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ตามเข็มนาฬิกา: กับระเบิดที่กองทัพพม่าฝังไว้ในรัฐคะฉิ่น, เนเซอ หมอตาชาวกะเหรี่ยงและทีมแพทย์ของเขากำาลังตรวจคนไข้ตาเข

ในคลินิก, ภาพของซอโอมูถ่ายกับครอบครัวก่อนที่เขาจะถูกกองทัพพม่าสังหารในเดือนมีนาคม 2018 (ภาพจากเว๊ปไซด์), จอห์น 

ศิษยาภิบาลและผู้ประกาศชาวว้าถ่ายภาพกับคุณแม่, หญิงคนหนึ่งที่ต้องหนีจากกองทัพพม่าในเดือนกันยายน 2017 ตอนนี้เธออยู่

ในกระท่อมไม้ไผ่ห้องเดียวกับลูกชายและครอบครัวของเขาในใจกลางคูทาปาโลง ค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพปก: นอมูเดวา สิบหกปีหลังจากถูกกองทัพพม่ายิง (โปรดอ่านหน้า 20) 
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4 จากผู้อำานวยการ จดหมายจากเดฟ ยูแบงค์

5 แผนที่พม่า แผนที่แสดงเรื่องราวต่างๆ ของปีนี้

6 ข้ามเขตแดน อดีตทหารอิรักเล่าถึงพันธกิจของเขาที่พม่า

9 กระบวนการสันติภาพที่แตกหัก แอชลี่ย์ เซาท์จับตาบรรยากาศการเมืองพม่า

11 เข้าใจความขัดแย้ง สถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่ชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งในพม่า

14 รักษาความเชื่อ การข่มเหงคริสเตียนในรัฐว้า

15 การลี้ภัยที่เบาบางลง สภาพล่าสุดของค่ายผู้ลี้ภัยเก้าแห่งที่ชายแดนไทย/พม่า

16 ยิ่งกว่าหายนะ ความทุกข์ยากและความทรหดของชาวโรฮิงญา

19 อิสรภาพ! สมาชิกพาร์ทเนอร์ (PRAD) เขียนถึงอิสรภาพและชาวโรฮิงญา

20 คุณจำาหนูได้ไหม? 16 ปีให้หลัง การพบกันอีกครั้ง และต้องหนีอีกครั้ง 

23 มากกว่าการมองเห็น ในพื้นที่ห่างไกลในรัฐกะเหรี่ยง หมอผ่าตัดตาชาวกะเหรี่ยง   

คนหนึ่งทำางานช่วยเหลือผู้คนของเขา 

26 อธิษฐานในฐานะพ่อแม ่พ่อแม่มือใหม่สองคนสะท้อนให้เห็นว่าเวลานี้พวกเขา

อธิษฐานเพื่อผู้ถูกข่มเหงในพม่าต่างออกไปอย่างไร

28 ความเชื่อที่เกินกว่าศาสนา หมอชาวกะเหรี่ยงเล่าถึงการตัดสินใจรับบัพติศมาของเขา 

วันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่าจัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม โปรดอธิษฐานเผื่อประเทศพม่าร่วมกับ
เรา! สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมล์มายัง  info@prayforburma.org.

ขอขอบคุณ Act Co. สำาหรับการสนับสนุนและการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้ วารสารฉบับนี้จัดทำาโดย Christians 
Concerned for Burma (CCB) ข้อความทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์ CCB 2018 ออกแบบจัดรูปเล่มโดย  FBR Publications 

สงวนลิขสิทธิ์ วารสารเล่มนี้อาจจัดทำาขึ้นใหม่ได้ หากให้เครดิตกับข้อความและรูปภาพอย่างเหมาะสม  รูปทั้งหมด         
เป็นลิขสิทธิ์ของ Free Burma Rangers (FBR)  นอกจากจะมีหมายเหตุบันทึกไว้เป็นอื่น ข้อพระคัมภีร์คัดลอกจากฉบับ

อมตธรรมนอกจากจะมีหมายเหตุไว้เป็นอื่น

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

ในฉบับนี้ 
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ภาพบนหน้าปกคือนอมูเดวา ผมพบกับเธอครั้งแรก

หลังจากที่เธอถูกกองทัพพม่ายิงในปี 2011 ตอนนั้นเธอ

อายุได้แปดขวบ เราเจอกับเธออีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือน

มกราคม 2018 เธอแต่งงานแล้วและมีลูกเล็ก (ภาพบน

ซ้าย)“ทหารพม่าจะมาโจมตีเราอีกไหมคะ เราจะต้องหนี

อีกไหมคะ?” เธอถาม อีกสองเดือนต่อมากองทัพพม่า 

เข้าโจมตีอีกครั้งและเธอต้องหนีอีกครั้ง 

อีกไม่กี่เดือนต่อมา เราเจอกับนอพอธา สามีของเธอ

เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เขาถูกกองทหารพม่ายิงเสียชีวิต  

ในเดือนมีนาคม 2018 ในเวลานี้ เธอกับลูกๆ อีกเจ็ดคน

ต้องซ่อนตัวและไม่ได้รับความยุติธรรมใดๆ เลย นอกจาก

นั้น กองทัพพม่ายังคงซ่องสุมกำาลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใกล้กับพื้นที่ๆ เธอและชาวกะเหรี่ยงพลัดถิ่นอีก 2,500 

คนอาศัยอยู่ในตอนเหนือของรัฐกะเหรี่ยง เราอธิษฐาน 

กับเธอในป่าหลังจากที่สามีของเธอถูกสังหารและเราได้

ช่วยเหลือเธอกับลูกๆ ขณะที่เรามอบเหรียญกล้าหาญ  

ให้เธอเพื่อเป็นเกียรติแก่สามีของเธอ เธอก็เริ่มร้องไห้ 

(ภาพบนขวา) ผมรู้สึกเจ็บปวดใจและผมขอพระเจ้าที่จะ

ทรงช่วยเรา

ตลอดการทำางาน 25 ปีในพม่า การสังหาร การยิง 

และการพลัดถิ่นมากมายดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอยู่รำ่าไป 

กองทัพพม่าโจมตีประชาชนของตนเองโดยไม่ต้องถูก

ลงโทษและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องนี้ 

นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับ และยังดูหมดหวังอีกด้วย

ยกเว้นเสียแต่ว่าเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยและ        

คำาอธิษฐานของผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ 

ขณะที่คุณกำาลังอ่านนิตยสารของปีนี้ในมือคุณ ได้โปรด

อธิษฐานเผื่อและขอพระเจ้าว่าควรจะขอสิ่งต่างๆ อย่างไร 

โปรดอธิษฐานที่ความรักจะอยู่เหนือความเกลียดชัง ความ

ยุติธรรมจะอยู่เหนือการแก้แค้น เสรีภาพจะอยู่เหนือการ

เป็นทาส การคืนดีกันจะอยู่เหนือการถือโทษ พระเยซูจะ

ทรงให้พลังแก่เราที่จะทำาสิ่งเหล่านี้หากเราขอจากพระองค์ 

และในท่ามกลางความชั่วร้ายและความทุกข์ยาก เราได้

เห็นความรักของพระเจ้าฉายส่องผ่านผู้คนเมื่อเราเลือกที่

จะช่วยเหลือกันและกันในขณะเผชิญหน้ากับความยาก

ลำาบากอันใหญ่หลวงนี้

พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราทำาในที่สิ่งพระองค์จะช่วย

ให้เราทำาเท่านั้น เราไม่จำาเป็นและไม่สามารถช่วยเหลือได้

หมดทุกคน แต่เราแต่ละคนสามารถช่วยเหลือคนเหล่านั้น

ที่พระเจ้าทรงวางไว้ตรงหน้าเรา นี่คือฤทธิอำานาจของ 

พระเยซูที่ทรงช่วยเราให้ช่วยเหลือผู้อื่นและนำาชีวิตใหม่

และความหวังใหม่มาสู่เราทุกคน

ขอบคุณทุกท่านสำาหรับความห่วงใย การอธิษฐานเผื่อ

และการช่วยเหลือครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน

เดฟ ยูแบงค์ ครอบครัวและ CCB ทุกท่าน

ÊาÃ¨า¡¼Ù้¡‹Íตั้§
จากซ้ายไปขวา:เดวิด ยูแบงค์ นอมูเดวาและนอเลอเพลอ เดวิด ยูแบงค์อธิษฐานกับนอพอธา แม่ม่ายของซอโอมู
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รัฐคะฉิ่น

รัฐฉาน

รัฐอาระกัน

รัฐชิน

รัฐกะเหรี่ยง 
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• อธิษฐานเผื่อความเป็นเอกภาพในภาคเหน�อของรัฐฉาน

• อธิษฐานเผื่อผู้พลัดถิ่นกว่า 100,000 คนในรัฐคะฉิ่นที่อยากกลับบ้านเกิด

• อธิษฐานเผื่อคริสเตียนชาวว้าที่กำาลังถูกข่มเหง

• อธิษฐานเผื่อชาวกะเหรี่ยงที่พึ่งกลายเป็นผู้พลัดถิ่นต้องหลบซ่อนตัวอยู่ใน

ป่าพม่า

• อธิษฐานเผื่อผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆ – เพื่อที่พวกเขาจะสามารถกลับ

บ้านได้อย่างปลอดภัย มีงานทำา มีโอกาสได้เรียนหนังสือขณะที่พวกเขา

รอคอยอยู่ในค่าย

• อธิษฐานเผื่อชายและหญิงที่จะผงาดขึ้นมาเพื่อฝึกฝนผู้อื่นและนำาผู้คน

ของเขาในรัฐชาติพันธ์ต่างๆ ในประเทศพม่า

ผู้ลี้ภัย 720,000 คน
จากภาคเหนือของ 
รัฐอาระกันต้องหลบหนี
เข้าบังคลาเทศ

ËัÇข้ÍÍ¸ÔÉ°าน

สัÞลักษณ�
รัฐที่มีความ
ขัดแย้งสูง

รัฐต่างๆ ในพม่า

เขตแดนนาคา

เขตแดนว้า

ค่ายผู้ลี้ภัย

การสู้รบในรัฐคะฉิ่นทำาให้กว่า 
100,000 คนกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
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ผมชื่อโมฮัมเหม็ดครับ ผมเป็นอดีตทหารอิรักที่เคย

