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“พวกเขาพยายามฆ่า
เราทุกคน”

อาชญากรรมอันโหดร้าย
ต่ อ ชาวมุ ส ลิ ม โรฮี น จาใน
รัฐยะไข่ เมียนมา

SIMON-SKJODT CENTER FOR THE PREVENTION OF GENOCIDE
United States Holocaust Memorial Museum
Washington, DC
www.ushmm.org
งานของ United States Holocaust Museum ด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) และ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crimes against humanity) เกิดจากการดำ�เนินงานของ SimonSkjodt Center for the Prevention of Genocide ทาง Simon-Skjodt Center มุง่
ทำ�งานเพือ
่ ส่งเสริมให้เกิดปฏิบต
ั กิ ารระดับโลกอย่างทันท่วงที เพือ
่ ป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และ
เร่งให้เกิดความช่วยเหลือระหว่างประเทศหากเกิดกรณีนข้ี น
้ึ มา เป้าหมายของเราคือการสนับสนุน
ให้การป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็นนโยบายหลักทีจ่ �ำ เป็นเร่งด่วนสำ�หรับผูน
้ �ำ ทัว่ โลก โดยผ่าน
การทำ�งานทีห
่ ลากหลายรวมทัง้ งานวิจยั การให้ความรู้ และการเผยแพร่ขอ
้ มูลต่อสาธารณะ เรา
ทำ�งานสนับสนุนผูม
้ อี �ำ นาจในการตัดสินใจ เริม
่ ตัง้ แต่เจ้าหน้าทีใ่ นสหรัฐฯ รวมถึงรัฐบาลและสถาบัน
อืน
่ ๆ ให้มอ
ี งค์ความรู้ เครือ
่ งมือ และความสนับสนุนเชิงโครงสร้างทีจ่ �ำ เป็น เพือ
่ ป้องกัน หรือหาก
จำ�เป็นให้สามารถยุตก
ิ ารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติทเ่ี กีย่ วข้องกัน

ฟอร์ตี้ฟายไรต์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
www.fortifyrights.org

ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ท�ำ งานเพือ
่ ประกันและคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน เราสอบสวนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย และเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำ�เนินงาน
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบและหน่วยงานภาคประชาสังคม เราเชือ
่
มัน
่ ในพลังของงานวิจย
ั ทีม
่ ห
ี ลักฐานสนับสนุน พลังของการบอกเล่าความจริงอย่างมียท
ุ ธศาสตร์
และความสำ�คัญของการทำ�งานอย่างใกล้ชด
ิ กับบุคคล ชุมชน และขบวนการ ทีก
่ ดดันให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง เราเป็นองค์กรอิสระทีไ่ ม่แสวงหากำ�ไร ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจด
ทะเบียนในสหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์

United State Holocaust Memorial Museum ใช้ค�ำ ว่า “พม่า” ส่วนฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ใช้ค�ำ ว่า “เมียนมา” ในการ
เรียกชือ
่ ประเทศเดียวกัน เพือ
่ ความมุง่ ประสงค์ของรายงานนี้ เราจะใช้ค�ำ ว่า “เมียนมา” สำ�หรับประเทศนี้

ภาพปก: อาบู จาฟาร์ก�ำ ลังละหมาดร่วมกับผูล
้ ภ
้ี ย
ั ชาวโรฮีนจาอีกจำ�นวนมาก ซึง่ อยูร่ ะหว่างเข้าคิวรอ เพือ
่ ให้
เจ้าหน้าทีร่ บ
ั ตัวเข้าค่าย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หลังจากเดินทางข้ามแม่น�ำ้ นาฟในเมียนมาเข้าสูห
่ มูบ
่ า้ น
อัญชุมน
ั พารา บังคลาเทศ อาบู จาฟาร์เคยข้ามพรมแดนมาในลักษณะนีเ้ มือ
่ ปี 2535 และบอกว่าเจ้าหน้าที่
ประจำ�ด่านตรวจจำ�ผิดว่าเขาเป็นคนทีเ่ ข้ามาใหม่ และบังคับให้เขาต้องละหมาดในนาข้าวแทนทีจ่ ะไปทำ�ที่
มัสยิดฝัง่ ตรงข้ามของถนน ภาพของ Andre Malerba
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ปฏิบัติการความมั่นคงที่เกิดขึ้น เป็นไปเพื่อจับกุมผู้ที่บุกเข้ามาโจมตีป้อมตำ�รวจ
ของฝ่ายความมั่นคง และเพื่อติดตามทวงคืนอาวุธซึ่งสูญหายไปในการโจมตีป้อม
ตำ�รวจก่อนหน้านี้

–ความเห็นของรัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับ “ปฏิบัติการกวาดล้าง” ในรัฐยะไข่

บทสรุปผู้บริหาร
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 กลุม
่ ติดอาวุธชาวโรฮีนจาซึง่ ไม่เคยปรากฏชือ
่ มาก่อน
หน้านี้ และได้เรียกตนเองว่า ฮาราคา อัล-ยาคิน (Harakah al-Yaqin) ได้
โจมตีปอ้ มตำ�รวจสามแห่งในอำ�เภอหม่องดอว์และรัทเทด่องในเมียนมา ทางตอน
เหนือของรัฐยะไข่ อาวุธของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นไม้กระบอง มีด และระเบิด
แสวงเครือ
่ ง ทางกลุม
่ ได้สงั หารเจ้าหน้าทีค
่ วามมัน
่ คงของรัฐเก้าคน หลังเปลีย่ น
ชือ
่ เรียกตนเองในเดือนมีนาคม 2560 ว่า กองกำ�ลังปลดแอกชาวโรฮีนจาแห่ง
รัฐอาระกัน (Arakan Rohinga Salvation Army - ARSA) ทางกลุม
่ ได้
เริม
่ โจมตีเป็นครัง้ ทีส
่ องต่อป้อมตำ�รวจ 30 แห่งและค่ายทหารหนึง่ แห่ง ในวัน
ที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้สงั หารเจ้าหน้าทีไ่ ป 12 คน ARSA อ้างว่าเป็นการ
โจมตีเพือ
่ ตอบโต้กบ
ั การเลือกปฏิบต
ั แิ ละการคุกคามอย่างยาวนานทีม
่ ต
ี อ
่ ชน
กลุม
่ น้อยชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา
ทันทีหลังการโจมตีทง้ั สองครัง้ กองทัพเมียนมาได้เริม
่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้าง ซึง่
กองทัพอธิบายว่าปฏิบต
ั กิ ารร่วมของหลายหน่วยงาน เป็นไปเพือ่ ต่อสูแ้ ละจับกุม
กลุม
่ ติดอาวุธชาวโรฮีนจา

“พวกเขาพยายามฆ่าเราทัง้ หมด” โมฮัมหมัด ราฟิก (Mohammed Rafiq)
อายุ 25 ปีจากหมูบ
่ า้ นมินจีในอำ�เภอหม่องดอว์กล่าวถึง เหตุการณ์ทท
่ี หาร
กวาดต้อนชาวบ้านให้รวมเป็นกลุม
่ จากนัน
้ ก็เริม
่ ยิงปืนใส่พวกเขาเมือ
่ วันที่ 30
สิงหาคม 2560 “ไม่มอ
ี ะไรเหลืออยูเ่ ลย ชาวบ้านถูกยิงทัง้ ทีห
่ น้าอก ท้อง ขา
ใบหน้า ศีรษะ ยิงเข้าทุกที”่
ภาพถ่ายดาวเทียมซึง่ สอดคล้องกับคำ�ให้การของประจักษ์พยาน แสดงให้เห็น
ว่าทางการเมียนมาและบุคคลอืน
่ ๆ ได้ท�ำ ลายบ้านเรือนและทรัพย์สน
ิ ของชาว
โรฮีนจาตลอดทัว่ ตอนเหนือของรัฐยะไข่ มีการทำ�ลายหมูบ
่ า้ นหลายร้อยแห่ง และ
เป็นการทำ�ลายหมูบ
่ า้ นทัง้ ตำ�บล
ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม ประชากรชาวโรฮีนจาในตอนเหนือของรัฐยะไข่มจี �ำ นวน
กว่าหนึง่ ล้านคน แต่การโจมตีทน
่ี �ำ โดยกองทัพเมียนมาต่อพลเรือน ส่งผลให้มี
การบังคับให้โยกย้ายถิน
่ ฐานของชาวโรฮีนจาเกือบ 700,000 คน นับจากเดือน
ตุลาคม 2559 หรือกว่าครึง่ หนึง่ ของประชากรทัง้ หมดในตอนเหนือของรัฐยะไข่

ในทางปฏิบต
ั แิ ล้ว กองทัพและรัฐบาลเมียนมาใช้ปฏิบต
ั กิ ารเหล่านีเ้ ป็นเครือ
่ งมือ ในช่วงทีเ่ ขียนรายงานนี้ ผูร้ อดชีวต
ิ ชาวโรฮีนจาจากการโจมตีหลายพันคน ยัง
เพือ
่ ก่อให้เกิดความทารุณโหดร้ายในวงกว้างต่อชาวโรฮีนจา ทีเ่ ป็นทัง้ ผูช้ าย ผู้ คงทะลักข้ามพรมแดนเข้าสูบ
่ งั คลาเทศ ส่งผลให้เกิดสภาพการหลัง่ ไหลของผู้
หญิง และเด็ก
ลีภ
้ ยั ทีร่ วดเร็วสุดจากประเทศหนึง่ นับแต่เกิดเหตุการฆ่าล้างเผ่าพันธุใ์ นรวันดา
ในช่วงหนึง่ ปีทผ
่ี า่ นมา ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์และ Simon-Skjodt Center บันทึก
ข้อมูลปฏิบต
ั ก
ิ ารโจมตีของกองทัพเมียนมา กองทัพอากาศ หน่วยงานตำ�รวจ
และกลุม
่ พลเรือนทีต
่ ด
ิ อาวุธ ในแบบทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน เกิดขึน
้ อย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาตลอดทัว่ ตอนเหนือของรัฐยะไข่ โดยเป็น
ความโหดร้ายทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ คำ�บอกเล่าของประจักษ์พยานในรายงานนี้ เผย
ให้เห็นว่ากองกำ�ลังของเมียนมาและกลุม
่ คนร้ายทีเ่ ป็นพลเรือน ได้ท�ำ การสังหาร
อย่างกว้างขวาง กองกำ�ลังของรัฐได้ยงิ ปืนใส่พลเรือนชาวโรฮีนจาทัง้ ทีย่ งิ จากบน
บกและกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ ทหารและพลเรือนควงมีดดาบเข้าไปรุมฟัน
ทำ�ร้ายชาวโรฮีนจาและเชือดคอพวกเขาจนเสียชีวต
ิ ทัง้ ผูช้ าย ผูห
้ ญิงและเด็ก และ
มีการเผาพลเรือนชาวโรฮีนจาเหล่านีท
้ ง้ั เป็น ทหารได้ขม
่ ขืนและรุมโทรมผูห
้ ญิงและ
เด็กผูห
้ ญิงชาวโรฮีนจา และยังจับกุมผูช้ ายและเด็กผูช้ ายจำ�นวนมากโดยพลการ

หลักฐานในรายงานนีส
้ ะท้อนให้เห็นว่า กองกำ�ลังของเมียนมาและกลุม
่ คนร้าย
ทีเ่ ป็นพลเรือน ได้กอ
่ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการล้างชาติพน
ั ธุใ์ นช่วงที่
เกิดการโจมตีท�ำ ร้ายชาวโรฮีนจา ทัง้ ผูช้ าย ผูห
้ ญิง และเด็ก ทัง้ สองช่วง คือเริม
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 9 ตุลาคม 2559 และจากวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีหลักฐานเพิม
่
ขึน
้ มากมายทีช่ ว้ี า่ การกระทำ�เหล่านีอ
้ าจถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุต
์ อ
่ ประชากร
ชาวโรฮีนจา
ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์และ Simon-Skjodt Center เดินทางไปรัฐยะไข่และพืน
้ ทีต
่ าม
แนวพรมแดนบังคลาเทศ–เมียนมา ทัง้ ช่วงก่อนและหลังทีจ่ ะเกิดการโจมตีท�ำ ร้าย
พลเรือนชาวโรฮีนจาทีน
่ �ำ โดยทหาร ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ได้ไปเยือนสถานทีต
่ า่ ง ๆ ริม
แม่น�ำ้ นาฟ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศ ได้ไปเยือน
ค่ายผูล้ ภ
้ี ยั ในบังคลาเทศ พืน
้ ทีป
่ า่ เขาบริเวณพรมแดน และหมูบ
่ า้ นทีผ
่ รู้ อดชีวต
ิ
ชาวโรฮีนจาได้มาพักอาศัย รายงานนีเ้ ป็นผลมาจากการสัมภาษณ์ระดับลึกกับ
บุคคลต่าง ๆ กว่า 200 ครัง้ ซึง่ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บโดยฟอร์ตฟ
้ี าย
ไรต์ กับผูร้ อดชีวต
ิ ชาวโรฮีนจา และประจักษ์พยานต่ออาชญากรรมทีท
่ ารุณ รวม
ทัง้ ผูห
้ ญิงชาวโรฮีนจากว่า 100 คน และผูท
้ �ำ งานบรรเทาทุกข์

B E A R I N G W I T N E S S R E P O R T: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar

ที่พักพิงของผู้ลี้ภัยที่สร้างขึ้นอย่างง่าย ๆ แบบที่บาลูกาลีแห่งนี้ ได้เกิดขึ้นตามเชิงเขาต่าง ๆ ในตอนใต้ของบังคลาเทศ ชาวโรฮีนจาจำ�นวนมากได้พักอาศัยในกระท่อมแบบพื้น
ฐานเช่นนี้ ซึ่งทำ�มาจากไม้ไผ่และแผ่นพลาสติก Greg Constantine ถ่ายภาพให้กับ US Holocaust Memorial Museum

เช่นเดียวกับชนกลุม
่ น้อยทางชาติพน
ั ธุแ์ ละศาสนาอีกจำ�นวนมากในเมียนมา ชาว
โรฮีนจาซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกลุม
่ ชาติพนั ธุม
์ สุ ลิมอาศัยอยูส่ ว่ นใหญ่ในรัฐยะไข่ทางตะวัน
ตกของเมียนมา พวกเขาต้องเผชิญกับการละเมิดและการปฏิบต
ั ม
ิ ชิ อบด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง ในประเทศทีป
่ ระชากรส่วนใหญ่นบ
ั ถือพุทธศาสนาเป็น
เวลาหลายทศวรรษ รัฐบาลเมียนมาได้ควบคุมอย่างเข้มงวดต่อเสรีภาพในการ
เดินทางของชาวโรฮีนจา ควบคุมการแต่งงาน การคลอดบุตร และเงือ่ นไขต่าง ๆ
ในชีวต
ิ ประจำ�วันของพวกเขา ออกกฎหมายปฏิเสธไม่ให้พวกเขาได้รบ
ั สัญชาติ
เมียนมาตัง้ แต่ปี 2525 ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่จงึ เป็นคนไร้รฐั ด้วย รัฐบาลและ
ประชาชนชาวเมียนมา ยังปฏิเสธอัตลักษณ์ทางชาติพน
ั ธุข์ องชาวโรฮีนจา โดย
มองว่าชาวโรฮีนจาเป็นชาวต่างชาติในชือ่ “เบงกาลี” ซึง่ มาจากบังคลาเทศ มีการ
สร้างภาพว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อความอยูร่ อดของวัฒนธรรมแบบพุทธ
รัฐยะไข่ยงั เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวยะไข่ ซึง่ เป็นกลุม
่ ชาติพน
ั ธุพ
์ ท
ุ ธเป็นส่วนใหญ่ใน
เมียนมา ชาวยะไข่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของรัฐยะไข่ และได้รบ
ั สัญชาติอย่าง
เต็มทีต
่ ามกฎหมายเมียนมา ความตึงเครียดและความแตกแยกทีล่ กึ ซึง้ ได้เกิดขึน
้
ระหว่างชาวโรฮีนจากับชุมชนยะไข่ และในปี 2555 ได้เกิดความรุนแรงระหว่าง
ชาวพุทธยะไข่และชาวมุสลิมโรฮีนจา ส่งผลให้มกี ารบาดเจ็บล้มตายจำ�นวนมาก
ทัง้ สองฝ่าย และรัฐได้เข้ามาแทรกแซงโดยการโจมตีท�ำ ร้ายชาวโรฮีนจาและชาว
มุสลิมอืน
่ ๆ ใน 13 จาก 17 อำ�เภอในรัฐยะไข่ ความรุนแรงในปี 2555 ยังส่งผล
ให้ผรู้ อดชีวต
ิ ชาวโรฮีนจาจำ�นวนมากต้องพลัดทีน
่ าคาทีอ
่ ยู่ ไปอยูต
่ ามค่ายกักกัน
ทีม
่ สี ภาพเลวร้ายหลายสิบแห่งในแปดอำ�เภอในรัฐยะไข่ ทุกวันนี้ รัฐบาลได้กกั ตัว
ชาวโรฮีนจากว่า 120,000 คนในค่ายกักกัน 38 แห่ง
เช่นเดียวกับปี 2555 รัฐบาลเมียนมาน่าจะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตแบบปัจจุบน
ั
ได้ หากรัฐบาลรับฟังคำ�เตือนจากหน่วยงาน Simon-Skjodt Center ฟอร์ต้ี
ฟายไรต์ และหน่วยงานอืน
่ ๆ รวมทัง้ เสียงเตือนจากชุมชนชาวโรฮีนจา ถึงความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดความทารุณโหดร้ายในรัฐยะไข่ ตัง้ แต่ท�ำ ได้สง่ สัญญาณเตือนล่วง
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หน้าทุกปี ทาง United States Holocaust Memorial Museum จัด
อันดับว่าเมียนมาว่าอยูใ่ นอันดับ 3 ของ 162 ประเทศ ทีเ่ สีย่ งจะเกิดการสังหาร
หมูท
่ น
่ี �ำ โดยรัฐ ในปี 2558 ทางพิพธิ ภัณฑ์ได้เผยแพร่รายงานแสดงข้อกังวลต่อ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติทเ่ี กิดขึน
้ อย่างต่อเนือ่ ง และความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุใ์ นประเทศนี้ โดยมีการตีพม
ิ พ์เผยแพร่บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย
เมือ
่ ปี 2558 เขียนโดย Allard K. Lowenstein International Human
Rights Clinic คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเยลล์ และฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ทพ
่ี บว่ามี
“หลักฐานทีห
่ นักแน่น” ว่าอาจจะเกิดอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุใ์ นรัฐยะไข่
รัฐบาลเมียนมาไม่เพียงเพิกเฉยต่อคำ�เตือนว่า จะเกิดเหตุรน
ุ แรงและความทารุณ
โหดร้ายในวงกว้างเหล่านี้ หากยังทำ�ให้เกิดและสนับสนุนเงือ
่ นไขทีน
่ �ำ ไปสูค
่ วาม
รุนแรงและความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง รวมทัง้ การสนับสนุนการเลือกปฏิบต
ั ิ
ทีเ่ กิดขึน
้ มาอย่างยาวนานต่อประชากรชาวโรฮีนจา และประกันไม่ให้มก
ี ารนำ�
ตัวผูก
้ ระทำ�ผิดมาลงโทษ

