
 

 
 

  



 

 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ် 

ရကစ် ွဲ နြနြာ်ဝါရ လ ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁ ြေုန စ် 

ဒမီ ိုကရေစီရေေးနငှ ့် လ  အခွင ့်အရေေးတ ို  အတွက့် အသက့်ခနဓာေင့်ေး၍ တ ိုက့်ပွွဲဝင့်ေင့်ေး ကျဆ ိုေးသွာေးခွဲ ရသာ သ ေွဲရကာင့်ေးမျာေးအာေး 

မ မ တ ို   န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) မှ အရလေးအနက့် မှတ့်တမ့်ေးတင့်ဂိုဏ့်ပပြု 

အပ့်ပါသည့်။ 

ယရန  အဖမ့်ေးအဆေီးစာေင့်ေးတွင့် မ မ တ ို  အရနပဖင ့် ယခိုအချ န့်အထ  ဖမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးခ ေသ  (၂၇၀) ဦေး၏အမည့်စာေင့်ေးက ိုေ ှ ခွဲ ၍ 

မှတ့်တမ့်ေးပပြုထာေးပါသည့်။ သ ို  ရသာ့်လည့်ေး ေန့်ကိုန့်မမ ြုြို့အပါအဝင့် အပခာေးရဒသအသေီးသေီး၌ တစ့်ရထာင့်ဝန့်ေးကျင့်ခန  ့်ရသာ 

ပပည့်သ မျာေးသည့် ဖမ့်ေးဆေီးပခင့်ေးခ ခွဲ ေသည့်။ မ မ တ ို  အရနပဖင ့် ဆက့်လက့်စ ိုစမ့်ေးလျက့် ှ မပီေး ေ ှ လာသည ့်အချက့်အလက့်မျာေးက ို 

ဆက့်လက့် ထိုတ့်ပပန့်ရပေးသွာေးမည့်ပဖစ့်ပါသည့်။ 

န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) ၏ မှတ့်တမ့်ေးပပြုချက့်မျာေးအေ ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရန  မှ 

ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၂၈ ေက့်ရန  ထ  စိုစိုရပါင့်ေး ဖမ့်ေးဆေီး၊ တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ  (၁၁၃၂) ဦေးထ  ှ ခွဲ မပီ ပဖစ့်သည့်။ 

၎င့်ေးတ ို  အနက့်မှ ရထာင့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ  (၄) ဦေး၊ အမှုဖွင ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေမပီေး ဖမ့်ေးဝေမ့်ေးထိုတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေရသာရ ကာင ့် 

တ မ့်ေးရ ှာင့်ရနသ  (၆၁) ဦေး နငှ ့် ပပန့်လည့် လွတ့်ရပမာက့်လာသ  (၂၉၉) ဦေး ှ ခွဲ သည့်။ ထ ို  ရ ကာင ့် လက့် ှ  အချ န့်အထ  (၈၃၃) 

ဦေးမှာ ဖမ့်ေးဆေီး၊ တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသည့်။  ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရန  မှ ယရန   ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၂၈ ေက့်ရန  ထ  

မတောေးအ ကမ့်ေးဖက့်မဖ ြုခွင့်ေးပခင့်ေးခ ခွဲ ေ၍ ကျဆ ိုေးသွာေးခွဲ သ  (၃၀) ဝန့်ေးကျင့်ခန  ့် ှ ရနမပီပဖစ့်သည့်။ 



 

ယရန   ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၂၈ ေက့်ရန  တွင့် ပမန့်မာန ိုင့်င တစ့်ဝှမ့်ေးလ ိုေး ှ  ပပည့်သ မျာေးသည့် စစ့်အာဏာ ှင့်က ို ဆက့်လက့်ဆန  ့်ကျင့် 

တ ိုက့်ပွွဲဝင့်ခွဲ  ကသည့်။ ေွဲယ နရီဖာင့်ေးဝတ့်ထာေးသည ့် စစ့်သာေးမျာေးနငှ ့်တကွ ေွဲမျာေး၊ လ ေမ့်ေးကာေးမျာေးက စစ့်တလင့်ေးတွင့် 

အသ ိုေးပပြုသည ့် လက့်နက့်မျာေးက ိုင့်ရဆာင့်ကာ လက့်နက့်မွဲ ပပည့်သ မျာေးအာေး အ ကမ့်ေးဖက့်ခွဲ  ကသည့်က ို မျာေးစွာရသာ 

ပဖစ့်စဉမျာေးမှ ထင့် ှာေးစွာ ထိုတ့်ရဖာ့်ပပသလျက့် ှ သည့်။ ၎င့်ေးတ ို  သည့် ကျည့်အစစ့်မျာေး၊ မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးမျာေး၊ အသ ဗ ိုေးမျာေး၊ 

တိုတ့်၊ ရေကာေး၊ အချြုပ့်ကာေးမျာေးပဖင ့် မင မ့်ေးချမ့်ေးစွာ ဆနဒရဖာ့်ထိုတ့်လျက့် ှ ရသာ ပပည့်သ မျာေးအာေး ချ န့်ေွယ့်ပစ့်ခတ့်ခွဲ  ကသည့်။  

မမ ြုြို့နယ့်၊ မမ ြုြို့ ကကီေးမျာေးတွင့် လက့်နက့်မွဲ  ဆနဒပပပပည့်သ မျာေးသာမက လမ့်ေးသွာေးလမ့်ေးလာမျာေးသည့်လည့်ေး တ ိုက့်ခ ိုက့်ပခင့်ေးခ ရနေ 

သည့်။ ယရန  တွင့် ေန့်ကိုန့်၊ မနတရလေး၊ ထာေးဝယ့်၊ မရကွေး၊ ပွဲခ ေး၊ ပခိုကက ူ၊ ရကျာက့်ဆည့် နငှ ့် ရမာ့်လမမ ြုင့်မမ ြုြို့မျာေးမှ 

လ ငယ့်လ ေွယ့်မျာေးအပါအဝင့် ၂၀ ဝန့်ေးကျင့်ခန  ့်သည့် မင မ့်ေးချမ့်ေးစွာ ဆနဒထိုတ့်ရဖာ့်ေင့်ေး ကျဆ ိုေးခွဲ ေသည့်။ ထ ို  ပပင့် ယရန  တွင့် 

တစ့်န ိုင့်င လ ိုေးအတ ိုင့်ေးအတာပဖင ့် ခန  ့်မှန့်ေးရပခ ၂၀၀ ဝန့်ေးကျင့်ခန  ့် ထ ခ ိုက့်ဒဏ့်ော ေ ှ  ကသည့်။ 