ร่วมงานกับทีม FBR ในปฏิบัติการบนแนวหน้าเพื่อ

เสรีภาพและการปลดปล่อยเมืองโมซุลจากการก่อการ

ร้ายสุดโต่งที่มีชื่อว่าเดอิช ระหว่างปฏิบัติการในเมือง

โมซุล ผมถูกยิงหกครั้ง หลังจากฟื้นตัว ผมลาออกจาก

กองทัพอริกัและเริม่ทำางานกบัฟรเีบอร์ม่าเรนเจอร์ในอริกั

จากนั้น ผมได้รับการชวนมายังประเทศพม่า ผมไม่ 

รูจ้กัประเทศพม่าเลยสกันดิและไม่รูเ้ลยว่ามอีะไรเกดิขึน้  

ที่นั่นบ้าง ในวันที่ 15 เมษายน 2018 ผมได้เดินทาง 

ออกจากอิรักเป็นครั้งแรก

ในพม่า เราเดินเท้าในป่า ไต่เขาสูงตระหง่านงดงาม 

ผมไม่เคยทำางานแบบนี้มาก่อนครับ ไม่ว่าจะเป็นการ  

เดินทางไกล ปืนเขาสูงและเข้าป่าทึบ งานเหล่านี้เป็น

เรื่องยากสำาหรับคนทั่วไป แต่ในฐานะทหาร ผมพอมี

ความแข็งแรงอยู่บ้างและผมยังได้รับการฝึกจากคุณเดวิด 

ยูแบงค์ด้วย กระนัน้ มนัยงัคงเป็นเรือ่งยากมากสำาหรบัผม 

ผมเคยเห็นภาพตัวเองรู้สึกถึงความตายจากความ

เหน็ดเหนื่อยอย่างรุนแรง 

ที่นั่น นำา้ดื่มหาได้ไม่ง่ายนัก อาหารก็มีเพียงน้อยนิด                                           

คนที่นั่นชอบทานข้าว เราทานข้าวกันทั้งมื้อเช้า              

มื้อกลางวัน มื้อเย็นเลยทีเดียว ผมได้เห็นคนยากจน   

ที่ไม่มีปัจจัย พื้นฐานในการดำารงชีวิต เช่นไม่มีนำา้ดื่ม 

ไม่มีไฟฟ้าและการสื่อสาร ผมไม่อยากเชื่อสายตากับ      

สิ่งที่ผมเห็นที่นั่นในปี 2018

แม้ว่าคนที่นั่นจะไม่มีอะไรเลยก็ตาม แต่พวกเขากลับ

ไม่ขออะไร แม้ว่าพวกเขาจำาเป็นจะต้องใช้ในสิ่งที่ผมมี 

แต่พวกเขาไม่ขอ โอพระเจ้า ผมไม่เคยเห็นใครที่ไหนมี

ศักดิ์ศรีเช่นนั้นมาก่อนเลยในชีวิตของผม แม้ว่าพวกเขา

จะขาดแคลนอย่างหนักและไม่มีอะไรเลยก็ตาม            

พวกเขากลับให้ของขวัญที่พวกเขาทำาขึ้นด้วยมือกับเรา                                                              

ทั้งถุง ทั้งตะกร้าที่สานขึ้นมาและงานฝีมืออื่นๆ แถม 

พวกเขาทุกคนยังอยากเชิญเราไปกินข้าวกับพวกเขา  

อีกด้วยครับ

ผมไม่เคยพบใครที่น่ารักอย่างนี้มาก่อน ทั้งดีและ

อดทน และกล้าหาญ และสัตย์ซื่อ หากคุณทิ้งข้าวของๆ 

คุณไว้ – ไม่ว่าจะเงินทองหรือสิ่งของ – พวกเขาไม่

แตะต้องมัน ผมอัศจรรย์ใจเหลือเกินที่พวกเขาช่างแสนดี 

มันยากที่ผมจะอธิบายออกมาได้เป็นคำาพูด

คนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงครับ  

พวกเขาถูกบดขยี้ เวลาที่ผมมองพวกเขา ผมถามตัวเอง

ว่าทำาไมกลุ่มเรนเจอร์จากพม่าจึงไปช่วยเราในอริกั เรนเจอร์ 

หลายคนในนั้นเคยถูกกองทัพพม่ารุกรานมาก่อน พวก

เขาเองก็ต้องการความช่วยเหลือแต่พวกเขากลับไปช่วย

ประเทศของผม อิรัก ประเทศที่เดือดไปด้วยสงคราม

รุนแรง พวกเขาให้การรักษากับทหารอิรักที่บาดเจ็บ 

รวมถึงพลเรือนที่บาดเจ็บด้วยเช่นกัน และพวกเขายืน

หยัดเคียงข้างกัน นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับ ผมสงสัย

ว่าผมจะมีวันเข้าใจมือที่หยิบยื่นความ ช่วยเหลือเหล่านี้

หรือไม่

ความกรุณานี้นี่เองที่ช่วยประเทศของผม ไม่ใช่เพราะ

ว่านัน่เป็นประเทศของผม แต่นัน่เป็นการทำาเพือ่มนษุยชาติ 

ความรกั และความช่วยเหลอืไม่ได้หยดุอยูท่ีแ่ค่ประเทศคณุ 

ความรักและการช่วยเหลือ
จากพม่าสู่อิรัก

ข้ามเขตแดน
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ภาพบน: โมฮัมเหม็ดและปีเตอร์ ยูแบงค์ช่วยกันแจกจ่ายผ้าใบให้กับชาวบ้านที่พึ่งกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในรัฐกะเหรี่ยง พม่า

ภาพล่าง: อิโด ผู้บัญชาการชาวเยซิดิ เล่าประสบการณ์ของเขาให้ผู้พลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงฟัง 
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นี่เป็นความรักและความช่วยเหลือที่มีต่อมวล

มนุษยชาติทั้งปวง ต่อคนทั่วโลก ผมเรียนรู้

จากคนเหล่านี้มากมายเหลือเกินทั้งในเรื่อง

ความอดทน ความเรยีบง่าย ความรกั ความเชือ่ 

และความกล้าหาญ 

ผมยังได้เรียนรู้จากครอบครัวอันเป็นพระพร

ครอบครัวนี้ด้วย เรียนเหมือนกับเด็กเล็กๆ  

คนหนึ่ง ผมยังคงเรียนรู้จากพวกเขาอยู่ นับ

ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมพบกับคุณเดวิดในปี 2017 

ทีแ่นวหน้าฝ่ังตะวนัตกของโมซลุ ทีน่ัน่ ผมเหน็ 

ลูกๆ น่ารักหลายคน ภรรยา และชายคนนี้   

ที่อยู่ในนรกนั่นโดยมีศพและผู้บาดเจ็บนอน

เกลื่อนเต็มไปหมดทุกแห่ง คนเหล่านี้ถูก

คนร้ายใช้ระเบิดพลีชีพ ใช้ปืนครกและจรวด

เข้าโจมตีทุกหัวระแหง มีการใช้ผู้ลอบยิง ใช้

อาวุธต่างๆ เพื่อการสังหารเพื่อการทำาให้ตาย 

ผมถามพวกเขาว่า “พวกคุณมาทำาอะไรกัน                                           

ที่นี่?”

เขาบอกกับผมว่า “เรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณ

และเพื่อนๆ ของคุณจากกองทัพนั่น รวมถึง

พลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับ”

ผมประหลาดใจและพูดกับเขาว่า “คุณบ้า 

ไปแล้วหรือ? คุณทิ้งประเทศของคุณ อเมริกา 

ประเทศที่สวยงามปลอดภัยราวกับอยู่ใน

สวรรค์ แล้วมาที่นี่ ที่แบบนี้ ที่ๆ แทบจะ

เหมือนนรก พาผมไปอเมริกาเถิดครับ ผม

เหนื่อยกับสถานการณ์ที่นี่เหลือเกิน คุณบ้า

หรือเปล่านี่?”

เขาเริม่ย้ิมและพดูกบัผมว่า “องค์พระผู้เป็น

เจ้า ส่งผมมาที่นี่” จากนั้น เขาคิดสักครู่และ

พูดว่า “พระเจ้าของผมยังคงดีอยู่ ในโลกนี้ยัง

คงมีความดีงามอยู่ แม้ว่าสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้า

จะมีแต่ความชั่วร้ายก็ตาม” ผมไม่เคยเห็น

ความกล้าหาญและกำาลังเช่นนั้นมาก่อนเลย 

มันไม่ธรรมดาเลยครับ เขาออกวิ่งนำาหน้าเรา

เข้าสู่สมรภูมิ เขาและครอบครัวของเขารวมถึง

ทีมของเขาได้ให้แรงบันดาลใจในการต่อสู้กับ

เราทุกคน พวกเขาทำากิจกรรมกับเด็กๆ หลาย

อย่างและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ – และ

ไม่ใช่แค่เด็กๆ เท่านั้น ทั้งผู้ใหญ่ ทหารใน

กองทัพและพลเรือนด้วย ในตอนนั้น ผมบอก

เขาว่า “ผมอยากทำางานกับคุณ” 

เขาพูดว่า “ผมไม่มีกำาลังและไม่มีเงิน        

ตัวผมเองเป็นคนเล็กน้อยและอ่อนแอ”

นับแต่นั้นมา ผมรักชายคนนี้และครอบครัว

ของเขา พวกเขาทิ้งประเทศอันสวยงามของ

เขามาเพื่อผม ผมยังคงทำางานกับครอบครัวนี้

และผมจะตายเพื่อพวกเขา และผมจะส่งต่อ

ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้แพร่ขยาย

ออกไปพร้อมกับพวกเขา ในชีวิตของผม ผม

เห็นความแข็งแกร่งของชายคนนี้ เห็นความ

กล้าหาญและความรักของพระเจ้าและความรัก

ทีม่ต่ีอผู้อืน่ในตวัเขา พวกเขาไม่ธรรมดาเลยครบั

ในประเทศอิรักของผม เราต่อสู้เพื่อ

อิสรภาพและพยายามขจัดการก่อการร้ายให้

หมดไปจากเรา เราต้องการคำาอธิษฐานครับ 

ผมไม่เคยคิดถึงที่อื่นๆ เช่นพม่ามาก่อน และ

ไม่เคยคิดฝันว่าผมจะได้มาอยู่ที่นี่ ผม

ประหลาดใจเมื่อได้เห็นว่าคนที่นี่ใช้ชีวิตกัน

อย่างไร ผมบอกกับตัวเองว่าผู้คนที่นี่ต้องการ

ความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและผมช่วยพวก

เขาได้ ผมบอกพวกเขาว่า “ผมเป็นนักสู้ เป็น

ทหารและผมช่วยคุณได้และผมรู้สึกตื้นตันใจที่

ได้พบกับคุณ ตอนนี้ผมอธิษฐานด้วยคำา

อธิษฐานใหม่เพื่อคุณจากใจของผม ผมรักพวก

คุณมากและอธิษฐานเผื่อประเทศของคุณ ที่

พวกคุณจะมีอิสรภาพและมีชีวิตที่เต็มไปด้วย

ศักดิ์ศรีควา
มรัก

และ
ควา
มช่ว

ยเห
ลือไ
ม่ได
้หยุด

อยู่แ
ค่ที่ป

ระเท
ศคุณ

 น
ี่เป็น
ควา
มรัก

และ
ควา
มช่ว

ยเห
ลือ

ที่มีต
่อมว

ลมน
ุษยช

าติท
ั้งปว

ง 
ต่อค

นทั่ว
โลก
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จากปลายปี 2011 จนถึงปี 2012 รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน

ของเต่งเส่งได้ตกลงการหยุดยิง (ในบางพื้นที่เป็นการ

ยืนยันซำ้าอีกครั้ง) กับสิบจากสิบเอ็ดกลุ่มชาติพันธุ์    

ติดอาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (EAOs) และในปี 2013 

ได้สัญญาว่าจะจัดให้มีการเจรจาทางการเมืองหลาย

ฝ่ายซึ่งรวมถึงการเจรจาเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

ด้วยเช่นกัน การหยุดยิงรอบใหม่นี้มุ่งเน้นไปยังตอนใต้

ของรัฐฉาน กะเหรี่ยงแดง กะเหรี่ยง รัฐมอญและเขต

ตะนาวศรี สำาหรับส่วนอื่นๆ ในประเทศ เส้นทางสู่

สันติภาพมีความชัดเจนน้อยกว่าและมีการสู้รบรุนแรง

ในตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรัฐคะฉิ่นและตอน

เหนือของรัฐฉาน ในปี 2011 รัฐบาลตั๊ดมะด่อว์บุก

โจมตีพรรคก้าวหน้ารัฐฉาน ต่อด้วยองค์กรคะฉิ่นอิสระ

ซึ่งเป็นการละเมิดสัญญาหยุดยิงอายุยี่สิบเอ็ดปีและ  

สิบเจ็ดปีตามลำาดับ ทำาให้พลเรือนมากกว่า 100,000 

คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น 

รัฐบาลทหารชุดที่แล้วทำาการเจรจาการหยุดยิงใน

ภาคเหนือขณะที่กองทัพเข้าบุกโจมตีในภาคตะวันออก

เฉียงใต้ นับตั้งแต่ปี 2011 สถานการณ์พลิกผันไปใน

ทิศทางตรงกันข้าม

ในวันที่ 15 ตุลาคม กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์แปดกลุ่ม

ที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าได้   

ลงนามเซ็นสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศร่วมกับ

ประธานาธิบดีพม่า ผู้นำาอาวุโสของรัฐบาลและผู้บัญชา

การทหารตั๊ดมะด่อว์ สัญญาหยุดยิงนี้ผูกพันกับทุกฝ่าย

รวมถึงตั๊ดมะด่อว์ด้วยเพื่อจัดการเจรจาทางการเมือง

อันหนึ่งที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อจัดตั้งระบอบรัฐบาล

สหพันธรัฐอันเป็นประชาธิปไตย สำาหรับกลุ่มชาติพันธุ์

ติดอาวุธที่ร่วมลงนาม สัญญาการหยุดยิงทั่วประเทศ

ฉบับนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาฉบับที่ดีที่สุดที่พวกเขา

สามารถบรรลุได้ในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของระบอบ

กระบวนการสันติภาพ
ที่แตกหัก

ทหารพม่ากำาลังเคลื่อนพลเข้าไปในเลอ มูพลอ    

รัฐกะเหรี่ยง ภาพจากภารกิจการสอดแนม ปี 2018
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เต็ง เส่ง และยังเป็นวิธีหนึ่งเพื่อใช้ผลักดันการปฏิรูป

รัฐธรรมนูญครั้งสำาคัญ หลักหมุดที่อยู่ในกระบวนการ

สันติภาพอันนี้ได้ถูกลดขนาดลงด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ามี

กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธอีกโหลหนึ่งที่ถูกกีดกันหรือปฏิเสธ

ไม่ให้ร่วมลงนามในสัญญาหยุดยิง ในวันที่ 13 

กุมภาพันธ์ 2018 มีกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธอีกสองกลุ่ม

