ေၶႃႈပိၼ်ၽၢဝ်ႇ ေၵႃႁ မ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၸိင်ႈတႆး (တၢင်ႉယၢၼ်း)
ဝၼ်းထိ 24/12/2017
ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼး်ႂ ၸိင်ႈတႆးပွတး် ႁင်ႇ၊ ပွတး် ၸၢၼ်းႄလႈပွတး် ဢွၵ်ႇ ႁ မ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽႅၼၵ
် ၢၼ် သၢင်ႈၽၢႆ ႁႅငး် ၼမ်ႉ
ၼွငၾ
် ႃ ႄလႈၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉၶင်း
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/12/2017 ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိင်းတႆး သိပ်းၸဵတး် ႄၸႈဝဵငး် မွၵႈ် 300 ႁ ပ်ႉထပ်းၵၼ်ၼး်ႂ ႄၸႈဝဵငး်
တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိင်ႈတႆးပွတ်းႁင်ႇေသ တၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂၵိတ်းပႅတ်ႈၶင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆတႈီ ၼွငၾ
် ႃ ႄလႈၽၢႆတင်းမတ်း ၼိဝ်ႄမႈ
ၼမ်ႉၶင်း။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 21-22-/12/2017 ၼၼ်ႉၵၼ်းမိင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼဝ
် ီ၊ ႁ ဝ်ပၢင်ႇ၊ ၵတ်ႉၶၢႆ၊ သီႇေပႃႉ၊ ၵ ၵ်းႄမး၊
ၼမ်ႉၶမ်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ႄၵႇသီႇ၊ မိင်းၼၢႆး၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၵဵငး် တင်၊ တႃႈလိဝ်ႇ၊ မိင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိင်းၼင်းႄလႈမိင်းယွငး် မွၵ်ႈ 300
ဢၼ်လၵ်ႉမႃးတၢင်း ၸိင်ႈတႆး ပွတး် ႁင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းႄလႈပွတ်းဢွၵ်ႇ လႆႈႁ ပ်ႉထပ်းၵၼ်တီႈပၢင်လၵ
ႅ ်ႈလၢႆႈ ေၵႃႁ မ်ႈ သၢင်ႈ
ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးၸိင်ႈတႆး ပွၵႈ် ၵမ်း (4) တီႈဝတ်ႉႁ ၺ်ႈၵဵင် ဢိင်ႇႁ ၺ်ႈၵဵင် ႄၸႈဝဵငး် တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိင်ႈတႆး ပွတ်းႁင်ႇ။
ၼႂး် ပၢင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဢပ်ႇဢဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႄၼပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၽိတ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၽႂမ
် ၼ်း မိၼ် ၼင်ႇ လွငႈ် ႁ ပ်ႈ
သိမ်းတီႈလိၼ၊် လွငႈ် ၶတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ၊် ၶတ်းၶမ်း၊ ပႃးၸဵမ်လွငႈ် ၽွၼး် ႁၢႆႉၸႃႉလင် ဢၼ်ေတ လႆႈ ၺႃးယွၼႉ် ၶင်းၵၢၼ် ၽၢႆႁႅငး်
ၼမ်ႉ ၼိဝ်းႄမႈၼမ်ႉၶင်းေသ ပၢင်ပွႆး ႁ ပ်ႉထပ်းၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးႄတႉၵႂႃႇႁဵတး် တီႈ ဝတ်ႉႁ ဝ်မင်း ဢိင်ႇႁ ဝ်မင်း ႄၸႈဝဵငး်
တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိင်ႈတႆး ပွတး် ႁင်ႇ ဝၼ်းထိ 23/12/2017 ေသတၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂ ၵိတ်းယိတ်းၶင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉ
ၶင်းတင်းမတ်း။
ၸၢႆးပႃႉ ၵၼ်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈႄလႈ ပဵၼၽ
် ႈဢွၼၸ
် တ်းပၢင်ႁ ပ်ႉထပ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးေၵႃႉၼိင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ေပႃးႁဵတး် သၢင်ႈ
ၽၢႆၼင
ွ ၽ
် ႃႉ ၼႆၵၼ်းမိင်း တၢင်ႉယၢၼ်းႁဝ်းေတလႆႈတမ်ႉတိဝ်ႉၵမ်ႉသိဝ်ႈယွၼႉ် ၼၼ်ႄလႈႁဵတး် ပၢင်ႁ ပ်ႉ ထပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်း
