
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 29/9/2021 

ၵၼူး်ႁတဵး်ၵၢၼသ်ိၵုး်ဝ UWSA ၶဝတ်ႇီၽဝဵႈ် သၼူ ်တၼူႈ်မႉႆၵၼူး်ဝၢၼႈ် တႃႇႁတဵး်သၼဵႈ်တၢငး် သၢငႈ် ငး် 
ၵၢၼ် ၼးႂတႃႈၶႈီလၵဵး် 

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 6/9/2021 မႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ င်ႊပင်ႊ ၶွငသ်ိုၵ်းဝ UWSA 60 ေၵႃႉ ပ  မႃးတီႇ 
ၽဵဝ်ႈတပႅ်းမႆႉ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ေဢႊၵႃႊ ပိူဝ်ႈတႃႇႄတႇၶိုင်သၢငႈ် င်းၸၢၵ်ႈၼူိဝ် တီႈလိၼ် 
ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပ်ႈယုိတ်းဝႆႉ တၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ 

ၶွမ်ႊပၼီႊ လွႆသၢမ်သွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵိင်ႇႄၽ င်ႊပင်ႊ ၼၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်း င်း ၸၢၵ်ႈ 
ၶိုင်ေႁႊမႅင်ႊၵႃႊၼိတႊ်သ် တင်း င်းၸၢၵ်ႈယၢင်တင် ၼူိဝ်တီႈလိၼ်ဢၼ်မီး 100 ေဢႊၵႃႊ ယူႇ ၶၢင်ႈႄမႈ 
ၼမ်ႉ ၵ်ႈ၊ ႁၢင်ႇယၢၼ်လႅၼ်လိၼ်ထႆးမွၵ်ႈ 1 ၵီႊလူဝ်ႊႄမႊတိူဝ်ႊ။ ၵူၼ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ် ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း 
ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ် ယူႇသၢင်ႈသဝ်းထင် ၼူိဝ်ၼင်လိၼ်ၼႆႉ မႃးပၢၼ် သိုပ်ႇပၢၼ်ႄလႈ လွမ ်
ၵူဝ်လူမ်းတင်းၼမ်ႉဢၼ်ေတဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ သင်ႁဵတ်း င်းၸၢၵ်ႈယဝ်ႉ။  

ၼႂးပီၼႆႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ေမႊ တင်းလိူၼ် ၵျ ၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၽွင်းၶမွ်ႊပၼီႊၶဝ် ႁႃတၢင်းမႃးလွမ်ႉ ဝ်ႉၸမွ်း တီႈ 
လိၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႄႁႉႁၢမ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်မႃးၼမ် ေသ ပႃး 
မႆႉပႃးမိတ်ႈမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လူတ်ႉထုၺ်ႇမႃးယႃႉမႃးထုၺ်ႇ တူၼ်ႈ 
မႆႉ ၶီႈလဵၵ်း ႄလႈၽၵ်းယူိဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂးသူၼ်။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈယူႇ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 7/9/2021 ၼၼ်ႉၶဝ် 
ၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈ ်ႈၸွႆႈၵုိတ်းယုိတ်းပၼ်ၶမွ်ႊပၼီႊ ဢၼ် ၽိတု်ႉၶဝ်ႈ ယႃႉ 
ၵဝ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလၢၵ်ႇလ းသင်မႃး။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11/9/2021 ၼၼ်ႉၽ ႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် င်ႉတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ပ်ႉဢုပ်ႇၶဝ်တီႈလမု်း 
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ/ႄယးၶဝ်ေသ ေတပၼ်ၵႂႃႈသ ႈတၼ်ႅးၶိုၼ်း ၼုိင်ႈေဢႊၵႃႊလႂ 300,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၼႆႉ မၼ်း 
ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇငိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်းၵႃႈၶၼ်တီႈေသဢတိ်း။ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇယွမ်း ႁပ်ႉေသ ၶိုၼ်း 
တုၵ်းယွၼ်း ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢဝ်တီႈလိၼ် တႃႇ 50 ေဢႊၵႃႊ တႃႇ 50 ေဢႊၵႃႊ ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈ ႁႆႈ ၼႃးၶိုၼ်း 
ၼႆေၵႃႈၽ ႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸမွ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈ မႈ်ၸွမ်း ပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉေၵႃႈ 
ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၽ ႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးသင်။ 



