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ၶပ်ႉမၢႆၸူဝႈ် ၶၢဝ်းၼႆႉ မၢႆထိုင် ၼႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းမီး

ဢႃႇၼႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈတၢင်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈ တႃႇတေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ
ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁူမ်ႇ
ငမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေယၢပ်ႇ ယဵၼ်းတေႉတေႉယဝ်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ပၼ်ႁႅင်း

ဢီး တႃႇတေၶၢတ်ႈၶွပ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်း
ၶိူဝ်းၶဝ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵုမ်းၵမ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ (တီႈ
ပိူင်ပဵၼ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပႆႇလႆႈမၵ်းတတ်းလႅၼ်ၶၼ်ႈ ၵၼ်)။ ဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၽုင်းငဝ်း
ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် သုမ်ႇ
ငုမ်းၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ဢႃႇၼႃႇၵၢၼ်မိူင်း ဢႃႇၼႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးလႄး
ၵၼ် ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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တီႈပွင်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉတႄႉ မီးဝႆႉ ၼႂ်း

ဝူငး် ၵူၼး် ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မင
ူိ း် ၊ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ ၵၢၼ်ၽင
ွ း် ၶဵဝ၊် ၸဝ်ႈတႃႇၼ လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇ

ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်း ‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ ၼႆႉတႄႉ ၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၵၼ်ဝႆႉတင်း ၸုမ်း

မၢၼ်ႊ၊ ႁူဝ်ၼႃႈ လႄႈ လုၵႈ် ၸုမး် ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် (EAOs)၊ မုၵႉ် ၸုမး် တူငႇ်

ၵၢၼ် ၽၢႆႇၵမ်ႉၸွႈႆ ဢၼ်လၵ
ု ႉ် ၵူႊမိင
ူ း် မိင
ူ း် မႃး ဢိၵႇ် တင်း ၽူႈထတ်းသၢင်ၶဝ် ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ပီႊ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA သေမဝ်ႇၵႃး ပႃးတင်းလွင်ႈတၢင်း
ၸိူဝ်းဢၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်း NCA ဢမ်ႇသုမ်ႇငုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

‘ၶပ်ႉမၢႆၸဝ
ူ ႈ် ၶၢဝ်း’ (ကြားကာလအတွငး် ဆောင်ရက
ွ ရ
် မည့် အစီအစဉ်များ) ဢၼ်

ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လိူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်း NCA ယူႇ။ တီႈ NCA (ၵၼ်

မိၼ
ူ ၵ
် ၼ်လႈႆ ။

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်း၊ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်

ဝႃႈၼႆႉ ၸွမး် လူၺႈ် ၼႃႈၵၢၼ် ၽႂမ
် ၼ်းသေ လၢႆးပိတ
ု ႇ် တီႈပွငႇ် မၼ်း တေဢမ်ႇ
MIARP

တႄႉ

Arrangements) ၸိင
ူ ႉ် ၼင်ႇၼႆ-

ပိတ
ု ႇ် တီႈပွငႇ်

‘ၶပ်ႉမၢႆၸဝ
ူ ႈ် ၶၢဝ်း’

(Interim

“ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပၼ်လႆႈ လႄႈတင်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်။ ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပႃး
လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းယၢမ်း တိုၵ်ႉတႄႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်သေ ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈ
ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်မိူင်းတေၼိမ်သဝ်းမႃး”

6၊ တွၼ်ႈ 25) ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉႁွင်းယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်
မေႃႇႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း၊ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃယုၵ်ႉယွင်ႈ ၾိင်ႈထုင်းယဵၼ်ႇငႄႈ လႄႈ ၽႃႇသႃႇ
ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၾိင်ႈမိူင်းသုမ်ႇငုမ်း လႄႈ
ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ

ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉ ၸုမ်း

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တႃႇႁပ်ႉလႆႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူႊမိူင်းမိူင်း၊ ယူႇၼႂ်းမိူင်းၸွႆႈၵေႃႈလႆႈ၊

ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မႃးၸွႆႈၵေႃႈလႆႈ
ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တီႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ တႃႇ
တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းယူင်ႉၵၢၼ်လူင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊

ယဝ်ႉၵေႃႈ NCA ၼႆႉ တေႃႉတႄႉမီးဝႆႉ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈဢိတ်း ဢွၼ်ႇ တႃႇတေပၼ်လႆႈ
1

ၼႂ်းၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (JPF) ၼႆႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵူႊမိူင်းမိူင်း 11 ၸုမ်း-

ဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ၊ ၶၼေႇတႃႇ၊ တႅၼ်းမၢၵ်ႈ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ယူႇရူဝ်းပႃႇ၊ ၾိၼ်းလႅၼ်ႇ၊ ဢီႇတႃႇလီႇ၊

ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ၼေႃႉဝူၺ်ႇ၊ သႂိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ၊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇ (https://
www.jointpeacefund.org/)။

2

ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢၼ်ၽဵင်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ဢၼ်ထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း လႄႈတင်း ၵၢၼ်
ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လိူဝ်

ၼႆႉသမ်ႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လႅပ်ႈလႆႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶမ်ႇပၼီႇ

C O N V E N A N T C O N S U LT

CONVENANT CONSULT // EXECUTIVE SUMMARY

သုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ် ပဵၼ်ငဝ်ႈၵၼ်း တႃႇၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်လိူဝ်သေ

တႄႉ ဢိငဝ
် ႉႆ ၼိဝ
ူ ် ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် လႄႈ ၸုမး် တူငႇ် ဝူငး် ၵူၼး်

ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိဝ
ူ း် ပွင် ပဵၼလ
် ႈႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၵၼ် 3 ၼႆႉ ပိတ
ု ႇ် ၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝႇ် ၵပ်း ၵၢၼ်
ၸိင
ူ ႉ် ၼင်ႇၼႆၼႉႆ တေလႆႈႁဵတး် ႁိုဝ် ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်တင်း ၸုမး် ၵဵဝႇ် ၵွငႉ် ၶဝ်

ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁၢမ်ႉၸုမ်းယႂ်ႇၶဝ်
ဢဝ်ဝႆႉၼႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ႁဵတး် သၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ၊ လႄႈတင်း ၼႃႈၵၢၼ်ၶၵ
ုိ ႉ် ၶၵ်ႉ တတ်းၵၢင်ၶဝ်ႈမႃးၸိဝ
ူ း်

ဢၼ်ၶဝ်ပၵ်းသဝ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ၊

ၼၼ်ႉ။

ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်သေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈမႃး ၵႂၢင်ႈ
ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈမိူင်းမၢၼ်ႊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်း

ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

2.

ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) လႄႈ တင်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၶဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ဝႆႉတင်း

ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တၢင်တဝ
ူ ယ
် ႇူ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၵမ်ႉယွငပ
် ၼ် တီႈၵၢၼ်

မီးဢေႃးၸႃႇ သုမ်ႇငုမ်းဝႆႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇသေ ၶဝ်ပၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ

ဢုပႉ် ပိင
ူ ႇ် လႄႈ ၵၢၼ်ၸႈႆွ သၢင်ႈ ဢၼ်ၸမ
ု း် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် ႁဵတး် သၢင်ႈယူႇ

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ‘ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉ’ တင်းလူင်

ၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆၸင
ုိ ် ၸၢင်ႊပိၼႇ် ပႆႇႁၼ်လႈႆ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼၼ
် ႉႆ မိၼ
ူ ဝ
် ႉႆ ၼင်ႇ

ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၸမ်း- ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်း

သဵၼႈ် တၢင်း တႃႇၸိင
ု ႈ် မိင
ူ း် တေၶဝ်ႈႁႃၸူးလႆႈ ၼႂး် ပိၼ
ု ႉ် တီႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢပ
ု ႉ် ပိင
ူ ႇ်

ၶိူဝ်း သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်း 2,000 လင်လိူဝ်၊ တီႈၼၼ်ႉ

ႁင်းတူဝၵ
် ဝ်ႇၶဝ်မႃး မိဝ
ူ ႈ် ၵူႊပွၵႈ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမိၼ
ူ တ
် င်း ဢမ်ႇ

ပူင်သွၼ်ဝႆႉတင်း ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း

တွငႈ် ဢမ်ႇထၢမ် ၵူၼး် ၵဵဝႇ် ၵွငႉ် ၼႂး် ပိၼ
ု ႉ် တီႈသေ ပုတႈ် တႅၼး် လႆႈ တီႈသုၼႇ် ႁဵတး်

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈၼၼ်ႉ။ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ

သၢင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ႁတ
ဵ း် သၢင်ႈ ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် လႆႈႁပ်ႉႁဵတး် ယူႇၼၼ်ႉ။

ႁဵတ်းသၢင်ႈပႃး ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်တတ်းသိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်တၢင်ႇ

ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇႁၼ်ၽတ
ိ း် ၵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵႇ် လီၸႈႆွ ထႅမပ
် ၼ် တင်းလၢႆးတၢင်း

မဵဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ဢမ်ႇတုမႉ် တူဝႉ် သရေႇၸိဝ
ု ႈ် သဵင် ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် ဢိၵႇ် တင်း

2

ၽွၼး် လီ လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် ။ ၽွၼး် ပၢင်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႈႆ မႃးၸွမး် ၶၢဝ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

ယၢမ်းလႂ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ သင်ႁူမ်ႈမိဝ
ု း် ၵၼ်တင်း ၸုမး် ၸိဝ
ူ း် ဢၼ် တိၵ
ု ႉ် ႁဵတး်

ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ် မီးဝႆႉၶပ်ႉမၢႆၸိူင်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇၸမ်း- ၼႂ်း

ၵၢၼ်ၸႈႆွ ထႅမ် ၵူၼး် မိင
ူ း် ဝႆႉ ပေႃးၼႆၸင
ုိ ် တိၼ
ု း် မီးၽွၼး် လီ ပုၼႈ် တႃႇ တူငႇ် ဝူငး်

ၸေႊမိူင်းၶၢင် လႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO) လႄႈ

ၵူၼး် ၸိဝ
ူ း် လႆႈထုၵႇ် ဝဵၼႉ် ဢွၵႇ် ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸုမ်းၶဝ် လႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽၢႆႇလင် တႅဝ်း
ၶူဝ်းၶွင် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈမီး ၵၢၼ်တႃႇၵွပ်ႇၵူႈသၢႆၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇ
ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႊယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်း (IDPs) လႄႈတင်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်
မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ။

ဢိၵႇ် တင်း ၸဵမၸ
် မ
ု း် ၸိဝ
ူ း် ပႆႇလူငး် လၢႆးမိဝ
ု း် NCA) ၼႆႉ မီးဝႆႉဢူမၼ
ု ၵ
် ၢၼ်မင
ူိ း်

ၶဝ်ႈပိင
ူ ၶ
် ဝ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၸၵ
ု း် မၼ်ႈမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼႂး် တူငႇ် ဝူငး် ၵူၼး်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ႇၶဝ် (ၼႃႈလိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆလႄႈ

ၼႃႈသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉလိူတ်ႇမႆႈဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ငိုၼ်းတွင်း

ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၼႂး် မိင
ူ း် မၢၼ်ႊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် (ပႃးၸုမး် ၸိဝ
ူ း် လူငး် လၢႆးမိဝ
ု း်

3.

ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်လႆႈ လွင်ႈတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ
“ၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတႂ်ႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈ” ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊယူႇ
သေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇတူင်ႇတၢင်ႇ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ၊ ႁႂ်ႈၸၢင်ႊၽိုၵ်း
ဢဝ်လႆႈတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်ၸတ်း သၢင်ႈႁင်ႈပွင် ႁင်းၶေႃ (self-determination)

ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုမ်း
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

တီႈၼႆႉ တေမီးၶေႃႈဢၢင်ႈပိူင်လူင် သၢမ်ၶေႃႈ ဢၼ်တေၵမ်ႉယွင်ပၼ်လႆႈ
‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ ၼႆႉ1.

ၶပ်ႉမၢႆၸူဝႈ် ၶၢဝ်း ဢၼ်လတ
ီ ႈီ သုတး် ၼႆႉ တေၸွႈႆ ထႅမပ
် ၼ်လႈႆ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈ

မႃး ၽွၼး် ၵၢၼ် ဢၼ်လတ
ီ ႈီ သုတး် ပုၼႈ် တႃႇ တူငႇ် ဝူငး် ၵူၼး် ၸိဝ
ူ း် မီးတၢင်း

(ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း

ၸုမ်းသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်)

ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁပ်ႉႁွင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ

ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊယူႇယဝ်ႉ။ ၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈၶဝ် ႁပ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ

ၼႆႉတေပဵၼ် ၶေႃႈၵေႈလိတ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ
ဢၼ်ပဵၼ်မႃး ႁိုင်လၢႆသိပ်းပီႊမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူပႈ် ယွမး် ၼမ်၊ ၸိဝ
ူ း် လႆႈထုၵႇ် ဝဵၼႉ် ဢွၵႇ် ဝႆႉသေ လႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂး် ပိၼ
ု ႉ် တီႈ

ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊

ထုၵႇ် လီၵမ်ႉၸွႈႆ ပၼ် ယူငႉ် ၵၢၼ် ဢၼ်လႈႆ မီးဝႆႉထႃႈၼၼ်ႉ လူၺႈ် လွငႈ် လႂလ
် င
ွ ႈ်

ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ပၵ်းလဵဝ်ပိူင်လဵဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လီလီ၊