นับแต่เดือนตุลาคม 2559 แกนนำ�พลเรือนและนายทหารระดับสูงของเมียนมา
ต่างปฏิเสธโดยสิน
้ เชิงว่าไม่ได้ท�ำ ความผิดในรัฐยะไข่ และในขณะเดียวกันได้ปด
ิ
กัน
้ ไม่ให้มก
ี ารเข้าถึงพืน
้ ทีท
่ ไ่ี ด้รบ
ั ผลกระทบ นอกจากมีการจัดทัวร์ให้กบ
ั นักการ
ทูตและนักข่าวเข้าไปในพืน
้ ทีเ่ ป็นบางครัง้ จากใบแถลงข่าวเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม
ของสำ�นักงานมุขมนตรีอองซานซูจี ระบุวา่ ข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าทีค
่ วามมัน
่ คงได้
ทำ�การข่มขืนนัน
้ เป็นเพียง “ข่าวลือ” “เรือ่ งแต่ง” และ “การกล่าวหาจากฝ่ายเดียว”
ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เอเอโซ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า ข้อ
กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็น “เรือ
่ งทีแ่ ต่งขึน
้ มา เรือ
่ ง
ทีเ่ กินจริง” และเสริมว่า “สิง่ ทีพ
่ วกเขากล่าวหาพวกเรานัน
้ ไม่ได้เกิดขึน
้ จริงเลย”
ภายหลังการโจมตีทน
่ี �ำ โดยทหารในช่วงแรกในเดือนตุลาคม 2559 ต่อชาว
โรฮีนจาทีอ่ าศัยอยูใ่ นตอนเหนือของรัฐยะไข่ คณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติ
ได้แต่งตัง้ ให้มท
ี ม
ี งานค้นหาความจริง เพือ
่ สอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในรัฐยะไข่ และในพืน
้ ทีอ
่ น
่ื ๆ ในเมียนมา
ภายหลังการโจมตีทน
่ี �ำ โดยทหารเป็นครัง้ ทีส
่ องทีเ่ ริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 25 สิงหาคม
2560 คณะมนตรีความมัน
่ คงสหประชาชาติได้จด
ั การอภิปรายแบบเปิดเมือ
่ วัน
ที่ 28 กันยายน เกีย่ วกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ โดยบรรดารัฐภาคีได้ประณาม
ความรุนแรงทีก
่ ระทำ�ต่อพลเรือน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 รัฐบาลสหรัฐฯ
ประกาศว่าจะใช้มาตรการหลายส่วนและอาจมีการคว�ำ่ บาตรต่อกองทัพเมียนมา
“ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให้เกิดความรับผิดและการยุตค
ิ วามรุนแรง”1
แม้จะมีการแทรกแซงเหล่านี้ แต่ประชาคมระหว่างประเทศไม่ได้กดดันอย่างเพียง
พอ เพือ
่ ให้รฐั บาลเมียนมาเปลีย่ นแนวทางปฏิบต
ั ิ และป้องกันความทารุณโหด
ร้ายในรัฐยะไข่
แม้จนทุกวันนี้ การสังหารหมูแ่ ละการหลัง่ ไหลของชาวโรฮีนจาออกจากเมียนมา
ยังเป็นปัญหาทีโ่ ลกให้ความสนใจ การปราบปรามของรัฐบาลเมียนมาต่อชาว
โรฮีนจายังคงเกิดขึน
้ และเลวร้ายลงเรือ
่ ยๆ
หากไม่มป
ี ฏิบต
ั ก
ิ ารด่วน มีความเสีย
่ งว่าความทารุณโหดร้ายในวงกว้างในรัฐ
ยะไข่ อาจขยายวงกว้าง และแพร่ไปสูพ
่ น
้ื ทีอ
่ น
่ื ๆ ในเมียนมา

สรุปก้าวย่างต่อไป
รัฐบาลเมียนมาควรยุตก
ิ ารโจมตีตอ
่ พลเรือนชาวโรฮีนจาโดย

ทันที และให้สอบสวนและดำ�เนินคดีตอ
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นรับผิดชอบต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาชญากรรมทีท
่ ารุณโหดร้าย
รัฐบาลควรประณามการโจมตีทำ�ร้ายพลเรือนทุกคนในรัฐ
ยะไข่ และดำ�เนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ แก้ปญ
ั หาการกล่าวโจมตี
ชาวโรฮีนจาและความรูส้ กึ ชิงชังต่อชาวโรฮีนจาในบรรดาประชาชน
ของเมียนมา รัฐบาลยังควรอนุญาตให้หน่วยงานสิทธิมนุษยชน
ผูส
้ งั เกตการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน และผูส
้ อ
่ื ข่าว สามารถเข้าถึง
พืน
้ ทีท
่ ไ่ี ด้รบ
ั ผลกระทบทุกแห่งในรัฐยะไข่ โดยทันทีและอย่าง
ไม่มก
ี ารปิดกัน
้
ประชาคมระหว่างประเทศยังมีบทบาทสำ�คัญทีจ่ ะยุติ และหลีก

เลีย่ งไม่ให้เกิดความทารุณโหดร้าย รัฐบาลและหน่วยงานแต่ละ
แห่ง รวมทัง้ คณะมนตรีความมัน
่ คงสหประชาชาติและสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติ ควรใช้อ�ำ นาจทีม
่ อี ยูท
่ กุ ประการเพือ่ ยุตคิ วาม
ทารุณโหดร้ายในวงกว้าง ทัง้ นีโ้ ดยอาจรวมถึง (ก) ประณามการ
โจมตีท�ำ ร้ายอย่างต่อเนือ่ งต่อประชากรพลเรือน (ข) เรียกร้องให้
ทีมงานค้นหาความจริงทีจ่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ตามอำ�นาจหน้าทีข่ ององค์การ
สหประชาชาติ เมือ่ เดือนมีนาคม 2560 ให้สามารถเข้าถึงพืน้ ทีไ่ ด้
อย่างไม่มกี ารปิดกัน
้ (ค) กำ�หนดมาตรการคว�ำ่ บาตรอย่างเฉพาะ
เจาะจงต่อบุคคลทีม
่ สี ว่ นรับผิดชอบต่ออาชญากรรมในรัฐยะไข่
และ (ง) ออกข้อบังคับในการห้ามส่งอาวุธให้กบ
ั เมียนมา คณะ
มนตรีความมัน
่ คงสหประชาชาติยงั ควรพิจารณาอย่างจริงจังที่
จะส่งกรณีนเ้ี ข้าสูก
่ ารพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศ
ซึง่ มีหน้าทีส่ อบสวน ไต่สวน และดำ�เนินคดีกบ
ั ผูม
้ สี ว่ นรับผิดชอบ
ต่ออาชญากรรมทีท
่ ารุณ

3

B E A R I N G W I T N E S S R E P O R T: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar

Cox’s Bazar
Teknaf
Buthidaung

Myanmar
(Burma)

Maungdaw
Rathedaung

Sittwe

Rakhine
State

Nepal

Thimphu

Bhutan

Bay of
Bengal

India

Bangladesh

China

Dhaka

Myanmar
(Burma)
Vietnam

Bay of
Bengal

Rakhine
State

Laos

Naypyidaw

Vientiane

Yangon

Thailand

Andaman
Sea

Bangkok

Gulf of
Thailand

4

C a m bodia

ข้อมูลพื้นฐาน
ก่อนทีค่ วามรุนแรงครัง้ ปัจจุบน
ั จะเริม
่ ผลักดันให้ประชาชนหลายแสนคนทิง้ ถิน
่ ฐาน
บ้านเรือน เพือ่ ไปลีภ
้ ยั ในบังคลาเทศ เดิมมีประชากรชาวโรฮีนจากว่าหนึง่ ล้านคน
อาศัยอยูใ่ นเมียนมา ส่วนใหญ่อยูท
่ างภาคตะวันตกสุดของรัฐยะไข่2 ในปี 2525
รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ.2525 ซึง่ ปฏิเสธ
ไม่ให้ชาวโรฮีนจาได้รบ
ั สัญชาติเหมือนกับประชากรกลุม
่ อืน
่ เป็นการพรากสิทธิท่ี
จะมีสญ
ั ชาติของพวกเขา และทำ�ให้ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่เป็นคนไร้รฐั 3
รัฐบาลเมียนมาได้อา้ งเหตุทช่ี าวโรฮีนจาไม่มส
ี ญ
ั ชาติ เพือ
่ ปฏิเสธไม่ให้สท
ิ ธิและ
เสรีภาพขัน
้ พืน
้ ฐานกับพวกเขา มีการออกระเบียบเพือ
่ จำ�กัดการเดินทาง การ
แต่งงาน การคลอดบุตร และสิทธิทางศาสนา รวมทัง้ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
อาชีพ และการศึกษา บรรดากฎระเบียบในท้องถิน
่ ทีป
่ ระกาศใช้โดยทางการ
เมียนมาในตอนเหนือของรัฐยะไข่ ยิง่ จำ�กัดควบคุมชีวติ ประจำ�วันของชาวโรฮีนจา
มากยิง่ ขึน
้ 4 เนือ
่ งจากไม่มส
ี ท
ิ ธิและเสรีภาพในเมียนมา ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่จงึ
ถูกกักให้อยูใ่ นหมูบ
่ า้ น ตำ�บล และค่ายกักกันทีย่ ากจนในรัฐยะไข่
รัฐยะไข่เป็นหนึง่ ในรัฐซึง่ ยากจนสุดในเมียนมา ในบรรดาประชากรกว่าสอง
ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธหรือเป็นชาวยะไข่ ซึง่ กระจายอยูใ่ น 13 จาก 17
อำ�เภอในรัฐแห่งนี5้ ต่างจากชาวโรฮีนจา ชาวยะไข่ทเ่ี ป็นชนกลุม
่ น้อยในเมียนมา
มีสถานภาพทางกฎหมายและมีสญ
ั ชาติ โดยถือเป็น “กลุม
่ ชาติพน
ั ธุก
์ ลุม
่ หนึง่
ของประเทศ” แต่พวกเขาก็ตอ
้ งเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีร่ า้ ยแรงเช่น
กันในช่วงหลายทศวรรษของการปกครองในระบอบทหาร และทุกวันนีก
้ ย็ งั คง
ต้องถูกละเมิดสิทธิอยูต
่ อ
่ ไป6 การปฏิบต
ั ม
ิ ชิ อบของรัฐบาลเมียนมาต่อชุมชนชาว
ยะไข่ ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างชุมชนชาวยะไข่กบ
ั ชุมชนชาวโรฮีนจา
ในช่วงหลายปีทผ
่ี า่ นมา ทางการเมียนมาได้บงั คับใช้ระบบการปฏิบต
ั ท
ิ แ่ี บ่งแยก
ทางเชือ
้ ชาติ เลือกปฏิบต
ั ิ และอันตรายในรัฐยะไข่ เพือ
่ กีดกันชาวมุสลิมโรฮีนจา
ออกจากชุมชนชาวพุทธยะไข่ ซึง่ ยิง่ กระพือให้เกิดความตึงเครียดระหว่างชุมชน
เหล่านี้ ในเดือนมิถน
ุ ายน 2555 ภายหลังเหตุขด
ั แย้งรุนแรงระหว่างชุมชนชาว
พุทธยะไข่กบ
ั ชาวมุสลิมโรฮีนจาในรัฐยะไข่ ส่งผลให้มผี ไู้ ด้รบ
ั บาดเจ็บทัง้ สองฝ่าย
ความตึงเครียดทวีขน
้ึ จนเป็นเหตุให้มก
ี ารโจมตีท�ำ ร้ายถึงขัน
้ เอาชีวต
ิ และพุง่ เป้า
ทีช่ าวมุสลิม7 ในเดือนตุลาคม 2555 กองกำ�ลังของรัฐและกลุม
่ พลเรือนยะไข่
ทีต
่ ด
ิ อาวุธ ได้โจมตีท�ำ ร้ายชาวโรฮีนจาใน 13 จาก 17 อำ�เภอในรัฐยะไข่ มีการ
สังหารประชาชนเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ชาวโรฮีนจาอีก 100,000 คนต้องพลัด
ถิน
่ ฐาน8 ทุกวันนี้ รัฐบาลเมียนมาได้กก
ั บริเวณชาวโรฮีนจากว่า 120,000 คน
ส่วนใหญ่รอดชีวต
ิ มาจากเหตุการณ์เมือ
่ ปี 2555 โดยจัดให้อยูต
่ ามค่ายกักกัน
38 แห่งในแปดอำ�เภอ9

การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเมียนมา
ชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรค National League for Democracy
(NLD) ในเมียนมาในการเลือกตัง้ เมือ
่ ปี 2558 สะท้อนถึงก้าวย่างสำ�คัญในการ
เปลีย่ นผ่านทางการเมืองในเมียนมา จากเดิมทีเ่ ป็นระบอบปกครองของทหาร
โดยตรง หลังการปกครองของทหารอย่างต่อเนือ
่ งห้าทศวรรษ รัฐบาลทีเ่ รียก
ได้วา่ เป็นพลเรือนของประธานาธิบดีเต็งเส่ง ต้องสูญเสียอำ�นาจให้กบ
ั พรรคเอ็น
แอลดี ซึง่ มีหวั หน้าพรรคคืออองซานซูจี ทีไ่ ด้รบ
ั รางวัลโนเบลสันติภาพ10 การ
เปลีย่ นแปลงครัง้ นีน
้ �ำ ไปสูย่ ค
ุ ใหม่ของความหวังอย่างมากว่า จะเกิดการปฏิรป
ู ใน
เมียนมา แม้วา่ ในความเป็นจริงกองทัพยังคงมีอ�ำ นาจอย่างมาก ตามกฎหมาย
แม้วา่ พรรคเอ็นแอลดีจะมีเสียงข้างมากในรัฐสภา แต่กองทัพยังคงมีทน
่ี ง่ั 25%
ในขณะทีก
่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ
้ งมีเสียงเกินกว่า 75% จึงจะสามารถแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ จึงถือว่ากองทัพยังมีบทบาทในการปกครองประเทศ กองทัพ
ยังสามารถเลือกผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีทส่ี �ำ คัญหลายกระทรวง รวมทัง้ กระทรวง
กลาโหม มหาดไทย และกิจการพรมแดน11 ส่วนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งเมียนมา
ซึง่ ขึน
้ ตรงกับกระทรวงมหาดไทย เท่ากับตำ�รวจอยูใ่ ต้การปกครองของกองทัพ
ไม่ใช่อยูใ่ ต้รฐั บาลพลเรือนทีน
่ �ำ โดยพรรคเอ็นแอลดี
ในเดือนกันยายน 2559 ประธานาธิบดีโอบามากล่าวถึงสถานการณ์ใน
เมียนมาว่าเป็น “ข่าวดีในยุคทีเ่ รามักเห็นหลายประเทศดำ�เนินไปในทางตรงกัน
ข้าม”12 การบอกว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ ในเมียนมาเป็น “ข่าวดี” ได้กลายเป็นคำ�อธิบาย
ของนานาประเทศต่อการเปลีย่ นผ่านทางการเมืองในประเทศนี้ สอดคล้องกับ
คำ�อธิบายดังกล่าว การแลกเปลีย่ นด้านนโยบายระหว่างประเทศ จึงเปลีย่ นจาก
การเน้นทีข่ อ
้ กังวลด้านสิทธิมนุษยชนไปสูก
่ ารเร่งพัฒนาและการปฏิรป
ู ทางการ
เมืองในประเทศ ส่งผลให้มกี ารยกเลิกการคว�ำ่ บาตรโดยส่วนใหญ่ตอ
่ เมียนมา13

เนือ่ งจากทางการเมียนมาไม่สง่ เสริมและคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชนสำ�หรับประชาชน
ทุกคนในรัฐยะไข่ วัฏจักรความรุนแรงและการลอยนวลพ้นผิดจึงดำ�รงสืบไป

5

B E A R I N G W I T N E S S R E P O R T: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar

แม้วา่ การเปลีย่ นแปลงในเชิงคำ�อธิบายและการแลกเปลีย่ นด้านนโยบาย สะท้อน
ถึงการยอมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวกภายใต้การนำ�ของพรรคเอ็นแอลดี
แต่กองทัพเมียนมายังไม่ได้รบ
ั การปฏิรป
ู และยังมีสว่ นรับผิดชอบต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อพลเรือน รวมทัง้ ชาวโรฮีนจาในเมียนมา ตาม
รัฐธรรมนูญ กระทรวงทีอ
่ ยูใ่ ต้การนำ�ของทหารมีอ�ำ นาจควบคุมอย่างกว้างขวาง
ต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่ จึงมีบทบาททีจ่ �ำ เป็นเพือ
่ ประกันให้เกิดการคุม
้ ครอง
พลเรือนในพืน
้ ทีซ่ ง่ึ ได้รบ
ั ผลกระทบ แม้วา่ จะมีเจตจำ�นงทางการเมืองทีจ่ ะรับรอง
สิทธิของประชากรชาวโรฮีนจา แต่พรรคเอ็นแอลดีกไ็ ม่สามารถใช้อ�ำ นาจในระดับ
ประเทศของตนเพือ
่ ให้มก
ี ารปฏิรป
ู อย่างเต็มทีใ่ นรัฐแห่งนี้ หรือในระดับท้องถิน
่
หากไม่ได้รบ
ั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้
กฎหมายระหว่างประเทศกำ�หนดให้รฐั บาลกลาง ไม่วา่ จะเป็นรัฐบาลพลเรือน
ทหาร หรือแบบผสม เป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบหลักในการคุม
้ ครองพลเรือน แม้วา่ ฝ่าย
บริหารทีเ่ ป็นพลเรือนของเมียนมาอาจไม่มเี สรีภาพทางการเมืองหรือเจตจำ�นง
ทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ ทีจ่ ะปฏิบต
ั ใิ ห้เกิดการปฏิรป
ู อย่างกว้างขวางทีจ่ �ำ เป็น
เพือ
่ ยุตก
ิ ารปราบปรามชนกลุม
่ น้อยทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ชาวโรฮีนจา แต่รฐั บาลก็
ต้องดำ�เนินการอย่างเต็มทีเ่ พือ
่ คุม
้ ครองพลเรือนทีเ่ สีย่ งภัยจากความทารุณโหด
ร้ายในวงกว้าง

กลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจา
กลุม
่ ติดอาวุธชาวโรฮีนจามีสว่ นรับผิดชอบต่อการโจมตีปอ้ มตำ�รวจหลายแห่ง อัน
เป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวต
ิ ในอำ�เภอหม่องดอว์ พุทธิดอ่ ง และรัทเทด่องในตอนเหนือ
ของรัฐยะไข่ ในเดือนตุลาคม 2559 และวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เดิมพวกเขา
เรียกตนเองว่า ฮาราคา อัล-ยาคิน (Harakah al-Yaqin) หรือขบวนการแห่ง
ศรัทธา และต่อมาเรียกตนเองว่ากองทัพปลดแอกชาวโรฮีนจาแห่งรัฐอาระกัน
(Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA)14 ชาวโรฮีนจาซึง่ อาศัย
อยูใ่ นรัฐยะไข่เรียกกลุม
่ นีว้ า่ อัล-ยาคิน15 จากข้อมูลของรัฐบาลเมียนมา ARSA
ได้สงั หารเจ้าหน้าทีต
่ �ำ รวจเก้านายระหว่างการโจมตีเมือ
่ วันที่ 9 ตุลาคม และได้
สังหารเจ้าหน้าทีค
่ วามมัน
่ คง 12 นาย ระหว่างการโจมตีเมือ
่ วันที่ 25 สิงหาคม16
ในวันที่ 25 สิงหาคม รัฐบาลเมียนมาประกาศให้ ARSA เป็นกลุม
่ ก่อการร้าย
17
ตามกฎหมายเมียนมา
ARSA นับเป็นกลุม
่ ติดอาวุธชาวโรฮีนจากลุม
่ แรกในเมียนมาในรอบหลายทศวรรษ18
ภายหลังการโจมตีครัง้ แรกเมือ
่ วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ทางกลุม
่ ได้เผยแพร่
วิดโี อโฆษณาชวนเชือ่ จำ�นวนมากทางอินเตอร์เน็ต ซึง่ ได้เปิดเผยตัวแกนนำ� ซึง่ ต่อ
มาทราบชือ
่ ว่าอาทา อุลเลาะห์ (Ata Ullah) โดยเขาได้ประกาศให้อาสาสมัคร
เข้าร่วมในการขัดกันด้วยอาวุธในรัฐยะไข่19 การสัมภาษณ์ชาวโรฮีนจาชีว้ า่ กลุม
่
ARSA ไม่มก
ี ารจัดตัง้ ทีด
่ น
ี ก
ั ไม่มแี หล่งทุนสนับสนุนมากนัก ทัง้ ไม่ได้รบ
ั การฝึก
อบรมเป็นอย่างดี20 สมาชิกบางคนบอกว่าพวกเขาได้รบ
ั แจกไม้กระบอง มีด และ
เงินจำ�นวนหนึง่ หรือประมาณ 20,000 จ๊าต (20 เหรียญ) เพือ
่ แลกกับการเข้า
ร่วมกลุม
่ 21 สมาชิกคนอืน
่ บอกว่าไม่ได้รบ
ั แจกอะไรเลย22 อย่างไรก็ดี ทางกลุม
่ ได้
พิสจู น์แล้วว่ามีความสามารถก่อเหตุรน
ุ แรงถึงขัน
้ ชีวต
ิ ได้
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ทางกลุม
่ บอกว่า ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับกลุม
่ สุดโต่งระหว่างประเทศ และบอกว่ามี
วัตถุประสงค์ทางสังคมและการเมือง โดยหลักมุง่ ทีก่ ารฟืน
้ ฟูสท
ิ ธิของชาวโรฮีนจา
แต่นบ
ั จากมีการโจมตีท�ำ ร้ายชาวโรฮีนจาครัง้ ล่าสุด กลุม
่ สุดโต่งระหว่างประเทศ
รวมทัง้ กลุม
่ อัลกออิดะห์ ได้ประกาศอย่างเปิดเผยเรียกร้องให้มกี ารใช้ความรุนแรง
ต่อทางการเมียนมา23 แต่เสียงเรียกร้องนีไ้ ม่ได้รบ
ั การตอบสนองแต่อย่างใด
รัฐบาลเมียนมากล่าวหาว่ากลุม
่ ติดอาวุธชาวโรฮีนจาได้สงั หารพลเรือน 59 คน
ซึง่ คาดว่าให้ความร่วมมือกับทางการเมียนมา หรือให้สม
ั ภาษณ์กบ
ั สือ
่ มวลชน
ในตอนเหนือของรัฐยะไข่ในช่วงปฏิบต
ั กิ ารกวาดล้าง24 ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์เก็บข้อมูล
กรณีท่ี ARSA สังหารพลเรือนชาวโรฮีนจาในช่วงหลายสัปดาห์และหลายวัน
ก่อนจะเกิดเหตุโจมตีเมือ
่ วันที่ 25 สิงหาคม25
ชาวโรฮีนจาหลายคนแสดงความกังวลต่อฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์และ Simon-Skjodt
Center เกีย่ วกับการดำ�รงอยูข่ องกลุม
่ ติดอาวุธชาวโรฮีนจา และชาวโรฮีนจา
ส่วนใหญ่ทใ่ี ห้สม
ั ภาษณ์กบ
ั ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์เมือ่ เดือนธันวาคม 2559 และมีนาคม
2560 ต่างไม่เคยได้ยน
ิ ว่ามีกองกำ�ลังของชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่หรือทีอ่ น
่ื มาก่อน
เลย และมีเพียงไม่กค
่ี นทีแ่ สดงความเห็นในเชิงให้ก�ำ ลังใจหรือสนับสนุนอย่างเปิด
เผยต่อกลุม
่ นี26
้ ในช่วงไม่กส
่ี ป
ั ดาห์กอ
่ นจะเกิดการโจมตีเมือ
่ วันที่ 25 สิงหาคม
ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์เก็บข้อมูลกรณีท่ี ARSA ได้เพิม
่ ความพยายามชักจูงให้เด็กหนุม
่
ในหมูบ
่ า้ นหลายแห่งตลอดตอนเหนือของรัฐยะไข่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกลุม
่ ของ
ตน27 ประชากรในพืน
้ ทีแ่ ละสมาชิก ARSA ระบุวา่ การโจมตีท�ำ ร้ายประชากร
พลเรือนในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2559 โดยกองทัพเมียนมา ถือว่า
เป็นปัจจัยกระตุน
้ ให้คนเข้าร่วมขบวนการ และส่งผลให้ ARSA ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่
28
คุกคาม รวมทัง้ การขูส
่ งั หารพลเรือนในพืน
้ ที่
สมาชิกของ ARSA คนหนึง่ ให้ขอ
้ มูลกับฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์วา่ ทางกลุม
่ ทำ�อย่างไร
ในการพยายามชักชวนให้ผชู้ ายและเด็กผูช้ ายชาวโรฮีนจาเข้าร่วมกับกลุม
่ ของ
ตน โดยขัดขวางไม่ให้พวกเขาออกนอกประเทศ “ใช่ มันเป็นเรือ
่ งจริง เราขัด
ขวางพวกเขาเพือ
่ ให้พวกเขาเข้าร่วมกับกลุม
่ ของเรา [ARSA] หัวหน้ากลุม
่ ของ
ผมสัง่ การให้ดแู ลไม่ให้คนหลบหนีมาทีน
่ ่ี [บังคลาเทศ]”29

ชาวโรฮีนจาขึ้นรถทหารที่นำ�ส่งไปค่ายผู้ลี้ภัยใกล้ค็อกซ์บาซาร์ บังคลาเทศ วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ภาพของ Lauren DeCicca

ในช่วงเวลาแค่ปเี ดียว ARSA พิสจู น์ให้เห็นศักยภาพในการชักจูงให้ “นักรบ” เข้า
ร่วมปฏิบต
ั ก
ิ ารโจมตีทต
่ี ง้ั ของหน่วยงานรัฐบาล และทำ�การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อพลเรือน รวมทัง้ การสังหาร ทางการเมียนมาได้อา้ งการถือกำ�เนิดขึน
้ ของ
ARSA ว่าเป็นเหตุทต
่ี อ
้ งโจมตีท�ำ ร้ายพลเรือนชาวโรฮีนจา และปลุกระดมให้
ประชาชนเกิดความรูส
้ ก
ึ ต่อต้านชาวโรฮีนจา ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีแ้ ละการขาด
ความรับผิดต่อความทารุณโหดร้ายทีเ่ กิดขึน
้ โดยกองทัพ อาจมีสว่ นสนับสนุน
ความพยายามของ ARSA ในการหาสมาชิกใหม่ และอาจส่งผลกระทบต่อ
ความขัดแย้งและวงจรความทารุณโหดร้ายในอนาคต
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“ปฏิบัติการกวาดล้าง” และการโจมตีพลเรือนชาวโรฮีนจา

ในเดือนกันยายน 2560 บนถนนหลวงสายจาก
เหนือไปใต้ระหว่างค็อกซ์บาซาร์กับเทนาฟ
คลาคล่ำ�ไปด้วยผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาจำ�นวนมาก
Greg Constantine ถ่ายภาพให้กับ US
Holocaust Memorial Museum

เพือ
่ ตอบโต้กบ
ั การโจมตีของ ARSA ในเดือนตุลาคม 2559 และวันที่ 25
สิงหาคม 2560 กองกำ�ลังของเมียนมาจึงได้เริม
่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารทีเ่ รียกว่า “ปฏิบต
ั ิ
การกวาดล้าง” ในข้อมูลเมือ่ วันที่ 23 มกราคมทีร่ ฐั บาลเมียนมาส่งให้กบ
ั องค์การ
สหประชาชาติ มีการชีแ้ จงว่า “วัตถุประสงค์ของปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างเมือ
่ เดือน
ตุลาคม 2559 คือการจับกุมผูก้ อ่ เหตุโจมตีปอ้ มตำ�รวจและทำ�ร้ายเจ้าหน้าทีค่ วาม
มัน
่ คง และเพือ
่ ติดตามทวงคืนอาวุธปืนทีส
่ ญ
ู หายไปในระหว่างการโจมตีปอ
้ ม
ตำ�รวจเมือ
่ เร็ว ๆ นี”้ 30 แต่ตรงกันข้าม กองกำ�ลังของรัฐได้เริม
่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารโจมตี
ทำ�ร้ายอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนทีเ่ ป็นชาวโรฮีนจา
กำ�ลังตำ�รวจและกลุม
่ พลเรือนติดอาวุธ (ก) ได้เผาหมูบ
่ า้ นจนราบเป็นหน้ากลอง
(ข) สังหารผูช้ าย ผูห
้ ญิง และเด็ก (ค) ข่มขืนและรุมโทรมผูห
้ ญิงและเด็กผูห
้ ญิง
ชาวโรฮีนจา และ (ง) จับกุมชาวโรฮีนจาจำ�นวนมากทีเ่ ป็นผูช้ ายและเด็กผูช้ าย ซึง่
หลายคนยังคงหายตัวไป ทัง้ นีจ้ ากข้อมูลของครอบครัวพวกเขา
เจ้าหน้าที่สหประชาชาติท่ส
ี ังเกตการณ์ปฏิบัติการกวาดล้างอธิบายว่าเป็น
“สถานการณ์ทม
่ี ก
ี ารปฏิบต
ั ม
ิ ชิ อบ” ซึง่ ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อกลุม
่ ติดอาวุธ หาก
31
กระทบต่อพลเรือน ทำ�ให้พลเรือนกลายเป็นเหยือ่ ” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวหาว่า “มีแนว
โน้มอย่างมาก” ทีเ่ มียนมาได้กอ
่ ให้เกิด “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ”32 ในเดือน
กันยายน 2560 ข้าหลวงใหญ่สท
ิ ธิมนุษยชนได้กล่าวถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่
ว่าเป็น “การล้างชาติพน
ั ธุต
์ ามตำ�รา”33
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คำ�ให้การต่อไปนีใ้ ห้รายละเอียดเกีย่ วกับความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง ทีเ่ กิดขึน
้
ระหว่างปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างทีน
่ �ำ โดยกองทัพเมียนมาในตอนเหนือของรัฐยะไข่
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 และระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม
2560 ถึงเวลาทีเ่ ขียนรายงานนี้ หลักฐานจากคำ�ให้การสะท้อนถึงแบบแผนที่
สอดคล้องกันของการโจมตีทน
่ี �ำ โดยกองทัพเมียนมา ต่อประชากรตลอดทัว่ ทุก
พืน
้ ทีใ่ นตอนเหนือของรัฐยะไข่ และในปฏิบต
ั กิ ารกวาดล้างช่วงแรกและช่วงทีส่ อง

การสังหาร
ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์จากคำ�ให้การของผูห
้ ญิงและผูช้ ายชาว
โรฮีนจากว่า 80 คน จากกว่า 40 หมูบ
่ า้ นในอำ�เภอหม่องดอว์ พุทธิดอ
่ ง และ
รัทเทด่อง ซึง่ ได้เห็นหรือได้รบ
ั ทราบข้อมูลเกีย
่ วกับการสังหารโดยมิชอบด้วย
กฎหมายของสมาชิกกองกำ�ลังเมียนมา และผูช้ ายซึง่ สวมชุดพลเรือน และ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมกับกองทัพและตำ�รวจ ในระหว่างปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างทัง้ สอง
ครัง้ ในตอนเหนือของรัฐยะไข่

