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ၵၼူ်းမိငူ်းၼႂ်းၸၸႈဝငဵ်းတႃႈၶီႈလၵဵ်း ၸိငု်ႈတႆးပတွ်းဢၵွ်ႇ သၢၼၶ်တ်းၶမွ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ ဢၼ်
သိုၵ်းဝႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်တသ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်သွင် 
ဢၼၼ်ၼ်ႉမီးၼိဝူလ်ၼိၵ်ၼူ်းဝၢၼ်ႈဢၼသ်ိၵု်း မၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိတု်း (သမိ်း)ဢဝ၊် ႁူင်းၵၢၼၼ်ၼ်ႉ
တတ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်း ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။

ႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သႂ်ႇၼိူဝ်တီႈလိၼ်တၢင်းၵႂၢင်ႈ 100 တဢႊၵႃႊ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇ 
ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၼႆႉပဵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းတီႈလိၼ် 600 တဢႊၵႃႊ ဢၼ်သိုၵ်း
မၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိတု်းဢဝတ်ီႈၵၼူ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိၵု်ႉ မိဝူ်ႈပ ီ1998-1999 ပိဝူ်ႈတႃႇတၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ ်
ၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈ။ တီႈလိၼ် 100 တဢႊၵႃႊ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ပၼ် ၶွမ်ႊပ ၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၼႂ်းပီ 
2001 ဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ပိူဝ်ႈတႃႇတၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇသၢင်ႈ 
တသပွၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၶဝ် ၸတႇဢဝ်လိူင်ႈမၼ်း တၢင်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢ
င်ႇ သီႈ  ( ပၢ ၼ် ၸွ မ် ၸို င်ႈ  တဵ င်း ၸဵ င်ႇ )  ၼ င်ႇ ႁို ဝ် တတ လႆႈ တီႈ လိ ၼ် ၶ ဝ် ၶို ၼ်း ၼႆ တသ ၶ ဝ်  
ၶိၼု်းဢွၼ်ၵၼ်ၸတႇၽၵု်ႇသၢင်ႈႁဵတ်း ၵိၼ်ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ၶဝ်ၶိၼု်း တီႈဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ။ 
ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ဝၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉ
ယုင်း ၶိုၼ်ႈမႃးမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းတသတႃႉ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/9/2019 ၼၼ်ႉ  
လငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈမိငူ်းတႆး လႆႈပၼ ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၶမွ်ႊပၼီႊလွသႆၢမသ်ငွ်း ဢၼပ်ၼဵၶ်မွ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ 
ၼၼ်ႉႁႂ်ႈတၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်သွင် ဢၼ် ၼိူဝ်တီႈလိၼ် 100 တဢႊၵႃႊၼၼ်ႉထႅင်ႈပဵၼ် ႁူင်း 
ၵၢၼ်ယၢင်တင်ၸလႈႁူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်း တႁႊမႅင်ႊၵႃႊ ၼိတ်ႊသ် (Manganese)။

မိဝူ်ႈလိၼူဢ်ၵွ်ႊထဝူ်ႊပိဝူ်ႊ 2019 ၼၼ်ႉၶမွ်ႊပၼီႊ သိၵု်းဝႃႉၶဝႁ်ႃလၵွ်းလၢႆးၸတႇလမွ်ႉ ႁူဝ်ႉတီႈ
လိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်း ၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၸႁႉႁၢမ်ႈ။ ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပၼူ်ႉပၼႅၼ်ႃႈတီႈ ၸလႈယႃႉၶဝူ်းၶငွ ်ၶဝၵ်ွၼႆ ႆတသဢမ်ႇသိပု်ႇသၢင်ႈသင။် ၽငွ်းပ ီ2020 
ၸလႈၸဝ်ႉပီ 2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်သိုပ်ႇၸႁႉႁၢမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တတမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉ
တီႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉထႅင်ႈတသ ဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းတၢင်ႇထိုင်လုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ
တီႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈဢဝ် ပၼ်တီႈလိၼ် ၶဝ်ၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/5/2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ယဝ်ႉသၢမ်
လိၼူၼ်ၼ်ႉ ၶမွ်ႊပၼီႊၶဝၵ်ိငု်ႉၵၢင်ႉဢဝရ်တူ်ႉ/ၵႃး ထၺု်ႇမႃးထၺု်ႇတီႈလၼိႁ်ႂ်ႈပငဵ်း။ ၽငွ်းၵၼူ်း
ဝၢၼ်ႈၸလႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸႁႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ၸယးမၢၼ်ႈၶဝ်တၵႃႈ
မႃးၸႁႉ ၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တသ လွင်ႈၼၼ်ႉၸၼဝႃႈၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈမႂ်ႇၶဝ် 
ၼၼ်ႉယူႇၽၢႆႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽငွ်းၼႂ်းလိၼူတ်မႊၸလႈလိၼူၵ်ျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ပၵဵ်ႉသမ်ႉမီးလငွ်ႈလၵွ်ႇငိတု်ႈတသတႃႉ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ 

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
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ယင်းႁတ်းႁတ်းႁၢၼႁ်ၢၼတ်သ ႁႃတၢင်းၸႁႉႁၢမ်ႈ လငွ်ႈၶမွ်ႊပၼီႊၶဝဢ်ၼႁ်ႃလၵွ်းလၢႆးၶိငု ်ဢဝ ်
တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်သမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢမ်း 
ၵၢငၶ်ိၼု်း ၽငွ်းမီးပၵ်းပိငူၸ်ႁႉႁၢမ်ႈ ဢၵွ်ႇၼၵွ်ႈႁိူၼ်းယၼွ်ႉတၢင်းပၼဵၶ်ဝူ်ႊဝတိ်ႊ-19၊ ၶမွ်ႊပၼီႊ 
ၶဝဢ်ဝယ်ၢငလ်ၼိ ်(ၽလိတ်ႉတြမႇ) မႃးတၵႃႇ ႁၢၵ်ႈလမွ်ႉႁူဝ်ႉႁႂ်ႈၵၼႅ်ႇၶငႅ ်တႃႇတတယႃႉဢၵွ်ႇၼၼ်ႉ 
ဢမ်ႇငၢႆႈတတႉတတႉ။ တင်ႈၸတႇၸဝ်ႉလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊမႃး လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လွမ်မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉ 
ၼၼ်ႉတၵႃႈလႆႈၵိုတ်း ၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၸတႉလွမ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈထုၵ်ႇ 
ဢိုတ်းႁပ်း (လွၵ်ႊတွင်ႊ) ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈတၵႃႈဢၼွၵ်ၼသ်ၢၼၶ်တ်း လငွ်ႈတတတၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼဢ်မ်ႇၵမ်ႉၵွႆးလငွ်ႈၶဝလ်ႆႈ
သုမ်းတီႈလိၼ်ၵူၺ်းၶဝ် ယင်းမႆႈၸႂ်လွမ်ၵူဝ်ပႃး လွင်ႈၼမ်ႉတတဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်၊ ၶုၼ်ႇဢူၼ် ပိူင်
လငူမ်ၼ်း  ၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ဢၼလ်ၽႆၢၼ်ႇၸူး ႁမိ်းႁွမ်း ဢငွ်ႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼႃႈတတယၼဵ်းမႃးပၼဵ ်
ၼမ်ႉဢၼ်ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးတသ သိုပ်ႇလႆၶဝ်ႈၸူးၼမ်ႉၸမႈၶွင် တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိဝူ်ႈပၼူ်ႉမႃးလၢႆပၼီၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၼမ်ႉမိငူ်းထႆးၶဝ ်လႆႈထတ်းႁၼမ်ၼႅ်ႈၸၼ်ႉတၽးႁၢႆႉ 
တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တီႈဢၼ်လႆႈၸုပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉၸမႈသၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်း
တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉ ၶုၼ်ႇဢူၼ်ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈဢွ
င်ႈ ၶုတ်းတႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် တၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸလႈၵွင် တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် 
ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ် တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ဢၼ်မီး
ႁိမ်း ၽင်ႇၼမ်ႉ ႁူၵ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတတႁဵတ်းၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတသ တတ
ပဵၼ် တၽးႁၢႆႉၸႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတတႃႇပၢႆးယူႇ လီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈတသၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇ ၸိုၼ်ႈသႂ် 
ဢၼ်တတလုၵ်ႉတီႈႁူင်း ၵၢၼ်တင်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတတပဵၼ်ဢၢႆမဵၼ်လိပ်း 
ဢၼ်တတလုၵ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင်ၼၼ်ႉမႃးတသ တတမႃးဢုမ်ႈသုမ်ႇသႂ်ႇတၢင်းပွတ်း
ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတသ  ၼႃႈလိၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်
လိၼ်ၾင်ႇထႆး တၢင်းၸမႈသၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  လွင်ႈၼၼ်ႉတတႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ႁၢဝ်ႉ 
ႁႅင်းၸလႈ တတတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပႃးပၢႆးၵၢၼ်ၸလႇမိူင်းၼၼ်ႉပႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ၵၢၼ်ၶုတ်းတႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၸလႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တပႃးမီးလွင်ႈ
တုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၽႃဝၸလႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈ
တႃႇပၼဵၵ်ၢၼမ်ၢၵ်ႈမီးႁတဵ်းႁႂ်ႈသိၵု်းမၢၼ်ႈၶဝ ်မၢၵ်ႈမီး ယဝ်ႉယင်းႁတဵ်းႁႂ်ႈၵၼူ်းလငူ်းတိၼု်းဢၼ်
လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ မႃးလူင်းတိုၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ
တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ(ၽၢႆႇထႆး-ၽၢႆႇတႆး) ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႉထႅမ်တၢင်းႁတ်းႁၢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဢၼ်ၶတ်း 
ၸႂၵ်တႅ်ႇၵင်ႈတီႈလၼိၶ်ဝ ်ၸလႈႁဝ်းၶႃႈတၵု်းယၼွ်းႁႂ်ႈၶငွ်ႊသီႊသိၵု်းမၢၼ်ႈ တင်းသိၵု်းဝႃႉ (UWSA) 
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ၶဝ်ၵိုတ်းယင်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်တသ ဢဝ်တီႈလိၼ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈ (ဢၢပ်ႈ) ပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈ 
ၶွင်မၼ်း။

လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းထုင်ႉၸမႈသၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႁႉႁၢမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ 
ဢၼ်ဢၢၼ်းႁဵတ်းႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20 ပီၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ        
ၸမူ်း ၸမွ်းတတႉတတႉတသ ယမု်ႇယမဝ်ႃႈပီႈၼငွ်ႉၵၼူ်းမိငူ်း ၼႂ်းထငု်ႉၸမႈသၢႆ တတၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ ်
ၶတ်း ပိူဝ်ႈ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ။
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လမ်းၼႂ်း

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ 2

• ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်
မၢၵ်ႈမီးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

21

• ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸႁႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊတတႁဵတ်းႁူင်းၽဝ်
ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

20

ပိုၼ်ႉလင်လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 17

ၵႂၢမ်းၼမ်း 6

ပိူင်ပဵၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၺႃးႁုပ်ႈ
ယိုတ်း ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

8

• လွင်ႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် 30

လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယၢင်တင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 29

တွၼ်ႈလူပ်းလင် 31

- လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် 29

- ၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ် 27

• တၢင်းတတႃႉသူင်ႇၸလႈသူင်ႇဢွၵ်ႇ တႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ် 25

လွင်ႈၶုတ်းတႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ 23

• လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ် 27
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ပပ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉ မုင်ႈယိူင်းၸူး ၼမ်ႉၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဢၼ် 
ၶတ်းၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ် တီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၶဝ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း 
ဢဝ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း/တတႃး မိူဝ်ႈၽွင်းပူၼ်ႉမႃး 20 ပီပၢႆၼၼ်ႉတသ ၸွႆႈပိူင်းပၼ် 
တၽးႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႇတၢင်ႇၼၼ်ႉတင်းသွင်ၽၢႆႇ(ၽၢႆႇတႆး-ၽၢႆႇထႆး) ၸၢင်ႈႁူပ်ႉ  
ထူပ်း သင်ဝႃႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ႁဝ်း
ၶႃႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၵ်ႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁႅၵ်ႈဢၼ်လီၵူဝ်ယွၼ်ႉ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်း
မၢၼ်ႈတတၸႂ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ် လဵၼ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း ဝၢႆးသိုၵ်း
မၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ် မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ တတႁူ
မ်ႈ ၵၼ်တတႃႇသူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၸၶၸမႈၼမ်ႉဢၼ်တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂၢမ်းၼမ်း
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ပိူင်ပဵၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ 
ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းထိ လွင်ႈတၢင်း ပိူင်ပဵၼ်

1998-1999 မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၼဢၽ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း          
ဢဝ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 601.54 တဢႊၵႃႊ ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇတသ 
ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 5 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်သၢင်ႈႁူင်း 
ၸၢၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈတၽႇတဵင်း ၸၼ်ႉၸဝ်ႈ ႁၢၼ် 
ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸၸႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇ 
ႁတ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼိူဝ်တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်း 
ၵႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈၸတႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးတီႈလိၼ်တတၽုၵ်ႇ 
သွမ်ႈတီႈ လႂ်ထႅင်ႈ။ 

2000 တီႈလိၼ်မွၵ်ႈ 100 တဢႊၵႃႊတၢင်းတူၵ်းၸဵင်ႇပိုၼ်ႉတီႈတတသၢင်ႈႁူင်း              
ၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇတတ်းပဵၼ်လွၵ်းပဵၼ်လွၵ်းတသၶၢႆ၊ ၵမ်ႈၼမ် ၶၢႆ
ပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸၶႇၸလႈဝႃႉ ၸိူဝ်းမႃး လူင်း တိုၼ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ၸယး 
ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၸမးရူတ်ႉ/ၵႃး ၶဝ် 
ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွင်ႈတီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵႂႃႇယူႇၸွမ်းႁိမ်းဢွင်ႈတီႈတတသၢင်ႈႁူင်း             
ၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတသ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵမ်ႈၽွင်ႈတၵႃႈလႆႈၵႂႃႇဢဝ်       
တီႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈတႃႇတီႈလိၼ် 500 တဢႊၵႃႊဢၼ်မီး
ၼႂ်း    ပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉပႆႇဢဝ်ၸႂ်ႉတႃႇသင်ၸလႈ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈ 
လိၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ 
ႁႃၵိၼ် ၼိူဝ်လိၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 27, 2001 တီႈလိၼ် 100 တဢႊၵႃႊၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်မွပ်ႈပၼ် 
ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁူင်းတတႃႈလွတ်ႇယၢင် ၸလႈ 
ႁူင်းဢႃးႁၢၼ် (တၢင်းၵိၼ်သတ်း) သတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၶွမ်ႊပၼီႊ   ႁူင်ႊ
ပၢင်ႊၶဝ် ၵူၺ်းၸႂ်ႉတီႈလိၼ် 11.16 တဢႊၵႃႉတႃႇၶူင်းၵၢၼ်ႁူင်း လဵင်ႉ 
မူၸလႈၵႆႇၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းလိူဝ်ၸတႉၶဝ်ဢမ်ႇ ဢဝ်ႁဵတ်းသင်။ ၸိူဝ်းလိူဝ်
ၸတႉၶဝ် ဢမ်ႇဢဝ် ႁဵတ်းသင်ၸလႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၸင်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸႂ်ႉ
တီႈလိၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း။

လိူၼ်တမႊ 2011 ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊႁႃတၢင်းတႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈလိၼ် 100 တဢႊၵႃႊ 
ဢၼ်ၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉၼႂ်းပီ 2001၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်   
ၶတ်းတသၸတႇဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်း ယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ           
ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်တီႈလိၼ်မွပ်ႈပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း။
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

2012 ၵၼူ်းမိငူ်းၸိဝူ်းပၼဵၸ်ဝ်ႈၶငွတ်ီႈလၼိ ်ဢၼွၵ်ၼတ်ၢင်ႇလၵိ်ႈတၵု်းယၼွ်း
တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸၸႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸလႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈလိၼ် 
ႁႂ်ႈဢဝ်တီႈ လိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ 
ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼိူဝ် 
ၼင်လိၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း။  

ၵျုၼ်ႊ 2013 မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16/6/2013 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၶဝ်ဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃး
ထၺု်ႇ/ဝၵ်ူး (Backhoes) ၶဝမ်ႃးယႃႉပႅတ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼိင်ုႈဢၼသ်ၢင်ႈၼိဝူ်
လိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ။ၸၢႆးဝုၼ်းၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း 
တၵႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းသၢႆးတီႈၼၼ်ႈတၵႃႈ လႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း ဢၼ်    
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။ မၼ်းၸၢႆးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ
တတဢဝ် လိူင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပၢင်ႊၼႆတသ လႆႈၺႃးၵွင်ႈယိုဝ်းတီႈႁူဝ်
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/6/2013 ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းႁွင်ႈလိုၵ်ႉ
တသ  လုသဵင်ႈၵမ်းလဵဝ်။ တၵႃႉဢၼ်မႃးယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး တၢႆ တသပၢႆႈမႅပ်း
ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈသိုၵ်းဝႃႉၸၢင်ႈမၼ်းမႃးၼႆယဝ်ႉ။

2013 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇတီႈတၼႇပျီႇတတႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇယိုၼ်ႈ    
လိူင်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉတုၵ်းယွၼ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶိုၼ်း။

လိူၼ်တဢႃးၵတ်ႉ 
7, 2015

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး(ပႃႈတႂ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ) သင်ႇႁႂ်ႈတၵႃႊမတီႊ 
ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် တီႈလိၼ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၼ်ႁႃ လွင်ႈယိုတ်း
တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ။ 

ၸမ်သဵင်ႈပီ 2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တုၵ်း
ယွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်တီႈ လိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ 

လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 31, 2015

တၵႃႊမတီႊၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် တီႈလိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် 
တၵႃႊမတီႊ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်တီႈလိၼ် မိူင်းတႆးတသ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇ
မီးလွင်ႈ  သၢႆႈတႅၼ်းၸလႈ ႁႃတီႈမႂ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးယိုတ်းတီႈ
လိၼ် ၼၼ်ႉသင်။ 

2016 တဝူတ်ၼႅ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽငွ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၵိ်ႈထိငုတ်ၼႇပျီႇတတႃႇ ပိဝူ်ႈ 
တႃႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်တီႈလိၼ်ၶိုၼ်း။ 

