တ ၢ်ဂ ၢ်ဘ ၢ်ဃးဒး ထံက ၢ်ဘမ ၢ်ပဒ ၢ်ခ ၢ်မံးရ ၢ် အတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလ ခံကတ ၢ်
Victorian ပှၤထံဖက ၢ်ဖလ တ၀ာ် ၢ်ဃ ၢ်ဃ ၢ် ကတ ၢ်ဘ ၢ်သးဂ ၢ်၀ာ်တ ၢ်ဆးတ ၢ်ဆျါလ အ၀ာ်ဲသ ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်မန ၢ်လှၤီၤႋ တ ၢ်တ
ဟ ၢ်လှၤ တ ၢ်မှၤအက ှၤအက ဲဆပှၤတဖ ၢ်လ လ ၢ်ဘ ၢ်၀ာ်ဲတဖ ၢ်အဂ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လှၤီၤႋ အဃ Victorian ပဒ ၢ်ဒးအ ၢ်ထ ၢ်၀ာ်ဲဒ ၢ်
ထံက ၢ်ဘမ ၢ် ခ ၢ်မံးရ ၢ်လ Victoria သးဂ ၢ်၀ာ်တ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့တ ၢ်မှၤအက ှၤအက ဲ အပှၤန ၢ်လှၤီၤႋ
ခ ၢ်မံးရ ၢ်ဒးန ၢ်ဘ ၢ် တ ၢ်ဟ ၢ်မှၤဘ ၢ်လ Victorian ပှၤတ၀ာ် အအ ၢ်အျါန ၢ် 12,500 န ၢ်လှၤီၤႋ
ဖဲ 2019, ခ ၢ်မံးရ ၢ် ရှၤလှၤကတ ၢ်ဘ ၢ်စ ှၤတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါ ဃ ၢ်ဒးတ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖး လ ကခဆ တ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ် သတ ၢ်ကလ ၢ်
တဖ ၢ်အဂ ၢ်န ၢ်လှၤီၤႋ တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလ ခံကတ ၢ်န ၢ် တ ၢ်မှၤန ၢ်အှၤသဖဲ ထံက ၢ်ဘမ ၢ်ပဒ ၢ်ခ ၢ်မံးရ ၢ်ပ ၢ်ယဲှၤသန န ၢ်လှၤီၤႋ
တ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲှၤပ ၢ်လှၤ၀ာ်ဲဒ ၢ် တ ၢ်ဆတလဲ တ ၢ်မှၤအက ှၤအက ဲ-ဒတချါ လ ကဒးအ ၢ်ထ ၢ် သးဂ ၢ်၀ာ်တ ၢ် အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့
ဒးတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ် အ ၢ်ပ ှၤအက ှၤအက ဲ လ အခ းစှၤဒးမှၤဘ ၢ်လ ၢ်ဖးမံအှၤသန ၢ်လှၤီၤႋ တ ၢ်မှၤအက ှၤအက ဲတချါလ
သးအ ၢ်မှၤစ ှၤတ ၢ်, ခဆ စံးဆ တ ၢ် ဒးညလ ပှၤကးဂှၤကမှၤန ၢ်စးကျါအှၤအဂ ၢ်န ၢ်လှၤီၤႋ
တ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖးအ ၢ် 65 ထံ ၢ်လ အဒးနဲ ၢ်ပှၤလ ကဘ ၢ်ဒးအ ၢ်ထ ၢ် တ ၢ်မှၤအက ှၤအက ဲအသအံှၤ ဒၢ်လဲ ၢ်န ၢ်လှၤီၤႋ
တ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖးတဖ ၢ် မ ၢ်၀ာ်ဲ-

တ ၢ်မှၤလှၤတံ ၢ်လ ပှၤ Victorians ခဲလ ၢ်တဖ ၢ် ဒးန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ကစျါယျါဘ ျါ, တ ၢ်က ၢ်ထဒ
ဲ းတ ၢ်ဆ ၢ်ထမ
ဲ ှၤ စ ှၤ,
လ အ၀ာ်ဲသ ၢ်အတ ၢ်ဂ ၢ်စံ ၢ်စှၤ မတမ ၢ် တ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ် မ ၢ်အ ၢ်ဒလ
ၢ် ဲ ၢ်ဘ ၢ်ဆ ၢ်ဒ ၢ်လဲ ၢ်န ၢ်လှၤီၤႋ

