ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 15/2/2022
ၵူၼး် ပ ႈေၽးၺႃးၽ ႇၸွပႇ် သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈ ထၢင်ႇၽိတး် ေပႃႉထုပႉ် ၶႃၸႂ ထိင
ု တ
်
ၼႂးဝဵငး် ၵ ၵ်းႄမး ၸိင
ု ႈ် တႆး
ပွတး် င်ႇ
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/2/2022 ၼၼ်ႉၵူၼ်းပ ႈေၽး ၸၢဝ်းၼႃးေၵႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 44 ၸိုဝ်ႈ င်ႉၸ းထုၼ်းဝိၼ်းၺႃး
ၽ ႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေပႃႉထုပ်ႉၶႃၸႂ ထိုင်တ ၼႂးဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ။
ၸ းထုၼ်းဝိၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေတႃႉသၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်း င်ႇဝဵင်းၵ ၵ်းႄမးႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 40 ၵီႊလူဝ်ႊ ႄမႊ
တိူဝ်ႊ။ ၵွပ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼႂးဝၢၼ်ႈမၼ်းၸ းႄလႈ ၸင်ႇလႆႈၶ ႉပ ႈေၽးမႃးယူႇၸွမ်းေၵႃႉပဵၼပ
် ီႈဢ ႈ ၼႂးပွၵ်ႉ
9 ဝဵင်းၵ ၵ်းႄမးတင်ႈႄတႇလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2021 မႃး။ မၼ်းၸ းႁဵတ်းသုမ်ႉယူႇၼႂးဝၢင်း ၼ်းေၵႃႉပဵၼ် ပီႈဢ ႈ
မၼ်း။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/2/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၵၢင်ၼႂၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽ ႇၸွပႇ် ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 16
ေၵႃႉ သႂႇၶူဝ်းၵူၼ်း ၼ်းေသ ၶီႇ တ
ူ ်ႉ/ၵႃး မႃးသီႇလမ်း မႃးၸူး ၼ်းပီႈဢ ႈၸ းထုၼ်းဝိၼ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယႃႉ
ၽႃ ၼ်း၊ ေပႃႉထုပ်ႉ ၽၵ်းတူ ယႃႉ ဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ်ေသၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးဝၢင်း ၼ်း။ ဝ းၼၼ်ႉၶိုၼ်းၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂး
သုမ်ႉ ၼ်း ၸ းထုၼ်းဝိၼ်း ႄလႈ

ၼ်းပီႈဢ ႈၸ းထုၼ်းဝိၼ်း။ ၸ းထုၼ်းဝိၼ်းယူႇၼႂးသုမ်ႉ ၼ်း ေၵႃႉ

လဵဝ်ၵူၺ်း ၵွပ်ႈမၼ်းၸ းပဵၼ် ေပႃႈမ ႈႄလႈ လုၵ်ႈၸ းမၼ်းႄတႉယူႇဝႆႉထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈ။ ပီႈဢ ႈမၼ်း ေၵႃႉ
ဢၼ် ဢင်ႇ ၵႃႇတူဝၶ
် ိင်း ဢမ်ႇေပႃး ၶႅင်ႁႅင်း/တဵမထ
် ူၼ်ႈၼၼ်ႉႄတႉ ယူႇၸွမ်းေမးမၼ်းၼႂး ၼ်းၶဝ်။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼသ
် ၸွပ်ႇသိုၵ်းႄလႈၸွမ်းႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်သႂႇေသႃးမိုဝ်းၸ း
တဵင်း ဝိၼ်း၊ ဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉ ဝ်မၼ်းၸ းေသ ေပႃႉေပႃႉ ပိတ်ႉပိတ်ႉမၼ်းၸ း။ ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉ ၶဝ်ယင်း
ေပႃႉပိတ်ႉ ပီႈဢ ႈမၼ်းႄလႈ ပီႈလူဝ်းမၼ်းထႅငႈ် ေသ သွၵ်ႈႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၸွမ်း ၼ်းၶဝ်။ ၶဝ်သွၵ်ႈၸွမ်း
တူဝ်ၶိင်း ပီႈလူဝ်း မၼ်းေသ ၸၵ်ႉၸၼ်ဢဝ်ပႇီ မၼ်းၼၢင်းႄလႈ လၵ်ႉၸူၵ်းဢဝ်ငိုၼ်းတင်း ဢဝ်သႅင်ႄလႈ
ပီႇ ၶမ်း မၼ်းၼၢင်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ယဝ်ႉဢဝ်ပႃးငိၼ
ု ်းမၢၼ်ႈ 30,000 ၵျၢပ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂးထွင်းၼႃႈဢူၵ်း
မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ။
ဝ းၼၼ်ႉၶဝ်ဢဝ်ၸ းထုၼ်းဝိၼ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ၊ ေပႃႉထုပ်ႉယဝ်ႉ ဢီးမၼ်းၸ းၶိုၼႈ် ူတ်ႉ/ၵႃး ေသ
ေႁႃႈၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇ။

