เมียนมา: กองทัพก่ ออาชญากรรมสงครามในปฏิบัติการล่ าสุดในรั ฐยะไข่
หลังจากการสอบสวนล่าสุดแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลสามารถรวบรวมหลักฐานใหม่พบว่า กองทัพ
เมียนมากาลังก่ออาชญากรรมสงคราม และละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่ ยังมี ปฏิบตั ิการทางทหารที่เกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่องและอาจเสี่ยงที่จะเกิดการก่ออาชญากรรมเพิ่มเติมได้ อีก
ในรายงาน “ไม่ มีใครคุ้มครองเรา”: อาชญากรรมสงครามและการปฏิบัติมิชอบที่รัฐยะไข่ ใน
เมียนมา (“No one can protect us”: War crimes and abuses in Myanmar’s Rakhine State) ให้ ข้อมูลว่า
กองทัพเมียนมาได้ สงั หารและทาให้ พลเรือนได้ รับบาดเจ็บ จากการโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมายตังแต่
้ เดือน
มกราคม 2562 เป็ นต้ นมา กองทัพเมียนมาทาการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การจับกุมโดยพลการ การ
ทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอื่นๆ และการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย
รายงานตรวจสอบข้ อมูลช่วงที่มีปฏิบตั ิการทางทหารอย่างเข้ มข้ น ภายหลังมีการโจมตีอย่างเป็ นระบบ
ต่อป้อมตารวจโดยกองทัพชาวอาระกัน ซึง่ เป็ นกลุม่ ติดอาวุธของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในยะไข่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2562 ปฏิบตั ิการครัง้ ใหม่เป็ นไปตามคาสัง่ ของรัฐบาลให้ “จัดการ” กองทัพชาวอาระกัน
“ไม่ถึงสองปี ที่กองทัพเมียนมากระทาต่อประชากรชาวโรฮิงญาที่ทาให้ ทวั่ โลกต้ องขุน่ เคือง กองทัพ
เมียนมาก็ปฏิบตั ิมิชอบอย่างโหดร้ ายอีกครัง้ ต่อกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในรัฐยะไข่” นิโคลัส เบเคลัง ผู้อานวยการแผนก
เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกล่าว “ปฏิบตั ิการทางทหารครัง้ ใหม่ในรัฐ
ยะไข่ ชี ้ให้ เห็นว่า กองทัพเมียนมาไม่มีสานึก ไม่มีการปฏิรูป และยังไม่มีการรับผิดต่อการกระทาที่ป่าเถื่อนต่อ
พลเรื อน และการละเมิดอย่างกว้ างขวางซึง่ ถือว่าเป็ นยุทธวิธีอย่างจงใจของทางทหาร”
แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชัน่ แนลทาการสัมภาษณ์ 81 ครัง้ มีการสัมภาษณ์ 54 ครัง้ ในพื ้นที่รัฐยะไข่ชว่ ง
ปลายเดือนมีนาคม 2562 และอีก 27 ครัง้ เป็ นการสัมภาษณ์ในที่หา่ งไกล ซึง่ ประชาชนอาศัยอยู่ในพื ้นที่ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสงครามความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้รวมถึงกลุม่ ชาติพนั ธุ์ยะไข่ โมร โรฮิงญา และคามี ซึง่ เป็ นผู้นบั ถือ
ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ทางหน่วยงานยังได้ ตรวจสอบภาพถ่าย วีดิโอ และภาพถ่ายดาวเทียม และได้
