ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ း ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 9/7/2020
သိၵ
ု း် မၢၼ်းယိဝ
ု း် ၵူၼး် မိင
ူ း် တ လ လ ႄလႈၶႃၸႂၵူၼး် ဝၢၼ်ႈ ၽွငး် ပိတ
ု ႇ် ယိဝ
ု း် RCSS/SSA ႁိမး် ဢွငႈ် တီႈ ၽ ေယးယႂႃႇ
တွၼႈ် ၼိဝ
ူ ် ၼႂးႄၸႈဝဵငး် ၵ ၵ်းႄမး
ၼႂးဝူငႈ် လိုၼ်းသုတ်း လိူၼ်ၵျ ၼ်ႊပူၼ်မႃးၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃႈတပ်ၵွင်ႁင
ႅ ်းသိုၵ်းပၢၵ်ႇပ ၶဝ်ႈတိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိင
ု ်ႈတႆး/
တပ်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလ းမိုဝ်းၵိတ
ု ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဝႆၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂးႄၸႈ ဝဵင်းၵ ၵ်း
ႄမး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပူၼ်ပႅၼ်သၼ
ု ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 600 ပ လႆႈပိုၼ်ပွႆႇဝႆ

ၼ်း

ေယးေသပ ႈေၽးသိုၵ်းသိူဝ။်
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/6/2020 ၼၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶၼ
ို ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈပွင်ႇလၢတ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း
မၢၼ်ႈဝႆ ဝႃႈေတမီးပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂးဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၼႂးဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ၵျ ၼ်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈ
ႁ းၵုၺ် ဢၼ်ယူႇတၢင်း င်ႇ ဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်တူႈ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵႈ် 10 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊ
တိူဝ်ႊ ၼၼ်ၼႆယဝ်။ ဝ းၼၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶမယ 256 (ပႃႈတႂႈတပ်ၸုမ်းလူင် 101) ဢၼ်ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈ
ၵၢၼ် သၢင်ႈၽ

ၼၼ်မႃးပိူဝ်ႈတႃႇႁႃတၢင်းေႁႉႁၢမ်ႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ လွင်ႈၼႆႁဵတ်း ်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တၵ
ို ်းၵၼ်တင်း

ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ေသပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇလၢမ်း ႄၽႈၵႂႃႇလ တီႈလ တၢင်း ၼႂး
ႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ပွတ်းၸၢၼ်း ေသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇဢဝ်တပ် ၶလယ 22၊ ၶလယ 23၊ ၶလယ 101 ႄလႈ ၶလယ 147
ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂး ပိုၼ်တီႈထႅငႈ် ။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁႃသိုၵ်းတႆးၸွမ်းႁိမ်း မ်းလ လ ဝၢၼ်ႈေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်

ႁႄလႈပ ႈေၽးသိုၵ်း။ မိူဝ်ႈသိုၵ်း

မၢၼ်ႈ ၽႅဝ်မႃးတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼၼ
် ၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်ၵၼ
ူ း် ဝၢၼ်ႈသွင်ပူႇဢွၵ်ႇၽူဝေ
် မးလႅၼ်ႈေသႃႉမႅပ်းၼႂး င်းႁဵၼ်း။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၸွမ်းတၢင်းလင်ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂး င်းႁဵၼ်းယဝ်ၵႂႃႇယိုဝ်းလုင်းသု ဢႃယု 58 ေၵႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၸမ်ၸမ်မၢတ်ႇ
ၸဵပ်း။ လုင်းသု ပႆဢွၵ်ႇမႃးၼႂးၵၢင်ပၢင်ႇဝၢင်း င်းႁဵၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းလင်မၼ်းေသယိုဝ်းတ ။
ၼႂးဝၢၼ်ႈေၵႃႈ ထဝ်ႈယိင်းေၵႃႉၼိုင်ႈၺႃးၵွငႈ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ
ု ်း ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းလႅၼ်ႈၵႂႃႇႁႃ ၼ်း ေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 56
ထႅင်ႈေၵႃႉၼိုငႈ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉႁၢပ်ႇေၶျႃး၊ သူင်ႇတၢင်း ႄလႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈေပႃႉႁႅမ်ေတႃႇေပႃးတ လိမ
ု ်း၊ သိုၵ်း
မၢၼ်ႈ ႄၼးဝႃႈ မၼ်းလႅၼ်ၶဝ်လွင်ႈတီႈယူႇသိုၵ်းတႆး။
ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းေထႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းႄလႈသိုၵ်းၶဝ်။

