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20 ที่แล้ว กองทหารพม่าข้ามชายแดนไทยเข้ามาโจมตีและ
เผาค่ายผู้อพยพวังคา ที่ๆ ชาวกะเหรี่ยงนับพันหนีเข้ามาลี้ภัย 
รวมถึงคุณแม่และเด็กคนนี้ด้วย ยี่สิบปีที่แล้ว วันอธิษฐานสากล
เพื่อประเทศพม่าเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีชนกลุ่มน้อย
และบรรดาผู้ที่ถูกข่มเหงทั่วประเทศพม่า เราขอขอบคุณทุกท่าน
ที่อธิษฐานร่วมกับเราอย่างสัตย์ซื่อเพื่อประชาชนในประเทศพม่า
ที่พวกเขาจะได้รับเสรีภาพ ความยุติธรรมและการคืนดีกัน 
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เพื่อนๆ ที่รัก 
เพื่อนๆ ที่รัก 

ผมและครอบครัวอยู่ในที่หลบซ่อนแห่งหน่ึงบน
ภูเขาสูงของคะฉ่ิน ตอนเหนือของพม่า ผมได้รับการ
เตือนใจว่าเราทำางานรับใช้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
สูงสุด ในช่วงท้ายของภารกิจบรรเทาทุกข์หนึ่ง ผมรู้สึก
แย่มากที่ต้องจากกับคนเหล่านั้นที่ต้องอาศัยหลบซ่อน
อยู่ในที่ๆ แสนเหน็บหนาวและเต็มไปด้วยหิน ผมรู้สึก
วา่ผมกำาลงัทอดท้ิงพวกเขา จากนัน้ผมไดร้บัการเตอืนใจ
วา่ “ตอ้งใหพ้วกเขารู้จกัพระเยซ ูพระองค์จะไมม่วีนัทอด
ทิ้งพวกเขา” พระเยซูทรงมีคำาตอบให้กับปัญหาทุกอย่างของเรา และสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำาให้แก่กันและกันได้ก็คือช่วยเหลือกันให้เช่ือวางใจ
และร้องขอในพระนามพระเยซู ดังนั้น ผมจึงหนุนใจพวกเขาให้ขอในนามของพระเยซู ขอทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเยซูและวางใจในพระองค์         
เราทำางานรบัใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนมแ์ละเราทำาสิง่นีไ้ดด้ว้ยความเชือ่ มคีวามเชือ่แมอ้ยูใ่นทา่มกลางสิง่ทีด่ตูรงกนัขา้ม มคีวามเชือ่ในพระเจา้
ผู้ทรงรกัหว่งใยเราอยา่งมากจนกระทัง่พระองคท์รงสง่พระบตุรองคเ์ดียวของพระองคล์งมาดำาเนินชวีติบนโลกน้ี สิน้พระชนมเ์พือ่เรา และฟืน้
คืนพระชนม์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรา มีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

ผมขอขอบคุณทกุทา่นสำาหรบัคำาอธิษฐาน กำาลังใจ การสนบัสนนุและการเปน็สว่นหนึง่ของการอธษิฐานสากลเพือ่ประเทศพมา่มาโดย
ตลอด 20 ปี คำาอธิษฐานของพวกท่านได้ส่งผลออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงอันดีหลายประการในประเทศพม่า (เมียนม่า) ที่พรรคสันนิบาต
แหง่ชาตเิพือ่ประชาธปิไตยและอองซาน ซจูไีดร้บัชยัชนะในการเลอืกตัง้และไดเ้ปน็ผูน้ำารัฐบาลใหม ่อยา่งไรกต็าม ประชาชนในพืน้ทีข่ดัแยง้
หลายแห่งยังคงไม่สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้ นอกจากนั้น ทหารยังคงควบคุม 25% ของที่นั่งในสภาโดยอัตโนมัติ ภายใต้ระดับชั้นของ
รฐับาลทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้อย่างเป็นประชาธิปไตยนีคื้อชัน้ลึกของทหารทีย่งัทรงอำานาจอยูต่่อไป เราอธษิฐานอยูเ่สมอทีก่ารโจมตชีาวคะฉิน่ 
ชาวไทใหญ่และชาวดาระอั้งทางเหนือของพม่าและชาวอาระกันทางตะวันตกของพม่าจะยุติลง แม้กระทั่งในพื้นที่หยุดยิง กองทหารพม่าก็
ยงัไมไ่ดถ้อนทพัออกไป นอกจากนัน้ยังมชีนกลุ่มนอ้ยชาวโรฮงิญากวา่ 100,000 คนทีต่อ้งอาศยัอยูใ่นคา่ยผูอ้พยพ เราอธิษฐานเผือ่พวกเขา
และพยายามชว่ยเหลอืผูท้ีย่งัคงถกูโจมตแีละขม่เหง การอธิษฐานไดน้ำาพาการเปล่ียนแปลงทีด่มีาหลายประการและไดเ้ปล่ียนแปลงพวกเรา
ด้วยเช่นกัน เราอธิษฐานขอทั้งสองสิ่งนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า 

ทา่มกลางความขดัแย้งทีด่ำาเนินอยู่ในพมา่ สมาชกิทมีบรรเทาทกุขช์าตพินัธุห์ลายคนได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าใหอ้อกไปชว่ยผู้คน
ทีต่กอยูภ่ายใตก้ารโจมตใีนเคอร์ดสิถาน ซูดาน ซเีรยีและอกีหลายแหง่ในโลก คืนหนึง่ในพนัธกิจซีเรยี เรามีโอกาสไดอ้ธิบายเหตผุลของเรา: 
ตอนนั้นเป็นเวลาดึกแล้วในเมืองโคเบน ทีมชาติพันธุ์กำาลังแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับเด็กกำาพร้าและหญิงม่ายจวนจะเสร็จเรียบร้อย
แล้ว มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาถามสมาชิกทีมของเราคนหนึ่งว่า

“ทำาไมคุณจึงมาที่นี่? ทำาไมคุณถึงมาช่วยเรา?
เขาตอบว่า “พระเจ้าของผมส่งเรามาช่วยพวกคุณ”
“ใครคือพระเจ้าของคุณคะ? หญิงม่ายถาม
เขาบอกเธอว่า “พระเจ้าของผมเป็นพระเจ้าที่รักคุณและส่งพวกเรามาช่วยคุณ พระเจ้าของผมเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง

และทรงรักเราทุกคน พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา พระองค์ทรงช่วยเราให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ”         
เขาเลา่ตอ่ไปถงึประสบการณค์วามรกัของพระเจา้ทีต่วัเขาเองไดร้บัและเหตผุลทีพ่ระองคม์าชว่ย หญงิมา่ยคนนัน้จบัมอืกบัหญงิมา่ยคนอืน่ๆ 
และเด็กเล็กๆ อีกหลายคน พวกเธอพูดกับเราว่า “ขอบคุณค่ะ เราดีใจมากที่คุณมา มันเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆ” เราอธิษฐานกับพวกเธอและ
จากมาในฐานะเพื่อนและลูกๆ ของพระเจ้าแห่งความรัก 

เราเห็นฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าทั้งในเหตุการณ์นี้และในพม่าด้วย เราถูกเรียกให้ออกไปด้วยความรักของพระองค์ ออกไปให้ความ
ชว่ยเหลอื มอบความหวงัและความรกัในพระนามพระเยซคูรสิต ์เรายืนเคยีงขา้งผูถู้กขม่เหงและอธษิฐานเผือ่ผูท้ีข่ม่เหงเรา เราเปน็พวกเขา       
ทัง้ในพมา่ เคอรด์สิถาน ซเีรยีและซดูาน สดดุ ี77:19 กล่าวถงึสิง่ทีผ่มรู้สกึวา่พระเจา้ได้ทรงนำาเราอยา่งไร “พระมรรคาของพระองคผ์า่นทะเล 
ทางของพระองค์ผ่านห้วงน้ำาหลาก แม้ไม่เห็นรอยพระบาทของพระองค์” เราติดตามพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น พระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนแปลงเรา
อย่างเห็นได้ชัด! ผมขอขอบคุณสำาหรับความช่วยเหลือและการอธิษฐานร่วมกับเราครับ 

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน

เดวิด ยูแบงค์
Christians Concerned for Burma/Free Burma Rangers
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สารบัญ
4 20 ปีที่แล้ว: มองกลับไปที่จุดเริ่มต้นวันอธิษฐานสากลเพื่อ

ประเทศพม่า

5 กระบวนการสันติภาพอยู่ในวิกฤต

6 ในวารสารฉบับนี้: ภาพรวมทางภูมิศาสตร์ของเรื่องราวต่างๆ 

ในวารสารของปีนี้

7 สถานการณ์ล่าสุด 

8 การปลูกฝิ่นที่แพร่ขยายออกไปในรัฐชิน

9 เด็ก 85 คนเสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัด

10 คุณต้องอยู่ที่นี่:  มองเข้าไปในชีวิตชาวโรฮิงยาในค่ายผู้พลัดถิ่น

11 ทรงส่งออกไปเพื่อช่วยผู้อื่น: การเดินทางของหมอกะเหรี่ยง

ผู้ถูกเรียกให้รับใช้ในเคอร์ดิสถาน

12 ความเชื่อบนภูเขา: เรื่องราวของนักอธิษฐานและการต่อสู้

ป้องกันภูเขากิดอนในรัฐคะฉิ่น

15 Set Free: เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่ถูกขายไปยังเมืองจีน

17 อธิษฐานและลงมือทำา: ชายชาวคะฉิ่นและการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

และผู้คนของเขา

19 เสียงของความสัตย์ซื่อ

21 พบกับเด็กๆ กู๊ดไลฟ์คลับ

23 อธิษฐานอยู่เสมอและอย่ายอมแพ้

บน: ครอบครัวปาโอ้กำาลังตำาข้าว

กลาง: ครอบครัวกะเหรี่ยงอยู่ด้วยกันในที่พักชั่วคราว

ล่าง: เด็กชาวคะฉิ่นรองน��ในค่ายผู้พลัดถิ่นบนภูเขาสูง

วันอธิษฐานสากลเพื่อพม่าถูกจัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม โปรดร่วมอธิษฐานกับเราเพื่อประเทศพม่า 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ info@prayforburma.org

ขอขอบคุณ Act Co. สำาหรับการสนับสนุนและการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้ วารสารฉบับนี้จัดทำาโดย Christians Concerned for Burma (CCB) ข้อความทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์ 

CCB 2017 ออกแบบจัดรูปเล่มโดย  FBR Publications สงวนลิขสิทธิ์ วารสารฉบับนี้อาจจัดทำาขึ้นใหม่ได้ หากให้เครดิตกับข้อความและรูปภาพอย่างเหมาะสม  รูปทั้งหมดเป็น

ลิขสิทธิ์ของ Free Burma Rangers (FBR)  นอกจากจะมีหมายเหตุที่บันทึกไว้เป็นอื่น ข้อพระคัมภีร์คัดลอกจากฉบับอมตธรรมหรือฉบับ 1971 นอกจากจะมีหมายเหตุไว้เป็นอื่น

Christians Concerned for Burma (CCB), ตู้ปณ. 392 เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย 
www.prayforburma.org     info@prayforburma.org 
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20 ปีที่แล้ว
ปีน้ีคือการครบรอบยี่สิบปีของวันอธิษฐานสากลเพ่ือประเทศ

พม่า เราขอขอบคุณทุกท่านที่อธิษฐานร่วมกับเราและทำางานอย่าง
สัตย์ซื่อเพื่อนำาความหวังและสันติภาพมาสู่พม่า 

ก่อนท่ีจะมีวันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่า มีกลุ่มเพื่อนๆ 
ของเราท่ีรักประเทศไทยและประเทศพม่า พวกเขาเหล่านี้เป็น      
ทัง้หมอ ทัง้ศษิยาภบิาล กว ีนกัเขียน และมต้ัีงแต่ครไูปถงึนกัปฏริปู 
ทกุคนปรารถนาจะนำาเสรภีาพมาสูป่ระชาชนด้วยข่าวประเสรฐิและ
งานที่น่านับถือของพวกเขา พวกเขาดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน ดูแลเด็ก 
ผูใ้หญ่ ผูพิ้การ นกัเรยีน ผูอ้พยพและครอบครวัทีต่ดิอยูใ่นการปะทะ
ของสองฝ่าย โดยส่วนใหญ่แล้ว งานของพวกเขาอยูใ่นประเทศไทย 
แต่พวกเขาเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าประชาชนในพม่าทุกคนล้วน
ต้องการการอธิษฐานเผ่ืออย่างยิ่งยวดเช่นกัน ฉะนั้น พวกเขาจึง
เพิ่มประเทศพม่าเข้าในรายการอธิษฐานเผื่อในทุกคืนวันอังคาร 
พวกเขาอธิษฐานเผื่อผู ้คน นักการเมือง กลุ ่มชาติพันธุ ์ต่างๆ           
อองซาน ซูจีและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ทั้งผู้ที่ถูกข่มเหง
และผูย้ากไร้...รวมถงึพนัธกจิมากมายหลายอย่างของพวกเขาเองด้วย 

การอธิษฐานเผ่ือประเทศพม่าที่ไม่เป็นทางการและเป็นอิสระ
นีถ้กูยกระดบัขึน้มาเป็นพนัธกจิและกลายเป็นวนัอธษิฐานประจำาปี
หลังจากที่เดวิด ยูแบงค์และลอรี่ ดอว์สันเดินทางไปยังเมืองย่างกุ้ง
เพื่อฟังอองซาน ซูจีพูดในปี 1996 อันเป็นช่วงเวลาแห่งเสรีภาพ
สั้นๆ ระหว่างที่เธอถูกจองจำาในบ้านพักของตัวเอง เดฟและลอรี่  
ยืนฟังเธอพูดจากหน้าประตูบ้านของเธอ เธอปลุกความหวังแห่ง
เสรีภาพให้กับประชาชนท่ีถูกข่มเหงของเธอ ตัวเดฟและลอรี่เองก็
ถกูปลกุด้วยความหวงัความรกัทีมี่ต่อประชาชนเหล่านีด้้วยเช่นกนั 
ประชาชนที่ดูจวนเจียนจะได้รับเสรีภาพ พวกเขาขอเข้าพบกับ    
อองซาน ซูจี เดฟได้พบกับเธอและเธอบอกเขาว่า “เราต้องมีความ
เป็นนำา้หนึง่ใจเดยีวกนั เราไม่อาจมสีนัตภิาพได้โดยปราศจากความ
เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน และเราต้องการคำาอธิษฐาน โปรดอธิษฐาน
เผ่ือเราด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดบอกคนที่นี่ให้อธิษฐานเผื่อ
เรา อย่ากลวั เพราะ “ความรักทีส่ม บรูณ์นัน้กไ็ด้ขจดัความกลวัเสยี”

ขั้นตอนสุดท้ายน้ันมาจากการหนุนใจของดร.สายสุรี โชติกุล 
เพือ่นของคณุโจนและคณุแอลลนั และจากอองซาน ซจูด้ีวยเช่นกนั 
เดฟกลับมาเมืองไทยพร้อมด้วยความคิดเรื่องการอธิษฐานเผ่ือ
ประเทศพม่า จากนั้นก็เข้าพบดร.สายสุรี ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภา
และเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิเพื่อสตรีและเด็กและเหยื่อการค้า
มนุษย์ ท่านบอกว่า “คุณควรจะเริ่มวันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศ
พม่า” จากนั้น สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น

