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دوجی جنگ عظيم دے فوراً بعد متحده قوماں ،جيہڑياں ايس جنگ اچ لڑائياں لڑ چکياں سن ،تے
اونہاں نے نازياں نوں ہرايا سی ،نے مل کے يونيسکو نوں بنايا سی۔ نسل پرستی دا نظريہ جيہڑا
جرمنی دی سرکار اچ محرک دا کارن بنڑيا ،نے اونہاں کاروائياں دی اجازت دتی ،بلکہ حوصلہ
افزائی کيتی جيہڑی ايس توں پہالں تاريخ اچ کدی وی نئی واقع ہوئياں سن۔ايس توں پہالں کدی
وی ،انسانی حياتی دی ايہوجئی بے وقعتی نال ،معاشرے اچ موجود عام لوکی ملٹری منصوبہ
سازاں دا انج نشانہ نئی بنے سن۔ ايس توں پہالں اک رياست نے کدے وی ،آپنی قومی پاليسی دے
حصہ دے طور تے ،کسے گروپ جيس نوں زنده رہن دے قابل نہ سمجھيا جاوے ،اوہدی مکمل
تے کلی تباہی لئی انج تعاقب کيتا سی۔ نازی جرمنی دی تاريخ دے عين مرکز اچ ہولوکاسٹ يا شواه
)  (Shoahدی حقيقت موجود اے ،نازی جرمنی تے ايہدے رابطہ کاراں دی ہر يہودی مرد ،عورت
تے بال ،جيہڑے ايہدے وس ہون ،نوں مارن دی کوشش ،اک براعظم توں وی ودھ کے وڈی تعداد
اچ انساناں دی نسل کشی دا پروگرام ،ايس دی ايس توں پہالں کوئی مثال نئی لبھدی اے۔
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ہولوکاسٹ کی اے؟
ہولوکاسٹ اک منظم ،بيوروکريٹک ،رياست دی مالی معاونت نال ،عقوبت رسانی تے نازی دور دی سرکار تے ايہدے
اشتراک کاراں دے ولوں تقريبا ً سٹھ الکھ يہودياں دا قتل سی۔ “ہولوکاسٹ”” يونانی ماخذ دا اک لفظ اے جيہدا مطلب اے
“اگ دے ذريعے قربانی””۔ نازی جيہڑے جرمنی وچ == ;Bاچ اقتدار اچ آ گئے سنڑ ،اوه يقين رکھدے سن کہ جرمنی
اک”نسلی برتری آال””ملک سی تے يہودياں نوں “کم تر”” ،تے اوس ناں نہاد جرم ن دے وسيب اچ اک بديسی خطره دے
طور تے سمجھيا گيا سی۔
ہولوکاسٹ دے زمانہ اچ ،جرمنی دے حکام نے آپنڑے “نسلی برتری”” دے نظريات پاروں دوجے لوکاں دے وسيب نوں
وی ہدف بنايا :روما )جپسی( ،معذور ،تے کجھ سالفی لوک )پولينڈی ،روسی ،تے دوجے(۔ دوجے گروپاں دی سياسی،
نظرياتی ،تے رويہ دی وجوہات پاروں ،جناں وچ ،کميونسٹس ،سوشلسٹس ،شاہدين جيہوا )اک عيسائی فرقہ(  ،تے ہم جنس
پرست لوک شامل سنڑ۔
يونائيٹڈ اسٹيٹس ہولوکاسٹ ميموريل ميوزيم ،واشنگٹن ،ڈی سی امريکہ

ہولوکاسٹ نازی دور دی سرکار تے ايہدے اشتراک کاراں دے ولوں تقريبا ً سٹھ الکھ يہودياں دا قتل سی۔ ;> ;Bدياں
گرمياں اچ جرمنی دی سوويت يونين تے چڑھائی تے يورپ اچ مئی ?> ;Bاچ جنگ دے اختتام تے ،نازی جرمنی تے
ايہدے شريک جرماں نے آپنے بس اچ موجود ہر يہودی نو قتل کرن دی کوشش کيتی۔کيوں جے نازياں دا يہودياں نال
امتياز == ;Bاچ ہٹلر دے اقتدار اچ آن دے ويلے توں ای شروع ہو چکيا سی ،بہت سارے تاريخ دان سمجھدے نيں کہ
ايہہ ہولوکاسٹ دے دور دا مڈھ سی۔ صرف يہودی ای ہٹلر دے دور دے مظلوم نئی سن ،بلکہ اوه اک ايہوجيا گروپ سی
جنھوں نازی پوری طرح تباه و برباد کرنا چاہندے سن۔
ياد ويشم  ،6*%7يروشلم ،اسرائيل

پيرس اچ يونيسکو دا ہيڈکوارٹرز
© )**4 #-

يونيسکو دا مشن امن نوں قائم کرنا ،غربت دا خاتمہ کرنا ،پائيدار ترقی تے وسيب دے وچکار
تعليم ،سائنس ،ثقافت ،رابطہ کاری تے معلومات دے ذريعے گالں باتاں کرنا اے۔ يونيسکو ايہہ
يقين رکھدی اے کہ يورپ دے نسل کشی اچ اترائی؛ ايس دے بعد بين االقوامی قانون دے
ارتقاء تے ادارياں دا قيام جيہڑا نسل کشی نوں روکدا اے ،دے قيام دا کارن سمجھنڑ لئی  ،تے
وڈی تعداد اچ لوکاں دے قتل دياں دوجی مثاالں دا دھيان ناال تقابل کرنا مستقبل دی کسے نسل
کشی تے اجتماعی تشدد دے روکن يا تدارک اچ مدد کر سکدا اے۔
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نسل کشی دی اک صدی
ڈاکٹر رافيل ليمکن()(# %" & )،جناں نے
ايہہ گالں دسياں
“نسل کشی””
© ''+

