ဝၼ်းထိ 17/08/2016
လိၵ်ႈၸမ် းတင်ႇဝင်းတႆး 26 ယိၼ်ႈထိင်ၼၢင်းဢွငႇ် သၢၼ်းသၵျီႇ ႁ် ႈယႃႉပႅ
ႂ
တႈ် ၽႅၼၵ
် ၢၼ်ၽၢႆၼမ် ႉၶင်း
ထိင်ၼၢင်းဢွငႇ် သၢၼ်းသၵျီႇ
ၽႈၵိဝ်းၵမ်ၸိင်ႈမိင်းႄလႈ ၽွငး် လင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိင်း

ႁဝ်းၶႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈပိတ်ႇတၢင်းမႆႈဢၵ်းမႆႈၸႂ်လင်ႁဝ်းၶႃႈ ထိင်ၸမ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်ပိၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိဝ်ႈ ဝၼ်း
ထိ 12/08/2016 ၼၼ်ႉဝႃႈ ေတသိပ်ႇၶိင်သၢင်ႈၽၢႆၾးႆ ၾႃႉ ႁႅငး် ၼမ်ႉၼိဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶင်းၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ ် တၢင်းလိၵ်ႈ လီ
သတ်းပိဝ်ႈတႃႇ ၽိမ်ႉထႅမ်ပၼ်လွငႈ် ၵၼ်းမိင်းလဝ်ႇႁႅငး် ၾႆးၾႃႉ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၼမ်ႉၶင်းၼႆႉပဵၼသ
် ၢႆလိတ်ႈလမ်ႇလွငႈ် ယႂ်ႇလင်တွၼႈ် တႃႇ ၵၼ်းၵိၵ်းမိင်း(ၸၢဝ်းၶိဝ်း)ၼပ်ႉႁ ဝ်လၢၼ်ႉၼႂး် မိင်းႁ မ်ႈ
တမ်မၢၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ မိင်းထႆးႄလႈမိင်းႄၶႇႄတႉေတဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၽွၼး် တမ်ႉယွၼႈ် ယွၼႉ် ဢတ်ႇၵဵၼၼ
် မ်ႉ ေတ
ေလႃႇလိင်ႈယိင်ႈၼွငး် သႂႇ် ၼၼ်ႉသင်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽၢႆၼမ်ႉၶင်းၼႆႉ ၵၼ်းမိင်းတင်ႇဝင်းၵၼ်းတႆး၊ ယၢင်းလႅင၊် ယၢင်း
ၽိၵ်ႇ ႄလႈမွၼး် ဢိၵ်ႇတင်းပီႈၼွငႉ် ၵၼ်းမိင်းၼႂး် မိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈလၢႆပွတး် လၢႆတွၼႈ် ႄလႈ ပီႈၼွငႉ် ၵၼ်းမိင်း
ႁိမ်းႁမ်း ၵႈတီႈတီႈ သိပ်ႇသၢၼ်ၶတ်းယႇဢမ်ႇယင်ႉဢမ်ႇလိဝ်ႈ။
ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈတၵ်ႇၸဝ်ႈဝႃႈ ႄမႈၼမ်ႉၶင်းၼႆႉ ယႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈသၵ်ႉယင်ႈယၢင်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉႁ ဝ်သပ
ိ ်းပီ၊ ပဵၼ ်
တီႈသိၵ်းမၢၼ်ႈသိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉေသ သိပ်ႇပၼ်ႉပႅၼတ
် ဵၵ်းတဵငႁ
် ဵတ်းႁၢႆႉမိၵ်ႈလိင်းေတႃႇၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵၼ်းမိင်း ပိဝ်ႈ
တႃႇ ၵမ်းၵမ်ဢဝ်ပိၼ်ႉတီႈႄလႈၶဝ်းၾိငႈ် တိၼ်းသၽႃဝ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိဝ်ႉဝႃႈ ေတသိပ်ႇပၼ်ႁႅငး် ႁဵတ်းသၢင်ႈ
ၽၢႆ ဢၼ်ၵၼ်းမိင်းဢမ်ႇႁ မ်ၸမ်းတွၼႈ် ၼႆႉယႇၸိင် မိၼ်တင်းပၼ်ႁႅငး် ႁ်ႈႂသိၵ်းမၢၼ်ႈသိပ်ႇၽိတ်ႉဢဝ်တီႈယႇ၊
ႁဵတ်းႁ်ႈႂ ပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းသိၵ်းသိဝ်ေသတၢင်းႁႆၢႉမိၵ်ႈလိင်းေတႃႇၵၼ်းမိင်းေၵႃႈေတသိပ်ႇမီးၵႂႃႇယႇ ဢမ်ႇသတ်း
ဢမ်ႇဝႆၢး ၼၼ်ႉၵၺ်း။
လွငႈ် ယႇတီႈၾၢႆႇလဵဝ်ေသတႅပ်းတတ်းတႃႇသိပ်ႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉၶင်း ၼႃႈပၢင်ဢပ်ႇဢဝ်းၵၢၼ်မိင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွၵ်းပိင်
ၾႅတ်ႊၻိဝ်ႊ ိဝ်ႊ ေတႄတႇၼႆႉပဵၼလ
် ွငႈ် လတ်းယွၼႇ် ဝႆႉမဝ်ပႅတ်ႈသၼ်ႇတႅပ်းတတ်းၵၼ်းၵိၵ်းမိင်း (ၸၢဝ်းၶိဝ်း)
ပိဝ်ႈတႃႇပဵၼၽ
် ႈႁ မ်ႈတႅပ်းတတ်း ၼိဝ်ၶဝ်းတိၼ်းသၽႃဝဢၼ်မီးၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၶဝ်ယႇသဝ်းေသ ပဵၼလ
် ွငႈ် ၸီႉၸႅငႈ်
ႄၼဝႃႈဢမ်ႇမီးလွငႈ် သိဝ်ႈယဝ်းေတႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်လွငႈ် ငမ်းယဵၼၼ
် ၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႉႆ ၸင်ႇႁႃယင်ႇၶဝ်ႈမႃးလၢႆဝင်ႈ

