
investigate
engage
strengthen

အမ�ည့ေ်�ခ 

ဂျ�းလ�မျိ�းများအား အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က ်
မီးေလာငတ်ိ�ကသ်ငွး် သတြ်ဖတြ်ခငး်��င့၊် ရဝနဒ်ါ
��င့ ်ြမနမ်ာမ� လ�မျိ�းတ�နး် သတြ်ဖတမ်�များ 
(ဂျီ�ိ�ဆိ�က)် များတငွ ်အမျိ�း၊အမညေ်ဖာ်ြပချကပ်ါ 
သကေ်သခကံဒြ်ပားများ၏ အခနး်က�

ဂျီ�ိ�ဆိ�က ်





Cover:
အတူနူေေထိုု�င်သ်ည့််မု်ိသး�စု�ဝင်မ်ိ�း�၏ 
အနေသ�စုတုူအ်ချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�က်ု�
နေ�းပ်ြ�ထိုး�နေသး အမုိန်ေထိုးင်စ်ု�စုးရင်�် 
(သု� ်) “မုိသး�စု�စုးရင်�်” က်ု� က်ု�င်ထ်ိုး�
သည့်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ��ု�သး�တူစုဦ်း�  ။  
လဝက်အရးရှိိမုိ�း�နှငိ်် ်ေယ်ပ်ြချး�နေစုးင်် ်
ရဲမိ�း�အ�ါအဝင် ်ပြမိေမ်ိးအ်းဏား�ု�င််
မိ�း�သည့် ်၁၉၉၀ နှစိုမ်ိ�း�က်တူည့်�်က် 
“မုိသး�စု�စုးရင်�်မိ�း�” က်ု� အချ�ုေန်ှငိ််အ်ည့်ီ
မိမ်ွိ�မံိရေ ်နှငိ်် ်မုိသး�စု�ဝင်မ်ိ�း�အး� 
ဓားတူ�ံ်�ရုို�က်ရ်ေ ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်န်ေပြမိးက််
�ု�င်�်ရှိိ ုရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမ်ုိနေထိုးင်စ်ု�မိ�း�က်ု� 
နှစိုစ်ုဉ်အမ်ုိနေထိုးင်စ်ု�စုစုတ်ူမ်ိ�မိ�း� 
နေက်းက်ခ်ျလံ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ©Saiful 
Huq Omi, Counter Foto, Cox’s 
Bazar District, Bangladesh,  
August 2019 

Genocide

The Role of Identity Documents in 
the Holocaust and the Genocides 
of Rwanda and Myanmar

Attritionby

Fortify Rights သည့် ် အး�လံ��အတူကွ် ် လူအ်ချငွ််အ်နေရ�
ရရှိိနုေ�က်းင်�် နေသချ�းနေအးင် ် နေ�းင်ရွ်က်သ်ည့်် ် အ�ဲွ�
ပြ�စုသ်ည့်။် က်ွနှ်��်တူု�သ်ည့် ် လူအ်ချငွ်် ် အနေရ�ချ�ု��နေ�းက်မ်ို
မိ�း�က်ု� စုံ�စုမ်ိ�စုစုန်ေ��ပြီး�ီ�၊ အနေပြ�မိ�း�ရှိးိရေ ်အချငွ်် ်အးဏား 
ရှိိသုမူိ�း�နှငိ်် ် နေစုစ်ု�်လ��်နေ�းင်က််း လူအ်ချငွ််အ်နေရ�  
က်းက်ယွ် ် နေစုးင််န်ေရှိးိက်သ်မူိ�း�၊ သက်န်ေရးက်ခ်ျရံနေသး 
လထူို�မိ�း�နှငိ်် ် အရ�်�က် ် လထူို�တူု�၏်လ��်င်ေ�်မိ�း�  
အး� နေက်း င်�် နေအး င်် နေ�း င်် ရွ က်် နေ�� သ ည့်် ။ မုိ မုိ တူု� ်
အနေေပြ�င်် ် အနေထိုးက်အ်ထိုး� အနေပြချပြ�� သ�နေတူသေမိ�း�၊
အမိေိတ်ူရး�က်ု� မိဟးဗျူ��ဟးက်�က်� �ွင််ဟ်နေပြ�း�ု�ပြချင်�်၏  
စုမ်ွိ�အး�နှငိ်် ်   တူစုသ်�ီ��ဂျာဂလမိ�း�၊  လထူို� အသု�င်�်အဝု�င်�်
မိ�း�နှငိ်် ် နေပြ�းင်�်လမဲိအုတူကွ် ် တူေွ�်အး�နေ��နေေသည့်် ်
နေရွ�လ�း�မိမုိ�း�နှငိ်် ် ေ�ီက်�်စုးွ ��ူနေ�ါင်�်လ��်နေ�းင်ပ်ြချင်�် 
စုသည့်တ်ူု�၏် လမ်ှိ�မုိ�� နှု�င်မ်ိအုနေ�် ယ်ံ��က်ည့်�်ါသည့်။် 
က်ွနှ်��်တူု�သ်ည့် ် အနေမိရုက်ေ ် ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု� နှငိ်် ် 
�စွုဇ်ားလေန်ှု�င်င််တံူု�တ်ူငွ် ် မိတိူ�ံ်�တူင်ထ်ိုး�သည့်် ် လတွူလ်�်
နေသး၊ အက်�ု��အပြမိတူအ်တူကွ် ်မိဟ�တူန်ေသး အ�ဲွ�အစုည့်�်
ပြ�စု�်ါသည့်။် 



Warning

Graphic Content
This report contains some images with graphic 
content that might not be suitable for all 
audiences.

 • Dead bodies



အနှစှ်ခ်ျူ�ူပ််   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 20

နည်း�်လမ််း� (Methodology)   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  31

နောနာက်ခံ်ျူသမု်း�င်း�်   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  33

၁၊ သက်န်ောသခံျူ မှ်းတ်တ််မ််း�(က်ဒ်)်မ်း�ာ�နှငှ်း် ်ဂျီ��နှု�ဆိုု�က် ်- ဖြ�စ်ရ်ပ််နောလလ်ာမု်းမ်း�ာ� (Case Studies)  �  �  �  �  35
ဂျီ�ူ�လမူ်း��ု�မ်း�ာ�အာ� အစ်�လု�က်အ်ဖြပံ်�လု�က် ်မ်း��နောလာင်းတ််ု�က်သ်ငွ်း�် သတ်ဖ်ြ�တ်မု််း (Holocaust) �  �  �  �  �  �  �  �36

တ်ဆူို�လမူ်း��ု�မ်း�ာ�အနောပ်် ရဝန်ဒ်ါဂျီ��နှု�ဆိုု�က််   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �40

ဖြမ်းန်မ်းာနှု�င်းင််းရုှံှိ ရုို�ဟင်းဂ်ျီ�ာဂျီ��နှု�ဆိုု�က် ် �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �45

နှုငု်း�်ယှဉှ်စ်တု်ဖ်ြ�ာနောလလ်ာမု်း  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 51

၂. နှု�င်းင််းသံာ�စ်စု်စ်မု််းနှငှ်း် ်ပ်တ်သ်က်သ်ည််း ်အာဏာာသမ်ု်း�မု်းအလန်ွ လူအ်ခွျူင်း်အ်နောရ� ချူ�ု��နော�ာက်မု််းမ်း�ာ�   �  �  55
လမူ်း��ု�အနောပ််က်န ်သ်တ်မု််းနှငှ်း် ်လမူ်း��ု�နောရ�လက်ာာ identity က်ု�ဖြင်းင်း�်ပ်ယှမု််း�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �56

NVC နှငှ်း် ်လတွ်လ်ပ််စ်ာွသာွ�လာခွျူင်း်န်ှငှ်း ် ်သက်န်ောမွ်း�ဝမ််း�နောက်�ာင်း�်မု်းအနောပ်် က်န ်သ်တ်ခ်ျူ�က်မ််း�ာ�  �  �  �  �  �  �  �  �  �60

၃၊ နှု�င်းင််းတံ်က်ာ ဥပ်နောဒ်မူ်းနော�ာင်း်   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  65

အကြံက်ဖံြပ်�ချူ�က်မ််း�ာ�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  67
ဖြမ်းန်မ်းာအ်ာဏာာသမ်ု်း�အ�ပ််စ်�သု� ်  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �67

အမ်း��ု�သာ�ည်း�ညွတွ်န်ောရ�အစ်ု��ရသု� ် �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 67

ဖြမ်းန်မ်းာနှငှ်း် ်�ဂျီဂလာ�နောဒ်ရ်ှ်ှိရုှှိ က်မ်းာာက်�လသမ်းဂျီဂနှငှ်း် ်နှု�င်းင််းတံ်က်ာအ�ွ��အစ်ည်း�်မ်း�ာ�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �68

က်�လသမ်းဂျီဂအ�ွ��ဝင်းန်ှု�င်းင််းမံ်း�ာ�သု� ် �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �68

နောက်��ဇူူး�တ်င်းလ်ာာ   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 69

မ်းာတ်ကု်ာ



မ်းတ်လ် - ၂၂
ေးဇီာမိ�း�သည့် ်ဂျာ�းမိဏာနီှု�င်င်် ံDachau တူငွ် ်

နှု�င်င််နံေရ�အက်�ဉ်�သး�မိ�း�အး� ထိုေု�်သမ်ုိ�ရေ ်
�ထိုမိ�ံ��နေသး အက်�ဉ်�စုချေ�်က်ု� ထိုနူေထိုးင်ခ်ျဲ်
ပြီး�ီ� နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ်ဂျာ���နှငိ်် ်တူပြချး�လမူိ�ု��မိ�း�

က်ု� �မ်ိ���ီထိုေု�်သမ်ုိ�ချဲသ်ည့်။် ၁၉၃၃ နှငိ်် ်
၁၉၄၅ အ�က်း�တူငွ် ်ေးဇီာဂျာ�းမိဏာနီှငိ်် ်တူပြချး�

��ူနေ�ါင်�်�ါဝင်သ်တူူု�သ်ည့် ်ဂျာ���နှငိ််တ်ူပြချး�လမူိ�ု��
မိ�း�အး� ထိုေု�်သမ်ုိ�ရေ၊် အဓာမိမချု�င်�်နေစုမိမုိ�း�

လယွ်က််နူေချ�း ်နေမိွ�နေစုရေန်ှငိ်် ်
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူမ်ိမုိ�း� 

က်���လေွရ်ေအ်တူကွ် ်စုချေ�်နေေရးနေ�ါင်�် 
၄၄၀၀၀ နေက်�း်က်ု�ထိုနူေထိုးင်ခ်ျဲသ်ည့်။်.

ဧပြီပ်� 
ေးဇီာမိ�း�မိ ိဂျာ����ု�င်လ်��်င်ေ�်မိ�း�က်ု� နှု�င်င််အံနှိံ ်
သ�ုတူန်ေမိးိက်ရ်ေ ်အး� နေ��နေ�း်ဩချဲ�်က်သည့်။် 
နှု�င်င််သံး�မိ�း�၏ သက်န်ေမိ�ွဝမ်ိ�နေက်�းင်�်�ု�င်ရ်း 
လ��်က်ု�င်ထ်ိုမ်ိ�ရွက်မ်ိကု်ု� ပြ�ေလ်ည့်တ်ူည့်န်ေထိုးင်ပ်ြချင်�် 
ဥ�နေေ (Law for the Restoration of the 
Professional Civil Service) က်ု� ပြ�ဌားေ�်ချဲပ်ြီး�ီ� ဂျာ���
လမူိ�ု��မိ�း�အး� အစုု��ရဝေ�်ထိုမ်ိ� ရးထို�ူမိ�း�မိရိယ်ူ
ပြချင်�်မိ ိတူး�ပြမိစုခ်ျဲသ်ည့်။်

ဇွူးန် - ၁၆ 
ဂျာ�းမိေတီူငွ်အ်မိ�ု��သး� သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်က်ု�နေက်းက်ယ််ပူြီး�ီ�စု�ီချဲပ်ြီး�ီ� 
လဦူး�နေရ၏ ၀.၇၅ ထိုက်ေ်ည့်�်နေသး ဂျာ���လမူိ�ု�� ၅၂၅၀၀၀ က်ု� ချွပဲြချး�
နေ�း်ထို�တူန်ှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။် ေးဇီာအစုု��ရသည့်န်ေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ်အ�ု��ါ
သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�် အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�က်ု� “လက်ထ်ို�်ပြချင်�်နှငိ်် ်
မုိသး�စု�”ဟနူေသးစုးအ��်နှငိ်် ်ချ�ုတူ�်က်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� အေးဂျာါတူ ်ဂျာ���သး�နေက်းင််
မိ�း�က်ု� “နေပြချရးချ”ံရးတူငွ် ်အစုု��ရအတူကွ် ်�ု�လယွ်က််နူေစုနေသး အထို�ူ
လမူိ�ု��နေရ��ု�င်ရ်း အချ�က်အ်လက် ်နေေတူးနေ�စ်ုန်ှငိ်် ်မိတိူ�ံ်�တူင်ပ်ြချင်�်စုေစု်
တူစုခ်ျ�က်ု� တူည့်န်ေ�းက်ခ်ျဲသ်ည့်။်.

၁၉၃၃ 

၁၉၃၅

၁၉၃၈

ဇူူးလု�င်း ်- ၁၄
ဂျာ�းမိေန်ှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိနုှငိ််�်တူသ်က်န်ေသး 

နှု�င်င််သံး�အပြ�စုလ်က်ခ်ျမံိနုှငိ်် ်�ယ်�်�က်မ်ိကု်ု� 
ရို��်သမ်ုိ�ပြချင်�်�ု�င်ရ်း ဥ�နေေ (Law on the 

Revocation of Naturalization and 
Deprivation of German Citizenship) 

သည့် ်ဂျာ���အ�ါအဝင် ်ဂျာ�းမိေနီှု�င်င််သံး�အပြ�စု်
ချယံ်ထူိုး�နေသး နှု�င်င််သံး�မိ�း�နှငိ်် ်“မိနှစိုပ်ြီးမုိ��

�ွယ်”်အပြ�စုယ််�ူချရံနေသး ပြ�ည့်�်နေေ ဂျာ�းမိေ်
နှု�င်င််သံး�မိ�း��မီိ ိနှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� 

ရို��်သမ်ုိ�ချဲသ်ည့်။်.

စ်က်တ််င်း�်ာလ - ၁၅ 
ေးဇီာအစုု��ရသည့် ်မိ�ု��ရုို� �အး�ပြ�င်် ်“ဂျာ���ပြ�စုမ်ိ”ုက်ု� သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ�၊ ဂျာ���နှငိ်် ်
ဂျာ�းမိေ�်က်း� လငု်မ်ိကု်စုုစမိ�း�က်ု�တူး�ပြမိစုက််း ဂျာ�းမိေလ်မူိ�ု��နှငိ်် ်ဂျာ�းမိေ ်
အင်�်ါယ်းက်ု� သစုစးရှိိုရှိိုအလ��်အနေက်ွ�ပြ��ရေ ်ရေလ်ု�လး�ပြီး�ီ� လ�ူ�ဂျာဂု�လ်
အး�ပြ�င််လ်ည့်�် သင််န်ေတူး်နေတူး်နေသး….”ဂျာ�းမိေ ်(သု� ်) နေသ�ွနှိ�ီသ”ူမိ�း�က်ု�
သး နှု�င်င််သံး�အပြ�စုန်ေ��အ�်သည့်် ်နှရူေ�်တူ ်(Nuremberg) လမူိ�ု��နေရ�
�ု�င်ရ်း ဥ�နေေက်ု�ပြ�ဌားေ�်ချဲသ်ည့်။်

ဂျီ�ူ�လမူ်း�ု��မ်း�ာ�အာ�အစ်�လု�က်အ်ဖြပံ်�လု�က် ်
မ်း��နောလာင်းတ််ု�က်သ်ငွ်း�် သတ်ဖ်ြ�တ်ဖ်ြချူင်း�် 

ဇူးန်နဝါရ� - ၃၀ 
အနေေါ�််ဟစုတ်ူလးမိ ိ
အဓုာ�တူ ု(Chancellor)က်ု� 
ချေ ်အ်�်ပြချင်�်

ဩဂျီ�တ်လ် - ၁၇ 7
စုရီင်�်ံ��ပြ�တူသ်ည့်် ်အမုိေ ်တ်ူစုရ်�်အရ ဂျာ�းမိေရီှိို ဂျာ���လမူိ�ု��အး�လံ��မိးိ 
၎င်�်တူု�၏် သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�၌ အမိ�ု��သမီိ�ဟကူ် “Sarah” က်ု� နေ�ါင်�်
ထိုည့််ပ်ြီး�ီ� အမိ�ု��သး��ု�က် “Israel” က်ု� ထိုည့််သ်ငွ်�်နေ�း်ပြ�ချဲရ်သည့်။်) ၎င်�်
အစုု��ရသည့် ်နေမိ�ွချင်စ်ုက်နေလ�မိ�း�အတူကွ် ်မုိ�မိ�း�အနေေနှငိ်် ်နေရွ�ချ�ယ်ရ်
မိည့်် ်“ဂျာ���” အမိည့်စ်ုးရင်�်တူစုခ်ျ�က်ု�လည့်�် ထို�တူန်ေဝချဲသ်ည့်။် 



နောအာက်တ််ု��ာ- ၅
ဂျာ���မိ�း�က်ု�င်န်ေ�းင်ထ်ိုး�သည့်် ်ဂျာ�းမိေ ်နှု�င်င််ံ

က်�ူလက်မ်ိတိူ ်(Passport) အး�လံ��က်ု� 
��က်ပ်ြ�ယ်န်ေစုပြီး�ီ� ဂျာ���လမူိ�ု��က်ု�ရည့်ည်ွှှေ�်
သည့်် ်“J” အက်ခရး တူ�ံ�်ု�ါ Passport 

မိ�း�ပြ�င်် ်အစုး�သငွ်�်ချဲသ်ည့်။်

၁၉၃၉

၁၉၄၁

၁၉၄၂ 

၁၉၄၃-၁၉၄၄

နှု�ဝင်း�်ာ ၉-၁၀
ဂျာ�းမိေနီှငိ်် ်ေးဇီာ�ု�င်ေ်ယ်န်ေပြမိမိ�း�မိ ိေးဇီာမိ�း�သည့် ်Kristallnacht (သု� ်) အဂျာဂလ�်ု
အနေချ် �ေက််ွညဲ့် (the night of broken glass) စုမံီိက်ေု�်က်ု�နေ�းင်ရွ်က်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� 
ဂျာ��� ၁၀၀ ေ�ီ�ါ�က်ု� သတူပ်ြ�တူက််း၊ ဂျာ�����ရး�နေ�ါင်�် ရးနေ�ါင်�်မိ�း�က်ု���က်စ်ု�ီချဲ်
ပြီး�ီ�၊ ဂျာ���သချ�ု�င်�်မိ�း�က်ု� မိနေတူး်တူနေရး်နေစုး်က်း�မိမုိ�း�ပြ��လ��်ချဲသ်လု� ဂျာ����ု�င််
လ��်င်ေ�်နေ�ါင်�် ၇၀၀၀ နေက်�း်က်ု� တူု�က်ခ်ျု�က်လ်�ယ်မူိမုိ�း� ပြ��လ��်ချဲသ်ည့်။် 
နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ်ယ်င်�်အစုု��ရသည့် ်��က်စ်ု�ီ�ံ��ရံုို�မိအုတူကွ် ်ဂျာ�းမိေဂ်ျာ���မိ�း�အနေ�် 
ေဏာန်ေ�က်�စုည့်�်�က်�်ချ�မိတိူခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ဂျာ����ု�င်လ်��်င်ေ�်မိ�း�က်ု�တူး�ပြမိစုသ်ည့်် ်အမုိေ ််
တူစုရ်�်က်ု� ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။်

၁၉၃၃-၁၉၃၉
ဤက်းလတူငွ် ်နေေသတူငွ်�်၊ နှု�င်င််တံူငွ်�်ရှိို 

စုည့်�်င်သ်းယ်း ေးဇီာအရးရှိိုမိ�း�သည့် ်ဂျာ���
လမူိ�ု��မိ�း�၏ အမိ�း�သသူ ု�ဝအနေပြချအနေေ

မိ�း�နှငိ်် ်သ�ီသေ ်က််ု�ယ်�ု်�င်�်ဝမိ�း��ု�င်ရ်း 
အချေ�်က်ဏ္ဍအး�လံ��ေ�ီ�ါ�က်ု� က်ေ ်သ်တူရ်ေ ်

ရည့်ရွ်ယ်သ်ည့်် ်အမုိေ ် ်စုည့်�်က်မ်ိ�နေ�ါင်�် ၄၀၀ 
နေက်�း်က်ု� ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။်

စ်က်တ််င်း�်ာ-၁ 
ဂျာ�းမိဏာသီည့် ်ဥနေရး�ရှိို ေ�တူယု်က်မိားစုစုက််ု� �ု�လေက််ု�
က်���နေက်�း်ပြချင်�်ပြ�င်် ်စုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်။် ပြီးဗုျူတူေုန်ှငိ်် ်ပြ�င်သ်စုတ်ူု�သ်ည့် ်
၃ ရက်အ်�က်းတူငွ်တ်ူငွ် ်ဂျာ�းမိေကီ်ု� စုစုန်ေ�က်ည့်းချဲသ်ည့်။် 

နောအာက်တ််ု��ာ
�ု�လေန်ှု�င်င်် ံPriotrków Trybunalski တူငွ် ်

ပြီးမုိ��၏ သ�ီပြချး�သတူမ်ိတိူထ်ိုး�သး နေေရးက်�ဉ်�
က်�ဉ်�၌  ဂျာ���လမူိ�ု��မိ�း�အး�ဓာမိမနေေထိုု�င်န်ေစု 

ချဲသ်ည့်် ်�ထိုမိ�ံ��နေသး ဂျာ���ရ�်က်ကွ်က််ု� 
တူည့်န်ေ�းက်ခ်ျဲသ်ည့်။် ေးဇီာမိ�း�သည့် ်ဂျာ���ပြ�ည့််

သမူိ�း�အး� Holocaust က်းလအတူငွ်�် 
သတူသ်တူစ်ု ီသ�ီပြချး�ချွထဲို�တူရ်ေ ်သမ်ုိ��စု်
ေယ်န်ေပြမိမိ�း�ရှိို ဂျာ���ရ�်က်ကွ်န်ေ�ါင်�် ၁၀၀၀ 

နေက်�း်က်ု� တူည့်န်ေ�းက်ခ်ျဲ�်က်သည့်။် 
နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ်ေးဇီာမိ�း�သည့် ်ဂျာ���နေ�ါင်�် 

၁၆၀,၀၀၀ နှငိ်် ်၃၅၀,၀၀၀ အသ�ီသ�ီက်ေ ်သ်တူ်
�ုတူန်ေလးင်ထ်ိုး�ချဲသ်ည့်် ်၁၉၄၀ ဧပြီး�ီ ၃၀ ၌  

�ု�လေ ်Łódź ဂျာ���ရ�်က်ကွ် ်နှငိ်် ်၁၉၄၀ နှု�င်ဝ်င််
�း ၁၅ ၌ ဝါနေ�းဂျာ���ရ�်က်ကွ်တ်ူု�အ်�ါဝင် ်

ဂျာ���ရ�်က်ကွ်တ်ူချ�ု� �က်ု� �ုတူသ်မ်ုိ�ချဲသ်ည့်။် 

စ်က်တ််င်း�်ာ ၁ ရက် ်
ဂျာ�းမိေမ်ိေနီှု�င်င််ရံှိို ၆ နှစိုအ်ထိုက် ်ဂျာ���လမူိ�ု��အး�လံ��သည့် ်
မိည့်သ်မူိည့်ဝ်ါပြ�စုန်ေ�က်းင်�် သက်န်ေသချသံည့်် ်ရှိငိ်�်လင်�်
ပြမိင်သ်းနေသး အမိတိူသ်နေက်ဂတူမိ�း�က်ု� ဝတူ�်င်ရ်မိည့််
ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် အမုိေ ်ထ်ို�တူခ်ျရံသည့်။် (ဂျာ���သနေက်ဂတူပြ�စု်
နေသး) အဝါနေရးင် ်David �က်ယ် ်တူ�ံတုူမ်ိ�း�နှငိ်် ်အပြ��
နေရးင်တ်ူ�ံ�်ုမိ�း�သည့် ်အသံ��အတူငွ်က််�ယ်�်ံ��နေသး 
သနေက်ဂတူမိ�း�ပြ�စုလ်းသည့်။် ဤအမုိေ ်က််ု�လု�က်ေ်းရေ်
��က်က််ကွ်�်ါက် နေင်ေွဏာ၊် နေထိုးင်ေ်ဏာ ်(သု� ်) က်�်ွမိ�က််
ပြချင်�်�ါ ချရံသည့်။်

နောအာက်တ််ု��ာလ ၁၅
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်ေ်ယ်န်ှငိ်ပ်ြချင်�်မိ�း�က်ု� ဂျာ�းမိေသ်မ်ုိ��စုေ်ယ်န်ေပြမိမိ�း�
တူငွ် ်အဓုာက်တူည့်ရ်ှိိုနေသး ဂျာ���ရ�်က်ကွ်၊် အက်�ဉ်�စုချေ�်နှငိ်် ်လသူတူစ်ုချေ�်
မိ�း�သု� ် �ု�နေ�းင်ခ်ျထံိုး�ရနေသး ဂျာ�းမိေဂ်ျာ���၊ ဩစုတြီးတူ�ီယ်ေ�်ဂျာ���နှငိ်် ်ချ�က််
ဂျာ���လမူိ�ု�� မိ�း�ပြ�င််စ်ုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်။် အ�ု��ါ ေယ်န်ှငိ်မ်ိမုိ�း�သည့် ်
Holocaust တူနေလ�းက်လ်ံ�� ပြ�စု�်းွ�ချဲပ်ြီး�ီ� သေု�်နေ�ါင်�်မိ�း�စုးွနေသးဂျာ���
နှငိ်် ်တူပြချး�လမူိ�ု��မိ�း�က်ု� နေေရးအနှိံအ်ပြ�း�သု� ် ထိုမ်ုိ�သေုရ်ေ၊် အဓာမိမ
နေစုချု�င်�်ရေန်ှငိ်် ်အပြမိစုပ်ြ�တူသ်�တူသ်င်ရ်ေအ်တူကွ် ်နှယိ်န်ှငိ်ခ်ျဲ�်က်သည့်။်

နှု�ဝင်း�်ာ ၂၅ 
၁၁ တြီးက်မ်ုိနေပြမိးက်အ်မုိေ ် ်(Eleventh 

Decree) သည့် ်ဂျာ�းမိေဂ်ျာ���မိ�း�အတူကွ် ်
နေပြ�းင်�်နေရွ�ထိုု�င်န်ှု�င်န်ေပြချက်ု� တူရး�ဝင် ်
အ�ံ��သတူခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ဂျာ����ု�င်�်စုစည့်�်မိ�း� 

သမ်ုိ�ယ်ပူြချင်�်က်ု� တူရး�ဝင်န်ေစုချဲသ်ည့်။် ဒ်�ဇူးင်း�်ာ ၈
�ု�လေ ် Łódź အပြ�င်�်က်ရ်ှိို Chelmno လသူတူစ်ုချေ�်သည့် ်�ထိုမိ�ံ��
နေသး ဓားတူန်ေင်ွ�တူ�်�င်ထ်ိုး�သည့်် ်အနေ�းက်အ်ဦး�အပြ�စု ်နေ�းက်ရွ်က််
မိစုုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်။် ဓားတူန်ေင်ွ�သယွ် ်က်ရုုယ်းမိ�း�တူ�်�င်ထ်ိုး�သည့်် ်အပြချး�
နေသး အပြမိစုပ်ြ�တူန်ေချ�မိေု�်နေရ� စုချေ�်မိ�း�မိးိ Belzec၊ Sobibor၊ 
Chelmo၊ Treblinka နှငိ်် ်Auschwitz-Birkenau တူု��်ါဝင်ခ်ျဲသ်ည့်။် 
အ�ု��ါစုချေ�်မိ�း�တူငွ် ်ဂျာ���နေ�ါင်�် ၂.၇ သေ�်ေ�ီ�ါ� အသတူခ်ျခံျဲရ်သည့်။် 

ဇူးန်နဝါရ� ၂၀
Wannsee ည့်လီးချသံည့် ်၁၁ သေ�်
နေသး ဥနေရး�မိ ိဂျာ���မိ�း�က်ု� အပြမိစု်

ပြ�တူန်ေချ�မိေု�်ရေ ်နေရရွယ်န်ေသး “ဂျာ���
��စုား၏ နေေးက်�်ံ��အနေပြ�” (Final 

Solution of the Jewish 
Question) က်ု� အမိ�း�ပြ�ည့်သ်သူ ု

�ွင််ခ်ျ�ပြချင်�်က်ု� ဂျာ�ဏာပ်ြ��သည့်် ်�ွဲ
ပြ�စုသ်ည့်။်.

ဂျာ���ရ�်က်ကွ်မ်ိ�း�က်ု� ��က်သ်မ်ုိ�ပြီး�ီ�၊ 
(ယ်င်�်ရှိို) နေေထိုု�င်သ်မူိ�း�က်ု� “နေေးက်�်ံ��
��စုား”၏ တူစုတုူတ်ူနေေသအပြ�စု ်
အက်�ဉ်�စုချေ�်နှငိ်် ်လသူတူစ်ုချေ�်မိ�း�သု� ် 
�ု�န်ေ�းင်ခ်ျဲသ်ည့်။် 



ဇွူးန် ၆ D Day
မိဟးမုိတူတ်ူ�်မိ�း�သည့် ်ပြ�င်သ်စု ်

နှု�င်င်် ံနေပြမိးက်�်က် ်က်မ်ိ�ရုို��တူမ်ိ�နေ�်
ရှိို Normandy က်ု� က်���နေက်�း်

သမ်ုိ��ု�က်ခ်ျဲသ်ည့်။်
မိဟးမုိတူတ်ူ�်မိ�း�သည့် ်ဂျာ�းမိေမ်ိ�း�
 သမ်ုိ�ယ်ထူိုး�သည့်် ်ေယ်န်ေပြမိအတူငွ်�်သု�  
ချ�ီတူက်လ်းနေသးအချါ ေးဇီာမိ�း�သည့် ်
အက်�ဉ်�စုချေ�်ရှိိုပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� နေေရးနေရွ�
နေပြ�းင်�်ရေ ်“အနေသချခံျ�ီတူက်မ်ိမုိ�း�”က်ု� 
စုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်။် အ�ု��ါချ�ီတူက်မ်ိမုိ�း�တူငွ် ်
နေထိုးင်ရ်ှိိုနေသ�ံ�� (သု� ်) အသတူခ်ျခံျဲရ်သည့်။်

နောမ်းလ ၈ V-E Day
ဂျာ�းမိဏာသီည့် ်မိဟးမုိတူတ်ူ�်မိ�း�� ီအည့်ံခ်ျ ံ
ချဲပ်ြီး�ီ� ဥနေရး�ရှိိုစုစု�်ွဲမိးိ အ�ံ��သတူသ်းွ�ချဲသ်ည့်။် 
စုစု�်ွဲအ�ံ��တူငွ် ်ေးဇီာအစုု��ရသည့် ်အစုးနေရစုး
ပြ�တူလ်�်နေစုပြချင်�်၊ ပြ�င်�်နှငိ်် ်အပြမိစုပ်ြ�တူန်ေချ�မိေု�်
နေရ� စုချေ�်မိ�း� အတူငွ်�်�က်မ်ိ�း�တူငွ် ်
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်�်စုသ်တူပ်ြချင်�်မိ�း�မိတိူ�င်် ်
ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ဂျာ���နေ�ါင်�် ၆ သေ�်ချေ ်က််ု� သတူပ်ြ�တူ်
နှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။် 

နှု�ဝင်း�်ာ ၂၀
ပြီးင်မ်ုိ�ချ�မ်ိနေရ�က်ု� ��က်ပ်ြ�း�နေစုသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ို
မိ�း�၊ စုစုရ်းဇာဝတူမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ်လသူး�မိ�ု��နှယွ်စ်ု�
အနေ�် က်���လေွသ်ည့််ရ်းဇာဝတူမ်ိမုိ�း�ဟနူေသး 

စုွခဲျ�က်မ်ိ�း�ပြ�င်် ်ေးဇီာနေချါင်�်နေ�းင် ်၂၁ ဦး�က်ု� 
အမိရုင်�်ု�င်န်ေစုလ�က် ်Nuremberg ရှိို 

နှု�င်င််တံူက်းစုစုရ်းဇာဝတူခ်ျံ�ရံို� �က်ု� စုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်။် 
တူစုန်ှစိုထ်ိုက်ေ်ည့်�်သည့်် ်အချ�ုေအ်တူငွ်�် 

ရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို� �သည့် ်၁၂ က်ု� နေသေဏာခ်ျ�က်း၊  
၃ ဦး�က်ု� တူစုသ်က်တ်ူစုက််ွေ�်နေထိုးင်က််�နေစုချဲ်

ပြီး�ီ� ၄ ဦး�က်ု� ၁၀ နှစိုန်ှငိ်် ်နှစို ်၂၀ �က်း�
နေထိုးင်ေ်ဏာမ်ိ�း� ချ�မိတိူခ်ျဲသ်ည့်။် ၃ ဦး�က်ု� တူရး�

နေသလတှူန်ေ��ချဲသ်ည့်။်. ဒ်�ဇူးင်း�်ာ ၉ 
က်မိားက််�လသမိဂျာဂ ဂျာ�ီနှု��ု�က်တ်ူး���ီ
ပြချင်�်နှငိ်် ်အပြ�စုန်ေ��ပြချင်�်�ု�င်ရ်း  
က်ေွဗ်ျူင်�်ရှိငိ်�်က်ု� ပြ�ဌားေ�်ချဲပ်ြီး�ီ� 
“နှု�င်င််သံး�၊ မိ�ု��နှယွ်စ်ု�၊ လမူိ�ု�� (သု� ်) 
�းသးနေရ�အ��်စု�တူစုခ်ျ�ချ�က်ု� 
တူစုရ်�်လံ��ပြ�စုန်ေစု၊ တူစုတုူတ်ူနေေသ
အး�ပြ�င််ပ်ြ�စုန်ေစု ��က်စ်ု�ီနေစုရေ ်
ရည့်ရွ်ယ်လ်�က် ်တူစုခ်ျ� (သု� ်) ယ်င်�်
ထိုက်�ု်�နေသး �ု�င်ရ်း လ��်ရ�်မိ�း�
က်ု� “ဂျာ�ီနှု��ု�က်”်ဟ�နေချ်နေ�က်းင်�် 
အဓုာ�ားယ်�ွ်င််�်ု�ချဲသ်ည့်။်

၁၉၄၄

၁၉၄၅

၁၉၄၈



၁၉၆၂ မ်းတ်ု�င်းမ််း�

၁၉၅၉

၁၉၆၁

၁၉၇၃

၁၉၉၀

၁၉၃၃

၁၉၆၂

၁၉၆၂

ရဝေေ်ါနှု�င်င််သံည့် ်၁၈၉၄ နှငိ်် ်၁၉၁၈ �က်း� 
ဦး�စုးွ ဂျာ�းမိေကီ်ု�လု�ေနီှငိ်် ်၁၉၂၄ နှငိ်် ်၁၉၆၂ 

�က်း� ေ�တူယု်အတြီးက်မ်ုိတူငွ် ်�လဂ်ျာ�ီယ်ံ
တူု�၏် က်ု�လု�ေလီက်န်ေအးက်သ်ု� ် က်�နေရးက််

ချဲသ်ည့်။် က်ု�လု�ေအီ��်ချ���်သ ူနှစိုန်ှု�င်င််လံံ��
သည့် ်မိဝူါေမိ�း�က်ု� အနေက်းင်အ်ထိုည့်န်ေ�း်

ရးတူငွ် ်တူ�ူ ီ(Tutsi) ��ရင်မ်ိ�း�က်ု�သး 
အး�ထိုး�ချဲသ်ည့်။် 

က်ု�လု�ေလီက်န်ေအးက်ခ်ျနံှု�င်င််အံနှိံ ် သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်
နေက်းက်ယ််မူိအုပြီး�ီ� �လဂ်ျာ�ီယ် ံက်ု�လု�ေအီ��်ချ���်သမူိ�း�
သည့် ်ဟတူူ ူ(Hutu) နှငိ်် ်တူ�ူ ီ(Tutsi) �က်း� အချ�အချါ 
ချု�င်ခ်ျု�င်မ်ိးမိးက်ွပဲြ�း�သးွ�မိကု်ု� အသက်သ်ငွ်�် ချဲန်ေသး 
လမူိ�ု��အမိည့်က််ု� ထိုည့််သ်ငွ်�်နေ�း်ပြ�ထိုး�သည့်် ်နှု�င်င််သံး�
သက်န်ေသချကံ်�်ပြ�း�က်ု� မုိတူ�်က်ခ်ျဲသ်ည့်။် 

နှု�ဝင်း�်ာ ၁
“ဟတူူ ူအံ�ကြွက်မိ”ုတူစုရ်�်သည့် ်တူ�ူ�ီေ ်က််�င်သ်ည့်် ်
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်လသူတူမ်ိကု်ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲပ်ြီး�ီ� ယ်င်�်
နေေးက်တ်ူငွ် ်နှစိုအ်ေည့်�်င်ယ်အ်တူငွ်�် ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်ထို ုဦး�တူည့််
သးွ�ချဲန်ေသး လမူိ�ု��စု��က်း� လထူို�အ�က်မ်ိ��က်မ်ိကု်ု� ပြ�စုန်ေ�်
ချဲသ်ည့်။် သေု�်နေ�ါင်မ်ိ�း�စုးွနေသး တူ�ူမီိ�း�က်ု�လည့်�် ရဝေေ်ါ
မိ ိထိုကွ်ခ်ျးွနေစုချဲသ်ည့်။် 

ဇူူးလု�င်း ်၁
ရဝေေ်ါသည့် ်�လဂ်ျာ�ီယ်�ံမီိ ိလတွူလ်�်နေရ�ရချဲပ်ြီး�ီ� ဟတူူူ
နေချါင်�်နေ�းင် ်Gregoire Kayibanda က်ု� ၁၉၆၂ နေအးက်တ်ူု��း ၂၆ 
တူငွ် ်သမိမတူအပြ�စု ်နေရွ�နေက်းက်တ်ူင်န်ေပြမိးက်ခ်ျဲ�်က်သည့်။် Gregoire 
Kayibanda သည့် ်၁၉၇၃ ဇူာလု�င် ်၇ ရက်န်ေေ ် က်းက်ယွ်န်ေရ�ဝေတ်ြီးက်�ီ 
ဗုျူ�လခ်ျ���် Juvénal Habyarimana ၏ အးဏားသမ်ုိ�မိတုူငွ် ်ပြ��တူခ်ျ�
ချရံချ�ုေအ်ထို ုနေရွ�နေက်းက်�်ွဲမိ�း�တူငွ် ်က်ေ ်က််ကွ်ပ်ြချင်�်မိရှိို 
အးဏားတူည့်ပ်ြီးမဲိချဲသ်ည့်။်

နှု�င်င််သံး�သက်န်ေသချကံ်ေအ်သစုက််ု�  
မုိတူ�်က်န်ေ��ချဲန်ေသး်လည့်�် လမူိ�ု��က်ု� 
ထိုည့််သ်ငွ်�်နေ�း်ပြ�� ဲပြ�စုသ်ည့်။်

ဇူူးလု�င်း ်၅ 
ဗုျူ�လခ်ျ���် Juvénal Habyarimana သည့် ်
Gregoire Kayibanda က်ု� ပြ��တူခ်ျ�ချဲပ်ြီး�ီ�

နေေးက် ်သမိမတူတူးဝေက််ု� ယ်ခူျဲသ်ည့်။် 
Habyarimana နေေးက်�ု်�င်�်နေရွ�နေက်းက်�်ွဲမိ�း�

တူငွ် ်ပြီး�ု�င်�်က်မ်ိရှိို အနှု�င်ရ်ရှိိုချဲပ်ြီး�ီ�နေေးက် ်
အးဏားတူည့်ပ်ြီးမဲိချဲသ်ည့်။် .

�ည့်းတူတူ ်ဟတူူလူတူူစုစ်ု�မိ ိတူ�ူီ
နေချါင်�်�ံ�ပြ�တူမ်ိနုှငိ်် ်�လဂ်ျာ�ီယ်အံ��်ချ���်

မိတုူု�က််ု� အ�ံ��သတူရ်ေ ်နေတူးင်�်�ု�
လ�က် ်မိဝူါေ�ု�င်ရ်း နေ�က်ည့်းချ�က််

တူစုရ်�်က်ု�ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။်

ဇူးန်နဝါရ� ၂၈
တူ�ူ�ီနေေရးဇ်ာစုေစုက််ု� ��က်သ်မ်ုိ�ချဲပ်ြီး�ီ� ဟတူူူ

လမူိ�ု��မိ�း�ပြ�င််သ်း �ဲွ�စုည့်�်ထိုး�သး ယ်းယ်ီ
အမိ�ု��သး�အစုု��ရတူစုရ်�်မိ ိဦး�စု�ီသည့်် ်

သမိမတူနှု�င်င််တံူစုရ်�်ပြ�င်် ်အစုး�ထိုု��ချဲသ်ည့်။်

နောအာက်တ််ု��ာ ၁
ယ်ဂူျာေေ်ါနှု�င်င််တံူငွ်အ်နေပြချစုု�က်သ်ည့်် ်တူ�ူီ

ဦး�နေ�းင် ်ရဝေေ်ါမိ�ု��ချ�စုတ်ူ�်ဦး� (Rwanda 
Patriotic Front – RPF) သည့် ်ရဝေေ်ါက်ု� 

တူု�က်ခ်ျု�က်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ပြ�ည့်တ်ူငွ်�်စုစုက််ု� စုတူင်န်ေစုချဲက််း 
ရဝေေ်ါလမူိ�ု��မိ�း�စုးွက်ု� နေေရ�်စုေွ ်န်ေစုချဲသ်ည့်။်.

ရဝန်ဒ်ါ 



ဩဂျီ�တ်လ် ၄
ဟတူူဦူး�နေ�းင်န်ေသး ရဝေေ်ါအစုု��ရနှငိ်် ်တူ�ူဦီး�နေ�းင်န်ေသး RPF တူု�သ်ည့် ်၃ နှစို�်က်း 
ပြ�ည့်တ်ူငွ်�်စုစုက််ု� အ�ံ��သတူရ်ေ ်အရို�ရှိသိနေ�းတူစူုးချ���် (Arusha Accords) က်ု� 
လက်မ်ိတိူထ်ိုု��ချဲ�်က်သည့်။် အးဏားချွနဲေဝနေရ�အစုအီမံိမိ�း�၊ �က်း�ပြ�တူအ်စုု��ရ�ဲွ�စုည့်�်ပြချင်�်နှငိ်် ်
ေ�က်ခသည့်မ်ိ�း�က်ု� လက်ခ်ျပံြချင်�်မိ�း� အ�ါအဝင် ်အ�ု��ါစုးချ���်၌ လမူိ�ု��အမိည့်သ်က်န်ေသချံ
လု�အ�်ချ�က်က််ု� အ�ံ��သတူရ်ေသ်နေ�းတူညူ့်မီိလုည့်�် �ါဝင်ခ်ျဲသ်ည့်။်

၁၉၉၄

၁၉၉၃

၁၉၉၆

၁၉၉၈

၂၀၀၃

၂၀၀၈

ဧပြီပ်� ၆
ရဝေေ်ါ သမိမတူ Juvénal Habyarimana သည့် ်ရဝေေ်ါပြီးမုိ��နေတူး် Kigali 
အနေ�်မိ ိ၎င်�်၏နေလယ်းဉ်က်ု� �စုခ်ျ�ချရံစုဉ်နေသ�ံ��ချဲသ်ည့်။် တူ�ူဦီး�နေ�းင််
နေသး RPF သည့် ်တူးဝေရ်ှိိုနေ�က်းင်�် စုတွူ�်ွခဲျရံက်း နေလယ်းဉ်��က်က််�ပြီး�ီ�
ေးရီ�ု�င်�်အ�က်းတူငွ် ်နှု�င်င််နံေတူး်�ု�င် ်နေရေယီ်ု�သတူင်�်နေ�က်ည့်းသမူိ�း�မိ ိတူူ
� ီလမူိ�ု��မိ�း�က်ု� သတူရ်ေ ်ဟတူူ ူ“မိ�ု��ချ�စု”်မိ�း�အး� နေ�း်ဩချဲသ်ည့်။် 
 
နေေးက်ထ်ို�် ရက် ်၁၀၀ နေက်�း်အ�က်းတူငွ် ်ဟတူူကူ်���လေွသ်မူိ�း�သည့် ် 
ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ၇၅ ရးနှေု�်နေသး (သု� ်) ၈၀၀,၀၀၀ နေသး တူ�ူ ီအမိ�ု��သမီိ�၊ 
အမိ�ု��သး�နှငိ်် ်က်နေလ�မိ�း�က်ု� သတူပ်ြ�တူခ်ျဲသ်ည့်။် သတူပ်ြ�တူမ်ိအုမိ�း�စု�
က်ု� လက်၊် ဓား�မိ၊ တူင်�်��တူမ်ိ�း�ပြ�င်် ်နေ�းင်ရွ်က်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� မိ�ေမ်ုိ�မိ�း�က်ဲသ်ု� ် 
တူပြချး�အ�က်မ်ိ��က်လ်��်ရ�်မိ�း�လည့်�် �ါဝင်ခ်ျဲသ်ည့်။် 

ဧပြီပ်� ၃၀
က်မိားက််�လသမိဂျာဂလံ�ပြချ�ံနေရ�နေက်းင်စ်ုသီည့် ်

နေပြ�ရှိငိ်�်ချ�က်တ်ူစုရ်�် အနေေပြ�င်် ်သတူပ်ြ�တူမ်ို
မိ�း�က်ု� ရံုို �ချ�ချဲပ်ြီး�ီ� “ဂျာ�ီနှု��ု�က်”် ဟနူေသး 

စုက်း�လံ��က်ု� သံ��စုွရဲေမ်ိ ူပြင်င်�်�ေခ်ျဲသ်ည့်။်

ဇူူးလု�င်း ်၄ ရက််
RPF မိ ိနှု�င်င််နံေေရးအနှိံအ်ပြ�း�က်ု� သမ်ုိ�ယ်ူ

ချဲပ်ြီး�ီ� ရဝေေ်ါ၏ ပြီးမုိ��နေတူး် Kigali က်ု�  
ထိုေု�်ချ���်လု�က်န်ှု�င်ပ်ြချင်�်နှငိ်် ်အတူ ူဂျာ�ီနှု�

�ု�က် ်အ�ံ��သတူခ်ျဲသ်ည့်။် ဇူူးလု�င်း ်၁၉
�က်း�ပြ�တူ ်အမိ�ု��သး�ည့်ညီွှွတူန်ေရ�အစုု��ရတူစုရ်�်အး� ဟတူူလူမူိ�ု�� 
Pasteur Bizimungu က်ု� သမိမတူအပြ�စုပ်ြ�င််လ်ည့်�်နေက်းင်�် RPF 
နေချါင်�်နေ�းင် ်တူ�ူလီမူိ�ု�� Paul Kagame က်ု� ေ�သမိမတူအပြ�စုပ်ြ�င်် ်
လည့်�်နေက်းင်�် �ဲွ�စုည့်�်ချဲသ်ည့်။်)နှု�ဝင်း�်ာ ၈

က်မိားက်�လသမိဂျာဂသည့် ်“ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်တူကွ် ်
တူးဝေရ်ှိိုသည့်် ်��ဂျာဂု�လမ်ိ�း�က်ု� စုွခဲျ�က်တ်ူင်”်ရေ ်

ရဝေေ်ါ�ု�င်ရ်း နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို� � 
(ICTR)က်ု� �ဲွ�စုည့်�်ချဲသ်ည့်။် ၎င်�်၏ လ��်င်ေ�်စုဉ်
တူနေလ�းက်တ်ူငွ် ်ချံ�ရံို� �သည့် ်က်���လေွသ်နူေ�ါင်�် 

၉၃ နေယ်းက်က််ု� စုွခဲျ�က်တ်ူင်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ၆၂ က်ု� 
ပြ�စုေ်ဏာခ်ျ�ချဲသ်ည့်။် ၎င်�်သည့် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က််
ရးဇာဝတူမ်ိကု်ု� သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� မိ�ေမ်ုိ�မိကု်ု�  

ဂျာ�ီနှု��ု�က် ်ေည့်�်လမ်ိ�တူစုခ်ျ�အပြ�စုပ်ြမိင်သ်း 
နေစုသည့်် ်�ထိုမိ�ံ��နေသး ချံ��ရံို� �လည့်�် ပြ�စုလ်း

ချဲသ်ည့်။် 

ရဝေေ်ါ၏ ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်လေွ ်အစုု��ရ
သည့် ်နှု�င်င််သံး�သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�မိ ိ
“လမူိ�ု��စု�” အချေ�်က်ဏ္ဍက်ု� �ယ်ရ်ှိးိ�ချဲ်
သည့်။်

ဇူူးလု�င်း ်၁၇
နေရးမိစုးချ���် (Rome Statute) က်ု� ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်
ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အး� စုွခဲျ�က်တ်ူင်န်ှု�င်သ်ည့်် ်�ထိုမိ�ံ��နေသး 
တူရး�စုရီင်န်ေရ�အ�ဲွ�အစုည့်�် နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူတ်ူရး�ရံို�� (ICC)က်ု� 
ထိုနူေထိုးင်ရ်ေ ်ပြ�ဌားေ�်ချဲသ်ည့်။်

လမူိ�ု��နေရ�အရမုိမုိက်ု�ယ်က််ု� 
သက်န်ေသချနံေ�း်ပြ�ချ�က်အ်း� နေထိုးင််

အနှစို ်၃၀ (သု� ်) နေေ်လး ၈၀၀၀ 
နေင်ေွဏာ ်ပြ�စုမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ်ည့်မီိှသည့်် ်
ရးဇာဝတူမ်ိအုပြ�စုသ်တူမ်ိတိူပ်ြချင်�်

ပြ�င်် ်ရဝေေ်ါရှိို “နေသ�ွချွမဲိ”ုက်ု� 
တူး�ပြမိစုရ်ေ ်ဥ�နေေတူစုရ်�်က်ု� မုိတူ်

�က်ခ်ျဲသ်ည့်။် .

စုကူ်�သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�က်ု� လမူိ�ု��နေရ�အချေ�်က်ဏ္ဍအး� 
�က်လ်က်�်ယ်ထ်ို�တူထ်ိုး�သည့်် ်�လက်စ်ုတူစုက််ေမ်ိ�း�
ပြ�င်် ်အစုး�ထိုု��ချဲသ်ည့်။် လသူရုှိငိ်�်က်း�နှငိ်် ်အထို�ူသပြ�င်် ်
နှု�င်င််နံေရ�ေယ်�်ယ်မ်ိ�း�တူငွ် ်ဟတူူနူှငိ်် ်တူ�ူဟီနူေသး 
စုက်း�လံ��အသံ��ပြ��မိကု်ု� တူး�ပြမိစုရ်ေ ်နေရှိိ ��က်က််ေ ်သ်တူမ်ို
မိ�း�ပြ��လ��်ချဲသ်ည့်။်

၂၀၀၁

ဇွူးန်လ ၂၇
၂၀၀၃ နေအး်ဂဲျာေစုဥ်�နေေက်ု� “လမူိ�ု��နေရ�အယ်အူ�”နှငိ်် ် 
“ဂျာ�ီနှု��ု�က် ်စုတုူထ်ိုး�”မိ�း�က်ု� တူး�ပြမိစုရ်ေ ်ပြ�ဌားေ�်ချဲသ်ည့်။်



၁၉၄၈ 

၁၉၇၈ 

၁၉၉၀

၁၉၆၂ 

၁၉၉၁

၁၉၉၅

၁၉၈၂

၁၉၇၀ နှစှ်မ််း�ာ� အလယှ ်

ဖြမ်းန်မ်းာ 

ဇူးန်နဝါရ� ၄
ပြ�ေန်ေထိုးင်စ်ု�နှု�င်င််သံး� အက်ဥ်�နေေက်ု� 

ပြ�ဌားေ�်ချဲပ်ြီး�ီ� ၎င်�်ဥ�နေေနေအးက်၌် ရုို�ဟင််
ဂျာ�းတူု�တ်ူငွ် ်တူေ�်တူနူှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�

ရှိိုချဲက််း နှု�င်င််သံး�မိတိူ�ံ်�တူင်က််ေမ်ိ�း� 
(NRC) ထို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။် ဝေတ်ြီးက်�ီချ���် 

ဦး�နှ�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� 
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ ဌားနေေတူု�င်�်ရင်�်သး�မိ�း�

အပြ�စု ်အသအုမိတိူပ်ြ��ချဲသ်ည့်။်

မ်းတ်လ် ၂
ဗုျူ�လခ်ျ���်နေေဝင်�်သည့် ်ဦး�နှ�အး�ပြ��တူခ်ျ�ချဲပ်ြီး�ီ� ပြမိေမ်ိး 
 နှု�င်င််ရံှိို ၂၆ နှစို�်က်း စုစုအ်��်ချ���်နေရ�က်ု� အစု 
ပြ��ချဲသ်ည့်။်

နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�အပြ�ည့််အ်ဝ မိရရှိိုသည့်် ်
“နေပြ�းင်�်နေရိုှ�နေေထိုု�င်သ် ူနှု�င်င််ပံြချး�သး�မိ�း�” အပြ�စု ်
သတူမ်ိတိူန်ေသး အနေရ�နေ�် လဝက်အက်ဥ်�နေေအရ 
နှု�င်င််ပံြချး�သး�မိတိူ�ံ်�တူင်မ်ိ�း�က်ု� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူချ�ု� �
အး� ထို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။်

နော�နော�ာ်ဝါရ� 
ေဂျာါ�မိင်�်စုစု�်င်န်ေရ� (သတူမ်ိတိူန်ေေရးတူချ�ု� � ရှိို 

နှု�င်င််သံး� (သု� ်) နှု�င်င််ပံြချး�သး�မိ�း�အပြ�စု ်
နေေထိုု�င်သ်မူိ�း�က်ု� ချွထဲို�တူ ်မိတိူ�ံ်�တူင်သ်ည့်် ်
လ��်င်ေ�်စုဉ်) သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��အနေ�် 
အ�က်မ်ိ��က်တ်ူု�က်ခ်ျု�က်ပ်ြချင်�်နှငိ်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း 
၂၀၀,၀၀၀ နေက်�း်က်ု� �ဂျာဂလးနေေရ်ှိိ်နှု�င်င််သံု� ် 

ထိုကွ်ခ်ျးွနေစုလ�က် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းရွးမိ�း�က်ု� ��က်စ်ု�ီ
ပြချင်�်တူု� ် ပြ��လ��်ရေ ်တူးဝေန်ေ��အ�်ချဲသ်ည့်။် နောအာက်တ််ု��ာ ၁၅

ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��၏ နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� ထိုထုိုနုေရးက််
နေရးက် ်ပြင်င်�်�ယ်ထ်ိုး�သည့်် ်နှု�င်င််သံး� ဥ�နေေအသစုတ်ူစုရ်�်က်ု� 
ပြ�ဌားေ�်ချဲသ်ည့်။် နေေဝင်�်မိ ိအ�ု��ါဥ�နေေမိးိ “ဧည့််သ်ည့်မ်ိ�း�၏ အနေေ
ထိုး�နှငိ်် ်နေသ�ွနေနှးိမိ�း�က်ု� ရှိိင်�်လင်�်”နေစုရေ ်ရည့်ရွ်ယ်ပ်ြီး�ီ� “နေသ�ွစုစု်
နေသး နှု�င်င််သံး�မိ�း�က်ု�သး နှု�င်င််သံး�ဟ�နေချ်သင််န်ေ�က်းင်�်” �ု�သည့်။်

နောမ်း ၂၇
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း�ါဝင်ခ်ျဲန်ေသး �ါတူစီုံ�နေရွ�နေက်းက်�်ွဲ
မိ�း�က်ု� က်�င်�်�ချဲသ်ည့်။် ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်သည့် ်

နေေ်နေအးင်�်ေ�်စု��က်ည့်၏် အမိ�ု��သး�ေမုီိ� 
က်နေရစုအီ�ဲွ�ချ���် (NLD) အပြ�တူအ်သတူ်

အနှု�င်ရ်ရှိိုမိကု်ု� အသအုမိတိူပ်ြ��ရေ ်��က်က််ကွ် ်
ချဲပ်ြီး�ီ� သမူိအး� နေေအမ်ုိအက်�ယ်ခ်ျ���်ချ�ချဲ်

�ါသည့်။်

ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်သည့် ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိို ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� 
သတူပ်ြ�တူ၊် မိ�ေမ်ုိ�က်�င််ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� နေသးင်�်ချ�ီနေသး လမူိ�း�က်ု� 
�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိ်သု� ် ထိုကွ်ခ်ျးွနေစုလ�က် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းရွးမိ�း�နှငိ်် ်
ဗျူလမီိ�း�က်ု� မီိ�ရုုို � ချဲသ်ည့်် ်ပြ�ည့်သ်းယ်းစုစု�်င်န်ေရ�က်ု� 
စုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်။်

ပြမိေမ်ိးသည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနှငိ်် ်တူပြချး�လေူည့်�်စု�မိ�း�အး� 
“White Cards” ဟ၍ူ သ�ုက်နေသး ယ်းယ်မီိတိူ�ံ်�တူင််
က်ေ ်(TRC) မိ�း�က်ု� စုတူင်ထ်ို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။် အ�ု��ါ  
က်ေမ်ိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအး� မိည့်သ်ည့််န်ှု�င်င််သံး� 
အချငွ််အ်နေရ�မိ ိမိနေ��ထိုး�နေသး်လည့်�် နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအး� ၂၀၁၀ ပြ�ည့်လ်ံ��က်ွတူန်ေရွ�နေက်းက်�်ွဲတူငွ် ်
�ါဝင်န်ှု�င်န်ေစုချဲသ်ည့်။်



မ်းတ်လ် ၃၀
စုစုတ်ူ�်နေက်�းနေထိုးက်န်ေေးက်ခ်ျ ံပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�

�က်ံ်ချု�င်န်ေရ�နှငိ်် ်�ံွ� ပြီး�ု��နေရ��ါတူသီည့် ်
ချွတူယ််ငွ်�်ချ�က်မ်ိ�း�ရှိိုနေေနေသး နှု�င်င််ံ်

နေရွ�နေက်းက်�်ွဲက်ု� အနှု�င်ရ်ရှိိုချဲပ်ြီး�ီ� စုစုဗု်ျူ�လခ်ျ���်
နေဟးင်�်သေု�်စုေုမ်ိးိ သမိမတူပြ�စုလ်းချဲသ်ည့်။်  

ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�သည့် ်နေရွ�နေက်းက်�်ွဲပြ�စုစ်ုဉ်တူငွ် ်
�ါဝင်န်ှု�င်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိတူန်ေလးင်�်မိ�း�မိးိ 

လတွူန်ေတူး်သု� ် နေရွ�ချ�ယ်ခ်ျခံျဲရ်သည့်။် 

၂၀၁၁ 

၂၀၁၄

၂၀၁၇

၂၀၁၂ 

၂၀၁၅

ဇွူးန်
ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိို ဗျူ�ေဓ�းသးဝင်မ်ိ�း�နှငိ်် ်မိ�ူလင်�်က်း� 
အ�က်မ်ိ��က်ပ်ြ�စုရ်�်မိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနှငိ်် ်တူပြချး�မိ�ူလင််
မိ�း�အနေ�် �စုမ်ိတိူထ်ိုး�၍ အစုု��ရချငွ််ပ်ြ��ထိုး�နေသး တူု�က်ခ်ျု�က််
မိမုိ�း�က်ု� အနေတူးမိသတူ ်ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲပ်ြီး�ီ� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း 
၂၀၀,၀၀၀ နေက်�း်ချေ ်က််ု� နေေရ�်စုေွ ်န်ေစုချဲသ်ည့်။် ၁၂၅,၀၀၀ နေက်�း်
နေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနှငိ်် ်တူပြချး�လမူိ�ု��မိ�း�က်ု� အချ�အစုအီရင်ခ်ျံ
စုးနေရ�သး�ချ�ုေအ်ထို ုရှိိုနေေနေသး ေါဇာင်ခ်ျ�ီသည့်် ်ထိုေု�်သမ်ုိ�နေရ�
စုချေ�်မိ�း�တူငွ် ်က်ေ ်သ်တူ�ု်တူန်ေလးိင်ထ်ိုး�ချဲသ်ည့်။်

၂၀၁၂ နောနာက်ပု််�င်း�်
ပြမိေမ်ိးအးဏား�ု�င်မ်ိ�း�သည့် ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ရ်ှိို 
နေေရ�်စုေွ ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� �စုမ်ိတိူထ်ိုး�ပြီး�ီ� 
၎င်�်တူု�အ်း� “�ဂျာဂ ါလ”ီ (သု� ်) “�ဂျာဂ ါလ/ီ
အစုစလမ်ိ”အပြ�စု ်ချွထဲို�တူသ်က်န်ေသချနံေစုသည့်် ်
“နှု�င်င််သံး�စုစုုစုန်ေရ�” လ��်င်ေ�်စုဉ်တူစုရ်�်က်ု� 
စုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်။် 

မ်းတ် ်- ဧပြီပ်�
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�ူလင်န်ှငိ်် ်

တူပြချး�လမူိ�ု��မိ�း�အး� ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်ရ်ှိိုရှိို 
�ယ်ထ်ို�တူသ်ည့်် ်အမိ�ု��သး� သေ�်နေချါင်�်
စုးရင်�်စုစုတ်ူမ်ိ�က်ု� နေက်းက်ယ််ခူျဲသ်ည့်။်.