جغرافيائی حدود توں ہٹ کے ،ساری انسانی ثقافت ،رويے دے نال نال ،دوجے لوکاں دے
قتل اچ ملوث رئياں نيں۔جيويں کہ تباہی دے ہتھيار ہور ودھ گئے سن ،ايس پاروں مرن آلے
لوکاں دی تعداد وی بہت ای ودھ گئی سی۔ يورپی يہودياں دی نسل کشی دے نال نال ،نازی
جرمناں نے روما )اک جرم جنوں بعض اوقات پوراجموس" ،عظيم ہڑپ کرنا :يا ساموداری
پين"" ،عظيم موتاں" سديا جاندا اے( ،پولينڈ دے لوکاں دا عظيم قتل عام تے معذوراں دی
عظيم اجتماعی قتل عام وی کيتا۔اونہاں نے تيس الکھ توں ودھ روسی جنگ دے مجرماں دے
قتل عام دا ارتکاب کيتا سی ،قبضہ کيتی گئے عالقياں اچ ان گنت لوکاں دا قتل کيتا ،تے ايس
دے عالوه الکھ توں ودھ لوکاں دا سياسی مخالفت ،ہم جنس پرست تے شاہدين جيہوا )اک
عيسائی فرقہ( دی قتل عام کيتا۔ ايہہ حملہ انسانی قدراں تے بہت ای صدماتی سی ،اک پولش
يہودی وکيل ،رافيل ليمکن ) (Raphael Lemkinنے دوجی جنگ عظيم اچ اينوں بيان کرن
لئی اک نواں لفظ بنايا اوه سی :نسل کشی۔

 ;B>Aاچ اپنايا گيا ،نسل کشی دے جرم دا تدارک تے سزا لئی اقوام متحده دے کنونشن ،دی شق < دے
مطابق نسل کشی دا مطلب ہيٹھ دتياں کوئی وی عمل اے ،جيس دا مقصد اک فريق قومی نسل ،نسلی يا مذہبی
گروپ دی کلی يا جزوی طور تے تباہی مقصد ہوئے ،جيويں کہ:
  گروپ دے ممبراں نوں مارنا؛
  گروپ دے ممبراں نوں سنگين جسمانی تے ذہبی اذيت دينا؛
  جان بجھ کے کسے گروپ لئی ايہوجئی زندگی دے حاالت پيدا کر دينا جيہڑا اوہدی کلی يا جزوی طور
تے تباہی ليان لئی ترتيب دتا گئيا ہووے؛
  گروپ دے اندر بال جمن دی روک تھام لئی اقدامات عائد کرنا؛
  اک گروپ دے با الں نوں زبردستی کسی دوجے گروپ اچ تبديل کرنا؛
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ليمکن )  (Lemkinنے "نسل کشی" دا لفظ استعمال کيتا يونانی اچ  genoيعنی جيہڑا نسل يا
قبيلہ لئی ورتيا جاندا اے ،تے  ،cideالطينی دا لفظ مار مکان لئی۔
بھانويں کہ جيت جان آلی قوماں نے  1945اچ ايہوجئے جرم دے خاتمہ تے زور دتا سی تے
ايس لئی اک معاہده وی کيتا جيہدا مقصد مستقبل اچ نسل کشی دے قدم نوں روکنا سی
) 1948نسل کشی دے جرم دا تدارک تے سزا لئی اقوا متحده دا کنونشن( ،جنگ عظيم  IIدے
مکن توں لے دے دوجی نسل کشی تے اجتماعی تشدد دنيا دے کجھ حصياں اچ واقع ہو چکيا
اے۔ جيويں کہ نسل کشی دے جرم ويلے گزرن نال پتہ چلے نيں ،ايس لئی سياستداناں،
علماء ،تے سارے جگ اچ فکر مند شہرياں نے تاريخ تے ايہہ وضاحت کرن دی کوشش اچ
کہ کيويں انسانيت اک واری فير نسل کشی نوں روکن اچ ناکام ہوئی اے ،لئی ہولوکاسٹ دے
"سبق" دے حوالے بيان کيتے نيں۔کی ہولوکاسٹ تے دوجے نازی جرائم دے پڑھائی دے
ذريعے نسل کشی تے اجتماعی تشدد دی روک تھام دے بارے اچ سيکھيا جا سکدا اے؟

کی ہولوکاسٹ تے دوجے نازی
جرائم دے پڑھائی دے ذريعے
نسل کشی تے اجتماعی تشدد دی
روک تھام دے بارے اچ سيکھيا
جا سکدا اے؟

روانڈا اچ اجتماعی قبراں
© *) &+)4& # ',
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اينی ہورووٹز )  (&/ ')'. +0جنوں نو ورھياں دی عمر اچ ;; ستمبر <> ;Bنوں فرانس توں اوشوٹز اچ جال وطن کيتا گيا سی
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ايس تاريخ دا معائنہ کرنا اج دی دنيا اچ نسل کشی دے خطره دے
بارے اچ شعور اچ وادھا کردا اے تے ہر بنده دے حقوق تے
سارے جگ دياں قدراں لئی تعريف نوں سمنڑے لياندا اے۔
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ہولوکاسٹ اک طے شده تاريخی ويال سی
ہولوکاسٹ دے بارے اچ تعليم دينا تے جانڑنا سارے جگ دے مسئلياں ول دھيان لے جاندا
اے جيہڑا يونيسکو دی امن تے اک دوجے دياں سمجھ دے فروغ دين دياں کوشش لئی
اک مرکزی اہميت رکھدا اے۔ ہولوکاسٹ انسانی تاريخ اچ اک طے شده تاريخی ويال سی۔
تاريخ دان دسدے نيں کہ ہولوکاسٹ اچ اوه خصوصيات سنجيہڑی دوجياں نسل کشی اچ
شامل نيں )مثال دے طور تےخصوصی مظلوم گروپ يا گروپس ،اوس گروپ دے خالف
بيہمانہ عام تشدد ،تے انسانی حياتی دی بقا لئی ضروريات نوں ڈک لينا(  ،فير وی ايس اچ
اوه عناصر وی پائے جاندے نيں جيہڑے ايس توں پہالں کدے وی واقع نئی ہوئے سن۔ مثال
دے طور تے ،ايہہ نازياں دی نيت سی کہ اوه آپنڑے تسلط دی حدود دے وچکار ہر اک
يہودی نوں قتل کرن گے۔ہور ودھ کے ،يہودی لوکاں دے قتل عام نے کسی عملی مقصد
دے لئی سہولت نئی فراہم کيتی۔ جدوں کہ دوجا نسل کشی تے اجتماعی تشدد دا اکثر
اقتصادی ،سياسی ،يا فوجی محرکات ہوندے نيں جدوں کہ يہودياں دا قتل ايناں وچوں کسی
کارن وی نئی سی۔ اونہاں دی تباہی دی بنياد نسل پرستی دے نظريات تے سی جيڑی ايس
گل تے قائم سی کہ “اک نسل قوماں دی حياتی اچ اک فيصلہ کن تے ڈھالئی آلی طاقت اے۔
زبان ،ثقافت ،رسم و رواج ،تقوی ،روايات ،حياتی گزارن دا ڈھنگ ،بلکہ قانون ،سرکاری
فارم تے معيشتاں ،حياتی دی سارياں قسماں دی بنياد نسلی متعين کيتی جاندے اے) Der
(Reichsführer SS/SS Hauptamt,    , Berlin, 1943۔ “نازی نظريہ ساز لئی
نسالں ،وی درجہ وارانہ سن ،جيہدا مطلب اے کہ کجھ نسالں اعلی سن جدوں کہ کجھ نو،
اونہاں دے قتل دا جواز پيش کرديا“ ،طفيلی” سمجھيا گيا سی۔ ايہدی تاريخ اچ پہالں کدی
کوئی مثال نئی سی۔ ايناں نظريات نے يونيسکو دے بنيادی اصوالں دا قطعی انکار کيتا،
جيہڑے :نسل ،جنس ،مذہب يا زبان دے لحاظ توں بغير مساوات ،انصاف نوں پروان چڑھان
لئی بنايا گيا سی۔ ايس تاريخ دا معائنہ کرنا اج دی دنيا اچ نسل کشی دے خطره دے بارے
اچ شعور اچ وادھا کردا اے تے ہر بنده دے حقوق تے سارے جگ دياں قدراں لئی تعريف
نوں سمنڑے لياندا اے۔

