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ၵူၼ်းပ ၢႆႈၽ

်း 2,500 ပ လၢႆႈတူၵ်းၸၵ
ႂ် ဝ
ူ ယွၼ်ႉသၵ
ို ်းမၢၼၢႆႈယဝ
ို ်းမၢၵ်ႇလူင လလၢႆႈ

ႁႅင်းသၵ
ို ်း ႁမ်းဝၢၼၢႆႈပ ၢႆႈၽ

ူမ်ႉထႅမ

်းလွၽၵ ်ႇဝၼ်း ဢၼတတ်းၸပ်းလႅၼလၼထ်း

ၵူၼ််းပ ်ႈၵၽ်း 2,500 ၵၵ ်ႉပ လ်ႈတူၵ််းၸႂ်ၵူဝ်ဝ ်းသိိုၵ််းမၢၼ််ႈယိိုဝ််းမၢၵ််ႇလူင်သႂ််ႇ လလ်ႈ ၽိူမ််ႉထႅမ်ႁႅင််းသိိုၵ််းလ ပၢၵ််ႇႁိမ််းဝၢၼ််ႈ
ပ ်ႈၵၽ်းလၵၵ ်ႇဝၼ််း ဢၼ်တိတ််းၸပ််းတင််းလၸ်ႈတၼ််ႈၵဵင််းႁ ်း မိူင််းထ်းပတ််းႁွင််ႇ။
မိူဝ််ႈဝၼ််းထ်ႉ 18 လိူၼ်ၵဢ်ႇပိူဝ််ႇ 2021 ယၢမ််း 17:45 မင််း သိိုၵ််းမၢၼ််ႈယိိုဝ််းမၢၵ််ႇလူင် 120 MM 2 လိုၵ််ႈတူၵ််းသႂ််ႇႁ်ႈၵူၼ််းမိူင််း
ဢၼ်ယူ်ႇၽ ်ႇႁွင််ႇဝၢၼ််ႈပ ်ႈၵၽ်းမၵ််ႈ 2 ၵ်ႇလူဝ််ႇမ်ႇတ ်ႇ၊ မိူဝ််ႈၼၼ််ႉပဵၼ်ၽင််းၵူၼ််းဝၢၼ််ႈမၵ််ႈ 20 ၵၵ ်ႉ ပ ်းတင််းလိုၵ််ႈဢၼ််ႇၸ ်း
ဢ ်ႇယို 12 လလ်ႈ 13 ၶူပ််ႇ တိိုၵ််ႉယူ်ႇၼႂ််းႁ်ႈၶဝ်ၵသ လဵင််ႉဝူဝ််းၵ ်းၶဝ်ယူ်ႇ မ်းၸ ်းၵၵ ်ႉၼိိုင််ႈဢ ်ႇယို 51 ပ ယၼ််ႉႁႅင််းမၢၵ််ႇလူင်လလ်ႈ
တူဝ်မၼ််းၸ ်းၵပ ်းသဵၼ်ၵ ်ႇ ၵၢမ််ႇလဢမ််ႇမ်းၽႂ်မၢတ််ႇၸဵပ််းႁၢဝ််ႉႁႅင််း။
ထိိုင်မ ်းၶၢဝ််းယၢမ််း 6 မင််းၵၢင်ၶမ််ႈ သိိုၵ််းမၢၼ််ႈယိိုဝ််းမၢၵ််ႇလူင်ၵမ််းထ်ႉ မ ်းထႅင််ႈ ၵူၼ််းဝၢၼ််ႈလ်ႈငိၼ််းသဵငင်မၢၵ််ႇလူင်ယိိုဝ််းမ ်း
ၵူၺ််းဢမ််ႇလ်ႈငိၼ််းသဵင်မၢၵ််ႇတႅၵ််ႇ လလ်ႈဢမ််ႇႁ်ႉဝ ်ႈမၢၵ််ႇတူၵ််းႁိမ််းလႂ်။
ထိိုင်မ ်းဝၼ််းထ်ႉ 19 လိူၼ်ၵဢ်ႇပိဝ
ူ ််ႇ 2021 ယၢမ််း 15:38 လလ်ႈ 15:42 ဝ ်းဝၼ််း သိိုၵ််းမၢၼ််ႈလ်ႈယိိုဝ််းမၢၵ််ႇလူင် 120 MM မ ်းတူၵ််း
သႂ််ႇဢင််ႇတ်ႈႁ်ႈၵူၼ််းဝၢၼ််ႈ

