စစ်အာဏာသိမ်း် ပ ်းန ောက် လတ်တနလာဖြစ်န ေါ်လျက်ရိနသာ အနဖြေအန မျာ်းနင် တ်သက်၍
န ေ့စဉ်ထုတဖ်

်ြေျက် အကျဉ််းြေျျု ်

ရက်စွဲ မတ်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၂၁ ြေုနစ်
ဒီမိုကရေစီရေေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေေးတအ
ိုို့ တွက့် အသက့်ခနဓာေင့်ေး၍ တိုက့်ပွွဲဝင့်ေင့်ေး ယရ ို့တွင့် ထပ့်မံ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲရသော
သေွဲရကောင့်ေးမျောေးအောေး

မမတို့ို

နိုင့်ငံရေေးအကျဉ့်ေးသောေးမျောေး

ကညီရစောင့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး

(AAPP)

မှ

အရလေးအ က့်

မှတ့်တမ့်ေးတင့်ဂိုဏ့်ပပြုအပ့်ပါသည့်။ ရေရေော့်ဝါေီလ ၂၈ ေက့်ရ ို့တွင့် အောဏောသမ့်ေး အကကမ့်ေးေက့် စစ့်အိုပ့်စို၏ ေက့်စက့်စွော
ပစ့်သတ့်ခွဲမှုရကကောင့် (၁၇) ဦေးရသဆံိုေးပပီေးသည့် သံိုေးေက့်ရပမောက့်ရ ို့ပေစ့်ရသော မတ့်လ ၃ ေက့်ရ ို့တွင့် ပပည့်သ (၂၀) ဦေးသည့်
ေက့်ေက့်စက့်စက့် ပစ့်သတ့်ပခင့်ေး ခံခွဲေ၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲပပီပေစ့်သည့်။
နိုင့်ငံရေေးအကျဉ့်ေးသောေးမျောေး ကညီရစောင့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) ၏ မှတ့်တမ့်ေးပပြုချက့်မျောေးအေ ရေရေော့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရ ို့မှ
မတ့်လ ၃ ေက့်ရ ို့ထ စိုစိုရပါင့်ေး ေမ့်ေးဆီေး၊ တေောေးစွွဲဆ၊ို ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေသ (၁၄၉၈) ဦေးထေှခွဲပပီ ပေစ့်သည့်။
၎င့်ေးတအ
ိုို့
က့်မှ ရထောင့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေသ (၄) ဦေး၊ အမှုေွင့်ပခင့်ေးခံထောေးေပပီေး ေမ့်ေးဝေမ့်ေးထိုတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေရသောရကကောင့်
တမ့်ေးရေှောင့်ရ သ (၆၁) ဦေး နှင့် ပပ ့်လည့် လွတ့်ရပမောက့်လောသ (၃၀၆) ဦေးေှခွဲသည့်။ ထိုို့ရကကောင့် လက့်ေှ အချ ့်အထ (၁၁၉၂)
ဦေးမှော ေမ့်ေးဆီေး၊ တေောေးစွွဲဆ၊ို ပပစ့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေသည့်။

ရေရေော့်ဝါေီလ ၁ ေက့်ရ ို့မှ မတ့်လ ၃ ေက့်ရ ို့အထ

မတေောေးအကကမ့်ေးေက့်ပေြုခွင့်ေးပခင့်ေးခံခွဲေ၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲသ (၅၀) ရကျော့်ေှပပီပေစ့်ပါသည့်။
ယရ ို့အေမ့်ေးအဆီေးစောေင့်ေးတွင့် မမတို့အ
ို ရ ပေင့် ယခိုအချ ့်အထ ေမ့်ေးဆီေးပခင့်ေးခံေသ (၁၈၃) ဦေး၏အမည့်စောေင့်ေးကိုေေှခွဲ၍
မှတ့်တမ့်ေးပပြုထောေးပါသည့်။ သိုို့ရသော့်လည့်ေး ေ ့်ကို ့်ပမြုြို့တစ့်ပမြုြို့အတွင့်ေး၌ပင့် ဆနဒပပရကျောင့်ေးသောေး လငယ့် စိုစိုရပါင့်ေး (၄၀၀)
ရကျော့်သည့်

ကျြုကကဆံကွင့်ေးအတွင့်ေး၌

ချြုပ့်ရနှာင့်ပခင့်ေးခံထောေးေရသောရကကောင့်

ယရ ို့တွင့်

အပခောေးရဒသမျောေးအပါအဝင့်

ပပည့်သအရယောက့်

(၈၀၀)

