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ဝၼ်းထိ 20/11/2015
ၽိၼ်တၢမ်းငဝ်းလႆၢးၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး
လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွငႈ် လင်ယဝ်
ိ းႄလႈ ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼတ
် ၵ်
ိ းပွႆႇမၢၵ်ႇၼး်ႂ မိင်းၼွင် ဢၼ်မီးႁ ဝ်ၵၼ်း 6,000 ပဵၼ ် လွငႈ် ပၼ်ႉ
ပႅၼပ
် ိင်သၵ်
ိ း
လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယဝ်
ိ းႄလႈဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼတ
် ိၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလင်းၼႂး် မိင်းၼွင် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်/ ၸၢၼ်း မိဝ်ႈဝၼ်းထိ
09-12/11/2015 ၼၼ်ႉပဵၼၵ
် ၢၼ်ပၼ်ႉပႅၼေ
် တႃႇၵၼ်းမိင်းသတ်းသၼ်ႄလႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈ တႆးႁဝ်းၶႃႈ ႄသႉ
သွမ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅငး် ႁႅငး် ယႇ။ လွငႈ် ဢဝ်ၵွငႈ် လင်ယဝ်
ိ းႄလႈ ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼတ
် ၵ်
ိ းပွႆႇမၢၵ်ႇ လင်းၸးတီႈ ၵၼ်းမိင်းယႇသဝ်း ၶွၼႈ်
ၼမ်ၼး်ႂ ဝဵငး် မိင်းၼွငဢ
် ၼ်မီး ႁ ဝ်ၵၼ်း 6,000 ေသႁဵတ်းႁ်ႈႂႁိ ၼ်း ေယးလလႅဝ်၊ ၵၼ်းမိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိဝ်းၼႆႉ မၼ်းတိၼ်း
ပိတ်ႇတီႈ ပွငႇ် ေၶႃႈၵႂၢမ်း/ၵႂၢမ်းမႆၢဝႃႈ ပဵၼလ
် ွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼ ် ပိင်သၵ်
ိ း (war crime) ေသ ထိင်တီႈတင်ႇဝင်းၸၢတ်ႈၸိင်ႈ လမ်ႈၾႃႉ
ၶဝ် တၵ်းလႆႈႄသႉသွမ်း ႁၢဝ်ႉႁႅငး် ႄလႈ ဢဝ်လိင်ႈဢဝ်လၢဝ်းပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
မိင်းၼွငၼ
် ႉႆ ပဵၼပ
် ိၼ်ႉတီႈဝဵငး် ဢၼ်လင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈၽွငး် ငမ်းေသ မီးတပ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်တပ်ႉ လွမ်ႉႁပ်ႈဝႆႉ ႁ မ်ႈပႃး တင်း ငဝ်ႈ
ငၼ်း ၵမ်းၵမ်ၽၼ
ႅ ၵ
် ၢၼ်ယၼ်ႇသိၵ်း (ၸၵၶ) 2 ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵငႇ် ႁင်ႇဝၼ်းတၵ်းဝဵငး် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိင်းၼွင် ၼႆႉယႇတၢင်း
ၸၢၼ်း ငဝ်ႈငၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဝၢၼ်ႈႁႆး ေသယႇႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ ပိၼ်ႉတီႈ
ၼႃႈလိၼဢ
် ၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸင်
ိ ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး ၵမ်းၵမ်ၽင
ွ း် ငမ်းဝႆႉၼႆႉလႆႈထၵ်ႇပဵၼ ် ပိၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တပ်ႉသိၵ်း
လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ေတႃႇႁၢဝ်ႉႁႅငး် တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 06/10/2015 ၼၼ်ႉမႃး ပဵၵ်ႉသမ်ႉပႃႇတီႇ
မႂ်ႇၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး ပဵၼၸ
် မ်းဢၼ်လင်းလၢႆးမိဝ်းၵိတ်း ၸွမ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ေၵႃႈယဝ်ႉ။ ဢွၼၼ
် ႃႈ
ဝၼ်းထိ 09/11/2015 ၼၼ်ႉေၵႃႈမီးပၢင်တိၵ်းၼႃႈ တၢင်းႁင်ႇ ႄလႈၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ မိင်းၼွငၼ
် ၼ်ႉယႇ။ မီးၵၼ်းမိင်း 200

ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈပဵၼပ
် ၢင်တၵ်
ိ းၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈေၽးသိၵ်း ေသႃႉႁႃတီႈပိင်ႈႁ မ်ႈေသယႇ သဝ်းဝႆႉၼႂး် ဝတ်ႉ/ၵ င်းၼႂး် မိင်း ၼွငဝ
် တ်ႉ
ၼိင်ႈယႇယဝ်ႉ။
တပ်ႉသိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ ႄတႇပိတ်းယိဝ်းမိင်းၼွင် ၶမ်ႈၶိၼ်းဝၼ်းထိ 09/11/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ
ငဝ်ႈငၼ်းၵမ်းၵမ်ၽၼ
ႅ ၵ
် ၢၼ်ယၼ်ႇသိၵ်း (ၸၵၶ) 2 ဢဝ်ၵွငႈ် လင်ယိဝ်းၶဝ်ႈၼႂး် မိင်းၼွင် ႁ မ်ႈတင်း ဝၢၼ်ႈၼႃး လိၼလ
် ႅင် ဢၼ်
ယႇတၢင်းတၵ်းဝဵငး် ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယဝ်
ိ းလင်ၵႃႂ ႇႁဵတ်းၼၼ် ေတႃႇထိင်ၵၢင်ၼမ
်ႂ ိင်းလႅငး် ၼႂး် ဝၼ်းထိ 10/11/2015
ေသမီးပႃးလွငႈ် ဢဝ်ၵင
ွ ႈ် ဢွၼႇ် ယိဝ်းၸွမ်းၽွငႈ် ၊ လွငႈ် ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁ်ႈႂႁိ ၼ်းေယးၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပွၵႉ် 1 ႄလႈပွၵႉ် 4 ပႃးတင်းဝၢၼ်ႈ
ၼႃးလိၼလ
် ႅငလ
် ၵွႆၽင
ွ ႈ် ။ ၵၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီႄလႈ ဢမ်ႇမီးၽႂလ
် လ
်ႂ ႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵွပ်ႈ ဝႃႈၵၼ်းမိင်းဢွၼၵ
် ၼ်ပၢႆႈမႅပ်းၸွမ်းႁ း
လၵ်းလိၼတ
် ႈီ ပႆၢႈမၢၵ်ႇဢၼ်ၶတ်းဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁမ်းႁိ ၼ်း ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယဝ်
ိ း။

ႁိ ဝ်းမိၼမ
် င
ႅ း် မီႈသိၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိင်ႈဢၼ်တိၵ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇသႂႇ် မိင်းၼွင ် ဝၼ်းထိ

မၢၵ်ႇၽၢင်း ႁိ ဝ်းမိၼတ
် ိၵ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပွႆႇလင်း

10.11.2015

ဝၼ်းထိ 10/11/2015
ထပ်းႁၼ်ၼး်ႂ ဝၢင်းႁ င်းႁဵၼး် ၸၼ်ႉသင်မိင်းၼွင ်

ၵၺ်းၵႃႈ ၽွငး် မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 မင်းၵၢင်ၼ ်ႂ ၼႂး် ဝၼ်းထိ 10/11/2015 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼမ
် ႅငး် မီႈ ႄလႈႁိ ဝ်း
မိၼတ
် ိၵ်း (ၵျႅတ်ႊ) မိၼၽ
် ၢတ်ႈၼိဝ်ဝဵငး် မိင်းၼွငေ
် သ ပွႆႇမၢၵ်ႇလင်းၸးဝဵငး် ၊ ႁဵတး် ႁ်ႈႂႁ င်းႁဵၼး် ႄလႈ တိၵ်းမၢင်ၸဝ်
ိ းလၵွ၊ႆ ယွၼႉ်
ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇေသႁဵတး် ႁ်ႈႂ ေမႃသွၼလ
် ိၵႈ် ႁ င်းႁဵၼး် ေၵႃႉၼိင်ႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂး် ႁိ ၼ်း မၼ်းၼၢင်း။
ဝႆၢးသိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼပ
် ွႆႇမၢၵ်ႇယဝ်ႉ သိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈၶဝ်ႈပတ်းပလေမး လွငႈ် လသမ်းႄလႈ သွၵ်ႈႁႃ
သိၵ်းတႆး။ ၼၢင်းယိငး် ေၵႃႉၼိင်ႈၶႆႈလၢတ်ႈႄၼ လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တိၼပ
် ိတ်ႉၽၵ်းတေသ တဵၵး် ၸႂႉ် ၸဝ်ႈႁိ ၼ်းၶပ်ႉၶဝ်ႇ
ၼင်ႈလင်း ပႃးၸဵမ်လွၵႇ် ငိတ်ႈေတၶႃႈတၢႆၵၼ်းႁိ ၼ်းၵႈေၵႃႉ သင်ၶဝ်ထပ်းႁၼ်သၵ်
ိ းတႆး ပၢႆႈမႅပ်းဝႆႉၼႂး် ႁိ ၼ်းၸဵမ်ၸဝ်
ိ းၼႆႉ။