บน: โปสเตอร์ที่ใช้ประกาศถึงวันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่าครั้งแรก เอมี่ 

กัลเลทซก้า เป็นคนแรกที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาในปี 1999 

เธอช่วยงานวันอธิษฐานนี้และช่วยให้วันนี้แพร่ไปสู่ 56 ประเทศ

กลาง: ครอบครัวต่างๆ ต้องย้ายออกจากค่ายผู้พลัดถิ่นวังคาหลังจากที่

กองทหารพม่าข้ามชายแดนเข้ามาโจมตีและเผาค่ายในปี 1997

ล่าง: ชายกะเหรี่ยงผู้พลัดถิ่นกำาลังอ่านวารสารวันอธิษฐานสากล

เพื่อประเทศพม่าเล่มแรกในปี 1997

วันหนึ่งที่ปราศจากความกลัว
ชีวิตหนึ่งที่ปราศจากความกลัว

ในความรักนั้นไม่มีความกลัว 
แต่ความรักที่สม บูรณ์นั้นก็ได้
ขจัดความกลัวเสีย 1ยอห์น 4:18

โปรดร่วมกับเราในวันอธิษฐานสากลเพ่ือประเทศพม่า 16 มีนาคม 1997
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Christians Concerned for Burma  
ตู้ปณ. 48 เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
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หนึ่งปีของรัฐบาลภายใต้การนำาของพรรคสันนิบาตแห่งชาติ
เพ่ือประชาธิปไตยของนางอองซาน ซูจี กระบวนการสันติภาพที่
ถูกริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลเก่ากำาลังตกอยู่ในวิกฤต

ในเดือนตุลาคม 2015 อันเป็นเดือนสุดท้ายของเต็งเส่ง ผู้นำา
ทีมี่ระบอบทหารหนนุหลัง แปดประเทศจากกลุม่ตดิอาวธุชาตพินัธุ์ 
(EAQ) ได้ลงนามในสัญญาหยดุยงิระดบัชาต ิ(NCA) ร่วมกบัรฐับาล
และกองทัพพม่า ดังน้ัน พื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วตะวันออกเฉียงใต้ของ
พม่า (เมียนม่า) จึงปฏิบัติตามสัญญาหยุดยิงที่ตกลงกันตั้งแต่ปี 
2012 สัญญาฉบับนี้ถูกยืนยันอีกครั้งด้วยสัญญาการหยุดยิงระดับ
ชาติ แต่กย็งัมกีารปะทะกนัเกดิขึน้บ้างเป็นครัง้คราว อย่างไรกต็าม 
แม้ทัง้สองฝ่ายได้ลงนามในสญัญาหยดุยงิระดับชาต ิแต่ยงัคงมกีาร
ปะทะกันระหว่างกองทหารพม่ากบักลุ่มชาตพินัธุต์ดิอาวธุไทยใหญ่ 
(RCSS/SSA-ใต้) นอกจากนั้น ทางตอนเหนือของรัฐไทยใหญ่ยังมี
การปะทะกนัหลายครัง้เนือ่งจากการโต้แย้งเรือ่งอาณาเขตระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธไทยใหญ่กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ     
ดาระอั้ง (TNLA) ตลอดปีที่ผ่านมา กองทหารพม่ายังคงเข้าโจมตี
กลุ่มต่างๆ ที่ไม่ได้ลงนามในสัญญาการหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง เช่น 
องค์กรคะฉิ่นอิสระ รวมถึงการโจมตีขนาดใหญ่ที่บีบบังคับให้
ประชาชนพลเรือนต้องหลบหนี และทำาให้การช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมในพืน้ที่ๆ  ได้รบัผลกระทบ ในตอนเหนอืของพม่าอยูใ่น
วิกฤตยิ่งกว่าเดิม องค์กรคะฉิ่นอิสระและสมาชิกอื่นๆ ของ United 
Nationalities Federal Council (พนัธมติรหลกัของ EAO) นัน้ยนิดี
ที่จะลงนามในสัญญาการหยุดยิงระดับชาติแต่ต้องอยู ่ภายใต้
เงือ่นไขบางประการ เช่น การมส่ีวนร่วมต้องครอบคลุมทกุประเทศ
ใน EAO  แม้สมาชิกสภาและอองซาน ซูจี รัฐบาลที่มีอยู่จริงนี้ได้
กล่าวเชดิชกูารมส่ีวนร่วมของทกุฝ่ายน้ีแต่กองทพัพม่าทีท่รงอำานาจ
ก็ยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับการเข้ามามีส่วนร่วมของ EAO ขนาดเล็ก
อีกสามกลุ่มอยู่น่ันเอง ยังมีประเด็นที่แก้ไขไม่ได้อีกหลายประการ 
เช่น บทบาท/การสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติ
และวิธีการแก้ไขความขัดแย้งภายในกระบวนการสันติภาพ 

ในบริบทนี้ ก้าวแรกเกิดขึ้นแล้วโดย
การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกัน
ภายใต ้ สัญญาหยุดยิงระดับชาติเพื่อ
ประสานงานระหว่างรัฐบาล กองทหาร
พม่า EAO และพลเรือนของพื้นที่ๆ มีการ

ใช้สัญญาหยุดยิง หลังการประชุมปางโหลง ศตวรรษที่ 21 ที่จัดขึ้น 
ในเดือนสิงหาคม 2016 (จัดขึ้นในเมืองหลวงนอปิดอว์) กเ็ริม่มกีาร
สนทนาทางการเมอืงเกดิขึน้ อนัประกอบ ด้วยการประชมุหารอืของ
ประเทศรายย่อยและมกีารประชมุครบองค์เป็นประจำาทกุหกเดอืน
ในระดับสหภาพ อย่างไรกต็าม ยังไม่ชดัเจนว่าการสนทนาทางการ
เมืองอนันีจ้ะถกูนบัว่าได้ครอบคลุมสงัคมพลเรอืนท่ีหลากหลายและ
ผู้นำาทางการเมืองอย่างเพียงพอหรือไม่ เรื่องท้าทายอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือชาติพันธุ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถพัฒนาตำาแหน่งท่ี
สอดคล้องกันในประเด็นสำาคัญๆ หรือไม่ และผู้นำากองทัพจะยินดี
ที่จะเห็นการสนทนาทางการเมืองนี้ก้าวต่อไป เคลื่อนตัวเป็นการ
แข่งขนัทางการเมอืงหรอืไม่ซึง่จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทางการ
เมือง นางอองซาน ซูจีและผู้นำาการเมืองชาติพันธุ์มองว่าการเป็น
สหพันธรัฐคือองค์ประกอบสำาคัญในการแก้ไขความรุนแรงและ
ความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ ์ท่ีดำาเนินมานานหลายทศวรรษ 
อย่างไรก็ตาม คำาว่าสหพันธรัฐมีความหมายต่างกันไปตามบุคคล 
และยังไม่ชัดเจนว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ และกองทัพพม่ายินดีจะ
สนบัสนนุการเปล่ียนโฉมขัน้พืน้ฐานและจดัโครงสร้างใหม่ของความ
สัมพันธ์รัฐ-สังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาของประเทศหรือไม่

ในระหว่างนี ้ภาคตะวนัออกเฉยีงใต้สดุของพม่าและพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
ท่ีอยู่ภายใต้สัญญาการหยุดยิงยังคงค่อนข้างสงบ อย่างไรก็ตาม 
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีความกังวลเรื่องการเข้ามาฉกฉวยที่ดิน
และไม่แน่ใจกบัอนาคต ส่วนใหญ่เหน็ว่าชวีติความเป็นอยูข่องพวก
เขาดีขึ้นมากนับแต่การหยุดยิง อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ที่เหลือ
ของประเทศและชมุชนชาตพินัธุย์งัคงประสบกบัความรนุแรงทีแ่ผ่
ขยายไปทัว่ สถานการณ์ย่ิงซบัซ้อนขึน้ไปอกีจากปัญหาความขดัแย้ง 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชาวมุสลิมตอนเหนือของรัฐยะไข่ (ตะวันตกของ
พม่า) และชาวโรฮิงยาท่ีไร้รัฐถูกทำาร้ายผลักดันจนถึงชายขอบ       
ไม่นานมานี ้ตอนเหนอืของรฐัยะไข่มคีวามกงัวลอย่างมากกบัความ
รนุแรงทีพ่ลุง่ขึน้และมกีารโต้ตอบอย่างรนุแรงจากรฐัและผูม้อีำานาจ
ทางทหาร

กระบวนการสันติภาพตกอยู่ในวิกฤต
ดร.แอชลี่ย์ เซ้าท์สะท้อนให้เห็นภาพปีแรกของรัฐบาลภายใต้การนำาของพรรค

สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซาน ซูจี และกระบวนการ

สันติภาพที่ถูกริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลเก่ากำาลังตกอยู่ในวิกฤตอย่างไร

โปรดอธิษฐานเผื่อผู้นำา กลุ่มชาติพันธุ์ NLD และกองทัพที่จะมีการสนทนาที่ออกมาจากใจ
และเกิดความไว้วางใจกันและวางใจกันอย่างถูกที่
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KACHIN STATE
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SHAN STATE
NORTH

SHAN STATE
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MANDALAY
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CHIN STATE

ARAKAN
STATE MAGWAY

DIVISION
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STATE
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        WEST

AYEYARWADY 
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BAGO 
DIVISION
EAST 
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Gidon post

(Nagaland)

Nay Pyi Taw

CHINA

THAILAND

NORTHEAST INDIA

BANGLADESH

LAOS

Drug Rehab
     Facility

Measles
Outbreak

ใน
วารสารนี้

Burma Army Air Strikes 
(50+ since August 2016)

Kachin State - Burma Army 
o�ensive ongoing

Sagaing Division - Includes Naga
lands in the North

Rakhine State - Violence 
against Rohingya

Shan State - Largest Opium 
producing area

Chin State - Opium Production 
Increasing

สัญลักษณ์

เรื่องราวในวารสารปีน้ีแสดง    
ให้เห็นความท้าทายบางประการที่
พม่ากำาลงัเผชญิอยู ่ขณะทีห่ลายเรือ่ง
ราวสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์เจาะจง
บางอย่างท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีแล้ว เร่ืองราว 
ทั้งหมดให้ภาพรวมของพม่าและ
ผู้คนท่ีอยู่ในอาณาเขตพม่า ในพม่า             
มกีลุม่คนครา่วๆ 150 กลุ่ม แตล่ะกลุม่
ล้วนมีวัฒนธรรมและความท้าทาย
ของตนเอง โปรดอธิษฐานเผื่อผู้นำา
กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ต่อไปที่พวกเขาจะ
ทำางานรบัใชป้ระชาชนและนำาพาผูค้น
อย่างกล้าหาญ

แผนท่ีด้านขวาน้ีแสดงให้เห็น
สถานท่ีของเรือ่งราวตา่งๆ ในวารสาร
ฉบับน้ี ท่านสามารถใช้เพื่อความ
เข้าใจในสถานที่ เหตุการณ์และผู้คน 
และโปรดใช้เพื่ออธิษฐานเผื่อความ
ท้าทายมากมายในพม่า

“ผมอยากช่วยคนของผม 
ผมอยากได้สันติภาพ
เพื่อทุกคน ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าในพม่า 
ผมไม่เชื่อสัญญาการหยุดยิง” 
– ซอไวยานทุน จากเรื่องเหตุใด
เขาจึงไม่เชื่อสัญญาการหยุดยิง 

รัฐคะฉิ่น – กองทหารพม่า
              โจมตีต่อเนื่อง

เขตสะกาย – รวมถึงพื้นที่นาคา
                 ในตอนเหนือ

รัฐยะไข่ – มีความรุนแรงกับ
             ชาวโรฮิงญา

รัฐไทใหญ่ – พื้นที่ผลิตฝิ่น
                ขนาดใหญ่ที่สุด

รัฐชิน – แหล่งผลิตฝิ่น

การโจมตีทางอากาศของกองทหารพม่า 
(50+ นับจากเดือนสิงหาคม 2016)
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ความขัดแย้งที่ดำาเนินอยู่ในรัฐคะฉิ่น
และตอนเหนือของรัฐไทใหญ่ (ฉาน) 

กองทหารพม่าพุ่งเป้าไปยังศูนย์บำาบัด
ในตอนกลางของรัฐไทใหญ่

ในเดอืนสงิหาคม 2016 ความขดัแยง้ยงัคงรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ 
ในรัฐคะฉ่ินและตอนเหนือของรัฐไทใหญ่ มีการปะทะกัน กอง
ทหาร ราบเข้าโจมตีด้วยปืนครกกลายเป็นเหตุการณ์ประจำาวัน 
และประชาชนพลเรอืนพบวา่ตวัเองตดิอยูท่า่มกลางการสูร้บของ
สองฝ่าย กองทหารพม่าได้รับการหนุนหลังจากกลุ่มติดอาวุธ
ในพื้นท่ี พวกเขามาพร้อมรถถังและเคร่ืองบินเข้าโจมตีพ้ืนท่ี
พลเรือนอย่างต่อเนื่องเข้าถอนรากถอนโคนกองกำาลังชาติพันธ์ุ 
นี่เป็นครั้งแรกในหลายเดือนที่กองทหารพม่าใช้รถถังยิงหนุนที่
ต้ังต่างๆ ของกองทัพคะฉ่ินอิสระ ทีมบรรเทาทุกข์ยังรายงานว่า
ได้เห็นโดรนของกองทหารพม่าลอยอยู่เหนือตำาแหน่งที่ตั้งของ 
กองทัพคะฉิ่นอิสระในตอนเหนือของรัฐไทใหญ่ 

ทีมบรรเทาทุกข์รายงานว่ามี 15 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิบเหตุการณ์ เป็นการเข้าจับกุมตาม
อำาเภอใจ ทำาร้าย ทรมานและใช้ปืนเพื่อเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย 
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านกระบวนการของศาล ไม่มี
การใช้ทนายหรือทำาตามข้อกฎหมายใดๆ ทหารเหล่านี้และกอง
กำาลงัติดอาวุธมสีว่นในการทำารา้ยหรือทรมาน นอกจากนัน้ยังไม่
แสดงรับผิดชอบกับการกระทำาของตนเองอีกด้วย

ในเดอืนตลุาคม 2016 มรีายงานการต่อสูส้องครัง้ในตอนกลาง 
ของรัฐไทใหญ่ระหว่างกองทหารพม่าและกองทัพรัฐฉานใต้ การ
ปะทะกันนี้เกิดจากความจงใจของกองทัพพม่าต่อด้วยการแปร
แถวเคล่ือนกำาลังพลและการสับเปล่ียนกำาลังของสองกองพัน
ทหารราบในเขต การโจมตีเกิดขึ้นในวันครบรอบหนึ่งปีสัญญา
หยุดยิงระดับชาติที่ลงนามในวันที่ 15 ตุลาคม 2015

