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ဝၼ်းထ ိ30/08/2017 

ၽွင်းပၢင်တုိၵ်းၼ်ႂးမူိင်းတႆးပႆႇယဵၼ် တတတတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၸႆွႈထႅမ်ၵူၼ်းမူိင်းတႆးပၢႆႈတၽး ယူႇၸွမ်းလႅၼ် 
လိၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် 

ႁူဝ်ႁပ်ုႈ 

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈတၽး ပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မီးပၢင်သဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း 6 တီႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 
တႆး-ထႆးတသ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,200 ပၢႆ (ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ဝႆႉသႅၼ်းၸုမ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်း Internally 
displaced persons or IDPs) ၵွပ်ႈဝႃႈလႆႈ ပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼ်ႂး လႅၼ်လိၼ်ၾၢႆႇမူိင်းတႆး) ၼ်ႂးၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽးၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလ်ႂ 70% ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ 

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 18 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး သုိၵ်း 
သူိဝ်ၽွင်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၼႂ်းမူိင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ၽွင်း 1996-1998 ဢၼ်ႁဵတ်း 
ႁ်ႂႈၵူၼ်းမူိင်း 300,000 ပၢႆလႆႈၺႃးပၢႆၵွင်ႈၸိ ၸမ်ႈ ပႃႈၼႃႈႁိၼ်ူးၶဝ်တသတဵၵ်းလိုပ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၺႃးသုိၵ်း မၢၼ်ႈ တပႃႉထုပ်ႉ၊ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈတၢႆၸူိဝ်းၼႆႉ။ 

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈတၽးပၢႆႈတၽးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇႁပ်ႉႁွင်း/မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးလလႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ 
တၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်မူိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ယၢင်း၊ ယၢင်းလႅင်၊ လလႈမွၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵႃႈလႆႈပုိင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း 
ၸွမ်း လႅၼ် လိၼ်တႆးတသႁႃလဵင်ႉ တူဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈလႆႈပၵ်းပၢင် 
သဝ်းယူႇ ၸွမ်းၼူိဝ်ၸိၵ်းလွႆဢၼ်ဢမ်ႇတပႃး မီးတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်တသ မီးတပ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတင်း 
တပ်ႉသုိၵ်းဝႃႉ (UWSA) ႁွပ်ႈဝႆႉလလႈ ၵူၼ်းမူိင်းတႆးပၢႆႈတၽးပၢႆႈတၽးလႆႈ ၶပ်းၶိုင်ၽိုတ်ႉယူႇၼ်ႂးလၵႈတၢင်း 
ယၢပ်ႇလူင်လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆပိူင် တႃႇယူႇသၢင်ႈပဵၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ (ႁွင်ႈယႃ)လလႈ 
ဝတ်ႉဝႃး ၽႃသူိဝ်ႇ တီႈၵူိဝ်း ယမ် ၸူိဝ်းၼႆႉတတႉတတႉ။ 

လွင်ႈတၢင်းၸူိဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁ်ႂႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸႆွႈထႅမ်ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ် လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉ 
ထၢၼ်မိူၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်မႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 18 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵူၺ်းၵႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇတသလလႈ လွင်ႈၸႆွႈထႅမ်ၸူိဝ်းၼႆႉတတၵိုတ်းပႅတ်ႈ။ ၵွပ်ႈၽွၼ်း 
ၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမူိင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတသလလႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်လႆႈယၢႆႉၶၢႆႉၵွင် 
တိုၼ်းငုိၼ်းၸွႆႈလူိဝ်ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈၼ်ႂးမိူင်း တသ သမ်ႉလႆႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈတတၵုိတ်းပႅတ်ႈ 



လွင်ႈၸႆွႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်း ပၢႆႈတႆးပၢႆႈတၽး တင်း 6 ပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-
ထႆးၼႂ်းလူိၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။  

တီႈလတႉမၼ်း ၵူၼ်းမူိင်းတႆးပၢႆႈတၽးပၢႆႈတၽးဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၼႆႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ 
ၶုိၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ မူိင်းလင်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ တၵႃႈ ပႆႇႁဵတ်းၸွမ်းတၶႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း လလႈ 
တိုၵ်ႉ သုိပ်ႇ ၶႂၢၵ်ႈ ၼႃႈသုိၵ်းတသ ႁၢင်ႈသုိၵ်း ၼ်ႂးမူိင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းသုိပ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇ ၺႃး 
လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမူိင်းလင် ၵူၼ်းမူိင်းတႆးပၢႆႈတၽးပၢႆႈတၽး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈတသပၢႆႈ 
တၽး ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ လလႈ သုိၵ်းဝႃႉ (UWSA) သုိပ်ႇႁပု်ႈယုိတ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ။ ၶူင်းၵၢၼ်မႂ်ႇယ်ႂႇလူင် 
လၢႆလၢႆ ဢၼ်တၵႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ဝႆႉ သမ်ႉဢမ်ႇ ပႃးၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း(ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ) 
တသပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇ ငုိတ်ႈတႃႇႁ်ႂႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းတၵ်း လုလႅဝ် ၸူမ်ႁၢႆတတႃႇၸူဝ်ႈတတႃႇ ပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

တပႃးပႆႇမီးတၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယုိဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမူိင်းဢၼ်ၸုိၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇထွၼ်သုိၵ်း 
ၶဝ်ဢွၵ်ႇ လလႈဢမ်ႇ မီး တၶႃႈတူၵ်းလူင်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇၵုိတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈသုိၵ်း ၵၢင်မူိင်းၸိူဝ်းၼႆႉ 
ၸုိင်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး တိုၼ်းဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶုိၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမူိင်းလင်။ 

တတႃႇထုိင်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးတပႃးလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလူမ်ၸ်ႂတသပွၵ်ႈၶုိၼ်း၊ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ 
လလႈ မီး သတေႇ ၼႃႈတႃ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ်ထုၵ်ႇလႆႈသုိပ်ႇၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၸွမ်း 
လႅၼ် လလႈ ၵူၼ်း ပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်း (IDPs) ၸွမ်း လႅၼ် လိၼ်တႆး-ထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၽႅၼ်ႇတီႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 



လမ်းၼ်ႂး 

ႁူဝ်ႁပ်ုႈ 

ပုိၼ်းၵႅပ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမူိင်းတႆးႁၢမ်းႁိၼ်ူးလယးတီႈယူႇတသၶၢႆႉပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးမူိင်းထႆး 

- သုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပုိၼ်ႉတီႈ ၼ်ႂးၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် 1996-1998 
- တဵၵ်းၸ်ႂႉဝႃႉ ၶဝ်ႈပၵ်းဢဝ်တီႈယူႇ ၼ်ႂးၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း (1999-2001) 

ပုိၼ်းၵႅပ်ႈလလႈငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်းဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၸွမ်းပၢင်သဝ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-
ထႆးယၢမ်းလဵဝ် 

- ႁူဝ်ၵူၼ်းၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးမူိဝ်ႈလဵဝ် 
- လွင်ႈတင်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း IDP ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 
- လွင်ႈမီးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းမူိင်းတႆးပၢႆႈတၽးပၢႆႈတၽးဢၼ်လဵဝ်ၼ်ႂးလိၼ်ထႆး 
- လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း 

o တၽးပၢင်တုိၵ်းသုိၵ်းသူိဝ် 
o ပုိၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈတဢႇ၊ မီးတုိဝ်ႉတၢင်းတႃႇၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉဢိတ်းဢွတ်း 
o လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ တၢင်းပၢႆးယူႇလီလလႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 

- လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၵုင်းတၵေႃႇ 

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လလႈ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶုိၼ်း 

- သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသုိၵ်းၼ်ႂးၸုိင်ႈတႆး 
- သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းလလႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း 
- လွင်ႈလႆႈပုိၼ်ႉပႆွႇပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၼၼ်လႆႈထုၵ်ႇႁပ်ုႈယုိတ်းၵုမ်းၵမ် 
- လွင်ႈလွမ်ၵူဝ်တႃႇတတသုမ်းတီႈလိၼ်တတႃႇၸူဝ်ႈတတႃႇပၢၼ် ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ယ်ႂႇလူင် 

တွၼ်ႈလူပ်းလင် 

 

ပုိၼ်းၵႅပ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမူိင်းတႆးႁၢမ်းႁိၼ်ူးလယးတီႈယူႇတသၶၢႆႉပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးမူိင်းထႆး 

ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးၸိုင်ႈတႆးလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼီပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးမူိင်းထႆးမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပီ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃ 
တၢင်းပၢႆႈ သုိၵ်းၵၢင် မူိင်း လလႈလဝႈလွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢွၼ်တၢင်းပီ 1990 
ၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈပၢႆႈယ်ႂႇ လူင်လၢင်ၵႃႈႁိုဝ်။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမူိၼ်ၵူၼ်းမူိင်းယၢင်းလႅင်၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇလလႈ 
မွၼ်းၶဝ်ၸူိဝ်းမီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉ မုိၼ်ႇ ပၢႆႈတၽးၶဝ်ႈၸူးမိူင်း ထႆးတင်ႈလတႇပီ 1980။ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းယၢင်း 
ပၢႆႈတၽးၶဝ်လတႇတင်ႈၼ်ႂးမူိင်းထႆးမိူဝ်ႈပီ 1984။ ဝၢႆးပီ 1988 ယဝ်ႉမီးပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းမွၼ်းလလႈၵူၼ်း 
ယၢင်းလႅင်ပၢႆႈတၽးထႅင်ႈ။ 



ပိူင်လူင်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူိင်းတႆးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတၽးမႃးယႂ်ႇလူင်လၢင်ၼၼ်ႉမီးသွင်လွင်ႈၽွင်းႁၢင်ပီ 1990- 
ၼၼ်ႉ တၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႂ်းပုိၼ်ႉမူိင်းတႆး ပွတ်းၵၢင်ဢၼ် 
လတႇမူိဝ်ႈပီ 1996 လလႈထႅင်ႈလွင်ႈ ၼုိင်ႈ သမ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉယၢႆႉၵူၼ်းၸၢဝ်းဝႃႉ မူိင်းတႆးပွတ်း 
ႁွင်ႇ လူင်းမႃးပၵ်းသဝ်းယူႇတၢင်း မူိင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းပီ 1999 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼ်ႂးမူိင်းတႆးပွတ်းၵၢင် ၼ်ႂးပီ 1996-1998 

ဝၢႆးတပ်ႉသုိၵ်းမိူင်းတႆး (Mong Tai Army/MTA) ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ပီ 1995 ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈ 
ယွတ်ႈသုိၵ်း ၶုိၼ်းဢွၼ် ဢဝ် လုၵ်ႈၼွင်ႉတၵႃႇတင်ႈၶုိၼ်းတပ်ႉသုိၵ်းၸိုင်ႈတႆး Shan State Army 
(ဝၢႆးမႃးၶုိၼ်းသုိပ်ႇၸ်ႂႉၸုိဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်းၸိုင်ႈတႆး -RCSS/SSA)။ ၼ်ႂးလိူၼ် 
မေၢတ်ႉၶ်ေ 1996 ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတတ်း ပႅတ်ႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသုိၵ်းၶဝ်ၼႆတသ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
လတႇပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းယႂ်ႇလူင်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉ ၼ်ႂးမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် ဢဝ်ပၢႆၵွင်ႈၸိၸမ်ႈ တဵၵ်း 
လိုပ်ႈၵူၼ်းမူိင်းၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းလလႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင်ၸူိဝ်းၼႆႉ။ 



လွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလုသုမ်းလူင်လၢင်တတႉတတႉ။ ၽွင်း 1996-
1998 ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 1,400 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300,000 ပၢႆလႆႈထုၵ်ႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉပၢႆႈ 
လလႈလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိၼူ်း တယးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းလၵ်ႉလွမ် 
ပွၵ်ႈမူိဝ်းၸ်ႂးႁိၼူ်း၊ ႁႆႈ ၼႃးၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ တတႃႇၼႃႈတတႃႇတႃ ဢမ်ႇၼၼ် တပႃႉ 
ထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၸူိဝ်းၼႆႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸုိင်ႈတႆးလႆႈၵဵပ်းႁွမ် တွမ်လွင်ႈၵူၼ်းမူိင်း 
600 ပၢႆၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈတၢႆဢိၵ်ႇပႃးလွင်ႈမီးၸိုဝ်ႈ လိုဝ်းယွၼ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမူိင်း 56 တၵႃႉပဵၼ်ၵွင် ၼ်ႂး 
ၼၼ်ႉၼၢင်းယိင်းတၵႃႈပႃး ၼ်ႂးၵုၼ်ႁဵင် မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ16/06/1997ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈဢဝ်တလႃႉမူိဝ်းတတႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း 
ဢမ်ႇၵႃး ယင်းၺႃး သုိၵ်း မၢၼ်ႈတိမတ်ႉတသယုိဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမူိၼ်တိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽုိၼ် 
ႁၢႆးငၢၼ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆးလလႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ 
ၼၢင်းယိင်းတႆး လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၼ်ႂးပီ 2002 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူိဝ်းလုၵ်ႉမႃးလၢႆတီႈ 
လၢႆတၢင်းတႃႇ 52 တပ်ႉၵွင် မီးလၢႆး ပူၼ်ႉပႅၼ် တၢင်းၵႃႇမလၢႆမဵဝ်း တတႃႇၼၢင်းယိင်း လလႈဢွၼ်ႇယိင်း 
625 တၵႃႉ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼ်ႂးပိုၼ်ႉ တီႈဢၼ် လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းၸ်ႂႉၶၢႆႉပၢႆႈ ၼ်ႂးၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၼၢင်း 

တလႃႉဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈတၢႆပဵၼ်ၽုင်တသ ပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၼ်ႂး လၸႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/06/1997 



ယိင်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇလ်ႂ 61 % ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ပဵၼ်ၽုင်။ 25% ၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉၶႃႈတၢ ႆတသမၢင် ၸူိဝ်း ၵၼ်ႉ 
ၸၼ်ၶႃႈ တၢႆယဝ်ႉ ယႃႉတူဝ်တၢႆပဵၼ်ပိတ်းပဵၼ်ပွတ်းၸူိဝ်းၼႆႉ။ 

ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ႁၵု်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉတသ ဢမ်ႇ 
ၸၢင်ႈသုိပ်ႇယူႇၵႂႃႇၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တဵၵ်းၸႂ်ႉ ယူႇ 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ လလႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းလၢႆႈၶၢႆႉ ဝၢၼ်ႈ 
ၸူိဝ်းၼၼ်ႉၸင်ႇလႆႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈ ၸူးမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼ်ႂးႁိၼူ်းတင်းမူတ်း ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ 
ၵူၼ်းလၵႇလလႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇ ၸူိဝ်းၼႆႉလႆႈၶၢႆႉ 
ပၢႆႈတၽး ၸွမ်းၵၼ်ပဵၼ်ယိုတ်ႈပဵၼ်သၢႆ -ၶၢမ်ႈႁူၺ်ႈ 
ၶၢမ်ႈလႆွ ၶီႇတပးလွင်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉၶူင်းလလႈယိမ်ၵႃး 
ပိူၼ်ႈတတႃႇ တပႃးထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၸူိဝ်းၼႆႉ။ 

ၼ်ႂးလိူၼ်တမႇ 1996 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ် 
မုိၼ်ႇ တုိၼ်ႇၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးမိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇတသ 
လႆႈ ၽၢတ်ႇလၽ ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းႁႆႈ၊ သူၼ်မၢၵ်ႇ 
ၸွၵ်း မၢၵ်ႇဝၢၼ် ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ပႂ်ႉတိုဝ်ႉ 

တၢင်း တႃႇၶၢႆႉၶဝ်ႈၼ်ႂးပၢင်သဝ်း တၵႃႇသၢင်ႈ ၼ်ႂးဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ၸူိဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇ 
ထုၵ်ႇမၢႆမီႈ လလႈလႆႈႁိဝူ်ႉမႆွႈၸ်ႂၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵူဝ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆးၶဝ်တိၺွပ်းယဝ်ႉသူင်ႇ ပွၵ်ႈၶုိၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမူိင်း လင် တသၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၵၢင် (ပွႆးၸႃး) လလႈ တပႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ် ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇ 
ၸွၵ်းၼိူဝ်ၶဝ် ထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈလွမ်ၵူဝ်တၽးၶဵၼ်ၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်း ၵၢၼ် တသ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးမၢင် 
ၸူိဝ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈယႃႁၢႆလႆႈယူႇၼၼ်ႉတၵႃႈမီး။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင် 
ႁူင်းႁဵၼ်းတသထူပ်းၺႃး ပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇတၢင်းပၢႆးယူႇလီလလႈလွင်ႈလွတ်ႈ တၽးၵွပ်ႈယူႇ 
ၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၼမ်၊ ဢွင်ႈ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမူတ်းသ်ႂ၊ သမ်ႉၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉၺႃး ၵွင်ႉသၢၼ်ႊယႃၶႃႈ 
မူင်ႈမႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်တၽးတတႃႇပၢႆး ယူႇလီႁၢဝ်ႉႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵႆႉလႆႈႁႃတၢင်းၶဝ်ႈႁႃၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇပူိဝ်ႈတႃႇႁ်ႂႈႁပ်ႉႁူႉထုိင်ငဝ်း 
လၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉတသ တင်ႈပၼ် ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးတႃႇတႆး မူိၼ်ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်၊ ယင်းၽိူၵ်ႇၶဝ် 
ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈၶႂ်ႈပဵၼ်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်သမ်ႉတွပ်ႇ 
လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈတၽးပၢႆႈတၽး တင်း ၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် 
“ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၶၢဝ်း” ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ 

ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼ်ႂးမူိင်းထႆးတသတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ယင်းတိုၵ်ႉ သုိပ်ႇ 
ပၢႆႈၸူး တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းသင်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ၼ်ႂးလိူၼ် တဢႊပေူိဝ်ႊ 1998 ၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ 
သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸုိင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉႁူႉတီႈတဢႇသုတ်းမၼ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 80,000 လႆႈလုၵ်ႉဢဝ်ၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈ 
ဢၼ်တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉပၢႆႈၸူိဝ်း ၼၼ်ႉ တသပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးမိူင်းထႆးထႅင်ႈ။ 



တဵၵ်းၸ်ႂႉဝႃႉ ၶဝ်ႈပၵ်းဢဝ်တီႈယူႇ ၼ်ႂးၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း (1999-2001) 

ၽွင်းႁၢင်ပ ီ1999 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈလလႈသုိၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမုိဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်း 
လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလတႇ 1989 ၼၼ်ႉ လႆႈလတႇတဵၵ်းၸ်ႂႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ၸူိဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်း 
လႅၼ်လိၼ်လၶႇ ႁႂ်ႈမႃးယူႇ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ 

ဢဝ်ၼႃႈတူိဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈတတၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆတသ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉဝႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းလွႆ 
ပိုၼ်ႉတီႈ ၽုၵ်ႇယႃႈၽိၼ်ႇတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၶၢႆႉလူင်းၸူးပုိၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈလိၼ်လီၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး 
တီႈဢၼ်ၶဝ်ၸၢင်ႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၽိၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈတတႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း- ၸ်ႂႉပိူင် 
ၸႅၵ်ႇလၽတသဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈႁ်ႂႈသုိၵ်းဝႃႉ UWSA တုိၵ်း RCSS/SSA တသႁဵတ်းႁ်ႂႈ 
ဢဵၼ်ႁႅင်းသုိၵ်းတႆးဢူၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းမူိင်း တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၽွင်းပ ီ1999-2001 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 126,000 ပၢႆမွၵ်ႈၼုိင်ႈပုၼ်ႈၼ်ႂးသီႇပုၼ်ႈၶွင်ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်း 
ၶူိဝ်းဝႃႉ မူိင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ ၼ်ႂး 6 လၸႈဝဵင်းၶွင်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ဝႃႉလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉမႃးယူႇတင်း 
လၸႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မူိင်းသၢတ်ႇ၊ မူိင်းတူၼ်လလႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်း 
ႁ်ႂႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းၺႃး လွင်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ ၶၢႆႉတသပွႆႇပႅတ်ႈႁိၼ်ူးတယးလလႈၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်တၢင်း 
မူိင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽုိတ်ႇတတႉတတႉ။ တၢင်းပဵၼ်တၵႃႈလၽႈလၢမ်းတသႁဵတ်းႁ်ႂႈ 
ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းယူႇၼ်ႂးပၢင်သဝ်းဢၼ် တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉယၢႉႆယူႇၼၼ်ႉ တၢႆၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ 

လွင်ႈၵူၼ်းမူိင်းၸၢဝ်းဝႃႉ ၶၢႆႉယၢႆႉလူင်း 
မႃးယူႇတီႈ ဢွင်ႈတီႈမ်ႂႇၼၼ်ႉႁဵတ်း ႁႂ်ႈ 
မီးပၼ်ႁႃၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၸွမ်း ၵူၼ်း 
ၸႃႇတိ ၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် တႆး၊ 
လႃးႁူႇလလႈဢႃႇၶႃႇ ၸူိဝ်းယူႇ တၢင်း 
မူိင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ/ ပွတ်းၸၢၼ်း 
ၼၼ်ႉ တတႉတတႉ။ ႁိၼူ်းတယး၊ ဢွင်ႈ 
တီႈလိၼ်၊ မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်း 
ၵိၼ်ၸိူဝ်း ၼႆႉတၵႃႈ လႆႈၺႃးႁပု်ႈယုိတ်း 
(သိမ်း) ဢဝ်တသ ဢမ်ႇသၢႆႈ ၵႃႈတႅၼ်း 