ทหารของกองทัพเมียนมาได้เชือดคอหอย เผาเหยือ
่ ทัง้ เป็น ทัง้ ทีเ่ ป็นเด็กทารก “น. อิสลาม” อายุ 51 ปี ได้เห็นการสังหารหมูท
่ ร่ี ม
ิ ฝัง่ น�ำ้ พูมา เขาบอกกับฟอร์ต้ี
และเด็ก และทุบตีพลเรือนจนเสียชีวต
ิ กองกำ�ลังของรัฐได้ยงิ ปืนใส่ผชู้ าย ผูห
้ ญิง ฟายไรต์วา่ มีเด็กเล็กบางส่วนทีถ
่ ก
ู สังหารด้วย เขาบอกว่า “เด็กเล็ก ๆ บางคน
และเด็กจากทัง้ บนบก และการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในระยะใกล้และระยะ ถูกโยนลงไปในแม่น�ำ้ ...พวกเขาเอามีดสับร่างเด็กเล็ก ๆ ซึง่ ยังคงมีชวี ต
ิ อยู่ เป็น
40
ไกล ทำ�ให้มผ
ี เู้ สียชีวต
ิ ซึง่ ไม่ทราบจำ�นวน ผูร้ อดชีวต
ิ จากบางหมูบ
่ า้ นยังให้ขอ
้ มูล เด็กทีย่ งั ไม่หย่านม อายุประมาณสองขวบ สามขวบ หรือห้าขวบ”
ว่า ทหารได้ใช้มด
ี ฟันหน้าอกของผูห
้ ญิง สับร่างกายเป็นชิน
้ ๆ และตัดศีรษะเหยือ่
ความทารุณโหดร้ายของการสังหารตามข้อมูลนีเ้ ป็นเรือ
่ งทีน
่ า่ ตกใจอย่างยิง่ ใน หลังการสังหารสิน
้ สุดลง ทหารเอาศพไปกองรวมกันและจุดไฟเผา41
ทำ�นองเดียวกับความร่วมมืออย่างชัดเจน ซึง่ เป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมเช่นนี้
ขึน
้ มาในลักษณะเดียวกันในหลายพืน
้ ทีใ่ นตอนเหนือของรัฐยะไข่ ในช่วงเวลา ทหารของกองทัพเมียนมาและพลเรือนทีต
่ ด
ิ อาวุธซึง่ ทำ�งานประสานกันเป็น
หลายเดือนด้วยกัน
อย่างดีกบ
ั ทหาร ยังทำ�การสังหารหมูท
่ บ
่ี า้ นชุตพยิน อำ�เภอรัทเทด่อง เมือ
่ วันที่
27 สิงหาคม จากข้อมูลของผูร้ อดชีวต
ิ ชาวโรฮีนจา ทหารยิงจรวดแบบอาร์พจี ี
ประจักษ์พยานชาวโรฮีนจาหลายคน อธิบายถึงการสังหารหมูใ่ นหมูบ
่ า้ นสาม ใส่บา้ นชาวบ้าน เพือ
่ เผาบ้าน และยิงใส่พลเรือน ในขณะทีพ
่ ลเรือนทีม
่ อ
ี าวุธได้
42
แห่ง ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นอำ�เภอหม่องดอว์ พุทธิดอ
่ ง และรัทเทด่องตามลำ�ดับ ในช่วงที่ เข้ามาใช้มด
ี และดาบฟันและจ้วงแทงชาวบ้านชาวโรฮีนจา ทหารได้กวาดต้อน
เกิดความรุนแรงระลอกทีส
่ อง ในเดือนสิงหาคม 2560
กลุม
่ ผูช้ ายและเด็กผูช้ ายไปรวมกันในกระท่อมหลังคามุงจาก จากนัน
้ ก็จด
ุ ไฟเผา
เป็นการเผาพวกเขาทัง้ เป็น43 ทหารยังตัดศีรษะเด็กสองคน44
“ราชีด ซาลิม” อายุ 48 ปี อธิบายว่า ทหารของกองทัพเมียนมาได้เข้าปิดล้อม
บ้านหลังใหญ่ของครอบครัวคนสำ�คัญของชาวโรฮีนจา ซึง่ มีผอ
ู้ ยูอ
่ าศัยหลายสิบ การโจมตีเหล่านีม
้ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับปฏิบต
ั กิ ารของเจ้าหน้าทีค
่ วามมัน
่ คงเมือ่
คนในบ้านหม่องนู อำ�เภอพุทธิดอ
่ ง ซึง่ ชาวบ้านหลายคนได้มารวมตัวเพือ
่ หวังได้ เดือนตุลาคม 2559 ในอำ�เภอหม่องดอว์ “ซานจุลา” ผูห
้ ญิงอายุ 25 ปีจาก
รับความคุม
้ ครองในตอนเช้าวันที่ 27 สิงหาคม ทหารได้ใช้ก�ำ ลังบุกเข้าไปใน บ้านพาร์วต
ุ ชวง ได้เห็นทหารใช้ความรุนแรงสอบปากคำ�เพือ
่ นบ้านชาวโรฮีนจา
บ้าน ลากตัวผูช้ ายและเด็กผูช้ ายออกมาข้างนอก34 ราชีด ซาลิม บอกว่า “พวก วัย 60 กว่าปีของเธอ โดยทหารกล่าวหาว่าเขาให้การสนับสนุนนักรบชาวโรฮีนจา
เขาถูกลากตัวออกมานอกบ้าน มีการใช้ผา้ ผูกตา บังคับให้นอนลงกับพืน
้ จาก ก่อนจะตัดศีรษะเขาเมือ
่ เดือนพฤศจิกายน 2559 เธอเล่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน
้ ว่า
นัน
้ [ทหารกองทัพเมียนมา] ได้ยงิ ปืนใส่พวกเขา”35
ทหารห้าหรือหกนายได้จบ
ั ตัวเขาไว้ตรงชานบ้าน ทหารนายหนึง่ จับไหล่
“ฟลอรา เบกุม” อายุ 50 ปี ได้เห็นการโจมตีซง่ึ “[ทหาร] ยิงใส่ชาวบ้านบางคนจน
เขาไว้ อีกนายหนึง่ จับขาเขาไว้ และอีกนายหนึง่ จับแขนเขาไว้ เขาถูกจับ
เสียชีวต
ิ และเตะชาวบ้านทีเ่ หลือ มีการร้องตะโกนและตะคอกพวกเขา...พวกเขา
ให้นอนหงายขึน
้ มา มีการเอามือปิดปาก แต่เขายังคงร้องตะโกน ทหารใช้
ทุบตีและยิงปืนใส่ผชู้ ายทีน
่ อนอยูบ
่ นพืน
้ ”36 พ่อสามีของเธอซึง่ เป็นผูร้ ท
ู้ างศาสนา
มีดกรีดเข้าไปทีค
่ อหอยครัง้ หนึง่ [ต่อมา] พวกเขาได้จบ
ั ทีผ่ มบนศีรษะ จาก
ในท้องถิน
่ พีเ่ ขยและลูกชายสองคนของเธออายุ 16 และ 18 ปีตามลำ�ดับ เป็น
นัน
้ ก็โยนศีรษะทิง้ ไปทีท
่ งุ่ นา พวกเขาหยิบเอาร่างกายส่วนทีต่ �ำ่ กว่าขาและ
ส่วนหนึง่ ของบุคคลทีถ
่ ก
ู สังหาร37
แขนลงมา จากนัน
้ ก็โยนส่วนของลำ�ตัวไปบนถนน ศพของเขาถูกทิง้ อยูท
่ ่ี
45
นัน
่ ประมาณหนึง่ สัปดาห์ ไม่มใี ครกล้าเข้าไปใกล้
ผูร้ อดชีวต
ิ คะเนว่า ทหารได้สงั หารผูช้ ายและเด็กผูช้ ายอย่างน้อย 150 คน อายุ
ตัง้ แต่ 12-90 ปี ในช่วงทีบ
่ ก
ุ เข้าไปโจมตีบา้ นหม่องนู
ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ได้พด
ู คุยกับประจักษ์พยานชาวโรฮีนจาหลายคน ซึง่ เล่าให้ฟงั ถึง
การโจมตีทางอากาศต่อพลเรือน โดยการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ของกอง
มีรายงานว่าทหารของกองทัพเมียนมายังได้สงั หารพลเรือนชาวโรฮีนจาหลาย ทัพเมียนมาในปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างช่วงแรก รวมทัง้ “ฟาติมา ซูฮน
ั ” ผูห
้ ญิงชาว
ร้อยคน รวมทัง้ เด็ก ซึง่ ไปรวมตัวอยูท
่ ร่ี ม
ิ ฝัง่ แม่น�ำ้ พูมาในบ้านมินจี ในอำ�เภอ โรฮีนจาวัย 30 ปีจากบ้านเมียวตอง เธอเล่าว่า
หม่องดอว์ ในตอนเช้าของวันที่ 30 สิงหาคม38
พวกเขายิงปืนลงมาห่าใหญ่ เรามองอะไรไม่เห็นเลย เราเพิง่ จะรูว้ า่ เป็น
“โมฮัมหมัด ราฟิก” อายุ 25 ปี ซึง่ รอดชีวต
ิ จากการโจมตีอธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ ว่า
กระสุนปืนเมือ่ เห็นคนบาดเจ็บ มีอยูค
่ นหนึง่ ทีถ่ กู ยิงทีท
่ อ่ นขาด้านล่างจนปรุ
“ไม่นานหลังจากนัน
้ [ทหาร] เริม
่ ยิงใส่พวกเรา มีทหารอยูป
่ ระมาณ 70 นาย
ไปหมด อีกคนหนึง่ ถูกยิงทีด
่ า้ นข้างลำ�ตัว ส่วนอีกคนหนึง่ ถูกยิงทีศ
่ รี ษะ46
ทีย่ งิ ปืนใส่เรา มีเสียงปืนดังต่อเนือ
่ ง มีกระสุนออกมาต่อเนือ
่ ง เกือบทุกคนเสีย
ชีวต
ิ จนหมด”39

9

B E A R I N G W I T N E S S R E P O R T: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar

ประจักษ์พยานชาวโรฮีนจาทัง้ ชายและหญิงหลายคนบอกเล่าให้ฟงั ว่าทหาร
ของกองทัพเมียนมาทำ�อย่างไรเมือ
่ นำ�ศพไปทิง้ ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
2559 ในบางกรณีพวกเขาได้สบ
ั ร่างของเหยือ
่ เป็นชิน
้ ๆ แล้วนำ�ไปฝังในหลุมฝัง
ศพตืน
้ ๆ ในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560 ทหารได้เผา “กอง” ศพในหลาย
พืน
้ ที่ จากข้อมูลของผูร้ อดชีวต
ิ และประจักษ์พยาน

มีรายงานว่า แพทย์ซง่ึ ทำ�งานกับองค์การสหประชาชาติทค
่ี า่ ยผูล
้ ภ
้ี ย
ั ชัว่ คราว
เลดาในบังคลาเทศ ให้การรักษาพยาบาลผูห
้ ญิงชาวโรฮีนจาหลายร้อยคน ซึง่
มีอาการบาดเจ็บเนือ่ งจากความรุนแรงทางเพศในช่วงปฏิบต
ั กิ ารกวาดล้างเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์สม
ั ภาษณ์แพทย์หา้ คนซึง่ ให้การรักษา
พยาบาลชาวโรฮีนจาทีร่ อดชีวต
ิ จากการข่มขืนในบังคลาเทศ ประจักษ์พยานที่
เห็นการข่มขืนกว่า 17 คนและชาวโรฮีนจา 14 คน ซึง่ ให้ขอ
้ มูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับ
ในปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างทัง้ สองครัง้ ผูร้ อดชีวต
ิ ระบุวา่ ทหารสวมชุดเครือ
่ งแบบสี การข่มขืนผูห
้ ญิงและเด็กผูห
้ ญิงโดยทหารของกองทัพเมียนมาในเดือนตุลาคม
เขียว บางส่วนมีผา้ พันคอสีแดง ซึง่ เป็นรูปแบบการแต่งกายของทหารของกองทัพ และพฤศจิกายน52 ในอำ�เภอหม่องดอว์53
เมียนมา ซึง่ เป็นกลุม
่ บุคคลหลักทีอ
่ ยูเ่ บือ
้ งหลังการสังหารเหล่านี้ รวมทัง้ ตำ�รวจ
ลอนเต็ง หรือตำ�รวจปราบจลาจลซึง่ สวมชุดลายพราง ผูร้ อดชีวต
ิ จากปฏิบต
ั กิ าร ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ยงั ได้สม
ั ภาษณ์ชาวโรฮีนจาเก้าคนซึง่ ให้ขอ
้ มูลเกีย่ วกับการข่มขืน
กวาดล้างทัง้ สองครัง้ บอกว่า พลเรือนทีม
่ ม
ี ดี และดาบเดินทางมาพร้อมและประสาน ผูห
้ ญิงทีถ
่ ก
ู ลักพาตัวไปโดยกองกำ�ลังของรัฐ ในเดือนสิงหาคมและกันยายน54
งานกับทหารของกองทัพเมียนมาและตำ�รวจลอนเต็ง
“น.อิสลาม” อายุ 51 ปี ซึง่ รอดชีวต
ิ จากการสังหารหมูท
่ บ
่ี า้ นมินจีเมือ
่ วันที่ 30
สิงหาคม บอกว่า

การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศ

ผูร้ อดชีวต
ิ ชาวโรฮีนจา ซึง่ เป็นเหยือ
่ การข่มขืน สมัครใจทีจ่ ะเล่าประสบการณ์
เพือ
่ บันทึกเป็นข้อมูลในรายงานนี้ ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ได้พด
ู คุยกับผูห
้ ญิงชาวโรฮีนจา
แปดคน ซึง่ ถูกข่มขืนและรุมโทรมโดยทหารของกองทัพเมียนมาในเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน 2559 ในหมูบ
่ า้ นเจ็ดแห่งในอำ�เภอหม่องดอว์ รวมทัง้ ประจักษ์
พยาน 17 คนทีเ่ ห็นการข่มขืน ทหารได้รม
ุ โทรมผูห
้ ญิงและเด็กผูห
้ ญิงทัง้ ทีบ
่ า้ น
โรงเรียน อาคารของชุมชน ทุง่ นา และในป่า โดยมักทำ�ต่อหน้าทหารและพลเรือนคน
อืน
่ ๆ47 จากปากคำ�ของผูร้ อดชีวต
ิ ประจักษ์พยานทีเ่ ห็นการข่มขืนและบุคคล
อืน
่ ๆ ทีม
่ ขี อ้ มูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการข่มขืนผูห
้ ญิงและเด็กผูห
้ ญิงโดยทหารของกอง
ทัพเมียนมา เผยให้เห็นแบบแผนของการก่ออาชญากรรมเช่นนี48
้
ในหลายหมูบ
่ า้ น ทหารบุกเข้าไปทีบ
่ า้ นแต่ละหลังอย่างเป็นระบบ กวาดต้อนผู้
อยูอ
่ าศัยให้ออกมารวมกันข้างนอก ทีส
่ นามในโรงเรียน หรือในพืน
้ ทีก
่ ลางแจ้ง
อืน
่ ๆ ผูร้ อดชีวต
ิ และประจักษ์พยานบอกว่า ทหารได้เข้าปิดล้อมและแยกตัวผู้
ทีถ
่ ก
ู จับกุมออกเป็นกลุม
่ ตามเพศ และในหลายกรณีได้ท�ำ การตรวจค้นร่างกาย
อย่างก้าวร้าวต่อผูถ
้ ก
ู ควบคุมตัวทีเ่ ป็นผูห
้ ญิงและเด็กผูห
้ ญิง จากนัน
้ ทหารจะคัด
เลือก ข่มขืน และในบางกรณีจะข่มขืนและสังหารผูห
้ ญิงและเด็กผูห
้ ญิงจากกลุม
่
ชาวบ้านเหล่านัน
้ ทหารได้สอบปากคำ�ผูห
้ ญิงและเด็กผูห
้ ญิงบางส่วนเกีย่ วกับทีอ่ ยู่
ของสามีและพีช่ ายหรือน้องชายของพวกเธอ โดยมักขูจ่ ะฆ่าให้ตาย ก่อนจะข่มขืน
พวกเธอ49 ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ยงั เก็บข้อมูลการทำ�ลายซากศพของผูห
้ ญิงได้ดว้ ย50
ตัวอย่างเช่น “ลากา” ผูห
้ ญิงชาวโรฮีนจา อายุ 27 ปีจากบ้านอูเชจา ในอำ�เภอ
หม่องดอว์บอกว่า ทหารข่มขืนเธอและผูห
้ ญิงคนอืน
่ อีกสามคนทีบ
่ า้ นของเธอ
เมือ
่ เดือนพฤศจิกายน 2559 หลังจากทุบตีเธอและลูก
ดิฉน
ั จับขาตัวเองไว้และบอกว่า “อย่าทำ�แบบนีเ้ ลย ดิฉน
ั มีสามีแล้ว กรุณา
อย่าทำ�แบบนีเ้ ลย”
ดิฉน
ั บอกกับทหารอย่างนี้ แต่พวกเขาไม่มค
ี วามเมตตาปรานีกบ
ั ดิฉน
ั เลย
เหตุการณ์นเ้ี กิดขึน
้ ในบ้าน ทหารแยกตัวสมาชิกในครอบครัวคนอืน
่ ไปอีก
ห้องหนึง่ จากนัน
้ ทหารสองนายก็ขม
่ ขืนดิฉน
ั ส่วนผูช้ ายอีกสองคนข่มขืนผู้
หญิงอีกสามคนในบ้านของดิฉน
ั 51
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หลังจากพวกเขายิงผูช้ ายและเด็กผูช้ าย พวกเขาได้แยกตัวผูห
้ ญิงบางคน
ออกไปจากกลุม
่ และพาตัวไปทีเ่ นินเขา ในระหว่างทีท
่ หารยังคงสังหารและ
ไล่ฟน
ั ชาวบ้านส่วนทีเ่ หลือ มีการนำ�ตัวผูห
้ ญิงเหล่านีไ้ ปทีร่ ม
ิ ฝัง่ แม่น�ำ้ ทหาร
หลายกลุม
่ ๆ ละประมาณ 10 นายได้ผลัดกันนำ�ตัวผูห
้ ญิงไปคราวละหก
คนทัง้ หมดสามครัง้ พวกเขาพาผูห
้ ญิงเหล่านีไ้ ปทีพ
่ ม
ุ่ ไม้ทร่ี ม
ิ ฝัง่ น�ำ้ จากนัน
้ ก็
เดินกลับมาและพาไปอีกหกคน ผมไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึน
้ กับพวกเธอ แต่ผู้
หญิงเหล่านีไ้ ม่ได้กลับมาสักคน ผมเชือ่ ว่าพวกเธอถูกข่มขืนและถูกสังหาร55

การจับกุมโดยพลการและการบังคับบุคคล
ให้สูญหายจำ�นวนมาก
ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ในข้อความทีส
่ ง่ ให้กบ
ั องค์การสหประชาชาติ
รัฐบาลเมียนมายอมรับว่าจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 มีการจับกุมและ
ควบคุมตัวผูต
้ อ้ งสงสัยไว้ 406 คน ในความผิดอาญา 36 คดีในตอนเหนือของรัฐ
ยะไข่ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างในปี 255956 ข้อหาอาญาเหล่า
นีม
้ ท
ี ง้ั การสังหารไปจนถึงการครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมาย จากปากคำ�
ทีผ
่ เู้ ขียนรายงานชีว้ า่ การจับกุมและการหายตัวไปของกลุม
่ ทีต
่ กเป็นเป้าหมาย
เหล่านีซ้ ง่ึ รวมถึงเด็ก ไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องกับการโจมตีปอ
้ มตำ�รวจช่วงต้นเดือน
ตุลาคม 2559 เลย
ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากปากคำ�ประจักษ์พยานชาวโรฮีนจา 29
คนจากเจ็ดหมูบ
่ า้ น ทุกคนเล่าให้ฟงั ถึงการควบคุมตัวโดยพลการต่อผูช้ ายและ
เด็กผูช้ ายชาวโรฮีนจาจำ�นวนมาก ในปฏิบต
ั ก
ิ ารโจมตีพลเรือนทีน
่ �ำ โดยกองทัพ
เมียนมาช่วงแรกในอำ�เภอหม่องดอว์ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ทหารได้จบ
ั
ตัวและรวบตัวผูช้ ายและเด็กผูช้ ายทีม
่ รี า่ งกายปรกติจากหลายหมูบ
่ า้ น บางครัง้ มี
การใช้ผา้ ผูกตาและผูกแขนไว้ขา้ งหลัง และปล่อยทิง้ ชายสูงวัยรวมทัง้ ผูห
้ ญิง เด็ก
ผูห
้ ญิง และเด็กชายทีย่ งั เล็กไว้ขา้ งหลัง จากปากคำ�ทีร่ วบรวมในรายงานชีว้ า่ มีผู้
ถูกจับกุมกว่า 406 คนและไม่ได้รบ
ั การปล่อยตัว ทำ�ให้เกิดคำ�ถามสำ�คัญเกีย่ ว
กับทีอ
่ ยูแ่ ละชะตากรรมของผูถ
้ ก
ู ควบคุมตัวเหล่านี้

ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาเข้าคิวรอรับอาหารที่ค่ายผู้ลี้ภัยกูตาปาโลง ค็อกซ์บาซาร์ บังคลาเทศ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ภาพของ Andre Malerba

“ถิน
่ ร.” อายุ 23 ปี แม่ลก
ู สามชาวโรฮีนจาเล่าให้ฟงั ว่า ทหารได้จบ
ั ตัวผูช้ ายที่
บ้านพาร์วต
ุ ชวงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน รวมทัง้ สามีของเธอ หลังมีการ
กวาดต้อนและควบคุมตัวชาวบ้านกลุม
่ ใหญ่ในลานหมูบ
่ า้ น

ตอนแรก พวกเขาเข้ามาในบ้านของเรา พวกเขาใช้ปน
ื ตีทห
่ี วั ของน้องผม
จากนัน
้ ก็มด
ั มือไว้ดว้ ยกัน...ชาวบ้าน 10 คนจากหมูบ
่ า้ นของเราถูกจับและ
ถูกเอาตัวไป ต่อมามีการปล่อยตัวมาสีค
่ น ส่วนทีเ่ หลือไม่ได้รบ
ั การปล่อย
ตัว...พ่อผมไปหาทีค
่ า่ ย [ตำ�รวจ] แต่พวกเขาไม่ยอมให้เข้า พวกเขาบอก
ว่าไม่มขี อ
้ มูลเกีย่ วกับน้องชายผมเลย และไม่รวู้ า่ อยูท
่ ไ่ี หน59

