သျှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းမ ်း၏ ထုတပြနက ြေပ ခ ြေ
ဇနနဝါရီလ ၂၁ ရြေ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ
သျှမ်းပြညလူထုအကြေါ် ဗမ အစု်းရတြမကတ ြေ ပဖတ ၄ ပဖတစီမံြေန်းပဖ ့်နယကပမရှ ်းလ ်းကရ်း စစမ ြေနှ ဖ ့် လူူ့အခ ့်အကရ်းခ ်း ကဖ ြေခ့်သည့်
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ဗီဒီယုမှတတမ်း

ြေပြ သပခ ်းပဖစြါသည။

ပြီ်းခ့်သည့် ၂၀၁၉ ဒီဇ ဘ လ ၁၁ ရြေကနို့ြေ လူမ ်းသုဉ်း သတပဖတမှုနှ ့်ြတသြေပြီ်း နု

ံကတ ၏ အတု ြ ခံ ြုဂ္ လကဒေါ်ကအ

International Court of Justice (ICJ) တ တြမကတ ဘြေမှရြတညပြီ်း - “လူမ ်း သုဉ်းသတပဖတတ မဟုတ။
သို့ုမဟုတ ကသ ်းြေ န်းသူ လြေနြေြေု အဖွဲ့မ ်းြေု တြမကတ ြေ ရှ ်းလ ်းပခ ်းပဖစသည ” - ဟု ြေ ြေယ ကပြ
ယခုပြသသည့်ဗီဒီယုမှတတမ်းသည

ဗမ ့်တြမကတ ၏
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အ ြေမ်း ဖြေသမ ်းမ ်း

ု ထ ်းသည။

ထ ဟြကဖ ပြထ ်းပခ ်းပဖစ

သည။

ကရ်း စီမံခ ြေ က ြေ ့် သျှမ်းပြည လူထု သန်းဂဏန်း ရြရ ကနအမ လယယ ပခံကပမမ ်းြေု

စနို့ခ ထြေကပြ်းရပခ ်း၊ အဓမမ ပြ ြေ ့်ခံရပခ ်း၊ သတပဖတခံရပခ ်း မ ်းရှခ့်သည။
ဗမ ့်တြမကတ ၏ ရြေစြေ ြေမ်း ြေ တသည့်လုြရြမ ်းက ြေ ့် သျှမ်းပြညကတ ြု ်း၊ အကရှွဲ့ြု ်း ပမ ွဲ့နယ အခ ွဲ့အြါအဝ ပမ ွဲ့နယ ၁၅ ခု၊ ရ ကြါ ်း
၁၈၀၀ ကြေ လူဉီ်းကရ ၄၀၀၀၀၀ ထခုြေနစန ခ့်ရသည။ ထုအနြေ တြမကတ ၏ ဖမ်း ီ်း ရုြေနှြေပခ ်း၊ ညှ ်းြမ်း နှြစြေ ပခ ်းမ ်းအ ်းြေုယတု
ခံစ ်းကြေ ြုံကတွဲ့ခ့်ရ၊ မ ြေပမ ကြေ ြုံကတွဲ့ရသည့် ြုဂ္ လမ ်း ၏ ရ တ ်းစြေ ်းမ ်း ဤဗီဒီယု မှတတမ်းတ ြါရှသည။
၁၉၉၆ မှ ၁၉၉၈ ခုနှစြေ လတ သျှမ်းပြညသူလူထု ၁၀၀၀ ကြေ ညှ ်းြမ်းနှြစြေသတပဖတခံ ြေ ရပြီ်း စစတမ်းကြေ ြေ ယူခ ြေအရ အမ ်းသမီ်း
၆၂၅ ဉီ်းသည ဗမ စစသ ်းမ ်း၏ မုဒန်းြေ ့်သတပဖတ ပခ ်းခံ ြေရသည။ လနခ့်သည့်နှစ ၂၀ ကြေ ြေ ဗမ ့်တြမကတ ြေ ကနရြမှ ကမ ်းထုတသပဖ ့်
ထု ်းနယစြဘြေ

ထြေကပြ်းခ့်ရသည့်

သျှမ်းကြေ ်းလြေလူထုသန်းဂဏန်းသည

ယကနို့တု

ကနရြမပြနနု

ြေ

ကသ်းဘ

ကရွဲ့ကပြ ်း

အလုြသမ ်းဘ၀ပဖ ့် ဝမ်းကရ်းအတြေ ရုန်းြေန ကနရ ပဖစသည။
ဗီဒယ
ီ ုမှတတမ်းထုတလုြသူ ဒါရုြေတ စု ်းခမခု ်းြေ - “သျှမ်းပြညမှ ဗမ စစတြရွဲ့ ရြေစြေမှုကတြေု ြေမဘ ြေသရှကအ ၊ သျှမ်းလူ ထုအကနနို့လ
ဒီဗမ တြရွဲ့ြေ ်းလနမှုကတြေု အပမကအ ြေကမ့်ကအ

ုတ့် ရညရယ ခ ြေနို့ထုတလုြ လုြေတ ပဖစတယ။ ပြစမှုြေ ်းလန တ့် ဗမ ့်တြမကတ

တ ဝနရှြုဂ္ လကတြေု ြေမဘ ြေ ထုြေတနသည့် အကရ်းယူ မှုပြ လုြနု ကအ ၊ ကရှွဲ့ ြေလအမှ ်း ထြမလုြမကအ
ပြလုြေပခ ်းပဖစတယ” - ဟု ကပြ သည။
ဗီဒီယုမှတတမ်း ြေည့်ရန
https://www.youtube.com/watch?v=83L9KzklEgs -English sub
https://www.youtube.com/watch?v=AarIjGTJ3w4 – Burmese sub
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