
((((၆၃၆၃၆၃၆၃) ) ) ) ႀကိမ္ေျမာက္ႀကိမ္ေျမာက္ႀကိမ္ေျမာက္ႀကိမ္ေျမာက္    အာဇာနည္ေန႔အာဇာနည္ေန႔အာဇာနည္ေန႔အာဇာနည္ေန႔    အထိမ္းအမွတ္အထိမ္းအမွတ္အထိမ္းအမွတ္အထိမ္းအမွတ္    

စာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲစာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲစာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲစာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲ 

အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငေံတာ္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းအား ႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၉)ရက္တြင ္ အာဏာရူး မသမာသူတုိ႔၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံခ့ဲရေသာ 

လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲဝင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး 
မ်ား၏ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး သမုိင္းေၾကာင္းမွာ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္တုိင္းအား အတုယူစရာ 

သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေကာင္းမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္း သူ႔ကြၽန္မခံလုိစိတ္၊ မတရား ဖိႏွိပ္ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လုိစိတ္၊ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရယူပုိင္ဆုိင္လိုစိတ္မ်ား 
အစဥ္အျမဲ ရိွလ်က္ ေနခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားခ်င္းအတူတူ ျပည္သူတုိ႔အား ကြၽန္သေဘာက္သဖြယ္ ဆက္ဆံ၍ မတရားဖိႏိွပ္ကာ 
ျပည္သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ခ်ဳိးေဖာက္ အုပ္စုိးလိုေသာ အမ်ဳိး-ဘာသာ-သာသနာဖ်က္ 

အာဏာရွင္မွန္သမွ်အား ျပည္သူတုိ႔က တရားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င ္ ေတာ္လွန္ေနၾကသည္မွာ 
အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ အသက္စြန္႔ကာ ေပးအပ္ခ့ဲေသာ သမုိင္း အေမြအႏွစ္ေကာင္း 
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔က ဤသမုိင္းအေမြအႏွစ္ေကာင္းကုိ 

အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ႀကီးတရပ္အျဖစ္ တာဝန္ေက်စြာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ့ဲၾကၿပီး ယေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ေခတ္ 
၌လည္း အစဥ္အလာမပ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရပါမည္။ သုိ႔မွသာ က်ေနာ္တုိ႔သည္ တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏုိင္ၾကပါမည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ယေန႔ အာဏာရွင္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မ ွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွား 
ေနေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးတြင္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ႏုိင္ငံေရး ႏုိးၾကားမႈ အရိွန္အဟုန္ကုိ ဆက္လက္ 

ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင္ ့စစ္အာဏာရွင္တို႔က ျမန္မာ့သမုိင္းအစစ္အမွန္ကုိ ေမွးမိွန္တိမ္ေကာ ပေပ်ာက္ေအာင္ ယုတ္မာစြာ 
ၾကံစည္ျပဳမူေနျခင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေနပါသည္။  

ဤသုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ (၆၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္    
ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ    အာဇာနည္အာဇာနည္အာဇာနည္အာဇာနည္    ေေေေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား    ေေေေမွ်ာ္မွန္းထားခ့ဲသည့္မွ်ာ္မွန္းထားခ့ဲသည့္မွ်ာ္မွန္းထားခ့ဲသည့္မွ်ာ္မွန္းထားခ့ဲသည့္    ျျျျပည္ေထာင္စုပည္ေထာင္စုပည္ေထာင္စုပည္ေထာင္စု    ျျျျမန္မာႏုိင္ငံမန္မာႏုိင္ငံမန္မာႏုိင္ငံမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    

ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    အသက္အသက္အသက္အသက္    ၃၅၃၅၃၅၃၅    ႏွစ္ေအာက္ႏွစ္ေအာက္ႏွစ္ေအာက္ႏွစ္ေအာက္    ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္    ျျျျမန္မာႏုိင္ငံမန္မာႏုိင္ငံမန္မာႏုိင္ငံမန္မာႏုိင္ငံသာသာသာသားးးးမ်ား၏မ်ား၏မ်ား၏မ်ား၏    စာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲစာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲစာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲစာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ 
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အသိုင္းအဝုိင္းမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ (ေဂ်ေအစီ) (JAC - Joint 

Action Committee- Japan) မွ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသားတိုင္းအား ပါဝင္တက္ေရာက ္အားေပးၾကပါရန္ ႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္။    

 



ေန႔ရက္ - ၁၈-၇-၂ဝ၁ဝ (တနဂၤေႏြေန႔) 

အခ်ိန ္- ညေန ၅ နာရီမွ ည ၉ နာရီထ ိ

ေနရာ ---- Minami Otsuka Hall, Tokyo, Japan    

စာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲတြင ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအား ေငြသားဆုႏွင္ ့ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္လ်က္ 
မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳပါမည္။ အေကာင္းဆုံး ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအား ပထမဆု ဂ်ပန္ယန္းေငြ - ၃ဝဝဝဝ (သုံးေသာင္း) 

ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္ ့ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ဒုတိယဆု ဂ်ပန္ယန္းေငြ - ၂ဝဝဝဝ 
(ႏွစ္ေသာင္း) ႏွင္ ့တတိယဆု ဂ်ပန္ယန္းေငြ - ၁ဝဝဝဝ (တေသာင္း) ကုိလည္း ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳပါမည္။  

ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္ပါမည္။ 

1. ျမန္မာႏိုင္ငံသား  
2. အသက္ (၃၅)ႏွစ္ေအာက္ 

3. ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေသာ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈ 
4. ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေဟာေျပာမႈ 

5. စာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာကုိ ထိမိေအာင္ တင္ျပႏုိင္သည့္ ဗဟုသုတ 
6. ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ 

 
စာတမ္းေခါင္းစဥ္ - အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားခ့ဲသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

စာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားသည္ မေလးေလး - ဖံုးနံပါတ ္ 090-9828-2240 သို႔ (၁၃-၇-၂ဝ၁ဝ 

အဂၤေန႔) ေနာက္ဆံုးထား၍ ကုိယ္တုိင္ ဆက္သြယ္ကာ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ 

တုိက္ရုိက ္ရုပ္သံလႊင့္ အစီအစဥ္ 

စာတမ္းဖတ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပပုံကုိ တုိက္ရုိက္ ရုပ္သံလႊင့္ အစီအစဥ္ (Live Broadcast) ျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 
အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ ထုတ္လႊင့္ျပသပါမည္။ ၁၈-၇-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန (၅) နာရီမွ ညေန 

(၉) နာရီထိ တိုက္ရုိက္ ထုတ္လႊင့္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ႏုိင္ငံမွမဆုိ Internet မွတဆင့္ ေအာက္ပါ Website ၌ 
ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါမည္။    

http://www.burmacampaign.net/ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွလည္း Internet မွတဆင့္ အဆုိပါ Website သုိ႔ဝင္ေရာက္ကာ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

မိမိတုိ႔ လက္လွမ္းမီရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားထံ ထပ္ဆင္ ့ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ 
ပါသည္။   

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ (ေဂ်ေအစီ)  
(JAC - Joint Action Committee- Japan)  