ၶုိၼ်းသင်၊ မၢင်ဢွင်ႈမၢင်တီႈတၵႃႈ သုိၵ်း 
ဝႃႉ UWSA ၶဝ်လတႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်း 
သုိၵ်းမႂ်ႇ ၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈ 

ၸူိဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း မူိင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းတဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉတသ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇ ယူႇ 
ၼ်ႂးမိူင်းတႆးတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇ မူိင်း ဢမ်ႇ ၼၼ်ၶဝ်ႈၼ်ႂးမူိင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

ၽႅၼ်ႇတီႈၸုမ်း LNDO လႃးႁူႇ ဢၼ်လၼလွင်ႈတဵၵ်းၸ်ႂႉပီႈၼွင်ႉဝႃႉ 

ပွတ်းႁွင်ႇၶၢႆႉလူင်းပွတ်းၸၢၼ်းပီ 1999-2001 



ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝႃႉ 16,000 ပၢႆပၵ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈမူိင်းၵၢၼ်း ၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉသၢႆ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ မိူင်း 
သၢတႇ် တီႈဢၼ် မီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၸႃႇတိ 6 ဝၢၼ်ႈတသ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းမွၵ်ႈ 1,200 ၸိူဝ်း ပဵၼ်တႆး 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈလလႈသုိၵ်း တႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉ 
ၼ်ႂးပီ 2001 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ လလႈသုိၵ်းဝႃႉ UWSA လတႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်း ပဵၼ်တႆး ႁႃတၢင်း 
ၽိတ်းသ်ႂႇဝႃႈၸႆွႈထႅမ်သုိၵ်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းပဵၼ်တႆးၼႂ်းမိူင်းၵၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈတၽး 
သုိၵ်းၶဝ်ႈၸူးလႅၼ်လိၼ်ထႆး တသလတႇတင်ႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး တီႈလႆွတၵႃႇ ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ဝၢၼ်ႈလလႈႁိၼူ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼ်ႂးမိူင်းၵၢၼ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ သုိၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႁပု်ႈယုိတ်းပႅတ်ႈ။ 

ပုိၼ်းၵႅပ်ႈလလႈငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်းဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၸွမ်းပၢင်သဝ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-
ထႆးယၢမ်းလဵဝ် 

ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်းလလႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးမူိဝ်ႈလဵဝ် မီးမူိၼ် 
ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ (လုၵ်ႉတၢင်းတူၵ်းသူႇၸူးတၢင်းဢွၵ်ႇ) 

မၢႆၶပ်ႉ ၸုိဝ်ႈပၢင်သဝ်း ပီႈတင်ႈ ဢွင်ႈတီႈ 
(လၸႈတွၼ်ႈ/ၵိင်ႇလၸႈတွၼ်ႈ 

မူိင်းထႆး) 

ႁူဝ်ၵူၼ်းယၢမ်းလဵဝ် 

ၸၢႆး ယိင်း ႁူမ်ႈ % ဢႃယု 18 
လူင်းတ်ႂႈ  

1 ၵွင်းမုင်ႈမူိင်း 
(ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း 
IDP) 

2007 တတႃႇၼႃႈမွၵ်ႇၸၢမ်ႇတပႇ 
ႄမႈႁွင်ႉသွၼ် 

119 127 246 41% 

2 လွႆတႆးလႅင်း 
(ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း 
IDP) 

1999 တတႃႇၼႃႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ 
ႄမႈႁွင်ႉသွၼ် 

1,130 1,179 2,309 52% 

3 လွႆလမ် 
(ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း 
IDP) 

2006 တတႃႇၼႃႈ ဝဵင်းႁႅင် 
လၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 

121 117 238 37% 

4 ၵုင်းတၵေႃႇ 
(ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽး) 

2002 ဝဵင်းႁႅင် လၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 192 210 402 40% 

5 လွႆသၢမ်သိပ်း 
(ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း 
IDP) 

2006 တတႃႇၼႃႈ မူိင်းၾၢင် 
လၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 

208 148 356 32% 



6 လွႆတၵႃႇဝၼ်း 
(ပၢင်သဝ်းၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း 
IDP) 

2001 တတႃႇၼႃႈ ႄမႈၾႃႉလူင် 
လၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး 

1,246 1,388 2,634 34% 

 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 3,016 3,169 6,185 39% 
 

ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးလလႈၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDPs ၸိူဝ်းယူႇၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆ မီးတႆး၊ 
လႃးႁူႇ၊ ဢႃႇၶႃႇ၊ ဝႃႉ၊ တဢၢင်း(ပလွင်ႈ)၊ ပဢူဝ်း၊ လိသူး၊ ယၢင်းလလႈလၶႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူႈၶႅမ်ႉတိုၼ်းမီး 
ၶွမ်ႊမတီႊ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် လလႈၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်း IDP တင်ႈၶုိၼ်ႈမႃး 
ပႃးၸွမ်းၵူၼ်းၸူိဝ်းယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ မူိင်းလင်တီႈၶဝ် လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ်လႆႈၶဝ်ႈၸႆွႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃးတင်ႈလတႇ တင်ႈပၢင် 
သဝ်းမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးမႃးမီးၸုမ်းၸွႆႈလူိဝ်မၢင်ၸုမ်းၶဝ်ႈၸႆွႈထႅမ်တႃႇၶၢဝ်းပွတ်း ၼ်ႂးလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ 
လလႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ ၸူိဝ်းၼႆႉ။ 

လွင်ႈတင်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း IDP ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း IDP ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၼႆႉ သၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1999 တတႃႇၼႃႈ 
လၸႈတွၼ်ႈ လမႈႁွင်ႉသွၼ် ၸုိင်ႈထႆး။ တႃႇ 35 လင်ႁိၼ်ူးၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းလိုပ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 
ပွတ်းၵၢင် ၼၼ်ႉတင်ႈ ပၢင်သဝ်းၸွမ်းလႅၼ်တၢင်း ၾင်ႇထႆး။ ၽိူဝ်ႇႁုိင်မႃးမွၵ်ႈသွင်ဝူင်ႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 
ထႆးၶဝ်တဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉ ယႆၢႉၶဝ်ႈယူႇ ၼူိဝ်သဵၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ် တီႈဢၼ်ၶဝ်ၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင် လွင်ႈႁူမ်ႇ 
လူမ်ႈၸွမ်းသုိၵ်းတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ၸင်ႇ ႁႃပူၵ်းတင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၼိူဝ်သၼ်လွႆတႆးလႅင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP လွတႆၵႃႇဝၼ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP လွႆတႆးလႅင်း 



ဝၢႆးသၢင်ႈပၢင်သဝ်းယဝ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလလႈ(ႁွင်ႈပၼ်ယႃ) တၵႃႈသုိပ်ႇတၵႃႇတင်ႈမႃးတသ မီးၵူၼ်းပၢႆႈ တၽးၶဝ်ႈ 
မႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ် တပႃႈလမႈ လလႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၸူိဝ်းဢမ်ႇတပႃးမီးတိုဝ်ႉတၢင်း 
ၼၼ်ႉတၵႃႈ လုၵ်ႉဢဝ်ၼ်ႂးပိုၼ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမူိင်းတႆး တသသူင်ႇမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈလူလွမ် 
တူၺ်းထိုင်လလႈလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။ 

