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ၽိၼ်တၢမ် းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး
ဝၼ်းထိ 28/09/2015
သိၵ် းမၢၼ်ႈယိဝ်းမၢၵ် ႇလင်၊ ၶႃႈႁႅ မ်ႄလႈေပႃႉထပ် ႉၵၼ်းမိ င်းၼႂး် မိ င်းပွၼ ် မိ ၼ်ၽတ
ိ း် ပၼ်ႉပႅ ၼပ
် ိ င်သၵ်
ိ း
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/09/2015 ပၼ်ႉမႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ယိဝ်းဝၢၼ်ႈၼွငပ
် ႃတႅပ်း ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် မိင်းပွၼ ် ၸိင်ႈတႆး
ပွတ်းၸၢၼ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵင
ွ ႈ် လင်ယိဝ်းၶဝ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈၵႃႈပဵၼေ
် သ တိဝ်ႉၺႃးၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးသီႇေၵႃႉ ႄ◌လႈ
ယိငး် သွငေ
် ၵႃႉ ၼႂး် ၼၼ်ႉတၢႆေၵႃႉၼိင်ႈယွၼႉ် လွငႈ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ။ ၽွငး် တိၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သိၵ်း
မၢၼ်ႈဢဝ်တိၼပ
် ိတႉ် ႄလႈေပႃႉထပ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းေသ လိၼ်းသတ်းလႆႈတႅပ်းၶႃပႅတႈ် ၊ ၼွၵ်ႈေသ
ၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိဝ်းႄမႈပႃႈထဝ်ႈယိငး် ေၵႃႉၼိင်ႈတၢႆထင်တီႈ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆ
ၶဝ်းၶွင် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇေၵႃႉပႃးၶိင်ႈၶဝ်းၶွငၶ
် ဝ်ၵႃႂ ႇၸွမ်းၶဝ်ထႅငႈ် ။
ပၢင်တိၵ်းၵိတ်ႇၶိၼ်ႈၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိၼ်ႇေသလႆႈပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းၵၼ်တင်းၶွငႇ် သီႇဢဝ်ၶိၼ်းၸိင်ႈတႆး/
တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂး် ၸဝ်ႉလိၼ်သပ
ႅ ်ႊထႅမ်ႊပိဝ်ႊ ပိဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉသိၵ်းတႆးဢွၵ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ
ဢၼ်သၵ်
ိ းတႆးၵမ်းၵမ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိ င် ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈပွတး် ၸၢၼ်း ႄၸႈဝဵငး် မိင်းပွၼ ် ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွငႈ် တၵ်းလင်း
ၵိတ်းယိဝ်းေတႃႇၵၼ်ယဝ်ႉေၵႃႈယဝ်ႉ။

