


 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ်၊ မတရာ်းြမ််းဆ ်းြေံထာ်းရသမူျာ်းန င  ်

ကျဆံ်ုးသ ာ်းသမူျာ်းစာရင််းထတုဖ်  ်ြေျက ်

ရကစ် ွဲ မတလ် ၁၁ ရက၊် ၂၀၂၁ ြေုန စ် 

အာဏာရှငစ်နစ်ခ ျုပ်ငငြိမ််းရ ်း၊ ဒမီြိိုကရ စီရ ်းနငှ  ်လ  အခွင အ်ရ ်းတြိို  အတွက် အသက်ခနဓာ င််း၍ တြိိုက်ပွွဲဝင ်င််း က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ  

ရသာ သ  ွဲရကာင််းမ ာ်းအာ်း မြိမြိတြိို   နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (AAPP) မှ အရလ်းအနက် 

မှတ်တမ််းတငဂ်ိုဏပ်ပျုအပ်ပါသည်။ ယရန  တွငက် ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ရသာ  နက်ိုနတ်ြိိုင််း၊ ရပမာက်ဒဂ ိုငမြိျုြို့နယ်၊ ပွဲခ ်းတြိိုင််း၊ ပွဲခ ်းငမြိျုြို့၊ 

မနတရလ်းတြိိုင််း၊ မနတရလ်းငမြိျုြို့၊ ပမင််းပခ ငမြိျုြို့၊ စစ်ကြိိုင််းတြိိုင််း၊ မ ို ွာငမြိျုြို့ နငှ  ်မရကွ်းတြိိုင််း၊ ငမြိျုငင်မြိျုြို့ တြိို  မှ အာဇာနည် သ  ွဲရကာင််း (၁၂) 

ဦ်းကြိိုလည််း အရလ်းအနက် မှတ်တမ််းတင ် ဂိုဏပ်ပျုအပ်ပါသည်။ ရေရော်ဝါ ီလ ၁  က်ရန  မှ ယရန  ထြိတြိိုင ်

မတ ာ်းအကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ၍ က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သ  အနည််းဆ ို်း (၇၀) ရက ာ်ရှြိခွဲ ငပီပေစ်သည်။ 

နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (AAPP) ၏ မှတ်တမ််းပပျုခ က်မ ာ်းအ  ရေရော်ဝါ ီလ ၁  က်ရန  မှ 

မတ်လ ၁၁  က်ရန  ထြိ စိုစိုရပါင််း ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ  (၂၀၄၅) ဦ်းထြိရှြိခွဲ ငပီ ပေစ်သည်။ 

၎င််းတြိို  အနက်မှ ရထာငဒ်ဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ  (၃) ဦ်း၊ အမှုေွင ပ်ခင််းခ ထာ်း ငပီ်း ေမ််းဝ မ််းထိုတ်ပခင််းခ ထာ်း ရသာရကကာင  ်

တြိမ််းရရှာငရ်နသ  (၇၃) ဦ်း နငှ  ်ပပနလ်ည် လွတ်ရပမာက်လာသ  (၃၁၉) ဦ်းရှြိခွဲ သည်။ ထြိို  ရကကာင  ်လက်ရှြိ အခ ြိနအ်ထြိ (၁၇၂၆) 

ဦ်းမှာ ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သည်။   



ယရန  အေမ််းအဆ်ီးစာ င််းတွင ် မြိမြိတြိို  အရနပေင  ် ယခိုအခ ြိနအ်ထြိ ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  သ  (၃၇) ဦ်း၏အမည်စာ င််းကြိို ရှြိခွဲ ၍ 

မှတ်တမ််းပပျုထာ်းပါသည်။ သြိို  ရသာ်လည််း ဆနဒပပရက ာင််းသာ်း လ ငယ်မ ာ်းအပါအဝင ်လ ဦ်းရ  (၂၀၀) န်ီးပါ်းသည် ယရန   တွင ်

ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  သည်ဟို သြိရှြိ ပါသည်။ မြိမြိတြိို  အရနပေင  ်ဆက်လက်စ ိုစမ််းလ က်ရှြိငပီ်း  ရှြိလာသည ် အခ က်အလက် မ ာ်းကြိို 

ဆက်လက် ထိုတ်ပပနရ်ပ်းသွာ်းမည်ပေစ်ပါသည်။ 

မတ်လ ၁၀  က်ရန  တွင ် အေွွဲြို့ဝင ် ၁၅ နြိိုငင် ပါဝငရ်သာ ကိုလသမဂဂလ ိုပခ ျုရ ်းရကာငစီ်မှ အမ ြိျု်းသမီ်း၊ လ ငယ် နငှ  ်

ကရလ်းမ ာ်းအပါအဝင ် ငငြိမ််းခ မ််းစွာဆနဒထိုတ်ရော်လ က်ရှြိသ မ ာ်းအရပေါ် အကကမ််းေက်ပခင််းကြိို ပပင််းပပင််းထနထ်န ် ရှုတ်ခ  

ရကကာင််း နငှ  ်နြိိုငင် ရတာ်အတြိိုငပ်ငခ် ပိုဂဂြိျုလ်၊ နြိိုငင် ရတာ်သမမတ အပါအဝင ်မတ ာ်း ေမ််းဆ်ီး၊ ထြိန််းသြိမ််းပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်းကြိို 

ခ က်ခ င််း လွှတ်ရပ်း န ် ရကကညာခ က် ထိုတ်ပပနခ်ွဲ သည်။ ထြိို  သြိို  ထိုတ်ပပနင်ပီ်း ရနာက်တစ်ရန  တွငပ်င ် စစ်အိုပ်စိုသည် 

ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်ရော်သ မ ာ်းကြိို  က်စက်စွာ ငေြိျုခွင််းခွဲ သည်။  

 နက်ိုနတ်ြိိုင််းတွင ် ရပမာက်ဒဂ ိုငမြိျုြို့နယ်၊ လှုြိငင်မြိျုြို့နယ်၊ အင််းစြိနင်မြိျုြို့နယ်၊ မနတရလ်းတြိိုင််းတွင ် မနတရလ်းငမြိျုြို့၊ မြိို်းကိုတ်ငမြိျုြို့၊ ပမင််းပခ ငမြိျုြို့၊ 