“بھانويں تسی وسطی
افريقہ ،چين ،دکھنی
بحرالکاہل ،يا
سوئٹزر لينڈ اچ
رہندے سو ،تہانوں
اونہاں خطرياں نال
آگاه رہنا چائيدا،
جيہڑے نسل کشی
پاروں پيش آندے
نيں۔ ہولوکاسٹ دے
بارے اچ تعليم دينا
انسانيت نوں
اجتماعی قتل دی
انتہاء توں جبس حد
تائيں ممکن ہووے
دور ہٹانا۔”
يہودا باور ،6,,)7
مورخ ،يونيسکو =; ،جنوری <;<:
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نسل کشی قسمت دا لکھيا نئی اے
انسان دی نازل کيتياں
آفتاں تاريخ دے
حادثات نئی نيں تے
ايناں توں بچيا
جاسکدا اے
 8 %') ##'4

قتل عام ايس پاروں واقع ہوندا اے ،کيوں جے لوک تے عوام ايہو جئے فيصلے کردے نيں جيہڑے
امتياز تے ظلم و ستم نوں ہوا ديندے نيں۔جدوں ايناں سياسی انتخاباں تے توجہ ديو ،طلباء تاريخ بنان
اچ قابل قدر بصيرے حاصل کردے نيں۔ مثال دے طور تے ،جدوں ايس گل دی تالش کريے کہ
يورپ تے امريکہ بھر اچ سرکاراں نے عين اوس ويلے اميگريشن تے پابندياں کيوں ال دتياں سن
جدوں يہودياں دے خالف ظلم و ستم سارياں حداں توں اگے ودھ گئے سن ،تے طالب عماں نوں پتہ
چلدا اے کہ سياسی فيصلياں دے کنے ہولناک نتيجے نکل سکدے نيں۔ بعد اچ جدوں نسل کشی تے
انسانيت دے خالف جرم دياں دوجی مثاالں تے غور کريے ،تے اوه سمجھ جاندے نيں کہ انسان دی
بنائی ہوئياں آفات حادثات نئی نيں تے اونہاں نوں روکيا جا سکدا اے۔جدوں احتياط نال ہولوکاسٹ دی
پڑھائی کريے ،تے اک فرد ايہدی پيچيدگی لئی قدر شناسی حاصل کردا اے تے احساس ہوندا اے
کہ واقعات دی ساده طور تے وضاحت
وه نئی کيتی جا سکدی اے بلکہ ايہہ
بہت سارے تاريخی ،اقتصادی ،مذہبی
تے سياسی عوامل دا نتيجہ نيں۔ ايہدے
بدلے اچ ،ايس پاروں سمجھداری پيدا
ہوندی اے جيہڑی نسل کشی دی
ممانعت کردی اے تے خبردار کرن
دياں اشارياں دی شناخت دے نال
اجتماعی تشدد دا سلسلہ شروع ہو
سکدا اے۔
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ہيڈا مار "يوتھونيسيا”" مرکز ،جرمنی
اچ نرسنگ دا عملہ
 8 %') ##'4

رياست تے شہرياں دی ذمہ دارياں نيں
ہولوکاسٹ دی پڑھائی طالب علماں نوں سياسی ذمہ دارياں دے بارے اچ سوچن تے سرکاری ڈھانچے دے کام
کاج کرن نوں ہور جانن آلے پاسے لے جاندا اے۔ ہولوکاسٹ قانون دے ولوں اک درست اک رياست دی مہم
جوئی سی۔ ايہدی پڑھائی پرتشدد مقصداں لئی سياسی طاقت دے چنگے تے مندے ورتارے اتے اک قومی سطح
تے باآلخر اک بين االقوامی سطح تے سواالت اٹھاندا اے۔ مثال دے طور تے ،سرکاری تے نيم سرکاری
تنظيماں جيويں کہ  .S.Aيا کہ  .S.Sپيرا ملٹری يونٹس دے کردار دی اک سوجھ بوجھ۔
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حملہ اچ تے يہودی آبادی دی تقريبا تباہی اچ ،نہ صرف کہ جرمنی بلکہ زياده تر يورپ اچ
رياست ،کلے فرد تے معاشرياں اچ مجموعی حيثيت نال ،ودھدياں ہوئياں انسانی حقوق دياں
خالف ورزياں پاروں شعور اچ وادھا کرے گا۔ نازی جرمنی دے جيوين سديا جاندا اے
"آپريشن  "T4رحمدالنہ قتل پروگرام اچ جرمنی دے ڈاکٹراں تے نرساں دے کماں دا اک
معائنہ )جيس دے دوران  200,000توں ودھ ذہنی يا جسمانی معذور لوکاں ،عورتاں تے چھ
سال توں وڈے باالں دے قتل دا کارن بنيا( اک ہور مثال اے۔ ايسی طرح ،يورپ دے پوربی
حصياں اچ آئن سيٹزگروپن )خصوصی قاتل اسکواڈ( دے کام دے حصہ دے طور تے ريگولر
جرمنی دے فوجياں دی دس الکھ يہودياں دے قتل اچ شموليت انسانی رويے ،مطابقت تے
نظريات دی طاقت لئی پوچھ گچھ دے ول لے جاندا اے ،مختصر ايہہ کہ ،سرکاری ذمہ داری
اچ کيتے گئے افعال جيہڑے بين االقوامی تسليم کيتے گئے انسانی حقوق دی خالف ورزی
سن اچ قانون لئی سوسائٹی دی وابستگی۔ ہولوکاسٹ دے بارے ا چ تعليم دينا جواناں نوں اوه
نظريات سمجھن اچ مدد کر سکدا اے جيہڑے مفيد ثابت ہو سکدے نيں جدوں اجتماعی قتل
عام دياں دوجياں مثاالں تے غور کريے۔ جدوں شاگرد دوجے وڈے پيمانے تے انسانی حقوق
دی خالف ورزياں دی تاريخ پڑھدے نيں ،تے اوه ہولوکاسٹ بارے اچ آپنی سمجھ ورتن دے
قابل ہون گے تے عالمی شہرياں تے طور تے آپی ذمہ دارياں سمجھن دے ہور قابل ہون گے۔

