worrisome than the 
Black Burmese (the government) because the 
communists are able to organize and recruit 
our people into their army. Our ethnic nation-
alities are honest and simple, and easily de-
ceived. Our Wa ethnic brothers have now 
become fighting tools of the Red Burmese. 

Wa people are honest and brave, and the fact 
that Ba Thein Tin, the Red Burmese, could 
persuade and win over them is a great loss for 
our national cause. It is regretful that the 
people of Shan State have to fight and kill one 
another among ourselves. Anyway, we must 
try to find ways in which we can talk, can 
engage in peaceful negotiations”. He often 
said this to me during my stay at Ho Murng.
After the reshuffle and reformation of the 
army in 1987, I was again assigned to the front 
in the areas of central and southern Shan 
State. It was an active military column and not 
for controlling any particular area. In 1988, 
we launched an offensive operation against 
the communists at Loi Kung Mao in Murng 
Pan Area, and they retreated to Kaeng Tawng 
area in Murng Nai. We chased after them and 
a fierce battle broke out at Wan Kard, Ho Kun 
and near Pa Sa village in Kaeng Tawng area, 
which lasted about 4-5 hours. During the 
operation, when there was no battle to be 
fought, there was nothing else to do. So, I took 
that opportunity to train my troops in military 
tactics, explaining to them that we must be 
able to use 3 tactics interchangeably as well 
as at the same time. Based on the situation 
of the enemy we planned our activities, some-
times we sniped at them, sometimes we 
ambushed them and sometimes we openly 
attacked them. Fighting a battle was even 
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enjoyable if the troops were united, skilled in 
working as a team, disciplined and properly 
followed the orders. If the troops were not 
united and undisciplined, it was very frustrat-
ing for the commander, and there was no way 
to be victorious.

 In 1988, we were operating in Kaeng 
Tawng area and it coincided with the 8888 
uprising, the nationwide protest against the 
then Ne Win’s government. Some students 
from Kho Lam in Nam Zarng township came 
to talk to me and asked for pistols and gre-
nades, and even questioned why we did not 
fight together with the people as they were 
protesting in every township. I said to them, 
“I am not authorized to decide whether to 
fight or not, but I will report to the headquar-
ters about your request for pistols and gre-
nades. Not that I cannot give them to you, but 
if I give you, it would be like giving harms to 
you. And I would like to ask what are your 
aims and demands for staging protest demon-
strations?” They said, “We demand the 
withdrawal of Burmese troops from Shan 
State, freedom and democracy”. I then told 
them that their demands were not the same: 
People in Yangon wanted something while 
people of Shan State wanted something else; 
people in Taunggyi shouted for one thing and 
those in Nam Zarng, Kho Lam demanded an-

other; and in this way they would not be able 
to achieve anything. I further said to them, 
“Don’t forget that this Ne Win’s regime are 
imposters, they are wolves wearing sheep 
skins but inside they are actually wolves with 
brutal mindset. When forced into a corner, 
they will become wolves again and seize 
powers, and you won’t be able to stay on and 
will have to flee”. I talked with the students 
on 16 August 1988, after which we set off 
towards Mung Nai.

 On 17 August 1988, a skirmish broke 
out between us and the Burmese troops near 
Mark Lang village. On the morning of 18 Au-
gust 1988, all the Burmese troops in the rural 
areas retreated into the towns and declared 
the seizure of powers by the military. During 
that time, there were no activities of the 
Burmese troops in the rural areas, they were 
all in the towns taking security measures.
The political situations became so chaotic that 
the military regime used a different political 
game to play with the resistance forces. They 
sent invitation letters to all the armed groups 
to come to the negotiating table and engage 
in peace talks. The armed groups also wanted 
to talk so that they could stop fighting and 
raise their strength. And, thus, the Kokang 
group, led by Phong Kya Shin, became the first 
to make a ceasefire deal with the Burmese 
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military. Second came the ‘Wa’ UWSA, and 
third came the SSPP/SSA, and forth came the 
NDAA, all made ceasefire deals with the Bur-
mese military and became special self-admin-
istered zones 1, 2, 3 and 4 respectively.

 In 1989, following those groups in Shan 
State, the KIA in Kachin State also made a 
ceasefire with the Burmese military. The Bur-
mese regime used the period of ceasefire to 
improve internal political situations, convened 
national conventions to draft a new constitu-
tion which dragged on for 14 years to com-
plete, resulting in the 2008 Constitution.

 During the ceasefire period, from 1988 
to 2008, only the UWSA, the NDAA and the 
KIA benefited from it and were able to im-
prove their situations. As for the Shan group, 
however, there have been little changes.

 When the KIA was pressured to be-
come Border Guard Force (BGF), they did not 
comply, resulting in fierce battles and the 
ceasefire was broken. It was fortunate the KIA 
did not split among themselves. There is an 
important lesson to learn with regard to the 
stratagem of the Burmese military: When they 
are weak and in a difficult situation, they 
would appease to their enemies. But when 
they are strong and ready for combat, even if 

their enemies are kowtowing with their hands 
raised, they would cut off their hands and 
jump over their heads.

 In 1989, I received an order to join an 
offensive operation against the communists 
that were still remaining in central Shan State. 
A fierce battle took place at Loi Ting in Wan 
Zing area, Kae See township, lasting 3 days. 
We had 4 battalions, including mine, under 
the command of Sao Kan Zaet. After that 
battle, we rested at Zang Warn village for 3 
days. Since we had to walk day and night in 
the rains with no time to take off my boots, 
my feet hurt, infected and swollen, and I got 
a fever and could not walk. I received an order 
from Sao Kan Zaet to go after the communists 
led by Sao Khur Khang. Since I could not walk, 
a friend of mine, La Ngwe, lent me his horse, 
saying, “Take this horse, no matter what 
happen to it. I can’t just look at your suffer-
ing”. So, I led my troops on horseback while 
receiving intravenous-dripping from a bottle 
of medicine. We rest for a night at Phak Kum 
village, and in the morning, I had no more 
fever. We continued to Wan Luck village and 
because Nam Mawng stream was flooding 
due to the recent rains, we had to wait until 
4 o’clock in the morning to be able to cross 
the subsiding flood water. We launched a 
3-pronged attack against the communists 
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commanded by Sao Khur Khang and, eventu-
ally, they had to withdraw out of central Shan 
State, and the offensive operation in central 
Shan State was completed.

 In 1990, I returned to the headquarters. 
I received an order to come and help lead an 
offensive against the communists at Loi Ang 
Khang, where Sao Leng Zern was leading 300 
troops and already attacking. We had to walk 
20 days, but when we only reached the Sal-
ween river, Sao Leng Zern had already with-
drew and we did not need to join the battle.
We rested at the headquarters for 2 weeks 
and were then assigned to Murng Kyawt area 
for 8 months. When Sao Seng Lao and Sao 
Khun Zarm led their troops and attacked a 
communists’ stronghold at Nawng Leng, Pung 
Pha Pung Tawng, we received an order to 
transport food to the front line. It was quite 
difficult because we had to go through a route 
between the positions of the communist and 
the Burmese army troops to reach our troops. 
Our food convoy could be ambushed by one 
of them at any time, so I reported about it to 
Sao Pha Lang.

 Sao Pha Lang then ordered us to buy 
rice and food stuff somewhere nearer and give 
to our troops. We decided to buy rice in the 
areas of Mawkzalee village in Me Ken tract. 

But their community leaders were ‘birds with 
3 heads’ (meaning working for 3 groups), 
using tricks to intimidate us not come near 
their village. So, we posted secret agents in 
the villages to watch for the Burmese troops 
and the activities of those community leaders 
so that they could not trick us anymore. When 
they tried to intimidate us, we would push 
closer their village and said, “If you don’t want 
any fighting near your village, tell your villag-
ers to come and sell their rice directly to us as 
much as we want”. We did this because we 
learned that those community leaders were 
trying to hoodwink their villagers into selling 
rice to them, and they would bring the rice 
and sell to us, making some profits in the 
process. To prevent them from reporting to 
the Burmese military, we kept the communi-
ty leaders with us in the forest until we got 
the amount of rice we wanted. When all was 
ready, we released them to report to the 
Burmese authorities, and we immediately 
moved to another place.

 On 21 December 1990, I got an order 
to lead 3 battalions, with a total strength of 
400 troops, and attack the communist strong-
hold at Wan Hung in Murng Sard area. Because 
we did not know the terrains of the area, and 
no one among us had ever been to the place, 
it was quite worrisome and difficult. We had 
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to mainly rely on our maps to find the place 
and had to disguise as villagers to move 
around to prevent the news of our movement 
from spreading. We found 3 villagers in a farm 
and gave them money to hire them to be our 
guides. But one of them had a sprained leg 
and could not walk long distance. We gave 
him food and detained him in the forest tem-
porarily. We then set out towards Nam Kok 
river and crossed it on foot at the only place 
where it could be crossed without boats. After 
crossing the river, we spread out and sur-
rounded the CPB troops at Wan Hung, and 
attacked them from 6:00 in the morning until 
3:00 in the afternoon when they retreated. 
We burned their arsenal of ammunition and 
withdrew back across the river, after which 
only about 5 minutes a patrol of Burmese 
troops arrived at the point where we crossed. 
We almost ran into each other. We were lucky, 
otherwise it would be very difficult for us. We 
were low on ammunition and were bringing 
back 29 wounded troops. We might not be 
able to cross the river and the communists 
would come behind us while having to face 
the Burmese army troops before us. We may 
even have to abandon our wounded men. We 
withdrew as quick as we could and were able 
to bring our wounded soldiers to our camp at 
Na Pa Kao village.

 In 1991, Sao Kawn Zurng was seriously 
ill and I had to go and visit him at his house at 
Pang Mai Sung headquarters at the Shan-Thai 
border. His illness was already very serious at 
that time and I paid respect to him and had 
to return to my duty. I rode a motorbike 
through 2 of the Burmese military checkpoints 
and they almost recognized me and arrested 
me. One day after I got back to my outpost 
camp, I received a wireless message that Sao 
Kawn Zurng had passed away. I was sad and 
confused, and was very worried about our 
future. I mourned his death for 2-3 days and 
had to be careful about everything.

 When there was Sao Kawn Zurng, I 
always consulted him concerning politics as 
well as personal matters, I had someone to 
trust and rely on. Now he was no more, and 
if I did something wrong no one would teach 
me and correct me. We were together be-
cause of the unity efforts, but personally we 
were ready to find fault and take action 
against one another. There had been 2-3 at-
tempts to find faults and revoke my rank and 
position, so I had to be always careful in what 
I did or said, and be silent most of the time. A 
brave soldier never was afraid to go and fight 
at the front line and die, but was afraid of 
being stabbed from behind by his own com-
rades. Thus, one had to be always careful.
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 In 1992, a force of over 300 communist 
troops attacked our outpost near Na Pa Kao 
village. We received a wireless message from 
Sao Pha Lang saying that it was up to us 
whether to defend or retreat, and no rein-
forcement could be sent to us. We discussed 
the situations among our officers and my 
colleagues Maj Seng Sawm and Maj Seng Lao 
said they wanted to retreat.  But I said we 
should give it a try, and they agreed if I took 
command of the whole defence planning. I 
accepted and arranged a 3-pronged defence, 
sending out one small group to hide near the 
stream where the enemies got their water, 
and another one to shoot at them from behind 
to threaten them, and using our main force 
to charge into the middle of where the ene-
mies were stationed, splitting them into 2 
groups. At night, we put up some dummies 
and made some fires and moved out of the 
stronghold and took position at another place. 
The enemies did not know and kept shooting 
and shelling it the whole next day. Soon after, 
Burmese army troops from battalion 225 at-
tacked our new position from behind. While 
our rear guard, led by Sao Khur Piu, defended 
our rear, we sent in reinforcement and the 
Burmese troops had to withdraw. The com-
munists also withdrew during the night, and 
we finally came out victorious, defeating both 
the Burmese army and the CPB. After that 

battle, ethnic Chinese officers in our organi-
zation never dared to be little and look down 
upon ethnic Shan officers so often, as they 
often used to do in the past, and the people 
in the area were pleased and praised our 
troops.

 In 1993, the Burmese army attacked 
our position at Murng Kyawt, cutting off our 
communication route from behind and we 
had to retreat and move towards Murng Pu 
Long. But a fierce battle broke out at Murng 
Pu Long which lasted for 3 days. The attacking 
Burmese troops were battalion 360 and bat-
talion 43. We counter attacked them by using 
guerilla tactics, sending out 3-4 small forces 
to surround and attack from all sides, inflicting 
heavy casualties on both battalions. Since we 
could not expect any reinforcement from our 
forces, we continued to retreat and cross the 
Salween river into Kaeng Tawng area in Murng 
Nai towship. From there, we continued to 
Murng Pan and returned back to Pang Mai 
Sung headquarters at the Shan-Thai border. 
We had an opportunity to rest for over a 
month when Sao Khun Sa came up with a plan 
to attack the Burmese military stronghold 
based at Loi Hin Kawng opposite our head-
quarters, and ordered me to prepare for de-
fensive position and set up strongholds at Nam 
Lin mountain range and Na Mon.
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In 1994, Sao Khun Sa came to Murng Thaa and 
asked my opinion about attacking Burmese 
military strongholds at Loi Hin Kawng and 
Murng Kyawt., and I said, “We can attack, but 
cannot hold them because they are govern-
ment forces. They will bring in much bigger 
forces and retaliate”. Sao Khun Sa said noth-
ing about my opinion but ordered me to take 
400 troops and seize Loi Hin Kawng, and Maj 
Seng Sawm to lead 780 troops and attack the 
stronghold at Murng Kyawt, launching 2 sep-
arate military columns to attack at the same 
time starting on 25 April 1994. At 06:00 in the 
morning, I started attacking Loi Hin Kawng in 
4 separate groups: one group cut off their 
reinforcement route; the second secretly 
climbed up the slope from behind; the third 
pierced in the middle and split them; and the 
last openly attacked them from the front. By 
04:00 pm in the afternoon we routed the 
whole stronghold, including 9 outpost camps, 
and seized 30 guns and 2 soldiers alive. Loi 
Hin Kawng stronghold was manned by 250 
troops from Burmese army battalion 225 and 
battalion 43. They suffered 80 deaths and the 
rest ran away. After 2 days, we had to go and 
help the other column led Maj Seng Sawm 
that was attacking Murng Kyawt, and man-
aged to capture one outpost and 8 guns. The 
main column itself, however, could not yet 
capture anything so far, but lost 6 guns to the 

enemies instead. One day after that incident, 
the Burmese military brought in air planes and 
bombed the areas of Murng Thaa and Murng 
Kyawt. A large force of ground troops, under 
the command of Gen Maung Aye himself, 
attacked us. We managed to defend our po-
sitions for 20 days before retreating, inflicting 
heavy casualties on the enemies, including 
1,000 – 1,500 deaths. They managed to cap-
ture back only their original strongholds, but 
not any other of our positions.

 The battle of Loi Hin Kawng, which 
became well known in Shan State because of 
its magnitude, was a wrong move when crit-
ically analyzed it from a military point of view, 
because it was too close to our headquarters 
and we were not yet ready to declare war. It 
was because Mr. Bon, an American Congress-
man, told Sao Khun Sa that he would help him 
to be taken out of the narcotic black list. And 
just to show Mr. Bon, Sao Khun Sa launched 
this offensive. Eventually, however, he got 
nothing, but was only cheated by the Ameri-
can. After this battle, some unwanted and 
disturbing things within the MTA started to 
appear. 

 In 1995, Sao Ngo Harn led 89 men and 
defected to the SSPP/SSA in northern Shan 
State. On 6 June 1995, Sao Karn Yawd also 
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deserted and established his own group SSNA 
(Shan State National Army). Many MTA sol-
diers also became dispirited and deserted. Sao 
Khun Sa was confused and angry, but did not 
attempt to improve the situations by calling 
critical meetings, but only criticized and ver-
bally abused Sao Karn Yawd. The two groups 
almost came to armed clashes because Sao 
Karn Yawd made peace with the Burmese 
army and, taking advantage of the situation, 
claimed back some territories. However, Sao 
Khun Sa also sent his envoy to talk to the 
Burmese military in an attempt to make 
peace.

 Because the Burmese military knew 
Sao Khun Sa’s weak points, they did not accept 
his offer to make a ceasefire peace deal, but 
demanded only complete surrender, and no 
agreement could be reached. In subsequent 
negotiations, the Burmese military said they 
would accept a peace deal if Sao Khun Sa gave 
up some of his old weapons and let a Burmese 
army unit help take security of Ho Murng area. 
Sao Khun Sa agreed, but later, realizing he had 
fallen into a trap, he had to capitulated com-
pletely. 

 This was the result of internal splitting 
and both sides were losers. Both MTA and 
SSNA eventually came to their ruin. Here, 

there are some very serious and important 
lessons to learn. Because of unjust and im-
proper leadership, because of personal pride 
and too much overestimation of oneself, a 
great strength has come to its downfall. It has 
been a great loss for our national cause, and 
Sao Khun Sa and Sao Karn Yawd have gone 
down as main culprits in our history. These 
facts must be seriously kept in mind in build-
ing new strength for the future.

 In 1995, during the period MTA was 
having internal problems, I was active at the 
front line in the area facing the Burmese 
stronghold at Loi Hin Kawng. Sao Khun Sa 
ordered me to go to Ho Murng and asked, 
“Did Karn Yawd send any letter to you?”. “I 
did not see any letter”, I said. “What is your 
opinion about Karn Yawd’s desertion? You are 
friends, aren’t you?”. “I don’t see any good 
in our unity being divided. Friends are just 
friends, and duties are duties, they don’t mix. 
I am not a game player, but only a serious 
worker”. “What is your opinion on how we 
should solve these problems, write a report 
to me”, he finally said and we parted.
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 I wrote and submitted to Sao Khun Sa 
a 2-page letter of ‘double A-4 paper’ contain-
ing the following seven suggestions:
1. As Karn Yawd had announced that 

there were problems between ethnic 
Chinese and Shan, all Chinese mem-
bers west of Salween river should be 
called back to the headquarters.

2. Hold meetings of all the troops and ask 
their opinions.

3. Call a meeting of the people and mem-
bers of the Sangha, and request them 
to mediate between the two sides.

4. Withdraw from Loi Lang and let UWSA 
take it, and take positions at Murng Pu 
Long and along the Salween to control 
territories east of the river and protect 
the headquarters.

5. Keep most of our strength around the 
headquarters and, west of the Sal-
ween, keep only Murng Pan under our 
control, and leave the rest temporari-
ly to Karn Yawd. It is time of rising tide 
for him, let it be, and wait for the turn 
of the tide to find solutions.

6. Sao Khun Sa should not personally 
reside at Ho Murng, but should move 
to places like Nawng Pa Lam, Na Mark 
Ti.

7. I dare take the responsibility to com-
mand the troops.

 These were my opinions, but Sao Khun 
Sa did not trust me and suspected I was plan-
ning something against him. That was because 
Sao Khun Sa had become so frightened of all 
the Shan.

 At the end of 1995, the Burmese mili-
tary first sent 3 representatives to Ho Murng 
and later a group of 9 representatives, and 
later they brought in a military division. During 
that period, I hastily trained and organized my 
troops and be very careful. Sao Khun Sa want-
ed to retain me at Ho Murng, but I managed 
to talk him into letting me go back to the front 
and took that opportunity to reorganize my 
troops. After deploying their troops all over 
Ho Murng, the Burmese military continued to 
Pang Mai Sung via Maurng Taw and Murng 
Thaa, and I was about to block them. But my 
superior, Lt Col Sang Mon, was not well and 
did not permit me to do. So, I told the Burmese 
troops to avoid our stronghold and take a 
different route along a ravine to Pang Mai 
Sung. When the Burmese division reached the 
place, they invited me to talk. At first, I was 
about to refuse, but on second thought, real-
izing that I would be the one to blame if 
something got wrong, I decided to fulfill my 
duty under Sao Khun Sa to the end and start 
anew later. It was Burmese General Sit Maung 
who received me. After talking and having 
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meal together in the evening I arranged for 
them to go to Khai Long and I returned to 
Murng Thaa. Early morning, at 5 am, the next 
day, Sao Pawng Khur, with Saw Awn driving 
the car, drove me to Murng Nen. From there, 
I and my troops prepared our pack-horses and 
set out over Loi Kiu Kaw mountain and 
stopped for the night on the bank of the Sal-
ween river.

 We crossed the Salween river on 28 
January 1996. After crossing, we continued 
up along the river and together made a firm 
decision that we would continue to work for 
our national cause and unity, and came to 
Murng Pan and spent the night at Tong Zu 
village. We set off again on the morning of the 
next day and was about to cross the main road 
at Saao Waa, but the area was guarded by the 
Burmese troops. To mislead them, we sent a 
letter requesting permission to cross the main 
road at Nawng Sarm Poo and go to Kaeng 
Tawng. But we did not cross at Nawng Sarm 
Poo, instead we climbed a mountain and went 
to cross the road at Pang Wawng in Larng Khur 
township, near a Burmese army outpost, and 
continued to Kaeng Tawng.

 We ran out of rice and when we met 2 
forest gatherers collecting gum of the black 
varnish tree, we asked them to find rice for 

us to no avail. We could not go to the village 
because there were about 50 Burmese troops 
stationed in it, they said. Since we were too 
tired from our day and night journey to go 
further, and had no rice left, I said to my 
troops, “If that is the case, stop here and 
unpack our horses, we will go and attack the 
Burmese in the village and get our rice, we 
will shoot to eat”. 

 The villagers hastily came and implored 
us not to do and promised to find rice for us. 
They actually brought 20 baskets of rice this 
time around, with 15 villagers carrying it. 
Coincidentally and luckily, the villagers who 
carried the rice happened to know us and 
some were even relatives with our troops. 
They were quite pleased and told us to rest 
there, and don’t worry about rice, they would 
see to it. We rested for some time, rearrang-
ing our things properly and letting the 
pack-horses return to their owners.

 We continued our journey, virtually 
every crossing point along the road and river 
in the area was guarded by Burmese troops 
and we could not cross. We again managed 
to mislead them by sending a letter saying 
that we would come to surrender at Ton Hung 
village, but if there was any shooting on the 
way, we would not surrender. There were 
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several Burmese military bases in the area and 
they all stopped their activities for a while, 
expecting good result. Taking that opportuni-
ty, we went through the forests and crossed 
the river at a secret point, and continued to 
Pha Sawnt area. We then contacted Sao Khur 
Ngern and Sao Loi Khio, persuading them not 
to surrender and join us. But Sao Loi Khio said, 
“I am quite advanced in age, I cannot contin-
ue working anymore”, and only Sao Khur 
Ngern agreed and came to us with his men. I 
reorganized my troops and let Sao Yawd Pha 
take command temporarily. I contacted Sao 
Sai Yi and Sao Kai Pha, of SSNA and SSA re-
spectively, in the north to send men to take 
me to Zum Zaet, an SSA unit, and on the next 
morning continued to Seng Keo, headquarters 
of SSA in the north. Everyone was pleased to 
see one another and a meeting was held. In 
the meeting, I explained about why MTA had 
to surrender and to learn lessons from it. I told 
them that I came to join them without even 
invited and we only need to unitedly lead the 
resistance movement, and many other things 
in the meeting. But they only wanted to do it 
officially because they, both groups, were 
under ceasefire peace deals with the Burmese 
military. I agreed with them, but personally I 
thought it would be difficult to ask permission 
from the Burmese military, our enemy, for our 
ethnic Shan’s unity. However, I did not say 

anything out of unwillingness to do anything 
against them. So, they sent a letter to Gen 
Khin Nyunt, asking about it.

 Gen Khin Nyunt could not accept it and 
threatened that if they had anything to do 
with me, they would also be attacked. And, 
thus, our official unity could not be achieved. 
We agreed to try something else and my group 
would temporarily readopt our former name 
SURA (Shan United Revolutionary Army) and 
waited for us and the 2 peace-groups to be 
ready. Meanwhile, the 2 groups would an-
nounce the joint establishment of SSPC (Shan 
State Peace Council) as a political organiza-
tion. In the last meeting at Seng Keo on 19 
March 1996, an agreement was reached that 
once our unity actually materialized, our or-
ganization name would be SSNO/SSA, and 
during the interim period, we would secretly 
keep in touch, and the meeting was conclud-
ed.

 I then returned to my group and held 
a meeting during which we announced our 
organization name as SURA, and the following 
4 noble aims and 6 guiding principles or poli-
cies:
The 4 Noble Principles or Aims:
1. Nation
2. Country
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3. Language
4. Religion

 As the highest aims for the restoration 
of the rights of Shan State.
The 6 Guiding Principles or Policies:
1. National Unity
2. Panglong Spirits
3. Democracy
4. Development of People’s Livelihood
5. Anti-Narcotics
6. Peace

 As the wheel to be set in motion to-
wards the development and prosperity of 
Shan State.

 On 1 January 1998, we announced the 
forming of 3 military columns – Khun Sang Ton 
Hung military column, Sur Khan Pha military 
column and Kawn Zurng military column – 
which have become well known in the history 
of resistance movements. Because there was 
a split in the SSNA, Sao Kan Na Murng Yawn 
and his men defected to become a people’s 
militia force under the Burmese military, we 
had to launch the 3 military columns to attack 
his force and seize his territories. The Burmese 
army battalion, 514, came in as reinforcement 
and a fierce battle took place the whole day 
in Zong Lao village area, after which the Bur-

mese troops retreated. In 15 days, we man-
aged to seize all the territories formerly under 
Sao Kan Na Murng Yawn. After that, I asked 
Sao Kaan Yawd to come to the Shan-Thai 
border area and handle political matters and 
he said he would have to talk to the Burmese 
military, it would take some time and he could 
not come immediately. I thought that if we 
did not have a strong permanent base at the 
border, it would be difficult to plan our strat-
egies.

 Furthermore, there were drug traders 
along the border who claimed to be working 
for our organization without actually giving us 
any money, and that could seriously damage 
our image politically. It was necessary also to 
solve these problems, I organized my force 
and came to the border area, reaching it on 
29 September 1998, and set up a temporary 
camp in the forest in Murng Na area. After 
staying there 20 days, Shan leaders such as 
Sao Zarng, Sao Seng Serk, Sao Kuen Sai, Sao 
Kawn Zern, Pi Seng Zern, etc., came to discuss 
the political movement for the future. All 
agreed to communicate and work, in cooper-
ation and coordination, for our Shan unity.
After that meeting, the Thai BPP (Border Patrol 
Police) came and chased us away and burned 
down all the huts and tents at our camp. My 
troops wanted to fight and retreat back into 
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Shan State, but I stopped them and said that 
we must try to talk to them what ever hap-
pened. Representatives of Thai special force 
then came and met with us and asked about 
us and our aims for the future. I explained to 
them about the aims and principles, and the 
policies of our organization and they approved 
of them, encouraging us to stay calm, and said 
they would report to their superiors to help 
solve the problem. So, we did not return back 
into Shan State and stayed on along the bor-
der.

 Following the meeting with the BPP, 
we moved to set up a base at Loi Lam, oppo-
site Wiang Haeng district, and started our 
anti-narcotics campaign. We seized several 
drugs producing factories and burned narcot-
ic stuff, and invited foreign media to be wit-
nesses. When asked by Thai authorities about 
the burning of narcotic drugs, we said we 
would openly continue to eradicate narcotic 
drugs because of the dangers they posed for 
our nation, and our enemies always used them 
as tools to pressurize the resistance move-
ments. The outside world also generally 
looked at armed resistance groups as being 
merely drug traders, prompting us to decide 
to publicly eradicate drugs.

 We later moved to Loi Tai Leng and 
established our main headquarters there on 
5 December 1999. It coincided with the Shan 
New Year and the birthday of the Thai King 
Rama 9th, and we celebrated all the 3 occa-
sions in the same ceremony on the same day. 
Since there had never been any Shan armed 
resistance groups who eradicated narcotic 
drugs and who celebrated the birthday of the 
Thai king, many people including Shan and 
Thai were curious and asked about our aims 
for doing so. I gave my answer to the people 
and news reporters that “We eradicate drugs 
because they are dangerous to our nation. 
Our resistance movement will not rely on 
drugs for support. Our enemies have always 
use drugs as tools to pressurize the resistance 
movements. These are reasons for us to clear-
ly lay down the drug eradication policy”.
“We celebrated the birthday of the Thai king 
because we trust and respect him, as people 
all over the world trust and respect him”. 
These were my answers to those questions 
and the new name, Loi Tai Leng, was given to 
the place on the same day, 5 December 1999.
During 2000, we launched an operation erad-
icating drugs along the border, clashing many 
times with drug dealers, and because the 
Burmese army were behind the drug traders, 
we had to also fight with Burmese troops 
many times along the border. Some big battles 
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took place along the border in 2001. The big 
battle with Burmese army stronghold at Lor 
Le took 10 days during which the Burmese 
army suffered heavy casualties, including 
deaths and wounded, and we seized a certain 
amount of methamphetamine tablets in the 
stronghold.

 In 2000, we announced the establish-
ment of RCSS/SSA (Restoration Council of 
Shan State/Shan State Army) as a political 
organization to engage and take the lead in 
political matters because no group and indi-
vidual responded to our invitation to take that 
responsibility.

 In 2001, the big battle at Pang Mai Sung 
lasted 30 days, and great amounts of opium 
and methamphetamine were seized.

 In 2005, the Wa group, UWSA, attacked 
Loi Tai Leng, lasting 20 days, because of mis-
understanding. They thought we killed one of 
their drug traders, while in fact it was a result 
of a conflict among drug traders themselves. 
Armed conflicts among the ethnic nationalities 
of Shan State due to misunderstanding during 
the course of our resistance movements have 
been frequent. Out of personal pride, suspi-
cion, anger, and without trying to find solu-
tions through negotiations, we fought, killed 

and died, all among our ethnic nationalities 
of Shan State. Keeping in mind the great loss 
caused by these conflicts during the course of 
our national cause, serious lessons should be 
learned and try to reconcile with one another 
so that we could unitedly fight our common 
enemies, the expansionists, that have taken 
so long to defeat.

 Since after Sao Khun Sa surrendered 
to the Burmese military on 7 January 1996, I 
have not surrendered but have tried to raise 
our strength to struggle for our national cause. 
I had tried for unity among our Shan armed 
groups, but they all said that “we were not 
in the same situation” because they were 
under peace deals with the Burmese military. 
During that time, virtually all the armed re-
sistance groups in Shan and Kachin States 
were under some types of peace deal with the 
Burmese military. Except for our organization, 
which the Burmese military refused to accept 
any peace deal but only complete surrender. 
And we had no choice but to continue to fight 
and construct our strength.

 In 2010, a general election was held 
and U Thein Sein became the president of the 
Union of Myanmar. On 18 August 2010, Pres-
ident U Thein Sein announced invitations to 
all the armed resistance organizations to come 
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to engage in peaceful political dialogues. As 
soon as we saw the invitation letter, we gave 
serious thought to the way we would handle 
the situation.

 In 2011, a representative of U Thein 
Sein government, U Aung Min, came to meet 
with us in Chiang Rai, Thailand. We agreed to 
work for a ceasefire and engage in political 
dialogues.

 And in 2015, we signed the Nationwide 
Ceasefire Agreement (NCA) and started to 
engage in the political dialogues. During 
ceasefire period since 2012, there have still 
been armed clashes because the Burmese 
military have not observed the NCA provi-
sions, using tricks and accusing us of trespass-
ing territories. They used the 2008 constitu-
tion, which we have not accepted since the 
beginning, as their yard stick instead of the 
NCA. We signed the NCA to be used as a tool 
to decide in solving problems. But they did 
not follow the NCA, and just wanted to get 
the upper hand and oppress us.

 There are still many armed clashes 
even after the signing of the NCA. There is a 
realization that the Burmese military do not 
really want to engage in political dialogues, 
they do not want to change the way the coun-

try is ruled. They only use it as a ruse to make 
all the armed groups surrender and make the 
people misunderstand and misjudge the re-
sistance movement. These facts have now 
clearly shown themselves. Like keeping a tiger, 
one cannot feel safe, it could one day bite its 
owner.

 In 2016, the 8 (which later became 10) 
Nationwide Ceasefire Agreement Signatories 
Ethnic Armed Organizations (NCA-S EAOs) 
formed the Peace Process Steering Team 
(PPST) which I participated as deputy leader 
of the team in matters concerning the Peace 
Process and political dialogues. In 2019 I be-
came acting team leader of the PPST, and 
later led the 10 NCA-S EAOs participated in 
the Fourth Union Peace Conference (UPC) – 
21st Century Panglong in which the ‘Part 3 of 
the Union Accord’ was adopted with 21 points 
of agreement including 5 guiding federal 
principles. The Union Peace Conference (UPC) 
have been held 5 times and 72 agreements 
for the Union Accord have been achieved. 

 In this year, 2020, the fourth session 
of the UPC – 21th Century Panglong has been 
held and has been only able to agree upon 5 
guiding federal principles. I can see that, in 
the future negotiations, we will have to face 
many great difficulties. Because of lack of 
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unity among the ethnic nationalities, our 
voices in the negotiations are weak; some of 
them want to take advantage of the political 
dialogues and work for their own separate 
state; difficult to trust one another because 
of the long experiences of armed conflicts; 
and many still highly hold personal pride and 
overestimate oneself. All these are drawbacks 
and weak points of the armed resistance or-
ganizations. Therefore, to be able to negotiate 
for our rights with strong and concerted 
voices in the future, all groups must talk to 
one another, come together and engage in 
the political dialogues as a united front.

 There are 5 similar aims or demands 
which all the EAOs want from the political 
dialogues:
1. To change the political system of the 

country from the long-standing mili-
tary dictatorship to federal democracy.

2. To rewrite a new constitution which is 
in accordance with the will of the peo-
ple and in an inclusive manner.

3. To give the states the right of self-de-
termination.

4. To give the states the rights to write 
their own constitution, to have police 
and state security forces of their won.

5. To reform security sector by rearrang-
ing the present Tatmadaw and the 

EAOs to become Federal Union Army 
to protect the Union.

 These 5 points are generally desired 
similarly by the EAOs. There are some differ-
ences only in the way the powers are divided 
because some want to establish their own 
state, and some want to establish their own 
ethnic political parties and security forces 
within the state. Therefore, in order to be able 
to achieve our aims which are equitably ben-
eficial to all, honesty and trust among us are 
crucial. We must try to build trust, try to solve 
problems through peaceful negotiations in-
stead of armed conflicts. Using arms must only 
be the last resort when there is completely 
no other choice. We have fought among us 
for more than 70 years and we see nothing 
become better for us. 

 This is an account of some of my per-
sonal experiences. It is told with no intention 
to blame or criticize any one, it is only intend-
ed to be lessons for our future work and our 
future generations to learn.

My you prosper, 
Gen Yawd Serk

Chairman
Restoration Council of Shan State
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          เพื้�อทีี่�จ้ะใหผู้่อ่้�นำไดีศ่้ักษั�แลัะรัูบ้ที่รู�บ้ถู่ง

 ส�เหตุ่ทีี่�ผ่ม่ไม่่ยอม่วั�งอ�วัธุิรู่วัม่กบั้ เจ้�้ข่นุำส่� แลัะ

ปีรูะสบ้ก�รูณ์ก�รูที่ำ�ง�นำข่องผ่ม่ ซ่ึ่� งผ่ม่ไดีส้รุูปีม่�

ใหอ่้�นำเพื้�อทีี่�จ้ะไดีรัู้บ้ที่รู�บ้วั�่ ก�รูที่ำ�ง�นำทีี่�ผ่�่นำม่�

 นำั�นำ มี่คำวั�ม่ทุี่กข่ย์�กลัำ�บ้�กม่�กเพี้ยงใดี แลัะผ่ม่มี่

จิ้ต่ใจ้แลัะแนำวัคิำดีอย�่งไรูทีี่�ไม่่ยอม่วั�งอ�วัธุิรู่วัม่กบั้

 เจ้�้ข่นุำส่� ซ่ึ่� งห�กผู่อ่้�นำไดีอ่้�นำต่ั�งแต่่เริู�ม่ต่น้ำจ้นำจ้บ้

 กค็ำงพ้อทีี่�จ้ะรัูบ้ที่รู�บ้เรืู�องรู�วัต่่�งๆไดี้

 ผ่ม่เริู�ม่เข่�้ม่�เป็ีนำที่ห�รูในำกองที่พั้ปีฏิิวัติั่

เมื่�อ อ�ย ุ17 ย�่งเข่�้ 18 ปีี ม่�สม่คัำรูเป็ีนำที่ห�รูทีี่� เจ้�้

 ข่นุำอ่อนำ ทีี่� ต่.เมื่องยอนำ อ.เมื่องก่�ง ไดีอ้ยูก่บั้เจ้�้ ข่นุำ

อ่อนำเป็ีนำเวัลั�ปีรูะม่�ณหน่ำ�งเดืีอนำ หลังัจ้�กนำั�นำเจ้�้ 

ข่นุำอ่อนำ กไ็ดีส่้งต่วััผ่ม่ไปีทีี่� เจ้�้ ข่นุำกู่ ผ่บ้.กองพ้นัำทีี่�

 3  พ้ื�นำทีี่� บ้.ป่ี�หน่ำอ ต่.บ้�้นำเยงิ อ.เมื่องก่�ง ซ่ึ่� งเจ้�้ข่นุำ

กู่ไดีท้ี่ ำ�ก�รูฝ่่กที่ห�รูใหเ้ป็ีนำเวัลั� 20 วันัำ หลังัจ้�ก

นำั�นำเจ้�้ ข่นุำกู ่ไดีค้ำดัีเลืัอกกำ�ลังัพ้ลัทีี่�รูู้หนำงัสือพ้ออ่�นำ

ออกเขี่ยนำไดี ้ จ้ำ�นำวันำ 10 คำนำส่งต่วััเข่�้ม่�ยงั กอง

ประวััติิและ
ประสบการณ์์การทำำางาน 
ของ พล.อ. ยอดศึึก

บ้ัญ่ช�ก�รูใหญ่่ ซ่ึ่� งใช้เวัลั�ในำก�รูเดิีนำที่�งโดีย

ที่�งเที่�้ปีรูะม่�ณเดืีอนำเศัษัๆจ่้งเดิีนำที่�งม่�ถู่งยงัค่ำ�ย

 ปี�งใหม่่สูง บ้ริูเวัณแนำวัช�ยแดีนำ ไที่ยต่รูงข่�้ม่ 

บ้.เปีียงหลัวัง ต่.เปีียงหลัวัง อ.เวัยีงแหง จ้.เชียงใหม่่

 เมื่�อ วันัำทีี่� 15 ม่กรู�คำม่ คำ.ศั 1976

 หลังัจ้�กทีี่�เดิีนำที่�งม่�ถู่งยงั บ้ก.ใหญ่่ ปี�ง

ใหม่่สูง แลัว้ักไ็ดีพ้้บ้ปีะกบั้ผู่ใ้หญ่่พ้รู้อม่ที่ั�งรู�ยง�นำ

ต่วัั หลังัจ้�กนำั�นำ ผู่ใ้หญ่่ไดีส่้งต่วััพ้วักเรู�ม่�ยงัทีี่�พ้กั

ในำ ค่ำ�ย บ้.เปีียงหลัวัง ซ่ึ่� งเป็ีนำบ้�้นำเก่�ๆชั�นำเดีียวัทีี่�

ผ่นำงัสรู้�งดีว้ัยดิีนำเหนีำยวัผ่สม่ฟ้�ง พ้รู้อม่ที่ั�ง จ้นำที่.

ไดีท้ี่ำ�ก�รูเบิ้กจ่้�ย ข่�้วัส�รู เกลืัอแลัะนำำ��ม่นัำ เพ้ื�อให้

ที่ำ�อ�ห�รูกินำกนัำเอง แลัะไดีรัู้บ้เงินำเดืีอนำจ้ำ�นำวันำ 5 

บ้�ที่ซ่ึ่� งเป็ีนำต่ั�วัแลักเงินำทีี่�กองที่ัพ้ที่ำ�ข่่� นำม่�เอง 

ส�ม่�รูถูนำำ�ไปีแลักซืึ่�อข่องกินำ ข่องใช ้ไดีเ้ฉพ้�ะรู้�นำ

คำ�้สวัสัดิีก�รูข่องกองที่พั้ไม่่ส�ม่�รูถูนำำ�ไปีใชจ่้้�ย

ภ�ยนำอกไดี้
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 ต่อนำลักัลัอบ้หนีำออกจ้�กบ้�้นำ โดียไม่่ไดี้

บ้อกกล่ั�วั พ้อ่ แม่่ เพ้ื�อม่�เป็ีนำที่ห�รู มี่เสื�อผ่�้ติ่ดีต่วัั

ม่� 4 ชุดี รูะหวั�่งก�รูเดิีนำที่�งม่�ยงั บ้ก.ใหญ่่ เห็นำ

เพื้�อนำไม่่มี่เสื�อผ่�้ใส่ก็เลัยแบ่้งให้เพื้�อนำไปีสองชุดี 

โดียคิำดีวั�่ ห�กเดิีนำที่�งม่�ถู่งยงั บ้ก.ใหญ่่แลัว้ั คำงจ้ะ

มี่เสื�อผ่�้เบิ้กจ่้�ยให ้ แต่่พ้อม่�ถู่ง ไม่่มี่ก�รูเบิ้กจ่้�ย

เสื�อผ่�้ คำงมี่แต่่เสื�อผ่�้ข่องต่วััเองทีี่�นำำ�ม่�จ้�กบ้�้นำ

เท่ี่�นำั�นำ ในำรูะหวั่�งเวัลั� สองปีี ไม่่มี่เสื�อผ่�้ผ่ลัดัี

เปีลีั�ยนำ ก�งเกงในำกมี็่แค่ำต่วััเดีียวั เวัลั�นำำ�เสื�อผ่�้ไปี

ซึ่กัก็ต่อ้งรูอต่�กใหแ้หง้ก่อนำจ่้งจ้ะกลับั้ม่�ทีี่�พ้กัไดี ้

ซ่ึ่� งสถู�นำก�รูณ์ทีี่�อยู่รู่วัม่กนัำทีี่�บ้�้นำพ้กั เป็ีนำช่วังทีี่�

กองที่พั้มี่คำวั�ม่ย�กลัำ�บ้�กเป็ีนำอย�่งยิ�ง

 ในำกลุ่ัม่ข่องพ้วักเรู�ทีี่�พ้กัอยูรู่่วัม่กนัำนำั�นำ ทุี่ก

คำนำยงัเป็ีนำเดี็กหนุ่ำม่วัยัรุู่นำซุึ่กซึ่นำดีว้ัยกนัำที่ั�งนำั�นำ จ่้ง

ชอบ้ส่งเสียงดีงัในำเวัลั�กลั�งคืำนำ ผู่ใ้หญ่่จ่้งใหพ้้วัก

เรู�แยกย�้ยกนัำไปีปีฏิิบ้ติั่ง�นำคำนำลัะทีี่� คำนำลัะหน่ำวัย

ง�นำ ผ่ม่เองถููกย�้ยไปีที่ำ�ง�นำทีี่�แผ่นำก 2 เกี�ยวักบั้ดี�้นำ

ก�รูข่่�วั ซ่ึ่� งมี่ เจ้�้ลัอ้นำม่อนำ เป็ีนำ หวััหนำ�้ ที่ำ�ง�นำทีี่� 

สนำง.ก�รูข่่�วั ไดีป้ีรูะม่�ณ หน่ำ�งเดืีอนำ เจ้�้ กอนำเจิ้ง 

ไดีเ้รีูยกต่วัั ใหไ้ปีอยูด่ีว้ัย โดียไดีเ้ข่�้รัูบ้ก�รูอบ้รูม่

เป็ีนำเจ้�้หนำ�้ทีี่�วัทิี่ยสืุ�อส�รู หลังัจ้�กไดีรัู้บ้ก�รูอบ้รูม่

เป็ีนำทีี่�เรีูยบ้รู้อยแลัว้ัก็ไดีรัู้บ้หนำ้�ทีี่�เป็ีนำเจ้�้หนำ้�ทีี่�

วัทิี่ยสืุ�อส�รู ปีรูะจ้ำ�ต่วัั ท่ี่�นำปีรูะธิ�นำ กอนำเจิ้ง เป็ีนำ

รูะยะเวัลั� 3 ปีี ในำรูะหวั�่ทีี่�ที่ ำ�ง�นำเป็ีนำ จ้นำที่.วัิที่ยุ

สื�อส�รูอยูน่ำั�นำ ไดีส้งัเกตุ่เห็นำตู่เ้กบ็้หนำงัสือข่อง เจ้�้

กอนำเจิ้ง ต่ั�งไวัที้ี่� ในำห้องที่ำ�ง�นำข่อง จ้นำที่.วัิที่ยุ

สื�อส�รู ผ่ม่จ่้งไดีน้ำำ�หนำงัสือทีี่�วั�งไวัใ้นำตู่น้ำั�นำออกม่�

อ่�นำ ซ่ึ่�งเป็ีนำหนำงัสือเรีูยนำข่อง เจ้�้ กอนำเจิ้ง ในำข่ณะ

กำ�ลังัศ่ักษั�ในำโรูงเรีูยนำก�รูเมื่องสม่ยัทีี่�ท่ี่�นำยงัอยู่

ในำพ้รูรูคำคำอม่มิ่วันิำสต่พ์้ม่่�BCP มี่�ที่ั�งหนำงัสือดี�้นำ

ก�รูเมื่อง ,ก�รูปีกคำรูอง ,ลัทัี่ธิิคำอม่มิ่วันิำสต่ ์ ,แนำวั

คำวั�ม่คิำดีข่องเหม่�เจ๋้อตุ่ง ,ปีรูะวัติั่ก�รูที่ำ�ง�นำข่อง 

ปีะเต่ง็ติ่�นำแลัะต่ะขิ่�นำต่�นำทุี่นำ เป็ีนำต่น้ำ ซ่ึ่�งผ่ม่ไดีแ้อบ้

อ่�นำหนำงัสือเหล่ั�นีำ� ทุี่กวันัำ โดียไม่่ออกจ้�กหอ้งไปี

ไหนำเพ้รู�ะมี่คำวั�ม่สนำใจ้อย�กเรีูยนำรูู้ ต่ั�งใจ้อ่�นำจ้นำ

จ้ะคำรูบ้ทุี่กเล่ัม่

 จ้นำกรูะที่ั�งวันัำหน่ำ�ง เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีเ้ข่�้ม่�ทีี่� 

หอ้งวัทิี่ยสืุ�อส�รู แลัะเห็นำผ่ม่กำ�ลังัอ่�นำหนำงัสือ ท่ี่�นำ

ก็ข่อดูีหนำังสือทีี่�ผ่ม่กำ�ลังัอ่�นำอยู่นำั�นำ ผ่ม่ก็ไดี้ยื�นำ

หนำงัสือใหท่้ี่�นำ พ้อท่ี่�นำเห็นำเป็ีนำหนำงัสือเกี�ยวักบั้

แนำวัคำวั�ม่คิำดีข่อง เหม่�เจ๋้อตุ่ง ท่ี่�นำกพ็้ดูีข่่�นำม่�วั�่  “ 

ห้�ม่อ่�นำหนำังสือพ้วักนีำ�  เพ้รู�ะสม่องข่องเธิอยงั

หนุ่ำม่เกินำไปี  ” แลัะสั�งให ้จ้นำที่.นำำ�หนำงัสือเหล่ั�นำั�นำ

กลับั้ไปีไวัย้งัหอ้งนำอนำข่องท่ี่�นำ

 ในำข่ณะทีี่�ผ่ม่เป็ีนำ จ้นำที่.วัทิี่ยสืุ�อส�รู นำั�นำ ผ่ม่

มี่หนำ�้ทีี่� เขี่ยนำข่่�วัแลัะถูอดีข่่�วัจ้�กรูหสัวัทิี่ย ุจ่้งไดี้

อยูใ่กลัชิ้ดีกบั้ เจ้�้ กอนำเจิ้ง แลัะท่ี่�นำม่กัจ้ะเล่ั�เรืู�อง

รู�วัแลัะ อุปีสรูรูคำคำวั�ม่ทุี่กข่ย์�กลัำ�บ้�กต่่�งๆในำ

ก�รูที่ำ�ง�นำข่องท่ี่�นำ ใหฟั้้งบ่้อยๆ อย�่งเช่นำ ในำสม่ยั

ทีี่� เจ้�้ กอนำเจิ้ง ยงัอ�ศัยัอยูที่ี่�บ้�้นำ โดียอ�ศัยัอยูก่บั้ลุัง

 ซ่ึ่� งเป็ีนำกำ�นำนัำ ต่.ลัอกจ้อก ต่่อม่� ไดีเ้ลืั�อนำเป็ีนำ นำ�ย

อำ�เภอ แต่่ต่วัั เจ้�้ กอนำเจิ้ง มี่ปัีญ่ห� กบั้ ปีะโอ ที่�ง

ปีะโอจ้ะที่ำ�ก�รูจ้บั้กมุ่ต่วัั ท่ี่�นำจ่้งไดีห้นีำเข่�้ไปีเป็ีนำ

ที่ห�รู ในำ BCP ทีี่� พ้.ต่ มิ่นำอ่อง โดียไดีรัู้บ้หนำ�้ทีี่�เป็ีนำ

 จ้นำที่.ฝ่่�ยปีกคำรูอง ในำพ้ื�นำทีี่� จ๊้อกกู่ ,หนำองวัวัั

 ต่่อม่�ที่�ง BCP มี่แผ่นำ ทีี่�จ้ะยด่ีทีี่�ดิีนำ ข่อง

ปีรูะช�ชนำ จ่้งที่ำ�ใหเ้กิดีคำวั�ม่ข่ดัีแยง้กนัำข่่�นำ ท่ี่�นำจ่้ง

ไดีแ้ยกต่วััออกจ้�ก BCP โดียไดีอ้อกม่�ต่ั�งกลุ่ัม่ใหม่่

แต่่ดีว้ัยแรูงกดีดีนัำต่่�งๆจ่้งที่ำ�ใหท่้ี่�นำต่อ้งวั�งอ�วัธุิ

ใหแ้ก่กองที่พั้พ้ม่่� แลัะอ�ศัยัอยูที่ี่� ต่องกี พ้กัหน่ำ�ง 

จ่้งไดีเ้ดิีนำที่�งเข่�้ม่�ห� เจ้�้นำอ้ย ซ่ึ่� งเจ้�้นำอ้ยกไ็ม่่ไดี้

ใหค้ำวั�ม่ไวัว้ั�งใจ้ ในำต่วััท่ี่�นำ ท่ี่�นำจ่้งต่อ้งอยูแ่บ้บ้

พ้ย�ย�ม่ไม่่ใหมี้่คำวั�ม่ผ่ดิีใดีๆ ซ่ึ่�งท่ี่�นำไดีพ้้ดูีสั�งสอนำ

เพื้�อให้เป็ีนำบ้ที่เรีูยนำแก่ผ่ม่วั่� เวัลั�ทีี่�เรู�ต่อ้งเผ่ชิญ่
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กบั้ปัีญ่ห�หรืูออุปีสรูรูคำคำวั�ม่ย�กลัำ�บ้�กนำั�นำ ต่อ้งมี่

จิ้ต่ใจ้ทีี่�อดีที่นำ  แลัะท่ี่�นำไดีพ้้ดูีต่่ออีกวั�่ ง�นำปีฏิิวัติั่ 

นำั�นำม่นัำไม่่ใช่ง�นำเลัก็ๆแต่่ม่ั�นำเป็ีนำง�นำทีี่�ยิ�งใหญ่่ เป็ีนำ

ง�นำทีี่�ศักัดิี� สิที่ธิิ�  ห�กไม่่มี่จิ้ต่ใจ้ทีี่�อดีที่นำ ,ไม่่มี่จิ้ต่ใจ้

ทีี่�นิำ�งหรืูอมี่สม่�ธิิ แลัะไม่่มี่อุดีม่ก�รูณ์ทีี่�ม่ั�นำคำง นำั�นำ

จ้ะอยูไ่ดีไ้ม่่นำ�นำ ดีว้ัยเหตุ่นีำ�  เธิออ�ยยุงันำอ้ย เป็ีนำช่วัง

รูะยะเวัลั�ทีี่�ต่อ้งศ่ักษั�เรีูยนำรูู้แลัะที่ำ�ง�นำ ดีงันำั�นำต่อ้ง

รูะวังัอยู ่4 เรืู�อง

1. ต่อ้งเลืัอกคำบ้คำนำ ทีี่�เป็ีนำคำนำดีี ซ่ึ่� งห�กคำบ้คำนำ

ไม่่ดีี อ�จ้จ้ะพ้�กนัำที่ำ�ในำสิ�งทีี่�ผ่ดิี

2. ใหมี้่คำวั�ม่ อดีที่นำ อย�่พ้ดูีหรืูอที่ำ�อะไรูโดีย

ข่�ดีคำวั�ม่ยั�งคิำดี เจ้ออะไรูทีี่�ไม่่ไดีด้ีั�งใจ้ทีี่�

ต่อ้งก�รูกต็่อ้ง อดีที่นำใหไ้ดี ้แลัะห�กยงัไม่่

ถู่งเวัลั�ทีี่�เรู�ต่อ้งต่ดัีสินำใจ้ นำั�นำ ให ้ ฟั้ง จ้ำ� 

แสวังห�แลัะ  รูวับ้รูวัม่ข่อ้มู่ลั อย�่งมี่สติ่

3. เหลั�้ ,ย�เสพ้ติ่ดี, ผู่ห้ญิ่ง ,ก�รูพ้นำนัำ แลัะเงินำ

ที่อง นำั�นำ ห�กเรู�ข่�ดี สติ่ จ้ะที่ำ�ใหค้ำนำดีี คำนำ

มี่คำวั�ม่ส�ม่�รูถู เสียผู่เ้สียคำนำไดี้ คำนำในำ

แวัดีวังก�รูปีฏิิวัติั่ เสียผู่เ้สียคำนำไปีเป็ีนำจ้ำ� 

นำวันำไม่่นำอ้ยกบั้เรืู�องเหล่ั�นีำ�  ซ่ึ่� งผ่ม่ไดีพ้้บ้ 

เห็นำม่�ม่�กแลัว้ั ท่ี่�นำไดีก้ล่ั�วัเช่นำนีำ�

4. พ้อเรู�มี่ต่ำ�แหน่ำงหนำ�้ทีี่�ก�รูง�นำทีี่�สูงข่่�นำ ก็

จ้ะมี่คำนำหลั�กหลั�ยปีรูะเภที่เข่�้ม่�ห�เรู� ซ่ึ่�ง

ณ ต่อนำนำั�นำ เรู�ต่อ้ง มี่คำวั�ม่คิำดีในำก�รูพ้ดูีคุำย

 แลัะมี่ สติ่ในำก�รูรัูบ้ฟั้ง ห�กเข่�หวังัใหเ้รู�

เป็ีนำทีี่�พ้่�ง เรู�กต็่อ้งใหค้ำวั�ม่อุ่นำใจ้ใหเ้ข่�ไดี ้

แลัะต่อ้งมี่แนำวัคำวั�ม่คิำดีในำก�รูพ้ดูีโนำม้่นำ�้วั

พ้วักเข่�เหล่ั�นำั�นำ แลัะ ท่ี่�นำม่กัจ้ะพู้ดีสั�ง

สอนำอยู่เสม่อวั่� ให้มี่ สติ่ วัิริูยะ สม่�ธิิ 

ปัีญ่ญ่�

 ต่่อม่�ในำปีี คำ.ศั 1977 ผ่ม่ไดีรัู้บ้คำำ�สั�งใหไ้ปี

ปีฏิิบ้ติั่หนำ�้ทีี่�เป็ีนำ จ้นำที่.วัทิี่ยสืุ�อส�รู อยูก่บั้ เจ้�้ลั�วั

โคำง้ (ก๊กมิ่นำต่ั�ง-กองพ้ลั93 ) ทีี่� บ้.เมื่องนำะเป็ีนำรูะยะ

เวัลั�ปีรูะม่�ณ 4 เดืีอนำ เพื้�อไปีฝ่่กอบ้บ้รูม่ จ้นำที่.วัทิี่ยุ

สื�อส�รู รุู่นำใหม่่ หลังัจ้�กอบ้รูม่เสร็ูจ้ก็ไดีเ้ดิีนำที่�ง

กลับั้ม่�อยูก่บั้เจ้�้ กอนำเจิ้ง เหมื่อนำเดิีม่ ซ่ึ่� งในำข่ณะทีี่�

ผ่ม่ไปีปีฏิิบ้ติั่หนำ�้ทีี่� ทีี่� บ้.เมื่องนำะ นำั�นำ มี่ปีรูะช�ชนำ

อ�ศัยัอยูป่ีรูะม่�ณ 60 – 70 หลังัคำ�เรืูอนำ ซ่ึ่�งในำก�รู

สรู้�ง วัดัีเมื่องนำะ นำั�นำผ่ม่เองยงัไดีไ้ปีช่วัยห�ม่เส�

ไม่เ้พื้�อนำำ�ม่�สรู้�งวัดัี พ้รู้อม่กบั้ช�วับ้�้นำเมื่องนำะ 

แลัะในำข่ณะทีี่�อ�ศัยัอยู ่บ้.เมื่องนำะ ผ่ม่กไ็ดีรูู้้จ้กัแลัะ

สนิำที่สนำม่กบั้กลุ่ัม่ ลั�หู่ รูวัม่ที่ั�ง ม่คัำที่�ยกข่องวัดัี

 ในำปีรูะเพ้ณี กินำวัอ ข่องช�วั ลั�หู่ ในำต่อนำ

กลั�งคืำนำนำั�นำ จ้ะมี่ก�รูก่อไฟ้เพื้�อนำั�งผ่งิไฟ้แลัว้ัพ้ดูีคุำย

กนัำ ห�กส�วัลั�หู่ชอบ้หนุ่ำม่คำนำไหนำ เธิอม่กัจ้ะแยง่

เอ�ผ่�้พ้นัำคำอ หม่วัก หรืูอ สิ�งข่องอื�นำๆ ข่องพ้วัก

หนุ่ำม่ๆแลัว้ัจ้ะวัิ�งห�ยเข่�้ไปีในำป่ี�  ดีว้ัยทีี่�ผ่ม่ไม่่เคำย

ที่รู�บ้ปีรูะเพ้ณีเช่นำนีำ� ข่องพี้�นำอ้งลั�หู่ม่�ก่อนำ คำรัู� ง

หน่ำ�งผ่ม่ไดีไ้ปีรู่วัม่ง�นำปีรูะเพ้ณี กินำวัอ ข่องพ้ี�นำอ้ง

ลั�หู่ ไดีมี้่ส�วัลั�หู่ คำนำหน่ำ�งม่�คำวั�้เอ�ผ่�้ข่นำหนูำทีี่�ผ่ม่

คำลัอ้งคำออยูแ่ลัว้ัวัิ�งหนีำห�ยเข่�ไปีในำป่ี� เพ้ื�อนำทีี่�ไปี

ดีว้ัยกนัำก็บ้อกให้ผ่ม่วัิ�งต่�ม่เธิอไปี แต่่ผ่ม่ไม่่กลั�้ 

หลังัจ้�กนำั�นำไม่่นำ�นำส�วัลั�หู่คำนำนำั�นำก็นำำ�ผ่�้ข่นำหนูำ

ม่�คืำนำใหผ้่ม่ โดียเธิอไดีพ้้ดูีวั�่  “ คุำณไม่่ชอบ้ส�วัลั�

หู่หรืูอไง ” แลัะไดีพ้้ดูีหยอกลัอ้แลัะผ่งิไฟ้รู่วัม่กนัำ

 กลับั้จ้�ก เจ้�้ลั�วัโคำง้ ม่�ไดีไ้ม่่นำ�นำนำกั กมี็่

คำำ�สั�งใหผ้่ม่ไปีปีฏิิบ้ติั่ง�นำ เป็ีนำ จ้นำที่.วัทิี่ยสืุ�อส�รู ทีี่�

 เจ้�้ฟ้้� ลั�วัลีั ( KMT/กองพ้ลั 93 ) ทีี่� ถู ำ��วัวัั( ถูำ��งอ้บ้

)เป็ีนำรูะยะเวัลั�ปีรูะม่�ณ 4 เดืีอนำ จ่้งเดิีนำที่�งกลับั้ม่�

อยูก่บั้ เจ้�้ กอนำเจิ้ง เหมื่อนำเดิีม่ แลัะเจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดี้

อบ้รูม่ให้คำวั�ม่รูู้เกี�ยวักบั้ก�รูที่ำ�ง�นำดี�้นำก�รูข่่�วั 

แลัะส่งต่วััผ่ม่ลังม่�ทีี่�เชียงใหม่่เพื้�ออบ้รูม่ดี�้นำก�รู
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ข่่�วัเพิ้�ม่เติ่ม่ หลังัจ้�กนำั�นำ เจ้�้ กอนำเจิ้ง กไ็ดีใ้หผ้่ม่ 

บ้วัช ชั�วัคำรู�วัเพื้�อเข่�้ไปีที่ำ�ง�นำดี�้นำก�รูข่่�วัในำรัูฐ

ฉ�นำ ในำพ้ื�นำทีี่� เมื่องนำ�ย ลั�งเคืำอ บ้�้นำห�ดี นำ�กง

 ในำช่วังเวัลั�ทีี่� BCP ส่งกำ�ลังัที่ห�รูเข่�้ม่�

เคำลืั�อนำไหวัในำรัูฐฉ�นำ แลัะไดีเ้กิดีก�รูสูรู้บ้กบั้ที่�ง

กองที่พั้ ปีฏิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำ SURA อย�่งหนำกั ที่�ง

ที่ห�รูพ้ม่่�กไ็ดีส่้งกำ�ลังัที่ห�รูรุูกเข่�้ม่�ในำพื้�นำทีี่� ป๋ี�

งปีี�  เมื่องปัี�นำ ซ่ึ่� งในำข่ณะนำั�นำเป็ีนำพ้ื�นำทีี่�ที่�ง กองพ้ลั 

93 ข่องนำ�ยพ้ลั ลั�วัลีั รัูบ้ผ่ดิีชอบ้ดูีแลัอยู ่ปีรูะม่�ณ

ปีี คำ.ศั 1977-1988 เจ้�้ จ่้�ม่เมื่อง ( SSA ) ไดีแ้ยกต่วัั

ออกจ้�กBCPแลัว้ัเดิีนำที่�งจ้�กภ�คำเหนืำอ ข่อง รัูฐ

ฉ�นำ ลังม่�ยงัพ้ื�นำทีี่�แนำวัช�ยแดีนำไที่ย บ้ริูเวัณ บ้.กิ�วั

หก คำ�ห�รู เพ้รู�ะ เจ้�้ จ่้�ม่เมื่อง ไม่่ยอม่รัูบ้ แนำวั

คำวั�ม่คิำดีข่อง BCP แต่่ยอม่รัูบ้แนำวัคำวั�ม่คิำดี

ปีรูะช�ธิิปีไต่ย ไม่่ยอม่รัูบ้รูะบ้อบ้คำอม่มิ่วันิำสต่ ์แลัะ

ต่ั�งใจ้ทีี่�จ้ะม่�รู่วัม่กบั้กองกำ�ลังัปีฏิิวัติั่ที่�งภ�คำใต่ ้

โดียไดีเ้ดิีนำที่�งเข่�้ปีรูะเที่ศัไที่ยผ่�่นำ จ้.เชียงใหม่่เพื้�อ

ไปีพ้บ้เจ้�้ข่นุำส่� เจ้�้ฟ้้�ลัั�นำ แลัว้ัค่ำอยเดิีนำที่�งไปีพ้บ้

เจ้�้ กอนำเจิ้ง  แต่่เจ้�้ จ่้�ม่เมื่อง ไดีห้�ยต่วััไปีอย�่งไรู้

รู่องรูอย บ้ริูเวัณต่ะเข่บ็้ช�ยแดีนำปีรูะเที่ศัไที่ย โดีย

ยงัไม่่ไดีพ้้บ้ปีะกบั้ที่�งเจ้�้ กอนำเจิ้ง แต่่อย�่งใดี

 บ้วัชไดีป้ีรูะม่�ณหน่ำ�งพ้รูรูษั� กไ็ดีม้่�ส่กทีี่�

วัดัี หวั่�โส่ อ.เมื่องนำ�ย เพื้�อทีี่�จ้ะเดิีนำกลับั้ไปียงั 

บ้ก.ใหญ่่ โดียไดีไ้ปีนำั�งรูถูโดียส�รูปีรูะจ้ำ�ที่�ง แต่่

ถููก จ้นำที่.ฝ่่�ยก�รูเมื่องข่องพ้ม่่�ที่ำ�ก�รูต่รูวัจ้สอบ้

บ้ตั่รูปีรูะจ้ำ�ต่วัั ซ่ึ่� งผ่ม่ไม่่มี่ จ้นำที่.ฝ่่�ยก�รูเมื่องข่อง

พ้ม่่�จ่้งกล่ั�วัห�วั�่ผ่ม่เป็ีนำคำนำเถืู�อนำ(ที่ห�รูไที่ใหญ่่ )

แลัะที่ำ�ก�รูจ้บั้กมุ่ต่วััผ่ม่ส่งไปียงัสถู�นีำต่ำ�รูวัจ้ เพื้�อ

นำำ�ต่วััผ่ม่ข่งัคุำก ซ่ึ่�งในำรูะหวั�่งนำั�นำผ่ม่ไดีแ้อบ้กรูะซิึ่บ้

กบั้ที่�งหวััหนำ�้สถู�นีำต่ำ�รูวัจ้แห่งนำั�นำวั่� “ ผ่ม่เป็ีนำ 

จ้นำที่.จ้�กหน่ำวัยต่รูวัจ้สอบ้ ข่อง ที่ห�รูพ้ม่่� ห�กไม่่

เชื�อกใ็หว้ัทิี่ยถุู�ม่ไปีทีี่� โป่ีลัะเผ่ ่ทีี่� จ้.ดีอยแหลัม่ไดี้

เลัย ซ่ึ่� งที่�ง หวััหนำ�้สถู�นีำต่ำ�รูวัจ้กไ็ดีส้อบ้ถู�ม่ผ่ม่

เกี�ยวักบั้บ้�้นำพ้กัแลัะรููปีรู่�งหนำ�้ต่�ข่อง โป่ีลัะเผ่ ่ซ่ึ่�ง

ผ่ม่ก็ต่อบ้คำำ�ถู�ม่ไดีถูู้กต่อ้งที่ั�งหม่ดี เนืำ�องจ้�กในำ

สม่ยัทีี่�ผ่ม่ยงัเป็ีนำเดี็ก ไดีไ้ปีบ้�้นำ โป่ีลัะเผ่่ บ่้อยๆ

เพ้รู�ะพี้�เข่ยข่องผ่ม่ที่ำ�ง�นำอยู่ทีี่�บ้้�นำโป่ีลัะเผ่่ซ่ึ่� ง

ถืูอวั่�เป็ีนำคำวั�ม่โชคำดีีข่องผ่ม่ทีี่�ต่อบ้คำำ�ถู�ม่ข่อง

หวััหนำ�้สถู�นีำต่ำ�รูวัจ้ไดีท้ี่ั�งหม่ดี หลังัจ้�กนำั�นำนำ�ย

ต่ำ�รูวัจ้คำนำดีังกล่ั�วัก็ไดี้ที่ำ�หนำังสือยืนำยนัำให้ผ่ม่

พ้รู้อม่ที่ั�งพ้ดูีกบั้ที่�ง จ้นำที่.ฝ่่�ยก�รูเมื่องแลัะต่ำ�รูวัจ้

เหล่ั�นำั�นำวั�่ “ ผ่ม่รูู้จ้กัเดีก็หนุ่ำม่คำนำนีำ�  ปีล่ัอยต่วััเข่�ไปี

ไดี ้  แลัะใหเ้ข่�โดียส�รูไปีกบั้รูถูปีรูะจ้ำ�ที่�ง ” ซ่ึ่� ง

ในำข่ณะทีี่� จ้นำที่.ฝ่่�ยก�รูเมื่องที่ำ�ก�รูจ้บั้กมุ่ต่วััผ่ม่ม่�

ทีี่�โรูงพ้กันำั�นำ ใหผ้่ม่นำั�งโดียส�รูม่�ข่�้งหลังั แต่่พ้อ

ถููกสั�งใหป้ีล่ัอยต่วััไดี ้พ้วัก จ้นำที่.ฝ่่�ยก�รูเมื่องเหล่ั�

นำั�นำบ้ริูก�รูผ่ม่ดีีม่�กเลัย โดียใหผ้่ม่นำั�งข่�้งหนำ�้ แลัะ

พ้ดูีคุำยกบั้ผ่ม่เหมื่อนำเป็ีนำคำนำลัะคำนำกนัำเลัย

 ทีี่�จ้ริูงแลัว้ัเจ้้�หนำ้�ทีี่�ฝ่่�ยก�รูเมื่องกลุ่ัม่ทีี่�

จ้บั้กมุ่ต่วััผ่ม่ พ้วักเข่�เป็ีนำคำนำไที่ใหญ่่ที่ั�งหม่ดี แต่่เข่�

ไม่่ยอม่พู้ดีภ�ษั�ไที่ใหญ่่ แม่ว้ั่�ผ่ม่จ้ะต่อบ้คำำ�ถู�ม่

ข่องพ้วักเข่�เป็ีนำภ�ษั�ไที่ใหญ่่กต็่�ม่ ผ่ม่ไดีแ้ต่่แอบ้

คิำดีในำใจ้วั่� อีกไม่่นำ�นำ ภ�ษั�ไที่ใหญ่่ข่องเรู�คำง

สูญ่ห�ยไปีที่ั�งหม่ดี คำนำไที่ใหญ่่ทีี่�อ�ศัยัอยูใ่นำเมื่องก็

กลั�ยเป็ีนำพ้ม่่�ไปีหม่ดี ซ่ึ่� งเรืู�องเหล่ั�นีำ� เป็ีนำสิ�งทีี่�ผ่ม่

ขุ่่นำเคืำองเป็ีนำอนัำม่�ก

 หลัังจ้�กทีี่�ผ่ม่ไดี้เดิีนำที่�งกลัับ้ม่�ถู่งยงั 

บ้ก.ใหญ่่ เจ้�้ กอนำเจิ้ง มี่แผ่นำทีี่�จ้ะเดิีนำที่�งเข่�้ไปีในำ

รัูฐฉ�นำ โดียไดีมี้่คำำ�สั�งใหผ้่ม่เดิีนำที่�งไปีกบั้ท่ี่�นำ ดีงั

นำั�นำผ่ม่จ่้งไดีรู่้วัม่เดิีนำที่�ง เข่�้ไปีในำรัูฐฉ�นำพ้รู้อม่กบั้

เจ้�้ กอนำเจิ้ง โดียไดีเ้ดิีนำที่�งผ่�่นำ เมื่องปัี�นำ ไปียงั นำำ��

จ๋้�ง แลัว้ั ห�สถู�นำทีี่�เพ้ื�อต่ั�ง กองบ้ญั่ช�ก�รูชั�วัคำรู�วั

 โดียไดีต้่ั�งกองบ้ญั่ช�ก�รูชั�วัคำรู�วัข่่�นำ ทีี่� บ้.ป่ี�ลั�ย 

อ.นำำ��จ๋้�ง ปีรูะม่�ณ เดืีอนำธินัำวั�คำม่ คำ.ศั 1979 ต่่อม่�
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ในำวันัำข่่�นำปีีใหม่่ไที่ใหญ่่ เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีเ้รีูยก เจ้�้จ้�

ยนำอ้ง (เมื่องนำ�ย) รูวัม่ที่ั�ง จ้นำที่.ฝ่่�ยก�รูเมื่อง ปีรูะจ้ำ�

เมื่องนำ�ย ม่�พ้บ้เพ้ื�อพ้ดูีคุำยปีรู่กษั�ห�รืูอกนัำ

 ซ่ึ่� งในำข่ณะนำั�นำ ผ่ม่รัูบ้หนำ้�ทีี่�เป็ีนำช่�งภ�พ้ 

เพื้�อบ้นัำท่ี่กภ�พ้ ในำข่ณะทีี่�คุำยกนัำ หรืูอรัูบ้ปีรูะที่�นำ

อ�ห�รูรู่วัม่กนัำ ซ่ึ่� ง จ้นำที่.ฝ่่�ยก�รูเมื่องทีี่�เคำยจ้บั้กุม่

แลัะต่รูวัจ้สอบ้ผ่ม่ทีี่�เมื่องนำ�ย จ้ำ�ผ่ม่ไม่่ไดี ้ผ่ม่จ่้งไดี้

เข่�้ไปีที่กัที่�ยพ้วักเข่�พ้รู้อม่ที่ั�งเล่ั�ถู่งเหตุ่ก�รูณ์ในำ

วันัำนำั�นำให้พ้วักเข่�ฟั้ง ซ่ึ่� งพ้วักเข่�พ้�กนัำต่กใจ้เป็ีนำ

อย�่งม่�ก พ้รู้อม่กบั้ถู�ม่ผ่ม่วั�่ “ ม่�เป็ีนำที่ห�รูต่ั�งแต่่

เมื่�อไหรู่ ” ซ่ึ่� งผ่ม่กไ็ดีต้่อบ้กลับั้ไปีวั�่ “ วันัำทีี่�พ้วัก

ท่ี่�นำต่รูวัจ้สอบ้แลัะจ้บั้กมุ่ต่วััผ่ม่นำั�นำ ผ่ม่เป็ีนำที่ห�รู

แลัว้ั ” พ้วักเข่�ยิ�งต่กใจ้เพิ้�ม่ม่�กข่่�นำแลัะมี่คำวั�ม่กงัวัลั

วั�่ผ่ม่จ้ะนำำ�เรืู�องต่่�งๆไปีรู�ยง�นำ โป่ีลัะเผ่ ่โดียพ้วัก

เข่�พ้�กนัำคิำดีวั่� โป่ีลัะเผ่่ ปีล่ัอยส�ยลับั้ม่�อยู่ในำ

กองที่พั้ข่อง เจ้�้ กอนำเจิ้ง ผ่ม่เลัยไดีที้ี่ พ้ดูีขู่่พ้วักเข่�

ไปีอีกวั�่ “ ผ่ม่จ้ะไม่่รู�ยง�นำในำสิ�งทีี่�พ้วักท่ี่�นำที่ำ�อยู่

 พ้วักท่ี่�นำที่ำ�อะไรูผ่ม่รูู้หม่ดี เพ้ยีงแต่่ข่ออย�่กรูะที่ำ�

ผ่ดิีต่่อพ้วักเรู�ไที่ใหญ่่ดีว้ัยกนัำเองกพ็้อ แลัะใหห้ม่ั�นำ

ติ่ดีต่่อปีรูะส�นำง�นำกนัำต่่อไปี ” พ้อรุู่งเช�้วันัำต่่อม่�

พ้วักเข่�กพ็้�กนัำเดิีนำที่�งกลับั้ เมื่องนำ�ย

 ในำปีี 1979 – 1980 ปีฏิิบ้ติั่ง�นำอยูที่ี่� บ้ก.ป่ี�

ลั�ย โดีย เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีม้่อบ้หม่�ยใหผ้่ม่เป็ีนำจ้เรู

ที่ห�รู ที่ำ�ก�รูสืบ้สวันำ สอบ้สวันำ ภ�ยในำกองที่พั้แลัะ

 บ้ก.ป่ี�ลั�ย แลัะ เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีเ้ปิีดีอบ้รูม่หลักัสูต่รู

สอนำที่ห�รูเกี�ยวักบั้ ดี�้นำก�รูเมื่อง ก�รูปีกคำรูอง ซ่ึ่� ง

ผ่ม่กไ็ดีเ้ข่�้รัูบ้ก�รูฝ่่กอบ้รูม่ดีว้ัยเช่นำกนัำ ซ่ึ่�งหลักัสูต่รู

นีำ� มี่อยูด่ีว้ัยกนัำ 4 วัชิ� คืำอ 

1. วัชิ�ก�รูปีกคำรูอง

2. วัชิ�ดี�้นำก�รูที่ห�รู

3. วัชิ�ดี�้นำก�รูเมื่องเปีรีูยบ้เทีี่ยบ้ รูะหวั�่ง ลัทัี่ธิิ

คำอม่มิ่วันิำสต่ ์แลัะปีรูะช�ธิิปีไต่ย

4. ปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูรัูฐฉ�นำ แลัะปีรูะวัติั่ก�รู

ปีฏิิวัติั่

 ใชเ้วัลั�ในำก�รูฝ่่กอบ้รูม่ 3 เดืีอนำ หลังัจ้�ก

ปิีดีก�รูอบ้บ้รูม่ ก็ไดีจ้้ดัีง�นำ วันัำช�ติ่รัูฐฉ�นำ ข่่�นำทีี่� 

บ้ก.ป่ี�ลั�ยหลังัจ้�กจ้ดัีง�นำ วันัำช�ติ่ เสร็ูจ้สิ�นำไดีไ้ม่่

นำ�นำ ที่ห�รูพ้ม่่�กไ็ดีน้ำำ�กำ�ลังัเข่�้ม่�โจ้ม่ตี่ บ้ก.ป่ี�ลั�ย

 รูบ้กนัำนำ�นำปีรูะม่�ณ 3 วันัำ ซ่ึ่�งในำข่ณะนำั�นำต่วััผ่ม่เอง

ไดีรัู้บ้หนำ�้ทีี่�เป็ีนำช่�งภ�พ้ (ถู่�ยรููปี )ติ่ดีต่�ม่ เจ้�้ กอ

นำเจิ้ง แลัะผ่ม่ไดีข้่ออนุำญ่�ต่ เจ้�้กอนำเจิ้ง เพ้ื�อไปีถู่�ย

ภ�พ้ก�รูสูรู้บ้ทีี่�แนำวัหนำ�้ซ่ึ่�งที่ั�งสองฝ่่�ยกำ�ลังัปีะที่ะ

กนัำอยู ่เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีดุ้ีผ่ม่วั�่ “ นีำ�ม่นัำสนำ�ม่รูบ้ข่อง

จ้ริูง ไม่่ใช่ในำหนำงั ” แลัะห�้ม่ไม่่ใหผ้่ม่ไปี โดียก�รู

รูบ้ในำคำรัู� งนำั�นำ มี่นำ�ยที่ห�รูหลั�ยคำนำทีี่�อยูแ่นำวัหนำ�้ 

เช่นำ เจ้�้ ส่�งม่นำ,เจ้�้เสือเยน็ำ,เจ้�้ข่นุำกู่,เจ้�้ข่นุำอ่อนำ ซ่ึ่�ง

เจ้�้ข่นุำอ่อนำไดีพ้้ลีัชีพ้ในำสนำ�ม่รูบ้

 หลังัจ้�กที่ห�รูพ้ม่่�เข่�้โจ้ม่ตี่ บ้ก.ป่ี�ลั�ย เจ้�้

 กอนำเจิ้ง กไ็ดีเ้ดิีนำที่�งกลับั้เข่�้ม่�ยงั บ้ก.ใหญ่่ ทีี่�ปี�ง

ใหม่่สูง แลัะไดี้ม่อบ้หม่�ยให้ผ่ม่รัูบ้หนำ้�ทีี่�เป็ีนำ

เลัข่�ฯ ปีรูะจ้ำ�ต่วััข่องท่ี่�นำ(ชั�วัคำรู�วั ) ที่ำ�หนำ�้ทีี่�เป็ีนำ

เลัข่�ฯ เจ้้�กอนำเจิ้ง ไดี้ปีรูะม่�ณห้�เดืีอนำ ที่�ง 

บ้ก.ใหญ่่ไดีมี้่ก�รูเปิีดีโรูงเรีูยนำดี�้นำก�รูเมื่อง เจ้�้ กอ

นำเจิ้ง จ่้งส่งต่วััผ่ม่ไปีเข่�้โรูงเรีูยนำก�รูเมื่อง ใชเ้วัลั�

อบ้รูม่ดี�้นำก�รูเมื่องปีรูะม่�ณ สี�เดืีอนำ ซ่ึ่�งในำก�รูเข่�้

อบ้รูม่ในำโรูงเรีูยนำก�รูเมื่องคำรัู� งนีำ�  ผ่ม่ไดีรัู้บ้รู�งวัลัั

คำวั�ม่ต่ั�งใจ้ดีีเด่ีนำ แลัะ เมื่�อ ปีี คำ.ศั 1976  ในำก�รูเข่�้

รัูบ้ก�รูฝ่่กที่ห�รูใหม่่ ผ่ม่กส็อบ้ไดีเ้ป็ีนำอนัำดีบั้ 1 ข่อง

รุู่นำซ่ึ่�งมี่ที่ห�รูใหม่่เข่�้รัูบ้ก�รูฝ่่กจ้ำ�นำวันำ 400 คำนำ ไดี้

รัูบ้รู�งวัลัั เป็ีนำ นำ�ฬิิก�ข่อ้มื่อ 1 เรืูอนำแลัะเงินำรู�งวัลัั

จ้ำ�นำวันำ 500 บ้�ที่ ซ่ึ่�งสรู้�งคำวั�ม่ดีีใจ้ใหผ้่ม่เป็ีนำอย�่ง

ยิ�ง

 หลังัจ้�กเข่�้อบ้รูม่ในำโรูงเรีูยนำก�รูเมื่องแลัว้ั

 ในำปีี คำ.ศั 1981 เจ้�้ เมื่องคำอนำ ไดีม้่�ข่อต่วััผ่ม่จ้�ก 
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เจ้�้ กอนำเจิ้ง เพ้ื�อไปีเป็ีนำคำรููฝ่่กดี�้นำก�รูที่ห�รู ซ่ึ่�งในำ

คำรัู� งแรูก เจ้�้กอนำเจิ้ง ไม่่ให ้ แต่่หลังัจ้�กทีี่�เจ้�้เมื่อง

คำอนำ ม่�ข่ออีกหลั�ยๆคำรัู� ง เจ้�้กอนำเจิ้ง กไ็ดีอ้นุำญ่�ต่

ใหผ้่ม่ไปีอยูก่บั้เจ้�้เมื่องคำอนำ โดียไดีส้ั�งกบั้เจ้�้เมื่อง

คำอนำวั�่ “ เดีก็คำนำนีำ�ใจ้ม่นัำห�้วั ไม่่เหมื่อนำคำนำอื�นำ ให้

ช่วัยดูีแลัแลัว้ัค่ำอยๆอบ้รูม่ ห�กเอ�ไปีใชด้ี�้นำก�รู

ที่ห�รูที่นัำทีี่ เกรูงวั่�จ้ะใชไ้ดีไ้ม่่นำ�นำ ”ซ่ึ่� งเจ้�้เมื่อง

คำอนำกไ็ดีต้่อบ้กบั้ที่�ง เจ้�้กอนำเจิ้ง วั�่ “ สอนำต่ั�งแต่่

เดีก็ ฝ่่กแลัว้ัใหท้ี่ำ�ง�นำห�ปีรูะสบ้ก�รูณ์ ในำอนำ�คำต่

จ้ะไดีเ้ป็ีนำกำ�ลังัข่องกองที่พั้ แลัะเป็ีนำกำ�ลังัข่องช�ติ่

 ต่่อไปี ” หลังัจ้�กนำั�นำผ่ม่กไ็ดีม้่�อยูก่บั้เจ้�้เมื่องคำอนำ

 ในำข่ณะทีี่�ผ่ม่ม่�อ�ศัยัอยูก่บั้เจ้�้เมื่องคำอนำ เจ้�้

เมื่องคำอนำไดีม้่อบ้หม่�ยให้ผ่ม่ที่ำ�หนำ�้ทีี่�เป็ีนำผู่ช่้วัย

คำรููฝ่่กในำก�รูฝ่่กที่ห�รู โดียเจ้�้เมื่องคำอนำจ้ะที่ำ�ก�รู

อบ้รูม่วัิช�ก�รูที่ห�รูให้ทีี่�บ้�้นำในำทุี่กช่วังทีี่�มี่เวัลั� 

คำรัู�นำรุู่งเช�้กอ็อกไปีฝ่่กที่ห�รูในำสนำ�ม่ฝ่่ก ซ่ึ่�งผ่ม่ไดี้

ที่ำ�หนำ�้ทีี่�เป็ีนำผู่ช่้วัยคำรููฝ่่กอยูป่ีรูะม่�ณ 3 เดืีอนำ หลังั

จ้�กฝ่่กที่ห�รูจ้บ้แลัว้ั มี่ก�รูจ้ดัีต่ั�งหน่ำวัยที่ห�รู เรีูยก

วั่� “ ง�ศ่ัก 1 กองรู้อยทีี่� 2 มี่ เจ้�้ ห�ญ่ศ่ัก เป็ีนำ 

ผ่บ้.หน่ำวัย โดียผ่ม่รัูบ้ต่ำ�แหน่ำงเป็ีนำรูอง ผ่บ้.กองรู้อย

ทีี่� 2 มี่กำ�ลังัปีรูะม่�ณ 92 คำนำ แลัะไดีรัู้บ้คำำ�สั�งใหอ้อก

เ ดิี นำ ที่ � ง เ ข่้� ไ ปี ใ นำ รัู ฐ ฉ � นำ เ พื้� อ ปี รู � บ้ ปี รู � ม่

คำอม่มิ่วันิำสต่ ์ในำพ้ื�นำทีี่� เมื่องปัี�นำ ซ่ึ่� งก่อนำจ้ะออกเดิีนำ

ที่�ง ผ่ม่ไดีไ้ปี ดีำ�หวัั ( กั�นำต่อ )เจ้�้ กอนำเจิ้ง ซ่ึ่� งท่ี่�นำ

ไดีม้่อบ้ปืีนำพ้กใหม่่ใหผ้่ม่ 1 กรูะบ้อกซ่ึ่�งสรู้�งคำวั�ม่

ดีีใจ้ใหผ้่ม่เป็ีนำอย�่งม่�ก แลัะท่ี่�นำไดีพ้้ดูีสั�งผ่ม่ 3 ข่อ้

 วั�่ “

1. อย�่เป็ีนำคำนำรู้�ย คำนำชั�วัในำก�รูรูบ้

2. ใหรัู้บ้ฟั้งผู่อื้�นำใหม้่�ก อย�่โต่เ้ถีูยง

3. ใหอ้ดีที่นำใหม้่�ก

          คำนำทีี่�ไม่่ชอบ้กจ็้ะวัพิ้�กษัว์ัจิ้�รูณ์เรู� คำนำทีี่�รัูก

เรู�กจ็้ะยนิำดีีกบั้เรู� ดีงันำั�นำใคำรูจ้ะวัิพ้�กษัว์ัิจ้�รูณ์ ก็

ไม่่ ต่อ้งไปีโต่ต้่อบ้ ใคำรูจ้ะยกยอ่งเรู� กไ็ม่่ต่อ้งไปี

เหลิัง ใหแ้สดีงออกในำผ่ลัง�นำ ปีกคำรูองคำนำใหดี้ี รูบ้

ก็ข่อให้ชนำะ เอ�ผ่ลัง�นำเป็ีนำคำำ�พู้ดี อย่�พู้ดีเพ้ียง

เพ้รู�ะลัม่ปี�ก คำนำทีี่�ไปีจ้�กทีี่�ผ่ม่ คำนำอื�นำม่กัจ้ะบ้อก

วั�่ เป็ีนำคำนำดืี�อวั�่ย�ก ไม่่ฟั้งคำนำอื�นำ ชอบ้แต่่ดืี�ม่เหลั�้

เม่� แลัะเสพ้ย� เธิอจ้ะต่อ้งไม่่เป็ีนำอย�่งทีี่�เข่�วั�่กนัำ 

” พ้ดูีเสร็ูจ้ท่ี่�นำกไ็ดีม้่อบ้พ้รูะสิงห์ ให ้1 องคำ์

 ในำปีี คำ.ศั 1982 กไ็ดีอ้อกม่�เคำลืั�อนำไหวัในำ

พ้ื�นำทีี่� เมื่องปัี�นำ ในำรูะหวั�่งก�รูเดิีนำที่�ง พ้วักที่ห�รู

ทีี่�เคำยผ่�่นำก�รูรูบ้กจ็้ะพ้ดูีคุำยโออ้วัดีกนัำเกี�ยวักบั้ก�รู

สู้รูบ้ทีี่�เคำยผ่�่นำม่� แต่่ผ่ม่ซ่ึ่� งยงัไม่่เคำยผ่�่นำก�รูสู้รูบ้

ก็ไดี้แต่่นิำ� งเงียบ้ อีกอย่�งที่ห�รูทีี่� เป็ีนำ ผ่บ้.หมู่่ 

ผ่บ้.หม่วัดี กจ็้ะยศัรู้อยต่รีู แต่่ผ่ม่เองมี่ยศัแค่ำ จ้สอ. 

แต่่มี่ต่ำ�แหน่ำงเป็ีนำ รูอง ผ่บ้.รู้อย ที่ำ�ใหก้�รูสั�งก�รู

บ้�งคำรัู� ง พ้วักเข่�ไม่่ค่ำอยปีฏิิบ้ติั่ต่�ม่ ซ่ึ่� งผ่ม่กไ็ดีแ้ต่่

อดีที่นำ แลัะคิำดีในำใจ้วั�่ข่อใหเ้จ้อก�รูสูรู้บ้ก่อนำเถูอะ

แลัว้ัเรู�ค่ำอยม่�รูบ้แข่่งกนัำ

หลังัจ้�กเดิีนำที่�งม่�ถู่งยงั ค่ำ�ย บ้�้นำใหม่่กองไฮิ เมื่อง

ปัี�นำ ปีรูะชุม่กนัำยงัไม่่ที่นัำจ้ะเสร็ูจ้    กมี็่ช�วับ้�้นำม่�

รู�ยง�นำข่่�วัวั่� มี่ที่ห�รูคำอม่มิ่วันิำสต่์ BCP กำ�ลังั

ปีรูะม่�ณ 170 คำนำเดิีนำที่�งมุ่่งหนำ�้ไปียงั บ้�้นำลัะเนำ้

แลัะที่�งหน่ำวัยเหนืำอมี่คำำ�สั�งให้ออกไล่ัล่ั�ที่ห�รู 

BCP กลุ่ัม่นีำ�  ที่�งหน่ำวัยจ่้งไดีจ้้ดัีกำ�ลังัออกไล่ัล่ั� ไปี

จ้นำถู่ง บ้�้นำ ลัะเนำ ้แต่่ ที่ห�รู BCP ไดีเ้ดิีนำที่�งผ่�่นำ

ข่่�นำไปีที่�ง ดีอยหม่่อต่อง แลัว้ั ซ่ึ่� งที่�ง ผ่บ้.ง�ศ่ัก เจ้�้

ห�ญ่ศ่ัก ไดีพ้้ดูีวั�่ “ เรู�ไม่่ต่อ้งติ่ดีต่�ม่พ้วักเข่�แลัว้ั 

เพ้รู�ะพ้วักเข่�ไดี้พื้�นำทีี่� ทีี่�ไดี้เปีรีูยบ้เรู� ห�กเรู�

ติ่ดีต่�ม่ไปีอ�จ้จ้ะไปีต่กในำวังลัอ้ม่ข่องพ้วักเข่� ” ซ่ึ่�ง

ผ่ม่เองกไ็ดีเ้สนำอวั�่ “ เรู�คำวัรูทีี่�จ้ะติ่ดีต่�ม่ไล่ัล่ั�พ้วัก

เข่� เพ้รู�ะเรู�ไดีอ้อกไล่ัล่ั�พ้วักเข่�ม่�ต่ั�งแต่่ต่น้ำ เรู�

ต่อ้งรูบ้เอ�ฤกษัเ์อ�ชยัสกัหน่ำอย ” ซ่ึ่� งทุี่กคำนำกเ็ห็นำ

ดีว้ัยในำคำำ�พ้ดูีข่องผ่ม่ เรู�จ่้งออกติ่ดีต่�ม่ไล่ัล่ั� พ้วัก
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เข่�ไปีจ้นำถู่ง ดีอยหม่่อต่อง แลัะไดีป้ีะที่ะกนัำในำเวัลั�

 6 โม่งเช�้ข่องวันัำรุู่งข่่�นำผ่ม่ไดีน้ำำ�กำ�ลังัจ้ำ�นำวันำ 1 

หม่วัดีเปิีดีฉ�กยิงที่ห�รูคำอม่มิ่วันิำสต่์ เพื้�อแย่งชิง

พื้�นำทีี่� สูงข่่ม่ ปีะที่ะกนัำนำ�นำปีรูะ ม่�ณ 3 ชั�งโม่ง 

ผ่บ้.ง�ศ่ัก มี่คำำ�สั�งใหถู้อนำกำ�ลังั แต่่ผ่ม่แยง้วั�่ “ ไม่่

ต่อ้งถูอย ผ่ม่จ้ะนำำ�กำ�ลังัเข่�้ตี่ดี�้นำข่�้งแลัะดี�้นำหลังั 

เอง ” พ้ดูีเสร็ูจ้ผ่ม่ไดีน้ำำ�กำ�ลังัจ้ำ�นำวันำ 15 คำนำเข่�้โจ้ม่ตี่

ดี�้นำข่�้งแลัะดี�้นำหลังัข่องฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่ เผ่อิญ่ไปี

โจ้ม่ตี่ต่รูงจุ้ดีทีี่� ผู่ใ้หญ่่ข่องพ้วักเข่�ซุ่ึ่ม่อยูพ่้อดีี จ่้ง

ที่ำ�ใหพ้้วักเข่�ต่อ้งถูอนำกำ�ลังัถูอยรู่นำออกไปี ซ่ึ่�งฝ่่�ย

เรู�ส�ม่�รูถูยด่ีไดีอ้�วัธุิปืีนำ 2 กรูะบ้อก เป็ีนำคำรัู� งแรูก

ทีี่�ผ่ม่ไดีรัู้บ้ชยัชนำะในำก�รูรูบ้

 หลังัจ้�กก�รูรูบ้ในำคำรัู�งนีำ�พ้วักที่ห�รูทีี่�เคำยพ้ดูี

โออ้วัดีก็พ้�กนัำเงียบ้เสียงลังไปีไม่่กลั�้ทีี่�จ้ะพู้ดีคุำย 

โออ้วัดีอีก ผ่ม่สั�งก�รูใชง้�นำกง่็�ยข่่�นำ จ้บ้จ้�กก�รูรูบ้

เรู�กไ็ดีเ้ดิีนำที่�งลังม่�ต่ั�งฐ�นำชั�วัคำรู�วัทีี่� บ้.นำ�หวัอนำ

 ซ่ึ่�งในำข่ณะนำั�นำผ่ม่พ้่�งอ�ยไุดีแ้ค่ำ 24 ปีี เป็ีนำ ผ่บ้.รู้อย

 ทีี่�อ�ยนุำอ้ยกวั�่คำนำอื�นำ

 เจ้�้ กอนำเจิ้ง ไดีใ้ห ้เคำรืู�องเล่ันำวัทิี่ยเุที่ปี แก่

ผ่ม่เคำรืู�องหน่ำ�งแต่่ไม่่มี่กรูะเป๋ี�ทีี่�จ้ะใส่ ผ่ม่จ่้งไดีไ้ปี

ทีี่�รู้�นำเยบ็้ผ่�้เพื้�อข่อใหเ้ข่�้ที่ำ�กรูะเป๋ี�ใส่วัทิี่ยเุที่ปี ซ่ึ่�ง

เจ้�้ข่องรู้�นำเป็ีนำส�วัสวัยในำส�ยต่�ผ่ม่ แต่่ผ่ม่ไม่่กลั�้

จี้บ้ เพ้รู�ะมี่คำนำลัำ��ลืัอกนัำวั�่ส�วัเยบ็้ผ่�้คำนำนีำ�  เธิอไม่่

ชอบ้ ที่ห�รู แลัะไม่่ชอบ้คุำยกบั้ใคำรู ยิ�งที่ำ�ใหผ้่ม่ไม่่

กลั�้หนำกัข่่�นำไปีอีก หลังัจ้�กฝ่�กวัิที่ยเุที่ปีเพื้�อเยบ็้

กรูะเป๋ี�ใส่ ผ่ม่ก็ไดีเ้ดิีนำที่�งออกไปีปีฏิิบ้ติั่ง�นำในำ

พื้�นำทีี่�อื�นำเป็ีนำเวัลั�เดืีอนำเศัษัจ่้งไดีก้ลับั้ม่�ยงัพื้�นำทีี่� 

แลัะไปียงัรู้�นำเยบ็้ผ่�้เพื้�อไปีเอ�กรูะเป๋ี�ทีี่�ฝ่�กเยบ็้ไวั้

 พ้อไปีถู่งรู้�นำเจ้�้ข่องส�วัสวัยคำนำนำั�นำกไ็ดีพ้้ดูีข่่�นำม่�

วั�่ “ วัทิี่ยเุที่ปีเคำรืู�องนีำ�  นำอ้งไดีเ้ปิีดีฟั้งเพ้ลังม่�นำ�นำ

แลัว้ั ห�กเจ้�้ข่องเข่�ม่�เอ�กลับั้คืำนำ นำอ้งคำงจ้ะเหง�

ม่�ก ” ผ่ม่ไดีย้นิำดีงันำั�นำ จ่้งต่อบ้กลับั้ไปีวั�่ “ งั�นำเอ�

ไวัว้ันัำหลังัผ่ม่ค่ำอยกลับั้ม่�เอ�ก็ไดี ้ ” แลัว้ัเดิีนำกลับั้

ไปีทีี่พ้กั หลังัจ้�กนำั�นำอีกปีรูะม่�ณ 1 อ�ทิี่ต่ย ์ เธิอก็

ฝ่�กคำนำม่�บ้อกวั�่ใหผ้่ม่ไปีรัูบ้กรูะเป๋ี�ไดีแ้ลัว้ั ซ่ึ่�งในำ

กรูะเป๋ี�นำั�นำเธิอไดีเ้ขี่ยนำข่อ้คำวั�ม่ ใส่กรูะดี�ษัวั่�“ 

ข่อบ้คุำณทีี่�ไดีใ้หฟั้้งเพ้ลังต่ั�งนำ�นำ ต่่อไปีห�กต่อ้งก�รู

เยบ็้อะไรูก็บ้อกม่�ไดี ้ จ้ะเยบ็้ให้โดียไม่่คิำดีเงินำ”

พ้รู้อม่ที่ั�งไดีใ้หม้่ว้ันำเที่ปีเพ้ลัง ( กอ้ฮิกัอ่อนำหม่วัย

ผ่อง ) ข่อง ส�ยม่�วัม่�ดีว้ัย ซ่ึ่� งผ่ม่กน็ำำ�ติ่ดีต่วััเปิีดีฟั้ง

ต่ลัอดี หลังัจ้�กนำั�นำผ่ม่ก็แวัะ่เวัียนำไปีห�เธิอบ่้อยๆ

จ้นำกลั�ยเป็ีนำ คำนำรัูกในำแนำวัรูบ้ มี่คำวั�ม่สุข่ย�ม่ทีี่�ฝั่นำ

 ถู่งแม่ไ้ม่่เจ้อต่วััแค่ำรููปีถู่�ยก็สุข่ใจ้แลัว้ั ชีวัิต่ข่อง

นำกัรูบ้กูช้�ติ่ รัูกกนัำแต่่ไม่่ไดีอ้ยูรู่่วัม่กนัำมี่ใหเ้ห็นำกนัำ

บ่้อยๆ เพ้รู�ะหนำ�้ทีี่�แลัะเวัลั�ทีี่�ไม่่ต่รูงกนัำ

 ปีี คำ.ศั 1983 เจ้�้ กอนำเจิ้ง มี่แผ่นำทีี่�จ้ะเรีูยก

รู้องคำวั�ม่ปีรูองดีองภ�ยในำช�ติ่ จ่้งมี่   คำ ำ�สั�งให ้

หน่ำวัย (ง�ศ่ัก )กลับั้เข่�้ม่�ทีี่� บ้ก.ใหญ่่ ปี�งใหม่่สูง 

พ้รู้อม่ที่ั�งไดีเ้ปีลีั�ยนำชื�อหน่ำวัย จ้�ก  ง�ศ่ัก1 เปีลีั�ยนำ

เป็ีนำ กองพ้นัำทีี่� 101 โดียผ่ม่ไดีรัู้บ้ก�รูปีรัูบ้เลืั�อนำ

ต่ำ�แหน่ำงจ้�กรูอง ผ่บ้.รู้อย ข่่�นำเป็ีนำ ผ่บ้.รู้อย แลัะ

หน่ำวัยเหนืำอมี่แผ่นำทีี่�จ้ะยด่ีเอ�พื้�นำทีี่� ดีอยลั�ง ซ่ึ่�งเป็ีนำ

ฐ�นำทีี่�ม่ั�นำข่องกลุ่ัม่เอบิ้(ลั�หู่ )แต่่ช�้ไปี ที่�งกลุ่ัม่ 

SUA ข่อง เจ้�้ข่นุำส่�ไดีน้ำำ�กำ�ลังัเข่�้ยด่ีพื้�นำทีี่�ดีอยลั�ง

ไดีก่้อนำหนำ�้ปีรูะม่�ณ 10 วันัำ 

 หลังัจ้�กนำั�นำผ่ม่ก็ไดี้รัูบ้คำำ�สั�งให้นำำ�กำ�ลังั

ออกไปีเคำลืั�อนำไหวัในำพื้�นำทีี่� เมื่องปัี�นำ อีกคำรัู� งหน่ำ�ง

แลัะ ในำข่ณะนำั�นำที่ห�รูพ้ม่่�กไ็ดีน้ำำ�กำ�ลังัรุูกเข่�้ม่�ยงั

พื้�นำทีี่� บ้ก.ใหญ่่ ปี�งใหม่่สูงโดียผ่�่นำเข่�้ม่�ที่�งพื้�นำทีี่�

 สนัำกลั�ง หน่ำวัยเหนืำอจ่้งมี่คำำ�สั�งใหห้น่ำวัย กองพ้นัำ 

101เข่�้ที่ำ�ก�รูโจ้ม่ตี่ ค่ำ�ยที่ห�รูพ้ม่่� ทีี่� เมื่องปัี�นำ ซ่ึ่� ง

ที่�งกำ�ลังัข่องฝ่่�ยเรู�มี่อยูด่ีว้ัยกนัำ 3 กองรู้อย กำ�ลังั

รูวัม่กนัำปีรูะม่�ณ 200 กวั�่คำนำ เข่�้โจ้ม่ตี่ค่ำ�ยที่ห�รู

พ้ม่่� แต่่เนืำ�องจ้�กข่�ดีก�รูวั�งแผ่นำทีี่�รัูดีกมุ่แลัะข่�ดี
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ปีรูะสบ้ก�รูณ์ จ่้งไม่่ส�ม่�รูถูยด่ีคำ�่ยที่ห�รูพ้ม่่�ไดี ้มี่

เพ้ยีงแต่่ฐ�นำ นำำ��ต่่ง ซ่ึ่�งเป็ีนำฐ�นำส่วันำหนำ�้ ทีี่�กองรู้อย

ข่องผ่ม่รัูบ้คำำ�สั�งใหเ้ข่�้โจ้ม่ตี่เท่ี่�นำั�นำทีี่�ส�ม่�รูถูยด่ีไดี้

 แต่่ไม่่ส�ม่�รูถูยด่ีค่ำ�ยใหญ่่ข่องพ้ม่่�ไดี ้สุดีที่�้ยต่อ้ง

ถูอนำกำ�ลังัออกม่�

 ปีี คำ.ศั 1984 ผ่ม่ไดีรัู้บ้หนำ�้ทีี่�ที่ำ�ง�นำเกี�ยวักบั้

คำวั�ม่ปีรูองดีอง ภ�ยในำช�ติ่ ต่�ม่นำโยบ้�ย ข่อง เจ้�้ 

กอนำเจิ้ง โดียไดี้รัูบ้หนำ้�ทีี่�เป็ีนำต่วััแที่นำข่องกลุ่ัม่ 

SURA ในำก�รูเจ้รูจ้�พ้ดูีคุำย กบั้ เจ้�้ อุงแหล่ัง เจ้�้มุ่่ง

ฟ้้� ซ่ึ่� งเป็ีนำต่วััแที่นำข่อง เจ้�้ จ๋้�ม่ใหม่่ ( SSA ภ�คำใต่้

 ) อยูรู่่วัม่กนัำปีรูะม่�ณเดืีอนำเศัษั จ่้งไดีส่้งต่วััพ้วักเข่�

เข่�้ม่�ยงั บ้ก.ใหญ่่ ปี�งใหม่่สูงไดีมี้่ก�รูปีรัูบ้โคำรูง

สรู้�งข่กองที่ัพ้ ไดี้รัูบ้ก�รูเลืั�อนำต่ำ�แหน่ำงจ้�ก 

ผ่บ้.รู้อยทีี่� 2 ข่่�นำเป็ีนำ ผ่บ้.พ้นัำ 404 ( เจ้�้เคืำองืนำ ผ่บ้.พ้นัำ

 606 , เจ้�้ จ้�ยยี� ผ่บ้.พ้นัำ 505) หลังัจ้�กนำั�นำผ่ม่กไ็ดี้

รัูบ้หนำ�้ทีี่�คำวับ้คุำม่ดูีแลัพ้ื�นำทีี่� เมื่องปัี�นำ เมื่องนำ�ย นำำ��

จ๋้�ง ซ่ึ่� งในำข่ณะทีี่�  ผ่ม่รัูบ้ผ่ดิีชอบ้พ้ื�นำทีี่�อยูน่ำั�นำ ผ่ม่ไดี้

ลังพื้�นำทีี่�ปีรูะช�สมั่พ้นัำธ์ิพ้ดูีคุำยกบั้ช�วับ้�้นำ แลัะไดี้

รู่วัม่กนัำจ้ดัีต่ั�งโรูงเรีูยนำในำพื้�นำทีี่�รัูบ้ผ่ิดีชอบ้ข่่�นำม่�

จ้ำ�นำวันำ 19 แห่งแลัะยงัไดีรู่้วัม่กนัำบู้รูณะปีฎิิสงัข่รูณ์

 เจ้ดีีย ์  บ้.-หวััตื่�อ ท่ี่�หลัวัง แลัะ ยกฉตั่รูยอดีเจ้ดีีย์

ใหม่่ พ้รู้อม่ที่ั�งจ้ดัีง�นำ สวัดีม่นำต่ค์ำมั่ภีร์ูม่ห�ปัีฏิฐ�นำ

 เป็ีนำเวัลั� 15 วันัำ เนืำ�องจ้�ก เจ้ดีียแ์ห่งนีำ�  เป็ีนำเจ้ดีียเ์ก่�

แก่ มี่ปีรูะวัติั่คำวั�ม่เป็ีนำม่�วั่�มี่ก�รูบ้รูรูจุ้พ้รูะบ้รูม่

ส�รีูริูกธิ�ตุ่ข่องพ้รูะพ้ทุี่ธิเจ้�้ไวัใ้นำเจ้ดีียแ์ห่งนีำ�  หลังั

จ้�กจ้ดัีง�นำไดี ้ 2 วันัำ ที่ห�รูพ้ม่่�ไดีน้ำำ�กำ�ลังัเข่�้ม่�

โจ้ม่ตี่ แต่่ที่�งเรู�ต่�้นำไวัไ้ดี ้ที่ห�รูพ้ม่่�จ่้งถูอนำกำ�ลังั

กลับั้ไปี ดีว้ัยเหตุ่ทีี่�มี่ที่ห�รูม่�รูวัม่ต่วัักนัำในำพื้�นำทีี่�เยอ่

ะม่�ก ที่ำ�ให้เกิดีก�รูปีะที่ะกันำที่ั� งที่ห�รูพ้ม่่� , 

ที่ห�รูBCP หรืูอที่ห�รูไที่ใหญ่่ดีว้ัยกนัำเองกมี็่ ซ่ึ่� งมี่

ก�รูปีะที่ะกนัำแที่บ้ทุี่กเดืีอนำ

 ในำปีี คำ.ศั 1984 นำั�นำ กลุ่ัม่ SURA ข่อง เจ้�้ 

กอนำเจิ้ง แลัะ กลุ่ัม่ SSA ภ�คำใต่ข้่อง เจ้�้ จ๋้�ม่ใหม่่ 

ไดีม้่�รูวัม่กนัำ แลัะรู่วัม่กนัำจ้ดัีต่ั�ง สภ�ปีฏิิวัติั่ไต่ แลัะ

กองที่พั้ไต่ (TRC/TRA) ข่่�นำม่� ต่่อม่�ในำปีี คำ.ศั 1985 

เจ้�้ ข่นุำส่�  (SUA)กไ็ดีน้ำำ�กำ�ลังั เข่�้ม่�รู่วัม่กบั้ TRC/

TRA แลัะรู่วัม่กนัำจ้ดัีต่ั�ง สภ�ปีฏิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำแลัะ

กองที่พั้เมื่องไต่ (SSRC/MTA)ข่่�นำม่� โดียมี่ เจ้�้ กอ

นำเจิ้ง เป็ีนำ ปีรูะธิ�นำ�ธิิบ้ดีี แลัะ เจ้�้ ข่นุำส่� เป็ีนำผู่ ้

บ้ญั่ช�ก�รูที่ห�รูสูงสุดี หลังัจ้�กทีี่� 3 กลุ่ัม่รูวัม่กำ�ลังั

กนัำแลัว้ัไดีเ้ริู�ม่สะสม่กำ�ลังัต่ั�งแต่่ ปีี คำ.ศั 1985 – 1995 

ในำรูะยะเวัลั� 10 ปีี มี่กำ�ลังัปีรูะม่�ณ 25,000 คำนำ ซ่ึ่�ง

เป็ีนำกำ�ลังัข่องกองที่พั้ปีฏิิวัติั่ ทีี่�มี่กำ�ลังัม่�กทีี่�สุดีในำ

สหภ�พ้ ในำข่ณะทีี่�  MTA มี่กำ�ลัังอยู่นำั� นำไม่่มี่

ช�ติ่พ้นัำธ์ุิใดี ทีี่�กลั�้จ้ะข่อแยกต่วััออกจ้�กรัูฐฉ�นำ ไม่่

กลั�้ทีี่�จ้ะข่อเป็ีนำรัูฐอิสรูะปีกคำรูองต่นำเอง ซ่ึ่�ง เจ้�้ ข่นุำ

ส่� ไดีพ้้ดูีไวัอ้ย�่งชดัีเจ้นำวั�่ “ ห�กใคำรูหรืูอกลุ่ัม่ใดี

คิำดีทีี่�จ้ะแยกต่วััออกจ้�กรัูฐฉ�นำ จ้ะที่ำ�ก�รูกวั�ดีลั�้ง

ใหห้ม่ดี ” ดีว้ัยเหตุ่นีำ� จ่้งไม่่มี่ใคำรูกลุ่ัม่ใดีกลั�้หือหรืูอ

กลั�้เอ๋ยปี�กแยกต่วััออกจ้�กรัูฐฉ�นำ

 ปีี คำ.ศั 1986 ไดีน้ำำ�กำ�ลังัที่ห�รูรุูกเข่�้ไปีในำ

พ้ื�นำทีี่� เกงต่อง  แลัะ ไดี ้ปีะที่ะกบั้ที่�งที่ห�รู BCP 

แลัะ ที่ห�รูข่องพ้รูรูคำก�้วัหนำ�้รัูฐฉ�นำ ( SSPP ) อย�่ง

รุูนำแรูง ซ่ึ่� งมี่ก�รูปีะที่ะกนัำอย�่งหนำกัอยู ่3 แห่ง คืำอ 

ทีี่� บ้.นำำ��ต่อง หน่ำ�งคำรัู� ง ปีะที่ะกนัำต่ั�งแต่่ เวัลั� 8 โม่ง

เช�้ถู่ง 10 โม่ง แลัะ ทีี่� บ้.กุ๋นำโม่่ง วัดัี เวัยีงไฮิ  รู่วัม่

กบั้ กองพ้นัำ 505 ข่อง เจ้�้ จ้�ยยี� ปีะที่ะกบั้ที่ห�รู

คำอม่มิ่วันิำสต่พ์้ม่่�ซ่ึ่�งมี่กำ�ลังั 400 กวั�่คำนำ แต่่ฝ่่�ยเรู�

มี่กำ�ลังัแค่ำ 86 คำนำ ปีะที่ะกนัำต่ั�งแต่่เวัลั� 04.00 นำ. 

จ้นำถู่งเวัลั� 17.00 นำ.โดียฝ่่�ยเรู�ใชย้ทุี่ธิวัธีิิแบ้บ้กอง

โจ้รู ในำก�รูปีะที่ะ จ่้งส�ม่�รูถูต่�้นำพ้วักเข่�ไวัไ้ดีแ้ลัะ

ฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่ไดีถู้อนำกำ�ลังัถูอยไปีในำทีี่�สุดี อีกคำรัู� ง

หน่ำ� ง ทีี่� บ้.ป่ี�ส� ปีะที่ะกบั้ที่ห�รูBCPแลัะพ้รูรูคำ

ก�้วัหนำ�้รัูฐฉ�นำ ( SSPP )รูวัม่กำ�ลังักนัำ ปีะที่ะกนัำ
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ต่ั�งแต่่เวัลั� 04.00 นำ.ถู่ง เวัลั� 15.00 นำ. ที่�ง BCP 

แลัะที่ห�รูพ้รูรูคำก้�วัหนำ้�รัูฐฉ�นำ ไดี้ล่ั�ถูอยไปี  

ส�เหตุ่ทีี่�ที่ำ�ให้กองกำ�ลังัข่อง ไที่ใหญ่่ต่อ้งม่�รูบ้

กนัำเอง ก็เพ้รู�ะแนำวัคำวั�ม่คิำดีที่�งก�รูเมื่องข่ดัีแยง้

กนัำ ซ่ึ่� งห�กจ้ะม่�วัิเคำรู�ะห์ดูีแลัว้ัจ้ะเห็นำวั�่พ้วักเรู�

แพ้ด้ีว้ัยกนัำที่ั�งสองฝ่่�ย ไม่่มี่ฝ่่�ยใดีไดีรัู้บ้ผ่ลัดีีหรืูอ

ปีรูะโยชนำ์ ฝ่่�ยทีี่�ไดีรัู้บ้ผ่ลัปีรูะโยชนำ์คืำอ พ้ม่่�ผู่ล่้ั�

อณ�นิำคำม่ นำั�นำเอง

 ต่่อม่�ในำเดืีอนำ กนัำย�ยนำ ปีี คำ.ศั 1987 ไดีเ้ดิีนำ

ที่�งกลับั้เข่�ม่�ทีี่� บ้ก.ใหญ่่ ปี�งใหม่่สูง แลัะไดีเ้ดิีนำ

ที่�งไปีพ้บ้ เจ้�้ ข่นุำส่� ทีี่� บ้.หวััเมื่อง  เพ้ื�อจ้ะที่ำ�ก�รู

แยกกำ�ลังัที่ห�รูในำกองพ้นัำบ้�งส่วันำ ไปีสนำบั้สนุำนำ 

ทีี่� ฐ�นำ แม่่ออ แลัะ ดีอยลั�ง ในำข่ณะทีี่�กำ�ลังัจ้ดัีแยก

กำ�ลังัอยู่นำั�นำ ไดีมี้่ที่ห�รูบ้�งส่วันำ รู้องไห้ออกม่�

เพ้รู�ะไม่่อย�กออกจ้�กกองพ้นัำทีี่�เคำยรู่วัม่รูบ้ รู่วัม่

ทุี่กข่ร่์ูวัม่สุข่กนัำม่� ซีึ่�งเป็ีนำภ�พ้ทีี่�ที่ำ�ใหผ้่ม่เกิดีคำวั�ม่

รูู้ส่กหดีหู่ใจ้เป็ีนำอย�่งยิ�ง ใจ้หน่ำ�งก็รูู้ส่กเศัรู้�หม่อง 

อีกใจ้หน่ำ�งกรู้็ูส่กตื่�นำต่นัำใจ้ ทีี่�เห็นำวั�่กองที่พั้ข่องเรู�

เติ่บ้โต่มี่กำ�ลังัม่�กข่่�นำ ในำข่ณะนำั�นำผ่ม่พ้่�งอ�ย ุ 29 ปีี 

ซ่ึ่� งเป็ีนำ ผ่บ้.พ้นัำ ทีี่�อ�ยนุำอ้ยทีี่�สุดีในำข่ณะนำั�นำ  หลังั

จ้�กเสร็ูจ้ง�นำแลัว้ั เจ้�้ ข่นุำส่� ไดีเ้รีูยกไปีที่�นำข่�้วัมื่�อ

เยน็ำแลัะ ดืี�ม่เหลั�้รู่วัม่กนัำ แต่่ผ่ม่ไม่่ดืี�ม่เหลั�้ หลังัจ้�ก

ที่�นำข่�้วัมื่�อเยน็ำเสร็ูจ้แลัว้ั ก็ไดีไ้ปีเล่ันำแบ้ต่มิ่นำต่นัำ 

กบั้เจ้�้ ข่นุำส่� เจ้�้ข่นุำส่�รูู้ส่กชอบ้ใจ้ในำฝี่มื่อก�รูเล่ันำ

แบ้ต่มิ่นำต่นัำข่องผ่ม่  จ่้งบ้อกใหใ้หผ้่ม่ม่�เล่ันำแบ้ต่มิ่นำ

ต่นัำดีว้ัยกนัำทุี่กเยน็ำ แลัะเจ้�้ ข่นุำส่� ไดีพ้้ดูีออกม่�วั�่ 

“ รัูฐฉ�นำข่องเรู�นีำ�  เรู�สะสม่กำ�ลังัสัก 15 ปีีให้มี่

กำ�ลังัสกั 50,000 คำนำ เรู�คำงไดีบ้้�้นำเมื่องข่องเรู�กลับั้

คืำนำม่� เจ้รูจ้�ไม่่ไดีก้ใ็ชก้ ำ�ลังัรูบ้เอ� ” แลัะยงัพ้ดูีเกี�ยวั

กบั้ BCP วั�่ “ พ้ม่่�แดีงพ้วักนีำ�  น่ำ�กงัวัลัม่�กกวั�่พ้วัก

พ้ม่่�ดีำ� เสียอีก เพ้รู�ะวั�่เข่�ไดีม้่�ชกัชวันำปีรูะช�ชนำ

ในำรัูฐฉ�นำข่องเรู�ไปีเข่�้รู่วัม่เป็ีนำที่ห�รูข่องพ้วักเข่�

 อีกที่ั�งปีรูะช�ชนำรัูฐฉ�นำข่องเรู�กเ็ป็ีนำคำนำใสซืึ่�อ ถููก

เข่�หลัอกใชไ้ดีง่้�ย ดีงัเช่นำ พี้�นำอ้ง วั�้ ต่อนำนีำ�ต่กเป็ีนำ

เคำรืู�องมื่อข่อง พ้วักพ้ม่่�แดีงไปีแลัว้ั พ้ี�นำอ้ง วั�้ เป็ีนำ

 ช�ติ่พ้นัำธ์ุิ ทีี่�ใสซืึ่�อ แลัะมี่คำวั�ม่กลั�้ห�ญ่เป็ีนำอย�่ง

ยิ�ง พ้ม่่�แดีง ข่อง ปีะเต่ง็ติ่�นำ สม่�รูถูม่�ชกัชวันำพ้วัก

เข่�ไปีเป็ีนำที่ห�รู BCP ไดีน้ำั�นำ เป็ีนำก�รูสูญ่เสียทีี่�ยิ�ง

ใหญ่่ข่องง�นำกูช้�ติ่ไที่ใหญ่่เรู� อย�่งหน่ำ�ง แลัะห�ก

จ้ะต่อ้งรูบ้กนัำ คำนำทีี่�เสียชีวัติ่ กคื็ำอคำนำในำรัูฐฉ�นำดีว้ัย

กนัำเอง เป็ีนำสิ�งทีี่�น่ำ�สงส�รูเป็ีนำอย�่งม่�ก แต่่ยงัไง

กต็่�ม่เรู�ต่อ้งพ้ย�ย�ม่เจ้รูจ้�พ้ดูีคุำยกนัำใหไ้ดี ้”

 ปีี คำ.ศั 1987 หลังัจ้�กจ้ดัีกำ�ลังัเรีูยบ้รู้อยแลัว้ั

 ผ่ม่ไดีรัู้บ้หนำ�้ทีี่�ให้รัูบ้ผ่ิดีชอบ้ดูีแลัพื้�นำทีี่� รัูฐฉ�นำ 

ต่อนำใต่แ้ลัะ ต่อนำกลั�ง ไม่่มี่พ้ื�นำทีี่�ปีรูะจ้ำ�ก�รู เนืำ�อง

 จ้�กหน่ำวัยไดีรัู้บ้ก�รูจ้ดัีกำ�ลังัเป็ีนำ คำอลัล์ัั�ม่( เปีรีูยบ้

เหมื่อนำหน่ำวัย เฉพ้�ะกิจ้ )ซ่ึ่�งไปีไดีทุ้ี่กพื้�นำทีี่� แลัว้ัแต่่

ภ�รูกิจ้ทีี่�ไดีรัู้บ้ม่อบ้หม่�ย ผ่ม่ไดีน้ำำ�กำ�ลังัเข่�้ไปีในำ

พ้ื�นำทีี่� เมื่องปัี�นำ ,เทืี่อกเข่� กงุม่�วั , ป๋ี�งปีี�  ต่่อม่�ในำปีี

 คำ.ศั 1988 ไดีติ้่ดีต่�ม่ไล่ัล่ั�ที่ห�รู BCP ข่่�นำไปีถู่งในำ

พื้�นำทีี่� เกียงต่อง แลัะไดีป้ีะที่ะกบั้ที่ห� BCP ทีี่� บ้.ก�ดี

 หวัักุ่นำแลัะใกลั ้บ้.ป่ี�ส�  ปีะที่ะกนัำนำ�นำ 4-5 ชั�วัโม่ง

  หลังัจ้�กก�รูสูรู้บ้ในำคำรัู� งนีำ�  ผ่ม่กไ็ดีว้ั�งแผ่นำในำก�รู

ฝ่่กที่บ้ที่วันำกำ�ลังัพ้ลั เพื้�อใหเ้กิดีคำวั�ม่ชำ��ชองในำก�รู

รูบ้ เพ้รู�ะทีี่�ผ่่�นำม่�ม่วััแต่่คิำดีวั�งแผ่นำในำก�รูทีี่�จ้ะ

ต่อ้งติ่ดีต่�ม่ไล่ัล่ั�ที่ห�รู BCPเท่ี่�นำั�นำ จ่้งไม่่มี่เวัลั�ฝ่่ก

ที่บ้ที่วันำ  แลัะดีว้ัยก�รูเป็ีนำนำกัรูบ้ปีฏิิวัติั่จ่้งต่อ้งใช้

ยุที่ธิวัิธีิหลั�ยๆแบ้บ้ม่�ผ่สม่ผ่ส�นำกนัำ ต่อ้งดูีจ้�ก

สถู�นำก�รูณ์ต่อนำรูบ้กบั้ข่�้ศ่ักวั�่ ต่อ้งใชย้ทุี่ธิวัธีิิแบ้บ้

ไหนำ เช่นำ ก�รูซุ่ึ่ม่ยงิ ก�รูซุ่ึ่ม่โจ้ม่ตี่  หรืูอก�รูรุูกเข่�้

ตี่ เป็ีนำต่น้ำ  ในำก�รูรูบ้นำั�นำห�กกำ�ลังัพ้ลัในำหน่ำวัยมี่

คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำกลัม่เกลีัยวัแลัะรูู้จ้กัรัูบ้ฟั้งแลัะที่ำ�ต่�ม่

คำำ�สั�งนำั� นำก็จ้ะที่ำ�ให้ก�รูรูบ้นำั� นำสนุำกแลัะไดี้รัูบ้

ชยัชนำะในำทีี่�สุดี แต่่ต่รูงข่�้ม่ห�กกำ�ลังัพ้ลัมี่แต่่คำวั�ม่

แต่กแยกแบ่้งพ้รูรูคำแบ่้งพ้วัก ไม่่รัูบ้ฟั้งหรืูอไม่่

ปีฏิิบ้ติั่ต่�ม่คำำ�สั�ง ถู่งเวัลั�ต่อ้งรูบ้กบั้ข่�้ศ่ักกจ็้ะมี่แต่่
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คำวั�ม่กงัวัลัหรืูอพ้ะวักัพ้ะวัง แลัะไม่่ส�ม่�รูถูทีี่�จ้ะ

ไดีรัู้บ้ชยัชนำะไดี้

 ปีี คำ.ศั 1988 นำำ�กำ�ลังัเคำลืั�อนำไหวัอยูใ่นำพื้�นำทีี่�

 เกียงต่อง เป็ีนำช่วังเวัลั�ทีี่�ในำสหภ�พ้พ้ม่่�มี่ก�รู

ปีรูะที่ว้ังอย่�งรุูนำแรูงข่องนำกัศ่ักษั�แลัะพ้รูะสงฆ่ ์

โดียในำวันัำทีี่�16 สิงห�คำม่ 1988 กไ็ดีมี้่นำกัศ่ักษั�จ้�ก 

โข่หลัำ�แลัะนำำ��จ๋้�ง ม่�พ้บ้แลัะข่ออ�วัธุิเช่นำ ปืีนำพ้ก 

รูะเบิ้ดีมื่อ อีกที่ั�งยงัไดีก้ล่ั�วัห�กลุ่ัม่วั�่ “ ที่ำ�ไม่ไม่่

ไปียงิช่วัยปีรูะช�ชนำ ในำข่ณะนีำ�ปีรูะช�ชนำไดีลุ้ักฮืิอ

ข่่�นำปีรูะที่ว้ังทุี่กเมื่องแลัว้ั ” ผ่ม่กไ็ดีต้่อบ้กลับั้ไปีวั�่ 

“ผ่ม่ไม่่ใช่รูะดีบั้ผู่น้ำำ�ทีี่�มี่อ ำ�นำ�จ้ในำก�รูต่ดัีสินำใจ้วั�่

จ้ะรูบ้หรืูอไม่่รูบ้ ผ่ม่จ้ะนำำ�เรืู�องทีี่�พ้วักท่ี่�นำพ้ดูีม่�นีำ�

รู�ยง�นำไปียงั บ้ก.ใหญ่่ ใหรัู้บ้ที่รู�บ้ แลัะอ�วัุธิทีี่�

พ้วักท่ี่�นำรู้องข่อนำั�นำ ไม่่ใช่วั�่ผ่ม่จ้ะใหไ้ม่่ไดี ้แต่่ถู�้

ผ่ม่ให้ไปีแลัว้ัม่นัำจ้ะเกิดีอนัำต่รู�ยกบั้พ้วักท่ี่�นำม่�ก 

กวั�่ ผ่ม่ข่อถู�ม่พ้วักท่ี่�นำหน่ำอยวั�่ “วัตั่ถุูปีรูะสงคำ ์

ข่อ้เรีูยกรู้องข่องพ้วักท่ี่�นำในำก�รูปีรูะที่ว้ังคำรัู� งนีำ�  คืำอ

 อะไรู ” พ้วักเข่�กต็่อบ้วั�่ “ เรีูยกรู้องใหท้ี่ห�รูพ้ม่่�

ถูอนำกำ�ลังัออกจ้�กรัูฐฉ�นำ ม่อบ้รัูฐฉ�นำคืำนำกลับั้ม่� 

แลัะ ปีรูะช�ธิิปีไต่ย ”พ้อไดีย้นิำเช่นำนำั�นำ ผ่ม่เลัยต่อบ้

กลับั้ไปีวั�่ “ ข่อ้เรีูยกรู้องข่องพ้วักท่ี่�นำยงัไม่่เหมื่อนำ

กนัำเลัย ทีี่�ย�่งกุง้เรีูยกรู้องแบ้บ้หน่ำ�ง ต่องกีเรีูยกรู้อง

แบ้บ้หน่ำ�ง โข่หลัำ�นำำ��จ๋้�งเรีูยกรู้องอีกแบ้บ้หน่ำ�ง  เป็ีนำ

แบ้บ้นีำ�แลัว้ัม่นัำจ้ะสำ�เร็ูจ้ไดีย้งัไง พ้วักท่ี่�นำอย�่ลืัม่ 

วั่� ที่ห�รูพ้ม่่�เนำวัินำ นำั�นำ พ้วักเข่�เพ้ียงแค่ำเปีลีั�ยนำ

เคำรืู�องแต่่งก�ยจ้�กชุดี ยกัษั ์ม่�เป็ีนำพ้รูะเอก แค่ำนำั�นำ

แต่่จิ้ต่ใจ้ข่องพ้วักเข่�ยงัเป็ีนำยกัษัเ์หมื่อนำเดิีม่ ห�ก

พ้วักเข่�จ้นำต่รูอกข่่�นำม่� พ้วักเข่�กจ็้ะเปีลีั�ยนำเคำรืู�อง

แต่่งก�ยกลับั้ม่�เป็ีนำยกัษัแ์ลัว้ัยด่ีอำ�นำ�จ้เหมื่อนำเดิีม่ 

พ้วักท่ี่�นำเองก็คำงจ้ะอยูไ่ม่่ไดีต้่อ้ง หลับ้หนีำแค่ำนำั�นำ

เอง ” หลังัจ้�กพ้บ้ปีะพ้ดูีคุำยกนัำเสร็ูจ้แลัว้ั ผ่ม่กไ็ดีน้ำำ�

กำ�ลังัลังม่�ยงัพ้ื�นำทีี่� เมื่องนำ�ย 

 นำทีี่� 17 สิงห�คำม่ 1988 ไดีป้ีะที่ะกบั้ที่ห�รู

พ้ม่่� ทีี่� บ้.หม่�กลั�ง พ้อถู่งเวัลั�เช�้ต่รูู่      ข่องวันัำรุู่ง

ข่่�นำ ที่ห�รูพ้ม่่�ก็ไดีถู้อนำกำ�ลังัถูอยกลับั้ไปีในำต่วัั

เมื่องแลัะปีรูะก�ศัย่ดีอำ�นำ�จ้ก�รูปีกคำรูอง โดียในำ

ข่ณะนำั�นำไม่่มี่กำ�ลังัที่ห�รูข่องพ้ม่่�เคำลืั�อนำไหวัอยูใ่นำ

ชนำบ้ที่เลัย เพ้รู�ะต่อ้งนำำ�กำ�ลังัเข่�้ไปีรัูกษั�คำวั�ม่

ปีลัอดีภยัในำพื้�นำทีี่�ต่วััเมื่องทุี่กแห่ง เพ้รู�ะเกิดีปัีญ่ห�

วัุน่ำวั�ยภ�ยในำสหภ�พ้ม่�กข่่�นำ ที่ห�รูพ้ม่่�เนำวันิำ จ่้ง       

ไดีอ้อกอุบ้�ย ที่�งก�รูเมื่อง ต่่อกองที่พั้ปีฏิิวัติั่ กลุ่ัม่

ต่่�ง ๆ โดียก�รูออกหนำงัสือเชิญ่ทุี่กกลุ่ัม่ใหห้ยดุียงิ

แลัะม่�เจ้รูจ้�พู้ดีคุำยกนัำ ซ่ึ่� งกลุ่ัม่ต่่�งๆ ต่่�งก็พ้�กนัำ

คิำดีวั�่ สม่คำวัรูทีี่�จ้ะหยดุียงิเพ้ื�อเจ้รูจ้�พ้ดูีคุำยกนัำ แลัะ

เพ้ื�อสะสม่กำ�ลังัข่องแต่่ลัะกลุ่ัม่  โดียมี่ กลุ่ัม่ โกก�้ง

 ข่อง ฟ่้งจ้�เซิึ่นำ เจ้รูจ้�หยดุียงิ เป็ีนำกลุ่ัม่แรูก กลุ่ัม่ทีี่�

สองเป็ีนำกลุ่ัม่ วั�้ UWSA  ต่่อม่�เป็ีนำกลุ่ัม่ SSPP/SSA 

แลัะกลุ่ัม่สุดีที่�้ยเป็ีนำกลุ่ัม่ NDAA ข่องเจ้�้ จ้�ยลืันำ 

เมื่องลั� จ่้งเป็ีนำทีี่�ม่�ข่อง พื้�นำทีี่�ปีกคำรูองพ้ิเศัษั ทีี่� 

1,2,3แลัะ4 นำั�นำเอง

 หลังัจ้�กทีี่�กลุ่ัม่ติ่ดีอ�วัธุิต่่�งๆในำรัูฐฉ�นำลัง

นำ�ม่เจ้รูจ้�หยดุียงิกบั้ที่�งพ้ม่่�แลัว้ัต่่อม่�ในำปีี คำ.ศั 

1989 กองกำ�ลังั คำะฉิ�นำ KIA กไ็ดีเ้จ้รูจ้�หยดุียงิกบั้

พ้ม่่�เช่นำกนัำ พ้ม่่�ไดีน้ำำ�เอ�สนัำติ่ภ�พ้ ม่�บ้งัหนำ�้แลัว้ั

ที่ำ�ก�รูแกไ้ข่ปัีญ่ห�พ้รู้อม่ที่ั�งปีรัูบ้ปีรุูงภ�ยในำข่อง

พ้วักเข่� รูวัม่ที่ั�งไดีรู่้�งรัูฐธิรูรูม่นูำญ่ฉบ้บั้ใหม่่ข่่�นำม่�

อีก โดียใชเ้วัลั�ในำก�รูรู่�งแลัะลังม่ติ่เป็ีนำเวัลั�นำ�นำ

ถู่ง 14 ปีีจ่้งไดีรัู้ฐธิรูรูม่นูำญ่ ฉบ้บั้ปีี คำ.ศั 2008 นำำ�ม่�

ใชใ้นำก�รูปีกคำรูองสหภ�พ้ม่�จ้นำถู่งปัีจ้จุ้บ้นัำนีำ�  ในำ

ก�รูเจ้รูจ้�หยดุียงิ ต่ั�งแต่่ ปีี คำ.ศั 1988 ถู่ง ปีี คำ.ศั 2008 

นำั�นำ กลุ่ัม่ทีี่� ไดีป้ีรูะโยชนำ์ มี่เพ้ียงกลุ่ัม่ วั�้ UWSA 

กลุ่ัม่ เจ้�้ จ้�ยลืันำ NDAA แลัะกลุ่ัม่ คำะฉิ�นำ KIA แค่ำ

นำั�นำเอง ส่วันำ กลุ่ัม่ ไที่ใหญ่่ ไม่่เพ้ียงแต่่จ้ะไม่่ไดีรัู้บ้

ผ่ลัปีรูะโยชนำ์อนัำใดีจ้�กก�รูเจ้รูจ้�หยุดียิง แต่่ยงั

ถืูอวั่�สูญ่เสียผ่ลัปีรูะโยชน์ำเสียอีก พื้�นำทีี่�จ้ัดีต่ั� ง 
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บ้ก.เพ้ื�อทีี่�จ้ะสะสม่กำ�ลังัใหก้ลุ่ัม่เติ่บ้โต่กไ็ม่่มี่ หลังั