ပြမိေမ်ိးအ်းဏား�ု�င်မ်ိ�း�သည့် ်ပြ�ည့်လ်ံ��က်ွတူ ်
နေရွ�နေက်းက်�်ွဲမိ�း�မိတူု�င်မီ်ိက် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း� က်ု�င်န်ေ�းင််
ထိုး�ချဲန်ေသး White Card မိ�း�က်ု� သမ်ုိ�ယ်ခူျဲပ်ြီး�ီ� White 
Card ပြ�တူ�ု်�င်�်မိ�း�က်ု� ထို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။် ၎င်�်သည့််
လည့်�် မိည့််သ်ည့််အ်ချငွ််အ်နေရ�မိ ိနေ��အ�်ချဲပ်ြချင်�်မိရှိိုနေ�။

ဇွူးန် ၂၅
ပြမိေမ်ိးအ်းဏား�ု�င်မ်ိ�း�သည့် ်မိည့်သ်ည့်််
အချငွ််အ်နေရ�မိ ိနေ��အ�်ပြချင်�်မိရှိိုသည့်် ်

နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ 
သက်န်ေသချ ံက်ေပ်ြ�း�မိ�း�က်ု� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း

မိ�း�အး� စုတူင်ထ်ို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။်  
တူချ�ု� � ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� အ�ု��ါက်ေ်

မိ�း�က်ု� အဓာမိမလက်ခ်ျနံေစုချဲသ်ည့်။်

နှု�ဝင်း�်ာ ၈
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� နှု�င်င််ံန်ေရွ�နေက်းက်�်ွဲမိ�း�တူငွ် ်မဲိနေ��ပြချင်�် (သု� ်) ဝင်န်ေရးက််
ယ်ဉိ်ပြီး�ု�င်ပ်ြချင်�်မိ�း�က်ု� တူး�ပြမိစုခ်ျဲသ်ည့်။် NLD မိ ိအပြ�တူအ်သတူအ်နှု�င်ရ်ရှိိုချဲ်
သည့်။်

 နေေ်နေအးင်�်ေ�်စု��က်ည့်သ်ည့် ်နှု�င်င််နံေတူး်
အတူု�င်�်င်ခ်ျအံပြ�စု ်နှု�င်င််ံ ်de facto 
နေချါင်�်နေ�းင်ပ်ြ�စုလ်းချဲသ်ည့်။် သမူိ
လက်ထ်ိုက်တ်ူငွ် ်နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့်််
သ၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေ ်Identity Card 
for National Verification (ICNV) 
မိ�း�က်ု� National Verifivation Card 
(NVC) အပြ�စု ်အမိည့်န်ေပြ�းင်�်လခဲျဲသ်ည့်။် 

နောအာက်တ််ု��ာ - ၉
နေမိးင်န်ေတူးနှငိ်် ်ရနေသန်ေတူးင်ပ်ြီးမုိ��ေယ်မ်ိ�း�ရှိို  

ပြမိေမ်ိးရဲ်အရးရှိိုမိ�း�က်ု� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းစုစုန်ေသ�ွကြွက်
မိ�း�မိ ိတူု�က်ခ်ျု�က်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� နေေးက် ်ပြမိေမ်ိးလ်ံ�ပြချ�ံနေရ�
တူ�်�ဲွ�မိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� အ��်စု�လု�က််

သတူပ်ြ�တူ၊် မိ�ေမ်ုိ�က်�င််၊် �မ်ိ���ီပြချင်�်မိ�း�
ပြ��လ��်က်း ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၉၀,၀၀၀ နေက်�း်က်ု�  
�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိ်နှု�င်င််သံု� ် နေေရ�်စုေွ ်န်ေစုလ�က် ်

နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ်ရ်ှိို ေါဇာင်န်ှငိ််ခ်ျ�ီနေသး  
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းရွးမိ�း�က်ု� မီိ�ရုုို � ချဲသ်ည့်။်

မ်းတ်လ် - ၂၄
က်မိားက််�သမိဂျာဂလူအ်ချငွ််အ်နေရ�နေက်းင်စ်ုမီိ ိရချု�င်၊် 
က်ချ�င်န်ှငိ်် ်ရှိမ်ိိ�ပြ�ည့်ေ်ယ်မ်ိ�း�ရှိိ ုလူအ်ချငွ််အ်နေရ� 
ချ��ု�နေ�းက်မ်ိမုိ�း�နှငိ်် ်မိတူရး�နေစုးက််း�မိမုိ�း�က်ု� 

စုံ�စုမ်ိ�နေ�းထ်ို�တူရ်ေ ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််�ံု�င်ရ်း 
လတွူလ်�်နေသးနှု�င်င််တံူက်း အချ�က်အ်လက််
ရှိးိနေ�ွနေရ�မိစုရ်ှိငိ် ်(FFM) က်ု� �ဲွ�စုည့်�်ချဲသ်ည့်။် 

ပြမိေမ်ိးအစုု��ရသည့် ်အ�ု��ါ ယ်နှတရး�နှငိ်် ်
��ူနေ�ါင်�်�ါဝင်ရ်ေ ်ပြင်င်�်�ေခ်ျဲသ်ည့်။် 

ဩဂျီ�တ် ်၂၅
ရဲစုချေ�်မိ�း�အနေ�် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းစုစု ်နေသ�ွကြွက်မိ�း�၏ နေေးက်ထ်ို�်
တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိမုိ�း�က်ု� တူ�ေ ်ပ်ြ�ေသ်ည့်် ်အနေေပြ�င်် ်ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်
သည့် ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်န်ေပြမိးက်�ု်�င်�်တူလးှ�ရှိို နေထိုးင်ခ်ျ�ီနေသး 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� သတူပ်ြ�တူပ်ြီး�ီ� ရးချ�ီနေသးနေက်��ရွးမိ�း�က်ု� မီိ�ရုုို �
��က်စ်ု�ီက်း အပြချး� ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးမိမုိ�း�စုးွက်ု�လည့်�် 
က်���လေွခ်ျဲသ်ည့်။် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း နေ�ါင်�် ၇၄၅,၀၀၀ နေက်�း်သည့် ် 
�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိ်နှု�င်င််သံု� ် ထိုကွ်န်ေပြ��ချဲရ်သည့်။်

၂၀၁၆ 



ဇူူးလု�င်း ်၁၇ 
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ်က််���လေွခ်ျဲန်ေသး အစု�အပြ�ံ�လု�က် ်ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်
ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� နေပြ�ရှိငိ်�်ရေ ်တူရး�ရံို��နေတူး်သု� ် တူရး�စုရီင်�ု်�င်ခ်ျငွ်််
အးဏားက်ု� အ�်နှငိ်�်လ�က် ်နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူတ်ူရး�ရံို��� ီNUG မိ ိ
နေ�က်ည့်းချ�က် ်တူစုရ်�်က်ု� တူင်သ်ငွ်�်ချဲသ်ည့်။်

စ်က်တ််င်း�်ာ ၆
နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို� � (ICC) သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ံ
မိ ိ�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိ်သု� ် ေယ်န်ှငိ်ပ်ြချင်�်အနေ�် တူရး�စုရီင်�ု်�င်ခ်ျငွ််ရ်ှိိုနေ�က်းင်�် နေတူွ� ရှိိုချဲ်
သည့်။် စုွ�ဲု�သည့်် ်တူရး�လု�ရံို� �သည့် ်နေရှိိ ��က် ်ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်မိ ိက်���လေွခ်ျဲ်
သည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အနေ�် စုံ�စုမ်ိ�နေ�း်ထို�တူပ်ြချင်�်က်ု� စုတူင်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� အချ�
အစုရီင်ခ်ျစံုးနေရ�သး�ချ�ုေအ်ထို ုနေ�းင်ရွ်က်န်ေေ�ပဲြ�စု�်ါသည့်။်

စ်က်တ််င်း�်ာ ၁၈
FFM သည့် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိို ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်မိ ိ

ဦး�စု�ီက်���လေွခ်ျဲန်ေသး ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်
ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� စုးရင်�်ပြ��စု�လ�က် ်၄၄၄ 

မိ�က်န်ှးိ�ါ အစုအီရင်ခ်ျစံုးက်ု� ထို�တူန်ေဝချဲပ်ြီး�ီ�  
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း၊ က်ချ�င်၊် ရှိမ်ိိ�နှငိ်် ်တူပြချး�လမူိ�ု��မိ�း�

အနေ�် က်���လေွခ်ျဲသ်ည့်် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်၊် စုစု်
ရးဇာဝတူမ်ိနုှငိ်် ်လသူး�မိ�ု��နှယွ်စ်ု�အနေ�်

က်���လေွခ်ျဲသ်ည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အတူကွ် ်
ပြမိေမ်ိးလံ�ပြချ�ံနေရ�တူ�်�ဲွမိ�း�က်ု� စုံ�စုမ်ိ�စုစုန်ေ��

ပြီး�ီ� တူရး�စုွ�ဲု�နှု�င်ရ်ေ ်ICC (သု� ်) နှု�င်င််တံူက်း
ရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို� �က်ု� နေတူးင်�်�ု�ထိုး��ါသည့်။်.

၂၀၂၁ 

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၂၂ 

နှု�ဝင်း�်ာ - ၁၁ 
ဂျာမ်ိ�ယီ်းနှု�င်င်် ံ(Gambia)သည့် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိိင်�်က်ု�  
ချ�ု��နေ�းက်သ်ည့်ဟ်��ု�က်း နှု�င်င််တံူက်းတူရး�ရံို�� (ICJ)တူငွ် ်
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််အံး� တူရး�စုွ�ဲု�ချဲသ်ည့်။် ထိုု�န်ေေးက် ်ICJ သည့် ်ဥ�နေေ
နေ�က်းင်�်အရ မိပြ�စုမ်ိနေေ လု�က်ေ်းရမိည့်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�
အတူကွ် ်“က်းက်ယွ်ပ်ြချင်�်�ု�င်ရ်း�က်း�ပြ�တူစ်ုမံီိနေ�းင်ရွ်က်မ်ိ”ုမိ�း�
က်ု� ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။် အ�ု��ါအမိသုည့် ်လက်ရ်ှိို အစုရီင်ခ်ျစံုးက်ု� 
နေရ�သး�ချ�ုေအ်ထို ု�က်လ်က်ရ်ှိိုနေေ�ပဲြ�စုသ်ည့်။် 

နှု�ဝင်း�်ာ ၁၃
အပြ�ည့်ပ်ြ�ည့်�်ု�င်ရ်း တူရး�စုရီင်�ု်�င်ခ်ျငွ််မ်ိအူရ 

ပြမိေမ်ိးရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအ�ဲွ�အစုည့်�် ယ်နူေက် 
(Burmese Rohingya Organization UK)

နှငိ်် ်လက်တ်ူင်အ်နေမိရုက်ေ ်လူအ်ချငွ််အ်နေရ�အ�ဲွ�
မိ�း�က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် 

ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်
ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ်�တူသ်က်၍် ရးဇာဝတူမ်ို

�ု�င်ရ်း စုံ�စုမ်ိ�နေ�း်ထို�တူပ်ြချင်�်က်ု� အမိ�ွုင်််
နေ�းင်ရွ်က်ရ်ေ ်အးဂျာ�င်တ်ူ�ီေး� တူရး�ရံို��သု� ်

နေလှးက်တ်ူင်ခ်ျဲ�်က်သည့်။် ထိုု�န်ေေးက် ်
တူရး�သတူြီးက်�ီအ�ဲွ�သည့် ်စုံ�စုစု ်နေ��မိတုူစုခ်ျ�က်ု� 

စု�င်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ၎င်�်အမိသုည့် ်အချ�အစုရီင်ခ်ျံ
နေရ�သး�ချ�ုေအ်ထို ုရှိိုနေေ�ပဲြ�စုသ်ည့်။်.

နှု�ဝင်း�်ာ ၉
NLD သည့် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ ေ�တူယု်အတြီးက်�ီ�ံ�� ေမုီိ�က်နေရစုီ
နေရွ�နေက်းက်�်ွဲတူငွ် ်ထို�်မံိအနေရွ�ချ ံအနှု�င်ရ်ရှိိုချဲသ်ည့်။်  
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�သည့်် ်နေရွ�နေက်းက်�်ွဲပြ�စုစ်ုဉ်၌ �ါဝင်�ု်�င်ခ်ျငွ််က််ု� 
ထို�်မံိပြင်င်�်�ယ်ခ်ျခံျဲရ်သည့်။်

အးဏားသမ်ုိ�မိအုပြီး�ီ� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုသေ�်
�ယ်န်ေ�ါင်�်မိ�း�စုးွနေသး ပြ�ည့်သ်မူိ�း�

သည့် ်အးဏားသမ်ုိ�အ��်ချ���်မိကု်ု� 
�ေ ်က််�င်သ်ည့်် ်အနေေပြ�င်် ်�နှဓပြ��ွဲမိ�း�နှငိ်် ်

သ�ုတူမ်ိ�း�တူငွ် ်�ါဝင်ခ်ျဲ�်က်သည့်။် အ�ု��ါ
�ေ ်က််�င်မ်ိကု်ု� နှိမ်ုိေင်�်ရေတ်ြီးက်�ု��မ်ိ�ရးတူငွ် ်
အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ်အးဏားသမ်ုိ�ချဲ်
သည့်် ်�ထိုမိ တူစုန်ှစိုအ်တူငွ်�် အရ�်သး�

ပြ�ည့်သ်နူေ�ါင်�် ၁၅၀၀ နေက်�းက််ု� 
သတူပ်ြ�တူခ်ျဲပ်ြီး�ီ�၊ အေည့်�်�ံ�� ၁၂,၀၀၀ က်ု�

ထိုေု�်သမ်ုိ�က်း မိနေရတူကွ်န်ှု�င်န်ေသး 
ပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� အစုနေ��းက်၍် ၄၄၀,၀၀၀ 

နေက်�းက််ု� အဓာမိမနေေရ�်စုေွ ်န်ေစုချဲသ်ည့်။်

နော�နော�ာ်ဝါရ� ၁
နေရွ�နေက်းက်�်ွဲရလေက််ု� ပြင်င်�်�ယ်က််း ဗုျူ�လခ်ျ���်မိး�တြီးက်�ီမိင်�်နေအးင်လ်ုငု်သ်ည့် ်စုစု်
အးဏားသမ်ုိ�မိကု်ု� စုတူင်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� နှု�င်င််နံေတူး်အတူု�င်�်င်ခ်ျ ံနေေ်နေအးင်�်ေ�်စု��က်ည့်န်ှငိ်် ်တူပြချး�
��ဂျာဂု�လမ်ိ�း�က်ု� ထိုေု�်သမ်ုိ�က်း နေေးက်တ်ူနေေတ်ူငွ် ်မုိမုိက်ု�ယ်က််ု� နှု�င်င််နံေတူး်စုမံီိအ��်ချ���်နေရ�
နေက်းင်စ်ု၏ီ အတြီးက်�ီအက်ပဲြ�စုန်ေ�က်းင်�်နေ�က်ည့်းချဲသ်ည့်။်

ဧပြီပ်� ၁၆ 
အးဏားသမ်ုိ�ချ�ုေအ်တူငွ်�် �မ်ိ�စု�ီမိကု်ု� နေရှိိးင်တ်ူမ်ုိ�ချဲ�်က်သည့်် ်ပြမိေမ်ိးန်ေရွ�နေက်းက်ခ်ျလံတှူ ်
နေတူး်အမိတူမ်ိ�း�အ��်စု�ပြ�စုန်ေသး ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု� လတှူန်ေတူး်က်ု�ယ်စ်ုး�ပြ��နေက်း်မိတူ ီ(CRPH) 
သည့် ်တူရး�ဝင်န်ေရွ�နေက်းက်ခ်ျ ံအစုု��ရအပြ�စု ်နေ�းင်ရွ်က်ရ်ေ ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ အမိ�ု��သး�
ည့်ညီွှွတူန်ေရ�အစုု��ရ (NUG) က်ု� �ဲွ�စုည့်�်ချဲသ်ည့်။်

ဇွူးန်လ ၃ ရက််
NUG သည့် ်NVC လ��်င်ေ�်စုဉ်က်ု� 

“��က်သ်မ်ုိ�”မိည့်ပ်ြ�စုန်ေ�က်းင်�် က်တူနုေ��
နေ�က်ည့်းချဲသ်ည့်။် “ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ် ်နေမိ�ွ�ွး�

ပြချင်�် (သု� ်) ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး�မိ�း�၏ က်နေလ�မိ�း�
အပြ�စု ်မိည့်သ်ည့်် ်နေေရးတူငွ် ်မိ�ု� နေမိ�ွ�ွး�

ပြချင်�်”က်ု� အနေပြချချ၍ံ နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� နေသချ�း
နေအးင်န်ေ�းင်ရွ်က်မ်ိည့်ပ်ြ�စုန်ေ�က်းင်�်က်ု�လည့်�် 

NUG မိ ိ�က်လ်က်က််တူနုေ�� ချဲသ်ည့်။် 

မ်းတ်လ် ၂၂
US အစုု��ရက် Holocaust ပြ�စုပ်ြီး�ီ�ချ�ုေမ်ိစို၍ ၈ တြီးက်မ်ုိနေပြမိးက် ်
ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� အသအုမိတိူပ်ြ��ပြချင်�်ဟ� သတူမ်ိတိူလ်�က် ်ပြမိေမ်ိး
စုစုတ်ူ�်သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််���လေွ်
မိအုတူကွ် ်တူးဝေရ်ှိိုနေ�က်းင်�် �ံ��ပြ�တူခ်ျဲသ်ည့်။်
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Genocide by Attrition



�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိန်ေတူးင်�်က် ်Cox’s Bazar ချရုို�င်အ်နေရးက်တ်ူငွ် ် 
စု�ါ�ချင်�်မိ�း�နှငိ်် ်နေရလမ်ှိ�နေပြမိမိ�း�က်ု� ပြ�တူန်ေလှးက်န်ေေ နေသး 
ပြမိေမ်ိးပြ�ည့်မ်ိ ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းေ�က်ခသည့်မ်ိ�း�။ Patrick Brown ©Panos/
UNICEF 2018
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အနှစှ်ခ်ျူ�ူပ်် 
ဂျာ�ီနှု��ု�က်သ်ည့် ် လမူိ�ု��ဝုနေသသလက်ခဏား (identity) က်ု� အနေပြချချနံေသး နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူမ်ိ ု တူစုခ်ျ�ပြ�စုသ်ည့်။်  
ဤ အရးက်ု� နှု�င်င််သံး�၊ တူု�င်�်ရင်�်သး�၊ လမူိ�ု��စု� (သု� ်) �းသးနေရ� အ��်စု�တူစုခ်ျ�ချ�အး� တူစုစ်ုတုူတ်ူစုန်ေေသပြ�စုန်ေစု၊ တူစုခ်ျ�
လံ��ပြ�စုန်ေစု ��က်စ်ု�ီရေရ်ည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်ပ်ြ�င်် ်က်���လေွန်ေသး လ��်ရ�် (သု� ်) လ��်ရ�်မိ�း�အပြ�စု ်အဓုာ�ားယ်�ွ်င််�်ု��ါသည့်။် 

ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််���လေွသ်မူိ�း�သည့် ် ချွပဲြချး��က်�်ပံြချင်�်၊ လူဂ်ျာ�ဏာသ်ကု်ခးက်�နေစုပြချင်�်နှငိ်် ် လံ�ပြချ�ံမိရုှိိနုေေသည့်် ် အ��်စု�မိ�း�အနေ�် 
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်အ�က်မ်ိ��က်ပ်ြချင်�်မိ�း�က်ု� ပြ��လ��်ရေ ်လမူိ�ု��၊အမိည့်စ်ုနေသး Identification �ါ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�က်ု� 
နှစိုရ်ှိညိ့်လ်မိ�း�စုးွ အသံ��ပြ��ချဲ�်က်�ါသည့်။် ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း� ချွပဲြချမ်ိ�စုတုူပ်ြ�းပြချင်�်�ု�င်ရ်း မိနူေ�းင် ်၌ 
ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််းက်ယွ်တ်ူး�စု�ီပြချင်�်�ု�င်ရ်း က်�လသမိဂျာဂရံို��သည့် ် “လမူိ�ု��ဝုနေသသလက်ခဏား  (identity) အး� နှု�င်င််နံေရ�
အသငွ်န်ေ�းင်မ်ိမုိ�း�တူု��ပြမိင််လ်းပြချင်�်” နှငိ်် ်က်းက်ယွ်မ်ိခုျယံ်ထူိုး�ရသည့်် ်အ��်စု�မိ�း�အနေ�် �စုမ်ိတိူထ်ိုး� ချွပဲြချး��က်�်နံေရ� 
“စုမံီိနေ�းက်ရွ်က်မ်ိ ု(သု� ်) ဥ�နေေပြ�ဌားေ�်မိမုိ�း�” သည့် ်ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� က်���လေွရ်ေ ်အနေပြချအနေေ
တူစုရ်�်က်ု� �ေတ်ူ�ီရး၌ ေည့်�်ပြ�၊ လမ်ိ�ညွှေှမ်ိ�း�အပြ�စု ်နေ�းင်ရွ်က်န်ေ�က်းင်�် နေတူွ� ရှိိထုိုး��ါသည့်။် ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််���လေွသ်ည့်် ်
နှု�င်င််မံိ�း�သည့် ် �စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ် အ��်စု�မိ�း�က်ု� ပြီး�ု�ချငွ်�်��က်စ်ု�ီရးတူငွ် ် အ�င်န်ေပြ�နေချ�းနေမိွ�နေစု�ု� ် ဥ�နေေနေ�က်းင်�်နှငိ်် ် 
အ��်ချ���်နေရ��ု�င်ရ်း အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�က်ု� မိ�က်းချဏာ�ု�သလု� အသံ��ပြ��နေလ ် ရှိို�က်သည့်။် ဤသည့်မ်ိးိ ဂျာ���ပြ�ည့််
သမူိ�း�က်ု� အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်မီိ�နေလးင်တ်ူု�က်သ်ငွ်�် သတူပ်ြ�တူပ်ြချင်�် (Holocaust)၊ တူ�ူ ီ(Tutsi) ပြ�ည့်သ်မူိ�း�အနေ�် 
က်���လေွခ်ျဲသ်ည့်် ် Rwanda ဂျာ�ီနှု��ု�က်တ်ူု�န်ှငိ် ် ် အလး�တူ ူ က်စုုစရ�်ပြ�စုသ်လု�  ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�ည့်သ်မူိ�း�အနေ�် 
က်���လေွ�် ဲဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ််လ်ည့်�် အလး�တူ�ူင် ်ပြ�စု�်ါသည့်။်  

ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးသည့် ် အ�ု��ါ ဂျာ�ီနှု��ု�က် ် ၃ ချ�က်ု� နှုငု်�်ယ်ဉိ်နေလလ်းပြချင်�်နှငိ်် ် နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူမ်ိ ု ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� 
က်���လေွရ်ေ ်လမူိ�ု��၊ အမိည့်န်ေ�းပ်ြ�ချ�က် ်identification �ါ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�အး� အသံ��ပြ��ပြချင်�်တူု�က််ု� တူင်ပ်ြ�ပြီး�ီ� ရချု�င်ပ်ြ�ည့််
ရှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� �က်လ်က် ် �စုမ်ိတိူထ်ိုး�လ�က်ရ်ှိိနုေသး ပြမိေမ်ိးစ်ုစုအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�နှငိ်် ် �တူသ်က်၍် 
သတူင်�်အချ�က်အ်လက်အ်သစု ်မိ�း�က်ု� လည့်�် တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်  

အချေ�် - ၁ သည့် ် Holocaust၊ Rwanda ဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�တူငွ် ် identification 
သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�၏ အဓုာက် အချေ�်က်ဏ္ဍက်ု� စုစီုစုတ်ူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။် ဤ နေလလ်းချ�က်မ်ိ�း�သည့် ်

နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့်််
သ၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေ ်
(NVC) - ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိို 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� 
“နှု�င်င််ပံြချး�သးမိ�း�” ဟ� 
ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� 
မိည့််သ်ည့်် ်
အချငွ််အ်နေရ�မိ ိ
နေ��အ�်ပြချင်�်မိရှိိသုည့်် ်
သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�။ 
ဤက်ေသ်ည့် ်
အနေရးင်အ်း�ပြ�င်် ်
အပြ�းနှ� (နေ��း)်နေရးင််
ပြ�စုပ်ြီး�ီ� အဂျာဂလ�်ု၊
ပြမိေမ်ိး နှစို�်းသးပြ�င်် ်
နေ�းပ်ြ�ထိုး�သည့်မ်ိးိ 
“ဤသက်န်ေသချံ
က်တူပ်ြ�း�က်ု�င်န်ေ�းင််
ပြချင်�်ပြ�င်် ်နှု�င်င််သံး�
ပြ�စုန်ေ�က်းင်�်
သက်န်ေသချ ံအလ�ဉ်� 
မိပြ�စုန်ေစုရ”  
ဟ��င်ပ်ြ�စုသ်ည့်။် 
©Greg Constantine
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က်ေက််ု�င်န်ေ�းင်သ်သူည့် ်ဂျာ���ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူရ်ေ ်“J” ဟနူေသးစုးလံ��က်ု� တူ�ံ�်ုချတူန်ှိတုူထ်ိုး�သည့်် ်ေးဇီာထို�တူ ်Kennkarte 
သက်န်ေသချကံ်ေ။် ေးဇီာအစုု��ရသည့် ်ဗျူ��ရုို�က်နေရစုအီရ ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� ပြ�စုန်ေစုချဲန်ေသး Kennkarte က်ု� စုစုန်ေရ�၊ လမူိ�ု��နေရ�နှငိ်် ်လံ�ပြချ�ံနေရ��ု�င်ရ်း 
ထိုေု�်ချ���်မိမုိ�း�အတူကွ် ်ေည့်�်လမ်ိ�တူစုရ်�်သ�ွယ် ်အသံ��ပြ�� ချဲသ်ည့်။် ©United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of 
Ellen Zweig, January 24, 1939

ရဝေေ်ါ သက်န်ေသချစံုးရွက်မ်ိ�း�သည့် ်လ�ူ�ဂျာဂ�ုလ၏် လမူိ�ု��အမိည့်က််ု� အဓုာက် နေ�း်ပြ�သည့်။် © Howard Davies CORBIS via Getty
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identification သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�မိ ိ�စုမ်ိတိူထ်ိုး�ပြ�ည့်သ် ူအနေပြမိးက်အ်မိ�း�က်ု� စုေစုတ်ူက်�နှငိ်် ်က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ််
ပြ�ေ ် ်ဗျူ��ရုို�က်ရက်တ်ူစု�်ေစ်ုးွ ချွထဲို�တူ၊် က်�်ွမိ�က်၊် သတူပ်ြ�တူန်ှု�င်န်ေစုချဲ�ံ်�က်ု�လည့်�် တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။် ထိုု�န်ေ�က်းင်် ်အချ�ုေ်
က်ု��ွ�ဲေ ်ပ်ြီး�ီ� သယွ်ဝု်�က် ် ��က်စ်ု�ီပြချင်�်ေည့်�်လမ်ိ�မိ�း�မိ ိ တူ�င်် ် လံ�ပြချ�ံမိရုှိိရုမိည့်် ် အ��်စု�၏ အင်အ်း�က်ု� နေလ�းခ်ျ�ပြချင်�်
အး�ပြ�င်် ် ၎င်�်တူု�က််ု� တူပြ�ည့်�်ပြ�ည့်�်ချ�င်�် ��က်စ်ု�ီပြချင်�်မိည့်န်ေသး “အမိညိ့််န်ေ�ချ ဂျာ�ီနှု��ု�က်”်သည့် ် ယ်ချင်ဂ်ျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�အး� 
နေက်းင်�်စုးွ သနေ�းနေ�ါက်ပ်ြီး�ီ� နေေးင်လ်းမိည့်် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�က်ု� တူး���ီနှု�င်ရ်ေ ် တြီးက်�ု��မ်ိ�မိတုူစုရ်�်အနေေပြ�င်် ် အနေလ�
အေက်ထ်ိုး�ရမိည့်် ်က်စုုစပြ�စု�်ါသည့်။် 

ဥ�မိး၊ ဂျာ���လမူိ�ု��ဟ၍ူ က်ေဦး�သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� မိတိူ�ံ်�တူင်မ်ိမုိ�း�မိရှိိခုျဲလ်ှင် ် လနူေ�ါင်�်မိ�း�စုးွက်ု� ယ်ချ�က်ဲသ်ု� ် ပြမိေ�်ေစ်ုးွ 
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ် မီိ�နေလးင်တ်ူု�က်သ်ငွ်�် သတူပ်ြ�တူမ်ိ ု Holocaust သည့် ် နေထိုးက်�ံ်�ု်�န်ေ�းင်န်ေရ� စုမံီိ�ဲွ�စုည့်�်မိအုရ 
ပြ�စုန်ေ�် နှု�င်ခ်ျဲလ်မုိ်မ်ိည့် ် မိဟ�တူန်ေ�။ ေးဇီာတူု�၏် တူရး�ဝင်သ်တူမ်ိတိူန်ေ�းပ်ြ�ချ�က် ် identification ပြ�စုစ်ုဉ်မိ�း�နှငိ်် ်
မိတိူတ်ူမ်ိ�အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�က်ု� အသံ��ပြ��ပြချင်�်ပြ�စုစ်ုဉ်သည့် ်ဂျာ���လမူိ�ု��မိ�း�အး� နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိမုိ ိ�ယ်ရ်ှိးိ�ပြချင်�်၊ ၎င်�်တူု� ်
�ု�င်�်စုစည့်�်မိ�း�က်ု� သမ်ုိ�ယ်ပူြချင်�်၊ နေေရးအရ ဂျာ���ရ�်က်ကွ်မ်ိ�း�နှငိ်် ် camp စုချေ�် မိ�း�တူငွ်သ်း နေေထိုု�င်န်ေစုပြချင်�်နှငိ်် ်အ�ံ��
တူငွ် ် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူပ်ြချင်�်မိ�း�က်ု��ါ ပြ��လ��်နေစုနှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။် ေ�တူယု်က်မိားစ်ုစုအ်ပြီး�ီ�တူငွ် ် ဟစုတ်ူလး၏  
ေးဇီာအစုု��ရသည့် ် ေးဇီာမိ�း�နှငိ်် ် ၎င်�်တူု� ် မိဟးမုိတူတ်ူု�မ်ိ ိ ထိုေု�်ချ���်ချဲ�်က်သည့်် ် ဥနေရး�ေယ်န်ေပြမိရှိိ ု ဂျာ���လမူိ�ု��အး�လံ��၏  
သံ���ံ� နှစို�ံ်�ပြ�စုန်ေသး ဂျာ���လဦူး�နေရ ၆ သေ�်ချေ ်က််ု� သတူပ်ြ�တူန်ှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။် အ�ု��ါသတူပ်ြ�တူမ်ိသုည့် ် လံ�နေလးက်န်ေသး 
အစုး�အစုး၊ နေရ၊ နေေရးထိုု�င်ခ်ျင်�်နှငိ်် ် က်�ေ�်မိးနေရ�အနေစုးင််အ်နေရှိးိက်မ်ိ�း�က်ု� စုေစုတ်ူက်�ပြင်င်�်�ယ်ပ်ြချင်�်၊ အနေပြချချ ံ
စုး�ဝတူန်ေေနေရ�က်င်�်မဲိမ်ိ၊ု ပြ�င်�်ဟင်�်လင်�်ပြ�င်၌် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်က််ု� �စုသ်တူမ်ိနုှငိ်် ် Belzec, Sobibor, Treblinka 
နှငိ်် ်Auschwitz-Birkenau မိ�း�အ�ါအဝင် ်ဓားတူန်ေင်ွ�လငှ်် ်က်ရုုယ်းမိ�း�တူ�်�င်ထ်ိုး�သည့်် ်သ�တူသ်င်ရ်ှိငိ်�်လင်�်နေရ�စုချေ�်
မိ�း�မိ ိတူ�င်် ်ပြ�စုန်ေ�် ချဲပ်ြချင်�်ပြ�စု�်ါသည့်။်  

အမိ�ု��၊ အမိည့်သ်တူမ်ိတိူခ်ျ�က်�်ါ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�သည့် ်Rwanda သမိမတူ Juvénal Habyarimana နှငိ်် ်Burundi သမိမတူ 
Cyprien Ntaryamira တူု� ် စု�ီနှငိ်�်လု�က်�်ါရး နေလယ်းဉ်က်ု��စုခ်ျ�က်း ဟတူူနူေချါင်�် နေ�းင် ်၂ ဦး�က်ု� နေသ�ံ��နေစုချဲပ်ြီး�ီ� မိ�း�  
မိ�က်းမီိတူငွ် ် စုတူင်ခ်ျဲန်ေသး Rwanda ဂျာ�ီနှု��ု�က် ် ပြ�စုန်ေ�်ရးတူငွ်လ်ည့်�် အလး�တူ ူ အနေထိုးက်အ်�ံပ်ြ�� က်ညူ့်ခီျဲ�်ါသည့်။် 
က်ေဦး�အစုအီရင်ခ်ျခံျ�က်မ်ိ�း�က် တူ�ူ ီ (Tutsi)ဦး�နေ�းင်�်နေသး သ�ူ�ေအ်�ဲွ�က်ု� အ�ု��ါ သတူပ်ြ�တူမ်ိအုတူကွ် ် တူးဝေရ်ှိို

ဂျာ�းမိေနီှု�င်င်် ံDachau 
အက်�ဉ်�စုချေ�်ရှိို 
မီိ�သပြီးဂုျာ�ဟစ်ုက််
နေေးက်တ်ူငွ် ်�ံ�ထိုး�
သည့်် ်အနေလးင်�်မိ�း�
က်ု� �ယ်ရ်ှိးိ�နေေနေသး 
ဂျာ�းမိေပ်ြ�ည့်သ်မူိ�း�
အး� �က်ည့််ရု်ိုနေေသည့်် ်
အနေမိရုက်ေစ်ုစုသ်း� 
တူစုဦ်း�။ ©United 
States Holocaust 
Memorial 
Museum, 194
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ဂျာ�းမိေ�်းသးပြ�င်် ်ဂျာ���ဟ�အဓုာ�ားယ်ရ်နေသး Jude က်ု�
နေရ�သး�ထိုး�သည့်် ် ေါဝုေ၏် အဝါနေရးင် ်�က်ယ်တ်ူစုခ်ျ�။ 
Holocaust အတူငွ်�်တူငွ် ်ဂျာ��မိ�း�သည့် ်၎င်�်တူု�၏် ဂျာ��� 
identity က်ု� ပြမိင်သ်းသည့်် ်သနေက်ဂတူအပြ�စု ်ဤတူ�ံ�်ု
မိ�း�က်ု� ဝတူ�်င်ရ်ေ ်အမုိေ ်န်ေ��ပြချင်�်ချခံျဲရ်သည့်။်  
©United States Holocaust Memorial Museum, 
circa 1941-1945
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နေ�က်းင်�် စု�်ွစုွခဲျဲပ်ြီး�ီ� နေလယ်းဉ်��က်က််�၍ ေးရီ�ု�င်�်အတူငွ်�်တူငွ် ် နှု�င်င််�ုံ�င်န်ေရေယီ်ု�မိ ိ သတူင်�်နေ�က်ည့်းသမူိ�း�က် နှု�င်င််ံ်
လဦူး�နေရ၏ ၁၄ ရးနှေု�်ချေ ်ရ်ှိိ ု၎င်�်အချ�ုေ ်၇.၉ သေ�် ချေ ်ရ်ှိိနုေသး Tutsi လေူည့်�်စု�မိ�း�က်ု� သတူပ်ြ�တူရ်ေ ်Hutu “မိ�ု��ချ�စု”်မိ�း�
က်ု� နေ�းဩ်ချဲ�်က်သည့်။် Hutu က်���လေွသ်မူိ�း�သည့် ်တူချ�ု��အနေ�က်းင်�်ပြချင်�်ရး မိ�း�တူငွ် ်က်ု�င်န်ေ�းင်သ်မူိ�း�၏ လမူိ�ု��၊
အမိည့်န်ေ�းပ်ြ�ချ�က်�်ါ Rwanda အမိ�ု��သး�စုစီုစုန်ေရ�က်ေမ်ိ�း�က်ု� အ�ု��ါသတူပ်ြ�တူမ်ိမုိ�း�ပြ��လ��်ရေ ် အသံ��ပြ��ချဲ�်က်
သည့်။် ဥ�မိး၊ Hutu စုစုန်ေသ�ွကြွက်မိ�း�သည့် ်ပြီးမုိ�� ပြ�နေေရးမိ�း�တူငွ် ်အတူး�အ��ီမိ�း�ချ�ထိုး�ပြီး�ီ� ပြ�တူသ်ေ�်သးွ�လးသမူိ�း�
က်ု� အမိ�ု��သး�စုစီုစုန်ေရ�က်ေ ်(National Identification Card)မိ�း�က်ု� ပြ�ချု�င်�်က်း Tutsi ဟ�သတူမ်ိတိူန်ေ�းပ်ြ�ချ�က်�်ါ က်ေ ်
က်ု�င်န်ေ�းင်သ်မူိ�း�နှငိ်် ်က်ေမ်ိ�ါရှိိသုမူိ�း�က်ု� အစု�လု�က် ်အပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူခ်ျဲက်ြွက်သည့်။် ရက်န်ေ�ါင်�် ၁၀၀ အတူင်�် Hutu 
က်���လေွသ်မူိ�း�သည့် ် Tutsi ၏ လဦူး�နေရ၏ ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ၇၅% ချေ ် ် (သု� ်) အ�က်မ်ိ���င်�်အး�ပြ�င်် ် နေယ်းက်�်း�၊ မုိေ�်မိနှငိ်် ်
က်နေလ�သငူ်ယ်န်ေ�ါင်�် ၈၀၀,၀၀၀ က်ု� သတူပ်ြ�တူခ်ျဲ�်က်သည့်။် သတူပ်ြ�တူမ်ိအုမိ�း�စု�က်ု� လက်က််ု�င်ဓ်ား� ၊ ဓား�မိမိ�း� (သု� ်) 
တူင်�်��တူမ်ိ�း�ပြ�င်် ်ပြ��လ��်ချဲ�်က်ပြီး�ီ� တူပြချး� မိ�ေမ်ုိ�မိကု်ဲသ်ု�န်ေသး အ�က်မ်ိ��က်မ်ိမုိ�း�လည့်�် �ါဝင်ခ်ျဲ�်ါသည့်။်  

၁၉၃၀ နှစိုမ်ိ�း� နှငိ်် ်၁၉၄၀ နှစိုမ်ိ�း�က်းလရှိိ ုဂျာ�းမိေနီှငိ်် ်တူပြချး� ဥနေရး�ရှိိ ုဂျာ���မိ�း�နှငိ်် ်၁၉၉၀ နှစိုမ်ိ�း�ရှိိ ုRwanda မိ ိTutsi 
မိ�း�က်ဲသ်ု� ် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်နှငိ်် ် ယ်ချင်အ်စုု��ရအးဏား�ု�င်မ်ိ�း�သည့် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င်် ံ အနေေးက်�်က် ် တူု�င်�်ရင်�်သး�လေူည့်�်စု�  
တူစုခ်ျ�ပြ�စုသ်ည့်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� က်���လေွရ်ေ ်လမူိ�ု��၊ အမိည့်န်ေ�းပ်ြ�ချ�က်�်ါ 
identification မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�အနေ�် မိိခီျု��ပဲြ�စု�်ါသည့်။် ဤရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအရ�်သး�ပြ�ည့်သ်မူိ�း�
အနေ�် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်မိ ိနေေရးအနှိံ ် ဦး�နေ�းင် ်တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိမုိ�း� ပြ�စု�်းွ�ချ�ုေ ်၂၀၁၆ နှငိ်် ်၂၀၁၇ တူငွ် ်အဓုာက် ရို��်လံ��နေ�် လး
ချဲသ်ည့်။် စုစုသ်း�မိ�း�သည့် ်နေယ်းက်�်း�၊ မုိေ�်မိနှငိ်် ်က်နေလ�မိ�း�က်ု� အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်တ်ူု�က်ခ်ျု�က်ခ်ျဲပ်ြချင်�်၊ လနူေ�ါင်�်မိ�း�စုးွ
အနေ�် မိ�ေမ်ုိ�မိကု်���လေွပ်ြချင်�်၊ ရးချ�ီနေသး ရွးနေ�ါင်�်မိ�း�စုးွက်ု� မီိ�ရုုို� ပြချင်�်နှငိ်် ်အပြချး� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ေ�က်ခသည့် ်၂၅,၀၀၀ နေက်�း် 
နေရးက်ရ်ှိိလုးချဲပ်ြီး�ီ� ည့်စု�်တူန်ေ�နေရသည့်် ်အနေပြချအနေေတူငွ် ်နေေထိုု�င်န်ေေရနေသး �ဂျာဂလးနေေရ်ှိိန်ှု�င်င််သံု� ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၇၀၀,၀၀၀ 
နေက်�းက််ု� အတူင်�်အဓာမိမ စုေွ ်ခ်ျးွထိုကွ်န်ေပြ��နေစုပြချင်�် တူု�က််ု� ပြ��လ��်ချဲ�်ါသည့်။် ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ်နေေးက်ထ်ို�် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၁၂၅,၀၀၀ က်ု� ၂၀၁၂ ချ�နှစိုတ်ူငွ် ် ပြမိေမ်ိးအးဏား�ု�င်မ်ိ�း�က် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်တ်ူငွ်တ်ူည့်န်ေ�းက်ထ်ိုး�နေသး နေချတူမီ်ိ 
အက်�ဉ်�စုချေ�်ပြ�စုန်ေသး ထိုမ်ုိ�သမ်ုိ�နေရ�စုချေ�် ၂၀ နေက်�းတ်ူငွ် ်က်ေ ်သ်တူ�ု်တူန်ေလးိင်ထ်ိုး�� ဲပြ�စု�်ါသည့်။်  

ပြီး�ီ�ချဲသ်ည့်် ်ရးစု�နှစိုဝ်က်စ်ုးချေ ် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�နှငိ်် ် ပြ�ည့်ေ်ယ်အ်�င်် ်ချွပဲြချး��က်�်နံေရ�ဥ�နေေ၊ မိဝူါေမိ�း�နှငိ်် ်
က်�င််ထ်ိုံ��မိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�က်ု� နေ���ယ်�်ထို�တူပ်ြီး�ီ� လူဂ်ျာ�ဏာသ်ကု်ခးမဲိန်ေစုချဲသ်ည့်။် ဥ�မိး၊ ၁၉၈၂ တူငွ် ် ပြမိေမ်ိး 
နှု�င်င််သံည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�တူေ�်တူရူရှိိမုိကု်ု� ပြင်င်�်�ယ်ပ်ြီး�ီ� နှု�င်င််ေံယ်ေ်မုိတူ ် တူစုခ်ျ�တူည့်�်
အတူငွ်�် က်မိားအ်မိ�း��ံ�� နှု�င်င််မဲံိလ်ဦူး�နေရက်ု� �ထိုက်တ်ူ�ု�� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲန်ေသး ဥ� နေေတူစုရ်�်က်ု� ပြ�ဌားေ�်ချဲသ်ည့်။် က်ေဦး� 
ဂျာ�ီနှု��ု�က်�်ု�င်ရ်း လူအ်ချငွ််အ်နေရ�ချ�ု��နေ�းက်မ်ိမုိ�း� နေေးက်�်က်တ်ူွတဲူငွ် ်လတွူလ်�်စုးွသးွလးချငွ််၊် �ည့်းနေရ�၊ က်�ေ�်မိးနေရ�
အနေစုးင််အ်နေရှိးိက်ရ်ရှိိမုိနုှငိ်် ် သက်န်ေမိ�ွဝမ်ိ�နေ�က်းင်�်မိ�း�က်ု� တူး�ပြမိစု�ု်တူ�်င်ပ်ြချင်�် တူု��်ါဝင်�်ါသည့်။် ထိုု�က်ဲသ်ု� ် ချွပဲြချး�
�က်�်သံည့််ဥ်�နေေ၊ မိဝူါေနှငိ်် ် က်�င််ထ်ိုံ��မိ�း�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွအနေ�် ညှ့်ဉ်��ေ�်နေစုးက််း�မိနုှငိ်် ် မိ�း�ပြမိးင် ်
လနိေသး အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်ရ်က်စ်ုက် ်ယ်�တူမ်ိးမိ ုအနှတရးယ်က််ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲသ်ည့်။်  

၁၉ ၉ ၄ ချ�နှစို ်ရဝေေ်ါ
နှု�င်င်် ံRukara ရှိို  
က်တူသ်လစု ်��ရး�
နေက်�းင်�်တူစုခ်ျ�၏ 
�င်ဝ်င်န်ေ�းင််
အတူငွ်�်၌ တူစူု ီ
(Tutsi) လအူစု�လု�က််
အပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူ်
မိတုူငွ် ်သး�နေက်းင််
ပြ�စုခ်ျဲရ်သမူိ�း�၏  
ရို��်အနေလးင်�်မိ�း�။ 
©Jack Picone, 
1994
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၂၀၁၆နှငိ်် ် ၂၀၁၇ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအရ�်သး�ပြ�ည့်သ်မူိ�း�အနေ�် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်ဦး�နေ�းင်သ်ည့်် ် တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိ ု အပြီး�ီ�တူငွ် ်
Fortify Rights၊ UN အချ�က်အ်လက်ရ်ှိးိနေ�ွနေရ�မိစုရ်ှိငိ် ် ၊ ထိုု�န်ေေးက် ်UN အထို�ူက်ု�ယ်စ်ုး�လယိ်မ်ိ�း�နှငိ်် ်US အစုု��ရ
အပြ�င် ် အစုု��ရမိ�း�အ�ါအဝင် ် တူပြချး�အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�က် အ�ု��ါတူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိသုည့် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်ရ်းဇာဝတူမ်ိ ု နေပြမိးက််
နေ�က်းင်�် �ံ��ပြ�တူခ်ျဲ�်က်သည့်။် ယ်ချင် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�က်ဲသ်ု� ် တူပြ�ည့်�်ပြ�ည့်�်ချ�င်�် ��က်စ်ု�ီနေစုလု�သည့်် ် သနေ�းပြ�င်် ်
identity မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�က်ု� အသံ��ပြ��ပြချင်�်သည့် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်၏် အချေ�်က်ဏ္ဍတူစုခ်ျ� အပြ�စု�်ါဝင်ပ်ြီး�ီ� အေးဂျာါတူ ်
ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� တူး�စု�ီနှု�င်န်ေရ�အတူကွ် ်နေပြ�ရှိငိ်�်ရမိည့်် ်က်စုုစပြ�စု�်ါသည့်။်  

ဤအစုရီင်ခ်ျစံုး၏ အချေ�်-၂ သည့် ်၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီလ ၁ ရက်န်ေေတ်ူငွ် ်စုတူင်ခ်ျဲန်ေသး ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုအထို’မိ’နေပြမိးက််
သည့်် ်�ု��ဝါ�နေသး စုစုအ်းဏားသမ်ုိ�မိပုြ�စုပ်ြီး�ီ�က်တူည့်�်က် ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ�စုစုအ်��်စု�မိ ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု�၏် တူည့်ရ်ှိိမုို
က်ု� ပြင်င်�်�ယ်လ်�က်ရ်ှိိ�ံု�နှငိ်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု�အ်း� မိည့်သ်ည့််အ်ချငွ််အ်နေရ�မိ ိ နေ��မိထိုး�သည့််အ်ပြ�င် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� 
နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း� (NVC - National Verification Card) က်ု� လက်ခ်ျရံေ ်
အတူင်�်အက်��် �ုအး�နေ��ချု�င်�်နေစုလ�က်ရ်ှိိ�ံု�က်ု� နေ�းထ်ို�တူတ်ူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်  

အးဏားသမ်ုိ�ပြီး�ီ�ချ�ုေမ်ိစို၍ ဗုျူ�လခ်ျ���်မိ�ုတြီးက်�ီမိင်�်နေအးင်လ်ုငု်ဦ်း�နေ�းင်န်ေသး ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်သည့် ် နှု�င်င််အံနှိံ ်ပြ�ည့်သ် ူ
နေထိုးင်န်ေ�ါင်�်မိ�း�စုးွက်ု� သတူပ်ြ�တူပ်ြီး�ီ�နေထိုးင်ခ်ျ�ချဲသ်လု� တူစု�်က်တ်ူငွ် ် တူု�င်�်ရင်�်သး�လက်ေ်က်က််ု�င် ် အ�ဲွ�အစုည့်�်
မိ�း�နှငိ်် ် စုစုတ်ူ�်၏တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိကု်ု� က်းက်ယွ်ရ်ေ ် �ဲွ�စုည့်�်ချဲ�်က်သည့်် ် အရ�်သး�ဦး�နေ�းင်န်ေသး စုစုတ်ူ�် PDF  
(ပြ�ည့်သ်ူက််းက်ယွ်န်ေရ�တူ�်)မိ�း�က်ု� အရှိိေုပ်ြမိင််တ်ူု�က်ခ်ျု�က်လ်�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။်  

အ�ု��ါတူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိမုိ�း�ပြ��လ��်နေေစုဉ် နှု�င်င််အံတူငွ်�်က်�ေရ်ှိိနုေေသည့်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၆၀၀,၀၀၀ နေက်�းန်ေေထိုု�င်ရ်း ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ံ
ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ုရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က် “ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း”ဟ� သတူမ်ိတိူန်ေချ်�ု�ပြချင်�်က်ု� တူး�ပြမိစုရ်ေ ်အးဏားသမ်ုိ�စုစုအ်��်စု�မိ ိNVC 
က်ေမ်ိ�း�အသံ��ပြ��နေေ�က်�ံ�က်ု� Fortify Rights အး�နေပြ�း�က်း�ချဲသ်ည့်။် ၎င်�်အစုး� အးဏားသမ်ုိ�စုစုအ်��်စု�က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း
မိ�း�သည့် ် �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိမ်ိ ိ ချု��ဝင်လ်းသမူိ�း�ပြ�စုသ်ည့်ဟ်�နေသး အနှတရးယ်တ်ြီးက်�ီသည့်် ် လမ်ုိလံ��တူစုခ်ျ�က်ု� နေလးင်စ်ုး
အပြ�စု ်အသံ��ပြ��လ�က် ်“ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း”က်ု� “�ဂျာဂလ”ီ (သု� ်) အပြချး�နှု�င်င််သံး� identity အပြ�စု ်ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူ�်က်သည့်။်  
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အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� အနေပြချချလံူအ်ချငွ််အ်နေရ�မိ�း�ရရှိိကု်�င််သ်ံ��မိ ု တူး�ပြမိစုရ်ေ ်
ပြ�ည့်သ်မူိ�း�အနေ�် ညှ့်းတူးမိကု်င်�်မဲိသ်ည့်် ် က်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�က်ု� အတူု��ချ� ချ�မိတိူပ်ြီး�ီ� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�ည့်သ်မူိ�း�အး� 
နေချ�မိေု�်��က်စ်ု�ီနေရ� campaign မိ�း�က်ု� �က်လ်က်န်ေ�းင်ရွ်က်လ်�က်ရ်ှိိသုည့်။် ဥ�မိး၊ Fortify Rights မိရိရှိိခုျဲသ်ည့်် ်
၂၀၂၁ နှု�ဝင်�်း ၂၅ တူငွ် ်��ူသ�ီနေတူးင် ် ပြီးမုိ��ေယ်ရ်ှိိ ုစုစုန်ေက်းင်စ်ု၏ီ အနေထိုနွေထိုအွ��်ချ���်နေရ�ဌားေမိ ိထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲန်ေသး 
နေ�ါက်�်က်း�လးသည့််အ်��်ချ���်နေရ��ု�င်ရ်း အမုိေ ်စ်ုးတူစုခ်ျ�တူငွ် ် “�ဂျာဂလ ီ (ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း)လမူိ�ု��မိ�း�သည့် ် တူရး�ဝင််
ချငွ််ပ်ြ��ချ�က်ရ်ပြီး�ီ�မိသိး ချရီ�သးွ�နှု�င်”် ပြီး�ီ� အမုိေ ်က််ု� ချ�ု��နေ�းက်ခ်ျဲလ်ှင် ်“တူည့်�်ဥဲ�နေေအရ ပြ�င်�်ထိုေစ်ုးွအနေရ�ယ်ပူြချင်�်” 
ချရံမိည့်ဟ်� နေ�းပ်ြ��ါရှိိကု်း နေေသနေေ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�၏ လတွူလ်�်စုးွ ချရီ�သးွ�လးချငွ််က််ု� တူး�ပြမိစုသ်ည့်် ်နှစိုက််းလ
ရှိညိ့်�်က်းလ�က်ရ်ှိိနုေသး က်ေ ်သ်တူ�ု်တူ�်င်ခ်ျ�က် ်မိ�း�က်ု� ထို�်နေလးင်�်ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျ�မိတိူခ်ျဲသ်ည့်။်  

အပြချး�ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�က်ဲသ်ု� ် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်သည့် ် အ�ု��ါ�ုတူ�်ု�မ်ိမုိ�း�က်ု� အမိ�ု��သး�လံ�ပြချ�ံနေရ� နေချါင်�်စုဉ်တူ�်ပြီး�ီ� 
တူရး�မိှတူနေ�က်းင်�်ပြ�ရေ ် တြီးက်�ု��မ်ိ�လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ဥ�မိး၊ အထိုက်တ်ူငွ်န်ေ�းပ်ြ�ချဲန်ေသး အမုိေ ်သ်ည့် ် “ပြီးမုိ��ေယ််
လံ�ပြချ�ံနေရ�နှငိ်် ် တူရး�ဥ�နေေစုု��မုိ��မိ”ုက်ု� က်းက်ယွ်ရ်ေ ် �ဂျာဂလလီမူိ�ု��မိ�း�အး� က်ေ ်သ်တူ�ု်တူ�်င်ရ်ေ ် လု�အ�်နေ�က်းင်�် 
နေ�းပ်ြ�သည့်။်  

နှစိုအ်ေည့်�်င်ယ်ခ်ျေ ်�်က်းနေအးင် ် identification သက် ်နေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�နှငိ်် ် နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အ�က်း� 
�က်စ်ု�်မိရုှိိနုေ�က်းင်�် နေက်းင်�်စုးွအသအုမိတိူ ် ပြ��ထိုး�ပြီး�ီ�ပြ�စု�်ါတူယ်။် သု�န်ေသး ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအနေ�် ဂျာ�ီနှု��ု�က်တ်ူု�က််
ချု�က်မ်ိမုိ�း� က်���လေွန်ေေချ�ုေက််းလအတူငွ်�်၌�င် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု တူချ�ု�� UN အရးရှိိမုိ�း�၊ သရံံို��မိ�း�နှငိ်် ် အပြချး�အ�ဲွ� 
အစုည့်�်မိ�း�သည့်ရု်ို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� �စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ်NVC အသံ��ပြ��မိကု်ု� ရံုို�ချ�ရေ ်��က်က််ကွ်ခ်ျဲသ်လု� တူချ�ု��က်စုုစ
မိ�း�တူငွ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း “နှု�င်င််မဲံိမ်ိ”ု အတူကွ် ်လက်န်ေတူွ��ေသ်ည့်် ်နေပြ�ရှိငိ်�်ချ�က်တ်ူစုရ်�်အပြ�စု ်NVC က်ု� နေ�်နေ�်ထိုင်ထ်ိုင် ်
အး�နေ�� နေထိုးက်ခ်ျခံျဲ�်က်နေသ�သည့်။်  

သု�ရ်းတူငွ် ် ၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီ ၁ ရက် ် အးဏားသမ်ုိ�မိအုပြီး�ီ� ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်၏ �က်မ်ိ��က်�တူရ်က်စ်ုက်မ်ိကု်ု� က်ေဦး� 
�က်�ံနေတူွ� ချဲရ်ပြီး�ီ�နေေးက် ်အရ�်သး�ပြ�ည့်သ်အူနေ�ါင်�်တူု�သ်ည့် ်�ု�မုိ��ငွ််လ်င်�်လး�က်ပြီး�ီ� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�က်ု� လက်ခ်ျံ
က်း ရချု�င်ပ်ြ�ည့်တ်ူငွ် ်၎င်�်တူု� ်�က်�ံချဲရ်သည့်် ်ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ်�တူသ်က်၍် �ု�မုိ� သရုှိိေုး�လည့်လ်းသည့်် ်အသငွ််
သဏ္ဍေ ်လက်ခဏားမိ�း�က်ု� ပြ�သချဲ�်က်သည့်။်  

NVC ပြ�စုစ်ုဉ်အ�ါအဝင် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� �ု��က်�ု��သက်န်ေရးက်လ်�က်ရ်ှိိသုည့်် ် ချွပဲြချး��က်�်နံေရ�ဥ�နေေ၊ မိဝူါေနှငိ်် ်
က်�င််ထ်ိုံ��မိ�း�အနေ�် သည့်�်ချနံှု�င်မ်ိမုိးိလည့်�် အး�နေ��းလ်းချဲသ်ည့်။် အထို�ူသပြ�င်် ်အးဏားသမ်ုိ�မိအုပြီး�ီ� �မ်ိ���ီမိကု်ု� 
နေရှိးိင်တ်ူမ်ုိ�နှု�င်ခ်ျဲန်ေသး နေရွ�နေက်းက်ခ်ျလံတှူန်ေတူး ် အမိတူမ်ိ�း�က် ၂၀၂၁ ဧပြီး�ီလတူငွ်�ဲွ်�စုည့်�်ချဲသ်ည့်် ် အစုု��ရ - 
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ “အမိ�ု��သး�ည့်ညီွှတွူန်ေရ�အစုု��ရ (NUG)က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနှငိ်် ် အပြချး�တူု�င်�်ရင်�်သး�မိ�း�အ�်  
လူအ်ချငွ််အ်နေရ�ချ�ု��နေ�းက်မ်ိမုိ�း�နှငိ််အ်တူ ူစုစုတ်ူ�်မိ ိအတူင်�်အဓာမိမအသံ��ပြ��ချဲသ်ည့်် ် ပြ�စုစ်ုဉ်တူစုခ်ျ�အပြ�စု ်NVC က်ု� 
နေ�းပ်ြ�ပြီး�ီ� NVC ပြ�စုစ်ုဉ် “��က်သ်မ်ုိ�နေရ�”အတူကွ် ် သနှိဌုားေက််တူကု်ဝတူက််ု� ၂၀၂၁ ဇွာေလ် ၃ ရက်တ်ူငွ် ် နေ�က်ည့်း 
ချဲသ်ည့်။် NUG သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��အး�လံ��အး� နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�အပြ�ည့််အ်ဝက်ု� ထိုထုိုနုေရးက်န်ေရးက် ်
နေ��အ�် (သု� ်) ပြ�ေလ်ည့်န်ေ��အ�်မိည့်် ်“ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ် ်နေမိ�ွ�ွး�ပြချင်�် (သု� ်) ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး�၏ သး�သမီိ�အပြ�စု ်မိည့််
သည့််န်ေေရးတူငွ်မ်ိ�ု� နေမိ�ွ�ွး�ပြချင်�်”ဟနူေသးအချ�က် ်အနေ�်အနေပြချချပံြီး�ီ� နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� နေသချ�းနေစုရေ ်�က်လ်က် ်
က်တူပုြ��ချဲ�်ါနေသ�သည့်။်  

၂၀၂၁ စုက်တ်ူင်�်းလတူငွ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလူအ်ချငွ််အ်နေရ�က်းက်ယွ်သ်နူှငိ်် ် ေ�က်ခသည့်န်ေချါင်�်နေ�းင် ် တူစုဦ်း�ပြ�စုသ် ူ 
မုိ�ဟစုအ်လူးသည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအချငွ််အ်နေရ�က်းက်ယွ်သ်ည့်် ်၎င်�်၏ လ��်င်ေ�်မိ�း�အတူကွ် ်�ဂျာဂလးနေေရ်ှိိတ်ူငွ် ်လ��်�က်ံ
သတူပ်ြ�တူခ်ျခံျဲရ်�ါသည့်။် ၂၀၁၉ မိတူလ်တူငွ် ် မုိ�ဟစုအ်လူးသည့် ် ဂျာ�ေဗီျူးရှိိ ု က်�လ လူအ်ချငွ််အ်နေရ�နေက်းင်စ်ုတီူငွ် ်
စုက်း�နေပြ�း�က်း�ချငွ်် ်ရရှိိခုျဲ�်ါသည့်။် ၎င်�်က် က်�လအ�ဲွ�ဝင် ်နှု�င်င််မံိ�း�က်ု� နေပြ�းသည့်မ်ိးိ - 

“�ယ်စ်ု�နှစိုမ်ိ�း�တူု�င်န်ေအးင် ်က်ွေန်ေတူးတ်ူု�ဟ်း ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််မံိးိ စုေစုတ်ူက်�က်���လေွတ်ူဲ ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်ေ်ဲ ် ရင်�်ု�င်ခ်ျဲရ်
�ါတူယ်။် သတူူု�က်် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�အ်မ်ုိနေတူကွ်ု� မီိ�ရုုို�တူယ်၊် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�န်ေပြမိနေတူကွ်ု� သမ်ုိ�ယ်တူူယ်၊် မုိေ�်မိနှငိ်် ်
မုိေ�်က်နေလ�နေတူကွ်ု� အ��်စု�လု�က် ် မိ�ေမ်ုိ�က်�င််ခ်ျဲ�်က်တူယ်။် နေထိုးင်န်ေ�ါင်�်မိ�း�စုးွနေသး က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု�  
(ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု�က််ု�) သတူပ်ြ�တူခ်ျဲ�်က်တူယ်။် အချ�နေတူး ် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� “က်�လး�” (ဗျူမိး�းသးစုက်း�တူငွ် ် 
ချ��ု�နှိမ်ုိနေချ်နေဝ်သည့်် ် အသံ��) �ု�ပြီး�ီ� တူ�ံ�်ုက်�်�က်တူယ်။် သတူူု�က်် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� “တူရး�မိဝင် ် 
ဝင်န်ေရးက်လ်းသ”ူ၊ “�ဂျာဂလ”ီ (နှငိ််)် “မိ�ူလင် ် အ�က်မ်ိ��က်”်လု� ် နေချ် �က်တူယ်။် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််  
(သတူူု�န်ေချ်တူး) တူစုခ်ျ�မိ ိမိဟ�တူ�်�ူ”။ က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က်် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး��ါ။ က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က်် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း�ါ။” 



�ု�လေန်ှု�င်င််ရံှိိ ုŁódź ဂျာ���ရ�်က်ကွ်တ်ူငွ် ်ဂျာ�းက်င်အ်က်�ီနေ�် ချ���်ထိုး�သည့်် ်
ေါဝုေ၏် �က်ယ်န်ှငိ်် ်အမိ�ု��သး�နှစိုဦ်း�။ Holocaust အတူငွ်�်တူငွ် ်ဂျာ��� 
မိ�း�သည့် ်၎င်�်တူု�၏် ဂျာ��� identity က်ု� ပြမိင်သ်းသည့်် ်သနေက်ဂတူအပြ�စု ်
ဤတူ�ံ�်ုမိ�း�က်ု� ဝတူ�်င်ရ်ေ ်အမုိေ ်န်ေ��ပြချင်�်က်ု�ချခံျဲရ်သည့်။်  
©United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of 
Dan Lenchner, 1942 
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အဓုိက်အကြံက်ဖံြပ်�ချူ�က်မ််း�ာ� 
ပြမိေမ်ိးစ်ုစုအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ပြ�စုန်ေ�်� ဲ ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်�ါအဝင် ် နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� 
က်���လေွလ်�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးသည့် ်နေအးက်�်ါအချ�က်မ်ိ�း�အ�ါဝင် ်အ�က်ပံြ��ချ�က် ်၁၉ ချ�က်ု� ပြ��လ��်
ထိုး��ါသည့်။်  