ونٹز  ,6 && +07يوکرائن ،جرمنی دے فوجی اک آئن
سيٹزگروپن )&(( ( &*+0),فوجی ولوں اک يہودی
دا قتل ہوندياں ويکھ رئيے نيں ،جوالئی ;>;B
8*%

ہولوکاسٹ دی تاريخ واضح طور تے
قومی سطح تے باآلخر اک بين االقوامی
سطح تے پرتشدد مقصداں لئی سياسی
طاقت دے چنگے تے مندے ورتارے
تے سواالں نوں حل کردا اے۔
10

چپ رہنا ظلم دا ساتھ دينا اے
جدوں سرکار دوجياں لئی وحشيانہ اقدامات کر رئی ہووے تے کجھ نہ کرنا سازش اچ ای
شريک جرم ہونڑ دی اک شکل اے ،جيڑا ہولوکاسٹ دی صورت اچ ،شريک کاراں دے کم نوں
ہور ودھ کے معاشرتی قابل برداشت بنا دتا سی۔ جدوں کہ ايہہ گل قابل يقين حد تائيں وکھاندی
اے کہ يورپ اچ زياده تر لوکی نازياں دے وحشيانہ ظلماں دے خالف نئی بولے سن ،ايس لئی
کسی کلے بندے يا گروپاں دے اثرات دی پڑھائی جيس نے ايہدے خالف کوئی کاروائی نئی
کيتی سی واضح طور تے دوجياں دے حقوق لئی گل کرن دی تاثير نوں وکھاندا اے۔ ايناں دی
سب توں روشن مثاالں اونہاں ہزاروں غير يہودی لوکاں دياں نيں جناں نے ہولوکاسٹ دے
دوران آپنی حياتياں نوں خطرے اچ پا کے يہودياں نوں قتل ہونڑ توں روکيا ،جيويں کے:اونہاں
نوں چھپا کے ،جعلی کاغذات دے کے ،باالں نوں بچا کے يا لوکاں نوں فرار اچ مدد دين پاروں۔
بچان آلے تے مدد کرن آلياں نے دوجی آبادی دی بے حسی تے دے مقابلہ اچ زبردست خطرياں
دے باوجود حوصلہ مندی تے انسانيت دے نال کاروائی کيتی ،اونہاں نے اسی کم اچ ساتھ دين
توں انکار کر دتا جدوں اونہاں دے نال دے انساناں تے ظلم کيتا جا رئيا سی۔
اک ہور سطح اتے ،کاروائی دی ايہہ طاقت نوں جرمن ريخ اچ معذور لوکاں نوں قتل کرن دی
نازی قيادت دی “ T4رحمدالنہ قتل” دی پاليسی نوں چيلنج کرن آلے کجھ مذہبی راہنماواں دی
اعمال اچ مثال دے طور تے ويکھيا جا سکدا اے۔ غيريہودی جرمن عورتاں دے افعال وی قابل
ذکر نيں ،جناں نے فروری  1943اچ ،ايس ناں توں سدی جان آلی "روزن سٹراس”" مظاہرياں اچ
آپنے يہودی شوہراں دی گرفتاری دے خالف احتجاج کيتا سی۔ اونہاں دا احتجاج شديد ہوندا گيا
جدوں کہ اونہاں بندياں نوں مارچ  1943اچ رہا کر دتا گيا سی۔ ايہہ مثاالں ظاہر کردياں نيں کہ
بعض اوقات تعميری کلے لوکاں دے کم تے اجتماعی کارروائياں وی کدی کدی ظلم دياں سرکاراں
تے مثبت اثر کردنيا نيں جيہڑی شہرياں دے بنيادی انسانی حقوق توں انکار کر دياں نيں۔
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چيون سيمپو سوگيہارا  ،6 ,&%(', )7کونوو اچ،
جاپان دے قونصل جنرل ،نے  <3:::توں ودھ ويزے جاری کيتے،
انج يہودياں پناه گزيناں نوں يورپ توں فرار ہون اچ مدد کيتی۔
8*%

جدوں سرکار دوجياں لئی
وحشيانہ اقدامات کر رئی
ہووے تے کجھ نہ کرنا
سازش اچ ای شريک
جرم ہونڑ دی اک شکل
اے ،جيڑا ہولوکاسٹ دی
صورت اچ ،شريک
کاراں دے کم نوں ہور
ودھ کے وسيبی طور تے
قابل برداشت بنا دتا سی۔

