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နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွ့ဲ မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ေအာက်တုိဘာလ ၂၅
ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခဳုမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချုိ ဵေဖာက်မမ
ှု ျာဵ အကျဉ်ဵ
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ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ နယ်ေခမရှင်ဵလင်ဵေရဵ၊ လက်နက်ကကီဵခဖငဴ် မမို့နှငဴ်
ေကျဵရွာမျာဵအာဵ

ပစ်ခတ်ခခင်ဵေ ကာငဴ်

အရပ်သာဵမျာဵ

ေသဆုဳဵခခင်ဵနှငဴ်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ

ရရှိခခင်ဵမျာဵ
မြီဵခဲဴသညဴ်

သတင်ဵနှစ်ြတ်အတွင်ဵ

စစ်ေကာင်စီသည်

ြယ်ခဳုမမို့နယ်နှငဴ်

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တို့တွင်

စစ်အင်အာဵဖြငဴ် စစ်ဆင်ေရဵမျာဵ ဖြုလုြ်လာခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီသည် ရမ်ဵဖြည်နယ်ေတာင်ြုိင်ဵမှ
လွိုင်ေကာ်သို့ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ လွိုင်ေကာ်မှ ကရင်နီဖြည်နယ်ေတာင်ြုိင်ဵသို့ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
ထိုအေရဵြါေသာ

လမ်ဵမကကီဵ၏လုဳခခုဳမှုအတွက်

ကကိုဵစာဵထိန်ဵချုြ်လာခဲဴသည်။

စစ်ေကာင်စီ

တြ်မျာဵသည် မမို့နှငဴ် ေကျဵရွာအတွင်ဵသို့ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖြငဴ် ြစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵေ ကာငဴ် အရြ်သာဵ
မျာဵအာဵ ထိခိုက်ေသဆုဳဵရသညဴ်အဖြင်

အေဆာက်အအုဳအမျာဵအဖြာဵ ြျက်စီဵခဲဴသည်။ ရာနှငဴ်ချီေသာ

စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ ေနဖြည်ေတာ်မှ ေစလွတ်မြီဵ ြယ်ခုဳမမို့အေနာက်ေတာင်တန်ဵတွင် ရှိေသာ ခုခဳတြ်
မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵရန် ေစလွတ်လာခဲဴသည်။
ေအာက်တုေ
ိ ာလ (၂၅) ရက်ေန့၊ ကရင်နီဖြည် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ စဳဖြ (၆)မိင
ု ်ရှိ လုဒ်မယ်ေတာ်
ကက်သလစ်ေုရာဵေကျာင်ဵအာဵ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်ကကီဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵဖြငဴ် အေ ကာင်ဵမဲဴ
ရမ်ဵသမ်ဵ

ြစ်ခတ်ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။

သညဴ်အဖြင်

စစ်ေကာင်စီ၏

လက်နက်ကကီဵ

ရမ်ဵသမ်ဵ

ြစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာငဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် မာဵနာြေလာရြ်ကွက်ရှိ ဖြည်သူ့ေနအိမတ
် လုဳဵ ထိမှန်ြျက်စီဵ
သွာဵခဲဴသည်။
ေအာက်တုေ
ိ ာလ

(၂၆)ရက်ေန့၊

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်

ထူလွီဵေီလာေကျဵရွာနှငဴ်

ေငွေတာင်ရွာသစ်

ေကျဵရွာအ ကာဵ ကရင်နီတြ်မေတာ်နှငဴ် KNDF ြူဵေြါင်ဵတြ်တို့နှငဴ် စစ်ေကာင်စီတြ်တုိ့

တိက
ု ်ြွဲ

ဖြစ်ြွာဵခဲဴမြီဵ စစ်ေကာင်စီတြ်ြက်မှ (၁၀) ထက်မနည်ဵေသဆုဳဵကာ စစ်ကာဵ(၂)စီဵ ြျက်စီဵခဲဴသည်။
ေအာက်တုေ
ိ ာလ

