
အစီီရင်ခံ်ံစီာ အသစီ်သည်် မြ�န််�ာဂျီီီနိုု�ဆိုု�က််က်ု� Holocaust (ဂျီီး�လူူ�ီု���ီာ�အာ� 
အစီ�လူု�က်အ်မြ�ံ�လူု�က် ်�ီ�လောလူာင်တ်ိုု�က်သ်ငွ်�် သတိုမ်ြ�တိုခ့်ံ��ု) ၊ ရဝန််ဒါါတိုု� �နိုငှ်� ်ခံီုတိုဆ်ိုက် ်
တိုင်မ်ြ�ထားာ��ါသည်။်  

UN အ�့ွ�ဝင်န်ိုု�င်င်် ံ- ဆိုက်လ်ူက်မ်ြ�စီလ်ော�်ဆို ့ရာဇဝတို�ု်�ီာ�
အတိုကွ် ်မြ�န််�ာစီစီတ်ို�်က်ု� တိုာဝန််ခံံလောစီရန််လူု�   

(၂၀၂၂၊ ဇွွန်လ် ၈ ရက်၊် ကော့က့်�ဇ်ွဘဇွ့ နှငှ့်� ်ဘန်က်ော့က့်က်)် – Fortify Rights ၏ ယကော့န် �ထုတု် ်အစီရီင့်ခ်ံစံီ့အရ မြ�န်�့်စီစီတ််ပ််
သည် ်Holocaust နှငှ့်� ်ရဝန်ဒ်ါါ ဂျီီီနှုဆုိုုကု်တ််ုု �တ်ငွ့် ်အသံ�ုမြပ်ုခံ့�ကော့သ့ န်ည်�်လ�်��ီ့�က်ု ုပံ်တု်ကူ်�ူလီက် ်ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ဂျီီီနှုဆုိုုကု် ်
လယွက််ကူော့ခံီ့ကော့�ွ�ကော့စီရန် ်သက်က်ော့သခံ ံ�တှ်တ််�်�(က်ဒါ)်�ီ့�က်ု ုအသံ�ုမြပ်ုလီက်ရ်ှိှုပ်ါသည်။် UN အဖ့ွွဲ့�ဝင့်န်ှုငု့်င့််�ံီ့� အကော့န်မြဖွဲ့င့်� ်
မြ�န်�့်စီစီတ််ပ််� ှလက်န််က်၊် ဘဏ္ဍာ့ဝင့်က်ော့င့် ွနှငှ့်� ် နှုငု့်င့််ကံော့ရ�တ်ရ့�ဝင့်�် ုရှိှုကော့န်�ကု်ု ု မြင့်င့်�်ပ်ယက််န် �က််ကွ်ပ်ြီးပီ်� UN လံမုြခံံု ကော့ရ�
ကော့က့်င့်စ်ီသီည် ်မြ�န်�့်နှုငု့်င့််အံကော့ရ�က်ု ုနှုငု့်င့််တံ်က့် ရ့ဇွဝတ်ခ်ံံရုံုို� (ICC) သုု � ခံီက်ခ်ံီင့်�်  လဲက့ော့မြပ့်င့်�်ကော့ပ်�သင့်�သ်ည်။် 

“ရ့ဇွဝတ််�ု က်ီ��လွန်သ်ူကော့တ်ွ ဂျီီီနှုဆုိုုုက််က်ီ��လွန်ရ့်�ှ့  သက််ကော့သခံံက်ဒါက်ော့တ်ွက်ုု အသံ�ုမြပ်ုကော့န်တ့် ကြာက့်လှပ်ါပြီးပီ်” ဤ  
အစီအီရင့်ခ်ံစံီ့က်ု ုပ်�ူတ်ွက့ော့ရ�သ့�သမူြဖွဲ့စီပ်ြီးပီ်� Fortify Rights ၏ အကြီးက်�ီတ်န်�် အကြာက်ကံော့ပ်�လည်�် မြဖွဲ့စီသ်လု ုClark တ်က်က သုလု်
� ှInternational Development and Social Change ပ်ါကော့�့က်ခလည်�် မြဖွဲ့စီသ် ူDr. Ken MacLean က် ဆိုုသုည်။် 
“Holocaust န့် � ရဝန်ဒ်ါါ ဂျီီီနှုဆုိုုကု် ် သက် ်ကော့သကော့တ်ဟွ့ အ့ဏာ့သ�်ု�စီစီအ်ုပ််စီကု် မြ�န်�့်နှုငု့်င့််�ံှ့ ရှိှုတ့်� ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ကော့တ်ရ့ွ � 
အ�ည်၊်အ�တှ်သ်ည့်ကော့တ်ကွ်ု ုပ်ယဖ်ွဲ့ီက်က်ော့န်မြခံင့်�်န့် � သသု့ထုင့်ရ်ှိှ့ �တ့်� တ်ညူ်�ီကုော့တ်ကွ်ု ုမြပ်သကော့န်ပ်ါတ်ယ”် ဟ ု၎င့်�်က် ဆိုုသုည်။်  

“အ�ညှ်�က်ော့�ခံဂျီီီနှုဆုိုုကု်-် ဂျီီ��လ�ူီုု��ီ့�အ့� အစီလုုကု်အ်မြပံ်ုလုကု် ် �ီ�ကော့လ့င့်တ််ုကု်သ်ငွ့်�် သတ်မ်ြဖွဲ့တ်မ်ြခံင့်�် (Holocaust)
နှငှ့်� ်ရဝန်ဒ်ါါနှငှ့်� ် မြ�န်�့်ဂျီီီနှုဆုိုုကု်�်ီ့�တ်ငွ့် ်အ�ီုု�၊ အ�ည် ်ကော့ဖွဲ့့်မြပ်ခံီက်ပ််ါ သက်က်ော့သခံကံ်ဒါမ်ြပ့်��ီ့�၏ အခံန်�်က်ဏ္ဍာ” ဟ ု
အ�ည်ရ်ကော့သ့ ၆၃ �ီက်န်ှှ့ ပ်ါ အစီရီင့်ခ်ံစံီ့သည် ်အ့ဏာ့သ�်ု�စီစီအ်ုပ််စီကု် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့�အ့� ၎င့်�်တ်ုု �ဆို�ီ ှနှုငု့်င့််သံ့�
အမြပ်ည်�အ်ဝ ရရှိှု�ကု်ု ုထုထုုကုော့ရ့က်က်ော့ရ့က် ်ဖွဲ့ယရ်ှိှ့ �ကော့ပ်�သည်� ်နှုငု့်င့််သံ့�စီစုီစီခ်ံရံ�ည်�သ်၏ူ သက်က်ော့သခံကံ်ဒါမ်ြပ့်� (NVC) 
က်ု ု လက်ခ်ံရံန် ် အတ်င့်�်အဓ�မ ခံုငု့်�်ကော့စီလီက်ရုှ်ှိပံ်ကု်ု ု ကော့ဖွဲ့့်ထုတု် ် တ်င့်မ်ြပ်ထု့�ပ်ါသည်။် ဤ အစီရီင့်ခ်ံစံီ့သည် ် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ 
လ�ူီုု��ီ့�က်ု ုအ့ဏာ့သ�်ု�အုပ််စီ�ု ှဆိုက်လ်က် ်ပ်စီ�်တှ်ထ်ု့�ကော့န်ပံ်နုှငှ့်� ်ပ်တ်သ်က်သ်ည်� ်သတ်င့်�်အခံီက်အ်လက် ်အသစီ်
�ီ့�က်ု ုတ်င့်မ်ြပ်ထု့�ပြီးပီ်� ပ်စီ�်တှ်ထ်ု့�ခံ ံမြပ်ည်သ်�ူီ့�အ့� ကော့န်ရ့အနှှံ �တ်ငွ့် ်လနွ်လ်နွ်က််က့် ့စီန်စီတ််က်ီ ခံွထ့ုတု်၊် က်ပ်ွ်�ီက်၊် 
သတ်မ်ြဖွဲ့တ်ရ်န် ်သက်က်ော့သခံကံ်ဒါ�်ီ့�အ့� အသက်သ်ငွ့်�်ခံ့�ပံ်ကု်ု ုထုင့်ရ်ှိှ့ �ကော့စီဖုုွဲ့ � Holocaust နှငှ့်� ်ရဝန်ဒ်ါါဂျီီီနှုဆုိုုကု်�် ှမြဖွဲ့စီရ်ပ်် 
ကော့လ�လ့ခံီက်�်ီ့�က်ုလုည်�် ထုည်�သ်ငွ့်�်ကော့ဖွဲ့့်မြပ်ထု့�ပ်ါသည်။်  