ဝ းပၢင်တိုၵ်းယဝ်သိုၵ်း

မၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတဵၵ်းၶၢၼ်းေထႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းၶဝ်တီႈတပ် ဢၼ်မီးယူႇေတႃႇၼႃႈဢွင်ႈတီႈ သၢင်ႈၽ ေယး
ယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်။
ပၢင်တိုၵ်းႄလႈလွင်ႈပူၼ်ပႅၼ်သၼ
ု ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆႁဵတ်း ်ႈ ၵူၼ်းမိင
ူ ်း 600 ပ ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵၼ
ူ ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်း ႄလႈလုၵ်ႈ
ဢွၼ်ႇ လႆႈပ ႈေၽးၸွမ်းႁိမ်း မ်းဝၢၼ်ႈႄလႈ ၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇပိုငႈ် မ်ႈယင်လိုဝ်ႈဝႆတီႈဝတ်ေသ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇ ႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ်
ပိူဝ်ႈငိင
ူ ်ႄဝႈလွငႈ် တိတ်းၸိူဝ်မႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၼၼ်ယဝ်။

ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိင
ု ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်ေသသူၼ်းေသႇ

်ႈပဵၼ်ပၢင်

တိုၵ်း ႄလႈပူၼ်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼၵ
် ူၼ်းမိင
ူ ်း၊ လွင်ႈၼႆ ႁဵတ်း ်ႈလွင်ႈပိၼ
ု ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းၽ ႇ လဵဝ်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
တင်ႈႄတႇ ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ေမႇ မႃးဝႃႈပိူဝ်ႈတႃႇ မ်ႈတိုၵ်းေတႃး တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတႊ် -19 ၼႆၼၼ် ပဵၼ်လွင်ႈၵိူဝ်လဵၼ်ႈ
ပႅတ်ႈၵူၺ်းၼၼ်ယဝ်။
လွင်ႈပူၼ်ပႅၼ်လၼ
ို ်းသုတ်းၼႆ ယင်းၸီၸႅင်ႈႄၼလွင်ႈမီးေၽးတုမ်တိူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂးၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ် ယႃႉၶူဝ်း
တိုၼ်း သၽႃဝ ယႂႇလူင် ၼႂးပိုၼ်တီႈဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းသိူဝေ
် သ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵ်ႁ ႄလႈဢမ်ႇႁပ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၼ ၼ်
ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈဝႆၼႂးပိုၼ်တီႈၼၼ်ယဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းထႅငႈ် ဝႃႈ ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်လူင်းတိၼ
ု ်းလၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ဝႆ
တႃႇေပႃးမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇႄလႈ မီးၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇႄၽဢႃႇၼႃႇ ၼႂးလွၵ်းပိူင်ၽင
ွ ်းငမ်းမိူင်း ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း

မ်ႈ

တုမ်မႂႇေသ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိုၼ်တီႈၸၢင်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈတႃႇႄႁႉၵင်ႈတီႈလိၼ်ႄလႈၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၶဝ်ၼၼ်ယဝ်။
ပိူင်လူင်မၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊ
ပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ

ၼႂးၵၢၼ် မ်ႈ

လူင်းတိုၼ်း လၢင်းေၵႃႇသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် ၽ
ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိဝ
ူ ်ပိူဝ်ႈတႃႇငိင
ူ ်ႄဝႈလွင်ႈ ၶဝ်ႈ
မ်ႈသၢင်ႈ တၢင်း ၽိတ်းယႂႇလူင်ၸွမ်း သိုၵ်း
မၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်း
ပဵၼ-်

ၶွမ်ႊပၼီႊ

သဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ

Switzerland’s Stucky SA; ၾရင်ႊ
သဵတ်ႊ France’s IPGRB; ႄၶႇ China’s
Yunnan

Machinery

Import

and

Export Co. Ltd. တင်း Zhejiang Orient
Engineering;