ပဵၵ်ႉသမ်ႉေတမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝႄလႈ ႁဵတ်း ်ႈၼမ်ႉတင်းလမူ်း ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ 
ေသေတတုမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွငၽ် ႇ (တႆး-ထႆး) ေသတိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလလူ သုၼ်ႇလႆႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈ ၼႃး 
ၶဝ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီယဝ်ႉၼႆေသတႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၽ ႇသိုၵ်းဝ UWSA ၶဝ်ယူႇ။ ၵဝ်ႉ 
ငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ သိပု်ႇတုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈ ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉၵုိတ်းယင်ႉ ၵမ်းလဵဝ်ႄလႈ ဢဝ် 
တီႈလိၼ်ၶိုၼ်းမပွ်ႈ/ဢၢပႈ်ပၼ် ၸဝ်ႈၶငွ်မၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 

 

 

 

 



 

ဝယ်ွႈႆ ပိငူပ်ၼဵၸ်မွး်ၶၢဝး်ယၢမး် 

ဝၼး်ထ ိ6/9/2021 

ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ င်ႊပင်ႊ 
ၶဝ် 60 ပ ၶီႇ ူတ်ႉ/ ၵႃးမႃးလငူ်း တီႈ လိၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ င်ႈလိုၵ်ႉ 
ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၶဝ်ဢဝ် ူတ်ႉ/ၵႃးထၺ်ုႇ မႃးႄတႇ 
တီႇ ၽဵဝ်ႈတီႈ လိၼ် ႄလႈတူၼ်ႈမႆႉၶီႈလဵၵ်း (မွၵ်ႇၸီႇလႇီ) တင်းၶူဝ်း 
ႁႆႈၶူဝ်း သူၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး။ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးတင်းမိတ်ႈ 
တင်းမႆႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်မႃးႄႁႉ ႁၢမ်ႈ 
ၶဝ်။ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝ ေတႃႇၵၼ်ေသ 
ႄၼပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဝ ဢၼ်သႂႇၶူဝ်းၵူၼ်း မိူင်းၵူၺ်း 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ူတ်ႉ/ၵႃးထုၺႇ်ၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တိၵု်ႉတႇီ 

ထုၺ်ႇယႃႉတီႈလၼိ်ၵၼူး်ဝၢၼ်ႈ 



မိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ထၢမ်ၶဝ်ဝႃႈ ၽႂၸႂႉသူၶဝ်မႃးတီႇယႃႉတီႈလိၼ်ၼႆႉၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းတွပႇ်ဝႃႈ ႁဝ်းမႃး 
ၸွမ်းၵႂၢင်းသင်ႇပႃႈၼူိဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ 

ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းေၵႃႉၼုိင်ႈၸိုဝ်ႈ င်ႉ ၼီႊၶၢင်ႊ 
လၢတ်ႈၵႂၢမ်းႄၶႇ ၶႂႈမိူၼ်ေပႃႈလငဵ်ႉ ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ႈ 
မႃးၼႂးတီႈလိၼ်ယိပ်းတင်းမၢင်ေၸႈ ဢၼ်မၼ်းဢဝ်ႄၼၸဝ်ႈႁႆႈ 
ၸဝ်ႈၼႃးဝႃႈ ၼၼ်ႉပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈလူင်ပွင် 
ၸိုင်ႈ တႃႇမႃးသိပု်ႇႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ် ၼႆ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်း ၸဝ်ႈ 
ႁႆႈၼႃးၶဝ် လူ/ဢၢၼ်ႇတူၺ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ 
ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ် ၶမွ်ႊ ပၼီႊ င်ႊပင်ႊၶဝ် တၢင်ႇထိုင် လူင် 
ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်တီႈလိၼ်ၸႂႉတိုဝ်း ၸဵမ် မိူဝ်ႈပီ 1999 ၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ 

ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ/ႄယး သွင်ေၵႃႉေႁႃႈ တူ်ႉ/ၵႃးႄယး 
ေသ မႃးၵုိတ်းႁိမ်းၼၼ်ႉ ၵုိတ်း တူၺ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉတီႇ 
ၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ူတ်ႉ/ၵႃးသင်ယူႇ င ်
မွၵ်ႈ 5 ၼႃးထီး(မိၼိတ်ႉ) ယဝ်ႉၶိုၼ်းေႁႃႈၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇပတႅ်ႈ။ 

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းဝ းဝၼ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ င်ႈ လိုၵ်ႉ 
ေသတၢင်ႇထိုင်လွင်ႈဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးယႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ 
ၸင်ႇႁႃ မႃးယူႇၵူၺ်းႄလႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉ ႉလွင်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ သင်ၼႆ။ မၼ်းၶိုၼ်း ်ႈ ၸဝ်ႈ ႁႆႈ ၼႃးၶဝ်ၶႆႈ 
ႄၼငဝ်းလ း ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈလိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း သင် ပၼ်လႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ လုမ်း 
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူငပ်ွင် ၸိုင်ႈတင်းသဵင်ႈဢိုတ်းပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတီႇၽဵဝ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ တီႈလိၼ်ေတႃႇထိုင် 6 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈေသ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်း 
မိူဝ်း။  