ရသဆ ိုေးမှု၊ ဒဏ့်ောေ ှ သည ့် ပပည့်သ အရေအတွက့်မျာေးမှာ ဆက့်လက့်တ ိုေးပမြှင ့်လာန ိုင့်မပီေး ပပည့်သ မျာေး၏ မင မ့်ေးချမ့်ေးရေေးနငှ ့် 

လ ိုပခ ြုရေေးအရနအထာေးမှာလည့်ေး ယ ိုယွင့်ေးလျက့် ှ ကာ န ိုင့်င တကာအသ ိုက့်အဝ ိုင့်ေး၏ ဝင့်ရောက့်ရပဖ ှင့်ေးမှုလည့်ေး ကင့်ေးမွဲ ဆွဲ 

ပဖစ့်သည့်။ ထ ို  ပပင့် စစ့်အိုပ့်စို၏ လက့်က ိုင့်တိုတ့်ေွဲမျာေးသည့် ဖမ့်ေးဆေီးခ ပပည့်သ မျာေးအာေး ပပန့်လွှတ့်ေန့်အတွက့် ရငညွြှစ့်ပခင့်ေးမျာေး 

က ိုလည့်ေး ပပြုလိုပ့်လျက့် ှ ရ ကာင့်ေး သ  ှ ေသည့်။ ထ ိုကွဲ သ ို   ပပြုလိုပ့်ပခင့်ေးသည့် ောဇဝတ့်မှုရပမာက့်သည့်။ လက့် ှ  

အာဏာသ မ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုသည့် အကျင ့်ပျက့်ပခစာေးမှုပဖစ့်ရအာင့် လှု ြို့ရဆာ့်ရနမပီေး သည့်လိုပ့်ေပ့်က ို ပဋ ပကခပဖစ့်ပွာေးော ရနောမျာေး ှ  

စစ့်တပ့်လှုပ့် ှာေးမှုမျာေးတွင့်လည့်ေး ရတွြို့ ပမင့်န ိုင့်သည့်။ ပဖစ့်ပျက့်ရနသည့်မှာ စစ့်တပ့်နငှ ့်ေွဲမျာေးက ဖမ့်ေးဆေီးန ိုင့်သရလာက့် 

ရငရွတာင့်ေး၍ရေွေးခ ိုင့်ေးကာ ရတွြို့သမျှ ယ ရဆာင့်န ိုင့်သည ့် (လမ့်ေးတွင့် ေပ့်ထာေးသည ့် ဆ ိုင့်ကယ့်၊ စက့်ဘေီးမျာေး) ပ ိုစ ပဖစ့်ရနသည့်။ 

စစ့်အာဏာ ှင့်လက့်က ိုင့်တိုတ့် ေွဲမျာေးသည့် မဖ ြုခွင့်ေးခ ဆနဒပပသ မျာေးထ မှ အစာေးအရသာက့်၊ ရေ မျာေးက ို ေည့်ေွယ့်ချက့် ှ  ှ  

ခ ိုေးယ ရဆာင့်သည့်က ိုရတွြို့ေသည့်။ ေွဲမျာေး၊ စစ့်သာေးမျာေး၊ လ ေမ့်ေးကာေးမျာေးသည့် ဆာရလာင့်၍ ပင့်ပန့်ေးပ ိုရပေါ်လျက့် ှ ရအာင့်ထာေး 

 ှ ပခင့်ေးက ပ ိုမ ို ကမ့်ေးတမ့်ေးမှုက ို ပဖစ့်ရစသကွဲ သ ို    ှ သည့်။ 

စစ့်အာဏာ ှင့်စနစ့်၏ ေက့်စက့်လှရသာ ဖ နှ ပ့်မှုမျာေးရ ကာင ့် မင မ့်ေးချမ့်ေးစွာဆနဒပပမှုအသွင့်သည့်လည့်ေး တနည့်ေးတဖ ိုလ ိုက့်ရလျာ 

ညီရထစွွာ တန့်ပပန့်ကာကွယ့်ေန့် လ ိုအပ့်လာသည့်။ တစ့်ေက့်မပီေးတစ့်ေက့် ဆနဒပပသ မျာေးအာေး အ ကမ့်ေးဖက့်အိုပ့်စို၏ 

အ ကမ့်ေးဖက့်မှုမျာေးသည့် တ ိုေးတ ိုေးလာရနသည့်။ တန့်ပပန့်ကာကွယ့်မှုအရနပဖင ့် ဆနဒပပသ မျာေးသည့်လည့်ေး အတာေးအဆေီး၊ 

https://twitter.com/christinejeny/status/1365936078750801924
https://twitter.com/christinejeny/status/1365936078750801924
https://twitter.com/christinejeny/status/1365936078750801924


 

အပ တ့်အဆ ို  မျာေးပပြုလိုပ့်ကာ စစ့်အာဏာသ မ့်ေးအိုပ့်စို၏ ေွဲကာေး၊ စစ့်ကာေးမျာေး မလာန ိုင့်ရအာင့် ပပြုလိုပ့်ပခင့်ေး၊ 

အကာကွယ့်က ေ ယာမျာေး ဝတ့်ဆင့်ကာ ပပည့်သ ချင့်ေး ရစာင ့်ရ ှာက့်မှုမျာေး ပပြုလိုပ့်ပခင့်ေးက ို ရတွြို့  ှ ေသည့်။ 

န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) မှ လက့် ှ အရပခအရနမျာေးက ို ရန  စဉ ရစာင ့် ကည ့် 

မှတ့်တမ့်ေးတင့်သွာေးမည့်ပဖစ့်မပီေး စစ့်အာဏာသ မ့်ေးမှုနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ ဖမ့်ေးဆေီး၊တောေးစွွဲဆ ို၊ ပပစ့်ဒဏ့် ချမှတ့်ပခင့်ေးခ ထာေးေသ မျာေး၏ 

စာေင့်ေးက ို ရန  စဉထိုတ့်ပပန့်သွာေးမည့်ပဖစ့်သည့်။  

အေပ့်ဘက့်အဖွွဲြို့အစည့်ေးမှ ရခါင့်ေးရဆာင့်မျာေး၊ အေပ့်သာေးမျာေး၊ တက့်ကကလှုပ့် ှာေးသ မျာေး၊ သတင့်ေးသမာေးမျာေး၊ CDM 

လှုပ့် ှာေးရနသည ့် ဝန့်ထမ့်ေးမျာေးစသည ့် နယ့်ပယ့်အသေီးသေီးမှ မည့်သ မဆ ို ဖမ့်ေးဆေီး၊ထ န့်ေးသ မ့်ေး၊ တောေးစွွဲဆ ိုပခင့်ေးခ ထာေးေသည့်က ို 

သ  ှ ပါက ရအာက့်ပါလ ပ့်စာမျာေးသ ို    ဆက့်သွယ့်၍ အသ ရပေး၊ အရ ကာင့်ေး ကာေး န ိုင့်ပါသည့်။  