မလှုြိငင်မြိျုြို့၊ ပွဲခ ်းတြိိုင််းတွင ် ပွဲခ ်းငမြိျုြို့၊ ရတာငင် ငမြိျုြို့၊ ဧ ာဝတီတြိိုင််းတွင ် ပိုသြိမ်ငမြိျုြို့၊ မရကွ်းတြိိုင််းတွင ် ငမြိျုငင်မြိျုြို့၊ တနသသာ ီတြိိုင််းတွင ်

ထာ်းဝယ်ငမြိျုြို့၊ က ငပ်ပည်နယ်တွင ်ဘို ာ်းသ ို်းဆ ငမြိျုြို့၊ ကယာ်းပပည်နယ်တွင ်လွြိျုငရ်ကာ်ငမြိျုြို့၊ ကခ ငပ်ပည်နယ်တွင ်ပမစ်ကကီ်းနာ်းငမြိျုြို့၊ 

ဗန််းရမာ်ငမြိျုြို့၊ ရှမ််းပပည်နယ်တွင ် မ ဆယ်ငမြိျုြို့တြိို  ၌ အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းခွဲ ကကသည်။ အဆြိိုပါငမြိျုြို့မ ာ်း၌ အသ ဗ ို်း၊ မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊ 

 ာဘာက ည်တြိို  ပေင  ် ငေြိျုခွင််းခွဲ ရသာ်လည််း  နက်ိုန၊် မနတရလ်း၊ မလှုြိင၊် ပွဲခ ်း၊ ရတာငင်  နငှ  ် ငမြိျုငင်မြိျုြို့တြိို  သည် အပပင််းအထန ်

ငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ငပီ်း က ည်အစစ်ကြိိုပါ အသ ို်းပပျု၍ ငေြိျုခွင််းခွဲ ပခင််းရကကာင  ်က ဆ ို်းမှု နငှ  ်ဒဏ ်ာ ရှြိမှုမ ာ်း ရှြိခွဲ သည်။  

ရန  စဉငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်ရော်မှုမ ာ်းပပျုလိုပ်လ က်ရှြိရသာ ငမြိျုြို့ငယ်ရလ်းတစ်ခိုပေစ်သည ် ငမြိျုငင်မြိျုြို့ကြိို  ွဲနငှ စ်စ်တပ်က 

 က်စက်စွာပေင  ် အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းခွဲ ကကသည်။ ယရန  န နက်ပြိိုင််းအခ ြိနတ်ွင ် ငမြိျုငင်မြိျုြို့ ရှြိ ဆ ာရတာ်ဦ်းစနဒြိမာရက ာင််းတြိိုက်၌ 

အစည််းအရဝ်း ပပျုလိုပ်၍ သပြိတ်နာ်း န ် ဆ ို်းပေတ်ခွဲ ကကငပီ်း  ွာဘက်မှ  ွာသာ်းမ ာ်းအလာကြိို ရစာင ရ်နစဉ  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်မှ 

ရက ာင််းအဝ၌ လ ငယ် (၂) ဦ်းအာ်း ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။  ထြိိုလ ငယ် (၂) ဦ်းအာ်း ပပနလ်ည် လွှတ်ရပ်း န ်ရတာင််းဆြိိုကကစဉ   ွဲ 

နငှ  ် စစ်တပ်မှ နစ်ှေက်ညှပ်ငပီ်း မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊ က ည်အစစ်မ ာ်းကြိို အသ ို်းပပျုငပီ်း ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းခွဲ ကကရသာရကကာင  ်

အနည််းဆ ို်း(၆)ဦ်းက ဆ ို်းခွဲ ငပီ်း ထြိခြိိုက်ဒါဏ ်ာ သ  အမ ာ်းအပပာ်းရှြိခွဲ ပါသည်။  ညရနပြိိုင််းအခ ြိန၌် ထြိခြိိုက်ဒါဏ ်ာ သ မ ာ်း 

အနက်မှ  (၂) ဦ်း ထပ်မ က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သည်ဟို သြိရှြိ သည်။ က နသ်ည ် (၂) ဦ်းသည် ငမြိျုငရ်ဆ်းရ ို၌ ကိုသ၍ မ သည ်အတွက် 
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မ ို ွာငမြိျုြို့ကြိို ပြိို  ရဆာင၍် ကိုသထာ်းငပီ်း ထြိိုတွင ် က ဆ ို်းသည်ဟို သြိရှြိ ရသာ်လည််း အတည်ပပျုနြိိုငပ်ခင််းမရှြိရသ်းပါ။ 

က ဆ ို်းသ အမ ာ်းစိုသည် ဦ်းရခါင််းကြိို ထြိမှန၍် က ဆ ို်းခွဲ ပခင််းပေစ်သည်။  

 နက်ိုနင်မြိျုြို့၊ ရပမာက်ဒဂ ိုငမြိျုြို့နယ်၌ လ ငယ် (၁) ဦ်းသည် ဦ်းရခါင််းကြိို က ည်ထြိမှန၍် က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီ်း (၄) ဦ်း ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ ကာ (၁) 

ဦ်းမှာ စြိို်း ြိမ် ရသာအရပခအရနတွင ် ရှြိရနသည်။ မနတရလ်းငမြိျုြို့၌ ရန  စဉ က်ဆက် ဆနဒထိုတ်ရော်လ က်ရှြိရသာ ပမရတာင ် 

သပြိတ်ရကကာင််းကြိို ငေြိျုခွင််းရသာရကကာင  ် ရပပ်းလာရသာ လ ငယ် (၁) ဦ်းသည် အရနာက်မှပစ်ခတ်ပခင််းခ ခွဲ  ရသာရကကာင  ်

က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီ်း ၎င််း၏အရလာင််းကြိို  ွဲမ ာ်းမှ ခ က်ခ င််း ယ ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။ အဆြိိုပါငေြိျုခွင််းမှု၌ (၂) ဦ်း ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ ငပီ်း (၂၈) 

ဦ်း ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  သည်။ ပွဲခ ်းငမြိျုြို့၌ စကာ်းမရပပာတတ်သ  (၁) ဦ်းသည်  ဦ်းရခါင််းကြိို က ည်ထြိမှန၍် က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီ်း (၁) ဦ်း  

