ၽိၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး မၢႆ 04/2016
ဝၼ်းထိ 13/07/2016
သိၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈပိတ်ႇလၢတ်ႈသပ်းၸႅငႈ် ႁပ်ႉဢဝ်ပၼ်ႈၽွၼး် လွငႈ် ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်းမိင်းၸဵတး် ေၵႃႉတၢႆ ၼး်ႂ ထင်ႉဢိင်ႇမိင်း
ေယႃ
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတွငႈ် ထၢမ်ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၽႈၸိဝ်းလႆႈထပ်းႁၼ်ပိင်ပဵၼမ
် ၼ်း ေသ လႆႈႁ ႉ
ၸႅငႈ် လႅငး် ဝႃႈ ၵၢၼ်တၢႆၵၼ်းမိင်းၸဵတး် ေၵႃႉၼႂး် ထင်ႉဢိင်ႇမိင်းေယႃ ႄၸႈဝဵငး် လႃႈသဵဝ်ႈ ႄၸႈတွၼႈ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိင်ႈတႆးပွတး်
ႁင်ႇ ၼႂး် လိၼ်ၵျ ၼ်ႊ 2016 ၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵဝ
ဵ ်ႇၶွငႈ် ၸွမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တၵ်း
ယွၼး် ထိင် လင်ပွငၸ
် ိင်ႈဢၼ် NLD ဢွၼႁ
် ဝ် ႁ်ႈႂ ဢဝ်လိင်ႈလၢဝ်းၶၼ်ၽး်ႂ ပိဝ်ႈတႃႇဢဝ်လိင်ႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၽႈႁဵတး် ၽိတး် ၼၼ်ႉ
ႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းၶဝ်ႄလႈၶဝ်ႈသႇပိင်မၢႆမီႈလမ်း တႃး ဢၼ်ၽင
ဵ ႇ် ပဵငး် ။
ႁ ဝ်ယႈွႆ ၶၵ်ႉတွၼႈ် လွငႈ် ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်းမိင်း
လွငႈ် တၢင်းပိင်ပဵၼမ
် ၼ်းလႆႈၵိတ်ႇ/ပဵၼၶ
် ိၼ်ႈတီႈတၢင်းတၵ်းထင်ႉဢိင်ႇမိင်းေယႃ ႄၸႈဝဵငး် လႃႈသဵဝ်ႈ ႄၸႈတွၼႈ် လႃႈသဵဝ်ႈ
ၸိင်ႈတႆးပွတ်းႁင်ႇ ယႇႁၢင်ႇၵႆမိင်းေယႃမွၵႈ် ၶိင်ႈလၵ်း။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶမယတပ်ႉ 362 ဢဵၼႁ
် ႅငး် ၵၼ်းမွၵႈ် 100 လၵ်ႉတၢင်းမိင်းယၢင်း (ဢၼ်ယႇတၢင်း
တၵ်းမိင်းေယႃ မွၵႈ် 6 လၵ်းပၢႆ (10 ၵီႊလဝ်ႊမဵတ်ႊ) တၢင်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ-လွႆတဝ်ႇ (တၢင်းႁင်ႇ ) ၸိဝ်းၼၼ်ႉမႃး။ လၵ်ႉတီႈမိင်း
ယၢင်းေသ သိၵ်းမၢၼ်ႈၸိဝ်းၼႆႉသိပ်ႇပႆတၢင်းလင်မင်ႈၸးမိင်းေယႃ။ ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 2:30 ဝႆၢးဝၼ်းၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈထႅဝ်
တၢင်းၼႃႈ ၸမ်ႁတ်ႈၽႅဝ်မိင်းေယႃထႅငႈ် မွၵ်ႈၶိင်ႈလၵ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတႇဢိတ်းတၢင်း ႁၢမ်ႈ တ်ႊ/ၵႃး ၵႂႃႇမႃးၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်း။
တ်ႊ/ၵႃးဢၼ်လၵ်ႉတၢင်းမိင်းေယႃမႃးၸိဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸႂ်ႉၵၼ်းေႁႃႈမၼ်း ၵိတ်းေသထၢမ်ဝႃႈ ၸွငႇ် ႁၼ်သၵ်
ိ းတႆး? ၵွငႈ် သ
မီးလႂ?် ၸဵမ်ၸဝ်
ိ းၼႆႉ။

တ်ႊ/ၵႃး

တ်ႊၶိင်ႈၸိဝ်း လၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈေသေတၵႂႃႇမိင်းေယႃၸိဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈၺႃး ၸႂ်ႉၵိတ်း

တီႈတၢင်းေၽပၢင်ေၵ လင်မၼ်းေသ ၸႅတ်ႈထၢမ်မိၼ်ၵၼ်။ ဢမ်ႇပၼ် တ်ႊ/ၵႃး ၵႂႃႇမႃးတၢင်းလႂ်၊

တ်ႊ/ၵႃးၸိဝ်းေတ ႁ ၼ်

ပွၵႈ် ၶိၼ်းတၢင်းမိင်းေယႃ ေၵႃႈဢမ်ႇပၼ်ပွၵ်ႈ။ ၽွငး် ၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈမီးယႇၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းဢၼ်ယၢဝ်းၵႆႁၢင်ႇ ၵၼ်မွၵ်ႈလၵ်း
ပၢႆ ၸမ်သင
ွ လ
် ၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆႇ 3:00 မင်းၼၼ်ႉ တ်ႊ/ၵႃး တ်ႊၶိင်ႈၸိဝ်းတိၵ်ႉၵိတ်းမီးယႇၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းၵႃးမွၵႈ် 10 လမ်း တ်ႊၶိင်ႈ
မွၵႈ် 30 ၵိတ်းၶမ်ဝႆႉယႇၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းဢၼ်သႇၸးမိင်းေယႃ။ မီးၵၼ်းသွငေ
် ၵႃႉလၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈမႃးၸွမ်း
ၵၼ်လမ်းၼိင်ႈ။ ၽွငး် ၶဝ် ယႇႁၢင်ႇသဵၼႈ် တၢင်းလင် 5-10 ဝႃးၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈႁင်ႉၸႂ်ႉ ႁ်ႈႂၶဝ်ၵိတ်း တ်ႊ ၵၺ်းၵႃႈၶဝ် ဢမ်ႇ