လွငႈ် လလႅဝယ
် ွၼႉ် မၢၵ်ႇလင်ဢၼ်မႃးတိဝ်ႉၺႃးႁိ ၼ်းႄလႈၾႆးမႆႈပႃးယွင ်

လွငႈ် လလႅဝယ
် ွၼႉ် မၢၵ်ႇလင် တီႈႁိ ၼ်းလင်းေၸႃႇမိၼး်

ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပႃႈငႅမ်ႇ

ႄလႈပႃႈမွၼး်

ၵၼ်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈလႆႈထၵ်ႇၵမ်းၶင်ေသၸႅတႈ် ထၢမ်လင
ွ ႈ် သိၵ်းတႆးၶဝ်ယႇၵႃႈလႂ်ၸမ
ဵ ်ၸိဝ်းၼႆႉ။

လင်းၸၢမ်ႇၺ ၼ်ႉ

ေၵႃႉၵႂႃႇ

ပၢင်ၸႃႉ ပိၼ်ႈၼႂး် ပွၵႉ် 1 ေသပွၵႈ် မႃးၼၼ်ႉ ၽွငး် ၵၢင်ဝၼ်းတဵငႈ် ၼႂး် ဝၼ်းထိ 10/11/2015 သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၸမ်းၼိင်ႈမွၵ်ႈ 50 ေၵႃႉ
တိၺ ွပ်းဢဝ်မၼ်းတီႈႁိ ၼ်းေသဢဝ်ၵႃႂ ႇၸွမ်းၶဝ် ပႃးတင်းၵၼ်းၸၢႆးထႅငႈ် သွငေ
် ၵႃႉ၊ ဢဝ်ၵႃႂ ႇၸးတပ်ႉၶဝ်တႈီ တပ်ႉ 286
ဢၼ်မီး တၢင်းတၵ်းဝဵငး် ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈတွငႈ် ထၢမ်ၶဝ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွငႈ် ဝႃႈ ၸွငႇ် ၶဝ် ဢဝ်သၵ်
ိ းသိၵ်းတႆးသိင်ႇဝႆႉ၊ ၸွငႇ် ႁဵတး် ၶဝ်ႈ
ၽၵ်းလဵငႉ် သိၵ်းတႆး ၼႆၸိဝ်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိင်ႈၸဝ်ႈမင်းေသၶိၼ်းပွႆႇၶဝ်ၶိၼ်း။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/11/2015 ၼၼ်ႉၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ သိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵႈ် တဝ် ဢဝ်ၶဝ်းၶွငၵ
် ၼ်းမိင်း ပွၵ်ႉ 1 ဝဵငး်
မိင်းၼွင် ၸိဝ်းပိၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိ ၼ်းေယးေသပၢႆႈေၽးသိၵ်း။
ၵၢင်ၼၸ
်ႂ ဝ်ႉ ၼႂး် ဝၼ်းထိ 12/11/2015 ၼၼ်ႉေၵႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈယႇတီႈတပ်ႉၶဝ် ငဝ်ႈငၼ်းၵမ်းၵမ်ၽၼ
ႅ ၵ
် ၢၼ် ယၼ်ႇသိၵ်း
(ၸၵၶ) 2 ေသဢဝ်ၵွငႈ် လင်ယိဝ်းၶဝ်ႈၼႂး် ဝဵငး် ႄလႈ ႁဵတ်းႁ်ႈႂႁိ ၼ်းၵၼ်းမိင်းလင်ၼင်
ိ ႈၼႂး် ဝဵငး် ပွၵႉ် 4 လၵွႆပႃး။
ယွၼႉ် လွငႈ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယဝ်
ိ း ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼပ
် ွႆႇမၢၵ်ႇ ပႃးၸဵမ်လင
ွ ႈ် လွၵႇ် ငိတ်ႈၵၼ်းမိင်း ၼႂး် ဝၼ်းထိ 12/11/2015 ၼၼ်ႉေသ
ႄလႈ ႁဵတး် ႁ်ႈႂ ၵၼ်းမိင်းၼွငတ
် င်းၼမ် တင်းလၢႆလႆႈပိၼ်ႉပွႆႇပႅတႈ် ႁိ ၼ်းေယးေသပၢႆႈေၽးသိၵ်းသိဝ်။ ၸိဝ်းၵိတ်းလိဝ်ေၵႃႈၵမ်ႈ
ၼမ်ပဵၼ ် ၵၼ်းၽၢၼ်ၸဝ်
ိ းဢမ်ႇေပႃးမီးငိၼ်းတွငး် ၵႃႈၸႂႉ် ၸၢႆႇႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ။ ၵမ်ႈၽွငႈ် ေၵႃႈေပႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၵႂႃႇပိင်ႈ ႁ မ်ႈ
ၽၺ်း ၼွၼး် တီႈဝတ်ႉမိငႇ် ၵလႃႇယၼ်ႇဢွငႇ် ပိဝ်ႈတႃႇလွငႈ် လွတ်ႈေၽးတဝ်ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈဝတ်ႉမိငႇ် ၵလႃႇယၼ်ႇ ဢွငႇ်
ေၵႃႈ ေပႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႃႂ ႇၵတ်ႇၸႅတႈ် မႆၢၾၢင် ေသ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းမိင်းလွမ်ၵဝ်ထင
ႅ ႈ် ။