ၼႂ််းတူင််ႇပၢင်ၵ ်းထင််ႈ။

ၵမ််းၼ်ႉၵၵ ်ႈဢမ််ႇမ်းၵူၼ််းမၢတ််ႇၸဵပ််း

ယၼ််ႉၵူၼ််းဝၢၼ််ႈတင််းသဵင််ႈ

ၸိူဝ််းၵ ်ႇႁဵတ််း ႁ်ႈၼၼ််ႉလ်ႈဢၼ်ၵၼ်ပၵ််ႈမ ်းၶိိုၼ််းၼ်းႂ် ဝၢၼ််ႈယဝ််ႉ။ ၶမ််ႈၼၼ််ႉ ၵူၼ််းဝၢၼ််ႈတင််း 2,559 ၵၵ ်ႉ လ်ႈဢၼ်ၵၼ်
ႁၢင််ႈႁႅၼ််းတ ်ႇၶ ်ႉပ ်ႈ သင်မ်းငဝ််းလ ်းၶိိုၵ််ႉၶၵ််ႉ ၵူၼ််းလူင်ၵူ်ႈႁိူၼ််းဢမ််ႇမ်းၽႂ်ႁတ််းၼၼ််း ယၼ််ႉၵူဝ်သၵ
ိို ််းမၢၼ််ႈၵလ ်ႇတိၵ
ို ််း။
ပၢင်ၵ ်းၼၼ််ႉ
တင််ႈယူ်ႇ