ထက့်မ ည့်ေး

ေမ့်ေးဆီေးပခင့်ေးခံခွဲေသည့်။

မမတို့ိုအရ ပေင့်

ဆက့်လက့်စံိုစမ့်ေးလျက့်ေှပပီေး

ေေှလောသည့်အချက့်အလက့်မျောေးကို ဆက့်လက့် ထိုတ့်ပပ ့်ရပေးသွောေးမည့်ပေစ့်ပါသည့်။
အောဏောသမ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုသည့် ပငမ့်ေးချမ့်ေးစွော ဆနဒထိုတရ
့် ေော့်သမျောေးကို ရ ို့ရေော၊ ညပါ ရ ို့စဉ့်ေက့်ဆက့် အကကမ့်ေးေက့်၍ ေက့်စက့်စွော
ပေြုခွင့်ေးလျက့်ေှရသော့်လည့်ေး အ ယ့် ယ့်အေပ့်ေပ့်မှ သပတ့်စစ့်ရကကောင့်ေးမျောေးသည့် စစ့်အောဏောေှင့်ကို ဆက့်လက့်၍ ဆ ို့့်ကျင့်
တွ ့်ေးလှ ့်လျက့်ေှကကသည့်။ မတ့်လ ၁ ေက့်ရ ို့တွင့် အောဏောသမ့်ေးစစ့်အိုပ့်စို၏ လမဆ ့်ရသော အကကမ့်ေးေက့် ပေြုခွင့်ေးမှုမျောေးသည့်
ပငမ့်ေးချမ့်ေးစွောဆနဒထိုတ့်ရေော့်သမျောေးအရပေါ် ပို၍ ပပင့်ေးထ ့်လောသည့်ကို ရတွြို့ေှေသည့်။
ယရ ို့တွင့် ပမ ့်မောနိုင့်ငံအတွင့်ေးေှ ေ ့်ကို ့်ပမြုြို့၊ မနတရလေးပမြုြို့၊ ပပင့်ဦေးလွင့်ပမြုြို့၊ ပမင့်ေးခခံပမြုြို့၊ မံိုေောပမြုြို့၊ ရမော့်လပမြုင့်ပမြုြို့၊ လွြုင့်ရကော့်ပမြုြို့၊
ရေေးပမြုြို့၊ ပမစ့်ကကီေး ာေးပမြုြို့၊ ေောေးက ို့့်ပမြုြို့၊ ၊ ပပည့်ပမြုြို့၊ ပိုသမ့်ပမြုြို့၊ ရတောင့်တွင့်ေးကကီေး၊ ရေွှေဘို၊ ပမ ့်ရအောင့်၊ စလင့်ေးပမြုြို့တို့၌
ို ေွဲ နှင့်
စစ့်တပ့်တို့မ
ို ှ

