




ယူႇသဝ်းလွတ်ႈၽေး၊ မူၼ်ႈသိူဝ်း 
လလႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် 

ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 လလႈပပ်ႉယွမ်ႉသီ  တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

မုၵ်ႉၸုမ်း ၸွႆႈသၢင်ႈ လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ 
လွင်ႈယူႇလီပၢႆးၸႂ် လလႈ  သုၼ်ၵၢင် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၽၶႃႈမုၼ်း ၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။ 

ေူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ-  မၢႆႇယႃႇထရၵ်ႉၶႃႇ လလႈ ဢူင်ႇမႃႇဝိၼ်းၽေႇ (Maya Tucker and Ohnma win Pe)





မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ  ၼွင်ႉယိင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် 

ဢၼ်ၼွင်ႉယိင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် မႃးယွမ်ႉသီ လလႈ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈတႃႇယူႇသဝ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး၊ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် 
လလႈ ယူႇသဝ်းမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼႆႉ  ႁဝ်းၸူမ်းသိူဝ်းၸွမ်းၽတၽတႉ။ 

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၽတႉၽတႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၽတၶၢမ်ႈပူၼ်ႉမၼ်းလႆႈၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ 

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၽတလႆႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် လလႈ တူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 
ႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်း ၼင်ႇၵႃႈႁဝ်းပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ယႃႇၽပလိုမ်း 

• ယႃႇလိုမ်း လူဢၢၼ်ႇ တွၼ်ႈတၢင်းၼႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈ လလႈ တႃႇႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႃႉ။ 
ၼွင်ႉယိင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် လူဢၢၼ်ႇႁင်းၵွႆးၽၵႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် လူႇဢၢၼ်ႇၸွမ်းဢူႈလမႈ၊ ပီႈဢၢႆႈပီႈၼၢင်း၊ 
ဢမ်ႇၼၼ် လူႇဢၢၼ်ႇ ၸွမ်းၽမႃသွၼ် ၽၵႃႈလႆႈ။ 

• ယႃႇလိုမ်း ဢဝ်ပပ်ႉၼႆႉ ယိုၼ်ႈမႅင်ႇပၼ် ပီႈဢၢႆႈပီႈၼၢင်း ၼွင်ႉယိင်းၼွင်ႉၸၢႆး လလႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉၽႁႃႁိူၼ်း 
ႁဝ်းၼႃႈ၊ ၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ မီးႁၢင်ႈ တႃႇယွမ်ႉသီ လလႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ တႃႇႁဵတ်းတင်းၼမ်။ 

• ယွမ်ႉသီ လလႈ ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၼွင်ႉယိင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉလလႈ ၵၢၼ်ၶူင်သၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ 
ပဵၼ်တႃႇ ၼွင်ႉယိင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ၶူင်သၢင်ႈ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

           ႁႂ်ႈမီးတၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၽသၵမ်း  

           IOM and Metanoia





တွၼ်ႈ- 1



မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇယူႇသဝ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး၊ တူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လလႈ 
ၵူၼ်းတၢင်ႇၽၵႃႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 
ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸွတ်ႇၸႅတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႊတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ 

ၽပႃးၼႆ  ႁႂ်ႈၽပႃးတမ်းၸႂ်လႆႈဝႃႈ ႁဝ်းၽတၸၢင်ႊယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး၊
 မူၼ်ႈသိူဝ်း လလႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၽတႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?
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မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈယူႇသဝ်း လွတ်ႈၽေး 
ၸွမ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်း ၽတႃႇငဝ်းလၢႆးၽပႃး လီၶိုၼ်ႈမႃး။
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ယွၼ်ႉႁဝ်းႁၵ်ႉတႆးၽၵႃႉႁဝ်းလလႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇၵႆယၢၼ်ၶဝ်ဝႆႉ 
ႁူၵ်းထတ်း (သွင်မီႇတႃႇ)ၽတႃႇငဝ်းလၢႆးၽပႃးလီမႃးၶိုၼ်း။

ႁူၵ်းထတ်း (သွင်မီႇတႃႇ)
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သမ်ႉဝႃႈ တူဝ်ႁဝ်းလႆႈယူႇယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းတႆးၽၵႃႉႁဝ်းၽသတႃႉၽၵႃႈ 
ၶဝ်တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းၽသ ႁဝ်းတိုၵ်ႉၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။ 
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တႃႇႁဵတ်းၸွမ်း
ႁဝ်းၸၼ်ႁၢင်ႊ ႁၢင်ႊၵူၼ်းၸိူ
ဝ်းမီးၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ လလႈ 

