ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 17/6/2022
လုမး် တႃးသိၵ
ု း် မၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇတ ၵူၼး် ၼုမႇ် ဝႃႉ ဝ းတဵၵး် ၸႂႉယွမး် ႁပ်ႉၽိတး် လွငႈ် မၢၵ်ႇတႅၵႇ် ၼႂး
တႃႈၶီႈလဵၵး်
လုမ်း တႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄၸႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ
ဝႃႉ ေၵႃႉၼိုင်ႈ ်ႈၽႅၼ်ေၶႃးတ ဝ းေပႃႉထုပ်ႉၶႃၸႂ၊ တဵၵ်းၸႂႉယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်းဝႃႈလႆႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇ ဝိုတ်ႉပွႆႇ သႂႇ
တီႈပၢင်ႄၼၵၢင်ၸႂၵမ်ႉထႅမ်လွငႈ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇ ၸိုငႈ် မိူင်း ၼႂးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2022။
ဢ ႈသႅင်မိူင်း ဢႃယု 24 ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽ ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺပ်းဝ းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ေသၵုမ်းၶင်ဝႆႉ
တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသီႇ လိူၼ် ၼႃႈေတပၼ်တၢမ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/6/2022 ပႃႈတႂႈပၵ်းပိူင်မတ်ႉတႃ 54 ဢၼ်ဝႃႈ
လူၺ်ႈပၵ်းပိူင်ႄႁႉႁၢမ်ႈၵၢၼ်ေၵႃႇ ၵၢၼ်ႁ ႉႄလႈမတ်ႉတႃ 368 (1) ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈပၵ်းပိင
ူ ် တိုဝ်းၵမ် ၸွမ်း
ၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိင
ူ ်။
ပၢင်ႄၼၵၢင်ၸႂၵမ်ႉထႅမသ
် ိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုငႈ် မိူင်းၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂးပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၼင်
သၼ်လွႆတႆး (Shan Yoma) ၼႂးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2022 ဝၼ်းၶွပ်ႇၶူပႇ် ၼိုင်ႈပီ ဢၼ်သိုၵ်း
မၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီၵ ဝၼ်းထိ 1/2/2021။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈ မ်ႈၵမ်ႉ ထႅမ်ပၢင် ႄၼၵၢင်
ၸႂၵမ်ႉထႅမသ
် ိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈေမး ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းမိင
ူ ်း
သၢတ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတုၸတ
ိ ်ႉလႃး ႇ တဵၵ်းၶၢၼ်းၶဝ်ႈ မ်ႈ။
ၽွင်းၵူၼ်းတိုၵ်ႉပႆႄၼၵၢင်ၸႂၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်း
ၼိူဝ်

သဵၼ်ႈတၢင်း၊

ယိပ်းတင်းပ ႉႄလႈ

တုင်းၸိူဝ်ႉ

ၸၢတ်ႈ (ၸွမ်ပိဝ်) ယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇ ၺ်ႇၼိုင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈ
ပႃႈ ၼႃႈ

င်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်မီးၼႂးပွၵ်ႉ သၼ်

သ းၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵႈ် 12 တဵင်ႈ။ ၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ
ဢွၼ် တူၵ်းၸႂၽူင်ႉပ ႈ ေသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ ၸုမ်း
ပျီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈပၼ်တႃႇ ပၢင်ႄၼ ၵၢင်
ၸႂ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း လူင်ၵႂႃႇ ၵူႈ း ၵူႈ တၢင်း
ၼႂးပၢင်ၵူၼ်း ၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ်ႈမီး
မၢၵ်ႇတႅၵႇ် ၼႂးဝဵငး် တႃႈၶီႈလဵၵး် မိဝ
ူ ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2022

ၵူၼ်းတ 4 ေၵႃႉႄလႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပ ။ ၵူၼ်းၼႂး
ပိုၼ်ႉတီႈႄတႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉၵမ်ႈ