2017 တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) တၵႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉ   
ထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတသ လၢတ်ႈဝႃႈတတၸွႆႈထႅမ်၊ တတၸွႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ   
တုၵ်းယွၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ် တီႈလိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ 

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်  3, 
2018

ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈတၵု်းယၼွ်းတီႈတဝူတ်ၼႅ်းၸမု်းပႃႇတီႇၼၵူ်ႉယငု်း NLD ဢၼ်
မႃးတလႇယဵမ်ႈ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းတၽ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ 

လိူၼ်တမႊ 21, 
2018

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 137 တၵႃႉသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တုၵ်း
ယွၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်တီႈ လိၼ်ၶိုၼ်း။ 
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းသုမ်းတီႈလိၼ်

ႁူဝ်ႉဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်းၶဝ်မႃးလွမ်ႉ
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

လိၼူဢ်ၵွ်ႊထဝူ်ႊ 
ပိူဝ်ႊ 2018

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လုမ်းတၽပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႂ်းတႃႈ ၶီႈ
လဵၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။ 

လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 2018

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လုမ်းတၽပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႂ်းတႃႈၶီႈ
လဵၵ်းထႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။

လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 3, 2018

ဢူးၸဝူ်းၺုၼ်ႉလၺု်ႇ ၽငွ်းလငူၽ်ၢႆႇၽၼႅၵ်ၢၼၸ်လႈၵၢၼင်ိၼု်း မိငူ်းတႆး 
မႃးတီႈတႃႈၶီႈလၵဵ်းတသပၼၵ်ႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈတတဢဝတ်ီႈလၼိ ်ပၼၵ်ၼူ်း
ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း။ 

ၸဝ်ႉပီ 2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇတီႈလိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတသ 
ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈတတ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇမွပ်ႈ/ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းၸလႈ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းလႆႈ ၶၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼၼ်ႉတၵႃႈ တတသၢႆႈ
တႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈတတႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း 
လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ  2019။

လိူၼ်ၸႅတ်ႉ
တိၼ်ႇပိူဝ်ႊ 5, 
2019

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း (မီးသုၼ်ႇ  
ၸွမ်း ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ) ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁုင်ယၢင်တင်ၸလႈ ႁူင်း 
ၽဝ်တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်  ၼိူဝ်တီႈလိၼ် 100 တဢႊၵႃႊ ဢၼ်ပၼ်      
ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပၢင်ႊ မိူဝ်ႈပီ 2001 ၼၼ်ႉ။ 

လိူၼ်ၸႅတ်ႉ
တိၼ်ႇပိူဝ်ႊ 19, 
2019

ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း ဢဝ်တုင်း (ၸွမ်ပိဝ်) မႃးပၵ်းဝႆႉၸွမ်းတီႈ
လိၼ်ဢၼ် လႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇ သၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
67 တၵႃႉတိုၵ်ႉၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ။ 

လိၼူဢ်ၵွ်ႊထဝူ်ႊ 
ပိူဝ်ႊ 24, 2019

ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း ဢဝ်ပၢႆႉမႃးတိတ်းၽႅၼ်ဝႆႉၸွမ်းတီႈလိၼ် ၼႂ်း
ပၢႆႉ ၼၼ်ႉတီႈဝႆႉ ဝႃႈ “တတဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။ 

လိၼူဢ်ၵွ်ႊထဝူ်ႊ 
ပိူဝ်ႊ 26, 2019

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်း ၶဝ်မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈလိၼ် 
ၵၺူ်းၵႃႈၵၼူ်းမိငူ်းဢၼွၵ်ၼသ်ၢၼၶ်တ်းတသလငွ်ႈလမွ်ႉတီႈလၼိၼ်ၼ်ႉ 
လႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ။ 

လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 19, 2019

တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈတီႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်း
မိူင်း ၸၢႆးလိၼ်းမျၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းသူႈ တီႈလုမ်းပႃႇ
တီႇႁူဝ်သိူဝ် တူၼ်ႈတီး။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈၼၼ်ႉတတသိုပ်ႇသူ
င်ႇထိုင် ၽွင်းလူင် ၵူႈၸၸႈမိူင်း။ ၽိုၼ်မိူၼ်မၼ်းတၵႃႈ တတသူင်ႇၸူး လု
မ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇမီး 
လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ သင်မႃးၶိုၼ်း။ 
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ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 
2019

တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်း 
ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း ၶဝ်မႃးသိုပ်ႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈလိၼ်          
ထႅင်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပႃးမိတ်ႈ ပႃးလႅဝ်းၵႂႃႇၸႁႉႁၢမ်ႈ
ၸလႈ ၶမွ်ႊပၼီႊၶဝ ်လႆႈႁတဵ်းလၵိ်ႈတၢင်ႇထိငုတ်ီႈလမု်းၸၸႈတၼွ်ႈၸလႈ  
လုမ်း ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တသဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
4 တၵႃႉဢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸႁႉႁၢမ်ႈ (ၵူၼ်းၸၢႆး 3 တၵႃႉ ၼၢင်းယိင်း 1 တၵႃႉ 
ၼိငု်ႈ) ပႃႈတႂ်ႈမၢႆမီႈမၢႆ 427 (ဢၼဝ်ႃႈ ႁႃလငွ်ႈၶိငုပ်ငွလ်ငွ်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ)၊ မၢႆ 447 
(ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ) ၸလႈမၢႆ 506 (လွၵ်ႇငိုတ်ႈ) 

တၾႊတၾႃႊဝႃႊ
ရီႊ 20, 2020

ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်းၶဝ်ဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးထုၺ်ႇမႃးထုၺ်ႇႁႂ်ႈတီႈလိၼ်
ပဵင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ် ၵၼ် ၸႁႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း။  

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်  
18, 2020

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း
သုၵျီႇ 

တဢႊပရိူဝ်ႊ 
2020  

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸၸႈတွၼ်ႈၸလႈၸၸႈဝဵင်း ပႃးတင်းတႅၼ်းၽွင်း 
ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉ ယုင်း NLD ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉႁွင်ႈ
လိုၵ်ႉ။ ၶဝ်ဢဝ်တင်းၽႅၼ်ႇ တီႈတသ သပ်းလႅင်း ၸၼဝႃႈ တီႈလိၼ်တႃႇ
မွၵ်ႈ 317 တဢႊၵႃႊ တတၶိုၼ်းမွပ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်းသိူဝ်းၽွင်းလႆႈငိၼ်းၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

လိူၼ်တဢႊပရိူ
ဝ်ႊ-တမႊ 2020

ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်မႃးတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ 
ဢၼ် တတႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းႁႅင်ႈ
ၸလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႃး။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ် 
တၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ႁၢမ်းပဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽုၵ်ႇ သွမ်ႈႁဵတ်း
သင်။ ၼွၵ်ႈတသၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းပၢႆလၢတ်ႈ
ဝႃႈ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၽမွ်ႉတႃႇဢဝင်ိၼု်းၵႃႈသၢႆႈတၼႅ်းတီႈၶွမ်ႊပၼီႊလွသႆၢမ်
သွင်းယဝ်ႉ တႃႇတီႈလိၼ် မွၵ်ႈ 34 တဢႊၵႃႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇ
ၸႂ်ႈလွင်ႈၸတႉ။  

လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ
ပိူဝ်ႊ 2020 

ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉတီႈလိၼ်ထႅင်ႈၸလႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸႁႉႁၢမ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ 
တီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၸလႈတီႈလုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ်ထိုင်သွင်ပွၵ်ႈ။  ၸဝ်ႈ 
ၼႃႈ တီႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉတတထူမ်တသ တတ်းပဵၼ် လွၵ်း
ပဵၼ်လွၵ်းယဝ်ႉၶၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်လွၵ်းၸတႉတတၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈတီႈ
လိၼ်ၶဝ်၊ တတၸူၵ်းမႂ်သုၼ်ႇလီ (ၸူၵ်းၸမး) ဢဝ်။

လိူၼ်တဢႊပရိူ
ဝ်ႊ 8, 2021

လုမ်းတတ်းသိၼ် (လုမ်းတတႃး) တီႈၶီႈလဵၵ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈဢဝ်တၢင်း 
ၽိတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 တၵႃႉ ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈတသႇ)။ 
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လိူၼ်တမႊ 6, 
2021

တင်ႈၸတႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30-11 ၵၢင်ၼႂ် ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်းၶဝ် 
ဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးထုၺ်ႇ သွင်လမ်းမႃးထုၺ်ႇႁႂ်ႈလိၼ်ပဵင်း။ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ
တီႈဝတ်ႉ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈၼႆႉပဵၼ်
တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ဝၢႆးၼၼ်ႉၶဝ်ၸင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးထုၺ်ႇ ၶဝ် 
ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း။  

လိူၼ်တမႊ 8, 
2021

ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ/ၸယး ၶဝ်ၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈၵွၼ်း     
ဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉတသ လဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တတၵႂႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ
တႃႇၶွမ်ႊ ပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်းၶဝ်၊ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၶွၼ်ႈ
တုမ်ၵၼ် ၼမ်လိူဝ် 30 တၵႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တပႃးဢမ်ႇၼၼ် တတၺႃးဢဝ်
လိငူ်ႈတမိတ်ႉ (လၢတ်ႈဝႃႈပၼဵပ်ိငူၸ်ႁႉႁၢမ်ႈ တႃႇၸႁႉၵင်ႈတၢင်းပၼဵၶ်ဝူ်ႊ
ဝိတ်ႊ -19) ၼႆ။ 