การโจมตเีหล่านีท้ำาให้ประชาชนในพืน้ทีต้่องหน ีทีมบรรเทา
ทุกข์ต่างๆ รายงานว่ามีประชาชนกว่า 2,000 คนต้องพลัดถิ่น
และต้องไปอาศัยอยู่ใกล้ค่ายผู้พลัดถิ่นต่างๆ 

เป้าหมายการโจมตีอันหนึ่งปรากฏว่าเป็นศูนย์บำาบัดผู้ติด
ยาเสพติดท่ีกรรมการการฟื้นฟูรัฐไทใหญ่และเจ้าหน้ากองทัพ   
รฐัฉานใต้ใช้ช่วยเหลอืผูต้ดิเฮโรอนิและยาบ้าเพือ่บำาบดัการตดิยา 
เหตุผลการโจมตีไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้ติดยาทั้งหมดที่เคย
อยู่ในศูนย์ได้หนีออกจากพื้นท่ีนับแต่การโจมตีเกิดขึ้น พื้นท่ีนี้
เป็นทีรู่จ้กักนัดว่ีาเป็นแหล่งผลติฝ่ินรายใหญ่ทีท่ำาโดยคนในพืน้ที่
และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ(จนี) กรรมการฟ้ืนฟรูฐัไทใหญ่
ได้จัดการรณรงค์การกวาดล้างยาเสพติดในพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย
เช่นกัน 

อธิษฐานเพื่อผู้ที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น ที่จะมีคนได้ยินเสียงร��ร้องของพวกเขาด้วย
ในท่ามกลางเสียงมากมายที่ร้องขอการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า

การโจมตีของ
กองทหารพม่า
ในวันที่ 4, 11 ตุลาคม

• 4 ตุลาคม กองทหาร IB 292 โจมตี
หมู่บ้านทองลู

• 4 ตุลาคม กองทหาร IB 292 
โจมตีหมู่บ้านปองเปา

• 11 ตุลาคม กองทหาร IB 
422 โจมตีหมู่บ้านปางสัก

• 11 ตุลาคม กองทหาร IB 
422 โจมตีหมู่บ้าน
ปองไฟและยัง
เข้าโจมตีสถาน
บำาบัดการติด
ยาเสพติด
อีกด้วย
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การแพร่ขยายของฝิ่น
ฝิ่นอันเป็นพืชเศรษฐกิจของพม่าในรัฐชินมีการ

ขยายการผลิตออกแพร่ออกไป หลังจากการปลูกพืช

ชนิดอื่นๆ เสียหายอย่างหนัก

ทีมบรรเทาทุกข์ให้ดูลูกฝิ่นดิบ

ขณะยืนอยู่ในไร่ฝิ่นของรัฐชิน

สำานักงานสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม    
มีรายงานว่าพม่าผลิตฝิ่นออกมาในปี 2015 ราว 647 ตัน และมี
แนวโน้มจะขึ้นสูงถึง 820 ตัน ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่อันดับ
สองรองจากอัฟกานิสถาน

รฐัไทใหญ่มีชายแดนตดิกับประเทศไทย ลาวและจนี มช่ืีอเสียง 
ในด้านลบคอืพืน้ที่สามเหลีย่มทองคำาซึง่เปน็ผูผ้ลิต 91% ของฝ่ิน
ทัง้หมด แต่ในเวลานีก้ารผลติฝ่ินได้แพร่ขยายเข้าไปในพืน้ทีต่่างๆ 
ของพม่าด้วยแล้วเช่นกัน ด้านตะวันตกที่ติดกับอินเดีย รัฐชิน
กำาลงัประสบกบัการเพิม่กำาลงัผลติฝ่ินทีเ่ข้ามาทดแทนพชืผกัพืน้
บ้านเนื่องจากภัยธรรมชาตินำ้าท่วมและความแห้งแล้งได้ทำาลาย
การเพาะพืชปลูกพื้นบ้านอย่างเป็นวงกว้าง

ในอดตี หากการเพาะปลกูเสยีหาย ชาวไร่ชาวนาจำานวนมาก
ในรัฐชินจะหันไปตกปลาล่าสัตว์เพื่อหาเล้ียงครอบครัว อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์นำ้าท่วมหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมา
ได้ทำาให้จำานวนปลาลดลง นอกจากน้ันกองทหารอินเดียยังปิด   
ไม่ให้ล่าสตัว์ในแถบชายแดน ชาวบ้านจงึไม่เหลอืทางเลอืกในการ
เลี้ยงตนและครอบครัวมากนัก จากรายงานของทีมบรรเทาทุกข์ 
ใกล้ชายแดนพม่า-อินเดียในรัฐชินคือหมู่บ้านซิงเปีย ชุมชน 70 
ครัวเรือนแห่งนี้ต้องประสบกับการเสียชีวิต 7 รายที่เกี่ยวข้องกับ

ฝิ่น และมีการจับกุมสี่คนที่มีส่วนในการลักลอบขนฝิ่น 
พืน้ทีห่่างไกลความเจรญิเหล่านีน้ีเ่องท่ีดูเหมอืนจะมกีารผลติ

ฝิ่นอย่างดกดื่นที่สุด เมื่อต้นปีนี้ ทีมบรรเทาทุกข์ต่างๆ ในพื้นที่
สงัเกตเห็นผูพ้ลดัถิน่และชาวไร่ชาวนาจำานวนมากหนัไปเกบ็เกีย่ว
ฝิ่นเมื่อการปลูกพืชอื่นๆ ล้มเหลว ฝิ่นทนแล้ง ปลูกง่าย กำาไรงาม 
นอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติที่เป็นยาและมีความต้องการสูงจาก
ประเทศจีน ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้ชาวไร่ชาวสนใจการปลูกฝิ่นมาก
ยิ่งขึ้น  

อย่างไรกต็าม ฝ่ินราคาสงูนีต้ามมาด้วยความเสีย่งสงูเช่นกนั 
การติดฝิ่นเป็นเรื่องปกติของผู้ปลูกฝิ่น แม้จะมีการเข้าจับกุมใน
พืน้ทีต่่างๆ เช่นหมูบ้่านซงิเปีย แต่ทีมบรรเทาทกุข์ชาวชินสงัเกต
เหน็ว่าทัง้เจ้าหน้าทีร่ฐัและตำารวจต่างเพกิเฉยกบัการผลติฝ่ินและ
ไม่ขยบัก้าวไปกวาดล้างการผลติยาเสพตดิผิดกฎหมายนี ้การให้
สนิบนเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาระหว่างชาวนาและเจ้าหน้าทีท้่องถิน่
ที่หลับตาไม่รู้ไม่เห็นการผลิตฝิ่น

ในการเข้าจัดการปัญหาการปลูกฝิ่นนี้ อันดับแรกคือต้อง
จัดการปัญหาพื้นฐานท้ังหลายเสียก่อน จะต้องมีการซ่อมแซม
คลองส่งนำ้าต่างๆ ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ จะต้องมีการสร้าง
สาธารณูปโภคพืน้ฐานเพือ่พชืผลการเกษตรจะถกูส่งออกไปขาย
ยังตลาดได้ และจะต้องมีการตั้งโรงเรียนหลายแห่ง หากขาดการ
ทำางานเพือ่บรรเทาปัญหาสำาคญัเพือ่หยุดยัง้การผลติฝ่ินทีจ่บัต้อง
ได้เหล่านี้แล้วล่ะก็ การปลูกฝิ่นในรัฐชินก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น 

อธิษฐานเผื่อประชาชนที่ถูกยั่วยวน
ให้ทั้งปลูกฝิ่นเสพฝิ่นเนื่องจากการ

สูญเสียทุกอย่าง อธิษฐานที่
พวกเขาจะมีทางเลือกอื่นทาง

เศรษฐกิจและมีความหวัง
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ลึกเข้าไปในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าราว 1,300 
กิโลเมตรจากย่างกุ้งคือเมืองลาฮี บ้านของชาติพันธุ์นาคาในพม่า 
พื้นที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตที่เรียกกันว่านาคาแลนด์ 
เป็นหนึ่งในเมืองที่ห่างไกลที่สุดในประเทศ นอกจากนั้นยังมีความ
แตกต่างท่ีไม่มีใครอยากได้อีกด้วยคือเป็นพื้นที่ๆ ถูกทอดท้ิงมาก
ที่สุด ยากจนที่สุดและด้อยพัฒนาอย่างที่สุดในพม่า 

เมืองลาฮีประกอบไปด้วยราว 95 หมู่บ้านที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและ
นำ้าประปา ชาวบ้านต้องเดินทางไกลขึ้นเขาใช้ถังตักนำ้า สำารองนำ้า
ไว้ทกุวนั ไม่มถีนนเข้าหมูบ้่านเหล่านี ้หากต้องซือ้ข้าวของเครือ่งใช้ 
ยารกัษาโรคกต้็องใช้เวลาสามถงึห้าวนั
เดินขึ้นลงเขาเพื่อไปยังตัวเมืองลาฮี 
เมืองน้ีมีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว        
ที่ ต ้ อ งทำ า ง านรองรั บประชาชน 
750,000 คน

ไม ่นานมานี้  F ree Burma 
Rangers มีสมาชิกทีมบรรเทาทุกข์  
คนหนึง่เป็นชาวนาคาทำางานอยูใ่นเขต
ซาเกียง คือคุณคาพม หัวหน้าทีม
นาคากล่าวว่า “ชาวนาคาโดยพื้นฐาน
แล้วมชีวีติเหมอืนอยูใ่นเรอืนจำา เพราะ
พวกเขาไม ่ มี โ อกาส เข ้ าถึ ง โลก
ภายนอกได้เลย ไม่ว่าจะการติดต่อ    
สื่อสารใดๆ ท้ังโทรเลข โทรศัพท์หรือ
อินเตอร์เนท การไม่มโีรงเรยีนขาดการ
ศึกษาทำาให้เด็กๆ ไร้ความหวังที่จะทำาให้อนาคตดีขึ้น” 

ในเดือนกรกฎาคม คุณคาพมได้ข่าวว่ามีเด็ก 30-40 คน        
พึ่งเสียชีวิตภายในเพียงไม่ก่ีสัปดาห์จากการระบาดของหัด          
ทีมบรรเทาทุกข์นาคาจึงเข้าไปช่วย

ทีมบรรเทาทุกข์ใช้เวลาหกสัปดาห์ท่ีนั่น เดินและให้การดูแล
สุขภาพกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคหัด 
จนถึงเวลานั้น โรคหัดที่รักษาได้นี้ได้คร่าชีวิตเด็ก 85 คนแล้วโดย
มีอายุตั้งแต่ 1-17 ปี โรคที่โลกตะวันตกได้ขจัดออกไปหมดสิ้นแล้ว 
ต้องขอบคุณวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้นำาชาวนาคาบอกว่าชุมชนของพวกเขาวิงวอนขอรัฐบาล
พม่ามานานหลายทศวรรษทีจ่ะช่วยเหลอืคนทีน่ั่นด้วยการให้คลนิกิ 
โรงเรยีน นำา้สะอาด ห้องนำา้ สิง่เหล่านีส้ามารถช่วยชวีติได้ และการ
ระบาดนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ

ผู ้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเล ่าให้คุณ
คาพมฟังว่า ครัง้หน่ึงในปี 2015 รฐับาล
พม่ามายังท่ีหมู่บ้านจำานวน 58 ครัว
เรือนของพวกเขาเพื่อให้แทงค์นำ้าและ
มาตดัถนนสำาหรบัรถจกัรยานยนต์ แต่
ว่าทัง้ท่อนำา้ทัง้แท๊งค์นำา้นัน้ผดิแบบผิด
ขนาดไม่สามารถประกอบใช้งานได้ 
ถนนก็พังลงในเวลาสั้นๆ เพราะมีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมไว้ไม่ดี ผู้ใหญ่
บ้านบอกว่าความพยายามช่วยเหลือ
ของรัฐบาลนี้ เข ้าใจได ้อย ่างเดียว
เท่านัน้ว่าเป็นเพยีงการแสดงท่าทเีพือ่
ให้ชาวบ้านสงบหยุดร้องหยุดขอ

จนถงึบดัน้ี ไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง
ในนาคาแลนด์สักอย่างเดียว การขาด

สิ่งจำาเป็นและสาธารณูปโภคพื้นฐานยังคงขัดขวางความก้าวหน้า
ในพ้ืนทีน่ีต่้อไปและการขาดการรกัษาโรคกน็ำาไปสูก่ารเสยีชวีติโดย
ไม่จำาเป็น

โรคหัดระบาด
คร่าชีวิตเด็ก 
85 คน

โปรดอธิษฐานเผื่อคนในประเทศพม่าที่กำาลังเผชิญกับความยากจนขาดแคลน ไม่ว่าจะในความเจ็บป่วยที่ป้องกันได้
และการขาดการรักษา โปรดอธิษฐานเผื่อผู้ทนทุกข์ฝ่ายจิตวิญญาณเหล่านั้นที่ป้องกันได้ด้วยการดูแล

คนขวา: สมาชิกทีมบรรเทาทุกข์นาคากำาลังจัดเสบียงยา

ระหว่างการเปิดคลินิกให้กับหมู่บ้าน 

ราคาที่ต้องจ่ายจากการเพิกเฉยในนาคา
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เจน เทนเดอโร จาก Partners 

Relief & Development (PRAD) 

เล่าเรื่องชาวโรฮิงญาและชีวิต

ภายในค่ายกักกัน

คุณต้อง
อยู่ที่นี่

ฉันได้เห็นความสิ้นหวังอย่างหนึ่งที่อยู่ในความยากจนข้นแค้น 
ความสิน้หวงัทีรู่ว่้าพรุง่นีก้ไ็ม่ต่างออกไปหรืออาจทกุข์น้อยกว่านีส้กันดิ 
หรอืไม่ทัง้สองอย่าง หรืออาจจะเป็นเดือนหน้า น่ีคอืความ สิน้หวงัของ
คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกัน

ก่อนปี 2012 ชาวโรฮงิญาหลายรุน่หลายสมยัใช้ชวีติและทำางาน
อยู่ในประเทศพม่าที่ปัจจุบันเรียกว่าเมียนม่า พวกเขาเปิดร้านรวง   
ทำาไร่ทำานา สอนหนังสือในโรงเรียน พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เรียน
ด้านการแพทย์ ซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละรัฐบาลในขณะนั้น แต่พวกเขา
สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ จากนั้น ความหายนะก็ระเบิดขึ้นและ 
หลงัจากสปัดาห์แห่งความรนุแรงในปี 2012 จบลง ชาวโรฮงิญาพบว่า 
ตวัเองถกูล้อมจับ ถกูกกัขังไว้ในท่ีๆ เรยีกว่าค่ายกกักนัทีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุในโลก คนจำานวน 140,000 ถกูกกัตวัไว้ในพืน้ที ่5 ตารางกิโลเมตร
ที่เป็นพื้นที่ของพวกเขา และถูกบอกดังนี้ – คุณต้องอยู่ที่นี่ และคุณ
จะไม่ได้ไปไหนอกีเลย คณุห้ามปลูกอะไรทีน่ีเ่พราะตอนนีท้ีน่ีเ่ป็นของ
รฐับาลพม่า หากคณุแตกแถว คุณจะไม่ได้รับข้าวหนึง่กโิลจากรฐับาล
นับตั้งแต่เดี๋ยวนี้ คุณห้ามเปิดโรงเรียน ห้ามให้รักษาทางการแพทย์  
มิฉะนั้น คุณจะถูกยิง เมืองที่คุณเคยเปิดร้านค้า เคยซื้อกาแฟ เคยไป
โรงเรียน เดี๋ยวนี้เป็นที่ๆ คุณห้ามไป