คือพรรครัฐมอญใหม่และสหภาพประชาธิปไตยลาหู่   

ได้ร่วมลงนามในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศฉบับนี้

 ในการปฏิบัติตามสัญญาการหยุดยิง รัฐบาล/  

ตั๊ดมะดอว์และผู้ลงนามได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล

ในระดับสหภาพและในภูมิภาคฉาน กะเหรี่ยง กะยิน  

รัฐมอญ เขตตะนาวศรีและเขตพะโคด้วย กระบวนการ

เจรจาสันติภาพถูกเริ่มต้นขึ้นด้วยการประชุมระดับ

สหภาพครั้งแรก จัดขึ้นในเมืองเนปิดอว์ เดือนมกราคม 

2016 รัฐบาลเอ็นแอลดีเริ่มทำาการติดตามผลการประชุม

เพื่อสันติภาพในปลายเดือนสิงหาคม 2016, พฤษภาคม 

2017 และมิถุนายน 2018 (ที่เรียกว่า “การประชุมเพื่อ

สันติภาพปางโหลง” ในเมืองเนปิดอว์)  สัญญาหยุดยิง

ทั่วประเทศกำาหนดให้มีการเจรจาทางการเมืองต่างๆ  

กับทุกองค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ได้ลงนามในสัญญาตาม

ชาติพันธุ์เพื่อชุมชนที่เกี่ยวข้อง การเจรจาของกะเหรี่ยง 

ชินและปะโอในต้นปี 2017 ค่อนข้างประสบความสำาเร็จ

ทีเดียว มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลายระดับเป็นวงกว้างเข้าร่วมประชุม และเป็นครั้งแรก

ในประวัติศาสตร์ประเทศที่มีการตกลงจุดยืนต่างๆ ใน

หลายๆ ประเด็น พรรคมอญใหม่มีการเจรจาทางการ

เมืองอย่างประสบความสำาเร็จด้วยเช่นกันในเมืองยี 

เดือนพฤษภาคม 2018 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2017 

ตั๊ดมะดอว์ได้ปิดกั้นการหารือในพื้นที่ๆ รัฐบาลควบคุม 

และปิดกั้นการเจรจาทั้งในรัฐฉานและรัฐยะไข่ ยิ่งไปกว่า

นั้น ยังคงไม่ชัดเจนว่าทั้งความกังวลและความปรารถนา

หลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาทางการเมืองย่อย

ระดับชาติจะถูกเอามารวมในการเจรจาสันติภาพระดับ

สหภาพได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น จากผลการเจรจาของ

กระเหรี่ยงมีหลายประเด็นถูกตัดออกไปจากหมาย

กำาหนดการการประชุมสันติภาพสหภาพครั้งที่ 2 

ในเดือนพฤษภาคม 2017 การประชุมสันติภาพ

สหภาพได้รับรอง 37 หลักการแรกที่ถูกเสนอในข้อตกลง

สันติภาพสหภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเหล่านี้ส่วน

ใหญ่เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันอยู่

แล้วและแทบไม่กล่าวถึงสิ่งที่ผู้นำาชาติพันธุ์ระดับชาติ

เรียกร้องขอการปกครองตัวเองเพิ่มขึ้นในรัฐของพวกเขา 

รวมถึงการขอให้พลเรือนเป็นผู้ดูแลสอดส่องกองทัพหรือ

ให้มีความเป็นสถาบันรวมในระดับสหภาพมากขึ้น ใน

การประชุมสันติภาพสหภาพเดือนกรกฎา 2018 แม้มี

การดูเนื้อหาข้อตกลงเพิ่มเติมอีก 14 จุด แต่กลับกลาย

เป็นการตัดเอาปัญหาที่เกี่ยวข้องทางการเมืองและ

เศรษฐกิจออกไปอย่างชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าไม่มี

ความก้าวหน้าใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ การ

ขาดความก้าวหน้านี้ผนวกเพิ่มกับการโจมตีของกองทัพ

พม่าหลายครั้ง (ทั้งต้น กลางและปลายปี 2018ปี) ที่จุด

หยุดยิงเคเอ็นยูที่เนินเขาพาปูน (กองพลน้อยKNLA 5) 

ปี 2018 กระบวนการสันติภาพจึงดูเหมือนอยู่ในสภาพ 

ที่แย่กว่าเวลาใดในเจ็ดปีที่ผ่านมา 

ดร.แอชลี่ย์ เซาท์เป็นนักเขียนอิสระ เป็นที่ปรึกษาและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำาหรับการวิเคราะห์เรื่องกระบวนการ

สันติภาพช่วงปลายปี 2018 โปรดอ่าน Myanmar Interim Arrangements Research Project, Between Ceasefires and 

Federalism: Exploring Interim Arrangements in the Myanmar Peace Process (Covenant Consult November 2018).

ในปี 2018 กระบวนการสันติภาพจึงดูเหมือน
อยู่ในสภาพที่แย่กว่าเวลาใดในเจ็ดปีที่ผ่านมา  
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จากเนินเขานาคาอันห่างไกลในเขตสะกาย ชาวบ้านที่นั่น

รายงานว่าปีสองปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

บ้าง เช่น กองทัพพม่าไม่ได้บีบบังคับพวกเขาให้ไปเป็น

ลูกหาบแบกขนเสบียงของพวกเขาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

แล้วแต่ชาวบ้านก็ยังคงประสบกับการขาดแคลนอาหารและ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายอย่าง

นอกจากนั้นแล้ว ขณะที่รัฐบาลมีโครงการฉีดวัคซีนโปลิโอ

ที่นั่น แต่กลับไม่มีบริการด้านสุขภาพอย่างอื่นเลย นอกจาก

นั้น ยังยากที่จะเข้าถึงบริการอีกด้วย ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง

บอกว่า ความทุกข์ของชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดจากการไอและ

ท้องเสีย ในฤดูฝน บางครั้งเราต้องเจอกับการสูญเสียชีวิต

ของลูกหลานที่มาจากโรคเหล่านี้ เราต้องส่งผู้ป่วยไปยัง

หมู่บ้านอื่นและค่าจ้างมอเตอร์ไซด์แพงมาก จากหมู่บ้าน

ของเราหากจะเดินเท้าไปยังดังกีก็ต้องใช้เวลาสามวัน ถ้าไป

ลาฮี หกวัน และไปนามยุน สิบวัน สำาหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน  

เราก็ต้องแบกเขาไป”

ในเดือนมิถุนายน พื้นที่นี้ประสบนำ้าท่วมที่เข้าทำาลายถนน

หนทางและสะพาน อีกทั้งยังมีดินถล่มหลายแห่ง ทีม

บรรเทาทุกข์ได้เข้าช่วยเหลือขณะนำ้าท่วม แจกจ่ายอาหาร

และให้การรักษาแก่ชาวบ้าน ในวันที่ 18 มิถุนายน นำ้าเข้า

ท่วมเมืองโมบิลุท เมืองที่รัฐบาลพม่าสร้างขึ้นมาด้วยการ

บังคับหลายครอบครัวและหลายหมู่บ้านให้ย้ายเข้าไปที่นั่น

ในปี 2014

ชาวบ้าน (ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม) เล่าว่า “เราไม่เคยได้รับ

ความช่วยเหลือจากทั้งรัฐบาลหรือกลุ่มใดเลย...นี่เป็นครั้ง

แรกที่เราได้รับความช่วยเหลือสำาหรับผู้ประสบนำ้าท่วม 

แม้ว่าเราจะโดนนำ้าท่วมทุกปีตลอดสามปีที่ผ่านมา รัฐบาล 

ยังคงทิ้งเรา ไม่สนใจความทุกข์ยากของเรา และไม่มีการ 

ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใดๆ แก่เราเลย”

เ¢านาคา

ชาวบ้านยังคงพยายามใช้ถนน

ที่ถูกนำาท่วมเข้าทำาลาย 
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เนื่องจากในรัฐฉาน (ไทใหญ่) มีความหลากหลายและ

มปีระชากรผสมผสาน สถานการณ์ทีน่ั่นจงึมคีวามซบัซ้อน 

สูงและยังคงถูกขับเคลื่อนไปด้วยความขัดแย้ง 

สัญญาหยุดยิงระหว่างกองทัพพม่ากับสองกองกำาลัง

ชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือกองทัพสหรัฐว้าและกองทัพรัฐ

ฉานใต้ส่วนใหญ่ยังคงสัญญาเอาไว้ แม้ว่าจะมีการปะทะ

กันประปรายระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพรัฐฉานใต้

ตลอดทั้งปีก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2018 มีสามวันที่มี

การสู้รบดุเดือดอย่างชัดเจน การปะทะกันอื่นๆ ระหว่าง

ชาติพันธุ์ได้นำาไปสู่การพลัดถิ่นครั้งใหญ่ถึงสองครั้ง 

อย่างไรก็ตาม กองทัพรัฐฉานใต้ได้แสดงความกังวล  

ที่กองทัพพม่ามีความพยายามเข้าตัดถนนในรัฐฉานใต้

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “One Belt One Road” 

หรือเส้นทางสายไหมที่จีนได้ริเริ่ม และนี่อาจนำาไปสู่การ

ปะทะกันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่สัญญาการ  

หยุดยิงจะขาดสะบั้นลง 

นอกจากนั้นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง 

(TNLA) ยังมีส่วนร่วมอย่างมากกับกองทัพพม่าตลอดปี

ที่ผ่านมา สร้างความทุกข์ยากยิ่งกว่าเดิมและยังออก

โจมตีคาสิโนแห่งหนึ่งในเมืองมิวส์อันเป็นพื้นที่ควบคุม

ของกองทัพพม่าในเดือนพฤษภาคม ก่อให้เกิดการ 

บาดเจ็บหลายราย

ตามรายงานของกองทพัคะฉิน่อสิระวนัที ่11 กรกฏาคม 

กองทัพพม่าจับตัวหมอหญิงหกคนของ TNLA ทรมาน

และสังหารพวกเธอ กองทัพพม่าซุ่มโจมตีรถกะบะของ

พวกเธอและเอาตัวหมอหญิงไป ขณะเข้าโจมตี กอง

ทหารพม่าได้สังหารทหาร TNLA หนึ่งนาย ระหว่าง 

การโจมตีรถกะบะสองคันนี้มีทหารTNLA อีกหนึ่งนาย

กับพลเรือนสองคนหนีออกมาได้

Ã ั°ฉาน

ศพของหมอหญิง TNLA ที่ถูกกองทัพพม่าสังหาร
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รฐัชินทีต่ัง้อยูท่างภาคตะวันตกของพม่าได้รบัความสนใจ  

จากส่ือน้อยมาก และยงัคงรบัผลเสียจากการปกครองท่ีอ่อนแอ

และความขัดแย้งทีด่ำาเนินอยู่ในขณะนี้

ในรฐัชินยงัคงมกีบัระเบิดอยู่และสร้างอนัตรายให้แก่ชาวบ้าน 

ในเดอืนกนัยายน 2018 หญิงสาวอาย ุ28 ปี เสียชีวิตเน่ืองจาก

เหยยีบกบัระเบดิขณะเกบ็ผกัในป่ากบัเพือ่นๆ ของเธอ ในเดอืน

ตลุาคม นายยวีู ธาน อาย ุ35 กบัชายอกีคนหนึง่ทีม่ลูีกหกคน

เหยยีบเอากบัระเบดิและได้รบับาดเจ็บสาหัส 

สถานการณ์ในรฐัชินมปัีญหาเพิม่มากข้ึนเนือ่งจากการต่อสู้

ระหว่างกองทัพพม่าและกองทพัอาระกนัซึง่เป็นเหตใุห้ชาวบ้าน

จำานวนมากต้องหลบหน ีในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ชาวบ้านชาวชินหลายคน

รายงานว่ากองทพัอาระกนัได้ขับไล่พวกเขาออกจากบ้านของ

พวกเขาเพือ่ทีก่องทัพจะสามารถเดนิทางไปมาระหว่างฐานทพั

ในรฐัยะไข่กบับงัคลาเทศและแนวหน้าได้อย่างสะดวก

นอกจากนัน้แล้ว ครสิเตยีนชาวชินต้องเผชิญกบัการเลือก

ปฏิบตัแิละการข่มเหงมายาวนานจากทัง้กองทัพพม่าและผูม้ี

อำานาจในพืน้ที ่ความตงึเครยีดจากหลายศาสนายงัคงดำาเนนิอยู่

ต่อไปในพืน้ทีแ่ห่งนัน้ ในเดอืนสิงหาคม 2018 ผูมี้อำานาจและ

ชาวพทุธในพืน้ทีไ่ด้ส่ังห้ามไม่ให้ขบวนงานศพของครสิเตยีนเดนิ

ข้ามสะพาน นัน่บงัคบัให้ขบวนศพต้องแบกโลงศพลุยข้ามแม่นำา้

ในเขตซอ แมกวี ขบวนศพนีไ้ด้ทำาการขออนญุาตข้ามสะพาน

เพือ่งานศพครัง้นีแ้ล้วแต่ถกูห้ามเพราะเรือ่งศาสนาของพวกเขา 

หวัหน้าทมีบรรเทาทุกข์ชาวชินกล่าวว่า:

“โปรดอธษิฐานเผือ่ชาวบ้านผูพ้ลัดถิน่เหล่านีด้้วยครบั เราหวัง

ว่าพระบดิาและองค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรงปกป้องพวกเขา เราขอ

ให้ข่าวสถานการณ์ในพืน้ทีน่ีจ้ะถกูเผยแพร่ออกไปเพ่ือทำาให้เกดิ

การช่วยเหลือและสนบัสนนุพวกเขา”

ร ัฐช ิน

นาย ยูวี ธาน หลังเหยียบกับระเบิดในรัฐชิน
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คุณทวดของผมพบกับชาวว้าในปี 1908 ลูกม้า   

สีขาวตัวหนึ่งพาชาวว้าไปพบกับท่านในเชียงตุง 

ประเทศพม่า ลุงของผมพูดให้ฟังบ่อยครั้งว่าชาวว้า

ดื้อดึงหัวแข็งเพียงใด ในนั้นเอง ผมมองเห็นเรื่อง

เทียบเคียงกับชาวยิวในพันธสัญญาเดิมในพระคัมภีร์

ที่ชัดเจนเหลือเกินว่าพระเจ้าทรงยึดมั่นสัญญาที่จะ 

รักพวกเขาอย่างลึกซึ้ง 

คุณเคยได้ยินเรื่องราวการข่มเหงผู้เชื่อในจีนที่

ขยายออกไปทุกที่หรือไม่ครับ สิ่งนี้ส่งผลกระทบกับ

หลายส่วนในพม่าด้วยเช่นกัน ประเทศจีนส่งเสริม

รัฐบาลว้าให้ยุติกิจกรรมทางศาสนาต่างชาติใดๆ 

ก็ตามที่สืบเสาะได้ แม้ว่าในพื้นที่จะมีการข่มเหง

ดำาเนินอยู่แล้วก็ตาม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา    

รัฐวา้ได้ออกนโยบายระดับรัฐที่คริสตจักรใดก็ตามที่

เริ่มก่อตั้งแต่ปี 1993 หรือหลังจากนั้นจะต้องถูกปิด

และทำาลาย หากคุณคุ้นเคยกับภูมิภาคนี้อยู่แล้วก็จะ

ทราบดีว่านั่นเป็นเวลาที่ข่าวประเสริฐเริ่มแพร่ออกไป

อย่างแข็งขันในรัฐว้า

ผมเคยได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงหลายคนที่สามี

ของพวกเธอต้องอยู่ในเรือนจำา เสียงของเด็กๆ ที่บ้าน

ถูกทำาลายลง ผมได้เห็นนำ้าตาของผู้นำาหลายคนที่ต้อง

เห็นนำ้าพักนำ้าแรงและความรักที่ทุ่มเทให้นานนับปี

ต้องถูกกวาดทลายลง คริสตจักรว้าไม่พร้อมสำาหรับ

การข่มเหงประเภทนี้ พวกเขาไม่รู้ว่าจะลงใต้ดิน

อย่างไร จะผันตัวให้เป็นกลุ่มเซลส์ได้อย่างไร –   

แต่พวกเขาเรียนรู้ได้ครับ บางทีพี่น้องชาวจีนที่อยู่  

ในยูนนานพื้นที่ติดกันจะสอนพวกเขาได้ เราอธิษฐาน

เผื่อเรื่องนี้ได้ครับ 

ผมรู้สึกมีกำาลังใจ ผมรู้ว่ามีหลายคนที่ได้ลงนาม 

บนเอกสารกับรัฐบาลว้า ยอมปฏิเสธความเชื่อของ

ตนเองเพื่อแลกกับการปล่อยตัวจากเรือนจำา แต่ผม

ทราบด้วยเช่นกันว่ามีหลายคนที่ปฏิเสธไม่ทำาและนี่

บ่งชี้ว่าการเป็นเจ้าของข่าวประเสริฐได้หยั่งรากลึกลง

ในบางคนแล้ว นี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาตัดสินผู้ที่ต้อง

เลือกทำาในสิ่งที่ยากมากครับ แต่เป็นเวลาที่จะ

อธิษฐานและหนุนใจทุกคน 

ผมมีเพื่อนชาวว้าคนหนึ่ง เธอเป็นแม่ลูกสอง    

เธอได้รับการประกันตัวออกจากการจับกุมเนื่องจาก

เธอเป็นนักประกาศและทำางานกับเด็กที่ตกอยู่ใน

ความเสี่ยง ผมจำาได้ว่าเกือบ 20 ปีที่แล้วเธอได้

พบพระเยซู เธอไม่ได้อยู่ในรัฐว้าช่วงที่การข่มเหง 

เข้ามา เราดีใจมากที่เห็นเธอเป็นผู้นำาที่เข้มแข็งใน  

คริสตจักร เมื่อวันก่อนผมได้ยินว่าเธอร้อนใจเป็นห่วง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐว้าจนเธอจะต้องกลับไปและ

เธอพูดว่า “ฉันจะกลับบ้านแม้ว่าฉันจะต้องตายหรือ

ต้องติดคุกก็ตาม ที่นี่คือที่ๆ พระเจ้าได้ทรงเรียกฉัน” 

การสำาแดงชีวิตแบบนี้นี่เองที่ส่องสว่างราวกับไฟสว่าง

ที่ส่องจ้าในความมืด และเราควรอธิษฐานขอสิ่งนี้

ครับ...ที่การสำาแดงชีวิตของคนของพระเจ้าจะฉาย

ส่องสว่างในรัฐว้า 

การข่มเหงคริสเตียนในรัฐว้า
รักษาความเชื่อ

เขียนโดยมาร์คัส ยัง จาก Divine Inheritance
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บ้านถ้ําหิน
6,168 

¡‹ÍµÑé§ 1997

ในปี 1984 ผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงราว 10,000 คนต้องหนีมายังประเทศไทยเนื่องจากสงครามกลางเมืองในพม่า   

การไหลบ่าของผู้ลี้ภัยครั้งแรกมียอดสูงสุดถึง 150,000 คน ในปี 2005

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าเริ่มขึ้นในปี 2010 สิ่งนี้ได้นำาความหวังมาสู่ผู้ลี้ภัยที่พวกเขาจะมีโอกาสกลับไป

ยังบ้านของตัวเองได้ องค์กรต่างชาติเริ่มปรับเปลี่ยนความช่วยเหลือจากที่เคยส่งมายังค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆ ได้ถูกส่งไปยัง

โครงการภายในประเทศพม่าแทนเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าการช่วยเหลือที่ส่งเข้าไปก่อนล่วงหน้านั้นจะทำาให้ตั้งหลัก

เป็นรูปเป็นร่างได้จริง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกินขึ้นอย่างเชื่องช้าและกองทัพพม่าหรือรัฐบาลส่ง

สัญญาณความตั้งใจอันดีออกมาเพียงน้อยนิด มีผู้ลี้ภัยไม่กี่คนที่อยากจะกลับบ้านเกิด จำานวนผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัย  

เก้าแห่งในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากค่ายผู้อพยพเก้าแห่งในเวลานี้อยู่ที่ราว 92,000 คน*

บ้านดอนยาง
2,642 

¡‹ÍµÑé§ 1997

นุโพ 
10,455 

¡‹ÍµÑé§ 1997

อุ้มเปี้ยมใหม่
11,296 

¡‹ÍµÑé§ 1999

แม่ลา
35,500 

¡‹ÍµÑé§ 1984

แม่ลา
มาหลวง

10,473 
¡‹ÍµÑé§ 1995

แม่ละอูน
9,415 

¡‹ÍµÑé§ 2004

บ้านแม่สุริน
2,201 

¡‹ÍµÑé§ 1991

บ้านใหม่
ในสอย
9,200 

¡‹ÍµÑé§ 1989

* ข้อมูลค่ายผู้ลี้ภัยจาก The Border Consortium

การลี้ภัยที่บางลง

“รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าไม่ยอมรับการศึกษาที่เราได้รับจากใน
ค่ายผู้ลี้ภัย แม้ว่าเราจะได้รับการศึกษาที่ดีในค่าย แต่เราไม่สามารถ
หางานในประเทศไทยหรือพม่าได้ โอกาสการทํางานในค่ายก็ไม่มี
ด้วยเหมือนกัน ดังนั้น เมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่มีงานทํา”

- ผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงแดงในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย

 “ผมอยากให้โลกนี้อธิษฐานเผื่อบรรดาผู้ลี้ภัย ผมหวังว่าโลกจะ
เข้าใจความจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นในพม่า – ที่สิ่งต่างๆ ไม่ได้ดีขึ้น   
ในพม่าและเรายังคงติดแหงกอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย”

- ผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงในค่ายแม่ลา
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ความทุกข์ยากของชาวโรฮิงญาในปี 2017 อยู่ในขีดสุด ความ

ทารุณโหดร้ายของแต่ละเรื่องราวนั้นยากเกินจะวัดได้ ขณะที่คุณ

ฟังเรื่องแล้วเรื่องเล่า เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซำ้าๆ อย่างน่าเศร้า 

มนุษยชาติหมู่ใหญ่ถูกถอนรากถอนโคนออกจากหมู่บ้านของพวก

เขาในพม่า ถกูผลกัดนัมากองอยูใ่นค่ายผูอ้พยพต่างๆ ในบังคลาเทศ 

เฝ้าคอยชะตากรรมที่ไม่อาจล่วงรู้ได้ อีกครั้งหนึ่ง ความสามารถ

ของเราที่จะเข้าใจว่าคนๆ หนึ่งต้องทนทุกข์เพียงใดนั้นถูกโถม  

ทับไปด้วยระดับความทุกข์ที่กำาลังเกิดขึ้น

 การข่มเหงชาวโรฮิงญาเกิดขึ้นมาเนิ่นนานหลายปีแล้ว แต่ใน

วันที่ 25 สิงหาคม 2017 จำานวนที่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ต้อง    

หลบหนีเพิ่มสงูขึน้จากจำานวนหลายหมื่นขึ้นมาเป็นหลายแสน 

– สิ่งนี้กลายเป็นปัญหาที่โลกไม่สามารถเพิกเฉยอีกต่อไปได้   

การพลัดถิ่นในระดับนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุการณ์     

ผิดธรรมดา กองทัพพม่ากระทำาการที่เกือบจะล้างเผ่าพันธ์ชาว       

โรฮิงญาให้สิน้ไปจากแผ่นดินพม่าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไม่น่าเชื่อ 

ผู้คนกว่า 600,000 ต้องหนีออกจากบ้าน  ในเวลาเพียงแค่สาม

เดือน ตัวเลขนั้นไต่ขึ้นไปถึง 720,000 ขณะที่ผู้คนยังคงหนีออกมา

เรื่อยๆ 

เรื่องราวมากมายจากผู้ลี้ภัยให้ภาพหนึ่งชัดเจน: กองทัพพม่า

เข้าล้อมหมู่บ้าน ยิงไม่เลือกหน้า สังหารชาวบ้านในขณะที่พวกเขา

หลบหนแีละขบัไล่พวกเขาให้ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านบงัคลาเทศ 

จากนั้น ทหารเข้าเผาหมู่บ้านจนเหลือแต่ขีเ้ถ้า ทำาเช่นนี้ซำ้าแล้ว 

ยิ่งกว่าการ
ทำ ลายล้าง 

ความทุกข์ยากและความอดกลั้น
ในหมู่ชาวโรฮิงญา

ไม้ใหญ่เดียวดายในค่ายผู้ลี้ภัย ต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกโค่นทิ้งเพื่อทำาฟน

และสร้างห้องพักสำาหรับผู้ลี้ภัย 
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ซำ้าเล่า ภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายภาพยืนยันเรื่องราว   

เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ควันหลงของการกวาดล้างทำาให้คิดว่าสายเกินไปแล้ว 

ที่จะแก้ไขและการคิดอย่างนั้นก็เปรียบได้กับมะเร็งที่โต 

เกินกว่าจะรักษาที่เราได้แต่มองดูจุดจบที่คืบคลานมา

อย่างช้าๆ เจ็บปวดด้วยความสิ้นหวัง เมื่อมองดูค่าย   

ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังคลาเทศที่ปัจจุบันตั้งมาเกือบ