จ้�กพ้ม่่�เต่รีูยม่พ้รู้อม่แลัว้ักก็ดีดีนัำใหก้ลุ่ัม่ ไที่ใหญ่่ 

วั�งอ�วัธุิ แลัะถู�้ไม่่อย�กวั�งอ�วัธุิ กใ็หป้ีรัูบ้กำ�ลังั

ไปีเป็ีนำหน่ำวัย อส.ข่องที่ห�รูพ้ม่่� หรืูอ กองกำ�ลังั

รัูกษั�ช�ยแดีนำ BGF สุดีที่�้ยที่นำก�รูกดีดีนัำจ้�ก

ที่ห�รูพ้ม่่�ไม่่ไหวั กำ�ลัังบ้�งส่วันำปีรัูบ้ไปีเป็ีนำ 

อส.ที่ห�รูพ้ม่่� บ้�งส่วันำกร็ูบ้ต่่อ ที่ำ�ใหก้ลุ่ัม่ไที่ใหญ่่

ต่อ้งแต่กแยกกนัำ ที่ห�รูพ้ม่่�ยงัไดีก้ดีดีนัำใหก้ลุ่ัม่ คำะ

ฉิ�นำ KIA ปีรัูบ้กำ�ลังัเป็ีนำ  กองกำ�ลังัรัูกษั�ช�ยแดีนำ 

BGF แต่่คำะฉิ�นำ ไม่่ยอม่ จ้นำเกิดีก�รูปีะที่ะกนัำอย�่ง

หนำกั แต่่กลุ่ัม่ คำะฉิ�นำ ยงัโชคำดีี ทีี่�ก ำ�ลังัไม่่แต่กแยก

กนัำ ดีว้ัยเหตุ่นีำ�  วัิธีิก�รูแนำวัคิำดี ,เลัห์เหลีั�ยม่ หรืูอ

ยทุี่ธิวัธีิิในำก�รูรูบ้ข่องที่ห�รูพ้ม่�่นำั�นำ สม่คำวัรูทีี่�จ้ะนำำ�

ม่�เป็ีนำบ้ที่เรีูยนำอย�่งจ้ริูงจ้งั เมื่�อใดีทีี่�พ้วักเข่�อ่อนำ

ลั�้ พ้วักเข่�จ้ะยอม่อ่อนำนำอ้ม่ แต่่ห�กวันัำใดีทีี่�พ้วัก

เข่�แข่ง็แรูง ถู่งแม่เ้รู�จ้ะยกมื่อไหวัข้่อรู้อง พ้วักเข่�

ก็จ้ะต่ดัีมื่อนำั�นำทิี่�ง แลัว้ัก�้วัข่�้ม่หวััเรู�ไปี มี่นิำที่�นำ

สั�นำอยูเ่รืู�องหน่ำ�ง เล่ั�วั�่   มี่พ้ม่่�ต่กลังไปีในำนำำ��บ่้อ มี่

คำนำไปีช่วัยด่ีงหวััข่่�นำม่�จ้�กนำำ��บ่้อ แที่นำทีี่�พ้ม่่�คำนำนำั�นำ

จ้ะพ้ดูีข่อบ้ใจ้ แต่่กลับั้ถููกพ้ม่่�คำนำนำั�นำด่ี�วั�่ “ เอง็ด่ีง

ผ่ม่ ข่�้ที่ำ�ไม่ ”

 ปีี คำ.ศั 1999 ไดีรัู้บ้คำำ�สั�งใหน้ำำ�กำ�ลังัออกไล่ั

ล่ั�ติ่ดีต่�ม่ที่ห�รู BCP ทีี่�ยงัต่กคำ�้ง อยูใ่นำพื้�นำทีี่�รัูฐ

ฉ�นำ ต่อนำกลั�ง โดียไดีส้นำธิิกำ�ลังักนัำ 4 กองพ้นัำ มี่ 

เจ้�้กนัำเจ้็ดี เป็ีนำ หวััหนำ�้คุำม่กำ�ลังัที่ั�งหม่ดี แลัะไดี้

ปีะที่ะกบั้ที่ห�รู BCP ทีี่� ดีอยติ่�ง บ้.จิ้ง นำ�นำ 3 วันัำ 

หลังัจ้�กนำั�นำกไ็ดีเ้ดิีนำที่�งม่�พ้กัทีี่� บ้.จ้�้งหวั�่นำ พ้กั

ไดี ้ 3 วันัำ เจ้�้กนัำเจ้็ดี มี่คำ ำ�สั�งให้ผ่ม่นำำ�กำ�ลังั ออก

ติ่ดีต่�ม่ไล่ัล่ั� ที่ห�รู BCP ทีี่�มี่ เจ้�้เคืำอข่�ง  เป็ีนำ 

หวััหนำ�้ แลัะเนืำ�องจ้�กก่อนำหนำ�้นำั�นำ ต่อ้งเดิีนำเที่�้ที่ั�ง

วันัำที่ั�งคืำนำ แลัะเป็ีนำฤดูีฝ่นำ รูองเที่�้กไ็ม่่ไดีถู้อดี ที่ำ�ให้

เที่�้ข่องผ่ม่ บ้วัม่เป็ีนำแผ่ลัแลัะอกัเสบ้ เดิีนำไม่่ไดี ้ จ้นำ

เพ้ื�อนำผ่ม่ ชื�อ ลัะหง่วัย ไดีน้ำำ�ม่�้ขี่� ม่�ใหผ้่ม่หน่ำ�งต่วัั

แลัะพ้ดูีวั�่ “ จ้ะสูญ่เสียม่�้กช่็�งม่นัำ สงส�รูเพ้ื�อนำทีี่�

ต่อ้งลัำ�บ้�กข่นำ�ดีนีำ�  ” จ้�กนำั�นำผ่ม่กอ็อกเดิีนำที่�งโดีย

ขี่�ม่�้แลัะเติ่ม่นำำ��เกลืัอไปีดีว้ัย จ้นำไปีถู่ง บ้.ผ่กักุ่ม่ จ่้ง

ไดี้หยุดีพ้กัหน่ำ� งคืำนำ ที่ำ�ให้อ�ก�รูเป็ีนำไข่ข้่องผ่ม่

บ้รูรูเที่�ลัง วันัำต่่อม่�เดิีนำที่�งต่่อไปียงั บ้.ลุัก๊ แต่่ฝ่นำ

ต่กที่ำ�ให้นำำ� �ในำแม่่นำำ��ต่อง เอ่อท่ี่วัม่สูงไม่่ส�ม่�รูถู

ข่�้ม่เพ้ื�อเดิีนำที่�งต่่อไปีไดี ้จ่้งหยดุีพ้กัรูอจ้นำถู่งเวัลั� 

ตี่สี�  นำำ� �ลัดีจ่้งพ้�กนัำข่�้ม่แม่่นำำ��ต่อง แลัว้ัแบ่้งกำ�ลังั

ออกเป็ีนำ 3 ชุดีเข่�้ที่ำ�ก�รูโจ้ม่ตี่ที่ห�รู BCP ทีี่�มี่เจ้�้

เคืำอข่�ง เป็ีนำหวััหนำ�้ ในำทีี่�สุดี เจ้�้เคืำอข่�ง ต่อ้งนำำ�

กำ�ลังัล่ั�ถูอยไปี ภ�รูะกิจ้ในำพื้�นำทีี่�รัูฐฉ�นำต่อนำกลั�ง

 เสร็ูจ้ไปีอีกหน่ำ�งง�นำ

 ปีี คำ.ศั 1990 นำำ�กำ�ลังักลับั้เข่�้ม่�ยงั บ้ก.ใหญ่่

 อีกคำรัู� ง เนืำ�องจ้�กมี่คำำ�สั�งใหน้ำำ�กำ�ลังัเข่�้โจ้ม่ตี่ ที่ห�รู

 BCP ในำพื้�นำทีี่� ดีอยอ๋�งข่�ง โดียก�รูเดิีนำที่�งเข่�้

ม่�ยงั บ้ก.ใหญ่่คำรัู� งนีำ� ใชเ้วั�ลั�ในำก�รูเดิีนำเที่�้ 20 วันัำ

ส่วันำก�รูสู้รูบ้ทีี่� ดีอยอ่�งข่�ง นำั�นำ เจ้�้แลังจื้�นำ นำำ�

กำ�ลังั 300 คำนำเข่�้โจ้ม่ตี่ ที่ห�รู BCP แลัะถูอนำกำ�ลังั

ออกม่�ก่อนำทีี่�ผ่ม่จ้ะเดิีนำที่�งม่�ถู่งพื้�นำทีี่� จ่้งที่ำ�ใหผ้่ม่

ไม่่ไดีไ้ปีรู่วัม่รูบ้ในำคำรัู� งนีำ�  

 หลังัจ้�กเดิีนำที่�งเข่�้ม่�ถู่ง บ้ก.ใหญ่่แลัว้ั 

ก็ไดีพ้้กัผ่่อนำปีรูะม่�ณ 2 อ�ทิี่ต่ย ์ หลังัจ้�กนำั�นำไดี้

รัูบ้คำำ�สั�งให้นำำ�กำ�ลังัไปีดูีแลัพื้�นำทีี่� เมื่อง จ๊้อดี อยู ่

เมื่อง จ๊้อดีไดี ้8 เดืีอนำ กไ็ดีรัู้บ้คำำ�สั�งใหน้ำำ�กำ�ลังัไปี

ช่วัยจ้ดัีส่งเสบี้ยงใหแ้ก่หน่ำวัยข่อง เจ้�้แสงหลั�วั เจ้�้

ขุ่นำจ่้�ม่ ทีี่�ก ำ�ลังัเดิีนำที่�งไปีโจ้ม่ตี่ ที่ห�รู BCP ทีี่� 

หนำองแหลัง หนำองต่อง ซ่ึ่� งก�รูจ้ดัีส่งเสบี้ยงนำั�นำจ้ะ

ต่อ้งเดิีนำลัดัีผ่�่นำที่ห�รูพ้ม่่�แลัะ BCP ซ่ึ่� งเป็ีนำสิ�งทีี่�

ย�กลัำ�บ้�กเป็ีนำอย�่งยิ�ง ถู�้ห�กยงัเป็ีนำไปีในำรููปีแบ้บ้

นีำ� ไม่่วันัำใดีก็วันัำหน่ำ� งต่อ้งถููกที่ห�รูพ้ม่่�หรืูอที่ห�รู 

BCP ซุ่ึ่ม่ยิงเอ�แน่ำๆ คิำดีไดีด้ีงันีำ�  ผ่ม่จ่้งไดีท้ี่ำ�วัิที่ยุ

รู�ยง�นำไปียงั เจ้�้ฟ้้�ลัั�นำ
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 เจ้�้ฟ้้�ลัั�นำ ไดีมี้่คำำ�สั�งต่อบ้ม่�วั�่ถู�้ยงังั�นำให้

นำำ�เงินำสดีไปีซืึ่�อข่�้วัส�รูในำพื้�นำทีี่�แลัว้ัที่ำ�ก�รูจ้ดัีส่ง

ใหแ้นำวัหนำ�้ ผ่ม่จ่้งไดีท้ี่ำ�ก�รูห�ซืึ่�อข่�้วัส�รูในำพื้�นำทีี่�

 หม่อกเจ่้หลีั�  แม่่แกนำ ส่งใหแ้นำวัหนำ�้ ซ่ึ่� งในำข่ณะ

นำั�นำผู่ใ้หญ่่ในำหมู่่บ้�้นำ ที่ำ�ต่วััเป็ีนำนำกส�ม่หวัั ที่ำ�ก�รู

วั�งแผ่นำหลัอกลัวังไม่่ให้ผ่ม่นำำ�กำ�ลังัไปีอยู่ใกลั้

หมู่่บ้�้นำพ้วักเข่� ผ่ม่จ่้งวั�งส�ยลับั้ไวัต้่�ม่หมู่่บ้�้นำ 

เพื้�อใหรู้�ยง�นำ ข่่�วั เกี�ยวักบั้ที่ห�รูพ้ม่่�รูวัม่ที่ั�งคำวั�ม่

เคำลืั�อนำไหวัข่องผู่ใ้หญ่่บ้�้นำเหล่ั�นำั�นำ ดีว้ัยเหตุ่ทีี่�ผ่ม่

วั�งส�ยลับั้ไวัใ้นำหมู่่บ้�้นำโดียทีี่�พ้วักเข่�ไม่่รูู้ พ้อเข่�

ม่�หลัอกผ่ม่ก็ไม่่กลัวัั ยิ�งอย�กจ้ะเอ�กำ�ลังัเข่�้ใกลั้

หมู่่บ้�้นำไปีอีก แลัะไดีพ้้ดูีกบั้พ้วักเข่�วั�่ “ ห�กพ้วัก

ท่ี่�นำ กลัวััเสียงปืีนำแต่กในำหมู่่บ้�้นำ กใ็หช้�วับ้�้นำข่อง

พ้วักท่ี่�นำข่�ยข่้�วัส�รูให้แก่พ้วักเรู� ต่�ม่ทีี่� เรู�

ต่อ้งก�รู ” ผู่ใ้หญ่่บ้�้นำเหล่ั�นำั�นำ มี่แผ่นำทีี่�จ้ะห�กินำ

โดียเป็ีนำพ้อ่คำ�้คำนำกลั�ง ไม่่ต่อ้งก�รูใหช้�วับ้�้นำนำำ�

ข่�้วัส�รูม่�ข่�ยใหเ้รู�โดียต่รูง แต่่ใหน้ำำ�ไปีข่�ยโดีย

ผ่�่นำพ้วักเข่� แลัว้ัพ้วักเข่�จ้ะนำำ�ม่�ข่�ยใหเ้รู�อีกที่อดี

หน่ำ�ง แต่่สุดีที่�้ยแลัว้ัพ้วักเข่�กท็ี่ำ�ไม่่ไดีเ้พ้รู�ะเวัลั�

ช�วับ้�้นำนำำ�ข่�้วัม่�ข่�ยนำั�นำ ผ่ม่จ้ะเรีูยกผู่ใ้หญ่่บ้�้นำ

เหล่ั�นำั�นำม่�กกัต่วัักินำนำอนำอยูก่บั้พ้วักเรู�ในำป่ี� ไม่่

ให้พ้วักเข่�ส�ม่�รูถูกลับั้ไปีแจ้ง้ข่่�วัให้ที่ห�รูพ้ม่่� 

ซ่ึ่� งหลัังจ้�กทีี่� เรู�ไดี้ข่้�วัส�รูต่�ม่จ้ำ�นำวันำทีี่� เรู�

ต่อ้งก�รูแลัว้ัถู่งจ้ะที่ำ�ก�รูปีล่ัอยต่วััพ้วักเข่�กลับั้ไปี

โดียทีี่�ที่�งเรู�กจ็้ะย�้ยฐ�นำทีี่�ต่ั�งไปียงัทีี่�ใหม่่

 ต่่อม่�ในำวันัำทีี่� 21 ธินัำวั�คำม่ 1990 ผ่ม่ไดีรัู้บ้คำำ�

สั�งใหน้ำำ�กำ�ลังัจ้ำ�นำวันำ 3 กองพ้นัำ    ปีรูะม่�ณ 400 

คำนำไปีโจ้ม่ตี่ที่ห�รู BCP ทีี่�บ้�้นำฮุ่ิง เมื่องส�ดี แต่่

เพ้รู�ะไม่่ชำ�นำ�ญ่พื้�นำทีี่� อีกที่ั�งกำ�ลังัพ้ลัในำ 3 กองพ้นัำ

กไ็ม่่มี่ใคำรูเคำยไปีถู่งพื้�นำทีี่�นำั�นำม่�ก่อนำ ที่ำ�ใหเ้ป็ีนำสิ�ง

ลัำ�บ้�กใจ้เป็ีนำอย�่งม่�ก ต่อ้งอ�ศัยัจ้�กก�รูดูีแผ่นำทีี่�

เพ้ียงอย�่งเดีียวั ต่อ้งปีลัอม่ต่วััเป็ีนำช�วัไรู่ ช�วัสวันำ 

ในำก�รูแที่รูกซ่ึ่ม่เข่�้ไปีในำพื้�นำทีี่� จ้นำไปีพ้บ้กบั้ช�วั

บ้�้นำ 3 คำนำกำ�ลังัเดิีนำที่�งจ้ะไปีที่ำ�ไรู่ ที่ำ�สวันำ จ่้งไดี้

เรีูยกต่วััม่�แลัว้ัเอ�เงินำใหพ้้วักเข่�เพื้�อข่อใหพ้้วักเข่�

ช่วัยเป็ีนำคำนำนำำ�ที่�งให ้แต่่มี่คำนำหน่ำ�งทีี่�ข่อ้เที่�้พ้ลิักไม่่

ส�ม่�รูถูเดิีนำไดี ้ ผ่ม่จ่้งสั�งใหท้ี่ห�รูนำำ�อ�ห�รูม่�ให้

แลัะที่ำ�ก�รูจ้บั้ม่ดัีไวัใ้นำป่ี� ชั�วัคำรู�วั หลังัจ้�กนำั�นำจ่้ง

ไดีอ้อกเดิีนำที่�ง ไปีข่�้ม่แม่่นำำ��กก ซ่ึ่� งจุ้ดีทีี่�ส�ม่�รูถู

พ้อจ้ะเดิีนำข่�้ม่ไดีก้็มี่เพ้ียงแห่งเดีียวั หลังัจ้�กข่�้ม่

แม่่นำำ��ไดีแ้ลัว้ัก็ไดีก้รูะจ้�ยกำ�ลังัเข่�้โจ้ม่ตี่ ที่ห�รู 

BCP ในำพื้�นำทีี่� บ้�้นำ ฮุ่ิง ต่ั�งแต่่เวัลั� 0600 นำ. ถู่ง 

15.00นำ. พ้รู้อม่ที่ั�งไดี้ที่ำ�ก�รูเผ่�โกดีงัเก็บ้อ�วัุธิ

กรูะสุนำข่องพ้วักเข่�ทิี่�ง แลัว้ัจ่้งไดีถู้อนำกำ�ลังัออก

จ้�กพื้�นำทีี่�สู้รูบ้ ม่�ข่�้ม่แม่่นำำ��ยงัจุ้ดีเดิีม่  ข่�้ม่แม่่นำำ��

ผ่�่นำไปีเพ้ยีงปีรูะม่�ณ 5 นำ�ทีี่ ที่ห�รูพ้ม่่�ไดีน้ำำ�กำ�ลังั

ม่�ถู่งยงัจุ้ดีบ้ริูเวัณทีี่�เรู�เดิีนำข่�้ม่แม่่นำำ�� ซ่ึ่�งห�กที่ห�รู

พ้ม่่�ม่�ถู่งเร็ูวักวั่�นีำ� คำงต่อ้งเกิดีก�รูปีะที่ะกนัำอย�่ง

แน่ำนำอนำ ซ่ึ่� งห�กเกิดีก�รูปีะที่ะกนัำ ฝ่่�ยเรู�คำงต่อ้ง

พ้บ้กบั้คำวั�ม่ลัำ�บ้�กอย�่งม่�กเพ้รู�ะ กรูะสุนำก็เริู�ม่

รู่อยหรูอ ข่�้ม่แม่่นำำ��กไ็ม่่ไดี ้ที่ห�รูข่อง BCP กจ็้ะไล่ั

ล่ั�ติ่ดีต่�ม่ม่�ข่�้งหลังั อีกที่ั�งยงัมี่ที่ห�รูข่องเรู�ทีี่�ไดี้

รัูบ้บ้�ดีเจ้บ็้อีกกวั�่ 29 คำนำ ซ่ึ่�งห�กเกิดีก�รูปีะที่ะกนัำ

ก็คำงจ้ะลัำ�บ้�กในำก�รูเคำลืั�อนำย�้ยที่ห�รูทีี่�บ้�ดีเจ้็บ้

เหล่ั�นำั�นำ หลังัจ้�กข่�้ม่แม่่นำำ��ไดีแ้ลัว้ักเ็ดิีนำเที่�้ที่ั�งคืำนำ

 จ้นำม่�ถู่งยงั บ้.นำ�ป่ี�ก๋�วั พ้รู้อม่ที่ั�งส่งที่ห�รูทีี่�ไดีรัู้บ้

บ้�ดีเจ้บ็้ไปีรัูกษั�ยงัพ้ื�นำทีี่�ส่วันำหลังั

 ปีี คำ.ศั 1991 เจ้�้ กอนำเจิ้ง ป่ีวัยเป็ีนำม่ะเร็ูง ผ่ม่

ไดีเ้ดิีนำที่�งม่�เยี�ยม่ ท่ี่�นำ ทีี่� บ้�้นำ ท่ี่�นำ ปี�งใหม่่สูง 

ซ่ึ่� งในำข่ณะนำั�นำอ�ก�รูป่ีวัยข่อง ท่ี่�นำ เริู�ม่หนำกัม่�ก 

แลัว้ั ผ่ม่ไดีด้ีำ�หวัั ( กั�นำต่อ ) ท่ี่�นำเสร็ูจ้แลัว้ัผ่ม่กเ็ดิีนำ

ที่�งกลับั้โดียขี่�รูถูม่อเต่อร์ูไซึ่ดี ์ ผ่�่นำด่ี�นำต่รูวัจ้ข่อง

ที่ห�รูพ้ม่่� สองแห่ง ซ่ึ่�งที่ำ�ใหผ้่ม่เกือบ้จ้ะถููกจ้บั้ พ้อ

ม่�ถู่ง บ้.นำ�ป่ี�ก๋�วั แลัว้ัอีกวันัำต่่อม่�ที่�ง บ้ก.ใหญ่่

ไดีมี้่วัิที่ยแุจ้ง้ม่�วั�่ เจ้�้ กอนำเจิ้ง ถู่งแก่อสัญ่กรูรูม่

แลัว้ั พ้อไดีรัู้บ้ที่รู�บ้ดีงันำั�นำ ผ่ม่รูู้ส่กเกิดีคำวั�ม่หดีหู่
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เศัรู้�ใจ้ แลัะเสียใจ้เป็ีนำอย่�งยิ�ง พ้รู้อม่ที่ั�งคิำดีถู่ง

อนำ�คำต่ข่�้งหนำ�้วั�่จ้ะเป็ีนำอย�่งไรู ซ่ึ่ม่เศัรู้�ไดี ้ 2-3 

วันัำซ่ึ่�งในำช่วังนำั�นำต่อ้งต่ั�งสติ่ทุี่กอย�่ง

 ในำข่ณะทีี่� เจ้�้ กอนำเจิ้ง ยงัมี่ชีวัติ่ อยูน่ำั�นำ ไม่่

วั�่จ้ะเป็ีนำดี�้นำก�รูเมื่อง หรืูอเรืู�องส่วันำต่วัั ยงัมี่ท่ี่�นำ

คำอยเป็ีนำทีี่�ปีรู่กษั� มี่ท่ี่�นำเป็ีนำกำ�ลังัใจ้ แต่่พ้อไม่่มี่

ท่ี่�นำแลัว้ั ห�กผ่ดิีพ้ลั�ดีข่่�นำม่�ใคำรูจ้ะคำอยชี�แน่ำะ ทีี่�

อยูรู่่วัม่กนัำทุี่กวันัำนีำ�ก็เพ้รู�ะ ง�นำปีรูองดีองส�ม่คัำคีำ

แค่ำนำั�นำเอง แต่่ห�กจ้ะม่�ดูีเรืู�องส่วันำต่วัั ต่่�งคำนำต่่�ง

จ้อ้งทีี่�จ้ะห�คำวั�ม่ผ่ิดีข่องอีกฝ่่�ยหน่ำ�ง ห�กที่ำ�ผ่ิดีก็

ต่อ้งรัูบ้โที่ษัที่นัำทีี่ แม่ก้รูะที่ั�งต่วััผ่ม่เองยงัถููกป้ี�ย

คำวั�ม่ผ่ิดี แลัะจ้ะนำำ�คำวั�ม่ผ่ิดีนำั�นำม่�เป็ีนำข่อ้อ�้งในำ

ก�รูปีลัดียศั ปีลัดีต่ำ�แหน่ำงผ่ม่ กเ็คำยเกิดีข่่�นำม่�แลัว้ั 

2-3 คำรัู� ง ซ่ึ่� งผ่ม่ต่้องรูะวังัต่วััทุี่กฝี่ก้�วั ไม่่วั่�จ้ะ

เป็ีนำก�รูกรูะที่ำ� ก�รูพ้ดูีทีี่�ต่อ้งปิีดีปี�กรูะม่ดัีรูะวังัอยู่

ต่ลัอดีเวัลั� ก�รูเป็ีนำนำกัรูบ้นำั�นำ ไม่่กลัวััทีี่�จ้ะต่อ้งออก

ไปีรูบ้ แลัะไม่่เคำยกลัวััต่�ย แต่่ทีี่�น่ำ�กลัวััคืำอ พ้วักเรู�

หกัหลังั หรืูอแอบ้แที่งข่�้งหลังักนัำเอง ดีว้ัยเหตุ่นีำ�ผ่ม่

จ่้งต่อ้งรูะม่ดัีรูะวังัต่วััอยูต่่ลัอดีเวัลั�

 ปีี คำ.ศั 1992 ที่ห�รู BCP กำ�ลังัปีรูะม่�ณ 300 

คำนำ ไดีเ้ข่�้โจ้ม่ตี่ฐ�นำ  ข่องฝ่่�ยเรู�ทีี่� บ้.นำ�ป่ี�ก๋�วั เจ้�้

ฟ้้�ลัั�นำ ไดีมี้่วัทิี่ยสุั�งก�รูม่�ทีี่�ผ่ม่วั�่ “ ในำก�รูรูบ้คำรัู� ง

นีำ�  สม่คำวัรูทีี่�จ้ะถูอนำกำ�ลังัหรืูอจ้ะรูบ้ กใ็หต้่ดัีสินำใจ้

เอ�เอง แต่่ที่�ง บ้ก.ไม่่ส�ม่�รูถูส่งกำ�ลังัสนำบั้สนุำนำ

ใดี ้” พ้อรัูบ้ที่รู�บ้ดีงันำั�นำ ผ่ม่ แลัะ พ้นัำต่รีู แสงส่อม่ 

พ้นัำต่รีู แสงหลั�วั ส�ม่คำนำไดีม้่�ปีรู่กษั�ห�รืูอกนัำวั�่

จ้ะที่ำ�ยงัไง ซ่ึ่� งที่ั�งสองคำนำมี่คำวั�ม่คิำดีเห็นำวั�่สม่คำวัรู

ทีี่�จ้ะถูอนำกำ�ลังัออกจ้�กพื้�นำทีี่�สู้รูบ้ แต่่ผ่ม่ใหค้ำวั�ม่

คิำดีเห็นำวั�่ เรู�ยงัไม่่สม่คำวัรูทีี่�จ้ะถูอนำกำ�ลังัในำข่ณะ

นีำ�  รูบ้กนัำดูีสกัต่ั�ง แลัว้ัค่ำอยวั�่กนัำ ที่ั�งสองคำนำเลัยพ้ดูี

วั�่ “ ถู�้ยงังั�นำให ้เจ้�้ยอดีศ่ัก เป็ีนำผู่ส้ั�งก�รูแลัะคำวับ้ 

คุำม่ก�รูรูบ้ที่ั�งหม่ดี  ” ผ่ม่กบ็้อกวั�่ “ ไดี ้” จ้�กนำั�นำผ่ม่

จ่้งสั�งก�รูใหก้ำ�ลังัแยกออกเป็ีนำส�ม่ชุดี ชุดีทีี่�หน่ำ� ง

ใหไ้ปีที่ำ�ก�รูซุ่ึ่ม่ ทีี่� บ้ริูเวัณท่ี่�นำำ��ข่องฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่ 

ชุดีทีี่� สอง ใหท้ี่ำ�ก�รูยงิหลัอกแนำวัหลังัฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่

 ชุดีทีี่�ส�ม่ซ่ึ่�งมี่กำ�ลังัเยอ่ะกวั�่ใหข่้่�นำโจ้ม่ตี่ต่รูงกลั�ง

ข่องกำ�ลังัฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่ เพื้�อต่ดัีกำ�ลังัข่องฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่

ให้แยกออกจ้�กกนัำเป็ีนำสองส่วันำ พ้อต่อนำกลั�ง

คืำนำใหท้ี่ำ�หุ่นำปีลัอม่เป็ีนำที่ห�รูข่่�นำม่�แลัะใหก่้อกอง

ไฟ้ทิี่�งไวั ้จ้�กนำั�นำใหท้ี่ำ�ก�รูถูอนำกำ�ลังัออกจ้�กพื้�นำทีี่�

ก�รูสูรู้บ้ ซ่ึ่�งฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่ไม่่รูู้ พ้อถู่งต่อนำส�ยอีกวันัำ

หน่ำ�งฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่ใชอ้�วัธุิที่ั�งหนำกัที่ั�งเบ้�ยงิถูล่ัม่ที่ั�ง

วันัำ หลังัจ้�กถูอนำกำ�ลังัออกม่�จ้�กพื้�นำทีี่�ปีะที่ะกบั้ 

ที่ห�รู BCPแลัว้ั ที่ห�รูพ้ม่่� กองพ้นัำ 225 ไดีเ้ข่�้

โจ้ม่ตี่ที่�งดี�้นำหลังัข่องพ้วักเรู� ซ่ึ่�งมี่ เจ้�้เคืำอปิี� วั เป็ีนำ

 หวััหนำ�้ส่วันำรูะวังัหลังั รัูบ้หนำ�้ทีี่�ยงิต่�้นำที่ห�รูพ้ม่่�

 จ้�กนำั�นำกไ็ดีน้ำำ�กำ�ลังัไปีรูบ้กบั้ที่ห�รูพ้ม่่�อีก จ้นำในำ

ทีี่�สุดีที่ห�รูพ้ม่่� พ้นัำ 225 กล่็ั�ถูอย ถูอนำกำ�ลังักลับั้

ไปี พ้อต่กต่อนำกลั�งคืำนำที่ห�รู BCP กถ็ูอนำกำ�ลังัล่ั�

ถูอยไปีเช่นำกนัำ ที่ำ�ใหก้�รูรูบ้ในำคำรัู� งนีำ� ฝ่่�ยเรู�ไดีรัู้บ้

ชยัชนำะเหนืำอ ที่ห�รูพ้ม่่�แลัะ BCP อีกอย�่งหน่ำ�งในำ

ก�รูรูบ้คำรัู� งนีำ�  จ้�กทีี่� ที่ห�รูคำนำจี้นำ เคำยพ้ดูีดูีถููกที่ห�รู

คำนำไที่ใหญ่่  ก็เงียบ้ลังไปีอย่�งเห็นำไดีช้ดัีอีกที่ั�ง

ปีรูะช�ชนำก็พ้�กนัำม่�แสดีงคำวั�ม่ชื�นำชม่ยินำดีีในำ

ชยัชนำะคำรัู� งนีำ�

 ปีี คำ.ศั 1993 ที่ห�รูพ้ม่่� ไดีน้ำำ�กำ�ลังัเข่�้ม่�

โจ้ม่ตี่ฐ�นำทีี่�ม่ั�นำข่องฝ่่�ยเรู�ทีี่� เมื่อง จ๊้อดี แลัะวั�งกำ�

ลังับ้ลัอ้คำเสน้ำที่�ง  ไม่่ใหก้ำ�ลังัฝ่่�ยเรู�เดิีนำที่�งไปีม่�

ห�กนัำไดี ้ ผ่ม่จ่้งไดีถู้อนำกำ�ลังัข่่�นำไปีที่�ง เมื่อง ปูี

โหลัง แลัะไดีป้ีะที่ะกบั้ที่ห�รูพ้ม่่� พ้นัำ.360 แลัะ พ้นัำ

.43 ทีี่� เมื่องปูีโหลัง เป็ีนำเวัลั� 3 วันัำโดียผ่ม่ไดีจ้้ดัีกำ� 

ลังัออกเป็ีนำ ชุดีรูบ้แบ้บ้กองโจ้รู จ้ำ�นำวันำ 3-4 ชุดี เข่�้

โจ้ม่ตี่ที่ห�รูพ้ม่่� ที่ำ�ให้ที่ห�รูพ้ม่่� กองพ้ันำทีี่� 

360แลัะ43 สูญ่เสียชีวัิต่แลัะไดี้รัูบ้บ้�ดีเจ้็บ้เป็ีนำ

จ้ำ�นำวันำม่�ก แต่่กำ�ลัังสนำับ้สนุำนำข่องฝ่่�ยเรู�ไม่่
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ส�ม่�รูถูเดิีนำที่�งผ่�่นำเข่�้ม่�ช่วัยสนำบั้สนุำนำในำพื้�นำทีี่�

ไดี ้ผ่ม่จ่้งนำำ�กำ�ลังั ข่�้ม่แม่่นำำ��ส�ลัะวันิำ เดิีนำที่�งผ่�่นำ

ไปียงัพ้ื�นำทีี่� เกงต่อง  แลัว้ัยอ้นำลังม่�ที่�ง เมื่อง ปัี�นำ 

เข่�้ม่�ยงั บ้ก.ใหญ่่ ปี�งใหม่่สูง แลัะไดีรัู้บ้อนุำญ่�ต่

ใหพ้้กั ปีรูะม่�ณหน่ำ�งเดืีอนำเศัษั  ในำข่ณะนำั�นำ เจ้�้ ข่นุำ

ส่� มี่แผ่นำ ทีี่�จ้ะส่งกำ�ลังัเข่�้โจ้ม่ตี่ที่ห�รูพ้ม่่�ทีี่�ม่�ต่ั�ง

ฐ�นำต่รูงข่�้ม่ บ้ก.ใหญ่่ ทีี่� ดีอยหินำกอง แลัะมี่คำำ�สั�ง

ใหผ้่ม่ รัูบ้ผ่ดิีชอบ้ในำก�รูต่ั�งฐ�นำบ้ริูเวัณพื้�นำทีี่� ดีอย

นำำ��ลิันำ นำ�ม่นำ แลัะที่ำ�ก�รูปีรัูบ้ปีรุูงฐ�นำทีี่�ม่ั�นำต่่�งๆ

ใหแ้ข่ง็แรูง

 ปีี คำ.ศั 1994 เจ้�้ ขุ่นำส่� ไดีเ้ดิีนำที่�งม่�ทีี่� 

บ้.เมื่องที่� แลัะเรีูยกผ่ม่ไปีพ้บ้ ถู�ม่ผ่ม่วั�่ “ คิำดียงัไง

 ทีี่�เรู�จ้ะเข่�้ตี่ฐ�นำที่ห�รูพ้ม่่� ทีี่� ดีอยหินำกองแลัะ 

เมื่อง จ๊้อดี ” ผ่ม่กไ็ดีต้่อบ้ไปีวั�่ “ เข่�้ตี่คำงไดีอ้ยู ่แต่่

ก�รูจ้ะรัูกษั�ฐ�นำหลังัจ้�กย่ดีไดี้แลั้วั คำงที่ำ�ย�ก

เพ้รู�ะพ้ม่่�เป็ีนำรัูฐบ้�ลั อ�จ้จ้ะนำำ�กำ�ลังัทีี่�ม่�กกวั�่ม่�

โจ้ม่ตี่เพ้ื�อยด่ีฐ�นำกลับั้คืำนำ ” เจ้�้ ข่นุำส่� รัูบ้ฟั้งทีี่�ผ่ม่

พ้ดูีแลัว้ักเ็งียบ้ไปีไม่่พ้ดูีอะไรู หลังัจ้�กนำั�  นำกไ็ดีส้ั�ง

ก�รูให้ผ่ม่นำำ�กำ�ลังั 400 คำนำเข่�้ปีฏิิบ้ติั่ก�รูย่ดีฐ�นำ

ที่ห�รูพ้ม่่�ทีี่�ดีอยหินำกอง แลัะสั�งก�รูให ้พ้.ต่ แสง

ส่อม่ นำำ�กำ�ลังั 780 คำนำ เข่�้โจ้ม่ตี่ฐ�นำที่ห�รูพ้ม่่�ทีี่� 

เมื่องจ๊้อดี โดียไดีเ้ริู�ม่ปีฏิิบ้ติั่ก�รูในำวันัำทีี่� 25 เม่ษั�ยนำ

 1994 เวัลั� 06.00นำ. ผ่ม่ไดีจ้้ดัีกำ�ลังัออกเป็ีนำ 4 ชุดี 

โดียให้ชุดีทีี่� 1 ที่ำ�ก�รูบ้ลัอ้คำเส้นำที่�งไม่่ให้กำ�ลังั

สนำบั้สนุำนำข่องที่ห�รูพ้ม่่�ผ่�่นำเข่�้ม่�ไดี ้ชุดีทีี่� 2 นำำ�

กำ�ลังัไต่่ข่่�นำหนำ�้ผ่�ที่�งแนำวัหลังัข่องที่ห�รูพ้ม่่� ชุดี

ทีี่�3 เข่�้โจ้ม่ตี่ต่รูงกลั�งข่องกำ�ลังัที่ห�รูพ้ม่่�เพื้�อต่ดัี

กำ�ลังัที่ห�รูพ้ม่่�ออกเป็ีนำสองส่วันำ ชุดีทีี่� 4 เข่�้โจ้ม่ตี่

ดี�้นำหนำ�้ฐ�นำข่องที่ห�รูพ้ม่�่ ที่ห�รูพ้ม่่� คืำอ กองพ้นัำ

ทีี่�225แลัะ43มี่กำ�ลังัรูวัม่กนัำปีรูะม่�ณ 250 คำนำ ปีะที่ะ

กนัำจ้นำถู่งเวัลั�ปีรูะม่�ณ 16.00นำ.ก็ส�ม่�รูถูยด่ีฐ�นำ

ที่ห�รูพ้ม่่�ไดีท้ี่ั�งหม่ดี 9 ฐ�นำ ที่ห�รูพ้ม่่� เสียชีวัิต่ 

ปีรูะม่�ณ 80 คำนำ จ้บั้เป็ีนำเชลัยไดี ้2 คำนำแลัะยด่ีอ�วัธุิ

ปืีนำข่องที่ห�รูพ้ม่่�ไดี ้30 กรูะบ้อก หลังัจ้�กนำั�นำอีก

สองวันัำ กไ็ดีน้ำำ�กำ�ลังัไปีสนำบั้สนุำนำช่วัยรูบ้ ในำพื้�นำทีี่�

 เมื่องจ๊้อดี ทีี่� พ้.ต่ แสงส่อม่กำ�ลังัปีะที่ะกบั้ที่ห�รู

พ้ม่่� ส�ม่�รูถูยด่ีฐ�นำที่ห�รูพ้ม่่�ไดีอี้ก 1 ฐ�นำ ยด่ีไดี้

อ�วัธุิปืีนำข่องที่ห�รูพ้ม่่�อีก 8 กรูะบ้อก ส่วันำกำ�ลังั

ข่อง พ้.ต่ แสงส่อม่ ไม่่ส�ม่�รูถูยด่ีฐ�นำที่ห�รูพ้ม่่�ไดี้

แม่แ้ต่่ฐ�นำเดีียวั แลัะยงัสูญ่เสียอ�วัธุิปืีนำใหแ้ก่ที่ห�รู

พ้ม่่�อีก 6 กรูะบ้อก

 หลังัจ้�กยด่ีฐ�นำที่ห�รูพ้ม่่�ทีี่�เมื่อง จ๊้อดี ไดี้

ปีรูะม่�ณหน่ำ�งวันัำ ที่ห�รูพ้ม่่�กไ็ดีน้ำำ�เคำรืู�องบิ้นำม่�ทิี่�ง

รูะเบิ้ดีทีี่�เมื่องที่� แลัะ เมื่องจ๊้อดี พ้รู้อม่ที่ั�งส่งกำ�ลังั

ภ�คำพื้�นำดิีนำจ้ำ�นำวันำม่�กเข่�้โจ้ม่ตี่เพื้�อทีี่�จ้ะที่ำ�ก�รูยด่ี

ฐ�นำกลับั้คืำนำ นำ�ยที่ห�รูพ้ม่่�ทีี่�ม่�สั�งก�รูแลัะคำวับ้คุำม่

ก�รูรูบ้คืำอ นำ�ยพ้ลั หม่่องเอ โดียไดีสู้้รูบ้กนัำอย�่ง

หนำกันำ�นำปีรูะม่�ณ 20 วันัำ ที่ห�รูพ้ม่่�สูญ่เสียชีวัติ่

แลัะบ้�ดีเจ้บ็้ไม่่นำอ้ยกวั�่ 1,000 – 1,500 คำนำ ซ่ึ่�งที่ห�รู

พ้ม่่�ไม่่ส�ม่�รูถูที่ำ�ก�รูย่ดีฐ�นำข่องฝ่่�ยเรู�ไดี ้

นำอกจ้�กฐ�นำเดิีม่ข่องพ้วักเข่�ทีี่�เรู�ยด่ีไดีก่้อนำหนำ�้

นำั�นำ  จ้�กก�รูถูอนำกำ�ลังัข่องฝ่่�ยเรู�

 ห�กม่�วัิเคำรู�ะห์ดูีก�รูสู้รูบ้ทีี่� ดีอยหินำกอง 

ในำแง่ข่องก�รูที่ห�รูจ้ะเห็นำไดีว้ั�่ มี่คำวั�ม่ผ่ดิีพ้ลั�ดี

หลั�ยอย�่ง เช่นำ เป็ีนำพ้ื�นำทีี่�สูรู้บ้ทีี่�ใกลั ้บ้ก.ใหญ่่ เกินำ

ไปี, ยงัไม่่มี่คำวั�ม่พ้รู้อม่ในำก�รูรูบ้ แต่่ดีว้ัยมี่ เจ้�้

หนำ�้ทีี่�ข่องสหรัูฐ มิ่สเต่อร์ู บ้อนำนำ ์ ไดีม้่�พ้ดูีกบั้ เจ้�้

 ข่นุำส่� วั�่ จ้ะที่ำ�ก�รูปีลัดีรู�ยชื�อข่องเจ้�้ ข่นุำส่� ออก

จ้�ก บ้ญั่ชีรู�ยชื�อผู่ค้ำ�้ย�เสพ้ติ่ดี (แบ้ลัค็ำลิัสต่ ์ ) เจ้�้ 

ข่นุำส่� จ่้งไดีว้ั�งแผ่นำรูบ้พ้ม่่�ในำคำรีู� งนีำ�  แต่่สุดีที่�้ย

แลัว้ัไม่่ไดีอ้ะไรูเลัย ถููกสหรัูฐโกหกแค่ำนำั�นำเอง หลังั

จ้�กก�รูสูรู้บ้ในำคำรัู� งนีำ�สถู�นำก�รูณ์ภ�ยในำ MTA ก็

ยุง่เหยงิข่่�นำม่�
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 ปีี คำ.ศั 1995 เจ้�้ โงะ๊ห่�นำ กไ็ดีน้ำำ�กำ�ลังั 80 

กวั�่คำนำไปีรู่วัม่กบั้ SSPP/SSA ภ�คำเหนืำอ ต่่อม่�ในำ

วันัำทีี่� 6 มิ่ถุูนำ�ยนำ ปีีเดีียวักนัำ เจ้�้ ก�นำยอดี กไ็ดีน้ำำ�

กำ�ลังัแยกต่วััออกไปีต่ั�งกลุ่ัม่ใหม่่ SSNA ( กองที่พั้

แห่งช�ติ่ ไที่ใหญ่่ ) กำ�ลังัพ้ลัทีี่�ยงัอยูก่เ็ริู�ม่ที่อ้ พ้�กนัำ

หนีำเป็ีนำจ้ำ�นำวันำม่�ก เจ้�้ ขุ่นำส่� ก็เริู�ม่พ้ะวักัพ้ะวัง 

แลัะไม่่มี่ก�รูปีรูะชุม่เพื้�อพู้ดีคุำยกันำในำก�รูห�

แนำวัที่�งแก้ไข่ปัีญ่ห�ต่่�งๆทีี่� เกิดีข่่� นำ ไดี้แต่่ใช้

อ�รูม่ณ์ด่ี� เจ้�้กอนำยอดี เท่ี่�นำั�นำเอง สุดีที่�้ยม่�ที่ั�ง

สองฝ่่�ยต่่�งแข่็งต่่อกนัำ จ้นำเกือบ้จ้ะต่อ้งสู้รูบ้กนัำ  

เพ้รู�ะเจ้�้ ก�นำยอดี แยกต่วััออกไปีแลัว้ัไปีเจ้รูจ้�

หยุดียิงกบั้พ้ม่่� ฉวัยเอ�โอก�สทีี่�หยุดียิงกบั้พ้ม่่�

ที่ำ�ก�รูแยง่ชิงพื้�นำทีี่� เจ้�้ข่นุำส่� จ่้งไดีส่้งต่วััแที่นำไปี

เจ้รูจ้�กบั้พ้ม่่�เพ้ื�อหยดุียงิเช่นำกนัำ

 พ้ม่่�ม่องเห็นำจุ้ดีอ่อนำ ข่อง เจ้�้ ข่นุำส่� จ่้งไม่่

ยอม่ทีี่�จ้ะเจ้รูจ้�เพื้�อหยุดียิง บ้ังคำับ้ให้วั�งอ�วัุธิ

เท่ี่�นำั�นำ ที่ำ�ใหไ้ม่่ส�ม่�รูถูเจ้รูจ้�ต่กลังกนัำไดี ้ ต่่อม่�

พ้ม่่�ไดีเ้สนำอ เจ้�้ ขุ่นำส่� ให้ม่อบ้อ�วัุธิทีี่�เก่�หรืูอ

ชำ�รุูดี ให้แก่พ้ม่่�บ้�งส่วันำ เพื้�อทีี่�จ้ะเจ้รูจ้�หยดุียิง 

โดียจ้ะนำำ�กำ�ลัังที่ห�รูพ้ม่่� ม่�ช่วัยดูีแลัคำวั�ม่

ปีลัอดีภยัในำพ้ื�นำทีี่� บ้.หวััเมื่อง ให ้เจ้�้ ข่นุำส่� จ่้งต่อบ้

ต่กลัง ในำทีี่�สุดีเสียรูู้พ้ม่่�จ้นำต่อ้งวั�งอ�วัธุิที่ั�งหม่ดี

นีำ�คืำอผ่ลัข่องก�รูแต่กแยกกนัำภ�ยในำ ที่ำ�ใหสุ้ดีที่�้ย

แลัว้ัสูญ่เสียที่ั�งสองฝ่่�ย MTA กล่็ัม่สลั�ยSSNA ก็

ล่ัม่สลั�ย ซ่ึ่�งเรืู�องนีำ�สม่คำวัรูทีี่�ต่อ้งนำำ�ม่�เป็ีนำบ้ที่เรีูยนำ

สอนำใจ้เป็ีนำอย�่งยิ�ง เพ้รู�ะคำวั�ม่ไม่่เป็ีนำธิรูรูม่ข่อง

ผู่น้ำำ� เพ้รู�ะม่�นำะทิี่ฐิส่วันำต่วัั เพ้รู�ะหลังต่วััเอง 

ที่ำ�ใหก้ำ�ลังัทีี่�ยิ�งใหญ่่ต่อ้งล่ัม่สลั�ยลังไปี เป็ีนำคำวั�ม่

สูญ่เสียทีี่�ม่�กม่�ยม่ห�ศั�ลั ส่งผ่ลัให ้เจ้�้ ข่นุำส่� เจ้�้

 ก�นำยอดี ต่อ้งต่กเป็ีนำผู่ต้่อ้งห�ข่องปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ู

ก�รูกูช้�ติ่ อย�่งหลีักเลีั�ยงไม่่ไดี ้แลัะก�รูทีี่�ก่อสรู้�ง

กองกำ�ลังัข่่�นำม่�ใหม่่อีกนำั�นำ คำงต่อ้งคิำดีแลัะที่บ้ที่วันำ

กบั้เหตุ่ก�รูณ์ทีี่�ผ่่�นำม่�ในำอดีีต่เพื้�อนำำ�ม่�เป็ีนำบ้ที่

เรีูยนำทีี่�มี่ค่ำ�เป็ีนำอย�่งยิ�ง

 ปีี คำ.ศั 1995 ในำข่ณะทีี่� สถู�นำก�รูณ์ภ�ยในำ

ข่อง MTA กำ�ลังัยุง่เหยงิ อยูน่ำั�นำ ผ่ม่ไดีรัู้บ้หนำ�้ทีี่�ให้

ดูีแลัพื้�นำทีี่�แนำวัหนำ�้ ทีี่� ดีอยหินำกอง ซ่ึ่� งเผ่ชิญ่หนำ�้

กนัำอยูก่บั้ที่ห�รูพ้ม่่� เจ้�้ ข่นุำส่� ไดีเ้รีูยกต่วััผ่ม่ไปีทีี่� 

บ้.หวััเมื่อง แลัะถู�ม่ผ่ม่วั�่ “ ก�นำยอดี เขี่ยนำจ้ดีหม่�ย

ม่�ห�บ้�้งไหม่ ? ” ผ่ม่ต่อบ้วั�่ “ ไม่่คำรัูบ้”เจ้�้ข่นุำส่�

จ่้งถู�ม่ต่่อวั�่ “ คิำดียงัไงกบั้ เรืู�องทีี่� ก�นำยอดี แยกต่วัั

ออกไปี เองสองคำนำเป็ีนำเพ้ื�อนำกนัำไม่่ใช่หรืูอ ? ” ผ่ม่

ไดีต้่อบ้ เจ้�้ ข่นุำส่� ไปีวั�่ “ สิ�งทีี่�ที่ ำ�ลั�ยคำวั�ม่ส�ม่คัำคีำ

นำั�นำ ผ่ม่ไม่่เห็นำดีว้ัย เพื้�อนำก็ส่วันำเพื้�อนำ ง�นำก็ส่วันำ

ง�นำ ผ่ม่ไม่่ไช่คำนำทีี่�เอ�ง�นำม่�เป็ีนำข่องเล่ันำ ผ่ม่เป็ีนำ

คำนำที่ำ�ง�นำ ” เจ้�้ ข่นุำส่� จ่้งพ้ดูีต่่อวั�่ “ เองคิำดีวั�่เรืู�อง

นีำ�คำวัรูจ้ะแกไ้ข่ยงัไง เขี่ยนำส่งม่�ใหดู้ีหน่ำอย ” หลังั

จ้�กนำั�นำกแ็ยกย�้ยกนัำไปี ผ่ม่ไดีก้ลับั้ม่�เขี่ยนำหนำงัสือ

แสดีงคำวั�ม่คิำดีเห็นำจ้ำ�นำวันำสองหนำ�้กรูะดี�ษั A4 มี่

อยูด่ีว้ัยกนัำ 7 ข่อ้

1. ทีี่� ก�นำยอดี ออกหนำงัสือแถูลังก�รูณ์เกี�ยวั

กบั้เรืู�องทีี่� ที่ห�รูเชื�อส�ยไที่ใหญ่่แลัะที่ห�รู

เชื�อส�ยจี้นำในำ MTA มี่คำวั�ม่ข่ดัีแยง้กนัำนำั�นำ

 ใหท้ี่ำ�ก�รูเรีูยกกำ�ลังัพ้ลัทีี่�เป็ีนำเชื�อส�ยจี้นำ ทีี่�

ปีรูะจ้ำ�ก�รูฝั่�งต่ะวันัำต่กแม่่นำำ��ส�ลัะวันิำกลับั้

ม่� บ้.หวััเมื่องที่ั�งหม่ดี

2. ใหจ้้ดัีปีรูะชุม่ฝ่่�ยที่ห�รูเพื้�อสอบ้ถู�ม่คำวั�ม่

คิำดีเห็นำ

3. ใหจ้้ดัีปีรูะชุม่พ้รูะสงฆ่แ์ลัะปีรูะช�ชนำ เพ้ื�อ

พ้ดูีคุำยใหเ้ข่�เป็ีนำต่วัักลั�งในำก�รูไกล่ัเกลีั�ย

4. ฐ�นำที่ห�รู ในำบ้ริูเวัณพ้ื�นำทีี่� ดีอยลั�ง นำั�นำให้

ถูอนำกำ�ลังัถูอยให ้  วั�้ UWSA แลัว้ัม่�วั�ง

กำ�ลังัต่ั�งแต่่ เมื่องปูีโหลัง ลังม่�ต่�ม่ฝั่�งแม่่นำำ��

ส�ลัะวันิำ ยด่ีพ้ื�นำทีี่� ต่ะวันัำออกส�ลัะวันิำเพ้ื�อ

รัูกษั�คำวั�ม่ปีลัอดีภยัให ้บ้ก.ใหญ่่



123မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

5. กำ�ลังัส่วันำใหญ่่ ใหป้ีรูะจ้ำ�ก�รูไวัที้ี่� บ้ก.ใหญ่่

 ฝั่�งต่ะวันัำต่กแม่่นำำ��ส�ลัะวันิำ นำั�นำ วั�งกำ�ลังั

ไวัที้ี่� เมื่องปัี�นำ กพ็้อแลัว้ั พ้ื�นำทีี่�อื�นำกใ็ห ้ก�นำ

ยอดี เป็ีนำก�รูชั�วัคำรู�วั ก�นำยอดีในำเวัลั�นีำ�

เหมื่อนำนำำ��นำอง ต่อ้งรูอให้นำำ��ลัดีก่อนำแลัว้ั

ค่ำอยห�ที่�งวั�่กนัำอีกทีี่

6. ต่วััข่องเจ้�้ ข่นุำส่� ใหย้�้ยไปีอยูที่ี่� หนำองป๋ี�

หลัำ� นำ�หม่�กตี่ ไม่่คำวัรูอยู ่บ้.หวััเมื่อง

7. ส่วันำง�นำดี�้นำก�รูที่ห�รูนำั�นำผ่ม่กลั�้รัูบ้หนำ�้ทีี่�

ในำก�รูดูีแลัแลัะรัูบ้ชอบ้

 ผ่ม่ไดีเ้ขี่ยนำรู�ยง�นำถู่ง เจ้�้ ข่นุำส่� ดีงัทีี่�กล่ั�วั

ม่� แต่่ เจ้�้ ขุ่นำส่� ไม่่เชื�อม่ั�นำในำต่วััผ่ม่ คิำดีวั่�ผ่ม่

วั�งแผ่นำเพ้ื�อหลัอกท่ี่�นำอีก ซ่ึ่� งในำข่ณะนำั�นำ เจ้�้ ข่นุำ

ส่� เกิดีคำวั�ม่กงัวัลัแลัะกลัวััที่ห�รูเชื�อส�ยไที่ใหญ่

ไปีหม่ดี

 ปีลั�ยปีี คำ.ศั 1995 พ้ม่่�ไดีส่้งต่วััแที่นำเดิีนำ

ที่�งเข่�้ม่�ทีี่� บ้.หวััเมื่อง คำรัู� งแรูกจ้ำ�นำวันำ 3 คำนำหลังั

จ้�กนำั�นำเดิีนำที่�งม่�อีก 9 คำนำ หลังัจ้�กนำั�นำกำ�ลังัที่ห�รู

พ้ม่่�จ่้งค่ำอยต่�ม่ม่�ทีี่�หลังั  ในำข่ณะทีี่�ที่ห�รูพ้ม่่�กำ�ลังั

เริู�ม่เข่�้พ้ื�นำทีี่� บ้.หวััเมื่อง ผ่ม่เองกเ็รู่งฝ่่กที่ห�รู แลัะ

เริู�ม่พู้ดีคุำยกนัำภ�ยในำกำ�ลังัพ้ลับ้�้งแลัว้ั ต่วััผ่ม่เองก็

เพิ้�ม่คำวั�ม่รูะม่ดัีรูะวังัต่วััม่�กข่่�นำ ต่อนำแรูกเจ้�้ ข่นุำส่�

 คิำดีทีี่�จ้ะกกัต่วััผ่ม่ไวัที้ี่� บ้.หวััเมื่อง แต่่ผ่ม่พ้ดูีไดีจ้้งั

หวัะ่ทีี่�ดีี เจ้�้ ข่นุำส่� เลัยใหผ้่ม่กลับั้ม่�ยงัพื้�นำทีี่�แนำวั

หนำ�้ ซ่ึ่�งผ่ม่กฉ็วัยโอก�สดีีนีำ�  ในำก�รู ปีรูะช�สมั่พ้นัำธ์ิ

 กำ�ลังัพ้ลัในำหน่ำวัยใหท้ี่รู�บ้ถู่งสถู�นำก�รูณ์ต่่�งๆ พ้อ

กำ�ลัังที่ห�รูพ้ม่่�เดิีนำที่�งเข่้� บ้.หัวัเมื่องเป็ีนำทีี่�

เรีูยบ้รู้อยแลัว้ั ก็มี่แผ่นำทีี่�จ้ะส่งกำ�ลังัเข่�้ม่�ยงัพื้�นำทีี่�  

ป๋ี�งใหม่่สูง เมื่องเต่�๊ะ เมื่องที่� แต่่ผ่ม่ไม่่อนุำญ่�ต่ให้

เข่�เข่�้ม่� ห�กยงัฝื่นำเข่�้ม่�กต็่อ้งยงิกนัำ ในำข่ณะนำั�นำ

 พ้.ที่ ส่�งม่นำ ซ่ึ่�งเป็ีนำนำ�ยที่ห�รูผู่ใ้หญ่่ไม่่สบ้�ยป่ีวัย

อยู ่ ไดีส้ั�งใหผ้่ม่ห�้ม่ยงิ ผ่ม่จ่้งไดีแ้จ้ง้กบั้ที่�งที่ห�รู

พ้ม่่�ใหเ้ดิีนำเลีั�ยงฐ�นำทีี่�เรู�อยูล่ังไปีต่�ม่ลัำ�หว้ัย หลังั

จ้�กกำ�ลังัที่ห�รูพ้ม่่�เดิีนำที่�งเข่�้ในำพื้�นำทีี่�เรีูยบ้รู้อย

แลัว้ักไ็ดีข้่อพ้บ้ ผ่ม่ ต่อนำแรูกผ่ม่กะวั�่จ้ะไม่่ยอม่พ้บ้

 แต่่คิำดีที่บ้ที่วันำดูีแลัว้ั ห�กผ่ม่ไม่่ยอม่พ้บ้ที่ห�รูพ้ม่่�

 คำงกลั�ยเป็ีนำคำวั�ม่ผ่ดิีม่หนัำต่ข์่องผ่ม่ ผ่ม่เลัยต่ดัีสินำ

ใจ้วั�่ จ้ะเป็ีนำยงัไงกต็่�ม่ ข่อปีฏิิบ้ติั่หนำ�้ทีี่�ในำข่ณะทีี่�

เจ้�้ ข่นุำส่� ยงัเป็ีนำผู่น้ำำ�อยูนี่ำ� ใหเ้สร็ูจ้สม่บู้รูณ์เสียก่อนำ

 แลัว้ัค่ำอยเริู�ม่ใหม่่อีกทีี่ คิำดีไดีด้ีงันำั�นำแลัว้ัผ่ม่จ่้งยอม่

พ้บ้ นำ�ยพ้ลั ชิดีหม่่อง ข่องพ้ม่่�หลังัจ้�กพ้บ้ปีะพ้ดูี

คุำยกนัำแลัว้ัก็ไดีรัู้บ้ปีรูะที่�นำอ�ห�รูรู่วัม่กนัำ พ้อต่ก

เยน็ำผ่ม่กไ็ดีส่้งนำ�ยพ้ลั ชิดีหม่่อง เดิีนำที่�งต่่อไปียงั

คำ�ยโหลัง หลังัจ้�กนำั�นำผ่ม่ไดีเ้ดิีนำที่�งกลับั้ม่�ทีี่� เมื่อง

ที่� เมื่องแหน่ำนำ พ้อเวัลั� ตี่ห�้ ข่องเช�้วันัำรุู่งข่่�นำ เจ้�้

ป๋ีองเคืำอแลัะ ซึ่ออ่อนำ ก็ไดีเ้อ�รูถูม่�รัูบ้แลัะส่งผ่ม่

ถู่งเมื่อง แหนำนำ หลังัจ้�กนำั�นำกเ็ต่รีูยม่ ม่�้ต่่�ง แลัว้ั

เดิีนำออกเดิีนำที่�งข่่�นำ ดีอยกิ�วัก่อ แลัว้ัไปีพ้กันำอนำคำ�้ง

คืำนำทีี่� แม่่นำำ��ส�ลัะวันิำ

 วันัำทีี่� 28 ม่กรู�คำม่ 1996 เดิีนำที่�งข่�้ม่แม่่นำำ��

ส�ลัะวันิำ หลังัจ้�กข่�้ม่แม่่นำำ��ส�ลัะวันิำแลัว้ั ผ่ม่กไ็ดี้

หนัำหนำ�้ไปีที่�งทิี่ศัเหนืำอ แลัว้ัต่ั�งจิ้ต่อธิิฐ�นำ วั�่จ้ะข่อ

ที่ำ�ง�นำเพื้�อช�ติ่บ้�้นำเมื่องแลัะคำวั�ม่ส�ม่คัำคีำภ�ยในำ

ช�ติ่ต่่อไปี หลังัจ้�กนำั�นำก็ไดีเ้ดิีนำที่�งมุ่่งหนำ�้ไปียงั

เมื่อง ปัี�นำ โดียไดีไ้ปีพ้กัคำ�้งคืำนำทีี่� บ้.โต่ง้จุ๊้ พ้อต่อนำ

เช�้ ออกเดิีนำที่�งต่่อเพื้�อจ้ะข่�้ม่ถูนำนำทีี่� ซึ่�วัวั� แต่่

ที่ห�รูพ้ม่่�ไดีว้ั�งกำ�ลังัสกดัีไวัต้่ลัอดีเสน้ำที่�ง ผ่ม่จ่้ง

ไดีห้ลัอกที่ห�รูพ้ม่่�โดียเขี่ยนำหนำงัสือไปีแจ้ง้วั�่ จ้ะ

ข่อข่�้ม่ถูนำนำเพื้�อเดิีนำที่�งไปี เกงต่อง โดียจ้ะข่�้ม่

ถูนำนำทีี่� หนำองส�ม่ปูี แต่่แที่ที้ี่�จ้ริูงแลัว้ัผ่ม่ไม่่ไดีไ้ปี

ข่�้ม่ทีี่�หนำองส�ม่ปูี ผ่ม่เดิีนำยอ้นำลัดัีข่่�นำดีอย แลัว้ัไปี

ข่�้ม่ถูนำนำทีี่� ป๋ี�งหวัองลั�งเคืำอ ใกลั้ๆ กบั้ฐ�นำที่ห�รู

พ้ม่่� แลัว้ัมุ่่งหนำ�้ไปีเกงต่อง
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 ในำรูะหวั�่งเดิีนำที่�ง ข่�้วัส�รูกห็ม่ดี แต่่เผ่อิญ่

พ้บ้เจ้อช�วับ้�้นำสองคำนำม่�ห�ย�งรัูกในำป่ี� จ่้งข่อให้

ช่วัยไปีห�ข่�้วัส�รูม่�ให ้แต่่ช�วับ้�้นำที่ั�งสองคำนำไม่่

ส�ม่�รูถูเข่�้ไปีในำหมู่่บ้�้นำไดีเ้พ้รู�ะมี่ที่ห�รูพ้ม่่�

ปีรูะม่�ณ 50 คำนำอยูใ่นำหมู่่บ้�้นำ ดีว้ัยคำวั�ม่เหนืำ�อยลั�้

ทีี่�ต่อ้งเดิีนำที่�งที่ั�งวันัำที่ั�งคืำนำบ้วักกบั้คำวั�ม่หิวั ผ่ม่จ่้ง

พ้ดูีกบั้ที่ห�รูข่องเรู�วั�่ “ เอ�ข่องลังจ้�ก ม่�้ต่่�ง แลัว้ั

เรู�เข่�้ไปียงิกบั้ที่ห�รูพ้ม่่�ในำหมู่่บ้�้นำ ข่�้วัมื่�อนีำ�คำง

ต่อ้งยงิกินำแลัว้ัลัะ ” 

 ช�วับ้�้นำไดีม้่�ข่อรู้องไม่่ใหท้ี่ำ�แบ้บ้นำั�นำ จ้ะ

พ้ย�ย�ม่ห�ข่�้วัส�รูให้เอง จ่้งให้ช�วับ้�้นำไปีห�

ข่�้วัส�รูอีกคำรัู� งหน่ำ� ง ซ่ึ่� งในำคำรัู� งนีำ� ไดี้ข่�้วัส�รูม่�

ปีรูะม่�ณ 500 กก.โดียช�วับ้�้นำ 15 คำนำช่วัยกนัำแบ้ก

ม่�ส่ง พ้อพ้บ้หนำ�้ช�วับ้�้นำ 15 คำนำทีี่�แบ้กข่�้วัส�รูม่�

ส่งกลับั้กลั�ยเป็ีนำคำนำทีี่�เคำยรูู้จ้กักนัำ บ้�งคำนำก็เป็ีนำ

ญ่�ติ่กนัำ เป็ีนำนำ�้เข่ยบ้�้ง ลุังเข่ยบ้�้ง ซ่ึ่� งต่่�งฝ่่�ยต่่�ง

ดีีใจ้ทีี่�ไดีม้่�พ้บ้เจ้อกนัำโดียไม่่คำ�ดีฝั่นำ หลังัจ้�กแสดีง

คำวั�ม่ยนิำดีีกนัำเสร็ูจ้แลัว้ั ช�วับ้�้นำเหล่ั�นำั�นำกไ็ดีพ้้ดูีวั�่

 “ พ้วักท่ี่�นำพ้กัผ่อ่นำอยูต่่รูงนีำ� ก่อนำ พ้วักเรู�จ้ะไปีห�

ข่�้วัส�รูม่�เพิ้�ม่ใหพ้้วักท่ี่�นำ อีก ” พ้อพ้ดูีต่กลังกนัำ

แลัว้ัก็ไดีส้ั�งให้ที่ห�รูที่ำ�ก�รูเก็บ้ข่�้วัข่องทีี่�จ้ ำ�เป็ีนำ 

แลัว้ัใหพ้้กัผ่อ่นำ ส่วันำ ม่�้ต่่�ง กไ็ดีป้ีล่ัอยกลับั้ไปี

 หลังัจ้�กนำั�นำไม่่นำ�นำ กไ็ดีเ้ดิีนำที่�งต่่อ แต่่ถููก

ที่ห�รูพ้ม่่�วั�งกำ�ลังัไวัทุ้ี่ก ท่ี่�นำำ�� ที่ำ�ใหฝ่้่�ยเรู�ไม่่

ส�ม่�รูถูเดิีนำที่�งข่�้ม่ไปีไดี ้  ผ่ม่จ่้งไดีเ้ขี่ยนำหนำงัสือ

แจ้ง้ไปียงัที่ห�รูพ้ม่่� โดียโกหกวั�่ “ เรู�จ้ะเดิีนำที่�ง

ไปีวั�งอ�วัธุิ ทีี่� บ้.ต่น้ำฮุิง แต่่ห�กเสียงปืีนำแต่ก เรู�จ้ะ

ไม่่ยอม่วั�งอ�วัธุิใหพ้้วักท่ี่�นำ ” ซ่ึ่� งที่ห�รูพ้ม่่�เองก็

มี่หลั�ยหน่ำวัยแลัะต่่�งคำนำต่่�งอย�กไดีผ้่ลัง�นำ ที่ห�รู

พ้ม่่�จ่้งหยดุีก�รูเคำลืั�อนำไหวักำ�ลังั ฝ่่�ยเรู�จ่้งเดิีนำลัดัี

ป่ี�ไปีข่�้ม่ ท่ี่�นำำ�� ทีี่�เป็ีนำจุ้ดีปีกปิีดี แลัว้ัมุ่่งหนำ�้เดิีนำ

ที่�งไปี บ้.ผ่�ซึ่อ้นำ โดียไดีติ้่ดีต่่อปีรูะส�นำกบั้ เจ้�้เคืำอ

เงินำ  เจ้�้หลัอยเขี่ยวั โดียพ้ดูีชกัชวันำโนำม้่นำ�้วัอย�่ให้

พ้วักเข่�ยอม่วั�งอ�วัธุิ  ซ่ึ่� ง เจ้�้หลัอยเขี่ยวั ไดีต้่อบ้

วั�่ “ ผ่ม่อ�ยมุ่�กแลัว้ั คำงที่ำ�ต่่อไม่่ไหวัแลัว้ั ” ส่วันำ 

ที่�งเจ้�้ เคืำองืนำ ไดีต้่อบ้ต่กลังทีี่�จ้ะม่�รู่วัม่กบั้พ้วักเรู�

 แลัะไดีน้ำำ�กำ�ลังัออกม่�ห�พ้วักเรู� หลังัจ้�กนำั�นำผ่ม่

จ่้งไดีก้ำ�หนำดีแผ่นำ โดียให้ เจ้�้ยอดีฟ้้� คุำม่กำ�ลังั

ที่ั� งหม่ดีไวั้ชั�วัคำรู�วั ส่วันำผ่ม่ไดี้ที่ำ�ก�รูติ่ดีต่่อ

ปีรูะส�นำ กลุ่ัม่  SSA / SSNA  เจ้�้จ้�ยยี� แลัะ เจ้�้ก่�ย

ฟ้้� ม่�รัูบ้แลัะเดิีนำที่�งต่่อไปีทีี่� กองพ้ลั 7 / SSA เช�้

วันัำถูดัีม่�จ่้งไดีเ้ดิีนำที่�งต่่อไปีทีี่� บ้ก.แสงแกว้ั ข่อง 

SSNA หลังัจ้�กต่่�งฝ่่�ยต่่�งแสดีงคำวั�ม่ยนิำดีีกนัำแลัว้ั

กไ็ดีป้ีรูะชุม่พ้ดูีคุำยปีรู่กษั�ห�รืูอกนัำ โดียผ่ม่ไดีเ้รีูยนำ

ชี�แจ้ง เกี�ยวักบั้ก�รูวั�งอ�วัธุิข่อง กองกำ�ลังั SSRC/

MTA แลัะใหทุ้ี่กฝ่่�ยนำำ�ม่�เป็ีนำบ้ที่เรีูยนำ ทีี่�ผ่ม่เดิีนำ

ที่�งม่�พ้บ้พ้วักท่ี่�นำในำวันัำนีำ�  เพื้�อทีี่�จ้ะม่�ช่วัยพ้วัก

ท่ี่�นำ คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำนำั�นำไม่่ต่อ้งเรีูยกไที่ใหญ่่เรู�กเ็ข่�

ห�กนัำแลัว้ั ข่อเพี้ยงใหพ้้วักเรู�มี่คำวั�ม่ส�ม่�รูถูในำ

ก�รูเป็ีนำผู่น้ำำ�ในำก�รูที่ำ�ง�นำแค่ำนำั�นำ  ซ่ึ่� งในำทีี่�ปีรูะชุม่

ผ่ม่ก็ไดี้อธิิบ้�ยชี� แจ้งไปีเย่อะพ้อสม่คำวัรู แต่่

เนืำ�องจ้�กที่ั�งสองกลุ่ัม่อยูใ่นำสถู�นำะเป็ีนำกลุ่ัม่หยดุียงิ

 จ่้งต่อ้งก�รูอยูใ่นำกรูอบ้ข่องก�รูเจ้รูจ้�สันำติ่ภ�พ้ทีี่�

กำ�ลังัดีำ�เนิำนำก�รูอยู ่แลัะอย�กใหก้�รูม่�รู่วัม่กนัำข่อง

ฝ่่�ยเรู�นำั�นำ มี่คำวั�ม่ชอบ้ธิรูรูม่ อย�่งเป็ีนำที่�งก�รู ซ่ึ่�ง

ผ่ม่เองกเ็ห็นำดีว้ัยแต่่ในำใจ้แอบ้คิำดีอยูว่ั�่ ไที่ใหญ่่เรู�

จ้ะปีรูองดีองส�ม่คัำคีำกนัำแต่่กลับั้ต่อ้งข่ออนุำญ่�ต่จ้�ก

พ้ม่่�ซ่ึ่� งเป็ีนำศัตั่รููข่องพ้วักเรู� ม่นัำคำงเป็ีนำไปีไดีย้�ก 

ไดีแ้ต่่คิำดีอยูใ่นำใจ้ เพ้รู�ะห�กจ้ะพู้ดีออกไปีก็เกรูง

จ้ะข่ดัีใจ้กนัำ จ่้งปีล่ัอยใหพ้้วักเข่�ดีำ�เนิำนำก�รูต่่อไปี 

ซ่ึ่�งพ้วักเข่�กไ็ดีท้ี่ ำ�หนำงัสือเสนำอถู่งนำ�ยพ้ลั ขิ่�นำยุน้ำต่์

 

 ซ่ึ่�งหลังัจ้�ก นำ�ยพ้ลั ขิ่�นำยุน้ำต่ ์ที่รู�บ้เรืู�องแลัว้ั

ก็ไดีป้ีฏิิเสธิข่อเสนำอข่องพ้วักเข่�แลัะไดีแ้จ้ง้แก่

พ้วักเข่�วั�่ “ ห�กพ้วักท่ี่�นำไปียุง่เกี�ยวักบั้กลุ่ัม่ยอดี

ศ่ัก ที่�งเรู�จ้ะเปิีดีศ่ักกบั้ที่�งพ้วักท่ี่�นำดีว้ัย ” ที่�ง



125မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:wgef;ydkef:cgif,OD,tofcdkef:qdkif;wh:? wyf.Odkuf:qdkif;wh:

พ้ม่่�ไดีพ้้ดูีข่่ม่ขู่่พ้วักเข่�ดีงัทีี่�กล่ั�วัม่� จ่้งที่ำ�ใหก้�รู

ส�ม่คัำคีำภ�ยในำกลุ่ัม่ไที่ใหญ่่ไม่่เกิดีข่่�นำ ดีว้ัยเหตุ่นีำ�  จ่้ง

ไดีป้ีรู่กษั�ห�รืูอกนัำแลัะเปีลีั�ยนำวัธีิิ โดีย ผ่ม่ไดีเ้สนำอ

ทีี่�จ้ะเริู�ม่ต่ั�งกองกำ�ลังัข่่�นำม่�ใหม่่โดียจ้ะใชชื้�อกลุ่ัม่

เดิีม่วั�่ กองที่พั้ปีฏิิวัติั่แห่งรัูฐฉ�นำ SURA เพ้ื�อรูอก

รูะบ้วันำก�รูเจ้รูจ้�สนัำติ่ภ�พ้ ส่วันำอีกสองกลุ่ัม่ SSA/

SSNAจ้ะรู่วัม่กนัำโดียใชชื้�อ สภ�สนัำติ่ภ�พ้แห่งช�ติ่

 SSPC โดียจ้ะรู่วัม่มื่อกบั้กลุ่ัม่ก�รูเมื่องต่่�งๆในำก�รู

เรีูยกรู้องสันำติ่ภ�พ้ แลัะก�รูปีรูะชุม่รู่วัม่กันำทีี่� 

บ้ก.แสงแกว้ั ไดีมี้่ม่ติ่รู่วัม่กนัำในำวันัำสุดีที่�้ยข่องก�รู

ปีรูะชุม่ วันัำทีี่� 19 มี่นำ�คำม่ คำ.ศั 1996 วั�่ “ ห�กทุี่กฝ่่�ย

มี่คำวั�ม่พ้รู้อม่แลั้วั ก�รูทีี่�จ้ะม่�รูวัม่กลุ่ัม่กันำนำั� นำ 

ต่กลังเห็นำพ้อ้งกนัำวั่�จ้ะใช้ชื�อกลุ่ัม่ SSNO/SSA     

ส่วันำผ่ม่ในำข่ณะทีี่�ยงัไม่่ส�ม่�รูถูรูวัม่กนัำไดีนี้ำ�  ให้

ดีำ�เนิำนำก�รูติ่ดีต่่อปีรูะส�นำง�นำกนัำที่�งลับั้ ” ดีงันำั�นำ 

ผ่ม่จ่้งไดีเ้รีูยกปีรูะชุม่ภ�ยในำกลุ่ัม่ข่องผ่ม่แลัะไดี้

ออกแถูลังก�รูณ์เกี�ยวักับ้ ชื�อกลุ่ัม่ SURA แลัะ

นำโยบ้�ยหลักัข่องกลุ่ัม่ 6 ข่อ้รูวัม่ที่ั�งหลักันำำ� 4 ข่อ้

หลักันำำ� 4 ข่อ้

1. ช�ติ่

2. บ้�้นำเมื่อง

3. ภ�ษั� วัฒันำธิรูรูม่

4. ศั�สนำ�

เทิี่ดีทูี่นำไวัเ้ป็ีนำสิ�งสำ�คำญั่สูงสุดี จ้ะที่ำ�ง�นำเพื้�อใหไ้ดี้

ม่�ซ่ึ่�งสิที่ธิิแลัะเสรีูภ�พ้ข่องรัูฐฉ�นำทีี่�คำวัรูไดี้

นำโยบ้�ยหลักั 6 ข่อ้

1. คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำ ภ�ยในำช�ติ่

2. นำำ��ใจ้ ป๋ี�งโหลัง

3. พ้ฒันำ�รูะบ้อบ้ปีรูะช�ธิิปีไต่ย

4. พ้ฒันำ�คุำณภ�พ้ชีวัติ่ข่องปีรูะช�ชนำ

5. ต่่อต่�้นำย�เสพ้ติ่ดี

6. คำวั�ม่สงบ้สุข่

 โดียจ้ะนำำ�นำโยบ้�ยหลักั 6 ข่อ้นีำ�ม่�ปีฏิิบ้ติั่เพื้�อ

พ้ฒันำ�รัูฐฉ�นำ ใหมี้่คำวั�ม่เจ้ริูญ่ก�้วัหนำ�้ต่่อไปี

 วันัำทีี่� 1 ม่กรู�คำม่ คำ.ศั 1988 ไดีอ้อกแถูลัง 

ก�รูณ์ จ้ดัีต่ั�งหน่ำวัยกำ�ลังัข่่�นำ 3 คำอลั’ลัั�ม่ คืำอ คำอลั’ลัั�ม่

 เสือข่่�นำฟ้้� , คำอลั’ลัั�ม่ ข่นุำส่�งต่น้ำฮุิง แลัะ คำอลั’ลัั�ม่

 กอนำเจิ้ง เพื้�อเป็ีนำหน่ำวัยกำ�ลัังทีี่�จ้ะจ้�รู่กไวัใ้นำ

ปีรูะวัติั่ศั�สต่ร์ูก�รูปีฎิิวัติั่ ดีว้ัยเหตุ่ทีี่� กลุ่ัม่ SSNA 

เกิดีก�รูแต่กแยกกนัำภ�ยในำ โดีย เจ้�้กั�นำนำะ เมื่อง

ยอนำ ไดีแ้ยกต่วััออกไปีเป็ีนำ อส.ที่ห�รูพ้ม่่� จ่้งไดีน้ำำ�

กำ�ลังั 3 คำอลั’ลัั�ม่ เข่�้ที่ำ�ก�รูโจ้ม่ตี่แลัะเข่�้คำวับ้คุำม่

กลุ่ัม่ข่อง เจ้�้กั�นำนำะ เมื่องยอนำ รูวัม่ที่ั�งพื้�นำทีี่�ข่องพ้วัก

เข่�ที่ั�งหม่ดี ที่ห�รูพ้ม่่� พ้นัำ.514 นำำ�กำ�ลังัม่�โจ้ม่ตี่

ฝ่่�ยเรู� จ่้งเกิดีก�รูสูรู้บ้กนัำข่่�นำทีี่� บ้.โจ๋้งเลั� ต่ลัอดีที่ั�ง

วันัำ สุดีที่�้ยที่ห�รูพ้ม่่�ไดีถู้อนำกำ�ลังัล่ั�ถูอยไปี หลังั

จ้�กนำั�นำใชเ้วัลั�ปีรูะม่�ณ 15 วันัำก็ส�ม่�รูถูยด่ีแลัะ

เข่�้คำวับ้คุำม่พื้�นำทีี่�ข่องเจ้�้กั�นำนำะ เมื่องยอนำไดีท้ี่ั�งหม่ดี

หลังัจ้�กย่ดีแลัะเข่�้คำวับ้คุำม่พื้�นำทีี่�ข่อง เจ้�้กั�นำนำะ 

เมื่องยอนำไดีแ้ลัว้ั ผ่ม่กไ็ดีพ้้ดูีกบั้ เจ้�้ ก�นำยอดี วั�่ “ 

ผ่ม่คิำดีวั�่ เจ้�้ น่ำ�จ้ะไปีเคำลืั�อนำไหวั ที่�งก�รูเมื่อง ทีี่�

ช�ยแดีนำปีรูะเที่ศัไที่ย ” เจ้�้ ก�นำยอดี ไดีต้่อบ้วั�่ “ 

ผ่ม่จ้ะลัองคุำยกับ้ที่�งพ้ม่่�ดูีก่อนำ ข่อเวัลั�ให้ผ่ม่

หน่ำอย ห�กเรู่งรีูบ้ใหผ้่ม่ต่ดัีสินำใจ้ไปีต่อนำนีำ�คำงที่ำ�ไม่่

ไดี ้” พ้อไดีย้นิำคำำ�ต่อบ้เช่นำนำั�นำ ผ่ม่จ่้งคิำดีวั�่ ห�กเรู�

ไม่่มี่ทีี่ต่ั�งกองบ้ญั่ช�ก�รู ต่�ม่แนำวัช�ยแดีนำทีี่�ม่ั�นำคำง

สักแห่งหน่ำ� ง นำั�นำ ก�รูจ้ะวั�งแผ่นำที่ำ�ง�นำต่่�งๆ ก็

คำงจ้ะเป็ีนำไปีไดีย้�ก

 อีกดี�้นำหน่ำ� ง กลุ่ัม่พ้่อคำ�้ย�เสพ้ติ่ดี  แอบ้

ลักัลัอบ้ต่ั�งโรูงง�นำผ่ลิัต่ย�เสพ้ติ่ดีต่�ม่แนำวัช�ยแดีนำ

 ไที่ย-รัูฐฉ�นำแลัว้ัอ�้งวั�่นำำ�เงินำรู�ยไดีจ้้�กก�รูคำ�้ข่�ย

ย�เสพ้ติ่ดี ม่�ช่วัยพ้วักเรู� ซ่ึ่� งผ่ม่เองยงัไม่่เคำยไดีรัู้บ้

เงินำจ้�กพ้วักเข่�แม่แ้ต่่สต่�งคำเ์ดีียวั ผ่ม่จ่้งเห็นำวั�่ถู�้

ไม่่เข่�้ม่�ดีำ�เนิำนำก�รูแกไ้ข่อย�่งใดีอย�่งหน่ำ�งแลัว้ั จ้ะ
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เกิดีผ่ลัเสียต่่อง�นำก�รูเมื่องไดี ้ จ่้งไดีน้ำำ�กำ�ลังับ้�ง

ส่วันำเดิีนำที่�งเข่�้ม่�ยงัช�ยแดีนำ ไที่ย โดียไดีเ้ดิีนำที่�ง

เข่�้ถู่งช�ยแดีนำไที่ย ต่รูงข่�้ม่ บ้.เมื่องนำะ อ.เชียงดี�วั

 จ้.เชียงใหม่่ เมื่�อ วันัำทีี่� 29 กนัำย�ยนำ คำ.ศั 1998 ม่�ส

รู้�งกรูะต่อ้บ้ อยูใ่นำป่ี� ไดีป้ีรูะม่�ณ 20 วันัำ กไ็ดีพ้้บ้

 ปีะกบั้ผู่ใ้หญ่่ข่อง ไที่ใหญ่่ เช่นำ เจ้�้ ช�้ง ยองหว้ัย, 

เจ้�้ แสงศ่ัก , เจ้�้คืำนำใส ใจ้เยน็ำ , เจ้�้ กอนำจื้�นำ แลัะเจ้�้

 แสง จื้�นำ เป็ีนำต่น้ำ โดียไดีพ้้ดูีคุำยกนัำเกี�ยวักบั้ก�รูเมื่อง

ในำอนำ�คำต่ แลัะเห็นำรู่วัม่กนัำวั่� จ้ะที่ำ�ก�รูติ่ดีต่่อ

ปีรูะส�นำง�นำกนัำเพื้�อทีี่�จ้ะที่ำ�ใหไ้ที่ใหญ่่หนัำหนำ�้ม่�

ส�ม่คัำคีำ ปีรูองดีองกนัำ

 หลังัจ้�กนำั�นำ ไม่่นำ�นำ เจ้�้หนำ�้ทีี่� ต่.ช.ดี ไดีน้ำำ�

กำ�ลังัม่�ผ่ลักัดีนัำข่บั้ไล่ัแลัะที่ำ�ก�รูจุ้ดีไฟ้เผ่�กรูะต่อ้

บ้ทีี่�อ�ศัยัข่องเรู�ทิี่�ง ซ่ึ่� งสรู้�งคำวั�ม่ไม่่พ้อใจ้ต่่อ

ที่ห�รูเรู�เป็ีนำอย่�งยิ�ง ถู่งข่ั�นำทีี่�วั่�จ้ะยิงกบั้ ต่.ช.ดี 

แลัว้ักลับั้ไปีในำรัูฐฉ�นำเหมื่อนำเดิีม่ แต่่ผ่ม่สั�งห�้ม่ไม่่

ใหย้งิ รู้�ยดีียงัไงกใ็หไ้ดีเ้จ้รูจ้�พ้ดูีคุำยกนัำก่อนำ ต่่อม่�

ไดีมี้่เจ้�้หนำ�้ทีี่�ข่องหน่ำวัยรูบ้พิ้เศัษั ไดีเ้ข่�้ม่�พ้บ้ปีะ

พู้ดีคุำย แลัะสอบ้ถู�ม่ข่้อมู่ลัถู่งวัตั่ถุูปีรูะสงคำ์ในำ

อนำ�คำต่ ผ่ม่จ่้งไดีอ้ธิิบ้�ยชี�แจ้ง เกี�ยวักบั้นำโยบ้�ยหลักั

แลัะหลักันำำ�ข่องกลุ่ัม่ ใหเ้จ้�้หนำ�้ทีี่�หน่ำวัยรูบ้พ้ิเศัษั 

ไดีรัู้บ้ที่รู�บ้ ซ่ึ่�งพ้วักเข่�กเ็ข่�้ใจ้แลัะเห็นำดีว้ัยในำหลักั

ก�รูต่่�งๆทีี่�ผ่ม่ไดีอ้ธิิบ้�ยชี�แจ้ง ในำส่วันำข่องปัีญ่ห�

ทีี่�เกิดีข่่�นำนำั�นำ เจ้�้หนำ�้ทีี่�หน่ำวัยรูบ้พ้ิเศัษัไดีบ้้อกกบั้

ที่�งผ่ม่วั�่ ใหใ้จ้เยน็ำๆ จ้ะนำำ�เรืู�องต่่�งๆ ไปีรู�ยง�นำ

ให้ผู่ใ้หญ่่ไดีรัู้บ้ที่รู�บ้ ผ่ม่จ่้งไดีรู้ะงบั้ก�รูเดิีนำที่�ง

กลับั้ไปียงัรัูฐฉ�นำ

 หลังัจ้�กทีี่�ไดีพ้้บ้ปีะพ้ดูีคุำยกบั้ที่�งเจ้�้หนำ�้ทีี่�

ไที่ยแลัว้ั ผ่ม่ก็ไดีย้�้ยทีี่�ต่ั�งไปีทีี่� ดีอยดีำ� ต่รูงข่�้ม่ 

อ.เวัียงแหง จ้.เชียงใหม่่ แลัะไดีว้ั�งแผ่นำในำก�รู

ปีรู�บ้ปีรู�ม่ย�เสพ้ติ่ดีต่�ม่แนำวัช�ยแดีนำไที่ย-รัูฐ

ฉ�นำ โดียไดีท้ี่ำ�ก�รูบุ้กยด่ีแลัะที่ำ�ลั�ยโรูงง�นำผ่ลิัต่

ย�เสพ้ติ่ดี พ้รู้อม่ที่ั�งเชิญ่นำกัข่่�วัที่ั�งในำปีรูะเที่ศัไที่ย 

แลัะต่่�งปีรูะเที่ศั ม่�สัม่ภ�ษัณ์แลัะนำำ�เสนำอข่่�วั 

เกี�ยวักบั้ก�รู เผ่�ที่ำ�ลั�ยย�เสพ้ติ่ดีทีี่�ยด่ีไดี ้รูวัม่ถู่งก�รู

แถูลังข่่�วัอย่�งชดัีเจ้นำวั่�จ้ะที่ำ�ก�รูปีรู�บ้ปีรู�ม่ย�

เสพ้ติ่ดีต่่อไปี เพ้รู�ะย�เสพ้ติ่ดี เป็ีนำม่หนัำต่ภยัข่อง

ช�ติ่ อีกที่ั�งฝ่่�ยต่รูงข่�้ม่กไ็ดีน้ำำ�เอ�ปัีญ่ห�ย�เสพ้ติ่ดี

ม่�เป็ีนำเคำรืู�องมื่อในำก�รูใส่รู้�ยป้ี�ยสี ต่่อกองกำ�ลังั

ปีฏิิวัติั่ม่�ทุี่กยคุำทุี่กสม่ยั ซ่ึ่� งในำส�ยต่�ข่องช�วัต่่�ง

ช�ติ่ ต่่�งกม็่องวั�่กองกำ�ลังัปีฏิิวัติั่ คืำอ กลุ่ัม่พ้อ่คำ�้ย�

เสพ้ติ่ดี แค่ำนำั�นำเอง

 วันัำทีี่� 5 ธินัำวั�คำม่ คำ.ศั 1999 จ่้งไดีย้�้ยฐ�นำทีี่�

ต่ั� งม่�ทีี่�  ดีอยไต่แลัง ซ่ึ่� งต่รูงกับ้วัันำเฉลิัม่พ้รูะ 

ชนำม่พ้รูรูษั�พ้รูะบ้�ที่สม่เด็ีจ้พ้รูะเจ้�้อยูห่วัั รัูชก�ลั

ทีี่� 9 แลัะเป็ีนำวันัำ ข่่�นำปีีใหม่่ ไที่ใหญ่่ ผ่ม่จ่้งไดีจ้้ดัีง�นำ

 วันัำเฉลิัม่พ้รูะชนำม่พ้รูรูษั� รัูชก�ลั ทีี่� 9 แลัะวันัำข่่�นำ

ปีีใหม่่ ไที่ใหญ่่ ข่่�นำ แต่่ดีว้ัยเหตุ่ทีี่�กองกำ�ลังัปีฏิิวัติั่

ทุี่กกลุ่ัม่ ในำอดีีต่ทีี่�ผ่�่นำม่� ไม่่เคำยปีรู�บ้ปีรู�ม่ย�เสพ้

ติ่ดี แลัะ  ไม่่เคำยจ้ดัีง�นำวันัำเฉลิัม่พ้รูะชนำม่พ้รูรูษั�

เชิดีชูองคำพ์้รูะ  ม่ห�กษัตั่ริูยไ์ที่ย จ่้งเป็ีนำสิ�งทีี่�แปีลัก

ต่�ข่องที่ั�งคำนำไที่ยแลัะไที่ใหญ่่ ซ่ึ่� งไดีม้่�สอบ้ถู�ม่

ผ่ม่ม่�กม่�ย เช่นำ มี่วัตุั่ปีรูะสงคำอ์ะไรู ? เป็ีนำต่น้ำ ซ่ึ่� ง

ผ่ม่กไ็ดีต้่อบ้ผู่สื้�อข่่�วั แลัะคำนำที่ั�วัไปีวั�่ “ ย�เสพ้ติ่ดี

 คืำอ ม่หนัำต่ภยัข่องช�ติ่ จ่้งไดีมี้่นำโยบ้�ยในำก�รูปีรู�บ้

ปีรู�ม่ย�เสพ้ติ่ดี แลัะกองกำ�ลังักูช้�ติ่ข่องเรู�กไ็ม่่คิำดี

ทีี่�จ้ะนำำ�เงินำจ้�กก�รูคำ�้ข่�ยย�เสพ้ติ่ดีม่�เป็ีนำทุี่นำในำ

ก�รูสรู้�งกองกำ�ลังัให้เข่ม้่แข่ง็ อีกที่ั�งศัตั่รููก็ไดีน้ำำ�

ปัีญ่ห�ย�เสพ้ติ่ดีม่�เป็ีนำเคำรืู� องมื่อในำก�รูใส่รู้�ย

ป้ี�ยสีต่่อกองกำ�ลังัปีฏิิวัติั่ม่�โดียต่ลัอดี ดีว้ัยเหตุ่นีำ�

เรู�จ่้งไดีมี้่นำโยบ้�ยทีี่�ชดัีเจ้นำในำก�รูปีรู�บ้ปีรู�ม่ย�

เสพ้ติ่ดี

 ส่วันำก�รูจ้ดัีง�นำเฉลิัม่พ้รูะชนำม่พ้รูรูษั� องคำ์

พ้รูะบ้�ที่สม่เดีจ็้พ้รูะเจ้�้อยูห่วัันำั�นำ เป็ีนำคำวั�ม่เคำ�รูพ้
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แลัะเทิี่ดีทูี่นำในำองคำพ์้รูะบ้�ที่สม่เดี็จ้พ้รูะเจ้�้อยูห่วัั 

ข่องผ่ม่เอง เพ้รู�ะนำ�นำ�ปีรูะเที่ศักเ็คำ�รูพ้แลัะเทิี่ดีทูี่นำ

ในำพ้รูะองคำท่์ี่�นำเช่นำกนัำ ” แลัะชื�อ ดีอยไต่แลัง กถู็ูก

ต่ั�งข่่�นำในำวันัำทีี่� 5 ธินัำวั�คำม่ คำ.ศั 1999 เช่นำกนัำ

 ปีี คำ.ศั 2000 ไดีว้ั�งแผ่นำในำก�รูปีรู�บ้ปีรู�ม่

กวั�ดีลั�้งย�เสพ้ติ่ดีต่�ม่แนำวัช�ยแดีนำ จ่้งไดีเ้กิดีก�รู

ปีะที่ะกบั้กลุ่ัม่พ้อ่คำ�้ย�เสพ้ติ่ดี หลั�ยคำรัู�ง แต่่กองที่พั้

พ้ม่่�กลับั้อยูเ่บื้�องหลังัสนำบั้สนุำนำกลุ่ัม่พ้อ่คำ�้ย�เสพ้

ติ่ดี ที่ำ�ใหเ้กิดีก�รูปีะที่ะกบั้ที่ห�รูพ้ม่่�หลั�ยคำรัู�ง เช่นำ

กนัำ 

 ปีี คำ.ศั 2001 เกิดีก�รูสูรู้บ้กนัำอย�่งรุูนำแรูงกบั้

ที่ห�รูพ้ม่่� ทีี่� ฐ�นำ นำอแลั ข่องที่ห�รูพ้ม่่� ซ่ึ่� งต่ั�งอยู่

ต่รูงข่�้ม่ อ.ฝ่�ง จ้.เชียงใหม่่ รูบ้กนัำนำ�นำปีรูะม่�ณ 10 

วันัำ ที่ห�รูพ้ม่่�บ้�ดีเจ้บ็้แลัะลัม้่ต่�ยเป็ีนำจ้ำ�นำวันำม่�ก 

แลัะยงัยด่ีไดีย้�บ้�้ภ�ยในำฐ�นำข่องที่ห�รูพ้ม่่� หลังั

จ้�กนำั�นำในำ ปีีเดีียวักนัำ ไดีเ้กิดีก�รูสูรู้บ้กบั้ที่ห�รูพ้ม่่�

 ทีี่� ฐ�นำที่ห�รูพ้ม่่� บ้.ป๋ี�งใหม่่สูง นำ�นำ 30 วันัำ

ส�ม่�รูถูยด่ีไดีย้�ฝิ่� นำแลัะย�บ้�้เป็ีนำจ้ำ�นำวันำม่�กเช่นำ

กนัำ

 ปีี คำ.ศั 2005 กองกำ�ลังั วั�้ UWSA ไดีน้ำำ�

กำ�ลังัเข่�้โจ้ม่ตี่ บ้ก.ดีอยไต่แลัง รูบ้กนัำนำ�นำปีรูะม่�ณ

 20 วันัำ ส�เหตุ่สืบ้เนืำ�องม่�จ้�ก กลุ่ัม่พ้อ่คำ�้ย�เสพ้ติ่ดี

ฆ่่�กนัำเอง แต่่ วั�้ คิำดีวั�่ ที่�งกลุ่ัม่เรู� เป็ีนำคำนำฆ่่� จ่้ง

ไดีเ้กิดีก�รูสู้รูบ้กนัำข่่�นำ ทีี่�ผ่่�นำม่�ส�เหตุ่ส่วันำใหญ่่

ข่องก�รูสู้รูบ้กนัำเองรูะหวั่�งกลุ่ัม่ช�ติ่พ้นัำธ์ุิในำรัูฐ

ฉ�นำนำั�นำ เกิดีจ้�กคำวั�ม่สงสยัแลัะเข่�้ใจ้ผ่ดิี แลัะไม่่

พ้ย�ย�ม่ทีี่�จ้ะห�วัธีิิในำก�รูพ้ดูีคุำยกนัำเพื้�อแกไ้ข่ปัีญ่ห�

ทีี่�เกิดีข่่�นำ แต่่กลับั้ใชม้่�นำะโที่สะ ม่�นำะคำวั�ม่เป็ีนำ

ที่ห�รู ม่�สู้รูบ้กนัำ ซ่ึ่� งฝ่่�ยหน่ำ� งฝ่่�ยใดีต่�ยไปีก็คืำอ

คำนำในำรัูฐฉ�นำดีว้ัยกนัำนำั�นำเอง ดีงันำั�นำก�รูสูรู้บ้กนัำเอง

ภ�ยในำรัูฐฉ�นำทีี่�ผ่่�นำม่�ในำยุคำสม่ยัข่องก�รูปีฏิิวัติั่

นำั�นำ สม่คำวัรูทีี่�เรู�จ้ะนำำ�ม่�เป็ีนำบ้ที่เรีูยนำเพื้�อแกไ้ข่ข่อ้

ผ่ดิีพ้ลั�ดีทีี่�เกิดีข่่�นำรูะหวั�่งกนัำ แลัะเพื้�อทีี่�จ้ะส�ม่�รูถู

รู่วัม่มื่อกนัำต่่อสู้กบั้ศัตั่รููทีี่�ม่�รุูกรู�นำช�ติ่บ้�้นำเมื่อง

ข่องเรู� ซ่ึ่� งเป็ีนำรูะยะเวัลั�ทีี่�เนิำ�นำนำ�นำแต่่พ้วักเรู�ยงั

ไม่่ส�ม่�รูถูกำ�ชยัชนำะไดีจ่้้งเป็ีนำสิ�งทีี่�เรู�สม่คำวัรูจ้ะ

คิำดีใหม้่�ก

 ในำ ปีี คำ.ศั 2000 เนืำ�องจ้�กไดี ้ที่ำ�หนำงัสือเชิญ่

 กลุ่ัม่หรืูอบุ้คำคำลัทีี่�มี่คำวั�ม่รูู้คำวั�ม่ส�ม่�รูถูใหม้่�เป็ีนำ

ผู่น้ำำ�ดี�้นำก�รูเมื่อง แต่่ไม่่มี่กลุ่ัม่หรืูอบุ้คำคำลัใดีต่อบ้

รัูบ้ จ่้งไดีอ้อกแถูลังก�รูณ์จ้ดัีต่ั�ง สภ�เพื้�อก�รูกอบ้กู้

รัูฐฉ�นำ RCSS/SSA ข่่� นำม่�แลัะเริู� ม่ดีำ�เนิำนำง�นำ

ที่�งก�รูเมื่องต่ั�งแต่่นำั�นำเป็ีนำต่น้ำม่�

 หลังัจ้�กทีี่� เจ้�้ ข่นุำส่� ไดีว้ั�งอ�วัธุิยอม่จ้ำ�นำนำ

ต่่อรัูฐบ้�ลัที่ห�รูพ้ม่่� เมื่�อ วันัำทีี่� 7 ม่กรู�คำม่ คำ.ศั 1996 

ผ่ม่เองไม่่ยอม่วั�งอ�วัธุิ รู่วัม่กบั้ เจ้�้ ข่นุำส่� แลัะไดี้

ที่ำ�ก�รูสะสม่กำ�ลังั เดิีนำที่�งไปีพ้บ้ปีะเจ้รูจ้�กบั้กลุ่ัม่

ต่่�งๆ เพื้�อชกัชวันำใหม้่�รู่วัม่มื่อส�ม่คัำคีำกนัำ แต่่ทุี่ก

กลุ่ัม่ต่อบ้เหมื่อนำกนัำวั�่ “ สถู�นำก�รูณ์เรู�ไม่่เหมื่อนำ

กนัำ ต่อนำนีำ� พ้วักเรู�อยูใ่นำสถู�นำะทีี่�หยุดียิงกบั้ที่�ง

ที่ห�รูพ้ม่่� ”ซ่ึ่�งในำข่ณะนำั�นำ กองกำ�ลังัติ่ดีอ�วัธุิ ในำ

รัูฐฉ�นำ แลัะรัูฐคำะฉิ�นำ ทุี่กกลุ่ัม่ต่่�งก็เจ้รูจ้�หยดุียงิ

กบั้ที่ห�รูพ้ม่่�  เหลืัอแต่่กลุ่ัม่เรู�กลุ่ัม่เดีียวัทีี่�ยงัรูบ้กบั้

ที่ห�รูพ้ม่่�เป็ีนำรูะยะเวัลั� 15 ปีีดีว้ัยเหตุ่ทีี่�ที่ห�รูพ้ม่่�

 กดีดีนัำใหก้ลุ่ัม่เรู�วั�งอ�วัธุิเพี้ยงอย�่งเดีียวั จ่้งที่ำ�ให้

ไม่่ส�ม่�รูถูทีี่�จ้ะเจ้รูจ้�หยดุียงิกนัำไดี ้จ่้งจ้ำ�เป็ีนำทีี่�ต่อ้ง

รูบ้พ้รู้อม่กบั้สะสม่กำ�ลังัไปีดีว้ัย

 ต่่อม่�ในำปีี คำ.ศั 2010 สหภ�พ้พ้ม่่�จ้ดัีใหมี้่

ก�รูเลืัอกต่ั�ง  เต่ง็เส่ง ไดีรัู้บ้เลืัอกใหด้ีำ�รูงต่ำ�แหน่ำง 

ปีรูะธิ�นำ�ธิิบ้ดีี แลัะไดีอ้อกแถูลังก�รูณ์ใหก้ลุ่ัม่ติ่ดี

อ�วัธุิทุี่กกลุ่ัม่หยดุียงิแลัว้ัม่�เจ้รูจ้�กนัำที่�งก�รูเมื่อง  

ที่�งกลุ่ัม่เรู�ที่รู�บ้ถู่งแถูลังก�รูณ์ดีงักล่ั�วั จ่้งไดีคิ้ำดี

ห�วัธีิิก�รูในำก�รูเจ้รูจ้�พ้ดูีคุำยกนัำ
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 ปีี คำ.ศั 2011 จ่้งไดีพ้้บ้ปีะกบั้ต่วััแที่นำข่อง

รัูฐบ้�ลั พ้ม่่� ( อูอ่องมิ่นำ ) ทีี่� จ้.เชียงรู�ย ปีรูะเที่ศัไที่ย

 โดียไดีพ้้ดูีคุำยกนัำแลัะเห็นำดีว้ัยในำก�รูทีี่�จ้ะใหมี้่ก�รู

หยดุียงิเพ้ื�อเจ้รูจ้�กนัำที่�งก�รูเมื่อง

 ต่่อม่�ในำปีี 2015 จ่้งไดีรู่้วัม่ลังนำ�ม่ใหนำงัสื

อสญั่ญ่�หยดุียงิที่ั�วัปีรูะเที่ศั ( NCA )      แลัะ            เริู�ม่

ต่น้ำก�รูเจ้รูจ้�พ้ดูีคุำยกนัำที่�งก�รูเมื่อง ในำรูะหวั�่งก�รู

หยดุียงิในำปีี  คำ.ศั 2012 กย็งัมี่ก�รูสูรู้บ้กนัำอย�่งต่่อ

เนืำ�อง เนืำ�องจ้�กที่�งที่ห�รูพ้ม่่�ไม่่ยอม่ปีฏิิบ้ติั่ต่�ม่ข่อ้

ต่กลัง NCA ใชเ้ล่ัห์เหลีั�ยม่กล่ั�วัห� วั�่ที่�งเรู�ล่ัวัง

ลัำ��พ้ื�นำทีี่� แลัะเอ�ข่อ้กฎิหม่�ยในำรัูฐธิรูรูม่นูำญ่ ปีี คำ.ศั

 2008 ม่�เป็ีนำต่วััชี�วัดัี ซ่ึ่� งรัูฐธิรูรูม่นูำญ่ ปีี คำ.ศั 2008 

นำั�นำ ที่�งเรู�ไม่่ใหก้�รูยอม่รัูบ้ม่�ต่ั�งแต่่ต่น้ำ โดียต่�ม่

คำวั�ม่เป็ีนำจ้ริูงต่อ้งเอ�ข่อ้ต่กลังในำ NCA ม่�เป็ีนำต่วัั

ชี�วัดัี หรืูอต่รูวัจ้สอบ้ วั�่ใคำรูเป็ีนำฝ่่�ยผ่ดิี แลัะใคำรูเป็ีนำ

ฝ่่�ยถููก แต่่ที่ห�รูพ้ม่่�กลับั้จ้ะเอ�คำวั�ม่ไดีเ้ปีรีูยบ้ม่�

ที่ำ�ก�รูกดีดีนัำฝ่่�ยเรู�แค่ำนำั�นำเอง

 หลังัจ้�กลังนำ�ม่ NCA แลัว้ักย็งัเกิดีก�รูสูรู้บ้

กนัำเป็ีนำจ้ำ�นำวันำม่�ก ที่ำ�ใหไ้ดีรูู้้ถู่งจิ้ต่ใจ้ข่องพ้ม่่�วั�่ 

ก�รูเจ้รูจ้�กนัำที่�งก�รูเมื่องนำั�นำ เป็ีนำแค่ำเกม่ก�รูเมื่อง

ท่ี่�นำั�นำ พ้ม่่�ไม่่ไดีมี้่คำวั�ม่ต่อ้งก�รูทีี่�จ้ะเปีลีั�ยนำแปีลัง

 ก�รูปีกคำรูอง แต่่เป็ีนำเล่ัห์เหลีั�ยม่วัิธีิก�รูทีี่�ต่อ้งก�รู

ให้กลุ่ัม่ช�ติ่พ้ันำธ์ุิติ่ดีอ�วัุธิ วั�งอ�วัุธิ แลัะให้

ปีรูะช�ชนำเกิดีคำวั�ม่เข่�้ใจ้ผ่ิดีต่่อกลุ่ัม่ปีฏิิวัติั่แค่ำนำั�นำ

เอง นำั�นำเป็ีนำสิ�งทีี่�ม่องเห็นำไดีก้รูะจ่้�งชดัีม่�กยิ�งข่่�นำ 

เปีรีูยบ้เหมื่อนำนิำสยัทีี่�ดุีรู้�ยข่องเสือทีี่� เรู�นำำ�ม่�เลีั�ยง 

วันัำหน่ำ�งข่�้งหนำ�้อ�จ้จ้ะที่ำ�รู้�ยเรู�ที่ั�งๆทีี่�เลีั�ยงดูีม่นัำ

ม่�นำั�นำเอง

 ในำปีี คำ.ศั 2020 ไดีมี้่ก�รูเจ้รูจ้�กนัำที่�งก�รู

เมื่องอย�่งเป็ีนำที่�งก�รูจ้ำ�นำวันำ 4 คำรัู� ง ไดีม้่�แค่ำ หลักั

 ก�รูข่องโคำรูงสรู้�งสหพ้นัำธ์ิรัูฐ 5 ข่อ้แค่ำนำั�นำเอง ในำ

ก�รูทีี่�จ้ะเจ้รูจ้�พู้ดีคุำยกันำที่�งก�รูเมื่องต่่อไปีในำ

อนำ�คำต่นำั�นำ เห็นำวั�่คำงเป็ีนำสิ�งทีี่�ย�กลัำ�บ้�กเป็ีนำอย�่ง

ยิ�ง อีกเหตุ่ผ่ลัหน่ำ� งกลุ่ัม่ช�ติ่พ้นัำธ์ุิเอง ก็ข่�ดีคำวั�ม่

ส�ม่คัำคีำกนัำ ที่ำ�ให้ก�รูเจ้รูจ้�ต่่อรูองไม่่มี่พ้ลังั บ้�ง

กลุ่ัม่ช�ติ่พ้นัำธ์ุิ กฉ็กฉวัยโอก�สในำหว้ังทีี่�มี่ก�รูเจ้รูจ้�

กนัำที่�งก�รูเมื่องเพื้�อเรีูยกรู้องพื้�นำทีี่�ในำก�รูแบ่้งแยก

แผ่น่ำดิีนำรัูฐฉ�นำ ต่่�งฝ่่�ยต่่�งถืูอวั�่ต่วััเองมี่อ�วัธุิ บ้�ง

กลุ่ัม่ก็เคำยสู้รูบ้กนัำม่�ที่ำ�ใหก้�รูเชื�อม่ั�นำรูะหวั่�งกนัำ

เป็ีนำสิ�งทีี่�เกิดีข่่�นำไดีย้�ก อีกอย�่งหน่ำ�งบ้�งกลุ่ัม่กย็งั

มี่คำวั�ม่ที่รูนำงหยิ�งในำต่วััเอง มี่ม่�นำะทิี่ฐิต่่อกนัำ ซ่ึ่� ง

เรืู�องเหล่ั�นีำ�  เป็ีนำข่อ้บ้กพ้รู่องข่องกองกำ�ลังัปีฏิิวัติั่ 

ดีว้ัยเหตุ่นีำ� ในำก�รูทีี่�จ้ะเจ้รูจ้�ก�รูเมื่องกนัำต่่อไปีในำ

อนำ�คำต่นำั�นำ ทุี่กกลุ่ัม่สม่คำวัรูทีี่�จ้ะต่อ้งพ้บ้ปีะพู้ดีคุำย

ปีรู่กษั�ห�รืูอกันำ มี่คำวั�ม่ส�ม่คัำคีำ เป็ีนำแนำวัรู่วัม่

เดีียวักนัำ จ่้งจ้ะมี่พ้ลังัทีี่�ต่่อรูองกบั้ศัตั่รููไดี้

 ในำก�รูเจ้รูจ้�ที่�งก�รูเมื่องทีี่�ผ่่�นำม่� วัตุั่

ปีรูะสงคำห์รืูอคำวั�ม่ต่อ้งก�รูทีี่�เหมื่อนำกนัำ ข่อง กลุ่ัม่

หรืูอช�ติ่พ้นัำธ์ุิ นำั�นำมี่อยูด่ีว้ัยกนัำ 5 ข่อ้

1. ให้มี่ก�รูเปีลีั�ยนำแปีลังก�รูปีกคำรูองจ้�กรูะ

บ้อบ้เผ่ดีก็ก�รูที่ห�รูซ่ึ่�งปีกคำรูองปีรูะเที่ศัม่�

อย�่งย�วันำ�นำ ให้เป็ีนำรูะบ้อบ้สหพ้นัำธิรัูฐ 

ทีี่�แที่จ้้ริูง

2. ให้มี่ก�รูรู่�งรัูฐธิรูรูม่นูำญ่ฉบ้บั้ใหม่่ข่่�นำม่� 

โดียใหทุ้ี่กภ�คำส่วันำมี่ส่วันำรู่วัม่ในำก�รูรู่�งฯ

3. ใหมี้่ก�รูกรูะจ้�ยอำ�นำ�จ้ใหแ้ต่่ลัะรัูฐ แลัะให้

แต่่ลัะรัูฐมี่อำ�นำ�จ้ในำก�รูต่ดัีสินำใจ้ดีว้ัยต่วัั

เอง

4. ให้แต่่ลัะรัูฐ มี่รัูฐธิรูรูม่นูำญ่ข่องต่วััเอง มี่

ต่ำ�รูวัจ้ แลัะมี่กองกำ�ลังัในำก�รูดูีแลัต่วััเอง
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5. ปีรัูบ้ปีรุูงแก้ไข่โคำรูงสรู้�งข่องกองที่สัห

ภ�พ้ โดียใหก้องกำ�ลังัข่องกลุ่ัม่ช�ติ่พ้นัำธ์ุิมี่

ส่วันำรู่วัม่ในำก�รูเข่้�รู่วัม่ในำกองที่ัพ้เพื้�อ

ปีกป้ีองสหภ�พ้

             ซ่ึ่� ง 5 ข่อ้ทีี่�กล่ั�วัม่�นีำ�  เป็ีนำคำวั�ม่ต่อ้งก�รูข่อง

กลุ่ัม่ช�ติ่พ้นัำธ์ุิทีี่�ต่รูงกนัำ ในำส่วันำทีี่�ยงัเห็นำต่่�งกนัำก็

จ้ะเป็ีนำเรืู� องข่องวัิธีิก�รู ข่องก�รูกรูะจ้�ยอำ�นำ�จ้ 

เพ้รู�ะบ้�งส่วันำต่อ้งก�รูทีี่�จ้ะต่ั�งรัูฐใหม่่ บ้�งส่วันำอยู่

ในำรัูฐ แต่่ข่อใหมี้่สิที่ธิิ�  ก�รูต่ั�งพ้รูรูคำก�รูเมื่อง แลัะ

ปีกป้ีองสิที่ธิิข่องช�ติ่พ้นัำธ์ุิต่นำเอง ดีงันำั�นำเพื้�อทีี่�จ้ะ

ที่ำ�ก�รูเจ้รูจ้�ที่�งก�รูเมื่องบ้รูรูลุัผ่ลั สำ�เร็ูจ้ต่�ม่ทีี่�มุ่่ง

หวังั แลัะให้ทุี่กกลุ่ัม่หรืูอทุี่กฝ่่�ยไดีรัู้บ้ปีรูะโยชนำ์

เช่นำกนัำนำั�นำ จ้ะต่อ้งมี่คำวั�ม่ซืึ่�อสตั่ย ์, มี่คำวั�ม่เชื�อม่ั�นำ 

ต่่อกนัำ แลัะจ้ะต่อ้งสรู้�งคำวั�ม่เชื�อม่ั�นำรูะหวั่�งกนัำ 

ให้ห�วัิธีิในำก�รูเจ้รูจ้�พู้ดีคุำยกนัำเพื้�อแกไ้ข่ปัีญ่ห�

ต่่�งๆ  อย�่ใชก้ำ�ลังัในำก�รูแกไ้ข่ปัีญ่ห�  วัธีิิก�รูใช้

กำ�ลังัที่ห�รูนำั�นำ ข่อใหเ้ป็ีนำวัธีิิหรืูอที่�งเลืัอกสุดีที่�้ย

ห�กไม่่มี่ที่�งเลืัอกจ้ริูงๆ เพ้รู�ะเรู�ใชว้ัธีิิที่�งที่ห�รู

แกปั้ีญ่ห�ม่�แลัว้ั 70 ปีีแต่่ไม่่มี่อะไรูดีีข่่�นำ สิ�งทีี่�เล่ั�

ม่�ที่ั�งหม่ดีนีำ� เป็ีนำส่วันำหน่ำ�งข่องปีรูะสบ้ก�รูณ์ในำก�รู

ที่ำ�ง�นำข่องผ่ม่แค่ำนำั�นำเอง ไม่่ไดีมี้่เจ้ต่นำ�ทีี่�จ้ะกล่ั�วั

ห�หรืูอใส่รู้�ยใคำรู เพ้ียงแค่ำอย�กใหน้ำำ�ม่�เป็ีนำบ้ที่

เรีูยนำสำ�หรัูบ้ลูักหลั�นำข่องเรู�ต่่อไปีในำอนำ�คำต่

สวัสัดีี 

พ้ลัเอก ยอดีศ่ัก

ปีรูะธิ�นำสภ�เพื้�อก�รูกอบ้กูรัู้ฐฉ�นำ

กองที่พั้รัูฐฉ�นำ
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 ဝၢႆးလင် MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 07.01.1996 ၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈပႆႇဝၢင်းၶိူင်ႈၵဝ်ၶႃႈ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ 
ၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉၵွင်ပၢႆးမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 273 လလႈ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃး ၵႅမ်ၽူႈ 
ၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉၸုမ်း 273 MTA မီးဝႆႉၼႂ်းလၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း 273။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.01.1996 ၸဝ်ႈသိုၵ်းလွႆၶဵဝ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 273 ႁွင်ႉၶႃႈမိူဝ်းထူပ်းမၼ်း 
ၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵငု်းမငူ်ႈ ဢိငူ်ႇဝၢၼ်ႈၼငွ ်လၸႈဝငဵ်းၼမ်ႉၸၢငၵ်သ သပ်းလငႅ်းပၼ ်ၵဝၶ်ႃႈဝႃႈၵတလႆႈ
ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵပႃးဝၢင်းၶိူင်ႈယဝ်ႉၸုမ်းႁဝ်းဢၼ်ဝၢင်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵတပၼ်
လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ လလႈၵတပၼ် ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း ပၼ်ႁိူၼ်းလလႈ လူတ်ႉၵႃးႁဝ်းယူႇ။    
ငဝ်ႈၸိုင်ႈႁူဝ်မိူင်း ၵၵႃႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်း ဝၢင်းၶိူင်ႈ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵသဝႃႈၼႆ ၸဝ်ႈလွႆၶဵဝ် ဢဝ် 
ပပ်ႉၶၢဝ်ႇ သၢႆလူမ်း  ဢၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈတွႆႇပၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မႃးပၼ်ၵဝ်ၶႃႈဢၢၼ်ႇ။ ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်း   
တပွ်ႇဝႃႈ ၶႃႈလတႉ ၵတဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၶိငူ်ႈ လႃးလႃး ၵတၶတ်းၸႂ ်ႁတဵ်းၵၢၼလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉ သိပု်ႇၵတႃႇ
 ၵႂႃႇ  ယွၼ်ႉပႆႇထိုင်ၵၶႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလၢတ်ႈပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈလွႆၶဵဝ် ၼင်ႇၼႆ။

 ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းမူင်ႈ ဢၼ်လႆႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၵၼ် တင်းၸဝ်ႈ
သိုၵ်းလွႆၶဵဝ် လလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈလႆႈဝူၼ်ႉႁႃလၢႆးၵသ လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈသိုၵ်းလွႆၶဵဝ်လလႈ 
ထွၵ်ႉလၢၼ်းၵယးမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇဝိၼ်းပူဝ်ႇ ဝႃႈ “ၶႃႈတူၵ်းမႃႉၶီႇ”ၵသ လႆႈၸူးတသႃႇတႆး ၵမႃ       

ပိုၼ်းသုၼ်တူဝ်ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းပိုၼ်းသုၼ်တူဝ်ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း
ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်းၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း

ပိုၼ်းၵၵႃႇတင်ႈ RCSS/SSA
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မိပ်ႇယႃပၼ်ၶႃႈ တၢင်းႁၢႆးဢွႆႈလလႈ ၵတသိုပ်ႇၵႂႃႇယႃၶိုၼ်းတီႈၼၼ်ႈ ထွၵ်ႉလၢၼ်းၵယး “ၵူဝ်ႇဝိၼ်း  
ပူဝ်ႇ” ဝႃႈ ၵတဢဝ်သူ ၵႂႃႇယႃပၼ်တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းတွင်ႇၵျီး/ဝဵင်းယၢၼ်ႇၵုင်ႇ ဝႃႈၼႆ။  ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း  
တွပ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵၵႃႈ ၵတၵႂႃႇ တူၺ်းတီႈၶႃႈယၢမ်ႈယႃမႃး တီႈတသႃႇတႆးၼႆႉၵွၼ်ႇ ၵပႃးဢမ်ႇၶႅၼ်း        
ၸင်ႇၵွႆႈလၢတ်ႈၶိုၼ်း ၵူဝ်ႇဝိၼ်းပူဝ်ႇ ၸင်ႇၵႂႃႇယႃၼႂ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆပၼ်မၼ်း။ ၵူဝ်ႇဝိၼ်းပူဝ်ႇ မၢၼ်ႈဝႃႈ   
(လႆႈယူႇ) ဝႃႈၼႆ ၶိုၼ်းပၼ်ၵဝ်ၶႃႈ။

 ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 30.01.1996 ယၢမ်း 09:00 မွင်း ၶႃႈလုၵ်ႉၵုင်းမူင်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် မႃးၼွၼ်း 
ၼႂ်းထိူၼ်ႇ တၢင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆလႃႉ၊ ဢိူင်ႇလွႆလႃႉ လၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ ယူႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ တၢင်းႁွင်ႇ
လွႆလႃႉၼႆႉၵသ လႆႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈပိုၼ်းမိူင်း  မႃးဢုပ်ႇ လွင်ႈၵတ ဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 
02.02.1996 ၸဝ်ႈၵၼႃႇသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆး လႅင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း 60 ၵၵႃႉ ၵွင်ႈၵၸးမိုဝ်း လုၵ်ႉၼႃး
မူၼ်းလူင်  ႁူဝ်မိူင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ MTA မႃးႁူမ်ႈႁွမ်း ၵဝ်ၶႃႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04.02.1996။

 သမ်ႉလႆႈသူၼ်းတုမ် ႁွင်ႉဢဝ်ႁူဝ်သိုၵ်း ၼႃႉသၢင်ႇမူၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ           
ၸဝ်ႈသိုၵ်း လွႆၶဵဝ် လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈၵသ ဢွၵ်ႇမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းထႅင်ႈ ၵူၼ်း(15)ၵၵႃႉ ၵွင်ႈၵၸး
မိုဝ်း။ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸူႉလႆႈၵူၼ်း သိုၵ်းယူႇ တၢင်းမူတ်း 300 ပၢႆ ၸမ်ၸမ်မွၵ်ႈ 400 ၵၵႃႉ ဝၢႆးမႃးၵူၼ်းသိုၵ်း
 လၵ်ႉပၢႆႈ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ဢမ်ႇပႃး ၶိူင်ႈယိပ်းၵႂႃႇၵၵႃႈ မီးၽွင်ႈယူႇ။

ဢၼ်ဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈၸွမ်း MTA မီး (3)လွင်ႈ
(1) ႁဝ်းပဵၼ်တႆး မီးပိုၼ်းဝႆႉတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁဝ်းတႆး ယၢမ်ႈယူႇမႃး မိူင်းႁင်းၵၶႃ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵပႃး

ဝၢင်းၵၵႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၵတႁၢႆ၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵတတူၵ်းတႅမ်ႇ၊ ၵတႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ 
ဢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉ ၵပႃးၵတဢဝ် ပိုၼ်းတႆးမိူဝ်ႈၸဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းယၢမ်ႈမီး ၵႁႃသႅင်/ၵႁႃၶမ်း။ လၼ
လႆႈလၵ်းထၢၼ် သၢၵ်ႈၵသႇမၼ်းမီး ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဝူင်ႉၵႁႃသႅင် ႁတ်းႁၢၼ် 
မီးၵဢႃးၸႃႇၼိူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း လႆႈလီလတႉလတႉ။ ႁဝ်းမီး ၸဝ်ႈၾႃႉ 
(33)ၸဝ်ႈ/ ၵႁႃၸဝ်ႈၾႃႉ (33)ၵႁႃ။ ၵမ်းလိၼု်းမႃး ၽၼႅ်ႇလၼိၸ်ိငု်ႈတႆးႁဝ်း ဢငိ်းၵရႅတဵ်ႈ မၵ်း
မၼ်ႈ မီး 62,500 လၵ်း တလၢင်း ပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈသိၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၵၵႃႈ သိၵ်ႇၵႂႃႇ               
ပႅတ်ႈ ။

(2)  ႁဝ်းမီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ပဵၼ်သၢၵ်ႈၵသႇ ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈႁဝ်းၵသ ႁဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈဝႆႉ 
ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃးလႆႈတူၵ်းပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃး။ 
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(3)  ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း/ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း တဵၵ်းတဵင်၊ ၶၢၼ်း၊ 
ယွၼ်း လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ ဢဝ်တၢႆ၊ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ႁိူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး
 ႁဝ်းမႃး တင်းၼမ်။

 ယွၼ်ႉႁဝ်းမီးဝႆႉ (3) ၵၶႃႈၼၼ်ႉလလႈ ပဵၼ်သုၼ်ႇႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ ပႆႇမႃးထိုင် မိုဝ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်း
လလႈ တိၼု်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈယမွ်းလႃးလႃး ၵဝူလ်ႆႈထၵု်ႇၼီႈ ၵၼူ်းႁၢပ်ႇပၼု်ႈၽၼွ်း ႁတဵ်းၵၢၼ ်လၵု်ႉၽိၼု်ႉ
မႃးၵသ လႆႈတၢႆႁၢႆ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ်ႉတႃႉ ၽၢၼ်ၵွတ်းႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈ၊ မိူင်း တူဝ် 
ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

 ၵပႃးၶိငူ်ႈယပိ်းၵငွ်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိဝု်ႉၸိၼု်းယၢမ်း ဢမ်ႇမီးၼႂ်းမိဝု်းၼၸႆိငု ်ၸိဝူ်ႉၶိဝူ်းႁဝ်းၵတမိၼူ်
တိူၵ်ႇ လိူၼ်ၵိၼ်လိၼ်ၵူၺ်း တၵ်းၵတဢမ်ႇမိူၼ်ၵတႃႇ/တႅၼ် မဵဝ်းမီးၵွင်ႉ မီးႁႅၼ်ႇလႆႈလလႈ ၵတ       
ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ မူတ်ႉလႅင် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ။

 ၵပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးႁင်းၵၶႃ ဢမ်ႇ
လႆႈ၊ ယုၵ်ႉ လၢတ်ႈလၼပိူင်ပဵၼ် ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိုဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ
(1)  ၸဝ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇမီးသိၵု်း ၶိငူ်ႈယပိ်းၵမု်ႇၸႂ်ႉလလႈ သိၵု်းမၢၼ်ႈ ဢဝသ်ိၵု်းၶိၼု်ႈမႃးမိငူ်းတႆးၵသၸႂ်ႉ

 ၸဝ်ႈၾႃႉၸုၼ်ႉ ဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈ။
(2)  ၸဝ်ႈလုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢဝ်တူၵ်းၶွၵ်ႈ။
(3)  ၸုမ်းၵၵႃလိၵ်ႈလၢႆးၵၵႃႈ လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ။
(4)  ၵူၼ်းၵမႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပီႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၵၵႃႈလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ။
(5)  သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈတသႃႇ ၸဝ်ႈဢူးဝီႉၸၵိ်းတႃႉ ပၵူ်ႉၵဝူ်ႇၼင်ႈၵျွင်းမၺူ်ႇၵတႃႇပၢငလ်ငူၵ်ၵႃႈလႆႈတၵူ်း

 ၶွၵ်ႈ။

 မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းလလႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၵၼ် 
လႆႈၶၢတ်ႇၵၼ၊် ၵဝူၵ်ၼ ်ယူႇလလႈ ၽူႈၶၼဵထ်ၢင်ႇႁၢင်ႈ တၵဵ်းတငဵ၊် လလူၢႆ၊ ဢဝတ်ၢႆ ႁဝ်းမႃး လႆႈထပူ်းႁၼ်
မႃး ၼင်ႇၼႆယူႇ။
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ၽွၼ်းၵၢၼ် (25)ပီ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၽွၼ်းၵၢၼ် (25)ပီ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး

 လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ တင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈၾႃႉ ၸဝ်းယွတ်ႈၾႃႉ ၶိုၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် တီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈ     
သိုၵ်း။ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸႂ်ႉၸဝ်ႈယွတ်ႈၾႃႉ မႃးထူပ်းၵသ ပၼ်ၵူတ်ႉ/ပပ်ႉၽိုၼ်ႉ  သၢႆလူမ်းၵၼ်         
ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ၵတႃႇၵႂႃႇ  ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၵဝ်ၶႃႈလႆႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးလႅင်း ႁႅင်း 
ၵူၼ်း 100 ၵၵႃႉပၢႆ လလႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႆႉၽၢႆႇလင် လၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ၶူဝ်လမ်၊ မိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်း 
ၶိူဝ်း။

 တူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈပႃး ႁႅင်းၵူၼ်း 120 ၵၵႃႉ ၵွင်ႈၵၸးမိုဝ်း ၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈယွတ်ႈၾႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃး
/ဢိငူ်ႇ ၶဝူဢ်တု်ႇ လၸႈဝငဵ်းၶဝူလ်မ ်ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃးၶဝူလ်မ ်ၶိၼု်ႈမိဝူ်းတင်း ၼငွဝ်ႃႈ၊ ၼငွပ်ိဝူ်း မငု်ႈၼႃႈ
 ၵႂႃႇၸူး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ ဝၼ်းထီႉ 22.02.1996 ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ ပဵင်းသႃႇ ၵဵင်းလိူၼ်
လႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉၸုမ်း 757 ပွတ်းလၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ 
လၢင်းၶိူဝ်း။ ၵဝ်ၶႃႈ တင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁႆး မႃးတၢင်းမိူင်းၵိုင် မႃးၽၢတ်ႇၵၼ်            
တင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈၾႃႉ တီႈ ဝၢၼ်ႈၵႅင်းၵသ လူင်းမႃးၵိုတ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် မႃးယူႇဝႆႉၸွမ်းၵၼ် တင်း
တပ်ႉၸုမ်း (9) SSNA ။

 ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶမ်းလႅင်း မီးတီႈလွႆလၶႇ။ ၸဝ်ႈၶမ်းလႅင်းၶဝ် 
မႃးထူပ်း တၢင်းၸၢၼ်းၵၢင်းဢုၼ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ။ ဝၢႆးမႃး ဝၼ်းထီႉ 25.04.1996 လၢႆႈၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း            
ပဵၼ် SURA။ ဝၼ်းထီႉ 01.01.1998 လႆႈပိၼ်ႇ လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ SURA ပဵၼ် SSA။ ဝၼ်းထီႉ 01.07.2000 ၵဝ် 
ၶႃႈ လႆႈပႃးႁႅင်းၵူၼ်း 70 ၵၵႃႉ ၵွင်ႈၵၸးမိုဝ်း လုၵ်ႉဢဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ တၢင်းၸၢၼ်းလွႆသၢႆး ဝၢၼ်ႈပလွင်ႈ 
လၸႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈမႃး ၼမ်ႉပဵင်းလိၼ် လႅၼ်လိၼ်ထႆး ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ “တႆးလႅင်း” 
ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS/SSA ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝၼ်းထီႉ 
28.07.2000။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03.01.2001 လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း RCSS/SSA လလႈ 
လႆႈၶၢမ်ႇ တၢင်းယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) RCSS/SSA  တႃႇ(2) ပၢၼ်။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈဢွင်ႇမၢတ်ႈ
ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) လလႈ ပၢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) ၼၼ်ႉ ၵတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽႅၼ်/ၸတ်း/ထတ်း/လမး မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း(25) ပီ ၼႆႉ လႆႈၵုမ်းၵွၼ်း တပ်ႉၸုမ်း 
757 SURA လလႈ ႁဵတ်းပႃးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈတီႈ
1. လႆႈၵုမ်းၵွၼ်း တပ်ႉၸုမ်း 757 SURA လလႈ ႁဵတ်းပႃး ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈတီႈ ပွတ်းလၸႈဝဵင်း 



135မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၼမ်ႉၸၢင်၊ လၸႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ လၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ လၸႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ လတႇဢဝ်ပီ 2000 မႃး 
လႆႈသိုပ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇလၶ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း/ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်
သိုၵ်း လလႈ လႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵုမ်းၵမ်ပႃး ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈမႃး။

2. ႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၼႂ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလလႈ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၼွၵ်ႈ RCSS/SSA။ ႁဵတ်းတပ်ႉၶၢမ်ႇတိုၵ်၊ 
ႁဵတ်းႁူင်း ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ႁဵတ်းႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်၊ ဢိၵ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း
ငီႉတီႈလိၼ် တႃႇႁဵတ်း ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၵုမ်းထတ်း/ လမးႁဵတ်းႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ၸၼ်ႉ      
ငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင်။ ၵုမ်း ထတ်း/ လမးႁူင်းယႃ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ။ ၵုမ်းထတ်း/ လမးႁဵတ်း
 ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ၸိူင်း၊ ၸဝ်ႈၼၵရႅးသူၼ်။ ၵုမ်းႁဵတ်းၶွၵ်ႈၶင်တီႈ
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ။ လမးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆးလလႈ လမးၶႂၢၵ်ႈပၼ်ႁိူၼ်း၊ မူႇဝၢၼ်ႈ၊ တႃႇ(4)
ပွၵ်ႈ။ ႁဵတ်းလုမ်း ႁဵတ်းႁူင်းၵႁႃး ၼႂ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလလႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းပူၵ်းပွင်ပၼ် ၸုမ်း 
ၾိင်ႈလငႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း၊ သႅင်းတႆးလလႈ ပၢႆးမွၼ်း။ ပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းႁူင်းၵၢၼ် ၵမႃမိုဝ်း/ၵၵႃႇသၢင်ႈ၊ 
ႁဵတ်းႁူင်းၵတႃးႁုၵ်ႇ၊ ႁူင်းသူၺ်းသႅင်၊ ႁူင်းၶၢႆသႅင်၊ ႁူင်းလမးလူတ်ႉ၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တႆး              
လႅင်း၊ ႁဵတ်းသူၼ်ၽၵ်းလလႈ ႁဵတ်းသူၼ်ၵႃးလၾး။ 

3. ၵုမ်းထိင်းၽႅၼ်၊ ၸတ်း၊ ထတ်း၊ လမးပၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်
(ၵ)  ၵၢၼ်သွၼ် သိုၵ်းႁၢၼ်လလႈ ၼၢင်းႁၢၼ်
(ၶ)   ၵၢၼ်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်။
(င)  ၵၢၼ်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၶဝ်ႈပိုၼ်းၵၢၼ်။
(ၸ)  ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း။
(သ)  ၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလလႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း (5)ႁွင်ႈၵၢၼ်။
(ၺ)  လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ တႃႇ (3)

ၸုပ်ႈ ၼႂ်းပီ 2007၊ 2009လလႈ 2019 လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး (107)ၵၵႃႉ။
(တ)  ၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လလႈၶၢဝ်းပွတ်း။
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

တွၼ်ႈၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း

 လတႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပူၵ်းတင်ႈမႃး ငဝ်ႈၸိုင်ႈမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၸႅၵ်ႇမဵဝ်း
 ၽိုၵ်းသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးမီးယူႇ (6)ဢၼ်။
1.  ၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်းႁၢၼ်၊ ၼၢင်းႁၢၼ် လတႇပီ 1999 ထိုင် 2020 မႃး ၽိုၵ်းသွၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ (1,000)

ၸုပ်ႈ၊ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈသွၼ်မီး (19,920) ၵၵႃႉ၊ ၵၢၼ်သွၼ်ၼိုင်ႈၸုပ်ႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 
(3−6)လိူၼ်၊ ႁူမ်ႈၶူးသွၼ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း မီး (5)ၵၵႃႉ။ ႁူမ်ႈၶူးၸွႇႈ (591)ၵၵႃႉ၊ ၶူးဢူၺး်လီ (5)
ၵၵႃႉ၊ ၶူးၸွႆႈၶူးဢူၺ်းလီ (13)ၵၵႃႉ။

 
2.  ၵၢၼ်သွၼ်ၸၼ်ႉၶူးၸွႆႈၽိုၵ်းပၼ်သိုၵ်းႁၢၼ်၊ ၼၢင်းႁၢၼ် လႆႈၽိုၵ်းသွၼ်မႃး မီး (5)ၸုပ်ႈ၊ 

လုၵ်ႈၽိုၵ်းသွၼ် မီး (200)ၵၵႃႉ၊ ၵၢၼ်သွၼ်ၼိုင်ႈၸုပ်ႈလႂ် ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း (3−4)လိူၼ်၊ ၶူးၼႂ်း
မုၵ်ႉၸုမ်း မီး(6)ၵၵႃႉ၊ ၶူးၸွႆႈမီး (37)ၵၵႃႉလလႈ ၶူးဢူၺ်းလီမႃးၸွႆႈၶူးလူင် (5)ၵၵႃႉ။

 
3.   ၵၢၼ်သွၼ်ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း/ ၶွမ်ႇမၢၼ်ႇတူဝ်ႇ လႆႈၽိုၵ်းသွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ (3)ၸုပ်ႈ၊ လုၵ်ႈၽိုၵ်း

သွၼ်မီး (291)ၵၵႃႉ၊ ၵၢၼ်သွၼ်ၼိုင်ႈၸုပ်ႈလႂ် ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း(3)လိူၼ်၊ ၶူးသွၼ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း
မီး (6)ၵၵႃႉလလႈ ၶူးၸွႆႈ (25)ၵၵႃႉ၊ ၶူးဢူၺ်းလီမႃးၸွႆႈသွၼ် (5)ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈၶူးၸွႆႈၶူးဢူၺ်းလီ 
(13)ၵၵႃႉ။ 

 
4.  ၵၢၼ်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ် (ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ်ထိုင် ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်) မီး (5)ၸုပ်ႈ၊ ၽူႈမီး

ၸၼ်ႉဢွၼ် ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သွၼ် မီး (1,094)ၵၵႃႉ၊ ၶူးပူင်သွၼ် (23)ၵၵႃႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် 
ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ (ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း၊       
ၸဝ်ႈသီႇရႅီႉ၊ ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈၶူးပိုၼ်ၶမ်း၊ ၵပႃႈၶူးပၢႆးမိူင်း၊ ၸဝ်ႈယွတ်ႈလွႆ၊ ၶူးပိူတ်ႉ၊ ၶူးၼူၵ်ႉ
 ႁုင်ႉ၊ ၸဝ်ႈမႁႃႇငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းပိဝ်၊ ၸဝ်ႈၶူးၶိုၼ်းသႂ်၊ ၶူးၽွၼ်းထဵပ်ႉ၊ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈ
 ၸၢႆးလႅင်း၊ ၵမႃယႃၸၢႆးပႃႉၵထး၊ ၵမႃယႃၼၢင်းမူၺ်လိုၼ်း၊ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ(ၵမႃယုတ်ႉ)၊ ၶူးၸၢႆး    
ဢွင်ႇမိူင်း၊ ၶူးၸၢႆးၸၢမ်မႂ်ႇ၊ ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်)။ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် (22)ႁူဝ်ၵၶႃႈ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်
သၼွ ်ၼႂ်းႁူဝၵ်ၶႃႈ (ပၵ်းပိငူ ်ၶငွ်ႇသီႇ ဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး၊ လၢႆးဢၼွႁ်ူဝၼ်ႃႈသိၵု်း၊ ပၵ်းပိငူလ်ၵ်း
မၢႆသိုၵ်း၊ ပိူင်ၵၢၼ်လုမ်း၊ ပၵ်ႉးပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ သႃႇသၼႃႇလလႈၵၢၼ်မိူင်း၊ လၢႆးလုမ်း
လႃးႁူဝ်တီး၊ ပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း၊ ၶွမ်ႇမၢၼ်ႇတူဝ်ႇ၊ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်၊ လၢႆးႁဵတ်း     
တပ်ႉ၊ လၢႆးၺၢၼ်ႇၸတ်းၵၢၼ်၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လလႈ NCA၊ ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၸိူင်းတိုၵ်း၊    
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ လလႈ ၶဵမ်ၸီႉၼႃႈၸဵင်ႇ၊ လၢႆးယႃႉၽႅၵ်ႈ၊ လွင်ႈယဵၼ်ႇလငႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ 
လၢႆးၺၢၼ်ႇသၢမ်ပိူင်၊ လၢႆးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ၊ ၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇလလႈ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ၊ 
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ)။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း (6)လိူၼ်။
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5.  ၵၢၼသ်ၼွ ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵၢင ်(ၸၼ်ႉၶၼုႁ်ၢၼထ်ိငု ်ၶၼုသ်ိၵု်းလငူ)် မီး (1)ၸပု်ႈ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ
 ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈပၢင်သွၼ်မီး (152) ၵၵႃႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (6)လိူၼ်။ ၶူးပူင်သွၼ်မီး (16)ၵၵႃႉ
 (ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသီႇရႅီႉ၊ ၵပႃႈၶူးပၢႆးမိူင်း၊ 
ၵမႃယႃၸၢႆးပႃႉၵထး၊ ၶူးၶိုၼ်းသႂ်၊ ၶူးပိုၼ်ၶမ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးလႅင်း၊ ၶူးပိူတ်ႉ၊ ၶူးၼူၵ်ႉႁုင်ႉ၊ ၶူးၽိပ်း 
ၽႃး၊ ၶူးယၵ်ႉ၊ ၶူးၵၵႃႇၵဵတ်ႇ၊ ၶူးယိင်းၶရႅိတ်ႉသတိၼ်း)။ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မီး (17)ၽႃႇသႃႇ     
(လၢႆးၺၢၼ်ႇၸတ်းၵၢၼ်၊ လၢႆးၺၢၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ ပၵ်းပိူင်ၶွင်ႇသီႇ၊ ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ
သိုၵ်း၊ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ပိူင်ၵၢၼ်လုမ်း၊ ပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ လၢႆးလုမ်းလႃးႁူဝ်တီး၊ 
ပၢႆးၵၢၼ်ၽွင်းၶဵဝ်၊ သႃႇသၼႃႇလလႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽႅၼ်ႇတီႈလလႈ ၶဵမ်ၸီႉၼႃႈၸဵင်ႇ၊ လွင်ႈယဵၼ်ႇ
လငႈၼႂ်းတငူ်ႇဝငူ်းၵၼူ်း၊ လၢႆးလငူ်းၸိၵူ်ႈ၊ ပၢႆးတငူ်ႇဝငူ်းၵၼူ်း၊ လၢႆးလႁႉၵင်ႈသၢၼၵ်ၶးမီး၊ ပိငူတ်ီႇ
မူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ)။

6.  ၵၢၼ်သွၼ်ဢူၺ်းလီသိုၵ်း လတႇမိူဝ်ႈ 09.06.2003 ထိုင် 25.11.2003 လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် 
ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်သိုၵ်း ၸၼ်ႉဢူၺ်းလီ (5)ၸိုင်ႈမိူင်း တႆး၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ယၢင်းလႅင်        
ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်သွၼ် (6)လိူၼ်၊ ၸိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ႁွင်ႈ MAOTS သွၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS/SSA 
လွႆတႆးလႅင်း။ လုၵ်ႈၽိုၵ်းသွၼ်တင်းမူတ်းမီး (286) ၵၵႃႉ။ ၸုမ်း ၶူးသွၼ်ဢဝ်ၼႂ်း (5)ၸိုင်ႈ           
မိူင်း။
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

wgef;wgef;

umefimef:tefpAwf:Omif;rj:umefimef:tefpAwf:Omif;rj:
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးလလသင်၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ဢၢၼ်းဢဝ်လၢႆး 
ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵသ လၵႈၶႆၼႆလလႈ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တင်ႈလတႇပီ� 2011 ၼႆႉ မႃး ယူႇယဝ်ႉ။

 လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈမႂ်ႇ တငဵ်းၸငဵ်ႇ ၶိၼု်ႈမႃးပၼဵလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈၼႂ်းပီ� 2010 လလႈ ၸမွၸ်ိငု်ႈ ယိၼု်းမိဝု်း 
လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵတႃႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/08/2011 ၵသ 
တႃႇၵၽႃႇၼမ်ႉလၼတူဝ် လႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း
ပငွသ်ၢင်ႈလငွ်ႈငမ်းယၼဵ(်UPCC) ဢၼၸ်မွၸ်ိငု်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ဢၼွႁ်ူဝလ်လႈ ၶမွ်ႇမတီႇ ႁဵတ်းၵၢၼပ်ငွ ်
သၢင်ႈလငွ်ႈငမ်းယၼဵ(်UPWC) ဢၼ ်ၵမႅၸ်မွၸ်ိငု်ႈ တၵွ်ႇတိဝူ်ႇ ၸၢႆးမၵွ်ႇၶမ်း ဢၼွႁ်ူဝ၊် တႃႇႁတဵ်းၵၢၼ ်
ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽွင်းလူင် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ။ 
လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၼႆၵသ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး သုၼ် 
ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် Myanmar Peace Centre (MPC)။ ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းၶႂ်ႈဢုပ်ႇၶႂ်ႈထူပ်း 
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆလလႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/11/2011 တီႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်း 
ၽူႈတၢင်တူဝ် RCSS လလႈ ၸုမ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈ 
ၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ၽၢႆႇ RCSS ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းလူင် ဢူး 
ဢွင်ႇမိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။

လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း
ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်းလလႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်းလလႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵၢၼ်မိူင်း|ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လလႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ ၵဵင်းႁၢႆး
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

တီႈၼၼ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်မီး (4)ၵၶႃႈ −တီႈၼၼ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်မီး (4)ၵၶႃႈ −
1) တၢင်းသွင်ၽၢႆႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵတႃႇ ၵၼ်။
2) ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းၵပ်းသိုပ်ၵသ ပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇ။
3) ၵပႃးဢမ်ႇပႃးၵွင်ႈၸိုင်ႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ လတ်း ၽၢၼ်ႇ ၼႃႈတီႈၵၼ်လႆႈ။
4) ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလလႈဢွင်ႈတီႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၽၢႆႇ RCSS ဢုပ်ႇဢူဝ်းမီး (4)ၵၶႃႈၽၢႆႇ RCSS ဢုပ်ႇဢူဝ်းမီး (4)ၵၶႃႈ
1) ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း။
2) ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။
3) ႁႂ်ႈမီးၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင်။
4) ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။

တင်းသွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵသ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် (4) ၵၶႃႈ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။တင်းသွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵသ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် (4) ၵၶႃႈ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။
1) တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတင်းသွင်ႇၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ RCSS ၵတသူင်ႇ “ၶွမ်ႇမတီႇ “ၶွမ်ႇမတီႇ 

ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်”ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်” ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸဵမ်ႇပိူဝ်ႇ 2011။ ပိူဝ်ႈတႃႇ 
ဢပု်ႇဢဝူ်းလလႈ တၵူ်းလငူ်းလႆႈၸႂလ်ငူ်းလၢႆးမိဝု်း ၵၼတ်င်း ၶမွ်ႇမတီႇပငွသ်ၢင်ႈလငွ်ႈငမ်းယၼဵ ်
ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်း (ၸိုင်ႈတႆး)။

2) ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵတဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃး “ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်း 
ယၼဵ”် လၵု်ႉတႃႈၶီႈလၵဵ်းထိငုဝ်ငဵ်းတၼူ်ႈတီးလလႈ RCSS ၵတဢဝပ်ၼု်ႈ ၽၼွ်းသငူ်ႇ ၶမွ်ႇမတီႇ 
လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးထိုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်း။

3) တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶၵ်ႉထီႉ (2)ၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၽၢႆႇ ၵတသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈ 
ၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵတသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တင်းၸၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

4) ၵပႃးႁူပ်ႉၵၼ် တီႈတူၼ်ႈတီးၸိုင် ၵတဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈ ၵၶႃတၢင်ႇထိုင် ဢၼ် 
သွင်ၽၢႆႇတၢင်ႇ ထိုင်ၵတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈ။ တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵင်းႁၢႆး ၼၼ်ႉ လွင်ႈၽၢႆႇ
လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈယိၼု်းမိဝု်းႁႂ်ႈ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး (RCSS/SSA) လၵႅ်ႈ 
လၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ် ပီႇတုၸိတ်ႉၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈတင်းပိုၵ်း။



142 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလလႈ ၽွင်းလူင်ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းႁၢႆး



143မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈ
ၵဵင်းႁၢႆးၵဵင်းႁၢႆး

ၵၢၼ်မိူင်း|ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

 မိဝူ်ႈပႆႇဢပု်ႇဢဝူ်း လငွ်ႈၵိတု်းတိၵု်းၼၼ်ႉ 
ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလၼႉၼွၼ်းၼႆၵသ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် 
ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈတွင်ႈထၢမ်တီႈ ၽွင်း 
လူင် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း မီးလွင်ႈၼိုင်ႈ။ လွင်ႈၼၼ်ႉ 
လတႉပဵၼ် “ၽွင်းလူင်ၶႃႈ။ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈလူင်း
လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၸိုင် သိုၵ်း RCSS/SSA 
ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၽဝႅထ်ိငုတ်ီႈလႂ ်ၵတယူႇ သဝ်း 
တူင်ႉၼိုင်တီႈၼၼ်ႈ၊  ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းပႃႇၸွမ်း  
ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၵတယူႇဝႆႉ၊ 
သိုၵ်းတပ်ႉမၵတႃႇ သူၸဝ်ႈႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်း၊ ယူႇ 
ၸမွ်းတၢင်းၵႃး၊ ၵပႃးသိၵု်း တပ်ႉမၵတႃႇ ၵတၶဝ်ႈ 
မႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၸိုင် ႁႂ်ႈ 
လငူ်ႈၼႃႈငပူ်ႉငီႉပငွ်ႇလငႅ်းပၼႁ်ဝ်းၶႃႈယဝ်ႉၸင်ႇ 
မႃး၊ ၵပႃးသိၵု်းႁဝ်းၶႃႈၵတၵႂႃႇၼႂ်းဝငဵ်း၊ ၵတလတ်း  
ၽၢၼ်ႇ ၸမွ်းတၢင်းၵႃးၸိငု ်ၵတလငူ်ႈၼႃႈငပူ်ႉငီႉ 
ပငွ်ႇလငႅ်းပၼသ်ၸူဝ်ႈ၊ လငွ်ႈၼႆႉ ၸငွ်ႇၸဝ်ႈၵတ 
လႆႈၸႂ်?” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။



144 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 ၽငွ်းလငူ ်ဢူးဢငွ်ႇမၼိ်း တပွ်ႇလၢတ်ႈၶိၼု်းၵမ်းလဝဵဝ်ႃႈ “ဢဝူ်ႇၵၶႇ ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ၊် ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈ 
ၸႂ်ယူႇ” ၼႆၵသ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၼင်ႇၵၵႃႉၸၢႆး(Gentleman Agreement) မၼ်ႈၵိုမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃလလႈ 
ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း ၸင်ႇလႆႈတပႅ်းတတ်းၵိၵု်းပိၼု်းလငွ်ႈၵတ ဢပု်ႇ ဢဝူ်း ၵၢၼ ်ၵိတု်းတိၵု်း 
ဢိၵ်ႇတင်း ၵတၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။ ၵၶႃႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ဢူး 
ဢွင်ႇမိၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃး “ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆးၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး” ၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ယၢပ်ႇယဵၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် 
ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉမႃး၊ ၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၶၢႆလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၼၼ်ႉယွၼ်ႉ RCSS ပဵၼ်ၵၵႃႉ 
သိုဝ်ႉႁူဝ်မၢၼ်မၼ်းလလႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵၵႃႈ ၸင်ႇၽႅဝ် ထိုင် မႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ
လူၺ်ႈလွင်ႈလီ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လလႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း   ထူပ်းၺႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်   ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း မိူဝ်ႈလႂ် 
ၵၵႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႉ ႁူဝ်မၢၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇၵသႇ။

 ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 02/12/2011 တီႈ ႁူင်းရႅႅမ်း တွင်ႇၵျီး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ ၶွမ်ႇမတီႇ 
ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉ လၸႈမိူင်း (5)ၵၵႃႉ၊ ၽၢႆႇၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS 
(5)ၵၵႃႉ ၵမႅၸ်မွႁ်ၢၼ ်ၸၢႆးလူး ဢၼွႁ်ူဝ၊် လႆႈဢပု်ႇဢဝူ်းၵၼၵ်ႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢငၶ်ႂၢငၵ်သ လႆႈၸႂလ်ငူ်း လၢႆး 
မိုဝ်း ၵၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်း(8)ၵၶႃႈ။ တီႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ မီးသၢၵ်ႈၵသႇ ၽၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 
(2)ၵၵႃႉ၊ ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းလလႈ ၽွင်းလူင်ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸူဝ်း။

 ၼႂ်းၵၶႃႈလႆႈၸႂ် (8)ၵၶႃႈၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉလွင်ႈတၢင်း သွင်ၽၢႆႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လလႈ လွင်ႈ RCSS 
ၵတပုိတ်ႇလမု်း ၵပ်းသၢၼ ်(5) တီႈ။ ထိင်ုမႃးဝၼ်းထီႉ 16/01/2012 တီႈႁူင်းရႅမႅ်းတင်ွႇၵီး ဝင်ဵး တၼူ်ႈတီး 
ၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းလူင် 
ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈမီး (10)ၵၵႃႉ၊ ၽၢႆႇ RCSS ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈ (9)ၵၵႃႉ။ 
တင်းသွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵသ လႆႈၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း (11)ၵၶႃႈ။

 ၼႂ်းၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း (11)ၵၶႃႈၼၼ်ႉ ပႃးလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼႃႈတီႈငဝ်ႈငုၼ်း RCSS ပဵၼ်ၼႃႈ တီႈ 
ၵိင်ႇလၸႈဝဵင်း မိူင်းထႃးလလႈ ၵိင်ႇလၸႈဝဵင်း ႁူဝ်မိူင်း၊ ပႃးလွင်ႈၵတႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵသ 
ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။

 ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ RCSS လႆႈ တၢင်ႇထိုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ -ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ RCSS လႆႈ တၢင်ႇထိုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ -
1) လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလလႈလဵင်ႉလူ။
2) လွင်ႈႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵၵျႃႇလလႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉ (29)ၵၵႃႉ။
3) လွင်ႈၵတဝႆႉ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (16)တီႈ။
4) လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 ထိင်ုမႃးဝၼ်းထီႉ 19/05/2012 ၽူႈတၢင်တဝူတ်င်းသင်ွၽၢႆႇ လႆႈႁူပ်ႉထပူ်းၵၼ ်တီႈဝင်ဵး ၵဵင်းတင်ု 
ပဵၼ်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ထႅင်ႈ ။  တီႈၼၼ်ႈ  ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  မီးၽူႈတၢင်တူဝ်  (11)ၵၵႃႉ  
ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၸူဝ်းဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလလႈ ၽွင်းလူင်ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽၢႆႇ RCSS 
မီးၽူႈတၢင် တူဝ် (20)ၵၵႃႉ။ မီးသၢၵ်ႈၵသႇ (4)ၵၵႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း၊ 
ဢူးလမွင်ႇသူၺ်ႇ လလႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၵၵျႃႇယိၼ်ႇလၢႆႇ။

 တီႈပၢင်ၵုမ်ၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ မီးၵၶႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ် (12)ၵၶႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလွင်ႈၵတႁူမ်ႈ 
ၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈပွႆႇပၼ်ၵၵႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸိူဝ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဝႆႉ၊ လွင်ႈမီး သုၼ်ႇ 
ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလလႈ တၢင်ႇၸုမ်း တၢင်ႇပႃႇတီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွတ်ႈလႅဝ်း၊  လွင်ႈၵတ ႁဵတ်းပၼ် 
ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်းလလႈ ၵူၼ်းမိူင်း။ 

ၽွင်းလူင်ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းလလႈၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS ဢၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးလူးဢွၼ်ႁူဝ်
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လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ
ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA)ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA)

ၵၢၼ်မိူင်း|ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

 တႃႇၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်းတမ်းဝႆႉ (3)ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ-တႃႇၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်းတမ်းဝႆႉ (3)ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ-
1) ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ
2) တႅမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း
3) ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း

 တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ (1) ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်း 
ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလၢႆႇၸႃႇ KIO/KIA ၵသ 
လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိၼု်ႈမႃး ၸုမ်းငပူ်ႉငီႉၵၢၼ်ၵိတု်းသိုၵ်းပတ်းပိၼု်ႉ (NCCT) မိူဝ်ႈႁၢငပ်ီ�2013။ ၼႂ်း NCCT 
ၼႆႉ မီးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (16) ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ။

 ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ တႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်း NCCT ၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း  
ၶဵၼ်ႇတမႅ်ႈ လၵ်ိႈႁူမ်ႈမၢႆၵုိတ်းတိၵ်ုးပတ်းပုိၼ်ႉ (NCA)မႃး လၢႆပၵ်ွႈ၊ ထိင်ုမႃးဝၼ်းထီႉ 08/03/2014 ၼၼ်ႉ 
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈNCAၼၼ်ႉ NCCT လလႈ UPWC လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 
ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

 ထိင်ုမႃး ဝၼး်ထီႉ 31/03/2015 ၸင်ႇလႆႈမႃး ပိင်ူယုၵ်းယၢင်ႇ NCAၵသ မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/04/2015 
ၼၼ်ႉ လႆႈမႃးၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လဵဝ် (Single Text) ဢၼ်ဢဝ်ၶွင်တင်းသွင်ၽၢႆႇ NCCT UPWC မႃးႁူမ်ႈ 
ၵၼဝ်ႆႉ။ မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ 02/06/2015 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸၢဝး်ၶူိဝ်းၶဝ ်လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမလ်င်ူ ၵလႃႇၶီးလႃႇၵသ 
လတႇႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇပဵၼ်မႃး ပိူင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ NCA ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 07/08/2015ၼၼ်ႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ 
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NCA ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09/09/2015ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇလလႈ ၽူႈၼမ်းၸုမ်း
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်လွင်ႈNCA ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း 
ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းNCA ၶၼ်ၶၼ် 
ဝႆးဝႆးၵသၵမ်းၼႆယူႇ။

 ၼႂ်း NCA ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ၵၼ် (7)ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇလၵ်းၵၢၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ၊ ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း၊ 
ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းမၼ်ႈၵိုမ်း၊ ၵၢၼ်ၵၶႃႈဢႃႇမၶၢမ်ႇ 
လငွ်ႈဢပု်ႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိငူ်း၊ ၵၢၼတ်ႃႇႁတဵ်းသၢင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ၊ ၵူႈလငွ်ႈလငွ်ႈလလႈ မီးပငွ်ႈ(ပၵႅ်ႈ) (33)
ပွင်ႈ။ တွၼ်ႈၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း (35)ၵၶႃႈ၊ တွၼ်ႈၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း (55)ၵၶႃႈ။ တွၼ်ႈၵဵဝ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလလႈ 
ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (23)ၵၶႃႈ။

 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းပႃးဝႆႉ ၽႅၼ်ထီႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း Political Road Map  
(7)ၶၵ်ႉ-
1) လူင်းလၢႆးမိုဝ်းNCA။
2) ၶဵၼ်တႅမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း။
3) ၸတ်းပၢငဢ်ပု်ႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိငူ်းၸၼ်ႉၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဢပု်ႇဢဝူ်းငပူ်ႉငီႉ ၵၢၼႁ်ူမ်ႈႁွမ်း ၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈ 

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၶႃႈလႆႈၸႂ်လူင်းၼႃႈ ဢၼ်သွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်။
4) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။
5) လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။
6) သၽႃးမၵ်းမၼ်ႈ ပၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။
7) ၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လလႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႈ 

လူမ်ႈ။
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ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ 
လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA)လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA)

ၵၢၼ်မိူင်း|ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

 မိူဝ်ႈဝၼ်းထႉီ 12/02/2015 ၼၼ်ႉ RCSS လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝး်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇ 
လၺူ်ႈ ၵၢၼင်မ်းယၼဵလ်လႈ လငွ်ႈထၵု်ႇၵမႃၵၽႃးၵႂၢမ်း တီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇ။ ၸမု်းလငူ်းလၢႆးမိဝု်းၼၼ်ႉ 
ပႃးၽၢႆႇလငူ်းပငွၸ်ိငု်ႈ (21)ၵၵႃႉ ၸမွၸ်ိငု်ႈတငဵ်းၸငဵ်ႇဢၼွႁ်ူဝ၊် ၽၢႆႇသၽႃး (3)ၵၵႃႉ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉမၵတႃႇ 
(3)ၵၵႃႉ ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း။ ၽၢႆႇၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (25)ၵၵႃႉ။ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (55) ပႃႇတီႇ။ ၽၢႆႇ
ၸမု်းလၵ်ုႉၽုိၼ်ႉယိပ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶူိဝ်း (4)ၸမု်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး RCSS, KNU, DKBA, KNU/KNLA-PC။
ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉ မီး (5)ၵၶႃႈ −
1) ၵတၵၵႃႇသၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ် တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇလလႈ ပိူင်ၾႅတ်ႇတလရႅႇ။
2) ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶၼ်ဝႆး။
3) ႁူမ်ႈပွင်သၢင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၶၼ်ဝႆး။
4) ၵတၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵွၼ်ႇၼႃႈ ပႆႇထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ�2015။
5) ႁႂ်ႈယႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လလႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉလဝႈ။

 ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 15/10/2015 တီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸတ်းပၢင်လူင်း 
လၢႆးမိုဝ်း NCA ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။ တီႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ 
တဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်လူင်း ႁူမ်ႈ (9)ၵၵႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ၊ ၽၢႆႇၸုမ်း 
လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶူိဝ်း မီး (8)ၸုမ်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်း KNU, DKBA, KNU/KNLA-PC, CNF, PNLO 
ABSDF, ALP, RCSS။ ၽူႈႁူမ်ႈလင်ူးလၢႆးမိဝု်း ပၼဵသ်ၢၵ်ႈၵသႇ ၼႂ်းမိင်ူး မီး(20)ၵၵႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးပႃႇတီႇ 
ၵၢၼမ်ိငူ်းၶဝၽ်ငွ်ႈ။ သၢၵ်ႈၵသႇၼၵွ်ႈမိငူ်း မီး (4)ၸိငု်ႈမိငူ်းလလႈ (2)ၸမု်း၊ မိငူ်းလၶႇ၊ မိငူ်းဢၼိ်းတီးယိဝူ်း၊ 
မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းထႆး၊ မုၵ်ႉၸုမ်းEU လလႈမုၵ်ႉၸုမ်း UN။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်သူင်ႇတူဝ်ၽွင်းတၢင်ၶဝ် 
မႃးႁူမ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ မီး (45)ၸိုင်ႈမိူင်း။ 
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:



163မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:



164 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:



165မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:



166 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

လွင်ႈတၢင်း RCSS လွင်ႈတၢင်း RCSS 
လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA)လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA)

ၵၢၼ်မိူင်း|ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

 ယွၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCAၸိုင် ၵတမီးၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈ 
ၼႆႉ လလႈ RCSS ၸင်ႇလႆႈလငူ်းလၢႆးမိဝု်း NCA ၸမွ်းၸမု်းလၵု်ႉၽိၼု်ႉယပိ်းၵငွ်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိဝူ်း (7)ၸမု်း 
ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCAၽွၼ်းလီလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA
1) ၵတၸၢင်ႈၵၵႃႇတင်ႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမုလ်ၺူ်ႈ တီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇလလႈ ပိငူၾ်တႅ်ႇတလရႅႇ၊၊ (NCA ၵၼ-်

1-ပွင်ႈ1-က)
2) သိပု်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်းလလႈ ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ဢၼမ်ီးၼႂ်းလၵႈလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈလလႈ ၸမု်းလၵု်ႉ 2) သိပု်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်းလလႈ ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ဢၼမ်ီးၼႂ်းလၵႈလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈလလႈ ၸမု်းလၵု်ႉ 

ၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း( NCA- ၵၼ်-2 ပွင်ႈ-ၵလငႇ)။ၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း( NCA- ၵၼ်-2 ပွင်ႈ-ၵလငႇ)။
3) မီးသၼု်ႇသိပု်ႇယပိ်းၵငွ်ႈၵသ ၸၢင်ႈၵတႅ်ႇလၶ လႁႉၵင်ႈ ၵၼူ်းမိငူ်းတဝူၵ်ဝ်ႇလလႈ ၼႃႈတီႈတဝူၵ်ဝ်ႇ 3) မီးသၼု်ႇသိပု်ႇယပိ်းၵငွ်ႈၵသ ၸၢင်ႈၵတႅ်ႇလၶ လႁႉၵင်ႈ ၵၼူ်းမိငူ်းတဝူၵ်ဝ်ႇလလႈ ၼႃႈတီႈတဝူၵ်ဝ်ႇ 

(NCA ၵၼ် -3၊ ပွင်ႈ5-6-7-8)။ ၵတလႆႈၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း( NCA-ၵၼ်-3၊ ပွင်ႈ-9)။(NCA ၵၼ် -3၊ ပွင်ႈ5-6-7-8)။ ၵတလႆႈၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း( NCA-ၵၼ်-3၊ ပွင်ႈ-9)။
4) ၵတၵႂၢင်းလွတ်ႈ မၢႆမီႈၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ (17/1)ၵသ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း 4) ၵတၵႂၢင်းလွတ်ႈ မၢႆမီႈၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ (17/1)ၵသ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း 

ၵသ လၵႈၶႆၵႂႃႇလႆႈ (NCA ၵၼ်-6-ပွင်ႈ24)။ၵသ လၵႈၶႆၵႂႃႇလႆႈ (NCA ၵၼ်-6-ပွင်ႈ24)။
5) ၵတၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၵၶႃႈတိုဝ်းၵမ်သိုၵ်း (COC)၊ ၵတၸၢင်ႈတင်ႈၸုမ်း လူလွမ်ထိင်းတူၺ်း 5) ၵတၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၵၶႃႈတိုဝ်းၵမ်သိုၵ်း (COC)၊ ၵတၸၢင်ႈတင်ႈၸုမ်း လူလွမ်ထိင်းတူၺ်း 

လင်ွႈငမ်းယဵၼ ်(JMC)ၵသ ၵတၸၢင်ႈၵႁႉႁၢမ်ႈ လင်ွႈပၼဵ ်ပၼႁ်ႃပၢင်တိၵ်ုး (NCA ၵၼ-် 4 -ပင်ွႈ လင်ွႈငမ်းယဵၼ ်(JMC)ၵသ ၵတၸၢင်ႈၵႁႉႁၢမ်ႈ လင်ွႈပၼဵ ်ပၼႁ်ႃပၢင်တိၵ်ုး (NCA ၵၼ-် 4 -ပင်ွႈ 
12)။ 12)။ 

6) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇ 6) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇ 
(NCA ၵၼ်-6 ပွင်ႈ-25)။(NCA ၵၼ်-6 ပွင်ႈ-25)။

7) ၵတၸၢင်ႈၸတ်းႁတဵ်းပၢင်ဢပ်ုႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိင်ူး ဢၼၵူ်ႈၽၢႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး(NCA ၵၼ-်5 ပင်ွႈ-22)။7) ၵတၸၢင်ႈၸတ်းႁတဵ်းပၢင်ဢပ်ုႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိင်ူး ဢၼၵူ်ႈၽၢႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး(NCA ၵၼ-်5 ပင်ွႈ-22)။
8) ၵတၸၢင်ႈႁူမ်ႈတင်းလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈလလႈ ပႃႇတီႇၵၢၼမ်ိငူ်းၵသ ၸတ်းပၢငဢ်ပု်ႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိငူ်း 8) ၵတၸၢင်ႈႁူမ်ႈတင်းလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈလလႈ ပႃႇတီႇၵၢၼမ်ိငူ်းၵသ ၸတ်းပၢငဢ်ပု်ႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိငူ်း 

(NCA ၵၼ်-5 ပွင်ႈ-21)။(NCA ၵၼ်-5 ပွင်ႈ-21)။
9) ၸွမ်ႈၼင်ႇၵၶႃႈလႆႈၸႂ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵသ ၵတၸၢင်ႈမူၼ်ႉလမး ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 9) ၸွမ်ႈၼင်ႇၵၶႃႈလႆႈၸႂ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵသ ၵတၸၢင်ႈမူၼ်ႉလမး ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 

2008 (NCA ၵၼ်-5 ပွင်ႈ 22- ဃ)။2008 (NCA ၵၼ်-5 ပွင်ႈ 22- ဃ)။
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ
ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCAဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၵၢၼ်မိူင်း|ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇNCA မၵ်းမၼ်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၸွမ်းၼင်ႇNCA မၵ်းမၼ်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ
1) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸဝူ်ႈမငူ်း လႆႈပငွ်ႇပၼလ်ၵု်ႈတပ်ႉၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈတင်းသငွၽ်ၢႆႇဝႃႈ ႁဝ်းလငူ်း 

လၢႆးမိုဝ်း NCA လီငၢမ်းယဝ်ႉ။
2) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်း လႆႈသပ်းလငႅ်းလၼ ၵၼူ်းသိၵု်းၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈ တင်းသငွၽ်ၢႆႇ ႁႂ်ႈႁူႉလငွ်ႈ 

NCA ၵသ ငိူင်ႉလဝႈပၢင်တိုၵ်း။
3) ၶၢဝ်းတၢင်း (14)ဝၼ်း လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ် NCA (JICM) ။
4) ၶၢဝ်းတၢင်း (30)ဝၼ်း လႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုၵ်း (COC)ယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ 

ၶမွ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ လလူမွထ်ငိ်းတၺူ်းလငွ်ႈငမ်းယၼဵ ်(JMC-U)ၸၼ်ႉ မိငူ်းႁူမ်ႈတမု၊် လႆႈၶတွ်ႇၽတွ်ႈ 
ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC)။

5) ၶၢဝ်းတၢင်း (60)ဝၼ်း ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (FPD)ယဝ်ႉတူဝ်ႈ။
6) ၶၢဝ်းတၢင်း (90)ဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ငမ်းယဵၼ် (ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း)။
 ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းမႃး ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ။ 

ပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (1)ပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (1)

 ပိငူလ်ငူမ်ၼ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼၸ်တ်းႁတဵ်း ပၢငၵ်မုလ်ငူင်မ်းယၼဵမ်ိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်(UPC) မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ 
12-16/01/2016 တီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ တီႈဝၼ်းပၢင်ပုိတ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ 
ၸမွၸ်ိငု်ႈတငဵ်းၸငဵ်ႇ၊ ၽူႈၼမ်း ၼႃႈသၽႃးမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ဢူးသၺူ်ႇမၢၼ်း၊ ၽူႈပငွၵ်ၢၼသ်ိၵု်း ၸမွၸ်ၵိ်း 
သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ၊ ႁူဝ်ႈပဝ်ႈNLD ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ႁူဝ်ႈပဝ်ႈ KNU ၸွမ်သိုၵ်းလူင် 
ၵသႃးမူႇတူးၵသးၽူဝ်း ၶဝ်ၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵၶႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၼၼ်ႉ မီးၶႅၵ်ႇ 
ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလလႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ႁူမ်ႈ 1500 ၵၵႃႉပၢႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။
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တီႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉ (7)ၵိပ်ႇ-တီႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉ (7)ၵိပ်ႇ-
1) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ      75 ၵၵႃႉ
2) သၽႃး       75 ၵၵႃႉ
3) တပ်ႉမၵတႃႇ      150 ၵၵႃႉ
4) EAOs       150 ၵၵႃႉ
5) ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း      150 ၵၵႃႉ
6) ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း    50 ၵၵႃႉ
7) ၽူႈၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၶဝ်ႈပႃး     50 ၵၵႃႉ
 ႁူမ်ႈ       700 ၵၵႃႉ
 (မုၵ်ႉၸုမ်းRCSS လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (23)ၵၵႃႉ။)

ႁူဝ်ၵၶႃႈ ဢုပ်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်မီး (5)ႁူဝ်ၵၶႃႈ။ႁူဝ်ၵၶႃႈ ဢုပ်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်မီး (5)ႁူဝ်ၵၶႃႈ။
1) ၵၢၼ်မိူင်း
2) ၵၢၼ်ပိူင်ၵူၼ်း(ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း)
3) ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး
4) ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ
5) တီႈလိၼ်လလႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (သၽႃႇဝ)။

 ၵပိ်ႇ တင်း (7)ၵပိ်ႇ တၢင်ႇထိငု ်တၢင်းႁၼထ်ိငု ်ၵၶႃႈၸၵု်းမၼ်ႈၽႂမ်ၼ်း လၼၵၼၵ်သ ယူႇတီႈပၢင ်
ၵုမ်လူင် ၵဵပ်းပဵၼ်ဝႆႉ ၵၶႃႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ ၼိူဝ်ၶႃႈတၢင်ႇထိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၶႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်း 
လႅင်းလၼၵၼ်။

 တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ မီးၵၶႃႈတၢင်ႇထိုင် ဢၼ်ဢူးလမွင်ႇသူၺ်ႇ ၼႂ်း UPDJC တၢင်ႇထိုင်ဝႃႈ 
ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇၸတ်း ပၢငၵ်မုလ်ငူ ်ၸၼ်ႉၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈလလႈ ပၢငၵ်မုလ်ငူ ်ငမ်းယၼဵမ်ိငူ်းႁူမ်ႈတမုၼ်ႆႉ 
လီႇၸတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (3)ပီ�ၵတႃႇ (5)ပီ� ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ။
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ပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ�21)ပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ�21)

 ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇ ဝၼ်းထီႉ 31/08/2016 ထိုင်  ဝၼ်းထီႉ 
03/09/2016 ႁိုင် (4)ဝၼ်း။ မိဝူ်းဝၼ်းပိတု်ႇပၢင်ၵုမၼ်ၼ်ႉ မီးၽူႈၶုိၼ်ႈႁွတ်ႈ (1400)ၵၵႃႉၵသ တႃႇပၢင်ၵုမ ်
(4) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵိပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (75)ၵၵႃႉ၊ ၵိပ်ႇသၽႃး (75)ၵၵႃႉ၊ ၵိပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း (150)ၵၵႃႉ၊ ၵိပ်ႇ 
ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ (200)ၵၵႃႉ၊ ၵိပ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (15႐)ၵၵႃႉ၊ ၵိပ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် 
ၸၢဝ်းၶိဝူ်း (50)ၵၵႃႉ၊ ၵပိ်ႇၽူႈၵိငု်ႇထိၵူ်ႈၶဝ်ႈပႃး (50)ၵၵႃႉလလႈ ပႃးတင်းၽူႈလပဵ်ႈႁၼဵ်း၊ ၸမု်းႁၢင်ႈႁၼႅ်း၊ 
ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း ႁူမ်ႈ (950)ၵၵႃႉ။ ယူႇတီႈRCSSလႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်ၼႆႉ (12)
ၵၵႃႉ။

 ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ (1)ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ႁူဝ်ႈပဝ်ႈသၽႃး 
ၵူၼ်းမိူင်း ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်း၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း 
ၸမွ်းၸၵိ်းသိၵု်းလငူ ်မၼိ်းဢငွ်ႇလၢႆႇ၊ ႁူဝပ်ဝ်ႈKNU ၸမွသ်ိၵု်းလငူ ်ၵသႃးမူႇတူးၵသးၽဝူ်း၊ ၵမႅႁ်ူဝပ်ဝ်ႈ 
KIO ၸမွသ်ိၵု်းလငူ ်ဢၼိ်းပၢၼ်းလ၊ ဢူးတၼိ်ႇဢူး (NLD)လလႈ ပၢၼ်းၶီ�မၼု်� ၽူႈၼမ်းၼႂ်း UN လႆႈမၵွ်ႇ 
လၢတ်ႈ ၵၶႃႈၵႂၢမ်းႁပ်ႉတွၼ်းပိုတ်ႇပၢင်။

 ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ (2)ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းငိုၼ်း ၽူႈတၢင်တူဝ်RCSS လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ၵႂႃႇ 
ၵၶႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ႁူမ်ႈ (31) ၵၵႃႉလလႈ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ 
မိူင်းဝ (UWSP/UWSA) ဢွၵ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၵသဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵၶႃႈၸုၵ်း 
မၼ်ႈၶဝ်လတႉ ပၼ်ဝႆႉတီႈ ၵၵႃပွင်ၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ယူႇ။

 ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းထူၼႈ် (3) တၢင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ (30)ၵၵႃႉ၊ ဝၼ်းထူၼ်ႈ (4) တၢင်ႇလၢတ်ႈ (10)ၵၵႃႉ 
ႁူမ်ႈ (72)ၵၵႃႉ။ ဝၼ်းထူၼ်ႈ(4)ၼၼ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၵသ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ 
ၽူႈၼင်ႈၸိငု်ႈ ပၢငၵ်မုလ်ငူ ်ၸမွသ်ိၵု်းလငူ ်ယႃႇၵပျႉ လႆႈပိၼုၽ်ၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၵၶႃႈမၢတ်ႈမၢႆပၢငၵ်မုလ်ငူ၊်  
ၵၶႃႈတၢင်ႇထိုင် (72)ၽိုၼ်လလႈ မၵ်းမၼ်ႈ ၵတၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵမ်းထီႉ(2)ထႅင်ႈ ၵပႃးတဵမ် (6) 
လိူၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 ပၢငၵ်မုလ်ငူပ်ၵွ်ႈၼႆႉၵၵႃႈ ၼိဝူၵ်ၶႃႈတၢင်ႇထိငု ်ၸိဝူ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၶႃႈ ဢပု်ႇဢဝူ်း၊ ၵၶႃႈတပႅ်း 
တတ်း သင်၊ ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ် ၵတၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ ပဵၼ်ၵၶႃႈမၢတ်ႈမၢႆၵူၺ်း၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸင်ႇဢဝ် 
မႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ 
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 ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႆႇထွတ်ႉသူတ်ႇ (Live)ၼႂ်းထီးဝီး ငဝ်ႈၵတႃႇပၢႆလလႈ ၵူၼ်းမိူင်း 
ၸိဝူ်းသၼူၸ်ႂ ်ၵၢၼမ်ိငူ်းၶဝ ်လႆႈလပဵ်ႈႁၼဵ်းႁူႉၸမွ်းဝႃႈ ၽႂတ်ၢင်ႇလၢတ်ႈသင၊် ၽႂပ်ၼဵၽ်ႂ၊် ၽႂမ်ီးၵၢငၸ်ႂ ်
ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇလီငၢမ်း။

 တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (18)ၸုမ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။ ၽွင်း 
တၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တင်းၼမ်ၵၵႃႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၵသ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႆႈလီလလႈ 
မီးလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်။

 ၵၵႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် ၵိပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း (10)
ၽိုၼ်၊ ၵိပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (6)ၽိုၼ်၊ ၵိပ်ႇသၽႃး (4)ၽိုၼ်၊ ၵိပ်ႇEAOs (18)ၽိုၼ် ပႃးၽိုၼ်လိၵ်ႈUWSP/
UWSA၊ ၵိပ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (24) ၽိုၼ်၊ ၵိပ်ႇၽူႈၸိူဝ်းၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၶဝ်ႈပႃး (5)ၽိုၼ်၊ ၵိပ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် 
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (5)ၽိုၼ်။ 

 ဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းပၢင်လူင်လလႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947။ လွင်ႈ 
ပိူင်ၾႅတ်ႇတ လရႅႇလၢႆသႅၼ်း၊ လွင်ႈမူၼ်ႉလမးပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2008၊ လွင်ႈယွၼ်းလၸႈမိူင်းမႂ်ႇ၊ လွင်ႈ 
ႁူမ်ႇလမူ်ႈ၊ လငွ်ႈၵတတမ်းဝၢင်းပၼၶုိ်ၼ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၵၼူ်းပၢႆႈၵၽးသိၵု်း (IDPs)၊ လငွ်ႈၸတ်း 
ၵၢၼ်ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ၊ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ လွင်ႈတီႈလိၼ်၊ လွင်ႈထိင်းသိမ်း 
ၾိင်ႈလငႈလလႈ လိၵ်ႈလၢႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်။ 

 ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈတုၵ်းယွၼ်း 
လွင်ႈလၸႈမိူင်း တူဝ်ၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႇပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢဝ်းၶူိဝ်းၸိူဝ်းယွၼ်းတင်ႈ 
လၸႈမိူင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ် ဝ၊ ပလွင်ႈ၊ ပဢူဝ်း၊ တႆးလႅင်၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယွၼ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ် 
ၵဝ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ် ဢႃးၶႃႇ၊ လီႉၵသႃး၊ ထဝွႆႇ၊ လႃးႁူႇ၊ ၵတူး၊ ၼႃႈတီႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းလႃး (NDAA)။ ၸၢဝ်း 
ၶိူဝ်းဢၼ်ယွၼ်း လၸႈမိူင်းလလႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး။
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (3)-ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ�21 ပွၵ်းၵမ်း (2)ပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (3)-ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ�21 ပွၵ်းၵမ်း (2)

 ပၢငၵ်မုလ်ငူ ်ပၢငလ်ငူ ်ႁူဝပ်ၢၵ်ႇပီ� 21 ပၵွ်ႈၵမ်း (2)ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁတဵ်းၵႂႃႇတီႈ ၵၼႇပျီႇၵတႃႇ၊ 
ဝၼ်းထီႉ 24-29/5/2017။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး (800)ၵၵႃႉပၢႆ ပႃး ၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမး်။ မိူဝ်ႈ 
ဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (FPNCC) (7)ၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွတ်းၼႂ်။

 RCSS လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (20)ၵၵႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ (5)ႁူဝ်ၵၶႃႈ၊ ၵွၼ်ႇပႆႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ 
လႆႈဢၵွ်ႇၵၶႃႈပိၼုၽ်ၢဝ်ႇလငူ်ႈၼႃႈဝႆႉဝႃႈ ယၼွ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁတဵ်း ပၢငၵ်မုၸ်ၼ်ႉၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၸိဝူ်ႉ 
ၶိူဝ်းတႆး လလႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵသတႃႉ ၵတဢမ်ႇတၢင်ႇထိုင်သင်၊ မီးမႃးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၵၵႃႈ ၵတဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႆယူႇ။

 တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢၼ်မၼ်းၶမ်ၵၼ် တွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇ 
ဢၵွ်ႇ ၼႂ်းမိငူ်း ႁူမ်ႈတမု၊် လငွ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈၶဝ ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵပႃးၶႂ်ႈလႆႈ သၼု်ႇလႆႈတပႅ်းတတ်း 
ႁင်းၵၶႃ၊ ပိငူပ်ိငု်း လၸႈမိငူ်းၸိငု ်ၵတလႆႈႁပ်ႉဢဝ ်လငွ်ႈဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢၵွ်ႇၼလႆလႈ ပၢငၵ်မုပ်ၵွ်ႈၼႆႉ 
မီး လွင်ႈလႆႈထဵင်ၵၼ် ၵတႉၵတႉဝႃႈဝႃႈ၊ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ယွၼ်ႉတႆးဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 
ၸင်ႇဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉဢဝ်ဝႆႉ ဢုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၼႆၵႂႃႇယူႇ။

 ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၼႆႉလႆႈမႃး လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (37)ၵၶႃႈ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵိပ်ႇ(5)ၵိပ်ႇ 
တၢင်တူဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵသ ပၢင်ၵုမ်လူင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလူၺ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇပဵင်းၵပႃးၸႂ်၊ လွင်ႈဢမ်ႇ 
ႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ် ၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်။

ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ�21 ပွၵ်ႈၵမ်း (3)ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ�21 ပွၵ်ႈၵမ်း (3)

 ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ�21 ပွၵ်ႈၵမ်း (3)ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၵၼႇပျီႇၵတႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 
11−16/7/2019 မီးၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (900)ပၢႆ ပႃးၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း၊ ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၼႆႉ 
RCSS လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်၊ ၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈႁူမ်ႈ (3)ၵၵႃႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

 ၼႂ်းႁူဝ်ၵၶႃႈ(5)ႁူဝ်ၵၶႃႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ မီးလွင်ႈသပ်းလႅင်း 
ၶၵ်ႉၵၢၼ် လၼၵၼ်ၵူၺ်း၊ တွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႆႈဢုပ်ႇသုၼ်ႇလႆႈ ယိင်း၊ၸၢႆးၵူၺ်းလလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇ 
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်၊ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ လွင်ႈ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလလႈ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၵၶႃၼၼ်ႉ 
ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈ မႃးဢုပ်ႇပႃး ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈ လၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ 

 ပၢငၵ်မုပ်ၵွ်ႈၼႆႉ မီးၵၶႃႈလႆႈၸႂမ်ိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်(14)ၵၶႃႈ။ မီးၵၶႃႈပိၼုၽ်ၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ� 2019 ၼႆႉ 
ၵတၸတ်းပၢငၵ်မု ်ထငႅ်ႈ(2)ပၵွ်ႈၵသ ၵတတၶတ်းၸႂႁ်ႂ်ႈလႆႈ ပိငူၾ်တႅ်ႇတလရႅႇလလႈ ပိငူတ်ီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇ 
ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ မၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမတီႇ ဢူပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်း RCSS တီႈပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ�  21



173မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းလီ
လႆႈၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႆႈၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

ၵၢၼ်မိူင်း|ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်မိူင်း

 RCSS လႆႈသငူ်ႇၽူႈတၢငတ်ဝူ ်ၶဝ်ႈႁူမ်းၼႂ်းပၢငၵ်မုၵ်ၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတဝူ ်NCA (JICM)။ လႆႈသငူ်ႇ 
ၽူႈတၢငတ်ဝူ ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၶမွ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ လလူမွထ်ငိ်းတၺူ်းလငွ်ႈၵိတု်းတိၵု်း (JMC) ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ။ 
လႆႈသငူ်ႇ ၽူႈ တၢငတ်ဝူၶ်ဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းၶမွ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈဢပု်ႇဢဝူ်း လငွ်ႈငမ်းယၼဵ ်မိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်(UPDJC)။
ၵွပ်ႈပႃးၽူႈတၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းRCSSၵူႈတီႈလလႈ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၵႃႈလီ၊ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵၵႃႈလီ RCSS 
လႆႈၶဝ်ႈပႃးဢပု်ႇဢဝူ်း တငူ်ႉၼိငုႁ်တဵ်းသၢင်ႈၸမွ်း ၵူႈၶၵ်ႉတၼွ်ႈ။ မိၼူၼ်င်ႇတမႅ်ႈယငူ်ႉၶၢပ်ႈ ၵၢၼမ်ိငူ်း 
(FPD)၊ ၶဵၼ်ႇတမႅ်ႈၼႃႈၵၢၼပု်ၼ်ႈၽွၼ်း JMC ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ။ ႁၢင်ႈႁၼႅ်း ပၢင်ၵုမလ်င်ူ ငမ်းယဵၼသ်င်ွ 
ပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ RCSS လႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းလလႈ ႁဝ်းမီးသင်ၵၵႃႈ ၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ၸၢင်ႈတူၵ်ႇ၊ 
ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၵႃႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း။

ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

 ယွၼ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းလၸႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ NCAယဝ်ႉလလႈ ပၢင်တိုၵ်း 
ၼႂ်းလလႈ RCSS/SSA တင်းတပ်ႉမၵတႃႇ လတူ်းယွမ်းမႃးတင်းၼမ။် လင်လင်ူးလၢႆးမိဝု်း NCA (2)ပီ�ပၢႆၼႆႉ 
ပၢငတ်ိၵု်း မီးမၵွ်ႈ(30)ပၢငပ်ၢႆၵၺူ်း။ ၽၢႆႇၼိငု်ႈၵၵႃႈ ယၼွ်ႉလႆႈၶတွ်ႇၽတွ်ႈ ၶမွ်ႇမတီႇလလူမွထ်ငိ်းတၺူ်း 
လငွ်ႈၵိတု်းတိၵု်း ၸၼ်ႉလၸႈမိငူ်း (ၸိငု်ႈတႆး) JMC-S (Shan State) လလႈ လငွ်ႈၼႆႉၵၵႃႈ ႁတဵ်းႁႂ်ႈ ပၢငတ်ိၵု်း 
ၼႂ်းလၵႈသငွၽ်ၢႆႇ ယႃႇႁႂ်ႈမီး။ ၵပႃးပၢငတ်ိၵု်းဢမ်ႇမီးၵၵႃႈ ၵၼူ်းမိငူ်းၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈၶဝ ်လႆႈယူႇသႃႇလမူၸ်ႂ၊် 
မီးသၼု်ႇႁတဵ်းၵၼိႁ်ႃ လငဵ်ႉတငွ်ႉ လႆႈလလီ။ီ ၵၢၼႁ်ၢပ်ႇၵၢၼပ်ႃး ၵၢၼထ်ၢမ်းၵူႈလငွ်ႈလငွ်ႈၵၵႃႈ လတူ်း 
ယွမ်းတင်းၼမ်။ 
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လႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်လလႈ လုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်လလႈ လုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

 ၵပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်း(1)ပွၵ်ႈလလႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (2)ပွၵ်ႈယဝ်ႉ 
RCSS လႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (7)လုမ်း၊ တီႈမိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ 
မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၶူဝ်လမ်၊ တူၼ်ႈတီး၊ မူႇလၸႈ။ ပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း (2)တီႈ၊ ပဵၼ်တီႈတူၼ်းတီး၊ 
ၵျွၵ်းလမး၊ လုမ်းၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ (1)တီႈ။ ပဵၼ်တီႈတူၼ်ႈတီး။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 
မၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉမၵတႃႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၸိူဝ်းၼႆႉမီး 
လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလလႈ လႆႈၸွႆႈလၵႈပၼ် ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၺႃးမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်း 
ပဵၼ်တွၼ်ႈ။

 ယွၼ်ႉလႆႈတင်ႈလုမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလလႈ လႆႈႁဵတ်းပပ်ႉသဵင်သၼ်လွႆၵသ ပိုၼ်လၽႈ 
ၵၶႃႈမုၼ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း မုၵ်ႉၸုမ်း၊ ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းလလႈ ပိုၼ်ႉႁူႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ပၼ်ၵူၼ်း 
မိူင်းမႃး။

ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလလႈ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလလႈ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း

 ဝၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ တမ်တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးသူႇၸႂ်း 
ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီး(5)ပွၵ်ႈ။ 
ပွၵ်ႈၵမ်း(1)ပွၵ်ႈၵမ်း(1)
 ဢၼွတ်ၢင်းသတု်း ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ဢၼွၼ်မ်း ၶမွ်ႇမတီႇဢပု်ႇဢဝူ်းလငွ်ႈငမ်းယၼဵ ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထပူ်း 
ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  တီႈၵဵင်းတုင်  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ  19/05/2012 ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 
ၸၼ်ႉမိငူ်းႁူမ်ႈ တမုထ်ငႅ်ႈ။ ဝၢႆးလငူ်းလၢႆးမိဝု်းတၵူ်းလငူ်းၵၼယ်ဝ်ႉ ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ဢၼွၼ်မ်းၸမု်းၸိဝူ်း 
ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႃႈတီႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ(4) မိူင်းလႃး၊ တီႈၼၼ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းမိူင်းလႃးလလႈ 
ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ။

 ပွၵ်ႈၵႂႃႇတီႈၵဵင်းတုင်ၵသ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ 
ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်သပ်းလငႅ်းလၼ လငွ်ႈၵပႃႇလသီႇမၵု်ႉၸမု်း၊ ၶၵ်ႉၵၢၼင်မ်းယၼဵလ်လႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼမ်ိငူ်း၊ 
တွပ်ႇလၵႈပၼ် လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇယူႇ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထိုင်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းလလႈ 
ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ။ 
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ပွၵ်ႈၵမ်း(2) ပွၵ်ႈၵမ်း(2) 
 ပဵၼ်ၼႂ်းပီ� 2012 လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ၊ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၽွင်းတၢင် 
ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်လလႈ လႆႈႁူပ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵၼႇပျီႇၵတႃႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းတႆး ပွတ်း 
ၸၢၼ်း၊ ႁွင်ႇ၊ ဢွၵ်ႇၵသ သပ်းလႅင်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ တွင်ႈထၢမ်ပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းမိူင်းလလႈ 
လၵႈၶႆပၼ်။

ပွၵ်ႈၵမ်း(3)ပွၵ်ႈၵမ်း(3)
 ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ၵႂႃႇတီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇ ၼႂ်းပီ�2015 မၼႅ်ႈဝၼ်းမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ပိဝူ်ႈတႃႇလငူ်းလၢႆးမိဝု်း 
လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လလႈ လွင်ႈထုၵ်ႇၵမႃၵၽႃးၵႂၢမ်းၵသ 
ပူၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တီႈပွတ်းၸၢၼ်း၊ ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃး။

ပွၵ်ႈၵမ်း(4)ပွၵ်ႈၵမ်း(4)
 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 
15/10/2015 ၵသ ပွၵ်ႈၼႆႉၵၵႃႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်းမႃးတူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင်လလႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း 
သပ်းလႅင်းလွင်ႈ NCA၊ ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပွၵ်ႈၵမ်း(5)ပွၵ်ႈၵမ်း(5)
 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈၵႂႃႇ ႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၵၢတ်ႇၵူႇ 
ၼႂ်းလိူၼ်ၵမႇ ပီ�2016 ၵသ လႆႈၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ် တင်းၸုမ်းပဢူဝ်းPNO။ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း 
ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁူပ်ႉထူပ်းပႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလလႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ 
ၶဝ်။

ပွၵ်ႈၵမ်း(6)ပွၵ်ႈၵမ်း(6)
 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈၵႂႃႇၵၼႇပျီႇၵတႃႇ  ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ� 2017 ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 
ၽတိ်ႈမၵွ်ႇမႃး၊ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထပူ်း တီႈၵိဝူ်းၵမု ်ၸိငု်ႈမိငူ်းဢငွ်ႇသၢၼ်းသၵုျီႇ၊ ၽူႈတၢငတ်ဝူလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈ၊ 
ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်  ၸူဝ်းဝိၼ်း တီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇ။ သိုပ်ႇၵႂႃႇယၢၼ်ႇၵုင်ႇ 
ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး၊ ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး။
ပၵွ်ႈၵမ်း (7) ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်လႆႈၵႂႃႇၵၼႇပျီႇၵတႃႇ ၼႂ်းလိၼူ ်ဢၵွ်ႇတဝူ်ႇပိဝူ်ႇ ပီ�2017 တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢငပ်ွႆး 
လူင်းလၢႆး မိုဝ်း NCA ထူၼ်ႈတဵမ် (20)ပီ�။ 
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 လိဝူၼ်ၼ်ႉ ၸိဝူ်းပၼဵ ်ၸမု်းၽူႈတၢငတ်ဝူ ်RCSS ၶတွ်ႇၽတွ်ႈပၼဵလ်ၢႆၸမု်းၵသ လငူ်းႁူပ်ႉထပူ်း 
ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၸၢၼ်း၊ ဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ မီးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လလႈ 
တၢင်းၵၼူ်းမိငူ်း တင်းမၵု်ႉၸမု်း မီးလငွ်ႈၸမၸ်ႂၵ်ၼ၊် မီးလငွ်ႈယမု်ႇယမၵ်ၼ၊် မီးလငွ်ႈၶဝ်ႈဢၵွ်ႇႁႃၵၼ၊် 
မီးလွင်ႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်၊ မီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽၼ်ႈၵၼ်၊ မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉတိူဝ်း 
ၼမ်လိူဝ်မႃးၵတႉၵတႉ။

ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လလႈ မူၼ်ႉလမးပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လလႈ မူၼ်ႉလမးပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ

 ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၵူႈၽိုၼ်။ 
ယူႇတီႈ RCSS လႆႈၶတွ်ႇ ၽတွ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼလ်ငူ ်ၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမၵ်သ တမ်းဝၢင်းၽၼႅၽ်ဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈ 
မဝ်းၵမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈပီ�2012ၼၼ်ႉ လႆႈၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊UNODP 
တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း (9)ၵၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉမၵတႃႇ 
ဢမ်ႇယွမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းၸွမ်းလလႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်မႃးၵတႉၵတႉ။

 ၸွမ်းၼင်ႇRCSS ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်တိၺပွ်း ၵူၼ်းၵႃႉ၊ ၵူၼ်းၶၢႆၵၵႃႈလီ။ ၵၵႃႇသၢင်ႈ 
ႁူင်းတိတု်းယႃႈ ပၼၵ်ၼူ်းတတိ်းယႃႈ၊ ပၼပ်ိၼု်ႉႁူႉၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ၊်  ၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ ဢပု်ႉပိငူ်ႇမၵု်ႉၸမု်း 
ၵၵႃႈလီ။ ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇၶဝ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈၵသ တိုတ်းပၼ်ၵၵႃႈလီ၊ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ 
မႃးတင်းၼမ်။
 
 တွၼ်ႈတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းလၼၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈ 
တီႈ ဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၽႂ်မၼ်းလီ။ လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လၢႆးလႁႉၵင်ႈ ၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉၵၵႃႈ 
ၵႆႉၵႆႉၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ။

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

 ဝၢႆးလငူ်းလၢႆးမိဝု်းၵိတု်းတိၵု်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယၼွ်ႉမီးသၼု်ႇၶဝ်ႈဢၵွ်ႇႁႃ ၵၼူ်းမိငူ်းဢၵိ်ႇတၢင်ႇမူႇ
တၢင်ႇၸမု်း လႆႈထၢင်ႇ ႁၢင်ႈလတွ်ႈလဝႅ်းလလႈ တႃႇၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈတႆး ၵပႃးပၼဵမ်ႃးၼၼ်ႉ RCSS လႆႈႁူမ်ႈ 
ဢွၼ်ၼမ်းၵၵႃႇတင်ႈ ၶုိၼႈ်မႃး ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမႈ်ၸိုင်ႈတႆး(Committee for Shan State Unity- 
CSSU) ဢၼ်ပႃး တပ်ႉသိုၵ်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSAလလႈ SSPP/SSA၊ ပႃႇတီႇတႆး (4)ပႃႇတီႇ- SNLD, 
SNDP, ESSDDP, TNDP ဢၵ်ိႇတင်း ၸမု်းတင်ူႇဝင်ူးၵူၼ်း (CBOs, CSOs)။ ၼႂ်းပ�ီ2016 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႈပဝ်ႈလင်ူ 
ပႃႇတီႇ SNLD  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU၊ ၼႂ်းပီ�2017ၼႆႉ 
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ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈသိုပ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSUၵသ ႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈတႆး၊ ၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းလလႈ ဝၢင်းၽၼႅ ်မိဝူ်ႈဢပု်ႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိငူ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတႆး 
ပဵၼသဵ်င်လဝဵ ်ၵၶႃႈလဝဵ ်လၵ်ွးၸၵ်ုးဢၼလ်ဝဵၵ်ၼ။် ပီ�2019 ပႃႇတီႇ SNDP လႆႈႁပ်ႉ ဢဝပု်ၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ ်
ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU၊ ပီ�2019 ပႃႇတီႇSNLD လႆႈ ႁပ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSUၵသ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ
ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵႂႃႇ။

ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း

 ဝၢႆးၵသ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်း RCSS လလႈ 
တမတ်ဝူ ်ႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း လႆႈဢၵွ်ႇၵႂႃႇလပဵ်ႈႁၼဵၼ်ၵွ်ႈမိငူ်း ၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈ ၵၢၼမ်ိငူ်း၊ ၵၢၼ ်
ပူၵ်းပွင်၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ ၵၢၼ်လူလွမ်ထိင်းတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ 
ၵၢၼ်လမး ပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်း 
ၵမ်ႇပူးၶျႃး၊ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ မိူင်းၽိလိပ်ႉပိင်း၊ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းလၶႇ၊ မိူင်းၵၼႃႇဝူၺ်း၊ 
မိူင်းသဝိတ်ႉသလႅၼ်း၊ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ၊ မိူင်းသပဵင်ႇ၊ မိူင်းသဝိတ်ႉတိၼ်ႇ၊ မိူင်းဢႅပ်ႉၾရႅိၵၸၢၼ်း၊ 
မိူင်းဢၵမႇရႅိၵ(USA)၊
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

လွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် 
လွင်ႈပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လွင်ႈပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်

ၵၢၼ်မိူင်း|ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

 ၼိူဝ်ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်းလလႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (3)ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်၊ 
လွင်ႈၸူၺ်ႉတီႈပွင်ႇ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမၵတႃႇလလႈ RCSS ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူ ၼ်ၵၼ်လလႈ တႃႇ 
ၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ် ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း (31)ၵၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼႆႉ  မီးတၢင်း 
ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵတႉၵတႉ။

 မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈ RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း UPWC ဢၼ်ၽွင်းလူင် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ 
ၽၢႆႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ ၵပႃးၵိုတ်းတိုၵ်းၸိုင် တီႈတူင်ႉၼိုင် ၼႃႈတီႈပၵ်းသဝ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼၼ်ႉ  
သိုၵ်းၽႅဝ်တီႈလႂ် ၵတသိုပ်ႇ ယူႇတီႈၼၼ်ႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းတပ်ႉၵမတႃႇယူႇ၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈလလႈၸွမ်း 
ထိူၼ်ႇ သိုၵ်း RCSS/SSA ၵတယူႇ၊ ၵပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵတမႃးပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈလလႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိုင် 
ၵတလႆႈပွင်ႇပၼ် ၽၢႆႇ RCSS၊ ၵပႃးသိုၵ်း RCSS/SSA ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၸိုင် ၵတပွင်ႇပၼ် ၽၢႆတပ်ႉမၵတႃႇ 
ၼႆၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း လႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇ (ႁပ်ႉပၢၵ်ႇ)၊ လႆႈၸႂ်ႉၵႂႃႇတင်းသူပ်းၵႂၢမ်း (Gentleman 
Agreement)။ ယွၼ်ႉမီးၵၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် တင်းသူပ်းၵႂၢမ်း ၸိူင်ႉၼၼ်လလႈ RCSS ၸင်ႇတူၵ်းလူင်းဝႃႈ 
ၵတသိုပ်ႇဢုပ်ႇ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း၊ ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။

 ၵၺူ်းၵႃႈ မိဝူ်ႈမီးပၼႁ်ႃတင်းတပ်ႉမၵတႃႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉမၵတႃႇ ဢမ်ႇယမွ်းႁပ်ႉလငွ်ႈၸိဝူ်း 
ၼႆႉ၊  လွင်ႈပၼ် ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတၢင်းသူပ်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈမၼ်းၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်း ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၵူၺ်း၊ 
ၽၢႆႇတပ်ႉၵမတႃႇ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလလႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်း 
ဢမ်ႇမီး ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵသယိုၼ်ယၼ် ပဵၼ်သၢၵ်ႈၵသႇမၼ်း ၼႆတႃႇၵသႇ။
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 လငွ်ႈပငွ်ႇၸႂ ်ၼိဝူၵ်ၶႃႈတၵူ်းလငူ်း ၵိတု်းတိၵု်း ၸၼ်ႉမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ၵငဵ်းတငု ်ၵၶႃႈ(2) လငွ်ႈတမ်း 
ဝၢင်း တီႈယူႇ တၼ်းသဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၵတႉၵတႉ။ ၽၢႆႇRCSSပွင်ႇ 
ဝႃႈ ၵၶႃႈလႆႈၸႂ ်ၵၶႃႈၼႆႉ မၼ်းၵဝဵ်ႇၵပ်း တီႈပၵ်းသဝ်းငဝ်ႈၸိငု်ႈ၊ တႃႇပၼဵတ်ီႈတမ်းဝၢင်း ၵၵႃႉသိၵု်းယူႇ 
ငဝ်ႈၸိုင်ႈလလႈ လုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းၵမးၶဝ်ၵူၺ်း၊ ၽၢႆႇတပ်ႉမၵတႃႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၶႃႈၼႆႉ 
မၼ်းပဵၼ်တႃႇၵၵႃႉႁၢၼ်ၼႂ်း RCSS/SSA တင်းသဵင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် သုိၵ်း RCSS/SSA တင်းသဵင်ႈၼႆႉ 
ၵတလႆႈမႃးယူႇ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းထႃး ၼႆၵသ လၼးဝႃႈ ဢၼ်သိုၵ်း RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်မီးယူႇ တၢင်ႇတီႈ 
ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉၵမတႃႇလၼးဝႃႈ RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၼႆလလႈ လွင်ႈၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉ တင်း 
သငွၽ်ၢႆႇ ၵတလႆႈဢပု်ႇၵၼ ်ထငႅ်ႈၵၶႃၵၶႃ ႁႂ်ႈၵပႃးလငူ်ႉလငႅ်း ၵၼ။် ၵပႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိငူ်ႉၼၼ ် ပၼႁ်ႃ 
လွင်ႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇၼႆႉ ၵတဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး။

လွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း

 ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်း (ၵ) ၼႂ်းၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်း ၸၼ်ႉမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ၵမ်း(1) တီႈတငွ်ႇၵျီး မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ 
16/01/2012 ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ “လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၼႃႈတီႈၵိင်ႇလၸႈဝဵင်း မိူင်းထႃးလလႈ  ႁူဝ်မိူင်း လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၼႃႈတီႈၵိင်ႇလၸႈဝဵင်း မိူင်းထႃးလလႈ  ႁူဝ်မိူင်း 
ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSSႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS” ၼႆၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉမၵတႃႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းလလႈ 
ပႆႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၵတႃႇထိငုယ်ၢမ်းလဵဝ်။ ၼႂ်း NCA ၵၼ(်2) ပငွ်ႈ(2) -ငၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ ၵၶႃႈတူၵ်း 
လငူ်းလလႈ ၵႂၢမ်ႈမၼ်ႈ ဢၼလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈလလႈ ၸမု်းလၵု်ႉၽိၼု်ႉယပိ်းၵငွ်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိဝူ်းၶဝ ်လႆႈလငူ်း 
လၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၼႆၵသတႃႉ တႃႇၵတႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ 
ၽၢႆႇတပ်ႉမၵတႃႇ ယင်းတိုၵ်ႉလဝႈႁူဝ်လၵႈတူဝ်ၵသ ထိူင်းထိူဝ်ႉယူႇ။

 ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်း ၵၶႃႈ(စ)၊ ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း(1) 
ၵၶႃႈ (ည)၊ ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်း  ၸၼ်ႉမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ပၵွ်ႈၵမ်း (2)ၵၶႃႈ(1) ဢၼဝ်ႃႈ တင်းသငွၽ်ၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ ်
ၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ၼၼႆၼ်ႉၵၵႃႈ ၽၢႆႇလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉမၵတႃႇ ဢမ်ႇႁူမ်ႈမိဝု်းႁတဵ်း သၢင်ႈ 
ၸွမ်းၵသဢိတ်းလလႈ လွင်ႈၼႆႉၵၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃးၵတႉၵတႉ၊ ႁဵတ်းလႆႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈ 
ပဵၼ်ပွတ်း ၼင်ႇ RCSS ပွင်ပဵၼ်လႆႈၵူၺ်း။

 ၸွမ်းၼင်ႇၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ၵၶႃႈ (င) မီးဝႆႉဝႃႈ 
ၵတႁူမ်ႈ ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵသ ပိုတ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လၢၼ်ႇ(ၵဵၵ်ႉ) ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆၵသတႃႉ  ဢမ်ႇပႆႇ 



180 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
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ၸၢင်ႈၵၽႃႇၼမ်ႉလၼတူဝ်။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) 
ၵၶႃႈ (2)-စ မီးဝႆႉဝႃႈ ၵတႁဵတ်းပၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း (2႐႐)လင် တႃႇၵၵႃႉသိုၵ်းလလႈ လုၵ်ႈလၢင်ႈၼၢင်းၵမး
ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း လႆႈ ထိုင်တီႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။

 ၸွမ်းၼင်ႇၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၵၶႃႈ (10) ပႃးဝႆႉဝႃႈ 
ၵတတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၼႃႈတီႈ ႁူင်းငၢၼ်းပၢႆးၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းထႃးၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်။ 
ၸမွ်းၼင်ႇ ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်းၵိတု်းတိၵု်း ၸၼ်ႉမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ပၵွ်ႈၵမ်း (2)၊ ၵၶႃႈ (12) ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵတႁတဵ်း 
ပၼဝ်ႂၵ်ပ်းတဝူ ်ၵၵႃႉသိၵု်း RCSS/SSA လလႈလၵု်ႈ လၢင်းၼၢင်းၵမး ဢၵိ်ႇတင်းၵၼူ်းမိငူ်း ၼၼႆၼ်ႉၵၵႃႈ 
လိဝူၵ်သမႃးႁတဵ်းပၼ ်မိဝူ်ႈၼႃႈပၢငလ်ိၵူ်ႈတင်ႈ ပီ�2015ၼၼ်ႉ ဢတိ်းဢီႈၵၺူ်း ၽႂပ်ႆႇလႆႈႁတဵ်းၵႃႈႁိုဝ ်
လူင်လၢင်။
 
 ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၵၶႃႈ (7) ပႃးဝႆႉဝႃႈ 
ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵၵႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸိူဝ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵၵျႃႇလလႈၵၵႃႉသိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ 
လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈယင်းပႆႇပွႆႇပၼ၊်၊ ၸမွ်းၼင်ႇၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်းၵိတု်းတိၵု်း ၸၼ်ႉမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ပၵွ်ႈၵမ်း (2) 
ၵၶႃႈ (10) ပႃးဝႆႉဝႃႈ မီးသၼု်ႇႁတဵ်းလႆႈ ၵၢၼၽ်ၵု်ႇသမွ်ႈ၊ ၵၢၼလ်ငဵ်ႉလ၊ူ ၵၢၼၵ်ႃႉၶၢႆ လတွ်ႈလဝႅ်းၼၵႆသတႃႉ 
ယၼွ်ႉတပ်ႉမၵတႃႇ ဢဝလ်ငွ်ႈတၢင်း လငွ်ႈႁူမ်ႇလမူ်ႈၵသ လႁႉႁၢမ်ႈလလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁတဵ်းၵၢၼင်ၢၼ်း
သင်ၵသဢၼ၊် တႃႇၽုၵ်ႇယၢင်ရႅႃႇပႃႇၼၵႆသ ဢၼယွ်ၼ်းဝႆႉ တီႈလၼိ ်(25႐႐႐) ၵဢႇၵ တီႈသၢပ်ႇၼမ်ႉ 
လမႈၶွင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵသတႃႉ 
တပ်ႉမၵတႃႇသမ်ႉ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလလႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း၊၊

 လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ လူလွမ်းထိင်းတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ၵူႈၸၼ်ႉ 
ၸၼ်ႉယပု်ႈယမွ်း ၸမွ်းၼင်ႇ NCA  မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၶတွ်ႇၽတွ်ႈ ၶမွ်ႇမတီႇႁူမ်ႈ လလူမွထ်ငိ်းတၺူ်း 
လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(JMC-U)၊ ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်း (JMC-S)၊ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ (JMC-L)
ၵသတႃႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈလၵႈၶႆပၼ်ႁႃ လႆႈၵတႉၵတႉ။ပၢင်ၵုမ် JMC-S မိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈ 
ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လီပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လၵႈၶႆပၼ်ႁႃ ဢၼ်မီးၼႂ်းလၵႈ ၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈတင်း သွင်ၽၢႆႇ 
ၼႆၵသတႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉၵမတႃႇၵသ ၵုမ်ႇမႃးတၢင်ႇလၼလွင်ႈ 
တၢင်းၽတိ်း RCSS/SSA ၵၺူ်း၊ ၵပွ်ႈၼၼလ်လႈ ထိငုတ်ီႈ RCSS  လႆႈၵိတု်းယင်ႉလိဝု်ႈ ၸဝူ်ႈၶၢဝ်း လငွ်ႈၶဝ်ႈ 
ႁူမ်ႈပၢငၵ်မုJ်MC ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တင်ႇလတႇ ပီ�2018 လိၼူ ်ၼဝူ်ႇဝမိ်ႇပိဝူ်ႇထိငု ်ပီ�2020 လိၼူၵ်ျူႇလၢႆႇ။
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CSSU CSSU 
လလႈ ၶႃႈႁဝ်းလလႈ ၶႃႈႁဝ်း

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၵႂၢမ်းၼမ်း ။  ၵႂၢမ်းၼမ်း ။  

 “မႆႉတူၼ်ႈၼိုင်ႈလမ်းလဵဝ်လူင်ၶဵဝ်ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ”−ၼႆႉမႃႇၵထ(ၵႂၢမ်းၽၢႆႇ)တႆးႁဝ်းလၢတ်ႈဝႆႉ။ 
မၼ်းပွင်ႇဝႃႈမႆႉတူၼ်ႈလဵဝ် ၼႆႉတူၼ်ႈယႂ်ႇမွၵ်ႈႁိုဝ်ၵၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၾိင်ႈထုင်းႁွင်ႉဝႃႈ− လူင်(လူင်မိူင်း၊ 
သိဝူ်ႈမိငူ်း)။ တၼူ်ႈမႆႉယႂ်ႇ¬/လၵဵ်ႉလၢႆလၢႆတၼူ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼဝ်ႆႉၼႃထိပု်း ၸင်ႇ ႁွင်ႉၶၢၼဝ်ႃႈ− လငူ ်ၸိငူ်ႉၼ။ႆ 
ၵပႃးဝႃႈ− လငူ၊် ပႃႇလငူၼ် ႆၽႂ ်ႁၼၵ်ၵႃႈၼပ်ႉယမ၊် ၵငဵၸ်ႂ၊် ဢမ်ႇႁတ်းယႃႉႁတ်းၵဝ်း လလႈယိတု်းတိဝု်း 
ၵၼ်ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈ ဢိင်ပၢႆးၸႂ် မိူဝ်ႈမီး လွင်ႈႁၢႆႉၵသလွင်ႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇတင်းၼႃႈ ႁိူၼ်းလလႈသုၼ်ႇၼႂ်း 
ဝၢၼ်ႈၶူင်ႇ။

 ၼႂ်းၾငိ်ႈၵၼူ်း(တငူ်ႇဝငူ်းၵၼူ်း)ႁဝ်းၵၵႃႈၼင်ႇၼၼ ်ယူႇၵၵႃႉလဝဵ၊် ယူႇႁိူၼ်းလဝဵၼ်ၼ်ႉ ဢမ်ႇ 
ပဵၼ်ၾိင်ႈ ၵူၼ်း(တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း) မႃးလႆႈ။ ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆႁိူၼ်းၸင်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆဝၢၼ်ႈ 
ၸင်ႇပဵၼ်ဢိူင်ႇ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆ ဢိူင်ႇၸင်ႇ ပဵၼ်ဝဵင်းလလႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆဝဵင်း ၸင်ႇပဵၼ်မိူင်း။ ၵူၼ်းၼႂ်း 
ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵၵႃႇတင်ႈလလႈ ၼပ်ႉထိုဝ်ဢဝ် ၸွမ်းၸင်ႇၵိူတ်ႇမီးၾိင်ႈၵူၼ်း (တူင်ႇဝူင်း 
ၵၼူ်း− သငၶ်မူ်း)ၼမႆႃး။ ၼႆႉမၼ်း ၸီႉလၼလငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈ (သႃမၵ်ႉၵီး− ပၼ်းထၼင်း) ဢၼပ်ၼဵပ်ိၼု်ႉ 
ထၢၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈၸၢတ်ႈ ၵတတင်ႈယူႇမၼ်ႈ လႆႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶူင်းၵၢင်ၼႆႉ 
သိပု်ႇပၢၼယ်ဝ်ႉပၢၼၸ်ိငူ်ႉၼ။ႆ ၵပႃးဢမ်ႇ မီးလငွ်ႈၽမွ်ႉၸႂ၊် ၽမွ်ႉႁငႅ်း၊ ၽမွ်ႉၺၢၼ်ႇၵၼၼ်ႂ်း ၾငိ်ႈၵၼူ်း 
(တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း)လႆႈၸိုင် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် ၵတတင်ႈယူႇမၼ်ႈလႆႈ ယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ 
ဢမ်ႇမီးတၢင်းမၼ်း လႆႈ။ ၼႆႉပၼဵပ်ိၼု်ႉထၢၼ ်လငွ်ႈဢဝၾ်ငိ်ႈလငႈပၼဵလ်ၵ်းပိငူတ်ငူ်ႇဝငူ်းၵၼူ်း။ ယဝ်ႉ
ႁပ်ႉတုင်းၼပ်ႉယမ်တိုဝ်းၵမ်ၵၼ်မႃး လၢႆ လၢႆ ၸူဝ်ႈၵူၼ်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ပီ�မၼ်း။
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ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ။ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ။

 တႃႇၵတလူလွမ်ပႂ်ႉပႃးလႁႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼိုင်ႈၸၢတ်ႈၼႆႉ ၵတလႆႈမီးၽႅၼ်ႇလိၼ်တီႈ 
ၵၵႃႇတင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိငူ်း၊ တီႈ ႁႃၵၼိလ်ငဵ်ႉတငွ်ႉ(လငဵ်ႉၸီးဝတိ်ႈ)။ မီးၽၼႅ်ႇလၼိဝ်ၢၼ်ႈမိငူ်းယဝ်ႉ ၵတလႆႈ 
မီးဢမ်း ၼၢတ်ႈသုင်သုတ်း (ဢႃႇၼႃႇသုင် သုတ်း) ၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိုဝ်း။ ဢမ်းၼၢတ်ႈတႅမ်ႈ ပိူင်ပိုင်း၊ 
ဢမ်းၼၢတ်ႈ ၽွင်းငမ်းလလႈဢမ်းၼၢတ်ႈ တႅပ်းတတ်းတတႃး ၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊  သၢမ်ပိူင်ၼႆႉ ပဵၼ် 
ဢမ်းၼၢတ်ႈသငုသ်တု်း ၶငွဝ်ၢၼ်ႈမိငူ်းၼိငု်ႈလၵု်ႈၸမွ်းလၵ်းၵၢၼ ်ၸၢတ်ႈၸိငု်ႈလမု်ႈ ၾႃႉၸႂ်ႉတိဝု်းၵၼ။်
ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၵၵႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵဝ်ႇလၵႇ ဢၼ်မီးလၢႆလၢႆၵိင်ႇသၢႆၶိူဝ်း (Branches) ယူႇႁူမ်ႈ 
ၵၼ်။ မီးၾိင်ႈ ၵူၼ်း  (တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း) ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်တင်ႈမၼ်ႈမႃး ၸမ်ၸမ်ႁဵင်ပီ�။ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ် 
ဝၢၼ်ႈ မိူင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (ၶဝ်ႈၽႅၼ်တတႃး) ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉမႃး ၸမ်ၸမ်ပၢၵ်ႇ 

ၽူႈၼမ်း CSSU လလႈ လုၵ်ႈၸုမ်း
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ပီ�ၸိူင်ႉၼႆ။ (ၵွပ်ႈၵတလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵၵႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလလႈ ယိူင်းၸူးတင်ႈဢဝ်ပီ� 
1947− 48 ၼႂ်းပၢၼ်ၵၵႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇမႃး တၢင်းၼႆႉ ၵွႆးၼႆၼၼ်ႉ ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၶႃႈ 
ႁဝ်းၵသၵမ်း− ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ)။

 မိူင်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၵၵႃႇတင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈလလႈ 
တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵသပဵၼ်မႃး မိူင်းၵွၼ်းၵၶႃလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ။ ႁူမ်ႈၵၼ်လူၺ်ႈ 
ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်း ဢၼမ်ိငူ်းၵတႃႇမိငူ်း ႁူဝမ်ႃႇပငဵ်း ၵၼ ် (လၵိ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢငလ်ငူ1်947) ၼၼႆၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇ 
တၼ်းထိုင် (10) ပီ�ၵၵႃႈ ၵိူတ်ႇမီးပၼ်ႁႃဢၼ် ဢမ်ႇယွမ်းၵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ။ ပၼ်ႁႃၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ 
ဢၼ်ယႂ်ႇလူင် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် လုၵ်ႈၸုမ်းၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 
ဢၼမ်ီးမိငူ်းၸၢဝ်းၶိဝူ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸၢဝ်းၶိဝူ်းဢၼဢ်မ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ (6) မိငူ်း၊ ပိငူလ်ငူ ်မၼ်းပၼဵမ်ိငူ်းတႆး 
ယဝ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈမိူင်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈ ပီ� 1947− 1948 ၼၼ်ႉ။
သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းလတႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆးလိုဝ်ႉ၊ ၵိူတ်ႇတီႈမိူင်း 12 ပၼ်းၼႃး (ၵိင်ႇလၸႈမိူင်းၽွင်းငမ်း 
တူဝ်ၵဝ်ႇ တႆးသိပ်း သွင်ပၼ်းၼႃး− Sipsaungbanna Autonomous Dai Prefecture) ၼႂ်းၶႂႅင်(ၶယၢႆႇ) မိူင်း 
ယုၼ်ၼၢၼ်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းလၶႇ လူင်ၸူင်းၵႂူဝ်။ ပၢႆႈလွၵ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းႁုၵ်းႁၢႆႉၶွမ်မိဝ်ႇၼိတ်ႉလၶႇၸွမ်း 
ၵပႃႈလမႈမႃးယူႇမိူင်းၵဵင်းတုင် တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းလၢၼ်း ၸဵမ် မိူဝ်ႈ ဢႃႇယု 13 ၶူပ်ႇ။ ႁဵတ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ 
ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ထမ်းထိုင်ၸၼ်ႉထမ်ႇမႃႇၸရႅိယ၊ ႁဵတ်းၶူးသွၼ်တီႈတိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈထမ်ႇမူဝ်းတယ 
မိငူ်းၵငဵ်းတငုလ်လႈ တငူ်ႉၼိငု ်ၵၢၼၾ်ငိ်ႈလငႈလၵိ်ႈလၢႆးမႃးၵတႃႇထိငုဢ်ႃယ ု35 ပ ီၸင်ႇ ဢၵွ်ႇၽႃႈ လိငူ ်
မႃးပၼဵၵ်ၼူ်းႁိူၼ်း။ ၸဝ်ႈၶႂၢၼမ်ိငူ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသငႅၸ်ိၼု်ႈမႃးႁပ်ႉတီႈ ၵငဵ်းမႆႇၵသ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁတဵ်းသိၵု်း လၢႆး 
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ[Shan United Revolution Army= SURA] 
ဢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်း ၸိူင်း(ပူဝ်ႇမူဝ်းႁဵင်း) ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပီ� 1984 ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉၵွင်မၢႆ (3) 
ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး[Shan State  Army= SSA] ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်း SSA ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ 
ၸဝ်ႈၸၢမမ်ႂ်ႇဢၼွႁ်ူဝ ်တင်းၸဝ်ႈၶႂၢၼမ်ိငူ်းလလႈ ၸဝ်ႈသငႅၸ်ိၼု်ႈ(သၶႁ)ၶဝမ်ႃးႁူမ်ႈႁွမ်းဝႆႉယဝ်ႉၵသ 
တိုၵ်ႉႁႃလွၵ်းလၢႆးပိၼ်ႇ  ၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ  ႁႂ်ႈၵပႃးၵိုင်ႇ  ငၢမ်ႇတင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈ
တႆးၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇၵပႃးႁိုၼ်ၼႂ်းပီ�1985 တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈ ပွင်း[Shan United 
Army= SUA]ဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ(ၸၢင်းၶျီ�ၽူ�)၊ ၸဝ်ႈၾႃႉလင်(ၸၢင်းၸူ�ၶျ ိူ ၼ်ႇ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ 
လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းထႅင်ႈၵသ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ [Tai Revolution 
Army= TRA] ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တႃႇၵတဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵၵႃႇတင်ႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိုဝ်ႈ− 
ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ [Tai Revolution Council= TRC] ၼႂ်းပီလဵဝ်ၵၼ်ၵသ သိုပ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ
လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမႃးၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်။

 ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးပိုၼ်ၶမ်း လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူမ်ႈတင်းၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ။ ၽွင်း 
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ၼၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ ်ၽၢႆႇပိၼု ်ၽၢဝ်ႇ ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵၢၼၵ်မု်းၵမၸ်ဝ်ႈၶႂၢၼမ်ိငူ်း။ ၶႃႈႁဝ်းပၼဵၽ်ူႈထတ်းၶၢဝ်ႇ 
ၽၢႆႇတႆးလလႈၸဝ်ႈသငႅၸ်ိၼု်ႈပၼဵ ်ၽူႈ ထတ်းၶၢဝ်ႇၽၢႆႇမၢၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶႂၢၼမ်ိငူ်းပၼဵၽ်ူႈထတ်းၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ 
ၵုမ်းထတ်းတင်းသွင်ၽႃႇသႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ−ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵွၼ်းၵၶႃ ၊ ႁဵ
တ်းဢွၵ်ႇၼိုင်ႈလိုၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ၸႂ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈၸိုၼ်း ဢၼ်ၶပ်ႉဢဝ်ပွၵ်ႈ တူဝ်တူဝ်လလႈထိူင်းလတႉ
လတႉ။ ႁူၵ်းလိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ (ဢဝ်ငဝ်းလၢႆးတၼ်းဝႃႈ) လႆႈႁဵတ်း ဢွၵ်ႇထႅင်ႈၽိုၼ်
လၵိ်ႈ ၸိငူ်း လဝႅ်းၵသ သငူ်ႇပိၼုလ်ၽႈၸမွ်းၼႃႈလၼိ ်သိၵု်းလလႈၼႂ်းမိငူ်းမၢငပ်ိၼု်ႉ တီႈၵမ်ႈၽငွ်ႈ။ ၸို
ဝ်ႈၽိုၼ် လိၵ်ႈ− “ၵွၼ်းၵၶႃ” တင်း “ၸိူင်းလႅဝ်း” ၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်ပဵၼ်ၵၵႃႉတင်ႈ (
မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁပ်ႉဝႆႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS မိူၼ်တင်းၶႃႈႁဝ်း)။ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း− ၽူႈႁွ
င်ႉပၢဝ်ႇ ႁတဵ်းလငွ်ႈ ၽမွ်ႉႁူမ်ႈၸိငု်ႈတႆးၵသ တင်ႈမႃး ပၼဵၵ်ၼွ်းၵၶႃ− ၸိငူ်းလဝႅ်း(ၵၼွ်းၸိငူ်း၊ ၵၼွ်းၵၶႃ
− ၸိူင်း လႅဝ်း)လႆႈႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ။

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး။ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး။

 ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ သႃမၵ်ႉၶီး(သႃႇမၵ်ႉၵီႇ)၊ ပၼ်းထၼင်း၊ ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်− ထွႆႈၵႂၢမ်းလၽၸိူဝ်းၼႆႉ 
တီႈပွင်ႇ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ပွင်ႇဝႃႈဝႆႉ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵသ ႁူမ်ႈပႆယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း 
လဵဝ်ၵၼ်လလႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ် တင်းႁႅင်း ၺၢၼ်ႇၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇထိုင် 
တီႈယိူင်းမၢႆၶွင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၾၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းပၢႆး ဝူၼ်ႉ− ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵပႃးမႃး ငွၵ်ႈတူၺ်း 
ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၼႂ်းပၢၼ် 20−21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီၼႆႉၵတလႆႈႁၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ− မိူဝ်ႈပီ 
1922 ၼႂ်းပၢၼ်ဢၢင်းၵိတ်ႉလ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉတင်းလၢႆၶဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈၵၵႃႇတင်ႈၶွင်ႇသီႇၸဝ်ႈၾႃႉ 
မိူင်းတႆး (Shan States Chief Council)ၼႆၵသ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လလႈ ၵႅတ်ႇလၶမိူင်းတႆးမႃး။ 
ၼႆႉၵၵႃႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (တႆး၊ ထၼု၊ ပဢူဝ်း၊ ပလွင်ႈ၊ ဝ)ၼႂ်းမိူင်းတႆး 
ဢၼၼ်ိငု်ႈၼၵႆၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၶွင်ႇသီႇၸဝ်ႈ ၾႃႉမိငူ်းတႆးၼႆႉ မီးပၢႆးတိၵု်းၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ (National Strategy) 
ပိူဝ်ႈတႃႇၸၼ်ဢဝ်မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၢင်းၵိတ်ႉလ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉ ႁူမ်ႈ
ယူႇပႃးတႂ်ႈမိငူ်းဢၼိ်ႇတီးယႃး ၼၼ်ႉၼယႆူႇ။ လၢႆးတိၵု်းလတႉ ပၼဵ ်လၢႆးဢဝ ်ၵၢငၸ်ႂ ်သၽႃးၸဝ်ႈၾႃႉၵသ 
တုၵ်းယွၼ်းလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၵၵရႅႇသီႇ။ ထိုင်မႃး ပီ� 1937 ၸင်ႇမိူင်းတႆး လႆႈ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ 
လွင်ႈလႆႈယူႇႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတီးယိူဝ်း ၼၼ်ႉၵသ မႃးယူႇပႃႈတႂ်ႈဢမ်းၼၢတ်ႉၽွင်း 
ငမ်း ဢၢင်းၵတိ်ႉလၵ်မ်းသိဝု်ႈလလႈ လႆႈဝႃႈလၢႆးတိၵု်းဢငွ်ႇပွႆးၼယႆူႇ။ ၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈၵမ်းၼႆႉ တိၵု်ႉပၼဵ ်
ၸၼ်ႉတႅဝ်းႁူမ်ႈ (Front level)ၵွႆး၊ ပႆႇထိုင်ၸၼ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်မိူင်းၼိုင်ႈၸိုင်ႈလဵဝ် (တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းတႆး 33 
မိူင်းယူႇ)၊ ၵွႆႈၵၵႃႇႁူမ်ႈယိပ်းတိုဝ်း ၵူတ်းမၢႆ 10 ၵၶႃႈဢၼ်ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃးတီႈၽွင်းငမ်းဢင်းၵိတ်ႉ မၵ်း 
မၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်လလႈႁွင်ႉဝႃႈ− မိူင်း တႆးလုၵ်ႈ လဵဝ်ၵွႆးယူႇ။ 
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 ၼႂ်းပၢၼၸ်ိငု်ႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမုမ်ိငူ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 13 ပီ�(1948−1961)ၼႆႉ မိငူ်းတႆးဢမ်ႇမီး 
လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ဢဝ်ၸဵမ် ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း၊ ၵၢၼ်ၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း၊ ႁူမ်ႈတင်းသုၼ်ႇလႆႈၸၼ်ႉ 
တီႇမဝူ်ႇၶၵရႅသီႇၵူႈပိငူပ်ိငူ။် ဝၢႆးၵသၸဝ်ႈၾႃႉ မိငူ်းတႆး လႆႈဝၢင်းဢႃႇၼႃႇပၼတ်ီႈသၽႃးၸိငု်ႈမိငူ်းတႆး 
မိူဝ်ႈ ပီ� 1959 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵၵႃႈ မႃးၼႂ်းပီ� 1961 ၼၼ်ႉ လၸႈ မိူင်းတႆးလႆႈၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူ
မ်ႈလၸႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ− မုၵ်ႉၸုမ်းလၼႇမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (ပပည်နယ်များစည်း လုံးညီညွတ်ၵရႅးအဖွဲ့
ချုပ်) ဢၼ်မီးမိူင်းတႆး မိူင်းၶၢင် မိူင်းၶျၢင်း မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူင်းမွၼ်းလလႈ မိူင်းရႅၶႅင်ႇ 
ႁူမ်ႈၵၼ ်ၵၵႃႇသၢင်ႈၵသ တိၵု်းသၼူ်းႁႂ်ႈလႆႈ လငွ်ႈၽငဵ်ႇပငဵ်းၸမွ်းလၵွ်း ပိငူတ်ီႇမဝူၶ်ၵရႅႇသီႇၼၼႆၼ်ႉ
မႃး (ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ၸဝ်ႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်မိူင်းတႆးၸွမ်း လွၵ်းပိူင်ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇယူႇမိူဝ်းၽွင်းၼၼ်ႉ
)။ ၼႆႉလႆႈဝႃႈပၼဵ ်ၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈ ၸၼ်ႉၸိငု်ႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ဢၼမ်ိငူ်းတႆးဢၼွႁ်ူဝႁ်တဵ်းသၢင်ႈပၼု်ႈ
တႃႇလႆႈမႃး ၸိုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈသႂ်ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ ပၢႆးတိုၵ်း ၵမ်းၼႆႉလတႉပိၼ်ႇမႃးပဵၼ်လွင်ႈ− 
တႃႇလမးတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇလလႈ တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်းပဵၼ်လၸႈမိူင်းၼိုင်ႈ
လုၵ်ႈၵသ ယူႇႁူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸိုၼ်ႈသႂ်− ၸိူင်ႉၼႆ။ လၢႆးတိုၵ်း သမ်ႉပဵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်
တင်းတၢင်ႇလၸႈမိူင်းၶဝ် တႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်း−ၸိုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႂ်ႇ ၼႂ်းလၵ်းပိူင် 
ၾႅတ်ႇတလရႅႇ ၼႂ်းၾၢင်ႁၢင်ႈ (8) လၸႈမိူင်းၼႆၼၼ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းတႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ
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ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ။ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ။

 လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးတႆးႁဝ်း ၵၵႃႇတင်ႈမႃးလူၺ်ႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း
ယူဝ်းယူဝ်းမိူဝ်ႈ ပီ�1958 ။ ဢမ်ႇပႃးၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ၸဝ်ႈလလႈ ၽူႈဢွၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူ
မ်ႈၵၵႃႇတင်ႈၸွမ်း။ လွင်ႈတၢင်းလႆႈၵၵႃႇတင်ႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလတႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း
မႃးၵၵႃႈတမဵ ်10 ပီ�ယဝ်ႉ၊ ၵၢၼပ်ၵူ်းပငွလ်ၸႈမိငူ်းတႆး ၼႂ်း ၸိငု်ႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမုၵ်ူႈပၢႆးပၢႆး ဢမ်ႇမီးလငွ်ႈၽဵ
င်ႇပဵင်း မိူၼ်မိူဝ်ႈလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်။ ပၢႆးတိုၵ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းႁ
င်းၵၶႃ မိူင်းတႆး။ လၢႆးတိုၵ်း ဢိင်ဢဝ်ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၵသ လုၵ်ႉယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ
လၢၵ်ႈ ၼၢၵ်ႈ တိုၵ်းၵတႃးလူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ် သိုၵ်း− ၸိူင်ႉၼႆ။ ထိုင်မႃးပီ�1959−60 လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွ
မ်ၼႂ်း ဝဵင်း ၸင်ႇဢဝ် ၵၼ်ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပႃးတင်းၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၢႆႇ (ၸဝ်ႈၸၢ
င်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ) လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ (ၸွမ်ၸိုင်ႈ− ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ
တုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵၵႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း)။ ၵၵႃႇတင်ႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၼၢမ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသို
ၵ်းႁၢၼ ်ႁတဵ်းၵၢၼၵွ်ၼ်းၵၶႃမိင်ူးတႆး (Shan National Independent Army=SNIA) လႆႈသင်ွပ�ီၵူၺ်းၵၵႃႈ
 ဢဝတ်ၵ်ႅႇၸတ်ႉၵၼၵ်သ ပဵၼမ်ႃးတပ်ႉသုိၵ်းၼမု်ႇသိၵ်ုးႁၢၼ ်Shan National Independent Army=SNIA 
(ၸုမ်းၵူၼ်းႁူဝ်ၵဝ်ႇ) လလႈတပ်ႉ သုိၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၵၶႃ Shan State Independent Army=SSIN 
(ၸမု်းၵၼူ်းႁူဝမ်ႂ်ႇ)ၼပႆၼဵသ်ငွ ်ၸမု်းပတႅ်ႈ။ မႃးၼႂ်း ပီ�1961 ၼၼ်ႉၸင်ႇမီးၸဝ်ႈသိဝူၶ်ၢၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၶၼု ်
ၵျႃႇၼုလလႈ ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း(ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း)လလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ 
ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈၵသႁူမ်ႈၵၼ် ၵၵႃႇတင်ႈတႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းတႆး (Shan Nation-
al United Front=SNUF) ၼႆယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး။ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ 
လၢႆးလုၵ် ၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ် တၢင်းသုတ်းၼႆၵၵႃႇဝႃႈလႆႈ။ ပၢႆးတိုၵ်း ပဵၼ်လွင်ႈဢၢၼ်းႁႂ်ႈ 
တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသွင်ၸုမ်း (SNIA-SSIA) ၶိုၼ်း မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼႆၼၼ်ႉၵသ လၢႆးတိုၵ်း 
သမ်ႉ ၵၵႃႇတင်ႈပဵၼ်တႅဝ်းႁူမ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် လၢႆးလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၵႂႃႇႁႂ်ႈထိုင်ပဝ်ႈမၢႆၸိူင်ႉၼႆ။ 
ၼၼ်ၵသတႃႉၵၵႃႈ ၵွပ်ႈတင်ႈပဵၼ်တႅဝ်းႁူမ်ႈ (Front) ဝႆႉၵူၺ်းလလႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် လူမ်လၢမ်ၵွႆးယူႇ။ 
ထိုင်မႃး ပီ�1964 ၸဝ်ႈလမႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း တႅၼ်းၽွင်းသႅၼ်ဝီ (မႁႃႇၵတဝီႇၸဝ်ႈၾႃႉ လူင်မိူင်း 
ယငွႁ်ူၺ်ႈ) လႆႈၶဝ်ႈထိၼူ်ႇမႃးလလႈ ႁွင်ႉဢဝၸ်မု်းလလႈလၵု်ႉၽုိၼ်ႉတင်း သငွၸ်မု်းႁူမ်ႈၵၼၵ်ၵႃႈတင်ႈ 
ပဵၼတ်ပ်ႉသိၵ်ုး ၸိင်ုႈတႆး (Shan State Army=SSA) ၼၵႆသ ပၼဵတ်ပ်ႉသိၵ်ုးဢၼလ်ဝဵ ်ပိဝူ်ႈတႃႇတိၵ်ုးဢဝ ်
မိငူ်းတႆးၵၼွ်းၵၶႃၼမႆႃး (ၽွင်းၼၼ်ႉ ပႆႇမီးလငွ်ႈၸၵႅ်ႇလၽၸၢဝ်းၶိဝူ်း၊ မီးတင်းၸၢဝ်းၶိဝူ်း ဝ၊ လၶႇ၊ ၵလႃး၊ 
ပလွင်ႈ၊ ပဢူဝ်း၊ ဢၢင်းသႃး၊ လႃးႁူႇ၊ ဢႃးၶႃႇလလႈ လီႇၵသႃး)။ ပၢႆးတိုၵ်း ပဵၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတပ်ႉသို
ၵ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇယူႇတႂ်ႈၵဝ်ႉငဝ်ႈ ပၵ်းၼိုင်ႈၸိုင်ႈလဵဝ်။ လၢႆးတိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းလူၺ်ႈၵွ
င်ႈၵၢင်ႇလလႈ ႁႃတႅဝ်းႁူမ်ႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁွမ်ဢဵၼ် ႁႅင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း။ ၼႆႉလႆႈ ဝႃႈပဵၼ်လွ
င်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆယူႇ။ 
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 ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆးၶိုၼ်းတႅၵ်ႇယၢႆးၵၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းထႅင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းႁၼ် ထိုင်ဢမ်ႇ 
မိၼူၵ်ၼ။် ၵပွ်ႈပၼဵပ်ၢၼ ်ဢၼၶ်မွ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉ၊ သဝူ်ႇလသျႇလတိ်ႉသ ်ၼႂ်းလမု်ႈၾႃႉမႃးႁငႅ်းလလႈ ၸိဝူ်း 
ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁူဝ်သုင်ၶဝ် ဢၢၼ်းၶႂ်ႈ ပိုင်ႈမိူင်းလၶႇ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆမိူင်းရႅၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇ
တၢင်းၶမွ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉသ ်။ ၸိဝူ်းမီးႁူဝ ်ပၢၼၵ်ၢငၶ်ဝသ်မ်ႉ ၵပွ်ႈ ဢၢၼ်းပိငု်ႈဢငိမ်ိငူ်းထႆး ဢၼပ်ၼဵသ်ၢႆ 
တီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇ  တၢင်းမိငူ်းတၵူ်းၶဝ ်ဢၼမ်ီးမိငူ်းဢၵမႇရႅၵိၼ ်ဢၼွႁ်ူဝ ်ၼၼ်ႉလလႈ လႆႈၵငွလ်ငၸ်ူး 
ၵၼ်ၵသတူင်ႉၼိုင်ႈ ၽႂ်ႁင်းမၼ်း (ဢၼ်ႁွင်ႉၵွင်−ၵွင်သီႇၼႆ)ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၵတလႆႈႁၼ် ၼႂ်းပိုၼ်းလၢႆး 
လၵု်ႉၽိၼု်ႉၸိငု်ႈတႆးမီးဝႃႈ− ၵပွ်ႈပၼႁ်ႃပိၼု်ႉတီႈယူႇသဝ်းတငူ်ႉၼိငုၵ်သ မၢငပ်ၵွ်ႈၵပႃးလႆႈ တိၵု်းၵတႃႇ 
ၵၼၶ်ိၼု်းၵၵႃးမီးလၢႆလၢႆပၵွ်ႈ။ ၵပွ်ႈပၼႁ်ႃဝႃႇတ တၢင်းယမု်ႇယမႁ်ိုဝ ်တၢင်းႁၼထ်ိငုလ်ၵွ်းၸၵု်း ၵၢၼ ်
မိူင်းၶတ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလလႈ လႆႈတိုၵ်းၵတႃးၵၼ်ၶိုၼ်းၵၵႃႈမီးလၢႆးပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း။

 တင်ႈဢဝ် ပီ�1969 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵိူတ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆ 
တပ်ႉသိၵု်းၵမ်းလဝဵ၊် ၸိငူ်ႉၼင်ႇ− တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး(SSA-SSPP)၊ တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆးလၵု်ႉ ၽိၼု်ႉ(SU-
RA)၊ တပႉ်သုိၵ်းတႆးႁူမ်ႈပွင်း(SUA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶူိဝ်းတႆး (SNA-ESS)တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ 
တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း(KIA-SS)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (KNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း(PNA)၊ 
တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ(PNLA) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး 
ယူႇၽႂ်ယူႇမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ပူဝ်ႇမူဝ်းႁဵင်း) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ 
တႆးလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ(SURA) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလလႈ မႃးၼႂ်းပီ� 1985 ၼၼ်ႉ 
တင်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSA) ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈပွင်း 
(SUA) ဢၼၸ်ဝ်ႈၶုၼသ်ႃႇ (ၸၢင်းၶျ�ီၾူ�) လလႈၸဝ်ႈၾႃႉလင် (ၸၢင်းၸ�ူၶျ ိူ ၼ)် ဢၼွႁ်ူဝၼ်ႆႉ လႆႈမႃး 
ႁူမ်ႈၵၼ ်ၵၵႃႇတင်ႈပၼဵတ်ပ်ႉသိၵု်း လၵု်ႈလဝဵၼ်ႂ်းၼၢမ်းဝႃႈ− တပ်ႉသိၵု်း ၸိငု်ႈတႆးလၵု်ႉ ၽိၼု်ႉ(TRA−
TRC) ၼႆမႃးထႅင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝ (WNA) ဢၼ်ၸဝ်ႈမႁႃသၢင်း (ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်း 
လိူၼ်း) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (TRA-TRC) ထႅင်ႈလလႈ 
လႆႈထၵု်ႇလိၵူ်ႈပၼဵၵ်မႅ်ႈႁူဝပ်ဝ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉပၼီိငု်ႈ− မႃးၼႂ်းပီ� 1986 လႆႈပၼိ်ႇ ၸိဝု်ႈတပ်ႉသိၵု်းမႃးပၼဵ ်
တပ်ႉသိၵ်ုးမိင်ူးတႆး (Mong Tai Army= MTA-SSRC)ၼယႆဝ်ႉ တင်ူႉၼိင်ုလမႇၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ ်ႁင်ႅးလလႈ ၼႃႈတီႈ 
မႃးၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်။

 ၼႂ်းတပ်ႉသိၵ်ုးမိင်ူးတႆး(MTA-SSRC) ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိင်ူး ပၼဵႁ်ူဝပ်ဝ်ႈလင်ူ၊ ၸဝ်ႈၶုၼသ်ႃႇ ပဵၼ ်
ၵႅမ်ႁူဝ်ႈပဝ်ႈ (1)လလႈ ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၼႆယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလင်(ၸၢင်းၸူ�ၶျ ိူ ၼ်) 
ပၼဵၽ်ူႈၵၼွ်းတပ်ႉသိၵု်းလလႈ ၸဝ်ႈၵၼ်း ၸတဵ်း ပၼဵၵ်မႅၽ်ူႈၵၼွ်းတပ်ႉသိၵု်းၸိငူ်ႉၼ။ႆ လငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈ 
လၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉ ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၸိငု်ႈတႆးၵမ်းၼႆႉ ပၼဵၵ်မ်း ထၼူ်ႈသၢမလ်လႈ ပၼဵလ်ငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈဢၼ ်
ၵႅၼ်ႇၶႅင်လလႈယိုၼ်းယၢဝ်းၵသတၢင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆၵၵႃႈ ဝႃႈလႆႈ။ ပၢႆးတိုၵ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ 
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ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶူိဝ်း (ၵွပ်ႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း− မိူင်းတႆး လွတ်ႈလႅဝ်း− 
ယလလၽ− ၸုမ်းပဢူဝ်းလႅင်ၵဝ်ႇ) ဢၼ်မီးၸဝ်ႈတႃႈလၶးလလႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်း 
ၶိူဝ်းလီႇသူး (Lisu National Army=  LNA) ဢၼ်မီး ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢမ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း) 
ၼၼႆၼ်ႉယူႇ။ လၢႆးတိၵု်း ဢၢၼ်းသၼူ်းတမုဢ်ဝ ်လၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉၵူႈမူႇၵူႈၸမု်း ၼႂ်းမိငူ်းတႆးလၺူ်ႈလၵွ်း 
လၢႆးၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၵသ ႁူမ်ႈႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ် တိုၵ်းၵတႃးဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းတႆး ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇ
လႆႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် မီးဝႆႉၼၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆ။

 ဝၢႆးၵသတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်းတႆး(SSA-SSPP) ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးၼွင်ႉလလႈၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်
ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်
မီးပဝူ်ႇၶျူၵ်ႉၵျီး တၢၼ်းသျူၺ်ႇ၊ ပဝူ်ႇၶျူၵ်ႉ ၵျီးၶၼိ်ႇၺုၼ်ႉဢၼွႁ်ူဝဝ်ႆႉၼၼ်ႉမိဝူ်ႈ ပီ�1989 ယဝ်ႉဢမ်ႇ 
ႁိုင်၊ ထိုင်မႃးၼႂ်း ပီ�1991 ၸဝ်ႈၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA-SSPP)  
ဢၼ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ မိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉၵၵႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉ ႁူမ်ႈလူမ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵသ မႃးလူင်း
လၢႆးမိုဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA-SSRC) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈႁူဝ်မိူင်း လလႈလႆႈႁပ်ႉပုၼ် 
ၽွၼ်းပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၼႆယူႇ။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼပ်ႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵမ်း 
ထူၼ်ႈသီႇၼႆၵၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ပၢႆးတိုၵ်း ဝႆႉပဝ်ႉမၢႆၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႂ်းပီ 1997 ၼႆၵသ လၢႆးတိုၵ်း ၼႆႉ 
ဢၢၼ်းသူၼ်း တုမ်ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ။ 
ၵွပ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး လိူဝ်ၵသတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA-SSRC)ယဝ်ႉ 
လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းလလႈ ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမူ
တ်း။ ဢဝ်ၸဵမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA-SSSP)၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်မိူင်းတႆး(KIA-SS)၊ တပ်ႉသိုၵ်း
ပူတ်းပွႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဢူဝ်း (PNA-PNO)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူ
ဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA- ပိၼ်ႇၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ ဝၢႆးဢဝ်ငမ်းယဵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ−1989)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူ
ဝ်းမိူင်း ဝ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA− တင်ႈမႂ်ႇဝၢႆးဢဝ်ငမ်းယဵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ- 1989) လလႈ တပ်ႉသို
ၵ်း တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်း- မိူင်းလႃး(NDAA- တင်ႈမႂ်ႇဝၢႆးဢဝ်ငမ်း ယဵၼ်တင်းတပ်ႉ သို
ၵ်းမၢၼ်ႈ-1989)။ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵၵႃႇ တ
င်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1958 ၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးပၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA-SSRC) လႆႈလူႉပင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ တင်း
မူတ်းမိူၼ်ဢဝ် ၼမ်ႉထွၵ်ႇသၢႆး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉ သိုၵ်းမိူင်းတႆး ၵႂႃႇၵွမ်း ၼွမ်း
 ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ� 1996 ၼၼ်ႉၵႁယဝ်ႉ။
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ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၽွင်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၽွင်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။

 ဝၢႆးၵသၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း 
မိငူ်းတႆး (MTA-SSRC)ၵဝ်ႇ ၵၵႃႇတင်ႈၶိၼု်း တပ်ႉသိၵု်းၽမွ်ႉႁူမ်ႈၸိငု်ႈတႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉ (SURA)မႂ်ႇ တီႈၼႂ်း 
မိငူ်းတႆး မိဝူ်ႈပီ� 1996 ။ ဝၢႆးၼႆႉလႆႈလငူ်းမႃး ၵၵႃႇ တင်ႈငဝ်ႈၸိငု်ႈ (တီႈတင်ႈမၼ်ႈ) တီႈၼိဝူလ်ွတႆႆးလငႅ်း 
ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပီ�1999။ ၶိုၼ်းမႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် 
ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလလႈ ယိူင်းၸူးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵသ 
လႆႈပိၼ်ႇပႃးၸိုဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (SURA) မႃးပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 
(SSA) ၼႂ်းပီ� 1998။ ယဝ်ႉၵၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇလလႈ တူင်ႉၼိုင်တႃႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမႃး 
ဢမ်ႇယူႇယမ်ႇသဝ်း။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈၵတ ယွၼ်းလၢတ်ႈလၼလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ 
တပ်ႉသိၵု်း ၸိငု်ႈတႆး(RCSS-SSA) လႆႈၶတ်းၸႂလ်ငွ်ႈ ၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၸိငု်ႈတႆးမႃး ၸိငူ်ႉႁိုဝၼ် ႆ
ၼၼ်ႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵပႃး မုင်ႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈမႃးၼႂ်းတႃၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။                                                     
     
(1) ဝၢႆးၵၵႃႇတင်ႈလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပီ� 1996 ၼၼ်ႉ ဢၼ် 
ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈ လတ်းၽႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵသ ၵႂႃႇဢုပ်ႉဢူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတင်း 
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ တႆး(SSPP-SSA) ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးၼွင်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉတီႈငဝ်ႈ 
ငၼု်းသငႅၵ်ဝႅ်ႉ (ဢဝင်မ်းယၼဵယ်ဝ်ႉ)လလႈ တင်းတပ်ႉသိၵု်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိငု်ႈတႆး(SSNA) ဢၼ ်ၸဝ်ႈ 
ၵၢၼ်းယွတ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၶၢႆးသိမ်ႇၼၼ်ႉၵသ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၵႃႇ တင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူ
ဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းၼၢမ်း− ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆး (Shan State Peace Council= SSPC)ၼႆမႃး။ ပၢႆးတိုၵ်း 
တႃႇၵၵႃႇတင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (ၵိုတ်းတိုၵ်း)လလႈ ႁွပ်ႇဢုမ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၸႂ် 
ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်မႃးၶိုၼ်း (ၵွပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်တူၵ်းယွၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၵွမ်းႁူဝ် 
ဝၢင်းၶိူင်ႈ)။ လၢႆးတိုၵ်း ယူႇၼႂ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵသ သူၼ်းတုမ်ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်း 
တငူ်ႇဝငူ်းၵၼူ်းၸၢဝ်းၶိဝူ်းတႆး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်း ၵၢၼတ်ငူ်ႉၼိငု ်ပၼု်ႈတႃႇသၼု်ႇလႆႈမိငူ်းတႆး။ (ၵၺူ်းဢမ်ႇ 
ပဵၼ်မႃး ၼင်ႇၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း SSPC)။
 
(2) ထိငုမ်ႃးၼႂ်းပ ီ1996 ၵၼူ်းတႆးၼၵွ်ႈမိငူ်းၵၵႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼၵ်ၵႃႈတင်ႈ ၵၵႃၽမွ်ႉတီႇမဝူၶ်ၵရႅႇသီႇ 
ၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆး (Shan Democratic Union= SDU)ၼၵႆသ တင်ူႉၼိင်ုလင်ွႈၵၢၼၽွ်မ်ႉႁူမ်ႈၸိင်ုႈတႆး မႃးၼိင်ုႈ 
ပတွ်း  ၼိငု်ႈတၼွ်ႈ။ ပၢႆးတိၵု်း ႁႂ်ႈ ၵၼူ်းတႆးၼႂ်းမိငူ်းၼၵွ်ႈမိငူ်း ၵပ်းသၢၼၵ်ၼလ်လႈ ႁူမ်ႈၵၼဝ်ၢင်းၽၼႅ ်
လငွ်ႈသၼဵ်ႈတၢင်းၵၢၼမ်ိငူ်း−မိငူ်းတႆး။ လၢႆးတိၵု်း  ၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈသၼဵ်ႈတၢင်းၵၢၼမ်ိငူ်းယဝ်ႉ ၵၼူ်း ၼႂ်းမိငူ်း 
လလႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ၵသႁဵတ်းသၢင်ႈ။
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(3) မႃးၼႂ်း ပီ� 1997−98 ၼင်ႇႁိုဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA)ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈၸွမ်း 
ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၼၼ်ႉ ၵတမႃးၶွၼ်ႈႁႅင်းႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်တပ်ႉၼိုင်ႈၸိုင်ႈလဵဝ်ၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် တင်း 
ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ(သၶႁ) ႁဵတ်းလယႇၸိူၵ်ႈ ပၼ်ၵသ ၽူႈတၢင်တူဝ်တပ်ႉၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ 
ၶငူ်း (ESPA) ဢၼၸ်ဝ်ႈၸၢႆးလူႇ (ၸဝ်ႈလိၼူသ်ႂ ်မိဝူ်ႈလဝဵ ်ပၼဵ ်ၸဝ်ႈလငႅ်းသႂ ်ၽူႈၵၼွ်းတပ်ႉသိၵု်းၵၼူ်း 
မိငူ်း (MTA)ထငု်ႉပၢင်ႇလငႅ်းသႂ၊် ဝငဵ်းၼမ်ႉၸၢင)် တင်းၸဝ်ႈၸၢႆးၶမ်း (မိဝူ်ႈလဝဵ ်ပၼဵၸ်ဝ်ႈၶမ်းၵၼွ်းၸိၼု်ႈ၊ 
တၼ်းႁဵင်းၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼႂ်းၸုမ်း RCSS-SSA လလႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) ပိုၼ်ႉတီႈ 
မိူင်းၵဵင်းတုင်)။ ၸဝ်ႈၸၢႆးလူႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၸၢႆးၶမ်းဢွၼ်ႁူဝ်လလႈ တင်းၽူႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်း (RCSS-SSA)၊ 
မိဝူ်ႈၼၼ်ႉ တိၵု်ႉပၼဵ ်တပ်ႉသိၵု်းၽမွ်ႉႁူမ်ႈၸိငု်ႈတႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉ (SURA) ဢၼမ်ီးၸဝ်ႈဢတု်ႉၵၵးသီး 
တင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈၾႃႉ တၢင်တူဝ်ၼႆႉ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တီႈႁိူၼ်းၶႃႈႁဝ်း 
(ပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း) ၼႂ်းဝဵင်း ၵဵင်းႁၢႆး−မိူင်းထႆး။ ပၢႆးတိုၵ်း ႁႂ်ႈသွင် ၸုမ်းႁူမ်ႈပဵၼ်တပ်ႉၼိုင်ႈၸိုင်ႈ 
လဝဵၵ်ၼပ်ႃႈတႂ်ႈၽၼႅၵ်ၢၼၸ်ိဝူ်ႉ ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိငူ်း။ လၢႆးတိၵု်း ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ၸိဝု်ႈၸမု်းဢၼလ်ဝဵ၊် ပၵ်း 
ပိူင်ဢၼ်လဵဝ်ၵသ သိုပ်ႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႂႃႇ ၵတႃႇၵပႃးလႆႈၵတ်းယဵၼ် ႁိၼ်ႉ 
ၼွၼ်း။
      
(4)  မႃးၼႂ်း ပီ� 2005 ဝၢႆးၵသၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၽူႈၼမ်းႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 
(Shan State National Army= SSNA) လႆႈၸပ်းတၢင်းပၼဵႁ်ၢဝ်ႈႁင်ႅးၵသ သဵင်ႈမၼုၵႂ်ႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ 
ၸၢႆးယီႈ ၽူႈၼမ်းႁူဝၵ်ၵႃႉထီႉသငွ ်ၸမု်း SSNA ဢၼပ်ၼဵတ်ႆးၵၵႃႉလတီင်း ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း(ၶဝ်ႈထိၼူ်ႇ 
မႃးႁဵတ်းလၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸွမ်းၵၼ်)။ လႆႈဢွၼ် ဢဝ်ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျႃႉ(မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း၊ 
ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်း RCSS-SSA) တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ပွင်ႈပၢႆလူင်းမႃးႁူမ်ႈ ၵၼ်တင်း RCSS-SSA 
တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထိ (1) ၼႂ်းတၼ်းႁဵင်းၸွမ်သိုၵ်း။ 
ပၢႆးတိုၵ်း  သွင်ၸုမ်း (SSNA − RCSS-SSA) ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်၊ ပႃႈတႂ်ႈပၵ်းပိူင်လဵဝ်ၵၼ်။ လၢႆးတိုၵ်း 
ဝၢင်းၽၼႅမ်ၼူ်ႉ လမးပၵ်းပိငူတ်ပ်ႉသိၵု်းလလႈ ၵၢၼၽ်ငွ်းငမ်း၊ ၵၢၼလ်မု်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈလၵ်းပိငူ/် လၵ်းၵၢၼ ်
တပ်ႉသိုၵ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း (ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ)။
      
5) တၢင်းၼႂ်းမိငူ်းထႆးၵၵႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼတ်င်း ၸမု်းတငူ်ႇဝငူ်းၵၼူ်းတႆးလၢႆလၢႆၸမု်းၵသ ၵၵႃႇတင်ႈ 
ၸုမ်းၶိုၼ်းလီ ၵၼ်ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆး (Shan State Reconciliation Committee=SRC) ၼႆမႃး ၼႂ်းပီ� 
2006 ဢွၼ်တၢင်းပႆႇမီး လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း (လတႇၵိုတ်းတိုၵ်းမိူဝ်ႈပၢႆပီ� 2011)ၼၼ်ႉယူႇ ။ ပၢႆးတိုၵ်း 
တႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ။ လၢႆးတိုၵ်း ႁႃလွၵ်းလၢႆးၶဝ်ႈႁႃသူၼ်း
တုမ် ႁႂ်ႈတႆးၵတႃႇတႆး၊ တႆးတင်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွင်ႇၸႂ်လလႈၶိုၼ်းလီၵၼ်။ 
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(6 ) ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးၼႂ်း ပီ� 2008 တႆးၼႂ်းမိငူ်းထႆး လႆႈလမးပၼိ်ႇမႃးၵၵႃႇတင်ႈ ၵၵႃၵပ်းသၢၼၸ်ိငု်ႈတႆး(Tai 
Coordinating Committee= TCC)ၼႆထႅင်ႈ။ ပၢႆးတိုၵ်း  ၵပ်းသၢၼ်ၸုမ်းတႆးၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်း/
ၼၵွ်ႈမိငူ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ။် လၢႆးတိၵု်း  ၶတွ်ႇၽတွ်ႈၽူႈတၢငတ်ဝူဢ်ၵွ်ႇႁႃသူႇၸႂ်းၸမု်းတႂ်ႈၸမု်း ၼိဝူလ်လႈ 
တွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းတႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ 
    
7) ဝၢႆးၼၼ်ႉၼၼ်ႉထႅင်ႈ ပီ�ၼိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၵသ တင်းတပ်ႉ 
သိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း လွတ်ႈလႅဝ်း(PNLA)၊ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတီမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ(LDU)
လလႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း တင်းၸၢဝ်းလီႇသူး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် 
ၵၵႃႇတင်ႈ ၶွင်ႇၶရႅႅတ်ႉသ်ၸိုင်ႈတႆး (Shan State Congress= SSC) မိူဝ်ႈပီ� 2009 မႃး။ ၸုမ်းလႃးႁူႇႁပ်ႉ 
ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၸုမ်းပဢူဝ်းႁပ်ႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵသ ၸုမ်း(RCSS-SSA) ႁပ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလလႈ 
ၸမု်းၵပ်းသၢၼ ်ၼၢင်းယငိ်းတႆး(SWAN)ႁပ်ႉပၼဵၽ်ၢႆႇ သၼူ်းတမုယ်ဝ်ႉတငူ်ႉၼိငု ်ၵၢၼၽ်မွ်ႉ ႁူမ်ႈမႃး။ 
ပၢႆးတိၵု်း တႃႇႁွင်ႉ ႁတဵ်းၶၼွ်ႇၾရႅၼႅ်ႉၸိငု်ႈတႆးလလႈ တင်ႈသၽႃးလၵု်ႉၽိၼု်ႉ ဢၼၵ်ူႈၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်း 
တႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ။ လၢႆးတိၵု်း ၸမု်းၽႂၸ်မု်းမၼ်း ဢဝပ်ၼု်ႈၽၼွ်းဢၵွ်ႇသၼူ်းတမုလ်လႈ သပ်းလငႅ်း 
တၢင်ႇလၼၵူႈ ၸမု်းဢၼ ်ၸမၸ်ႂၵ်ၼၼ်ၼ်ႉ ႁႂ်ႈပငွ်ႇၸႂလ်လႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁတဵ်းသၢင်ႈၸမွ်းၽၼႅၵ်ၢၼပ်ၢႆး
တိုၵ်း။ ၶွင်�ၶရႅႅတ်ႉသ်ၸိုင်ႈတႆး (SSC) ၼႆႉ (1) ပီလိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵသ တူင်ႉၼိုင်
ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး မႃးၵတႃႇထိုင် ပၢၼ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း 
ႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပၢႆ ပီ� 2011 မီးၸိူင်ႉၼႆ။ ၶွင်ႇၶရႅႅတ်ႉသ် ၸိုင်ႈတႆး (SSC) ၼႆႉ လႆႈမီးပၢင်ၵုမ် 
ဢပု်ႇဢဝူ်းၵၼ ်(4) ပၵွ်ႈလလႈပၢငလ်ိၵူ်ႈတင်ႈ ၽူႈၼမ်းႁူဝလ်လႈၸမု်းပငွၵ်ၢၼ ်(2) ပၵွ်ႈ။ တင်းသငွပ်ၵွ်ႈ 
ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ လႆႈပဵၼ်ၽူႈၼမ်း(ႁူဝ်ပဝ်ႈ) လူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၶၼႅၼ်း(ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်) လပ်ႉ 
ၼႆမႃးၵူႈပွၵ်ႈ။

ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)။ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)။