Email :   info@aappb.org 

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

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

 

န ိုင့်င ရေေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညီရစာင ့်ရ ှာက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) 

 

 

 

 

ကျညအ်စစဖ်ြင  ်စ်ြေတန်သာန ကာင  ်(နသဆ ်ုး/ဒဏ်ရာရ) 

သင်္ဃ ််းကျွ ််း 

ရလေးေးရထာင ့်ကန့်လမ့်ေး ဘဝပမင ့်မှတ့်တ ိုင့်မှာ စစ့်တပ့်မှာ ရသနတ ကျည့်အစစ့်ပဖင ့်ပစ့်၊ ၅ရယာက့်မှန့်၊ ၂ ရယာက့်က ို 

ဓာေးနွဲ  ဆင့်ေးထ ိုေး၊ သင့်ကန့်ေးကျွန့်ေးမမ ြုြို့နယ့်၊ YBS ကာေးရပေါ်ကရနပစ့်လ ို   သတင့်ေးေ ှ  

mailto:info@aappb.org
https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
https://twitter.com/aapp_burma


 

(Thingangyun သပ တ ္၄ ရ ယာက္ ဒဏရာေ ၁ ရ ယာက္ က့်ဆ  ို ေးhttps://web.facebook.com/skylay228  

စ ဖ န ်းအ  ်း ရသနပ့်ထ မှန့်ခ ထာေးေသ မျာေး - က ိုဟ န့်ေးထဋွ့်ရအာင့် ကျဆ ိုေး 

https://web.facebook.com/info.fyi/videos/279568833551265 (ရသဆ ိုေး/ဒဏ့်ောေသ မျာေး၏ ဗီွဒယီ ို) 

လ ည််းတ ််း (တစ်ဦ်းကျဆ ်ုးန ကာင််းသတင််းရ) 

Breaking News- လည္ွ ေးတန္ ေး တင္ ၿင မ ္ေးခ့်မ္ ေးပစာဆႏၵျရပရနသာ  ျပည္သူမ့်ာေး ၿဖ ိဳပခင ္ေးခ ေၿပီေး 

၄ဦေးက့်ည္ထ မွန္ရ ၾကာင ္ေး ကနဦေးသ ေၿပီေး ၂ဥေီးမွာ ဒဏရာရအ ျခရအန စ ိုေးေ ရမရၾကာင္ ေးသ ေသည္။ 

ယရန  မနက့်ပ ိုင့်ေး ၉ နာေီ မ နစ့် ၂၀ တွင့်လညှ့်ေးတန့်ေးတငွ့် ဆနဒပပသ မျာေးအာေး ကျဉအစစ့်ပဖင ့် 

ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွင့်ေးရသာရ ကာင ့် တစ့်ဦေးရသနတ့်ကျဉဆ ထ မှန့်ခွဲ ပါတယ့်။  

https://web.facebook.com/myanmarnownews/videos/899351330831190 (Video) 

https://web.facebook.com/mizzimatvchannel/videos/427802588308207/ (Video) 

https://web.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160870280043128/1016087027872812/  

https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1137692240001454/1137692190001459  

https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/a.390633294707356/1137678253336186/  

https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078471745715775/3078471412382475/  

https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078471745715775/3078471445715805  

https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078449615717988/3078466145716335  

https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078449615717988/3078466209049662  

https://web.facebook.com/officialnats0e/photos/a.1984602831862429/2957014264621276/ 

(လှည့်ေးတန့်ေး ရသဆ ိုေးပ ို) 

န ရာနဒသမနြာဖ် ထာ်း (ရ ်က ်ုဖြစ်နိငုန်ဖြေရ ိ) 

A schoolteacher was hit by a rubber bullet and died on the spot because of a heart attack. 

https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078477309048552/3078477135715236/  

https://web.facebook.com/photo?fbid=10216520980448353&set=a.3583434515863  

ထာ်းဝယ ်

https://web.facebook.com/skylay228
https://web.facebook.com/info.fyi/videos/279568833551265
https://web.facebook.com/myanmarnownews/videos/899351330831190
https://web.facebook.com/mizzimatvchannel/videos/427802588308207/
https://web.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160870280043128/10160870278728128/
https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1137692240001454/1137692190001459
https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/a.390633294707356/1137678253336186/
https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078471745715775/3078471412382475/
https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078471745715775/3078471445715805
https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078449615717988/3078466145716335
https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078449615717988/3078466209049662
https://web.facebook.com/officialnats0e/photos/a.1984602831862429/2957014264621276/
https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078477309048552/3078477135715236/
https://web.facebook.com/photo?fbid=10216520980448353&set=a.3583434515863


 

ေွဲနငှ့် စစ့်တပ့်၏ အ ကမ့်ေးဖက့် ပစ့်ခတ့်မှုရ ကာင့်  ထာ်းဝယတ် င ်တစ်ဦ်း နသဆ ်ုး ၊ေန့်ကိုန့်တွင့် ၂ ဦေးရသဆ ိုေးသွာေးဟို 

သတင့်ေးထကွ့်လာ။ စစ့်အာဏာ ငှ့် ဆန  ့်ကျင့်ရေေး သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးက ို ပစ့်ခတ့် နှ မ့်နင့်ေးမှုရ ကာင ့် ထာေးဝယ့်တွင့် 

ယရန   န နက့်ပ ိုင့်ေးက တစ့်ဦေး ရသဆ ိုေးသွာေးခွဲ သည့်။ ညာဘက့်န  ကာေးရအာက့်က ို ကျည့်အစစ့်ရဖာက့်ဝင့်မပီေး 

တစ့်ဦေးရသဆ ိုေးရ ကာင့်ေး သက့်ဆ ိုင့်ော ရဆေးရ ိုထ မှ သ ေသည့်။ ရသဆ ိုေးသ မှာ ထာေးဝယ့်ခရ ိုင့်၊ ရေပဖူမမ ြုြို့နယ့် 

ပိုရဂါဇွန့်ေးရကျေးေွာမှ ပဖစ့်ရ ကာင့်ေး အတည့်ပပြုန ိုင့်ခွဲ သည့်။ "သ  နာမည့်က ရနာ့်င ို ပါ"ဟို ပိုရဂါဇွန့်ေး ေွာသာေး တစ့်ဦေးက 

အတည့်ပပြုသည့်။  

https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1137692710001407/1137692580001420/  

https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1137692710001407/1137692633334748  

 

ထာေးဝယ့်မမ ြုြို့ စစ့်အာဏာ ှင့်ဆန  ့်ကျင့်ရေေး မမ ြုြို့နယ့်လ ိုေးဆ ိုင့်ော ချီတက့်ပွွဲက ို လ ိုပခ ြုရေေးတပ့်ဖွွဲြို့ဝင့်ရတွက ရသနတ့်၊ 

မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးရတွနွဲ   ပစ့်ခတ့်တာရ ကာင ့် အနည့်ေးဆ ိုေး ၃ ဦေး ရသဆ ိုေး၊ ၂၀ ရလာက့် ဒဏ့်ောေ 

http://burmese.dvb.no/archives/447419?fbclid=IwAR1U8Uqlb0Gbzw2SjAgN937ymc_E11n3c9

uGIKCbNlPiOZSx8kEdCLgcrHc  

 

တနသသာေီတ ိုင့်ေး ထာေးဝယ့်မမ ြုြို့ မှာ စစ့်တပ့်နွဲ  ေပ့်တပ့်ဖွွဲြို့ဝင့်ရတွေွဲ   အ ကမ့်ေးဖက့် ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွင့်ေးမှုရ ကာင ့် ရသဆ ိုေးသ  ၅ ဦေးနွဲ   

ဒဏ့်ောေသ  စိုစိုရပါင့်ေး အရယာက့် ၇၀ ရလာက့် ှ တယ့်လ ို   ထာေးဝယ့်ခရ ိုင့် ဒမီ ိုကရေစီလှုပ့် ှာေးမှု ရကာ့်မတီဝင့် တဦေးက 

ရပပာပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/447648 

 

 

ထာ်းဝယ ်- ဒဏ်ရာရ 

https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078481992381417/3078481872381429  

https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078481992381417/3078481882381428  

https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078481992381417/3078481909048092  

https://web.facebook.com/officialnats0e/photos/pcb.2956974761291893/2956972927958743  

https://web.facebook.com/officialnats0e/photos/pcb.2956974761291893/2956973581292011  

https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1137692710001407/1137692580001420/
https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1137692710001407/1137692633334748
http://burmese.dvb.no/archives/447419?fbclid=IwAR1U8Uqlb0Gbzw2SjAgN937ymc_E11n3c9uGIKCbNlPiOZSx8kEdCLgcrHc
http://burmese.dvb.no/archives/447419?fbclid=IwAR1U8Uqlb0Gbzw2SjAgN937ymc_E11n3c9uGIKCbNlPiOZSx8kEdCLgcrHc
http://burmese.dvb.no/archives/447648
https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078481992381417/3078481872381429
https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078481992381417/3078481882381428
https://web.facebook.com/info.fyi/photos/pcb.3078481992381417/3078481909048092
https://web.facebook.com/officialnats0e/photos/pcb.2956974761291893/2956972927958743
https://web.facebook.com/officialnats0e/photos/pcb.2956974761291893/2956973581292011


 

 

 ုနလာပမိျုြို့ ယ ်

ရဖရဖေါ်ဝါေီ ၂၈ ေက့်ရန  မနက့်ပ ိုင့်ေးတွင့် တနသသာေီတ ိုင့်ေး၊ ပိုရလာမမ ြုြို့နယ့်တွင့် ဆနဒပပပပည့်သ မျာေးက ို စစ့်တပ့်နငှ ့် 

ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့ မှ ရသနတ့်ပဖင ့်ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွွဲသပဖင ့် ဆနဒဖ ဖ ည်သတူဦ်း ဖ င််းထ ်စ ာ ဒဏ်ရြေွဲ သည့်။ ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွင့်ေးောတွင့် 

ောဘာကျည့်အပပင့် ကျည့်အစစ့်မျာေးပဖင ့်ပါ ပစ့်ခတ့်ခွဲ ရ ကာင့်ေး သ  ှ ပါသည့်။ 

https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037473309733730/203747298640

0429  

 

ပမိတ ်

မမ တ့်မမ ြုြို့ သ ေွဲရကာင့်ေးတစ့်ဦေး ထပ့်မ ကျဆ ိုေး။ ရခွေးရတွလ ိုက့်ဆွွဲလ ို   ရေထွဲဆင့်ေးရပပေးတာာရေထွဲထ  

ဆင့်ေးဖမ့်ေး ကလ ို  ရေနစ့် ရပျာက့်ဆ ိုေးရနတာ 3 ရယာက့် ှ တယ့်လ ို  သ ေပါတယ့်။ 

https://web.facebook.com/officialnats0e/posts/2957085641280805?_rdc=1&_rdr  

 

နကာ နသာင််း 

တနသသာေီတ ိုင့်ေးရဒသကကီေး၊ ရကာ ရသာင့်ေးမမ ြုြို့တွင့် ယရန   စစ့်အာဏာဆန  ့်ကျင့်ရေေး မင မ့်ေးချမ့်ေးစွာဆနဒပပတွဲ ပပည့်သ ရတွက ို ေွဲ  နွဲ   

စစ့်တပ့်လ ိုပခ ြုရေေးတပ့်ဖွွဲြို့ဝင့်ရတွက ောဘာကျည့်၊ အသ ဗ ိုေး၊ မီေးခ ိုေးဗ ိုေးရတွနွဲ    အ ကမ့်ေးဖက့် ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွွဲခွဲ ော  ပပည့်သ  ၄ 

ရယာက့်ဒဏ့်ောေမပီေး ၅ ရယာက့်ထက့်မနည့်ေး ဖမ့်ေးဆေီးခ ခွဲ ေသည့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/447584 

 

 

 

မနက ်းတိငု််း/န ါက ်

မရကွေးတ ိုင့်ေး ရပါက့်မမ ြုြို့နယ့်တွင့် ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့ မှ အ ကမ့်ေးဖက့်မဖ ြုခွွဲမှုရ ကာင ့် ပပည့်သ အချ ြုြို့ ထ ခ ိုက့်ဒဏ့်ောေ ှ ခွဲ မပီေး 

(၅)ဦေးခန  ့် ဖမ့်ေးဆခီ ထာေးေရ ကာင့်ေး ရဒသခ ပပည့်သ တစ့်ဦေးက သတင့်ေးရပေးပ ို  ထာေးပါတယ့်။ 

https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037473309733730/2037472986400429
https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037473309733730/2037472986400429
https://web.facebook.com/officialnats0e/posts/2957085641280805?_rdc=1&_rdr
http://burmese.dvb.no/archives/447584


 

https://web.facebook.com/mizzimatvchannel/photos/pcb.2793019417681503/27930191310148

65  

https://web.facebook.com/mizzimatvchannel/photos/pcb.2793019417681503/2793019067681

538  

 

ဖ ည်ပမိျု ြို့ 

 

ပပည့်မမ ြုြို့ မှာ စစ့်အာဏာ ှင့်ဆန  ့်ကျင့်ရေေး မင မ့်ေးချမ့်ေးစွာ ဆနဒရဖာ့်ထိုတ့်သ ရတွက ို ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွင့်ေးခ ေမပီေး ၂ ဦေး 

