
  



 

စစအ်ာဏာသမ်ိ်းပ  ်းန ာက ်လတတ်နလာဖြစန် ေါ်လျကရ် ိနသာ အနဖြေအန မျာ်းန င  ်တသ်က၍် 

န  စဉ်ထတုဖ်  ်ြေျက ်အကျဉ််းြေျျု ် 

ရကစ် ွဲ မတလ် ၇ 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။ ရေရော်ဝါ ီလ ၁  က်ရန  မှ ယရန  ထြိတြိိုင ် မတ ာ်းအကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  ၍ 

က ဆ ို်းသွာ်းခွဲ သ  အနည််းဆ ို်း (၅၀) ရက ာ်ရှြိငပီပေစ်ပါသည်။ 

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

မတ်လ ၇  က်ရန  ထြိ စိုစိုရပါင််း ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သ  (၁၇၉၀) ဦ်းထြိရှြိခွဲ ငပီ ပေစ်သည်။ 

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

တြိမ််းရရှာငရ်နသ  (၇၀) ဦ်း နငှ  ်ပပနလ်ည် လွတ်ရပမာက်လာသ  (၃၁၈) ဦ်းရှြိခွဲ သည်။ ထြိို  ရကကာင  ်လက်ရှြိ အခ ြိနအ်ထြိ (၁၄၇၂) 

ဦ်းမှာ ေမ််းဆ်ီး၊ တ ာ်းစွွဲဆြိို၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ်ပခင််းခ ထာ်း သည်။   

ယရန  အေမ််းအဆ်ီးစာ င််းတွင ် မြိမြိတြိို  အရနပေင  ် ယခိုအခ ြိနအ်ထြိ ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  သ  (၁၇) ဦ်း၏အမည်စာ င််းကြိို ရှြိခွဲ ၍ 

မှတ်တမ််းပပျုထာ်းပါသည်။ သြိို  ရသာ်လည််း ဆနဒပပရက ာင််းသာ်း လ ငယ်မ ာ်းအပါအဝင ်လ ဦ်းရ  (၁၀၀) ရက ာ်သည် ယရန   တွင ်

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

ဆက်လက် ထိုတ်ပပနရ်ပ်း သွာ်းမည်ပေစ်ပါသည်။ 



ယမနရ်န  က  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်တြိို  သည် ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်ရော်သ မ ာ်းကြိို အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းမှုမ ာ်းပပျုလိုပ်ခွဲ ငပီ်းရနာက် 

ညပြိိုင််းအခ ြိန၌်လည််း လ ရန ပ်ကွက်မ ာ်းအတွင််းသြိို   စီ်းနင််းဝငရ် ာက်၍ ပစ်ခတ်ပခင််း၊ ရနအြိမ်မ ာ်းအတွင််းသြိို  ဝငရ် ာက် 

စီ်းနင််း၍ ရှာရေွေမ််းဆ်ီးပခင််းစသည ် တ ာ်းမွဲ လိုပ် ပ်မ ာ်းကြိို က  ်းလွနခ်ွဲ ကကသည်။ ယမနရ်န  က ၎င််းတြိို  သည် အမ ြိျု်းသာ်း 

ဒမီြိိုကရ စီ အေွွဲွဲ့ခ ျုပ်(NLD) အေွွဲွဲ့ဝငမ် ာ်းကြိို ပစ်မှတ်ထာ်းကာ ေမ််းဆ်ီးမှုမ ာ်း ပပျုလိုပ်ခွဲ ကကသည်။ ထြိိုကွဲ သြိို   ေမ််းဆ်ီးပခင််းသည် 

 ပ် ွာ နငှ  ် ဆနဒထိုတ်ရော်မှုမ ာ်းအတွင််း  ဦ်းရဆာငဦ််း ွက်ပပျု၍မ ရစ န၊် စိုစည််း၍ မ ရစ နအ်တွက် ထြိန််းခ ျုပ်ပခင််း 

ပေစ်သည်။  

ယမနရ်န  ညက  ွဲ နငှ  ် စစ်တပ်တြိို  ပါဝငရ်သာ ပ ်းရပါင််းတပ်ေွွဲွဲ့သည ်  နက်ိုနင်မြိျုွဲ့၊ ပန််းဘွဲတန််းငမြိျုွဲ့နယ်ရှြိ NLD အေွွဲွဲ့ဝငမ် ာ်း၏ 

ရနအြိမ်မ ာ်းကြိို ဝငရ် ာက်စီ်းနင််းခွဲ ကကငပီ်း အြိမ်တ ခါ်းမ ာ်းကြိို ထိုရြိိုက်ပခင််း ေ က်ဆ်ီးပခင််း၊ ရနအြိမ်တြိိုက်ခန််းမ ာ်းမှ ထကွ်ကကည် ၍ 

မ ရအာင ် ရသနတ်ပေင ပ်စ်ရောက်ပခင််းမ ာ်းပပျုလိုပ်ခွဲ သည်။ ၎င််းတြိို  သည်  နက်ိုနင်မြိျုွဲ့၊ ပန််းဘွဲတန််းငမြိျုွဲ့နယ်၊ လမ််း ၃၀ 

အလယ်လမ််းရှြိ NLD ၇  ပ်ကွက်  ပ်ရက ်းဥကက ဌ ဦ်းခငရ်မာငလ်တ်၏ရနအြိမ်ကြိို ဝငရ် ာက်စီ်းနင််းခွဲ ကာ ဦ်းခငရ်မာငလ်တ်ကြိို 

ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။ ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  သည ်ညတွငပ်င ်  ဦ်းခငရ်မာငလ်တ်သည် အခ ျုပ်ခန််းအတွင််း၌ ညှဉ်းပန််းနှြိပ်စက်ပခင််းခ   