 တင်ႈဢဝပ် ီ2012 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝၶုိ်ၼ်းၸိင်ုႈတႆး/တပႉ်သိၵ်ုးၸိင်ုႈတႆး(RCSS-SSA) လလႈပႃႇ 
တီႇမႂ်ႇသငုၸ်ိငု်ႈတႆး /တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး (SSPP-SSA) လႆႈတၵူ်းလငူ်းၵိတု်းတိၵု်းတင်း လငူပ်ငွ ်ၸိငု်ႈၵိငု်ႇ 
သိုၵ်း ၵိုင်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်းမိူၼ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် (KIO-KIA)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း 
(CNF)၊ တပ်ႉသိၵ်ုးၸၢဝ်းၶူိဝ်းယၢင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ(KNU)၊ တပ်ႉသိၵ်ုးၸၢဝ်းၶူိဝ်းရႅၶႅင်ႇ(ALP) တင်းတၢင်ႇၸမု်း 
တၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵသ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်း လႆႈလွတ်ႈ လႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈမႃး။ ၽွင်းၼၼ်ႉ 
ၽၢႆႇၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး(RCSS/SSA) ဢၼႁ်ူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း 
ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵၼ်မႃး လၢႆၸုပ်ႈလၢႆပၢၼ် (ၸုမ်း 
ၵၢၼ်မိူင်း−ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်းလႂ်၊ ၸုမ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းထိူၼ်ႇလႂ်)လလႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼင်ႇ 
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ၵၢငၸ်ႂၵ်သပၵွ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵတၸၢင်ႈၵိတူ်ႇပၼဵမ်ႃး ၼႂ်းၽငွ်းယၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵိတု်းတိၵု်းၼႁႆိုဝ ်ဝၼူ်ႉမၼႅ်ႈ 
ၼင်ႇၼလႆလႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ တင်ႈႁင်ႅးၸႂမ်င်ုမင်ွး(Aspiration) ဢၼယူိ်င်းၸူးလင်ွႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိင်ုႈ
တႆး (ႁူမ်ႈပႃးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်းတႆးလလႈ ၸၢဝ်းၶိဝူ်းတႆးၼၵွ်ႈမိငူ်းတႆး)ၵသ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇၽတိ်ႈမၵွ်ႇႁဵ
တ်းပၢင်ၵုမ်တိူင်ႇပၢင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇၵၵႃႇ တင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈႁူ
ဝ်ပီ�(ငဝ်ႈပီ�) 2012 ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ 

 တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉမီးၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်း− တႆး(3) ၸုမ်းလလႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း−တႆး (2) ၸုမ်း၊ 
ၽူႈႁူႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၼွၵ်ႈမိူင်း−မိူင်းတႆး 
လၢႆလၢႆၸမု်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢပု်ႇဢဝူ်းပၼ ်တၢင်းႁၼထ်ိငုၸ်မွ်း။ ၼႂ်းပၢငၵ်မု ်ၼၼ်ႉ လႆႈတၵူ်း လငူ်းၵၼ ်
ဝႃႈ ထၵု်ႇလတီင်ႈမၵု်ႉၸမု်းၽမွ်ႉႁူမ်ႈမႃးၸမု်းၼိငု်ႈ ဢၼၵ်ူႈမူႇၵူႈၸမု်းၼႂ်းမိငူ်း ၼၵွ်ႈမိငူ်း− မိငူ်းတႆးၶဝ်ႈ 
ပႃး ၸမွ်းၼၼ်ႉၼၵႆသ လိၵူ်ႈတင်ႈၸိဝု်ႈ (ဝႆႉလငူ်ႈၼႃႈ ၸဝူ်ႈၶၢဝ်း)ဝႃႈ− ၵၵႃပငွၵ်ၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈ ၸိငု်ႈတႆး 
ၸိူင်ႉၼႆမႃး။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇၵၵႃႇတင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ၸိူဝ်းမီးဢဵၼ်ႁႅင်း (တႃႇ 
ၵတႃႇလွင်း တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း) လလႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵၵႃႇတင်ႈၼႆႉ −ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး (RCSS)၊ 
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း(NDAA- မိူင်းလႃး)၊ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်း 
တီႇမူဝ်ႇၵရႅႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD)လလႈပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅႅတ်ႉတိၵ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(SNDP) ႁႃႈၸုမ်း 
ၼႆႉ။ (ဝၢႆးမႃးၵပွ်ႈ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပၼ ်ၸမု်းမိငူ်းလႃး(NDAA) လႆႈၵိတု်း ဝႆႉၸဝူ်ႈၶၢဝ်း၊ ၼၼၵ်သ တႃႉၵၵႃႈ 
ၵပႃးမီးပၢင်ၵုမ်  ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်သွၼ်လလႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းယူႇၸိုင်  ၵတၶတ်းၸႂ်မႃး  
ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇပဵၼ် ပွၵ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်း− ၽူႈတႅမ်ႈ)။
 
ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁႃလၢႆးမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈလလႈမုၵ်ႉၸုမ်း− ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး
တီႈ ဝငဵ်းၵငဵ်းမႆႇ ထငႅ်ႈ 1−2 ပၵွ်ႈ။ ထိငုမ်ႃးဝၼ်းတီႈ 17 လိၼူဢ်ၵွ်ႉတဝူ်ႇပိဝူ်ႇ ပီ� 2013 ၸင်ႇလႆႈၸႂၵ်ၼလ်လႈ 
တူၵ်းလူင်း မၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈ− ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် 
(ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ) ၵႂႃႇလီငၢမ်း။ ၸိုဝ်ႈ− ၵၵႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉၽၢႆႇတၢင်ႇၾႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ
တၵ်ူးလင်ူးၸႂ်ႉပဵၼ−် သျှမ်းပပညည်ညီတွၵ်ရႅးၵကာမ်တ၊ီ Committee for Shan State Unity=CSSU, คำณะ

กรูรูม่ก�รูเพ้ื่อส�ม่ัคำคำีรูัฐฉ�นำ (ၶၼၵမ်မၵၢၼ်ၽိူဝ်ႉသႃမၵ်ႉၶီးရႅတ်ႉၶျၢၼ်)− ၸိူင်ႉၼႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ဝၢ
င်းဝႆႉၵၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း (2) ၵၶႃႈ − 1)လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလလႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 
2)ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇ မႃႇ မိူင်းတႆးႁႂ်ႈမီးၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး။ မၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်− ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်လလႈ 
တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵၵႃပွင် ၵၢၼ်တင်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။ ပၢႆးတိုၵ်း 
တႃႇၵိတူ်ႇမီးသၽႃး ပိဝူ်ႈတႃႇၸၢဝ်း ၶိဝူ်းတႆး၊ ၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်းတႆး လႆႈမႃးဢပု်ႇဢဝူ်းလၵႈလတိ်ႈပၼႁ်ႃ 
ဢၼၵ်ဝဵ်ႇလၺူ်ႈ ၽႃႇသႃႇ ၾငိ်ႈလငႈၸၢဝ်းၶိဝူ်းလလႈ ၵၢၼမ်ိငူ်းၵၼလ်ၺူ်ႈတၢင်းၵတ်းယၼဵ။် လၢႆးတိၵု်း 
လၢႆးတိုၵ်းတမ်း ဝႆႉသွင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ  1)ဢွၵ်ႇႁႃသပ်းလႅင်း သူၼ်းတုမ် ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ၼႂ်းမိူင်း/
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ၼွၵ်ႈမိူင်း−မိူင်းတႆး ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်ဢွၼ်တၢင်း  2)ၶဝ်ႈႁႃသပ်းလႅင်းသူၼ်းတုမ် တၢင်ႇ 
ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်လလႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလႁႉၵင်ႈၽွၼ်းလီ 
မိူင်းတႆး− ၸိူင်ႉၼႆ။

 ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)ၼႆႉ ၵွပ်ႈယိူဝ်းဢၢၼ်း ဢဝ်ပဵၼ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 
(ဢၼမ်ိၼူၸ်ငွ်ႈၵၢငမ်ငု်းဝႆႉ ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ)ၼၼ်ႉၼယႆူႇ။ ႁႂ်ႈပၼဵတ်ီႈၸၢဝ်းၶိဝူ်းတႆး (ၼႂ်းမိငူ်း/ၼၵွ်ႈမိငူ်း)
လလႈ ၵူႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မႃးဢုပ်ႇ ဢူဝ်းလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၽၢႆႇၼႂ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ
လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉၼႆ။ ၸင်ႇဝႃႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇမိူဝ်ႈပီ�2014 
ၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းပၵ်းပိူင် တႅဝ်းႁူမ်ႈ(Front) ဢၼ်ယူိင်ႈ ဢဝ်လမႈပူိင် (Model) 
မႃးတီႈပၵ်းပိူင်တႅဝ်းႁူမ်ႈ  ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ(ASEAN) သိပ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵသ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတႁဵတ်း  
ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈ လႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ဝႆးၶၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ႁဵတ်းဝႆႉယူင်ႉၶၢပ်ႈ (Structure) ဢၼ် 
ပၼဵႁ်ူဝပ်ဝ်ႈလင်ူ တင်းသၢမၸ်မု်းလင်ူ (RCSS/SSJAC/SNDP) ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼဢ်ဝပု်ၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈ 
ၸိုင်ႈ ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တႃႇ (1) ပီ� (1) ၸဝ်ႈ− ၸိူင်ႉၼႆ။ [မၢႆတွင်း− ၵွပ်ႈ SSPP 
တင်း SNLD လလႈၸမု်းတပ်ႉသိၵ်ုးၵူၼ်း မိင်ူး (ပီႇတၸုတိ်ႉ) သင်ႅၵႅဝ်ႉ (Seng Kieo Milisia) ႁူမ်ႈၵၼတ်င်ႈ 
ပဵၼ်ၵၵႃၵပ်းသၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး SSJAC(Shan State Joint Action Committee)ၵသ SNLD ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 
လငူဝ်ႆႉလလႈ ၸင်ႇၼပ်ႉပၼဵသ်ၢမၸ်မု်းလငူ−် ၼၵႆွႆးယူႇ။] မီးလၵ်းၵၢၼဝ်ႆႉဝႃႈ− ၵပႃးၸမု်းလႂႁ်ပ်ႉပၼု်ႈ 
ၽွ ၼ်း  ပဵ ၼ် ၽူႈ ၼ င်ႈ ၸို င်ႈ ၼႆ  ၽူႈ ၼ မ်း ၼႂ်း လူ င် ၵၵႃႈ  ၵတ လႆႈ လိူ ၵ်ႈ  ဢ ဝ် ၼႂ်း ၸု မ်း ၼ ၼ်ႉ  
မႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵတႃႇၵပႃးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵၵႃႉမႂ်ႇထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆ။   

 ၵပွ်ႈႁူဝပ်ဝ်ႈလငူ ်ၸဝ်ႈယတွ်ႈ သိၵု်း ၸမု်း RCSS လႆႈႁပ်ႉ ပၼု်ႈၽၼွ်းပၼဵၽ်ူႈၼင်ႈၸိငု်ႈပၼဵႁ်ူ
ဝ်ႁႅၵ်ႈ ပိူၼ်ႈလလႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် (မိူဝ်ႈ 
ၼၼ်ႉႁွင်ႉ− ၽူႈမၢႆလူင်) ၵၵႃႉႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ် (ပီ�2015)။ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း(2) ၸဝ်ႈၶုၼ် 
ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSJAC ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၼိုင်ႈပီ�(ပီ� 2016)။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ပဵၼ် 
ၸၢႆးၼတု်း(ၸၢႆးၺုၼ်ႉလၼု်ႇ)။ ၽူႈၼင်ႈၸိငု်ႈ ပၵွ်ႈၵမ်း (3) ၵပွ်ႈၸမု်း SNDP ဢမ်ႇပၼဵႁ်ပ်ႉလလႈၸမု်း 
RCSS လႆႈႁပ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈထႅင်ႈႁွပ်ႈသွင်(ပီ�2017)။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ပဵၼ်ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်း။ 
ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (4) လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SNDP ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇၼိုင်ႈပီ� 
(ပီ�2018)။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ပဵၼ် ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းသွႆႈ(ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ)။ ထိုင်မႃးပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပွၵ်ႈ 
ၵမ်း (7) ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈပၵ်းပိူင် CSSU ဢၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႂ်ႇၵၵႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ
ၵသ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ငၢႆႈလူမ်လလႈ ဝႆးၶၼ်ၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်း 
လူင်းၵၼ်ပိၼ်ႇမႃး ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း (Secretariat) ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ၊ ႁူမ်ႈ 
တင်းပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼမ်းႁူဝ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း− လၸႈမိူင်းတႆး (Shan 
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State Constitution) ဢၼႁ်ူမ်ႈတင်းလၸႈမိင်ူးၸၢဝ်းၶူိဝ်း (7) လၸႈမိင်ူး ၼႂ်းၼၢမ်းၸမု်းၵပ်းသၢၼ ်ၶဵၼ်ႇ 
တမႅ်ႈပူိင်ငဝ်ႈပိင်ုးမိင်ူး− လၸႈမိင်ူး (State Constitution Coordinating Body= SCCB)လလႈ သိပ်ုႇတင်ူႉၼိင်ု 
ၵၢၼသ်ၼူ်းတမု ်လငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တင်းၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်းတႆး ၸမွ်းၼင်ႇယိငူ်းဢၢၼ်း 
ၵၵႃပငွၵ်ၢၼ ်ၽမွ်ႉႁူမ်ႈၸိငု်ႈတႆး (CSSU) တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၼၼ်ႉၼယႆူႇ။ ၵပႃးမႃးႁုပ်ႈၵသလၢတ်ႈၼ ႆၵတ 
လႆႈႁၼ်ၽွၼ်းၵၢၼ် ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ     
    
1) ႁွင်ႉလႆႈပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းတႆး ဢၼ်မီးၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်တင်းသၢမ်ၸုမ်းလူင် (SSJAC, SNDP, 

RCSS)လလႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁၢၼ်ၾႃႉ (ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ) ႁူမ်ႈတင်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ 
ၸိူင်ႉ ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် လလႈၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းလူင် 
မိငူ်းၵၵွ်ႇ (ၸိငု်ႈထႆး)ၵသ လႆႈၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်း လၵ်းၼမ်း ၾတႅ်ႇတလရႅႇ(12)ၵၶႃႈ ပိဝူ်ႈတႃႇၶၼဵ်ႇ 
တႅမ်ႈပိူင် ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း လၸႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၼႂ်းပီ�2014။

2) ၽူႈၼမ်းၸၵိ်းၸမွ ်ၸမု်းလငူတ်င်းသၢမၸ်မု်း လႆႈပၼိ်ႇပတု်ႈၵၼ ်ႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်း ၽူႈၼင်ႈ 
ၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈလႂ် ၼိုင်ႈပီ� ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလလႈ 
ႁူမ်ႈ ၵၼ်တမ်းဝၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း−မိူင်တႆး  ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်။ (တင်ႈလတႇပီ 
2015 ထိုင် ပီ� 2018)။  

3) ၸမု်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼဝ်ၢင်းၽၼႅ ်တင်ႈၵၵႃၵပ်းသၢၼၵ်ၼူ်းမိငူ်း (ၸဝူ်ႈၶၢဝ်း) လၢႆလၢႆ 
ၵၵႃၵသ ဢၵွ်ႇလလႇသူႇၸႂ်းၵၼူ်းမိငူ်းလလႈ သပ်းလငႅ်းလငွ်ႈၵိတု်းတိၵု်းလလႈ ယၼွ်းတၢင်း ႁၼ ်
ထိငုၵ်ၼူ်းမိငူ်း ပိဝူ်ႈတႃႇလငွ်ႈငမ်းယၼဵ ်ထႃႇဝရႅ ၼႂ်းဝၼ်းတၢင်းၼႃႈ ၸမွ်းၼင်ႇသၼု်ႇလႆႈၸမု်း 
RCSS လႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းပီ�2015 – 2016 (ႁဵတ်းလႆႈ 2 ပွၵ်ႈ) ။

4) ႁူမ်ႈၵၼၶဵ်ၼ်ႇတမႅ်ႈလႆႈ ပၵ်းပိင်ူၵၵႃပွင်ၵၢၼၽွ်မ်ႉႁူမ်ႈၸိင်ုႈတႆး (CSSU’s Principle) ယဝ်ႉတဝူ်ႈ 
ၼႂ်း ပီ�2019။ လလႈတင်ႈလႆႈႁွင်ႈၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈတႆး (Shan National Affair) တင်းႁွင်ႈ ၵၢၼ ်
ၸၢဝ်းၶိဝူ်း ၼႂ်းမိငူ်းတႆး (Shan State Affair) ပိဝူ်ႈတႃႇလငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလလႈ ၸၢဝ်း 
ၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉ ၼႂ်း ပီ� 2019 ။    

5) ၸမု်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ႁူမ်ႈၵၼၶ်ၼဵ်ႇတမႅ်ႈဢၵွ်ႇလႆႈ ပိငူင်ဝ်ႈပိငု်းမိငူ်း (ပိငူယ်ၵု်ႉယၢင်ႇ)  Shan State 
Constitution (Draft) ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းပီ� 2019 ၼႆႉ။ လၢတ်ႈလႆႈတဵမ်ပၢၵ်ႇတဵမ်ၵႂၢမ်းဝႃႈ ၵၵႃပွင် 
ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၶွၼ်ႈတုမ်ပဵၼ်ၼိုင်ႈ လဵဝ်ၵၼ် 
တၢင်းၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းလလႈ ၵၢၼ်ၾိင်ႈလငႈၵသ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈလလႈ ယုမ်ႇ 
ယမ်ဝႃႈၵတပဵၼ်တီႈပိုင်ႈ ဢိင်လႆႈ ၼႂ်းၽၢႆႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ ယဝ်ႉ 
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ၵၵႃႈ ၵၵႃပင်ွၵၢၼၽွ်မ်ႉႁူမ်ႈၸိင်ုႈတႆး (CSSU)ၼႆႉ ၵတမိၼူႁ်ူဝ်ႉလၵ်ဵး (Iron Fence) ပူိဝ်ႈတႃႇမတ်ႉ 
ၸႂ်လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁႂ်ႈယူႇၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆယူႇ။

ၵၶႃႈလူပ်းလင်။ၵၶႃႈလူပ်းလင်။

 ၵဝဵ်ႇတင်းၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈၸိငု်ႈတႆး ဢၼၸ်မု်းၵၢၼမ်ိငူ်း၊ ၸမု်းလၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉ၊ ၸမု်းတငူ်ႇဝငူ်း 
ၵူၼ်းတင်း ၵူၼ်းႁၵ်ႉ ၸၢတ်ႈႁၵ်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ သုၼ်ႇၵၵႃႉလႂ်ၵၵႃႉၼၼ်ႉ (Individual) ၼႂ်းမိူင်းတႆး 
ဢိၵ်ႇတင်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈထိုင် မုၵ်ႉၸုမ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢူဝ်းဝႃတႃၸရႅိယ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 
တင်းသင်ဵႈ လႆႈၶတ်းၸႂတ်င်ႈၵၶႃႈ ယူိင်းဢၢၼ်း ဢၼႁ်ွင်ႉဝႃႈ− ပၼထိၢၼ်း(Aspiration)ၵသ တင်ူႉၼိင်ုႈ 
မႃးပၼဵပ်ီ�ယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင။် ယၼွ်ႉပိဝူ်ႈ ဝႃႈမီးၵၶႃႈမငု်ႈမငွ်း၊ ၸႂၶ်ႂ်ႈႁႂ်ႈပၼဵ−် ပတ်ႉထၼႃ (Wish) ပိဝူ်ႈတႃႇ 
တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈယူႇ ၵတ်းယဵၼ်− ႁၢမ်းၶဵၼ်ႁၢႆ ၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ 
ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၵတပဵၼ်မႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵတလႆႈ 
ယူႇသဝ်းႁႃလဵင်ႉ တွင်ႉလူၺ်ႈ တၢင်းၵတ်းယဵၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလလႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းတူဝ်ၸႂ်ပႃႈတႂ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆ
မီႈ ဢၼတ်တႅ်ႈၵတႃးတၵ်ႅႇလင်ႅး (Exactly and Openly) ၼၼ်ႉၵသ ႁူမ်ႈတင်းတၢင်ႇၸၢဝ်း၊ တၢင်ႇလၸႈ 
မိူင်း ၵၵႃႇတင်ႈလႆႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတလရႅႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶၵရႅသီႇၸိုၼ်ႈသႂ် ပဵင်း 
တင်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၵတၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇသဝ်းၸိူင်ႉၼႆ။

 ၸင်ႇဝႃႈၸိူဝ်းႁဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လူဝ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉ(mind set)၊ ပၢႆးယုမ်ႇယမ်(Trust) ႁဝ်း 
ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၼ ်တင်းငဝ်းလၢႆး လမု်ႈၾႃႉဢၼပ်ၼဵလ်မု်ႈၾႃႉသၼႅ်းမႂ်ႇ (New World Orders) ၼၼ်ႉၵၼယူ်ႇ။ 
ၽိၵု်းၽၼွ်ႉမမူ်ႇသၵု်း(သၼိထ်မ်း) ၼႂ်းတဝူၸ်ႂၸ်ိဝူ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၵိတူ်ႇဢၵွ်ႇလႆႈၸႂဢ်ၼတ်ႉတ၊ ၸႂၵ်ရၼုႃ၊ 
ၸႂ်မုတိတႃ (Unselfish, Compassion and Kindliness)ၵသ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵၵႃႇသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵၵႃႇ
သၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတင်း ၵတ်းယဵၼ် (Peace Way) ႁႂ်ႈလႆႈၼင်ႇၾၼ်ဝႆႉ 
ၵသၵမ်းၼႆၵသ ယွၼ်းၶွတ်ႈယွတ်ႈ ပၢႆၵမ်ၵဵဝ်ႇတင်း လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵႃႈၼႆႉၼိုင်ႈ……

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ !
ပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း

ဝၼ်းတီႈ 22/0/2020
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ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆးၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး
Shan State Congress (SSC)Shan State Congress (SSC)

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

 ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး (Shan State Congress-SSC) လႆႈၵၵႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်  ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး (Shan State Congress-SSC) လႆႈၵၵႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် 
ၶွင်ႇသီႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (1)− The First Shan State Patriot’s Council မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ ၶွင်ႇသီႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (1)− The First Shan State Patriot’s Council မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 
21−23/12/2008 ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)ၼၼ်ႉ 21−23/12/2008 ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)ၼၼ်ႉ 
ယူႇယဝ်ႉ။ယူႇယဝ်ႉ။

 ယိငူ်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵၼူ်းမိငူ်း ၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်းတႆးလလႈ တႆးၼၵွ်ႈမိငူ်းလၢႆမူႇလၢႆၸမု်း  ႁႂ်ႈၵပႃးပၼဵ ် ယိငူ်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵၼူ်းမိငူ်း ၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်းတႆးလလႈ တႆးၼၵွ်ႈမိငူ်းလၢႆမူႇလၢႆၸမု်း  ႁႂ်ႈၵပႃးပၼဵ ်
တီႈၶၼွ်ႈ တမုၸ်ူႉတမု ်ၵၼ၊် လႆႈဢပု်ႇဢဝူ်း ၵၢၼင်ၢၼ်း ၵူႈလငွ်ႈလငွ်ႈၼၵႆသ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး တီႈၶၼွ်ႈ တမုၸ်ူႉတမု ်ၵၼ၊် လႆႈဢပု်ႇဢဝူ်း ၵၢၼင်ၢၼ်း ၵူႈလငွ်ႈလငွ်ႈၼၵႆသ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး 
ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

 မၵု်ႉၸမု်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢငၵ်မု ်ၸိဝူ်းပၼဵ ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၼႂ်းမိငူ်း ၼၵွ်ႈမိငူ်း၊ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး  မၵု်ႉၸမု်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢငၵ်မု ်ၸိဝူ်းပၼဵ ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၼႂ်းမိငူ်း ၼၵွ်ႈမိငူ်း၊ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး 
(RCSS)၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းပူတ်းပွႆႇ (PNLO)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝ (WNO)၊ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇ (RCSS)၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းပူတ်းပွႆႇ (PNLO)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝ (WNO)၊ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇ 
မဝူ်ႇၶရႅႅတ်ႉတတိ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU)၊ ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတမုတ်ီႇမဝူ်ႇၶရႅႅတ်ႉတတိ်ႉလႃးႁူႇ (LNDP)၊ ၵၵႃၵပ်းသၢၼတ်ႆး မဝူ်ႇၶရႅႅတ်ႉတတိ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU)၊ ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတမုတ်ီႇမဝူ်ႇၶရႅႅတ်ႉတတိ်ႉလႃးႁူႇ (LNDP)၊ ၵၵႃၵပ်းသၢၼတ်ႆး 
(TCC)၊ မၵု်ႉၸမု်း တီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇတႆး မိငူ်းၵျ ပၢၼ်ႇ(SND)၊ ၸမု်းသိဝု်ႇၶၢဝ်ႇတႆး၊ ၸမု်းၵမ်ႉၸွႆႈတႆး၊ ၸမု်း (TCC)၊ မၵု်ႉၸမု်း တီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇတႆး မိငူ်းၵျ ပၢၼ်ႇ(SND)၊ ၸမု်းသိဝု်ႇၶၢဝ်ႇတႆး၊ ၸမု်းၵမ်ႉၸွႆႈတႆး၊ ၸမု်း 
ၵၵႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ မုၵ်ႉၸုမ်းတႆးသၢမ်လၸႈဝဵင်း၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵၵႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ မုၵ်ႉၸုမ်းတႆးသၢမ်လၸႈဝဵင်း၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 
ၸမု်းႁငႅ်းၼမု်ႇတႆး၊ ၸမု်းသငိ်ႇ ဝတႅ်ႉလမွ်ႉတႆး၊ ၸမု်းႁငႅ်းၵၢၼတ်ႆးၽမွ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၸမု်းၵၵႃလၵိ်ႈ လၢႆးၾငိ်ႈ ၸမု်းႁငႅ်းၼမု်ႇတႆး၊ ၸမု်းသငိ်ႇ ဝတႅ်ႉလမွ်ႉတႆး၊ ၸမု်းႁငႅ်းၵၢၼတ်ႆးၽမွ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၸမု်းၵၵႃလၵိ်ႈ လၢႆးၾငိ်ႈ 
လငႈတႆး ၼႂ်းမိငူ်းၼၵွ်ႈမိငူ်းလၢႆၸမု်းလလႈ ၽူႈတၢငတ်ဝူၵ်ၼူ်းမိငူ်း ၼႂ်းမိငူ်းတႆး ၸိဝူ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂၵ်ၼ ်လငႈတႆး ၼႂ်းမိငူ်းၼၵွ်ႈမိငူ်းလၢႆၸမု်းလလႈ ၽူႈတၢငတ်ဝူၵ်ၼူ်းမိငူ်း ၼႂ်းမိငူ်းတႆး ၸိဝူ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂၵ်ၼ ်
ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး (Shan State Congress- SSC)။ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး (Shan State Congress- SSC)။
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပႃး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပႃး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 
ၽူႈတၢင်တူဝ်ပဢူဝ်း ၼိုင်ႈၵၵႃႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် လႃးႁူႇၼိုင်ႈၵၵႃႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်“ဝ”ၼိုင်ႈၵၵႃႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ပဢူဝ်း ၼိုင်ႈၵၵႃႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် လႃးႁူႇၼိုင်ႈၵၵႃႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်“ဝ”ၼိုင်ႈၵၵႃႉ၊ 
ၽူႈတၢငတ်ဝူ ်ၵၵႃၵပ်းသၢၼတ်ႆး (TTC) ၼိငု်ႈၵၵႃႉ၊ ၽူႈတၢငတ်ဝူ ်ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶုိ်ၼ်းၸိငု်ႈတႆး သၢမၵ်ၵႃႉ ၽူႈတၢငတ်ဝူ ်ၵၵႃၵပ်းသၢၼတ်ႆး (TTC) ၼိငု်ႈၵၵႃႉ၊ ၽူႈတၢငတ်ဝူ ်ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶုိ်ၼ်းၸိငု်ႈတႆး သၢမၵ်ၵႃႉ 
ၵသ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူၼ်းတုမ် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းလလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၵသ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူၼ်းတုမ် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းလလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး 
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းယူႇယဝ်ႉ။ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းယူႇယဝ်ႉ။

 ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် SSC ၼႆႉ ပဵၼ်ၶတ်းႁႅင်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ၶွတ်ႇ  ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် SSC ၼႆႉ ပဵၼ်ၶတ်းႁႅင်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ၶွတ်ႇ 
လိတူ်ႈၵၼ၊် မိဝူ်ႈဢပု်ႇဢဝူ်း ၵၢၼမ်ိငူ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼဵသ်ငဵလ်ဝဵၵ်ၼ၊် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ ်ၶၼဵ်ႇတမႅ်ႈ မၢႆမီႈ လိတူ်ႈၵၼ၊် မိဝူ်ႈဢပု်ႇဢဝူ်း ၵၢၼမ်ိငူ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼဵသ်ငဵလ်ဝဵၵ်ၼ၊် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ ်ၶၼဵ်ႇတမႅ်ႈ မၢႆမီႈ 
ၸိငု်ႈမိငူ်း မိငူ်းတႆးႁူမ်ႈၵၼလ်လႈ ၵၢၼၵ်ူႈ ဢၼၼ်ႆႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈပၼိ်ႇပၢႆႇၸွႆးထမႅၵ်ၼ ်ၼင်ႇပငွပ်ၼဵ ်လႆႈ ၸိငု်ႈမိငူ်း မိငူ်းတႆးႁူမ်ႈၵၼလ်လႈ ၵၢၼၵ်ူႈ ဢၼၼ်ႆႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈပၼိ်ႇပၢႆႇၸွႆးထမႅၵ်ၼ ်ၼင်ႇပငွပ်ၼဵ ်လႆႈ 
ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင ်လႆႈၸတ်း ပၢငၵ်မု ်ၸမု်းပငွၵ်ၢၼ ်ၶွင်�ၵရႅတႅ်ႉၸိငု်ႈတႆးၵသ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ  ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင ်လႆႈၸတ်း ပၢငၵ်မု ်ၸမု်းပငွၵ်ၢၼ ်ၶွင်�ၵရႅတႅ်ႉၸိငု်ႈတႆးၵသ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ 
ၵျႃႇၽူဝး်လင်ူႇ (LDU) ပဵၼႁ်ူဝပ်ဝ်ႈ ၸမု်းပင်ွၵၢၼ၊် ၸဝ်ႈလၢဝသ်င်ႅ(RCSS) ပဵၼၽူ်ႈၼမ်းၼႂ်းၸမု်းပွင်ၵၢၼ၊် ၵျႃႇၽူဝး်လင်ူႇ (LDU) ပဵၼႁ်ူဝပ်ဝ်ႈ ၸမု်းပင်ွၵၢၼ၊် ၸဝ်ႈလၢဝသ်င်ႅ(RCSS) ပဵၼၽူ်ႈၼမ်းၼႂ်းၸမု်းပွင်ၵၢၼ၊် 
ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်တူႇရႅဵင်ႇ (PNLO)၊ တႃႉဢၢႆႈၺုၼ်ႉ (WNO)၊ ၸဝ်ႈဢုတ်ႇ၊ ၸဝ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်တူႇရႅဵင်ႇ (PNLO)၊ တႃႉဢၢႆႈၺုၼ်ႉ (WNO)၊ ၸဝ်ႈဢုတ်ႇ၊ ၸဝ်ႈ 
သႅဝ်းႁၢၼ် (RCSS) လလႈၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၵၵႃၵပ်းသၢၼ် တႆး (TCC)ၵသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ သႅဝ်းႁၢၼ် (RCSS) လလႈၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၵၵႃၵပ်းသၢၼ် တႆး (TCC)ၵသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ။ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ။

 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ�ပၢႆ (2009−2010)ၼၼ်ႉ SSC  လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမႃး  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ�ပၢႆ (2009−2010)ၼၼ်ႉ SSC  လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမႃး 
ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်း ဢၢၼ်းမီး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈလႆႈယူႇၵသတႃႉ ထိုင်မႃး ပၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်း ဢၢၼ်းမီး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈလႆႈယူႇၵသတႃႉ ထိုင်မႃး ပၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း 
တင်ႇလတႇပီ� 2011  ႁွတ်ႈထိငု ်ပၢၼလ်ၵိ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိတု်းတိၵု်း ပတ်းပိၼု်ႉၸိငု်ႈမိငူ်း (NCA) ယၢမ်းလဝဵၼ်ႆႉ တင်ႇလတႇပီ� 2011  ႁွတ်ႈထိငု ်ပၢၼလ်ၵိ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိတု်းတိၵု်း ပတ်းပိၼု်ႉၸိငု်ႈမိငူ်း (NCA) ယၢမ်းလဝဵၼ်ႆႉ 
လွၵ်းတွၼ်ႈ ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၵၵႃႈ လႆႈဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇလွႆးလွၵ်းတွၼ်ႈ ၶွင်�ၵရႅႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၵၵႃႈ လႆႈဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇလွႆး
လွႆးယူႇယဝ်ႉ။လွႆးယူႇယဝ်ႉ။



198 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
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ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ
လလႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းလလႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

 လတႇဢဝမ်ိဝူ်ႈပီ� 1996 ထိငု ်1999 ၼႆႉ သိၵု်းမၢၼ်ႈ မီးၵၢၼႁ်တဵ်းသၢင်ႈ တပႅ်းသ(ီ4)တပႅ်းၵတႃႇ 
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး (SSA) ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဢွၼ်ႁူဝ် ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇ 
ဝၢင်းၶူိင်ႈ ၸမွ်း  MTA မတွ်ႇႁၢႆ ၼၵႆသ တၵဵ်းတငဵၵ်ႁႃႈလိပု်ႈၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵၼူ်းမိငူ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၸမွ်းဝငဵ်း 
ၸွမ်းသၢပ်ႇတၢင်းၵႃး။ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ 
ၼႃးပၢင်ႇၵသ ဝၢၼ်ႈၼၵွ်ႈသၼူၼ်ႃးမိငူ်းတႆး လႆႈယၼဵ်း ပၼဵ ်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်း မိငူ်းႁၢမ်း ၵၼူ်းမိငူ်းၵမ်ႈၽငွ်ႈ 
ၸိဝူ်းမီးငိၼု်း ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝငဵ်း၊ ၸိဝူ်းဢမ်ႇမီးသမ်ႉ ပၢႆႈယူႇမၵူ်း ႁူၺ်ႈ မၵူ်းႁွင်ႈ ၸမွ်းထိၼူ်ႇၸမွ်းၶိဝူ်း 
ႁဵတ်းသုမ်ႉ ႁဵတ်းၶၢမ်း ယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းလႂ် ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃးယူႇ။

 ဢိင်ၼိူဝ် “သင်ႉလၵ်း” ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီး ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ(4)ယိူင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 
ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉၵသ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးလၵ်းၼမ်း ၵပႃႇလသီႇ 
(6) ၵၶႃႈ တၼွ်ႈတႃႇ ၵၽႃႇၼမ်ႉလၼ တဝူ ်ထတွ်ႈမျၢတ်ႈ(4)ယိငူ်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝဝ်ၢၼ်ႈၼၵွ်ႈၼႃးပၢင်ႇ သၼူ ်
ႁႆႈၼႃး မိငူ်းတႆး ၵတ ပၼဵဢ်ိငူ်ႇ ပၼဵဝ်ၢၼ်ႈမႃး ၶိၼု်းၼၼ်ႉ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈယၵု်ႉ 
ဢဝ ်ၵၶႃႈ “ပၵူ်းပငွၽ်ဝၵၼူ်းမိငူ်း”  လၵ်းၼမ်း ၵပႃႇလသီႇ ၵၶႃႈထီႉ (4) ၼၼ်ႉ လႆႈတမ်းဝၢင်းပိငူၵ်ၢၼ ်
လငူဢ်ပု်ႉပိငူ်ႇ တႃႇၸွႆႈထမႅၵ်ၼူ်းမိငူ်းၸိဝူ်းထပူ်းၵၽး ၵပႃးၵတယူႇ လမူၸ်ႂ ်ၸင်ႇလႆႈၶတွ်ႇၽတွ်ႈဢပု်ႉ 
ပိငူ်ႇၼႂ်းမိငူ်းၶိၼု်ႈမႃး။ ႁွင်ႈၵၢၼ ်ဢပု်ႉပိငူ်ႇၼႂ်းမိငူ်းၶတွ်ႇၽတွ်ႈ မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/02/2004 တီႈပၢငၵ်မု ်
ၶပွ်ႈပီ� ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆးၵသ မၵွ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼု်ႈ ၽၼွ်းပၼ ်ၸဝ်ႈႁၢၼ ်ပငွၶ်ိဝူ်း ပၼဵၽ်ူႈၸတ်း 
ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းမႃး ယူႇယဝ်ႉ။



199မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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 ယိငူ်းဢၢၼ်းဢၼလ်ႆႈ ၶတွ်ႇၽတွ်ႈဢပု်ႉပိငူ်ႇၵၼူ်းမိငူ်းၶိၼု်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵပွ်ႈၵၼူ်းမိငူ်း မိဝူ်ႈယၢမ်း 
ၼင်ႇၼၼ ် ၸိဝူ်း ဢၼပ်ၢႆႈၶဝ်ႈမိဝူ်းၼႂ်းဝငဵ်း ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇတၢင်း မၵူ်းထိၼူ်ႇ မၵူ်းၶၢမ်းၸိဝူ်းၼၼ်ႉ 
ၵၵႃႈ ယၼွ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈ ႁတဵ်းၵၢၼႁ်ႃၵၼိလ်လႈ ၸင်ႇဢၼွၵ်ၼမ်ႃး ႁတဵ်းသမု်ႉ ႁတဵ်းၶၢမ်း ၸမွ်းႁႆႈၸမွ်း 
သူၼ်။ ႁဵတ်းၶၢမ်းမူၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်း ထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်း ၼိုင်ႈတီႈလႂ် (4/5)လင် ဢမ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၼႃး 
ၵသဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼဢ်ပု်ႉပိငူ်ႇၽငွ်းငမ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇမီး ယူႇၵႂႃႇၸလိဝူ်ႈၸလႃႈ ၸိငူ်ႉၼၼၵ်ၺူ်း။ ၵပွ်ႈဝႃႈ 
မိဝူ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိငူ်းသၵု်ႉလလႈ ၵၼူ်းမိငူ်း လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်း သိၵု်းမၢၼ်ႈ တၵဵ်းတငဵၵ်ပႉၵၼိၵ်သ 
ဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးမႃးထငႅ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၵၼူ်းၸၼူ ်ၼမလ်ိငူ်ႇ ၶိၼု်ႈမႃးလလႈ ႁၻဵ်းႁႂ်ႈ ၵၼူ်းမိငူ်းႁဝ်း လႆႈလူႉ 
သုမ်း တူဝ်သတ်းဝူဝ်းၵႂၢႆး ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း မီးတၢင်းၼမ်။ 

 ယွၼ်ႉၼၼ်လလႈ ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းၵသ လႆႈၶဝ်ႈမိူဝ်းသူၼ်း
တမုပ်ၼႁ်ငႅ်းၸႂ ်ႁႂ်ႈ ၵပႃႈလမႈၵၼူ်းမိငူ်း လႆႈမီးတီႈဢၼု်ႇၸႂလ်လႈ ၸင်ႇဢဝပ်ိငူၵ်ၢၼဢ်ပု်ႉပိငူ(်9)ၵၶႃႈ 
မိူဝ်းႁဵၻ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵတပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵတပဵၼ်ဢိူင်ႇ ၵတမီးပၵ်းပိူင် 
ၵူၼ်းမိူင်းၵတလွတ်ႈၵၽးၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ် ပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းမိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း 
ယူႇယဝ်ႉ။

 မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈ 
ၸတ်းၵၢၼ ်ပၼဵ ်ၸဝ်ႈႁၢၼ ်ၶိဝူ်းပဝိ၊် ၽူႈမၢႆပၼဵ ်ၶၼုသ်ိၵု်း ၸၢႆးလၵဵ်ႉ ၶတွ်ႇၽတွ်ႈဝႆႉပၼဵ ်(3) တပ်ႉၵငွ ်
ပဵၼ်(361/362/363) ပဵၼ် ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇ။ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ် 

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း
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ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းတူၵ်းၶူင်း ပွတ်းၵၼ်ႇတူးလူင်၊ ၵၼ်ႇတူးဢွၼ်ႇ၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ ၸလွင်း ထိုင် 
ႁူဝၼ်မ်ႉၸိဝူ်းၼႆႉ ပၼဵပ်ၼု်ႈၽၼွ်းၶငွ ်တပ်ႉၵငွ ်(361)။ ပတွ်း ၵငဵ်းတငွ်း၊ ၵငဵ်းလမူ်း၊ ၶဝူလ်မ၊် မိငူ်းၼၢႆး 
ပဵၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တပ်ႉၵွင်(363) ၵိုၵ်းတွႆးတင်း တပ်ႉၸုမ်း (759)ၵသတူင်ႉၼိုင်။ ဝၢႆးမႃး ၸင်ႇၶိုၼ်း 
ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈ မႃး ထႅင်ႈ တပ်ႉၵွင် (364၊ 365၊ 369၊ 371၊ 372၊ 376၊ 377၊ 378၊ 701) ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၵသ 
တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမႃး။

 ထိငုမ်ႃး ပီ� 2017 မၵု်ႉၸမု်းၶငွ်ႇသီႇဢဝ်ႇၶိၼု်းၸိငု်ႈတႆး ဢၵိ်ႇၵပႃႈလမႈၵၼူ်းမိငူ်း လႆႈမီးပၢငၵ်မု ်
ၵၼ ်တီႈႁူင်းၵႁႃး ပၢငႁ်ူမ်ႈၶၼုသ်ၢင်ႇတၼူ်ႈႁုင်း ငဝ်ႈၸိငု်ႈလွတႆႆးလငႅ်း ဝၼ်းထီႉ 10/04/2017 လၵု်ႉတီႈ 
ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်း  ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းလလႈ 
မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶိူဝ်းပိဝ် ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်မႃး။

 ဢငိဢ်ဝတ်ၢင်းၶတ်းၸႂ ်ႁွင်ႈၵၢၼဢ်ပု်ႉပိငူ်ႇၵၼူ်းမိငူ်းၵသ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းၸိဝူ်းၼၼ်ႉ ပၼဵဝ်ၢၼ်ႈ 
ဢိငူ်ႇမႃးၶိၼု်း မီးဝတ်ႉဝႃး၊ မီးႁူင်းႁၼဵ်းသၼွလ်ၵိ်ႈတႆး၊ မီးႁူင်းယႃ၊ ပၼဵပ်တွ်းပၼဵတ်ၼွ်ႈ ထိငုၵ်ပႃးပိတု်ႇ 
လႆႈ ၵၢၼသ်ၼွ ်ၽၢႆႇ ဢပု်ႉပိငူ်ႇ၊ ၵၢၼသ်ၼွၸ်ၢႆးငၢၼဝ်ၢၼ်ႈလလႈ ႁတဵ်းပၢငၵ်မုၵ်ၼူ်းမိငူ်းတင်း သင်ႇၶႃႇ 
မၵွ်ႈႁူဝသ်ပိ်း ႁူဝသ်ၢဝ်းလႆႈ။ ၼႂ်းပီ� 2020 ၼႆႉ မၵု်ႉၸမု်းၸတ်းပၢငၵ်မုၵ်ၼူ်းမိငူ်း ၽူႈၶိၼု်ႈႁွတ်ႈ ၼပ်ႉ 
ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႆႉၵတလႆႈႁၼ်ၽွၼ်းလီၶွင် ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။
 
 တင်ႈလတႇဢဝ် ပီ� 2017မႃး မုၵ်ႉၸုမ်းၵၵႃႈ ႁႅင်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ၊ ထႅင်ႈလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းၵၵႃႈၵပႃႈ 
လမႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းလလႈ လွင်ႈၵၢၼ်တမ်းဝၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မႃးတင်း 
ၼမ်ၵသ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸင်ႇၵမး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်လူင် ႁွင်ႈ 
ၵၢၼ်လူင် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း မီး(8)ၵၶႃႈ။ ဝၢႆးၵသ ၼၼ်ႉ  ဢိင်ဢဝ်တၢင်းၶတ်းၸႂ် ၵပႃႈလမႈၵူၼ်း 
မိငူ်းလလႈ ၽူႈမီးပၼု်ႈၽၼွ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵၽႃႇၼမ်ႉလၼတဝူ ်မႃးလလႈ လၵု်ႉတီႈတပ်ႉၵငွဢ်ပု်ႉပိငူ်ႇ 
ၸင်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းလႆႈၵတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးပၵ်းပိူင်လလႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးပၵ်းပိူင်လလႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

(1)  ႁတဵ်းႁႂ်ႈၵၼူ်းမိငူ်း ႁူႉပငွ်ႇမႃး လငွ်ႈၸႂႁ်ၵ်ႉၸိဝူ်ႉႁၵ်ႉၶိဝူ်း ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိငူ်းလလႈ ၵမႃဢဝပ်ၼု်ႈ 
ၽွၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း။

(2)  ၵၵႃႇသၢင်ႈပၼ်ဝတ်ႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမီး။
(3)  လႆႈႁွင်ႉၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးသွၼ်ၵၢၼ် ၽၢႆႇယူႇလီၵသ လူင်းမိူဝ်းၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ၶိုၼ်း 

ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ။
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(4)  သၼူ်းတမုလ်ၵု်ႈဢၼွ်ႇၵၼူ်းမိငူ်းတႆး ႁႂ်ႈသၼွလ်ၵိ်ႈ ႁႂ်ႈၵမႃလၵိ်ႈတႆးၵသ ပၵူ်းပငွပ်ၼႁ်ူင်းႁၼဵ်း 
ပဵၼ် ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈတီႈဢၼ်ပူၵ်းပွင်လႆႈ။

(5)  ၼႂ်းပီ� 2017 ၶိုၼ်းလမးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵသ လႆႈႁွင်ႉ 
ၵပႃႈလမႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးလလႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းမီး (19)ၵၶႃႈ။
(1)  ဢုပ်ႉပိူင်ႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်း။
(2)  ဢဝ်သၢႆမၢႆလင်ႁိူၼ်းတမ်း။
(3)  ဢဝ်သၢႆမၢႆၵူၼ်းၵိူတ်ႇၵတႃႇထဝ်ႈ။
(4)  ဢဝ်သၢႆမၢႆ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ဝတ်ႉၼၢႆးၶၢဝ်၊ ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈ။
(5)  ဢဝ်သၢႆမၢႆမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ မုၼ်ၸၢင်း၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ၼၢႆးၶၢဝ်၊ ၵပ်ႉပီႇ၊ ပူႇၵျႂ င်း။
(6)  ဢဝ်သၢႆမၢႆႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ။
(7)  ဢဝ်သၢႆမၢႆ ၶူးသွၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၸၢႆးယိင်း၊ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ။
(8)  ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵပႃးပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ဝႃႈ၊ ဢဝ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 

မႃးမူၼ်ႉလမးတူဝ်ၸႂ် ၵသႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။
(9)  ဢဝ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်း။
(10)  ယွၼ်းလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၸွမ်းပိူင်။
(11)  သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း။
(12)  ၽၢႆႇယူႇလီႁူင်းယႃ။
(13)  တႅပ်းတတ်းဢမူႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင် ၸွမ်းၼင်ႇဢႃႇၼႃႇပိူင်တႅပ်းတတ်း

မီး။
(14)  ႁဵတ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၶႃႈၸီႉသင်ႇ။
(15) သၢႆမၢႆၵတလႆႈႁဵတ်းတၢင်ႇ (2)တီႈ။

• လုမ်းတပ်ႉၸုမ်း။
• လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း။

(16)  ႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း (1−5)။
(17)  ၵုမ်းထိင်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၼိူဝ်လွႆၼႂ်းၼမ်ႉ။
(18)  ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈမဵဝ်း (ၵူၼ်းၵိၼ်/ၵူၼ်းၶၢႆ)။
(19)  ပူၵ်းပွင်ၾိင်ႈလငႈၾိင်ႈထုင်း။
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လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း

 ဝၢႆးၵသတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈ 1996 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်း 
လႆႈၵဝူလ်ႁတၵူ်းၸႂ ်ၵၼူ်း သိၵု်းဝႆႉၵသ တႃႇၽၢႆႇဢပု်ႉပိငူ်ႇႁဝ်းၵတလႆႈထပူ်း ၵၼူ်းမိငူ်းၼႆႉယၢပ်ႇ လတႉ 
လတႉ။ တႃႇႁႂ်ႈၵပႃႈလမႈၵၼူ်းမိငူ်း ပငွ်ႇၸႂ ်ၼိဝူ ်ၵပႃႇလသီႇ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆးၵၵႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ 
ၼႆႉၵၵႃႈလႆႈသၼူ်းတမုမ်ႃး ၼင်ႇယၢပ်ႇယၼဵ်းၵသ ၵတႃႇၵပႃးလႆႈႁူမ်ႈတင်းၵပႃႈလမႈၵၼူ်းမိငူ်း ၸင်ႇၵွႆႈ 
ၸၢင်ႈႁတဵ်းသၢင်ႈၵၢၼၸ်မွ်းၵၼမ်ႃး။ ၵၢၼတ်ႃႇ ၵတၶဝ်ႈၸူးၵၼူ်းမိငူ်းလႆႈ ၼၼ်ႉ  လႆႈဢဝၵ်ၢၼပ်ၵူ်း 
ပွင်သိူဝ်ႇတၢင်း မိူၼ်ႇၼင်ႇ ဝတ်ႉၵျွင်းႁၢမ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ႁၢမ်း လႆႈလမးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈ 
ထမႅမ်ႃး ၵတႃႇထိငုမ်ိဝူ်ႈလဝဵ ်ယင်းလဝူ်ႇပၵူ်းပငွထ်ငႅ်ႈၵၵႃႈ တိၵု်ႉၵိတု်း တင်းၼမ။် ၸမွ်းၼင်ႇၵပႃႈလမႈ 
ၵူၼ်းမိူင်းလလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းလႆႈႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵတပၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ 
မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယႃႇဝႃႈ ၵတၸွႆႈမုၵ်ႉၸုမ်း တႃႇသႂ်ႇတွင်ႉၶဝ်ၵူၺ်း ယင်းဢမ်ႇမီး။ 

 မိူဝ်ႈၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈၵၢၼ်ၸူႉႁွ
မ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵၵႃႈ ယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်လတႉလတႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇၵပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၵၶႃႈထီႉ(5) ၽဵဝ်ႈ 
မၺူ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ ်ၼင်ႇႁိုဝယ်ႃႈမဝ်း ၵမၼ်ႂ်းၸိငု်ႈတႆး ၵပႃးၵတမတွ်ႇႁၢႆ ၵၼူ်းၼႂ်းၸိငု်ႈတႆးၵပႃးၵတဢမ်ႇ 
လူႉယွၼ်ႉမၼ်းလလႈ ဢမ်ႇသုမ်းဢႃႈသၢၵ်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်း လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽဵဝ်ႈသိမ်းမႃး
ၵတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵၵႃႈ ယင်းပႆႇႁၢႆလႆႈ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵၵႃႈ လီယၢပ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵၵႃႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈ 
ၽၼွ်းႁဝ်းလလႈ တိၼု်းၵတၵတႃႇသူႈထိငု ်ႁႂ်ႈၵပႃးႁွတ်ႈထိငုတ်ီႈယိငူ်းမၢႆ ၼင်ႇၵၶႃႈယိငူ်းဢၢၼ်းမၵု်ႉၸု
မ်းမီးယူႇ။

 ၵၶႃႈလိၼု်းသတု်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိငူ်းႁဝ်း  ႁဝ်းလဝူ်ႇလႆႈမီးပိငူဢ်ပု်ႉပိငူ်ႇၶငွႁ်ဝ်း ၵတႁႂ်ႈၽူႈၶၼဵ ်
မႃးၸိမ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆႇလဵဝ်ဢမ်ႇလႆႈ။ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမီးႁႅင်း ၵႁႉၵင်ႈလႆႈလလႈ ထိုင်တီႈ 
ၾိင်ႈထုင်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိုင်ႈ တႆးႁဝ်း လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်။ 
ယၼွ်ႉၼၼ ်ႁဝ်းပၼဵလ်ႆႈၵႃႈႁိုဝၵ်ၵႃႈ လဝူ်ႇ ၵမု်းထငိ်းတငူ်ႇ ဝငူ်းတႆးႁဝ်းဝႆႉ။ ၵၼူ်းၼႂ်းမိငူ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ ်
ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵတၶႅၼ်းလီ လိူဝ်တၢင်ႇ ၸၢတ်ႈ မႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်း ဝူၼ်ႉၼင်ႇၼႆၵသ 
ယၼွ်းတိၵု်းသၼူ်း ၵပႃႈလမႈၵၼူ်းမိငူ်း ပငွ်ႇၸႂၼ်ိဝူ ်ၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိငူ်း ယၼွ်းႁႂ်ႈၸွႆႈထမႅၼ်ိဝူ ်
ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၵသၵမ်း။

ပဝ်းႁွမ်
ၵဢႃးၵၢတ်ႉ 2020
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ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်
ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

 မိူဝ်ႈပီ� 1996 တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် တွၼ်ႈတႃႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်း MTA တႅၵ်ႇ ဢၼ်ပႆႇယွမ်း 
ဝၢင်းၶိငူ်ႈ ႁႂ်ႈၵပႃးဝၢင်းၶိငူ်ႈ ၸူးၶဝၼ်ၼ်ႉ လူငပ်ငွၸ်ိုင်ႈသိၵု်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉလၢႆး ႁဵတ်းတႅပ်းသီႇတႅပ်း 
(တတ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ တတ်းငိုၼ်းတွင်း၊ တတ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလလႈ တတ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတင်း 
ၵူၼ်းမိူင်း)ၵသ လိုပ်ႈၵႁႃႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၶၢႆႉၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၸဵမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဵမ် 
ၵူၼ်းသိုၵ်း လႆႈပၢႆႈလႆႈၶၢႆႉ မၢင်ၵၵႃႉလႆႈႁဵတ်းၶၢမ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ။ ၼႂ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵတမီး 
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ၵပႃႈလမႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇ 
ၶႃႇလလႈ ၵၼူ်းမိငူ်း ဢဝဢ်ၢပ်ႈပၼ ်ၸမု်း SSA ၸဝ်ႈသိၵု်း ယတွ်ႈသိၵု်းၶဝ ်ႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်း မိဝူ်ႈၼၼ်ႉ။

 ဢိင်ဢဝ်ၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၵၵႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ သင်ဢမ်ႇမီးတီႈပၵ်းသဝ်းငဝ်ႈငုၼ်းလလႈ ၵၢၼ်ၵပ်း 
သိုပ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢမ်ႇ ပဵၼ်ၼႆ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈ လုၵ်ႉဢဝ်ဝၢၼ်ႈၼွင် ၼႂ်း 
ၵၸႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် မႃးထိုင်လႅၼ်လိၼ်မိူင်းထႆး ႁိမ်းမိူင်းၼႃႉ မိူဝ်ႈ 29.10.1998။ ၼႂ်းပပ်ႉၶုၵ်းၶွပ်ႈသိပ်း
ပဢီမ်ႇဝၢင်းၶိငူ်ႈ ၼႃႈထီႉ (17) ၵၶႃႈထီႉ (3) တမႅ်ႈဝႆႉ “လၵု်ႈဢၼွ်ႇၽၢၼၵ်ပႃႈလမႈ၊ ဢၼလ်ႆႈၶၢမ်ႇလိပု်ႈ 
ၵႁႃႈမီးတင်းၼမ် ၵတဢွၼ်မူၵ်းယူႇၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ မီးၵၽးၼမ်၊ ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းႁူႉသင်၊ ၵိုင်ႇလီႁႃ
ပၼ်တီႈယူႇသဝ်း”ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လလႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၶဝ်ႈမႃးတင်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းထႆး။ 

 ၵွၼ်ႇမိူဝ်ႈပႆႇလႆႈတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ် 
ပႃးၸွမ်း ၵူၺ်းလႆႈသွၼ်ပၼ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈ တီႈမိူင်းၼႃႉ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ 
ၸဝ်ႈဢွၼ်တိုၼ်း ၵပ်းသၢၼ်ပၼ်ၵသ လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူဝ်းႁဵၼ်းတီႈ မိူင်းၾၢင် (30)ၵၵႃႉပၢႆ 
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ၶူးသွၼ်ဢင်းၵိတ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶူးၵတးဝိတ်ႉ၊ ၶူးမလိ၊ လိူဝ်ၵသၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်း 
လိၵ်ႈထႆး ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၸၢႆးသူၺ်ႇ၊ ပႃႈမျႃႉၸိင်ႇ။ တီႈၵဵင်းမႆႇၵၵႃႈ လႆႈသူင်ႇ သွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း 
ႁိူၼ်းတီႈမုင်ႈမွင်း (House of Hope) တႃႇ(20)ၵၵႃႉပၢႆ ၶူးသွၼ်ပဵၼ် ၼၢင်းမူၺ်ငိုၼ်း၊ ၶူးယိင်း၊ ၶူးထႆး 
ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈႁဵၼ်းသွၼ် လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး တင်းပၢႆးၼပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ� 
ထိုင် 5 ပီ� လတႇပီ� 2000 ထိုင် 2005 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

 ၵွၼ်ႇဢွၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းပႆႇမီးၸိုဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ SSA 
လႆႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မႃးမိူဝ်ႈပီ� 1999 ၵတႇပိုတ်ႇႁဵၼ်းသွၼ် တီႈလွႆလမ်  ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 
မၢႆ−3 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (33) ၵၵႃႉၵသ  ၼႂ်းပီ� 1999 မိူဝ်ႈၵၵႃႇတင်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼၼ်ႉ 
ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်ႈသိုၵ်ႈလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် ပိုတ်ႇႁူင်း 
ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းလလႈ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈယူႇလွႆလမ် မႃးတီႈ လွႆတႆး 
လႅင်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (80) ၵၵႃႉ။ ထိုင်မႃးပီ� 2002 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီးၵူၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်မႃးၵသ 
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵၵႃႈၽိူမ်ႉၼမ်မႃး ဢိၵ်ႇပႃး   မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၶဝ်ႈမႃး ႁဵၼ်းသွၼ်ထႅင်ႈ (34) ၵၵႃႉ ႁူမ်ႈ 
လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းသဵင်ႈမီး (114) ၵၵႃႉ ၸင်ႇပိုတ်ႇသွၼ်ပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 
လွႆတႆးလႅင်း။

 မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီး (4) ၽႃႇသႃႇ 
မိူၼ်ၼင်ႇ−
1. ၽႃႇသႃႇတႆး၊ 
2. ၽႃႇသႃႇထႆး၊ 
3. ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ 
4. ၽႃႇသႃႇပၢႆးၼပ်ႉ။

 မိူဝ်ႈပီ� 1999−2003 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈမွၼ်းသႅင် ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းG5 ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ
ယူႇဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈဢပု်ႉပိငူ်ႇ လလႈ လမႈၶူးမျႃႉၸငိ်ႇ ပၼဵၽ်ူႈၵၼွ်း ႁူင်းႁၼဵ်း လမႈၶူးၶိဝူ်းသၼႅပ်ၼဵၽ်ူႈၵၼွ်း 
ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၵတႃႇထိုင် မၼ်းၼၢင်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 
27.11.2006။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမီးၶူးသွၼ်(4)ၵၵႃႉ။
  
1. ၶူးသွၼ်ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈတႆး၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ လလႈပၢႆးၼပ်ႉ 

ၸၼ်ႉသၢမ် ထိုင် ၸၼ်ႉသီႇ။
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2. ၶူးသၼွ ်ၼၢင်းသိဝု်ႉ ႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်း သၼွလ်ၵိ်ႈတႆး၊ ဢငိ်းၵလတဵ်ႈ လလႈပၢႆးၼပ်ႉၸၼ်ႉၼိငု်ႈ 
ထိုင် ၸၼ်ႉသွင်။

3. ၶူးသၼွ ်ၼၢင်းၼၼူ်း ႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်း ၵမု်းၸၼ်ႉဢၼွ်ႇၵသ သၼွလ်ၵိ်ႈ (ပၼဵႁ်ူင်းႁၼဵ်းၽၢၵ်ႇ)၊ 
4. ၶူးသၼွ ်ၸၢႆးသၢႆထငွ်း ပၼဵသ်ိၵု်းထႆး ႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်း သၼွလ်ၵိ်ႈထႆး ၸၼ်ႉၼိငု်ႈထိငု ်ၸၼ်ႉ 

သီႇ။

 ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉဢိင်ၼိူဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလလႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် 
ဝတ်ႉၵျွင်းလွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်တီႈႁဵၼ်းသွၼ်  ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင်ၵၢၼ်သွၼ် (4) ၽႃႇသႃႇ ။ ထိုင်မႃး 
13.09.2000 လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ႁၢမ်မႆႉႁၢမ်တုမ် ႁဵတ်း 
ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းမုင်းၶႃးၵသ ၵၵႃႉဢွၼ်ပိုတ်ႇႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် 
လမႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် လလႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶမ်းလႅင်း မိူဝ်ႈလဵဝ်။

 
ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈပီ� 2000ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈပီ� 2000

 ပီ� 2000 လၵု်ႈႁၼဵ်းၵငွ်းလမူ်း လလႈ  ၵငဵ်းမႆႇ ႁူမ်ႈ (24) ၵၵႃႉ ၶိၼု်ႈမိဝူ်းႁၼဵ်းသၼွၸ်မွ်း တီႈႁူင်း 
ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈထႅင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ထိုင်မႃးပီ 2003 ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလင်
မႂ်ႇ လႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ၸၼ်ႉဢွၼ်ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (600) ၵၵႃႉ။ 
လႆႈပူၵ်းပွင် ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ထႅင်ႈ လလႈ  မီးမႃး (7) ၽႃႇသႃႇၵသ လႆႈသွၼ်ပႃး ၵပႃႇလသီႇ 
မုၵ်ႉၸုမ်း ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ လၵ်းၼမ်း (6) ၵၶႃႈ။ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မီး လိၵ်ႈတႆး၊ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ 
ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ ပိုၼ်း၊ ပထဝီႇလလႈ ၾိင်ႈပဵၼ်။

 လိူဝ်ၵသၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢႆ(2) လွႆ 
ၵၵႃႇဝၼ်း ၽူႈၵၼွ်းႁူင်းႁၼဵ်း ပၼဵ ်ၶူးသၼွ ်ၸၢႆးထမႅၶ်ိဝူ်း၊ ႁူင်းႁၼဵ်းၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈမၢႆ(3)  လွသႆၢမ ်သပိ်း 
ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢႆ(4)  လွႆလမ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶူး 
သွၼ်ၼၢင်းၼူႉႁၢၼ်ႇ  လလႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢႆ(5) ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း  ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ် 
ၸၢႆးလိူၼ်လႅင်းၵသ လႆႈပိုတ်ႇႁဵၼ်းသွၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း 
ၸိုင်ႈတႆးမီးဝႆႉ။
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 ၼႂ်းပီ� 2003 ၶူးသွၼ်မျႃႉၸိင်ႇ လႆႈလိုဝ်ႈၵပႃးၵၢၼ်ၵႂႃႇၵသ  ၶူးမိူင်းႁွပ်ႇ လႆႈၶိုၼ်းမႃးဢဝ် 
ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလလႈ ၶူးၼူႉႁၢၼ်ႇပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵသ လႆႈပူၵ်းပွင် 
ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵတႃႇထိုင်ပီ� 2004 တီႈငဝ်ႈ ၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ။ 

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း 2004 ထိုင် 2016ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း 2004 ထိုင် 2016

 ထိုင်မႃးပီ� 2004  ၶူးၸၢႆးၵွၼ်လႅင်း ၸင်ႇလႆႈမႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း  ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း 
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵတႃႇထိုင်ပီ� 2005 ။

 ဝၢႆးၵသလမႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇသိုပ်ႇပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆး 
ပၺ်ႇၺႃႇ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်း ၸိငု်ႈတႆးၼၼ်ႉ  ၶူးမိငူ်းႁွပ်ႇ လႆႈမႃးႁပ်ႉ ဢဝပ်ၼု်ႈၽၼွ်း ပၼဵၽ်ူႈၸတ်း 
ၵၢၼပ်ၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵတႃႇ ထိငုပ်ီ� 2006 ၵသ ၵမႅၽ်ူႈၵၼွ်းႁူင်း ႁၼဵ်းၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိငု်ႈလွတႆႆးလငႅ်း 
ပဵၼ် ၶူးသွၼ် ၼၢင်းဢူင်ႇမႃႇႁၢၼ်ႇ။

 ပီ� 2005  ၶူးဢူင်ႇမႃႇႁၢၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵူၺ်း ထိုင်မႃးပီ� 2006 လႆႈမႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း 
ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵသ ၵႅမ်ၽူႈ ၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းပဵၼ် ၶူး 
ၸၢႆးမႁႃႇငိုၼ်း ဢၼ်မႃးပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) မုၵ်ႉၸုမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽႃႇသႃႇၽိူမ်ႉထႅမ် 
မႃး ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ(8) ၽႃႇသႃႇ။ မီးၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈထိုင်ၸၼ်ႉၵဝ်ႈ ၵတႃႇထိုင်ပီ� 
2007။  မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ လမႈၶူးၶူိဝ်းသႅၼ် လႆႈႁဵတ်းၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် တႃႇ 
ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပပ်ႉပိုၼ်း ၊ ပထဝီႇ ၊ ပၢႆးသၢႆႈ ပဵၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉၵသ 
လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ 

 ၼႂ်းပီ� 2007  ၶူးႁိူင်းၾႃႉ လႆႈမႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈ 
ၸိငု်ႈ လႆႈသငူ်ႇလၵု်ႈႁၼဵ်း(18) ၵၵႃႉ ၶဝ်ႈႁၼဵ်းၼႂ်းႁူင်းႁၼဵ်းလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈထႆး ဝၢၼ်ႈပၢငၶ်ၢမ်း။ ပ ီ2012    
ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးၸၢႆးၵွၼ်ဝၼ်းလလႈ ၶူးၸၢႆးလိူၼ်လႅင်း ဢွၼ်ၼမ်း ၶူးသွၼ် (21) ၵၵႃႉ မိူဝ်းပူၵ်း 
ပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ (10)  ၼႃႈတီႈ ပိုတ်ႇ 
ႁူင်းႁဵၼ်း 200 လင်ပၢႆ  ။  ထိုင်မႃးပီ  2014 ၶူးႁိူင်းၾႃႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး    မီးၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  ၸၼ်ႉၼိုင်ႈထိုင် ၸၼ်ႉသိပ်း   ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်သွၼ်မီး 
(8) ၽႃႇသႃႇ။  ႁူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီး (200) လင်ပၢႆ 
ၵတႃႇထိုင် ပီ� 2016 ။
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မိူဝ်ႈပီ 2017 လႆႈၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမိူဝ်ႈပီ 2017 လႆႈၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 April,2017 ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် 
ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်းဝၢင်းၽႅၼ် ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵသ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ 
ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး 300 ပၢႆႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် 3 ဝၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ 
လွႆတႆးလႅင်း လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးဝႆႉ (3) ၸၼ်ႉ။
1)  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 
2)  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် 
3)  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး 

ယိူင်းဢၢၼ်းယိူင်းဢၢၼ်း

 ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းတႆးႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၵတ 
လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ႁဵၼ်း သွၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း (Lifelong Learning) တႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် 
ၵူၼ်းမိူင်းလီလလႈ မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵၵႃႇသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်း 
ယၼဵ။် လိဝူၵ်သၼၼ်ႉ လႆႈတမႅ်ႈဢၵွ်ႇ ၵပႃႇလသီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇပၼဵပ်ိငူၶ်ပွ်ႇ ပၵူ်းပငွပ်ၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 
ပဵၼ်ၶၵ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ လလႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပိူင်လူင် (5) ၵၶႃႈ−
1) ႁဵတ်းသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵပႃႇလသီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
2) ပူၵ်းပွင် လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
3) ပူၵ်းပွင် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် လလႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်
4) ပူၵ်းပွင် လၵ်းသုတ်ႇပၢႆးဢႃႇၶျိပ်ႉ (Vocational Education) လလႈ ၵၢၼ်သွၼ် IT 
5) ၵၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် လလႈ ၸၼ်ႉၸွမ် (Collage)

 လႆႈၶိုၼ်းပူၵ်းပွင် ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် (Education System) ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 12 ပီ 
(KG + 12) ပိင်ူ 6,3,3, (ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 6 ပီ�၊ ၸၼ်ႉၵၢင် 3 ပီ� လလႈ ၸၼ်ႉသင်ု 3 ပီ�) တႃႇသိပု်ႇႁၢင်ႈႁၼဵ်းပုိတ်ႇ 
ၸၼ်ႉၸမွၵ်ႂႃႇမိဝူ်းၼႃႈ။ ၼႂ်းၸမု်း ပငွၵ်ၢၼ ်တႃႇဢၼွၼ်မ်ႉႁတဵ်းသၢင်ႈ ပၵူ်းပငွပ်ၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉမီးဝႆႉ 
ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (8) ၵၵႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ-
1) ၸၢႆးလၢၼ်တႆး  ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်
2) ၸၢႆးၵွၼ်ဝၼ်း  ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်(1)
3) ၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း ၵႅၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်(2)
4) ၼၢင်းၸိင်ႇသႃႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း
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5) ၸၢႆးလိူၼ်လႅင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼၶ်ငူ်းၵၢၼၵ်မ်ႉၸွႆႈပၢႆပၺ်ႇၺႃႇယိၼု်းယၢဝ်း(SEA) ၼႂ်းမိငူ်း
6) ၸၢႆးၼုမ်ႇမိူင်း  ၽူႈၸတ်းၵၢၼၶ်ငူ်းၵၢၼၵ်မ်ႉၸွႆႈပၢႆပၺ်ႇၺႃႇယိၼု်းယၢဝ်း(SEA) မိငူ်းထႆး
7) ၸၢႆးတိပ်ႉသႅင်  ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်AAT 
8) ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ  ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ 

ၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉ

 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ�ပၢႆ လတႇ 1999 ထိုင် 2020 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ် 
ငၢၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵတလႆႈႁဵၼ်းသွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇ
ၺႃႇ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်း ၾိင်ႈလငႈ ၾိင်ႈ ထုင်း၊ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ၊ သၽႃႇဝ ႁိမ်းႁွမ်း၊ ပိုၼ်း 
ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး လလႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ 
ၵပႃႇလသီႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁႂ်ႈမၼႅ်ႈၸမွ်း ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်းမိငူ်းလလႈ လငွ်ႈတိဝူ်းတၼွ်း ထၵႅ်ႇၼဝူ်ႇလဝူ်ႇၵျီႇ 
(Technology) ၵသ မီးပိူင်လၵ်းၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Basic Principles) 
(ၵ) ပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵတဢိင်ၼိူဝ် ပိူင်မိူင်း ၾႅတ်ႇတလရႅႇ။ 
(ၶ)  ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ယိူင်းၸူး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလလႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ 
(င) ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵတဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလလႈ 

ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇၵူၼ်း။ 
(ၸ)  ႁပ်ႉၶၢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းပၢႆးဝူၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈၵၵႃႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈ။
(သ)  ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈဢိင်ၼိူဝ် ပၢႆးဝူၼ်ႉလၽႈသၢင်ႈၵသ ၽိုၵ်းသွၼ်ၵႂႃႇ။
(ၺ)  တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႉႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။
(တ)   ပႂ်ႉပႃးထိင်းသိမ်း ၾိင်ႈလငႈၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလလႈ သၽႃႇဝႁိမ်းႁွမ်း။
(ထ)  ၽူႈသူၼ်ၸႂ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇႁဵၼ်းသွၼ်။
(ၼ)  ဢမ်ႇမီးလငွ်ႈၸၵႅ်ႇလၽ လငွ်ႈၵၢၼႁ်ၼဵ်းသၼွ ်ဢမ်ႇလိၵူ်ႈၶိဝူ်းၵၼူ်း၊ လငွ်ႈယမု်ႇယမၼ်ပ်ႉထိဝု၊် 

ၾိင်ႈလငႈၾိင်ႈ ထုင်း၊ လွင်ႈၽၢၼ်လွင်ႈမီး၊ ၸၢႆး/ယိင်း၊ လွင်ႈၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇလလႈ လၵ်ႉၶ 
ၼႃႇ(ဢင်ႇၵႃႇ)ၵူၼ်း။

 ဢိင်ၼိူဝ်ၵပႃႇလသီႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵသ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပူၵ်းပွင် 
ပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Education System) ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 12 
ပီ (6,3,3) KG+12 ။ ပပ်ႉၵၢၼႁ်ၼဵ်းသွၼ ်(Textbook) ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝၶုိ်ၼ်းၸိင်ုႈတႆး ၸႂ်ႉတိဝု်း 
ၼႂ်းႁူင်းႁၼဵ်းၼၼ်ႉ ၸမွ်းၼင်ႇလမႈၶူးၶူိဝ်းသၼႅ ်လႆႈဢၼွႁ်ူဝႁ်တဵ်းသၢင်ႈ ပပ်ႉႁၼဵ်းသၼွယ်ဝ်ႉတဝူ်ႈ 
မိူၼ်ၼင်ႇ ပပ်ႉပိုၼ်း ၊ ပပ်ႉပထဝီႇ ၊ ပၢႆးသၢႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵၼ်းသွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ 
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ၸၼ်ႉၵၢင် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵတႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်။ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈသိုပ်ႇ 
ပၵူ်းပငွ ်လၵ်းသတု်ႇ  ပိငူၵ်ၢၼႁ်ၼဵ်း ၵၢၼသ်ၼွ ်ႁႂ်ႈမီးမႃး လၵ်းသတု်ႇၵၢၼႁ်ၼဵ်းသၼွၵ်ၼႅၵ်ၢင ်(Core 
Module) ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်း ပီ 2020။ ဢိင်ၼိူဝ်လၵ်းသုတ်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ၵႅၼ်ၵၢင်ၵသ 
သိပု်ႇပၵူ်းပငွ ်ပပ်ႉ ႁၼဵ်းသၼွၵ်ႂႃႇႁႂ်ႈထိငု ်ၸၼ်ႉသငု ်(ၸၼ်ႉ 12) လလႈ လၵ်ႈသတု်ႉၸၼ်ႉၸမွ ်မိဝူ်းၼႃႈ။ 
ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး 
ၵမု်းၵမ ်ႁႂ်ႈလတီိဝူ်း ၶိၼု်ႈမႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၵိ်ႉႁူင်းႁၼဵ်းၶၢဝ်းမႆႈ လႆႈၸတ်းႁတဵ်းပၢငၽ်ိမူ်ႉထမႅ ်
ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသၼွ်ၵူႈပီ� တီႈငဝ်ႈ ၸိငု်ႈလွႆတႆးလႅင်းလလႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵတမီးၶူးသၼွ်ၶဝၽ်ိၵု်းၽၼွ်ႉ 
350 ၵၵႃႉၵူႈပီ� တႃႇႁႂ်ႈၶူးသၼွႁ်ူႉထိငု ်ၵပႃႇလသီႇ ၵၢၼပ်ၵူ်းပငွပ်ၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လလႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ ်
သွၼ် ဢိၵ်ႇပႃးၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။

 ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵသ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈ 
ဢၼွ်ႇ ၵၼူ်းမိငူ်းတႆး ၸမွ်းဝၢၼ်ႈၼၵွ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိဝူ်းႁၢမ်းသၼု်ႇလႆႈ ၵၢၼႁ်ၼဵ်းသၼွ ်ၵတလႆႈႁၼဵ်း 
ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိၼု်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ� 2012 ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶတွ်ႇၽတွ်ႈတပ်ႉၵငွ ်
ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူဝ်းတႆးပွတ်ႈၸၼ်းၵသ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်း
ၸွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလလႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 250 လင်ပၢႆၵသ ၵတႇ 
ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈထိငု ်ႁူင်းႁၼဵ်းၸၼ်ႉၵၢင။် တီႈငဝ်ႈၸိငု်ႈလွတႆႆးလငႅ်းၼၼ်ႉ လႆႈသၼွႁ်ူင်းႁၼဵ်း 
ၸၼ်ႉငဝ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉသုင်။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်လလႈ ၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းမိူင်းလလႈ လႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ 
ပိုတ်ႇဝႆႉပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵိၼ်ၼွၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယူႇတီႈၵႆလလႈ ၸႃႉၸိူဝ်းၼႃႈႁိူၼ်းမီး
တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵတလႆႈမီး တိုဝ်ႉတၢင်း ႁဵၼ်းသွၼ်။ 

 ၼႂ်းပီ� 2018 လႆႈၵၵႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းယဝ်ႉ 
တဝူ်ႈၵသပိတု်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢၼႁ်ၼဵး်သၼွ ်ၸၼႉ် 10 ထိင်ု ၸၼ်ႉ 12 ၼႂ်းၵၢၼႁ်ၼဵ်းသွၼ ်ပီ�2018−2019။ 
ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်လူင် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် 
ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၵ်းမၼ်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင် ပဵၼ်တၢင်း 
ၵၢၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

 ပၼု်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵၼူ်းၼမု်ႇမိငူ်းတႆး လႆႈသိပု်ႇႁၼဵ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸမွၼ်ၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး 
လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵသ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ 
ၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈဝႂ်ၶူးမႃး 10 ၵၵႃႉၵသ မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ။
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 ၼင်ႇႁိုဝ ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး ၵတၵငွ်ႉသၢၼလ်ႆႈလၢႆလၢႆၸမု်း၊ လၢႆလၢႆမိငူ်း၊ 
တႃႇႁူမ်ႈမိဝု်းၵၼ ်ပၵူ်းပငွပ်ၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ လႆႈသၢင်ႈၼငႅ်ႈသၢၼ ်(Network) ၸမွ်းႁူင်းႁၼဵ်း ၸၼ်ႉ 
ၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် ၽႃးယပ်ႉ ၊ ၸၼ်ႉၸွမ် လမႈၸူဝ်ႉ ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်ၶျူၼ်းပူးရႅီ 
ဢိၵ်ႇပႃးသုၼ်ႇတူဝ် ဢႃးၸၢၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ လလႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႅႃႉၶျၽတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၼွၵ်ႈ 
မိူင်း ၵၵႃႈ လႆႈၵပ်းသၢၼ်ၸွမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ သုင် Palmers Green School တီႈဝဵင်းလွၼ်ႇတွၼ်ႇ 
မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵသ ၶဝ်လႆႈသူင်ႇၶူးသွၼ် လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ မႃး တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵၵႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵပႃႈမုၼ်၊ ၸုမ်း 
တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ ၵၵႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈလငႈတႆးလၢႆလၢႆ 
လၸႈဝဵင်းလလႈ ၵပႃးလမႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵသ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် 
သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လလႈ ဝၼ်းပွႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

လႆႈတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလၢႆတီႈလႆႈတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလၢႆတီႈ

 ၵတပီ� 2019 မႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵၵႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်လွတ်ႈ 
လႅဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် (5) ပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်းလွႆတႆးလႅင်း ၊ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵၵႃႇ 
ဝၼ်း၊ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (2) လွႆသၢမ်သိပ်း၊ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (3) လွႆလမ် လလႈ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်း မၢႆ 
(6) ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း။ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႆႈ ပိုတ်ႉဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇလလႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 
ထိုင် ၸၼ်ႉသုင်လလႈ တီႈလွႆၵၵႃႇဝၼ်း လႆႈပိုတ်ႇသွၼ်ထိုင်ၸၼ်ႉၵၢင်။  ၼႂ်းပီ� 2012 ၶွင်ႇသီႇဢဝ် 
ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶႂၢၵ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵသ မိူဝ်းၵၵႃႇတင်ႈပိုတ်ႇ 
ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်း 12 ၼႃႈတီႈ 250 ႁူင်းႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၵၸႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ၊ မွၵ်ႇမႂ်ႇ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ 
ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၶူဝ်လမ်၊ ၵႃႇလိ၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ မိူင်းၼွင် လလႈ ဝဵင်းသီႇၵပႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ 
ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇသွၼ်ဝႆႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉၵၢင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်ၼၼ်ႉ ၵတမီး 
ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် ၵုင်းၶမ်း လလႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 
ၵၢင် ၽႃသွၼ်ႉ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ�ၵတႃႇပီ�ဢွင်ႇၸၼ်ႉယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ�ၵတႃႇပီ�ဢွင်ႇၸၼ်ႉယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း

1.1 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2017−2018
1.2 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2018−2019
1.3 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2019−2020   
1.4 ႁူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းမီး(698)ၵၵႃႉ 
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1.5 ႁူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မီး(420)ၵၵႃႉ  
1.6 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး (1,118)ၵၵႃႉ

ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မီးသင်ၽွင်ႈၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်မီးသင်ၽွင်ႈ

 ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း 
ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ လႆႈပူၵ်းပွင် မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၵတဢဝ်ပီ 1999 ထိုင် 2020 ၵသၸႅၵ်ႇၵၽဝႆႉပဵၼ် 
ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် လလႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢိၵ်ႇပႃး 
ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း
1) ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၸၼ်ႉ 1−6)

(ၵ) လိၵ်ႈတႆး 
(ၶ)  ၽႃႇသႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း(ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ ထႆး/ ၵၶႇ) 
(င)  ပၢႆးၼပ်ႉ 
(ၸ)  ၾိင်ႈပဵၼ်
(သ)  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း / သႃႇသၼႃႇ / ၾိင်ႈထုင်း¬ (ပိုၼ်း၊ ပထဝီႇ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး)
(ၺ)  ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၽႃႇသႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ(ဢႃႇၶျီးဝ)လလႈထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇ
(တ)  ပၢႆးမွၼ်း 
(ထ)  ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလလႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း

2) ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် ( ၸၼ်ႉ 7−9)
(ၵ) လိၵ်ႈတႆး 
(ၶ)  ၽႃႇသႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း(ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ ထႆး/ ၵၶႇ)
(င)  ပၢႆးၼပ်ႉ
(ၸ)  ၾိင်ႈပဵၼ်
(သ)  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  / သႃႇသၼႃႇ / ၾိင်ႈထုင်း¬ (ပိုၼ်း၊ပထဝီႇ၊ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး)
(ၺ)  ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၽႃႇသႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ(ဢႃႇၶျီႈဝ)ႄလႈထႅၵ်ႇၼူဝ်ေလႃႇၵီႇ
(တ)  ပၢႆးမွၼ်း 
(ထ)  ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလလႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း 
(ၼ)  Physic
(ပ)  Chemistry
(ၽ)  Biology
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 ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် (ၽိူမ်ႉ)
(ၵ)  ၵပႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
(ၶ)  ၽႃႇသႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း
(င)  ၽႃႇသႃႇ တုရႅိယႃ
(ၸ)  ၽႃႇသႃႇ Vocational Education  

3) ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ( ၸၼ်ႉ 10−12)
(ၵ)  လိၵ်ႈတႆး 
(ၶ)  ၽႃႇသႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း(ဢၢင်းၵိတ်း/ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ ထႆး/ ၵၶႇ) 
(င)  ပၢႆးၼပ်ႉ 
(ၸ)  ၾိင်ႈပဵၼ်
(သ)  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  / သႃႇသၼႃႇ / ၾိင်ႈထုင်း¬ (ပိုၼ်း၊ပထဝီႇ၊ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး)
(ၺ)  ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၽႃႇသႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ(ဢႃႇၶျီးဝ)လလႈထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇ
(တ)  ပၢႆးမွၼ်း 
(ထ)  ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလလႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း 
(ၼ)  Physic
(ပ)  Chemistry
(ၽ)  Biology

ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် (ၽိူမ်ႉ)ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် (ၽိူမ်ႉ)
(ၵ) ၵပႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
(ၶ) ၽႃႇသႃႇ တုရႅိယႃ
(င) ၽႃႇသႃႇ Vocational Education 

ၵၶႃႈမုၼ်း−ၵၶႃႈမုၼ်း−
1. ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 31.08.2020
2. ၶုၵ်းၶွပ်ႈသိပ်းပီဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈ
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ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း မွပ်ႈပၼ်ဝႂ်
ပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသုင်

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇ
ပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင်

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လလႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၶဝ်
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ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်
ပၢႆးယူႇလီပၢႆးယူႇလီ

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

 မိူဝ်ႈပီ� 1998 ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းလႅင်း လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွပ်ႇသွၵ်ႈတီႈတင်ႈသဝ်း တႃႇႁဵတ်း 
တပ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၶႃႈသင်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၵသ လႆႈမႃးႁၼ်တီႈၵပႉပုၼ်ႈ တႃႇ 
တင်ႈတပ်ႉႁပ်ႉတိုၵ်း ႁိမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆးထႆး မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼမ်ႉပဵင်းလိၼ်။ မိူဝ်ႈလတႇ 
ၸမႃးယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 50 −60 ၵၵႃႉ ၵူၺ်း ယင်းပႆႇမီးၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းပီ�မႂ်ႇတႆး 
2094ၼီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းပွႆး ပီ�မႂ်ႇတႆး ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 08 လိူၼ်တီႇသိမ်ႇပိူဝ်ႇ 1999 
ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းၵၵႃႇတင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

 မီးတီႈတင်ႈသဝ်းယဝ်ႉ သင်မီးၵူၼ်းယူႇဢမ်ႇလီ ၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်မႃးၸိုင် ၵတဢမ်ႇမီး ၵူၼ်း 
ယႃပၼ ်မိဝူ်ႈၼၼ်ႉ ၵတႃႉလတႉမီးၵမႃယႃ ၸမွ်းသၢႆသိၵု်းၵၺူ်း ၵပႃးဢမ်ႇမီးၵမႃယႃ ဢမ်ႇ ပၼဵၼ်ၵႆသ 
ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸင်ႇႁႂ်ႈ ၶုၼ် သိုၵ်းလူင် (ၸၼ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်) ၶမ်းလူႇ ႁွင်ႉၵမးၼၢင်း ၵၵႃႉဢၼ်ပဵၼ် 
သိုၵ်းႁၢၼ်ယိင်း ပဵၼ်ယၢင်းလႅင် (KNPP) ၼၢင်းၵၼႃႇၵၽႃးသႃၵၵး မႃးလွႆတႆးလႅင်း တႃႇၸွႆႈ ၵၢၼ် 
မုၵ်ႉၸုမ်း။ ၵွပ်ႈယၢင်းလႅင်ၵူႈၵၵႃႉ ၵတလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း တီႈၵဢႇသုတ်း(5)ပီ� မၼ်းၼၢင်းၵၵႃႈ လႆႈ 
ပၼဵသ်ိၵု်းႁၢၼယ်ငိ်း ၽၢႆႇၵမႃယႃ တမဵ(်5)ပီ�ယဝ်ႉလလႈ ၸင်ႇလႆႈ ယၼွ်းထၼွ ်တဝူ ်ၼႂ်းယၢင်း လငႅၵ်သ 
မႃးၸွႆႈၵၢၼ ်ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး ၸမွ်းၸဝ်ႈၽဝူၵ်တႃႇထိငု ်ယၢမ်းမိဝူ်ႈလဝဵ။် ဝၢႆးၵသ မၼ်းၼၢင်း 
မႃးထိုင်လွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈပီ� 1999 သင်မီးၵူၼ်းပဵၼ်မႃးၸိုင် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးႁူင်း ယႃလလႈ လႆႈယႃ 
ပၼ်ၼႂ်းသုမ်ႉတွပ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း ႁိူၼ်းၵၵႃႈပႆႇမီး။
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ထိငုမ်ႃးၼႂ်းပီ� 2000 ၸဝ်ႈၶမ်းလငႅ်း ၸင်ႇႁတဵ်းပၼႁ်ူင်းယႃၼိငု်ႈလင ်တၢင်းၵႂၢင်ႈ 6 သၵွ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း 
10 သွၵ်ႇ၊ လႆႈယူတ်းယႃပၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵူႈမဵဝ်း၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼွၼ်း၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ႁွႆးၸဵပ်း(လၢင်ႉလၽ)၊ 
ႁဵတ်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၼႂ်း  လိူၼ်ၾႅပ်ႇပိဝ်ႇရႅီႇ ၊  ၸဝ်ႈပွင်ၵၢၼ်လူင်  ၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် 
ၵမႃယႃယိင်းယၢင်း (ၵူႈၵၵႃႉႁွင်ႉ မၼ်းၼၢင်း ဝႃႈတသႃႇမယၢင်း) ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းယႃ၊ ၵမႃယႃ 
ၼၢင်းၸိင်း ပဵၼ်ၵႅမ်၊  1. ၸၢႆးတႃးထီး၊ 2. ၸၢႆးၵပႇတ၊ 3. ၸၢႆး ၵသႃး၊ ယွၼ်ႉလႆႈသွၼ်ၵၢၼ်မႃးၵၵႃႉတီႈ 
ၵၵႃႉတၢင်းလလႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတၶဝ်ႈတီႈ ၶဝ်ႈတၢင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တသႃႇမ ယၢင်း လႆႈသွၼ် ပၼ်ၶိုၼ်း တ
င်းၽိုၵ်းတင်းႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်။ ႁူင်းယႃမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် လုမ်းပွင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁွ
င်ႈၵၢၼ်မၢႆ−5။

 ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵမႇ ပီ� 2000 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၵမႃယႃထႅင်ႈ 2 ၵၵႃႉ (1) ၼၢင်း 
ၶမ်း၊ (2)ၼၢင်းယွၼ်း၊ လႆႈသွၼ်ပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈလတႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမိူဝ်းၵိူတ်ႇ 
ပၼ်တီႈႁိူၼ်း။ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၵျူႇလၢႆႇ ပီ� 2000 ၼၢင်းယိင်းၸၢမ်ႇ ၵမးၼၢင်းၸဝ်ႈဝၼ်းလီလလႈ 
ၼၢင်းမျႃႉၸငိ်ႇ ၵမးၼၢင်း ၸဝ်ႈဢငွ်ႇၶမ်း မႃးၸွႆႈၵၢၼ ်တီႈႁူင်းယႃ ပၼဵၽ်ူႈမၢႆ ၵပွ်ႈဝႃႈၵၼူ်းၵၵႃႈၼမ ်
မႃး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈယႃလတႉ မၢင်ပွၵ်ႈၵၵႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသိုဝ်ႉ၊ မၢင်ပွၵ်ႈ ၵၵႃႈ လႆႈမိူဝ်းဢဝ်တီႈ ၶႅမ်ႉ (Camp) 
ယၢင်းလႅင်မႃး ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵၵႃႈလႆႈသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃ တီႈၶႅမ်ႉယၢင်းလႅင်၊ ၼႂ်းပီ� 2000 တသႃႇမယၢင်း 
ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵႂႃႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်း လမႈႁွင်ႈသွၼ်၊ ၵမႃယႃ မျႃႉၸိင်း ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တႅၼ်းတၢင်ဝႆႉ 
ၵတႃႇထိုင်လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ� 2000 သဵင်ႈ။

ၵမႃယႃလလႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပၢင်သွၼ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၵျူႇလၢႆႇ ပီ� 2000 မီးပၢင်ၵုမ်ၵသ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပၢင်သဝ်း ထုၵ်ႇလီ 
ႁဵတ်းႁူင်းယႃ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵၵႃႈၼမ်မႃး။ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် ႁဵတ်းႁူင်းယႃတီႈၸမ်ၼမ်ႉ လႆႈၵႂႃႇ 
ႁတဵ်းတီႈၵၼူ်ႈႁူၺ်ႈ ပၵွ်ႉ 2 ႁတဵ်းႁူင်း ယႃမႆႉပၵူ်ႇ မငု်းၶႃးၵၵႃႉ ႁတဵ်းယဝ်ႉၼႂ်းလိၼူ ်သပႅ်ႇထမိ်ႇပိဝူ်ႇ ပီ� 
2000 ၼႂ်းႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းႁွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ် OPD, IPD,RCH, Dressing လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ 
ပိငူႁ်ူင်းယႃ ႁွင်ႈသမိ်းၶဝူ်း ႁွင်ႈသမိ်းယႃ။ ၼႂ်းလိၼူ ်သပႅ်ႇထမိ်ႇ ပိဝူ်ႇ ပီ� 2000 ၶူးၸၢႆးသၢမ ်ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇ 
ၵၢၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးၸၢႆးသၢမ် ႁႃပၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းယႃ။ ႁူင်းယႃလူဝ်ႇ 
မီးၶိူင်ႈၵူတ်ႇၸိူဝ်ႉမႅင်း လလႈ ၵမႃယႃဢၼ်ၵပႉတူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၵၵႃႈ လူဝ်ႇ သွၼ်ၵွပ်ႈ 
ၼၼ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတီႈ ယၢင်းလႅင်ၵသ ၶဝ်လႆႈသူင်ႇမႃးပၼ် ၵမႃယႃ (2) 
ၵၵႃႉ။

 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ပီ� လတႇပီ� 2001 ၵတႃႇထိုင်ပီ� 2003 လတႇသွၼ်ၵမႃယႃ တီႈလွႆတႆးလႅင်း။ 
ၸပု်ႈထီႉ (1) ပီ� 2001 ၶူးသၼွ ်ပၼဵတ်သႃႇမယၢင်းတင်း ၵမႃယႃယၢင်းလငႅ ်(2) ၵၵႃႉ သၼွၵ်တႃႇထိငုပ်ီ� 
2002။  ၼႂ်းပီ� ၼၼ်ႉ ႁူင်းယႃ ယူႇတႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်မၢႆ 5 လႆႈငူပ်ႉငိၵၼ်တင်းၽူႈယႂ်ႇ 
ၵူၼ်းလူင်ၵသ လႆႈသၢင်ႈ ႁူင်းယႃႁႂ်ႈၸမ် ၼမ်ႉၵသတႃႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵူၼ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ 
လလႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵွပ်ႈႁူင်းယႃ ယူႇၵူၼ်ႈ ႁူၺ်ႈ ၶိုၼ်ႈ လူင်းၶၢၼ်ၸႂ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႆႈၶၢႆႉႁူင်းယႃ 
မႃးႁဵတ်းတီႈၵၢင်လွႆ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတပဵၼ်ႁူင်းယႃမႃးၼၼ်ႉ ၵမႃယႃ လႆႈၸွႆႈၵၼ် ၵႂႃႇဢဝ်သၢႆး ဝႅၵ်ႇမႆႉ 
မႃးႁတဵ်းၵၺူ်း တၢင်းၸွႆႈထမႅၵ်ၵႃႈႁႃၵၺူ်းၵသ လႆႈယႃႉႁူင်းယႃ ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်း ပၢငသ်ိဝူၽ်ိၵူ်ႇ ၵပႅ်ႉၼိငု်ႈ 
ၵသ ၶိုၼ်းၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈလလႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ယၢမ်းလဵဝ်။ 

 ပီ�2010 − 2011 ၸမု်း NGO လႆႈမႃးႁတဵ်းႁူင်းယႃလင်ထ ိ4  မၵ်ုႉၸမု်း ႁတဵ်းပၼတ်ီႈယူႇ တီႈၵိၼ ်
ၵမႃ ယႃ ။  တီႈ  သွ ၼ် ၵၢ ၼ် လတႉ  ယူႇ တီႈ ၽူႈ ၸ တ်း ၵၢ ၼ်  ႁူ င်း ယႃ  ယွ ၼ်း ဢူ ၺ်း ၵၵႃႉ လလႈ  
ၵၼူ်းမိတု်ႈၵိဝု်းၵသ လႆႈတၢင်းၸွႆႈထမႅ ်မႃးႁတဵ်းပၼဵလ်င။် ထိငုမ်ႃးပီ� 2012 လိၼူတ်ီႇသမႅ်ႇပိဝူ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ 
ၶၢႆႉမႃးယူႇ ႁူင်းယႃ ယၢမ်းလဵဝ်။ ႁူင်းယႃ လွႆတႆး လႅင်း လႆႈႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉ 5 လင် ပႃးႁူင်းယႃ ၽိသဵတ်ႇ။ 
ၸမွ်းၼင်ႇၵၶႃႈတပႅ်းတတ်းပၢငၵ်မု ်ပီ� 2005 ၽူႈၸတ်းၵၢၼ ်ပၢႆးယူႇလ ီပၼဵ ်ၶၼုသ်ိၵု်းလငူ ်ၸၢႆးၵဢႃး 
မႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း။

 ၵၢၼသ်ၼွၵ်မႃယႃ ဢၼလ်ႆႈပိတု်ႇမႃး Medic Assistant  သၼွယ်ဝ်ႉ (9) ၸပု်ႈ ၼႂ်းပီ�1999−2008၊ 
Community Health Worker ၸပု်ႈသၼွယ်ဝ်ႉ (10)ၸပ်ုႈ လတႇပ�ီ2009−2019။ Medic Level 1  သၼွယ်ဝ်ႉ 
(9)ၸုပ်ႈ လတႇပီ� 2010−2019။  Medic Level 2 သွၼ်ယဝ်ႉ (8)ၸုပ်ႈ လတႇဢဝ်ပီ� 2011−2019။ Com-
munity Health Worker လႆႈသၼွတ်ႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (10)ပ�ီ။ လၵ်ုႈႁၼဵ်းဢၼ ်လႆႈသၼွပ်ၼ ်လတႇဢဝပ်�ီ 
1999−2019 မီး (695)ၵၵႃႉ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီယၢမ်းလဵဝ် မီး (212)ၵၵႃႉ။ ႁူမ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ် 
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လႆႈယႃပၼၵူ်ၼ်း တင်းမတူ်း တင်ႈလတႇပီ� 1999−2020 မီး (17,612)ၵၵႃႉပၢႆ၊ ယႃဢမ်ႇ လႆႈၵသတၢႆ (74) 
ၵၵႃႉ၊ သၢႆမၢႆၵိူတ်ႇမီး (821)ၵၵႃႉ။

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်း (20) ပီ� ၵတႇဢဝ်ပီ 1999 ထိုင်ပီ� 2020 ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်း (20) ပီ� ၵတႇဢဝ်ပီ 1999 ထိုင်ပီ� 2020 

1. ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵမႃယႃလလႈ ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် Medic ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ� 
ၵတႇဢဝပီ်� 2010 −2012 လႆႈပုိတ်ႇၵၢၼသ်ၼွ ်Medic သၼွမ်ႃးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပ�ီ ၽူိမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ 
CHW 20 ပီ�။

2. လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၵၶႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီ သူင်ႇပၼ်ႁူင်းပွႆႇသဵင်။
3. လႆႈႁႃႁူဝ်သူမ်ႈ (ထၢင်ၽၢႆႈ) မႃးၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ။
4. လႆႈႁႃထႅင်ႉၼမ်ႉ (ယွင်ၼမ်ႉ) မႃးၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ။
5. လႆႈႁႃသုတ်း (ၽႃႈၵင်ႈယုင်း) မႃးၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ။
6. လႆႈႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးယူႇလီ ႁူင်းႁဵၼ်း။
7. လႆႈႁႃငပူ်ႉႁတဵ်းယူး ၸၢင်ႈၵၼူ်းၵမႃႁတဵ်းယူး မႃးသၼွပ်ၼၵ်ၼူ်းၼိဝူလ်ွ ႆၼင်ႇႁိုဝၵ်ၼူ်းၼႂ်းပၵွ်ႉ 

ၵတမီးလၢႆးလႆႈငိုၼ်း။
8. လႆႈႁႃတိုဝ်ႉတၢင်းပၼ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ႁႂ်ႈမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ။
9. လႆႈသူင်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵၼ်းတဝ်ၾႆး (ၽီးၾႆး) တီႈၶႅမ်ႉယၢင်းလႅင်ၵသ ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းတီႈႁူင်းယႃ 

လွႆတႆးလႅင်း။

ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း
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10. လႆႈၵပ်းသၢၼ် တိတ်းၵတႃႇၵၼ်တင်းၶႅမ်ႉယၢင်းလႅင် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်။
11. လႆႈၵပ်းသၢၼ် တိတ်းၵတႃႇၵၼ်တင်းႁူင်းယႃထႆး ပၢင်ၶၢမ်း လမႈလႃးၼႃး ပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ 

လမႈႁွင်ႈသွၼ်။
12. မိူဝ်ႈၽွင်းဢမ်ႇမီးငူပ်ႉတႃႇၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းတီႈ TBBC  တႃႇၶဝ်ႈ 

ၼမ်ႉ တၢင်း ၵိၼ် တႃႇၵၢၼ်သွၼ်။
13. ၸႅၵ်ႇၵမႃယႃ မိူဝ်းၶိုၼ်း ၼႃႈတီႈ ၽႂ်မၼ်း။
14. လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းၵတႃႇၵၼ်တင်း NGO ၵတႇဢဝ်ပီ� 2003 မႃး။
15. လႆႈပႂ်ႉယူတ်းယႃ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼွၵ်ႈ/ၼႂ်း ၵူၼ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ။

ၸုမ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်လလႈ ၸွႆႈထႅမ် RCSSၸုမ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်လလႈ ၸွႆႈထႅမ် RCSS

1. ယၢင်းလႅင် KNPP
2. Terre Des Hommes (TDH)
3. International Rescue Committee (IRC)

ပၢင်သွၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈ
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4. People in need
5. Free Burma Ranger (FBR)
6. BMA လမႈသွတ်ႇ
7. International Committee of the Red Cross (ICRC) 
8. Burma Relief Center (BRC)
9. Partner Relief

ဝၢႆးၵသလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းယႃ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ (10) လငဝၢႆးၵသလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းယႃ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ (10) လင်
1. ႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ
2. ႁူင်းယႃ ၵၢင်းဢုၼ်
3. ႁူင်းယႃ လွႆသၢႆး
4. ႁူင်းယႃ မိူင်းၶုၼ်
5. ႁူင်းယႃ ၼွင်တဝ်း
6. ႁူင်းယႃ ပၢင်ပွႆး
7. ႁူင်းယႃ မႆႉၼိဝ်ႉၸႅၼ်ႇ
8. ႁူင်းယႃ ၵၼ်ႇတူးလူင်
9. ႁူင်းယႃ မိူင်းပဵင်း
10. ႁူင်းယႃ ၼမ်ႉမူဝ် 

 ႁူင်းယႃ (10)လငၼ်ႆႉ ပၼဵၸ်ဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၵု်ႉၸမု်းၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး လႆႈၵၵႃႇသၢင်ႈပၼ ်
ၵသ ထၵု်ႈပၼ ်ငိၼု်းလိၼူ ်ၵမႃယႃ ၸမဵ ်ၵႃႈၽၵ်း ၵႃႈယႃ ၵၼူ်းမိငူ်း ၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ၊် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထမႅ ်
တီႈၸုမ်း RI, ICRC, IRC, SV, PSI.

ၵၶႃႈမုၼ်း−
1. ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီႁူင်းယႃလွႆတႆးလႅင်း
2. တသႃႇမၵၼႃႇၵၽႃးသႃၵၵး
3. ၸၢႆးၶမ်းလူႇ
4. ပပ်ႉၶုၵ်းၶွပ်ႈသိပ်းပီဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈ
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ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်
ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

 မၵု်ႉၸမု်းၼၢင်းယငိ်းၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈမူႇၸမု်းယငိ်းလလႈ လၵု်ႈၵမးၵၼူ်း 
သိၵု်းၶငွ ်မၵု်ႉၸမု်းၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး  ဢၼမ်ီးၼႂ်းၼႃႈတီႈပၢငသ်ဝ်းၸမွ်း 
လၼႅလ်ၼိ၊် ၼႂ်းမိငူ်းတႆးၸိဝူ်းၼၼ်ႉ  လႆႈႁူပ်ႉထပူ်း ဢပု်ႇၵမုၵ်ၼၵ်သ ၶတွ်ႈၽတွ်ႈၶိၼု်ႈမႃး မိဝူ်ႈဝၼ်း 
ထီႉ 20 April 2016 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

 Vision (တႃႈမငု်ႈမၢႆ) ၶငွၸ်မု်းၼၢင်းယငိ်းၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉဝႃႈ  “ယၵု်ႉၸၼ်ႉ 
ထၢၼ်ႈၼၢင်းယိင်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လလႈ လွင်ႈငမ်း 
ယဵၼ်”  

Mission (ယိူင်းမၢႆ) ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမီးဝႆႉယူႇ (4) ၵၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ-
1. ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်း မီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း။
2. ပူၵ်းပွင်ၼၢင်းယိင်း ႁႂ်ႈမီးတုိဝ်ႉတၢင်း တႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း။
3. ႁႂ်ႈၼၢင်းယငိ်း လႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၶႃႈမၼု်း ၵၢၼယ်ူႇ သဝ်းၵၼိသ်ၢင်ႈ ဢၼမ်ၼႅ်ႈၸမွ်း ပၢႆးယူႇ 

လီ။
4. ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်း ၵမႃႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ပိုင်ဢိင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ။
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 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4) ပီဢၼ်လႆႈလတႇတင်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး 
ႁဝ်းၶႃႈ ၸမွ်းၼင်ႇ ယိငူ်းဢၢၼ်းၵသ လႆႈတငူ်ႉၼိငုႁ်တဵ်းသၢင်ႈ ၵၢၼပ်ၵူ်းပငွၼ်မ်ႉၵတ်ႉၽူႈၶဝ်ႈၸမု်း 
မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵၢၼ်လုမ်း၊ ၵၢၼ်သၢႆမၢႆ၊ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵၢၼ်
ၵတႃးၽႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵသ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း           
ၼၢင်းယိင်း လႆႈၵၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းသဝ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈလင်။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵတပဵၼ်မႃး
 ႁူင်းသဝ်းၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း
 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဵၼ်ၵၼ်းၵသ  လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း
လူင်၊ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၵၸႇတၼႃႇၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းလလႈ ၽူႈၶဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် 
ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵသ ၸင်ႇလႆႈၵၵႃႇတင်ႈၶုိၼ်ႈမႃးယူႇ။ ႁူင်းသဝ်းၼၼ်ႉ 
ၵၵႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းပီ 2018 မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ- 
1) တႃႇႁႂ်ႈပၼဵဢ်ငွ်ႈတီႈ ပၼု်ႈတႃႇလၵု်ႈလၢင်းၼၢင်းၵမး ၵၵႃႉသိၵု်းၵၵႃႉႁၢၼၶ်ဝ ်လႆႈမႃးလိဝု်ႈသဝ်း 

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပႃးသၼ်ႇၵထႇမႃးပႂ်ႉလဵင်ႉလုၵ်ႈ၊ ၽွင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယူႇၾႆးလလႈ ၽွင်းမႃးယူတ်း 
ယႃပၢႆးယူႇလီ။

ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
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2) တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်းလလႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉပဵၼ်ဢွင်ႈ
တီႈတူင်ႉၼိုင် ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။

3) တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵပႃႈလမႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးသူႇၸႂ်းလုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်း 
ပၼဵၵ်ၵႃႉသိၵု်း ၵၵႃႉႁၢၼႁ်ဝ်းၶဝ ်လႆႈမႃးလိဝု်ႈသဝ်း ၽငွ်းမႃးသူႇၸႂ်းလၵု်ႈလၢၼ ်တီႈငဝ်ႈၸိငု်ႈ 
လွႆတႆးလႅင်း။

4) တႃႇပၼဵတ်ီႈလိဝု်ႈသဝ်း တႃႇလၵု်ႈၵမးၵၼူ်းသိၵု်း ဢၼလ်ၵု်ႉၼႂ်းမိငူ်းမႃးၵသ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈယူႇ 
သဝ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ။

5) ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ မႃးၶဝ်ႈပွႆးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။
6) မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မူႇၸုမ်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁုင်မိုဝ်ႉတႃႇၵသႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇ 

ပႆႇမီးဢွင်ႈတီႈမႃး လလႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ဢွင်ႈတီႈၼႆႈၵတပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈႁုင်မိုဝ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၼႂ်း 
ပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ။

 ၼႂ်းပီ 2018 လလႈပီ 2019 ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး သွင်ပီၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း 
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး 
လႆႈမီးၶူင်းၵၢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵၶႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီၵႂႃႇ။ ယိူၼ်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း 
ပၢင်ၵၶႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ 2 ၵၶႃႈ-
(1) သၢင်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း ပုၼ်ႈတႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉတင်းၶႅၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းတႆးလလႈ ၾိင်ႇလငႈ 

ၾိင်ႈထုင်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆတႆး ႁႂ်ႈၵပႃးႁိူဝ်ႈႁိူင်းလၽႈတိူၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။
(2) ၼၢင်းယိင်းတႆးတီႈၼိုင်ႈလလႈ တီႈၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လလႈ မီးလွင်ႈၵပ်း 

သၢၼ် ၶဝ်ႈႁႃ ၵၼ်။

 လိူဝ်ၵသၼၼ်ႉ ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2019 ထိုင်ႁူဝ်ပီ 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လႆႈႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ် 
ၶၢႆဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ၵသၵၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တင်ႈ ယူႇတီႈ 
လႅၼ်လိၼ်တႆးထႆး ပွတ်းတွၼ်ႈ လမႈႁွင်ႈသွၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼိုင်ႈလင်ယူႇ။ 



223မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

 ၸမွ်းၼင်ႇ RCSS/SSA မးီလၵ်းၼမ်းၵပႃႇလသီႇၵၶႃႈထီႉ(5) ၽဵဝ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမၼ်ၼ်ႉၵသ 
လႆႈႁဵၻ်းသၢင်ႈမႃး ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ 
 
ပီ�(1998)ပီ�(1998)

1. ဝၼ်းထီႉ(09/11/1998)
ၺပွ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ(5)ၵၵႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတူဝ်တၢႆ(1)ၵၵႃႉ တီႈလွႆလမ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး 
ၵတႃႇၼႃႈ ၵၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ သိမ်းလႆႈယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ(2.5)ၵီးလူဝ်း၊ ၵွင်ႈ(M-22)(4)လဝ်း၊ 
ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ(1) လုၵ်ႈ။

 
2. ဝၼ်းထီႉ(10/11/1998)

ၸဝ်ႈၶမ်းလငႅ်း တငူ်ႉၼိငုၸ်မွ်းလၼႅလ်ၼိ ်သမိ်းၵၼူ်းၵႃႉယႃႈ၊ ၵၼူ်းႁုငယ်ႃႈ လလႈ ၸမဵယ်ႃႈမႃႉ၊ 
ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇလမ် တၢင်းၼမ်ၵသ ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လလႈ 
ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၵူႈတီႈယဝ်ႉ။
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3. ဝၼ်းထီႉ(10/12/1998)
ၽဵဝ်ႈသိမ်း ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈႁူင်းတူမ်ႈယႃႈၶွင် “ယၢင်တိူဝ်ႇၵမႃး” လလႈ  “လီၸိူဝ်းၽုင်ႇ” တီႈ 
ႁူၺ်ႈမႆႉတငွ်း ႁမိ်းလၼႅလ်ၼိထ်ႆး ၵတႃႇၼႃႈၸူးၵၸႈတၼွ်ႈၵငဵ်းမႆႇ၊ ႁူမ်ႈတၢင်းယႃႈၽၼိ်ႇၽိၵူ်ႇ 
ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသႂ်ႇထူင် လလႈ ၼမ်ႉယႃႁုင်တူမ်ႈယႃႈတၢင်းၼမ်။ 

4. ဝၼ်းထီႉ(12/12/1998)
ၽဵဝ်ႈသိမ်းႁူင်းတူမ်ႈယႃႈ တီႈလွႆၶိဝ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵတႃႇၼႃႈၵၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ႁူမ်ႈ 
တၢင်း ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇဝိူဝ်းသၢမ်(35)ပုင်း၊ ပၢႆ(23)လိတ်ႉ။  

5. ဝၼ်းထီႉ(21/12/1998)
ၶဝ်ႈတီႉၺပွ်းၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းတူမ်းယႃႈ(2)ၵၵႃႉ တီႈပၢင်သိူဝ်ထဝ်ႈ၊ ဢိူင်ႇမႂ်ႇသုင်၊ ႁိမ်းလႅၼ် 
လိၼ်ထႆး ၵတႃႇၼႃႈလၵ်းတႅင်ႇ၊ ပဵင်းလူင် ႁူမ်ႈတၢင်းယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ(2)ထူင် လလႈ ယႃႈမႃႉ 
(280,000)မဵတ်ႉ။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺပွ်းလႆႈ ၼႂ်းပီ� 1998 ဢဝ်ဢၢပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး
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6. ဝၼ်းထီႉ(29/12/1998)
လႆႈႁွင်ႉၽူႈသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuter, BBC, ITV, Channel 3,7,5 မႃးထႆႇမိူဝ်ႈၽဝ်  ယႃႈမႃႉ(248,000)
မဵတ်ႉ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ(1)ၵီးလူဝ်း တီႈလွႆလမ်၊ လႆႈတွပ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ - 
- သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁဵတ်းၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မႃးတႃႇၵသႇ။
- ၸုမ်းၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ယႃႈၽိၼ်ႇမႃးတၢင်းၼမ်။
- ပၢၼၵ်ဝၶ်ႃႈၼႆႉ တိၼု်းၵတပတု်းၶၢတ်ႇလငွ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ၊် ၵတႁူမ်ႈမိဝု်းၵူႈမိငူ်းမိငူ်းၵသ

ၽဵဝ်ႈၵႂႃႇ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်မိူင်းတႆး
ၵႉ လႆႈၶၢမ်ႇဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလူႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆး။
ၶႉ ပဵၼ်ၵၽးၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈတူၵ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
ငႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇမိူင်းတႆး လႆႈသုမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။

ပီ�(1999)ပီ�(1999)

1. ဝၼ်းထီႉ(25/06/1999)
ၽဵဝ်ႈသိမ်းႁူင်းတူမ်ႈယႃႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇ(B.P−1) ႁိမ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လၸႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ 
ဢတႅ်ႉသတိ်ႉတမူ်ႈယႃႈ(5)ပုင်း၊ ယႃႈမႃႉ(10,000)မတဵ်ႉ၊ ၵွင်ႈ(G-3)(1)လဝ်း၊ တဝူတ်ၢႆသိၵ်ုးမၢၼ်ႈ(1)
ၵၵႃႉ။ 

2. ဝၼ်းထီႉ(19/10/1999)
ၽဝဵ်ႈသမိ်းႁူင်းတမူ်ႈယႃႈၶငွ ်“ဢႃးသီႇ” (တႉၵႉၸႉၽ လွၵႆမႃႇ) တီႈႁူၺ်ႈၼမ်ႉၶၢၵ်ႇ လၸႈဝငဵ်း 
တၢင်ႉယၢၼ်း မိငူ်းတႆးပတွ်းႁွင်ႇ ႁုပ်ႈသမိ်းလႆႈၼမ်ႉယႃတမူ်ႈႁုငယ်ႃႈ(6)ပငု်း၊ ၸၢၵ်ႈၾႆး(2)လၵု်ႈ၊ 
ၵွင်ႈ(G3)(1)လဝ်း။ 

3. ဝၼ်းထီႉ(13/12/1999)
ပႂ်ႉယိုဝ်းၸုမ်းၵႃႉယႃႈ တီႈဝူင်းၵၢင်လွႆလမႈၵမႃႈ လလႈ လွႆလူင်ၼမ်ႉပုင်ႇ လၸႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ 
ၸုမ်းၵႃႉယႃႈ တၢႆ(5)ၵၵႃႉ။ ႁူမ်ႈတၢင်းယႃႈမႃႉ(400,000)မဵတ်ႉ၊ ၵွင်ႈ(M-16)(2)လဝ်း၊ ၵွင်ႈ(M-21)
(1)လဝ်း။ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ(2)လုၵ်ႈ။ 
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4. ဝၼ်းထီႉ(23/12/1999)
ပႂ်ႉယိုဝ်းၸုမ်းၵႃႉယႃႈ လလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် တီႈဝူင်ႈၵၢင်ၼမ်ႉယူမ်း လလႈ (B.P−1) 
လၸႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၽူႈၶဵၼ်တၢႆ(5)ၵၵႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း(3)ၵၵႃႉ၊ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(84,000)
မဵတ်ႉ။

 

ပီ�(2000)ပီ�(2000)
1. ဝၼ်းထီႉ(03/03/2000)

ၽဵဝ်ႈသိမ်းႁူင်းတူမ်ႈယႃႈၶွင် “ဢႃးမိင်ႇ” ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်(221) ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ 
တီႈႁမိ်း ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလငူ ်ႁမိ်းလၼႅလ်ၼိထ်ႆး ၵတႃႇၼႃႈၵၸႈတၼွ်ႈလမႈႁွင်ႈသၼွ ်ႁုပ်ႈသမိ်းလႆႈ 
ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ (1)ၵီးလူဝ်း၊ ယႃႈလမ်(3)ၵီးလူဝ်း၊ ၸၢၵ်ႈလုတ်ႇၼမ်ႉ(1)ၶိူင်ႈ၊ ၼမ်ႉယႃတူမ်ႈ 
ႁုင်ယႃႈ(12)ပုင်း၊ ၶိူင်ႈတူမ်ႈယႃႈ(1)ၸုမ်ႇ လလႈ ၵသႃႇတႃႇ(6)ထူင်။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူပ်းထူပ်းႁဵၻ်းပၢင်သပ်းလႅင်းလၼၼၵ်းၶၢဝ်ႇ 
ၵဵဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺပွ်းလႆႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး/ထႆး
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2. ဝၼ်းထီႉ(10/03/2000)
ၽဵဝ်ႈသိမ်းႁူင်းတူမ်ႈယႃႈၶွင် “ဢႃးမိင်ႇ” ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်(221) ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ 
တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႉပႃ၊ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵတႃႇၼႃႈၵၸႈတွၼ်ႈလမႈႁွင်ႈသွၼ်။ ႁုပ်ႈသိမ်း 
လႆႈယႃႈၽိၼ်ႇၽူိၵ်ႇ (7.7)ၵီးလူဝ်း၊ ၼမႉ်ယႃႈၽိၼ်ႇလမ်(110)ၵီးလူဝ်း၊ ၶွၵ်ႇယႃႈၽိၼ်ႇ(60)
ၵီးလူဝ်း၊ ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (6)ပုင်းလူင်၊ ဢီႇတိူဝ်ႇ(2)တဝ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈၾႆး(1)လုၵ်ႈ လလႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်း 
တၢင်ႇမဵဝ်းတၢင်းၼမ်။ 

3. ဝၼ်းထီႉ(07/07/2000)
ၽဵဝ်ႈသိမ်းႁူင်းတူမ်ႈယႃႈမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵတႃႇၼႃႈၵၸႈ 
တၼွ်ႈလမႈႁွင်ႈ သၼွ။် ႁုပ်ႈသမိ်းလႆႈ ႁူဝၸ်ိဝူ်ႉယႃႈမႃႉ(30)လတိ်ႉ၊ ၼမ်ႉယႃႈၽၼိ်ႇလမ(်3)ပငု်း၊ 
ယႃႈမႃႉ(377)မဵတ်ႉ လလႈ ၼမ်ႉယႃႈတၢင်ႇမဵဝ်း(4)ပုင်း။

4. ဝၼ်းထီႉ(30/07/2000)
ပႂ်ႉယိုဝ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵုမ်းထိင်းၵသ ၵတႃႉသူင်ႇမႃးတီႈႁိမ်း
ဝၢၼ်ႈၼင်ွလင်ႅ ဢိင်ူႇႁူဝမ်ိင်ူး(ငဝ်ႈငုၼ်း(M.T.A)ၵဝ်ႇ)၊ လႆႈတဝူတ်ၢႆသိၵ်ုးမၢၼ်ႈ(1)ၵၵႃႉ၊ ၸမု်းၵႃႉ 
ယႃႈ(2)ၵၵႃႉ ႁူမ်ႈတၢင်း ယႃႈမႃႉ(130,000)မဵတ်ႉ လလႈ ၵွင်ႈ(G-3)(1)လဝ်း။ 

5. ဝၼ်းထီႉ(21/09/2000)
တီႉၺပွ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ(1)ၵၵႃႉ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဝူင်ႈၵၢင်ၼႃးၵွင်းမူး လလႈ (B.P−1) 
လၸႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁူမ်ႈတၢင်းယႃႈမႃႉ(80,000)မဵတ်ႉ။

ပႂ်ႉယိဝု်းၸမု်းၵႃႉယႃႈ ဢၼသ်ိၵု်းမၢၼ်ႈဢဝႁ်ူမ်ႇလမူ်ႈၵမု်းထငိ်း တီႈႁမိ်းသၼူၶ်ငိ ်ဝငူ်ႈၵၢငမ်ိငူ်း 
ၼႃႉ လလႈ (B.P−1) လၸႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(1)ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈတၢင်း ယႃႈမႃႉ 
(20,000)မဵတ်ႉ တင်း ၵွင်ႈၵႃႇပိင်း(1)လဝ်း။ 
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6. ဝၼ်းထီႉ(10/11/2000)
ၶဝ်ႈတီႉၺပွ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယၢဝ်း ဢိူင်ႇမႂ်ႇသုင် လၸႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸမ်ႁိမ်း 
လႅၼ် လိၼ်ထႆး ၵတႃႇၼႃႈလၵ်းတႅင်ႇပဵင်းလူင် တီႉၺပွ်းလႆႈယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇဢၼ်ပဵၼ် 
တႅင်ႈ(7)ၵီးလူဝ်း၊ ယႃႈမႃႉ (40,600) မဵတ်ႉ၊ ႁူမ်ႈတၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ၶဝ်ႈတီႉၺပွ်းၸမု်းၵႃႉယႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢငႁ်ွၵ်ႈ ဢိငူ်ႇမႂ်ႇသငု ်လၸႈဝငဵ်းမိငူ်းတၼူ ်ၸပ်းလၼႅလ်ၼိ ်
ထႆး ၵတႃႇၼႃႈလၵ်းတငႅ်ႇပငဵ်းလငူ ်တီႉၺပ်ွးလႆႈယႃႈၽိၼ်ႇၽူိၵ်ႇ(24)ၵီးလဝူ်း၊ ယႃႈမႃႉ(224,000)
မဵတ်ႉ လလႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၵမ်ႈၼမ်။

7. ဝၼ်းထီႉ(19/11/2000)
ဝတႅ်ႉလမွ်ႉတီႉၺပွ်းၸမု်းၵႃႉယႃႈ (ၸမု်းၵႃႇၵွႆႇၵယးလႃးႁူႇ(ၸမု်းယီႇၵသး)) တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇႁၼိ ်
ထၼု၊် လၸႈဝငဵ်းတႃႈၶီႈလၵဵ်း ႁမိ်းလၼႅလ်ၼိထ်ႆး၊ ဝငူ်ႈၵၢငလ်ွတႆငု်း လလႈ လွလႆမႈၵမႃႈ တီႉၺပွ်း 
လႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ (13)ၵၵႃႉ၊ ပႃးၵူၼ်းထႆး(2)ၵၵႃႉ၊ ၵွင်ႈ(5)လဝ်း၊ ယၢမ်း(60)တႅင်ႈ၊ ၵႃး(1)လမ်း၊ 
လူတ်ႉၶိူင်ႈ(5)လမ်း၊ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ(3)လုၵ်ႈ လလႈ ယႃႈမႃႉ(100,000)မဵတ်ႉ။
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(ၸုမ်းၵႃႇၵွႆႇမူးသိူဝ်းဢၼ်တီႉၺပွ်းလႆႈၸွမ်းႁူင်းတူမ်ႈယႃႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဵင်းတုင် (19/11/2000)

 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးထိုင်တီႈလလႈ 
ၼႂ်းပီ�(2000) ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶမ်းလငႅ်းလႆႈႁပ်ႉသူး တီႈၼၢင်းၵႁႃၶမ်းမိငူ်းထႆး ပႃးထီႉ(9) ဝႂယ်ၵု်ႉယငွ်ႈ လလႈ 
ၶႅပ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢိၵ်ႇငိုၼ်းထႆး(10,000)(ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ)ဝၢတ်ႇ။
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သဵၼ်ႈတၢင်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး(19)သဵၼ်ႈ (ၵွၼ်ႇပီ� 2000)သဵၼ်ႈတၢင်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး(19)သဵၼ်ႈ (ၵွၼ်ႇပီ� 2000)

1. မိူင်းၵတႃႉ − ပဵင်းလူင် − ဝဵင်းႁႅင်
2. မိူင်းထႃး − ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပဵင်းလိၼ် − ပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ − ၵဵင်းမႆႇ 
3. မိူင်းၵတႃႉ − ပႅၵ်ႇသႅမ်း − ဝဵင်းႁႅင်
4. မိူင်းၵတႃႉ − ဝၢၼ်ႈဢရူႉၼူဝ်းထႆး(ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶိဝ်း) − ဝဵင်းႁႅင် 
5. မိူင်းၵတႃႉ − မိူင်းၼ − ၼွင်ဢုၵ်း − ႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉ − ၵဵင်းလၢဝ် 
6. မိူင်းၵတႃႉ − ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵရႅၢင်ႈ − ဝၢၼ်ႈဢရူႉၼူဝ်းထႆး − ဝဵင်းႁႅင် 
7. ၼႃးၵွင်းမူး − ၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ − ထမ်ႈငွၵ်း − ၶျႆးပရႅႃးၵၢၼ်း − ႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉ − ၵဵင်းလၢဝ် − ၵဵင်းမႆႇ 
8. ၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ − ၼႃးၵွင်းမူး − ဝၢၼ်ႈယင်း − ၶျႆးပရႅႃးၵၢၼ်း − လမႈသူၺ် − ၽယၢဝ်း
9. မိူင်းၵတႃႉ − ၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ − ဝၢၼ်ႈလူင် − လမႈသူၼ်ၼွႆႉ − မိူင်းၾၢင် − လမႈဢၢႆႈ − တႃႈတွၼ်း 

− ၵဵင်းႁၢႆး
10. မိငူ်းၵတႃႉ − ၼမ်ႉႁူးၶၼု်ႇ − ဝၢၼ်ႈလငူ ်− လမႈသၼူၼ်ွႆႉ − မိငူ်းၾၢင ်− ၶျႆးပရႅႃးၵၢၼ်း − ၵငဵ်းလၢဝ ်
11. မိူင်းယွၼ်း − မိူင်းၵတႃႉ − ၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ − ဝၢၼ်ႈလၢၼ်း − လမႈဢၢႆး − ၵဵင်းႁႆး 
12. မိူင်းယွၼ်း − မိူင်းထႃး − ၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ − ဝၢၼ်ႈလၢၼ်း − မိူင်းၾၢင် − ၶျႆးပရႅႃးၵၢၼ်း − ၵဵင်းလၢဝ်
13. မိူင်းယွင်း − မိူင်းၵတႃႉ − ၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ − သၼ်ၸူႉ − လမႈဢၢႆး − ၵဵင်းႁႆး
14. မိူင်းယွင်း − မိူင်းၵတႃႉ − ၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ − သၼ်ၸူႉ − လမႈဢၢႆး − မိူင်းၾၢင် − ၶျႆးပရႅႃးၵၢၼ်း − 

ၵဵင်းလၢဝ်
15. မိူင်းယွင်း − ႁူၺ်ႈသႃလႃး − ဝၢၼ်ႈသုၵ်ႇၶူးထႆး − လမႈဢၢႆး − ၵဵင်းႁႆး
16. မိငူ်းယငွ်း − ႁူၺ်ႈသႃလႃး − ဝၢၼ်ႈသၵု်ႇၶူးထႆး − လမႈဢၢႆး − မိငူ်းၾၢင ်− ၶျႆးပရႅႃးၵၢၼ်း − ၵငဵ်းလၢဝ်
17. မိူင်းယွင်း − ႁူဝ်မိူင်းငၢမ်း − လမႈၾႃႉလူင် − လမႈၸၼ်း − ၵဵင်းႁႆး
18. မိူင်းယွင်း − သၼ်မၢၵ်ႇၵဵတ်ႈ − ဝၢၼ်ႈထိူတ်ႉထႆး − ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ − လမႈၾႃႉလူင် − လမႈၸၼ်း − 

ၵဵင်းႁႆး 
19. မိူင်းယွင်း − သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း − ၵႂႃႇၸွမ်းလမႈၼမ်ႉၶွင်ထိုင်ၵဵင်းၶွၼ် − ဝဵင်းၶျႆး − ၵဵင်းႁႆး
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မၢႆတွင်းဝႆႉမိူဝ်ႈ - 07 August 2000/ Mondayမၢႆတွင်းဝႆႉမိူဝ်ႈ - 07 August 2000/ Monday

ပီ�(2001)ပီ�(2001)
1. ဝၼ်းထီႉ(21/01/2001)

တပ်ႉၸုမ်း(241) SSA လႆႈယိုဝ်းၸုမ်းၵႃႉယႃႈ ၼိူဝ်သၼ်လွႆမၢၼ်ႇထွင်ႇ လၸႈဝဵင်းမိူင်းပၢတ်ႇ 
ဝၼ်းလဵဝ်ယုိဝး်ၵၼ် (5)ပွၵ်ႈ (5)တီႈ၊ တီႉၺပွ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ(6)ၵၵႃႉ၊ တူဝ်တၢႆ(1)ၵၵႃႉ၊ 
လႆႈၵွင်ႈ(3)လဝ်း၊ မၢၵ်ႇပွမ်း(5)လုၵ်ႈ၊ ယႃႈမႃႉ(2,000)မဵတ်ႉ လလႈ ယႃႈလမ်(4)ၵီးလူဝ်း။ 

2. ဝၼ်းထီႉ(22/04/2001)
ၶိုၼ်ႈသိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉၵွင်(225) တီႈပႃၶီး လႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵတႃႇၼႃႈဝၢၼ်ႈၵၼႃး လလႈ 
လၸႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် သိမ်းလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်းၼမ် 
ယႃႈမႃႉ(150,000)မဵတ်ႉ လလႈ တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(6)ၵၵႃႉ။ 

3. ဝၼ်းထီႉ(03/09/2001)
ပႂ်ႉယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၸုမ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၼိူဝ်တၢင်းၵႃး ၽၢႆႇ 
ၸၢၼ်းမိူင်းၵိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ(2)ၵၵႃႉ၊ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼိူဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(29,000)မဵတ်ႉ၊ 
ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈလူတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ(1)လမ်း။ 

4. ဝၼ်းထီႉ(27/12/2001)
ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၸုမ်းၵႃႉယႃႈၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႈလွႆၵဝ်ႈၵူတ်ႉ တွၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်လွႆ 
မၢၼ်ႇထွင်ႇ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႉၺပ်ွးလႆႈယႃႈမႃႉ(160,000)မဵတ်ႉ၊ ႁူမ်ႈတင်း 
တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ (2)ၵၵႃႉ။ 

ပီ�(2002)ပီ�(2002)

1. ဝၼ်းထီႉ(08/02/2002) 
ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် လႅင်းၸိုၼ်ႈ (ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ(1)–SSA) ၶဝ်ႈသိမ်းၸုမ်းၵႃႇၵွႆႇၵယး တီႈလမႈ 
ၸူဝ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ (2)တပ်ႉ တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(5)ၵၵႃႉ၊ တူဝ်တၢႆၼႂ်းၸုမ်းၵႃႇၵွႆႇၵယး(2)
ၵၵႃႉ၊ သမိ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ (50,000)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽၼိ်ႇၽိၵူ်ႇ(3)ဢၼွ်း(ဢငွ်ႇၸႃႉ)၊ မၢၵ်ႇမိဝု်ႉၸိၼု်း
ယၢမ်းတၢင်းၼမ်။ 
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2. ဝၼ်းထီႉ(23/04/2002) 
ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ပႃႉထုၼ်း (တပ်ႉၵွင်(40) လလႈ တပ်ႉၸုမ်း(727) – S.S.A) လႆႈယိုဝ်းတၢင်းၸုမ်း 
ၵႃႉယႃႈ တီႈႁိမ်းလွႆထူၺ်ႈ လၸႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ(1)ၵၵႃႉ၊ ၸိုဝ်ႈၵျႃႇမူး
(ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ)၊ ႁူမ်ႈယႃႈမႃႉ(14,000)မဵတ်ႉ၊ ၵွင်ႈပွတ်း(1)လဝ်း၊ မၢၵ်ႇပွမ်း(1)လုၵ်ႈ။ 

