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PRESS RELEASE 
 

STATEMENT BY THE WHITE HOUSE PRESS SECRETARY 
SARAH SANDERS ON THE VIOLENCE IN BURMA 

 

DHAKA, SEPTEMBER 13 – The United States is deeply troubled by the ongoing crisis in 

northern Rakhine State in Burma, where at least 300,000 people have fled their homes in the wake of 

attacks on Burmese security posts on August 25.  We reiterate our condemnation of those attacks and 

ensuing violence.  
The massive displacement and victimization of people, including large numbers of the ethnic 

Rohingya community and other minorities, shows that Burmese security forces are not protecting 

civilians.  We are alarmed by the allegations of human rights abuses, including extrajudicial killings, 

burning of villages, massacres, and rape, by security forces and by civilians acting with these forces’ 

consent.  We call on Burmese security authorities to respect the rule of law, stop the violence, and end 

the displacement of civilians from all communities.  We also urge Burmese security forces to work 

with the elected government in implementing the Rakhine Commission’s recommendations. 
We welcome the Burmese government’s commitment to ensure that humanitarian assistance 

reaches victims as quickly as possible.  We urge the government to allow media access to the afflicted 

areas as soon as possible.  Most of those displaced by the violence have fled into neighboring 

Bangladesh and we greatly appreciate the significant efforts of the government of Bangladesh to 

facilitate humanitarian assistance. 
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বার্মায় সহ িংসতা হবষয়য় যকু্তরায়ের হ ায়াইট  াউয়ের  
হেস হসয়েটাহর সারাহ সযান্ডার্সের বক্তবয 

 

ঢাকা, ১৩ই হসয়েম্বর – বার্মার উত্তরাঞ্চলে রাখাইন রালযে চের্ান সংকলে যকু্তরাষ্ট্র গভীরভালব 

উদ্বিগ্ন, যযখালন ২৫যে আগস্ট বার্মার দ্বনরাপত্তা যপাস্টগুলোলে হার্োর যযর ধলর কর্পলে দ্বেন োখ র্ানুষ 

বাসস্থান যেলে পাদ্বেলে যগলে।  আর্রা আবালরা দ্বনন্দা যানাদ্বি এইসব হার্োর যা সদ্বহংসোে রুপ 

দ্বনলেলে। 

দ্ববপুে সংখেক যরাদ্বহঙ্গা নৃলগাষ্ঠী ও অনোনে সংখোেঘ ুর্ানুলষর বোপকহালর আবাসস্থে যেলক উলিদ 

হওো ও োাঁলদর উপর দ্বনযমােন এটিই প্রর্াণ কলর যয বার্মার দ্বনরাপত্তা বাদ্বহনীগুলো যবসার্দ্বরক র্ানষুলদর 

রো করলে না।  দ্বনরাপত্তা বাদ্বহনী এবং োলদর দ্বনলদম লে কায করা যবসার্দ্বরক নাগদ্বরকলদর িারা সংগঠিে 

দ্ববচার বদ্বহভভম ে হেোকাণ্ড, গ্রার্ পদু্বেলে যদওো, গণহালর হেোকাণ্ড এবং ধষমলণর র্ে র্ানবাদ্বধকার েঙ্ঘলনর 

অদ্বভলযালগ আর্রা েদ্বিে।  আর্রা বার্মা কেৃপেলক আহ্বান যানাই আইলনর োসলনর প্রদ্বে শ্রদ্ধােীে হলে, 

সদ্বহংসো বন্ধ করলে ও যকান সম্প্রদালের  যবসার্দ্বরক যনগণলক োাঁলদর বাসস্থান যেলক উলিদ না 

করলে।  রাখাইন কদ্বর্েলনর প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবােন করলে আর্রা বার্মার দ্বনরাপত্তা বাদ্বহনীলক অনুলরাধ 

করদ্বে যস যদলের দ্বনবমাদ্বচে সরকালরর সালে কায করলে।   

যত দ্রুত সম্ভব মানববক সহায়তা ভুক্তভভাগীভের কাভে প  ৌঁোভনার জনয বামমা সরকাভরর প্রবতজ্ঞাভক আমরা 

স্বাগত জানাই।  আমরা সরকারভক অনুভরাধ  করবে আক্রান্ত এলাকায় গণমাধযমভক প্রভবভের অনুমবত বেভত।  

সবহিংসতার কারযণ উলিদ হওো পরাবহঙ্গাভের পবেীরভাগই প্রবতভবেী পেে বািংলাভেভে  াবলভয় পগভে এবিং আর্রা 

বািংলাভেে সরকাভরর মানববক সহায়তা প্রোভনর উভেখভযাগয উভেযাভগর ভভয়সী প্রেিংসা কদ্বর।       
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