ဝၼး်ထ ိ7/9/2021 

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႃးတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် (တင်ႈႄတႇၼၼ်ႉမႃးၶဝ်သိပု်ႇမႃးတႇီၽဵဝ်ႈ တီႈ 
လိၼ် ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ)။ 

ၼီႊၶၢင်ႊ 



ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး 45 ေၵႃႉဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လ လ ၽ ႇၼႂးတႃႈၶႈီလဵၵ်း (ပႃးၸမဵ် ၸၼ်ႉ 
ဢိူင်ႇ၊ ႄၸႈဝဵင်း၊ ႄၸႈတွၼ်ႈ၊ ၽ ႇဢုပ်ႉပိငူ်ႇၵူႈလွငႈ်လငွ်ႈ၊ ၽ ႇတႈီလိၼ်ႄလႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ/ ႄယး) တၢင်ႇ 
လၢတ်ႈႄၼလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ င်ႊပင်ႊၶဝ် ၽိုတ်ႉႁိမဢ်ဝ်တီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်း 

်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸွႆႈၶိုင်ပွငပ်ၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈယင်းပႆႇႁၼ်ေၶႃႈတုမ်ႉတပွ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် သင်မႃး။ 

ဝၼး်ထ ိ8/9/2021 

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် သိပု်ႇတီႇၽဵဝ်ႈတႈီလိၼ်ႄလႈ ေတႃႉမႆႉဢၼ်ၶဝ်တႅပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇ။ 

ဝၼး်ထ ိ9/9/2021 

ဝ းဝၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ င်ႊပင်ႊ ၸိုဝ်ႈ င်ႉ ၸ းေၼႃႇၶမ်း မႃးတႈီဢွငႈ်တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ 
ေသလၢတ်ႈႄၼၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ဝႃႈ “သင်ဝႃႈသူၶဝ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈလိၼ်ၼႆႉႄတႉႄတႉၸိငု် ဢဝ်ၽိုၼ် လိၵ်ႈ 
ၽိုၼ်လ း ဢၼ်ဝႃႈသူပဵၼ်ၸဝ်ႈၶငွ်တီႈလိၼ်ႄတႉၼၼ်ႉမႃးႄလႈ ႁဝ်းၵႂႃႇလၢတ်ႈၵၼ်တီႈ င်း ပလိၵ်ႊ။ 
သူၶဝ်ၶႈႂ င်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽ ႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်မႃးၸွမ်းသူေၵႃႈလႆႈ ၼႂးဝၼ်းထိ 11/9/2021။ ႁဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇ လ ီ

ပ်ႉၵၼ်ေသ ႁႃေၶႃႈလႈႆၸႂၵၼ် ၼႂးႄၵႈၶွမ်ႊပၼီႊႄလႈ ၸဝ်ႈၶွငတ်ီႈလိၼ်။ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂႈၸဝ်ႈ ၶွင်တီႈ 
လိၼ်ႄတႉၼၼ်ႉယႃႇမႃး” ဝႃႈၼႆ။ 

ဝၼး်ထ ိ11/9/2021 

ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်ႈႄတႇ 9 မူင်းၵၢင်ၼႂထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇေၵႃႉၼုိင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽ ႇဢပု်ႉ 
ပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႉၼုိင်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်းၽ ႇၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး သီႇေၵႃႉ တင်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ င်ႊ 
ပင်ႊ သၢမ်ေၵႃႉ ၶဝ်ႈ မႈ်ပၢင်ၵုမ်တႈီ င်းပလိၵ်ႊ င်ႈလိုၵ်ႉ။ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးသီႇေၵႃႉ ၵူၺ်းၶဝ်ႈ မႈ်ပၢင ်

ၵူၼး်ႁဵတး်ၵၢၼသ်ိၵုး်ဝ ၶဝတ်ိၵု်ႉၵၼိ်ၶဝ်ႈၼႂးသၼူၼ်ိူဝတ်ီႈလိၼၵ်ၼူ်းဝၢၼ်ႈ 



ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈၵူၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19။ 
ၽူႈၵွၼ်းဢိူငႇ်လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးမႃးၼမလ်ိူဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈၺႃးဢဝ်လိူင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ ၸဝ်ႈ 
ႁႆႈ ၼႃးမွၵ်ႈသိပ်းေၵႃႉဢွၼ်ၵၼ် ပႂႉဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈ င်းပလိၵ်ႊ။ 