လွငႈ် တၢင်းမၼ်းႄတႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၵၺ်းပႆႇေပႃး ယင်းႁဵတ်းၽိတ်းပၼ်ႉပႅၼေ
် တႃႇၵၼ်းမိင်းႁၢဝ်ႉႁႅငး်
ၼႂး် ၽွငး် ယၢမ်းဢၼ်လၢႆၾၢႆႇတိၵ်ႉႁႃတၢင်းဢပ်ႇဢဝ်းပိ ဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵိတ်းယိဝ်းပတ်းပိၼ်ႉတဝ်ႈမိင်းႄလႈ ႁဵတ်းႁ်ႈႂ မီး
လွငႈ် ထၢင်ႇထိမ်ၼဝ်
ိ လၢႆးဝႆႉဝၢင်းၼမ်ႉၸႂ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈေတႃႇၼႂး် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼၼ
် ႉႆ ယႇ။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်ႈ သၢၼ်ၶတ်းလွငႈ် ပၢင်တိၵ်းႄလႈလွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇ လႆႈ
သၼ်ႇပဵၼၵ
် ၼ်းမိင်းၼႆႉ မိၼ်ၽတ
ိ ်းပၼ်ႉပႅၼပ
် ိင်ၵၢၼ်သၵ်
ိ း (ဢမ်ႇယိဝ်းသိၵ်း သမ်ႉယိဝ်းၶဝ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈၵၼ်း ႄလႈ
ယိဝ်းပႃးၵၼ်းမိင်း) ၼႆႉေသ တၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂ ၵၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼႂး် လွငႈ် ၼႆႉႁပ်ႉဢဝ်ပၼ်ႈ ၽွၼး် တင်းမတ်း။
ၵွပ်ႈၼၼ်ယႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတိၵ် းသၼ်းထိင်လင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ
1. ႁ်ႈႂလင်းၶဝ်ႈၵတ်ႇထတ်းေသ ပၼ်တတ်ႈ/တၢမ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိၵ်းေၵႃႉဢၼ်ၸိသင်ႇ ႁ်ႈႂယိဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂး်
ဝၢၼ်ႈ ႄလႈ ေပႃႉထပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ
2. ႁ်ႈႂၵိတ်းယိတ်းၵၢၼ်ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းေသထွၼသ
် ၵ်
ိ းဢွၵ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼႆႈႄလႈၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈတၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိဝ်း
ပိဝ်ႈတႃႇၶိၼ်းပဵၼၵ
် ၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈလွငႈ် ယမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼးႂ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွငႈ် ငမ်းယဵၼေ
် သ ပဵၼၵ
် ၢၼ် ႄႁႉၵင်ႈ
ၼင်ႇႁိ ဝ်ေတဢမ်ႇၵိတ်ႇပဵၼလ
် ိင်ႈလၢဝ်းထႅငႈ်
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိၵ် းသၼ်းထိင်တင်ႇဝင်းၸၢတ်ႈၸိင်ႈလမ် ႈၾႃႉထႅငႈ်
1. ႁ်ႈႂထတ်းသၢင်ႈ

ေသႉႄၼးသိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၽိတး် ပၼ်ႉပႅၼပ
် ိင်ၵၢၼ်သၵ်
ိ းၼႆႉေသ

ႁ်ႈႂတၵ်းယွၼး်

လွငႈ် ၶဝ်ႈၵတ်ႇထတ်းဝႃႈၽႂေ
် ၵႃႉပၼ်ပၼ်ႈၽွၼး် ႁဵတ်းပဵၼ ်
2. ႁ်ႈႂၵိတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈတွၼႈ် တႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ ် ေတႃႇထိင်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈေပႃး
ၵိတ်းပႅတ်ႈလွငႈ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းႄလႈလွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်းေသ ႄတႇထွၼသ
် ၵ်
ိ းၶဝ်ဢွၵ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉ
တီႈ ၸၢဝ်းၶိဝ်းၸိဝ်းတီႈတိၵ်ႉသၵ်ႉယင်ႈ