ၵိတ်းေသသိပ်ႇ ေႁႃႈ ၵႂႃႇ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွငႈ် ယိဝ်းၶိၼ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇၵိတ်းထႅငႈ် ႄလႈသိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းသႂႇ် ၶဝ်ေသ တိဝ်ႉ
ၺႃး တၢႆထင် တီႈၵမ်း လဵဝ်။ လွငႈ် ပိင်ပဵၼၸ
် ဝ်
ိ းၼႆႉ ၵၼ်းဢွၵႇ် တၢင်း ၸဝ်ႈ တ်ႊ ၸဝ်ႈၵႃးၶဝ်ၸဝ်
ိ းၺႃးၸႂႉ် ၵိတ်း ၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ်
တၢင်းၼၼ်ႉႁၼ်ၵၼ်ယႇ။
ၽွငး် ၼၼ်ႉေပႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထဝ
ႅ တ
် ၢင်းလင်လႈႆ ငိၼး် သဵငၵ
် ွငႈ် ယိဝ်းတၢင်းၼႃႈယဝ်ႉေၵႃႈ ဢွၼၵ
် ၼ်လွမ်ထၢင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ထၵ်ႇ
ပိၼ်ႈယိဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၼႆေသ ဢဝ်ၵွငႈ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ၶဝ်ယဝ်
ိ းလင်ၵႃႂ ႇၵႈႁ းၵႈတၢင်းယဝ်ႉ။ လိဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ တ်ႊၵႃး ၸိဝ်းယႇ
ၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းၼၼ်ႉယင်းလႆႈႁၼ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပွႆႇၶိင်ႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵၢင်ႁၢဝ် (ၻ ၼ်ႊ) ၶဝ်ၶိၼ်ႈၾႃႉေသေသႃႉႁႃ ထၢႆႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈသိၵ်းၽႈၶဵၼၶ
် ဝ်ၼး်ႂ ပိၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယႇ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵပ်းၶိင်ႈၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၶဝ် ႁႃၵၼ်ေသလၢတ်ႈေတႃႇ ပွငႇ် လႅငး်
ႄၼၵၼ်လွငႈ် ၶဝ်လႈႆ ထပ်းႁၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵၼ်းသၼ် ၸိဝ်းတိၵ်ႉယႇၼႂး် ႁႆႈၼႂး် သၼ်ၶၢင်ႈတၢင်း တင်းသွငၾ
် ၢႆႇ ေသႁဵတ်း
ၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယႇ။ ၸွမ်းၶၢင်ႈ တၢင်းလင်ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉႄတႉပဵၼသ
် ၼ်မၢၵ်ႇၵဵငသ
် ၢင်းေၽႃး /မၢၵ်ႇၵဵငၸ
် လၢႆး ႄလႈၶၢင်ႈ
သဵၼႈ် တၢင်းလင် တၢင်းႁင်ႇၼၼ်ႉႄတႉပဵၼသ
် ၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဝႆၢးၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃတိၺ ွပ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းသၼ်ၸိဝ်းတိၵ်ႉႁဵတး် ၵၢၼ်ယႇၼႂး် ႁႆႈၼႂး် သၼ်။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵၼ်း
မိင်းၸိဝ်းတိၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယႇၼႂး် ႁႆႈၼႂး် သၼ်ၼၼ်ႉမီးၶႂႈ် ၸမ်ပၢၵ်ႇ ၵၺ်းၵႃႈၵမ်ႈၼမ် ဢွၼၵ
် ၼ်ပၢႆႈမႅပ်း သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိငး် ေၵႃႉၼိင်ႈဢၼ်တိၵ်ႉႁဵတး် ၵၢၼ်ယႇၼႂး် သၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတၢင်းႁင်ႇသဵၼႈ် တၢင်းလင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈႄၼလွငႈ် လႆႈထၵ်ႇ
တိၺ ွပ်းၸွမ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းေၵႃႉ (ၼၢင်းယိငး် ႁႃႈေၵႃႉႄလႈၵၼ်းၸၢႆးႁႃႈေၵႃႉ)- “ၽွငး် ႁဝ်း ၶႃႈတိၵ်ႉႁဵတး် ၵၢၼ်ယႇၼႂး် သၼ်

ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼး် သဵၼၵ
် ွငႈ် သဵငမ
် ၢၵ်ႇယႇ”။ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ဢွၼၵ
် ၼ်ၵႃႂ ႇမႅပ်းတီႈထဵငၼ
် း်ႂ သၼ်ႁဝ်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉမီး
သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈႁၼ်ႁဝ်းေသပႆမႃးၸးႁဝ်းယဝ်ႉၸႂ်ႉႁဝ်းဢွၵႇ် ထဵငမ
် ႃး။

ၶဝ်ထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ

ၸွငႇ် သ

ႁၼ်သၵ်
ိ းတႆး

ႄလႈၸွငႇ် ငိၼး် သဵငၵ
် ွငႈ် ။

ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈတွပ်ႇဝႃႈလႆႈငိၼး် ဢိဝ်ႈ၊

လႆႈငိၼး် သဵငၵ
် ွငႈ် ေမႃးတၢင်းလွႆၼၼ်ႉ။

ၵမ်းၼၼ်ႉႁ ဝ်

ၼႃႈသိၵ်းၶဝ်ေၵႃႉၼိင်ႈေၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ေပႃးယဝ်ႉၼႆ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၵွငႈ် ယိဝ်းၸွမ်းလွမ
ႆ ွၵႈ် သီႇႁႃႈၵမ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈ
ၽွငႈ် ေၵႃႈတၺ်းၵႂႃႇၸွမ်းလွႆၼၼ်ႉယႇ၊ ၵၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်ေသ ၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်ႁဝ်းမႃးၸးသဵၼႈ် တၢင်းတီႈ ဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ
ၵမ်ႈၽွငႈ် ပႂ်ႉယႇဝႆႉ။ ေတၵႆၵၼ် တင်းတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတး် ၵၢၼ်မွၵႈ် ၼိင်ႈလၵ်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 5 ၼႃးထီးဝႆၢးႁဝ်းၶႃႈထိင်
ၵႂႃႇသဵၼႈ် တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၵမ်းၵမ်းထၢမ်ႁဝ်းယႇ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ် ဢၢႆႈမွငႇ် ႄလႈ ဢၢႆႈသၺ်ႇလႇ ၵႂႃႇႁၢင်ႇၵႆႁဝ်း ဢိတ်း
ဢွတ်း ေသထၢမ်တၢင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ ဢၢႆႈမွငႇ် လၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပွငႇ် ၸႂ/် ၶဝ်ႈၸႂၵ
် ၢႂ မ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼတ
် ဢၢင်း
ၼႆယဝ်ႉ။ သိၵ်းၶဝ်ေၵႃႈလၢၵ်ႈၶဝ်ၵႃႂ ႇၸးၽင်ႇႁိ ၵ်းႁိမ်းတၢင်း ေသဢဝ်ၽႃႇမိဝ်းပၢပ်းပၼ်ၶဝ်၊ ေပႃႉထပ်ႉၶဝ်၊ ဢဝ်သၼ်ႈ ၵွငႈ်
ၸိဝ်းၼႆႉေပႃႉၶဝ်။ ဝႆၢးၼၼ်ႉဢဝ်ၸၵ်
ိ ႈမတ်ႉမိဝ်းၶဝ်“ ၼႆယဝ်ႉ။
ၵၼ်းဢွၵႇ် တၢင်း(ၸဝ်ႈ တ်ႊၸဝ်ႈၵႃး)ဢၼ်တၵ်
ိ ႉၶမ်ဝႆႉယႇၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းလႆႈႁၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းၼၼ်ႉၺႃးေပႃႉထပ်ႉ
ယႇ။ လိဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ယင်းလႆႈႁၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁင်ႉဢဝ် ၼၢင်းယိငး် 7 ေၵႃႉ ၸိဝ်းဢွၼၵ
် ၼ်ႁင်ႉႁႆႈသဵငေ
် ပႃးပၼ်းဢၼ်လင် ၵႂႃႇ
ၼၼ်ႉယႇ၊ ၼႂး် ၶဝ်ၼၼ်ႉမီးၼၢင်းယိငး် ေၵႃႉၼိင်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼႉ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တၵ်းႁိမ်းၶဝ်ၽင
ွ း် ၶဝ်တိၵ်ႉႁဵတး် သၼ်ၶဝ်ႈ
ၵၢပ်ႇႁိမ်းလွႆပႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇလင်ဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈယိဝ်းၵႂႃႇ ၵႈႁ း ၵႈတၢင်းၼၼ်ႉမႃးတၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းၶဝ် ေသ ေၵႃႉ ၼိင်ႈလႆႈ
မၢတ်ႇၸဵပ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၶဝ်ဢၵ
ွ ်ႇမႃးၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်း ေသဢဝ်ယႃ သႂႇ် ပၼ်ယဝ်ႉ ၶိၼ်းပွႆႇၼၢင်း ယိငး် ၸိဝ်း ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈ
ႁိ ၼ်း။
ၼႂး် ၽွငး် ၼၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းၸၢႆးသၢမ်ေၵႃႉ (ၸၢႆးဢႆၢႈသႆႇ၊ ၸၢႆးဢႆၢႈမွငႇ် ႄလႈၸၢႆးဢႆၢႈလွတ်ႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈ) ၶီႇ တ်ႊ
ၶိင်ႈေသၽႅဝ်ၵႃႂ ႇ။ ေၵႃႉၼိင်ႈလၵ်ႉတီႈသၼ်ေသေတပွၵႈ် ႁိ ၼ်း၊ ေၵႃႉၼိင်ႈေတၵႂႃႇႁပ်ႉႄမႈထဝ်ႈမၼ်း ဢၼ် တိၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်၊
ထႅငႈ် ေၵႃႉၼိင်ႈသမ်ႉေတၵႂႃႇႁပ်ႉလၵ်ႈယိငး် မၼ်းဢၼ်တိၵ်ႉႁဵတး် ၵၢၼ် မိၼ်ၵၼ်။ ၶဝ်ေၵႃႈလႆႈ ထၵ်ႇၸႂ်ႉႁ်ႈႂၵိတ်းႄလႈ ၸႅတႈ်
ထၢမ်မိၼ်ၵၼ်။ ၵၼ်းၸိဝ်းၵိတ်းၶမ်ယႇၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းေၵႃႈလႆႈႁၼ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ေပႃႉထပ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵၼ်းသၼ်ယႇ။
ၼႂး် ၽွငး် ယၢမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼႁ
် ဝ်ၶမ်ႈ ၵၢင်ဝၼ်းတၵ်းၶႂ်ႈလပ်းသိငႇ် မႃးလွႆးလွႆး။ ၽွငး် မွၵႈ် 7:30 လပ်းသိငႇ် ၸွမ်ႉႁမ်ႉၼၼ်ႉ သိၵ်း
မၢၼ်ႈေၵႃႈၶိၼ်းပွႆႇပိတ်ႇပၼ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းဢၼ်ၶဝ်ဢတ်
ိ းဝႆႉၼၼ်ႉ

