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ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 27/7/2022
သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈၽဝ် ၼ်းၵူၼး် ဝၢၼ်ႈ 100 ပ ၊ ႁဵတး် ႈ် ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈ 4,000 ႁၢမ်း ၼ်းေယးတီႈယူႇ ၽွငး် ပိတ
ု ႇ်
ၼႃႈသိၵ
ု း် ၽဵဝႈ် မူၺႉ် ၸုမး် မႅၵႇ် ၵွငႈ် ၵၢင်ႇ တၢင်းဢွၵႇ် ၼွငမ
် င
ိူ း် ပ း ၸိင
ု ႈ် တႆးပွတး် ၸၢၼ်း
တင်ႈႄတႇၵၢင်လိူၼ်ေမႊ 2022 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းေသၽဵဝႈ် မူၺ်ႉၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွငႈ် ၵၢင်ႇ ၸွမ်းၸဵင်ႇ
ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼွင်လူင်မိူင်းပ း ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၽ ၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ပတ
ႅ ်ႈ ၼ်း
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ပ ႄလႈႁဵတ်း ်ႈဝၢၼ်ႈ ဝ်ၵူၼ်း 4,000 ပ လႆႈႁၢမ်း ၼ်းေယး တီႈယူႇ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်း
တိုၵ်းေတႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇႄၶၵူၼ်းမိူင်း PDF။
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ဝၼ်းထိ 12/5/2022 ၸုမ်း PDF ၽ ၶုၼ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်းပျီႇ တုၸိတ်ႉ
ပဢူဝ်း Pa-O National Organization (PNO)

မ်ႈၵၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ တီႇရိ တၢင်း ၸၢၼ်း ဝဵင်းယွင် ၺ်ႈ

(ၺင်ႇသူၺ်ႇ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဢၼ်လုၵ်ႉယွင် ၺ်ႈၵႂႃႇမိူင်းပ း။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လင
ွ ်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈၵႂၢတ်ႇလၢၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ

ၸွမ်းသဵၼႈ် တၢင်းလူင်ၼႆေသပိုတႇ်

သိုၵ်း၊

ေတႃႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတပ်ႉၶမယ 422 ႄလႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၽ
ၶုၼဢ
် ၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇၼွင်လင
ူ ်မိူင်းပ း၊ ႄတႇပၢင်တိုၵး် ပဵၼ်ၸွမ်းၸုမ်း PDF ေသ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/5/2022
ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶင
ိူ ်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႈႆ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4,000 ပ ၼႂး ဢိူင်ႇ လွႆပဝ်း
လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပ ႈၵူႈ းၵူႈတၢင်း မၢင်ၸိူဝ်းပ ႈၵႂႃႇတၢင်း သီသႅင်၊ ပၢင်လွင်းႄလႈတူၼ်ႈတီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းပ ႈ ၵႂႃႇ
တၢင်းလွႆေၵႃႇ (မိူင်းယၢင်းလႅင်) ႄလႈပ ႈၶဝ်ႈၸူး မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။
ဝၼ်းထိ 16/5/2022 ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈၸုမ်း PDF တီႈဝၢၼ်ႈသီမီးေလႃႉ တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ
ၼွင်လူင်မိူင်းပ းေသ ႁဵတ်း ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် 66 ၶဝ်ႈၸွႆႈ ထႅင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈ
တၢင်းလူင်မိူင်းပ း-ယွင် ၺ်ႈ ပႃးၸဵမ်ထမ
ႅ ်ၶဝ်ႈၼႂးဢိူင်ႇလွႆပဝ်း။
ဝၼ်းထိ 16/5/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝ း
ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄတႇ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်
ဝၢၼ်ႈ သွင် ၼမ်ႉေၵး ဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ပဵၵ်ႉ
သမ်ႉဢမ်ႇမီး

ပၢင်တိုၵ်းသင်

ေသတႃႉ။

သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်း (ထၢတ်ႈသီႇ)
တ်းသႂႇ

ၼ်းယဝ်ႉဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ။ ထိုင်

ၵၢင်ၼႂမႃး ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

40

ပ ၼႂး

ဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၺႃးၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ။
ဝၼ်းထိ 17/5/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 ၵၢင်
ၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်း တပ်ႉဝႆႉၼႂး
ဢိူင်ႇလွပ
ႆ ဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ် မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်း
ၵႂႃႇၵူႈ းၵူႈတၢင်း၊ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ လွႆၵုၼ်
ၵၢင် (လွႆပၢၼ်းၸူင်ႇ) ဢၼ်မီးၼႂး ၼွင်လူင်
မိူင်းပ း။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉ
ၺႃး ဝတ်ႉ/ၵ င်းတီႈလွႆပၢၼ်းၸူင်ႇ၊
ႁဵၼ်း ႄလႈ