ရသာရကကာင  ် ရသဆ ို်းသွာ်းခွဲ သည်။ ၎င််းပပင ် ပန််းပွဲတန််းငမြိျုွဲ့နယ်ရှြိ NLD ပပနက်ကာ်းရ ်းတာဝနခ်  ဦ်းရမာငရ်မာင ် ရနအြိမ်အာ်း 

ဝငရ် ာက်ရှာရေွ ာ ေမ််းဆ်ီး မည် သ မရှြိသည ်အတွက် ဦ်းရမာငရ်မာင၏် ညီပေစ်သ အာ်း ရြိိုက်နကှ်ထာ်းငပီ်း တြိိုက်ရအာက်တွင ်

ရမှာက်ခ ို အရနအထာ်းပေင  ်ထာ်းရှြိရကကာင််း သြိရှြိ သည်။ ၎င််းပပင ် NLD ငမြိျုွဲ့နယ် ဒိုဥကက ဌ ရရှ ွဲ့ရနဦ်းရမာငရ်မာင၏်ရနအြိမ်ကြိို 

ဝငရ် ာက် ရှာရေွသွာ်းခွဲ ငပီ်း ဦ်းရမာငရ်မာငက်ြိို ေမ််းဆ်ီး မြိပခင််းမရှြိသည ်အတွက် ေိုန််းနငှ် ပစစည််းမ ာ်းကြိို ယ ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။ 

၎င််းပပင ်ဒဂ ိုငမြိျုွဲ့နယ် NLD ဒိုဥကက ဌ ဦ်းသြိန််းဦ်းကြိို ၎င််း၏ ရနအြိမ်၌ ရတွွဲ့ ရှြိ ပခင််းမရှြိ၍ ၎င််း၏ သာ်းနစ်ှဦ်းကြိို ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ သည်။  

မ ို ွာငမြိျုွဲ့၌လည််း တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ  (၁) ဦ်းပေစ်သည ် ကြိိုရနမ ြိျု်းကြိို ေမ််းဆ်ီး ာ ရတွွဲ့ ရှြိပခင််းမရှြိသပေင  ်၎င််း၏ဇန်ီးကြိို ယရန  တွင ်

ေမ််းဆ်ီးသွာ်း ခွဲ သည်။ မတတ  ာငမြိျုွဲ့နယ် NLD ပါတီ ဘဏ္ဍာရ ်းမ ်း ဦ်းကြိိုကြိိုလွငသ်ည်လည််း ယမနရ်န  ညကတည််းက 

ေမ််းဆ်ီးရခေါ်ရဆာငပ်ခင််းခ ခွဲ  သည်။  

ယခိုကွဲ သြိို   အကကမ််းေက် ရြိိုက်နကှ်ေမ််းဆ်ီး၍ ညှဉ်းပန််းနှြိပ်စက်ပခင််းသည် အလွန ်က်စက်ကကမ််းကကျုပ်၍ လ မဆနရ်သာ လိုပ် ပ် 

ပေစ်ရသာ်လည််း ၎င််းတြိို  မှ လိုပ်ရြိို်းလိုပ်စဉကွဲ သြိို   က  ်းလွနလ် က်ရှြိသည်ကြိို ရတွွဲ့ ရှြိ သည်။ ေမ််းဆ်ီး၊ ထြိန််းသြိမ််းပခင််း 

ခ ထာ်း သ ကြိို ညှဉ်းပန််းနှြိပ်စက်ပခင််းအာ်း မည်သည ်နြိိုငင် တွငမ်ျှ ခွင ပ်ပျုထာ်းပခင််းမရှြိပါ။ သြိို  ရသာ်လည််း ပမနမ်ာနြိိုငင် အတွင််း၌ 



ညှဉ်းပန််းနှြိပ်စက၍် ဝနခ် လာရစ န ် ပပျုလိုပ်ပခင််းကြိို ခွင ပ်ပျုထာ်းသည်။ မည်သည ်ပ ိုစ ပေင မ်ဆြိို ထြိန််းသြိမ််းထာ်းမှု သြိို  မဟိုတ် 

အက ဉ်းက ရနမှုမ ာ်းရအာက်တွင ်ရှြိရနသ မ ာ်းကြိို ကာကွယ် နအ်တွက် ဥပရဒသမ ာ်း၌ ေမ််းဆီ်း၊ ထြိန််းသြိမ််း၊ ပပစ်ဒဏခ် မှတ် 

ပခင််းခ ထာ်း သ မ ာ်းကြိို ကာကွယ် န ် ပပဌာန််းထာ်းသည်။ အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် မည်သည ် ပပည်တွင််း နငှ  ်

နြိိုငင် တကာဥပရဒမ ာ်းကြိိုမျှ လြိိုက်နာပခင််းမရှြိဘွဲ ၎င််း၏ တပ်ေွွဲွဲ့ဝငမ် ာ်း လ  အခွင အ်ရ ်းခ ြိျု်းရောက်မှုမ ာ်းကြိို က  ်းလွနလ်ာရစ န ်

ခွင ပ်ပျုထာ်းသည်။ ပန််းဘွဲတန််းငမြိျုွဲ့နယ် NLD ၇  ပ်ကွက်  ပ်ရက ်းဥကက ဌ ဦ်းခငရ်မာငလ်တ် ရသဆ ို်းသွာ်းမှုအတွက် ၎င််းတြိို  တွင ်

တာဝနအ်ပပည ်အဝရှြိငပီ်း ၎င််းတြိို  ၏လိုပ် ပ်မ ာ်းအတွက် အပပင််းအထနရ်ှု  ွဲ့ခ ပါသည်။ ေမ််းဆ်ီး မည ်သ မရှြိ၍ မြိသာ်းစိုဝငမ် ာ်း 

