
ใบแถลงข่าว    
รายงานใหม่:  พยานหลักฐานมากมายที8 ชี:ถึงการณฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุต่อชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา  
จําเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื8 อยุติการสังหารและแสวงหาความยุติธรรม    
  

(วอชิงตันดีซี  และค็อกซ์บาซาร์  89  พฤศจิกายน  ?9@A)  มี  “พยานหลักฐานมากมาย”  ทีI ชีJถึงการสังหารล้างเผ่าพันธ์ุ
มนุษย์ต่อชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา  ทัJงนีJตาม  รายงาน  ใหม่ทีI ตีพิมพ์เผยแพร่วันนีJโดย  United  States  Holocaust  Memorial  
Museum  และฟอร์ตีJฟายไรต์  รัฐบาลเมียนมาต้องรับผิดชอบในการยุติความทารุณโหดร้ายทีI เกิดขึJนโดยกองทัพเมียนมา  
ผู้กระทําความผิดทีI เป็นพลเรือน  และกลุ่มทีI มีความคิดสุดโต่ง  และให้นําตัวผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  ประชาคม
ระหว่างประเทศควรกําหนดและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมกัน  เพืI อประกันให้ยุติความทารุณโหดร้ายและส่งเสริมความรับ
ผิดครัJงนีJ    

“ชาวโรฮีนจาได้รับผลกระทบอย่างมากจากการโจมตี  และการละเมิดสิทธิอย่างเป็นระบบในช่วงหลายทศวรรษทีI ผ่าน
มา  และประชาคมระหว่างประเทศต้องไม่ทําให้พวกเขาผิดหวัง  เนืI องจากความอยู่รอดของพวกเขาในเมียนมา  กําลังถูกคุกคาม
อย่างยิI ง”  คาเมรอน  ฮัดสัน  (Cameron  Hudson)  ผู้อํานวยการ  Simon-Skjodt  Center  for  the  Prevention  of  Genocide  ทีI
พิพิธภัณฑ์  U.S.  Holocaust  Memorial  Museum  กล่าว  “หากไม่มีปฏิบัติการโดยเร่งด่วน  มีความเสีI ยงอย่างยิI งว่าจะเกิดความ
ทารุณโหดร้ายอย่างกว้างขวางยิI งขึJน”    

“They  Tried  to  Kill  Us  All”:  Atrocity  Crimes  against  Rohingya  Muslims  in  Rakhine  State,  Myanmar  รายงาน  
“พวกเขาพยายามฆ่าเราทัJงหมด”  อาชญากรรมทีI ทารุณโหดร้ายต่อชาวมุสลิมโรฮีนจาในรัฐยะไข่  ประเทศเมียนมา”  เป็นผลมา
จากงานวิจัยเป็นเวลาหนึI งปีของฟอร์ตีJฟายไรต์และ  United  States  Holocaust  Museum  ในเมียนมาและบังคลาเทศ  
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึกกับบุคคลต่าง  ๆ  กว่า  ?AA  คน  ซึI งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บโดยฟอร์ตีJฟายไรต์ในเมียน
มา  และตามแนวพรมแดนเมียนมา-บังคลาเทศ  โดยเป็นการสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตชาวโรฮีนจา  และประจักษ์พยานทีI รู้เห็น
อาชญากรรมอันทารุณโหดร้าย  รวมทัJงการสัมภาษณ์ผู้ทํางานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ    

รายงานนีJเป็นการรวบรวมข้อมูลการโจมตีอย่างกว้างขวางและเป็นระบบต่อพลเรือนชาวโรฮีนจา  ตัJงแต่วันทีI   �  ตุลาคม  
–  ธันวาคม  ?99�  และตัJงแต่วันทีI   ?9  สิงหาคม  ?9@A  จนถึงปัจจุบัน  ซึI งเป็นผลจากการกระทําของกองทัพเมียนมา  ตํารวจ  และ
พลเรือน    

“พวกเขาพยายามฆ่าเราทัJงหมด”  โมฮัมหมัด  ราฟิค  (Mohammed  Rafiq)  อายุ  ?9  ปีจากหมู่บ้านมินจีในอําเภอหม่อ
งดอว์กล่าวถึง  เหตุการณ์ทีI ทหารกวาดต้อนชาวบ้านให้รวมเป็นกลุ่ม  จากนัJนก็เริI มยิงปืนใส่พวกเขาเมืI อวันทีI   �A  สิงหาคม  ?9@A  
“ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย  ชาวบ้านถูกยิงทัJงทีI หน้าอก  ท้อง  ขา  ใบหน้า  ศีรษะ  ยิงเข้าทุกทีI ”    