ပဵၼသ
် ၵ
ုိ း် ပဵၼသ
် ဝ
ူိ ၼ
် ၼ်ႉ။ ၽိဝ
ူ ႇ် တေ ‘ပိၼႇ် လႅၵႈ် လၢႆႈပႅတႈ် ၵူငး် ပၼ်ႇ’၊ တႃႉ
ၼၼ်ႉၼႆႉ လီႁပ်ႉႁၼ်ထင
ုိ ဝ
် ႃႈ ပဵၼလ
် ၢႆးၵၢၼ်လတ
ီ ႈီ သုတး် ၼႆယဝ်ႉ။ (လၢႆးၶဝ်ႈ

ၸမ် ‘တွငႈ် ထၢမ်ႁူမ်ႁူမ်ၸမ
ူ း် ၸူမး် ’)။ တူဝယ
် ၢင်ႇမၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼမ
် ႃးလႆႈ
ၼင်ႇလူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် ယိင
ူ း် ဢၢၼ်းဝႆႉ- တၢင်းၼမ် လုၵႈ် ဢွၼႇ် မႃးၶိၼ
ု ႈ် ႁဵၼး် ၊

လွငႈ် လူလမ
ွ တ
် ၺ
ူ း် ထိင
ု ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လွငႈ် မုၼး် လႅငး် တၢင်ႇပိင
ူ ၊် ၸိဝ
ူ း် ၼႆႉ

2 ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ၵုမ်းၵမ်ၼႃႈလိၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇသေ
ၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိတ်းဢွၼ်ႇယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉၼႆႉသေ တေလႅၵ်ႈ လၢႆႈၶၢႆႉၸူး ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊

သင်ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢမ်ႇငူပ်ႉ ငီႉၵၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽၢႆႇလၢႆးတၢင်းမၼ်းၼႆၸိုင် တေ
ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇတေႉတေႉယဝ်ႉ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယိုဝ်ႈ
ယိုတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ၼႆလႄႈ ‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉၵေႃႈ လီသူၼ်ၸႂ်ၵၼ်မႃး
တေႉယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ မီးမႃးပၢင်ဢပ
ု ႇ် ၵုမၵ
် ၢၼ်မင
ူိ း် တီႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼၼ
် ၸ
ႆ င
ုိ ် တေၸၢင်ႊႁႃလႆႈ
ၶေႃႈၵေႈလိတႈ် ၵၢၼ်မင
ူိ း် ၵမ်ႈၽွငႈ် ပုၼႈ် တႃႇ တေတဵမထ
် ၼ
ူ ႈ် ၶေႃႈယိင
ူ း် ဢၢၼ်း ႁူဝ်
ၼႃႈ ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် ၶႂႈ် လႆႈၶႂႈ် ပဵၼၼ
် ၼ်ႉ။ ၼႆႉ တေလႆႈငူပႉ် ငီႉၵၼ်တင်း ၸုမး်

3

INDIA

CHINA

LAOS

THAILAND

INDIA

CHINA

LAOS

THAILAND

သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် (လႄႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မင
ူိ း် ) ၶၼ်ၶၼ်ဝးႆ ဝႆး ႁႂ်ႈဢွၵႇ် ၶေႃႈတွပႇ် လႆႈ
INDIA

CHINA

LAOS

ၼႂး် လိၵႈ် ႁူမ်ႈမၢႆမိင
ူ း် ႁူမ်ႈတုမ် (Union Peace Accord)၊ ႁႂ်ႈမီးၽွၼး် လီ ပုၼႈ် တႃႇ

လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ်။ ၼႃႈၵၢၼ် ၸိဝ
ူ း် တေၸၢင်ႊၶိပ
ု ႈ် ၼႃႈ

လႆႈၼၼ်ႉၸမ်း ၼိင
ု ႈ် - ပေႃႇလၸီႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ (ႁၼ်ထင
ုိ ်
ၸွမး် သေ ၵမ်ႉၸွႈႆ ပၼ်ငၼ
ုိ း် တွငး် ပုၼႈ် တႃႇ ပၵ်းပိင
ူ ႁူ
် င်းႁဵၼး် ၶွငၸ
် မ
ု း် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်း

ၶိဝ
ူ း် ၶဝ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢဝ်ၵၢႂ မ်းဢူႈမႄႈ ပူငသ
် ၼ
ွ လ
် ႈႆ ၼႂး် ႁူင်းႁဵၼး် လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် )၊
THAILAND

သွင-် ပၼ်ႁႃတီႈလိၼ် (တေလႆႈႁၼ်ထင
ုိ ် ယွမး် ႁပ်ႉ ဝႂပ
် င
ူိ ႇ် တီႈ လိၼ် ဢၼ်ၸမ
ု း် သိၵ
ု း်

ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် ဢွၵႇ် ဝႆႉပၼ်၊ တေလႆႈၵူတႇ် ထတ်းပိၼႇ် ပႅင် ၾိငႈ် မိင
ူ း် တီႈလိၼ် ၸိဝ
ူ း်
ဢၼ်ဢမ်ႇၽဵငႇ် ပဵငး် ၸွမး် ထမ်း၊ တေလႆႈပၼ် ငိၼ
ု း် သေတႅၼး် ဢမ်ႇၼၼ် ၶိၼ
ု း် မွပႈ်
ပၼ်တႈီ လိၼ် တီႈၵူၼး် ၸိဝ
ူ း် လႆႈထုၵႇ် ယိတ
ု း် သိမး် ဢဝ်တႈီ လိၼ် လူၺႈ် လၢႆး ဢမ်ႇ

ၽဵငႇ် ပဵငး် ၸွမး် ထမ်းၼၼ်ႉ)၊ သၢမ်- ၵၢၼ်ၸတ်းၽႅၼ် ၶူဝး် ႁႄႈတိၼ
ု း် လၢင်း ဢၼ်

ၽဵငႇ် ပဵငး် ၵၼ် လႄႈ သီႇ- ၵေႈလိတႈ် လွငႈ် ၵူၼး် မိင
ူ း် လႆႈထုၵႇ် တဵၵး် တဵင် ၶၢႆႉတီႈယူႇ။

ၸိဝ
ူ း် ၼႆႉ ပဵၼၶ
် ပ်ႉမၢႆၸူဝႈ် ၶၢဝ်းယဝ်ႉ။ ၸိဝ
ူ း် ၼႆႉ ဢမ်ႇၵိတႇ် ႁေႉ ၶႂၢင်တၢင်း တႃႇၽူႈ

