
ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလ း ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး 

ဝၼ်းထ ိ4/10/2018 

ၻ ၼူႊ် သိၵုး်မၢၼႈ်ႄလႈသၼဵႈ်တၢငး်မႇႂ ႁတဵး် ႈ်ၵၼူး်ပ ႈေၽးၸမွး်လၼႅလ်ၼိတ်းႆ-ထးႆ ၵဝူႄ်ႁ 

လွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၻ ူၼ်ႊပွၵ်ႈဢၼွ်တၢင်းသုတ်း ၶိၼု်ႈၸွမ်းႁိမ်း မ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽး လႆွလမ် ဢၼ်မီး 
ၸွမ်းလႅၼ ် လိၼ်ၵဵင်းမႆႇ ၸုိင်ႈထႆးပွတ်း င်ႇ တင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂႇ ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမူိင်းထႃး 
သူႇၸူး ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းၸမ်ေတယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းပ ႈေၽးလွမ်ၵူဝ်ေၽးသုိၵ်းဢၼ်ၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၸမ်။ 

မိ ူဝ ် ႈဝၼ်းထိ  16/09/2018 ပူၼ်ႉမႃး  
ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 293 ပွႆႇ ၻ 
ူၼ်ႊဢၼ်ၼိုင်ႈၶိ ုၼ်ႈၸွမ်း လႅၼ် 

လိၼ်။  ဝၼ်းထိ  23/09/2018 သိ ုၵ ် း  
မၢၼ်ႈ တပ်ႉၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶိုၼ်း ပွႆႇ 
ၻ ူၼ်ႊ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းႁိမ်း မ်း သ သုိၵ်း 
ၵႃးၸဵတ်းလမ်းဢၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်  
ၶိၼ်ႇ လ ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း သိုၵ်းသၢမ် 
ၸဵင်ႇမႃးတီႈပၢင်သဝ်း တပ်ႉ ၶလယ 
249 ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉတီႈမူိင်းေတႃႉ။ 

ၻ ူၼ်ႊ ၼၼ်ႉပွႆႇၶိ ုၼ်ႈၸွမ်းပ ိ ုၼ်ႉ 
တီႈ ဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/ 
တပ်ႉ သိုၵ ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) 
ၵုမ်းၵမ် ေသ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ဢဝ် မ်ႇ 
လူမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းပ ႈေၽး 200 ပ ၸိူဝ်း 
ပိုင်ႈ ဢိင်ယူႇသဝ်း တီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်း 
ပ ႈ ေၽး လႆွလမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးယူႇဝႆႉပႃႈတႂႈ 
မိ ူင်း ထႃး ႄၸႈဝဵင်းမိ ူင ်းတူၼ် ေသ  

ပဵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႄလႈသိုၵ်း ဝႃႉ UWSA သိုပ်ႇၽိူမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈပၵ်းဝႆႉၽွင်း ပူၼ်ႉမႃး 
လပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ RCSS/SSA ပဵၼ် ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလ းမုိဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉ မူိဝ်ႈပ ီ2011 ႄလႈ ပဵၼ်ၸုမ်း 
ဢၼ် လူင်းလ းမိုဝ်းၵိ ုတ်းတူဝ်ႈမိ ူင်း (NCA) မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ေၵႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂးေၶႃႈလႆႈၸႂတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်း 



ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉမီးပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၼ် RCSS/SSA ပၵ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႂးမိ ူင်းထႃး ( ဝ်မိ ူင်း ထိုင် တွၼ်ႈတၢင်း တူၵ်း 
ေၵႃႈပႃး) ဝႃႈၼႆေသတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ထွၼ်သိုၵ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇ ေသပွၵ်ႈ ႄလႈေၶႃႈ တူၵ်းလူင်း 
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပဵၼ် ၼမ်ႉပဵၼ် တူဝ်မႃး။ ၼႂးၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ေၵႃႈၶႂၢၵ်ႈ 
တပ်ႉ ပၵ်းသဝ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈေသ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးတပ်ႉ ဢွၼ်ႇ တပ်ႉဢိတ်းမွၵ်ႈ 40 ၸွမ်းၶွပ်ႇလႅၼ် လိၼ်ၼႂးႄၵႈ 
လၵ်းတႅင်ႇပဵင်းလူင်ႄလႈၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇလႆွလမ်ႄလႈ လႆွတႆးလႅင်း ငဝ်ႈငုၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်း 
ၸုိင်ႈ တႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ဝ းၵိုတ်းတိုၵ်းၸွမ်း RCSS/SSA ယဝ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈသုိပ်ႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉ တၢင်းမူိင်း 
ထႃး ၵႂႃႇထိုင် ၾင်ႇၶူင်း ၶၢမ်ႈၶူင်းၾ ႇပုၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်သူႇၸူးမူိင်းပၼ်ႇ တီႈဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၵမ်းၵမ် 
ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသုိၵ်း (ၸၵၶ 17) ၶဝ်ပၵ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉၸမ်ေတယဝ်ႉေသ ေတပဵၼသဵ်ၼ်ႈ 
တၢင်း ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇ တႃႇၵၢၼ်သုိၵ်းႄလႈ ေတပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းေတႃႉၶိင်ူႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမုိဝ်ႉၸုိၼ်းယၢမ်းၽႂးၶၼ ် တႃႇ 
ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်း RCSS/SSA ၸွမ်း ၺ်ႈလႆွသုင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉ ယင်းပဵၼ် ၵၢၼ် 
ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႇ တႃႇၶူင်း ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း မူိၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ မူိင်းတူၼ ် ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်း ဢၼ် 
ၶွမ်ႊပၼီႊႄၶႇ ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊယႂႇလူင်မူိၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊသၢမ်ၾႃ (Three Gorges Corporation) ဢၼ် 
လၵ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်ႈႄတႇၸဝ်ႉပ ီ2018 ၼႆႉယဝ်ႉ။ 

