ရိုဟ င္ဂ ်ာမ်ားအေပၚ လူမ ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မ ႈ က်ဳးလြန ္ခ ဲ့သ ည္ဆ ိုသ ည့္ ယံု ၾကည္ေ လာက္ေ သာ သက္ေ သအေထာက္အ ထားမ်ားကို
THE MUSEUM အဖြဲ႔မ ွေ တြ႔ရ ွိထ ား၊ ဆက္လ က္ၿခိမ ္းေျခာက္မ ႈမ ်ား ရွိေ နဟုလ ည္း သတိေ ပး။
၃ ရက္၊ ဒီဇ င္ဘ ာ ၂၀၁၈
ဝါရွင္တန္ ဒီစီ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
လူနည္းစုမူဆလင္ျဖစ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးစုသန္႔စင္ရွင္းလင္းမႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္း
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ ယံု ၾကည္ေ လာက္ေ သာအေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရွိထားသည္ဟု ယေန႔ေျပာဆို
လိုက္သည္။ The Museum အဖြဲ႔မ ွ ရက္စ က္စ ြာ က်ဴးလြန ္မ ႈဆ ို င ္ရ ာ ကၽြမ ္း က်င္သ ူမ ်ားအႀကံေ ပးအဖြဲႏ ွင ့္ ေစ႔စ ပ္ေ သခ်ာစြာ ေဆြး ေႏြး တို င ္ပ င္ျခင္း ၊
၄င္း တို ႔က ို ယ ္တ ို င ္ ကြင ္း ဆင္း ေလ့လ ာျခင္း ျဖင့္ရ ရွိေ သာ မူရ င္း သုုေ တသနေတြ႔ရ ွိခ ်က္မ ်ားကို Fortify Rights အဖြဲ႔ႏ ွင ့္ ၂၀၁၇ခုႏ ွစ ္အ တြင ္း ပူး တြဲ
အစီရ င္ခ ံစ ာထုုတ ္ျပန္ခ ဲ့ျခင္း ႏွင ့္ မၾကာေသးမီက ထုုတ ္ျပန္ေ သာ အေမရိက န္ႏ ို င ္င ံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ မွတ ္တ မ္း အစီရ င္ခ ံစ ာႏွင ့္ အခ်က္အ လက္
ရွာ ေဖြေ ရးေကာ္မ ရွင ္တ ို ႔၏ သတင္း အခ်က္အ လက္မ ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ဤကဲ့သို႔ ေကာက္ခ ်က္ခ ်ျခင္း ျဖစ္ပ ါသည္။
“အထူး သျဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏ ွစ ္ ၾသဂုတ ္လ က ျမန္မ ာ့တ ပ္မ ေတာ္၏ ရိုဟ င္ဂ ်ာမ်ားအပၚ ဆန္႔က ်င္တ ိုက ္ခ ိုက ္မ ႈက မ္ပ ိန ္း မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႀကံစ ည္
ထားၿပီး ၊ စနစ္တ က်ႏွင ့္ က်ယ္က ်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ ္ခ ဲ့တ ာျဖစ္တ ယ္” လို႔ The Museum အဖြဲ႔၏ အုပ ္ခ ်ဳပ္ေ ရးေကာင္စ ီဝ င္ တစ္ဥ ီး လည္း ျဖစ္ၿပီး The
Museum ၏ လူ မ ်ိ ဳ းတု ံ း သတ္ ျ ဖတ္ မ ႈ ကာကြ ယ ္ တ ားဆီ း ေရးလု ု ပ ္ င န္ း ကိ ု

အႀကံေ ပးရေသာ လူ႔အ သိတ ရားဆို င ္ရ ာေကာ္မ တီ (Committee on

Conscience) ၏ ဥကၠ ဌ ျဖစ္ သ ူ Lee Feinstein ကေျပာပါသည္ ။ “ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ အ တြ င ္ း က်န္ ရ စ္ ေ နေသးေသာ ရိ ု ဟ င္ ဂ ်ာမ်ားအတြ က ္ သ ာမက ျပည္ တ ြ င ္ း