အာ်း ဓာ်းစာခ သေွယ် ေမ််းဆ်ီးပခင််းသည် အကကမ််းေက်သမာ်းမ ာ်း၏ လိုပ် ပ်မ ြိျု်းသာ ပေစ်သည်။ 

မတ်လ ၇  က်ရန  တွငလ်ည််း အာဏာသြိမ််းစစ်အိုပ်စိုသည် ငငြိမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်ရော်မှုမ ာ်းကြိို အမ ြိျု်းမ ြိျု်းရသာနည််းလမ််းမ ာ်း 

သ ို်းကာ အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းခွဲ သည်။ ၎င််းတြိို  သည် လ ရန ပ်ကွက်အတွင််းရှြိ ပပည်သ ပြိိုငရ်န ာမ ာ်း၊ သာ သနာ နယ်ရပမမ ာ်း၊ 

ရဆ်းရ ိုမ ာ်း၊ တကကသြိိုလ်ဝင််းမ ာ်းအတွင််း၌ ဝငရ် ာက်တပ်စွွဲထာ်းသည်ကြိို ရတွွဲ့ ရှြိ သည်။ ထြိိုအပခင််းအ ာကြိို ကကည ်ပခင််းအာ်း 

ပေင  ်၎င််းတြိို  သည် ဆနဒထိုတ်ရော်သ မ ာ်းကြိို  ည် ွယ်ခ က်ရှြိရှြိ အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််း န ် ည် ွယ်ထာ်းပခင််းပေစ်သည်။ 

ယရန  တွင ်  နက်ိုနတ်ြိိုင််းတွင ် တြိိုက်ကကီ်းငမြိျုွဲ့၊ သာရကတ၊ ရတာငဥ်ကကလာပ၊ တာရမွ၊ ရပမာက်ဒဂ ို၊ မ မ််းကိုန််း၊ စမ််းရခ ာင််း၊ 

ရ ွှေပပည်သာ နငှ  ်အင််းစြိနင်မြိျုွဲ့နယ်မ ာ်း၊ မွနပ်ပည်နယ်တွင ်ရ ်းငမြိျုွဲ့၊ မရကွ်းတြိိုင််းတွင ်မရကွ်းငမြိျုွဲ့၊ ပခိုကက  ငမြိျုွဲ့၊ ကယာ်းပပည်နယ်တွင ်

လွြိျုငရ်ကာ်ငမြိျုွဲ့၊ မနတရလ်းတြိိုင််းတွင ် မနတလ်းငမြိျုွဲ့၊ ပမင််းပခ ငမြိျုွဲ့ နငှ  ် ပိုဂ ငမြိျုွဲ့၊ ရှမ််းပပည်နယ်တွင ် လာ်းရှု ြိ်း၊ ဧ ာဝတီတြိိုင််းတွင ်

ပိုသြိမ်ငမြိျုွဲ့တြိို  သည် အကကမ််းေက် ငေြိျုခွင််းပခင််းခ ခွဲ  သည်။ အထ ်းသပေင  ် ယ နက်စကြိို အသြိအမှတ်ပပျု ပိုဂ ံ ရရှ်းရဟာင််း 

ယဥ်ံရက ်းမှုရဒသ၏ ပိုဂ ငမြိျုွဲ့သစ်ရ ်းအန်ီး၌ ယရန  န နက်ပြိိုင််းက စစ်တပ် နငှ  ်   ွဲတပ်ေွွဲွဲ့ဝငမ် ာ်းမှ က ည်အစစ်ပေင ပ်စ်ခတ်ခွဲ မှု 

ရကကာင  ်(၁) ဦ်း ဒဏ် ာ ရှြိခွဲ ငပီ်း (၆) ဦ်း ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  သည်။ စမ််းရခ ာင််းငမြိျုွဲ့၌လ ငယ် (၁၀) ဦ်းရက ာ်၊ အင််းစြိနင်မြိျုွဲ့နယ်၌ (၃) 

ဦ်း နငှ  ် ရတာငဥ်ကကလာပ ငမြိျုွဲ့နယ်၌ (၂၀) ဦ်းထက်မနည််း ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ထာ်း သည်။ ရတာငဥ်ကကလာပငမြိျုွဲ့နယ်တွင ်

သပြိတ်စစ်ရကကာင််းအာ်းငေြိျုခွင််း ာ လ ငယ်တစ်ဦ်း  ာဘာက ည်ပေင  ်ရလ်းခ က်တြိတြိထြိမှနဒ်ါဏ ်ာ ခွဲ သည်။ တြိိုက်ကကီ်းငမြိျုွဲ့တွင ်

အမ ြိျု်းသမီ်း (၂) ဦ်းအပါအဝင ်(၅၀) ရက ာ ်ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ  ထာ်း ငပီ်း ဒဏ ်ာ ရှြိသ အမ ာ်းအပပာ်းရှြိခွဲ သည်။ ပိုသြိမ်ငမြိျုွဲ့၌လည််း 

 ာဘာက ည်ပေင  ် ပစ်ခတ်ပခင််းခ ခွဲ  ၍ အမ ြိျု်းသာ်း  (၂) ဦ်းဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ ငပီ်း (၁) ဦ်း ေမ််းဆ်ီးပခင််း ခ ခွဲ  သည်။ 

ရမာ်လငမြိျုငက်ျွန််းငမြိျုွဲ့နယ်၌လည််း (၆) ဦ်း ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ခွဲ  သည်။ မနတရလ်းငမြိျုွဲ့ နငှ  ်လွြိျုငရ်ကာ်ငမြိျုွဲ့တြိို  ၌ ဆနဒပပပပည်သ တခ ြိျုွဲ့ေမ််း 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf


ဆ်ီးပခင််းခ ထာ်း ငပီ်း ပမင််းပခ ငမြိျုွဲ့လည််း ပပည်သ  (၁) ဦ်းပစ်ခတ်ပခင််းခ  ရသာရကကာင  ် ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ ကာ လွြိျုငရ်ကာ်ငမြိျုွဲ့၌လည််း 

ပပည်သ  (၂) ဦ်းဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ သည်။  

ထြိိုကွဲ သြိို  ငေြိျုခွင််း ာတွင ်၎င််းတြိို  ၏ လိုပ် ပ်မ ာ်းသည် တရန  ထက်တရန   ပြိို၍ ပပင််းထနလ်ာငပီ်း ဆနဒပပရက ာင််းသာ်းလ ငယ်မ ာ်း နငှ  ်

ပပည်သ မ ာ်းကြိို အလွနအ်မင််း နလ်ြိိုစွာ၊ မိုန််းတီ်းစွာပေင  ်  က်စက်စွာ ေမ််းဆ်ီး၊ ရြိိုက်နကှ်ပခင််းပေစ်သည်။ ယရန  တွင ်

ရတာငဥ်ကကလာပငမြိျုွဲ့နယ်သပြိတ်ကြိိုငေြိျုခွင််း ာတွင ်  ွဲတခ ြိျုွဲ့သည် ဓာ်းရပမှာငမ် ာ်းကြိို ကြိိုငရ်ဆာငထ်ာ်းသည်ကြိို ရတွွဲ့ ရှြိ ငပီ်း 

ရက ာက်တ တာ်းငမြိျုွဲ့နယ်၌လည််း  ွဲ နငှ  ် စစ်သာ်းမ ာ်းသည် ေမ််းဆ်ီးပခင််းခ ထာ်း ရသာ လ ငယ်မ ာ်းကြိို အိုပ်စိုေွွဲွဲ့၍ ပပင််းထနစွ်ာ 

ရြိိုက်နကှ်ကနရ်က ာက်လ က်ရှြိသည်ကြိို ရတွွဲ့ ရှြိ သည်။ အင််းစြိနရ်ပါက်ရတာဝတွငလ်ည််း ပပည်သ မ ာ်းကာ  ထာ်းရသာ 

အတာ်းအဆ်ီးမ ာ်းကြိို မီ်းရှု ြိ ွဲ့ေ က်စီ်းခွဲ သည်။ မနတရလ်းငမြိျုွဲ့တွငလ်ည််း ပ ဟြိတလ နာတငယ်ာဉကြိိုပါ ေ က်ဆ်ီးသွာ်းခွဲ ငပီ်း 

ရဆ်းရက ာင််းသာ်းလ ငယ် (၁) ဦ်းအာ်း အိုပ်စိုေွွဲွဲ့၍ န ပါတ်တိုတ်မ ာ်းပေင  ် ရြိိုက်နကှ်ကနရ်ကကာက်ကာ တ ွတ်တြိိုက်ဆွွဲရခေါ်၍ 

ေမ််းဆ်ီးသွာ်းခွဲ ငပီ်း လ ငယ် (၁) ဦ်းကြိို ရပမာင််းအတွင််းထြိပါလြိိုက်လ ၍  က် က်စက်စက်ရြိိုက်နကှ်ခွဲ သပေင  ် ပပင််းထနစွ်ာ 

ဒဏ ်ာ ရှြိသွာ်းခွဲ ရကကာင််းသြိရှြိ သည်။ 

ထြိိုကွဲ သြိို   လ မဆနရ်သာ  ာဇဝတ်မှုမ ာ်းကြိို ရန  စဉနငှ အ်မျှ ပမနမ်ာပပည်တဝှမ််း၌ ပ ိုစ မ ြိျု်းစ ိုပေင  ်က  ်းလွနလ် က်ရှြိသည်။ ၎င််းတြိို  ၏ 

က  ်းလွနလ် က်ရှြိရသာ  ာဇဝတ်မှုမ ာ်းကြိို  ပ်တန   ်န ်နြိိုငင် တကာမှ အရ ်းယ ရဆာင ွ်က်မှုမ ာ်းကြိို အပမနဆ် ို်း လိုပ်ရဆာငပ်ါ န ်

အရလ်းအနက် တြိိုက်တွန််းအပ်ပါသည်။  

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 ပ်ဘက်အေွွဲွဲ့အစည််းမှ 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။  

Email :   info@aappb.org 

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

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


Twitter : https://twitter.com/aapp_burma 

နြိိုငင် ရ ်းအက ဉ်းသာ်းမ ာ်းက ညီရစာင ရ်ရှာက်ရ ်းအသင််း 

 

 

 

 

 

 

 

၆ ရကန်   ည 

ရ ွှေဘြိိုငမြိျုွဲ့၊ စစ်ကြိိုင််းတြိိုင််း 

စစ်ကြိိုင််းတြိိုင််းရဒသကကီ်း၊ ရ ွှေဘြိိုငမြိျုွဲ့ ပငမ်တကကသြိိုလ်ကြိို မတ် ၆  က် ညရန ၄ နာ ီရလာက်က  ွဲကာ်း ၄ စီ်း 

စတငရ် ာက်လာခွဲ တာပေစ်ငပီ်း ည ၈ နာ ီရလာက်မှာ  ွဲအငအ်ာ်း အလ ို်းအ င််း ထပ်ရ ာက်လာကာ ဂြိတ်လ ိုပခ ျုရ ်းရတွကြိို 

တ ခါ်းေွင ခ်ြိိုင််းခွဲ ပါတယ်။ လ ိုပခ ျုရ ်းရတွက အတတ်နြိိုငဆ် ို်း ကာကွယ်ငပီ်း ေွင မ်ရပ်းခွဲ ရပမွဲ  ည ၉ နာ ီရလာက်မှာရတာ  

