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လိၵ်ႈၽိုၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းၸူးတႃႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈတေႃႈမုၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းေဵၼ်ႇတႅမ်ႈမူႇပိူင်လလႈၽူႈမီးၸၼ်ႉေဝ်၊ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇေဝ် 
ႁႂ်ႈတပႃးႁူႉ လွၼ်ႉၵႅၼ်ပိူင်ပဵၼ်၊ လွင်ႈေဵင်ႇတႃႉလလႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလိူၵ်ႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ် ၼိူဝ်မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်း 
ၼႃႈတီႈ ႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၼႆႉယူႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းလတႉ ႁႂ်ႈတပႃးလႆႈဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တႃႇလွင်ႈ 
ဢုပ်ႉ ပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ် တတၽဵင်ႇပဵင်း လလႈ တတၼိမ်တဵင်ႈ ေၢဝ်းယၢဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ 
မိူင်းမၢၼ်ႊၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႊၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ် 
ယူႇမီးယူႇ ၼႂ်းလၵႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉတၵႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပဵၼ်မီးဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ 
ပွင်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊမီး လွင်ႈေွင်ႈေမ်တသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် 
ဢၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼၼ်ႉတၵႃႈ မီးတင်းၼမ်။ 

တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းတွၼ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼၼ်ႉ၊ လိၵ်ႈၽိုၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းထိုင်ဝႃႈ - 

   တႃႇၵမ်ႉယၼ်တေႃႈမုၼ်ႈ ငဝ်းလၢႆးပိူင်ပဵၼ် လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းတွၼ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း 
ဢွၵ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႊ၊ ပိူင်ယုၵ်ႉယၢင်ႇမူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ တင်း ၸၢဝ်းေိူဝ်းယၢင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (KNU)
   သပ်းၸႅင်ႈလၼ လွင်ႈေဵင်ႇတႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈယူႇသၢင်ႈသဝ်း၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ် လလႈ 

လွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇႁူမ်ႈလူမ်ႈ တင်း 

   တႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ၊ လၼႉၼမ်းတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လလႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႂ်ႈတပႃး 
တမႃဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းေွင်ႈေမ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈလွၵ်းလိၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈႁူမ်ႈၵုမ်းထိင်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸူဝ်ႈေၢဝ်း ဝႆႉ 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
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လွၵ်းလိၼ်ၼႂ ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ ်ႉပ ိ ူင ် ႇ  - 
လွင ်ႈေ ဵင ် ႇတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမ ိ ူင ်းထူပ ်း 

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ

တေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း  - တႃႇေိုပ်ႈယၢင်ႈ 
တၢင်းၼႃႈ



ၶေႃႈၼမ်း 

ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ လွၵ်းလိၼ် လလႈ သုၼ်ႇလႆႈေွင်တုိၼ်းလၢင်း ၼၼ်ႉ 
ပဵၼ်ငဝ်ႈေၢမ်ႇလွင်ႈယ်ႂႇ တႃႇယူႇသၢင်ႈ ၵိၼ်သဝ်း လလႈ တႃႇေုိၼ်ႈယ်ႂႇတူိဝ်းတွၼ်း 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ေဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼူိဝ် ငုိၼ်းေဝ်ႈ ငဝ်ႈငႃႇေူဝ်းေွင် 
တုိၼ်းလၢင်း လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ် သဝ်းၼၼ်ႉတသ လွၵ်းလိၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊ 
ပဵၼ်ၾိင်ႈမႃးတသ ၸူိဝ်းၼႆႉၸၢင်ႊပဵၼ် မိၵ်ႈမၢႆသုၼ်ႇတၵႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် မိၵ်ႈမၢႆ 
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ်ၼႆႉပဵၼ်သင်? 
မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇေွင်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ် တင်း 
လွင်ႈၸၼ်းၽႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈလွၵ်းလိၼ် တင်းမူတ်းတသ၊ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း 
ယိမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လလႈ ပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ်၊ တင်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလိၼ် လလႈ 
တႃႇၽႅၼ်လွၵ်းလိၼ်။ 

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ်ၼႆႉ ၶူၼ်ႉႁႃလႆႈတီႈလႂ်?
မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႂ်းၽိုၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လိၵ်ႈလွင်ႈတၢင်း 
ဢၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းေဝ်၊ ဢၼ်ၸၢင်ႊ ႁဵတ်းပဵၼ်တေႃႈပူင်၊ 
မၢႆမီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပၵ်းပိူင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

