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1933
March 22

Nazis establish the first
concentration camp in Dachau,
Germany to detain political prisoners
and later Jews and others. Between
1933 and 1945, Nazi Germany and
its collaborators established more
than 44,000 sites to detain, facilitate
forced labor, and commit mass
murder of Jews and others.

July 14

Law on the Revocation of
Naturalization and Deprivation
of German Citizenship strips
citizenship from German naturalized
citizens and German citizens
residing abroad who are considered
“undesirable,” including Jews.

1935

Holocaust
January 30

Adolf Hitler appointed
German chancellor

April

Nazis promote a nationwide
boycott of Jewish-owned
businesses. Law for
the Restoration of the
Professional Civil Service is
enacted, barring Jews from
holding government positions.

June 16

National census completed in Germany, identifying
525,000 Jews in the country—less than 0.75 percent
of the population. Nazi regime later links this census
data with a “marriage and family book” to develop a
special racial database and a registration system,
making it easier for the regime to “locate” its future
Jewish victims.

September 15

The Nazi regime enacts the Nuremberg Race Laws, which
define “Jewishness” in terms of ancestry, prohibit marriage
and sexual intercourse between Jews and Germans, and
restrict citizenship to “German or kindred blood . . . that
is both desirous and personally fit to serve loyally the
German people and the Reich.”

1938

August 17

An executive order requires all Jews in Germany to add
either “Sarah,” if a woman, or “Israel,” if a man, on all
identity documents. The regime also publishes a list of
“Jewish” names that parents must choose from when
naming their newborns.

October 5

All German passports held by
Jews are invalidated and replaced
with passports stamped with the
letter “J” for “Jew.”

1939

1933-1939

In this period, regional, state, and
municipal Nazi officials issue more
than 400 decrees regulations aimed
at restricting nearly all aspects of the
public and private lives of Jews.

October

First ghetto created in Priotrków
Trybunalski, Poland with Jews forced
to reside in a small, designated area
of the city. The Nazis created more
than 1,000 ghettos throughout
the occupied territories during the
Holocaust to separate and isolate
the Jewish population. Later, the
Nazis sealed off some ghettos—
including Poland’s Łódź ghetto on
April 30, 1940 and Warsaw ghetto on
November 15, 1940, confining more
than 160,000 and 350,000 Jews,
respectively.

November 9-10

Nazis in Germany and Nazi-occupied areas carry out
Kristallnacht, or the Night of Broken Glass in English,
killing almost 100 Jews, destroying hundreds of Jewish
synagogues, desecrating Jewish cemeteries, and looting
more 7,000 Jewish-owned businesses. Later, the regime
levies fines on German Jews for the destroyed property
and issues a decree banning Jewish-owned businesses.

September 1

Germany initiates World War II in Europe with the
invasion of Poland. Britain and France declare war
on Germany three days later.

1941
September 1

All Jews in Germany over six years old are
ordered to wear clearly visible symbols of
their identity. Yellow Star of David badges
and white armbands become the two most
widely used symbols. Failure to comply with
this order resulted in fines, imprisonment, or
summary execution.

October 15
November 25

The Eleventh Decree officially
ended the possibility of
emigration for German Jews
and legalized the confiscation
of Jewish property.

1942

Mass deportations begin with German, Austrian, and
Czech Jews being transported to ghettos, shooting
sites, concentration camps, and killing centers
primarily located in German-occupied territories.
These deportations continue throughout the
Holocaust with hundreds of thousands of Jews and
others deported to various locations for detention,
forced labor, or extermination.

December 8

Chelmno killing center located outside of Łódź Poland
begins operations as the first stationary gassing
facility. Other extermination camps with gassing
facilities, included Belzec, Sobibor, Chelmo, Treblinka,
and Auschwitz-Birkenau. Nearly 2.7 million Jews were
killed in these centers.

January 20

The Wannsee Conference
marks the public unveiling
oof the “Final Solution of the
Jewish Question” with the
stated goal of exterminating
Europe’s 11 million Jews.

1943-44

Ghettos are “liquidated” and
residents are transferred to
concentration camps and
killing centers as part of the
“Final Solution.”

1944
June 6: D-Day

Allied forces invade
Normandy on the coast of
northern France.

1945
As the allied forces advance
into German-occupied territory,
Nazis initiate “death marches” to
evacuate the concentration camp
population. Thousands die or are
killed on these marches.

May 8: V-E Day
November 20

The International Military Tribunal
in Nuremberg begins with 21
Nazi leaders facing charges of crimes
against peace, war crimes, and
crimes against humanity. Less than a
year later, the tribunal sentences 12
to death, three to life imprisonment,
and four to prison terms of 10 to 20
years. Three are acquitted.

Germany surrenders to allied forces,
bringing an end to the war in Europe.
By the end of the war, the Nazi regime
succeeded in killing an estimated
six million Jews through privation,
open-air mass shootings, and in
extermination camps.

1948
December 9

The U.N. Convention on the
Prevention and Punishment
of Genocide is enacted,
defining “genocide” as one
or more specific acts “with
intent to destroy, in whole or
in part, a national, ethnical,
racial or religious group.”

Rwanda
Before 1962

Rwanda is under colonial rule,
first by Germany between 1894
and 1918, then by Belgium
between 1924 and 1962. Both
colonial rulers rely on Tutsi
monarchs to implement policies.

1959

A group of Hutu intellectuals
issue a manifesto calling for an
end to both Tutsi exploitation
and Belgian rule.

1961

January 28

The Tutsi monarchy is abolished and
replaced with a republic led by an allHutu provisional national government.

1973

July 5

Major General Juvénal Habyarimana
assumes the office of the president
after overthrowing Gregoire
Kayibanda. Habyarimana remains in
power after winning subsequent reelections in unopposed contests.

1990

October 1

The Tutsi-led Rwandan Patriotic
Front (RPF) based in Uganda
launches an attack on Rwanda,
initiating a civil war and causing mass
displacement of Rwandans.

1933

Following a colony-wide census, Belgian
colonial administrators introduce a
national identity card that includes
ethnicity, institutionalizing the now
monolithic “Hutu” and “Tutsi” distinction.

November 1

A “Hutu Uprising” leads to anti-Tutsi massacres
followed by outbreaks of inter-ethnic mass violence
in the years leading up to the genocide. Hundreds of
thousands of Tutsi are forced to flee Rwanda.

1962

July 1

Rwanda gains independence from Belgium, and
Hutu leader Gregoire Kayibanda is elected president
on October 26, 1962. Kayibanda remains in power,
running unopposed in subsequent elections, until he
is overthrown in a coup. on July 5, 1973 by his defense
minister Major General Juvénal Habyarimana.

1962

New national identity cards
introduced but still include ethnicity.

1993

August 4

The Hutu-led Rwandan government and the Tutsi-led RPF sign the
Arusha Accords to end the three-year civil war. In addition to providing
for a power-sharing arrangement, the establishment of a transition
government, and the repatriation of refugees, the Accords include an
agreement to end ethnic identification requirements.

1994
April 30

The U.N. Security Council condemns
the killings in a resolution but refuses
to use the term “genocide.”

July 4

The genocide ends with the RPF
taking control of Kigali, Rwanda’s
capital city, after securing
significant parts of the country.

November 8

The U.N. establishes the
International Criminal Tribunal for
Rwanda (ICTR) to “prosecute persons
responsible for genocide.” Over
the course of its work, the Tribunal
indicted 93 and issued sentences to
62 perpetrators. It also became the
first tribunal to interpret the crime of
genocide and conceptualize rape as
a method of genocide.

April 6

Rwanda President Juvénal Habyarimana is
killed when his plan is shot down over Rwanda’s
capital city, Kigali. The Tutsi-led RPF is accused
of being responsible and, within hours of the
plane crash, state-sponsored radio announcers
call on Hutu “patriots” to kill Tutsi.
Over the next 100 days, Hutu perpetrators kill an
estimated 75 percevnt, or 800,000 Tutsi women,
men, and children. Most killings are carried out
by hand, with machetes or clubs, and included
other acts of violence, such as rape.

July 19

A transitional government of national unity is
established with Pasteur Bizimungu, a Hutu, as
president and RPF leader Paul Kagame, a Tutsi,
as vice president.

1996

Rwanda’s post-genocide
government removes the
“ethnic group” category from
its national identity cards.

1998

July 17

2001

A law is introduced to
prevent “divisionism” in
Rwanda by making ethnic
self-identification a criminal
offense with penalties of up
to 30 years’ imprisonment
and fines up to US$8,000.

The Rome Statute is enacted to establish the
International Criminal Court (ICC), the first permanent
judicial body mandated to prosecute atrocity crimes.

2003

June 27

The Organic Law of 2003 is enacted to forbid
“ethnic ideology” and “genocide mentality.”

2008

Paper identification cards are replaced with
plastic electronic ones that continue to
exclude racial categories. Further restrictions
are put into place to prevent the use of
the terms “Hutu” and “Tutsi” in public and
particularly in the political sphere.

Myanmar
1948

January 4

Union Citizenship Act is enacted,
under which Rohingya have
equal access to citizenship and
are issued National Registration
Cards (NRCs). Prime Minister
U Nu recognizes Rohingya as
indigenous to Myanmar.

1978

February

Operation Naga Min (Dragon King)—
an exercise to identify and register
residents in specific locations as
either citizens or foreigners—
devolves into violent attacks on
Rohingya and the destruction of
Rohingya villages, forcing more than
200,000 Rohingya into Bangladesh.

1990

May 27

Myanmar holds multiparty national
elections, in which Rohingya
participate. The Myanmar military fails
to acknowledge the landslide victory
Aung San Suu Kyi’s National League for
Democracy (NLD) party and puts her
under house arrest.

1962

March 2

General Ne Win overthrows U Nu, marking
the beginning of 26 years of military rule
in Myanmar.

