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คำ�อธิษฐ�นและปฏิบัติก�รข้�มพรมแดน: ซ�ว เซง ช�วคะฉิ่น ผู้เป็นทั้งหมอ
ต�กล้องวิดีโอและผู้ติดต�มพระเยซู ได้มอบชีวิตของเข�ในซีเรีย
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ภาพหน้านี้: เดวิด ยูแบงค์และศิษยาภิบาลเอ็ดมันด์กำาลังให้บัพติศมากับนักเรียนหนึ่งในห้าคนที่ขอเข้ารับบัพติศมา 

ช่วงท้ายของการฝึกอบรม FBR ในเดือนธันวาคม 2018

วันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่าจัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม โปรดร่วมอธิษฐานเผื่อประเทศพม่า 

ไปพร้อมกับเรา สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมล์มายัง  info@prayforburma.org.

ขอขอบคุณ Act Co. สำ�หรับก�รสนับสนุนและก�รจัดพิมพ์ว�รส�รฉบับนี้ ว�รส�รฉบับนี้จัดทำ�โดย  

Christians Concerned for Burma (CCB) ข้อคว�มทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์ CCB 2020 ออกแบบจัดรูปเล่มโดย   

FBR Publications สงวนลิขสิทธิ์ ว�รส�รเล่มนี้อ�จจัดทำ�ขึ้นใหม่ได้ ห�กให้เครดิตกับข้อคว�มและรูปภ�พ 

อย่�งเหม�ะสม รูปทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ Free Burma Rangers (FBR) นอกจ�กจะมีหม�ยเหตุบันทึกไว้เป็นอื่น  

ข้อพระคัมภีร์คัดลอกจ�กฉบับอมตธรรมนอกจ�กจะมีหม�ยเหตุไว้เป็นอื่น

Christians Concerned for Burma (CCB), ตู้ปณ. 392 เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย

www.prayforburma.org     info@prayforburma.org

ในฉบับนี้
ภาพรวมพม่า
4 แผนที่ประเทศพม่�
5 อุปสรรคม�กขึ้น คว�มก้�วหน้�น้อยลง

เรื่องราวแห่งความรักและการรับใช้
6 คว�มรักคือก�รกระทำ�
7 สำ�แดงอีกท�งหนึ่ง
11 ด�วเหนือในที่มืดมิด

สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ชาติพันธุ์
12 รัฐยะไข่
14 รัฐชิน 
15 เทือกเข�น�ค�
16 ตอนเหนือของพม่�
18 ตอนใต้ของรัฐฉ�น
19 รัฐกะเหรี่ยงแดง
20 รัฐว้�
23 รัฐกะเหรี่ยง

อธิษฐานเผื่อ
24 เสียงจ�กพม่�
26 ให้ก�รรักษ� ให้คว�มหวัง 
27 คว�มยุติธรรมขับเคลื่อนไปข้�งหน้�
28 ในคว�มทรงจำ�
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ขอบคุณครับสำ�หรับก�รอธิษฐ�นเผื่อผู้คนในพม่� 

ตลอดหล�ยปีที่ผ่�นม�นี้ คำ�อธิษฐ�นของท่�นสร้�งคว�ม

แตกต่�ง: มีก�รหยุดยิงหล�ยแห่ง ผู้คนส�ม�รถเดินท�ง

เพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย และมีกระบวนก�รร่วมกันดูแลปกครอง