လမ်ႇလွငႈ် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် တေသိပ
ု ႇ် တူငႉ် ၼိင
ု ် ၶတ်းသၢင်ႈ တႃႇၾိငႈ် ပိင
ူ ၾ
် တ
ႅ ႇ် တရႄႇ
ဢိၵႇ် တင်း ၵၢၼ်မၼ
ူ ႉ် မႄး လၵ်းမိင
ူ း် 2008 ၼၼ်ႉ။

မၢင်ပၵ
ွ ႈ် မၢင်လ်ႂ လႆႈႁၼ်မးီ ငိၼ
ူ ႈ် ငဝ်း လီၸဢ
်ႂ ၼ
ု ႇ် ၸွမး် သေတႃႉၵေႃႈ လွငႈ် ၶၢတ်ႈၶွပႇ်
ဢၼ်ၵတ
ိ ႇ် ၶွငႈ် ႁေႉႁၢမ်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸဝ
ူ ႈ် ၶၢဝ်းၼႆႉၸမ်း လွငႈ် လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် လႄႈ ၽၢႆႇ
INDIA

CHINA

LAOS

THAILAND

INDIA

တပ်ႉသိၵ
ု း် မၢၼ်ႊ ဢမ်ႇပႃးၸႂပ
် ႃးၶေႃး ၽၢႆႇၵၢၼ်မင
ူိ း် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈတေႉ ၽိၼ
ု ႁ
် ၢႆး
CHINA

LAOS

THAILAND

ငၢၼ်းၼႆႉ လူပး် လင်ဝႉႆ (ၼႂး် လိၼ
ူ သ
် ပ
ႅ ႇ် ထႅမႇ် ပႃႇ 2018) သေတႃႉ လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် တိၵ
ု ႉ်
ၶၢတ်ႈၶွပႈ် လွငႈ် ၵပ်းသိပ
ု ႇ် ၵႄႈၵၢင် ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် လႄႈ မုၵႉ် ၸုမး် ၸိဝ
ူ း် တေ

ၸွႈႆ ထႅမၶ
် ဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ လိဝ
ူ ၼ
် ႉႆ သမ်ႉ တၢင်းႁၼ်ထင
ုိ ၼ
် ဝ
ူိ ် ၵၢၼ်ဢပ
ု ႉ် ပိင
ူ ႇ် ၼႂး် ပိၼ
ု ႉ်

တီႈၵိတ
ု း် တိၵ
ု း် ၼၼ်ႉ ပႆႇၶဝ်ႈပႆႇၵွငႉ် ၵၼ်လႈႆ တင်းၵၢၼ်ပၼ
ိ ႇ် ပႅငလ
် ၵ
ႅ ႈ် လၢႆႈ လၵ်းမိင
ူ း် ၊
ၾိငႈ် မိင
ူ း် လႄႈ ပေႃႇလၸီႇ ၼႂး် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမိင
ူ း် ဢၼ်တၵ
ုိ ႉ် ၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႉ။ ၸိင
ူ ႉ် ၼင်ႇ

ဢုပႇ် ၵုမၵ
် ၼ်ဝႉႆ ၼႂး် တွၼႈ် 3၊ ၽူႈတူငႉ် ၼိင
ု ် ၼႂး် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼၶ
် ဝ် ဢမ်ႇသူႈလႆႈ

ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမး် ၼႂး် ပၢင်ဢပ
ု ႇ် ဢူဝး် တႃႇတေပိၼႇ် ပႅင် ၾိငႈ် မိင
ူ း် လႄႈ ပေႃႇလၸီႇ

တီႈၸၼ်ႉမိင
ူ း် ႁူမ်ႈတုမ၊် တီႈၼႂး် လုမး် တႅၼး် ၽွငး် ၸိဝ
ူ း် ၼၼ်ႉ။ ၼႆႉၸမ်း ယွၼႉ် ပိဝ
ူ ႈ်

ၽၢႆႇၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် ဢမ်ႇႁၼ်ထင
ုိ ဢ
် မ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၽုငး် ငဝ်းၵၢၼ်မင
ူိ း် ၶွင်
လုမး် တႅၼး် ၽွငး် လႄႈ ယူငႉ် ၶၢပ်ႈၵၢၼ်ဢပ
ု ႉ် ပိင
ူ ႇ် ၸိဝ
ူ း် မီးတႂႈ် လၵ်းမိင
ူ း် 2008 ၼၼ်ႉ

ၵေႃႈ ပႃးပွတး် ဢွၼႇ် တွၼႈ် ၼိင
ု ႈ် ယူႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၶပ်ႉမၢႆၸဝ
ူ ႈ် ၶၢဝ်း ၸိဝ
ူ း် ၼႆႉ ႁဵတး်
ႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼး် ၶိၼ
ု ႈ် ယႂႇ် ၼႂး် မိင
ူ း် မၢၼ်ႊ ၸဵဝး် ထိင
ု တ
် ႈီ ၼႆ

တႄႉ တေၸၢင်ႊၵွငႉ် သၢၼ်ၵၼ်လႈႆ ၵႄႈၵၢင် ပိၼ
ု ႉ် တီႈ ၸိဝ
ူ း် လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိၵ
ု း် သိဝ
ူ ်
(ပိင
ူ ယ
် ႇ်ႂ ၸိဝ
ူ း် ၵိတ
ု း် တိၵ
ု း် ဝႆႉ) လႄႈ တင်းမိင
ူ း် ပတ်းပိၼ
ု ႉ် ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵမ်ႉၸွႈႆ ၶၵ်ႉ

ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၼႅၼႈ် ၼႃလႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈလမ်ႇလွငႈ် ၶဝ် ထုၵႇ် လီႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ
ၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႁတ
ဵ း် ယူႇၼၼ်ႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈ တုမႉ် တိဝ
ူ ႉ် ၶေႃႈတူၵး် လူငး် ၵိတ
ု း် တိၵ
ု း် တူဝႈ်
မိင
ူ း် (NCA) ၊ ယႃႇပေႁႂ်ႈ ၶတ်း သၢၼ်ၵၼ်တင်း ၶပ်ႉမၢႆၸဝ
ူ ႈ် ၶၢဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၼႆႉၸမ်း သင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵူႊမိူင်း

မိူင်းၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်းၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်ၶဝ် ဢီးသူၼ်း ႁႂ်ႈ “ၶပ်ႉမၢႆတႃႇႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်”
ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်တင်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း တေဢဝ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈ

ၼႃႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် လႄႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်
ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ မၢင်တီႈမၢင်တွၼ်ႈ၊ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်
ပုၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်းသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ၸိူဝ်း
ၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇၽိတ်းပိူင်ႈလႆႈ၊ ဢၼ်လႆႈႁူႉၵၼ်