หนึ่งปีแล้วและขยายแนวทอดยาวออกไปจนสุดสายตา 

มันง่ายที่จะรู้สึกถึงการยอมแพ้และความสิ้นหวังที่    

คืบคลานเข้ามา 

แต่ชายหนุม่ชาวโรฮงิญาห้าคนนีจ้ะไม่ยอมแพ้ พวกเขา 

แค่พึ่งเริ่มต้น หลังจากการได้รับการฝึกฝนจากทีม

บรรเทาทุกข์เพียงสิบวัน พวกเขาก็มีทักษะบางอย่าง

บวกกับความมุ่งมั่นที่จะไม่มีวันยอมแพ้ ภารกิจบรรเทา

ทุกข์ครั้งแรกของเขาคือการใช้เวลาหาทางกลับไปยัง

พม่าซึ่งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์

พวกเขาอยากเห็นแผลเป็นที่กองทัพพม่าทิ้งไว้ที่บ้าน

เกิดของพวกเขาและอยากประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าแผล

เป็นนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร พวกเขาอยากช่วยเหลือคนที่

ยังอาศัยอยู่ที่นั่น สิ่งที่พวกเขาอยากจะพูดมากที่สุดก็คือ 

“นี่คือบ้านของเรา คุณสามารถทำาลายบ้านของเรา    

ฆ่าคนของเรา ทำาให้เราอดอยาก ขับไล่เรา – แต่คุณ 

ไม่อาจหยุดเราจากการอ้างสิทธิว่านี่คือบ้านของเราได้   

คุณไม่สามารถหยุดเราไม่ให้รักและรับใช้ผู้คนของเราได้” 

และพวกเขาลงมือทำา พวกเขาลอบข้ามชายแดน

กลางดึกเพื่อเลี่ยงการตรวจลาดตะเวน พวกเขาไต่เขา

หลายชั่วโมงในความมืดท่ามกลางฝนมรสุม พวกเขา

หลบซ่อนตัวอยู่ในป่า แอบเข้าไปถ่ายภาพต่างๆ และหา

จุดจีพีเอสของหมู่บ้านต่างๆ ที่กองทัพพม่าเข้าทำาลาย 

พวกเขาทำาสิ่ง เหล่านี้แม้ว่าจะมีทหารลาดตะเวนอยู่ใน

พื้นที่เหล่านั้นก็ตาม จากนั้น พวกเขากลับมาด้วยความ

ปลอดภัยพร้อมข้อมูลเพื่อแสดงให้โลกรู้ 

โลกเริม่รบัรูแ้ล้วว่ามอีะไรเกดิข้ึนทีน่ัน่ ยูเอน็ได้ตราหน้า 

การกระทำาของกองทพัพม่าแล้วว่านีค่อืการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ 

และกำาลังเสนอให้ศาลอาญาระหว่างประเทศทำาการ

ไต่สวนผู้บัญชาการทั้งหลายที่มีส่วนในปฏิบัติการครั้งนี้ 

นี่คือก้าวที่ดี แต่ความจริงก็คือเราพลาดโอกาสที่จะเข้า

แทรกแซงก่อนที่ข้อเท็จจริงนี้จะเกิดขึ้น เหมือนกับการ

ใช้พลาสเตอร์ไปปิดแผลมะเร็งที่สายเกินรักษา สิ่งเหล่านี้

ดูช่างน้อยนิดและสายเกินเยียวยา

ภาพถ่ายดาวเทียมของหมู่บ้านนาริบิลตอนเหนือรัฐอาระกัน แสดงให้เห็นสภาพก่อนและหลังการถูกกองทัพพม่าโจมตี  ด้านซ้าย 

ถูกถ่ายในเดือนมกราคม 2017 ภายในวงกลมสีแดงคือสุเหร่า ด้านขวาถูกถ่ายในเดือนเมษายน 2018 มองเห็นแต่สุเหร่าท่ามกลาง

หมู่บ้านที่ถูกเผา ภาพจากกูเกิ้ล 
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แต่ชายหนุ่มเหล่านี้ไม่เชื่อว่ามันสายเกินไป พวกเขา

ไม่อยากแค่ถอยหลังออกมายืนดูห่างๆ และไม่ทำาอะไร 

พวกเขากำาลังวางแผนที่จะกลับเข้าไปอีก พวกเขารู้สึก

ว่ามีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำา ชาวโรฮิงญาที่นั่น

ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก ชายหนุ่มกลุ่มนี้อยาก

หยิบยื่นความช่วยเหลือนั้นให้พวกเขาและพวกเขารู้จัก

คนอื่นที่อยากไปด้วย พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นแค่คน

กลุ่มเล็กๆ – แต่นี่คือวิธีที่การเคลื่อนไหวจะขยายตัว

ออกไป: ออกไปแสดงความรักเล็กๆ ออกไปเป็นแสง

แห่งความหวังเล็กๆ และได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกลืม  

และได้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำาหรับพวกเขา 

ฉะนั้น บางทีมะเร็งอาจไม่ใช่การเปรียบเทียบที่ดีที่สุด 

มันอาจเปรียบได้กับไฟ เหมือนไฟป่าที่จะลามไปทั่วป่า

หากไม่ยับยั้งไว้แต่แรก การเพิกเฉยในเบื้องต้นในไม่ช้า

จะขยายกว้างเกินกว่าที่จะควบคุมได้ ทิ้งรอยไหม้ขนาด

ยักษ์ ต้นไม้ไหม้เกรยีมดเูหมือนไร้ชวีติ แต่การ “ดเูหมอืน” 

คือจุดสำาคัญ – เพราะนั่นคือทุกอย่าง เมล็ดพันธ์แห่ง

ชีวิตยังถูกฝังลึกอยู่ข้างใต้ ส่วนใหญ่รอดจากไฟและจะมี

ชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เราเห็นเมล็ดพันธุ์นี้ในตัวชาย

หนุ่มเหล่านี้ ผืนดินของพวกเขาถูกเผาผลาญ – ตรง

ตามตัวอักษร – แต่ที่นั่นยังคงมีชีวิตอยู่ อาจถูกฝังอยู่ 

แต่เพียงพอที่จะไม่หมดหวัง  

ในปี 2018 รัฐบาลบังคลาเทศกับรัฐบาลพม่าได้ทำา 

ข้อตกลงร่วมกันหลายอย่างเรื่องการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับไป

ยังประเทศพม่าโดยไม่เปิดรับฟังความเห็นจากองค์กร  

ผู้ลี้ภัยหรือองค์กรความช่วยเหลือนานาชาติหรือองค์กร 

สิทธิใดๆ ในเดือนตุลาคม รัฐบาลพม่าส่ง 2,000 รายชื่อ

เพื่อเริ่มการส่งตัวกลับประเทศและตั้งหมายกำาหนดการ

ไว้เรียบร้อย ผู้ที่มีรายชื่อยู่ในนั้นต่างหนีซ่อนตัว 

แผนการส่งตัวกลับประเทศจึงล้มเหลวไม่เกิดขึ้น 

สิ่งที่ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ต้องการคือการได้กลับบ้าน

และได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มี

หนทางที่จะได้ความเป็นพลเมือง การรับประกันความ

ปลอดภัย และการเยียวยาบ้านของพวกเขาที่ถูกทำาลาย

ลง พวกเขาเลือกที่จะอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเสียดีกว่ากลบัไป

ยงัพม่า ที่ๆ  รัฐบาลยงัคงปฏเิสธการกระทำาผดิใดๆ 

เขียนโดย Free Burma Rangers

เด็กๆ ชาวโรฮิงญานั่งเล่นอยู่บนหลังคาในค่ายผู้ลี้ภัย



  19     

อสิรภาพ! ผมจำาตอนได้ตอนทีน่ัง่ดหูนงัเรือ่ง 

Braveheart ในปี 1995 ผมร้องไห้ออกมาอย่าง

ควบคมุไม่ได้ตอนทีว่ลิเลยีม วอลเลซ (เล่นโดยเมล 

กิบ๊สนั) ตะโกนร้องคำานัน้ออกมาอดึใจก่อนทีเ่ขาจะตาย  

เดอืนทีแ่ล้ว ผมต้องร้องไห้อกีครัง้เพราะเสยีงรำา่

ร้องหาอสิรภาพทีส่ดุแสนสะเทอืนใจ ครัง้นี้ไม่ได้มา

จากหนงัหรอืจากประวตัศิาสตร์ สิง่นีเ้กดิขึน้จรงิและ

เกิดขึน้ในตอนนี ้เป็นเสยีงร้องจากชายหนุม่คนหนึง่ 

(ผมจะเรยีกเขาว่าเจเพือ่ปกปิดตวัตนของเขา) ในหก

ปีทีผ่่านมา สทิธมินษุยชนพืน้ฐานถกูกระชากเอาไป

จากเขา ไม่มสีทิธพิลเมอืง ไม่มโีอกาสจบการศกึษา

จากมหาวทิยาลยัแม้จะจ่ายค่าเทอมและสอบผ่าน

กต็าม ไม่มสีทิธเิข้าถงึการรกัษาพยาบาล ไม่มบ้ีาน

ถาวร 

 เขามาจากหมูบ้่านโรฮงิญา ชานเมอืงซติตเวใน

รฐัยะไข่ ประเทศพม่า เขาอยู่กบัทมีขององค์กร   

พาร์ทเนอร์สทีด่แูลการแจกจ่ายข้าวให้กบัครอบครวั

ต่างๆ ทีน่ัน่นบัตัง้แต่ปี 2012 คนเหล่านี้ไม่สามารถ

ออกจากหมูบ้่านเพือ่ไปทำางาน ไปโรงเรยีนหรอืไปหา

หมอได้ เมือ่ความรนุแรงปะทุขึน้ท่ีนัน่ในปี 2012 

ชาวโรฮงิญาทีเ่คยอาศยัอยูท่ีน่ัน่และรอบเมอืงซติตเว

มาหลายรุน่หลายสมยัต้องหน ีบ้านและสเุหร่าของ

พวกเขาถกูเผาเป็นจณุ พวกเขาถกูกวาดต้อนให้ไป

อยู่ในค่ายกกักนันอกเมอืง เวลานีพ้วกเขาต้องอาศยั

ความช่วยเหลอืจากองค์การสหประชาชาตเิพือ่ประทงั

ชวิีต คนอืน่ๆ ที่ไม่ถกูกวาดต้อนออกจากหมูบ้่านใน

เวลานัน้ยงัคงอาศยัอยู่ในบ้านของพวกเองแต่

สถานการณ์ของพวกเขากลบัแย่เสยียิง่กว่า เพราะ

แม้ว่าพวกเขาจะมบ้ีานอยู ่แต่พวกเขาไม่มอีสิรภาพที่

จะออกนอกหมูบ้่าน – พวกเขาไม่มทีางเข้าถงึความ

ช่วยเหลือเหมอืนอย่างผูท้ีอ่ยู่ในค่ายกักกนัได้รบั 

 เจทำางานร่วมกบัพาร์ทเนอร์สอย่างกล้าหาญ  

ช่วยแจกจ่ายข้าวและอาหารจำาเป็นต่างๆ ให้กบัพีน้่อง

ชาวโรฮงิญา หวัใจของผมแตกสลายเม่ือเจบอกกบั

ผมว่า “ผมซาบซึง้กบัความช่วยเหลือของพวกคุณ 

แต่พวกเราไม่ได้อยากจะรบัแจกข้าว – ส่ิงเดยีวท่ีเรา

ต้องการคอือสิรภาพ” มนัดอูยตุธิรรมเหลือเกนิครบั 

ทีค่นมากมายไม่ได้รบัสิทธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานเพยีง

เพราะพวกเขาแตกต่าง ผูค้นทีท่รหดและเป็นมิตร

อย่างไม่น่าเช่ือเหล่านีรู้สึ้กซาบซึง้กบัพาร์ทเนอร์ส 

อย่างมากที่ได้ให้ความช่วยเหลือกบัพวกเขาในตลอด

หลายปีทีผ่่านมา การรบัข้าวซึง่เป็นอาหารพืน้ฐาน 

อยูเ่ป็นประจำานัน้หมายความว่าพวกเขาสามารถใช้

รายได้อนัน้อยนดิทีม่อียูไ่ปกบัส่ิงสำาคญัอืน่ๆ ได้ แต่

ส่ิงทีพ่วกเขาต้องการจรงิๆ คอือสิรภาพครบั

เราสัญญากบัเพือ่นๆ ทีน่ัน่ว่าเราจะไม่หยดุบอก

เล่าเรือ่งราวของพวกเขาและจะเป็นผูก้ระทำาการแทน

พวกเขากบัรฐับาลของเรา ดงันัน้ แม้ผมจะ

ขอบพระคณุผูม้ส่ีวนร่วมในการบรจิาคอย่างมาก

เหลือเกนิเพือ่เราจะสามารถแจกจ่ายข้าวให้กบัชุมชน

ชาวโรฮงิญาบางแห่งได้ แต่นีเ่ป็นการแก้ปัญหา

ช่ัวคราวเท่านัน้ ส่ิงทีพ่วกเขาอยากได้จรงิๆ คอื

อสิรภาพ ส่ิงทีพ่วกเขาต้องการจรงิๆ คอือสิรภาพ 

ผมขอกระตุน้ท่านทัง้หลายให้กระทำาการบางอย่าง

เป็นตวัแทนเรยีกร้องอสิรภาพเพือ่พวกเขา – เขียน

จดหมายหานกัการเมอืงของท่าน บอกเล่าเรือ่งราว

ของพวกเขาในส่ือสังคม และถ้าหากคณุเป็นนกั

อธษิฐาน โปรดอธษิฐานเถดิครบั

อิสรภาพ!