รายงานเผยให้เห็นว่า  กองกําลังความมัI นคงของเมียนมาและผู้กระทําผิดทีI เป็นพลเรือน  ได้ทําการสังหารอย่าง
กว้างขวางต่อหลายสิบหมู่บ้านในเขตหม่องดอว์  ตัJงแต่ในช่วงแรกทีI เกิดความรุนแรงเมืI อปี  ?99�  และในหมู่บ้านอืI น  ๆ  ตลอดทัI ว
สามอําเภอตอนเหนือของรัฐยะไข่  นับแต่วันทีI   ?9  สิงหาคม  ?9@A  ทหารเมียนมาและกลุ่มพลเรือนได้เชือดคอ  เผาชาวบ้านทัJง
เป็น  รวมทัJงทารกและเด็ก  ทุบตีพลเรือนจนเสียชีวิต  ข่มขืนและรุมโทรมผู้หญิงและเด็ก  เจ้าหน้าทีI ความมัI นคงยังยิงปืนใส่ผู้ชาย  
ผู้หญิง  และเด็กในระยะใกล้  โดยเป็นการยิงจากทัJงบนบกและกราดยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก  
ผู้รอดชีวิตจากบางหมู่บ้านบอกว่าคนร้ายเหล่านีJได้เชือดหน้าอกผู้หญิง  สับแยกร่างเป็นชิJน  ๆ  และมีการตัดศีรษะของเหยืI อ  
รวมทัJงทีI เป็นเด็ก    

“อาชญากรรมเหล่านีJเกิดขึJนได้เพราะการลอยนวลพ้นผิดและการเพิกเฉย”  แมทธิว  สมิธ  (Matthew  Smith)  ซีอีโอของ
ฟอร์ตีJฟายไรต์กล่าว  “การประณามอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  หากไม่มีปฏิบัติการระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วนเพืI อกดดันให้มี
การรับผิด  จะยิI งทําให้เกิดการสังหารหมู่เพิI มยิI งขึJน”    

กว่าครึI งหนึI งของประชากรชาวโรฮีนจาหนึI งล้านคนในเมียนมา  ได้หลบหนีออกจากประเทศในช่วงเก้าสัปดาห์ทีI ผ่านมา  
และปัจจุบันมีชาวโรฮีนจากว่า  �AA,AAA  คนซึI งลีJภัยอยู่ในบังคลาเทศ  อีกหลายพันคนยังคงหลัI งไหลเข้ามาในบังคลาเทศทุก



สัปดาห์  นับแต่ปี  ?999  รัฐบาลเมียนมาได้กักบริเวณชาวโรฮีนจากว่า  120,000  คน  โดยจัดให้อยู่ตามค่ายกักกัน  �9  แห่งตลอด
ทัI วรัฐยะไข่    

ปฏิบัติการโจมตีทีI นําโดยกองทัพเมียนมาต่อพลเรือนชาวโรฮีนจา  เป็นผลมาจากการตอบโต้ต่อการโจมตีป้อมตํารวจ
สามแห่งเมืI อวันทีI   �  ตุลาคม  ?99�  โดยกลุ่มสุดโต่งชาวโรฮีนจาทีI ชืI อ  Arakan  Rohinyga  Salvation  Army  (ARSA)  ซึI งส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตเก้าคน  และการโจมตีอีกครัJงต่อป้อมตํารวจ  �A  แห่งและค่ายทหารหนึI งแห่ง  เมืI อวันทีI   ?9  สิงหาคม  ?9@A  ซึI งส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย  8?  คน  สมาชิกของกองกําลัง  ARSA  ยังมีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย    

รัฐบาลเมียนมาได้ควบคุมอย่างเข้มงวดต่อเสรีภาพในการเดินทางของชาวโรฮีนจา  ควบคุมการแต่งงาน  การคลอด
บุตร  และเงืI อนไขต่าง  ๆ  ในชีวิตประจําวันของพวกเขามาเป็นเวลาหลายทศวรรษ  ทางการปฏิเสธไม่ให้ชาวโรฮีนจาได้รับสัญชาติ
เมียนมาตามกฎหมาย  และปฏิเสธว่าไม่มีกลุ่มชาติพันธ์ุนีJอยู่ในเมียนมา  โดยอ้างว่าบุคคลเหล่านีJอพยพมาจากบังคลาเทศ  และ
มีการสร้างภาพว่าชาวโรฮีนจามาเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมพุทธ  รัฐบาลยังคงปฏิเสธไม่ให้มีการส่งความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทีI จําเป็นเข้ามาในพืJนทีI ซึI งได้รับผลกะรทบในตอนเหนือของรัฐยะไข่  รวมทัJงอาหาร  และสิI งของบริโภค      

“อาชญากรรมนีJจะไม่ยุติลงได้เอง”  แมทธิว  สมิธ  ซีอีโอของฟอร์ตีJฟายไรต์กล่าว  “คนในเมียนมาทีI ยังมีสามัญสํานึก  
จําเป็นต้องทําทุกอย่างเท่าทีI จะทําได้  เพืI อยุติการปฏิบัติมิชอบและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดในประเทศ”    

นอกจากข้อเสนอแนะทีI มีต่อรัฐบาลเมียนมา  รายงานยังเสนอทางเลือกให้กับประชาคมระหว่างประเทศ  รวมทัJงการ
กําหนดมาตรการควํI าบาตรอย่างมีเป้าหมาย  ต่อบุคคลซึI งมีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมในรัฐยะไข่  การห้ามส่งอาวุธให้กับ
เมียนมา  และการเสนอเรืI องนีJเข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศ  ซึI งมีหน้าทีI สอบสวน  ไต่สวน  และดําเนินคดีกับผู้
มีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมทีI โหดร้าย  ในกรณีทีI รัฐไม่ปรารถนาหรือไม่สามารถทําเช่นนัJนได้    
  