ပငမ့်ေးချမ့်ေးစွော

၎င့်ေးတအ
ိုို့ သံိုေးပပြုရလေှသည့်

ဆနဒထိုတရ
့် ေော့်သမျောေးအောေး
အသံဗံိုေး၊

မီေးခိုေးဗံိုေး၊

အင့်အောေးသံေးို ၍

အကကမ့်ေးေက့်

မျက့်ေည့်ယိုဗံိုေးမျောေးသောမက

ပေြုခွင့်ေးခွဲကကသည့်။

ကျည့်အစစ့်ကို

အသံိုေးပပြု၍

ယရ ို့တွင့်
အဓကထောေး

ပေြုခွင့်ေးခွဲသည့်ကို ရတွြို့ေှေသည့်။ အထေးသပေင့် ေ ့်ကို ့်ပမြုြို့၊ မနတရလေးပမြုြို့၊ ပမင့်ေးခခံပမြုြို့၊ မံိုေောပမြုြို့၊ ရမော့်လပမြုင့်ပမြုြို့၊ ပပင့်ဦေးလွင့်ပမြုြို့ နှင့်
ေောေးက ို့့်ပမြုြို့တို့၌
ို ကျည့်အစစ့်မျောေးပေင့် ပစ့်ခတ့်ခွဲကကသည့်။
ပမင့်ေးခခံပမြုြို့၌ အသက့် ၂၀ နှစ့်အေယ့် လငယ့် (၁) ဦေး သည့် ဦေးရခါင့်ေးပွင့်၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲပပီေး (၁၈) ဦေး ကျည့်သင့်ဒဏ့်ေောေေှခွဲသည့်။
မနတရလေးပမြုြို့၌ အမျြုေးသမီေး (၁) ဦေး နှင့် အမျြုေးသောေး (၁) ဦေးတသ
ိုို့ ည့် ဦေးရခါင့်ေး နှင့် ေင့်ဘတ့်တိုို့တွင့် ကျည့်ထမှ ့်၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲပပီေး
ပပည့်သ (၈) ဦေးသည့် ဒဏ့်ေော အပပင့်ေးအထ ့်ေေှခွဲသည့်။ မံိုေောပမြုြို့၌ အမျြုေးသမီေး (၂) ဦေး နှင့် အသက့် (၁၇) နှစ့်အေယ့်ကရလေး (၁)
ဦေး အပါအဝင့် ပပည့်သ (၆) ဦေးတသ
ိုို့ ည့် ဦေးရခါင့်ေး၊ ေင့်ဘက့် နှင့် ရ ာက့်ရကျောတတ
ိုို့ ွင့် ကျည့်ထမှ ့်၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲပပီေး ပပည့်သ
(၁၀) ဦေးထက့်မ ည့်ေး ကျည့်ထမှ ့် ဒဏ့်ေောေေှခွဲသည့်။ စလင့်ေးပမြုြို့၌ လငယ့် (၁) ဦေး ကျည့်ထမှ ့်၍ ကျဆံိုေးသွောေးခွဲပပီေး (၈)
ဦေးထက့်မ ည့်ေး ဒဏ့်ေောေေှခွဲသည့်။ ပပင့်ဦေးလွင့်ပမြုြို့၌ ပပည့်သ (၂) ဦေးသည့်လည့်ေး ကျည့်သင့်ဒဏ့်ေောမျောေးပေင့် ကျဆံိုေးသွောေးခွဲပပီေး
ပပည့်သတချြုြို့

ထခိုက့်ဒဏ့်ေောေေှခွဲသည့်။

စိုေးေမ့်ေသည့်အရပခအရ တွင့်ေှသည့်။

ရမော့်ပမြုင့်ပမြုြို့၌

ေ ့်ကို ့်ပမြုြို့၊

ပပည့်သ

(၁)

ရပမောက့်ဥကကလောပပမြုြို့ ယ့်၌

ဦေး

ကျဆံိုေးခွဲပပီေး

(၇)

ဦေး

(၁)

ကျဆံိုေးခွဲပပီေး

ဦေးသည့်
(၂၀)

ဦေး

ဒဏ့်ေောပပင့်ေးထ ့်စွောေေှခွဲသည့်။ အွ ့်လိုင့်ေးတွင့် ပပ ို့့်လောသည့် ဗီဒီယိုေိုင့်တစ့်ခိုတွင့် စစ့်အောဏောေှင့်၏ လက့်ပါေးရစမျောေး က
လက့် က့်မွဲ အမျြုေးသောေးတစ့်ဦေးကို ေမ့်ေးဆီေး၍ ထိုသရေှြို့မှသွောေးရ စဉ့် သ၏ရ ာက့်မှရ ၍ ရသ တ့်ပေင့်ပစ့်ခတ့်သတ့်ပေတ့်
ခွဲသည့်ကို

ရတွြို့ေသည့်။

လှုင့်သောယောပမြုြို့ ယ့်မှ

အမျြုေးသောေး

(၁)

ဦေးသည့်လည့်ေး

ေင့်ဘတ့်ကို

ကျည့်ထမှ ့်၍

ဒဏ့်ေောအပပင့်ေးအထ ့်ေေှခွဲသည့်။ ထပိုို့ ပင့် တောရမွပမြုြို့ ယ့်၌ ပပည့်သ (၁) ဦေး၊ အင့်ေးစ ့်(ကကြုြို့ကို ့်ေး) ၌ (၃) ဦေး၊ သောရကတပမြုြို့ ယ့်၌