ၼႂး် ဝၼ်းထိ 12/11/2015 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢၵ
ွ ႇ် ၵႂၢမ်းသင်ႇဝႃႈ ၽႂေ
် တဢမ်ႇလႆႈဢွၵႇ် ႁိ ၼ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ၊် ၵွပ်ႈဝႃႈၶိၼ်း
ၼႆႉသိၵ်းတႆးေတမႃးယိဝ်းႁဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈယင်း ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵၼ်းမိင်းၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိင်းၼွငႄ
် လႈ
တတ်းပႃးလႅငး် ၾ ၼ်ႊထႅငႈ် ။ ပဵၵႉ် သမ်ႉပဵၼၶ
် ၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈေသတႃႉသိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်းဢမ်ႇႁ်ႈႂ ၵႂႃႇ
သၼ် ႁႆႈ ၼႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼွၵႈ် ဝဵငး် ႄလႈဢဝ်တၢင်းတၵ်ႉၵိၼး် ယၢပ်ႇၽိတ်ႇၼႂး် ၵၢၼ်ႁႃလဵငႉ် တွငႉ် ပိဝ်ႉသႂႇ် ၵၼ်းမိင်းထႅငႈ် ။

ထဝ်ႈယိငး် ၵၼ်းမိင်းၼွင ် ဢၼ်လႆႈပၢႆႈေၽးမႃးပိင်ႈႁ မ်ႈတီႈလႆၢးၶႃႈ

တင်ႈႄတႇၼၼ်ႉမႃး ၼႂး် မိင်းၼွငၼ
် ႉႆ မီးလွငႈ် ဢဝ်ႁ မ်ႇလမ်ႈၶဵငႈ် ၶႅင။် ႁ ဝ်ၵၼ်းမိင်းၼွင် မွၵ်ႈသွငပ
် ၼ်ႈ သၢမ်ပၼ်ႈ ဢၼ်မီး
6,000 ၼၼ်ႉလႆႈပိၼ်ႉပွႆႇပႅတႈ် ႁိ ၼ်းေယးေသပၢႆႈေၽးသိၵ်းသိဝ်ႄလႈ ႁႃတီႈပိင်ႈႁ မ်ႈၽၺ်းၸွမ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇဝဵငး် ယႇ
ယဝ်ႉ။ ယွၼႉ် ၵွပ်ႈမီးလွငႈ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယိဝ်း၊ ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼပ
် ွႆႇမၢၵ်ႇလင်းၸးဝၢၼ်ႈၵၼ်း ဢၼ်ယႇ တၢင်းႁင်ႇဝဵငး် ၼၼ်ႉေသ
ၵၼ်းပႆၢႈေၽးၵမ်ႈၼမ်ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိဝ်းၶိၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိင်းလင်ၽမ
်ႂ ၼ်း။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ႄသႉသွမ်း လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ ် ႄလႈႁဵတး် ႁ်ႈႂမီး လွငႈ် လသမ်း ယႂ်ႇ
လင် ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၵၼ်းမိင်းယႇသဝ်းၸိဝ်းၼၼ်ႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅငး် ႁႅငး် ယႇ။ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းယွၼး် ထိင် ၸၢတ်ႈၸိင်ႈလမ်ႈၾႃႉ