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ด้านมนุษยธรรม นักสิทธิมนุษยชน และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ด้ วย
ชุมชนชาติพนั ธุ์ยะไข่มีปัญหาทางการเมืองรัฐบาลของเมียนมามายาวนาน ส่วนกองทัพชาวอาระกันมี
แกนนาเป็ นชาวยะไข่แนวชาตินิยมซึง่ เป็ นคนรุ่นใหม่ ในปั จจุบนั คาดว่ากองทัพชาวอาระกันมีกาลังพลประมาณ
7,000 นาย ซึง่ ก่อตังเมื
้ ่อปี 2552 ได้ ต่อสู้ร่วมกับองค์กรติดอาวุธของกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ทางตอนเหนือของเมียน
มา และในหลายปี ที่ผา่ นมายังมีการปะทะกับกองทัพเมียนมาในยะไข่และในรัฐชินที่อยู่ข้างเคียง โดยมีการสู้รบ
อย่างเข้ มข้ นช่วงปลายปี 2561

การตรึ งกาลังทหารหน่ วยใหม่ ยา้ ถึงความทารุ ณโหดร้ าย
รายงานใหม่ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เผยให้ เห็นหลักฐานของการปฏิบตั ิมิชอบของทหารเมียน
มา ซึง่ เคยมีสว่ นร่วมในอาชญากรรมที่โหดร้ ายในอดีต รวมทังกองพลและกองพั
้
นทหารบางหน่วยภายใต้ ศูนย์
บัญชาการภาคตะวันตก แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลสามารถยืนยันได้ วา่ มีการตรึงกาลังทหารหน่วยใหม่ ซึง่
มาจากกองพลทหารราบเคลื่อนที่เร็วที่ 22 และ 55 ซึง่ มีสว่ นรับผิดชอบต่อการละเมิดครัง้ ใหม่นี ้
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์และหลักฐานอื่นๆ รวมทังภาพถ่
้
ายดาวเทียม แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
รายงานข้ อมูลการโจมตีที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายเจ็ดครัง้ ส่งผลให้ พลเรื อนเสียชีวิต 14 คน และได้ รับบาดเจ็บ
อย่างน้ อย 29 คน การโจมตีสว่ นใหญ่เกิดขึ ้นโดยไม่เลือกเป้าหมาย บางกรณีเป็ นการพุ่งเป้าโจมตีพลเรื อน จาก
เหตุการณ์หนึง่ เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม เด็กขาวยะไข่อายุเจ็ดขวบเสียชีวิตจากลูกปื นใหญ่ ซึง่ คาดว่าถูกยิง
มาจากกองทัพเมียนมาอย่างแน่นอน เป็ นเหตุให้ เกิดการระเบิดขึ ้นที่บ้านท่ามีหลา อาเภอรัททิด่อง ระหว่างการ
สู้รบของกองทัพเมียนมากับกองทัพชาวอาระกัน แม้ วา่ เด็กชายคนนันจะได้
้
รับบาดเจ็บสาหัส แต่ก็ต้องใช้ เวลา
อีกหลายชัว่ โมงก่อนที่ทหารเมียนมาจะอนุญาตให้ ครอบครัวนาตัวเด็กไปโรงพยาบาล เป็ นเหตุให้ เสียชีวิตในวัน
ต่อมา
ในอีกเหตุการณ์หนึง่ เมื่อกลางเดือนมีนาคม ระเบิดของกองทัพเมียนมาได้ ระเบิดขึ ้นที่บ้านยอร์ หวงตอ
อาเภอมะรวกอู เป็ นเหตุให้ มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บอย่างน้ อยสี่คน และบ้ านเรื อนเสียหาย ซึง่ เป็ นบ้ านของหลาชวย
หม่อง ชายชาวยะไข่อายุ 37 ปี เล่าว่า “ผมได้ ยินเสียงระเบิด เสียงดังมาก ผมเห็นลูกไฟขนาดใหญ่ถกู ยิงลงมา
ตกใกล้ ที่เราอยู่....ผมคว้ าตัวลูกสาวมาไว้ ในอก พอเหลียวมองกลับข้ างหลัง ปรากฏว่าหลังคาบ้ านของเราพังไป