Holocaust နှငှ့်� ်ရဝန်ဒ်ါါ အကော့မြခံအကော့န်�ီ့�တ်ငွ့် ်ကော့တ်ွ�ရသည်�အ်တ်ုငု့်�် သက်က်ော့သခံကံ်ဒါ�်ီ့�သည် ်“အ�ညှ်�က်ော့�ခံဂျီီနီှုဆုိုုကု်”် (သုု �) 
“အခံီုန်က််ုဆုိုွဆ့ိုန် �ပ်ြီးပီ်� သယွဝု်ကု် ်ပ်ီက်စ်ီ�ီကော့စီမြခံင့်�် န်ည်�်လ�်��ီ့�� ှတ်ဆိုင့်� ်လံမုြခံံု �ရုှုှိရ�ည်� ်လအူပ်ု်စီ၏ု အင့်အ့်�က်ု ုကော့လီ့�
ခံီမြခံင့်�်အ့�မြဖွဲ့င့်� ်မြဖွဲ့ည်�်မြဖွဲ့ည်�်ခံီင့်�် ဖွဲ့ီက်စ်ီ�ီမြခံင့်�်” က်ု ုအကော့ထု့က်အ်က် ူမြပ်ုလီက်ရ်ှိှုကော့ကြာက့်င့်�် ဤအစီရီင့်ခ်ံစံီ့ အသစီ�် ှ ကော့တ်ွ�
ရှိှုထု့�ပ်ါသည်။်  

မြ�န်�့်နှုငု့်င့််တံ်ငွ့် ်အ�ညှ်�က်ော့�ခံဂျီီီနှုဆုိုုကု်သ်ည် ်မြဖွဲ့စီက်ော့ပ််ဆို ့၊ မြဖွဲ့စီက်ော့ပ််လီက်ရ်ှိှုကော့ကြာက့်င့်�် Fortify Rights က် ဆိုုသုည်။် 

ယခံင့်ဂ်ျီီီနှုဆုိုုကု်�်ီ့�� ှသ�ုငု့်�်ကော့ကြာက့်င့်�်ဆိုုငု့်ရ့် သကုော့တ်သန်မြပ်ုကော့လ�လ့ခံီက်၊် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ဂျီီီနှုဆုိုုကု်�် ှလတွ်က်ော့မြ�့က်ခ်ံ့�သ ူ၂၀ 
ကော့က်ီ့န်ှငှ့်� ်အင့်တ့််ဗျူးီ���ီ့�၊ ကော့ပ်ါက်က်ြာက့်�လ့ကော့သ့ မြ�န်�့်�အ့ဏာ့သ�်ု�အပ်ု်စီ၏ု �တှ်တ််�်��ီ့�နှငှ့်� ်အ့ဏာ့သ�်ု��အုလနွ် ်
အ့ဏာ့သု�်�အုပ််စီုက် ကော့က်ီ့ကော့ထု့က််ကော့န့်က််ခံံမြပ်ုထု့�သည်�် သတ်င့်�်�ီ့�အကော့ပ်် သတ်င့်�်အခံီက််အလက််ဆိုုုင့််ရ့ 
ခံွမ့ြခံ�်�စီတု်မ်ြဖွဲ့့� ု(Media Analysis) အကော့ပ်် အကော့မြခံခံလံီက် ်သက်က်ော့သခံ ံ�တှ်တ််�်��ီ့�က်ု ုတ်မြဖွဲ့ည်�်မြဖွဲ့ည်�်ခံီင့်�် ဖွဲ့ီက်စ်ီ�ီ
လုသုည်� ် သကော့ဘ့မြဖွဲ့င့်� ် �သ�ုသ့ အသံ�ုမြပ်ုမြခံင့်�်သည် ် ယခံင့် ် ဂျီီီနှုဆုိုုကု်�်ီ့�က့်�သုု � မြ�န်�့်နှုငု့်င့််ရုှံှိ မြဖွဲ့စီက်ော့ပ််ဆို ့ ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့  
ဂျီီီနှုဆုိုုကု်တ််ငွ့် ် အခံန်�်က်ဏ္ဍာတ်စီခ်ံ ုအမြဖွဲ့စီပ််ါဝင့်လ်ီက်သ်လု ုကော့မြဖွဲ့ရှိငှ့်�်ရ�ည်� ်က်စုီစလည်�်မြဖွဲ့စီပ််ါသည်။် 