• UN အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း�အနေေပြ�င်် ် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်မိ ိ လက်ေ်က်၊် �ဏ္ဍးနှငိ်် ် ဝင်န်ေင်နွှငိ်် ် နှု�င်င််နံေရ�တူရး�ဝင်မ်ိရုှိို  
နေေမိကု်ု� ပြင်င်�်�ယ်က််ေ ်က််ကွ်ရ်ေ ်အနေရ�ယ်နူေ�းင်ရွ်က်သ်င််သ်ည့်။် နှု�င်င််တံူက်း စု�ီးွ�နေရ�လ��်င်ေ�်မိ�း�အနေေပြ�င်််
လည့်�် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်နှငိ်် ် ၎င်�်၏ အနေ�ါင်အ်�ါမိ�း�ပြ�င်် ် ချ�ုတူ�်က်န်ေ�းင်ရွ်က်မ်ိကု်ု� မိည့်သ်ည့််ေ်ည့်�်နှငိ််မ်ိ�ု� 
နေရှိးိင်ရ်ှိးိ�သင််ပ်ြီး�ီ� အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ ရးဇာဝတူမ်ိတုူငွ် ် ��ူနေ�ါင်�်�ါဝင်သ်ည့်ဟ်� ယ်�ူရနေသး မိည့်သ်ည့်််
လ��်င်ေ�်က်ု� မိ�ု� သက်�်ု�င်ရ်း တူရး�စုရီင်န်ေရ�တူငွ် ်တူးဝေခ်ျခံျု�င်�်သင််န်ေ�သည့်။် 

• UN အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း� အထို�ူသပြ�င်် ်အနေရှိိ�နေတူးင်အ်းရှိနိှု�င်င််မံိ�း�အသင်�်၏ အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း�သည့် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ံ
ရှိိ ု ပြ�စုန်ေ�်� ဲ ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� အ�ံ��သတူ၊် က်�သရေ ် အနေပြ�ရှိးိနေပြ�ရှိငိ်�်မိနုှငိ်် ်
�တူသ်က်၍် အရ�်သး�ပြ�ည့်သ်ဦူး�နေ�းင်န်ေသး NUG အစုု��ရနှငိ်် ် ချ�ုတူ�်က်န်ေ�းင်ရွ်က်ပ်ြချင်�်၊ ၎င်�်အး� 
�စုစည့်�်အက်အူည့်မီိ�း�နေ��အ�်ပြချင်�်နှငိ်် ် လက်ရ်ှိိ ု နှု�င်င််တံူက်း တူးဝေခ်ျမံိ ု ယ်နှတရး�မိ�း�က်ု� အး�နေ��က်ညူ့်ပီြချင်�်
မိ�း�ပြ��လ��်သင််သ်ည့်။် 

• �ု�မုိ�က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ်ပ်ြ�ေ ်�်ု�ရနေသး ်UN အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ် ်စုစုတ်ူ�်
မိ ိ က်���လေွခ်ျဲန်ေသး စုစုရ်းဇာဝတူမ်ိနုှငိ်် ် လသူး�မိ��ု�နှယွ်အ်နေ�် က်���လေွသ်ည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အ�ါအဝင် ်
အပြချး�ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� တူရး�ဝင်�်ံ��ပြ�တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�မိ ိ တူ�င်် ် အမိ�း�ပြ�ည့်သ်သူ ု
အသအုမိတိူပ်ြ��သင််သ်ည့်။် 

• UN အ�ဲွ�ဝင်န်ှု�င်င််မံိ�း�သည့် ်နှု�င်င််တံူစုခ်ျ�ချ�င်�်စုအီလု�က် ်ပြ�ည့်တ်ူငွ်�်ယ်နှတရး�နှငိ်် ်နှု�င်င််နံေ�ါင်�်စုံ� ညှ့်နုှ ုငု်�်နေ�းင်ရွ်က််
ပြချင်�်မိ�း�မိတိူ�င်် ် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ် ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� တူး�စု�ီပြချင်�်နှငိ်် ်
အ�ံ��သတူပ်ြချင်�်အနေ�် အနေလ�ထိုး�နေ�းင်ရွ်က်ရ်ေ ်သက်�်ု�င်ရ်းဌားေမိ�း� ထိုနူေထိုးင်သ်င််န်ေ�သည့်။် ထိုု�ေ်ည့်�်
အတူ ူUN နှငိ်် ်နှု�င်င််တံူက်း လသူး�ချ�င်�်စုးေးနေထိုးက်ထ်ိုး�နေရ� အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�သည့် ်အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်
ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� ချွပဲြချး�နေ�းထ်ို�တူရ်ေ ်ဥ�နေေ�ု�င်ရ်း က်ွမ်ိ�က်�င်သ်မူိ�း�က်ု� ချေ ်အ်�်ပြီး�ီ� 
အနေရ�နေ�်တူံ� ်ပြ�ေမ်ိမုိ�း�က်ု� အ�က်နံေ��ပြချင်�်နှငိ်် ် လသူး�ချ�င်�်စုးေးနေထိုးက်န်ေရ�အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�က်ု� က်းက်ယွ််
တူး�စု�ီပြချင်�်နှငိ်် ်�တူသ်က်၍် �ည့်းနေ��ပြချင်�်မိ�း� ပြ��လ��်သင််န်ေ�သည့်။်  





Genocide by Attrition

နည်း�်လမ််း� (Methodology) 

ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးသည့် ် အတူတုူက်် ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�၊ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ ိ လတွူန်ေပြမိးက်န်ှု�င်ခ်ျဲသ်မူိ�း�၏ 
ထိုကွ်�်ု�ချ�က်မ်ိ�း�၊ ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�နှငိ်် ် စုစုတ်ူ�် နေက်�းနေထိုးက်န်ေေးက်ခ်ျ ံ
သတူင်�်မိ�း�အနေ�် သတူင်�်အချ�က်အ်လက်�်ု�င်ရ်းချွပဲြချမ်ိ�စုတုူပ်ြ�းမိ ု (Media Analysis) မိ�း�မိ ိ
သမုိ�င်�်နေ�က်းင်�်�ု�င်ရ်း သ�နေတူသေက်ု� အနေပြချချထံိုး��ါသည့်။်  

ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးအတူကွ် ် ပြ��လ��်ချဲန်ေသး သမုိ�င်�်နေ�က်းင်�်�ု�င်ရ်း သ�နေတူသေသည့် ် Holocaust၊ 
Rwanda ဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�် ရုို�က်ခ်ျတူလ်�က်ရ်ှိိနုေသး ပြ�စုန်ေ�်� ဲ ရက်စ်ုက််
ယ်�တူမ်ိးမိမုိ�း� အနေ�် တူစုခ်ျ�ပြချင်�် နေလလ်းစုတုူပ်ြ�းချ�က်က််ု� တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်  

Fortify Rights သည့် ်၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီလနှငိ်် ်၂၀၂၂ ဧပြီး�ီလ�က်း� ပြမိေမ်ိး၊ �ဂျာဂလးနေေရ်ှိိန်ှငိ်် ်နှု�င်င််တံူက်းရှိို  
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၂၃ ဦး�အ�ါအဝင် ် နှု�င်င််တံူက်းက်ယ်�်ယ်န်ေရ�လ��်သး�နှငိ်် ် သ�နေတူသ ီ ၅ ဦး�တူု�က််ု�လည့်�်  
အင်တ်ူးဗျူ���ချဲ�်ါသည့်။် Fortify Rights သည့် ် အင်တ်ူးဗျူ���အမိ�း�စု�က်ု� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း�းသးစုက်း�ပြ�င်် ်
ပြ��လ��်ချဲပ်ြီး�ီ� တူချ�ု��အနေပြချအနေေမိ�း�တူငွ် ် အဂျာဂလ�်ု�းသးပြ�ေပ်ြ�င်် ် ပြ��လ��်ချဲ�်ါသည့်။် ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုး
အတူကွ် ် အင်တ်ူးဗျူ���နေပြ��ု�သ ူ မိည့်သ်တူူစုဦ်း�တူစုန်ေယ်းက်မ်ိ ိ အချနေ�က်�နေင် ွ ယ်ခူျဲပ်ြချင်�်မိရှိိ�ုါ။ နေပြ��ု�သူ
အး�လံ��အး� အင်တ်ူးဗျူ���ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်၊် စုတုူလ်ု�လက်ရ်နေ�းင်ရွ်က်မ်ိနုှငိ်် ် မိှနေဝချဲသ်ည့်် ် သတူင်�်
အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�အး� မိည့်သ်ု�မ်ိည့်�ံ်� အသံ��ပြ��မိည့်ပ်ြ�စုန်ေ�က်းင်�်က်ု� အနေ�က်းင်�်�က်း�ချဲ�်ါသည့်။် 
အင်တ်ူးဗျူ���နေပြ��ု�သအူး�လံ��သည့် ် အင်တ်ူးဗျူ���မိတူု�င်မီ်ိ ၎င်�်တူု�၏် သနေ�းတူခူျငွ််ပ်ြ��ချ�က်က််ု� နေ��အ�်ချဲ်
�က်�ါသည့်။် အင်တ်ူးဗျူ���နေပြ��က်း�သအူး�လံ��၏ အမိည့်၊် နေေရ�်နှငိ်် ် မိည့်သ်မူိည့်ဝ်ါပြ�စုန်ေ�က်းင်�်�ါ 
အနေသ�စုတုူအ်ချ�က်မ်ိ�း�က်ု� လံ�ပြချ�ံနေရ�အရ ဤ အစုရီင်ခ်ျစံုးတူငွ် ် ထိုမ်ုိချ�ေ ် (သု� ်) နေပြ�းင်�်လနဲေ�းပ်ြ� ထိုး�
�ါသည့်။်  

Fortify Rights သည့် ် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ လမူိကု်ယ်�်ယ်န်ေရ�နှငိ်် ် ပြ�ေလ်ည့်န်ေေရးချ�ထိုး�နေရ�
ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေ၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်��ဏား း�က်ွေ�်ပြီးမုိ��ေယ်ရ်ှိိ ုလဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�နှငိ်် ် ပြ�ည့်သ်ူအ်င်အ်း�ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေ၊ 
ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ု နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ် ် စုမံီိက်ေု�်နှငိ်် ် စုမံီိနေရ�ရး ဦး�စု�ီဌားေနှငိ်် ် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် စုစုန်ေတူနွှငိ်် ် 
��ူသ�ီနေတူးင်ရ်ှိိ ု အနေထိုနွေထိုအွ��်ချ���်နေရ� ဦး�စု�ီဌားေတူု�မ်ိ ိ ရံို��တူငွ်�်မိတိူတ်ူမ်ိ� ၅ ချ�က်ု� ရယ်ပူြီး�ီ� စုတုူပ်ြ�း
နေလလ်းချဲ�်က်သည့်။် အ�ု��ါမိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�သည့် ်နှု�င်င််သံး�စုစီုစုန်ေရ� ပြ�စုစ်ုဉ်နှငိ်် ်�က်စ်ု�်လ�က်ရ်ှိိုပြီး�ီ� ၂၀၂၁ 
နေ�နေ�းဝ်ါရီ ၁ ရက် ် အထို‘မိ’နေပြမိးက်န်ေသး စုစုအ်းဏားသမ်ုိ�မိနုေေးက်�ု်�င်�်အချ�ုေက််ု� ရက်စ်ုွတဲူ�်ထိုး�
�ါသည့်။်  

Fortify Rights သည့် ် နေ�နေ�းဝ်ါရီ ၂၀၂၁ မိ ိ မိတူလ် ၂၀၂၂ �က်း� အဂျာဂလ�်ုနှငိ်် ် ပြမိေမ်ိး နှစို�်းသးပြ�င်် ် 
ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်် ်သတူင်�်မိ�း�က်ု�လည့်�် ပြ�ေလ်ည့်သ်ံ��သ�်ပြီး�ီ� စုတုူပ်ြ�းနေလလ်းချဲသ်ည့်။် 





Genocide by Attrition

နောနာက်ခံ်ျူသမု်း�င်း�်

၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီ ၁ ရက်န်ေေ ် ဗုျူ�လခ်ျ���်မိး�တြီးက်�ီ မိင်�်နေအးင်လ်ုငု် ် ဦး�နေ�းင်န်ေသး ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်သည့် ် 
 လတှူန်ေတူး ်စုတူင်သ်ည့််ရ်က်တ်ူငွ် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ ေမုီိ�က်နေရစုေီည့်�်က်�နေရွ�ချ�ယ်ခ်ျဲန်ေသး အစုု��ရသစုက််ု� ပြ��တူ်
ချ�ရေတ်ြီးက်�ု��မ်ိ�ချဲပ်ြီး�ီ� နှု�င်င််နံေတူးအ်တူု�င်�်င်ခ်ျနံေအးင်�်ေ�်စု��က်ည့်၊် သမိမတူဝင်�်ပြမိင််န်ှငိ်် ် အပြချး���ဂျာဂ�ုလမ်ိ�း�က်ု� 
�မ်ိ�စု�ီချဲသ်ည့်။်1 နေေးက်တ်ူနေေတ်ူငွ် ်ဗုျူ�လမ်ိ�ုတြီးက်�ီမိင်�်နေအးင်လ်ုငု်သ်ည့် ်မုိမုိက်ု�ယ်က််ု� နှု�င်င််နံေတူးစ်ုမံီိအ��်ချ���်နေရ�
နေက်းင်စ်ု ီ (ေစုက်)၏ အတြီးက်�ီအက်ပဲြ�စုန်ေ�က်းင်�်နေ�က်ည့်းချဲသ်ည့်။်2 ဤအစုရီင်ခ်ျစံုးနေရ�သးချ�ုေအ်ထို ု ပြမိေမ်ိး
စုစုတ်ူ�်သည့် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ ေယ်ေ်မုုိတူက််ု� ထိုထုိုနုေရးက်န်ေရးက်ထ်ိုေု�်ချ���်ထိုး�မိမုိရှိိနုေသးလ်ည့်�် ၂၀၂၁ 
နေ�နေ�းဝ်ါရီအးဏားသမ်ုိ�မိသုည့် ်နှု�င်င််ရံှိိ ုနှု�င်င််နံေရ�ပြမိင်က််ငွ်�်က်ု� လံ��လံ��လ�း�လ�း�နေပြ�းင်�်လ ဲလု�က်�်ါသည့်။် 

အးဏားသမ်ုိ�မိသုည့် ် နေေရးအနှိံ ်ပြီးင်မ်ုိ�ချ�မ်ိ�စုးွ�နှဒပြ�မိမုိ�း�နှငိ်် ် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�က်ု��ေ ်က််�င်�်နှဒပြ�ရေ်
အတူကွ် ် အလ��်မိသးွ��ု� ်ပြင်င်�်�ေ ်ခ်ျဲ�်က်နေသး နှု�င်င််အံနှိံအ်စုု��ရဝေထ်ိုမ်ိ�မိ�း��ါဝင်သ်ည့်် ်“နှု�င်င််တံူဝေ�် ပြ�ည့်သ်ူ ် 
အးဏား�ီ�ေန်ေရ�လ�်ုရှိးိ�မိ”ု (CDM)မိ�း�က်ု� စုတူင်ပ်ြချင်�်မိ�း�က်ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲသ်ည့်။်3 ၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီမိ ိ
စု၍ ပြမိေမ်ိးပြ�ည့်ရ်ှိိ ု သေ�်�ယ်န်ေ�ါင်�်မိ�း�စုးွနေသး ပြ�ည့်သ်တူူု�သ်ည့် ် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ အ��်ချ���်မိကု်ု� 
စုေုန်ေချ် ပြီး�ီ� အဟေ ်အ်တူး�ပြ�စုန်ေစုသည့်် ် �နှဒပြ�ပြချင်�်မိ�း�၊ အလ��်သးွ�ရေ ် ပြင်င်�်�ေ ် �နှဒပြ�ပြချင်�်မိ�း�နှငိ်် ်
သ�ုတူန်ေမိးိက်ပ်ြချင်�်မိ�း�တူငွ်�်ါဝင်ခ်ျဲ�်က်သည့်။် နှု�င်င််သံည့် ် အချ�အချါ စု�ီးွ�နေရ�ပြီး�ု�လ�ဲ�က်စ်ု�ီလ�ေ�ီ�င်ပ်ြ�စု်
�ါသည့်။်4 CDM နှငိ်် ်အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ အ��်ချ���်မိအုနေ�် မိည့်သ်ည့်် ်ပြ�ည့်သ်ူခ်ျ�ချမံိမုိ�ု��က်ု�မိ�ု� ပြီး�ု�ချငွ်�်ရေ်
တြီးက်�ု��မ်ိ�ရးတူငွ် ် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် အးဏားသမ်ုိ�မိအုပြီး�ီ� �ထိုမိတူစုန်ှစိုတ်ူးက်းလ တူစုခ်ျ�တူည့်�်
အတူငွ်�် အရ�်သး�ပြ�ည့်သ်နူေ�ါင်�် ၁၅၀၀ နေက်�းက််ု� သတူပ်ြ�တူခ်ျဲပ်ြီး�ီ�၊ အေည့်�်�ံ�� ၁၂,၀၀၀ က်ု�ထိုေု�်သမ်ုိ�က်း 
မိနေရတူကွ်န်ှု�င်န်ေသးပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� အစုနေ��းက်၍် ၄၄၀,၀၀၀ နေက်�းက််ု� အဓာမိမနေေရ�်စုေွ ်န်ေစုချဲသ်ည့်။်5
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https://www.mmtimes.com/news/myanmar-military-announces-new-state-administrative-council.html
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https://www.fortifyrights
https://www.fortifyrights.org/our_films/mya-inv-vdo-2021-02-12/
https://www.fortifyrights.org/our_films/mya-inv-vdo-2021-02-12/
https://www.fortifyrights.org/our_films/mya-inv-vdo-2021-03-08/
https://www.fortifyrights.org/our_films/mya-inv-vdo-2021-03-23/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/CRP31012022.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/CRP31012022.docx
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Sitrep_Humanitarian_Update_No.15_OCHA_15Feb2022.pdf
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Sitrep_Humanitarian_Update_No.15_OCHA_15Feb2022.pdf
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https://www.fortifyrights.org/our_films/mya-inv-vdo-2022-02-01/
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၂၀၂၁ ဧပြီး�ီ ၁၆ တူငွ် ်အးဏားသမ်ုိ�ချ�ုေအ်တူငွ်�် �မ်ိ�စု�ီမိကု်ု� နေရှိးိင်တ်ူမ်ုိ�ချဲ�်က်သည့်် ် ပြမိေမ်ိးန်ေရွ�နေက်းက်ခ်ျ ံလတှူန်ေတူးအ်မိတူမ်ိ�း�အ��်စု�
ပြ�စုန်ေသး ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု� လတှူန်ေတူးက််ု�ယ်စ်ုး�ပြ��နေက်းမ်ိတူ ီ(CRPH) သည့် ်ပြမိေမ်ိးပြ�ည့်သ်လူထူို�က်ု� က်ု�ယ်စ်ုး�ပြ��ရေန်ှငိ်် ်ပြမိေမ်ိးပြ�ည့်သ်ူ
က်ု�ယ်စ်ုး� လ��်က်ု�င်န်ေ�းင်ရွ်က်ရ်ေ ်တူရး�ဝင်န်ေရွ�နေက်းက်ခ်ျ ံအစုု��ရအပြ�စု ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ အမိ�ု��သး�ည့်ညီွှတွူန်ေရ�အစုု��ရ (NUG) က်ု� 
�ဲွ�စုည့်�်ချဲသ်ည့်။်6 ၂၀၂၁ နေမိလ ၅ ရက်န်ေေတ်ူငွ် ် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ နေသနေ�က်��က်စ်ု�ီနေစုနေသး ပြီး�ု�ချငွ်�်မိမုိ�း�နှငိ်် ် အးဏားသမ်ုိ�မိမုိ ိ
နေေးက်�်�တူရ်ေ ် ပြင်င်�်�ေပ်ြချင်�်မိ�း�က်ု� တူ�ေ ်ပ်ြ�ေသ်ည့််အ်နေေပြ�င်် ် NUG သည့် ် ပြမိေမ်ိးပြ�ည့်သ်လူထူို�က်ု� က်းက်ယွ်ရ်ေ ် အချငွ််အ်းဏား 
အ�်နှငိ်�်ထိုး�နေသး PDF မိ�း�က်ု��ဲွ�စုည့်�်လု�က်န်ေ�က်းင်�် နေ�က်ည့်းချဲသ်ည့်။်7

Fortify Rights နှငိ်် ်Yale ဥ�နေေနေက်�းင်�်ရှိိ ုthe Schell Center for International Human Rights တူု�မ်ိ ိ၂၀၂၂ မိတူလ် ၂၄ တူငွ် ်ထို�တူ်
နေဝချဲန်ေသး ၁၉၃ စုးမိ�က်န်ှးိ�ါ အစုအီရင်ခ်ျစံုးသည့် ်ပြမိေမ်ိးအးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ လသူး�မိ�ု��နှယွ်စ်ု�အနေ�်က်���လေွသ်ည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ို
မိ�း�အထို ု နေပြမိးက်န်ှု�င်န်ေသး လ��်ရ�်မိ�း�ပြ�င်် ် အရ�်သး�ပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� သတူပ်ြ�တူခ်ျဲ�ံ်�၊ ညှ့်င်�်�မ်ိ�နှိ�်ုစုက်ခ်ျဲ�ံ်�၊ နေထိုးင်ခ်ျ�ချဲ�ံ်�၊ အဓာမိမ
နေေရ�်စုေွ ်န်ေစု�ံ�နှငိ်် ် က်�်ွမိ�က်ခ်ျဲ�ံ်�မိ�း�က်ု� မိတိူတ်ူမ်ိ�တူင်ထ်ိုး��ါသည့်။်8 အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် အးဏားသမ်ုိ�မိကု်ု��ေ ်က််�င်န်ေသး 
NUG နေချါင်�်နေ�းင်မ်ိ�း�၏ နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� ရို��်သမ်ုိ�နေ�က်းင်�် သတူနုေ��စုးမိ�း�စုးွက်ု�လည့်�် ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲန်ေ�က်းင်�်သရုသည့်။်9

ဤအပြ�စုအ်��က်မ်ိ�း�သည့် ် နှု�င်င််တံူက်း၏ အနေလ�ထိုး�ဂျာရို�စုု�က်မ်ိခုျနံေေရချ�ုေ ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၌ံ အပြချး� စုေစုပ်ြ�င််အ်�က်မ်ိ��က်မ်ိ�ံု�စုံ
တူု�သ်ည့် ် အးရံို�စုု�က်မ်ိမုိချရံ� ဲ ပြ�စုန်ေ�်လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ဤတူငွ် ် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၌် အမိ�း��ံ��နေေထိုု�င်၍် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််အံနေေးက်�ု်�င်�်၏ 
ဌားနေေတူု�င်�်ရင်�်သး�မိ�း�ပြ�စုပ်ြီး�ီ� အမိ�း�စု�မိးိ မိ�ူလင်မ်ိ�း�ပြ�စု�်က်နေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��၏ အမိတိူသ်ည့်းအမိည့်ေ်းမိက်ု� နေချ���က်ရ်ေ ်
ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်၏ �က်လ်က်တ်ြီးက်�ု��မ်ိ�မိမုိ�း�လည့်�် �ါဝင်�်ါသည့်။် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအသု�င်�်အဝု�င်�်အနေ�် ရို��်�ု�င်�်�ု�င်ရ်းတူု�က်ခ်ျု�က်မ်ို
အ�ါအဝင် ်ဤ (အမိည့်န်ေချ���က်န်ေရ�) က်မ်ိ�ုေ�်က်ု� အထို�ူသပြ�င်် ်NVC လ��်င်ေ�်စုဉ်အ�ါအဝင် ်ချွပဲြချး��က်�်နံေရ� ဥ�နေေမိ�း�၊ မိဝူါေမိ�း�
နှငိ်် ်က်�င််ထ်ိုံ��အနေလအ်ထိုမိ�း�မိတိူ�င်် ်က်���လေွလ်�က်ရ်ှိိသုည့်။် 

6 ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�လတွူန်ေတူးက််ု�ယ်စ်ုး�ပြ��နေက်းမ်ိတူ,ီ “အမိ�ု��သး�ည့်ညီွှတွူန်ေရ�အစုု��ရက်ု� �ဲွ�စုည့်�်ပြချင်�်,” နေ�က်ည့်းစုးအမိတိူ-်.၂၃/၂၀၂၁၊ ၂၀၂၁ ဧပြီး�ီ ၁၆   https://
crphmyanmar.org/ formation-of-the-national-unity-government/. 

7 အမိ��ု�သး�ည့်ညီွှတွူန်ေရ�အစုု��ရ “ပြ�ည့်သ်ူက််းက်ယွ်န်ေရ�တူ�်,” website, https://mod.nugmyanmar.org/en/peoples-defence-force/. “Myanmar’s 
Anti-Coup Block to Form a ‘Defence Force,’” Al Jazeera, May 6, 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/5/6/myanmars-anti-
coup-bloc-to-form-a-defence-force .

8 Fortify Rights နှငိ်် ်Yale ဥ�နေေနေက်�း�ရှိိ ုOrville H. Schell, Jr. Center for International Human Rights, ပြမိေမ်ိးလ်ူအ်ချငွ််အ်နေရ�စုမံီိက်ေု�် ‘လံ�ပြချ�ံရးအရ�်
က်င်�်မဲိန်ေေပြချင်�်:’ အးဏားသမ်ုိ�မိအုပြီး�ီ� ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ လသူး�မိ�ု��နှယွ်စ်ု�အနေ�်က်���လေွသ်ည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�၊ March 24, 2022, https://
www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/ . 

9 “‘Using Citizenship as a Weapon’ Myanmar Military Targets Critics,” Al Jazeera, April 20, 2022, https://www.aljazeera.com/
news/2022/4/20/citizenship-as-a-weapon-myanmar-military-targets-critics  

https://mod.nugmyanmar.org/en/peoples-defence-force/
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/6/myanmars-anti-coup-bloc-to-form-a-defence-force
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/6/myanmars-anti-coup-bloc-to-form-a-defence-force
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2022-03-24/
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၁၊ သက်န်ောသခံျူ မှ်းတ်တ််မ််း�(က်ဒ်)်မ်း�ာ�
နှငှ်း် ်ဂျီ��နှု�ဆိုု�က် ်- ဖြ�စ်ရ်ပ််နောလလ်ာမု်း
မ်း�ာ� (Case Studies)

ဤအချေ�်သည့် ်၁၉၃၀ နှစိုမ်ိ�း�နှငိ်် ်၁၉၄၀ နှစိုမ်ိ�း�ရှိိ ုဂျာ��လမူိ�ု��မိ�း�က်ု� အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်မီိ�နေလးင်တ်ူု�က််
သငွ်�်ချဲသ်ည့်် ်Holocaust၊ ၁၉၉၄ တူငွ် ်တူ�ူလီမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် ရဝေေ်ါ ဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုပြ�စုန်ေ�်
� ဲ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ဂျာ�ီနှု��ု�က် ် ဟနူေသး သ�ီပြချး�ဂျာ�ီနှု��ု�က် ် သံ��ချ�တူငွ် ် သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း� အသံ��ပြ��ပြချင်�်နှငိ်််
�တူသ်က်၍် ပြ�စုရ်�်နေလလ်းမိ ု သံ��ချ�က်ု� မီိ�နေမိးင်�်ထိုု��တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်1  ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််���လေွရ်ေ ်
�စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ် ပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� ပြမိေပ်ြမိေ�်ေ�်ေထ်ိုထုိုနုေရးက်န်ေရးက် ် ချွပဲြချး��ယ်ထ်ို�တူပ်ြချင်�်၊ လူ ်
ဂျာ�ဏာသ်ကု်ခးက်ု� က်��င်�်နေစုပြချင်�်နှငိ်် ် အ�ံ��သတူတ်ူငွ် ် အလ�င်အ်ပြမိေ ် အပြမိစုပ်ြ�တူပ်ြချင်�်စုသည့်််
အနေ�က်းင်�်အရးမိ�း�၌ တူရး�ဝင်သ်က်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�၏ အချေ�်က်ဏ္ဍနှငိ်် ်�တူသ်က်၍် ပြ�စုရ်�် သံ��ချ�လံ��
တူငွ် ်စုတုူ�်�က်စ်ုု��ရုမ်ိ�ွယ်တ်ူညူ့်မီိမုိ�း� တူည့်ရ်ှိိနုေေနေ�သည့်။်

ဂျာ�ီနှု��ု�က်�်ု�င်ရ်းမိမူိ�း�သည့် ် အပြင်င်�်�းွ��ွယ် ် တူရး�ဝင်သ်က်န်ေသချခံျ�က်မ်ိ�း�နှငိ်် ် �တူသ်က်၍် နေထိုးက်ပ်ြ� 
နေပြ�း�ု�ထိုး�ပြချင်�်မိရှိိနုေ�က်းင်�် သမုိ�င်�်က် ညွှေှ�်�ု�လ�က်ရ်ှိိနုေသးလ်ည့်�် မိ�း�စုးွနှစိုပ်ြချမ်ိ�က်ွလဲ�က်ရ်ှိိနုေသး 
အသု�င်�်အဝု�င်�်မိ�း�၌ အ��်ချ���်သ ူ (သု� ်) အစုု��ရမိ�း�မိ ိနှု�င်င််ံလ်ဦူး� နေရက်ု� ထို�်�င််ခ်ျွပဲြချး�ရေ ်နေချါင်�်�ံ�ပြ�တူလ်ု�
နေသးအချါ ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း� အ�င်န်ေပြ�နေချ�းနေမိွ�နေစုနေရ�အတူကွ် ်ချု�င်မ်ိးပြီး�ီ� အနေပြချချံ
က်�နေစုနေသး အမိ�ု��အမိည့်သ်က်န်ေသချ ံ အချေ�်က်ဏ္ဍမိ�း�က်ု� �ေတ်ူ�ီရးတူငွ် ် အ�ု��ါ မိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�သည့် ်
မိ�း�စုးွအနေထိုးက်အ်က်ပူြ��နေလသည့်။် သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�သည့် ် ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်ရ်ှိိရုှိိ ု စုတုူဝ်မ်ိ�က်ွနဲေစုနေသး 
စုက်း�အသံ��အနှေု�်မိ�း�အေက် ် လအူ��်စု��ု�င်ရ်း စုင်စ်ုစုန်ှငိ််စ်ုတုူက််�ူယ်ဉ် ပြချး�ေး�ချ�က်မ်ိ�း�က်ု� အယ်အူ�
အး�ပြ�င်် ် နေ�းင်ခ်ျတူန်ေ��နေသး “င်ါတူု�”် နှငိ််/်အပြီး�ု�င် ် “သတူူု�”် ဟနူေသးအသံ��အနှေု�်တူစုရ်�်အး� 
အမိတိူသ်ည့်းအရ နေသးလ်ည့်�်နေက်းင်�်၊ ဗျူ��ရုို�က်နေရစုအီရနေသးလ်ည့်�် အး�ပြ�ည့််ခ်ျု�င်မ်ိးနေစုနှု�င်သ်ည့်။် 
�စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့််အ်��်စု�က်ု� လမူိ�ီသ ူ(သု� ်) လမူိမိည့်သ် ူမိ�း�ဟ၍ူ �ံ�နေ�းရ်ေ ်အနေ�က်းက်တ်ူရး�နှငိ်် ်အမိ�ေ�်
တူရး�အနေ�် အနေပြချချသံည့်် ်အသံ��အနှေု�်နှငိ်် ်နေ�ါင်�်စု�်ထိုး�နေသး ဤနေ�းင်ခ်ျတူမ်ိမုိ�ု��အး� တူရး�ဝင်န်ှငိ်် ်
တူရး�မိဝင် ်ချွပဲြချး��က်�်ပံြချင်�်၊ နှိ�်ုက်�်ွပြချင်�် နှငိ််/်သု� ် အ�က်မ်ိ��က်ပ်ြချင်�် ေည့်�်မိ�း�က်ု� တူရး�မိှတူနေ�က်းင်�်
ပြ�ရေ ်အသံ��ပြ��နှု�င်�်ါသည့်။် “အပြချး�သမူိ�း�”က် ပြ�စုန်ေ�်နေစုသည့်ဟ်� ယ်�ူရနေသး ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိမုိ�း�အနေ�် 
အစုု��ရ၏ နေပြ�ရှိငိ်�်ချ�က်မ်ိ�း�တူငွ် ် လမူိ�ု��နေရ�ချွပဲြချး�မိအုနေပြချအနေေမိ�း�၊  နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွက်ု� စုု��မုိ��ပြချယ်လ်ယိ််
ပြချင်�်နှငိ််/်သု� ် ရို��်�ု�င်�်�ု�င်ရ်း အပြမိစုပ်ြ�တူပ်ြချင်�်မိ�း� မိ�က်းချဏာ �ါဝင်တ်ူတူသ်ည့်။် 

အချ�ုေက််ု��ွ�ဲေ ်ပ်ြီး�ီ� သယွ်ဝု်�က် ် ��က်စ်ု�ီပြချင်�်ေည့်�်လမ်ိ�မိ�း�မိ ိ တူ�င်် ် လံ�ပြချ�ံမိရုှိိရုမိည့်် ် အ��်စု�၏ အင်အ်း�က်ု� 
နေလ�းခ်ျ�ပြချင်�်အး�ပြ�င်် ် ၎င်�်တူု�က််ု� ပြ�ည့်�်ပြ�ည့်�်ချ�င်�် ��က်စ်ု�ီပြချင်�်မိည့်န်ေသး “အမိညိ့််န်ေ�ချ ဂျာ�ီနှု��ု�က်”် က်ု�လည့်�် 
သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း�က် အနေထိုးက်အ်က်ပူြ��နှု�င်�်ါသည့်။်1  ဤအနေပြချအနေေမိ�း�တူငွ် ် လူအ်ချငွ််အ်နေရ�က်ု� 
�က်းလရှိညိ့်�်က်း စုေစုတ်ူက်�ပြင်င်�်�ယ်ထ်ိုး�မိသုည့် ် ရို�တူတ်ူရက်ပ်ြ�စုန်ေ�်လးနေသး အ�က်မ်ိ��က်န်ေသ�ံ��မို
ထိုက် ် တူပြ�ည့်�်ပြ�ည့်�်ချ�င်�်အပြမိစုပ်ြ�တူသ်ည့်် ် ပြ�စုစ်ုဉ်က်ု�သး ပြ�စုန်ေ�်နေစု�ါသည့်။်1  ဥ�မိး- သက်န်ေသချကံ်ေ်
မိ�း�သည့် ်သက်န်ေမိ�ွဝမ်ိ�နေ�က်းင်�်၊ �ည့်းနေရ�၊ က်�ေမ်ိးနေရ�ဝေန်ေ�းင်မ်ိမုိ�း�စုနေသး က်စုုစရ�်မိ�း�အး� ရယ်နူှု�င်မ်ို
က်ု� တူ�ေ ် က်ေ ်သ်တူန်ေ��ပြ�ေန်ေသး လတွူလ်�်စုးွသးွ�လးချငွ််က််ဲသ်ု� ် အနေပြချချလံူအ်ချငွ််အ်နေရ�မိ�း�အနေ�် 
က်ေ ်သ်တူ ်�ုတူ�်င်မ်ိမုိ�း�က်ု� အ�င်န်ေပြ�နေစုရေ ်က်ညူ့်နီေ��သည့်။် ဤေည့်�်မိ�း�သည့် ်“တူစုခ်ျ�လံ��ပြ�စုန်ေစု၊ တူစုတုူ်
တူနေေသပြ�စုန်ေစု ရို��်�ု�င်�်�ု�င်ရ်း��က်စ်ု�ီမိမုိ�း�ပြ�စုန်ေ�်နေစုရေ ် လအူ��်စု�၏�ဝအနေပြချအနေေအနေ�် 
ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်ရ်ှိိရုှိိထုိုခုျု�က်န်ေအးင် ် တူကွ်�်လ��်နေ�းင်န်ေသး” ဂျာ�ီနှု��ု�က်လ်��်ရ�်အထိုနုေပြမိးက်န်ှု�င်၊် 
အနေထိုးက်အ်က်ပူြ�စုန်ေစုနှု�င်�်ါသည့်။်1

1  ပြ�စုရ်�်တူစုခ်ျ�စုအီနေ�် နေ��ွနေနှ�ွချ�က်သ်ည့် ်စုေစုက််�လ�ိါသည့်။် ထိုု�နေ�က်းင်် ်မိ�း�စုးွ နေ�းင်က််�ဉ်��ါသည့်။် 

11 Sheri Rosenberg, “Genocide is a Process, Not an Event,” Genocide Studies and Prevention, Vol.7, No. 1, 
2021, p.19.

12 Ibid.

1  ၁၉၄၈ ေဇီာင်�်း ၉ ရက်တ်ူငွ်ခ်ျ�မိတိူခ်ျဲန်ေသး ဂျာ�ီနှု��ု�က်ရ်းဇာဝတူမ်ိကု်ု� တူး���ီပြချင်�်နှငိ်် ်အပြ�စုန်ေ��ပြချင်�်�ု�င်ရ်း က်ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�် (ဂျာ�ီနှု�
�ု�က်က််ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�်) , G.A. Res. 260 A (III), U.N. Doc. E/447, 1951, Art. II(c)။ ၁၉၉၈ ဇူာလု�င် ်၁၇ တူငွ်ခ်ျ�မိတိူခ်ျဲန်ေသး 
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UN ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််းက်ယွ်တ်ူး���ီနေရ�ရံို��၏ ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အနေ�် စုတုူပ်ြ�းနေလလ်းပြချင်�်�ု�င်ရ်းမိနူေ�းင်တ်ူငွ် ်
ချွထဲို�တူတ်ူင်ပ်ြ�ထိုး�သည့်် ် �က်�ံနေတူွ�နေေက်� အနှတရးယ်ရ်ှိိနုေသး အနေ�က်းင်�်အရးတူချ�ု�� နှငိ််အ်တူ ူ နေ�်နေ�ါက်တ်ူတူန်ေသး ဤ�ံ�စုမံိ�း�သည့် ်
လမူိ��ု�စု�လု�က် ်သ�တူသ်င်ရ်ှိငိ်�်လင်�်မိ ု(Ethnic Cleansing) မိ ိဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်ထို ုနေပြမိးက်န်ေသး အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်
ရးဇာဝတူမ်ိပုြ�စုန်ှု�င်န်ေပြချမိးိ မိ�း�စုးွ ပြမိင််မ်ိး�နေ�က်းင်�် အချ�က်ပ်ြ�လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ပြမိေမ်ိးအ်နေရ�က်စုုစတူငွ် ်ပြမိေမ်ိးအးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ အထို
မိနေပြမိးက်န်ေသး အးဏားသမ်ုိ�မိ ုအ�ံ��သတူပ်ြီး�ီ� �ယ်ေ်ရယ်ေ်မုီိ�က်နေရစုစီုေစုပ်ြ�င်် ်အရ�်သး�နေချါင်�်နေ�းင်မ်ိကု်ု� ပြ�ေလ်ည့်ရ်ရှိိလုးနေသးအချါ 
ပြ�ည့်တ်ူငွ်ပ်ြ��ပြ�င်န်ေပြ�းင်�်လမဲိမုိ�း� အနေရ�တူတြီးက်�ီလု�အ�်လးလမုိ်မ်ိည့်။် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�အး� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��အနေ�် ဂျာ�ီနှု��ု�က်လ်��်ရ�်

မိ�း� ထို�်မံိက်���လေွပ်ြချင်�်မိ ိတူး�ပြမိစုရ်ေ ်ထို�်နေလးင်�် နှု�င်င််တံူက်း �ုအး�မိ�း�က်ု�လည့်�် အနေရ�တူတြီးက်�ီလု�အ�်�ါသည့်။် 

ဂျီ�ူ�လမူ်း��ု�မ်း�ာ�အာ� အစ်�လု�က်အ်ဖြပံ်�လု�က် ်မ်း��နောလာင်းတ််ု�က်သ်ငွ်း�် သတ်ဖ်ြ�တ််
မု်း (Holocaust)

ေးဇီာနေတူကွ် သူက််ု�စုစုန်ေ��ပြီး�ီ�နေတူး ် လငု်တ်ူအံနေရပြ�း�ပြ�တူထ်ိုး�တူးနေတူွ�ရင် ် လတူူု�င်�်က်သူက််ု� ဂျာ���မိေိ�်သနုေအးင် ် သူရဲ်�်ယ််
�က်လ်က်မ်ိးိ ဂျာ����က်ယ်�်ငွ််တ်ူ�ံ�်ုက်ု� က်�်နေ��လု�က်တ်ူယ်။် 

  - က်�်သလစု ်��ေ�်နေတူး်တြီးက်�ီမိ ိစုစုက််းလအတူငွ်�် ဂျာ���မိ�း�က်ု� က်ယ်�်ယ်ပ်ြချင်�် - အသက်န်ေ��မိ ိလတွူန်ေပြမိးက်ခ်ျဲ်
သမူိ�း�နှငိ်် ်က်ယ်�်ယ်သ်မူိ�း�၏ ထိုကွ်�်ု�ချ�က် ်ဟနူေသးစုးအ��်မိ ိနေက်းက်န်ှ�တူခ်ျ�က်။်1

ဂျာ�းမိေနီှု�င်င််အံတူငွ်�် မိတူကူ်ွပဲြ�း�သည့်် ် အချေ�်က်ဏ္ဍမိ�း�အလု�က် ် လမူိ�း�အး�မိတိူတ်ူမ်ိ�တူင်၊် ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူေ်ည့်�်က်ု� တူည့်န်ေ�းက််
ပြချင်�်သည့် ် ၁၉၃၃ ေးဇီာနေ�်နေ�ါက်လ်းသည့်် ် အချ�ုေထ်ိုက်န်ေစုးသည့်။်1  သု�န်ေသး ် ၁၉၃၀ နှစိုမ်ိ�း� အလယ်ခ်ျေ ်တ်ူငွ် ်  ေးဇီာအစုု��ရသည့် ်
တူစုစ်ုံ�တူစုဦ်း�အနေ�် အချေ�်က်ဏ္ဍချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူပ်ြချင်�်က်ု� (အထို�ူသပြ�င်် ်ဂျာ���လမူိ�ု��မိ�း�အတူကွ်)် နေသနေရ�ရှိငိ်န်ေရ�က်စုုစအပြ�စု ်ပြ��လ��်
လု�က်န်ေသး လမူိ�ု��နေရ��ု�င်ရ်းအသံ��အနှေု�်ပြ�င်် ်တူရး�ဝင် ်သက်န်ေသချခံျ�က်က််ု� ပြ�င်�်င်ခ်ျဲသ်ည့်။်1  ဤလူဂ်ျာ�ဏာသ်ကု်ခးက်��င်�်နေစုသည့်် ်
လ��်င်ေ�်စုဉ်သည့် ်၁၉၃၉ နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ်အလ�င်အ်ပြမိေအ်ရှိိေုပ်ြမိင််လ်းချဲသ်ည့်။် ၎င်�် နှု�င်င််နံေရ�အက်�ဉ်�သး�မိ�း�နှငိ်် ်လငု်တ်ူခူျ�စုသ်မူိ�း�
အ�ါအဝင် ်ဂျာ���မိ�း�နှငိ်် ်တူပြချး� “မိနှစိုပ်ြီးမုိ�� �ွယ်�်�ဂျာဂ�ုလမ်ိ�း�” အေက်န်ေရးင် ်က်ေု�်ဂျာဏာေ�် မိငိ်(်တူက်တ်ူ�ူ) ထိုု��ပြချင်�်ချခံျဲရ်သည့်် ်Auschwitz-
Birkenau အက်�ဉ်�စုချေ�်က်စုုစတူငွ် ် အထိုဋွ်ထ်ို�်ုသု� ် နေရးက်ရ်ှိိခုျဲသ်ည့်။် ၎င်�်တူက်တ်ူ�ူမိ�း�သည့် ် “အမိည့်န်ှငိ််လ်မူိ�း�” မိ ိ နေသနေလးက််
နေအးင်အ်လ��်ချု�င်�်နှု�င်သ်ည့်် ်(သု� ်) ချ�က်ခ်ျ�င်�်သတူ�်စုန်ှု�င်သ်ည့်် ်“ေ�ံါတူန်ှငိ်် ်ယ်ေူစုမ်ိ�း�” အပြ�စုသ်ု� ် နေေးက်�်ံ�� နေပြ�းင်�်လပဲြချင်�်က်ု� က်ု�ယ်စ်ုး�
ပြ��သည့်။်1  သု�န်ေသး�်စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ်လမူိ�း�စုးွအေက် ်ဂျာ��မိ�း�သည့် ်“နှု�င်င််အံး�လံ��၊ အးရီယ်းေလ်မူိ�ု��မိ�း�နှငိ်် ်German Volk မိ�း�
အတူကွ် ်  နေသနေ�က်နေစုမိည့်် ် သက်ဝ်င်�်ပဲြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိ ု တူစုရ်�်” ပြ�စုသ်ည့်ဟ်သူး ေးဇီာလမူိ�ု��နေရ�အစုေွ�်နေရးက် ် အနေတူ�ွအနေချ်က်ု� 
က်ု�င်စ်ုွထဲိုး�သမူိ�း�၏ ��တူခ်ျတူမ်ိနုှငိ်် ်နေပြချးက်လ်ေိ ်မ်ိကု်ု� အချရံ�ံ��မိးိ “ဂျာ���” �င်ပ်ြ�စုသ်ည့်။်1

တူ�ေ ်ဂျာ���က်ု� ၎င်�်က်ဲသ်ု�သ်တူမ်ိတိူရ်း၌ ေးဇီာမိ�း�မိးိ �ထိုမိဦး��ံ��နေသး အ��်စု�မိဟ�တူန်ေသးလ်ည့်�် ၎င်�်တူု�သ်ည့် ်ထိုု�အချ�က်က််ု� ဥနေရး�
တူလးှ�ရှိိ ု ဂျာ���အး�လံ��က်ု� အပြမိစုပ်ြ�တူရ်ေ ် ဂျာ�ီနှု��ု�က် ် အစုအီစုဉ်ပြ�စုန်ေသး ၎င်�်တူု�န်ေချါင်�်နေ�းင်မ်ိ�း�အနေချ် “အ�ံ��သတူအ်နေပြ�”၏  
တူစုတုူတ်ူနေေသအပြ�စု ်ဦး�တူည့်ခ်ျဲ�်က်သည့်။်1  ထိုု�သု�လ��်နေ�းင်ရ်ေ ်ေးဇီာအစုု��ရသည့် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� ဗျူ��ရုို�က်နေရတူစုအ်ရ ပြ�စုန်ှု�င်န်ေစုချဲ်
သည့်် ် “စုစုတ်ူ�်၊ လမူိ�ု��နေရ�နှငိ်် ် လံ�ပြချ�ံနေရ��ု�င်ရ်း ထိုေု�်ချ���်မိမုိ�း�”အတူကွ် ် ေည့်�်လမ်ိ�တူစုခ်ျ�အပြ�စု ် ေးဇီာမိထိို�တူန်ေ��ချဲန်ေသး 
သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း� (Kennkarte) အ�ါအဝင် ်အလေွတ်ူရးမိ ိက်�ယ်ပ်ြ�ေ ်သ်ည့်် ်ဗျူ��ရုို�က်နေရစုယီ်နှတး�က်ု� �ေတ်ူ�ီချဲသ်ည့်။်2

နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူတ်ူရး�ရံို��၏ နေရးမိစုးချ���်, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 2002, Art. 6(c)

14 Mark Paul (ed.), Wartime Rescue of Jews by the Catholic Clergy: The Testimony of Survivors and Rescuers, (Toronto: PolishEducation 
Foundation in North America, 2020), p. 36.

1  ဂျာ�းမိေသီးမိဟ�တူ ်နေချတူမီ်ိနှု�င်င််အံး�လံ��သည့် ်၎င်�်တူု�၏် ပြ�ည့်သ်လူထူို�က်ု� အ��်ချ���်ရေ ်အလး�တူကူ်�င််သ်ံ��ချဲ�်က်သည့်၊် ဥ�မိး - James Scott, Seeing like a 
State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Haven: Yale University, 1998) က်ု��က်ည့််ရ်ေ။် 

16 Jane Caplan, “‘Ausweis Bitte!’ Identity and Identification in Nazi Germany,” Identification and Registration Practices in Transnational 
Perspective: People, Papers, and Practices, eds. Ilsen About, James Brown, and Gayle Longergan, (London: Palgrave MacMillan, 2013), 
p. 224. Race (လမူိ�ု��)နှငိ်် ်Ethnicity (လမူိ�ု��စု�)က်ု� မိ�က်းချဏာ�ု�သလု� �လယိ်သ်ံ��နှေု�်�က်သည့်။် သု�ရ်းတူငွ် ်Race သည့် ်တူက်ယ်် ်ဇီာဝနေဗျူေ�ု�င်ရ်း (သု� ်) မိ�ု��ရုို��
ဗီျူဇာ�ု�င်ရ်း သငွ်ပ်ြ�င်လ်က်ခဏားရ�်မိ�း�က်ု� ထိုင်ဟ်�်သည့် ်မိ�း�နေသးအး�ပြ�င်် ်သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� ethnicity သည့် ်ယ်ဉ်နေက်��မိ�ုးသးနေရ��ု�င်ရ်းသငွ်ပ်ြ�င်လ်က်ခဏား
မိ�း�က်ု� ထိုင်ဟ်�်သည့် ် မိတိူယ််�ူက်သည့်။် ဂျာ���လမူိ�း�က်ု� မိ�း�နေသးအး�ပြ�င်် ် Race နှငိ်် ် ethnicity အ��်စု�နှစိုခ်ျ�လံ��ပြ�စု ် မိတိူယ််�ူက်သည့်။် သု�ရ်းတူငွ် ်
နှု�င်င််တံူက်းဥ�နေေ�ည့်းရ�်သည့် ်ဓာမိမေဌုားေက််�သည့်် ်အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�က်ု� စုတုူပ်ြ�းနေလလ်းပြချင်�်နှငိ််အ်တူ ူအ��်စု�မိ�း�၏ ��ဂျာဂလေဌုားေက််�က်�ေး�လည့်မ်ိမုိ�း�က်ု� 
မိ�း�စုးွအနေလ�နေ��သည့်။် ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�်သည့် ်က်းက်ယွ်ရ်မိည့်် ်အ��်စု� ၄ ရ�်က်ု� စုးရင်�်ပြ��တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။် နှု�င်င််သံး�၊ လမူိ�ု��စု�၊ လမူိ�ု��နှငိ်် ်�းသး
နေရ� အ��်စု�မိ�း�ပြ�စု�်ါသည့်။် Jelisić အမိတုူငွ် ်ယ်ချင်ယ််ဂုူျာ��လး�ဗီျူ�ယ်း��ု�င်ရ်း နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို�� (ICTY)မိ ိတူင်ပ်ြ�ထိုး�သည့််အ်တူု�င်�် အထို�ူသပြ�င်် ်
လမူိ�ု��စု�၊ လမူိ�ု��နှငိ်် ်နှု�င်င််သံး� အချေ�်က်ဏ္ဍမိ�း��ါသည့်် ်ဂျာ�ေဗီျူးက်ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�်နေအးက် ်က်းက်ယွ်ရ်မိည့််အ်��်စု�နေလ�ရ�်အနေ�် ဓာမိမေဌုားေက််�နေသး အဓုာ�ားယ်�ွ်င််�်ု�
ချ�က်မ်ိ�း�၏ တူကု်�မိေိက််ေမ်ိနုှငိ််�်တူသ်က်၍် သသံယ်မိ�း�တြီးက်�ီထိုးွ�လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် Prosecutor v. Goran Jelisić, ICTY, Case No. ICTY-95-10-T, 
Judgment (Tr ia l), December 14, 1999, para. 70. See also, Prosecutor v. Rutaganda, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 
Case No. ICTR-96-3-T, Judgment (Trial), December 6, 1999, para. 56.

17 Ibid.

18 Saul Friedländer, The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945, (New York: Harper Collins Publishers, 2007), p. xix.

1   George L. Mosse, Toward the Final Solution: A History of European Racism, (Madison: University of Wisconsin Press, 1978) က်ု��က်ည့််ရ်ေ။်

20 Caplan, “‘Ausweis Bitte!’ Identity and Identification in Nazi Germany,” In Identification and Registration Practices in Transnational 
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သု�ရ်းတူငွ် ်ေးဇီာအစုု��ရသည့် ်၎င်�်အ��်ချ���်သည့်် ်�ထိုမိ သံ��၊ နေလ�နှစိုတ်ူးက်းလအတူငွ်�် က်ေဦး� ချ�ဉ်�က်�်မိတုူစုခ်ျ�မိှ မိရှိိခုျဲန်ေ�။ တူစု်
တြီးက်မ်ုိမိှသးနေရတူကွ်ရ်နေသ�သည့်် ်နေရတူကွ်ခ်ျ�က်အ်ရ နှု�င်င််၊ံ နေေသတူငွ်�်နှငိ်် ်စုည့်�်င် ်အရးရှိိမုိ�း�သည့် ်ဂျာ���လမူိ�ု��မိ�း�၏ လသူရုှိငိ်�်က်း�
နှငိ်် ်သ�ီသေ ်�်ဝမိ�း��ု�င်ရ်း က်ဏ္ဍစုံ�ေ�ီ�ါ�က်ု� က်ေ ်သ်တူလ်�က် ်၁၉၃၃ နှငိ်် ် ၁၉၃၉ �က်း� အမုိေ ်န်ှငိ်် ် စုည့်�်မိ�ဉ်�စုည့်�်က်မ်ိ�နေ�ါင်�် ၄၀၀ 
နေက်�းက််ု� ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။်2  တူချ�ု��အမုိေ ်မ်ိ�း�နှငိ်် ် စုည့်�်မိ�ဉ်�မိ�း�က်ု� ဗျူဟု�က် ချ�မိတိူထ်ိုေု�်ချ���်နေသးလ်ည့်�် အမိ�း�စု�မိးိ မိဟ�တူန်ေ�။2   
မိတူကူ်ွပဲြ�း�မိသုည့် ် ေးဇီာ�ါတူ၊ီ စုစုတ်ူ�်နှငိ်် ် အစုု��ရအ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�အတူငွ်�် အ�ဲွ�မိ�း��က်း� ချကွ်န်ေစုးင်�်ချ�တူပ်ြချင်�်နှငိ်် ် ယ်ဉိ်ပြီး�ု�င်ပ်ြချင်�်က်ု� 
ထိုင်ဟ်�်သည့်။်2  ၎င်�်က်းလ ေးဇီာဂျာ�းမိေအီတူငွ်�်တူငွ် ်သ�နေတူသေပြ��ချဲန်ေသး ဂျာ�းမိေန်ေရှိိ�နေေတူစုဦ်း�က် ဤပြီး�ု��ု�င်မ်ိမုိ�း�က်ု� ၎င်�်အနေချ် 
“ဝုနေရးဓုာ အနေပြချအနေေ” (Dual State)ဟ� မိတိူယ််ခူျဲသ်ည့်။်2

Dual State တူငွ် ် “စုသံတူမ်ိတိူခ်ျ�က်အ်နေပြချအနေေ” (Normative State/ Normenstaat) နှငိ်် ် “အထို�ူလ��်�ု�င်ခ်ျငွ်် ် အနေပြချအနေေ” 
(Prerogative State/ Maßnahmenstaat) တူု��်ါဝင်�်ါသည့်။် 2  Normative State သည့် ်ေးဇီာအစုု��ရ က် ၁၉၁၉ နှငိ်် ်၁၉၃၃ အ�က်း� 
ဂျာ�းမိေကီ်ု� အ��်ချ���်ချဲသ်ည့်် ် ယ်ချင်အ်စုု��ရ Weimar Republic မိ ိ လက်ခ်ျရံရှိိထုိုး�ချဲန်ေသး ဥ�နေေပြ��နေရ�၊ တူရး�စုရီင်န်ေရ�နှငိ်် ် ဥ�ေ 
အသက် ်ဝင်န်ေစုနေရ��ု�င်ရ်း ဌားေအ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�က်ု� အနေပြချချထံိုး��ါသည့်။်2  �ေ ်က််�င်�်က်အ်း�ပြ�င်် ်၁၉၃၃ ချ�နှစိုက်် တူည့်န်ေ�းက်ခ်ျဲ်
သည့်် ်Prerogative State သည့် ်ေးဇီာဝါေ၏ ရေသ်ဟူ� ယ်�ူရသမူိ�း�အနေ�် “ဥ�နေေ�ု�င်ရ်းအးမိချခံျ�က်မ်ိ�း�အရ အကြွက်င်�်မဲိထ်ိုင်တ်ူု�င်�်
တြီးက်မဲိနုှငိ်် ်အတူး�အ��ီမိရှိိအု�က်မ်ိ� �က်မ်ိ”ုက်ု� က်�င််သ်ံ��သည့်။်2  က်ေဦး� ချကွ်န်ေစုးင်�်ချ�တူပ်ြချင်�်နှငိ်် ်ယ်ဉိ်ပြီး�ု�င်မ်ိမုိ�း�နေ�က်းင်် ်Dual State 
သည့် ် အနေတူ�ွအပြမိင်�်ေ ်က််�င်ရ်းတူငွ် ် အသံ��ဝင်သ်ည့်။် အ�ယ်န်ေ�က်းင််�်ု�နေသး ် “Normative state မိလိက်ခ်ျအံတူည့်ပ်ြ��သည့်် ်
အ�ု��ါ ဥ�နေေနှငိ်် ်ဥ�နေေအသက်သ်ငွ်�်ပြချင်�်�ု�င်ရ်း ဌားေအ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�က်ု�  “Prerogative State” မိ ိအကြွက်င်�်မဲိ ်တူကု်�စုးွ လ�စုလ်��ရုို 
(သု� ်) �ယ်�်�က်န်ေသးနေ�က်းင််ပ်ြ�စုသ်ည့်။်2  ဤအနေေအနေပြချသည့် ်ေးဇီာအစုု��ရက် လမူိ�ု��နေရအစုေွ�်နေရးက်သ်ည့်် ်အယ်အူ�မိ�း�အတူကွ် ်
က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ်ပ်ြ�ေ ် ်နေထိုးက်ခ်ျမံိကု်ု� �ု�မုိ�ရရှိိုပြချင်�်နှငိ်် ်“မိနေရရးမိမုိတိူ�င်် ်နေ�က်းက်လ်ေ ်စ်ုု��ထိုတုူမ်ိ”ု (Terror through Uncertainty)က်ု� 
တူု��ချ�ဲ�အသံ��ချ�ပြချင်�် ၂ ရ�်လံ��ပြ�င်် ် ၎င်�်၏ အးဏားစုက်က််ု� ထိုေု�်ထိုး�နှု�င်စ်ုမ်ွိ� တူု��လးပြချင်�်နှငိ််အ်တူ ူ ၁၉၃၀ နေနှးိင်�်�ု�င်�် နှစိုမ်ိ�း�တူငွ် ် 
မိ�း�စုးွ နေပြ�းင်�်လသဲးွ�ချဲသ်ည့်။်2

ေးဇီာအစုု��ရ၏ နှု�င်င််တံူဝေ�်ရှိိလုဦူး�နေရက်ု� မိတိူတ်ူမ်ိ�တူင်ရ်ေ ် �ထိုမိ�ံ��တြီးက်�ု��မ်ိ�မိသုည့် ် ၁၉၃၃ နှု�င်င််ံသ်ေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်နှငိ်် ် စုတူင် ်
ချဲသ်ည့်။်3  စုတုူဝ်င်စ်ုး�ရးနေ�က်းင်�်သည့်မ်ိးိ ၎င်�်က်းလတူငွ် ်သေ�်နေချါင်�်စုးရင်သ်ည့် ်ပြ�ည့်သ်မူိ�း�အး� လမူိ�ု��ပြ�င်် ်မိဟ�တူ�် ဲ��ဂျာဂ�ုလန်ေရ�
အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�နှငိ်် ်ချ�ုတူ�်က်၍် �းသးနေရ�ပြ�င််သ်း ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူခ်ျဲသ်ည့်။် သေ�်နေချါင်�်စုးရင်�်အရ ၅၄၅၀၀၀ ချေ ်န်ေသး ဂျာ���
လမူိ�ု��တူု�သ်ည့် ်ဂျာ�းမိေတီူငွ်န်ေေထိုု�င်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ယ်င်�်အေက် ်၈၀ ရးနှေု�်သည့် ်နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိအုပြ�ည့််အ်ဝက်ု� ရရှိိခုျစံုး�ချဲရ်က်း က်�ေလ်မူိ�း�မိးိ 
အဓုာက် ဂျာ�းမိေနီှု�င်င််�ွံး� �ု�လေ ် ဂျာ���မိ�း�ပြ�စု�်က်၍ အပြီးမဲိတူမ်ိ�နေေထိုု�င်ခ်ျငွ််ရ်ှိိခုျဲသ်မူိ�း�ပြ�စု�်က်သည့်။်3  ယ်င်�်အချ�ုေ ် တူစုန်ှု�င်င််လံံ��၏ 
လဦူး�နေရ ၆၇ သေ�်နှငိ််ယ််ဉိ်လ�င် ် အ�ု��ါစုးရင်�်မိးိ ဂျာ��လမူိ�ု��မိ�း�သည့် ် ဂျာ�းမိေနီှု�င်င်် ံ စု�စု�နေ�ါင်�်လဦူး�နေရ၏ ၀.၇၅ ရးနှေု�်ထိုက် ်
အေည့်�်င်ယ်ေ်ည့်�်သည့်် ်သနေ�း မိည့်�်ါသည့်။်3