(၂၆)ရက်ေန့၊

ြယ်ခဳုမမို့နယ်၊

ကုန်ဵဆုဳေကျဵရွာအုြစ
် ု

ကသဲေကျဵရွာအနီဵတွင်

တြ်စွဲထာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတြ်နှငဴ် ြယ်ခဳု PDF ြူဵေြါင်ဵတြ်တို့ တိုက်ြဲဖွ ြစ်ြွာဵကာ PDF မှ
တြ်ြ့ွဲ ဝင်တစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵ၏ လက်နက်ကကီဵ ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်
မှုေ ကာငဴ် ကသဲေကျဵရွာရှိ ဖြည်သူ (၃)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲဴသည်။
ေအာက်တုေ
ိ ာလ (၂၇)ရက်ေန့၊ ြယ်ခဳုမမို့နယ်၊ ကသဲေကျဵရွာရှိ ဖြည်သူေနအိမ် (၅)လုဳဵနှငဴ် ေဒသခမျာဵ
အာဵထာဵရသညဴ် ေဆဵခန်ဵတစ်လုဳဵသည် စစ်ေကာင်စီ၏လက်နက်ကကီဵ ရမ်ဵသမ်ဵ ြစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာငဴ်
ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။

ေအာက်တုေ
ိ ာလ (၂၉) ရက်ေန့၊ မိုဵမြဲအေဖခစိုက် (၄၂၂) တြ်ရင်ဵမှ မိုဵမြဲမမို့အတွင်ဵရှိ ရြ်ကွက်ထဲသို့
လက်နက်ကကီဵမျာဵဖြငဴ်

ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ်

စည်ကာဵ

၂ရြ်ကွက်ေန

အမျိုဵသမီဵတစ်ဦဵ

ထိမှနေ
် သဆုဳဵခဲဴမြီဵ ေြါ်ဦဵ ၂ ရြ်ကွက်မှ အမျိုဵသာဵတစ်ဦဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသညဴ်အဖြင်
ေတာင်ယာခင်ဵထဲတွင် ြိတ်မိေနေသာ ေဒသခဳ တစ်ဦဵလည်ဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှနေ
် သဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။
ေအာက်တုေ
ိ ာလ (၃၀) ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မှ မိဵု မြဲမမို့ကို သွာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီတြ်ြ့ွဲ မျာဵ၏
စစ်ေ ကာင်ဵထိုဵရာ လမ်ဵတစ်ေလျှောက် စြါဵခင်ဵကိုနှင်ဵဖြတ်မြီဵ မီဵရှို့ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။
ေအာက်တုေ
ိ ာလ (၃၁) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွင် ရိက္ခာဖြန်လာယူသညဴ် စစ်ေရှာင် ၂ ဦဵအာဵ
စစ်ေကာင်စီ၏ကင်ဵြုနဵ် တြ်န့ဲ
ကဳေကာင်ဵစွာ

ထိြ်တိုက်တုဵိ မိသညဴ်အတွက်

လွတေ
် ဖမာက်ခဲဴ ကသည်။

အလာဵတူ

လိုက်လဳြစ်ခတ်ခဳရသည်။
ငူဵြေလာဴရြ်ကွက်ရှိ

သို့ေသာ်

ေနအိမက
် ိုလည်ဵ

မီဵရှို့ခဲသ
ဴ ည်ဟု ဒီဵေမာဴဆို ဖြည်သူ့ကာကွယ်ေရဵတြ်မှ ထုတ်ဖြန်သည်။ သညဴ်အဖြင် စစ်ေကာင်စီ၏
လက်နက်ကကီဵြစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ်

ေဒါတမငယ်ေကျဵရွာေန

ဖြည်သူ

(၁)ဦဵ

လက်နက်ကကီဵ

ထိမှန်

ဒဏ်ရရှိကာ ေနအိမအ
် ချုိ ့အာဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။
နိုဝင်ောလ (၁)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေရွှေေယာက်ရြ်ကွက်ရှိ ကင်ဵြုန်ဵချထာဵေသာ စစ်ေကာင်စီ
တြ်ြ့ွဲ မျာဵက

လက်နက်ကကီဵမျာဵဖြငဴ်

အေ ကာင်ဵမဲြ
ဴ စ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊

ေဒါငဳခါဵ

ရြ်ကွက်(၂)ရှိ ဖြည်သူြုိင် ဂိုေဒါင်တစ်လုဳဵနှင်ဴ ေနအိမ(် ၃)လုဳဵ ထြ်မဳြျက်ဆီဵခဲဴရသည်။

စကစ လက်နက်ကကီဵထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵေသာ ဖြည်သူ့အမ
ိ ် ြယ်ခဳမု မို့နယ်

