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ငဝ ်းလ ်း လငွ ်ႈလသုမု ်း၊ မၢတ ်ႇၸဵပ ်းယၼွ ်ႉၼမ ်ႉႁူၺ ်ႈလွွႆလွႆထမူ ်ႈ 

ပၢင သဝ ်းလွွႆတွႆ်းလငႅ ်း 
 

ဝၼ ်းထိ 11/07/2022 

 

 
မိူဝ ်ႈဝၼ ်းထိ 9/7/2022 ၶၢဝ ်းယၢမ ်း 10 မူင ်းၵၢင ၶုိၼ ်း ဝ ်းၽူၼ လူင တူၵ ်းႁႅင ်း ႁ ်ႇယ  ်ႇထပ ်းၵၼ လ  ၸူဝ ်ႈမူင ်း ယဝ ်ႉ 

ႁဵတ ်းႁ ်ႈၼမ ်ႉႁူၺ ်ႈလွွႆၵိုင ်ႉၵၢင ်ႉလွႆႁႅင ်းသသလုပ ်ႇထူမ ်ႈသ  ်ႇ ပၢင သဝ ်းလွွႆတွႆ်းလႅင ်း။ လွင ်ႈၼၼ ်ႉမ ်းၵူၼ ်းဝၢၼ ်ႈသ ်ႇသၵ ်ႉ 
လွႆ်ႈလုတ ၸွမ ်း၊ မၢတ ်ႇၸဵပ ်းသိပ ်းဢဵတ ်းသၵ ်ႉ လိူဝ ၼၼ ်ႉ ႁဵတ ်းႁ ်ႈႁိူၼ ်း သယ်း တ ်ႈပၢင သဝ ်းလွႆ်ႈလုၵွွႆၸွမ ်းႁၢဝ ်ႈႁႅင ်းလ လင ။ 
 
ၸုမ ်းၽ ်ႇဢုပ ်ႉပိူင ်ႇ ပၢင သဝ ်း၊ သမ ယ  လလ်ႈၵူၼ ်းဝၢၼ ်ႈၸူိဝ ်းယူ်ႇႁိမ ်းၸမ  ၼႅတ ်ႈဢွၼ ၵၼ ၶဝ ်ႈၸွွႆ်ႈ ၵူၼ ်းၸိူဝ ်းမၢတ ်ႇၸဵပ ်း 

လလ်ႈပ ်ႈသၽ်းၼမ ်ႉၼၼ ်ႉယူ်ႇ၊ ၵၺူ ်းၵ ်ႈယွၼ ်ႉပဵၼ ၼ  ်းလၵ်ႈ လပ ်းသိင ်ႇသသၾူၼ သၵ ်ႈ တူၵ ်းႁ ်ႇယ  ်ႇလလ်ႈ ပဵၼ တၢင ်းယၢပ ်ႇ 

ယဵၼ ်းလတ်ႉလတ်ႉ။ မၢင ၸိူဝ ်းသၵ ်ႈ လွႆ်ႈၸွွႆ်ႈၶုိတ ်းတၼ ်းယူ်ႇ၊ ၵူၺ ်းၵ ်ႈမၢင  ၸိူဝ ်းႁ လ ဝွႆ်ႉ။ 
 

ထိုင မ ်းၵၢင ၼ  ဝၼ ်းထိ 10/7/2022 ၽ ်ႇၸွွႆ်ႈထႅမ ၽူ်ႈထူပ ်းသၽ်းၶဝ  သုိပ ်ႇသွၵ ်ႈႁ ၵူၼ ်းၸိူဝ ်း ႁ လ ဝွႆ်ႉၼၼ ်ႉ လလ်ႈထူပ ်းႁၼ  
ၶၢပ ်ႈတူဝ တ ၵူၼ ်းဝၢၼ ်ႈသ ်ႇသၵ ်ႉ ၼ  ်းလၵ်ႈၵွင ယုၵ ်းယၢၵ ်း ဢၼ ၼမ ်ႉလုပ ်ႇဢဝ ပ ်းၵ  ်ႇၸွမ ်း ၵိုတ ်းဝွႆ်ႉၸမွ ်းတၢပ ်ႈလွွႆၸိူဝ ်းၼၼ ်ႉ။ 

ၵူၼ ်းဝၢၼ ်ႈသ ်ႇသၵ ်ႉၼၼ ်ႉပၼဵ  လမ်ႈထဝ ်ႈမူၺ ်း ဢ ်ႇယု (66)၊ ၼၢင ်းသႅင  ၽူၺ ်း ဢ ်ႇယု (32)၊ ၸ ်းလႅင ်းဝၼ ်း ဢ ်ႇယု (32) လလ်ႈ 
ၸ ်းၵွင လႅင ်း ဢ ယု (17)။ ၵူၼ ်းမၢတ ်ႇၸဵပ ်းသိပ ်း ဢဵတ ်းသၵ ်ႉၼၼ ်ႉလတ်ႉပ ်းတင ်းၼၢင ်းယိင ်း ၵူၼ ်းၼုမ ်ႇ လလ်ႈလုၵ ်ႈဢွၼ ်ႇ 
ယူ်ႇယဝ ်ႉ။ 
 
ဝၼ ်းထိ 11/7/2022 ၼွႆ်ႉယူ်ႇတ ်ႈၽူ်ႈမ ်းပုၼ ်ႈၽၼွ ်းၶဝ လွႆ်ႈၸတ ်းပၼ ပၢင ၸ ်ႉ ၵူၼ ်းၸိူဝ ်းလုတ ၵ  ်ႇ တၢမ  ၾိင ်ႈထုင ်း။ ၽ ်ႇဢုပ ်ႉ 
ပိူင ်ႇပၢင သဝ ်းသၵ ်ႈ ၶတ ်းၸ  ၸွွႆ်ႈထႅမ တူၺ ်းထိုင ပၼ ၼ ်ႈႁိူၼ ်းၵၼူ ်းၸိူဝ ်းလွႆ်ႈလုတ ၊ မၢတ ်ႇၸဵပ ်း ၸိူဝ ်းၼၼ ်ႉ ႁူမ ်ႈတင ်းလွင ်ႈ 

သတၶုိၼ ်းလမ်းသၵ ်ႇသၢင ်ႈပၼ ႁိူၼ ်းသယ်းၸိူဝ ်းၶဝ  တ ်ႈပၢင သဝ ်းၵ  ်ႇယူ်ႇ ယဝ ်ႉ။ 
 

ယူ်ႇတ ်ႈသၵ ်ႇမတ ်ႇ ၵူၼ ်းမိူင ်းတွႆ်းပ ်ႈသၽ်း (လႅၼ လိၼ တွႆ်း-ထွႆ်း) Shan State Refugee Committee – SSRC သသ 
ယိၼ ်းမွင ၸ  ၸွမ ်း ပ ်ႈၼွင ်ႉ ၵူၼ ်းၸိူဝ ်း လွႆ်ႈလု သုမ ်းမၢတ ်ႇၸဵပ ်းၵ  ်ႇ ၼ  ်းသၽ်းသၽ ်ႇဝ ပွၵ ်ႈၼွႆ်ႉလတ်ႉလတ်ႉဝ ်ႈဝ ်ႈယူ်ႇသဢ ်ႈ။ 


