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ပဲခူးၿမိဳ႕ မဂၢတစ္လမ္းမရွိ ခံတပ္ကို နံနက္ ၅

owif;rSwfpk

နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ဝင္ေရာက္ ၿဖိဳခြဲၿပီး
ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားကိုပါ အေၾကာင္းမဲ့
လိုက္လံပစ္ခတ္ေနသျဖင့္

ျပည္သူအမ်ား

သူဦးေရမွာ ၃၀ ေက်ာ္နိုင္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္

စုေပါင္းၿပီး အရွိန္မျပတ္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾက။
•

ပုန္ကန္မိုးေတြရြာဖို႔ မိုးေခၚသည့္ လြန္ဆြဲပြဲ
ကိုမႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း

ရအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္

ထားေၾကာင္း သိရ။

အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္

ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ အီးယူ၊ ခ်က္သမၼတ

ႏိုင္ေရးအတြက္ တနသၤာရီ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ

ကိုအားေပးကူညီေနသည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအား

နိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊

ကြန္ဂရက္(TNC)ကို

အလိုမရွိေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ တ

ဇီလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ကိုရီးယား၊ ဆြစ္ဇာလန္၊

သားမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့။
•

ဖြဲ႔စည္းၿပီးစီးေၾကာင္း

ေၾကညာခဲ့။
•

•

႐ုပ္သံလိုင္းမွ

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပ

တပ္၏အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္

သပိတ္ ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီး ႏွစ္ဦး ရာဘာက်ည္ထိ၊

အျဖစ္ ေျပာင္းျပန္ လိမ္ညာ ထုတ္လႊင့္ေန

သူ ၆၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့မႈအေပၚ အျပင္း

ႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ။

သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီး

ဖားကန႔္ အေျခစိုက္ အလြတ္တန္း သတင္း

သဖြယ္ဝတ္ဆင္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳး

ေထာက္ ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ။

သားမ်ားကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ေျပာင္း

•

ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ရပ္တည္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ပူးတြဲေၾကညာခ်က္

•

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ရွိ

MRTV

သည့္ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား

အထန္႐ွဳတ္ခ်ၿပီး   ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္

ရန္ကုန္၊

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊နာနတ္ေတာရပ္၌ MWD ႏွင့္

ေပ်ာက္ၾကား

နိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားသည္ စစ္

•

ျဖဴးၿမိဳ႕၌ အာဏာလုအၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု

႐ုတ္နိုင္ငံအလံကို မီးရိႈ႕ဆႏၵျပခဲ့ၾက။

မုံရြာၿမိဳ႕အိမ္ရွင္မမ်ားဦးေဆာင္သည့္သပိတ္
စစ္ေၾကာင္းခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့။

ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတို႔မွ ျမန္မာ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ပင္မသပိတ္

ျပန္ သပိတ္ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက။

တေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့။

ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး  ဆႏၵ

ဧၿပီလ ၈ ရက္၊ ည ၈ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ကခ်င္

ျပခဲ့ၾကရာ ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရၿပီး ေျမျမင့္ရပ္ကြက္၌  

မရမ္းကုန္း၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တပ္မ

ေက်ာင္းသူ ၂ ေယာက္  ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ။

ေတာင္ဒဂံု၊ လႈိင္။ မႏၲေလး- ျမင္းျခံ၊ အမရ

ဧရာဝတီ၊ ဖ်ာပုံ။ ရန္ကုန္- ေဒါပုံ၊ ကမာရြတ္၊

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိ

ပူရ၊ စဥ့္ကိုင္၊ ပလိပ္။ ေတာင္ႀကီး။ ျဖဴးၿမိဳ႕

ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး မီးေလာင္မႈ ျဖစ္

နယ္- ကၫြတ္ကြင္း။ ကခ်င္ျပည္နယ္-မိုး

သယ္ေဆာင္လာေသာ ကားမ်ားကို လမ္း

ပြားခဲ့။

ညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းမားၿမိဳ႕၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အနီးစခန္း။ တနသၤါရီတိုင္း

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္းကားေက်းရြာ။

အင္အား ၅၀ ခန႔္ရွိတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား မရန္က

ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ လကၠဴးေက်းရြာမတို႔၌ လူမဲ့

မေကြးတိုင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕။ ပဲခူးတိုင္း၊ ဒိုက္

ေထာင္ႏွင့္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ၾကား လြယ္လီယံ

သပိတ္ျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾက။

ဦးၿမိဳ႕။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ဆိုင္းေတာင္ေက်းရြာ။ ကန႔္

အုပ္စု။ မႏၲေလးတိုင္း-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ မံုရြာ။ ရန္ကုန္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕။

ၿမိဳ႕ တို႔၌ လူအင္အားအျပည့္ျဖင့္ သပိတ္စ

ေၾကာင္းသိရ။

မႏၲေလးတိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕ တို႔၌ ဆိုင္ကယ္

စ္ေၾကာင္းခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကဟု သိရ။

လူထုေရြးခ်ယ္အသိမွတ္ျပဳထားသည့္ အစိုး

သပိတ္ျဖင့္ လွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾက။

လုံျခဳံေရး ယူေပးေနသည့္ စကခ ၃ တပ္မွ

ေက်းရြာ၌ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အက်အဆုံး
ႏွင့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ

အမ်ားအျပားရွိ

•

•

အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ လက္နက္ႀကီး

ဟာ ၂၊ အမွတ္ ၁၁ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ

•

တကၠသိုလ္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊

၁၃ လမ္းထိပ္တြင္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို စုပုံ

အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ နယူး

•

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ  

ဆရာမ ဝန္ထမ္းမ်ား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းတို႔

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

မြန္းလြဲပိုင္းအထိ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံး

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၌ ဗက
သသပိတ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ဧၿပီလ (၉) ရက္၊ ၂၀၂၁

အျပား ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးေနရသည္။

•

•

•

•

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊
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