 ွဲတပ်ေွွဲွဲ့ဝငရ်တွက တကကသြိိုလ် အရနာက်ဘက် သရပပညြိျုတ ခါ်းကြိို ေ က်ဆ်ီးငပီ်း ဝငရ် ာက်လာကကတာလြိို   သြိ ပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/449504 

နကျာကတ်တံာ်း၊ရ ်က ု် 

ရက ာက်တ တာ်းငမြိျုွဲ့နယ် 36လမ််း မှာ လာရ ာက်ေမ််းဆ်ီးသွာ်း ။(၃)ရယာက်ေမ််းဆ်ီးခ  ရကကာင််းသြိ  ။ မတ်လ ၆၊၂၀၂၁။ 

( နက်ိုန)် 

https://fb.watch/43p50XTrhw/ 

 

ဒဂုံပမိျု ြို့ ယ်/ရ ်က ု်ပမိျု ြို့ 

https://twitter.com/aapp_burma
http://burmese.dvb.no/archives/449504
https://fb.watch/43p50XTrhw/


စစ်ကာ်း ၂စီ်း နငှ  ်အြိမ််းစီကာ်းဗင ်၁စီ်း လာရ ာက်ကာ ဒဂ ို NLD မှ ဦ်းသြိန််းဦ်းကြိို ေမ််းဆ်ီး ရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။ ဒဂ ိုငမြိျုွဲ့နယ် 

NLD ဒိုဥကက ဌ ဦ်းသြိန််းဦ်းကြိို မရတွွဲ့လြိို  သ  သာ်းနစ်ှရယာက်ကြိိုေမ််းသွာ်းတာ သာ်းနစှ်ရယာက်အမည်က 

ရနလင််းရအာငန်ွဲ   ရစာထနွ််းလင််းတြိို  ပေစ်ပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/100000310461806/posts/3879391785414465/?d=n 

https://www.facebook.com/100000014214325/posts/5518775348132884/?d=n 

 

ပမစ်ကက်ီးနာ်း 

မတ် ၆  က်ရန   ညရနက စီတာပ  ပ်ကွက်က ပမစ်ကကီ်းနာ်းတကက သြိိုလ်ဝင််းအတွင််းက  ွဲနွဲ   စစ်တပ်က လ ိုပခ ျုရ ်းယ ထာ်း ာမှာ 

CDM ဆ ာ၊ ဆ ာမရတွကြိို လာရ ာက်ဝန််း  သ  မ ာ်းပပာ်းလာတာရကကာင  ်ရသနတ်ပစ်ရောက်ငပီ်း အသ ဗ ို်းနွဲ   ငေြိျုခွင််းတာရတွ 

ပပျုလိုပ်ခွဲ တာရကကာင  ် အခ ြိျုွဲ့ ဒဏ ်ာ ရှြိခွဲ တယ်လြိို    ပ်ကွက်အတွင််း ရနထြိိုငသ် ရတွဆကီရန သြိ ပါတယ်။ လ ထိုကြိို 

ငေြိျုခွင််းခ ြိနတ်ွင ်မြိန််းကရလ်းငယ် တစ်ဦ်း ေမ််းဆ်ီးခ   

 

https://www.facebook.com/100050773972210/posts/263882428647554/?d=n 

 

မတတ  ာငမြိျုွဲ့ 

မတတ  ာငမြိျုွဲ့နယ် NLD ပါတီ ဘဏ္ဍာရ ်းမ ်း ဦ်းကြိိုကြိိုလွငက်ြိို မတ် ၆  က်ရန   ည ၇ နာ ီက အ ပ်ဝတ်ရတွနွဲ   လာရ ာက်ငပီ်း 

ေမ််းဆ်ီးရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းခွဲ သည်။ မတတ  ာငမြိျုွဲ့ မှာရတာ  ဦ်းကြိိုကြိိုလွငန်ွဲ  အတ  CDM လိုပ်ရဆာငရ်နတွဲ  ရဒါက်တာ ွဲပမတ်၊ 

ဒိုပညာရ ်းမ ်း ဦ်းရက ာ်ဝင််းလတ်တြိို  ကြိို ၅၀၅(က)နွဲ   ေမ််းဝ မ််းထိုတ်တယ်လြိို  လည််း သြိ ပါတယ်။ ေမ််းဆ်ီးခ  သ မ ာ်းအာ်း 

ပပနလ်ွှေတ်ရပ်းေြိို   ရတာင််းဆြိိုရနတွဲ လ စိုကြိို ည ၈ နာ ီ ၄၅ မြိနစ်ခန  မှ်ာ  ွဲတပ်ေွွဲွဲ့က မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းနွဲ   ရသနတ်ပစ်ခတ်ကာ 

ငေြိျုခွင််းခွဲ တယ်လြိို   သြိ ပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/449505 

 

ပန််းဘွဲတန််းငမြိျုွဲ့နယ်၊  နက်ိုန ်

မတ် ၆  က်ရန  ညက ပန််းဘွဲတန််းငမြိျုွဲ့နယ် လမ််း ၃၀ အလယ်လမ််းမှာ စစ်တပ်နွဲ   ွဲက ဝငရ် ာက်ေမ််းဆ်ီးသွာ်းတွဲ  NLD ၇ 

 ပ်ကွက်  ပ်ရက ်းဥကက ဋ္ဌ ဦ်းခငရ်မာငလ်တ် ညတွင််းခ င််း ဆ ို်းပါ်းသွာ်းငပီလြိို   သြိ ပါတယ်။  

https://www.facebook.com/100000310461806/posts/3879391785414465/?d=n
https://www.facebook.com/100000014214325/posts/5518775348132884/?d=n
https://www.facebook.com/100050773972210/posts/263882428647554/?d=n
http://burmese.dvb.no/archives/449505


http://burmese.dvb.no/archives/449575 

လှုြိငင်မြိျုွဲ့နယ်၊  နက်ိုန ်

လှုြိငင်မြိျုွဲ့နယ် NLDကဦ်းရှြိန၀်င််းကြိိုမရန  ကေမ််းသွာ်းငပီ်းဒရီန  ကွယ်လွနသ်ွာ်းငပီလြိို  သြိ ပါတယ်။ 