နိုဝင်ောလ

(၁)ရက်ေန့၊

စကစ လက်နက်ကကီဵထိမှန်ြျက်စီဵသွာဵေသာ ေရွှေဖြည်ေအဵေဆဵခန်ဵ

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်

ထူလွီဵေီလာရြ်ကွက်တွင်

တြ်စွဲထာဵေသာ

စစ်ေကာင်စီတြ်အာဵ ကရင်နီတြ်မေတာ်နင
ှ ဴ် KNDF ြူဵေြါင်ဵတြ်တ့ို တိက
ု ်ြဖွဲ ြစ်ြာွ ဵခဲဴမြီဵ စစ်ေကာင်စီ
တြ်မှ (၈) ဦဵ ေသဆုဳဵကာ KNDF မှ ရဲေော် (၁)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲဴသည်။
နိုဝင်ောလ (၂) ရက်ေန့၊ ညေန (၂:၁၀) နာရီအချိန်တွင် အင်အာဵအလုဳဵအရင်ဵဖြငဴ် ထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ
စစ်ေကာင်စီတြ်အာဵ ကရင်နီတြ်မေတာ်၊ KNDF၊ PDF(ြယ်ခဳ)ု ၊ PDF မိုဵမြဲတို့မှ တိက
ု ်ခိုက်ခဲဴမြီဵ

စစ်ေကာင်စီတြ်မှ (၅)ဦဵ ေသဆုဳဵကာ၊ KNDF၊ မှ ရဲေော် (၂)ဦဵနှငဴ် PDF မှ ရဲေော် (၂) ဦဵ ဒဏ်ရာ
ရရှိခဲဴသည်။ ထို့အဖြင် ြယ်ခုဳမမို့နယ် အေနာက်ေဖမာက်ြက်ရှိ လွယ်လုဳ၊ လွယ်ဟွဲေကျဵရွာမှ ေဒသခဳ
ေတာင်သူမျာဵ သီဵနှဳရိတ်သိမဵ် ေနစဉ် စစ်ေကာင်စီတြ်မှ အင်အာဵ ၅၀၀ ခန့်ဖြငဴ် ထိုဵစစ် ဆင်လာသညဴ်
အတွက် ထွက်ေဖြဵတိမ်ဵေရှာင်ခဲဴရသည်။

သီဵနှဳရိတ်သိမ်ဵေနစဉ် စစ်ေကာင်စီတြ် ထိုဵဆင်စစ်ဆင်လာသညဴ်အအတွက် ထွက်ေဖြဵတိမဵ် ေရှာင်ေနေသာ ဖြည်သူမျာဵ

နိုဝင်ောလ

(၃)ရက်ေန့၊

ြယ်ခဳမု မို့နယ်၊

လွယ်ဟွဲေကျဵရွာတွင်

တြ်စွဲထာဵေသာ

စစ်ေကာင်စီတြ်မျာဵအာဵ ကရင်နီတြ်မေတာ်၊ KNDF၊ PDF(ြယ်ခဳ)ု ၊ PDF မိဵု မြဲတို့မှ တိက
ု ်ခိုက်ခဲဴမြီဵ
စစ်ေကာင်စီြက်မှ (၂)ဦဵေသဆုဳဵကာ အမျာဵအဖြာဵ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည်။ PDF ေက်မှ ရဲေော် (၂)ဦဵ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည်။
နိုဝင်ောလ (၅) ရက်ေန့၊ ြယ်ခဳုမမို့နယ်အတွင်ဵ ေခါင်ဵအိေကျဵရွာအုြစ
် ု၊ စက်ေတာ်ေကျဵရွာတိုက်ြွဲမာှ
ကရင်နီတြ်မေတာ်မှ တြ်ြွဲ့ဝင်တစ်ဦဵကျဆုဳဵမြီဵ အ ကမ်ဵြက်စစ်ေကာင်စီတြ်မှ (၁၀)ဦဵေသဆုဳဵကာ
အမျာဵအဖြာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲဴေ ကာင်ဵ KNDF သတင်ဵနှငဴ်ဖြန် ကာဵေရဵဌာနက ထုတ်ဖြန်သည်။
အဆိုြါ နှစ်ြက်တုက
ိ ်ြဲွ ဖြစ်ြာွ ဵစဉ် စစ်ေကာင်စီတြ်သည် ြယ်ခုဳမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေခါင်ဵအိေကျဵရွာနှငဴ်
စက်ေတာ်ရာ ေကျဵရွာတို့အာဵ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖြငဴ် ရမ်ဵသမ်ဵြစ်ခတ်သညဴ်အတွက် ေနအိမ် ၆ လုဳဵ
ြျက်စီဵသွာဵသလို စစ်ေရှာင်စခန်ဵမှ အမျိုဵသမီဵ ၁ ဦဵလည်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲဴသည်။
နိုဝင်ောလ (၆) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ထူလွီဵေီလာေကျဵရွာ ေဖခေတာ်ရာ ေုရာဵေတာင်အနီဵ ည
(၅:၄၀)နာရီအချိန်တွင် စစ်ေကာင်စီနှငဴ် KNDF၊ KA တို့ တိုက်ြွဲဖြစ်ြွာဵခဲဴမြီဵ စစ်ေကာင်စီေက်က
၃ဦဵေသဆုဳဵကာ ၅ဦဵဒဏ်ရာရသည်။ သညဴ်အဖြင် မွန့်တညဴ်ချိန်မာှ လည်ဵ ြယ်ခဳုအေဖခစိုက် ခမရ ၄၂၁ကို

