
ใบแจ้้งข่่าว

รายงานฉบัับัใหม่่เชื่่�อม่โยงการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในเมี่ยนม่ากับัเหตุ์การณ์�ฮอโล้คอสตุ� 
แล้ะเหตุ์ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�รวัันดา 

รัฐภาคีสหประชาชาติ: ตรวจสอบความรับผิดของรัฐบาล
ทหารเมียนมาต่ออาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง 

(คอกเซสบาซาร์ ์และกรุ์งเทพฯ 8 มิถุิุนายน 2565)–รั์ฐบาลทหาร์เมีิยนมิาใช้เ้อกสาร์ปร์ะจำำาตัวัเป็นเคร์่�องมิอ่เพ่�อนำาไปส่�
การ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธ์ุุ์ช้าวโร์ฮิงิญา เปน็ร์ป่แบบเดีียวกบัยุทธุ์วิธุ์ทีี�เคยใช้ใ้นเหตักุาร์ณ์ฮ์ิอโลคอสตัแ์ละการ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธ์ุุ์
ร์วันดีา จำากข้้อมิ่ลในร์ายงานฉบับใหมิ�โดียฟอร์์ตัี�ฟายไร์ตั์ที�เผ่ยแพร์�วันนี� ร์ัฐภาคีสหปร์ะช้าช้าตัิควร์ปร์าบปร์ามิและยุตัิ
บทบาทข้องรั์ฐบาลทหาร์เมิยีนมิาไมิ�ใหเ้ข้า้ถึุงอาวุธุ์และเงินทุน ร์วมิถุงึปฏิิเสธุ์ที�จำะใหค้วามิช้อบธุ์ร์ร์มิทางการ์เมิอ่งข้อง
พวกเข้า นอกจำากนี� คณ์ะมินตัรี์สทิธุ์มิินษุยช้นแห�งสหปร์ะช้าช้าติัตัอ้งส�งเร่์�องสถุานการ์ณ์ใ์นเมีิยนมิาเข้า้ส่�การ์พิจำาร์ณ์า
ข้องศาลอาญาร์ะหว�างปร์ะเทศ (ICC) โดียทันที

“ผ้่่ละเมิิดีในหลายปร์ะเทศใช้เ้อกสาร์ปร์ะจำำาตัวัเพ่�อปร์ะโยช้น์ในการ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธุ์ุม์ิาเปน็เวลานานแล้ว” ดีร์.เคน แมิค
คลนี ผ่่ร้์�วมิเข้ยีนร์ายงานนี�กล�าวไว ้ดีร์.เคนเปน็ที�ปร์กึษาอาวโุสฟอร์ต์ัี�ฟายไร์ตั ์และศาสตัร์าจำาร์ย์ที�มิหาวทิยาลยัคลาก  
ศ่นยส์แตัร์สเซอร์เ์พ่�อการ์ศึกษาดีา้นฮิอโลคอสตัแ์ละการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธ์ุุ์ “หลักฐานจำากการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธ์ุุ์ฮิอโลคอสต์ั
และร์วนัดีา สะท้อนใหเ้ร์าเหน็ภาพที�ใกลเ้คยีงกับความิพยายามิอย�างตั�อเน่�องข้องร์ฐับาลทหาร์ ในการ์ที�จำะข้จำดัีอตััลกัษณ์์
ข้องช้าวโร์ฮิงิญาในเมิยีนมิา” 

