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&if;jrpf-rZösdr rS

zwfNyD;vQif vufqifhurf;a0rQay;yg? jzpfEdkifvQif rdwåLyGm;í qufvufrQa0yg?
zkef;jzifh aqmhzfaumfyDudkvnf; tqifajyovdk jzefYcsdrQa0ay;Muyg? owif;pD;qif;rIonf awmfvSefa&;\ toufaoG;aMumwpfckyif jzpfonf/

•

CDM ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရး

အားေကာင္းေသာ

ကင္း၊ ေတာင္ဒဂံု၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ေရႊျပည္

owif;rSwfpk

ၿမိဳ႕မ်ားကို

သိမ္းပိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဆိုသည့္ စကား

သာ၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ အင္းစိန္၊ သာေကတ၊
ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကင္း၊ သကၤန္းကၽြန္း၊

ဧၿပီလ (၁၄) ရက္၊ ၂၀၂၁

ရပ္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊

ဗဟန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ သန္လ်င္၊ ေျမာက္

ဥပေဒျပဳေရး ကာကြယ္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္

ဒဂံု။
www.facebook.com/thevoiceofspring
twitter@NewsPamphlet
thevoiceofspringdaily@gmail.com

ျခင္းျဖင့္ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္း

•

စုေပါင္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ အင္ဂ်ီနီယာအဖြဲ႕
သပိတ္၊ ႏြားထိုးႀကီး။ သရက္ေခ်ာင္း-ပိန္း

လူစည္ကားသည့္ ေနရာမ်ား၌ပင္ အသြား

ေတာ၊ ေညာင္ဇင္ေက်းရြာ။ ေရျဖဴၿမိဳ႕။ ဖ႐ူ

အလာ

ရွိေသာေၾကာင့္

ဆို။ ဒီးေမာဆို။ လြိဳင္ေကာ္၊ ေထးငွားလ်ားႏွင့္

စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးက အသံဖိုင္

ေျမာက္ဒဂုံရွိ လမ္းမ်ားေပၚ၌ ျပည္သူမ်ား

ဘာဒိုေက်းရြာ။ ရွမ္းေျမာက္- ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕။

ျဖင့္ မွ်ေဝ ေျပာၾကားခဲ့။

ေရကစားထားဟန္ ထင္ျမင္ေစရန္အတြက္

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက စစ္

စည္ပင္ေရကားမ်ားျဖင့္ လမ္းမႀကီးမ်ားအား

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။ ကေလးၿမိဳ႕။ ေက်ာက္ပန္း

အာဏာသိမ္းရျခင္းမွာ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈ

ေရ လိုက္လံ ပတ္ျဖန္းခဲ့ၾက။

ေတာင္း။ စစ္ကိုင္း၊ ကသာၿမိဳ႕။ မေကြးၿမိဳ႕။

•

နည္းပါးလ်က္

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ

မနက္အစာပိုင္း၌

ေပါင္းတည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕။

ေရႊသာ

ပဲခူးၿမိဳ႕။ ေငြေဆာင္။ ေမာ္လၿမိဳင္။ မုဒံု။

ေရးစာရြက္မ်ားကို ေသနတ္ျပကာ လမ္း

ေလ်ာင္းဘုရားဝန္းအတြင္း

ေစ်းဆိုင္ခန္း

က်ိဳက္ထို။ ေရး။ လြိဳင္ေကာ္-နာနတ္ေတာ။

သြားလမ္းလာျပည္သူမ်ားအျပင္ ေမာ္ေတာ္

အခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ မီး

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္-ေရဇင္းအုပ္စု။ ရွမ္းေျမာက္-

ယာဥ္မ်ားကိုပါ ရပ္တန႔္ေစၿပီး အတင္းအဓမၼ

သတ္ကား

ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရၿပီး

သီေပါၿမိဳ႕။ မုံရြာ။ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။ ျဖဴးၿမိဳ႕