၁၉၃၃ သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်သည့် ် မုိ�မိ�ု��ရုို��ဗီျူဇာအချ�က်အ်လက်မ်ိ�း��ါနေသး “လက်ထ်ို�်ပြချင်�်နှငိ်် ် မုိသး�စု� စုးအ��်” (Marriage and 
family book)၊  နေရွ�လ�း�သးွ�လးမိကု်ု� နေပြချရးချနံေသး နေေထိုု�င်သ်မူိ�း��ု�င်ရ်း မိတိူ�ံ်�တူင်ပ်ြချင်�် စုေစုသ်စုန်ှငိ်် ်အထို�ူလမူိ�ု��နေရ��ု�င်ရ်း 
အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း� တူည့်န်ေ�းက်မ်ိတုူု�န်ှငိ် ် ် နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ် ချ�ုတူ�်က်မ်ိရုှိိ�ုါသည့်။်3 ဤအမိ�ု��အမိည့်သ်က်န်ေသချစံုေစုမ်ိ�း�သည့် ်
က်�်ွမိ�က်ပ်ြချင်�်၊ ပြ�ေလ်ည့်န်ေေရးချ�ထိုး�ပြချင်�်နှငိ်် ် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူပ်ြချင်�်စုနေသး ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်မ်ိ�း�အတူကွ် ် အေးဂျာါတူ ်
ဂျာ���လမူိ�ု��သး�နေက်းင်မ်ိ�း�က်ု� နေပြချရးချရံှိးိနေ�ွရးတူငွ် ်အစုု��ရအတူကွ် ်မိ�း�စုးွလယွ်က််နူေစုချဲသ်ည့်။်3
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ေးဇီာအ��်ချ���်မိအုနေစုး�ု�င်�်က်းလအတူငွ်�် Dual State ၏ သနေ�းတူရး�မိ�း�နေ�က်းင်် ်ဗျူ��ရုို�က်နေရစုတီြီးက်�ု��မ်ိ�မိသုည့် ်နေက်းက်ယ််ထူိုး�
သည့််အ်ချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�က်ု� အသံ��ပြ��ရေဝ်ေထ်ိုမ်ိ� မိလံ�နေလးက်မ်ိမုိ�း�နေ�က်းင်် ် �ု�မုိ��ု��ဝါ�နေစုချဲန်ေသး “အက်�ု��စု�ီ�းွ�ပြ�ဿေးနှငိ်် ်
ညှ့်နုှ ုငု်�်ပြချင်�်နှငိ်် ် လ��်သး�အင်�်အး��ု�င်ရ်း ပြ�ဿေးမိ�း� �တူလ်ည့်ဝု်�င်�်”နေေချဲသ်ည့်။်3  ထိုု�အ်ပြ�င် ် ထိုု��ဋ်�ုက်ခမိ�း�သည့် ်
၎င်�်၏ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်အ်တူကွ် ်  နေယ်းက်�်း�သး�မိ�း�က်ု� အလ�င်အ်ပြမိေစ်ုည့်�်ရံို��လု�နေသး စုစုတ်ူ�်၏ သဟဇားတူမိက်�နေသး ဦး�စုး�နေ��မို
မိ�း�နှငိ်် ် အနေက်းင်�်၊ အ�ု�� စုမံီိနေ�းင်ရွ်က်ခ်ျ�က်မ်ိ�း� နေ�ါင်�်စုည့်�်ပြချင်�်မိ ိ တူ�င်် ် “လမူိ�ု��”က်ု� သေ ်စ်ုင်လ်ု�နေသး (ဥ�မိး-သေ ်ရ်ှိငိ်�်နေသး 
“အးရီယ်လံမူိ�ု��မိ�း�”နှငိ်် ် လက်ထ်ို�်ပြချင်�်�ု�င်ရ်းတူး�ပြမိစုမ်ိနုှငိ်် ် �တူသ်က်န်ေသး က်နေလ�နေမိ�ွပြချင်�်က်ု�အး�နေ�သည့်် ် မိမူိ�း�နှငိ်် ် အပြချး�
လမူိ�ု��မိ�း�အတူကွ် ်သး�နေ�က်းပြ�တူပ်ြချင်�်မိ�း�) လသူး�သေ ်အ်ချေ�်က်ဏ္ဍက်ု� နေရှိိ�တူေ�်တူင်သ်ည့်် ်အ��်စု�မိ�း�က်ု� ထိုင်ဟ်�်နေစု�ါသည့်။်3

ေးဇီာဂျာ�းမိဏာတီူငွ်�်ရှိိ ု လမူိ�ု��နေရ��ု�င်ရ်းအမိတိူသ်ည့်း identity �တူသ်က်၍်  နေေးက်ထ်ို�်တြီးက်�ီတြီးက်�ီမိး�မိး� တူည့်န်ေ�းက်ပ်ြ��ပြ�င်မ်ိမုိးိ 
Nuremberg လမူိ�ု��နေရ��ု�င်ရ်း ဥ�နေေ (Nuremberg Race Law)ဟ� လသူမုိ�း�သည့်် ်ဥ�နေေ နှစိုရ်�်က်ု� တူည့်တီူညွှတွူတ်ူည့်�် ပြ�ဌားေ�်
ပြချင်�်နှငိ််အ်တူ ူ ၁၉၃၅ စုက်တ်ူင်�်းလတူငွ် ် နေ�်နေ�ါက်ခ်ျဲသ်ည့်။်3  ထိုု�ဥ�နေေမိ�း�သည့် ် “ဂျာ���ပြ�စုမ်ိ”ုက်ု� �ထိုမိ�ံ��အတြီးက်မ်ုိတူရး�ဝင် ်
သတူမ်ိတိူခ်ျဲပ်ြီး�ီ� �းသးနေရ�က်ု�င်�်ရုုိုင်�်မိ၊ု ယ်ဉ်နေက်��မိဓုာနေလန်ှငိ်် ် မုိမုိက်ု�ယ်က််ု� သတူမ်ိတိူန်ေချ်နေဝ်မိမုိးိ �နီေလှးမ်ိမုိရှိိဟု� အဓုာ�ားယ််
နေ�းင်လ်�က် ်မိ�ု��ရုို��တူစုခ်ျ�တူည့်�် အး�ပြ�င််သ်း သတူမ်ိတိူခ်ျဲပ်ြချင်�်ပြ�စုသ်ည့်။်

�ထိုမိတူစုခ်ျ�ပြ�စုန်ေသး “ဂျာ�းမိေန်ေသ�ွနှငိ်် ် ဂျာ�းမိေဂ်ျာ�ဏာက််ု� က်းက်ယွ်ပ်ြချင်�်�ု�င်ရ်း ဥ�နေေ”သည့် ် ဂျာ���နှငိ်် ် ဂျာ�းမိေ�်က်း� လက်ထ်ို�်ပြချင်�်နှငိ်် ်
လက်မ်ိထို�်�လဲငု်မ်ိကု်စုုစမိ�း�ပြ��လ��်ပြချင်�်က်ု� တူး�ပြမိစုခ်ျဲသ်ည့်။်3  လံ�ပြချ�ံနေရ�တူ�်မိ�း�သည့် ် လမူိ�ု�ပြချး�နှငိ်် ် �က်သ်ယွ်ခ်ျ�စုတ်ြီးက်�ုက်မ်ိကု်ု� 
နေ�းထ်ို�တူရ်ေ ် သတူင်�်နေ��အပြ�စုန်ေ�းင်ရွ်က်န်ေသး သးမိေအ်ရ�်သး�မိ�း�က်ု� အး�က်ု��ချဲသ်ည့်။်3 စုတုူဝ်င်စ်ုး�စုရးနေက်းင်�်သည့်မ်ိးိ 
ဂျာ�းမိေအ်စုု��ရသည့် ်ရှိိနုှငိ််ပ်ြီး�ီ�သး� လမူိ�ု��ပြချး�မိ�း�နှငိ်် ်လက်ထ်ို�်မိမုိ�း�က်ု� ��က်န်ေပြ�နေစုနေအးင် ်မိလ��်ချဲန်ေ�။ သု�ရ်းတူငွ် ်၎င်�်သည့်အ်�ု��ါ
လမူိ�း�အနေ�် ချွပဲြချး��က်�်ခံျဲပ်ြီး�ီ� ဂျာ���မိဟ�တူသ်ည့် ်အမ်ုိ နေေထိုးင်သ်ည့်မ်ိ�း�က်ု� ဂျာ��အမ်ုိနေထိုးင်သ်ည့်မ်ိ�း�နှငိ်် ်က်းွရှိငိ်�်ပြ�တူစ်ုရဲေ ်�ုအး�
နေ��ချဲသ်ည့်။်4

ေ�တူယု်တူစုခ်ျ�ပြ�စုန်ေသး “Reich နှု�င်င််သံး� ဥ�နေေ”သည့် ်နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� “ဂျာ�းမိေလ်မူိ�ု��နှငိ်် ်ဂျာ�းမိေအ်င်�်ါယ်းက်ု� ၎င်�်၏ လ��်ရ�်မိ�း�
မိတိူ�င်် ်သစုစးရှိိရုှိိအုလ��်အနေက်ွ�ပြ�� ရေလ်ု�လး�ပြီး�ီ� လ�ူ�ဂျာဂ�ုလအ်း�ပြ�င််လ်ည့်�် သင််န်ေတူးန်ေတူးန်ေသး….”ဂျာ�းမိေ ်(သု� ်) နေသ�ွနှိ�ီသမူိ�း�က်ု�
သး” က်ေ ်သ်တူန်ေ��အ�်သည့်။်4  ဤတြီးက်�ု��မ်ိ�မိ၏ု တူစုတုူတ်ူနေေသအပြ�စု ် ေးဇီာတူု�သ်ည့် ် ဂျာ���အပြ�စုခ်ျွထဲို�တူထ်ိုး�သတူူု�င်�်အး� 
နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိကု်ု� တူဝက်တ်ူ��က်ရ်ို�တူသ်မ်ုိ�ချဲသ်ည့်။် သု�ရ်းတူငွ် ်ထိုု���ဂျာဂ�ုလမ်ိ�း�သည့် ်နှု�င်င််မဲံိမ်ိသးွ�ချဲန်ေ�။ ၎င်�်တူု��်မီိ ိ
နှု�င်င််သံးပြ�စုမ်ိကု်ု� �ယ်ရ်ှိးိ�ချဲန်ေသးလ်ည့်�် နှု�င်င််ကံ်�ူလက်မ်ိတိူမ်ိ�း�က်ု�မိ ူထိုေု�်သမ်ုိ�ထိုး�နှု�င်�်ပဲြ�စုသ်ည့်။်4  

ရှိိုပြီး�ီ�သး� ဥ�နေေမိ�း�၊ နေေးက်လ်းမိည့််ဥ်�နေေမိ�း�နှငိ်် ်နေ�ါင်�်စု�်လု�က်န်ေသးအချါ ဤဥ�နေေက်ု� ၂ ရ�်သည့် ်ဂျာ���လမူိ�ု��အသု�င်�်အဝု�င်�်လမူို
စု�ီးွ��ဝက်ု� ��က်စ်ု�ီလ�က်ရ်ှိိသုည့်။် ဂျာ���မိဟ�တူသ်မူိ�း�သည့် ်ဂျာ����ု�င်လ်��်င်ေ�်မိ�း�မိ ိ�စုစည့်�်ဝယ်ယ််ပူြချင်�်မိ�း�က်ု� ရ�်�ု�င်�်လု�က်�်က်ပြီး�ီ� 
အစုု��အမိ(ုသု� ်) စုည့်မ်ိ�ဉ်�စုည့်�်က်မ်ိ��ု�င်ရ်း အလ��်အက်ု�င်မ်ိ�း� (ဥ�မိး- ဥ�နေေ၊ �ည့်းနေရ�နှငိ်် ်နေ��ဝါ�ေယ်�်ယ်)် ထိုမ်ိ�ရွက်န်ေ�းင်ရွ်က််
သမူိ�း�မိးိ အလ��်ထို�တူခ်ျခံျဲရ်သည့်။်4

ေးဇီာအစုု��ရသည့် ် ဤနေင်နွေ�က်��ု�င်ရ်း�ုအး�မိ�း�က်ု� တူပြချး�အမုိေ ်တ်ူချ��ု� နှငိ်် ် နေ�ါင်�်စု�်ချဲန်ေသ�သည့်။် ဥ�မိး- ၁၉၃၈ ဩဂျာ�တူလ်တူငွ် ်
အမုိေ ်ထ်ို�တူပ်ြ�ေခ်ျ�က်တ်ူစုရ်�်သည့် ် ဂျာ�းမိေရီှိိ ု ဂျာ��မိ�း�အး�လံ��၏ သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�တူငွ် ် အမိ�ု��သး�ပြ�စုက်် Israel (သု�မ်ိဟ�တူ)် 
အမိ�ု��သမီိ�ပြ�စုက်် Sarah က်ု� နေ�ါင်�်ထိုည့််က််း အမိည့်န်ေပြ�းင်�်နေစုချဲသ်ည့်။် အစုု�ရသည့် ်နေမိ�ွက်င်�်စုက်နေလ�မိ�း�က်ု� အမိည့်မ်ိညိ့််သ်ည့်််
အချါ မုိ�မိ�း�အနေေပြ�င်် ်နေရွ�ချ�ယ်ရ်မိည့်် ်ဂျာ���အမိည့်မ်ိ�း��ါ စုးရင်�်တူစုခ်ျ�က်ု�လည့်�် ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။်4

IEEE Annals of the History of Computing, p. 25.

35 Caplan, “‘Ausweis Bitte!’ Identity and Identification in Nazi Germany,” Identification and Registration Practices in Transnational 
Perspective: People, Papers, and Practices, p. 227.

36 Gotz Aly, The Nazi Census: Identification and Control in the Third Reich, trans. Edwin Black, (Philadelphia: Temple University, 2017).

37 On September 15, 1935, the Nazi regime announced two laws: The Reich Citizenship Law, 1935; and the Law for the Protection of 
German Blood and Honor, 1935.

38 Law for the Protection of German Blood and German Honor, 1935, secs. 1 and 2.

39 Id. at Sec. 5.
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1941 စုက်တ်ူင်�်းတူငွ်ထ်ို�တူန်ေသး နေေးက်�ု်�င်�်အမုိေ ် ် တူစုရ်�်သည့် ် ဂျာ�းမိေရီှိိ ု ၆ နှစိုန်ှငိ််အ်ထိုက် ် ဂျာ���အး�လံ��က်ု� ၎င်�်တူု�၏် 
အမိတိူအ်သး�အး� ရှိငိ်�်ရှိငိ်�်လင်�်လင်�်ထိုင်သ်းပြမိင်သ်းနေအးင် ်ဝတူ�်င်န်ေစုချဲသ်ည့်။် အက်�ီစုနေ�်တူငွ် ် ပြချ��်ထိုး�သည့်် ်နေေ�ဗျူစု�်က်ယ် ်
(Star of David) �ံ�စုရံှိိ ုအဝါနေရးင်တ်ူ�ံ�်ုမိ�း�နှငိ်် ်အက်�ီလက် ်နေ�် ရှိိ ုအပြ��နေရးင်လ်က်�်တူမ်ိ�း�မိးိ လသူံ��အမိ�း��ံ�� သနေက်ဂတူနှစိုခ်ျ� 
ပြ�စုလ်းချဲသ်ည့်။်4  ဤအမုိေ ်က််ု� လု�က်ေ်းရေ�်�က်က််ကွ်သ်မူိ�းသည့် ်နေင်ေွဏာ၊် နေထိုးင်ေ်ဏာန်ှငိ်် ်နေသေဏာန်ေ��က်�်ွမိ�က်မ်ိမုိ�း�အ�ါအဝင် ်
ပြ�င်�်ထိုေသ်ည့်် ်အပြ�စုန်ေ��မိကု်ု� ရင်�်ု�င်ရ်�ါသည့်။်4  ဤလု�အ�်ချ�က်သ်ည့် ်အးရီယ်ေအ်ပြ�စု ်ပြ�တူသ်ေ�်ရေ ်တြီးက်�ု�စုး�ရးတူငွ် ်“ဂျာ���”မိ�း�
အး� လက်�်တူ၊် တူ�ံ�်ုမိ�း�က်ု� ချးွ၍ �ံ�နေသက်း�က်� မိ�က်ည့််သ်မူိ�း�က်ု� တူး�ပြမိစုရ်ေရ်ည့်ရွ်ယ်သ်ည့်် ်  “စုးရွက်စ်ုးတူမ်ိ�အး�လံ��မိးိ  
က်ု�င်န်ေ�းင်သ်၏ူ �းသးက်ု��က်ယွ်မ်ိကု်ု� နေ�း်ပြ�ရမိည့်”် ဟနူေသး ရှိိရုင်�်စုွ ဲလု�အ�်ချ�က်န်ှငိ်် ်နေသ�ွယ်သ်ည့်။်4  

ဂျာ���မိ�း� အမိတိူတ်ူ�ံ�်ုက်ု� ဝတူ�်င်ရ်မိည့်ဟ်နူေသး ဓာနေလက််ု� �ေတ်ူ�ီချဲပ်ြချင်�် မိဟ�တူ�်ါ။ ဤတူ�ံ�်ုမိ�း�အသံ��ပြ��ပြချင်�်သည့် ်စုစုန်ေ��မို
နှငိ််/်သု�မ်ိဟ�တူ ် နေစုးက််း�မိမုိ�း�က်ု� �ု�မုိ�ချရံနေစုလ�က် ် တူပြချး�လမူိ�ု��နှငိ်် ် ဂျာ���လမူိ�ု��က်ု� ချ�က်ခ်ျ�င်�်ချွသဲနုှု�င်ရ်ေ ် ချရစုယ််းေန်ှငိ်် ် မိ�ူလင််
အသု�င်�်အဝု�င်�်တူချ�ု��က် အး�ဓာမိမဝတူ�်င်န်ေစုချဲသ်ည့်် ်အလယ်န်ေချတူက််နေေ စုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်။်4 သု�န်ေသး ်ေးဇီာမိ�း�သည့် ်ဤအစုဉ်အလးက်ု� 
ပြ�ေလ်ည့် ်အသက်သ်ငွ်ခ်ျဲရံ်ို�သးမိက် သတူူု�သ်ည့် ်တူရး�ဝင်ဝ်ါေပြ�ေမ်ိကု်ု� အး�ပြ�ည့််န်ေ��ချဲန်ေသး ဗျူ��ဟးတူစုခ်ျ�ပြ�စုသ်ည့်် ်နေေစ်ုဉ် အသနေရ
��က်ပ်ြချင်�်နှငိ်် ် အရှိကိ်ခ်ျွပဲြချင်�်က်ု�နေက်�းလ်ေွသ်ည့်အ်ထို ု ၎င်�်တူ�ံ�်ုအသံ��ပြ��မိကု်ု� တူု�ခ်ျ�ဲ�လ��်နေ�းင်ခ်ျဲသ်ည့်။် အနေေါ�်ဟစုတ်ူလး 
က်ု�ယ်တ်ူု�င်န်ေရ�သး�ချဲသ်ည့်် ်အနေရ�အသး�က် ဤအချ�က်က််ု� သက်န်ေသချ�ံါသည့်။် သကူ် နေအးက်�်ါအတူု�င်�်နေရ�သး�ချဲသ်ည့်။် 

[ဂျာ���]�ု�တူး ထိုးဝရက်�်�ါ�နေက်းင်�ဲ်။ အနှတရးယ်တ်ြီးက်�ီတူဲ ် �တူတ်ူ�ီရီ�ယ်း�လု� �ု��ု�ပြ�ေ ်န်ှ ိံလ်းတူဲ ် က်�်�ါ�နေက်းင်။်  သးလေွတ်ူဲ်
ယ်ဉ်နေက်��မိ�ုးွ�စုးနေတူကွ်ု�လည့်�် �ုတူန်ေချ်လးပြ�ေန်ေသ�တူယ်။် ေါနေ�မိယ်် ် ေနီေက်းင်တ်ူည့်ရ်ှိိုပြချင်�်ရဲ ် အက်�ု���က်က်် က်�်�ါ�
နေက်းင်တ်ူတူူယ် ်- သနူေ�်နေ�ါက်ရ်းအရ�်မိးိ လက်ခ်ျရံသအူမ်ုိရှိငိ်ဟ်း အေည့်�်ေဲအ်ပြမိေ ်နေသနေ�က်ရတူး�ဲ။4

လမူိ�ု��နေရ��ေန်ေသး သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�အ�ါအဝင် ် တူ�ံ�်ုမိ�း�သည့် ် ဂျာ���ရ�်က်ကွ်ရ်ှိိအုဝင်အ်ထိုကွ် ် ဂျာ���မိ�း�၏ ရို��်�ု�င်�်�ု�င်ရ်း 
လ�်ုရှိးိ�မိကု်ု�တူု�က်ရု်ို�က်ထ်ိုေု�်ချ���်ရေန်ှငိ်် ် အနေပြမိးက်အ်မိ�း�က်ု� အဓာမိမနှငိ်ထ်ို�တူပ်ြချင်�်အး� ဟေခ်ျ�က်ည့််နီေစုရေ ် က်���လေွသ်မူိ�း�အး� �ု�မုိ�
လယွ်က််နူေစုချဲသ်ည့်။်5  ဤပြ�စုစ်ုဉ်၏ တူ�တုူတ်ူနေေသအပြ�စု ်ဂျာ�းမိေဂ်ျာ���မိ�း�အတူကွ်အ်ဓုာက် ရည့်ရွ်ယ်န်ေသး ၁၁ တြီးက်မ်ုိနေပြမိးက်အ်မုိေ ်က််ု� 
၁၉၄၁ နှု�ဝင်�်းတူငွ် ်ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။်5  အ�ု��ါအမုိေ ်သ်ည့် ်နေပြ�းင်�်နေရွ�ထိုု�င်န်ှု�င်န်ေပြချက်ု� တူရး�ဝင် ်အ�ံ��သတူခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ေးဇီာမိ�း�သည့် ်ဂျာ���
မိ�း�က်ု� ဂျာ�းမိေသ်မ်ုိ�ယ်ထူိုး�သည့်် ် �ု�လေန်ှငိ်် ် ဂျာ�းမိေသ်မ်ုိ�ယ်ထူိုး�သည့်် ် �ု�ဗီျူယ်က်ေ်ယ်န်ေပြမိမိ ိ နေေရးတူချ�ု��သု� �ု�နေ�းင်ပ်ြချင်�်မိ�း�စုတူင်ခ်ျဲ်
သပြ�င်် ်�ဏာအ်နေက်းင််၊် အမ်ုိနှငိ််တ်ူု�က်ခ်ျေ�်၊ အပြချး��ု�င်�်ု�င်မ်ိမုိ�း�အ�ါအဝင် ်ဂျာ����ု�င်�်စုစည့်�်မိ�း� သမ်ုိ�ယ်ပူြချင်�်က်ု� တူရး�ဝင်န်ေစုချဲသ်ည့်။်5

သမုိ�င်�်�ည့်းရှိငိ်မ်ိ�း�က် “ဂျာ���ပြ�ဿေး၏ နေေးက်�်ံ��အနေပြ�” သည့် ် �ံ��ပြ�တူခ်ျ�က်တ်ူစုခ်ျ�တူည့်�်နေ�က်းင်် ် ပြ�စုန်ေ�်လးချဲပ်ြချင်�် မိဟ�တူ်
နေ�က်းင်�် က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ်ပ်ြ�ေ ် ်လက်ခ်ျထံိုး��ါသည့်။်5  ၁၉၄၂ ချ�နှစိုခ်ျေ ်တ်ူငွ် ်ယ်င်�်အချ�ုေ ်စုစုမ်ိ�က်န်ှးိမိ�း�စုးွက် တူု�က်န်ေေချဲရ်နေသး စုစု�်ွဲ
သည့် ် “နေေးက်�်ံ��အနေပြ�”အနေ�် အချငွ််အ်လမ်ိ�နှငိ်် ် အတူး�အစု�ီပြ�ဿေး နှစိုရ်�်လံ��က်ု� နေ�းင်�်က်ဉ်�ချဲသ်ည့်။် သု�ရ်းတူငွ် ် ၁၉၄၂  
�းလင်ပ်ြီးမုိ�� ပြ�င်တ်ူငွ်က််�င်�်�ချဲန်ေသး ေးမိည့်�်ု��သည့်် ်Wannsee ည့်လီးချ ံ(Wannsee Conference) သည့် ်“နေေးက်အ်�ံ��အနေပြ�”က်ု� 
အမိ�း�ပြ�ည့်သ်သူ ု�ွင််ခ်ျ�ပြချင်�်ပြ�စု�်ါသည့်။်5  ည့်လီးချအံ�ံ��တူငွ် ်ဟစုတ်ူလး၏ လက်န်ေရွ�စုင် ်“နှု�င်င််နံေရ�စုစုသ်း�မိ�း�” Schutzstaffel 
or SS သည့် ်ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချဂျာ���နေ�ါင်�် ၁၁ သေ�်က်ု� သတူပ်ြ�တူရ်ေ ်နေ�းပ်ြ��ါရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်န်ှငိ််အ်တူ ူနေေးက်�်ံ��အနေပြ�၏ က်ဏ္ဍနေ�ါင်�်စုံ�
အနေ�် ဗျူဟု�ချ���်က်ု�င်မ်ိကု်ု� တူးဝေယ််ခူျဲသ်ည့်။်5  ဤက်ေု�်တူငွ် ်ဂျာ�းမိေ�ု်�င် ်ဥနေရး�နေေ ဂျာ���မိ�း�သးမိဟ�တူ ်ဥနေရး�၏ �က်း�နေေ ၆ နှု�င်င််ံ
အ�ါအဝင် ် Great Britain ရှိိ ု ဂျာ���မိ�း��ါ�ါဝင်သ်ည့်။်5  စုစု�်ွအဲပြီး�ီ�တူငွ် ် ေးဇီာအစုု��ရသည့် ် �ဝသ�ချက်င်�်မဲိန်ေစုမိ(ု�ု�လု�သည့်မ်ိးိ 
လံ�နေလးက်န်ေသးအစုး�အနေသးက်၊် နေေရးထိုု�င်ခ်ျင်�်နှငိ်် ် နေ��ဝါ�မိ�း�က်ု�စုေစုတ်ူက်� ပြင်င်�်�ယ်ပ်ြချင်�်က်ု� �ု�လု�သည့်)်၊ အပြ�င်�်က် ်

45 Yad Vashem, “Badge, Jewish,” website, https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20%205953.pdf,  p. 1.

46 Ibid

47 U.S. Holocaust Memorial Museum, “Jewish Badge: During the Nazi Era,” website, https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/
jewish-badge-during-the-nazi-era. 

48 Ibid.

49 Adolf Hitler, Mein Kampf (Munich: Eher Verlage, 1942), p. 334.

50 Ibid.

51 Peter Longerich, Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews (Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 66; Martin Dean, 
“The Development and Implementation of Nazi Denaturalization and Confiscation Policy Up to the Eleventh Decree to the Reich 
Citizenship Law,” Holocaust and Genocide Studies, Vol. 16, No. 2, 2002, p. 225.

52 Ibid.

53 Christopher Browning, The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 – March 1942 (New York: 
Bison Books, 2007).

54 Ibid.

55 Ibid.

56 Ibid. U.S. HolocaustMemorialMuseum, “Wannsee Conference and the “Final Solution,’” website, https://encyclopedia.ushmm.org/
content/en/article/wannsee-conference-and-the-final-solution. 
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နေလဟးပြ�င်တ်ူငွ် ် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ် �စုသ်တူမ်ိနုှငိ်် ် Belzec၊ Sobibor၊ Chelmo၊ Treblinka နှငိ်် ် Auschwitz-Birkenau 
အ�ါအဝင် ် ဓားတူန်ေင်ွ�စုေစုသ်ယွ်ထ်ိုး�နေသး အပြမိစုပ်ြ�တူသ်�တူသ်င်န်ေရ�စုချေ�်မိ�း�မိ ိ တူ�င်် ် ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ဂျာ���လမူိ�ု��နေ�ါင်�် ၆ သေ�်က်ု� 
သတူပ်ြ�တူန်ှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။်5

သု�န်ေသး ် ေးဇီာမိ ိ ဂျာ���မိ�း�အနေ�်က်���လေွခ်ျဲန်ေသး မိည့်သ်ည့််ရ်က်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�ု��မိ ိ ဂျာ���လမူိ�ု��မိ�း�က်ု� က်ေဦး�
သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� မိတိူ�ံ်�တူင်ပ်ြချင်�်မိရှိိခုျဲလ်�င် ် နေထိုးက်�ု်�အ်ရ အလံ��အရင်�်နှငိ်် ်အလ�င်အ်ပြမိေပ်ြ�စုန်ှု�င်ခ်ျဲလ်မုိ်မ်ိည့် ်မိဟ�တူန်ေ�။ �ု��ရွး�သည့်မ်ိးိ 
ေးဇီာအစုု��ရ၏ အ�က်မ်ိ��က်ပ်ြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိနုေအးက် ် ထိုု�စုးရင်�်မိ�း�က်ု� ပြ��စု�ချဲသ်မူိးိ ဂျာ���လမူိ�ု��အသု�င်�်အဝု�င်�်သးပြ�စု�်ါသည့်။်  
ဤအချ�က်အ်လက်န်ေက်းက်ခ်ျပံြချင်�် ပြ�စုစ်ုဉ်သည့် ်ဂျာ��လမူိ�ု��မိ�း�က်ု�နှု�င်င််သံး� ပြ�စုမ်ိမုိ ိ�ယ်ခ်ျးွရေ၊် ၎င်�်တူု��ု်�င်�်စုစည့်မ်ိ�း�က်ု� သမ်ုိ�ယ်ရူေ၊် 
၎င်�်တူု� ် နေေရးအရ ဂျာ���ရ�်က်ကွ်န်ှငိ်် ် စုချေ�်တူငွ်သ်း က်ေ ်သ်တူထ်ိုး�ရှိိရုေန်ှငိ်် ် အ�ံ��တူငွ် ် ေးဇီာနှငိ်် ် ၎င်�်င်�်တူု�ေ်ယ်မ်ိ�း�မိ ိ ထိုေု�်ချ���်ထိုး�
သည့်် ်ဥနေရး�ေယ်န်ေပြမိမိ�း�ရှိိ ုဂျာ���လမူိ�ု��အး�လံ��၏ ၃ �ံ� ၂ �ံ�က်ု� သတူပ်ြ�တူရ်ေ ်အစုဉ်အတူု�င်�် တူလညိ့််စ်ု ီလ��်နေ�းင်န်ှု�င်န်ေစုချဲသ်ည့်။်5  

တ်ဆူို�လမူ်း��ု�မ်း�ာ�အနောပ်် ရဝန်ဒ်ါဂျီ��နှု�ဆိုု�က််
“၁၉၇၉ တူငွ် ်ဟတူူသူက်န်ေသချကံ်ေက််ု� ရယ်ရူေမ်ိ�း�စုးွ အး�ထို�တူခ်ျဲသ်ည့်် ်တူ�ူအီမိ�ု��သမီိ�သက်န်ေသ AEU က် ၁၉၉၄ တူငွ် ် 
ဤ ဟတူူ ူ သက်န်ေသချကံ်ေသ်ည့် ် သမူိအသက်က််ု� က်ယ်တ်ူင်ခ်ျဲန်ေ�က်းင်�်နေတူွ� ရှိိခုျဲသ်ည့်။် အနေလးင်�်မိ�း�ပြမှိ�်နှိရံေအ်တူကွ် ် တူ�ူ
ထိုး�ပြီး�ီ� တူချ�ု��က်ု� အနေသ၊ တူချ�ု��က်ု� အရှိငိ်လ်က်လ်က်န်ေပြမိပြမိ��်နေသး တူငွ်�်နေချါင်�်တူစုခ်ျ� အစု�်သု� ် သမူိသည့် ်နေလ�တြီးက်မ်ုိနေပြမိးက် ်
နေချ်နေ�းင်ပ်ြချင်�်ချခံျဲရ်သည့်။် အသက်ခ်ျရံပြီး�ီ� တူငွ်�်နေချါင်�်ထို ဲအ�စုခ်ျရံမိည့််�်�ဲတဲူငွ် ်သမူိက်ု� သတူပ်ြ�တူမ်ိည့််သ်ကူ် ဟတူူ ူဟ�
�ါရှိိနုေသးသမူိ၏ သက်န်ေသချကံ်ေက််ု� �က်ည့််ရု်ိုက်း အသက်ခ်ျ�မ်ိ�သးချငွ််န်ေ��ချဲသ်ည့်။်”

  - ရဝေေ်ါ�ု�င်ရ်း နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို�� Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, 
Hassan Ngeze59

“ချံ�ရံို��သံ��သု� ် သက်န်ေသ AWX ၏ နေပြ�း�က်း�ချ�က်က်် Interhamwe (ဟတူူ ူလက်ေ်က်က််ု�င်အ်�ဲွ�အစုည့်�်) သည့် ်Inyenzi (�ု��ဟ�်
နေက်းင်မ်ိ�း�၊ တူ�ူအီတူကွ်သ်ံ��သည့်် ် ရုို�င်�်�ု�င်�်နေသး အသံ��) မိ�း�က်ု� အချ�ထို�တူဟ်�နေပြ�း�ု�ချဲသ်ည့်။် …Interhamwe မိ�း�က် 
“သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�က်ု� စုတူင်စ်ုစုန်ေ��က်း သက်ပ်ြ�တူပ်ြချင်�်စုတူင်မ်ိည့်”် ဟ� အဓုာ�ားယ်ရ်သည့်် ် “က်း�နေ�်က် ထို�တူ”် ပြီး�ီ� 
“အလ��်ချငွ် ်ဝင်�်က်” �ု�သည့်မ်ိ�ု��က်ု� သံ��နှေု�်နေပြ�း�ု�ချဲသ်ည့်။်”

  - ရဝေေ်ါ�ု�င်ရ်း နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို��၊ Prosecutor v. Tharcisse Renzaho6

“တူ�ူလီမူိ�ု��သက်န်ေသချ ံKBZ က်ု� လမ်ိ��ုတူထ်ိုး�သည့်် ်နေေရးတူစုခ်ျ�တူငွ် ်တူး�သည့်။် သမူိနှငိ်် ်သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိရှိိသုည့်် ်အပြချး� 
တူ�ူလီမူိ�ု�� ၄ ဦး�က်ု� Kimihuruna conseiller (ရဝေေ်ါပြီးမုိ��နေတူး ်Kigali တူငွ်န်ေေထိုု�င်န်ေသး အရးရှိိ)ု၏ နေေအမ်ုိအပြ�င်�်က်သ်ု� ် 
သ�ီပြချး�နေချ်ထို�တူသ်းွ�ချဲသ်ည့်။် သမူိနေရးက်ရ်ှိိလုးချ�ုေ ်သက်န်ေသချကံ်ေက််ု� မိထို�တူပ်ြ�နှု�င်သ်ည့််န်ေေးက် ်Interhamwe နှစိုန်ေယ်းက််
သည့် ်Church နေက်�းင်�်၏ နေေးက်န်ေ��တူငွ် ်သမူိက်ု� မိ�ေမ်ုိ�က်�င််ခ်ျဲ�်က်သည့်။် မိည့်သ်မူိ ိပြ�ေန်ေပြ�နေ��ပြချင်�် မိရှိိခုျဲန်ေ�။”

  - ရဝေေ်ါ�ု�င်ရ်း နှု�င်င််တံူက်း ရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို��၊ Prosecutor v. Tharcisse Renzaho6

၁၉၉၄ ဧပြီး�ီလ ၆ ရက် ်ရဝေေ်ါ သမိမတူ Juvénal Habyarimana လ��်�က်ရံပြီး�ီ�နေေးက် ်ချ�က်ခ်ျ�င်�်�ု�လု� ဂျာ�ီနှု��ု�က်ပ်ြ�စုန်ေ�်လးချဲသ်ည့်။် 
နှု�င်င််နံေတူး�ု�င် ် နေရေယီ်ု� သတူင်�်ဌားေ Radio Télévision LibreMille Collines က် သမိမတူ Juvénal Habyarimana က် Kigali 
နှု�င်င််တံူက်းနေလ��်ုသု� ် သက်�်င်�်ရေ ်ချ�ဉ်�က်�်လးချ�ုေ ်အ�ု��ါနေလယ်ဉ်အး� တူ�ူဦီး�နေ�းင်န်ေသး သ�ူ�ေအ်�ဲွ� Rwandan Patriotic 
Front (RPF)မိ ိ�စုခ်ျတူခ်ျဲပ်ြချင်�်ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် ချ�က်ခ်ျ�င်�် စုတွူစ်ုွနဲေပြ�း�ု�ချဲသ်ည့်။်6  ထိုု�နေေးက် ်သတူင်ဌ်ားေမိ ိသတူင်�်နေ�က်ည့်းသတူူု�သ်ည့် ်
နှု�င်င််လံဦူး�နေရ ၇.၉ သေ�်၏ ၁၄ ရးနှေု�်ချေ ်ရ်ှိိနုေသး လေူည့်�်စု�တူ�ူကီ်ု� သတူပ်ြ�တူ�်က်ရေ ်ဟတူူ ူ“မိ�ု��ချ�စု”်မိ�း�က်ု� နေ�းဩ်ချဲသ်ည့်။်6

57 British Library, “Anti-Jewish Decrees,” website, https://www.bl.uk/learning/histcitizen/voices/info/decrees/decrees.html. 

58 Raoul Hillberg, The Destruction of European Jews, (Teaneck: Holmes & Meie, 1985); U.S. Holocaust Memorial Museum, “Remaining 
Jewish Population of Europe in 1945,” website, https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/remaining-jewish-population-
of-europe-in-1945. 

59 Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze, ICTR, Case No. ICTR-99-52-T, Judgment and Sentence 
(Trial), December 3, 2003, para. 119.

60 Prosecutor v. Tharcisse Renzaho, ICTR, Case No. ICTR-97-31-T, Judgment (Trial), July 14, 2009, p. 189, fn. 802.

61 Id. at p. 179, para. 690 and 691.

62 The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, ICTR, Case No. ICTR-96-4-T, Judgement (Trial), September 2, 1998, para. 123. U.N., “Outreach 
Programme on the 1994 Genocide Against the Tutsi in Rwanda and the United Nations,” website, https://www.un.org/en/
preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml#:~:text=By%201994%2C%20Rwanda%27s%20population%20
stood,and%20the%20Twa%20(1%25). 

6        Ibid. အလေွတ်ူရးမိ ိေည့်�်�ါ�နေသး တူတူယု်လေူည့်�်စု� Twa က်ု� ဤနေ��ွနေနှ�ွမိတုူငွ် ်မိထိုည့််သ်ငွ်�်ထိုး��ါ။ 
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“ချင်ဗ်ျူ�း�တူု� ် ရေသ် ူ(တူ�ူ)ီတူချ�ု�� ေဲ ် လွခဲျဲရ်ပြီး�ီ”, ေးမိည့်�်ု��နေသး နေရေယီ်ု� သတူင်�်ဌားေတူစုခ်ျ�မိ ိနေ�က်ည့်းသကူ် ရဝေေ်ါဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်စုတူငွ် ်
နေတူးင်�်�ု� နေ�က်ည့်းချဲသ်ည့်။် “ပြ�ေသ်းွ�ပြီး�ီ� သတူူု�က််ု� အပြ�တူရ်ှိငိ်�်ရမိယ်။် သချ�ု�င်�်က်�င်�်နေတူကွ် မိပြ�ည့််န်ေသ���ူ” ဟ��ု�ချဲသ်ည့်။် 6

နေေးက်ရ်က် ် ၁၀၀ က်းလအတူငွ်�် ဟတူူလူမူိ�း�စု�၏ သံ���ံ�တူစု�ံ်�ချေ ်က်် တူ�ူမီိ�း�က်ု� အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ် အလေွအ်မိင်�် 
ရက်ရ်က်စ်ုက်စ်ုက် ်သတူပ်ြ�တူရ်းတူငွ် ်�ါဝင်ခ်ျဲသ်ည့်။်6  သတူပ်ြ�တူမ်ိအုမိ�း�စု�က်ု� ဓား�မိ (သု� ်) တူင်�်��တူ ်စုသည့်် ်လက်ပ်ြ�င််သ်း အဓုာက် 
က်���လေွခ်ျဲ�်က်သည့်။်6  အမိ�ု��သမီိ�တြီးက်�ီင်ယ်မ်ိ�း�အနေ�် မိ�ေမ်ုိ�က်�င််သ်ည့်် ် ပြ�စုရ်�်မိ�း�မိးိလည့်�် အံဩ်စုရးနေက်းင်�်နေလးက်န်ေအးင် ်
မိ�း�ပြ�း�ချဲသ်ည့်။်6  ဇူာလုငု်လ်တူငွ်တ်ူငွ် ်RPF က်���နေက်�းဝ်င်န်ေရးက်မ်ိသုည့် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� အ�ံ��သတူလ်ု�က်ခ်ျ�ုေ ်ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ၇၅ ရးနှေု�် 
ပြ�စုန်ေသး ရဝေေ်ါရှိိ ုတူ�ူပီြ�ည့်သ် ူ၈၀၀,၀၀၀ ချေ ်မ်ိးိ နေသနေ�က်ချဲ�်က်ရသည့်။်6  ၆၃၀၀၀ နေသး တူ�ူတီူု�သ်ည့် ်အမ်ုိေခီျ�င်�် Burundi သု� 
ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� တူမ်ုိ�နေရှိးိင်ခ်ျဲ�်က်ရပြီး�ီ� အပြချး�တူ�က်မ်ိ ိတူပြချး� ၅၀၀,၀၀၀ ချေ ်ေ်သ်ည့် ်Tanzania သု� ် ပြ�တူက််�ူသးွ�ချဲ�်က်ရသည့်။်6  RPF 
သည့် ် ရဝေေ်ါရှိိ ု ထိုေု�်ချ���်မိကု်ု� ချု�င်မ်ိးနေအးင်န်ေတူးင််န်ှု�င်င််ခံျဲပ်ြီး�ီ�နေေးက် ် နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွနေသး ၎င်�်ေ�က်ခသည့်မ်ိ�း�သည့် ် နှု�င်င််တံူငွ်�်သု� ် 
စုတူင်ပ်ြ�ေန်ေရးက်လ်းချဲ�်က်သည့် ် - ဤအချ�က်သ်ည့် ် တူ�ူလီမူိ�ု��မိ�း�၏ လက်တ်ူ�ေ ်ပ်ြ�ေ ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်�က်မ်ိ��က်မ်ိကု်ု� နေ�က်းက်လ်ေ ်ခ်ျဲ်
သည့်် ်တူစုသ်ေ�်နေက်�းန်ေသး ဟတူူလူမူိ�ု��မိ�း�အး� Zaire (အချ�အချါ Congo ေမုုိ�က်နေရတူစု ်သမိမတူနှု�င်င််)ံ သု�မ်ိဟ�တူ ်Burundi နှု�င်င််ံ
မိ�း�သု� နေ��က်င်�်မိကု်ု� ရှိးိနေ�ွနေစုချဲသ်ည့်။်7

ရဝေေ်ါရှိိ ု ၁၉၉၄ ဂျာ�ီနှု��ု�က်သ်ည့် ် တူစုခ်ျ�တူည့်�်သပီြချး� အပြ�စုအ်��က်မ်ိဟ�တူခ်ျဲသ်ု� အေးဂျာါတူအ်�က်မ်ိ��က်မ်ိကု်ု� အစု��ု��ချဲပ်ြချင်�်လည့်�် 
မိဟ�တူန်ေ�။ လတွူလ်�်နေရ�ရပြီး�ီ�ချ�ုေမ်ိစို၍ တူ�ူလီမူိ�ု��မိ�း�သည့် ်အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူမ်ိနုှငိ်် ်ရင်�်ု�င်ခ်ျဲရ်ပြီး�ီ� နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွ
နေသးေ�က်ခသည့်မ်ိ�း�အးလည့်�် နှု�င်င််အံပြ�င်�်က်သ်ု� ် စု�ီ�င်�်မိကု်ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲသ်ည့်။်7  ဤအ�က်မ်ိ��က်မ်ိမုိ�ု��သည့် ်၂၀၀၀ ချ�နှစိုအ်ထို ု
�က်လ်က်ရ်ှိိနုေေချဲပ်ြီး�ီ� အထို�ူသပြ�င်် ်၁၉၉၈ နှငိ်် ်၂၀၀၂ အ�က်း� �ဋ်�ုက်ခနှငိ်် ်�က်စ်ု�်နေသး နေသ�ံ��မိနုေ�ါင်�် ၅.၄ သေ�် က်ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲ်
သည့်် ်Congo ေမုုိ�က်ရက်တ်ူစု ်သမိမတူနှု�င်င််ကံ်ဲသ်ု� ် အး�ရုက် Great Lakes နေေသတူနေလ�းက်တ်ူငွ် ်ဤတူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိသုည့် ်မိ�း�နေပြမိးင်လ်ိ
စုးွနေသး လက်ေ်က်က််ု�င်�်ဋ်�ုက်ခမိ�း�က်ု� သက်�်ု��ရှိညိ့်န်ေစုရး၌ အဓုာက် အချေ�်က်ဏ္ဍမိ ိ�ါဝင်ခ်ျဲသ်ည့်။်7

၁၉၉၄ ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်�ါအဝင် ် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်အ်�က်မ်ိ��က်မ်ိကု်ု� ထို�်တူလလဲပဲြ�စုန်ေ�်နေစုသည့်် ် အနေ�က်းင်�်ပြ�နေပြ�ရှိငိ်�်ချ�က်မ်ိးိ 
အပြချး�အနေထိုးက်အ်က်ပူြ�စုန်ေစုသည့်် ် အနေ�က်းင်�်အရးမိ�း�က်ု� �ယ်ထ်ို�တူန်ေပြ�းရလ�င် ် လမူိ�ု��နေရ��ေသ်ည့်် ် အသံ��အနှေု�်မိ�း�ပြ�င်် ်
နေ�းပ်ြ�နေသး လမူိ�ု��က်ွပဲြ�း�ပြချင်�်�ု�င်ရ်း အနေရ��ါမိကု်ု� အထို�ူ အနေလ�ထိုး�လ�က်ရ်ှိိသုည့်။်7  က်ု�လု�ေအီ��်ချ���်မိ၏ု နေ��ထိုကွ်�်ု��က်�ု��
တူစုရ်�်ပြ�စုန်ေသး နှု�င်င််သံး�သက်န်ေသချကံ်ေသ်ည့် ်�က်လ်ု�က်သ်ည့်် ်မိလု�မိ�ေ�်ထိုး�မိကု်ု� အတူည့်တ်ူက်�ပြ�ဌားေ�်ပြချင်�်နှငိ်် ်အချ�ုေန်ှငိ််လ်ု�က််
ပြီး�ီ� အမိ�ေ�်တူရး�က်ု� �ေတ်ူ�ီ၊ အစုေွ�်နေရးက်န်ေစုမိ ုပြ�စုစ်ုဉ်တူငွ် ်အနေရ�တြီးက်�ီသည့််အ်ချေ�်က်ဏ္ဍက်�ါဝင်သ်ည့်။် 
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7  လဦူး�နေရအလေွအ်က်ွံမိ�း�ပြ�း�မိကု်ု�လည့်�် ရဝေေ်ါရှိိ ု�ဋ်�ုက်ခထို�်တူလလဲပဲြ�စု�်းွ�မိကု်ု� ရှိငိ်�်ပြ�ရးတူငွ် ်နေေးက်ထ်ို�်အနေထိုးက်အ်က်ပူြ�စုန်ေစုသည့်် ်အချ�က်အ်ပြ�စု ်
နေထိုးက်ပ်ြ��က်သည့်။် �းနေလးင်င််တူမ်ိတှူမ်ိနုှငိ်် ် အစုးအဟးရအဓုာက်ချ�ု��တူဲလ်�က်ရ်ှိိုပြီး�ီ� င်တူမ်ိတှူမ်ိ ု ချ�်စုတုူစ်ုတုူပ်ြ�စုန်ေ�်လ�က်ရ်ှိိနုေသး နေတူးနေတူးင်ထ်ိုထူို�်
သည့််န်ှု�င်င််ရံှိိ ု ေည့်�်�ါ�လနိေသး စုု�က်�်�ု��နေပြမိအတူကွ် ် ပြ�င်�်ထိုေသ်ည့််လ်မူိစုု�ီးွ� ပြီး�ု�င်�်ု�င်မ်ိကု်ု� မိ�း�စုးွနေမိးင်�်တူင်န်ေ��လ�က်ရ်ှိိနုေသး နေက်��လတူလ်ဦူး�နေရ 
သ�်ုသည့်�်မိမုိ�း�လးပြချင်�်သည့် ် တြီးက်နီေလ�နေသးတူင်�်မိးမိမုိ�း��သီု� ် ဦး�တူည့်န်ေစု�ါသည့်။် Paul Magnarella, “Explaining Rwanda’s 1994 Genocide,” 
Human Rights & HumanWelfare, Vol. 2, No. 1, 2002, p. 34. နှု�င်င််နံေရ�က်ု�ယ်စ်ုး�ပြ��မိနုှငိ်် ် စု�ီးွ�နေရ�က်စုုစရ�်မိ�း�တူငွ် ် ဟတူူလူမူိ�ု��မိ�း��က်း� 
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“ဟတူူ”ူနှငိ်် ်“တူ�ူ”ီတူု�၏် က်းွဟမိ ုအနေပြချချဇံာစုပ်ြမိစုမ်ိးိ အချ�ထို ုအပြင်င်�်�းွ��ပဲြ�စုသ်ည့်။် တူချ�ု��ည့်းရှိငိ်မ်ိ�း�က် လမူိ�ု��အမိည့်မ်ိးိ ဟတူူူ
က်ု� လယ်သ်မိး�နှငိ်် ် တူ�ူမီိးိ နေမိ�ွပြမိ�နေရ�သမိး� စုနေသး အလ��်အက်ု�င်အ်မိ�ု��အစုး�က်ု� ရည့်ည်ွှေှ�်ပြချင်�်ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် ပြင်င်�်ချ�က်ထ်ို�တူ်
နေ��ွနေနှ�ွ�က်သည့်။်7  တူချ�ု��က် က်ု�လု�ေမီိတူု�င်မီ်ိတူငွ် ်တူ�ူ ီလမူိ�ု��တူု�သ်ည့် ်အးဏားအမိ�း�စု�က်ု� ထိုေု�်ချ���်ချဲပ်ြချင်�်နေ�က်းင်် ်နှု�င်င််နံေရ�အရ 
ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူခ်ျ�က်က််ု� ရည့်ည်ွှေှ�်သည့််စ်ုက်း�ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် �ု�သည့်။်7  သု�ရ်းတူငွ် ် ၂၀ ရးစု�အနေစုး�ု�င်မ်ိတူု�င်ခ်ျင်အ်ထို ုအ�ု��ါ လမူိ ု
identity နှစိုရ်�်မိးိ “မိ�း�စုးွသဟဇားတူ”ပြ�စုခ်ျဲန်ေ�က်းင်�် က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ်ပ်ြ�ေ ် ် ပြင်င်�်ချ�က်ထ်ို�တူ ်နေ�နွေနှ�ွ�က်သည့်။်7  ဤလအူ��်စု�နှစိုရ်�်
လံ��က််�နေ�ါင်�်၍ နေချ်နေဝ်နေသး Banyarwanda လမူိ�ု��တူု�သ်ည့် ် �းသးစုက်း�တူ�ူက်သည့်၊် က်ု��က်ယွ်ယ််ံ��က်ည့်မ်ိလုည့်�် �င်တ်ူ�ူက်
သည့်၊် နေ�ါင်�်စု�်နှု�င်င််နံေရ�တူည့်န်ေ�းက်မ်ိကု်ု� ထိုေု�်သမ်ုိ�ထိုး�သည့်၊် အချ�င်�်ချ�င်�်�က်း� က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ်ပ်ြ�ေ ် ် လက်ထ်ို�်ထိုး��က်သည့််
ပြ�စုသ်လု� လအူ��်စု�အ�ဲွ�ဝင်တ်ူစုခ်ျ�မိ ိနေေးက်တ်ူစုခ်ျ�သု� ် အချ�ုေန်ှငိ််လ်ု�က်ပ်ြီး�ီ� က်�ူနေပြ�းင်�်သးွ�နှု�င်�်ါသည့်။်7

မိည့်သ်ု��်င်�်ု�နေစု မိ�း�နေပြမိးင်�်လစိုးွနေသး သက်န်ေသအနေထိုးက်အ်ထိုး�မိ�း�က် ၁၈၉၄ နှငိ်် ်၁၉၁၈ ဂျာ�းမိေမီိ ိ�ထိုမိ ထိုု�နေေးက် ်၁၉၂၄ နှငိ်် ်
၁၉၆၂ �က်း� �လဂ်ျာ�ီယ်မံိ ိအထို�ူသပြ�င်် ်က်ု�လု�ေပီြ��ချဲ�်က်ပြီး�ီ�နေေးက်�ု်�င်�် “ဟတူူ”ူနှငိ်် ်“တူ�ူ”ီ အ��်စု�တူု�သ်ည့် ်“လမူိ�ု��နေရ�” အသံ��အနှေု�်
မိ�း�အနေ�် မိ�း�စုးွ တူတုူကု်�က်�သံ��စုွခဲျဲ ်နေ�က်းင်�် ရည့်ည်ွှေွ�်လှက်ရ်ှိိ�ုါသည့်။်7  က်ု�လု�ေအီ��်ချ���်သနူှစိုရ်�်လံ��သည့် ် တူ�ူ�ီနေေသရးဇ်ာ
မိ�း�နှငိ်် ် ဟတူူနူှငိ်် ် တူစူုအီမ်ုိနေထိုးင်စ်ု�မိ�း�အ�ါအဝင် ် ၎င်�်တူု�၏် သက်�်ု�င်ရ်းလမူိ�ု��စု�နေချါင်�်နေ�းင်မ်ိ�း�က်ု� အး�ထိုး�လ�က် ် မိဝူါေမိ�း�
အနေက်းင်အ်ထိုည့်န်ေ�းရ်ေ ်သယွ်ဝု်�က်အ်��်ချ���်ချဲ�်က်သည့်။်7  သု�န်ေသး ်တူ�ူလီမူိ�ု��က်ု� အရ�်ရှိညိ့်ပ်ြီး�ီ� အသး�နေရးင်�ု်�လတူက််း ဟတူူူ
ထိုက် ် �ု��ုေ ်နေသးနေ�က်းင်် ် တြီးက်�ီပြမိတူသ်ည့်ဟ်� ချွထဲို�တူသ်တူမ်ိတိူခ်ျဲန်ေသး �လဂ်ျာ�ီယ်တံူု�၏် လမူိ�ု��နေရ��ု�င်ရ်း�ံ�နေသက်း�က်�သတူမ်ိတိူ်
ချ�က်သ်ည့် ် နှးိနေချါင်�်၊ ဦး�နေချါင်�်ချွအံရွယ်အ်စုး�နှငိ်် ် လ�ူ�ဂျာဂ�ုလ၏် လမူိ�ု��နေ�းပ်ြ�ချ�က်�်ါ တူရး�ဝင်စ်ုးရွက်စ်ုးတူမ်ိ�မိ�း�က်ု� ထိုည့််တ်ူကွ်မ်ို
က်ဲသ်ု� ် “နေချတူမီ်ိသ�ုာ”ံေည့်�်လမ်ိ�မိ�း� အ�ါအဝင် ် အတူင်�်အက်��်ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူမ်ိစုုေစုတ်ူစုခ်ျ�က်ု� �ဲွ�စုည့်�်သည့်် ် အ�ဲွ�တူစုရ်�်အပြ�စု ်
အနေ�်ယ်နံေရရှည့်စ်ုမ်ုိ တူရး�ဝင်မ်ိကု်ု� ရရှိိခုျဲသ်ည့်။်8

ေယ်ခ်ျ�ဲ�နေပြမိတူနေလ�းက် ်သေ�်နေချါင်�်စုးရင်�်နေက်းက်ယ််မူိအုပြီး�ီ� ၁၉၃၃ တူငွ် ်�လဂ်ျာ�ီယ်ေံယ်ခ်ျ�ဲ� အ��်ချ���်သမူိ�း�မိ ိရဝေေ်ါတူငွ် ်�ထိုမိ�ံ��
အတြီးက်မ်ုိမုိတူ�်က်ခ်ျဲန်ေသး နှု�င်င််သံး�သက်န်ေသချကံ်ေသ်ည့် ် �ု�မုိ�စုေစုက််�သည့်် ် ချွပဲြချး��က်�်ေံည့်�်နှငိ်် ် နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က််
အတူကွ်�်ါ အနေပြချချအံ��်ပြမိစုခ်ျ�လ�က် ်“ဟတူူ”ူနှငိ်် ်“တူ�ူ”ီ �က်း� ချု�င်မ်ိးသည့်် ်ယ်ချ�ပြချး�ေး�ချ�က်က််ု� ပြ�ဌားေ�်သတူမ်ိတိူခ်ျဲသ်ည့်။်8  အသက် ်
၁၀ နေက်�းသ်တူူု�င်�်လု�အ�်သည့်် ်မိတိူတ်ူမ်ိ�က်ု� လအူ��်စု�နှစိုခ်ျ�လံ��မိ ိနေပြ�း�ု�သည့်် ်ပြ�င်သ်စု ်(သု� ်) Kinyarwanda တူငွ် ်Indanggamuntu 
�းသးစုက်း�ပြ�င်် ်carte d’identité ဟ�သ�ုက်သည့်။်8  ဤက်ေတ်ူငွ် ်ေ�တူယု်စုးမိ�က်န်ှးိထို�်ုရှိိ ုဓားတူ�ံ်�နေအးက်တ်ူည့််တ်ူည့််၌် လ�ူ�ဂျာဂ�ုလ၏် 
လမူိ�ု�� (သု� ်) Kinyarwanda အနေချ် ubwoko က်ု� ထိုည့််သ်ငွ်�်ထိုး�သည့်် ် စုးတူေ�်�ါရှိိခုျဲ�်ါသည့်။်8  အချ�င်�်ချ�င်�်လက်ထ်ို�်ထိုး�၍  
“နေသ�ွနေနှးိ”ဟ� ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူပ်ြချင်�်က်ု� နေရွ�ချ�ယ်ခ်ျငွ််မ်ိရှိိနုေ� - တူရး�သတူမ်ိတိူခ်ျ�က်သ်ည့် ်က်ု�င်န်ေ�းင်သ်ူ�်ချင်၏် လမူိ�ု��က်ု�သး အနေပြချချခံျဲ်
သည့်။်8

လမူိ�ု��ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူမ်ိသုည့် ် ပြချး�ေး�စုးွ �က်�်ပံြချင်�်ဟ�လည့်�် မိည့်ခ်ျဲသ်ည့်။် ဥ�မိး - �လဂ်ျာ�ီယ်အံ��်ချ���်မိနုေအးက်တ်ူငွ် ် တူ�ူီ
လမူိ�ု��၌ �ည့်းနေရ�နှငိ်် ်အစုု��ရဝေထ်ိုမ်ိ�အပြ�စု ်အ��်ချ���်နေရ� ရးထို�ူမိ�း�က်ု� ရရှိိခုျဲန်ေသးလ်ည့်�် ဟတူူမူိးိ နေယ်��ယူ်အး�ပြ�င်် ်၂ ချ�လံ��က်ု�  
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မိရရှိိခုျဲန်ေ�။8  အချ�ုေ�်က်းလးသည့်န်ှငိ််အ်မိှ ဤအနေလအ်ထိုသည့် ်၁၉၆၁ နှစို ်လတွူလ်�်နေရ�ရးချါေ�ီနှစိုမ်ိ�း�တူငွ် ်ရဝေေ်ါအသု�င်�်အဝု�င်�်
က်ု� ထို�်မံိ နှစိုပ်ြချမ်ိ�က်ွနဲေစုချဲန်ေသး တူ�ူလီမ်ှိ�မုိ��သည့်် ်အထိုက်တ်ူေ�်လးှတူစုရ်�်က်ု� ပြ�စုထ်ိုေွ�်နေစုချဲသ်ည့်။်8

၁၉၅၇ တူငွ် ်ဟတူူ ူ�ည့်းတူတူလ်တူူစုစ်ု�က် တူ�ူနီေချါင်�်�ံ�ပြ�တူမ်ိနုှငိ်် ်�လဂ်ျာ�ီယ်အံ��်ချ���်မိကု်ု� အ�ံ��သတူရ်ေ ်ထို�တူပ်ြ�တူခ်ျ�က်တ်ူစုရ်�်
က်ု� ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။်8  “ရဝေေ်ါရှိိဌုားနေေလမူိ�ု��ပြ�ဿေး၏ လမူိနုေရ�အချေ�်က်ဏ္ဍအနေ�် မိတိူခ်ျ�က်”် ဟနူေသး မိတိူတ်ူမ်ိ�နေချါင်�်စုဉ်င်ယ််
သည့် ် တူ�ူလီမူိ�ု��တူစုခ်ျ�တူည့်�်မိ ိ လမူိနုေရ�၊ နှု�င်င််နံေရ�၊ စု�ီးွ�နေရ�အရ လက်ဝ်ါ�တြီးက်�ီအ��်ပြချင်�်က်ု� ရံုို�ချ�လ�က် ် အရှိိေုပ်ြမိင််လ်းချဲန်ေသး 
လမူိ�ု��နေရ��ု�င်ရ်းအမိ�ု��သး�နေရ� လ�်ုရှိးိ�မိအုတူကွ် ် လက်ခဏားသနေ�းတူရး�က်ု� နေ�းပ်ြ�နေ��ချဲသ်ည့်။်8  ၂ နှစိုခ်ျေ ်အ်�က်းတူငွ် ် “ဟတူူူ
အံ�ကြွက်မိ”ု တူစုတုူတ်ူနေေအပြ�စု ်�ထိုမိ�ံ��နေသး အဓုာက် တူ�ူ�ီေ ်က််�င်န်ေရ� အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်လသူတူမ်ိတုြီးက်�ီနေ�်နေ�ါက်ခ်ျဲသ်ည့်။် 
တူ�ူလီမူိ�ု��အနေ�် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်အ်�က်မ်ိ��က်မ်ိ ု ထို�်တူလလဲပဲြ�စုန်ေ�် ပြချင်�်သည့် ် ၁၉၆၃၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၉၀၊ ၁၉၉၁၊ ၁၉၉၂၊ 
၁၉၉၃ နှငိ်် ်၁၉၉၄ မိ�း�တူငွ် ်နေေးက်�်က်တ်ူွ ဲပြ�စုန်ေ�် ချဲ�်ါသည့်။်8

ဤအ�က်မ်ိ��က်ပ်ြ�စုန်ေ�်မိမုိ�း�သည့် ် အချ�ုေန်ှငိ််အ်မိှတူစုခ်ျ�နေ�်တူစုခ်ျ� အး�ပြ�ည့််ခ်ျု�င်မ်ိးနေစုသည့်် ် ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က် ် တူချ�ု��က်ု�လည့်�် 
ပြ�ည့််�်ည့်�်နေ��ချဲသ်ည့်။် �ထိုမိတူစုခ်ျ�မိးိ ၁၉၆၂ နေရွ�နေက်းက်�်ွမဲိ�း�အပြီး�ီ�တူငွ် ် အစုု��ရ၏က်ဏ္ဍအး�လံ��ေ�ီါ�၌ နှု�င်င််နံေရ� အးဏားက်ု�
နေ�ါင်�်စုည့်�် ရယ်ခူျဲန်ေသး ဟတူူအူထိုက်တ်ူေ�်လးှမိ�း�သည့် ်၎င်�်တူု�၏် ဗျူ��ဟးအက်�ု��စု�ီးွ�မိ�း�အပြ�စုန်ေ�းင်ရွ်က်လ်းနေသးအချါ တူ�ူီ
�ေ ်က််�င်န်ေရ� ချစံုး�ချ�က်မ်ိ�း�က်ု� အတြီးက်မ်ုိတြီးက်မ်ုိအသံ��ချ�သည့်် ် မိက်လ်ံ��မိ�း� ပြ�င်် ် အ�က်မ်ိ��က်မ်ိမုိ�း�မိ ိ တူု�က်ရု်ို�က်အ်ပြမိတူထ်ို�တူ ်
ချဲ�်က်သည့်။်9 ေ�တူယု်မိးိ တူရး�ဝင်အ်သံ��အနှေု�်မိ�း�တူငွ် ် inyenzi, (သု� ်) �ု��ဟ�်မိ�း�ပြ�စု ် လူဂ်ျာ�ဏာသ်ကု်ခးက်ု� မိ�း�စုးွ ထိုခုျု�က်လ်�က် ်
တူ�ံ�်ုချတူခ်ျခံျဲရ်နေသး တူ�ူတီူု�မ်ိးိ ဟတူူလူမူိ�ု��အနေ�် ရှိိနုေေသည့််လ်ပူြချ�ံနေရ�ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိကု်ု� က်ု�ယ်စ်ုး�ပြ��သည့်ဟ်နူေသး လ ူ
အမိ�း�၏အပြမိင်သ်ည့် ် က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ်ပ်ြ�ေ ် ် ချု�င်ခ်ျု�င်မ်ိးမိးအပြမိစုတ်ူယွ်န်ေေချဲသ်ည့်။်9  တူတူယု်မိးိ ပြ�စုန်ေ�်လးသည့်် ် နှစိုပ်ြချမ်ိ�က်ွမဲိသုည့် ်
လအူ��်စု�တူစုခ်ျ�က်ု�အနှု�င်ရ်နေစုပြီး�ီ� က်�ေတ်ူစုခ်ျ�က်ု�လံ���ါ��ါ�နေစုမိည့်် ် သနေ�းနေ�းင်န်ေသး “zero-sum” အသံ��မိ�း�ပြ�င်် ် “လမူိ�ု��နေရ�
ပြ�ဿေး” အနေ�် တူစုခ်ျ�တူည့်�်နေသး နေပြ�ရှိငိ်�်ချ�က်အ်ပြ�စု ်နေ�းင်က််�်ွ�ံ�သငွ်�်ချဲ�်က်သည့်။်9  ဤအချ�က်မ်ိ�း�သည့် ်“လမူိ�ု��နေရ�” က်ွထဲိုကွ််
သည့်် ်နှစို�်က်လ်ံ��နှငိ်် ်�တူသ်က်၍် မိှမိှတူစုးွနေတူ�ွသမူိ�း�က်ု� နေ���ယ်န်ေစုချဲသ်ည့်။်9  နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ်ညှ့်နုှုငု်�်မိနုှငိ်် ်အးဏားချွနဲေဝမိသုည့် ်
မိပြ�စုန်ှု�င်န်ေတူးဟ်� ပြမိင်လ်းချဲ�်က်သည့်။် ဤသည့်မ်ိးိ �လဂ်ျာ�ီယ်ကံ်ု�လု�ေအီးဏား�ု�င်မ်ိ�း�နှငိ်် ် နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ် UN တူု�သ်ည့် ် သတူနုေ��
အချ�က်ပ်ြ�မိမုိ�း��က်း�က်  တူု�က်�်�က်ရ်ေ�်�က်က််ကွ်ခ်ျဲသ်ည့်် ်အယ်အူ��ု�င်ရ်း အနေေအထိုး��င်ပ်ြ�စု�်ါသည့်။်9

Banyarwanda အး�လံ��က်ု� “ဟတူူ”ူ (သု� ်) “တူ�ူ”ီအပြ�စုခ်ျွပဲြချး�သတူမ်ိတိူခ်ျဲန်ေသး ပြ�ဿေးရှိိသုည့်် ် သက်န်ေသချလံု�အ�်ချ�က်သ်ည့် ်
၁၉၉၃ Arusha သနေ�းတူညူ့်မီိကု် Great Lakes နေေသရှိိ ုလက်ေ်က်က််ု��ဋ်�ုက်ခက်ု� အ�ံ��သတူ�ု်� ် သနေ�းတူညူ့်မီိ၏ု တူစုတုူတ်ူနေေသ
အပြ�စု ်၎င်�်တူု�အ်း��ယ်�်�က်ရ်ေ ်ပြ�ဌားေ�်ချ�က်မ်ိ�း�ထိုည့််သ်ငွ်�်ချဲသ်ည့်် ်နေေးက်�ု်�င်�်အထို�ုင် ်�ယ်စ်ု�နှစိုမ်ိ�း�ချ�ီ ရှိိနုေေချဲသ်ည့်။်9

လမူိ�ု��အနေပြချချသံည့်် ်သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�သည့် ်၁၉၉၄ ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်တူငွ်�် ဟတူူကူ်���လေွသ်မူိ�း�အး� အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်�စုမ်ိတိူ်
ထိုး�သတူပ်ြ�တူမ်ိကု်ု� လည့်�် နေ�းင်ရွ်က်န်ေစုနှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။်ဥ�မိး- ဟတူူပူြ�ည့်သ်စူုစုမ်ိ�း�သည့် ်ပြီးမုိ��တူငွ်�်နေေရးမိ�း�တူငွ်�် အတူး�အ��ီမိ�း�
က်ု� တူည့်န်ေ�းက်ခ်ျဲ�်က်ပြီး�ီ� ပြ�တူသ်ေ�်သးွ�လးသမူိ�း�အး� မိပြ�တူသ်ေ�်မီိ နှု�င်င််သံး�သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�က်ု� ပြ�ချု�င်�်သည့်။်9  အသက််
နေ��မိ ိလတွူန်ေပြမိးက်ခ်ျဲသ်တူူစုဦ်း�က် “လသူတူသ်မိး�နေတူကွ် က်ွေန်ေတူး်လ်မူိ�ု��က်ု� သတူမ်ိတိူလ်ု�မ်ိရနေအးင်ေ်ဲ ် က်ွေန်ေတူး်က််ု� မိသတူန်ှု�င််
နေအးင် ် လမ်ိ��ုတူတ်ူဲန်ေေရးနေရးက်တ်ူဲအ်ချါ က်ွေန်ေတူးသ်က်န်ေသချကံ်ေက််ု� က်ု�က်ဝ်ါ��စု�ု်� ် တူးဝေ�်ါ” ဟ��ု�သည့်။်9  တူပြချး�
မိ�က်ပ်ြမိင်သ်က်န်ေသမိ�း�၏ နေပြ�းစုက်း�က် “နေယ်�ယူ်�အး�ပြ�င်် ် ချ�က်ခ်ျ�င်�်လက်င််င်�် သတူ�်စု”်နေ�က်းင်�် ရည့်ည်ွှေှ�်လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။်9  
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86 Id. at pp. 27-28.