ร์ายงาน 63 หนา้ ช้่�อ การฆ่่าล้า้งเผ่า่พัันธ์ุ์�อันัยืืดเยืื�อั: บทบาทขอังเอักสารประจําํตััวในเหตัก์ารณ์�ฮอัโล้คอัสตั� แล้ะการฆ่า่
ล้า้งเผ่่าพัันธ์ุ์�ในรวนัดาแล้ะเมียีืนมีา เปดิีเผ่ยข้้อม่ิลว�า ร์ฐับาลทหาร์ดีำาเนินการ์อย�างตั�อเน่�อง เพ่�อบังคับให้ช้าวโร์ฮิิงญา
ตัอ้งข้อรั์บบตััร์พิสจ่ำนส์ญัช้าติั (NVCs) ซึ�งเป็นการ์ปิดีกั�นไมิ�ให้ช้าวโร์ฮิงิญาเข้้าถึุงสิทธิุ์ที�จำะมิสัีญช้าติัเตัม็ิขั้�น และไมิ�ให้
เข้า้ถุงึความิคุม้ิคร์อง ร์ายงานนี�เผ่ยข้อ้มิล่ใหมิ�เกี�ยวกบัการ์ที�ร์ฐับาลทหาร์เมิยีนมิาพุ�งเปา้โจำมิตัปีร์ะช้ากร์ช้าวโร์ฮิงิญา
ในร์ัฐยะไข้� ร์วมิทั�งกร์ณ์ีศึกษาจำากการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์ฮิอโลคอสตั์และร์วันดีา ซึ�งสะท้อนให้เห็นว�าร์ะบอบเผ่ดี็จำการ์ใช้้
ปร์ะโยช้นจ์ำากเอกสาร์ปร์ะจำำาตัวั เพ่�อการ์จำำาแนก ปร์ะหัตัปร์ะหาร์ สงัหาร์อย�างเป็นร์ะบบตั�อปร์ะช้ากร์กลุ�มิเป้าหมิาย ใน
ลักษณ์ะที�เกิดีข้ึ�นอย�างกว้างข้วางและร์ุนแร์งไดี้อย�างไร์ 

ส่บเน่�องจำากจำากบร์ิบทข้องฮิอโลคอสตั์และร์วันดีา ร์ายงานใหมิ�นี�พบว�า บัตัร์ปร์ะจำำาตััวมิีส�วนสนับสนุนให้เกิดี “การ์
ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธ์ุุ์ที�ยด่ีเย่�อ” หร์อ่การ์ทำาลายลา้งกลุ�มิที�ไดีร้์บัการ์คุม้ิคร์องอย�างช้้า ๆ  ดีว้ยการ์บั�นทอนกำาลงั ผ่�านวธิุ์กีาร์
ทำาลายแบบอ้อมิที�มิีปร์ะสิทธุ์ิภาพและตั�อเน่�อง 

ในเมีิยนมิา การ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธ์ุุ์ที�ยด่ีเย่�อเกิดีข้ึ�นมิาอย�างยาวนาน และยงัคงดีำาร์งอย่�แมิจ้ำนทกุวนันี� ฟอร์ต์ัี�ฟายไร์ตัก์ล�าว

จำากงานวิจำัยเช้ิงปร์ะวัตัิศาสตัร์์ข้องการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์ในอดีีตั และการ์สัมิภาษณ์์ช้าวโร์ฮิิงญาที�ตักเป็นเหย่�อการ์ฆ่�า
ล้างเผ่�าพันธุ์ุ์กว�า 20 คน จำากเอกสาร์ข้องร์ัฐบาลทหาร์เมิียนมิาที�หลุดีร์อดีออกมิา และจำากการ์วิเคร์าะห์ร์ายงานข้�าว
จำากส่�อข้องร์ัฐบาลทหาร์ ร์ายงานใหมิ�นี�พบว�า การ์ใช้้ปร์ะโยช้น์อย�างตั�อเน่�องจำากกร์ะบวนการ์ออกบัตัร์ปร์ะจำำาตััว มิี
ส�วนสนับสนุนการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์อย�างตั�อเน่�องตั�อช้าวโร์ฮิิงญาในเมิียนมิา เช้�นเดีียวกับการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์ในกร์ณ์ี
อ่�น ๆ ซึ�งตั้องไดี้ร์ับการ์แก้ไข้ 