ကွယ်လွနသ်  နစ်ှရယာက်ရှြိပါငပီ။ 

 

 

မင််းရအာငလ်ှုြိငဥ်ီ်းစီ်းရသာ အကကမ််းေက်အိုပ်စိုမှ  ကြိိုရနမ ြိျု်းအာ်း ဝငရ် ာက်ေမ််းဆ်ီး ာ ကြိိုရနမ ြိျု်းကြိို မ ၍ 

ဇန်ီးအာ်းေမ််းစီ်းရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းရကကာင််း ကကာ်းသြိ မင််းရအာငလ်ှုြိငဥ်ီ်းစီ်းရသာ အကကမ််းေက်အိုပ်စိုမှ  ကြိိုရနမ ြိျု်းအာ်း 

ဝငရ် ာက်ေမ််းဆ်ီး ာ ကြိိုရနမ ြိျု်းကြိို မ ၍ ဇန်ီးအာ်းေမ််းစီ်းရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းရကကာင််း ကကာ်းသြိ   မုံရ ာကတွဲ  

နသဆံ်ုး/ ဒဏ်ရာရ 

ပိုဂ  (၇.၃.၂၁) 

 

ပိုဂ တွင ် စစ်အာဏာရှငဆ်န်  က ငရ် ်း အရထရွထွသပြိတ် စစ်ရကကာင််းကြိို စစ်ရကာငစီ်တီပ်မ ာ်းက 

အကကမ််းေက်ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််း ာ က ည်အအစ်ထြိမှန၍် ၁ ဦ်းဒဏ ်ာ ရှြိထာ်းသည်။  စစ်ရကာငစီ်၏ လက်နက်ကြိိုငမ် ာ်း 

ပစ်ခတ်မှုရကကာင  ်လ  ၅ဦ်းခန   ်ထြိခြိိုက်ဒဏ ်ာ ရှြိထာ်းရကကာင  ်ကနဦ်းသတင််း ရှြိသည်။  

(မနက်ပြိိုင််း) 

https://www.facebook.com/385165108587508/posts/1143011312802880/?d=n 

 

ပိုသြိမ်ငမြိျုွဲ့၊ ဧ ာဝတီတြိိုင််း 

ဧ ာဝတီတြိိုင််း၊ ပိုသြိမ်ငမြိျုွဲ့၊ အမှတ် ၈  ပ်ကွက် တရဂါင််းဘို ာ်း ရစတီအန်ီးမှာ မတ်လ ၇  က်ရန   မွန််းလွွဲပြိိုင််းက ဆနဒပပ 

ပပည်သ ရတွကြိို  ွဲတပ်ေွွဲွဲ့က ရသနတ်နွဲ   ပစ်ခတ် ငေြိျုခွင််းခွဲ တယ်လြိို   ရဒသခ ရတွက ရပပာပါတယ်။  ွဲတပ်ေွွဲွဲ့က  ာဘာက ည်နွဲ   

ပစ်လြိို   ဆနဒပပတွဲ လ ရတွထွဲက အမ ြိျု်းသာ်း  ၂ ဦ်းမှာ ၁ ဦ်း ရက ာဘက်ထြိမှနခ်ွဲ ငပီ်း ရနာက် ၁ ဦ်းကရတာ  မ က်နာှ နာှရခါင််းအရပေါ်ကြိို 

ထြိမှနခ်ွဲ ကာ ရဆ်းအက အေွွဲွဲ့က က ညီရပ်းခွဲ  ငပီ်း ၁ ဦ်းကရတာ  ေမ််းဆ်ီးခ ခွဲ  တယ်လြိို   သြိ ပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/449629 

 

http://burmese.dvb.no/archives/449575
https://www.facebook.com/385165108587508/posts/1143011312802880/?d=n
http://burmese.dvb.no/archives/449629


အကကမ််းေက်ငေြိျုခွင််းပခင််း 

 

 

ပိုဂ  (၇.၃.၂၁) 

ရညာငဦ််းခရြိိုင၊် ရညာငဦ််းငမြိျုွဲ့နယ်၊ ယ နကစ်ကြိို အသြိအမတှ်ပပျု ပိုဂ ံ ရရှ်းရဟာင််းယဥ်ံရက ်းမှု ရဒသ ွဲ   

ပိုဂ ငမြိျုွဲ့သစ်ရ ်းအန်ီးမှာ မတ် ၇  က် မနကပ်ြိိုင််း ၁၀ နာ ဝီန််းက ငမ်ှာ စစတ်ပ်နွဲ    ွဲတပ်ေွွဲွဲ့ဝငရ်တကွ ပစခ်တမ်ှုရကကာင  ်၁ 

ဦ်း ဒဏ ်ာ ငပီ်း ၆ ဦ်း ေမ််းဆ်ီးခ  တယ်လြိို   ရဒသခ ရတကွ ရပပာပါတယ။် 

http://burmese.dvb.no/archives/449755 

https://www.facebook.com/385165108587508/posts/1143011312802880/?d=n 

https://www.myanmar-now.org/mm/news/5978 

 

မနတရလ်း (၇.၃.၂၁) 

မနတရလ်းငမြိျုွဲ့၊ ရအာငရ်ပမသာစ ငမြိျုွဲ့နယ်၊  ၂၂ လမ််းနွဲ   ၈၉ လမ််းမှာ ထြိိုငသ်ပြိတ်ပပျုလိုပ်ရနတွဲ  ရက ာင််းရပါင််းစ ို 