เขียนโดย Partners Relief and Development
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“เรากำาลังทำางานกันอยู่ในไร่ เกี่ยวข้าวกัน ทันใดนั้น 

ฉันก็ได้ยินเสียงปืน พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นกองทหาร

พม่าอยู่ที่แนวป่าห่างออกไปสัก 30 เมตรกำาลังระดม 

ยิงใส่เรา ลุงเรบีวาถูกยิงเข้าหลายนัด ล้มลงเสียชีวิต 

ลูกพี่ลูกน้องของฉัน นอเลอเพอ ถูกยิงเข้าที่แขน 

เลือดไหล พี่ชายของฉัน ซอชีเนธู ถูกยิงเข้าที่คอ และ

เพื่อนของเรา ทิทู ถูกยิงด้วยเช่นกัน ตัวฉันถูกยิงเข้าที่

ท้องและล้มลง การยิงรุนแรงมาก จากนั้นพวกทหาร

เริ่มสาวเท้าเข้ามาหาเรา มีใครคนหนึ่งช่วยให้ฉันลุก

ขึ้นยืนและเราออกวิ่งหนีเอาชีวิต ลูกกระสุนปลิวผ่าน

เราไปและเราคิดว่าเราต้องตายแน่ๆ เราวิ่งๆๆ ขณะที่

กองทหารพม่ายิงใส่เราไม่หยุด พวกเราหนีพ้นมาได้

และเดินไปยังที่ซ่อนตัวแห่งหนึ่ง เมื่อเราถึงที่นั่น   

ชาวบ้านและหมอจากกองทัพกะเหรี่ยงมาช่วยเรา 

ตอนนั้นฉันอายุได้แปดขวบ”

นอมูเดวาเล่าเหตุการณ์การโจมตีของกองทัพพม่า

ในเดือนตุลาคม 2002 ใกล้หมู่บ้านเลอมูพลอตอนบน

ของรัฐกะเหรี่ยง ในวันนั้นเอง กองทหารหลายกอง 

เข้าเผาบ้านของชาวบ้านหลายหลัง สังหารลุงของเธอ 

และยิงคนบาดเจ็บอีกสี่คนซึ่งรวมถึงเธอและเด็กอีก

สองคนด้วย 

ผมทราบเรื่องของเธอเป็นครั้งแรกในเดือน

พฤศจิกายน 2002 สองสัปดาห์หลังจากที่เธอถูกยิง 

วันนั้นผมอยู่บ้านและได้รับรูปภาพจากหมอชาว

กะเหรี่ยงที่รักษา นอมูเดวากับคนเจ็บคนอื่นๆ ในรูป

เธอนอนหมดสติอยู่บนเสื่อไม้ไผ่ มีข้อความแนบมากับ

รูปด้วยบอกว่า “โปรดอธิษฐานเผือ่เดก็หญงิคนนีด้้วย

ครบั เธออาย ุ8 ปี ถูกกองทัพพม่ายิงเข้าที่ท้อง อยู่ใน

อาการโคม่าและเรากำาลังพยายามยื้อชีวิตของเธออยู่”  

ผมดูภาพเด็กหญิงตัวน้อยในรูปถ่ายและรู้สึกแน่น 

ในอก จากนั้น นำ้าตาก็ไหลออกมา ผมอธิษฐานขอ

พระเจ้าโปรดทรงช่วยเธอให้รอดด้วยวิธีใดวิธีเถิดหนึ่ง

แต่ก็รู้สึกสิ้นหวัง เธอจะรอดได้อย่างไรครับ ในป่าไม่มี

การผ่าตัดใหญ่ที่เธอต้องได้รับ? ผมอธิษฐานเผื่อเธอ 

ในขณะที่ผมจัดเตรียมสิ่งต่างๆ สำาหรับภารกิจหน้า  

ผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากผ่านไปเดือนกว่า ระหว่างการทำาภารกิจ

บรรเทาทกุข์ ทมีของเรากม็าถงึพืน้ที่ๆ  นอมเูดวาถกูยงิ 

กระท่อมหลายหลังที่ตั้งเป็นคลินิกสำาหรับผู้พลัดถิ่นนั้น

อยู่ห่างออกไปสองวันเดินเท้าจากชายแดนและผมก็ 

ไม่ได้ยินข่าวของเธออีก ผมคิดว่าเธอคงจะตายแล้ว 

ตอนที่ผมพบกับหมอคนที่ส่งรูปถ่ายมาให้ ผมขอบคุณ

เขาอย่างมากที่เขาช่วยเหลือดูแลทุกอย่างและส่งรูปมา

ให้ผมด้วย ผมขอให้เขาพาผมไปทีห่ลมุศพของนอมเูดวา

“หลุมศพเหรอครับ?” เขาถาม “ไม่มีหลุมศพ     

นอมเูดวายงัมชีีวิตอยู ่เธอออกจากอาการโคม่าหลังจาก 

16 ปีต่อมา ได้พบกันอีกครั้ง 
– แล้วก็ต้องหนีอีก

จำ หนูได้ไหม?
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แปดวันและด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราดูแลเธอ

จนเธอกลับมาเป็นปกติ ลูกกระสุนยังอยู่ในตัวเธอแต่เธอ

ยังไม่ตาย คุณอยากเจอเธอไหมล่ะครับ?”  

“อยากสิครับ!” ผมตอบด้วยความประหลาดใจ อีกไม่กี่

นาที นอมูเดวาและลูกพี่ลูกน้องของเธอ นอเลอเพอที่ 

ถูกยิงพร้อมกันก็เดินเข้ามาหา ผมคุกเข่าลงและขอบคุณ

พระเจ้าที่พวกเธอยังมีชีวิตอยู่ ผมบอกกับทั้งสองว่าผม

ได้เห็นภาพของเธอและอธิษฐานเผื่อเธอแต่คิดว่าไม่มี

หวังแล้ว ผมขอบคุณพระเจ้าและหมอทุกๆ คน จากนั้น 

ผมบอกกบันอมเูดวาและนอเลอเพอว่าเราจะช่วยพวกเธอ 

ลกูกระสนุยงัคงอยู่ในตัวนอมเูดวาและแขนของนอเลอเพอ 

ก็ยังต้องได้รับการผ่าตัดเช่นกัน 

 หลังจากภารกิจบรรเทาทุกข์เสร็จสิ้นลงแล้ว เราพา

เด็กหญิงทั้งสองออกจากพม่าไปกับเราด้วย การผ่าตัด

ของนอเลอเพอเป็นไปด้วยดี แขนของเธอกลับมาใช้งาน

ได้อีกครั้ง แต่ผลเอ๊กซ์เรย์ของนอมูเดวาแสดงให้เห็นว่า

ลูกกระสุนทะลุผ่านตับของเธอไปติดอยู่ที่กระดูกสันหลัง 

การผ่าตัดเอากระสุนออกจะทำาให้เกิดอันตรายอย่างยิ่ง 

เราอธิษฐานกับเธอและถามว่าเธอรู้สึกอย่างไร เธอบอก

ว่า “หนูไม่เป็นไร ลูกกระสุนไม่ได้ทำาให้หนูเจ็บมากนัก 

หนูจะพยายามค่ะ” เราให้เธอพักอยู่ในโรงพยาบาลอีก

หนึ่งเดือนและเธอมีอาการดีขึ้นทุกวัน ในที่สุด เธอบอก

กับเราว่า “หนูไม่ค่อยรู้สึกลูกกระสุนมากนักแล้ว 

ขอบคุณนะคะ หนูพร้อมจะกลับบ้านแล้ว” เธอกลับบ้าน 

หลังจากนั้น เราก็ไม่ได้พบกับเธออีกเลย 

อีกสิบหกปีต่อมา ในปี 2018 เรากำาลังทำาภารกิจ

บรรเทาทุกข์ในที่ๆ นอมูเดวาถูกยิง ในที่สุด ชาวบ้านก็

เริ่มคืนถิ่นฐาน ชาวกะเหรี่ยงได้ลงนามในสัญญาหยุดยิง

อย่างมีเงื่อนไขกับกองทัพพม่าไปแล้วและการต่อสู้ก็ควร

จะจบลงแล้ว แต่ชาวบ้านที่กลับมายังคงมีความกังวลอยู่ 

ดังนั้น พวกเขาจึงพากันย้ายไปปลูกบ้านที่หลังเขาเพื่อ

ให้พ้นสายตาจากค่ายกองทัพพม่าหลายแห่งที่ตั้งอยู่บน

สันเขา “กองทัพพม่าเคยขับไล่เราไปเมื่อหลายปีที่แล้ว

แล้วยังเผาหมู่บ้านของเราด้วย ตอนนี้เราพยายามสร้าง

บ้านกลบัขึน้มาใหม่ แต่เรากไ็ม่รูว่้าสญัญาหยดุยิงจะออกมา 

จากบนลงล่าง: นอมูเดวาชี้ให้ดูที่ๆ กองทัพพม่ายิงเธอ,     

ภาพเอ๊กเรย์แสดงให้เห็นกระสุนที่ฝังอยู่, (ซ้าย) นอมูเดวา กับ

ลูกพี่ลูกน้องและลูกๆ ของพวกเธอ 2018
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เป็นอย่างไร นอกจากนั้นแล้ว กองทัพพม่ายังมาบุก

โจมตีถึงสองครั้งในสองเดือนที่ผ่านมา แต่นี่คือแผ่นดิน

ของเราและเรากำาลังพยายามสร้างบ้านของเรากลับขึ้น

มาใหม่ เราอธิษฐานขอที่พระเจ้าจะกันกองทัพพม่าไม่

ให้มาบุกโจมตีอีก

หญิงสาวคนหนึ่งอุ้มลูกเดินมาหาเราที่ๆ เต็นท์ของ

เราและพูดว่า “คุณจำาหนูได้ไหม? หนูคือนอมูเดวา  

เด็กตัวเล็กๆ ที่คุณช่วยเอาไว้ไงคะ หนูแต่งงานแล้วค่ะ 

และนี่ลูกของหนู” เราล้อมวงเข้ามาหาเธอด้วยความปิติ

ยินดีกับการอัศจรรย์ในชีวิตของเธอและครอบครัวใหม่

ของเธอ เธอบอกกับเราว่าลูกกระสุนยังอยู่ในตัวเธอ 

และเธอรู้สึกถึงมันได้ตอนที่เธอคลอดลูกแต่นอกจากนั้น

ก็ไม่มีอะไร พี่ชายและลูกพี่ลูกน้องของเธอก็มาด้วย  

ทุกคนหายจากบาดแผล นอมูเดวาพูดแทนทุกคน   

บอกว่า “นี่คือแผ่นดินของเรา ด้วยความช่วยเหลือ  

จากพระเจ้า เราจะอยู่ที่นี่ เราต้องการความช่วยเหลือแต่

เราอยากอยู่ที่นี่”  

เราพบกับเธอในวันที่ 8 มกราคม 2018 จากนั้น     

5 มีนาคม เกือบสองเดือนต่อมา กองทัพพม่าเข้าบุก 

หมู่บ้านเลอมูพลออีกครั้งหนึ่ง นอมูเดวาและครอบครัว

กับชาวบ้านอีก 1,700 คนในพื้นที่ถูกบังคับให้ต้องหนีอีก

ครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้เธอต้องหอบลูกเล็กไปด้วย ในวันที่ 