လိူၼ်တမႊ  9, 
2021

ယၢမ်း 9:30 ၵၢင်ၼႂ် ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်း ၶဝ်မႃးလွမ်ႉတီႈလိၼ် 
ပႃး တ င်း ၸ ဝ်ႈ ၼႃႈ တီႈ ၽၢႆႇ ႁူ မ်ႇ လူ မ်ႈ မၢ ၼ်ႈ မႃး ။ ၸု မ်း ၵူ ၼ်း ဝၢ ၼ်ႈ  
(မွၵ်ႈႁိမ်း30) ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸႂ်ႉႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်
ဝႃႈ ၽႂ်တတဢမ်ႇ လႆႈထၢႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽႂ်ထၢႆႇတတယိုတ်းၾူၼ်းမၼ်းၼႆ၊  
ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၸတႉသမ်ႉထၢႆႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇ။  တပႃး ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် လွမ်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10 မဵတ်ႊ ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈတၵႃႈၶိုၼ်းဢွၼ် ယႃႉဢွၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း လင်ၶဝ် ႁဵတ်းၼၼ်တိၵ်း
တိၵ်းတတႃႇတပႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 
မၢၼ်ႈၶဝ်တၵႃႈထၢႆႇဢဝ် ႁၢင်ႈႁူဝ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႉၵွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ 
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၶဝၵ်ႂႃႇလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈၵၼွ်းပၵွ်ႉၶဝဝ်ႃႈ 
ၽႂ်တတဢမ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လွမ်ႉႁူဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸလႈ သင် 
ဝႃႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးယႃႉၵွႆၸိုင် တတဢဝ်လိူင်ႈ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။  

လိူၼ်တမႊ 10, 
2021

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ တၵျႃႇထုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇ
သီႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်
လွင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႃလၢႆးဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸလႈႁႂ်ႈပၼ်ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း။ 

လိူၼ်တမႊ  18, 
2021

ၵၼူ်းႁတဵ်းၵၢၼတ်ီႈၶမွ်ႊပၼီႊ လွသႆၢမသ်ငွ်းၶဝ ်မႃးလမွ်ႉႁူဝ်ႉတီႈလၼိ ်
ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၽွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွမ်ႊ 
ပၼီႊ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇသွင်ၵမ်း။ 
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လိူၼ်တမႊ  24, 
2021

ၽူင်းၼၢႆႇဝိၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈ (ယူႇဝႆႉၼႂ်းသၼ်သၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်း)          
ႁတဵ်းၽူႈၵၼိၵ်ၢင ်(ပွႆးၸႃး) တႃႇၶမွ်ႊပၼီႊလွသႆၢမသ်ငွ်း ဢဝလ်ငွ်ႈၸဝ်ႈ         
ၵွၼ်းဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ တၢင်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ၸယးမၢၼ်ႈၸလႈၽၢႆႇ
သင်ႇၶႃႇတသ လွၵ်ႇငိုတ်ႈတတဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ 
ဢွၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ယႃႉႁူဝ်ႉ။ 

လိူၼ်တမႊ  28, 
2021

ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မငူ်းၵၢငၼ်ႂ ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝဢ်ၼွၵ်ၼၵ်ႂႃႇယႃႉႁူဝ်ႉ ဢၼ ်
ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးလွမ်ႉယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ 

လိူၼ်တမႊ  28, 
2021

ယၢမ်း 1-4 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈထႅင်ႈ
သၢမတ်ၼူ/်ပႃး ဢၵိ်ႇတင်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈသီႇတၵႃႉၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉသၢႆမိငူ်းပိဝူ်ႈ
တႃႇႁပ်ႉထွမ်ႇလိူင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတူဝ်တႅၼ်း ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢမ်ႇမႃး။ 
ပၢငႁ်ပ်ႉထမွ်ႇလိငူ်ႈ (ဢမူႉ) ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းပၢႆးသင်ႇၶႃႇတီႈတႃႈ ၶီႈလၵဵ်း 
တၵႃႉပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတၵ်ႉ
တိူၼ်း/ ၾၢင်ႉဝႃႈ ႁၢမ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ။ 

လိူၼ်တမႊ  30, 
2021

ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သွင်းၸတႇမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉတၢင်းယၢဝ်းမွၵ်ႈ 150 မဵတ်ႊ၊ 
ဢဝတ်င်းသဝလ်ၵဵ်းၸလႈလၼိယ်ၢင ်(ၽလိတ်ႉတြမႇ) မႃးတၵႃႇႁၢၵ်ႈမၼ်း။ 
ၼၵွ်ႈတသၼၼ်ႉၶဝယ်င်း ၶတု်းႁွင်ႈၶူးတင်းသငွၸ်ႁႉႁူဝ်ႉဝႆႉတင်းသငွၽ်ၢႆႇ 
ၼင်ႇႁိုဝ် တတ ၶဝ်ႈႁႃႁူဝ်ႉယၢပ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိူၼ်တမႊ  31, 
2021

ယၢမ်း 9 ၵၢငၼ်ႂ ်ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈဢၼွၵ်ၼၵ်ႂႃႇယႃႉႁူဝ်ႉဢၼမ်ႃး လမွ်ႉ ၼၼ်ႉ
ထႅင်ႈ။ 

ၵျုၼ်ႊ 2, 2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ႉၵႂႃႇလွမ်ႉႁိမ်းႁွမ်းၼႃးၶဝ်၊ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်း 
ၵၢၼ် ၽၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်မႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈႁူဝ်ႉ ၸလႈသွင်ထဵင်ၼႃး 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉၵႂႃႇတီႈတူၼ်ႈတီးပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်
လိူင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ ၸၼတီႈ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ ပႃႇတီႈသၢင်ႇသီႈ လွင်ႈတီႈ
လိၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ် ၼမ်ႉတွၼ်းသင်မႃး။ 

3-30/6/2021 ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၸတႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉၸလႈထုၺ်ႇတီႈလိၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၵႃႈ
သိုပ်ႇမႆႉ လွမ်ႉ ႁူဝ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၼင်ႇၵႃႈၶဝ်ပဵၼ်လႆႈ။

1/7/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:00 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇမႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉထႅင်ႈ။ ၶဝ် 
ဢဝပ်ႃး ၼမ်ႉၵူတ်း (battery acid) မႃး တႃႇမႃးႁူတ်းတၼူ်ႈၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃး။ 
ၸဝ်ႈၼႃးႁူႉၸလႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇလိုပ်ႇ ၶဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃးတသၶဝ်ဢမ်ႇ
တၼ်းလႆႈႁတဵ်း သင။် ၶဝၼ်တႅ်ႈဢၵွ်ႇမိဝူ်းၸလႈၵငွ်ႈၶဝလ်ိမု်း ဝႆႉၼႂ်းၼႃး။ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း ထူဝ်း ၽူၼ်း လၢတ်ႈၸယၽ မႃးဢဝ်ၵႂႃႇ။