 ဝၢႆးၼၼ်ႉၵသ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ (01/01/2003)ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶွတ်ႇ 
ၽွတ်ႈ ၵၵႃၵမ်ၵၢၼ်ႁႃၵဵပ်းၵၶႃႈမုၼ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၶပ်ႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ 
1) ၵူၼ်းၽုၵ်ႇယႃႈ
2) ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ လလႈ ၵူၼ်းႁုင်တူမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ
3) ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း သပ်းလႅင်းၶၢဝ်ႇ လွင်ႈတီႉၺပွ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ-1 လွႆးၵၵႃႇဝၼ်း
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်ႈလတႇ ပီ� 1998 ၵတႃႇထိုင် 2005 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(8)
ပီ� ၸမွ်းၼင်ႇလၵ်းၼမ်း RCSS ၵၶႃႈထ(ိ5)မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵသ လႆႈၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ၸမွ်းလၼႅလ်ၼိ ်
ၼႂ်းမိူင်းမႃး ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
 ႁူမ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းမူတ်း  (29) ပွၵ်ႈ။
 လႆႈပဵၼ်ပွႆးတိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလလႈ
 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႃႉယႃႈ လလႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်  (15) ပွၵ်ႈ။
 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လလႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈတၢႆ   (37) ၵၵႃႉ။
 ဝၢတ်ႇၸဵပ်း       (9) ၵၵႃႉ။
 လႆႈတူဝ်လိပ်း       (28) ၵၵႃႉ။

သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵၢင်ႇသိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵၢင်ႇ
 ၵွင်ႈ        (31) လဝ်း။
 ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ       (6) လုၵ်ႈ။
 ၶိူင်ႈဢထူး       (6) ဢၼ်။

သိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်
 ယႃႈလမ်       (9) ၵီးလူဝ်း။
 ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ (Heroin)     (53) ၵီးလူဝ်း။
 ၼမ်ႉယႃႈၽိၼ်ႇ (35)ပုင်း (ပုင်း30လိတ်ႉ)  (1050) လိတ်ႉ။
 ယႃႈမႃႉ (Amphetamines)      (2,465,377) မဵတ်ႉ။
 ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ      (11)ပုင်း။
 ၵသႃႇတႃႇ       (6) ထူင်။
 ၼမ်ႉယႃတူမ်ႈယႃႈ      (12) ပုင်း။
 ၼမ်ႉၶီႈယႃႈလမ်      (110) ၵီးလူဝ်း။
 ၼမ်ႉၶီႈယႃႈလမ် (2ပုင်းx30လိတ်ႉ)   (60) လိတ်ႉ။
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ပီ�(2011)ပီ�(2011)

1. မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ - 28 February 2011 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသုိၵ်းၸိင်ုႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈလမူ်ႇႁုပ်ႈသမိ်းဢဝႁ်ူင်း 
ႁုင်ယႃႈ ႁူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ(PNO) ၽၢႆႇတႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလၢႆႇၶႃး 
ဢိငူ်ႇဝၢၼ်ႈၸတိ်ႇ လၸႈဝငဵ်းၼမ်ႉၸၢင ်ၸိငု်ႈတႆးမႃး။ ၼႂ်းပၢငတ်ိၵု်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင ်4 ၸဝူ်ႈမငူ်း 
ၼၼ်ႉ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈယႃႈၽိၼ်ႇၽူိၵ်ႇ (5)ထၢင်(ပီႇပႃႇ)၊ ယႃႈလမ် (100)ၸွႆႉပၢႆ ၊ သိမ်းလႆႈၵွင်ႈ 
M-79 (1)လဝ်း၊ ၵမႃႇထႃႇ60mm (1)လဝ်း၊ ၵွင်ႈ G-3 (1)လဝ်း၊ ၵွင်ႈ M-16 (2)လဝ်း၊ မၢၵ်ႇမိဝု်ႉၸိၼု်း 
ယၢမ်းတၢင်းၼမ် လလႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ(3)ၵၼ်း တီႈပျီႇတုၸိတ်ႉ ၶဝ်ယဝ်ႉ။

2. ထိုင်မႃးဝၢႆးလင်ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-02 December 2011 
ယဝ်ႉၵၵႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး သိုပ်ႇယိပ်းၵမ်ၵပႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵသ 
ၵတဢဝ်လၢႆး တူၼ်ႈတၢင် တႅၼ်းပူၵ်းပွင် တၢင်တႅၼ်းသူၼ်ယႃႈ လူပ်းယွမ်းႁၢႆၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

3. မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ - 24 December 2011 RCSS/SSA တီႉၺပွ်းၽဝဵ်ႈသမိ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ ်ၶဝူ်းၵၼု်ႇၸႂ်ႉ 
တႃႇႁတဵ်း ယႃႈမဝ်းၵမ ်လလႈ ၶိငူ်ႈႁတဵ်းဢၵွ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ ်ၶငွၸ်မု်းပျီႇတၸုတိ်ႉ ဢၼၵ်ႃႇလငိ်ႇထွႆႉ 
ဢွၼ်ႁူဝ်တင်ႈတပ်ႉ ပၵ်းသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၼႂ်းလၸႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သၢႆမၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 
ဢၼ်တီႉၺပွ်းလႆႈၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ - 
(1) ၼမ်ႉယီးထိူဝ်ႇ    - 20 ပီႇပႃႇပၢႆ 32 ပုင်း (ၼိုင်ႈပုင်း 30လိတ်ႉ)
(2) ၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ/Acid - 82 တဝ်ႈ (ၼိုင်ႈတဝ်ႈ 5လိတ်ႉ)
(3) သူဝ်ႇတႃႇ/ Soda   - 11ထူင် (ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်)
(4)  Sakamaka    - 245 ၵွၼ်ႈလူင် (3တိူၵ်ႈ)
(5) ႁူင်ၽီး     - 46 ၵႁႃႇ
(6) ၶီႈယႃႈလမ်    - 25 ထူင်
(7) ဢုမ်ၽၢၼ်ႇ (ဢၼ်ၵၽႃႇယႃႈ) - 9 လုၵ်ႈ
(8) ၵၵတႃႉ/ ၸလွတ်ႇ   - 4 ဢၼ်
(9) ၵမႃႈႁုင်ယႃႈ    - 15 လုၵ်ႈ
(10) ၵမႃႈၼိုင်ႈသတီး (ဢၼ်ယၢဝ်း) - 2 လုၵ်ႈ
(11) ၵမႃႈၽၢၼ်ႇ    - 6 လုၵ်ႈ
(12) လွတ်ႇၵၵႃႇ    - 2 ၵဵၼ်
(13) လွတ်ႇတွင်း    - 1 ၵဵၼ်
(14) ၽွင်ပႅင်ႈလမ်    - 1 ထူင်
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ၶႅပ်းႁၢင်ႈပၢင်တိုၵ်း RCSS/SSA ၶဝ်ႈလူမ်ႇႁုပ်ႈသိမ်း ႁူင်းႁုင်ယႃႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ (ဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇ) မိူဝ်ႈ 28/02/2011



236 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ပီ�(2012)ပီ�(2012)

1. ၼႂ်းပ�ီ(2011 - 2012)ၼၼ်ႉ တီႉၺပွ်းလႆႈယႃႈဢၢႆးသ်၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ယႃႈလမ် လလႈ 
ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်။ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ(80)ၵၵႃႉ၊ လိူဝ်ၵသၼၼ်ႉ 
ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းယႃႈ(189)ၵၵႃႉယူႇ။

2. ဝၼ်းထီႉ 26 June 2012 ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် သၢႆဝၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်း 
သၢင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတၢငတ်ဝူ ်ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိၵု်း ဝၼု်းၶိဝူ်း လလႈ ၸဝ်ႈသိၵု်း 
ယွတ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼး်သူၼ် တၢင်းၼၵ်းၶၢဝ်ႇ AP, DVB, Kumudra လလႈ 7 Day 
News ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။
- ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိၵု်း ဝၼု်းၶိဝူ်း လဢူၢၼ်ႇလၵိ်ႈပိၼုၽ်ၢဝ်ႇ ၵဝဵ်ႇၵပ်းလၺူ်ႈလငွ်ႈၽဝဵ်ႈ

မၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမၵ်သ ဢၼလ်ႆႈၽဝယ်ႃႈမဝ်းၵမၼ်ၼ်ႉ ပၼဵယ်ႃႈမဝ်းၵမၸ်ိဝူ်းသမိ်းလႆႈ 
တီႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လၸႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

3. သူးႁုင်ႉၶမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်
- သူးႁုင်ႉၶမ်း တႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ 

ၸၢႆးၵဢး တၢင်တူဝ်ၵသ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 June 2012 ယဝ်ႉ။
- ပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ - ပဵၼ်ဢူၺ်းလီ လလႈ ႁူမ်ႈၵၶႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်သၢၼ် 

ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။
- ၵၵႃႉဢၢပ်ႈ - တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵႁႃၶမ်းမိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၽိၸိတ်ႇ ၵုလဝၼိတ်ႉ။
- ၸမု်းမပွ်ႈဢၢပ်ႈ - လႁႉၵင်ႈၸမု်း လလႈ သၢၼၶ်တ်းၽူႈမီးတၢင်းၽတိ်းဢၵိ်ႇယႃႈ (APRCD) 

ႁူမ်ႈတၢင်း ငဝ်ႈပွင်ၵၢၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမိူင်း (ISOC)၊ လုမ်းၵုမ်းၵမ်ယႃႈမဝ်းၵမ် (ONCB) 
လလႈ ပလိၵ်ႈထႆး။

− ဢငွ်ႈတီႈ - ႁူင်းၵႁႃးပၼု်းယၸၼိ်ႇတ၊ ႁွင်ႈၵၢၼၽ်ၢႆႇၽၼွ်းလၵီၼူ်းၼမ၊် သၼဵ်ႈတၢင်း 
ၶျဵင်းဝထၼ၊ ၵၸႈတွၼ်ႈပၢၵ်ႇၵရႅဵတ်ႇ၊ ၵၸႈမိူင်းၼွၼ်းထပူးရႅီး၊ ၸိုင်ႈထႆး။
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

သူးၼူၵ်ႉႁုင်ႉၶမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵႁႃၶမ်းထႆး မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈ 23/06/2012

4. ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ 
လွတႆႆးလင်ႅး မိဝူ်ႈ 13/11/2012 ၵသ လင်ူးၵၢၼသ်ၼွ ်မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/12/2012 ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ ်
သွၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မီးဝႆႉ (10)ၽႃႇသႃႇၵသ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉပႃး လၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ
တၼႅ်းတၢငတ်ၼူ်ႈယႃႈ၊ လၢႆးဢဝၶ်ၢဝ်ႇ၊ လၢႆးၵပဵ်းၵၶႃႈမၼု်း၊ လၢႆးတိတု်းယႃႈ ပၼၵ်ၼူ်း ၸပ်းယႃႈ 
လလႈ ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၵၽးယႃႈ။

5. မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27-28 October 2012 RCSS/SSA, UNODC လလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(CCDAC) 
ၸတ်းႁၻဵ်းပၢငၵ်မုဢ်ပု်ႇဢဝူ်းၵၼ(်3)ၽၢႆႇ တီႈဝငဵ်းတႃႈၶီႈလၵဵ်းၵသလလႈ လႆႈၵၶႃႈတၵူ်း လငူ်း 
ၵၼ် (9)ၵၶႃႈ။

ၵၢၼ်သွၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈပီ� 2012
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ပီ�(2013)ပီ�(2013)

 ၼင်ႇႁိုဝ ်ၵတထၺူ်ႈႁၢၵ်ႈၽဝဵ်ႈႁၢၵ်ႈယႃႈမဝ်းၵမလ်ႆႈၼၼ်ႉ လဝူ်ႇလႆႈဝၼူ်ႉထိငုၽ်ဝၵၼူ်းမိငူ်း၊ 
ၸိူဝ်းဢၼ် ၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်လလႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇ။ ၵတႁႃၵၢၼ်လလႈလၢႆးလႆႈပ
ၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁႃတူၼ်ႈၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်ယႃႈပၼ်ၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ၵတပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်လၢႆ
ပီ�ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ သုတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉၵၵႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ 
သပ်းလႅင်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် ႁႂ်ႈၵူႈၸုမ်းၵူႈၵၵႃႉၵိုတ်းၵပႃး။ ၵူၼ်းၵိၼ်၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်း လလႈ ၵူၼ်းၶၢႆယွႆႈၸိူဝ်း 
ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးလုမ်းပၵ်းသဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၵုမ်းၵမ် လလႈ မီးႁူင်းတိုတ်းယႃႈဝႆႉၵူႈလၸႈဝဵင်း။ ၵၶႃႈဢၼ်
လၢတ်ႈမႃးၽၢႆႇၼိူဝ်တၢင်းမူတ်းၼႆႉ ၵိုင်ႇလီတိုတ်ႉၸၼ်ၽႅၼ်၊ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈၵသ ႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၵၽႃႇၼမ်ႉလၼတူဝ် ႁႂ်ႈႁၼ်ၽွၼ်းလီမၼ်းၵႂႃႇၼင်ႇ တီႈယိူင်းဢၢၼ်း။

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းၼၢႆး လလႈ 
မိူင်းပၼ်ႇၵသ မိူဝ်ႈ 14 February 2013 ၼၼ်ႉ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တီႈဝတ်ႉလွႆလႅၼ်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၼႃး 
လၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ UNODC (3)ၵၵႃႉ၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လလႈ 
ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ်လၸႈမိူင်းတႆး - ဢူးဢွင်ႇတူႇ၊ ငဝ်ႈငုၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူး 
မျိၼ်ႉဢွင်ႇ၊ ၽၢႆႇငဝ်ႈငုၼ်းပလိၵ်ႈ - ဢူးမိၼ်းထုၼ်း၊ ၽၢႆႇတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း - 
တၢၼ်ႉၸၼိ်ႇဢူး လၵု်ႉတၼူ်ႈတီး လငူ်းမႃးႁူပ်ႉထပူ်းဢပု်ႇဢဝူ်း ၵၼတ်င်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶငွ်ႇသီႇဢဝ ်
ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶဵဝ်ၾႃႉ၊ ၸုမ်းသႅၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၾိင်ႈလငႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈ 
မဝ်းၵမ် လလႈ ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

 ၽၢႆႇ UNODC ဢုပ်ႇဢူဝ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈလၼဝႃႈ (1) လိူၼ် March ၵတၵဵပ်းသၢႆမၢႆ လွင်ႈၵၢၼ်ယူႇ 
ၵၢၼ်ၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၼၢႆး လလႈ မိူင်းပၼ်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ၊ (2) လိူၼ် May ၵတႁူပ်ႉဢုပ်ႇ 
ဢူဝ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ဢိၵ်ႇၵူႈၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼင်ႈပၢင်ၵုမ် ဢဝ်ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်၊ (3) လိူၼ် 
June ၵတၶိၼု်းႁူပ်ႉထပူ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵၼ ၵၶႃႈတႅပ်းတတ်းၽၼႅၵ်ၢၼၵ်သ ဢဝၵ်ၢငၸ်ႂ်ၵၼူ်း 
ဝၢၼ်ႈၶ်ႂႈႁဵတ်း၊ ၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵသႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ (4) လိူၼ် September ၵတလတႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် 
ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ (5) တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထိုင်တီႈထိုင်တၢင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူႈႁွင်ႈ 
ၵၢၼလ်ငူ၊် ဢၵိ်ႇၵူႈၸမု်းလလႈ ၵၼူ်းမိငူ်းၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းႁတဵ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵၼွ်ႇ ၸင်ႇၵတၸၢင်ႈ 
ထိုင်တီႈယူႇယဝ်ႉ။
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ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း UNODC, ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ, CCDAC & RCSS တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလႅၼ်း မိူဝ်ႈ 14/02/2013

 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-05 April  2013 ၼၼ်ႉ ထၢမ်ႁူဝ်ၼႃႈပလိၵ်ႈလၸႈမိူ င်းတႆး ဝိၼ်းထုၼ်း 
လွင်ႈၵတလူင်း  ၵဵ ပ်းၵၶႃႈမုၼ်း ပုိၼ်ႉတီႈ  (Needs  Assessment)  ၼၼ်ႉ  ၵတပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ၊ 
မၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈထၢမ် UNODC ၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ လႆႈထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တႃႇၵတႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢ
ၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵပႃးထၢမ် UNODC ဝႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႆႇပၼ်ၶႂၢင်ႉလလႈ ပႆႇၸၢင်ႈၵတႇ။ ၵပႃး
ထၢမ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်(လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ)ဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈထၢမ် UNODC ဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇၼိူဝ်ပႆႇ
ၸီႉသင်ႇမႃးဝႃႈၼင်ႇၼႆ။ 

လိုၼ်းသုတ်းမၼ်း ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် July,2013 ၸင်ႇမီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းသၢမ်ၽၢႆႇ (RCSS, UNODC လလႈ 
CCDAC) လင်ူးပုိၼ်ႉတီႈၵဵပ်းၵၶႃႈမၼု်းလင်ွႈယူႇသဝ်းၵိၼသ်ၢင်ႈ (Needs Assessment) ၵူၼ်းမိင်ူးပိၼု်ႉတီႈ 
ၼႂ်းလၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လလႈ မိူင်းပၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။  

ၽၢႆႇ UNODC လလႈ ၽၢႆႇ RCSS ၵပ်းသၢၼၵ်ၼၵ်သ ၼင်ႇႁိုဝၵ်ၼူ်းမိငူ်းၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ ၵပႃးႁူႉပငွ်ႇလႆႈငၢႆႈ 
ၵဝဵ်ႇၵပ်းၵၶႃႈမၼု်းဢၼၵ်တလငူ်းၵပဵ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပၼု်ႈၽၼွ်း RCSS ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ ်ဝၼ်းသငႅ ်လႆႈဢဝ ်
ၽႃႇသႃႇတႆးၵသ လူင်းလူင်ႈၼႃႈသပ်းလႅင်းလၼပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လလႈ ထိုင်မိူဝ်ႈ(3)
ၽၢႆႇလူင်းၵဵပ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၵသ ၵၢၼ်ၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်းၵႂႃႇလီငၢမ်း။
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ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း CCDAC,RCSS & UNODC ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵဵပ်းၵၶႃႈမုၼ်း တီႈမိူင်းၼၢႆး မိူဝ်ႈ 23-24 July,2013

 မိူဝ်ႈ 23-24 July 2013 ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၽူႈတၢင်တူဝ်(17)ဝၢၼ်ႈ မႃးၸူႉၵၼ်ၵသ လႆႈလူင်းၵဵပ်းႁူမ်ႈ 
ၵၼ်ၼႂ်းႁူင်းၵႁႃးဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵႂႃႇမိူင်းပၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-25 July 2013 
တႃႇသိုပ်ႇ ၵဵပ်းၵၶႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉ လယးမူးၸဝ်ႈႁၢၼ်ၵၵျႃႇသၢၼ်း CCDAC လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 
ၵၸႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈဢၼ်ၽၢႆႇ RCSS ၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လူင်းၵဵပ်းၵၶႃႈမုၼ်းၼႆ
လလႈ ႁၢမ်ႈၽၢႆႇ RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼၵ်ပဵ်းၵၶႃႈမၼု်း။ ၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈလငွ်ႈၼႆႉၵသ ၼင်ႇႁိုဝၵ်တႁူႉလႆႈ 
လွင်ႈတၢင်းၶွင်ႉၶမ်ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈ 
လိၵ်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈ လယးမူးၵျီးမျိၼ်ႉတဵင်း CCDAC မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-29 July 2013 ၼၼ်ႉၵသတႃႉ ဢမ်ႇမီး 
ၵၶႃႈတွပ်ႇသင်မႃးၶိုၼ်း။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-21 July 2013 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS လႆႈ 
လၢတ်ႈလၼႁူဝ်ၼႃႈလယးၵၸႈမိူင်းတႆး လွင်ႈၽၢႆႇ RCSS ၵတႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၵဵပ်းၵၶႃႈမုၼ်း။ 
လိဝူၵ်သၼၼ်ႉ လတႇၵၢၼလ်ငူ်းၵပဵ်းၵၶႃႈမၼု်းပိၼု်ႉတီႈငဝ်ႈၵတႃႇပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ(်ၸႉယႉၽ) လလႈ 
(S.P) ၶဝတ်ၢမ်းၸမွ်းဢဝၶ်ၢဝ်ႇ ၵသ လၢႆးငၢၼ်းတၢင်းၼိဝူၼ်ၼ်ႉၵၵႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းၵူႈၶၵ်ႉတၼွ်ႈၵၼယ်ူႇ။ 
ၵၢၼ်လူင်းၵဵပ်းၵၶႃႈမုၼ်းပုိၼ်ႉတီႈ (Needs Assessment)ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ UNODC လလႈ CCDAC ဢုပ်ႇ 
ဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈသၢမ်ၽၢႆႇၵတလူင်းၵဵပ်းႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပွင်ႇလႅင်းၵၼ်လီယဝ်ႉၸင်ႇလူင်းၵဵပ်းလလႈ ဢၼ်
ဝႃႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသင်ၸွမ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလလႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇ လီပဵၼ်။ 
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လွင်ႈလူင်းၵဵပ်း (Needs Assessment) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လတႇ ႁႅၵ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၵၶႃႈတူၵ်း လူင်းၵၶႃႈ 
ထီႉ(1) ဢၼ်ဢဝ်လႆႈမႃးတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 မိူဝ်ႈ 30 July 2013 ၼၼ်ႉ UNODC ၵပ်းသၢၼ်ပွင်ႇလႅင်းမႃး Mr. Jason Enight ၵတဢွၼ် 
ၽွင်းတၢင်(U.S)၊ ၽွင်းတၢင်(E.U) ဢိၵ်ႇပႃးၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ၵတၸွႆႈထႅမ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်း။ 
ဝၼ်းထီႉ - 03 December 2013 ၵတၽႅဝမ်ိင်ူးၼၢႆး။ ဝၼ်းထီႉ - 04 December 2013 ၵတၽႅဝမ်ိင်ူးပၼ်ႇၵသ 
ႁူပ်ႉထပူ်းၵၼူ်းမိငူ်းပိၼု်ႉတီႈ ၵတၶႂ်ႈထပူ်းပႃးၽူႈမီးပၼု်ႈၽၼွ်းၽၢႆႇ RCSS ၼၵႆသတႃႉ ယၼွ်ႉပိဝူ်ႈၽၢႆႇ 
CCDAC လလႈသင်၊ ၽၢႆႇလင်ူပွင်ၸိင်ုႈမိင်ူး တႆးလလႈသင် ဢမ်ႇမီးလင်ွႈမၵ်ွႇ RCSS တၢင်းၵၢၼ ်ဢမ်ႇၼၼ ်
ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇလႅင်းသင်မႃး လလႈ ၽၢႆႇ RCSS ၵၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်
ၸမွ်းၼင်ႇၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်းမီး။ ၼႆႉပၼဵၵ်ၢၼပ်ၼူ်ႉပၼႅ ်ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်း(9)ၵၶႃႈ ၼၼ်ႉၵမ်းလဝဵယ်ဝ်ႉ။

 ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ် RCSS ၶတ်းသၢင်ႈတႃႇၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်း 
ၵမလ်လႈ လငွ်ႈႁူမ်ႈမိဝု်းၼႂ်းၵၢၼၽ်ဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမၼ်ႆႉ လႆႈႁၼၵ်ၶႃႈတၵူ်းလငူ်း မီးဝႆႉၼိဝူၽ်ိၼု ်
ၵၸႈၵူၺ်း။ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။

 RCSS ဝႆႉ ၽူႈၵပ်းသၢၼ ်တႃႇႁူမ်ႈမိဝု်းႁတဵ်းသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼၽ်ၵု်ႇတၼႅ်း လလႈ ၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်း 
ၵမ်ၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း(1)ပီ�ၵသ ပႂ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ CCDAC တင်း UNODC ၵသတႃႉ ၽၢႆႇ CCDAC ဢမ်ႇမီး
ၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်မႃးၶိုၼ်းၸိူင်ႉႁိူဝ်။ ဢၼ်ၼႆႉၵၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်
ၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ပီ�(2014)ပီ�(2014)

 ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လလႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း 26 June 2014 ဢိင်ၼိူဝ် 
လွင်ႈၽုၵ်ႇယႃႈ၊ လွင်ႈသူႇသမ်းယႃႈ၊ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈ လလႈ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်း 
ႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၼမ်တိူဝ်းမႃးႁႅင်းၵသ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်လီၼၵ်းၸႂ်ဝႆႉလလႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း 
ၸိုင်ႈတႆး  ဢွၵ်ႇၵၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ - 
- ႁႂ်ႈဝႆႉၼမ်းၼၵ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵသ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇတၢင်းပၼ် ၵူၼ်းမူႇ ၵူႈၸုမ်း 

လလႈ  ၵၼူ်းမိငူ်းလႆႈၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈသၢင်ႈၼႂ်းၵၢၼႁ်ူမ်ႈမိဝု်းၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ၸတွ်ႇတဝူ်ႈပတ်း 
ပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ။ 

- ပၼ်ႁႃသိုဝ်ႉၶၢႆ လလႈ သူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် 
ၼႂ်းလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈၵမ်ႈၽငွ်ႈ မီးလငွ်ႈၵပ်းၵၢႆႇ ၵၼိသ်ူးၵၼိလ်ၢပ်ႈၼၵႆၵႃႈပႃးဝႆႉလငွ်ႈၼိငု်ႈလလႈ 
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၢႆမီႈသုမ်ႇငမ်း လလႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈႁဵၻ်း 
သၢင်ႈၵႂႃႇ ထိုင်တီႈ။

- ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် 
ဢၵိ်ႇပႃး ၵၢၼပ်ၵူ်းပငွဝ်ၢၼ်ႈမိငူ်းဝႆႉ လလႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝၶုိ်ၼ်းၸိငု်ႈတႆး ယမု်ႇယမဝ်ႃႈ လလီႆႈၸဝဵ်း 
လၵႈၶႆ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း။

- ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်း ႁူမ်ႈၵၼတ်င်း လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈၵသ ၽၼႅၵ်ၢၼၽ်ဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမမ်ီးၼၼ်ႉ 
ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။

ပီ�(2015)ပီ�(2015)

1. ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဵၻ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပီ� 2014-2015 
မူၼ်ႉလမးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈ 1489 ၵၵႃႉ၊ တီႉၺပွ်းပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ 
ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈ ၸၢႆး (94)ၵၵႃႉ ယိင်း (25)ၵၵႃႉ၊ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 1239 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၶၢဝ် 4.4 
ၵီးလူဝ်း၊ ယႃႈလမ် 83ၸွႆႉ လလႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တူမ်ႈႁုင်ယႃႈ (1)ၸုမ်ႇ။

2. ၼႂ်းၵၶႃႈတၵ်ူးလင်ူး NCA ၵၼ(်6) 25 (ၵ) (6) ၵၢၼၽဵ်ဝ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ။် (ၽွင်းယၢမ်းဢပ်ုႇဢဝူ်း 
ၵၢၼ်မိူင်း ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇငူပ်ႉငိၵၼ်ၵသႁဵတ်းသၢင်ႈ) ၼႆႉၵသတႃႉ ၵတႃႇထိုင် 
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်လႆႈၸွမ်းၼင်ႇၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းမီးဝႆႉ
ၼၼ်ႉ။

ပီ�(2016)ပီ�(2016)

 ၵၢၼၽ်ဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ဢၼၶ်ငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး လႆႈႁၻဵ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းပီ� 2015-
2016 ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ - 
(ၵ) ၽဵဝ်ႈသိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃႈလမ် (0.7)ၸွႆႉ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ (0.5)ၵီးလူဝ်း၊ ယႃႈမႃႉ 

(279,758)မဵတ်ႉ လလႈ တီႉၺပွ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ (44)ၵၵႃႉ။
(ၶ) မူၼ်ႉလမးပူၵ်းပွင်ပၼ် တၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸၢႆး (311)ၵၵႃႉ၊ ယိင်း (11)

ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈ (322)ၵၵႃႉ။
(င) လႆႈပၼပ်ိၼု်ႉႁူႉၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ ်ၵၼူ်းမိငူ်း လလႈ ၵၼူ်းသိၵု်းၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်း 

ၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ (91)ပွၵ်ႈ။



243မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ပီ�(2017)ပီ�(2017)

 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵၻ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ 
သၢႆမၢႆႁူဝ်ႁုပ်ႈ 26June 2016 ထိုင် 26 June 2017 – 
(ၵ) ယႃႈၽိၼ်ႇလမ် - (19.17) ၵီးလူဝ်း၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ (14.54) ၵီးလူဝ်း၊ ယႃႈမႃႉ (202,847)မဵတ်ႉ 

လလႈ တီႉၺပွ်းလႆႈ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်းၵဵဝ်ႇၶငွ်ႈလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် 
(191)ၵၵႃႉ။

(ၶ) မူၼ်ႉလမးပူၵ်းပွင်ပၼ် တၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸၢႆး (553)ၵၵႃႉ၊ ယိင်း (4)
ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈ (557)ၵၵႃႉ။

(င) လႆႈပၼပ်ိၼု်ႉႁူႉၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ ်ၵၼူ်းမိငူ်း လလႈ ၵၼူ်းသိၵု်းၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်း 
ၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ (34)ပွၵ်ႈ။

ပီ�(2018)ပီ�(2018)

 ၵၢၼၽ်ဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ဢၼၶ်ငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး လႆႈႁၻဵ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းပီ� 2017-
2018 ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ - 
(ၵ) ၽဵဝ်ႈသိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃႈလမ် (7)ၸွႆႉ (76)ၵျၢပ်ႈ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ (15,405) ၵီးလူဝ်း၊ 

ယႃႈမႃႉ (213,905)မဵတ်ႉ၊ တီႉၺပွ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ (240)ၵၵႃႉ။
(ၶ) မၼူ်ႉလမးပၵူ်းပငွပ်ၼ ်တၢင်းယၢမ်ႈၵၼူ်းတတိ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ ်ၸၢႆး (1,631)ၵၵႃႉ၊ ယငိ်း (26)

ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈ (1,657)ၵၵႃႉ။
(င) လႆႈပၼပ်ိၼု်ႉႁူႉၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ ်ၵၼူ်းမိငူ်း လလႈ ၵၼူ်းသိၵု်းၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်း 

ၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ (90)ပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸၢႆး (11,452)ၵၵႃႉ၊ ယိင်း (2,400)
ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈ (13,852)ၵၵႃႉ။

 ဝၼ်းထီႉ 10/09/2018 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 
ဢၼ်တီႉၺပွ်း လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် 
မိူင်းလၶႇ (ၵ) ယႃႈမႃႉ (132,000)မဵတ်ႉ၊ (ၶ) ယႃႈၶၢဝ် (830)ၵရႅမ်ႇ။
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ပီ�(2019)ပီ�(2019)

1. ၵၢၼၽ်ဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ဢၼၶ်ငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး လႆႈႁတဵ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းပီ� 2018 
- 2019 ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ -
(ၵ) ၽဝဵ်ႈသမိ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ ်ယႃႈလမ ်(17) ၵီးလဝူ်းၵရႅမႅ်ႇ၊ ယႃႈၽၼိ်ႇၽိၵူ်ႇ (212.8) ၵရႅမႅ်ႇ၊ 

ယႃႈမႃႉ (40,707)မတဵ်ႉ၊ ယႃႈဢၢႆးသ် (30)ၵီးလဝူ်းၵရႅမႅ်ႇ၊ တီႉၺပွ်းလႆႈ ၵၼူ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်း 
ၵမ် (97)ၵၵႃႉ။

(ၶ) မၼူ်ႉလမးပၵူ်းပငွပ်ၼတ်ၢင်းယၢမ်ႈ ၵၼူ်းတတိ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ ်ၸၢႆး (841)ၵၵႃႉ၊ ယငိ်း 
(14)ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈ (855)ၵၵႃႉ။

(င) လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅတ်ႇလၶႇၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်း လလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ 
တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီး (129)ပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 
ၸၢႆး (9,027) ၵၵႃႉ၊ ယိင်း (5,602) ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈ (14,629)ၵၵႃႉ။

2. ဝၼ်းထီႉ 8 May 2019 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (727) ၸဝ်ႈသိုၵ်း တိုၼ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵသ 
ယႃႈမဝ်းၵမ် ICE (30)ၵီးလူဝ်းၵရႅမ်ႇ ဢၼ် RCSS/SSA တီႉၺပွ်းလႆႈ တီႈၼႂ်းလၸႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ဢၢပ်ႈပၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈႁူင်းတမ်ႇၼူတ်ႇ 
ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺပွ်းလႆႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ(701) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/09/2018
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

3. ဝၼ်းထီႉ 6 December 2019 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝၶုိ်ၼ်းၸိင်ုႈတႆး ဢဝယ်ႃႈမဝ်းၵမ ်
ၸိဝူ်းဢၼတ်ီႉၺပွ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢၢပ်ႈပၼ ်ၽူႈမီးပၼု်ႈၽၼွ်း ၽၢႆႇၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်
မိူင်းလၶႇ (ၵ) ယႃႈမႃႉ (120,000)မဵတ်ႉ၊ (ၶ) ယႃႈၶၢဝ် (13.2)ၵီးလူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ။

ပီ�(2020)ပီ�(2020)

1. ၼႂ်းပီ� 2019-2020 ၼႆႉ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး RCSS လႆႈႁတဵ်းသၢင်ႈၵၢၼင်ၢၼ်း ၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉ 
ယႃႈမဝ်းၵမ၊် ၵၢၼမ်ၼူ်ႉလမးတၢင်းယၢမ်ႈ ၵၼူ်းတတိ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ ်လလႈ ၵၢၼပ်ၼပ်ိၼု်ႉႁူႉ 
ၵႅတ်ႇလၶၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ - 
(ၵ) တီႉၺပွ်းလႆႈ ယႃႈလမ် (47.117)ၵီႇလူဝ်ႇၵရႅႅမ်ႇ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ (30.13)ၵီႇလူဝ်ႇၵရႅႅမ်ႇ၊ 

ယႃႈမႃႉ (682,461) မဵတ်ႉ လလႈ တီႉၺပွ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵတႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် (293)
ၵၵႃႉ။

(ၶ) လႆႈမၼူ်ႉလမးတၢင်းယၢမ်ႈ ပၵူ်းပငွပ်ၼ ်ၵၼူ်းတတိ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ ်ၸၢႆး (1,804)ၵၵႃႉ၊ 
ယိင်း (125)ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈ (1,929)ၵၵႃႉ။

(င) ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅတ်ႇလၶၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်း လလႈ ၵၵႃႉသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 
မုၵ်ႉၸုမ်း မီး (469)ပွၵ်ႈ၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸၢႆး (17,291)ၵၵႃႉ၊ ယိင်း (8,345)ၵၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈ 
(25,636)ၵၵႃႉ။

2. ၼႂ်းပီ� 2020 ၼႆႉ ၸမွ်းၼင်ႇမီးၵၶႃႈလႆႈၸႂတ်င်းလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈဝႃႈ ၵတႁူမ်ႈၵၼၽ်ဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈ
မဝ်းၵမၼ်ၵႆသ တႃႇႁူမ်ႈမိဝု်းႁတဵ်းသၢင်ႈၸမွ်းၵၼလ်ႆႈၼၼ်ႉ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး RCSS 
ၶတ်းၸႂႁ်တဵ်းသၢင်ႈမႃး ၼင်ႇပငွပ်ၼဵလ်ႆႈယူႇ။ ယိငူ်းဢၢၼ်း တႃႇသငွၽ်ၢႆႇႁူမ်ႈၵၼႁ်တဵ်းသၢင်ႈ
ၵၢၼင်ၢၼ်းၼၵႆသ ယႃႈမဝ်းၵမ၊် ၵၼူ်းၵတႃႉသငူ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ ်လလႈ ၶဝူ်းၶငွၵ်ဝဵ်ႇၶငွ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ ်
ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းတီႉၺပွ်းလႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လလႈ 
တပ်ႉမၵတႃႇၵႂႃႇၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ -
(ၵ) ယႃႈမႃႉ(78,149)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ(10.61)ၵီႇလူဝ်ႇၵရႅႅမ်ႇ
(ၶ) ၵူၼ်းၵတႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်(9)ၵၵႃႉ
(င) လူတ်ႉၵဵင်(1)လမ်း၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ(1)လမ်း၊ ၾူၼ်း(1)လုၵ်ႈ၊ ငိုၼ်း(170,000)ပျႃး။

3. ဝၼ်းထီႉ 26/06/2020 ၽူႈမီးပၼု်ႈၽၼွ်း ၽၢႆႇၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး ဢဝယ်ႃႈမဝ်းၵမၸ်ိဝူ်း 
ဢၼ်တီႉၺပွ်း လႆႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် 
မိူင်းလၶႇ (ၵ) ယႃႈမႃႉ (5,602)မဵတ်ႉ၊ (ၶ) ယႃႈၶၢဝ် (361.8)ၵရႅမ်ႇ။
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4. ဝၼ်းထီႉ-09 March 2020 လႆႈပုိတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မႂ်ႇ(1)လင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ 
လွႆတႆးလႅင်း။ 

ၵၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း RCSS လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၵၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း RCSS လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ

1. ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵသ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-19 November 2011 ၼၼ်ႉ RCSS လႆႈ 
ဢပု်ႇဢဝူ်း ၵၼတ်င်းလငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈတငဵ်းၸငဵ်ႇ တီႈၵငဵ်းႁႆး ၸိငု်ႈထႆးယူႇယဝ်ႉ။ ၵၶႃႈတၵု်း ယၼွ်း 
RCSS မီး(4)ၵၶႃႈ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ − 
1) ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း
2) ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း
3) ႁႂ်ႈမီးၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင်
4) ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႉ။ 

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ - 09 March 2020 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ



247မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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2. ဝၼ်းထီႉ-02 Dec 2011 ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်RCSS လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸၼ်ႉ 
ၵၸႈမိငူ်း၊  လႆႈၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်း(8)ၵၶႃႈ၊ ၼႂ်း(8)ၵၶႃႈၼၼ်ႉ ၵၶႃႈထီႉ(6)ၼၼ်ႉ ပၼဵလ်ငွ်ႈလႆႈၸႂ ်
ၵတႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႁႉၵင်ႈၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ်။

 
3. ဝၼ်းထီႉ-16 Jan 2012 ၵၶႃႈထီႉ (10) ၼႂ်းၵၶႃႈတၵ်ူးလင်ူးၵၼသ်င်ွၽၢႆႇ (11)ၵၶႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢဝူ်း 

ၸ ၼ်ႉ မိူ င်း ႁူ မ်ႈ တု မ်  ပွ ၵ်ႈ ၵ မ်း ( 1 )  တီႈ ဝဵ င်း တူ ၼ်ႈ တီး ။  တႃႇ ၽဵ ဝ်ႈ မူ ၺ်ႉ ယႃႈ မ ဝ်း ၵ မ်  
ႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉ ၵတဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း(2) လလႈ 
ယူႇတီႈ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး ၵတတိတု်ႉၽၼႅၵ်ၢၼတ်ၢင်ႇၵသ ႁူမ်ႈၵၼႁ်ၻဵ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

4. ဝၼ်းထီႉ 19 May 2012 လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸၼ်ႉမိူင်း 
ႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)၊ လႆႈၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလူၺ်ႈၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႂ်း(12)ၵၶႃႈၼၼ်ႉ 
ဢၼ်ၵၶႃႈလမ်ႇလွင်ႈမၼ်း ပဵၼ်ၵၶႃႈထီႉ(1)ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ 
- ၸွမ်းၼင်ႇ ၵပႃႇလသီႇၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵတမွတ်ႇႁၢႆလလႈ ၵဵဝ်ႇ 

လူၺ်ႈၵၢၼ် တႃႇၵတႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ် 
ၶိၼု်းၸိငု်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး  RCSS/SSA မီးၵၢငၸ်ႂယ်ိငူ်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁတဵ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈ
သုင်သုတ်းၵသ ယိုၼ်းလၼမႃးၼၼ်ႉ ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၼင်ႇၵတႉၵတႉဝႃႈ
ဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇၵတၵႁႉႁၢမ်ႈၵႅတ်ႇလၶၵၽးယႃႈ မဝ်းၵမ်လလႈ ယႃၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်း
ႁႂ်ႈၸႂ်လူႉၸႂ်ပိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၶႃႈပူင်ၼၵ်း၊ မၢႆလိၵ်ႈ (17/2011) ဢၼ်လူင်
ပငွၸ်ိငု်ႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမုပ်ိၼုၽ်ၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၶတွ်ႇၽတွ်ႈဝႆႉၶမွ်ႇမတီႇ မူႇဝၢၼ်ႈ၊ ပၵွ်ႉ၊ 
လၸႈဝဵင်း လလႈ တွၼ်ႈ၊ ၵၸႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။  လွၵ်းလၢႆး(ၼႅဝ်းတၢင်း) တွၼ်ႈတႃႇ
ႁႂ်ႈၶွမ်ႇမတီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလလႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/
SSA ၵတႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်း တႃႇၵတဢုပ်ႇ ဢူဝ်းငူပ်ႉ 
ငီႉၵၼ်ယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ 
ယူႇတီႈၶွမ်ႇမတီႇပွင်သၢင်ႈၵၢၼ် ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းလူင်း 
လႆႈၸႂ ်ၵတတၢင်ႇထိငုတ်ီႈၸၵိ်းၸမွၸ်ိငု်ႈမိငူ်း လလႈ ဢပု်ႇဢဝူ်းငပူ်ႉငီႉၵၼ ်ၵသႁဵတ်း 
သၢင်ႈၵႂႃႇ။



248 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

 ၽၼႅၵ်ၢၼတ်ႃႇႁူမ်ႈမိဝု်းၵၼ ်ၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ဢၼၶ်ငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး တိတု်ႉ 
ၸၼတ်မႅ်ႈ တၢငၼ်ႂ်းပၢငဢ်ပု်ႇဢဝူ်းလငွ်ႈငမ်းယၼဵ ်ၸၼ်ႉမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ပၵွ်ႈၵမ်း(2) တီႈဝငဵ်း ၵငဵ်းတငု။်

ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်
- ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၽးၵူၼ်း ႁဵၻ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၵိၼ်သူမ်ႇသမ်း 

ယဝ်ႉ ၸပ်းၵၼၵ်သ ဢဝဢ်ဵၼႁ်ငႅ်းဝၢၼ်ႈမိငူ်းဢၼူ်ႈဢၼွ်ႇၵၺူ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဵၻ်းႁႂ်ႈပၼဵၵ်ၽး 
ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵသ သုၵ်ႉယုင်ႈလလႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ 
ႁႂ်ႈၶုတ်းႁၢၵ်ႈ မၼ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

- ယႃႈမဝ်းၵမၼ်ႂ်းသၢမလ်မႅထ်ငွ်းၶမ်းၼႆႉ ၸိဝု်ႈယႂ်ႇမႃးၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၵၺူ်းဢမ်ႇၵႃး တမု်ႉတိဝူ်ႉၸိဝု်ႈ 
သငဵမ်ိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်မိငူ်းမၢၼ်ႈလူႉလဝႅဝ်ႆႉပႃးလလႈ ၼင်ႇႁိုဝၸ်ိဝု်ႈသငဵယ်ႃႈမဝ်းၵမ ်ၼႂ်းမိငူ်းႁူမ်ႈ 
တုမ် ၵပႃးၵတႁၢႆၵႂႃႇၵသ မူတ်းသႂ်ၸိုၼ်ႈလီၶိုၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ။

- ယႃႈမဝ်းၵမၼ်ႂ်းသၢမၸ်ငဵ်ႇၶမ်းၼႆႉ မိဝူ်ႈပၼူ်ႉမႃးမီးၵၶႃႈၸလိၼးဝႃႈ ၵၼူ်းယပိ်းၵငွ်ႈ ဢၼၵ်တႃႇ 
သူႈ ဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းပုၼ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃး၊ ၽၢႆႇ 
ၼိုင်ႈၵၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း တိုၵ်းၵၼ်လလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵုမ်းၵမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ
ၼႆလလႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် 
ယဝ်ႉလလႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵပႃးၵတႁူမ်ႈမိုဝ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၵသ ၵုမ်းၵမ်ၽဵဝ်ႈ 
မၺူ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ လလႈ ၸင်ႇမီးၽၼႅၽ်ဝဵ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ႁႂ်ႈၵပႃးမတွ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵၶႃႈလၼႉၼမ်းၵၶႃႈလၼႉၼမ်း
 ယႃႈမဝ်းၵမၵ်ူႈမဝဵ်းၼၼ်ႉ ပၼဵၵ်ၽးၵၼူ်း(မၼတု်း) တၢင်းလမု်းၾႃႉ လလႈ ၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈယႃႈမဝ်း 
ၵမၼ်ႆႉ ၸမု်းလႂၸ်မု်းၼိငု်ႈ မိငူ်းလႂ ်မိငူ်းၼိငု်ႈ ၽဝဵ်ႈၵၺူ်းဢမ်ႇလႆႈ လဝူ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိဝု်းၵၼ ်ၵူႈမိငူ်းၵူႈၽၢႆႇ 
ၸင်ႇၸၢင်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။
1. ပိငု်ႈဢငိလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်မိငူ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼလ်ငူပ်ၼႁ်ငႅ်း ပၼတ်ၢင်းႁူမ်ႈမိဝု်း 

ၸင်ႇၸၢတ်ႈႁဵၻ်းလႆႈ။
2. ပိုင်ႈဢိင်ဢဵၼ်ႈႁႅင်းငိုၼ်းတွင်းတႃႇၸၢႆႇ တႃႇပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၸင်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ။
3. ပိငု်ႈဢငိဢ်ၼဵႁ်ငႅ်းၵၼူ်းမိငူ်း ၵပႃႈလမႈလၵု်ႈဢၼွ်ႇ လလႈ ပူႇၵၢင်ႉပူႇႁငဵၶ်ဝ ်ႁူမ်ႈမိဝု်းႁတဵ်းသၢင်ႈ 

ၸွမ်း ၸင်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈႁဵၻ်းလႆႈ။



249မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

4. ပိုင်ႈဢိင် မိူင်းပီႈမိူင်းၼွင်ႉ မိူင်းယူႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵၻ်းၸွမ်းၸင်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

 ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတၶုတ်းႁၢၵ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉထိုင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း 
ၸိူဝ်းဢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်း ၵမ်လလႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇ၊ ၵတႁႃၵၢၼ်လလႈလၢႆးလႆႈ 
ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁႃတူၼ်ႈၽုၵ်ႇတႅၼ်း တၢင်ယႃႈပၼ်ၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ၵတပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်
လၢႆပီ�ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉၵၵႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်း 
ၵၢၼ်သပ်းလႅင်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် ႁႂ်ႈၵူႈၸုမ်းၵူႈၵၵႃႉၵိုတ်းၵပႃး။ ၵူၼ်းၵိၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵူၼ်းၶၢႆယွႆႈၸိူဝ်း 
ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးလုမ်းပၵ်းသဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၵုမ်းၵမ်လလႈ မီးႁူင်းတိုတ်းယႃႈဝႆႉၵူႈလၸႈဝဵင်း။ ၵၶႃႈဢၼ် 
လၢတ်ႈမႃး ၽၢႆႇၼိူဝ်တၢင်းမူတ်းၼႆႉ ၵိုင်ႇလီတိုတ်ႉၸၼ်ၽႅၼ် ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်းၵသ ႁဵတ်း သၢင်ႈ 
ၵၽႃႇၼမ်ႉ လၼတူဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ� ႁႂ်ႈႁၼ်ၽွၼ်းလီမၼ်းၵႂႃႇၼင်ႇတီႈယိူင်းဢၢၼ်း။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁဵတ်းႁိုဝ် လလႈ ပဵၼ်မႃးယႃႈမဝ်းၵမ်ႁဵတ်းႁိုဝ် လလႈ ပဵၼ်မႃး

1. ယႃႈၽိၼ်ႇမီးၸိူဝ်းၽၼ်ႉၵသၽုၵ်ႇၸင်ႇပဵၼ်မႃး
2. ယႃႈမႃႉ၊ ယႃႈဢၢႆးသ၊် ယႃၵႁးရဝူ်းဢၼိ်း ၸိဝူ်းၼႆႉ ဢဝသ်ၢၼၵ်ၶးမီးၵသ ႁူမ်ႈၵလႃးၵၼယ်ဝ်ႉ 

ၸင်ႇပဵၼ်မႃး။ (လူဝ်ႇမီးၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈသၢင်ၵၶးမီးလတႉလတႉ)
3. ပၢင်း(ၵၢၼ်းၶျႃး) ၼႆႉၵၵႃႈ ၽုၵ်ႇၵသပဵၼ်မႃး။ (ၵမ်ႈၼမ်ၽုၵ်ႇတၢင်းမိူင်းလၢဝ်း)

လၢႆးတႃႇၵတၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆးတႃႇၵတၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

1.  တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၽုၵ်ႇယႃႈၽိၼ်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇႁႃတူၼ်ႈ ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၽိၼ်ႇပၼ်ၵူၼ်း 
မိူင်းႁႃလွၵ်းၵၢတ်ႇတႃႇၶၢႆမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းသူၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽုၵ်ႇလႆႈမႃး ႁႃၵၢၼ် 
လၢႆး လႆႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵပႃးမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇၽုၵ်ႇယႃႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈ
မီးသုၼ်ႇႁဵၻ်းၵၢၼ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း လလႈ ပၼ်ပိင်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ လွင်ႈၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈ 
ၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇၸႂ်လလႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ယႃႈၽိၼ်ႇၸင်ႇၸၢင်ႈႁၢႆၵႂႃႇလွႆးလွႆးယဝ်ႉ။

2. တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁုင်တူမ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ၊ ယႃႈမႃႉ၊ ယႃႈဢၢႆးသ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇထတ်းသၢင် 
ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈဝႆႉၵသ ၵုမ်းၵမ်ၼိူဝ်ၶဝ်ဝႆႉ ၼိူဝ်တပ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵူႈၸုမ်း ပႃးတၢင်း 
ၸမု်းပျီႇတၸုတိ်ႉ လလႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈ ၸိဝူ်းၵၼိသ်ူးၵၼိလ်ၢပ်ႈ၊ ၵပွ်ႈတီႈႁုငတ်မူ်ႈ 
ယႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ် ၸင်ႇၸၢင်ႈႁဵၻ်းလႆႈ ပဵၼ်လႆႈ။



250 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA
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3. သၢၼ်ၵၶးမီးၼႆႉၵမ်ႈၼမ်မီးၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလလႈ လူဝ်ႇလႆႈ 
ႁူမ်ႈမိုဝ်းမိူင်း ပီႈ မိူင်းၼွင်ႉ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတီႈတိတ်းၸပ်းၵၼ် ၸင်ႇၸၢင်ႈႁၢမ်ႈပိၵ်ႉလႆႈ။

4. ၵူၼ်းၶၢႆယွႆႈ၊ ၵူၼ်းၵိၼ်သူႇ၊ ၵူၼ်းသမ်းၼႆႉ လူဝ်ႇမီးလုမ်းပၵ်းသဝ်းၵုမ်းၵမ်ဝၢင်းၽႅၼ် ထတ်း 
သၢင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇ ၶိုတ်းၸမ် လူဝ်ႇမီးႁူင်းၽႅတ်ႈယႃႈ လူဝ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈမႃးၽႅတ်ႈႁင်းၵူၺ်း 
ၽၢႆႇၼိငု်ႈ လဝူ်ႇၸမွ်းထတ်းသၢငဢ်ဝဢ်ၵယး ပၼဢ်ပတႅ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼင်ႇဢၼပ်ၵ်းပိငူ ်ၸိငု်ႈ 
မိူင်းမီး ႁႂ်ႈၶိုတ်းၸမ်ၸင်ႇၸၢင်ႈႁၢႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸႂ်ႉလၢႆးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ (5)လၢႆး၊ လၢႆးပၼ်ႁႅင်း (3)လၢႆး၊ လၢႆးၵႁႉၵင်ႈ (6)လၢႆးၵသ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ။ၸႂ်ႉလၢႆးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ (5)လၢႆး၊ လၢႆးပၼ်ႁႅင်း (3)လၢႆး၊ လၢႆးၵႁႉၵင်ႈ (6)လၢႆးၵသ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ။
လၢႆးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ (5)လၢႆးလၢႆးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ (5)လၢႆး
1. ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းၵႃႉ
2. ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းၵိၼ်
3. ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းၽုၵ်ႇ
4. ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းဢဝ်သၢၼ်ၵၶးမီးၶဝ်ႈမိူင်း
5. ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းႁုင်တူမ်ႈယႃႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။

လၢႆးပၼ်ႁႅင်း (3)လၢႆးလၢႆးပၼ်ႁႅင်း (3)လၢႆး
1. ပၼ်ႁႅင်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၽိၼ်ႇ
2. ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်
3. ပၼ်ႁႅင်းပိင်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉလွင်ႈၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ်

လၢႆးၵႁႉၵင်ႈ (6)လၢႆးလၢႆးၵႁႉၵင်ႈ (6)လၢႆး
1. ၵႁႉႁၢမ်ႈသၢၼ်ၵၶးမီးၶဝ်ႈမိူင်း
2. ၵႁႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း
3. ၵႁႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁုင်တူမ်ႈ/ တီႈႁုင်တူမ်ႈ
4. ၵႁႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းသူႇယႃႈ၊ သမ်းယႃႈ၊ ၵိၼ်ယႃႈ
5. ၵႁႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းၽုၵ်ႇယႃႈ
6. ၵႁႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်
1. ပၵ်းလုမ်းၼႂ်းဝဵင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၵုမ်းထိုင် ၵူႈလၸႈဝဵင်းၵသ ၵုမ်းၵမ်ထတ်းသၢင်။
2. ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵၵႃႇမတီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵသ ၵုမ်းၵမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ ၵၵႃႇမတီႇၼၼ်ႉ 

ၽၢႆႇRCSS လလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။
3. ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵၸႈမိူင်း ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ - 

ၵႉ ႁူဝ်ၼႃႈ 2 ၵၵႃႉ  (ၽၢႆႇ RCSS 1 ၵၵႃႉလလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 1 ၵၵႃႉ)ၵႉ ႁူဝ်ၼႃႈ 2 ၵၵႃႉ  (ၽၢႆႇ RCSS 1 ၵၵႃႉလလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 1 ၵၵႃႉ)
ၶႉ ၽူႈမၢႆလုမ်း 4 ၵၵႃႉ (ၽၢႆႇ RCSS 2 ၵၵႃႉလလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 ၵၵႃႉ)ၶႉ ၽူႈမၢႆလုမ်း 4 ၵၵႃႉ (ၽၢႆႇ RCSS 2 ၵၵႃႉလလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 ၵၵႃႉ)
ငႉ ၽၢႆႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ 6 ၵၵႃႉ (ၽၢႆႇ RCSS 3 ၵၵႃႉလလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင် 3 ၵၵႃႉ)ငႉ ၽၢႆႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ 6 ၵၵႃႉ (ၽၢႆႇ RCSS 3 ၵၵႃႉလလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင် 3 ၵၵႃႉ)
ၸႉ ၵပႃးလူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉမၵတႃႇလလႈ SSA ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။ၸႉ ၵပႃးလူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉမၵတႃႇလလႈ SSA ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။
သႉ ႁူင်းၽျႅတ်ႈယႃႈ ၼိုင်ႈဝဵင်းၵတႃႇ ၼိုင်ႈႁူင်း။သႉ ႁူင်းၽျႅတ်ႈယႃႈ ၼိုင်ႈဝဵင်းၵတႃႇ ၼိုင်ႈႁူင်း။

4. ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈႁွင်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်း ၸွမ်းတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈၸုမ်း
5. ပူႇၵၢင်ႉပူႇႁဵင် ႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉၶဝ် ၵတလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၸွမ်း။
6. ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ထႆး၊ လၢဝ်း၊ လၶႇ၊ ဢိၼ်းတီးယႃး လလႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း။
7. ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးႁႂ်ႈလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၵသ ပူၵ်းပွင်ၵႂႃႇ

ၵႉ ပွႆးလၢမ်းၾိင်ႈထုင်း
ၶႉ ၾိင်ႈလငႈ
ငႉ လိၵ်ႈလၢႆး

တီႈပၵ်းလုမ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈပၵ်းလုမ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

1 တွင်ႇၵျီး 9 မိူင်းၼွင် 17 ၼမ်ႉၶမ်း 25 ၼမ်ႉသၼ်ႇ
2 လွႆလႅမ် 10 မိူင်းသူႈ 18 လႃႈသဵဝ်ႈ 26 မိူင်းမိတ်ႈ
3 ပၢင်လူင် 11 မိူင်းပၼ်ႇ 19 သီႇၵပႃႉ 27 ပၢင်သၢႆး
4 ၼမ်ႉၸၢင် 12 ၵုၼ်ႁိင်း 20 ၵၵးသီး 28 မိူင်းဝီး
5 မိူင်းၼၢႆး 13 မိူင်းတူၼ် 21 မွၵ်ႇမႆႇ 29 ၵဵင်းတွင်း
6 ၶူဝ်လမ် 14 တႃႈၶီႈလဵၵ်း 22 ႁူဝ်မိူင်း 30 မိူင်းယွင်း
7 လၢႆးၶႃႈ 15 ၵဵင်းတုင် 23 လၢင်းၶိူဝ်း 31 မိူင်းပဵင်း (လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ)
8 မိူင်းၵိုင် 16 မူႇလၸႈ 24 ၵျွၵ်ႉလမး

 



252 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

လွင်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း

 ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၵသ ႁႂ်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဢွၵ်ႇပၼ်ဝႂ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၼ်ၶွမ်ႇ 
မတီႇႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးတူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လလႈ ၽၢႆႇ 
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵသ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ။ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵတလႆႈႁဵတ်း
ပၼ်ဝႂ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်။

ၶိူင်ႈမၢႆၸုမ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၶိူင်ႈမၢႆၸုမ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်
(ယူႇတီႈၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်တႅမ်ႈတိုတ်ႉၸၼ်တၢင်ႇလၼ)

ပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်
(ယူႇတီႈၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်တႅမ်ႈတိုတ်ႉၸၼ်တၢင်ႇလၼ)
 

ပၢင်ၵုမ် (3)ၽၢႆႇ RCSS,CCDAC & UNODC တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈ 27-28 October,2012



253မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်(3)ၽၢႆႇ တွၼ်ႈတႃႇၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်ယႃႈ လလႈ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်(3)ၽၢႆႇ တွၼ်ႈတႃႇၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်ယႃႈ လလႈ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်

 ဝၢႆးလင် RCSS လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် (2)ၽၢႆႇ 
ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်းလလႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇၵတႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် 
တၼူ်ႈယႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈမီးပၢင်ဢပု်ႇဢဝူ်း (3)ၽၢႆႇ (RCSS, UNODC လလႈ CCDAC) တီႈဝင်ဵးတႃႈၶီႈလၵ်ဵး၊ 
ၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27-28 Oct 2012 ၵသ လႆႈၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း(9)ၵၶႃႈ။

သၢႆမၢႆၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်သၢႆမၢႆၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်
1. မိတ်ႇသတိူဝ်ႇ ၸႅၵ်ႇသိၼ်ႇဢီႇလၢႆႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်UNODCမိူင်းမၢၼ်ႈ
2. လငု်းၸၢႆးဢငွ်ႇၵၵျႃႇဝၼိ်း  ၽူႈမီးပၼု်ႈၽၼွ်းမီးၸၼ်ႉၸိငု်ႈတႆးပတွ်းဢၵွ်ႇၸၢၼ်း၊ ၽၢႆႇၶူၼ်ႉ 

ၶႂႃႉ UNODC
3. ဢူးၵၽႇတိၼ်ႇတဵင်း ၵူၼ်းလၢႆႈၽၢႆႇသၢႆႇ မၢၼ်ႈ − ဢင်းၵိတ်ႉ
4. ၵတႃႇၸႅၵ်ႉၵလိၼ်းပျီႇၵၵျႃႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(-------)၊ UNODC
5. ၵတႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇလိၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(ၵယးငိုၼ်း)UNODC

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸိုင်ႈမိူင်း လလႈ CCDACၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸိုင်ႈမိူင်း လလႈ CCDAC
1. ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်(ၽၢႆႇၵယး) (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)  မျိၼ်ႉဢွင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း
2. ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇတူႇ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆး
3. ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵဝႇလိၼ်းထၢႆႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း(ၸၼ်ႉသွင်)၊ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇလၶ 

(တပ်ႉပႆလိၼ်)
4. ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵၵျႃႇထိၼ်ႇဢွင်ႇ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းတပ်ႉမၵတႃႇထုင်ႉၵဵင်းတုင်
5. ၸဝ်ႈႁၢၼ် လယးၵၼႇလိၼ်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း(ၸၼ်ႉသွင်)၊ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇ
6. ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်(ၽၢႆႇၵယး) ဝိၼ်းထုၼ်း - ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵယးမိူင်းတႆး
7. ဢူးၵဢးၵူဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၵၸႈတွၼ်ႈ(ၽူႈၵွၼ်းပူၵ်းပွင်ၼႃႈတီႈ လလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းၶို

ၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း)
8. ၵႅမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵၵျႃႇထုၼ်း  ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵယးမိူင်းတႆး၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်
9. ၵမႅၸ်ဝ်ႈသိၵု်းလငူ ်တၼိ်ႇဢငွ်ႇ  ၵမႅၽ်ူႈၸတ်းၵၢၼ ်(မၢႆမီႈ/ၶၼူ်ႉၶႂႃႉ)တပ်ႉၵယး မိငူ်းႁူမ်ႈတမု်�
10. ဢူးတွင်းတိၼ်ႇထူၺ်း ၽူႈၵွၼ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၵၸႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွ

င်ႈလွင်ႈ
11. ၵႅမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢုင်းၵၵျႃႇ 
12. ၶုၼ်သိုၵ်း(ၽၢႆႇၵယး) ဝိၼ်းၵၵျႃႇ (ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပႃး ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ 

ၼိုင်ႈၵၵႃႉ၊ ၽၢႆႇၵယးၵဵင်းတုင် လလႈ ၽၢႆႇၵယးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။



254 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇ RCSS/SSAၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇ RCSS/SSA
1. ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ (ၸုမ်းၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS)
2. ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးလူး ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ (ၸုမ်းၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS)
3. ၸဝ်ႈဢုတ်ႉ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်
4. ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း  တီႈၵိူဝ်းၵုမ်
5. ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးလႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း၊ (ၸုမ်းၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS)
6. ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝၼ်းလီ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း၊ (ၸုမ်းၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS)
7. ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း၊ (ၸုမ်းၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS)
8. ၸဝ်ႈသိုၵ်း ယွတ်ႈမိူင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း၊ (ၸုမ်းၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS)
9. ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ (ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်)
10. ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဝုၼ်းၶိူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း၊ (ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်)
11. ၸဝ်ႈႁၢၼ် သႅင်ဝၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း၊ (ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်)
12. ၸၢႆးၶမ်းၸၢမ်ႇ  ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵိုၵ်းတူဝ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း
13. ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ/ၽၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ
14. ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇRCSS
15. ၸၢႆးသႅင်ယ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇRCSS

သၢႆမၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈပၢင်ၵုမ်သၢႆမၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈပၢင်ၵုမ် 
 မိတ်ႉသတ်ိဝူ်ႇၵႃးလူဝ်ႉသလ်ဝးလဝူ်ႇသဝူ်ႇ (Mr. Carlos Veloso) - ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် လလႈ 
ၽူႈတၢင်တူဝ် (U.N – W.F.P)

ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ - ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ - 

 ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ  ပဵၼ်ၵၽးလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ  ၵတႃႇၵူၼ်းၼိုင်ႈၵၵႃႉလလႈသင်၊ ၵတႃႇၵူႈၸိုင်ႈ 
မိူင်းလလႈသင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၽးၶဵၼ်ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ  ၸၢင်ႈတူၵ်းထိုင်တီႈ  
ဢမ်ႇဝႃႈၸၢႆးယငိ်းလၵဵ်ႉယႂ်ႇ ၼမု်ႇထဝ်ႈတၢင်းသငဵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ မိဝူ်ႈပၼူ်ႉမႃးပၢၼသ်ိပု်ႇပၢၼၼ်ၼ်ႉၵၵႃႈ  
မိငူ်းႁဝ်းၼႆႉလႆႈၵိၵု်းၸပ်းၸိဝု်ႈသငဵၼ်ဝ်ႈ မႃးတၢင်းၼမ။် တီႈၼႂ်းမိငူ်းႁဝ်းၼႆႉၵၵႃႈ  ၵၼူ်းသူႇသမ်းၸႂ်ႉ
တိုဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ်  တိုၵ်ႉမီးယူႇတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ။ လီမႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်
ဢဵၼ်ႁႅင်းၵၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မိူင်းႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း 
ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလလႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၵသ  လႆႈဝႆႉယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁဵတ်း 
သၢင်ႈလႆႈ  ပုၼ်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်  ႁႂ်ႈၵပႃးမူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇလုမ်းလုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်(9)ၵၶႃႈၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်(9)ၵၶႃႈ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၼႂ်းလၵႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ UNODC လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႂ်းလၵႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ UNODC လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ဝၼ်းထီႉ 27−28 October 2012 ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးဝၼ်းထီႉ 27−28 October 2012 ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး 

1. တႃႇၵတၶိငုပ်ငွ ်လငွ်ႈလပဵ်းႁၼဵ်းၼပ်ႉသၢင်ႈၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ လၸႈဝငဵ်းမိငူ်းၼၢႆး လလႈ လၸႈဝငဵ်းမိငူ်း 
ပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ UNODC လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵသ 
ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

2. ဢငိၼ်ိဝူၵ်ၶႃႈမၼု်းဢၼလ်ႆႈမႃး တီႈလငွ်ႈလပဵ်ႈႁၼဵ်းၼပ်ႉသၢင်ႈ ၼႂ်းလၸႈဝငဵ်းၸိဝူ်းၼၼ်ႉၵသ 
တႃႇၵတ ၶိငုပ်ငွၼ်ႃႈတီႈ။ (တဝူယ်ၢင်ႇ) ၶငူ်းၵၢၼၽ်ၵု်ႇတၼူ်ႈတၢငတ်ၼႅ်းႁူဝတ်ီႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ 
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး၊ UNODC လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ထတ်းလိူၵ်ႈၵႂႃႇ။

 
3. ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၽႅၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵတသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတူဝ်ယၢင်ႇၶူင်း 

ၵၢၼ်၊ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတၢင်တႅၼ်းႁူဝ်တီး ၸိူဝ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလလႈ ဢၼ်သပ်းလႅင်းလၼမုၵ်ႉ 
ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ၵသ ၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ။ 

4. တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈတူဝ်ယၢင်ႇၶူင်းၵၢၼ်၊ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတၢင်တႅၼ်းႁူဝ်တီးၸိူဝ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ 
ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ UNODC လလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵသ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

 
5. တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈတူဝ်ယၢင်ႇၶူင်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတၢင်တႅၼ်းႁူဝ်တီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ 

UNODC ၵသ ၵတၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈၵႂႃႇ။ 

6. တႃႇၵတလႆႈငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျၢတ်ႉၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸဝ်ႈတႃႇၼၵူႈမိူင်းမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ 
တူဝ်ယၢင်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတၢင်တႅၼ်းႁူဝ်တီး ၸိူဝ်းဢၼ်ၵတႁူမ်ႈၵၼ်ၵၽႃႇၼမ်ႉ
ၵၽႃႇတူဝ် ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ UNODC ၵသ ၵတၵပ်းသၢၼ်ငူပ်ႉငီႉၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ။



256 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

7. တႃႇၵတပၼလ်ငွ်ႈပိၼု်ႉႁူႉၼိဝူၵ်ၼူ်းမိငူ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆးၵမု်းၵမ ်လလႈ 
ၼင်ႇႁိုဝ ်ၵၵႃႉသိၵု်းၵၵႃႉႁၢၼၶ်ငွ်ႇသီႇဢဝၶုိ်ၼ်းၸိငု်ႈတႆးၶဝ ်ၵမႃသပ်းလငႅ်းလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ 
ၵၢၼ်ၵႁႉၵင်ႈၵၽးယႃႈ မဝ်းၵမ်၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၽိၼ်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်း လလႈ တႃႇၵတႁူမ်ႈ
ၵၼၵ်မု်းထငိ်းယႃႈမဝ်းၵမ ်ဢၵိ်ႇပႃး တႃႇၵတၵၽႃႇၼမ်ႉလၼတဝူၵ်ၢၼပ်ၵူ်းပငွ၊် တၼူ်ႈတၼႅ်း 
တၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးသူၼ်းတုမ်ပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉၵသ ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ။ 

8. တႃႇၵတၵၽႃႇၼမ်ႉလၼတဝူ ်လငွ်ႈႁူမ်ႈၵၼၵ်မု်းထငိ်းယႃႈမဝ်းၵမ ်လလႈ ၵၢၼပ်ၵူ်းပငွတ်ၼူ်ႈ 
တႅၼ်း တၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ငဝ်ႈငုၼ်း၊ တပ်ႉပလိၵ်ႈမိူင်းတႆး၊ ၶွင်ႇ 
သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ၵတမၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈၵပ်းသၢၼ် လလႈ ၵတၸႂ်ႉလၢႆးၵပ်း သိုပ်ႇတၢင်း 
(E-Mail)၊ ၽူင်းဢိၵ်ႇလၢႆးသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈၵသ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၶႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 
ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ။ 

9. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶူင်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင် 
ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ UNODC လလႈ ၸုမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ငဝ်ႈငုၼ်း ၵတႁူမ်ႈၵၼ် 
ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵတသိုပ်ႇတၢင်ႇလၼၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ။ 

 ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် UNODC/ မိူင်းမၢၼ်ႈ Mr. Jason Enigh ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် (3) ၽၢႆႇ မိူဝ်ႈ 27-28 October,2012 
ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 တႃႇၵတၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း(9)ၵၶႃႈၼၼ်ႉ RCSS လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈ 
ၽွၼ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်ဝၼ်းသႅင် ယူႇဝႆႉတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်တူၼ်ႈတီး၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-24 Jan 2013 ၵသ 
ပႂ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ (CCDAC လလႈ UNODC)မႃး။

 မိဝူ်ႈ 24 Jan 2013 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼၽ်ၢႆႇၽဵဝ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမR်CSS၊ ၸဝ်ႈသိၵ်ုး ၸၢႆးႁၢၼ ်
တင်းၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ဝၼ်းသႅင် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ် လလႈ 
ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၸႈမိူင်းတႆး၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇတူႇ လွင်ႈဝႃႈၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ 
ၵတလတႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မိူဝ်ႈလႂ်လလႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈၽၢႆႇ RCSS လတႉ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇႁူမ်ႈ 
မိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇတူႇ တွပ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉတၢင်းၼိူဝ်ၶဝ် ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်မႃးဝႃႈၼႆ။ 
ထၢမတ်ီႈႁူဝၼ်ႃႈပလၵိ်ႈ(တမ်ႇၼတူ်ႇ)ၵၸႈမိငူ်းတႆး၊ ဝၼိ်းထၼု်းၵၵႃႈ တပွ်ႇဝႃႈလငွ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇၼိဝူၶ်ဝ ်
ဢမ်ႇၸီႉသင်ႇသင်မႃးၼႆ။

ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း UNODCၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း UNODC

1. ဝၼ်းထီႉ-15 August 2012 ၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း (Mr. Jason Enigh UNODC) ၊ CCDAC၊ ၸၢႆႈဢွင်ႇ 
ၵၵျႃႇမၼိ်း လလႈ လမု်းပလၵိ်ႈၵၸႈမိငူ်းတႆး တီႈဝငဵ်းတၼူ်ႈတီး။ Mr. Jason Enigh ၼႆႉ မီးၵၢငၸ်ႂ ်
တႃႇၵတႁူမ်ႈမိဝု်းၵၼတ်င်းမၵု်ႉၸမု်း ပၼု်ႈတႃႇၵၢၼင်ၢၼ်းၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ၶမႅ်ႉလပႅ်ႈ 
ၵၼ် တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ 

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လၸႈမိူင်းတႆး 
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းထုၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး 24 January,2013
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

2. ဝၼ်းထီႉ 27-28 October 2012 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတၢင်တူဝ် RCSS ဢၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ် 
ႁူဝ်ၶုိၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် (3)ၽၢႆႇ ဢၼ်မီးၵၶႃႈတူၵ်းလူင်း(9)ၵၶႃႈ တီႈဝဵင်းတႃႈ 
ၶီႈလဵၵ်း။ 

3. ဝၼ်းထီႉ-10 February 2013 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတး်ၵၢၼ ်လလႈ ၽူႈမၢႆလင်ူ ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထပ်ူး (Mr. Jason 
Enigh) ၸမွ်းႁူဝပ်ဝ်ႈလငူၶ်ငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး ၸမွသ်ိၵု်းလငူယ်တွ်ႈသိၵု်း တီႈငဝ်ႈၸိငု်ႈ 
လွႆတႆးလႅင်း။ 

4. ဝၼ်းထီႉ-02 April 2013 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လလႈ ၽူႈမၢႆလူင် ႁူပ်ႉထူပ်း(Mr. Jason Enigh) 
တီႈလုမ်း UNODC ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တႃႇၵတလူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 
ႁူမ်ႈၵၼ်။ 

 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-10 Feb 2013 ၼၼ်ႉ Mr. Jason Enigh (UNODC Country Manager) ႁူပ်ႉထူပ်း 
ၵၼတ်င်းႁူဝပ်ဝ်ႈလင်ူ RCSS ၵသ လၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းလိၼူ ်(March,2013) ၊ ၵတႁူမ်ႈမိဝု်းၵၼသ်ၢမၽ်ၢႆႇၵသ 
လူင်းထတ်းပိုၼ်ႉတီႈၶူင်းၵၢၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵတၸဵဝ်းၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ UNODC ၵၵႃႈ 
တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတိုၵ်းသူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈ Mr. Jason Enigh(UNODC Country Manager) မိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ 
လွႆတႆးလႅင်း 10 Febuary,2013
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wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

 ၽငွ်းယၢမ်းပႂ်ႉတႃႇႁူမ်ႈမိဝု်းၵၼ(်3)ၽၢႆႇယူႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝၵ်တႁူႉလႆႈငဝ်းလၢႆး ၵၼူ်းၽၵု်ႇယႃႈ 
ၼႂ်းလၸႈဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး လလႈ မိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်RCSS လႆႈလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း 
ၼႂ်းလိူၼ်(Feb–Mar 2013) တီႈၼႂ်းလၸႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ(9)ဝၢၼ်ႈ လလႈ လၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး(11)ဝၢၼ်ႈ။ 
လႆႈထတ်းႁၼၵ်ၢၼႁ်ႃလငဵ်ႉတငွ်ႉ ၵၼူ်းမိငူ်းၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ လႆႈပိငု်ႈဢငိၼ်ိဝူၵ်ၢၼၽ်ၵု်ႇယႃႈ။ ၽၵု်ႇတၢင်ႇ 
မဵဝ်းဢမ်ႇမီးၶၼ်၊ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၵဢႇ၊ ၶဝ်ႈၵၵႃႈလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်၊ ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးႁူင်းယႃ။ 
တီႈလၼိၽ်ၵု်ႇသမွ်ႈၵၵႃႈ ဢမ်ႇမီးငႂ်ႈဢမ်ႇမီးၽၼု်ႇ၊ ၼမ်ႉဢမ်ႇလိငူ်ႇ၊ ၼမ်ႉၵၼိၵ်ၵႃႈယၢပ်ႇ။ လႆႈႁၼ ်
ပႃႇထိူၼ်ႇလူႉဝႆႉတၢင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵၵႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင် ၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ။
 
 လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၵသ ထၢမ်တူၺ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်။ ၶဝ်မွၵ်ႇ 
လၢတ်ႈဝႃႈ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈ ၵၢၼႁ်ႃၵၼိလ်ငဵ်ႉတငွ်ႉလလႈ ၶဝၸ်င်ႇလႆႈၽၵု်ႇယႃႈ။ သငမ်ီးၵၢၼၽ်ၵု်ႇတၼႅ်းပၼ ်
တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈၸိုင်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၽုၵ်ႇယႃႈ။ လီမီးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇမီးၶၼ် 
မီးလွၵ်းၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ပႂ်ႉၵတႃႇ ထိုင်လိူၼ် March,2013 သဵင်ႈၵၵႃႈ ၽၢႆႇ CCDAC ဢမ်ႇမီး 
လွင်ႈပွင်ႇလႅင်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်။

 မိဝူ်ႈဝၼ်းထီႉ-02 April 2013 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ ်လလႈ ၽူႈမၢႆလင်ူ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်
RCSS လႆႈႁူပႉ်ထပ်ူး Mr. Jason Enigh တီႈလမု်း UNODC ၊ ဝင်ဵးတၼူ်ႈတီး။ မၼ်းမၵ်ွႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵတတိၵ်ုး 
သၼူ်းလငူပ်ငွ ်ၸိငု်ႈတႃႇလငူ်းၵပဵ်းၵၶႃႈမၼု်းပိၼု်ႉတီႈ ၼႂ်ႈလၸႈဝငဵ်းမိငူ်းၼၢႆး လလႈ လၸႈဝငဵ်းမိငူ်းပၼ်ႇ။

ၼႂ်းပီ� 2013 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS လလႈ Mr. Jason Enigh(UNODC Country Manager) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 
တီႈလုမ်း UNODC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ
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ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် လလႈ ၵၢၼ်မိူင်းပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် လလႈ ၵၢၼ်မိူင်း

 ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ-UN မၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ 
ပိုၼ်လၽႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ လႆႈဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဝႆ့။ ၶွင်ႇသီႇ 
ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵၵႃႈ တိုၼ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၵသ 
ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းလလႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်ႁဝ်း လုၵ့်ၽိုၼ့်ၵႅတ်ႇလၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း။ 
ယၼွ့ပ်ိဝူ်ႈၼၼလ်လႈ ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး မီးဝႆၵ့ပႃႇလသီႇၵၢၼမ်ိငူ်း တၵႅ်ႇလငႅ်းၵသ ၼႂ်းၼၼ့ ်
မီးဝႆ့ပႃးၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႆ့ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

 ၵၢၼ်မိူင်းလလႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ မၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဢင်းၵိတ်းပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း
ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸူးမိူင်းၵၶႇ ပၢင်တိုၵ်းယႃႈလမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉ Opium War ဢမ်ႇၼၼ် An-
glo-Chinese War မိူဝ်ႈပီ�(1839-1842) ပၼ်ႁႃၶမ်းၵၶႇ ၶိွင် (Qing dynasty) လတႇမွတ်ႇႁၢႆ - ၵၶႇလႆႈ 
တိၵု်းတင်းဢင်းၵတိ်း၊ ႁွင်ႇၵငွ်ႇ လႆႈဢၢပ်ႈပၼဢ်င်းၵတိ်းၵႂႃႇ ပၢငတ်ိၵု်းယႃႈလမပ်ၵွ်ႈၵမ်းသငွ ်မိဝူ်ႈပီ� 
(1856-1860)၊ ၵၶႇလႆႈတိုၵ်းတင်းဢင်းၵိတး် တင်းၾရႅင်ႇသဵတႈ် ၸၢဝ်းၵၶႇ တိတ်းၸပ်းယႃႈၼမ် 
ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵၶႇလႆႈယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလၢႆလၢႆတီႈ 
ၼႂ်းမိူင်းၵၶႇ ပၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ လလႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ဢိင်ဢၢင်းဢဝ် free trade ၵသ ဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၶၢႆ 
ယႃႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၶႇ လလႈ ၵိူၼ်းမိူင်းၵၶႇမႃး ထိုင်တီႈႁႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းဢူၼ်ႈ 
ဢွၼ်ႇ။ ထိုင်မႃးဝၢႆးလင်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၵၶႃ တီႈဢင်းၵိတ်းယဝ့်ၼၼ့် 
ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵတႃႉသူင်ႇၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃး ၸွမ်းၵၶႇၽိူၵ်ႇ KMT ၶဝ်ႈ 
မိူင်းမႃး။ တႃႇၵၶႇၽိူၵ်ႇၵတၽိုၼ့်ၶုိၼ်းၵၶႇလႅင်ၼၼ့် လုၵ့်တီႈသၽႃးၵသ ဢၵမႇရႅိၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈ 
ဢၵွ်ႇငိၼု်းၵမ့ထ်မႅလ်ႆႈ ၵမ်းသိဝု်ႈလလႈ သၢႆလပ့ၶ်ဝၸ်င်ႇပၼႁ်ငႅ်းၵၶႇၽိၵူ်ႇၼႂ်းၵၢၼၵ်ႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်း ၵမ ်
ၼင်ႇႁိုဝ်မီးငိုၼ်းထုၼ်းၼႂ်းၵၢၼ် လုၵ့်ၽုိၼ့်။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢၵမႇရႅိၵႃး ထွႆတီႈမိူင်းဝႅတ့်ၼၢမ်းမိူဝ်း 
ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီ� 1973 ယဝ့်ၼၼ့် ၵၢၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၵတလႆၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢၵမႇရႅိၵႃးလလႈတၢင်ႇတီႈ။ 
ၸိငူ့ၼ်ၼၵ်သ ၸင်ႇမီးၵၢၼမ်ၢႆႁူဝၵ်ၼူ်းၵႃႉယႃႈမႃးပၢၼသ်ိပု်ႇပၢၼ။် တီႈမိငူ်းသၵု့ယ်ငု်ႈ ဢမ်ႇမီးသၼု်ႇ 
လႆႈၵၢၼမ်ိငူ်း ၸမွ်းၼင်ႇလၵိ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢငလ်ငူမ်ႃးၼင်ႇမိငူ်းႁဝ်းၼႆ ့ၸင်ႇပၼဵမ်ႃး ပဝ့မ်ၢႆတီႈၵၢၼႁ်တဵ်း
ဢွၵ်ႇယႃႈၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ဢဝ်ၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူဝ်ႈၼုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇဝူၼ့်ႁႃ 
တၢင်းဢွၵ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလႆႈ။

 ယွၼ့်ၼၼ်လလႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈမီးယိူင်းဢၢၼ်းတမ်းဝၢင်းၵပႃႇလသီႇ
ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးပႃး ၶၵ့်တွၼ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း လလႈ လၢႆးႁဵတ်း 
သၢင်ႈပဵၼ်ၶၵ့်ပဵၼ်တွၼ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းလႆႈယၢၼ်လွတ်ႈၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ် မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈ 
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ယႂ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း လူၺ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ပၼ်ၽွၼ်းလီတူင်ႇဝူင်းႁဝ်း တၢင်းတူင်ႇ 
ဝူင်းလူၵ်ႈ။ ၼင်ႇၼႆလလႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ၵၢၵ်ႇၵသႃး လၵႈၶႆ 
ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဵမ်ဢဝ်ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈထူပ်းဝႆ့ယူႇ။ မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း
ႁဝ်းမီးသၼု်ႇၽငဵ်ႇပငဵ်း သၼု်ႇတပႅ်းတတ်းႁင်းၵၶႃ ႁတဵ်းသၢင်ႈလႆႈၼႂ်းၵၢၼမ်ိငူ်းလလီၵီၼွ်ႇ ၸင်ႇၵတ
ႁူမ်ႈၵၼ်လၵႈၶႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်။

ၵပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 ယွၼ့်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလၵႈလိတ်ႈလႆႈလလႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ လၽႈ 
တိူၼ်း ယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵသ တႃႇလၵႈၶႆပၼ်ႁႃၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် 
ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇမီးၵပႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်။

1. လၵႈလိၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၶဵၼ်။
2. ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းလလႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။
3. ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း။

3.1. ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ႁႃလဵင့်တွင့်လီလီ၊
3.2. ႁႂ်ႈမီးတူၼ်ႈဢၼ်မႃးၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်ယႃႈပၼ်၊
3.3. ႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵတႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆလီ၊
3.4. ႁႂ်ႈမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တႃႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ။

4. ၵတႅ်ႇလၶလႁႉႁၢမ်ႈ ၵၢၼၵ်ၼိ ်ၵၢၼၽ်ၵု်ႇ ၵၢၼႁ်တဵ်းဢၵွ်ႇ ၵၢၼၵ်ႃႉၶၢႆ ၵၢၼၵ်တႃႉသငူ်ႇ ယႃႈမဝ်း 
ၵမ်။

5. ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵသ ၵႅတ်ႇလၶၵၽးယႃႈမဝ်းၵမ်။

 ၵပႃးမႃးႁုပ်ႈၼၸႆိငု ်ၸဝူ်ႈၵႃႈပႆႇလၵႈလတိ်ႈပၼႁ်ႃၵၢၼမ်ိငူ်းလႆႈၼၼ့ ်ယၼွ့ပ်ိဝူ်ႈဝႃႈ ၵၢၼၽ်ငွ်း 
ငမ်းၼႂ်းမိငူ်းႁဝ်း ပႆႇၸႂ်ႈၸမွ်းပိငူၾ်တႅ်ႇတလရႅႇ ဢၼႁ်ႂ်ႈႁဝ်းမီးသၼု်ႇလႆႈသၼု်ႇပၼဵ ်ဝၢင်းၽၼႅၸ်တ်း
ၵၢၼ်တႅမ်ထူၼ်ႈၼၼ့်လလႈ တႃႇၵတလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈၸိူဝ့်ၵူႈပိူင်လႆႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်
ၼၼ့ ်ၵတဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼဵလ်ႆႈ။ ၽငွ်းယၢမ်း ႁႃလၵွ်းလၢႆးလၵႈလတိ်ႈပၼႁ်ႃၵၢၼမ်ိငူ်းႁႂ်ႈလႆႈယူႇၼၼ့ ်
ၵၢၼ်လၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈၸိူဝ့်ၵူႈပိူင်ၵၵႃႈ တိုၼ်း လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်။ 
ၵပႃးဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းႁူၵ်းႁၢႆ့လူင် ပုၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်း
တႆးႁဝ်းလလႈ ၵၢၼ်လုၵ့်ၽိုၼ့်ၵႅတ်ႇလၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းယဝ့်။ ပၢႆးဝူၼ့်ၵၢၼ်မိူင်းၵတမီး ၼမ်လၢႆ၊ 



262 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:wgef;umefimef:tefpAwf:Omif;rj:

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယိပ်းမၼ်ႈဝႆ့သုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းၵၶႃ လူၺ်ႈၾႅတ်ႇတလရႅႇ 
တၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ ဢၼ်ၵတႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸွမ်း 
ၼင်ႇၵၶႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်မီးဝႆ့ၼၼ့်ယဝ့်။

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လလႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း



263မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

wgef;wgef;

ygif;uGmrf:ygif;uGmrf:



264 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
တႆးလလႈထႆႇဝၼ်ႇတႆးလလႈထႆႇဝၼ်ႇ

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

 လၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉၼႂ်းၸိငု်ႈတႆးႁဝ်း ႁိုငယ်ၢဝ်းၶၢဝ်းယတဵ်ႇမႃး လငွ်ႈယႂ်ႇဢၼၼ်ိငု်ႈၼႆႉ လငွ်ႈဢၼ ်
ဢမ်ႇမီး တၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် မိူင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ဝတႅ်ႉၼမ်းၼႆႉ လႆႈၵတႃႇသူႈၵၼတ်င်း ၾရႅင်ႇသတဵ်ႈ လလႈ ဢၵမႇရႅၵိၼ်ႇ။ ၶဝၵ်ၵႃႈၶၼႅ်ႇလတႉ။ 
ၵၺူ်းၵႃႈ ၼၵွ်ႈၵသၶၼႅ်ႇ ၶဝၵ်ၵႃႈယင်းလႆႈႁပ်ႉ လငွ်ႈၸွႆႈထမႅတ်ီႈ လၶႇ တင်း ရႅတ်းသျ ိူ ဝ်း။ ႁတဵ်းၼၼ ်
ၵသ 1975 ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ။



265မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

 ပႃႇတီႇၶမွ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉမိငူ်းမၢၼ်ႈ ဢၼမ်ႃးတင်ႈသဝ်းပိၼု်ႉထၢၼ ်(base) ၶဝၼ်ႂ်းၸိငု်ႈတႆးၼၼ်ႉ 
ၵၵႃႈႁူဝ်ၵတႃႇတိၼ် တၢင်းလၶႇၸွႆႈပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ထုၵ်ႇတၢင်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ လလႈ ဝႃႉ 
ၽိုၼ်ႉဝၢႆႇၵသ တူၵ်းၸူမ် ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 1989။

 (ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၵၵႃႈ ယင်းၵိူဝ်းလႆႈလွင်ႈၸွႆႈတီႈလၶႇၵသ 1956 ၼႆႉ ၵၵႃႇတင်ႈ 
ၶိုၼ်ႈ ပႃႇတီႈၶွမ်ႇ မိဝ်ႇၼိတ်ႉၸိုင်ႈတႆး (SSCP)ၵသ ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈတီႈလၶႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၶႇ 
သမ်ႉဝႃႈမိငူ်းမၢၼ်ႈ မိငူ်းတႆး ပၼဵမ်ိငူ်းလဝဵၵ်ၼလ်လႈ ၵတႁပ်ႉႁွင်းပၼလ်ႆႈ ပႃႇတီႇၶမွ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉ ၸမု်း 
လဝဵ ်ဢၼပ်ၼဵ ်CPB ၼၼ်ႉၵၺူ်း ၼလႆလႈ ဢမ်ႇဢငွ်ႇမႃး။ SSCP ၵၵႃႈတိၵု်ႉပိတု်ႇၽႃႈၵင်ႈမႃးၵၺူ်း လႆႈ 
ၸၼ်လူင်းၽႃႈၵင်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်း)။

 တၢင်းပီႈၼငွ်ႉထႆးၼႆႉလတႉ ပၼဵမ်ိငူ်းလၵဵ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမႁႃႇဢၼဵႁ်ငႅ်းယႂ်ႇ မိၼူ ်လၶႇ၊ ရႅတ်းသျ ိူ ဝ်း 
လလႈ ဢၵမႇရႅၵိၼ်ႇ ၶဝ။် ယူႇတီႈပၼဵပ်ီႈ ပၼဵၼ်ငွ်ႉလလႈ လၵ်းၵၢၼမ်ိငူ်းမိၼူၵ်ၼၵ်သ ပၼတ်င်ႈထၢၼ ်
ဝႆႉတီႈလၼႅလ်ၼိၶ်ဝယ်ူႇ။ ၵၺူ်းၵႃႈလတႇဢဝင်ိၼု်း၊ သိဝူ်ႈၶူဝ်း၊ ၶိငူ်ႈယပိ်း၊ ၶဝ်ႈၵိဝူ၊် ၵငွ်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇယၢမ်း 
ၼႆႉ မီးတီႈႁဝ်းႁႃဢဝ်ႁင်းႁဝ်း။ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉၵၵႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵသ 
ၸွႆႈမႃးၵၵႃႈမီးယူႇ။ ငဝ်းလၢႆးၼႆႉ တင်ႈလတႇငဝ်ႈ ပိုင်းမႃး ၵတႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

 ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင။် လၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉတႆး လႆႈမႃးပိငု်ႈဢငိၵ်ၢၼၵ်ႃႉယႃႈမဝ်းၵမၵ်သ လၵႅ်ႈဢဝ ်
ၵွင်ႈမၢၵ်ႇယဝ်ႉ လႆႈၵတႃႇသူႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ဢၼ်ၵဵပ်းဢဝ် ယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်း 
တၢင်ႇမႃႉၵလႃႈမႃးမိူင်းထႆးၵသ လႅၵ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵၵႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၵယႈပီ 300 လဝ်း။

 လၢႆးၼႆႉၵတႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ်ၶုိၼ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဝ်း ဝၢၼ်ႈႁဝ်းမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၵသ 1972-
75 လႆႈယိုၼ်ႈလိူင်ႈ ၵတႃႇ US။ 
 “သၸူဝ်ႈမီးပၼႁ်ႃယႃႈမဝ်းၵမ ်ဢၼလ်ၵု်ႉတီႈႁဝ်းၵႂႃႇ။ ႁဝ်းသမ်ႉ မီးပၼႁ်ႃထၵု်ႇတၢင်း တပ်ႉ သၸူဝ်ႈမီးပၼႁ်ႃယႃႈမဝ်းၵမ ်ဢၼလ်ၵု်ႉတီႈႁဝ်းၵႂႃႇ။ ႁဝ်းသမ်ႉ မီးပၼႁ်ႃထၵု်ႇတၢင်း တပ်ႉ 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုၼ်းမိူင်းၵသ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုၼ်းမိူင်းၵသ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း 
သၼု်ႇလႆႈတီႇမဝူ်ႇ ၶၵရႅႇသီႇယူႇ။ ၵပွ်ႈၼၼ ်ႁႂ်ႈသၸူဝ်ႈ ဢၼပ်ၼဵၽ်ူႈ ဢၼွႁ်ူဝ ်မိငူ်းတီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇ သၼု်ႇလႆႈတီႇမဝူ်ႇ ၶၵရႅႇသီႇယူႇ။ ၵပွ်ႈၼၼ ်ႁႂ်ႈသၸူဝ်ႈ ဢၼပ်ၼဵၽ်ူႈ ဢၼွႁ်ူဝ ်မိငူ်းတီႇမဝူ်ႇၶၵရႅႇသီႇ 
ၼၼ်ႉ မႃးၸွႆႈပၼ် ႁႂ်ႈၵပႃးလႆႈၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဝ်း၊ ႁဝ်းၵၵႃႈၵတ ၵဵပ်းဢဝ်ယႃႈၾိၼ်ႇတင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ မႃးၸွႆႈပၼ် ႁႂ်ႈၵပႃးလႆႈၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဝ်း၊ ႁဝ်းၵၵႃႈၵတ ၵဵပ်းဢဝ်ယႃႈၾိၼ်ႇတင်းသဵင်ႈ 
ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵသ မႃးမွပ်ႈပၼ် သူၸဝ်ႈ။ ၵပႃးလႆႈၶိုၼ်းသုၼ်ႇ လႆႈႁဝ်းၵၵႃႈ ၵတလၵႈလိတ်ႈ ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵသ မႃးမွပ်ႈပၼ် သူၸဝ်ႈ။ ၵပႃးလႆႈၶိုၼ်းသုၼ်ႇ လႆႈႁဝ်းၵၵႃႈ ၵတလၵႈလိတ်ႈ 
ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈၵပႃးသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈၵပႃးသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ”
 ၵၺူ်းၵႃႈတင်း ဢၵမႇရႅၵိၼ်ႇ ၵၵႃႈဢမ်ႇယမွ်းႁပ်ႉ။ ၵႂႃႇၸွႆႈတပ်ႉသိၵု်းမၢၼ်ႈတၼႅ်း။ မၼ်းသမ်ႉ 
မႅၼ်ႈၽွင်း ပႃႇတီႇ ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမၢၼ်ႈ (CPB) ဢဝ်ၵွင်ႈမၢၵ်ႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉလၶႇပၼ်မႃးၼၼ်ႉ မႃး 
ယွၼ်းလႅၵ်ႈၵၼ်တင်း သုၼ်ႇ လႆႈတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။ ပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆၸုမ်းၵၵႃႈ



266 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ၵိတု်ႉဝႃႈ ၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈသၼု်ႇလႆႈၼႆႉ ၵပႃးတပ်ႉသိၵု်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉဝႃႈ တီႈလငၵ်ၵႃႈလႆႈယူႇၵႂႃႈၼ ႆ
ၵသ ၵႂႃႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈ CPB။

 ၸင်ႇဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမူႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးမိူဝ်ႈ 1983-85 ၽွင်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း 
ႁွင်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႆႉမီးဝႆႉမိူၼ်တီႈတႂ်ႈ။

1. ပႃႇတီႇမႂ်ႇသငုၸ်ိငု်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး (SSPP/SSA)တင်ႈလတႇ 1975 လႆႈယမွ်းႁပ်ႉဝႆႉ CPB 
ဢွၼ်ႁူဝ်။ လုၵ်ႉတီႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းတႆးၵႂႃႇပဵၼ် ၶၼ်ႈ။ မႆႈၸႂ်ၵပႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ 
ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ် ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၶႇဢၼ်ယိပ်းဝႆႉၵတပဵၼ်လိုၼ်ႈ ၽိုၼ်း ၵႂႃႇ။

2. တပ်ႉသိုၵ်ႉတႆးႁူမ်ႈပွင်း (SUA)လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၵၢၼ်ၵႃႉယႃႈၵသ ၵၵႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉ။ ၼွၵ်ႈ 
ၼၼ်ႉ ပိုင်ႈဢိင်ထႆႇဝၼ်ႇဝႆႉလပ်ႉလပ်ႉ တင်ႈလတႇ 1970 မႃး။ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်မူႇ
ၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်။

3. တပ်ႉသိၵု်းၽမွ်ႉႁူမ်ႈလၵု်ႉၽိၼု်ႉၸိငု်ႈတႆး(SURA)လႆႈပိငု်ႈဢငိထ်ႆးဝႆႉ တႃႇၵတႃႇသူႈ တပ်ႉသိၵု်း 
မၢၼ်ႈ လလႈ CPB။ လႆႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီဝႆႉတင်းၸုမ်းၵဝ်ႇ ထႆႇဝၼ်ႇ တပ်ႉမၢႆ-3 ဢၼ်ပဵၼ် 
ပီႇတုၸိတ်ႉ ထႆးဝႆႉ။ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်။ တီႈၼႆႈၵတလႆႈႁၼ် ငၢႆႈ 
ငၢႆႈဝႃႈ တႃႇ SSA ၵတၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵတယၢပ်ႇလတႉလတႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ -
1) လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉ CPB ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵွင်ႈမၢၵ်ႇယၢမ်း1) လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉ CPB ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵွင်ႈမၢၵ်ႇယၢမ်း
2) ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵႂႃႇလွႆးလွႆး။2) ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵႂႃႇလွႆးလွႆး။

 SUA တင်း SURA ၼႆႉ တႃႇႁူမ်ႈၵၼင်ၢႆႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈသၢၼၶ်တ်း CPB ၼင်ႇၵၼ။် ၼၵ်ွႈၼၼ်ႉၵၵႃႈ 
ဢမ်ႇၶႂ်ႈတိုတ်ႉၶိင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵသ ႁဵတ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵႂႃႇ ၵမ်းၶၵ်ႉၵမ်းတွၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉသင်လလႈ 
ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ် တွၼ်ႈၵႂႃႇၼႆႉလီထၢမ်။ ၵႂၢမ်းတွပ်ႇမၼ်းၵၵႃႈ ယွၼ်ႉထႆႇဝၼ်ႇယဝ်ႈ။

တီႈၼႆႈလူဝ်ႇၶႆႈလွင်ႈမိူင်းလၶႇ တီႈၵႅပ်ႈ။တီႈၼႆႈလူဝ်ႇၶႆႈလွင်ႈမိူင်းလၶႇ တီႈၵႅပ်ႈ။

 1949 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလၶႇၽိူၵ်ႇ KMT ၵၢၼ်ႉသိုၵ်းတီႈ လၶႇလႅင် (CPC) ၵသ ထွႆၵႂႃႇတၢင်းၵုၼ် 
ထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႇယၢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လၶႇ 180 km ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတႂ်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၵမႇရႅိၵၼ်ႇ။ လုၵ်ႉ 
တီႈၵၼုၼ်ၼ်ႉ ဢၢၼ်းတိၵု်း ဢဝၶ်ိၼု်းမိငူ်းလၶႇ။ မိငူ်းတႆးၼႆႉ ၵတပၼဵပ်ိၼု်ႉထၢၼ ်တၢင်းဝၼ်း တၵူ်း 
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wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ၵသၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်။ ၶဝ်တိုၵ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈၵၵႃႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇ။ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵၵႃႈ ယိုၼ်ႈလိူင်ႈ 
တီႈ UN လလႈ လႆႈထၼွသ်ိၵု်းၵႂႃႇယူႇထႆႇဝၼ်ႇ။ ၸိဝူ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇၸမွ်းသမ်ႉ ယမွ်းပၼဵသ်ိၵု်းၵမႅ ်တႃႇတပ်ႉ 
သိုၵ်းထႆးၵသ ယူႇဝႆႉမိူင်းထႆး။

1. တပ်ႉမၢႆ-3  လီဝိူဝ်ႁႂၼ် (Li Wen-huan) ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တင်ႈသဝ်းယူႇ ထမ်ႈငွပ်း၊ လၸႈဝဵင်း 
ၶျႆးပရႅႃးၵၢၼ်း၊ လၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ပဵၼ်ဢူၺ်းလီတင်း SURA)။

2. တပ်ႉမၢႆ-5 - တႂၼ်ႇသျီးဝိူၼ် (Tuan Shi-wen) ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ - တင်ႈသဝ်းယူႇလမႈသလွင်း။ 
လၸႈဝဵင်းလမႈၾႃႉလူင်၊ လၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

 ၼၵွ်ႈၵသၼၼ်ႉၵၵႃႈ မီးယူႇတပ်ႉၼိငု်ႈ ဢၼယ်ူႇတႂ်ႈထႆႇဝၼ်ႇၵမ်းသိဝု်းၵသ ႁတဵ်းၵၢၼၶ်ၢဝ်ႇ။ 
ႁွင်ႉၵၼဝ်ႃႈ “တႃလၵုုင်းၵၸႃ (Mainland Operations Department)” (Mainland Mission) ၸိဝု်ႈတၢင်း 
ၵၢၼ်လတႉဝႃႈ (Intelligence Bureau of the Ministry of National Defense-IBMND)။ မႃႇၵျွိၼ်းၵၵႃ (Ma 
Chun-kuo) ပဵၼ်ၽူႈ ၵွၼ်းတပ်ႉ။ တပ်ႉၼႆႉ ၸွႆႈပၼ် SUA ၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ငဝ်းလၢႆးၼႆႉၵပႃးလတႇဢဝ် 1971 လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး။ငဝ်းလၢႆးၼႆႉၵပႃးလတႇဢဝ် 1971 လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး။
1971 1971 - UN ထွၼ်တီႈၼင်ႈထႆႇဝၼ်ႇၵသ ဢဝ်လၶႇလႅင်မႃးၼင်ႈတႅၼ်း။
19721972 - ၸွမ်သိုၵ်း Nixon ၵႂႃႇလလႇမိူင်းလၶႇၵသ ၵၵႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းတၢင်ၵၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ တႅၼ်း 

ထႆႇဝၼ်ႇ။
19751975 - ထႆး လႅၵ်ႈလၢႆႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၵၼ်တင်းလၶႇလႅင် တႅၼ်းထႆႇဝၼ်ႇ။

 ၵပႃးပၼဵၼ်ၼမ်ႃး ထႆးၼႆႉ သိပု်ႇဝႆႉလႆႈတပ်ႉမၢႆ-3 တင်း တပ်ႉမၢႆ-5 ၵသတႃႉ တၢင်းတလုၵုငု်းၵၸႃ 
(Mainland Operations Department) ၼႆႉဝႆႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်မိူဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၵိုၵ်းဝႆႉတၢင်း 
SUA ၵသ သိုပ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶဝ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇယင်းပႆႇလူတ်းယွၼ်ႇ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႃႇ 
ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းလၶႇ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သုင်သုတ်း ၵျႅင်းၵၢႆႇသျဵၵ်ႉ (Chiang Kai-Shek) သဵင်ႈၵၢမ်ႇ 
ၵႂႃႇၵသ လုၵ်ႈၸၢႆး ၵျႅင်းၵျိင်းၵၵႃ (Chiang Ching-Kuo) ၶဝ်ႈတႅၼ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတႃႇ 
ၵတဢဝၵ်ၢၼသ်ိၵု်း ပၼဵပ်ိငူလ်ငူၵ်သ ဢဝၶ်ိၼု်းမိငူ်းလၶႇ ၵတဢမ်ႇ ပၼဵလ်ႆႈယဝ်ႉ။ မီးလၢႆးတႃႇၵတဢဝ ်
ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပၢႆးၵၢၼမ်ိူင်းၵသ ႁူၺ်းဢဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵမ်ႉထမႅ်ထႆႇဝၼ်ႇဝႆႉ။ ထိငုတ်ီႈၵၼူ်းမိငူ်းလၶႇ ၵပႃး 
ဝၢႆႇၼႃႈ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ထႆႇဝၼ်ႇၸွမ်း။ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ၼႆႉ ၶဝ်ၵၵႃႈသွၼ်ႇပႃးမိူင်းတႆးဝႆႉ။ ၵပႃး 
မိူင်းတႆးၵတလွတ်ႈလႅဝ်းၵသ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မိူၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၸိုင် ယိုင်ႈၶႅၼ်းၵတႁူၺ်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း
လၶႇလႆႈ။ သွၼ်ႇၼင်ႇၼႆ။
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ထႆႇဝၼ်ႇလိူၵ်ႈၽႂ်?ထႆႇဝၼ်ႇလိူၵ်ႈၽႂ်?

 ၼႂ်းၵႃႈ 3 ၸုမ်းၼႆႉ လၼႉၼွၼ်းယူႇယဝ်ႉ SSPP/SSA ၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈ ၵပႃးယင်းပဵၼ် 
ဢူၺ်းလီ CPB ယူႇ။ လွင်ႈလပ်ႉမီးသင် ၵတၸၢင်ႈၵႂႃႇထိုင်လၶႇလႅင်ငၢႆႈငၢႆႈ။ မၼ်းၵၵႃႈယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး။ 
ၼႂ်းၵႃႈ SUA လလႈ SURA ၼႆႉ SUA ပဵၼ်တီႈယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်ၶွင် ထႆႇဝၼ်ႇ။ SURA ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵပႃး 
ႁူႉၸၵ်း။ ႁူႉၽၢၼ်ႇတပ်ႉမၢႆ-3 လလႈ ၶၢဝ်ႇဢၼ် SURA တင်း CPB ယိုဝ်းၵၼ်တႃႇၵသႇ။

 ၵူၺ်းၵႃႈၵတလိူၵ်ႈ SUA ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သမ်ႉ ပၼ်ႁႃမီးတီႈၸိုဝ်ႈသဵင်။ ၵႃႈဢၼ် ၸဝ်ႈ 
ၶုၼ်သႃႇ ယင်းယဵၼ် ၸဝ်ႈၵႁႃၶမ်းယႃႈၾိၼ်ႇၼႂ်း သၢႆတႃလုမ်ႈၾႃႉၸိုင် ၵတႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။ 
ၸင်ႇဝႃႈလတႇဢဝ် 1978-84 ၼႆႉ မီးလွင်ႈထတ်းသၢင်ၼိူဝ် SURA။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပူိဝ်ႇ 1983 
ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸဝ်ႈၵၼႃႇၾႃႉ လႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇလလႇ ထႆႇဝၼ်ႇ။

 မႃးထိုင် 11.01.84 လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် (Executive Committee) တီႈႁိူၼ်း 
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁၼ်ဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းတွၼ်ႈႁပ်ႉၵၵႃႈၵတမႃး၊ ဢမ်ႇ
တွၼ်ႈႁပ်ႉၵၵႃႈတိုၼ်းမႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈႁပ်ႉၼႆႉ ၵတသၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇၵၢၼ်တႆးလၼႇ၊ 
သၢၼ်ၶတ်းၵတသၢင်ႇထုၵ်ႇ? တင်းသဵင်ႈ လႆႈၽွမ်ႉၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ။ ၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆႉ 
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵၵႃႉၵဵပ်းဝႆႉ။ ၽိုၼ်မိူၼ် (Copy) ဢမ်ႇဝႆႉ။

 လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈႁူႉဢမ်ႇပိုတ်ႇလၢတ်ႈလႆႈ။ လၶႇလႅင်တင်းလၶႇၽိူၵ်ႇ ၵတႃႇသူႈၵၼ်ၼႆႉ 
ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလတႉလတႉ။ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမူႇၸုမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵသ ထုၵ်ႇပိတ်း 
ပႅတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼႆႉ မီးလၢႆၵၵႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတၵ်းၵတလႆႈလၼယူႇ။

 ႁဵတ်းၼၼ်ၵသ SUA, SURA တင်း SSA တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်းမၢႆ-2 ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၶုိၼ်ႈမႃး 
ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (TRC- ဝၢႆးမႃးပဵၼ် SSRC) လလႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး (MTA)။ မိူဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 
တၵႅ်ႇတၵႅ်ႇလငႅ်းလငႅ်းမိဝူ်ႈ 1985 ၼႆႉ ဢၼဵႁ်ငႅ်းဢမ်ႇထိငုၼ်ိငု်ႈမိၼု်ႇ။ ၵၺူ်းၵႃႈ ၽိၵု်းသၼွၵ်ၢၼသ်ိၵု်း 
ၵယႈပီၽတ်ႉၽဵင်ႇ 1,500 ၼႆ ထိုင်မႃး 1995 ၼၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 25,000။ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇလပ်ႉဢၼ် MI သူင်ႇ 
ၶၢဝ်ႇၸူး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵၵႃႈ တိုၼ်းၸီႉလၼဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႃႈၸုမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ 
MTA ႁႅင်းယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။

 ၵမ်ႈၼမ်လတႉ ႁၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ မၼ်းၵၵႃႈၸႂ်ႈယူႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵပႃး 
ဢမ်ႇမီးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽႂ်ၵၵႃႈၵတထၢမ်ဝႃႈငိုၼ်းလႆႈၵႃႈလႂ်မႃး။ၵူၺ်းၵႃႈ MTA ဢၼ်ၵၵႃႇတင်ႈ 



269မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ 1996 လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်ၸူးတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ။
လွင်ႈတၢင်းမၼ်းမီးလၢႆလွင်ႈ။ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ -
1. ၵျႅင်းၵၢႆႇသျဵၵ်ႉ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ 1975 ယဝ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးလူင် ၵျႅင်းၵျိင်းၵၵႃ လႆႈပုတ်ႈဢဝ်ၼႃႈၵၢၼ် 

တႃႇဢဝၶ်ိၼု်းမိငူ်းလၶႇၼၼ်ႉ လႆႈသငဵ်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၸမွ်းမိဝူ်ႈ 1988။ ၵၵႃႉဢၼမ်ႃးပတု်ႈတၼႅ်းပၼဵ ်
လတီိဝူ်ႇႁူၺ်း (Lee Teng-hui) လႆႈပူတ်းၶုိၼၶုိ်ၼ်း ၽႅၼၵ်ၢၼတ်င်းသင်ဵႈ။ မိၼူၶုိ်ၼ်ႈသဝလ်ၵ်း 
ၵတထိုင်ၸိၵ်းယဝ်ႉသၵလႃႈလူင်း။

2. ၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်မၢၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵသ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိုဝ်း MTA တူၵ်းၵႂႃႇ 
ၼႂ်းမိုဝ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်ၽိုၼ်ႉဝၢႆႇ CPB မိူဝ်ႈ 1989 ၵသ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၸွမ်းမၢၼ်ႈ။ 
ယွၼ်ႉၼၼ် MTA ၵၵႃႈ မိူၼ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈယဝ်ႉ “ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇတွင်ႉၵူင်”ၵႂႃႇ။

3. ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၵၵႃႈ ဝၢႆႇၼႃႈၸူးလၶႇလႅင် ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတိုၵ်းၵတႃးမႃး 
ၵတႃႇၸူဝ်ႈဢႃႇယုၵသ ယွၼ်းလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်။ ယွၼ်ႉႁူႉဝႃႈ တႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵပႃးလၶႇ 
ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပီ 1995 သိုၵ်း MTA ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လလႈ 
ပတွ်းဢၵွ်ႇၼႆႉ ထၵု်ႇတပ်ႉသိၵု်းမၢၼ်ႈ တိၵု်းၵတႃးၵသ ၽၢတ်ႇၽၢတ်ႇလၽလၽၵၼပ်တႅ်ႈ။ ၵဝဵ်ႇ 
လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ MTA ႁၼ်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလၶႇလႅင်ႁၵ်းလင်ၵသလလႈပဵၼ်မႃး။

4. ၵႂၢမ်းလၶႇၼႆႉမီးဝႆႉဝႃႈ “ၵၢမ်ႇလီဢမ်ႇၵႆႉမႃးပဵၼ်ၵူႈ၊ ၵၢမ်ႇၸႃႉဢမ်ႇၵႆႉမႃးႁင်းၵူၺ်း (Blessings 
do not come in pairs, Misfortunes never come alone)” ၼႂ်း MTA ၼႆႉ လင်ွႈၽုိၼ်ႉဝၢႆႇၵၵႃႈမီးမႃး။ 
မၢၼ်ႈၵၵႃႈ ဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵသ တိုတ်ႉၸုမ်းၽိုၼ်ႉဝၢႆႇ ၶဝ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။

 မိဝူ်ႈပၼဵၼ်ၼယ်ူႇၼႆႉ ၼႂ်းၽူႈဢၼွႁ်ူဝတ်ႆးမီးၵၵႃႉလဝဵ ်ဢၼၵ်တၵူႈၶိၼု်းလႆႈငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉ 
ဢမ်ႇမီးၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၵၵႃႉလတႇတင်ႈပူၵ်းပွင် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈ 
လပ်းတႃလိုမ်းမိူင်း ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇႁဵင်းလူင် (Cancer) မိူဝ်ႈ 1991။

 ၵတ်းၵႃႈယင်းမီးဝႆႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လလႈ ၽူႈႁၢႆႉငၢၼ်တင်းလၢႆ။ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး 
ဢၼပ်ိၼူ်ႈ တၵ်ႉဝႃႈသတု်းၵွယႆဝ်ႉၼၼ်ႉ ငၵွ်ႈၶိၼု်ႈမႃးၶိၼု်းၵသ သိပု်ႇတၢမၼ်ႃႈၵၢၼတ်ိၵု်းဢဝ ်သၼု်ႇ 
လႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

 ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း လလႈ လုမ်ႈၾႃႉၵၵႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ�ပၢႆၼႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၼမ်။ ၼႂ်း 
မိူင်းၵၵႃႈ တင်ႈလတႇ 2011 မီးမႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (Peace Process) ။ လုၵ်ႉတီႈဢဝ် မိူင်းၵွၼ်းၵၶႃ 
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးပဵၼ် လတႇတင်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးပိုၼ်ႉထၢၼ်ၼိူဝ် လွၵ်းပိူင် 
ၾႅတ်ႇတလရႅႇ (Federalism) လလႈ တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ (Democracy)။

 ၼႂ်းလမု်ႈၾႃႉၵၵႃႈ လၵု်ႉတီႈလၶႇ၊ ဢၵမႇရႅၵိၼ်ႇ ယပိ်းမိဝု်းၵၼၶ်ငဵ်ႇတႃႉ ရႅတ်းသျ ိူ ဝ်း ၼၼ်ႉမႃး 
ပဵၼ် လၶႇ လလႈ ရႅတ်းသျ ိူ ဝ်း ယိပ်းမိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႇတႃႉ ဢၵမႇရႅိၵၼ်ႇ။ ထႆႇဝၼ်ႇၵၵႃႈ ပဵၼ်မိူင်း 
တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ  ဢၼ်ပဵၼ်တီႈယိူင်ႈယၢင်ႇၶွင် ၵူႈၾၢႆႇၼႆၵသတႃႉ ယႃႇဝႃႈ ၵတဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းလၶႇ 
လႃႈ။ ယႃႇႁႂ်ႈတၵူ်းၵႂႃႇတႂ်ႈလၶႇ လၺူ်ႈတဝူၵ်ဝ်ႇဢမ်ႇၽမွ်ႉၸႂၼ်ၼ်ႉ လႆႈၵၼ်ႉၵီႉ ၵၼ်ႉၵၵူ်ႉ ယူႇၵူႈၶိၼု်း 
ဝၼ်း။ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ တႆးၵတသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် မၼ်းမီးတီႈတႆး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵမ်း 
လိုၼ်းသုတ်းမႃး ပိူၼ်ႈၵၵႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇပိူၼ်ႈ။ ႁဝ်းၵၵႃႈႁူႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇႁဝ်း။ ႁဝ်းၵတ 
လႆႈလီလႆႈပဵၼ်လၼႇ? ၵတတူၵ်းၶီတူၵ်းၸႃႉလၼႇ? မၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈပိူၼ်ႈ။ မၼ်းမီးတီႈႁဝ်း။

“
Happy people build their inner world Happy people build their inner world 

Unhappy people blame the outer worldUnhappy people blame the outer world
ၸိူဝ်းသိူဝ်းၼူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၵႃႇသၢင်ႈလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ၶွင်ၶဝ်ၸိူဝ်းသိူဝ်းၼူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၵႃႇသၢင်ႈလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ၶွင်ၶဝ်

ၸိူဝ်းဢမ်ႇသိူဝ်းၼူဝ်ၼၼ်ႉၵမႃလၼး ပိူၼ်ႈၵူၺ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇသိူဝ်းၼူဝ်ၼၼ်ႉၵမႃလၼး ပိူၼ်ႈၵူၺ်း
” The Buddha: ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ

ပပ်ႉပိုင်ႈဢိင်ပပ်ႉပိုင်ႈဢိင်

1. Diary ၶိုၼ်းသႂ် 1983,1984,1985
2. The Secret Army: Chiang Kai-shek and the drug warlords of the Golden Triangle, Richard M.Gibson with 

Wenhua Chen (2011)

ၶိုၼ်းသႂ်
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢၼ်ၵိုင်ႇလီပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢၼ်ၵိုင်ႇလီပဵၼ်
ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်းလလႈတပ်ႉသိုၵ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်းလလႈတပ်ႉသိုၵ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

 ၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈဢၼဝ်ႃႈၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢငၼ်ႃႇၼႃႇ ၵပႃးဝႃႈၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၼၼႆၼ်ႉ မၼ်းပႃး 
ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸွမ်းၵၼ်မႃးပီ�ယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၵပႃးၵတလၢတ်ႈလၼ 
တီႈတႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၼၼ်ႉ ပႃးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။ တႆး၊ ပဢူဝ်း၊ 
ပလွင်ႈ၊ ဝ၊ လႃးႁူႇ၊ ဢႃးၶႃႇ၊ လီႉၵသႃး၊ ယၢင်းလမ်၊ ယၢင်းလၢႆး၊ ထၼူႉ၊ ပတွင်ႇ၊ တွင်ႇရိူဝ်း၊ ဢၢင်းသႃး၊ 
ၶမူႉ၊ ဢၼႅ်ႇ၊ မဝႅ်ႉ ၸၵႂႃႇတၢင်းသငဵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ ်ၵတမီးမၵွ်ႈ သၢဝ်းႁူၵ်းၸၢဝ်းၶိဝူ်း ၸိဝူ်းၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈၸိဝူ်ႉ 
ၸၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။ 

 ၵပႃးဝႃႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်မိငူ်းမၢၼ်ႈတင်းသငဵ်ႈၼ ႆမၢၼ်ႈ၊ တႆး၊ ယၢင်းလငႅ၊် ယၢင်းၽိၵူ်ႇ၊ မၼွ်း၊ ၶၢင၊် 
ယၶငႅ်ႇ၊ ၶျၢင်း ၸိဝူ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈမိငူ်းႁူမ်ႈတမုမ်ိငူ်းမၢၼ်ႈၼယႆဝ်ႉ ၵၺူ်းၵႃႈၼႂ်းမိငူ်းလႂမ်ိငူ်းၼၼ်ႉ 
မၼ်းမီးထငႅ်ႈ ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ ၶငွၽ်ႂၶ်ငွမ်ၼ်းထငႅ်ႈတင်းၼမ ်(မိငူ်းထႆးၼႆႉ ပိၼူ်ႈႁွင်ႉသၼၶ်ျၢတ်ႉၼယႆဝ်ႉ) 
မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ထႆး၊ ယူၼ်း၊ လႃးႁူႇ၊ ဢႃးၶႃႇ၊ ဢီႇသၢၼ်၊ လီႉၵသႃႈ၊ တႆး၊ လၢဝ်း ၸၵႂႃႇတၢင်းသဵင်ႈ ဢၼ်
ယူႇၵိၵု်းမိငူ်းမႃးပီ�ယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင ်ဢၼလ်ႆႈဝတ်းဝႂပ်ၼဵ ်သၼၶ်ျၢတ်ႉထႆး 100% ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၸိဝူ်ႉ
ၸၢတ်ႈထႆးတၢင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။

 ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈလလႈ ၸိဝူ်ႉၶိဝူ်းၼႆႉ ၵပႃးတၺူ်းၶႂ်ႈမိၼူၵ်ၼဝ်ႆႉ တီႈလတႉမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼလ်ဝဵ ်
မၼ်းပၼဵ ်ၵၵႃႉဢၼၵ်ၺူ်း၊ မိၼူၵ်ႂၢမ်းဢၼဝ်ႃႈ (နိငုင်သံားနငှ်လ့မူျ ိုးစ)ု ၼၼႆၼ်ႉလလႈ ငၢႆးၵၼဝ်ႆႉယူႇ 
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

မိၼူဝ်ႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁတဵ်း ၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၶိဝူ်းတႆး ၼငု်ႈၶူဝ်းတႆး၊ သၼွလ်ၵိ်ႈတႆး၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း တႆး၊ ယၵု်ႉယငွ်ႈ 
ၾိင်ႈလငႈတႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈႁဵၻ်းၵၢၼ်တႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး 
ဢမ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတၢင်းသဵင်ႈ မၼ်းပဵၼ် တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၵူၺ်း ဢမ်ႇပႃး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း 
ၼႂ်းမိငူ်းတႆး တင်းသငဵ်ႈ။ ၵပႃးဝႃႈႁတဵ်းၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၼၼႆၼ်ႉ ၵတႁူမ်ႇၸွႆႈပႃး ၵူႈၸၢဝ်းၶိဝူ်း တင်း 
သဵင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင် တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆ 
ယဝ်ႉ။

 ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလလႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ၵပႃးႁဵတ်း 
ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းၵၵႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵပႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထၢင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်း 
ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵႆႉဢဝ်ၶူၼ်းၶဝ်း ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၶ်ႂႈမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၵပႃးဢမ်ႇၵမႃၸႅၵ်ႇၵၵႃႈ 
ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလလႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉၵၵႃႈၸိူင်ႉၼၼ် မၢင်
ၵၵႃႉၵပႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း မၼ်းၵၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းယူႇ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် 
မိူင်းဢၼ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၽူင်းဢၼ်မိူၼ်ၼုၼ်ႈဢၼ်မုင်ႈတူၺ်း ၵပႃးဢမ်ႇ ၸႅင်ႈလီလီမၼ်း 
ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ။

တွၼ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း

 ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶိုင်
သၢင်ႈၶိုင်ပွင်ယူႇ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ၵၢၼ်ၾိင်ႈလငႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆတႆး၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး၊ ႁဵတ်း 
ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၢၼ်ႁဵတ်း တင်းသဵင်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈၵၢၼ် 
ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၶူိဝ်းတႆးၵူၺ်း ၵူၼ်းၵူႈၶိူဝ်းဢၼ်မီးယူႇ 
ၼႂ်းၶူင်း ၵၢၼ်လူင်ၼႆႉ ၽႂ်ၶိူဝ်းလႂ်ၵၵႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ 
မၼ်းၵိူတ်ႇ ၵိုၵ်းပႃးမႃးယဝ်ႉလလႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁႂ်ႈၽႂ်ၽူႈလႂ်မႃးလၢတ်ႈမႃးမွၵ်ႇ မႃးၵသႃႇသူၼ်းၵၵႃႈ 
တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင် တႃႇတၢင်းၶိူဝ်းၵၵႃႈ မွၵ်ႈၵႃႈၼႂ်းၶွပ်ႈၶူဝ်း 
ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်းလတႉ ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးလုၵ်ႈလၢင်း 
မႃးယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ် ၵပႃးၵတႁူႉ လွင်ႈ ၸိူဝ် ၶိူဝ်းတႆးလီလီၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ
သင်ႇသွၼ်ပၼ်ယဝ်ႉ။

 သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး၊ သွၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး၊ သွၼ်လွင်ႈပိုၼ်းတႆး၊ သွၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈၵမႃလိၵ်ႈတႆး၊ 
သၼွႁ်ႂ်ႈ ႁူႉလငွ်ႈ ၶိဝူ်းတႆးၸိဝူ်းၼႆႉ ပငွ်ႇဝႃႈႁတဵ်းၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၶိဝူ်းယဝ်ႉ မီးလၵု်ႈၸၢႆးလၵု်ႈယငိ်းမႃးယဝ်ႉ 
ႁႂ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းၵူပ်ႉၵူႈ လတႇၼႃႈႁိူၼ်း ၸွမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၶိုၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇလတႇၵိုၵ်းၸွမ်း ၵူၼ်းတၢင်ႇ 
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wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵပႃႈလမႈ ၵတလႆႈသင်ႇသွၼ် ပၼ်ယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ၵတဢမ်ႇၵႂႃႇဢဝ် ၵူၼ်း 
တၢင်ႇၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵပႃႈလမႈၵတလႆႈႁၢမ်ႈပႃးယဝ်ႉ ၵပႃးၵပႃႈလမႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ  ဢမ်ႇသွၼ်ၼႆၶဝ်ၵတ 
ဢမ်ႇႁူႉ ၵပႃးလၵု်ႈလၢင်းဢမ်ႇႁူႉၵၵႃႈ ၶဝၵ်တဢဝလ်ငူၵ်ႂႃႇ ၵမ်ႉမၼ်းၵတႃႇ ဢဝတ်ၢင်း ၵပျႃႇဝႃႈၵၺူ်း 
ၸိုင် ၵတၸၢင်ႈဢဝ်ၺႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ၵပႃးဢဝ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၵၵႃႈ ၵပႃးလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် 
ၵိူတ်ႇမႃး ၵတပဵၼ်လိူတ်ႈၵလႃးလလး၊ ၵပႃးပဵၼ်လိူတ်ႈၵလႃးလလးၵၵႃႈ ၵတၸၢင်ႈယဵၼ်း ၸၢင်ႈႁၢႆ 
ၸၢင်ႈၵႂႃႇ ပၼဵၸ်ိဝူ်ႉၶိဝူ်းပိၼူ်ႈယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝၸ်ိဝူ်ႉၶိဝူ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵတဢမ်ႇႁၢႆလလႈ ၵတသိပု်ႇ ယိၼု်း 
ယၢဝ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းႁိုငၼ်ၼ်ႉ ပၼဵၵ်ၢၼ ်ယႂ်ႇလငူပ်ၼု်ႈတႃႇ ၵပႃႈလမႈလၵု်ႈလၢင်း ၵၼူ်းၶိဝူ်းတႆး ၵူႈၵၵႃႉယဝ်ႉ။
ၵၺူ်းၵႃႈၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၶိဝူ်း ၵၢၼႁ်ၵ်ႉၶိဝူ်းၼႆႉ တၺူ်းတႃႇၸိဝူ်ႉၶိဝူ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽၢႆႇလဝဵၵ်ၺူ်းၵၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ 
ႁဝ်းၵူၺ်းႁူႉဝႃႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉၵသ သမ်ႉၵႂႃႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉမဝ်မၢင် လူလၢႆတဵၵ်းတဵင် ၵပႉၵိၼ် 
တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိဝူ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇမၼႅ်ႈလၢႆးမၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢမ်ႇၸိဝု်ႈၸိဝူ်ႉၶူိဝ်းတႆးၵၵႃႈယဝ်ႉ ဢၼႁ်ဝ်းယူႇ 
ႁူမ်ႈႁွမ်း ၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီ�ယၢဝ်းၶၢဝ်း ႁိုင်ၼၼ်ႉၵၵႃႈ ႁဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၵႅတ်ႇလၶ ၵႁႉၵင်ႈ 
ပႂ်ႉပႃးတူၺ်းထိုင် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၶဝ်ၵမႃပႂ်ႉပႃး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းယိုၼ်း 
ယၢဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ ၵပႃးႁဝ်းမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵၵႃႈ ၵတမီးလွင်ႈ 
ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်းၵသ ၵတယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢဝ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵပႃးယင်းမီး 
ၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပိူၼ်ႈ၊ ၶႂ်ႈယဵပ်ႇယမ်ႉလူလၢႆ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈႁၢႆပိူၼ်ႈယဵၼ်း ၵူၺ်း 
လတႉ ၵတဢမ်ႇမီး တၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ။ ၶိူဝ်းၼိုင်ႈလလႈၶိူဝ်းၼိုင်ႈ ၵတမီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ
ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၵသ ၵတႁႃလၢႆးၶဵၼ်ႇၶႃႈ တိုၵ်းၽၼ်းၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵတဢမ်ႇမီး တၢင်း 
ၵတ်းယဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းၵလႃးၵၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ် ဢမ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း 
မိူၼ်ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်မိူင်း

 ၵၢၼမ်ိငူ်းဢၼဝ်ႃႈၼႆႉ လိၵု်ႉလမ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢငလ်တႉလတႉ ၵၢၼမ်ိငူ်းၼႆႉလၵီၵႃႈမၼ်း ႁၢႆႉၵၵႃႈမၼ်း 
ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵၵႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း တူၵ်းတႅမ်ႇၵွၼ်းၽၢၼ်တုၵ်ႉၶၵၵႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း။ ၵူၼ်းၵၵႃႉ 
ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၵပႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလီပဵၼ် 
ၵတ်းယဵၼ်ၵပႃးၼႆၸိုင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၵႃႉၼၼ်ႉ ၵတလႆႈ ၶၢမ်ႇတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇ 
မုၼ်လလႈ ႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈလလႈႁၢင်ႈမိူၼ် ၵပႃးၸွတ်ႇဝၢၼ်ႈၸွတ်ႇမိူင်း မီးၵႂႃႇၵူႈတီႈ။ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ 
တၢင်ႇမိူင်းၵၵႃႈ ၵတယုမ်ႇယမ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸွမ်းလတႉလတႉ တီႈတႅၵ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ႇၶျီႇမိၼ်း ၽူႈ 
ဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း၊ မၢဝ်ႉၸိုဝ်ႉတုင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းလၶႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၵႃႈ 
ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉထိုဝ်ယုၵ်ႉယွင်ႈလတႉလတႉ မိူၼ်တၽႃးၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် 
ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵတၸႂ်ႉ တိုဝ်း လွၵ်းပိူင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵၵႃႈယဝ်ႉ ပိူင်လူင်လူဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလလႈ 



274 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ၵၵႃႈယဝ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ 
ၵၵႃႈယဝ်ႉ သဝူ်ႇလသႇလတိ်ႉၵၵႃႈယဝ်ႉ ပိငူလ်ငူမ်ၼ်း လဝူ်ႇႁႂ်ႈၵၼူ်းမိငူ်း လႆႈၶိၼု်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယၼဵလ်လႈ 
ယွမ်းႁပ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႇတၼႆႉဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ ပဵၼ်မဵဝ်းသင်ၵၵႃႈလႆႈ။

 ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၵႃႉဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶၶၢၼ်ၸႂ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း 
တူၵ်းတႅမ်ႇ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ယၢဝ်း 
ၼၢၼ်းၵႃႈႁိုဝၵ်ၵႃႈယဝ်ႉ ၵၼူ်းမိငူ်း ၵတဢမ်ႇ ယၵု်ႉယငွ်ႈ ဢမ်ႇဢဝၵ်ငု်ႇမၼုလ်လႈ ၵတလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်း 
ၵသႉသွမ်းယူႇတႃႇၵသႇ။ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢတ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ပိူၼ်ႈၵတ ဢွၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်းဝႆႉ လွင်ႈမၼ်းႁဵတ်း
ဢ မ်ႇ လီ ၼ ၼ်ႉ လူး ၵွ ၼ်ႇ ။  ၵပႃး လၼ တီႈ တႅ ၵ်ႈ  မိူ ၼ် ၽူႈ ဢွ ၼ် ႁူ ဝ် မိူ င်း မၢ ၼ်ႈ  ဢူး ၵၼႇ ဝိ ၼ်း  
(ၸွမ်သိုၵ်းၵၼႇဝိၼ်း) ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1962 ၵသ ၵုမ်းမိူင်းထိုင် 1972 ပၢႆ ဢွၼ်တင်ႈ 
သဵၼ်ႈတၢင်း သူဝ်ႇလသႇလိတ်ႉမၢၼ်ႈၵသ ယိပ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃႇတီႇလဵဝ် ဢုပ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 
28 ပီ� ထိုင် ပႅတ်ႇသီႇတူဝ်ႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ တူၵ်းပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်ၵႂႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း 
တုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင် ၵတႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်း တင်းၼမ် 
တိုၵ်ႉလၢတ်ႈလွင်ႈမၼ်းဢမ်ႇလီယူႇ ဢူးၵူဝ်ႇၼီႇ ဢၼ်လႆႈ ၶၢမ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၵႂၢင်းႁိူဝ်းဝိၼ်ယၢၼ်ႇ 
ၵုင်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းလၵႈၵၢင်ပီ 1950 ထိုင် 1960 ပၢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ 
ၽသပလ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇပႃႉဢူး၊ ပၢၼ်ၽသပလလလႈ ဢဵင်ႇၸွင်ႉဢၸူဝ်းယ မၢၼ်း 
ဝၼိ်းမငွ်ႇ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸငဵ်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းဢၵွ်ႇၵဢးသျူးၼႆႉ မိငူ်းမၢၼ်ႈလႆႈထီႉၼိငု်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼႁ်ၼဵ်း 
ၵၢၼ်သွၼ်-ၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီး-ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ-တႃႈႁိူဝ်းဝိၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းလႆႈမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် 
တီႈႁူင်းႁၼဵ်းၸၼ်ႉၸမွ ်ယၼ်ႇၵငု်ႇ ၼယႆဝ်ႉ ၵပႃးလႆႈႁပ်ႉၸမု်ႈ ၵမႃယႃ M.B.B.S တီႈယၢၼ်ႇၵငု်ႇယဝ်ႉ 
ၵႂႃႇမိူင်းလႂ်ၵၵႃႈယွမ်းႁပ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