นบัแตั�เกิดีการ์ทำาร์ฐัปร์ะหาร์ ทหาร์ภายใต้ัการ์นำาข้องพลเอกอาวุโส มินิอ�องหล�าย ได้ีฆ่าตักร์ร์มิและคุมิข้งัปร์ะช้าช้นหลาย
พันคนทั�วปร์ะเทศ ทั�งยงัเร์�งโจำมิตีัองค์กร์ติัดีอาวุธุ์กลุ�มิช้าติัพันธุ์ุ ์และกองกำาลังปกป้องปร์ะช้าช้น ซึ�งเป็นกลุ�มิทหาร์จัำดี
ตัั�งข้องพลเร์่อนเพ่�อร์ับมิ่อกับการ์โจำมิตัีข้องกองทัพ 

ท�ามิกลางการ์โจำมิตัเีหล�านี� ช้าวโร์ฮิงิญาในร์ฐัยะไข้�ในเมิยีนมิาใหข้้อ้มิล่กบัฟอร์ต์ัี�ฟายไร์ตัว์�า ร์ฐับาลทหาร์ยงัคงใช้้การ์
พิส่จำน์สัญช้าตัิเพ่�อข้ัดีข้วางไมิ�ให้พวกเข้าไดี้ร์ับสถุานะเป็น “ช้าวโร์ฮิิงญา” จำำากัดีการ์เดีินทางข้องพวกเข้า และปิดีกั�น
การ์ปร์ะกอบอาช้ีพ เป็นการ์บั�นทอนสภาพช้ีวิตัข้องพวกเข้า 

https://www.fortifyrights.org/downloads/Genocide%20by%20Attrition%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf
https://www.fortifyrights.org/downloads/Genocide%20by%20Attrition%20-%20Fortify%20Rights%20Report.pdf
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“[เจำ้าหน้าที�ร์ัฐบาลทหาร์ที�หน�วยตัร์วจำคนเข้้าเมิ่อง] ย่นยันว�า ดีิฉันตั้องเข้ียนคำาว�า ‘เบงกาลี’ ในใบข้อพิส่จำน์สัญช้าตัิ” 
นี�ค่อคำากล�าวข้องผ่่้หญิงช้าวโร์ฮิิงญาวัย 26 ปี ที�ตั้องส่ญเสียสามิี บ้านข้องตััวเอง และทะเบียนบ้านข้องคร์อบคร์ัว
ไปทั�งหมิดี ร์ะหว�างการ์โจำมิตัีข้องกองทัพในปี 2559 ตั�อช้าวโร์ฮิิงญาในร์ัฐยะไข้� ส�งผ่ลให้เธุ์อตั้องเข้้าร์ับการ์พิส่จำน์
สัญช้าตัิในเดี่อนตัุลาคมิ 2564 “ดีิฉันจำึงเข้ียนว�า ‘เบงกาลี’ พวกเข้าร์่้ว�าดีิฉันเป็นช้าวโร์ฮิิงญา แตั�อ้างว�าร์่้จำักแตั�ช้าว 
เบงกาลี ไมิ�ร์่้จำักช้าวโร์ฮิิงญา” 

“พวกเข้าต้ัองการ์ทำาใหเ้ร์าเป็นผ่่เ้ข้้าเม่ิองผิ่ดีกฎหมิาย และให้เร์าเป็นช้าวเบงกาลี สิ�งเหล�านี�เปน็ยทุธุ์ศาสตัร์เ์พ่�อกดีีกนั
ไมิ�ให้เร์าไดี้สัญช้าตัิ และสถุานะดี้านช้าตัิพันธุ์ุ์ [ในเมิียนมิา]” ช้ายช้าวโร์ฮิิงญาวัย 19 ปีจำากเมิ่องมิินเบียะในร์ัฐยะไข้�ให้ 
ข้อ้ม่ิลกับฟอร์ตี์ั�ฟายไร์ต์ั “การ์ยอมิรั์บการ์พิสจ่ำนสั์ญช้าติั เท�ากับการ์ยอมิรั์บสถุานะข้องตัวัเองว�าเป็น ‘ผ่่เ้ข้้าเมิอ่งช้าว
เบงกาล’ี พวกเร์า [ช้าวโร์ฮิงิญา] ไมิ�มิทีางเล่อกอ่�น เร์าตัอ้งใช้เ้อกสาร์เพ่�อเดีนิทางไปเมิอ่งอ่�น อย�างเช้�นที�เมิ่องซติัเว 
หร์่อเมิ่องอ่�น โดียเฉพาะเมิ่�อตั้องร์ีบไปหาหมิอโดียดี�วนหร์่อทำาธุ์ุร์กิจำ” 