အ့ဏာ့သ�်ု�ခံီုန်�်စှီ၍ ဗုုျူးလခ်ံီုပ််��ုကြီးက်�ီ �င့်�်ကော့အ့င့်လ်ုငု့် ်ဦး�ကော့ဆို့င့်က်ော့သ့ စီစီသ့်��ီ့�သည် ်နှုငု့်င့််အံနှှံ � ကော့ထု့င့်က်ော့ပ်ါင့်�်�ီ့�
စီွ့ ကော့သ့ မြပ်ည်သ်�ူီ့�က်ု ုသတ်မ်ြဖွဲ့တ်၊် ကော့ထု့င့်ခ်ံီခံ့�ပြီးပီ်� အမြခံ့� တ်ဖွဲ့က်တ််ငွ့် ်လ�ူီုု�စီ ုလက်န််က်က််ုငု့် ်အဖ့ွွဲ့�အစီည်�်�ီ့�နှငှ့်� ်
စီစီ်တ်ပ််၏ တ်ုုက််ခံုုက််�ုက်ုု ခံုခံံက့်က်ွယ်ရန် ် ဖ့ွွဲ့�စီည်�်ခံ့�ကော့သ့ အရပ််သ့� ဦး�ကော့ဆို့င့်သ်ည်�် တ်ပ််�ီ့�မြဖွဲ့စီ်ကော့သ့ မြပ်ည််သူ �
က့်က်ယွက်ော့ရ�တ်ပ််တ်ုု �အကော့ပ််တ်ငွ့် ်တ်ုကု်ခ်ံုကု်�်အုရှိှုန် ်တ်ု�ုမြ�ှင့်�လ်ီက်ရ်ှိှုပ်ါသည်။်  

https://www.fortifyrights.org/downloads/Genocide%20by%20Attrition%20-%20Fortify%20Rights%20Summary%20Report%20(MYA).pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Genocide%20by%20Attrition%20-%20Fortify%20Rights%20Summary%20Report%20(MYA).pdf


ဤတ်ုကု်ခ်ံုကု်�်�ုီ့�မြဖွဲ့စီက်ော့န်ခံီုန် ်အ့ဏာ့သ�်ု�အုပ််စီသုည် ်ပြီးပု်ုလပ့်ီက်စ်ီ�ီသွ့ �ကော့အ့င့် ်ပံ်သုငွ့်�်ထု့�ကော့သ့ ဘဝအကော့မြခံအကော့န်
�ီ့�က်ု ုဖွဲ့န်တ််�ီလီက် ်ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ဟ ုသက်က်ော့သခံမံြခံင့်�်က်ု ုတ့်�စီ�ီရန်၊် ကော့ရိုဲ�ကော့မြပ့်င့်�်သွ့ �လ့လပ်ု်ရှိှ့ �ခံငွ့်�က််ု ုက်န် �သ်တ်ရ်န်န်ှငှ့်� ်
အသက််ကော့��ွဝ�်�ကော့ကြာက့်င့်�်မြပ်ုနှုငု့်�်ုက်ုု ပု်တ််ဆိုုု �ရန် ် နှုငု့်င့််သံ့�စီုစီစီ်ခံံရ�ည်�်သူ၏ သက််ကော့သခံံက်ဒါမ်ြပ့်� (NVC) �ီ့�က်ု ု
ဆိုက်လ်က် ်အသံ�ုမြပ်ုကော့န်ဆိုမ့ြဖွဲ့စီက်ော့ကြာက့်င့်�် ရခံုငု့်မ်ြပ်ည်န််ယရ်ှိှု ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့�� ှFortify Rights က်ု ုကော့မြပ့်ကြာက့်�ခံ့�ပ်ါသည်။် 

NVC ကော့လာ့က်လ်ဲ့ တ်ငွ့် ်“[အ့ဏာ့သ�်ု�အုပ််စီ၏ု လဝက် အရ့ရှိှုကော့တ်ကွ်] ဘဂျီါ ါလ ီလုု �ကော့ရ�ခံုငု့်�်တ်ယ”် ဟ ုရခံုငု့်မ်ြပ်ည်န််ယ်
တ်ွင့် ် ၂၀၁၆ ခံု ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့လူ�ီု��အကော့ပ်် စီစီ်တ်ပ််�ှ ဦး�စီီတ်ုုက််ခံုုက််ခံ့�စီဉ်က် သူ ��၏ လင့်က်ော့ယ့က််ီ ့�၊ အ�်ုနှငှ့်� ် �ုသ့�စီ ု
သက်က်ော့သခံ ံအခံီက်အ်လက်�်ီ့�က်ု ုဆိုံ�ုရံုို�ခံ့�ရကော့သ့ကော့ကြာက့်င့်� ်၂၀၂၁ ကော့အ့က်တ််ုဘု့တ်ငွ့် ်NVC  ကော့လာ့က်ခ်ံ့�ရကော့သ့ ၂၆ နှစှီ်
အရွယ ်ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ အ�ီုု�သ�ီ�� ှဆိုုသုည်။် “က်ွန်�် ‘ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့’ �နှ်�် သတူ်ုု �သတု်ယ။် ဒါါကော့ပ်�ယ ်င့်ါတ်ုု �က် ဘဂျီါလပ့ီ်သတု်ယ၊် 
ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ �သဘု�ူလုု � ကော့မြပ့်တ်ယ”် ဟ ုသ�ူက် ဆိုုသုည်။် 

“သတူ်ုု �က် က်ွန်က်ော့တ့််တ်ုု �က်ု ုနှုငု့်င့််သံ့�မြဖွဲ့စီ�်နု့် � တ်ုငု့်�်ရင့်�်သ့� မြဖွဲ့စီ�်ကု်ကော့န် ဖွဲ့ယထ်ုတု်ဖုု်ွဲ့ � ဗျူးီ�ဟ့တ်စီရ်ပ််အကော့န်န့် � တ်ရ့��
ဝင့်က်ော့ရွ�ကော့မြပ့်င့်�် ကော့န်ထုုငု့်သ်ကူော့တ်၊ွ ဘဂျီါလကီော့တ်လွုု � လပ်ု်ခံီင့်က်ော့န်ကြာက်တ့်” ဟ ုရခံုငု့်မ်ြပ်ည်န််ယ၊် �င့်�်မြပ့်�ပြီး�ုု�န်ယ�် ှ၁၉ နှစှီအ်ရွယ ်
ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့အ�ီုု�သ့�က် Fortify Rights က်ုကုော့မြပ့်သည်။် “NVC က်ု ုလက်ခ်ံလံုကု်မ်ြခံင့်�်ဟ့ “ကော့ရွ�ကော့မြပ့်င့်�်ဘဂျီါလ”ီလုု � က်ုယု�်
က်ုုယ်က်ုု သက််ကော့သခံံလုုက််မြခံင့်�်ပ့်။ က်ွန််ကော့တ့််တ်ုု � (ရုုိုဟင့််ဂျီီ့) �ှ့  တ်မြခံ့�ကော့ရွ�ခံီယ်စီရ့�ှ �ရှိှုတ့်။ အထု�ူသမြဖွဲ့င့်� ်
က်ီန်�်�့ကော့ရ�န့် � ပ်က်သ်က်ပ်ြီးပီ်� အကော့ရ�ကော့ပ််က်စုီစပ့်မြဖွဲ့စီမ်ြဖွဲ့စီ ်  ၊  အလပ်ု်က်စုီစ အတ်ကွ်ပ့််မြဖွဲ့စီမ်ြဖွဲ့စီ ်စီစီက်ော့တ်တွ်ုု �လု ု(သုု �) တ်မြခံ့�
ပြီး�ုု� မြပ်ကော့တ်ကွ်ု ုသွ့ �ဖုုွဲ့ � အကော့ထု့က်အ်ထု့�က် လုအုပ််တ်ယက်ော့လ” ဟ ု၎င့်�်က် ဆိုုသုည်။်  