ဒဏ့်ောေခွဲ ပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/447445?fbclid=IwAR0QrFrlUzCFNCUURGfvdRfXVnfO0lToD

cz0sjo-e7NR15KXJ7pxNHBy39Q  

 

လာ်းရ ိ်းပမိျု ြို့ 

 ှမ့်ေးပပည့်နယ့်၊ လာေးရှု  ေးမမ ြုြို့ မှာ စစ့်အာဏာ ှင့်အလ ိုမ ှ ရ ကာင့်ေး ဆနဒပပသ ရတွက ို ေွဲနွဲ   စစ့်တပ့်က ဒကီရန   ရေကာေးရတွ၊ 

မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးရတွ၊ ောဘာကျည့်ရတွနွဲ   ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွင့်ေးခွဲ တာရ ကာင ့် လ  ၃၀ ရကျာ့် ဒဏ့်ောေခွဲ မပီေး ၈ ဦေး ဖမ့်ေးဆေီးခ ေတယ့်လ ို   

ဆနဒပပောမှာ ပါဝင့်သ မျာေးမှ ရပပာသည့်။  

http://burmese.dvb.no/archives/447553 

 

မနတနလ်းပမိျုြို့ 

မနတရလေးမမ ြုြို့ မှာ ဆနဒပပပပည့်သ လ ထိုက ို စစ့်တပ့်နွဲ   ေွဲက မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးရတွ၊ ကျည့်အစစ့်ရတွ သ ိုေးကာ အ ကမ့်ေးဖက့် 

ပစ့်ခတ့်နှ မ့်နင့်ေးောမှာ ပပည့်သ  ၁ ရယာက့်  ဦေးရနာှက့်ပွင ့်ထကွ့်ရသဆ ိုေးခွဲ မပီေး  ဆနဒပပသ  တချ ြုြို့ ဒဏ့်ောေ ှ သွာေးပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/447542 

ယရန   ညရနပ ိုင့်ေးတွင့် စစ့်ရကာင့်စီ၏ လက့်နက့်က ိုင့်မျာေးက မနတရလေး ၃၅ လမ့်ေး၊ ၇၃ လမ့်ေးနငှ့်  ၇၈ လမ့်ေးတစ့်ရလျာက့်တွင့် 

သွာေးလာရနသ မျာေးက ို လ ိုက့်လ ပစ့်ခတ့်ရနမှုရ ကာင့်  နစှ့်ဦေးတွင့် ရပခရထာက့်ထ မှန့်ခွဲ မပီေး အမျ ြုေးသမီေးတစ့်ဦေး ဦေးရခါင့်ေးထ မှန့်ကာ 

ရနောတွင့်ပင့် ရသဆ ိုေးခွဲ ရ ကာင့်ေး ပေဟ တ လ မှုကယ့်ဆယ့်ရေေးအသင့်ေးမျာေးထ မှ သ ေသည့်။ 

https://www.facebook.com/518067831674293/posts/2037892989691762/?d=n 

 

https://web.facebook.com/mizzimatvchannel/photos/pcb.2793019417681503/2793019131014865
https://web.facebook.com/mizzimatvchannel/photos/pcb.2793019417681503/2793019131014865
https://web.facebook.com/mizzimatvchannel/photos/pcb.2793019417681503/2793019067681538
https://web.facebook.com/mizzimatvchannel/photos/pcb.2793019417681503/2793019067681538
http://burmese.dvb.no/archives/447445?fbclid=IwAR0QrFrlUzCFNCUURGfvdRfXVnfO0lToDcz0sjo-e7NR15KXJ7pxNHBy39Q
http://burmese.dvb.no/archives/447445?fbclid=IwAR0QrFrlUzCFNCUURGfvdRfXVnfO0lToDcz0sjo-e7NR15KXJ7pxNHBy39Q
http://burmese.dvb.no/archives/447553
http://burmese.dvb.no/archives/447542
https://www.facebook.com/518067831674293/posts/2037892989691762/?d=n


 

နရ်းပမိျုြို့ 

စစ့်အာဏာ ှင့်ဆန  ့်ကျင့်ရေေး ၂၁ ေက့်ရပမာက့်အပဖစ့် ရေေးမမ ြုြို့  ဆနဒပပပွွဲမှာ ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့က ပစ့်ခတ့်တာရ ကာင ့် ၁ ဦေး 

ဒဏ့်ောေ ှ ခွဲ တယ့်လ ို   သ ေပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/447500 

ဘာ်းအ  

ကေင့်ပပည့်နယ့် ဘာေးအ မမ ြုြို့ မှာ စစ့်အာဏာ ငှ့် ဆန  ့်ကျင့်ရေေး ဆနဒပပသ ရတွက ို ဒရီန   ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၂၈ 

ေက့်ရန  မှာစစ့်တပ့်နွဲ   ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့က နစှ့်ကက မ့် ရသနတ့်ပစ့်ရဖာက့် အ ကမ့်ေးဖက့်မဖ ြုခွွဲခွဲ တာရ ကာင ့် 

လ ရတာ့်ရတာ့်မျာေးမျာေး ထ ခ ိုက့်ဒဏ့်ောေခွဲ သလ ို လ  ၁၀၀ရလာက့် ဖမ့်ေးဆေီးခ ခွဲ ေသည့်။ 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10160870504043128/?d=n 

 

 

နမာ်လပမိျုင ်

 

ရမာ့်လမမ ြုင့် ရစျေးကက ြုမှာ ဒရီန   စစ့်တပ့်နွဲ  ေွဲက ပစ့်ခတ့်ထာေးတွဲ  ကျည့်ဆ ခွ ရတွက ို ရတွြို့ေတာပဖစ့်ပါတယ့်။ ဒရီန   ပစ့်ခတ့်မှုမှာ 

ရခါင့်ေးထ မှန့်မပီေး ရသဆ ိုေးသ တစ့်ဦေး ှ ခွဲ တယ့်လ ို   သ ေပါတယ့်။ 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10160871093103128/?d=n 

 

ပမစ့်ကကီေးနာေး 

ကချင့်ပပည့်နယ့် ပမစ့်ကကီေးနာေးမမ ြုြို့ ရအာင့်နန့်ေးတွင့် စစ့်အာဏာ ှင့်ဆန  ့်ကျင့်ရေေး ဆနဒပပေန့် သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေး လ စိုရနသည ့် 

ရနောက ို ေွဲနငှ ့်တပ့် ပ ေးရပါင့်ေးတပ့်ဖွွဲြို့က ဝင့်ရောက့် ပစ့်ခတ့်လ စိုခွွဲသပဖင ့်၂ ဦေး ကျည့်ထ  ဒဏ့်ောမျာေးေထာေးကာ သတင့်ေး 