ယွမ်ႉသီပၼ် ၽၵႃႈလႆႈ။ 
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တႃႇၽတၵႅတ်ႇၽၶၽႁႉၵင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းႁၵ်ႉ၊ ၽပႃးႁဝ်းဢႆ၊ 
ၶီႈၸၢမ်ၼႆ ဢဝ်ငွၵ်းသွၵ်ႇႁဝ်း မႃးတူမ်းၶူႈၼင်၊ ဢဝ်ၽၸႈ တူမ်းသူပ်း 
တူမ်းပၢၵ်ႇၽသ ၸင်ႇဢႆ ၸင်ႇၶီႈၸၢမ်လလႈ။ 
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တႃႇၵႅတ်ႇလေၽႁႉၵင်ႈ  ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်း လလႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽတဢမ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ 
ၵမ်းၵမ်း ဢဝ်ၵွၼ်ႈသီ (သပ်ႉပျႃႇ) တင်း ၼမ်ႉၽသ သုၵ်ႈမိုဝ်းမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇလလႈ။  
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ယွၼ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇလလႈ ႁဝ်းၵူဝ်၊ ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ၼၽႆၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ 
တႃႇႁႂ်ႈႁဝ်းလီၸႂ်မႃး၊ တႃႇႁႂ်ႈႁဝ်းၽတဝူၼ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃး 
လလႈ ၸႂ်ၼိမ်ယဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ  မီးလွၵ်းလၢႆးမၼ်းယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ 
“ၽပႃးၾူၼ်လူင်တူၵ်းယဝ်ႉၽၵႃႈ ၼႃႈၾႃႉၽတၸိုၼ်ႈပၢင်ႇမႃးယူႇ” ၼႆ ယႃႇၽပလိုမ်း။ 
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ၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်း ၶုၺ်ႉႁၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽၵႃႈယဝ်ႉ ပၼ်မၼ်းဝူၼ်ႉၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ 

တႃႇႁဵတ်းၸွမ်း

သီဢၼ်လႂ် သမ်ႉၽတဢဝ်တၢင်တူဝ် လွင်ႈတၢင်းၶု
ၺ်ႉႁၼ်ၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉလႃႇ၊ ဢဝ်သီၸိူဝ်းၼၼ်ႉၽသ 

ယွမ်ႉပၼ်လွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်ဢွၼ်ႇသူလလႈ။  
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ဝူၼ်ႉလွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၵျ ိုၵ်ႈလလႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလလႈ၊ 
မိူဝ်ႈေွင်းႁဝ်းၵူဝ်ၽႁ လလႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီယူႇၼၼ်ႉ ၽပႃးဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈဢၼ်လႂ်လလႈ 
ၸႂ်ႁဝ်းလီမႃးယူႇၼၼ်ႉ ။
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မိူဝ်ႈၶုၼ်ႉႁၼ်ဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉၼမ်မႃးၼႆ  ႁဝ်းၸၢင်ႊ 
ယႃၸႂ်လလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႁဝ်းၼိမ်ယဵၼ်လႆႈယူႇ။ 
ပၼ်ဢွင်ႈတီႈ လွင်ႈၸႂ်ႁဝ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၽသ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇမၼ်း
လီလီငၢမ်းငၢမ်းလလႈ။ 
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တူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၶိင်းတႃႇ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႁဝ်းလီမႃး။ 
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တႃႇႁဵတ်းၸွမ်း

လုၵ်ႉၸုၵ်းၽသ ဢဝ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်း။ 
သၼ်ႇတူဝ်ၶိင်း၊ ၵျွၵ်းဝႅၼ်၊ ၵျွၵ်းၼင်ႈ ၵႃႈပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်ႇမႃး ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းမီးၼၼ်ႉလလႈ။ 
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ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉတႃႇ 
ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႁဝ်းလီမႃး 

တႃႇႁဵတ်းၸွမ်း

ဝူၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈသုတ်ႇၼူမ် ဢၢႆမွၵ်ႇႁွမ်ႁွမ် ၶဝ်ႈလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ၊ 
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ယဝ်ႉၽၵႃႈ  ဝူၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းပဝ်ႇမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်း 
လူင်ၵႂႃႇလွႆးလွႆးဝႃႇ။

 25



ၼွင်ႉယိင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽတႉ၊ 
ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၽတႉ၊ 
ၼွင်ႉယိင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ်ၸွႆႈထႅမ် လုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉ  
ယူႇသဝ်းလႆႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ 
ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် လလႈ မူၼ်ႈသိူဝ်း ယဝ်ႉ။
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ယႃႇလိုမ်းတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူႊဝၼ်း
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