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉေသတႃႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး RCSS/ 
SSA ၼႆႉယင်း ၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/09/2018 ၼၼ်ႉေၵႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 332 ဢဵၼ် 
ႁႅင်းမွၵ်ႈ 80 ၸႂႉၶိူင်ႈလူင်ေသတိုၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ၼႂးဢိူင်ႇၵဵင်းလူမ်း ႄၸႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ဢၼ ် ၽ မူိင်း တူၼ ်
ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်း ေတ လုပ်ႇထူမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵုၼႁဵ်င်ၼႆၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ“ ႁဵင်ၵုၼ် ” တၢင်းၾ ႇတႆး ယွၼႉ်ပဵၼ် 
ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶွင်ႄမႈၼမ်ႉပၢင် ဢၼ်ပၼဵ်ႄမႈၼမ်ႉယႂႇ ႄမႈၼိုင်ႈဢၼ်လႆၶဝ်ႈၸူးႄမႈၼမ်ႉၶင်ူး ၼႂး 
ၸုိင်ႈတႆး။ 

ၽ မူိင်းတူၼၼ်ႆႉ ႄၶႇႄလႈထႆး မ်ႈလူင်းတိုၼ်းေသ ပဵၼ်ၽဢၼယ်ႂႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂးသၢမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽ  ၼိူဝ် 
ႄမႈၼမ်ႉၶူင်း ၼႂးၸုိင်ႈတႆး။ ႁႅင်းၾႆး တႃႇ 90% ၼႆႉေတဢဝ်သူင်ႇၸူးမူိင်းထႆး။ မူိဝ်ႈလူိၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ 
ေၵႃၵမ်ၵၢၼ ်ငဝ်ႈငုၼ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ NLD ၵႂႃႇေလႇယဵမ်ႈ ၽသၢမ်ၾႃ ၽွင်းၵႂႃႇေလႇမူိင်းႄၶႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ 

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ ် ၶိၼ်ႇလ ႇ ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇလႅၵ်ႈလ ႈ တၼ်းႁဵင်းမႃးပဵၼ ် ၽူႈၵွၼ်း 
တိူင်း သုိၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၼႂးလူိၼ် ေဢႊပ ိူဝ်ႊ 2018 မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ ် ၽူႈ 
ၵွၼ်းတိူင်းသုိၵ်း ၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇႄလႈ ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၵွၼ်း 
တပ်ႉ ၸုမ်းလူင် 99 ဢၼ်မီးၸုိဝ်ႈသဵင်ၼဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉလႆႈထုၵ်ႇ ဢ 
ႄမႊရိၵၼ်ႊ ႁႅတ်ႉပ းမၢၵ်ႈမီး မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/08/2018 ယွၼ်ႉလႆႈႁဵတ်း ၽိတ်း 
ပူၼ်ႉ ပႅၼ်ပိူင်သုိၵ်း ဢၼ်မၼ်းေၵႃႉဢၵွ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇ ၼႂးမူိင်းၵူဝ်း ၸုိင်ႈတႆး ပွတ်း 
င်ႇ ၼႂးလူိၼ ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုိဝ်ႈၾဵၵ်ႊပုၵ်ႊ ၶွင်မၼ်းေၵႃႈ 

ၺႃး ၸဝ်ႈၶွင် ၾဵၵ်ႊပၵု်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပတႅ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂး 18 ၾဵၵ်ႊပုၵ်ႊသုၼ်ႇ 
တူဝ် မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ27/08/2018 ယွၼ်ႉပဵၼ ်ၾဵၵ်ႊ ပုၵ်ႊ ဢၼ်သၢင်ႈပၼ်ႁႃ သႂႇႁ ႉ 
ပ ႉသီ (Hate Speech) ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵႅမၸ်ွမႁ်ၢၼ် ၶၼ်ိႇလ ႇ 



လႆွလမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽးမူိင်းတႆးဢၼၼ်ိုင်ႈ ၼႂး ၵ်းပၢင်သဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး။ ပၢင်သဝ်း 
ၵ်းပၢင် မီး ဝ်ၵူၼ်းပ ႈေၽးပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း 6,000 ပ  ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼၼ်ၢင်းယိင်းႄလႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၸုမ်းၸဝ်ႈ 

တႃႇၼႃႉ ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ်တတ်းၵၢၼ်ၸႆွႈထႅမ် ၵူၼ်းပ ႈေၽး ၵ်းပၢင်သဝ်းၼႆႉ မူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2017 
ပဵၵ်ႉသမ်ႉၼႂးမူိင်းတႆးတိၵု်ႉပဵၼ်ပၢင်တိၵု်းသုိၵ်းသူိဝ်ပႆႇၵတ်းယဵၼႄ်လႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသုိပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသုိၵ်း ႁဵတ်း ်ႈ 
ၵူၼ်းပ ႈေၽးပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵိတူ်ႇမူိင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ယဝ်ႉ။ 

င်းႁဵၼး် ပၢငသ်ဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽးတီႈလွလႆမ် 

 

ပၢင်သဝ်းၵၼူ်းပ ႈေၽးတီႈလွႆလမ် 

ပၢင်သဝ်းၵၼူ်းပ ႈေၽးမူိင်းတႆး ၸွမ်းလၼႅ်လၼိ်တႆး-ထႆး 



တငွႈ်ထၢမ ်

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း     +66: 81-603-6655          (တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၸ းေႁႃသႅင်                       +66: 62- 941-9600             (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၸ းယွတ်ႈလုိၼ်း     +66: 97- 173-1530             (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

ၸ းသႅင်တႆး                       +66: 81- 474-5604             (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 