ရထာက့်တဦေးလည့်ေး ဖမ့်ေးဆေီးခ လ ိုက့်ေသည့်ဟို သတင့်ေး ေ ှ သည့်။ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/28/238708.html 

 

 

 

 ပြိျုြေ င််းဖြေင််း 

ရ ်ကင််း - ရ ်က ်ု 

http://burmese.dvb.no/archives/447500
https://www.facebook.com/39218993127/posts/10160870504043128/?d=n
https://www.facebook.com/39218993127/posts/10160871093103128/?d=n
https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/28/238708.html


 

 

ရဖရဖာ့်ဝါေီ ၂၈ ေက့် ဒရီန  မနက့်မှာ ပမန့်မာန ိုင့်င အတွင့်ေး ရနောအနှ  အပပာေးမှာ စစ့်ရကာင့်စီေွဲ   ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့ဝင့်ရတွက ဆနဒပပ 

ပပည့်သ ရတွက ို ရသနတ့်ကျည့်၊ ောဘာကျည့်၊ မီေးခ ိုေးဗ ိုေး၊ အသ မ ိုင့်ေးရတွ၊ ရလေးခွရတွနွဲ   ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွွဲခွဲ ပါတယ့်။ 

ေန့်ကိုန့်၊ မနတရလေး၊ ရနပပည့်ရတာ့်၊ ရမာ့်လမမ ြုင့်၊ ပမစ့်ကကီေးနာေး၊ ပိုသ မ့်၊  မရကွေး၊ ပွဲခ ေး၊  ချင့်ေးပပည့်နယ့် ဖလမ့်ေးမမ ြုြို့၊ မမ တ့်၊ ထာေးဝယ့်၊ 

ပိုရလာ၊ ရကာ ရသာင့်ေး၊ ပပည့်၊ ပခိုကက ူ၊ လာေးရှု  ေး၊ ဘာေးအ  အစ ှ တွဲ မမ ြုြို့ရတွမှာလည့်ေး ဆနဒပပပပည့်သ ရတွက ို ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့ မှ 

နည့်ေးမျ ြုေးစ ိုနငှ ့် အ ကမ့်ေးဖက့် မဖ ြုြို့ ခွွဲခွဲ သည့်။ 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10160870504043128/?d=n  

 

ေန့်ကင့်ေးဆောဝန့်စစ့်ရ ကာင့်ေး ၆၀ နေီးပါေးခန့်   အဖမ့်ေးခ ေ။ မနက့် ၈:၃၀ ခန့်  က။ 

ဆောဝန့်မျာေး ရဆေးဘက့်ဆ ိုင့်ောဝန့်ထမ့်ေးမျာေး၊ သ နာပပြုနငှ ့် ရဆေးတကကသ ိုလ့်မျာေးသပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးသည့် 

ယရန  မနက့်တွင့် ေန့်ကင့်ေးမမ ြုြို့နယ့် မ ိုေးရကာင့်ေးလမ့်ေးနငှ ့် ရအာင့်ရဇယျလမ့်ေးရထာင ့်၌ မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးမျာေးပဖင ့် 

မဖ ြုခွင့်ေးခ ရနေသည့်။  

https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/724230915132007  

https://www.facebook.com/518067831674293/posts/2037332679747793/?d=n  

https://web.facebook.com/info.fyi/videos/257002216010506  

နတာငဥ်ကကလာ အနဖြေအန  မတည်ပငမ်ိ - ငါေးရယာက့် အဖမ့်ေးခ ထာေးေ(အတည့်ပပြုဆွဲ) 

https://web.facebook.com/100009462322755/posts/2946827975642584/?d=n&_rdc=1&_rdr  

မင်္ဃလာနတာငည်ွှ   ်

ေန့်ကိုန့်မမ ြုြို့ရ ေှးရဟာင့်ေးအရဆာက့်အဦ ဝန့်ကကေီးမျာေးရ ို ေးရ ှ ြို့ သ မ့်ပဖူလမ့်ေးနငှ ့်အရနာ့်ေထာလမ့်ေးရထာင ့်တွင့် 

အချြုပ့်ကာေးရပေါ်ဖမ့်ေးသွာေးသ မျာေး ပပန့်လွှတ့်ရပေးေန့် ရဒသခ မျာေးက စိုရ ို ေးရတာင့်ေးဆ ိုော ေွဲက 

ရသနတ့်ပစ့်ရဖာက့်လ စိုခွွဲခွဲ သည့်။ 

https://web.facebook.com/MizzimaDaily/videos/430674154818205  

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10160870504043128/?d=n
https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/724230915132007
https://www.facebook.com/518067831674293/posts/2037332679747793/?d=n
https://web.facebook.com/info.fyi/videos/257002216010506
https://web.facebook.com/100009462322755/posts/2946827975642584/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/MizzimaDaily/videos/430674154818205


 

မဂသလာရ ေးလမ့်ေးဆ ိုလွဲ အသ ဗ ိုေး၊ရသနတ့်၊ မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးသ ိုေး မဖ ြုခွင့်ေး။ ေန့်ကိုန့် ယိုဇနပလာဇာနွဲ   မဂသလာရ ေးနာေးမာှ 

ရကျာင့်ေးသာေးသမဂဂရတွအပါအဝင့် သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေး ရတာ့်ရတာ့်မျာေးမျာေးစိုရ ို ေးရနတိုန့်ေး ေွဲနွဲ   စစ့်တပ့်ရတွ 

ရောက့်လာမပီေး ရသနတ့်၊ မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးရတွနွဲ   ပစ့်ခတ့် မဖ ြုခွွဲလ ို   လမ့်ေးရတွထွဲဝင့် လ စိုခွွဲခွဲ ပါတယ့်။ 

https://web.facebook.com/191574990881009/posts/4081548051883664/?d&_rdc=1&_rdr  

https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/videos/3631166286993689  

နဖမ  က ်ု်း 

Breaking News- ေန့်ကိုန့်ရပမနကီိုန့်ေးတွင့် ေွဲနငှ့် စစ့်တပ့်က စတင့်ပစ့်ခတ့် 

လက့် ှ ရပမနကီိုန့်ေးအရပခရန၊ ပဒိုမမာလမ့်ေး၊ ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့ စတင့်မဖ ြုခွင့်ေးရနမပီပဖစ့်ပါတယ့် 

https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/videos/430152741392046  

ရပမနကီိုန့်ေး ဒိုတ ယအကက မ့် အ ကမ့်ေးဖက့်နှ မ့်နငှ့်ေး… (အရပခအရနဆ ိုေး) 

https://web.facebook.com/info.fyi/videos/2583608355272566  

https://web.facebook.com/kosaw.gyi.754570/posts/117647643663120?_rdc=1&_rdr  

လ ည််းတ ််း  

လှည့်ေးတန့်ေးက ိုချတီက့်မည ့် လ ငယ့်မျာေး၏ သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးက ို လှု င့်မမ ြုြို့နယ့် အင့်ေးစ န့်လမ့်ေးမရပေါ် 