ႄလႈၵျပၢၼ်ႇ

Japan’s

Toshiba and High Tech Concrete
Technology Co Ltd. ၸိူဝ်းၼႆ။
လွင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်

ၼႆ

ႄတႇ မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2008 ေသပဵၵ် သမ်ပဵၼ်
ၶၢဝ်းဢိုတ်းယင်ၶၢဝ်း တၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ယူႇေၵႃႈ ယင်း သိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ ဢမ်ႇၵိုတ်း
ဢမ်ႇယင်။ ၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ် 280
ေမႊၵႃႊဝတ်ႊၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈ
သဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇ ႄမႈၼမ်တူႈၼပ်

ဝ် ပၢၵ်ႇ

ဝ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း မႃးႁၢဝ်ႁၢဝ် ႁႅင်း
ႁႅင်း။ ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ် ၽ ၼႆေတယိင
ု ်ႈၶိုၼ်ႈ 60
ၵီႊလူဝ်ႊ ေမႊတိူဝ်ႊ ၸွမ်းသ ႄမႈၼမ် ေတႃႇ
ထိုင်ဝဵင်းသီႇ ေပႃႉ ေသေတလုပ်ႇထူမ်ႈ ပႅတ်ႈ
လ ဢိူင်ႇလ ဝၢၼ်ႈ

ႄလႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇဢၼ်ၵိုၵ်း

ပိုၼ်းမႃး လ ဝ်ပၢၵ်ႇပီၼၼ်ယူႇယဝ်။

ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈၶဝ်ႈယိဝ
ု း် သိၵ
ု း် တႆး RCSS/SSA ၼႂးၵ ၵ်းႄမး
ဝၼ်းထိ 24/06/2020 ၸုမ်းၽ ႇၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈဝဵင်းၵ ၵ်ႄမးၶဝ်ပွင်ႇလႅင်း ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ လွင်ႈေတၸတ်း
ႁဵတ်း ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈလုမ်ႈၽႃႉ 26/06/2020 တီႈဝၢၼ်ႈႁ းၵုၺ် ဢိူင်ႇႁ းၵုၺ် ႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ၸိုင်ႈတႆး
ပွတ်း င်ႇ။
ဝၼ်းထိ 25/06/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ (ပႃႈတႂႈတပ်ၸုမ်းလူင် 101 ) မွၵ်ႈ 40 လုၵ်တီႈတပ်ၶဝ်ဢၼ်မီးႁိမ်းၽ ေယး
ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ၼၼ်ေသ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂးပိုၼ်တီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၶိုင်ယႃႉၵဝ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် RCSS ။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် RCSS/SSA သွင်တီႈ- ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ ဢိူင်ႇေမႃႇမႃ ႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ယၢမ်း
ဝ်ၶမ်ႈႄလႈ ဝၼ်းထိ 26/06/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ 1 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇေမႃႇမႃ။
ဝၼ်းထိႉ 27/06/2020 ၼၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သီႇတီႈ - ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇေတႃး၊ ႄလႈလွႆဝၢၼ်ႈၼမ်ဝူဝ်းထဝ်ႈ ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ၊
ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇေလႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆပၢင်ႁၵ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇေလႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းတပ် ၶလယ 147၊ ၶလယ 22၊
ၶလယ 23 ႄလႈၶလယ 101 ၶဝ်ႈထႅမ်ႁႅင်းထႅင်ႈ။
ဝၼ်းထိ 28/06/2020 ပဵၼပ
် ၢင်တိုၵ်းႁႃႈတီႈ- ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇေၵႃႇ၊ ေယႇသၢၼ်ႇ၊ ဝ်ၽ ႄလႈပၢင်ၵႅၼ် ဢိူင်ႇႁ းၵုၺ် တင်း
တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ၵျီး ဢိူင်ႇပၢင်ႇေလႃႉ။
ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈပူၼပႅ
် ၼသ
် ၼ
ု ႇ် လႆႈၵူၼး် ၼႂးၵ ၵ်းႄမး
တဵၵး် ၸႂႉႁၢပ်ႇေၶျႃး၊ ၶႃၸႂ၊ တဵၵး် ၶၢၼ်းေထႃႈ
ဝၼ်းထိ 27/06/2020 ၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွၼ်းေထႃႈတီႈဝၢၼ်ႈႁ းၵုၺ်ၼင
ို ်ႈလမ်းႄလႈၵူၼ်းသူင်ႇ 4 ေၵႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်း
သိုၵ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၼ
ႅ ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇေၵႃႉၼၼ် 1) ၸ းၸၼ်ႇတ 2)ၸ းပိင်ႇၺႃႇ 3)ၸ းေၵႃး 4)ၸ းၸွမ်။
ၶဝ်လႆႈ ၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ဝၼ်းထိင
ု ်ဝၼ်းထိ 29/06/2020 ၸင်ႇပွႆႇၶဝ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/06/2020 ယၢမ်း ဝ်ၶမ်ႈၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 22၊ 23 ႄလႈ 147 သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵၵျီ
် း။
ဝၼ်းၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် လုင်းမွင်ႇေၶႇ မူတ်းႄလႈ မၼ်းလုၵ်တီႈသူၼ်ၶဝ်ၼၵ
ွ ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ေသေတပွၵႈ် မိူဝ်း
ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်တီႈ ၼ်းမၼ်း။ မၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃး ေၵႃႈႁၼ်သႂႇတပ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ င်ထၢမ်မၼ်းဝႃႈ
“ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႆၵႂႃႇတၢင်းလႂမူတ်း” လုင်းမွင်ႇေၶႇၶိုၼ်း တွပ်ႇဝႃႈ “ပိူၼ်ႈဢွၼၵ
် ၼ်ပ ႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ယူဝ”ၼႆ
် ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ၶိုၼ်းၸႂႉမၼ်း ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉလုင်းမွင်ႇေၶႇပႃးထူင်ၶူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ေသၸွမ်းသူင်ႇ ထိုင်ဝၢၼ်ႈ
ပၢင်ၵႅၼ်။
မိူဝ်ႈၶဝ်ထိုင်ၵႂႃႇ ဝ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼၼ
် ၼ်ေၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈေပႃးယိုဝ်းၵွငႈ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း
ႁိမ်း မ်း ဝၢၼ်ႈၼၼ်ၵႂႃႇၵူႈ းၵူႈတၢင်း။ ၵွပ်ႈၶဝ်လွမ်ထၢင်ႇလုငး် မွင်ႇေၶႇ ေတ
လၵ်ပ ႈပႅတ်ႈၶဝ် ၼႆႄလႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းမတ်မိုဝ်းမၼ်းႄပလင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ၶဝ်ထၢမ်မၼ်းဝႃႈ “ဝၢၼ်ႈၼႆၸွင်ႇ မီးၵူၼ်းယူႇ”? လုင်းမွင်ႇေၶႇၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ
“ဢမ်ႇလႅပ်ႈမီးယဝ်ၶႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပ ႈမူတ်းယဝ် ၶႃႈ ယူဝ်”ၼႆ။
ၽိူဝ်ၵမ် ၼိုင်ႈၶဝ်သမ်ႁၼ်လုင်းသုႄလႈပႃႈသႂၼၼ် လုၵ်တီႈ ၼ်းၶဝ်လႅၼ်ႈၵႂႃႇ
တၢင်း င်းႁဵၼ်းၼၼ် (တူၺ်း ဝ်ယွႆႈပႃႈတႂႈ) ၶဝ်ေၵႃႈယိုဝ်းသႂႇၸွမ်း တၢင်းလင်
ၶဝ်သွင်ေၵႃႉၼၼ်ၵမ်းလဵဝ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈႁင်းလုင်းမွငႇ် ေၶႇဝႃႈ

လၢတ်ႈဝႃႈဝၢၼ်ႈၼႆဢမ်ႇမီးသိုၵ်းၼႆ”