ဝႆႉ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ
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ႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလီမႃးသေ ယူင်ႉၶၢပ်ႈမၼ်း ႁႅင်းမႃးၼၼ်ႉ၊ ဢဝ်ယူင်ႉ

ၸႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈယိူင်းၸူးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်) ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶတ်း

ၼၼ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း သင်ဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈ

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ပိူင်ၵၢၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼင်ႇ

ၶၢပ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႄႇၶႂၢၵ်ႈမႃး ႁႂ်ႈထိုင်ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းယၢမ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ်မႃး
ငၢႆႈငၢႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်မႃးလႆႈ ၼင်ႇၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ
ပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ ၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၵၼ်တင်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်တေလႆႈတူၺ်းပဵၼ် ၶွပ်ႇပိူင် တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်
ၶေႃႈၸီႉၸမ်ႈ တီႈဢၼ်ပႆႇလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ တီႈဢၼ်ၸၢင်ႊမီး
တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႈႆ တႃႇငမ်းယဵၼၼ
် ႉႆ ၵႆႉလႆႈတေႃႇသူႈၵၼ်တင်း လွငႈ် ၶဵငႈ် ၶႅင် ၵႄႈၵၢင်

ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၼႃႈၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈမီးႁႅင်း၊ ၼႆ

လႄႈတင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶၢမ်ႇတိဝ
ူ ႉ် လႆႈလူၺႈ် လၢႆးၵၢၼ်မင
ူိ း်

ပိုတ်ႇပၢင်ႇလူင်ႉလႅင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပႃးၼႃႈၵၢၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶူင်း

တၢင်းၸွႈႆ ထႅမ် လႄႈ ၶပ်ႉမၢႆႁုၼ်ႈမုၼး် ၶိၼ
ု ႈ် ယႂႇ် ဢၼ် လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် ဢွၼႁူ
် ဝ်ၼၼ်ႉ

ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ် ထၢင်ႇႁၼ်ဝႉႆ ၼႆႉ မီးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးယူငႉ် ယႂး် ၵႅၼႇ် ၶႅငၼ
် ၼ
ႅ ႈ် ၼႃ

ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼလ
် င
ွ ႈ် တၢင်းငဝ်ႈငႃႇ တႃႇၵိတ
ူ ႇ် ပဵၼပ
် တိၵႈ် ၶၢတ်ႈ၊ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇပၵ်း

ၸင်ႇ ၶဝ်တေၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ် မေႃႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ
ၵၢၼ်ပွတ်းလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်သၢင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ။

ၸႂၽ
် မ
ူိ ႉ် ထႅမပ
် ၼ် ဢဵၼႁ
် င
ႅ း် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လင
ူ ပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် သေ ၼႂး် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်း

လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉ လွင်ႈဝႃႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၶဝ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သေ ၶီ

သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ်။ ၼႆႉၸၢင်ႊၵိတ
ူ ႇ် ဢွၵႇ် ပၼ်ႁႃ ၼႂး် လွငႈ် တၢင်းမိင
ူ း် မၢၼ်ႊယူႇ၊ တီႈ

တေၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးသုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆ

ယဵၼၼ
် ႉႆ ၸၢင်ႊၸႅၵႇ် ဢွၵႇ် ပႅတႈ် ၸုမး် ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈတၢင်ႇၸိဝ
ူ း် ၸိင
ူ ႉ် ၼင်ႇ ၽၢႆႇၸုမး်
မိင
ူ း် မၢၼ်ႊၼႆႉ

တၢမ်တဝ
ူ ၸ
် င
ုိ ႈ် မိင
ူ း်

ၶဝ်ႈပဵၼ်

မုၵႉ် ၸုမး်

ဢၼ်ၵဝ
ဵ ႇ် ၵွငႉ် ၸွမး်

ပတိၵႈ် ၶၢတ်ႈ၊ ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ်ၵေႃႈ မီးၽုငး် ငဝ်းၵၢၼ်မင
ူိ း် ဢၼ် ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်
ယိင
ု ႈ် ယႂႇ် ။ ၽိဝ
ူ ႇ် တေၵဵပး် ဢဝ် လၢႆးတၢင်းၶဝ်ႈၸူး ၸွမး် ၼင်ႇၾိငႈ် ပိင
ူ ၽ
် ဝ
ိ ၼ
် ဝ
ူိ မ
် ၼ်း၊

ၸႂ်ဝႃႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၵူဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း တႃႇ ဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်

ယဝ်ႉ။ မႆႈၸႂ်ထႅင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုမ်းၵမ် ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၼႃႈလိၼ်
ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

တႃႉမၵ်းမၼ်ႈၶၢတ်ႈၶွပႈ် လွငႈ် တၢင်းလမ်ႇ လွငႈ် ပုၼႈ် တႃႇ တၢင်းလူဝႇ် ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼး်

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ပဵၼ်တေႉတေႉၼႆၸိုင် ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵၢၼ်ၽင
ွ း် ၶဵဝၶ
် ဝ် ထုၵႇ် လီႁူႉႁၼ်ဝႃႈ လွငႈ် တၢင်းၸိဝ
ူ း် ႁဵတး် ႁႂ်ႈ သိၵ
ု း်

ဢၼ်သူၼ်းၾႆးပၼ်ၶဝ်ၶႅင်ႈၶႅင်လိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ။ ပေႃးတေၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၽၢႆႇၶူင်း

ၶိၼ
ု ႈ် ယႂႇ် ၼမ်လဝ
ူိ သေ
်
ၵၢၼ်ၶတ်းတႃႉ ၵၢၼ်ၵၼ
ူ း် လႄႈ ၵၢၼ်မင
ူိ း် ၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼ လႄႈ

သိဝ
ူ ် ၼႂး် မိင
ူ း် မၢၼ်ႊ ပဵၼမ
် ႃးႁူဝ်သပ
ိ း် ပီႊၼႆႉ ၵိတ
ူ ႇ် ပဵၼ် မႃးယွၼႉ် ၵၢၼ်မင
ူိ း် ဢၼ်ဝႃႈ
ၼႆႉ။ ၼႆႉၸင်ႇ တေႁဵတး် ႁႂ်ႈ ၽူႈလမ်ႇလွငႈ် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် တေဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂၸ
် မ
ွ း်
လွငႈ် လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် တေဢဝ်ၶပ်ႉမၢႆ “တႃႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတေၶိၼ
ု ႈ် ယႂႇ် ဝႆႉဢွၼတ
် ၢင်း”
ၶဝ်ႈမႃးၼႂး် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼမ
် င
ူိ း် မၢၼ်ႊ လႄႈတင်း ဢဝ်တၢင်းၸွႈႆ ထႅမ် မဵတး် ဢဝ်
ႁႂ်ႈၸႂပ
် င
ူိ ႈ် ၵႂႃႇၼိဝ
ူ ် လွငႈ် တုၵး် ယွၼး် တႃႇလႅၵႈ် လၢႆႈ တီႈတွၼႈ် ၵၢၼ်မင
ူိ း် ၸိဝ
ူ း် ၼၼ်ႉ။