หากจะนับกันทั้งโลกแล้ว ผู้ลี้ภัย 140,000 คนเป็นเพียงแค่นำ้า
หยดหนึง่ในทะเลทีอ่าจไม่ควรค่าแก่การคิดถงึ แต่สำาหรบัคนทีเ่ริม่ต้น
ทุกประโยคด้วยคำาพูดที่ว่า “ก่อนความขัดแย้งปี 2012....” นี่คือความ
จริงทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าพวกเขาและโลกใบนีก็้แทบจะไม่สงัเกตเหน็ พวกเขา 
หวาดผวาห่วงชีวิตของตน พวกเขาเชื่อว่ารัฐบาลพม่ามีแผนจะขจัด
พวกเขาให้สิ้นซากไปจากผืนโลกอย่างช้าๆ พวกเขาเชื่อว่าในที่สุด
พวกเขาจะถูกสังหาร พวกเขาไม่มีงานทำา เด็กส่วนใหญ่ไม่อาจ           
ไปโรงเรียน พวกเขาถูกห้ามไม่ให้เพาะปลูก แต่พวกเขายังสามารถ   
นั่งอธิษฐานได้ นั่งคอยกองทหารพม่าที่จะมาทำาตามสัญญา มาชำาระ
เลือดกับพวกเขา

ในความทุกข์ยากแสนสาหัสนี้เอง พาร์ทเนอร์ได้เข้ามาด้วย 
ความรัก ด้วยข้าวสาร อาหาร นำ้ามัน พวกเขาคือเพื่อนบ้านของเรา
และพวกเขาถกูกกัขงัอยูใ่นกรง “ราวกบัไก่ในเล้า” พวกเขาหวาดกลวั
และหิวโหย รอบตัวเขาคือผืนดินที่สามารถใช้เพาะปลูกได้หากได้รับ
อนญุาต ในเดอืนทีผ่่านมา มีคนหนึง่ขอเช่าทีจ่ากรฐับาลเพือ่ปลกูข้าว 
รัฐบาลตัดสินใจสร้างถนนผ่านทุ่งนานั้นเพียงก่อนหน้าการเก็บเกี่ยว
และทำาลายทุ่งนาเสียหายยับเยิน ไม่มีใครเห็นพวกเขาใช้ถนนน้ัน
แม้แต่เพียงคร้ังเดียว อาทิตย์ที่ผ่านมา ตำารวจสังเกตเห็นตึกที่กำาลัง
สร้างอยู่และพวกเขาก็ตั้งเพดานภาษีขึ้นมาที่ไม่มีใครจะจ่ายไหว 

ชาวโรฮิงญาจากหลายหมู่บ้านมีคำาวิงวอนอย่างเดียวกันขณะที่
เราเข้าเยี่ยมพวกเขา: โปรดเป็นเสียงให้เราด้วยเถิด โปรดบอกนาย 
โคฟี่ อานันแทนเราด้วย โปรดเอาบัตรประชาชนที่รัฐบาลขโมยจาก
เรามาคนืเราด้วยเถดิ เราไม่มใีครอกีแล้วนอกจากคณุ ขณะทีพ่วกเขา
วิงวอนร้องขอเรา ดิฉันจำาได้ว่าคร้ังหน่ึงได้ยินใครคนพูดว่าสิ่งที่         
น่าเสียใจมากทีส่ดุคอืการถูกลืม และดิฉนัคดิว่าสิง่ทีรั่ดทดใจมากทีสุ่ด
ก็คือการที่ลูกๆ ของดฉิันจะถูกลมื จะหวิโหย กระหายนำ้า ฉะนั้น ดิฉัน
จึงติดเครื่องทำางาน เพราะสิ่งที่ดิฉันต้องการให้กับลูกของตัวเองนั้น
ดิฉันอยากให้กับคนอื่นๆ ด้วย 

ดิฉนับอกเล่าเร่ืองราวของพวกเขา ดิฉนัตดิภาพใบหน้าของพวก
เขาไว้ที่โต๊ะทำางานของตัวเองเพื่อที่จะไม่ลืมพวกเขา ดิฉันอธิษฐาน
เผือ่พวกเขาในยามคำา่คนื ควรจะมใีครสกัคนมายืนในช่องว่างเพือ่พวก
เขา และดิฉันเล่าเรื่องนี้เพราะพวกเขาได้ขอให้เราทำาเช่นนั้น แม้ว่า
พวกเขาจะอาศัยข้าวและผักท่ีเราขนไปให้ แต่สิ่งท่ีเขาต้องการอย่าง
แท้จริงคืออิสรภาพ ชีวิตอย่างที่เคยมี ดิฉันสงสัยว่าเราจะทำาสิ่งนี้       
ให้พวกเขาได้หรือไม่ แต่เราสามารถทำาบางอย่างให้ได้ และเรากำาลงัทำา 
และเราจะทำา

โปรดอธิษฐานเผื่อความยุติธรรมและความจริงสำาหรับชาวโรฮิงญา อธิษฐานที่พระเจ้า
จะมาหาคนเล็กน้อยในพวกเขาด้วยพระองค์เอง และยกชูพวกเขาขึ้น 

ภาพ: ขอขอบคุณภาพจาก Partners Relief & Development
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พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าว

ประเสริฐแก่คนทั้งปวง” 
มาระโก 16:15

นีค่อืข้อความทีพ่ระเยซทูรงให้ไว้กบัสาวกทัง้หลายและเป็นข้อความสำาหรับตวัผมเองด้วย การทำาพนัธกจิทีเ่คอร์ดิสถาน 
เป็นประสบการณ์ทีด่มีากสำาหรบัผม ผมอธิษฐานขอสิง่น้ีหลายคร้ังนับแต่คร้ังแรกท่ี FBR ไปเคอร์ดิสถานในปี 2015 ในทีส่ดุ
ผมก็ได้ยินการทรงเรียกจากพระเจ้า “จงไป และให้ความรักของเราแก่คนที่ต้องการเหล่านั้น”

เหตุใดพระเจ้าจงึต้องการให้ผมไปทีน่ัน่? กเ็พือ่แบ่งปันความรกัของพระเจ้าและยนืเคยีงข้างผูท้ีเ่ผชญิกบัสถานการณ์
ยากลำาบาก พระเจ้าทรงเปิดทางให้กับกลุ่มของเราทีละก้าวๆ ในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น ผมจึงรู้ดีว่านี่คือการทรงเรียกของ
พระเจ้าให้ออกไปและช่วยเหลือคนเหล่านี้ สำาหรับตัวผมเองในฐานะคนกะเหรี่ยง เมื่อผมไปถึงประเทศนั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง
ช่างแตกต่างจากบ้านของผม ทั้งวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศและอาหาร ที่นั่นแห้งแล้ง ไม่มีสายนำ้าลำาธาร ไม่มีต้นไม้ 
ภูมิประเทศก็แสนราบเรียบ เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้ว ผมตระหนักชัดว่าการจะหนีจากศัตรู การจะหลบซ่อนตัวนั้นเป็นเรื่องที่
ยากมาก การหานำ้าก็ลำาบากมากเช่นกัน ในใจของผมบอกว่า สิ่งแรกที่ผู้พลัดถิ่นต้องการน่าจะเป็นนำ้า

คนที่นั่นต้อนรับแขกเหร่ือเพื่อนฝูงเป็นอย่างดี พวกเขารักเราและดีใจที่เราไปช่วยและยืนเคียงข้างพวกเขา เราบอก
ว่า เราเป็นเพยีงกลุม่เล็กๆ เราไม่อาจช่วยได้มากนักแต่สิง่ทีเ่ราทำาได้กค็อืเราจะอธษิฐานเผือ่คณุและยนืเคยีงข้างคณุเพราะ
พระเจ้าของเราได้ส่งเรามา หนึ่งในผู้นำาของพวกเขาพูดว่า “คุณเป็นกลุ่มเล็กก็จริงแต่คุณเป็นคนสำาคัญมากนะครับ เหมือน

กับนำ้าแก้วหนึ่งที่มีค่าต่อผู้ที่กระหายนำ้า” คำาพูดนี้สัมผัสใจของผม
มาก ผมรู้ว่าพระเจ้ากำาลังทำาสิ่งยิ่งใหญ่ที่ผมไม่อาจจินตนาการได้ 
คนส่วนใหญ่ท่ีเราพบเจอไม่ได้นบัถอืศาสนาเดยีวกบัเราแต่พวกเขา
ก็ให้เราอธิษฐานเผื่อพวกเขา 

ความไว้ใจ: พวกเขาไว้ใจเรา ในฐานะหมอทีบ่างครัง้ทำาหน้าที่
เป็นหมอฟัน ผมเห็นสิง่น้ีอย่างชดัเจน พวกเขาพดูภาษาของเราไม่ได้ 
เราเองกพ็ดูภาษาของเขาไม่ได้ แต่พวกเขาไว้ใจเราและมาหาเราให้
เราตรวจรักษาโรคให้ พวกเขาอนุญาตให้เราสอนการปฐมพยาบาล
ให้ เรามีความสุขขณะที่เราใช้เวลากับพวกเขาที่นั่นเป็นอย่างยิ่ง  

ความถ่อมใจ: น่ีเป็นคำาหน่ึงทีอ่อกมาจากผูแ้ปลของเราคนหน่ึง 
เขาพดูคำานีห้ลายคร้ังทเีดยีว เขาบอกว่าพวกเรามคีวามถ่อมใจมาก 
ผมก็ไม่รู้ว่าทำาไมเขาจึงเห็นสิ่งนี้ในเรา โดยเฉพาะกับตัวผมเอง      

ผมรู้ดีว่าตัวผมเองไม่มีความถ่อมใจ แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมทราบ 
พระเจ้าทรงกำาลังทำาส่ิงทีย่ิ่งใหญ่ในทมีของเรา ฉะน้ันเราจงึอยู่บน
เส้นทางที่ถูกต้อง เราต้องส่งต่อแสงสว่างจากพระเจ้าให้ผู้คน  
เหล่านั้นได้เห็น 

ท้ายน้ี ผมอยากจะบอกว่าเรายังคงต้องทำาสิ่งน้ีต่อไปและ
อธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในความสิ้นหวังและทำางานที่พระเจ้าทรง
ปรารถนาจะทำาให้แก่พวกเขา

ทรงส่งออกไปเพื่อช่วยผู้อื่น 
โทวินคือผู้อำานวยการแพทย์ของโรงเรียนแพทย์ในป่ากอซูเล( Jungle School of Medicine-

Kawthoolei) ที่ๆ เขาดูแลทั้งคนไข้ในคลินิกและโปรแกรมการสอนหมอขั้นพื้นฐาน เขาทำางาน

ช่วยเหลือคนยากจนและผู้ที่ถูกข่มเหงมาเป็นเวลาหลายปี 

ผมรู้สึกขอบพระคุณสำาหรับการทรงเรียกที่ดีและโอกาสที่ดี
ในการช่วยเหลือคนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของโลก 
ขอทรงโปรดช่วยเราทุกคนให้เห็นโอกาสรอบตัวเราในการ
สร้างมิตรและสร้างสะพานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ โทรักษาฟันให้กับทหารนายหนึ่งในเคอร์ดิสถาน อิรัก
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ความเชื่อ
บนเขาสูง

สู้กับศัตรูด้วยการอธิษฐาน
หลงัจากเสรจ็สิน้การนมสัการวนัอาทติย์ สมาชกิครสิตจกัร 

บัพติสในค่ายผู ้พลัดถิ่นมากายางก็ช่วยกันจัดเลื่อนเก้าอี้     
พวกเขาดนัเก้าอีห้้าหกตวัมาตดิกนั ปเูสือ่กกบนเก้าอี ้จากนัน้
ก็วางหมอนวางผ้าห่มไว้บนน้ัน พวกเขาเปล่ียนโบสถ์ให้    
กลายเป็นห้องอธษิฐาน 24/7 เจด็วนัยีสิ่บสีช่ัว่โมงสำาหรบัทหาร
ท่ีอยู่บนภูเขากิดอนท่ีอยู่สูงขึ้นไป ท่ีนั่น กองทหารพม่าเข้า
โจมตีอย่างต่อเนื่องตลอดสองเดือนครึ่งที่ผ่านมา ข้างเวทีทั้ง
สองด้านมผ้ีาม่านปิดอยู ่และทกุชัว่โมงทกุวนัจะมใีครคนหนึง่
อยูห่ลงัม่านนัน้นัง่อธษิฐานเผือ่เหล่าทหารหาร ในห้องโถงของ
คริสตจักรโดยปกติจะมีคนจำานวนหนึ่งนั่งคอยอยู่บนเตียงท่ี 
ต่อด้วยเก้าอีค้อยควิตวัเองทีจ่ะไปอธษิฐานหลงัม่านเผือ่ทหาร
เหล่านัน้ พวกเขามคีวามเชือ่ว่าคำาอธษิฐานของพวกเขาจะไม่
สูญเปล่าและพระเจ้ากำาลังช่วยคนของพวกเขาให้ยืนหยัดอยู่
ได้บนภูเขานั้น 

วนัหนึง่ในต้นเดอืนตลุาคม พระเจ้าทรงตอบคำาอธษิฐาน
ด้วยการอศัจรรย์ วนันัน้ท้องฟ้าอากาศโดยรอบแจ่มใส ชาวคะฉิน่ 
ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์จากระยะไกลที่กำาลังบินเข้ามาโจมตี 
เพยีงสองนาทก่ีอนทีเ่ฮลคิอปเตอร์จะถงึทีห่มาย ทนัใดนัน้เอง
ยอดเขากดิอนทัง้ยอดกถ็กูปกคลมุด้วยหมอกหนา ทหารได้ยนิ
เสียงเฮลคิอปเตอร์บนิวนไปวนมาแต่ไม่อาจมองเหน็ได้ว่ากอง
ทหารคะฉิ่นอยู่ตรงไหน เฮลิคอปเตอร์จึงต้องบินกลับไปโดย
ไม่ได้ออกกระสุนแม้แต่เพียงนัดเดียว หลังจากเฮลิคอปเตอร์
บินกลับไปเพียงไม่นาน หมอกก็หายไป ท้องฟ้าเปิด แจ่มใส
เป็นสีฟ้า ทหารทุกนายที่นั่นตระหนักดีว่านั่นคือการอัศจรรย์ 
พวกเขาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้หมอกมาบังพวกเขาไว้จาก
ทหารพม่า