Mid-1970s

Foreign Registration Cards are issued
to some Rohingya under the Emergency
Immigration Act, categorizing them
as “resident foreigners” without full
citizenship rights.

1982

October 15

Myanmar passes a new Citizenship Law that
effectively denies Rohingya full citizenship. Rohingya
are not issued citizenship cards under the new law. Ne
Win says the law was intended to “clarify the position
of guests and mixed bloods” and that “only pureblooded nationals will be called citizens.”

1991

The Myanmar military launches Operation Pyi
Thaya (Clean and Beautiful Nation) in Rakhine
State, killing and raping Rohingya and razing
Rohingya villages and mosques, forcing tens of
thousands of Rohingya to Bangladesh.

1995

Myanmar begins issuing Temporary
Registration Cards (TRCs), also known
as “White Cards,” to Rohingya and other
minorities. The cards confer no citizenship
rights but later enable Rohingya to
participate in the 2010 nationwide elections.

2011

March 30

The military-backed Union Solidarity
and Development Party wins flawed
national elections and former
military general Thein Sein becomes
president. Rohingya are able to
participate in the election process,
and Rohingya candidates are elected
to parliament.

2014

March–April

Myanmar conducts a national
census that deliberately excludes
Rohingya Muslims and others.

June 25

Myanmar authorities begin
issuing Identity Cards of
National Verification to
Rohingya that confer no rights.
Some Rohingya are coerced or
forced to accept the cards.

2016
October 9

After Rohingya militant attacks
on Myanmar police officers in
Maungdaw and Rathedaung
townships, Myanmar security forces
raze dozens of villages in Maungdaw
Township, killing, raping, and
arresting Rohingya en masse, and
forcing the displacement of more
than 90,000 Rohingya to Bangladesh.

March 24

The U.N. Human Rights Council
establishes the Independent
International Fact-Finding Mission
(FFM) on Myanmar to investigate
human rights violations and abuses
in Rakhine, Kachin, and Shan states.
The Myanmar government refuses to
cooperate with the mechanism.

2012

June

Violent incidents between Buddhists and
Muslims in Rakhine State spiral into targeted,
state-sanctioned attacks on Rohingya and
other Muslims, ultimately displacing more than
200,000 Rohingya. More than 125,000 Rohingya
and others are confined to dozens of internment
camps that remain in place at the time of writing.

Late 2012

Myanmar authorities begin a
“citizenship verification” process
targeting displaced Rohingya in
Rakhine State and identifying them
as “Bengali” or “Bengali/Islam.”

2015

Myanmar authorities revoke the White
Cards held by Rohingya ahead of the
national elections and issue White Card
receipts, which also confer no rights.

November 8

Rohingya are barred from voting or running for office in
national elections. The NLD wins in a landslide victory.

Aung San Suu Kyi becomes
the de facto head of state
as State Counsellor. Under
her administration, ICNVs
are rebranded as National
Verification Cards (NVCs).

2017
August 25

In response to further Rohingya militant attacks
on police outposts, the Myanmar military kills
thousands of Rohingya civilians, razes hundreds
of villages, and commits other atrocities
throughout northern Rakhine State. More than
745,000 Rohingya flee to Bangladesh.

2018

September 18

The FFM releases a 444-page report
cataloging Myanmar military-led
atrocity crimes in Myanmar and
calls for the ICC or an international
criminal tribunal to investigate and
prosecute Myanmar security forces
for genocide, war crimes, and crimes
against humanity against Rohingya,
Kachin, Shan, and others.

November 13

Under the principle of universal
jurisdiction, the Burmese Rohingya
Organization U.K. and Latin American
human rights groups file a petition
in an Argentinian court to open a
criminal investigation into Myanmar’s
atrocity crimes against Rohingya. The
judiciary has subsequently initiated an
investigation and the case is currently
ongoing at the time of writing.

2021

Following the coup, tens of
millions of people in Myanmar
join protests and strikes in
opposition to junta rule. In its
effort to crush the opposition,
the junta kills more than 1,500
civilians, detains at least 12,000,
disappears untold numbers of
people, and forcibly displaces
more than 440,000 during the
first year of the coup.

June 3

NUG announces its commitment to
“abolishing” the NVC process. The
NUG further commits to ensuring
citizenship based “on birth in
Myanmar or birth anywhere as a child
of Myanmar citizens.”

September 6

International Criminal Court (ICC) finds that it has jurisdiction
over the alleged deportation of Rohingya from Myanmar
to Bangladesh. The Office of the Prosecutor subsequently
initiates an investigation, which is ongoing at the time of
writing, into crimes committed by the Myanmar military.

2019

November 11

The Gambia brings a case against Myanmar
at the International Court of Justice
(ICJ) alleging violations of the Genocide
Convention. The ICJ subsequently issues
legally binding “provisional measures
of protection” for Rohingya. This case is
currently ongoing at the the time of writing.

2020

November 9

The NLD wins re-election in Myanmar’s second
democratic election. Rohingya are again denied
the right to participate in the election process.

February 1

Rejecting the election results, Senior General Min Aung Hlaing
launches a military coup and detains State Counsellor Suu Kyi and
others, declaring himself the head of the junta’s State Administration
Council (SAC) the following day.

April 16

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)—a group of
elected Myanmar parliamentarians who evaded arrest during the coup—
establishes the National Unity Government (NUG) of Myanmar to serve as
the legitimate elected government.

2022
July 17

NUG submits a declaration to the International Criminal
Court (ICC) delegating jurisdiction to the Court to address
mass-atrocity crimes committed in Myanmar.

March 22

The U.S. government concludes that the
Myanmar military is responsible for committing
genocide against the Rohingya people, marking
the eighth time since the Holocaust that the U.S.
has recognized a genocide.
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Genocide by Attrition

ဘင်္ဂဂလားး�ဒေ့့�ရှ််�တော�ာင််ဖက်် Cox’s Bazar ခရိုု�င်အ
် ရော�ာက််တွင်
ွ ်
စပါးး�ခင်းး�များ�း�နှှင့််� ရေေလွှှမ်းး�မြေ�ေများ�း�ကိုု� ဖြ�တ််လျှော�ာ�က််နေေ သော�ာ
မြ�န််မာာပြ�ည််မှှ ရိုု�ဟင််ဂျာာ�ဒုုက္ခခသည််များ�း�။ Patrick Brown ©Panos/
UNICEF 2018