တီႈၵၼ် 4 ၼႆႉတႄႉ ၼႄႉၼမ်းဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႇတၶဝ် လႄႈ ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်
(ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽၢႆႇသုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ်)၊ တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း
တႃႇၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။

ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း တႃႇၸဝ်ႈၼႃႇတၶဝ်
လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပႃးၸဵမ် ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်လႆႈ လီငၢမ်းၸင်ႇ ၸင်ႇ တေ ၸၢင်ႊၵမ်ႉယွင်ပၼ်လႆႈ
လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ တေႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တေယိုၼ်းမိုဝ်းထိုင်လႆႈတေႃႇ တူင်ႇ

ဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ႁႅင်းဢေႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇတေပဵၼ်မႃး
ယူင်ႉယႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီငၢမ်း
ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ။

ၸဝ်ႈတႃႇၼ လႄႈ ၽူႈလူင်းတိုၼ်း တီႈတွၼ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ် ထုၵ်ႇလီၽႅၼ်

ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်း ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ် ထိုင်ၵမ်ႉၸွႆႈလႆႈ ပိူင်
ၵၢၼ် ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵႄႈၵၢင်သွင်

ၽၢႆႇ လႄႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA)။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ
ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ (ဢၼ်ဢမ်ႇ

ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် လၢႆးတၢင်း
ၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉ ထၢၼ်ၼႆၸိုင် ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈႁႃ ငူပ်ႉငီႉ

ၵၼ်ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ၵၼ်တင်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တူင်ႇ
ဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်းသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။

ပေႃးဝႃႈ တေတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်
ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ် ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈႁႃၸူး ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉ
ၵၢၼ် ၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ။

လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ

ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢင်ၸုမ်း လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ
ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းႁူင် ပိူၼ်ႈႁူႉၸွမ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ။

လူဝ်ႇလႆႈယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်ထိုင် လွင်ႈဝႃႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ယွမ်း

ႁပ်ႉ လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈပိူင်ၶဝ်ႈ တၢင်းဝႆႉတႃႇၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈ
ၼၼ်ႉ။ တေလႆႈၵမ်ႉယွင်ပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽၢႆႇၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸုမ်း
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တေၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမႃးသေ ပဵၼ်မႃးၸုမ်းမေႃဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း

ၼၼ်ႉ။ တႃႇၼႄလႆႈ လွင်ႈဝႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈပိူင်တီႈၵၢၼ်မိူ
င်းၼၼ်ႉ တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈပွင်ႇထုင်ႈ (MoU) လႄႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း

ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁဵတ်းလႆႈ ၸိူင်ႉၼႆ
သမ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇလူင်ႈၼႃႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်တေၽွမ်ႉၸွမ်းၼၼ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ၸႈႆွ သၢင်ႈ ၽၢႆႇလူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် လႄႈ ၽၢႆႇပိၼ
ု ႉ် တီႈ (ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်း

ၶိဝ
ူ း် လႄႈ ၸုမး် သၢင်ႈတူငႇ် ဝူငး် ၵူၼး် ) ႁဵတး် မိၼ
ူ ် ၵၼ်ယႇူ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႁႃ
ႁူမ်ႈမိဝ
ု း် ႁဵတး် ၸွမး် ၵၼ်ၵႃႂ ႇလႆႈၼၼ်ႉ တီႈလႂသ
် ၢင်ႇထုၵႇ် ၵေႃႈ တေလႆႈသိပ
ု ႇ် တၢမ်း
လၢမ်းၶႂၢၵ်ႈ ၵမ်ႉထႅမပ
် ၼ်။ လဵပႈ် ႁဵၼး် သွၵႈ် ႁႃ တီႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိဝ
ု း် လႄႈ လွငႈ် ၵၢၼ်
သုမႇ် ငုမး် လႆႈ ၼႂး် တွၼႈ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေ သိပ
ု ႇ် သွၵႈ် ႁႃ တိဝ
ု ႉ်

တၢင်း တႃႇပၼ်ႁင
ႅ း် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ငၢႆးမိၼ
ူ ၵ
် ၼ်လႈႆ ၼႂး် တွၼႈ် ၵၢၼ်တၢင်ႇမဵဝး် ။
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ၵမ်ႉၸွႈႆ ပၼ် လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် လႄႈ ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၶဝ် ပုၼႈ် တႃႇတေမီး ပိင
ူ ်

တင်း လွငႈ် ႁုၼ်ႈမုၼး် ၶိၼ
ု ႈ် ယႂႇ် ၽဵငႇ် မိၼ
ူ ၵ
် ၼ် ၼႂး် မိင
ူ း် မၢၼ်ႊ ၸိဝ
ူ း် ၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸူဝႈ် ၶၢဝ်း (IAC) ဢၼ်ၼႄႉၼမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။

ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉၸေႊမိူင်း လႄႈ ၸေႊတိူင်း (ဢိၵ်ႇ

လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉ လွင်ႈဝႃႈ တီးၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီး လၢႆးၶဝ်ႈၸူး “လၢႆးလဵဝ်

ၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈယဝ်ႉသေ ႁပ်ႉႁွင်းပၼ် ဝႂ်ပိူင်ႇငမ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း

ၵၢၼ် (ToR) လႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇၶဝ်ႈပႃးလႆႈၼႂး် ၵေႃမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆ

ထုၵ်ႇၵူႊတီႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ။ တေသွၵ်ႈႁႃလၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်လီငၢမ်း တႃႇဢၼ်
လႂ် ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၸင်ႇ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်
ဢၼ်လီငၢမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ-ၸုမ်း
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း) လႄႈ ၵေႃႇမတီႇၽႄမၼ်း ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ။

ပႂႉ် တူၺး် သေ ယူႇၽၢႆႇၼႃႈၸွႈႆ ထႅမပ
် ၼ် တႃႇၼၢင်းယိငး် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမး် လႆႈ
ၼႂး် ၵၢၼ်ႁတ
ဵ း် သၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸဝ
ူ ႈ် ၶၢဝ်း ၸွမး် ၼင်ႇ ၶေႃႈလႆႈၸႂၵ
် ၼ် ၼႂး် ၶေႃႈတူၵး်