ဝ းၼၼ်ႉၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၽ ႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅငႈ် 6 ေၵႃႉမႃးတီႈ ၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈေသ သွၵ်ႈႁႃၸွမ်း
ၼ်း၊ ဝၢင်း ၼ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႄၼးၸ းထုၼ်းဝိၼ်းဝႃႈ မီးလွငႈ် ၵပ်းသိပ
ု ်ႇၵၼ်တင်းၸုမ်း PDF
ႄလႈမီးၵွင်ႈပွတ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵွင်ႈပွတ်းဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးသင် ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဢဝ်
ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းႄလႈၽႃႈ မ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉေသ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။
ဝ းၼၼ်ႉထႅင်ႈမွၵႈ် ၶိုင်ႈၸူဝႈ် မူင်း ၽ ႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ေၵႃႉ တ်ႈမႃးထႅင်ႈ။ ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂး
ၼ်းေသ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။
ၵၢင်ၼႂမိူင်းလႅင်းမႃး မွၵ်ႈ 8 မူင်းပီႈၼွင်ႉၸ းထုၼ်းဝိၼ်းၵႂႃႇတီႈ င်း/လုမ်းပလိၵ်ႊၵ ၵ်းႄမးေသ ၸွမ်းႁႃ တူဝ်
မၼ်းၸ း။ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႊ/ႄယးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးၵႃႈၼၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။
ထိုင်မႃးဝ းဝၼ်း 2 မူင်း ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸ းၵႂႃႇတီႈၵႅမၽ
် ႈူ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ 9 ထၢမ်ထိုင်လွင်ႈၸ းထုၼ်းဝိၼ်း။ ၵႅမ်
ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈႄၼၶဝ်ဝႃႈ ၸ းထုၼ်းဝိၼ်းလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ င်းယႃယဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်တိၺပ်း
မၼ်းၸ းၵႂႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ “တိၺပ်းၺႃးၵူၼ်းၽိတ်း” ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းႁႃတၢင်း ဢွၼႈ်
ဝွၼ်းယွၼ်းပၼ်ငိုၼ်းတႅၼ်းတၢင်ေသ ်ႈပီႈလူဝ်းၸ းထုၼ်းဝိၼ်း လူင်းလ းမိုဝ်းပၼ် ၼႂးၽိုၼ် လိၵ်ႈ ဢၼ်

ဝႃႈ ၸ းထုၼ်းဝိၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉဢဝ်လူတ်ႉၶိင
ူ ်ႈလူမ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းေၵႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း လူင်း
လ းမိုဝ်းပၼ် ေသ တင်းပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸ းၸင်ႇၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတီႈ င်းယႃ။
မိူဝ်ႈထိုင်ၵႂႃႇတီႈ င်းယႃၵ ၵ်းႄမးၼၼ်ႉ

ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸ း

ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ေၵႃႉပႂႉဝႆႉတီႈ တၢင်းၼွၵ်ႈ

င်ႈ င်း

ယႃ ၸ းထုၼ်းဝိၼ်းၼၼ်ႉ။ မၼ်းၸ းၼွၼ်းလိမ
ု ်းတူဝယ
် ူႇ
ၼိူဝ်ၵူႇ၊ လိူတ်ႇေၵႃႈဢွၵ်ႇသူပ်းမၼ်း ၸ းႄလႈ ၸွမ်း ဝ်
ၸိူဝ်း ၼႆႉေၵႃႈ မီး ႆးၸဵပ်းၸမ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ ေသႃးမိုဝ်းႄတႉ
တိုၵ်ႉ သႂႇဝႆႉတီႈၶႅၼ်သ ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉယူႇ။
ၸ းထုၼ်းဝိၼ်း

လႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇၼႂးၵၢင်ၶမ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ

ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ထႅင်ႈၼႂၼိုငႈ် မႃး ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၸ း
ၸ းထုၼ်းဝိၼ်း

ၸင်ႇ တုၵ်းယွၼ်း

်ႈေမႃယႃတီႈ

င်းယႃၶဝ် ၽႃႇတူၺ်း

တူဝ်တ မၼ်းၸ းေသ လႆႈႁၼ်လုပႇ် မၼ်း ၸ းႁၵ်းႄလႈ

ၶိူင်ႈပိင
ူ ်တၢင်းၼႂးတူဝ်လလ
ု ႅဝ်။ ဝ းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇႁၢင်ႈ ႁႅၼ်း ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ မၼ်းၸ းၵႂႃႇ ၽဝ်တႈီ
ပႃႇႁဵဝ်ႈ ယၢမ်းဝ းဝၼ်း 2 မူင်းဝၼ်းထိ 5/2/2022 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွင်ႈၸ းထုၼ်းဝိၼ်းလႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇယွၼ်ႉၼမ်ႉမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽ ႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ သိုၵ်း
မၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈ ၼ်းၸ းထုၼ်းဝိၼ်းသင်ေသၸိူဝ်ႉေသပိူင်။

တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66: 94-728-6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸ းသၼ်လွႆ

+66: 88 680 4913

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