تعصب تے نسل پرستی دياں مڈھ ہوندی نيں
نسل کشی ،اجتماعی تشدد تے انسانی حقوق دی خالف ورزياں نوں اکيويں صدی اچ تاريخی
تے موجوده دور دياں حقيقتاں ديکھدياں ہوئياں ،ہولوکاسٹ دا اک احتياط نال پڑھائی تعصب
کے منہ مہار دياں سياسی ،اقتصادی ،تے سماجی پھيالؤ دی اک چنگی سمجھ داری لياوے
گا۔ گروپس دی "دوجے" دے طور تے شناخت ،اونہاں دی دقيانوسيت ،بدنامی ،انسانيت
سوزی ،تے حتمی تباہی دے نوں نا صرف نازياں دے يہودياں تے روما دے نال برتاؤ اچ
ويکھيا جا سکدا اے ،بلکہ روانڈا اچ ٹٹسی )  (1994يا کمبوڈيا اچ نسل کشی دی جاری طبقاتی
نظرياتی بنياد دی عام جنگ )  (1975 - 1979اچ وی ويکھيا جا سکدا اے۔ ہولوکاسٹ دے
بارے اچ پڑھانا تے سيکھنا طالب علماں نوں اقليتاں دی پوزيشن دے بارے اچ حساس بنا
سکدا اے۔ اونہاں طريقہ کار دا تجزيہ جيہڑے ہولوکاسٹ دا کارن بنڑدے نيں اونہاں نوں
تنوع نوں سمجھن تے اوہدی تعريف کرن اچ مدد کر سکدا اے نہ کہ ايس نوں سارياں
جھگڑياں دی اک بنيادی وجہ سمجھيا جاوے۔

“نسل کشی دے بارے اچ ميری سمجھ اے کہ ايہہ
شناخت توں متعلق تنازعہ دی انتہائی شکل اے
جيہڑی گروپاں دے وچکار صرف اختالفات نال ای
نئی جڑی ہوئی اے ،بلکہ اونہاں اختالفات دياں
پيچيدگياں ،جيہڑی مجموعی مساوات ،امتياز،
پسماندگی ،اخراج ،بدنامی ،انسانيت سوزی تے بنيادی
حقوق دا انکار اے اچ عکاسی کيتی جاندی اے۔ روک
تھام دی سب توں زياده مؤثر شکل مساوات ،شموليت،
بنيادی حقوق دا احترام تے جمہوری قدراں تے
طرزعمل دی پابندی دے انتظام دی تعمير اے۔”
فرانسس ڈينگ  ،6)& *&7نسل کشی دی روک تھام لئی اقوام
متحده دے سيکرٹری جنرل دا خصوصی مشير ،تفويضی کام نوٹ <;<:
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قديم مذہبی يہود مخالف ،يہودياں نال
تعصب يا اونہاں دی نفرت ،جنوں يہود
دشمنی دے نال جانيا جاندا اے ،نووے
دور اچ نويں شکالں اپنا چکی اے۔

 8 %') ##'4

يہود دشمنی
نازياں دا اک نسلی نظريہ دے ہيٹھ ،يہودياں نوں ہدف بنانا  ،ايس گروپ دے لوکاں اتے کوئی
پہال حملہ نئی سی۔ قديم مذہبی يہود مخالف ،يہودياں نال تعصب يا اونہاں دی نفرت ،جنوں يہود
دشمنی دے نال جانيا جاندا اے ،نووے دور اچ نويں شکالں اپنا چکی اے۔جيويں کہ يہودياں نوں
برابر حقوق دتے گئے سن ،ايس لئی يہود دشمنی اچ ،مساوات دی مخالفت کردئياں ہووے اک
سياسی وسعت شامل کيتی گئی سی۔ ايس دے عالوه ،نقلی سائنسی نسلی نظريات دی انيسويں
صدی اچ ،يہود دشمنی اک نسل پرستی حوصلہ افزائی بن گئی سی۔ ہولوکاسٹ تعصب دی ايس
تاريخ دا نقطہ عروج اے۔ فير وی ،يہودياں دے خالف نفرت نازيوں دے ولوں شروع کيتے جان
دے بعد تو برقرار رئی اے تے اج وی موجود اے ،بھانويں ايہہ نفرت ،تشدد يا ہولوکاسٹ دے
انکار يا اونہاں واقعات نوں بھيڑا بيان کرن دے نال ہووے۔
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برکيناؤ ،پولينڈ۔
پليٹ فارم تے اک انتخاب،
>><@4:?4;B
& 8,# '%

“ جے بربريت ساڈی تہذيب
اچ شامل اے ،تے تعليمی
کوششاں دا مقصد بربريت
دے لئے اس دی صالحيت
نوں سمنڑے لياؤنا اے۔”

جديد ٹيکنالوجی دا مندا ورتارا کيتا جا سکدا اے

،6')*&*',**&7
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ہولوکاسٹ دا اک پڑھائی ظاہر کرے گا کہ وڈے پيمانے تے تشدد دے مرتکب افراد آپنے
مقاصد نوں حاصل کرن لئی تباہی دے مقاصد کارن سب توں بہترين دستياب ٹيکنالوجی
ورتن گے۔سيکھے انجينئرز تے معمار ،جناں اچو بہت سارے چنگی طرح قائم تے اچھی
ساکھ آلے کاروباراں تے فرماں نال کم کردے سن ،جناں نے گيس چيمبرز ڈيزائن تے تعير
کر کے دتے جناں نے نازی صنعتی موت دے مرکزاں اچ الکھاں لوکاں دا قتل عام کيتا۔
ہور مزيد ،بيسويں صدی دے نسل کشی دے واقعات اک قوم دی رياست نے منظم کيتے
سن ،بيوروکريسی نے منصوبہ بندی کيتی سی ،معاشرے د ے مختل ف حصياں نے سہولتاں
فراہم کيتی تے رياست توں ملحق ملٹری دے گروپاں نے آپنی مرضی دے عين مطابق آپنی
قاتالنہ پاليسياں دی نہايت موثر تکميل لئی ايناں جرائم دا ارتکاب کيتا سی۔
نسل پرستی تے مبنی پروپيگنڈا نوں پھيالن لئی روانڈا اچ ٹٹسی دی نسل کشی اچ ريڈيوز دا
ا ستعمال تے قاتالں نوں مظلوماں دی نشاندہی کرنا وی ايس نوں درست طور تے واضح
کردا اے۔ ٹيکنالوجی دی طاقت دا ايہوجيا شعور طالب علماں نوں اج دے دور دے انسانی
حقوق دے مسائل دا معائنہ کرن اچ مدد دے سکدا اے ،جيہڑا جواب اچ ايہوجئی خالف
ورزياں نون روکن لئی سياسی کاروائی تائيں لے جا سکدا اے۔ گزشتہ ورھياں دے دوران
ٹيکنالوجی دے ميدان اچ ايہوجئی اہم تبديليوں ويکھدئياں ہوئے ايہہ ضروری اے۔

آشوٹز برکينو جرمن نازی حراستی تے قتل گاه کيمپ  ;B@Bء اچ
يونيسکو دے عالمی ثقافتی ورثہ دی فہرست تے لکھيا گيا سی
 8,*. +05 )"&,اسٹيٹ ميوزيم

ہولوکاسٹ دے بارے اچ سکھان پاروں استاداں
نوں چنوتياں تے موقع پيش آندے نيں
جدوں ہولوکاسٹ دے پڑھائی دی گل
ہوندی اے ،تعليم دے ذريعے امن نوں
فروغ دين دا يونيسکو دا مينڈيٹ کالس
روم دے استاداں نوں اہم تعليمی مواقع تے
دلچسپ چيلنج پيش کردا اے۔ ہولوکاسٹ
سب توں زياده دستاويز کيتے تاريخی
واقعات وچوں نيں تے استاداں نوں تخليقی
تے متعلقہ اسباق دے لئی بہت سارے
امکان فراہم کردے نيں۔ آسانی نال قابل
رسائی بنيادی ذرائع )مثالً دستاويزات،
تصويراں ،نقشے ،نوادرات ،ڈائری ،تے
يادداشتاں( اک مثبت سيکھن دے ماحول
دی تخليق دے نال سارے طالب علماں دی
تعليمی لوڑاں نوں پورا کرن دے ول
کوئی نہ کوئی راه وکھاوے گا۔
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تاريخ دے چشم ديد گواه
زنده بچ جان آلے ،تماش بين ياآزادی لئی لڑن آلے ،ساڈی تاريخ دی سمجھ اچ بہت وادھا کر سکدی اے۔ چونکہ دنيا دے بہت سارے حصياں
اچ ہولوکاسٹ توں بچ جان آلے وجود نيں ،ايس لئی اونہاں نوں طالب علماں دے کالس دے تجربہ نوں بہترين بنان لئی جديد ٹيکنالوجی دے
ورتارے نال کالس روم دے اندر آپنی کہانياں بيان کرن دعوت دينا۔ ذاتی کہانياں سنن ولوں ،طالب علم اس تاريخ دے شخصی تجربياں ولوں
وسيع تنوع دريافت کرن گے ،تے اونہاں نوں اجتماعی طول و عرض دے نال منسلک کرن گے۔ اونہاں دے ثقافتی تے تاريخی وسعت نظر
تے زور ديندے ہوئياں ،ہولوکاسٹ توں پہالں اونہاں نوں لوکاں دی حياتی اچ ظاہر کر دتا جاوے گا تے ايس گل دا خطره کم کيتا جاوے گا
کہ طلباء اونہاں نوں بطور مظلوم انفرادی شناخت کرن۔

تخليقی تے بامقصد پڑھائی
بھانويں کہ موضوع بہت نسل کشی دی نوعيت دے پاروں نہايت ای حوصلہ شکن ہو سکدا اے ،فير وی کئی ثقافتی ماحول اچ ہولوکاسٹ
دے بارے اچ پڑھائی نہايت کاميابی نال کيتی گئی اے۔کالس روم دا طرز عمل بہت گہرا اثر کردا اے کہ طالب علم کی سکھدے نيں۔ لہذا،
جدوں گل تدريسی حکمت عملی دی ہووے تے بامقصد انتخاب کرنا استاداں دی تعليمی حکمت عملی دے لئی بہت ای ضروری
اے۔ہولوکاسٹ ،نسل کشی ،يا اجتماعی تشدد دے بارے اچ پڑھان لئی موضوع دياں پيچيدگی دياں تمام حساسيت تے تمام قدر شناسی نوں
مدنظر رکھنا چائيدا۔ اساتذه نوں طالب علماں دياں تخليقی صالحيتاں دے موزوں ،احتياط نال مواد ،تحرير تے مناظر دا انتخاب کرنا چائيدا،
تے ايمانداری نال ايس اچ کوئی ترميم کيتے بغير ہولوکاسٹ دی تاريخ بيان کرنی چائيدی۔

نصاب دے وچکاروں طريقہ کار
بہت سارے معلماں نے نصابی پار طريقہ نوں تعليم دين لئی نہايت ای مفيد پايا اے۔
درست تاريخی ،ادبی ،فنی ،تے موسيقی دے مواد دا اکٹھ کرنا تے ورتنا طالب علماں
نوں اک تناظر اچ سيکھے ہوئے علم نوں ورتن لئی اک بامعنی طريقہ تے دوجے
تناظر اچ اک علم دی بنياد فراہم کردا اے۔مثال دے طور تے ،اشووٹز دے تاريخی
پڑھائی نال ،جے طالب علم پرائمو ليوی دی شارٹ اسٹوريز      ،
پڑھن ،تے اوه اونہاں نوں اک زياده بامعنی تناظر اچ رکھن دے قابل ہون گے۔

اين فرينک ) "&)&&( دی پہلی ڈائری۔
اين فرينک دی ڈائری يونيسکو دی
ايس جگ دياں ياداں اچ شامل کيتی گئيں سن۔
 <::Bاچ رجسٹر شده
8*#3 4%*+)%3
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نسل کشی دی اک تقابلی پڑھائی
ہولوکاسٹ دے بارے اچ تعليم دينا
انسانيت دے خالف نسل کشی تے
جرائم دی تاريخ دی پڑھائی کرن
لئی اک چنگا نقطہ آغاز اے۔ وڈے
پيمانے تے تشدد دی دوجی مثاالں
دے نال ہولوکاسٹ دا احتياط نال
تقابل طالب علماں نوں نسل کشی
دے عمل دے طريقہکار اچ عام
طرز يا نمونياں دی شناخت اچ ©ايڈوبمک /رٹنيسيزيواتسدادمامينايليک
مدد دے سکدا اے۔
ايہہ وڈے پيمانے تے تشدد دے واقعات دے وچکار خصوصيات تے اختالفات دی سمجھ اچ
سہولت پيدا کردا اے۔فير وی ،نسل کشی دا اک تقابلی پڑھائی منعقد کرن لئی تعليم لحاظ نال
قابل قدر اے ،ايہہ نہايت ای اہم اے کہ ايناں مظالم دا دوجياں نال کوئی تقابل نہ کيتا جاوے۔
اساتذه نوں ہولوکاسٹ دے پڑھائی شروع کر دياں ہوئياں نازی جرمنی تے اس دے حليفاں
دے ولوں سر انجام دتياں گئياں وکھووکھ تباه کن پاليسياں تے وی توجہ مرکوز کرنا
چائيدی۔ جدوں دوجياں نسل کشی دا جائزه ليئے ،تے توجہ خاص طور تے نسل کشی
دے لئی پاليسياں اتے دينی چائيدی۔ اونہاں دا ساخت دے لحاظ نال
موازنہ تقابلی نسل کشی دے پڑھائی دی بنياد اے۔ ليکن کوئی وی
ايہہ فرض نئی کر سکدا اے کہ ہولوکاسٹ دے مظلوماں دے
مصائب کسی ہور گروپ دے مصائب توں بدتر سن جيہڑے کسی
ہور نسل کشی دے واقعے اچ مارے گئے سن ،ن ہ ای نسالں مکان
زنٹوشوا -ےبنک چو
ميزويم ٹيٹسا ونيکرب دے کسی وی تنظيمی ڈھانچہ تے زور دتا جانا چائيدا۔ وڈے پيمانے
شئامن ید ںاريوصت ید 
8زنٹوشوا -لؤاپ/ميزويم ٹيٹسا ونيکرب تے تشدد دی ہر مثال ،بشمول ہولوکاسٹ نوں ايس دی آپنرے لحاظ
یکيواس 6.$. " 7
نال سمجھيا جانا چائيدا ،نہ ای اينوں گھٹ
کيتا جاوے ،نہ کوئی تراش خراش ،نہ ہی ايس دی ترديد کيتی جاوے۔
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استاداں نوں پيش آن آلے
تعليمی خدشات تے غور کرنا
جدوں کہ ايہ ہولوکاسٹ دی
تعليم دے بارے اچ ہووے ،ہر
کوئی تعليمی نتيجياں نوں
ويکھ سکدا اے جيہڑے
يونيسکو دا ہدف نيں۔ امتيازی
سلوک ،تہمت النا تے انکار
کرنا گروپاں دے بنيادی
انسانی حقوق دا ،انسانی حقوق
تے نسل کسی دی شديد خالف
ورزياں دی صورت اچ ظاہر
ہون دی صالحيت رکھدا اے
جے ويلے سر اقدامات نئی
کيتے جاندے نيں۔ نسل کشی
تے وڈے پيمانے تے ظلم دے
کارن تے عالمتاں نوں سمجھ
لئی ،تے نسل کشی دے
تدارک لئی کوششوں نوں
ئی تعليم
مضبوط بناؤن ل ِ
ضروری اے۔

ہولوکاسٹ تے دوجی نسل کشی دی تعليم لئی وسائل
سارے جگ دے لوکاں دے لحاظ نال کہ يونيسکو دے پتے ،اليکٹرانک وسيلے ،سارے جگ اچ قابل رسائی نيں ،اوه ہولوکاسٹ ،نسل کشی ،تے اجتماعی تشدد دے
موضوعات تے معلومات دا لئی اک آسان تے گھٹ خرچے آال طريقہ نيں تاں وی ،ايس دی انتہائی اہميت اے کہ انٹرنيٹ تے درست تے تاريخی اعتبار نال درست معلومات
تائيں رسائی حاصل کيتی جاوے۔ ہيٹھ دتياں ويب سائٹاں کئی ہور زباناں اچ وی نہايت قابل اعتبار معلومات فراہم کردياں نيں۔
              
يونيسکو دی ويب سائٹ ہولوکاسٹ تے انسانی حقوق دی تعليم دی دريافت لئی اک بہت چنگی تھاں اے۔ ايہہ ہولوکاسٹ تے انسانی حقوق دے مسائل
دے وچکار رابطياں دے معائنہ کرن لئی اک بين االقوامی ترتيبی فريم ورک فراہم کردی اے۔
  
ہولوکاسٹ دے بارے اچ اقوام متحده تے آؤٹ ريچ پروگرام دی تفصيلی معلومات ايس سائٹ تے لبھی جا سکدی اے۔تعليم مواد تے نال نال پيشہ ورانہ ترقی دے مواقع
پيش کيتے جاندے نيں۔
    
نسل کشی دی روک تھام لئی اقوام متحده دے خصوصی مشيرا دے دفتر دی ويب سائٹ
     
ہولوکاسٹ دی تعليم ،ياد ،تے تحقيق تے بين االقوامی تعاون دے لئی ٹاسک فورس دی ويب سائٹ ہولوکاسٹ دی تعليم دے بہت سارے پہلواں تے ودھ کے عملی معلومات
تے مشتمل اے۔ ہور ودھ کے“ ،ايہہ ہولوکاسٹ تے دوجی نسل کشی”دی معلومات تے مشتمل اے۔
 
امريکی ہولوکاسٹ ميموريل ميوزيم دی ويب سائٹ ہولوکاسٹ دے بارے اچ وسيع پيمانے تے گہرائی آلی تاريخی معلومات رکھدی اے۔ ايہہ ہولوکاسٹ دے متعلق
تصاويراں تے نقشے بھی شامل کردياں ،بنيادی ذريعہ دستاويزات دے لئی آسان رسائی فراہم کردا اے۔ ايس اچ نسل کشی تے اجتماعی تشدد بارے وسيع معلومات موجود
نيں۔
  
ہولوکاسٹ دے بارے اچ معلومات دا ايس جگ دا سبھ توں وڈا ذخيره ،يد واشيم ) (YadVashemدی ويب سائٹ ڈيجيٹل مجموعے ،پيشہ ور افراد دے لئی ای لرننگ ،شعاع
دے مظلوماں دے ناں ،تے دنيا دی کئی زباناں اچ تاريخی معلومات دا خزانہ فراہم کر دی اے۔
     

شوه ميموريل ہولوکاسٹ اتے زياده تر فرانسيسی زبان اچ ،وکھو وکھ وسائل تائيں رسائی فراہم کردا اے۔ ايس اچ پرائمری دياں باالں لئی اک ويب سائٹ شامل
اےwww.grenierdesarah.org:تے ثانوی اسکول دے اساتذه دے لئیwww.enseigner-histoire-shoah.org:
  
سارے جگ اچادارياں دا اک مجموعی جائزه ،جيہڑا ہولوکاسٹ دی تاريخ نال نمٹدا اے ،اوه برلن ،جرمنی اچ ٹوپوگرافی آف ٹيرر فاؤنڈيشن دے نے تخليق کيتا سی۔

18

   
يونيسکو دی سرپرستی دے ہيٹھ ،پراجيکٹ عاللدين ،اک کئی پہلواں آال شروع کيتا ہوئيا ثقافتی قدم ،دا مقصد ہولوکاسٹ دے انکار ،تے خاص طور تے مسلماناں تے
يہودياں دے وچکار ،بين الثقافتی مکالمے نوں فروغ ديندئياں ہوئياں ،نسلی تعصب تے ناقابل برداشت ہونے دا مقابلہ کرنا۔ انگريزی ،عربی ،ترکش ،تے فارسی اچ۔
 
اين فرينک ) (Anne Frankہاؤس اک آزاد تنظيم اے ،جنوں خفيہ منسلکات دی ديکھ بھال سونپی گئی اے ،ايہہ اوه تھاں اے جتھے اين فرينک دوجی جنگ عظيم دے دوران
لک گئی سی تے جتھے اوس نے آپنی خفيہ ڈاءری لکھی سی۔ ايہہ اوہدی حياتی دی کہانی لوکاں دے سمنڑے لياندی اے کہ اوه يہود دشمنی ،نسل پرستی تے امتيازی سلوک
دے خطرات تے آزادی دی اہميت ،مساوی حقوق تے جمہوريت اتے غور کرن دی حوصلہ افزائی کردی اے۔  annefrankguide.netويب سائٹ  22زباناں تے ملکی ورژن
اچ دستياب اے۔
 
ويژول تاريخ تے تعليم دا يو ايس سی ) (USC Shoahفاؤنڈيشن انسٹيٹوٹ جگ اچ ہولوکاسٹ توں زنده بچ جان آلے لوکاں دی شہادت دی سبھ توں وڈی محفوظ شده
دستاويزی شہادتاں نيں۔ ايہہ بڑی تعداد اچ ويڈيو شہادتاں ،استاداں لئی سبق ،وکھو وکھ تعليمی وسائل دی اک وڈی تعداد تائيں رسائی فراہم کردا اے .ايہہ آپنے اک
حصے اچ آرمينيا ،روانڈا تے کمبوڈيا دے زنده بچ جان آلياں دی شہادت نوں وی شامل کردا اے۔
    
ہولوکاسٹ لئی انسٹيٹيوٹ آف ايجوکيشنز سينٹر )  (The Institute of Education’s Centreاوه پہال اداره اے جيہڑا ہولوکاسٹ دے بارے اچ وسيع قومی تحقيقات نوں نويں
پروگراماں ،مواد تے وسائل اچ تدريس تے سيکھن لئی يک جا کردا اے جيہڑا کالس روم دی ايناں چنوتياں توں پورا کرن لئی بنايا گيا اے۔
  
افريقہ دے براعظم تے اک منفرد پہل ،دکھنی افريقہ دی ہولوکاسٹ تے نسل کشی دی فاؤنڈيشن )  (South African Holocaust and Genocide Foundationاک انسانی
حقوق تے تنوع دے احترام تے قابل قدر ہون آلی اک زياده ديکھ بھال تے انصاف پسند معاشره قائم کرن لئی وقف اے .فاؤنڈي شن دے ولوں احاطہ کيتے جنڑ آلے مرکز
ہولوکاسٹ اچ قتل کيتے جان آلے سٹھ الکھ يہودياں تے نازی دور دياں تمام مظلوماں ،دی ميموريلز ياداشت دے طور تے خدمت کردی اے ،ايہہ تعصب ،نسل پرستی
تے امتيازی سلوک دے نتائج دے بارے اچ سکھاندی اے ،تے بے حسی ،التعلقی تے خاموشی دے خطرات دی سمجھ نوں فروغ ديندی اے۔
    
نسل کشی دے پڑھائی دا اداره (The Institute for the Study of Genocide ) ،يونيورسٹی آف اسٹيٹ آف نيو يارکدے ولوں چارٹر شده اک غير نفع بخش تنظيم اے،
جيہڑی سٹی يونيورسٹی آف نيويارک دے جان جے کالج آف کريمينل جسٹس اچ واقع اے ،ايہہ نسل کشی  ،رياستی قتل ،تے خطره اچ موجود گروپ ،بين االقوامی قوانين
تے ماضی دياں نسل کشی دے پڑھائی بارے اچ وڈی ويبوگرافی مہيا کردی اے۔
  
نسل کشی نوں روکن لئی جينوسائيڈ واچ دا مقصد اک بين االقوامی تحريک نوں اگے ودھانڑا اے۔
 
ہيومن رائٹس واچ دنيا بھر اچ انسانی حقوق دے مسائل تے خبر ،تجزيہ ،رپورٹاں تے وسائل دی وسيع اقسام فراہم کردا اے۔
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بيسويں تے اکيسويں صدی دا آغاز نسل کشی تے وڈے پيمانے تے ظلم و ستم دا اک
بے نظير مثاالں سمنڑے آئياں نيں۔ ہريرو ،آرمينيائی ،ہولوکاسٹ تے دوجے نازی
جرائم ،سٹالنسٹ جرائم ،کمبوڈيا ،پورب تيمور،روانڈا ،بوسنيا تے ہرزيگوينا،
کوسوو ،دارفر ،جموريہ عوامی کانگو  ...فہرست اگے ودھدی ای جاندی اے۔
يونيسکو دے توسط توں ،اس دے وڈے پيمانے تے تشدد تے نسل کشی دياں بنيادی
کارن لئی اک عظيم تر سمجھداری تائيں اپڑنا ممکن اے۔ ايس کوشش اچ ہولوکاسٹ
دی پڑھائی ساڈی مدد کر سکدی اے جدوں اسی پيچيده عوامل نوندريافت کرنا
جاری رکھيے جيہڑا سرکار تے انفرادی لوکاں نوں انسانيت دے خالف جرائم کرن
دی اجازت ديندا اے۔
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