လူငး် ၵိတ
ု း် တိၵ
ု း် တူဝႈ် မိင
ူ း် လႄႈ ၽွၼး် ၵၢၼ် ပၢင်ၵမ
ု လ
် င
ူ ၵ
် ၢၼ်ငမ်းယဵၼမ
် င
ူိ း် ႁူမ်ႈ
တုမၼ
် ၼ်ႉ။

တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) တေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ် တင်းၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႇ
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ။ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသေ

ငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈႁပ်ႉႁၼ်ထိုင် ယူင်ႉပိူင် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ဢၼ်မီးဝႆႉ ၸိူင်ႉ ၼင်ႇ ၵၢၼ်တီႈလိၼ်၊ ၵၢၼ်ပႃႇမႆႉ၊ ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း၊
ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်တတ်း

သိၼ်၊ လွင်ႈပၵ်းပိူင်ပိူင်ႇတီႈလိၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွမ်းႁပ်ႉ
ႁၼ်ထိုင် ယူင်ႉပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႊငၢႆႈငႅမ်ႈ တႃႇၵေႃႇ
သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်သေ ၸီႉၼႄလႆႈ ႁႅင်းၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဝႆႉတေႃႇ
တပ်ႉမတေႃႇ လႄႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ။

ႁပ်ႉပၢၵ်ႇႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ ၵၢၼ်ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်း လႄႈ

ပေႃႇလၸီႇ ဢၼ်တၢင်ႇၼႄဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေ
လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်

ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈတေလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈၵၢၼ်
ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ
လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ လမ်ႇလွင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ
ၼႂ်း NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ႁဵတ်းသၢင်ႈၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇ

ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်သေ ႁႂ်ႈပေႃးသိုပ်ႇပႆလႆႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၵႂႃႇ

တၢင်းၼႃႈ။ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇတင်းမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ပိူင်ယႂ်ႇ

တေလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်း

တူဝ်ႈမိူင်း (ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) သေ ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ

ၵႄႈၵၢင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈ
ၶၢဝ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ထုၵ်ႇလီၼႄ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်

ၵၢၼ်မိူင်း၊ ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ႁႅၼ်းၾိင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈၵႆယၢဝ် တီႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းၼၼ်ႉ။

ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶပ်ႉမၢႆဢၼ်ၼိုင်ႈ- လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်း

ယုၵႉ် မုၼး် ပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ တီႈလုမး် ပွငၵ
် ၢၼ် ၸိဝ
ူ ႉ် ၸၢတ်ႈလီတေႃႇၵၼ်ၶၼ
ုိ း်

လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူႊၽၢႆႇ တေတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸတ်း

လႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (NRPC)။ လုမး် ပွငၵ
် ၢၼ် လွငႈ် ၸိဝ
ူ ႉ် ၸၢတ်ႈ လီတေႃႇၶိၼ
ု း်
လႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (NRPC) ထုၵႇ် လီပင
ွ ႇ် ၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈလူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် ၸေႊမိင
ူ း်

လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ် ႁူႉပွငႇ် လွငႈ် NCA၊ ၸီႉသင်ႇတီႈၶဝ် သင်မးီ လွငႈ် တၢင်း
ဢၼ်ၵဝ
ဵ ႇ် ၵွငႉ် ၵၼ် ပေႃးၼႆ တေလႆႈၵုမၵ
် င
ွ ၵ
် ၼ်တင်း ၸုမး် သိၵ
ု း် ၸၢဝ်းၶိဝ
ူ း် ၊ ၸုမး်

တူငႇ် ဝူငး် ၵူၼး် လႄႈ တူငႇ် ဝူငႇ် ၵူၼး် ၸိဝ
ူ း် လႆႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇသိၵ
ု း် ၼၼ်ႉ။ တပ်ႉ

မတေႃႇၵေႃႈ ထုၵႇ် လီဢၵ
ွ ႇ် ၶေႃႈသင်ႇ တီႈၽူႈၵွၼး် တပ်ႉတီႈတၢင်းတႂႈ် ၸိင
ူ ႉ် ၼင်ႇပႃႈ
ၼိဝ
ူ ၼ
် ၼ်ႉ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢပ
ု ႉ် ပိင
ူ ႇ် ၵူႊလွငႈ် လွငႈ် (GAD) ၵေႃႈ တေလႆႈသင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းသေ တေႁဵတ်းသင်လႆႈ
ႁဵတ်း ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၵၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပႂ်ႉ တေႃႇ
ထိုင် တတ်းမၵ်းလႅၼ်လိၼ် တပ်ႉၽႂ်တပ်ႉမၼ်း ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၼႆႉထုၵ်ႇလီ

ဝူၼ်ႉၶႆႈသေ ၵေႃႇတင်ႈၸွမ်း လၢႆးတၢင်း ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ၊ ယႃႇ

ပေႁႂ်ႈမီးၶၵ်ႉၵၢၼ်လၢႆလၢႆၸၼ်ႉ ၸၢင်းၵိုတ်းၶမ်ပႅတ်ႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေၵေႃႇ

တင်ႈ ၵေႃႇမတီႇၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶပ်ႉ
မၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်တေလူင်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

တီႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် ၼႂး် တူငႇ် တၢင်ႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇပႃႈၼိဝ
ူ ၼ
် ႉႆ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃး ႁူႉပွငႇ်

ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၽွတ်ႈတင်ႈ ၵေႃႇမတီႇ ၸၼ်ႉၸေႊမိူင်း လႄႈ ၸေႊတိူင်း ဢၼ်ပႃး

လီၸႉီ သင်ႇဝႆႉ တီႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူငပ
် င
ွ ၸ
် င
ုိ ႈ် သေ ပၼ်ဝႉႆ ပိၼ
ု ႉ် ႁူႉ ၵဵဝႇ် ၵပ်း ၶေႃႈ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ တူဝ်တႅၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၶၼ်ႈ

လွငႈ် NCA လႄႈတင်း လွငႈ် ၵဵဝႇ် ၵပ်း ၶပ်ႉမၢႆၸဝ
ူ ႈ် ၶၢဝ်း ၼႂး် မၼ်းၼၼ်ႉ။ ထုၵႇ်

တူၵး် လူငး် ၵိတ
ု း် တိၵ
ု း် တူဝႈ် မိင
ူ း် (ဢိၵႇ် တင်း ၶေႃႈတူၵး် လူငး် ၵိတ
ု း် တိၵ
ု း် ၵႄႈၵၢင်
သွငၽ
် ၢႆႇ)၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတး် ၶပ်ႉမၢႆၸဝ
ူ ႈ် ၶၢဝ်း တေမီးၽွၼး် ယွၼႈ် သင်၊ သင်
ႁဵတး် တေမီးၽွၼး် ယွၼႈ် သင် တီႈသဵၼႈ် တၢင်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸိင
ူ ႉ် ႁိုဝ် လႄႈ