ႁ ဝ်ယွႆႈလွငႈ် သိၵ် းမၢၼ်ႈပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်း ၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼွငပ
် ႃတႅပ်း မိ ဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/09/2015
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/09/2015 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ဢၼ်လၵ်ႉတီႈတပ်ႉၵွင် 12 (လွႆလႅမ်)၊ 422 ၵၢတ်ႇေလႃႉ
(ၵေလႃး)၊ 517 (မိင်းပွၼ)် ၸိဝ်းၼႆႉႁတ်ႈၽႅဝ်ယႇၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼွငပ
် ႃတႅပ်း ဢိင်ႇၼွငလ
် ႅင် မၽိၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း
ဝဵငး် မိင်းပွၼ ် ယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 18 လၵ်း ၼႂး် ႄၸႈတွၼႈ် လွႆလႅမ်။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်တီႈယႇၶဝ် ၼိဝ်ၵင
ွ း် လွႆ ဢၼ်
ယႇ တၢင်းႁင်ႇဝၢၼ်ႈၼွငပ
် ႃတႅပ်း ဢၼ်မီးလင်ႁိ ၼ်းၵၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.20 မင်းၵၢင်ၼ ႂ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼွငပ
် ႃတႅပ်းေၵႃႉၼိင်ႈပႆၵႃႂ ႇသၼ်မၼ်းေသ ႁ ပ်ႉထပ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈ
ၼိဝ်ၵင
ွ း် လွႆ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉထၢမ်မၼ်းဝႃႈ ”ၸွငႇ် သိၵ်းတႆးမီးၼႂး် ဝၢၼ်ႈသ” မၼ်းေၵႃႈတွပ်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီးေသေၵႃႉ
ၼႆေသသိပ်ႇပႆၵႃႂ ႇသၼ်မၼ်း။ ၵၺ်းဝႆၢးၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 5 ၼႃးထီး/မိၼတ
ိ ်ႉ မၼ်းလႆႈငိၼး် သဵငၵ
် င
ွ ် သဵငမ
် ၢၵ်ႇ ၽွငး် သိၵ်း
မၢၼ်ႈၶဝ်ႄတႇယိဝ်းၵွငႈ် လင် 60 mm ၶဝ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
မၢၵ်ႇလင်ၸဵတ်းလၵ်ႈတၵ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈလႆၢတီႈေသ တိဝ်ႉၺႃးၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁ ၵ်းေၵႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလင်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈဢၼ်ယဝ်
ိ းၶဝ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼွငပ
် ႃတႅပ်းေသတႅၵ်ႇ

မၢၵ်ႇလင်သွငလ
် ၵ်ႈ တၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းႁိ ၼ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယႇၸမ်ဝတ်ႉ/ၵ င်းၼွငပ
် ႃတႅပ်း၊ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆး
သီႇေၵႃႉ

ၸိဝ်းတိၵ်ႉႁဵတ်းၽၵ်းတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼး် တၢင်းလႇၼႂး် ဝႃႇလႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇေသမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၸိဝ်းၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ
1. ၸႆၢးတွငႇ် ဢႃယ 37 မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃၾၢႆႇၶႂႃႄလႈမိဝ်း
2. ၸႆၢးသၢင်ႇသၺ်ႇ ဢႃယ 35 မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတွငႉ်
3. ၸႆၢးေၽႇ ဢႃယ 37 မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃႄလႈပမ်/ပဵမ်ႉ
4. ၸႆၢးေမး မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈမိဝ်းၾၢႆႇၶႂႃ
ၸႆၢးတွငႇ် ၼႆႉတိဝ်ႉၺႃးႁၢဝ်ႉႁႅငး် ေသဢမ်ႇေပႃးၸၢင်ႈတင်ႉၼိင်ၶၢႆႉတီႈလႆႈ၊ တႃႇထႅငႈ် သၢမ်ေၵႃႉၼၼ်ႉႄတႉ တင်း
ၸဵပ်း တင်းၵဝ် ေသ လႅၼႈ် ႁႃပၢႆႈမႅပ်းတဝ်ဝႆႉၼႂး် ယမ်းၸွမ်းႁ ၺ်ႈ ၸွမ်းလွႆၼၵ
ွ ်ႈဝၢၼ်ႈယႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးတွငႇ် ေၵႃႉလႆႈထၵ်ႇတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃ ဝႆၢးၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိဝ်ႉသႂႇ် ႄလႈသိၵ်းမၢၼ်ႈေပႃႉထပ်ႉထႅငႈ်

ၸၢႆးေၽႇ ေၵႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိဝ်ႉသႂႇ်

မၢၵ်ႇလင်သွငလ
် ၵ်ႈတၵ်းႁိမ်းႁိ ၼ်းၼၢင်းေၵႃႇ ဢၼ်ဢႃယလႆႈ 28 ေသတိၵ်ႉပႃးတွငႉ် ဝႆႉၵဝ်ႈလိၼ်။ ၽွငး် မၢၵ်ႇလင်
မႃးတၵ်းၼၼ်ႉမႅၼႈ် ၽွငး် မၼ်းၼၢင်းတိၵ်ႉေတၶဝ်ႈမိဝ်းၼႂး် ႁိ ၼ်းမၼ်းၼၢင်းေသ

လႆႈတိဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈၶႃမၼ်း

ၼၢင်းႄလႈႁဵတ်းႁ်ႈႂမၼ်းၼၢင်းလိမ်းတဝ်ၵႃႂ ႇ။
မၢၵ်ႇလင်တၵ်းလင်းႁိမ်းႁိ ၼ်းၼၢင်းၶမ်းမဝ်းေၵႃႉဢၼ်ဢႃယလႆႈ 25။ ၽွငး် ၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းယႇၼွၵ်ႈႁိ ၼ်းေသ
လႆႈတိဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼၾ
် ၢႆႇၶႂႃမၼ်းၼၢင်း။

မၢၵ်ႇလင်ထႅငႈ် သွငလ
် ၵ်ႈတၵ်းလင်းၼႂး် ဝၢင်းဝတ်ႉ/ၵ င်းၼွငပ
် ႃတႅပ်း၊ ၵၢမ်ႇလီႄလႈဢမ်ႇမီးၽႂလ
် ်လ
ႂ ႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း၊
ၵၺ်းၵႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိဝ်ႉၺႃးၸွမ်းၽႃဝတ်ႉ/ၵ င်းယႇယဝ်ႉ။
သဵငယ
် ိဝ်းမၢၵ်ႇလင်ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈတၵ်းၸႂ်ၵဝ်ႄႁေသ လႅၼႈ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈပိဝ်ႈတႃႇသိင်ႇတဝ်မႅပ်း
ၸွမ်းထိၼ်ႇႁ ၺ်ႈလွႆယႇယဝ်ႉ။ ၵိတ်းဝႆႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈႄဢႇၵၺ်းပႆၢႈမႅပ်းဝႆႉၸွမ်းႁိ ၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်တီႈဝတ်ႉ/ၵ င်း
ၼွငပ
် ႃတႅပ်း။
ဝႆၢးသိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းမၢၵ်ႇလင်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈမိဝ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈေသ ၶိၼ်ႈႁိ ၼ်းၼိင်ႈလင်းႁိ ၼ်းၼိင်ႈ ႄၼလွငႈ် တၢင်း
ဝႃႈသွၵ်ႈႁႃသိၵ်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။
သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈမွၵ်ႈပႅတ်ႇေၵႃႉ ထပ်းႁၼ်ၸႆၢးတွငႇ် ေၵႃႉလႆႈတိဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼႉ် မၢၵ်ႇလင်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ
ေသၼွၼး် ႄၽႇယႇၼိဝ်လိၼ။်

သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တဵၵ်းဢဝ်ၵၼ်လႆၢးသႂႇ် ပၼ်မၼ်း၊

ဢဝ်တိၼပ
် ိတ်ႉမၼ်းႄလႈေပႃႉ

ထပ်ႉမၼ်းၽွငး် မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၶႂ်ႈသႂႇ် ၵၼ်လၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ဝႆၢးၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈထၢႆႇဢဝ်ႁၢင်ႈမၼ်းေသ ပွႆႇပၼ်
မၼ်းၶိၼ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၼ်းဢမ်ႇႁႃယႃ ၸွႆႈယတ်းယႃမၼ်းၸႆၢးသင်။
သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶိၼ်းပႆၵႃႂ ႇၸးဝတ်ႉ/ၵ င်းၼွငပ
် ႃတႅပ်းယႇယဝ်ႉ။ ၽွငး် ၶဝ်တိၵ်ႉယႇႁၢင်ႇဝတ်ႉမွၵ်ႈ
50 မဵတ်ႊၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ၵၼ်းထဝ်ႈယိငး် ဢႃယ 56 ေၵႃႉၼိင်ႈၸိဝ်ႈႁင်ႉပႃႈၵျႃႇ တိၵ်ႉဢၢင်ႈၶဝ်ႈမိဝ်း ၼႂး်
ဝၢင်းဝတ်ႉ။ ႁိ ၼ်းပႃႈၵျႃႇၼႆႉယႇႁိမ်းၸမ်ဝတ်ႉၼွငပ
် ႃတႅပ်းၵၺ်း၊ ပႃႈၵျႃႇဢၢင်ႈၵႂႃႇႁႃလၢၼ်ၸႆၢးမၼ်း ထၢင်ႇဝႃႈ
လၢၼ်မၼ်းပႆၢႈမႅပ်းဝႆႉၼႂး် ဝတ်ႉၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွငး် ၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းပႆၢႈမႅပ်းဝႆႉႁိမ်းႁမ်းၼၼ်ႉ