ႁဵတ်းၼၼ်တသ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်း IDP တၵႃႈယိူင်ႈၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးၼႆႉတသသၢင်ႈမႃး၊ ပီႈၼွင်ႉ 
ၸူိဝ်ႉ ၶူိဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်း IDP ဢွၼ်တၢင်းလတႉယူႇတူၺ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇထႆးယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇ 
မီးတီႈပိုင်ႈဢိင်တႃႇ RCSS/SSA ၸၢင်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တၢင်းၾင်ႇတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

မူိဝ်ႈၼ်ႂးပ ီ2001 ၼၼ်ႉၵူၼ်းပႆၢႈတၽးမွၵ်ႈ 500 လႆႈၼီပၢႆႈတၽးသုိၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လလႈလွင်ႈဝႃႉၶၢႆႉ 
ၶဝ်ႈမႃးယူႇ ၼႂ်းမူိင်းၵၢၼ်း တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇမူိင်းသၢတ်ႇ ၼၼ်ႉတသ တင်ႈပၢင်သဝ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တၢင်း 
ၾင်ႇထႆး တီႈလမႈၾႃႉ လူင် ပွတ်းႁွင်ႇလၸႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁႆၢးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼိုင်ၵူၺ်း 
ၺႃးၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်တဵၵ်းၸ်ႂႉ ၶၢႆႉယႆၢႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇ တင်ႈပၢင်သဝ်းဢၼ် RCSS/SSA ၸၢင်ႈ 
ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်။  

 

ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇႁၢႆႉတသလလႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇပၵ်းပၢင်သဝ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႅၼ်ႈ ၵၼ် 
ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တသတႃႉ ယင်းထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးႁ်ႂႈယႃႉပၢင်သဝ်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2006 ၼၼ်ႉ ပၢင်သဝ်း 
ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးတီႈလႆွတႆး လႅင်း မွၵ်ႈႁူဝ်ႁိၼူ်း 68 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉဝႃး 
လလႈႁွင်ႈယႃ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်း ၾင်ႇထႆးၼၼ်ႉ တဵၵ်းႁႂ်ႈ ယႃႉၵွႆတသ ၶိုၼ်းလႆႈၵႂႃႇသၢင်ႈ ယူႇတၢင်း 
ၾင်ႇမူိင်းတႆး။ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၼ်ႂးမူိင်းလွႆတၵႃႇဝၼ်းတၵႃႈ မူိဝ်ႈပ ီ2009 ၼၼ်ႉႁူဝ်ႁိၼူ်းမွၵ်ႈ 
20 လင်ပႃးၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼုိင်ႈဢၼ်လႅၼ်မၼ်း ပႅၼ်ၶဝ်ႈၼ်ႂးလိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ တၵႃႈၺႃးႁႂ်ႈယႃႉ 
ပႅတ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ 

ၽွင်းသင်ႇၶႃႇၶၢမ်ႇသွမ်းတီႈပၢင်သဝ်းလွႆေၵႃႇဝၼ်း ၵျွင်းၶေိတ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP လွႆတၵႃႇဝၼ်း 



မူိဝ်ႈပီ 2007 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႁိၼ်ူး ၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽး 24 ႁူဝ်ႁိၼူ်းတီႈလွႆသၢမ် 
သိပ်းၼၼ်ႉ တၵႃႈလႆႈ ထုၵ်ႇႁ်ႂႈၶၢႆႉယၢႆႉ 
ႁိၼ်ူးတယး ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ ၼ်ႂးလိၼ်မူိင်း 
တႆးလုိၵ်ႉ ထႅင်ႈ“ၼင်ႇႁုိဝ်ယူႇတီႈ 
လႅၼ်လိၼ် မုင်ႈတူၺ်းဢမ်ႇႁၼ်” 
ပဵၵ်ႉသမ်ႉတပႃး ပဵၼ်ၼႂ်းၾင်ႇမူိင်းတႆး 
ယဝ်ႉတသတႃႉ။ 

လွင်ႈမီးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းမူိင်းတႆးပၢႆႈတၽးပၢႆႈတၽးဢၼ်လဵဝ်ၼ်ႂးလိၼ်ထႆး 

ၽွင်းႁူဝ်ပီ 1996 ဝၢႆးတပ်ႉသုိၵ်းမိူင်းတႆး MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းယူႇၼ်ႂး 
ပိုၼ်ႉတီႈ ပူတ်းပွႆႇလွတ်ႈလႅဝ်း MTA ဢၼ်တတႃႇၼႃႈၵၼ်တင်းဝဵင်းႁႅင် လၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပွတ်းႁွင်ႇ 
ၼၼ်ႉလႆႈတူၵ်းယူႇ ပႃႈ တႂ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၵႂႃႇ။ 

မူိဝ်ႈပီ 2002 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈလလႈသုိၵ်းတႆး RCSS/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈလႅၼ် 
လိၼ်ၼႆႉႁၢဝ်ႉ ႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈထၢင်ႇထူိမ်ဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလႅၼ်လိၼ် 
ၼႆႉ ၸႆွႈထႅမ်သုိၵ်းတႆးၼႆတသ ဢဝ်မၢၵ်ႇ လူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼ်ႂးဝၢၼ်ႈ၊ ၺႃးၵူၼ်းမူိင်းတၵႃႉၼိုင်ႈလႆႈတၢႆလလႈ 
မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 တၵႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉ ၼုိင်ႈတၢႆၺႃးတႅပ်းပဵၼ်သၢမ်ပွတ်းထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း 4 
ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉလႆႈဢွၼ် ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းလိၼ်ထႆး တသပိုင်ႈဢိင်ယူႇ 
သဝ်းၵႂႃႇၼ်ႂးဝတ်ႉ ၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းႁႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းပဵၼ် ရူတ်ႉၶူိင်ႈ၊ ရူတ်ႉ/ၵႃး၊ 
လဵၵ်းမုင်းလလႈသတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၵိၼ်သဵင်ႈမူတ်း။ 

မူိဝ်ႈပီ 2003 ၼၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈတၽးလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇပုိင်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး 
ၶဝ်ပၼ် ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈတင်ႈ ပၢင်သဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတသႁွင်ႉဝႃႈ ၵုင်းတၵေႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၵႃႈၼႆႈၸၢင်ႈႁပ်ႉ 
တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်တီႈၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၸၢတ်ႈၸုိင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်ၸႆွႈမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ 
ၶွမ်ႊမသိၼ်ႊ လုမ်းလူင် ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၸၢတ်ႈၸုိင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNHCR ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ် 
ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢမ်ႇ မူိၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးပီႈၼွင်ႉ ယၢင်း၊ ယၢင်းလႅင်လလႈမွၼ်းၶဝ်တသ ပၢင် 
သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၵုင်းတၵေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ လႆႈၵႂႃႇမူိင်းထူၼ်ႈသၢမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇယူႇ သဝ်းမူိၼ်ပူိၼ်ႈ။ 

 

 

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP တီႈလႆွသၢမ်သိပ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ 
တဵၵ်းၶၢႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈမိူဝ်ႈပီ 2007 



လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း IDP  

ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်းၼႆႉလႆႈႁူပ်ႉၺႃးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆၸူိဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်သၢႆၸႂ်ယူႇလွတ်ႈတီႈၼူိဝ်သ
ၼ်လွႆ သုင် တီႈ ဢၼ်ၶဝ်ပုိင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉမႃးတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇဢၼ်ယူႇတီႈ 
တႅမ်ႇ ႁဵတ်းႁႃၵိၼ် ငၢႆႈ။ 

o တၽးပၢင်တုိၵ်းသုိၵ်းသူိဝ် 

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း 
IDP ၼႆႉတင်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၶဵတ်ႇ 
လႅၼ်လိၼ် လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇဢၼ် 
ယူႇပႃႈတ်ႂႈ RCSS/SSA ၵုမ်း 
ၵမ်။ တၢင်းၾင်ႇမူိင်းတႆးၼၼ်ႉ 
မီးပၢင်သဝ်းတပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
လႆၢလႆၢဢၼ်၊ မီးၸုမ်းပေီႇ တု 
ၸိတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မီး သုိၵ်းဝႃႉ 
UWSA ႁွပ်ႈဝႆႉ။ ယၢမ်ႈမီး ပၢင် 
တိုၵ်းၸွမ်းႁိမ်း ႁွမ်း ပၢင်သဝ်း 
ၵူၼ်းပၢႆႈ တၽး ၼႂ်း မူိင်း IDP 
လလႈႁဵတ်းႁ်ႂႈ ပဵၼ် လွင်ႈလွၵ်ႇ 
ငုိတ်ႇတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈ 
တၽးၼ်ႂးမူိင်းၶဝ် တတႉ တတႉ။ 

မူိဝ်ႈပီ 2002 ၼၼ်ႉ မီးပၢင် 
တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဢၼ်သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ၊ သုိၵ်းဝႃႉ UWSA 
လလႈပေီႇတုၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 
တသ တုိၵ်း RCSS/SSA ႁိမ်း 
ပၢင်သဝ်းလွႆတၵႃႇဝၼ်း၊ တီႈ 
ဢၼ်မီးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈ 
တၽးၼ်ႂးမူိင်း IDP ၶဝ်တၵႃႈ 
ၵွင်ႈလူင်သုိၵ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ်မႃး 
တူၵ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆ 
လုၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽႅၼ်ႇတီႈ တပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈလလႈသုိၵ်းဝႃႉ UWSA ႁိမ်းႁွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP 

လႆွတၵႃႇဝၼ်း 



မူိဝ်ႈပီ 2005 ၼၼ်ႉ သုိၵ်းဝႃႉ UWSA ပိုတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းတတႃႇတပ်ႉသုိၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႃႈတၢင်း 
ဢွၵ်ႇလႆွ တႆးလႅင်း။ မၢၵ်ႇလူင်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မႃးတူၵ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးတသ ႁဵတ်းႁ်ႂႈ 
ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်း IDP ၶဝ်လႆႈမူၼ်ႉၶဝ်ႈ ယူႇၼ်ႂးႁူးလုၵ်းလိၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆႈမၢၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူတ်းလူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၼႂ်းမူိင်း IDP ၶဝ်တၵႃႈ 
လွမ်ၵူဝ် ယူဝ်ၸၢင်ႈထူပ်းၺႃးပၢင်တိုၵ်းၸိူင်ႉၼၼ်ထႅင်ႈ။ 

 

o ပုိၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈတဢႇ၊ မီးတုိဝ်ႉတၢင်းတႃႇၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉဢိတ်းဢွတ်း 

ၼမ်ႉၵပ်ႉၵိၼ်းတသ မီးပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ၼိူဝ်လွႆလလႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းပၢင်သဝ်း ၵူၼ်း 
ပၢႆႈတၽး ၼ်ႂးမူိင်း IDP ၶဝ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၼႂ်းမူိင်း IDP ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃႇလိုၵ်ႉတသႁဵတ်းႁႆႈ 
သူၼ် ၵွပ်ႈမီးပၢင်သဝ်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈ လလႈသုိၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႁွပ်ႈဝႆႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၼ်ႂးမူိင်း IDP ၶဝ် 
ၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ ႁိမ်းႁွမ်းႁိၼ်ူးၶဝ်ဢိတ်းဢွတ်းတသ မီးႁႆႈလွႆတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢိတ်း 
ဢွတ်းၵူၺ်းဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ပၢင်သဝ်းမၢင်ၸိူဝ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၼႂ်းမူိင်း IDP ဢမ်ႇၸၢင်ႈ 
ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပဵင်းတပႃးတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ။ 

ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP တီႈပၢင်သဝ်းလွႆတႆးလႅင်းၽွင်းပၢႆႈမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇယူႇၼ်ႂးပိုင်ႈႁူးလိၼ် ပီ 2005 



ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၼႂ်းမူိင်း IDP ၸိူဝ်းယူႇၼ်ႂးပၢင်သဝ်းမၢင်ၸူိဝ်းၸၢင်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼ်ႂး 
လိၼ်ထႆး ဢၼ်ပၼ် ၸွမ်းလၢႆးဝၼ်းယူႇ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈသူၼ်ၼႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ် 
ၸူိဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ် ၸွမ်းၶိင်ႇၶၢဝ်းၵူၺ်းတသ လႆႈၵႃႈႁႅင်းလဢႇၼႃႇ။ တပႃးပဵၼ်ၼ်ႂးပၢင်သဝ်း ဢၼ်ၵ ႆ
ၸုိင် တုိၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တႃႇႁႃ ၵိၼ်ၸၢင်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ 

 

 

o ဢမ်ႇမီးၵႃႈပၢႆးယူႇလီလလႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈ 

ၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵူႈတီႈၼႆႉ မီးႁွင်ႈပၼ်ယႃၵူႈဢၼ် မီးပႃးၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ 
ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸွႆႈပၢႆးယူႇလီ ၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တမႃယႃဢွၼ်ႇၸူိဝ်းၼႆႉ ၸႆွႈပၼ်ပိုၼ်ႉထၼ်ပၢႆးယူႇ 
လီလလႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ တသတပႃးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ် ႁၢႆႉႁႅင်းလတႉသမ်ႉႁႂ်ႈလူင်းယႃၼ်ႂးႁူင်းယႃ မိူင်းထႆး 
တသလႆႈၸ်ႂႉၶၢဝ်းယၢမ်းလူင်းယႃ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႃႈၵႂႃႇမႃး လလႈၵႃႈယႃႈယႃလတႉမႃးပဵၼ်လွင်ႈ 
ၼၵ်းၼႃ ပႃးပၼ်ႈတႃႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈ တၽးၶဝ်ယဝ်ႉ။ 

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP တီႈပၢင်သဝ်းၵွင်းမုင်ႈမူိင်း 



 

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႆႈတၵႃႇတင်ႈၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈပၢင်သဝ်းလႂ်ပၢင်သဝ်းၼၼ်ႉတသ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸူိဝ်း 
မႃးၶဝ်ႈ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၵူၺ်း ယင်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 
ၽၢၼ်တပႃႈလမႈလလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸူိဝ်း ႁၢမ်း တိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းမူိင်းတႆးလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း 
မႃးၶဝ်ႈပႃး။ ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉယၢမ်းလဵဝ်မီးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း 700 ပၢႆ။ ၼွၵ်ႈတသလူဝ်ႇလႆႈမီးဢႃး 
ႁၢၼ် ၵၢၼ်ၵိၼ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈယ်ႂးလီပဵင်းတပႃးၸွႆႈ ပၼ် တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းမီးလွင်ႈၶဵင်ႇ 
တႃႉ တႃႇႁႃငုိၼ်းၸႆွႈထႅမ်ၶူးသွၼ်၊ ၶူိင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလလႈ ပၢင်သွၼ်ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ 
ပပ်ႉတႃႇၸ်ႂႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ၼ်ႂးမိူင်း IDP ႁူင်းႁဵၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၶူးသွၼ် 
1 ၵွင်းမုင်ႈမူိင်း 1 45 4 
2 လွႆတႆးလႅင်း 1 710 48 
3 လွႆလမ် 1 39 2 
4 လွႆသၢမ်သိပ်း 1 20 2 
5 လွႆတၵႃႇဝၼ်း 1 219 9 
 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 5 1,033 65 