ေသပွႆႇႁ်ႈႂၵၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵႇ် တၢင်းၶဝ်

ၶိၼ်းသိပ်ႇၶၢဝ်း

တၢင်းၽႂမ
် ၼ်းယႇယဝ်ႉ။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၸဝ်
ိ းၶဝ်ၺ ွပ်းမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈၶိၼ်းပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈႁိ ၼ်းၶဝ် ၼွၵ်ႈေသၵၼ်းၸၢႆးႁႃႈေၵႃႉ- ၵၼ်းၶီႇ

တ်ႊၶိင်ႈ

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈသၢမ်ေၵႃႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းသၼ်ထင
ႅ ႈ် သွငေ
် ၵႃႉဢၼ်လႆႈထၵ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢင်ႇၵႆ ပိၼ်ႈ။ လႆႈႁၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ
ဢဝ် ၶဝ်ၵႃႂ ႇတၢင်းလွပ
ႆ ႇၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။
ၼၢင်းယိငး် ၸၢဝ်းႁႆႈသၼ်ေၵႃႉၼိင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ဢၢႆႈမွငႇ် ၊ လၵ်ႈပီႈလၵ်ႈၼွငႉ် ႁဝ်း ဢႆၢႈ

သၺ်ႇလႇ ႄလႈတင်းၵၼ်းၸၢႆးသၢမ်ေၵႃႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႃႂ ႇၶိၼ်းတၢင်းလွႆ တၢင်းသၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်း မႃး။
ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ေၵႃႈၶိၼ်းပွႆႇႁဝ်းပွၵႈ် ႁိ ၼ်း ၽိဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈထိင်ႁိ ၼ်းေၵႃႈေပႃးလပ်းသိငႇ် မီးမွၵ်ႈ 9:00 ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈေၵႃႉၼၼ်ႉႄတႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိၼ်းႁၼ်ၼႃႈၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်တၵ်
ိ ႉမီးသၢႆၸယ
်ႂ ဝ်ႉ။
လွငႈ် သွၵ်ႈႁႃၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁၢႆလၢႆ ႄလႈႁႃတၢင်းၶဝ်ႈသႇပိင်ပဵၼထ
် မ်း တႃးလွငႈ် ထၵ်ႇမႅၼႈ်

ႁ ဝ်ၶမ်ႈၼႂး် ဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉႄတႉၸိဝ်ႉၶိဝ်းပီႈၼွငႉ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈေၵႃႉဢၼ်လႈႆ ထၵ်ႇတိၺ ွပ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယွၼး်
တၢင်းၸွႈႆ ထႅမ်တႈီ ၸဝ်ႈၼႃႈမိင်းေယႃပိဝ်ႈတႃႇႁ်ႈႂၸွႈႆ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်တီႈသိၵ်းမၢၼ်ႈႁ်ႈႂပွႆႇပၼ်ၶဝ်ယႇ။ ၵၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ
ၶဝ် ဢမ်ႇေပႃးဢဝ်သႇ်ႂ ၸႂဝ
် ႆႉၼၵ်းသင်ေသ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅငး် ဢဝ်လိင်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈၸဝ်ႈ ၼႃႈ တီႈႄယးၶဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွငႈ်
ၸွမ်းသိၵ်းၼႆေသ သမ်ႉေတလႆႈသဵငႈ် ငိၼ်းတွငး် ၸွမ်းထႅငႈ် သင်ဝႃႈေတ ယိၼ်ႈလိင်ႈၼႆယဝ်ႉ။
တၢမ်ၼၢင်းေမးေၵႃႉလႆႈၺႃးၺ ွပ်းဢဝ်ႁၢႆလၢႆဝႆႉေၵႃႉၼိင်ႈလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ “မိဝ်ႈဝၼ်းဢၼ်ၶဝ်လႈႆ ၺႃးတိ ၺ ွပ်းၼၼ်ႉ၊ ၶမ်ႈ

ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းတႃႇႁ်ႈႂၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂး် ထင်ႉဢိင်ႇမိင်းေယႃၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ယႇ။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတီႈ လမ်းၶဝ် ေသ
ယွၼး် တၢင်းၸွႈႆ ထႅမ် ၵၺ်းၵႃႈၶဝ်သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၶမ်ႈလပ်းသိငႇ် မႃး တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵႇ် ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈဝႃႈ
သိၵ်းၶဝ်ၸၢင်ႈမႃး” ၼႆယဝ်ႉ။
ၽႈယႂႇ် ၵၼ်းလင်ၼး်ႂ ဢိင်ႇမိင်းေယႃၶဝ်ႄတႉၶတ်းၸႂႁ
် ႃတၢင်းၸွႈႆ ထႅမ်ယႇၶမ်ႈၼၼ်ႉ၊ မၼ်းေၵႃႈႁႃတၢင်းၶဝ်ႈထပ်း ၽႈဢွၼ ်
ႁ ဝ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးယင်ႉတီႈၼႂး် ႁ င်းႁဵၼး် ၸၼ်ႉသင်မိင်းေယႃၼၼ်ႉယႇ။ ၵၺ်းၵႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပ်ႉႂ ယၢမ်းၼၼ်ႉ
သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ေပႃးၽႂမ
် ႃးထၢမ်လင်
ိ ႈၼႆႉေတယိဝ်းတၢႆၼယ
ႆ ဝ်ႉ။
ဝႆၢးၼၼ်ႉထႅငႈ် ဝၼ်းၼိင်ႈ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/06/2016 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉပိၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂး် ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ် ဝၼ်းႁၢမ်ႈ
ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးၽႂမ
် ၼ်း။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလမ်းပလိၵ်ႊ / ႁ င်းႄယး ၼႂး် ထင်ႉမိင်း ေယႃႄလႈ
ၽႈၼမ်းၼႂး် ၽၢႆႇၽွငး် ငမ်းထင်ႉဢိင်ႇမိင်းေယႃၶဝ် ႁႃတၢင်းၵပ်းသိပ်ႇ တွငႈ် ထၢမ် ထိင်ႁ ဝ်ၼႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈပိဝ်ႈ တႃႇ ပွႆႇပၼ်ၵၼ်း
ဝၢၼ်ႈၵၼ်းသၼ် 5 ေၵႃႉဢၼ်ၺႃးၺ ွပ်းဝႆႉ၊ ၵၺ်းၵႃႈတၢင်းၾၢႆႇ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိၼ်းပွငႇ် လၢတ်ႈႄၼဝႃႈ ပွႆႇပၼ်ယဝ်ႉ ပွႆႇပၼ်
ဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ။
လွငႈ် ၼႆႉေမးၼၢင်းေၵႃႉလႆႈၺႃးၺ ွပ်းေသႁၢႆလၢႆဝႆႉၼၼ်ႉေၵႃႉၼိင်ႈလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ“ ၽိဝ်ႇထိင်ၵၢင်ၼ ်ႂ (ဝၼ်းထိ 26/06/2016)

မႃးၽွငး် ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸးၶဝ် (ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂး် ထင်ႉဢိင်ႇမိင်းေယႃ) ထႅငႈ် ၼၼ်ႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပႂ်ႉၵမ်းၼိင်ႈ ပႂ်ႉၵမ်းၼိင်ႈၼႆေသ
ၽွငး် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သပ်
ိ ႇ/ၵပ်းၾ ၼ်ႊၸးၽႈမီးၸၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ေပႃးပွႆႇၶဝ်ယဝ်ႉလး” ၼႆယဝ်ႉ။
ၽွငး် ယၢမ်းၼႆႉ ႁ င်းႁဵၼး် ၸၼ်ႉသင်မိင်းေယႃ (ၵိငႇ် ႄၽ) လႆႈဢိတ်းႁပ်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်သႇီ ဝၼ်းေသ ႁ င်းယႃေၵႃႈထၵ်ႇ
ဢိတ်းႁပ်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းမိၼ်ၵၼ်။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းသၼ်ႄတႉၵဝ်ႄႁၵၼ်ေတႉေတႉ

ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းယႇဝႆႉ

ၸဝ်ႈ ၶၢဝ်းၼႂး် ထင်ႉဢိင်ႇမိင်းေယႃၼႆႉ ထိင်တီႈသမ်ႉေပႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးၽႂလ
် ်ႂ ႁတ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ၵႂႃႇသႃးၵၼ်ယဝ်ႉ။
ၽိဝ်ႇထိင်ဝၼ်းထိ 29/06/2016 မႃးၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးၽႂမ
် ၼ်းၶိၼ်းေသ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆေၵႃႉ
ႁ မ်ႈ ၵၼ်ၵႃႂ ႇသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႉထပ်းႁၼ်တဝ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁႆၢဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွၼတ
် ၢင်းႄတႉၶဝ် ထပ်းႁၼ်တဝ်တၢႆၵၼ်း
ၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈသွငေ
် ၵႃႉဢၼ်ၺႃးယိဝ်းတၢႆၼၼ်ႉမီးယႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။ တဝ်တၢႆၶဝ်သင
ွ ် ေၵႃႉၼၼ်ႉေၵႃႈၼၼ်ႉမီးၸွမ်း ၶၢင်ႈ
တၢင်း ေသဢဝ်ႄၶႄလႈမႂမ
် ႆႉႁ မ်ႇဝႆႉ။ ဢွၼတ
် ၢင်းႄတႉဢမ်ႇမီး ၽႂလ
် ၢမ်း ႁ ႉလႆႈ ဝႃႈၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆသင
ွ ေ
် ၵႃႉ ၼႆႉပဵၼ ် ၽႂလ
် ်။ႂ
ၵွပ်ႈၼၼ်ၸင်ႇၶိၼ်းဢဝ်လိၼထ
် မ်ပၼ်တႈီ ၼၼ်ႈယႇ။
ဝႆၢးၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶိၼ်းထပ်းႁၼ်ၶမ်လိၼဢ
် ၼ်ၸင်ႇႁႃၶတ်းမႂ်ႇမီးယႇႁိမ်းသၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸွမ်းလွပ
ႆ ႇ ေသ ထပ်းႁၼ်တဝ်
တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတိၺ ွပ်းႁၢႆလၢႆဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းႁ မ်ႈၵၼ်ႁႃဢွငႈ် တီႈၾင်တဝ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 5

ဢွငႈ် တီႈဢၼ်ထပ်းႁၼ်တဝ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၾင်ဝႆႉႁိမ်းသၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈလွႆပႇ

ေၵႃႉမိဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/06/2016

ပႃႈၸၢႆးဢၢႆႈသၺ်ႇလႇ လၢတ်ႈႄၼဝႃႈ “ ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 ၵၢင်ၼၼ
်ႂ ၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထပ်းႁၼ်ၶမ်လၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ ေသမဵၼတ
် ႇ

ဢၼ်မီးယႇၸွမ်းႁိမ်းႁမ်းသၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတး် ၵၢၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းသၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႈၽွငႈ် ၶိၼ်း
ၶတ်းတၺ်းၶမ်ၼၼ်ႉ ေသလႆႈႁၼ်တဝ်တၢႆၵၼ်းယႇၼႂး် ၼၼ်ႉ။ လၢၼ်ၸၢႆးၶႃႈဢၢႆႈမွငႇ် ႄတႉမီးၼႂး် ၶမ်ၼင်
ိ ႈေသ ထႅငႈ် ၶမ်ၼင်
ိ ႈ
ႄတႉမီးၵၼ်းသၢမ်ေၵႃႉ ဢၼ်ပဵၼၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွငး် ႁဝ်း ၶႃႈႁၼ် တဝ်တၢႆဢၢႆႈသၺ်ႇလႇႄလႈ ဢၢႆႈမွငႇ် ၼၼ်ႉ
ႄတႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်သႇ်ႂ ၵၼ်းလၢႆးသိၵ်းဝႆႉ ၵၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီး သၢႆႁတ်ႉ (သၢႆႁၢင်ႉ)။ တီႈသပ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ဢဝ်ၽၼ
ႅ ႇ် ၽႃႈၸႅတ်ႉ
မတ်ႉ ႁပ်းဝႆႉ။ တီႈဢၵ်းၸၢႆးသႃႇလႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇၵွငႈ် သွငလ
် ၵ်ႈႄလႈတီႈတွငႉ် မၼ်းထႅငႈ် သွငလ
် ၵ်ႈ။ တီႈႁ ဝ် ဢၢႆႈမွငႇ်
သမ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁႆးေပႃႉထပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းသၼ်ၼႉႆ ၼင်ႈသိဝ်ႈၶဝ်း ၵၼ်းမိင်း
ထမ်း မတႃးၵၺ်း၊ ၵၺ်းၵႃႈလႆႈထၵ်ႇဢဝ်ၵၼ် သိၵ်း
လၢႆးၼၼ်ႉ မႃးသပ်းသွၼႉ် သႂႇ် ၵၼ် ၵၼ်းမိင်းၶဝ်ဝႆႉ ယႇ
ယဝ်ႉ။ ေမးၼၢင်းေၵႃႉလႆႈထၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ
ႄၼဝႃႈ“ ၵၼ် ၼၼ်ႉယႂ်ႇယႂ်ႇေသ ၽိဝ်ႇ ထွတ်ႇတၺ်း