ပြီး�ုု�န်ယတ််စီပ်ြီး�ုု�န်ယ�်ကှော့န်ပြီးပီ်� တ်စီမ်ြခံ့�တ်စီပ်ြီး�ုု�န်ယသ်ုု � (သုု �) ရှိှ့ �ရှိှ့ �ပ်ါ�ပ်ါ� အကော့မြခံအကော့န်တ်ခံီုု�တ်ငွ့် ်ရခံုငု့်မ်ြပ်ည်န််ယအ်မြပ်င့်ဖ်ွဲ့က််
သုု � ခံရီ�သွ့ �ရန် ် ရခံုုင့်ရုှ်ှိ ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့� လုုအပ််သည်�် ယ့ယီခံရီ�သွ့ �လ့ခံွင့်� ် “ပံ်ုစီံ-၄” အပ်ါအဝင့် ် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့�၏ 
လတွ်လ်ပ််စီွ့  ခံရီ�သွ့ �လ့ခံငွ့်�အ်ကော့ပ်် အ့ဏာ့သ�်ု�အုပ််စီ၏ု ဆိုက်လ်က် ်က်န် �သ်တ်က်ော့န်� ု�ီ့�က်ုလုည်�် Fortify Rights 
� ှ�တှ်တ််�်�တ်င့်ထ်ု့�ပ်ါသည်။် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့�သည် ်အပြီး�့တ်�်� ခံငွ့်�မ်ြပ်ုခံီက်ရ်ကော့လ��ရုှှိသည်� ်ပံ်စုီ-ံ၄ ခံငွ့်�မ်ြပ်ုခံီက်က််ု ုကော့လာ့က််
ယရူသည်။် ဥပ်�့- ၂၀၂၁ နှုဝုင့်ဘ့် ၂၅ ရက်က်ော့န် �တ်ငွ့် ်အ့ဏာ့သ�်ု�အုပ််စီ၏ု ရကော့သ�ကော့တ့်င့်ပ်ြီး�ုု�န်ယ ်အကော့ထုကွော့ထုအုွပ််ခံီ�ပ််
ကော့ရ�ဌာ့န်က် “ဘဂျီါလလီ�ူီု���ီ့�သည် ်တ်ရ့�ဝင့်ခ်ံငွ့်�မ်ြပ်ုခံီက် ်(ပံ်စုီ-ံ၄) ရပြီးပီ်��သှ့ ခံရီ�သွ့ �နှုငု့်�်ည်”်၊ ထုုု �ကော့န့်က် ်အ�ုန် �က််ု ု
ခံီုု�ကော့ဖွဲ့့က်ခ်ံ့�ပ်ါက် “တ်ည်ဆ်ိုဥ့ပ်ကော့ဒါအရ မြပ်င့်�်ထုန်စ်ီွ့ အကော့ရ�ယမူြခံင့်�်” ခံရံ�ည်ဟ် ုကော့ဖွဲ့့်မြပ်ထု့�ပ်ါသည်။်  

အမြခံ့� ဂျီီီနှုဆုိုုကု်အ်စီု�ုရ�ီ့�က့်�သုု � အ့ဏာ့သ�်ု�စီစီအ်ုပ််စီသုည် ်“မြပ်ည်န််ယ ်လံမုြခံံု ကော့ရ�နှငှ့်� ်တ်ရ့�ဥပ်ကော့ဒါ စီု�ု�ု�ုကော့ရ�” က်ု ု
က့်က်ယွရ်န် ်က်န် �သ်တ်ခ်ံီက်�်ီ့� လုအုပ််သည်ဟ် ုအခံုငု့်အ်�့ဆိုုသုည်။်  

က်လုသ�ဂျီဂ ဂျီီီနှုဆုိုုကု် ်က့်က်ယွတ့််�ဆို�ီကော့ရ�ရုံို�သည် ်“လ�ူီု��ဝုကော့သသလက်ခဏာ့ (identity) က်ု ုလနွ်စ်ီွ့  နှုငု့်င့််ကံော့ရ�သကော့ဘ့ 
သက််ဝင့််ကော့စီမြခံင့်�်”နှှင့်�် က့်က်ွယ်ရ�ည်�် အုပ််စီု�ီ့�က်ုု ပ်စီ်�ှတ််ထု့�ကော့သ့ ခံွ့ မြခံ့�ဆိုက််ဆိုံကော့ရ� “လုပ််င့်န်�်စီဉ် (သုု �) 
ဥပ် ကော့ဒါ”�ီ့�သည် ် “ရက်စ်ီက်ယ်တု်�့်သည်� ် ရ့ဇွဝတ်�်ု�ီ့� က်ီ��လွန်မ်ြခံင့်�်က်ုု မြဖွဲ့စီက်ော့ပ််ကော့စီသည်� ် အကော့မြခံအကော့န်တ်စီရ်ပ််” 
က်ု ုဖွဲ့န်တ််�ီရ့တ်ငွ့် ်လ�်ညွှနဲ်�်ီ့� အမြဖွဲ့စီက်ော့ဆို့င့်ရွ်က်လ်ီက်ရ်ှိှုသည်။် ဂျီီနီှုဆုိုုကု်က််ီ��လနွ်သ်ည်� ်နှုငု့်င့််�ံီ့�သည် ်ပ်စီ�်တှ်ထ်ု့�
သည်� ်အုပ််စီအု့� ဖွဲ့ီက်စ်ီ�ီမြခံင့်�်က်ု ုလယွက််ကူော့ခံီ့ကော့�ွ�ကော့စီရန် ်ဥပ်ကော့ဒါကော့ကြာက့်င့်�်နှငှ့်� ်အုပ််ခံီ�ပ််ကော့ရ�ကော့ကြာက့်င့်�်ဆိုုငု့်ရ့် န်ည်�်�ီ့�က်ု ု
�ကြာက့်ခံဏာ အသံ�ုမြပ်ုကော့လ�ရှိှသုည်။် ဤသည်�်ှ့  ဂျီီ��မြပ်ည်သ်�ူီ့�က်ု ုအစီလုုကု်အ်မြပံ်ုလုကု် ်�ီ�ကော့လ့င့်တ််ုကု်သ်ငွ့်�် သတ်မ်ြဖွဲ့တ််
မြခံင့်�် (Holocaust)နှငှ့်� ်တ်ဆူို ီ(Tutsi) မြပ်ည်သ်�ူီ့�အကော့ပ်် က်ီ��လနွ်ခ်ံ့�သည်� ်Rwanda ဂျီီီနှုဆုိုုကု်�်ီ့� အတ်ငွ့်�်တ်ငွ့်လ်ည်�် 
ထုုသုုု � အလ့�တ်ပူ်င့်မ်ြဖွဲ့စီခ်ံ့�သည်။် 