(၁၀) ဦေး၊ ပိုသမ့်ပမြုြို့၌ (၁) ဦေးသည့် ကျည့်သင့်ဒဏ့်ေောမျောေးေေှခွဲသည့်။ ေောေးက ို့့်ပမြုြို့၌လည့်ေး ဆနဒပပလငယ့် (၃) ဦေးထက့်မ ည့်ေး
ဒဏ့်ေောေေှခွဲပပီေး (၂) ဦေးသည့် စိုေးေမ့်ေသည့်အရပခအရ တွင့်ေှရ သည့်။ ဒဏ့်ေောေေှသမျောေးသည့် ယခိုထက့်ပို၍ မျောေးပပောေးနိုင့်ပပီေး
ခ ို့့်မှ ့်ေးရပခအောေးပေင့် (၁၀၀) ဝ ့်ေးကျင့်ခ ို့့်ေှမည့်ပေစ့်သည့်။
ယရ ို့တွင့် ရပမောက့်ဥကကလောပပမြုြို့ ယ့်၌ ေွဲ နှင့် စစ့်သောေးမျောေးသည့် လမ့်ေးမထက့်၌ တောယောကွင့်ေးမျောေးကို စိုပံို၍ မီေးရှုြို့ခွဲပပီေး
မွ ့်ပမတ့်စတ့်ထောေး ဘိုေးဘွောေးရစောင့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး ပေဟတလ ာတင့်ယောဉ့်ေှ ရစတ ာဝ ့်ထမ့်ေး (၄) ဦေးကို ရသ တ့်ဒင့်ပေင့်
ဦေးရခါင့်ေးကို

အောေးကို ့်လွဲရိုက့်ပခင့်ေး၊

ံပါတ့်တတ
ို ့်မျောေးပေင့်

ရခါင့်ေးကို

ရိုက့်ပခင့်ေးမျောေးကို

လမဆ ့်စွော

ပပြုမခွဲသည့်။

ထို

ရစတ ာဝ ့်ထမ့်ေး (၄) ဦေးအ က့် (၁) ဦေးသည့် အဆိုပါဒဏ့်ေောမျောေးပေင့်ကျဆံိုေးခွဲသည့်။
ေွဲ နှင့် စစ့်တပ့် မှ ပငမ့်ေးချမ့်ေးစွော ဆနဒထိုတရ
့် ေော့်သမျောေး နှင့် ပပည့်သမျောေးအရပေါ် တရ ို့ထက့်တရ ို့ ပို၍ ေ ့်လိုမှုမျောေး ေှလောပပီေး
ေ ့်သမျောေးသေွယ့် ပပြုမဆက့်ဆံလောသည့်ကို ရတွြို့ေှေသည့်။ ၎င့်ေးတမ
ိုို့ ှ ပပည့်သမျောေးကို သောေးရကောင့်သေွယ့် သရဘောထောေး၍
အဓကရသရစနိုင့်ရလောက့်သည့် အစတ့်အပိုင့်ေး မျောေး အထေးသပေင့် မျက့်နှာ၊ ေင့်ဘတ့်၊ ဦေးရခါင့်ေး၊ ရ ာက့်ရကျော နှင့် ဝမ့်ေးဗိုက့်တို့ိုကို
ဦေးတည့်ချ ့်ေယ့်၍ ေည့်ေယ့်ချက့်ေှေှ ချ ့်ေယ့် ပစ့်ခတ့်သည့်သောမက ပငမ့်ေးချမ့်ေးစွော ဆနဒထိုတ့်ရေော့်လျက့်ေှရသော လအိုပ့်
(ပပည့်သမျောေး)

အတွင့်ေးသိုို့

တမင့်တကော

ကကံေယ့်၍

ပစ့်ခတ့်လောသည့်ကို

ရတွြို့ေှသည့်။

ရသဆံိုေးသမျောေးအောေး

တေတ့်တက
ို ့်ဆွွဲရခေါ်သွောေးပခင့်ေး၊ ဒဏ့်ေောပပင့်ေးထ ့်သမျောေးအောေး ရဆေးကိုသခွင့်မရပေးဘွဲ အချြုပ့်ကောေးအတွင့်ေးသိုို့ ကကမ့်ေးတမ့်ေးစွော
ပစ့်သွင့်ေးပခင့်ေး၊ ေမ့်ေးဆီေးေော၌လည့်ေး အကကမ့်ေးေက့်ရိုက့်နှက့်ေမ့်ေးဆီေးပခင့်ေး၊ ရ အမ့်မျောေးအတွင့်ေးသိုို့ ရသ တ့်မျောေးပေင့် အရကကောင့်ေးမွဲ
ပစ့်ခတ့်ပခင့်ေး၊ ပပည့်သပိုင့်ပစစည့်ေးမျောေးကို မီေးရှုြို့ပခင့်ေး၊ လိုယက့်ပခင့်ေး၊ စသည့် ေက့်စက့် ကကမ့်ေးကကြုပ့်မှုမျောေးကို ရ ို့စဉ့်နှင့်အမျှ
ကျ ေးလွ ့်လျက့်ေှကကသည့်။

