
 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ ယံုုၾကည္ေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို  
THE MUSEUM အဖြဲ႔မွေတြ႔ရွိထား၊ ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနဟုလည္း သတိေပး။  
 
၃ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ 
 
ဝါရွင္တန္ ဒီစ ီ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈဆိုုင္ရာ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္မွ  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
လူနည္းစုမူဆလင္ျဖစ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးစုသန္႔စင္ရွင္းလင္းမႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္း 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိုု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ ယံုုၾကည္ေလာက္ေသာအေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရွိထားသည္ဟု ယေန႔ေျပာဆို 
လိုက္သည္။ The Museum အဖြဲ႔မွ  ရက္စက္စြာက်ဴးလြန္မႈဆို ုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကံေပးအဖြဲႏွင့္ ေစ႔စပ္ေသခ်ာစြာေဆြးေႏြးတို ုင္ပင္ျခင္း၊ 
၄င္းတို ု ႔ကို ုယ္တို ုင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ရရွိေသာ မူရင္းသုုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ု Fortify Rights အဖြဲ႔ႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ပူးတြဲ 
အစီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ မၾကာေသးမီကထုုတ္ျပန္ေသာ အေမရိကန္ႏို ုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မွတ္တမ္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္တိုု ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ဤကဲ့သိုု႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
“အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပၚ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈကမ္ပိန္းမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ 
ထားၿပီး၊ စနစ္တက်ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္” လို႔ The Museum အဖြဲ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး The 
Museum ၏ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုုပ္ငန္းကို ု  အႀကံေပးရေသာ လူ႔အသိတရားဆိုုင္ရာေကာ္မတီ (Committee on 
Conscience)၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Lee Feinstein ကေျပာပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက်န္ရစ္ေနေသးေသာ ရို ုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္သာမက ျပည္တြင္း 
ျပန္ပို ု ႔ဖိ ု ု ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ရို ုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ပါ ဤထုုတ္ျပန္မႈက တစံုုတရာအေရးယူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္လာဖို ု ႔ လႈ႔ံေဆာ္မ ႈ 
ျဖစ္ေစလိမ့္မည့္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္” လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။ 
 
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ႏို ုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အားပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးမ်ားအတြင္း ေျမဇာပင္အျဖစ္သို ု ႔ေရာက္ရိွေစသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း The Museum အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္  
ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကနဦးအေျခအေနေလ့လာခ်က္အရ ခို ုင္မာေသာအေထာက္အထားေတြ ေတြ႔ရွိရ 
ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့သည္။ ထိုု ႔အတူ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း သတိေပးထုတ္ျပန္မႈမ်ားျပဳခဲ့ေပမယ့္ အေလးမထားပဲ ျမန္မာ 
အစိုးရက တစံုုတရာအမွားအယြင္း က်ဳးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ုသာ အစဥ္တစိုက္ ျငင္းဆိုခဲ ႔သည္။  
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ အျခားသူမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ လူအစုလိုက္အၿပံဳ လိုက္သတ္ျဖတ္မႈ၊ 
မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မီးရိွဳ႕ဖ်က္စီးမႈ၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားအျပင္၊ လူေပါင္း ၇ သိန္း ေက်ာ္တိုု ႔အား အတင္းအက်ပ္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ The Museum နဲ႔ Fortify Rights တို႔ထုတ္ျပန္တဲ့ ‘ကၽြႏ္ုပ္တို ႔အားလံုးကို သူတို႔ သတ္ဖို ႔လုပ္ခဲ့ၾကတယ္’ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ဒီလိုရက္စက္စြာက်ဳးလြန္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားပါ သည္။ 
 
“က်မတို႔၏ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ရို ုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုု ဖ်က္ဆီးေခ်မုုန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွ ိလုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ 
သူတိုု ႔၏ ျဖစ္တည္ေနေသာလူမ်ိဳးနဲ႔ ဘာသာေရး ဝိေသသလကၡဏာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုုၾကည္ထိုက္တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထား 
ေတြပါပဲလို ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္”ဟုု ျပတိုက္၏ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး Simon-Skjodt စင္တာ၏ ဒုတိယညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴး Naomi Kikoler ကေျပာပါသည္။ “က်မတို႔နဲ ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဒုုကုု ၡသည္ေတြဟာ အစြန္႔ပစ္ခံေတြလို ႔ ခံစားေနရပါတယ္၊ 
Holocaust ျဖစ္စဥ္က သားေကာင္ေတြ ႀကံဳေတြ႔ခံစားရသလိုုပါပဲ။ ကမၻာႀကီးက က်ေနာ္၊ က်မ တိုု ႔ခံစားေနရတဲ႔ မတရားညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ု 
မ်က္ကြယ္ျပဳထားၾကပါတယ္” ဟုုလည္း ဆိုပါ သည္။ 
 
The Museum ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အျခားေသာဘာသာနဲ႔ လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းအပါအဝင္ အျခားေသာလူမ်ိဳးစုေတြကလည္း 
အလားတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အစုလို ုက္အၿပံဳလိုက္ရက္စက္ႀကမ္းၾကဳပ္စြာက်ဴးလြန္မႈ အႏ ၲရာယ္ကို ုခံရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္းကို ုလည္း မီးေမာင္း 
ထိုးျပထားသည္။  
 
ဒီလိုအတိုင္းအတာပမာဏရွိတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို တုန္႔ျပန္ဖို ႔ႏွင့္ ေႏွာင္ထပ္ျဖစ္လာမည့္ ရက္စက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ု ကာကြယ္တားဆီးႏို ုင္ရန္၊ 
ျပည္တြင္းတြင္ က်န္ရွိေနေသာရို ုဟင္ဂ်ာမ်ားကဲ့သို ု ႔ေသာ အကာအကြယ္မဲ့ေနသူမ်ားအားလံု ုးကို ု အကာအကြယ္ေပးႏို ုင္ရန္၊ ႏို ုင္ငံတကာစံု ုစမ္း 
စစ္ေဆး ေရးအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏို ုင္ရန္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ု ကူညီပံ့ပိ ု ုးႏို ုင္ရန္၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဳးလြန္သူမ်ားအား မိမိ၏က်ဳးလြန္မႈ 
အေပၚ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး လြပ္လပ္ေသာ တရားရံုးေတြမွာ တရားစြဲဆိုုႏိ ု ုင္ရန္၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုေတြအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကို အဆံုးသတ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ဖို ု ႔ သိသာထင္ရွားတဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေစတနာအမွန္ 
ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို ုင္ရန္   ျမန္မာအစိုးရကို အျခားေသာတိုင္းျပည္ေတြက ဖိအားေပးဖို ႔လိုပါတယ္’ လို႔လည္း 
Kikoler ဆိုသည္။ 
 
ရွင္သန္ေနဆဲ Holocaust ေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ Holocaust ေအာက္ေမ့ဖြယ္ျပတိုုက္က ကမၻာတဝွမ္းရွိ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဖို႔၊ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ဖို႔ 
တို႔အတြက္ လွဳံ႕ေဆာ္ေပးေနပါသည္။ 
 
ျပတိုက္၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး Simon-Skjodt စင္တာမွ ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ကမၻာတဝွမ္းလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ 
ကာကြယ္တားဆီးေရးနဲ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုုအေပၚက်ဳးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုု အဓိကအေလးထား 
လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပတိုက္၏ ထိေရာက္ေသာပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ ကမၻာတဝွမ္း သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ရက္ေရာေသာ 
ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏို ုင္ျဖင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ushmm.org မွာ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။  