ႁ်ႈႂ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈ ႄသႉသွမ်းလွငႈ် ပၢင်တိၵ်းၼႆႉေသ ႁ်ႈႂတၵ်းယွၼး် သိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈ သပ်းၸႅငႈ် ႄၼ လွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼ ် ပိင်
သိၵ်း ၼႆႉယႇ။
တွငႈ် ထၢမ် ၵၼ်းမိင်းၼွင် ဢၼ်ပၢႆႈေၽး

1. ၼၢင်းယိငး် ဢႃယ 75 ၵၼ်းမိင်းၼွင် ပွၵ်ႉ 1 ဢၼ်ပႆၢႈမႃးပိင်ႈႁ မ်ႈယႇသဝ်းဝႆႉၼႂး် ဝဵငး် လင်တၼ်ႈတီး (တွငႈ် ထၢမ်
ဝၼ်းထိ 18/11/2015)

“ၽွငး် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼး် သဵငမ
် ၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵၼ်းမိင်း ႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႈၼမ်ဢၼ
ွ ၵ
် ၼ်ပၢႆႈၵႈႁ းၵႈတၢင်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းဢွၼ ်
ၵၼ်ပၢႆႈ ႄလႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်၊ ၶဝ်းၶွငႁ
် ဝ်းၶႃႈေၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မၢၵ်ႇၼမ်ၵႃႈႁိ ဝ်ၼ ႆ ႁဝ်းၶႃႈေပႃး
ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းၼမ်ၼႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈၵဝ်ၼႃႇေသ ၽႂၽ
် ေ
်ႂ ၵႃႈႁႃတၢင်းပၢႆႈ ၽႂမ
် ၼ်းၵၺ်းၶႃႈ။
ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈၵႂငၵ
် င
ႂ ၵ
် ႃးၵႃး ဢမ်ႇႁ ႉဝႃႈေတလႆႈႁဵတး် ၸိင်ႉႁိ ဝ်ယဝ်ႉၽွငး် ၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ဢဝ် မၢၵ်ႇလင်ယဝ်
ိ းၵၢင်ၶမ်ႈ၊
ၵၢင်ၼ/်ႂ ဝၼ်းသမ်ႉဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼမ
် ႃးပွႆႇမိင်းၼွင။် ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼေ
် သ ပွႆႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉမီးႁ ဝ်သပ
ိ ်း မၼ်း
ယဝ်ႉ”။

2. ၼၢင်းယိငး် မိင်းၼွင် ဢႃယ မွၵႈ် 40 ပွၵ်ႉ 3 ေၵႃႉၼိင်ႈ၊ မိဝ်ႈလဵဝ်ပိင်ႈႁ မ်ႈၽၺ်းယႇဝႆႉၼႂး် မိင်းလၢႆးၶႃႈ
(တွငႈ် ထၢမ် ဝၼ်းထိ 13/11/2015)
သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ေသယိဝ်းၶဝ်ႈၼႂး် ဝဵငး် တိၵး် တိၵး် ။ ၶဝ်ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼမ
် ႃးမွၵႈ် သၢမ်လမ်းေသ ပွႆႇမၢၵ်ႇ
လင်း ၼႂး် ဝဵငး် ။ ၵၼ်းမီးၵႃႈလႂ်ေၵႃႈၶဝ်ပွႆႇၵႃႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈၵဝ်ေတႉေတႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ေၵႃႈဢမ်ႇႁတ်း
ဢွၵ်ႇႁိ ၼ်းႁဝ်း။

ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်မႃးတၺ်း မႃးၸွႈႆ သင်။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယင်းဢဝ်တိၼပ
် ိတ်ႉၽၵ်းတေသ ၶဝ်ႈမိဝ်းသွၵ်ႈ
ႁႃ သိၵ်းတႆးၼႂး် ႁိ ၼ်းႁဝ်းၶႃႈၸိဝ်းၼႆႉ။

ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈသိၵ်းတႆးယႇဝႆႉၼႂး် ႁိ ၼ်းသၼႆ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉႁင်း(ဢမၶၢမ်ႇ)ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး တိၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီး
သိၵ်းတႆး ၼႆေဢႃႈ။ သၶႂ်ႈသွၵ်ႈေၵႃႈသွၵ်ႈလႃႈၼႂး် ႁိ ၼ်းႁဝ်းၼႆေဢႃႈ။ ၵမ်းၼၼ်ႉၶဝ်ေၵႃႈ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈႁိ ၼ်း
ၶပ်ႉၶဝ်ႇ လင်းေသ ထၢမ်ဝႃႈ ၸွငႇ် သိၵ်းတႆးမီးၼႂး် ႁိ ၼ်းသ?။ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီး။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ
ေပႃးဝႃႈမီး သိၵ်းတႆး ႁဝ်းေတဢဝ်သတၢႆတင်းႁိ ၼ်းၼႆဝႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ေဢႃႈဢမ်ႇပဵၼသ
် င်
ေပႃးဝႃႈ မီးေၵႃႈႁဝ်းၶႃႈၶၢမ်ႇတၢႆတင်းႁိ ၼ်းၼႆေသ ၵမ်းၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈမိဝ်းသွၵႈ် ႁႃသိၵ်းတႆး ၼႂး်
ႁိ ၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်သင်ႄလႈ ၶဝ်ေၵႃႈၶိၼ်းလင်းႁိ ၼ်းၵႂႃႇ ၸိင်ႉၼၼ်ေဢႃႈ။

ၶဝ်လၵ
ွ ်ႇငိတ်ႈၵၼ်းမိင်းေဢႃႈ။ ႁဵတ်းႄတႉၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈ မီးလၵ်ႈဢွၼႇ် ။ လၵ်ႈဢွၼႇ် ေၵႃႈ
ႁႆႈတိၵး် တိၵး် ၶွငၸ
် င်ႇႁႃလႆႈသိပ်းလိၼ် ၵၺ်းၶႃႈၼႃႇ။

ဝႆၢးႁဝ်းၶႃႈပႆၢႈယဝ်ႉ (ဝၼ်းထိ 10/11/2015) ၼႂး် မိင်းၼွငေ
် ၵႃႈဢမ်ႇေပႃးမီးၵၼ်းယႇယဝ်ႉ။ ၵၼ်းၸိဝ်း ၵိတ်းေၵႃႈ
ဢွၼ ် ၵၼ်ၵႃႂ ႇၼွၼး် တီႈဝတ်ႉမိငႇ် ၵလႃႇယၼ်ႇဢွငႇ် ။ တီႈၼၼ်ႈေၵႃႈ ေပႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃး သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႃႂ ႇၸႅတႈ်
မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပင်ႇတိၼႇ် ) ၵႈၶမ်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ။
ႁ ဝ်ယႈွႆ ၵမ်ႈၽွငႈ် ဢၼ်လႈႆ ႁပ်ႉႁ ႉ လွငႈ် လသမ်းႄလႈလွငႈ် မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼႉ် သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယဝ်
ိ း ႄလႈဢဝ်
ႁိ ဝ်း မိၼပ
် ွႆႇမၢၵ်ႇ ၼး်ႂ မိင်းၼွင် (ဝၼ်းထိ 09-12/11/2015)