 

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၵုင်းတၵေႃႇ 

ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵုင်းတၵေႃႇတၵႃႈထူပ်းၺႃးပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇမူိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း 
IDP မူိၼ်ၵၼ် ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးတီႈလိၼ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼ်ႂးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး 
ၼႆႉဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး ဢၼ်လူဝ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇႁူင်းယႃ 
မူိင်းထႆး တီႈဝဵင်းႁႅင်ဢၼ်လႆႈတႁႃႈ ရူတ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းၼုိင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း 
ထႆး ၼွၵ်ႈပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးရူတ်ႊ/ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ 

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လလႈ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶုိၼ်း 

ႁူင်းႁဵၼ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽး IDP    လႆွတၵႃႇဝၼ်း 

 



တင်ႈလတႇမီးၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူဝ်ႈ 2011 မႃးတသ ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်တၵႃႈလတႇလူင်းလၢႆး 
မုိဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း၊ မီးၵၢၼ် ၶိုၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းမ်ႂႇၸွမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ 
ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ်တၵႃႈလတႇ တတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၸႆွႈ ထႅမ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၶဝ်ၼၼ်ႉ 
မႃးယဝ်ႉ။ 

ၵူၺ်းၵႃႈပဵၵ်ႉသမ်ႉ RCSS/SSA လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယုိဝ်းၵၼ်ဝႆႉၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႂ်းလူိၼ် 
ၻီႊသိမ်ႊ ပိူဝ်ႊ 2011 တသလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA မူိဝ်ႈလူိၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊ 
ပိူဝ်ႊ 2015 ၼၼ်ႉပႃး တၵႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽး လလႈ ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်း IDP ၸူိဝ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼ်ႂး 
ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၸွမ်းလႅၼ် လိၼ် ၼၼ်ႉပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶုိၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမူိင်းလင် ၵွပ်ႈမီးလၢႆလၢႆ 
လွင်ႈတၢင်း။ 

1. သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသုိၵ်းၼ်ႂးၸုိင်ႈတႆး 

တင်ႈလတႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတႁႃႈလုိပ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၵူၼ်းမူိင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ၽွင်း 1996-1998 မႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
သုိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသုိၵ်းတသ ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၶဝ်ႈၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။  

 



မူိဝ်ႈ 2011 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈတူိင်းသုိၵ်းထူၼ်ႈ 14 - တိူင်းသုိၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် တီႈၶူဝ်လမ် လၸႈ 
ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ပဵၼ်ပုိၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶဝ်တဵၵ်းလိုပ်ႈတႁႃႈၶၢႆႉပၢႆႈၵူၼ်းမိူင်းၽွင်း 1996-1998 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇမူိဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းတီႈၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉဢဝ်ယဵၼ်မႃးပဵၼ်တီႈၶွၼ်ႈသုိၵ်းဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်း 27 
တပ်ႉၵွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

ပဵၵ်ႉသမ်ႉ RCSS/SSA လႆႈလူင်းလၢႆးမုိဝ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼ်ႂးလိူၼ် ၵေၼ်ႊၼႃႊဝႃႊေီႊ 2012 တသ 
ၼ်ႂးတၶႃႈတူၵ်း လူင်းမီးပႃး ဝႆႉဝႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ RCSS/SSA ပၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းၼႂ်းႁူဝ်မူိင်းလလႈၵိင်ႇလၸႈ ဝဵင်း 
မူိင်းထႃး (မီးၼႂ်းလၸႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း) ၼႆတသတႃႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢမ်ႇထွၼ်တပ်ႉသုိၵ်းမၼ်းဢွၵ်ႇ 
တသ တပ်ႉၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈ ၼႆႈ။ ဢၼ်တၢမ်း မႃးမၼ်းလတႉ RCSS/SSA တိုၵ်ႉလႆႈ သုိပ်ႇပၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႈ 
ၼူိဝ်လွႆတႆးလႅင်းယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ 

2. သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းလလႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း 

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး/တပ်ႉသုိၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လလႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ 
တပ်ႉသုိၵ်း ၸုိင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယုိဝ်းမႃးတင်ႈလတႇ 2011 တသတႃႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
သုိပ်ႇပုိတ်ႇ ၼႃႈသုိၵ်းၸူးပၢၵ်ႇပွၵ်ႈပၢႆ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝၢႆး RCSS/SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယုိဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ 
တူဝ်ႈမူိင်း NCA ၼႂ်းပီ 2015 တသတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသုိၵ်း မၢၼ်ႈၼႆႉတိုၵ်ႉသုိပ်ႇမီးယူႇ၊ ပၢင်တိုၵ်းၵမ်း 
လိုၼ်းပဵၼ်တီႈလၸႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ မူိင်းပဵင်းလလႈ မူိင်းၵိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၼွၵ်ႈတသၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမူိင်းၼႂ်းပုိၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၵၢၼ်ၵိုတ်း ယိုဝ်း 
တသ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆလၢႆလၢႆႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင်၊ တပႃႉထုပ်ႉ 
လလႈ ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တင်ႈလတႇ လူိၼ်ၵေူႊလၢႆႊ 2017 မႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇ 
ၶႂၢၵ်ႈသုိၵ်းၶဝ်ႈၼ်ႂးပိုၼ်ႉႁူဝ်ပူင်း တီႈတဢႇသုတ်းမၼ်းသုိၵ်း မၢၼ်ႈ 8 တပ်ႉၵွင် လႆႈတပႃႉထုပ်ႉလလႈတိၺွပ်း 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းၼႆႉ။ 

3. လွင်ႈလႆႈပုိၼ်ႉပႆွႇပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၼၼ်လႆႈထုၵ်ႇႁပ်ုႈယုိတ်းၵုမ်းၵမ် 

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 1,400 ဝၢၼ်ႈလႆႈၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းလိုပ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၽွင်းပီ 1996-1998 
ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ႁၢမ်း ပႅတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းမူိဝ်းယူႇ မူိဝ်းထင်ၶိုၼ်း။ ႁိၼ်ူးလလႈဝတ်ႉဝႃး 
ၽႃသူိဝ်ႇတၵႃႈလႆႈထုၵ်ႇ ပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉ တသ တီႈလိၼ် တၵႃႈလႆႈထုၵ်ႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈလလႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီ 
မၼ်းႁပ်ုႈယိုတ်းၵုမ်းၵမ်ပႅတ်ႈ။ 



တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း လၸႈဝဵင်းမူိင်းၼၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးဝဵင်းၼုိင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၺႃးတဵၵ်းလိုပ်ႈတႁႃႈၶၢႆႉပၢႆႈၼၼ်ႉ 
ယၢမ်ႈမီး ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 224 ဝၢၼ်ႈမူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပ ီ1996။ မူိဝ်ႈလဵဝ် တၢမ်ၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼ်ႂးဝဵင်းၶဝ် 
ဢဝ်သၢႆမၢႆဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵိုတ်း 83 ဝၢၼ်ႈၵူၺ်း (ၼႂ်း 27 ဝၢၼ်ႈပဵၼ် ”ဝၢၼ်ႈမ်ႂႇ”)။ တႃႇ 141 ဝၢၼ်ႈလတႉ 
တိုၼ်း ဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်ပႃးယဝ်ႉ။ 

 

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမိူင်း IDP ၸူိဝ်းပၢႆႈမႃးယွၼ်ႉ ဝႃႉ ၶဝ်ႈၽုိတ်ႉၸိမ်ယူႇသဝ်းၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼ်ႂး 
ပွတ်း ဢွၵ်ႇ မူိင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ ႁိၼ်ူးၵဝ်ႇၶဝ်တၵႃႈသုိၵ်းဝႃႉ ႁပု်ႈယုိတ်းတသပၼ်ၵူၼ်းဝႃႉ 
ၶဝ်ယူႇပႅတ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈ ၵဝ်ႇတႆး ၼ်ႂးမိူင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉတၵႃႈ သုိၵ်းဝႃႉႁပု်ႈယိုတ်းဢဝ်တင်းပိုၵ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ 

4. လွင်ႈလွမ်ၵူဝ်တႃႇတတသုမ်းတီႈလိၼ်တတႃႇၸူဝ်ႈတတႃႇပၢၼ် ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ယ်ႂႇလူင် 

ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တတသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ/ၽၢႆ 
ဢမ်ႇ ၼၼ် ၶူင်းၵၢၼ် ၶုတ်းလႁႈၼၼ်ႉ တတသုမ်းပႅတ်ႈႁိၼ်ူးတယးၶဝ်တတႃႇၸူဝ်ႈတတႃႇပၢၼ်ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ 
သုိပ်ႇႁဵတ်းၶူင်း ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ 

ၽႅၼ်ႇတီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းလုိပ်ႈတႁႃႈၶၢႆႉပၢႆႈၼႂ်းလၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ SHRF 1998 



တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၽၢႆလူင်မူိင်းတူၼ် ၼူိဝ်လမႈၼမ်ႉၶူင်း ၼၼ်ႉပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊထႆး၊ လၶႇ 
ၶဝ်ႁူမ်ႈ လူင်း တိုၼ်းတွၼ်ႈ တႃႇတတႃႉဢဝ်ႁႅင်းၾႆးသူင်ႇၸူးမူိင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼမ်ႉတတလုပ်ႇထူမ်ႈ ပႅတ်ႈ 
တီႈလိၼ်ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸွမ်း သၢပ်ႇၼမ်ႉပၢင် ၼ်ႂးလၸႈ ဝဵင်း ၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းၸမ် 
50,000 ပဵၼ်ၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈၺႃးတဵၵ်းလိုပ်ႈ တႁႃႈၶၢႆႉပၢႆႈၽွင်း 1996-1998 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈၽၢႆသုိပ်ႇ 
ႁဵတ်းသၢင်ႈၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆတုိၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁႃႁိၼ်ူးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ 

ၶူင်းၵၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ေတၼမ်ႉထူမ်ႈယွၼ်ႉၽၢႆတႃႈသၢင်း(မိူင်းတူၼ်) ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၸုမ်းသၽႃဝ 
သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး 2006 



မူိၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းလႁႈ လိၵ်ႊၼၢႆႊ လလႈၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ 
ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မၢၼ်ႈ ၶွင်သုိၵ်း မၢၼ်ႈတင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ဢီႊတလီႊ-ထႆးၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၼ်ႂးမိူင်းၵူၵ်း၊ ၼ်ႂးလၸႈ 
ဝဵင်းမူိင်းသၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ တတႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ၸူိဝ်းပဵၼ်တႆး၊ လႃးႁူႇလလႈဢႃႇၶႃႇ တႃႇတင်း 
ဢိူင်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈ တၽးၼ်ႂးမူိင်း IDP တီႈ ပၢင်သဝ်းလွႆတၵႃႇဝၼ်း 
ၸူိဝ်းဢၼ်ၼီပၢႆႈလွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၼႂ်းမူိင်း ၵူၵ်း ၼၼ်ႉတၵႃႈတတဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈၶုိၼ်းႁိၼ်ူး သင် 
ဝႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉသုိပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈ ၵိုတ်းယင်ႉမႃးတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီယဝ်ႉၵွပ်ႈ 
ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်း ၾင်ႇထႆးလလႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သၢၼ်ၶတ်း (ၵွပ်ႈ ၼမ်ႉၵူၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၼမ်ႉ 
တလႃႇလဵင်ႉလလႈလမ်ႇလွင်ႈတႃႇထႆး လမႈၼုိင်ႈ ဢူၼ်ၶုၼ်ႇ)။ ၵူၺ်းၵႃႈတင်ႈလတႇလိူၼ် တဢႃးၵၢတ်ႊ 
2017 မႃးၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉၶိုၼ်းလတႇႁဵတ်းတသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထုၵ်ႇၸိသင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၶုတ်း 
ထၢၼ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။ 

ပိုၼ်ႉတီႈ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မူိင်းၵူၵ်း ဢၼ်ၸုမ်းႁၵ်ႉမိူင်းၵူၵ်းဢွၵ်ႇဝႆႉပီ 2011 



တွၼ်ႈလူပ်းလင် 

ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တသတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၸွမ်းပၢင်သဝ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-
ထႆးတတပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းတၶႃႈ 
တူၵ်းလူၵ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ဢၼ်လႆႈလူင်းဝႆႉၸွမ်း RCSS/SSA လလႈယင်းတိုၵ်ႉသုိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသုိၵ်းၶဝ်တသ ပိုတ်ႇ 
ၼႃႈသုိၵ်းၶဝ်တူဝ်ႈမူိင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၺႃး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ် 
ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ 

ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉတၵႃႈထုၵ်ႇပုိၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈလလႈ 
ၸုမ်းပေီႇတုၸိတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းသုိၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႁပု်ႈယုိတ်းၵုမ်းၵမ်ပႅတ်ႈ။ 

တပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵိုတ်းယုိဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇထွၼ်တပ်ႉမၼ်း 
ဢွၵ်ႇ လလႈ ဢမ်ႇမီးတၶႃႈ တူၵ်းလူင်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸိုင် ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈတၽး တိုၼ်းဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶုိၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

တတႃႇထုိင်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈတၽးတပႃးၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶုိၼ်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ မူိင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈ 
လွတ်ႈတၽး၊ မီးၵုင်ႇမုၼ် သတေႇၼႃႈတႃ ၼၼ်ႉ ၶ်ႂႈတိုၵ်းသူၼ်းတၢင်ႇထုိင်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ် 
ႁ်ႂႈသုိပ်ႇၸႆွႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈ တၽး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လလႈၵူၼ်းပၢႆႈတၽးၼ်ႂးမူိင်း IDPs ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 
တႆး-ထႆးၶဝ်ႁႂ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပဵင်းတပႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 


