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အနိ္ဒယိ - မြန်ြာနယစ်ပ် (တြ ူး-ြိ ူးရ ူး) တငွ ်အနိ္ဒယိ န္ိ ငင်သံာူး န္စ်ှဉ ူး သတမ်ြတခ်ံ မခငူ်း အရပေါ်   

မြန်ြာမပည်ရတာ်လန်ှရ ူး ြဟာြိတအ်ြွ ွဲ့ြ ာူး၏ သရ ာထာူး ထ တမ်ပန်ခ က ်

၂၀၂၂ ခုနစှ၊် ဇူလ ုငလ် (၉) ရက်။ 

အ နဒ ယန ငုင်၊ံ မဏ ပရူပပည်နယ်၊ မ ုိုးရရိုး မမ  ြို့တွင ်ရနထ ငုရ် ော အ နဒ ယ န ငုင် ံောိုး တမီလ်လူမ   ိုး လူငယ(်၂) ဦိုးအောိုး ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ ဇူလ ုငလ် 

၅ ရက်ရန ေ့ တွင ်ဖက်ဆစ ်စစအ်ုပ်စု၏ အကကမိ်ုးဖက် လက်ပ ိုးရစ ပ ျူရစောထိီုး (ရခေါ်) ပပည် ူ ေ့စစ် မ ောိုးက   အ နဒ ယ န ငုင်နံငှေ့ ်ပမနမ်ော န ငုင် ံ

နယ်စပ်ရေ ပဖစ ်ညေ့် စစက် ုငိ်ုးတ ငုိ်ုး ရေ ကကိီုး တမိူုး ခရ ုင၊် တမူိုး မမ  ြို့နယ်၊ ရစေ်ာဘေွာိုးအငိ်ုး ရပ်ကွက်၊ အမှတ ် (၄) ရက ောငိ်ုး အနိီုး၌  

အရကကောငိ်ုးမ ေ့ ရက်စက်စွော  တ်ပဖတ်ခ ေ့ရကကောငိ်ုး   ရပ  ည်။ 

 

အဆ ုပ  ပဖစ်ရပ်နငှေ့ပ်တ် က်၍ ကျွနပ််တ ု ေ့ ပမနမ်ောပပည်အရရိုး တက်ကကလှုပ်ရှောိုးကက ညေ့ ်ရတော်လှနရ်ရိုး မဟောမ တ်အဖွ ြို့မ ောိုး အရနပဖငေ့ ်

အပပစ်မ ေ့ အ နဒ ယ ပပည် ူနစှဦ်ိုး၏ မ  ောိုးစုဝငမ် ောိုး၊ အ နဒ ယ ပပည် ူမ ောိုး၊ မ ုိုးရရိုး ရေ ခံမ ောိုးနငှေ့ ် ထပ်တ ူ ဝမိ်ုးနည်ိုးစ တ်မရကောငိ်ုး 

ပဖစ်ရပ  ည်။ 

 

၁။ အ နဒ ယ လူငယ်နစှ်ဦိုးအောိုး ရက်စက်စွော တ်ပဖတ်ခ ေ့ရ ော ပ ျူရစောထိီုး (ရခေါ်) ပပည် ူ ေ့စစ်မ ောိုး၏ လုပ်ရပ်အောိုး ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ ရတော်လှနရ်ရိုး 

မဟောမ တ် အဖွ ြို့မ ောိုးက ပပငိ်ုးထနစ်ွော ကန ေ့ကွ်က်ရှု ံခ ပ  ည်။ 

 

၂။ ဤပဖစ်ရပ် ည် ပမနမ်ောန ငုင်တံွင ် စစအ်ုပ်စ၏ု အောဏော  မ်ိုးရနက်က  ိုးပမ်ိုးမှု ရနောက်ဆက်တွ  ဆ ုိုးက   ိုးအပဖစ် နစှန် ငုင် ံ ပပည် ူမ ောိုး 

အရပေါ်  ဆ ုိုးရွောိုးစွော ရ ုက်ခတ်ပခငိ်ုးပဖစ်မပီိုး အကကမ်ိုးဖက် ပမနမ်ောစစ်အုပ်စ ုည် ရက်စက် ကကမ်ိုးကက တ်မှု ၊ တရောိုးလက်လွတ်  တ်ပဖတ်မှု 

မ ောိုးအောိုး လူမ   ိုး၊ ဘော ော၊ အ ောိုးအရရောင၊် န ငုင်မံရရွိုး အရပေါ်တွင ်က ျူိုးလွနရ်နရကကောငိ်ုး ထငရ်ှောိုးရစ ည်။ 

 