ယရ ို့အချ ့်တွင့်

အမျောေးပပည့်သဆိုင့်ေော

ရ ေောမျောေးသည့်

စစ့်တလင့်ေးအပေစ့်သောမက

သတ့်ကွင့်ေးရ ေောမျောေးအပေစ့်သပ
ိုို့ ါ ရပပောင့်ေးလွဲလောခွဲပပီပေစ့်သည့်။
ေွဲ

နှင့်

စစ့်တပ့်တို့၏
ို

လိုပ့်ေပ့်မျောေးသည့်

အကကမ့်ေးေက့်သမောေးမျောေး၏ပံိုစံမျောေးနှင့်ထပ့်တကျလျက့်ေှသည့်ကို

မျောေးစွောရသော

ပေစ့်စဉ့်မျောေးမှ ထင့်ေှောေးစွော ပပသလျက့်ေှသည့်။ ၎င့်ေးတိုို့သည့် လူ့ဂိုဏ့်သကခောကို ရလေးစောေးပခင့်ေးနှင့် လူ့အသက့်ကို တ ့်ေိုေးထောေးပခင့်ေး
မေှဘွဲ ေက့်စက့်စွော ပပြုမလျက့်ေှသည့်။ လံိုခခံြုရေေးတပ့်ေွွဲြို့ဝင့်မျောေးလိုက့် ာေမည့်

ပပည့်တွင့်ေး နှင့် နိုင့်ငံတကောဥပရဒမျောေး၊

ကျင့်ဝတ့်မျောေးကို လိုက့် ာပခင့်ေးမေှဘွဲ ဥပရဒစိုေးမိုေးရေေးကင့်ေးမွဲစွောပေင့် ေည့်ေယ့်ချက့်ေှေှပေင့် ကျ ေးလွ ့်ခွဲရသော ေောဇဝတ့်မှုတိုင့်ေး
အတွက့် အောဏောသမ့်ေးစစ့်အိုပ့်စိုတွင့် တောဝ ့်အပပည့်အဝေှပပီေး တောဝ ့်ခံေမည့်ပေစ့်သည့်။ လူ့အခွင့်အရေေးချြုေးရေောက့်မှုမျောေးကို
တေောေးမွဲ ကျ ေးလွ ့်ရသော အကကမ့်ေးေက့်စစ့်အိုပ့်စိုကို ပပင့်ေးပပင့်ေးထ ့်ထ ့် အရေေးယေမည့်ပေစ့်သည့်။ ၎င့်ေးတက
ိုို့ ို အရေေးယ
ရဆောင့်ေက့်မှုမျောေးပပြုလပ
ို ့်ေ ့် ရနှာင့်ရနှေးရ သမျှကောလပတ့်လံိုေး ပပည့်သမျောေးသည့် ဓောေးစောခံမျောေးသေွယ့်ေှရ ဦေး မည့်ပေစ့်သည့်။

ယမ ့်ရ ို့ညရ ပိုင့်ေးက မရကွေးတိုင့်ေး၊ ရတောင့်တွင့်ေးကကီေးပမြုြို့ ယ့်တွင့် စစ့်တပ့်မှ လငယ့်မျောေးကို ကျည့်အစစ့်ပေင့် လိုက့်လံပစ့်ခတ့်
သည့်အတွက့် အသက့် ၁၆ နှစ့်အေယ့် ကိုသီဟရဇော့်(ခ)ရ ာင့်ရ ာင့်သည့် ရသဆံိုေးသွောေးခွဲပပီေး လငယ့်တချြုြို့ ဒဏ့်ေောေေှကော
ေမ့်ေးဆီေးရခေါ်ရဆောင့်ပခင့်ေး ခံခွဲေသည့်။ ထပိုို့ ပင့် ဆိုင့်ကယ့်မျောေးကိုလည့်ေး ယရဆောင့်သွောေးခွဲသည့်။
နိုင့်ငံရေေးအကျဉ့်ေးသောေးမျောေး ကညီရစောင့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP) မှ လက့်ေှအရပခအရ မျောေးကို ရ ို့စဉ့် ရစောင့်ကကည့်
မှတ့်တမ့်ေးတင့်သွောေးမည့်ပေစ့်ပပီေး စစ့်အောဏောသမ့်ေးမှုနှင့်ပတ့်သက့်၍ ေမ့်ေးဆီေး၊တေောေးစွွဲဆ၊ို ပပစ့်ဒဏ့် ချမှတ့်ပခင့်ေးခံထောေးေသမျောေး၏
စောေင့်ေးကို ရ ို့စဉ့်ထိုတ့်ပပ ့်သွောေးမည့်ပေစ့်သည့်။
အေပ့်ဘက့်အေွွဲြို့အစည့်ေးမှ