သုၼ်ႇလႆႈလွၵ်းလိၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငိုၼ်းေဝ်ႈလလႈ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်
သဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ေဝ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇယူႇ။ တေႃႈယၼ်ႇၸႂ် ပီႊ 2015 
ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်းလလႈၸတ်းပွင် တင်း ၸုမ်းတယးငိုၼ်း လုမ်ႈ 
ၾႃႉေဝ်ႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၵွတ်းၽၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃး ပၢင်ႇၼၼ်ႉ 
တိူဝ်းၼမ်လိူဝ်တသ လွင်ႈၵွၼ်းၽၢၼ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ သွင်ပုၼ်ႈ။ ၵူၼ်း 
ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇမွၵ်ႈ 38.8% ၼၼ်ႉ ၵွတ်းၽၢၼ်တသ ၵူၼ်း 
ယူႇတီႈဝဵင်း မွၵ်ႈ 14.5% ၼၼ်ႉ ၵွတ်းၽၢၼ်ဝႆႉ။ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 
ပီႊ 2014 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 70% ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇတီႈ
ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇတသ ငိုၼ်းေဝ်ႈ ေဝ်ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ် လွၵ်းလိၼ် 
ေဝ်ဝႆႉ။ လွင်ႈေဝ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွတ်ႈတၽး လလႈ သုၼ်ႇလႆႈလွၵ်း လွၵ်းလိ 
ၼ်ေဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတပႃးၸႅင်ႈလႅင်းတသ မီးလွင်ႈ မၵ်းမၢႆၼၼ်ႉတၵႃႈ လမ်ႇ 
လွင်ႈတတႉတတႉ။ တပႃးဢမ်ႇမီးၼၼ် ၾၢင်ႁၢင်ႊၵွတ်းၽၢၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
ၼႃးပၢင်ႇၼၼ်ႉ တတတိူဝ်းၼမ်မႃး တိၵ်းတိၵ်း။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၵႃႈ သုၼ်ႇ
လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁႆႊၼႃးလီငၢမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူင်ၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈေွင်ႈေမ်ဝႆႉ။ 

လတႇၸဵမ်မူိဝ်ႈ ဝၢႆးလင် 1940 ၼၼ်ႉ ပွတ်းတွၼ်ႈမူိင်းမၢၼ်ႊ ပႃးၸဵမ် 
ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈေွင်ႈေမ်ၼ်ႂးမူိင်းမႃး။ မူိဝ်ႈေၢဝ်း 
ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼႃႈတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ်ဝႆႉတသ ဢၼ်ၸုမ်းယိ
ပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼၼ်ႉတၵႃႈ မီးဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈယူႇ။ ၼႃႈလိၼ်မၢင်ၸူိဝ်း 
တၵႃႈ ပႃးဝႆႉၼ်ႂး ၼႃႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလလႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ႁူမ်ႈဢုပ်ႉ 
ပူိင်ႇဝႆႉတၵႃႈမီးဝႆႉ တသ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈၸူိဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ လတႇႁ်ႂႈမူႇပူိင်လွၵ်းလိၼ်သု
ၵ်ႉယုင်ႈမႃးတသ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼ်ႂးၼႃႈတီႈၸူိဝ်းၼႆႉတၵႃႈ ၵူၺ်းလႆႈပုိင်ႈ ဢိင် 
ၼူိဝ်လွၵ်းလိၼ်တသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ႁႃၵိၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တီႈဢူိင်ႇဝၢၼ်ႈ 
ဢၼ်မီးၼ်ႂးၼႃႈတီႈ ႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉ တပႃးမီးတၢင်းႁၢၼ်ႉၸ်ႂၼူိဝ် သုၼ်ႇ 
လႆႈေူဝ်းေွင်ေဝ်ၼၼ်ႉၸုိင် လွင်ႈေွင်ႈေမ်ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ ၼၼ်ႉတၵႃႈ တတလူတ်ႈ 
ယွမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈပွင်ႇၸ်ႂပိၼ်ႇပၢႆႇၼပ်ႉယမ်
ၵၼ် ၼ်ႂးလၵႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၼ်ႂးလၵႈ ၽူႈမီး 
ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈ မူႇပူိင်လလႈၾိင်ႈပူိင် လွၵ်းလိၼ် တင်း ၵူၼ်းမူိင်း 
ဢၼ်ယူႇၼ်ႂးၼႃႈတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းလတႉ၊ လူဝ်ႇတၢင်းႁူမ်ႈမုိဝ်းတႃႇေဝ်ႈၸူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွ
ၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈတင်းလွၵ်းလိၼ် ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ ႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ၽုိၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ တတပႃးတေႃႈႁုပ်ႈၼူိဝ် မူႇပူိင်လွၵ်းလိၼ် ၼ်ႂးၼႃႈ 
တီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇေဝ် မီးၸူိင်ႉႁိုဝ်၊ တတပႃးလွၼ်ႉၵႅၼ်မူႇပူိင်လွၵ်းလိၼ် ေွင် 
လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမူိင်းမၢၼ်ႊ တင်း မူႇပူိင်လွၵ်းလိၼ် ေွင်ၸၢဝ်းေူိဝ်းယၢင်းၽူိၵ်ႇၽွ
မ်ႉႁူမ်ႈ (KNU) တႃႇတတဢဝ်ပဵၼ်ပူိင်တႅၵ်ႈ မူႇပူိင်လွၵ်းလိၼ် ၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈ
ဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေုိၼ်းလူပ်းဝႆႉ လွင်ႈဢီးသူၼ်းဢၼ်ပႃး တေႃႈတုိၵ်းသူ 
ၼ်းဝႆႉလၢႆတေႃႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႉၼုိင် ၼ်ႂးလၵႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းဢ 
ၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ 