ครึ่งหนึง่ แล้ ว”
จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ยืนยันความเสียหายที่เกิดกับอาคารบ้ านเรื อนในบ้ านยอร์ หวงตอ
รวมทังพบร่
้ องรอยของกระสุนระเบิดใหม่ซงึ่ ตกอยู่ใกล้ กบั สถานีตารวจ
ไม่ใช่แค่ชมุ ชนชาติพนั ธุ์ยะไข่จะได้ รับผลกระทบจากการละเมิดของกองทัพเมียนมา แต่ในระหว่าง
ปฏิบตั ิการนี ้ ชุมชนอื่น ๆ รวมทังชาวโรฮิ
้
งญาก็ได้ รับผลกระทบเช่นกัน ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เฮลิคอปเตอร์
ทหารได้ บินและยิงโจมตีแรงงานชาวโรฮิงญาที่กาลังตัดไม้ ไผ่ เป็ นเหตุให้ ผ้ ชู ายและเด็กผู้ชายอย่างน้ อยหกคน
เสียชีวิต และได้ รับบาดเจ็บอีกอย่างน้ อย 13 คน “เฮลิคอปเตอร์ บินมาจากด้ านหลังภูเขา” ผู้รอดชีวิตคนหนึง่
บอกกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชัน่ แนล “ไม่กี่นาทีหลังจากการยิงจรวด ผมวิ่งหนีเอาชีวิตรอด คิดถึงแต่ครอบครัว
คิดแต่จะหาวิธีเอาตัวรอด” การพุ่งเป้าโจมตีพลเรื อนและการโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมาย ซึง่ เป็ นเหตุให้ พล
เรื อนเสียชีวิตหรื อได้ รับบาดเจ็บ ถือเป็ นอาชญากรรมสงคราม
แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชัน่ แนลยังมีข้อมูลที่ระบุวา่ กองทัพเมียนมาได้ ตงฐานทั
ั้
พใกล้ กบั วัดโบราณที่มะ
รวกอู และมีการใช้ เป็ นฐานที่มนั่ เพื่อยิงโจมตีอย่างหนัก ภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันว่ามีร่องรอยของระเบิดใกล้
กับวัดเหล่านัน้ และภาพถ่ายต่าง ๆ แสดงให้ เห็นการพังทลายของวัดวาอาราม แม้ วา่ ทางหน่วยงานจะไม่

สามารถจาแนกได้ วา่ ใครเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตี จากการใช้ ข้อมูลว่าหน่วยทหารเหล่านี ้มีที่ตงใกล้
ั ้ กบั วัด
เหล่านี ้มากเพียงใด แต่กองทัพเมียนมาเคยเป็ นผู้ทาลายและสร้ างความเสียหายต่อมรดกทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเช่นนี ้มาก่อน ซึง่ เป็ นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชัน่ แนลยังเก็บข้ อมูลการจับกุมโดยพลการเจ็ดครัง้ ในรัฐยะไข่ นับแต่เดือน
มกราคม 2562 โดยเป็ นการจับกุมผู้ชายทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นชายชาวยะไข่ซงึ่ อยู่ในวัยที่สามารถสู้รบ และพวก
เขามักถูกทรมานและปฏิบตั ิอย่างโหดร้ าย โดยมีเป้าหมายเพื่อสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับ กองทัพชาวอาระกัน ชาย
ชาวยะไข่วยั 33 ปี คนหนึง่ เล่าให้ ฟังว่า “[ทหาร] ถามว่า ‘กองทัพชาวอาระกันเก็บอาวุธไว้ ที่ไหน’ ผมตอบว่า ‘ผม
ไม่ร้ ู ผมไม่ใช่ทหารชาวอาระกัน’…ผมถูกต่อยและเตะ จากนันพวกเขายั
้
งใช้ ปืนฟาดหัวผม...ผมพยายามเอามือ
ป้องหัว แต่พวกเขาก็เริ่มเตะและทุบดีผม ทาให้ มีเลือดนองเต็มไปหมดทังบนมื
้ อ หน้ า และศีรษะ”
แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชัน่ แนลยังเก็บข้ อมูลการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย ซึง่ เกิดขึ ้นกับชายหกคน เป็ นชาว
โมรหนึง่ คน และอีกห้ าคนเป็ นชาวยะไข่ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พยานบอกว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึง่ ถูก
ทหารควบคุมตัวเอาไว้ นับจากนันมาครอบครั
้
วก็ไม่ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมและที่อยู่ของญาติตนเองอีก
เลย
ประชาชนกว่า 30,000 คนต้ องพลัดถิ่นจากการโจมตีครัง้ ล่าสุด อย่างไรก็ดี ทางการเมียนมาได้ สกัดกัน้
ไม่ให้ มีการส่งความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมเข้ าไปในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ
“ทางการทาให้พลเรื อนประสบความทุกข์ ยากมากขึ้น โดยปิ ดกัน้ การจัดส่งเวชภัณฑ์ อาหาร และความ
ช่วยเหลื อด้านมนุษยธรรมให้กบั ผู้ทีต่ ้องการความช่วยเหลื อ รวมทัง้ เด็ก”
“พลเรื อนในรัฐยะไข่ได้รบั ผลกระทบอย่างแสนสาหัสจากการโจมตี ของทหารและผลลัพธ์ ทีต่ ่อเนื ่อง แต่
รัฐบาลเมี ยนมายังปิ ดปากไม่พูดถึงวิ กฤตทีก่ าลังลุกลามบานปลายนี”้ นิโคลัสกล่าว
การปฏิบัติมิชอบของกองทัพชาวอาระกัน
แม้ วา่ การละเมิดส่วนใหญ่จากการเก็บข้ อมูลของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จะเป็ นผลงานของ
กองทัพเมียนมา แต่ กองทัพชาวอาระกันเองก็ทาการปฏิบตั ิมิชอบต่อพลเรื อน รวมทังการลั
้
กพาตัว ทังนี
้ ้ตาม
ข้ อมูลในรายงาน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม กองทัพชาวอาระกันได้ ลกั พาตัวชายชาวโรฮิงญา 4 คน จากหมู่บ้าน
สิงขรฉิง (Sin Khone Taing) เมืองราเดอดอง (Rathedaung) ตามข้ อมูลจากแหล่งข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ได้
กล่าวว่าทางกองทัพได้ นาตัวทังสี
้ ่คนเข้ าไปในป่ าที่หา่ งไกล มีอยู่สองคนที่หลบหนีไปได้ อย่างไรก็ดี เราไม่ทราบ
ชะตากรรมและที่อยู่ของคนที่เหลือเลย
ทหารกองทัพชาวอาระกันทาให้ เกิดอันตรายต่อพลเรื อน โดยมีปฏิบตั ิการหลายครัง้ ในลักษณะที่ทาให้
เกิดความเสี่ยงภัยต่อพลเรือน กองทัพชาวอาระกันยังข่มขูแ่ ละคุกคามผู้ใหญ่บ้านและนักธุรกิจในท้ องถิ่น มีการ

ส่งจดหมายข่มขูไ่ ม่ให้ แทรกแซงการดาเนินงานของกลุม่ โดยในจดหมายแต่ละฉบับมีการใส่ลกู ปื นและมี การ
ประทับตราอย่างเป็ นทางการของกองทัพชาวอาระกันด้ วย
ภัยคุกคามต่ อเสรีภาพในการการแสดงออก
นอกจากการละเมิดทางทหารที่เกิดขึ ้นอย่างรุ นแรง หน่วยงานความมัน่ คงยังได้ ทดลองใช้ ยุทธวิธีเพื่อ
ปิ ดปากการรายงานข่าวในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ มีการฟ้องหมิ่นประมาททางอาญาต่อบรรณาธิการของสานักข่าว
ภาษาเมียนมาสามแห่งในช่วงหลายเดือนที่ผา่ นมา
“แม้ว่าช่วงต้นเดือนนี้ทางการได้ตดั สิ นใจปล่อยตัววาโลนและจอโซอู สองนักข่าวจากรอยเตอร์ หลัง