သပြိတ်စစ်ရကကာင််းကြိို စစ်တပ်နွဲ   ွဲက အကကမ််းေက် ငေြိျုခွွဲခွဲ တာပေစ်ငပီ်း ေမ််းဆ်ီးခ  သ ရတွ ရှြိရနပါတယ်။ (မနက်ပြိိုင််းငေြိျုခွင််း) 

https://www.facebook.com/123271498274532/posts/808066213128387/?d=n 

 

ပမင််းပခ ငမြိျုွဲ့ 

မနတရလ်းတြိိုင််း၊ ပမင််းပခ ငမြိျုတွင််းရှြိ အ.ထ.က(၄)တွင ် စစ်တပ်မှ တပ်စွွဲထာ်းရသာ်လည််း ရဒသခ မ ာ်းက 

အာဏာသြိမ််းမှုဆန  က် ငရ် ်းဆနဒပပလျှက်ရှြိသည်။ မတ် ၇ န နက် ၁ နာ ီ ၄၅ဝန််းက ငခ်န  တ်ွင ်ပမင််းပခ ရဆ်းရ ိုအတွင််း စစ်တပ်က 

ဝငရ် ာက်တပ်စွွဲခွဲ ၍ ငမြိျုွဲ့ခ မ ာ်းစိုရဝ်းကန  က်ွက်ကက ာတွင ် ရသနတ် ပစ်ရောက်လ စိုခွွဲခ  သပေင  ် ပပည်သ တစ်ဦ်း 

ရပခရထာက်ထြိမှနခ်ွဲ သည်။ 

https://www.myanmar-now.org/mm/news/5978 

 

သာရကတ 

 

http://burmese.dvb.no/archives/449755
https://www.facebook.com/385165108587508/posts/1143011312802880/?d=n
https://www.myanmar-now.org/mm/news/5978
https://www.facebook.com/123271498274532/posts/808066213128387/?d=n
https://www.myanmar-now.org/mm/news/5978


တာရမွငမြိျုွဲ့နယ် 

ဩဘာလမ််း၊ တာရမွငမြိျုွဲ့နယ် တွင ်ငေြိျုခွင််းခ  ။ (၁၂နာ ီ ၅၁ မြိနစ်) 

https://www.facebook.com/theirrawaddyburmese/videos/3011789599096206/ 

 

ရတာငဥ်ကကလာပ 

 

ရပမာက်ဒဂ ို 

ယရန   န နက်ပြိိုင််း ရပမာက်ဒဂ ို ပငလ် ိုလမ််းရပေါ်တွင ်ဆနဒပပမှုမ ာ်းမပပျုလိုပ်မီ လက်နက်ကြိိုငမ် ာ်း၏ ငေြိျုခွင််းမှု ခ လြိိုက် ရသာ်လည််း 

ဆနဒပပလ ထိုက လ ထပ်မ စိုစည််းကာ ထပ်မ ဆနဒပပ န ်ပပငဆ်ငရ်နသည်။  

https://www.facebook.com/216265185075061/posts/4164256220275918/?d=n 

 

 

စမ််းရခ ာင််း (ကျွန််းရတာလမ််း၊ ဗဟြိိုလမ််း) 

 နက်ိုန၌် စစ်အာဏာသြိမ််းမှုဆန  က် ငရ် ်း ရန  စဉဆနဒပပရနသည  ် စမ််းရခ ာင််းငမြိျုွဲ့နယ်၊ ဗဟြိိုလမ််းနငှ  ် ကျွန််းရတာလမ််းရှြိ 

သပြိတ်စစ်ရကကာင််းမ ာ်းကြိို စစ်ရကာငစီ်တပ်ေွွဲွဲ့မ ာ်းက တငပြိျုငန်က်ငေြိျုခွင််းခွဲ သည်။ ဗဟြိိုလမ််း၌ ဆနဒပပ နပ်ပငဆ်ငရ်နသည ် 

လ ငယ် ၅ ဦ်းေမ််းဆ်ီးခ  ခွဲ  သည်ကြိို မ က်ပမငရ်တွွဲ့ သည်။  

https://www.myanmar-now.org/mm/news/5978 

 

အင််းစြိန ်

အင််းစြိနရ်လဟာပပငရ် ်းရရှ ွဲ့သပြိတ်ကြိို စစ်တပ်နွဲ   ွဲက ရသနတ်ဆယ်ခ က်ရလာက်ရောက်ငပီ်း အကကမ််းေက်ငေြိျုခွွဲခွဲ တာပါ။ 

အင််းစြိနမီ််း ထာ်းဝင််းထွဲက လ ငယ်တစ်ဦ်းနွဲ   ပြိနန်ွဲကိုန ်း ပ ကှက ထွဲက လ ငယ်နစ်ှဦ်း စိုစိုရပါင််းသ ို်းဦ်းကြိိုေမ််းဆ်ီးသွာ်းတယ်လြိို   

သပြိတ်မှာပါဝင ်သ တစ်ဦ်းက အတည်ပပျုပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/191574990881009/posts/4104920692879733/?d=n 

 

https://www.facebook.com/theirrawaddyburmese/videos/3011789599096206/
https://www.facebook.com/216265185075061/posts/4164256220275918/?d=n
https://www.myanmar-now.org/mm/news/5978
https://www.facebook.com/191574990881009/posts/4104920692879733/?d=n


လာ်းရှု ြိ်းငမြိျုွဲ့ 

လာ်းရှု ြိ်းငမြိျုွဲ့ မနဆ် ဘိုန််းကကီ်းရက ာင််း ၃ ရထာင် မှာ ဆနဒပပရနတွဲ  လ ထိုရတွကြိို  ွဲတပ်ေွွဲွဲ့ဘက်က မ က် ည်ယြိိုဗ ို်း ၃ လ ို်းထက်မနည််း 