ရခါင့်ေးရဆောင့်မျောေး၊

လှုပ့်ေှောေးရ သည့် ဝ ့်ထမ့်ေးမျောေးစသည့်

အေပ့်သောေးမျောေး၊

တက့်ကကွလှုပ့်ေှောေးသမျောေး၊

သတင့်ေးသမောေးမျောေး၊

CDM

ယ့်ပယ့်အသီေးသီေးမှ မည့်သမဆို ေမ့်ေးဆီေး၊ထ ့်ေးသမ့်ေး၊ တေောေးစွွဲဆပို ခင့်ေးခံထောေးေသည့်ကို

သေှပါက ရအောက့်ပါလပ့်စောမျောေးသိုို့ ဆက့်သွယ့်၍ အသရပေး၊ အရကကောင့်ေးကကောေး နိုင့်ပါသည့်။
Email : info@aappb.org
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

နိုင့်ငံရေေးအကျဉ့်ေးသောေးမျောေး ကညီရစောင့်ရေှောက့်ရေေးအသင့်ေး (AAPP)

အောဏောသမ့်ေးစစ့်ရကောင့်စီကို

လက့်မခံဘွဲ

အောခံေီဆ ့်တွဲ

CDM

လှုပ့်ေှောေးမှုမှောပါဝင့်တွဲ

ပွဲခေးတိုင့်ေးရဒသကကီေး

တ့်တလင့်ေးပမြုြို့ ယ့်က ရထွအိုပ့်ဝ ့်ထမ့်ေး ၂၃ရယောက့် အလိုပ့်မှ ထိုတ့်ပယ့်ခံခွဲေပါတယ့်။
တတလင့်ေးပမြုြို့ ယ့်မှော CDM လိုပ့်ရ တွဲ ဝ ့်ထမ့်ေးတချြုြို့ကို အောဏောသမ့်ေးစစ့်ရကောင့်စီက ပခမ့်ေးရပခောက့်မှုရတွေှရ တောရကကောင့်
အလိုပ့်ပပ ့်ဆင့်ေးခွဲရပမယ့် ဝ ့်ထမ့်ေး ၂၅ရယောက့်ကရတော CDM မှော ဆက့်လက့်ပါဝင့်ရ တောပါ။
http://burmese.dvb.no/archives/448503
ပစ့်ခတ့်၍ ဒဏ့်ေောေ
သောရကတ ေောဘောကျည့်သင့် (၁) ဦေး

ေ ့်ကို ့် စမ့်ေးရချောင့်ေး ကျွ ့်ေးရတောလမ့်ေးမှော ဆနဒပပသရတွကို စတင့်ပေြုခွွဲရ ပါပပီ။
စမ့်ေးရချောင့်ေး ကျွ ့်ေးရတောလမ့်ေးမှော ဆနဒထိုတရ
့် ေော့်ရ တွဲ ပပည့်သရတွကိုို့ ဒီကရ ို့ မ က့် ၁၀ ာေီခ မ
့်ို့ ှော ေွဲ ွဲို့ စစ့်သောေးရတွက
ဘဒိုဇောထိုေး အတောေးအဆီေးရတွေျက့်ဆီေးခွဲပပီေး မျက့်ေည့်ယိုဗံိုေးပစ့်ခတ့် လစိုခွွဲခွဲပါတယ့်။ လ ၁၀ဦေးထက့်မ ည့်ေး ေမ့်ေးဆီေးခံခွဲေပပီေး
ပပည့်သရတွ ချ ့်ခွဲတွဲ ဒိုင့်ေးကော ွဲို့ အပခောေးပစစည့်ေးရတွ ရကောက့်ယသွောေးခွဲပါတယ့်။
https://www.facebook.com/VoiceofMyanmarNews/videos/127009512682125