ေဝငွခဲ့။

ေန႔လည္ခန္႔တြင္ အင္းဝင္(၁၀) လမ္းရွိ ဆိုင္

နယ္-ေဇယ်ဝတီၿမိဳ႕။ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္ဝမ္း

ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေတာ္လွန္သၾကၤန္ကို ဆင္

ကယ္အေရာင္းဆိုင္ဂိုေဒါင္

ထပ္မံေလာင္

ရပ္ကြက္။ မိတၳီလာ။ ဒီပဲယင္း ၿမိဳ႕နယ္-

ႏႊဲေနသည့္အခ်ိန္၌

ကြ်မ္းခဲ့ကာ အနီးရွိ လူေနအိမ္ေလးလံုးခန္႔

မရကန္ေက်းရြာ။ ေတာင္ႀကီး၊ ကေလာ။

ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရ။

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပလိပ္ၿမိဳ႕။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခသို႔

ရွိေနၿပီး ခရီးသြားလာေရာက္မႈ မ်ားျပားေန

•

ႀကံ့ခင္းရွိ

ခုနစ္စီးျဖင့္

CDM

ပါဝင္ေသာ

ရဲဝန္ထမ္း

ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးအား

ေထာင္

မဲၿမိဳ႕၊ သီေပါ၊ မူဆယ္။ ဧရာဝတီ- ႀကံခင္းၿမိဳ႕၊

ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ကားလမ္းမ်ားပါ ပိတ္

ဒဏ္ တစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး ေထာင္တြင္း

လပြတၱာ၊ က်ံဳေပ်ာ္။ နန႔္ခမ္း။ စစ္ကိုင္း-ကၽြန္း

ဆို႔ခဲ့ရ။

ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈျဖင့္ တိုက္ပိတ္ခံထားရ

လွ။ နမၼတီး။ ေတာင္ငူ။ ေရႊဘို။ ျပည္ၿမိဳ႕။

ေၾကာင္းသိရ။

ေအာင္လံၿမိဳ႕။ ေရဦးၿမိဳ႕။ က်ိဳင္းတုံ။ ေပါင္။

KIA တပ္စြဲထားသည့္ အေလာဘြမ္စခန္းသို႔

ေပါင္းတည္။ ဘားအံ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ က်ံဳဒိုး၊

ဆုံးခဲ့ရေသာ လွည္းတန္းလမ္းမေပၚရွိ အထ

မိုးေမာက္အေျခစိုက္ ခမရ ၃၂၀ က အင္

နမၼတီး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဝိုင္းေမာ္၊ ေရႊကူ၊ ျပင္

က(၅)ေက်ာင္းေရွ႕၌ လူငယ္အခ်ိဳ႕က ေဆး

အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့

ဦးလြင္၊ ေနျပည္ေတာ္ စသျဖင့္ ၿမိဳ႕အသီး

နီမ်ားျဖင့္ ျခယ္ၿပီး "လုံးဝ အုပ္ခ်ဳပ္၍ မရ

ေသာ္လည္း အက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ တပ္

သီး၌ ေသြးမတိတ္တဲ့ ေဆးသပိတ္ကို ေဆး

ေစရ" စာသားမ်ား ေရးသားကာ ဆႏၵျပခဲ့

ျပန္ ဆုတ္သြားေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ရွင္သူ

နီေရာင္မ်ား ပက္ျဖန္း၍ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္

အနည္းငယ္သာ က်န္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ။

ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ။

အၾကမ္းဖက္

စစ္အုပ္စု၏

ပစ္ခတ္သတ္
•

ၾက။
သၾကၤန္

မဆင္ႏႊဲၾကသျဖင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ

•

စစ္အုပ္စုမွ

ျမင္းၿခံ။ မိုးေကာင္း။ ရွမ္းေျမာက္-ေက်ာက္

ျခင္းေၾကာင့္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္၊ ညပိုင္း၌

ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ကိုညီညီေအာင္ထက္ႏိုင္ က်

•

စက္မႈစံု

တမင္ တြန္းပို႔ေနၾကာင္း ေခတၱျပည္ေထာင္

အပန္းေျဖလာေရာက္သူမ်ား အမ်ားအျပား

•

အေနာက္ျပင္၊

ဖက္ စစ္အုပ္စုမွ ယခုကဲ့သို႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္

ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသည့္ ဝါဒျဖန႔္ခ်ိ

•

မႏၲေလး-

ရန္ကုန္တိုင္း- သုဝဏၰၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္၊ ရန္
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ဧၿပီ (၁၄) ရက္၊ သၾကၤန္အက်ေန႔၌ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ရွိ
ေအးျမသာယာသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရစဥ္

ta&;awmfyHk rkcs atmif&rnf
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