บ้�นเมืองเพิ่มม�กขึ้น นี่คือสิ่งดีๆ ที่เร�ได้เห็นด้วยต� 

ของเร�เองและประสบด้วยตัวของเร�เอง 

อย่�งไรก็ต�ม กองทัพยังคงปกครองประเทศพม่� 

และนั่นไม่ใช่ประช�ธิปไตยแท้จริง ช�วโรฮิงญ�กว่�ล้�นคน

ต้องกล�ยเป็นผู้พลัดถิ่นและไม่ส�ม�รถกลับม�ยังบ้�นเกิด

ของตนได้ ปีนี้มีก�รสู้รบกันอย่�งหนักในรัฐยะไข่ที่ทำ�ให้

ผู้คนกว่� 30,000 คนต้องกล�ยเป็นผู้พลัดถิ่น ท�งเหนือ 

ของพม่� ประช�ชนม�กกว่� 100,000 คนยังคงสถ�นะ 

ผู้พลัดถิ่นเนื่องจ�กก�รสู้รบที่ดำ�เนินต่อไปไม่หยุด ในรัฐ

กะเหรี่ยง กองทัพพม่�ละเมิดสัญญ�ก�รหยุดยิงครั้งแล้ว 

ครั้งเล่�และก�รโจมตีแต่ละครั้งทำ�ให้เกิดก�รพลัดถิ่นขึ้นลง

ระหว่�ง 1,000 ถึง 3,000 คน ผู้คนในพม่�ยังคงต้องก�ร 

คำ�อธิษฐ�นเผื่อต่อไปครับ 

ขณะที่ท่�นอ่�นว�รส�รเล่มนี้และเข้�ใจถึงสถ�นก�รณ์

ปัจจุบันในพม่�ม�กขึ้น โปรดอธิษฐ�นเผื่อคนที่นั่น โปรด

อธิษฐ�นเผื่อรัฐบ�ลพม่�และเผื่อกองทัพพม่�แม้ว่�พวกเข�

ได้กระทำ�ก�รท�รุณโหดร้�ยก็ต�ม อธิษฐ�นเผื่อที่พวกเข� 

จะมองเห็นว่�นี่ไม่ใช่หนท�งที่ดีที่จะใช้ก้�วไปข้�งหน้�และนี่

ไม่ใช่เส้นท�งที่ดีสำ�หรับจิตวิญญ�ณของพวกเข�เอง 

ครอบครัวของผมจนถึงวันนี้ได้ทำ�ง�นรับใช้ผู้คนในพม่�

ม�กว่�ยี่สิบหกปีแล้วครับ ในช่วงห้�ปีที่ผ่�นม� เร�ถูกเชิญ

ให้ไปช่วยในที่อื่นๆ ทั้งในซูด�น, เคอร์ดิสถ�น, อิรักและ

ซีเรีย ในเดือนพฤศจิก�ยน 2019 ซ�ว เซง ผู้เป็นทั้งหมอ

และต�กล้องวิดีโอช�วคะฉิ่นถูกสังห�รขณะอยู่ในพันธกิจ 

กบัเร�ในซเีรยี นีค่อืคว�มสะเทอืนใจครัง้ใหญ่ สงคร�มเกดิขึน้ 

ทุกหนทุกแห่งและมันฆ่�คนอย่�งไม่เลือกหน้� ฆ่�ทั้งฝ่�ยที่

เป็นต้นเหตุและฝ่�ยที่พย�ย�มหยุดมัน ฆ่�ผู้ที่ยินดีสละชีวิต

ของตนเพื่อรับใช้ผู้ประสบทุกข์จ�กคว�มรุนแรงของสงคร�ม  

ขณะที่เร�เห็นผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกข์และผู้ทำ�ง�นรับใช้ 

พวกเข�ต้องต�ยลง นั่นทำ�ให้ผมถ�มว่�: ก�รอธิษฐ�นสร้�ง

คว�มแตกต่�งอย่�งไร? ผมไม่รู้คำ�ตอบทั้งหมดหรอกครับ 

แต่ที่ผมรู้ก็คือ คำ�อธิษฐ�นนั่นเองที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของ

ผม คำ�อธิษฐ�นสำ�แดงให้ผมเห็นหนท�งแห่งคว�มรัก และ

แสดงให้ผมเห็นว่�แม้ว่�สิ่งของในโลกนี้ต้องสล�ยต�ยไป 

แต่น่ันไม่ใช่ส่ิงสุดท้�ย หล�ยส่ิงทีเ่ร�อธษิฐ�นขอเช่นคว�มรัก  

จะยังคงอยู่หลังจ�กที่ทุกอย่�งเลือนห�ยไป นี่คือคว�มหวัง

ของเร�ครับ: ไม่ว่�สถ�นก�รณ์ต่�งๆ จะเป็นอย่�งไร ทั้งใน 

พม่�หรือที่อื่นๆ เร�มีหนท�งที่จะตอบสนองด้วยคว�มรัก 

เร�เชื่อว่�คว�มรักเป็นนิรันดร์และส�ม�รถเปลี่ยนแปลง

หัวใจได้ คว�มรักสร้�งคว�มแตกต่�งได้ 

ในทีสุ่ดแล้ว เร�หวงัและอธษิฐ�นทีห่วัใจของคนเหล่�น้ัน 

จะอ่อนลงและพวกเข�จะเรียนรู้ เข้�ม�เดินอยู่ในหนท�ง

แห่งคว�มรัก สำ�หรับตัวผมเอง คว�มรักนั้นม�จ�กพระเยซู

ผู้ทรงเอ�คว�มแข็งกระด้�งในใจของผมออกไป เอ�คว�ม

เห็นแก่ตัวของผมออกไป และกระทั่งทรงเอ�คว�มปร�รถน�

อย�กล้�งแค้นออกไป และพระองค์ทรงเปลี่ยนมันให้เป็น

คว�มรัก เป็นคว�มหวังและก�รคืนดีกัน นั่นยังคงเป็น 

คำ�อธิษฐ�นของผมครับ – ที่คว�มรัก คว�มหวังและ 

ก�รคืนดีกันจะเติบโตขึ้นท่�มกล�งผู้คนในพม่� ขอบคุณ 

ที่อธิษฐ�นขอสิ่งนี้ร่วมกับเร�ครับ 

ขอพระเจ้�ทรงอวยพระพรท่�น 

เดวิด ยูแบงค์

Christians Concerned for Burma

สารจากผู้อำ�นวยการ

จากซ้ายไปขวา: ปีเตอร์, ซูซาน, เซเฮลี,  

แคเรนและเดวิด ยูแบงค์ในประเทศซีเรีย 2019 
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รัฐคะฉิ่น 

รัฐฉาน

รัฐยะไข่

รัฐชิน

รัฐกะเหรี่ยง 
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 รัฐกะเหรี่ยงแดง 