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပီႊ 2020 

ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸုမ်း 
ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁူမ်ႈပူၵ်းပွင်ၼႆၼၼ်ႉ ေဝ်ၵႆႉလႆႈထူပ်းၺႃး တၢင်းလူဝ်ႇ ယူင်ႉ 
မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လလႈ ၽၢႆႇၸတ်းပွင်လွၵ်းလိၼ် သွင်ဢ 
ၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇ တႃႇေဝ်တတႉတတႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ 
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တႃႇယူင်ႉပိူင်သွၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးဢ
ၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လလႈ တၢင်း လူဝ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈၸႂ်ႉတို
ဝ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵွၺ်း။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈ 
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ၶေႃႈပိ ူင ်း

တေႃႈၼမ်း 
မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ  
ပီႊ 2020

လွၵ်းလိၼ်ၼႂ ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ ်ႉပ ိ ူင ် ႇ  - 
လွင ်ႈေ ဵင ် ႇတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမ ိ ူင ်းထူပ ်း 

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ

တေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း  - တႃႇေိုပ်ႈယၢင်ႈ 
တၢင်းၼႃႈ



သမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးဢၼ်တတႉမၼ်းတသ လႆႈသုၼ်ႇ 
ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်း 
ၼႃႈတီႈတသဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈေဝ်သုမ်းလွၵ်းလိၼ်လလႈ လွင်ႈႁဵတ်း
သၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းေဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ 

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လလႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ 
မီးတၢင်းလူဝ်ႇ တႃႇၼပ်ႉသၢင်ႈ လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈမူႇပိူင် ၼႂ်းလၵႈၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း- 
ဢၼ်ၸၢင်ႊမီးလွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ ၽၢႆႇၸတ်းပွင် လွၵ်းလိၼ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း 
လလႈ တီႈထူပ်းတူဝ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တၸႊတွၼ်ႈ၊ တၸႊဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ 
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတသ လွင်ႈႁဵတ်းထူပ်းမိုဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ 
ၵၢၼ်လွၵ်းလိၼ်ၼၼ်ႉ တတၸၢင်ႊၸုတ်ႈယွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

မူႇပိ ူင ်လွၵ်းလိၼ် ေွင် လူင်ပွင ်ၸိ ုင ်ႈ 

ၼ်ႂးတွၼ်ႈမၢႆမီႈၼၼ်ႉ မီးလၢႆလၢႆတေႃႈဢၼ်ၵမ်ႉယၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈ မူႇပူိင်လွၵ်း 
လိၼ် ေွင်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈၼႆႉယူႇ။ မၢင်ၸူိဝ်းၼႆ တုိၵ်ႉလႆႈၵၢႆႇထုိင် ပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ 

မၢႆမီႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈတင်းလွၵ်းလိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၸ်ႂႉတုိဝ်းဝၼ်း 
တီႈလတႉဢဝ် ပီႊ 2012 မူိၼ်ၼင်ႇ မၢႆမီႈလိၼ်ၼႃး လလႈ လိၼ်ႁၢမ်း၊ 
မၢႆမီႈၸတ်းပွင် လိၼ်ပဝ်ႇ လလႈ လိၼ်မ်ႂႇ ၸူိဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 

မီးႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆၽၢႆႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈေဝ်ႈပႃးၼ်ႂး ၽၢႆႇဢုပ်ႉပူိင်ႇ လလႈ 
ၸတ်းပွင်လွၵ်းလိၼ်ဝႆႉ။ မူိၼ်ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၽၢႆႇလဵင်ႉသတ်း 
လလႈ ၽၢႆႇႁွင်ႈၼမ်ႉၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသ်ႂႇသဵၼ်ႈမၢႆလွၵ်းလိၼ်၊ ပႃးထႅင်ႈယူင်ႉ
ပူိင်တႅၵ်ႈလွၵ်းလိၼ် တႃႇမၢႆတမ်း ေဵတ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢု
ပ်ႉပူိင်ႇၵူႊၸူိဝ်း ၸူိဝ်းသမ်ႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်ႈတႃႇၵဵပ်း ေွၼ်ႇၸ်ႂႉလိၼ်လလႈ တႅပ်း 
တတ်း သုၼ်ႇၸ်ႂႉတုိဝ်းလွၵ်းလိၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၼ်ႂးၵၢင်ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်မူႇပူိင်ၸူိဝ်ႉေူိဝ်းလွၵ်းလိၼ် ပီႊ 2016 ၼၼ်ႉ 
ေုိၼ်းတတလမးထတ်းထိၼ်ေုိၼ်း ပႃးတင်းႁူဝ်တေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ လွၵ်းလိၼ်ပူႇမွၼ်ႇ 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢႆမီႈလွၵ်းလိၼ်ၸူိဝ်ႉေူိဝ်း ဢၼ်မ်ႂႇၼႆႉ မူိၼ်ၼင်ႇ ယူိင်းဢၢၼ်းတႃႇ 
တသဢၼ်ဢၼ်တသ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢႆမီႈလွၵ်းလိၼ်ဢၼ်မ်ႂႇၼႆႉ 
ႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၵူၼ်းၼ်ႂးၼႃႈတီႈၸၢဝ်းေူိဝ်းလလႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈလွၵ်းလိၼ်ေဝ် 
တူိဝ်းေဝ်ႈၸ်ႂၼူိဝ် ႁူဝ်တေႃႈလွၵ်းလိၼ်ပူႇမွၼ်ႇ မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိ ူင ်တႅၵ်ႈ မူႇပိ ူင ် ေွင ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင ်ႈၵၢင်ႇ 

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် KNU (December 2015) လႆႈတမ်းဝၢင်း လၵ်းၼမ်း၊ 
မၢႆမီႈ လလႈ တေႃႈပူင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈ လွၵ်းလိၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ KNU ဝႆႉ။ 
မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် KNU ၼႆႉ ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉၼိူဝ် သုၼ်ႇလႆႈမီးလွၵ်းလိၼ်လလႈ 
ေၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇယွၼ်းေိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် 
KNU ၼႆႉ ေိုၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈေွင်လွၵ်းလိၼ်ပူႇမွၼ်ႇ လလႈ 
ေၵ်ႉၵၢၼ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငိထွၼ်လိူၵ်ႈဢဝ် သိုဝ်ႉဢဝ်လွၵ်းလိၼ်ေိုၼ်း 
တင်း သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းေၢႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းေဝ် တပႃးၸၢင်ႊမႃးယူႇသဝ်းတီႈဢွင်ႈၵ
ဝ်ႇေဝ် ေိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ တီႈ KNU တၵႃႈမီးႁွင်ႈၵၢၼ် 
လၢႆလၢႆဢၼ် တႃႇယိပ်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလွၵ်းလိၼ်ၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ 
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ 
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွမ်းပိူင်တတႃး ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လလႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း။ မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် 
KNU ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တၵႃႇမတီႇလွၵ်းလိၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း လလႈ 
ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတသ တႅပ်းတတ်းႁူဝ်ႁိူၼ်း လလႈ တႃႇလိၼ် ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလွင်ႈလိၼ်ေဝ် လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ 
ၽွၼ်းဝႆႉ။ KNU ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူင်ႉပိူင် မၢႆၽၢင်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလိၼ် လလႈ 
ႁူမ်ႈသႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ KNU မီး 
81308 ၸဝ်ႈလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်သုၼ်ႇတၵႃႉတသ 185 ဢိူင်ႇ ဢၼ်လႆႈမၢႆၽၢင်တႃႇ 
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ။ 

ပႃႇၸီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (The New Mon State Party – NMSP) တၵႃႈ 
မီးမူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ်ေဝ်ယူႇ။ လုၵ်ႉတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈမူႇပိူင်ၾႅတ်ႉတလႄႇတသ တၵႃႇ 
မတီႇေဵၼ်ႇတႅမ်ႈေဝ်တၵႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမွၼ်း 
ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ႁွင်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇလွၵ်းလိၼ်ေွင်မွၼ်းၼႆႉ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း 
ဢၼ်မီး လွၵ်းလိၼ်ဝႆႉ ၼႆယူႇ။ 