87 Id. at 28. Mahmood Mamdani, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda (Princeton: Princeton 
University Press, 2001), pp. 43-44.

88 Mamdani, When Victims Become Killers, pp. 43-44.
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Whiteness Studies, Vol. 8, No. 2, 2012, pp. 8, 13.

90 Id. at pp. 7-13.
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95 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR, Case No. ICTR-96-4-T, Judgement (Trial), September 2, 1998, para. 83.

96 Jean de la Croix Tabaro, “The Passport to Death: Story of Rwanda’s Notorious ID,” KTPress, July 13, 2015, https://www.ktpress.
rw/2015/07/the-passport-to-death-story-of-rwandas-notorious-id/. The situation for people in Rwanda’s rural areas was different 
since neighbors generally knew one another’s ethnic identity. Hollie Nyseth Brehem, “Subnational Determinants of Killing in 
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၎င်�်ေည့်�်တူ ူ သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�ါ�ခဲျရီ�သးွ�လးသမူိ�း�က်ု� အလု�အနေလ�းက် ် တူ�ူဟီ� အပြီးမဲိမိတိူယ််�ူက်ပြီး�ီ� အလး�တူ ူ
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်သတူပ်ြ�တူခ်ျခံျဲ�်က်သည့်။်9

ဤသတူပ်ြ�တူမ်ိကု်ု� က်ု�ယ်တ်ူု�င်ပ်ြမိင်န်ေတူွ� ချဲရ်သတူူစုဦ်း�က် စုစုသ်း�မိ�း�သည့် ် သက်ပ်ြ�တူမ်ိမုိတိူတ်ူမ်ိ�အပြ�စု ် ချရံသ�ူ�ဂျာဂ�ုလမ်ိ�း��မီိ ိ
သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�စု�နေ�းင်�်ချဲ�ံ်�က်ု� ရှိငိ်�်ပြ�ချဲ�်ါသည့်။် 

စုစုသ်း�နေတူမွိးိ သတူူု�သတူခ်ျဲတ်ူဲလ်နူေတူ�ွကီ် သက်န်ေသချကံ်ေန်ေတူကွ်ု� ယ်နူေ�းင်လ်း�ု� ် အမုိေ ်�်ါတူယ်။် ဗုျူ�လတ်ြီးက်�ီ Ildéphonse 
Nizeyimana က် သူလ်နူေတူ ွ သ�ူ ီ သက်ပ်ြ�တူပ်ြချင်�်ေဲ�်တူသ်က်တ်ူဲ ် တူု��တူက်မ်ိကု်ု� အစုအီရင်ခ်ျလံးတူဲအ်ချါ သတူူု�နေတူ�ွကီ် 
သက်န်ေသချကံ်ေန်ေတူကွ်ု� �ံ�မိေိရ်ယ်တူူယ်။် နေသေတူ�်စုသ်နံေတူ ွတူရစု�်�က်း�ရပြီး�ီ�နေေးက် ်သ�်ုမိ�က်းချင်မ်ိးိ�ဲ သတူူု�က်် သူအ်မ်ုိ
က်ု� နေရးက်န်ေရးက်လ်းတူတူပ်ြီး�ီ�နေတူး ် “လ��်င်ေ�်စုဉ်နေအးင်ပ်ြမိင်”်နေ�က်းင်�် အစုအီရင်ခ်ျခံျ�က်ေ်ဲအ်တူ ူ က်ေန်ေတူကွ်ု� နေ��သးွ��က်
တူယ်။် ဗုျူ�လတ်ြီးက်�ီ မိရှိိတုူဲအ်ချ�ုေမ်ိးိနေတူး ်သူမု်ိေ�်မိက် က်ေန်ေတူကွ်ု� လက်ခ်ျတံူယ်။်1

ရက်ရ်က်စ်ုက်စ်ုက်အ်စု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်သ်တူပ်ြ�တူပ်ြချင်�်၏ နေေးက်က််ယွ်က်် အနေ�က်းင်�်အရင်�်မိးိ လမူိ��ု�တူစုခ်ျ�တူည့်�်နှငိ်် ် သက်�်ု�င််
ပြချင်�်မိဟ�တူန်ေ�။ ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� အစုအီစုဉ်ချ�နေ�းင်ရွ်က်သ်မူိ�း�မိဟ�တူသ်ည့်် ် သးမိေဟ်တူူ ူ က်���လေွသ်မူိ�း�နှငိ်် ် နေ�းင်ရွ်က်ခ်ျဲသ်ည့်် ်
သ�နေတူသေနေလလ်းချ�က်က်် သတူူု�သည့် ်“သတူမ်ိတိူလ်အူ��်စု� က်�ရံုို�သးွ�ပြချင်�်မိ ိရို�တူဝ်တူတ �အရ (သု� ်) ��ဂျာဂ�ုလန်ေရ�အရ အက်�ု��အပြမိတူ်
ရယ်မူိည့်ဟ်နူေသး အချငွ််အ်နေရ�ရှိးိမိ၊ု နှု�င်င််အံနှတရးယ်န်ှငိ်် ် �က်�ံနေေပြီး�ီဟ� အစုစုအ်မိေိယ််ံ��က်ည့်မ်ိ ု (သု� ်) တူစုခ်ျ�ချ�တူငွ် ် �ါဝင်လ်ု�သည့်် ် စုတုူ်
�နှဒ”အ�ါအဝင် ် အနေ�က်းင်�်အရင်�်မိ�း�စုးွနေ�က်းင်် ် သတူပ်ြ�တူခ်ျဲပ်ြချင်�်ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် ရည့်ည်ွှေှ�်လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။်1  ဟတူူ-ူတူ�ူဟီ� 
က်ွပဲြ�း�နေစုသည့်် ်အမိတိူအ်သး� နှု�င်င််သံး�သက်န်ေသချကံ်ေသ်ည့် ်ဤပြချး�ေး�ချ�က်မ်ိ�း�က်ု� နေ�်လငွ်န်ေစုသည့်။်

က်ေမ်ိ�း�မိ ိ “လမူိ�ု��စု�” အချေ�်က်ဏ္ဍက်ု� �ယ်ရ်ှိးိ�ချဲသ်ည့််အ်ချ�ုေ ် ၁၉၉၆ တူငွ် ် ရဝေေ်ါ ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်လေွအ်စုု��ရသည့် ် ပြ�ဿေးရှိိသုည့်် ်
နှု�င်င််သံး�သက်န်ေသချကံ်ေက််စုုစက်ု� နေပြ�ရှိငိ်�်ရေအ်နေရ�ယ်နူေ�းင်ရွ်က်မ်ိမုိ�း�ပြ��လ��်ချဲသ်ည့်။်1  ယ်င်�်အချ�ုေ ်မိ�း�စုးွအးဏားရှိငိ်�်ေလ်းချဲ်
နေသး အစုု��ရသည့်လ်ည့်�် တူရး�မိဝင်န်ေသးေည့်�်လမ်ိ�မိတိူ�င်် ်အမိ�ု��သး�နေစုစ်ု�် ညှ့်နုှုငု်�်နေရ�က်ု� ပြမှိင်တ်ူင်ရ်ေ ်“ရဝေေ်ေ”် မိ�း�၏ “�ံ� 
(သု� ်) တြီးက်�ီပြမိင််သ်ည့်် ်identity” ပြ�င်် ်ဤအချေ�်က်ဏ္ဍမိ�း�က်ု� အစုး�ထိုု�� လု�ချဲသ်ည့်။်1

၂၀၀၁ တူငွ် ်အစုု��ရသည့် ်လမူိ�ု��နေရ�အရမုိမုိက်ု�ယ်က််ု� သက်န်ေသချနံေ�းပ်ြ�ချ�က်အ်း� နေထိုးင်အ်နှစို ်၃၀ (သု� ်) နေေ်လး ၈၀၀၀ နေင်ေွဏာ ်ပြ�စုမ်ို
မိ�း�နှငိ်် ် ည့်မီိှသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိအုပြ�စုသ်တူမ်ိတိူပ်ြချင်�်ပြ�င်် ် ရဝေေ်ါရှိိ ု “နေသ�ွချွမဲိ”ုက်ု� တူး�ပြမိစုရ်ေ ် ဥ�နေေတူစုရ်�်က်ု� မုိတူ�်က်လ်�က် ်
နေရှိိ��က်က််ု�င်တ်ူယွ်န်ေပြ�ရှိငိ်�်ချဲသ်ည့်။်1  ၂၀၀၃ နေအးဂဲ်ျာေစုဥ်�နေေသည့် ် “လမူိ�ု��စု��ု�င်ရ်း အယ်အူ�”နှငိ်် ် “ဂျာ�ီနှု��ု�က်စ်ုတုူဓ်ားတူ”်မိ�း�က်ု�  
လံ��ဝတူး�ပြမိစုရ်ေ ် နေရှိိ��က်န်ေ�းင်ရွ်က်ခ်ျဲသ်ည့်။်1  အစုု��ရသည့် ် ၂၀၀၈နှစိုတ်ူငွ် ် လသူရုှိငိ်�်က်း�နေေရးမိ�း�နှငိ်် ် အထို�ူသပြ�င်် ် နှု�င်င််နံေရ�
ေယ်�်ယ်မ်ိ�း�၌ ဟတူူနူှငိ်် ်တူ�ူဟီနူေသး စုက်း�လံ��အသံ��ပြ��မိကု်ု� တူး�ပြမိစုရ်ေ ်နေရှိိ��က် ်က်ေ ်သ်တူမ်ိမုိ�း�ပြ��လ��်ချဲသ်ည့်။်1  အစုု��ရသည့် ်
စုကူ်�သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�က်ု� လမူိ�ု��နေရ�အချေ�်က်ဏ္ဍအး� �က်လ်က်�်ယ်ထ်ို�တူထ်ိုး�သည့်် ် �လက်စ်ုတူစုက််ေမ်ိ�း�ပြ�င်် ် အစုး�ထိုု��ချဲ်
သည့်။်1

�လဂ်ျာ�ီယ်မံိ�း�က် ရဝေေ်မံိ�း�အး� “ဟတူူ”ူ (သု� ်) “တူ�ူ”ီ အပြ�စု ် �ထိုမိ�ံ��ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ�နေေးက် ် နှစို ် ၉၀ အ�က်း ရဝေေ်ါတူစု်
နေယ်းက်က်် “လမူိ�ု��က်ု�အနေပြချချပံြီး�ီ� �ယ်သ်မူိ ိင်ါတူု�က််ု� အမဲိလု�က်သ်လု� နေပြချရးမိချနံှု�င်န်ေတူးတ်ူဲ ်သက်န်ေသချ ံID အနေ�် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�ဟ်း 
နေ��း�်ွ�ဲင်န်ှ ှနဲှ ု�င်�်ါပြီး�ီ” ဟ� နေပြ�း�က်း�ချဲန်ေလသည့်။်1

99 Longman, “Identity Cards, Ethnic Self-Perception, and Genocide in Rwanda,” p. 351.

100 Human Rights Watch, Leave None to Tell the Story, p. 92, fn. 60. See also, Magnarella, “Explaining Rwanda’s 1994 Geno c ide,” Human 
Rights & HumanWelfare, p. 27; Guichaoua, From War to Genocide, pp. 214-215.

101 Smeulers and Hoex, “Studying the Micro-Dynamics of the Rwandan Genocide,” p. 445.

102 Prevent Genocide International, “Group Classification on National ID Cards as a Factor in Genocide and Ethnic Cleansing.”

103 Sigrun Marie Moss, “Beyond Conflict and Spoilt Identities: How Rwandan Leaders Justify Single Recategorization Model for Post-
Conflict Reconciliation,” Journal of Social and Political Psychology, Vol. 2, No. 1, 2014, p. 435.

104 Id. at p. 438.

105  Id. at p. 436.
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ဖြမ်းန်မ်းာနှု�င်းင််းရုှံှိ ရုို�ဟင်းဂ်ျီ�ာဂျီ��နှု�ဆိုု�က််
“နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း� (NVC) သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ဂျာ�ီနှု��ု�က်၏် နေေးက်�်ံ��အ�င်် ်ပြ�စုသ်ည့်”်

  - -Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights ၏ ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျ�က်၊် ၂၀၁၉ မိတူလ်1

လေွခ်ျဲသ်ည့်် ်ရးစု�နှစိုတ်ူဝက်လ်ံ��လံ�� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�နှငိ်် ်ပြ�ည့်ေ်ယ်အ်�င်် ်ဥ�နေေနှငိ်် ်မိဝူါေမိ�း�သည့် ်မိတူရး��ုနှိ�်ုမိမုိ�း�စုးွ
က်ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုလ�က် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� နေ���ယ်�်ထို�တူပ်ြချင်�်နှငိ်် ်လူဂ်ျာ�ဏာသ်ကု်ခး က်�နေစုပြချင်�်မိ�း�အနေ�် အနေထိုးက်အ်�ံပ်ြ��ချဲ်
�ါသည့်။်  အချါအး�နေလ�းစ်ုးွ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�်�စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ် ချွပဲြချး��က်�်နံေရ� ဥ�နေေမိ�း�နှငိ်် ် မိဝူါေမိ�း�သည့် ် လသူး� 
မိ�ု��နှယွ်စ်ု�အနေ�် က်���လေွသ်ည့်် ် ရးဇာ၀တူမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�အ�ါအဝင် ် မိ�း�နေပြမိးင်လ်နိေသး ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးမိမုိ�း�စုးွက်ု�  
က်���လေွရ်းတူငွ် ်အက်အူည့်နီေ��ချဲသ်ည့်။်1  ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�အ�င််တ်ူငွ် ်1982 နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေ သည့် ်လတွူလ်�်နေရ�ရပြီး�ီ�စု အနေစုး�ု�င်�်
�ယ်စ်ု�နှစိုမ်ိ�း�က်တူည့်�်က် ချစံုး�ချဲရ်နေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�၏ လက်န်ေတူွ� နှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ််က််ု� ထိုနုေရးက်စ်ုးွ �ယ်ရ်ှိးိ�ချဲပ်ြီး�ီ� အ�ံ��တူငွ် ်၎င်�်
တူု�အ်း� အပြ�ည့််အ်ဝ နှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ်် ်မိရှိိနုေစု� ဲနှု�င်င််မဲံိအ်ပြ�စုသ်ု� ် နေပြ�းင်�်လနဲေစုပြချင်�်နေ�က်းင်် ်နှု�င်င််တံူက်းမိ ိအက်းအက်ယွ်မ်ိ ုေည့်�်�ါ�ချဲ်
ရသည့်။်1  အပြင်င်�်�းွ��ွယ် ် 2014 ပြ�ည့်လ်ံ��က်ွတူသ်ေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်နေက်းက်ယ််မူိအုတူငွ်�် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�က်ု� ထိုည့််သ်ငွ်�် မိနေရ 
တူကွ်ရ်ေ ် ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�အစုု��ရ၏ �ံ��ပြ�တူခ်ျ�က်န်ှငိ််အ်တူ ူ လတွူလ်�်နေရ�ရပြီး�ီ�စုဥ်က်�င် ် အမိ�ု��မိ�ု��နေသး သက်န်ေသချ ံ identity 
မိတိူတ်ူမ်ိ��ု�င်ရ်း အချေ�်က်ဏ္ဍမိ�း�အး� နေပြ�င်�်လလဲု�က်ပ်ြချင်�်သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� ဥ�နေေ�ု�င်ရ်း �ု�မုိ� မိနေရရးသည့််အ်နေပြချအနေေ
တူစုရ်�်သု��်င် ်နေရှိိ��က် ်တူေွ�်�ု�ခ်ျဲသ်ည့်။် 1

ထိုု�စုဉ် နှု�င်င််နံေတူးအ်�င်် ် ဥ�နေေမိ�း�နှငိ်် ် မိဝူါေမိ�း�သည့် ် �ေ ်က််�င်�်က်သ်ု� ် ဦး�တူည့်န်ေေနေသးလ်ည့်�် အစု�်အဟ�်တူည့််န်ေေချဲ ်
နေသ�သည့်။် ယ်င်�်ဥ�နေေမိ�း�နှငိ်် ် မိဝူါေမိ�း�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�၏ လတွူလ်�်စုးွသးွ�လးပြချင်�်၊ အမ်ုိနေထိုးင်ပ်ြ��ပြချင်�်၊ က်နေလ�နေမိ�ွ�ွး�
ပြချင်�်၊ ပြ�ည့်ေ်ယ်�်ည့်းနေရ�နှငိ်် ် အလ��်အက်ု�င်ရ်ရှိိနုေရ�တူု�က််ု� ပြ�င်�်ထိုေစ်ုးွက်ေ ်သ်တူထ်ိုး�နေသး ချွပဲြချး��က်�်မံိအုစုအီမံိမိ�း�မိတိူ�င်် ် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�၏နေေစ်ုဉ်�ဝမိ�း�က်ု� အနေသအချ�းမိတိူတ်ူမ်ိ�တူင်၊် နေရ�မိတိူပ်ြီး�ီ� အေ�ီက်�် ထိုေု�်ချ���်နေစုနှု�င်ခ်ျဲသ်ည့်။်1  
ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် က်ချ�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်န်ှငိ်် ်ရှိမ်ိိ�ပြ�ည့်ေ်ယ်န်ေပြမိးက်�ု်�င်�်မိ�း�တူငွ် ်ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်က် က်���လေွခ်ျဲသ်ည့်် ်လူအ်ချငွ််အ်နေရ� ချ�ု��နေ�းက််
မိမုိ�း�က်ု� စုံ�စုမ်ိ�စုစုန်ေ��ရေ ် UN လူအ်ချငွ််အ်နေရ�နေက်းင်စ်ုမီိ ိ အချငွ််အ်းဏားနေ��ထိုး�နေသး ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််�ံု�င်ရ်း လတွူလ်�်နေသး 
နှု�င်င််တံူက်း အချ�က်အ်လက်ရ်ှိးိနေ�ွနေရ�မိစုရ်ှိငိ်အ်�ဲွ� (FFM) ရဲ ် အ�ု�အရ ရလေမ်ိးိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အတူကွ် ် “နေမိ�ွစုမိ ိ နေသသည့် ်
အထို ု�ု��ရွး�ပြ�င်�်ထိုေက််း စုေစုတ်ူက်�ပြ�ဌားေ�်နေ�းက်ရွ်က်သ်ည့်် ်�က်လ်က်�ု်နှိ�်ုမိ ုအနေပြချအနေေတူစုရ်�်”က်ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲသ်ည့်။် 1

မိ�က်းနေသ�မီိနှစိုမ်ိ�း�အတူငွ်�် ပြမိေမ်ိး ် ပြမိေမ်ိးအးဏား�ု�င်မ်ိ�း�၏ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�် ဂျာ�ီနှု��ု�က်�်ု�င်ရ်း လုံ�နေ�းမ်ိ ု Campaign နှငိ်် ်
ညှ့်ဉ်��ေ�်နှိ�်ုစုက်မ်ိ ုမိဝူါေမိ�း�၏ သက်န်ေရးက်မ်ိမုိ�း�နေ�က်းင်် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလဦူး�နေရမိးိ  ရို�တူတ်ူရက် ်က်��င်�်သးွ�ချဲသ်ည့်။် 
အစုရီင်ခ်ျစံုးနေရ�သး�ချ�ုေတ်ူငွ် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ လဦူး�နေရမိးိ ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ၆၀၀,၀၀၀ ပြ�စုသ်ည့်။်1   �ေ ်က််�င်�်က််
အး�ပြ�င်် ် 2016 နှငိ်် ် 2017 ချ�နှစိုမ်ိ�း�တူငွ် ် စုစုတ်ူ�်မိ ိ ဦး�နေ�းင်ပ်ြ��လ��်ချဲန်ေသး ၎င်�်တူု�အ်နေချ် “ေယ်န်ေပြမိရှိငိ်�်လင်�်နေရ�” မိတူု�င်မီ်ိတူငွ် ်
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၌ံ ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း လဦူး�နေရမိးိ 1.3 သေ�်ချေ ် ် ရှိိုပြီး�ီ�  အမိ�း�စု�မိးိ �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိေ်ယ်စ်ု�်နှငိ်် ် က်�်လ�က်ရ်ှိိနုေသး 

109 Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, “History of Rohingya Citizenship in Myanmar,” March 2019.

1  ဥ�မိး- Fortify Rights, “They Gave Them Long Swords”: Preparations for Genocide and Crimes Against Humanity Against 
RohingyaMuslims in Rakhine State,Myanmar, July 2018, https://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify_Rights_Long_Swords_
July_2018.pdf. Fortify Rights, Policies of Persecution: Ending Abusive Policies Against Rohingya Muslims inMyanmar, February 2014, 
https://www.fortifyrights.org/downloads/Policies_of_Persecution_Feb_25_ Fortify_Rights.pdf, p. 5-6 က်ု��က်ည့််ရ်ေ်

111 Maung Zarni and Alice Cowley, “The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya,” Pacific Rim & Policy Journal, Vol. 23, No. 3, 
2014, pp. 695-697. Many Rohingya reject the term “stateless,” saying they already have a “State” and are indigenous to Myanmar. For 
example, Mohib Ullah, who was assassinated in 2021, presented information on the situation of Rohingya refugees in Bangladesh 
during the March 2019 session of the Human Rights Council. He said in his remarks: “We are not stateless. Stop calling us that. We 
have a state; it is Myanmar. So, we want to go home to Myanmar with our rights and our citizenship.” See, Fortify Rights, “Bangladesh: 
Investigate Assassination of Rohingya Human Rights Defender Mohib Ullah,” September 29, 2021, https://www.fortifyrights.org/
bgd-inv-2021-09-29/.

112 The Government of Myanmar excluded Rohingya and other marginalized ethnic minorities from the 2014 national census. The 
Republic of the Union of Myanmar Ministry of Immigration and Population, The 2014Myanmar Population and Housing Census: 
Rakhine State, May 2015, https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Rakhine%20State%20Census%20Report%20-%20
ENGLISH-3.pdf, p. 8.

113 U.N. Human Rights Council, Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, U.N. Doc. A/HRC/39/64, 
September 12, 2018, Section IV, para. 20. Fortify Rights, Policies of Persecution.

114 Ibid

115 U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR), Young People in Myanmar’s Rakhine State Tackle Ethnic Divisions, March 23, 2022, 
https://www.unhcr.org/news/stories/2022/3/623992014/young-people-myanmars-rakhine-state-tackle-ethnic-divisions.html. U.N. 
High Commissioner for Refugees, The Displaced and Stateless of Myanmar in the Asia-Pacific Region, January 2021, https://
reporting.unhcr.org/sites/default/files/The%20Displaced%20and%20Stateless%20of%20Myanmar%20in%20the%20Asia-
Pacific%20Region%20-%20January%202021.pdf, p. 2.
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ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်န်ေပြမိးက်�ု်�င်�်ရှိိ ု နေမိးင်န်ေတူး၊ ��ူသ�ီနေတူးင်န်ှငိ်် ် ရနေသန်ေတူးင် ် စုနေသးပြီးမုိ��ေယ် ် ၃ ချ�တူငွ် ် စု�စုည့်�်နေေထိုု�င်�်က်သည့်။်1  
ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်န်ေပြမိးက်�်က်�ု်�င်�်မိ ိပြီးမုိ��ေယ် ်၃ ရှိိ ုလဦူး�နေရ၏ ၈၀ မိ ိ၉၅ ရးချု�င်န်ှေု�်မိးိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�ပြ�စု�်က်သည့်။်1

၂၀၁၇ ချ�နှစိုတ်ူငွ် ်  စုစုတ်ူ�်ဦး�နေ�းင်န်ေသး ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့််လ်��်ရ�်မိ�း�သည့် ် က်နေလ�သငူ်ယ် ် ၄၀၀,၀၀၀ နေက်�း ် အ�ါအဝင် ် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု�� ၇၄၅,၀၀၀ နေက်�းက််ု� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််မံိ ိ အတူင်�်အက်��်ထိုကွ်န်ေပြ��နေစုချဲသ်ည့်။်1  အမ်ုိေ�ီချ�င်�် �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိန်ှု�င်င််သံု� ် 
ထိုကွ်န်ေပြ��ချဲရ်သည့်် ် ယ်င်�်လမူိ�ု��တူံ��သတူပ်ြ�တူမ်ိမုိ ိ လတွူန်ေပြမိးက်လ်းသ ူ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�သည့် ် �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိန်ှု�င်င််၊ံ နေက်း�်ဇား�ချရုို�င် ်
ေ�က်ခသည့်စ်ုချေ�်မိ�း�ရှိိ ုစုနံှေု�်မိမိိနီေသး အနေပြချအနေေတူငွ် ်နေေထိုု�င်န်ေေ�က်ရသည့်။်

၂၀၁၉ ချ�နှစို ်စုက်တ်ူင်�်းလတူငွ် ် က်�လသမိဂျာဂလူအ်ချငွ််အ်နေရ�နေက်းင်စ်ုသီု� ် �ထိုမိ�ံ��အတြီးက်မ်ုိ အစုရီင်ခ်ျရံးတူငွ် ်FFM က် “ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်
အနေပြချအနေေနှငိ်် ်စု�်လ�ဉ်�၍ တူရး�ရံို��တူစုခ်ျ�မိ ိဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်တူကွ် ်တူးဝေရ်ှိိမုိကု်ု� �ံ��ပြ�တူန်ှု�င်န်ေအးင် ်တူ�်မိနေတူး ်(စုစုတ်ူ�်)၏ အမုိေ ် ်နေ��
မိကု်ငွ်�်�က်မ်ိ ိ တူ�်မိနေတူး ် (စုစုတ်ူ�်)ရှိိ ု အတြီးက်�ီတူေ�်အရးရှိိမုိ�း�အး� စုံ�စုမ်ိ�စုစုန်ေ��ပြချင်�်နှငိ်် ် တူရး�စုွ�ဲု�ပြချင်�်အတူကွ် ် ၀ရမ်ိ�အမုိေ ််
ထို�တူပ်ြ�ေရ်ေ ်လံ�နေလးက်န်ေသး အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း� ရှိိသုည့်”် ဟ�ရှိိသုည့်ဟ်� နေက်းက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�တူင်ပ်ြ�ချဲ�်ါသည့်။်1  မိ�က်းနေသ�မီိက်းလ 
၂၀၂၂ မိတူလ် ၂၂ ရက်တ်ူငွ် ်US အစုု��ရက် Holocaust ပြ�စုပ်ြီး�ီ�ချ�ုေမ်ိစို၍ ၈ တြီးက်မ်ုိနေပြမိးက် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� အသအုမိတိူပ်ြ��ပြချင်�်မိည့်လ်�က် ်
ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် က်���လေွသ်ည့်် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်တူကွ် ်တူးဝေရ်ှိိနုေ�က်းင်�် �ံ��ပြ�တူခ်ျဲသ်ည့်။် 1

အနေမိရုက်ေပ်ြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�၏ လမူိ�ု��တူံ��သတူပ်ြ�တူမ်ိ�ုု�င်ရ်း �ံ��ပြ�တူခ်ျ�က်က််ု� တြီးက်�ု�ု�သည့််အ်နေေပြ�င်် ် “ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် 
ချွပဲြချး��က်�်သံည့်် ်က်�င််သ်ံ��မိအုနေလအ်ထို နှငိ်် ်အသံ��အနှေု�်မိ�း�သည့် ်အ�ု��ါ ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးမိမုိ�း�အတူကွ် ်အနေပြချချအံ�တူပ်ြမိစုက််ု� 
ပြ�စုန်ေစုချဲသ်ည့်”် နှငိ်် ် “ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး�မိ�း�အနေ�် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်၏ အ�ု��ါ ရးဇာ၀တူမ်ိမုိ�း�သည့် ် ယ်နေေထ်ိုတုူု�င် ် ရှိိနုေေ�ပဲြ�စုသ်ည့်”် 
ဟ၍ူ NUG မိ ိအသအုမိတိူပ်ြ��နေ�က်ပြင်းချ�က် ်ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။်1

ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�က်ု� နေချ�မိေု�်၊ ��က်�်�ီရေ ် ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ�အစုု��ရနှငိ်် ် အစုု��ရနေချါင်�်နေ�းင်မ်ိ�း�၏ (မိ�ု���က်)်နေချတူ်
အ�က်�်က်တ်ြီးက်�ု��မ်ိ�မိကု်ု� အနေ�က်းင်�်အရင်�်နေတူးန်ေတူးမ်ိ�း�က် အနေထိုးက်အ်�ံပ်ြ��ချဲသ်ည့်။် ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးမိမုိ�း�၏ တူစုခ်ျ�တူည့်�်
နေသး အနေ�က်းင်�်အရင်�်မိဟ�တူန်ေသး်ပြင်း�လည့်�် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုက်ု�ယ်�ု်�င် ်လက်ခဏားအနေပြချပြ�� နှု�င်င််နံေရ�တူငွ် ်ချု�င်မ်ိးနေသး “လမူိ�ု��နေရ�” 
နှငိ်် ် �းသးနေရ� အချေ�်ဏ္ဍတူု��်ါဝင်ပ်ြီး�ီ� �ံ�ု်��သည့်် ် အနေ�က်းင်�်အရင်�် ပြ�စုန်ေေ�၊ဲ ပြ�စုန်ေေချဲသ်ည့်။်1  လက်ရ်ှိိ ု အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�နှငိ်် ် 

1  ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််လံဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�နှငိ်် ် ပြ�ည့်သ်ူအ်င်အ်း�ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေနှငိ်် ်က်မိားက််�လသမိဂျာဂလဦူး�နေရရေ�ံ်�နေင်အွ�ဲွ� (UNFPA) တူု�သ်ည့် ်နှစို ်၃၀ အတူငွ်�် �ထိုမိ�ံ��
သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်ပြ�စုသ်ည့်် ် ၂၀၁၄ ပြ�ည့်လ်ံ��က်ွတူသ်ေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�် နေက်းက်ယ််�ူွတဲူငွ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ု� �ယ်ထ်ို�တူခ်ျဲ�်က်သည့်။် အစုု��ရ၏ သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်
နေက်းက်ယ််�ူွအဲစုအီရင်ခ်ျခံျ�က်က်် “အစုု��ရမိအိသအုမိတိူမ်ိပြ��သည့်် ်ေးမိည့်က််ု�သံ��နှေု�်၍ က်ု�ယ်တ်ူု�င်သ်က်န်ေသချပံြချင်�်က်ု� ချငွ််မ်ိပြ��နေသးနေ�က်းင်် ်(ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ)ု 
တူချ�ု��ရ�်ရွးအသု�င်�်အဝု�င်�်မိ�း�က်ု� ထိုည့််တ်ူကွ်ပ်ြချင်�်မိရှိိဟု� �ု�သည့်။် အ�ု��ါအမိည့်မ်ိးိ အစုု��ရက် မိရှိိဟု� အချု�င်အ်မိးပြင်င်�်�ု�နေသး လမူိ�ု��စု� identity  
“ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း” �င်ပ်ြ�စု�်ါသည့်။် အစုု��ရက် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်တူငွ် ်ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ၁,၀၉၀,၀၀၀ နေသးလဦူး�နေရက်ု� ထိုည့််မ်ိတူကွ်ထ်ိုး�ဟ� ချေ ်မ်ိေိ�်သည့်။် 
၎င်�်တူု�မ်ိးိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�စုန်ှု�င်သ်ည့်။် သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�် နေက်းက်ယ််ပူြချင်�်သည့် ်အနေမိရုက်ေန်ေေ်လး သေ�် ၇၅ နေက်�းက််�ေပ်ြီး�ီ� UK၊ US နှငိ်် ်Australia အစုု��ရမိ�း�
အ�ါအဝင် ်အစုု��ရနေတူးန်ေတူးမ်ိ�း�မိ�း�မိ ိUNFPA မိတိူ�င်် ်က်ညူ့်နီေထိုးက်�ံ်ခ်ျဲပ်ြချင်�်ပြ�စုသ်ည့်။် နေတူးန်ေတူးမ်ိ�း�မိ�း�က်ု�က် ၎င်�်က်ု� အ နေ�က်းင်�်ပြချင်�်ရးအမိ�ု��မိ�ု��
နေ�က်းင်�် �ံ��ရံုို�မိတုူစုရ်�်အပြ�စုရု်ိုပြမိင်ခ်ျဲ�်က်သည့်။် အးဏား�ု�င်မ်ိ�း�က် လမူိ�ု��စု�သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�် နေေတူးမိ�း�က်ု� အချ�ထို ု မိထို�တူပ်ြ�ေန်ေသ�နေ�။ Myanmar 
Ministry of Immigration and Population, The 2014Myanmar Population and Housing Census. See, Mary P. Callahan, “Distorted, 
Dangerous Data? Lumyo in the 2014 Myanmar Population and Housing Census,” SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast 
Asia, Vol. 32, No. 2, 2017, pp. 452-78.

117 Eleanor Albert and Lindsay Maizland, “The Rohingya Crisis,” Council on Foreign Relations, January 23, 2020, https://www.cfr.org/
backgrounder/rohingya-crisis.

118 Fortify Rights, “Tools of Genocide: National Verification Cards and the Denial of Citizenship of Rohingya, September 2019, https://
www.fortifyrights.org/downloads/Tools%20of%20Genocide%20%20Fortify%20Rights%20-%20September-03-2019-EN.pdf. See, 
Fortify Rights, “They Gave Them Long Swords.” Fortify Rights and U.S. Holocaust Memorial Museum, “They Tried to Kill Us All”: 
Atrocity Crimes against Rohingya Muslins in Rakhine State, Myanmar, November 2017, https://www.fortifyrights.org/downloads/
THEY_TRIED_TO_KILL_US_ALL_Atrocity_Crimes_against_Rohingya_Muslims_Nov_2017.pdf.

119 U.N. Human Rights Council, Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, U.N. Doc. A/HRC/39/64, 
September 12, 2018, para. 83. 

120 Fortify Rights, “U.N. Member States: Acknowledge the Rohingya Genocide, Refer Myanmar to the International Criminal Court,” 
March 21, 2022, https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2022-03-21/; Fortify Rights and Refugees International, “Rohingya Refugees 
React to the U.S. Genocide Determination,” film, April 25, 2022, https://www.fortifyrights.org/our_films/bgd-inv-vdo-2022-04-25/. 
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121 NUG, “Announcement No. (5/2022)–Statement on the Determination by the United States Government of Genocide and Crimes Against 
Humanity against the Rohingya,” March 22, 2022, https://gov.nugmyanmar.org/2022/03/22/announcement-no-5-2022-statement-on-
the-determination-by-the-united-states-government-of-genocide-and-crimes-against-humanity-against-the-rohingya/.

1  Anthony Ware and Costas Laoutides, Myanmar’s ‘Rohingya’ Conflict, (Oxford: Oxford University Press, 2018), pp. 137-196. ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း
မိ�း�က်ု� အပြီးမဲိတူမ်ိ� အသအုမိတိူမ်ိပြ��ချဲပ်ြချင်�် မိဟ�တူန်ေချ�။ အရးရှိိမုိ�း�၏ ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျ�က်တ်ူငွ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ု� အမိည့်န်ှငိ််တ်ူက် ွနေ�းပ်ြ�ချဲန်ေသ�သည့်။် ဥ�မိး- ၁၉၆၁ 
အးဏားသမ်ုိ�မိမုိတူု�င်မီ်ိ တူစုန်ှစိုအ်လု�တူငွ် ်ဗုျူ�လမ်ိး�ချ���်နေအးင်တ်ြီးက်�ီက် ပြ�ည့်သ်ကူ်ု�နေပြ�းသည့်် ်မုိေ ်ခ်ျေွ�်၌ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ု� ထိုည့််သ်ငွ်�်နေ�းပ်ြ�ချဲသ်ည့်။်

အနေေးက်�်က် ် နေမိယ်�ချရုို�င်ေ်ယ်စ်ု�်မိးိနေေထိုု�င်တ်ူဲ ် လမူိ�ု��စု�နေတူဟွး �ါက်စုစတူေလ်မူိ�ု��နေတူပွြ�စုတ်ူယ်။် ေယ်စ်ု�်ရဲ ် အနေရှိိ��က်အ်ပြချမ်ိ�မိးိနေေတူဲသ်နူေတူကွ်ု�
နေတူး ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလု� ် နေချ် �က်တူယ်။် … က်ွေန်ေတူးေ်ါက်ု� အမိ�း�ပြ�ည့်သ်သူ ု�ငွ််�်ငွ်် ်လင်�်လင်�်နေနေပြ�းချ�င်တ်ူယ် ်- က်ွေန်ေတူးတ်ူု�ဟ်း နေမိယ်�ချရုို�င်က်် (ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း
နေတူကွ်ု�) ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�ဗျူမိးနှု�င်င််နံေတူးရဲ် ် တူု�င်�်ရင်�်သး� လေူည့်�်စု�အပြ�စု ် မိတိူယ််တူူယ်…်နေေသလံ�နေရ�တူည့်န်ေ�းက်မ်ိကု်ု� နေရှိိ� ရုိုပြီး�ီ�နေတူး ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း
�းသးနေရ� နေချါင်�်နေ�းင်န်ေတူ၊ွ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�ု��သး�နေတူ၊ွ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနေချါင်�်နေတူ၊ွ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနှု�င်င််နံေရ�သမိး�နေတူကွ်ု� နေမိယ်�ချရုို�င်က်် စုစုတ်ူ�်ေဲ ် အ��်ချ���်နေရ�
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နေေ်နေအးင်�်ေ�်စု��က်ည့် ် ဦး�နေ�းင်န်ေသး အစုု��ရ အ�ါအဝင် ် ပြမိေမ်ိးအ်းဏားသမ်ုိ� အစုု��ရနှငိ်် ် အစုု��ရအ�က်�်က်သ်ည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း
လမူိ�ု��မိ�း� မိ�း�က်ု� �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိ ်မိ ိတူရး�မိဝင် ်�ဂျာဂလလီမူိ�ု��စု� မိ�း� ပြ�စုသ်ည့်ဟ်� �ု�က်း တူရး�ဝင် ်လအူ��်စု�အပြ�စု ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�ည့််
သမူိ�း�က်ု� အသအုမိတိူမ်ိပြ��ချဲန်ေချ�။1  ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်နှငိ်် ် အစုု��ရနေချါင်�်နေ�းင်သ်မူိ�း�က် �ဲွ�စုည့်�်ထိုး�နေသး ဥ�နေေမိ�း�၊ မိဝူါေမိ�း�နှငိ်် ်
က်�င််ထ်ိုံ��မိ�း�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� အ��်ချ���်နေရ�အရ �ယ်�်�က်ပ်ြချင်�်က်ု� ပြ�စုန်ေစုလ�က် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�မိးိ နှု�င်င််ပံြချး�သး�ပြ�စုသ်ည့််
ဟနူေသး အယ်အူ�က်ု� အး�ပြ�ည့််န်ေ��သည့်။် ပြီးဗုျူတူသုှတူု��်မီိ ိ လတွူလ်�်နေရ� ရရှိိုပြီး�ီ�နေေးက် ် ၁၉၄၈ ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု� နှု�င်င််သံး� 
အက်ဥ်�နေေသည့် ်ယ်င်�်က်းလက် “ဌားနေေတူု�င်�်ရင်�်သး�မိ�း�”ဟ� သ�ုက်နေသး “မိပြ�ည့််စ်ုံ�သည့်် ်လမူိ�ု��စု�စုးရင်�်”က်ု� ၎င်�်တူု�၏် �ု��နေ���ီ
�င်မ်ိ�း�မိးိ ၁၈၂၃ က်တူည့်�်က် ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု��ု�င်ေ်က်န်ေေနေပြမိအတူငွ်�် အနေပြချချ�နေေထိုု�င်ခ်ျဲသ်ည့်ဟ်� ေး�လည့်ယ််�ူလ�က် ် နှု�င်င််သံး� 
ပြ�စုခ်ျငွ်် ် နေ��အ�်ချဲသ်ည့်။်1  နေအးင်န်ေအးင်ပ်ြမိင်ပ်ြမိင်န်ေလှးက်ထ်ိုး�နှု�င်သ်မူိသိး စုင်စ်ုစုန်ှု�င်င််သံးပြ�စုမ်ိကု်ု� အ�်နှငိ်�်သည့်် ် နှု�င်င််သံး�
မိတိူ�ံ်�တူင်က််ေ ်(NRC) က်ု� ရရှိိသုည့်။်1

ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ၂၆ နှစို�်က်း စုစုအ်��်ချ���်နေရ� စုတူင်ခ်ျဲသ်ည့််အ်မိတိူအ်ပြ�စု ်၁၉၆၂ ချ�နှစိုတ်ူငွ် ် ဗုျူ�လခ်ျ���်တြီးက်�ီနေေဝင်�်က် ဦး�နှ�၏ ေမုီိ�က်နေရစုီ
အ��်ချ���်နေရ�က်ု� ပြ��တူခ်ျ�ပြီး�ီ�နေေးက် ်ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်သည့် ်နှု�င်င််ပံြချး�သး�မိ�ေ�်တူ�ီနေရ�မိ ူတူသတီူတူေ�်က်ု� ချ�မိတိူခ်ျဲသ်ည့်။်1  အ�ု��ါ မိဝူါေ
မိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အတူကွ် ်လု�အ�်ချ�က်မ်ိ�း�နှငိ်် ်က်ု�က်ည့််သီည့််တ်ူု�င် ် မိတိူ�ံ်�တူင် ်NRC မိ�း�ရရှိိရုေ ်မိ�း�စုးွချက်ခ်ျနဲေစုသည့်။်1 1970 
ချ�နှစိုမ်ိ�း� အလယ်�ု်�င်�် က်းလအတူငွ်�် နှု�င်င််သံး�မိဟ�တူ�် ဲ “ဝင်န်ေရးက်န်ေေထိုု�င်သ် ူ နှု�င်င််ပံြချး�သး�”အပြ�စုသ်တူမ်ိတိူသ်ည့်် ် အနေရ�နေ�် 
လဝူင်မ်ိ ု တြီးက်�ီ�က်�်နေရ� အက်ဥ်�နေေအရ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူချ�ု��က်ု� နှု�င်င််ပံြချး�သး� မိတိူ�ံ်�တူင်က််ေမ်ိ�း� စုတူင်ထ်ို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။်1  ဤ 
မိမူိ�း�သည့် ်စုစုတ်ူ�်မိ ိနေေထိုု�င်သ်မူိ�း�က်ု� နှု�င်င််သံး� (သု� ်) နှု�င်င််ပံြချး�သး�အပြ�စု ်ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� မိတိူ�ံ်�တူင်မ်ိစုုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်် ်၁၉၇၇  
ချ�နှစိုတ်ူငွ် ် ပြ��လ��်ချဲန်ေသး ေဂျာါ�မိင်�်စုစု�်င်န်ေရ�၏ ေေုါေ�်�င် ် ပြ�စုသ်ည့်။်1  နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ် အ�ု��ါစုစု�်င်န်ေရ�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း 
၂၀၀,၀၀၀ နေက်�းက််ု� �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိသ်ု� ် အဓာမိမတူေွ�်�ု�ခ်ျဲလ်�က် ်ရုို�ဟင်လ်မူိ�ု��မိ�း�အနေ�် အ�က်မ်ိ��က်တ်ူု�က်ခ်ျု�က်ပ်ြချင်�်နှငိ်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းရွးမိ�း�
က်ု� ��က်စ်ု�ီပြချင်�် လ��်နေ�းင်ရ်ေ ်တူးဝေန်ေ��အ�်ချဲသ်ည့်။် 1

သု�န်ေသး ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ် ် နှု�င်င််သံး�ပြ�စုပ်ြချင်�်၏ အဓုာ�ာါယ်�ွ်င််�်ု�ချ�က်က််ု� အနေပြချချကံ်�က်� နေပြ�းင်�်လလဲု�က်သ်ည့်မ်ိးိ ၁၉၈၂ နှု�င်င််သံး�
ဥ�နေေ�င် ် ပြ�စုသ်ည့်။်1  ၁၉၈၂ နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေသည့် ်နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ� အပြ�ည့််အ်ဝ ရရှိိနုေရ�အတူကွ် ်အရည့်အ်ချ�င်�်ပြ�ည့််မီ်ိရေ ်
လမူိ�ု��က်ု� တူစုခ်ျ�တူည့်�်နေသး စုအံပြ�စုထ်ိုး�ရှိိခုျဲသ်ည့်။်1  ဤဥ�နေေသည့် ် နေမိ�ွရး�ါနှု�င်င််သံး�အပြ�စု ် သတူမ်ိတိူန်ေသး “တူု�င်�်ရင်�်သး�
လမူိ�ု��စု�” ၈ ချ�က်ု� သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� “လမူိ�ု��စု�တူစုခ်ျ�က်ု� နှု�င်င််သံး�ဟ�တူ၊် မိဟ�တူ ်�ံ��ပြ�တူရ်ေ”် အချငွ််အ်းဏားက်ု� အစုု��ရအး�နေ��အ�်ထိုး�

ဌားေနေတူကွ်ု� (က်�ေရ်ှိိနုေေတူဲန်ေသးင်�်က်�ေ�်သနူေတူေွဲ�်တူသ်က်ပ်ြီး�ီ�) သတူင်�်နေ��ု� ် တူု�က်တ်ူေွ�်တူယ်။် ပြ�စုန်ှု�င်ရ်င် ် နေသးင်�်က်�ေ�်သနူေတူကွ်ု� �ယ်ရ်ှိးိ��ု� ် 
က်ွေန်ေတူးတ်ူု�ေ် ဲ ် ��ူနေ�ါင်�်�ါ။ ပြ�စုန်ှု�င်ရ်င် ်ဗျူမိးတ်ူ�်မိနေတူးေ်ဲ�်�ူနေ�ါင်�်ပြီး�ီ�နေတူး ် နေသးင်�်က်�ေ�်သနူေတူကွ်ု� တူု�က်�်က်�ု� ် တူု�က်တ်ူေွ�်လု�တူယ်။်
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သည့်။်1  အးဏား�ု�င်မ်ိ�း�က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�အတူကွ် ် အရည့်အ်ချ�င်�်ပြ�ည့််မီ်ိသည့်် ် တူရး�ဝင် ်
တူု�င်�်ရင်�်သး�လမူိ�ု��အပြ�စု ်အသအုမိတိူပ်ြ��ရေ ်မိ�ု�ထိုး�နှငိ်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူည့်ရ်ှိိမုိကု်ု��င် ်ထို�်တူလလဲ ဲပြင်င်�်�ု� ထိုး��ါသည့်။်1

ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ု� �ယ်ထ်ို�တူလ်ု�က်ပ်ြချင်�်သည့် ်၁၉၈၂ ချ�နှစို ်နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေနှငိ်် ်၎င်�်က်ု� အနေက်းင်အ်ထိုည့်န်ေ�းရ်ေ ်၁၉၈၃  လ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်
မိ�း�က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း��မီိ ိနှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ်် ်ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်ရ်ှိိရုှိိ ု�ယ်ရ်ှိးိ�ပြချင်�်ပြ�စုသ်ည့်ဟ်� နေလလ်းသမူိ�း�က်ု� နေက်းက်ခ်ျ�က်ခ်ျ�နေစု
ချဲသ်ည့်။် ဤဥ�နေေသည့် ်“နေေးက်န်ေ�က်းင်�်ပြ�ေ ်အက်�ု��သက်န်ေရးက်မ်ိ”ု မိရှိိနုေသးလ်ည့်�် (�ု�လု�သည့်မ်ိးိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အ�ါအဝင် ်ဥ�နေေ 
မိပြ�ဋ္ဌားေ�်မီိ နှု�င်င််သံး�ရရှိိထုိုး�သမူိ�း�သည့် ်၎င်�်တူု�၏် မိ�ု��ရုို��က်ု� သက်န်ေသပြ�စုရး မိလု�� ဲစုည့်မ်ိ�ဉ်�ဥ�နေေအသစုအ်ရ “(နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိ)ု
အစုု��ရသစုထ်ို ံ လှနဲေပြ�းင်�်နှု�င်သ်ည့်”်) ၎င်�် ဥ�နေေအရ အရည့်အ်ချ�င်�်မိပြ�ည့််မီ်ိသမူိ�း�၏ နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိအုနေေအထိုး�မိးိ နေမိ�ချေွ�်ထို�တူ်
ချရံ�ပဲြ�စုသ်ည့်။်1 ဤသည့်မ်ိးိ ၁၉၈၂ နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေသည့် ် “လမူိ�ု��နေရ�နှငိ်် ် �းသးနေရ�က်ု� အနေပြချချ”ံ သည့်် ်  ချွပဲြချး��က်�်မံိကု်ု� 
အနေထိုးက်အ်က်ပူြ�� ပြ�စုန်ေပြမိးက်န်ေစုနေသးနေ�က်းင််ပ်ြ�စုသ်ည့်။်1

၁၉၈၂ ချ�နှစို ်နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေက်ု� အနေက်းင်အ်ထိုည့်န်ေ�း်ပြချင်�်၏ တူစုတုူတ်ူနေေသအပြ�စု ်စုစုအ်စုု��ရသည့် ်၁၉၈၉ ချ�နှစိုတ်ူငွ် ်“ပြ�ည့်လ်ံ��က်ွတူ ်
နှု�င်င််သံး�စုစုုစုန်ေရ� လ��်င်ေ�်” က်ု� စုတူင်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ယ်င်�်ဥ�နေေအရ သတူမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ်နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိ ုအမိ�ု��အစုး� အလးှ ၃ ရ�်နှငိ််အ်ည့် ီ 
မိတူသူည့််တ်ူရး�ဝင် ်အနေရးင် ်၃ ချ�ပြ�င်် ်သနေက်ဂတူသတူမ်ိတိူထ်ိုး�နေသး သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�(က်ေ)်မိ�း�က်ု� စုတူင်ထ်ို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။်1  
�ချင်�်ချ�က်အ်ေည့်�်င်ယ်ရ်ှိိနုေသးလ်ည့်�် အစုု��ရက် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� အပြ�ည့််အ်ဝ နှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ််က််ု� ပြင်င်�်�ယ်ခ်ျဲသ်ည့်။်1

၁၉၉၅ ချ�နှစိုတ်ူငွ် ် က်�လသမိဂျာဂေ�က်ခသည့်မ်ိ�း��ု�င်ရ်း မိဟးမိင်�်တြီးက်�ီရံို�� (UNHCR) ၏ အနေရ��ါသည့်် ် နှု�င်င််တံူက်း�ုအး�နေ��မိမုိ�း�
နေ�က်းင်် ် နေေးက်�်ံ��တူငွ် ်အစုု��ရသည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအချ�ု��အ�ါအဝင် ်အနေထိုးက်အ်ထိုး�မဲိလ်အူ��်စု� တူချ�ု��အး� “ဝုကု်က််တူမ်ိ�း�” ဟ� နေချ်
သည့်် ် ယ်းယ်မီိတိူ�ံ်�တူင်က််တူမ်ိ�း�က်ု� ထို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။်1  သု�ရ်းတူငွ် ် အ�ု��ါက်တူမ်ိ�း�သည့် ် ယ်းယ်သီးပြ�စုပ်ြီး�ီ� နှု�င်င််သံး�
အချငွ််အ်နေရ�မိ�း�က်ု�နေ��ရေ ်��က်က််ကွ်ခ်ျဲသ်ည့်။်1  ၂၀၁၅ ချ�နှစို ်ပြ�ည့်လ်ံ��က်ွတူန်ေရွ�နေက်းက်�်ွမဲိ�း�မိတူု�င်မီ်ိတူငွ် ်အစုု��ရသည့် ်ဝုကု်က််တူ်
မိ�း�က်ု� ပြ�ေလ်ည့် ် ရို��်သမ်ုိ�ချဲပ်ြီး�ီ� ဝုကု်က််တူမ်ိ�း�က်ု� ပြ�ေလ်ည့်အ်�်နှိခံျဲန်ေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� ဝုကု်က််တူပ်ြ�တူ�ု်�င်�်မိ�း� ထို�တူန်ေ��ချဲ်
သည့်။်1  White Card က်ဲသ်ု��်င် ်ပြ�တူ�ု်�င်�်မိ�း�သည့်လ်ည့်�် မိည့််သ်ည့်် ်အချငွ််အ်နေရ�မိ ိနေ��အ�်ချဲပ်ြချင်�်မိရှိိခုျဲန်ေ�။1

ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုနှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ်် ်သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ��ု�င်ရ်း အနေပြချအနေေသည့် ် နှစို ်၃၀ အတူငွ်�် �ထိုမိ�ံ�� ပြ�စုန်ေသး ၂၀၁၄ ချ�နှစို ်
ပြ�ည့်လ်ံ��က်ွတူ ် သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�် နေက်းက်ယ််ခူျ�ုေအ်ထို ု တြီးက်�ီတြီးက်�ီမိး�မိး� မိနေပြ�းင်�်လ�ဲရဲှိိနုေေချဲသ်ည့်။် က်�လသမိဂျာဂလဦူး�နေရရေ�ံ်�နေင်ွ
အ�ဲွ�၏ ေည့်�်�ည့်းနှငိ်် ်နေင်နွေ�က်��ံ�ု်��မိမုိ�း�ရှိိခုျဲန်ေသးလ်ည့်�် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ုစုးရင်�်နေက်းက်ယ််သူမူိ�း�သည့် ်သေ�်နေချါင်စ်ုးရင်�်�ံ�စုမံိ�း�

133 The 1982 Citizenship Law provides that citizens are: “Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan 
and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior 
to 1185 B.E., 1823 A.D.” Burma Citizenship Law, Art. 4.

134 Jane Ferguson, “Who’s Counting? Ethnicity, Belonging, and the National Census in Burma/Myanmar,” Journal of the Humanities and 
Social Sciences in Southeast Asia, Vol. 171, No. 1, 2015, pp. 1-28. Furthermore, the denial of citizenship to Rohingya after 1982 was a 
key mechanism used to institutionalize the belief that Rohingya were outsiders, and it was accompanied by popular discourses that 
drew on references to Rohingya as “Bengali” and that saw “Rohingya” as a fabricated identity. For example, in 2012, a series of violent 
incidents between Buddhist and Muslim residents in Rakhine State escalated into state-sanctioned, coordinated attacks on Rohingya 
and other Muslims in Rakhine State. Following the 2012 violence between Rakhine and Rohingya in western Myanmar, a group by 
the name of “Group of Wuntharnu Ethnic Peoples” circulated a statement warning that international aid groups that had assisted 
Rohingya had “watered poisonous plants.” The statement said: “Not only Rakhine but also all the people know that Kalar’s have 
grown up thanks to U.N. and NGOs that have watered poisonous plants. We recognize those, who work for the further development 
of Kalars by earning dollars, as traitors.” See, Group of Wuntharnu Ethnic Peoples, “Beware! NGOs that Came Here to Assist Bengali 
Kalar,” 2012, on file with Fortify Rights.

135 Cheesman, “Problems with Facts about Rohingya Statelessness, E-International Relations”, p. 2.

136 Id. at p. 35.

137 UNHCR, Study on Community Perceptions of Citizenship, Documentation, and Rights in Rakhine State, 2016, https://themimu.info/
sites/themimu.info/files/assessment_file_attachments/Community_Perceptions_FINAL. PDF, p. 6.

138 Fortify Rights, “Tools of Genocide,” p. 42.

139 Burmese Rohingya Organization UK, “The Rohingya, the Citizenship Law, Temporary Registration, and Implementation of the 
Rakhine State Action Plan,” April 2, 2015, https://www.burmapartnership.org/2015/04/the-rohingya-the-citizenship-law-temporary-
registration-and-implementation-of-the-rakhine-state-action-plan/. 