5 เมษายน ขณะที่กองทัพพม่ายังคงทำาการบุกโจมตี 

เจ้าหน้าที่ชาวกะเหรี่ยงที่ทำางานเพื่อสิทธิมนุษยชนคน

หนึ่ง ซอโอมู ถูกยิงและสังหาร ทหารพม่าหลายนาย 

บุกจู่โจมเขาเพียงกิโลกว่าห่างจากถนนที่เป็นเส้นทาง 

การหยุดยิงในรัฐกะเหรี่ยง

เขียนโดย เดฟ ยูแบงค์

การบุกโจมตีของกองทัพพม่าครั้งนี้ทําให้
ยอดผู้พลัดถิ่นสูงขึ้นเป็นสองพันกว่าคน 
ในที่สุดมีการเจรจาหลายครั้งเพื่อยุติการ
โจมตีก่อนที่ชาวกะเหรี่ยงจะถูกผลักดัน
ให้เข้าสู่สงครามเต็มตัว อย่างไรก็ตาม 
ความกังวลของชาวบ้านมีฐานอยู่บน    
ข้อเท็จจริง: หัวใจของกองทัพพม่ายังคง
ไม่เปลี่ยนแปลง โปรดอธิษฐานเผื่อที่หัวใจ
ของกองทัพพม่าและบรรดาผู้นํากองทัพ
จะเปลี่ยนแปลงด้วยครับ จนกว่าจะถึง  
วันนั้น เด็กๆ ที่เคยถูกยิงและต้องหนีก็
จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่ที่ถูกยิงและต้องหนี   
อยู่ต่อไปตราบเท่าที่วงจรแห่งความรุนแรง
นี้ยังดําเนินอยู่ต่อไป 



บ่ายแก่ๆ แดดเปรี้ยงในรัฐกะเหรี่ยง หมอกะเหรี่ยง 

คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเนเซอกำาลังยืดหลังเพื่อคลายเมื่อย 

หลังจากทำาการผ่าตัดสุดท้ายของวันนั้นเสร็จเรียบร้อย 

นับเป็น การผ่าตัดต้อรายที่ 16 ในวันนั้น 

นอกห้องผ่าตัดยังมีคนไข้และสมาชิกครอบครัวอีกราว   

50 คน หลังจากทีไ่ด้ยนิว่าหมอกะเหรีย่งกบัหมอต่างชาติ 

จะกลับมาที่คลินิกอีกสัปดาห์หนึ่ง พวกเขาก็เดินทางมา

จากทุกสารทิศในเขตดูพลายา รัฐกะเหรี่ยง ไม่ว่าจะเดิน

เท้ามาเป็นชั่วโมงๆ ขี่มอเตอร์ไซด์บนถนนขรุขระ หรอื

นัง่มาเป็นกลุม่บนรถแทรก็เตอร์ทีเ่รียกว่าควายเหลก็  

พวกเขาต่างมาด้วยเหตุผลเดียวกัน – เพื่อมารับการ

รักษาตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าคลินิกจะเปิดช่วงไหนก็ตาม เนเซอกับทีมจะได้

ตรวจคนไข้กว่า 300 คนและทำาการผ่าตัดได้มากกว่า 

100 ราย เขามักเดินทางกับผู้ช่วยอีกหนึ่งหรือสองคน

และจะใช้เวลาทั้งปีเปิดคลินิกในทั้งเจ็ดเขตของรัฐ

กะเหรี่ยง เมื่อสิ้นสุดปีนี้ พวกเขาคาคว่าได้ให้การรักษา

ผ่าตัดคนไข้ราว 1,000 ราย จำานวนนี้ยังไม่รวมคนไข้  

ที่ไม่จำาเป็นต้องรับการผ่าตัด 

ระหว่างการตรวจตาและการผ่าตัด หมอหนุ่มจะดูแล

ความต้องการของคลินิกเช่นฆ่าเชื้อเครื่องมือต่างๆ 

ทำาการทดสอบสายตา ดูแลคนไข้ หัวเราะ คุยตลก  

ตอบคำาถามและช่วยให้คนไข้คลายกังวลกับอาการ  

ของพวกเขา 

การให้ที่มากกว่าการรักษา
ดวงตาในรัฐกะเหรี่ยง

ยิ ่งกว่า
การมองเห็น
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ขอบเขตการรักษามีตั้งแต่การตรวจสายตาทั่วไปเพื่อ

รับแว่นอ่านหนังสือจนไปถึงกรณีซับซ้อนเช่น การผ่า 

ลูกตาออกหรือการผ่าตัดแก้ไขดวงตาที่เข ในพม่าการ

รักษาพยาบาลส่วนใหญ่จะมีแต่ในภาคกลางของพม่า

เท่านั้น มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นภาษาพม่าไม่มีภาษา

ชาติพันธุ์ต่างๆ ดังนั้น สำาหรับชาวกะเหรี่ยง การรักษา

เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึง บางคนไปรับการรักษาใน   

ภาคกลางของพม่าแต่กลับยิ่งทำาให้อาการแย่ลงไปอีก 

คนไข้คนหนึง่ชือ่ว่านอวาเก อาย ุ20 ปี นีไ่ม่ใช่ครัง้แรก 

ที่เธอเข้ารับการรักษาตา ห้าปีที่แล้วก่อนที่เธอจะพบกับ

เนเซอและทีม เธอไปหาหมอพม่าในย่างกุ้งเพื่อทำาการ

แก้ไขตาเข หมอคนนั้นทำาการผ่าตัดแต่หลังจากนั้น   

ตาของเธอกลับมีอาการแทรกซ้อน ตาแย่ลงยิ่งกว่าเดิม

ระหว่างที่เธอมารับการตรวจครั้งแรกจากหมอชาว

อเมรกินัท่ีมาเย่ียมและเจ้าหน้าทีช่าวกะเหรีย่ง นอวาเก 

เริ่มร้องไห้ “ฉันกลัวที่จะมาที่นี่ กลัวว่าตาจะบอด กลัวว่า

หมอจะรักษาให้ไม่ได้” เธอพูดให้ฟังหลังหาหมอ ใบหน้า

ของเธอแสดงความกังวลออกมาให้เห็นทั้งก่อนและทันที

หลังรับการผ่าตัดแก้ไขตาเข แต่ในวันต่อมา สีหน้าของ

เธอเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มหลังจากที่เธอได้เห็นผลแล้ว “หนู

รู้สึกว่าหนูสวยแล้ว” เธอตอบเมื่อถูกถามว่าตอนนี้รู้สึก

อย่างไร 

คนไข้อีกรายหนึ่ง ดาเลอ อายุ 18 ปี เขาเฝ้ารอ

โอกาสเช่นนี้มาทั้งชีวิต เขามาเพราะพ่อที่เคยเป็นคนไข้

ต้อกระจกเมื่อปีที่แล้วกระตุ้นให้เขามา แม่ไก่จิกตาของ

ดาเลอหลุดออกมาตอนเขาอายุหนึ่งขวบ ตอนนั้นเขามา

รับการรักษาที่แม่สอด อีกหนึ่งปีต่อมา ตาเทียมที่ใส่

แทนที่ก็หลุดออกจากเบ้าตา ดังนั้น ดาเลอจึงใช้ชีวิตอีก 

16 ปีต่อมาโดยไม่มีลูกตาหรือไม่มีอะไรใส่อยู่ในนั้นเลย 

กว่าหนึ่งอาทิตย์ที่คลินิก เนเซอและทีมของเขาใช้เวลา

ทำาความสะอาดและเตรียมเบ้าตาจากนั้นจะใส่ตาเทียม 

ให้กับดาเลอก่อนที่เขาจะกลับบ้าน 

ห้าเดือนต่อมา ดาเลอกลับมายังคลินิกตามนัด ครั้งนี้ 

เขาเดนิเข้ามาด้วยผมทรงใหม่และรอยยิม้กว้าง ไม่จำาเป็น 

ภาพบน: เนเซออธิบายวิธีดูแลตาหลังการผ่าตัดต้อให้กับคนไข้ 16 คนที่รับการผ่าตัดเมื่อวันก่อน หน้าที่แล้ว: หลังจากเอาผ้าปิดแผล

ออก คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดได้รับแว่นกันแดดอันใหม่เพื่อช่วยเรื่องการรักษา พวกเขาอยู่ที่คลินิกอีกหนึ่งถึงสองวันก่อนกลับบ้าน 
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ต้องใช้ผมยาวปิดบังตาที่หายไปอีกแล้ว “ผมชอบตาใหม่

ของผมครบั ตอนน้ีชวีติของผมดขีึน้กว่าเดมิครับ” เขาพดู

มีคนไข้รายอื่นๆ อย่างเช่นนอพู อายุ 40ปี เธอเคยมา

ที่นี่แล้ว เธอมาครั้งแรกในปี 2017 เพื่อผ่าต้อและตอนนี้

กลับมาเพื่อรับการผ่าต้ออีกข้างหนึ่ง เช่นเดียวกับคนไข้

อื่นๆ ที่มาที่นี่ นอพูได้ยินคนพูดถึงคลินิกนี้ อิลิยาเป็น

คนบอกพวกเขา

“ใครๆ ก็รู้จักอิลิยา” เธอบอก “เราเชื่ออิลิยาและรักเขา

ด้วยค่ะ ค่ารักษาพยาบาลแพงมากในพม่า ภาษาพม่า

ฉันก็ฟังไม่รู้เรื่องและไม่รู้ว่าจะต้องทำาอย่างไร ฉันดีใจ

และรู้สึกขอบพระคณุสำาหรบัคลนิกิของอลิยิาและหมอ

ทุกๆ คนมากๆ ค่ะ” 