PDF ြယ်ခဳန
ု ဲ့ KNDF ြယ်ခဳတ
ု ြ်ရင်ဵတိ့ုက တိုက်ခိုက်သညဴ်အတွက် စစ်ေကာင်စီေက်က ၃ဦဵေသဆုဳဵခဲဴမြီဵ
အမျာဵအဖြာဵ ဒဏ်ရာရရှိသည်။
နိုဝင်ောလ (၆) ရက်ေန့၊
ရှင်ဵလင်ဵေရဵဖြုလုြ်မြီဵ

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ (၆)မိင
ု ်ေကျဵရွာအနီဵ KNDF B-09မှ နယ်ေဖမ

စစ်ေကာင်စီစခန်ဵချခဲဴသညဴ်

ေနရာအနီဵတွင်

ရုြအ
် ေလာင်ဵနှစ်ေလာင်ဵ

ေတွ့ရှိရေ ကာင်ဵ KNDF B-09 မှ ထုတ်ဖြန်ထာဵသည်။ ရုြ်အေလာင်ဵနှစ်ေလာင်သည် လည်ြင်ဵတွင်
ကကိုဵကွင်ဵစွြ်ကာ နှစ်ဦဵစလုဳဵအာဵ ေကွဵတဲအ
ဴ ေနအထာဵဖြငဴ် ဖမုြ်နှဳထာဵသညဴ်အတွက် ညှင်ဵြန်ဵနှိြ်စက်
ခဲဴြဳရ
ု ေ ကာင်ဵ ထုတ်ဖြန်ချက်တင
ွ ် ေြာ်ဖြထာဵသည်။
•

ရွာသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရခခင်ဵနှငဴ် လူသာဵဒိုင်ဵကာအခဖစ် အသုဳဵခပုခခင်ဵ

ေအာက်တုေ
ိ ာလ (၂၈) ရက်ေန့၊ ြယ်ခဳုမမို့နယ် ေရွှေဖြည်ေအဵရွာသာဵ (၁၉) ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတြ်မှ
ြမ်ဵဆီဵထာဵမြီဵ

စစ်ဆင်ေရဵအတွင်ဵလူသာဵဒိုင်ဵကာအဖြစ်

အသုဳဵဖြုရန်ေခါ်ေဆာင်ထာဵသည်။

ထိုြမ်ဵဆီဵခဳထာဵရေသာ ရွာသာဵမျာဵ ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာခခင်ဵ မရှိေသဵေချ။
ေအာက်တုေ
ိ ာလ (၃၁) ရက်ေန့၊ ြယ်ခဳုမမို့နယ်၊ ေညာင်ကုန်ဵရြ်ကွက် ၁ မှ ဖြည်သူတစ်ဦဵ၊ ေညာင်ကုန်ဵ
၃ ရြ်ကွက်မှ ဖြည်သူ ၃ ဦဵတိ့ုကို စစ်ေကာင်စီတြ်ြွဲ့မျာဵ ြမ်ဵဆီဵသွာဵမြီဵ ေနအိမအ
် ချုိ ့ကိုလည်ဵ
ဝင်ေရာက်ရှာေြွ ြျက်ဆီဵသွာဵခဲဴသည်။


ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မမ
ှု ျာဵ

ြယ်ခဳမု မို့နယ်အတွင်ဵ တိုက်ြဲွမျာဵအဆက်မဖြတ် ဖြစ်ြာွ ဵမှုေ ကာငဴ် မြီဵခဲဴသညဴ် နှစ်ြတ်အတွင်ဵ ေကျဵရွာ
(၈)ရွာဖြစ်ေသာ - ကုန်ဵဆုဳ၊ ေခါင်ဵအိ၊ စက်ေတာ်၊ လွယ်ဝ၊ှဲ ေရွှေဖြည်ေအဵ(ကသဲ)၊ လွယ်လုဳ၊ လွယ်ြါသာ၊
ြူချယ် စတဲဴေကျဵရွာမှ ေဒသခဳနှငဴ် မမို့ေြါ်ေဒသခဳအချုိ ့လည်ဵ စစ်ေေဵေရှာင်ေနရသညဴ်အတွက် ေဒသခဳ
တစ်ေသာင်ဵနီဵြါဵ ေတာတွင်ဵစစ်ေေဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသို့ထွက်ေဖြဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရသည်။


ကရင်နီခပည်၏ ကိုဗစ်အေခခအေန

ကရင်နီဖြည်၏ ကိုြစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန)
ရက်စွဲ

ကိုဗစ်ေိုဵေတွ့လူနာ

ေသဵဆုဳဵသညဴ် ဦဵေရ

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၁

၁၅၇

၃

ဇူလိုင် ၁၉ မှ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁

၄၆၃

၂၀

ဩဂုတ် ၂ မှ ဩဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၂၁

၄၂၅

၂၇

ဩဂုတ် ၁၆မှ ဩဂုတ် ၂၉၊၂၀၂၁

၄၉၂

၁၆

ဩဂုတ် ၃၀ မှ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၇၉၆

၂၇

၂၀၂၁
စက်တင်ဘာလ

၂၃

မှ ၇၈၀

၂၈

မှ ၇၇၆

၂၅

မှ ၃၇၈
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ေောက်တုဘ
ိ ာ ၂၅၊ ၂၀၂၁ မှ ၇၅၂

၈၂

စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁
စက်တင်ဘာလ

၂၇

ေောက်တုဘ
ိ ာ ၁၀၊ ၂၀၂၁
ေော်ကတိဘ
ု ာ

၁၁

ေောက်တုဘ
ိ ာ ၂၄၊ ၂၀၂၁
နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁

တရာဵဝင်ထွက်ေြါ်လာေသာ ဇယာဵအရ ဖမငဴ်တက်လာေနေသာ်လည်ဵ ေဖမဖြင်ေြါ်ရှိ အေဖခအေနထက်
မျာဵစွာ နည်ဵေနေသဵသည်။ အေယ်ေ ကာငဴ်ဆိုေသာ် ထွက်ေဖြဵတိမ်ဵေရှာင်ေနသညဴ် စခန်ဵမျာဵ (သို့)
ေကျဵရွာမျာဵစစ်ေကာင်စီ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုသမှုခဳယူရန် စိုဵရိမေ
် ကာက်ရွဳ့ေသာေ ကာငဴ် ရွာသာဵမျာဵ
ဖငင်ဵဆန်ေနဖခင်ဵြင်

ဖြစ်သည်။

ထွက်ေြါ်လာခဲဴေသာ်လည်ဵ

ရွာလုဳဵကျွတ်

၎င်ဵရွာသာဵမျာဵသည်

ကုသခဲဴ ကမြီဵ အချုိ ့ေသဆုဳဵမှုမျာဵ ရှိသည်။
Contact persons:
Khu Ko Reh

Tel: +666 5329 7814

Ruby
Tel: +666 3184 2980
Website : www.karennicsn.org
Facebook: Karenni Csn
Email: kcsn2010@gmail.com

ကူဵစက်ခဳေနရသညဴ်

အချက်အလက်မျာဵ

မိမိကိုယ်ကိုယ်အိမ်တွင်ဵတွင်ေယေဆဵကုထုဳဵဖြငဴ်