ฟอร์ต์ัี�ฟายไร์ตัย์งัไดีบ้นัทึกข้้อมิล่ที�ร์ฐับาลทหาร์จำำากดัีเสร์ภีาพในการ์เดีนิทางข้องช้าวโร์ฮิงิญาอย�างตั�อเน่�อง ร์วมิทั�ง
กำาหนดีให้ช้าวโร์ฮิงิญาในรั์ฐยะไข้�ต้ัองข้อเอกสาร์ อย�างเช้�น “แบบฟอร์ม์ิหมิายเลข้ 4” ซึ�งเปน็หนงัสอ่เดิีนทางช้ั�วคร์าว หาก
ตัอ้งการ์เดีนิทางร์ะหว�างเมิอ่ง หร์อ่นาน ๆ  คร์ั�งหากจำะเดีนิทางออกนอกร์ฐัยะไข้� พวกเข้าตัอ้งย่�นข้อแบบฟอร์ม์ิหมิายเลข้ 
4 ซึ�งกอ็าจำจำะถุ่กปฏิเิสธุ์ไดีอ้กี ยกตัวัอย�างเช้�น ตัามิคำาสั�งภายในข้องหน�วยงานบร์หิาร์ทั�วไปที�เมิอ่งพุทธุ์ดิีอง ร์ฐัยะไข้� ภาย
ใตัก้าร์บริ์หาร์ข้องรั์ฐบาลทหาร์ เม่ิ�อวนัที� 25 พฤศจิำกายน 2564 ร์ะบวุ�า “ช้าวเบงกาลีจำะเดิีนทางได้ีกต็ั�อเม่ิ�อไดีร้์บัหนงัสอ่
อนญุาตั (แบบฟอร์ม์ิหมิายเลข้ 4)” หากมิกีาร์ละเมิดิีคำาสั�งนี� จำะส�งผ่ลใหเ้กดิี “การ์ใช้้มิาตัร์การ์ร์นุแร์งตัามิกฎหมิายที�มิอีย่�” 

เช้�นเดียีวกบัร์ะบอบที�ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธุ์ุอ์่�น ๆ  ร์ฐับาลทหาร์อ้างว�า จำำาเปน็ต้ัองจำำากดัีสทิธิุ์เหล�านี�เพ่�อคุม้ิคร์อง “ความิมิั�นคง
ปลอดีภัยข้องเมิ่องและหลักนิตัิธุ์ร์ร์มิ” 

สำานกังานสหปร์ะช้าช้าติัเพ่�อป้องกันการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุพ์บว�า “กร์ะบวนการ์สร์า้งความิแตักแยกดีา้นอตััลักษณ์”์ และ 
“มิาตัร์การ์หร์อ่กฎหมิาย” ที�เลอ่กปฏิบิติััตั�อกลุ�มิเปา้หมิายซึ�งเปน็กลุ�มิที�ไดีร้์บัการ์คุม้ิคร์อง เปน็ตัวัช้ี�วดัีที�บ�งช้ี�ถุงึการ์เกดิี
ข้ึ�นข้อง “สภาพแวดีลอ้มิที�มิแีนวโนม้ินำาไปส่�การ์ก�ออาช้ญากร์ร์มิในร์ป่แบบข้องการ์ทารุ์ณ์กร์ร์มิ” ร์ฐัที�ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุม์ิกั
ใช้เ้คร์่�องมิอ่ทางกฎหมิายและมิาตัร์การ์ข้องร์ฐั เพ่�อสนบัสนนุการ์ทำาลายปร์ะช้ากร์ที�เป็นกลุ�มิเปา้หมิาย อย�างเช้�นที�เกิดี
ข้ึ�นในช้�วงเหตักุาร์ณ์ฮ์ิอโลคอสตั ์ซึ�งเปน็การ์สงัหาร์ปร์ะช้ากร์ช้าวยวิ และการ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธุ์ุป์ร์ะช้ากร์ช้าวตัดุีซใีนร์วนัดีา 