รัฐมอญ 

เขตสะกาย

สัญ
ลักษ

ณ์

หัวข้ออธิษฐาน

พื้นที่ว้า

Other states in Burma

รัฐชาติพันธุ์ที่มี
ความขัดแย้งสูง

รัฐชาติพันธุ์อื่นๆ ในพม่า

• อธิษฐ�นเผื่อกระบวนก�รสันติภ�พระหว่�งรัฐบ�ลเมียนม่� 

กับบรรด�องค์กรช�ติพันธุ์ติดอ�วุธ

• อธิษฐ�นเผื่อนักโทษจ�กคว�มเชื่อที่ถูกจองจำ�โดยปร�ศจ�กก�ร 

ไต่สวน รวมถึงเหล่�ศิษย�ภิบ�ลและนักข่�ว 

• อธิษฐ�นเผื่อหล�ยครอบครัวที่มีผู้ถูกสังห�รหรือถูกกระทำ� 

ให้พลัดถิ่นเนื่องจ�กก�รสู้รบ

• อธิษฐ�นขอพระเจ้�ทรงสำ�แดงอีกหนท�งหนึ่งที่จะก้�วไปข้�งหน้� 

โดยไม่ใช้สงคร�ม

• อธิษฐ�นที่ผู้คนเหล่�นั้นจะส�ม�รถกลับไปยังบ้�น ยังชุมชนของพวกเข�ได้ 

และมีชีวิตได้ทำ�ง�นอย่�งมีอิสระภ�พ

รัฐชาติพันธุ์ที่มีการ 
เคลื่อนไหวของกองทัพ 
พม่าสูง

พื้นที่นาคา
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ตลอดปีที่ผ่�นม� มีคว�มก้�วหน้�เกิดขึ้นเพียงน้อยนิดและ 
มีอุปสรรคม�กม�ยในกระบวนก�รสันติภ�พระหว่�งรัฐบ�ลพม่�/ 
ตัด๊มะด่อว์* กบัองค์กรช�ติพันธุต์ดิอ�วธุ กล่�วได้ว่�กองทพัพม่�ได้กนั 
อองซ�นซูจีและรัฐบ�ลพรรคสันนิบ�ตแห่งช�ติเพื่อประช�ธิปไตย 
(NLD) ออกไปไม่ให้ทำ�ก�รออมชอมบ�งประก�รและนี่เป็นเหตุให้
กระบวนก�รสันติภ�พต้องชะงักลง สิ่งนี้และก�รสู้รบด้วยอ�วุธ 
ในภ�คเหนือและตะวันตกของประเทศที่มีคว�มรุนแรงม�กขึ้น 
ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคว�มล้มเหลวของกองทัพและรัฐบ�ลกล�ง 
ที่จะร่วมมืออย่�งจริงจังกับช�ติพันธุ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหล�ย 

สนธิสัญญ�หยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) ปี 2015 ยังคงเป็น
ปัญห�ฝังลกึ ในเดอืนตลุ�คม 2018 ผูร่้วมลงน�มใหญ่ทีส่ดุสองกลุม่ 
คือ สภ�เพื่อก�รกอบกู้รัฐฉ�นและกะเหรี่ยงเคเอ็นยูหยุดชั่วคร�ว 
ไม่เข้�ร่วมกิจกรรมก�รร่วมมือเพื่อกระบวนก�รสันติภ�พ พวกเข�
ร้องเรียนว่�สนธิสัญญ�หยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) ไม่ทำ�ง�นอยู่ใน
ขณะน้ี นัน่หม�ยคว�มว่�คณะกรรมก�รร่วมสงัเกตก�รณ์ก�รหยุดยงิ 
(JMC) ไม่ได้ทำ�หน้�ที่ของตนเอง และก�รละเมิดสัญญ�หยุดยิง  
(ทีส่่วนใหญ่ผู้ละเมดิคือกองทพัพม่�) ยังคงไม่ได้รับก�รแก้ไขอยูต่่อไป

องค์กรช�ติพันธุ์กลุ่มหลักที่ลงน�มในสนธิสัญญ�หยุดยิง 
ทั่วประเทศ ทั้งกะเหรี่ยงเคเอ็นยู, สภ�เพื่อก�รกอบกู้รัฐฉ�นและ
พรรครัฐมอญใหม่กำ�ลังเรียกร้องให้มีก�รปรับเปลี่ยนคณะกรรมก�ร
ร่วมสังเกตก�รณ์ก�รหยุดยิง (JMC) ขึ้นม�ใหม่ซึ่งในขณะนี้ถูก
กองทัพครอบงำ� ร้องขอก�รปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดคว�มยุติธรรม
กับองค์กรช�ติพันธุ์ติดอ�วุธม�กขึ้น ข้อเรียกร้องหลักก็คือขอให้
น�น�ช�ติเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รติดต�มตรวจสอบก�รหยุดยิง 
ให้ม�กยิ่งขึ้น และขอให้รัฐบ�ลแสดงคว�มตั้งใจจริงเรื่องก�รเจรจ�
ท�งก�รเมืองและก�รนำ�ระบบสหพันธรัฐม�ปฏิบัติใช้ และนี่
หม�ยคว�มว่�กระบวนก�รสันติภ�พและก�รเจรจ�ท�งก�รเมือง 
ยังคงต้องดำ�เนินต่อไปอีกย�วไกลหลังจ�กก�รเลือกตั้งในปี 2020

ก�รเลือกตั้งในปี 2020 จะครอบงำ�ก�รเมืองพม่�ม�กขึ้น 
และจะผลักกระบวนก�รสันติภ�พให้ออกไปอยู่ขอบสน�ม และยังมี
แนวโน้มจะลดคว�มสำ�คัญขององค์กรช�ติพันธุ์ติดอ�วุธด้วยเช่นกัน 
องค์กรช�ติพันธุ์ติดอ�วุธเหล่�นี้ต้องก�รคำ�มั่นสัญญ�จ�กรัฐบ�ล
และกองทัพก่อนที่จะกลับเข้�ไปร่วมกับกระบวนก�รสันติภ�พอย่�ง
เป็นท�งก�รอีกครั้งหนึ่ง แต่พวกเข�ก็เสี่ยงที่จะเสียโอก�สเข้�ร่วม
ขณะที่ก�รเลือกตั้งกำ�ลังใกล้เข้�ม�แล้วโดยไม่มีก�รรับประกันว่�จะ
มีก�รเจรจ�ใดหลังจ�กปี 2020 ห�กรัฐบ�ลส�ม�รถแสดงคว�ม

