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CE

{ noun }



CE abbr

a person who holds extreme views, especially one who advocates such views; a radical or fanatic

cease

holding extreme views, especially on a political subject
V more

ceased
Show declension of extremist

ceaseless
ceaselessly
ceasing

Example sentences with "extremist", translation memory

cedar

stemming
add example

cede
cedilla
ceilidh

The Supreme Courts of the Russian Federation and the
Altay Republic (a part of Russia) declared a number of
publications used by the Witnesses, including the
magazine you are now reading, to be extremist.

ားဖယ်ဒေရး င်းနဲ့
ေအာ်လ်ေတးြပည်သ့သမတ ိင်ငံ
( ား ိ င်ငံရအစိ
ဲ့ တအ
် ပိင်းတစ်ခ) ရ ဲ ့
င်
ိ ငေ
ံ တာ်တရား းချ
ံ ပ်ေတွက သင်
အခဖတ်ေနတဲ့ ကင်းေမ ာ်စင်
မဂဇင်းအပါအဝင် သက်ေသခံေတွ
အသံးြပ ေနတဲ့ စာေပအေတာ်များများကိ
အစွန်းေရာက်ေ နတယ် လ ိ ေ
့ ကညာလိက်တယ်။

Many sports extremists defend their participation in
death-defying stunts as an escape from boredom.

အားကစားအစွန်းေရာက်ဝါဒီများစွာက
ေသမင်းကိအန်တေသာစတန့မ
် ျားတွင်
မိမတ
ိ ပ
့ိ ါဝင် ကြခင်းမာ ငီးေငွ မ မ
လွတေ
် ြမာက်ရန်ြဖစ်သည်ဟ
ကာကွယ်ေြပာဆိ ကသည်။

As a result, several members of the extremist Orthodox
group that had attacked Jehovah’s Witnesses were
arrested.

ရလဒ်အေနနဲ့
ေယေဟာဝါသက်ေသေတွကိ
တိက်ခိက်ခဲ့တဲ့ ဩသေဒါ့ အစွန်းေရာက်အပ်စဝင်
အေတာ်များများ အဖမ်းခံခရ
့ဲ တယ်။

While religious extremists were busy causing trouble for
God’s people, Jehovah God was calling many sincere
individuals out of false religion.

ဘရားသခင့လ
် မျိ းကိ ဘာသာေရး
အစွန်းေရာက်ေတွ ဆက်ဒကေပးေပမဲ့
ေယေဟာဝါဘရားကေတာ့
မားယွငး် တဲဘ
့ ာသာထဲက
စိတရ
် င်းမန်သများစွာကိ
ဆက်ေခ ထတ်ခဲ့တယ်။

But it is not just bigots, extremists, and fanatics who are
to blame.

ဒါေပမဲ့ အြပစ်တင်ထက်
ိ သေတွက
တယသန်သမားေတွ၊ အစွန်းေရာက်
သမားေတွေလာက်ပမ
ဲ ဟတ်ဘး။

Among the publications of Jehovah’s Witnesses that the
Russian Federation Supreme Court has labeled as
extremist are

တြဖည်းြဖည်း တိးများလာတဲ့
ခိမး် ေြခာက်မကိ ချက်ချင်း တံြ့ ပန်

Even today, some extremists still cite religious texts to
legitimize the domination of women, claiming that women
are to blame for mankind’s ills.

ကေန့ေခတ်မာလည်း အစွန်းေရာက်ဝါဒီ
တချိ က အမျိ းသမီးေတွဟာ
လ ့ြပဿနာေတွရတရားခံ
ဲ့
ြဖစ်တယ်လဆ
့ိ ိ ပီး
အမျိ းသမီးေတွကိ အ ိ င်ကျင့်ဖိ ့
ဘာသာေရးစာေပတချိ ကိ
ကိးကားေနတန်းပါပဲ။

When a recession follows a boom, impoverished people
can become easy prey to extremist politicians who
exploit economic grievances for their own ends.

စီးပွားေရးတစ်ဟန်ထးိ
တိးတက်လာမေနာက်
ယာယီစးီ ပွားေရးကပ် လိက်ပါလာေသာအခါ
လတိ့သည် စီးပွားေရးနစ်နာမကိ ကိယ်ကျိ း ာ
အြမတ်ထတ် ကသည့် အစွန်းေရာက်ဝါဒီ
င်
ိ ငေ
ံ ရးသမားများ၏
ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်ရလွယက
် ေသာ
သားေကာင်ြဖစ်လာ ိင်သည်။

At last count, authorities have declared 88 of our
publications to be “extremist” and have banned the
official website of Jehovah’s Witnesses, jw.org.