Summary

အနှှစ်ချူ
် �ူပ််
ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု သ
် ည်် လူူမျိူး�း��ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာ (identity) ကိုု� အခြေ�ေခံံသော�ာ နိုုင်
� ငံ
် တကာာ
ံ
ရာာဇဝတ််မှုု တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဤ
အရာာကိုု� နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�၊ တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�၊ လူူမျိူး�း��စုု (သို့့�) � ဘာာသာာရေး�း အုုပ််စုုတစ််ခုုခုုအားး� တစ််စိိတ်တစ်
်
ဒေေ
် သဖြ�စ််စေေ၊ တစ််ခုုလုံးး��
ဖြ�စ််စေေ ဖျျက််စီးး�ရန််ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််ဖြ�င့််� ကျူးး��လွွန်သော�ာ
်
လုုပ််ရပ်် (သို့့�) � လုုပ််ရပ််များ�း�အဖြ�စ်် အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွင့်
ွ �ဆို
�ု ါသည််။
် ပါ
ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ကျူးး
် ��လွွန်သူ
် များ
ူ �း�သည်် ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �၊ လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကျျစေေခြ�င်းး�နှှင့််� လုံံခြုံ�
� �ံ မှုုရှိနေ
�ိ ေသည့််� အုုပ််စုုများ�း�အပေါ်�်
အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ��ံ လိုုက်
� ် အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရန်် လူူမျိုး�း��၊အမည််စသော�ာ Identification ပါါ မှှတ််တမ်းး�များ�း�ကိုု�
နှှစ််ရှှည်လ
် များ�း�စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ရက််စက််ယုုတ်မာာ
် သည့််� ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး�ဆိုုင်
� ရာာ
် မူူဘော�ာင်် ၌
ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ကာာကွ
်
ယ်
ွ တား
် း�စီးး�ခြ�င်းး�ဆိုုင်
� ရာာ
်
ကုုလသမဂ္ဂဂရုံးး��သည်် “လူူမျိူး�း��ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာ (identity) အားး� နိုုင်
� ငံ
် ရေး�း
ံ
အသွွင်ဆော
် �ာင််မှုများ
ု �း�တိုးး��မြ�င့််�လာာခြ�င်းး�” နှှင့််� ကာာကွွယ်မှု
် ခံ
ု ယူ
ံ ထား
ူ း�ရသည့််� အုုပ််စုုများ�း�အပေါ်�် ပစ််မှှတ်ထား
် း� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံရေး�း
ံ
“စီီမံဆော
ံ �ာက််ရွွက်မှု
် ု (သို့့�) � ဥပဒေေပြ�ဌာာန်းး�မှုုများ�း�” သည်် ရက််စက််ယုုတ်မာာ
် သည့််� ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� ကျူးး��လွွန်ရ
် န်် အခြေ�ေအနေေ
တစ််ရပ််ကိုု� ဖန််တီးး�ရာာ၌ နည်းး�ပြ�၊ လမ်းး�ညွှှန်များ
် �း�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက်ကြော
် ��ာင်းး� တွေ့�့� ရှိိ�ထားး�ပါါသည််။ ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ကျူးး
် ��လွွန်သ
် ည့််�
နိုုင်
� ငံ
် များ
ံ �း�သည်် ပစ််မှှတ်ထား
် း�သည့််� အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� ဖြို��ု ခွွင်းး�ဖျျက််စီးး�ရာာတွွင် ် အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့့��စေေဖို့့� � ဥပဒေေကြော��ာင်းး�နှှင့််�
အုုပ််ချူူ�ပ််ရေး�းဆိုင်
�ု ရာာ
်
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� မကြာ�ာခဏဆိုုသ
� လိုု� အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ ရှိိ�ကြ�သည််။ ဤသည််မှာာ� ဂျူး�း�ပြ�ည််
သူူများ�း�ကိုု� အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ��ံ လိုုက်
� ် မီးး�လော�ာင််တိုက်
ု� သွ
် င်းး
ွ � သတ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး� (Holocaust)၊ တူူဆီီ (Tutsi) ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အပေါ်�်
ကျူးး��လွွန်ခဲ့့�
် သည့််� Rwanda ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု တို့့
် နှှင့််
� � � အလားး�တူူ ကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််သလိုု� မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ ရိုု�ဟင််ဂျာာ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အပေါ်�်
ကျူးး��လွွန်ဆဲ
် ဲ ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု နှ
် ှင့််လ
� ည်းး� အလားး�တူူပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤအစီီအရင််ခံစာာ
ံ သည်် အဆိုုပါ
� ါ ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ် ၃ ခုုကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့််� နိုုင်
� ငံ
် တကာာရာာဇ
ံ
ဝတ််မှုု ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ကို
် ု�
ကျူးး��လွွန်ရ
် န်် လူူမျိုးး���၊ အမည််ဖော်�်�ပြ�ချျက်် identification ပါါ မှှတ််တမ်းး�များ�း�အားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့� �ကိုု� တင််ပြ�ပြီး��း ရခိုုင်
� ပြ် �ည််
ရှိိ� ရိုု�ဟင််ဂျာာ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�ကိုု� ဆက််လက်် ပစ််မှှတ်ထား
် း�လျျက််ရှိ�သော�ာ
ိ
မြ�န််မာ့့�စစ်အာာ
် ဏာာသိိမ်းး�အုုပ််စုနှ
ု ှင့််� ပတ််သက််၍
သတင်းး�အချျက််အလက််အသစ်် များ�း�ကိုု� လည်းး� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အခန်းး� - ၁ သည်် Holocaust၊ Rwanda ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု နှ
် ှင့််� မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ ရိုု�ဟင််ဂျာာ� ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု များ
် �း�တွွင် ် identification
သက််သေ�ခံမှှတ်
ံ
တမ်းး
်
�များ�း�၏ အဓိိက အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� စီီစစ်တ
် င််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဤ လေ့�့လာာချျက််များ�း�သည််
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နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�စိိစစ််ခံရ
ံ မည့််�
သူူ၏ သက််သေ�ခံကဒ်
ံ
်
(NVC) - မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ
ရိုု�ဟင််ဂျာာ�များ�း�ကိုု�
“နိုုင်
� ငံ
် ခြား�
ံ း�သာာများ�း�” ဟုု
ခွဲဲ�ခြား�း�သတ််မှှတ်ပြီး် �း�
မည့််သ
� ည့််�
အခွွင့်အ
�် ရေး�းမှှ
ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�မရှိိသ
� ည့််�
သက််သေ�ခံမှှတ်
ံ
တမ်းး
်
�။
ဤကဒ််သည််
အရော�ာင််အားး�ဖြ�င့််�
အပြာ�ာနုု (ဖျော့�့��)ရော�ာင််
ဖြ�စ််ပြီး�း� အင်္ဂဂလိိပ််၊
မြ�န််မာာ နှှစ််ဘာာသာာဖြ�င့််�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််မှာာ�
“ဤသက််သေ�ခံံ
ကတ််ပြား�း�ကိုုင်
� ဆော
် �ာင််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
သက််သေ�ခံံ အလျျဉ်းး
မဖြ�စ််စေေရ”
ဟုုပင််ဖြ�စ််သည််။
©Greg Constantine
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ကဒ််ကိုင်
ု� ဆော
် �ာင််သူသ
ူ ည်် ဂျူး�း�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ခွဲဲ�ခြား�း�သတ််မှှတ်ရ
် န်် “J” ဟူူသော�ာစာာလုံးး�� ကိုု� တံံဆိိပ််ခတ်နှိ
် �တ်
ိ ထား
် း�သည့််� နာာဇီီထုုတ်် Kennkarte
သက််သေ�ခံကဒ်
ံ
။် နာာဇီီအစိုးး��ရသည်် ဗျူူ�ရိုု�ကရေေစီအ
ီ ရ ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ကို
် ု� ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သော�ာ Kennkarte ကိုု� စစ််ရေး�း၊ လူူမျိုး�း��ရေး�းနှှင့််� လုံံခြုံ�
� �ံ ရေး�းဆိုုင်
� ရာာ
်
ထိိန်းး�ချူူ�ပ််မှုများ
ု �း�အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််သဖွွယ်် အသုံးး��ပြု�ု ခဲ့့�သည််။ ©United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of
Ellen Zweig, January 24, 1939

ရဝန််ဒါါ သက််သေ�ခံစာာရွ
ံ
ွ က်များ
် �း�သည်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််၏ လူူမျိုးး���အမည််ကိုု� အဓိိက ဖော်�်�ပြ�သည််။ © Howard Davies CORBIS via Getty

Summary

identification သက််သေ�ခံမှှတ်
ံ
တမ်းး
်
�များ�း�မှှ ပစ််မှှတ်ထား
် း�ပြ�ည််သူူ အမြော��ာက််အများ�း�ကိုု� စနစ််တကျျနှှင့််� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့် � ်
ပြ�န့် � ်ဗျူူ�ရိုု�ကရက််တစ်ဆန်
်
စွာာ�
် ခွဲဲ�ထုုတ််၊ ကွွပ်မျျ
် က််၊ သတ််ဖြ�တ််နိုင်
ု� စေေခဲ့့�ပုံ
်
ကို
ံ� လ
ု� ည်းး� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့� �ကြော��ာင့််� အချိိ�န််
ကိုုဆွဲဲ�ဆန့်
�
ပြီး� �
် က်
ု� ် ဖျျက််စီးး�ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�များ�း�မှှ တဆင့််� လုံံခြုံ�
� �ံ မှုုရှိရ
�ိ မည့််� အုုပ််စု၏
ု
အင််အားး�ကိုု� လျော့�့��ချျခြ�င်းး�
် �း သွွယ်ဝို
အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့� �ကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး� ဖျျက််စီးး�ခြ�င်းး�မည််သော�ာ “အမှှည့််�ခြွေ�ေ ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ”် သည်် ယခင််ဂျီီ�နိုဆို
ု� က်
�ု များ
် �း�အားး�
ကော�ာင်းး�စွာာ� သဘော�ာပေါ�ါက််ပြီး��း နော�ာင််လာာမည့််� ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု များ
် �း�ကိုု� တားး�ဆီးး�နိုုင်
� ရ
် န်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတစ်ရ
် ပ််အနေေဖြ�င့််� အလေး�း
အနက််ထားး�ရမည့််� ကိိစ္စစဖြ�စ််ပါါသည််။
ဥပမာာ၊ ဂျူး�း�လူူမျိုးး���ဟူူ၍ ကနဦးးသတ််မှှတ်ပြီး် ��း မှှတ််ပုံတ
ံ� င််မှုများ
ု �း�မရှိိ�ခဲ့့�လျှှင်် လူူပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု� ယခုုကဲ့့�သို့့� � မြ�န််ဆန်စွာာ�
်
အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ��ံ လိုုက်
� ် မီးး�လော�ာင််တိုက်
ု� သွ
် င်းး
ွ � သတ််ဖြ�တ််မှုု Holocaust သည်် ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့� �ဆော�ာင််ရေး�း စီီမံဖွဲ့့�
ံ �စည်းး�မှုုအရ
ဖြ�စ််ပေါ်�် နိုုင်
� ခဲ့့�လိိမ့်
်
�မည်
် မဟုုတ််ပေေ။ နာာဇီီတို့့၏
��
တရား�းဝင််သတ််မှှတ်ဖော်
် �်�ပြ�ချျက်် identification ဖြ�စ််စဉ်များ�း�နှှင့််�
်
မှှတ််တမ်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်သည်် ဂျူး�း�လူူမျိူး�း��များ�း�အားး� နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�ဖြ�စ််မှုမှှ
ု ဖယ််ရှားး��ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့� �
ပိုုင်
� ပစ္စ
် ည်းး
စ �များ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�၊ နေေရာာအရ ဂျူး�း�ရပ််ကွက်
ွ များ
် �း�နှှင့််� camp စခန်းး� များ�း�တွွင်သာာ
်
နေေထိုုင်
� စေေခြ�င်းး
်
�နှှင့််� အဆုံးး��
တွွင် ် အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ��ံ လိုုက်
� သ
် တ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုုပါ
� ါ ပြု�ုလုုပ််စေ�နိုင်
ု� ခဲ့့�
် သည််။ ဒုုတိိယကမ္ဘာ့့��စစ်အ
် ပြီး��း တွွင် ် ဟစ််တလာာ၏
နာာဇီီအစိုးး��ရသည်် နာာဇီီများ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့� � မဟာာမိိတ််တို့့� �မှှ ထိိန်းး�ချူူ�ပ််ခဲ့့�ကြ�သည့််� ဥရော�ာပနယ််မြေ�ေရှိိ� ဂျူး�း�လူူမျိူး��း �အားး�လုံးး��၏
သုံးး��ပုံံ� နှှစ််ပုံံဖြ� �စ််သော�ာ ဂျူး�း�လူူဦးးရေေ ၆ သန်းး�ခန့် �ကိုု
ု� ခဲ့့�
် သည််။ အဆိုုပါ
� ါသတ််ဖြ�တ််မှုသ
ု ည်် လုံံလော�ာ
�
က််သော�ာ
် � သတ််ဖြ�တ််နိုင်
အစားး�အစာာ၊ ရေေ၊ နေေရာာထိုုင်
� ခင်းး
် �နှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းအစော�ာင့််အ
� ရှော�ာ�က််များ�း�ကိုု� စနစ််တကျျငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေခံံစား�း
ဝတ််နေေရေး�းကင်းး�မဲ့့�မှုု၊ ပြ�င််ပဟင်းး�လင်းး�ပြ�င််၌ အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ��ံ လိုုက်
� ကို
် ု� ပစ််သတ််မှုနှ
ု ှင့််� Belzec, Sobibor, Treblinka နှှင့််�
Auschwitz-Birkenau များ�း�အပါါအဝင်် ဓာာတ််ငွေ့့��လွှင့်
ှ �် ကိိရိိယာာများ�း�တပ််ဆင််ထားး�သည့််� သုုတ််သင််ရှှင်းး�လင်းး�ရေး�းစခန်းး�
များ�း�မှှ တဆင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�် ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
အမျိူး�း��၊ အမည််သတ််မှှတ်ချ
် ျက််ပါါ မှှတ််တမ်းး�များ�း�သည်် Rwanda သမ္မမတ Juvénal Habyarimana နှှင့််� Burundi သမ္မမတ
Cyprien Ntaryamira တို့့� � စီးး�နှှင်းး�လိုုက်
� ပါ
် ါရာာ လေ�ယာာဉ်ကိုုပစ်
� ချ
် ျကာာ ဟူူတူခေါ�
ူ ါင်းး� ဆော�ာင်် ၂ ဦးးကိုု� သေ�ဆုံးး��စေေခဲ့့�ပြီး��း များ�း�
မကြာ�ာမီီတွင်
ွ ် စတင််ခဲ့့�သော�ာ Rwanda ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ် ဖြ�စ််ပေါ်�်ရာာတွွင်လ
် ည်းး� အလားး�တူူ အထော�ာက််အပံ့့�ပြု�ု ကူူညီခဲ့့�ပါ
ီ ါသည််။
ကနဦးးအစီီအရင််ခံချ
ံ ျက််များ�း�က တူူဆီီ (Tutsi)ဦးးဆော�ာင်းး�သော�ာ သူူပုုန်အ
် ဖွဲ့့��ကိုု� အဆိုုပါ
� ါ သတ််ဖြ�တ််မှုအ
ု တွွက်် တာာဝန််ရှိ�ိ
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ဂျာ�ာမနီီနိုင်
ု� ငံ
် ံ Dachau
အကျျဉ်းးစခန်းး�ရှိိ�
မီးး�သင်္ဂြို�ု�ဟ််စက််
နော�ာက််တွင်
ွ ် ပုံံထား
� း�
သည့််� အလော�ာင်းး�များ�း�
ကိုု� ဖယ််ရှား��းနေေသော�ာ
ဂျာ�ာမန််ပြ�ည််သူများ
ူ �း�
အားး� ကြ�ည့််�ရှုုနေေသည့််�
အမေေရိိကန််စစ်သား
် း�
တစ််ဦးး။ ©United
States Holocaust
Memorial
Museum, 194

