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ရက်စ ွဲ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက ်

အမေရိကန်နိိုင်ငံခ  ြားမရြားဝန်ကက ြား ဘလင်ကင်၏ Holocaust Memorial Museum ေှတ် ျက် 

အမ ေါ် သမဘ ထ ြားထိုတ်ခ န်မ ကည  ျက် 

 ၁။ ပြညထ် ောငစ်ုလွှတထ်တော်က ယု်စောားပြြုထကော်မတသီည် အထမရ ကနန် ုငင်ပံခောားထရားဝန်ကကီား 

အန်ထ ောန် ီဘလင်ကင်၏ Holocaust Memorial Museum တ င ်၂၀၂၂ ခုနစှ်၊  မတ်လ (၂၁)  ရက ်

ထနေ့က ထပြောကကောားသ ောားခွဲဲ့ထသော မှတ်ချက်စကောားက  ု ကက ြုဆ ြုါသည်။ လ န်ခွဲဲ့သညဲ့ ် ဆယစ်ုနစှ်မျောား 

အတ ငာ်း ပမန်မောစစတ်ြ၏် ရ ဟုငဂ်ျောမျောားအထြေါ် ကျ ားလ န်ခွဲဲ့သညဲ့ ်ရောဇဝတ်မှုမျောားသည် လူမျ  ြုားတံုား 

သတ်ပြတ်မှု၊ လူသောားမျ  ြုားန ယအ်ထြေါ် ကျ ားလ န်ထသော ရောဇဝတ်မှုမျောား ပြစ်ထကကောင်ား သက်ထသမျောား၊ 

အထ ောက်အ ောားမျောားနှငဲ့် န ုင်ငံတကော လ တ်လြ်ထသော လူူ့အခ ငဲ့်အထရား အြ ွဲွဲ့အစည်ားမျောား၏ 

အစရီငခ်ံစောမျောားအထြေါ် အထပခခ၍ံ အထမရ ကနအ်စ ုားရ၏ ဆံုားပြတ ်သတ်မတှ်မှုအထြေါ် ကက ြုဆ ုြါသည်။  

၂။ အဆ ုြါ သတ်မှတဆ်ံုားပြတ်ချက်သည ် အပြည်ပြညဆ် ုင်ရော တရောားရံုား (International 

Court of Justice) နှငဲ့ ်အပြည်ပြညဆ် ုင်ရော ရောဇဝတတ်ရောားရံုား (International Criminal Court) 

အြါအဝင် န ုငင်တံကောတရောားထရားအြ ွဲွဲ့အစည်ားမျောားက ရ ဟုငဂ်ျောမျောားနှငဲ့ ်ြတ်သက၍် တရောားမျှတမှု၊ 

တောဝန်ခမံှုတ ုေ့က  ု ရှောထြ ထြော် ုတရ်န ် ကက ြုားစောားထဆောင်ရကွ်ထနမှုမျောားအောား မျောားစ ော အထ ောကအ်ြံဲ့ 

ပြစထ်စမညဟ် ုယံုကကညြ်ါသည်။  

 ၃။ ယခလုက်ရှ အချ  န်၌ ပမန်မောန ုငင်တံ င ် အကကမာ်းြက်မှုမျောား၊ စစ်ရောဇဝတ်မှုအြါအဝင ်

ရက်စက်ကကမ်ားကကြုတထ်သော ရောဇဝတ်မှုမျောား၊ လူူ့အခ ငဲ့်အထရားချ  ြုားထြောက်မှုမျောားက  ု န ုငင်တံစဝ်မှ်ားရှ  

တ ုင်ားရငာ်းသောားပြည်သူမျောား၊ လူမျ  ြုားထရားနှငဲ့ ် ဘောသောထရား လူနည်ားစုမျောားအောားလံာုးအထြေါ် ချ  ြုားထြောက် 

ကျ ားလ န်လျက်ရှ ပြီား ပမန်မောပြည်သူထ ောင်ထြါငာ်းမျောားစ ောသည် အ ုားမွဲဲ့အ မ်မွဲဲ့ပြစ်ကော   က်ထပြား 
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တ မ်ားထရေှာင်ထနရလျက်ရှ ြါသည်။ အကကမ်ားြက် ပမန်မောစစတ်ြ်သည ်အောဏောသ မာ်းခွဲဲ့သညဲ့ ်အချ  နမ်ှ 