ပမင့်ေးခခံပမြုြို့သပတ့်အောေး ယရ ို့ ံ က့် ၁၀ ာေီခွွဲခ ို့့်တွင့် ပေြုခွင့်ေးခံေပပီေး ကျည့်သင့်ဒဏ့်ေောေသ ၉ ဦေး ေှသည့်။ ရပခရထောက့်ကျြုေးသ၊
ေောဘောကျည့်ထမှ ့်သ၊ လည့်ပင့်ေးထမှ ့်သွောေးသမျောေးေှပပီေး ေွဲတပ့်ေွွဲြို့က ေောဘောကျည့်၊ မျက့်ေည့်ယိုဗံိုေးမျောေးသံေးို ကော ပေြုခွွဲခွဲပခင့်ေး
ပေစ့်သည့်။ ပမင့်ေးခခံ 14နှစ့်သောေးရကောင့်ရလေး ဦေးရခါင့်ေးပွင့် ရသဆံိုေး
https://www.facebook.com/MCTVCLUB1/photos/a.329341968388981/366616514661526/
ရမပမြုြို့ - ရမပမြုြို့ကျည့်အစစ့်ပေင့် ပစ့်ခတ့်မရကကောင့်ထခိုက့်ဒဏ့်ေောေသမျောေးေှလော၊
https://www.facebook.com/MCTVCLUB1/photos/pcb.366565814666596/366565274666650
ရေေးပမြုြို့
နတာင်တင််းကက်းပမိျုြို့ ယ်၌ စစ်တ ်၏ စ်ြေတ်မှုန ကာင် ၁၆ နစ်အရွယ် လူငယ် ၁ ဦ်း နသဆု်း
ေ ့်ကို ့်-ပပည့်ကောေးလမ့်ေးအတိုင့်ေး
စစ့်ကောေးရတွကို

ရတောင့်တွင့်ေးကကီေးဘက့်သိုို့

ဆတ့်သွောေးရကျေးေောအ ီေး၊

ဆတ့်သွောေးတိုက့် ယ့်

ရတောစမ့်ေးရကျေးေောထပ့်

အိုပ့်ချြုပ့်ရေေးမှ ေးရံေးို

ကောေးလမ့်ေးရဘေးမှော

ထိုင့်ရ တွဲ

ေွင့်ပပီေးပပ ့်လောတွဲ
လငယ့်ရတွက

“စစ့်အောဏောေှင့်အလိုမေှ” လိုို့ ရကကွေးရကကော့်စဉ့် စစ့်ကောေးရတွရပေါ်မှ စစ့်သောေးရတွဆင့်ေးလောပပီေး ကျွွဲရကျောင့်ေးေင့်ေး ဂမ့်ေးရဆောရ တွဲ
လငယ့် ၂ ဦေးကို ထိုေးကကတ့်ရိုက့်နှက့်ကော ထွက့်ရပပေးတွဲ လငယ့်ရတွကို

ရသ တ့် ွဲို့ လိုက့်ပစ့်တအတွ
ွဲ
က့်

လငယ့်တစ့်ဦေး

ကျည့်ဆ ့်ထမှ ့်ဒဏ့်ေော ွဲို့ ဆံိုေးသွောေးခွဲတောပါ။
တချြုြို့လငယ့်ရတွ ဒဏ့်ေောေေှကော ေမ့်ေးဆီေးရခေါ်ရဆောင့်ခံခွဲေပပီေး ဆိုင့်ကယ့်ရတွကိုလည့်ေး ယရဆောင့်သွောေးတယ့်လိုို့ ရဒသခံ
မျက့်ပမင့်သက့်ရသရတွက ဒီဗွီဘီကို ရပပောပါတယ့်။

ရသဆံိုေးသမှော ရတောင့်တွင့်ေးကကီေးပမြုြို့ ယ့်၊ ဆတ့်သွောေး၊ အမှတ့် ၅ ေပ့်ကွက့်မှော ရ ထိုင့်တွဲ ဦေးစိုေးဝင့်ေး ွဲို့ ရဒေါ်သင့်ေးသင့်ေးခိုင့်တို့ေ
ို ွဲြို့သောေး
ကိုသီဟရဇော့်(ခ)ရ ာင့်ရ ာင့် အသက့် ၁၆ နှစ့် ပေစ့်ရကကောင့်ေး စံိုစမ့်ေးသေှေပါတယ့်။
http://burmese.dvb.no/archives/448379?fbclid=IwAR2AppNjMOrjh8mDJ79HLTDZGPy3eOyMqPEtS1dbHvVMoHH
JKLYzGXWA2gE