ထြိခြိိုက်ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်။ ထြိို  ပပင ် အာဏာေီဆနရ် ်းလှုပ်ရှာ်းမှု (CDM) တွငပ်ါဝငသ်ည ် မီ်း ထာ်းဝနထ်မ််းမ ာ်း၊ ဆ ာမမ ာ်း 

နငှ  ်  ရက ာင််းသာ်း အမ ာ်းအပပာ်းကြိိုလည််း ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်ဟို သြိရှြိ သည်။ ပမင််းပခ ငမြိျုြို့၌  ယမနရ်န  ၌ မ က်လ ို်းရအာက် 

က ည်ဆနထ်ြိမှန၍် စြိို်း ြိမ် ရသာ အရပခအရနတွငရ်ှြိသည ် လ ငယ် (၁) ဦ်းသည် ယရန  တွင ် က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ ငပီပေစ်သည်။ 

ငေြိျုခွင််းမှုမ ာ်းအတွင််း  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်သည် ရသရစရလာက်သည ် ရန ာမ ာ်းကြိို ဦ်းတည်၍ ခ ြိန ွ်ယ်ပစ်ခတ်ပခင််း ပေစ်သည်ကြိို 

ရတွြို့ ရှြိ သည်။  

အကကမ််းေက်စစ်အိုပ်စိုသည် စစ်ဆငရ် ်းတစ် ပ်ဆငန်ွွဲရနသကွဲ သြိို   ၎င််းတြိို  ကြိိုဆန  က် ငသ် မ ာ်းကြိို ပပင််းထနစွ်ာ နှြိပ်ကွပ်လ က်ရှြိ 

သည်။ ၎င််း၏ လက်ရအာက်ခ   ွဲ နငှ  ်စစ်တပ်တြိို  မှလည််း ရန  စဉ လ မဆနရ်သာ အကကမ််းေက်မှုမ ာ်းကြိို က  ်းလွနလ် က်ရှြိပခင််း 

အာ်းပေင  ် စစ်အိုပ်စို၏ အာဏာတည်ငမွဲရ ်းကြိို ရထာက်က မှုပပျုထာ်းသည်။ ၎င််းတြိို  ၏ လွနစွ်ာ ဆြိို်း ွာ်းလှရသာလိုပ် ပ်မ ာ်းကြိို 

တာ်းဆ်ီးနြိိုငပ်ခင််းမရှြိရသာရကကာင  ် က ဆ ို်းသွာ်းသည ် အရ အတွက်မှာ တပေည််းပေည််း ပမင တ်က်လာခွဲ ငပီပေစ်သည်။ 

လ  အခွင အ်ရ ်း နငှ  ်လ  ဂိုဏသ်ြိကခာကြိို ခ ြိျုရောက်ခ  ပခင််းမ ာ်းသည် ရန  စဉ က်ဆက်ဆြိိုသလြိို ပေစ်ရပေါ်လ က်ရှြိသည်။ သ တမန ်

ရ ်း ာအ  ရစ စပ်ညှြိနှုြိင််းရပ်းပခင််း၊ စီ်းပွာ်းရ ်းအ  ပြိတ်ဆြိို  မှုမ ာ်းပပျုပခင််း၊ ကန  က်ွက်ရှုတ်ခ ပခင််းတြိို  မှာလည််း ထြိရ ာက်မှုရှြိနြိိုင ်

မည်မဟိုတ်ပါ။ ထြိို  ရကကာင  ်ရန  စဉ က်ဆက် လ သာ်းပခင််းစာနာမှုကြိို ဆန  က် ငရ်သာ  ာဇဝတ်မှုမ ာ်းကြိို က  ်းလွနလ် က်ရှြိသည ် 

စစ်အိုပ်စိုကြိို ထြိထြိရ ာက်ရ ာက် အရ ်းယ မှုပပျု မည်ပေစ်သည်။  

ထြိို  ပပင ် ညအခ ြိန၌်လည််း  ွဲ နငှ  ်စစ်တပ်သည်  ပ်ကွက်၊ လမ််း၊ ရနအြိမ်မ ာ်းအတွင််းသြိို   ဝငရ် ာက် စီ်းနင််းပခင််း၊ ေမ််းဆ်ီးပခင််း၊ 

ပိုဂဂလြိကပြိိုငပ်စစည််းမ ာ်းကြိို ေ က်ဆ်ီးပခင််းမ ာ်းကြိို ဆက်တြိိုက်ပပျုလိုပ်လ က်ရှြိသည်။ ယမနရ်န  ညကလည််း သင်္သန််းကျွန််းငမြိျုြို့နယ်၊ 



ငမြိို်း ြိပ်လမ််းမ ာ်းတွင ် စစ်တပ်နငှ်  ွဲက ကာ်း၊ ဆြိိုငက်ယ်စသည ် ပိုဂဂလြိကပြိိုငပ်စစည််းမ ာ်းကြိို ေ က်ဆ်ီးခွဲ ငပီ်း ကင််းသမာ်း (၅) 

ဦ်းထက်မနည််းကြိို ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။ ယမန  ရ်န  ညသန််းရခါငရ်က ာ်အခ ြိနတ်ွငလ်ည််း  နက်ိုနတ်ြိိုင််း၊ အလ ိုငမြိျုြို့နယ်ရှြိ Car 

Service စငတ်ာတစ်ခိုကြိို ဝငရ် ာက်စီ်းနင််းခွဲ ငပီ်း ကွနပ်  တာမ ာ်း၊ စီစီတီဗီ အပါအဝင ်ပစစည််းမ ာ်းကြိို ရြိိုက်ခွွဲ ေ က်ဆ်ီးကာ ကာ်း 

တစ်စီ်း နငှ  ်ဝနထ်မ််းအမ ြိျု်းသာ်း (၁၀) ဦ်းကြိို ေမ််းဆ်ီး ရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။ ရက ာက်ရပမာင််း၊ က ာ်းကွက်သစ်လမ််း၌ လည််း 

ယမနရ်န  ညက စစ်တပ်နငှ  ်  ွဲမ ာ်း ဝငရ် ာက်လာငပီ်း ရနအြိမ်မ ာ်းရပေါ်သြိို   ရလ်းဂွမ ာ်းနငှ ပ်စ်ပခင််း၊ လမ််းမ ာ်းအတွင််းသြိို   