Summary

ဂျာ�ာမန််ဘာာသာာဖြ�င့််� ဂျူး�း�ဟုုအဓိိပ္ပာာ�ယ််ရသော�ာ Jude ကိုု�
ရေး�းသားး�ထားး�သည့််� ဒါါဝိိဒ််၏ အဝါါရော�ာင်် ကြ�ယ််တစ်ခုု
် ။
Holocaust အတွွင်းး�တွွင် ် ဂျူူ�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� ဂျူး�း�
identity ကိုု� မြ�င််သာာသည့််� သင်္ကေ�ေတအဖြ�စ်် ဤတံံဆိိပ််
များ�း�ကိုု� ဝတ််ဆင််ရန်် အမိိန့် �ပေး�းခြ�င်းး�ခံံ
ခဲ့့�ရသည််။
်
©United States Holocaust Memorial Museum,
circa 1941-1945
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Summary

ကြော��ာင်းး� စွွပ်စွဲဲ�ခဲ့့�
် ပြီး��း လေ�ယာာဉ်ပျျက််ကျျ၍ နာာရီီပိုင်းး
ု� �အတွွင်းး�တွွင် ် နိုုင်
� ငံ
် ပို
ံ င်
ု� ရေ�ဒီ
်
ယို
ီ မှှ
ု� သတင်းး�ကြေ��ညာာသူူများ�း�က နိုုင်
� ငံ့့�
်
လူူဦးးရေေ၏ ၁၄ ရာာနှုုန်းး�ခန့်ရှိ
� ် �ိ ၎င်းး�အချိိ�န်် ၇.၉ သန်းး� ခန့်ရှိ
� ် �သော�ာ
ိ
Tutsi လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု� သတ််ဖြ�တ််ရန်် Hutu “မျိူး��း �ချျစ််”များ�း�
ကိုု� ဆော်�်�ဩခဲ့့�ကြ�သည််။ Hutu ကျူးး��လွွန်သူ
် များ
ူ �း�သည်် တချို့့��� အကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ရာာ များ�း�တွွင် ် ကိုုင်
� ဆော
် �ာင််သူများ
ူ �း�၏ လူူမျိုး��း �၊
အမည််ဖော်�်�ပြ�ချျက််ပါါ Rwanda အမျိုး�း��သားး�စီီစစ်ရေး�းကဒ်
်
များ
် �း�ကိုု� အဆိုုပါ
� ါသတ််ဖြ�တ််မှုများ
ု �း�ပြု�ုလုုပ််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�
သည််။ ဥပမာာ၊ Hutu စစ််သွေး�း�ကြွ�များ�း�သည်် မြို့�့�� ပြ�နေေရာာများ�း�တွွင် ် အတားး�အဆီးး�များ�း�ချျထားး�ပြီး��း ဖြ�တ််သန်းး�သွားး��လာာသူူများ�း�
ကိုု� အမျိုးး���သားး�စီီစစ်ရေး�းကဒ်
်
် (National Identification Card)များ�း�ကိုု� ပြ�ခိုုင်းး
� �ကာာ Tutsi ဟုုသတ််မှှတ်ဖော်
် �်�ပြ�ချျက််ပါါ ကဒ််
ကိုုင်
� ဆော
် �ာင််သူများ
ူ �း�နှှင့််� ကဒ််မပါါရှိိ�သူများ
ူ �း�ကိုု� အစုုလိုုက်
� ် အပြုံ��ံ လိုုက်
� သ
် တ််ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြသည်။ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ အတွ����������ွ�����������င်းး� Hutu
ကျူးး��လွွန်သူ
် များ
ူ �း�သည်် Tutsi ၏ လူူဦးးရေေ၏ ခန့် �မှှန်းး
် �ခြေ�ေ ၇၅% ခန့် � ် (သို့့�) � အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး�အားး�ဖြ�င့််� ယော�ာက်ျားး���၊ မိိန်းး�မနှှင့််�
ကလေး�းသူူငယ််ပေါ�ါင်းး� ၈၀၀,၀၀၀ ကိုု� သတ််ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ သတ််ဖြ�တ််မှုအ
ု များ�း�စုုကိုု� လက််၊ ဓား�းမများ�း� (သို့့�) � တင်းး�ပုုတ််
များ�း�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ပြီး��း တခြား�း� မုုဒိိမ်းး�မှုုကဲ့့�သို့့� �သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုများ
ု �း�လည်းး� ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။
၁၉၃၀ နှှစ််များ�း� နှှင့််� ၁၉၄၀ နှှစ််များ�း�ကာာလရှိိ� ဂျာ�ာမနီီနှ ှင့််� တခြား�း� ဥရော�ာပရှိိ� ဂျူး�း�များ�း�နှှင့််� ၁၉၉၀ နှှစ််များ�း�ရှိိ� Rwanda မှှ Tutsi
များ�း�ကဲ့့�သို့့� � မြ�န််မာာစစ်တပ်
်
်နှ ှင့််� ယခင််အစိုးး��ရအာာဏာာပိုုင်
� များ
် �း�သည်် မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ံ အနော�ာက််ဖက်် တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု
တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� ရိုု�ဟင််ဂျာာ�လူူမျိုး�း��များ�း�အပေါ်�် နိုုင်
� ငံ
် တကာာ
ံ
ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� ကျူးး��လွွန်ရ
် န်် လူူမျိူး��း �၊ အမည််ဖော်�်�ပြ�ချျက််ပါါ
identification မှှတ််တမ်းး�များ�း�အပေါ်�် မှီီ�ခိုုဆဲ
� ဖြဲ �စ််ပါါသည််။ ဤရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�သည်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�အရပ််သားး�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�
အပေါ်�် မြ�န််မာာစစ်တပ်
်
မှှ
် နေေရာာအနှံ့့��ဦးးဆော�ာင်် တိုုက်
� ခို
် က်
ု� မှု
် များ
ု �း� ဖြ�စ််ပွား��းချိိ�န် ် ၂၀၁၆ နှှင့််� ၂၀၁၇ တွွင် ် အဓိိက ရုုပ််လုံးး�� ပေါ်�် လာာ
ခဲ့့�သည််။ စစ််သားး�များ�း�သည်် ယော�ာက်ျားး���၊ မိိန်းး�မနှှင့််� ကလေး�းများ�း�ကိုု� အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ��ံ လိုုက်
� တို
် က်
ု� ခို
် က်
ု� ခဲ့့�ခြ�င်းး
်
�၊ လူူပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�
အပေါ်�် မုုဒိိမ်းး�မှုုကျူးး��လွွန်ခြ�င်းး
် �၊ ရာာချီီ�သော�ာ ရွာာ�ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု� မီးး�ရှို့့�� ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား�း� ရိုု�ဟင််ဂျာာ� ဒုုက္ခခသည်် ၂၅,၀၀၀ ကျော်�်��
ရော�ာက််ရှိ�လာာခဲ့့�
ိ
ပြီး��း ညစ််ပတ်ပေေရေ�
်
သည့််� အခြေ�ေအနေေတွွင် ် နေေထိုုင်
� နေ
် ေရသော�ာ ဘင်္ဂဂလာာဒေ့့�ရှ််�နိုုင်
� ငံ
် သို့့
ံ � ရိုု
� � ဟင််ဂျာာ� ၇၀၀,၀၀၀
ကျော်�်��ကိုု� အတင်းး�အဓမ္မမ စွွန့် �ခွာာ�ထွွ
က်ပြေး�
် �းစေေခြ�င်းး� တို့့� �ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�အာာဏာာသိိမ်းး�အုုပ််စုသ
ု ည်် နော�ာက််ထပ််
်
ရိုု�ဟင််ဂျာာ� ၁၂၅,၀၀၀ ကိုု� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် မြ�န််မာာအာာဏာာပိုုင်
� များ
် �း�က ရခိုုင်
� ပြ် �ည််နယ််တွင်
ွ တည်
်
ဆော
် �ာက််ထားး�သော�ာ ခေေတ််မီီ
အကျျဉ်းးစခန်းး�ဖြ�စ််သော�ာ ထိိမ်းး�သိိမ်းး�ရေး�းစခန်းး� ၂၀ ကျော်�်��တွွင် ် ကန့်သ
� ် တ််ပိိတ်လှော�ာ�
်
င််ထားး�ဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပြီး��း ခဲ့့�သည့််� ရာာစုုနှ ှစ််ဝက််စာာခန့် � ် မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ ပြ�ည််ထော�ာင််စုနှ
ု ှင့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံရေး�း
ံ ဥပဒေေ၊ မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််�
ကျျင့််�ထုံးး�� များ�း�သည်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�လူူမျိုးး���များ�း�ကိုု� ဘေး�းဖယ််ပထုုတ်ပြီး် ��း လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�မဲ့့�စေေခဲ့့�သည််။ ဥပမာာ၊ ၁၉၈၂ တွွင် ် မြ�န််မာာ
သည်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�လူူမျိုးး���များ�း�အားး� နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�အခွွင့်အ
�် ရေး�းတန်းး�တူူရရှိိ�မှုကို
ု ု� ငြ�င်းး�ပယ််ပြီး��း နိုုင်
� ငံ
် န
ံ ယ််နမိိတ်် တစ််ခုုတည်းး�အတွွင်းး�
ကမ္ဘာ့့��အများ�း�ဆုံးး�� နိုုင်
� ငံ
် မဲ့့�လူ
ံ
ဦး