ၼမ်ယွၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈယိုဝ်းလူင် ၵႂႃႇၵူႈ းၵူႈ
တၢင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။
ၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ (ႄယး) မၢၼ်ႈ၊ ၽ ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ႄလႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ၸမ
ွ ်းႁိမ်း

မ်းၼၼ်ႉ ႁႃ

ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်လွမ် ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႈၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆေသ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/2/2022 ၼၼ်ႉၵႂႃႇ
တိ မတ်ႉဢဝ် ဢ ႈသႅင်မိူင်းႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉမၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ၼႂး ၼ်းေပႃႈလဵင်ႉၶဝ် ၼႂး
ပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ တီႈၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽ ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈၶဝ်။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽ ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈႄၼဢ ႈသႅင်မိူင်းဝႃႈ မီး CCTV ၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ႁၼ် မၼ်း
ၸ းတိုၵ်ႉၶီႇ

တ
ူ ်ႉၶိူင်ႈၽၢတ်ႈၵႂႃႇႁိမ်းဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆေသ ေပႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸ း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ

ႁႅင်းႁႅင်းယဝ်ႉ တဵၵ်းၸႂႉ ်ႈယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း။ တၢမ်ၼင်ႇၵူၼ်းဢၼ်ၺႃး ၺပ်းၸွမ်း မၼ်းၸ း ၶၢဝ်းယၢမ်း
လဵဝ်ၵၼ်ေသ ၶိုၼ်းပွႆႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈႄတႉ ဢ ႈသႅင်မိူင်း ၺႃးေပႃႉထုပ်ႉေတႃႇ ေပႃးလိုမ်း တူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။
ဢ ႈသႅင်မိူင်းၺႃးေပႃႉထုပ်ႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူငႈ် ေတႃႇမၼ်းၸ း ေပႃးလႆႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈၽိတ်း။ မၼ်း
ၸ း ၺႃးေၶႃႈမႂႁဵတ်းၽိတ်းေသ လိုၼ်းသုတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/6/2022 ၼၼ်ႉ လုမ်း တႃး ႄၸႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈ
လဵၵ်း တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇမၼ်း။ မၼ်းၸ းလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်။

ထႅတ်ႉဢွင်ႇလိၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 21 ေၵႃႉၼိုင်ႈေၵႃႈၺႃးလုမ်း တႃးႄၸႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပၼ်တၢမ်ႇ
လွင်ႈမီးၵၢၼ် မ်ႈၵဵဝ်ႇၶွငႈ် ၸွမ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉေသ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 7 ပီ။
ဢ ႈသႅင်မိူင်းၼႆႉ လုၵ်ႉပၢင်သၢင်း ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈဝႃႉၽွင်းငမ်းႁင်းေၶႃၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈႄတႉ
လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸ းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထမ်းမတႃးၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်း ပႃႇတီႇ
ၵၢၼ်မိူင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။
မၼ်းၸ းဢမ်ႇေပႃးေမႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလီႄလႈ

ပီႈၼွင်ႉတင်းဢူၺ်းေၵႃႉမၼ်းတိုၵ်ႉၸွႈႆ ႁႃတၢင်းတၢင်ႇယွၼ်း

်ႈပွႆႇပၼ်မၼ်းၸ း ယူႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ (Progressive Wa Youth Network) ၶဝ်ဢွၵ်ႇ
ေၶႃႈပိုၼၽ
် ၢဝ်ႇ မိူဝႈ် ဝၼ်းထိ 3/6/2022 ေသ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈဢမ်ႇပဵၼထ
် မ်း တႃး ပၼ်တၢမ်ႇတ မၼ်းၸ း
ၼႆႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းေသ တိုၵ်းသူၼ်း ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းဝႃႉၶဝ်ႁႃႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၼႆႉ။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုငႈ် တႆး တုၵ်းယွၼ်း

်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢ ႈသႅင်မင
ိူ ်းၼႆႉ ၽႂး

ၽႂးေသ ပွႆႇပၼ် မၼ်းၸ းၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66: 94-728-6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸ းသၼ်လွႆ

+66: 88 680 4913

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်

+66 62 569 5220

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