ရသနတ်မ ာ်းပေင  ်ပစ်ခတ်ပခင််းမ ာ်း ပပျုလိုပ်ခွဲ ငပီ်း လမ််းရဘ်း၌  ပ်ထာ်းသည ် ကာ်းမ ာ်းအာ်း ရြိိုက်နကှ်ေ က်ဆ်ီးခွဲ ကကသည်။  

လက်ရှြိတွင ် ေမ််းဆ်ီး၊ ထြိန််းသြိမ််းပခင််းခ ထာ်း ရသာ ရက ာင််းသာ်း၊ လ ငယ်အပါအဝင ် ဆနဒထိုတ်ရော်သ မ ာ်းအတွက် 

စြိို်း ြိမ်ေွယ် ာ အရပခအရနပေစ်ရပေါ်လ က်ရှြိသည်။  မတ်လ ၃  က်ရန  က တာရမွငမြိျုြို့နယ်၌ ဗမာနြိိုငင် လ ို်းဆြိိုင ်ာရက ာင််းသာ်း 

သမဂဂမ ာ်းအေွွဲြို့ခ ျုပ် - ဗကသ (ABFSU) သပြိတ်စစ်ရကကာင််းငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ငပီ်း ဗကသ ဒို-ဥကက ဌ ကြိိုရဝယ ငေြိျု်းမြိို်းအပါအဝင ်

ရက ာင််းသာ်း၊ လ ငယ်မ ာ်း ေမ််းဆ်ီး၊ ထြိန််းသြိမ််းပခင််းခ ခွဲ  သည်။ ကြိိုရဝယ ငေြိျု်းမြိို်းသည် အသက်အနတ ယ် စြိို်း ြိမ် ရသာ 

အရပခအရနတွငရ်ှြိသည်ဟို သြိရှြိ သည်။ ထြိို  ပပင ် အင််းစြိနအ်က ဉ်းရထာငအ်တွင််း၌ အမ ြိျု်းသမီ်းမ ာ်းကြိို ညလ ို်းရပါက် 

ဒ ်းရထာက် လက်ရပမှာက်ခြိိုင််းငပီ်း နှြိပ်စက်မှုအပပင ် အပခာ်းနည််းလမ််းမ ာ်းပေင် ပါ နှြိပ်စက်လ က်ရှြိငပီ်း အထ ်းသပေင  ်

ရက ာင််းသာ်းမ ာ်းကြိို ရခေါ်ယ  နှြိပ်စက်လ က်ရှြိရကကာင််း ဗကသအေွွဲြို့ခ ျုပ်၏ လ မှုကွန ်က်စာမ က်နာှထက်၌ ရော်ပပထာ်းသည်။ 

မတ်လ ၁၀  က်ရန  တွင ် အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် ရရှာငတ်ခင ် ဧည ်စာ င််းစစ်ရဆ်းမြိန  က်ြိို ထိုတ်ပပနခ်ွဲ သည်။ 

ထြိိုဧည ်စာ င််းမြိန  သ်ည်  ပ် ွာရနလ ထို နငှ  ် ဆနဒထိုတ်ရော်သ မ ာ်းကကာ်း ခ ြိတ်ဆက်ပခင််းမရှြိရစ န ် ပြိို၍ ကန  သ်တ်ေြိနှြိပ်ပခင််း 

ပေစ်သည်။ ယခိုအခါတွင ်ပမနမ်ာနြိိုငင် ၌ မည်သ မဆြိို၊ မည်သည ်အခ ြိနအ်ခါတွငပ်ေစ်ရစ ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  နြိိုငသ်ည ် အရပခအရနကြိို 

 ငဆ်ြိိုငရ်နကက သည်။  

မတ်လ ၁၁  က်ရန  တွင ် အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည်   ကခြိျုင တ်ပ်ရတာ် (AA)ကြိို အကကမ််းေက်အိုပ်စိုအပေစ်မှ ရိုတ်သြိမ််း 

ရကကာင််းထိုတ်ပပနခ်ွဲ သည်။  ခြိိုငပ်ပည်နယ်အတွင််း  ကခြိျုင တ်ပ်ရတာ် (AA) နငှ  ် စစ်တပ်တြိို  ကကာ်း တြိိုက်ပွွဲမ ာ်းပပင််းထနစွ်ာ 

ပေစ်ပွာ်းခွဲ သည်မှာ နစ်ှနစ်ှန်ီးပါ်းရှြိခွဲ ငပီပေစ်ငပီ်း တြိိုက်ပွွဲမ ာ်းရကကာင  ်ရသဆ ို်း၊ ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သ အမ ာ်းအပပာ်းရှြိခွဲ ကာ အ ပ်သာ်းမ ာ်း 

ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ခွဲ  သည်။ ထြိို  ပပင ်ရဒသခ  နစ်ှသြိန််းရက ာ်မှာ ရန ပ်စွန  ခ်ွာ ထကွ်ရပပ်းခွဲ ကက သည်။  



နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (AAPP) မှ လက်ရှြိအရပခအရနမ ာ်းကြိို ရန  စဉ ရစာင က်ကည ် 

မှတ်တမ််းတငသ်ွာ်းမည်ပေစ်ငပီ်း စစ်အာဏာသြိမ််းမှုနငှ ပ်တ်သက်၍ ေမ််းဆ်ီး၊တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏ် ခ မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်း၏ 

စာ င််းကြိို ရန  စဉထိုတ်ပပနသ်ွာ်းမည်ပေစ်သည်။  

အ ပ်ဘက်အေွွဲြို့အစည််းမှ ရခါင််းရဆာငမ် ာ်း၊ အ ပ်သာ်းမ ာ်း၊ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ မ ာ်း၊ သတင််းသမာ်းမ ာ်း၊ CDM 

လှုပ်ရှာ်းရနသည ် ဝနထ်မ််းမ ာ်းစသည ် နယ်ပယ်အသ်ီးသ်ီးမှ မည်သ မဆြိို ေမ််းဆ်ီး၊ထြိန််းသြိမ််း၊ တ ာ်းစွွဲဆြိိုပခင််းခ ထာ်း သည်ကြိို 