ႁၼ်သၵ်
ိ း

မၢၼ်ႈေၵႃႉၼိင်ႈတိၼ်းတင်ႈၸႂ်ယိင်းေသယိဝ်းသႂႇ် ပႃႈၵျႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ပႃႈၵျႃႇတိဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွငႈ် တီႈဢၵ်းၾၢႆႇသၢႆႉေသ
တႆၢထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယႇယဝ်ႉ။
ဝႆၢးသိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းပႃႈၵျႃႇတႆၢယဝ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၸးတီႈတဝ်တၢႆ ပႃႈၵျႃႇေသ ၵတ်ႇထတ်း တၺ်းဝႃႈ ပႃႈ
ၵျႃႇတၢႆယဝ်ႉၼႆေသ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်းဢဝ်ၽႃႈယၢင်ႁ မ်ႇတဝ်တၢႆပႃႈၵျႃႇယဝ်ႉ ပွႆႇတဝ်တၢႆပႃႈၵျႃႇ ၼွၼး် တႆၢဝႆႉ ၼိဝ်
လိၼၼ
် ၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပႃႈၵျႃႇ ေၵႃႉလႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိင်းေသယိဝ်းတႆၢ

ဝႆၢးၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂး် ဝတ်ႉၼွငပ
် ႃတႅပ်းၵႂႃႇေသ

ၵႂႃႇမိဝ်းသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁင်ႈၼွၼး် ၊

တႈသိဝ်ႈၽႃႈ

/ပီႇတႇ၊ ၸွမ်းထင် ၸိဝ်းၼႆႉေသယိဝ်းၵွငႈ် ၶဝ်ထႅငႈ် ။
ၵႅမ်ၽႈၵွၼး် ဝတ်ႉၼွငပ
် ႃတႅပ်း ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈၼီပၢႆႈဝႆၢးသိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵင
ွ ႈ် လင်ယိဝ်းၶဝ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶိၼ်းပွၵ်ႈ
ၸးတီႈဝတ်ႉယႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈႁၼ်မႅၼႈ် တဝ်တၢႆပႃႈၵျႃႇေသ ၶဝ်ႈၶိၼ်ႈၵႂႃႇၸးတီႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ ထၢမ်
သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ“ ၵွပ်ႈသင် ႄလႈသယိဝ်းမၼ်း? မၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ၽတ
ိ ်းလး၊ သၶဝ်ဢမ်ႇ ထၵ်ႇလီယိဝ်း
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတး် သင်”ၼႆယဝ်ႉ။
ၵၺ်းၵႃႈၸိင်ႉႁိ ဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ

သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၼ်းဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်းဢၼ်လႈႆ ယိဝ်းပႃႈၵျႃႇတၢႆၼၼ်ႉသင်။

သိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႉၼိင်ႈၶိၼ်းထၢမ်ၵႅမ်ၸဝ်ႈ သႃႇဝႃႈ ဢႃယၸဝ်ႈလႆႈၵႃႈႁိ ဝ် လႆႈႁဵၼး် လိၵ်ႈတီႈလႂ်မႃး ၸဵမ်ၸိဝ်း ၼႆႉ
ယဝ်ႉ။
ၼႂး် ၽွငး် ယၢမ်းၼႆႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈမၢင်ၸိဝ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁိမ်းႁမ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈေသ

သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ပႃးၶဝ်းၶွငၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈ

တီႈႁိ ၼ်းႄလႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶင
ွ ယ
် ႇယဝ်ႉ။ ၽွငး် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼၵ
် ၼ်ပွၵ်ႈၶိၼ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸိဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်
ၶဝ်းၵႃႈၶၼ်ယ်ႇႂ ၶဝ် ၸိဝ်းပဵၼ ် သႅင၊် ၶမ်း၊ ငိၼ်း၊ တၢင်းၵိၼ၊် ၶဝ်းၼင်ႈတၢင်းဝႆ၊ ၶဝ်းၸႂ်ႉသွၼ
ႆ းႂ် ႁိ ၼ်းႄယး ႄလႈ
ၵႆႇၸိဝ်းၼႆႉ ယွၼႉ် လႆႈထၵ်ႇလၵ်ႉဢဝ်ၵႃႂ ႇပႃး တီႈႄဢႇသတ်းမၼ်း မီးမွၵ်ႈသိပ်းႁိ ၼ်း ႄလႈသွငႁ
် ၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်း ဢၼ်
လႆႈလသမ်းၶဝ်းၶွင။် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိင်ႈယင်းလႆႈႁၼ်မႃႉမၼ်းထၵ်ႇယိဝ်းတၢႆပႃးထႅငႈ် ။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၵဝ်ႄႁၵၼ်ေသဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လွငႈ် ၶဝ်းၶွငၶ
် ဝ်လသမ်းႁႆၢၼၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် ၵၺ်း
မီးၼၢင်းယိငး် ေၵႃႉၼိင်ႈၸိဝ်ႈႁင်ႉပႃႈၶိၼႇ်

ဢၼ်ေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵၺ်း။ မိဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ႁၼ်ငၼ်
ိ း

ၼႂး် ႁိ ၼ်းမၼ်း 1,500,000 ၵျၢပ်ႈႁႆၢၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇႁႃတီႈႁ ဝ်ၼႃႈၸမ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ေသ ယွၼး်
ဢဝ်ငၼ်
ိ းမၼ်းၶိၼ်း။

ၵမ်းၼၼ်ႉႁ ဝ်ၼႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈထၢမ်လၵ်ႈၼွငႉ် မၼ်းေသ