ူ းရေ�ကိုု� ဆထက််တပိုးး�� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေေခဲ့့�သော�ာ ဥပဒေေတစ််ရပ််ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ ကနဦးး ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ်
ဆိုုင်
� ရာာ
်
လူ့့�အခွွင့်အ
�် ရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုများ
ု �း� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�တွင်
ွ ် လွွတ်လ
် ပ််စွာာ�သွာာ�လာာခွင့်
ွ ၊�် ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း
အစော�ာင့််အ
� ရှော�ာ�က််ရရှိိ�မှုနှ
ု ှင့််� သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�ကိုု� တားး�မြ�စ််ပိိတ်ပ
် င််ခြ�င်းး� တို့့� �ပါါဝင််ပါါသည််။ ထိုုကဲ့့�သို့့
�
� � ခွဲဲ�ခြား�း�
ှ
ဆက််ဆံသ
ံ ည့််ဥ
� ပဒေေ၊ မူူဝါါဒနှှင့််� ကျျင့််�ထုံးး�� များ�း�သည်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�မြော��ာက််များ�း�စွာာ�အပေါ်�် ညှဉ်းးပန်းး�စော်�်�ကားး�မှုု
နှ ှင့််� များ�း�မြာ�ာင််လှှ
သော�ာ အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ��ံ လိုုက်
� ရ
် က််စက်် ယုုတ််မာာမှုု အန္တတရာာယ််ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေေခဲ့့�သည််။
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၁၉ ၉ ၄ ခုုနှှစ်် ရဝန််ဒါါ
နိုုင်
� ငံ
် ံ Rukara ရှိိ�
ကတ််သလစ်် ဘုုရား�း
ကျော�ာ�င်းး�တစ််ခုု၏
ဆင််ဝင််ဆော�ာင််
အတွွင်းး�၌ တူူစီီ
(Tutsi) လူူအစုုလိုုက်
� ်
အပြုံ�ံ�လိုုက်
� သ
် တ််ဖြ�တ််
မှုုတွင်
ွ ် သားး�ကော�ာင််
ဖြ�စ််ခဲ့့�ရသူူများ�း�၏
ရုုပ််အလော�ာင်းး�များ�း�။
©Jack Picone,
1994
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၂၀၁၆နှှင့််� ၂၀၁၇ ရိုု�ဟင််ဂျာာ�အရပ််သားး�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အပေါ်�် မြ�န််မာာစစ်တပ်
်
ဦး
် းဆော�ာင််သည့််� တိုုက်
� ခို
် က်
ု� မှု
် ု အပြီး��း တွွင် ်
Fortify Rights၊ UN အချျက််အလက််ရှာာ�ဖွေေ�ရေး�းမစ်ရှှ
် င်် ၊ ထို့့� �နော�ာက်် UN အထူးး�ကိုုယ်
� စား�းလှှ
်
ယ််များ�း�နှှင့််� US အစိုးး��ရ
အပြ�င်် အစိုးး��ရများ�း�အပါါအဝင်် တခြား�း�အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ�း�က အဆိုုပါ
� ါတိုုက်
� ခို
် က်
ု� မှု
် သ
ု ည်် ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ရာာဇ
်
ဝတ််မှုု မြော��ာက််
ကြော��ာင်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ယခင်် ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု များ
် �း�ကဲ့့�သို့့� � တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး� ပျျက််စီးး�စေ�လိုုသ
� ည့််� သဘော�ာဖြ�င့််�
identity မှှတ််တမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု ၏
်
အခန်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုု အဖြ�စ််ပါါဝင််ပြီး��း အနာာဂါါတ််
ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� တားး�စီးး�နိုုင်
� ရေး�း
် အတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� ကိိစ္စစဖြ�စ််ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် မှှ
ံ
ထွွက်ပြေး�း
် �ရန််ကြိုး�း��စားး�
ရင်းး� နတ််(Naf) မြ�စ််
တွွင် ် လှေ�ေမြု�ုတ််သွားး��
သော�ာအခါါ သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�
သည့််� ရိုု�ဟင််ဂျာာ�
ကလေး�းငယ််များ�း�နှှင့််�
လူူကြီး�း�များ�း�အားး�
ဘင်္ဂဂလားး�ဒေ့့�ရှ််�နိုုင်
� ငံ
် ံ
Cox’s Bazar ခရိုု�င် ်
တွွင် ် မြေ�ေမြု�ုပ််ပေး�းနေေ
သော�ာ ရိုု�ဟင််ဂျာာ�
ဒုုက္ခခသည််များ�း�။
Patrick Brown
©Panos/ UNICEF
2018

ဤအစီီအရင််ခံစာာ
ံ ၏ အခန်းး�-၂ သည်် ၂၀၂၁ ဖေေဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့့�တွင်
ွ ် စတင််ခဲ့့�သော�ာ မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ အထ’မ’မြော��ာက််
သည့််� ဆိုးး��ဝါးး�သော�ာ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုဖြ�စ််ပြီး��း ကတည်းး�က မြ�န််မာ့့�အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််အုုပ်စု
် ုမှှ ရိုု�ဟင််ဂျာာ�တို့့�၏
ိ ု
� တည််ရှိ�မှု
ကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််လျျက််ရှိ�ပုံ
ိ ံနှ
� ှင့််� ရိုု�ဟင််ဂျာာ�တို့့� �အားး� မည််သည့််အ
� ခွွင့်အ
�် ရေး�းမှှ ပေး�းမထားး�သည့််အ
� ပြ�င်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�များ�း�အားး�
နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�စိိစစ််ခံရ
ံ မည့််�သူ၏
ူ
သက််သေ�ခံကဒ်
ံ
ပြား် �း� (NVC - National Verification Card) ကိုု� လက််ခံရ
ံ န််
အတင်းး�အကျျပ်် ဖိိအားး�ပေး�းခိုုင်းး
� �စေ�လျျက််ရှိ�ပုံ
ိ ကို
ံ� ု� ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး��း ချိိ�န််မှှစ၍ ဗိုုလ်
� ချုု
် �ပ််မှုးး�ကြီး�း�မင်းး�အော�ာင််လှိုင်
ု� ဦး
် းဆော�ာင််သော�ာ မြ�န််မာ့့�စစ်တပ်
်
သ
် ည်် နိုုင်
� ငံ
် အ
ံ နှံ့့��ပြ�ည််သူူ
ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု� သတ််ဖြ�တ််ပြီး��း ထော�ာင််ချျခဲ့့�သလိုု� တစ််ဖက််တွင်
ွ ် တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုင်
ု� ် အဖွဲ့့�� အစည်းး�
များ�း�နှှင့််� စစ််တပ်၏
် တိုုက်
� ခို
် က်
ု� မှု
် ကို
ု ု� ကာာကွွယ်ရ
် န်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ကြ�သည့််� အရပ််သားး�ဦးးဆော�ာင််သော�ာ စစ််တပ်် PDF
(ပြ�ည််သူ့့�ကာာကွယ်
ွ ရေး�းတပ်
်
)် များ�း�ကိုု� အရှိိ�န်မြ�င့်
် �တို
ု� ခို
် က်
ု� လျျ
် က််ရှိ�ပါ
ိ ါသည််။
် က်
အဆိုုပါ
� ါတိုုက်
� ခို
် က်
ု� မှု
် များ
ု �း�ပြု�ုလုုပ််နေေစဉ် နိုုင်
� ငံ
် အ
ံ တွွင်းး�ကျျန််ရှိနေ
�ိ ေသည့််� ရိုု�ဟင််ဂျာာ� ၆၀၀,၀၀၀ ကျော်�်��နေေထိုုင်
� ရာာ
် မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ံ
ရခိုုင်
� ပြ် �ည််နယ််ရှိ�ိ ရိုု�ဟင််ဂျာာ�များ�း�က “ရိုု�ဟင််ဂျာာ�”ဟုု သတ််မှှတ်ခေါ်�
် ်ဆိုုခြ�င်းး
� �ကိုု� တားး�မြ�စ််ရန်် အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််အုုပ်စု
် ုမှှ NVC
ကဒ််များ�း�အသုံးး��ပြု�ုနေေကြ�ပုံံကို
� ု� Fortify Rights အားး�ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�အစား�း အာာဏာာသိိမ်းး�စစ််အုုပ်စု
် ုက ရိုု�ဟင််ဂျာာ�
များ�း�သည်် ဘင်္ဂဂလားး�ဒေ့့�ရှ််�မှှ ခိုးး��ဝင််လာာသူများ
ူ �း�ဖြ�စ််သည််ဟုုသော�ာ အန္တတရာာယ််ကြီး�း�သည့််� လိိမ််လုံးး�� တစ််ခုုကိုု� လော�ာင််စာာ
အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုလျျက်် “ရိုု�ဟင််ဂျာာ�”ကိုု� “ဘင်္ဂဂလီ”ီ (သို့့�) � အခြား�း�နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း� identity အဖြ�စ်် ခွဲဲ�ခြား�း�သတ််မှှတ်ကြ�
် သည််။