ตอนบ่ายสามโมง ทหารแจ้งกับผูห
้ ญิงว่าให้กลับบ้านได้...แต่ไม่อนุญาตให้
ผูช้ ายกลับ มีการนำ�ตัวผูช้ ายออกไปในช่วงนัน
้ เอง สามีดฉ
ิ น
ั ถูกพาตัวไป
พร้อมกับผูช้ าย 35 คน... ครัง้ สุดท้ายทีเ่ ห็นสามีคอ
ื ตอนทีเ่ ขาถูกควบคุม
ตัว ทหารบอกให้พวกเรากลับไปซะ เราได้แต่เฝ้ารอดูวา่ จะเกิดอะไรขึน
้
กับผูช้ ายเหล่านี้ เราเห็นรถบรรทุกห้าคันเข้ามานำ�ตัวผูช้ ายของเราไป57
นอกจากบรรยากาศความหวาดกลัวทีเ่ ป็นผลมาจากการสังหารหมู่ การข่มขืน
และการละเมิดอย่างอืน
่ ๆ ต่อชาวโรฮีนจา ทหารของกองทัพเมียนมายังจงใจ
“ถิน
่ ร..” ไม่ได้พบเจอสามีของเธออีกเลยตัง้ แต่ตอนทีเ่ ขาถูกจับกุมโดยพลการ
ทำ�ลายมัสยิดหลายสิบแห่งและบ้านเรือนของพลเรือนหลายหมืน
่ คน มีการเผา
หมูบ
่ า้ นทัง้ หมูบ
่ า้ น ส่วนใหญ่โดยการยิงจรวดอาร์พจี ใี ส่ในระหว่างปฏิบต
ั ก
ิ าร
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 ทางการเมียนมาได้ขด
ั ขวาง กวาดล้างทัง้ สองครัง้ ทหารของกองทัพเมียนมายังประกาศให้ชาวบ้านหลบหนี
การเข้าเยีย่ มของผูส
้ งั เกตการณ์ระหว่างประเทศ และผูท
้ �ำ งานด้านมนุษยธรรม ออกจากหมูบ
่ า้ น และยังข่มขูว่ า่ จะฆ่าให้ตาย และบอกว่า “ชาวมุสลิมทุกคนต้อง
ซึง่ พยายามเข้าเยีย่ มสถานทีค
่ วบคุมตัวในรัฐยะไข่ ส่งผลให้เกิดสภาพที่ “มืดดำ�” หายตัวไปจากเมียนมา”60 ในช่วงทีเ่ ขียนรายงานนี้ การโจมตีเหล่านีส้ ง่ ผลให้ชาว
เกีย
่ วกับข้อมูลซึง่ อธิบายไม่ได้เป็นเวลาหกเดือนในศูนย์ควบคุมตัว หลังปฏิบต
ั ิ โรฮีนจาเกือบ 700,000 คนต้องโยกย้ายถิน
่ ฐาน ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559
การกวาดล้างเริม
่ ขึน
้
เป็นต้นมา หลายคนถูกบังคับให้หลบหนีขา้ มพรมแดนไปบังคลาเทศ และพืน
้ ที่
ทีไ่ กลกว่านัน
้ ประชากรชาวโรฮีนจาในเมียนมามีจ�ำ นวนประมาณหนึง่ ล้านคน
การจับกุมและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ดำ�เนินต่อไปจนถึงปฏิบต
ั ิ ก่อนทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างจะเริม
่ ขึน
้ ซึง่ หมายถึงว่า กว่าครึง่ หนึง่ ของประชากร
การโจมตีทน
่ี �ำ โดยกองทัพเมียนมาต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาในช่วงทีส่ อง เริม
่ ตัง้ แต่ ถูกบังคับให้โยกย้ายถิน
่ ฐานในเวลาไม่ถงึ 11 เดือน
เดือนสิงหาคม 256058 ตัวอย่างเช่น “จอวิน” ชาวโรฮีนจาอายุ 35 ปี จากบ้าน
ทามันทาร์ในอำ�เภอหม่องดอว์ บอกเล่าถึงการทีท
่ หารของกองทัพเมียนมาและ “ราชิดา” ผูห
้ ญิงและประจักษ์พยานชาวโรฮีนจา อายุ 20 ปี จากบ้านแยคัต
ตำ�รวจลอนเต็งได้จบ
ั กุมและนำ�ตัวน้องชายทีโ่ ตเป็นผูใ้ หญ่แล้วของเขาไปเมือ
่ วัน ชวงกวาซอน อำ�เภอหม่องดอว์ เล่าให้ฟงั ว่า ทหารจงใจทำ�ลายมัสยิดทีห
่ มูบ
่ า้ น
ที่ 21 สิงหาคม
ของเธอเมือ
่ เดือนพฤศจิกายน “มีมส
ั ยิดทัง้ หมด 15 หลังในหมูบ
่ า้ นนี้ พวกเขา

การบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน

11

B E A R I N G W I T N E S S R E P O R T: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar

เผามันหมดเลย ไม่มใี บไม้สเี ขียวเหลืออยูส่ ก
ั ใบเดียวในหมูบ
่ า้ น [ทหารของกอง
ทัพเมียนมา] ใช้ปน
ื ยิงจรวดเพือ
่ จุดไฟเผา”61
“กุมยาร์ เบกุม” แม่ลกู สามวัย 20 ปีและชาวบ้านจากบ้านพวินต์พยูชวง ในอำ�เภอ
หม่องดอว์ อธิบายทำ�นองเดียวกันว่า ทหารได้เผาบ้านของเธอ “พวกเขายิงปืน
ใส่ทบ
่ี า้ น...มีเสียงดังหนาทึบ [ทหาร] ประมาณ 100 นายยืนอยูใ่ กล้ ๆ ...ทหาร
รอจนบ้านไหม้หมดทัง้ หลัง จึงถอนกำ�ลังไปตอนสีโ่ มง พวกเราเหลืออยูแ่ ต่เสือ้ ผ้า
ทีส
่ วมใส่เท่านัน
้ ”62
ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ได้พดู คุยกับชาวโรฮีนจาทัง้ ชายและหญิง 51 คน จาก 16 หมูบ
่ า้ นใน
อำ�เภอหม่องดอว์ ซึง่ ได้เห็นทหารทำ�การวางเพลิงในปฏิบต
ั กิ ารกวาดล้างช่วงแรก
ซึง่ เริม
่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 255963 จากงานวิจยั เพิม
่ เติมชีว้ า่ กองกำ�ลังเมียนมา
ได้โจมตีหมูบ
่ า้ นแห่งอืน
่ อีกอย่างน้อย 26 แห่ง ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
2559 แสดงว่ามีการโจมตีหมูบ
่ า้ นอย่างน้อย 42 แห่งในอำ�เภอหม่องดอว์ใน
ปฏิบต
ั ก
ิ ารโจมตีชว่ งแรก ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์ได้พด
ู คุยกับผูร้ อดชีวต
ิ อีก 51 คน ซึง่
อธิบายถึงการวางเพลิงอย่างเป็นระบบในทำ�นองเดียวกันกับหมูบ
่ า้ นอย่างน้อย
31 แห่งในอำ�เภอหม่องดอว์ พุทธิดอ
่ ง และรัทเทด่องในปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้าง
ทีเ่ ริม
่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยรวมแล้ว หลายร้อยหมูบ
่ า้ นตกเป็นเป้า
หมายการโจมตีทน
่ี �ำ โดยกองทัพเมียนมา เริม
่ ตัง้ แต่สงิ หาคม ผูร้ อดชีวต
ิ หลาย
คนบอกว่า ทหารได้ท�ำ ลายเสบียงอาหารของพวกเขา ซึง่ ยิง่ บีบให้พวกเขาต้อง
โยกย้ายถิน
่ ฐาน จากภาพถ่ายดาวเทียมชีว้ า่ การวางเพลิงได้ท�ำ ลายหมูบ
่ า้ นไป
ทัง้ หมดกว่า 200 แห่ง64
ระดับการทำ�ลายรวมกันสะท้อนให้เห็นว่า ทหารจงใจทำ�ให้เกิดสภาพทีช่ าวบ้าน
ทีเ่ หลืออยูไ่ ม่สามารถ หรือแทบจะไม่สามารถอยูร่ อดชีวต
ิ ในถิน
่ ฐานบ้านเกิดของ
ตนเองได้เลย
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ภายในความมืด ชาวโรฮีนจาที่จนตรอก (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก) นั่งเรือข้าม
แม่น้ำ�นาฟเข้าสู่บังคลาเทศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 หลังจากหมู่บ้านของพวก
เขาที่อำ�เภอพุทธิด่องถูกทำ�ลาย พวกเขาใช้เวลาเดินหลายวันกว่าจะถึงแม่น้ำ� Greg
Constantine ถ่ายภาพให้กับ US Holocaust Memorial Museum

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ: อาชญากรรมทีท
่ ารุณโหดร้าย
Simon-Skjodt Center และฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์กงั วลอย่างยิง่ ว่า กองทัพ
เมียนมาและแกนนำ�พลเรือนอาจมีสว่ นรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่
ทารุณโหดร้าย รวมทัง้ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการล้างชาติพน
ั ธุ์
เรายังกังวลกับหลักฐานมากมายทีเ่ กีย
่ วกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุต
์ อ
่ ชาว
โรฮีนจา

นัยของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

การโจมตีของกองกำ�ลังเมียนมาต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาในอำ�เภอหม่องดอว์ใน
ช่วงปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้าง ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2559 และตัง้ แต่
เดือนสิงหาคม 2560 ดูเหมือนจะมีลก
ั ษณะเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ รัฐทุกแห่งมีพนั ธกรณีทจ่ี ะต้องป้องกัน
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติไม่ให้เกิดขึน
้ และต้องนำ�ตัวผูก
้ ระทำ�ผิดมาลงโทษ65
ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ พ.ศ.2541 กำ�หนดเนือ
้ หา
ล่าสุดของสิง่ ทีเ่ ป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ66 แม้วา่ เมียนมาจะไม่ได้เป็นรัฐ
ภาคีของธรรมนูญกรุงโรม แต่ธรรมนูญนีก
้ ก
็ �ำ หนดนิยามทีน
่ า่ เชือ
่ ถือและเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางเกีย่ วกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ67

ข้อ 7 ของธรรมนูญกรุงโรม (Rome Statute) นิยามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ว่าเป็นการกระทำ�ทีต
่ อ
้ งห้าม “โดยได้กระทำ�ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของการโจมตี
อย่างกว้างขวางหรืออย่างเป็นระบบต่อประชากรพลเรือนใด ๆ โดยรูถ้ งึ การโจมตี
นัน
้ ”68 ส่วนหนึง่ ของนิยามธรรมนูญกรุงโรมได้ก�ำ หนดการกระทำ�ทีเ่ ป็นข้อห้าม
หลายประการ ได้แก่ การสังหาร การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศ การทรมาน
การบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย การคุมขังหรือการลิดรอนอิสรภาพทางกายอย่าง
รุนแรง การส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรและการบังคับเคลือ
่ นย้ายประชากร
การปราบปรามและ “การกระทำ�ทีไ่ ร้มนุษยธรรมอืน
่ ใด”69
ดังทีย่ กตัวอย่างให้เห็นในรายงานนี้ สมาชิกกองกำ�ลังเมียนมาและพลเรือนทีต
่ ด
ิ
อาวุธ ได้กระทำ�การอันเป็นข้อห้ามหลายประการต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาในช่วง
ปฏิบต
ั กิ ารกวาดล้าง รวมทัง้ การสังหาร การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศ การ
บังคับบุคคลให้สญ
ู หาย การคุมขังหรือการลิดรอนอิสรภาพทางกายอย่างรุนแรง
และการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรและการบังคับเคลือ่ นย้ายประชากร70 การ
กระทำ�ทีเ่ กิดขึน
้ กับชาวโรฮีนจาด้วยเหตุผลเพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม
่
ชาติพน
ั ธุแ์ ละกลุม
่ ศาสนาใดศาสนาหนึง่ ถือเป็นการปราบปราม71
พยานหลักฐานทีร่ วบรวมได้ชว้ี า่ มีการกระทำ�อันเป็นข้อห้ามโดยเป็นส่วน
หนึง่ ของการโจมตีตามแนวนโยบายของรัฐ ซึง่ เป็นนโยบายทีม
่ อี ยูใ่ นช่วงที่
มีการโจมตี หรือได้จด
ั ทำ�ในขัน
้ สุดท้ายในช่วงการโจมตี72 สิง่ ทีส
่ ะท้อนถึง
นโยบายเหล่านีอ
้ าจเห็นได้จากการโจมตีทม
่ี รี ป
ู แบบการประสานงานกัน
แบบแผนความรุนแรงทีเ่ กิดขึน
้ ซ�ำ้ กัน การจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุน
การโจมตี และการมีสว่ นร่วมของกองกำ�ลังของรัฐ รวมทัง้ แรงจูงใจเบือ
้ ง
หลังการโจมตีน73
้ี

13

B E A R I N G W I T N E S S R E P O R T: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar

ในช่วงทีเ่ กิดความรุนแรงสองรอบ ในเดือนตุลาคม 2559 และเดือนสิงหาคม
2560 กองกำ�ลังเมียนมาได้ปฏิบต
ั ก
ิ ารโจมตีท�ำ ร้ายหลายครัง้ ในเวลาเดียวกัน
และดูเหมือนจะมีการประสานงาน โดยมีเป้าหมายเป็นชาวโรฮีนจาในหมูบ
่ า้ นใน
หลายพืน
้ ทีแ่ ละเกิดขึน
้ เป็นเวลาหลายสัปดาห์ การโจมตีเหล่านีเ้ กิดขึน
้ ในลักษณะ
เดียวกัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได้กต
็ อ
้ งอาศัยงบประมาณจำ�นวนมาก นอกจากนัน
้ การ
โจมตีเหล่านีย้ งั มีรป
ู แบบทีส่ อดคล้องกับการปราบปรามทีไ่ ด้รบ
ั การสนับสนุนจาก
รัฐและเกิดขึน
้ มาเป็นเวลานาน และนโยบายทีเ่ ลือกปฏิบต
ั ิ ซึง่ มีเป้าหมายกีดกันไม่
ให้สท
ิ ธิและเสรีภาพขัน
้ พืน
้ ฐานกับชาวโรฮีนจา รวมทัง้ สิทธิทจ่ี ะได้สญ
ั ชาติเมียนมา
ศาลอาญาระหว่างประเทศยืนยันว่า อาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นการโจมตีท่ี
เกิดขึน
้ ทัง้ “อย่างกว้างขวาง” หรือ “อย่างเป็นระบบ”74 โดยการโจมตีนน
้ั ต้องเกิด
ขึน
้ อย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบเท่านัน
้ ไม่ใช่การกระทำ�แต่ละครัง้ ของผูก้ ระทำ�
โดยตรง75 ในการจำ�แนกว่าเป็นการโจมตีอย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบหรือไม่
เราสามารถพิจารณาจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายประการ ได้แก่ “แนวทาง วิธกี าร
ทรัพยากร และผลจากการโจมตี” รวมทัง้ “ผลลัพธ์ของการโจมตี...จำ�นวนผูเ้ สีย
หาย ลักษณะของการกระทำ� ความเป็นไปได้ทเ่ี จ้าหน้าทีห
่ รือทางการมีสว่ นร่วม
และแบบแผนของอาชญากรรมใด ๆ ทีจ่ �ำ แนกได้”76

ลักษณะและแบบแผนของการใช้ความรุนแรงอย่างมีการจัดตัง้ ของกองกำ�ลัง
เมียนมา ทีก่ ระทำ�ต่อประชากรพลเรือนชาวโรฮีนจาในระหว่างปฏิบตั กิ ารกวาดล้าง
ทัง้ สองครัง้ ชีใ้ ห้เห็นว่าการโจมตีเหล่านีย้ งั เกิดขึน
้ อย่างเป็นระบบ83 โดยมีรายงาน
ว่ากองพันทหารเมียนมาอย่างน้อยสีก
่ องพัน ซึง่ มีก�ำ ลังทหารรวมกันประมาณ
2,000 นาย มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการโจมตีในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และ
ยังมีการใช้อาวุธปืนทีท
่ น
ั สมัย รวมทัง้ จรวดอาร์พจี 84
ี เพือ
่ ตอบโต้กบ
ั การโจมตี
เมือ
่ วันที่ 25 สิงหาคมของกองกำ�ลัง ARSA มีรายงานว่า กองทัพเมียนมาได้
ตรึงกำ�ลังทหารเพิม
่ เติมอีกหลายพันนายจาก 40 กองพัน รวมทัง้ หกกองพัน
จากกองพลทหารราบเบาที่ 33 และอีกแปดกองพันจากกองพลทหารราบเบา
ที่ 9985 การตรึงกำ�ลังทหารจำ�นวนมากเช่นนีร้ วมทัง้ การใช้จรวดอาร์พจี ี จำ�เป็น
ต้องพึง่ พาการวางแผนและการประสานงานอย่างละเอียด และต้องมีการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์และมีเป้าหมาย การใช้อาวุธสงครามอย่างกว้าง
ขวางเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึง “การใช้ความรุนแรงทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะจัดตัง้ และเกิด
ขึน
้ ในลักษณะทีไ่ ม่ได้เป็นแบบสุม
่ ”86