140 Chris Lewa, “North Arakan: An Open Prison for the Rohingya in Burma,” ForcedMigration Review, 2009, p. 12. 

141 Fortify Rights, “Tools of Genocide,” p. 12.

1  ၂၀၁၉ ဩဂျာ�တူတ်ူငွ် ်White Card ပြ�တူ�ု်�င်�်က်ု� NVC အပြ�စု ်နေပြ�းင်�်လရဲေပ်ြင်င်�်�ေခ်ျဲသ်ည့် ်နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိေ�က်ခသည့် ်အမိ�ု��သမီိ�တူစုဦ်း�က် Fortify 
Rights က်ု�နေပြ�းသည့်မ်ိးိ “NVC �ု�တူး က်ွေမ်ိတူု�က််ု� �ံ�စုတံူစုမ်ိ�ု��ေဲ ် နှိ�်ုက်�်ွ�ု� ် က်ွေမ်ိတူု� ် အစုု��ရရဲ ် နေေးက်ထ်ို�် policy တူစုခ်ျ��ါ။ ရဲနေဟးင်�်နေတူေွဲ ် က်ေန်ေဟးင်�်
နေတူကွ် က်ွေမ်ိတူု�က််ု� �းအက်�ု��အပြမိတူမ်ိ ိ မိနေ��ချဲ�်�ူ။ …. NVC �ု�တူး (နှု�င်င််ပံြချး�သး�နေတူအွတူကွ်)်�ါ၊ က်ွေမ်ိတူု�အ်တူကွ် ် မိဟ�တူ�်�ူ။ က်ွေမ်ိမိးိ သံ��
နေချါက်ခ်ျ��ု�က်ေ ်(NRC နှု�င်င််သံး�က်ေ)် ရှိိတုူယ်။် ပြီး�ီ�နေတူး ်(ပြမိေမ်ိးအစုု��ရက်) က်ွေမ်ိတူု� White Card နေ��တူယ်၊်  ထို�်ပြီး�ီ�နေတူး ်(ပြမိေမ်ိးအစုု��ရက်) white card 
ပြ�တူ�ု်�င်�်နေ��ပြ�ေတ်ူယ်။် က်ွေမ်ိ က်ေအ်သစုမ်ိလု�နေတူး�်�ူ။  �က်ည့််ရ်ေ ်- Fortify Rights, “Tools of Genocide,” p. 45.
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တူငွ် ်မုိမုိက်ု�ယ်က််ု� “အပြချး�” ဟ� သတူမ်ိတိူလ်ု�သည့်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု�သး ထိုည့််သ်ငွ်�်ချဲ�်က်သည့်။်1  ပြင်င်�်�ေခ်ျဲန်ေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� 
နေရတူကွ်မ်ိမုိပြ��ချဲန်ေ�။ ထိုု�န်ေ�က်းင်် ်လ��်င်ေ�်စုဉ်တူငွ် ်နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�က်ု� လံ��ဝ ရို�တူသ်မ်ုိ�ပြချင်�်ချခံျဲရ်သည့်။်1

နှု�င်င််နံေတူးအ်�င်် ်ဥ�နေေနှငိ်် ်မိဝူါေမိ�း�သည့် ်အးဏား�ု�င်မ်ိ�း�မိ ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု�၏် နေေစ်ုဉ်�ဝ က်ဏ္ဍအး�လံ��သု� ် တူု��ချ�ဲ� ဝင်န်ေရးက်စ်ုကွ်�်က််
ပြချင်�်ပြ�င်် ်၎င်�်တူု�အ်နေ�် �ုနှိ�်ုမိကု်ု� �ု�မုိ��ု��ရွး�နေစုချဲသ်ည့်။် Fortify Rights မိ ိသ�နေတူသေပြ��နေ�းပ်ြ�ချ�က်မ်ိ�း�အရ ၁၉၉၀ ချ�နှစိုမ်ိ�း�အလယ််
�ု�င်�်က်တူည့်�်က် စုတူင်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�်  ဂျာ���ရ�်က်ကွ်မ်ိ�း�က်ဲသ်ု� ် အနေပြချအနေေက်ု� �ေတ်ူ�ီနေစုချဲသ်ည့်် ် ချွပဲြချး�
�က်�်ပံြချင်�်နှငိ်် ်�ုနှိ�်ုပြချင်�်အနေလအ်ထိုမိ�း�သည့် ်အသစုထ်ို�်နေလးင်�်အနေလအ်ထိုမိ�း�ပြ�င််အ်တူ ူ၂၀၀၉ ချ�နှစိုအ်ထို ုရှိိနုေေချဲသ်ည့်။်1

၂၀၁၄ ချ�နှစိုတ်ူငွ် ်Fortify Rights သည့် ်မိ�ု���းွ�မိနုှငိ်် ်လငု်မ်ိ�ုု�င်ရ်းလတွူလ်�်ချငွ််မ်ိ�း�က်ု� �စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ်ချွပဲြချး��က်�်နံေရ�မိဝူါေ
မိ�း�က်ု� နေ�းထ်ို�တူတ်ူင်ပ်ြ�လ�က် ် ၁၉၉၃ ချ�နှစိုမ်ိ ိ ၂၀၁၃ ချ�နှစိုအ်ထို ု ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�အ�င်် ် အတြီးက်�ီတူေ�် အရးရှိိမုိ�း�က် နေထိုးက်ခ်ျထံိုး�
နေသး ပြ�ည့်ေ်ယ်အ်စုု��ရ၏ အမုိေ ်မ်ိ�း�နှငိ်် ် �တူသ်က်သ်ည့်် ် အစုအီရင်ခ်ျစံုးတူစုန်ေ�းင်က််ု� ထို�တူန်ေဝချဲသ်ည့်။် ယ်င်�်မိဝူါေမိ�း�သည့် ်
အတူင်�်အ�က်�် သနေနှဓတူး�ပြချင်�်နှငိ်် ် က်နေလ�နေမိ�ွ�ွး�ပြချင်�်�ု�င်ရ်း အက်��်က်ု�င်က််ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း� (တူစုမု်ိသး�စု�လှင် ် က်နေလ�နှစို်
နေယ်းက်န်ှေု�်) မိ ိအမ်ုိနေထိုးင်ပ်ြ��ပြချင်�်နှငိ်် ်အတူငွ်�်နေရ� (ချ�စုခ်ျင်စ်ုံ�မိက်ပ်ြချင်�်)�က်�်မံိကု်စုုစအနေ�်က်ေ ်သ်တူပ်ြချင်�်မိ�း�အထို ုပြ��လ��်ချဲပ်ြီး�ီ� - 
ယ်င်�်တူု�အ်း�လံ��က်ု�လည့်�် သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�ဗျူ��ရုို�က်နေရစုေီည့်�်မိ�း�အး� အသံ��ပြ��၍ နေပြချရးချပံြီး�ီ� အဓာမိမချု�င်�်နေစုချဲပ်ြချင်�် ပြ�စုသ်ည့်။်1

ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�၏ လတွူလ်�်စုးွ ချရီ�သးွ�လးချငွ််အ်နေ�်  တူရး�ဝင်န်ှငိ်် ်အလတွူသ်နေ�း က်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�သည့် ်ဤအက်ေ ်အ်သတူ်
မိ�း�က်ု� �ု�မုိ��ု��ရွး�နေစုချဲသ်ည့်။် သးွ�လးချငွ််က််ု� က်ေ ်သ်တူရ်းတူငွ် ်ချရီ�၊ ည့်မိထိုကွ်ရ်အမုိေ ်၊် စုစုန်ေ��နေရ�ဂုျာတူမ်ိ�း�နှငိ်် ်က်ေ ်သ်တူဇ်ာ�ေမ်ိ�း�
အတူကွ် ်တူရး�ဝင်ခ်ျငွ််ပ်ြ��မုိေ ် ်လု�အ�်ချ�က်န်ှငိ်် ်အပြချး�ပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ�း�သု� ် သးွ�နေရးက်ရ်ေ ်"လံ�ပြချ�ံနေရ�" အနေစုးင််အ်�က်�် လု�အ�်ချ�က်မ်ိ�း�တူု� ်
�ါဝင်�်ါသည့်။်1  ဤက်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အတူကွ် ် နေက်�းင်�်မိ�း�၊ ဗျူလမီိ�း�၊ နေ���က်�်ု�င်ရ်း အနေ�းက်အ်အံ�
မိ�း�၊ နေ��မိ�း�နှငိ်် ်အသက်န်ေမိ�ွဝမ်ိ�နေက်�းင်�်လ��်င်ေ�်မိ�း�က်ု� ရယ်ရူးတူငွ် ်အချ�ုေမ်ိ�း�စုးွနေ��ရပြီး�ီ� အက်�ေအ်က်�မိ�း�နေသး အဟေ ်အ်တူး�
မိ�း�က်ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစု�ါသည့်။်1  ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ် ် သမိမတူဦး�သေု�်စုေုအ်စုု��ရလက်ထ်ိုက်က်် စုတူင်ခ်ျဲန်ေသး နှု�င်င််သံး�စုစုုစုန်ေရ�
လ��်င်ေ�်စုဉ်၏ တူစုစ်ုတုူတ်ူစု�ု်�င်�်အနေေပြ�င်် ်ပြမိေမ်ိးအစုု��ရသည့် ်နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်တူပ်ြ�း� (ICNV) က်ု� စုတူင််
ထို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။်1  ICNV က်တူပ်ြ�း�ရရှိိရုေ ် နေလှးက်လ်းှတူင်ရ်းတူငွ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� “�ဂျာဂါလ”ီ သု�မ်ိဟ�တူ ် တူပြချး� နှု�င်င််ပံြချး� 
identity တူစုခ်ျ�ချ�က်ု� နေ�း်ပြ�သတူမ်ိတိူန်ေစုချဲသ်ည့်။်1

နေေ်နေအးင်�်ေ�်စု��က်ည့်၏် အမိ�ု��သး� ေမုီိ�က်နေရစု ီ အ�ဲွ�ချ���် (NLD) �ါတူသီည့် ် ICNV က်တူက််ု�င်န်ေ�းင်ထ်ိုး�သ ူ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� 
�ါဝင်ပ်ြချင်�် သု�မ်ိဟ�တူ ် မဲိနေ��ပြချင်�်မိ ိ �ယ်ထ်ို�တူခ်ျဲန်ေသး ၂၀၁၅ နေရွ�နေက်းက်�်ွတဲူငွ် ် အပြ�တူအ်သတူ ် အနှု�င်ရ်ပြီး�ီ�နေေးက် ် ေမုီိ�က်နေရစုီ
ေည့်�်က်� နေရွ�နေက်းက်တ်ူင်န်ေပြမှိးက်ပ်ြချင်�်ချရံနေသး အစုု��ရသစုသ်ည့် ်ICNV မိ�း�က်ု� NVCs အပြ�စု ်အမိည့်န်ေပြ�းင်�်လ�က် ်ယ်ချင်အ်စုု��၏ 
ချွပဲြချး��က်�်မံိသုည့် ်သက်န်ေသချအံနေထိုးက်အ်ထိုး��ု�င်ရ်း မိဝူါေမိ�း�က်ု� �ု�မုိ�အး�ပြ�ည့််ခ်ျဲသ်ည့်။်1  NVC သည့် ်" နှု�င်င််သံး�စုစုုစုပ်ြချင်�် 
မိပြ��မီိ ၁၉၈၂ ချ�နှစို ် နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေနှငိ််အ်ည့်နီေ�းင်ရွ်က်န်ေသး �ထိုမိအ�င််ပ်ြ�စုသ်ည့်"် ဟ� အစုု��ရက် အချု�င်အ်မိး�ု�နေသးလ်ည့်�် 
လက်န်ေတူွ�တူငွ် ်NVC သည့် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ် ်နှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ််က််ု� အးမိချခံျ�က်မ်ိနေ��နှု�င်သ်လု� ် က်ု�င်န်ေ�းင်ထ်ိုး�သမူိ�း�မိးိလည့်�် ၁၉၈၂ 
နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေအရ နှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ််န်ေလှးက်ထ်ိုး�ရေ ် လု�အ�်နေေ�ပဲြ�စု�်ါသည့်။်1  NVC က်ေ၏်နေေးက်န်ေက်�းတူငွ် ် အဂျာဂလ�်ုနှငိ်် ်
ပြမိေမ်ိးနှစို�်းသးပြ�င်် ် နေ�းပ်ြ�ထိုး�သည့်မ်ိးိ “ဤသက်န်ေသချကံ်တူပ်ြ�း�က်ု� က်ု�င်န်ေ�းင်ပ်ြချင်�်သည့် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး�ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် 
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သက်န်ေသချပံြချင်�် မိဟ�တူ�်ါ” ဟ�၍ လည့်�်နေက်းင်�်  “ဤသက်န်ေသချကံ်တူပ်ြ�း�က်ု� က်ု�င်န်ေ�းင်ထ်ိုး�သသူည့် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး�ဥ�နေေနှငိ်််
အည့် ီနှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ််န်ေလှးက်ထ်ိုး�ရေ ်လု�အ�်နေေသတူူစုဦ်း�ပြ�စုသ်ည့်”် ဟ�လည့်�် နေက်းင်�်ပြ�စု�်ါသည့်။်1

NVC လ��်င်ေ�်စုဉ်သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�၏ က်ု�ယ်�ု်�င် ်ဝုနေသသနှငိ်် ်နှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ််က််ု� ပြင်င်�်�ု�ရေ ်အနီေလ��ွရဲှိညိ့်�်က်းနေစုနေသး တြီးက်�ု��မ်ိ�
မိ၏ု တူစုတုူတ်ူနေေသပြ�စုသ်ည့်။်1  ဥ�မိးအး�ပြ�င််၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််�ံု�င်ရ်း က်�လသမိဂျာဂ လူအ်ချငွ််အ်နေရ� အထို�ူက်ု�ယ်စ်ုး�လယိ်န်ေဟးင်�် 
Yanghee Lee က် NVC က်ု� “၎င်�်တူု� ် [ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု� ်] ၏ အနေပြချချလံက်ခဏားက်ု� သ�တူသ်င်ရ်ှိငိ်�်လင်�်သည့််ေ်ည့်�်လမ်ိ�” အပြ�စု ်အသံ��ပြ��
နေေသည့်ဟ်� နေပြ�း�က်း�ချဲသ်ည့်။်1  ၂၀၁၉ ေဇီာင်�်းတူငွ် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််မံိ ိ လမူိ�ု��တူံ��သတူပ်ြ�တူမ်ိ�ုု�င်ရ်း သနေ�းတူညူ့်ခီျ�က်အ်း� 
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ကံ် နေ�းက်�်�က်ပ်ြချင်�် ရှိိ၊ု မိရှိိကု်ု� The Hague ရှိိ ုအပြ�ည့်ပ်ြ�ည့်�်ု�င်ရ်းတူရး�ရံို�� (ICJ) နေရှိိ�နေမိးိက်တ်ူငွ် ်�က်း�ေးစုစုန်ေ��စုဉ်က် 
နေရှိိ�နေေ Tafadzwa Pasipanodya က် ပြမိေမ်ိးက်ု� �ွခဲျ�က်တ်ူင်ခ်ျဲသ်ည့်် ်ဂျာမ်ိ�ယီ်းနှု�င်င််ကံ်ု�ယ်စ်ုး�ပြ��လ�က် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ု� လယွ်က််နူေစုရေ်
နေ�းင်ရွ်က်ရ်းတူငွ် ် NVC၏အချေ�်က်ဏ္ဍက်ု� အသအုမိတိူပ်ြ��ပြီး�ီ� “လအူ��်စု�တူစုရ်�်အနေေေဲ ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ကံ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနေတူအွနေ�်  
နေရှိိ��က်န်ေ�းင်ရွ်က်မ်ိ ုနေပြချတူစုလ်မ်ိိ�က်နေတူး ်က်တူက််ု�င်န်ေ�းင်သ်နူေတူကွ်ု� နှု�င်င််သံး�မိဟ�တူန်ေ�က်းင်�် တူတုူလုင်�်လင်�် သတူမ်ိတိူပ်ြီး�ီ� 
“�ဂျာဂလ”ီအပြ�စု ် တူ�ံ�်ုက်�်တူဲ ် “နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သတူန်ေသချကံ်ေ”်နေတူကွ်ု� အတူင်�်အက်��်လက်ခ်ျ�ုံ� ် အသည့်�်အသေ်
တြီးက်�ု�စုး�ပြချင်�်�ါ” နေပြ�း�ု� နေလှးက်ထ်ိုး�ချဲ�်ါသည့်။်1

အစုု��ရအ�က်�်က်၏် မိတိူတ်ူမ်ိ�မိတိူရ်း�ု�င်ရ်း ထိုေု�်ချ���်မိသုည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အရ�်သး�ပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� �စုမ်ိတိူထ်ိုး�ချဲန်ေသး ၎င်�်တူု� ်
အနေချ် “ေယ်န်ေပြမိရှိငိ်�်လင်�်နေရ�”အး� �ွတူ�ွ်တူည့််က်ည့််က်န်ေ�က်နေအးင် ်��က်စ်ု�ီ�ံ��ရံုို�မိကု်ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲသ်ည့်။် ပြမိေမ်ိးအးဏား�ု�င်မ်ိ�း�
က် နေသနေ�က်��က်စ်ုမီိမုိ�း�အး� မိတိူတ်ူမ်ိ�ယ်ပူြချင်�်က်ု� ထိုထုိုနုေရးက်န်ေရးက် ် �ုတူ�်ု�တ်ူး�ပြမိစုပ်ြီး�ီ� ထိုခုျု�က်သ်က်န်ေရးက်သ်ည့််န်ေေရးသု� ် 
သးွ�လးချငွ််က််ု� တူး�ပြမိစုခ်ျဲပ်ြချင်�်နေ�က်းင်် ် အနှိမုိ်�်ံ��နေရတူကွ်မ်ိဟု� အမိ�း�က် မိတိူယ််�ူက်သည့်် ် အနေရအတူကွ် ် အေည့်�်�ံ�� ၉၀၀၀ ချေ ် ်
စု�စု�နေ�ါင်�် သတူပ်ြ�တူခ်ျခံျဲရ်နေ�က်းင်�် ချေ ်မ်ိေိ�်သည့်။်1  အမိ�ု��သမီိ�တြီးက်�ီ၊ င်ယ်မ်ိ�း�က်ု� အ��်စု��ဲွ� မိ�ေမ်ုိ�က်�င််မ်ိမုိးိလည့်�် နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွပြ�စု်
နေ�် ချဲသ်ည့်။်1  က်�လသမိဂျာဂ ပြီးဂုျာ�ဟတ်ူ� ဓာါတူ�ံ်�မိ�း�အရ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ုရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း နေက်��ရွး စု�စု�နေ�ါင်�်၏ 40 ရးချု�င်န်ှေု�် ရွးနေ�ါင်�် 390 
နေက်�း ်တူဝက်တ်ူ��က် ်(သု� ်) အပြ�ည့််အ်ဝမီိ�ရုုို� ��က်စ်ု�ီချဲ�်က်သည့်။်1  စုစုတ်ူ�်သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� ပြ�ေစ်ုရးနေေရးမိရှိိနုေအးင် ်နေေရ�်
စုေွ ်န်ေစုလ�က် ်ရွးနေ�ါင်�်မိ�း�စုးွက်ု� �ေူု�ဇားမိ�း�ပြ�င်် ်ပြီး�ု�ချငွ်�်ချဲသ်ည့်။် 1

2016 နှငိ်် ် 2017 ချ�နှစိုမ်ိ�း�တူငွ် ် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်ဦး�နေ�းင်န်ေသးတူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိမုိ�း�မိတူု�င်မီ်ိ ရက်သ်တူတ �တူန်ှငိ်် ် လမိ�း�အတူငွ်�် Fortify 
Rights သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� NVCs အတူင်�်အ�က်�် လက်ခ်ျရံေ ် သု�မ်ိဟ�တူ ် အတူင်�်အ�က်�်ပြ��လ��်ရေ ် တြီးက်�ု��မ်ိ�မိ ု အရှိိေု်
အေည့်�်င်ယ်ပ်ြမိင််လ်း�ံ�က်ု� မိတိူတ်ူမ်ိ�တူင်ခ်ျဲသ်ည့်။်1  သက်န်ေသအနေထိုးက်အ်ထိုး�မိ�း�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�က်ု� NVCs လက်ခ်ျရံေ ်
အတူင်�်အ�က်�် လ��်နေ�းင်မ်ိမုိ�း�နှငိ်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� အ��်စု�လု�က် ် ��က်�်�ီနေစုသး တြီးက်�ု��မ်ိ�မိမုိ�း��က်း� �က်န်ှယှ်မ်ိ ု 
ညွှေှ�်�ု�လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ဤနေတူရွှိိခုျ�က်မ်ိ�း�သည့် ်NLD အ�က်ပံြ��ချဲသ်လု� ရချု�င်ပ်ြ�ည့်အ်က်��်အတူည့်�်အနေ�်  တူံ� ်ပြ�ေမ်ိမုိဟ�တူခ်ျဲန်ေချ�။ 
သု�ရးတူငွ် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်၏် အနေပြချချအံချေ�်က်ဏ္ဍတူစုရ်�်သးပြ�စုန်ေ�က်းင်�် သက်န်ေသပြ�နေေနေ�သည့်။်1  Fortify Rights ၏ သ�နေတူသေပြ��
ချ�က်က််ု� ထို�်နေလးင်�်လ�က် ်UN FFM က် 2019 ချ�တူငွ် ်နေအးက်�်ါအတူု�င်�် နေပြ�း�က်း�ထိုး�သည့်။်

153  Photographs of Rohingya NVCs from Rakhine State Myanmar and Cox’s Bazar District, Bangladesh. See also, Fortify Rights, “Tools 
of Genocide,” p. 44.

1  ၂၀၁၈ FFM ၏ အလု�အရ ပြမိေမ်ိးအးဏား�ု�င်မ်ိ�း�သည့် ်NVC မိ�း�က်ု� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအပြ�င်�် ရှိမ်ိိ�နှငိ်် ်က်ရင်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်မ်ိ�း�ရှိိ ုတူပြချး�အသု�င်�်အသု�င်�်အဝု�င်�်မိ�း�က်ု� 
လည့်�် ထို�တူန်ေ��ချဲသ်ည့်။်  ၂၀၁၇ ဇာေေ်ဝါရီတူငွ် ်FFM မိတိူသ်း�ထိုး�သည့်မ်ိးိ NVC နေ�ါင်�် ၁၆,၀၀၀ နေက်�းက််ု� ရှိမ်ိိ�ပြ�ည့်ေ်ယ်တ်ူငွ် ်ထို�တူန်ေ��ချဲပ်ြီး�ီ� က်ရင်တ်ူငွ် ်
၃၅၀၀ ပြ�စုသ်ည့်။် အ�ု��ါပြ�ည့်ေ်ယ် ်နှစိုခ်ျ�၌ ပြ�ည့်သ် ူသေ�် သံ���ံ�တူစု�ံ်�မိးိ သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း� မိရှိို�က်နေ�။.” Human Rights Council, Report of the 
Detailed Findings of the Independent International Fact-FindingMission onMyanmar, U.N. Doc. A/HRC/39/CRP.2, September 17, 
2018, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_CRP.2.pdf, p. 117, fn. 1082.

155 Poppy McPherson, “Three Years After Exodus, Myanmar Erases Names of Rohingya Villages, UN Map Makers Follow Su it ,” Reuters, 
September 11, 2020, https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/myanmar-erases-names-of-rohingya-villages-un-says.

156 Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v.
Myanmar), International Court of Justice (ICJ), CR 2019/18, Verbatim Record, December 10, 2019, https://www.icj-cij.org/public/files/
case-related/178/178-20191210-ORA-01-00-BI.pdf, p. 41, para. 18.

157 Médecins Sans Frontières, “No One Was Left”: Death and Violence against the Rohingya in Rakhine State,Myanmar,March 9, 2018, 
https://www.msf.org/myanmarbangladesh-%E2%80%98no-one-was-left%E2%80%99-death-and-violence-against-rohingya p. 5.

158 U.N. Human Rights Council, Sexual and Gender-Based Violence inMyanmar and the Gendered Impact of its Ethnic Conflicts, U.N. 
Doc. A/HRC/42/CRP.4, August 22, 2019, para. 38.

159 U.N. Institute for Training and Research, UNOSAT Analysis of Destruction and Other Developments in Rakhine State, Myanmar, September 
7, 2018, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/UNOSATReportMyanmar_20180912.
pdf, p. 7.

160 Id. at pp. 10, 11. Fortify Rights, Tools of Genocide, p. 61.

161 Fortify Rights, Tools of Genocide, pp. 12, 61, 63; John Quinley, “The Roots of Myanmar’s Rohingya Crisis,” Daily Star, October 23, 2019, 
https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/news/the-roots-myanmars-rohingya-crisis-1817305.

162 Fortify Rights, “Tools of Genocide,” p. 43; John Quinley, “The Roots of Myanmar’s Rohingya Crisis,” Daily Star, October 23, 2019, 
https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/news/the-roots-myanmars-rohingya-crisis-1817305.
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ပြမိေမ်ိးအစုု��ရအရးရှိိမုိ�း�၏ ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျ�က်အ်ရ ၂၀၁၇ ချ�နှစို ်ဩဂျာ�တူလ် ၂၅ ရက်န်ေေမ်ိ ိစုတူင်သ်ည့်် ်“ေယ်န်ေပြမိရှိငိ်�်လင်�်နေရ�” မိးိ 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ရွးသး�မိ�း� စု�နေ�ါင်�်၍ NVCs လက်ခ်ျရံေ ် ပြင်င်�်�ု�မိကု်ု� တူ�ေ ်ပ်ြ�ေပ်ြချင်�်ပြ�စုပ်ြီး�ီ� “ေယ်န်ေပြမိရှိငိ်�်လင်�်နေရ�” မိးိ အစုု��ရ 
နေပြ�းသလု� ARSA (ပြမိေမ်ိး-�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိေ်ယ်တ်ူငွ် ်လ�်ုရှိးိ�နေေသ်ည့်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း စုစုန်ေသ�ွကြွက်အ�ဲွ� ) က်ု� နေချ�မိေု�်ရေ ်ရည့်ရွ်ယ်ပ်ြချင်�် 
မိဟ�တူန်ေ�က်းင်�် ထိုင်ရ်ှိးိ�သည့်။်1

နှုငု်း�်ယှဉှ်စ်တု်ဖ်ြ�ာနောလလ်ာမု်း
အနေရ�တြီးက်�ီသည့်် ် �က်စ်ု�်မိ�ုု�င်ရ်း က်ွလဲွခဲျ�က်မ်ိ�း�ရှိိနုေသးလ်ည့်�် အထိုက်န်ေ�းပ်ြ��ါ ပြ�စုရ်�်နေလလ်းမိသုံ��ချ�က် “နေေးက်�်ံ��
နေပြ�ရှိငိ်�်ချ�က်”် တူရး�ဝင် ် မိစုတူင်မီ်ိ ေးဇီာဂျာ�းမိေတီူငွ် ် ဂျာ���လမူိ�ု��မိ�း� �က်�ံနေတူွ� ချဲရ်�ံ�နှငိ််�်င်တ်ူသူလု� ၁၉၉၄ ရဝေေ်ါဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိတူု�င်မီ်ိ  
တူ�ူလီမူိ�ု�� �က်�ံနေတူွ� ချဲရ်�ံ�နှငိ််လ်ည့်�် �င်တ်ူသူည့်် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုဂျာ�ီနှု��ု�က်တ်ူစုခ်ျ�အး� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း� အမိေိတ်ူက်ယ်�်က်�ံနေတူွ�နေေရပြချင်�်
ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် ညွှေှ�်�ု�နေေနေ�သည့်။်1

“အ�က်မ်ိ��က်မ်ိေုည့်�်ဗျူ��ဟးမိ�း�က်ု� နှု�င်င််နံေရ�အးဏားက်ု� ထိုေု�်သမ်ုိ�ပြချင်�်အနေ�် လက်န်ေတူွ� နှငိ်် ် ယ်�ူရသည့်် ် ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိမုိ�း�က်ု� 
တူ�ေ ်ပ်ြ�ေရ်ေ ်နေ�းန်ေ�းင်ပ်ြချင်�်ပြ�စုသ်ည့်”်ဟ� �ည့်းရှိငိ်မ်ိ�း��က်း� ချု�င်ခ်ျု�င်မ်ိးမိး �ံ�သနေ�းတူထူိုး��က်�ါသည့်။်1   နေသ�င်ယ်၍် အ�ယ်ခ်ျရံ
ပြီး�ီ� အ�ုနှိ�်ု�ါချရံနေသး လေူည့်�်စု�က်ု� “နှု�င်င််နံေတူး”်၏ ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိအုပြ�စု ်နေ�းင်က််�်ွပြချင်�်သည့် ်ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုး�ါ ပြ�စုရ်�် ၃ ချ�လံ��
တူငွ်ထ်ိုင်ရ်ှိးိ��ါသည့်။်1

ဂျာ���မိ�း�၊ တူ�ူ ီနှငိ်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူု�၏် ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိမုိ�း�သည့် ်မိည့်သ်ည့်် ်လက်န်ေတူွ�ေဌုာတူငွ်မ်ိ ိအနေပြချအပြမိစုမ်ိရှိိနုေချ�။ ထိုု�နေ�က်းင်် ်က်���လေွ်
သမူိ�း�က် နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွနေသး ၎င်�်တူု�၏်�စုမ်ိတိူမ်ိ�း�က်ု� သတူပ်ြ�တူရ်ေန်ှငိ်် ်ပြ�စုမ်ိလုှခဲျ�ရေ ် အလေွ ်လယွ်က််နူေေပြချင်�်ပြ�စု�်ါသည့်။် ရးစု�နှစို်
မိ�း�စုးွ�က်းနေအးင် ် ဝု�င်�်�ယ်ပ်ြချင်�်ချထံိုး�ရနေသး ဂျာ���မိ�း�သည့် ် ဥနေရး�တူငွ် ် နှု�င်င််နံေရ�၊ စု�ီ�းွ�နေရ� သု�မ်ိဟ�တူ ် စုစုန်ေရ�အးဏားက်ု�  
�ယ်န်ေသးအချါမိ ိမိ�ု�င်�်ု�င်ခ်ျဲ�်က်�ါ။1  �ေ ်က််�င်�်က်အ်း�ပြ�င််၊် တူ�ူ ီသည့် ်လတွူလ်�်နေရ�မိရမီိက် ထိုု�က်ဲသ်ု�န်ေသး အးဏားက်ု� ရရှိိခုျစံုး�
ချငွ််ရ်ချဲန်ေသးလ်ည့်�် အစုေွ�်နေရးက် ် ဟတူူ ူ လမူိ�ု��အနေပြချပြ�� အမိ�ု��သး�ရ�ဝါေ ထိုေွ�်က်း�လးပြီး�ီ�နေေးက် ် ၎င်�်အးဏားအး�လံ��က်ု� စုင်စ်ုစု ်
�ံ��ရံုို�ချဲရ်သည့်။်1  ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�သည့် ်၁၉၆၂ ချ�နှစို ်စုစုတ်ူ�်က် အးဏားသမ်ုိ�ပြီး�ီ�က်တူည့်�်က် အရးအး�လံ��ေ�ီ�ါ� �ံ��ရံုို�ချဲရ်သည့်။်

ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်�က်မ်ိ��က်တ်ူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိတုူငွ် ် လက်ေ်က်က််ု�င်�်ဋ်�ုက်ခသည့် ် မိည့်သ်ည့််အ်တူု�င်�်အတူးအထို ု �ါဝင်န်ေေသည့်က််ု� 
ရှိငိ်�်ရှိငိ်�်လင်�်လင်�် မိသရုနေ�။1  ဥ�မိးအး�ပြ�င််၊် သမုိ�င်�်�ည့်းရှိငိ်မ်ိ�း�က် Holocaust သည့် ်ေးဇီာစုစု�်ွကဲ်ု� အက်အူည့်ပီြ�စုခ်ျဲသ်လး�၊ 
အဟေ ်အ်တူး�ပြ�စုခ်ျဲသ်လး��ု�သည့််အ်နေ�်  အပြမိင်က််ွလဲွနဲှု�င်န်ေသးလ်ည့်�် လက်ေ်က်က််ု�င်�်ဋ်�ုက်ခသည့် ် ဂျာ�းမိေကီ်ု� “နှု�င်င််ံရ်ေသ်ူ ်
မိ�း�”အပြ�စု ် တူ�ံ�်ုက်�်ချဲ�်က်သည့်် ် ဂျာ���မိ�း�လက်မ်ိ ိ က်းက်ယွ်ရ်ေဟ်� အမိည့်ခ်ျကံ်း ဂျာ���နေ�ါင်�်နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွက်ု� သတူပ်ြ�တူရ်းတူငွ် ်
အနေထိုးက်အ်က်ပူြ�စုခ်ျဲန်ေ�က်းင်�်က်ု�မိ ူသသံယ် က်င်�်ချဲ�်က်သည့်။်1  ၁၉၉၄ တူ�ူဂီျာ�ီနှု��ု�က်သ်ည့်လ်ည့်�် နေေသတူငွ်�်တူု�က်�်ွအဲနေပြချအနေေ
က်ု� နေ�းပ်ြ�သည့်။် ၁၉၉၀ ပြ�ည့််လ်ေွန်ှစိုမ်ိ�း�အနေစုး�ု�င်�်တူငွ် ်ဟတူူလူမူိ�ု��ဦး�နေ�းင်သ်ည့်် ်အစုု��ရနှငိ်် ်ပြ�ည့်�်နေရးက် ်တူ�ူ ီအထိုက်တ်ူေ�်
လးှမိ�း�ဦး�နေ�းင်န်ေသး RPF တူု� ် အ�က်း� လက်ေ်က်က််ု�င်�်ဋ်�ုက်ခသည့် ်လနူေ�ါင်�်နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွ အသက် ်အသက်�်ံ��ရံုို�နေစုချဲပ်ြီး�ီ� ထိုု�
�ဋ်�ုက်ခနေ�က်းင်် ်နေေရ�်စုေွ ်ခ်ျးွမိမုိ�း�က်ု�လည့်�် ပြ�စုန်ေ�်နေစုချဲသ်ည့်။်1  ဤရလေန်ှစိုခ်ျ�စုလံ��သည့် ်နေေရးအနှိံရ်ှိိတုူ�ူမီိးိ နှု�င်င််ံသ်စုစးနေ�းက််
မိ�း�ဟ� အချု�င်အ်မိး�ု�နေသး ဟတူူ ူ အစုေွ�်နေရးက်ဝ်ါေပြ�ေ ်မ်ိကု်ု� အး�ပြ�ည့််န်ေ��ချဲသ်ည့်။် သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�သည့် ် ပြီးမုိ�ပြ�နေေရးမိ�း�ရှိို  

163  U.N. Human Rights Council, Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, U.N. Doc. A/
HRC/42/CRP.5, September 16, 2019, para. 90
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တူ�ူမီိ�း�က်ု� ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူရ်း၌ အဓုာက်အချေ�်က်ဏ္ဍတူငွ်�်ါဝင်ရ်း က်���လေွသ်မူိ�း�သည့် ်ဤစုတွူစ်ုွခဲျ�က်က််ု� ၁၉၉၄ ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်း� 
တူရး�မိှတူနေ�က်းင်�်ပြ�ရးတူငွ် ်အသံ��ပြ��ချဲသ်ည့်။်1

ထိုု�အ်ပြ�င် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င်် ံရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ု၂၀၁၆ နှငိ်် ်၂၀၁၇ ချ�နှစိုမ်ိ�း�တူငွ် ်တူ�်မိနေတူး၏် တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိမုိ�း�သည့် ်ရဲတူ�်�ဲွ�အနေ�် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း 
စုစုန်ေသ�ွကြွက်မိ�း�၏ တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိကု်ု� တူံ� ်ပြ�ေပ်ြချင်�်ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် ထိုင်ရ်ှိးိ�သည့်။် သမုိ�င်�်နေ�က်းင်�်အရ၊ တူ�်မိနေတူးသ်ည့် ်၎င်�်၏ စုည့်�်လံ��
ည့်ညီွှတွူမ်ိ၊ု တူည့်ပ်ြီးင်မ်ုိမိနုှငိ်် ်အချ���်အပြချးအးဏားအတူကွ် ်“နှု�င်င််”ံ က်ု� ပြ�ည့်တ်ူငွ်�်ပြ�ည့်�် ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိမုိ�း�မိ ိက်းက်ယွ်ရ်ေ ်လု�အ�်၍  
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအရ�်သး�မိ�း�အနေ�် တြီးက်�ီမိး�နေသးစုစု�်င်န်ေရ�မိ�း�ပြ��လ��်ချဲပ်ြချင်�်ပြ�စုန်ေ�က်းင်�် နေပြ�ရှိငိ်�်ချဲသ်ည့်။်1

၁၉၄၀ ချ�နှစိုမ်ိ�း�က်တူည့်�်က် နေ�်နေ�ါက်လ်းနေသး အလေွေ်ည့်�်�ါ�သည့်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း လက်ေ်က်က််ု�င်အ်�ဲွ�မိ�း� (မိ�က်းမီိက် နေ�်နေ�ါက်ခ်ျဲ်
နေသး ARSA နှငိ်် ်ယ်ချင် ်Harakh al Yaqin) သည့် ်သက်တ်ူမ်ိ�တူု�ချဲပ်ြီး�ီ� အရွယ်အ်စုး�နေသ�င်ယ်ခ်ျဲသ်လု� ရည့်ရ်ှိညိ့်�ံ်�က်ေမ်ိ ု(သု� ်) ဗျူ��ဟး
အရ ထိုနုေရးက်မ်ိအုတူကွ် ်စုမ်ွိ�နေ�းင်ရ်ည့်က််ု� နေထိုးက်�ံ်ရ်ေလ်ည့်�် ပြ�ည့်သ်နူေထိုးက်ခ်ျမံိနုှငိ်် ်လံ�နေလးက်န်ေသး �စုစည့်�်အရင်�်အပြမိစုမ်ိ�း�
လည့်�်ေည့်�်�ါ� ချဲသ်ည့်။်1  မိည့်သ်ု��င်�်ု�နေစု ARSA သည့် ် နှု�င်င််ကံ်ု� အမိေိတ်ူက်ယ် ် လံ�ပြချ�ံနေရ�အရ ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်မ်ိ ု မိရှိိခုျဲန်ေသးလ်ည့် ်
ARSA နှငိ်် ် ပြမိေမ်ိး ် စုစုတ်ူ�်�က်း� �ဋ်�ုက်ခသည့် ် နှု�င်င််တံူက်း လက်ေ်က်က််ု�င် ် �ဋ်�ုက်ခအ�င််ထ်ို ု နေရးက်ရ်ှိိနုှု�င်လ်မုိ်မ်ိည့် ် မိဟ�တူန်ေ�။ 
ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်သည့် ် နေယ်��ယ်�အး�ပြ�င်် ် မိ�ူလင်န်ှငိ်် ် သတူသ်တူမ်ိတိူမ်ိတိူအ်း�ပြ�င်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် လက်ေ်က်က််ု�င် ်
�ဋ်�ုက်ခနှငိ်် ် အ�က်မ်ိ��က်မ်ိမုိ�း�က်ု� တူရး�မိှတူနေ�က်းင်�်ပြ�ရေ ် အစုစလမ်ိနေ�က်းက်သ်နေ�းတူရး� �ါနေေသည့်် ် အမိ�ု��သး�လံ�ပြချ�ံနေရ�
ဟနူေသး မိမူိမိေိသ်ည့်် ်အနေ�က်းင်�်ပြ�ချ�က်က််ု� အသံ��ပြ��ချဲ�်က်သည့်။်1

ပြ�စုရ်�် သံ��ချ�လံ��အထို�ူသပြ�င်် ် ရဝမ်ိေါနှငိ်် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူု�တ်ူငွ် ် အနီေလ��ွနဲေေနေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအက်��်အတူည့်�်အနေ�် ချု�င်ပ်ြီးမဲိသည့်် ်
အနေပြ�တူစုခ်ျ�က်ု� ရှိးိရေအ်း�ထို�တူမ်ိအုး� မိ�း�စုးွထိုခုျု�က်န်ေေ�ပဲြ�စုန်ေသး “က်���နေက်�းမ်ိ”ု ဟသူည့်် ် ဥ�စုးက်ု� သံ���ံ�ချ�င်�်တူ�ူက်�ါသည့်။် 
က်ု�လု�ေနီေချတူလ်ေွ ်က်းလတူငွ် ်ဟတူူအူစုေွ�်နေရးက်မ်ိ�း�သည့် ်တူ�ူလီမူိ�ု��အး�  နေေသချဟံတူူလူမူိ�ု��မိ�း�က်ု� တူရး�မိဝင် ်ထိုေု�်ချ���်သည့်် ်
နှု�င်င််ပံြချး�သး�အနေပြချချ�နေေထိုု�င်သ်မူိ�း�အပြ�စု�ံ်�နေ�းရ်းတူငွ် ်နေအးင်ပ်ြမိင်ခ်ျဲသ်ည့်။်1

ဤ ဇားတူန်ေ�က်းင်�်သည့် ်�ယ်လ်ဂ်ျာ�ီယ်ကံ်ု�လု�ေေီယ်ခ်ျ�ဲ�သမိး�မိ�း�က် ချ�မိတိူခ်ျဲန်ေသး မိလု�မိ�ေ�်ထိုး�မိကု်ု� မိစု�ူစုမ်ိ�မိ�င်ပ်ြချင်�် ဲ ပြ�ေလ်ည့််
နေမိ�ွ�ွး�ချဲပ်ြချင်�်ပြ�စုသ်ည့်။်1  �ဋ်�ုက်ခမိပိြ�စုန်ေစုချဲန်ေသး နေေရ�်စုေွ ်ခ်ျးွမိနုှငိ်် ် နေေးက်�ု်�င်�် နှု�င်င််လံတွူလ်�်နေရ�ရပြီး�ီ�နေေးက် ် နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွ
နေသး တူ�ူမီိ�း� ထို�်တူလလဲ ဲဝင်န်ေရးက်လ်းမိသုည့် ်ဟတူူသူည့်သ်းလှင် ်စုစုမ်ိေိန်ေသး “ဤနေပြမိ၏ သး�၊ သမီိ�မိ�း�” ပြ�စု�်က်သည့််
ဟနူေသး ဟတူူအူမိ�း�စု�၏ အပြမိင် ် သနေ�းထိုး�က်ု� �က်လ်က် ် ချု�င်မ်ိးနေစုချဲသ်ည့်။်1  ထိုု�န်ေ�က်းင်် ် ဟတူူအူစုေွ�်နေရးက်မ်ိ�း�နှငိ်် ် ၎င်�်
တူု�၏်နေထိုးက်ခ်ျသံမူိ�း�၏အပြမိင်တ်ူငွ် ်၁၉၉၄ ဂျာ�ီနှု��ု�က်သ်ည့် ်“ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်န်ေေနေသး ေယ်ခ်ျ�ဲ�မိ�း�နေရးက်ရ်ှိိလုးပြချင်�်က်ု� (နှု�င်င််မံိ)ိ ရှိငိ်�်လင်�်
ရေ ်လု�အ�်ချဲ�်ါသည့်။်1  ဤအနေ�က်းင်�်မိ�း�နေ�က်းင်် ်�ည့်းရှိငိ်တ်ူချ�ု��က် အ�ု��ါ ဂျာ�ီနှု��ု�က်သ်ည့် ်လမူိ�ု��စု�ပြ�ဿေးမိဟ�တူ�် ဲဟတူူမူိ�း�
က် တူ�ူကီ်ု� “ေယ်ခ်ျ�ဲ�အနေပြချချ�နေေထိုု�င်သ်မူိ�း�”အပြ�စု ် ရုိုပြမိင်ပ်ြချင်�်နေ�က်းင်် ် “လမူိ�ု��နေရ�သ�တူသ်င်ရ်ှိငိ်�်လင်�်မိ”ု လ��်ရ�်သး ပြ�စုသ်ည့်ဟ်� 
ပြင်င်�်ချ�က်ထ်ို�တူန်ေ��ွနေနှ�ွ�က်သည့်။်1

ဤအနေ�က်းင်�်မိ�း�နေ�က်းင်် ်လမူိ�ု��စု�တူစုခ်ျ�ပြ�စုန်ေသးလ်ည့်�် ဟတူူကူ်���လေွသ်မူိ�း�သည့် ်တူ�ူလီမူိ�ု��မိ�း�က်ု� "က်ု�လု�ေအီနေပြချချ�နေေထိုု�င််
သမူိ�း�" အပြ�စု ် ရုိုပြမိင်န်ေသးနေ�က်းင်် ် "လမူိ�ု��နေရ�ရှိငိ်�်လင်�်ပြချင်�်" လ��်ရ�်မိဟ�တူန်ေ�က်းင်�်နှငိ်် ်လမူိ�ု��တူံ��သတူပ်ြ�တူမ်ိ ုမိဟ�တူန်ေ�က်းင်�် 
က်ွမ်ိ�က်�င်သ်အူချ�ု��က် နေစုးေက်တူက်ခ်ျဲသ်ည့်။် 

၎င်�်ေည့်�်တူ ူ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� “ဌားနေေတူု�င်�်ရင်�်သး�” လမူိ�ု��အပြ�စု ် အသအုမိတိူပ်ြ��ရေ ် ပြမိေမ်ိးအစုု��ရ၏ ပြင်င်�်�ေမ်ိ၊ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ု�
�စုမ်ိတိူထ်ိုး�သည့်် ် နေပြမိးက်မ်ိ�း�စုးွနေသး ချွပဲြချး��က်�်ပံြချင်�်�ု�င်ရ်း ဥ�နေေနှငိ်် ် မိဝူါေမိ�း� အ�ါအဝင် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအနေ�် က်�ယ်ပ်ြ�ေ ််
မိ�း�ပြ�း�သည့်် ်အမိ�ေ�်စုက်း�မိ�း� စုနေသးအနေ�က်းင်�်ပြချင်�်ရး အး�လံ��တူု�သ်ည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိသ်ု� ် အ�က်မ်ိ��က် ်ပြ�ေ်
နေမိးင်�်ထို�တူသ်င််သ်ည့်် ်““တူရး�မိဝင်�်ဂျာဂ ါလ ီနေရိုှ�နေပြ�းင်�်နေေထိုု�င်သ်မူိ�း�” အပြ�စု ်နေ�းင်က််�်ွချဲ�်က်သည့်။် အထို�ူသပြ�င်် ်�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိ်
မိ ိမိ�း�နေပြမိးင်လ်နိေသး မိ�ူလင်မ်ိ�း�သည့် ်နေရိုှ�နေပြ�းင်�်ဝင်န်ေရးက်လ်းမိနုှငိ်် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ်�် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�၏ မိ�ု���းွ�နှေု�်ပြမိင််မ်ိး�သည့် ်
�ု�နေသးအချ�က်မ်ိ�း�မိ ိတူ�င််ပ်ြ�စုန်ေ�်လးနေသး �းသးနေရ�နှငိ်် ်လဦူး�နေရ�ု�င်ရ်း “က်���နေက်�းမ်ိ”ုအနေ�် လအူမိ�း�၏ နေ�က်းက်ရံွ်�နေသး
စုတုူသ်ည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�မိးိ နှု�င်င််၏ံ က်းက်ယွ်မ်ိကု်ု� မိရထိုု�က်န်ေသး “နှု�င်င််ပံြချး�သး�” မိ�း�သး ပြ�စုသ်ည့်ဟ်သူည့်် ် အမိ�း�၏ လက်ခ်ျံ
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ယ်ံ��က်ည့်မ်ိကု်ု� �ု�မုိ�ချု�င်မ်ိးနေစုသည့်။်1  ဥ�မိးအး�ပြ�င်် ် ၂၀၁၆ နှငိ်် ် ၂၀၁၇ ချ�နှစို ် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်၏ ေယ်န်ေပြမိရှိငိ်�်လင်�်နေရ�မိ�း�အတူကွ် ် 
ပြ�ည့်သ်ူန်ေထိုးက်ခ်ျမံိသုည့် ် �ံ�ပြ�င်သ်�ွယ် ် အလေွ ်အ်လေွ ် မိ�း�ပြ�း�ချဲသ်လု� အမိေိတ်ူက်ယ် ် ပြ�စု�်းွ�ချဲသ်ည့်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�်တူငွ် ်
အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ် ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးမိမုိ�း�က်ု�လည့်�် နှု�င်င််တံူက်းသတူင်�်မီိေယီ်းမိ�း�တူငွ်န်ေ�းပ်ြ�သည့်် ် လ��်ဇားတူမ်ိ�း�ဟ��ု�က်း 
ပြင်င်�်�ု�ချဲ�်က်သည့်။်1

နေေးက်�်ံ��အနေေပြ�င်် ်ဤပြ�စုရ်�် ၃ ချ�က် ရှိငိ်�်လင်�်ချဲသ်ည့််အ်တူု�င်�် “လတူူစုဦ်း�တူစုန်ေယ်းက်က််ု� အစုု��ရ သတူမ်ိတိူထ်ိုး�နေသးအ��်စု�နှငိ်် ်
အတူင်�်အ�က်�် �က်န်ှယှ်န်ေစုပြီး�ီ� လမူိ�း�အး� သတူူု�၏် လမူိ�ု�� identity အ��်စု�အနေ�် အနေပြချချ၍ံ က်ု�ယ်န်ေရ�အက်�ဉ်�ပြ��လ��်က်း  
လူအ်ချငွ််အ်နေရ�ချ�ု��နေ�းက် ် နေစုးက််း�နေစုနေသး” သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�နှငိ်် ် တူပြချး�တူရး�ဝင်မ်ိတိူတ်ူမ်ိ��ံ�စုမံိ�း�သည့် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်ပ်ြ�စုစ်ုဉ်
တူငွ် ် အနေရ�တြီးက်�ီသည့်် ် အချေ�်က်ဏ္ဍက် �ါဝင်�်ါသည့်။်1  အမိ�ု��အစုး�သတူမ်ိတိူသ်ည့်် ် Typology တူစုခ်ျ�အရ ဤက်ဲသ်ု� ် က်ွပဲြချး�
သတူမ်ိတိူမ်ိသုည့် ် တူသ�ီ��ဂျာဂလက်ု�ယ်�ု်�င်ရ်ှိိမုိကု်ု� နေသ�ွယ်ပ်ြချင်�် Deindividualism (အသု�င်�်အဝု�င်�်�ု�င်ရ်း နှစိုပ်ြချမ်ိ�က်ွထဲိုကွ်မ်ိ)ု၊ လူ ်
ဂျာ�ဏာသ်ကု်ခးက်�နေအးင်�်က်�်မံိ ု Dehumanization (အ�ဲွ�အစုည့်�်�ု�င်ရ်း နှစိုပ်ြချမ်ိ�က်ွထဲိုကွ်မ်ိ)ု နှငိ်် ် နေက်းက်က််�စုယ််�တူမ်ိးမိ ု
Demonization (�ယ်ထ်ို�တူပ်ြချင်�်�ု�င်ရ်း နှစိုပ်ြချမ်ိ�က်ွထဲိုကွ်မ်ိ)ုတူု�က််ု� ပြ�စုန်ေ�်နေစုသည့်။်1

နှစိုပ်ြချမ်ိ�က်ွပဲြချင်�်�ု�င်ရ်း �ံ�စုတံူစုခ်ျ�စုတီူု�င်�်၏ အနေသ�စုတုူအ်ချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�သည့် ် အနေပြချအနေေနှငိ််လ်ု�က်၍် နေပြ�းင်�်လနဲေသးလ်ည့်�် 
ဤပြ�စုရ်�်နေလလ်းချ�က် ်သံ��ချ�လံ��က် နေ�းပ်ြ�ချဲသ်ည့််အ်တူု�င်�် သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�းသည့် ်�စုမ်ိတိူထ်ိုး�ပြ�ည့်သ်မူိ�း�က်ု� ဗျူ��ရုို�က်နေရစုီ
အရ က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�ေ ်ပ်ြ�ေ ် ် စုေစုတ်ူက်�နှငိ်် ် အနေပြမိးက်အ်မိ�း�က်ု� ချွထဲို�တူသ်တူမ်ိတိူ၊် �ုနှိ�်ုပြီး�ီ� သတူပ်ြ�တူရ်လယွ်က််နူေစု�ါသည့်။် 
သယွ်ဝု်�က်သ်ည့််ေ်ည့်�်နှငိ်် ်��က်စ်ု�ီပြချင်�်မိတိူ�င်် ်ဤရလေမ်ိ�း�က်ု� နေချ�းနေမိွ�လယွ်က််နူေစုနေသး “အမိညိ့််န်ေ�ချဂျာ�ီနှု��ု�က်”်က်ု� အတူတုူက််းလ 
ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�က်ု� ေး�လည့် ်သနေ�းနေ�ါက်ပ်ြီး�ီ� အေးဂျာါတူ ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�က်ု� တူး���ီနှု�င်ရ်ေ ်တြီးက်�ု�စုး�မိ ုတူစုတုူတ်ူ နေေသအပြ�စု ်နေေးက်�ု်�င်�်

တူငွ် ်အနေလ�အေက်ထ်ိုး�သင််�်ါသည့်။်1

181 Nyi Nyi Kyaw, “Islamophobia in Buddhist Myanmar: The 969 Movement and Anti-Muslim Violence,” Islam and the State in 
Myanmar:Muslim-Buddhist Relations and the Politics of Belonging, ed. Melissa Crouch, (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 
194, 195.

182 Congressional Research Service, “Burma’s Brutal Campaign Against Rohingya,” 2017, p. 3.

183 Prevent Genocide International, “Group Classification on National ID Cards as a Factor in Genocide and Ethnic Cleansing,” p. 1.

184 Id. at pp. 4-5.

185 Sheri P. Rosenburg, “Genocide Is a Process, Not an Event,” Genocide Studies and Prevention: An International Journal, Vol. 7, No. 1, 
2012, p. 18.
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၂. နှု�င်းင််းသံာ�စ်စု်စ်မု််းနှငှ်း် ်ပ်တ်သ်က််
သည််း ်အာဏာာသမ်ု်း�မု်းအလန်ွ  
လူအ်ခွျူင်း်အ်နောရ� ချူ�ု��နော�ာက်မု််းမ်း�ာ� 

“အးဏားသမ်ုိ�မိနုေေးက်�ု်�င်�်မိးိ (NVC နေလှးက်လ်းှက် နေပြ�းင်�်လမဲိမုိရှိိ�ု�ူ။ အဲမ်ိးိ (�က်လ်က််
နေပြ��က်း�) လမူိ�ု��ေဲ ် �းသး�ါတူယ်”်။ 

  - ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�ု��သး�၊ အရ�်�က်လ်မူိအူ�ဲွ�အစုည့်�်ဝင်၊် ၂၀၂၁ �သဂျာ�တူလ်။1

“သတူူု�က်် ‘�ဂျာဂါလ’ီ (လဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�ရံို��မိးိ) လု� ် နေရ�တူယ်။် . . က်ွနှ်��်တူု�ရဲ်ေ်းမိည့်က်် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း
�ါ၊ ေါနေ�မိယ်် ်သတူူု�က်် ‘�ဂျာဂါလ’ီ လု��ဲ် နေရ��က်တူယ်။်”

  - ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�ု��သး�၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ၊ ၂၀၂၁ ဇူာလု�င်လ်၊၊1

၂၀၂၁ ချ�နှစို ်စုက်တ်ူင်�်းလ တူငွ် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််�ံု�င်ရ်း လူအ်ချငွ််အ်နေရ� က်�လသမိဂျာဂ အထို�ူက်ု�ယ်စ်ုး�လယိ် ်
Tom Andrews သည့် ် ၂၀၂၁ ချ�နှစို ် နေ�နေ�းဝ်ါရီ ၁ ရက်တ်ူငွ် ်  အးဏားသမ်ုိ�မိပုြ�စုပ်ြီး�ီ�နေေးက်�ု်�င်�် ပြမိေမ်ိး
အးဏားသမ်ုိ�အ��်မိ ိNVC လ��်င်ေ�်စုဉ်က်ု� အဓာမိမ၊ အတူင်�်အက်��် �က်လ်က် ်အနေက်းင်အ်ထိုည့်န်ေ�းန်ေေ
ပြချင်�်နှငိ်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိည့်က််ု� �ယ်�်�က်ထ်ိုး�သည့်် ် NVC ၏ အချေ�်က်ဏ္ဍက်ု� မီိ�နေမိးင်�်ထိုု��နေထိုးက်ပ်ြ�ချဲ်
�ါသည့်။်

အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် နှု�ေင််င််သံး�စုစီုစုရ်မိည့််သ်ူ၏် သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း� (ICNV ) လက်ခ်ျရံေ ် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� �က်လ်က် ်အတူင်�်အက်��် တူေွ�်အး� နေ��လ�က်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် ICNV/NVC သည့် ်
နှု�င်င််သံး� ပြ�စုမ်ိအုတူကွ် ် တြီးက်�ုတူင်တ်ူကွ်�်နှု�င်န်ေသး ေည့်�်လမ်ိ�တူစုခ်ျ� မိဟ�တူသ်လု� လတွူလ်�်စုးွ 
သးွ�လးလ�်ုရှိးိ�ချငွ််အ်�ါအဝင် ်အချငွ််အ်နေရ�မိ�း� ရရှိိမုိကု်ု� အက်�ု��အနေ�က်းင်�်�နီေလှးစ်ုးွ တူု��တူက််
နေစုပြချင်�်လည့်�် မိရှိိခုျဲန်ေ�။ NVC လ��်င်ေ�်စုဉ်က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� နှု�င်င််ပံြချး�သး�အပြ�စု ်မုိမုိက်ု�ယ််က််ု� 
ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူန်ေစုသလု� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��စု� identity က်ု� နေချ���က်ရ်ေ ် အ��်ချ���်နေရ� ေည့်�်လမ်ိ� 
တူစုခ်ျ�အပြ�စုလ်ည့်�် ရှိိနုေေ�လဲည့်�် ပြ�စုသ်ည့်။်1

၂၀၂၁ နှု�ဝင်�်း ၉ ရက်တ်ူငွ် ်ဤအချ�က်မ်ိ�း�က်ု� အက်�ု��အနေ�က်းင်�်�နီေလှးန်ေစုသည့်် ်အနေေပြ�င်် ်အးဏားသမ်ုိ�
အ��်စု� နေက်�းနေထိုးက်န်ေေးက်ခ်ျပံြ�� မီိေယီ်းက် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ နှု�င်င််ပံြချး�နေရ� ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေမိ ိနေပြ�း�ု�
ချ�က်က််ု� အစုအီရင် ်ချခံျဲသ်ည့်။်

“ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း”�ု�တူဲ ်အသံ��က်ု� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ကံ် အသအုမိတိူမ်ိပြ���ါ��ူ။ ဤအသံ��အနှေု�်က်ု� သံ��ရပြချင်�်
ရဲ ် အဓုာက် ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်က််နေတူး ် �ု�မုိ�က်�ယ်ပ်ြ�ေ ်တ်ူဲ ် တူု�င်�်ရင်�်သး�ပြ�စုမ်ိေုဲ ် ေယ်န်ေပြမိအနေေအထိုး�

1    Fortify Rights နှငိ်် ်A.C., အင်တ်ူးဗျူ��� U.S., August 10, 2021။ ဤရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�ု��သည့် ်၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီလ အ
နေထိုမိနေပြမိးက်န်ေသး အးဏားသမ်ုိ�မိအုပြီး�ီ�တူငွ် ်နှု�င်င််မံိ ိထိုကွ်ခ်ျးွက်း US တူငွ် ်ချု�လံ�ချငွ်် ်ရှိးိနေ�ွချဲ�်ါသည့်။် 

1     Fortify Rights နှငိ်် ်Z.I., အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ ၂၀၂၁ ဇူာလု�င် ်၁၉။ 

188 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Thomas H. Andrews, 
“Annex 1 – Additional Human Rights Concerns Observed by the Special Rapporteur,” U.N. Doc. A/76//
Slot3181, September 1, 2021, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/GA76report-annex-
SR-Myanmar.pdf, para. 18. 