ပဵၼ်ဢင််ႈတ်ႈလင််ႇလင််ႈတၼ််ႈတ ်ႇၵၢၼ်ၽၵ
ို ််ႇသမ််ႈၵူၼ််းပ ်ႈၵၽ်းလၵၵ ်ႇဝၼ််း

ၼိူဝ်ၸိၵ််းလသိုင်

ယၼ််ႉပိူဝ််ႈဝၢၼ််ႈပ ်ႈၵၽ်း

ဢမ််ႇမ်းတ်ႈၽိုၵ််ႇသမ််ႈလလ်ႈၼ ်ႈလိၼ်ၽိုၵ််ႇသမ််ႈၼၼ််ႉဢမ််ႇမ်းၽိုၼ််ႇလ

ၸင််ႇလ်ႈၵ ်ႇႁဵတ််း

ႁ်ႈတ်ႈပၢင်ၵ ်း ယူ်ႇယဝ််ႉ။ လိူၼ်ၵဢ်ႇပိူဝ််ႇၼၼ််ႉ ၽင််းၵူၼ်း် ဝၢၼ််ႈၵ ်ႇႁၢင််ႈႁႅၼ််းၼ ်ႈလိၼ်တ ်ႇၽိုၵ််ႇသမ််ႈ ၸိူဝ််းၶဝ်ၽိုၵ််ႇၶဝ််ႈ၊
ၶဝ််ႈၵၢပ််ႇ လလ်ႈ ထူဝ််ႇၼဝ််ႈၸိူဝ််းၼ်ႉ၊ သ ်းၵသမ်းၶၢဝ််ႇသိိုၵ််းမၢၼ််ႈသူင််ႇလိၵ််ႈပၼ်ၽ ်ႇလူင်ပင်ၸိိုင််ႈထ်း မိူဝ််ႈဝၼ််းထ်ႉ 30 မ ၢတ််ႊ
2021 လင််ႈၵတၶဝ််ႈ ၵလ ်ႇတိိုၵ််းၼ ်ႈတ်ႈ ၶင််ႇသ်ႇဢဝ်ၶိိုၼ််းၸိိုင််ႈတ်း/တပ််ႉသိိုၵ််းၸိိုင််ႈတ်း (Restoration Council of Shan State /
Shan State Army – RCSS/SSA) ၸမ််းလႅၼ်လိၼ်ထ်း မ်းၵူၼ််းဝၢၼ််ႈၵမ််ႈၵဢ်ႇဢၼ်တိိုၵ််ႉၵ ်ႇႁဵတ််းႁ်ႈ။ ၵူၺ််းဝ ်းၵသသိိုၵ််းမၢၼ််ႈ
ယိိုဝ််းမၢၵ််ႇလူင်သႂ််ႇ ၸိူင််ႉၼ ၵူၼ််းဝၢၼ််ႈဢမ််ႇႁတ််းၵ ်ႇၽိုၵ််ႇသမ််ႈတ်ႈတူင််ႇပၢင်ၵ ်းၵသၵၵ ်ႉ။
မိူဝ််ႈဝူင််ႈပူၼ််ႉမ ်းၼၼ််ႉ ၵူၼ််းဝၢၼ််ႈလ်ႈမ်ႈၸႂ်ၵူဝ်ယၼ််ႉလ်ႈၶၢဝ််ႇတပ််ႉသိိုၵ််းမၢၼ််ႈထႅင်ႁႅင််းသိိုၵ််းမ ်းထႅင််ႈလ ပၢၵ််ႇ ႁိမ််းဝၢၼ််ႈပ ်ႈ
ၵၽ်းလၵၵ ်ႇဝၼ််း၊ သိိုၵ််းမၢၼ််ႈဢၼ်ပၵ််းတပ််ႉယူ်ႇဝ်ႉယဝ််ႉလ တပ််ႉၵင် မိူၼ်ၼင််ႇ တပ််ႉၵင် ၶမယ 221 ၊ 225 ၊ 259 ၊ 388 ၊ 554 ၊
572 လလ်ႈ ၶလယ 314။
လိူဝ်ၵသၼၼ််ႉ ဝၢၼ််ႈပ ်ႈၵၽ်းလၵၵ ်ႇဝၼ််း ယင််းမ်းဝ်ႉတပ််ႉဝ United Wa State Army (UWSA) ပၵ််းတပ််ႉႁိမ််းၸမ်ဝၢၼ််ႈထႅင််ႈ
တင််းၼမ်၊