ေၵႃႈေပႃးလမ်လဝ်ႉလဝ်ႉ။

ၶဝ်သၼ
ွ ႉ် ၼင်ႈပၼ်ၸိင်ႉ

ၼၼ် ယဝ်ႉ ၵၼ်လၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၼ်းမၼ်း”။
လိဝ်ၼၼ်ႉ သိၵ်းၶဝ်ယင်းဢဝ်ၵၼ်လၢႆးသိၵ်း ၼၼ်ႉ
သပ်း သႂႇ် ပၼ်တႈီ တဝ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈထႅငႈ် ေၵႃႉ
ၼိင်ႈ။
တဝ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈ 3 ေၵႃႉဢၼ်ထပ်းႁၼ်မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/06/2016

ဝၼ်းထိ 02/07/2016 လႆႈၸတ်းပၢင်ႁႅၼး် သွမ်းလႇပၼ်ၶဝ်တႈီ ဝတ်ႉ/ၵ င်းဝိႁႃရ ထင်ႉမိင်းေယႃၵႂႃႇ။ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းထိင် သင်ၶ
ၸဝ်ႈသီႇဝတ်ႉ ႁ မ်ႈပႃးဝတ်ႉဢၼ်ယႇၼႂး် လႃႈသဵဝ်ႈဝတ်ႉၼိင်ႈ။ ပၢင်ႁႅၼး် သွမ်းပၼ် ၶဝ်ၼႉႆ လႆႈ ၸတ်းတၢင်းၾၢႆႇ ပတ်ႉ/
ၾၢႆႇတႆး ႄလႈၾၢႆႇၶရိတႉ် တၢမ်ႁိတႈ် ႁႆးတႆးႄလႈတဢၢင်းၶဝ်ၵႃႂ ႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁႅၼး် သွမ်းပၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂး် မိင်းေယႃ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/07/2016

ၼႂး် ဝၼ်းထိ 02/07/2016 ၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 362 ၶဝ်ေၵႃႈဢွၵ်ႇယၢၼ်မိင်းေယႃၵႂႃႇ။
ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ေတႃႇထိင်ဝၼ်းထိ 04/07/2016 ၵွၼႇ် ၸင်ႇေတႁ ႉဝႃႈ တဝ်တၢႆၵၼ်းသွငေ
် ၵႃႉ (ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉ ဢၼ်ၺႃး
ယိဝ်းတၢႆ ၽွငး် ၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈ) ၼၼ်ႉပဵၼၽ
် လ
်ႂ ်။ႂ ၵၼ်းၸၢႆးသွငေ
် ၵႃႉ ေၼႃႇၻိၼႇ် ႄလႈ ၸၢႆးလႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼပ
် ီႈၼွငႉ် ၵၼ် ၶဝ်ပဵၼ ်
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢဝ်လႃႈသဵဝ်ႈ။ ၶႃသွငေ
် ၵႃႉပီႈၼွငႉ် ေတၵႂႃႇတၢင်းမိင်းေယႃ ပၢင်ႁႅဝ် ပိဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶႆႈႁႃ ၼၢင်းေမး ၸၢႆးေၼႃႇ
ၻိၼႇ် ဢၼ်ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းႁိ င်လၢႆဝၼ်းေသ ပႆႇၶိၼ်းပွၵ်ႈႁိ ၼ်း၊ ထႅငႈ် လွငႈ် ၼိင်ႈ ေၵႃႈယွၼႉ် လဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ
ထႅမ်ေတၽၵ်ႇေတသွမ်ႈၵွပ်ႈထိင်ၶၢဝ်း ၾႃႉၾ ၼ် တၵ်း ႄလႈထိင်ၶၢဝ်းလဝ်ႇၽၵ်ႇလဝ်ႇ သွမ်ႈၸဵမ်ၸဝ်
ိ းၼႆႉ။
ဢွၼတ
် ၢင်းႄတႉဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈၶဝ်ႁၢႆလၢႆ၊ ၵၺ်းၵႃႈယဵပ်ႇၶဝ်ႈၸဝ်ႉလိၼ်ၵျ ႊလၢႆႊမႃး ၽွငး် ၶႃသွငေ
် ၵႃႉပီႈၼွငႉ် ေၵႃႈ ဢမ်ႇပွၵ်ႈ
ႁိ ၼ်းၶိၼ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွငႉ် တၢင်းလင်ၶဝ်ေၵႃႈ လွမ်မႆႈၸႂဝ
် ႃႈယဝ်ႄၶးပဵၼၶ
် ဝ်ႁိ ဝ်ဢၼ်ၵဝ
ဵ ်ႇၸွမ်းလိင်ႈ လၢဝ်းဢၼ်ပဵၼၼ
် း်ႂ ထင်ႉ
မိင်းေယႃ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ထိင်ဝၼ်းထိ 04/07/2016 မႃးၸိဝ်ႉၶိဝ်းပီႈၼွငႉ် ၶႃသွငေ
် ၵႃႉ ႁႃႈေၵႃႉ ႁ မ်ႈတင်းပီႈဢၢႆႈၶဝ်၊ ၼွငႉ် ၸၢႆးၶဝ်
ႄလႈဢၢဝ်ၶဝ်ၸင်ႇဢွၼၵ
် ၼ်ၵႃႂ ႇႁႃၶဝ်တၢင်းမိင်းေယႃယႇယဝ်ႉ။
ၶဝ်ၵႃႂ ႇၸးတီႈၵၼ်းၸၢႆးသွငေ
် ၵႃႉၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈၼၼ်ႉထၵ်ႇၺႃးယိဝ်းေသ တွငး် လႆႈၶဝ်းၶွငဢ
် ၼ်ၶႃသွငေ
် ၵႃႉပီႈၼွငႉ် ၵႆႉသႂႇ် ၵႆႉပႃး
တၵ်းမၢၵ်ႇမိဝ်ဝႆႉၼိဝ်လိၼၼ
် ဝ်
ိ ၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢဝ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇႁ ဝ်ၶဝ်၊ မၢၼ်ႇတႃၶဝ်၊ ဢႅပ်ႇငိၼ်းၶဝ်၊ ၶႅပ်းတိၼၶ
် ဝ်ၸိဝ်းၼႆႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ

တိၼ်းယမ်ႇယမ်ဝႃႈဢၼ်ၺႃးယိဝ်းတၢႆၼၼ်ႉပဵၼၶ
် ဝ်ယဝ်ႉ။ လိဝ်ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈထၢမ်ႁႃတၺ်း သၢႆပီႈသၢႆၼင
ွ ႉ် ၶဝ်တၢင်းလႂ်
ေၵႃႈ ဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်မႃးမီးယႇၸွမ်းႁိ ၼ်းၶဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈပွၵႈ် မိဝ်းၶိၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈေသ မိဝ်းလၢတ်ႈႄၼပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈ လွငႈ် ၼႆႉ၊ ႁဝ်း
ၶႃႈေၵႃႈဢဝ်လိင်ႈၼႆႉေသၵႂႃႇတၢင်ႇဝႆႉတီႈလမ်းပလိၵ်ႊမၢႆ 1 ဢၼ်လလွမ် တၺ်းထိင်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂး် ထင်ႉဢိင်ႇ ဢီႇၼႆၢး ႄၸႈ
ဝဵငး် လႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ေၵႃႈႁပ်ႉဢဝ်လိင်ႈၼႆႉဝႆႉပဵၼ ် “လိင်ႈၵၼ်းႁႆၢ” ၼႆေသၶိၼ်းပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထင်
ိ ႁ်ႈႂႁဝ်း ၶႃႈဢဝ်
လိင်ႈၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈႁ င်းပလိၵ်ႊမၢႆ 2 ၼႂး် ဝဵငး် လႃႈသဵဝ်ႈလင်ယႇယဝ်ႉ။
ထိင်မႃးဝၼ်းထိ 06/07/2016 ၼၼ်ႉေၵႃႉပဵၼဢ
် ၢဝ်ႄလႈၸိဝ်ႉၶိဝ်းပီႈၼွငႉ် ၶိၼ်းၵႂႃႇတီႈမိင်းေယႃထႅငႈ် ၵမ်းၼိင်ႈ ပႃးတင်းတႅၼး်
ၽွငး် ပႃႇတီႇႁ ဝ်သဝ်
ိ ႄလႈၽႈသိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်။ ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ၵႃႂ ႇၶတ်းတၺ်းၶမ်လိၼဢ
် ၼ်ထမ်ဝႆႉတဝ်တၢႆၵၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပဵၵႉ် သမ်ႉတဝ်တၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉၼဝ်ႈလၢၼ်ႈေသဢမ်ႇႁၼ်ယဝ်ႉေၵႃႈ ေၵႃႉပဵၼဢ
် ၢဝ်ၶဝ်ႄတႉ တိၵ်ႉတွငး် လႆႈသိဝ်ႈၶဝ်းဢၼ် လၢၼ်
မၼ်းသႂႇ် ၼၼ်ႉယႇ။
ၼႂး် ဝၼ်းၼႆႉၶဝ်ဢဝ်လင်
ိ ႈၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈလမ်းပလိၵ်ႊမၢႆ 2 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၶဝ်ၵႃႂ ႇၸွမ်းတႅၼး် ၽွငး် ပႃႇတီႇ ႁ ဝ်သဝ်
ိ ၊ ပႇႄၵႇ
ဝၢၼ်ႈၶဝ်ႄလႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးၶဝ်ၸဝ်
ိ းၼႆႉ။ ၶဝ်လႆႈၵႂႃႇထပ်းၵႅမ်ၽႈၵွၼး် ႁ င်းပလိၵ်ႊ ေၵႃႉႁပ်ႉဝႆႉလိင်ႈလၢဝ်း၊ ၵၺ်းၵႃႈ
ပႆႇပွငႇ် လၢတ်ႈသင်ၶိၼ်းဝႃႈေတႁဵတး် ႁိ ဝ်ေတႃႇ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈေတၶိၼ်းၽတ်း (ၼတ်ႉ)/ႁင်ႉၶိၼ်းထႅငႈ် ၵမ်းၼိင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။
ႁ ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထၵ်ႇၶႃႈတၢႆ
မၢႆၶပ်ႉ

ၸိဝ်ႈ

ဢႃ

ၸၢဝ်းၶိဝ်း

ဝၢၼ်ႈတီႈယႇ

ၼႃႈႁိ ၼ်း

ႁ ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် ၶႃႈတႆၢ

လွႆလႃႉ

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢဝ်၊

ေတႇၼႃႈႁိ ၼ်း

ၺႃးယိဝ်းတၢႆၽင
ွ း် ၶီႇ တ်ႊ

ဢိင်ႇဢီႇၼၢႆး

မီးလၵ်ႈ 2 ေၵႃႉ

ေတၵႂႃႇႁႃႁပ်ႉေမး

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢဝ်၊

ေတႇၼႃႈႁိ ၼ်း

ၺႃးယိဝ်းတၢႆ ၽွငး် ၶီႇ တ်ႊ ၶိင်ႈ

(ၼွငႉ် ၸၢႆး

ဢိင်ႇဢီႇၼၢႆး

မီးလၵ်ႈၸၢႆး 2 ေၵႃႉ

ေတၵႂႃႇႁႃႁပ်ႉပီႈလဝ်း

ေၼႃႇတိၼႉ် )

လႃႈသဵဝ်ႈ

လၵ်ႈ ယိငး် 1

တဢၢင်း

ဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈ

ႄတႇၼႃႈႁိ ၼ်း ယဝ်ႉ

ၺႃးၺ ွပ်းၽွငး် ၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈ

(လွ)ႆ

မိင်းေယႃ

မီးလၵ်ႈ ၸၢႆးသွငေ
် ၵႃႉ

ႁိ ၼ်း လၵ်ႉတီႈ သၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

ယ
1.

ေၼႃႇၻိၼႇ်

33

ၶိင်ႈ

လႃႈသဵဝ်ႈ
2.

3.

ၸၢႆးလႃႉ

ၸၢႆးဢၢႆႈသႆႇ

30

23

လွႆလႃႉ

ပွၵႈ်

ေသ ပွၵႈ် ၊ ၺႃးေပႃႉ ထပ်ႉ၊ ထပ်း
ႁၼ် တဝ်တၢႆၼး်ႂ ၶမ်လၵ်း
4.

ၸၢႆးဢၢႆႈမွငႇ်

27

တဢၢင်း

ဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈ

ပႆႇႄတႇၼႃႈႁိ ၼ်း

ၺႃးၺ ွပ်းၽွငး် ၶီႇ တ်ႊ ၶိင်ႈ ေတ

(လွႆ)

မိင်းေယႃ

(ယႇ ၸွမ်းလဵငႉ် လ

ၵႂႃႇ ႁပ်ႉႄမႈထဝ်ႈ တီႈသၼ် ၶဝ်ႈ

ႄမႈ ထဝ်ႈဢႃယ 60)

ၵၢပ်ႇ ပွၵ်ႈႁိ ၼ်း၊ ၺႃးေပႃႉထပ်ႉ၊
ထပ်းႁၼ် တဝ်တၢႆၼး်ႂ ၶမ်လၵ်း

5.

ၸၢႆးဢၢႆႈလွတ်ႈ

35

တဢၢင်း

ဝၢၼ်ႈၵိတ်ႈ

ႄတႇၼႃႈႁိ ၼ်းယဝ်ႉ

ၺႃးၺ ွပ်းၽွငး် ၶီႇ တ်ႊ ၶိင်ႈ ေတ

(လွ)ႆ

မိင်းေယႃ

မီးလၵ်ႈၸၢႆး 1 ေၵႃႉ

ၵႂႃႇႁပ်ႉ လၵ်ႈ ယိငး် တီႈ ႁ င်းႁဵၼး်

ယိငး် 1 ေၵႃႉ

မိင်းေယႃ ပွၵႈ် ႁိ ၼ်း၊ ၺႃးေပႃႉ
ထပ်ႉ၊ ထပ်းႁၼ် တဝ်တၢႆၼး်ႂ ၶမ်
လၵ်း

6.

ၸၢႆးသၺ်ႇလႇ

17

တႆး

ဝၢၼ်ႈတပ်ႉ

ပႆႇႄတႇၼႃႈႁိ ၼ်း

မိင်းေယႃ

ၺႃးၺ ွပ်းၽွငး် တိၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်
ၼႂး် သၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊

ၺႃးေပႃႉ

ထပ်ႉ၊ တဝ် တၢႆထပ်း ႁၼ်ၼး်ႂ ၶမ်
လၵ်း
7.