56II. Post-Coup Human Rights Violations Related to National Verification Cards in Myanmar

ပြ�စု�်ါတူယ်။် ဤအသံ��ဟး နှု�င်င််ံဥ်�နေေေဲ ် သမုိ�င်�်မိတိူတ်ူမ်ိ�နေတူမွိးိ �ယ်တ်ူ�ေ�်က်မိ ိမိရှိိခုျဲ�်�ူ၊ ေါနေ�က်းင်ု ် ပြမိေမ်ိးပြ�ည့်သ်နူေတူ ွ
လက်မ်ိချနံှု�င်�်�ူ။1

Fortify Rights မိ ိအင်တ်ူးဗျူ���နေမိ�ပြမိေ�်ချဲန်ေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း၏ လမူိ�ု��စု� identity က်ု�နေချ���က်ရ်ေ်
နှငိ်် ် လအူ��်စု�တူစုရ်�်အပြ�စု ် ၎င်�်တူု�အ်း���က်စ်ု�ီရေ ် နှစိုရ်ှိညိ့်လ်မိ�း�တူည့်ရ်ှိိလုးနေသး စုည့်�်ရံို��လံ�န်ေစုးန်ေရ� က်မ်ိ�ုေ�်က်ု� နေရှိိ��က််
လ��်နေ�းင်လ်�က်ရ်ှိိုပြီး�ီ� ဤ က်မ်ိ�ုေ�်က်ု� အနေက်းင်အ်ထိုည့်န်ေ�းရ်ေ ် NVC အး� ေည့်�်လမ်ိ�တူစုရ်�်အပြ�စု ် အသံ��ပြ��နေေသည့်ဟ်� 
ယ်ံ��က်ည့်န်ေ�က်းင်�်�ု�သည့်။် 

လမူ်း��ု�အနောပ််က်န ်သ်တ်မု််းနှငှ်း် ်လမူ်း��ု�နောရ�လက်ာဏာာ identity က်ု�ဖြင်းင်း�်ပ်ယှမု််း
2021 ချ�နှစို ်နေ�နေ�်ဝါရီ ၁ရက် ်က်တူည့်�်က် NVC က်ု� နေလှးက်ခ်ျဲန်ေသး ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း တူစုဦ်း�က် နေလှးက်ထ်ိုး�မိ ုလ��်င်ေ�်စုဉ်
တူငွ် ်၎င်�်တူု�အ်း� “ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း” ဟ� သတူမ်ိတိူသ်ံ��စုွခဲျငွ််က််ု� ပြင်င်�်�ု�ပြီး�ီ� “�ဂျာဂါလ”ီ သု�မ်ိဟ�တူ ်အပြချး�နှု�င်င််ပံြချး� identity တူစုခ်ျ�ချ�က်ု� သံ��စုွဲ
နေစုနေသး အးဏား�ု�င်မ်ိ�း�၏ ယ်ချင် ် က်�င််သ်ံ��လ��်နေ�းင်ခ်ျ�က်မ်ိ�း�က်ု� �က်လ်က်လ်��်နေ�းင်လ်ှက်ရ်ှိိနုေ�က်းင်�် Fortify Rights က်ု� 
နေပြ�း�က်း�ချဲ�်ါသည့်။်1

ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ��ူသ�ီနေတူးင်ပ်ြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�ု��သမီိ�တူစုဦ်း�က် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်အ်တူငွ်�် သးွ�လးရေန်ှငိ်် ် လံ�ပြချ�ံနေရ�စုစုန်ေ��
ဂုျာတူမ်ိ�း�က်ု�  ပြ�တူသ်ေ�်ရေ ်၂၀၂၁ ဇူာလု�င်တ်ူငွ် ်NVC က်ု�  နေလှးက်ထ်ိုး�ရး သမူိအး� “�ဂျာဂါလ”ီ ဟ� တူ�ံ�်ုက်�်ချဲ�ံ်�က်ု� Fortify Rights 
အး�နေပြ�းပြ�ချဲ�်ါသည့်။် သမူိက် Fortify Rights က်ု� နေပြ�းသည့်မ်ိးိ

က်ွေမ်ိ NVC လ��်�ု� ် ��ူသ�ီနေတူးင် ် လဝက်ရံို��က်ု� သးွ�ချဲတ်ူယ်။် ...(အရးရှိိနုေတူကွ်)  “�ဂျာဂါလ”ီ လု�န်ေရ�တူယ်။် နေက်းလ်မံိးိ 
“�ဂျာဂါလ”ီ ေဲ ် က်ု��က်ယွ်တ်ူဲ�်းသး “အစုစလမ်ိ” �ု�ပြီး�ီ�နေရ��က်တူယ်”်။ က်ွေမ်ိ ဗျူမိးစုးက်ု� ေည့်�်ေည့်�်�တူတ်ူတူတ်ူယ်။် (စုစုတ်ူ�်က်) 
က်ွေမ်ိတူု�က််ု� နေေရ်ှိိ�်း�ရး� (နှု�င်င််မဲံိ)် ပြ�စုန်ေစုချ�င်တ်ူး�ါ။ �ဂျာဂလလီု� ် နေရ�တူးပြမိင်န်ေတူး ်  က်ွေမ်ိ စုတုူမ်ိနေက်းင်�်��ူ။ က်ွေမ်ိက်  
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း�ါ၊ က်ွေမ်ိတူု�မ်ိးိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အမ်ုိနေထိုးင်စ်ု�စုးရင်�်လည့်�်ရှိိသုလု� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း မုိ�လည့်�်ရှိိတုူယ်1်

အးဏားသမ်ုိ�မိပုြီး�ီ�နေေးက် ် ၂၀၂၁ ချ�နှစို ် မိတူလ် သု�မ်ိဟ�တူ ် ဧပြီး�ီလတူငွ် ် ��ူသ�ီနေတူးင်ပ်ြီးမုိ��ေယ်၌် NVC နေလှးက်ခ်ျဲန်ေသး နေေးက်ထ်ို�်  
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူစုဦ်း� (၃၀)က် Fortify Rights က်ု� နေပြ�းသည့် ်မိးိ “(အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�ရဲ ် အရးရှိိနုေတူကွ်) က်ွေန်ေတူးရဲ် ် �းသးယ်ံ��က်ည့်မ်ို
က်ု� နေမိ�တူယ်။် လမူိ�ု��က်ု� နေမိ�တူယ်။်….သတူူု�က်် (လဝက် ရံို��မိးိ) “�ဂျာဂါလ”ီ လု� ် နေရ�ချဲ�်က်တူယ်။် … က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် ေးမိည့်က်် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း
�ါ။ ေါနေ�မိယ် ်သတူူု�က် �ဂျာဂါလလီု� ် �ဲ နေရ�ချဲတ်ူယ်။်1

နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိအသက် ်၂၆ နှစိုအ်ရွယ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အမိ�ု��သမီိ� တူစုဦ်း�က်  ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း� အနေ�် ၂၀၁၆ စုစုတ်ူ�်
ဦး�နေ�းင်န်ေသး တူု�က်ခ်ျု�က်မ်ိအုတူငွ်�် သမူိ၏ မုိသး�စု� သက်န်ေသချအံချ�က်အ်လက် ်အး�လံ�� �ံ��ရံုို�ချဲ�ံ်�က်ု� Fortify Rights အး�နေပြ�းပြ�
ချဲ�်ါသည့်။်1  သမူိက် “၂၀၁၆ အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ်သတူပ်ြ�တူမ်ိအုတူငွ်�်မိးိ ပြမိေမ်ိးစ်ုစုတ်ူ�်က် က်ွေမ်ိနေယ်းက်�်း�က်ု� သတူပ်ြီး�ီ� က်ွေမ်ိ
တူု� ် အမ်ုိက်ု� မီိ�ရုုို�လု�က်တ်ူယ်။် ID က်ေန်ေတူ ွအမ်ုိနေထိုးင်စ်ု�စုးရင်�် စုးရွက်န်ေတူလွု� က်ွေမ်ိတူု� ် အချ�က်အ်လက်မ်ိတိူတ်ူမ်ိ�နေတူအွ�ါအဝင် ်
�ု�င်�်ု�င်မ်ိနုေတူ ွအက်�ေလ်ံ��က်ု� �ံ��ရံုို�လု�က်ရ်တူယ်”် ဟ��ု�သည့်။်1

သမူိ �က်န်ေပြ�းသည့်မ်ိးိ “က်ွေရဲ် ် သက်န်ေသချအံချ�က်အ်လက်န်ေတူ ွ အး�လံ��က်ု� �ံ��ရံုို�လု�က်ရ်နေတူး ် တူစုန်ေေရးေဲ ် တူစုန်ေေရးသးွ�လု� ်  
မိရနေတူး�်�ူ။ က်ွေမ်ိ အပြ�င်ထ်ိုကွ်မ်ိရနေတူး ်NVC လက်ခ်ျ�ုံ� ် �ံ��ပြ�တူလ်ု�က်တ်ူယ်။် အဲေ်ါက်ု� ၂၀၂၁ နေအးက်တ်ူု��း ၈ ရက်န်ေေမ်ိးိ ရတူယ်”် 
ဟ��ု�သည့်။်1  ဤအမိ�ု��သမီိ�၏ NVC ဓားတူ�ံ်�က်ု� Fortify Rights မိတိူတ်ူမ်ိ�တူငွ် ်သမ်ုိ��ည့်�်ထိုး��ါ�သည့်။်1

1  နေေပြ�ည့်န်ေတူးရ်ှိိ ုစုစုအ်းဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ နှု�င်င််ပံြချး�နေရ� ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေက် �က်လ်က်န်ေပြ�း�ု�ချဲသ်ည့်မ်ိးိ “တူရး�မိဝင် ်အ�က်မ်ိ��က်အ်�ဲွ� NUG ေဲ ် နေက်�းမု်ိ��ထိုေွ�်
တူု�က််  နှု�င်င််အံက်�ု��စု�ီးွ�၊ သမုိ�င်�်နေ�က်းင်�်�ု�င်ရ်း အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�ေဲ ် ပြ�ည့်သ်ူ�်နှဒက်ု� �ေ ်က််�င်ပ်ြီး�ီ�နေတူး ်“ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း”�ု�တူဲစ်ုက်း�လံ��က်ု� အသအုမိတိူပ်ြ��ပြီး�ီ� 
၁၉၈၂ နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေက်ု� ��က်သ်မ်ုိ��ု� ်  နေတူးင်�်�ု�တူးဟး တူက်ယ််စ်ုု��ရုမ်ိစုရးနေက်းင်�်တူယ်။် Myanmar Ministry of Foreign Affairs, “Myanmar Sees 
No Reason for UN’s Resolution Other Than a Politically Motivated Agenda,” November 19, 2021, https://www.meseoul.org/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=341&limitstart=5. 

1  Fortify Rights နှငိ်် ်with Z.B., A.Z., A.A.,  B.B တူု� ် အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််။ံ February 10, 2021, July 20, 2021, April 4, 2022။  
ထိုု�အ်ပြ�င် ်ဤအနေပြချအနေေနှငိ်် ်ရင်�်နှိ�ီနေေနေသး က်ညူ့်ကီ်ယ်�်ယ်န်ေရ�လ��်သး�တူစုဦ်း�က် အးဏားသမ်ုိ�အ��်သည့် ်�ဂျာဂလဟီနူေသး အသံ��အနှေု�်က်ု� �က်လ်က််
သံ��စုွနဲေေနေ�က်းင်�် Fortify Rights က်ု� နေပြ�း�က်း�ချဲသ်ည့်။် ၎င်�်က် “တူက်ယ်န်ေတူး ်မိတိူတ်ူမ်ိ�နေတူရွယ်ရူးမိ ိေါဟး အဟေ ်အ်တူး�တူစုခ်ျ��ါ”။ “It’s actually one 
of the barriers towards obtaining documents. Rohingya don’t want their documents to say ‘Bengali.’” See, Fortify Rights 
communication with B.C., in undisclosed location, April 6, 202

1  Fortify Rights နှငိ်် ်Z.H. အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င်် ံJuly 13, 2021.

1  Fortify Rights နှငိ်် ်Z.I. အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င်် ံJuly 19, 2021.

1   Fortify Rights နှငိ်် ်B.B အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င်် ံApril 4, 2022.

194 Ibid. 

195 Ibid.

196 Photograph of the NVC on file with Fortify Rights, October 8, 2021. 

https://www.meseoul.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=341&limitstart=5
https://www.meseoul.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=341&limitstart=5
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NVC နေလှးက်ထ်ိုး�ရေ ် လဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�ရံို��သု� ် သးွ�နေရးက်ရ်းတူငွ် ် အ�ု��ါအမိ�ု��သမီိ�သည့် ် နေက်��ရွး အ��်ချ���်နေရ�မိး�ရံို��မိ ိ
နေထိုးက်ခ်ျစံုးရရှိိရုေ ်ပြမိေမ်ိးနေင် ွ၂၀၀၀ က်��် (ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ ၁ နေေ်လးချေ ်)် နှငိ်် ်ချရုို�င်အ်��်ချ���်နေရ�မိး�ရံို��တူငွ် ်နေေးက်ထ်ို�် ပြမိေမ်ိးနေင် ွ၅၀၀၀ 
က်��် (အနေမိရုက်ေန်ေေ်လး ၂.၇၀ ချေ ်)် နေ��ရနေ�က်းင်�် နေပြ�းပြ�ချဲ�်ါသည့်။် လဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�ရံို��တူငွ် ် သမူိသည့် ် နေလှးက်လ်းှ
လ��်င်ေ�်စုဉ် လယွ်က််နူေချ�းနေမိွ�နေစုနေရ�အတူကွ် ်  လဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�အရးရှိိအုး� ပြမိေမ်ိးနေင် ွ ၁၀,၀၀၀ က်��် (အနေမိရုက်ေန်ေေ်လး 
၅.၅၀ ချေ ်)် က်ု� နေ��နေချ�ချဲရ်သည့်။်1  နေလှးက်ထ်ိုး�ပြချင်�်လ��်င်ေ�်စုဉ်က်ု� ရှိငိ်�်ပြ�ရးတူငွ် ်သမူိက် နေအးက်�်ါအတူု�င်�်�ု�သည့်။် 

“လမူိ�ု��ေဲ�်တူသ်က်ရ်င် ်သတူူု�က်် “�ဂျာဂါလ”ီ က်ု��ဲ ချငွ််ပ်ြ��တူယ်။် ...(လဝက် က် အရးရှိိနုေတူကွ်) “�ဂျာဂါလ”ီက်ု� နေရ��ု� ် အတူင်�်နေပြ�း
တူယ်။် အဲန်ေတူး ်“�ဂျာဂါလ”ီ �ဲနေရ�ချဲရ်တူယ်။် က်ွေမ်ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိေိ�် သတူူု�သ်တုူယ်န်ေလ။ ေါနေ�မိယ်် ်သတူူု�က်် င်ါတူု� ် “�ဂျာဂါလ”ီက်ု��ဲ 
သတုူယ်၊် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ု� မိသ�ု�ူ�ု�ပြီး�ီ� နေပြ�းတူယ်။် က်ွေမ်ိရဲ ် လမူိ�ု��အမိတိူသ်ည့်း identity က်ု�ထိုည့််သ်ငွ်�်ချငွ််မ်ိရနေတူး ်က်ွေမ်ိ
အရမ်ိ� စုတုူ�်�က်၊် ဝမ်ိ�ေည့်�်မုိတူယ်”်1

ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်မိင်�်ပြ�း�ပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိအသက် ်၁၉ နှစိုအ်ရွယ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အမိ�ု��သး�တူစုဦ်း�က်လည့်�် ၂၀၂၂ မိတူလ် ၂၅ ရက်န်ေေက်် NVC 
ရယ်ရူးတူငွ် ်“�ဂျာဂါလ”ီ သတူမ်ိတိူန်ေ�းပ်ြ�ရေလ်ု�အ�်မိနုှငိ်် ်�တူသ်က်၍် အလး�တူ ူနေပြ�ပြ�ချဲ�်ါသည့်။်1  (အးဏား�ု�င်န်ေတူကွ်)က်ွေန်ေတူး်် 
မုိသး�စု�မိတိူ�ံ်�တူင်မ်ိစုုးရင်�်ထိုမဲိးိ�ါတူဲ ်အချ�က်အ်လက်အ်တူု�င်�် နေရ�ပြ�ည့််တ်ူယ်။် မုိသး�စု�မိတိူ�ံ်�တူင်မ်ိစုုးရင်�်မိးိ က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် လမူိ�ု��
ေးမိည့်က််ု� “�ဂျာဂါလ”ီလု� ် နေ�းပ်ြ�ထိုး�တူယ်။် �ု�နေတူး ်က်ွေန်ေတူး်က််ု�လည့်�် “�ဂျာဂါလ”ီလု��ဲ် သတူူု�န်ေရ�ချဲ�်က်တူယ်”်။2

၎င်�်အမိ�ု��သး�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ု� “�ဂျာဂါလ”ီ အပြ�စု ် အးဏား�ု�င်မ်ိ�း�က် သတူမ်ိတိူန်ေ�းပ်ြ�ရပြချင်�် အနေ�က်းင်�်အရင်�်က်ု� ရှိငိ်�်ပြ�ချဲ်
�ါသည့်။် 

NVC က်ု� လက်ခ်ျ�ုံ� ် ပြမိေမ်ိးအးဏား�ု�င်န်ေတူ ွက်ွနှ်��်တူု�က််ု� �ုအး�နေ��ရတူဲအ်နေ�က်းင်�်အရင်�်က် (ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််မံိးိ) က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� 
နှု�င်င််သံး�ေဲ ် တူု�င်�်ရင်�်သး�ပြ�စုမ်ိကု်နေေ �ယ်ထ်ို�တူ�ု်� ် ဗျူ��ဟး တူစုရ်�်အနေေေဲ ် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� တူရး�မိဝင်,်ဝင်န်ေရးက်လ်းသူ
နေတူ၊ွ �ဂျာဂလနီေတူ�ွု�ပြီး�ီ� လ��်ချ�င်�်က်လု��ဲ်။...NVC လက်ခ်ျလံု�က်ပ်ြချင်�်ဟး ချင်ဗ်ျူ�း�က်ု�ယ််က််ု�ယ်က််ု� “နေရိုှ�နေပြ�းင်�်�ဂျာဂါလ”ီ 
သတူမ်ိတိူလ်ု�က်တ်ူးေဲ ် တူတူူ�ဲူ။ က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် (ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း)နေတူမွိးိ တူပြချးနေရွ�ချ�ယ်စ်ုရးမိ ိမိရှိိနုေတူးတ်ူး။ နေ��ဝါ�အနေရ�နေ�်က်စုုစ 
(သု� ်) အလ��်က်စုုစအတူကွ် ် စုစုန်ေတူ၊ွ သု�မ်ိဟ�တူရ်င် ် အပြချး�ပြီးမုိ�� ပြ�နေတူကွ်ု� သးွ��ု� ် အချ�က်အ်လက်မ်ိတိူတ်ူမ်ိ�နေတူ ွ လု�အ�်
တူယ် ်နေလ။ 2

ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ုလဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ� အးဏား�ု�င်မ်ိ�း�က်လည့်�် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အတူကွ် ်နှု�င်င််သံး�အပြ�စု ်နေရွ�ချ�ယ်ခ်ျငွ်် ်မိရှိိနုေ�က်းင်�်က်ု� 
သူအ်း� ရှိငိ်�်ပြ�ချဲသ်ည့်။် ၎င်�် နေအးက်�်ါအတူု�င်�် �က်န်ေပြ�းသည့်။်

လဝက်အရးရှိိ ု (အမိည့်က််ု�ထိုမ်ုိချ�ေထ်ိုး��ါသည့်)်က်ု� က်ွေန်ေတူးန်ေတူးင်�်�ု�တူယ်။် “ရချု�င်န်ေတူလွု� NVC အစုး� နှု�င်င််သံး�က်ေ ်
နေလှးက်လ်ု� ် ရမိလး�”လု�။် သကူ် “မိရ��ူ” လု�န်ေပြ�းတူယ်။် … လဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�ရံို��က် တူးဝေရ်ှိိသုနူေပြ�းတူးက်နေတူး ်“မိင်�်မိးိ 
ရချု�င်လ်မူိ�ု��ေဲတ်ူေ�်တူ ူအချငွ််အ်နေရ� မိရှိိ�ု�ူ။ နေလးနေလး�ယ်န်ေတူး ်နှု�င်င််သံး� မိရနှု�င်န်ေသ���ူ” တူဲ။်2

 အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ်NVC လက်ခ်ျနံေရ�အတူကွ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အး� �ုအး�နေ��ရေ ်နှု�င်င််နံေတူးအ်တူု�င်အ်�င်ခ်ျ ံနေေ်နေအးင််
�ေ�်စု��က်ည့််လ်က်ထ်ိုက်က်် အသံ��ပြ��ချဲန်ေသး ေည့်�်လမ်ိ�မိ�း�က်ု� �က်လ်က်အ်သံ��ပြ��နေေ�ပဲြ�စုသ်ည့်။်2  ဥ�မိး- ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်
နေပြမိးက်�ု်�င်�်မိ ိအသက် ်၅၇ နှစိုအ်ရွယ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အမိ�ု��သး�တူဦး�က် ၂၀၂၁ ဇူာလု�င်တ်ူငွ် ်လဝက် အရးရှိိမုိ�း�က် ၎င်�်တူု� ် ရွးက်ု� နေရးက်ရ်ှိို
ချဲ�ံ်�က်ု� Fortify Rights အး� နေပြ�းပြ�ချဲသ်ည့်။်2  

1  Fortify Rights နှငိ်် ်B.B. အင်တ်ူးဗျူ��၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ April 4, 2022. ထိုု�အပြ�င် ်ရချု�င်မ်ိ ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူစုဦ်း�က် ချရီ�သးွ�က်ေ ်သ်တူမ်ိနုှငိ််�်တူသ်က်၍် 
Al Jazeera က်ု� နေပြ�သည့်မ်ိးိ”က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် က်�ေ�်မိးနေရ�က်စုုစေဲ ် စုစုန်ေတူကွ်ု�သးွ�ရရင် ် အက်ေ ်အ်သတူန်ေတူမွိ�း�ပြီး�ီ� အချ�ုေအ်ရမ်ိ�က်�ေတ်ူယ်။်  �ထိုမိ ��ူသ�ီ
နေတူးင်က်် ချရုို�င် ်လဝက် ရံို��က်ု� သးွ�ရတူယ်။် ပြီး�ီ�ရင် ်��ူသ�ီနေတူးင်က်် ချရုို�င် ်လဝက် ရံို��က်ု� သးွ�ရတူယ်။် ချရုို�င်ရံ်ို��နေတူကွ် ပြင်င်�်ချဲရ်င် ်က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် သးွ�မိရ 
နေတူး�်�ူ။ �က်ည့််ရ်ေ ်Kyaw Hsan Hlaing, “Myanmar’s Military Coup Prolongs Misery for Rohingya in Rakhine,” Al Jazeera, January 6, 2022, 
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/rohingya-myanmar-restrictions-on-freedom-of-movement.

1  Fortify Rights နှငိ်် ်B.B. အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ April 4, 2022
1  Fortify Rights နှငိ်် ်B.D. အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ April 5, 2022
200  Ibid.
201 Ibid.
202 Ibid.
2  ၂၀၂၂ မိတူလ်တူငွ် ်က်ညူ့်ကီ်ယ်�်ယ်န်ေရ�လ��်သး�တူစုဦ်း�က်  Fortify Rights အး� “NVC လ��်င်ေ�်စုဉ်ေဲ�်တူသ်က်လ်ု� ် အးဏားမိသမ်ုိ�ချင်ေ်ဲ ် အးဏားသမ်ုိ�ပြီး�ီ� 

�းတြီးက်�ီတြီးက်�ီမိး�မိး� ပြချး�ေး�မိ ုရှိိ�ံု�မိရ��ူ။ ပြ�စုန်ှု�င်တ်ူဲ ် ပြချး�ေး�မိတုူစုခ်ျ�က်နေတူး ်အချ�အချါ NVC နေလ�းက်သ်နူေတူဟွး ပြီးမုိ��ထိုကဲ် လဝက် ရံို��က်ု�သးွ�ရတူယ်။် အဲ်
တူးက် အက်�ေအ်က်�မိ�း�တူယ်.်” Fortify Rights communication with B.Z., undisclosed location, Myanmar, March 14, 2022.

2  Fortify Rights နှငိ်် ်A.G.တူု� ် အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ, September 24, 2021.
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“(အရးရှိိနုေတူကွ်) “�ယ်သ်မူိ ိNVC မိရှိိ�ု ဲေမီိးိနေေလု�မ်ိရ��ူ။ ေါမိင်�်တူု� ် နှု�င်င််မံိဟ�တူ�်�ူ။ မိင်တ်ူု� ် ေါက်ု� လက်ခ်ျရံမိယ်။် ပြီး�ီ�မိ ိ
နှု�င်င််သံး�နေလှးက်ရ်မိးိ” လု�ရ်ှိငိ်�်ပြ�ရင်�် NVC က်ု� လက်ခ်ျ�ုံ� ် နေပြ�းချဲတ်ူယ်။်အဲလ်ု��ဲ သတူူု�က််ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� �ုအး�အရမ်ိ�နေ��
တူယ်။် အဲလ်ု�လ��်တူးက် ရွးက်ု�နေရးက်လ်းတူဲ ်လဝက်ဌားေက် အရးရှိိနုေတူ ွက်ု�ယ်တ်ူု�င်�ဲ်။2

င်ါ�နှစိုေ်�ီ�ါ� ထိုေု�်သမ်ုိ�ချခံျဲရ်နေသး နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အမိ�ု��သး�တူစုဦ်း�က် နေထိုးင်က််လတွူန်ေပြမိးက်�ု်� ် NVC က်ု�လက်ခ်ျရံေ ်
အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�မိ ိအတူင်�်အက်��်ချု�င်�်နေစုချဲ�ံ်�က်ု� Fortify Rights အး�နေပြ�းပြ�ချဲ�်ါသည့်။် “(အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�ရဲ ် နေထိုးင်ေ်ဲ ် လဝက် 
အရးရှိိနုေတူကွ်)က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� (NVC) လက်ခ်ျ�ုံ� ် အတူင်�်အက်��် ချု�င်�်တူယ်။် မိဟ�တူရ်င် ်က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� လတွူန်ေ��မိးိ မိဟ�တူ�်�ူ။ 
စုးရွတူအ်မိ�ု��မိ�ု��နေ�်မိးိ လက်မ်ိတိူန်ေတူ ွ အမိ�း�တြီးက်�ီ ထိုု��ချဲရ်တူယ်။် NVC နေလှးက်လ်းှမိးိ က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� �ဂျာဂါလ ီ လု� ် နေ�းပ်ြ��က်
တူယ်။်2

ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ုရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း နေေးက်တ်ူစုဦ်း�က်လည့်�် “က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က်် NVC က်ု�လက်ခ်ျပံြီး�ီ�နေတူး ်“�ဂျာဂါလ”ီ မိပြ�စုခ်ျ�င်�်�ူ။ သသုလု�က််
ေဲ ် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�ရဲ် ် မိလူ Identity က်ု� လက်လ်တွူ�ု်� ် �ယ်လ်ု� သနေ�းတူနူှု�င်မ်ိးိတူ�ေ�်” ဟ� Fortify Rights က်ု�နေပြ�းပြ�ချဲသ်ည့်။်2

အးဏားသမ်ုိ�မိနုှငိ်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�် �က်လ်က်ပ်ြ�စုန်ေ�်�ဂဲျာ�ီနှု��ု�က်မ်ိ�း�ရှိိနုေေချဲန်ေသးလ်ည့်�် နေေရ�်စုေွ ်ရု်ို�ဟင်ဂ်ျာ�း 
အေည့်�်အက်�ဉ်�သည့် ် အးဏားသမ်ုိ�ပြီး�ီ�ချ�ုေမ်ိ ိ စု၍ ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံု� ် အလတွူသ်နေ�း ပြ�ေန်ေရးက်လ်းချဲ�်က်သည့်။်2  Fortify Rights 
သည့် ်“လမူိ�ု��”၊ “�းသး” စုသည့်် ်အချေ�်က်ဏ္ဍ�ါရှိိနုေသး အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ လမူိကု်ယ်�်ယ်န်ေရ�နှငိ်် ် ပြ�ေလ်ည့်န်ေေရးချ�ထိုး�နေရ�  
ဝေတ်ြီးက်ဌီားေမိ ိထို�တူပ်ြ�ေသ်ည့်် ်ပြ�ည့််စ်ုကွ် ်“လက်ခ်ျမံိ ု�ံ�စု”ံ (�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိမ်ိ ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း� နေေရ�်ပြ�ေရ်ေ ်စုစုုစုသ်ည့်် ်�ံ�စု)ံတူစုခ်ျ�က်ု� ရရှိိခုျဲ်
သည့်။် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ပံြ�ေမ်ိည့်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းေ�က်ခသည့်မ်ိ�း�အတူကွ် ် ပြ�ည့််စ်ုကွ်ထ်ိုး�နေသး ဤ �ံ�စုတံူငွ် ် နေလှးက်ထ်ိုး�သ၏ူ “လမူိ�ု��”က်ု� 
“�ဂျာဂါလ”ီဟ� ထိုည့််သ်ငွ်�်ထိုး�သည့်။်2

အးဏားသမ်ုိ�ပြီး�ီ� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�် လမူိ�ု��တူံ��သတူပ်ြ�တူမ်ိမုိ�း� �က်လ်က်ပ်ြ�စု�်းွ�နေေနေသးလ်ည့်�် အု��မဲိအ်မ်ုိမဲိ ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအေည့်�်စု�
သည့် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င်် ံရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်သ်ု� ် အလတွူသ်နေ�း ပြ�ေလ်ည့်န်ေရးက်ရ်ှိိလုး�က်သည့်။်208 Fortify Rights သည့် ်စုစုအ်စုု��ရအ��်ချ���်
သည့်် ်လမူိဝုေထ်ိုမ်ိ�က်ယ်�်ယ်န်ေရ�ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေမိ ိထို�တူပ်ြ�ေထ်ိုး�နေသး “ဧည့််စ်ုးရင်�်နေ�းင်”် တူငွ် ်ပြ�ည့််သ်ငွ်�်ထိုး�နေသး နေသး �ု�င်မ်ိ�း�က်ု� 
ရရှိိခုျဲ�်ါသည့်။် ၄င်�်တူု�မ်ိးိ ပြ�ေလ်ည့်န်ေေရးချ�ထိုး�နေရ�—�ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိမ်ိပိြ�ေလ်းနေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းေ�က်ခသည့်မ်ိ�း�အတူကွ် ် စုစုုစုန်ေရ��ံ�စုံ
—“လမူိ�ု��” နှငိ်် ် “�းသးတူရး�” အတူကွ် ် က်ဏ္ဍတူစုခ်ျ� �ါ၀င်သ်ည့်။် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံု� ် ပြ�ေလ်းနေသး ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းေ�က်ခသည့်မ်ိ�း�အတူကွ် ်
ပြ�ည့််စ်ုကွ်�ံ်�စုတံူငွ် ်နေလှးက်ထ်ိုး�သ၏ူ “လမူိ�ု��” က်ု� “�ဂျာဂါလ”ီ အပြ�စု ်စုးရင်�်သငွ်�်ထိုး�သည့်။် 

205 Ibid

2  Fortify Rights နှငိ်် ်Z,F တူု� ်. အင်တ်ူးဗျူ��၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ, May 29, 2021.

207 Fortify Rights interview with A.G., Rakhine State, Myanmar, September 24, 2021.

2  ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� နေေရ�်အနှိံ ် �ုနှိ�်ုမိမုိ�း�ရှိိနုေေနေသးလ်ည့်�် နေေရ�်စုေွ ်ရု်ို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း��က်း� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုဇားတူရု�်နေပြမိသု� ် ပြ�ေလ်ု�သ်ည့်် ်ပြ�င်�်ပြ�နေသး 
စုတုူ�်နှဒသည့် ်�က်လ်က်ရ်ှိိနုေေ�ပဲြ�စုသ်ည့်။် ဥ�မိး- Fortify Rights မိ ိ �ံ�ု်�ခ်ျဲသ်ည့်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းေ�က်ခသည့် ်သ�နေတူသအီ�ဲွ�တူစုခ်ျ�က် ပြ��လ��်ချဲ ်နေသး စုစုတ်ူမ်ိ�
နေက်းက်န်ေလလ်းမိတုူစုခ်ျ�အရ စုစုတ်ူမ်ိ�နေက်းက်ခ်ျဲသ်ည့်် ်�လဂးနေေရ်ှိိမ်ိ ိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�း�စု� (၉၄.၇ ရးနှေု�်)က် “နှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိ”ု(၉၂.၅ ရးနှေု�်)၊ �ံ��ရံုို�မိအုတူကွ် ်
နေလ�းန်ေ�က်� (၈၅.၉ ရးနှေု�်)၊ က်းက်ယွ်မ်ိ ု(ဥ�မိး - UN လံ�ပြချ�ံနေရ�တူ�်)(၇၅.၄)၊ လတွူလ်�်မိ ု(ချရီ�၊ နေက်�းင်�် စုသည့်)်မိ�း� အ�ါအဝင် ်နေေရ�်မိပြ�ေမီ်ိ တြီးက်�ုတူင််
စုစီုဉ်သည့်် ်အနေပြချအနေေ အရ�်ရ�်ရှိိခုျဲ�်ါက် အမ်ုိပြ�ေလ်ု�သည့် ်�နှဒရှိို�က်နေ�က်းင်�် အစုအီရင်ခ်ျခံျဲသ်ည့်။် Fortify Rights, “The Torture in My Mind”: The 
Right to Mental Health for Rohingya Survivors of Genocide in Myanmar and Bangladesh, December 10, 2020, https://www.
fortifyrights.org/downloads/The%20Torture%20in%20My%20Mind%20-%20Fortify%20Rights%20-%20December-10-2020.pdf. In 
May 2021, the junta-run media The GlobalNew Light of Myanmar reported the return of 790 displaced Rohingya. “Repatriation 
Process of Displaced Persons from Rakhine State to Bangladesh Is Underway,” The Global New Light of Myanmar, May 23, 2021, 
https://www.gnlm.com.mm/repatriation-process-of-displaced-persons-from-rakhine-state-to-bangladesh-is-underway/.

2  Fortify Rights မိ ိသမ်ုိ��ည့်�်ထိုး�သည့်် ်နှု�င်င််နံေတူးစုမံီိအ��်ချ���်နေရ�နေက်းင်စ်ု၊ီ လမူိကု်ယ်�်ယ် ်နေရ�နှငိ်် ်ပြ�ေလ်ည့်န်ေေရးချ�ထိုး�နေရ ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေ”၊ “လက်ခ်ျမံိ�ံု�စု”ံ 
May 8, 2021.  နေက်း�်းဇားမိ ိ ေ�က်ခသည့်မ်ိ�း�က် အနေပြချအနေေမိ�း�သည့် ် ပြမိေမ်ိးသု� ် ပြ�ေရ်ေ ် မိသင််န်ေတူးန်ေ�က်းင်�် �ု�သည့်။် ဥ�မိး - ၂၀၂၂ ဧပြီး�ီလတူငွ် ် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�ု��သး� တူစုန်ေယ်းက် ်Fortify Rights က်ု� နေအးက်�်ါအတူု�င်�် နေပြ�းသည့်။် 

က်ု�ယ််ဟ်းက်ု�ယ် ်�ဂျာဂါလလီု� ် မိတိူယ််ပူြီး�ီ�နေတူး ်NVC က်ု� လက်ခ်ျရံမိယ်�်ု�ရင် ်ဗျူမိး (ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််)ံ က်ု� မိပြ�ေ�်�ူ။ �ရး Mohib Ullah (က်ယွ်လ်ေွသ် ူMohib 
Ullah သည့် ်၂၀၂၁ စုက်တ်ူင်�်းလတူငွ် ်လ��်�က်ခံျခံျဲရ်သည့်)် ပြ�ည့်တ်ူငွ်�်ေဲ ် ပြ�ည့်�်နေတူမွိးိ အ�ု�ပြ��ချဲတ်ူဲ ်အနေပြချအနေေအတူု�င်�်�ု�ရင်န်ေတူး ်က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် 
သးွ�လု�ရ်တူယ်၊် က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် သးွ�မိးိ။ အချငွ််အ်နေရ��ု�တူး က်ွေန်ေတူးတ်ူု�အ်မ်ုိ၊ က်ွေန်ေတူးတ်ူု�န်ေပြမိ၊ �ဝေဲ ် �ု�င်�်ု�င်မ်ိအုရလံ�ပြချ�ံနေရ�ေဲ ် အဲေ်ီန်ှ ု�င်င််ကံ် တူပြချး�
နှု�င်င််သံး�နေတူလွု� နေေထိုု�င်ေ်ငု်န်ေရ��ါ�ဲ။ 

Fortify Rights interview with B.E., Cox’s Bazar District, Bangladesh, April 14, 2022.



59Genocide by Attrition

ပ်န်�ချူင်း�်စ်�မံ်းချူ�က် ်- ဖြပ်ည်းလ်ံ��က်ွတ် ်နှု�င်းင််းသံာ�စ်စု်စ်မု််း

ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်တ်ူငွ်�်နှငိ်် ် ပြ�ည့်မ်ိတူငွ် ်အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ်�ေ�်ချင်�် ဟ�နေချ်နေသး ပြ�ည့်လ်ံ��က်ွတူ ်နှု�င်င််သံး�စုစုုစုန်ေရ� 
က်မ်ိ�ုေ�်တူစုခ်ျ�က်ု� စုတူင်ရ်ေ ်တြီးက်�ု�စုး�ချဲသ်ည့်။် ၂၀၂၁ နေမိလ ၇ ရက်တ်ူငွ် ်အလ��်သမိး�၊ လဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�နှငိ်် ်ပြ�ည့်သ်ူ ်
အင်အ်း� ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေ အတြီးက်�ီအက် ဲ ဦး�ပြမိင််တ်ြီးက်�ုင်က်် �ေ�်ချင်�်စုမံီိချ�က်သ်ည့် ် သက်န်ေသချမံိတိူတ်ူမ်ိ�မိ�း� မိရှိိနုေသ�သည့်် ်
“အသအုမိတိူပ်ြ�� တူု�င်�်ရင်�်သး�လမူိ�ု��”အး�လံ��က်ု� သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း� နေ��အ�်မိည့်ပ်ြ�စုန်ေ�က်းင်�် နေ�က်ည့်းချဲသ်ည့်။်2  
အးသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် ၂၀၂၀ နေရွ�နေက်းက်�်ွဲတူငွ် ် NLD မဲိအပြ�တူအ်သတူ ် အနှု�င်ရ်ရှိိမုိ၏ု အနေ�က်းင်�်အရင်�်ပြ�စုသ်ည့်ဟ်� 
စုစုတ်ူ�်မိ ိအချု�င်အ်မိးနေပြ�း�ု�သည့်် ်“�ု��ဝါ�နေသး မဲိစုးရင်�်လမ်ုိလည့်မ်ိ”ုက်ု� နေပြ�ရှိငိ်�်ရေ ်ဤစုမံီိချ�က်က််ု� စုတူင်ခ်ျဲသ်ည့်ဟ်�
�ု�သည့်။်2

၂၀၂၁ ဇူာလု�င် ်၁၄ အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�မိ ိထိုေု�်ချ���်သည့်် ်နှု�င်င််ပံြချး�နေရ�ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေက် “နှု�င်င််သံး�စုစီုဉ်နေရ�လ��်င်ေ�်စုဉ်က်ု�  
၁၉၈၂ နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေနှငိ်် ်အည့် ီနေ�းင်ရွ်က်မ်ိည့်”် ဟ� ပြ�ည့်သ်သူ ုအတူည့်ပ်ြ�� နေပြ�း�က်း�ပြခ်ျ�ါသည့်။်2  ဗုျူ�လခ်ျ���်မိး�တြီးက်�ီ 
မိင်�်နေအးင်လ်ုငု်က်် “နှု�င်င််စံုစုုစုန်ေရ�က်ေမ်ိ�း�က်ု� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး� မုိ�မိ�း�မိ ိ နေမိ�ွ�ွးလးသည့်် ် နှု�င်င််သံး�အး�လံ��က်ု� 
ထို�တူန်ေ��ရမိည့်။် သက်�်ု�င်သ်ည့်် ်နှု�င်င််သံး�စုစုုစုန်ေရ�က်ေမ်ိ�း�က်ု� ၁၉၈၂ ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး� ဥ�နေေအရ �က်စ်ု�်နှု�င်င််သံး�
နှငိ်် ်နှု�င်င််သံး�ပြ�စုထ်ိုု�က်သ် ူအး�လံ��က်ု� ထို�တူန်ေ��ရမိည့်”် ဟ� �က်လ်က် ်အမုိေ ်ထ်ို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်။် 2  

�ေ�်ချင်�်စုမံီိချ�က်၏် ညွှေှ�်က်း�ချ�က်အ်ရ ပြီးမုိ��ေယ်အ်�င််အ်းဏား�ု�င်မ်ိ�း�အး� တူချ�ု��လမူိ�ု��စု�မိ�း�၏ အပြ�ည့််အ်ဝနှု�င်င််သံး� 
ပြ�စုခ်ျငွ််က််ု� က်ေ ်သ်တူထ်ိုး�သည့်် ် ၁၉၈၂ နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေနှငိ််အ်ည့် ီ အမ်ုိနေထိုးင်စ်ု� စုးရင်�်မိ�း�၏ တူကု်�မိကု်ု� စုစီုစုရ်ေန်ှငိ်် ်
“သင််န်ေတူးန်ေသးက်ေ”်မိ�း�က်ု� ထို�တူန်ေ��ရေ ်နေရွ�ချ�ယ်ခ်ျေ ်အ်�်ထိုး��ါသည့်။်2  ၁၉၈၂ နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေနှငိ်် ်၎င်�်မိ ိအးဏား
အ�်နှငိ်�်ထိုး�သည့်် ်အ��်ချ���်မိစုုေစုအ်ရ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�အပြ�ည့််အ်၀ရရှိိုပြချင်�်မိ ိ�ယ်ထ်ို�တူထ်ိုး�
နေသးနေ�က်းင်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�း�စု�သည့် ် နှု�င်င််သံး�ပြ�စုခ်ျငွ်် ် အရည့်အ်ချ�င်�်မိပြ�ည့််မီ်ိနှု�င်�် ဲ NVC မိ�း� က်ု�သး လက်ခ်ျ ံ
ရသည့်။်2

ဤ တြီးက်�ု��မ်ိ�မိတုူစုတုူတ်ူနေေအပြ�စု ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်နေပြမိးက်�ု်�င်�် နေမိးင်န်ေတူးရှိိ ုပြီးမုိ��ေယ် ်စုမံီိက်ေု�် စုမံီိချေ ်ခ်ျွနဲေရ� (ဌားေ)သည့် ်
၂၀၂၁ နေမိလ ၁၁ ရက်တ်ူငွ် ်၎င်�်၏ ရ�်က်ကွ်န်ှငိ်် ်နေက်��ရွးအ��်ချ���်နေရ�မိး�မိ�း��သီု� ရံို��တူငွ်�်ညွှေှ�်က်း�ချ�က်က််ု� ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲ်

2  ဤက်မ်ိ��ုေ�်သည့် ် နှု�င်င််တံူဝမ်ိိ� ချေ ်မ်ိေိ�်နေပြချ လဦူး�နေရ ၄ သေ�်က်ု� က်ေမ်ိ�း�ထို�တူန်ေ��လမုိ်မ်ိည့်ဟ်� ယ်�ူရသည့်။် “Myanmar Nationals Can Grab the 
Rights of Citizens: Pankhin Project,” The GlobalNew Light ofMyanmar, May 8, 2021, https://www.gnlm.com.mm/myanmar-nationals-
can-grab-the-rights-of-citizens-pankhin-project/. “Consider How to Develop the Country,” The Global New Light of Myanmar, 
August 24, 2021, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/08/24_August_21_gnlm.pdf. Fortify Rights research focuses on 
the Pan Khin in Rakhine State although junta-run media indicates that the project is ongoing in Yangon Region likely to try to track 
dissidents. The Global New Light of Myanmar states: 

Issuance of citizenship scrutiny cards must be done to the people residing in Yangon Region to have smooth travelling . . . 
Yangon Region Chief Minister U Hla Soe reported on happening of terror attacks in the Region . . . Region ministers and officials 
also reported on rule of law, security measures and declining of violent attacks, crime reduction, and implementation of Pan 
Khinn project to issue CSCs to the people.

See, “Administrative Officials Need to Take Severe Action Under the Law Without Bias Against Those Who Harm Security Measures: 
Senior General,” The GlobalNew Light of Myanmar, October 11, 2021, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-
cdn/2021/10/11-10-20211.pdf.

211 “Entire People, All Administrative Bodies Need to Join,” The Global New Light of Myanmar, December 21, 2021, https://cdn.
myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/12/14_Dec_21_gnlm-1.pdf. Furthermore, an aid worker with knowledge of the project told 
Fortify Rights, “The Phan Khin project is a mobile exercise conducted by Ministry of Immigration and Population to facilitate the 
issuance of documents–birth certificates, household lists, and citizenship cards.” Fortify Rights communication with B.C., April 6, 2022.

212 Myanmar Office of the Commander-in-Chief of Defence Serv ices, “Myanmar Rejects the Draft Resolut ion Tabled by OIC,” July 14, 
2021, https://cincds.gov.mm/node/13530?d=1.

213 “The Government Will Provide Necessary Assistance for Generating Electricity through Solar Panels, Says Senior General,” The 
Global New Light of Myanmar, December 15, 2021, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/12/15_Dec_21_gnlm.pdf. 
Global New Light of Myanmar, December 15, 2021, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/12/15_Dec_21_gnlm.pdf.

214 Township Administrative Committee of Maungdaw, “Guidance Related to the Flower Bed Project,” May 11, 2021, on file with Fortify 
Rights, unofficial translation. Burma Citizenship Law. See also, Fortify Rights, “Tools of Genocide.”

215 For example, during a meeting on June 10, 2021, the Immigration and Citizenship Verification Working Committee confirmed that 
the NVC process would be implemented in Rakhine State. “Immigration and Citizenship Verification Working Committee Holds 
Meeting (1/2021),” The Global New Light of Myanmar, June 11, 2021, https://www.gnlm.com.mm/immigration-and- citizenship-
verification-working-committee-holds-meeting-1-2021/.

https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/12/15_Dec_21_gnlm.pdf
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သည့်။်2  ပြီးမုိ��ေယ်စ်ုမံီိအ��်ချ���်နေရ�နေက်းမ်ိတူ ီ ဥကူ်ဌာ နေအးင်ရဲ်မိ ိ လက်မ်ိတိူထ်ိုု��ထိုး�သည့်် ် အ�ု��ါညွှေှ�်က်း�ချ�က်သ်ည့် ်
အးဏား�ု�င်မ်ိ�း�အး� (ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ု� ရည့်ရွ်ယ်န်ေသး) နေရွ�နေပြ�းင်�်နေေထိုု�င်သ်မူိ�း�၏ အမိည့်စ်ုးရင်�်က်ု� စု��ည့်�်နေက်းက်ယ််ူ
ရေည်ွှေှ�်က်း�ထိုး�ပြီး�ီ� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု တူပြချး�သမူိ�း�အး� �ေခ်ျင်�်စုမံီိချ�က်၏် တူစုစ်ုတုူတ်ူစု�ု်�င်�်အပြ�စု ် နှု�င်င််သံး�
အချငွ််အ်နေရ�က်ု� ချွပဲြချး�စုးွ ပြင်င်�်�ယ်န်ှု�င်�်ါသည့်။်2  �ေ�်ချင်�်စုမံီိချ�က်အ်တူငွ်�် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� NVC 
ထိုက်သ်းလေွသ်ည့်် ်တူစုခ်ျ�ချ�က်ု� ထို�တူန်ေ��မိည့်လ်း�ဟသူည့်် ်အချ�က်မ်ိးိက်း� သသဲကဲ်ွကဲ်ွ ဲမိရှိိလုနိေ�။2

၂၀၂၁ ချ�နှစို ်ဇူာလု�င်လ်၊ အနေစုး�ု�င်�်တူငွ် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၌ံ တူရှိိေုထ်ိုု��ပြမိင််မ်ိး�လးချဲ ်COVID-19 အလှင်အ်ပြမိေ ်က်�ူစုက်ပ်ြ�ေ ်�်းွ�
မိသုည့် ်�ေ�်ချင်�်စုမံီိက်ု� နေနှ�ိနေက်�ွနေစုချဲသ်ည့်။်2  ၎င်�်က်ု� တူ�ေ ်ပ်ြ�ေသ်ည့််အ်နေေပြ�င်် ်COVID-19 နှငိ််�်က်စ်ု�်သည့်် ်နေသ�ံ��မိ ု
အရှိိေုအ်ဟ�ေပ်ြမိင််မ်ိး�နေေချ�ုေအ်တူငွ်�် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် အမ်ုိနေထိုးင်စ်ု�အး�လံ��က်ု� တူရး�ဝင်မ်ိတိူ�ံ်�တူင်ပ်ြချင်�်နှငိ်််
အတူ ူ နေစုန်ေစုးခ်ျ�က်န်ှငိ််အ်တူ ူ ပြ�ည့်သ်တူူစုရ်�်လံ��က်ု� သက်န်ေသချကံ်ေန်ှငိ်် ် နှု�င်င််သံး�က်ေမ်ိ�း� ထို�တူန်ေ��ရေရ်ည့်ရွ်ယ်သ်ည့်် ်
�ေ�်ချင်�်စုမံီိချ�က်က််ု� အရှိိေုပ်ြမှိင််ရ်ေ ်နေတူးင်�်�ု�ညွှေှ�်က်း�ချဲသ်ည့်။်2  အးဏားသမ်ုိအ��်စု�သည့် ်၂၀၂၁ ဇူာလု�င်တ်ူငွ် ်“သက်�်ု�င်ရ်း
တူု�င်န်ေေသနှငိ်် ်ပြ�ည့်ေ်ယ်မ်ိ�း�ရှိိ ုနေေရ�်စုေွ ်ပ်ြ�ည့်သ်မူိ�း�” အထို ုစုမံီိက်ေု�်တူု��ချ�ဲ�နေ�းင်ရွ်က်ခ်ျဲသ်ည့်ဟ်� လည့်�်�ု�သည့်။်2

NVC နှငှ်း် ်လတွ်လ်ပ််စ်ာွသာွ�လာခွျူင်း်န်ှငှ်း ် ်သက်န်ောမွ်း�ဝမ််း�နောက်�ာင်း�်မု်းအနောပ်် 
က်န ်သ်တ်ခ်ျူ�က်မ််း�ာ�
အးဏားသမ်ုိ�မိမုိတူု�င်မီ်ိ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်အ်နေပြချအနေေနှငိ်် ် အလး�တူ ူ အးဏားသမ်ုိအ��်စု�သည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� ပြီးမုိ��ေယ်အ်ချ�င်�်ချ�င်�် 
(သု� ်) ရှိးိ�ရှိးိ��ါ��ါ� တူချ�ု��အနေပြချအနေေမိ�း�တူငွ် ် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်အ်ပြ�င်�်သု� ် ယ်းယ်ခီျရီ�သးွ�ရေ ် NVC နှငိ်် ် �ံ�စု-ံ၄ (နှု�င်င််ပံြချး�သး�မိ�း�
အတူကွ် ် ယ်းယ်ခီျရီ�သးွ� ချငွ််ပ်ြ��မုိေ ်)်က်ု� ရယ်နူေစုချဲသ်ည့်။်2  ၂၀၂၁ နေမိလတူငွ် ် နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�ု��သး�တူစုဦ်း�က် 
“လံ�ပြချ�ံနေရ�တူ�်နေတူကွ် အချ� သတူရုှိိုပြီး�ီ� အရမ်ိ�တူင်�်က်��်တူယ်။် White Card ပြ�တူ�ု်�င်�်ေဲ ် က်ွေန်ေတူး ် ချရီ�သးွ�လု� ် မိရနေတူး�်�ူ။ 
(စုစုန်ေ��နေရ�ဂုျာတူန်ေတူမွိးိ) ရချု�င်န်ေတူကွ်ု� က်ွေန်ေတူးတ်ူု�န်ေလးက် ်မိတူး���ူ၊ မိစုစု�်�ူ။ က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနေတူကွ်ု� နှု�င်င််သံး�နေတူွ
အပြ�စု ်အသအုမိတိူ ်မိပြ���က်နေ�မိယ် ်တူပြချး�လနူေတူကွ်ု�နေတူး ်ပြ��ထိုး�တူယ်။်” ဟ� Fortify Rights အး�နေပြ�းပြ�သည့်။်2

ေအီးဏားသမ်ုိ�မိနုေေးက်�ု်�င်�်မိးိ (အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�က်) ချရီသးွ�က်ေ ်သ်တူမ်ိနုေတူကွ်ု� စုပြီး�ီ� �ု�တူင်�်က်��်�စုတ်ူယ်။် လနူေတူကွ် 
လယွ်လ်ယွ်ခ်ျရီ�သးွ�လု�မ်ိရနေတူး�်�ူ။ NVC က်ု�င်ထ်ိုး�တူဲသ်နူေတူနွေတူး သးွ�လု�ရ်တူယ်။် လနူေတူကွ် သက်�်က်ရ်ှိငိ်�ု်�လ်ု�တူယ််

216 Directive to the Township Planning Administration of Maungdaw, May 11, 2021, official translation on file with Fortify Rights.

2  “နေရွ�နေပြ�းင်�်နေေထိုု�င်သ်”ူ ဟနူေသး စုက်း�သည့် ် ၁၉၆၀ အနေစုး�ု�င်�်နှစိုမ်ိ�း�က်တူည့်�်က် ယ်ချင်အ်စုု��ရမိ�း�မိ ိ နှု�င်င််ပံြချး�သး�ဟနူေသးအချ�က်က််ု� အသး�နေ��ရေ ် 
�ဂျာဂလ ီ (သု� ်) တူပြချး�စုက်း�လံ��မိ�း�က်ု� သံ��က်း အသအုမိတိူပ်ြ���ု� ်ပြင်င်�်�ေသ်ည့်် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း (သု� ်) တူပြချး�လမူိ�ု��မိ�း�အး� ရည့်ည်ွှေှ�်နေသး စုက်း�ပြ�စု�်ါသည့်။် 
Directive to the Township Planning Administration of Maungdaw, May 11, 2021, official translation on file with Fortify Rights.

218 Township Administrative Committee of Maungdaw, “Guidance Related to the Flower Bed Project,” May 11, 2021, on file with Fortify 
Rights, unofficial translation. Under the 1949 Residents of Burma Registration Act, Myanmar residents are required to register members 
of their household and maintain “household lists.” Rakhine State immigration officials and members of the Border Guard Police in 
northern Rakhine State conduct annual household surveys and photograph Rohingya households with their household lists since the 
1990s. Rohingya are also required to promptly report any change to their family situation— including births, deaths, relocations, and 
marriages—to their respective Township Administration Office. The Residents of Burma Registration Act, 1949. See also, Norwegian 
Refugee Council, The Seagull: Human Rights, Peace and Development, the Statelessness Network Asia Pacific, and the Institute on 
Statelessness and Inclusion, “A Gender Analysis of the Right to a Nationality in Myanmar,” March 2018, https://www.nrc.no/resources/
reports/a-gender-analysis-of-the-right-to-a-nationality-in-myanmar/, p. 42; Fortify Rights, “Tools of Genocide,” p. 57.

2  �က်ည့်ရ်ေ၊် ဥ�မိး-Fortify Rights နှငိ််A်.C., နေေရးက်ု�ထိုေုခ်ျ�ေထ်ိုး��ါသည့်။် August 10, 2021။ ၂၀၂၁ ဇူာလုငု် ်အစု�ု�င်�် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််လံဦူး�နေရ၏ ၃ ရးနှေု�်မိှသး 
က်းက်ယွ်န်ေ��ထိုု��နှု�င်ခ်ျဲပ်ြီး�ီ� နေသ�ံ��မိမုိ�း�စုးွအတူကွ် ်COVID-19 တူးဝေရ်ှိိ၊ု Naw Theresa, “Myanmar Plunges into Deadly Third Covid-19 Wave,” 
The Diplomat, July 19, 2021, https://thediplomat.com/2021/07/myanmar-plunges-into-deadly-third-covid-19-wave/.

220 “The FifthMonth of the State Administration Council Government,” TheGlobalNew Light ofMyanmar, Ju ly 22 , 2021, ht tps://cdn 
.myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/07/22_July_21_gnlm.pdf. See also, “Pan Khin Project Important for Socio-Economic Lives of 
Citizens: I & P Union Minister,” The Global New Light of Myanmar, August 15, 2021, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-
cdn/2021/08/15_August_21_gnlm.pdf.

221 “The Sixth Month of the State Administration Council,” The Global New Light of Myanmar, September 1, 2021, https://cdn.
myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/08/1_Sept_21_gnlm.pdf.

2  �ံ�စု-ံ၄ နေလှးက်လ်းှတူငွ် ်ရဲမိကု်င်�်ရှိငိ်�်နေ�က်းင်�် နေထိုးက်ခ်ျစံုးနှငိ်် ်နေက်��ရွးမိထိိုကွ်န်ေ�က်းင်�်မိတိူတ်ူမ်ိ�တူု�က််ု� �ံ�မိေိ ်လု�အ�်�ါသည့်။် �က်ည့််ရ်ေ-် Independent 
Rakhine Initiative, Freedom of Movement in Rakhine State,March 2020, https://www.rohingyapost.com/freedom-of-movement-in-
rakhine-state-report-by-independent-rakhine-initiative/ p. 13. See also, Fortify Rights,“U.N. Security Council: Take Urgent Action 
Against Myanmar Military Junta,” December 7, 2021, https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2021-12-06/. See for example, Fortify 
Rights interviews with Z.C., A.I., A.B., Rakhine State, Myanmar, May 25, August 9, and March 25, 2021, 

2  Fortify Rights နှငိ်် ်Z.C တူု�အ်င်တ်ူးဗျူ��� ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ May 25, 2021.
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နေလ။ သတူူု�က််ု� NVC လက်မ်ိချလံု� ် မိရတူဲ ် အနေပြချအနေေက်ု� တူေွ�်�ု�ထ်ိုး�တူး။ ...က်ွေန်ေတူးတ်ူု� ် ေသီးွ�နေေတူဲ ် လမ်ိ�နေ�က်းင်�်က်ု� 
�က်ည့််မ်ိယ်�်ု�ရင် ်သးွ�လးနေရ�က်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်က်် NLD လက်ထ်ိုက် ်ထိုက် ်�ု�မိ�း�နေေတူးက်ု� နေတူွ�ရမိယ်”် 2

၁၇ နှစို ်အရွယ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း မုိေ�်က်နေလ�တူစုဦ်း�က် ၂၀၂၁ နှစိုအ်လယ်န်ေလးက်တ်ူငွ် ်��ူသ�ီနေတူးင်န်ှငိ်် ်�ဲချ�ူ�က်း� ချရီ�သးွ�ချဲသ်ည့်် ်အပြချး�
လ ူ၁၂ နေယ်းက်န်ှငိ််အ်တူ ူချရီသးွ�နှငိ်် ်လဝက်�ု�င်ရ်းပြ�စုမ်ိနုှငိ်် ်�က်စ်ု�်၍ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်အလယ်�ု်�င်�်ရှိိ ုအမိည့်မ်ိသသုည့်် ်နေေရးတူစုခ်ျ�
တူငွ် ် ရက်န်ေ�ါင်�် ၂၀ နေက်�းထ်ိုေု�်သမ်ုိ�ချခံျဲရ်နေ�က်းင်�် Fortify Rights အး� နေပြ�း��က်း�ချဲ�်ါသည့်။် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�က် အ�ု��ါ 
လအူ��်စု�က်ု� �ွစဲုး�အက်အူည့်ပီြ�င်် ်မိနေလ�ရှိးိ�နှု�င်င််သံု� ် ချရီ�သးွ�ရေတ်ြီးက်�ု��မ်ိ�မိအုတူကွ် ်တူရး�စုွ�ဲု�ချဲသ်ည့်။် သမူိအး�လတှူန်ေ��မိအုပြီး�ီ�
တူငွ် ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်အလယ်�ု်�င်�်မိ ိသမူိ၏ပြီးမုိ��ေယ်သ်ု� ် အပြ�ေတ်ူငွ် ်အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ တူးဝေရ်ှိိသုမူိ�း�က် သမူိက်ု� ထို�်မံိ တူး���ီချဲ်
�က်သည့်။် “က်ွေမ်ိ �ဲချ�ူေဲ ် စုစုန်ေတူ�ွက်း�မိးိ ရှိိနုေေချ�ုေ ်က်ွေမ်ိက်ု� (အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�က်) NVC အတူင်�်အ�က်�် ယ်ခူျု�င်�်ချဲတ်ူယ်။် ... က်ွေမ်ိ 
NVC မိလု�ချ�င်�်�ူ။ NVC က်ု� လက်မ်ိချရံင် ်သတူူု� ် က်ွေမ်ိက်ု� ရုို�က်န်ေက်းင်�်ရုို�က်မ်ိးိ” ဟ� သမူိက်�ု�သည့်။်2

အ�ု��ါမုိေ�်က်နေလ�သည့် ်ထိုေု�်သမ်ုိ�ချခံျဲရ်စုဉ် ၎င်�်၏ အနေတူွ�အ�က်�ံက်ု�နေပြ�းပြ�သည့်။်

“ရက်န်ေတူနွေတူး ် မိမိတိူမု်ိနေတူး�်�ူ။ က်ွေမ်ိတူု�က်ု� (၂၀၂၁) နေမိ သု�မ်ိဟ�တူ ် ဇွာေမ်ိးိ �မ်ိ�ချဲ�်က်တူး…(ထိုေု�်သမ်ုိ�ချရံတူဲထ်ိုမဲိးိ) 
နေယ်းက်�်း�နေရး၊ မုိေ�်မိနေရး �ါတူယ်။် ရဲနေတူကွ် နေယ်းက်�်း�နေတူကွ်ု� ရဲအချ���်ချေ�်ထိုမဲိးိ ရုို�က်�်က်တူယ်။် … က်ွေမ်ိက်ု�ယ်တ်ူု�င်န်ေတူွ�
ချဲတ်ူး။ က်ွေမ်ိတူု� ် နေရှိိ� မိးိ�ဲ ပြ�စုတ်ူးနေလ။ ရဲနေတူကွ် သတူူု�က််ု� တူ�တူန်ေတူေွဲရု်ို�က်၊် လက်သ်�ီနေတူေွဲ ် ထိုု��တူး။  ရဲနေတူကွ် သတူူု�ရဲ် ် 
မိ�က်န်ှးိနေတူ၊ွ ေနံေ��နေတူကွ်ု� ရုို�က်တ်ူယ်။် ပြီး�ီ�နေတူး ်က်ေတ်ူယ်။် သတူူု�က်် နေသေတူေ်င်ေ်ဲလ်ည့်�် ထို�ချဲ�်က်တူယ်။်2

၂၀၂၂ မိတူလ်တူငွ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းဦး�နေ�းင်န်ေသး လူအ်ချငွ််အ်နေရ�အ�ဲွ�အစုည့်�်တူစုခ်ျ� ပြ�စုသ်ည့်် ်Women’s Peace Network က် ပြမိေမ်ိး်
အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့် ် ၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီမိစို၍ ချငွ််ပ်ြ��ချ�က်မ်ိရ� ဲ ချရီ�သးွ�ပြချင်�်အတူကွ် ် အမိ�ု��သမီိ�နှငိ်် ် က်နေလ�မိ�း�အ�ါအဝင် ်
အေည့်�်�ံ�� ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ၈၅၀ က်ု� �မ်ိ���ီ၊ ထိုေု�်သမ်ုိ�ချဲသ်ည့််ဟ်� အစုအီရင်ခ်ျခံျဲသ်ည့်။်2

NVC လု�အ�်ချ�က်အ်ပြ�င် ် အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�သည့်် ် �ံ�စု-ံ၄ က်ု� ယ်ရူသည့်် ် ယ်ချင်ခ်ျွပဲြချး��က်�်နံေရ� မိဝူါေနေဟးင်�်မိ�း�က်ု� ပြ�ေလ်ည့််
ထိုည့််သ်ငွ်�်�ဲွ�စုည့်�်ချဲသ်ည့်။် Fortify Rights မိပိြ�ေလ်ည့်သ်ံ��သတူထ်ိုး�ပြီး�ီ� အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ ��ူသ�ီနေတူးင်ပ်ြီးမုိ��ေယ် ် အနေထိုနွေထိုွ
အ��်ချ���်နေရ�ဦး�စု�ီဌားေမိ ိ၂၀၂၁ ချ�နှစို ်နှု�ဝင်�်းလ ၂၅ နေေတ်ူငွ် ်ထို�တူပ်ြ�ေခ်ျဲသ်ည့်် ်အ��်ချ���်နေရ�အမုိေ ်တ်ူစုခ်ျ�သည့် ်“�ဂျာဂလလီမူိ�ု��မိ�း�သည့် ်
တူရး�ဝင်ခ်ျငွ််ပ်ြ�ချ�က် ် (�ံ�စု-ံ၄)ရရှိိုပြီး�ီ�မိသိး ချရီ�သးွ�နှု�င်သ်ည့်”်နှငိ်် ် အမုိေ ်က််ု� ချ�ု��နေ�းက်သ်သူည့် ် တူည့်�်ဥဲ�နေေအရ “ပြ�င်�်ထိုေစ်ုးွ 
အနေရ�ယ်ပူြချင်�်ချရံမိည့်”်ဟ� နေ�းပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။် ၎င်�်အမုိေ ်က်် “ပြီးမုိ��ေယ်လ်ံ�ပြချ�ံနေရ�နှငိ်် ် တူရး�ဥ�နေေစုု��မုိ��နေရ�က်ု� က်းက်ယွ်ရ်ေ”် 
က်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�လု�အ�်သည့်ဟ်� �က်လ်က်န်ေ�းပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်2  

��ဏား း�က်ွေ�်ပြီးမုိ��ေယ် ်စုစုန်ေတူခွျရုို�င် ်လဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�နှငိ်် ်ပြ�ည့်သ်ူအ်င်အ်း� ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေမိ ိFortify Rights ရရှိိထုိုး�သည့်် ် ၂၀၂၁ ချ�နှစို ်
နှု�ဝင်�်းလ ၁၀ ရက်န်ေေ ် ရက်စ်ုွ�ဲါ သပီြချး�ရံို��တူငွ်�်စုးတူစုခ်ျ�တူငွ် ်ဦး�စု�ီအရးရှိိခုျ���် ဦး�ဝင်�်ပြမိင််က်် ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ် ်လဝူင်မ်ိတုြီးက်�ီ�က်�်နေရ�
နှငိ်် ် ပြ�ည့်သ်ူအ်င်အ်း� ဝေတ်ြီးက်�ီဌားေ ညွှေှ�်က်း�နေရ�မိး�အး� “တူရး�မိဝင်ခ်ျရီ�သးွ�ပြချင်�်”အတူကွ် ်“�ဂျာဂါလ”ီ ၄၅ ဦး�က်ု� �မ်ိ���ီအနေရ�ယ်ူ
ထိုး�နေ�က်းင်�် အနေ�က်းင်�်�က်း�ချဲ�်ါသည့်။် ဤစုးအရ ��ဏား း�က်ွေ�်ပြီးမုိ��ေယ် ်တူရး�ရံို��က် အ�ု��ါအ�ဲွ� မိ ိလ�ူ�ဂျာဂ�ုလမ်ိ�း�က်ု� နေအးက်တ်ူု��း 
၂၁ ရက်တ်ူငွ် ်စုရီင်က််း ပြ�စုေ်ဏာခ်ျ�မိတိူခ်ျဲပ်ြီး�ီ� နှု�ဝင်�်း ၂ ရက်တ်ူငွ် ်အဏား�ု�င်မ်ိ�း�သည့် ်အ�ု��ါအ��်စု�တူငွ်�်ါဝင်န်ေသး က်နေလ�င်ယ်မ်ိ�း�
က်ု� လတှူန်ေ��ချဲသ်ည့်။် ဤအစုရီင်ခ်ျစံုးနေရ�သး�ချ�ုေအ်ထို ုအရွယ်န်ေရးက်ပ်ြီး�ီ�သ ူ၅ ဦး�မိးိ ထိုေု�်သမ်ုိ�ချထံိုး�ရ�ပဲြ�စုသ်ည့်။်2

��ူသ�ီနေတူးင်ပ်ြီးမုိ��ေယ် ် နေတူးင်�ု်�င်�်မိ ိ အသက် ် ၂၅ နှစိုအ်ရွယ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အမိ�ု��သး�တူစုဦ်း�က် ချရီ�သးွ�ရးတူငွ် ် �ံ�စု-ံ၄ �က်လ်က််
လု�အ�်နေေမိကု်ု� Fortify Rights အး� ၂၀၂၁ ေဇီာင်�်းတူငွ် ် အတူည့်ပ်ြ�� နေပြ�း�က်း�ချဲသ်ည့်။် “က်ွေန်ေတူး ် (��ူသ�ီနေတူးင်ပ်ြီးမုိ��ေယ်က််)  
နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ်က််ု� သးွ��ု� ် �ံ�စု-ံ၄ ယ်ခူျဲရ်တူယ်။်...က်ွေန်ေတူး ်စု�ါ�ရုတူ�ု်� ် နေမိးင်န်ေတူး နေပြမိးက်�်က်က််ု� သးွ�တူး။ ...နေမိးင်န်ေတူးက်ု� 
သးွ�တူဲအ်ချါ စုစုန်ေ��နေရ�ဂုျာတူ ်၃ ချ�မိးိ (အးဏားသမ်ုိ�စုစုတ်ူ�်နေတူကွ်) �ံ�စု-ံ၄ က်ု� စုစုန်ေ��ချဲ�်က်တူယ်”်ဟ� ၎င်�်က် နေပြ�းသည့်။်2

2  Fortify Rights နှငိ်် ်A.I တူု�အ်င်တ်ူးဗျူ��� ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ March 13, 2022.

2  Fortify Rights နှငိ်် ် A,B တူု�အ်င်တ်ူးဗျူ��� ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ, August 9, 2021။ အင်တ်ူးဗျူ���ချ�ုေတ်ူငွ် ် Fortify Rights သည့် ် မုိေ�်က်နေလ�၏ 
အ��်ထိုေု�်သ�ူမီိ ိချငွ််ပ်ြ��ချ�က်က််ု� လက်ခ်ျရံရှိိခုျဲသ်ည့်။် 

226 Ibid.

227 Women’s Peace Network, “Rohingya Update: Arbitrary Arrest and Detention of Rohingya Since the Attempted Coup,” March 2, 2022, 
https://mcusercontent.com/6819ae24e30bd9a9db0322d69/files/2a79f5e9-4d82-bf0a-7c7e-702bc869a5c2/Briefer_on_Arbitrary_
Arrest_Detention.pdf. 