၃။ ပမနမ်ောစစ်အုပ်စု ည် တန ငုင်လံံုိုး ရပမလှန ်မိီုးရလောငတ် ကု် ွငိ်ုး ညေ့် မူပဖငေ့ ်ယခုက ေ့  ု ေ့ အပပစ်မ ေ့ ပပည် ူမ ောိုးအောိုး တရောိုးလက်လွတ ်

ဖမ်ိုးဆိီုးနှ ပ်စက် ၊  တ်ပဖတ်ပခငိ်ုး၊ ပပည် ူမ ောိုး၏ အ ုိုးအ မ် စည်ိုးစ မမ် ောိုးအောိုး ဖ က်ဆိီုးပခငိ်ုး လုပ်ရပ်မ ောိုးက ု က ျူိုးလွနရ်န ည်မှော 

နစှ်ရပ ငိ်ုး ဆယ်ခ ီရှ ခ ေ့မပီ ပဖစ ်ည်။ ရဖရဖော်ဝ ရီလ ၁ရက်ရန ေ့၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ ် အောဏော  မိ်ုးရန ် ကက  ိုးပမ်ိုးခ  နမ်ှ စ၍ ပမနမ်ောစစ်တပ် ည် 

ယရန ေ့ ရက်ရပ ငိ်ုး (၅၂၄) ရကအ်တွငိ်ုး အပပစ်မ ေ့ပပည် ူရပ ငိ်ုး ၂၀၀၀ ရက ော်အောိုး ဖမ်ိုးဆိီုး တ်ပဖတ်ခ ေ့ ည်။ 
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၄။ ထ ု ေ့ရကကောငေ့ ်ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ ရတေ်ာလှနရ်ရိုး မဟောမ တ်မ ောိုးအရနပဖငေ့ ်အပပစ်မ ေ့ တ်ပဖတ်ခံရရ ော အ နဒ ယပပည်  ူနစှဉီ်ိုးအတွက ်  ထပ်တ ူ

စောနောမပီိုး လူ ေ့ဂုဏ ် ကခောနငှေ့ ်အညီ၊ တရောိုးဥပရေနငှေ့ ်အညီပဖစ်ရစရရိုး ရတောငိ်ုးဆ ုလ ကရ်ှ ရ ော အ နဒ ယပပည် ူမ ောိုးနငှေ့ ်တစ် ောိုးတည်ိုး 

ရပ်တည် လ ကရ်ှ ပ  ည်။ 

 

၅။ မြနြ်ာစစ်အပ်ုစု၏ ဥပဒေြ ဲ့ လုပ်ရပ်ြ ာျားဒ ကာငဲ့ ်အနိ္ဒယိ အစိုျားရ၊ သက်ဆိုငရ်ာအာဏာပိငုြ် ာျားက  န္စှ်န္ိငုင် ံနယ်စပ်ရိှ အမပစြ် ဲ့ မပည်သြူ ာျား 

အာျား ထခိိကု်ြှု ြရိှဒစရန ်ကျွန္်ပ်ုတို ဲ့ ဒြ ာ်လငဲ့ပ်ါသည်။ 

 

၆။ မတရောိုး  တ်ပဖတ်ခ ေ့ မူ ောိုးအောိုး ထတု်ရဖော်အပပစ်ရပိုး အရရိုးယူန ငုရ်နန်ငှေ့ ် ရနဦွိုးရတော်လှနရ်ရိုး၏ ရည်မှနိ်ုးခ က်တစ်ခုပဖစ် ညေ့ ်

ပပစ်ေဏ ်ကငိ်ုးလွတ်ခွငေ့ ်အဆံိုုး တရ်န ်ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့ ရတော်လှနရ်ရိုးမဟောမ တ်မ ောိုး က ဆက်လက် ဖ အောိုးရပိုး ကက  ိုးပမိ်ုး ေွာိုးမည်ပဖစ် ည်။  

 

တ  ော်လနှော်တ ေး မဟ မိ ော်မ  ေးသိ ို့ ဆကော်သယွော် နော်။ 

၁။ India For Myanmar  -  india4myanmar@protonmail.com 

၂။ လူမ   ိုးရပ ငိ်ုးစံု အရထရွထ ွ ပ တ်ရကေ်ာမတီ - gscn2021@gmail.com 

၃။ ရ ွိုးစွနိ်ုးရင ွပဖတ်ရတောက်ရရိုး လှုပ်ရှောိုးမှု      - bloodmoneycampaign21@gmail.com 

၄။  ေြီိုကဒရစီကိုကူညီ ကသြူ ာျားကွနရ်က် (HPD)  - daungthwe18684@gmail.com 
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