 ၵွပ်ႈၼၼ် ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈႁဵတ်းတႃႇသုၼ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈႁဵတ်းတႃႇမူႇ 
ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ် ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈႁဵတ်းတႃႇပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ 
ႁဵၻ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႈမီး ၵတ်းယဵၼ် ႁဵတ်းတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။  ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ 
ၵတဢမ်ႇလႆႈလိၵူ်ႈၸၢဝ်းၶိဝူ်း ၵတလႆႈတၺူ်းထိငု ်ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိဝူ်း ၵတလႆႈပၵူ်းပငွပ်ၼၵ်ူႈၸၢဝ်းၶိဝူ်း ႁႂ်ႈ
မၢၵ်ႈမီးၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ဝႃႈၽူႈၵၵႃႉဢၼ်မႃး ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ မၼ်း 
ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၵၵႃႈယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶႂ်ႈပဵၼ် ၶႂ်ႈမီး ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် 
ၶႂ်ႈၵတ်းယၼဵၼ်ၼ်ႉ ၵပႃးမၼ်းႁတဵ်းပၼလ်ႆႈ ၸမွ်းၵၢငၸ်ႂၵ်ၼူ်းမိငူ်းတႆးယူႇၼၵႆၵႃႈ ၵတလႆႈယၵု်ႉယငွ်ႈ 
ဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်မၼ်း။ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၵသ သမ်ႉၶိုၼ်းတဵၵ်းတဵင်ၵပႉၵိၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇ 
ၶိုင်ပွင်ႁဵၻ်းသၢင်ႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယဵၼ်ၸိုင် ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီယုၵ်ႉယွင်ႈ လူဝ်ႇလႆႈ 
ပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈဝႆးဝႆးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ 



275မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

 ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်လူဝ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမဵဝ်းလဵဝ် ပဵၼ် 
ၸၢဝ်းၶိဝူ်းဢၼွ်ႇ ဢၼယ်ူႇၼႂ်းမိငူ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ ၵပႃးမၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶၼႅ်ႇ ဢၼွႁ်ူဝလ်ႆႈ။ 
ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵတဢမ်ႇ လႆႈတူၺ်းတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ၵတႁၼ် ထိုင်ပႃးၵူၼ်း 
တၢင်းၼမ် မၢၼ်ႈဢုပ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉၵၵႃႈ ယွၼ်ႉ မၼ်းႁၼ်ထိုင် တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၢၼ်ႈမၼ်းမဵဝ်း
လဵဝ်ၵၺူ်းလလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇသၵု်ႉယငု်ႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိဝူ်းလႆႈ လုၵ်ႉယပိ်း ၵမ်ၵငွ်ႈၵၢင်ႇ ၵတႃႇသူႈ တိုၵ်း 
ယၼွ်းဢဝ ်လငွ်ႈသၼု်ႇလႆႈသၼု်ႇပၼဵ ်ၶငွၽ်ႂမ်ၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ႇဝႃႈ ၵၼူ်းတႆးႁဝ်း လႆႈဢပု်ႉဝၢၼ်ႈ 
ၽွင်းငမ်းမိူင်းမႃး ဝၼ်းၼိုင်ႈၼႆ သင်ႁဝ်းသမ်ႉမီးၼမ်ႉၸႂ်မိူၼ်မၢၼ်ႈ ႁၼ်ထိုင်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးမဵဝ်း 
လဵဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵပႃးၼႆ ၵတလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶိုၼ်းလုၵ်ႉ 
ၽိုၼ်ႉတႆးၶိုၼ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵူႈၵၵႃႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵၵႃႈမၼ်းလူဝ်ႇလွင်ႈၵတ်းယဵ
ၼ ်မၼ်းၶႂ်ႈလႆႈလငွ်ႈၶိၼု်ႈယႂ်ႇ မၼ်းၶ်ႂႈမီးလငွ်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလတွ်ႈလဝႅ်း မၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢၼ ်
ပိူၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵပႉၵိၼ် ၼႆႉပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်း ၵူႈၵၵႃႉၵူႈမိူင်းယဝ်ႉ။

 ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းတိုၵ်းၵၼ် ၽၼ်းၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ဢၼ်ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် 
ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း လၢႆလၢႆယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်လႆႈ ၵွပ်ႈသုၼ်ႇလႆႈဢမ်ႇမီး ၵွပ်ႈ 
ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ၵွပ်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵပႉၵိၼ် ၵၼ် ၵွပ်ႈဢၢၼ်းမူၺ်ႉမွတ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵၼ်ႁၢႆ ၵွပ်ႈဢၢၼ်းဢ
ဝ်ၵၼ်ႁဵတ်းၶႃႈလိပ်းၶႃႈလႅင် ၸႂ်ႉၵိၼ်ၵၼ်လၢႆ လုၵ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵသ ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး 
လငွ်ႈလၵု်ႉၽိၼု်ႉ ၵၼၵၢငၸ်ႂ ်လၢႆးဢၼူ်ႈဢၼွ်ႇ လၢႆးၵျၢမ်း လၵု်ႉယပိ်းၵငွ်ႈၵသ တိၵု်းၶိၼု်းၽဝ ်ဝၢၼ်ႈ 
ၽဝမ်ိငူ်း ယႃႉၶဝူ၊် ယႃႉတၢင်း၊ ယႃႉႁူင်းႁၼဵ်း၊ ႁူင်းယႃ၊ ၽဝႁ်ိူၼ်းၵယး လၵ်ႉၶႃႈႁမႅ ်ၵၼူ်းလငူ ်ၵၼတ်ၢႆ 
ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵပႃးဝႃႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် 
ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵုမ်း ယိပ်းၶိုင်ပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇ 
ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလီလႆႈပဵၼ် လႆႈၵတ်းယဵၼ် မၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိုင်တိုၼ်းၵတ 
ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢူၼ်ၵဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈ 
တႃႇၵတလႆႈမႃး ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵပႃးမီးမႃးဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢၼ် ၶႂ်ႈ 
ႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵတႁဵတ်းလႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ၊ ၾႆးၾႃႉ၊ ၼမ်ႉ 
ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵပႃးမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇ ၵတၸၢင်ႈဝႃး 
တိၼ်ဝႃးမိုဝ်းၵသ ႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇၵတလႆႈမႃးဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် 
တင်ႈမူႇတင်ႈၸမု်း တင်ႈပႃႇတီႇၵသ လငူ်းႁႃသငဵၵ်ၢငၸ်ႂတ်ီႈၵၼူ်းမိငူ်း ႁႂ်ႈၵၼူ်းမိငူ်းၵမ်ႉ ထမႅပ်ၼႁ်ငႅ်း 
ပိူဝ်ႈတႃႇၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈ လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 တႃႇၵတလႆႈမႃးဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈၵၵႃႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵူႈမဵဝ်းယူႇ တင်းသိုဝ်ႈယူဝ်း 
တင်းဢမ်ႇသိုဝ်ႈ ယူဝ်း မိူဝ်ႈလႆႈမႃးဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း မိူၼ်ဝႃႈဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၵသ ၶိုၼ်ႈ
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wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

သိမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႅတ်ႈၵသ ၶုိၼ်းလမးၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မိူင်းမႂ်ႇၵၵႃႈ မိူၼ်လူင် 
ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ လႆႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွင်ႈမႅၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈ 
မႃးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢမ်ႇမၼႅ်ႈလငွ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၼႂ်းလမု်ႈၾႃႉၼႆႉ မီး ၼမၼ်ႃႇ ဢၼလ်ႆႈမႃးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ 
ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမႅၼ်ႈလွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်း မိူင်းတင်းၼမ် ၵမ်ႉ
ထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၼႂ်းၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵသ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် 
ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇၵတလႆႈမႃးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးၸိူင်ႉ 
ႁိုဝၵ်ၵႃႈလ ီလဝူ်ႇလႆႈမႃးမီး ၼႂ်းမိဝု်းၼႂ်းၸမု်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ လႆႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး မၼႅ်ႈလငွ်ႈမၼႅ်း 
တၢင်းၵၵႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ ယူဝ်းၵၵႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈမီးၼႂ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵသ ႁဵၻ်းပၼ် 
ၵၢၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ။ ၵူၼ်း မိူင်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵၵႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ် 
ၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵပႃးဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်း မိူင်း ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် 
ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆၵၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းၵတ ဢဝ်လူင်းၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပိူင်လူင်လတႉ 
လူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမၢၵ်ႈမီးၵတ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

 ၵပွ်ႈၼၼ ်ၵၢၼမ်ိငူ်းဢၼဝ်ႃႈၼႆႉ ၵပႃးၵတႁုပ်ႈၵသ လၢတ်ႈပတွ်းပတွ်းၵပႅ်ႈၵပႅ်ႈလတႉ ပငွ်ႇဝႃႈ 
လူဝ်ႇလႆႈမီး ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵပႃးမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 
ၶႂ်ႈႁၻဵ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈၶ်ႂႈၶိငုပ်ငွ ်တႃႇၵၢၼ ်ၸိဝူ်ႉၶိဝူ်း၊ ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈမိငူ်းၸိဝူ်းၼႆႉ 
ၸင်ႇၵတမီး လငွ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈႁတဵ်းလႆႈလလီ ီၵပႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီး ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼ ႆႁတဵ်းဢမ်ႇလႆႈႁႃႉ၊ 
ႁဵတ်းလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵၻ်း ၵပႃးပိူၼ်ႈၶႂ်ႈမၢပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၽိတ်းၼႆၵၵႃႈလႆႈ ဢဝ်
မၢႆမီႈၵသမဵဝ်းမဵဝ်းတီႉၺပွ်းၵၵႃႈလႆႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈမီးၼႂ်းမိုဝ်းၽႂ်ၵၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ 
လၢႆလၢႆယဝ်ႉ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႅင်ယူႇၵတႉ ၵတဝႃႈပဵၼ် ဢၼ်ၶၢဝ်ဢၼ်ၽိူၵ်ႇ ၼႆၵၵႃႈ 
ဝႃႈလႆႈ။ ပဵၼ်ဢၼ်ၽိတ်းယူႇၵတႉၵတႉဝႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႆၵၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ မိူၼ်မိူင်း 
ႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵၵႃႈ မၼ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်  
ႁတ်းဝႃႈႁင်းမၼ်း ၼၵွ်ႈမိငူ်း ဝႃႈၵၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇဢဝၶ်ဝ်ႈၸႂသ်င ်ၵပႃးမၼ်းၶၢၼ်ႉ ယၼိ်းယဝ်ႉ ၶိၼု်း 
ဝႃႈမိူင်းလၵ်းမိူင်းၵဝ် ၶႂ်ႈႁဵၻ်းသင်ၵၵႃႈ မီးတီႈ ၵဝ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႃးၶဝ်ႈၸိမ် လွင်ႈၼႂ်းမိူင်းၵဝ်ၶိုၼ်း 
တွပ်ႇပိူၼ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈမၼ်းယူႇၼႂ်းလၵႈၵၢင် မိူင်းမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈလၢႆမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလၶႇ၊ 
မိူင်းရႅတ်ႉသျႃး၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းဢီးယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽႂ်ၵၵႃႈၶႂ်ႈဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၶဝ် မိူၼ်ဝႃႈ ၵပႃးမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၵတၵသႉၵၼးမႃး 
မၢၼ်ႈႁဵၻ်းဢမ်ႇလီၼႆ မိူင်းလၶႇ၊ မိူင်းရႅတ်ႉသျႃး သမ်ႉဝႃႈ မၢၼ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉ 
သမ်ႉဝႃႈၼ။ႆ ထၢင်ႇႁၢင်ႈမၼ်းၶႂ်ႈႁတဵ်းသငၵ်ၵႃႈမၼ်းႁတဵ်း ဢဝၵ်ၼူ်းမိငူ်း ယူႇယၢပ်ႇတၵု်ႉၶ မိငူ်းမၢၼ်ႈ 
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် မိူင်းဢၼ် မႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈႁိမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ မၢၼ်ႈၵၵႃႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶႅင် ထၢင်ႇႁၢင်ႈ 
ၶတ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်း မိူၼ်ဝႃႈ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းၵသ ထုပ်ႉၵပႃႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 
ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ပီ�လတႉ မၼ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ 
ႁဵတ်းဢီႈသင်ၵၵႃႈ ၶၢဝ်ႇမၼ်း ဢွၵ်ႇဝႆးၼႃႇ လႆႈဝႃႈၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင် ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်း 
ၼမ်မႃးလတႉလတႉ။ ၵွပ်ႈၼႆၵၢၼ်မိူင်းဢၼ် ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းလႂ် မၼ်းၸႂ်ႉၵူႈလွၵ်း ၵူႈလၢႆးယဝ်ႉ 
တႃႇၵတလႆႈမႃး ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ မၢငပ်ၵွ်ႈၵၵႃႈ ၵပႃးဢမ်ႇ တၼ်းတင်ႈတဝူၼ် ႆၸၢင်ႈၵႂႃႇတၵူ်းပၼဵ ်
ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၵၵႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၽႂ်လႅတ်း လိူဝ်ၽႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လဵၼ်ႈ 
ၵဵမ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းၵတၵပႉပုၼ်ႈယူႇတႃႇၵသႇ ၵပႃးသိုဝ်ႈယူဝ်းၼႃႇၵၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းပိူၼ်ႈ 
လႅတ်းၵၵႃႈလူဝ်ႇလႅတ်း ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၶၢဝ်သႂ်ႇၵၵႃႈသမ်ႉလူဝ်ႇမီးယူႇ။

 ၵပႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းတႆးၼႆ ၵတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ 
ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး  ၼင်ႇၵၼ်ၵၵႃႈ  ဢမ်ႇပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်  ၼႂ်းပႃႇတီႇတႆးၼႆၵၵႃႈ  
ပဵၼ်ဝႆႉသၢမ်ပႃႇတီႇ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ၵႂႃႇယူႇ ၼႂ်းတၢင်ႇပႃႇတီႇၵၵႃႈမီးၼမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၽူႈတႅၼ်းဢ
မ်ႇပဵၼ်တီႈလဵဝ် ဢမ်ႇၶွၼ်ႈတီႈလဵဝ်လလႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ပဵၼ်တီႈလဵဝ် 
ၵႂႃႇမီးတီႈဢတိ်းဢတိ်း ၵပႃးသငဵဢ်မ်ႇၶၼွ်ႈတီႈလဝဵ်ႈၵၵႃႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈသင ်ဢမ်ႇမီးႁငႅ်း ဢမ်ႇၵပႉပိၼူ်ႈ 
ၵပႃးလၢတ်ႈဢမ်ႇၵပႉပိူၼ်ႈၵၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵၻ်းပၼ်ၽွၼ်းလီသင် တီႈၵူၼ်းမိူင်း။  ၵပႃးၶႂ်ႈ  
ၵပႉပိူၼ်ႈၵတႉ လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးလၢႆပႃႇတီႇ လူဝ်ႇမီးပႃႇတီႇ 
လဵဝ်လူဝ်ႇမီးၸုမ်းလဵဝ် တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇမီးၼႂ်းတၢင်ႇပႃႇတီႇၼၼ်ႉၵၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ 
မႃးပႃးၸွမ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇ တႆးၸုမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 ၵပႃးႁဵတ်းလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ ၵတဢမ်ႇမီးၽႂ်ၽၢတ်ႇၽုင်တႆး လၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁၵ်ႉတႆး၊ 
ပၼဵလ်ၢႆးႁတဵ်း ႁႂ်ႈၸိဝူ်ႉၶိဝူ်းတႆး သိပု်ႇယိၼု်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုငၵ်ႂႃႇလႆႈ၊ မိဝူ်ႈလႂဝ်ႃႈ ႁဝ်းတင်ႈဝၢၼ်ႈမိငူ်းလႆႈလ ီ
ငၢမ်းယဝ်ႉၵတႉ ၶႂ်ႈတင်ႈပဵၼ်  လၢႆၸုမ်းၵၵႃႈ  ဢမ်ႇပဵၼ်သင်  ယၢမ်းမိူဝ်ႈၽွင်းတႆးတိုၵ်ႉပဵၼ်  
ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶီႈၶႃႈမၢၼ်ႈယူႇ ယၢမ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ၵပႉ ၵိၼ် ဢၢၼ်းမူၺ်ႉမွတ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁၢႆယူႇ
ၼႆႉ ၵပႃးဢမ်ႇႁဵတ်းလၢႆးၼႆႉၸိုင် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ၵတႁူင်ႈႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းလၵႈၵၢင် ပိူၼ်ႈ ဝၼ်းလိုၼ်းမႃး 
တႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵိုတ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ လၢႆးႁဵၻ်းၸိူင်ႉ ၼႆၵၵႃႈ ပဵၼ်လၢႆး ၵႅတ်ႇလၶၵႁႉ ၵင်ႈ 
ယႃႇႁႂ်ႈတႆးႁၢႆၼၼ်ႉ လၢႆးၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵပႃးၵတပွႆႇပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်မိူၼ်ယူႇ ယၢမ်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း 
လတႉ ထငႅ်ႈ 50-100 ပီ�မိငူ်း ၽၢႆႇၼႃႈၸိဝူ်ႉၶိဝူ်းတႆးၼႆႉ တိၼု်းၵတႁၢႆဢမ်ႇႁၢင်ႉ မၼ်းဢမ်ႇႁၢႆ မတူ်းၵၵႃႈ 
မၼ်းဢမ်ႇတင်ႈ တူဝ်လႆႈၶိုၼ်း ယဝ်ႉ။
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RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

 ၵပွ်ႈၼၼၵ်ၢၼမ်ိငူ်းဢၼဝ်ႃႈၼႆႉ မၼ်းပၢႆႉပီႉၵဝဵ်ႇၶငွ်ႈလငူၵ်ႂႃႇၵူႈလငွ်ႈယဝ်ႉ ၵပႃးၵတမႃးလၢတ်ႈ 
လငွ်ႈၵၼူ်း ၸၢဝ်းၶိဝူ်း ၼႂ်းမိငူ်းတႆးႁဝ်းလူး ဝ၊ ပလငွ်ႈ၊ ပဢဝူ်း၊ ၵဝူ်းၵၢင်ႉ၊ လႃးႁူႇ၊ ဢႃးၶႃႇ ၸၵႂႃႇၸိဝူ်းၼႆႉ 
ၶဝ်ၶ်ႂႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇၵသတႃႉၵၵႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇၵသတႃႉၵၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် 
တီႈၸႂယ်ႂ်ႇလႆႈ တႃႇၶဝ။် ၶဝၵ်ၵႃႈဝႃႈၵတႃႈ ၼင်ႇတႆးၼင်ႇၵၼ ်ဢမ်ႇၽမွ်ႉၵၼ ်ဢမ်ႇၶတွ်ႇလိတူ်ႈ ၽမွ်ႉ 
ႁူမ်ႈၵၼလ်ႆႈ ပဵၼၽ်ႂပ်ဵၼမ်ၼ်း ႁဝ်းပဵၼၸ်ၢဝ်းၶိဝူ်း ဢၼွ်ႇၵၺူ်း ၸႂယ်ႂ်ႇပိငု်ႈဢငိၽ်ႂလ်ႆႈၵၵႃႈပိငု်ႈဢငိ်
ဢိဝူ်ႈ ၽႂပ်ၼၽ်ၼွ်းလၵီၵႃႈႁၻဵ်းၵၵႃႉဢိဝူ်ႈ ပိၼူ်ႈၵၵႃႈဝႃႈၸိငူ်ႉၼ ႆၵပႃးပိၼူ်ႈဝႃႈၸိငူ်ႉၼ ႆၸငွ်ႇဢမ်ႇ 
လဢီၢႆႁိုဝ?် တီႈၵတႉမၼ်း ယူႇတီႈတႆးႁဝ်းမတူ်းယဝ်ႉ ၵပႃးတႆးႁဝ်းပၼဵ ်ဢၼလ်ဝဵ ်လတႉ ႁဝ်းမီးႁငႅ်းယႂ်ႇ 
ၵပႃးႁဝ်းႁငႅ်းယႂ်ႇၵၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ ်ၸၢဝ်းၶိဝူ်းလႂ ်ၶ်ႂႈတၵႅ်ႇဢၵွ်ႇၼႂ်းမိငူ်းႁဝ်း။ ၶဝယ်ူႇၵၺူ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇၵပႉ 
တဝူ ်ၵပႃးႁဝ်းၵမႃဢၼွႁ်ူဝ ်ပိၼူ်ႈၵတၸမွ်းလငႁ်ဝ်း ၶတ်းၸႂၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈ ပၼဵဢ်ၼလ်ဝဵ ်ၵၼလ်ႃႈတႆး။

 ၵပႃးၼၢၼ်းၽမွ်ႉႁူမ်ႈၵၼ ်ၵပႃးဢမ်ႇၽမွ်ႉႁူမ်ႈၵၼလ်ႆႈ ပၼဵမ်ိၼူယ်ူႇမိဝူ်ႈလဝဵလ်တႉ ဢမ်ႇလဝူ်ႇ 
ဝႃႈ တႆးၶိဝူ်း လငူ ်ၶိဝူ်းယႂ်ႇသငယ်ဝ်ႉ၊ လဝူ်ႇႁွင်ႉဝႃႈတႆးၶိဝူ်းဢၼွ်ႇ၊ တႆးၶိဝူ်းတၵႅ်ႇယၢႆႈ၊ တႆးၶီႈပၢႆႈပၼု်ႈၽၼွ်း၊ 
တႆးလပ်းၼၼွ်း ဢမ်ႇတိၼု်ႇ၊ တႆးၶီႈၵဝူ၊် တႆးဢမ်ႇၵမႃဢၼွႁ်ူဝဢ်ၼွၵ်ၼွ်း၊ တႆးဢမ်ႇႁတ်းၽၼ်းသိၵု်း၊ 
တႆးဢမ်ႇႁတ်းတိၵု်းၵတႃႇတၢႆ၊ တႆးပတႅ်ႈလၢႆလိဝူ ်ၵၼူ်းၶိဝူ်းဢၼွ်ႇ၊ တႆးဢမ်ႇမိၼူမ်ိဝူ်ႈၵၼွ်ႇႁတ်းႁၢၼ၊် 
တႆးဢမ်ႇငၢၼမ်ိၼူပ်ၢၼသ်ိဝူၶ်ၢၼ်ႇၾႃႉ၊ တႆးဢမ်ႇၵျႃႉမိၼူ၊် ၸဝ်ႈၶၼုသ်ၢင်ႇတၼူ်ႈႁုင်း၊ တႆးလငု်းလငု်း 
ၺၢမ်ႉလမႈ၊ တႆးယူႇၵၵႈပိၼူ်ႈယၼဵ်း၊ တႆးၶၢၼ်ႉႁၼဵ်း တၢင်းၵမႃ၊ တႆးဢမ်ႇ ပၼဵရ်ႅႃႇၸႃႇၵပွ်ႈမႃႇၼႃႉ တႆး 
ၵျတႆးၶႅၼ်ႇ တႅၼ်ႇႁူဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်း၊ ပိုၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၽဝတႆးမိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝႆႉ လီဢၢႆၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ 
ၼပ်ႉသၼွ်ႇဝၼူ်ႉလလီ ီၶၸီႂပ်ၼု်ႈမိဝူ်းၼႃႈ လၵု်ႈလၢၼၵ်တလႆႈဝႃႈႁင်းႁဝ်း ၵပႃးၵမု်ႇၵဝ်း ၽတိ်းၵၼ ်
ဢမ်ႇႁၼ်တီႈၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ သႂ်ႇသႂ်ႇမႃးၺႃးတူၵ်းလင်ပိူၼ်ႈဢိူဝ်ႈတႆးႁဝ်း။

တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်း

 တပ်ႉသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇလၶ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆႉၵၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ် ၵူႈမဵဝ်း 
ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵူႈမိူင်း ၸမ်သွင်ပၢၵ်ႇမိူင်းၼႆႉ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ 
ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးမိူင်းလႂ် ၼိုင်ႈမိူင်းယႂ်ႇၵၵႃႈ ၶႅၼ်းမီးသိုၵ်းၼမ်ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းမိူင်း ၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ 
သမ်ႉၵပႃးမီးတပ်ႉၼမ်ႉၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵွပ်ႈသင်လလႈသမ်ႉ လူဝ်ႇမီး တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း
မိူင်းလႆႈၵူဝ်လႆႈၵႁ၊ လႆႈတုၵ်ႉၶ၊ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ၊ ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆး ၵၵႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း 
ၵပႃးသိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ်ၵၵႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇတႃႇၵသႇ ၵႂၢႆးသွင်တူဝ်ၵတႃး ၵၼ် 
သၢင်ႈ လတးၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉမိူၼ်လတးၼႃး ၵႂၢႆးၼႆႉမိူၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႃႈၼၼ်ၵသတႃႉၵၵႃႈ 
ၵပႃးဢမ်ႇမီး သိၵု်းၵၵႃႈ ၵၼူ်းမိငူ်းဢမ်ႇၵတ်းယၼဵ ်တႃႇၵတၵမု်းၵမၵ်တႅ်ႇလၶၵၽးၵူႈလငွ်ႈ ပၼၵ်ၼူ်း 
မိငူ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ သမ်ႉပၼဵသ်ိၵု်း ၵပွ်ႈၼၼသ်ိၵု်းၼႆႉ ပၼဵတ်ႃႇၵတ်းယၼဵ ်ပၼဵတ်ႃႇၵႁႉၵင်ႈၵၽး ၶၼဵ ်
ၵူႈပိူင်ပိူင်ယဝ်ႉ။ 
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wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၵႅတ်ႇလၶၵႁႉၵင်ႈပၼ်ၵၽး ဢၼ်ၵတမႃးႁဵၻ်းႁၢႆႉၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း 
ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၵပႃးဢမ်ႇမီးသိၵု်း ၵတႅ်ႇလၶၵႁႉၵင်ႈၼ ႆၵတၸၢင်ႈလႆႈၶၢမ်ႇသိၵု်းတၢင်ႇမိငူ်း တၢင်ႇၶိဝူ်းမႃး 
ၵပႉၵၼိလ်လူၢႆ ၵၼူ်းမိငူ်းလလႈ ၵၼူ်းမိငူ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပၼဵၶီ်ႈၶႃႈ ၵၼူ်းပိၼူ်ႈၸႂ်ႉၵၼိလ်ၢႆ ဢဝၵ်ႂႃႇႁတဵ်း 
ပၼ်ၵၢၼ်ပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉပိူၼ်ႈႁွင်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ တၢင်ႇၸၢတ်ႈ 
ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵပႃးဝႃႈမီးဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယဝ်ႉၼႆ လူဝ်ႇမီးသိုၵ်းဢၼ်ၵႅတ်ႇလၶ ၵႁႉၵင်ႈပႂ်ႉ ပႃးပၼ် 
ၵၼူ်းမိငူ်း သိၵု်းဢၼဝ်ႃႈၼႆႉ မိၼူႁ်ူဝ်ႉ၊ ႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၵယး၊ ႁူဝ်ႉဝၢၼ်ႈမိငူ်း၊ ႁူဝ်ႉၸိဝူ်ႉၶိဝူ်း ၵပႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီး 
ႁူဝ်ႉၼႆ ၼႂ်းသူၼ်ႁိူၼ်းႁဝ်း ၽုၵ်ႇဝႆႉၽၵ်းယိူဝ်ႈၶူဝ်းသူၼ်ၵူႈမဵဝ်းၼၼ်ႉ ၵတဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆး 
တူဝ်သတ်းၵူၼ်းႁၢႆႉၶီႈလၵ်ႉ ၵတမႃးဢဝ်ၵိၼ်ပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။ ၼႂ်းမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၵၵႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် 
တယၼ်ႇၸႃႇတႃႉ၊ ငိၼု်း၊ ၶမ်း၊ ၶဝူ်းၵႁႈ၊ ပႃႇမႆႉ ဢၼမ်ီးၵႃႈၶၼၵ်ူႈလငွ်ႈ ဢၼမ်ီးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၵတလႆႈ 
ၶၢမ်ႇတင်းသိုၵ်းတၢင်ႇမိူင်း သိုၵ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ၵတမႃးဢဝ်ၵႂႃႇၵိၼ်ပႅတ်ႈမူတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် 
ၵတဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇ ပူၺ်ႈသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ၸင်ႇဝႃႈသိုၵ်းၼႆႉမိူၼ်ႁူဝ်ႉ ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႅၼ်ႈၼႃၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵတၵုမ်းထိင်းၵႁႉၵင်ႈ 
ၵႅတ်ႇလၶလႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႃႇၵတႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၼႃႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၵတလႆႈတႅ
မ်ႈဝႆႉၼႂ်းၵူတ်းမၢႆဝၢၼ်ႈမိူင်းၵမ်းလဵဝ် ၵပႃးဢႃႇယုလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၵတလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵၵႃႉ 
ၵပႃးတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းမၢႆမီႈဢုပၵတႇ  Constitution  ယဝ်ႉ ၵတလႆႈ ဝႆႉၼၵ်းၼႃ ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈလတႉ 
လတႉ။ 

 မိူၼ်မိူင်းထႆး ၶဝ်တိုၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းထမ်းမၼုၼ်း (မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်း) ၵမ်းလဵဝ် ၵပႃးဢႃႇယုလႆႈ 
သၢဝ်းယဝ်ႉ ၸၢႆးၵူႈ ၵၵႃႉ ၵတလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈလိၵူ်ႈပၼဵတ်ႃႁၢၼပ်ၼဵသ်ိၵု်း ဢမ်ႇလိဝူလ်ၵု်ႈၸၢႆးၶၼုၵ်ႁႃၶမ်း 
မီးလၵု်ႈၸၢႆး ၵၵႃႉလဝဵၵ်ၵႃႈ ယင်းလႆႈႁၻဵ်းသိၵု်း ပၼဵမ်ၼုၸ်ဝ်ႈမၼုၸ်ၢင်းၵၵႃႈ ၵပႃးလိၵူ်ႈၺႃးဝႂလ်ငႅ ်
တိုၼ်းၵတလႆႈ လွၼ်ႈၽႃႈလိူင်သၢင်ႇၵၢၼ်း ၵသ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းပဵၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶၢဝ်း 
တၢင်းသွင်ပီ� ၵပႃးပူၼ်ႉသွင်ပီ�ယဝ်ႉ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵတႃႇၵၵႃႈလႆႈ။ ၶႂ်ႈၵပႃးသိုၵ်း ၵၵႃႈလႆႈ။ ၼိုင်ႈပီ� 
ၼိငု်ႈပၵွ်ႈၶဝၵ်တလိၵူ်ႈ ၵပႃးဢမ်ႇၸၵူ်းၺႃးဝႂလ်ငႅၵ်ၵႃႈ ပငွ်ႇဝႃႈၽၢၼ်ႇပၼူ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽငွ်ႈ ၸၵူ်းၺႃး 
ဝႂ်လႅင် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵၻ်းသိုၵ်းၵပႃးပဵၼ်လူမ်းၵၵႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်သင်ၵၵႃႈယဝ်ႉ ၵူတ်းမၢႆဢမ်ႇ ယွမ်း 
ပၼ်လႆႈ တိုၼ်းၵတလႆႈႁဵၻ်းယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵူတ်းမၢႆဝၢၼ်ႈမိူင်းၵၵႃႈမီးယူႇ 
ပိၼူ်ႈဢဝ ်ၵၸႇတၼႃႇဢဝ ်ဢမ်ႇၼၼ ်ၶဝ်ႈၵၼိၸ်ၢင်ႈပၼဵသ်ိၵု်းၵၵႃႈမီးယူႇ ဢၼမ်ိငူ်းၶိၼု်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႈ 
မီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် သိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵွပ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ 
တုၵ်ႉၶ လလႈ ၽႂ်ၵၵႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၵပႃးလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း။



280 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

 ၵပႃးမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တၢင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလူး ၵၢၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၽႂ်ၵၵႃႈၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း 
ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသိုၵ်း  ၽႅဝ်ၵႂႃႇၵူႈမိူင်း  မၢင်ၵၵႃႉပၢႆႈၶိုၼ်ႈႁဵတ်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵၵႃႈမီး။  မိူၼ်ဝႃႈၵပႃး  
ႁတဵ်းသိၵု်းၼႆႉ ၵတလႆႈၵႂႃႇတၢႆတၵိ်းတၵိ်း ၵၺူ်းၵႃႈဢမ်ႇႁတဵ်းသိၵု်းၼႆႉ ၵတပၢႆႈလတွ်ႈတင်းတၢႆယူႇႁႃႉ? 
လထီၢမၶုိ်ၼ်းတဝူၵ်ဝ်ႇယူႇ မိၼူဝ်ႃႈမီးလၵု်ႈၸၢႆး သငွၵ်ၵႃႉ ၵတလႆႈၵႂႃႇႁၻဵ်းၼိငု်ႈၵၵႃႉ ၵပႃးမီးသီႇၵၵႃႉ 
ၵတလႆႈႁတဵ်းသငွၵ်ၵႃႉၸိငူ်ႉၼၵႆၵႃႈ ယင်းတိၵု်ႉယၢပ်ႇ တႃႇၵႂႃႇႁတဵ်းသိၵု်း ယူႇ။ ၵပႃးမိၼူမ်ိငူ်းထႆးၵတႉ 
မီးသၢမ်ၵၵႃႉၵၵႃႈ ၵတလႆႈႁဵတ်းတင်းသၢမ်ၵၵႃႉယဝ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်ၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ မၢႆမီႈမိူင်းၼႆႉ တႃႇတူဝ် 
ၽႂ်တူဝ်မၼ်းၵူၺ်း တၢင်တႅၼ်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၵပႃးမႃးၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း မိူင်းတႆးႁဝ်းမီးယူႇ (တႆးလၢႆလၢႆ) 
မွၵ်ႈသွင် လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ် ဢမ်ႇပႃးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းသွၼ်လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ၼၼ်ႉ ၵပႃးၽွမ်ႉ 
ၵၼ်မႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၵသ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵူၺ်းၵၵႃႈ ၵၢၼ်ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းတႆးၵွၼ်းၵၶႃၼႆႉဢမ်ႇယၢပ်ႇ 
ငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်း ၵပႃးမီးႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ တိုၵ်းၵသ ၸၢင်ႈလႆႈမိူင်းၶိုၼ်းၵၵႃႈပဵၼ်လႆႈ။

 ၵပႃးႁငႅ်းသိၵု်းဢမ်ႇၼမၼ်ႆႉ တိၵု်းယူႇတၢႆယူႇဢမ်ႇလႆႈမိငူ်း ၵပွ်ႈႁငႅ်း ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ။် မိၼူမ်ိဝူ်ႈ 
လဝဵၼ်ႂ်းႁူဝ ်ၵၼူ်းတႆးၼိငု်ႈႁငဵၼ်ၼ်ႉ ဢၼမ်ႃးႁတဵ်းသိၵု်းတႆး ၵတမီးၼိငု်ႈၵၵႃႉၵၺူ်း ၵပႃးၼိငု်ႈမိၼု်ႇ 
ၵတမီးသိပ်းၵၵႃႉ ၵပႃးၼိုင်ႈ သႅၼ်ၵတမီးပၢၵ်ႇၵၵႃႉ ၵပႃးၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ ၵတမီးမိုၼ်ႇၵၵႃႉ မွၵ်ႈၵႃႈ 
ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵၵႃႉ ၵတၵႅတ်ႇလၶပၼ် ၵူၼ်းၼိုင်ႈႁဵင်ၵၵႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ မၼ်းလူဝ်ႇပဵၼ် 
ၼႂ်းၼိုင်ႈႁဵင်ၵၵႃႉ လူဝ်ႇပဵၼ်သၢဝ်းၵၵႃႉ။ ၵပႃးၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵၵႃႉ လူဝ်ႇပဵၼ်သိုၵ်း သွင်ပၢၵ်ႇၵၵႃႉ။ ၼႂ်း 
ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵတပဵၼ်သွင်ႁဵင်ၵၵႃႉ ၵပႃးၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ ၵတပဵၼ်သွင်မိုၼ်ႇၵၵႃႉ။ ၵပႃးၼႂ်းႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး 
သွင်လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ၵၵႃႉ ၵတမီးသိုၵ်း သီႇမိုၼ်ႇ ႁႃႈႁဵင်ၵၵႃႉ မွၵ်ႈၵႃႈၼႆႉၵၵႃႈ ၵပႃးသဵတ်ႈၵႃႈၶၼ် 
ၵၢၼ်မိူင်းယူႇ။ ၵပႃးတူၺ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝၶဝ် မီးႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈႁႃႈသႅၼ် ၵၵႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် 
မီးယူႇမွၵ်ႈ သၢမ်မိုၼ်ႇ ၵၵႃႉပၢႆ။ ဝ ၶဝ်ၵတႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးႁႃႈၵၵႃႉၵၵႃႈ ၵတလႆႈႁဵၻ်းသိုၵ်း တၢင်းႁႃႈ 
ၵၵႃႉယဝ်ႉ ၵပွ်ႈၼၼ ်ႁငႅ်းသိၵု်းၶဝ ်ၸင်ႇၼမ ်ၶဝၸ်င်ႇၵပႃးႁတ်းယၼွ်းလၸႈမိငူ်း ဢမ်ႇမီးႁငႅ်းသိၵု်းၵသ 
ၶႂ်ႈလႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉပိူၼ်ႈၵတၶႂ်ႈၶူဝ် လဵၼ်ႈၵူၺ်း။ 

 ဢၼ်ၼႆႉတႅၵ်ႈလၼပိူၼ်ႈတင်းတႆး ၵပႃးၶႂ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇလတႉ လူဝ်ႇမီးႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်ၼမ် 
ၸင်ႇၵတၸၢင်ႈ သတဵ်ႈၵႃႈၶၼၵ်ၢၼမ်ိငူ်းလႆႈ ၵပႃးၵတဢဝတ်င်းၵၢၼမ်ိငူ်းၵသ ဢပု်ႇဢဝ ်ဢမ်ႇမီးႁငႅ်း 
သိၵု်းၽၢႆႇလငလ်တႉ လဝူ်ႇႁၼႅ်း ၶဝူ်းၵႂႃႇယူႇပႂ်ႉထႃႈၼႂ်းၶၵွ်ႈၵၺူ်းလႃႈ။ တၺူ်းလလႈမိဝူ်ႈပ ီ1961 ၸဝ်ႈၾႃႉ 
မိူင်းတႆးႁဝ်း ၶဝ်တၢင်ႇလၼ ယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ မူႇပိူင်ၽႅတ်ႇတလရႅႇ Federal 
ၼႆၵူၺ်း ယင်းဢမ်ႇဝႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸင်ႇ ဢမ်ႇၺႃး ၵၼႇဝိၼ်း တီႉၺပွ်းဢဝ် သႂ်ႇၶွၵ်ႈ 
မတူ်းႁိုဝ။် ၵပွ်ႈၽၢႆႇလငၸ်ဝ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉႁငႅ်းတပ်ႉသိၵု်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိဝူ်ႈလဝဵၵ်ၵႃႈၸိငူ်ႉၼၼၵ်ၺူ်း။ 
မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းဢမ်ႇၼမ်မိူၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶိူင်ႈယိပ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇၶိုတ်း ၵၢပ်ႈလူးၵွၼ်ႇ 
မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၼ်းၵၵႃႈၼမ် ၶိူင်ႈယိပ်းၵၵႃႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ မီးၵူႈမဵဝ်း မၼ်းၶႅၼ်းဢမ်ႇၵူဝ်ၽႂ်။



281မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

 ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး Mong Tai Army ၼၼ်ႉ မီးထိုင်သၢမ်မိုၼ်ႇ 
ၼႃႈတီႈၵႂၢင်ႈ ၵုမ်းၵမ်လႆႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆးထႆးၵူႈတီႈ 1993 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၵပႃးႁတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 
ၵၼွ်းၵၶႃ မိဝူ်ႈၼၼ်ႉၵၵႃႈ ၵပႃးမီးလၵု်ႈၸၢႆးသငွၵ်ၵႃႉ ဢဝမ်ႃးႁတဵ်းသိၵု်းၼိငု်ႈၵၵႃႉ ၵပႃးမီးသၢမၵ်ၵႃႉ 
ဢဝ်မႃးပဵၼ်သိုၵ်း သွင်ၵၵႃႉ ၵွပ်ႈၵဵပ်း ဢဝ်မႃး ၸိူင်ႉၼႆလလႈ ႁႅင်းသိုၵ်းၸင်ႇၼမ် ၵပႃးတူဝ်ႈမိူင်းတႆး 
ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ယွၼ်းလၽဢွၵ်ႇမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလိူဝ်ၵသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵပႃးဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ 
ယင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းဢွၵ်ႇတပ်ႉ  ၵွပ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇ  ၵပႃးပဵၼ်ၼၼ် သမ်ႉဝႃႈ  ၶုၼ်သႃႇ 
ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၼ်ၵၼ်လသႉၵၼးၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈဢဝ်သိုၵ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ 
တပ်ႉသိၵု်းမိငူ်း တႆးၼႆႉ ဢမ်ႇယမွ်းႁငႅ်းသိၵု်းသၢမႁ်ငဵ ်ၵပႃးဝႃႈ တၵႅ်ႇၵၼယ်ဝ်ႉၵၵႃႈ ဢၼပ်ၼဵသ်ိၵု်းႁၢၼ ်
ၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဢၼ်ယူႇၸမ်မိူင်းထႆးၵၵႃႈပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆး ဢၼ်ယူႇ 
ၼႂ်းမိူင်းၵၵႃႈ ပၢႆႈမိူဝ်း ႁႃႁိူၼ်းၵယးပီႈၼွင်ႉ ပၢႆႈၵူႈဝၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ 
ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇၼမ် လတႉလတႉ။ 

 ၵပႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၶဝ်ၵၵႃႈ ၸင်ႇႁႃလၢႆးတႃႇၵတၵိုတ်းသိုၵ်း ၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈ 
ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၵတႃႇၵပႃးဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်မၢၼ်ႈလုမ်းလုမ်း ၵပႃးႁဝ်းမႃးထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉသင် 
လလႈ တပ်ႉသိၵု်းမိငူ်းတႆး ၵပႃးလႆႈ ဝၢင်းၶိငူ်ႈ ၵပႃးဢမ်ႇႁူႉငိၼူ်ႈၼၼဵမ်ၼ်းၵတႉၵတႉၸိငု ်ၵတၵႂႃႇလၼး 
တၢင်းၽတိ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇလမု်းလမု်း။ တီႈၵတႉယၼွ်ႉပိဝူ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယတွ်ႈ တၵႅ်ႇၽၢတ်ႇဢၵွ်ႇ 
ၵႂႃႇလလႈ ထိုင်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ၵပႃးလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈ ပၼ်မၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၵတႁူႉၵၼ်ၵဢႇၼႃႇ 
တႆးဢၼ်ၵႂႃႇလလႇ မီးၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လသႉလၼး ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ 
လၼးတႂ်ႈလၼးၼိူဝ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ပဵၼ်လၶႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၵူၼ်းႁဵၻ်း ၵၢၼ်မိူင်း 
မိၼူၸ်ဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇၼႆႉ ၵတိ်ႇၶႂၢငၶ်ဝဝ်ႆႉ။ ၵပႃးဢမ်ႇမီး ၸဝ်ႈၶၼုသ်ႃႇယဝ်ႉ မိၼူႁ်ၢင်ႈၶဝၵ်တမႃးဢၼွႁ်ူဝ ်
ႁဵတ်းၵတႉၵတႉဝႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၵၵႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ် ၽႂ်ၶဝ်ႈမႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်း 
ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူၼ် တင်းဝႃႈ ယႃႉလႅဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ၵွႆလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ၸုမ်းဢၼ်တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တင်ႈ 
ထႅင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉၵၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ႁဵတ်းသင်လႆႈလတႉလတႉ ၵမ်းလိုၼ်း 
မႃးၵၵႃႈ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈ မႃးၵၵႃႈ ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မိူၼ်ဝႃႈၽီမ 
ဢမ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းမဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႆးၼႆႉ ၵမႃလသႉ ၵမႃလၼး ၵမႃထတ်းသၢင်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်
ၼႃႇ ဢၼၵ်မႃႁတဵ်းၵၢၼလ်တႉလတႉ မီးၵဢႇၼႃႇ။ ၵပႃးမီးၵၼူ်းဢၼွ ်ႁူဝႁ်ၻဵ်း ဢမ်ႇၸမွ်းလငလ်လီ ီ
ၽႃၶၢင်ႈပိူၼ်ႈ  ၵပႃးၸႂ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇႁတ်း ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၵသႉၵၼး ၽႂ်  
လၢတ်ႈၸွမ်းဢၼ်ပဵၼ်လတႉမၼ်းၵူၺ်း။

 မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵုမ်းၵူၼ်း 
ၸိူဝ်းၼႆႉ လီ လတႉလတႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ၵသမဵဝ်း လူဝ်ႇမီးႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းၸႂ်ၵသႁဵၻ်းၸွမ်းၵူၺ်း 
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ဝၢႆးၵသတပ်ႉသိၵု်းမိငူ်းတႆး လူႉလဝႅယ်ဝ်ႉ ၵတ်းၵႃႈယင်းမီးၸမု်းၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်းၶဝ ်ဢမ်ႇယမွ်းၵၢၼ်ႉ 
ၵသ ၶတ်းၸႂႁ်ၻဵ်းမႃးၵတႃႇမိဝူ်ႈလဝဵ ်ၵတၸၢင်ႈ ပၼဵတ်ီႈ ၵၼူ်းမိငူ်းၸႂယ်ႂ်ႇပိငု်ႈဢငိလ်ႆႈယူႇ လဝူ်ႇဢၼွ ်
ၵၼပ်ၼႁ်ငႅ်းလလႈ ၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈႁတဵ်းၸမွ်းၵၺူ်း။ မၵု်ႉၸမု်း ၼိငု်ႈဢၼ ်ၽူႈၶၼဵၽ်ၢႆႇၼၵွ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလ ီ
ၵူဝ် လီၵူဝ်ၽူႈၶဵၼ် ၽၢႆႇၼႂ်းၵူၺ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၵွႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ၽူႈၶဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈဢဝ်ၵွႆ 
ယွၼ်ႉၽႆးၼႂ်းတႅၵ်ႇၵၼ်လလႈၵွႆၵူၺ်း ဝၢႆးၵသတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ မၢၼ်ႈ 
မူၺ်ႉၵွႆတႆးၵႃႈႁိုဝ်  မိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ  လႆႈၶၢမ်ႇမၢၼ်ႈ  လိုပ်ႈၵႁႃႈၸႂ်ႉၶၢႆႉဝၢၼ်ႈႁိူၼ်း  
ပၼဵလ်ၢႆမိၼု်ႇလငၶ်ႃး ၵၼူ်းမိငူ်းလႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိငူ်းထႆး ပၼဵလ်ၢႆသၼႅ။် ဝၢၼ်ႈဢိငူ်ႇလႆႈႁၢမ်း လၢႆႁငဵဝ်ၢၼ်ႈ 
ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈသင် မၢၼ်ႈႁတ်းႁဵၻ်း ႁတ်းလိုပ်ႈၵႁႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈႁႅင်းသိုၵ်းတႃႇၵႅတ်ႇလၶ 
ၵႁႉၵင်ႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ မိဝူ်ႈတပ်ႉသိၵု်း မိငူ်းတႆး တိၵု်ႉမီး ယူႇၼၼ်ႉ ၸငွ်ႇႁၼမ်ၢၼ်ႈၶဝ ်ႁတ်းလိပု်ႈၵႁႃႈ 
ၶၢႆႉဝၢၼ်ႈႁိုဝ?် ပငွ်ႇဝႃႈ ပၼဵပ်ႃဢမ်ႇမီးၵၢင်ႈ ၶႂ်ႈယၢင်ႈၶ်ႂႈပငိ်ႈ ပၼဵၼ်ိဝူ်ႉ ဢမ်ႇမီးလပု်ႇ ၶႂ်ႈၸပု်ႇၵၼိၼ်ိဝူ်ႉတႆး 
ၸိူင်ႉႁိုဝ်ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၵၵႃႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၸၢႆးထုၼ်းသႂ် (လၢႆးႁိူင်း)
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25 ပီ� ပူၼ်ႉမႃးလလႈ25 ပီ� ပူၼ်ႉမႃးလလႈ
သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

 ၶၢဝ်းယၢမ်း 25 ပီ� ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵပႃးၵတၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း  ၶၢဝ်းယၢမ်း 25 ပီ� ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵပႃးၵတၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း 
ၼိုင်ႈလုၵ်ႈလတႉ ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၵသတႃႉၵၵႃႈ ၵပႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၼိုင်ႈ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈလတႉ ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၵသတႃႉၵၵႃႈ ၵပႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၼိုင်ႈ 
ၵၵႃႉလတႉ ၵတလႆႈဝႃႈႁိုငယ်ူႇယဝ်ႉ။ ယၼွ်ႉဝႃႈမၼ်းပၼဵသ်ၢမပ်ၼု်ႈ ၼိငု်ႈပၼု်ႈ ၶငွဢ်ႃႇယၵုၼူ်း ဢၼ ်ၵၵႃႉလတႉ ၵတလႆႈဝႃႈႁိုငယ်ူႇယဝ်ႉ။ ယၼွ်ႉဝႃႈမၼ်းပၼဵသ်ၢမပ်ၼု်ႈ ၼိငု်ႈပၼု်ႈ ၶငွဢ်ႃႇယၵုၼူ်း ဢၼ ်
တမ်းဝၢင်းဝႆႉဝႃႈ  ၵပႃးယူႇလီဢမ်ႇမီး တၢင်း ပဵၼ်သင်ၵသလလႈ ၵတၸၢင်ႈယူႇလႆႈၼႂ်းၶူင်းၵၢင် ၼိုင်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉဝႃႈ  ၵပႃးယူႇလီဢမ်ႇမီး တၢင်း ပဵၼ်သင်ၵသလလႈ ၵတၸၢင်ႈယူႇလႆႈၼႂ်းၶူင်းၵၢင် ၼိုင်ႈ 
ပၢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈလူး။ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၵတၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ  ပူၵ်းပွင် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပၢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈလူး။ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၵတၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ  ပူၵ်းပွင် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 
ၵတလႆႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်ၵမႃၵမႇၶႂၢၵ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး  ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီး ၵတလႆႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်ၵမႃၵမႇၶႂၢၵ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး  ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီး 
ယူႇလလႈ  ၶိတု်းၶငိ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ၵူႈယၢမ်းယၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵတလႆႈမီးၵၼူ်း ၸွမ်းလငလ်ီ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ ယူႇလလႈ  ၶိတု်းၶငိ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ၵူႈယၢမ်းယၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵတလႆႈမီးၵၼူ်း ၸွမ်းလငလ်ီ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ 
ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ  မီးဝိရႅိယၵသ  ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်  တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵသ ၵွၼ်ႇ လိူဝ် ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ  မီးဝိရႅိယၵသ  ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်  တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵသ ၵွၼ်ႇ လိူဝ် 
ၵသ ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၵတလႆႈၵမႇၶႂၢၵ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း  ႁႂ်ႈၼမ်တိူဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၵသ ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၵတလႆႈၵမႇၶႂၢၵ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း  ႁႂ်ႈၼမ်တိူဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း 
ၵတၶုိၼ်ႈယႂ်ႇ တိူဝ်းတွၼ်းၼၼ်ႉ ၵတလႆႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း (Road Map) ၶွင်မုၵ်ႉ ၵတၶုိၼ်ႈယႂ်ႇ တိူဝ်းတွၼ်းၼၼ်ႉ ၵတလႆႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း (Road Map) ၶွင်မုၵ်ႉ 
ၸမု်း ၼၼ်ႉၵၼွ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈ ႁုပ်ႈဢဝႁ်ူဝၸ်ႂၵ်ၼူ်းမိငူ်းလႆႈၵသ  ၶဝၸ်င်ႇၸၢင်ႈႁူမ်ႈႁတဵ်းသၢင်ႈ ၸမွ်း ၸမု်း ၼၼ်ႉၵၼွ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈ ႁုပ်ႈဢဝႁ်ူဝၸ်ႂၵ်ၼူ်းမိငူ်းလႆႈၵသ  ၶဝၸ်င်ႇၸၢင်ႈႁူမ်ႈႁတဵ်းသၢင်ႈ ၸမွ်း 
ၼႃႈၵၢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း။ၼႃႈၵၢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း။

 ၵပႃးႁဝ်းတူၺ်းပိုၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  ဢၼ်လတႇတင်ႈပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵသ  ၵတႃႇထိုင်လႆႈ  ၵပႃးႁဝ်းတူၺ်းပိုၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  ဢၼ်လတႇတင်ႈပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵသ  ၵတႃႇထိုင်လႆႈ 
ဢၼွဝ်ၢၼ်ႈမိငူ်း ၶိၼု်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇသငုၵ်ႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၵၵႃႈမီး၊ ၶိၼု်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသငုၵ်ႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇႁိုငၵ်သ ဢၼွဝ်ၢၼ်ႈမိငူ်း ၶိၼု်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇသငုၵ်ႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၵၵႃႈမီး၊ ၶိၼု်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသငုၵ်ႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇႁိုငၵ်သ 
ၶိၼု်းလူႉပင်းၵႂႃႇၵၵႃႈ လႆႈႁၼတ်င်း ၼမ။် ၵပႃးႁဝ်းယၵု်ႉတဝူယ်ၢင်ႇမၼ်း မိၼူၼ်င်ႇ မိငူ်းၾရႅင်ႇသတဵ်ႈ ၶိၼု်းလူႉပင်းၵႂႃႇၵၵႃႈ လႆႈႁၼတ်င်း ၼမ။် ၵပႃးႁဝ်းယၵု်ႉတဝူယ်ၢင်ႇမၼ်း မိၼူၼ်င်ႇ မိငူ်းၾရႅင်ႇသတဵ်ႈ 
(France) လလႈ ၵျႃႇမၼီႇ (Germany)ၶဝ် ၸိုင်ႈ မိူင်းၾရႅင်ႇသဵတ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တင်ႈလႆႈထိုင်ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈ(France) လလႈ ၵျႃႇမၼီႇ (Germany)ၶဝ် ၸိုင်ႈ မိူင်းၾရႅင်ႇသဵတ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တင်ႈလႆႈထိုင်ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈ
ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၵႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉမီးၼႃႈမီးတႃ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ  တိုၵ်ႉပဵၼ်ထႅၼ်ႈမၼ်းယူႇၼႂ်း ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၵႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉမီးၼႃႈမီးတႃ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ  တိုၵ်ႉပဵၼ်ထႅၼ်ႈမၼ်းယူႇၼႂ်း 
လမု်ႈၾႃႉ။   ၵတႃႈလဝဵၵ်ပႃးတၺူ်း  ၵျုႇမၼီႇၶဝသ်မ်ႉ ယၢမ်ႈပၼဵ ်မိငူ်းၶိၼု်ႈယႂ်ႇမႃး လၢႆပၵွ်ႈၵသတႃႉၵၵႃႈ  လမု်ႈၾႃႉ။   ၵတႃႈလဝဵၵ်ပႃးတၺူ်း  ၵျုႇမၼီႇၶဝသ်မ်ႉ ယၢမ်ႈပၼဵ ်မိငူ်းၶိၼု်ႈယႂ်ႇမႃး လၢႆပၵွ်ႈၵသတႃႉၵၵႃႈ  
ယွၼ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်း ၼႃႇၸီႇၶဝ် ႁိတ်ႇတလႃႇမႃး ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းလလႈ လႆႈဢပ်ႇ ဢၢႆၵတႃႇလုမ်ႈၾႃႉ ၵသ ယွၼ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်း ၼႃႇၸီႇၶဝ် ႁိတ်ႇတလႃႇမႃး ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းလလႈ လႆႈဢပ်ႇ ဢၢႆၵတႃႇလုမ်ႈၾႃႉ ၵသ 
ဢမ်ႇၵႃး  တီႈၼင်ႈဢၼ်မီးဢႃႇၼႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ဢမ်ႇၵႃး  တီႈၼင်ႈဢၼ်မီးဢႃႇၼႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။

 ၸင်ႇလႆႈဝႃႈ ၵၢၼမ်ိငူ်းၼႆႉ မၼ်းၵတလႆႈဝႃႈၵပ်းၵၢႆႇလငွ်ႈမၵု်ႉၸမု်း  ၵသဢၼဢ်ၼၵ်သ ၵတ  ၸင်ႇလႆႈဝႃႈ ၵၢၼမ်ိငူ်းၼႆႉ မၼ်းၵတလႆႈဝႃႈၵပ်းၵၢႆႇလငွ်ႈမၵု်ႉၸမု်း  ၵသဢၼဢ်ၼၵ်သ ၵတ 
ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇႁိုဝ် ၵတတူၵ်းတႅမ်ႇၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်လႆႈ  ၵပႃးၼၼ် မိူဝ်ႈၵတ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇႁိုဝ် ၵတတူၵ်းတႅမ်ႇၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်လႆႈ  ၵပႃးၼၼ် မိူဝ်ႈၵတ 
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wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

လတႇတင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵတလႆႈမီး လၵ်းၼမ်းၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း  ဢၼ်ၵတၸၢင်ႈ လတႇတင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵတလႆႈမီး လၵ်းၼမ်းၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း  ဢၼ်ၵတၸၢင်ႈ 
ဢၼွႁ်ဝ်းၵႂႃႇလႆႈၵၵႆသၶဝ်ႈထိငုလ်ႆႈ တီႈလမု်ႈ ၾႃႉ လမု်ႈၾႃႉၸင်ႇၵတၸၢင်ႈႁပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼွႁ်ဝ်းၵႂႃႇလႆႈၵၵႆသၶဝ်ႈထိငုလ်ႆႈ တီႈလမု်ႈ ၾႃႉ လမု်ႈၾႃႉၸင်ႇၵတၸၢင်ႈႁပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ 
ၵပႃးႁဝ်းၵမု်ႇႁၼထ်ိငု ်မၵု်ႉၸမု်းႁဝ်း ဢၼပ်ၼဵယ်ူႇမီးယူႇ ယၢမ်းမိဝူ်ႈႁဝ်း ယၢပ်ႇၽိတု်ႇၵပ်ႉၵၼိ်းယူႇၵသ ၵပႃးႁဝ်းၵမု်ႇႁၼထ်ိငု ်မၵု်ႉၸမု်းႁဝ်း ဢၼပ်ၼဵယ်ူႇမီးယူႇ ယၢမ်းမိဝူ်ႈႁဝ်း ယၢပ်ႇၽိတု်ႇၵပ်ႉၵၼိ်းယူႇၵသ 
တမ်းလၵ်း ပိူင်တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႆႈ ၵူၺ်းၸိုင် ထိုင်ၶၢဝ်းႁဝ်း ၵတၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈၶၵ်ႉ တမ်းလၵ်း ပိူင်တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႆႈ ၵူၺ်းၸိုင် ထိုင်ၶၢဝ်းႁဝ်း ၵတၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈၶၵ်ႉ 
ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵတဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ  ၵပႃးဝႃႈၵႂႃႇလႆႈၵၵႃႈ ၵတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵတဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ  ၵပႃးဝႃႈၵႂႃႇလႆႈၵၵႃႈ ၵတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ 
လူင်လၢင် ၸင်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈလူင်လၢင်ၼၼ်ႉၵသ  မုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉ လူင်လၢင် ၸင်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈလူင်လၢင်ၼၼ်ႉၵသ  မုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉ 
ၵတၸၢင်ႈလူႉပင်း ၵႂႃႇၵၵႃႈပၼဵလ်ႆႈ ၵပႃးႁဝ်းတၺူ်းၸမု်းသိၵု်း ၼႂ်းမိငူ်းတႆး  ႁဝ်းၵၺူ်းၵၵႃႈ လႆႈႁၼၵ်ူႈ ၵတၸၢင်ႈလူႉပင်း ၵႂႃႇၵၵႃႈပၼဵလ်ႆႈ ၵပႃးႁဝ်းတၺူ်းၸမု်းသိၵု်း ၼႂ်းမိငူ်းတႆး  ႁဝ်းၵၺူ်းၵၵႃႈ လႆႈႁၼၵ်ူႈ 
ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

 မၵု်ႉၸမု်းၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆးၼႆႉ မီးၽူႈဢၼွႁ်ူဝ ်ဢၼမ်ီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တမ်းဝၢင်းလၵ်း  မၵု်ႉၸမု်းၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆးၼႆႉ မီးၽူႈဢၼွႁ်ူဝ ်ဢၼမ်ီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တမ်းဝၢင်းလၵ်း 
ၼမ်း ယိူင်းမၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း (Road Map)လီ ၵမႃၵမႇၶႂၢၵ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵသ မီးၵူၼ်းၸွမ်းလင်လီၶၢမ်ႇ ၼမ်း ယိူင်းမၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း (Road Map)လီ ၵမႃၵမႇၶႂၢၵ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵသ မီးၵူၼ်းၸွမ်းလင်လီၶၢမ်ႇ 
ၽိုတ်ႉမႃး ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈမႃးလလႈ ၸင်ႇၵတႁူၺ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵတမႃး မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽိုတ်ႉမႃး ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈမႃးလလႈ ၸင်ႇၵတႁူၺ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵတမႃး မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၸွမ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်မၼ်း မီးယူႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵၵႃႉၼႆႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉ ၸွမ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်မၼ်း မီးယူႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵၵႃႉၼႆႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉ 
သုၼ်ႇတူဝ် ဢတ်ႉတႃႉႁီႉတႃႉလလႈ ႁၵ်ႉသုၼ်ႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ပရႅႁီႉတႃႉၼႆႉ  မၼ်းၵိုၵ်းၵၼ် သုၼ်ႇတူဝ် ဢတ်ႉတႃႉႁီႉတႃႉလလႈ ႁၵ်ႉသုၼ်ႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ပရႅႁီႉတႃႉၼႆႉ  မၼ်းၵိုၵ်းၵၼ် 
မႃးၵူႈၵၵႃႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၵတပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႃႈ မီးၸႂ်သုၼ်ႇတူဝ်ၼမ်ႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် မီးၸႂ်သုၼ်ႇ မႃးၵူႈၵၵႃႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၵတပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႃႈ မီးၸႂ်သုၼ်ႇတူဝ်ၼမ်ႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် မီးၸႂ်သုၼ်ႇ 
ႁူမ်ႈၼမ်ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၵၵႃႉဢၼ်မီးသုၼ်ႇတူဝ်ၼမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈလွင်ႈမၼ်းၼႆ ႁူမ်ႈၼမ်ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၵၵႃႉဢၼ်မီးသုၼ်ႇတူဝ်ၼမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈလွင်ႈမၼ်းၼႆ 
ၵသတႃႉ ၵၵႃႈ  ၵပႃးႁဝ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ် သုၼ်ႇႁူမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၵတၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇ ၵသတႃႉ ၵၵႃႈ  ၵပႃးႁဝ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ် သုၼ်ႇႁူမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၵတၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇ 
ပဵၼ်ထႅင်ႈလၢႆသႅၼ်းၵွၼ်ႇ။ မၢင်ၵၵႃႉၼႆႉ  ၵပႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵၵႃႈမၼ်းလီၸႂ်ၼႃႇယဝ်ႉ  ပဵၼ်ထႅင်ႈလၢႆသႅၼ်းၵွၼ်ႇ။ မၢင်ၵၵႃႉၼႆႉ  ၵပႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵၵႃႈမၼ်းလီၸႂ်ၼႃႇယဝ်ႉ  
ဢမ်ႇၵပႃးဝူၼ်ႉဝႃႈ  ဢၼ်မၼ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ သုတ်းသၢႆပၢႆတၢင်းမၼ်း  မၼ်းၵတထိုင်လႂ်  ၸွင်ႇ ဢမ်ႇၵပႃးဝူၼ်ႉဝႃႈ  ဢၼ်မၼ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ သုတ်းသၢႆပၢႆတၢင်းမၼ်း  မၼ်းၵတထိုင်လႂ်  ၸွင်ႇ 
ၵတႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်တီႈသုတ်းယူႇႁႃႉ? ၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ  မၼ်းပဵင်းၵပႃးၸႂ်ၸွမ်း  တီႈဢၼ်မၼ်း ၵတႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်တီႈသုတ်းယူႇႁႃႉ? ၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ  မၼ်းပဵင်းၵပႃးၸႂ်ၸွမ်း  တီႈဢၼ်မၼ်း 
လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၵူႈယၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၵူႈယၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 မၢငၵ်ၵႃႉသမ်ႉ ၵပႃးမၼ်းဝၼူ်ႉဝႃႈ  ဢၼမ်ၼ်းၵတႁတဵ်းၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇပႆႇႁၼယ်ိငူ်းမၢႆတီႈသတု်း   မၢငၵ်ၵႃႉသမ်ႉ ၵပႃးမၼ်းဝၼူ်ႉဝႃႈ  ဢၼမ်ၼ်းၵတႁတဵ်းၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇပႆႇႁၼယ်ိငူ်းမၢႆတီႈသတု်း  
ဢမ်ႇပႆႇပငဵ်း ၵပႃးၸႂမ်ၼ်း သငုသ်တု်းၼၼ်ႉ  မၼ်းဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈႁတဵ်းသင။်  သငမ်ၼ်းႁူႉဝႃႈ  ၵၢၼဢ်ၼ ်ဢမ်ႇပႆႇပငဵ်း ၵပႃးၸႂမ်ၼ်း သငုသ်တု်းၼၼ်ႉ  မၼ်းဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈႁတဵ်းသင။်  သငမ်ၼ်းႁူႉဝႃႈ  ၵၢၼဢ်ၼ ်
မၼ်းၵတႁဵတ်းၼၼ်ႉ  ပၼဵ ်ၵၢၼပ်ငဵ်းၵပႃးၸႂသ်တု်းယူႇၼၼႆၼ်ႉ  ဢမ်ႇပငဵ်းၵပႃးၸႂၸ်မွ်း  မိဝူ်ႈၽငွ်း မၼ်းၵတႁဵတ်းၼၼ်ႉ  ပၼဵ ်ၵၢၼပ်ငဵ်းၵပႃးၸႂသ်တု်းယူႇၼၼႆၼ်ႉ  ဢမ်ႇပငဵ်းၵပႃးၸႂၸ်မွ်း  မိဝူ်ႈၽငွ်း 
မၼ်းႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ  ၵသတႃႉၵၵႃႈ မၼ်း တိုၼ်းၵတႁဵတ်းၵႂႃႇဢမ်ႇသုတ်ႉ  ဢမ်ႇႁူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ  ၵသတႃႉၵၵႃႈ မၼ်း တိုၼ်းၵတႁဵတ်းၵႂႃႇဢမ်ႇသုတ်ႉ  ဢမ်ႇႁူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်  ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သၽႃႇဝႃႉ  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်  ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သၽႃႇဝႃႉ  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 
ငၢၼ်းလလႈ  ဢၼ်ပႆႇမိူၼ်ၸႂ်ၵၵႃႈမီး  ပႆႇပဵင်းၵပႃးၸႂ်ၵၵႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃႈ  ဢမ်ႇဢဝ် မႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇ  ငၢၼ်းလလႈ  ဢၼ်ပႆႇမိူၼ်ၸႂ်ၵၵႃႈမီး  ပႆႇပဵင်းၵပႃးၸႂ်ၵၵႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃႈ  ဢမ်ႇဢဝ် မႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇ  
ၵၵႈၸမွ်းဢၼမ်ၼ်းပၼဵ ်မၼ်းမီးယူႇၼၼ်ႉ သိပု်ႇႁတဵ်းႁႂ်ႈၵၢၼင်ၢၼ်းႁဝ်းၶိၼု်ႈယႂ်ႇမႃး  လွႆးလွႆး ၼၼ်ႉ ၵၵႈၸမွ်းဢၼမ်ၼ်းပၼဵ ်မၼ်းမီးယူႇၼၼ်ႉ သိပု်ႇႁတဵ်းႁႂ်ႈၵၢၼင်ၢၼ်းႁဝ်းၶိၼု်ႈယႂ်ႇမႃး  လွႆးလွႆး ၼၼ်ႉ 
ၵၵႃႈ  လႆႈႁၼဝ်ႃႈ  ၵၼူ်းႁတဵ်းၵၢၼ ် ဢၼမ်ႃးၸူႉတမွၵ်ၼယ်ူႇၼႂ်းမၵု်ႉၸမု်းႁဝ်းၼႆႉ  ပၼဵသ်ၼႅ်း ဢၼ ်ၵၵႃႈ  လႆႈႁၼဝ်ႃႈ  ၵၼူ်းႁတဵ်းၵၢၼ ် ဢၼမ်ႃးၸူႉတမွၵ်ၼယ်ူႇၼႂ်းမၵု်ႉၸမု်းႁဝ်းၼႆႉ  ပၼဵသ်ၼႅ်း ဢၼ ်
ၶႃႈႁဝ်းဝႃႈ  မႃးသႅၼ်းထီႉသွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶႃႈႁဝ်းဝႃႈ  မႃးသႅၼ်းထီႉသွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။



285မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

 မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈ1996 MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၵသၵတႇတင်ႈမႃး  မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈ1996 MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၵသၵတႇတင်ႈမႃး 
ၵပႃးထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(25) ပီ� တင်ႈၵတႇမုၵ်ႉၸုမ်း မႃးၼႆႉဢမ်ႇဝႃႈ  ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ် ၵပႃးထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(25) ပီ� တင်ႈၵတႇမုၵ်ႉၸုမ်း မႃးၼႆႉဢမ်ႇဝႃႈ  ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ် 
ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်မိူင်း လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တူဝ်းတွၼ်းမႃး ဝႆးၵတႉၵတႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်မိူင်း လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တူဝ်းတွၼ်းမႃး ဝႆးၵတႉၵတႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ 
မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း  ၵတမီးသွင်ဢၼ်။ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၽၢင်ႇႁၢင်ႈဝတ်ႉထူႉၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း  ၵတမီးသွင်ဢၼ်။ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၽၢင်ႇႁၢင်ႈဝတ်ႉထူႉၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ 
သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ႁိူၼ်းပဵၼ်ၶွင်ၵၵႃႇသၢင်ႈ  ပဵၼ်ငိုၼ်း တွင်းၼမ်မၢၵ်ႈ။  ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ  သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ႁိူၼ်းပဵၼ်ၶွင်ၵၵႃႇသၢင်ႈ  ပဵၼ်ငိုၼ်း တွင်းၼမ်မၢၵ်ႈ။  ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ  
ၽၢင်ႁၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်လီ  ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊  ၽၢင်ႁၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်လီ  ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊  
ၵၢၼမ်ိငူ်းၶုိၼ်ႈယႂ်ႇ၊  ၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဝၼူ်ႉႁတဵ်းသၢင်ႈ ၵူႈလငွ်ႈလငွ်ႈဢၼၵ်ိငု်ႇလႆႈမီး ၸႃႉၵႂႃႇၵၢၼၶ်ိၼု်ႈ ၵၢၼမ်ိငူ်းၶုိၼ်ႈယႂ်ႇ၊  ၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဝၼူ်ႉႁတဵ်းသၢင်ႈ ၵူႈလငွ်ႈလငွ်ႈဢၼၵ်ိငု်ႇလႆႈမီး ၸႃႉၵႂႃႇၵၢၼၶ်ိၼု်ႈ 
ယႂ်ႇသွင်ဢၼ်ၼႆႉ  ၵိုင်ႇလီႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၽဵင်ႇၽဵင်ႇ မိူၼ်ယႃႇၸူႇ။  ၵပႃးၵသဢၼ်ဢၼ် ယႂ်ႇသွင်ဢၼ်ၼႆႉ  ၵိုင်ႇလီႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၽဵင်ႇၽဵင်ႇ မိူၼ်ယႃႇၸူႇ။  ၵပႃးၵသဢၼ်ဢၼ် 
ၶိၼု်ႈယႂ်ႇ ၵသဢၼဢ်ၼယ်ပု်ႈယမွ်းၼၸႆိငု ် ၸၢင်ႈႁတဵ်းႁႂ်ႈမၵု်ႉၸမု်းႁဝ်းလူႉပင်း  ပိငူတ်ၵႅ်ႈၵၼူ်းၼႂ်းမၵု်ႉ ၶိၼု်ႈယႂ်ႇ ၵသဢၼဢ်ၼယ်ပု်ႈယမွ်းၼၸႆိငု ် ၸၢင်ႈႁတဵ်းႁႂ်ႈမၵု်ႉၸမု်းႁဝ်းလူႉပင်း  ပိငူတ်ၵႅ်ႈၵၼူ်းၼႂ်းမၵု်ႉ 
ၸမု်းႁဝ်း  မီးငိၼု်းၼမ ်တၢင်းႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼၸႆိငု ် ၵတၸၢင်ႈ ႁတဵ်းပိၼု်ႉႁတဵ်းပတႅ်ႈ  ၵပႃးမီး ၸမု်းႁဝ်း  မီးငိၼု်းၼမ ်တၢင်းႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼၸႆိငု ် ၵတၸၢင်ႈ ႁတဵ်းပိၼု်ႉႁတဵ်းပတႅ်ႈ  ၵပႃးမီး 
တၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ၼႆၵၵႃႈ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ ၵၢၼ်ၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။တၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ၼႆၵၵႃႈ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ ၵၢၼ်ၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉၸိူဝ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းသႅၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း လီဝူၼ်ႉၸွမ်းၵတႉၵတႉ  ႁဝ်း  ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉၸိူဝ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းသႅၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း လီဝူၼ်ႉၸွမ်းၵတႉၵတႉ  ႁဝ်း 
ၶႃႈမႃးၼပ်ႉတူၺ်း (25) ပီ�ပူၼ်ႉမႃး  ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်  ၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၼ် ၶႃႈမႃးၼပ်ႉတူၺ်း (25) ပီ�ပူၼ်ႉမႃး  ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်  ၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၼ် 
ၵၼ်ၵတႇတင်ႈမႃးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ  ႁၼ်ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ်ပႃး ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းလီ တူၺ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ  (25) ပီ� ၵၼ်ၵတႇတင်ႈမႃးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ  ႁၼ်ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ်ပႃး ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းလီ တူၺ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ  (25) ပီ� 
တၢင်းၼႃႈႁဝ်း ၵတၵုမ်ႇမုင်ႈမွင်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆပီ�  ၵပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း  မိူဝ်ႈ တၢင်းၼႃႈႁဝ်း ၵတၵုမ်ႇမုင်ႈမွင်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆပီ�  ၵပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း  မိူဝ်ႈ 
လဵဝ်မီးဢႃႇယူႉ (60)ပီ�  ထႅင်ႈ(10)ပီ� ၵတပဵၼ်(70)ပီ�၊ ထႅင်ႈ (20) ပီ�  ၵတပဵၼ်(80)ပီ�  ၸွမ်းၼင်ႇ လဵဝ်မီးဢႃႇယူႉ (60)ပီ�  ထႅင်ႈ(10)ပီ� ၵတပဵၼ်(70)ပီ�၊ ထႅင်ႈ (20) ပီ�  ၵတပဵၼ်(80)ပီ�  ၸွမ်းၼင်ႇ 
ဢႃႇယုယႂ်ႇမႃး  ၵၼၽၢင်ႁၢင်ႈ  တၢင်းတူဝ်တၢင်းၸႂ်မႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵၵႃႉပဵၼ်ယူႇ ႁူႉဝႆႉ ၵသတႃႉ ၵၵႃႉ ဢႃႇယုယႂ်ႇမႃး  ၵၼၽၢင်ႁၢင်ႈ  တၢင်းတူဝ်တၢင်းၸႂ်မႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵၵႃႉပဵၼ်ယူႇ ႁူႉဝႆႉ ၵသတႃႉ ၵၵႃႉ 
ၵူၼ်းသႅၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ  တိုၵ်ႉၶႅင်ႁႅင်းလီဝႆႉလလႈ  ၸၢင်ႈလိုမ်းဝႆႉၵၵႃႈ ၵတၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။  ႁဝ်းႁဵတ်း ၵူၼ်းသႅၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ  တိုၵ်ႉၶႅင်ႁႅင်းလီဝႆႉလလႈ  ၸၢင်ႈလိုမ်းဝႆႉၵၵႃႈ ၵတၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။  ႁဝ်းႁဵတ်း 
ၵၢၼ်မိူင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းၼႆႉ  မၼ်းဢမ်ႇမၵ်းတတ်းဝႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းၼႆႉ  မၼ်းဢမ်ႇမၵ်းတတ်းဝႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 
လၢႆပီ� တိုၼ်းၵတ လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ  ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  မၼ်းၵတပႅၵ်ႇပိူင်ႈ  လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးလၢႆပီ� တိုၼ်းၵတ လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ  ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  မၼ်းၵတပႅၵ်ႇပိူင်ႈ  လၢႆးႁဵတ်းလၢႆး
သၢင်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။သၢင်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။

 ၵမ်းလိၼု်းၵၵႃႈယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈဢဝၵ်ငု်ႇမၼု ် ၽူႈဢၼွႁ်ူဝဢ်ၵိ်ႇၵၵႃႉႁၢၼ ် ဢၼလ်ႆႈလတႇ  ၵမ်းလိၼု်းၵၵႃႈယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈဢဝၵ်ငု်ႇမၼု ် ၽူႈဢၼွႁ်ူဝဢ်ၵိ်ႇၵၵႃႉႁၢၼ ် ဢၼလ်ႆႈလတႇ 
တပ်ႉသိုၵ်း လလႈ  မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမႃးၼၼ်ႉၵသ  ၶႂ်ႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း လလႈ  မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမႃးၼၼ်ႉၵသ  ၶႂ်ႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း
ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ  ၶတ်းၸႂ်ႁႃၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ  ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ  ၶတ်းၸႂ်ႁႃၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ  
တႃႇၵတပၼဵလ်ႆႈၽူႈဢၼွႁ်ူဝ ်ဢၼၵ်ၼူ်း မိငူ်းၵပႃးၵတလႆႈမငု်ႈမငွ်း  ပိငု်ႈဢငိသ်ိပု်ႇႁတဵ်းၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉတႃႇၵတပၼဵလ်ႆႈၽူႈဢၼွႁ်ူဝ ်ဢၼၵ်ၼူ်း မိငူ်းၵပႃးၵတလႆႈမငု်ႈမငွ်း  ပိငု်ႈဢငိသ်ိပု်ႇႁတဵ်းၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉ
ၸၢတ်ႈၵႂႃႇၵသၵမ်း။  မီးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိငူ်း  ၵတပၼဵႁ်ိုဝၼ်ၼ်ႉ ၸၢတ်ႈၵႂႃႇၵသၵမ်း။  မီးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိငူ်း  ၵတပၼဵႁ်ိုဝၼ်ၼ်ႉ 
ႁႂ်ႈတူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႇမႂ်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။ႁႂ်ႈတူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႇမႂ်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။

ယွတ်ႈၶမ်းယွတ်ႈၶမ်း



286 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

လွင်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလွင်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း
လလႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇလၶလလႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇလၶ

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

 ႁၢင်ပီ� 1999 ၸုမ်းသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ဢၼ်မီးၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ 
ထိုင်မႃးတီႈ လွႆတႆးလႅင်း တီႈပဵၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS/SSA ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵသ မႃးတင်ႈတပ်ႉမၼ်ႈၵိုမ်း 
ပိဝူ်ႈတႃႇႁတဵ်းပၼဵ ်ငဝ်ႈၸိငု်ႈ တီႈ ၸတ်းၵၢၼ ်ႁၢင်ႈႁၼႅ်းၵၢၼလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉ သိပု်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈ 
ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵသ သၢင်ႈၸၢတ်ႈ။

 ၵွၼ်ႇၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၵတၶဝ်ႈမႃးလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆးၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၵၢင်ပီ� 1996 လႆႈၸတ်း 
ၸဝ်ႈတိုၼ်းၶိူဝ်း  ၶဝ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇသဝ်း တင်ႈတပ်ႉတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၼႃႉၵဵင်းလၢဝ်  
ဢၼ်ၵတႃႇၼႃႈဢိူမ်ႈၸမ် ႁိမ်းပုင်ႇ ပႃႇၶႅမ် မိူင်းတူၼ်။

 ၼႂ်းပီ� 1998 ၼၼ်ႉၵၵႃႈ လႆႈၸတ်းၸဝ်ႈၶမ်းလႅင်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ လတ်းၶၢမ်ႈၶူင်းမႃး
တၢင်းမိူင်းထႃးၵသ မႃးတင်ႈတပ်ႉ တီႈမၼ်ႈဝႆႉ  လွႆလမ်လွႆမႆႉယူမ်းမဵၼ် ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸမ်ႁိမ်း  
မူႇဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၵတႃႇၼႃႈတင်း ပၢင်မႂ်ႇ သုင် ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၼၼ်ႉၵသ 
တူဝ်ၸဝ်ႈယတွ်းသိုၵ်းလလႈ တင်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢိၵ်ႇ တင်း တပ်ႉၸုမ်း 241 (တပ်ႉတႆးလႅင်) လႆႈၶဝ်ႈ 
မႃး တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး တီႈတပ်ႉလွႆၾႆး မိူင်းၼႃႉ တၢင်းပုင်ႇ ပႃႇၶႅမ် မိူင်းတူၼ်။



287မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

 ၸမွ်းလၼႅလ်ၼိ ်တႆး - ထႆးၵၼွ်ႇၼႃႈ ပီ� 2000 ၼႆႉ ၸမု်းသိၵု်း တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး SSA ဢၼမ်ီး 
ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း ၼမ်းတပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈမႃးတင်ႈတပ်ႉဝႆႉ တပ်ႉထီႉ(1) ပၼဵတ်ပ်ႉလွၾႆႆး ႁမိ်းမိငူ်းတၼူ ်
(2) တပ်ႉလွႆလမ် ႁိမ်းပၢင်မႂ်ႇ သုင် မိူင်းၵတႃႉမိူင်းထႃး (3) တပ်ႉလွႆတႆးလႅင်း ႁိမ်းႁူဝ်မိူင်း လၢင်းၶိူဝ်း 
ၸိဝူ်းၼႆႉၵသ ႁတဵ်းၵၢၼတ်ိၵု်း ၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမၸ်မွ်းလၼႅလ်ၼိတ်ႆး - ထႆး ၼင်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင ်လလႈ 
တိူဝ်ႉယမ်။

 ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵပႃႇလသီႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉၵသ ၽဵဝ်ႈ 
မၺူ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ ်လလႈ လႆႈပၼဵပ်ၢငတ်ိၵု်းၵၼတ်င်း ၸမု်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ ်ၸမု်းသိၵု်းမၢၼ်ႈ ၸိဝူ်းဢဝ ်
ပၼ ်ၵၢၼႁ်ူမ်ႇလမူ်ႈ ၵၼူ်းၵႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမတ်င်းၼမ ်ၸမွ်ႈလၼႅလ်ၼိ ်ၼင်ႇၶိဝူ်းၶိဝူ်းယႂ်းယႂ်း ယႂ်ႇလငူ။်

 ၵၢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵူႈတီႈတီႈ ၸွမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း 
ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႃႉယႃႈလလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸုမ်းၵႃႉယႃႈၶဝ် 
လႆႈလူႉယႂ်ႇသမု်းၼမ ်လလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး သမိ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ ်
ႁူင်းႁဵတ်းယႃမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းၵႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လလႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵၢၼ်ၵႃႉ 
ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်တင်းၼမ် ၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး 
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်းတႆး မၵ်းမၢႆပိုၼ်းၵသ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။

 ၵွပ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်လလႈ တင်းၸိုဝ်ႈလူႉ ၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈ ၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်း 
ပႃႈတႂ်ႈၶဝ်ဢၼ်ၸိူဝ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵၢၼ်ၵႃႉယႃႈမဝ်ႈၵမ်ၼၼ်ႉ လိူဝ်ႁႅင်းႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃး ၵူႈမိူဝ်ႈ 
ဝၼ်းလလႈ ပီ�2003 ၼႆႉ တပ်ႉသိၵု်း မၢၼ်ႈ ဢၼပ်ၼဵတ်ိငူ်းသိၵု်း သၢမၸ်ငဵ်ႇၶမ်းၶဝ ်ၸင်ႇလႆႈဢဝတ်ပ်ႉ 
တီႈတင်ႈမၼ်ႈၶဝ် ၸိူဝ်းလႆႈၵတႃႇၼႃႈၵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး 
ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဝ UWSA မႃးယူႇတႅၼ်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

 ၼႆႉပဵၼ်လွၵ်းပွင်ၵၢၼ်မၢၼ်ႈ ၸုမ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ဢၼ်မီးၸွမ်သိုၵ်းတဵင်းၸဵင်ႇ 
(ဝၢႆးမႃးပၼဵ ်ၸမွၸ်ိငု်ႈ မၢၼ်ႈ) ပၼဵၽ်ူႈၵမု်းၵမတ်ိငူ်းသိၵု်းဝႆႉၼၼ်ႉ လၼဵ်ႈမႃးလၵွ်းလၢႆး ၽၼႅၵ်ၢၼႁ်ႂ်ႈ 
တပ်ႉသိၵု်း ၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼင်ႇၵၼဢ်ၼပ်ၼဵတ်ပ်ႉသိၵု်းဝလလႈ တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး လႆႈၵတႃႇၼႃႈၵၼ ်
ၵသ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းၼမ်ႉမၼ်းမူ ၶိူဝ်ႈမူၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

 မိဝူ်ႈတပ်ႉသိၵု်းမိငူ်းတႆး MTA ပႆႇဝၢင်းၶိငူ်ႈၸူး လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈသိၵု်းမၢၼ်ႈၶဝၼ်ၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းတႂ်ႈ 
တၢင်းၵႃး မိူင်းတူၼ် ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းဝတင်ႈသဝ်းဝႆႉၵသတႃႉ ဝၢႆးလင် 
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတင်ႈမၼ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၶိုၼ်း 



288 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ၼင်ႇမၼ်ႈၵိမု်း ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႈၶိၼု်ႈမႃး တၵိ်းတၵိ်းၼၼ်ႉ ၵပွ်ႈၽၼႅၵ်ၢၼ ်တပ်ႉသိၵု်း မၢၼ်ႈၼင်ႇဝႃႈ ၼၼ်ႉ
 ၵသ ၸင်ႇပၼတ်ပ်ႉသိၵု်းဝ ၶဝၶ်ဝ်ႈမႃးပၵ်း တပ်ႉ တႃႇၵတႃႇၼႃႈၵၼတ်င်း တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆ� တင်း
 ၼမ်ယဝ်ႉ။

 ပီ 1995 မၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ MTA ၵသ သိုပ်ႇပုတ်ႈယူႇၸွမ်းတပ်ႉ MTA ဢၼ်လမ်ႇ 
လငွ်ႈၵတႃႇထိငု ်ပ ီ2003 မိဝူ်ႈတပ်ႉသိၵု်းမၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇထွဢႆၵွ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလၼိ ်ၸမွ်းၸိဝူ်းလၼႅလ်ၼိ ်
တႆး-ထႆးၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းတႆး တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၵႃႈ ၵႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵွပ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းၶွင် တ
ပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးဢွၵ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈ တိုၵ်းတင်း တပ်ႉမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်မူၵ်းတိုၵ်း တင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ 
ဢၼတ်ငူ်ႉၼိငု ်ငွႆးယိဝု်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼတ်င်ႈသဝ်းၼႂ်း တပ်ႉ ၸိဝူ်းၼႆႉယူႇၶိဝူ်းၶိဝူ်းယႂ်းယႂ်း ၼင်ႇမီး 
တၢင်းသုၶထုၵ်ႇၸႂ် မႅၼ်ႈၸႂ်တႃႇၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵသတႃႉ ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းဝ မႃးပုတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ 
တၢင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉလတႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၵၵႃႈ မိူၼ်ယဵၼ် သိတ်ႇၵႂႃႇတင်းၼမ်။

 ၵူၺ်းမဵဝ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတပ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇမီးယိူင်းဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵသ မိူၼ်ၸုမ်း 
သိုၵ်းဝသမ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်း တီႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႁိုဝ် 
ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈတဵမ်100% ၵသတႃႉ လင်ၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း ၵၢၼ်ၽိုတ်ႉႁိမ်တီႈယူႇၵၼ်ၵၵႃႈ 
ၼမ်မႃးၵသ ၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းၵၼ်မႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းဝ လလႈတႆး တီႈလွႆတႆးလႅင်း ၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

 ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် မၢတ်ႉၶျ် ပီ� 2005 ၵတႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ၵမႇ 2005 မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ မၢၵ်ႇ 
ၵမႃႇထႃႇ ဢၼ်ၽၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝ လလႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဵင်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ် တီႈတပ်ႉၼႃႈပႃႇၶႃး 
တပ်ႉပႃႇၶႃး တပ်ႉပူၵ်းသၢမ်ငၢမ်ႈ တပ်ႉပႃႇမႆႉ (တူၺ်းႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ၵိုၵ်းလၼမႃး) ၸိူဝ်ႈပဵၼ် 
တပ်ႉမၼ်ႈၵိမု်းၶငွ ်RCSS ၼႃႈတၢင်းဢၵွ်ႇၶငွ ်ငဝ်ႈၸိငု်ႈလွတႆႆးလငႅ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတင်းမတူ်းဢမ်ႇတမႅ်ႇၵသ 
3,000 လုၵ်ႈ မၵ်ႇၵွင်ႈယႂ်ႇ မၵ်ႇၵွင်ႈလဵၵ်ႉ ဢၢၼ်ႇႁူဝ် မိုၼ် လုၵ်ႉတီႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ ၶဵင်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ် 
တိုၵ်းၵၼ် ၽွၼ်းဢၼ်လႆႈႁၼ်လတႉ တင်းသွင်ၽၢႆႇတၢႆ မၢတ်ႇ လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်။

 တိုၵ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆပၢႆ လတႇၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႇပိဝ်ႇရႅီႇ2005 ထိုင်ႁၢင်လိူၼ် 
ၵဢႇပလရႅႇ 2005 သဵင်ႈၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ်လူင်း လူၺ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်ၶွင် ၽူႈယႂ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝ 
လလႈ ၽူႈဢၼွႁ်ူဝ ်တပ်ႉသိၵု်း ၸိငု်ႈတႆး ဢပု်ႇဢဝူ်းၵၼ။် ဝၢႆးလိၼု်းမၼ်းမႃး ၼႂ်းပီ� 2008 ၽူႈတၢငတ်ဝူ ်
RCSS လလႈၽူႈတၢင်တူဝ် UWSA ၸင်ႇ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်းမိင်ႈ ဝဵင်းလူင် မိူင်းယူႇၼၢၼ်ႇ 
ၸိုင်ႈမိူင်ႈ လၶႇ ဢၼ်မီးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၼႂ်း ဢွင်ႈတီႈၸိုင်ႈမိူင်းလၶႇ ပဵၼ်သၢၵ်ႈၵသႇ ပၢင်ဢု
ပ်ႇၵုမ်လလႈၵၶႃႈလႆႈၸႂ်ဝႃႈတင်းသွင်ၽၢႆႇ ၵတၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ပဵၼ် ဢူၺ်းလီၵၼ်။



289မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:

ၵၶႃႈထတ်းသၢင် ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝ လလႈ RCSS/SSA လွႆတႆးလႅင်းၵၶႃႈထတ်းသၢင် ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝ လလႈ RCSS/SSA လွႆတႆးလႅင်း

1.  ယွၼ်ႉၵပႃႇလသီႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝ မီးဝႃႈ တၢင်းဢွၵ်ႇ ၶူင်းတင်းမူတ်းၶွင်မိူင်းတႆးၼႆႉပဵၼ်ၼႃႈ
လိၼ်မိူင်းဝ။

2.  ယွၼ်ႉၵွပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် လဵၼ်ႈလွၵ်းလၢႆး ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းပႃၶူဝ်ႈပႃ ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း 
ႁၼ်ၽိတ်းၵၼ် ႁိမ်ၼႃႈလိၼ်ၵၼ် ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၵၼ်ၵသ ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတိုၵ်းၵၼ်။

3.  ပၼႁ်ႃယႃႈမဝ်းၵမ ်ဢၼလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈမၢၼ်ႈၶဝ ်ႁတဵ်းပၼဵၶ်ိငူ်ႈမိဝု်းၵၢၼမ်ိငူ်း တႃႇၽဝဵ်ႈမၺူ်ႉ 
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ၽူႈမီးတူဝ်ထူပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း



290 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;ygif;uGmrf:_oguf:wgef;ygif;uGmrf:_oguf:



291မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;wgif;xmrfwgef;wgif;xmrf

wgef;wgef;

wgif;xmrfwgif;xmrf



292 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;wgif;xmrfwgef;wgif;xmrf

ထၢမ် - ယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈပဵၼ်မႃး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တႅပ်းတတ်းၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈ          ထၢမ် - ယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈပဵၼ်မႃး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တႅပ်းတတ်းၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈ          
ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၵၵႈၵၢင် RCSS လလႈ SSNA  ဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ ? ဝၢႆးၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၵၵႈၵၢင် RCSS လလႈ SSNA  ဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ ? ဝၢႆးၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
ယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း လလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?ယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း လလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ - ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းၵၵႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းသင်လလႈ
မၼ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈလႃႇၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမီး ပဵၼ်လၢႆမူလၢႆၸုမ်းဝႆႉ        
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လလႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၽွမ်ႉၵၼ် ႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။ ၵပႃး        
ယဝ်ႉၵၵႃႈ မႃးပဵၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈပႆႇလႆႈတင်းပိုၵ်းၵသ ပဵၼ်မႃး MTA။ ၼႂ်း MTA ၼၼ်ႉ SSA 
ပွတ်းၸၢၼ်း၊ SURA ၊ SUA ၼႆ (3)ၸုမ်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ် လၢႆးၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၼ်း လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်း
ငမ်းမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလလႈ မၼ်းလႆႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် လႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ     

ၵၢၼ်ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ RCSS လလႈ SSNAၵၢၼ်ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ RCSS လလႈ SSNA
ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ

တွၼ်ႈတွင်ႈထၢမ်
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ၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၶဝ်တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်း SSNA  ၵႂႃႇၵိုတ်းသိုၵ်းၵတႃႇမၢၼ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ    
ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ လႆႈလူႉၵႂႃႇ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၵပႃးၼႆၵဝ်ၶႃႈႁဝ်း လႆႈမႃးပုတ်ႈယိပ်းၼႂ်း
မုၵ်ႉၸုမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းႁဝ်းၵၵႃႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်လၢႆး ၽူႈပွင် 
ၵၢၼၵ်ူႈလငွ်ႈလငွ်ႈၵသယဝ်ႉ ဢၼွႁ်ူဝ။် ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယတွ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢဝၸ်ိဝု်ႈဝႆႉ ၽူႈပငွၵ်ၢၼ်
 ၵသယဝ်ႉလလႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵပႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵၵႃႈ (အၵထွၵထွ အတွင်းၵရႅးမှူးစနစ်)။          
ၽိူဝ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈလူႉၵသယဝ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ သမ်ႉဢမ်ႇဢဝ်လၢႆး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ
 ႁဝ်းဢဝ်လၢႆးသိုၵ်းၵသ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵုမ်းၵမ်ၶိုၼ်း။ ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ် လုၵ်ႉတီးၽၢႆႇသိုၵ်း
ၵသယိပ်းသဵင်ႈသဵင်ႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၽူးပွင်ၵၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမီး။

 
 ထိုင် 2005 မႃးၵၵႃႈ မၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈႁဝ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ ႁႂ်ႈဢၢပ်ႈၵွင်ႈ ႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇဢၢပ်ႈလႆႈ 

ၵပႃးၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်  ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵၵႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇၺၢမ်ႉၵႂႃႇ ပိူၼ်ႈဢဝ်
လၵွ်းလၢႆးၵသမဝဵ်းမဝဵ်း မပိ်ႇငၼႅ်းၵသယဝ်ႉလလႈ ဝၢင်းၶိငူ်ႈၵႂႃႇ။ မိၼူၸ်ိငူ်ႉၼင်ႇ ၸဝ်ႈၵၼၼ်ႃႉ
 သၼႅဝ်ၶီဝ၊် ၸဝ်ႈၵငု်ႇၶိဝူ်းၶဝ၊် တပ်ႉၸမု်း (6) တင်းမိငူ်းယၼဵၶ်ဝၸ်ိဝူ်းၼႆႉ လႆႈၼမွ်းၵႂႃႇ။ ဢၼ်
 ႁဝ်းၵိုတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၼႆႉ တင်းၸဝ်ႈသိုၵ်းဢွင်ႇမျႃႉ ၵိုတ်းၵမ်းၽွင်ႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၼွမ်း ႁဝ်း    
ဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်းပၼ် ႁဝ်းၵၵႃႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း RCSS။ ဢၼ်တႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်း  
သငလ်လႈ တပႅ်းတတ်းၸိငူ်ႉၼၼၼ် ႆၵပွ်ႈပိဝူ်ႈ ၸမဵမ်ိဝူ်းႁဝ်းတၵႅ်ႇၼႂ်း MTA ၼၼ်ႉ ၵဝၶ်ႃႈၵၵႃႈ
 ဢၼွႁ်တဵ်းမႃးလငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈ။ မႃးဢၼွ ်ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်းၵသ မိဝူ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်း
 တိုၵ်ႉပဵၼ်  SURA ။ မႃးဢွၼ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လုၵ်ႉၵုၼ်ႁဵင်မိူဝ်း၊ ၵႂႃႇထူပ်းၵၼ်တင်း SSA တီႈ
တပ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈၵပႃးပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် တီႈၵဢႇသုတ်း ပဵၼ်မူႇလဵဝ်ၸုမ်း
လဵဝ်ၵၵႃႈ ႁႂ်ႈၵပႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉတိုၵ်းမၢၼ်ႈ 
မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ မၢၼ်ႈတိုၵ်းမၼ်း/မၼ်းတိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ 

 ၸမု်းႁဝ်း SSNA ၼႆႉသမ်ႉ ပၼဵၸ်မု်းၵိတု်းသိၵု်း မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸမု်း ငငဵ်းၶျၢၼ်းၵယး ”ငငမိ်းချမ်း
ၵရႅး”။ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၸုမ်းသႅင်ၵႅဝ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်   
ၸုမ်းငဵင်းၶျၢၼ်းၵယး။ (3)ၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵပႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၵသ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ႁဝ်းလႆႈမႃးႁူမ်း
 ႁွမ်းၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း မိူဝ်ႈပီ�1996။ (3)ၸုမ်းၼႆႉ ၵတတင်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် ယၢၼ်ႇသူႇၵၵႃႉ
လဵဝ်ၵၼ် ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် တူၵ်းလူင်းမႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ လိူၵ်ႈ
ၵသၵႂႃႇတိၵု်း ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်းၵၺူ်း။ ဢၼႁ်ဝ်းၵိတု်းသိၵု်းဝႆႉ(2) ၸမု်းသမ်ႉ ဢမ်ႇတိၵု်း၊ ၵပႃး
ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ဢၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၵႃႈ သမ်ႉဝႃႈ ၵပႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သမ်ႉ ၵတၼႃႇ
ပႃးၶဝ်ၼႆၵသ ၶဝ်ၵၵႃႈၽၢတ်ႇတင်း ဢၼ်ႁဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ။ ဢဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်း        
ၸွမ်း ၵပႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႆၵၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်း။
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 ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်း SSNA ၵသယဝ်ႉ ႁဝ်းၵၵႃႈသမ်ႉၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်တင်း SSA 

ဢၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈၵပႃးႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၵပႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်လႆႈ မႃး   
တင်ႈၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼၸ်ိင်ုႈတႆး Shan State Peace Council (SSPC) ဢိင်းၵလတဵ်ႈၶဝႁ်ွင်ႉၸိင်ူႉ
 ၼႆ။ ၵပႃးတင်ႈ ၸုမ်း SSPC ယဝ်ႉ မႃးပဵၼ်ၵၵႃႇမတီႇဢၼ်လဵဝ် ၵၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPC ၼႆႉ
ဝႆႉဢၼ်လဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ်ၵၵႃႈလိူၵ်ႈမႃးၶုိၼ်း ဢဝ်ၸဝ်ႈၸၢႆးၼွင်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ 
ၵၵႃႉႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁဝ်းတၢင်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ၵပႃးလုၵ်ႉတီႈ SSPC ယဝ်ႉ မႃးႁဵတ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
 ၵၼ်တင်း ႁူဝ်သိူဝ် ၸင်ႇပဵၼ်မႃး SSJAC - ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ ”ငဵင်းၶျၢၼ်း
ၵယး” လလႈ ၸုမ်းႁဝ်း SSNA မီး (3)ၸုမ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၵသ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၵူႈမဵဝ်း
မဵဝ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလတႉၵၵႃႈ ပႆႇပဵၼ်မႃးလလႈ ပႆႇလႆႈတူင်ႉၼိုင်။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်   
ႁတဵ်းၵၢၼလ်ၵိ်ႈလၢႆး၊ ထပူ်းၵၼူ်းမိငူ်း၊ ထပူ်းပႃႇတီႇၵၢၼမ်ိငူ်းၶဝၸ်ိဝူ်းၼႆႉၵသယဝ်ႉ တငူ်ႉၼိငု်
 ၸွမ်း ၼင်ႇၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း။ 

 ၵပႃးၵတလၢတ်ႈၼၵႆၵႃႈ SSPP/SSA ၼႆႉ ၵပႃႇလသီႇမၼ်းတိၼု်းဝႃႈပၼဵမ်ိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်လလႈ ႁႂ်ႈ
ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၵၶႃ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ(ကိုယ်ပိုင်ပပဌာန်းခွင့်) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁႂ်ႈ
လႆႈဢၼ်ၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈၵၵႃႈ သမ်ႉတမ်း ၵပႃႇလသီႇဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႂ်ႈမၼ်းၽဵင်ႇ
ပဵင်း ၸင်ႇဝႃႈ ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၵၼ်ၵသယဝ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၵၼ်။ 

 မိဝူ်ႈႁတဵ်းလၵ်းမိငူ်း 2008 ၼႆႉၵၵႃႈ ပႃး SSNA ၽငွ်ႈယူႇ SSNA လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈ တီႈမႆႉႁုင်းသငွတ်ၼူ်ႈ
(ၵညာင်နှစ်ပင်)ၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈပႃး ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉၵသ SSNA ၼႆႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ။
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ယွၼ်းၵွင်ႈ ႁႂ်ႈဢၢပ်ႈၵွင်ႈၼႆလလႈ လႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ လွင်ႈၵိုတ်းသိုၵ်းၼႆႉလူႉ    
ၵႂႃႇ။  ၵပႃးၵၢၼၵ်ိတု်းသိၵု်းလူႉယဝ်ႉၼၵႆၵႃႈ ႁဝ်းယိငူ်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈတႆး ပၼဵၸ်မု်းလဝဵ ်ၵၼဢ်ၼ်
ဝႃႈၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်းမၼ်း ယဝ်ႉ ႁဝ်းၵၵႃႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း RCSS ပႅတ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵၵႃႈဝႃႈ
 ႁဝ်းလူဝ်ႇ တင်ႈႁင်းၵူၺ်းႁဝ်းၼႆ သုတ်းတီႈႁဝ်းမီးၵႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းယင်းၶႂ်ႈႁဵတ်းပဵၼ် ၸုမ်း     
လဵဝ်ၵၼ်။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇ ၽၢတ်ႇထႅင်ႈၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းၵၵႃႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈ 
ၵပႃးပဵၼ်လႆႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇ လလႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းလီႁူမ်ႈၵၼ်သဵင်ႈသဵင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၼႆႉ 
ႁဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းဢိတ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆၵသ ႁဝ်းၵၵႃႈ တႅပ်းတတ်း 
ႁူမ်ႈတင်း RCSS။

 ၵပႃးဝႃႈႁူမ်ႈႁွမ်းၼႆၵူၺ်း တီႈၼႃႈလိၼ်ႁဝ်းလတႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉမၼ်းယွမ်းပၼ်
မၢၼ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈမႃး။ ဢၼ်တီႈၶဝ်ၵိုတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈယဝ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ် ၶဝ်
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လႆႈႁတဵ်းပီႇတူႉၸတိ်ႉၵႂႃႇ ၵငွ်ႈၼၼ်ႉၶဝလ်ႆႈဢၢပ်ႈပၼမ်ၢၼ်ႈပတႅ်ႈ။ ဢၼၼ်ႃႈတီး ႁဝ်းယူႇဝႆႉ
 တပ်ႉၸုမ်း(6) ပဵၼ်မိူင်းယဵၼ်၊ တပ်ႉၸုမ်း(11) ပဵၼ်သႅၼ်ဝီ  တင်းမိူင်းၵႅတ်ႈ၊ မိူင်းၵယႃ ၸဝ်ႈ 
ၵုင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ယူႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈၼႃႈလိၼ်ႁဝ်းၼႆႉ သုမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ
 ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵိၵု်းမႃး တၢင်းႁဝ်းၼႆႉ။ တႃႇၵၼူ်းမိငူ်းလတႉၵၵႃႈ ၵပႃးႁဝ်း(2)ၸမု်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်
 ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၼမမ်ႃး ၸမု်းႁဝ်းမီးၵဢႇမႃးၼၵႆၵႃႈ တႃႇၵၼူ်းမိငူ်းၵတလၵီၺူ်း ၵၼူ်းမိငူ်းၵၵႃႈ
မီးႁႅင်းၸႂ်မႃး  ႁၼ်လီမႃးၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ ်- RCSS လလႈ လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈၵၵႃႈမီးၵၢၼၵ်ိတု်းတိၵု်းၵၼ ်တႃႇသၢင်ႈလငွ်ႈငမ်းယၼဵၵ်ၼ ်လၵု်ႈသိုထၢမ ်- RCSS လလႈ လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈၵၵႃႈမီးၵၢၼၵ်ိတု်းတိၵု်းၵၼ ်တႃႇသၢင်ႈလငွ်ႈငမ်းယၼဵၵ်ၼ ်လၵု်ႈသို
ၵ်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉၸွင်ႇတိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉလူဝ်ႇမီး? သင်ဝႃႈလူဝ်ႇမီးၵပႃးၼႆ တပ်ႉ သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉၸွင်ႇတိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉလူဝ်ႇမီး? သင်ဝႃႈလူဝ်ႇမီးၵပႃးၼႆ တပ်ႉ သို
ၵ်းထုၵ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပူၵ်းပွင်တပ်ႉသိုၵ်းလလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်? တပ်ႉသိုၵ်း      သၵ်းထုၵ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပူၵ်းပွင်တပ်ႉသိုၵ်းလလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်? တပ်ႉသိုၵ်း      သ
မ်ႉၵတလႆႈတမ်းဝၢင်းမႁႃႇပွင်ၵၢၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?မ်ႉၵတလႆႈတမ်းဝၢင်းမႁႃႇပွင်ၵၢၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ - ဢၼ်ႁဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵိုတ်းသိုၵ်းလတႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်း 
ၵၼ် ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း ၵပႃးဝႃႈၵိုတ်းသိုၵ်းၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵတဢမ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ              
ယဝ်ႉ။ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မွၵ်ႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉႁဵတ်းသင်လလႈ ၵိုတ်း
ယိုဝ်း? လူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လလႈၵိုတ်းယိုဝ်း ၵပႃးဝႃႈဢုပ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ လူဝ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း          
ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈၼလႆလႈ သိၵု်းၼႆႉတိၼု်းလဝူ်ႇမီးယူႇ။ ၵတႃႈမီးသိၵု်းၵသဢပု်ႇယင်းဢမ်ႇလႆႈ ၶဝတ်င်း
 ၶတ်းယူႇ ၵပႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးသိုၵ်းၵသဢုပ်ႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵိုတ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်
 ႁဵတ်း NCA ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးသုိၵ်းမီးၵွင်ႈလလႈၶဝ်ၸင်ႇႁဵတ်း ၶဝ်ၸင်ႇၶႂ်ႈဢုပ်ႇယဝ်ႉ။ ၵပႃး
ပဵၼ်ပႃႇတီၵၢၼ်မိူင်းလၢႆလၢႆၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီး       
သိုၵ်းၵသ လႆႈတိုၵ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင်လလႈ ၶဝ်ၸင်ႇယွမ်းဢုပ်ႇ။

 ဢၼႁ်တဵ်း NCA ဢၼဝ်ႃႈၼႆႉၵၵႃႈ ၵမ်ႈၽငွ်ႈဝႃႈမၼ်းၵတ်းယၼဵယ်ဝ်ႉ ၵိတု်းသိၵု်းယဝ်ႉ မၼ်း
 ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵိုတ်းသိုၵ်း ႁဝ်းၵိုတ်းယုိဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း။ ဢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်း
မီးယူႇ ႁဵတ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ၶဝ်ၵၵႃႈႁဵတ်းယူႇ၊ ႁဝ်းၵၵႃႈႁဵတ်းယူႇ၊ လူဝ်ႇၸူႉဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ယိူင်း
 ဢၢၼ်းၵၵႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ၊ ၵပႃးဝႃႈၶဝ်တိုၵ်းႁဝ်း ႁဝ်းၵၵႃႈလူဝ်ႇတိုၵ်းလႆႈၶိုၼ်း ၸင်ႇဝႃႈမၼ်း 
ဢမ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလတႉထၢင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းဢုပ်ႇမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မိူၼ်  
ၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁဝ်းၵတဝၢင်းၶိူင်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၵတယွမ်းယဝ်ႉၼႆမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵပႃးဢုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ
 လဝူ်ႇတိၵု်းၶိၼု်း။ ၵၺူ်းၵႃႈ ဢၼႁ်ဝ်းၶႂ်ႈလႆႈပၼဵဢ်ီႈသင ်ဢၼႁ်ဝ်းလဝူ်ႇႁူႉမၼ်း ႁဝ်းသမ်ႉၶႂ်ႈ
လႆႈသင် ၵပႃးဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၼႆၵၵႃႈ ႁူႉၵႃႈလူဝ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။ 
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 ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ၵတပၼ်ႁဝ်းႁႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းႁႃႉၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းၵၵႃႈဢမ်ႇႁူႉ သင်ဝႃႈၶဝ်ပၼ်      
ယဝ်ႉ ႁဝ်းၵတၵိုတ်းယဝ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ၵပႃးၵိုတ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ သမ်ႉၵတႁဵတ်းသင် လႆႈငဵင်းၶျၢမ်း
ၵယး(ငငမိ်းချမ်းၵရႅး)ယဝ်ႉ ၵတ်းယၼဵၼ် ႆသမ်ႉၵတႁတဵ်းသင ်တပ်ႉႁဝ်းၵတဢမ်ႇမီး ယဝ်ႉႁႃႉ
 တပ်ႉႁဝ်းလူဝ်ႇမီးယဝ်ႉႁႃႉ မီးထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵပႃးဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈယဝ်ႉႁဝ်း
ၵတဢၢပ်ႈၵွင်ႈႁဝ်းမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆ။ ႁဝ်းတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ႁႃႉ ၼႆၵၵႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၵတ
လႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၵတဢၢၼ်းဢၢပ်ႈၵွင်ႈလၼႇ ဢမ်ႇဢၢၼ်းဢၢပ်ႈလၼႇ
 သမ်ႉမီးထႅင်ႈတွၼ်ႈတီႈၼႆထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးတွၼ်ႈဢၼ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ (ကာကွယ်ၵရႅးအပိုင်း)
ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ (ကာကွယ်ၵရႅးတပ်)ၼႆႉ ၵတႁဵတ်းႁိုဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵတလႆႈ
 ဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းၼႆႉ ၵပႃးဢုပ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵၵႃႈ ႁူႉတိုၼ်းလူဝ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။        
သိုၵ်းၼႆႉတိုၼ်းလူဝ်ႇမီး ၵပႃးၵတဝႃႈတိုၵ်းဢဝ်ၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းၵၵႃႈတိုၼ်းလူဝ်ႇမီးသိုၵ်းယူႇ        
ယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတွၼ်ႈၵႅတ်ႇလၶၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၵႅတ်ႇလၶမႃး     
ႁဝ်းသမ်ႉၵတဢၢၼ်းၶႂ်ႈမီးတပ်ႉၵူၺ်းၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇ မီးသိုၵ်းယူႇ။

 သိုၵ်းသမ်ႉလူဝ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈမၼ်းၵွၼ်ႇ လူဝ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ မၼ်းလူဝ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်
ၵသသိုၵ်းၵတႃႈလဵဝ်ၼႆႉ 9 ပုၼ်ႈ 10 ပုၼ်ႈၵွၼ်ႇ လူဝ်ႇၶႅၼ်ႇၵသၼႆႉ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၵတႃႈ    
လဝဵ ်ႁဝ်းၼႆႉၵပႃးဢဝၵ်ႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းပၼဵၸ်ၼ်ႉသိၵု်းမတု်း ”ၵပပာကက်ျားအဆင့”် ၵၺူ်း
 ၼႂ်း”ၵပပာက်ကျား”ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸၼ်ႉ ႁဝ်းလတႇတင်ႈၸုမ်းလႆႈယဝ်ႉ ”
ၵပပာက်ကျား” ႁဝ်းပဵၼ်တင်ႈၸုမ်းလႆႈယဝ်ႉ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ”ဘတစ်ပပန် ကျားတစ်ပပန်” 
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းႁမ်းႁဝ်းၵမ်းၼိုင်ႈ ႁဝ်းႁမ်းမၼ်းၵမ်းၼိုင်ႈ ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း 
ၸၼ်ႉႁဝ်းပႆႇထိုင်မွၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ”ခံစစ်” ဢၼ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်း 
ႁပ်ႉတိုၵ်းၵူၺ်း ၵပႃးၶဝ်ဢမ်ႇမႃးတိုၵ်းႁဝ်း ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇတိုၵ်းၶဝ်။ ၵပႃးထိုင်ဝႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်       
ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼၵႆတႉ ႁဝ်းၵတႁတဵ်းသင ်လၢႆးသိၵု်းႁဝ်းၵတႁတဵ်းသင ်ႁႂ်ႈၵပႃးပၼဵ ်”ထိုးစစ်
” ႁႂ်ႈၵပႃးပဵၼ် ”တိုက်စစ်” ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵွၼ်ႇ။ ၵတႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵပႃး       
လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်း ”ထိုးစစ်”ၼႆႉႁဝ်းပႆႇႁဵတ်းလႆႈ ႁႂ်ႈၵပႃးႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵတလႆႈ 
ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵွၼ်ႇ လၢႆးသိုၵ်းႁဝ်းၵၵႃႈ ၵတဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးသိုၵ်းမုတ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းယိုဝ်းၵတႃႈ
လဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးသိုၵ်းမုတ်းၵူၺ်း ပဵၼ်”ၵပပာက်ကျား”ၵူၺ်း ၵပႃးယိုဝ်းၵၵႃႈ ၵပႉၵၵႃႈထွႆ  
သုမ်းၵၵႃႈထွႆ မၼ်းၵတထွႆပၼ်တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။

 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ႁႅင်းႁဝ်းၵဢႇ ၵပႃးပဵၼ်မႃး ဢသၢင်ႉဝႃႈ ”သမရိုးကျစစ်” ဢၼ်ဝႃႈ ၵပႃး
ပၼဵသ်ိၵု်းလငူမ်ႃးၼ ႆႁဝ်းၵၵႃႈမီးႁငႅ်း ပိၼူ်ႈမႃးၼပ်ႉတၺူ်းဢၼဵႁ်ငႅ်းၵၼူ်း ဢၼဵႁ်ငႅ်းၶိငူ်ႈၵသ
 မၼ်းၸင်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၶိုၼ်ႈလႆႈၸၼ်ႉမွၵ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵတႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ”ၵပပာက်ကျား
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” ႁၢတ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉၵူၺ်း ”ၵပပာက်ကျား” လူင်ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈ ၵပႃးပဵၼ် ”ၵပပာက်ကျား” 
လူင်ၼႆ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းၵၵႃႈ လၢႆးယိုဝ်းသိုၵ်း ”ၵပပာက်ကျား” ပိူၼ်ႈႁဵတ်း။ မိူၼ် 
ၸိူင်ႉၼင်ႇၵမႃႇသီႇတူင်းၶဝ် ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၼႆၵၵႃႈ ဢဝ်လၢႆးသိုၵ်းမုတ်းၵသ တိုၵ်းၶိုၼ်း ၼႆႉ 
ၵၵႃႈ လႆႈမိူင်းၵႂႃႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼႆႉၵၵႃႈ လတႇမႃးသိုၵ်းမုတ်းလလႈ ၸင်ႇၵွႆႈပဵၼ်မႃး 
(သမရိုးကျစစ်) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးပဵၼ်သိုၵ်းလူင် ၸင်ႇၵွႆႈသိမ်းၶိုၼ်းမိူင်းလႆႈ။ ဢၼ်   
ႁဝ်းၼႆႉၵၵႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းမုတ်းၵူၺ်း ႁဝ်းပႆႇပဵၼ်သိုၵ်းၶဝ်ႈပိူင် ၼႆႉႁဝ်းပႆႇႁဵတ်း ပႆႇမီး
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၵတလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၶဝ်ႈပိူင် ႁႂ်ႈပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၵတႉၵတႉ 
သိမ်းတပ်ႉ၊ ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း၊ သိမ်းၼႃႈတီႈႁႂ်ႈၵပႃႈလႆႈ သိုၵ်းႁဝ်းၵၵႃႈလူဝ်ႇမီးပၵ်းပိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇ  
သိုၵ်းဢၸူဝ်းယ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉမၼ်း ၵတႃႈလဵဝ်သိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉ ၵပႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်းမၼ်း  
ႁဝ်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ မၼ်းပႆႇၶုိတ်းပဵင်းသိုၵ်းဢၸူဝ်းယလႆႈ ပႆႇၸွမ်းပိူင်မၼ်းလႆႈ ၸဵမ်ၸၼ်ႉ       
သိုၵ်းႁၢၼ် ၸဵမ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ ၸင်ႇဝႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇတင်ႈ သိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉ 
လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႂ်ႈၵပႃးပဵၼ်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈတိုၵ်းလႆႈ ႁႂ်ႈၵပႃးပဵၼ်သိုၵ်းတႃႇၵသႇလႆႈၼႆ ဢၼ်
ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ”တပ်ႉသိုၵ်း” ႁႂ်ႈပဵင်းၸၼ်ႉမွၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈ။

ထၢမ် - တွၼ်ႈတႃႇၵတပဵၼ် ၵၵႃႉသိုၵ်းၵၵႃႉႁၢၼ်လီၼႆႉ ႁႂ်ႈၵပႃးၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇၵၵႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇထၢမ် - တွၼ်ႈတႃႇၵတပဵၼ် ၵၵႃႉသိုၵ်းၵၵႃႉႁၢၼ်လီၼႆႉ ႁႂ်ႈၵပႃးၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇၵၵႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ
လီမီးၼမ်ႉၸႂ်လလႈ ဝႆႉဝၢင်းတူဝ် ၸိူင်ႉႁိူဝ်?လီမီးၼမ်ႉၸႂ်လလႈ ဝႆႉဝၢင်းတူဝ် ၸိူင်ႉႁိူဝ်?