ဘင်္ဂဂလားး�ဒေ့့�ရှ််�နိုုင်
� ငံ
် ံ Cox’s Bazar ခရိုု�င်၊် Balukhali စခန်းး�ရှိိ� အကူူအညီီပစ္စည်းး
စ �များ�း�ဖြ�န့် �ဝေေရာာ
နေေရာာတွွင် ် တန်းး�စီီနေေသော�ာ ရိုု�ဟင််ဂျာာ� ဒုုက္ခခသည််များ�း� ။
်
©Panos/UNICEF 2018

၁၉၉၄ ခုုနှှစ်် ရဝန််ဒါါနိုုင်
� ငံ
် ံ Rukara ရှိိ� ကတ််သလစ်် ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး� အပြ�င််ဖက််တွင်
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Summary
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အာာဏာာသိိမ်းး�အုုပ််စုသ
ု ည်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�လူူမျိူး��း �များ�း�အားး� အခြေ�ေခံံလူ့့�အခွွင့်အ
�် ရေး�းများ�း�ရရှိိ�ကျျင့် �သုံးး
် �� မှုု တားး�မြ�စ််ရန််
ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အပေါ်�် ညှာာ�တာာမှုုကင်းး�မဲ့့�သည့််� ကန့်သ
� ် တ််ချျက််များ�း�ကိုု� အတိုးး��ချျ ချျမှှတ််ပြီး��း ရိုု�ဟင််ဂျာာ�ပြ�ည််သူများ
ူ �း�အားး�
ချေ�ေမှုုန်းး�ဖျျက််စီးး�ရေး�း campaign များ�း�ကိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက်လျျ
် က််ရှိသ
�ိ ည််။ ဥပမာာ၊ Fortify Rights မှှရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�
၂၀၂၁ နိုုဝ
� င််ဘာာ ၂၅ တွွင် ် ဘူးး�သီးး�တော�ာင်် မြို့�့��နယ််ရှိ�ိ စစ််ကော�ာင််စီ၏
ီ အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချူူ�ပ််ရေး�းဌာာနမှှ ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သော�ာ
ပေါ�ါက််ကြား�း�လာာသည့််�အုုပ််ချူူ�ပ််ရေး�းဆိုင်
�ု ရာာ
်
အမိိန့့်�စာာတစ််ခုုတွင်
ွ ် “ဘင်္ဂဂလီီ (ရိုု�ဟင််ဂျာာ�)လူူမျိူး��း �များ�း�သည်် တရား�းဝင််
ခွွင့် �ပြု် �ုချျက််ရပြီး��း မှှသာာ ခရီးး�သွားး��နိုုင်
� ”် ပြီး��း အမိိန့် �ကိုု
ဲ ပဒေေအရ ပြ�င်းး�ထန််စွာာ�အရေး�းယူူခြ�င်းး�”
် � ချိုး��း �ဖော�ာက််ခဲ့့�လျှှင်် “တည််ဆဲဥ
ခံံရမည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိိ�ကာာ ဒေေသနေေ ရိုု�ဟင််ဂျာာ�များ�း�၏ လွွတ်လ
် ပ််စွာာ� ခရီးး�သွားး��လာာခွွင့် �ကို
် ု� တားး�မြ�စ််သည့််� နှှစ််ကာာလ
ရှှည််ကြာ�ာလျျက််ရှိ�သော�ာ
ိ
ကန့်သ
� ် တ််ပိိတ်ပ
် င််ချျက်် များ�း�ကိုု� ထပ််လော�ာင်းး�ထုုတ််ပြ�န််ချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။
အခြား�း�ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု များ
် �း�ကဲ့့�သို့့� � မြ�န််မာာစစ်တပ်
်
သ
် ည်် အဆိုုပါ
� ါပိိတ််ဆို့့� �မှုများ
ု �း�ကိုု� အမျိုး��း �သားး�လုံံခြုံ�
� �ံ ရေး�း ခေါ�ါင်းး�စဉ်တပ််ပြီး��း
တရား�းမျှှတကြော��ာင်းး�ပြ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိ�ပါ
ိ ါသည််။ ဥပမာာ၊ အထက််တွင်
ွ ဖော်
် �်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ အမိိန့်သ
� ် ည်် “မြို့�့��နယ််
လုံံခြုံ�
� �ံ ရေး�းနှှင့််� တရားး�ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��မှုု”ကိုု� ကာာကွွယ်ရ
် န်် ဘင်္ဂဂလီလူ
ီ မျိုး
ူ ��း �များ�း�အားး� ကန့်သ
� ် တ််ပိိတ်ပ
် င််ရန်် လိုုအ
� ပ််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�သည််။
နှှစ််အနည်းး�ငယ််ခန့် �ကြာ�ာအော�ာင််
identification သက််သေ�ခံမှှတ်
ံ
တမ်းး
်
�များ�း�နှှင့််� နိုုင်
� ငံ
် တကာာ
ံ
ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�အကြား�း�
်
ဆက််စပ်မှု
် ရှိ
ု �ကြော
ိ ��ာင်းး� ကော�ာင်းး�စွာာ�အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�ပြီး��း ဖြ�စ််ပါါတယ််။ သို့့� �သော်�်� ရိုု�ဟင််ဂျာာ�အပေါ်�် ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု တို
် က်
ု� ်
ခိုုက်
� မှု
် များ
ု �း� ကျူးး��လွွန်နေ
် ေချိိ�န််ကာာလအတွွင်းး�၌ပင်် မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ တချို့့��� UN အရာာရှိိ�များ�း�၊ သံံရုံးး��များ�း�နှှင့််� အခြား�း�အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း�သည််ရို� ဟ
ု င််ဂျာာ�များ�း�အားး� ပစ််မှှတ်ထား
် း�သည့့်� NVC အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� ရှုံ့့�� ချျရန်် ပျျက််ကွက်
ွ ခဲ့့�
် သလိုု� တချို့့���ကိိစ္စစ
များ�း�တွွင် ် ရိုု�ဟင််ဂျာာ� “နိုုင်
� ငံ
် မဲ့့�မှု
ံ ”ု အတွွက်် လက််တွေ့�့�ဆန်သ
် ည့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််တစ်ရ
် ပ််အဖြ�စ်် NVC ကိုု� ပေါ်�်ပေါ်�်ထင််ထင််
အားး�ပေး�း ထော�ာက််ခံခဲ့့�ကြ�သေး�း
ံ
သည််။
သို့့� �ရာာတွွင် ် ၂၀၂၁ ဖေေဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအပြီး��း မြ�န််မာ့့�စစ်တပ်
်
၏
် ကြ�မ်းး�ကြု�ုပ်် ရက််စက််မှုကို
ု ု� ကနဦးး
ကြုံ�ံ�တွေ့�့� ခဲ့့�ရပြီး��း နော�ာက်် အရပ််သားး�ပြ�ည််သူအ
ူ ပေါ�ါင်းး�တို့့�သည််
ပိုုမို
� ပွ
ု� င့်
ွ လ
�် င်းး�လာာကြ�ပြီး��း ရိုု�ဟင််ဂျာာ�လူူမျိူး��း �များ�း�ကိုု� လက််ခံံ
�
ကာာ ရခိုုင်
� ပြ် �ည််တွင်
ွ ် ၎င်းး�တို့့� �ကြုံ�ံ�ခဲ့့�ရသည့််� ရက််စက််ယုုတ်မှု
် များ
ု �း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ပိုုမို
� ု� သိိရှိိ�နား�းလည််လာာသည့််� အသွွင် ်
သဏ္ဍန်် လက္ခခဏာာများ�း�ကိုု� ပြ�သခဲ့့�ကြ�သည််။
NVC ဖြ�စ််စဉ်အပါါအဝင်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�များ�း�ကိုု� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််လျျက််ရှိသ
�ိ ည့််� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံရေး�း
ံ ဥပဒေေ၊ မူူဝါါဒနှှင့််�
ကျျင့််�ထုံးး�� များ�း�အပေါ်�် သည်းး�ခံံနိုင်
ု� မှု
် မှာာ�
ု လည်းး� အားး�ပျော့�့��လာာခဲ့့�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအပြီး��း ဖမ်းး�ဆီးး�မှုုကိုု�
ရှော�ာ�င််တိိမ်းး�နိုုင်
� ခဲ့့�သော�ာ
်
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံလွ
ံ တ်
ွ တော်�်�
်
အမတ််များ�း�က ၂၀၂၁ ဧပြီ�လ
ီ တွွင်ဖွဲ့့�
် �စည်းး�ခဲ့့�သည့််� အစိုးး��ရ မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ၏
ံ
“အမျိုးး���သားး�ညီီညွတ်
ွ ရေး�း
် အစိုးး��ရ (NUG)က ရိုု�ဟင််ဂျာာ�နှှင့််� အခြား�း�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ�း�အပါ််
လူ့့�အခွွင့်အ
�် ရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုများ
ု �း�နှှင့််အ
� တူူ စစ််တပ်မှှ
် အတင်းး�အဓမ္မမအသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည့့်� ဖြ�စ််စဉ်တစ််ခုုအဖြ�စ်် NVC ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ပြီး��း NVC ဖြ�စ််စဉ် “ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�း”အတွွက်် သန္နိိဌာ
� ာန််ကတိိကဝတ််ကိုု� ၂၀၂၁ ဇွွန်လ
် ၃ ရက််တွင်
ွ ် ကြေ��ညာာခဲ့့�
သည််။ NUG သည်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�လူူမျိုးး���အားး�လုံးး��အားး� နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�အခွွင့်အ
�် ရေး�းအပြ�ည့််အ
� ဝကိုု� ထိိထိိရော�ာက််ရော�ာက််
ပေး�းအပ်် (သို့့�) � ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််မည့််� “မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် တွ
ံ င်
ွ ် မွေး�း�ဖွားး��ခြ�င်းး� (သို့့�) � မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် သား
ံ း�၏ သားး�သမီးး�အဖြ�စ်် မည််
သည့််နေ
� ေရာာတွွင်မဆို
်
�ု မွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး�”ဟူူသော�ာအချျက်် အပေါ်�်အခြေ�ေခံံပြီး��း နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�ဖြ�စ််မှုကို
ု ု� သေ�ချာာ�စေ�ရန်် ဆက််လက််
ကတိိပြု�ုခဲ့့�ပါါသေး�းသည််။
၂၀၂၁ စက််တင််ဘာာလတွွင် ် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�လူ့့�အခွွင့်အ
�် ရေး�းကာာကွွယ်သူ
် နှ
ူ ှင့််� ဒုုက္ခခသည််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် တစ််ဦးးဖြ�စ််သူူ
မိုုဟ
� စ််အူလာာ
ူ သည်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�အခွွင့်အ
�် ရေး�းကာာကွွယ်သ
် ည့််� ၎င်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ဘင်္ဂဂလာာဒေ့့�ရှ််�တွွင် ် လုုပ််ကြံ�ံ
သတ််ဖြ�တ််ခံခဲ့့�
ံ ရပါါသည််။ ၂၀၁၉ မတ််လတွွင် ် မိုုဟ
� စ််အူလာာ
ူ သည်် ဂျျနီီဗာာရှိိ� ကုုလ လူ့့�အခွွင့်အ
�် ရေး�းကော�ာင််စီတွ
ီ င်
ွ ်
စကားး�ပြော��ာကြား�း�ခွွင့် �် ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ၎င်းး�က ကုုလအဖွဲ့့��ဝင်် နိုုင်
� ငံ
် များ
ံ �း�ကိုု� ပြော��ာသည််မှာာ� “ဆယ််စုနှ
ု ှစ််များ�း�တိုုင်
� အော�ာ
်
င်် ကျွွန််တော်�်�တို့့� �ဟာာ မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် မှာာ�
ံ စနစ််တကျျကျူးး��လွွန်တဲ့့�
် ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု နဲ့့�
် ရင််ဆိုင်
�ု ခဲ့့�
် ရ
ပါါတယ််။ သူူတို့့� �က ကျွွန််တော်�်�တို့့� �အိိမ််တွေ�ေကိုု� မီးး�ရှို့့��တယ််၊ ကျွွန််တော်�်�တို့့� �မြေ�ေတွေ�ေကိုု� သိိမ်းး�ယူူတယ််၊ မိိန်းး�မနှှင့််�
မိိန်းး�ကလေး�းတွေ�ေကိုု� အုုပ််စုုလိုုက်
� ် မုုဒိိမ်းး�ကျျင့််�ခဲ့့�ကြ�တယ််။ ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�သော�ာ ကျွွန််တော်�်�တို့့� �ကိုု�
(ရိုု�ဟင််ဂျာာ�တို့့� �ကိုု)� သတ််ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�တယ််။ အခုုတော့�့� ကျွွန််တော်�်�တို့့� �ကိုု� “ကုုလားး�” (ဗမာာဘာာသာာစကားး�တွွင် ်
ချိူး�း��နှိိ�မ်ခေါ်�
် ်ဝေါ်�်သည့််� အသုံးး��) ဆိုုပြီး� ��း တံံဆိိပ်ကပ်
်
်ကြ�တယ််။ သူူတို့့� �က ကျွွန််တော်�်�တို့့� �ကိုု� “တရား�းမဝင််
ဝင််ရော�ာက််လာာသူ”ူ ၊ “ဘင်္ဂဂလီ”ီ (နှှင့််)� “မူူဆလင်် အကြ�မ်းး�ဖက််”လို့့� � ခေါ်�် ကြ�တယ််။ ကျွွန််တော်�်�တို့့� �က
(သူူတို့့� �ခေါ်�်တာာ) တစ််ခုုမှှ မဟုုတ််ဘူးး�”။ ကျွွန််တော်�်�တို့့� �က မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် သား
ံ း�ပါါ။ ကျွွန််တော်�်�တို့့� �က ရိုု�ဟင််ဂျာာ�ပါါ။”