หากยกตััวอย�างให้เห็นภาพ เร์าจำะพบว�าฮิอโลคอสต์ัไมิ�อาจำกลายเป็นการ์สังหาร์อย�างร์วดีเร์็วและในวงกว้างไดี้เลย 
หากไมิ�มิีการ์จำำาแนกและข้ึ�นทะเบียนช้าวยิวตัั�งแตั�แร์ก พวกนาซีใช้้กร์ะบวนการ์จำำาแนกและออกเอกสาร์ปร์ะจำำาตััวอย�าง
เป็นทางการ์ เพ่�อให้สามิาร์ถุลิดีร์อนสัญช้าตัิช้าวยิวอย�างตั�อเน่�อง ร์วมิถุึงเพ่�อยึดีทร์ัพย์สินข้องพวกเข้า โดียเฉพาะ
การ์จำำากัดีให้อย่�แตั�ในนิคมิและค�าย จำนถุึงข้ั�นสุดีท้ายค่อการ์สังหาร์หมิ่�พวกเข้า 

ในทำานองเดีียวกัน การ์พิส่จำน์สัญช้าตัิก็ถุ่กใช้้เป็นเคร์่�องมิ่อเพ่�อสนับสนุนการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์ในร์วันดีา ในบางกร์ณ์ี  
ผ่่้ละเมิิดีช้าวฮิ่ตั่ใช้้บัตัร์ปร์ะจำำาตััวปร์ะช้าช้นข้องร์วันดีาเพ่�อจำำาแนกบุคคลในการ์สังหาร์ โดียที�ในบัตัร์มีิการ์ร์ะบุข้้อมิ่ล 
ข้องช้าตัพัินธุ์ุ ์ยกตััวอย�างเช้�นการ์ที�กลุ�มิทหาร์บา้นช้าวฮิต่ัต่ัั�งดี�านสกดัีในเมิอ่ง และกดีดีนัใหผ้่้่เดีนิทางตัอ้งแสดีงบตััร์
ปร์ะจำำาตััว นำาไปส่�เหตัุสังหาร์หมิ่�ผ่่้ถุ่อบัตัร์ปร์ะจำำาตััวช้าวตัุดีซี และผ่่้ที�ไมิ�มิีเอกสาร์ปร์ะจำำาตััว 

การ์ออกบตััร์พิสจ่ำนสั์ญช้าตั ิที�เกดิีขึ้�นอย�างตั�อเน่�องในเมิยีนมิาร์ ์ถุอ่ว�าก�อใหเ้กดิีความิเสี�ยงในลกัษณ์ะเดียีวกนัตั�อช้าว
โร์ฮิีนจำา 