တွပ်ႇ - ၵပႃးဝႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၵႃႉသိုၵ်းၵၵႃႉႁၢၼ်လီၼႆ သိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉႁဝ်းပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ႁဝ်းၼႆႉ ဢ
မ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ၵပႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ သိုၵ်းဢၸူဝ်းယ ၼၼ်ႉၵတႉ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်း 
ၵၼိင်ိၼု်းလိၼူယ်ဝ်ႉ။ ထငႅ်ႈမဝဵ်းၼိငု်ႈ ၼမ်ႉၸႂၼ်ႆႉ မၼ်းၵတလႆႈပိငူ်ႈၵၼၵ်တႉၵတႉ ၼမ်ႉၸႂ်
လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၵတလႆႈႁဵတ်းသင်ၼႆ ၸုၼ်ႉဢႃႈသၢၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၸုၼ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်        
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵသႁဵတ်း၊ ၵတလႆႈမီး ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတႉၵတႉ ၵပႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်
 ႁဝ်းလူဝ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၵတလႆႈမီး။ ၵပႃးပဵၼ်သိုၵ်းဢ 
ၸူဝ်းယၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၵၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ မၼ်းထွမ်ႇၵၶႃႈသင်ႇၵသ ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်း
သင်ၵၵႃႈႁဵတ်းၵၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ။  လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် တၢႆပွတ်းၼိုင်ႈ
 ၵႂႃႇပွတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵွႆယဝ်ႉၼႆၵၵႃႈ ဢၼ်ၵၵႃႉၵိုတ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်း
ၵပႃးလႆႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂယ်ႂ်ႇဝႃႈ တၢင်းလငၵ်တထမႅမ်ႃးငိၼု်းတငွ်း၊ ၶိငူ်ႈၵငွ်ႈၵၢင်ႇ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်
ယႂ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇမီး။ ၼမ်ႉၸႂ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မီးဢီႈသင်ၵၵႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းႁဝ်းႁႃ
ၵသ ႁဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းယႃႇၵပႁၢႆ ႁဝ်းၵၵႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈၵပႃးလႆႈ။  ၵၵႃႉသိုၵ်းၵၵႃႉႁၢၼ်            
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ၶဝၵ်ၵႃႈ လဝူ်ႇၵမႃႁၵ်ႉၵၼူ်းမိငူ်း ႁဝ်းလဝူ်ႇႁူႉၵၢၼမ်ိငူ်းၵသ ႁဝ်းလဝူ်ႇႁၵ်ႉၵၼူ်းမိငူ်းႁဝ်းၵတႉ
ၵတႉ ၵပႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵတႉၵတႉၼႆ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၵႃႉသိုၵ်းလီၼႆႉ ၵမႃတိုၵ်းၵမႃ
ယိုဝ်းၶႅမ်ႉၼႃႇယဝ်ႉၵၵႃႈ ၵၵႃႉသိုၵ်းလီၼႆဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ၵပႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈၼႆႉ ၵပႃး
တိၵု်းလလီၼီၵႆတႉလႆႈယဝ်ႉ။ ၵပႃးပၼဵၵ်ၼူ်းႁၵ်ႉၸိဝူ်ႉၶိဝူ်းဝၢၼ်ႈမိငူ်း လၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉဢၼ်
ဝႃႈၼႆႉ ၵတလႆႈႁၵ်ႉၶူိဝ်း လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢၼ်         
တိၵု်းလၢႆလၢႆၵၺူ်း ၵပႃးဝႃႈပၼဵၵ်ၼူ်းႁၵ်ႉၸိဝူ်ႉၶိဝူ်းၼႆႉ ၸမဵၵ်ၢၼၸ်ွႆႈထမႅၵ်ၼူ်းမိငူ်း ၸမဵၵ်ၢၼ်
ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၵတလႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၵဝ်ၼႆႉလုၵ်ႈသိုၵ်းဢိူဝ်ႈ ၵဝ်ၼႆႉ    
လူဝ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ်ဢိူဝ်ႈ ၵပႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈၵူၺ်း။ 

 မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းႁဝ်းၵႆႉဝႃႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းလလႈ ႁဝ်းမႃးႁဵတ်းသိုၵ်း ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်လၢႆး                  
သိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈၵူၺ်း ၵပႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵပႃးပဵၼ်သိုၵ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူၼ် 
ၸိူင်ႉၼင်ႇလၶႇၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၵမႃႁဵတ်းႁႆႈ၊ ၵမႃႁဵတ်းၼႃး၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ”ကုန်ထုတ်လုပ်
ၵရႅး” ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇမႃးၵူၺ်းၵၵႃႈလႆႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵသ ႁဝ်းပၢႆႁဵတ်းလဵင်ႉၵူၼ်း
မိူင်းႁႂ်ႈၵပႃးလႆႈ ၵပႃးၼၼ် မၼ်းၸင်ႇၵတ ပဵၼ်ၵၵႃႉသိုၵ်းဢၼ်လီလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၵပႃး
ပဵၼ်ၵၵႃႉသိုၵ်းလီလၢႆလၢႆၵတႉ ၵမႃထွမ်ႇၵၶႃႈသင်ႇ၊ ၵမႃၵၢၼ်သိုၵ်းလီ၊ ၵၢၼ်တိုၵ်းလီလီ 
ပၼဵၵ်ၵႃႉသိၵု်းလလီႆႈယဝ်ႉ။ ၵၺူ်းၵႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပၼဵလ်ၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉလလႈ သမ်ႉပႃးၵၢၼမ်ိငူ်း
ၵပႃးဢမ်ႇမီးပႃးၵၢၼ်မိူင်း လုၵ်ႉတီႈသိုၵ်းၵသ ၵပႃးႁဝ်းႁဵတ်းၶႅမ်ႉၼႆႉၵၵႃႈ ပဵၼ်ၵၵႃႉသိုၵ်း
လီၵၵႃႉသိုၵ်းမႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵပႃးလၢႆးႁဵတ်းႁဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉ ၵတ
ပဵၼ်ၸူၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၸင်ႇဝႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၵႃႉသိုၵ်းလီၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ လူဝ်ႇ 
ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း၊ ႁႂ်ႈၵပႃးႁၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉလူဝ်ႇႁူႉပိုၼ်းႁဝ်း၊ ႁူႉလွင်ႈဝၢၼ်ႈ 
ႁဝ်းမိူင်းႁဝ်း၊ ၵပႃးဢမ်ႇႁူႉၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းသမ်ႉဝႃႈႁဝ်းႁၵ်ႉဢိူဝ်ႈၼႆ မၼ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈ။

ထၢမ် - တႃႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတၶိုၼ်ယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်းႁဝ်းၶႃႈၵသထၢမ် - တႃႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတၶိုၼ်ယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်းႁဝ်းၶႃႈၵသ
လလႈၵူၼ်းမိူင်းၵတၸၢင်ႈပဵၼ် ဢဵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း ႁူမ်းသၢင်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸိူင်ႉ လလႈၵူၼ်းမိူင်းၵတၸၢင်ႈပဵၼ် ဢဵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း ႁူမ်းသၢင်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸိူင်ႉ 
ႁိုဝ်? ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီမီးၼမ်ႉၸႂ် ၼမ်ႉၵတ့်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?ႁိုဝ်? ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီမီးၼမ်ႉၸႂ် ၼမ်ႉၵတ့်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ - တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဢၼ်လႂ် ႁဝ်းမၢႆထိုင်ဝႃႈ        
မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆႁႃႉ? ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၵတ်းယဵၼ်ႁႃႉ? မၼ်းမီး(2)မဵဝ်း။ 
ပၼဵၸ်ိငူ်ႉႁိုဝၵ်ၵႃႈယဝ်ႉ ၵပႃးဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးလငွ်ႈၽငဵ်ႇပငဵ်းၼလႆတႉ ၵပႃးႁႂ်ႈမိငူ်းမၢၼ်ႈ ၵတ်း
ယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵပႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
မၢၼ်ႈၵၵႃႈ မၼ်းတိၼု်းမီးယူႇ၊ မၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵတၵပႉၵၼိၸ်ၢဝ်းၶိဝူ်း၊ ၸၢဝ်းၶိဝူ်းၵၵႃႈသမ်ႉၵတ
လၵု်ႉၽိၼု်ႉ မၼ်းၵၵႃႈဢမ်ႇၵတ်းယၼဵလ်ႆႈ။ မိငူ်းႁူမ်ႈ တမုၼ်ႆႉ ၵပႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၵတ်းယၼဵၼ်ႆ
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မၼ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။ မၢၼ်ႈၼႆႉၵၵႃႈ မၼ်းလူဝ်ႇမီးၸႂ်ၽဵင်ႇပဵင်းတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး 
ႁဝ်းၵၵႃႈမိူၼ်ၼၼ် ႁဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇၵသ ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၵၵႃႈ လူဝ်ႇမီးၸႂ်ၽဵင်ႇ
ပငဵ်း ၵပႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးၸႂၽ်ငဵ်ႇပငဵ်း၊ ၸႂဢ်မ်ႇတတႃး၊ ဢၼၸ်ၢဝ်းၶိဝူ်းဢၼွ်ႇၵသႁဝ်းၸိဝူ်းၼၼ်ႉ
မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝ၊ ပလွင်ႈ၊ ပဢူဝ်း ၶဝ်ၵတလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း။ ယၢၼ်ႇသူႇႁဝ်းၵၵႃႈၵတၼမ်။

 လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးတီႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵပႃးဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉ
 ႁိုဝၵ်ၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼလ်ႆႈ။ ၵပႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးႁငႅ်းၵသ ႁဝ်းသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽငဵ်ႇ
ပဵင်း ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆ ပိူၼ်ႈသမ်ႉဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵသ ၵပႉၵိၼ်ႁဝ်းၼႆ ႁဝ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇ
ၵသပိူၼ်ႈၵၵႃႈ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ႁဝ်းၵတလႆႈယွမ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၵတလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်း 
ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ငႅၼ်းႁဝ်း။ ၵပႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ႁဝ်းၵၵႃႈမၼ်း   
ဢမ်ႇလႆႈ လိၼ်ႁဝ်း၊ မိူင်းႁဝ်း၊ ႁဝ်းမီးပိုၼ်းမႃးၵသယဝ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ႁဝ်းသမ်ႉၵတလႆႈၵူဝ်
 ၸၢဝ်းၶိဝူ်းဢၼွ်ႇ ဢၼႁ်ဝ်းလႆႈၵဝူဢ်ၼဝ်ႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပငွ်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယၼဵၼ်ၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းမီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်း ႁဝ်းဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈယူႇ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၼႆၵၵႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ
လငွ်ႈၵတ်းယၼဵဢ်မ်ႇမီး မိငူ်းတႆးႁဝ်းၵၵႃႈပိၼူ်ႈၵတသၵိ်ႇဢဝယ်ဝ်ႉ သၵိ်ႇဢဝပ်ၼဵပ်တွ်းပၼဵ်
ပွတ်းၵႂႃႇ။ ဝၢႆးမႃး မိူင်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵတႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ   
လႆႈ။

 ၵၼူ်းမိငူ်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးသၼု်ႇတၼွ်ႈတႃႇၵတႁတဵ်းၵၢၼ ်တီႈၵတႉမၼ်းႁငႅ်းၼႆႉ မီးတီႈၵၼူ်း
မိူင်းၵူၺ်း။ သိုၵ်းၼႆႉၵႃႈၶႂ်ႈမီး ၵပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်မၼ်းၼႆ မၼ်းၵတၵွႆၵႂႃႇႁင်း 
ၵူၺ်း။ မိူၼ်တူၼ်ႈမႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၺႃးၼမ်ႉၵၵႃႈ မၼ်းႁဵဝ်ႇၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း မၼ်းၵတ ၵွႆပႅတ်ႈ
 ႁဝ်းၵၵႃႈမိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ ၵပႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ႁဝ်း ႁဝ်းၵၵႃႈၵတၵွႆယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ  
ၸုမ်းႁဝ်းၵၵႃႈၵွႆယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီးသုၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၵတပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈ     
မိငူ်းႁႃႉၼ ႆမီးၵဢႃႈ။ မၼ်းမီးတီႈၵၼူ်းမိငူ်းၵၺူ်းၵမ်ႈၼမၼ်မ ်ၵၼူ်းမိငူ်း လဝူ်ႇပငွ်ႇၸႂဝ်ႃႈ ၵတႃႈ
လဵဝၼ်ႆႉၵၼူ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတဵၵ်းတဵငလ်လႈ ႁဝ်းၸင်ႇၵွႆႈပဵၼသ်ိၵု်းမႃး ႁဝ်းႁဵတ်းတႃႇၵၼူ်း
မိူင်းၵူၺ်း ႁဝ်းႁဵတ်း တႃႇႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵပႃးၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်၊ တၢင်းႁၼ်သမ်ႉ     
ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၵၵႃႈ မၼ်းသမ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် လၢႆး
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢိူဝ်ႈ ၵပႃးဢမ်ႇမီးၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆ သမ်ႉပဵင်းၵပႃး ၵႂႃႇ     
ၸိူင်ႉၼႆၵၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈသင် တီႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းၼႆႉ။ 

 ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ၵပႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပႃႇတီၶဝ်ႁဵတ်းၵသလလႈ ၶဝ်ၵမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၶဝ်        
ႁဵတ်းလႆႈၼႆလတႉ။ ၵတႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵူၺ်း ႁဝ်းဝႃႈဢမ်ႇလႆႈ ႁဝ်းၸုမ်းယႂ်ႇၵသပိူၼ်ႈ ႁဝ်း      
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ႁႅင်းၵသပိူၼ်ႈၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၼ်းမီးလၢႆၸုမ်းၼႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႆၵၵႃႈ SSPP မီး၊ ႁဝ်း RCSS 
မီး၊ ၵပႃးပႃႇတီႇၼၵႆၵႃႈ ႁူဝသ်ိဝူမ်ီး၊ သိဝူၽ်ိၵူ်ႇမီး ၵၼူ်းႁတဵ်းၵၢၼမ်ိငူ်းဢၼဝ်ႃႈၼၼ်ႉမၼ်းမီး
ၼမ် ၸုမ်းလႂ်ၵတႁဵတ်းလႆႈဢၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၵၵႃႈပႆႇၼပ်ႉလႆႈ။ ၵပႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်း ႁဝ်း
 ၵၵႃႈပႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈလႆႈ။ ဢၼ်မီးယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ ၵၵႃႉဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ ၸုမ်းလႂ်ဢွၼ် 
ႁူဝလ်ႆႈၼၼ်ႉၵၵႃႈပႆႇမီး ၵတႃႈလဝဵၼ်ႆႉ။ ၸမု်းတႆးႁဝ်း မီးယူႇသၢမသ်ီႇၸမု်း ၵၺူ်းၵႃႈၵပႃးပၼဵ်
ပႃႇတီႇၼႆႉလတႉ ၵၶႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇ တင်းဢၼယ်ပိ်းၵငွ်ႈၼႆႉမၼ်းပိငူ်ႈၵၼဝ်ႃႈ ၶဝၼ်ႆႉ ၵတသၼွ်ႇ
ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵသဢုပ်ႇဢဝ် ၸင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ       
ဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ 

 ၸမု်းယပိ်းၵငွ်ႈၼႆႉ မၼ်းပငွ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းဢပု်ႇလလီလီတႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁဝ်းလဝူ်ႇယပိ်းၵငွ်ႈၵသ
တိုၵ်းဢဝ်ၵူၺ်း မၼ်းၸင်ႇမီးၵွင်ႈ မီးတပ်ႉမႃး ၵူၺ်းၵႃႈမီးၵွင်ႈမီးတပ်ႉမႃး သမ်ႉမႃးပိူင်ႈၵၼ် 
SSPP ဝႃႇ RCSS ဝႃႇ သမ်ႉမႃးပိူင်ႈၵၼ်ထႅင်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈ တၢင်းႁၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ
 မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မၼ်းယၢပ်ႇ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢၼ်ပိူင်ႈၼႆႉလတႉ မၼ်းပဵၼ် RCSS ၼႆႉ မၼ်း
ပဵၼ်မိူင်းၵွၼ်းၵၶႃ ဢဝ်မိူင်းၵွၼ်းၵၶႃ။ ၼႂ်း SSPP လတႉသမ်ႉဝႃႈ ဢဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းႁူမ်ႈ 
တုမ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၽႅတ်ႇတလရႅႇ၊ ၵၵႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်းတုမ် ၵၵႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈ
မိငူ်းၵၼွ်းၵၶႃ မၼ်းၵၵႃႈဢမ်ႇၸိဝု်ႈ ဢၼလ်ဝဵၵ်ၼ ်မၼ်းဢမ်ႇမိၼူၵ်ၼ။် ၵပႃးဢမ်ႇမိၼူၵ်ၼ်
ၵတႁတဵ်းၸမု်းလဝဵၵ်ၼ ်မၼ်းၵၵႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ။ တၢင်းႁၼၼ်ၼ်ႉလဝူ်ႇမိၼူၵ်ၼၵ်ၼွ်ႇ ၸင်ႇ
ၵတႁဵတ်းလႆႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵတႉ SSPP ၵၵႃႈ ဢဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် RCSS ၵၵႃႈ ဢဝ် 
မိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်ႁတဵ်းသငသ်မ်ႉဢမ်ႇႁူမ်ႈလႆႈ ဢၼဝ်ႃႈၼႆႉ ၵပႃးၼၵႆၼူ်းမိငူ်းသမ်ႉၵငႂယ်ဝ်ႉၵမ်း
 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်ၸႂ်ႈလႃႇၼႆႉ သမ်ႉဝႃႈဢဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇ
 ၵဝ်ႇ ၵၶႃႈယိငူ်းဢၢၼ်းၵၢၼမ်ိငူ်းမိၼူၵ်ၼ ်ႁတဵ်းသငသ်မ်ႉတိၵု်းၵၼယ်ူႇ သမ်ႉႁမိတ်ီႈယူႇၵၼ်
 ယႃႇဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်လႃႈ ၵတႃႈဢူၺ်းလီတင်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼႆယူႇ။ 

 ယႃႇဝႃႈၵတပၼဵၸ်မု်းလဝဵ ်မဝဵ်းမၼ်းၼႆႉ တိၼု်းလဝူ်ႇလႆႈပၼဵၸ်မု်းလဝဵၵ်ၼၵ်ၺူ်း ႁတဵ်းသင်
လႃႇၼႆ ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၵၵႃႈမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း တီႈၼႆႈသမ်ႉမႃးတီႈလႂ်လႃႇၵပႃးၼႆ မီးပိုၼ်းမၼ်း
တၢင်းလင် ၵပႃး SSPP ၼႆႉ မၼ်းတင်ႈမႃး လတႇပဵၼ်မႃးၵၵႃႈ လုၵ်ႉတီႈ SSA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
ၵသပဵၼ်မႃး။ SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈလမႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်းမႃးတင်ႈဝႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆ မႃး
ယူႇမိူင်းထႆးၵသတင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် တပ်ႉၵွင် (1)၊ တပ်ႉၵွင် (2)၊ တပ်ႉၵွင် (3) ၼႆ မီးလၢႆ  
တပ်ႉၵငွ။် ဝၢႆးမႃးသမ်ႉတၵႅ်ႇၵၼၶ်ိၼု်း ၵငွ(်1) ၊ ၵငွ(်2) ၼႆႉသမ်ႉ ပၼဵၶ်ိဝူ်းတႆးၵၼွ်းၵၶႃ သမ်ႉၵႂႃႇ
ပဵၼ် (ကာကွယ်ၵရႅး) မိူင်းၼၢႆး၊ ၵွင်(3) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၶဝ် သမ်ႉၵႂႃႇပဵၼ် SURA၊ ၵွင်
(2) သမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးပၢၼ်မႂ်ႇ တၢင်းမိူင်းသူႈ၊ ၵွင်(4) သမ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်း၊ ၵွင်(5)        
သမ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းပလွင်ႈၵၵႃႈ မီးထႅင်ႈပဵၼ်တပ်ႉၵွင် ထႅင်ႈၵွင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉၵၵႃႈပဵၼ်တပ်ႉ    
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ၵွင်ထႅင်ႈၵွင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉတႅၵ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉတႅၵ်ႇၵၼ် 
ၶိုၼ်း။ 

 ၵပႃးတၵႅ်ႇၵၼၶ်ိၼု်းယဝ်ႉ ၵငွ(်4) ၼႆႉသမ်ႉ မႃးၶတွ်ႇၽတွ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသငုၸ်ိငု်ႈတႆး ဢၼ်
 ၼႂ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိၵု်းပတႅ်ႇၵၢင်ႉ၊ တပ်ႉသိၵု်း မိငူ်းလိၼူ်းၼႆႉၵၵႃႈမႃးၶဝ်ႈ။ မိငူ်းလိၼူ်းၼႆႉမၼ်း
ပၼဵၸ်ိငူ်ႉႁိုဝၼ် ႆၸဝ်ႈသိဝူၼ်မု်ႇၶဝ၊် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၶဝ ်ၸႃႇတပိၼဵမ်ိငူ်းလိၼူ်း မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼႂ်း
 SSA မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလိူၼ်း။ ပႅတ်ႇၵၢင်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈ 
ၵၼႃႇမိူင်းလူင် ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပႅတ်ႇၵၢင်ႉ သိုၵ်းပႅတ်ႇၵၢင်ႉမႃးၶဝ်ႈၵသယဝ်ႉ ၶဝ်မႃး      
ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ် SSPP ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်မႃးတမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း၊ သဵၼ်ႈ   
တၢင်း သဝူ်ႇလသႇလတိ်ႉ၊ သမ်ႉလၼဵ်ႈၵၵႃႉတင်းၶမွ်ႇမဝိ်ႇၼတိ်ႉ ပၢႆးဝၼူ်ႉၶဝသ်မ်ႉၽႃတင်းၶမွ်ႇ
မိဝ်ႇၼိတ်ႉၵႂႃႇ။ ၵပႃးႁဵတ်းၼၼ်ၵၵႃႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈတင်ႈပႃႇတီမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ
တႆး ပႃးၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇမႃးတမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဝႃႈ ၵတလဵၼ်ႈၵၵႃႉ ၶွမ်ႇမိဝ်ႇ 
ၼိတ်ႉၼႆ ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉသမ်ႉယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးၵသ လႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းလၶႇ ၵတၸွႆႈၵွင်ႈၼႆ 
ၵၵႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသငုၸ်ိငု်ႈတႆး တၵႅ်ႇပၼဵ(်2)ၸမု်းပတႅ်ႈ ၸဝ်ႈသငႅသ်ိၵု်းၶဝသ်မ်ႉ ပၼဵ ်SSA ပတွ်း
 ၸၢၼ်း ၶဝ်သမ်ႉမႃးယူႇတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇ ႁၢႆးၵူၺ်ႈ ၶဝ်လူင်းမႃးၵတႃႇၵပႃး
ထိုင် ႁူဝ်မိူင်း ၼႆႉ SSA ပွတ်းၸၢၼ်း၊ SSA ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ၵႂႃႇပၢင်သၢင်းၵသသွၼ်ၵၢၼ်မႃး လႆႈ
 ၵွင်ႈတီႈၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမႃးၵသ မႃးထူဝ်းၶိုၼ်း သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်းဢၼ်ၶဝ်တႅၵ်ႇၵၼ်။ 

 ၽိူဝ်ႇမၢၼ်ႈသမ်ႉႁဵတ်း ငဵင်းၶျၢၼ်းၵယး (ငငိမ်းချမ်းၵရႅး) ၶျႃႉၵပႃႇလသီႇ  ငဵင်းၶျၢၼ်းၵယးၼႆ      
(အထူးၵေသ) ပၼမ်ႃးၼၵႆၵႃႈ ၸဝ်ႈသိဝူထ်ၼႅ်ႈသမ်ႉ သၼူ်းတမုဢ်ဝ ်တပ်ႉၸမု်း (4) ၸမုၵ်သ
 ယဝ်ႉ မႃးႁဵတ်း ငဵင်းၶျၢၼ်းၵယး ပတႅ်ႈ။ ၼၼ်ႉပဵၼ ်ယူႇတီႈ SSA  ၵသၵႂႃႇ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈယတူီႈ
 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇ ပဵၼ် SSA ၵသႁဵတ်း ငဵင်းၶျၢၼ်းၵယး။ ႁဵတ်းသင်လလႈၼႆ ပႃႇတီႇ
သမ်ႉမီး ၸဝ်ႈၸၢႆးလၵဵ်ႉ သမ်ႉၵိတု်းဝႆႉယူႇတၢင်းမိငူ်းလၶႇ ဢၼၼ်ၼ်ႉသမ်ႉ ပၼဵပ်ႃႇတီႇ။ တၵႅ်ႇ
 ႁဵတ်းပဵၼ် (2) ၸုမ်းထႅင်ႈ ၶဝ်ၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း။ ၶဝ်သမ်ႉၶိုၼ်း ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း 
ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်ၶိုၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းမႃး MTA  သမ်ႉႁႅင်းယႂ်ႇ ၸုမ်း SSPP ၸဝ်ႈငူဝ်ႉႁၢၼ်ႇ ၼႆႉ        
သမ်ႉပၼဵ ်ပီႈဢၢႆႈၸဝ်ႈပငွၶ်ိဝူ်း ပၼဵၼ်ႂ်း SSPP ပၼဵ်းၵၼူ်းၸဝ်ႈၸၢႆးလၵဵ်ႉၵသမႃးၶဝ်ႈၼႂ်း MTA 
ဝၢႆးမႃးၸဝ်ႈၸၢႆးလၵဵ်ႉသမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၸိငူ်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈငဝူ်ႉၶဝၼ်ၼ်ႉ သမ်ႉႁၼဝ်ႃႈ ၸဝ်ႈၶၼု်
သႃႇၶဝ်ၼႆႉ သမ်းယႃတၢႆပၼ်ၵသ တၢႆၵႂႃႇၼႆ မၼ်းၵၵႃႈတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်း MTA ၼႆႉထႅင်ႈ ၵပႃး
တၵႅ်ႇဢၵွ်ႇၼႂ်း MTA ယဝ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇယၼွ်း ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈလၼိမ်ိၼူၸ်ိငူ်ႉၼင်ႇ(အထူးၵေသ) ၵၺူ်း
မၢၼ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇပၼ် မၼ်းယွၼ်းတင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းၵမႃႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ     
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယွၼ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ မၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵသယဝ်ႉ သမ်ႉဢီးသႂ်ႇႁႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈ    



302 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;wgif;xmrfwgef;wgif;xmrf

ႁွမ်းၵၼ်တင်း SSA တီႈတပ်ႉၸုမ်း(3)  ၸဝ်ႈငူဝ်ႉႁၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ။ ၵပႃးဝႃႈၸဝ်ႈ  
ငူဝ်ႉႁၢၼ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼႆၵၵႃႈ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်းၶဝ်သမ်ႉ တႅၵ်ႇထႅင်ႈ ၸင်ႇဝႃႈ MTA ၼႆႉ ဢဝ်
ယၢႆႈၵႂႃႇသဵင်ႈ။ 

 ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမီးသုၼ်ႇ ႁဵတ်းသင်လလႈၼႆ မၼ်းဢိင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆယဝ်ႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉ     
ႁိုဝ်ၵၵႃႈ ၵႃႈမၼ်းၶႂ်ႈႁႅင်းယႂ်ႇလႃႈ ၵပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၼႆႉ မၼ်းၵၵႃႈၵွႆယဝ်ႉ။ 
ၵပႃးၵၼူ်းမိငူ်းၵမ်ႉထမႅၼ်ႆႉ ၸမု်းလၵဵ်ႉလၵဵ်ႉဢၼွ်ႇၵၺူ်းၵၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇၵွလႆႆႈ မၼ်းၵၼႅ်ႇၶငႅ်
လႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလီၶဝ်ႈၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်းၵသယဝ်ႉ ၵဝ်ၵတၸွႆႈတီႈလႂ် ၸုမ်းလႂ်မႅၼ်ႈၼႆ လူဝ်ႇ
ၵမႃတႅပ်းတတ်း။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၸုမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၵႃႈ ၸုမ်းႁဝ်းလူဝ်ႇၵွႆၵူၺ်း ၵူၼ်း
မိငူ်းၵမ်ႉထမႅၸ်မု်းလႂၵ်ၵႃႈ ၸမု်းၼၼ်ႉလဝူ်ႇမီး ၵပႃးႁတဵ်းၼၸႆင်ႇၵွႆႈႁငႅ်းယႂ်ႇ။ ၵပႃးၵၼူ်းမိငူ်း
 ၵမ်ႉထမႅယ်ူႇၵူႈၸမု်း ၵပႃးၼၵႆၵႃႈ မီးယူႇလၢႆၸမု်း ႁငႅ်းၸမု်းလႂၵ်ၵႃႈ ႁငႅ်းဢမ်ႇယႂ်ႇ ၵဝၵ်ၵႃႈၼႃႈ
တီႈၵဝ်၊ မႂ်းၵၵႃႈၼႃႈတီႈမႂ်း မၼ်းဢမ်ႇႁႅင်း ယႂ်ႇၵသပွၵ်ႈ တႃႇၵတတိုၵ်းပိူၼ်ႈၵပႉလႆႈဢမ်ႇမီး 
မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတၢင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵပႃးဢဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝႃႈၼႆ တႆးၼမ်ၵသပိူၼ်ႈ ၼမ်ၵသ       
ပလွင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတႆးမီး(2)ၸုမ်းလလႈ မႃးလိူၵ်ႈၽူးတၢင်တူဝ် ပလွင်ႈၵပႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ      
ႁဝ်းမီး(2)ၸုမ်း ႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆ ပလွင်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၽူႈ     
တၢင်တူဝ်တႆးႁဝ်း၊ ၵူၼ်းၶဝ်ၼမ်မၼ်းဢမ်ႇပဵင်းတႆးႁဝ်း။ ၵပႃးၵူၼ်းမူိင်းၵျ ိုၵ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်း
 ၼႆႉ မႅၼ်ႈယဝ်ႉၼ ႆမၼ်းလူဝ်ႇတႅၵ်ႇလငႅ်း ၵပႃးဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းၵၵႃႈ ႁႅင်းတႆးႁဝ်းၼႆႈလဵၵ်ႉၵႂႃႇ
တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼမ်ၵသယဝ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ၵၵႃႈႁႅင်း 
ဢမ်ႇယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵၵႃႈ မီးသုၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၵတၸွႆႈ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း။ (ၵူၼ်းၶပ်းႁူဝ်      
လူတ်ႉ မၼ်းၼၼ်ႉပဵၼၵ်ၼူ်းမိူင်း ဢၼၵ်ၼူ်းသိၵု်းၼႆႉ ၵၼူ်းႁဵတ်းမၼ်းၵၺူ်း ပဵၼႁ်ူဝၸ်ၢၵ်ႈ
မၼ်း ႁႅင်းထၢၼ်ႇမၼ်းၵူၺ်း ဢၼ်ၵလႉပၼ်မၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၵိုတ်းဝႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း 
ၶပ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉဢၵယးယႂ်ႇ။) “ၵၶႃႈထၢမ်ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇၸွႆႈလႆႈ မၼ်းမီး
တီႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၸွႆႈ” ၵူၺ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉၵၵႃႈ မၼ်းဢိင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း 
ၵပႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးၵၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇယႂ်ႇလႆႈ။
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ထၢမ် - ယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းလၢတ်ႈထုိင်လွင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း MAOTS (Military Alliance Officers Training ထၢမ် - ယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းလၢတ်ႈထုိင်လွင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း MAOTS (Military Alliance Officers Training 
School) ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်လလႈပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈႁဝ်းသမ်ႉလႆႈႁပ်ႉSchool) ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်လလႈပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈႁဝ်းသမ်ႉလႆႈႁပ်ႉ
ပၼု်ႈၽၼွ်းႁတဵ်းသၢင်ႈသငၽ်ငွ်ႈ လလႈ ႁူင်းႁၼဵ်းၼႆႉမီးလငွ်ႈတမု်ႉယၼွ်ႈ ၽၼွ်းလၽီၼွ်းၸႃႉပၼု်ႈၽၼွ်းႁတဵ်းသၢင်ႈသငၽ်ငွ်ႈ လလႈ ႁူင်းႁၼဵ်းၼႆႉမီးလငွ်ႈတမု်ႉယၼွ်ႈ ၽၼွ်းလၽီၼွ်းၸႃႉ
တႃႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?တႃႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ - လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း MAOTS ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈယၢဝ်းမၼ်းလတႉ မၼ်းပဵၼ် ႁူင်းၽုိၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 
ၽူႈဢၼွႁ်ူဝ ်ဢၺူ်းလ။ီ ၵပွ်ႈသငလ်လႈပဵၼမ်ႃးၼ ႆႁူင်းႁဵၼ်းဢၼၼ်ႆႉ ဢငိၼ်ိဝူင်ဝ်းလၢႆးမိဝူ်ႈ
 ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈ
ပိူဝ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ။ ၶၢဝ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၵၵႃႈ ႁႃတိုဝ်ႉ
တၢင်းတႃႇၵတႁူမ်ႈၵၼ် ၵတတိုၵ်းယၢၼ်ႇသူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆႉပဵၼ်  ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း 
ဢၼ်လတႉမၼ်း။ 

ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်
ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်းၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း

တွၼ်ႈတွင်ႈထၢမ်
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 ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ ၸင်ႇမီး ALP, CNF, KNO, KNU, KNPP, RCSS/SSA မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၵသ ၽိုၵ်းၵၢၼ်
တိုၵ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇပႃးၵၢၼ်မိူင်းသင်လလႈ ဢမ်ႇပႃးၵပႃႇလသီႇသင်။ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ  
ပိူင်သိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်၊ ပိူင်ထွမ်ႇၵၶႃႈသင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလၢႆးတိုၵ်းမၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်း
ၵတတိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်လလႈ  ၸင်ႇမီးၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ 

 ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်း မၼ်းပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆၵၵႃႈ         
မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉ ပဵၼ်ဝၢႆး MTA ၵွႆယဝ်ႉ (10) ပီ၊ KNU ၼႆၵၵႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉဝၢႆး မလၼႇ
ပၵလႃးတႅၵ်ႇ လႆႈ (10) ပီ�ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်း ၵၢၼ်လၢႆး
လၵု်ႉၽိၼု်ႉၼႆႉ မၼ်းတၵူ်း ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈဢၼဵႁ်ငႅ်းယႂ်ႇလငူ ်MTA လလႈ KNU ၼႆႉ တၵူ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ
 ႁတဵ်းႁႂ်ႈယၢၼ်ႇသူႇၼႆႉ မၼ်းၵပႉၼိဝူၵ်ၢၼလ်ၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈၼ ႆႁဝ်းတင်းသငဵ်ႈသမ်ႉ
ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်သိုပ်ႇၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ယႂ်ႇလလႈ ႁဝ်းၵၵႃႈ
လႆႈၶိုၼ်းမႃးႁႃ လွင်ႈတၢင်း တႃႇၵတႁူမ်ႈၵၼ်။

 မိဝူ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉလတႉၵၵႃႈ သၼု်ႇတဝူၶ်ႃႈႁဝ်းလတႉ လႆႈႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်းပၼဵၶ်ူးသၼွၵ်ၺူ်း။ ၶူး
သွၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Leadership ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် လၢႆးႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈၵၵႃႉၼႆႉ ၵတ
လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵတလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵတလႆႈယူႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်
 ၸိူဝ်းၼႆႉ  လလႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း။

 ၵပႃးမႃးတူၺ်း ၽွၼ်းလီမၼ်း ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈမၼ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇၼႆ ဝၢႆးႁဝ်းၽိုၵ်းၵၼ်
မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယၢၼ်ႇသူႇၵပႃး တူၵ်းၸႂ်လတႉလတႉ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးၵသပွၵ်ႈ 
ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိဝူ်းႁူမ်ႈၵၼၵ်သလလႈ တိၵု်း ဢၼဝ်ႃႈၼႆႉ။ ၵတလႆႈဝႃႈပၼဵ ်ပၵွ်ႈဢၼွတ်ၢင်းသတု်း
ပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၵႃႈ ဝႆႉၼမ်ႉ 
ၼၵ်းလတႉလတႉ။ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၵပႃး မိူၼ်ဝႃႈ ပဵၼ် Target ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
 ၵၵႃႈဝႃႈလႆႈ ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း MAOTS ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈပႆႇယႂ်ႇလလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းၵပႃး
ပၼဵပ်ွႆးတိၵု်းလငူလ်တႉမၼ်းဢမ်ႇပၼဵ၊် ႁတဵ်းႁႂ်ႈသိၵု်းမၢၼ်ႈ သၵု်ႉၵဝ်းလတႉလတႉၵၵႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ
ပၼ်မီး။ မီးမႃးႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵၵႃႈ မီးၽွၼ်းလီၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း
 ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵသ တိုၵ်းယၢၼ်ႇသူႇလလႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းဝူၼ်ႉၵၼ်။ 

 KNU, KNPP ယၢမ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်? တႆးယၢမ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈႁူႉ   
လွင်ႈၵၼ်၊ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယိုင်ႈမီးလွင်ႈတိူင်ႇပၢင်ႇ 
ၵၼ်၊ လႆႈႁူမ်ႈတုၵ်ႉၸွမ်းၵၼ် ၵပႃးယၢမ်ႈႁူမ်ႈတုၵ်ႉၸွမ်းၵၼ် လွင်ႈၸႂ်ႁၵ်ႉၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ
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 ၸၢင်ႈမီးမႃး ၵတမီးလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈၵတႃႇၵၼ်မႃး၊ ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်မႃး။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်  
ၼိငု်ႈလလႈဢၼၼ်ိငု်ႈ ပငွ်ႇၸႂၼ်ိဝူၵ်ၼမ်ႃး မီးၽၼွ်းလၸီိငူ်ႉၼ ႆၵတလႆႈဝႃႈ ႁူင်းႁၼဵ်း MAOTS 
ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီလတႉလတႉ။

 ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းပွၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၵတႃႇထႅင်ႈ ဝၢႆးမႃး 2011−2012 
မႃးၵၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၵသ မၼ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ထႅင်ႈ။ လီလတႉလီ 
ႁဵတ်းၵတႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵပႃးပဵၼ်လႆႈလတႉ ၵွပ်ႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီလတႉလတႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸၢဝ်း 
ၶိဝူ်းၼင်ႇၵၼ ်ၶိၼု်းႁူမ်ႈၵၼ ်ႁၼၸ်ႂၵ်ၼ ်တၵု်ႉၸမွ်းၵၼ ်ႁၵ်ႉၵၼ ်မၼ်းလႆႈၽၼွ်းလၸီိဝူ်း
 ၼႆႉမႃး။

 ပၢင်သွၼ်ၼႆႉပဵၼ် ၼႂ်းပီ 2003 ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း (3) လိူၼ်ၵူၺ်း ၊ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း
မၼ်းလတႉ ၵတမီးယူႇမွၵ်ႈၸမ် (200)၊ တွၼ်ႈၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလတႉ ဢဝ်ၶူးသွၼ်ၵူႈၸုမ်း 
ၸုမ်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ်။ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ပိူင်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼိုင်ႈၵသ ၸႂ်ႉလၢႆးမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်း 
ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၵတလႆႈဝႃႈ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်သွၼ် ၵတၸႂ်ႉၵႂၢမ်း
 ဢင်းၵတိ်း၊ ၵတၸႂ်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၵႆၵႃႈ ၸမု်းလႂၵ်ၵႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၶ်ႂႈယမွ်းႁပ်ႉၵၼ။် သငဵၵ်ဢႃႇ
တိူဝ်ႇ Order  သဵင်ပၼ်ၵၶႃႈသင်ႇမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉဢဵင်းၵလဵတ်ႈမူတ်း။ 

 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵပႃးမႃးၸႂ်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၽႂ်ၵၵႃႈဢမ်ႇၵပႃးၵျ ိူ ၵ်ႈ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ၊       
ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵၵႃႈ လႆႈပတ်ႉ ၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်း ၵပႃးဢမ်ႇပွင်ႇ လႆႈလၼတိၼ်လၼမိုဝ်းၽွင်ႈ 
လႆႈၸႂ်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵပႃးဢမ်ႇပွင်ႇၵၼ်လႃးလႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းၸင်ႇၵွႆႈၸႂ်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဢဝ်         
ႁဵတ်းၼႆ။ 

 ယၼွ်ႉသငလ်လႈ ပၢငသ်ၼွဢ်မ်ႇသိပု်ႇပၼဵၼ် ႆၵပွ်ႈပိဝူ်ႈငိၼု်းတငွ်းၵၵႃႈယၢပ်ႇၽိတု်ႇမႃး၊ ပိၼု်ႉ
တီႈမၼ်းၵၵႃႈပႃးၽွင်ႈ ၵပႃးၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်ႇတီႈ မၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵပႃးဢမ်ႇမီး   
လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆၵၵႃႈ တႃႇၵတသွၼ်ၵၢၼ်လႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမီး။ ပၢတ်ႉ       
ၵျႅတ်ႉမၼ်းၵၵႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၼႆႉ  မၼ်းမႃးယၢပ်ႇပႃးငိုၼ်းတွင်း။ ဢၼ်မႃးႁဵတ်း     
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ပၢင်သွၼ်တီႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် မၼ်းယူႇတီႈ RCSS ဢွၵ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ
ယူႇ။ ၵမ်းလိၼု်းမႃး လိၵူ်ႈတီႈမၼ်းၵၵႃႈယၢပ်ႇ ပၢတ်ႉၵျတႅ်ႉမၼ်းၵၵႃႈယၢပ်ႇ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းၵၵႃႈ
သမ်ႉ ဢမ်ႇၵပႃးပၼ်လလႈ  ဢဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ပႅတ်ႈ။ 

 ထၢမ် - ယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်းဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ထၢမ် - ယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်းဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်
ထဝူ်းၶဝ်ႈမိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်း ဢတိ်းၼိငု်ႈၶႃႈ? ယဝ်ႉၵၵႃႈယၼွ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းထတ်းသၢငပ်ႃးဝႃႈ ယၼွ်ႉထဝူ်းၶဝ်ႈမိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်း ဢတိ်းၼိငု်ႈၶႃႈ? ယဝ်ႉၵၵႃႈယၼွ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းထတ်းသၢငပ်ႃးဝႃႈ ယၼွ်ႉ
သင်လလႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်း သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉ တူဝ်ထူပ်းသင်လလႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်း သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉ တူဝ်ထူပ်း
တွၼ်ႈသွၼ်သင်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉၽွင်ႈၶႃႈ? တွၼ်ႈသွၼ်သင်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉၽွင်ႈၶႃႈ? 

တွပ်ႇ − ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းၵတမီးသွင်ဢၼ် ၵတလႆႈဝႃႈ ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်း (1) ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ      
တၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်း (2)။

 ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်း (1) ၼႆႉ လတႇပီ� 2006 ပုၼ်ႉမႃး ၵွပ်ႈသင်လလႈပဵၼ်မႃးၼႆ မၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ     
လွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉတီႈလဵဝ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉ
မီးယူႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2006 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းၵွၼ်းၵၶႃ ၵသၵၵႃႈ
 ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း RCSS ၼႆႉ ဢဝ်ၶွၼ်းဝႆပႅတ်ႈ။ 

 မိူဝ်ႈလတႇမၼ်းၶဝ်မႃးသူၼ်းတုမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း၊ ပွင်ႇဝႃႈတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလတႉၵၵႃႈ 
ပႆႇႁပ်ႉ မိဝူ်းဢပု်ႇတၺူ်း ၼႂ်းမိငူ်းၵၼွ်ႇလလႈ မိဝူ်းဢပု်ႇတၺူ်းၵူႈၸမု်းၸမု်းၵၼွ်ႇလလႈၼ။ႆ ၵမ်း
 ၼႆႉ ၶဝၵ်ၵႃႈမိဝူ်းသၼူ်းတမု ်ႁွတ်ႈထိငု ်ၼႂ်းမိငူ်းပၼု်ႉ မိဝူ်းၺႃးၸဝ်ႈမိငူ်းၸိၼု်ႈဢၼဝ်ႃႈၼၼ်ႉ
မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းယိပ်းတပ်ႉၸုမ်း 758 ၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်ၼႂ်း RCSS ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈမိူင်း 
ၸိုၼ်ႈၵၵႃႈသမ်ႉ ယွမ်းႁပ်ႉ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်းၵႂႃႇယူႇ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၽၢတ်ႇ 
ဢွၵ်ႇ RCSS ၵသ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈၽိတ်း။  ၵပႃး
ပဵၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈၼႆႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်း RCSS ၵသ ၵႂႃႇတင်ႈၸုမ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ  
ၸင်ႇဝႃႈ တီႈငဝ်ႈၸိငု်ႈၵၵႃႈ ၶိၼု်းလမးဝၢင်းၽၼႅၵ်သယဝ်ႉ ၶတွ်ႇၽတွ်ႈၸမု်း မိဝူ်းပတု်ႈတၼႅ်း
 ၸိူင်ႉၼၼ်။ လုၵ်ႉတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵသ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၵၵႃႉလႆႈဢွၵ်ႇမိူဝ်း ပီ�2006 ။ 

 ဢၼ်လႆႈမိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵတလႆႈဝႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလတႉလတႉ။ ၼႂ်းပီ 2006 ၵပႃးမႃး
ဝူၼ်ႉတူၺ်း MTA တိုၵ်ႉႁႃၵွႆ လႆႈ (10) ပီ�ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵၵႃႈ တိုၵ်ႉတူၵ်းၸႂ်လွင်ႈ MTA 
ဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉ လႆႈပၢႆႈသိုၵ်းပၢႆႈသိူဝ်  ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ၵမ်းၼႆႉႁဝ်း 
ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်းထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉမႆႈၸႂ် သိုၵ်းတႆးၵတလႆႈယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ          
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ယူဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၸႂ်ဢမ်ႇလီၵသဢိတ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ မၼ်း        
ဢမ်ႇယူႇၸမွ်း ငဝ်ႈၸိငု်ႈ လွတႆႆးလငႅ်းယဝ်ႉ မၼ်းႁတဵ်းၵၺူ်းယဝ်ႉၼ ႆၵၼူ်းမိငူ်းဢၼွၵ်ၼတ်ၵူ်း
 ၸႂၵ်သၵဝူ။် ၸႃႉႁဝ်းဢၼမ်ိဝူ်းလၵႈၼႆႉၵၵႃႈ လႆႈဝႆႉသတလိတႉလတႉလလႈ  လႆႈမိဝူ်းၸႂယ်ိၼု်းၸႂ်
ယၢဝ်း တင်းယိူၼ်ႉတင်းၵၼ်ႈၵသ လႆႈသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ် လတႉလတႉ။ 

 သမ်ႉပၼဵႁ်ဝ်းၼင်ႇၵၼ ်ႁဝ်းပၼဵၸ်မု်းလဝဵၵ်ၼ ်ႁဝ်းၵတလႆႈတိၵု်းၵၼ ်ႁဝ်းၵတလႆႈဢဝၵ်ၼ်
တၢႆၶိုၼ်း မၼ်းဢမ်ႇလီ ၵသဢိတ်း။ ၵပႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းသမ်ႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉ    
ၸုမ်း ၵပႃးၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵပႃးဝႃႈ         
ဢမ်ႇထွမ်ႇၵပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းယဝ်ႉၼႆ ၵတလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းၵသ မိူဝ်းပုတ်ႈၶိုၼ်း တီႈ 
ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈလတႉဝႃႈလႆႈယူႇ ၵပႃးမိူဝ်းႁွတ်ႈယဝ်ႉၼႆၵၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈၵႃႈလႆႈ 
ယိုဝ်းၵၼ်။ တီႈလတႉမၼ်း ဢၢင်ႈမိူဝ်းဢုပ်ႇၵသ ပုတ်ႈၵၼ်၊ ၵူၺ်းမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇထၢင်ႇ၊
ၸႃႉဢၼပ်ႃးၵႂႃႇၸမွ်း ၸဝ်ႈမိငူ်းၸိၼု်ႈၼၼ်ႉ ၵငႂၸ်မွ်းလငွ်ႈပိငူပ်ၼဵၸ်ိဝူ်းၼႆႉ၊ ၵၼူ်းသိၵု်းၵၵႃႈ
 ၵႂင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵၵႃႈၵႂင်၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ် သမ်ႉၵတယိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသင်ၼႆ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး
 ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈၵၵႃႈ တတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ၵႂႃႇၶျႃႉပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႅတ်ႈ။ ဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇၶိုၼ်း
သင်ၵသ ၵႂႃႇၶျႃႉပၼ်မၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပီႇတူႉၸိတ်ႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵၵႃႈ ၸႃႉဢၼ်ႁဝ်းမိူဝ်း
 ပုတ်ႈၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶိုၼ်းလမးဝၢင်းပိူင်မႂ်ႇ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း 
သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။

 ၶႂ်ႈလၢတ်ႈလၼဝႃႈ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းလတႉငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်း ၵူၺ်းၼႃႇမိူဝ်ႈလူင်းႁဵတ်းမၼ်းယၢပ်ႇလတႉ
လတႉ လႆႈယိၼူ်ႉ ၵပွ်ႈသင ်ၼၵႆဝူဝ်ၢၼ်ႈႁၢမ်းမိငူ်းႁၢမ်း ၵဝူၵ်ၼူ်းမိငူ်း လႆႈလူႉသမု်း ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်
လႆႈတိုၵ်းၵၼ် မၼ်းလႆႈယိူၼ်ႉလတႉလတႉ။ ဢၼ်လူင်းမိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်းၵွပ်ႈသင် မိူဝ်းႁိမ်ၵူၼ်း
မိူင်းၵၼ် ၵပႃးဝႃႈလတႉလတႉမၼ်း။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃး  ၽႂ်ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၽႂ်ယိူၼ်ႉ
 ၵၼ်လႆႈ မၼ်းၵပႉၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼႆလၢႆးဢၼ်မိူဝ်းဢဝ်ဢွင်ႇၵပႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူဝ်းတိုၵ်း    
မိူဝ်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵသ မိူဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ မိူဝ်းၽိုတ်ႉဢဝ်ၵသလလႈ မၼ်း
ၵပႉၵႂႃႇၵူၺ်း ႁဝ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၵၼ်။ ၵတႃႇထိုင်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃး ႁဝ်းၵၵႃႈဢမ်ႇ
လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်း ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈၵၵႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းလူင်းမိူဝ်း      
ႁတဵ်းၵၢၼယ်ူႇၸိဝူ်းၼၼ်ႉ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈႁဝ်းပၼဵတ်ပ်ႉလဝဵၵ်ၼ ်ၵၼူ်းသိၵု်း မၢငၸ်မု်းၵၵႃႈ ပငွ်ႇၸႂ်
လငွ်ႈၸဝ်ႈမိငူ်းၸိၼု်ႈ ဢၼွၽ်တိ်း။ ဢၼၶ်ိၼု်းမႃးၶုိၼ်းၵၵႃႈ မီးတင်းၼမ။် ဢၼဵႁ်ငႅ်း 3 ပၼု်ႈ
 2 ပုၼ်ႈၶုိၼ်းမႃး တႃႇၼိုင်ႈပုၼ်ႈလတႉ ၵႂႃႇၸွမ်း ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈၵသ ၵႂႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်သိုၵ်း
မၢၼ်ႈ။ ႁဝ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်းႁုၵ်ႉႁၢႆႉၵတႃႇၵၼ်။

 
 တီႈၼႆႈၼႆႉ ယၼွ်ႉသငၼ် ႆမၼ်းၵႂႃႇတၵူ်းလၵွ်းသိၵု်းမၢၼ်ႈပတႅ်ႈ၊ ၵပႃးဝႃႈပၼဵ ်2 ၸမု်းယဝ်ႉၼႆ



308 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
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မၼ်းမႅၼ်ႈ လၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလီၼႃႇယဝ်ႉ ၶဝ်ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မင်ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၵမ်းလိုၼ်း
သတု်းမႃး ၵၼူ်းမိူင်းထပူ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၼႂ်းလၵႈမၼ်း။ တင်းသငွၽ်ၢႆႇ ပဵၼလ်ုၵ်ႈပဵၼလ်ၢၼၶ်ငွ်
 ၵူၼ်းမိူင်း  မၼ်းလႆႈၸႂ်ႉလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈလလႈ လႆႈၸႂ်ႉၵၢၼ် သူၼ်းတုမ်တင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆ
လလႈ သိုၵ်းႁဝ်းဢၼ်ၸႃႉ လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵၵႃႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈၽိၵု်းသွၼ် ၵၢၼ်
သိုၵ်းလီ၊ ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈ၊ ၵမႃသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်လၢႆးၼႆႉၵသၵၵႃႈ ပုတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ
လႆႈၵူၺ်း။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵတလႆႈဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈမီး
ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝႆႉၼမ်။ ၵပႃးဝႃႈတႅၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႆ ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ မီးႁႅင်း 800−1000၊        
ႁႅင်းႁဝ်းမီးမွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆၵူၺ်း ၵႂႃႇၵၼ်မွၵ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵပႃးဝႃႈဢမ်ႇၸွမ်း ၵပႃႇလသီႇႁဝ်းၼႆ  
ဢၼဵႁ်ငႅ်းၼမၵ်ႃႈႁိုဝၵ်ၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇထငိ်းၵၼလ်ႆႈ။ ၼင်ႇႁိုဝၵ်ပႃးၵတလႆႈၵၼူ်းႁဝ်းမႃးၶိၼု်း
 ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် ၼိုင်ႈပီ� ၵၢၼ်ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်းၵၵႃႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈၼႆႈ။ 

 (1) ႁဝ်းၵတဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ် ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵပႃး
ဝႃႈၵတၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇပဵၼ်ငဝ်ႈ             
ၸိုင်ႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈၵူၺ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလူဝ်ႇတႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ။ 
ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ သမ်ႉၵႂႃႇဢဝ်တၢင်းပၢႆၵသ တႅပ်းတတ်းဢဝ်လလႈ 
မၼ်းၸင်ႇၽတိ်း။ ၵတႃႇၵႂႃႇတင်းၼႃႈ ၸိဝူ်းၸႃႉႁဝ်းၵတႁတဵ်းၵၢၼ ်လၢႆးလၵု်ႉၽိၼု်ႉလငူၼ်ႆႉ
 ႁဝ်းၵတလႆႈႁူႉၸၵ်းမဵဝ်းၼႆႉ တႅပ်းတတ်းၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵတလႆႈပဵၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ
တပႅ်းတတ်းၵၺူ်း။ ယၼွ်ႉ ၸဝ်ႈမိငူ်းၸိၼု်ႈ တပႅ်းတတ်းၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈလလႈ ၸင်ႇလႆႈပၼဵၵ်ႂႃႇပတႅ်ႈ
 ၸိူင်ႉၼႆ။ 

 (2) ႁဝ်းၵတဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးငဝ်ႈ 
ၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီး 10 ပီ�။ သိုၵ်းၼႆႉၵပႃးၼၢၼ်းသွၼ်ၵၢၼ် ၊ ၵပႃးၼၢၼ်းထူပ်းၵၼ်၊ 
ၵပႃးပွႆႇႁိုင်ၼႃႇၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်လၢႆးၼႆႉ ၊ 10 ပီ�ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈ          
ၼွင်ႉဢွၵ်ႇၵၼ်ၵၵႃႈလီ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၵၼ်ၵၵႃႈလီ  ၵပႃးၸၢင်ႈပဵၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၼႆႉၵၵႃႈ
ပႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလလႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း။ 

 ၵၶႃႈထီႉ(3)မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉႁူမဝ်၊ ႁူႉယူႇဢဵၼ်ႁႅင်းၽူႈၶဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၼမ်ၵသႁဝ်း ၵဝ်ၵသႇ     
တၢင်းၼိုင်ႈ မႂ်းၵသႇတၢင်းၼိုင်ႈ ႁူမဝ်ၵသၵႂင်ယဝ်ႉ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈ
သွၼ် ႁဝ်း ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတၢင်းၼႃႈ 

 (1)  ၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ဢၶႂၢင်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ႁဝ်းတၢင်းပၢႆမၼ်း 
ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇထွမ်ႇၵၶႃႈသင်ႇၵူၺ်း ယူႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵၵႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၽိတ်းပၵ်းပိူင်။
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 (2)  ယႃႇၵပပွႆႇၵၼႁ်ိုငၼ်ႃႇၽဝႅ ်ၵၢၼမ်ိငူ်းၵၵႃႈဢမ်ႇႁူႉ ပိငူၵ်ၢၼသ်ိၵု်းၵၵႃႈဢမ်ႇႁူႉၵပႃးၼႆ
ပိူၼ်ႈမႃးၽူႇ၊ မႃးယွၵ်ႇလႅၼ်၊ ႁူမဝ်တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၽိတ်းၽိတ်းၽူၼ်ၽူၼ် ၼၼ်ႉ 
ပိူၼ်ႈဢဝ်ငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်း။ 

 တွၼ်ႈသွၼ်သၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ  ဢၼ်ဢွင်ႇၵပႉသိုၵ်းႁဝ်းလႆႈမိူဝ်းလၵႈ လႆႈမိူဝ်းထူပ်းၺႃးၸိူင်ႉၼႆ
မၼ်းဢမ်ႇလီပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶၼႃႇ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းတုၵ်ႉၶၼႃႇ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း10ပီ�ပၢႆ လႆႈ 
ၶိုၼ်းႁူၼ်ငဝ်ႈမၼ်းၶိုၼ်း၊ သုမ်းပႅတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆ၊ ယင်းလီတီႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၵၼ်
လလႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၼ်း ၊ လႆႈလမးၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၵႂႃႇလီလီ ၵူၼ်းမိူင်းၵၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ
လူႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵၵႃႈဢမ်ႇလႆႈႁၢမ်း ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢႆ ၵွင်ႈႁဝ်းၵၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်းမႃး 
ပဵၼ်ဢၼ်လီလတႉလတႉ ၵူၺ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လတႉဢမ်ႇလီ။

 တၵႅ်ႇၵၼပ်ၼဵသ်ငွၸ်မု်း မၼ်းဢမ်ႇလၸီိငူ်ႉၼ ႆၽၼွ်းလၽီၼွ်းၸႃႉမၼ်းမီးၸိငူ်ႉၼ ႆ၊ ၽၼွ်း
 ၸႃႉမၼ်းၼမ် ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၽိုၼ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလီႁဵတ်း။ ယဝ်ႉၵၵႃႈၵပႃးဢဝ်ထုင်း 
ၵႂၢမ်းႁဝ်းဝႃႈငၢႆႈငၢႆႈၼႆႉ တၵပးၽိုၼ်ႉ တသႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇ။ ဢမ်ႇလႆႈ     
ဢၶႂၢင်ႉၵၼ်ႁဵတ်းၼႆႉၽိတ်း။ ၽိတ်းပိူင်ၵူၼ်း ၊ မိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းၵၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် တူၵ်း
လူင်း ၵၼ်ၵသႁဵတ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉၼႆႉၽိတ်း၊ ၵၵႃႉၽိတ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်း      
ဢမ်ႇဢွင်ႇ။ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းလၼသၢၵ်ႈၵသႇမၼ်းမႃးၼမ်ယဝ်ႉ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ          
ႁဝ်းလူဝ်ႇဢဝ် ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်။

ထၢမ် − မိူဝ်ႈၵႆႈၸဝ်ႈႁဝ်းၵၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ ႁူထၢမ် − မိူဝ်ႈၵႆႈၸဝ်ႈႁဝ်းၵၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ ႁူ
မဝၵ်သၵၵႃႈ ထိငုတ်ီႈပိၼုၽ်ၢဝ်ႇဢၵွ်ႇမၵု်ႉၸမု်းၵႂႃႇ ပငွ်ႇဝႃႈၵတပၼဵမ်ိဝူ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ�ၼႆႉမဝၵ်သၵၵႃႈ ထိငုတ်ီႈပိၼုၽ်ၢဝ်ႇဢၵွ်ႇမၵု်ႉၸမု်းၵႂႃႇ ပငွ်ႇဝႃႈၵတပၼဵမ်ိဝူ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ�ၼႆႉ
 ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းမိူင်းၵသ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးငဝ်ႈၸိုင်ႈ ပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1996 ပုၼ်ႉ  ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းမိူင်းၵသ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးငဝ်ႈၸိုင်ႈ ပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1996 ပုၼ်ႉ 
ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ? ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ? 

တွပ်ႇ − MTA ၵွႆယဝ်ႉၵၵႃႈ ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ မၼ်းတိုၼ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵၵႃႈ မိူဝ်းယူႇ        
ၸမွ်းမၼ်းယူႇမၵွ်ႈ ပီ�ၼိငု်ႈၵသ ၶိၼု်းမႃးယူႇလၼႅလ်ၼိ။် ၼႂ်းလၵႈၶဝသ်ငွၸ်ဝ်ႈႁၢင်ႇၵၼၼ်ႆႉ
ပဵၼ်ၵဝ်ႈပီ�ၸမ်သိပ်းပီ� မၼ်းႁၢင်ႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးယၢၼ်ႇသူႇ
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လလႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇမႃးၵၼလ်ႆႈ။ မိဝူ်ႈၼၼ်ႉယၢၼ်ႇသူႇၼႆႉမၼ်းၼမၼ်ႃႇ ဝၢႆးၵသ MTA တၵႅ်ႇသိၵု်း
မၢၼ်ႈၼႆႉမၼ်းထူဝ်းသိုၵ်းပွတ်းၵၢင် ႁဵတ်းတႅပ်းသီႇတႅပ်းၵသ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၸူးၵၼ်။  လွင်ႈ
တၢင်း မၼ်းမိူၼ်ၼၼ်လလႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸင်ႇႁိုင်ၵႂႃႇ 10 ပီ�။ 

ထၢမ် − ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ ၵႂႃႇယွမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇထၢမ် − ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ ၵႂႃႇယွမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇ
 ၸုမ်းၵသၵၵႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းတႆးၵွၼ်းၵၶႃၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်း       ၸုမ်းၵသၵၵႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းတႆးၵွၼ်းၵၶႃၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်း      
ႁိုဝ်ၵသ ႁၢႆၵႂႃႇၶႃႈ?ႁိုဝ်ၵသ ႁၢႆၵႂႃႇၶႃႈ?

တွပ်ႇ − ၵပႃးၶဝ်သူၼ်းတုမ် ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ၵၵႃႈဝႃႈ မၼ်း     
ၸဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉၵၵႃႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ         
ၸဝ်ႈသိဝူၶ်ၢၼ်ႇၾႃႉ လတႉလတႉဝႃႈဝႃႈ လလႈ ၵပႃးပၼဵၼ်ၼမ်ႃး ၶၢဝ်ႇဢၵွ်ႇၵသ သိၵု်းမၢၼ်ႈၵၵႃႈ
မႃးယိုဝ်း။ လၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ မၢၼ်ႈၵပႃးတူၵ်းၸႂ်တင်း 
မိူင်း။ လႆႈၶိုၼ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၶျႃႉလႅင်းၵတႃႇမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်း          
ႁဵတ်း လၽႈတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉၵွၼ်ႇ။  တင်ႈလတႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးတင်း       
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ ၶၢတ်ႇၵၼ်ပႅတ်ႈ ပွင်ႇဝႃႈၵႂႃႇၶျႃႉပၼ်မၢၼ်ႈယဝ်ႉ မၼ်း 
ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵသ လႅဝ်ၵႂႃႇ။

ထၢမ်− ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး CSSU ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလလႈ တႃႇ ထၢမ်− ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး CSSU ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလလႈ တႃႇ 
မိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈၵဢႃႈ ၊ လွင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵသ ၵၵႃႇတင်ႈမႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ၊မိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈၵဢႃႈ ၊ လွင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵသ ၵၵႃႇတင်ႈမႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ၊

တွပ်ႇ − CSSU ၼႆႉ ပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းလလႈ တႆးႁဝ်းၵူႈၵၵႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တင်ႈလတႇ
 လငု်းၶၼုထ်ၼု်းဢူး၊ လငု်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိဝူထ်ၼႅ်ႈ၊ တင်းႁူဝပ်ဝ်ႈလငူႁ်ဝ်း ၸဝ်ႈယတွ်ႈ
သိုၵ်း ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ၶဝ် 4 ၸဝ်ႈ။ ၵပႃးတင်းၼွၵ်ႈမိူင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈၶဝ်
 ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်း သီႇႁႃႈႁူၵ်း ၸဝ်ႈ တိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ်ၵသ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်   
ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼၼ်လႆလႈ ဝၼူ်ႉဢၵွ်ႇမႃး။ ဢၼၼ်ႆႉမၼ်းပၼဵမ်ိဝူ်ႈ ဝၢႆးႁဝ်းၵိတု်းတိၵု်း မိဝူ်ႈပီ�2012
 ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းလႆႈ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႆႈ 
ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၵႃႈ ၶႂ်ႈထူပ်းၵူၼ်း
မိူင်းလလႈ ၶ်ႂႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၼႆႉၵသ ႁဝ်းတင်းသဵင်ႈၵတ
လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ်ယူဝ်ႉၼႆ ၵူႈၸဝ်ႈၵၵႃႈႁၼ်လီဝႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်း 
ၵူႈၽၢႆႇၵၵႃႈႁၼ်လီဝႃႈ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းႁဵတ်း။



311မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;wgif;xmrfwgef;wgif;xmrf

 ၵၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ယၢဝ်းမၼ်း တူဝ်ပွတ်းမၼ်းဝႃႈ 
CSSU ဢၼ်ၼႆႉၵၵႃႈ ပဵၼ်မႃးလူၺ်ႈယွၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၵတလႆႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း
 ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မီးယူႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ SSJAC ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၸဝ်ႈၸၢႆး         
ၼွင်ႉ၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ၵတပဵၼ်တင်းပွတ်းၼိူဝ်။ ၵူၺ်းဢမ်ႇပႃး RCSS 
မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းပွတ်းတင်းႁွင်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵသ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းမႃးႁူမ်ႈ          
ႁွမ်းၵၼ် ၶိုၼ်းပႃးတင်းမူတ်း ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး။ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းယိပ်း   
ၵငွ်ႈၵၢင်ႇတင်းသငဵ်ႈ ၸမု်းပႃႇတီႇ တင်းသငဵ်ႈ ၵၼူ်းၼမု်ႇတင်းၽၢႆႇၵူႈမဝဵ်းမဝဵ်း ၸမဵၼ်ႂ်းမိငူ်းၼၵွ်ႈ
မိူင်း ႁဝ်းၸၢင်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်။ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵသပဵၼ်မႃး တိုဝ်ႉတၢင်း 
ဢၼ်ၼိုင်ႈ။  ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵွပ်ႈသင်လလႈလူဝ်ႇႁဵတ်းလႃႇၼႆ ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း မုၵ်ႉ      
ၸုမ်းႁဝ်းလတႉၵၵႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇမီးႁႅင်း ၵပႃးဢမ်ႇမီးႁႅင်းၼႆ မၼ်းဢမ်ႇ 
ၸၢင်ႈႁတဵ်းႁိုဝၵ်ႂႃႇဢပု်ႇၵၢၼမ်ိငူ်း ႁငႅ်းဢၼဝ်ႃႈၼၼ်ႉ ၵတလႆႈဢဝတ်ီႈၵၼူ်းမိငူ်းတႆးႁဝ်း ၵၼူ်း
မိူင်းတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸဵမ်ပႃႇတီႇ ၸဵမ်တပ်ႉသိုၵ်း မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်ၵၵႃႈ ၵတလႆႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵတလႆႈပဵၼ်ပိူင်
လဵဝ်ၵၼ်၊ CSSUၼႆႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵၶႃႈယိူင်း ဢၢၼ်းမၼ်း− 
(1) ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ ႁႂ်ႈၸၢဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈၽွမ်ႉၵၼ်
(2) ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၽွမ်ႉၵၼ်

 မၼ်းမီး (2) ၶၵ်ႉ။ ၶၵ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးၽွမ်ႉၵၼ်လလႈ ႁဝ်းၵၵႃႈၶတ်းၸႂ် မႃးႁူမ်ႈၵၼ်။   
ႁဝ်းၵၵႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႃႇၸၢဝ်းတႆးလလႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး။ 
တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်းၵသပွၵ်ႈ ၵုမ်ႇပဵၼ်တႆးႁဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း 
ႁဵတ်းၼႆၵသ ဢဝ်ႁိုင်ပႅတ်ႈ။ ၸင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၵၵႃႇတင်ႈမႃးၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈၵၼ် လႆႈ    
ႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။

 တီႈႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းမႃးလတႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုိၵ်းၽွၼ်ႉ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ပၼ်ပၢင်Workshop၊  ပၢင်သွၼ်       
ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼႆႉသွင်ပႃႇတီႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်း CBO, CSO လလႈၵၵႃလိၵ်ႈလၢႆး           
တၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈပႃး။ ယဝ်ႉၵၵႃႈလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူၵ်းလိူၼ်လႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ 
လလႈ ပၢင်ၵုမ်ပီ�။ ပၼ်ပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁဵတ်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၼႂ်းသီႇၸုမ်းလူင်မၼ်း။ 
လႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၵၼ် မိူဝ်ႈပီ� 2017 မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ် RCSS ႁဝ်းၼႆႉ 
တိုၵ်ႉၵတႁဵတ်း ND တႃႇၵတၶဝ်ႈ ၺီႇလႃႇၶၢၼ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသုၼ်ႇ RCSS ၼႆႉမၼ်းၵတလႆႈႁဵတ်း
 ND ၵပႃးယဝ်ႉဢဝၵ်ၢငၸ်ႂၵ်ၼူ်း မိငူ်းၵသ မၼ်းၸင်ႇၵတၸၢင်ႈတၢင်ႇၶိၼု်းတီႈ ၺီႇလႃႇၶၢၼ်ႇ
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 ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈၼၼလ်လႈ ႁတဵ်းႁႂ်ႈ CSSU ႁဝ်းၼႆႉၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ ်ၼႂ်းပီ� 2017 ႁဝ်းလႆႈႁတဵ်းၵၼယ်ႂ်ႇ
ယႂ်ႇလူင်လူင် တင်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၵသဢမ်ႇၵႃး ပႃးတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၵႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး 
ၵူႈတီႈ တင်ႈလတႇမိူင်းၶၢင်၊ ၸၵၢႆး၊ ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ၊ ပၵူဝ်း၊ မိူင်းယၢင်ၽိူၵ်ႇ၊ ယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈ
ပဵၼ်တီႈတႆးႁဝ်းမီး ႁဝ်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵသလူင်းသူၼ်းတုမ်။ လႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ယူႇသွင်ပွၵ်ႈ
 ထိငုပ်ၵွ်ႈသငွမ်ႃးၼႆႉ မႃးပၼဵ ်ပျၢတ်ႉသၼႃႇၵၼ ်တင်းသိၵု်းမၢၼ်ႈ။ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈၼၼ ်တႆးႁဝ်းၼႆႉ
ၵပႃးမႃးႁူမ်ႈၵၼ်၊ မႃးၸူႉၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်း ၵၢႆးတႃမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵၵႃႈဢမ်ႇၵပႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁဵတ်း       
ၵမ်းၼႆႉမၢၼ်ႈလတႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်မႃး။ ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်း ၵၵႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၺႃးၵၼ် လႆႈ
ပွႆႇၽူႈတၢင်ႇတဝူၵ်သဢပု်ႇၵၼၵ်ၺူ်း။  ႁၢမ်ႈၼႂ်းမိငူ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႃး ၵမ်းၼႆႉမႃး ႁၢမ်ႈပႃးထငႅ်ႈ
မိူင်းထႆး  လတႇပီ� 2018 မႃး ၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၼ်ႈႁၢမ်ႈလလႈ ပၢင်ၵုမ်ႇ 
CSSU ၵပႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်။

 ၵတႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵတလႆႈဝႃႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU တၢင်တူဝ်ဝႆႉၵသ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၵႂၢင်ႈ    
ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလတႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း၊ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ႁဵတ်း
ပၢငသ်ၼွၵ်ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ၸႂ်ႉၸိဝု်ႈ CSSU ၵၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ ၼႂ်းပီ� 2018 ၼႆႉသမ်ႉမႃးပၼဵ ်ပျၢတ်ႉ
သၼႃႇထႅင်ႈ RCSS လလႈ SSPP သမ်ႉတိုၵ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ CSSU ၵၵႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ     
ပိဝူ်ႈႁဝ်းသငွၸ်မု်းၼႆႉတိၵု်းၵၼၵ်သ လငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်း CSSU ၵၵႃႈၵွၵႆႂႃႇ။ CSSU ႁဝ်းၼႆႉ ၵတ
လႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇ မိူဝ်ႈလတႇမၼ်းလတႉၶႅမ်ႉယူႇ ၽိူဝ်ႇၵမ်းလိုၼ်းမႃး ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်၊            
ဢမ်ႇမိၼူဢ်ၼ ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပၼဵ၊် ဢမ်ႇမိၼူၼ်င်ႇႁဝ်းဝၢင်းဝႆႉ။ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈသငလ်လႈမၼ်းပၼဵၼ်လႆႃႇ
ၵပႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵၵႃႈပႆႇလႆႈတမ်းဝႆႉပိူင်မၼ်း၊ ပႆႇလႆႈ
တမ်းဝႆႉ  ၵၶႃႈယိငူ်းဢၼမ်ၼ်းတတႅ်ႈၵတႃး။ မိဝူ်ႈၼၼ်ႉမၼ်း ဢဝၼ်မ်ႉၸႂၵ်သ မႃးႁူမ်ႈၸမွ်း
 ၵၼ်၊ မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၸူမ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၵပႃးမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵတႉ
ၵတႉၼႆ ပိူင်ၽႂ်ပိူင်မၼ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊  တင်းယုမ်ႇယမ်ၵၵႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ လုၵ်ႉ
တီႈၼႆႈၵသ ႁဝ်းၵၵႃႈဢမ်ႇၸင်ႈဝၢင်းပိူင်။ တႃႇၵတၵုမ်းၵမ်ၵၼ်ၵၵႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵမ်းလိုၼ်း
သတု်းမႃး မိၼူၼ်င်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၵပႃးယမု်ႇယမၵ်ၼ။် ၵပႃးမႃးတၺူ်း CSSU ၼႆႉလဢီိဝူ်ႈ လၢႆးဝၼူ်ႉ
မၼ်း   ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းမၢင်မဵဝ်း မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၵွပ်ႈ
ပိူဝ်ႈၽၢင်ႁင်ႈမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵပႃးသိုၵ်းၵၵႃႉပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၼႆ ဢဝ်ပိူင်သိုၵ်း           
ယိပ်း၊ ၵပႃးပႃႇတီႇပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၼႆ ပႃႇတီႇသမ်ႉဢဝ်ပိူင်ပႃႇတီႇယိပ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ 
ၼႂ်းလၵႈမၼ်း ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈပိူင်မၼ်း ၵတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူင်တႅတ်ႈတႅတ်ႈၵတႃး
ၵတႃး CSSU ၵၵႃႈဢမ်ႇမီး။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ပိူင်သင်မႃးထိင်းၵၼ်။

 မိဝူ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈႁတဵ်းလၺူ်ႈၼမ်ႉၸႂၵ်ၺူ်း ႁတဵ်းလၼဝႃႈတႆးၽမွ်ႉႁူမ်ႈၵၼ၊် ၵပႃးမႃးတၺူ်း
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 ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းလတႉ ၵျ ိူ ၵ်ႈၸႂ် CSSU ၼႃႇ ၵတႃႇထိုင်ၵတႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉတိတ်းၸႂ်ယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း 
ၵၵႃႈၸမူ်း ၽႂၽ်ႂၵ်ၵႃႈဝႃႈ CSSU  ၵတႃႇထိငုမ်ၢၼ်ႈၵပႃးၵဝူၼ်ၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵပႃးမႃးတၺူ်းၼ ႆCSSU 
ၼႆႉ မီးၽၼွ်းလၵီတႉၵတႉ ၼိဝူၵ်ၢၼၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း။ ပၼဵႁ်ငႅ်းၸႂၵ်ၼူ်းမိငူ်းလတႉလတႉ ၵၺူ်း
မီးၽၼွ်းၸႃႉတီႈလႂၼ် ႆႁဝ်းဢမ်ႇၸၵႅ်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇၸၵႅ်ႇၸိငူ်ႉႁိုဝၼ် ႆပျၢတ်ႉသၼႃႇ ၼႂ်းမိငူ်းတႆးၼႆႉ
 မၼ်းပၼဵလ်ငွ်ႈၸၢဝ်းၶိဝူ်းမိငူ်းတႆးလလႈၸၢဝ်းၶိဝူ်းတႆး ႁဝ်းဢဝမ်ႃးၵလႃးၵၼပ်တႅ်ႈ။ တီႈၵတႉ
မၼ်း CSSU ၼႆႉဢၢင်ႈႁဵတ်းတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ တႃႇမိူင်းတႆး၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတႆးၶိူဝ်း
လဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈတႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵပႃးပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ တႆးၵတလႆႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
 ၵၼဢ်ၼွတ်ၢင်း။ တႆးသမ်ႉဢမ်ႇတၼ်းၽမွ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼၵ်သ ယၼွ်ႉၼၼဢ်မ်ႇၵႂႃႇထိငုလ်ႆႈတီႈ
ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်တီႈယူပ်ႈယွမ်း။ ၵပႃးဝႃႈ ၵတႉၵတႉ ႁဝ်းဢမ်ႇ
မီး ပိူင်ယိပ်းလီလီ၊ ယဝ်ႉၵၵႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၵမႃၸႅၵ်ႇၵသႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်မႃးၵလႃးၵၼ်ပႅတ်ႈ။  
ဢၼလ်ႂတ်ႃႇတႆးလလႈ ဢၼလ်ႂတ်ႃႇၵၼူ်းမိငူ်းတႆး ႁဝ်းဢမ်ႇၵမႃၸၵႅ်ႇၵသ ဢဝမ်ႃးၵလႃးၵၼ်
 ဢၼ်လႂ်ၵၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပႅတ်ႈ။ တီႈၵတႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႆႉလီၵျႃႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼႂ်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း
 တူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၵတႃႇမႃးထိုင်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆး ပိူၼ်ႈယွမ်း   
ႁပ်ႉၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆး တၢင်းသဵင်ႈ မုင်ႈမွင်းၶ်ႂႈႁႂ်ႈႁွင်ႉပႃး ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၵၢၼ် 
တူင်ႇဝူင်းဢၼ်ႁဵတ်း CSSU ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁွင်ႉပိူၼ်ႈမႃး လႆႈၵသပွၵ်ႈ။

 ၵွပ်ႈတႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵုမ်ႇၽိတ်းၵၼ် သွင်ပႃႇတီႇၵၵႃႈၽိတ်းၵၼ်၊ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၵၵႃႈ           
ၽိတ်းၵၼ် ပိူၼ်ႈၵၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၸူးႁဝ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း
မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တီႈၵတႉႁဝ်းၵတလႆႈ ဝၢင်းပၵ်းပိူင်မၼ်းလီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၸင်ႇ
 ႁဵတ်းၼႆႉၵတလီ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ် မႃးႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်း ၵသလလႈ ၽိူဝ်ႇမႃးဝၢင်း  
ပိငူမ်ၼ်း ဢမ်ႇမိၼူၵ်ၼ ်ဢဝဢ်မ်ႇၵပႃးမီးၽၼွ်းလ ီၵၺူ်းၵႃႈၸိဝု်ႈသငဵလ်တႉလယီူႇ။ ၵၺူ်းၵႃႈ
 ၽၼွ်းလၼီိဝူၵ်ၢၼၵ်တႉၵတႉ မၼ်းဢမ်ႇၵပႃးလႆႈသင။် တဝူထ်ပူ်းဢၼလ်ႆႈ ဢၼွၵ်ၼႁ်တဵ်း
သၢင်ႈမႃး ႁဵတ်းၵတႉႁဵတ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼမ်ႉ
 ဢၵွ်ႇတဝူလ်ႆႈဢၼဝ်ႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလၼလႆႈ။ ၵတႃႉလတႉလႆႈႁတဵ်းပၢငၽ်ိၵု်းၽၼွ်ႉႁူမ်ႈ
 ၵၼ်၊ ပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပၢင်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်၊ မွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ႁဝ်းတၢၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ   
ၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ။ ၵပႃးမႃးတူၺ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼႆ  မၼ်းမီးၸိုဝ်ႈႁၢင်ႈလီၵူၺ်း ၵပႃးမႃး 
ဢဝ်ၽွၼ်းလီၵတႉၵတႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ မၼ်းၽိတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးထတ်း
သၢင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလီမႃးၸႅၵ်ႇဝႆႉ တႃႇၸၢဝ်းတႆး လလႈတႃႇမိူင်းတႆးၼႆ ႁဝ်းၸႅၵ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ 
ၼႂ်း  CSSU ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းတီႈလဵဝ်ၼႆႉ။ လႆႈၸႅၵ်ႇဝႆႉၵၢၼ်မၼ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵသ ႁႃၵူၼ်း 
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ၶိုၼ်းၵမးၵႂႃႇထႅင်ႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉဢၼ်ၵမးဝႆႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းလၵႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႇ−19 
ၵသ ၼႂ်းလၵႈၼႆႉတႆးၵတႃႇတႆးၽိတ်းၵၼ် မၼ်းၵၵႃႈလႆႈၵိုတ်းဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်သွင်ပီ
ယဝ်ႉ။

ထၢမ် - CSSU ၼႆႉ လတႇတူၵ်းလူင်းၶတွ်ႇၽတွ်ႈၵၼ်ၼႆႉ လတႇၼႂ်းပီ�လႂၽ်ႂသ်မ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢၼွ်ႁူဝ် မိူဝ်ႈထၢမ် - CSSU ၼႆႉ လတႇတူၵ်းလူင်းၶတွ်ႇၽတွ်ႈၵၼ်ၼႆႉ လတႇၼႂ်းပီ�လႂၽ်ႂသ်မ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢၼွ်ႁူဝ် မိူဝ်ႈ
လတႇၽႂ်သမ်ႉဢွၼ်ႁူဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽႂ်သမ်ႉဢွၼ်ႁူဝ် ၼႆၶႃႈၵဢႃႈ။လတႇၽႂ်သမ်ႉဢွၼ်ႁူဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽႂ်သမ်ႉဢွၼ်ႁူဝ် ၼႆၶႃႈၵဢႃႈ။

တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈၵတႇမၼ်းလတႉ ပဵၼ် RCSS ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ  (ၽူႈ
 ၼင်ႈၸိုင်ႈပၼ်ႇပုတ်ႈ) မၼ်းပဵၼ်ၼႂ်း 2014 ။ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈပီ�လႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ 
ၵပႃးဝႃႈ RSSS ယဝ်ႉၵၵႃႈမႃး ဢဝ ်ၼပ်ႉၸမွ်း တဝူဢ်ၵ်ႅႉၶရႅႃႇဢင်းၵိတ်း   SNLD ယဝ်ႉမႃး SNDP။ 
ဢၼ်မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၵတႉၵတႉၼႆႉ မီး သၢမ်ၸုမ်း။ SNLD လတႉ ၶဝ်ဢဝ် SSJAC ဝႃႈဢဝ် ပွင်ႇဝႃႈ 
မီး RSSS, SSJAC, SNDP မီး သၢမ်ၸုမ်း။ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်    
ၼိုင်ပီ� ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵတမီးသၢမ်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း။ တၼ်းလႆႈပၼ်ႇၵၼ်ႁွပ်ႈၼိုင်ႈ ၽိူဝ်ႇႁွပ်ႈထိ
သငွမ်ႃး SNDP ၶဝဢ်မ်ႇႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်းလႆႈ။ ၶဝဢ်မ်ႇႁတ်းႁပ်ႉ မိဝူ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉငဝ်းလၢႆးမၼ်း
 သမ်ႉတိုၵ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။ ႁႂ်ႈဝႃႈမီး ၸုမ်းၵုမ်းၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမီး ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းမႃး ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် 
မၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ဝႃႇပဵင်းၵၼ်ၵူၺ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ သိုၵ်းပွင်းၵၼ်ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၼ်းဢမ်ႇ
မီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ဝႃႇ ပဵင်းၵၼ်ၵသဢွၼ်။

ၵၶႃႈထၢမ် − ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶႃႈၵၼႃ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵၵႃႈယဝ်ႉ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၵၶႃႈထၢမ် − ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶႃႈၵၼႃ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵၵႃႈယဝ်ႉ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း
တႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းၵၵႃႈယဝ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ တႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းၵၵႃႈယဝ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ 
ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ တႃႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼႆႉၶႃႈၵဢႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ တႃႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼႆႉၶႃႈၵဢႃႈ ။

တွပ်ႇ - လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလတႉၵၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းယူႇ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဢဝ် 
CSSU ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် လူဝ်ႇၶိုၼ်းၵမးဝူၼ်ႉတူၺ်း       
တင်ႇလၢႆး ၵပႃးဢဝလ်ၢႆးၼႆႉၵႂႃႇၼႆႉမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈ ၵၺူ်းၵႃႈလဝူ်ႇယူႇၼႂ်း CSSU။ လဝူ်ႇလၵႅလ်ၢႆး
 ႁဵတ်းမၼ်း ႁဝ်းၵၵႃႈဝူၼ်ႉဝႆႉယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵတႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵတ 
ႁဵတ်းႁိုဝ်ၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ ၵတႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵပႃးမႃးတူၺ်း CSSU ႁဝ်းဢဝ်ၸုမ်းယႂ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၺ်း
မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလဵၵ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵပႃးၸႂ် မၼ်းမိူၼ်ၾၢင် ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼၼ်။          
ၸုမ်းယႂ်ႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ RCSS မီးသိုၵ်းမီးၵွင်ႈ၊ SSJAC ၵၵႃႈမီးသိုၵ်းမီးၵွင်ႈ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉပႃႇတီႇ
သိဝူၽ်ိၵူ်ႇ SNDP ပၼဵပ်ႃႇတီႇယႂ်ႇ၊ မီးသၢမၸ်မု်းၼႆႉၵၺူ်းႁႃႉလႆႈဢၼွႁ်ူဝ ်ၸိဝူ်းဢၼပ်ၼဵ ်CBO၊  
ၵၵႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵတလႆႈမႃးယူႇပႃႈတႂ်ႈၼႆၼႆႉ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၼ်း 
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မၼ်းယမွ်းႁပ်ႉၵၼဢ်မ်ႇလႆႈ။ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈပိငူၶ်တွ်ႇၽတွ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတၵူ်းလငူ်းၵၼလ်ႆႈလလႈ ၵတ
မႃးယွမ်းၵၼ်မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈၼႆႉ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ      
ဢမ်ႇပၼဵယ်ဝ်ႉ ႁဝ်းၵတလႆႈၶိၼု်းလမးႁႃလၢႆး ႁႂ်ႈၵူႈၵၵႃႉၵပႃးၸၢင်ႈပႃးလႆႈၼၼ်ႉ လၢႆးမၼ်းမီး
ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႃလၢႆးဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇၼႂ်းတူင်ႇ CSSU ၼႆႉၵူၺ်း။ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၵတလႆႈ  
ႁတဵ်းႁိုဝ ်ႁဝ်းတိၵု်ႉႁႃလၢႆးမၼ်း။ ၵပႃးႁဝ်းမႃးၸၵႅ်ႇဝႃႈ ဢၼၼ်ႆႉပၼဵၵ်ၢၼၸ်ၢဝ်းတႆး ဢၼၼ်ႆႉ
ပၼဵၵ်ၢၼမ်ိငူ်းတႆးၼ ႆႁဝ်းလဝူ်ႇၸၵႅ်ႇသငွဢ်ၼၵ်ၺူ်း ၵပႃးႁဝ်းၸၵႅ်ႇလႆႈသငွဢ်ၼ ်ၵၵႃႈမၼ်း
 ႁူမ်ႈ ၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။ ၵပႃးဝႃႈၵၢၼ်ၸၢဝ်းတႆးၼႆ မၼ်းဢမ်ႇပႃးၵၢၼ်မိူင်း မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်          
ၾငိ်ႈလငႈၾငိ်ႈထငု်း မၼ်းပၼဵၵ်ၢၼၵ်ဝဵ်ႇလၺူ်ႈၸၢဝ်းတႆး၊ ၵပႃးဝႃႈၵၢၼမ်ိငူ်းတႆးၼ ႆပၼဵၵ်ၢၼ်
မိငူ်း ၵတလႆႈပႃးၵူႈၸမု်း ဢမ်ႇဝႃႈတႆး၊ ပဢဝူ်း၊ ပလငွ်ႈ၊ ၸၢဝ်းၶိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်းတႆးမၼ်းၵတလႆႈပႃး
မူတ်း။

 
 ၵၢၼမ်ိငူ်းမၼ်းၸၢင်ႈၽတိ်းၵၼ ်မၼ်းဢမ်ႇမိၼူၵ်ၼ ်ယၼွ်ႉၵပႃႇလသီႇဢမ်ႇမိၼူၵ်ၼ ်တီႈၼႆႈ

 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ်မႃးၵလႃးၵၼ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢဝ်သုၵ်ႉသၵ်ႉပႅတ်ႈမိူဝ်ႈလတႇမၼ်း။ တီႈ         
လဝဵႁ်ဝ်းမႃးၸၵႅ်ႇ ၵပႃးတၼွ်ႈ ၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼ ႆမၼ်းဢမ်ႇလဝူ်ႇၽတိ်းၵၼ။် ၵပႃးမႃး
လၢတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉၸၢင်ႈၶတ်းၵၼ်  ပိူင်တႅၵ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵပႃးဢဝ်ပႃႇတီႇဝႃႈ    
သွင်ပႃႇတီႇၽိတ်းၵၼ်ၼႆ ၶဝ်ၽိတ်းၵၼ်ယွၼ်ႉ ၵပႃႇလသီႇၵၢၼ်မိူင်း ၵူၺ်းၵပႃးဢဝ်ၵၢၼ်  
ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႈၶႃၵတဢမ်ႇလႆႈၽိတ်းၵၼ်။ မိူၼ်ၵၼ် RCSS လလႈ SSPP တိုၵ်းၵၼ် တိုၵ်းၵၼ်
 ၵွပ်ႈသင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၶႃႈယုမ်ႇယမ်ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵပႃးမႃးဢဝ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ    
ၸၢတ်ႈဝႃႈ ၵတဢမ်ႇလႆႈတိၵု်းၵၼ ်ၸင်ႇဝႃႈတီႈဢၼလ်ဝူ်ႇထငဵၵ်ၼ ်တီႈဢၼလ်ဝူ်ႇဢပု်ႇၵၼ်
 တီႈဢၼ်လူဝ်ႇၵမႃးၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဝႆႉပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး။ ထႅင်ႈဢၼ် 
ၼိငု်ႈႁွင်ႈၵၢၼ ်ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼၼ်ႆႉၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈလငွ်ႈတႆး ၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈလငွ်ႈမိငူ်းတႆး ၵပႃး
မႃးၸႅၵ်ႇၵၼ်တီႈၼႆႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ CBO ၶဝ်၊ CSO ၶဝ်၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵတ
လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတီႈၼႆႈမူတ်းမတူ်းယဝ်ႉ။ တၢင်းၼႆႉသမ်ႉၵတလႆႈမီးပႃး တၢင်းၵၼူ်းမိူင်း၊ ၵတလႆႈ
မီးသၢင်ႇၶႃႇရႅႁၢၼ်း၊ ၵတလႆႈမီးၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉ တႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ၵတလႆႈမႃးၵုမ်ၵၼ်
တီႈၼႆႈ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ဝၢင်းၵပႃႇလသီႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး မၼ်းၵတလႆႈပဵၼ်ၸုမ်း။ 
ၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းၵတလႆႈပဵၼ်ၸုမ်း ၵပႃးႁဝ်းတႅၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ        
ႁူမ်ႈႁဝ်းၸၢင်ႈပႃးၵၼ်ၵႂႃႇ လႆႈမူတ်းမူတ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၵၢၼ်မိူင်းလလႈ 
ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢဝ်မႃးၵလႃးၵၼ် ၵပႃးၽိတ်းၵၼ်ၵၵႃႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉ               
ၸၢတ်ႈ မၼ်းဢမ်ႇလီၸိူင်ႉၼႆ။ တႃႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းမၼ်း
 ၸၢင်ႈလႆႈယူႇ ဢၢၼ်းၵၵႃႈဢၢၼ်းဝႆႉ၊ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈလဵဝ်လတႉၵၵႃႈ         
တိုၵ်ႉတႅမ်ႈပိူင်ဝႆႉ တိုၵ်ႉတႅမ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉ။   ၵူႈပွၵ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶျႃးပိူင်မၼ်းဝႆႉဢွၼ်
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တၢင်း မႃးၶဝ်ႈႁတဵ်းၵၢၼ ်ၽႂၵ်တႁတဵ်းသငၵ်ၵႃႈဢမ်ႇႁူႉ၊ ဢဝမ်ႃးၽတိ်းၵမႃးၵၼ ်မႃးထငဵၵ်ၼ်
 ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသဵင်ႈပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။ ၵတႃႈလဵဝ်ႁဝ်းႁူႉႁဝ်းလႆႈတွၼ်ႈသွၼ်တီႈၼႆႈယဝ်ႉ ၶၢဝ်း
တၢင်းႁႃႈပီ�ႁူၵ်းပီ�ႁဝ်းႁဵတ်းမႃးၼႆႉ။

 ၵတႃႇၵႂႃႇမိဝူ်ႈလဵဝၼ်ႆႉ ၵတလႆႈဢဝတ်ၼွ်ႈသၼွၶ်ိၼု်းမႃးႁဵတ်း ႁဝ်းၵတလႆႈၶိၼု်းမႃးတမႅ်ႈပိငူ်
ဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းပဵၼ်သင်ၼႆမႃးၸႅၵ်ႇယဝ်ႉ ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၵၢၼ်    
ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလလႈ ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆ။ ၵပႃးၸႅၵ်ႇၵၢၼ်ၵၼ်ၵသႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ ၵူၼ်း 
ၵၵႃႈၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇၵၼ်ၵသႁဵတ်း မၼ်းၵတငၢႆႈ။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၵၵႃႈ ၸၢင်ႈၵတလႆႈၶိုၼ်း။
 ၵပႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵွၼ်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵၵႃႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၸွမ်း။  မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်     
မိူင်းတႆး  ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးပႃးလႆႈ ဢၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း လွၵ်း 
ၵၢၼ်မိူင်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵတႉႁဝ်းဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလလႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းဢဝ်မႃး
ၵလႃးၵၼၵ်သ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁတဵ်း ပၼဵၼ်ၼၵ်သ မၼ်းသၵု်ႉသၵ်ႉပတႅ်ႈ။ ၸင်ႇဝႃႈတၢင်းၼႃႈၵႂႃႇ
 ၼႆႉ ၵပႃးၵတၸၢင်ႈပႃးၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈတၢင်းမူတ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈ လွင်ႈ
 ၸၢဝ်းတႆးၵၵႃႈၵတလႆႈမီး ႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၵၶႃၵၶႃ လွင်ႈမိူင်းတႆးၼႆၵၵႃႈ ၵတလႆႈမီးၵၶႃၵၶႃ 
ၵပႃးႁဝ်းၸၵႅ်ႇလႆႈၸိငူ်ႉၼ ႆမၼ်းၸၢင်ႈၵတၵႂႃႇငၢႆႈ တႃႇၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်း ၸင်ႇၵတႁတဵ်းလႆႈ
 ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၵတႃႈလဵဝ်။ 

ၵၶႃႈထၢမ ်− ၼင်ႇႁိုဝၼ်ႂ်းမိငူ်းတႆးႁဝ်းၵပႃးၵတလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸမွ်းဝႃႈ လငွ်ႈယၢပ်ႇၽိတု်ႇမိဝူ်ႈ ၽငွ်းႁဝ်းၶႃႈၵၶႃႈထၢမ ်− ၼင်ႇႁိုဝၼ်ႂ်းမိငူ်းတႆးႁဝ်းၵပႃးၵတလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸမွ်းဝႃႈ လငွ်ႈယၢပ်ႇၽိတု်ႇမိဝူ်ႈ ၽငွ်းႁဝ်းၶႃႈ
 လူင်းသူၼ်း တုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တီႈၸဝ်ႈႁဝ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၵႃႈ ၸွမ်းလႁႉႁၢမ်ႈ မိူဝ်ႈႁဝ်း လူင်းသူၼ်း တုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တီႈၸဝ်ႈႁဝ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၵႃႈ ၸွမ်းလႁႉႁၢမ်ႈ မိူဝ်ႈႁဝ်း
လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵဢႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈထိုင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵဢႃႈ ?လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵဢႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈထိုင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵဢႃႈ ?

တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႁဝ်းႁဵတ်း ပဵၼ်လွင်ႈ ND မၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸုမ်း ဢၼ်လူင်း NCA ၵူၺ်း ဢၼ်မီး
သုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ဢၼ်ႁဝ်းလူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၵႃႈ ၵႂႃႇလူၺ်ႈၼၢမ်း NCA ၵွပ်ႈၼၼ် ပဵၼ်ၸုမ်း 
RCSS ၵၵႃႉလႆႈဢၼွႁ်ူဝႁ်တဵ်း။ မိဝူ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇႁတဵ်းၵတႉၵတႉ ႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႉ RCSS သမ်ႉၸႂ်ႉ
ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ CSSU ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁၢမ်ႈပႅတ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ       
ဢၢင်ႇၶႂၢင်ႇ RCSS လူဝ်ႇႁဵတ်း။ ဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း ပဵၼ်လၢင်းၶိူဝ်းၵူၺ်း ၵွပ်ႈသင်မႃးႁဵတ်း       
မိူင်းပၢင်လူင်၊ ၵျွၵ်းလမး၊ မူႇလၸႈၼမ်ႉၶမ်း၊ တႃႇၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင် မၼ်းဢမ်ႇပႃးဢၢင်ႇၶႂၢင်ႇ  
ၸိဝူ်းၼႆႉ သိၵု်းမၢၼ်ႈၶဝႁ်ၢမ်ႈႁဵတ်းၼ။ႆ ဢၼၸ်တ်းႁဵတ်းလၢႆတီႈၼၼ်ႉ ၽတိ်းႁႃႉ မၼ်းၵၵႃႈ
 ဢမ်ႇၽိတ်း ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵပႃးပဵၼ် (အမျ ိုးသားအဆင့်နိုင်င ံ ၵရႅးၵဆွးၵနွးပွဲး) ၼႆ တႆးမီးတီႈလႂ်
မၼ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇ။ ၵပႃးဝႃႈၵတႉမၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၽိတ်း ၵူၺ်းၵႃႈမႃးဢဝ်         
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ၸိုဝ်ႈ ၵၵႃႉဢွၼ်ႁဵတ်းၼႆႉ တီႈၵတႉၶဝ်ၶႂ်ႈယႃႉ ၵပႃးၶဝ်ၵႂႃႇယႃႉ ၸိုဝ်ႈ ND ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၽိတ်း      
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်ၶဝ်ၵတမႃးယႃႉဝႃႈ RCSS ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ ပိူၼ်ႈပၼ်
ဝႆႉ မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်းၵူၺ်း။ ဢၸူဝ်းယႃႉၵၵႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶဝ်လၢင်းၶူိဝ်းၵူၺ်း  ၸင်ႇ
ဝႃႈၽၢႆႇတပ်ႉၼႆႉမႃးယႃႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆႉဢမ်ႇယႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉပၼ်ႁႅင်း လူဝ်ႇ     
တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶဝ်ပၢႆၸွႆႈထႅမ်ၵွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈတပ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈ RCSS ၼႆ
လလႈ ၶဝ်ႁၢမ်ႈ။ ၵပႃးမႃးႁၢမ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵၵႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ RCSS လလႈ တၢင်းပႃႇတီႇ ၼႆႉ မၼ်းၵတ
ငၢၵ်ႈၵၼ်။ ၵပႃးဝႃႈမႃးႁၢမ်ႈၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈၵတၽိတ်းၵၼ်။ ယႃႇၵပႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸင်ႇ
ဝႃႈ ၸႅၵ်ႇ RCSS ၵႂႃႇတၢင်းၼိုင်ႈ ၸႅၵ်ႇပႃႇတီႇၵႂႃႇတၢင်းၼိုင်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

 မိူဝ်ႈ 2017 ႁဝ်းလႆႈၺႃး လွင်ႈတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ
မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ် တူဝ်ယႃႉၵၢၼ်မိူင်း မၼ်းတိုၼ်းႁၢမ်ႈ ယႃႇၵပႁႂ်ႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈ
 ၵၢင်ႇလလႈ တင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ယႃႇၵပႁႂ်ႈၵူၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉ
ထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း။ မၼ်းပဵၼ်ပႃးၵၶႃႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းလလႈ           
သိၵု်းမၢၼ်ႈၸင်ႇမႃးႁၢမ်ႈႁဝ်း။ မိဝူ်ႈလတႇငဝ်ႈမၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈ ၽိဝူ်ႇႁတဵ်းၵႂႃႇ ႁတဵ်းမႃး ဢဝ်
 CSSU  ဢွၵ်ႇၼႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ RCSS။ ၶဝ်ၵၵႃႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 
ၶိၼု်ႈထမွ်ႇၸမွ်း တင်းၵၼူ်းမိငူ်းမႃးထမွ်ႇ တင်းဢၼ ်ၵၼူ်းၵႂႃႇၵႁႃး။ မႃးႁၢမ်ႈယူႇၵသတႃႉ ၵၺူ်း
 ၵႃႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလလႈ တိုၵ်ႉႁၵ်ႉၵၼ်ယူႇ ၽႂ်ၵၵႃႈဢမ်ႇၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်
မႃးႁၢမ်ႈ ၽႂ်ၵၵႃႈဢမ်ႇထွမ်ႇ။ မႃးႁၢမ်ႈၵသတႃႉ ၵူၼ်းၵႁႃးၵၵႃႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵသ သိုပ်ႇၵႁႃး 
ႁဵတ်းၼၼ် ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈထႅင်ႈႁႅင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ၶႅၼ်းႁၵ်ႉၵၼ်         
တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးႁႂ်ႈတႆးႁၵ်ႉၵၼ် ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉ      
ၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢမ်ႈလလႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸင်း သိုၵ်း
မၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၵၶႃႈႁၢမ်ႈၼႆ ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈလလႈ မၼ်းဢမ်ႇၵပႃးႁၢင်ႈလီ 
မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢမ်ႈ။

ထၢမ် - သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ CSSU ၵသၵႂႃႇၶႃႈလူး သင်ဝႃႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ RCSS ၸုမ်း လဵဝ်ၵသၵႂႃႇ ပႃႇတီႇထၢမ် - သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ CSSU ၵသၵႂႃႇၶႃႈလူး သင်ဝႃႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ RCSS ၸုမ်း လဵဝ်ၵသၵႂႃႇ ပႃႇတီႇ
 လလႈ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ၶႃႈႁႃႉ ၵွပ်ႈသင်လလႈ လႆႈၸႂ်ႉ CSSU )။ လလႈ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ၶႃႈႁႃႉ ၵွပ်ႈသင်လလႈ လႆႈၸႂ်ႉ CSSU )။ 

တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ RCSS ႁဝ်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵၵႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၼႆ ၸိုဝ်ႈဢၼ် 
ဢၵွ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တီႈၵတႉၵတႉမၼ်း ပၼဵၵ်ၵႃပငွပ်ၼဵပ်ၢငပ်ွႆး  ၵၵႃပငွပ်ၼဵပ်ၢငထ်ပူ်းၵၼူ်းမိငူ်း
ယဝ်ႉ။ ၵၺူ်းမၼ်းယၢဝ်းၼႃႇလလႈ ၵၵႃပငွပ်ၼဵပ်ၢငၼ်ၼ်ႉ မၼ်းဝႃႈယၢပ်ႇ ၵၼူ်းၼႆႉ ႁွင်ႉ CSSU 
ၼႆ မၼ်းဢဝ် ၸပ်း CSSU ၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈသင်လလႈ သမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ RCSS ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၢၼ်    
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ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈ ႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆ RCSS ၵၵႃႈယႃႇၵပႁွင်ႉ၊ CSSU ၵၵႃႈယႃႇၵပဝႃႈ ႁႂ်ႈ   
ႁွင်ႉၵၵႃပွငပ်ဵၼ်ပၢငထ်ူပ်းၵၼူ်းမိူင်းလလႈ ပၢႆႉလတႉဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၽႂဢ်မ်ႇႁွင်ႉၸိူင်ႉ
 ၼၼ် ၸွမ်း။ လွင်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ 

ထၢမ် - တႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်းလလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵတယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၵတ်း       ထၢမ် - တႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်းလလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵတယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၵတ်း       
ၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၸွင်ႇမုင်ႈႁၼ်လွၵ်းလၢႆးမၼ်းၶႃႈႁႃႉ? ၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၸွင်ႇမုင်ႈႁၼ်လွၵ်းလၢႆးမၼ်းၶႃႈႁႃႉ?  

တပွ်ႇ - တၼွ်ႈလငွ်ႈငမ်းယၼဵၼ်ႆႉ မၼ်းၵၵႃႈပၼဵဢ်ၼလ်ဝူ်ႇတီႈသတု်းမၼ်းယဝ်ႉ လငွ်ႈငမ်းယၼဵၼ်ႆႉ
 ဢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵၵႃႈ ပဵၼ်တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵူၺ်း။ ၵပႃးဢမ်ႇမီး
လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် သင်လႆႈၵသမဵဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵပႃး 
လၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆ မၼ်းလူဝ်ႇမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈပွႆးတိုၵ်း ၸွမ်းၵၼ် ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ         
ယဝ်ႈ။ ၵပႃးဝႃႈငမ်းယဵၼ်ၼႆၵၵႃႈ သဵင်ၵွင်ႈၵတလႆႈတႅၵ်ႇဢဝ်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ လွင်ႈ     
ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉ ၵပႃးမႃးလၢတ်ႈၼႆ မိူင်းတႆးလလႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဝ်းၵတလႆႈၸႅၵ်ႇသွင်ဢၼ်ႁၼ်  
ၸိငူ်ႉၼ။ႆ ၵပႃးၶႂ်ႈလႆႈ လငွ်ႈငမ်းယၼဵၵ်တႉၵတႉ ၵတလႆႈႁတဵ်းမိငူ်းတႆးႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၵၼွ်ႇ ၵပႃး
လႆႈလငွ်ႈငမ်းယၼဵမ်ိငူ်းတႆးၵၵႃႈ ပငွ်ႇဝႃႈလႆႈ လငွ်ႈငမ်းယၼဵမ်ိငူ်းမၢၼ်ႈ ၼိငု်ႈၶိငု်ႈယဝ်ႈ။ သၵု်ႉ
 ၵၵႃႈသၵု်ႉသၵ်ႉၵသပိၼူ်ႈပၼဵမ်ိငူ်းတႆး  ဢၼလ်ဝူ်ႇလႆႈ လငွ်ႈငမ်း ယၼဵၵ်ၵႃႈ ပၼဵမ်ိငူ်းတႆးၵၺူ်း
ယဝ်ႈ။ မိူင်းမၢၼ်ႈမၼ်းဢမ်ႇသုၵ်ႉသၵ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆၸုမ်း။ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်း 
ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵၵႃႈၼမ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵၵႃႈၼမ် ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉၵသ
လလႈ မႃးသုၵ်ႉသၵ်ႉ ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ။ ၸင်ႇဝႃႈၵပႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းတႆး     
ပတ်းပိုၼ်ႉပႃးၼႆ ၵတလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းတႆးႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉလႆႈၵွၼ်ႇယဝ်ႈ။

 ၵပႃးမႃးတၺူ်းလငွ်ႈငမ်းယၼဵၼ်ႆႉ ႁတဵ်းသငလ်လႈ မၼ်းဢမ်ႇထိငုတ်ီႈလႆႈၼ ႆမိဝူ်ႈၼႆႉမိငူ်းတႆး
 ႁဝ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵၵႃႈ မၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း NCA ၼႆႉႁဝ်းဝႃႈၼႆၵွၼ်ႇ။ ၸူဝ်ႈ
သီႇႁႃႈပီ�ၼႆႉ မၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵတႉၵတႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းတိုၼ်ႇၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ
သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းမႃးႁႅင်းၼႃႇ။ ၵပႃးပူၵ်းတိုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ 
သၼု်ႇလႆႈသၼု်ႇပၼဵမ်ႃးယဝ်ႉ (အမျ ိုးသားၵရႅး) ဢၼဝ်ႃႈ ၸႂႁ်ၵ်ႉၸိဝူ်ႉႁၵ်ႉၶိဝူ်း ၵပႃႇမႃးၵၺူ်း
မၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆၵဝ်ၵၵႃႈလူဝ်ႇႁၵ်ႉၶိူဝ်း မႂ်းၵၵႃႈလူဝ်ႇႁၵ်ႉၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵႃႈပဵၼ်           
ၸၢဝ်းၶူိဝ်း ၽိတ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵပႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆႉ   
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵၵႃႈၼမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵၵႃႈၼမ်လလႈ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ
လငွ်ႈငမ်းယၼဵ။် ၵတႃႇဝၼ်းမိဝူ်ႈၼႆႉ ၽႂၽ်ႂၵ်ၵႃႈလၵု်ႉယပိ်းၵငွ်ႈ၊ ၽႂၽ်ႂၵ်ၵႃႈလၵု်ႉယၼွ်းသၼု်ႇ
လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵၵႃႈၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆ တီႈၼႆႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၶၢမ်ႈလႆႈႁႃႉ လွင်ႈ             
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ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၶၢမ်ႈလႆႈလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈ တႃႇၵတလႆႈမႃး        
တၢင်းမိငူ်းတႆးပတ်းပိၼု်ႉ တႃႇၸၢဝ်းၶိဝူ်းတၢင်းသငဵ်ႈၼႆႉ ယၢပ်ႇၼႃႇ။ ၵပႃးမႃးလၢတ်ႈလငွ်ႈငမ်း
ယဵၼ်ၼႆ ႁဝ်းၵတဢုပ်ႇလွင်ႈ တႆးႁဝ်းဢၼ်လဵဝ် မၼ်းဢမ်ႇၵပႃးယဝ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵတမႃးၵဵဝ်ႇ 
ၸွမ်းၵၼ်တင်းလွင်ႈ CSSU။

 ၵပႃးမႃးတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵတလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 
ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၵတ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပွၵ်ႈ ၵတႁဵတ်းၼင်ႇလၢႆးၵဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းယၢမ်ႈ
ယိငု်ႈယႂ်ႇမႃး ႁဝ်းယၢမ်ႈမီးဢၼဵမ်ီးႁငႅ်းမႃး ဢၼၼ်ႆႉဢၼလ်ဝဵၵ်ၺူ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၵပႃး ႁတဵ်း
သင်လလႈဝႃႈၼၼ်ၼႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်ၵၵႃႈ ႁၵ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်ၶိူဝ်းမၼ်း
မႃးၵၵႃႈၼမ်ၼႃ။ ၽႂ်ၵၵႃႈႁၵ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၵသႉၶိူဝ်းၵၼ် ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ မၼ်း
ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ “ထိလွယ်ရႅှလွယ်” ဢၼ်
ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယိပ်းၵျၢမ်းၼႃႇၵၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ပျၢတ်ႉသၼႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ။ ဢမ်ႇ             
ႁဵတ်းၵၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈၸင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁၼ်ပုၼ်ႈပိူၼ်ႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈ  
မိဝု်းပိၼူ်ႈ ႁဝ်းထၵု်ႇလၸီႂၵ်ႂၢင်ႈ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈမိငူ်းတႆးၼ ႆႁဝ်းၵပႃးပၼဵတ်ႆးယူႇယဝ်ႉ ၵပႃးၵမ်းသိဝု်ႈ
မၼ်း။ ႁဝ်းဢဝ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၵုင်ႇမုၼ်ၶွင်တႃႇတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းထၢင်ႇမၼ်းၵပႃး       
ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈသုၼ်ႇလႆႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇတူၺ်းပၼ်ပိူၼ်ႈ။ ၵပႃးမႃးတႅၵ်ႈတူၺ်းၼႆ မၼ်းမိူၼ် 
ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢင်ႉလူင်လလႈတင်းၵႂၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ်ၼၼ်ႉ             
ယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႉၵၵႃႈၵႂႃႇတင်းလငွ်ႈတၢင်းၸၢင်ႉ ၵႂၢႆးၵၵႃႈၵႂႃႇတင်းလငွ်ႈတၢင်းၵႂၢႆးမၼ်းယူႇ။ ၵၺူ်းၵႃႈ
 ၸၢင်ႉၽႃႇၺႃးၵႂၢႆးၵၵႃႈလီ  ၵႂၢႆးၽႃႇၺႃးၸၢင်ႉၵၵႃႈလီ ၵႂၢႆးတိုၼ်းၵတတူၵ်းတၢင်းၵူၺ်း မၼ်း
ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။  ႁဝ်းဝႃႈႁဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇသတိမၼ်းၵတမိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢႆး
လလႈၸၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ႁဝ်းလတႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇမိူၵ်ႈပိူၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈပိူၼ်ႈမႃးၽႃႇၵသပိူၼ်ႈတူၵ်းတၢင်းၵႂႃႇၵၵႃႈ 
ပိူၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်း ၽိတ်းႁဝ်းၵူၺ်း။ တင်ႈလတႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ လွင်ႈဝႆႉၸႂ်ၵႂၢင်ႈဢၼ်       
ႁဝ်းၶႂ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်လလႈဝႃႈၼႆ တႆးႁဝ်းၼႆႉၸႂ်ၵႂၢင်ႈမႃး ႁဝ်းတိုၼ်းမီးၸႂ်ၵႂၢင်ႈယူႇတႃႇ
ၵသႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းဝႆႉႁင်းႁဝ်းၵူၺ်း မၼ်းမိူၼ်ႁဝ်းဝႃႈ ၸၢင်ႉၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း        
ႁဝ်းၵၵႃႈဢမ်ႇတင်ႈၸႂယ်ပဵ်ႇပိၼူ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵၺူ်းၵႃႈ ပိၼူ်ႈၽႃႇႁဝ်း ၵၵႃႈလ ီႁဝ်းၽႃႇပိၼူ်ႈၵၵႃႈ
လ ီပိၼူ်ႈတၵူ်းတၢင်း ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈပိၼူ်ႈတဝူလ်ၵဵ်ႉၵသႁဝ်း။ ၵပႃးႁဝ်းဝႆႉသတၸိိငူ်ႉၼ ႆမၢငမ်ဝဵ်းၼႆႉ
 ၵၢၼ်တႃႇၵတပဵၼ် ပျၢတ်ႉသၼႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမၼ်းၵတဢမ်ႇမီး။ ၵၢၼ်တူၺ်းထိုင်ပိူၼ်ႈ
 ၵၢၼပ်ၼသ်ၼု်ႇလႆႈပိၼူ်ႈ ၵၢၼၸ်ႂယ်ႂ်ႇၸႂၵ်ႂၢင်ႈပၼပ်ိၼူ်ႈၸိဝူ်းၼႆႉ မၼ်းၵတလႆႈသႂ်ႇပႃးၵၼွ်ႇ
 ပိူၼ်ႈၸင်ႇၵတ ယွမ်းႁပ်ႉႁဝ်း။ ႁဝ်းဢဝ် မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶွင်တူဝ်ႁဝ်းၵၵႃႈၵပႃး      
ယဝ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းတႆးၵသ တႆးၵတလႆႈမီးၵူႈတီႈ တႆးၵတလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တႆးၵတလႆႈယႂ်ႇလိူဝ်
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ပိူၼ်ႈၼႆ သၽႃႇဝဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ဢၼ်လႂ် ၵတပဵၼ်ၵုင်ႇမုၼ်ႁဝ်း ႁဝ်း     
ဢဝၽ်ၼႅ်ႇလၼိႁ်ဝ်း ဢဝၵ်ငု်ႇမၼုၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၵပႃးႁဝ်းဢဝ ်ဢၼၸ်ိဝူ်းၼႆႉ ပၼဵလ်ၵ်း
ၵသဝူၼ်ႉၵပႃးၼႆ ၸင်ႇၸၢင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပၼ်သုမ်းပၼ်ပိူၼ်ႈ       
လသႈ။ ႁဝ်းလူဝ်ႇၸႂ်ၵႂၢင်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မဵဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 မၼ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ (2) ဢၼ် ႁဝ်းၵတဢဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ႁႃႉ? ႁဝ်းၵတဢဝ်ၵူၼ်း? ၵပႃးႁဝ်း           
ဢဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ၵပႃးႁဝ်းဢဝ်ၵူၼ်း ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဝၼ်း       
မိဝူ်ႈၼႆႉ။ ႁဝ်းၵတဢဝဢ်ၼလ်ႂ?် ၵပႃးႁဝ်းဢဝၵ်ၼူ်းၼ ႆယင်းၸၢင်ႈလႆႈပႃးၽၼႅ်ႇလၼိ။် ၵၼူ်း
 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵူၼ်း။ ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵၵႃႈၵတမီး
လၢႆၸၢဝ်းၶိဝူ်း ၵတမီးၵူႈမဝဵ်း ႁဝ်းလဝူ်ႇလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵၼူ်း ၵပႃးႁဝ်းဝႆႉ ဢႃႈၵယးၼမ်ႉၼၵ်း
 ၼိဝူၵ်ၼူ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝၵ်ၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈၽၼႅ်ႇလၼိၵ်ႃႈၼၼ်ႉ။ ၵပႃးႁဝ်းၶၼႅၽ်ၼႅ်ႇလၼိၼ်ႃႇဢႃး
လႃး ၼႆႉ ႁဝ်းၸၢင်ႈသုမ်းပႃးၵူၼ်း။ ၼႆႉၵၵႃႈတီႈၵဝ် ၼႆႉၵၵႃႈမိူင်းၵဝ် ၼႆႉၵၵႃႈႁင်းၵဝ် ၵပႃး
ဝႃႈၼႆ ႁဝ်းၵတမီးယၢၼ်ႇသူႇ ႁွပ်ႈတူဝ်ယဝ်ႉ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵပႃးႁဝ်းဝႆႉၼမ်ႉ 
ၼၵ်းၵၼူ်း ႁဝ်းၸၢင်ႈလႆႈၽၼႅ်ႇလၼိ ်ၵပႃးႁဝ်း ဝႆႉၽၼႅ်ႇလၼိၼ်ႃႇဢႃးလႃး ႁဝ်းၸၢင်ႈသမု်း
 ၵူၼ်း။ 
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ထၢမ် - ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်တီႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁဝ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ထၢမ် - ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်တီႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁဝ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး 
ၵႂႃႇၼၼ်ႉ သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းတပ်ႉသိၵု်းမိငူ်းတႆး ၽငွ်းၼၼ်ႉ ပၼဵဝ်ႆႉၸိငူ်ႉႁိုဝၶ်ႃႈ? ယၼွ်ႉသင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းတပ်ႉသိၵု်းမိငူ်းတႆး ၽငွ်းၼၼ်ႉ ပၼဵဝ်ႆႉၸိငူ်ႉႁိုဝၶ်ႃႈ? ယၼွ်ႉသင်
 လလႈ လႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် MTA ၵႂႃႇၶႃႈ။ လလႈ လႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် MTA ၵႂႃႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ - ပၢၼ ်MTA ၼၼ်ႉ ၵပႃးတၺူ်း တပ်ႉသိၵု်းလတႉ ယိငု်ႈယႂ်ႇယူႇၵသတႃႉၵၵႃႈ ၵပႃးမႃးတၺူ်း ၵၶႃႈ
ယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းလတႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မႃးသုမ်ႇငမ်းဝႆႉ ၼိူဝ်        
ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းလလႈ တႃႇၵတႁဵတ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း   
ႁဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵတမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်။ သမ်ႉမီးလွင်ႈ ၸႅၵ်ႇလၽၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇႁတ်းဢုပ်ႇ     
ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ ယၼွ်ႉမီးၵၽးၸမတ်ဝူ ်ၵပႃးလၢတ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇ ထၵု်ႇၵၵႃႈ ၸၢင်ႈထိငုတ်ၢႆ
လႆႈ ၸိငူ်ႉၼၼၵ်ၵႃႈမီး။ ယၼွ်ႉဝႃႈမီးလငွ်ႈၸၵႅ်ႇလၽ ၸၢဝ်းၶိဝူ်းဢၼဝ်ႃႈၼၼ်ႉ ပၼဵတ်ီႈလႂၼ်ႆ
ပဵၼ်တီႈတၢင်ႇၸၼ်ႉလလႈသင်၊ ပၼ်တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းလလႈသင်၊ ပဵၼ်တီႈဢဝ်ဢပျၢတ်ႈ               
တၢင်းၽိတ်း၊ သမ်ႉဢိင်ၼိူဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်လလႈသင် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ MTA ပဵၼ်
မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵဢႃႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ

တွၼ်ႈတွင်ႈထၢမ်
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ထၢမ် - ၵတႃႈလဵဝ်ပဵၼ်ပၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵသ ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်း      ထၢမ် - ၵတႃႈလဵဝ်ပဵၼ်ပၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵသ ၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်း      
ယဵၼ်ဝႆႉ ယူႇၸိူင်ႉၼႆ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႈသိုၵ်းသမ်ႉ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈလူဝ်ႇမီးယူႇၶႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉ ယူႇၸိူင်ႉၼႆ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႈသိုၵ်းသမ်ႉ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈလူဝ်ႇမီးယူႇၶႃႈ 
ႁႃႉ? ( သငဝ်ႃႈ လဝူ်ႇယူႇၼ ႆတပ်ႉသိၵု်းသမ်ႉမီးလငွ်ႈႁၢင်ႈႁၼႅ်းပၵူ်းပငွတ်ပ်းသိၵု်းလၵု်ႈတိၵုဝ်ႆႉႁႃႉ? ( သငဝ်ႃႈ လဝူ်ႇယူႇၼ ႆတပ်ႉသိၵု်းသမ်ႉမီးလငွ်ႈႁၢင်ႈႁၼႅ်းပၵူ်းပငွတ်ပ်းသိၵု်းလၵု်ႈတိၵုဝ်ႆႉ
 ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ? ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ − ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၵသတႃႉၵၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတိုၵ်ႉ 
ပၼဵၽ်ငွ်း ဢပု်ႇဢဝူ်းၵၢၼမ်ိငူ်းလလႈ ၸဝူ်ႈၵႃႈပႆႇလႆႈ ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်းၵၼၼ်ၼ်ႉ တပ်ႉသိၵု်းၼႆႉ
တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးယူႇၶႃႈ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၵႅတ်ႇလၶ ၸိူဝ်ႉ 
ၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိငူ်းႁဝ်း၊ တိၼု်းလဝူ်ႇမီး ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပၼဵ ်တပ်ႉသိၵု်းၵတ်ႉၶၼႅ်ႇ ပၼဵၵ်ၢၼၵ်ၼႅ်ႇ
မိူင်းၶႃႈၵဢႃႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇမီးလွင်ႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၵႅတ်ႇလၶဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း            
ဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵၢၼ် လူဝ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ တႃႇၵတႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉ           
သိုၵ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈလဵဝ်ၵၼ်မႃး 
ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း လင်လဵဝ်ၵၼ်ၵသယဝ်ႉလလႈပဵၼ်မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလုၵ်ႉၵၵႃႉတီႈ 
ၵၵႃႉတၢင်းမႃးလလႈ ၼင်ႇႁိုဝၵ်တမီး လငွ်ႈႁူမ်ႈမိဝု်းၵၼ ်ၼင်ႇႁိုဝၵ်တၶဝ်ႈတၼိၶ်ဝ်ႈမိဝု်းၵၼ်
 ႁႂ်ႈၵပႃးႁူမ်ႈႁဵတ်း ႁူမ်ႈသၢင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၼႆၵၵႃႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးမီး ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ
ယဝ်ႉ။ ၵပႃးမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၵၵႃႈ ၵတမီးလွင်ႈ ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၵတမီးလွင်ႈလူင်ႉ
လႅၼ်ႇၵၢၼ်၊ ၵပႃးမီးလွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁပ်ႉႁဵတ်းႁပ်ႉ
သၢင်ႈ ၼႆႉပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵၵႃႉယဝ်ႉ။

ထၢမ် − ၼင်ႇႁိုဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၵတမီးဢူမုၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်မၼ်ႈၵိုမ်း တႃႇလႁႉၵင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ထၢမ် − ၼင်ႇႁိုဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၵတမီးဢူမုၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်မၼ်ႈၵိုမ်း တႃႇလႁႉၵင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်
ဝၢၼ်ႈ မိူင်းလလႈ ၽွမ်ႉတႃႇတိုၵ်းၵတႃးၽူႈၶဵၼ်ဝႆႉယူႇတႃႇၵသႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းထုၵ်ႇလီမီးဝၢၼ်ႈ မိူင်းလလႈ ၽွမ်ႉတႃႇတိုၵ်းၵတႃးၽူႈၶဵၼ်ဝႆႉယူႇတႃႇၵသႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းထုၵ်ႇလီမီး
ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ − ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵပႃးဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းၼႆဢမ်ႇပဵၼ် ၵပႃးဝႃႈပူၵ်းတင်ႈ မိူင်း       
ၼိုင်ႈလုၵ်ႈယဝ်ႉၵၵႃႈ မိူင်းလႂ်ၵၵႃႈတိုၼ်းမီးတပ်ႉသိုၵ်းတႃႇၵႅတ်ႇလၶဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း      
ယဝ်ႉ။ မိူင်းတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမီး တပ်ႉသိုၵ်း ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် မီးပူဝ်ႇလူတ်ႈမူႉ     
ထၢမ်း ၵူၺ်းလလႈ ၸင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈ 1952 ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ လၶႇၶဝ်ႈမိူင်းၼႆၵသ 
ဢဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၶုိၼ်ႈမႃး ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵတႃႇၵပႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ 
ႁဝ်း ဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းလလႈ ပဵၼ်တၢင်းယူပ်ႈယွမ်းလူင် ႁဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇ 
ၼင်ႇႁိုဝ်ဝႃႈ ၵတပဵၼ် လွၼ်ႉၵႅၼ်ၵၢၼ်မိူင်း တႃႇၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလလႈဝၢၼ်ႈ    
မိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈၵတဢမ်ႇလႆႈမႃး ၵပႉၵိၼ် လူလၢႆ ဢဝ်တၢႆ မႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၵွတ်း
 ၽၢၼ ်ႁႂ်ႈၵပႃးယိငူ်ႈပိၼူ်ႈယၼဵ်းပၼဵပ်ိၼူ်ႈ တပ်ႉသိၵု်းၼႆႉ တိၼု်းမီး ပၼု်ႈၽၼွ်း တႃႇၵတႅ်ႇလၶ
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 လႁႉၵင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်းၼၼ်ႉ 
ယႃႇလိုမ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူႈၵၵႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇတူၵ်ႇဢမ်ႇလၢတ်ႈၵသတႃႉၵၵႃႈ    
ႁဝ်းတိုၼ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူဝ်ႇမႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵၵႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွင်ႇၸႂ်
ၵသၵမ်းၼႆ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇထိုင်ၸိူင်ႉၼႆၵဢႃႈ။ 

ထၢမ် − လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသင်လလႈ သမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉမၵတႃႇယူႇ ထၢမ် − လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသင်လလႈ သမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉမၵတႃႇယူႇ 
ပဵၼ်မၢင်မိူဝ်ႈမၢင်ပွၵ်ႈၶႃႈ?ပဵၼ်မၢင်မိူဝ်ႈမၢင်ပွၵ်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ − ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လတႇဢဝ်ဝၼ်း 19 လိူၼ် November 
2011 ၼၼ်ႉ လႆႈမီးၵၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၶႃႈလႆႈၸႂ် တင်းသူပ်းၵႂၢမ်းၵၼ် တီႈဢူးဢွင်ႇမိၼ်း တီႈ 
ၵဵင်းႁၢႆး ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵပႃးဝႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ႁဝ်းၵတယူႇ သဵၼ်ႈ 
တၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်း ပဵၼ်တပ်ႉမၵတႃႇယူႇ။ ယဝ်ႉၵၵႃႈ ပိုတ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵပႃးဝႃႈႁဝ်း        
ၵတ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝငဵ်း (ဢမ်ႇၼၼ)် ၵပႃးၶဝၵ်တဢၵွ်ႇ ၼႂ်းထိၼူ်ႇၼၵႆၵႃႈ ၵတလႆႈမီးလငွ်ႈလငူ်ႈၼႃႈ
 ပငွ်ႇလငႅ်းၵၼၵ်သ ၸင်ႇၵွႆႈၵႂႃႇမႃး။ ပၵိ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လငူ်းလၢႆးမိဝု်း ၵိတု်းတိၵု်း ယူႇၵသတႃႉၼၵႆၵႃႈ
 ၵပႃးမႃးတၺူ်း ၽၢႆႇတပ်ႉမၵတႃႇသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလငွ်ႈလငူ်ႉလငႅ်းၵပ်းသၢၼၵ်သ ၶႂ်ႈၵႂႃႇတီႈလႂၵ်ႂႃႇ
 ၶႂ်ႈႁတဵ်းတီႈလႂႁ်တဵ်း ဢဝလ်ငွ်ႈတၢင်းဝႃႈ ႁဝ်းပၼဵတ်ပ်ႉမၵတႃႇ တႃႇၵတႅ်ႇလၶမိငူ်းႁူမ်ႈတမုၼ်ႆ
ၵသ ဢမ်ႇႁၼ်ဢမ်ႇဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်း၊ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်ၵသဢဝ်သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်လလႈ ၸင်ႇ
ဝႃႈမီးလငွ်ႈတမု်ႉတိဝူ်ႉ ၽႃႇၺႃးၵၼ ်ၸိငူ်ႉ ၼၼၶ်ႃႈၵဢႃႈ။ တီႈလတႉမၼ်း ၵပႃးဢဝ ်ၵၶႃႈတၵူ်း
လူင်း NCA ဝႃႈလတႉ NCA ဝႃႈၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ယင်းပႆႇ
ပၼဵတ်ဝူ်ႈမိငူ်းၵၺူ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်းၸမု်းလငူ်းလၢႆးမိဝု်းၵိတု်းတိၵု်းယဝ်ႉၵသတႃႉ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈဢမ်ႇ
မၵ်းမၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ဢဝ်သိုၵ်းၵသႁဵတ်းဝႃႈ ႁူႉယူႇပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶွင် RCSS 
ႁဝ်း တိုၵ်ႉဝႃႈႁဵတ်း (လၼႇၵမႇသျိၼ်းလိၼ်းၵယး/ လၼႇၵမႇၸူဝ်းမူဝ်းၵယး) ၶဝ်ႈမႃးယူႇ         
လလႈ ၸင်ႇဝႃႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်။   ၵပႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   
ႁဝ်း  ယၢမ်းလဝဵၼ်ႆႉၵၵႃႈ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼၵ်သ လၼးဝႃႈ  ပၼူ်ႉပၼႅၼ်ႃႈတီႈၵၼ်
တီႈလတႉမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႃႈတီႈၵိုတ်းတိုၵ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းယူႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် MTA       
ယဝ်ႉ။  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃး ႁူႉယူႇဝႃႈပဵၼ်ႁဝ်းၵသ တိုၵ်ႉတိုၵ်းယူႇၵၵႃႈ 
ၵပႃးဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၵၼ်လတႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇတင်းၼႃႈ ၵတမီးပၢင်တိုၵ်းယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈယွမ်း   
ႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈၵၼ် ႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၵပႃးၼႆလတႉၵၵႃႈ ပွင်ႇဝႃႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵတ
လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼၼ်။
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ထၢမ် − ငဝ်းလၢႆးလၵႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလလႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမၵတႃႇၵတႃႈလဵဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထၢမ် − ငဝ်းလၢႆးလၵႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလလႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမၵတႃႇၵတႃႈလဵဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်
ဝႆႉယူႇ ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်လႆႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?ဝႆႉယူႇ ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်လႆႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ − ၵပႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈလတႉၵၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွမ်းမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီး
လငွ်ႈဢပု်ႇ ဢဝူ်းၵၼ၊် ဢပု်ႇမဝဵ်းၼိငု်ႈႁတဵ်းမဝဵ်းၼိငု်ႈ၊ ႁႃၵၶႃႈၵၢဝ်ႇလၼးၵၼ ်ယၼွ်ႉၸိငူ်ႉၼၼ်
လလႈ တႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉၵၵႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလတႉလတႉ။ 

ထၢမ်− ၵပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ မႁႃႇပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ  မီးထၢမ်− ၵပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ မႁႃႇပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ  မီး
ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ − ပုၼ်ႈတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလတႉၵၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း 
ၼၼ်ႉ ၵတဢဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵသလၵႈလိတ်ႈၵႂႃႇ၊ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်လလႈ  
ၵတၸုၵ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၵသလလႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၵတၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ  ပဵၼ်
ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵဢႃႈ။  

ထၢမ် − ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁဵတ်းၸိူဝ်ႉႁိုဝ်လလႈ လႆႈၵၵႃႇတင်ႈမႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းလၵႈ        ထၢမ် − ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁဵတ်းၸိူဝ်ႉႁိုဝ်လလႈ လႆႈၵၵႃႇတင်ႈမႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းလၵႈ        
ၵၢင ်ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး လလႈ တပ်ႉသိၵု်းၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၸိငု်ႈတႆး  ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼလ်ၵု်ႉၵၢင ်ၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆး လလႈ တပ်ႉသိၵု်းၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၸိငု်ႈတႆး  ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼလ်ၵု်ႉ
မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးထိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးထိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ
သငၽ်ငွ်ႈၶႃႈ ၊ သမ်ႉထငႅ်ႈ ၸမွ်းၼင်ႇတီႈတဝူထ်ပူ်း ဢၼၸ်ဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁတဵ်းသၢင်ႈမႃးလလႈသငၽ်ငွ်ႈၶႃႈ ၊ သမ်ႉထငႅ်ႈ ၸမွ်းၼင်ႇတီႈတဝူထ်ပူ်း ဢၼၸ်ဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁတဵ်းသၢင်ႈမႃးလလႈ
သင ်ႁၼဝ်ႃႈ ၵၢၼၵ်ၵႃႇသၢင်ႈလငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽၼွ်းလတီႃႇ တပ်ႉသိၵု်း လလႈ ၵၼူ်းသင ်ႁၼဝ်ႃႈ ၵၢၼၵ်ၵႃႇသၢင်ႈလငွ်ႈၽမွ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽၼွ်းလတီႃႇ တပ်ႉသိၵု်း လလႈ ၵၼူ်း
မိူင်းတႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၶႃႈၵဢႃႈ။မိူင်းတႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၶႃႈၵဢႃႈ။

တပွ်ႇ − ၵဝဵ်ႇလငွ်ႈၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပၼဵ ်မၼ်းပၼဵလ်ၼွ်ႉၵၼႅ ်တႃႇၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈ
မိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉ ၊ ၵပႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ သမ်ႉမီး တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈလၢႆမူႇ
လၢႆၸုမ်း ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လလႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတပဵၼ်တပ်ႉၼိုင်ႈ ၸုမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ            
ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ SSA ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးၼွင်ႉ ၊  ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊    
ၸဝ်ႈလွမႆၢဝ်း ၶဝဢ်ၼွႁ်ူဝၼ်ၼ်ႉလလႈသင ်ယဝ်ႉၵၵႃႈမိၼူၼ်င်ႇ SSNA ဢၼၸ်ဝ်ႈၵၢၼ်းယတွ်ႈ
ႁဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉလလႈသင်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ SURA ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်                 
ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉလလႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတပဵၼ်မႃးမူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ
လႆႈမႃး တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် မိူဝ်ႈ 1996 September 13 ဝၼ်း တီႈလွႆၶိူဝ်း ဢၢၼ်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ
မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်လဵဝ်။ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ် ၼႆၵသယဝ်ႉ လလႈ ဝၢႆးၵသႁဝ်းတူၵ်း     



325မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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လငူ်းလႆႈၸႂၵ်ၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၸမု်းတႆးၵၼယ်ဝ်ႉ တီႈတပ်ႉမၵတႃႇမၢၼ်ႈၵၵႃႈ ၵတမၵ်းမၼ်ႈ
ပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း ၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ လႆႈလူင်းၵႂႃႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၵတႁူပ်ႉ    
ထူပ်း ၸွမ်းသိုၵ်းလူင် ၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်း  
တၢင်းၸမ် (2) လိူၼ်ၵသတႃႉၼႆၵၵႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမၵတႃႇမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူပ်ႉထူပ်း။ ႁၼ်ဝႃႈ 
SURA ၼႆႉ ပၼဵၸ်မု်းၵိတု်းၵၼႅ်ႇၶငွ ်MTA လဝူ်ႇလႆႈဝၢင်း ၶိငူ်းမဝဵ်းလဝဵၼ် ႆ၊ ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈတပ်ႉမၵတႃႇ
 ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလလႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၵၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး။ ဝၢႆးၵသ ၶၵ်ႉၵၢၼ်
 ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လွင်ႈသၢမ်မူႇသၢမ်ၸုမ်း ပႆႇပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ၸိုဝ်ႈတပ်ႉ
သိၵု်းၼႆႉ ၵတၸႂ်ႉၸိဝု်ႈ SSA ၼၵႆသ ယူႇတီႈ SURA ၸင်ႇလၢႆႈၸႂ်ႉၸိဝု်ႈ SSA မႃး ၵတႃႇထိငုဝ်ၼ်း
မိူဝ်ႈၼႆႉ။ 

 ၵူၺ်းၵသတႃႉ ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းသမ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ SSA ဢၼ်ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်
လလႈသင်၊ SSNA ဢၼ်ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ႁဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်လလႈသင်၊ သိုပ်ႇၵိုတ်း
တိုၵ်းယူႇၵသတႃႉၵၵႃႈ ၼႂ်းလၵႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉမၵတႃႇ မိပ်ႇဢီးၼိူဝ် SSNA ႁႂ်ႈၵပႃး
လႆႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈ ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်း မႃးၸိူင်ႉၼၼ်လလႈ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵႂႃႇမိပ်ႇ ၸဝ်ႈ 
ၵၼ်ႇၼ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (11) သႅၼ်ႈဝီ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ဢထမ်ႇမၺပွ်းၵမ် ဢဝ်မႃးတီႈ
လႃႈသဵဝ်ႈ ၵတဢဝ်ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ၼၼ်ႉလလႈသင်၊ ၵႂႃႇၶဝ်ႈလသႇသူၼ်းႁႃမိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉၸုမ်း 
(19) လလႈသင်၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ႁွင်ႉၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ 
ဢၢၼ်းဢဝ် လွင်ႈတၢင်းမိပ်ႇငႅၼ်း ႁႂ်ႈၵပႃးၸၢင်ႈလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈ။

 ၵပွ်ႈသငၼ် ႆမိၼူၼ်င်ႇ SSNA ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပၼဵၸ်မု်းၵိတု်းတိၵု်းၵၺူ်း ပႆႇၸႂ်ႈၸမု်း ငငမိခ်ျမ်း
ၵရႅး ဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ငငိမ်းချမ်းၵရႅး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ SSA ၼႆႉ  ပဵၼ်(အထူး
ၵေသ-3) ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶိုၵ်းတွၼ်း မၢႆ (3)။ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉပႆႇမီး  ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ ၶဝ်
 ၶႂ်ႈဢဝ် SSNA ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈလၼပိူၼ်ႈ ၸင်ႇမႃးမိပ်ႇငႅၼ်း ၵပႃးမိပ်ႇငႅၼ်း    
ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉတီႈ တၢႆးမူး  ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းလႅင်ႇ လႃႈ
သဵဝ်ႈ  ယူႇၵသတႃႉၼႆၵၵႃႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈမႃး။ ႁဝ်းၶႃႈ        
ဢုပ်ႇၵၼ် ၵပႃးဝႃႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇ ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ႁဝ်းယိပ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း           
ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈလလႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်း ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ ၸင်ႇဝႃႈႁဝ်းလႆႈ 
ၽၢတ်ႇ တီႈၼႂ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸင်ႇမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈ 21 
ဝၼ်း လိူၼ်ၵမႇ ပီ� 2005။ 
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 ဝၢႆးၵသႁူမ်ႈႁွမ်းတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵူၼ်း ပဵၼ်တပ်ႉၵွင်
တပ်ႉၸုမ်း လတ်းၶၢမ်ႈမႃး တင်းႁူၺ်ႈတင်းထိူၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈလႆႈပႆသဵၼ်ႈ
တၢင်း တႃႇၵတမႃးၽဝႅထ်ိငုတ်ီႈ ငဝ်ႈၸိငု်ႈ လွတႆႆးလငႅ်း။ မႃးၼပ်ႉတၺူ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) လိၼူၼ်ႆႉ
ယွမ်း (6) ဝၼ်းၵူၺ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း လူဝ်ႇလႆႈမႃးထိုင်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး       
လႅင်း ပႆႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်တိုၵ်းၼႆလလႈ ၶတ်းၸႂ်လဝႈ ၽူႈၶဵၼ်မႃးလလႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်။ 
ၵပႃးၽႅဝ်မႃးတီႈၼႆႉယဝ်ႉၵၵႃႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၵသ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၵတၶဝ်ႈတိၼ် 
ၶဝ်ႈမိဝု်းၵၼတ်င်းသိၵု်းႁၢၼလ်လႈသင၊် ၽူႈမီးၸၼ်ႉလလႈသင ်ၸမု်းလႂၸ်မု်းၼၼ်ႉ ၸပု်ႈလႂ်
 ၸပု်ႈၼၼ်ႉ မီးလငွ်ႈႁူမ်ႈမိဝု်းၵၼ ်မႃးပိတု်ႇၵၢၼသ်ၼွ။် လႆႈမႃးႁၼဝ်ႃႈ ၼႂ်းလၵႈႁဝ်း ပိတု်ႇၵၢၼ်
သၼွၼ်ၼ်ႉၵၵႃႈ လႆႈဝႃႈ မီးလငွ်ႈၸမၸ်ႂၵ်ၼ ် ႁတဵ်းၵၢၼၵ်ၵႃႈၶဝ်ႈတၼိၶ်ဝ်ႈမိဝု်းၵၼ ်လႆႈဝႃႈ
မီး ၽွၼ်းလီ လတႉလတႉ။

 ၵပႃးမႃးတၺူ်းထငႅ်ႈၵၶႃႈၼိငု်ႈၵၵႃႈ ဢၼႁ်ဝ်းမႃးၽမွ်ႉႁူမ်ႈၵၼၼ်ႆႉ ယူႇတီႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလလႈ
သင် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း လလႈသင် ပိူၼ်ႈၵၵႃႈမုင်ႈမွင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်တႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ 
ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈႁၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ။  ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵၵႃႈ မုင်ႈမွင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် 
ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လလႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၼင်ႇ      
ႁိုဝ် ၵတထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉၵၵႃႈ သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇတင်းၼႃႈၼႆႉၵၵႃႈ မၼ်းၵတလႆႈယွၼ်ႇ
ယၢၼ်း ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လီတီႈသုတ်း ၼႆၶႃႈ။

ထၢမ် − ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵတႃႈလဵဝ်              ထၢမ် − ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵတႃႈလဵဝ်              
ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်? ယဝ်ႉၵၵႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်သင်ၼႆၶႃႈၵဢႃႈ တႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်? ယဝ်ႉၵၵႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်သင်ၼႆၶႃႈၵဢႃႈ တႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ 
ၼၼ်ႉ သမ်ႉဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။ၼၼ်ႉ သမ်ႉဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ −  ၵပႃးဢဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း
 ၸိင်ုႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ တင်ႈလတႇမႃးမိဝူ်ႈပီ� 2011 လိၼူ ်April (28) ဝၼ်း ၽွင်းၶဝၸ်ဝ်ႈၵၵႃႈ
 တိၵု်ႉၵၵႃႇသၢင်ႈ ပၵူ်းတင်ႈၶိၼု်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသငုၸ်ိငု်ႈတႆး ၵသယဝ်ႉ လႆႈပွႆႇၽူႈတၢငတ်ဝူ ်မႃးႁႃ
 ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် (2) မူႇ (2) ၸုမ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တႆးႁဝ်းၶႃႈၵတပဵၼ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်
 ၼင်ႇႁိုဝၵ်တပၼဵမ်ူႇလဝဵၸ်မု်းလဝဵ ်ၶတ်းၸႂႁ်တဵ်းသၢင်ႈမႃး။ ဝၢႆးၵသၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ� 2011 May 
09 ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵသ  ဢုပ်ႇဢူဝ်း
 ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းလလႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵတ
ယွၼ်ႇ ယၢၼ်း ၶဝ်ႈႁႃ ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ လႆႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငိၵၼ်ၶႃႈၵဢႃႈ။
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 ၵပႃးမႃးတူၺ်း ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵၶႃႈထီႉ (2) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉလွတ်ႈ
လဝႅ်းၵၼွ်းၵၶႃ ၼၶႆႃႈ ၼင်ႇႁိုဝၼ်ႂ်းတႆးႁဝ်း (2) မူႇ (2) ၸမု်း ၵပႃးၵတၽမွ်ႉႁူမ်ႈၵၼလ်ႆႈၼၼ်ႉ
 ၸင်ႇလႆႈလုၵ်ႉဢဝ်တီႈၵွၼ်းၵၶႃၵသ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၵၶႃ။ ၵၶႃႈ   
ယိူင်းဢၢၼ်းထိ(2) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်း 
ၵၶႃၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇ တႆးၵတႃႇတႆး ၵတၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ၸင်ႇလႆႈလူတ်းယွမ်းမႃး 
ၼႆၶႃႈၵဢႃႈ။ ဝၢႆးၵသႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ
တႆးလလႈသင ်ယူႇတီႈၽူႈတၢငတ်ဝူ ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသငုၸ်ိငု်ႈတႆးလလႈသင ်ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး လၢႆၽၢႆႇလၢႆ
တၢင်းယူႇၶႃႈ။  ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ မႃးတၢင်းၼႆႉၵၵႃႈမီး ၽူႈတၢင်တူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတၢင်း 
ၼၼ်ႉၵၵႃႈမီး ၼင်ႇဢၼ်ႁူႉၸွမ်းလလႈသင် ၼင်ႇဢၼ် တူဝ်ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း 
ၸွမ်းလလႈသင် လႆႈႁူႉလႆႈယိၼ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမူတ်းလတႉၵၵႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း
 ၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လလႈသင် ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လလႈသင် ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇ    
ဢူဝ်းၵၼ် တင်းမူတ်းလတႉ ၵတဢမ်ႇယွမ်း (33) ပွၵ်ႈၶႃႈ။ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်
 ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႆးၵတႃႇတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း (15) ပွၵ်ႈ။ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်    
ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ လွႆတႆးလႅင်း မီးယူႇ (5) ပွၵ်ႈ  ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
လႆႈၵႂႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး မီးယူႇ (4) ပွၵ်ႈ။ ယူႇတီႈၸုမ်း ၵပ်းသၢၼ်လၵႈၵၢင် ၶပ်းၶိုင်ပၼ် 
ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵပႃးလႆႈႁူပ်ႉထပူ်းၵၼၼ်ႆႉ ပႃးတင်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁတဵ်းၶႂ်ႈပၼဵၼ် ႆလႆႈ ႁူပ်ႉထပူ်း
 ၵၼ်ၼႆႉ ၵတမီးယူႇ (9) ပွၵ်ႈ။

 ၵူၺ်းၵသတႃႉၵၵႃႈ ၵွပ်ႈသင်ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၶႃႈယွၼ်ႇ      
ယၢၼ်း ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼငွ်ႉ မီးလငွ်ႈၶငဵ်ႈၶငႅၵ်တႃႇၵၼ ်လငွ်ႈပငွ်ႇၸႂၼ်ိဝူၵ်ၼၼ်ႆႉမၼ်းၵဢႇ ၸင်ႇ
ဝႃႈဢုပ်ႇၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းဝႃႈ ၼႃႈတီႈၵဝ် ၼႃႈတီႈမႂ်းလလႈသင်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၶႃႈယိူင်း 
ဢၢၼ်းလလႈသင၊် ၶတ်းၸႂယ်ၼွ်ႇယၢၼ်း ၶဝ်ႈႁႃၵၼယ်ူႇၵသတႃႉၼၵႆၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလလႈ ၵတႃႇ
ၵပႃးထိုင် လႆႈတိုၵ်းၵၼ် လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၵၵႃႈမီးလလႈ ပဵၼ်တီႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉၵၶႃး         
ၶူမ်လတႉလတႉၶႃႈၵဢႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလလႈသင်၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း
 ဢငိၼ်ိဝူသ်င်ႇၶႃႇ ၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်းတၵု်းယၼွ်းမႃးၵသယဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈႁဝ်းတႆးၵတႃႇတႆးၼၵႆၵႃႈ
 ၵိတု်းတိၵု်းၵတႃႇၵၼမ်ႃးၶိၼု်း။  ၵပႃးဝႃႈ ၵိတု်းတိၵု်း ၵတႃႇၵၼမ်ႃးၶိၼု်းယဝ်ႉၼ ႆဢမ်ႇဝႃႈၵၼူ်း
မိူင်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈသင်ႇၶႃႇ၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၵႃႉသိုၵ်းၵၵႃႉႁၢၼ် ႁဝ်းတင်းသဵင်ႈၵၵႃႈ မီးတင်းၸူမ်းမုင်ႈ
မွင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းလၼၵၢင်ၸႂ် ၵႂႃႇတီႈၸိူင်ႉၼၼ်    
ၶႃႈ။
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 ၵွပ်ႈၼႆလလႈ သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇတင်းၼႃႈၵၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတ 
ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈၵၵႃႈ ၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵတႃႈလဵဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၶႃႈ။ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆလတႉ 
ၵၵႃႈ မၼ်းၵတပႆႇပဵၼ်ၵမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းသင်ၼႆ လွင်ႈၶဵင်ႈယၢၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် ဢၼ်ၼႆႉ 
ၵၵႃႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်မူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်လတႉ ၵတဢမ်ႇပဵၼ်။ လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ 
လၢတ်ႈငၢႆႈ ႁဵတ်းယၢပ်ႇ ၵတမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ယူႇ ႁၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၶႃႈၵဢႃႈ။
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ထၢမ် -  ၵွပ်ႈသင်? ၵွပ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵသ ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈလတႇတူင်ႉၼိုင်မႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ဢမ်ႇ ထၢမ် -  ၵွပ်ႈသင်? ၵွပ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵသ ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈလတႇတူင်ႉၼိုင်မႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ဢမ်ႇ 
ၼၼ်) ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး?ၼၼ်) ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး?