“မႂး

“ဢၼ်လႅၼ်ပ ႈၼၼ်ဢမ်ႇၸႂႈသိုၵ်းတႆး

လင်းမွငႇ် ေၶႇ

ဝ်” ၼႆေသ တင်းလၢတ်ႈတင်းဢဝ်မႆမွင်တၢင်းယၢဝ်း မီး မွၵ်ႈ (2) ေပႇ ေပႃႉသႂႇတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇမၼ်းၼိင
ု ်ႈၵမ်း၊ ေပႃႉသႂႇ တီႈ
ၵွၵ်း

ဝ်မၼ်းၼိင
ု ်ႈၵမ်း၊ ေပႃႉသႂႇတီႈၵွၵ်း ဝ်မၼ်း၊ ယဝ် ေပႃႉၸွမ်းၶႃလူင်၊ ၸွမ်းၼႃႈၶႅင်ႈ၊ ၸွမ်းတူဝ် လုင်းမွင်ႇေၶႇ

ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၶၢင်ႈတၢင်ၼၼ် ၵမ်း လဵဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇမၼ်းတ ယဝ်ႄလႈ ပွႆႇမၼ်းပႅတ်ႈ
တီႈၼၼ်။
တပ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ေၵႃႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတင်းပၢင်ႇေလႃႉၼၼ်။ ယူႇၵႅပ်ၼိင
ု ်ႈ ၸဝ်ႈ သႃႇၵ င်းပၢင်ႇၵႅၼ် ပႆႇၵႂႃႇပႆမႃးၸွမ်း င်း
ႁဵၼ်း ၼၼ်ေသႁၼ်သႂႇ တူဝ်လင
ု ်းမွင်ႇေၶႇလိုမ်းတူဝ်ဝႆ ၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ် မၼ်းၶိုၼ်း ႉ ၶိုၼ်းတူဝ်ၶိုၼ်းေသ ၶိုၼ်းသူင်ႇ လုင်း
မွင်ႇေၶႇမႃး င်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵ ၵ်ႄမး။ မိူဝ်ႈပိူၼႈ် ဢွၼၵ
် ၼ်ပ ႈ ၼၼ်လုၵ်ႈၸ းမၼ်းမိူဝ်းလၢတ်ႈ မၼ်းတီႈသူၼ်ၼႃး ၶဝ်
ၼၼ်ယူႇ မၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ပိူၼ်ႈေၵႃႈ ႉ ယူႇဝႃႈသူၼ်ႁဝ်းမီးတီႈၼႆ ေပႃးၶဝ်မႃးေၵႃႈလၢတ်ႈၶဝ် လီလီေၵႃႈ လႆႈယူႇၼႆ
ေသဢမ်ႇပ ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈ။
လုင်းဢ ႈမွင်ႇေၶႇ ဢႃႇယု 56 ပီ ပဵၼ်ၽူဝ် ပႃႈၼၢင်းဢွၼ် မီးလုၵ်ႈ (2)ေၵႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ၵျီး။ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်း ၵိၼၵ
် ၢၼ်
သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵၵျီ
် းေၵႃႉၼိုငႈ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၶဝ်ပဵၼ်ၶဵၼ်ၵၼ်ၶဝ် ႉယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိင
ူ ်းၼႆ ဢမ်ႇ
ၸႂႈၶဵၼ်၊ ၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီေပႃႉႁႅမ်ၸိူင်ၼႆၶႃႈ။ ၼႆပဵၼ်လင
ွ ်ႈတၢင်းၸဵပ်းထိုင်ၸႂေတေတၶႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်(သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ေပႃႉႁႅမ်
ၵူၼ်း မိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼႆေဢႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းၼႆ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းႁႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သမ်
လႆႈပ ႈေၽးပၢင်တိုၵ်းေသၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတၢမ်ႇမၼ်း။ ၼႂးၸႂႄတပဵၼ်ဢၼ်ၸဵပ်းၸႂဝႆၶႃႈေဢႃႈ။ ၶႃႈယႂႇမႃးမွၵ်ႈၵႃႈၼႆ ၶႃႈလႆႈ
ပ ႈပၢင် တိုၵ်းမႃး 4 ပွၵ်ႈယဝ်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။
ဝၼ်းထိ 30/06/2020 တပ်တီႈတွင်ႇေၶျႇ ႁိမ်းၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိဝ
ူ ၼ
် ၼ်မိူဝ်းယွၼ်း ေထႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ 3
လမ်းႄလႈ ေထႃႈႁ းၵုၺ် 1 လမ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းလႆႈမိူဝ်းသူငႇ် ပၼ်ၶဝ်တီႈတပ်ၶဝ်ၽ ႇၸၢၼ်းၼမ်တူႈတီႈၽ ၼၼ်။
ၵူၼး် ထဝ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိင
ု ႈ် ၺႃးယိဝ
ု း် တႆ ၸမ်ၸမ်၊ ထႅငႈ် ေၵႃႉၼိင
ု ႈ် မၢတ်ႇၸဵပး်
ေပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 22၊ 23 ႄလႈ 147 ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၼ
ႅ ်ၽွင်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂယဝ်ၶဝ်ႁၼ် လုင်းသုၶႃၽူဝ်ေမး
လႅၼ်ႈပ ႈၵႂႃႇမႅပဝႆ
် တီႈ င်းႁဵၼ်းသွၼ်လၵ
ိ ်ႈ ဢၼ်မီးၽ ႇ ဝ်ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းယိုဝ်းလမ်းၸွမ်းတၢင်းလင်
ႄလႈၵႂႃႇႁၼ်မၼ်းၼင်ႈပႅပ်ဝႆတီႈ ၽၵ်းတူ င်ႈႁဵၼ်းၼၼ်။ မၼ်းယူၵ်မိုဝ်းမၼ်းသွင်ၶွၼေ
် သ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ၶဝ်ဝႃႈ “သူမႃး
ႁဵတ်းသင်ၵႃႈၼႆႈ”? ၽွင်းမၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းမႃးပႅပ်ၵႃႈၼႆႈၼႆၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ယိုဝ်းသႂႇလုင်းသုၵမ်းလဵဝ် 2 ၵမ်း
ၵမ်းလဵဝ။် လုင်းသု ၶိုၼ်းပႆဢွၵ်ႇၽၵ်းတူ ၵႂႃႇမွၵ်ႈသွင် သၢမ်ယၢင်ႈ ၶဝ်ၶၼ
ို ်းလမ်းယိုဝ်းမၼ်း ထႅင်ႈၼႂးၵၢင်ပၢင် င်းႁဵၼ်းၼၼ်
ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းၼၼ် ေသလုင်းသု သဵင်ႈသ ၸႂၵႂႃႇတီႈၼၼ်ၵမ်းလဵဝ်။