“ช้าวโร์ฮิิงญายังคงต้ัองเผ่ชิ้ญกับภัยคุกคามิตั�อความิอย่�ร์อดีภายใต้ัร์ัฐบาลทหาร์ ซึ�งเป็นร์ะบอบปกคร์องที�ไมิ�ช้อบ
ธุ์ร์ร์มิ และมีิส�วนรั์บผ่ดิีช้อบตั�อการ์ทารุ์ณ์กร์ร์มิอย�างกว้างข้วาง” จำอห์น ควินลยี ์ผ่่เ้ช้ี�ยวช้าญอาวุโสดีา้นสทิธุ์มิินษุยช้น  
ฟอร์์ตัี�ฟายไร์ตั์ และผ่่้ร์�วมิเข้ียนร์ายงานกล�าว “การ์ปฏิิเสธุ์อย�างตั�อเน่�องไมิ�ให้ช้าวโร์ฮิิงญาไดี้ร์ับสถุานะดี้านช้าตัิพันธุ์ุ์
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และสัญช้าติั เป็นตััวชี้�วัดีข้องการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธ์ุุ์ ร์ัฐบาลเอกภาพแห�งช้าติัปร์ะกาศพันธุ์กิจำที�จำะช้�วยให้ช้าวโร์ฮิิงญา
ไดี้ร์ับสัญช้าตัิและมิีส�วนร์�วมิ อย�างไร์ก็ดีี ร์ัฐบาลทหาร์ยังคงใช้้มิาตัร์การ์เดี็ดีข้าดี เพ่�อบังคับให้ช้าวโร์ฮิิงญายอมิร์ับ
สถุานะการ์เป็นพลเมิ่องตั�างช้าตัิ เพ่�อลบข้้อมิ่ลการ์มิีตััวตันอย่�ข้องพวกเข้า” 

ในช้�วงหลายปทีี�ผ่�านมิา เกดิีการ์ยอมิร์บัถุงึความิเช้่�อมิโยงร์ะหว�างเอกสาร์ปร์ะจำำาตัวัและอาช้ญากร์ร์มิร์ะหว�างปร์ะเทศ
อย�างแพร์�หลายมิากข้ึ�น แตั�ท�ามิกลางการ์โจำมิตัีเพ่�อฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์ช้าวโร์ฮิิงญา เจำ้าหน้าที�สหปร์ะช้าช้าตัิ สถุานท่ตั 
และบคุคลอ่�นบางคนในเมิยีนมิาไมิ�เพียงเลอ่กที�จำะไมิ�ปร์ะณ์ามิการ์ใช้บ้ตััร์พิส่จำนสั์ญช้าตัทิี�มิุ�งโจำมิตัชี้าวโร์ฮิงิญาเท�านั�น 
ในบางกร์ณ์ ีพวกเข้ายงัเหน็ช้อบอย�างเปดิีเผ่ยตั�อบตััร์พิสจ่ำนส์ญัช้าตั ิโดียมิองว�าเปน็ทางออกที�เป็นไปไดีส้ำาหรั์บการ์
แก้ปัญหา “ความิไร์้ร์ัฐ” ข้องช้าวโร์ฮิิงญา 

การ์ยอมิใหม้ิกีฎหมิาย นโยบาย และการ์ปฏิบิตััทิี�เลอ่กปฏิบิตััแิละส�งผ่ลกร์ะทบตั�อช้าวโร์ฮิงิญา ร์วมิทั�งกร์ะบวนการ์พิสจ่ำน์
สญัช้าตัถิุอ่เปน็สญัญาณ์เตัอ่นอย�างหนึ�ง โดียเฉพาะเมิ่�อวนัที� 3 มิถุิุนายน 2564 ร์ฐับาลเอกภาพแห�งช้าตั ิ(NUG) ข้อง
เมิยีนมิา ซึ�งเปน็ร์ฐับาลที�จำดัีตัั�งขึ้�นเมิ่�อเด่ีอนเมิษายน 2564 โดียสมิาช้กิร์ฐัสภาที�มิาจำากการ์เล่อกตัั�ง และสามิาร์ถุหลบ
ร์อดีการ์จัำบกมุิหลงัร์ฐัปร์ะหาร์ไปได้ี พวกเข้าได้ีปร์ะกาศพันธุ์กจิำที�จำะ “ยกเลิก” กร์ะบวนการ์พิสจ่ำนส์ญัช้าตั ิโดียมิองว�า
กร์ะบวนการ์นี�เป็น “กร์ะบวนการ์ซึ�งกองทัพใช้้โจำมิตีัช้าวโร์ฮิงิญาและกลุ�มิช้าติัพันธ์ุุ์อ่�น ๆ  ในลักษณ์ะเป็นการ์บังคับ และ
ถุ่อเป็นการ์ละเมิิดีสิทธุ์ิมินุษยช้น” 