ျပန္ပ ို ႔ဖ ို ႔ ၿခိမ ္း ေျခာက္ခ ံေ နရေသာ ရို ဟ င္ဂ ်ာမ်ားအတြက ္ပ ါ ဤထုုတ္ျပန္မႈက တစံုတ ရာအေရးယူ လုပ ္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ားျပဳလုုပ ္လ ာဖို ႔ လႈ႔ံေ ဆာ္မ ႈ
ျဖစ္ေ စလိမ ့္မ ည့္ဟ ု ေမွ်ာ္လ င့္ ပါတယ္” လို႔လ ည္း သူက ဆိုပ ါတယ္။
လြန ္ခ ဲ့ေ သာဆယ္စ ု ႏ ွစ ္မ ်ားအတြင ္း ျမန္မ ာအစိုး ရသည္ ရိုဟ င္ဂ ်ာမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏ ွိပ ္ခ ်ဳပ္ခ ်ယ္ျခင္း ၊ ႏို င ္င ံသ ားျဖစ္ခ ြင ့္အ ားပယ္ဖ ်က္ျခင္း ႏွင ့္
အၾကမ္း ဖက္မ ႈႀကီး မ်ားအတြင ္း ေျမဇာပင္အ ျဖစ္သ ို ႔ေ ရာက္ရ ိွေ စသည္။ ၂၀၁၅ခုႏ ွစ ္ မတ္လ အတြင ္း The Museum အဖြဲ႔၏ အစီရ င္ခ ံစ ာတြင ္
ရိုဟ င္ဂ ်ာေတြအ ေပၚ လူမ ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မ ႈႏ ွင ့္ပ တ္သ က္ၿပီး ကနဦး အေျခအေနေလ့လ ာခ်က္အ ရ ခို င ္မ ာေသာအေထာက္အ ထားေတြ ေတြ႔ရ ွိရ
ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သ တိေ ပးခဲ့သ ည္။ ထို ႔အ တူ အျခားေသာ အဖြဲ႔အ စည္း မ်ားကလည္း သတိေ ပးထုတ ္ျပန္မ ႈမ ်ားျပဳခဲ့ေ ပမယ့္ အေလးမထားပဲ ျမန္မ ာ
အစိုး ရက တစံု တ ရာအမွာ းအယြင ္း က်ဳးလြန ္ခ ဲ့ျခင္း မရွိေ ၾကာင္း ကို သ ာ အစဥ္တ စိုက ္ ျငင္း ဆိုခ ဲ႔သ ည္။
၂၀၁၇ ခုႏ ွစ ္ ၾသဂုတ ္လ အတြင ္း ျမန္မ ာ့တ ပ္မ ေတာ္န ဲ႔ အျခားသူမ ်ားက ရိုဟ င္ဂ ်ာမ်ားကို တိုက ္ခ ိုက ္ခ ဲ့ရ ာတြင ္ လူအ စုလ ိုက ္အ ၿပံဳ လိုက ္သ တ္ျဖတ္မ ႈ၊
မုဒ ိမ ္း က်င့္မ ႈ၊ ညွဥ ္း ပမ္း ႏွိပ ္စ က္မ ႈ၊ မီး ရိွဳ႕ဖ်က္စ ီး မႈ၊ ဥပေဒမဲ့ဖ မ္း ဆီး မႈႏ ွင ့္ ခ်ဳပ္ေ ႏွာ င္မ ႈမ ်ားအျပင္၊ လူေ ပါင္း ၇ သိန ္း ေက်ာ္တ ို ႔အ ား အတင္း အက်ပ္
ေျပာင္း ေရႊ႕ ေစခဲ့ပ ါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏ ွစ ္တ ြင ္ The Museum နဲ႔ Fortify Rights တို႔ထ ုတ ္ျပန္တ ဲ့ ‘ကၽြႏ ္ုပ ္တ ို႔အ ားလံုး ကို သူတ ို႔ သတ္ဖ ို႔လ ုပ ္ခ ဲ့ၾကတယ္’
အစီရ င္ခ ံစ ာတြင ္ ဒီလ ိုရ က္စ က္ စ ြာ က်ဳးလြန ္မ ႈမ ်ားကို မွတ ္တ မ္း ျပဳစုထ ားပါ သည္။
“က်မတို႔၏ ဆန္း စစ္ခ ်က္တ ြင ္ ျမန္မ ာအာဏာပိုင ္ေ တြက ရို ဟ င္ဂ ်ာမ်ားကို ဖ်က္ဆ ီး ေခ်မုုန ္း ရန္ ရည္ရ ြယ ္ခ ်က္ရ ွိရ ွိလ ု ပ ္ေ ဆာင္ေ နျခင္း သည္
သူတ ို ႔၏ ျဖစ္တ ည္ေ နေသာလူမ ်ိဳးနဲ႔ ဘာသာေရး ဝိေ သသလကၡဏ ာေတြေ ၾကာင့္ျဖစ္ေ ၾကာင္း ယံု ၾကည္ထ ိုက ္တ ဲ့ သက္ေ သအေထာက္အ ထား
ေတြပ ါပဲလ ို႔ ေကာက္ခ ်က္ခ ်ပါတယ္” ဟုု ျပတိုက ္၏ လူမ ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မ ႈ ကာကြယ ္တ ားဆီး ေရး Simon-Skjodt စင္တ ာ၏ ဒုတ ိယ ညႊန ္ၾကား
ေရးမွဴ း Naomi Kikoler ကေျပာပါသည္။ “က်မတို႔န ဲ႔ အလုပ ္လ ုပ ္တ ဲ့ ရိုဟ င္ဂ ်ာဒုုက ု ၡသ ည္ေ တြဟ ာ အစြန ္႔ပ စ္ခ ံေ တြလ ို႔ ခံစ ားေနရပါတယ္၊
Holocaust ျဖစ္စ ဥ္က သားေကာင္ေ တြ ႀကံဳေတြ႔ခ ံစ ားရသလို ပ ါပဲ။ ကမၻာ ႀကီး က က်ေနာ္၊ က်မ တို ႔ခ ံစ ားေနရတဲ႔ မတရားညွဥ ္း ပမ္း ႏွိပ ္စ က္မ ႈမ ်ားကို
မ်က္က ြယ ္ျပဳထားၾကပါတယ္” ဟုုလ ည္း ဆိုပ ါ သည္။
The Museum ၏ အစီ ရ င္ ခ ံ စ ာတြ င ္ အျခားေသာဘာသာနဲ ႔ လူ မ ်ိ ဳ းစုမ ်ားျဖစ္ သ ည္ ့ ကခ်င္ န ဲ ႔ ရွ မ ္ း အပါအဝင္ အျခားေသာလူ မ ်ိ ဳ းစု ေ တြ က လည္ း