สู้กับศัตรูด้วยทัพพี
ในเตน็ท์ชัว่คราวข้างถนนสูภู่เขากดิอน หญิง 15 คนกำาลงั

ทำางานอย่างเร่งรบีว่องไว: สบั หัน่ คน ต้ม ผดั แกง ทอด หญงิ
เหล่านีค้อืแม่ครวัสำาหรบัทหารแนวหน้า พวกเธอเป็นมากกว่า
แม่ครวัทหาร พวกเธอกำาลงัทำาอาหารให้กบัสาม ีพ่ีชาย น้องชาย 
ทีก่ำาลงัปกป้องภเูขากดิอนอันเป็นบ้านเกิดของพวกเขา ผู้หญงิ
ทกุคนทีน่ัน่มคีนทีเ่ธอรกัคนหนึง่ทีก่ำาลงัปกป้องคะฉิน่จากกอง
ทหารพม่า อาหารเหล่านี้ทำาขึ้นด้วยความรักและผู้หญิงเหล่า
นีก้ำาลงัต่อสูก้บักองทหารพม่าด้วยวิธทีีดี่ทีส่ดุทีพ่วกเธอทำาได้ 
เมื่ออาหารทำาเสร็จเรียบร้อยแล้วมอเตอร์ไซด์หลายคัน          
ขนอาหารขึ้นไปยังเชิงเขา จากท่ีนั่น มีทีมลารับอาหารต่อ   
แบกขนไปบนหลังลาและพากันเดินขึ้นไปยังหลังเขาท่ีสูงชัน
เป็นเวลาอีกสามชั่วโมงและในท่ีสุดมันก็ไปถึงแนวหน้า  

รัฐคะฉิ่นอยู่บนตอนเหนือสุดของพม่าหนีบ

ระหว่างอินเดียและจีนที่อยู่ทางตะวันตก ตะวันออก 

และเหนือ ด้านล่างคือที่ราบพม่า ที่นั่นเต็มไปด้วยเขา

สูงชันอันเป็นตีนเขาหิมาลัย ที่นั่น งดงามทั้งภูมิทัศน์

และผู้คน 

แต่รัฐคะฉ่ินมีเร่ืองราวหน่ึงท่ีอาจไม่งดงามนัก  

นับต้ังแต่สัญญาการหยุดยิงกับกองทหารพม่า         

ท่ีมีอายุ 17 ปี ถูกละเมิดในเดือนมิถุนายน 2011            

ก็เกิด การสู้รบกันตลอดเวลาและทำาให้ประชาชนกว่า 

98,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น - ตามข้อมูล

จากองค์การสหประชาติ
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เด็กๆ เล่นนอกบ้าน

ในค่ายผู้พลัดถิ่น 

รัฐคะฉิ่น ค่ายนี้คือบ้าน

ของคน 650 คน

ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง

ทางไปชายแดนติดจีน

โปรดอธิษฐาน
เผื่อชาวคะฉิ่น
ที่พวกเขาจะยืนหยัด
เพื่อเสรีภาพ อธิษฐาน
ที่เขาจะเห็นผลดี
จากการอดทนต่อสู้
ในไม่ช้านี้



  14           วันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่า

ภาพบน: ผู้หญิงที่ทำาอาหารให้กับทหารแนวหน้า

ภาพล่าง: กองทหารพม่าใต้โรงเรียนในหมู่บ้านนคราม

การสู้เพื่อภูเขากิดอน

ตอนนี้ ที่นี่คือบ้านของเรา
สูงขึ้นไป 6,000 ฟุต ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงขึ้นไป

อีก 2,000 ฟุต คือค่ายผู้พลัดถิ่นของ 650 ชีวิต ชายหญิง
และเด็กๆ ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในห้าปีที่ผ่านมา ด้วยความสูง
ขนาดนี้และอยู่ทางเหนือไกลขึ้นไปเพียงนี้ ที่นี่จึงหนาว
เหนบ็ถงึกระดกูในหน้าหนาว มหีมิะตกหนาหนึง่ฟตุในปี
ที่ผ่านมา ค่ายน้ีตั้งอยู่ตรงชายแดนติดกับจีน ฉะนั้นมัน
จงึให้ความปลอดภยัแก่ผูพ้ลดัถิน่ในระดบัหนึง่ เพราะเขา
รู้ว่ากองทหารพม่าไม่สามารถเจาะเข้ามายังภูเขาน้ีได้
ง่ายดายนัก Free Burma Rangers มาเยี่ยมค่ายนี้หลาย
ครั้ง เนื่องจากมันอยู่ห่างไกลสันโดษและยากที่จะเข้าถึง 
เราจึงรู้สึกว่าจำาเป็นต้องไปเย่ียมและมอบสิ่งที่เรามีอยู่    
ให้กับพวกเขา เมื่อทีมของเรามาถึงในคราวน้ี เรารู้สึกแปลกใจ        
ทีเ่หน็พวกเขากำาลงัสร้างบ้านใหม่หลายหลงั ครสิตจักรใหม่กำาลงัถกู
ก่อขึน้ บนเนนิเขาเหนอืหมูบ้่าน หวัหน้าคณะกรรมการค่ายถามว่า
เราจะช่วยให้ทุนพวกเขาสร้างเคร่ืองปั่นไฟด้วยกระแสนำ้าสำาหรับ 
100 หลังคาเรือนได้หรือไม่ เราถามพวกเขาว่า ถ้าสงครามจบลง
ในวันพรุ่งนี้ พวกเขาจะทำาอะไรกับเครื่องปั่นไฟ? หัวหน้าค่ายมอง
เราและตอบว่า “เราอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วครับ เรากำาลังวุ่นสร้างบ้าน

ถาวรหลายหลัง เราไม่สามารถใช้ชีวิตโดยบอกตัวเองว่าเราจะได้
กลับบ้านในวันพรุ่งนี้หรอกครับ นอกจากนั้น สำาหรับเราหลายคน
ทีน่ี ่ตอนนีท้ีน่ีก่ลายเป็นบ้านของเราไปแล้วล่ะครบั และเราส่วนใหญ่
เลอืกอยูท่ีน่ี ่อยูบ่นภเูขานีแ้ม้ว่าสนัตภิาพจะมาถงึกต็าม” เราประทับ
ใจกับความทรหดอดทนของพวกเขาและทัศนคติท่ีอยู่เพื่อวันนี้     
ไม่มานั่งรอคนอ่ืน” เราช่วยเขาด้วยเงินทุนเพ่ือซื้อส่วนประกอบ
ต่างๆ ที่ใช้ประกอบเครื่องปั่นไฟ พวกผู้ชายก็อาสาทำางานให้ฟรี
เพื่อประโยชน์ของชุมชนของตัวเอง 

เดือนสิงหาคม 2016 กองทหารพม่าเริ่มเข้าโจมตีชาวคะฉิ่น 
บนภูเขากิดอน ที่ตั้งนี้ช่วยให้องค์กรอิสระคะฉิ่นสามารถเข้าออก
ค่ายผู้พลัดถ่ินที่อยู่ทางเหนือของภูเขาได้ หากกองทัพพม่าโจมตี
ได้สำาเร็จและเข้ายึดกิดอน ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ก็จะถูกตัดขาดจาก
ความช่วยเหลือ

รัฐบาลพม่าแทบจะไม่อนุญาตให้กลุ่มต่างๆ เข้าช่วยเหลือ     
ส่งอาหารให้กับผู้พลัดถิ่นในพื้นที่รัฐคะฉิ่นท่ีรัฐบาลไม่ได้ควบคุม   
ดังนั้น ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จึงมาจากหลายกลุ่มในพื้นที่ของ 
คะฉิ่นเองและจากรัฐบาลคะฉิ่น 

จากการสอดแนมดูที่ตั้งของกองทหารพม่า ทีม FBR ได้เห็น
ผู้บัญชาการกองทหารในบังเกอร์ท่ีอยู่ใต้โรงเรียนและทหารมา
ชุมนุมกันที่โรงเรียนของหมู่บ้านนคราม (ภาพซ้าย) ทีมยังได้เห็น
กองทหารพม่ามาตั้งฐานอยู่ข้างในและขุดรอบๆ คริสตจักรคะฉิ่น 
ชาวบ้านจากหมูบ้่านนครามหนอีอกจากหมูบ้่านของพวกเขาไปยัง
ค่ายผู้พลัดถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชายแดนจีนเนื่องจากกองทหารพม่าได้เข้า
โจมตีในเดือนธันวาคม 2011 ชาวบ้านจากนครามเห็นภาพเหล่านี้
และยืนยันว่าภาพที่ตั้งต่างๆ ของกองทหารพม่าเหล่านั้นแท้จริง
แล้วคือโรงเรียนและคริสตจักรของหมู่บ้านนคราม
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เป็นอิสระ
หญิงคะฉิ่นเล่าเรื่องราวของเธอ

ที่ถูกจัดฉากพาไปทำางานในเมืองจีน

แต่มีการแอบตกลงที่จะขายเธอ 

มะยอ เฮคอน ลัม อายุ 32 ปี ครั้งที่เธอและครอบครัวต้องหนี
ออกจากหมูบ้่านเซงไม กองทหารพม่าเข้าโจมตีรัฐคะฉิน่ในปี 2011 
และนัน่หมายความว่าทีน่ั่นไม่ปลอดภยัทีจ่ะอยูอ่าศยัอกีต่อไป ก่อนปี 
2011 ครอบครัวของเธอปลูกข้าวและมีสวนครัวเล็กๆ เวลานั้น 
เซงไมเป็นสถานท่ีสวยงามน่าอยู่ มะยอปรารถนาทุกวันที่จะกลับ
ไปยังหมู่บ้านของเธอและให้ลูกคนสุดท้องที่เกิดในค่ายได้เห็นว่า
เซงไมสวยงามน่าอยู่เพียงไร 

หลังจากการโจมตี มะยอและครอบครัวต้องหนีไปยังค่าย        
ผูพ้ลดัถ่ินมากายาง ที่ๆ  พวกเขาและคนอืน่ๆ แทบไม่มอีะไรตดิเนือ้
ติดตัวมาเลยและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือต่างๆ ที่มาจากรัฐบาล
คะฉิ่นและองค์กรช่วยเหลือต่างประเทศ 

วันหนึ่ง มีหญิงชาวจีนคนหนึ่งมาที่ค่าย มาชวนมะยอไป
ทำางานในโรงงานของเล่นที่เมืองจีน และสัญญาว่าเธอจะได้เงิน 60 
หยวน (300บาท) ต่อวนั ซึง่นบัว่าเป็นเงินจำานวนมากทเีดยีว มะยอ 
ตัดสินใจไปทำางาน ท้ิงครอบครัวเพื่อไปหาเงินในโรงงาน เก็บเงิน
ส่งมาเลี้ยงครอบครัว

เมื่อมะยอไปถึงรัฐกวางตงใกล้กับฮ่องกงอันจะเป็นสถานท่ี
ทำางานของเธอ เธอสังเกตเห็นหญิงจีนคนนั้นคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง 
แม้เธอจะไม่เข้าใจภาษาเลยก็ตาม แต่เธอบอกได้ว่าพวกเขากำาลัง
ต่อรองราคากันอยู่ มะยอเข้าใจเด๋ียวน้ันว่าเธอถูกหลอกเสียแล้ว
และกำาลังตกอยู่ในอันตราย ในค่ายผู้พลัดถิ่นมีสมาคมสตรีคะฉ่ิน  

ทีท่ำางานอยูท่ีน่ัน่และสอนผูห้ญงิในค่ายให้รูจ้กัสงัเกตการค้ามนษุย์
และได้ให้เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเอาไว้หากพวกเธอมีเหตุฉุกเฉิน 

มะยอหยบิโทรศพัท์ข้ึนโทรหาสมาคมสตรใีนรฐัคะฉิน่ คนทีร่บั
สายบอกเธอให้วิ่งไปที่สถานีตำารวจเดี๋ยวนี้ มะยอทำาตามทันทีและ
หนีออกมาได้ โชคไม่ดีที่ตำารวจพูดภาษาคะฉิ่นไม่ได้สักคน เธอจึง
ต้องรอหนึ่งเดือนกว่าที่สมาคมสตรีจะส่งล่ามมาให้ เธอถูกส่งไปยัง
ยิงเกียง ประเทศจีน ท่ีนั่น ตำารวจขับรถพาเธอไปส่งท่ีรัฐคะฉิ่น     
ไม่นานนักมะยอก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวของเธอในมากายาง

“ฉันโชคดีมากที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีคนช่วยฉัน          
ในขณะเดียวกัน ฉันก็เป็นห่วงหญิงสาวในค่าย พวกเธออาจถูก
ล่อลวงให้ไปทำางานหาเงนิเพือ่ทีจ่ะซือ้เสือ้ผ้าข้าวของสวยๆ หลงัจาก 
ทำางานราวหนึง่เดอืนและมคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจกนัแล้ว คนจนีจะขาย
ผู ้หญิงเหล่านี้ ให ้ไปแต่งงานกับชายชาวจีนเพื่อมีลูกเพราะ
ขาดแคลนผู้หญิงในประเทศจีน” เธอบอก

“เราต้องการความช่วยเหลือเพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์ เรา
ต้องการความช่วยเหลอืจากคณุ จนถงึเวลานี ้มผีูห้ญงิคะฉิน่หลาย
คนที่ถูกจับไปขายให้ผู้ชายในเมืองจีน โปรดอธิษฐานเผื่อเด็กสาว
และผู้หญิงเหล่านี้ท่ีจะไม่ถูกล่อลวงให้ไปทำางานในเมืองจีนและ
อธิษฐานเผื่อผู้หญิงหลายคนที่ตอนนี้ตกไปอยู่ที่นั่นแล้ว อธิษฐาน
ขอการปกป้องพวกเขาจากการค้ามนุษย์”

โปรดอธิษฐานเผื่อคนที่จนตรอกเหล่านั้นที่ต้องทิ้งครอบครัวไปหาเงินในต่างแดน 
– อธิษฐานขอการปกป้องและสติปัญญาให้พวกเขา
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ในพันธกิจเคอร์ดิสถาน ประเทศอิรักที่ผ่านมาไม่นานนี้ ซอเซงถือกล้องอยู่ในมือ นั่งอยู่ในการประชุมผู้นำา
พื้นที่กลุ่มเล็กๆ เขายิ้มเขินๆ และแนะนำาตัวเองว่า “สวัสดีครับ ผมคือฮีโร่สุดหล่อตัวอ้วน” ทุกคนหัวเราะ 

การประชุมดำาเนินต่อไปแบบสบายๆ ชายคนนี้แท้ที่จริงแล้วคือฮีโร่ในเรื่องราวการผจญภัยยิ่งใหญ่
และกำาลังถ่ายภาพทุกคนขณะที่พวกเขาพูด เคอร์ดิสถานคือการผจญภัยครั้งล่าสุด