ข้้อม่ิลการ์ละเมิิดีในร์ายงาน การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อัันยืืดเยืื�อั สะท้อนให้เห็นความิเช่้�อมิโยงร์ะหว�างกร์ะบวนการ์พิส่จำน์
สญัช้าตั ิและการ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธ์ุุ์ ซึ�งควร์ไดีร้์บัการ์สอบสวนอย�างตั�อเน่�องและตัอ้งถุก่นำาเข้า้ส่�กร์ะบวนการ์ทางกฎหมิาย 
ฟอร์์ตัี�ฟายไร์ตั์กล�าว 

การ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธุ์ุอ์าจำหมิายถุงึการ์กร์ะทำาคร์ั�งหนึ�งหร์อ่หลายคร์ั�ง โดียมิเีจำตันาเพ่�อทำาลายเพียงบางส�วนหร์อ่ทั�งหมิดี 
ตั�อกลุ�มิปร์ะช้าช้าตั ิกลุ�มิช้าตัพัินธ์ุุ์ กลุ�มิเช้่�อช้าตั ิหร์อ่กลุ�มิศาสนา ตัามิข้้อ 2 ข้องอนสัุญญาว�าดีว้ยการ์ปอ้งกนัและลงโทษ
ความิผ่ดิีอาญาฐานฆ่�าลา้งเผ่�าพันธุ์ุ ์พ.ศ. 2491 สามิในหา้ข้องคณุ์สมิบตััทิี�ถุอ่ว�าเปน็ “การ์กร์ะทำา” ข้องการ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธุ์ุ์ 
เช้่�อมิโยงโดียตัร์งกับ “การ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธ์ุุ์ที�ย่ดีเย่�อ” และมิคีวามิเกี�ยวข้อ้งโดียเฉพาะกบับร์บิทข้องการ์ฆ่�าลา้งเผ่�าพันธุ์ุ์
อย�างตั�อเน่�องตั�อช้าวโร์ฮิิงญาในเมีิยนมิาอันก�อให้เกิดีอาช้ญากร์ร์มิ ร์วมิถึุง “(ข้) ทำาให้สมิาชิ้กข้องกลุ�มิได้ีร์บัอันตัร์ายแก�
กายหร์อ่ใจำอย�างสาหัส (ค) กร์ะทำาโดียไตัร์�ตัร์องไว้ก�อนให้คนกลุ�มิใดีกลุ�มิหนึ�งมิสีภาพชี้วติัที�คาดีหมิายได้ีว�าจำะก�อให้เกดิี
ความิเส่�อมิโทร์มิทางกายทกุส�วนหร์อ่บางส�วน [และ] (ง) ใช้ม้ิาตัร์การ์อนัปร์ะสงคจ์ำะปอ้งกนัอตััร์าการ์เกดิีภายในกลุ�มิ” 

ตัั�งแตั�ปี 2558 ฟอร์์ตัี�ฟายไร์ตั์ไดี้บันทึกข้้อมิ่ลอย�างถุี�ถุ้วนเกี�ยวกับการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์ข้องกองทัพตั�อช้าวโร์ฮิิงญา 

ร์ายงานเมิ่�อปี 2558 ข้องฟอร์์ตัี�ฟายไร์ตั์ และคลินิกสิทธุ์ิมินุษยช้นร์ะหว�างปร์ะเทศอัลลาร์์ดี เค โลวเวนสตัีน คณ์ะ
นิตัิศาสตัร์์ มิหาวิทยาลัยเยล พบหลักฐานมิากเพียงพอที�จำะพิส่จำน์องค์ปร์ะกอบความิผ่ิดีข้องการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์ตั�อ
ช้าวโร์ฮิิงญาในเมิียนมิา 