သြိရှြိပါက ရအာက်ပါလြိပ်စာမ ာ်းသြိို    ဆက်သွယ်၍ အသြိရပ်း၊ အရကကာင််းကကာ်း နြိိုငပ်ါသည်။  

ဥပရဒပြိိုင််းဆြိိုင ်ာအက အညီလြိိုအပ်ပါကလည််း နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်း က ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း (ရအရအပီပီ) မှ  

ကြိိုရအာငက်ကီ်း၊ ေိုန််း - ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ နငှ  ် တ ာ်းလွှတ်ရတာ်ရရှ ြို့ရန ရဒေါ်ခငသ်တီာလွဲ လွဲ ထွန််း၊ ေိုန််း -  ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ 

တြိို  အာ်း ဆက်သွယ်နြိိုငပ်ါသည်။  

“အနရ်းနတာ် ုံနအာငရ်မည်” 

Email :   info@aappb.org 

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/ 

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်းက ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း 
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ရတာငင် ငမြိျုြို့၌  ွဲ နငှ  ်စစ်တပ်မှ  ပ်ကွက်အတွင််းထြိ ဝငရ် ာက်၍ ငေြိျုခွင််းရသာရကကာင  ်သ ပ ို်းတီ်း၍ နငှထ်ိုတ်ခွဲ ရသာ အမ ြိျု်းသာ်း 

(၁) ဦ်းကြိို ပစ်ခတ်ခွဲ သည  ်အတွက် က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သည်။  

In Taungoo Township, while the military and so-called police were cracking down even in the 

streets, so a man drummed the pot against their actions, and then he was shot dead. 

-  ကခြိျုင အ်မ ြိျု်းသာ်းအေွွဲြို့ခ ျုပ်/ ကခြိျုင တ်ပ်ရတာ် (ULA/AA) ကြိို အကကမ််းေက်အေွွဲြို့အပေစ် ရကကပငာထာ်းပခင််းအာ်း 

ပပနလ်ည်ရိုပ်သြိမ််းလြိိုက်ငပီပေစ်ရကကာင််း ပမနမ်ာ အလင််းသတင််းစာမှတစ်ဆင  ်(စစ်အိုပ်စိုမှ) ပမနမ်ာနြိိုငင် အကကမ််းေက်မှု 

တြိိုက်ေ က်ရ ်းဗဟြိိုအေွွဲြို့ မှ ယရန   မတ်လ ၁၁  က်ရန  တွင ်ထိုတ်ပပနရ်ကကပငာလြိိုက်သည်။ 

- သင်္န်််းကျွန််းငမြိျုြို့နယ်၊ ငမြိို်း ြိပ်လမ််းမ ာ်းတွင ် စစ်တပ်နငှ်  ွဲက ပပည်သ ပြိိုငမ် ာ်းေ က်ဆ်ီးငပီ်း ကင််းသမာ်းမ ာ်းကြိို 

ေမ််းဆ်ီးသွာ်းရကကာင််း ရဒသခ မ ာ်းက  နက်ိုနရ်ခတ်သစ်သတင််းဌာနသြိို   ဆက်သွယ်ရပပာဆြိိုလာသည်။ လတ်တရလာ 

သြိရှြိထာ်းမှုအ  ကင််းသမာ်း ၅ ဦ်းထက်မနည််းကြိို ေမ််းဆ်ီးထာ်းသည်ဟိုသြိရှြိ သည်။ (10  က်ရန  ည) 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146134645823880 

- ယမန  ရ်န  ည ၁ နာ ီဝန််းက ငတ်ွင်  နက်ိုနတ်ြိိုင််း အလ ိုငမြိျုြို့နယ် အလ ိုလမ််းမရပေါ် ရှြိ Car Service စငတ်ာတခိုကြိို  ွဲ နငှ  ်

စစ်တပ်က ဝငရ် ာက်ေ က်ဆ်ီးခွဲ ငပီ်း ဝနထ်မ််းအမ ြိျု်းသာ်း ၁၀ ဦ်းကြိို ေမ််းဆ်ီးရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ ရကကာင််း သြိ သည်။ 

အဆြိိုပါ လိုပ်ငန််းခွငရ်ှြိ ကွနပ်  တာမ ာ်း၊ စီစီတီဗီ အပါအဝင ် ပစစည််းမ ာ်းကြိို ရြိိုက်ခွွဲ ေ က်ဆ်ီးသွာ်းငပီ်း 

ဝနထ်မ််းမ ာ်းကြိိုလည််း အကကမ််းေက် ရြိိုက်နကှ် ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည ် အပပင ် တြိိုယြိိုတာ Lexus ကာ်းတစီ်းကြိိုလည််း 

သြိမ််းဆည်သွာ်းရကကာင််း အဆြိိုပါစငတ်ာ၏ တာဝနရ်ှြိသ တဦ်းက ဧ ာဝတီသြိို   အတည်ပပျုရပပာသည်။ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146134645823880


https://burma.irrawaddy.com/news/2021/03/11/239303.html?fbclid=IwAR3Pbaia7mGU_jaXV-

sWhkgR8Br3BMXhM9tM6oTIJ7Vcdf_XF2yDnYsVPZE 

-  

 

ကိုလသမဂဂလ ိုပခ ျုရ ်းရကာငစီ်က ပမနမ်ာ စစ်အာဏာသြိမ််းရကာငစီ်၏ အာဏာသြိမ််းမှုကြိို ပပနလ်ည်ရိုပ်သြိမ််း န၊် 

ငငြိမ််းခ မ််းစွာဆနဒပပရနသ မ ာ်းအရပေါ် အကကမ််းေက်မှုမ ာ်းကြိို ပပင််းပပင််းထနထ်နရ်ှုတ်ခ ရကကာင််း အေွွဲြို့ဝငအ်ာ်းလ ို်းက 

တညီတညွတ်တည််းရတာင််းဆြိိုရကကာင််း သြိရှြိ သည်။ 

ပမနမ်ာနြိိုငင် ၏ အြိမ်န်ီးခ င််း တရိုတ်နြိိုငင် အပါအဝငလ် ိုပခ ျုရ ်း ရကာငစီ်အေွွဲြို့ဝင ် ၁၅ နြိိုငင် က တညီတညွတ်တည််း 