ၵျူႊလၢႆႊ 2 ထိုင် 
ၵၢင်လိူၼ်တဢႃႊ 
ၵၢတ်ႊ 2021

ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးတီႈလိၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ထႅင်ႈ၊
ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၸတႉ လမွထ်ၢင်ႇထိမူဝ်ႃႈယၼွ်ႉပၼဵၶ်ၢဝ်းဢိတု်းႁပ်း/ၸႁႉႁၢမ်ႈ
( L o c k d o w n )  ၵူ ၼ်း ဢွ ၵ်ႇ ၼွ ၵ်ႈ  ယွ ၼႉ် တၢ င်း ပဵ ၼ် ၶူ ဝ်ႊ ဝိ တ်ႊ - 1 9 
ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။
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ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႉႁူဝ်ႉဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်းမႃးလွမ်ႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ၸယးမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ 
ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႉႁူဝ်ႉ ဢၼ်လွႆသၢမ်သွင်းမႃးလွမ်ႉ
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ပိုၼ်ႉလင်လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶမွ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၼႆႉ တၵႃႇတင်ႈၶိၼု်ႈမႃးမိဝူ်ႈပ ီ19971၊ ၽူႈတၵႃႇတင်ႈပၼဵ ်ဝၺူ်ႊသိဝု်ႊၵၢင်ႊ
ၸၢဝ်းၸၶႇဢၼပ်ၼဵၽ်ူႈၵၼွ်းတပ်ႉၸမု်းလငူ ်171 ၶငွတ်ပ်ႉသိၵု်းဝႃႉ UWSA တၢင်းမိငူ်းတႆး ပတွ်း 
ဢွၵ်ႇ/ၸၢၼ်း၊ပဵၼ်တပ်ႉတႅဝ်းၼႃႈသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၸတႉ ပိုင်ႈ
ဢငိၵ်ၢၼၵ်ႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ။် ႁူင်ႊ ပၢင်ႊ လႆႈၵိငု်ႉၵၢင်ႉ ၶိၼု်ႈယႂ်ႇၼႂ်းၵၢၼပ်ၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢႆလၢႆဢၼ်
တသ မီးတွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢၵ်ႇလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်တၵႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၶုတ်းတႁႊ 
ၸလႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၼႆႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလမ်ႁဵတ်းငိုၼ်းၶၢဝ်တသ 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တၵႃႈပၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်၊ ပိူင်လူင်မၼ်းၸတႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ 
UWSA ၶဝ ်ဢမ်ႇပၢႆႈပိငူ်ႈၵိငူ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼင်မ်းယၼဵတ်သ ၸႂ်ႉတိဝု်းၶဝပ်ိဝူ်ႈတႃႇ ဢဝပ်ၼဵၶ်ိငူ်ႈ မိဝု်း
တလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 1997 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်လႆႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ဢၼ်မီးၼႃႈတီႈ တိတ်းၸပ်းၸွမ်း
လၼႅလ်ၼိ ်တႆး-ထႆး ပိဝူ်ႈတႃႇဢဝလ်ၵ်ႅႈၼႂ်းၵၢၼတ်ိၵ်ုးတပ်ႉသိၵ်ုးမိင်ူးတႆး Mong Tai Army (MTA) 
ဢၼဝ်ၢင်းၶိငူ်ႈ မိဝူ်ႈပ ီ1996 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႃႈတီႈလမ်ႇလငွ်ႈၶငွတ်ပ်ႉသိၵု်းဝႃႉ UWSA တၢင်းမိငူ်း
တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၸတႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယွၼ်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။ တပ်ႉၸုမ်း 171 ၶွင် ဝူၺ်ႊသိုဝ်ႊၵၢင်ႊၼႆႉပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇ 
ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတသ ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ ၶူင်း ၵၢၼ်ႁႅၵ်ႈၶွင်ၶွမ်ႊ
ပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊ ၼႂ်းမိငူ်းတႆးပတွ်းဢၵွ်ႇ/ၸၢၼ်းၼႆႉ ပႃးတင်းၵၢၼၵ်ႃႉၶၢႆ၊ ၽၵု်ႇသမွ်ႈ၊ ၵၢၼလ်ငဵ်ႉ
လူသတ်းၸလႈ ၵၢၼ်တၵႃႇသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ယိငူ်းဢၢၼ်းသိၵု်းဝႃႉ (UWSA) ဢၼၶ်ႂ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႂ်းမိငူ်းတႆးပတွ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၸငႅ်ႈလငႅ်းမႃးၽငွ်း 
ႁၢငပ် ီ1999 မိဝူ်ႈသိၵု်းဝႃႉ တၵဵ်းၸႂ်ႉတတႃႉဢဝၵ်ၼူ်းၸၢဝ်းၶိဝူ်းဝႃႉ ဢၼယ်ူႇၼႂ်းမိငူ်းတႆးပတွ်းႁွင်ႇ
ၶၢႆႉလငူ်းမႃးယူႇတၢင်း လၼႅ ်လၼိထ်ႆးယႂ်ႇလငူၼ်ၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိဝူ်ႈႁၢငပ် ီ2001 ၼၼ်ႉၵၼူ်းၶိဝူ်းဝႃႉ 
126,000 ပၢႆ- မွၵ်ႈ 4 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈၶွင်ႁူဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉလူင်းမႃးယူႇ ပိူင်လူင်
မၼ်း ၸၸႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၸတႉ ၵူၼ်းဝႃႉ 3,400 ပၢႆၼႆႉ
လႆႈထုၵ်ႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ဝူၺ်ႊသိုဝ်ႊၵၢင်ႊ ၵုမ်းၵမ် ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ၸမႈၼမ်ႉ
ၶွင်။2 မၢင်ၸိူဝ်းတၵႃႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်တီႈ
လိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသုိၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ ပဵၼ်
တင်ဵး ၸင်ဵႇ(တၵႃႉပၼဵၸ်မွၸ်ိင်ုႈ ၽွင်း 2010-2015) တသ ယင်းမီးၽႅၼၵ်ၢၼလ်ပ်ႉလပ်ႉ ၶုိင်ႁတဵ်း 
ဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်း ၵမ်ယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။3

ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ႊပၢင်ႊ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပၼ်ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢၵ်ႇလၢႆပႃးၸဵမ် တၶႃႈလႆႈၸႂ် 
(BOT) သၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢဝ်းတၢင်း 102 လၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ယဝ်ႉ
တူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2001။ 
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ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း/ဢွၵ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းဝႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ၶၢႆႉမႃးယူႇၼႂ်းပီ 
1999-2001 (ၽႅၼ်ႇတီႈဢဝ်မႃးတီႈ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၸုမ်း LNDO ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ)
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ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸၸႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ၶၢႆႉမႃးယူႇၼႂ်းပီ 1999-2001 
(ၽႅၼ်ႇတီႈဢဝ်မႃးတီႈ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၸုမ်း LNDO ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ)
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ႄႁႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊတေႁဵတ်းႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် 
ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

လွင်ႈသိုၵ်းဝႃႉ UWSA မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းၼႂ်း
လိူၼ်တမႊ 2000 မိူဝ်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မွင်ႇတဢး မႃးဝၢင်းႁၢၵ်ႈႁိၼ် တႃႇသၢင်ႈႁူင်း 
ၽဝ် ထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ သိုၵ်း ဝႃႉ UWSA (Golden Triangle Hydro Electric 
Power company ) ပႃႈတႂ်ႈႁူင်ႊပၢင်ႊ တတသၢင်ႈတီႈ တၢင်း ႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သၢင်ႈမႃးတသပွၵ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 
ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ် မိူၼ်ဝဵင်းၸမႈသၢႆ ၾင်ႇထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ယွၼ်ႉတတႁဵတ်း
ႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ၸလႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႁႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈတတတတႃႉဢဝ်ၶိူင်ႈၶွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ (ၶွင်
ၸၶႇ) ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇထႆး တတႇၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်တဢႊပရိူဝ်ႊ 2001 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈသွင် 
ၾၢႆႇ(ထႆး-မၢၼ်ႈ)မီးလငွ်ႈၶငဵ်ႈၶငႅတ်တႃႇၵ ်ယၼွ်ႉသိၵု်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉလမွ ်ၶဝ်ႈ တၢင်းၾင်ႇထႆး ပတွ်း
ႁွင်ႇၵဵင်းႁၢႆး ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းတႆးတသ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်း
မႃး တၢင်းၸမႈသၢႆၾင်ႇထႆးၼႂ်းလိူၼ် တၾႊတၾႃႊဝႃႊရီႊ 2001 ၼၼ်ႉတၵႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈလူင်
ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် 
ၼၼ်ႉယူႇ။

ႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးဢၢၼ်းတတဢဝ်ၾႆးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်း
လႆႈပိုင်ႈၾႆးတၢင်းမိူင်းထႆးၵူၺ်း ယင်းတတဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းတႃႈႁိူဝ်း
မိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၶဝ် လႆႈဝႆႉတီႈလိၼ် 100 တဢႊၵႃႊ ပိူဝ်ႈတႃႇ
သၢင်ႈလၢႆလၢႆႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ။ လွင်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉတၵႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်
ယွၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထိူင်းထိုင်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ
တီႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဝဵၵ်ၼၼ်ၼ်ႉၵၺူ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိၵု်းဝႃႉ UWSA တၵႃႈမီးၸိဝု်ႈၼဝ်ႈ ၼႂ်းတငူ်ႇဝငူ်း
လုမ်ႈၾႃႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်တသ ၼွၵ်ႈမိူင်းတၵႃႈမီးလွင်ႈႁိပ်ႇဢီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းထတ်းသၢင်ႁူင်ႊပၢင်ႊၸလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶွင် ဝူၺ်ႊသိုဝ်ႊၵၢင်ႊ ဢၼ်တိုင်ႈၶိုၼ်ႈ
ယူႇယိၵု်ႉယိၵု်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိဝူ်ႈၸမွသ်ိၵု်းလငူ ်မငွ်ႇတဢး မႃးၸလႇတႃႈၶီႈလၵဵ်း ၼႂ်းလိၼူတ်ဢႊပ
ရိူဝ်ႊ 2002 ၼၼ်ႉ ၼၢႆးꩪၵ်ႊသိၼ်ႊ သျိၼ်ႊၼႃႊဝတ်ႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး လႆႈတုၵ်းယွၼ်း 
တီႈမၼ်းဝႃႈႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈႁူင်ႊပၢင်ႊၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ 
ဝၢႆးၸမွသ်ိၵု်းလငူ ်မငွ်ႇတဢး ပၵွ်ႈၶိၼု်းယဝ်ႉ လမု်းၸၽႁူင်ႊပၢင်ႊ လၢႆလၢႆတီႈတၵႃႈလႆႈထၵု်ႇဢိတု်း
ပႅတ်ႈ ပႃးၸဵမ်တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ။4 မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၻီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2002 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA  
ၼပ်ႉႁူဝပ်ၢၵ်ႇ ဢၼယ်ူႇပႃႈတႂ်ႈ ဝၺူ်ႊသိဝု်ႊယငိ်ႊ ၼငွ်ႉၸၢႆး ဝၺူ်ႊသိဝု်ႊၵၢင်ႊ ၵမု်းၵမၼ်ၼ်ႉလႆႈ
ထုၵ်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉၸမႈၶွင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်
ၶမွ်ႈ ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ”် ၼၼႆၼ်ႉထိငု ်မႃးၼႂ်းလိၼူမ်ၢတ်ႉ ၶျ ်2003 ၸတႉသိၵု်းဝႃႉၶဝလ်ႆႈထၼွၵ်ႂႃႇ
ယူႇတၢင်းတူၵ်း မိူင်းသၢတ်ႇ-မိူင်းတူၼ် ပုၼ်ႉယဝ်ႉ။5
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ႁူင်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်တၵႃႇသၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶွင်ႁူင်ႊပၢင်ႊ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
(ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢဝ်မႃးတီႈလိၵ်ႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး Thailand’s Manager newspaper, 25 Feb 2003)

ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး
ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁူင်ႊပၢင်ႊၸတႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ 
ပႃးၸဵမ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ပႅတ်ႈ။

မိဝူ်ႈၼႂ်းလိၼူ ်ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2005 ၼၼ်ႉ ဝၺူ်ႊသိဝု်ႊၵၢင်ႊၸလႈ ၽူႈၼမ်းသိၵု်းဝႃႉ UWSA 
ထႅင်ႈၸဵတ်းတၵႃႉ လႆႈထုၵ်ႇမိူင်းဢၸမႊရိၵၼ်ႊၶဝ်ၸီႉတၼးမၢႆၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵႃႈၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ
ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2008 ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းဢၸမႊ
ရၵိၼ်ႊ(US Treasury Department) လႆႈႁတႅ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်း 26 တၵႃႉ ပႃးၸမဵဝ်ၺူ်ႊသိဝု်ႊၵၢင်ႊ
ၸလႈ ၶမွ်ႊပၼီႊ 17 ဢၼၸ်ိဝူ်းမီးလငွ်ႈၵငွ်ႉၵၢင်ႇၸမွ်းၼငႅ်ႈသၢႆၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ ်သိၵု်းဝႃႉ UWSA  
ပႃးတင်းၶွမ်ႊပၼီႊ 7 ဢၼ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ ႁူင်ႊပၢင်ႊၸွမ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢမ်ႇလွၵ်းၼိုင်ႈ 
တၵႃႈ လၢႆးၼိုင်ႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ႁူင်းႁႅမ်း(ႁူင်းသဝ်း)ၸလႈဢွင်ႈတီႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ႁူင်းႁႅမ်းဢၼ် ၸိုဝ်ႈလင် မိူၼ်ၼင်ႇ 1G1 ၼၼ်ႉ ယင်းမီး သိုၵ်းဝႃႉယူႇၸွမ်းပိူင်ႈလင် မိူၼ်ၼင်ႇ
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ႁၢင်ႈပၢႆႉဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်းလဵၼ်ႈၽၢႆႉ ၸိင်ႊလူင်ႊ ၶႃႊသီႊၼူဝ်ႊ
ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

လၢႆးဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ (G ၼႆႉတူဝ်လိၵ်ႈဢင်း ၵိတ်းတူဝ် ထူၼ်ႈ 7 တသ ယိူင်းထိုင်
တပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA 171 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ)။

တင်ႈၸတႇပီ 2019 မႃး သုိၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်သၢင်ႈႁူင်းႁႅမ်း (ႁူင်းသဝ်း) 18 ၸၼ်ႉၸလႈႁူင်း
လဵၼ်ႈၽၢႆႉ Casino ဢၼ်မီးတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဢွင်ႈလဵၼ်ႈမူၼ်ႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Jing 
Lone entertainment ၼၼ်ႉတတပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ။
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တၶႃႈမုၼ်းတီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇမိူင်တႁႊ မိူင်းမၢၼ်ႈၸၼလွင်ႈၵၢၼ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်
လိၼူတ်ၾႊတၾႃႊဝႃႊရီႊ 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ မီးၶမွ်ႊပၼီႊသပိ်းဢၼလ်ႆႈၶႂၢင်ႉတတၶတု်းတႁႊမငႅ်ႊ 
ၵႃႊၼတိ်ႊသၼ်ယႆဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းမိငူ်းတႆးတင်းမတူ်း၊ မီးဢၼၼ်ိငု်ႈၵၺူ်းဢၼယ်ူႇၼႂ်း
တိူင်းတၼၢဝ်းသီ။ 

ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸတႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းတႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႆႉပဵၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း၊ ယူႇ
တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတသ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမွၵ်ႈ 20 ၵီႊလူဝ်ႊၸမႊတိူဝ်ႊ။ တၢင်း 
ၾၢႆႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 2,000 ၸိူဝ်းပဵၼ် လႃးႁူႇ၊ ဢႃႇၶႃႇၸလႈ
တႆးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းတႁႊ တင်ႈၸတႇပီ 2007 မႃးၼႆယဝ်ႉ။ 
တီႈလၼိ ်ႁႆႈ၊ၼႃး ၶဝတ်ၵႃႈ ၺႃးႁုပ်ႈယိတု်းဢဝတ်သ သၼူႁ်ႆႈၸလႈၸမႈၼမ်ႉၶဝတ်ၵႃႈ ၶၼု်ႇဢၼူ ်
ယွၼ်ႉၶီႈ လိၼ်ၶုတ်းတႁႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။6

သၢႆမၢႆၼႂ်းလိူၼ်တၾႊတၾႃႊဝႃႊရီႊ ၶွမ်ႊပၼီႊ 9 ဢၼ်ၸိူဝ်းလႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇၶုတ်းမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊ
သ် ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉမီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

 1. ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းတႁႊ ၸၢႆးလၢဝ်ႁိူင်း Sai Laung Hein Mining Co. Ltd.
 2. ၶွမ်ႊပၼီႊ Spring Fragrance (Nwe Oo Ya Nan) Co. Ltd.
 3. ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွင်တုင်ၼၵ်ႉၵႃးၶုတ်းတႁႊ Naung Tone Nagar Mining Co. Ltd.
 4. ၶွမ်ႊပၼီႊ သၼ်ႇပႃရမီႇ ၶုတ်းတႁႊ San Par Ra Mi Mining Co. Ltd. 
 5. ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁဵင်းလိၼ်းသၼ်ႇ ၶုတ်းတႁႊ Hein Linn San Mining Co. Ltd.
 6. ၶွမ်ႊပၼီႊ မျိၼ်ႉဢူးဢွင်ႇ Myint Oo Aung Co. Ltd.
 7. ၶွမ်ႊပၼီႊ မႁႃသူၺ်ႇလႃႉဝုၼ်းၶုတ်းတႁႊ Maha Shwe La Won Mining Co. Ltd.
 8. ၶွမ်ႊပၼီႊ Kyauk Saung Ni Co. Ltd.
 9. ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼမ်ႉယူမ်းၶုတ်းတႁႊ Nant Youne Mining Co. Ltd. 
     ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းတတလႆႈႁပ်ႉၼမ်ႉတွၼ်းၼၼ်ႉၸတႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။
ၶွမ်ႊပၼႊီ ၸၢႆးလၢဝ်ႁိူင်းၼၼ်ႉ ၸတႉၸုမ်း Myanmanr EITE ၶဝ်ဢွၵ်ႇၽုိၼ်ႁၢႆးငၢႆးမိူဝ်ႈလိူၼ် 
ၸၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2020 ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽိူၺ်ၽူႈတတလႆႈႁပ်ႉ
ၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်ၶွမ်ႊပၼီႊၸၢႆးလၢဝ်ႁိူင်းၸတႉပဵၼ်ဢူးတိၼ်ႇ 
ၼွႆႇ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈတၵႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/11/2019 ၼၼ်ႉ ဢူးဢူင်းဝိၼ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမႅတ်ႇပႅင်းလူလွမ် ၶူဝ်းတိုၼ်း
သၽႃဝမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈၸလႇယဵမ်ႈတူၺ်းဢွင်ႈတီႈၶုတ်းတႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် တီႈဢိူင်ႇ
မိူင်းၵူဝ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇထတ်းတူၺ်းဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင် ၶွမ်ႊပၼီႊသွင်ဢၼ် (ၸၢႆးလၢဝ်ႁိူင်း

လွင်ႈၶုတ်းေႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ
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လွင်ႈၶုတ်းတႁႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸၸႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸလႈ သၺူ်ႇၽဝိ်ႇၵငွ်းၵၼိ်ႇၼၼ်းတတႃႇ) ဢၼတ်ၢင်ႇဝႆႉတတယၵု်ႉၸၼ်ႉၵၢၼၶ်တု်းတႁႊ လၵု်ႉ
တီႈဢွင်ႈဝူင်းလဵၵ်ႉ တတယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈဝူင်းၵၢင်ၼၼ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၸတႉ -
တင်ႈ ၸတႇ ၸတႇၶုတ်းတီႈ မိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉမႃးတင်းသဵင်ႈ မီးမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် 293,408 တၼ်ႊ 
ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးလၢႆးလႆႈ  4,519,388 တတႃႊလႃႊဢၸမႊရိၵၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။7
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တၢင်းေတႃႉသူင်ႇႄလႈသူင်ႇဢွၵ်ႇ ေႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ်

တႁႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်ၼႆႉ တတႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်းတသ ၵွင်ဝႆႉတီႈ 
ဢၼ်တတႃႇၼႃႈၵၼ်တင်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵႆတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈ
လၵဵ်း မၵွ်ႈၼိငု်ႈလၵ်း၊လၵု်ႉတီႈၼၼ်ႈတသ ၶိၼု်းတတႃႉတၢင်ႇၶိၼု်ႈရတူ်ႉ/ၵႃးသိပု်ႇသငူ်ႇ ၶဝ်ႈတၢင်း
ၶူဝ်ဢူၺ်းလီ 2 တီႈၸမႈသၢႆ တၢင်းၾင်ႇထႆး။

ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸမႈသၢႆၸိုင်ႈထႆးၸၼဝႆႉဝႃႈ ၶူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈတသသူင်ႇ 
ၶဝ်ႈမႃးတီႈလၼႅလ်ၼိ ်ၼၼ်ႉပႃးတႁႊမငႅ်ႊၵႃႊၼတိ်ႊသ ်ဢၼၼ်ိငု်ႈဢၼၶ်ၼသ်ငု။်8 တပႃး   ႁုပ်ႈ
တူၺ်းလွင်ႈ တတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းထႆး တၢမ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၶၵ်ႉၽိုၼ်ႉထၢၼ်ၽၢႆႇႁူင်းၵၢၼ်
ၸလႈၵၢၼမ်ိငူတ်ႁႊမိငူ်းထႆးၶဝၸ်ၼဝႆႉဝႃႈ လငွ်ႈတတႃႉတႁႊမငႅ်ႊၵႃႊၼတိ်ႊသ ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်း    ၾင်ႇ
ထႆးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃး သိပ်းပီၼႆႉ လႆႈဝႃႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတတႉတတႉၼႆယဝ်ႉ။9

လွင်ႈတတႃႉတၢင်ႇ တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊ
သ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး

2010 2019

တင်းၼမ် (တၼ်ႊ) 4,500 135,616
ၵႃႈၶၼ် (လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ) 17.8 203.8

ဢွင်ႈတီႈၵွင်တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း



26

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၢႆးတတႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးယဝ်ႉ တႁႊၼၼ်ႉၶိုၼ်းတတႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃးတသၵႂႃႇၸူး
တႃႈႁိူဝ်းလႅမ်ၶျပင်ႊယဝ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းသူင်ႇၸူးမိူင်းၸၶႇ။ တၢမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ
ထႆး ၸတႉၸၼဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်တမႊ 2021 ၼၼ်ႉ တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် 574 တၼ်ႊလႆႈဢဝ်
တၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တသၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇထႆး (မီးၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ) တသၼႂ်း
လိူၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တႁႊ 574 တၼ်ႊၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇၸူးမိူင်းၸၶႇ (မီးၵႃႈၶၼ်
မွၵ်ႈ 1.6 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ။10

ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇသူင်ႇဢွၵ်ႇတႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼၼ်ႉထႆးမီးသွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၵူၺ်းဢၼ်
ပၵ်းယူႇ တီႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၼၼ်ႉတၵႃႈပဵၼ်ၶွမ်ႊ ပၼီႊ Pakpoom Chiang Rai, ၶွမ်ႊပၼီႊ S. D. Yang 
Nua မီးလုမ်းတီႈၸမႈသၢႆ။ 



လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇေႁႊမႅင်းၵႃႊၼိတ်ႊသ်

ၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်

တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ဢၼ်လူၼ်ႉလိူဝ်လူင်း ၼႂ်းၸမႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ
ပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႉႁႅင်း။  ၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းဢၸမႊရိၵၼ်ႊဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉ
ၸၼဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၺၢၼ်ႇထိူင်းထိုင်ႉ ယွၼ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉ 
ဢၼ်ၺႃး တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။11

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸၸႈတွၼ်ႈၽၢႆႇၵၢၼ်ၼမ်ႉတမႃႇ မိူင်းထႆးၶဝ် 
ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် လူင်းၼမ်ႉၸမႈႁူၵ်းတင်းၼမ်၊ 
ၼမ်ႉၸမႈႁူၵ်း ၼႆႉပဵၼ်ၸမႈၼမ်ႉဢၼ်လႆၸူး ၼမ်ႉၸမႈသၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။12 လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ
ၸမႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇၸလႈ မီးဢၢႆမဵၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းဢိုတ်ႇတၼ်ပႅတ်ႈတတႃႈၼမ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၽိုၼ်ႁၢႆး
ငၢၼ်းၼၼ်ႉယင်းယုၵ်ႉၸၼတၢင်းမႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တတၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ 
ဢွၵ်းတဢႃ (သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇ) ႁဝ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉၵွင်ႉတႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼၼ်ႉၼႆ
ယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶုတ်းတႁႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸၸႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

လွင်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုပ်ႇၼမ်ႉတီႈတၵႃႇၸၢင်ႉၶဝ် တၵႃႉထတ်းၼႂ်းၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ 
ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 2 ၵီႊလူဝ်ႊၸမႊတိူဝ်ႊ တွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈတီႈၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၸလႈ ၸမႈၼမ်ႉသၢႆ
မႃးၶွႆႈၵၼ်။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၼမ်ႉ ၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈယိုင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွင်ႈၶုတ်း 
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ၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ

တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် မိူင်းၵူဝ်းၸလႈဢွင်ႈတီႈၵွင်ဝႆႉ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼမ်ႉတတၶုၼ်ႇဢူၼ်မႃးၸွမ်းတႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ဢၼ်မီးတၢင်း ၾင်ႇ 
မိူင်းမၢၼ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၸတႉလႅပ်ႈႁူႉထိုင်လွင်ႈၼႆႉယူႇ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၸလႇယဵမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 
ၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ဢူးဢူင်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၸၼလွင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်ၶီႈ
လိၼ်တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် တတဢမ်ႇလႆလူင်း ႁႂ်ႈၸမႈၼမ်ႉသၢႆၶုၼ်ႇဢူၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလမ်ႇ
လႆႈၸလႈတတလႆႈၾၢင်ႉတတႉတတႉ ၼႆယဝ်ႉ။13

ႁူင်းၽဝ်တႁႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ႊပၢင်ႊၶဝ်သမ်ႉတတသၢင်ႈတီႈၾင်ႇၸမႈ 
ၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီမႆႈၸႂ် လွင်ႈၼမ်ႉတတၶုၼ်ႇဢူၼ် ပဵၼ်ၵွင်ႉ
ဢၼ်တတလုၵ်ႉ တီႈၶူၺ်ၶီႈလိၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၶဝ် ၸလႈ တင်းၼမ်ႉၶုၼ်ႇၼမ်ႉၶႆးတီႈႁူင်း 
ၸၢၵ်ႈ တင်းဢွင်ႈၵွင်တႁႊ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်ၼၼ်ႉလူင်းသႂ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်

လွင်ႈဝႃႈတတဢဝ်တႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်သႅၼ်းလႂ်တသၽဝ်ႁဵတ်းတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်း 
ၸၢၵ်ႈ ႁိမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၼႆၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတိုၼ်းတတ 
ၶဝ်ႈပႃးလငွ်ႈတတၽဝႁ်ႂ်ႈမၼ်းၸိမူ်ႈဢၼတ်တႁတဵ်းႁႂ်ႈမီးၵႂၢၼ်းၶိၼု်ႈၼိဝူၵ်ၢငႁ်ၢဝတ်သ တတတမု်ႉ
တိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 1981 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ၶဝ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၽွၼ်းတုမ်ႉ
ယွၼ်ႈယွၼ်ႉမႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ်ၼၼ်ႉၸၼဝႆႉဝႃႈ လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈၽဝ် 
တႁႊမႅင်ႊ ၵႃႊၼိတ်ႊသ် ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ် 
(ႁၢႆၸႂ်) ပႃးၸဵမ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇပူမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တင်း 
ၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။14

လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယၢင်တင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တူၼ်ႈယၢင်တင်ၼႆႉၸတႉၽုၵ်ႇမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝၢႆးပီ (2000 ) -
ၵွပ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင် တၢမ်ၼႂ်းၽႅၼ် 
ၵၢၼ်ၶဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2000-2030 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတၵႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၽူႈလူင်းတိုၼ်း 
ၸၢဝ်းၸၶႇၶဝ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၶႇ ဢၼ်ၸွႆႈႁႂ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈ 
ယၢင် တင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၽိၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊသိုၵ်းဝႃႉ 
UWSA ႁူင်ႊပၢင်ႊၼၼ်ႉတၵႃႈ လႆႈႁူမ်ႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၸွမ်း ၽူႈလူင်းတိုၼ်းၸၢဝ်းၸၶႇၶဝ်ၼႂ်းၶူင်း
ၵၢၼ်ၼႆႉ၊ ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸင်ႇႁႃဢဝ်ၸၢဝ်းဝႃႉတၢင်းၼိူဝ် မႃးယူႇတၢင်းၸၢၼ်း ၼႂ်း
ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉၵုမ်းၵမ်။ ၼႂ်းၸၵႈပီ 2000-2012 ၼၼ်ႉ တီႈလိၼ်တဢႊၵႃႊတင်းမူတ်း 
ဢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ 1,694 တဢႊၵႃႊ
ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 87,180 တဢႊၵႃႊယူႇယဝ်ႉ။15