အလားတူ ျမန္မ ာ့တ ပ္မ ေတာ္၏ အစုလ ို က ္အ ၿပံဳလိုက ္ရ က္စ က္ႀကမ္း ၾကဳပ္စ ြာ က်ဴးလြန ္မ ႈ အႏၲရ ာယ္က ို ခ ံရ ဖြယ ္ရ ွိေ နေၾကာင္း ကို လ ည္း မီး ေမာင္း
ထိုး ျပထားသည္။
ဒီလ ိုအ တိုင ္း အတာပမာဏရွိတ ဲ့ ရာဇဝတ္မ ႈေ တြက ို တုန ္႔ျပန္ဖ ို႔ႏ ွင ့္ ေႏွာ င္ထ ပ္ျဖစ္လ ာမည့္ ရက္စ က္က ်ဴးလြန ္မ ႈမ ်ားကို ကာကြယ ္တ ားဆီး ႏို င ္ရ န္၊
ျပည္တ ြင ္း တြင ္ က်န္ရ ွိေ နေသာရို ဟ င္ဂ ်ာမ်ားကဲ့သ ို ႔ေ သာ အကာအကြယ ္မ ဲ့ေ နသူမ ်ားအားလံု း ကို အကာအကြယ ္ေ ပးႏို င ္ရ န္၊ ႏို င ္င ံတ ကာစံု စ မ္း
စစ္ေ ဆး ေရးအဖြဲ႔မ ်ားႏွင ့္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရ ြက ္ႏ ို င ္ရ န္ႏ ွင ့္ လုုပ ္င န္း စဥ္မ ်ားကို ကူည ီပ ံ့ပ ို းႏို င ္ရ န္၊ ရာဇဝတ္မ ႈ က်ဳးလြန ္သ ူမ ်ားအား မိမ ိ၏ က်ဳးလြန ္မ ႈ
အေပၚ တာ၀န္ခ ံမ ႈ၊ တာ၀န္ယ ူမ ႈရ ွိေ စရန္ ယံုၾကည္စ ိတ ္ခ ်ရၿပီး လြပ ္လ ပ္ေ သာ တရားရံုး ေတြမ ွာ တရားစြဲဆ ို ႏ ို င ္ရ န္၊ ရိုဟ င္ဂ ်ာလူမ ်ိဳးစုေ တြအ ေပၚ
ခြဲျခားဆက္ဆ ံမ ႈေ တြက ို အဆံုး သတ္ေ စၿပီး ႏိုင ္င ံသ ားျဖစ္ခ ြင ့္ျပန္လ ည္ေ ပးအပ္ႏ ိုင ္ဖ ို ႔ သိသ ာထင္ရ ွာ းတဲ့ျပဳျပင္ေ ျပာင္း လဲမ ႈေ တြက ို ေစတနာအမွန ္
ျဖင့္ ထိထ ိေ ရာက္ေ ရာက္အ ေကာင္အ ထည္ေ ဖာ္ႏ ို င ္ရ န္
Kikoler ဆိ ု သ ည္ ။