2  �သူ�ီနေတူးင်ပ်ြီးမုိ��အနေထိုနွေထိုအွ��်ချ���်နေရ� ဦး�စု�ီဌားေသည့် ် နှု�ဝင်�်း ၂၅ အမုိေ ်က််ု� ရံို��တူငွ်�်စုးတူစုန်ေ�းင်န်ှငိ််�်�ူတူွ၍ဲ ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်၊ ရဲနှငိ်် ် ေယ်ပ်ြချး�နေစုးင်််
ဗုျူ�လမ်ိး�မိ�း�အ�ါအဝင် ်ပြီးမုိ��ေယ်အ်��်ချ���်နေရ�နှငိ်် ်တူရး�နေရ�တူးဝေရ်ှိိသုမူိ�း�သု� ် အ�င််�်င်် ်နေ���ု�ခ်ျဲသ်ည့်။် Order on file with Fortify Rights, November 
25, 2021. See also, Fortify Rights, “U.N. Security Council: Take Urgent Action Against Myanmar Military Junta.”

229 Ibid.

2  Fortify Rights နှငိ်် ်A.H.တူု� ် အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င်် ံ၊ December 1, 2021

https://mcusercontent.com/6819ae24e30bd9a9db0322d69/files/2a79f5e9-4d82-bf0a-7c7e-702bc869a5c2/Briefer_on_Arbitrary_Arrest_Detention.pdf
https://mcusercontent.com/6819ae24e30bd9a9db0322d69/files/2a79f5e9-4d82-bf0a-7c7e-702bc869a5c2/Briefer_on_Arbitrary_Arrest_Detention.pdf
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မိင်�်ပြ�း�ပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိအသက် ်၁၉ နှစိုအ်ရွယ် ်နေေးက်ထ်ို�် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအမိ�ု��သး�တူစုဦ်း�က်လည့်�် NVC က်ေက််ု�င်န်ေ�းင်ထ်ိုး�သမူိ�း�သည့် ်
ချရီ�သးွ�ရေ ်�ံ�စု-ံ၄ လု�အ�်နေေနေသ�နေ�က်းင်�် Fortify Rights အး� နေပြ�း��က်း�ချဲ�်ါသည့်။် “သတူူု�က်် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� နှု�င်င််သံး�စုစုုစု်
နေရ�က်ေ ်မိနေ��နေတူး ်နေလးနေလး�ယ် ်က်ွေန်ေတူး ်NVC �ဲက်ု�င်ထ်ိုး�တူယ်။် ID က်ေမ်ိရှိိ�ု ဲချရီ�သးွ��ု�က်် မိပြ�စုန်ှု�င်�်�ူနေလ။ NVC ေဲ ် 
ချရီ�သးွ�တူဲအ်ချါ �ံ�စု-ံ၄ က်ု��ါ နေလှးက်ရ်နေသ�တူယ်”်ဟ� သကူ် �ု�သည့်။်2

ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�သည့် ် ၎င်�်တူု�၏် နေေစုဉ်�ဝအနေ�် ချရီသးွ�က်ေ ်သ်တူမ်ိနုှငိ်် ် �တူသ်က်သ်ည့်် ် စုေုန်ေချ်မိကု်ု� နေ�းပ်ြ�ချဲ�်က်သည့်။် ဥ�မိး-  
��ူသ�ီနေတူးင်ပ်ြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိအသက် ်၃၀ အရွယ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလ��်င်ေ�်�ု�င်ရ်ှိငိ်တ်ူစုဦ်း�က် ၎င်�်၏ လ��်င်ေ�်က်ု� �က်လ်က်လ်��်က်ု�င်ရ်ေ ်NVC 
ရယ်ခူျဲရ်နေ�က်းင်�် Fortify Rights အး�နေပြ�း�က်း�ချဲသ်ည့်။် သကူ် “က်ွေန်ေတူး ်နေမိးင်န်ေတူးမိးိ ဟင်�်သ�ီဟင်ရွ်က် ်နေရးင်�်တူး�ါ။...ေမီိ
တူု�င်ခ်ျင်က််ွေန်ေတူးမ်ိးိ NVC မိရှိိနုေတူး ်က်ွေန်ေတူး ်ဟင်�်သ�ီဟင်�်ရွက်လ်��်င်ေ�်က်ု� မိလ��်နှု�င်ခ်ျဲ�်�ူ” ဟ��ု�သည့်။်2

၂၀၂၁ ချ�နှစို ် နေမိလတူငွ် ် NVC ရရှိိခုျဲသ်ည့်် ် ��ူသ�ီနေတူးင်ပ်ြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိ နေေးက် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အမိ�ု��သး�တူစုဦ်း�က်လည့်�် ၎င်�်၏ သက်န်ေမိ�ွ
ဝမ်ိ�နေက်�းင်�်မိကု်ု� �က်လ်��်ရေ ်NVC ရယ်ခူျဲရ်�ံ�က်ု� အလး�တူနူေပြ�းပြ�ချဲ�်ါသည့်။်

က်ွေန်ေတူး ်NVC က်ု�လက်ခ်ျခံျဲတ်ူး အချ��ု�ရင် ်နှစိုလ်ချွရဲှိိုပြီး�ီ။ အးဏားသမ်ုိ�ပြီး�ီ�နေေးက်�ု်�င်�်မိးိ က်ွေန်ေတူး ်ယ်လူု�က်တ်ူး�ါ။ �သူ�ီ
နေတူးင် ်လဝက် ရံို��က် NVC က်ု�ယ်ခူျဲတ်ူး။ ေမီိးိ(��ူသ�ီနေတူးင်)်�းလ��်င်ေ�်မိ ိမိရှိိတုူဲအ်တူကွ် ်NVC က်ု� ယ်ခူျဲရ်တူး�ါ။ ပြီး�ီ�ရင် ်
က်ွေန်ေတူးလ်မ်ိ� မိးိ က်း�နေမိးင်�်ရတူယ်န်ေလ။ က်ွေန်ေတူးတ်ူု� နေမိးင်န်ေတူးေဲ ် ��ူသ�ီနေတူးင်က််ု� သးွ�လု�မ်ိမိိရတူး။ ေါန်ေ�က်းင်် ်
က်ွေန်ေတူး ်NVC က်ု�လက်ခ်ျခံျဲရ်တူး။2

သသူည့် ်NVC �ါမိလးပြချင်�်အတူကွ် ်စုစုတ်ူ�်စုစုန်ေ��နေရ�ဂုျာတူတ်ူငွ် ်ပြီးချမ်ုိ�နေပြချးက်န်ေင်ညှွ့်စုခ်ျခံျဲရ်သည့်် ်ယ်ချင်အ်နေတူွ�အ�က်�ံက်ု�လည့်�် နေပြ�း
ပြ��ါသည့်။် “သတူူု� ် နေလ�မုိ�င်စ်ုစုန်ေ��ဂုျာတူမ်ိးိ က်ွေန်ေတူး�်ကီ် နေင် ွသံ��တြီးက်မ်ုိယ်ခူျဲတ်ူယ်။် နေေးက်�်ံ��တူစုန်ေချါက်က််နေတူး ်စုစုအ်းဏားသမ်ုိ�
ပြီး�ီ� တူစုလ်အ�က်းမိးိ�ဲ။...အဲေ်ါက် ဌားေစုံ�စုစုန်ေ��နေရ�ဂုျာတူန်ေလ။ အချ�က်အ်လက်မ်ိရှိိ�ု�ူ�ု�ပြီး�ီ� က်ွေန်ေတူး်�်ကီ် နေင်ယွ်တူူး”။2  

ရုို�ဟင်းဂ်ျီ�ာလသူာ�ချူ�င်း�်က်ညူ်း�က်ယှဆ်ိုယှန်ောရ�လ�ပ််သာ�မ်း�ာ�အတ်ကွ် ်
NVC လု�အပ််ချူ�က်မ််း�ာ� 

၂၀၁၉ တူငွ် ်Fortify Rights သည့် ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်န်ေပြမိးက်�ု်�င်�်တူငွ် ်လ�်ုရှိးိ�နေေနေသး က်ညူ့်ကီ်ယ်�်ယ်န်ေရ� အ�ဲွ�အစုည့်�် 
၅ ချ�က် NLD အစုု��ရ၏ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�်  ချွပဲြချး��က်န်ေရ�မိမူိ�း�နှငိ်် ်က်�င််သ်ံ��မိဓုာနေလမ်ိ�း�က်ု� လယွ်က််နူေချ�းနေမိွ�
နေစုရေ ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းဝေထ်ိုမ်ိ�မိ�း�အး� အလ��်ချေ ်အ်�်သည့််အ်ချါ NVC က်ု�ရယ်နူေစုပြချင်�်ပြ�င်် ် အနေထိုးက်အ်က်ပူြ��ချဲ�ံ်�က်ု� 
မိတိူတ်ူမ်ိ�တူင်ခ်ျဲ�်ါသည့်။်2  ဤအနေပြချအနေေသည့် ် အးဏားသမ်ုိ�ပြီး�ီ� နေေးက်�ု်�င်�်က်းလအထို ု မိနေပြ�းင်�်လ�ဲ ဲ ရှိိနုေေချဲ်
သည့်။်2  ဥ�မိး- ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်တ်ူငွ် ်လ�်ုရှိးိ�နေေနေသး နှု�င်င််တံူက်း လသူး�ချ�င်�်စုးေးနေထိုးက်ထ်ိုး�နေရ�အ�ဲွ�အစုည့်�်တူစု်
ချ�သု� ် ဝင်လ်��်က်ု�င်ရ်ေ ် ၂၀၂၁ နေ�နေ�းဝ်ါရီလက် အလ��်နေလှးက်ခ်ျဲန်ေသး နေမိးင်န်ေတူးပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိ အသက် ် ၂၇ အရွယ် ် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူစုဦ်း�က် ၎င်�်အ�ဲွ�အစုည့်�်သည့် ်သူ၏် နေလှးက်လ်းှတူငွ် ်“အပြချး�အချ�က်အ်လက်မ်ိ�း�နှငိ်် ်အတူ�ူ�ူတူွ၍ဲ” NVC 
မုိတူတ �က်ု� လု�အ�်ချဲန်ေ�က်းင်�် နေပြ�း�က်း�ချဲ�်ါသည့်။်2  သကူ် ရ�်က်ကွ်အ်��်ချ���်နေရ�မိ�ု�မီိ ိ နေထိုးက်ခ်ျစံုး၊ ရဲစုချေ�်
နေထိုးက်ခ်ျစံုးနှငိ်် ် နေေးက်�်ံ��မုိသး�စု�ဝင်စ်ုးရင်�်မိ�း�က်ု� လု�အ�်ချဲန်ေသး NVC နေလှးက်ပ်ြချင်�် လ��်င်ေ�်စုဉ်က်ု� နေ�းပ်ြ�ချဲ်
သည့်။်2  သကူ် နေအးက်�်ါအတူု�င်�်�ု�သည့်။် 

က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က်် (နေလှးက်လ်းှမိးိ) �ဂျာဂ ါလကီ်ု� နေရွ�ရတူယ်။် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က်် က်ု�ယ််က််ု�ယ်က််ု� “ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း”လု� ် နေချ်
တူယ်။် “�ဂျာဂ ါလ”ီ �ု�တူဲစ်ုက်း�လံ��က် နေ�းင်မ်ိးိနေရ�ထိုး�ပြီး�ီ�သး�၊ က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က်် နေရွ��ု��ဲလု�တူယ်။် “�ဂျာဂ ါလီ
�ု�တူဲစ်ုက်း�လံ��က်ု� နေက်��ရွးအ��်ချ���်နေရ�မိး�ေဲ ် ရဲစုချေ�် နေထိုးက်ခ်ျစံုးနေတူမွိးိလည့်�် နေ�းပ်ြ�ထိုး�တူယ်။် (ရချု�င််

2  Fortify Rights နှငိ်် ်B.D တူု� ် အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ April 5, 2022.

2  Fortify Rights နှငိ်် ်Z.I တူု� ် အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ, July 19, 2021.

2  Fortify Rights နှငိ်် ်A.A တူု� ် အင်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ, July 20, 2021

234 Ibid.

2  Fortify Rights သည့် ်၂၀၁၉ ချ�တူငွ် ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်တ်ူငွ် ်လ��်ရှိးိ�ချဲန်ေသး အ�ဲွ�အစုည့်�် ၅ ချ�က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းဝေထ်ိုမ်ိ�မိ�း�အး� မိ ူ(သု� ်) က်�င််သ်ံ��မိအုး�ပြ�င်် ်NVC  
က်ေမ်ိ�း�က်ု�င်န်ေ�းင်န်ေစုချဲ�ံ်�က်ု� မိတိူတ်ူမ်ိ�တူင်ခ်ျဲသ်ည့်။် ဤလု�အ�်ချ�က်သ်ည့် ် ပြမိေမ်ိးအ်းဏား�ု�င်မ်ိ�း�၏ လတွူလ်�်စုးွသးွ�လးမိနုှငိ်် ် အပြချး�လတွူလ်�်ချငွ််မ်ိ�း�
အနေ�် နေေရးအနှိံက််ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�နှငိ်် ်ဝေထ်ိုမ်ိ�မိ�း�လ��်င်ေတ်ူးဝေန်ေ�းင်ရွ်က်ရ်းတူငွ် ်အ�ု��ါက်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�မိ ိ ပြ�စုန်ေ�်နေစုသည့်် ်အချက်အ်ချစဲုေုန်ေချ်မို
မိ�း� နေ�က်းင််ပ်ြ�စုသ်ည့်။် Fortify Rights, “Tools of Genocide,” pp. 63-65

2  A.Z. and A.I. နှငိ်် ်Fortify Rights တူု�အ်င်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ July 20, 2021 and March 13, 2022.

2  A.Z., နှငိ်် ်Fortify Rights တူု�အ်င်တ်ူးဗျူ���၊ ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ July 20, 2021.
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လမူိ�ု��)ရ�်က်ကွ်အ်��်ချ���်နေရ�မိး�ရံို��မိးိ “ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း”�ု�တူဲစ်ုက်း�လံ��က်ု� က်ွေန်ေတူးန်ေပြ�း�ု� ်တြီးက်�ု�စုး�တူဲအ်ချါ သတူူု� ်
က် ေမီိးိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း မိရှိိ�ု�ူတူဲ၊် မိင်�်ဟး �ဂျာဂ ါလ�ဲီ ပြ�စုတ်ူယ်တ်ူဲ။် (နှု�င်င််တံူက်းအ�ဲွ�အစုည့်�်အတူကွ်)် NVC က်ေ ်
မိရှိိတုူဲသ်နူေတူ�ွု�ရင် ် NVC မိ�ါ� ဲ အလ��်လ��်နှု�င်မ်ိးိ မိဟ�တူ�်�ူ�ု�တူဲ ် ယ်�ူချ�က်ေ်ဲ ် လနူေရွ�နေတူးင်မ်ိချရံ��ူ။ 
(နှု�င်င််တံူက်း အ�ဲွ�အစုည့်�်မိးိ) ရးထို�ူတူစုခ်ျ�နေလှးက်မ်ိည့်�်ု�ရင် ်NVC က်ု� တူပြချး� အချ�က်အ်လက်န်ေတူေွဲ ် ��ူတူွဲ
နေလှးက်ရ်တူယ်။်2

NVC ရယ်ပူြချင်�်၏ အက်�ု���က်က််ု�နေပြ�းရးတူငွ် ်၎င်�်က် နေအးက်�်ါအတူု�င်�်�ု�သည့်။် 

က်ွေန်ေတူးတ်ူု�ဟ်း ေနီှု�င်င််ရဲံ ် ဇားတူခုျ�က်ပ်ြမှိ��်နေတူ ွ ပြ�စု�်က်နေ�မိယ်် ် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�လ်က်ထ်ိုမဲိးိ �းအးဏား�ါဝါမိ ိ 
မိရှိိတုူဲအ်တူကွ် ်(အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�က်) ေကီ်ေန်ေတူကွ်ု� အဓာမိမလက်ခ်ျခံျု�င်�်ပြီး�ီ�နေတူး ်က်ွေန်ေတူးတ်ူု�က််ု� နှု�င်င််ပံြချး�သး�
ပြ�စုန်ေအးင် ်လ��်နေေတူး�ါ။2

ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ုလသူး�ချ�င်�်က်ညူ့်ကီ်ယ်�်ယ်န်ေရ� လ��်င်ေ�်စုဉ်မိ�း�နှငိ်် ်�တူသ်က်၍် သရုှိိေုး�လည့်ထ်ိုး�သ ူနေမိးင်န်ေတူး
ပြီးမုိ��ေယ်မ်ိ ိရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းတူစုဦ်း�က် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းက်ညူ့်ကီ်ယ်�်ယ်န်ေရ� လ��်သး�မိ�း�အနေ�် ချရီ�သးွ�က်ေ ်သ်တူမ်ိမုိ�း� ချ�မိတိူထ်ိုး�
နေ�က်းင်�်နှငိ်် ်အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�မိးိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�က်ု� NVC မိရှိိ�ု ဲအလ��်ချေ ်န်ှု�င်စ်ုမ်ွိ� မိရှိိနုေ�က်းင်�် Fortify Rights က်ု� နေပြ�း
ပြ�ချဲ�်ါသည့်။်2

239 Ibid.

240 Ibid.

2  A.I.နှငိ်် ်Fortify Rights တူု�အ်င်တ်ူးဗျူ���၊  ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်၊် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ, March 13, 2022.





Genocide by Attrition

ဂျာ�ီနှု��ု�က်၏် သနေ�းတူရး�က်ု�နေ�းထ်ို�တူခ်ျဲပ်ြီး�ီ� ၁၉၄၈ ဂျာ�ီနှု��ု�က်ရ်းဇာဝတူမ်ိကု်းက်ယွ်တ်ူး���ီပြချင်�် 
အပြ�စုေ်ဏာခ်ျ�မိတိူမ်ိ�ုု�င်ရ်း က်ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�်က်ု� ချ�မိတိူပ်ြချင်�်၏ နေေးက်က််ယွ်မ်ိ ိ တူေွ�်အး�တူစုခ်ျ�လည့်�် ပြ�စုခ်ျဲ်
နေသး Raphael Lemkin က် “ရးဇာဝတူမ်ိအုး�လံ��၏ ရးဇာဝတူမ်ိ”ုက်ု� က်ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�်တူငွ် ် အဓုာ�ားယ်�ွ်င််�်ု� 
သတူမ်ိတိူထ်ိုး�ချ�က်ထ်ိုက် ် �ု�မုိ�ပြ�ည့်စ်ုံ�နေသး အဓုာ�ားယ်�ွ်င််�်ု�ချ�က်က််ု� နေတူ�ွ�နေမိှးမ်ိေိ�်ချဲသ်ည့်။် ၁၉၄၄  
ချ�နှစိုတ်ူငွ် ် သကူ် “ဤက်ဲသ်ု� ဂျာ�ီနှု��ု�က်အ်စုအီစုဉ်၏ ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်မ်ိးိ နှု�င်င််ရံှိိလုအူ��်စု�မိ�း�၏ နှု�င်င််နံေရ�နှငိ်် ်
လမူိနုေရ�အနေ�းက်အ်ဦး�မိ�း�၊ ယ်ဉ်နေက်��မိ၊ု �းသးစုက်း�၊ လမူိ�ု��နေရ�ချစံုး�ချ�က်၊် �းသးနေရ�နှငိ်် ် စု�ီးွ�
နေရ�အရ တူည့်ရ်ှိိမုိကု်ု� အစုတုူစ်ုတုူအ်ပြမိားပြမိားပြ�စုန်ေစုပြီး�ီ� အ�ု��ါလအူ��်စုမူိ�း�နှငိ််�်က်စ်ု�်သည့်် ် လ�ူ�ဂျာဂ�ုလ်
လံ�ပြချ�ံမိ၊ု လတွူလ်�်မိ၊ု က်�ေမ်ိးနေရ�၊ ဂျာ�ဏာသ်ကု်ခးနှငိ်် ် �ဝမိ�း�က်ု��ါ ��က်စ်ု�ီရေ ် ပြ�စုသ်ည့်”် ဟ� နေရ�သး�ချဲ်
�ါသည့်။်2  အမိညိ့််န်ေ�ချပြချင်�်ပြ�စုစ်ုဉ်တူစုရ်�်အပြ�စု ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်၏် ဤ ညွှေှ�်ချ�က်န်ေတူးန်ေတူးမ်ိ�း�မိ�း�သည့် ်
ပြ�ဌားေ�်ရေ ် အနေရ�တြီးက်�ီသတံူမိေညှ့််နုှုငု်�်မိမုိ�း�လု�အ�်နေသး က်ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�်၏ နေေးက်�်ံ�� စုး�ု�ေမ်ိ�း�တူငွ် ် 

မိ�ါရှိိနုေ�။2  မိည့်သ်ု��်င်�်ု�နေစု “အမိညိ့််န်ေ�ချဂျာ�ီနှု��ု�က်”်၏ နေယ်�ယူ်� သနေ�းတူရး�က်ု� ချ�မိတိူသ်ည့်် ်၁၉၄၈ 
က်ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�်၏ ��ေမ်ိ ၂ သည့် ်အထို�ူသပြ�င်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းပြ�စုရ်�်နှငိ်် ်�က်စ်ု�်နေေ�ါသည့်။်2

�ယ်စ်ု�နှစိုမ်ိ�း�ချ�ီနေသး ပြ�ည့်န်ေထိုးင်စ်ု�နှငိ်် ် ပြ�ည့်ေ်ယ်အ်�င်် ် ဥ�နေေမိ�း�၊ မိမူိ�း�နှငိ်် ် က်�င််သ်ံ��မိမုိ�း�သည့် ် 
ဂျာ�ီနှု��ု�က်က််ေွဗ်ျူေ ်ရ်ှိငိ်�် ��ေမ်ိ ၂ ၏ သနေ�းတူရး�က်ု� ��က်စ်ု�ီလ�က် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� ချွထဲို�တူသ်တူမ်ိတိူ၊် 
ထိုေု�်ချ���်ပြီး�ီ� က်�်ွမိ�က်န်ှု�င်န်ေအးင် ် စုစုတ်ူ�်နှငိ်် ် အရ�်သး�အစုု��ရအရးရှိိမုိ�း�က်ု� စုမ်ွိ�နေ�းင်န်ေစုချဲသ်ည့်။်  
ဤစုးရင်�်ပြ�� ထိုး�သည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�မိးိ -

“(ချ) လအူ��်စု�၏ အ�ဲွ�ဝင်မ်ိ�း�အး� ရို��်�ု�င်�်�ု�င်ရ်း (သု� ်) စုတုူ�ု်�င်�်�ု�င်ရ်း ပြ�င်�်ပြ�င်�်ထိုေထ်ိုေထ်ိုခုျု�က််
နေစုပြချင်�် (ဂျာ)တူစုခ်ျ�လံ��ပြ�စုန်ေစု၊ တူစုတုူတ်ူနေေသပြ�စုန်ေစု ရို��်�ု�င်�်�ု�င်ရ်း��က်စ်ု�ီမိပုြ�စုန်ေ�်နေစုရေ ်
တူကွ်�် နေ�းင်ရွ်က်သ်ည့်် ် လအူ��်စု�၏ �ဝအနေပြချအနေေအနေ�် ရည့်ရွ်ယ်ခ်ျ�က်ရ်ှိိရုှိိ ု ထိုခုျု�က်ပ်ြချင်�် 
[နှငိ််]် (ဃ)လအူ��်စု�အတူငွ်�် က်နေလ�နေမိ�ွ�ွး�ပြချင်�်က်ု�တူး���ီရေ ် ရည့်ရွ်ယ်သ်ည့်် ် စုမံီိနေ�းင်ရွ်က်မ်ို
မိ�း� ချ�မိတိူပ်ြချင်�်တူု� ် �ါဝင်�်ါသည့်။်2

တူပြချး�လူအ်ချငွ််အ်နေရ�အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�နှငိ်် ် အမိ�ု��မိ�ု��နေသး UN အ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�က်ဲသ်ု� ် Fortify Rights 
သည့်လ်ည့်�် မိ�ု���က်န်ေ�ါင်�်မိ�း�စုးွ တူည့်ရ်ှိိနုေေနေသး ဤချ��ု�နေ�းက်မ်ိ ု၃ ချ�လံ��က်ု� နေစုစ်ု�်ပြချ�ံင်ံ�စုးွ မိတိူတ်ူမ်ိ�
တူင်ခ်ျဲ�်ါသည့်။်2

242 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe (Washington: Carnegie Endowment for International 
Peace, 1944), p. ix.

243 Kurt Jonassohn with Karin Solveig Bjornson, Genocide and Gross Human Rights Violations in Comparative 
Perspective, (New Brunswick: Transaction Publishers 1998).

244 Genocide Convention, Art. II

245  Ibid.

2  ဥ�မိး - Fortify Rights သည့် ်သတူပ်ြ�တူမ်ိ၊ု ပြ�င်�်ထိုေသ်ည့် ်ရို��်�ု�င်�်နှငိ်် ်စုတုူ�ု်�င်�်�ု�င်ရ်းထိုခုျု�က်မ်ိနုှငိ်် ်�်�ု�င်�်�ု�င်ရ်း��က်စ်ု�ီမို
ပြ�စုန်ေ�်နေစုရေ ် တူကွ်�် နေ�းင်ရွ်က်သ်ည့်် ် လအူ��်စု�၏ �ဝအနေပြချအနေေအနေ�်ထိုခုျု�က်မ်ိ ု စုနေသး ဂျာ�ီနှု��ု�က် ် ရးဇာဝတူမ်ိ ု
အေည့်�်�ံ�� ၃ ချ�မိတိူ�င်် ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ရ်ှိိ ုရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း အရ�်သး�မိ�း�အနေ�် ပြမိေမ်ိးစုစုတ်ူ�်၊ ရဲမိ�း�နှငိ်် ်အရ�်သး�က်���လေွသ်မူိ�း�
က် ဂျာ�ီနှု��ု�က်ရ်းဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်���လေွထ်ိုး�နေ�က်းင်�် ယ်ံ��က်ည့်ရ်သည့်် ် “ချု�င်လ်ံ�နေသးအနေ�က်းင်�်အရင်�်မိ�း�”က်ု� နေတူွ� ရှိိခုျဲ်

၃၊ နှု�င်းင််းတံ်က်ာ ဥပ်နောဒ်မူ်းနော�ာင်း်
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၂၀၁၈ စုက်တ်ူင်�်းလ ၆ ရက်န်ေေတ်ူငွ် ် နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူရံ်ို�� (ICC) တြီးက်�ုတူင်�်က်း�ေးနေရ� တူရး�သတူြီးက်�ီအ�ဲွ� - ၁ က် ICC သည့် ်
ပြမိေမ်ိး�ါဝင်သ်ည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အနေ�်  တူရး�ရံို��က် �ထိုမိဦး��ံ��အတြီးက်မ်ုိ တူရး�စုရီင်မ်ိအုပြ�စု ်သတူမ်ိတိူလ်�က် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််မံိ ိရုို�ဟင််
ဂျာ�းမိ�း�အး� �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိန်ှု�င်င််သံု� ် နှငိ်ထ်ို�တူပ်ြချင်�်အနေ�် တူရး�စုရီင်န်ှု�င်န်ေ�က်းင်�် �ံ��ပြ�တူစ်ုရီင်ခ်ျဲ�်က်သည့်။်2  နေေးက်�ု်�င်�်တူငွ် ် 
ဂျာမ်ိ�ယီ်း (Gambia)အစုု��ရသည့် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�အနေ�်  ပြမိေမ်ိးသည့် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်ရ်းဇာဝတူမ်ိ ု က်���လေွခ်ျဲသ်ည့်ဟ်� စုွ�ဲု�လ�က် ်
နှု�င်င််တံူက်းတူရး�ရံို�� (ICJ)တူငွ် ်တူရး�စုွ�ဲု�ချဲ�်ါသည့်။်2

ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးတူငွ် ် မိတိူတ်ူမ်ိ�တူင်ထ်ိုး�နေသး ချ��ု�နေ�းက်မ်ိမုိ�း�က် NVC လ��်င်ေ�်စုဉ်နှငိ်် ် �က်စ်ု�်သည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ် 
ချ��ု�နေ�းက်မ်ိမုိ�း�သည့် ် ဂျာ�ီနှု��ု�က်လ်��်ရ�်အထို ု နေပြမိးက်ပ်ြီး�ီ� ပြ�စုန်ေ�်� ဲ စုံ�စုမ်ိစုစုန်ေ��မိမုိ�း�နှငိ်် ် ဥ�နေေမိခုျင်�်နေ�းင်ရွ်က်မ်ိမုိ�း�တူငွ််
လည့်�် စုဉ်�စုး�ရမိည့််က််စုုစပြ�စုန်ေ�က်းင်�် ရှိငိ်�်လင်�်တူင်ပ်ြ�ထိုး��ါသည့်။်

�ါသည့်။် Fortify Rights, “They Gave Them Long Swords,” pp59–72; Fortify Rights and the U.S. Holocaust Memorial Museum, “They 
Tried to Kill Us All.” The FFM similarly found “sufficient information to warrant the investigation and prosecution of senior officials in 
the [military] chain of command” for the crime of genocide against Rohingya in Rakhine State. OHCHR, “Myanmar: Tatmadaw 
Leaders Must be Investigated for Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes–UN Report,” August 27, 2018, https:// www.ohchr.
org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail/aspx?NewsID=23475&LangID=E.

247 Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute, International Criminal Court, 
ICC-RoC46(3)-01/18-37, Decision (Pre-Trial Chamber I), September 6, 2018, para. 61

248 International Court of Justice, “The Republic of the Gambia Institutes Proceedings against the Republic of the Union of Myanmar and 
Asks the Court to Indicate Provisional Measures,” November 11, 2019, https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-
20191111-PRE-01-00-EN.pdf. 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20191111-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20191111-PRE-01-00-EN.pdf
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အကြံက်ဖံြပ်�ချူ�က်မ််း�ာ�
ဖြမ်းန်မ်းာအ်ာဏာာသမ်ု်း�စ်စ်အ်�ပ််စ်�သု� ်
• ပြမိေမ်ိးပြ�ည့်သ်မူိ�း�မိ ိမိေိက််ေစ်ုးွနေရွ�ချ�ယ်ထ်ိုး�သမူိ�း��သီု� ် အးဏားက်ု� ပြ�ေလ်ည့်န်ေ��အ�်ရေ်

• နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�က်ု� ရို��်သမ်ုိ�ရေ၊် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� “�ဂျာဂ ါလ”ီအပြ�စုသ်တူမ်ိတိူပ်ြချင်�်က်ု� 
ရ�်တူေ ်ရ်ေန်ှငိ်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု�မိ�း�၏ လတွူလ်�်စုးွ သးွ�လးချငွ််အ်နေ�် က်ေ ်သ်တူမ်ိမုိ�း�က်ု� အ�ံ��သတူရ်ေ်

• လံ�ပြချ�ံသည့််လ်��်င်ေ�်မိ�း� �ါဝင်န်ေ�းင်ရွ်က်ရ်းတူငွ် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�မိ�း� 
က်ု�င်န်ေ�းင်ခ်ျု�င်�်မိကု်ု� ချ�က်ခ်ျ�င်�်ရ�်တူေ ်ရ်ေ ် ပြမိေမ်ိးရဲ်တ်ူ�်�ဲွ�၊ လဝက်အရးရှိိမုိ�း�၊ အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ လက်ေ်က်က််ု�င်တ်ူ�်မိ�း�
နှငိ်် ်တူပြချး�အ�ဲွ�မိ�း�အ�ါအဝင် ်အးဏားသမ်ုိ�အ��်စု�၏ လ�်ုရှိးိ�မိအု�ဲွ�မိ�း�က်ု� အမုိေ ်န်ေ��ရေ်

• ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�သည့် ်  နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�မိ�း�က်ု� လက်ခ်ျ ံ (သု� ်) က်ု�င်န်ေ�းင်ရ်ေ ် မိလု�အ�်
နေ�က်းင်�် အမိ�း�ပြ�ည့်သ်သူ ုနေ�က်ည့်းရေ်

အမ်း��ု�သာ�ည်း�ညွတွ်န်ောရ�အစ်ု��ရသု� ် 
• နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�လ��်င်ေ�်စုဉ်က်ု� ချ�က်ခ်ျ�င်�်ရို��်သမ်ုိ�ရေန်ှငိ်် ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၊ံ �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိန်ှငိ်် ်က်မိား်

အနှိံအ်ပြ�း�မိ ိ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းအသု�င်�်အဝု�င်�်မိ�း�နှငိ်် ် အက်�ု��ရှိိရုှိိညှု့်နုှ ုငု်�်တူု�င်�်င်ပ်ြီး�ီ� ပြ�စုန်ေ�်နေသး ပြမိေ�်ေသ်ည့်် ် အ��်ချ���်နေရ�
လ��်င်ေ�်စုဉ်မိ�း�မိ ိတူ�င်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�၏ နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�အပြ�ည့််အ်ဝ တူေ�်တူရူရှိိမုိကု်ု� ပြ�ေလ်ည့်န်ေ��အ�်ရေ်

• ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််သံး�ပြ�စုမ်ိအုတူကွ် ် နေလှးက်ထ်ိုး�ရးတူငွ် ် နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�မိ�း� ၊ နှု�င်င််သံး�
မိတိူ�ံ်�တူင်က််ေမ်ိ�း�၊ White Card မိ�း�၊ အမ်ုိနေထိုးင်စ်ု�စုးရင်�်မိ�း�၊ တူပြချး�ယ်ချင်အ်စုု��ရနှငိ်် ် UN  ထို�တူ ် သက်န်ေသချကံ်ေမ်ိ�း�
အပြ�င် ်ထိုကွ်�်ု�ချ�က်သ်က်န်ေသမိ�း�က်ဲသ်ု� ် တူပြချး�သက်န်ေသ�ံ�စုမံိ�း�က်ု��ါ လက်ခ်ျရံေ်

• အထို�ူသပြ�င်် ်အနေနှးိင်အ်�ဲွ� မိ ိက်င်�်လတွူ�ု်�င်ခ်ျငွ််၊် လတွူလ်�်စုးွသးွ�လးချငွ််န်ှငိ်် ် အသက်န်ေမိ�ွဝမ်ိ�နေ�က်းင်�်ပြချင်�် က်ု� အသံ��ချ�ရယ်ူ
ရးတူငွ် ် နှု�င်င််တံူက်းလူအ်ချငွ််အ်နေရ� ဥ�နေေမိ�း�မိ ိ က်းက်ယွ်န်ေ��ထိုး�သည့်် ် လ��်င်ေ�်နေ�းင်ရွ်က်မ်ိမုိ�း�၌ �ါဝင်န်ေ�းက်ရွ်က်�ု်� ် 
နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�မိ�း�က်ု� �ု�င်�်ု�င်ရ်ေလ်ု�အ�်နေသး ဥ�နေေမိ�း�၊ မိဝူါေမိ�း�နှငိ်် ်အမုိေ ်မ်ိ�း�က်ု� ရို�တူ်
သမ်ုိ�ရေ်

 - - ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�နှငိ်် ်တူပြချး�လေူည့်�်စု�မိ�း�၏ နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�က်ု� ပြ�ေလ်ည့်ထ်ိုေု�်သမ်ုိနေ�းန်ေ�းင်ရ်ေ ်နေ�းင်ရွ်က်ခ်ျ�က််
မိနူေ�းင်တ်ူစုရ်�် နေရ��ွ�ုဲ� ် နှု�င်င််တံူငွ်�်နှငိ်် ်နှု�င်င််ပံြ�င်�်က် ်�ါဝင်�်တူသ်က်သ်မူိ�း�နှငိ််အ်တူ ူလ��်က်ု�င်န်ေ�းင်ရွ်က်ရ်ေ ်

 - - ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု၁၉၈၂ ဥ�နေေက်ု� အစုး�ထိုု��မိည့်် ်နှု�င်င််သံး�ဥ�နေေသစုတ်ူစုရ်�် မိ�ူက်မ်ိ�နေရ��ွရဲးတူငွ် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနှငိ်် ်အပြချး�
လေူည့်�်စု�မိ�း�နှငိ်် ်ညှ့်နုှ ုငု်�်တူု�င်�်င်ရ်ေ ်

• ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း� နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�က်ု� လက်ခ်ျ ံ (သု� ်) က်ု�င်န်ေ�းင်ရ်ေ ် မိလု�အ�်နေ�က်းင်�် 
အမိ�း�ပြ�ည့်သ်သူ ုနေ�က်ည့်းရေ်

• ဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ်တူပြချး�ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့််ရ်းဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အတူကွ် ်တူရး�မိှတူမိနုှငိ်် ်တူးဝေခ်ျမံိကု်ု� ရရှိိရုေ ်အး�ထို�တူပ်ြချင်�်မိ�း�
အ�ါအဝင် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��မိ�း�နှငိ်် ် �တူသ်က်၍် မိဝူါေမိ�း�အနေက်းင်အ်ထိုည့်န်ေ�း ် နေရ��ွရဲးတူငွ် ် က်ညူ့်နီှု�င်ရ်ေ ် အမိ�ု��သး�
ည့်ညီွှတွူန်ေရ�အစုု��ရ၌ ဝေတ်ြီးက်�ီအ�င်် ်ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းလမူိ�ု��က်ု�ယ်စ်ုး�လယိ် ်တူစုဦ်း�က်ု� ချေ ်အ်�်ရေ်

• နှု�င်င််သံး�အချငွ််အ်နေရ�က်ု� ပြင်င်�်�ယ်ပ်ြချင်�်နှငိ်် ် လတွူလ်�်စုးွသးွ�လးချငွ််အ်နေ�် က်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း� အ�ါအဝင် ် ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�
အနေ�် အတူတုူက်် လူအ်ချငွ််အ်နေရ� ချ�ု��နေ�းက်ခ်ျဲမ်ိနုှငိ်် ် ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးမိမုိ�း�နှငိ်် ် စု�်လ�ဉ်�၍ နှု�င်င််တံူက်း တူရး�နေရ��ု�င်ရ်း 
ယ်နှတရး�မိ�း�နှငိ်် ်အပြ�ည့််အ်ဝ ��ူနေ�ါင်�်ရေ်

• ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�် က်ေ ်သ်တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�ချ�မိတိူခ်ျဲမ်ိ ု (သု� ်) ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်���လေွခ်ျဲမ်ိနုှငိ်် ် �တူသ်က်၍် နှု�င်င််တံူက်းတူရး�နေရ�
�ု�င်ရ်းယ်နှတရး�မိ�း��သီု� ်   အနေရ�ယ်နူေ�းင်ရွ်က်န်ှု�င်န်ေသး အချ�က်အ်လက်၊် သရုှိိေုး�လည့်ထ်ိုး�မိမုိ�း� (သု� ်) အတူတုူက်် က်ု�ယ်တ်ူု�င််
�က်�ံနေတူွ� ချဲရ်မိမုိ�း�က်ု� မိှနေဝရေ ် အမိ�ု��သး�ည့်ညီွှတွူန်ေရ� အစုု��ရအတူငွ်�်မိ ိ “အတူငွ်�်လ ူ မိ�က်ပ်ြမိင်သ်က်န်ေသမိ�း�” (သု� ်) ပြမိေမ်ိး်
စုစုတ်ူ�်နှငိ်် ်ရဲတူ�်မိ ိတူ�်နေပြ��မိ�း�က်ု� အး�နေ��တူု�က်တ်ူေွ�်ရေ်
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ဖြမ်းန်မ်းာနှငှ်း် ်�ဂျီဂလာ�နောဒ်ရ်ှ်ှိရုှှိ က်မ်းာာက်�လသမ်းဂျီဂနှငှ်း် ်နှု�င်းင််းတံ်က်ာ  
အ�ွ��အစ်ည်း�်မ်း�ာ�
• ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းနှငိ်် ်တူပြချး�တူု�င်�်ရင်�်သး�မိ�း�၏ အချငွ််အ်နေရ�က်ု�က်းက်ယွ်ပ်ြီး�ီ� တူေပ်ြ�ေအ်ပြ�စုန်ေ��မိကု်ု� နေ�က်းက်ရ်ပြချင်�်နှငိ်် ်အချငွ််အ်နေရ�

�ံ��ရံုို�ပြချင်�်မိ�း� မိရှိိ�ု ဲ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အး� နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�ပြ�စုစ်ုဉ်မိ ိ နှ�တူထ်ိုကွ်ခ်ျငွ််ရ်ှိိနုေစုသည့်် ်
နှု�င်င််သံး�စုစုုစုခ်ျရံမိည့််သ်၏ူ သက်န်ေသချကံ်ေပ်ြ�း�ပြ�စုစ်ုဉ်အနေ�်  �ံ�ရ�်တူည့်ခ်ျ�က်န်ှငိ်် ်အချငွ််အ်နေရ�က်ု�နေလ�စုး�နေသး နေ�ါင်�်စု�်
တူ�ေ ်ပ်ြ�ေမ်ိတုူစုရ်�်က်ု� တူည့်န်ေ�းက်ပ်ြ�သရေ်

• လူအ်ချငွ််အ်နေရ�က်ု� ပြမှိင််တ်ူင်၊် က်းက်ယွ်ရ်ေန်ှငိ်် ် လအူချငွ်အ်နေရ�မိ�း�ချ��ု�နေ�းက်ရ်းတူငွ် ် �က်ရံး�ါပြချင်�်မိ ိ နေရှိးိင်ရ်ှိးိ�နှု�င်ရ်ေ ်
အထို�ူသပြ�င်် ်ရချု�င်ပ်ြ�ည့်ေ်ယ်ရ်ှိိ ုလ��်င်ေ�်နေ�းင်တ်ူးမိ�း�နှငိ်် ် ပြမိေမ်ိးပြ�ည့်အ်နှိံန်ေေရ�်စုေွ ် ်ရ�်ရွးအသု�င်�်အဝု�င်�်မိ�း�က်ု� လသူး�ချ�င်�်
စုးနှးိသည့်် ် အက်အူည့်မီိ�း�နေ��အ�်ပြချင်�်မိ�း�နှငိ််�်တူသ်က်သ်ည့်် ် Human Rights Up Front Action Plan က်ု� အသံ��ချ�
လ��်နေ�းင်ရ်ေ်

• ဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ်လသူး�မိ��ု�နှယွ်စ်ု�အနေ�်က်���လေွသ်ည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အ�ါအဝင် ်ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အနေ�် 
က်���လေွခ်ျဲသ်မူိ�း�အး� တူးဝေခ်ျနံေစုရေ ် လက်ရ်ှိိနုှငိ်် ် အေးဂျာါတူက််းလ နှု�င်င််တံူက်း၏ အး�ထို�တူမ်ိမုိ�း�က်ု� နေထိုးက်ခ်ျကံ်ညူ့်ရီေ။် 
အေးဂျာါတူက််းလ ရးဇာဝတူမ်ိ�ုု�င်ရ်း တူရး�စုွ�ဲု�ပြချင်�်မိ�း�အတူကွ် ် သက်န်ေသမိ�း�က်ု� စု�နေ�းင်�်၊ နေ�ါင်�်စုည့်�်၊ ထိုေု�်သမ်ုိ�ပြီး�ီ� 
စုတုူပ်ြ�းနေလလ်းရေ ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််�ံု�င်ရ်း လတွူလ်�်နေသး နှု�င်င််တံူက်းယ်နှတရး�၏ လ��်�ု�င်ခ်ျငွ််က််ု� နေထိုးက်ခ်ျကံ်ညူ့်ရီေ်

• အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က်ရ်က်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� ချွပဲြချး�သတူမ်ိတိူရ်ေ၊် အနေရ�နေ�်တူ�ေ ်ပ်ြ�ေမ်ိ ု မိ�း�က်ု� အ�က်နံေ��
ရေန်ှငိ်် ်လသူး�ချ�င်�်စုးေးနေထိုးက်ထ်ိုး�သည့််အ်သု�င်�်အ၀ု�င်�်အး� က်းက်ယွ်တ်ူး���ီပြချင်�်နှငိ်် ်�တူသ်က်၍် �ည့်းနေ��ရေအ်တူကွ် ် 
ဥ�နေေ�ု�င်ရ်းက်ွမ်ိ�က်�င်သ်မူိ�း�က်ု� ချေ ်အ်�်ရေ ်

က်�လသမ်းဂျီဂအ�ွ��ဝင်းန်ှု�င်းင််းမံ်း�ာ�သု� ် 
• အမိ�ု��သး�ည့်ညီွှတွူန်ေရ�အစုု��ရက်ု� ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််၏ံ တူရး�ဝင်အ်စုု��ရအပြ�စု ် အသအုမိတိူပ်ြ��ရေ။် က်မိားက််�လသမိဂျာဂနှငိ်် ် တူပြချး�

နှု�င်င််တံူက်းအ�ဲွ�အစုည့်�်မိ�း�၌ အမိ�ု��သး�ည့်ညီွှတွူန်ေရ�အစုု��ရ၏ တူည့်�် ဲတူရး�ဝင်မ်ိကု်ု� အး�နေ��နေထိုးက်ခ်ျရံေ။် 

• ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ုအတူတုူက််းလနှငိ်် ်ပြ�စုန်ေ�်�ရဲက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အတူကွ် ်နှု�င်င််တံူက်းတူရး�နေရ�က်ု� နေသချ�း
နေ�းင်ရွ်က်ရ်ေ ်နှငိ်် ်ဂျာ�ီနှု��ု�က်၊် လသူး�မိ��ု�နှယွ်စ်ု�အနေ�်က်���လေွသ်ည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ်စုစုရ်းဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� စုံ�စုမ်ိ�စုစုန်ေ��
ပြီး�ီ� စုွခဲျ�က်တ်ူင်န်ှု�င်ရ်ေ ်ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ကံ်ု� နှု�င်င််တံူက်းရးဇာဝတူတ်ူရး�ရံို�� (ICC)သု� ် လှနဲေပြ�းင်�်နေ��နေရ� သု�မ်ိဟ�တူ ်နှု�င်င််တံူက်းအထို�ူ
ရးဇာဝတူခ်ျံ�ရံို��က်ု� �ဲွ� နှု�င်န်ေရ�အတူကွ် ်က်�လသမိဂျာဂလံ�ပြချ�ံနေရ�နေက်းင်စ်ုကီ်ု� �ုအး�နေ��ရေ်

• စုစုရ်းဇာဝတူမ်ိမုိ�း�နှငိ်် ် လသူး�မိ��ု�နှယွ်စ်ု�အနေ�်က်���လေွသ်ည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�အ�ါအဝင် ် ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််တံူငွ်က််���လေွခ်ျဲသ်ည့်် ် 
ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�း ဂျာ�ီနှု��ု�က်န်ှငိ်် ်အပြချး�ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ်ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� တူရး�ဝင် ်�ံ��ပြ�တူခ်ျ�က်မ်ိ�း�မိတိူ�င်် ်လသူထုိုင်ရ်ှိးိ� 
အသအုမိတိူပ်ြ��ရေ်

• က်မိားအ်နှိံ ် အစု�လု�က်အ်ပြ�ံ�လု�က် ် ရက်စ်ုက်ယ််�တူမ်ိးသည့်် ် ရးဇာဝတူမ်ိမုိ�း�က်ု� က်းက်ယွ်ပ်ြချင်�်နှငိ်် ် အ�ံ��သတူပ်ြချင်�်အတူကွ် ်
ပြ�ည့်တ်ူငွ်�် နှု�င်င််တံူက်းနေအဂျာ�င်စ်ု ီ(Domestic Inter-agency) ဌားေက်ု� ထိုး�ရှိိုပြီး�ီ� ၎င်�် ဌားေမိ�း�နှငိ်် ်��ူနေ�ါင်�်နေ�းင်ရွ်က်ရ်ေ်



Genocide by Attrition

Fortify Rights သည့် ် ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးက်ု� Arakan Rohingya Society for Peace and Human 
Rights (ARSPH)၏ တူည့်န်ေထိုးင်သ် ူMohib Ullah က်ု� ရည့်စ်ု�ူနေ�က်းင်�်နေ�းပ်ြ�အ�်�ါသည့်။်  သသူည့် ် 
မိနေ�းက်မ်ိပြ�ေတ်ူည့်�်က်ည့်ခ်ျု�င်ပ်ြီးမဲိသည့်် ် လူအ်ချငွ််အ်နေရ�က်းက်ယွ်န်ေစုးင််န်ေရှိးိက်သ်တူူစုဦ်းပြ�စုပ်ြီး�ီ� Fortify 
Rights ၏ ချ�စုခ်ျင်ရ်နေသး လ��်နေ�းက််ု�င်�်က် ် ပြ�စု�်ါသည့်။် ၂၀၂၁ စုက်တ်ူင်�်းလတူငွ် ် �ဂျာဂလး�နေေရ်ှိိ် 
ေ�က်ခသည့်စ်ုချေ�်၌ လ��်�က်ခံျခံျဲရ်�ါသည့်။်

Ken MacLean သည့် ် Fortify Rights ၏ အတြီးက်�ီတူေ�်အ�က်နံေ��တူစုဦ်း�ပြ�စုပ်ြီး�ီ� ဤအစုရီင်ခ်ျစံုးက်ု� 
ဦး�နေ�းင်သ်�နေတူသေပြ��သနူှငိ်် ်အဓုာက် နေရ�သး�သလူည့်�် ပြ�စု�်ါသည့်။် Fortify Rights ၏ လူအ်ချငွ််အ်နေရ�
က်ွမ်ိ�က်�င်သ် ူ နေဇားဝ်င်�်နှငိ်် ် အတြီးက်�ီတူေ�်လူအ်ချငွ််အ်နေရ�က်ွမ်ိ�က်�င်သ် ူ John Quinley III တူု�သ်ည့် ်
ပြမိေမ်ိးနှု�င်င််ရံှိိ ု ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း�အနေ�် သက်န်ေရးက်လ်�က်ရ်ှိိနုေသး အဏားသမ်ုိ�မိအုလေွ ် ချ�ု��နေ�းက်မ်ိမုိ�း�နှငိ်််
�တူသ်က်၍် သ�နေတူသေက်ု� �တူူွနဲေရ�သး� ဦး�နေ�းင်ခ်ျဲ�်က်သည့်။် နေရ�သး�ပြချင်�်၊ သ�နေတူသေပြ��ပြချင်�်နှငိ်် ်
တူည့်�်ပြ�တူပ်ြချင်�်က်ု� က်ညူ့်သီည့်် ်အ�ဲွ�တူငွ် ်Fortify Rights ၏ Executive Director ပြ�စုသ် ူAmy၊ Chief 
Officer ပြ�စုသ် ူ Matthwe Smith၊ Regional Director ပြ�စုသ် ူ Ismail Wolff နှငိ်် ် Investigations 
Associate ပြ�စုသ် ူPavani Nagaraja Bhat တူု��်ါဝင်�်ါသည့်။်

Fortify Rights ၏ Visual Design Associate ပြ�စုသ် ူChutapat Suwansatiean နှငိ်် ်Senior Visual 
Design Specialist ပြ�စုသ် ူ Iuri Kato တူု�က်် ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုး၏ Layout နှငိ်် ် ေဇုီာ�င်�်က်ု� �ေတ်ူ�ီချဲ�်က်
သည့်။် Jack Picone, Saiful Huq (Shantanu Majumder ၏ အက်အူည့်ပီြ�င််)်နှငိ်် ် Patrick Brown 
တူု�သ်ည့် ်ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုး၏ ဓားတူ�ံ်�မိ�း�က်ု� စုစီုဉ်နေ��ချဲ�်က်�ါသည့်။် 

Fortify Rights သည့် ် ဤအစုအီရင်ခ်ျစံုးက်ု� အနေထိုးက်အ်�ံပ်ြ��ပြီး�ီ� ၎င်�်တူု�၏် အချ�ုေ၊် အး�စုု�က်မ်ိနုှငိ်် ်
အနေတူွ�အ�က်�ံမိ�း�က်ု� Fortify Rights အး�နေဝမိှချဲ�်က်နေသး အသက်န်ေ��မိ ိ လတွူန်ေပြမိးက်ခ်ျဲ�်က်သနူှငိ်် ်
မိ�က်ပ်ြမိင်သ်က်န်ေသ ရုို�ဟင်ဂ်ျာ�းမိ�း� အ�ါအဝင် ် လအူချငွ််အ်နေရ�က်းက်ယွ်န်ေစုးင််န်ေရှိးိက်သ်မူိ�း�က်ု�လည့်�် 
အထို�ူနေက်��ဇူာ�တူင်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် က်ွေန်ေတူးတ်ူု�၏် လ��်င်ေ�်ပြ�စုန်ေပြမိးက်န်ေအးင် ် က်ညူ့်ခီျဲ�်က်နေသး Fortify 
Rights အး� ရက်ရ်က်န်ေရးနေရးနေထိုးက်�ံ်က််ညူ့်ခီျဲ�်က်သမူိ�း�အး�လည့်�် အထို�ူနေက်��ဇူာ�တူင်ရ်ှိိ�ုါသည့်။် 

နောက်��ဇူူး�တ်င်းလ်ာာ 



ဂျီ�ိ�ဆိ�ကက်ျ�းလနွသ်�များသည ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ 
လ�ဂ့�ဏသ်ကိ�ာကျေစြခငး်��င့ ်ကာကယွထ်ားေပး
ရသည့ ်အ�ပ်စ�များအေပါ် အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က ်
အ�ကမ်းဖကြ်ခငး်များကိ� ြပ�လ�ပ်ရန ်လ�မျိ�း၊အမည်
စသည့ ်သကေ်သခ ံIdentification မ�တတ်မ်းများကိ� 
��စ�်�ညလ်များစာွ အသံ�းြပ�ခဲ�့ကပါသည။် ဤသညမ်�ာ 
ဂျ�းြပညသ်�များကိ� အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က ်
မီးေလာငတ်ိ�ကသ်ငွး် သတြ်ဖတြ်ခငး် (Holocaust)
၊ တ�ဆ ီ(Tutsi) ြပညသ်�များအေပါ် ကျ�းလနွခ်ဲသ့ည့ ်
Rwanda ဂျီ�ိ�ဆိ�ကတ်ိ��့ �င့ ်အလားတ� ကစိ�ရပ်ြဖစသ်လိ� 
ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ� ိ�ိ�ဟငဂ်ျာြပညသ်�များအေပါ် ကျ�းလနွဆ် ဲ
ဂျီ�ိ�ဆိ�က�်�င့လ်ညး် အလားတ�ပင ်ြဖစပ်ါသည။် 

အမ�ည့ေ်�ခဂျီ�ိ�ဆိ�က-် ဂျ�းလ�မျိ�းများအား
အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�ကမီ်းေလာငတ်ိ�ကသ်ငွး် သတြ်ဖတ်
ြခငး် (Holocaust)��င့ ်ရဝနဒ်ါ��င့ ်ြမနမ်ာဂျီ�ိ�ဆိ�ကမ်ျား
တငွ ်အမျိ�း၊အမညေ်ဖာ်ြပချကပ်ါ သကေ်သခကံဒြ်ပား
များ၏ အခနး်က� မညေ်သာ ဤအစရီငခ်စံာသည ်
ဂျီ�ိ�ဆိ�က ်၃ ခ�ကိ� ��ငိး်ယ�ဉ်ေလလ့ာြခငး်��င့ ်�ိ�ငင်တံကာ
ရာဇဝတမ်� ဂျီ�ိ�ဆိ�ကက်ိ� ကျ�းလနွရ်န ်လ�မျိ�း၊ အမည ်
သကေ်သခေံဖာ်ြပချကပ်ါ မ�တတ်မ်းများအား 
အသံ�းြပ�ြခငး်တိ�က့ိ� တငြ်ပထားပါသည။် 
ရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�ိ �ိ�ဟငဂ်ျာြပညသ်�များကိ� 
ဆကလ်က ်ပစမ်�တထ်ားလျက�်�ိေသာ 
ြမနမ်ာစ့စအ်ာဏာသမ်ိးအ�ပ်စ���င့ ်ပတသ်က်
၍ သတငး်အချကအ်လကသ်စ ်များကိ�
တငြ်ပထား�ပီး ြမနမ်ာအာဏာသမ်ိးအ�ပ်စ�
၏ ြပစဒ်ဏမ်� လတွေ်ြမာကေ်နမ�ကိ� 
တားဆးီရန၊် ကျ�းလနွသ်�များကိ�
တာဝနခ်ေံစရန�်�င့ ်�ိ�ဟငဂ်ျာလ�မျိ�း
များအေပါ် ြဖစေ်ပါ်ဆ ဲဂျီ�ိ�ဆိ�ကက်ိ� 
အဆံ�းသတရ်န ်အေသးစတိ်
အ�ကြံပ�ထားပါသည။်  
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