အသ ို်းပပျုငပီ်းရတာ  ငေြိျုခွွဲခွဲ ပါတယ်။ (မနက်ပြိိုင််း) 

https://www.facebook.com/100050773972210/posts/263882428647554/?d=n 

 

လွြိျုငရ်ကာ်ငမြိျုွဲ့၊ ကယာ်းပပည်နယ် 

ကယာ်းပပည်နယ် လွြိျုငရ်ကာ်မှာ ဆနဒပပသ ရတွနွဲ    ွဲတပ်ေွွဲွဲ့ရတွအကကာ်း အပပနအ်လှန ် ေမ််းဆီ်းမှုရတွရကကာင  ် အရပခအရန 

တင််းမာရနတယ်လြိို   သြိ ပါတယ်။ ဆနဒပပပွွဲကြိို စစ်တပ်နွဲ   ွဲတပ်ေွွဲွဲ့က ရသနတ်၊ မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းရတွနွဲ   အခ က်ရပါင််းမ ာ်းစွာ 

ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းငပီ်းရနာက် ဆနဒပပသ အခ ြိျုွဲ့အာ်း ေမ််းဆ်ီးရခေါ်ရဆာငသ်ွာ်းတယ်လြိို   ဆနဒပပပပည်သ တဦ်းက ရပပာပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/449628 

 

မွနပ်ပည်နယ်တွင ်ရ ်းငမြိျုွဲ့၊  

မွနပ်ပည်နယ် ရ ်းငမြိျုွဲ့ မှာ မတ် ၇  က်ရန  မနက် စစ်အာဏာရှငဆ်န  က် ငရ် ်း ဆနဒပပပွွဲကြိို လ ိုပခ ျုရ ်းတပ်ေွွဲွဲ့ဝငရ်တွက 

မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းနွဲ   ငေြိျုခွင််းငပီ်း လြိိုက်လ ေမ််းဆ်ီးရနတယ်လြိို   သြိ ပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/449652 

မရကွ်းငမြိျုွဲ့ 

မရကွ်းငမြိျုွဲ့ မှာ မတ်လ ၇ က်ရန  မနက်ပြိိုင််းက စစ်အာဏာရှငဆ်န  က် ငရ် ်းအတွက် ဆက်လက် ဆနဒပပရနသ ရတွကြိို စစ်တပ်နွဲ   

 ွဲတပ်ေွွဲွဲ့က မ က် ည်ယြိို ဗ ို်းရတွ၊ အသ ဗ ို်းရတွနွဲ   ပစ်ခတ်ငေြိျုခွင််းခွဲ ပါတယ်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/449746 

ပခိုကက  ငမြိျုွဲ့ 

https://www.facebook.com/100050773972210/posts/263882428647554/?d=n
http://burmese.dvb.no/archives/449628
http://burmese.dvb.no/archives/449652
http://burmese.dvb.no/archives/449746


ပခိုကက  တကကသြိိုလ်ထွဲ၌ တပ်စွွဲထာ်းသည ် စစ်တပ်နငှ  ်  ွဲကြိို ရမာင််းထိုတ်ခွဲ သည ် ပပည်သ မ ာ်းကြိို ညရန ၃နာ ီက 

မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းမ ာ်းနငှ  ်ပစ်ခတ်ငေြိျုခွွဲခွဲ သည်။ သြိ ပါတယ်။ 

https://www.facebook.com/123271498274532/posts/808216443113364/?d=n 

 

တြိိုက်ကကီ်း 

တြိိုက်ကကီ်းငမြိျုွဲ့တွင ် စစ်အာဏာရှငဆ်န  က် ငရ် ်း ရက ာင််းသာ်းမ ာ်း ဆနဒပပ နအ်တကွ် စိုရ ို ်းရနစဉ  ွဲနငှ  ် စစတ်ပ်မ ှ

မ က် ည်ယြိိုဗ ို်းရတွ၊ အသ ဗ ို်းရတွ၊ ရသနတ် စသည်တြိို  ပေင  ်အကကမ််းေက် ပစခ်တ်ငေြိျုခွင််းငပီ်း အမ ြိျု်းသမီ်း ၂ ဦ်းအပါအဝင ်

၁၉ ဦ်း ေမ််းဆ်ီးခ ခွဲ  သည်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/449763 

 

ဗြိိုလ်ခ ျုပ်လမ််းရပေါ် ဆနဒပပလ ငယ်မ ာ်းကြိို န နက် ၁၀ ခွွဲခန  မှ်စ၍  ွဲ ၈ ရယာက်က ၄၆ လမ််း အကွယ်မှ ရစာင က်ကည ်ရနခွဲ ကကငပီ်း 

၁၁ နာ ီ ခွွဲ ခန  တ်ွင ် စစ်ကာ်းနငှ  ်  ွဲကာ်းမ ာ်းရ ာက်လာကာ ရသနတ်ပစ်ရောက် ငေြိျုခွင််းခွဲ ကကသည်။ ထြိို  သြိို   အကကမ််းေက် 

ငေြိျုခွင််းမှုရကကာင  ်လ ငယ်သ ို်းဦ်းနငှ  ်ရ ရက ာ်ရ ်းတွင ်ရ ်းရ ာင််းရနသ  အမ ြိျု်းသမီ်း ရလ်းဦ်း အေမ််းခ လြိိုက် သည်။ 

https://www.facebook.com/518067831674293/posts/2045692058911855/?d=n 

 

 

https://www.facebook.com/123271498274532/posts/808216443113364/?d=n
http://burmese.dvb.no/archives/449763
https://www.facebook.com/518067831674293/posts/2045692058911855/?d=n