ဘာတာမှတ့်တ ိုင့်အနေီးမှာ မနက့် ၉နာေီခွွဲခန  ့်ကစတင့်၍ မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးသ ိုေးကာ လ စိုခွွဲလျက့် ှ သည့်။ 

လ ငယ့်အမျာေးအပပာေး ဖမ့်ေးဆေီးခ ေ 

https://web.facebook.com/info.fyi/videos/1749480801891668/ (Video) 

http://burmese.dvb.no/archives/447404  

https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/photos/pcb.4255390617838391/4255388261

171960  

စမ််းနြေျာင််း 

https://web.facebook.com/191574990881009/posts/4081548051883664/?d&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/videos/3631166286993689
https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/videos/430152741392046
https://web.facebook.com/info.fyi/videos/2583608355272566
https://web.facebook.com/kosaw.gyi.754570/posts/117647643663120?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/info.fyi/videos/1749480801891668/
http://burmese.dvb.no/archives/447404
https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/photos/pcb.4255390617838391/4255388261171960
https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/photos/pcb.4255390617838391/4255388261171960


 

စမ့်ေးရချာင့်ေး ကျွန့်ေးရတာလမ့်ေးတွင့် လမ့်ေးအတွင့်ေးထ  ဆနဒပပလ စိုက ို ပစ့်ခတ့်ခွဲ သည့်။ မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေး၊ အသ ဗ ိုေးမျာေး 

ပစ့်ခတ့်ခွဲ မပီေး ၂၅ လ ိုေးခန  ့်  ှ မည့်ဟို ယ ဆေသည့်။  

https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037444989736562/203744483640

3244  

ဗာေးကောလမ့်ေး နစှ့်ဖက့်ပ တ့် မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေး ရတာက့်ရလျှာက့်ပစ့် 

https://web.facebook.com/DVBTVNews/videos/2132294723580000  

လ ငိ ်

ေန့်ကိုန့်တ ိုင့်ေး RC 3 ရ ှြို့ မှာ ဆောမမျာေးက ို ဖမ့်ေးဆေီးရနစဥ့်။ 

https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1137692456668099/1137692406668104/  

နကျာကတ် တာ်း 

ဗ ိုလ့်ရအာင့်ရကျာ့်လမ့်ေးသပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေး မဖ ြုခွွဲခ ေတွဲ လက့် ှ အရပခအရန 

https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/videos/260206482453032  

ေန့်ကိုန့်မမ ြုြို့ ဗ ိုလ့်ချြုပ့် လမ့်ေးရပေါ်မှာ သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးရတွက ို အသ ဗ ိုေးနွဲ   ရပခာက့်လှန့်  မပီေး မဖ ြုခွွဲမှုရတ ွ

စတင့်ရနပါတယ့် 

https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/photos/pcb.803873966880945/803873853

547623  

ကမာရ တ ်

ကမာေွတ့် ဘ တာရ ိုလမ့်ေး တ ိုက့်ပွွဲ 

https://web.facebook.com/minthu.kyaw.397/videos/3569332499841943/?d=n&_rdc=1&_rdr  

အင််းစိ ် 

https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037444989736562/2037444836403244
https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037444989736562/2037444836403244
https://web.facebook.com/DVBTVNews/videos/2132294723580000
https://web.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.1137692456668099/1137692406668104/
https://web.facebook.com/theirrawaddyburmese/videos/260206482453032
https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/photos/pcb.803873966880945/803873853547623
https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/photos/pcb.803873966880945/803873853547623
https://web.facebook.com/minthu.kyaw.397/videos/3569332499841943/?d=n&_rdc=1&_rdr


 

ေန့်ကိုန့်အင့်ေးစ န့်လမ့်ေးမရပေါ်မှာ မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးရတွ ပစ့်ရဖာက့်မပီေး လ စိုခွွဲရနတာ ပဖစ့်ပါတယ့်။ 

https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/photos/pcb.803880600213615/803880443

546964  

https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037466423067752/203746504973

4556  

မနတနလ်း 

မနတရလေးမမ ြုြို့ ၆၆ လမ့်ေး x ၁၀၁ လမ့်ေး တွင့် ေွဲနငှ ့် စစ့်တပ့်က ပပည့်သ မျာေးက ို ပစ့်ခတ့်ရနရ ကာင့်ေး သတင့်ေးေ ှ သည့်။ 

https://web.facebook.com/TheMandalayNewsJournal/photos/pcb.1567203806808030/15672

03553474722/  

မနတရလေးမှာ စစ့်အာဏာ ှင့်ဆန့်  ကျင့်ရေေး ဆနဒပပမယ ့်အရ ိုေးရဆေးရ ိုနွဲ   သွာေးရဆေးတကကသ ိုလ့် ရကျာင့်ေးက ို စစ့်တပ့်နွဲ  ေွဲက 

ပ တ့်ဆ ို  ထာေးပါတယ့်။ အွဲဒရီကျာင့်ေးထွဲမှာ ရကျာင့်ေးသာေးရတွ ရထာင့်ချီပ တ့်မ ရနပါတယ့်။ လမ့်ေးသွာေးလာရတွနွဲ   

ကင့်မောက ိုရဆာင့်ထာေးသ ရတွက ို ဘတ့်ခွနွဲ   ထိုတာရတွလည့်ေး  ှ ပါတယ့်။ 

မနက့် ၈ နာေီခွွဲရလာက့်က ရသနတ့် နစှ့်ချက့်ရလာက့်ပစ့်ရဖာက့်ခွဲ တယ့်လ ို   အနေီးနာေးက ပပည့်သ ရတွက 

ရပပာပါတယ့်။ 

https://web.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160870169133128/10160870168493128/  

https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/255808309435203  

 

ပွဲခ ေး 

ယရန   စစ့်အာဏာ ှင့်ဆန  ့်ကျင့်ရေေး ပွဲခ ေးမမ ြုြို့ သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးက ို စစ့်တပ့်နွဲ  ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့က ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွင့်ေးမပီေး ဆနဒပပသ အချ ြုြို့က ို 

ဖမ့်ေးဆေီးသွာေးတယ့်လ ို   ဆနဒပပသ ရတွက ရပပာပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/447469 

 

ရ မ််းဖ ည် ယ၊် လာ်းရ ိ်း 

 

https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/photos/pcb.803880600213615/803880443546964
https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/photos/pcb.803880600213615/803880443546964
https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037466423067752/2037465049734556
https://web.facebook.com/myanmarnownews/photos/pcb.2037466423067752/2037465049734556
https://web.facebook.com/TheMandalayNewsJournal/photos/pcb.1567203806808030/1567203553474722/
https://web.facebook.com/TheMandalayNewsJournal/photos/pcb.1567203806808030/1567203553474722/
https://web.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160870169133128/10160870168493128/
https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/255808309435203
http://burmese.dvb.no/archives/447469