จริงใจได้ องค์กรหลักๆ อ�จจะเข้�ร่วมก�รประชุมป�งโหลงแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ในต้นปี 2020 – ซึ่งอ�จส่งผลให้ก�รตกลงเพื่อ
สนัตภิ�พของสหภ�พดนู่�เชือ่ถอืยิง่ขึน้ก่อนก�รเลอืกตัง้ คว�มเสีย่ง 
สำ�หรับองค์กรช�ติพันธุ์ติดอ�วุธก็คือ ห�กพวกเข�กลับม�เข้�ร่วม
กระบวนก�รสันติภ�พอีกครั้ง พวกเข�อ�จถูกกดดันให้เข้�ร่วมก�ร
ประชุมสันติภ�พป�งโหลงครั้งต่อไปซึ่งไม่ได้มีก�รแก้ไขปัญห�หลัก
หรือตอบสนองข้อเรียกร้องใดๆ รัฐบ�ลมีแรงจูงใจในก�รนำ�องค์กร
ช�ติพันธุ์ติดอ�วุธที่ลงน�มให้กลับเข้�ม�ในกระบวนก�รสันติภ�พ
อันเป็นท�งก�รเพร�ะต้องก�รใช้พิสูจน์ให้เห็นว่�รัฐบ�ลยังคง
ทำ�ง�นบ�งสิ่งบ�งอย่�งเพื่อกระบวนก�รสู่สันติภ�พอยู่ แม้มีจะมี
ก�รต่อสู้กลับม�อีกครั้งทั้งท�งภ�คเหนือและตะวันตก รวมถึงวิกฤต
โรฮิงญ�ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ต�ม 

ตั้งแต่กล�งปี 2018 จนถึงบัดนี้ มีก�รสู้รบกลับขึ้นม�ใหม่  
มีคว�มรุนแรงบ�งครั้งในตอนเหนือของรัฐฉ�นและรัฐคะฉิ่น  
หล�ยชุมชนต้องประสบกับคว�มทุกข์ย�ก เกิดก�รพลัดถิ่นเกิดขึ้น
เป็นวงกว้�งและมีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่�งรุนแรงซึ่งเป็นก�ร
กระทำ�จ�กทุกฝ่�ย (โดยเฉพ�ะจ�กตั๊ดมะดอว์) สถ�นก�รณ์นี้ถูกทำ� 
ให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกด้วยก�รปะทะกันเองระหว่�งองค์กรช�ติพันธุ์
ติดอ�วุธที่แก่งแย่งกันควบคุมเขตแดนของอีกฝ่�ย ในรัฐยะไข่ 
กองทัพยะไข่ได้สร้�งคว�มเสียห�ยให้กับกองทัพพม่�อย่�งม�ก 
ทีเดียว ในเวล�เดียวกัน ท�งเหนือของยะไข่ก็ถูกสม�ชิกพันธมิตร
คือกองทัพปลดปล่อยแห่งช�ติตะอ�งและกองทัพพันธมิตร
ประช�ธิปไตยแห่งช�ติเมียนเข้�โจมตีสถ�บันทห�รเพื่อก�รปกป้อง
ประเทศอันมีชื่อเสียงในไพอิน อู ล�วิน วันที่ 15 สิงห�คม ในปี 
2019 เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งหนัก มีทห�รพม่� 15 น�ยถูกสังห�ร 
จนถึงเดือนพฤศจิก�ยน 2019 ตั๊ดมะดอว์ยังไม่ได้เข้�สู่ก�รเจรจ�
หยุดยิงอย่�งจริงจังกับกลุ่มพันธมิตรฝ่�ยเหนือ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
กองทัพคะฉิ่นอิสระและกองทัพยะไข่ 