ယၢပ်ႇ ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၽႂမ
် ၼ်းယဝ်ႉၶႂ◌
် ႁႈ်ႈႂ ၵၼ်းမိင်းႁဝ်းႁ ႉပၼ်ႁႃမၼ်းေသ ေတႁဵတ်းႁိ ဝ်ႁ မ်ႈၵၼ်ေၵႈလိတႈ် ေတႃႇသႈ ပၼ်ႁႃ
ၵႂႃႇ မိဝ်းၼႃႈ။ ၶႂ်ႈမွၵႈ် လၢတ်ႈထိင်ပီႈၼွငႉ် ၵၼ်းမိင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈထၵ်ႇလီဢၼ
ွ ၵ
် ၼ်ႁၵ်ႉသႃထိငး် သိမ်းသႃႇၽႃႇဝမိင်းတႆး ႁဝ်း
ထၵ်ႇ လီဢၼ
ွ ၵ
် ၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၵႈဢၼ်ၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉၶင်း”ဝႃႈၼႆ။
ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး ၽႈဢွၼၸ
် တ်းပၢင်ႁ ပ်ႉထပ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးေၵႃႉၼိင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ”လင်ပွငၸ
် ိင်ႈ ေၵႃႈထၵ်ႇလီ ထွမ်ႇ ၵၢင် ၸႂ်
ေပႃႈႄမႈၵၼ်းမိင်းေသၸွႈႆ ထႅမ်ႈပၼ်ႁႅငး် ဢီးၵိတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆၼင
ွ ၽ
် ႃႉ ႄလႈၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈ ၼမ်ႉၶင်းတင်းသဵငႈ် ယွၼႉ် ဝႃႈ
ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈႄလႈသင် ၸၼ်ႉမိင်းတႆးႄလႈသင် ၸၼ်ႉမိင်းႁ မ်ႈတမ် ေၵႃႈ ဢမ်ႇ မီးၽွၼး် လီသင် မၼ်းပဵၼၽ
် ၼ
ွ း် လီ တွၼႈ်
တႃႇ မိင်းႄၶႇႄလႈမိင်းထႆးဢၼ်မႃးလင်းတိၼ်း လႃးၼႆႉ ၵၺ်း ၵၼ်းပိၼ်ႉတီႈေတႉေတ ေတထၵ်ႇ ၼမ်ႉထမ်ႈႁိ ၼ်း ေယးႄလႈ
သၼ် ႁႆႈ ၼႃး ေသထၵ်ႇ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၼၼ်ႉၵၺ်း” ဝႃႈၼႆ။
ၽႅၼၵ
် ၢၼ်ၶင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉၶင်းတင်းမတ်းမီး ႁႃႈဢၼ်။ ၼႂး် ၼၼ်ႉၼႂး် မိင်းယၢင်းၽိၵ်ႇမီး 1 ဢၼ်၊ မိင်းယၢင်း
လႅင် 1 ဢၼ်ႄလႈၼႂး် မိင်းတႆး မီး 3 ဢၼ် ႁ မ်ႈပႃးၶင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼင
ွ ၾ
် ႃ ၼိဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶင်း။

ၶင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼင
ွ ၾ
် ႃ ၼႆႉၶွမ်ႇပၼီႇ ႁႆႇတ ဝ်ႇ ၶျႆးၼႃႉ (Hydrochina) မိင်းႄၶႇ ၽႅၼၵ
် ၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ၽၢႆၼင
ွ ၾ
် ႃ မႂ်းယႇဝႆႉၼႂး်
ႄၵႈပိၼ်ႉတီႈ ပၼ်ႁႃယင်ႈယၢင်ႈ။ ၼႃႈတၢင်းဢွၵႇ် မီးၼႃႈတီႈတပ်ႉသိၵ်းမိင်း ဝႃႉၽွမ်ႉႁ မ်ႈ (UWSA) ၼႃႈတၢင်း တၵ်းမီး ဢၢင်ႇ
ၵဵပ်း ၼမ်ႉႄလႈ တပ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈပႃးၸဵမ်ၸမ်းပျီႇတၸိတ်ႉ မၼ်းၸိဝ်း ႁၢင်ႈသိၵ်းေလႃႇ တိၵ်းၸမ်းမႅၵႇ် ၵွငႈ် ၵၢင်ႇ မိၼ်ပႃႇ တီႇ
မႂ်ႇသင် ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA၊ ၸမ်းၶၢင်လတ
ွ ်ႈလႅဝ်း KIA၊ ၸမ်းသိၵ်းတဢၢင်း TNLA၊ ပိဝ်ႈႁ ပ်ႈယိတ်း
ၵမ်းၵမ် ပိၼ်ႉတီႈ၊ ၸမ်းမႅၵ်ႇၵွငႈ် ၵၢင်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼႆႉပဵၼၸ
် မ်း ဢၼ် ပႆႇလင်းလၢႆးမိဝ်းၵိတ်းတိၵ်းတဝ်ႈမိင်း NCA ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။
သင်ဝႃႈႁဵတး် သၢင်ႈၽၢႆယဝ်ႉၸိင် ႁႅငး် ၾႆးၾႃႉၼွငၾ
် ႃ 90% ၼႂး် 1,200 ေမႊၵဝတ်ႊ ၼၼ်ႉေတဢဝ်ဢၵ
ွ ်ႇ သင်ႇၸး မိင်းႄၶႇေသ
ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈႄတႉ ေတဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၽွၼး် လီသင် လိဝ်ေသေတၺႃး ေၽးႁၢႆႉၸႃႉႄလႈေၽး ၶဵၼၽ
် ၢႆတႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။
တွငႈ် ထၢမ်
ၸၢႆးပႃႉ (တၢင်ႉယၢၼ်း)
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