ควบคุมตัวพวกเขาโดยพลการเป็ นเวลากว่า 500 วัน การกระทาที ่นา่ ละอายต่อคนทัง้ โลกในคดี นี้ ไม่ได้หยุดยัง้
ทางการเมี ยนมาจากการใช้ยทุ ธวิ ธีสร้างความหวาดกลัวในลักษณะเดี ยวกันเพื ่อเชื อดไก่ให้ลิงดู”
“รัฐบาลพรรคเอ็นแอลดีมีอานาจในการเปลี ่ยนแปลงสิ่ งทีเ่ กิ ดขึ้น เพราะมี เสี ยงส่วนใหญ่ในรัฐสภา และ
ต้องใช้อานาจนีเ้ พื ่อยกเลิ กหรื อปฏิ รูปกฎหมายเผด็จการ ซึ่งมักถูกนามาใช้เล่นงานนักข่าว” นิโคลัสกล่าว
ถึงเวลาที่นานาชาติต้องเพิ่มแรงกดดัน
ปฏิบตั ิการทางทหารล่าสุดในรัฐยะไข่เกิดขึ ้นไม่ถึง 18 เดือนหลังจากกองกาลังของเมียนมา ได้ ก่อ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อประชากรชาวโรฮิงญา โดยยังมีผ้ ลู ี ้ภัยชาวโรฮิงญากว่า 900,000 คนที่อาศัยอยู่
ในที่พกั พิงชัว่ คราวในบังคลาเทศ และรายงานใหม่ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังให้ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า
พื ้นที่เหล่านี ้ไม่ปลอดภัยเพียงพอต่อการกลับมาของพวกเขา
หลักฐานใหม่ครัง้ นี ้ยิ่งทาให้ เห็นความจาเป็ นทีอ่ งค์การสหประชาชาติจะต้ องหาทางจัดการกับ
อาชญากรรมที่ทารุณโหดร้ ายของกองทัพเมียนมาในรัฐยะไข่ และในรัฐคะฉิ่น และรัฐฉานในตอนเหนือของ
เมียนมาอย่างเร่งด่วน คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของสหประชาชาติ เสนอให้ มีการสอบสวนเจ้ าหน้ าที่
ทหารระดับสูง และให้ นาตัวพวกเขาเข้ ารับการไต่สวนในข้ อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรม
สงคราม และการฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์
เนื่องจากไม่มีการรับผิดตามกฎหมายในประเทศ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ คณะมนตรี
ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ นากรณีของเมียนมาเข้ าสูก่ ารพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศโดย
เร่งด่วน และให้ มีการสัง่ ห้ ามขายอาวุธอย่างเบ็ดเสร็ จต่อเมียนมา ประเทศที่เป็ นพันธมิตรกับเมียนมายังควร
ทบทวนความสัมพันธ์กบั ผู้นาในกองทัพเมียนมา และใช้ มาตรการแทรกแซงอย่างมีเป้าหมายต่อเจ้ าหน้ าที่

ระดับสูง โดยเป็ นการแทรกแซงผ่านหน่วยงานพหุภาคี อย่างสหภาพยุโรป และสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
“ในขณะทีก่ องทัพเมียนมากระทาการทีโ่ หดร้ายอย่างชัดเจนเช่นนี ้ จึงจาเป็ นทีต่ ้องมี แรงกดดันระดับ
นานาชาติ เพิ่ มขึ้น เป็ นอีกครัง้ หนึ่งทีป่ ระชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถขัดขวางกองทัพเมี ยนมาจากการก่อ
อาชญากรรม และคุ้มครองประชากรพลเรื อนได้ คณะมนตรี ความมัน่ คงก่อตัง้ ขึ้นมาเพื ่อแก้ไขสถานการณ์ เช่นนี ้
จึงถึงเวลาทีจ่ ะต้องแสดงความรับผิ ดชอบของตนอย่างจริ งจัง” นิโคลัสกล่าว
เอกสารสาธารณะ
****************************************