ျမန္မ ာအစိုး ရကို အျခားေသာတိုင ္း ျပည္ေ တြက ဖိအ ားေပးဖို႔လ ိုပ ါတယ္’ လို႔လ ည္း

ရွင္သန္ေနဆဲ Holocaust ေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ Holocaust ေအာက္ေမ့ဖြယ္ျပတိုက္က ကမၻာတဝွမ္းရွိ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဖို႔၊ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ဖို႔
တို႔အတြက္ လွဳံ႕ေဆာ္ေပးေနပါသည္။
ျပတိုက ္၏

လူမ ်ိဳးတုန ္း သတ္ျဖတ္မ ႈ

ကာကြယ ္တ ားဆီး ေရး

Simon-Skjodt

စင္တ ာမွ

ႏိုင ္င ံအ တြင ္း ႏွင ့္

ကမၻာ တဝွမ ္းလူမ ်ိဳးတုန ္း သတ္ျဖတ္မ ႈ

ကာကြယ ္တ ားဆီး ေရးနဲ႔ လူသ ားမ်ိဳးႏြယ ္စ ု အ ေပၚက်ဳးလြန ္တ ဲ့ ရာဇဝတ္မ ႈမ ်ားကို တားဆီး ကာကြယ ္ေ ရးလုပ ္င န္း ေတြက ို အဓိက အေလးထား
လုပ ္ေ ဆာင္ေ နတာ ျဖစ္ပ ါသည္။ ျပတိုက ္၏ ထိေ ရာက္ေ သာပညာေပးေရးအစီအ စဥ္မ ်ားနဲ႔ ကမၻာ တဝွမ ္း သက္ေ ရာက္မ ႈမ ်ားသည္ ရက္ေ ရာေသာ
ေစတနာရွင ္မ ်ား၏ လွဴ ဒါန္း ျဖင့္ လုုပ ္ေ ဆာင္ႏ ို င ္ျဖင္း ျဖစ္ပ ါသည္။ အေသးစိတ ္က ိုေ တာ့ ushmm.org မွာ သြာ းေရာက္ၾကည့္ရ ွဳႏိုင ္ပ ါသည္။