ၵူၼ််းပ ်ႈၵၽ်းဢၼ်မ ်းယူ်ႇဝ်ႉတ်ႈလၵၵ ေႃႆဝၼ််းၼ်ႉၵၵ ်ႈ

ၵမ််ႈၼမ်ပဵၼၵ
် ူၼ််းမိူင််းဢၼ်ယူ်ႇသဝ််းတ်ႈမိူင််းၵၢၼ််း

ၽ ်ႇဢၵ််ႇမိူင််း သၢတ််ႇ ဢၼ်တပ််ႉသိိုၵ််းဝ လိိုပ််ႈၵႁ ်ႈၶ ်ႉဝၢၼ််ႈမိူဝ််ႈပ 2000 ၊ ဝ ်းၵသၼၼ််ႉ သိိုၵ််းဝ လ်ႈတဵၵ််းၸႂ််ႉၵူၼ််းဝၢၼ််ႈ
ၸၢဝ််းၶိူဝ််းဝ တင််းပတ််းႁွင််ႇလူင််းမ ်းပၵ််းသဝ််းၼႂ််းၼ ်ႈတ်ႈၸိူဝ််းၼ်ႉ ၵတ ်ႇထိိုင်ယၢမ််းလဵဝ် လင််ႈၼ်ႉယူ်ႇတ်ႈတပ််ႉသိိုၵ််းမၢၼ််ႈ
လ်ႈၸႂ် လလ်ႈ ပဵၼ်ၽူ်ႈပၼ်ၶၢင််ႉ။
ၵၵ ်ႇမတ်ႇၵူၼ််းမိူင််းတ်းပ ်ႈၵၽ်း (လႅၼ်လိၼ်ထ်း) မ်းလင််ႈမ်ႈၸႂ်တၼ််ႈတ ်ႇၵူၼ််းပ ်ႈၵၽ်းလၵၵ ်ႇဝၼ််းလလ်ႈပၢင်သဝ််းတင််း 4
တ်ႈဢၼ်ပၵ််းဝ်ႉယူ်ႇၸမ််းလႅၼ်လိၼ်တ်း-ထ်းတင််းသဵင််ႈ၊ ၵူၼ််းပ ်ႈၵၽ်းၸိူဝ််းၼ်ႉ လ်ႈပ ်ႈမ ်းယူ်ႇတ်ႈပၢင်သဝ််းၸမ််းလႅၼ်လိၼ်
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တ်း-ထ်းၵတ ်ႇထိိုင်ယၢမ််းလဵဝ် ယၼ််ႉတပ််ႉသိိုၵ််းမၢၼ််ႈလိိုပ််ႈၵႁ ်ႈၶ ်ႉဝၢၼ််ႈ ၼႂ််းမိူင််းတ်းပတ််းၵၢင်လလ်ႈပတ််းၸၢၼ််း မိူဝ််ႈမ 1996 –
1998 ႁဵတ််းႁ််ႈၵူၼ််းမိူင််း 300,000 ပ လ်ႈၶ ်ႉပ ်ႈႁၢမ််းတ်ႈယူ်ႇလလ်ႈ ထိုၵ််ႇသိိုၵ််းမၢၼ််ႈပူၼ််ႉပႅၼ်သိုၼ််ႇလ်ႈၵူၼ််းမိူၼ်ၼင််ႇ ၵပ ်ႉ
ထိုပ််ႉ၊ ၵၼ််ႉၸၼ် လလ်ႈ ၶ ်ႈႁႅမ်တ ။
ၵၵ ်ႇမတ်ႇၵူၼ််းမိူင််းတ်းပ ်ႈၵၽ်း (လႅၼ်လိၼ်ထ်း) ၸင််ႇလ်ႈတိုၵ််းယၼ််းထိိုင်လူင်ပင်ၸိိုင််ႈထ်း ႁ််ႈပိိုတ််ႇႁပ််ႉၸ်ႈထႅမ်ပ်ႈၼင််ႉ
ၵူၼ််းပ ်ႈၵၽ်းသင်သိိုၵ််းမၢၼ််ႈပိတ
ို ််းယိိုတ််း ႁ််ႈမ်းလင််ႈႁမ််ႇလူမ််ႈလင််ႈၸ်ႈထႅမ်ၼယဝ််ႉ။
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ဝၢၼ််ႈပ ်ႈၵၽ်းလၵၵ ်ႇဝၼ််း
ၵၵ ်ႇမတ်ႇၵူၼ််းမိူင််းတ်းပ ်ႈၵၽ်း (လႅၼ်လိၼ်ထ်း) ပဵၼ်ၵၵ ်ႇမတ်ႇဢၼ်ဝၢၼ််ႈပ ်ႈၵၽ်း 6 တ်ႈ ၸမ််းလႅၼ်လိၼ်တ်း-ထ်း
ႁမ််ႈၵၼ်ၶတ််ႇၽတ််ႈဝ်ႉၼၼ််ႉယဝ််ႉ။

တၢႆႈၵပ်းသပ
ို ်ႇ
ၸ ်းလႅင််း

+66 86-188-9827

ၸ ်းပဵင်း

+66 88-776-7107

ၼၢင်းႁွမ

+66 61-545-0655
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