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိ ုတ်းတိ ုၵ ်းတူဝ်ႈမိ ူင ်း 2015 လလႈလွၵ်းလိၼ် 

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ သၽႃး၊ သိုၵ်း လလႈ 
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေဝ် ပႃးတင်း KNU လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းပီႊ 2015 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (ၸုမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇၵွႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸွမ်းမႃး) 
ဢိင်ၼိူဝ်ၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉတသ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်း 
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယူင်ႉပိူင် လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈလူင်း 
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ၶေႃႈပိ ူင ်း

တေႃႈၼမ်း

လွၵ ်းလိၼ်ၼႂ ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ ်ႉပ ိ ူင ် ႇ  - 
လွင ်ႈေ ဵင ် ႇတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမ ိ ူင ်းထူပ ်း

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ  
ပီႊ 2020

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ

တေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း  - တႃႇေိုပ်ႈယၢင်ႈ 
တၢင်းၼႃႈ



လၢႆးမိုဝ်းၼႂ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉယၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႊ ယူႇ 
တႂ်ႈ NCA တသၸတ်းပွင် လွၵ်းလိၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈလႆႈႁိုဝ်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 

မၢႆ 9.f) … ငိူင်ႉလဝႈလွင်ႈသိမ်းလွၵ်းလိၼ် ေၢႆတီႈလိၼ်ေွင် ၵူၼ်းၼႂ်း 
ၼႃႈတီႈ လလႈ

မၢႆ 25 a) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆႉ တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမုၼ်း 
လႅင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်း လူဝ်ႇလႆႈ 
ၼပ်ႉယမ်တတႃႇၵၼ်။ ၽွင်းေၢဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် လလႈ ဢုပ်ႇ
ဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းယူႇၼၼ်ႉ သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇတတလႆႈ ႁဵတ်းၸွမ်း ၵၢၼ် 
ငၢၼ်း လလႈ ေူင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇ လႆႈၸႂ်တူၵ်း 
ၵၼ်ၼၼ်ႉ။ … (တေႃႈလူပ်း) ေူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 
တင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူင်ႇၵူၼ်းေိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၵ ် းလိၼ်ၼႂ ် းၼႃႈတီ ႈႁူမ ် ႈဢုပ ် ႉပ ိ ူင ် ႇ  - လွင ် ႈေ ဵင ် ႇတႃႉ 
ဢၼ်ၵ ူၼ်းမ ိ ူင ် းထူပ ် း 

ၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈေဵင်ႇတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမူိင်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း 
ၼႆႉလတႉ ပဵၼ်လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ေဝ်သုၼ်ႇလႆႈပူိင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယ
ဝ်ႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ေူဝ်းပူၺ်ႈေဝ်လလႈ သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း 
တၢင်ႇၸူိဝ်းလလႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းေဝ် လူဝ်ႇလႆႈၵႅတ်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈပၼ် 
ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 

ငဝ်ႈတုိၼ်းေွင်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇယူႇသဝ်းၼႆႉ ပႃးတင်းေွင် လွၵ်းလိၼ်ပူႇမွၼ်ႇဝႆႉ 
ၼင်ႇ ႁ်ႂႈေဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်လလႈ ယူင်ႉပူိင်ဢုပ်ႉပူိင်ႇ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆလွၵ်းလိၼ်
ၼၼ်ႉယူႇ။ မူိၼ်ၼင်ႇ မူႇပူိင်လွၵ်းလိၼ် KNU ၼႆႉ မီးတီႈပွင်ႇ ဝႃႈ လွၵ်းလိ 
ၼ်ႁူမ်ႈပွင် လလႈ ေၵ်ႉတွၼ်ႈ မၢႆတွင်း၊ ၽုိၼ်မၢႆတမ်း လလႈ လွင်ႈမၢႆတမ်း ဢၼ် 
ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ လွၵ်းလိၼ်ႁူမ်ႈပွင်။ ပၼ်ႁႃၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇ ဢၼ် 
လႆႈႁၼ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ လွၵ်းလိၼ်ပူၼ်ႇမွၼ်ႇေဝ်၊ မူိၼ်ၼင်ႇ 
ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼ်ႂးလူင်ပွင်ၸုိင်ႈေဝ် တတၸႅၵ်ႇလၽႈဝႃႈ လွင်ႈလွၵ်းလိၼ် 
ႁူမ်ႈပွင်(ၽၢႆႇတ်ႂႈ မၢႆမီႈ 2012 လိၼ်ပဝ်ႇ၊ လိၼ်ႁၢမ်း လလႈ လိၼ်မ်ႂႇ) ၼႆႉ 
ပဵၼ်လိၼ်ႁၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈတၢင်းၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼႆႉ တႃႇတတေူၼ်ႉႁႃၸဝ်ႈႁႆႊ၊ ၸဝ်ႈၼႃး 
ဢၼ်သူင်ႁဵတ်းလွၵ်းလိၼ်ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၼၼ်ႉတသ လႆႈႁဵတ်းမႃးပီႊယၢဝ်းေၢဝ်းႁိုင်
ၼၼ်ႉ သုိပ်ႇလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်မႃး ဢမ်ႇမီး ၽုိၼ်လိၵ်ႈၽုိၼ်လၢႆး ေဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် 