แม้ว่�กองทัพพม่�จะมีสัญญ�หยุดยิงกับกะเหรี่ยงเคเอ็นยู, 
สภ�เพื่อก�รกอบกู้รัฐฉ�นและพรรครัฐมอญใหม่ก็ต�ม แต่กองทัพ
พม่�ยังปฏิบัติก�รรุกกร้�ว ตัวอย่�งเช่น ผลักดันก�รตัดถนนใหม่
เพื่อใช้ขนเสบียงกองทัพเข้�ไปยังพื้นที่ๆ เข้�ไม่ถึงม�ก่อน แม้จะมี
ก�รประท้วงจ�กช�วบ้�นหล�ยครั้งก็ต�ม จนกว่�ที่รัฐบ�ลและ
กองทัพพม่�จะแสดงออกว่�พวกเข�ยินดีที่จะเข้�ร่วมแก้ไขประเด็น
ปัญห�และข้อเรียกร้องของช�ติพันธุ์อย่�งจริงจัง สถ�นก�รณ์ยังคง
ไม่มีทีท่�ว่�จะดีขึ้น 

ภ�พรวมของพม่�ในปี 2019
อุปสรรคมากขึ ้น�ความก้าวหน้าน้อยลง

*ตั๊ดมะดอว์คือกองกำาลังติดอาวุธของพม่า
ดร.แอชลี่ย์ เซาท์ เป็นนักเขียนอิสระ เป็นที่ปรึกษาและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เทือกเข�, ไม้สูงใหญ่, ดวงอ�ทิตย์อัสดงบนทะเลทร�ย
ผืนกว้�ง, ภ�พว�ดของคลิมท์, กระทั่งรูปสลักงดง�ม 
ทั้งหมดนี้สร้�งแรงบันด�ลใจให้กับผม ประโยคเด็ดที่พ�
คว�มคิดของผมเข้�สู่ภ�ยใน พ�กลับออกม�และเข้�ล้อม
ประเด็นในหนังสือ ทำ�ให้ผมอัศจรรย์ใจ ก�รปืนไต่หน้�ผ�
ย�กที่เป็นไปอย่�งร�บรื่น ท�งสกีล�ดลงเข�โค้งคดเคี้ยว 
และคว�มเงียบที่รู้สึกได้ขณะพ�ยเรือบนทะเลส�บในภูเข�
สงบและสิ่งลำ้�เลิศอื่นๆ เหล่�นี้คือสิ่งที่สูงส่ง ภรรย�ของผม 
ขณะเธอยิ้ม และลูกส�วของผม ขณะที่พวกเข�ยืนหยัดด้วย
คว�มดีง�มอันแรงกล้�เหล่�นี้เป็นอีกมุมที่จิตวิญญ�ณของ
ผมตะโกนร้องออกม�ว่� “ช่�งงดง�ม งดง�มอย่�งแท้จริง”

นั่นอ�จจะเป็นด้วยอ�ยุของผมในวัย 51 ผมทำ�ง�นกับ
ผูล้ีภ้ยัและผูพ้ลัดถิน่ม�ย�วน�นเกอืบ 30 ปี ผ่�นฤดูก�ลต่�งๆ  
ของชีวิต ผมรู้สึกถึงแรงดึงให้กลับไปยังคว�มตัวตนแรกเริม่ 
เป็นอิสระแก่ตนเองและมีลกัษณะเช่น ก�รปร�ศจ�กคว�มกลัว 
แต่ในเวล�นี้ สิ่งที่ทำ�ให้จิตวิญญ�ณของผมร้อนรนคือคว�ม
งดง�ม 