สุดท้าย ดูเหมือนว่ากองกำ�ลังเมียนมาและผูก้ ระทำ�ความผิดอืน
่ ๆ ต่างรูว้ า่ ปฏิบต
ั ิ
การของตนจะส่งผลหรือมีเจตนาให้เกิดการโจมตีครัง้ ใหญ่ตอ
่ ประชากรพลเรือน
ชาวโรฮีนจา87 ทหารจากหลายกองพันภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าหน้าทีใ่ น
พยานหลักฐานทีร่ วบรวมและวิเคราะห์โดยฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์และ Simon-Skjodt หลายส่วน ได้เคลือ
่ นกำ�ลังไปยังหมูบ
่ า้ นต่าง ๆ เพือ
่ กระทำ�การอันเป็นข้อห้าม
Center แสดงให้เห็นว่า การโจมตีของกองทัพเมียนมาต่อประชากรชาวโรฮีนจา ต่อพลเรือนชาวโรฮีนจา สอดคล้องกับแบบแผนทีม
่ ลี ก
ั ษณะร่วมกัน ซึง่ สะท้อน
ในอำ�เภอหม่องดอว์ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2559 มีลก
ั ษณะทีเ่ กิด ให้เห็นว่าต้องมีความรูว้ า่ จะเกิดการโจมตีขน
้ึ และการกระทำ�อันเป็นข้อห้ามนัน
้
ขึน
้ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ การโจมตีทถ
่ี อ
ื ว่าเกิดขึน
้ “อย่างกว้างขวาง” เป็นไปเพือ
่ ให้เกิดการโจมตีขน
้ึ 88
พิจารณาจาก “ลักษณะทีเ่ กิดขึน
้ ในวงกว้างของการโจมตีและจำ�นวนของบุคคล
77
ทีต
่ กเป็นเป้าหมาย” การโจมตีอย่างกว้างขวางมักเป็นการกระทำ�ที่ “เกิดขึน
้
การล้างชาติพันธุ์
ครัง้ ใหญ่ บ่อยครัง้ เป็นปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วม” ทีม
่ เี ป้าหมายเป็นคนจำ�นวนมาก78 การ ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์และ Simon-Skjodt Center มีขอ
้ สรุปตรงกับองค์การ
โจมตีทเ่ี กิดขึน
้ ในช่วงเวลาหนึง่ และเกิดขึน
้ ในหลายพืน
้ ที่ อาจถือว่าเกิดขึน
้ อย่าง สหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งว่า รัฐบาลเมียนมาอยูเ่ บือ
้ ง
กว้างขวางเช่นกัน79
หลังการล้างชาติพน
ั ธุใ์ นตอนเหนือของรัฐยะไข่ การล้างชาติพน
ั ธุเ์ ป็นคำ�ศัพท์ท่ี
ไม่มน
ี ยิ ามในอันทีจ่ ะเชือ
่ ถือได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่โดยทัว่ ไปหมาย
ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์และ Simon-Skjodt Center ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การ ถึง “การทำ�ให้พน
้ื ทีห
่ นึง่ มีชาติพน
ั ธุเ์ พียงกลุม
่ เดียว โดยใช้ก�ำ ลังหรือการข่มขูเ่ พือ
่
เคลือ่ นพลของกองทัพเมียนมา เข้าสูห
่ มูบ
่ า้ นต่าง ๆ อย่างน้อย 40 แห่งตลอดทัว่
ขจัดบุคคลในกลุม
่ ออกไปจากพืน
้ ทีน
่ น
้ั ”89 รูปแบบของการกระทำ�ทีอ่ าจถือเป็นการ
พืน
้ ทีอ
่ น
ั กว้างใหญ่ในอำ�เภอหม่องดอว์ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2559 บังคับขืนใจเพือ
่ ให้เกิดการโยกย้ายของประชากรออกจากพืน
้ ทีแ่ ห่งหนึง่ เป็นสิง่
ทัง้ นีเ้ พือ่ ทำ�การโจมตีอย่างมีเป้าหมายต่อพลเรือนชาวโรฮีนจาจำ�นวนมาก ซึง่ การ ทีไ่ ด้รบ
ั การปฏิบต
ั โิ ดยกองกำ�ลังเมียนมา ทัง้ ในรูปของการสังหาร การทรมาน
โจมตีสง่ ผลให้พลเรือนชาวโรฮีนจาอย่างน้อย 94,000 คนจากอำ�เภอหม่องดอว์ การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ การข่มขืนและการล่วงเกินทางเพศโดย
ต้องโยกย้ายถิน
่ ฐาน ในช่วงเวลาสามเดือน80 การโจมตีทน
่ี �ำ โดยกองทัพเมียนมา ใช้ก�ำ ลังบังคับ การทำ�ให้พลเรือนเกิดอาการบาดเจ็บสาหัส การกักตัวประชากร
ในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560 เกิดขึน
้ ตลอดทัว่ สามอำ�เภอในตอนเหนือ พลเรือนในค่ายกักกัน การพลัดถิน
่ และการโจมตีทางทหารอย่างจงใจ หรือการ
ของรัฐยะไข่ โดยมีเป้าหมายเป็นหมูบ
่ า้ นชาวโรฮีนจาหลายร้อยแห่งและพลเรือน ขูว่ า่ จะโจมตีท�ำ ร้ายพลเรือนและพืน
้ ทีข่ องพลเรือน90
หลายแสนคน ส่งผลให้ประชาชนกว่าครึง่ ล้านต้องโยกย้ายถิน
่ ฐาน
การโจมตีท�ำ ร้ายประชากรชาวโรฮีนจาในตอนเหนือของรัฐยะไข่ยงั เกิดขึน้ อย่างเป็น
ระบบ การโจมตีอย่างเป็นระบบหมายถึง “การใช้ความรุนแรงทีม
่ ลี กั ษณะจัดตัง้
และเกิดขึน
้ ในลักษณะทีไ่ ม่ได้เป็นแบบสุม
่ ” หรือ “การกระทำ�ทีเ่ ป็นอาชญากรรมที่
คล้ายคลึงกันทีเ่ กิดขึน
้ ซ�ำ้ กันโดยไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญ”81 การกำ�หนดแผนหรือนโยบาย
อาจเป็นหลักฐานทีย่ น
ื ยันว่าการโจมตีเกิดขึน
้ อย่างเป็นระบบ แต่กไ็ ม่จ�ำ เป็น82
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สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวหาว่า อาจ
มีการกระทำ�ทีเ่ ป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตอ
่ ชาวโรฮีนจา ทัง้ ช่วงก่อนและ
นับตัง้ แต่เกิดการโจมตีครัง้ ล่าสุด และเมือ
่ เร็ว ๆ นีไ้ ด้เรียกสถานการณ์นว้ี า่ “การ
ล้างชาติพน
ั ธุต
์ ามตำ�รา” ในวันที่ 13 กันยายน 2560 คณะมนตรีความมัน
่ คง
สหประชาชาติประณามความรุนแรงครัง้ นี้ และในวันเดียวกันนายแอนโทนิโอ
กูเตเรส (Antonio Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติระบุวา่ สถานการณ์
เช่นนี้ “เป็นหายนะ”91

นิยามตามธรรมนูญกรุงโรม
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
(crimes against humanity)
การกระทำ�ใด ๆ ต่อไปนีท
้ เ่ี ป็นส่วนหนึง่ ของการโจมตีอย่างกว้าง
ขวางและเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายต่อประชากรพลเรือนใด ๆ โดย
รูถ
้ งึ ผลของการโจมตี ได้แก่ (ก) การฆ่าคนตายโดยเจตนา (ข) การ
ทำ�ลายล้าง (ค) การเอาคนลงเป็นทาส (ง) การเนรเทศหรือโยกย้าย
ประชากร (จ) การจำ�คุกหรือการลิดรอนอิสรภาพทางกายทีร่ า้ ยแรง
อืน
่ ๆ ซึง่ ละเมิดกฎเกณฑ์ขน
้ั พืน
้ ฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
(ฉ) การทรมาน (ช) การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา การเอาคนลงเป็นทาส
ทางเพศ การบังคับให้เป็นโสเภณี การบังคับให้ตง้ั ครรภ์ การบังคับ
ให้ท�ำ หมัน หรือการกระทำ�ความรุนแรงทางเพศในรูปแบบอืน
่ ใด ซึง่
มีความร้ายแรงในระดับทีเ่ ทียบเคียงกันได้ (ซ) การรังควานกลุม
่ หรือ
หมูค
่ ณะใดเป็นการเฉพาะ อันเนือ
่ งมาจากสาเหตุทางการเมือง เชือ
้
ชาติ ชนชาติ ชาติพน
ั ธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา เพศ ตามทีน
่ ยิ ามในวรรค
3 หรือสาเหตุอน
่ื ซึง่ เป็นทีย่ อมรับอย่างสากลว่าไม่อาจกระทำ�ได้ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ เกีย่ วเนือ
่ งกับการกระทำ�ใดทีอ
่ า้ งถึงใน
วรรคนี้ หรืออาชญากรรมใดภายใต้เขตอำ�นาจของศาลนี้ (ฌ) การ
บังคับบุคคลให้สญ
ู หาย (ญ) อาชญากรรมอันเป็นการปฏิบต
ั ท
ิ แ่ี บ่ง
แยกทางเชือ
้ ชาติ (ฎ) การกระทำ�ทีไ่ ร้มนุษยธรรมอืน
่ ๆ ซึง่ มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน โดยมีเจตนาทีจ่ ะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างร้าย
แรงหรือบาดเจ็บทางกาย หรือสุขภาพจิตหรือกายอย่างสาหัส

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide)
การกระทำ�ใด ๆ ต่อไปนีซ้ ง่ึ กระทำ�ด้วยเจตนาทีจ่ ะทำ�ลายกลุม
่ ชนชาติ
กลุม
่ ชาติพน
ั ธุ์ กลุม
่ เชือ้ ชาติหรือกลุม
่ ศาสนา ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
เพียงเพราะเป็นกลุม
่ เช่นว่านัน
้ ประกอบด้วย
(ก) การฆ่าสมาชิกของกลุม
่
(ข) การก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างสาหัสต่อสมาชิก
ของกลุม
่
(ค) การจงใจก่อให้เกิดสภาวะทีเ่ กีย่ วกับเงือ
่ นไขการดำ�รงชีวต
ิ ทีเ่ ล็ง
เห็นว่าจะนำ�ไปสูก
่ ารทำ�ลายทางกายภาพของกลุม
่ ทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
(ง) การกำ�หนดมาตรการทีเ่ จตนาขัดขวางไม่ให้มก
ี ารกำ�เนิดบุตร
ภายในกลุม
่
(จ) การบังคับโยกย้ายเด็กของกลุม
่ ดังกล่าวไปยังอีกกลุม
่ หนึง่
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การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ฟอร์ตฟ
้ี ายไรต์และ Simon-Skjodt Center ยังคงกังวลอย่างยิง่ เกีย
่ วกับ
พยานหลักฐานทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ ว่ามี การฆ่าล้างเผ่าพันธุต
์ อ
่ ชาวมุสลิมโรฮีนจาใน
ตอนเหนือของรัฐยะไข่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุเ์ ป็นอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จงใจทำ�ลายชุมชนอย่างมีเป้าหมาย โดยเป็นการกระทำ�ทีต
่ อ
้ งห้ามอย่างใดอย่าง
หนึง่ เพือ
่ ให้เข้ากับนิยามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ต้องมีการปฏิบต
ั ใิ นสิง่ ทีเ่ ป็นข้อห้าม
หนึง่ หรือหลายอย่างจากห้าข้อคือ (ก) เป็นการกระทำ�ต่อกลุม
่ ใดกลุม
่ หนึง่ ด้วย
เหตุผลด้านอัตลักษณ์ทางศาสนา ชาติพน
ั ธุ์ เชือ
้ ชาติ หรือชนชาติ และ (ข) มี
เจตนาทำ�ลายกลุม
่ ทีว่ า่ นัน
้ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน ข้อเท็จจริงตามทีป
่ รากฏใน
รายงานนีส้ ะท้อนให้เห็นว่ากองกำ�ลังของรัฐมีเป้าหมายโจมตีตอ่ กลุม
่ ชาวโรฮีนจา
โดยมีการปฏิบต
ั ใิ นหลายข้อทีถ
่ อ
ื ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุต
์ ามกฎหมาย
การสอบสวนเพิม
่ เติมจะช่วยให้จ�ำ แนกได้วา่ มีอตั ลักษณ์และเจตนาเป็นการเฉพาะ
ใด ๆ ของผูก
้ ระทำ� ทีเ่ ลือกก่ออาชญากรรมต่อชาวโรฮีนจาในตอนเหนือของรัฐ
ยะไข่ ทีผ
่ า่ นมารัฐบาลเมียนมาได้ขด
ั ขวางหรือปฏิเสธทีจ่ ะสนับสนุนให้มก
ี าร
สอบสวนในพืน
้ ทีซ่ ง่ึ ได้เกิดปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างขึน
้ ถึงอย่างนัน
้ รัฐบาลเมียนมา
และประชาคมระหว่างประเทศไม่ควรรอจนกระทัง่ มีการวินจิ ฉัยทางกฎหมาย
อย่างเป็นทางการว่าได้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ถึงจะลงมือปฏิบต
ั ก
ิ ารบางอย่าง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide Convention) กำ�หนดให้
รัฐทุกแห่งต้องดำ�เนินการเพือ
่ ป้องกันและลงโทษเมือ
่ มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่
ไม่ก�ำ หนดรายละเอียดของการกระทำ� โดยให้เป็นไปตามการตัดสินใจของรัฐ
นัน
้ ๆ พยานหลักฐานเท่าทีม
่ อ
ี ยูค
่ วรเป็นสัญญาณเตือนระดับสูงสุดต่อผูน
้ �ำ ใน
เมียนมาและประชาคมระหว่างประเทศ ให้หาทางป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
และคุม
้ ครองผูซ้ ง่ึ ยังตกอยูใ่ ต้ความเสีย่ ง
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จนถึงปัจจุบน
ั ทางการทัง้ ฝ่ายพลเรือนและกองทัพในเมียนมา ต่างไม่แสดง
เจตจำ�นงทางการเมืองทีจ่ ะคุม
้ ครองพลเรือนทีเ่ สีย
่ งหรืออาจได้รบ
ั ผลกระทบ
จากความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง อาชญากรรมตามทีก
่ ล่าวถึงในรายงานนี้
สะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเมียนมา รวมทัง้ ประชาคมระหว่างประเทศ
ในการคุม
้ ครองอย่างเหมาะสมต่อพลเรือนไม่ให้ถกู กระทำ�ด้วยความทารุณโหด
ร้ายในวงกว้าง ผูน
้ �ำ กองทัพและพลเรือนในเมียนมา รวมทัง้ ทหารและพลเรือน
ทีร่ ว่ มกระทำ�ความผิด อาจได้กระทำ�ความผิดทางอาญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยผูม
้ สี ว่ นรับผิดชอบต่ออาชญากรรมเหล่านีค้ วรต้องเข้าสูก่ ระบวนการ
ไต่สวนเพือ
่ รับผิด
หากไม่มก
ี ารดำ�เนินงานอย่างเพียงพอและทันท่วงทีเพือ
่ รับมือกับอาชญากรรม
ทีเ่ กิดขึน
้ กับชาวโรฮีนจา ตามข้อมูลในรายงานนี้ ความรุนแรงทีเ่ กิดจากการนำ�
ของรัฐในเมียนมาจะดำ�รงอยูส่ บ
ื ไป ผูก้ ระทำ�ผิดจะลอยนวลพ้นผิด และนโยบาย
ทีอ
่ น
ั ตรายและเลือกปฏิบต
ั จิ ะกลายเป็นสิง่ ทีด
่ �ำ รงอยูถ
่ าวร จำ�เป็นต้องมีความ
พยายามร่วมกันจากหลายส่วนเพือ
่ ขจัดรากเหง้าความรุนแรงภายใต้การนำ�ของ
รัฐ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ทอดสะพานเชือ
่ มโยงชุมชนทีแ่ ตกแยกกันอย่างลึกซึง้ และคุม
้ ครอง
พลเรือนให้ปลอดพ้นจากความทารุณโหดร้ายในอนาคต

ผูล
้ ภ
้ี ย
ั ชาวโรฮีนจาในทุง่ นาข้าวทีเ่ ต็มไปด้วยดินโคลน พวกเขารอคำ�สัง่ จากเจ้าหน้าทีห
่ น่วยพิทก
ั ษ์ชายแดน (BGB)
หลังเดินทางข้ามแม่น�ำ้ นาฟจากเมียนมาเข้าสูอ
่ ญ
ั ชุมน
ั พารา บังคลาเทศ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 พวกเขาถูก
สัง่ ให้รอทีน
่ ม
่ี ากว่าหนึง่ วันแล้ว ท่ามกลางเปลวแดดทีแ่ ผดไหม้และสายฝน เป็นเหตุให้มผ
ี เู้ สียชีวต
ิ อย่างน้อยหนึง่
และอีกหลายคนเป็นลมเพราะความเหนือ
่ ยล้า ภาพของ Andre Malerba

การแก้ปัญหาของรัฐบาลเมียนมาและประชาคมระหว่าง
ประเทศ
คณะกรรมาธิการสอบสวนและที่ปรึกษา
ผลจากแรงกดดันของนานาประเทศ ทางการเมียนมาได้จด
ั ตัง้ คณะกรรมาธิการ
ระดับชาติ เพือ
่ สอบสวนสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559 และ
เพือ
่ ให้ขอ
้ เสนอแนะในระดับรัฐ คณะกรรมาธิการไม่มอ
ี �ำ นาจหน้าทีท
่ จ่ี ะจำ�แนก
ตัวผูก้ อ่ เหตุรน
ุ แรง และทีผ่ า่ นมายังไม่มผี ใู้ ดต้องเข้ารับการไต่สวนเนือ่ งจากความ
ทารุณโหดร้ายครัง้ นี้ วัฒนธรรมคนผิดยังลอยนวลในเมียนมายังเกิดขึน
้ ต่อไป
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ประชากรชาวโรฮีนจาและชุมชนอืน
่ ๆ ต้องเสีย
่ งภัย
ต่อไปจากความทารุณโหดร้าย

คณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติได้จด
ั ตัง้ ทีมงานค้นหาความจริงเมือ่ เดือน
มีนาคม 2560 ซึง่ เน้นโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพเมียนมา
และกองกำ�ลังความมัน
่ คงในรัฐยะไข่

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาด้านรัฐยะไข่ (คณะ
กรรมาธิการของนายอันนัน)

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 อองซานซูจไี ด้จด
ั ตัง้ คณะกรรมาธิการทีป
่ รึกษา
ด้านรัฐยะไข่ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการระดับสากลสามท่าน และระดับชาติหก
ท่าน โดยมีนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธาน93 รัฐบาล
เมียนมากำ�หนดให้คณะกรรมาธิการทีป
่ รึกษามีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการ “พิจารณา
คณะกรรมาธิการมีอยูส
่ องชุดด้วยกัน ได้แก่ คณะกรรมาธิการทีป
่ รึกษาด้านรัฐ ปัญหาด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา การเข้าถึงบริการขัน
้ พืน
้ ฐาน การประกัน
ยะไข่ทน
่ี �ำ โดยนายโคฟี อันนัน (Kofi Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ สิทธิขน
้ั พืน
้ ฐาน และความมัน
่ คงปลอดภัยของประชาชนในรัฐยะไข่” และให้จด
ั
และคณะกรรมาธิการสอบสวนแห่งรัฐยะไข่ทน
่ี �ำ โดยพลเอกมินต์สว่ ย (Myint ทำ�รายงานทีม
่ ขี อ
้ ค้นพบและข้อเสนอแนะเพือ
่ เสนอภายในหนึง่ ปี94
Swe) รองประธานาธิบดี ซึง่ ได้เผยแพร่รายงานข้อค้นพบของตนเมือ
่ เดือน
สิงหาคม 2560 และมกราคม 2560 ตามลำ�ดับ กองทัพเมียนมาและตำ�รวจ
ต่างก็ได้ท�ำ การสอบสวนภายในของตนเอง เมือ
่ เร็ว ๆ นี้ ในวันที่ 12 ตุลาคม มุข
มนตรีซจู ป
ี ระกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการอีกชุดหนึง่ ซึง่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ ทีเ่ น้นการส่งกลับผูล้ ภ
้ี ยั จากบังคลาเทศ และ “สนับสนุนการพัฒนาในภูมภ
ิ าค
92
และการสถาปนาสันติภาพถาวร”
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คณะกรรมาธิการของนายอันนันได้ตพ
ี ม
ิ พ์เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์
และข้อเสนอแนะเมือ
่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีขอ
้ เสนอแนะเพือ
่ แก้
ปัญหาทัง้ ในระยะสัน
้ และระยะยาว รวมทัง้ ความจำ�เป็นทีร่ ฐั บาลเมียนมาจะ
ต้อง (ก) อนุญาตให้มกี ารเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพืน
้ ทีซ่ ง่ึ
ได้รบ
ั ผลกระทบอย่างเต็มทีแ่ ละอย่างไม่มกี ารปิดกัน
้ (ข) ให้น�ำ ตัวผูก้ ระทำ�
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมาลงโทษ (ค) ขจัดอุปสรรคทีข่ ด
ั
ขวางการเข้าถึงการศึกษาและบริการด้านสุขภาพ และ (ง) ให้ปด
ิ ค่ายทีพ
่ กั
พิงของผูพ
้ ลัดถิน
่ ในประเทศในรัฐยะไข่95 การโจมตีของกองกำ�ลัง ARSA
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และการตอบโต้โดยทันที อย่างไม่ได้สด
ั ส่วน
และอย่างทารุณโหดร้ายของกองทัพเมียนมา ส่งผลให้ไม่มกี ารปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ในถ้อยแถลงของอองซานซูจเี มือ
่ วัน
ที่ 19 กันยายน 2560 ดูเหมือนมีการเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมาธิการ อย่างเช่น เธอได้ระบุวา่ ประชาชนทุกคนในรัฐยะไข่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ซึง่ เป็นข้อมูลทีข่ ดั
แย้งกับข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมาธิการของนายอันนัน

คณะกรรมาธิการสอบสวนแห่งรัฐยะไข่

ประธานาธิบดีเมียนมาลงนามแต่งตัง้ คณะกรรมาธิการสอบสวนแห่งรัฐยะไข่เมือ่
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยกำ�หนดให้มอ
ี �ำ นาจหน้าทีส่ อบสวนสถานการณ์ทน
่ี �ำ
ไปสูก
่ ารโจมตีทร่ี น
ุ แรงโดยกลุม
่ ติดอาวุธชาวโรฮีนจาต่อป้อมตำ�รวจตามทีม
่ ขี อ
้
กล่าวหา เมือ่ วันที่ 9 และ 12 ตุลาคม รวมทัง้ 13 พฤศจิกายน คณะกรรมาธิการ
ซึง่ นำ�โดยรองประธานาธิบดีมน
ิ ต์สว่ ยซึง่ เป็นอดีตนายพลของกองทัพเมียนมา มี
สมาชิกประกอบด้วยเจ้าหน้าทีท
่ หาร ตำ�รวจ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลทัง้ ทีย
่ งั
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ
่ ยูแ่ ละทีไ่ ม่อยูใ่ นตำ�แหน่งแล้ว กลุม
่ สิทธิมนุษยชนแสดงข้อกังวล
ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการและวิธวี จิ ยั ทีอ
่ อ
่ นแอซึง่ นำ�มาใช้ สะท้อน
ว่าการสอบสวนและข้อค้นพบของคณะกรรมาธิการไม่เป็นทีน
่ า่ เชือ่ ถือ ขาดความ
เป็นอิสระ และขาดความไม่เข้าข้างฝ่ายใด96
รายงานฉบับแรกทีค
่ ณะกรรมาธิการเผยแพร่ตอ
่ สาธารณะเมือ
่ วันที่ 3 มกราคม
2560 ซึง่ เป็นผลมาจากการสอบสวนเป็นเวลาสามวัน มีการอ้างว่าพยานหลัก
ฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะสามารถสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการข่มขืน และยังอ้าง
ถึง “ข่าวลือและข่าวทีแ่ ต่งขึน
้ มา”97 รายงานยังอ้างถึงกลุม
่ ประชากรเบงกาลี (ซึง่
เป็นถ้อยคำ�ทีใ่ ช้เรียกอย่างดูถกู ต่อชาวโรฮีนจา) ในพืน
้ ที่ และกล่าวว่าการมีมสั ยิด
ในพืน
้ ทีน
่ น
้ั เป็น “หลักฐานว่าไม่ได้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุแ์ ละการปราบปราม
ทางศาสนาในภูมภ
ิ าค”98

นูร์ อลัม อายุ 65 ปี เสียลูกชายวัย 15 ปีหรือซาเย็ดไปเนือ
่ งจากเหยียบกับระเบิด
ซาเย็ดและชาวบ้านอีกสามกำ�ลังจูงวัวไปกินหญ้า
“ผมแบกศพลูกชายกลับมาที่
หมูบ
่ า้ น” นูร์ อลัมกล่าว หมูบ
่ า้ นของเขาถูกทำ�ลายในเวลาต่อมา เขาและสมาชิกที่
เหลือของครอบครัวเดินทางมาถึงบังคลาเทศเมือ
่ วันที่ 12 กันยายน 2560 Greg
Constantine ถ่ายภาพให้กบ
ั US Holocaust Memorial Museum
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อดามา เดียง (Adama Dieng) ทีป
่ รึกษาพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
ป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แสดงความกังวลต่อกรณีทค
่ี ณะกรรมาธิการระบุวา่
ไม่พบหลักฐานทีส่ นับสนุนว่าได้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้จะสามารถเข้า
ถึงพืน
้ ทีซ่ ง่ึ มีการก่ออาชญากรรมตามข้อกล่าวหา และบอกว่าคณะกรรมาธิการ
จะไม่สามารถสอบสวนครัง้ ใหม่ซง่ึ สร้างความน่าเชือ
่ ถือได้99

รัฐบาลเมียนมาจะอนุญาตให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรม (ยกเว้นคณะกรรมการ
กาชาดสากล) สามารถกลับเข้าสูต
่ อนเหนือของรัฐยะไข่ ซึง่ ประชาชนหลายแสน
คนกำ�ลังเสีย่ งภัยอยูไ่ ด้109

การสอบสวนภายใน

ทีผ
่ า่ นมา รัฐบาลเมียนมาได้ปฏิเสธอย่างต่อเนือ
่ งสำ�หรับรายงานว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ข้อกล่าวหาว่าได้เกิดความทารุณโหดร้ายระหว่างปฏิบต
ั ิ
การกวาดล้างต่อชาวโรฮีนจา

การปฏิเสธว่าไม่มก
ี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทัง้ ตำ�รวจและทหารต่างดำ�เนินการสอบสวนภายในในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ในเดือนพฤษภาคม 2560 กองทัพประกาศว่าจากการสอบสวนของตนพบว่า
ข้อกล่าวหาตามรายงานเมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำ�นักงานข้าหลวง
ใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึง่ มีขอ
้ มูลทีย
่ น
ื ยันว่ากองทัพอาจ ในการแถลงเมือ
่ วันที่ 19 กันยายน 2560 อองซานซูจต
ี ง้ั ข้อสงสัยต่อหลักฐานที่
ก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศทีร่ า้ ยแรง เป็นข้อกล่าวหาซึง่ ไม่ตรงกับความ เพิม
่ ขึน
้ มากมายทีร่ ะบุวา่ มีความทารุณโหดร้ายโดยกองทัพ และแสร้งทำ�เป็นไม่รู้
จริงหรือเป็นเรือ
่ งแต่งขึน
้ มา โดยระบุวา่ ข้อกล่าวหาว่ามีการปฏิบต
ั ม
ิ ชิ อบ “อยู่ ว่าเหตุใดชาวโรฮีนจาจึงต้องหลบหนีไปบังคลาเทศ การแสดงออกเช่นนีส้ อดคล้อง
บนพืน
้ ฐานของการโกหก และคำ�ให้การทีแ่ ต่งขึน
้ มา”101 ในวันที่ 14 ตุลาคม กับแบบแผนการปฏิเสธอย่างอืน
่ ทัง้ ของเธอ เจ้าหน้าทีพ
่ ลเรือนและเจ้าหน้าที่
2560 กองทัพเมียนมาประกาศว่าจะจัดให้มกี ารสอบสวนภายในครัง้ ใหม่ เพือ
่
ทหารรายอืน
่ ๆ ในทำ�นองเดียวกัน เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล
สอบสวนพฤติกรรมของทหารในรัฐยะไข่102
เมียนมาซึง่ มีหน้าทีด
่ แู ลการส่งกลับผูล้ ภ
้ี ยั ชาวโรฮีนจาบอกว่า พลเรือนเหล่านีอ้ าจ
“วางแผน” หลบหนี ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างภาพว่าตนเองเป็นเหยือ่ ของการล้างชาติพน
ั ธุ110
์
100

ทีมงานค้นหาความจริงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติ

การทีเ่ มียนมาไม่ด�ำ เนินการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้คณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติจด
ั ตัง้ ทีมงานค้นหา
ความจริงในเดือนมีนาคม 2560 เพือ
่ สอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยกองทัพและกองกำ�ลังความมัน
่ คงของเมียนมาทัว่ ประเทศ โดย
103
เน้นทีร่ ฐั ยะไข่ รัฐบาลเมียนมาคัดค้านข้อเสนอให้ตง้ั ทีมงานค้นหาความจริง
และประกาศไม่เข้าร่วมกับมติให้มกี ารตัง้ ทีมงานดังกล่าว104 หลังจากแสดงความ
เห็นมาหลายสัปดาห์วา่ จะไม่รว่ มมือกับทีมงานค้นหาความจริง รัฐบาลเมียนมา
ได้ประกาศเมือ
่ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 ว่า จะไม่ออกวีซา่ ให้กบ
ั ทีมงานค้นหา
105
ความจริงของสหประชาชาติ เพือ
่ ให้เข้ามาในเมียนมา ในการแถลงข่าวทีก่ รุง
บรัสเซลส์ในเดือนพฤษภาคม 2560 มุขมนตรีอองซานซูจอ
ี ธิบายเกีย่ วกับกรณี
ทีเ่ มียนมาประกาศไม่เข้าร่วมกับมติของคณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติ
เพือ
่ จัดตัง้ ทีมงานค้นหาความจริงว่า “เราไม่คด
ิ ว่ามตินส
้ี อดคล้องกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้
106
จริงในพืน
้ ที”่
เธอยังบอกด้วยว่ารัฐบาลของเธอจะไม่ยอมรับข้อเสนอแนะที่
“สร้างความแตกแยกยิง่ ขึน
้ ให้กบ
ั ทัง้ สองชุมชนในรัฐยะไข่”107
ทีมงานค้นหาความจริงได้รอ้ งขออย่างเป็นทางการเพือ่ เข้าสูป
่ ระเทศเมียนมา และ
รัฐบาลเพิกเฉยต่อคำ�ร้องขอนัน
้ อย่างไรก็ดี ความพยายามของทีมงานค้นหา
ความจริงยังคงมีอยูต
่ อ
่ ไป

ในใบแถลงข่าวเมือ
่ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 จากสำ�นักงานมุขมนตรีแห่งรัฐ
อองซานซูจี มีการระบุวา่ ข้อกล่าวหาว่ามีการข่มขืนโดยกองกำ�ลังความมัน
่ คง
นัน
้ เป็น “ข่าวลือ” “เรือ
่ งแต่ง” และ “ข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียว”111 ในช่วงหลาย
เดือนธันวาคม เอเอโซ (Aye Aye Soe) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้
สัมภาษณ์กบ
ั IRIN ว่า ข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
นัน
้ เป็น “เรือ
่ งแต่งขึน
้ มาจนเกินความจริงไปมาก” และเสริมว่า “สิง่ ทีพ
่ วกเขา
กล่าวหาเรานัน
้ ไม่ได้เกิดขึน
้ เลยแม้แต่นอ
้ ย”112
หลังจากผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติได้สง่ ข้อความเมือ
่ วันที่ 21 ตุลาคม
2559 ให้รฐั บาลเมียนมา โดยกล่าวหา“ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึน
้ อัน
เนือ
่ งมาจากการโจมตีท�ำ ร้ายเมือ
่ วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ในตอนเหนือของรัฐ
ยะไข่” รัฐบาลเมียนมาได้ตอบปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีการสังหารโดยรวบรัด การ
ควบคุมตัวโดยพลการ และมีหลุมฝังศพขนาดใหญ่ โดยระบุวา่ “จนถึงปัจจุบน
ั
ไม่มพ
ี ยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีหลุมฝังศพขนาดใหญ่ ซึง่ ใช้เป็นที่
กลบฝังคนทีถ่ กู สังหารในช่วงทีม
่ ป
ี ฏิบต
ั กิ ารทางทหาร”113 เพือ่ ตอบโต้กบ
ั ข้อกล่าว
หาว่ามีการข่มขืน รัฐบาลได้อา้ งถึงคำ�พูดของพลเอกอาวุโสมินอ่องลาย (Min
Aung Hlaing) ผูบ
้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด ซึง่ บอกว่า “ไม่มก
ี รณีการสังหารหรือ
114
การข่มขืน ทัง้ นีต
้ ามรายงานจากในพืน
้ ที”่

ในข้อความเดียวกันทีส
่ ง่ ให้กบ
ั องค์การสหประชาชาติ รัฐบาลยังอ้างว่า “ไม่มี
การจับกุม ควบคุมตัว และ/หรือสังหารเด็ก ในระหว่างปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านความ
115
ในช่วงทีเ่ ขียนรายงานนี้ รัฐบาลเมียนมายังคงปิดกัน
้ ไม่ให้กลุม
่ ช่วยเหลือ ผู้ มัน
่ คง” อีกหลายสัปดาห์ตอ่ มา รอยเตอร์สได้ตพ
ี ม
ิ พ์เผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาจาก
สังเกตการณ์ และผูส
้ อ
่ื ข่าว ได้เข้าถึงอย่างไม่ปด
ิ กัน
้ ในพืน
้ ทีต
่ อนเหนือของรัฐ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งเมียนมา ซึง่ ระบุวา่ เด็กชาวโรฮีนจาอายุเพียง 10 ขวบ เป็น
ยะไข่ กลุม
่ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะถูกจำ�กัดให้เข้าถึงได้เฉพาะบาง ส่วนหนึง่ ของชาวบ้านหลายร้อยคนทีถ
่ ก
ู จับกุมและควบคุมตัวในรัฐยะไข่ ตัง้ แต่
พืน
้ ทีใ่ นรัฐยะไข่ และทางการควบคุมอย่างเข้มงวดให้กลุม
่ ผูส้ อ
่ื ข่าวเข้าถึงพืน
้ ทีท
่ ่ี เดือนตุลาคม 2559116
ได้รบ
ั ผลกระทบเพียงบางแห่ง108 กลุม
่ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถูกปิดกัน
้ ไม่ให้
เข้าถึงตอนเหนือของรัฐยะไข่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2560 และไม่มส
ี ญ
ั ญาณว่า

การจำ�กัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
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รัฐบาลเมียนมาและกองทัพยังปฏิเสธอย่างหนักแน่น ต่อข้อกล่าวหาว่ากองกำ�ลัง
ของรัฐได้เผาทำ�ลายบ้านเรือนของชาวโรฮีนจา และอาคารของพลเรือน แม้จะ
มีค�ำ ให้การมากมายจากประจักษ์พยานและภาพถ่ายดาวเทียมทีเ่ ผยแพร่โดย
ฮิวแมนไรต์วอตช์ ซึง่ พบว่ามีกองทัพเมียนมาอยูใ่ นหมูบ
่ า้ นในช่วงเวลาทีเ่ กิดการ
วางเพลิง117 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำ�นักมุขมนตรีของซูจอี า้ งว่า “ผูก้ อ่ การ
ร้ายทีส
่ ด
ุ โต่งเป็นผูเ้ ผาทำ�ลายบ้านเรือนของพลเรือน”118
การทีร่ ฐั บาลปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดความทารุณโหดร้าย ในขณะทีม
่ ขี อ
้ มูลทีม
่ ก
ี าร
บันทึกโดยองค์กรอิสระจำ�นวนมาก สะท้อนให้เห็นความจงใจของทางการทีต่ อ้ งการ
ขับไล่ประชากรชาวโรฮีนจาออกจากประเทศ ความหนักแน่นของข้อมูลทีม
่ อ
ี ยู่
ควรกดดันให้รฐั บาลเมียนมา (ก) เผชิญหน้ากับผูอ
้ ยูเ่ บือ
้ งหลังความทารุณโหด
ร้ายนัน
้ (ข) อนุญาตให้การสอบสวนทีเ่ ป็นอิสระเดินหน้าต่อไปในพืน
้ ทีซ่ ง่ึ ได้เกิด
ปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างขึน
้ มา และ (ค) ให้ยต
ุ ก
ิ ารกระทำ�ทีเ่ ป็นการปราบปราม ซึง่
ส่งผลให้ความรุนแรงเช่นนีเ้ กิดขึน
้ มาได้
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ก้าวย่างต่อไป
การเปลีย
่ นผ่านทางการเมืองไม่อาจเกิดขึน
้ โดยสมบูรณ์ และมีความ
อ่อนแอ หากยังปล่อยให้มก
ี ารกระทำ�ทีเ่ ป็นอาชญากรรมทีท
่ ารุณโหด
ร้ายต่อกลุม
่ ประชากร ด้วยเหตุผลด้านชาติพน
ั ธุข์ องพวกเขาต่อไป แม้วา่ หลาย
ภาคส่วนอาจมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังเพือ่ ยุตค
ิ วามทารุณโหดร้ายต่อประชากรชาว
โรฮีนจา การนำ�ตัวผูก้ ระทำ�ผิดมาลงโทษ และการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรม
เช่นนีข้ น้ึ อีกได้ในอนาคต แต่พนั ธกรณีหลักยังคงเป็นของรัฐบาลเมียนมา ประชาคม
ระหว่างประเทศสามารถกดดันรัฐบาลเมียนมาให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามพันธกรณีนโ้ี ดยผ่าน
หลายแนวทาง ซึง่ เป็นการกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศ รวมทัง้ ประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยใช้เครือ
่ งมือ
ประการต่างๆ เพือ
่ ป้องกันความทารุณโหดร้ายและให้มก
ี ารรับผิด เพือ
่ กระตุน
้
ให้รฐั บาลเมียนมายุตก
ิ ารโจมตีท�ำ ร้ายชาวโรฮีนจา
กองทัพเมียนมาสามารถยุตกิ ารโจมตีท�ำ ร้ายประชากรพลเรือนในรัฐยะไข่ได้ทน
ั ที
กองทัพและรัฐบาลพลเรือนต่างมีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องอนุญาตให้หน่วยงาน
บรรเทาทุกข์และคณะผูส้ อบสวน สามารถเข้าถึงพืน
้ ทีท
่ ไ่ี ด้รบ
ั ผลกระทบ และทัง้
สองส่วนจะต้องดำ�เนินการในระยะยาวเพือ่ ส่งเสริมความรับผิด และป้องกันไม่ให้
เกิดความทารุณโหดร้ายในอนาคต รัฐบาลเมียนมาควรดำ�เนินการขัน้ ต้นดังต่อไปนี้