တႃႇတတလၼ သၢၵ်ႈတသႇလၵ်းထၢၼ်ဝႃႈ ေဝ်ပူိင်ႇလွၵ်းလိၼ်ဝႆႉၼႆ။ ဢမ်ႇၼၼ် 
ေဝ်ၸၢင်ႊလၼလႆႈ ယူႇ မူိၼ်ၼင်ႇ ၽုိၼ်လိၵ်ႈၽုိၼ်လၢႆး တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ
ေဝ်ပၼ်ဝႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူမ်ႈလူမ်ႈ လွၵ်းလိၼ်ေဝ်တသ သင်ၸူိဝ်ႉဝႃႈ 
မီးလွင်ႈေဵင်ႇတႃႉတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁိုဝ် ၸဝ်ႈေမ်ႇပၼီႇ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် 
ၸုမ်းသုိၵ်းတသၸုမ်းၸုမ်းမႃးၼႆ ေဝ်တတထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ 
တပႃးမူိၼ် ငဝ်းလၢႆးၸူိင်ႉၼႆၼႆႉ လွၵ်းလိၼ်ၼၼ်ႉ တသတၵႃႉတသၵူၼ်းၸၢင်ႊႁဵ
တ်းသၢင်ႈႁ်ႂႈေဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်တသ ပဵၼ်ေွင်ေဝ် ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈေွင်ႈေမ် 
ဢၼ်တူိင်ႇၼမ်တသပူိၼ်ႈ တီႈမူိင်းမွၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ေမ်ႇပၼီႇယ်ႂႇလူင် 
မႃးတၢင်ႇယွၼ်း တတႁဵတ်းႁူင်းၵၢၼ်ယ်ႂႇလူင်ၼႆတသ ေၢတ်ႈေွပ်ႇဢဝ်ဢွင်ႈတီႈလိ
ၼ်ယ်ႂႇၵႂၢင်ႈ ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇၵူၼ်း ၼ်ႂး ၼႃႈတီႈေဝ်တပႃးလႆႈေႂၢင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ 
တသ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈတၵႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ မႃးလူင်းတုိၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈေဵင်ႇတႃႉထႅင်ႈဢၼ်ၼုိင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမူိင်းလႆႈႁူပ်ႉၼႆႉလတႉ လုၵ်ႉတီႈ 
NCA လမႇေႂၢၵ်ႈမႃး ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ လွၵ်းလိၼ် (လူတူၺ်းတၢင်းၼူိဝ်) တသ ၸုမ်းလွၵ်း 
လိၼ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ လလႈ ၽၢႆႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေဝ် ပိၼ်ႇပႆႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ်ၵႃႊ 
ႁိုဝ် ၸွင်ႇေဝ်ပၼ်ႇလႅၵ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင် 
တတလူင်း လၢႆးမုိဝ်းထႅင်ႈ ၼ်ႂးပီႊ2015 ၼႆႉ လွင်ႈၵိတ်ႇေွင်ႈပုိတ်းယုိဝ်းၵၼ်ၼႆႉ 
ႁဵတ်းႁ်ႂႈၵူၼ်းၼ်ႂးၼႃႈတီႈ ႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈေၢႆႉတီႈတသ၊ ဝၢႆးလွင်ႈသုၵ်ႉ
ယုင်ႈၸူိဝ်းၼႆႈယဝ်ႉ ေုိၼ်းပွၵ်ႈမူိဝ်းႁိူၼ်း တီႈယူႇေုိၼ်းၼႆႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ် ေမ်ႇပၼီႇ 
လူင်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ တပႃးမႃးဢဝ်လွၵ်းလိၼ်ေဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ပူိင်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပူိင်း 
လၼ လွင်ႈေဵင်ႇ တႃႉ မူႇပူိင်ႇလွၵ်းလိၼ်သွင်ဢၼ် ၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵပ်းသၢၼ်ငဝ်းလၢႆးလီ ၼ်ႂးလၵႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼ်ႂး 
လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လလႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေဝ် လူႉၵႆွၵႂႃႇၼႆ ၵူၼ်း 
မူိင်းမႆႈၸ်ႂဝႃႈ သင်ၸူိဝ်ႉေဝ် ၵႂႃႇတူိင်ႇလွင်ႈလွၵ်းလိၼ်ေဝ် တသၽၢႆႇၽၢႆႇၼႆ လူင် 
ပွင်ၸုိင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသမ်ႉ တတႁဵတ်း တၢင်းသၢၼ်ေတ်း 
ေဝ်ေုိၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