ของ Free Burma Range ชายที่ชื่อซอเซงคนนี้ เกิดในมิจนา รัฐคะฉิ่น ปี 1980

รฐัคะฉิน่เป็นพืน้ท่ีเหนอืสดุของพม่า มชีายแดนตดิกบัประเทศ
จีนและที่นั่นมีภูเขาที่สูงที่สุดในพม่า นอกจากนั้นยังมีทรัพยากรที่
มั่งคั่งมากที่สุดด้วย ในปี 1962 นายพลเนวินเข้ายึดอำานาจจาก
สหภาพพม่าด้วยรฐัประหาร ชาวคะฉ่ินจงึก่อตัง้องค์กรคะฉิน่อสิระ
และประกาศอิสรภาพของตนเอง ตามภูมิศาสตร์แล้ว คะฉิ่นอยู่   
ห่างไกลจากความป่ันป่วนทางการเมอืงในภาคกลางของพม่า และ
ต้องขอบคณุความมัง่คัง่จากเหมอืงทองเหมอืงหยกของคะฉิน่และ
ตลาดจนีกำาไรงามท่ีอยู่ใกล้ๆ องค์กรอสิระคะฉิน่จงึสามารถคงความ
เป็นอิสระรูปแบบหนึ่งได้จากรัฐบาลกลางจนถึงปี 1994 อันเป็น
เวลาทีก่องทหารพม่าเข้ายดึครองเมอืงหยกหลายแห่งทีน่ัน่ หลงัจาก 
การต่อสูใ้นช่วงแรก องค์กรคะฉิน่อสิระได้ลงนามในสญัญาการหยดุ
ยิง – และการเคล่ือนไหวเพือ่อสิรภาพอกีอนัหนึง่กเ็กดิข้ึนจากผูค้น
ที่ยังคงต้องการต่อสู้ 

ซอเซงอยูใ่นช่วงเวลาท่ีสนัตภิาพในบ้านเกดิของเขาเริม่ทลาย
ลง แต่ชีวิตครอบครัวที่ไม่มั่นคงได้เร่ิมต้นบ่อนทำาลายสันติสุขไป
ก่อนแล้ว แม่ของเขาเป็นคร ูส่วนพ่อเป็นรปภ. รถไฟ – และตดิเหล้า 
ซอเซงพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงจากกจิวตัรของครอบครวั เมือ่เขา
อายุ 16 เขาตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพเพื่ออิสรภาพและต่อสู้เพื่อคน
ของเขา เขารู้สึกผิดหวังเมื่อถูกบอกว่าเขายังเด็กเกินไป แต่เขาได้
ประกาศอสิรภาพในความคดิของตวัเองเรียบร้อยแล้ว เขาจงึขดัใจ
พ่อแม่ ออกจากโรงเรียนมาเข้ากลุ่มกับเพื่อนอีกสี่คนมุ่งหน้าไป
แสวงโชคในเหมืองหยก 

หลังจากออกจากบ้านไปไม่นาน พ่อของเขาตายจากตับ       
ล้มเหลว –อกีสีเ่ดอืนต่อมาซอเซงจงึทราบข่าวนี ้หลงัจากรูข่้าว เขา
กลบับ้านและอยูก่บัครอบครวัสกัพกัหนึง่ และตอนนีเ้หลอืเพยีงแค่
แม่ น้องชายสองและน้องสาวหนึง่คน เขากลับไปยงัเหมอืงหยกและ
อีกไม่นานเขากบัเพ่ือนๆ กโ็ชคดกีลายเป็นเศรษฐ ีพวกเขาเจอก้อน
หยกขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากพอจะแบ่งกันได้คนละ $30,000           

(ราว 1,050,000 บาท) ซอเซงกลับบ้านพร้อมเงินเต็มกระเป๋า
เขาอยู่บ้านสองปี ใช้เวลากับน้องๆ ออกล่าสัตว์หรือไม่ก็

ทำางานเป็นควาญช้าง ต้อนช้างอยู่ในป่า บางครั้งเขาก็ร่อนทอง – 
และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจับกุม ในช่วงการหยุดยิงปี 1994 
กองทหารพม่าเข้ายดึหมูบ้่านของเขา พวกเขาใช้เคอร์ฟิวและจับกมุ
ผู้ที่ฝ่าฝืน ห้ามมีการชุมนุมพูดคุยเรื่องการเมือง ครั้งหนึ่งลุงของ  
ซอเซงถูกจับและถูกกักตัวไว้หนึ่งอาทิตย์เพราะฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 
หลายคนืทีซ่อเซงและเพือ่นๆ ต้องหนกีนัชลุมนุวิง่เข้าป่าหลบทหาร
ที่เดินด้อมๆ มองจ้องจะจับพวกเขา 

ในท่ีสุด เพื่อนบ้านของเขาท่ีเป็นผู้นำาทางการเมืองคิดว่า      
ซอเซงควรใช้พลังงานอันมากมายไปในทิศทางที่ถูกต้อง เขาเรียก
ให้ซอเซงมาพบและชวนเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาท่ีอยู่ทางเหนือของ    
รัฐคะฉิ่นติดกับชายแดนจีนเพื่อช่วยชาวบ้านชาวลีซูและชาวละว้า 
ซอเซงพร้อมกับกลุ่มทหารช่วยกันสร้างสะพานหลายแห่ง ขนข้าว
เพือ่ช่วยบรรเทาความอดอยากในพืน้ที ่เขาชอบงานนีแ้ละเมือ่งาน
จบลงเขารู้สึกไม่อยากกลับบ้านไปใช้ชีวิตไร้จุดหมายอย่างท่ีเคย
เป็นมาก่อน ซอเซงไม่แน่ใจว่าจะก้าวไปทางไหนดี เขาจึงกลับไป
ยังเหมืองหยก ทำางานที่นั่นอีกสองปี เดินทางไปกลับระหว่างบ้าน
และเหมืองเหล่านั้น 

แต่การข่มเหงจากรัฐบาลพม่าก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุด
ซอเซงก็ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพท่ีเคย
ปฏิเสธเขาตอนอายุ 16 หลังจากหกเดือนของการฝึก เขาก็ได้เป็น
ทหาร เขาถูกส่งตัวไปยังชายแดนจีนอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เพื่อรักษา
ความปลอดภัย แต่จากตำาแหน่งใหม่ของเขานี้ เขามองเห็นว่าผู้นำา
กลุม่ทีเ่ขาเข้าร่วมด้วยนัน้แท้จรงิแล้วคอืนกัธรุกจิท่ีแสวงหาผลกำาไร 
เขาจึงลาออก กลับไปทำางานระยะสั้นๆ ในเหมืองอีกครั้งหนึ่งก่อน
ที่จะเข้าร่วมกลุ่มเล็กที่แยกออกมา เขาเห็นว่ากลุ่มนี้กำาลังทำางาน
เพื่อเสรีภาพในพม่าอย่างแท้จริง และกลุ่มนี้ส่งเขาไปภาคใต้ทันที 

อธิษฐานและลงมือทำา
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ในหน้า 16 ภาพบน: 
ซอเซง (คนขวาในรูป) 

กับเพื่อน เรนเจอร์โจเซฟ

ที่เป็นหมอ หลังจากการ

ปลดปล่อยบัสชีกา

ในเคอร์ดิสถานในปี 2016

ในหน้า 16 ภาพล่าง: 
ซอเซงกำาลังทำา

แผนที่ต่างๆ ในพม่า

คนทางขวา: ซอเซงวัยหนุ่ม

สำาเร็จการฝึกเรนเจอร์

อธิษฐานเผื่อการนำาสำาหรับซอเซงและที่เขาจะได้เห็นเสรีภาพ
มาถึงคนของเขาและได้เห็นผลจากน��พักน��แรงของเขา

“ไม่ว่า (เรา) จะชนะหรือไม่ ชาวคะฉิ่น
จะสู้จนกว่าจะได้รับอิสรภาพ”

ไปยังรัฐกะเหรี่ยงแดงซึ่งมีฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่าที่ทำางานอย่าง
แขง็ขนั เขาได้เหน็การสูร้บเป็นคร้ังแรกภายในหน่ึงสปัดาห์ มนัเกิดขึน้ 
ช่วงคริสมาสปี 2005

ในปีต่อมา หวัหน้าทมีชาวคะฉิน่ของเขาได้ยนิเกีย่วกบัการฝึก
อบรมของ FBR และส่งเขาไปฝึก ซอเซงเลือกฝึกทางด้านหมอ 
เรยีนรูท้กัษะเบือ้งต้นต่างๆ ในการฝึกอบรมของ FBR จากนัน้เรยีน
ทักษะที่สูงขึ้นจากคลินิกแม่เทา เขากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทีม
สำานักงานใหญ่ FBR ทำาพันธกิจหลายครั้งในรัฐกะเหรี่ยง ตอนนั้น
ยังไม่มีการสู้รบในรัฐคะฉ่ิน มีเพียงแต่การเข้ายึดครองของกอง
ทหารพม่า แต่เขารู้ว่ามัน
จะไม่เป็นเช่นน้ันตลอดไป 
ฉะนั้น เขาจึงตั้งมั่นเรียนรู้
ให้ได้มากท่ีสุด เตรียมตัว
ให้พร้อมต่อสู้เพื่อเสรีภาพ
ในบ้านเกิดของตัวเอง เขาเรียนเร่ืองการถ่ายภาพและมีทักษะสูง
ด้าน GPS และการทำาแผนที่ 

ในที่สุด มันก็เกิดขึ้นในปี 2011 กองทหารพม่าเข้าโจมตีที่ตั้ง
ของคะฉิน่ทีอ่ยูใ่กล้เขือ่น ฝ่าฝืนสญัญาการหยดุยงิทีม่อีายยุาวนาน 
17 ปี สญัญาท่ีอนุญาตให้กองทหารพม่าเข้ามายงัทีน่ัน่ได้ ในปี 1994 
การสู้รบยกระดับอย่างรวดเร็วเนื่องจากคะฉิ่นปฏิเสธไม่ยอมถอย 
ในขณะที่กองทหารพม่าเองพยายามรวบรวมกำาลังของตนให้ได้ 
ภายในหนึง่ปี ชาวคะฉิน่กว่าแสนคนถกูบงัคบัให้ต้องออกจากบ้าน
ของตนและรัฐคะฉิ่นกลายศูนย์กลางการสู้รบที่หนักหน่วงรุนแรง
มากที่สุดเท่าท่ีเคยเกิดขึ้นในประเทศพม่า ไม่นานนักมีการขอให้ 

FBR ช่วยฝึกอบรมทีมบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู ้พลัดถิ่น      
เหล่านั้น เวลานั้นซอเซงและเพื่อนเรนเจอร์ชาวคะฉิ่นพร้อมแล้ว 
พวกเขาทำาหน้าทีป่ระสานงานและนำาการฝึกต่างๆ นำาหลายพนัธกจิ 
เพื่อช่วยผู้พลัดถิ่น เมื่อกองทัพพม่าเริ่มใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตี
และใช้เครือ่งบนิเจท็ต่อสู ้ซอเซงมกีล้องอยูใ่นมอืพร้อมบนัทกึภาพ 
– ภาพของเขาถูกส่งไปทั่วโลกด้วยการกระจายของ BBC เปิดเผย
ความจริงที่รัฐบาลปฏิเสธเรื่องการบุกโจมตีของกองทัพพม่า ในปี 
2015 เขาได้รบับาดเจบ็จากสะเกด็ปืนครกเข้าทีแ่ขน แต่ยงัไม่ยอม
หยุดบันทึกภาพต่อไป 

วนัน้ีการสู้รบยังดำาเนิน 
อยู่ต่อไป ค่ายผู้พลัดถิ่น
หลายแห่งยังเต็มไปด้วย  
ผู ้พลัดถิ่นที่ไม ่อาจกลับ
บ้านของตนได้มาเป็นเวลา

สี่ปีแล้ว เขาบอกว่า ไม่ว่าพวกเขาจะชนะหรือไม่ ชาวคะฉิ่นจะสู้
จนกว่าจะได้รบัอิสรภาพ ในขณะที ่FBR เริม่ช่วยเหลอืประเทศอืน่ๆ 
ความปรารถนาทีจ่ะช่วยผูค้นรวมถงึผูถ้กูข่มเหงในทีอ่ืน่ๆ กเ็ตบิโต
ในจติใจของซอเซง ด้วยเช่นกนั เขาร่วมทำาพนัธกจิในเคอร์ดสิถาน
หลายครั้ง ได้บอกเล่าเรื่องราวว่าเกิดอะไรบ้างที่นั่น สำาหรับตัวเขา
เอง นีค่อืประตอูกีบานทีพ่ระเจ้าทรงเปิดให้แก่เขา คำาอธษิฐานของ
เขาคือขอความยุติธรรมและสันติภาพให้กับโลกใบนี้ เขาทำางาน
อย่างแข็งขันต่อไปเพื่อสิ่งนั้น และข้อความของเขาคือการทำางาน
ของเขาด้วยเช่นกัน เขาบอกพวกเราว่า “อธิษฐานและลงมือทำา 
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The Jungle School of Medicine-Kawthoolei (JSMK) คือโรงเรียนแพทย์และคลินิก

ที่ตั้งอิงข้างแม่น��สายเล็กในหุบเขาบนผืนป่าของรัฐกะเหรี่ยง นักเรียนจากทั่วรัฐกะเหรี่ยงมาที่นี่

เพื่อเรียนรู้เรื่องยาจากเจ้าหน้าที่การแพทย์ทั้งชาวกะเหรี่ยงและชาวต่างชาติที่ฝึกเตรียมพวกเขา

เพื่อให้การรักษาผู้คนของเขาเอง นอกจากนั้น พวกเขามาเพื่อเรียนรู้เรื่องการเป็นคนที่สัตย์ซื่อ

ต่อประเทศชาติของตนด้วย ประเทศที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรุนแรงและไร้ความมั่นคงมานาน

หลายทศวรรษ ที่นี่ ดร.จอห์น ชอว์ ผู้อำานวยการ JSMK นานาชาติ ได้กล่าวถึงความสัตย์ซื่อ 

เสียงของความสัตย์ซื่อ

ภาพบน: ผู้ป่วยถูกส่งตัวผ่านป่าทึบโดยใช้ท่อนไผ่ 

บ่อยครั้งการขาดถนนสร้างปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการการรักษา

นานก่อนฟ้าจะสางที่ Jungle School of Medicine – กอซูเล (JSMK) ก่อนกระทั่งไก่โต้งจะเริ่มขัน หากคุณเป็นคนนอนหลับ      
ไม่ลึกนัก คุณจะได้ยินเสียงผ่าฟืน ได้ยินจังหวะของมัน เสียงแผ่นเหล็กฉีกเนื้อไม้และเสียงฟืนกระดอนหล่นลงพื้น นี่คือหนึ่งในเสียง
แห่งความสัตย์ซื่อของเรา ทุกเช้าจะมีนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตื่นก่อนเช้ามืดสวมไฟฉายไว้บนศีรษะและมาผ่าฟืนเพื่อใช้ก่อไฟ
ทำาอาหารต้มนำ้าให้กับเรา นอกจากนั้นแล้วมีเสียงการใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่ออะไรอีกบ้างที่ JSMK

เสียงของการดูแลผู้ป่วย
มีคนส่งเสียงให้นักเรียนที่พึมพำากันอยู่เงียบลงเพื่อฟังเสียง

สัญญาณสำาคัญและเสียงจ่ายยาในแผนกผู้ป่วยใน
มีเสียงคุยกันเป็นภาษากะเหร่ียง – นักเรียนจดประวัติ       