ၵွၼႇ် ၼႃႈေတ ဝၢင်းၽႅၼတ
် ႃႇ “ပၢင်ၵမ်လင် ႁ ဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီ ပၢင်လင်” ၼႆႉၵၺ်း သမ်ႉေပႃးပိတ်ႇၾႆးၶဵဝ်ပၼ်တႃႇ
သၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉၶင်းယဝ်ႉ ႄလႈပဵၼတ
် ီႈလီၼၵ်းၸႂ်ၸွမ်းလင်လၢင်ေတႉေတႉ။
လိဝ်ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈၸီႉၸမ်ႈႄၼလွငႈ် ႁႅငး် ၾႆးၾႃႉၵမ်ႈၼမ်ဢၼ်ေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈၽၢႆၼမ်ႉၶင်းၸိဝ်းၼႆႉ ေတ
သင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မိင်းႁိမ်းႁမ်းၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိဝ်ႈၼၼ် လွငႈ် ဝႃႈေတသၢင်ႈၽၢႆပိဝ်ႈ တႃႇႁ်ႈႂၵၼ်းမိင်း ေပႃးလႆႈ
ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆၼၼ်ႉတိၼ်းပဵၼလ
် ွငႈ် ၽိတ်းၾ ၼ်ယႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တဝ်ယၢင်ႇမၼ်းႁႅငး် ၾႆးၾႃႉမွၵ်ႈ 90% ဢၼ်
ေတ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ၽၢႆၵၼ်လင် 1,400 မီႊၵႃႊဝတ်ႊႄလႈၽၢႆၼင
ွ ၽ
် ႃ 1,200 မီႊၵႃႊဝတ်ႊ ၼိဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶင်းၼႂး်
ၸိင်ႈတႆးပွတ်းႁင်ႇၼႆႉ တိၼ်းဝႃႈ ေတသင်ႇဢွၵ်ႇၸးမိင်းႄၶႇေသ တႃႇၵၼ်းၵိၵ်းမိင်း (ၸၢဝ်းၶိဝ်း)ၼႂး် မိင်းႁ မ်ႈတမ်
မၢၼ်ႈႄတႉတိၼ်းေတလႆႈၺႃး လွငႈ် လသမ်းယႂ်ႇလင်ဢၼ်ေတ လီၵဝ် လီၵၢၵ်ႇၼၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ။
တွၼႈ် တႃႇၵၢၼ်ၶိၼ်းႄမးလီၵၼ်ၼးႂ် ၸိဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈတႃႇႁ်ႈႂၶဝ်းၾိငႈ် တိၼ်းသၽႃဝေပႃးေတ သိပ်ႇမီးၵႂႃႇ ႁိ င်
ယၢဝ်း ၶၢဝ်းၵႆမိဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈတၵ်းယွၼး် ၸဝ်ႈၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ႁ်ႈႂယႃႉပႅတ်ႈ ၽႅၼၵ
် ၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼိဝ်
ႄမႈၼမ်ႉၶင်း ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးလၵ်းၼမ်းၾႅတ်ႊၻိဝ်ႊ ိဝ်ႊ ဢၼ်ပၼ်သၼ်ႇလႆႈ ၽဵငႇ် ပဵငး် တႃႇၵၼ်း
ၵိၵ်းမိင်းၼၼ်ႉ ၵၺ်း ေတႁဵတ်းႁ်ႈႂပၼ်ႁႃပၢင်တိၵ်းသိၵ်းသိဝ်သတ်းဝႆၢးလႆႈႄလႈလွငႈ် ငမ်းယဵၼဢ
် ၼ်မိင်း ႁိမ်းႁမ်း
ႁဝ်းေၵႃႈ ၶႂ်ႈမီးၶႂ်ႈ ပဵၼၼ
် ၼ်ႉၵၺ်းယဝ်ႉေတသၢင်ႇထၵ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၵ်းယွၼး် ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
ဢိငလ
် ၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၽၵ်
ိ ႇၸိၼ်ႈေသ …….
1. ေၵႃၵပ်းသၢၼ်တင်ႉၼိင်တွၼႈ် တႃႇႄမႈၼမ်ႉၸိင်ႈတႆး (Action for Shan State Rivers)
2. ေၵႃႁ မ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိင်ႈတႆး (Shan State Farmers’ Network)
3. ေၵႃႁ မ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးတႆး (Shan Farmers Network)
4. ၸမ်း သၽႃဝ သိငႇ် ဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိင်ႈတႆး (Shan Sapawa Environmental Organization)
5. ၸမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး (Shan Human Rights Foundation)
6. ၸမ်းၵပ်းသၢၼ်လွငႈ် ၼၢင်းယိငး် တႆး (Shan Women’s Action Network)
7. ေၵႃႁ မ်ႈလၵ်ႈႁဵၼး် တႆး ၸိင်ႈထႆး (Shan Students Union-Thailand)
8. ၸမ်းသိဝ်ႇႁႅငး် ၼမ်ႇ (Shan Youth Power)
9. မၵ်ႉၸမ်းၵၼ်းၼမ်ႇတႆး (Shan Youth Organizaztion)
10. ၸမ်းပၵ်းပွငၼ
် မ်ႉၵတ်ႉၵၼ်းၼမ်ႇ ( Capacity Building for Youth)
11. ၵၼ်းၼမ်ႇလၢႆးၶႃႈ (Lai Kha Youth Association)
12. ၸမ်းၼႅငႈ် သၢၼ်ၵၼ်းၼမ်ႇတႆး (Shan Youth Network Group)