တီႈဢၼ်ယူင်ႉပူိင်လွၵ်းလိၼ်သွင်ဢၼ် တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇ 
ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမၢတ်ႈမၢႆႁူႉလီဝႆႉ ဝႃႈ တုိၼ်းမီး တၢင်ႉႁႅင်းဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း လလႈ 
ငဝ်ႈတုိၼ်းေွင်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈၼ်ႉ တုိၼ်းႁၼ်ၸႅင်ႈလီ မႃးယဝ်ႉ။ 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႊလႆႈၵဵဝ်ႇေွင်ႈၸွမ်း လၢႆလွင်ႈလၢႆၽၢႆႇ ၼ်ႂးၵၢၼ် 
လွၵ်းလိၼ်ၼႆႉတၵႃႈ မီးမၢႆတမ်း မၼ်းမႃးေၢဝ်းႁိုဝ် ယဝ်ႉၼႆ တပႃးၵူၼ်းၵႂႃႇ တူိင်ႇ 
လၢတ်ႈလွင်ႈ လႆႈလူႉသုမ်းလိၼ်ၼႃး တီႈၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႊၼႆၸုိင် တုိၼ်းလႆႈႁူ
ပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇတတလႆႈ ၽုိၼ်လိၵ်ႈၽုိၼ်လၢႆးေဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် တႃႇလႆႈ ေုိၼ်း 
လွၵ်းလိၼ်ေဝ်ေုိၼ်း ယဝ်ႉၼႆ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉၵႅမ်းႁူႉၸွမ်းဝႆႉယူႇ။ ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလွင်ႈ 
ၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႊ သိမ်းလွၵ်းလိၼ်ႁႆႊၼႃးတသ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇထႅ
င်ႈဢၼ်ၼုိင်ႈလတႉတတလႆႈၵႂႃႇတူိင်ႇတီႈလ်ႂ၊ တတလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်တူိင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
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လွၵ်းလိၼ်ၼႂ ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ ်ႉပ ိ ူင ် ႇ  - 
လွင ်ႈေ ဵင ် ႇတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမ ိ ူင ်းထူပ ်း 

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ

တေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း  - တႃႇေိုပ်ႈယၢင်ႈ 
တၢင်းၼႃႈ



ၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း  - တႃႇေိုပ်ႈယၢင်ႈတၢင်းၼႃႈ

ၸ်ႂႉတုိဝ်းလၢႆးတၢင်းသုတ်းေဝ်ႈၸူး ၵူၼ်းမူိင်းတသ၊ မီးေၵ်ႉတွၼ်ႈလၢႆဢၼ် 
ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တတလႆႈ 
ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃလွၵ်းလိၼ်ၼႆႉတသ လတ်းေၢမ်ႈ လွင်ႈေဵင်ႇ 
တႃႉ သုၼ်ႇလႆႈမီးလိၼ် ေွင်ၵူၼ်းမူိင်း ၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ 
 
ထႅင်ႈၽၢႆႇၼုိင်ႈတၢင်းၼုိင်ႈတၵႃႈ တူိဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းသုတ်ႈၸူးေဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၼ်ႂးလၵႈ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလူင်ပူင်ၸုိင်ႈ မူိၼ်ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ လဵင်ႈသတ်း 
လလႈ ၽၢႆႇႁွင်ႈၼမ်ႉ-MOALI ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇေူဝ်းေွင်ငဝ်ႈတုိၼ်း လလႈ သိင်ႇ 
ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ MONREC၊ တင်း ၽၢႆႇထတ်းထိၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇႁဵတ်း 
သၢင်ႈႁ်ႂႈတပႃးမီး လွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇပွင်ႇၸ်ႂၼူိဝ်ၵၼ် လလႈ တၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် 
ၼ်ႂးတွၼ်ႈၵၢၼ် လွၵ်းလိၼ်ၼႆႉ။ 

