ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 13/4/2020
လုငး် ႁဵငႄ
် လႈလုၵႈ် ၸ းမၼ်းၺႃးသိၵ
ု း် မၢၼ်ႈၺပ်း၊ တဵၵး် ၸႂႉႄၼတၢင်း ၼႂးမိင
ူ း် တူၼ် ၸိင
ု ႈ် တႆးပွတး် ဢွၵႇ်
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/3/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 225 ၊ ၶလယ 277 ၊ ၶမယ 519 သၢမ်တပ်ႉၵွင်

မ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်း 35 ေၵႃႉ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽၼ
ႅ ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 14 (မိူင်းသၢတ်ႇ) ပႃႈတႂႈ
တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (ၵဵင်းတုင်) ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုငႈ် တႆး RCSS/SSA တီႈ ၵွင်း ဝ်ၼမ်ႉ
ၸဵင်းၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။
ဝ းပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 ၵၢင်ၼႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ မ တပ်ႉ (519) လူင်းမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢဵၵ်ႇ
ဢိူင်ႇၽ ႄၶႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆး မီးလင် ၼ်း 35 လင် ၼၼ်ႉေသမႃးၸႅတ်ႈ ထၢမ်လုင်းႁဵင် ၼၼ်ႇတိယ
ဢႃယု 55 လွင်ႈသိုၵ်းတႆးယဝ်ႉေၼး လုင်းႁဵင် လဵင်ႉၶဝ်ႈသိုၵ်းတႆး။ ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

င်ႉဢဝ်လုင်းႁဵင်

ႄလႈလုၵ်ႈၸ းမၼ်း ၸ းပီး ဢႃယု 25 ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်တီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပွႆႇၸ းပီး ပွၵ်ႈ ၼ်း။ ၵူၺ်း
ၵႃႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇၸႂႉလုင်းႁဵင်ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်း သွၵႈ် ႁႃသိုၵ်းတႆးၼႂးထိူၼ်ႇထႅငႈ် ၵႂႃႇမႃး ၼႂးထိူၼ်ႇ ႄၼတၢင်း
ယဝ်ႉမႃးၶိုၼ်း။ လုင်းႁဵင်လႆႈၼွၼ်းၼႂး ထိူၼ်ႇသွငၶ
် ိုၼ်း ထိုင်ဝၼ်းထိ 28/3/2020 ယဝ်ႉၶဝ်ၸင်ႇပွႆႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉၸႂႉမၼ်းဢဝ်ၵႃးမၼ်းေတႃႉသူငႇ် ၶဝ်ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈ ဝ်ပၢင် ႄလႈ ၼႃးပႃႇၵၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်
ၼႂးၸဝ်ႉလိူၼ်ေဢႊပ ိူဝ်ႊ ေပႃးၶဝ်လူဝ်ႇမိူဝႈ် လႂေၵႃႈ င်ႉၸႂႉလူတ်ႉမၼ်း။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈလုင်းႁဵင်ဝႃႈ “ေတဢမ်ႇလႆႈလဵင်ႉၶဝ်ႈၵူၼ်းထိူၼ်ႇလူင်းလ းမိုဝ်း NCA။ ်ႈၶဝ်ယူႇ မိူင်း
ထႃး (ဢၼ်ၸမ်လႅၼ်လိၼ်ထႆး) ၶဝ်လူဝ်ႇၵႂႃႇယူႇ မိူင်းထႃးၵူၺ်းေတဢမ်ႇလႆႈမႃးယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ေပႃးသိုၵ်း
တႆး မႃးထႅင်ႈ ေတလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၶိုတ်းတၼ်း။ ေပႃးဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇေသလႆႈ ႉဝႃႈ လဵင်ႉၶဝ်ႈသိုၵ်းတႆးၶဝ်
ၼႆ ပူႇၵၢင်ႉမီး တၢင်းၽိတ်း” ဝႃႈၼႆ။
ဝ းပၢင်တိုၵ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူငဢ
် ွင်ႇတႅၵ်ႇ (
သိုၵ်း ၼႂးတပ်ႉမိူင်းတူၼ်

အာင်သိုက်) တူဝ်ပိဝ်ႇႁႃႇမူး မိူင်းတူၼ် ပႃး

မ်ႈမွၵ်ႈ 300 ေၵႃႉ ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ တဝ်ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိင
ူ ်းဢဵၵ်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ႁႃ

သိုၵ်းတႆးၵူႈ ၺ်ႈၵူႈၵုင်း။ သိုၵ်းမၼ်းသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇထိုင် ၸွမ်းပၢင်ၵႅင်း၊

ဝ်ပၢင်၊ ၼႃးပႃႇၵၢဝ်၊ ႄမႈၵႅၼ်း၊

မွၵ်ႇၸလီႇ၊ လွႆၼွၵ်ႈ၊ ၺ်ႈသ းလႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈၸႅၵ်ႇၵၼ်ပႂႉၸွမ်းတၢင်းေၽ ၼိုင်ႈတီႈ သိုၵ်းသွင် ေၵႃႉ
သၢမ်ေၵႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထိုင်မိူဝႈ် လဵဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9-11/4/2020 ၼၼ်ႉေၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတၢင်းလွႆၼွၵ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵင်ႇ
ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼၼ်ႉေသ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂးထိူၼ်ႇထႅဝ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈတပ်ႉ ၸၵၶ (17) တဵၵး် ၶၢၼ်းၸႂႉႁႅငး် လ ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈ တီႈလွတ
ႆ ၼ
ွ း် ၼႂးမိင
ူ း် ၵိင
ု ်
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/04/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:30 မူင်းၵၢင်ၼႂၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမ တပ်ႉဢၼ်ယူႇတႂႈ ၸၵၶ
(17) ႁႅင်းသိုၵ်း (50) ေၵႃႉ ၶီႇၵႃး (4) လမ်း ႄလႈၵႃးတၢင်ႇသ း (1) လမ်း တၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် (ယဵၵ်ႉၶႃႇ)
လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းေၵးသီးမႃး ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈလူငၸ
် ၢမ်ဢိူင်ႇ ဝ်ၶ း ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈလွႆတွၼ်း ၶိုၼ်းၶၢၼ်းဢဝ်ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် တႃႇလူတ်ႉၵႃး (6) လမ်း
တၢင်ႇၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်ႈလွႆတွၼ်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30 မူင်းၵၢင်ၼၼၼ်
ႂ
ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၺႃးသိုၵ်း
မၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ ၼၼ်ႉပဵၼ် လုင်းေၼႇ၊ လုင်းၼၼ်ႇတႃႇ၊ လုင်းေထး၊ လုင်း ယၼ်ႇၼႃႉ၊ လုင်းၵုင်ႇ တ
လ ႄလႈလုင်းေဢႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈေတႃႉသႂႇလူတ်ႉ/ထူဝ်ႈၶဝ်ေသ ေႁႃႈၶိုၼႈ် ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိူဝ်လွႆ
တွၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းေၵးသီး ၵႂႃႇလူင်ၸၢမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတၢင်း တပ်ႉပၢင်ႇေၵႇတု တႃႇၵႃး (5)
လမ်း ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ (50) ေၵႃႉ။

ၵပ်းသိပ
ု ႇ် တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66 94-728-6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း

+66: 97-173-1530

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