ဢၢႆႈမွငႇ်

25

တဢၢင်း

ဝၢၼ်ႈတပ်ႉ

ႄတႇၼႃႈႁိ ၼ်းယဝ်ႉ

ၺႃးၺ ွပ်းၽွငး် တိၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်

(လွ)ႆ

မိင်းေယႃ

မီးလၵ်ႈယိငး် 2 ေၵႃႉ

ၼႂး် သၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၺႃးေပႃႉထပ်ႉ၊

လၵ်ႈၸၢႆး 1 ေၵႃႉ

တဝ်တၢႆထပ်း ႁၼ်ၼး်ႂ ၶမ်လၵ်း

လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈတမ်ႉတွပ်ႇၵၼ်းမိင်းၶိၼ်း
မိဝ်ႈႄတႇမၼ်းႄတႉ မီးၽႈမီးၸၼ်ႉသင်ၾၢႆႇသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁႃတၢင်းပိဝ်ႈတႃႇတွပ်ႇထဵငလ
် ိင်ႈၼႆႉေသ ႁႃတၢင်းတႃႇ ဢဝ်လိင်ႈ
ၼႆႉပိဝ်ႈသႂႇ် ပၼ်ၸမ်းမိၵႇ် ၵွငႈ် ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိဝ်းၸိဝ်းေတႃႇသႈၶဝ်ယႇ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/07/2016 ၼၼ်ႉလိၵ်ႈၽိၼ်ၶၢဝ်ႇသိဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝၻီႇဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈၵမ်းၵမ်ၶဝ်ဢၵ
ွ ်ႇႁၢႆးငၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ
လႆႈထပ်းႁၼ်တဝ်တၢႆၵၼ်းၸဵတး် ေၵႃႉ ဝႆၢးသိၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼပ
် ၢင်တၵ်
ိ းၸွမ်းတပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSA ႄလႈတပ်ႉသိၵ်း ပတ်းပွႆႇ
ၸိဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ႁိမ်းမိင်းေယႃ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂး် ႁႆၢးငၢၼ်းၼၼ်ႉယင်းလၢတ်ႈ ပႃးဝႃႈၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼတ
် ဝ်တၢႆ
ၾၢႆႇၽႈၶဵၼ ် ဢၼ်ထပ်းႁၼ်ၸမ
ွ ်းငိၼ်းမၢၼ်ႈ (1.9 လၢၼ်ႉၵျၢပ်ႈ)ေသ မီးယႃမႃႉ (2,000 မဵတ်ႉ) ၼိဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်လၢတ်ႈ
ဝႃႈ တဝ်တၢႆထင
ႅ ႈ် ႁႃႈေၵႃႉၼၼ်ႉလႆႈႁ ပ်ႉထပ်းႁၼ်မီးပႃး ၶိင်ႈၵွငႈ် ၵၢင်ႇ ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈပဵၼပ
် ၢင်တၵ်
ိ းၼၼ်ႉေသ ပဵၼၸ
် ဝ်
ိ းတဝ်
တၢႆဢၼ်ၶဝ်တိၵ်ႉသွၵ်ႈႁႃယႇၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ။

ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼႉႆ ေၵႃႈဢွၵႇ် တၢင်းလိၵ်ႈၽိၼ်ၶၢဝ်ႇလင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈမၢၼ်ႈ

သၢႆလင
ႅ း်

မၢၼ်ႈ (The New Light of Myanmar) ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ (“သိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ တိၵ်ႉသိပ်ႇသွၵႈ် ႁႃၵၼ်းၸိဝ်းထၢင်ႇထိမ်
ဝႆၢးထပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၸတ
ဵ ်းေၵႃႉၼႂး် မိင်းေယႃ”) ဝႃႈၼႆ။
ၵၺ်းၵႃႈသိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵမ်ႈၼမ်တိၼ်းတႅမ်ႈဝႃႈၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵၼ်းမိင်းၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈတိၼ်းမီးလွငႈ် ၵဵဝ်ႇၶွငႈ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိဝ်ႈ
ၼၼ် ပိဝ်ႈတႃႇပဵၼၵ
် ၢၼ်တမ်ႉတွပ်ႇလွငႈ် ၸိဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/07/2016 ၽွငး် ၶၢဝ်း ယၢမ်း 11:30 ပွတး် ၼႂၼ
် ၼ်ႉ
ၸွမ်ႁၢၼ် ေၵျႃႇေၵျႃႇၸဝ်း ၵႅမ်ၽႈၵွၼး် တိင်းသိၵ်း ၸဵငႇ် ႁင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပႃးတင်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵျီႇဝိၼး် ႄလႈ ၶၼ်သၵ်
ိ း
ဝိၼး် ေၵျႃႇၶဝ်ၸဝ်
ိ းၼႆႉမႃးႁ ပ်ႉထပ်းပီႈၼွငႉ် ၵၼ်းၺႃးၶႃႈတၢႆၸဝ်
ိ း ၼၼ်ႉၼႂး် မိင်းေယႃ။ မႃးထပ်းတီႈလမ်းၽွငး် ငမ်းမိင်းေယႃ။
ၽွငး် ပၢင်ႁ ပ်ႉထပ်း ၼႆႉဢမ်ႇပၼ်ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈသင်။ ပၢင်ႁ ပ်ႉထပ်းၼႆႉမီး ၽႈႄပၽႃသႃေၵႃႉၼိင်ႈ၊ ၽႈၼမ်းၼႂး် ၾၢႆႇ ၽွငး်
ငမ်းမိင်းေယႃေၵႃႉ ၼိင်ႈ ႄလႈႁ ဝ်ၼႃႈၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႊ မိင်းေယႃ ၶဝ်ၸိဝ်းၼႆႉမႃးထွမ်ႇၸွမ်း။ တၢင်းၾၢႆႇၵၼ်း ဝၢၼ်ႈ
ေၵႃႈမီး ႄမႈၵၼ်းဢၼ်ၺႃးၶႃႈတႆၢ ၼၼ်ႉ 2 ေၵႃႉႄလႈ ႄမႈမၢႆႈၵၼ်း ၺႃးၶႃႈတႆၢၼၼ်ႉ 4 ေၵႃႉ ၸိဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၾၢႆႇ

သိၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ေၵႃႈထၢမ်ထင်
ိ ပိင်ပဵၼႁ
် ဵတႇ် ၵၢၼ် ဢၼ်ၵိတ်ႇ /ပဵၼၶ
် ိၼ်ႈၼႂး် ဝၼ်းထိ 25/06/2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ထၢမ်
ပီႈၼွငႉ် ၸိဝ်ႉၶိဝ်းၵၼ်းၺႃးၶႃႈတႆၢၼၼ်ႉၵမ်းေၵႃႉေၵႃႉ။ လိၼ်းသတ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ယမ်ႇဝႃႈ ၵၼ်းဢၼ်ၺႃးၶႃႈ တၢႆၼၼ်ႉ
ပဵၼၵ
် ၼ်းမိင်း ၽၵ်းၵႃႇ ထမ်းမတႃး (ယဝ်းယဝ်း)ေတႉ ၼႆယႇယဝ်ႉ။ ၸိဝ်ႉၶိဝ်းပီႈၼွငႉ် ၶဝ်ေၵႃႈဢၼ်ႇၸႂမ
် ႃးဢိတ်းၼိင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ
ၶဝ် ေၵႃႈတိၼ်းပဵၼၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵႃႇထမ်းမတႃးမႃးယႇၸဵမ်လယ
်ႂ ဝ်ႉ။
ဝႆၢးၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽႈၵွၼး် တိင်း ၸွမ်ႁၢၼ် ေၵျႃႇေၵျႃႇၸဝ်း ၼၼ်ႉေၵႃႈဢဝ်ငၼ်
ိ းၸွႆႈပၼ်ပီႈၼွငႉ် ၼႃႈႁိ ၼ်း ၵၼ်းၸိဝ်း ၺႃးၶႃႈတႆၢ
ၼၼ်ႉ ေၵႃႉလၢႆ 300,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၵၺ်းၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႉႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ “ၵႃႈသၢႆႈတႅၼး် ” ႄလႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွငႈ် ၸွမ်းလွငႈ် မႃး
တွငႈ် ထၢမ်တၺ်းၼႆႉသင်ၼ။ႆ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းမႃးၼၼ်ႉတႃႇမႃး ၸွပ်ႇထၢမ်တၺ်း ေၶႃႈမၼ်းလွငႈ် တၢင်း မၼ်းေသ တႅမ်ႈ
မၢႆၵၺ်း၊ ဢၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၸိဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈၸႅတ်ႈတၺ်း ထႅငႈ် ၵမ်းၼိင်ႈၵွၼႇ် တႃႇေတလႆႈ ေၶႃႈဢၼ် ထၵ်ႇ
မႅၼႈ် ၸိဝ်ႈၸႂႈ် မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶၵ်ႉတွၼႈ် မၼ်းႄတႉယင်းပႆႇယဝ်ႉ ငိၼ်းဢၼ်ပၼ်ၼႉႆ ေၵႃႈပဵၼ ် ငိၼ်း
သၼ်ႇ တဝ်ၵၺ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမႃးႁၼ်ၼႃႈလၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းေမး ၸိဝ်ႉၶိဝ်းပီႈၼွငႉ် ၸိဝ်းလႆႈလတၢႆၵႃႂ ႇေသ ငိၼး် ဢီးလလၵ်ႈ ဢွၼႇ်
ၸိဝ်း

တိၵ်ႉၵိတ်းဝႆႉတၢင်းၼွငႈ် တၢင်းလင်ၼယ
ႆ ဝ်ႉ။

ငိၼ်းဢၼ်မၼ်းမႃးပၼ်ၼၼ်ႉတင်းသဵငႈ် တင်းမတ်းေတမႅၼႈ်

မွၵ်ႈ

1,500,000 ၵျၢပ်ႈယႇယဝ်ႉ။ မၼ်းလၢတ်ႈတီႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ “လွငႈ် ၸိဝ်းၼႆႉေတဢမ်ႇႁ်ႈႂၵိတ်ႇၶိၼ်ႈ ပဵၼထ
် င
ႅ ႈ် ” ဝႃႈၼႆ။
ပဵၵႉ် သမ်ႉ ပဵၼေ
် ၶႃႈၵႂၢမ်းၵႅမ်ၽႈၵွၼး် တိင်းလၢတ်ႈၸိင်ႉၼၼ်ေသတ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းသၼ်ၶဝ်ႄတႉယင်းတိၵ်ႉ လွမ်ၵဝ်လွငႈ်
သိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၼ်ႇပတ်ႈလႅၵႈ် လၢႆႈၵၼ်ၼး်ႂ ပိၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယႇ။ ပီႈၼွငႉ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းၺႃးၶႃႈ တၢႆၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇႁ ႉ ဝႃႈ
သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပၼ်တၢမ်ႇသၢႆသၵ်
ိ းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉႁိ ဝ် ဢမ်ႇႁ ႉ။ ၶဝ်ႄတႉလၢတ်ႈဝႃႈၶႂႈ် လႆႈလွငႈ်
ပိင်ပဵၼထ
် မ်း တႃးထၵ်ႇမႅၼႈ် ၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။
ထၵ်ႇလႆႈပတ်းပႅတႈ် လွၵ်းပိင်ပၼ်ႇတင်ႇဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတး် ၵၼ်းသိၵ်းႁဵတး် ၽိတး် ၼၼ်ႉၶၼ်ၽး်ႂ
တၢမ်ၼင်ႇဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးလႆႈတွငႈ် ထၢမ်ေသ လႆႈႁ ပ်ႉႁၼ်လၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈေသႇ) ဝႃႈ သိၵ်းမၢၼ်ႈ
ၶမယတပ်ႉ 362 ၼႆႉႁဵတ်းၽိတး် တၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂႈ် ၼႆႉ
1.

ၶဝ်ယဝ်
ိ းတၢႆၵၼ်းမိင်းသွငေ
် ၵႃႉဢၼ်ၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈ ယွၼႉ် ၸႂႉ် ၵိတ်းႄလႈဢမ်ႇၵိတ်း

2.

ၶဝ်ယဝ်
ိ းၵွငႈ် လင်ၵႃႂ ႇၵႈႁ းၵႈတၢင်း ၸွမ်းပိၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵၼ်းမိင်းတိၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၸမ
ွ ်းႁႆႈၸွမ်းသၼ် ေသႁဵတး် ႁ်ႈႂ
ၵၼ်းမိင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း

3.

ၶဝ်တၺ
ိ ွပ်း၊ ေပႃႉထပ်ႉႄလႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵႃႇထမ်းမတႃး 5 ေၵႃႉေသဢဝ်ၵၼ်လၢႆးသိၵ်း သပ်းသႂႇ် ပၼ်
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တၢႆၼၼ်ႉသၢမ်ေၵႃႉပိဝ်ႈတႃႇႁ်ႈႂမိၼ်ၵၼ်းသိၵ်း။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလိင်ႈလၢဝ်းပိင်ပဵၼၼ
် ႉႆ ၊ လွငႈ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸၼ်ႉသင်ၶဝ်ႁႃတၢင်း ႁ မ်ႇငမ်း ဢိၵ်ႇ
တင်းလွငႈ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယႇဢမ်ဢတ်
ိ းဢမ်ဢဝ်
ိ ႈတႃႇၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်လိင်ႈၼႆႉ။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး တၵ်းယွၼး် ထိင်လင်ပွငၸ
် ိင်ႈဢၼ် NLD ဢွၼႁ
် ဝ်ဢဝ်လိင်ႈလၢဝ်းပၼ် ပိဝ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၽႈ
ၸိဝ်းပၼ်ႉပႅၼၸ
် ဝ်
ိ းၼႆႉ ၶဝ်ႈသႇလွၵး် ပိင်တၢင်းၵၢၼ်ပဵၼထ
် မ်း တႃးၽဵငႇ် ပဵငး် ႄလႈ ပတ်းယႃႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိင် ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်
တၢင်းၽိတ်းၵၼ်းသိၵ်းႁဵတ်းၽိတး် ဢၼ်လွၵႇ် ငိတ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵၼ်းမိင်းၽၵ်းၵႃႇ ထမ်းမတႃး တင်းမိင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိပ်ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၼၢင်းၸၢမ်တွငး်

+66: (0) 81-630-6655

(ဢင်းၵိတး် ၊ တႆး၊ ထႆး)

ၸၢႆးေႁႃသႅင်

+66: (0) 62- 941-9600

(ဢင်းၵိတး် ၊ တႆး)

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

+66: (0) 94-638-6759

(ဢင်းၵိတး် ၊ မၢၼ်ႈ)