တွပ်ႇ - လငွ်ႈလႆႈသၼူၸ်ႂ ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတငူ်ႇဝငူ်းၵၢၼ ်ၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယၼွ်ႉပိဝူ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵိတူ်ႇ
ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုၵ်းမိူင်း ၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉလလႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ 
တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၵူႈၵၵႃႉ။ ယူႇတီႈတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ၶိုၼ်းမႃးဝူၼ်ႉ ႁဝ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ   
ႁဝ်းသမ်ႉၵတၸွႆႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ၸွႆႈလႆႈ ဢၼ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း          
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းဝႆႉၼႂ်း ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇယူႇ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵၵႃႈ သူၼ်ၸႂ်ၼႂ်းတူင်ႇ     
ဝူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ သႃႇသၼႃႇၵၵႃႈပိုင်ႈဢိင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုင်ႈဢိင် 
သႃႇသၼႃႇ သငွဢ်ၼၼ်ႆႉပိငု်ႈဢငိၵ်ၼ။် ၽငွ်းမိဝူ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမႃးသၼူၸ်ႂလ်လႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း
တူင်ႇဝူင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း။ ဝၢႆးၵသ M.T.A ဝၢင်းၶိူင်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ 

ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်
ၸဝ်ႈယွတ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈမိူင်း

တွၼ်ႈတွင်ႈထၢမ်
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သမ်ႉမီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်လပႉၵိၼ်လူလၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းလလႈသင်၊           
ၽွင်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုပ်ႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း
 ႁူမ်ႈတင်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈႁွမ်းတင်း ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶဝ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆၵသ 
လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၵတႃႇသူႈ။ ၵပႃးၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းယူႇဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တၢင်းမိူင်း
ထႆး ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈႁဝ်းမီးၵၢၼ်ၵတႃႇသူႈလလႈ 
ႁဝ်းဢမ်ႇပွႆႇဝၢင်းၽႃႈပတႅ်ႈ ၵၢၼၸ်ိဝူ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၼလႆလႈ ၶႃႈႁဝ်းၵၵႃႈလႆႈမႃး သၼူၸ်ႂလ်လႈ
လႆႈမႃး မိုတ်ႈၵိုဝ်းတင်းဢႃးၸၢၼ်ၶိုၼ်းသႂ်ႁဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇ 
ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ တင်းပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈႁဝ်းၶဝ်။

 ဢၼ်တီႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈထူဝ်း တိုၵ်းသိုၵ်းယူႇၼႂ်း မိူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်း
လၼႅလ်ၼိမ်ိငူ်းထႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈမီးလမု်းၵပ်းသၢၼ ်ၶဝ်ႈဢၵွ်ႇၵၼ ်တင်းမိငူ်းထႆးၵသ ပငွ်ႇ
 ၸႂ်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈဢုတ်ႉႁဝ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၽၢႆႇၼႂ်းတၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းဝႆႉ
လလႈ ၶႃႈႁဝ်းၵၵႃႈ လႆႈၵွင်ႉၵၢႆႇ ၵပ်းသိုပ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်။  
ဢႃးၸၢၼ်ၶိုၼ်းသႂ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉႁူႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းသူၼ်ၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၶႂ်ႈႁူႉ  
ငဝ်းလၢႆးၼ ႆဢႃးၸၢၼၶ်ိၼု်းသႂၵ်ၵႃႈ ႁႂ်ႈၶႃႈႁဝ်းဢၵွ်ႇမိဝူ်းၼႂ်းမိငူ်း ပၵွ်ႈဢၼွတ်ၢင်းသတု်း။  လႆႈ
မိဝူ်းႁူပ်ႉထပူ်း ၸဝ်ႈႁူဝပ်ဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်းတီႈၶၢႆးတဝူ်း။ မိဝူ်ႈႁူပ်ႉထပူ်းၵၼ ်ပၼဵၼ်ႂ်း
ပီ 1997 လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် သင်ႇၶႃႇရႅ ႁၢၼ်း ပၼ်ႁႅင်း 
ၸႂ်ၵၼ် သူႇၸႂ်းၵၼ် လႆႈႁူႉငဝ်းလၢႆးၵၼ်ယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၵသ ၶိုၼ်းမႃးၵတႃႉ
တႆႇလၼ ငဝ်းလၢႆးဢၼႁ်ဝ်းၶႃႈလႆႈၵတႃႇသူႈ လငွ်ႈငဝ်း လၢႆးၵၼူ်းမိငူ်း ႁဝ်းၶႃႈ ပၼဵသ်ငမ်ီးသင်
 တီႈဢႃးၸၢၼ်ၶိုၼ်းသႂ်ႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းထႆး လလႈ တင်းပီႈၼွင်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းႁဝ်း        
ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ယူႇတင်းမိူင်းထႆး။

 ၶၵ်ႉထီႉသွင်မႃးၼႆႉ ၶႃႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈဢုတ်ႉ
 ၵၵးသီးႁဝ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢင်ႉယငွႁ်ူၺ်ႈႁဝ်းၶဝ ်တၢငတ်ဝူၼ်ႂ်းၸမု်းႁဝ်းၶႃႈတင်းမတူ်း (7)ၵၵႃႉ လႆႈ
 ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တီႈမိူင်းယၢင်း တီႈၵမႃးတၵရႅႃးထ ၼႂ်းပီ 1997 လိူၼ် ၵျၢၼ်ႇၼိဝ်ႇရႅီႇ လႆႈဢုပ်ႇ   
ဢဝူ်းႁႃၼဝႅ်း ႁူမ်ႈၵၼတ်င်း ၸမု်းၸၢဝ်းၶိဝူ်းယပိ်းၵငွ်ႈၵၢင်ႇ။ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢငၵ်မုတ်ီႈၼၼ်ႈ
တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းယူႇ 14 ဝၼ်း၊ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈၶိုၼ်း ပွၵ်ႈမႃးတီႈၵဵင်းမႆႇ ယဝ်ႉ လႆႈမႃးဢုပ်ႇ          
ဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ဢႃးၸၢၼ်ႁဝ်းၵၵႃႈ လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁဝ်းၵသ ၶႃႈႁဝ်းၵၵႃႈၶႂ်ႈဢွၵ်ႇ 
မိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼႆလလႈ ႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈ ဝဵင်းၽုၺ်း ပဵၼ် ပီ 1997 
လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်
 တီႈဝဵင်းၽုၺ်း တင်းသၢမ်ၶႃၵဵင်း တင်းၵူၼ်းမိူင်း၊ တင်းသင်ႇၶႃႇ၊ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း  ႁဵတ်းပၢင် 
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ၵုမ်ၵၼ်သၢမ်ဝၼ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ လႆႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် သင်ႇၶႃႇလလႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ       
ၵငွ်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ဢၼႁ်ဝ်းၶႃႈယပိ်းယူႇၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈပၼၵ်ၽးၵၼူ်းမိငူ်း (1)ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ
 ပႅတ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼႆႉၵသ ႁဝ်းၵတပၢႆႈပႅတ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းလၼႇ? (2) 
ႁဝ်းၵတသိုပ်ႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလၼႇ? ဢမ်ႇၼၼ်ၵၵႃႈ (3) ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၵတႃႇသူႈၼႆႉ ႁဝ်း
ၵတၵတႃႇသူႈၵႂႃႇ မၼ်းၵတမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆလလႈ ႁဝ်းၵတယွမ်းသုမ်း ယွမ်းၵၢၼ်ႉ        
ပႅတ်ႈလၼႇ? လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈႁဝ်း ၶႃႈသင်ႇၶႃႇလလႈ ၵပႃႈလမႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း       
မိူင်း တင်းတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵၵႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵတၸႃႉႁူမ်ႈၶီ လီ       
ႁူမ်ႈၸၢမ်ႇၵၼ် ႁဝ်းၵတႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၵတႃႇသူႈ။ ၵပႃးဝႃႈမၢၼ်ႈၶဝ်မီးၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ 
မႃးၵတႃႇသူႈႁဝ်းၵၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵသ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း၊ လွင်ႈဝႃႈ        
ႁဝ်းၵတၽၢတ်ႇ ယၢၼၵ်ၼ ်ပွႆႇပိၼု်ႉပွႆႇပတႅ်ႈၵၼ ်ႁဝ်းၵတဢမ်ႇႁတဵ်း၊ ႁဝ်းၵတႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်
ၵသ ၵတႃႇသူႈၵႂႃႇ။ 

 ႁဝ်းၵတႁူမ်ႈၵၼ ်ၶဝ်ႈပွႆးတိၵု်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတိၼု်းတၵႅ်ႇလငႅ်းၵသ ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ ်ႁဝ်းလႆႈၸႂၵ်ၼ်
တီႈၼၼ်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈမႃးၵသ ႁဝ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ၵတႃႇထိုင်ဢၢင်ႈဢၢၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈ
ၵပႃးလႆႈ ဢဝ်တီႈယိူင်းမၢႆ သုင်သုတ်း ၶွင်ႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်မုၵ်ႉ        
ၸုမ်းႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်၊ ၵပႃးႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉပၢင်ၵုမ်တီႈၼၼ်ႈ သၢမ်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းႁဵတ်း 
ပၢငၵ်မုၼ်ၼ်ႉ ပၢငၵ်မုပ်ႆႇယဝ်ႉၵၵႃႈ တင်းၽၢႆႇၽူႈၶၼဵမ်ႃးတိၵု်းႁဝ်း ၵၺူ်းၵႃႈႁဝ်းယၢၼၵ်ၵႆၼ်
 ၽၢႆႇတူၵ်းပၢင်လလႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇပၢင်။ ဝၢႆးၵသပၢင်ၵုမ်တီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉၵၵႃႈ ၶႃႈၵၵႃႈလႆႈ ႁပ်ႉ
ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်းၵႂႃႇတီႈတူၼ်ႈတီး၊ တႃႈၵုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶုၼ်းထုၼ်းဢူး
 လလႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈႁူပ်ႉ ထူပ်းပႃး ၽွင်းၶဵဝ်ဢင်းၵိတ်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ လႆႈသပ်း
လႅင်းလၼ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး  ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်း        
ႁဝ်း၊ ငဝ်းလၢႆးၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းႁဝ်း၊ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵၶႃႈတႅပ်း
တပ်းႁဝ်း လႆႈသင်လၢႆလၢႆၼႆ ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၵတႃႉတႆႇၶႆႈလၼၶဝ်။

 ဝၢႆးၵသၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉၵၵႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းလုၵ်ႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈ ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းထႆး။ လႆႈ
မႃးၽိတ်ႈမွၵ်ႇသင်ႇၶႃႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ႇၶႃႇတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တီႈၵဵင်းႁၢႆး ဝတ်ႉမိူင်း 
ၽၢၼ်း၊ လုၵ်ႉတီႈသင်ႇၶႃႇႁဝ်း၊ ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈလလႈသင်၊      
သိၵု်းႁဝ်း ဢၼမ်ီးၸမွ်း လၼႅလ်ၼိၼ်ႆႉလလႈသင ်ၼင်ႇႁိုဝၵ်ပႃးၵတမီးလငွ်ႈပငွ်ႇၸႂၵ်ၼ ်ယမွ်း
ႁပ်ႉၵၼ ်ပၼိ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထမႅၵ်ၼ ်ၸႃႉႁူမ်ႈၶ ီလႁီူမ်ႈၸၢမ်ႇၸမွ်းၵၼ ်လလႈ ၵမ်ႉထမႅၵ်ၼၼ်ၼ်ႉ
 ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် လႆႈၵၶႃႈလႆႈၸႂ် သင်ႇၶႃႇတီႈၵဵင်းႁၢႆး ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်
ၵသၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆး သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းတႅပ်းသီႇ    
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တႅပ်း ဝၢၼ်ႈႁၢမ်း မိူင်းႁၢမ်း ၶၢႆႉပၢႆႈၶၢႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ လႆႈ
 ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း SHRF တီႈၵပႃႈထဝ်ႈၶုၼ်ၵျႃႇဢူး တိုၵ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၽွင်း                 
မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ၊ ၸုမ်း NGO ၼွၵ်ႈမိူင်းလလႈသင်၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇလၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းလလႈသင်  ၵၶႃႈမုၼ်း
 ၶဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵႆႉလႅၵ်ႈပိၼ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵသ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်မႃးတူၺ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း            
ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇတင်းမိူင်းၾၢင်၊ တၢင်းလမႈႁွင်ႈသွၼ်၊ တၢင်းၵဵင်းႁၢႆး တီႈလႂ်ၵသဢမ်ႇ
ဝႃႈ ၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းထိုင်လႆႈ။

 ၵၢၼ်ၶဝ်ၵၵႃႈ လူဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပၢႆႈၵၽးသိုၵ်း မီးလွင်ႈ
ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ။ ၶဝ်ႈတႃႇၵိၼ် ၵၵႃႈ ႁႃၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းမႃး လမ်ႇလွင်ႈ
လတႉလတႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ လႆႈၵပ်းသၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တင်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇလလႈသင်၊ တၢင်းၸွႆႈ        
ထမႅ ်ၵၼူ်းပၢႆႈၵၽးလလႈသင ်လႆႈပငွ်ႇပၼလ်မု်း UN  ဢၼမ်ီးတီႈမိငူ်းထႆး။ ၽၢႆႇသၼု်ႇလသႆၼု်ႇ
 ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် Human Rights ၶဝ်လၢႆၸုမ်း ၸႃႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃး
သူၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃ ၵၼ်ယူႇၵသႇၵသႇ။ ၼႂ်းပီ 1998 ၶႃႈႁဝ်း
လႆႈဢွၼ်ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး  ITV ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း လတ်းႁူၺ်ႈလတ်းလွႆ ၵတႃႇၵပႃးမိူဝ်း      
ၽဝႅမ်ိငူ်းတႆး မိဝူ်းႁူပ်ႉ ၸဝ်ႈယတွ်ႈသိၵု်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းမိငူ်းၶၼု ်ပတွ်းတင်းမိငူ်းၵိငု ်လႆႈမိဝူ်းႁၼ်
 ၵၼူ်းမိငူ်းႁဝ်း လႆႈမိဝူ်းထၢႆႇ တီႈဢၼၵ်ၼူ်းမိငူ်းႁဝ်းလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ဢၼလ်ႆႈၶၢမ်ႇတင်း တၵဵ်း
တဵင် ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်း
မိူင်းႁၢမ်းၵမ်ႈၼမ်။  လႆႈမိူဝ်းထၢႆႇႁဵတ်းရႅီႇၵွတ်ႉ (record) ၵဵပ်းပိုၼ်း ဝႆႉ ဢဝ်ၵၶႃႈမုၼ်းဝႆႉၵသ 
လႆႈမိဝူ်းႁူပ်ႉထပူ်းၵၼူ်းမိငူ်း ၵၺူ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈမိဝူ်းႁၼင်ဝ်းလၢႆးၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ လႆႈမိဝူ်းႁၼၵ်ၼူ်း
သိုၵ်းႁဝ်း ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ဢဝ်ၵၶႃႈမုၼ်းတွင်ႈထၢမ်ၵၼ်လီယဝ်ႉၼႆၵၵႃႈ ၶိၼု်းပၵွ်ႈ
မႃးတၢင်းမိူင်းထႆး လႆႈၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 75 ဝၼ်း။ 

 ဝၢႆးပွၵ်ႈမႃးမိူင်းထႆးယဝ်ႉၵၵႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလၼ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်မႃးယူႇမိူင်းထႆး၊ ၼွၵ်ႈ           
မိူင်း၊ ပီႈၼွင်ႉတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလလႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၵပႃးလႆႈႁပ်ႉႁူႉ 
ၸွမ်းဝႃႈ ႁဝ်းမီး လွင်ႈၵတႃႇသူႈ ႁဝ်းဢမ်ႇပွႆႇဝၢင်းပႅတ်ႈၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈႁဝ်း ႁဝ်းၵတၵတႃႇ
သူႈၵႂႃႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၵတဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵတႃႇသူႈ။ 
ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းပႆႇထိုင် ၶိင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း မၼ်းၼႆလလႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ             
တၢင်းၽၢႆႇ လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈမၢၼ်ႈၶဝၵ်ၵႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢပု်ႇႁဝ်း ဢၼၶ်ဝလ်သႉလၼးႁဝ်းယူႇဝႃႈ ၵူႈ
ဝၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈတွပ်ႇလၵႈၵႂႃႇတင်းၵၢၼ်
 ၶၢဝ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်လလႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်
 ႁဝ်း။ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်လသႉ လၼးႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇၵပႁႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းမၼ်း မီး
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တီႈႁဝ်းၼႆ ႁဝ်းၵၵႃႈၶိုၼ်းလႆႈလၵႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢူၺ်းၵၵႃႉ Media ၼွၵ်ႈမိူင်း
 ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမိုတ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ BBC, CNN, Reuters, NSK ၶွင်ၵျႃႇ
ပၢၼ် APAFP, Fox New, human rights,  International တီႈ London ၶဝ်ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။               
ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် လႆႈဝႃႈဢမ်ႇႁႂ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ 
ႁၼ်ၽိတ်းဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၵၢဝ်ႇႁႃလသႉလၼးႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ 
ၵူၼ်းလိူင်း ၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ် - ဝၢႆးၵသလူင်းလၢႆးမိူဝ်း NCA ယဝ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတူၺ်းၸိူင်ႉ        ထၢမ် - ဝၢႆးၵသလူင်းလၢႆးမိူဝ်း NCA ယဝ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတူၺ်းၸိူင်ႉ        
ႁိုဝ်ၼိူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶႃႈ? ႁိုဝ်ၼိူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶႃႈ? 

 မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2011 ဝၼ်းထီႉ 18 လိူၼ် August  ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၼႆႉ လႆႈပိုၼ်       
ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်းမိုဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵတႃႇ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၸၢဝ်း 
ၶိဝူ်းၵသလလႈ ၼႂ်းၶငွ်ႇသီႇဢဝၶ်ိၼု်းၸိငု်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ ပၼဵၵ်ိတု်းတိၵု်း မႃးၸမွ်း ၼႂ်းပ ီ2011 
ဝၢႆးၵသႁဝ်းၶႃႈၵိုတ်းတိုၵ်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတူၺ်းထိုင်ၼိူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း     
ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၵပႃးမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉ   မၼ်းၵတ လႆႈတႅၵ်ႈၼိူင်းပႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈ ႁဝ်း      
ၶႃႈ ပႆႇလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တိုၵ်းၵတႃးၵၼ်မႃး ၵတႃႇထိုင်မႃး 2011 ၼႆႉ       
ၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽၵ်းတူဝႃႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းႁႃၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ 
ပႆႇလႆႈ    ၵိတု်းတိၵု်းမိဝူ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းမီးဝႆႉ လငွ်ႈၵၢၼၵ်ပ်းသိပု်ႇၵပ်းသၢၼ ်ၶဝ်ႈဢၵွ်ႇတၢင်းၼၵွ်ႈ
မိူင်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပွင်ႇၸႂ် ၶဝ်ႈၸႂ်ၸွမ်းႁဝ်းၼႆၵသတႃႉၵၵႃႈ လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (လူၺ်ႈတတႃး    
ဝၢင်ႇ)ၼႆႉ ႁႂ်ႈၼၵွ်ႈမိငူ်းၵပႃး ၸၢင်ႈမႃး ႁူပ်ႉထပူ်းၶဝ်ႈဢၵွ်ႈတင်းမၵု်ႉၸမု်းႁဝ်းလလႈသင ်ႁဝ်းၶႂ်ႈ
 ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပိူၼ်ႈလလႈသင် ၼႆၽွင်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵၵႃႈ တိုၵ်ႉမီး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ။ 

 ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးႁဝ်းယူႇၼႆၵသတႃႉၵၵႃႈ  
မၼ်းဢမ်ႇၵပႃးၵႂႃႇလႆႈၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ ၵပႃးမႃးတူၺ်း ဝၢႆးၵသ      
ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုတ်ႉယဝ်ႉၼႆၵၵႃႈ  မၼ်းလီမႃးယူႇၸၼ်ႉၼိုင်ႈၵၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈ         
ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၵပႃး လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း  ၵၶႃႈၵိုတ်း
တိုၵ်း ၵၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း၊  လွင်ႈငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၽၢႆႇႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈ    
သငယ်ူႇ၊ ႁတဵ်းသငယ်ူႇ ၵၼူ်းမိငူ်းႁဝ်းပၼဵသ်ငယ်ူႇၼ ႆပိၼူ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸမွ်း။  ပိၼူ်ႈပိတု်ႇၽၵ်း
တႁူပ်ႉႁဝ်းယူႇ ၼၵႆသတႃႉၵၵႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢငမ်ိၼူ ်ဝၢႆးၵသႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလငူ်းလၢႆးမိဝု်း NCA  
ၼႆႉလတႉ ၵတပႆႇၵပႃးၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၼမ်ၼႆႉ ဝၢႆးၵသႁဝ်းၶႃႈၵိုတ်း  
တိုၵ်းယဝ်ႉ။ 
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 ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီ� လတႇ 2011 ၵတႃႇထိုင် 2015 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5ပီ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းမႃး  ဝၢႆးၵသ
 ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵၢၼ်ၵပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်    
တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ႈႁႃပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉႁၼ် လလႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းပိူၼ်ႈ
 ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸမ်ၸႂ်မႃး မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး မၼ်းဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇလႅၼ် မၼ်း 
ဢမ်ႇမီး ၵၶႃႈလႁႉႁၢမ်ႈ။  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းၵတႃႇမိူင်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵတႃႇ
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူၺ်းလလႈ  ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵပ်းသၢၼ်လႆႈ           
ၵူၺ်း။ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆး
ၵသႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆး မိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတတႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁူပ်ႉ        
ထူပ်းၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵၵႃႈလီ၊ ၵူၼ်းတင်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈလီ ဢၼ်
ပိၼူ်ႈၶႂ်ႈႁူႉငဝ်းလၢႆးလငွ်ႈငမ်းယၼဵ၊် လငွ်ႈပၼႁ်ႃၵၢၼမ်ိငူ်း၊ လငွ်ႈပၼႁ်ႃ သၼု်ႇလႆႈသၼု်ႇပၼဵ်
 ၵူၼ်း ဢၼ်လႂ်ၵသဢမ်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈၵၵႃႈ သူၼ်ၸႂ်မႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃ ၵတလႆႈဝႃႈ ၽွၼ်းလီ
မၼ်းၵၵႃႈ မီးတင်းၼမ်။ 

 ၵၺူ်းၽၼွ်းၸႃႉမၼ်းၵၵႃႈ ၵတမီးယူႇၽငွ်ႈ မိၼူၼ်င်ႇၽငွ်းမိဝူ်ႈႁဝ်းၶႃႈတိၵု်းၵၼၼ်ၼ်ႉ မၼ်း
ၵတမီးၵူၼ်းပၢႆႈၵၽး ၸွမ်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဝၢႆးၵသႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၼႆ 
ၸမု်းၼၵွ်ႈမိငူ်း ဢၼၸ်ဝ်ႈတႃႇၼ ၼၵွ်ႈမိငူ်းၶဝ ်ယၢမ်ႈၸွႆႈငိၼု်းၽၢၼ်ႇ NGO ၵသ NGO မႃးၸွႆႈ
ထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၵၽး ၸွမ်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ  မၼ်းလူတ်းလူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ  
ဝၢႆးၵသႁဝ်းလႆႈလငူ်းလၢႆးမိဝု်း NCA ယဝ်ႉၼ ႆၸမု်းၼၵွ်ႈမိငူ်းၸိဝူ်းၼႆႉ ပိၼူ်ႈၵၵႃႈၶဝ်ႈမိဝူ်းတင်ႈ
လမု်းတီႈ တႃႈၵငု်ႈ တႃႇၵတၶိၼု်းမႃးၸွႆႈထမႅတ်ီႈႁဝ်းၶႃႈ မီးလငွ်ႈယၢပ်ႇၽိတု်ႇ။ တႃႇၶဝၵ်တၵႂႃႇ
ၵတမႃး ၵပႃးဢမ်ႇလႆႈဢၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵၵႃႈ ၵႂႃႇမႃးပႆဢမ်ႇလႆႈ။  တွၼ်ႈ
တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵပႃႇလသီႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉဝႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈ 
ဢွၵ်ႇၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းလလႈသင် ၽၢႆႇလႂ်
ၵသဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ ၵတလႆႈဝႃႈ ႁၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးၼမ်လတႉလတႉ။ 

 မိၼူၼ်င်ႇၸဝ်ႈႁူဝပ်ဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢၼွႁ်ူဝၼ်မ်းၼႃႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇလငူ်းလၢႆးမိဝု်း NCA တီႈၵၼႇ
ပျီႇၵတႃႇ မိူဝ်ႈ 15 October 2015 ၼၼ်ႉ  ၽွင်းမိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵၵႃႈလီ ဝၢႆးၵသလူင်း
လၢႆးမိုဝ်း NCA ၵၵႃႈလီ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈၵသႇ ႁပ်ႉႁူႉႁူမ်ႈႁူႉႁူ
မ်ႈႁၼ်ၸွမ်း ၵၵႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈမႃးႁူမ်ႈႁူႉႁူမ်ႈႁၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် 
မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းတီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ လႆႈ
မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်တင်းၼမ်။ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈၵၼႇ
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ပျီႇၵတႃႇ ၸုမ်းထုတ်ႉၽွင်းၶဵဝ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈလႆႈႁူပ်ႉ ၼင်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။        
ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶွင်ႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇ  
တလရႅႇ တီႇမဝူ်ႇၶလရႅႇသီႇ သၼု်ႇလႆႈလငွ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶငွၵ်ၼူ်းမိငူ်းႁဝ်း ဢၼႁ်ဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပၼဵ်
 ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၵူႈသမ်ႇ သႅၼ်ပိူင်ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ လႆႈၵတႃႉတႆႇၶႆႈလၼ လၢတ်ႈ 
လၼၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉတင်းၼမ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၵပႃးယွမ်းႁပ်ႉႁဝ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၵပႃးၸၢင်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇ 
တင်းသငွၽ်ၢႆႇ ႁႂ်ႈပိၼူ်ႈၵပႃးလႆႈႁပ်ႉႁူႉ လငွ်ႈပၼႁ်ႃ ဢၼပ်ၼဵလ်တႉမီးလတႉၵသ ၶဝ်ႈမႃးလၵႈၶႆ
ပၼ်ႁႃ ပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵတလႆႈဝႃႈၼွၵ်ႈမိူင်းသူၼ်ၸႂ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ် 
ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂင် မႃးတင်းၼမ်။ 

 ယုၵ်ႉတူဝ်ယၢင်ႇမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ                
ၸွမ်းၼႆႉ မၼ်းမီး UN ၊ EU ၊ ဢိၼ်းတီးယိူဝ်း၊ မိူင်းလၶႇ၊ မီးၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မီးမိူင်းထႆး၊ ဢၼ်လႆႈမႃး 
ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈၵသႇပၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် NCA။  ဝၢႆးၵသၼၼ်ႉၵၵႃႈ တီႈႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈလႆႈႁူပ်ႉ
ထူပ်း ထႅင်ႈၵၶႃႈၵၶႃ ၸဵမ် EU ၸဵမ် UN ၼႆႉလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ လၢႆလၢႆၵမ်း ပႃးၸဵမ်ၽွင်းၶဵဝ် သထၢၼ်
ထုတ်ႉမိူင်းထႆး တီႈတႃႈၵုင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ 
ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလႂ်ၵၵႃႈ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵၵႃႈသူၼ်ၸႂ်မႃး 
ပိၼူ်ႈၵၵႃႈပၼႁ်ငႅ်းဢီးမႃးတႃႇၵတ ပၼဵမ်ႃးလငွ်ႈငမ်းယၼဵ ်ဢၼၼ်ႆႉၵၵႃႈ ၵတလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ
လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵၵႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း ၵၢၼ်ၵတႃႇသူႈ
 ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ လႆႈဢငိလ်ၼႅလ်ၼိတ်င်းမိငူ်းထႆးၼႆႉ တင်းထႆးၵၵႃႈ ၵတလႆႈဝႃႈ ပၼဵတ်ၢင်းၵၢၼ်
 ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်း             
သဝတိ်ႇသိဝူ်ႇလၼႅ်ႇ လႆႈၽတိ်ႈမၵွ်ႇ ၸဝ်ႈႁူဝပ်ဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇလပဵ်ႈႁၼဵ်း လငွ်ႈမူႇပိငူၾ်တႅ်ႇ
တလရႅႇၶငွ ်မိငူ်းၶဝ ်ၵပွ်ႈပိဝူ်ႈဝႃႈ မိငူ်းသဝတိ်ႇသိဝူ်ႇလၼႅ်ႇၼႆႉ မၼ်းပၼဵမ်ိငူ်းလၢႆၸၢဝ်းၶိဝူ်း ယူႇႁူ
မ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ် ပိူၼ်ႈသမ်ႉမီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် သုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸႅၵ်ႇလၽ
တွၼ်ႈဢမ်းၼၢတ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ ၼႆ ပိူၼ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵၼ်းႁူႉ
 ၵပႃးႁဝ်းၶႃႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းၵပႃးၵတပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၸိူဝ်ႉ      
ၸၢတ်ႈႁဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆလလႈ ၶဝ်ၸင်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈၵပႃးၸၢင်ႈပဵၼ် 
တွၼ်ႈၵၢၼ်ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။



336 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
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ထၢမ် - ဝၢႆးၵသၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵႂႃႇတီႈမိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ဝၢႆးထၢမ် - ဝၢႆးၵသၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵႂႃႇတီႈမိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ဝၢႆး
ၵသၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်လိူၼ်?ၵသၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်လိူၼ်?

တွပ်ႇ - ယူႇတီႈတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ မိူဝ်ႈ 2016 လိူၼ် November ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်း ၵႂႃႇထႅင်ႈ
 လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၵတမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ ၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်း   
လုမ်ႈၾႃႉၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 35 မိူင်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ 
ဝဵင်းၵျၼီႇဝႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၵျၼီႇဝႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၵၵႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်
မုၵ်ႉၸုမ်းၵသ လႆႈလၢတ်ႈလၼဝႃႈ ပၼ်ႁႃဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်မၼ်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ 
တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢင်လူင် ထိုင်မႃး 1962 ၵၼႇဝိၼ်း
သမိ်းဢႃႇၼႃႇ ႁတဵ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိငူ်းႁဝ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းလပ်းသငိ်ႇ။ ပၼႁ်ႃၵၢၼမ်ိငူ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ
ၵတႃႇသူႈလၺူ်ႈတင်းၵငွ်ႈၵၢင်ႇမႃး၊ လငွ်ႈၵၼူ်းမိငူ်းလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၸိငူ်ႉႁိုဝ၊် ပၼႁ်ႃဢၼႁ်ဝ်းၶႃႈ
လႆႈထူပ်းၺႃးမႃး၊ လွင်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈၵတႃႇသူႈၸိူင်ႉႁိုဝ်? ယိူင်းဢၢၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လႆႈသပ်း           
လငႅ်းလၼၼႂ်းပၢငၵ်မု ်ဢၼမ်ီးၽူႈၶဝ်ႈၸမု်း 35 မိငူ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၼႂ်းပၢငၵ်မုၼ်ၼ်ႉ လႆႈလၵႅ်ႈ
ပိၼ်ႇၵၶႃႈမုၼ်းၵၼ် တင်းၼွၵ်ႈမိူင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ယူႇ၊ ၼႂ်းၵုၼ်ဢႃႇၽရႅိၵ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ 
ၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၼႂ်းၵုၼ်ၵဢးသျႃး ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵူႈတီႈတီႈ တင်းႁဝ်းပဵၼ်    
ၸိငူ်ႉႁိုဝ ်လႆႈမႃးဢပု်ႇဢဝူ်းငပူ်ႉငီႉၵၼ ်ပၼု်ႈတႃႇပၼိ်ႇပၢႆႇၵၶႃႈမၼု်းၵၼ ်ဢဝတ်ၢင်းႁူႉတၢင်း
 ႁၼ်တီႈၵၼ်။

 ၼႂ်းပီ 2017 ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တႃႇ
ၵတၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵတ်းမူႇပိူင် ၾႅတ်ႇတလရႅႇ တင်းဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ၶ်ႂႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵတ်း
ယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၶ်ႂႈလႆႈမူႇပိူင် ၾႅတ်ႇတလရႅႇ။ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတလရႅႇ ပုင်ႇၸၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်      
ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈလလႈ ဢၼပ်ိၼူ်ႈပၼဵၸ်ိငူ်ႉႁိုဝယ်ူႇၼ ႆဢဝတ်ၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼၼ်ႆႉ မႃးလပဵ်ႈႁၼဵ်း
တႃႇၵတမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ် တူၺ်း ဢၼ်လႂ်ၵတ ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈႁဝ်း ဢၼ်လႂ်ၵတဢမ်ႇၵိုင်ႇ        
ဢၢပ်ႈႁဝ်း ဢၼလ်ႂၵ်တပၼဵၽ်ၼွ်းလ ီၸႃႉၵႂႃႇၸိဝူ်းၼႆႉၵၵႃႈ လႆႈၵႂႃႇလပဵ်ႈႁၼဵ်းမႃး။ ၼႂ်းတၼွ်ႈ
တီႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵသ ၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ  ဢၼ်လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
 ၵိုဝ်း ၶဝ်ႈႁႃၼၼ်ႉ မိူင်းပွင်း မီး 30 ပၢႆ ႁဝ်းၶိုၼ်းမႃးလိူၵ်ႈ မိူင်းလႂ်ၵတႁဵတ်းၵၵႃႉႁဝ်း  ၸမ်ၸႂ် 
ႁဝ်း မိုတ်ႈၵိုဝ်းႁဝ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်း လႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်ယူႇၵသႇၵသႇ မိူၼ်ၼင်ႇ UN၊ EU၊  မိူင်း
 ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းလၶႇၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ် လႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်
 ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်လလႈ လႅၵ်ႈပိၼ်ႇငဝ်းလၢႆးၵၼ်ယူႇ ၵူႈလိူၼ်ၵူႈဝၼ်း။ ၵပႃးဝႃႈမီးငဝ်းလၢႆး 
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လငွ်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးပၵႅ်ႇပိငူ်ႈၸိငူ်ႉႁိုဝၼ် ႆပိၼူ်ႈၵၵႃႈတငွ်ႈထၢမမ်ႃးတီႈႁဝ်း ႁဝ်းၵၵႃႈတငွ်ႈထၢမ်ႇၵႂႃႇ
တီႈပိူၼ်ႈ ႁဝ်းၵၵႃႈၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵၵႃႈသမ်ႉလႆႈ ၵတလႆႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း ငၢႆႈ
လူမ်ၸႂ်မႃးၼမ်။ 

 လိူဝၵ်သ ၼၼ်ႉဢၼၶ်ႃႈႁဝ်း ဢဝ်ပၼု်ႈၽၼွ်း ၽၢႆႇၼွၵ်ႈၵၺူ်းဢမ်ႇၵႃး ၸမု်းၽၢႆႇၵၵႃႇသၢင်ႈ
လငွ်ႈငမ်းယၼဵ ်ၽူႈမီးပၼု်ႈၽၼွ်းၼႂ်းမၵု်ႉၸမု်းႁဝ်း ဢၼဢ်ပု်ႇဢဝူ်းလငွ်ႈၵၢၼမ်ိငူ်းၵၵႃႈလီ
 ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵၵႃႈလီ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ ဢိတ်ႉတီး
ၵမႃး၊  ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ၊ ၼႂ်းဢႃႇၽရႅိၵ၊ ဢၵမႇရႅိၵ၊ တီႈၵုၼ်ယူးရူပ်ႇႁႃႉၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ  လၢႆ
လၢႆၸဝ်ႈ လႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈတင်းၼမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၵႂႃႇၵူၺ်း။ 
တွၼ်ႈတီႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ             
technical team လလႈ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလလႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉ      
ၽိုၼ်ႉ။

 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ ၾႅတ်ႇတလရႅႇ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တင်ႈ      
ပဝ်ႉမၢႆႁဝ်းၶႃႈ ၵတဢၢၼ်းဢဝ်မိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႇတလရႅႇ ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ် 
ဢုပ်ႉပိူင်ႇလူၺ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇလလႈ တွၼ်ႈမူႇပိူင်တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ပိူၼ်ႈသမ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉ      
ႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ယူႇၼႆ ပိူၼ်ႈလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼႂ်း ၽၢႆႇၵၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၽၢႆႇဢဝ်
ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင်ႁဝ်း ၸုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်      
မိူင်းႁဝ်း၊ ၸုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပွင်ၶူိဝ်းႁဝ်းၶဝ်ၵၵႃႈ လႆႈၵႂႃႇ    
လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး  ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵတဢဝ်တၢင်းႁူႉ တွၼ်ႈပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်   
ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်မိူင်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးပဵၼ်ၶိူင်ႈ 
ၵမ်ႉၵႅမ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵတႃႇသူႈ လူၺ်ႈလၢႆးမူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတလရႅႇ တီႇမူဝ်ႇၶ
ၵရႅႇသီႇ လူၺ်ႈလၢႆးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၵတမီးၽွၼ်းလီတင်းၼမ် 
ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆၶႃႈ။
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ထၢမ် - လွင်ႈပိုၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင်၊ ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵသၵၵႃႇတင်ႈမႃး၊ ယွၼ်ႉႁူင်းပွႆႇသဵင် ၶဝ်ႈထၢမ် - လွင်ႈပိုၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင်၊ ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵသၵၵႃႇတင်ႈမႃး၊ ယွၼ်ႉႁူင်းပွႆႇသဵင် ၶဝ်ႈ
ပႃး ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ၊ ထၢမ်လွင်ႈၵၢၼ်ၵၵႃႇတင်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင်၊ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵသလလႈပႃး ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ၊ ထၢမ်လွင်ႈၵၢၼ်ၵၵႃႇတင်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင်၊ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵသလလႈ
 ၵၵႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလႂ်၊ ပီ�လႂ်၊ ဝၼ်းလႂ်? ၵၵႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလႂ်၊ ပီ�လႂ်၊ ဝၼ်းလႂ်?

တွပ်ႇ - ၵပႃးလၢတ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵၵႃႇတင်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင်တီႈလွႆတႆးလႅင်း 
ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 1996 MTA တႅၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸုမ်း ၼႂ်း      
ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းမၼ်းၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်မႃးၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇ
ယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဝၢင်းၸွမ်း တီႈႁူဝ်မိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ ၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၸုမ်းလဵဝ် 
ပဵၼ်ၼိုင်ႈဢၼ် တႃႇၵတၵတႃႇသူႈ ၽူႈၶဵၼ်ၶိုၼ်း။ ၼႂ်းပီ 1996−97 မႃး MTA တႅၵ်ႇၵွႆယဝ်ႉၼႆ 
1997−98 ၵတႃႇထိုင် 1999 ၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉတုၵ်ႉၶၼႃႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ 1997 လိုပ်ႈၵဵင်း
တွင်း၊ ၵဵင်းသၢမ်ၵဵင်း ၸဵတ်းဝၼ်းၵတလႆႈၵတႃႉၶူဝ်းပၢႆႈ။ ၵပႃးပဵၼ်ၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင်မႃး ပူၼ်ႉ
ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉၵၵႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ တဵၵ်းတဵင်ဢဝ်
တၢႆၵၼူ်း မႃႉလႃးဝဝူ်းၵႂၢႆး ပႃးၸမဵၵ်ၼူ်း ယိဝု်းၺပွ်း။ ၵၼူ်းမိငူ်းလႆႈပၢႆႈ ၵမ်ႈၽငွ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆႉ
ယူႇႁိမ်းဝဵင်းသၢပ်ႇတၢင်းၵႃး လႆႈမူၵ်းၸွၵ်ႉမူၵ်းထိူၼ်ႇၵႁယူႇဝႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း  

ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလလႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလလႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင်
ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆလၢဝ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢႆလၢဝ်

တွၼ်ႈတွင်ႈထၢမ်
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ၵိၼ် ဢူၵ်ႉၸႃႇမီးလလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ ၵပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ် ၶဝ်ၵႂႃႇယိုဝ်းပႅတ်ႈ               
ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈသင် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ 

 ဢၼ်ၶႃႈလႆႈထွမ်ႇ လႆႈႁၼ်ၵႁ မီးပီႈသႅင်ယၶဝ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၵၼႃႇဝူၺ်းၽၢႆႇတႆး။
 လွင်ႈၶၢဝ်ႇတဵၵ်းတဵင်ၼႆႉ ၶဝ်ၵၵႃႈလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း သူင်ထွမ်ႇ။ ၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈ
 ဢၼတ်ၢႆၸိဝူ်းၼႆႉ မီးၵရႅႇတီႇယဝူ်ႇ ယၵွ်းဢၼွ်ႇၵၵႃႈထမွ်ႇၵသ မီးႁငႅ်းၸႂ။် လႆႈထမွ်ႇၶၢဝ်ႇ တၵဵ်း
တဵင် လွင်ႈ သိုၵ်းဢၸူဝ်းယၶဝ် မိူၵ်ႈမႂ်ႈတဵၵ်းတဵင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵၵႃႈ မုင်ႈမွင်းမီးႁူင်းပွႆႇ     
သဵငတ်ႆးယူႇ။  ဢၼ်မီးမႃးႁူင်းပွႆႇသဵငၼ်ႆႉ ၵၺူ်းၼႃႇၵၼူ်းမိူင်းလတႉ မၼ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မီးၵၼႃႇ
ဝၺူ်းၼ ႆၶဝၵ်ၺူ်းႁူႉ ပၼဵသ်ငႅယ်ၶႃၽဝူၵ်မး။ ဢၼပ်ီႈၼငွ်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈထမွ်ႇၼၼ်ႉ ပၼဵ ်AM 
မၢင်ပွၵ်ႈၵၵႃႈမႃး၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵၵႃႈ ဝွႆးဝွႆး ၵႂႃႇ၊ လႆႈဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းယၢဝ်းပႂ်ႉထွမ်ႇ။

 ၵမ်းၼႆႉ ၵရႅႇတီႇယူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆ ၵပႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵၵႃႇတင်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းမႃးယဝ်ႉ ၶႃႈ    
ႁဝ်းၵႂႃႇထူပ်းၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တင်းပွတ်းတၢင်းသၢႆမိူင်းၶုၼ်ၼႆႉ။ ၶႃႈလႆႈမႃးတူၵ်းၼႃႈတီႈ      
မိူင်းပၼ်ႇ 1998 ၵတႃႇထိုင်ပီ� 2000။ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်   
ႁဝ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း မုင်ႈမွင်းမီးႁူင်းပွႆႇသဵင် လွင်ႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈ          
ငၢဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈၵႆႉဢပု်ႇဝႃႈ သငဝ်ႃႈ မီးၶျွင်ႉထီးဝီးဢၵွ်ႇၶျွင်ႉၽၢႆႇတႆး သပိ်းႁႃႈမၼိတိ်ႉႁႃႉ၊ ၶႂၢႆး
 ၼႃႇယီႇ ႁႃႈသိပ်းႁႃႉ ၶႅၼ်းလီဢိူဝ်ႈၼႆ။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈတင်ႈႁူင်းပွႆႇ      
သဵင် ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ� 2000 ယဝ်ႉ ဢၼ်ဢဵၼ်း ဢၢၼ်းၶႂ်ႈတင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈ 
သင်ၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၵ်းၼမ်းၵပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း၊ ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်ႉ
လၵ်းသီႇယိူင်ႈႁဝ်း၊ တင်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်မုင်ႈမွင်းထွမ်ႇ ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆး ၵွပ်ႈမိူဝ်ႈ 
ၼၼ်ႉမၼ်းပႆႇမီး ထူဝ်းရႅသပ်း၊ တိုၵ်ႉမီးၵရႅႇတီႇယူဝ်ႇၵူၺ်း မီးၵရႅႇတီႇယူဝ်ႇၵၵႃႈ မၼ်းထွမ်ႇ
လႆႈယဝ်ႉ၊ ၵတပဵၼ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း၊ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်သိုၵ်းႁဝ်း         
ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 

 ၶႂ်ႈသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵတႁူႉၸွမ်း သၢင်ႉလၵ်းသီႇယိူင်ႈႁဝ်းလလႈ လၵ်းၼမ်း 
ၵပႃႇလသီႇလငူႁ်ဝ်း ၸမု်းႁဝ်းႁတဵ်းသငယ်ူႇ ဢၼႁ်ဝ်းၵပႃးဢမ်ႇၶၢမ်ႇဝၢင်းၶိငူ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဢၼ်
ၵတႃႇသူႈယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵပႃးၵတႁူႉ ၵတႁၼ် ၵတၸႅင်ႈလႅင်းလလႈ ႁၼ်လီ လွင်ႈ   
ႁတဵ်းလငွ်ႈသၢင်ႈႁဝ်း လငွ်ႈတငူ်ႉၼိငုႁ်ဝ်းၵၵႃႈပႃးပိငူၼ်ိငု်ႈ။ (2) မႃးထငႅ်ႈၵၵႃႈ လငွ်ႈသိၵု်းမၢၼ်ႈ
 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် မိူၵ်ႈမႂ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵပႉၵိၼ်လူလၢႆ ၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသမ်ႉၵပႃးလႆႈ
ၵတႃႉတႆႇၶႆႈလၼ ၵူၼ်းမိူင်းပိူင်ၼိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉလလႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးတင်ႈ 
ႁူင်းပွႆႇသဵင်။ ပီ� 2000 တိုၵ်ႉမႃးတင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵူၺ်း။ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလတႇ ႁူင်းပွႆႇသဵင် ပီ� 
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2000 ၵူၺ်းပီ� 2001 မႃးၵူၼ်းၵမႃတင်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးႁတဵ်း။ ပီ� 2002 မႃးၼႆႉ ၵဝၶ်ႃႈတၵ်ူးၼႃႈ
တီႈမိူင်းပၼ်ႇ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ပီ� 2002။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇလႆႈ ဢိတ်းဢွတ်း 
မၢင်တီႈၵၵႃႈ တိုၵ်ႉထွမ်ႇလႆႈထိုင်ၸိူဝ်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ၵဝ်ၶႃႈလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် 
ပဵၼ်ၽူႈ ၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းပွႆႇသဵင်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၵၵႃႈယၢမ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈပိူၼ်ႈ     
ဢိတ်းဢွတ်း မိူဝ်ႈၶႃႈၵၵႃႉလဵၵ်ႉ။

 ဢၼ်ၶႃႈလႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလတႉလတႉ ပဵၼ်ပီ� 2001 လႅင်းမၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၵႆ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီး
ႁႃးသငွၵ်ၵႃႉၶမ်းလၢဝၵ်ၺူ်း ဢၼႁ်ပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်း။ လငႅ်းမၼ်း လႆႈၸမွ်းၸိဝူ်း ႁမိ်းႁွမ်းလွတႆႆး
လႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းပီ� 2002 ႁဝ်းမႃး ဝၢင်းပိူင်ၵပႃႇလသီႇ ႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇယိပ်းၵမ်   
ၸမွ်းၵပႃႇလသီႇ မၵု်ႉၸမု်းႁဝ်း လၵ်းၼမ်း (6) ၵၶႃႈ၊ သင်ႉလၵ်း (4) ယိငူ်ႈႁဝ်း။ ၵဝၶ်ႃႈမႃးၶတွ်ႇ
တႅမ်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵၶႃႈယမ်ၸႂ်၊ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူင်းပွႆႇသဵင်ႁဝ်းမီးဢတိၵ်ႉ
ထၢၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်   
ႁဝ်းႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းမႃးတင်ႈ ဢတိၵ လမ်ႇလွင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလတႉ ႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ
လူဝ်ႇသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းဢိူဝ်ႈ၊ ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉႁဝ်း၊ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်   
လိူဝ်ၵသၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႃးယဝ်ႉလလႈ မၼ်းၵႃႈလႆႈသူၼ်းတုမ်ပႃး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း 
ၼိူဝ်ထုင်ႉသၼ်လွႆ၊ ထုင်ႉပဵင်းလလႈသင် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၵပႃးပွင်ႇၸႂ် လၵ်းၼမ်းလလႈ ၵပႃႇလသီႇ       
ႁဝ်း ဢၵိ်ႇတင်း ႁႂ်ႈၵပႃးပငွ်ႇၸႂ ်ဢၼသ်ိၵု်းဢၸဝူ်းယမၢၼ်ႈ လလူၢႆၶီႇၼၵဵ်းတငဵ်းတငဵ ်ၵပႉၵၼိ်
မိူၼ်ႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 
 မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈမႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်း ပၼ်ၵၶႃႈသင်ႇ ပဵၼ်

တၢင်း ၵၢၼ်လတႉဢမ်ႇမီး (ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်) ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵပႃး        
လူဝ်ႇသင် ႁဵတ်းမႃးၵၵႃႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇထူပ်းသင်ႇၵၢၼ်။ ဢၼ်ၸႂ်ႉမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် FM ၵူၺ်း  မၼ်း
ထွမ်ႇလႆႈၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း လၵ်းမၼ်းၵတပႆႇၵႂႃႇၵႆ။ ဝၢႆးမႃး ၶိုၼ်ႈ
လၵ်းမၼ်းမႃးၼိူဝ်ၵွင်းထႅင်ႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၵၵႃႈ ၶၢႆႉၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၸင်ႇလႆႈၵႆထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ      
သမ်ႉၵႂႃႇပဵၼ်ၽၢႆႇ။ ထၢမ်တူၺ်းတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမိူင်းပၼ်ႇ၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ တီႈၵဵင်း
တွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်ယူႇ။ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ မီးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼွင်လူင်ၼႆႉ ႁပ်ႉဢဝ်ၵသ မုၼ်      
ၸဝ်ႈၽုၺ်ႇသႂ်ႇၼႂ်း လွတ်ႇသပီႇၵႃႇ ႁဵတ်းဝႆႉသီႇႁႃႈလွတ်ႇ သိုပ်ႇ ဢဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်။ တီႈလွႆ
သႅင်ၼၼ်ႉသမ်ႉလႆႈယူႇ၊ လွႆသၢႆးလႅင်ႁဵတ်းသမ်ႉလႆႈယူႇပဵၼ်တီႈ ၵပႃးဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းသူႈလတႉ    
သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ FM ၼႆႉ လၢႆးၵႂႃႇမၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ။ ၵပႃးမီးဢၼ်လပ်ႉမၼ်း သၼ် 
ၺၢၼ်းမၼ်း ၵတဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ။ ၵပႃးဝႃႈ AM သမ်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉလၢႆးႁွၼ်ၼမ်ႉ။
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 ဢၼ်ဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးလၢႆးၵၢၼ် ၾိင်ႈလငႈၾိင်ႈထုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇသဵင်ၵွင်သဵင်        
မွင်း ၵတမီးထႅင်ႈၵၶႃႈယၼ်ႇၸႂ်ႁဝ်း၊ လၵ်းၼမ်းႁဝ်း၊ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇႁဝ်း၊ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်၊ 
လွင်ႈသၵၽႃးတတႃး ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢမ်းဢၼ်ပၼ်လွင်ႈႁႅင်းၸႂ်သိုၵ်း 
ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း၊ ၵတမီးထႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ႁဝ်းၵႆႉပိၼ်ႇဢဝ် ၼႂ်း              
ၵရႅႇတီႇယဝူ်ႇ ပွႆးတိၵု်းဢၵမႇရႅၵိၢၼ်ႇၶဝ ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဢႃႇရႅၢပ်ႉ ၶဝၶ်ဝ်ႈတိၵု်းၸိငူ်ႉႁိုဝ ်မႃးပၼိ်ႇၽၢႆႇ
တႆးၵသ ၶိုၼ်းလမးလၢတ်ႈလၼ။ ၵပႃးႁဝ်းၵႂႃႇထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်း RFA ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ႁူႉဝႆႉၽၢႆႇ
မၢၼ်ႈ ႁဝ်းၵၵႃႈၶိုၼ်းမႃး တႅမ်ႈၵသ ၶိုၼ်းၵႂႃႇလၢတ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၵၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵၵႃႈသူင်ထွမ်ႇ 
ၸိူဝ်းၸႃႉဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈႁူႉငဝ်းလၢႆးၼွၵ်ႈမိူင်း 
ၸွမ်း။ မီးထႅင်ႈၶျွင်ႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ မႃးထႅင်ႈၶျွင်ႉၼိုင်ႈၵၵႃႈ ၵႂၢမ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈ 
ၵႂၢမ်းဢၼၽ်ၢၵ်ႇတၼွ်ႈၸူးၵၼ ်ၸိဝူ်းၼႆႉ။ ဢငိၼ်ိဝူၵ်ပႃႇလသီႇ ၼင်ႇႁိုဝၵ်ၼူ်းမိငူ်း ၸိငု်ႈတႆး
ၵတၵမႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈၵပႃးပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ၵတမီးပႃး ၵႂၢမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈ 
ၶျွင်ႉၼိုင်ႈ။ 

ထၢမ် - မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၶျွင်ႉမၼ်းၵၵႃႈၼမ် ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်မၼ်းလူး မီးလၢႆၵၵႃႉၶႃႈ?ထၢမ် - မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၶျွင်ႉမၼ်းၵၵႃႈၼမ် ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်မၼ်းလူး မီးလၢႆၵၵႃႉၶႃႈ?

တွပ်ႇ -  ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵတႇၸႃႉ မၼ်းၼႆႉ မီးၸၢႆးၶမ်းလၢဝ်၊ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း            
ပဢူဝ်းၵၵႃႉၼိုင်ႈ (ၸၢႆးၵတႇၸႃႉ) မီးသွင်ၵၵႃႉ ၸၢႆးၵတႇၸႃႉ ယိပ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၶမ်းလၢဝ် ၵၵႃႉ       
ဢဝ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၼၢင်းၶမ်းၸိင်ႇလလႈ ၸၢႆးၵၵႃးဝိၶႃၽူဝ်ၵမး ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ 
ၶႃႈပဵၼ်ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း မႃးၸွႆႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ယိပ်းၸၢၵ်ႈ        
ၸွႆႈ။ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵဝ်ၶႃႈလလႈ ၶမ်းလၢဝ်။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၵတမီး ၼၢင်း    
ၶမ်းၸိင်ႇလလႈ ယိင်းသႅင်မူၺ်ၶဝ်မႃးၸွႆႈထႅင်ႈ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵပႉတူဝ်မႃးတၢၼ်ႇ
တၢၼ်ႇယူႇ။ ၵတႃႈၼင်ႇ ၸဝ်ႈမႁႃႇငိုၼ်း ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) မုၵ်ႉ       
ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးၸွႆႈၵၢၼ် မိူဝ်ႈပ ီ2006 ၸွႆႈထွမ်ႇၽၢႆႇဢင်းၵတိ်း၊ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ပၼိ်ႇပဵၼ်ၽၢႆႇ
တႆး မၼ်းၸဝ်ႈၵၵႃႈ တင်းၵရႅႇတီႇယဝူ်ႇဢွၼ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တင်းၸၢၵ်ႈဢၼွ်ႇ Sony လၵု်ႈၼိုင်ႈ
ၵသ တိသဵင်ဝႆႉၵၢင်ၶိုၼ်းၵသ ၵၢင်ၼႂ်မႃး မွၵ်ႈ 8:30 ၵၢင်ၼႂ် ပိၼ်ႇပဵၼ် ၽၢႆႇတႆး မၢင်ပွၵ်ႈထိုင် 
ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵၵႃႈမီး။ ၵပႃးမၼ်းၸဝ်ႈ ပိၼ်ႇယဝ်ႉၵၵႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၵၵႃႉ လႆႈ     
ထတ်းဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈထတ်းၶိုၼ်း ၸွင်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၵပႃႇလ
သီႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၵွပ်ႈၶႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထတ်း။ သုၼ်ႇၶႃႈလတႉ လႆႈပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢႆႇမၢၼ်ႈ   
ၵူၺ်း။
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ထၢမ် - မိူဝ်ႈၶူးၶဝ်လတႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် 2002 ၼၼ်ႉၼႃႇၵၼႃႈၶူး ၵပႃးဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး ထၢမ် - မိူဝ်ႈၶူးၶဝ်လတႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် 2002 ၼၼ်ႉၼႃႇၵၼႃႈၶူး ၵပႃးဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး 
ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီလီၼႆ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၼႆႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီလီၼႆ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၼႆႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း
မၼ်းၼႆႉ ၶႃႈၵၼႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းဝႆႉဢွၵ်ႇမွၵ်ႈလၢႆၸူဝ်ႈမူင်း၊ ယဝ်ႉၵၵႃႈလၢႆပွၵ်ႈၶႃႈ။မၼ်းၼႆႉ ၶႃႈၵၼႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းဝႆႉဢွၵ်ႇမွၵ်ႈလၢႆၸူဝ်ႈမူင်း၊ ယဝ်ႉၵၵႃႈလၢႆပွၵ်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ - ၶၢဝ်းယၢမ်းပွႆႇသဵင်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵပႃးပုင်ႇမၢၼ်ႇ မၼ်းယူႇတီႈငဝ်းလၢႆးၽွင်ႈ မိူၼ်         
ၼင်ႇ ပၢင်တိုၵ်း ပီ 2005 ႁဝ်းလႆႈပွႆႇသဵင်တင်းဝၼ်း 9မွင်းထိုင် 6 မွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈ      
ပိုတ်ႇပၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလလႈ လႆႈလၢတ်ႈပႃး   ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ၵတဢမ်ႇၶႂ်ႈမႃး
တိၵု်းႁဝ်း ႁဝ်းၵၵႃႈဢမ်ႇမီးၸႂၶ်ႂ်ႈ တိၵု်းၶဝ ်ၼင်ႇႁိုဝၶ်ဝၵ်တ ပငွ်ႇၸႂ ်ႁူင်းပွႆႇသငဵႁ်ဝ်း လႆႈသၼူ်း
တုမ်ပႃး။ မိူဝ်ႈပႆႇႁူႉဝႃႈ သၼ်ယၢၼ်းၵႂႃႇၵႆ ထိုင် လႂ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ပိုတ်ႇထိုင် 12 မွင်း      
ၵၢငဝ်ၼ်း တႃႇၸၢမ်းတၺူ်း သငၵ်ၼူ်းမိငူ်းၶဝလ်ၢတ်ႈမႃး ထိငု ်တီႈၼၼ်ႈ တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၵၵႃႈမႃး
လမးၶိၼု်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵသ ဢမ်ႇၵပႃးပိတု်ႇၼမယ်ဝ်ႉ။ ဝၢႆးၵသၼၼ်ႉ ပငု်ႇမၢၼ်ႇမၼ်း ႁဝ်းပိတု်ႇ
(6) မွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ထိုင် 9မွင်း ပိုတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း (3)ၸူဝ်ႈမွင်း။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်းပိုတ်ႇ (9) မွင်း
 ၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 12 မွင်းၵသ လတႇ (1 )မွင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵတႃႇထိုင် (3)မွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢႆးမႃး ၼၢင်း
ထူၺ်းၶမ်း RFA မႃးလလႇၵသ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇၵပႃးလူဝ်ႇပိုတ်ႇၼမ်ၵၵႃႈလႆႈ ၼိုင်ႈ
ဝၼ်းလႂ် ဢဝ်မွၵ်ႈ 2−3 ၸူဝ်ႈ မွင်းၵၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသူ တင်းလႆႈပိၼ်ႇ တင်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 
မၼ်းႁိူဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ဝၢႆးမႃးႁဝ်းၵၵႃႈ ပိုတ်ႇ (6) မွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ထိုင် (9) မွင်း။
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ထၢမ် − တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 25 ပီဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃးၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်    ထၢမ် − တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 25 ပီဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃးၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်    
သင်ၽွင်ႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတွၼ်ႈလႂ်မႃးၽွင်ႈၶႃႈ? သင်ၽွင်ႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတွၼ်ႈလႂ်မႃးၽွင်ႈၶႃႈ? 

တွပ်ႇ − ၵဢႃႈၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶႃႈၵၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵၶႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼႆႉၵၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈၵတပဵၼ်ပိုၼ်း
ပွတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈၶဝ်ႈပႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမႃးၶႃႈၵၼႃႈ ၶႃႈ 
လတႉဢမ်ႇဝႃႈ တၢင်း 25 ပီ� တင်းမူတ်းၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ တင်ႈလတႇပီ� 2000 ၶႃႈႁဝ်းလုၵ်ႉတီႈ 
တပ်ႉၸုမ်း 758 ၵသ ႁွတ်ႈမႃးထိုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၽၢၼ်ႇမႃး
တင်းလွႆလမ်  ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈမႃးယဝ်ႉၵၵႃႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း 
ယဝ်ႉၵၵႃႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ဝၢႆးၼႆႉမႃးၵၵႃႈ မွၵ်ႈပီ� 2001 
ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းၵၵႃႈ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၵတမႃး သိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇပိုၼ် 
ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ထိုင်မႃး ပီ� 2002 ၼႆၵၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၽူႈ
မၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်မၢႆ(4)တီႈလုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵသ ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽၢႆႇယိပ်းငိုၼ်းႁႃႉ ၽၢႆႇႁဵတ်းသၢႆမၢႆ 

ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လလႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လလႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ
ၸဝ်ႈသႅင်မိူင်းၸဝ်ႈသႅင်မိူင်း

တွၼ်ႈတွင်ႈထၢမ်
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ႁႃႉၼ ႆ ၵတႃႇထိငု ်လႆႈၶဝ်ႈပႃးတီႈ သငူ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵၼိ ်သငူ်ႇမၢၵ်ႇမိဝု်ႉၸိၼု်းယၢမ်း တီႈၼႂ်း
ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉယိုဝ်းယူႇ တီႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။

 ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ပီ� 2003 ၶႃႈလႆႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၽူႈမၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး  တီႈ
ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵတႃႇထိုင်ဝၢႆးၼၼ်ႉၵၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၽူႈမၢႆ မၢႆ(4) 
တီႈလုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပီ� 2005 ၼႆၵၵႃႈ လႆႈႁဵတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း 
မိူၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယၢမ်ႈသူင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလလႈ သူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်
တီႈပၢငတ်ိၵု်း UWSA။ မၢၼ်ႈၶဝမ်ႃးယိဝု်းႁဝ်းၶႃႈတီႈ ငဝ်ႈၸိငု်ႈလွတႆႆးလငႅ်း ၵတႃႇထိငု ်ၼႂ်း 2005 
ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးၵၵႃႈ ၶႃႈလႆႈၽိုၵ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ FREE BURMA RANG-
ER ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ လႆႈၽိုၵ်း။

 
 ထိုင်မႃး 2007−2008 ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်း မၢႆ (1) တီႈ       

လုမ်း ဢၼ်ႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ (12) ႁွင်ႈၵၢၼ် လုမ်းၶွင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉလတႉၵၵႃႈ ႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ လုမ်း       
ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼႆၶႃႈၵၼႃႈ။ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင်မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉလတႉ ႁဝ်းၶႃႈလတႇမႃး မီးယူႇ 
(12) ႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႆလလႈၵၵႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ လုမ်း(12) ႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႆ။ 

 ဢၼ်တီႈလုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင်ၶႃႈၵၼႃႈ ဢၼ်တီႈႁဝ်းႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ (12) ႁွင်ႈၵၢၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ
ဝႃႈ မိဝူ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၶိၼု်းမႃးၵၵႃႇတင်ႈလမု်း လတႉလတႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈၵၼႃႈ မိဝူ်ႈဢၼွတ်ၢင်းလတႉၵၵႃႈ
မီးယူႇ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၵပႃးပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ ၶိုၼ်း
မႃးႁဵတ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမၼ်းမီးယူႇ (12) ႁွင်ႈၵၢၼ်လလႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇႁူႉၵၵႃႈ
ဝႃႈ (12) ႁွင်ႈၵၢၼ် တီႈလတႉလတႉမၼ်းလတႉၵၵႃႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင်ၶႃႈၵၼႃႈ။ 

 တီႈၼၼ်ႈၵၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း မႃးပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈလုမ်း မၢႆ (1) ၽိူဝ်ႇဝၢႆးၼႆႉမႃးၵၵႃႈ လႆႈ 
ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်ႈလတႇဢဝ်ၼၼ်ႉၵႁ မႃးၵၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇ
ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈၵၼႃႈ ၼႂ်း တွၼ်ႈၼႂ်းၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉၵၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉ
ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၼႆႉၵၵႃႈ တွၼ်ႈလင်မႃးၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ ၵတ
လႆႈၶိုၼ်း သပ်းလႅင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၽွင်ႈယူႇၶႃႈ။ ၵတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉ
ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼႆၶႃႈ။
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ထၢမ် − ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၼႆႉ ၸွင်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ တႃႇၵတလၵႈ            ထၢမ် − ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၼႆႉ ၸွင်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ တႃႇၵတလၵႈ            
လိတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၶႃႈလိတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၶႃႈ

တွပ်ႇ − တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်  ႁဝ်းၶႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း            
ႁဝ်းၶႃႈ မႃးယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၸႂ်ၵတမႃးမိူၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆလတႉၵၵႃႈ 
မၼ်းၵၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႂ်းပၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈ 
ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶတ်း လိူၵ်ႈဢဝ် ဢၼ်တီႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ
ၵသ ႁႂ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁဝ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွင်ႇ
ဝႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် မၢင်ပွၵ်ႈမႃးၵၵႃႈ မီးၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵႁမႃးၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉ 
ၼႆၵူၺ်း။ တီႈၼႆႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၵတႁဵတ်းၵၵႃႉၵၼ်၊  
တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁဝ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ်ၵိၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၵတလႆႈတူၺ်းထိုင်ၵူႈ 
ၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ၵပႃးပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၼိုင်ႈၵၵႃႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈၵၵႃႉၼႆၼၼ်ႉ ၵတလႆႈတူၺ်း
ထိုင် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း။

 တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မၼ်းမီးလလႈသင်  
ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလလႈသင် ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵႁလလႈ လၵႈ    
လိတ်ႈၵၼ် ၵတႃႇလိူၼ်လလႈသင်။ ၽႂ်မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽႂ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉ  
ႁိုဝၼ်ၵႆၵႃႈ မႃးတငွ်ႈထၢမၵ်ၼၵ်ႁ ဢပု်ႇဢဝူ်းၵၼၵ်ႁ လၵႈၶၵႆႂႃႇၸိငူ်ႉၼၵႆၵႃႈမီး။ ၵၺူ်းၵႃႈ ၵပႃး
ဝႃႈ ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈ ၼႆလတႉၵၵႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၸွမ်းၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပိုၼ် 
ၽၢဝ်ႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၶႃႈလတႉဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵႁလလႈ ႁဵတ်း 
ၵၵႃႉၵၼ် ယူႇပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈဢၢႆႈလူင်ၼိုင်ႈၵၵႃႉလၼႇ၊ ႁဵတ်းၵၵႃႉၵၼ် ပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉ 
ၵၼ် ႁူမ်ႈၵိၼ် ႁူမ်ႈၵၵျႃႇႁူမ်ႈတုၵ်ႉၸွမ်းၵၼ်ၵႁယဝ်ႉၵၵႃႈ တူၺ်းထိုင်ၼိူဝ်ၵၼ် မိူဝ်ႈၽွင်း   
ဢမ်ႇယူႇလီႁႃႉ မိူဝ်ႈၽွင်းမူၼ်ႈၵၵျႃႇႁႃႉ ၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်ႉၸွမ်းၵၼ် ၵၵျႃႇၸွမ်းၵၼ်ၵႁ 
လၵႈၶၢႆၸိငူ်ႉၼမႆႃး ဢၼၼ်ႆႉပၼဵတ်ၼွ်ႈတႃႇၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ ်ဢၼလ်ႆႈႁပ်ႉပၼု်ႈၽၼွ်း ၼႂ်းႁွင်ႈ
 ၵၢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်။ 

 
 ၼၵွ်ႈလိဝူၸ်ိဝူ်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ တီႈၼႂ်းမၵု်ႉၸမု်းၼၵႆၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈမီး လငွ်ႈယၢပ်ႇၽိတု်ႇၼင်ႇၵၼ်

တွၼ်ႈတႃႇ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ လႆႈၸႂ်ႉပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉႁႃႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ႁဝ်း 
ၶႃႈ မၼ်းမီးတင်းၼမ ်ၸိဝူ်းၼႆႉၵၵႃႈ မၼ်းၵတမီးၼႆႉၵၵႃႈ ယူႇတီႈမၵု်ႉၸမု်းလလႈသင ်ယူႇတီႈ
 ႁွင်ႈၵၢၼ်လလႈသင် လႆႈတၢင်ႇထိုင်ၵၼ်ၵႁၵၵႃႈ လႆႈလၵႈၶၢႆၵၼ် မီးတင်းၼမ်ယူႇၶႃႈ ။
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ထၢမ် − ယဝ်ႉၵၵႃႈၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၵၼႃ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လလႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းမီးထၢမ် − ယဝ်ႉၵၵႃႈၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၵၼႃ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လလႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းမီး
လွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?လွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ − သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလလႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးၵၼႃႈ ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈလတႉၵၵႃႈ          
သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းၼိုင်ႈၵၵႃႉလလႈသင် တွၼ်ႈတႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆး
မၢၵ်ႈမီး၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ၊ ဢမ်ႇဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မၼ်းလမ်ႇ      
လွင်ႈၼႃႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပဵၼ်မၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၵႆႉၵႆႉသွၼ်ၵၼ် ၵႆႉၵႆႉ  
ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်သွၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၊ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵတလႆႈမီးယဝ်ႉ ၵၶႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ   
ၼိုင်ႈဢၼ် တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလလႈသင်၊ တွၼ်ႈတႃႇပုၼ်ႈၽွၼ်း တူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ
လွတ်ႈလလႈသင်၊ ဢမ်ႇဝႃႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇႁႆႈၽုၵ်ႇၼႃး၊ ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်း 
ၵၵႃႈလူဝ်ႇမီးၶၢဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ၊  ဢၼ်လႂ်မီးၵႃႈၶၼ် ဢၼ်လႂ်ႁဝ်း ၵတလႆႈၽုၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽုၵ်ႇ  
ၶၢဝ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵၵႃႈ တိုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၶၢဝ်ႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆၵၵႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းၵၵႃႈ လမ်ႇလွင်ႈ ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်း
မိငူ်းႁူမ်ႈတမုႁ်ဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈထၵု်ႇၺႃးတၵဵ်းတငဵ ်ထၵု်ႇပၵိ်ႉဝႆႉၶၢဝ်ႇ လလႈ ၵၢၼတ်ီႈဢၼပ်ၼူ်ႉ
မႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ၼိူဝ်ႁဝ်းမႃး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း
 ႁဝ်းမႃး ဢၼၵ်ူႈၸိဝူ်ႉၵူႈလငွ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈထၵု်ႇပၵိ်ႉဝႆႉ ယၼွ်ႉပိဝူ်ႈၼၼလ်လႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶၢမ်ႇ
မႃး တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ 

 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇလီပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁႂ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇဢွၵ်ႇ   
မႃး၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လလႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႆၵၵႃႈ ဝႆႉလွင်ႈ
ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈလတႉလတႉဝႃႈဝႃႈၵႁၵၵႃႈ လႆႈပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး၊ ယွၼ်ႉ   
ပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆ၊ ၼၢင်းယိင်းတႆးႁဝ်း ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် ၵူႈလၢႆးၸဵမ် 
ၵႂႃႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼႆႉၶႃႈ ပိူၼ်ႈ
တဵၵ်းတဵင် မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လလႈ တွၼ်ႈၼႆႉမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈၵပႃး
ၵတႁူႉၸၵ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵတလႆႈႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၸိူင်ႉ       
ႁိုဝ်? မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼိုင်ႈၵၵႃႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉ မႃးလၵ်ႉႁဝ်း သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီး
သၢၵ်ႈၵသႇလၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ လၼပိူၼ်ႈလႆႈဝႃႈမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉ လတႉဢိူဝ်ႈၼႆ 
ၼႆႉႁဝ်းၵၵႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆးတတႃးမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇဢမူႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇၶတီးမၼ်း 
ၵတပၼဵၵ်ႂႃႇ ၸိငူ်ႉၼၼ။် ယၼွ်ႉပိဝူ်ႈၼၼလ်လႈ ၼင်ႇႁိုဝၵ်တမီးသၢၵ်ႈၵသႇလၢၵ်းထၢၼၼ်ႆႉ
ယၼွ်ႉပိဝူ်ႈဝႃႈၵၢၼပ်ိၼုၽ်ၢဝ်ႇ ၵၢၼၶ်ၢဝ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼလ်ၵု်ႉၽိၼု်ႉလလႈသင ်ၵူႈၸိဝူ်ႉၵူႈ ဢၼ်
 ၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလတႉလတႉ။
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ထၢမ် − ယူႇတီႈတူဝ်ပီႈသႅင်မိူင်း ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၵႃႉၼိုင်ႈၼႆၶႃႈၵၼႃ           ထၢမ် − ယူႇတီႈတူဝ်ပီႈသႅင်မိူင်း ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၵႃႉၼိုင်ႈၼႆၶႃႈၵၼႃ           
ၸွမ်း ၼင်ႇ လွင်ႈတႃႁၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်မီးမႃးၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁၢႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁႂ်ႈၸွမ်း ၼင်ႇ လွင်ႈတႃႁၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်မီးမႃးၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁၢႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁႂ်ႈ
လၢတ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်းၼႃႇၼၼ်ႉ မီးသင်လၢႆလၢႆၼႆၶႃႈ?လၢတ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်းၼႃႇၼၼ်ႉ မီးသင်လၢႆလၢႆၼႆၶႃႈ?

တွပ်ႇ − ၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ဝႃႈလတႉၵၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈမီးၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇၵၼႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ 
တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈလတႉ ဢၼ် ၼိုင်ႈ 
ၶႃႈၵၼႃႈ တင်ႈလတႇဝၼ်းထီႉ 03 သီႇလိူၼ် 1998 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး 
လႆႈဢၢတ်းထဵပ်ႉၵသၵၵႃႈ သူင်ႇမႃးၸူးတီႈ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ လလႈ ၸဝ်ႈဢုတ်ႉ
 ၶဝ်၊ မၼ်းၵၵႃႈမီးလၢႆတွၼ်ႈ ပႃးတင်းတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၼၢင်း   
ယိင်းလလႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းမီးယူႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၵႃႈ ၵတ
လႆႈၵၵႃႇတင်ႈၶိုၼ်းၼႆ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း မႃးထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၶဝ် ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈၶဝ်          
ၸိငူ်ႉၼၼ။် တၼွ်ႈတႃႇတီႈ ၸဝ်ႈဢတု်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ ပၼဵတ်ၼွ်ႈၵၢၼတ်တိ်းၵတႃႇၼၵွ်ႈမိငူ်း
 လႆႈဢပု်ႇဢဝူ်းမႃးၸိငူ်ႉၼၼ ်တၼွ်ႈၵၢၼပ်ိၼုၽ်ၢဝ်ႇ။ ၼႂ်းလၵႈၼၼ်ႉၵၵႃႈသိပု်ႇမႃး တင်ႈလတႇ
 1998−1999 မႃး ၼႂ်းတွၼ်ႈၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈလတႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ တပ်ႉ
သိၵု်းၸိငု်ႈတႆး ၼမႆႃး။ မိဝူ်ႈပၢၼၵ်ူႈပၵွ်ႈ MTA ပႆႇဝၢင်းၶိငူ်ႈပၼ ်လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈ သိၵု်းမၢၼ်ႈ လတႉ
 ၵၵႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပုိၼ်ၽၢဝ်ႇၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်မီးၵိုၵ်းဝႆႉၸွမ်း ၼႂ်းပၢၼ် MTA ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ 
ပဵၼ်ၵွၼ်းၵၶႃ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၵၼႃႈ ၊ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ၵွၼ်းၵၶႃ ၼႆၵၵႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ
လွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆမႃး။ 

 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆၵၵႃႈ လႆႈမႃးပိၼ်ႇၸိုဝ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ SURA ၶိုၼ်းမႃးပိၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း 
တပ်ႉသိၵု်းၸိငု်ႈတႆး SSA ၸမွ်းလၺူ်ႈၵၢၼၽ်မွ်ႉႁူမ်ႈ သၢမ်ႇမူႇသၢမၸ်မု်း SSA ဢၼပ်ၼဵ ်SSPC 
ၶဝ်လလႈသင် SSNA လလႈသင် ယဝ်ႉၵၵႃႈ SURA ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်း ၵၵႃႇတင်ႈ
မႃးၶိၼု်းဝၢႆးလင ်MTA ဝၢင်းၶိငူ်ႈၵႂႃႇၼႆႉလလႈသင ်ၵၶႃႈတၵူ်းလငူ်းဢၼၼ်ၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵတၸႂ်ႉ
တိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ SSA တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ် SSA ၼင်ႇၵၼ်တင်းမူတ်း ၼႆၼၼ်ႉလလႈ ၽိူဝ်ႇ
ထိုင်မႃး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ SSA ၸႂ်ႉတိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မႃးၼၼ်ႉၵၵႃႈ လႆႈမီး
မႃးၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။ ထိုင်မႃး ၼႂ်းပီ� 2000 လိူၼ်ၵမႇ ဝၼ်းထီႉ 23 မီးပၢင်ၵုမ် 
ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း လလႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 27 မႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၵသ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႈၽွတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇ 
ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵတဢွၼ်ၼမ်း ဢၼ်ၵတဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းလလႈ ဢွၼ်ၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်း   
ၸိုင်ႈတႆး ၼႆၼၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵပႃႇလသီႇၶွင် ၵၶႃႈထီႉ 2 ဢၼ်ဝႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင် ၼႆၼႆႉ လႆႈ
လႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ထိုင်ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉၵၵႃႈ မႃးႁဵတ်းထႅင်ႈ ပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇ 
ဢဝ်ၶိၼု်းၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆၵၵႃႈ ၶိုၼ်းမႃးတႅပ်းတတ်း တွၼ်ႈတႃႇၵတဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်
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ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၼႆႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးပဵၼ်ၸိုဝ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆ       
မႃး။ ၵပႃးထိုင်မႃး ႁွတ်ႈမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆၵၵႃႈ ၵၵႃႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး တင်ႈလတႇၽိုၼ် 
ၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လလႈသင် တင်ႈလတႇၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းလလႈသင် မိူဝ်ႈပၢၼ် 
ၽွင်း ၼၼ်ႉလတႉၵၵႃႈ လွင်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇဝႃႇ လွင်ႈ IT ဝႃႇမၼ်းၵၵႃႈ မီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊    
လွင်ႈယပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်တူဝ်လိၵ်ႈ (ၾွၼ်ႉ)လၼႇ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ 
ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇလၼႇၼႆ။

 
 မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵၵႃႈ ပႆႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႃႈႁိုဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ 

ၼၼလ်လႈ လႆႈဢၵွ်ႇမႃးၵၶႃႈပိၼုၶ်ၢဝ်ႇ ၊ ၶတ်းၸႂႁ်တဵ်းသၢင်ႈမႃး လၢႆသိပု်ႇလၢႆပၢၼ ်၊ ၵတႃႇထိငု်
 ၵပႃးလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉၵၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလလႈသင်၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈ
လွင်ႈလလႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။  သိုပ်ႇလတႇၵၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း တွၼ်ႈလွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ        
မိဝူ်ႈၼၼ်ႉၵၵႃႈ မီးလငွ်ႈယၢပ်ႇၽိတု်ႇ ယၼွ်ႉပိဝူ်ႈဝႃႈ ၾွၼ်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ မၼ်းပႆႇၶဝ်ႈထိငုလ်ႆႈၼႂ်း
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵီးပွတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၵတၵပႃႉမၼ်းႁႃႉသင်ႁႃႉ မၼ်းၵၵႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ      
ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၵႁၵၵႃႈၶိုၼ်ႈဢဝ် ၵူၺ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆႇမၼ်းၼၵ်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ
လတႉၵၵႃႈ တႃႇၵတၶၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉ တူဝ်ႇမဵင်းမၼ်းၵၵႃႈ ၵတမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸဵမ်ၵႂႃႇ 
ၸိဝူ်းၼႆႉ မိဝူ်ႈၼၼ်ႉၵၵႃႈမၼ်းမီးယူႇဝႃႈ တီႈၽၢႆႇပိၼုၽ်ၢဝ်ႇ ၽၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ သိဝု်ႇႁဝ်းၶႃႈၵၼႃႈ
 ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉၵၵႃႈ ၵတမီး လွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း၊ သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ www.
Freedom.com ၊ www.surkhanfa.com ၸမဵၵႂ်ႃႇၸိဝူ်းၼႆႉလလႈသင် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ႉ ၵတမီးတင်း
 ၽႃႇသႃႇတႆး၊ ၽႃႇသႃႇလၶႇ၊ ၽႃႇသႃႇထႆး ၸိူင်ႉၼႆႉမႃး။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ ၵၼူ်းမိူင်း
 ႁဝ်းၶႃႈလလႈသင် မၼ်းတင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ယၢပ်ႇၼႃႇ  ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇ ၼႆၵသ
တႃႉၵၵႃႈ မၼ်းတင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ယၢပ်ႇယူႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၵၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ IT 
မိၼူၼ်င်ႇ ပိငူ ်Android ၸမဵၵ်ႂႃႇ ၸိဝူ်းၼႆႉလလႈသင ်ပိငူI်SO ၸိဝူ်းၼႆႉလလႈသင ်ၸိဝူ်းၼႆႉမၼ်း
ပႆႇထိုင် ပႆႇႁိူင်းၶႃႈၵၼႃႈ။ 

 ၵူၺ်းၵႃႈထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵၵႃႈ သိုဝ်ႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးႁူင်းပွႆႇသဵင် ႁူင်းပွႆႇသဵင် FM။  
ဢဝ်ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၵသ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး ဢၼ်ၼႆႉၵၵႃႈ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႈဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ
မႃး။ ယဝ်ႉၵၵႃႈ ၵတႃႇထိုင်ၵပႃးဝႃႈ လႆႈမႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းပီ� 2008 ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈ
မႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ လႆႈမႃးလတႇႁဵတ်းၶိုၼ်းဝႃႈ တႆးလွတ်ႈ         
လႅဝ်း ၼႆၶိုၼ်ႈမႃး ၵတႃထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႆႉၵၵႃႈ လတႇ    
ဢဝ်ဝီးတီးဢူဝ်းလလႈသင် လတႇဢဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလလႈသင် လတႇဢဝ်ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉလလႈသင်      
ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုဝ်ႇဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်မႃးၵႁၵၵႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။



349မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
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ထၢမ်− ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လလႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၽွၼ်းလီမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွၼ်းႁၢႆႉထၢမ်− ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လလႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၽွၼ်းလီမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွၼ်းႁၢႆႉ
မၼ်းသမ်ႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?မၼ်းသမ်ႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ - ၵပႃးၵၢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းၵတလႆႈဝူၼ်ႉ ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်းၼင်ႇၵၼ်။ သိုဝ်ႇ       
ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉလတႉၵၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈၵတၸၢင်ႈ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇ       
ၵမႃ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလလႈသင် မၼ်းၵၵႃႈၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵတဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇ 
ၵူၼ်း ၼိုင်ႈၵၵႃႉလလႈသင် ၵၢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လလႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵတလႆႈၾၢင်ႉ 
ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်းၶႃႈၵၼႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၼႆၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵတ
လႆႈႁၼ် ၼႂ်း Facebook ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် Social Media လၢႆလၢႆဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းႁဝ်း သင်
ဝႃႈ ဢမ်ႇၵမႃၸႂ်ႉၼႆၵၵႃႈ ပဵၼ်ၵၽးတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းလၼႇ တႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉပိူၼ်ႈလၼႇ ၼႆၵၵႃႈ 
ၵတၸၢင်ႈမီး ၸမဵၵ်ႂႃႇၸိဝူ်းၼႆႉ မၼ်းပၼဵၵ်ၢၼသ်ိဝု်ႇ မၼ်းၵၵႃႈပၼဵ ်Media ၼိငု်ႈဢၼ ်ယၼွ်ႉ
ပိူဝ်ႈၼၼ်ႉလလႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်းလတႉ ႁဝ်းၶႃႈၵတလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

 ၵပႃးဝႃႈ ၽွၼ်းလီမၼ်းလတႉၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇလီလလႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈ 
ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇ ၽွၼ်းလီမၼ်းလတႉၵၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလလႈ  
သင် ၼင်ႇႁိုဝ်လုမ်ႈၾႃႉလလႈသင် တင်းမူတ်းၼႆႉ ႁၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသင်ယူႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ 
ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသင် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ် ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းသင်ယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵပႃးၵတ
လႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵတလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ယဝ်ႉၵၵႃႈ ဢၼ်
ၵတၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၽးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ထူပ်းၵၽး
ယူႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ ်ၵၼူ်းတင်းၼမ ်သမ်ႉၵပႃးလႆႈႁပ်ႉႁူႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵၵႃႈ လႆႈပိၼုၽ်ၢဝ်ႇပၼ်
 ဢၼ်ၼႆႉၵတပဵၼ်ၽွၼ်းလီ။ 

 
 ႁႂ်ႈမၼ်းလီတီႈသုတ်းလတႉ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵၵႃႉ မၼ်းၵတမႃးၵပႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁဝ်းလႆႈပိုၼ်    

ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ႁဝ်းလႆႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼႆၼႆႉ  ၵၵႃႉၼၼ်ႉၵၵႃႈ ၵတဢမ်ႇၸၢင်ႈၵပႃႉ      
ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၵတမႃးတူၺ်း ၵပႃးႁဝ်းႁွင်ႉဝႆႉ သင်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇႁွင်ႉလႆႈ မၼ်း          
ဢမ်ႇလၢတ်ႈလၼလႆႈ ၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းၵၵႃႉၼၼ်ႉၵပႃႉဢိူဝ်ႈၼႆၵၵႃႈ မၼ်းၵၵႃႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး   
ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလၼ ယဝ်ႉၵၵႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈၵပႃႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၸင်ႇၵွႆႈမႃးလၢတ်ႈၼႆၵၵႃႈ 
မၼ်းဢမ်ႇၵပႃးမီးၵႃႈၶၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵပႃးၸဵပ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီး
ၽၼွ်းလႁီႃႉ ၵၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ   ၵၢၼၶ်ၢဝ်ႇၼိငု်ႈဢၼၼ်ႆႉ တိၼု်းမီးၽၼွ်းလယီူႇယဝ်ႉ။ ၵၺူ်းၵႃႈ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈမၼ်းမီး ၽွၼ်းလီ လီတီႈသုတ်းၼႆႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈပႆႇႁဵတ်းႁၢႆႉၵတႃႇ      
ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလႆႈၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီၼၼ်ႉ ၶႃႈၼႃႇၵၼႃႈ။
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 ၽွၼ်းလီၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလလႈသင်၊  တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်ႁဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး 
မၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵၵႃႈလီ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵၵႃႈလီ ဢၼ်တီႈၸၢင်ႈသိုဝ်ႇ
ထိုင်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ COVID-19 ၼႆၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်           
ၵတဢမ်ႇမီးၵၽးၵတႃႇၵၼူ်းႁဝ်းၼႆႉၵၵႃႈ ၵူႈမိငူ်းမိငူ်းၵၵႃႈ ပိၼူ်ႈသိဝု်ႇသၢၼၵ်ၼ ်ပိၼုၽ်ၢဝ်ႇ
ပၼၵ်ၼ။် ဢၼၼ်ႆႉၵၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵ ၵတလႆႈသိဝု်ႇသၢၼပ်ၼ ်ၵၼူ်းမိငူ်းႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈ လငွ်ႈၵၽး
သၽႃႇဝ၊ ဢမ်ႇဝႃႈ လငွ်ႈၵၽးလႆႈၶၢမ်ႇ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင၊် ဢမ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်ႇၵၢၼမ်ိငူ်း ၵၢၼသ်ိၵု်း
 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵပႃးၵတပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တၢင်းႁူႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းၵတလႆႈ သိုဝ်ႇသၢၼ်
ပၼ ်ယၼွ်ႉပိဝူ်ႈၼၼလ်လႈ ၵၢၼဢ်ၼပ်ိၼုၽ်ၢဝ်ႇ ဢၼဝ်ႃႈၼႆႉမၼ်းၵၵႃႈလမ်ႇလငွ်ႈလလႈ မီး
ၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ႁဝ်းလတႉလတႉ။

 
 မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵၵႃႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၼႆၼႆႉ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇဝႆႉ တီႈ     

လဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိူၼ်ႈတင်းသႂ်ႇပိူဝ်ႉလႁၵၵႃႈ ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈလႂ်ၵၵႃႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပိုၼ်        
ၽၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ လတႉလတႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။
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wgef;oguf:wgef;oguf:

ထၢမ် - ယွၼ်ႉသင်လလႈ ၼႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပဵၼ်       ထၢမ် - ယွၼ်ႉသင်လလႈ ၼႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပဵၼ်       
ပၢင်သိုၵ်းသိူဝ်မႃးတၢင်း ႁိုင်ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး၊ လိူဝ်ၵသၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်လလႈမီးၸုမ်းပၢင်သိုၵ်းသိူဝ်မႃးတၢင်း ႁိုင်ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး၊ လိူဝ်ၵသၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်လလႈမီးၸုမ်း
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လၢႆၸုမ်းလၢႆၸိူဝ်းၶႃႈ။လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လၢႆၸုမ်းလၢႆၸိူဝ်းၶႃႈ။

တွပ်ႇ - ၸိုဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈမိူင်းလၢႆမိူင်းမႃးႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်သၢင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ။ လိၵ်ႈ 
ႁူမ်ႈမၢႆပၢငလ်ငူ ်1947 ဝႃႈမိငူ်းဢၼမ်ႃးႁူမ်ႈတမုၵ်ၼၼ်ၼ်ႉ ၵတၽငဵ်ႇပငဵ်းၵၼၵ်ဢႃႈ။ ၵၺူ်းၵႃႈ
မိူဝ်ႈပီ 1948 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈတင်ႈ တူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးတႅၼ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵသမႃးဢုပ်ႉမိူင်းတႆး၊ 
မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း၊ လလႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ပဵၼ် မိူင်းၶိုၼ်ႈ colony (ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ)        
ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ။ colony ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မိူင်းၼိုင်ႈၵွႃႇသိမ်းဢဝ် ထႅင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈႁႂ်ႈ
လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မႃးၸႂ်ႉႁႂ်ႈမိူင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉၵဢႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ
လလႈၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်၊ မီးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼမ်ၵသ ပဵၼ်ပၢင်       
သိုၵ်းသိူဝ်မႃးတၢင်းႁိူင်ၵဢႃႈ။ ယၢင်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးလႆႈ 71 ပီယဝ်ႉၵဢႃႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိုင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလလႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်
ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႇ

တွၼ်ႈတွင်ႈထၢမ်
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တႆးၵၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ colony တႆးပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶွင်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်း
လလႈဢမ်ႇၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈ။ လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ
ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တႆႈ၊ ပဢူဝ်း၊ တၼု၊ ဢၢင်း၊ ၵယၢၼ်း၊ လႃးႁူႇ၊ ဢၶႃႇ၊ ဝႃႉ၊ တဢၢင်း၊ ၶၢင်၊ ၵူဝ်း    
ၵၢင်ႉ၊ လီးသူး၊ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈၵသၵၵႃႉလလႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 
ၵဢႃႈ။

ထၢမ ်- ႁႂ်ႈၶႆႈလၼပိၼု်းလငွ်ႈလငူ်းလၢႆးမိဝု်းၵိတု်းတိၵု်းၸမဵမ်ိဝူ်ႈလတႇငဝ်ႈဝႃႈ ႁတဵ်းႁိုဝပ်ၼဵမ်ႃး၊ သမ်ႉမီးထၢမ ်- ႁႂ်ႈၶႆႈလၼပိၼု်းလငွ်ႈလငူ်းလၢႆးမိဝု်းၵိတု်းတိၵု်းၸမဵမ်ိဝူ်ႈလတႇငဝ်ႈဝႃႈ ႁတဵ်းႁိုဝပ်ၼဵမ်ႃး၊ သမ်ႉမီး
လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႇတၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႇတၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ - ၸွမ်းၵၶႃႈတူၵ်းလူင်းလလႈ ၸွမ်ႈၵူတ်းမၢႆဢၵၶျႇၶၢမ်ႇဢုပၵတႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Constitution) 
1947 ၼၼ်ႉ၊ မိူဝ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 တဵမ်သိပ်းပီယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းတႆးၸိုင်ႈတႆးလၽ
တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈ ၵဢႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊           
ဢမ်ႇၶႂ်ႈသုမ်း colony ၶဝ်လလႈ တိၺပွ်း၊ သႂ်ႇထွင်ႇ၊ ဢဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈၾႃႉ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းတႆး 
ၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းပႅတ်ႈ။ မိူင်းတႆးၸိုင်ႈတႆးၸင်ႇမီးပၢင်သိုၵ်းသိူဝ် မႃး 60 ပီပၢႆ        
ယဝ်ႉၵဢႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတိုၵ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇယွမ်းထွၼ်။      
မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလုလႅဝ်မႃးၵၵႃႈယင်းတိုဝ်ယူႇ ၵတႃႇႁွတ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢူးတဵင်း 
ၸဵင်ႇ။ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇႁၼ် ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်သိုၵ်းသိူဝ်မႃး လၢႆသိပ်းပီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး
ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ဝႃႈၼႆ။ တီႈလတႉမၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း
မၢၼ်ႈ၊ လူဝ်ႇငိုၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၵူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵတ
တုၵ်ႉၶၵသ ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵတယွမ်းၵွႃႇၵဢႃႈ။ RCSS/SSA တင်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁၼ် 
ဝႃႈမိဝူ်ႈၶဝလ်ဝူ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝယ်ဝူၵ်တႁပ်ႉလၵႅ်ႈလၢႆႈ လငွ်ႈၶီႇၼၵဵ်းတၵဵ်းတငဵၵ်မ်ႈၽငွ်ႈ ဝႃႈၼႆ
လလႈ ဢုပ်ႇတူၺ်း။

 လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၶဵင်ႇတမီးလၢႆမဵဝ်း။ ၼိုင်ႈ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ။ KIO   
ႁိမ်တီႈ KNU ပုၼ်ႈတႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်းယႂ်ႇ၊ UNFC 
တင်း KNU-RCSS မိူဝ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်၊ ႁႅင်း တႃႇၵတႃႇလွင်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၵႃႈယွမ်းၵွႃႇ၊     
ဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းလီတၢၼ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈ။ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၶႂ်ႈယွမ်း ၵသတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈ
ယွမ်း။ ၵပႃးဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၶႂ်ႈယိပ်းၵမ်သိုၵ်း၊ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇသမ်ႉပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႂ်ႈ 
ဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၶဵင်ႇတမီးလၢႆမဵဝ်းထႅင်ႈယူႇၵဢႃႈ။
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ထၢမ် - ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ် RCSS/SSA တႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၸူဝ်ႈ           ထၢမ် - ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ် RCSS/SSA တႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၸူဝ်ႈ           
ၶၢဝ်း။ မီးၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၵသဢွၵ်ႇသဵင်သၢၼ်ၶတ်းမႃး မၼ်းၶၢဝ်း။ မီးၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၵသဢွၵ်ႇသဵင်သၢၼ်ၶတ်းမႃး မၼ်း
ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၶႃႈ။ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ - ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်ၵတၵူဝ်ဝႃႈ၊ 
 (1) RCSS/SSA ၵတလႆႈၶၢမ်ႇပိူၼ်ႈလႅၼ်မိူၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။ 
 (2) RCSS/SSA ၵတမဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵသလိုမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ 
 (3) RCSS/SSA ၵတဢမ်ႇ ၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ပဵၼ်လႆႈလၢႆမဵဝ်းယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် - ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း  မီးၽွၼ်းလီသင်တႃႇၸုမ်းထၢမ် - ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း  မီးၽွၼ်းလီသင်တႃႇၸုမ်း
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ - ၽွၼ်းလီပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸႂ်ၵသၵၵႃႈမီး
ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

1.  ၵမ်ႇၽႃႇလႆႈႁပ်ႉႁုဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆၼၼ်ႉ 
ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၽိုၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပုၼ်ႈတႃႇလဵင်ႉတွင်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈ    
ၵဝ်ႇ။

2.  ၸုမ်းလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉလႆႈဢၶႂၢင်ႉတၢင်ႇလၼၵမ်ႇၽႃႇ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်း
မိငူ်းမၢၼ်ႈ၊ ဝႃႈသၼု်ႇလႆႈ ဢၼၸ်ၢဝ်းၶိဝူ်းတင်းလၢႆၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ပၼဵသ်ၼု်ႇလႆႈဢၼၵ်ၼူ်း
မိူင်းမၢၼ်ႈၵူႈၵၵႃႉၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

3.  ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႆႈဢၶႂၢင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းသၢင်ႇၶႃႇ၊ ၸုမ်း
ယဵၼ်ႇလငႈ၊ ၵၵႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်း
 ၵူၼ်းမိူင်း။

4. ၵူၼ်းမိူင်းၵၵႃႈ လႆႈဢၶႂၢင်ႉတၢင်ႇလၼၵမ်ႇၽႃႇ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်း      
မိငူ်းမၢၼ်ႈ၊ ဝႃႈလငွ်ႈဢၼ ်ၶဝလ်ႆႈၶၢမ်ႇၶီႇၼၵဵ်းတၵဵ်းတငဵၼ်ၼ်ႉ မီးၸိငူ်ႉႁိုဝၼ်ၼ်ႉ။ ၽၼွ်း
လီတႃႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလလႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလၢႆမဵဝ်းထႅင်ႈယူႇ။

ထၢမ် - ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီ၊ လလႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 မီႈလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉ   ထၢမ် - ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီ၊ လလႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 မီႈလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉ   
ႁိုဝ်ၶႃႈ။ ၵၶႃႈတူၵ်း လူင်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵတၸၢင်ႈၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်လႆႈမွၵ်ႈၵႃႈ  ႁိုဝ်ၶႃႈ။ ၵၶႃႈတူၵ်း လူင်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵတၸၢင်ႈၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇတူဝ်လႆႈမွၵ်ႈၵႃႈ  
ႁိုဝ်ၶႃႈ။ႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပႇ် - ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီ၊ လလႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 မီႈလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼမ်   
ၶႃႈ။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢင်လူင် 1947 ပဵၼ်ပွႆးဢၼ်တႆးဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၵသ ဢမ်ႇဝႃႈတႆး၊ မၢၼ်ႈ၊     
ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵၵႃႉၵဢႃႈ။ ပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီပဵၼ်ပွႆးဢၼ်
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မၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၵသ ဢဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပဵၼ် ယႂ်ႇၵဢႃႈ။ ဢမ်ႇၽဵင်ႇ
ပဵင်းၵၼ်ၵဢႃႈ။ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီတင်းပၢင်ၵုမ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၵၵႃႈ    
ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵဢႃႈ။ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ပဵၼ်ပွႆးဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်း
လၵု်ႉၽိၼု်ႉဢၼလ်ငူ်း လၢႆးမိဝု်းၵိတု်းတိၵု်းပတ်းပိၼု်ႉၸိငု်ႈမိငူ်းပငွ်းၵၼႁ်တဵ်းၵဢႃႈ။ ၵပွ်ႈၼႆ
လလႈ လငွ်ႈတႃႇၵတၸၢင်ႈၵၽႃႇၼမ်ႉၵၽႃႇ တဝူၵ်ၶႃႈတၵူ်းလငူ်းပၢငၵ်မုပ်ၢငလ်ငူႁ်ူဝပ်ၢၵ်ႇ 21 
ပီလႆႈၼၼ်ႉ ၵပႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵတယၢပ်ႇယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် - ၸွင်ႇဝႃႈလႆႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃး ပၢင်လူင်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႁူမ်ႈတူၵ်းထၢမ် - ၸွင်ႇဝႃႈလႆႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃး ပၢင်လူင်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႁူမ်ႈတူၵ်း
လူင်းၸွမ်း ဝႃႈလႆႈၶႃႈႁႃႉ။ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵၵႃႈမၢင်ၸုမ်းဢမ်ႇပႃး၊ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။လူင်းၸွမ်း ဝႃႈလႆႈၶႃႈႁႃႉ။ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵၵႃႈမၢင်ၸုမ်းဢမ်ႇပႃး၊ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ - လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉပဵၼ်မႃးၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵဢႃႈ။ ၵပႃးဢမ်ႇၽုၺ်ႇ      
တၢင်းပၼ်ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်လၵႈလိတ်ႈလွင်ႈၼႆႉၸိုင်၊ မၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈၵၵႃႈ      
လူဝ်ႇတိုၵ်းၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႈ။

ထၢမ် - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယင်းဢမ်ႇပႆႇသင်ႇၵၶႃႈပူင်ၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပဵၼ်မၢၵ်ႇထၢမ် - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယင်းဢမ်ႇပႆႇသင်ႇၵၶႃႈပူင်ၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပဵၼ်မၢၵ်ႇ
မုၼႂ်ႈလၵႈၵၢင် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။မုၼႂ်ႈလၵႈၵၢင် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း NLD တင်း USDP၊ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ 
လလႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ၊ မီးတၢင်းႁၼ်ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆ
ပၼဵၵ်ၼူ်းမဝဵ်းဢၼၺ်ၢမ်ႉလိဝူမ်ၢၼ်ႈလလႈ မၢၼ်ႈမီးတႃႇဝၼု်ႇ ပၼု်ႈတႃႇၵတဢပု်ႉထငိ်းသင်ႇ
သၼွၸ်ၢဝ်းၶိဝူ်းႁႂ်ႈၶိၼု်ႈယႂ်ႇမႃးမိၼူမ်ၢၼ်ႈ။ သိၵု်းမၢၼ်ႈတင်ႈလငူ ်ပငွၸ်ိငု်ႈမၢၼ်ႈၵၵႃႈ မီးတႃႇ
ဝၼု်ႇၸႂ်ႉတိဝု်း ႁငႅ်းၵၼူ်းႁငႅ်းၶဝူ်း ဢၼမ်ီးၼႂ်းမိငူ်းၸၢဝ်းၶိဝူ်း ႁႂ်ႈပၼဵၽ်ၼွ်းလတီီႈသတု်း ပၼု်ႈ
တႃႇမိငူ်းႁူမ်ႈတမု ်(ၶႂ်ႈဝႃႈလတႉပၼု်ႈတႃႇမၢၼ်ႈ)။ ဢၼၶ်ဝဢ်မ်ႇၽမွ်ႉၵၼၼ်ၼ်ႉ ပၼဵလ်ငွ်ႈၽူႈ
လႂၵ်တပၼဵၶ်ၼု။် လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၸမု်းၵၢၼမ်ိငူ်း NLD လတႉဢဝၼ်ၢင်းဢငွ်ႇသၢၼ်း
သုၵျီႇပဵၼ်ၶုၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း USDP လတႉဢဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇပဵၼ်ၶုၼ်။ ၶဝ်သွင်ၵၵႃႉ 
ဢမ်ႇမိူၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်းပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵႃႈသင် ၵသၵၵႃႈ ၶဝ်တင်းသွင် 
ၵၵႃႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉၵိၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၶဝ်တင်းသွင်ၵၵႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ဢႃႇၼႃႇၽူႈလႂ်လလႈ             
ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ Federal လတႉလတႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလလႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းလၢႆ လူဝ်ႇဝူၼ်ႉတူၺ်း
ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသင် ၵၵႃႈ ၵတသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵႂႃႇလၼႇ။ ၵပႃႈဢမ်ႇဢုပ်ႇသမ်ႉၵတႁဵတ်းၸိူင်ႉ           
ႁိုဝ်။
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356 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
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25  ပီ� ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းၵတႃႇၽူႈၶဵၼ်25  ပီ� ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းၵတႃႇၽူႈၶဵၼ်
သႃၵိ (ၸဵင်းတုင်)သႃၵိ (ၸဵင်းတုင်)

10  ပီ�ဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢမ်ႇႁူႉၼၢဝ်
20  ပီ�လလႇသၢဝ်ဢမ်ႇႁူႉၶၢၼ်ႉ
30  ပီ�ဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်ႉသင်ၶၢရႅ်
40  ပီ�ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းတိုၵ်ႉမင်ႈ
ယၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈႁၢမ်းၶ
ႁႅင်းတိုၵ်ႉလီႁူဝ်းသႃႈ ....

1) 25  ပီ  လီတင်းၸႃး  လႆႈၺႃးႁၼ် ၊
 ၵွပ်ႈၾၼ်မၢႆတီႈပၢႆတၢင်း  မီးႁၢင်းယူႇ 
 တင်းၾုင်မုၵ်ႉ  လုၵ်ႉၵူႈယွမ်ႇ  ထွမ်ႇၵႂၢမ်းပူ
 ယၢင်ႈသူႇတႃႈ  ဢမ်ႇၽႃႈၵၢၼ်ႉ  ဢမ်ႇၶၢင်းၶၢၼ်ႉ ။

2) ၾိုၵ်းႁႂ်ႈသၢၼ်ႉ  ၼပ်ႉလၢၼ်ႉၵူၼ်း  ၵလႃးၶူၼ်းၵၼ် ၊ 
 ပၼ်သဵင်ႁႅၼ်ႇ  သႅၼ်ႇသဵင်ႁၢၼ်  ၶၢၼ်သဵင်ႁိုတ်း
 ယိပ်းၵွင်ႈလႅဝ်း ယူႇတႅဝ်းၼႃႈ  ဢမ်ႇၽႃႈၵိုတ်း
 ဝူၼ်ႉၶိုတ်းတၼ်း  ၵူႈဝၼ်းၼႂ်  လပ်ႉၺၢၼ်ႇသႂ် ။

3) ႁူဝ်ၸႂ်လဵၵ်း  ၶဵၼ်တဵၵ်းၵၵႃႈ  ႁိုဝ်ၵယႃႈၵွမ်း ၊
   ႁိုဝ်ၼွမ်းယွၼ်ႇ  ၼပ်ႉသွၼ်ႇတၵ်ႉ  ယၵ်ႉလၢမ်းႁၼ
 ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း  ဢွၼ်တိုၵ်းၶဵၼ်  ပဵၼ်ႁူဝ်ပၼ်
 ႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈ  ၸုမ်းၸင်ႈၵလႃႇ  သႃႈႁူဝ်းၵၵျႃႇ ။

4) ၵၵႃႇတင်ႈပိုၼ်း  မိူဝ်ႈသိုၼ်းဝႃး  လၼငႃးၽၢႆ၊
 ယိူင်းမၢႆၶႅင်ႇ  ပဵၼ်ဢႅင်ႇသဝ်း  ၵူႈၸၢဝ်းၸိူဝ်း
 ၸုၵ်းႁႂ်ႈမၼ်ႈ  ပၼ်ႈႁႂ်ႈၼဵဝ်  ၽၼ်ႈၵဵဝ်ၶိူဝ်း
  တီႈၵိူဝ်းပိုင်ႈ  ငဝ်ႈၸိုင်ႈႁႅင်း  လွႆတႆးလႅင်း ။ 
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5) သၢင်ႈႁႅင်းသိုၵ်း  ၾိုၵ်းဢွၵ်းၽၢႆလၢႆမိုၼ်ႇသႅၼ်၊
 ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်  ၸူဝ်ႈလၢၼ်လဵၼ်  ႁႂ်ႈယဵၼ်ငမ်း
 ဢမ်ႇပၼ်လူမ်ႉ  ဢမ်ႇတုမ်ႉၶိူဝ်း  ဢမ်ႇၵိူဝ်းတမ်း
 ႁႂ်းငၢမ်းတႃ  ႁႂ်ႈၼႃၵိုမ်း ႁႂ်ႈလၽႈၸိုမ်း ။ 

6) ဢွၼ်ၶိုမ်းႁူဝ်ႉ  ဢွၼ်ပူဝ်ႉၽႃ  ဢွၼ်ႁႃတၢင်း၊ 
 သၢင်ႈတိုၼ်းလၢင်း  သၢင်ႈႁၢင်းယူႇ  သၢင်ႈဢူႇႁိူၼ်း
 တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်  ၼႂ်းပၢၼ်ၼႃႈ  ယႂ်ႇၵႃႈတိူၼ်း
 သၢင်ႈပိုၼ်းၵီႈ  တီႈယူႇႁၢင်း  လွႆသွင်ၼၢင်း ။

7) ဢမ်ႇၶၢင်းၶၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၵၢၼ်ႉႁူၼ် သၢင်ႈၶုၼ်တႆး ၊
 ထွင်ႇၾႆးလႅင်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူႈၼႂ်ၶမ်ႈ
 မႃးၵၼ်လလႈ ယႃႇလဝႈႁူဝ် ယႃႇၵူဝ်ၸမ်
 ၸွႆႈၵမ်ႉယၼ် ၸွႆႈၵၼ်ပုင်ႈ သူႇယိူင်းမုင်ႈ ။
    
8) ယႃႇၵဝ်းယုင်ႈ မုင်ႈၵၢၼ်ၵႆ ဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်း ၊
 ယႃႇမဝ်းၵႂင် ၶင်ၸႂ်ၵဝ်ႇ မဝ်ႇယွမ်းၽႂ်
 ဝႃႈပိူၼ်ႈၽိတ်း ႁဝ်းႁဵတ်းထုၵ်ႇ ၽုၵ်ႇၸင်းလ
 လမးၸႂ်သိုဝ်ႈ ပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းတိူဝ်း ။

9) ၸၢတ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း လၼၵဵတ်းလလႈ ၊
 ယႃႇလဝႈယႃႇယၢႆႈႁႅင်း ပႅင်းၵၼ်ၼႃ 
 ယႃႇဝႆႉၶဵၼ် ႁူမ်ႈၵဵၼ်ၵၼ် ဝၼ်ၵိုမ်းႁႃ 
 ထိုင်တႃႁဝ်း ၵဝ်းႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႇပၼ်မႆႈ ။ 

10) ဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႇယၢႆႈၵၼ် ဝၼ်ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈ ၊
 လႅၼ်ႈၸူးၵၼ် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၽႂ်ၵၵႃႈယဝ်ႉ 
 ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢဝ်ၶဵၼ်ႁၢႆတၢႆၸဵမ်ၸဝ်ႉ
 ပဝ်ႈမၢႆႁဝ်း တႃႈသဝ်းတႆး ႁၢမ်းၶဵၼ်ၽႆး ။
         



358 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;oguf:wgef;oguf:

ပီ�ၵွၼ်းငိုၼ်း သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၶိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (1996−2021) လွႆတႆးလႅင်းပီ�ၵွၼ်းငိုၼ်း သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၶိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (1996−2021) လွႆတႆးလႅင်း

ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵၵႃႈမူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵၵႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ
ဝၵ်ႉမႃးႁႃသႂ်ႇ ၸႂ်ယႂ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ
လဝ်ႇႁူၵ်ႉလွႆသုင် ၶၢမ်ႈဢုင်လၵးၼမ်ႉ
လၼၸၼ်ႉလိူတ်ႈႁတ်း ၶတ်းတႃႉၶဵၼ်မိူၵ်ႈ
လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈလီ ၽီႁၵ်ႉၵူၼ်းၸူမ်း
သၢႆလူမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်း........................။

ပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်း ထုၵ်ႇတၢင်းတီႈၸိုဝ်ႈ
ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူၼ် ၽူၼ်တူၵ်းလႅတ်ႇမႆႈ
လႆႈလတ်းမူၺ်တၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်တူၵ်း
တင်ႈပူၵ်းၸွမ်ပိဝ် လိဝ်တိုတ်ႉၽၼ်ႈႁွမ်း
ၸွမ်းတၢင်းသဵၼ်ႈၵၢင် လၼၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၵူႈပၢႆးပၢႆး.............................။

1996 ထိုင် 2021 ယိုင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၶိူဝ်း
ၶဝ်ႈမိူဝ်းၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆၼွင်း
ႁွမ်းမိုဝ်းၸူမ်းတွၼ်ႈ တွတ်ႇယွၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး
ၺၢၼ်ႇၽႂ်းဢွၵ်းၽၢႆ သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်း
လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈ လၼလုၵ်ႈလၢၼ်လီ
ထိုင်ပီ�ၵွၼ်းငိုၼ်း သိုပ်ႇယိုၼ်းၽႅဝ်ထႅင်ႈ
ၵွၼ်းၶမ်း ၵွၼ်းသႅင် ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး..............ႁဝ်းလႆႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

သိူဝ်ၸွမ်းပိုၼ်း (ထုင်ႉၼႃးႁၢမ်း)
6th August 2020



359မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;oguf:wgef;oguf:

တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း Feb 7, 1947တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း Feb 7, 1947

ဢၢၼ်းပွင်မိူင်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ
လီၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်း
တွၼ်ႈသွၼ်ပိုၼ်းလီၸႃႉ
ၸဝ်ႈၾႃႉဢွၼ်တင်ႈမိူင်း
တႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵုမ်ၵၼ်
တီႈဢၼ်ပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်း
ႁူမ်ႈမိူဝ်းတီႈပၢင်လူင်
ၸိုဝ်ႈႁူင် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ
သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ႁဵတ်းလၢတ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃး
ႁဝ်းႁႃးလူဝ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ယွၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ်
ယႃႇပၼ်ပိူၼ်ႈသိုပ်ႇတဵၵ်းႁဝ်း
ႁူမ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ဢုပ်ႇလၢတ်ႈသွၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်
လၢႆပၢၼ်ယႃႇၵပလိုမ်းၵသၵမ်း …

ပၢႆၵမ် -  ၶမ်းၶိူဝ်း - လၢႆးၶႃႈ



360 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

wgef;wgef;

cSyf:pmif;udkuf:ydkef:cSyf:pmif;udkuf:ydkef:



361မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ႁူပ်ႉထူပ်း ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး

ႁူပ်ႉထူပ်း ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး



362 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီ�2012

ပၢင်ၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီ�2012



363မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီ�2012

ပၢင်ၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီ�2012



364 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ပီ�2012

ပၢင်ၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ပီ�2012



365မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ပီ�2012

ပၢင်ၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ပီ�2012



366 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 68 ပီ� ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵၼႇပျီႇၵတႃႇ



367မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တူင်ႉတၵ်ႉၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ တီႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ 15 Oct 2015



368 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွၵ်ႇလၢႆႇ တီႈပယိၼ်ႉၼွင်ႇယဵၵ်ႉတႃႇ ပီ� 2015

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းၸူဝ်းဝိၼ်း တီႈပယိၼ်ႉၼွင်ႇယဵၵ်ႉတႃႇ  ပီ� 2015



369မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း RCSS လလႈ တူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း RCSS လလႈ တူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်



370 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ� ပွၵ်ႈၵမ်း(4)

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ� ပွၵ်ႈၵမ်း (4)



371မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၽွင်းထၢႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်ဝၢႆးပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ 15 Oct 2015

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ 15 Oct 2015



372 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ 15 Oct 2015

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးလ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ 15 Oct 2015



373မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 12 Jan 2016

ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉလၸႈမိူင်း တီႈတူၼ်ႈတီး



374 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) RCSS လလႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၵၸႃးၵၵျႃႇၼီႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း 
ၼႂ်းပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီ� တီႈၵၵႃႇတူးၵလး 31 Jan 2019

ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) RCSS လလႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၵၸႃးၵၵျႃႇၼီႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း 
ၼႂ်းပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီ� တီႈၵၵႃႇတူးၵလး 31 Jan 2019



375မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) RCSS ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁွင်ႈလၼပိုၼ်း
ၼႂ်းပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီ� တီႈၵၵႃႇတူးၵလး 31 Jan 2019

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်း PNO



376 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၵၼႃႈမိူင်းၶွၼ်း လလႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇၵျႃႇ

ၸုမ်းၵၵႃပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈတူၼ်ႈတီး



377မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း မိူဝ်ႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈမိူင်းလႃး ၼႂ်းပီ� 2012

ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ် RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီ� မိူင်းလႃး ၼႂ်းပီ� 2019



378 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၽူႈတၢင်တူဝ် RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီ� မိူင်းလႃး ၼႂ်းပီ� 2019

ၽူႈတၢင်တူဝ် RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီ� မိူင်းလႃး ၼႂ်းပီ� 2019



379မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၽူႈၼမ်းတႆး ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း SSPP



380 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် RCSS လလႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် SSPP မိူဝ်ႈပီ� 2010

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း RCSS ၊ ၸုမ်း SSPP လလႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈမိူင်းလႃး



381မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီ� တီႈပၢင်သၢင်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈသိုၵ်းၶုၼ်ၵၵျႃႇပူၼ်ႉၵၢၼ်ၵုမ်းၶင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပီ� 2018



382 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းပၼ်
ၵမႃၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၸၢႆးၶိူဝ်းသုင် ပီ�မႂ်ႇတႆး 2012 ၼီႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းပၼ်
ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 72 ပီ�



383မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်းလလႈၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း



384 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈသိုၵ်းၵဝ်ႇဢၼ်လႆႈလူႇဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း
ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ� ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇလၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ပီ� 2015

ၸဝ်ႈၼႃႉၵဢႃး မွပ်ႈပၼ်သူးလဵၼ်ႈႁႅင်း



385မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း RCSS လလႈဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းလလႈတွၵ်ႇတိူဝ်ႇၼွႆႉၼွႆႉတိၼ်ႇ 
ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 72 ပီ�



386 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ ၸွမ်းသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးထုၼ်းၶဝ်ႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ပီ� 2007

ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် CSSU ပီ� 2015



387မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵၶႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ပီ� 2014

ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇလၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 62 ပီ�



388 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ ထၢႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းလၶႇ မႃးဢႅဝ်ႇပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီ� 2018

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ပီ� 2008



389မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းပုၼ်ႈတႃႇဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးမိူဝ်းၼႃႈ ပီ� 2013

ပၢင်သွၼ်ၸုမ်း CSSU ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၵၶႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပီ� 2016



390 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈ(6)လိူၼ် ပၢတ်ႈ (1) ပီ� 2009

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈ(6)လိူၼ် ပၢတ်ႈ (1) ပီ� 2009



391မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

မၢႆတွင်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီ� ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇလၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ပီ� 2008

ၽူႈၶဝ်ႈ CEC ၼႂ်း RCSS



392 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၽွင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပီ� 2018

ၽွင်းၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပီ� 2018



393မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွပ်ႈ 3 လိူၼ် ပၢတ်ႈ 1 ပီ� 2019

မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ဝႂ်ၽၢၼ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ပၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ် ၸုပ်ႈ 4 ပီ� 2019



394 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၶဝ်ႈပိုၼ်းၵၢၼ်တင်းမူတ်းၼႂ်း RCSS

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ဝႂ်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း



395မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း လလႈၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွၼ်တိုၼ်း
ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းၵၢၼ်ယဵပ်ႉၶူဝ်းလလႈႁူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၼမ်ႉၵိၼ် ပီ� 2019

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႂ်းဝၼ်းလမႈ ပီ� 2008



396 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈလလႈ ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း 
ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 10 ပၢတ်ႈ 1 ပီ� 2010

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ၼမ်းသူင်ႇဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈသိုၵ်းၶိူဝ်းၸွမ် ပီ� 2019



397မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢႆးၵသ MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈဢၼ်ၵိုၵ်းၸွမ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတႃႇၵသ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ်ၸၢမ်းၵွင်ႈၵမႃႇထႃႇ 82



398 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

မိူဝ်ႈဝၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ တီႈလွႆးတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈဝၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း တီႈလွႆးတႆးလႅင်း



399မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၺပွ်းလႆႈယႃႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်း RCSS ၵမ်ႈၽွင်ႈ



400 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းသပ်းလႅင်းလၼပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶမ်းလႅင်း (ၵၵႃႉၵၢင်)ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၵႃႉဢွၼ်သိမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး/ထႆး



401မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်းလလႈၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးႁၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီ� 2012

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၽဝ်ယႃႈလလႈၶိူင်ႈၶူဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၺပွ်းလႆႈတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႂ်းပီ� 2012



402 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵၶႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵၶႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ



403မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီသွၼ်လိၵ်ႈ 2009-2010 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း ပီ� 2014



404 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢၼ်ၽိုၵ်းလွၵ်းလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်လလႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပီ� 2013

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ဢၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၸုပ်ႈ(1)ပီ� 2014



405မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈသၢႆသိုၵ်းဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈပီ� 2014

ပၢင်ႁပ်ႉၵပႇတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈပီ� 2015



406 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း လူင်းထတ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၼွၵ်ႈ ပီ� 2015

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း လူင်းထတ်းၵၢၼ်ၵၵႃႇသၢင်ႈလုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း



407မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ထတ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႇႁဵတ်းတၢင်း ပီ� 2015

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွၼ်တိုၼ်းလလႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဝၼ်းလီ 
ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇသိူဝ်ႇႁိၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ပီ� 2019



408 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵၶႃႈၵႂၢမ်း
ပၢင်လူင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလလႈၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 10 ပီ� 2015

ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵၶႃႈၵႂၢမ်း ပၢင်ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 17 ပၢတ်ႈ 2 ပီ� 2017



409မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၸတ်းဝၼ်းၵပႃႈ ပီ� 2018

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 
ဢွၼ်ထၢႆႇႁၢင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇလၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း



410 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း



411မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပၢင်ဢုပ်ႇလလႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး



412 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ႁွင်ႈလၼပိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း



413မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလလႈႁူပ်ႉထူပ်းၵပႃႈလမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလလႈႁူပ်ႉထူပ်းၵပႃႈလမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး



414 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလလႈႁူပ်ႉထူပ်းၵပႃႈလမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလလႈႁူပ်ႉထူပ်းၵပႃႈလမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး



415မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

လဵင်ႉၶဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး



416 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး



417မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး



418 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွႆႈထႅမ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းၵပႃႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸွႆႈထႅမ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းၵပႃႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး



419မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွႆႈထႅမ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းၵပႃႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸွႆႈထႅမ်ၵပႃႈလမႈၵူၼ်းမိူင်းၵပႃႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး



420 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19



421မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး



422 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19



423မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19



424 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈပီ� 2006

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈပီ� 2006



425မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၵၵႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် RCSS/SSA ၽွင်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵၵႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် RCSS/SSA ၽွင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်



426 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸုပ်ႈ ထိ (1) ပီ� 2000

မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 42 ပီ�



427မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း MAOTS ဢၼ်လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸုမ်း Backpack  ၵမႃယႃထူင်ပိူဝ်ႉ RCSS လူင်းပၼ်ပၢင်သွၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းလူမ်း ပီ� 2011



428 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်း (3) ပီ� 1999

ၽွင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ITV (မိူင်းထႆး) မိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈ



429မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းထီႉ 24/4/2001 မိူဝ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈပႃၶီး   ၵၼႃးလလး မိူင်းၾၢင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းထီႉ 24/4/2001 မိူဝ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈပႃၶီး   ၵၼႃးလလး မိူင်းၾၢင်



430 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းမိူဝ်ႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇ ITV မိူင်းထႆး မိူဝ်းထၢႆႇၶၢဝ်ႇဝီးတီးဢူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပီ� 1998

ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇ ITV မိူင်းထႆး တွင်ႈထၢမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပီ� 1998



431မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၵႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ပၢင်လူင်းႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸုပ်ႈထိ (1) ပီ� 1999 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆလမ်



432 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ မိူဝ်ႈပီ 2005

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ပၢင်လူင်းႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸုပ်ႈထိ(1) ပီ� 1999 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆလမ်



433မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ၵၵႃႉႁၢၼ် RCSS

ၵၵႃႉႁၢၼ် RCSS



434 25 ပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ် (ပီႊ 1996 - 2021)
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇလၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း

ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းမိူဝ်ႈပီ 2005



435မၢႆတွင်း ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSARCSSSSA

wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:wgef;cSyf:pmif;udkuf:ydkef:



ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၽႃႇသႃႇ

သႃႇသၼႃႇ

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၵၶႃ

တီႇမူဝ်ႇၶၵရႅႇသီႇ

ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း

ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

xgwf;rBmwf; (4) bdlif;

vuf;erf: (6) acj;

ၶပ်ႉၶိုင် - ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး


