ใบแถลงข่ าว    
รายงานใหม่ :  พยานหลั กฐานมากมายที8 ชี :ถึงการณฆ่ าล้ างเผ่ าพั นธุ์ ต่ อชาวมุ สลิ มโรฮี นจาในเมี ยนมา  
จํ าเป็ นต้ องมี ความร่ วมมื อระหว่ างประเทศเพื8 อยุ ติการสั งหารและแสวงหาความยุ ติธรรม    
  
(วอชิ งตั นดี ซี   และค็ อกซ์ บาซาร์   89  พฤศจิ กายน  ?9@A)  มี  “พยานหลั กฐานมากมาย”  ทีIชี Jถึงการสั งหารล้ างเผ่ าพั นธุ์
มนุ ษย์ ต่ อชาวมุ สลิ มโรฮี นจาในเมี ยนมา  ทัJงนี Jตาม  รายงาน  ใหม่ ทีI ตี พิ มพ์ เผยแพร่ วันนี Jโดย  United  States  Holocaust  Memorial  
Museum  และฟอร์ ตี Jฟายไรต์   รัฐบาลเมี ยนมาต้ องรั บผิ ดชอบในการยุ ติความทารุ ณโหดร้ ายทีI เกิ ดขึ Jนโดยกองทั พเมี ยนมา  
ผู้ กระทํ าความผิ ดทีI เป็ นพลเรื อน  และกลุ่ มทีI มี ความคิ ดสุ ดโต่ ง  และให้ นํ าตั วผู้ กระทํ าผิ ดเข้ าสู่ กระบวนการยุ ติธรรม  ประชาคม
ระหว่ างประเทศควรกํ าหนดและดํ าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ร่ วมกั น  เพืI อประกั นให้ ยุ ติความทารุ ณโหดร้ ายและส่ งเสริ มความรั บ
ผิ ดครั Jงนี J    
“ชาวโรฮี นจาได้ รั บผลกระทบอย่ างมากจากการโจมตี   และการละเมิ ดสิ ทธิ อย่ างเป็ นระบบในช่ วงหลายทศวรรษทีI ผ่ าน
มา  และประชาคมระหว่ างประเทศต้ องไม่ ทํ าให้ พวกเขาผิ ดหวั ง  เนืI องจากความอยู่ รอดของพวกเขาในเมี ยนมา  กําลั งถู กคุ กคาม
อย่ างยิI ง”  คาเมรอน  ฮัดสั น  (Cameron  Hudson)  ผ้ ู อํ านวยการ  Simon-Skjodt  Center  for  the  Prevention  of  Genocide  ทีI
พิ พิ ธภั ณฑ์   U.S.  Holocaust  Memorial  Museum  กล่ าว  “หากไม่ มี ปฏิ บั ติการโดยเร่ งด่ วน  มีความเสีI ยงอย่ างยิI งว่ าจะเกิ ดความ
ทารุ ณโหดร้ ายอย่ างกว้ างขวางยิI งขึ Jน”    
“They  Tried  to  Kill  Us  All”:  Atrocity  Crimes  against  Rohingya  Muslims  in  Rakhine  State,  Myanmar  รายงาน  
“พวกเขาพยายามฆ่ าเราทั Jงหมด”  อาชญากรรมทีI ทารุ ณโหดร้ ายต่ อชาวมุ สลิ มโรฮี นจาในรั ฐยะไข่   ประเทศเมี ยนมา”  เป็ นผลมา
จากงานวิ จัยเป็ นเวลาหนึI งปี ของฟอร์ ตี Jฟายไรต์ และ  United  States  Holocaust  Museum  ในเมี ยนมาและบั งคลาเทศ  
ประกอบด้ วยการสั มภาษณ์ ระดั บลึ กกั บบุ คคลต่ าง  ๆ  กว่ า  ?AA  คน  ซึIงข้ อมู ลส่ วนใหญ่ เป็ นการจั ดเก็ บโดยฟอร์ ตี Jฟายไรต์ ในเมี ยน
มา  และตามแนวพรมแดนเมี ยนมา-บั งคลาเทศ  โดยเป็ นการสั มภาษณ์ ผู้ รอดชี วิตชาวโรฮี นจา  และประจั กษ์ พยานทีI รู้ เห็ น
อาชญากรรมอั นทารุ ณโหดร้ าย  รวมทั Jงการสั มภาษณ์ ผู้ ทํ างานบรรเทาทุ กข์ ระหว่ างประเทศ    
รายงานนี Jเป็ นการรวบรวมข้ อมู ลการโจมตี อย่ างกว้ างขวางและเป็ นระบบต่ อพลเรื อนชาวโรฮี นจา  ตัJงแต่ วันทีI   ‰  ตุลาคม  
–  ธันวาคม  ?99‰  และตั Jงแต่ วันทีI   ?9  สิงหาคม  ?9@A  จนถึ งปั จจุ บัน  ซึIงเป็ นผลจากการกระทํ าของกองทั พเมี ยนมา  ตํารวจ  และ
พลเรื อน    
“พวกเขาพยายามฆ่ าเราทั Jงหมด”  โมฮั มหมั ด  ราฟิ ค  (Mohammed  Rafiq)  อายุ   ?9  ปีจากหมู่ บ้ านมิ นจี ในอํ าเภอหม่ อ
งดอว์ กล่ าวถึ ง  เหตุ การณ์ ทีI ทหารกวาดต้ อนชาวบ้ านให้ รวมเป็ นกลุ่ ม  จากนั Jนก็ เริI มยิ งปื นใส่ พวกเขาเมืI อวั นทีI   ŒA  สิงหาคม  ?9@A  
“ไม่ มี อะไรเหลื ออยู่ เลย  ชาวบ้ านถู กยิ งทั JงทีI หน้ าอก  ท้อง  ขา  ใบหน้ า  ศีรษะ  ยิงเข้ าทุ กทีI ”    
รายงานเผยให้ เห็ นว่ า  กองกํ าลั งความมัI นคงของเมี ยนมาและผู้ กระทํ าผิ ดทีI เป็ นพลเรื อน  ได้ ทํ าการสั งหารอย่ าง
กว้ างขวางต่ อหลายสิ บหมู่ บ้ านในเขตหม่ องดอว์   ตัJงแต่ ในช่ วงแรกทีI เกิ ดความรุ นแรงเมืI อปี   ?99‰  และในหมู่ บ้ านอืI น  ๆ  ตลอดทัI ว
สามอํ าเภอตอนเหนื อของรั ฐยะไข่   นับแต่ วันทีI   ?9  สิงหาคม  ?9@A  ทหารเมี ยนมาและกลุ่ มพลเรื อนได้ เชื อดคอ  เผาชาวบ้ านทั Jง
เป็ น  รวมทั Jงทารกและเด็ ก  ทุบตี พลเรื อนจนเสี ยชี วิต  ข่มขื นและรุ มโทรมผู้ หญิ งและเด็ ก  เจ้ าหน้ าทีI ความมัI นคงยั งยิ งปื นใส่ ผ้ ู ชาย  
ผู้ หญิ ง  และเด็ กในระยะใกล้   โดยเป็ นการยิ งจากทั Jงบนบกและกราดยิ งลงมาจากเฮลิ คอปเตอร์   ส่งผลให้ มี ผู้ เสี ยชี วิตจํ านวนมาก  
ผู้ รอดชี วิตจากบางหมู่ บ้ านบอกว่ าคนร้ ายเหล่ านี Jได้ เชื อดหน้ าอกผู้ หญิ ง  สับแยกร่ างเป็ นชิ Jน  ๆ  และมี การตั ดศี รษะของเหยืI อ  
รวมทั JงทีI เป็ นเด็ ก    
“อาชญากรรมเหล่ านี Jเกิ ดขึ Jนได้ เพราะการลอยนวลพ้ นผิ ดและการเพิ กเฉย”  แมทธิ ว  สมิ ธ  (Matthew  Smith)  ซีอีโอของ
ฟอร์ ตี Jฟายไรต์ กล่ าว  “การประณามอย่ างเดี ยวคงไม่ เพี ยงพอ  หากไม่ มี ปฏิ บั ติการระหว่ างประเทศอย่ างเร่ งด่ วนเพืI อกดดั นให้ มี
การรั บผิ ด  จะยิI งทํ าให้ เกิ ดการสั งหารหมู่ เพิI มยิI งขึ Jน”    
กว่ าครึI งหนึI งของประชากรชาวโรฮี นจาหนึI งล้ านคนในเมี ยนมา  ได้ หลบหนี ออกจากประเทศในช่ วงเก้ าสั ปดาห์ ทีI ผ่ านมา  
และปั จจุ บันมี ชาวโรฮี นจากว่ า  •AA,AAA  คนซึI งลี Jภัยอยู่ ในบั งคลาเทศ  อีกหลายพั นคนยั งคงหลัI งไหลเข้ ามาในบั งคลาเทศทุ ก

สั ปดาห์   นับแต่ ปี  ?999  รัฐบาลเมี ยนมาได้ กั กบริ เวณชาวโรฮี นจากว่ า  120,000  คน  โดยจั ดให้ อยู่ ตามค่ ายกั กกั น  Œ9  แห่ งตลอด
ทัI วรั ฐยะไข่     
ปฏิ บั ติการโจมตี ทีI นํ าโดยกองทั พเมี ยนมาต่ อพลเรื อนชาวโรฮี นจา  เป็ นผลมาจากการตอบโต้ ต่ อการโจมตี ป้ อมตํ ารวจ
สามแห่ งเมืI อวั นทีI   ‰  ตุลาคม  ?99‰  โดยกลุ่ มสุ ดโต่ งชาวโรฮี นจาทีI ชืI อ  Arakan  Rohinyga  Salvation  Army  (ARSA)  ซึIงส่ งผลให้ มี
ผู้ เสี ยชี วิตเก้ าคน  และการโจมตี อี กครั Jงต่ อป้ อมตํ ารวจ  ŒA  แห่ งและค่ ายทหารหนึI งแห่ ง  เมืI อวั นทีI   ?9  สิงหาคม  ?9@A  ซึIงส่ งผลให้ มี
ผู้ เสี ยชี วิตอย่ างน้ อย  8?  คน  สมาชิ กของกองกํ าลั ง  ARSA  ยังมี ส่ วนรั บผิ ดชอบต่ อการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนด้ วย    
รั ฐบาลเมี ยนมาได้ ควบคุ มอย่ างเข้ มงวดต่ อเสรี ภาพในการเดิ นทางของชาวโรฮี นจา  ควบคุ มการแต่ งงาน  การคลอด
บุ ตร  และเงืI อนไขต่ าง  ๆ  ในชี วิตประจํ าวั นของพวกเขามาเป็ นเวลาหลายทศวรรษ  ทางการปฏิ เสธไม่ ให้ ชาวโรฮี นจาได้ รั บสั ญชาติ
เมี ยนมาตามกฎหมาย  และปฏิ เสธว่ าไม่ มี กลุ่ มชาติ พั นธุ์ นี Jอยู่ ในเมี ยนมา  โดยอ้ างว่ าบุ คคลเหล่ านี Jอพยพมาจากบั งคลาเทศ  และ
มี การสร้ างภาพว่ าชาวโรฮี นจามาเป็ นภั ยคุ กคามต่ อความอยู่ รอดของวั ฒนธรรมพุ ทธ  รัฐบาลยั งคงปฏิ เสธไม่ ให้ มี การส่ งความ
ช่ วยเหลื อด้ านมนุ ษยธรรมทีI จํ าเป็ นเข้ ามาในพื JนทีI ซึI งได้ รั บผลกะรทบในตอนเหนื อของรั ฐยะไข่   รวมทั Jงอาหาร  และสิI งของบริ โภค      
“อาชญากรรมนี Jจะไม่ ยุ ติลงได้ เอง”  แมทธิ ว  สมิ ธ  ซีอีโอของฟอร์ ตี Jฟายไรต์ กล่ าว  “คนในเมี ยนมาทีI ยั งมี สามั ญสํ านึ ก  
จํ าเป็ นต้ องทํ าทุ กอย่ างเท่ าทีI จะทํ าได้   เพืI อยุ ติการปฏิ บั ติมิชอบและวั ฒนธรรมการลอยนวลพ้ นผิ ดในประเทศ”    
นอกจากข้ อเสนอแนะทีI มี ต่ อรั ฐบาลเมี ยนมา  รายงานยั งเสนอทางเลื อกให้ กั บประชาคมระหว่ างประเทศ  รวมทั Jงการ
กํ าหนดมาตรการควํI าบาตรอย่ างมี เป้ าหมาย  ต่อบุ คคลซึI งมี ส่ วนรั บผิ ดชอบต่ ออาชญากรรมในรั ฐยะไข่   การห้ ามส่ งอาวุ ธให้ กั บ
เมี ยนมา  และการเสนอเรืI องนี Jเข้ าสู่ การพิ จารณาของศาลอาญาระหว่ างประเทศ  ซึIงมี หน้ าทีI สอบสวน  ไต่ สวน  และดํ าเนิ นคดี กั บผู้
มี ส่ วนรั บผิ ดชอบต่ ออาชญากรรมทีI โหดร้ าย  ในกรณี ทีI รั ฐไม่ ปรารถนาหรื อไม่ สามารถทํ าเช่ นนั Jนได้     
  