ชาวบ้านกะเหรีย่งคนหนึง่ทีถ่กูงกูดัในแผนกผูป่้วยนอก ตลอดวนั
จันทร์ถึงวันศุกร์ ชาวบ้านพากันมาที่นี่ตั้งแต่เช้าถึงเย็น บอกเล่า
ปัญหาอาการของพวกเขา รบัการตรวจ รบัการวนิจิฉยัและรบัการ
รักษา เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคอยอธิบายให้ผู้ป่วยที่จะกลับบ้านฟังว่า
ยาที่จ่ายให้คืออะไรบ้าง 

เสียงหัวเราะระหว่าง “เจ้าหน้าที่ในเมือง” ของเรากับคนไข้ 
ที่เขาดูแล นั่นก็คือผู้ป่วยทั้งหลายที่เราจะส่งตัวไปยังอีกประเทศ
หนึ่งเพื่อรับการรักษาพิเศษ ความพยายามหลักก็คือช่วยผู้ป่วย
ท่ีมีปัญหาพิเศษให้ได้พบแพทย์เฉพาะทาง แต่ในระหว่างนั้น      
เจ้าหน้าที่ของเราได้ให้ความรักและเสียงหัวเราะมากมายที่ช่วย
หนุนส่งพวกเขาให้ดีขึ้นในบริบทที่แตกต่างของเมือง

เสียงของการแบกขน
เสียงข้าวสีกันในกระสอบหนักที่ถูกแบกขนข้ามภูเขา เด็ก

นักเรียนหยอกท้าเล่นกันตามภาษาคนหนุ่ม แบกกระสอบข้าว
มายังโรงเรียนเพื่อเติมเสบียง

เสียงเอี๊ยดอ๊าดของเชือกสีกับท่อนไผ่ ชาวบ้านใช้ไผ่ลำาหนา
ช่วยกันแบกคนไข้ใส่เปลญวนมายัง JSMK เพื่อรับการรักษา 
เนื่องจากไม่ค่อยมีถนนใช้ คนไข้ป่วยหนักที่ไม่สามารถเดินข้าม
ภูเขาเองได้ต้องถูกแบกมายังที่นี่
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ภาพบน: พ่ออุ้มลูกเล็กขณะที่หมอของ JSMK เปลี่ยนผ้าพันแผล

ให้กับมือที่เป็นแผลไหม้

ภาพล่าง: นักเรียนเรียนด้วยกันใน JSMK

โปรดอธิษฐานเผื่อ เพราะผู้ป่วยของเรามีชีวิตที่
ทุกข์ยากลำาบาก เพราะความสัตย์ซื่อในการทำางาน
ของเรานั้นหมายถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคง การยืนหยัด
อดทน ความจงรักภักดี การตอบสนองที่ดี ความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกัน โปรดอธิษฐานเผื่อเราขณะที่เรา
เรียนรู้ในการรับใช้กันและกันในเสียงแห่งความสัตย์ซื่อ
อันน่ารักเหล่านี้

เสียงนับ
เสียงนับเวชภัณฑ์และเสบียงต่างๆ: เข็มฉีดยา ผ้ากอซ     

ขวดยา กระบอกฉีด สมุดจด และเสบียงอื่นๆ ท่ีต้องใช้ใน             
โรงพยาบาล คลนิกิและโรงเรียน ทกุอย่างถกูขนเข้ามาจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ท่ีๆ ห่างไกลออกไปหลายวัน จากสำานักงานในเมือง    
มีเสียงพิมพ์คอมพิวเตอร์คอยสั่งสิ่งของต่างๆ สำาหรับเดือนหน้า 
ยืนยันแต่ละอย่าง จัดการจ่ายเงินและติดตามการส่งของ 

เสียงเด็กร้องไห้
เดก็ทารกร้องไห้ระหว่างเปลีย่นผ้าพนัแผล แผลไหม้ทีม่อืของ

เขากำาลังดีข้ึนแต่ต้องเปลี่ยนผ้าพันแผลทุกวันอันเป็นกิจวัตร       
อันแสนเจ็บปวด พ่อของเขาคอยปลอบโยน อุ้มเด็กน้อยไว้ใน     
อ้อมแขน บางครัง้การรกัษากเ็จบ็ปวดและต้องช่วยคนไข้ให้รบัมอื
กับมัน 

เด็กๆ ท่ีน่ังรอฉีดวัคซีนส่งเสียงร้องไห้ระงม นี่คือวิธีที่พวก
เขารับมือกับเข็มที่ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีๆ แต่หลังจากนั้น        
ลูกกวาดเป็นเครื่องปลอบใจที่แสนหวาน

เสียงของการเรียนรู้ 
เสียงของครูสองคนดังกลบเสียงนักเรียนที่กำาลังจดบนสมุด 

ขณะที่ครูสอนในห้องเรียนและคำาสอนถูกแปลลงบนกระดาษ        
ทัง้หมอทีม่าเยีย่มและผูแ้ปลต่างมีความสำาคญัยิง่ในฐานะคร ูสงูขึน้
ไป คือหลังคาสังกะสีร้อนระอุเหนือหัวส่งเสียงขยายตัวใต้แดดจัด
ตอนบ่าย นักเรียนท่ีอดนอนเพราะเฝ้าผูป่้วยเมือ่คนืนีต้้องพยายาม
ฝืนตาต่ืนภายใต้ความร้อนนี ้เสยีงนีเ้ปลีย่นไปเป็นเสยีงการทำางาน
กลุ่ม การสมมุติบทบาทและเกมทางการแพทย์

ระหว่างการเฝ้าเวรผูป่้วยใน นกัเรยีนนัง่ท่องหนงัสอื นกัเรียน
อยูก่บัคนไข้ทีพ่วกเขาคอยดแูลวนัละสองครัง้ พวกเขาเรยีนรูด้้วย
การลงมอืทำาและการพดู ด้วยการสงัเกตอาการของคนไข้จากเจบ็
ป่วยจนหายดี

นักเรียนลูกๆ ของเจ้าหน้าท่องหนังสือตามครูของพวกเขา 
ไม่พร้อมเพรียงนักแต่ก็เป็นเสียงเดียวกัน ท่องจำาบทเรียนของ     
ตัวเอง ชั้นอนุบาลเล็กๆ ในโรงเรียนนี้กำาลังขยายเพิ่มเพื่อรองรับ
ให้การศึกษากับลูกๆ ของเจ้าหน้าที่ 
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พบกับเด็กๆ กู๊ดไลฟ์คลับ 
กู๊ดไลฟ์คลับ (GLC) มีฐานอยู่บนยอห์น 10:10 ที่พระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์ได้มาเพื่อให้ “ชีวิตที่ครบบริบูรณ์” 

กู๊ดไลฟ์คลับต้องการที่จะเปิดประตูแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตาม เปิดไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และสู่สิ่งที่พระเยซู

ทรงมีไว้ให้กับเด็กๆ ที่เราพบเจอ เราเชื่อว่าคำาอธิษฐานของเรามีความหมายตลอดนิรันดร์ 

เราอยากให้คุณได้รู้จักกับเด็กบางคนที่เราได้พบเจอ และอยากหนุนใจคุณให้อธิษฐานเผื่อเด็กๆ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน 

ชาเนพอ (ภาพบน คนกลาง) คือเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงอายุ 
13 ปี ที่เกิดมาพร้อมหัวใจร่ัว หัวใจกลับส่งเลือดท่ีเต็มด้วย
ออกซเิจนแล้วไปยงัปอดอกีแทนทีจ่ะส่งไปเลีย้งร่างกาย และไม่ส่ง
ออกซิเจนอย่างเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการในการดำารงชีวิต 
ขณะทีเ่ธอโตขึน้ ร่างกายกต้็องการออกซเิจนเพิม่มากขึน้และชวีติ
ของเธอกเ็ริม่ดำาดิง่ลง เธอเกดิในรฐักะเหรีย่งช่วงทีก่องทหารพม่า
กำาลังวางกับระเบิดจำานวนมาก ตัดถนนใหม่หลายสายและสร้าง
ค่ายทหารใหม่หลายแห่ง – และได้รับคำาสั่งให้ยิงทุกคนที่พบเห็น 
ฉะนั้น การเดินทางจึงเต็มไปด้วยอันตราย การรักษาก็แสนจำากัด 
เมื่อพ่อแม่เห็นว่าเธอกำาลังจะตายต่อหน้าต่อตาพวกเขา พวกเขา
พาเธอไปหาหมอผีประจำาหมู่บ้านและทิ้งเธอไว้ที่น่ันด้วยหวังว่า
หมอผีอาจช่วยได้ เธอหนีกลับมาที่บ้าน ในที่สุด การสู้รบที่นั่นก็
เบาบางลง มคีลนิกิเปิดขึน้ไม่ไกลนกั มเีจ้าหน้าทีต่่างชาตแิละหมอ
กะเหรี่ยงที่เป็นคนพื้นที่ คลินิกนี้ชื่อว่า  Jungle School of 
Medicine – กอซูเล พ่อแม่จึงตัดสินใจว่าจะลองคลินิกนี้ดู เมื่อไป
ทีน่ัน่ พวกเขาจงึได้รูว่้าชาเนพอต้องถกูส่งไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน
เพือ่รบัการผ่าตดั และยงัอนญุาตให้คณุแม่ของเธอไปกบัเธอด้วยได้ 
เมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่น การผ่าตัดประสบความสำาเร็จดี หลังจาก 
ฟ้ืนตัว ชาเนพอได้กลบับ้านและสามารถใช้ชีวติได้อย่างเตม็ที ่มาก
ขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับชีวิตของ
ชาเนพอ และเราอธษิฐานเผือ่เดก็ๆ ทกุคนในพม่าทีช่วีติของพวก
เขาดูเหมือนแขวนอยู่บนเส้นด้าย – เราอธิษฐานขอชีวิตที่ครบ
บริบูรณ์ที่พระองค์ทรงสัญญา

จากพม่า
อาจิน (เสื้อสีชมพูด้านบน) เวลานี้เธอกลายเป็นเด็กกำาพร้า

ครบหนึ่งปี เธออายุ 11 ขวบและอาศัยอยู่ในโคบานิ ประเทศซีเรีย 
เมื่อถามเธอว่าต้องการความช่วยเหลือใดมากที่สุด ตอนแรกเธอ
ลองหย่ังใจผู้ถาม “คุณช่วยอะไรได้บ้างคะ?” จากน้ันเธอตอบว่า 
“ผ้าอ้อมค่ะ สำาหรับเรา ผ้าอ้อมแพงมาก” ในหนึ่งปีที่ผ่านมา เธอ
ต้องดูแลน้องสี่คน คนเล็กสองขวบและหนึ่งขวบ เมื่อคุยกันส่วน
ตวัทหีลงั ล่ามเล่าให้ฟังว่ามอีย่างเดยีวทีอ่าจนิอยากได้จรงิๆ กค็อื
ภาพถ่ายพ่อแม่ของเธอใส่กรอบ ในเดือนมิถุนายน 2015 พ่อแม่
ของเธอถกูไอซสิยงิเสยีชวีติขณะเข้าจูโ่จมเมอืงโคบานแิบบไม่ทนั
ตั้งตัว มีพลเรือนอีก 220 คนถูกสังหารในการโจมตีครั้งนั้นด้วย 
เช้าของวันท่ี 25 มิถุนายน ขณะท่ีพ่อแม่ของเธอนอนเสียชีวิต    
พวกเขาคือเหย่ือรายแรกของมือสังหารที่กำาลังจะกลับมาอีก       
เธอและน้องๆ รีบเก็บข้าวของด้วยความตื่นตระหนกใส่ในรถของ
คณุป้าและหลบหนอีอกมาได้ เวลานีอ้าจนิเป็นทัง้พ่อและแม่ให้กบั
น้องๆ – และตวัเธอเองกย็งัเป็นเดก็อยูแ่ท้ๆ เราบอกเธอว่า อาจนิจ๊ะ 
หนตู้องกลายเป็นผูใ้หญ่อย่างรวดเรว็ ต้องมีความรบัผดิชอบหลาย
อย่าง แต่หนูไม่จำาเป็นต้องเป็นพ่อแม่ให้กับตัวเอง พระเจ้ารู้ว่าหนู
อายุแค่ 11 ขวบเท่านั้นและพระองค์จะคอยช่วยหนูพระองค์จะ    
ไม่ให้มันหนักกว่าที่หนูจะทนได้” โปรดอธิษฐานที่ภาระของอาจิน
จะเบาอย่างแท้จริง – และโปรดอธิษฐานเผื่อเด็กกำาพร้าทั้งหลาย
ในซีเรียที่แบกความทุกข์สาหัสเอาไว้ อธิษฐานขอความหวังและ 
ที่จะมีผู้แบ่งเบาภาระให้กับเด็กๆ เหล่านี้

จากซีเรีย
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อาคราม คโีรคอืเดก็ชายวยั 11 ขวบจากหมูบ้่านรามบาสใิกล้
เมืองซินจาร์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2014 นักรบไอซิสเข้ามายัง
หมู่บ้านน้ี มีการเตือนภัยเพียงไม่กี่นาทีล่วงหน้า อาครามและ
ครอบครัวอัดสมาชิก 16 คนใส่รถเพียงคันเดียวหนี (มีน้องชาย
สองคนบนรถแทรกเตอร์) ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง พวกเขาซ่อน
ตัวที่ร่องนำ้าแคบๆ แปดวัน จนกระทั่งคนอื่นๆ ที่หลบหนีมาเพิ่ม
ข้ึนเรือ่ยๆ มายงัท่ีนัน่และบอกพวกเขาว่าไอซสิจะมาทีน่ีด้่วย พวก
เขาเดินเท้าสามวันจนถึงที่ๆ มีนำ้ามีอาหารเล็กน้อยและมีคนอื่นๆ 
พวกเขาพักอยู่ที่นั่น ณ จุดหนึ่ง ไอซิสรุกเข้ามาถึงอีกฝั่ง แต่นักรบ
ชาวเคร์ิทและชาวเยซดิผิูก้ล้าหาญปกป้องพวกเขาไว้ได้ ผูพ้ลดัถิน่
จงึยงัคงอยูท่ีน่ัน่ได้ ตอนนีค่้ายผูพ้ลัดถิน่ขยายจำานวนขึน้ อาคราม
และครอบครัวอาศัยอยู่ที่นั่น อาครามใช้ชีวิตอยู่ที่น่ัน อาคราม
ขอบคุณพระเจ้าท่ีตอบคำาอธิษฐานของพวกเขาและให้พวกเขามี
ชวีติอยู ่– พวกเขาอธษิฐานทีไ่อซสิจะพ่ายแพ้และพวกเขาจะกลบั
บ้านได้ บางคร้ังเขาก็อธิษฐานเผื่อทีมฟุตบอลเรียลแมดริคด้วย  
นั่นคือทีมโปรดของครอบครัวเขา โปรดอธิษฐานเผื่ออาคราม  