ภายหลังการ์โจำมิตีัที�นำาโดียรั์ฐบาลทหาร์เมีิยนมิา ร์ะหว�างปี 2559 และ 2560 ตั�อพลเร์อ่นช้าวโร์ฮิงิญา ฟอร์ต์ัี�ฟายไร์ต์ั
และ พิพิธุ์ภัณ์ฑ์์อนุสร์ณ์์การ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธุ์ุ์แห�งสหร์ัฐอเมิร์ิกา ไดี้เผ่ยแพร์� ร์ายงานที�จำัดีทำาร์�วมิกัน ที�บันทึกข้้อมิ่ลว�า 
กองกำาลงัข้องร์ฐับาลเมิยีนมิาและกลุ�มิพลเร์อ่นไดีท้ำาการ์สงัหาร์หมิ่�ในหลายสบิหมิ่�บา้นที�เข้ตัเมิอ่งมิองดีอว ์จำากความิ
ร์ุนแร์งในร์อบแร์กเมิ่�อปื 2559 และในอีกหลายหมิ่�บ้านตัลอดีทั�งสามิเข้ตัทางตัอนเหน่อข้องร์ัฐยะไข้� ภายหลังวันที� 25 
สิงหาคมิ 2560 เป็นตั้นมิา

ส�วนใน ร์ายงาน 160 หนา้ เมิ่�อปี 2561 ฟอร์ต์ัี�ฟายไร์ตัเ์ผ่ยว�า ร์ฐับาลทหาร์เมิยีนมิาและกลุ�มิพลเร์อ่นไดีเ้ตัร์ยีมิการ์อย�าง
กวา้งข้วางและเปน็ร์ะบบ เพ่�อการ์โจำมิตีัที�มิุ�งฆ่�าลา้งเผ่�าพันธุ์ุต์ั�อพลเร์อ่นช้าวโร์ฮิงิญาในป ี2560 และเปดิีเผ่ยข้อ้มิล่ใหมิ�
เกี�ยวกับการ์สังหาร์หมิ่�ช้าวโร์ฮิิงญา การ์ข้�มิข้่นอย�างเป็นร์ะบบตั�อผ่่้หญิงและเดี็กผ่่้หญิง และการ์ทำาลายหมิ่�บ้านช้าว 
โร์ฮิิงญาหลายร์้อยแห�งจำนร์าบเป็นหน้ากลองในตัอนเหน่อข้องร์ัฐยะไข้� ในช้�วงเวลาไมิ�กี�สัปดีาห์ 
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นอกจำากนี� ร์ายงาน 102 หนา้ ข้องฟอร์ตี์ั�ฟายไร์ตัเ์มิ่�อปี 2562 ยงัเปดิีเผ่ยว�าทางการ์เมีิยนมิาร์วมิทั�งกองทพั ไดีบ้งัคบั
หร์อ่ข้น่ใจำใหช้้าวโร์ฮิงิญาตัอ้งยอมิร์บัการ์พิส่จำนส์ญัช้าตั ิโดียเปน็ส�วนหนึ�งข้องปฏิบิตัักิาร์อย�างเปน็ร์ะบบเพ่�อข้จำดัีอตัั
ลักษณ์์ข้องช้าวโร์ฮิิงญา 

“ร์ฐับาลทหาร์เมิยีนมิาเปน็ภยัคกุคามิที�ไมิ�อาจำปฏิเิสธุ์ไดีต้ั�อความิสงบสขุ้และความิมิั�นคงร์ะหว�างปร์ะเทศ” จำอหน์ ควนิลยี์
กล�าว “รั์ฐภาคีสหปร์ะช้าช้าติัตัอ้งต่ั�นตัวั และดีำาเนินการ์โดียทนัทเีพ่�อข้ดัีข้วางไมิ�ใหร้์ฐับาลทหาร์เข้า้ถึุงทรั์พยากร์ที�ตัอ้งการ์ 
และตัอ้งตัร์วจำสอบความิร์บัผ่ดิีที�มิตีั�ออาช้ญากร์ร์มิทั�งปวง ร์วมิทั�งการ์ฆ่�าล้างเผ่�าพันธ์ุุ์ที�เกดิีขึ้�น” 
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