ပိုုလ
� န််နိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ Łódź ဂျူး�း�ရပ််ကွက်
ွ တွ
် င်
ွ ် ဂျာ�ာကင််အင်္ကျီီ�ပေါ်�် ချုု�ပ််ထားး�သည့််�
ဒါါဝိိဒ််၏ ကြ�ယ််နှ ှင့််� အမျိုး��း �သားး�နှှစ််ဦးး။ Holocaust အတွွင်းး�တွွင် ် ဂျူး�း�
များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� ဂျူး�း� identity ကိုု� မြ�င််သာာသည့််� သင်္ကေ�ေတအဖြ�စ််
ဤတံံဆိိပ််များ�း�ကိုု� ဝတ််ဆင််ရန်် အမိိန့် �ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု
ခံ
� ခဲ့့�
ံ ရသည််။
်
©United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of
Dan Lenchner, 1942

Summary

29

အဓိိကအကြံ�ပြုံ �ုချျက််များ�း�
မြ�န််မာ့့�စစ်အာာ
် ဏာာသိိမ်းး�အုုပ််စုသ
ု ည်် မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ ဖြ�စ််ပေါ်�်ဆဲဲ ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု အ
် ပါါအဝင်် နိုုင်
� ငံ
် တကာာ
ံ
ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�ကိုု�
ကျူးး��လွွန်လျျ
် က််ရှိ�ပါ
ိ ါသည််။ ဤအစီီအရင််ခံစာာ
ံ သည်် အော�ာက််ပါါအချျက််များ�း�အပါါဝင်် အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ၁၉ ခုုကိုု� ပြု�ုလုုပ််
ထားး�ပါါသည််။
• UN အဖွဲ့့��ဝင််နိုင်
ု� ငံ
် များ
ံ �း�အနေေဖြ�င့််� မြ�န််မာာစစ်တပ်
်
်မှှ လက််နက််၊ ဘဏ္ဍာာနှှင့််� ဝင််ငွေေ�နှှင့််� နိုုင်
� ငံ
် ရေး�းတရား�း
ံ
ဝင််မှုရှိ
ု �ိ
နေေမှုုကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ကန့် �ကွွ
် န်် အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွွက်သ
် င့််သ
� ည််။ နိုုင်
� ငံ
် တကာာ
ံ
စီီပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေေဖြ�င့််�
် က်ရ
လည်းး� မြ�န််မာာစစ်တပ်
်
်နှ ှင့််� ၎င်းး�၏ အပေါ�ါင််အပါါများ�း�ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ကို
ု ု� မည််သည့််�နည်းး�နှှင့််�မဆို�ု
ရှော�ာ�င််ရှား��းသင့််ပြီး� �း� အာာဏာာသိိမ်းး�အုုပ််စု၏
ု
ရာာဇဝတ််မှုတွ
ု င်
ွ ် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််သည််ဟုု ယူူဆရသော�ာ မည််သည့််�
လုုပ််ငန်းး�ကိုု� မဆိုု� သက််ဆိုင်
�ု ရာာ
် တရား�းစီီရင််ရေး�းတွင်
ွ ် တာာဝန််ခံခို
ံ င်းး
ု� �သင့််�ပေေသည််။
• UN အဖွဲ့့��ဝင််နိုင်
ု� ငံ
် များ
ံ �း� အထူးး�သဖြ�င့််� အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှနိုင်
ု� ငံ
် များ
ံ �း�အသင်းး�၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုင်
ု� ငံ
် များ
ံ �း�သည်် မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ံ
ရှိိ� ဖြ�စ််ပေါ်�်ဆဲဲ ရက််ဆက််ယုုတ်မာာ
် သည့််� ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� အဆုံးး��သတ််၊ ကုုသရန်် အဖြေ�ေရှာာ�ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုနှ ှင့််�
ပတ််သက််၍ အရပ််သားး�ပြ�ည််သူဦး
ူ းဆော�ာင််သော�ာ NUG အစိုးး��ရနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက်ခြ�င်းး
် �၊ ၎င်းး�အားး�
ပစ္စစည်းး�အကူူအညီီများ�း�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လက််ရှိ�ိ နိုုင်
� ငံ
် တကာာ
ံ
တာာဝန််ခံမှု
ံ ု ယန္တတရားး�များ�း�ကိုု� အားး�ပေး�းကူူညီခြ�င်းး
ီ �
များ�း�ပြု�ုလုုပ််သင့််သ
� ည််။
• ပိုုမို
� ကျျ
ု� ယ််ကျျယ််ပြ�န့်ပြ� �
� သော်�်� UN အဖွဲ့့��ဝင််နိုင်
ု� ငံ
် များ
ံ �း�သည်် ရိုု�ဟင််ဂျာာ�ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု နှ
် ှင့််� မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် တွ
ံ င်
ွ ် စစ််တပ််
် န့် �ဆိုု
် ရ
မှှ ကျူးး��လွွန်ခဲ့့�သော�ာ
်
စစ််ရာာဇဝတ််မှုနှ
ု ှင့််� လူူသားး�မျိူး�း��နွွယ်အ
် ပေါ်�် ကျူးး��လွွန်သ
် ည့််� ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�အပါါအဝင််
အခြား�း�ရက််စက််ယုုတ်မာာ
် သည့််� ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� တရား�းဝင််ဆုံးး�� ဖြ�တ််ချျက််များ�း�မှှ တဆင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူသိိ
ူ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသင့််သ
� ည််။
• UN အဖွဲ့့��ဝင််နိုင်
ု� ငံ
် များ
ံ �း�သည်် နိုုင်
� ငံ
် တစ်
ံ
ခုု
် ချျင်းး�စီီအလိုုက်
� ် ပြ�ည််တွင်းး
ွ �ယန္တတရား�းနှှင့််� နိုုင်
� ငံ
် ပေါ
ံ �ါင်းး�စုံံ� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�များ�း�မှှတဆင့််� အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ�ံ�လိုုက်
� ် ရက််စက််ယုုတ်မာာ
် သည့််� ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� တားး�စီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််�
အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�အပေါ်�် အလေး�းထားး�ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န်် သက််ဆိုင်
�ု ရာာ
် ဌာာနများ�း� ထူူထော�ာင််သင့််�ပေေသည််။ ထို့့� �နည်းး�
အတူူ UN နှှင့််� နိုုင်
� ငံ
် တကာာ
ံ
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည်် အစုုလိုုက်
� အ
် ပြုံ�ံ�လိုုက်
� ်
ရက််စက််ယုုတ်မာာ
် သည့််� ရာာဇဝတ််မှုများ
ု �း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် ဥပဒေေဆိုုင်
� ရာာ
် ကျွွမ်းး�ကျျင််သူများ
ူ �း�ကိုု� ခန့်အ
� ် ပ််ပြီး�း�
အရေး�းပေါ်�်တုံ့့�ပြ�
ု �း�ကိုု� အကြံ�ံပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််
� န််မှုများ
တားး�စီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ပညာာပေး�းခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််သင့််�ပေေသည််။

