แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แถลงการณ์
เมียนมา: การปิ ดกัน้ ความช่ วยเหลือระหว่ างประเทศทาให้ ประชาชนหลายหมื่นคนเสี่ยงภัย
การปิ ดกันของทางการเมี
้
ยนมาไม่ให้ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศเข้ าสู่รัฐยะไข่กาลังทาให้ ประชาชนหลายหมื่นคน
เสีย่ งภัยในเขตการปกครองซึง่ ประชากรจานวนมากเป็ นชาวโรฮิงญาที่กาลังได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการปฏิบตั มิ ิชอบ
อันโหดร้ าย จากการปราบปรามทางทหารอย่างไม่ได้ สดั ส่วน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกล่าวในวันนี ้
ผู้ปฏิบตั ิงานให้ ความช่วยเหลือให้ ข้อมูลกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่รุนแรง
ขึ ้นอย่างมากในรัฐยะไข่ เนื่องจากกองทัพได้ มีปฏิบตั กิ ารทางทหารครัง้ ใหญ่ นับแต่การโจมตีหน่วยปฏิบตั ิการความมัน่ คงหลาย
สิบแห่งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ซึง่ มีการกล่าวอ้ างว่าเป็ นการโจมตีโดยกลุม่ ติดอาวุธกองทัพปลดแอกชาวโรฮิงญาแห่งรัฐอาระกัน
(ArakanRohingya Salvation Army)
ทีรานา ฮัสซัน (Tirana Hassan) ผู้อานวยการแผนกรับมือภาวะวิกฤตแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเผยว่า สภาพ
ด้ านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่เป็ นอยูอ่ ย่างหายนะไม่ควรมีเหตุผลมาอ้ างเพื่อการปฏิเสธไม่ให้ ประชาชนที่กาลังเดือดร้ อนเข้ าถึง
ความช่วยเหลือทีจ่ าเป็ นต่อชีวิตพวกเขาได้ การที่ทางการเมียนมาปิ ดกันการเข้
้
าถึงของหน่วยงานด้ านมนุษยธรรม ส่งผลให้ ชีวิต
ประชาชนหลายหมื่นคนเสีย่ งภัย และแสดงถึงความเพิกเฉยอย่างร้ ายแรงต่อชีวิตมนุษย์
“การปิ ดกัน้ เหล่านีส้ ่งผลกระทบต่อชุมชนทัง้ หมดในรัฐยะไข่ รัฐบาลต้องเปลีย่ นแผนการโดยทันที และอนุญาตให้
หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพืน้ ทีส่ ่วนต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างเต็มทีแ่ ละปราศจากการแทรกแซง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทีก่ าลังทุกข์ยาก”
ในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมา มีการระงับการดาเนินงานให้ ความช่วยเหลือทางตอนเหนือของรั ฐ ส่วนในพื ้นที่อื่น ๆ ทางการ
เมียนมาได้ ปฏิเสธไม่ให้ ผ้ ทู างานด้ านมนุษยธรรมเข้ าถึงชุมชนต่าง ๆ ที่กาลังต้ องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่เป็ นชนกลุม่
น้ อยชาวโรฮิงญา จากข้ อมูลของผู้ทางานด้ านมนุษยธรรม การปิ ดกันการด
้
าเนินงานและการเข้ าถึงเหล่านี ้เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ ชว่ งเดือน
สิงหาคม แต่เลวร้ ายลงอย่างมากภายหลังการโจมตีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
ประชาชนหลายหมื่นคนถูกบังคับให้ อพยพหลบหนีออกจากบ้ านเรื อนของตนนับตังแต่
้ ความรุนแรงเริ่ มต้ นขึ ้น ตาม
ข้ อมูลล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ คาดว่ามีผ้ ลู ี ้ภัยชาวโรฮิงญา 90,000 คน หลบหนีข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศ ในขณะ
ที่รัฐบาลเมียนมาได้ อพยพประชาชนกว่า 11,000 คน ซึง่ เป็ นชนกลุม่ น้ อยอีกกลุม่ หนึง่ ที่อาศัยอยูท่ างตอนเหนือของรัฐยะไข่
ประชาชนหลายพันคนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวโรฮิงญา เชื่อว่าถูกทอดทิ ้งให้ อยูต่ ามป่ าเขาทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ โดย