-

ဆတလဲသးလ တ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲှၤမှၤတ ၢ်နးတ ၢ်ဖ ၢ်အဒအတဲ ၢ် ဆပှၤတ၀ာ် -ဒးသနှၤတ ၢ်ဒတ ၢ်တဲ ၢ်အဂ ၢ်ီၤႋ

-

ဒးအ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ဆ ၢ်ထဲမှၤစ ှၤအတ ၢ်တ ၢ်က ဲှၤတဖ ၢ်လ ဟံ ၢ်ဖဃဖဒးပှၤက ၢ်ထတ
ဲ
ၢ်တဖ ၢ်အဂ ၢ်ီၤႋ

-

ဒးအ ၢ်ထ ၢ်က ှၤက ဲလ အသ လ ကဆ ၢ်ထမ
ဲ ှၤစ ှၤ သးဂ ၢ်၀ာ်တ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ဒးတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်အ ၢ်ပ ှၤ
တ ၢ်မှၤအက ှၤအက ဲအ ၢ်ဂ ၢ်ဆးက ှၤအဂ ၢ်ီၤႋ

-

သ ၢ်ထ ၢ်ပှၤမှၤတ ၢ်ဖဂံ ၢ်ဘျါလ အ ၢ်အျါမံှၤအျါကလ ၢ်, အလ အလ ၢ် ဒးအ ၢ်ဒးတ ၢ်သတ ၢ်ဘ ၢ်ဒး တ ၢ်လဲှၤခဖ တဖ ၢ်ီၤႋ

-

ရဲ ၢ်က ဲှၤပ ၢ်လှၤတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲှၤလ ဘ ၢ်တ ၢ်တခ ၢ်ရ ၢ်မဲအှၤလ ပှၤလ လဲှၤခဖ ဘ ၢ်၀ာ်ဲလ အတ ၢ်အ ၢ်မီၤႋ

-

ဒးအ ၢ်ထ ၢ်က ဲအသတဖ ၢ် လ တ ၢ်မှၤအသးတဖ ၢ်အဂ ၢ် ဒၢ်အမ ၢ် တ ၢ်လ ၢ်ကဲ ဒးတ ၢ်မှၤလ ၢ်တဖ ၢ် လ က
ဆ ၢ်ထမ
ဲ ှၤစ ှၤဘ ၢ်သးဂ ၢ်၀ာ်တ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့လ အဂှၤအဂ ၢ်ီၤႋ

-

တ ၢ်စးကျါစဲးဖကဟ ၢ်ပညျါ, ဒံးကံ ၢ်တ ၢ်(လ)တ ၢ်မှၤစ ှၤ, တ ၢ်ဃထံ ၢ်သ ၢ်ညျါဒးတ ၢ်လဲလ ၢ်မှၤသထ ၢ်တ ၢ်
ဒၢ်သးကဒးအ ၢ်ထ ၢ်က ှၤက ဲလ တ ၢ်လဲလ ၢ်မှၤဘ ၢ်အှၤသအဂ ၢ်.

တ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖးတဖ ၢ်အှၤံ ကပ ၢ်လဲလ ၢ်က ဲ လ ပဟ ၢ်လှၤ သးဂ ၢ်၀ာ်တ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ဒးတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်အ ၢ်ပ ှၤ တ ၢ်ကစျါ
ယျါဘ ျါ, တ ၢ်က ၢ်ထဲ ဒးတ ၢ်ဆ ၢ်ထမ
ဲ ှၤစ ှၤ လ Victoria အပှၤအဂ ၢ်လှၤီၤႋ
Victorian ပဒ ၢ် ရဲ ၢ်က ဲှၤမှၤတ ၢ် ဒၢ်သးကစးကျါတ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖးခဲလ ၢ်လ ဘ ၢ်တ ၢ်ဒးအ ၢ်ထ ၢ်အှၤလ ခ ၢ်မံးရ ၢ်ဒး
ဟ ၢ်လှၤသးလ ကမှၤတ ၢ်အခဲအှၤံ အဂ ၢ်န ၢ်လှၤီၤႋ