ေနာက်ဆးအမ
ံ
ကေတာ့
အဖွအစည်
ဲ
းထတ်စာေပ ၈၈ ခကိ “
အစွန်းေရာက်စာေပ” အြဖစ် အာဏာပိင်ေတွ
ေ ကညာ ပီး ေယေဟာဝါသက်ေသေတွရဲ့
တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိက် jw.org ကိ
ပိတလ
် က်
ိ တာပဲ။

To date, 80 religious publications of Jehovah’s Witnesses
have been declared “extremist” by the Russian
Federation.

ေယေဟာဝါသက်ေသေတွရဲ့
စာေပအမျိ းေပါင်း ၈၀ ကိ “အစွန်းေရာက်
စာေပ” ဆိ ပီး
ားဖယ်ဒေရး င်းက
ေ ကညာထားတယ်။

3 To many people today, a martyr is more or less the
equivalent of a fanatic, an extremist.

၃ မျက်ေမာက်ေခတ် ိ လအများစသည်
မိမခ
ိ ယ
ံ ချက်အတွက်
အသက်စန
ွ လ
့် တ်သတစ်ဦးကိ တစ်ယသန်သ၊

Members of the extremist Orthodox group and their
leader, Vasili Mkalavishvili, under arrest

ဩသေဒါ့ အစွန်းေရာက် အဖွဲ ဝင်ေတွနဲ့
ေခါင်းေဆာင် ဗာစီလီ
မာကာလာဗီ ဗီလီတအဖမ်
ိ့
းခံရ

ceiling
ceilings
ceilling
celebrant
celebrate
celebrated

After 1929 the collapse of agricultural prices, widespread
unemployment, and political unrest led to the rapid growth
of extremist political groups, including Fascists.

အလပ်လက်မြ့ဲ ပဿနာတိးများလာြခင်း င့်
င်
ိ ငေ
ံ ရးမ ငိမမ
် သက်ြဖစ်ြခင်းတိေ
့ ကာင့်
ဖက်ဆစ်ဝါဒီများအပါအဝင် ိင်ငံေရးအစွန်းေရာက်
အဖွများ
ဲ
အလျင်အြမန် တိးများလာသည်။

Brother Burns explains the purpose of the petition: “Our
aim was to show that most Georgians disapproved of
such violence against Jehovah’s Witnesses and that a
small group of religious extremists were actually
responsible for it.”

အသနားခံ စ ာရဲရည်
့ ရယ
ွ ခ
် ျက်ကိ
ညီအစ်ကိ ဘားန် ဒီလိ င်းြပတယ်–
“က န်ေတာ်တိ ့ရရည်
ဲ့ ရယ
ွ ခ
် ျက်က
ေယေဟာဝါသက်ေသေတွအေပ
အ ကမ်းဖက်တာကိ ေဂျာ်ဂျီယာလမျိ းအများစ
မ စ်သက်ေ ကာင်း၊ ဒီလလ
ိ ပ်ရပ်အတွက်
ဘာသာေရးအစွန်းေရာက် အပ်စမာ
တာဝန် ေ
ိ ကာင်း ေဖာ်ထ တ်ဖြဖစ်
ိ ့ တယ်။”

based on their own extremist ideology.

သင် ိးအသစ် ပ်လးံ ေဖ မယ်လ ိ ့ေ ကညာ
တယ်။

In Germany, after declining steadily in previous years,
racist attacks by extremists surged by 27 percent in
1997.

လွနခ
် ေ
့ဲ သာ စ်များက ဂျာမနီ၌ အစွန်းေရာက်
သများ၏ လမျိ းေရးတိက်ခက်
ိ မများ
တြဖည်းြဖည်းယတ်ေလျာ့လာ ပီးေနာက်မ
၁၉၉၇ ခ စ်တွင် ၂၇ ရာခိ င် န်းသိ ့
အလံးအရင်း င့ထ
် းတက်
ိ
ခ၏
့ဲ ။

Moreover, that ‘poison’ is said to include religious beliefs
in general, not just extremist views.

ဒါ့အြပင် အဲဒီ ‘အဆိပ်’ ထဲမာ အစွန်းေရာက်
တဲအ
့ ယအဆေလာက်ပမ
ဲ ဟတ်ဘဲ
ဘာသာေရးယံ ကည်ချက်အများစပါဝင်တယ်လိ့
ေြပာရမယ်။
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