ဥပ်�့၊ ဂျီီ��လူ�ီုု�ဟူ၍ က်န်ဦး�သတ််�ှတ််ပြီးပီ်� �ှတ််ပံ်ုတ်င့်�်ု�ီ့��ရှိှုခံ့�လာင့် ် လူကော့ပ်ါင့်�်�ီ့�စီွ့ က်ုု ယခံုက့်�သုု � မြ�န်ဆ်ိုန်စ်ီွ့  
အစီုလုုက််အမြပံ်ုလုုက်် �ီ�ကော့လ့င့်တ််ုုက််သငွ့်�် သတ််မြဖွဲ့တ််�ု Holocaust သည် ် ကော့ထု့က််ပု်ု � လုပ််င့်န်�်စီဉ်အရ မြဖွဲ့စီက်ော့ပ်် ခံ့�
လု��်�ည်် �ဟုတ််ကော့ပ်။ န့်ဇီွတ်ုု �၏ တ်ရ့�ဝင့်် သတ််�ှတ််ကော့ဖွဲ့့်မြပ်ခံီက်် identification မြဖွဲ့စီ်စီဉ်�ီ့�နှှင့်�် �ှတ််တ်�်� 
အခံီက်အ်လက်�်ီ့�က်ု ုအသံ�ုမြပ်ုမြခံင့်�်မြဖွဲ့စီစ်ီဉ်သည် ်ဂျီီ��လ�ူီု���ီ့�အ့� နှုငု့်င့််သံ့�မြဖွဲ့စီ�်�ု ှဖွဲ့ယရ်ှိှ့ �မြခံင့်�်၊ ၎င့်�်တ်ုု �ပု်ငု့် ်ပ်စီစည်�်
�ီ့�က်ုု  သု�်�ယူမြခံင့်�်၊ ကော့န်ရ့အရ ဂျီီ��ရပ််က်ွက််�ီ့�နှှင့်�် camp �ီ့�တ်ွင့််သ့ ကော့န်ထုုုင့််ကော့စီမြခံင့်�်နှှင့်�် အဆိုံ�ုတ်ွင့် ်
အစီလုုကု်အ်မြပံ်ုလုကု် ်သတ်မ်ြဖွဲ့တ်မ်ြခံင့်�်�ီ့�က်ုပု်ါ မြပ်ုလပ်ု်ကော့စီနှုငု့်ခ်ံ့�သည်။် 



အလ့�တ်ပူ်င့် ်သက်က်ော့သခံ�ံတှ်တ််�်��ီ့�နှငှ့်� ်စီစုီစီ�်�ုီ့�သည် ်ရဝန်ဒ်ါါဂျီီီနှုဆုိုုကု် ်လယွက််ကူော့ခံီ့ကော့�ွ�ကော့စီကော့ရ� က်ုလုည်�် �ီ့�
စီွ့  အကော့ထု့က်အ်က်မူြပ်ုခံ့�သည်။် Hutu က်ီ��လနွ်သ်�ူီ့�သည် ်တ်ခံီုု�အကော့ကြာက့်င့်�်မြခံင့်�်ရ့ �ီ့�တ်ငွ့် ်သတ်မ်ြဖွဲ့တ်�်�ုီ့� မြပ်ုလပ်ု်
ရန် ် က်ုုင့်က်ော့ဆို့င့်သ်၏ူ လူ�ီုု�၊ အ�ည်က်ော့ဖွဲ့့်မြပ်ခံီက််ပ်ါ Rwanda အ�ီုု�သ့�စီစီီစီက်ော့ရ�က်ဒါ�်ီ့�က်ုု အသံ�ုမြပ်ုခံ့�ကြာက်သည်။် 
ဥပ်�့၊ Hutu စီစီက်ော့သ�ွကြွက်�ီ့�သည် ်ပြီး�ုု� မြပ်ကော့န်ရ့�ီ့�တ်ငွ့် ်အတ့်�အဆို�ီ�ီ့� ခံီထု့�ပြီးပီ်� မြဖွဲ့တ်သ်န်�်သွ့ �လ့သ ူ�ီ့�က်ု ု
အ�ီုု�သ့�စီစီီစီက်ော့ရ�က်ဒါ ်(National Identification Card) �ီ့�က်ု ုမြပ်ခံုငု့်�်က့် Tutsi ဟ ုသတ်�်တှ်က်ော့ဖွဲ့့်မြပ်ခံီက်ပ််ါ က်ဒါ ်
က်ုငု့်က်ော့ဆို့င့်သ်�ူီ့�နှငှ့်� ်က်ဒါ�်ပ်ါရှိှုသ�ူီ့�က်ု ုအစီလုုကု် ်အမြပံ်ုလုကု် ်သတ်မ်ြဖွဲ့တ်ခ်ံ့�ကြာက်သည်။် 

လက်ရ်ှိှု မြ�န်�့်နှုငု့်င့််အံတ်ငွ့်�်တ်ငွ့် ်နှုငု့်င့််သံ့�စီစုီစီခ်ံရံ�ည်�သ်၏ူ သက်က်ော့သခံကံ်ဒါမ်ြပ့်� (NVC) က်ု ုဆိုက်လ်က်အ်သံ�ုမြပ်ုကော့န်
�ကု် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့လ�ူီုု��ီ့�အတ်ကွ် ်အလ့�တ် ူဆိုင့်တ််ကူော့သ့ ပြီးခံ�်ု�ကော့မြခံ့က်�်�ုီ့�က်ု ုကြာက်ံု ကော့တ်ွ�ကော့စီသည်။် 

“ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ကော့တ်ဟွ့ ကော့မြ�့က်�်ီ့�စီွ့ ကော့သ့ ရက်စ်ီက်ယ်တု်�့်�ကုော့တ်အွတ်ကွ် ်တ့်ဝန်ရ်ှိှုတ့်� တ်ရ့��ဝင့်အ်စီု�ုရမြဖွဲ့စီတ့််� စီစီ်
အ့ဏာ့သ�်ု� အုပ််စီကုော့အ့က်�်ှ့  ဘဝန့် �ဆိုုငု့်တ့််� ပြီးခံ�်ု�ကော့မြခံ့က်�်ကုော့တ်ကွ်ု ုရင့်ဆ်ိုုငု့် ်ကော့န်ရဆိုမ့ြဖွဲ့စီတ််ယ”် ဟ ုFortify Rights � ှ
Senior Human Rights Specialist မြဖွဲ့စီသ် ူJohn Quinely က် ကော့မြပ့်သည်။် “ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ကော့တ်ရ့ွ � တ်ုငု့်�်ရင့်�်သ့�မြဖွဲ့စီ�်နု့် �  
နှုငု့်င့််သံ့�မြဖွဲ့စီ�်ကု်ု ုဆိုက်လ်က် ်မြင့်င့်�်ပ်ယက်ော့န်မြခံင့်�်ဟ့ ဂျီီနီှုဆုိုုကု်ရ့် � အခံီက်မ်ြပ်ကော့န်တ့်� အရ့ကော့တ်ပွ်ါပ့်။ အ�ီုု�သ့�ည်ညီွှတွ်က်ော့ရ�
အစီု�ုရက် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ကော့တ်ရ့ွ � နှုငု့်င့််သံ့�မြဖွဲ့စီ�်နု့် � ပ်ါဝင့်�်ကု်ု ုကော့သခံီ့ကော့စီရန် ်က်တ်ကုော့ပ်� ဆိုံ�ုမြဖွဲ့တ်ထ်ု့�ခံီနု်�်ှ့  စီစီတ််ပ််က် ရုုိုဟင့််
ဂျီီ့ကော့တ်ွရ့ � တ်ည််ရှိှု�ုက်ုု ပ်ယ်ဖွဲ့ီက််ပြီးပီ်� နှုငု့်င့််မံြခံ့�သ့�အမြဖွဲ့စီ် အတ်င့်�်သက််ကော့သခံံခံုုင့်�်တ့်� အက်ီပ််က်ုုင့်�်ုကော့တ်ွန့် � တ်မြခံ့�
ကော့ဆို့င့်ရွ်က်�်ကုော့တ်ကွ်ု ုလပ်ု်ကော့ဆို့င့်�်ကုော့တ်ကွ်ု ုအသံ�ုမြပ်ု လပ်ု်ကော့ဆို့င့်က်ော့န်တ့်ပ်ါ” ဟဆုိုုသုည်။်  

ပြီးပီ်�ခံ့�သည်� ်နှစှီအ်န်ည်�်င့်ယခ်ံန် �က််ပ်င့် ် identification သက် ်ကော့သခံ ံ�တှ်တ််�်��ီ့�နှငှ့်� ် နှုငု့်င့််တံ်က့် ရ့ဇွဝတ်�်�ုီ့�ကြာက့်� 
ဆိုက်စ်ီပ််�ရုှိှုကော့ကြာက့်င့်�် ကော့က့်င့်�်စီွ့  အသအု�တှ် ်မြပ်ုထု့�ပြီးပီ်�မြဖွဲ့စီပ််ါတ်ယ။် သုု �ကော့သ့် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့အကော့ပ်် ဂျီီီနှုဆုိုုကု်တ််ုကု်ခ်ံုကု််
�ု�ီ့� က်ီ��လွန်က်ော့န်ခံီုန်က့််လအတ်ွင့်�်၌ပ်င့် ် မြ�န်�့်နှုငု့်င့််ရံှိှု တ်ခံီုု� UN အရ့ရုှှိ�ီ့�၊ သရုံံို��ီ့�နှငှ့်� ် အမြခံ့�အဖ့ွွဲ့�အစီည်�်
�ီ့�သည် ် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့�အ့� ပ်စီ�်တှ်ထ်ု့�သည်� ် NVC အသံ�ုမြပ်ု�ကု်ု ု ရံုို �ခံီရန် ် ပ်ီက်က််ကွ်ခ်ံ့�သလု ု တ်ခံီုု �က်စုီစ�ီ့�တ်ငွ့် ် 
ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ “နှုငု့်င့််�့ံ��”ုအတ်ကွ် ် လက်က်ော့တ်ွ�ဆိုန်သ်ည်� ် ကော့မြဖွဲ့ရှိှင့်�်ခံီက်တ််စီရ်ပ််အမြဖွဲ့စီ ် NVC က်ု ု ကော့ပ််ကော့ပ််ထုင့်ထ်ုင့် ် အ့�ကော့ပ်�
ကော့ထု့က်ခ်ံ ံခံ့�ကြာက်ကော့သ�သည်။်  

သုု �ရ့တ်ငွ့် ်NVC မြဖွဲ့စီစ်ီဉ် အပ်ါအဝင့် ်ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့�က်ု ုဆိုု�ုက်ီုု� သက်က်ော့ရ့က်လ်ီက်ရ်ှိှုသည်� ်ခံွမ့ြခံ့�ဆိုက်ဆ်ိုကံော့ရ� ဥပ်ကော့ဒါ၊ 
�ဝူါဒါနှငှ့်� ်က်ီင့်�ထ်ုံ�ု�ီ့�အကော့ပ်် သည်�်ခံနံှုငု့်�်�ုှ့ လည်�် အ့�ကော့ပ်ီ့�လ့ခံ့�သည်။် အထု�ူသမြဖွဲ့င့်� ်အ့ဏာ့သ�်ု��အုပြီးပီ်� ဖွဲ့�်�ဆို�ီ
�ုက်ုု ကော့ရှိှ့ င့်တ််ု�်�နှုငု့်ခ်ံ့�ကော့သ့ ကော့ရွ�ကော့က့်က််ခံံလွတ််ကော့တ့်် အ�တ််�ီ့�က် ၂၀၂၁ ဧပြီးပီ်လတ်ွင့် ် ဖ့ွွဲ့�စီည်�်ခံ့�သည်�် အစီု�ုရ - 
မြ�န်�့်နှုငု့်င့််၏ံ “အ�ီုု�သ့�ည်ညီွှွတ်က်ော့ရ�အစီု�ုရ (NUG)က် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့နှငှ့်� ်အမြခံ့�တ်ုငု့်�်ရင့်�်သ့��ီ့�အပ်် လူ �အခံငွ့်�အ်ကော့ရ� 
ခံီုု�ကော့ဖွဲ့့က်�်�ုီ့�နှငှ့်�အ်တ် ူစီစီတ််ပ််� ှအတ်င့်�်အဓ�မ အသံ�ုမြပ်ုခံ့�သည်� ် မြဖွဲ့စီစ်ီဉ်တ်စီခ်ံအုမြဖွဲ့စီ ်NVC က်ု ု ကော့ဖွဲ့့်မြပ်ပြီးပီ်� NVC 
မြဖွဲ့စီစ်ီဉ် “ဖွဲ့ီက်သ်�်ု�ကော့ရ�”အတ်ကွ် ်သနှိဌုာ့န် ်က်တ်ကု်ဝတ်က််ု ု၂၀၂၁ ဇွွန်လ် ၃ ရက်တ််ငွ့် ်ကော့ကြာက်ည့်ခံ့�သည်။် 