ႁူႉပွင်ႇလွင်ႈေဵင်ႇတႃႉ လွင်ႈဢုပ်ႉပူိင်လွၵ်းလိၼ် ၼ်ႂးၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၼၼ်ႉ
တသ ယူႇၽၢႆႇတ်ႂႈ NCA ယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ေဵၼ်ႇတႅမ်ႈ လွၵ်းပူိင်ၸၼ်ႉၸူိဝ်ႉေူိဝ်း 
ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃလွၵ်းလိၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊႁူမ်ႈႁဵတ်း ႁဵတ်းၸွမ်း ၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ 
ယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉတတၸၢင်ႊပဵၼ် ငဝ်ႈေၢမ်ႇပုိၼ်ႉ မၢႆမီႈလလႈေၵ်ႉၵၢၼ် တႃႇတတတၵႈ 
လိတ်ႈ ပၼ်ႁႃလွၵ်းလိၼ် တင်း လွင်ႈတူိင်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈလ်ႂ ဢွၵ်ႇ 
လွင်ႈ တူိင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈလွၵ်းလိၼ်လလႈ လွင်ႈဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂၵူိတ်ႇေုိၼ်ႈမႃးၼႆ 
တႃႇတတဢုပ်ႇၵုမ်ႇၸဝ်ႈၸဵဝ်း လလႈ ေူၼ်ႉႁႃထုိင်သဵၼ်ႈတၢင်း ငူပ်ႉငိၵၼ်ၼၼ်ႉ 
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ၊ ၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႊ လလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ
ၵၢင်ႇေဝ် ထုၵ်ႇလီၽင်တုိၼ်းလၢင်း ဝႆႉ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇယူႇ။ 

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁူဝ်ယႆွႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီေဝ်ႈပႃး - 

   လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼိူဝ် ပၢင်သွၼ်၊ ပိုၼ်ႉႁူႉ လလႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈႁဵတ်း 
သၢင်ႈ တႃႇၼပ်ႉယမ် ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇမူႇပိူင်ၸတ်း 
ပွင်လွၵ်းလိၼ် တင်း လွင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလွၵ်းလိၼ်။ 

   ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႅပ်းတတ်းလွင်ႈလွၵ်းလိၼ်တသ လူဝ်ႇႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉ 
ထူပ်း တတႃႇၼႃႈတတႃႇတႃ ၼႂ်းလၵႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်း ၽူႈမီးပု 
ၼ်ႈ ၽွၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလူဝ်ႇမႃးၼႆတၵႃႈ ေိုတ်ႈေဝ်ႈ 
ၸူး ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႊၽၢႆႇ ၸၼ်းပွင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်း ၼႃႈ 
တီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼၼ်ႉ။ 

   ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃလွၵ်းလိၼ်ၼႆႉတသ တမ်းဝၢင်းမူႇပိူင် ဢၼ်ေိူင်ႇ 
ေမ်ႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈ NCA ၵႂႃႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တွၼ်ႈ 25။ လွင်ႈယႂ်ႇ မၼ်း 
တီႈၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႊ 
ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေူင်းၵၢၼ်၊ ဢၼ်ပႃး ‘…ေူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၸၢ
င်ႊမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵိုတ်းယိုဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။’

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆ့ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼိုင်ႈ သွႆႉလိၵ်ႈမူႇပိူင်ပပႃႇလၸီႇ တွၼ်ႈၶူင်း ၵၢၼ် 
“တႃႇလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇလွၵ်းလိၼ် ပတၽဵင်ႇပဵင်း လလႈ ပတၼိမ်တဵင်ႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၸဵင်ႇ
ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႊ” ဢၼ်ၸုမ်း Bread for the World ပၵႃႈၵမ်ႉ ၸွႆႈငိုၼ်း 
ပသ ၸုမ်း Convent Institute ပၵႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်ဢွၵ်ႇ။
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တေႃႈၼမ်း

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ  
ပီႊ 2020

ၶေႃႈပိ ူင ်း

လွၵ်းလိၼ်ၼႂ ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ ်ႉပ ိ ူင ် ႇ  - 
လွင ်ႈေ ဵင ် ႇတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမ ိ ူင ်းထူပ ်း 

မူႇပိူင်လွၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ

တေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း  - တႃႇေိုပ်ႈယၢင်ႈ 
တၢင်းၼႃႈ
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