ပေြုခွင့်ေး
သောရကတ၊
တောရမွ၊ ရကျောက့်ရပမောင့်ရ ေးရေှြို့
အင့်ေးစ ့်
မံိုေော
ပမင့်ေးခခံ
မနတရလေး
မနတရလေးပမြုြို့ ၈၄ လမ့်ေး၊ လမ့်ေး ၃၀ က စစ့်အောဏောေှင့်ဆ ို့့်ကျင့်ဆနဒပပတွဲ ထိုင့်သပတ့်ကို စစ့်တပ့် ွဲို့ ေွဲက မျက့်ေည့်ယိုဗံိုေး၊
အသံဗံိုေးရတွ အသံိုေးပပြု ပေြုခွင့်ေးခွဲပါတယ့်။
https://www.facebook.com/rfaburmese/videos/443903543492595
https://www.facebook.com/rfaburmese/photos/pcb.10160879637133128/10160879635938128
တောရမွ - ပစ့်ခတ့်
လှုင့် - လှုင့်ပမြုြို့ ယ့်၊ ပါေမီလမ့်ေး၊ စ ့်ရဂဟောရေှြို့တွင့် ဆနဒပပရ ရသောလမျောေးကို မျက့်ေည့်ယိုဗံိုေး၊ ကျည့်အစစ့်မျောေးပေင့်
ပစ့်ခတ့်ပေြုခွင့်ေးခွဲပပီေး

လ

၂၀

ထက့်မ ည့်ေး

ေမ့်ေးဆီေးခံေသည့်။

ေမ့်ေးဆီေးခံေသမျောေးအောေး

ရိုက့်နှက့်ရ ရကကောင့်ေး

ရတွြို့ေပပီေး

ရ အမ့်မျောေးကိုလည့်ေး ပစ့်ခတ့်ရ ရကကောင့်ေး အဆိုပါရ ေော ရေောက့်ေှရ သမျောေးက ရပပောသည့်။
ရပမောက့်ဥကကလော

သိုဓမမောလမ့်ေးမရပေါ်မှောေှရ တွဲ

သပတ့်စစ့်ရကကောင့်ေးကို

စစ့်တပ့်က

အကကမ့်ေးေက့်ပေြုခွင့်ေးလိုက့်ပါတယ့်။

လမ့်ေးရပေါ်မှောေှတွဲ ကောေးရတွကိုလည့်ေး ရသ တ့် ွဲို့ ပစ့်သွောေးတယ့်လိုို့ ဆနဒပပပပည့်သရတွက ရပပောပါတယ့်။

လွြုင့်ရကော့်
ပမစ့်ကကီေး ာေး

ေွဲ နှင့် စစ့်သောေးမျောေးမှ ေျက့်ဆီေးမှုမျောေး
ညအချ ့်၌ မနတရလေးတွင့် စစ့်တပ့်နှင့်ေွဲက ပပည့်သပိုင့်ကောေးမျောေး၊ ဆိုင့်ကယ့်မျောေးကို ေျက့်ဆီေးပခင့်ေး၊ ရ အမ့်မျောေးသိုို့ ရသ တ့်ပေင့်
ပစ့်ပခင့်ေး၊ ရလောက့်ရလေးခွပေင့် ပစ့်ပခင့်ေးမျောေး လိုပ့်ရဆောင့်ခွဲသည့် ပမင့်ကွင့်ေး
မနတရလေး၊ လမ့်ေး ၂၀ ၊ ၈၀၊ ၈၁ ကကောေးတွင့် မတ့်လ ၂ ေက့်ရ ို့ ည ၉ ာေီခွွဲက စစ့်တပ့်နှင့်ေွဲက ပပည့်သပိုင့်ကောေးမျောေး၊ ဆိုင့်ကယ့်မျောေးကို
ေျက့်ဆီေးပခင့်ေး၊ ရ အမ့်မျောေးသိုို့ ရသ တ့်ပေင့် ပစ့်ပခင့်ေး၊ ရလောက့်ရလေးခွပေင့် ပစ့်ပခင့်ေးမျောေး လိုပ့်ရဆောင့်ခွဲသည့် ပမင့်ကွင့်ေးကို CCTV
မှတစ့်ဆင့် ပပ ့်လည့် ရတွြို့ပမင့်ေပခင့်ေးပေစ့်သည့်။
https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/868661057315513
မေမ့်ေးကို ့် ၁ ေပ့်ကွက့် ၊ သမ့်ိုင့်ေးပမြုြို့ရဟောင့်ေး ၈ လမ့်ေး တွင့် ဆိုင့်ကယ့်သမောေးက ကင့်ေးသမောေး ကို ရသ တ့်ပေင့် ၃
ချက့်ပစ့်ရခတ့်မှုပေစ့်ပွောေး ေနကြုနမော ညေကသံပံိုေးတီေး ဆႏၵျပတွဲေပ္ပကက္ရ ကတထွဲ လံိုၿခံ ရ ေေးတပဖွဲပ ရေကတ ပစခတ္ -လှုင့်/အင့်ေးစ ့်