အ�ညှ်�က်ော့�ခံဂျီီနီှုဆုိုုကု် ်တ်ငွ့် ်�တှ်တ််�်�တ်င့်ထ်ု့�ကော့သ့ ခံီုု�ကော့ဖွဲ့့က်�်�ုီ့�သည် ်NVC လပ်ု်င့်န်�်စီဉ် နှငှ့်� ်ဂျီီနီှုဆုိုုကု် ်လပ်ု်ရပ််�ီ့�
ကြာက့်� ဆိုက််စီပ််�ု�ီ့�က်ုု ကော့ပ််လွင့်က်ော့အ့င့် ် တ်င့်မ်ြပ်ထု့�ပြီးပီ်� ဆိုက််လက်် စီံုစီ�်�စီစီ်ကော့ဆို��ု�ီ့�နှငှ့်� ် ဥပ်ကော့ဒါကော့ကြာက့်င့်�်အရ 
တ်ရ့�စီွဆ့ိုုမုြခံင့်�်�ီ့�အတ်ကွ် ်အကော့လ�ထု့�သင့်�သ်ည်� ်အကော့ကြာက့်င့်�်အရ့ လည်�်မြဖွဲ့စီသ်ည်ဟ် ုFortify Rights က်ဆိုုသုည်။်  

ဂျီီီနှုဆုိုုကု်က််ု ုနှုငု့်င့််သံ့�၊ တ်ုငု့်�်ရင့်�်သ့�၊ လ�ူီု��စီ ု(သုု �) ဘ့သ့ကော့ရ�အုပ််စီ ုတ်စီခ်ံအု့� တ်စီတု်တ််ကော့ဒါသမြဖွဲ့စီက်ော့စီ၊ တ်စီခ်ံလုံ�ု
မြဖွဲ့စီက်ော့စီ ဖွဲ့ီက်စ်ီ�ီရန် ်ရည်ရွ်ယခ်ံီက်မ်ြဖွဲ့င့်� ်က်ီ��လနွ်က်ော့သ့ လပ်ု်ရပ််တ်စီခ်ံ ု(သုု �) လပ်ု်ရပ််�ီ့�အမြဖွဲ့စီ ်အဓုပ်ာ့ ယဖွ်ွဲ့င့်�ဆ်ိုုပု်ါသည်။် 
၁၉၄၈ ဂျီီီနှုဆုိုုကု်ရ့်ဇွဝတ်�် ုက့်က်ယွတ့််�ဆို�ီမြခံင့်�်နှငှ့်� ်အမြပ်စီက်ော့ပ်�မြခံင့်�်ဆိုုငု့်ရ့် က်နွ်ဗ်ျူးန် �ရ်ှိှင့်�်၏ ပ်ဒုါ�် ၂ တ်ငွ့် ်ဂျီီီနှုဆုိုုကု််
ကော့မြ�့က်သ်ည်� ်လပ်ု်ရပ်် ၅ ခံအုန်က် ်၃ ခံ�ုှ့  “အ�ညှ်�က်ော့�ခံဂျီီီနှုဆုိုုကု်”်နှငှ့်� ်ဆိုက်စ်ီပ််လီက်ရ်ှိှုပြီးပီ်� မြ�န်�့်နှုငု့်င့််ရံှိှု မြဖွဲ့စီက်ော့ပ််ဆို ့ရုုို
ဟင့်ဂ်ျီီ့ ဂျီီီနှုဆုိုုကု်ဆ်ိုုငု့်ရ့် အကော့မြခံအကော့န်နှငှ့်� ်အထု�ူသမြဖွဲ့င့်� ်ဆိုက်စ်ီပ််လီက်ရ်ှိှုသည်။် ဤ စီ့ရင့်�်မြပ်ုစီထုု့�သည်� ်ရ့ဇွဝတ်�်ု
�ီ့��ှ့  “(ခံ) လအူုပ််စီ၏ု အဖ့ွွဲ့�ဝင့်�်ီ့�အ့� ရုိုပ််ပု်ငု့်�်ဆိုုငု့်ရ့် (သုု �) စီတု်ပု််ငု့်�်ဆိုုငု့်ရ့် မြပ်င့်�်မြပ်င့်�်ထုန်ထ်ုန် ်ထုခုံုကု်က်ော့စီမြခံင့်�် (ဂျီ)
တ်စီခ်ံလုံ�ုမြဖွဲ့စီက်ော့စီ၊ တ်စီစ်ီတု်တ််စီက်ော့ဒါသအ့�မြဖွဲ့စီက်ော့စီ ရုိုပ််ပု်ငု့်�်ဆိုုငု့်ရ့် ပ်ီက်စ်ီ�ီ�မုြဖွဲ့စီက်ော့ပ််ကော့စီရန် ်တ်ကွ်ဆ်ို ကော့ဆို့င့်ရွ်က်သ်ည်� ်
လအူုပ််စီ၏ု ဘဝအကော့မြခံအကော့န်အကော့ပ်် ရည်ရွ်ယခ်ံီက်ရ်ှိှုရှိှု ထုခုံုကု်မ်ြခံင့်�် [နှငှ့်�]် (ဃ)လအူုပ််စီအုတ်ငွ့်�် က်ကော့လ�ကော့��ွဖွွဲ့့�မြခံင့်�်က်ု ု
တ့်�ဆို�ီရန် ်ရည်ရွ်ယသ်ည်� ်စီ�ံီကော့ဆို့င့်ရွ်က်�်�ုီ့� ခံီ�တှ်မ်ြခံင့်�်တ်ုု � ပ်ါဝင့်ပ််ါသည်။် 



၂၀၁၅ �စှီ၍ Fortify Rights သည် ်ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့လ�ူီုု��ီ့�အကော့ပ်် စီစီတ််ပ််ဦး�စီ�ီကော့သ့ ဂျီီီနှုဆုိုုကု်က််ု ုကော့စီ�စီံစုီွ့  �တှ်တ််�်�တ်င့််
ထု့�ပ်ါသည်။် 

Fortify Rights နှငှ့်� ်Yale ဥပ်ကော့ဒါကော့က်ီ့င့်�်ရှိှု Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic တ်ုု �၏ ၂၀၁၅ 
အစီအီရင့်ခ်ံစံီ့သည် ်မြ�န်�့်နှုငု့်င့််ရုှံှိ ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့အကော့ပ်် က်ီ��လနွ်သ်ည်� ်ဂျီီီနှုဆုိုုကု်ရ့်ဇွဝတ်�်ကု်ု ုသက်က်ော့သထုရူန် ်လံကုော့လ့က််
ကော့သ့ အကော့ထု့က်အ်ထု့��ီ့�က်ု ုကော့တ်ရွှိှုခံ့�ပ်ါသည်။်  