อิลิยาช่วยก่อตั้งคลินิกแห่งนี้รวมถึงอีกสองแห่งใน

พื้นที่ใกล้เคียง อิลิยาและเนเซอคือตัวอย่างชาวกะเหรี่ยง

สองคนที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้คนของพวกเขาทุก

อย่างที่พวกเขาสามารถทำาได้ 

ขณะที่ความขัดแย้งในพม่ายังดำาเนินต่อไป ถ่วงการ

พัฒนาและที่นี่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก หมอ

เช่นทั้งสองคนนี้กลายมาเป็นยิ่งกว่าเครื่องมือในการช่วย

เหลอืผูค้นในรฐักะเหรีย่ง ยิง่กว่าการให้การรกัษา พวกเขา 

ให้ความหวังเพื่อการเติบโตและมอบโอกาสให้ผู้คนใน  

รัฐกะเหรี่ยง 

โปรดอธิษฐานเผื่อหมอเช่นเนเซอและอิลิยาขณะที่

พวกเขาทำางานในรัฐกะเหรี่ยง อธิษฐานที่จะมีการสร้าง

คลินิกสร้างสาธารนูปเพิ่มได้มากขึ้น อธิษฐานด้วยเช่น

กันที่จะมีการฝึกหมอและผู้ทำางานด้านสุขภาพเพิ่มมาก

ยิ่งๆ ขึ้นเพื่อรับใช้ผู้อื่น 

ดร.โรเบิร์ท อาโนลด์ จักษุแพทย์

ที่มาเยี่ยมจากอลาสก้า กำาลังให้

นอวาเกดูภาพของเธอหลังรับการ

ผ่าตัด เธอได้พึ่งจะได้เห็นผลการ

ผ่าตัดแก้ไขตาเขที่สำาเร็จไปด้วย

ดีเป็นครั้งแรก ดร.โรเบิร์ทเป็นผู้          

ก่อตั้ง Burma Vision ที่ให้การ

รักษาการมองเห็นและการได้ยิน

ตลอดทั่วรัฐกะเหรี่ยง ในพื้นที่ 

ห่างไกลที่มีเจ้าหน้าที่จำากัด คนไข้

ชาวกะเหรี่ยงจะได้รับเพียงยาระงับ

ประสาทก่อนรับการผ่าตัด หาก

ไม่มียา พวกเขาก็จะรู้สึกตัวและ

ตื่นอยู่ ต้องนอนนิ่งๆ ระหว่างรับ

การผ่าตัด ภาพนี้ คนไข้กำาลังถูก

เย็บด้วยไหมเพื่อดึงตาไปด้านข้าง

ระหว่างรับการผ่าตัดแก้ไขตาเข

Contributed by Burma Vision



ผมเดินทางไปรัฐคะฉิ่นนับแต่ปี 2011 เป็นปีที่สัญญา

การหยุดยิงถูกละเมิดได้ไม่นาน แต่ในระหว่างภารกิจ   

ปีที่แล้ว ผมมองผู้พลัดถิ่นและสถานการณ์ด้วยสายตา  

ที่ต่างออกไป – มองในฐานะคนที่พึ่งจะเป็นพ่อหมาดๆ 

ภรรยาผมคลอดลูกชายน่ารักในปี 2017 ความรู้สึก

อยากปกป้องและความเป็นพ่อที่ไม่เคยมีมาก่อนผุดขึ้น

มาในตัวผมขณะที่มองดูลูกน้อยแรกเกิดของผม 

เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เราทั้งครอบครัวเดินทางไป 

ยังรัฐคะฉิ่นเพื่อทำาภารกิจบรรเทาทุกข์ เราไปเยี่ยมค่าย 

ผู้พลัดถิ่นหลายแห่งที่ทีม FBR เป็นผู้นำาโปรแกรม Good 

Life Club ให้กับเด็กๆ บรรดาหมอของเราให้การรักษา

กับคนไข้นับร้อย ผมตระหนักว่า ขณะที่ผมกำาลังมองดู

เด็กๆ ป.1 ป.2 เด็กๆ เหล่านี้ล้วนเคยอายุเท่าๆ กับ

ลูกชายของผมตอนที่พวกเขาต้องหนีจากกองทัพพม่า

เป็นครั้งแรก 

การมองดูเด็กๆ ในค่ายในฐานะพ่อ มีความรู้สึกใหม่  

ก่อขึ้นมาในตัวผม ผมเริ่มจะเข้าใจความกลัวที่พ่อแม่   

มีอยู่ในอก รู้ดีว่ากองทัพพม่าในป้อมบนยอดเขานั่นจะยิง

กราดใส่พวกเขาเมื่อไหร่ก็ได้ รู้ดีว่าหากลูกของเขาป่วย

ลง กองทัพเดียวกันนั่นคืออุปสรรคขวางกั้นไม่ให้เข้าถึง

การรักษา

องค์กรคะฉิ่นอิสระได้ช่วยเหลือจัดหาที่พักปลอดภัย

และอาหารมาให้พวกเขาโดยตลอด แต่ผู้พลัดถิ่นยังคง

ต้องทนกับความยากลำาบากและเผชิญอันตรายมาก   

ยิ่งกว่าเดิมก่อนที่การโจมตีของกองทัพพม่าจะเริ่มต้นขึ้น

ผมรู้สึกชัดเจนเหลือเกินว่าลูกน้อยของเราเปราะบาง

เพยีงใด – และผมรูสึ้กโกรธกองทพัพม่ากบัวิธทีีพ่วกเขา 

โจมตีครอบครัวมากมายทั่วพม่า กองทัพเดียวกันนี้เอง 

ที่บุกโจมตีชาวกะเหรี่ยงมาเกือบ 70 ปี กองทัพเดียวกัน

นี้เองที่บุกโจมตีชาวคะฉิ่นตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาใช้ทั้ง

เครื่องบินเจ็ทต่อสู้ ปืนครก ปืนกล การข่มขืน การ

ทรมานและใช้ชาวบ้านให้ไปเหยียบหากับระเบิด และ

กองทัพเดียวกันนี้เองที่ได้เงินเดือนจากรัฐบาลกลางพม่า 

ทั้งหมดนี้คือกองทัพเดียวกัน

ผมรู้สึกโกรธที่ตลอด 20 ปีที่ FBR ทำางานในพม่าไม่มี

การเปลี่ยนแปลงในกองทัพพม่า รัฐบาลที่ถูกเลือกด้วย

ประชาธิปไตยรัฐบาลนี้ไม่เอ่ยปากถึงการที่กองทัพกองนี้

บุกโจมตีพลเมืองของตัวเอง 

ผมรู้สึกคับข้องใจเมื่อรัฐบาลตะวันตกยอมตามรัฐบาล

พม่า ขณะเดียวกันเพิกเฉยเรื่องที่กองทัพพม่าทำาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผมรู้สึกโกรธกับสัญญาการหยุดยิง

ระดับชาติที่รวมเอาการปลดอาวุธเข้ามาด้วย นั่นหมาย

ถึงพลเมืองชาติพันธุ์จะไม่มีอะไรไว้ใช้ป้องกันตัวจาก

กองทัพเลย 

ในค่ายผู้พลัดถิ่นชาอิทยาง ขณะที่อุณหภูมิลดลงตำ่า

กว่าจุดเยือกแข็ง เราพยายามรักษาให้ลูกชายวัยห้า

เดือนของเราให้อบอุ่นอยู่เสมอขณะที่เราเองนอนอยู่  

บนพื้นในที่พักผู้พลัดถิ่น พ่อแม่คนอื่นๆ ก็ต้องทำาอย่าง

เดียวกันให้กับลูกของพวกเขาทุกๆ คืน หวังว่าลูกๆ    

จะไม่เจ็บป่วยและพวกเขาไม่ต้องออกหนีอีกครั้ง

คำาอธิษฐานของผมสำาหรับกองทัพพม่าคือที่พวกเขา

จะหยุดโจมตี เพื่อผู้พลัดถิ่นจะปลอดภัย อบอุ่น มีอาหาร

กิน และเพื่อที่เราทุกคนจะมีความรักและการให้อภัยใน

หัวใจของเรา – แม้กระทั่งกับศัตรูของเรา

อธิษฐานในฐานะพ่อแม่
มุมมองจากพ่อ

เขียนโดยเจสซี่ คูสิค จาก Jesse Cusic Free Burma Rangers
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ในฐานะผูพ้ึง่เป็นแม่ ทนัใดนัน้ ฉนักถู็กหย่อนลงใน

โลกแห่งความคิดความรูส้กึแบบใหม่ ขณะทีฉั่นอยูก่บั

ครอบครวัในพืน้ทีข่ดัแย้ง ฉนัมองโลกด้วยสายตาใหม่ 

สามแีละตวัดฉินัเองช่วยฝึกอบรมทีมบรรเทาทกุข์ใน

พม่า นบัจากการคลอดลกูสาวเม่ือหนึง่ปีทีผ่่านมา เรา

อธษิฐานอยู่เสมอว่าควรจะพาเธอไปตรงจดุไหนดขีณะ 

ท่ีเรายังต้องทำางานต่อไป ในอดตี หากไม่มีอาหารหรือ

ไม่มีมุง้กนัยุง เรากไ็ม่เป็นไร แต่เมือ่มีลกูเลก็ เรารูส้กึ

ถึงความเปราะบางในระดับทีเ่ราไม่เคยรูสึ้กมาก่อน

ฉันนบัถือคณุแม่เหล่านัน้ทีต้่องหนจีากกองทพัพม่า 

ฉันกลวัแทนชวีติและอนาคตของพวกเธอ และกลวั

ความน่ากลวัเฉพาะหน้าสำาหรบัลกูๆ ของพวกเธอด้วย 

ความกลวัอย่างทีต่วัฉนัเองกม็ด้ีวย พวกเขาแขง็แรง

และกล้าหาญ หอบหิว้ลกูๆ ฉวยของตดิตวัจากบ้าน  

ข้ึนหลงัขณะทีพ่วกเธอหนหีาทีป่ลอดภยั ฉนัมองด้วย

สายตาใหม่เห็นความกลวัทีพ่วกเธอต้องแบกไปด้วย 

พยายามดแูลลกูๆ ในสิง่แวดล้อมทีไ่ม่มัน่คง ไม่คุน้เคย 

นัน่เป็นภาระหนกัอ้ึงทีแ่บกเพิม่จากงานประจำานอก

เหนอืจากการรกัษาให้ลกูน้อยมชีวีติรอดให้ได้ 

คณุแม่ทัง้หลายคะ: ดฉัินอยากจะหนนุใจพวกคณุโดย

เฉพาะตอนนีท้ีจ่ะหยดุสักครูแ่ละอธิษฐานเผือ่พวกเธอ 

คณุเข้าใจดว่ีาผูห้ญงิเหล่านีก้ำาลงัเผชญิกบัอะไร คณุ

เข้าใจดว่ีาการเดนิทางแบบนัน้ลำาบากยากยิง่ทีจ่ะเลีย้งดู

ลกูๆ แม้จะอยูใ่นสถานการณ์ทีด่ทีีสุ่ด โปรดอธิษฐานเผือ่

พวกเธอขอการบรรเทาความกลวั ความปลอดภยัใน

ท่ามกลางความวุ่นวาย และการเลีย้งดูในยามจำาเป็น

ด้วยเถดิค่ะ 

มุมองจากแม่

แม่ชาวคะฉิ่น นั่งกินข้างกับลูกๆ ในรัฐคะฉิ่น

เขียนโดย Aimee Wallis of the Free Burma Rangers



ขณะส้ินสดุการอบรมประจำาปีของ Free Burma Rangers’ (FBR) เรนเจอร์ 12 คนขอรับบพัตศิมา เรนเจอร์คนหนึง่

ในน้ันชือ่ซอโจเซฟ เขาเกดิในครอบครัวครสิเตียนแต่ไม่เคยรบับพัติศมาเพราะเขาพดูว่า “ผมเคยสงสยัพระเจ้า” ด้านล่าง

น้ีคอืประสบการณ์ของเขาในการค้นหาความจรงิ ค้นหาพระเจ้าและตดัสนิใจรบับพัติศมา 

“ผมรูส้กึว่าชวิีตเตมิเต็มมากขึน้เมือ่เป็นครสิเตยีน ในรฐักะเหรีย่งเรานบัถอื “ศาสนา” คริสต์ หมูบ้่านคณุเป็นหมู่บ้าน

คริสเตยีน หรือพ่อแม่คุณเป็นครสิเตยีน คณุก็เลยเป็นคริสเตยีนโดยอตัโนมัต ิก่อนน้ีผมกอ็ยูใ่นศาสนาครสิต์แต่ผมยังคง

มองหาว่าพระเจ้าอยูท่ี่ไหน คนอ่ืนทีค่ดิว่าผมเป็นคริสเตยีนจะถามผมว่าทำาไมผมยงัไม่รบับพัตศิมาอกี แต่น่ันเพราะผม

กำาลงัแสวงหาความจรงิครับ

โลกใบนีม้ปัีญหามากเหลอืเกนิและเรามกัขอให้พระเจ้าช่วยแต่เราไม่ได้รับความช่วยเหลอื ผมจงึสงสยัว่าทำาไม

คริสเตยีนถงึต้องทกุข์ยากกว่าคนอืน่นะ (หากเขาตดิตามพระเจ้า) ต่อมาผมตระหนกัว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกนี ้และมาร

และซาตานกก็ำาลงัทำางานอยู่ในโลกนีเ้หมอืนกัน หากคณุรกัพระเจ้า มารกจ็ะเป็นศตัรูกบัคณุและพยายามกลัน่แกล้งคณุ 

และบางครัง้พระเจ้าทรงอยากให้เรารูว่้าเราต้องการพระองค์และทรงทดสอบความเชือ่ของเรา (นัน่คอืเหตผุลท่ีพระเจ้า

อนุญาตให้สิง่ไม่ดเีกดิข้ึนกบัผูเ้ช่ือ) 

ผมรู้สกึถงึความแตกต่างระหว่างศาสนาครสิต์กับการเป็นคริสเตยีนแท้ไปทลีะเลก็ละน้อย ในทีส่ดุผมเชือ่ว่าพระเจ้าทรง

เท่ียงแท้และพระเยซูคอืพระเจ้า ผมไม่อยากเป็นคริสต์ตามแค่ชือ่ทาง “ศาสนา” ความเชือ่ของผมควรเป็นของผมเอง 

ตอนน้ี ทกุสิง่ท่ีผมทำาและร่างกายของผมเป็นของพระเจ้า ตอนนีท้กุครัง้ไม่ว่าผมจะทำาอะไรพระเจ้าทรงทราบแล้ว ผมจงึ

รูส้กึม่ันใจและสามารถทำาสิง่ต่างๆ ได้ดีขึน้  

โปรดอธิษฐานเผ่ือผมทีผ่มจะเชือ่ฟังพระเจ้าและตดิตามพระองค์อย่างม่ันคงด้วยครบั โปรดอธษิฐานเผือ่ผูร้บับพัตศิมา

เหล่าน้ันทีพ่วกเขาจะพบพระเจ้าอย่างแท้จริงและไม่ได้รบับพัติศมาด้วยเหตผุลทางศาสนา หลายครัง้คนรับบพัตศิมา

เพราะถงึอายุทีค่วรจะรบัแล้วหรือรบัเพราะอยากแต่งงานกบัคูท่ี่เป็นครสิเตยีน อธษิฐานทีพ่วกเขาจะไม่ได้ทำาสิง่น้ีเพราะ

เหตุผลทางศาสนาแต่เป็นเหตผุลทีม่าจากใจ หากใครคนหน่ึงจะรบับพัตศิมากค็วรออกมาจากใจของเขาเองครบัไม่ใช่

ตัดสนิใจจากแรงกดดนั 

ความเชื่อ
ที่เกินกว่าศาสนา


