ေၶႃႈပိ ၼ်ၽၢဝ်ႇၸမ် းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆး
ဝၼ်းထိ 15/10/2015
သင်ဝႃႈလင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈေၼႇပျီႇေတႃႇ ၶႂ်ႈလႆႈလွငႈ် ငမ် းယဵၼၸ
် ၼ်
ိ ႈၸၢင်ႇၸိင် တၵ် းလႆႈၵိ တ်းယိတ်းလွငႈ် ၽိတ်ႉႁႅ ငး်
သိၵ် း ၶဝ်ႈၸးပိ ၼ်ႉတီႈတႆးဢၼ်ၵိတ်းယိဝ်းဝႆႉ
ၸမ်းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆး (Shan CBOs) ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၸမ
ွ ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းေတႃႇ ပိၼ်ႉတီႈ
သီႇႄၸႈဝဵငး် ၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်ၶင
ွ ၸ
် မ်းတႆး ဢၼ်လႆႈၵိတ်းယိဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းလင်ပင်ၸိင်ႈၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်းႁ်ႈႂ
ၵၼ်းမိင်းလႆႈပၢႆႈေၽးသိၵ်း 1,500 ပၢႆ ၼၼ်ႉယႇ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/10/2015 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ေတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်း
ၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် မိင်းသႈႄလႈ ႄၸႈဝဵငး် မိင်းၼွင။် ပၢင်တိၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ၊ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဵၼႁ
် ႅငး်
သိၵ်းသိပ်းတပ်ႉၵွငပ
် ၢႆေလႃႇတိၵ်းေသ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းမိင်း 1,500 ပၢႆၼးႂ် ပိၼ်ႉတီႈၸိဝ်းၼႆႉလႆႈပိၼ်ႉပွႆႇပႅတႈ် ႁိ ၼ်း
ေယးႄလႈသၼ်ႁႆႈၼႃးေသၼီပၢႆႈေၽးသိၵ်း။ ၵၼ်းမိင်း 1,000 ပၢႆလႆႈပၢႆႈေသႃႉႁ မ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁမ်း ၸိဝ်း
ယႇၸမ် ၽွငး် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈထႅငႈ် ၼပ်ႉႁ ဝ်ပၢၵ်ႇလႆႈၼီပၢႆႈေၽးသိၵ်းေသႃႉႁ မ်ႈယႇဝႆႉၸွမ်းၼႂး် ထိၼ်ႇႁ ၺ်ႈလွ။ႆ
ၼၢင်းယိငး် သီႇေၵႃႉ လႆႈၵိတ်ႇ/လဵငႉ် လၵ်ႈၽွငး် ပႆၢႈေသႃႉႁ မ်ႈ၊ ေၵႃႉၼိင်ႈၵိတ်ႇၼႂး် ထမ်ႈ။ ၵၼ်းမိင်းတႆးၸိဝ်း
ပႆၢႈေၽးသိၵ်းသိဝ်ၸိဝ်းၼႆႉ တိၵ်ႉလဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ်ႄလႈ လွငႈ် ႁ မ်ႇလမ်ႇပႃး။ မႅၼႈ် ၽွငး် လဝ်ႇ
ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ လွၼႉ် ဢဝ်ၶဝ်းႁႆႈ ၶဝ်းသၼ်ေသတၸိဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢတ်ႇ ၸၢင်ႈၵဵပ်းသင် လိဝ်ၼၼ်ႉတႃႇၵိၼ ်
တႃႇယမ်ႉ မိဝ်းၼႃႈေၵႃႈပဵၼဢ
် ၼ်ဝၼ်ႉယၢပ်ႇၵပ်ႉၵိၼး် မႆႈၸႂေ
် တႉေတႉ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/10/2015 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈႄတႇယိဝ်းၵွငႈ် လင်ၸးငဝ်ႈငၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်း
ၸိင်ႈတႆးဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ႄၵႇသီႇ (ေၵးသီး)၊ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်းၼပ်ႉႁဵငလ
် ႆႈထပ်းၺႃးတၢင်း
လိတ်ႇမႆႈ၊ ၼႂး် ၶၢဝ်းတၢင်းပၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉေၵႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၽိမ်ႉထႅမ်ႁႅငး် သိၵ်း ၼပ်ႉႁ ဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂး် ပိၼ်ႉ
တီႈေသ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵဝ်ဝႃႈပၢင်တိၵ်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၽိတ်ႉၶဝ်ႈၸမ်ႁိမ်းၶဝ်ထႅငႈ် ။ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ
14/10/2015 ၼႆႉေၵႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈ ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းမႂ်ႇေတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA
ၼႂပ
် ိၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းထႅငႈ် ။ ပၢင်တိၵ်းၼႆႉေၵႃႈယင်းေတႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈလႆႈပွႆႇ
ပႅတ်ႈသၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိ ၼ်းေယး ေသ ပၢႆႈေၽးသိၵ်းထႅငႈ် ။
ၸမ်းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆး (Shan CBOs) ႁဝ်းသၢၼ်ၶတ်းႄလႈ ေသႉေၼးလွငႈ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းမႂ်ႇၼႆႉႁၢဝ်ႉႁႅငး် ၊
ပႃးၸဵမ်လွငႈ် ယိဝ်းၵွငႈ် ၵႂႃႇၵႈႁ းၵႈတၢင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵၼ်းမိင်းယႇသဝ်းႄလႈ လွငႈ် တဵၵ်းတဵငႁ
် ်ႈႂ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ

လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈႁိ ၼ်းေယးၸိဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်တိၵ်းၸိဝ်းၼႆႉ တိၼ်းပဵၼပ
် ိင်ၽၼ
ႅ တ
် ိၵ်း ေၼႇပျီႇေတႃႇ ပၼ်ႉမႃးလႆၢပီ ဢၼ်
ဢၢၼ်းႁ ပ်ႈယိတ်းဢဝ်ပိၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA ေသပဵၼၵ
် ၢၼ်ပၼ်ႉ ပႅၼ ်
ေၶႃႈတၵ်းလင်းၵိတ်းယိဝ်းဢၼ်လႆႈလင်းလႆၢးမိဝ်းမႃးၼႂး် လိၼ် ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2012 ၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။
လွငႈ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼဢ
် ွၼၼ
် ႃႈေတလင်းလၢႆးမိဝ်းၵိတ်းတိၵ်းတဝ်ႈမိင်းပိၼ်ႉ Nationwide Ceasefire
Agreement (NCA) ေသႄၼလႆႈၸႅငႈ် လႅငး် ဝႃႈ ေၼႇပျီႇေတႃႇ ဢမ်ႇသၼ်ၸ်ၼ
ႂ းႂ် ၵၢၼ်ဢပ်ႇဢဝ်းၵၢၼ်မိင်းပိဝ်ႈတႃႇ
ႄၵႈလိတ်ႈလွငႈ် သၵ်ႉယင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽႅၼၵ
် ၢၼ်ဢၼ်ဢဝ်သၵ်
ိ းပိဝ်ႈတႃႇႁ ပ်ႈယိတ်း ၵမ်းၵမ်ပိၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိဝ်း
ၼႆႉ ပဵၼၽ
် ၼ
ႅ ၵ
် ၢၼ်ၼပ်ႉႁ ဝ်သပ
ိ ်းပီမၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉ ေၶႃႈတၵ်းလင်းၵိတ်းယိဝ်းပတ်းပိၼ်ႉတဝ်ႈမိင်း
ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ၵႈမႇၵႈၸမ်းၶဝ်ႈႁ မ်ႈမိဝ်ႈလဵဝ်ၼႉႆ ယင်းပဵၼလ
် ႆၢးၸဵၵ်ႇယႅၵ်ႈပိဝ်ႈတႃႇၵမ်းၵမ်ႄလႈ ပၼ်ၼႃႈလီ
ၽၢႆႇၼိင်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁ ၵ်းႁႆၢႉတဵၵ်းတဵငၽ
် ၢႆႇၼိင်ႈ၊ ၸိဝ်းၼႆႉေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁ်ႈႂမီးလွငႈ် ငမ်းယဵၼၸ
် ိၼ်ႈၸၢင်ႇ
လႆႈ။
ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ဝႃႈ တင်ႇဝင်းၸၢတ်ႈၸိင်ႈလမ်ႈၾႃႉၶႂ်ႈႁၼ်လွငႈ် ငမ်းယဵၼၸ
် ိၼ်ႈၸၢင်ႇၼႂး် မိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈ ေတႉ
ယႇၸိင် ထၵ်ႇလႆႈႄသႉသွမ်းလွငႈ် ပိတ်ႇပၢင်တိၵ်းမႂ်ႇၼႆႉႄၼၵၼ်းမိင်းႄလႈ မိပ်ႇဢီးလင်ပွငၸ
် ိင်ႈေၼႇပျီႇေတႃႇ
ႁ်ႈႂၵိတ်းယိတ်းလွငႈ် တိၵ်ႉၽိတ်ႉထဝ်းသိၵ်းၼႂး် ၼႃႈလိၼၸ
် ၢဝ်းၶိဝ်းေသ ထွၼသ
် ၵ်
ိ းဢွၵ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၸိဝ်းၼႆႉယႇ။
ၸမ်းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈတိၵ်းသၼ်းထိင်ပႃးၽႈၸွႆႈထႅမ်တင်ႇဝင်းၸၢတ်ႈၸိင်ႈလမ်ႈၾႃႉ ပိဝ်ႈတႃႇၸွႈႆ ထႅမ်
ၶိင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ ် ႄလႈယႃႈယႃၸးထိင်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်းၸိဝ်းပႆၢႈေၽးသိၵ်းသိဝ် ၼႂး် ၸိင်ႈတႆး
ပွတ်းၵၢင်ပၼ်ႉမႃးပႆႇႁိ င်ၼႉႆ ၸွႆႈၽၢၼ်ႇတၢင်းၸမ်းတင်ႇဝင်းၵၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။
ၸမ်းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆးၸိဝ်းၵမ်ႉထႅမ်
1) Shan Human Rights Foundation

2) Shan State Development Foundation

3) Shan Sapawa Environmental Organization
4) Shan Youth Power

5) Shan Women’s Action Network
6) Worker Solidarity Association
7) Migrant Worker Federation

8) Shan Literature and Culture Society (Chiang Mai)

9) Shan Literature and Culture Association in Mong Su
10) Shan Youth Network Group

11) Shan Youth Power Group

12) Organizations in Toom toan tai
13) Shan Refugee Committee

14) Koong Jor Refugee Committee
15) Shan Youth Organization

16) Jao Khur Tai Organization

17) Shan Students’ Union Chiangmai
18) Shan Farmers’ Network

ၵပ်းသိပ်ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸၢႆးၶိဝ်းသႅင်

+66 (0)81-672-2031

တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း

ၼၢင်းၸၢမ်တွငး်

+66 (0)81-603-6655

တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း

ၸၢႆးေႁႃသႅင်

+66 (0)62-941-9600

တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း