 

ရဖရဖာ့်ဝါေီလ ၂၈ ေက့်ရန   န နက့်ပ ိုင့်ေးက လာေးရ  ေးမမ ြုြို့လ ထိုရတာ့်လှန့်ရေေးတွင့် ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့ နငှ ့်စစ့်တပ့်မှ 

အင့်အာေးအလ ိုေးအေင့်ေးပဖင ့် ရေကာေးမျာေး အသ ဗ ိုေးမျာေးသ ိုေးကာ ပစ့်ခတ့်မဖ ြုခွင့်ေးခွဲ သည့်။ 

https://web.facebook.com/MizzimaDaily/videos/436774787557338  

 

ဧရာဝတ တိငု််းနဒသကက ်း -  ုသမ်ိပမိျု ြို့ 

အာဏာသ မ့်ေးစစ့်ရကာင့်စီက ို ဆန  ့်ကျင့်ဆနဒပပရနသည ့် ပပည့်သ မျာေးက ို ေွဲ၊စစ့်တပ့် တ ို  မှာ အသ ဗ ိုေး၊ မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေး 

ရော့်ဘာကျည့် ရေအရပမြှာက့်ကာေးရတွနွဲ   အင့်အာေးသ ိုေးမဖ ြုဖွွဲခွဲ တွဲ ပိုသ မ့်သပ တ့်ရ ကာင့်ေးမှာ ဒဏ့်ောေ ှ သ ရတ ွ

ဖမ့်ေးဆေီးခ ေသ ရတွ ှ ခွဲ ပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/447366   

https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/1970521569768504 

https://web.facebook.com/MizzimaDaily/photos/pcb.4143091379059069/4143087162392824  

ပိုသ မ့်မမ ြုြို့ စစ့်အာ ှင့်ဆန  ့်ကျင့်ရေေး သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးမဖ ြုခွင့်ေးခ ေောတွင့်ပါဝင့်ခွဲ သည ့် RFA သတင့်ေးဌာနေွဲ   

သတင့်ေးရထာက့်က ရပမပပင့်အရပခအရနက ိုအခိုလ ိုရပပာပါတယ့်။ သတင့်ေးရထာက့် ဖိုန့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေးခ ေ 

https://web.facebook.com/MizzimaDaily/videos/3847126325333127  

 

နမာ်လပမိျုငမ် ာ သ ိတစ်စ်န ကာင််းနတ ကိ ု ိတဆ်ို  ပ  ်း လစုူလိကုြ်ေ ွဲန  

ရမာ့်လမမ ြုင့်မမ ြုြို့၊ ရအာက့်လမ့်ေးမကကေီးမှာ ချီတက့်ရနတွဲ  သပ တ့်စစ့်ရ ကာင့်ေးရတွက ို ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့က န နက့် 

၈နာေီခွွဲရကျာ့်ရလာက့်က ပ တ့်ဆ ို  ထာေးပါတယ့်။   

https://web.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160870229658128/10160870227283128/  

အနထ နထ  

https://web.facebook.com/MizzimaDaily/videos/436774787557338
http://burmese.dvb.no/archives/447366
https://web.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/1970521569768504
https://web.facebook.com/MizzimaDaily/photos/pcb.4143091379059069/4143087162392824
https://web.facebook.com/MizzimaDaily/videos/3847126325333127
https://web.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160870229658128/10160870227283128/


 

၆၂လမ့်ေးနွဲ  ၁၀၇A လမ့်ေးမှာ လက့်နက့်အပပည ့်အစ ိုနွဲ  အ မ့်စီေးကာေးက လမ့်ေးရပေါ်မှ လ မျာေးက ိုလ ိုက့်တ ိုက့် ခွဲ တာရ ကာင ့် 

ေပ့်ကွက့်ရနပပည့်သ ရတွက ဝ ိုင့်ေးဝန့်ေးဖမ့်ေးဆေီးခွဲ ပါတယ့်။ 

ကာေးတ ိုက့်မှုရ ကာင ့် လ တစ့်ဦေးထ ခ ိုက့်ဒဏ့်ောေ ှ ခွဲ မပီေး ဆ ိုင့်ကယ့်တချ ြုြို့ပျက့်ဆေီးခွဲ ပါတယ့်။ 

https://web.facebook.com/216265185075061/posts/4143332605701613/?d=n&_rdc=1&_rdr  

ဖမစ်ကက ်း ာ်း နအာင ် ််းရ ်က ကမ် ာ စစ်နြေ ်းမျာ်း အမ်ိထွဲအထဝိငဆ် ွဲ 

https://web.facebook.com/officialnats0e/videos/226049892577594/ (Video) 

ြေနတ ်းပမိျု ြို့ 

စစ့်က ိုင့်ေးတ ိုင့်ေး ခနတေီးမမ ြုြို့ မှာ စစ့်အာဏာ ှင့်ဆန  ့်ကျင့်ရေေး ဆနဒပပသ ရတွက ို ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့က ဒရီန  မနက့်ပ ိုင့်ေးမှာ မဖ ြုခွင့်ေးခွဲ တယ့်လ ို   

သ ေပါတယ့်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/447484 

ဖလမ့်ေး 

ချင့်ေးပပည့်နယ့် ဖလမ့်ေးမမ ြုြို့ မှာ ဝန့်ထမ့်ေးရတွ CDM မှာ ပါဝင့်ရေေး၊ ဖမ့်ေးဆေီးခ  န ိုင့်င ရခါင့်ေးရဆာင့်ရတွ ပပန့်လွှတ့်ရပေးရေေးအတွက့် 

ရဖရဖာ့်ဝါေီ ၂၈ ေက့်ရန  မှာ ဆနဒပပရတာင့်ေးဆ ိုခွဲ  ကမပီေး ေွဲတပ့်ဖွွဲြို့ဝင့်ရတွက ဆနဒပပသ ရတွက ို မျက့်ေည့်ယ ိုဗ ိုေးရတွနွဲ   

အ ကမ့်ေးဖက့်မဖ ြုခွင့်ေး လ စိုခွွဲခွဲ မပီေး လ ငယ့် သ ိုေးဦေး အဖမ့်ေးခ ေတယ့်လ ို  သ ေပါတယ့်။ 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10160870878238128/?d=n 

 

https://web.facebook.com/216265185075061/posts/4143332605701613/?d=n&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/officialnats0e/videos/226049892577594/
http://burmese.dvb.no/archives/447484
https://www.facebook.com/39218993127/posts/10160870878238128/?d=n