6

ႁႅၼ်းၾိင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ

ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၵူႊၽၢႆႇ (ပႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းသၢင်ႈ

တွၼ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ်) ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်း တမ်းဝၢင်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်း တႃႇၵၢၼ်
ၵမ်ႉၸွႆႈ လႄႈ တႃႇၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၶၼ်ႈ

တွၼ်ႈ သုၼ်ႇလဵဝ်။ ၵေႃႇမတီႇၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း-ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊၵမ်ႉ

C O N V E N A N T C O N S U LT

CONVENANT CONSULT // EXECUTIVE SUMMARY

ယွင်ပၼ်လႆႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ် တီႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် လႄႈ မိူဝ်ႈတေထတ်း
သၢင် တေလူဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းသင် ဢွၼ်တၢင်း ၼႆၼၼ်ႉ။ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၼႄႉၼမ်းပႃး ၵေႃ

ၽွၼ်းၵၢၼ်လီ ပုၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇသိုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ

လႄႈ လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း

တူင်ႇတၢင်ႇ (တူဝ်ယၢင်ႇ ၶၼ်ႈတွၼ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ) ႁႂ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်သေ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး
ၵေႃႇမတီႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁၼ်ပဵၼ် လၢႆးတၢင်းတၢင်ႇဢၼ် တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်း

လွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇလူင်ႉလႅင်း လႄႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ် ထုၵ်ႇ

ၽႄၸၼ်ႉၸေႊမိူင်း လႄႈ တိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေဢုပ်ႇ ၵုမ်လႆႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ
ၶၼ်ႈတွၼ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ်။

လီမီး ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵေႃႇမတီႇၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း-ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်လႆႈ

ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းသေ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၶပ်ႉမၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်

ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၵေႃႇမတီႇၵုမ်းၵၢၼ်

ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် လွင်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လႂ် ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈၼႄ တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၵေႃႇမတီႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတႃႇၶူင်းၵၢၼ်လူင်ႈၼႃႈ လႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈ
လိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈၼႃႇၼၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇ
ၶဝ်၊ တီႈလုမ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈ လုမ်းၸၼ်ႉၸေႊတွၼ်ႈ ၽၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်း
ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၼႆၼၼ်ႉ။

တႃႇတေပွင်ပဵၼ် ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၸႂ်ယႂ်ႇ တႃႇတေမၵ်းတတ်း

လႅၼ်ၶၼ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်။ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸၢင်ႊတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ၸွႆႈ
သၢင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ
ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း တႃႇၶၼ်ႈတွၼ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ်
လူဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ
ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ် ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ၊ တႃႇတေ

ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း တႃႇၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း
တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတင်းၼမ် တေယုမ်ႇယမ်ယွမ်းႁပ်ႉ ၵၢၼ်

ႁဵတ်းၵၢၼ် ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃး တေဢမ်ႇလုၵ်ႉၶိုၼ်းမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တႃႇ
တေလႆႈတမ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉလႂ်၊ တႃႇလူတ်းယွမ်းၽေးၶဵၼ် သိင်ႇ
ဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼၼ်ႉလႂ်၊ တႃႇတေမီးၽွၼ်းလီၼမ်မႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။

ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း

လူဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ

ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉ တီႈတွၼ်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇမၢၵ်ႈမီး၊

ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၵႃႊလႆႈလူင်း

ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ၵၢၼ်
ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် မေႃႇႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်း
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်လႆႈ တူင်ႇဝူင်ႇၵူၼ်း လႄႈတင်း တႃႇ ‘သၢင်ႈပိူင်

ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်

ပဵၼ်ဝႆႉမုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလႆႈ

တွၼ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးယူႇႁင်းၶဝ် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း

မၢႆၽၢင် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈသုၼ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႆလႄႈ တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်
ၸၼ်ႉတႂ်ႈ တေႃႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၾႅတ်ႇတရႄႇ တႄႇဢဝ်တၢင်းတႂ်ႈ’ ၼႆႉ လူဝ်ႇသၢင်ႈ ၶေႃႈမုင်ႈႁၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ

ယႃႇပေၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်၊ ယႃႇပေဢၢင်ႈဢဝ်

ယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ၸပ်းၸႂ်ၶဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း

ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်

ယူင်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တႃႇယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ တႃႇၶၢဝ်း
တိုၵ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇယူႇၼႆႉ တၵ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈ
ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၸူး ၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇယူႇယဝ်ႉ။

လူဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ ပိူင်ၵၢၼ် (ToR) တႃႇထၢၼ်ႈငၢၼ်း လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇမတီႇ

ဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် ၼႂ်းၼႃႈ လိၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈ

ၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်လူႉၵွႆၶိုၼ်းငၢႆႈငႅမ်ႈ လႄႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၾိင်ႈမိူင်းသုမ်ႇငုမ်း၊
တေမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယုမ်ႇယမ်လႆႈ ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈ
ၶဝ် တင်းပိုၵ်း။

ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ တိုၵ်းသူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၼ်

တိူင်ႇပၢင်ႇၶဝ်ႈၸူး တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ၸွမ်းၼင်ႇ

ဢၼ်လႂ်ၼႆႉ တေဢဝ်မွပ်ႈပၼ် ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၸိူဝ်း

ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၵ်းၸဵင်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွပ်ႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်း ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း

ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇ။ တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႂ် လႄႈ တွၼ်ႈၵၢၼ်
လႂ်သမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေ

ဢုပ်ႇၵၼ် သွင်ၽၢႆႇၶေႃၶေႃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈ

ၶၢဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပၵ်းၸႂ် တႃႇတူၵ်းလူင်း ၵၼ်လႆႈ လၵ်းပိူင်မၼ်းၵွႆး၊ ႁူဝ်ယွႆႈ
မၼ်းတႄႉ တေၸတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႇတၢင်ႇ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။

ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတၢင်ႇၼႄ
တီႈၵေႃႇမတီႇၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ-ပွတ်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢုပ်ႇလႆႈ

ပိူင်ၵၢၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈ လွတ်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းလႅဝ်း (FPIC) သေ

(IFC) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ၸၢင်ႊၵိူတ်ႇပဵၼ်
ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ (CSBP) သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၸီႉၸမ်ႈ တႃႇသုၼ်ႇလႆႈ

သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (HRDD) ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈလႄႈ။ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ

တၵ်းတေလႆႈ ၶူပ်းငမ်ႇၵၼ်တင်း ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႇ
လၸီႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လႃးလႃးယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း သုၼ်ႇ
လဵဝ်ၶဝ်။
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