ပႃႈတႂ်ႈၵႂၢမ်းသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပျီႇတုၸိတ်ႉၼႆႉၸတႉ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းႁူၺ်ႈလွႆ ၸွမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 
တၵႃႈၺႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွၵ်ႈဢွၵ်ႇတသ ဢဝ်ယၢင်တင်မႃးၽုၵ်ႇတႅၼ်းပႅတ်ႈ၊ ယႃႉၵွႆပႅတ်ႈထိူၼ်ႇၶိူဝ်း
ပီႈၼငွ်ႉၵၼူ်းမိငူ်းၸိဝူ်းယၢမ်ႈပိငု်ႈဢငိ ်ႁႆႈ လွ ႆတသ ၽၵု်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ လငဵ်ႉတဝူၸ်ႂမ်ႃးၸိဝူ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
မိဝူ်ႈပီ 2006 သိၵ်ုးမၢၼ်ႈပၼၶႂ်ၢင်ႉႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Yunnan Hongyu Group Company ၽုၵ်ႇတၼူ်ႈယၢင်
တငတ်ႃႇ 5,000 တဢႊၵႃႊ ၼႂ်းဢိငူ်ႇမိငူ်းၽငူ်း ၸၸႈဝငဵ်းတႃႈၶီႈလၵဵ်း။ ၵၼူ်းမိငူ်းတႃႇ 17 ဝၢၼ်ႈ ၺႃး
သိၵု်းမၢၼ်ႈၸလႈၸမု်းပျီႇတၸုတိ်ႉၶဝ ်တၵဵ်းၸႂ်ႉတီႇၽဝဵ်ႈၽဝတ်ီႈလၼိ ်ပိဝူ်ႈတႃႇဢဝၸ်ိဝူ်ႉ ၾၼ်း
တၼူ်ႈယၢငတ်ငမ်ႃးၽၵု်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဝၢၼ်ႈၵၼူ်းၸၢဝ်းဢႃႇၶႃႇ(3)ဝၢၼ်ႈတၵႃႈၺႃးတၵဵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉပၢႆႈ 
ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်တီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင်။16

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွင်းလွႆၸွမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ယဵၼ်းပဵၼ်တူၼ်ႈယၢင်တင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်း။ 
ၵမ်ႈၼမ်ၸတႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတၵႃႈ 
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

လွင်ႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယွၼ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင်

ၶၵ်ႉၵၢၼ်တႃႇႁဵတ်းယၢင်တင်လိူဝ်ဢၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉယၢင်တင်တသမႃးႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတတလႆႈ
ၶိုၼ်းထိူဝ်ယွႆႈ၊သုၵ်ႈသီ၊ဢဝ်ပၼ်ႈပဵၼ်ၵွၼ်ႈ (တင်းၼမ်ႉဢႅၵ်ႊသိၵ်ႊ)၊ ၶိုၼ်းတႅပ်းပဵၼ်ပွတ်း
ပဵၼ်ပွတ်းယဝ်ႉဢဝ်တၢၵ်ႇႁႅင်ႈ။တတလႆႈၸႂ်ႉၼမ်ႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ၼမ်ႉၶီႈၼမ်ႉလၢင်ႉၼမ်ႉ
ၶႆးမၼ်းတၵႃႈတတဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၵႃႈမႆႈ ၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉၶုၼ်ႇ 
ၼမ်ႉဢူၼ် ၼမ်ႉၶႆးမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းလႆၶဝ်ႈၼႂ်းၸမႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈတသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်း
ယူႇတၢင်းတႂ်ႈ ၼမ်ႉတတမီးလွင်ႈလုသုမ်း၊ ႁႆႈ ၼႃး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸလႈတတတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးယူႇ
လီၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ၸမႈၼမ်ႉၼႆႉ တသၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈမႆႈလူင်လၢင်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၸတႉပဵၼ်လွင်ႈလူမ်းတူႇ၊ လူမ်းမဵၼ် 
ဢၼ်တိုၼ်းတတမႃးသုမ်ႇၵုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ၸလႈတတတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ
ပၢႆး ယူႇလီၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိၼုလ်ပဵ်ႈႁၼဵ်းၶငွလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈမိငူ်းထႆး  ပ ီ2017 လငွ်ႈၽၼွ်းတမု်ႉတိဝူ်ႉယၼွ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈ ယၢင်
တငယ်ႂ်ႇလငူသ်ငွဢ်ၼ ်ၼႂ်းၸၸႈတၼွ်ႈဢူးတၼွ်းထႃးၼီး ဢၼမ်ီးၼႂ်းၸငဵ်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢၵွ်ႇၸိငု်ႈ
ထႆးၼၼ်ႉ17 ပိုတ်ႇၸၼဝႃႈ လူမ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 5 ၵီႊလူဝ်ႊၸမႊတိူဝ်ႊ ၶွင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉ
တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းမီးလူမ်းဢၢႆၵွင်ႉသၢၼ်ႊ(ၶႅမ်ႊမိၵ်ႊၶိူဝ်ႊ) ထိုင် 50 ပုၼ်ႈ
တသ ပူၼ်ႉၶၵ်ႉလူမ်းဢၼ်လွတ်ႈတၽးၼၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၸလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်း  ၸဵပ်းသႅပ်ႇတၢင်း 
ထူၺ်ႈၸႂ်၊တႃၶူမ်းတႃၵၢႆး၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်ၶိုၼ်ႈၸလႈ ၶႂ်ႈတဢႃႉႁၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

လငွ်ႈၼႆႉ မၼ်းၸီႉၸမ်ႈၸၼဝႃႈ ဢၢႆမၼဵတ်ီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢငတ်င ်ႁူင်ႊပၢင်ႊၶဝၼ်ၼ်ႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉ
ၵွႆးတတႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼူ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းသၢႆၼွၵ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၵၺူ်း
ယင်းတတတမု်ႉတိဝူ်ႉပႃးၵၼူ်းမိငူ်းၼႂ်းဝငဵ်းတင်းမတူ်းပႃးၸမဵၵ်ၼူ်းမိငူ်းဢၼလ်ၼႅလ်ၼိတ်တိ်း 

ဢဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးပႂ်ႉတူၼ်ႈ ယၢင်တင်ၸလႈလုမ်းလႃး ၶုတ်ႇဢဝ်ယၢင်တီႈ
တူၼ်ႈယၢင်တင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸတႉဢမ်ႇတပႃးလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်ၸွမ်း။

လွင်ႈၶုတ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉယၢင်တင်ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇ 
ႁဵတ်းၵဵၼ်ယၢင်တင်လိပ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်တၵႃႈပဵၼ်လွၵ်း ပဵၼ်ပွတ်းတသဢဝ်တၢင်ႇၼိူဝ်ရူတ်ႊ/ၵႃး 
ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈပူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵဵင်းလၢပ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းၸွမ်း 
ၼမ်ႉၶွင်သူင်ႇပၼ်မိူင်းၸၶႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ(ထတ်းတူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽွင်ႈ)။ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်း 
ၵၢၼ် ယၢင်တင်လိူဝ် (ဢၼ်ပဵၼ်ပိတ်းပဵၼ်ပွတ်း ဢၼ်လိူဝ်မၼ်း) ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉတတ 
ပဵၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။
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တွၼ်ႈလူပ်းလင်

လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၽႅၼ်ၵၢၼ်တတသၢင်ႈ ႁူင်း 
ၸၢၵ်ႈဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်လူၺ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်
ထမ်း/တတႃး ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈတသႇ) ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူလၢႆ 
သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈတသၼၼ်ႉ ယင်းပဵၼ် သၢႆငၢႆဢၼ်လႆႈ
မႆႈၸႂ်ထႅင်ႈယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတတပၼ်ၶႂၢင်ႉဢၼ်ပဵၼ်တၽးၼၼ်ႉထႅင်ႈ၊ ၼၼ်ႉတၵႃႈ
ပိူဝ်ႈတႃႇ တွပ်ႇတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်သိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢႆး
ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လငွ်ႈဢၼၵ်ၼူ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိၵု်ႉလႆႈၸၼတၢင်းႁတ်းႁၢၼၶ်ဝတ်သ ၵတႅ်ႇၵင်ႈတီႈလၼိႁ်ႆႈၼႃး ၶဝ ်
ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ႁႅင်းယႂ်ႇတတႉတတႉ။ ၼွၵ်ႈတသသၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈယဝ်ႉ
ၶဝယ်င်း ၸႁႉၵင်ႈပႃးသၽႃဝ ၾငိ်ႈတိၼု်းပၼဵ၊် ပၢႆးယူႇလ ီၸလႈ ၵၢၼႁ်ႃလငဵ်ႉတငွ်ႉ ပီႈ ၼငွ်ႉၵၼူ်း
မိူင်းၸိူဝ်း ပိုင်ႈဢိၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇလူးၵွၼ်ႇ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢႆၸမႈ 
ၼမ်ႉႁူၵ်ႈတတၵမ်ႉထမႅၵ်ၢၼ ်တတႃႇသူႈၵၼူ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိၵု်ႉၸလႈ တိၵု်းသၼူ်းႁႂ်ႈၶငွ်ႊသီႊသိၵု်း
မၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA  ၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်တၽးႁၢႆႉႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉတသ  မွပ်ႈ -
(ဢၢပ်ႈ)တီႈလိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။

ၸပ်းၵၼမ်ိၼူၸ်မႈသၢႆၸိငု်ႈထႆးပႃး။ ၵပွ်ႈၼၼ ်ၽၼႅၵ်ၢၼသ်ၢင်ႈႁူင်း ၸၢၵ်ႈယၢငတ်ငၼ်ႆႉ တိၼု်း
လၵွ်ႇငိတူ်ႈ တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼၵ်ၼူ်းလ၊ီ ပၢႆးယူႇလၸီလႈတင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼတ်လႇယမဵ်ႈတငွ်ႈတဝဵ်း
ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸလႈၸမႈသၢႆၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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