ရတာင််းဆြိိုပခင််းပေစ်ရကကာင််း ကိုလသမဂဂလ ိုပခ ျုရ ်းရကာငစီ်၏ ထိုတ်ပပနရ်ကကညာခ က်တွင ်ရော်ပပထာ်းသည်။ 

 

 

နသဆံ်ုး/ဒဏ်ရာရ 

1 - နဖမာက်ဒဂုံ 

 ဒဂ ိုရပမာက်ပြိိုင််း ၃၅ ထြိပ် စစ်အာဏာရှငဆ်န်  က ငရ် ်းသပြိတ်ကြိို စစ်တပ်နငှ်  ွဲက က ည်အစစ်ပေင် ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းခ  ာ ၁ ဦ်း ဦ်း

ရခါင််းထြိမှနင်ပီ်း ၁ဦ်းမှာ ဆ်ီးခ ို က ည်ထြိမှနထ်ာ်းကာ စြိို်း ြိမ် ရကကာင််း ကနဦ်းသတင််း ရှြိသည်။ ရပမာက်ဒဂ ို ၃၅ ထြိပ် ဗြိိုလ်မင််း

ရ ာငလ်မ််းမှ သပြိတ်ကြိို စစ်တပ်နငှ်  ွဲက အကကမ််းေက်ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််း၍ ဦ်းရခါင််းထြိ ကွယ်လွနသ် မှာ ရပမာက်ဒဂ ို ၄၉  ပ်ကွက် 

၊ ရစာခွန ်စ်လမ််းမ ှကြိိုခ စ်မင််းသ ပေစ်ငပီ်း ဇန်ီးပေစ်သ မှာ ၂ လသာ်း အ ွယ်ကရလ်းငယ်ပေင်  က န ်စ်ခွဲ သည်။ 

(အက်ဒြိတ်က ရလ်းဦ်းက ည်ထွဲမှန၊် ၎င််းတြိို  အနက် ဆ်ီးခ ိုထြိမှနသ်  စြိို်း ြိမ် ) 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146212282482783 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146189049151773 

 

2 - ပမိျုငပ်မိျု ြို့/ 

ငမြိျုငင်မြိျုြို့ အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််း ာတွငအ်မှတ်၁ထန််းငယ်ရတာမှ ကြိိုသက်ရဇာ်ဦ်း အသက်၃၄နစ်ှ ဆ်ီးခ ိုထြိမှန၍် က ဆ ို်းသွာ်းပါငပီ။  

(အက်ဒြိတ် ငမြိျုငင်မြိျုြို့တွင ်သပြိတ်ကြိို က ည်အစစ်ပေင် ပစ်ခတ်၍ ၆ ဦ်းရသဆ ို်းငပီ်း ၈ ဦ်းဒဏ ်ာ ) 

https://www.facebook.com/groups/1570820316557905/permalink/2513290498977544/ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146233879147290 (updated) 

 

၃- မနတနလ်းပမိျုြို့ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/03/11/239303.html?fbclid=IwAR3Pbaia7mGU_jaXV-sWhkgR8Br3BMXhM9tM6oTIJ7Vcdf_XF2yDnYsVPZE
https://burma.irrawaddy.com/news/2021/03/11/239303.html?fbclid=IwAR3Pbaia7mGU_jaXV-sWhkgR8Br3BMXhM9tM6oTIJ7Vcdf_XF2yDnYsVPZE
https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146212282482783
https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146189049151773
https://www.facebook.com/groups/1570820316557905/permalink/2513290498977544/
https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146233879147290


 

ကြိို်းလ ို်းတကာလမ််းထြိပ်မှာ ရကာငရ်လ်းတစ်ရယာက် အခိုရလ်းတင ် ရသသွာ်းတယ် ရကာငရ်လ်းက 

ရပပ်း င််းလွဲက မလြိိုပေစ်တိုန််း ရနာက်ကရန လှမ််းပစ်လြိိုက်တာ အရလာင််းကြိိုရတာ   ွဲရတွက ခ က်ခ င််းရကာက်သွာ်းတယ် 

အခိုသ   ွဲ  ရသွ်းအလြိန််းလြိန််းMaskပွဲ က နခ်ွဲ ရတာ တယ် သ တြိို  အိုပ်စိုကလည််း ေမ််းခ  တွဲ သ နွဲ   ရပပ်းတွဲ သ နွဲ  ဆြိိုရတာ  ဒရီကာငရ်လ်း 

ရသသွာ်းတာရတာင ်သြိပ ိုမ ဘ ်း ဗီဒြိိုယြိိုရြိိုက်ရနတွဲ  သ ကြိိုလည််း ဇွတ်ဆွွဲလိုလြိို   ဘယ်သ မှ မရြိိုက်လြိိုက်နြိိုငဘ် ်း  

ခ မ််းရအ်းသာစ အရနာက်ရတာ  ဒရီန  ရသွ်းစွန််းခွဲ  ငပီ.... 

Source - ကြိိုယ်တြိိုင ်

11.3.2021( 11:30AM) 

စစ်အာဏာရှင ် က ဆ ို်းရ ်း ရတာင််းဆြိိုဆနဒပပရနရသာ မနတရလ်း ပမရတာငသ်ပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို  ွဲနငှ် စစ်သာ်းမ ာ်းက 

အကကမ််းေက်ပစ်ခတ် ငေြိျုခွင််းခွဲ  ာ အမ ြိျု်းသာ်းတစ်ဦ်း က ဆ ို်း၊ နစ်ှဦ်း ရသနတ်မှနဒ်ဏ ်ာ ကာ ေမ််းဆ်ီးခ  သ  (၂၈)ဦ်းအထြိ 

ရှြိရကကာင််း ကနဦ်းသတင််း ရှြိသည်။ 

https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/posts/1055092778347510 

၄- ဖမင််းဖြံေသ ိတ ်

မရန   မတ်လ ၁၀ က် က ပမင််းပခ ငမြိျုြို့သပြိတ်ကြိို ငေြိျုခွွဲ ာမှာ မ က်လ ို်းရအာက် က ည်ဆနထ်ြိမှနခ်ွဲ သ  အသက် (၂၂) အ ွယ် 