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ င်ႊပင်ႊၶဝ်ဝႃႈ ေတပၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈၼႃးၸိူဝ်း မီးဝႂ 
ၼၼ်ႉ ၼုိင်ႈေဢႊၵႃႊလႂ 300,000 ဝၢတ်ႇ။ ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတႃႇၶ တီႈလိၼ် ၶဝ်။ ၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ 
ၼႂးၵုမ်ႇၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်းမီးေၶႃႈလႆႈၸႂၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ေတပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ င်ႊပငႊ် တႃႇတီႈ လိၼ်ၶိုင်ႈၼုိင်ႈ 
(50 ေဢႊၵႃႊ) ႄလႈဢၼ်လိူဝ်တႃႇ 50 ေဢႊၵႃႊၼၼ်ႉ ၼႂးၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်း 69 ေၵႃႉ ၶိုၼ်းေတႄၽပၼ်ၵၼ် 
ၼင်ႇ ဝ်ေတၸၢင်ႈပိုငႈ်ဢိငတ်ီႈလိၼ်ေသႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵႂႃႇ။ 

ၵူၺ်းၵႃႈၽ ႇၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမႇ်ယွမ်းႁပ်ႉတႃႇပၼ်တီႈလိၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၶိုၼ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈ 
ၼႃးၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းဢဝ်ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်ႁဝ်းပၼ်ၼႆႉေၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊေတ ပ်ႈယုိတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၼႆႉ တင်း 
မူတ်း တိုၼ်းေတဢမ်ႇပၼ်သင်ေသဢိတ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶဝ်မီးလိၵ်ႈၶႂၢင်ႉဢၼ်လူင်ပငွ်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇပၼ် 
ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မိုင်ၵႂႃႇ လွင်ႈေတၶ တီႈလိၼ် ဢမ်ႇၶ ၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ်ႈၶွမ်ႊပ ၼီႊ 
ၶဝ် ၵုိတ်းယုိတ်းလွင်ႈသိုပ်ႇတႇီၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် ေတႃႇထိငု်လုမ်းလူင်ပငွ်ၸိုင်ႈ ၵူႈဢၼ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ ၼင်ႇ ဝ် 
ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉေပႃးေတၸၢင်ႈဢဝ်ႄၵႈၶႆၼႂးလုမ်း တႃး။ 

ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႈႆေၶႃႈတွပ်ႇသင်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢၼ်ၶဝ်ႈ မ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ တိုၼ်း 
ဢမ်ႇႁႃတၢင်းႄလႈႄၵႈၶႆ ဢမ်ႇၼၼ်ၵမ်ႉထႅမၸ်ဝ်ႈႁႆႈၼႃးသင်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတႃႈၶႈီလဵၵ်းၶဝ် ၵူၺ်း 
လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယႃႉၵဝ်း ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ယင်းပႆႇလႆႈ ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈၶဝ် 
ၼႆၵူၺ်း။ 

ေတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်တိုၵ်ႉသိပု်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂးတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်းတင်ႈႄတႇ ၶၢဝ်း 
ယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၼႂထိုင် 6 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼၼ်ႉႄတႉ ဢမ်ႇယူႇ တီႈၼၼ်ႈ 
ၵူၺ်းၵႃႈယူႇၼႂးပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၼႂးဝဵင်း။ ေပႃးၶဝ်မႃး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶဝ်ပႃးမိတ်ႈ ပႃးမႆႉ မႃးၸမွ်း ၶဝ်ၵူႈဝၼ်း၊ ၸဝ်ႈ 
ႁႆႈၼႃးၶဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇႁတ်းႄႁႉႁၢမ်ႈသင်ၶဝ်။ 

သင်ဝႃႈ ၶႂႈ ႉပိုၼ်းလင်လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈတူၺ်းၽိုၼ်ႁ းငၢၼ်း ဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ “ 
လီဢွၼ်ၵၼ် ၵႅတ်ႇႄၶႄမႈၼမ်ႉ ၵ်ႈ ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသၢမၸ်ဵင်ႇၶမ်း” ၼႆၼၼ်ႉလႆႈယူႇေဢႃႈ။ 

တွင်ႈထၢမ ်

ၸ းေႁႃသႅင်               +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ထႆး) 

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း        +66: 97-173-1530                       (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 