ဢဝ်ငၼ်
ိ းမၼ်းၼၢင်း

ၼၼ်ႉ ပၼ်ၶိၼ်း၊ ၵၺ်းၵႃႈႁ ဝ်ၼႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈမၼ်းဝႃႈ ယႃႇဢဝ်လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶဝ်း
ၶွငၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇလၢတ်ႈႄၼၶၢဝ်ႇၵႃႈလႂ်ၼယ
ႆ ဝ်ႉ။
ၽွငး် ဝၢႆႇဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မင်း သိၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်မႃးၶွၼႈ် ၵၼ်တီႈၼႂး် ဝၢင်းဝတ်ႉ။ ၽွငး် ၼၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈ
ၵၼ်းၸၢႆးသီႇေၵႃႉႄလႈၼၢင်းယိငး် ႁႃႈေၵႃႉ ပွၵ်ႈသၼ်/ၼႃးၶဝ်ေသမႃးႁိ ၼ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈၶဝ်။ ၽွငး် ၶဝ်တိၵ်ႉပႆယၢင်ႈ
ၸးႁိမ်းၸမ်ဝတ်ႉၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိသင်ႇၵၼ်းၸၢႆးႁ်ႈႂၵႂႃႇၸးၶဝ်ၼးႂ် ဝတ်ႉ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉၵၼ်းၸၢႆးၶဝ် လႆႈထၵ်ႇ
သိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁ်ႈႂပႃးၶဝ်းၶွငၶ
် ဝ်ေသၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်။ ၸိဝ်ႈၵၼ်းၸၢႆးၸိဝ်းထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇ ၸွမ်းၶဝ်
ၼၼ်ႉ
1. ၸႆၢးငၺ်ႇ ဢႃယ 17
2. ၸႆၢးသႅင် ဢႃယ 17
3. ၸႆၢးေၵျႃႇ ဢႃယ 28
4. လင်းေၽႇ ဢႃယ 50 ၸိဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆၢႇ 2 မင်း တင်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇေၵႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၶဝ်းၶွငၶ
် ဝ်ၵႃႂ ႇပၼ်။
သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇေသ ဝႆၢးၼၼ်ႉမွၵ်ႈၼိင်ႈၸဝ်ႈမင်း ႁ ဝ်ၼႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸိသင်ႇ ႁ်ႈႂ
လင်းေၽႇပွၵ်ႈၶိၼ်းဝၢၼ်ႈၼွငပ
် ႃတႅပ်းယဝ်ႉ ႁ်ႈႂႁင်ႉပႇႁဵငဝ
် ၢၼ်ႈၵႂႃႇၸးၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈလင်ၶိင် ဢၼ်ၶဝ် မင်ႈၼႃႈ ၵႂႃႇ
ၸးၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။ ႁ ဝ်ၼႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ယိဝ်းပႃႈၵျႃႇတၢႆၼၼ်ႉၶဝ်ၽတ
ိ ်းယဝ်ႉ ႄလႈ
မၼ်းေတသၢႆႈတႅၼး် မႃးတႃႇငိၼ်း 300,000 ၵျၢပ်ႈတီႈပႇႁဵငသ
် င်ဝႃႈပႇႁဵငဝ
် ၢၼ်ႈၼွငပ
် ႃတႅပ်း ၵႂႃႇၸးၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။
လင်းေၽႇေၵႃႈပွၵ်ႈမႃးၶိၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼွငပ
် ႃတႅပ်းေသ

ဢဝ်လွငႈ် တၢင်းၶၢဝ်ႇ

ဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈၶဝ်ၾၢၵ်ႇမႃးတီႈ

မၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇလၢတ်ႈႄၼပႇႁဵငဝ
် ၢၼ်ႈၶဝ်၊ ၵၺ်းၵႃႈပႇႁဵငဢ
် မ်ႇႁတ်းၵႂႃႇထပ်းၸမ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်။
ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 4 မင်းဝႆၢးဝၼ်းၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁတ်ႈၽႅဝ်ၵႃႂ ႇတီႈဝၢၼ်ႈလင်ၶိင။် ၶဝ်ၼၼ
ွ း် တီႈ ဝၢၼ်ႈ
လင်ၶိငေ
် သ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ
ွ း် ၸွမ်းႁိ ၼ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၵႃႂ ႇယႇယဝ်ႉ။ ထိင်ၵၢင်ၼမ
ႂ် ိင်းလႅငး် မႃး ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ
ၼွငပ
် ႃတႅပ်းသၢမ်ေၵႃႉၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇၶဝ်ပွၵ်ႈႁိ ၼ်းယႇယဝ်ႉ။ ၽွငး် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ေၵႃႉ ေတပွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈ

ၼွငပ
် ႃတႅပ်းၶိၼ်းၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ငၼ်
ိ းသႂႇ် ထင်လိၵ်ႈ 100,000 ၵျၢပ်ႈေသ ႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ် ေၵႃႉၼၼ်ႉ
ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်ပီႈၼွငႉ် ၸိဝ်ႉၶိဝ်းပႃႈၵျႃႇၼႆယဝ်ႉ။
ဢွၼၼ
် ႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႆၢးသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈဢွၼၵ
် ၼ်ၵႃႂ ႇၸွႆႈလလွမ်တၺ်း
ထိင်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းၶဝ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉေသ ႁၢင်ႈႁႅငး် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆပႃႈၵျႃႇ
ၵႂႃႇၾင်ယႇယဝ်ႉ။

ၵၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇႁၢႆႉႄလႈဢမ်ႇမီး တ်ႉ/ၵႃးၼႂး် ဝၢၼ်ႈ၊