အမ ြိျု်းသာ်းဟာ ဒရီန   မွန််းလွွဲ ၁ နာ ီဝန််းက ငမှ်ာ ရသဆ ို်းသွာ်းပါတယ်။ အွဲ ဒရီသဆ ို်းသ ကြိိုထ ်းရအာငရ်က ာ်ဟာ ပမင််းပခ ငမြိျုြို့ KBZ 

ဘဏဝ်နထ်မ််းပေစ်ငပီ်း လက်ရှြိမှာ ရိုပ်အရလာင််းကြိို မနတရလ်းကရန ပမင််းပခ  ရနအြိမ်ကြိိုပပနလ်ည် သယ်ရဆာငလ်ာငပီပေစ်တယ်လြိို   

သြိ ပါတယ်။ 

https://www.bbc.com/burmese/live/burma-56331237 

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/810569919544683 

၅-  ွဲြူေ်းပမိျု ြို့ 

မတ်လ ၁၁ က်ရန   မနက် ၁၁ နာ ီရက ာ်ရလာက်မှာ ပွဲခ ်းငမြိျုြို့ မဇင််း ပ်ကွက် ၁ လမ််း သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို စစ်တပ်နွဲ   ွဲက 

ပစ်ခတ်ငေြိျုခွွဲခွဲ တွဲ အတွက ် စကာ်းမရပပာတတ်သ တစ်ဦ်း ဦ်းရခါင််းက ည်ထြိမှန ် ရသဆ ို်းငပီ်း တစ်ဦ်းထြိခြိိုက်ဒဏ ်ာ  ခွဲ တယ်လြိို   

ငမြိျုြို့ခ ရတွဆကီ သြိ ပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/810575406210801 

https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/posts/1055092778347510
https://www.bbc.com/burmese/live/burma-56331237?fbclid=IwAR0lLXtSmQMNFhVN0B6-KvOOb6PnusFvTxKM8bnK8ycZGyoVsV-ZRWFdeKY
https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/810569919544683
https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/810575406210801


 

 

အကကမ််းြကပ်ြိျုြေ င််း 

1 - ထာ်းဝယ ်

တနသသာ ီတြိိုင််း ထာ်းဝယ်ငမြိျုြို့ မှာ ဒရီန  မနက် စစ်အာဏာရှင ် ဆန  က် ငရ် ်း ဆနဒပပ သပြိတ်စစ်ရကကာင််းတခိုကြိို ဒရီန  မနက် 

စစ်တပ်နွဲ   ွဲက မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊ ရသနတ်ရတွနွဲ   ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းရနတယ်လြိို   ထာ်းဝယ်ရဒသခ  တဦ်းက ရပပာပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/450733 

 

2 - မနတရလ်း 

မန််းရလ်းတွင ်စစ်အာဏာရှငဆ်န်  က ငရ် ်း သပြိတ်စစ်ရကကာင််းမ ာ်းကြိိုငေြိျုခွင််း န ်စစ်ရကာငစီ်တပ်မ ာ်းကြိို ကာ်းမ ာ်းပေင်  လမ််း 

90,30×35 တွင ် ပတ်ရနကာ  ပ်ကွက်မ ာ်းထွဲတွငလ်ည််း ဝငရ် ာက်ပစ်ခတ်ရနရကကာင််း ရဒသခ မ ာ်းက 

 နက်ိုနရ်ခတ်သစ်သတင််းဌာနသြိို  ရပပာဆြိိုသည်။ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146159105821434 

 

မနတရလ်း/ပမရတာငသ်ပြိတ် 

စစ်အာဏာရှင ် က ဆ ို်းရ ်း ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ခ ီတက်ဆနဒပပရနသည်  သ င်္ာရတာ်မ ာ်း ဦ်းရဆာငရ်သာ မနတရလ်း ပမရတာင ်

သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို ယရန   မတ်လ(၁၁) က်တွင ် မနတရလ်းငမြိျုြို့ လမ််း၃၀နငှ်  လမ််း ၉၀ အန်ီးတွင ်  ွဲနငှ် စစ်သာ်းမ ာ်းက 

အငအ်ာ်းအမ ာ်းအပပာ်းပေင်  နစ်ှေက်ညှပ်ပြိတ်ကာ အကကမ််းေက်ငေြိျုခွွဲေမ််းဆ်ီးသပေင်  လ ငယ်(၂၀)ခန်   ေမ််းဆ်ီးခ လြိိုက် ရကကာင််း 

သတင််း ရှြိသည်။ 

https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/posts/1055064425017012 

 

 

3 -  ုသမ်ိ 

http://burmese.dvb.no/archives/450733
https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1146159105821434
https://www.facebook.com/mandalayindepthnews/posts/1055064425017012


ဒရီန   မတ်လ ၁၁ က်ရန  မနက် ပိုသြိမ်ငမြိျုြို့ ဥမမာဒနတ ီပ်ကွက်တွင််းက ပမစ်၀ကျွန််းရပေါ်ရတာ်လှနတ်ပ်ဦ်း ပငမ်သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို 

 ွဲတပ်ေွွဲြို့က အသ ဗ ို်းရတွပစ်ငပီ်း လ စိုခွွဲခွဲ တယ်လြိို   သြိ ပါတယ်။  ွဲတပ်ေွွဲြို့ နွဲ   စစ်တပ်ရတွဟာ အငအ်ာ်းမ ာ်းစွာနွဲ   

 ပ်ကွက်တွင််း၀ငရ် ာက်ေမ််းဆ်ီးခွဲ ငပီ်း ဆနဒပပသ  ဆယ်ဦ်းထက်မနည််းကြိိုလည််း ေမ််းဆ်ီးခွဲ တယ်လြိို   သြိ ပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/810501956218146 

4 -  ွဲြူေ်း 

ပွဲခ ်းငမြိျုြို့ ဘို ာ်းလမ််းရပေါ်က သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို တပ်နွဲ   ွဲက ဒရီန   မတ်လ ၁၁ က်ရန   မနက် ၉ နာ ီခွွဲရလာက်မှာ 

မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းရတွ ပစ်ခတ််ရောက်ခွွဲငပီ်း ငေြိျုခွွဲခွဲ တွဲ အပပင ် ဆ ာမအခ ြိျုြို့ နွဲ   ရက ာင််းသာ်းလ ငယ် ၃၀န်ီးပါ်းကြိို 

ေမ််းဆ်ီးသွာ်းတယ်လြိို   ရဒသခ ရတွဆကီ သြိ ပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/810524449549230 

5. ဖမစ်ကက ်း ာ်း 

https://www.facebook.com/myitkyinanewsjournal.mm/photos/pcb.1338834366482814/133883323981626

0/  

6. ဗ ််းနမာ် 

၇. လ ငိ ် / ရ ်က ု် 

https://www.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2049309748550086/2049309521883442/  

 

၈. မုိ်းကတု ်

မနတရလ်းတြိိုင််းရဒသကကီ်း မြိို်းကိုတ်ငမြိျုြို့နယ်မှာ မတ်လ ၁၁  က်ရန  က စစ်အာဏာရှငဆ်န  က် ငတ်ွဲ  သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို 

 ွဲတပ်ေွွဲြို့ နွဲ  စစ်သာ်းရတွဟာ အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းငပီ်း မြိန််းကရလ်းတဦ်းအပါအဝင ် ဆယ်ဦ်းထက်မနည််း ေမ််းဆ်ီးသွာ်းတယ်လြိို   

သြိ ပါတယ်။ သပြိတ်ရခါင််းရဆာငရ်တွက သွာ်းရ ာက်ညှြိနှုြိင််း ာမှာ  ွဲရတွက မရလ ာ တွဲ အပပင ် ရရှ ြို့တြိို်းလာတာရကကာင  ်

ပပည်သ ရတွက ရနာက်ပပနဆ်ိုတ်ရပမယ ် မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊ အသ ဗ ို်း၊ မီ်းခြိို်းဗ ို်း၊  ာဘာက ည်ရတွနွဲ   ပစ်ခတ်လ စိုခွွဲခွဲ ကာ 

ပပည်သ ရတွ ွဲ   ဒြိိုင််းကာရတွကြိိုလည််း ယ ရဆာငသ်ွာ်းတယ်လြိို   ဆနဒပပသ တဦ်းက ရပပာပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/450774 

https://www.facebook.com/myint.aye.969/posts/2854459951432492 

 

9- အင််းစိ ်, နြာ က ်/ရ ်က ု် 

https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/810501956218146
https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/posts/810524449549230
https://www.facebook.com/myitkyinanewsjournal.mm/photos/pcb.1338834366482814/1338833239816260/
https://www.facebook.com/myitkyinanewsjournal.mm/photos/pcb.1338834366482814/1338833239816260/
https://www.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2049309748550086/2049309521883442/
http://burmese.dvb.no/archives/450774
https://www.facebook.com/myint.aye.969/posts/2854459951432492


ရအာက်မဂသလာဒ ိုလမ််း ရော ကန ် အင််းစြိနမှ်ာ  ွဲနွဲ  စစ်တာမလာရစ န ် အခိုအခ  အကာအကွယ်တည်ရဆာက်ရနတိုန််း 

 ွဲအငအ်ာ်းအလ ို်းအ င််း ရ ာက်ခ လာကာ အသ ဗ ို်း၊  ာဘာက ည်ရတွနွဲ   ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းသွာ်းတယ်လြိို   သြိ ပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/450790 

 

၁၀ - မူဆယ် 

ရှမ််းပပည်ရပမာက်ပြိိုင််း မ ဆယ်ခရြိိုင ် မ ဆယ်ငမြိျုြို့ မှာ ကရန  မနက်က စစ်အာဏာရှငဆ်န  က် ငရ် ်း ဆနဒပပေြိို  လ စိုရနစဉ နစက ( 

နြိိုငင် ရတာ်စီမ အိုပ်ခ ျုပ်ရ ်းရကာငစီ် )  လ ိုပခ ျုရ ်းစစ်တပ်နွဲ   ွဲရတွ ရ ာ က်လာငပီ်း ရသနတ်အစစ်နွဲ   ပစ်ရောက်ငေြိျု ခွင််းခွဲ သလြိို 

လ လည််း လြိိုက်ေမ််းတာရကကာင  ်ဆနဒပပသ  ၁၂ ဦ်းထက်မနည််း ေမ််းဆ်ီးခ  ပါတယ် ။  

http://burmese.dvb.no/archives/450804 

၁၁ -  လွြိျုငရ်ကာ်၊ ကယာ်းပပည်နယ် 

အာဏာသြိမ််းစစ်ရကာငစီ်ကြိို အလြိိုမရှြိရကကာင််းဆနဒရော်ထိုတ်ရနကကတွဲ  လွြိျုငရ်ကာ်ငမြိျုြို့နယ်က သပြိတ်စစ်ရကကာင််း 

သ ို်းရကကာင််းလ ို်းကြိို မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း၊ အသ ဗ ို်း၊  ာဘာက ည်ရတွနွဲ  ငေြိျု်းခွင််းခွဲ ပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/MizzimaDaily/posts/4176879345680272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fburmese.dvb.no%2Farchives%2F450790%3Ffbclid%3DIwAR1HS035D0fDjjNmCEhw6oJyL9DjWfd4neJFa8QmJPe5k6w79BEI2-Z4wNM&h=AT0zhMGWnnr4FdZfWFn7vVCS913-QpiK7WRRJsVf7c0U6OZP0BqO-OWqGQtrjLY9iF5pm4C02WyywA2UY9jWa9Y1QDEvEtmPe-eNTFnNjX5sh0V1siguNaT9zFvh70yjG4Tn&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0J9vj9fIdcNsj5y2QaNDddR4z-sXIHTr6hnIMEE7iAVCyvZvCIzFKxfGVGQvXYJyozHGtkBXBvglHwA8l6wIal7te5khGLpSCcIug4AHyVHE3WAokawLCBHsiV6BxS-W4Pe86FzBk8H3y0qcI0VrhrF6VRgm6hjGPnPl27Vv54W_7tW4QdQbBmJC3W_HKoEWfAHrouGZ-m
http://burmese.dvb.no/archives/450804
https://www.facebook.com/MizzimaDaily/posts/4176879345680272


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