•
•
•
•

•
•
•

ให้ยต
ุ ก
ิ ารโจมตีท�ำ ร้ายประชากรพลเรือนในตอนเหนือของรัฐยะไข่โดยทันที
และประกันให้มก
ี ารคุม
้ ครองพลเรือน
อนุญาตให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรม ผูส
้ อ
่ื ข่าว และผูส
้ งั เกตการณ์ดา้ นสิทธิ
มนุษยชนสามารถเข้าถึงทุกพืน
้ ทีใ่ นรัฐยะไข่ได้อย่างเสรีและไม่มกี ารปิดกัน
้ และ
โดยทันที
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ฉพาะเจาะจงและละเอียดเกีย
่ วกับทีอ
่ ยูแ่ ละสภาพความ
เป็นอยูข่ องบุคคลทีถ
่ ก
ู จับกุมในช่วงปฏิบต
ั ก
ิ ารกวาดล้างในตอนเหนือของรัฐ
ยะไข่โดยเร่งด่วน
ให้ปล่อยตัวพลเรือนชาวโรฮีนจาทุกคนโดยทันทีและอย่างไม่มเี งือ่ นไข รวมทัง้
เด็ก ซึง่ ถูกควบคุมตัวโดยพลการในรัฐยะไข่ และประกันว่าบุคคลทีถ่ กู ควบคุม
ตัว จะถูกดำ�เนินคดีได้เฉพาะข้อหาซึง่ สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
และให้เข้ารับการไต่สวนทีส
่ อดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาทีเ่ ป็นธรรม
ระหว่างประเทศ
ดำ�เนินคดีกบ
ั ผูม
้ สี ว่ นรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความทารุณ
โหดร้ายในวงกว้าง โดยไม่ค�ำ นึงว่ามียศหรือตำ�แหน่งใด โดยให้เข้าสูก่ ารไต่สวน
ทีส
่ อดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาทีเ่ ป็นธรรมระหว่างประเทศ
ดำ�เนินคดีกบ
ั ฝ่ายทีต่ ดิ อาวุธซึง่ รับผิดชอบต่อการสังหารเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงของ
รัฐและพลเรือน โดยให้เข้าสูก่ ารไต่สวนทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณา
ทีเ่ ป็นธรรมระหว่างประเทศ
ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมทัง้ ทีมงานค้นหาความจริงทีจ่ ด
ั ตัง้
ขึน
้ โดยคณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติ เพือ
่ สอบสวนสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่ รวมทัง้ ในรัฐชาติพน
ั ธุอ
์ น
่ื ๆ อย่างเช่น รัฐ
กะฉิน
่ และรัฐฉาน
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ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีป
่ รึกษาและสอบสวนทีเ่ ป็นอิสระและ
น่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ ทีมงานค้นหาความจริงทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชน
สหประชาชาติ และคณะกรรมาธิการทีป
่ รึกษาด้านรัฐยะไข่
ดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะเพือ่ ให้มกี ารพิสจู น์ความจริงเกีย่ วกับอาชญากรรม
ทีเ่ กิดขึน
้ ในรัฐยะไข่ และให้เกิดความรับผิดต่อผูม
้ ส
ี ว่ นรับผิดชอบ
ทบทวนและแก้ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัตส
ิ ญ
ั ชาติ พ.ศ.2525 เพือ
่ ให้มี
เนือ้ หาสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และเพือ่ ให้ประชาชนทุกคนใน
เมียนมาสามารถเข้าถึงสัญชาติได้อย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียม โดยไม่ค�ำ นึงว่า
จะเป็นกลุม
่ ชาติพน
ั ธุใ์ ด
รวบรวมและยกเลิกระเบียบทีป
่ ระกาศใช้ในท้องถิน
่ ของรัฐยะไข่โดยทันที ซึง่
เป็นระเบียบทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในส่วนทีจ่ �ำ กัดเสรีภาพในการ
เดินทาง การแต่งงาน การคลอดบุตร และสิทธิขน
้ั พืน
้ ฐานอืน
่ ๆ
ประกาศยกเลิกการจำ�กัดเสรีภาพในการเดินทางในรัฐยะไข่โดยทันที โดย
เฉพาะการเดินทางระหว่างหมูบ
่ า้ นในอำ�เภอทีม
่ ป
ี ระชากรส่วนใหญ่เป็น
มุสลิมในตอนเหนือของรัฐยะไข่ และให้ความคุม
้ ครองทีจ่ �ำ เป็นกับพลเรือน
เพือ
่ ประกันเสรีภาพในการเดินทาง จัดตัง้ หน่วยเฉพาะกิจซึง่ ประกอบด้วยเจ้า
หน้าทีอ
่ าวุโสของรัฐบาลพลเรือนอย่างน้อยหนึง่ คนและเจ้าหน้าทีท
่ หารหนึง่
คน รวมทัง้ ชาวมุสลิมและชาวโรฮีนจา เพือ
่ เดินทางไปยังหมูบ
่ า้ นต่าง ๆ ในรัฐ
ยะไข่ เพือ
่ ให้ค�ำ ปรึกษากับผูใ้ หญ่บา้ นถึงแนวทางยกเลิกมาตรการจำ�กัดสิทธิ
และประกันว่าจะมีการยกเลิกการจำ�กัดเสรีภาพในการเดินทาง

ชาวโรฮีนจากว่า 1,000 คน รุมล้อมรถบรรทุกซึ่งเต็มไปด้วยข้าวที่ได้รับบริจาคมาจากเอกชน การเพิ่มขึ้นอย่างมากของประชากรชาวโรฮีนจาในบังคลาเทศ ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ด้านมนุษยธรรม ทำ�ให้ผู้ลี้ภัยที่จนตรอกเหล่านี้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิง Greg Constantine ถ่ายภาพให้กับ US Holocaust Memorial
Museum

หน่วยงานระหว่างประเทศและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ล้วนมีศกั ยภาพทีจ่ ะกดดัน
ทางการเมียนมา เพือ
่ ให้ด�ำ เนินการอย่างเป็นผลตามข้อเสนอข้างต้น
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศหลัก
และเป็นกลไกทีส่ ามารถใช้กดดันรัฐบาลเมียนมาให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อเสนอเหล่านี้
สถานการณ์ความทารุณโหดร้ายในวงกว้างเป็นเรือ่ งสำ�คัญต่อสันติภาพและความ
มัน
่ คงระหว่างประเทศและในเมียนมา ทัง้ ยังเป็นวาระอย่างเป็นทางการของคณะ
มนตรีความมัน
่ คงสหประชาชาติ ในการอภิปรายแบบเปิดเกีย่ วกับเมียนมาเมือ
่
วันที่ 28 กันยายน 2560 ซึง่ นับเป็นการอภิปรายแบบเปิดเป็นครัง้ แรกเกีย
่ ว
กับประเทศนี้ นับตัง้ แต่ปี 2552 ถือเป็นโอกาสให้รฐั ภาคีบางส่วนของสมัชชา
ความมัน
่ คงและเลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความโกรธและความเร่งด่วน
เกีย
่ วกับอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน
้ กับชาวโรฮีนจา แม้วา่ การอภิปรายแบบเปิดจะ
เป็นขัน
้ ตอนสำ�คัญทีส
่ ะท้อนให้เห็นความจริงจังของคณะมนตรีความมัน
่ คง แต่
หลังการพูดคุยก็ควรมีปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมกัน ทัง้ นีเ้ พือ
่ ออกเป็นมติเพือ
่ ให้รฐั ภาคีน�ำ
ไปใช้เป็นเครือ
่ งมือได้ ไม่วา่ จะเป็นมาตรการห้ามส่งมอบอาวุธ และการส่งเรือ
่ ง
ให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณา ทัง้ นีเ้ พือ
่ ควบคุมความทารุณโหดร้าย
ในเมียนมาและสนับสนุนให้เกิดความรับผิด

คณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติได้จด
ั ตัง้ และขยายอำ�นาจหน้าทีข่ องผู้
รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สท
ิ ธิมนุษยชนในเมียนมาในช่วง 25 ปีทผ่ี า่ นมา
ผูช้ �ำ นาญการซึง่ ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่งดังกล่าว ได้เผยให้เห็นสถานการณ์สท
ิ ธิ
มนุษยชนในเมียนมา และได้พด
ู ถึงความทารุณโหดร้ายในวงกว้างอย่างชัดเจนที่
เกิดขึน
้ กับชาวโรฮีนจา ในสมัยประชุมในเดือนมีนาคม 2560 คณะมนตรีสท
ิ ธิ
มนุษยชนสหประชาชาติมม
ี ติให้จด
ั ตัง้ ทีมงานค้นหาความจริง เพือ
่ สอบสวนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในตอนเหนือของรัฐยะไข่ รวมทัง้ ในพืน
้ ทีอ
่ น
่ื ๆ ในเมียนมา
ในขณะทีเ่ ขียนรายงานนี้ รัฐบาลเมียนมาแสดงความไม่จริงใจทีจ่ ะร่วมมือกับ
ทีมงานสอบสวนชุดนี้ คณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติและหน่วยงาน
สหประชาชาติอน
่ื ๆ สามารถกดดันทางการเมียนมาให้ด�ำ เนินการอย่างเป็นผล
ตามข้อเสนอข้างต้นได้ นอกจากนัน
้ หน่วยงานสหประชาชาติยงั สามารถดำ�เนิน
การตามข้อเสนอดังต่อไปนี้
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•

•

ขยายอำ�นาจหน้าทีข่ องทีมงานค้นหาความจริงของสหประชาชาติ และกระตุน
้
รัฐบาลเมียนมาต่อไปเพือ่ ให้รว่ มมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมทัง้ ทีม
งานค้นหาความจริง เพือ่ สอบสวนสถานการณ์สท
ิ ธิมนุษยชนในตอนเหนือของ
รัฐยะไข่ รวมทัง้ ในรัฐชาติพน
ั ธุอ
์ น
่ื ๆ อย่างเช่น รัฐกะฉิน
่ และรัฐฉาน และให้
นำ�ตัวผูก
้ ระทำ�ผิดมาลงโทษ
สนับสนุนให้ทม
ี งานค้นหาความจริงของสหประชาชาติเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอืน
่ ๆ เกีย่ วกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ โดยเฉพาะ
ข้อมูลเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อกล่าวหาและผูก
้ ระทำ�ผิด

รัฐบาลประเทศอืน
่ ๆ รวมทัง้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถกดดันรัฐบาล
เมียนมาให้ยต
ุ ค
ิ วามทารุณโหดร้ายต่อชาวโรฮีนจาและจัดให้มกี ารเยียวยา และ
จัดทำ�โครงสร้างซึง่ สุดท้ายแล้วจะสนับสนุนให้ผพ
ู้ ลัดถิน
่ สามารถเดินทางกลับ
มาได้อย่างปลอดภัยและโดยสมัครใจ ผูล
้ ภ
้ี ย
ั มีสท
ิ ธิทจ่ี ะเดินทางกลับ อย่างไร
ก็ดี การพูดคุยถึงการเดินทางกลับในตอนนีเ้ ป็นเรือ
่ งทีเ่ ร็วเกินไป เนือ
่ งจากชาว
โรฮีนจายังคงเสีย
่ งทีจ่ ะถูกโจมตีในเมียนมา และต้องเผชิญกับความหวาดกลัว
ต่อการปราบปรามอย่างจริงจัง ในขณะทีผ
่ ก
ู้ ระทำ�ผิดยังคงลอยนวลพ้นผิด
บังคลาเทศจะมีบทบาทสำ�คัญเพือ่ ประกันว่า จะไม่มกี ารบังคับให้ผลู้ ภ
้ี ยั เดินทางกลับ
เมียนมา และรัฐบาลประเทศอืน
่ ๆ สามารถช่วยประกันให้การเดินทางกลับเกิด
ขึน
้ ได้ เฉพาะเมือ
่ สามารถทำ�ได้ในลักษณะทีเ่ ป็นไปโดยสมัครใจ ปลอดภัย และ
มีศกั ดิศ
์ รี เพือ
่ นบ้านในอาเซียนของเมียนมามักปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายไม่แทรกแซง
ต่อกิจการภายในของรัฐภาคี พวกเขาปฏิเสธทีจ่ ะเผชิญหน้ากับปัญหาการปราบ
ปรามและความรุนแรงทีเ่ กิดขึน
้ อย่างยาวนานกับชาวโรฮีนจาในเมียนมา ระดับ
ความรุนแรงของวิกฤตด้านมนุษยธรรมในช่วงหลายเดือนและหลายปีทผ
่ี า่ นมา
ส่งผลให้ประเทศเพือ
่ นบ้านของเมียนมาบางส่วนได้ออกมากดดันอย่างเปิดเผย
เพือ
่ ให้ยต
ุ ค
ิ วามรุนแรง ความรุนแรงทีเ่ กิดเพิม
่ ขึน
้ ต่อชาวโรฮีนจาในช่วงหลาย
เดือนมานี้ และวิกฤตผูล้ ภ
้ี ยั ทีเ่ กิดขึน
้ ต้องได้รบ
ั การแก้ไขอย่างจริงจังโดยประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมภ
ิ าค บรรดารัฐภาคีของอาเซียนและรัฐบาลอืน
่ ๆ รวมทัง้ ทีอ
่ ยูใ่ น
ยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึง่ ต้องกดดันรัฐบาลเมียนมาให้แก้ปญ
ั หาความทารุณ
โหดร้ายต่อชาวโรฮีนจาอย่างจริงจัง โดยผ่านแนวทางต่าง ๆ ดังนี้

•

•

กระตุน
้ ให้รฐั บาลเมียนมาร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมทัง้ ทีมงาน
ค้นหาความจริง ทีจ่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ตามมติของคณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติ
เพือ
่ สอบสวนสถานการณ์สท
ิ ธิมนุษยชนในตอนเหนือของรัฐยะไข่ รวมทัง้ ใน
รัฐชาติพน
ั ธุอ
์ น
่ื ๆ อย่างเช่น รัฐกะฉิน
่ และรัฐฉาน และให้น�ำ ตัวผูก
้ ระทำ�ผิด
มาลงโทษ
กดดันอย่างเปิดเผยให้กองทัพเมียนมายุตค
ิ วามทารุณโหดร้ายต่อชาวโรฮีนจา
ให้มกี ารเยียวยา และยุตกิ ารร่วมมือกับกองทัพ ทัง้ ในรูปของการอบรมและการ
ฝึกรบร่วม เว้นแต่เป็นการพูดคุยเกีย่ วกับประเด็นสิทธิมนุษยชน จนกว่าจะมีการ
ยุตค
ิ วามทารุณโหดร้ายในวงกว้างต่อประชากรชาวโรฮีนจา และมีการดำ�เนิน
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•
•
•

งานตามกระบวนการทีเ่ ป็นผลและโปร่งใส เพือ
่ นำ�ตัวผูก
้ ระทำ�ผิดมาลงโทษ
ใช้มาตรการคว�ำ่ บาตรอย่างมีเป้าหมายต่อผูก
้ ระทำ�ผิด ซึง่ เป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบ
เป็นส่วนใหญ่ตอ
่ ความทารุณโหดร้ายในวงกว้าง
ประกันว่าการเดินทางกลับเข้าประเทศในอนาคตจะเป็นไปโดยสมัครใจ
ปลอดภัย และมีศก
ั ดิศ
์ รี สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และผูล
้ ้ี
ภัยสามารถเลือกทีจ่ ะกลับไปยังถิน
่ ฐานเดิมของตนได้
กระตุน
้ ให้นกั การทูตระดับสูงเข้าเยีย่ มพืน
้ ทีช่ ายแดนบังคลาเทศ/เมียนมา เพือ่
รับฟังจากผูล้ ภ
้ี ยั เกีย่ วกับความทารุณโหดร้ายทีพ
่ วกเขาประสบมาและได้เห็น
และให้เดินทางไปเยีย่ มรัฐยะไข่ของเมียนมา

นอกจากข้อเสนอข้างต้นแล้ว รัฐบาลประเทศผูใ้ ห้ทน
ุ ยังสามารถสนับสนุนความ
ต้องการเร่งด่วนเพือ่ ให้มค
ี วามช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การดำ�เนินงานในระยะ
ยาวเพือ
่ เปิดเผยความจริงทัง้ หมดเกีย่ วกับความทารุณโหดร้ายต่อชาวโรฮีนจา
และการจัดให้มห
ี น่วยงานและกลไกตรวจสอบทีจ่ �ำ เป็น เพือ
่ ป้องกันความทารุณ
โหดร้ายในอนาคต ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นรูปธรรมอาจประกอบด้วย

เด็กชายชาวโรฮีนจาแบกสัมภาระของตน วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ตอนเช้าหลังจากที่เดินทางโดยทางเรือจนมาถึงบังคลาเทศ ภาพของ Lauren DeCicca

•
•
•
•

สนับสนุนโครงการหรือหน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใน
รัฐยะไข่และรัฐชาติพน
ั ธุอ
์ น
่ื ๆ ในเมียนมา และตามพรมแดนบังคลาเทศ–
เมียนมา รวมทัง้ การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ �ำ เป็น และการแก้ไขกรณีผป
ู้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบ
ั ความกระทบกระเทือนด้านจิตใจอย่างรุนแรง
สนั บ สนุ น โครงการหรื อ หน่ ว ยงานในการเก็ บ ข้ อ มู ล การละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน การบอกเล่าความจริง การบันทึกข้อมูลผูบ
้ าดเจ็บล้มตาย การค้นหา
ผูส
้ ญ
ู หาย การให้ความช่วยเหลือกับผูท
้ ถ
่ี ก
ู ควบคุมตัวโดยพลการ และการ
ช่วยให้ครอบครัวทีพ
่ ลัดพรากจากกันได้มาอยูร่ ว่ มกันอีก
ช่วยเหลือผูร้ อดชีวต
ิ จากความทารุณโหดร้าย และเป็นตัวแทนเรียกร้องความ
ยุตธิ รรม รวมทัง้ สนับสนุนการดำ�เนินงานเพือ
่ เก็บข้อมูล
จัดทำ�โครงการเพือ่ ติดตามสัญญาณเตือนก่อนทีจ่ ะเกิดการสังหารหมูใ่ นอนาคต
ในตอนเหนือของรัฐยะไข่และในพืน
้ ทีอ
่ น
่ื ๆ ของเมียนมา
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