13. ေၵႃတႆး (SSO)
14. ႁႅငး် ၵၢၼ်ၽမ
ွ ်ႉႁ မ်ႈ (Workers Solidarities Association)
15. ၸမ်းၸၢဝ်းၶိဝ်းတႆး
16. ေၵႃႇမတီႇႄႁႉၵင်ႈတီႈလိၼ ် ၾိငႈ် ထင်း ၼွငၸ
် ၢင်ႉ (Nong Zarng Customary Land Committee)
17. တမ်းတၼ်ႈတႆး (Toom Toan Tai)
18. ေၵႃပၵ်းပွငဢ
် ိင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်ႈတႆး (SRDC)
19. မၵ်ႉၸမ်းပၵ်းပွငမ
် ႇဝၢၼ်ႈႄလႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Community Action for Development Education)
20. ေၵႃၵၼ်းၼမ်ႇမိင်းပၼ်ႇ (Mong Pan Youth Committee)
21. ေၵႃႇမတီႇ ဝၢၼ်ႈပၢႆႈေၽးၵင်းေၵျႃႇ (ပဵငး် လင် လႅၼလ
် ိၼတ
် ႆး-ထႆး) Koong Jor Refugees Camp
Committee
22. ေၵႃႇမတီႇ သၼ်ပၢႆႈေၽးဝၢၼ်ႈပဵငး် ၾႃႉ (Wan Paing Fah IDPs Camp Committee)
23. မၵ်ႉၸမ်းၼၢင်းယိငး် ၸိင်ႈတႆး (Shan State Women’s Organisation)
24. မၵ်ႉၸမ်းၵၼ်းၼမ်ႇၸိင်ႈတႆး (Shan State Youth Network Committee)
25. ေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈၾိငႈ် ႄငႈတႆး (ၵႃလိ) Tai Literature and Culture Association (KarLi)
26. မၵ်ႉၸမ်းၵၼ်းၼမ်ႇတႆး (ၵႃလိ) Tai Youth Organization (Karli)

ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၼၢင်းၶမ်းမၢႆ

+95: (0) 97 904 137 28

ၼၢင်းၼၼ်းမဝ် +95: (0) 97-911-00443
ၸၢႆးၶိဝ်းသႅင်

+66: (0) 81-6722-031

ယိငး် ႁၢၼ်ၾႃႉ

+66: (0) 89 062 7848