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈလႆႈပႂ်ႉေတႃႇထိင်ဝၼ်းထိ

13/09/2015 ေတႃႇထိင် တ်ႉ/ၵႃးေတႃႉသင်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ၵၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ

ယတ်းယႃ

တဝ်တီႈႁ င်းယႃမိင်းပွၼၼ
် ၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႁ င်းယႃမိင်းပွၼဢ
် မ်ႇႁပ်ႉယတ်းယႃတၢင်းၸဵပ်းၸႆၢးတွငႇ်
တီႈႁ င်းယႃတၼ်ႈတီး(တွငႇ် ၵျီး)ေသ

ၵွပ်ႈၼၼ်မၼ်းၸႆၢးလႆႈထၵ်ႇသင်ႇတဝ်ၵႃႂ ႇယတ်းယႃ

လႆႈထၵ်ႇတႅပ်းၶႃၶွၼၶ
် ႃႂ ႄတႇဢဝ်ႁ ဝ်ၶဝ်ႇမၼ်းလင်းပႅတႈ် ယႇယဝ်ႉ။

ဝႆၢး

ၼၼ်ႉ မၼ်းၸႆၢးလႆႈထၵ်ႇသင်ႇတဝ်ၵႃႂ ႇယတ်းယႃတီႈႁ င်းယႃဝဵငး် လိဝ်ႇ/မၼ်းတေလး မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/09/2015
ၵွပ်ႈဝႃႈမိဝ်းမၼ်းၸၢႆးၾၢႆႇၶႂႃေၵႃႈငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇေပႃးလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိၵ်း မၢၼ်ႈေၵႃႉလႂ် မႃး
ထၢမ်လွငႈ် ငဝ်းလၢႆးမၼ်းၸႆၢးဝႃႈပဵၼႁ
် ိ ဝ်ပဵၼႁ
် ႃသင်ႄလႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယတ်းယႃတီႈႁ င်းယႃသင် ၸွမ်းေသ ၸိဝ်ႉ
ေသပိင်။
ၸၢႆးသၢင်ႇသၺ်ႇ ေၵႃႉလႆႈထၵ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းမိဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တင်းၸၢႆးတွငႇ်

ၼၼ်ႉယႇဝႆႉတီႈႁ င်းယႃမိင်း

ပွၼ ် ၵွပ်ႈဝႃႈမိဝ်ႈႄတႇမၼ်းေမႃယႃၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႈ ႁႆးၸဵပ်းမၼ်းေတဢမ်ႇထိင်တီႈလီလႈႆ မႆႈၸႂထ
် ိင်သၢႆ ၸႂ်ၼၼ
ႆ ၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။

ၵၺ်းၵႃႈႁႆးၸဵပ်း

ၼႂး် တွငႉ် မၼ်းၼၼ်ႉယဵၼး် မႃးႁၢဝ်ႉႁႅငး် ေသ

လႆႈလသဵငႈ် သၢႆၸ်ၵ
ႂ ႃႂ ႇမိဝ်ႈဝၼ်းထိ

19/09/20105 ၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။ လွငႈ် ၸိဝ်းၼႆႉတိၼ်းဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ေသၸိဝ်ႉ ေသ
လွငႈ် ။ ၸႆၢးသၢင်ႇသၺ်ႇၼႆႉႄတႇၼႃႈႁိ ၼ်းယဝ်ႉေသမီးလၵ်ႈလၢင်းသၢမ်ေၵႃႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢင်ႇသၺ်ႇေၵႃႉလႆႈတၢႆယွၼႉ် ႁႆးၸဵပ်းယဵၼး် ၼႂး် တွငႉ်

ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸႆၢးေႁႃသႅင်

+66 (0) 62- 941-9600 (ဢင်းၵိတ်း-တႆး)

ၸႆၢးၶိၼ်းမႂ်ႇ

+66 (0) 94-638-6759 (ဢင်းၵိတ်း-မၢၼ်ႈ)