င်း

ၼ်းေယးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇ

မၢၵ်ႇ ယင်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပ ႈ
ေၽးမီးဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ /ၵ င်းၼၼ်ႉထႅင်ႈသွင်
ေၵႃႉ။
ဝၼ်းထိ 20/5/2022 ဝ းေသပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း
မၢၼ်ႈ ႄလႈၸုမ်း PDF ၼႂးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ေမႃႇ
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လူင်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄတႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းႁႃႇယႂႇ
ႄလႈ ၾႆးတၼ်း မႆႈသၢမ် ၼ်းၵူၺ်း။
ၶိုၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉေမႃႇလူင်၊ ဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း
ႄလႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉေမႃႇသူမ်ႈ။ တီႈေဢႇသုတ်းမၼ်း ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 လင်ၺႃးၾႆး မႆႈ။

ၶူဝ်း ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵး် မၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂးဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း

ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵး် မၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတႇ် ၼႂးဝၢၼ်ႈသွငၼ
် မ်ႉေၵး

ဝၼ်းထိ 26/5/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းၼိူဝ်လွႆမိူင်းၵူႈ ၽ ႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇလွႆပဝ်းၼၼ်ႉ လူင်းလွႆ မႃးၼႂး
ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶမ်းေသ ႄတႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈ။

ၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 20 ပ ၺႃးၾႆးမႆႈ။
ဝၼ်းထိ 3/6/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးဝၢၼ်ႈ လႃႉေႁႈေသ ဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇ ၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 20 လင်ပ ။
ၼႂးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢဝ်ၾႆးၽဝ် ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးၵုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ထႅင်ႈ တင်းၼမ်။
ဝၼ်းထိ 21/6/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းယူႇၼႂးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉေမႃႇလူင် ယႃႉတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်း ၼ်း၊ ူတႊ် ၶိူငႈ်
ၼိုင်ႈလမ်း၊ လိၼ်ပုၺ် (ေမႇေဢႃးၸႃႇ) ႄလႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇ ၼ်းၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈသၢမ်လင်။
ဝၼ်းထိ 22/6/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 6 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆပဝ်း သွင် လင်။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉယူႇၸွမ်းၼႂးဝၢၼ်ႈ၊

ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂးဢိူင်ႇ

လွႆ ပဝ်းေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း

ၼ်းၽႂမၼ်း။ သိုၵ်း

မၢၼ်ႈ ယူႇၼႂးၸွမ်းၼႂးဝၢၼ်ႈ ၼႂး ၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေသ သွၵ်ႈ
တဝ် ဢဝ်လ ၶူဝ်း ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃး။ လိူဝ်ေသၼၼ်ႉ ၶဝ်ယင်း
ဢဝ်မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ႁၢင်ႈဝႆႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ယူႇၼိူဝ်လွႆ မိူငး် ၵူႈ ၼၼ်ႉ
ေၵႃႈ ေပႃးႁၼ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႆႉဢဝ် ၵွင်ႈ ယိုဝ်း
လူင်ၵႂႃႇၵူႈ းၵူႈတၢင်းႄလႈ ဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး ၵူၼ်းႁတ်း ၸႂႉ သဵၼ်ႈ
မၢၵ်ႇၾင်လၼ
ိ ်ဢၼ်သၵ
ို ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈဝႆႉၸွမး် တိၼလ
် ွႆမင
ိူ ်းၵူႈ

တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂးထုင်ႉဢိူင်ႇလွပ
ႆ ဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပၼ
ဵ ်ပီႈၼွင်ႉတႆး။ ႁဵတ်းႁႆႈ၊ ၼႃး ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇတင်း
မၢၵ်ႇေထႃးပၢတ်ႈ လဵင်ႉၼႃႈ ၼ်းၽႂမၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပီၼႆႉယွၼ်ႉလႆႈပ ႈေၽးသိုၵ်းသိူဝ် ေသဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ
ႁဵတ်း ဝ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉႄလႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းေတႉေတႉ။

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)