ၽၵ်းတႁ င်းႁဵၼး် တီႈ လင်းသၺႃးယိဝ်း ၵမ်းဢွၼတ
် ၢင်း

လင်းသဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈယိဝ်းတၢ ႆ

လွင်ႈၼႆေမးလုင်းသု ပႃႈသူၺ်ႇ ေၵႃႉဢၼ်လႆႈ ႉႁၼ်ၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်ဝၼ်းၼၼ်ၶိုၼ်းၶႆႈႄၼလွငႈ် ၽူဝ်မၼ်းၺႃးယိုဝ်းတ ။ ဝ း
ၼၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ
ု ်း ်ႈမၼ်းၼၢင်းယူႇဝႆၼႂး င်းႁဵၼ်းၼၼ်။
ထႅင်ႈၽ ႇၼိုင်ႈေၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ယိုဝ်း ၵႂႃႇတိူဝ်ၺႃး ၼ်း
ပႃႈသႂ ဢႃယု 50 တိူဝ်ပႃးၶႅၼ်ပႃႈသႂ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းေသ မၼ်း
ၶိုၼ်း

ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂး ၼ်းမၼ်းေသလႅၼႈ် ပ ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး

ၵမ်းလဵဝ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ေတယွၼ်လိူတ်ႈမႆႈယူႇ ဢမ်ႇ ႉၸဵပ်း
ႉမႆႈသင် မၼ်းလႅၼ်ႈပ ႈ ထိုင်ဝၢၼ်ႈေယႇသၢၼ်ႇ။ ၸုမ်း
ပရႁိတၶိုၼ်းဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇတၢင်ႇ မႃးတီႈ င်းယႃၵူၼ်း မိူင်း
တီႈၵ ၵ်ႄမး။
ႁဵတ်းၼၼ်ေသ တပ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ေၵႃႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇ
တ င်းပၢင်ႇေလႃႉ။ ယူႇၵႅပ်ၼိုငႈ်