စ၍ အပြစ်မွဲဲ့ ပြည်သူ (၁,၆၉၀) ထကျော်အောား ဥြထေမွဲဲ့ သတ်ပြတ်ခွဲဲ့ပြီား ပြည်သူ (၁၂,၈၅၀) ထကျောအ်ောား 

မတရောား ြမာ်းဆီား  န်ားသ မ်ား ောားလျကရ်ှ ြါသည်။   

၄။ ယထနေ့ ပမန်မောစစ်တြ်မှ ကျ ားလ န်လျက်ရှ သညဲ့် အကကမ်ားြက်မှုမျောားသည် အဆ ုြါ 

ရ ုဟင်ဂျောမျောားအထြေါ် အလောားတူရောဇဝတ်မှုမျောားက ု ကျ ားလ န်ခွဲဲ့ထသော၊ ကျ ားလ န်ထနဆွဲပြစ်ထသော 

စစတ်ြ်ြင်ပြစ်သည်က  ု  ြ်မံ၍ မီားထမောင်ား  ာုးပြလ ုက်ပခင်ားြင် ပြစ်ြါသည်။ ပမနမ်ောစစတ်ြ၏် 

ရက်စက်ကကမ်ားကကြုတထ်သော ရောဇဝတ်မှုမျောားက  ုခံစောားခွဲဲ့ရသမူျောားအတ က ်တရောားမျှတမှုက  ုရှောထြ ရန် 

ကက ြုားစောားထဆောငရ်ွက်သညဲ့ ်တစ်ချ  နတ်ည်ားတ င ်ပမန်မောစစ်တြ်က အဆ ုြါရောဇဝတ်မှုမျောား ဆက်လက ်

ကျ ားလ နန် ုငပ်ခင်ားမရှ ထစရန ် တောားဆီားန ုငထ်ရားအတ က ် ဝ ုင်ားဝန်ားကူညီကက ြုားစောားထြားကကြါရန ် အထလား 

အနက ်ထတောငာ်းဆ ုအြ်ြါသည်။  

 ၅။ ယထနေ့ကမဘောကကီားတ င ်အောဏောရှင်မျောား၏ ထဘားအနတရောယထ်ကကောငဲ့ ်ထေသတ ငာ်း တည်ပင မ်မှု 

နှငဲ့် ကမဘောကကာီးတစ်ခုလုံား၏ တည်ပင မ်မှုက ု   ခ ုက်လျက်ရှ ထကကောငာ်း ရုရေှာားြက်ေထရားရှငာ်း၏ 

ယူကရ န်ားန ုင်ငံအထြေါ် ကျ ားထကျော်စစ်က သက်ထသပြလျက်ရှ သည်။ ကမဘောဲ့န ုင်ငံမျောားအထနပြငဲ့် 

ယူကရ န်ားန ုငင်နံှငဲ့ ် န ုငင်သံောားမျောားအထြေါ် ကျ ားလ န်လျက်ရှ ထသော ကျ ားထကျော်သူမျောား၏ ရောဇဝတ်မှု 

မျောားက  ု ဝ ုင်ားဝန်ားဆနေ့်ကျငဟ်နေ့တ်ောားထနကကသညဲ့န်ည်ားတူ ပမန်မောန ုင်ငံရှ  အောဏောရှင်မျောား၏ ပမနမ်ော 

ပြည်သူမျောားအထြေါ်၌ ပြည်ြကျ ားထကျော်သမူျောားနငှဲ့်မပခောား လူမဆန်ထသော ရောဇဝတ်မှုမျောား ကျ ားလ န် 

လျက်ရှ ပခင်ားက ုလည်ား ထမဲ့ထလျောဲ့ြစ်ြယ် ောားပခငာ်းမရှ ဘွဲ ဆကလ်က်အထရားယ ူထဆောငရ်ွက်သ ောားရန် 

ထလားနက်စ ော တ ုကတ် န်ားထတောင်ားဆ အုြ်ြါသည်။  

 