จากเคอร์ดิสถาน

ขณะท่ีหมอ 20 คนได้รับแรงบันดาลใจจากการสอนใน
ห้องเรียนท่ีอบอ้าวหรือจากการเยี่ยมคนไข้แต่ละรอบหรืออ่าน
หนังสือ ทบทวนหนังสือเพื่อเตรียมสอบ เด็ก 12 คนที่อยู่ฝั่งตรง
ข้ามติดกบัแม่นำา้กม็ชีัน้เรยีนของตวัเองเช่นกนั เดก็ๆ กำาลังนัง่ท่อง
ตัวหนังสือ ตัวเลขสองภาษา พวกเขาเรียนร้องเพลงและท่องข้อ
พระคัมภีร์ พวกเขากำาลังเรียนรู้ที่จะเรียนและที่สำาคัญยิ่งกว่านั้น 
พวกเขากำาลังซึมซับการเรียนรู้ในแบบที่เป็นวิถีชีวิตของพวกเขา
ด้วย พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่ อยู่ในโรงเรียนนี้ตั้งแต่เกิด พ่อแม่ของ
เด็กบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีสวนครัวที่เจ้าหน้าที่และ
นักเรียนคอยดูแล รวมถึงอาคารสถานที่อื่นๆ ทุกคนเรียนรู้ว่าจะ
ช่วยเหลือกันอย่างไรในทุกแง่มุมของชีวิต ทุกคนล้วนมีส่วนร่วม 
เด็กๆ ก็ด้วยเช่นกัน – พวกเขาร้องเพลงในโบสถ์ ช่วยเล้ียงไก่ 
ทำางานจกุจกิให้กบัแม่ทีบ้่านและช่วยคณุพ่อในห้องเรยีน พวกเขา
ยังไม่เคยต้องหนีออกจากบ้านของตัว พวกเขายังไม่เคยต้องทิ้ง
ทกุอย่างไว้เบือ้งหลงั รวมถงึความหวงัในการเล่าเรยีนหนงัสอืด้วย 
พวกเขาเป็นคนรุน่ใหม่ของรฐักะเหรีย่งและพม่า และพวกเขากำาลงั
เรียนรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่: นอกจากการอ่าน การเขียน เรียนเลข พวก
เขากำาลังเรียนรู้การรับใช้คนของพวกเขา เรียนรู้ในการดูแลบ้าน
ของตัวเอง เรยีนรูค้ณุค่าของการใช้มอือย่างคล่องแคล่วและคณุค่า
ของการใช้สมองอย่างว่องไว และพวกเขากำาลงัเรยีนรูท้ีจ่ะรกัผูอ้ืน่ 
– เริ่มจากครอบครัวของตัวเอง จากครอบครัวเล็กๆ ของ JSMK 
จากครอบครวัของเรนเจอร์ทีค่่ายฝึกอกีฝ่ังของแม่นำา้ และจากชาว
ต่างชาตทิีม่าสอน นีค่อืคนรุน่ใหม่ของพม่า โปรดอธษิฐานเผ่ือพวก
เขาที่จะเรียนบทเรียนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

จาก JSMK 

บน: นักเรียนเล็กที่สุดของ JSMK

กลาง: เจ้าหน้าที่และนักเรียนของ JSMK และเด็กอนุบาล JSMK

ล่าง: อาคราม คีโรในเคอร์ดิสถาน
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บน: เดฟ ยูแบงค์และศิษยาภิบาลเอ็ดมันด์ให้บัพติศมากับซานู

อธิษฐานอยู่เสมอและไม่ยอมแพ้ 

จากการสลายของศนูย์ใหญ่สหภาพกะเหร่ียง (เคเอ็นย)ู ในปี 1995 
ชาวกะเหรีย่งนบัพนัสญูเสยีบ้านท่ีดิน บางคนหนไีปซ่อนในป่าและบางคน 
หนีข้ามชายแดนกลายเป็นผู้ลี้ภัย เวลานั้นเอง คนที่ต้องซ่อนตัวอยู่        
ในป่านั้นดูเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง พวกเขาประสบปัญหาทั้งเรื่อง
อาหาร การศกึษา สขุภาพ ความหวาดกลัวกงัวลน้ันมีอยู่ทุกท่ี ครอบครวั 
ศษิยาภบิาลชาวกะเหรีย่งทีอ่ยูก่บัผูพ้ลัดถิน่เหล่าน้ีทำางานอย่างเต็มท่ีดี
ที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพไม่มากนัก

อย่างไรกต็าม ด้วยพระคณุและความรักของพระเจ้าผูท้รงยิง่ใหญ่ 
ในปี 1966 มิชชันนารีชาวอเมริกันได้มายังพ้ืนท่ีน้ัน ท่านสังเกตดู
สถานการณ์และตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่มีชื่อว่า “Christians Concerned 
for Burma” นับแต่นั้นมา ทุกอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมจึงเป็นวัน
อธิษฐานสากลเพือ่ประเทศพม่า มาถงึวันน้ีเป็นเวลายีสิ่บปีแล้ว มิชชนันารี 
ท่านนั้นและทีมต่างๆ ยังคงรับใช้พระเจ้าด้วยการไปหาผู้พลัดถิ่นเพื่อ
ให้การรกัษาแก่พวกเขา ไม่เพยีงแต่ทางด้านร่างกายแต่ทางจติวญิญาณ
ด้วย ท่านเร่ิมพันธกิจในปี 1997 และให้การช่วยเหลือชาติพันธุ์ต่างๆ  
ที่ประสบความยากลำาบากด้วยการส่งทีมไปเยี่ยมเยียนพวกเขาและให้
ความช่วยเหลือคนเหล่านั้นมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

อย่างไรก็ตาม นับจนบัดนี้ ประเทศพม่ายังคงไม่ได้รับเสรีภาพ
อย่างครบถ้วน แม้ว่าชาตพัินธุต์ดิอาวุธบางกลุม่จะลงนามในสญัญาการ
หยุดยิงระดับชาติไปแล้ก็ตาม ยังมีการสู้รบในบางภูมิภาค และยังคงมี
ผู้พลัดถิ่นจำานวนนับล้านคน พวกเขายังขาดสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน      
ไร้สิทธิครองที่ดิน ไม่มีสิทธิพื้นฐานชาติพันธุ์ และไม่มีเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาอย่างครบถ้วน  

การรักซึง่กันและกันช่วยให้เราเป็นหนึง่เดยีวกนัเพือ่เสรภีาพ เพือ่
ความยุติธรรมและสันติภาพ ขอให้เราให้อภัยต่อกันและกันโดย
ปราศจากความเกลยีดชงั ให้เราอธิษฐานด้วยความเชือ่และกระทำาด้วย
ความกล้าหาญ ให้เราไม่ยอมแพ้แต่อธิษฐานเผื่อประเทศพม่าต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพม่าจะได้รับสันติสุขแท้ และมีสันติภาพ ความ
ร่มเย็นอย่างแท้จริง 

ศิษยาภิบาลเอ็ดมันด์เป็นศิษยาภิบาลและอนุศาศกของ FBR 

ตอนที่ท่านยังหนุ่ม ท่านตั้งมั่นว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายต่อต้าน

และนำาเสรีภาพมาให้กับคนของท่าน ขณะที่ท่านเรียนไปได้

ครึ่งหนึ่ง ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ทำาอีกอย่างหนึ่ง: 

ต่อสู้เพื่อเสรีภาพฝ่ายจิตวิญญาณของผู้คน ท่านพบกับ

เดฟ ยูแบงค์เนื่องจากการมีการทรงเรียกเดียวกันคือการ

ช่วยผู้คนในที่ๆ ไม่มีใครมาช่วย ช่วยคนเหล่านั้นที่ต้องหนี

ออกจากบ้านของตัวเองแต่ปฏิเสธไม่ยอมหนีไปประเทศอื่น 

นี่คือผู้พลัดถิ่นที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามป่า จนถึงวันนี้ 

เอ็ดมันด์ยังคงให้การฝึกอบรมฝ่ายจิตวิญญาณกับทีม

ของ FBR ทุกๆ ปีและกับชาวกะเหรี่ยงในที่ต่างๆ ทั่วโลก 

ซานูคือหน่ึงในผู้นำาทีมกะเหรี่ยงของเราและเป็นผู้ประสานงาน
พื้นที่ เขาทำางานกับ FBR มากว่า 10 ปี ในปีนี้ เขาบอกเราว่าอยากรับ
บพัตศิมาก่อนทีเ่ขาจะแต่งงาน เขาพดูว่า “ถงึเวลาแล้วครบัทีผ่มจะมอบ
ชีวิตให้กับพระเยซู ผมเชื่อในพระองค์และอยากจะติดตามพระองค์     
ผมต้องการรับการอภัยบาปของผม” 

หลงัจากรบับพัตศิมาแล้ว เราเป็นส่วนหนึง่ในงานแต่งงานของเขา
ในค่ายผูอ้พยพ ภรรยาของเขาน่ารกัและเราชืน่ชมการเริม่ต้นใหม่ทีซ่านู
ได้เริ่มไว้หลายอย่าง

หลังจากการแต่งงาน เพื่อนกะเหรี่ยงของเราอีกคนหนึ่งขอให้เรา
ให้บัพติศมากับน้องชายของเขาที่ชื่อธามลาทู เพื่อนคนนี้บอกว่า “เรา
เสียน้องชายคนน้ีไปเมื่อ 20 ปีท่ีแล้วครับ เขาหนีออกจากบ้านไปและ 
ใช้ชีวิตเป็นคนติดเหล้าขี้เมา ปีนี้เขาบอกเราว่าเขาตัดสินใจจะติดตาม
พระเยซ ูพระเยซทูรงช่วยเขาและกู้เขาให้รอดจากการติดเหล้านัน้” เขา
เล่าต่อว่า ก่อนหน้านั้นบางคนในครอบครัวอยากจะเลิกอธิษฐานให้      
ธามลาทูไปแล้วแต่เขาให้กำาลังใจว่าให้อธิษฐานต่อไปและอย่ายอมแพ้ 
สำาหรับครอบครัวนี้ การอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นและพวกเขาได้ลูกชายและ
น้องชายกลับคืนมา 

เราขอบคุณพระเจ้าท่ีประทานชีวิตใหม่ให้กับซานูและธานลาธู 
และขอบคุณพระองค์ทีไ่ม่มส่ิีงใดทีพ่ระเจ้าไม่อาจกูก้ลบัคืนมาได้หากเรา
มอบให้กับพระองค์ 

ชีวิตใหม่



ทีมบรรเทาทุกข์ชาวว้า ลาหู่ กะเหรี่ยงแดงและ
กะเหรี่ยงขอรัฐบัพติศมาในการฝึกอบรมเรนเจอร์

พระบิดา เราเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ในวันนี้เพ่ือยกชูประเทศพม่า รัฐบาลพม่า ชาวพม่า พรรคการเมือง
ชาติพันธุ์ในพม่าและทุกคนที่ทำางานเพื่อความยุติธรรมและสันติสุขที่นั่น เราอธิษฐานที่พระองค์จะทรงเป็นพระบิดาของพวกเขาในแบบ
ใหม่ในวันนี้ เป็นพระบิดาของเหล่าผู้นำาและผู้มีอำานาจตัดสินใจท้ังหลาย เป็นพระบิดาของหลายชาติพันธุ์ที่ยังคงพลัดถิ่นและเผชิญกับ
ความขัดแย้ง เป็นพระบิดาของผู้ที่ทำางานที่นั่นที่สละเวลาและพลังงานต่อสู้เพื่อสันติภาพ ขอทรงเป็นพระบิดาแก่พวกเขาและขอทรง
ปกป้องพวกเขาจากการคอร์รัปชั่น การข่มเหง ความหวาดกลัว ขอทรงคุ้มกันพวกเขา 

พระเยซู พระองค์ทรงมอบสิทธิอำานาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้แก่เราและเราสรรเสริญพระองค์ที่ทรงให้เรา      
มีส่วนในสิทธิอำานาจน้ันในฐานะบุตรชายและบุตรสาวของพระองค์ เราอธิษฐานขอความจริง สันติภาพและพระคุณจะมีอยู่เหนือผู้นำา           
ในพม่าในพระนามของพระเยซู พระนามของพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำานาจ ฤทธิ์อำานาจในการรักษาผู้ป่วย ฤทธิ์อำานาจในการหยุด
สงคราม ฤทธ์ิอำานาจการเปล่ียนภายในผู้คน เราขอประกาศฤทธ์ิอำานาจน้ันในพระนามของพระองค์ในเวลานี้ และเราอธิษฐานที่ฤทธิ์
อำานาจแห่งสันติภาพจะมาถึงประเทศพม่าเพื่อการคืนดีกัน ที่ความรักจะแข็งแกร่งกว่าความชัง 

พระวญิญาณบริสทุธิเ์ราอธษิฐานทีพ่ระองค์จะเคลือ่นทกุหวัใจในประเทศพม่า ทีพ่ระองค์จะสำาแดงพระองค์
ต่อทุกผู้ทุกนามในประเทศพม่าทั้งท่ีอยู่ในเทือกเขาสวยงาม ในท่ีราบงดงามและท้องทุ่งเขียวชอุ่ม ท่ีพวกเขาจะรู้ว่าพระองค์เป็น                
พระผู้สร้าง และแต่ละหัวใจจะหันมาหาพระวิญญาณบริสุทธิ์และพบพระองค์ในแบบใหม่ โปรดตรัสในหัวใจของเหล่าผู้นำาและผู้มีอำานาจ
ตัดสินใจท้ังหลายท่ีพวกเขาจะเกลียดการคอรัปช่ันและความช่ัวร้ายและแสวงหาความซื่อสัตย์ สันติภาพและความรัก ขอให้พวกเขา
แสวงหาพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด ขอพระองค์ทรงเคลื่อนหัวใจเหล่านั้น 

พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมพระเมตตา เราร้องอธิษฐานเผื่อประเทศพม่าอย่างเจาะจงในวันนี้ แต่ขอให้การ
ข่มเหงผูค้นในพม่ารวมถงึทัว่โลกกลายมาเป็นภาระให้กบัเราทกุๆ วนั ขอทรงให้หวัใจเราต่อสู้กบัการสูร้บฝ่ายจติวญิญาณนี ้ให้เรายนือยู่
ในช่องว่างด้วยความเชื่อเพื่อพี่ชายน้องสาวที่ถูกข่มเหงกดขี่ เราอธิษฐานเผื่อศัตรูของเรา คนที่กำาลังกดขี่ผู้อื่น ขอทรงกู้พวกเขา เรา
อธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำางานในประเทศพม่า ขอทรงอวยพรพวกเขาและให้การงานของพวกเขาผลิดอกออกผล เราอธิษฐานเผื่อผู้นำาทางการ
เมืองและผู้นำาชาติพันธุ์ ขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาและความรักแก่พวกเขา เราอธิษฐานเผ่ือประเทศพม่าในวันนี้ เรารวบรวม
เสียงของเราในฐานะเจ้าสาวของพระองค์และขอให้พระองค์ทรงเทวิญญาณแห่งการฟื้นฟูสู่แผ่นดินนี้ เราอธิษฐานทูลขอส่ิงเหล่านี้            
ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เรารักพระองค์ เราเชื่อในพระองค์ เรานมัสการพระองค์ อาเมน

ขอบคุณทุกท่านสำาหรับการอ่านวันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่า 2017 วิธีที่ดีที่สุดที่ท่านสามารถมีส่วนร่วม

คือการอธิษฐาน อธิษฐานอย่างแท้จริง วันนี้ เวลานี้ และโปรดอธิษฐานเพื่อประเทศพม่าในหัวข้อด้านล่างนี้