ၸဝ်ႈ သႃႇၵ င်းပၢင်ၵၼ
ႅ ်

ၶိုၼ်းမႃးတူၺ်း တီႈ င်းႁဵၼ်းၼၼ်ေသ ႁၼ်တူဝ်တ လုင်း
ႁ ႆးၸဵပ်းပႃႈသႂ်

သုၵႂႃႇ

သုၼွၼ်းဝႆယူႇတီႈ ၵၢင်ပၢင်ႇ င်းႁဵၼ်းၼၼ်ယဝ်။ ၸဝ်ႈ
သႃႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇၽူင်းၸူးၸုမ်းပရႁိတမႃးဢဝ်တူဝတ
် လုင်း

င်းယႃၼွင်ပိင်လင
ူ ်။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တ လုင်းသုၼၼ်ၽဝ် တီႈ င်းယႃ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼွင်ပိင်လူင် ဝ်ၵိုတ်ႈ ၵ ၵ်ႄမး မိူဝ်ႈၶၢဝ်း

ယၢမ်း ဝ းဝၼ်း 1 မူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/06/2020 ၼၼ်ယဝ်။
လုင်းသုဢႃယု 58 ႄတႇၼႃႈ ၼ်းၸွမ်းပႃႈသူၺ်ႇ ဢႃယု 54။ မီးလုၵ်ႈလၢင်း မ်ႈၵၼ်ႁႃႈေၵႃႉေသ ႁဵတ်းႁႆႈၼႃးသူၼ်လင
ဵ ်လူ
ၼႃႈ ၼ်းၼႂးဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢိူင်ႇ ၺ်းၵုၺ် ႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး။

ပၢင်တၵ
ို း် ႁဵတး် ႈ် ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈပ ႈေၽး 600 ပ
တင်ႈႄတႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းထိ 25 ထိုင် 28 လိူၼ်ၵျ ၼ်ႊၼၼ် မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵႈ် 630 ေၵႃႉၼႂးၵဝ်ႈဝၢၼ်ႈ
လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပ ႈေၽးသိုၵ်းၵႂႃႇပိင
ု ်ႈတီႈဝတ်ပၢင်ႇေလႃႉ (မွၵ်ႈ200 ေၵႃႉ) ႄလႈတီႈဝတ်ၼွင်ပိင်လင
ူ ် (မွၵ်ႈ 430 ေၵႃႉ)။ ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ- ဢႅၵ်ၵျီး၊ ၼမ်ၽၢတ်ႇ၊ ပၢင်ႇေလႃႉ၊ ပဵင်းၼိမ်၊ ပၢင်ၵႅၼ်၊ ေယႇသၢၼ်ႇ၊ ၼွင်မင
ိူ ်း၊ လွႆၵူင် ႄလႈႁ း
ၵုၺ် ၸိူဝ်းၼႆ။
လိူဝ်ေသလႆႈထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်ယဝ်

ၵူၼ်းပ ႈေၽးၸိူဝ်းၼၼ်ယင်းလႆႈလွမ်ၵူဝ်ပႃးတၢင်းပဵၼ်

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ထႅင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈလႆႈယူႇ မ်ႈၵၼ်တီႈၵူၼ်းၼမ်ႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၽ ႇပ းယူႇလီ လုမ်ႈ
ၾႃႉႄၼၼမ်း။
ၵူၼ်းပ ႈေၽးၶိၼ
ု ်းဢွၼၵ
် ၼ်ပၵ
ွ ်ႈ ၼ်းၶိုၼ်းၼႂးဝၼ်းထိ 1/07/2020 ၼၼ်ယဝ်။

ၵၼ်းပၢ ႆႈေၽးမႃးပိင်ႈႁ မ်ႈဝတ်ႉပၢင်ႇေလႃႉ

ၵပ်းသိပ
ု ႇ် တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66: 94-728-6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း

+66: 97-173-1530

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