หน่วยงานสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศไม่สามารถประเมินความต้ องการด้ านที่อยูอ่ าศัย อาหาร
และความคุ้มครองของพวกเขาได้
เจ้ าหน้ าที่ด้านมนุษยธรรมคนหนึง่ ซึง่ ทางานในรัฐยะไข่ให้ ข้อมูลกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลว่า
“ชาวมุสลิ มต่างถูกทิ้ งให้อดอาหารอยู่ในบ้านตนเอง ตลาดปิ ด และชาวบ้านไม่สามารถออกจากหมู่บา้ นได้ เว้นแต่
ต้องหลบหนีไป ทางการได้ใช้กาลังปราบปรามอย่างกว้างขวาง ซึ่งเห็นได้ชดั เจนว่าพวกเขาใช้ทงั้ อาหารและน้าเป็ นอาวุธ ”
ผู้ลี ้ภัยชาวโรฮิงญาซึง่ หลบหนีไปยังบังคลาเทศ เล่าให้ ฟังถึงการปฏิบตั ิมิชอบอันโหดร้ ายของเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงของ
เมียนมา รวมทังการสั
้
งหารประชาชนที่พยายามหลบหนี และการเผาหมูบ่ ้ าน

ช่วงปลายปี 2559 กองทัพเมียนมาได้ เริ่มปฏิบตั ิการโจมตีที่โหดร้ าย โดยเป็ นการตอบโต้ การโจมตีของกลุม่ ติดอาวุธ
ชาวโรฮิงญา ในช่วงเวลาดังกล่าว แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลสามารถบันทึกข้ อมูลการละเมิดที่เกิดขึ ้นจากน ้ามือของกองทัพ
เมียนมา รวมทังการข่
้
มขืนกระทาชาเรา การสังหาร การทรมาน และการเผาหมูบ่ ้ าน ซึง่ อาจถึงขันเป็
้ นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ
“กองทัพเมี ยนมาได้ตอบโต้กบั การโจมตีของกลุ่มติ ดอาวุธ ในลักษณะที ่ไม่ได้สดั ส่วนอย่างสิ้ นเชิ ง ปฏิ บตั ิ การด้วย
ความรุนแรงของพวกเขาเป็ นการพุ่งเป้าโจมตีอีกครัง้ หนึ่งต่อประชาชนทัว่ ไปทีเ่ ป็ นชาวโรฮิ งญาด้วยเหตุดา้ นชาติ พนั ธุ์และ
ศาสนา และการโจมตีนีต้ อ้ งยุติลงโดยทันที ” ทีรานากล่าว
“ทางการเมี ยนมามี พนั ธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ ะต้องปฏิ บตั ิ ต่อบุคคลทุกคนทีอ่ าศัยอยู่ในรัฐยะไข่
รวมทัง้ ชาวโรฮิ งญาโดยปราศจากการเลือกปฏิ บตั ิ แต่พวกเขากลับเลือกปฏิ บตั ิ ต่อประชากรกลุ่มนีท้ งั้ หมดราวกับเป็ นศัตรู เป็ น
เหตุให้มีการโจมตี การสังหาร การทาลายบ้านเรื อน และการถอนรากเหง้าของพวกเขาอย่างไม่เลือกเป้าหมาย”
รัฐบาลยังทาให้ สถานการณ์เลวร้ ายลงด้ วยการกล่าวหาว่าเจ้ าหน้ าที่ด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้ ความ
สนับสนุนกลุม่ ติดอาวุธชาวโรฮิงญา หลังกล่าวหาว่า ได้ พบเสบียงอาหารที่มีฉลากขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศติด
อยู่ ในค่ายของกลุม่ ติดอาวุธเหล่านี ้ ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่
“ข้อกล่าวหาต่อองค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศว่าเป็ นผูส้ นับสนุนกลุ่มติ ดอาวุธในรัฐยะไข่ เป็ นข้อกล่าวหาทีท่ งั้
เกิ นจริ งและขาดความรับผิ ดชอบ ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ ่านมา เจ้าหน้าทีด่ า้ นมนุษยธรรมดาเนิ นการให้ความช่วยเหลือชาว
เมี ยนมา โดยให้ทงั้ ความช่วยเหลือและความสนับสนุนในสิ่ งทีจ่ าเป็ น ซึ่ งเป็ นภารกิ จทีร่ ฐั บาลมักไม่สามารถกระทาได้ ทางการ
เมี ยนมาต้องหยุดเผยแพร่ ข้อมูลผิ ด ๆ เช่นนี ้ และหยุดการเผยแพร่ ข้อกล่าวหาทีป่ ราศจากมูลความจริ งและเป็ นการยัว่ ยุโดย
ทันที” ทีรานากล่าวทิ ้งท้ าย
เอกสารสาธารณะ
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