၂၀၁၆ နှငှ့်� ်၂၀၁၇ ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ အရပ််သ့� မြပ်ည်သ်�ူီ့�အကော့ပ််  မြ�န်�့်�စီစီတ််ပ််� ှဦး�စီ�ီတ်ုကု်ခ်ံုကု်�်အုပြီးပီ်� Fortify Rights နှငှ့်� ်
U.S. Holocaust Memorial Museum တ်ုု �သည် ်မြ�န်�့်နှုငု့်င့််၏ံ နှုငု့်င့််ပုံ်ငု့် ်လံမုြခံံု ကော့ရ�တ်ပ််�ီ့�နှငှ့်� ်အရပ််သ့�က်ီ��လနွ််
သ�ူီ့�က် ၂၀၁၆ ပ်ထု�အကြာက်�်�ဖွဲ့က် ်တ်ုကု်ခ်ံုကု်�် ုလုငု့်�်လံ�ုအတ်ငွ့်�် ဒါါဇွင့်န်ှငှ့်�ခ်ံီီကော့သ့ ရွ့�ီ့�နှငှ့်� ်၂၀၁၇ ဩဂျီတု်လ် ၂၅ 
ရက်က်ော့န့်က်ပု််ငု့်�် ရခံုငု့်မ်ြပ်ည်န််ယ ်ကော့မြ�့က်ပု််ငု့်�်ရှိှု ပြီး�ုု�န်ယ ်၃ သံ�ုခံလုံ�ုအနှှံ � ရွ့�ီ့�တ်ငွ့် ်အစီလုုကု်အ်မြပံ်ုလုကု် ်လသူတ်ခ်ံ့� 
ကြာက်ပံ်ကု်ု ု�တှ်တ််�်�တ်င့်ထ်ု့�သည်� ်ပ်�ူတ်ွအ့စီရီင့်ခ်ံစံီ့တ်စီက်ော့စီ့င့် ်က်ု ုထုတု်က်ော့ဝခံ့�သည်။် 

၂၀၁၈ ခံနုှစှီ ်စီ့�ီက်န်ှှ့  ၁၆၀ ပ်ါ အစီရီင့်ခ်ံစံီ့တ်ငွ့် ်Fortify Rights သည် ်ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့� အစီလုုကု်အ်မြပံ်ုလုကု် ်သတ်မ်ြဖွဲ့တ််
ခံရံ�၊ု �ုန်�်�ကြီးက်�ီ၊င့်ယ�်ီ့� စီန်စီတ််က်ီ �ဒုါ�်ု�က်ီင့်�ခ်ံရံ�၊ု  ရက်သ်တ်တ ပ်တ် ်အန်ည်�်င့်ယအ်တ်ငွ့်�်�ှ့ ပ်င့် ်ရခံုငု့်မ်ြပ်ည်န််ယက်ော့မြ�့က််
ပု်ငု့်�်ရှိှု ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ရွ့�ီ့�က်ု ု�ီ�ရုုို �ဖွဲ့ီက်စ်ီ�ီ��ုီ့�နှငှ့်� ်ပ်တ်သ်က်က်ော့သ့ အခံီက်အ်လက် ်အသစီ�်ီ့�က်ု ုတ်င့်မ်ြပ်လီက် ်မြ�န်�့်
စီစီတ််ပ််နှငှ့်� ်အရပ််သ့� က်ီ��လနွ်သ်တူ်ုု �သည် ်၂၀၁၇ ခံတု်ငွ့် ် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့အရပ််သ့��ီ့�အကော့ပ်် ဂျီီီနှုဆုိုုကု်တ််ုကု်ခ်ံုကု်�်�ုီ့� 
အတ်ကွ် ်က့်လရှိညှ်က်ြာက့်စီွ့  စီန်စီတ််က်ီ မြပ်င့်ဆ်ိုင့်�်�ုီ့� မြပ်ုလပ်ု်ခံ့�ပံ်ကု်ု ုကော့ဖွဲ့့်ထုတု်တ််င့်မ်ြပ်ထု့�ပ်ါသည်။်  

၂၀၁၉တ်ငွ့် ် Fortify Rights � ှ ထုတု်က်ော့ဝကော့သ့ စီ့�ီက်န်ှှ့  ၁၀၂ �ီက်န်ှှ့ ပ်ါ အစီအီရင့်ခ်ံံစီ့ သည် ် စီစီတ််ပ််အပ်ါအဝင့် ် 
မြ�န်�့်�အ့ဏာ့ပု်ငု့်�်ီ့�က် ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့�ီ့�၏ လ�ူီု��ဝုကော့သသလက်ခဏာ့ (identity) က်ု ုကော့ခံီဖွဲ့ီက်ရ်န် ်စီန်စီတ််က်ီ မြပ်ုလပ်ု်
ကော့သ့ Campaign ၏ တ်စီစ်ီတု်တ််စီက်ော့ဒါသအမြဖွဲ့စီ ်ရုုိုဟင့်ဂ်ျီီ့ လ�ူီုု��ီ့�အ့� NVC သက်က်ော့သခံကံ်ဒါ�်ီ့�က်ု ုလက်ခ်ံရံန် ်
အဓ�မကော့စီခံုငု့်�်ခံ့�ပံ်ကု်ု ုကော့ဖွဲ့့်ထုတု်တ််င့်မ်ြပ်ထု့�ပ်ါသည်။် 

“မြ�န်�့်�စီစီအ့်ဏာ့သ�်ု�အုပ််စီကု် နှုငု့်င့််တံ်က့် ပြီးင့်�်ု�ခံီ�်�ကော့ရ�နှငှ့်� ်လံမုြခံံု ကော့ရ�က်ု ုမြင့်င့်�်ခံီက်�်ရှိှု ပြီးခံ�်ု�ကော့မြခံ့က်က်ော့န်တ့်ပ်ါ” ဟ ု
John Quinley က် ကော့မြပ့်သည်။် “UN အဖ့ွွဲ့�ဝင့်န်ှုငု့်င့််ကံော့တ်ဟွ့ အ့ဏာ့သ�်ု�အုပ််စီ ုအင့်�်��ရ လုခုံီင့်က်ော့န်တ့်� အရင့်�်အမြ�စီ်
ကော့တ်ကွ်ု ုမြင့်င့်�်ပ်ယဖုု်ွဲ့ �န့် � ဂျီီီနှုဆုိုုကု်အ်ပ်ါအဝင့် ်သတူ်ုု �ရ့ � ရ့ဇွဝတ်�် ုအ့�လံ�ုတ်ကွ် ်တ့်ဝန်ခ်ံခံံုငု့်�်ဖုုွဲ့ � နှု�ုထုသင့်� ်၊ အကော့ရ�ယသူင့်�်
ပြီးပီ်” ဟ ု၎င့်�်က် ဆိုုသုည်။်  

https://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/THEY_TRIED_TO_KILL_US_ALL_Atrocity_Crimes_against_Rohingya_Muslims_Nov_2017.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify_Rights_Long_Swords_July_2018.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Tools%20of%20Genocide%20-%20Fortify%20Rights%20-%20September-03-2019-EN.pdf