Genocide by Attrition

နည်းး�လမ်းး� (Methodology)

ဤအစီီအရင််ခံစာာ
ံ သည်် အတိိတ််က ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု များ
် �း�၊ ရိုု�ဟင််ဂျာာ� ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု မှှ
် လွွတ်မြော��ာ
်
က််နိုင်
ု� ခဲ့့�သူ
်
များ
ူ �း�၏
ထွွက်ဆို
် ချ
�ု ျက််များ�း�၊ မြ�န််မာ့့�အာာဏာာသိိမ်းး�အုုပ််စု၏
ု
မှှတ််တမ်းး�များ�း�နှှင့််� စစ််တပ်် ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံ
သတင်းး�များ�း�အပေါ်�် သတင်းး�အချျက််အလက််ဆိုင်
�ု ရာာခွဲဲ�ခြ�မ်းး
်
�စိိတ််ဖြာ�ာမှုု (Media Analysis) များ�း�မှှ
သမိုုင်းး
� �ကြော��ာင်းး�ဆိုုင်
� ရာာ
် သုုတေ�သနကိုု� အခြေ�ေခံံထားး�ပါါသည််။
ဤအစီီအရင််ခံစာာ
ံ အတွွက်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ သမိုုင်းး
� �ကြော��ာင်းး�ဆိုုင်
� ရာာ
်
သုုတေ�သနသည်် Holocaust၊
Rwanda ဂျီီ�နိုုဆို
� က်
�ု နှ
် ှင့််� မြ�န််မာာနိုင်
ု� ငံ
် ရှိ
ံ �ိ ရိုု�ဟင််ဂျာာ�များ�း�အပေါ်�် ရိုု�က်ခတ်
်
လျျ
် က််ရှိ�သော�ာ
ိ
ဖြ�စ််ပေါ်�်ဆဲဲ ရက််စက််
ယုုတ််မာာမှုများ
ု �း� အပေါ်�် တစ််ခုုခြ�င်းး� လေ့�့လာာစိိတ််ဖြာ�ာချျက််ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
Fortify Rights သည်် ၂၀၂၁ ဖေေဖော်�်�ဝါါရီီလနှှင့််� ၂၀၂၂ ဧပြီ�လ
ီ ကြား�း� မြ�န််မာာ၊ ဘင်္ဂဂလာာဒေ့့�ရှ််�နှ ှင့််� နိုုင်
� ငံ
် တကာာ
ံ
ရှိိ�
ရိုု�ဟင််ဂျာာ� ၂၃ ဦးးအပါါအဝင်် နိုုင်
� ငံ
် တကာာက
ံ
ယ််ဆယ််ရေး�းလုုပ်သား
် း�နှှင့််� သုုတေ�သီီ ၅ ဦးးတို့့� �ကိုုလ
� ည်းး�
အင််တာာဗျူး�း�ခဲ့့�ပါါသည််။ Fortify Rights သည်် အင််တာာဗျူး�း�အများ�း�စုုကိုု� ရိုု�ဟင််ဂျာာ�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပြီး��း တချို့့��� အခြေ�ေအနေေများ�း�တွွင် ် အင်္ဂဂလိိပ်ဘာာသာာ
်
ပြ�န််ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤအစီီအရင််ခံစာာ
ံ
အတွွက်် အင််တာာဗျူး�း�ဖြေ�ေဆိုုသူ
� ူ မည််သူတစ်
ူ
ဦး
် းတစ််ယော�ာက််မှှ အခကြေး��းငွေေ� ယူူခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ဖြေ�ေဆိုုသူ
� ူ
အားး�လုံးး��အားး� အင််တာာဗျူး�း�ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််၊ စိိတ််လိုလ
ု� က််ရဆော�ာင််ရွွက်မှု
် နှ
ု ှင့််� မျှှဝေ�ခဲ့့�သည့််� သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�အားး� မည််သို့့� �မည််ပုံံ� အသုံးး��ပြု�ုမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ခဲ့့�ပါါသည််။
အင််တာာဗျူး�း�ဖြေ�ေဆိုုသူ
� အား
ူ း�လုံးး��သည်် အင််တာာဗျူး�း�မတိုုင်
� မီ
် ီ ၎င်းး�တို့့�၏
ွ �ပြု် �ုချျက််ကိုု� ပေး�းအပ််ခဲ့့�
� သဘော�ာတူူခွင့်
ကြ�ပါါသည််။ အင််တာာဗျူး�း�ဖြေ�ေကြား�း�သူူအားး�လုံးး��၏ အမည််၊ နေေရပ််နှ ှင့််� မည််သူမည်
ူ
ဝါ
် ါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ပါါ
အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�ကိုု� လုံံခြုံ�
� �ံ ရေး�းအရ ဤ အစီီရင််ခံစာာတွ
ံ
င်
ွ ် ထိိမ််ချျန်် (သို့့�) � ပြော��ာင်းး�လဲဲဖော်�်�ပြ� ထားး�
ပါါသည််။
Fortify Rights သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�အုုပ််စု၏
ု
လူူမှုက
ု ယ််ဆယ််ရေး�းနှှင့််� ပြ�န််လည််နေေရာာချျထားး�ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊ ရခိုုင်
� ပြ် �ည််နယ်် ပုုဏ္ဏားး��ကျွွန်းး�မြို့�့��နယ််ရှိ�ိ လူူဝင််မှုကြီး�း
ု �ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�အင််အားး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊
ရခိုုင်
� ပြ် �ည််နယ််ရှိ�ိ မော�ာင််တော�ာမြို့�့��နယ်် စီီမံကိိန်းး
ံ
�နှှင့််� စီီမံရေး�းရာာ
ံ
ဦးးစီးး�ဌာာနနှှင့််� ရခိုုင်
� ပြ် �ည််နယ််၊ စစ််တွေ�ေနှှင့််�
ဘူးး�သီးး�တော�ာင််ရှိ�ိ အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချူူ�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနတို့့� �မှှ ရုံးး��တွွင်းး�မှှတ််တမ်းး� ၅ ခုုကိုု� ရယူူပြီး��း စိိတ််ဖြာ�ာ
လေ့�့လာာခဲ့့�ကြ�သည််။ အဆိုုပါ
� ါမှှတ််တမ်းး�များ�း�သည်် နိုုင်
� ငံ
် သား
ံ း�စီီစစ်ရေး�း
်
ဖြ�စ််စဉ်နှှင့််� ဆက််စပ်လျျ
် က််ရှိ�ပြီးိ ��း ၂၀၂၁
ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက်် အထ‘မ’မြော��ာက််သော�ာ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနော�ာက််ပိုင်းး
ု� �အချိိ�န််ကိုု� ရက််စွဲဲ�တပ်ထား
် း�
ပါါသည််။
Fortify Rights သည်် ဖေေဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၀၂၁ မှှ မတ််လ ၂၀၂၂ ကြား�း� အင်္ဂဂလိိပ််နှ ှင့််� မြ�န််မာာ နှှစ််ဘာာသာာဖြ�င့််�
ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့့်� သတင်းး�များ�း�ကိုုလ
� ည်းး� ပြ�န််လည််သုံးး�� သပ််ပြီး��း စိိတ််ဖြာ�ာလေ့�့လာာခဲ့့�သည််။
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