ဝၼ်းထိ

လွငႈ် တၢင်းႄလႈ

ၸိဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁိ ၼ်း ဢွငႈ် တီႈ

ၾၢင်ႁၢင်လၵွႆ

ႄလႈၶၢဝ်း

လွငႈ် လသမ် း

ဢၼ်လႆႈလသမ် း

ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယိဝ်း

လင်းဝိၼး် ၼႆၢႇ

ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼလ
် ႅင် ႁိ ၼ်းေယးလၵွႆ

ပႃႈထၺ်း

ၽၢႆႇဢွၵ်ႇမိင်းၼွင်

လင်းၵႃႇၵ

ပွၵ်ႉ 4 ဝဵငး် မိင်းၼွင် ထဝ်ႈႄလႈ ၸၢၵ်ႇထႆၼႃး

ယၢမ် း
09/11/2015
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11
ၵၢင်ၶိၼ်း
09/11/2015

ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယိဝ်း

တဵငႈ် ၶိၼ်း
10/11/2015
ၶၢဝ်းယၢမ်း 5

လၵွႆ
ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယိဝ်း၊

ပႃႈၶမ်းဢိငႇ်

ပွၵ်ႉ 1 ဝဵငး် မိင်း ၼွင် ႁိ ၼ်းေယးလၵွႆ၊

ၵွငႈ် ဢွၼႇ် ေၵႃႈပႃး

ၽၵ်းတပွငႇ် ၵွႆ၊

မင်း ၵၢင်ၼ ႂ်

သႆၢၾႆးၺႃးမၢၵ်ႇၵွငႈ်
ေသပဵၼၾ
် းႆ လၵ်ႉ

10/11/2015
ၶၢဝ်းယၢမ်း 7

ဢဝ်ၵင
ွ ႈ် လင်ယိဝ်း

လင်းေၸႃႇမိၼး်

ပွၵ်ႉ 1 ဝဵငး် မိင်းၼွင်

ႁိ ၼ်းေယးလၵွႆ

ပႃႈမွၼး်

မင်း ၵၢင်ၼ ႂ်
10/11/2015
ၶၢဝ်းယၢမ်း

ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼပ
် ႆႇွ မၢၵ်ႇ

လင်းသၢင်ႇဢွၼႇ်

ပွၵ်ႉ 1 ဝဵငး် မိင်း ၼွင် ႁိ ၼ်းေယးလၵွႆ

ပႃႈသႅပ်ႉ

ၵၢင်ၼ ႂ် 8 မင်း
10/11/2015
ၶၢဝ်းယၢမ်း 8

ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼပ
် ႆႇွ မၢၵ်ႇ

ႁ င်းႁဵၼး်

ပွၵ်ႉ 1 ဝဵငး် မိင်း ၼွင် ႁ င်းႁဵၼး် လၵွႆ

ၸၼ်ႉသင်

မင်း ၵၢင်ၼ ႂ်
10/11/2015
ၶၢဝ်းယၢမ်း 8

ဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼပ
် ႆႇွ မၢၵ်ႇ

ေမႃသွၼ ်
ယဵၼႇ် ယဵၼႇ် ၼ

မင်း ၵၢင်ၼ ႂ်
12/11/2015
ၶၢဝ်းယၢမ်း 3

ပွၵ်ႉ 1 ဝဵငး် မိင်း ၼွင် မီးလွငႈ် လသမ်း
(တိဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ
ပႃး)

ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယိဝ်း

ပႃႈငႅမ်ႇ

ပွၵ်ႉ 4 ဝဵငး် မိင်း ၼွင် ႁိ ၼ်းေယးလၵွႆ
ၾႆးမႆႈယွငၶ
် ဝ်ႈၵၢပ်ႇ

မင်း ၵၢင်ၼ ႂ်
ပႆႇႁ ႉဝၼ်း

ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယိဝ်း

လင်းေၵျႃႇႁၢၼ်ႇ

ပွၵ်ႉ 1 ဝဵငး် မိင်း ၼွင် ႁိ ၼ်းေယးလၵွႆ

ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸႆၢးေႁႃသႅင်

+66 (0) 62- 941-9600 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ် တင
ွ း်

+66 (0)81-603-6655

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

+66 (0) 94-638-6759 (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

(ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