ง�นของผมกับผูล้ีภ้ยัและผูพ้ลดัถิน่สร้�งรูปแบบในก�ร 
ที่คนรู้จักผมและกระทั่งปรับเปลี่ยนก�รรับรู้คว�มเป็นตัวตน
ของผมเอง ง�นของผมเป็นสิ่งที่ผมรักม�โดยตลอด แต่ใน
ที่สุดแล้ว ผมตระหนักว่�สิ่งที่ปั้นแต่งวิญญ�ณของผมนั้น
ไม่ใช่บริบท แต่เป็นสงคร�ม คว�มรุนแรงและก�รลิดรอน 
ที่ปลุกเร้�คว�มรู้สึกแห่งคว�มอยุติธรรมขึ้นม�และเร่งเร้�ผม
ให้ทำ�ง�นเพื่อก�รเปลี่ยนแปลงที่ช่วยสร้�งกลับขึ้นม�ใหม่ 
แต่แรงผลักดันที่อยู่ลึกลงไปกว่�นั้นคือข้อเท็จจริงอันเหลือ
เชื่อที่ผู้คนช่�งบ�กบั่นเพื่อจะเติบโต ใช้สิ่งที่ได้รับม� 
อันน้อยนิด ใช้สิ่งที่เหลือติดตัวพวกเข�อยู่ ใช้พวกมันทำ�
ออกม�ให้ดีที่สุด พวกเข�แต่งแต้มช่วงเวล�แห่งคว�ม 
ย�กแค้นด้วยเสียงหัวเร�ะ กระทั่งด้วยคว�มปิติยินดี 

คว�มงดง�มถูกขย�ยใหญ่ขึ้นเมื่อมันผลิบ�นออกม�
จ�กทะเลทร�ยนีนะเวห์ที่ถูกฉีกด้วยสงคร�ม คว�มงดง�ม
เด่นชัดขึ้นเมื่อมันปร�กฎอยู่ในที่หลบซ่อนห่�งไกลในรัฐ
กะเหรี่ยง และจับใจยิ่งขึ้นเมื่อคว�มงดง�มนี้ยิ้มกว้�งด้วย

คว�มดีง�มในชั่วขณะนั้น แม้จะผ่�นหล�ยปีของวิกฤต 
ร้�ยแรงก็ต�ม

นี่คือคว�มอ�จห�ญ ขณะที่เบื้องหน้�คือคว�มรุนแรง
และก�รกดขีข่่มเหงท่ีท่วมล้นอยูท่ี่น่ัน คนเหล่�นีช่้�งกล้�ห�ญ  
ช่�งองอ�จ และช่�งเสียสละเช่นนั้นได้อย่�งไร? ผมได้พบ 
คำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถ�มที่ลึกที่สุดเรื่องคว�มเชื่อนี้ด้วยก�รเฝ้�
มองดูพ่อผู้เปี่ยมรักกำ�ลังสอนลูกช�ยให้ทำ�ของเล่นจ�กไม้ไผ่
กับหนังย�ง ไม่ใช่จ�กก�รอ่�นหนังสือศ�สน�ศ�สตร์เพิ่มอีก
เล่มหนึ่ง   

ผู้ลี้ภัยและครอบครัวผู้พลัดถิ่นที่ทีมของเร�ดูแลรับใช้
อยู่นั้นไม่ได้ทำ�ตัวให้ตกอยู่ในรูปแบบของคว�มเป็นเหยื่อ 
แม้พวกเข�จะถูกกระทำ�ให้ตกเป็นเหยื่อก็ต�ม คนส่วนใหญ่
เหล่�นี้ที่ผมพบเป็นคนเข้มแข็ง ทรหดอดทน เต็มไปด้วย
คว�มรักและก�รเสียสละ พวกเข�ตกหลุมรักกันขณะหนี 
ผ่�นอันตร�ยม�กม�ย พวกเข�สร้�งชีวิต สร้�งครอบครัว 
และใช้ประโยชน์จ�กคว�มเป็นไปได้อันใดก็ต�มมีอยู่ ไม่ใช่
แค่เพียงเอ�ชีวิตรอดไปวันๆ แต่ใช้ชีวิตอย่�งเต็มที่และมีชีวิต
ที่เต็มไปด้วยคว�มปิติยินดี

คณุอย�กจะทร�บไหมครบัว่�ทีเ่ร�บอกว่� “คว�มรกัคอื 
ก�รกระทำ�” นั้นหม�ยถึงอะไร ลองเฝ้�มองชุมชนผู้พลัดถิ่น
หรือผู้ลี้ภัยดูสิครับ ห�กคุณอย�กเห็นคว�มงดง�ม ลองเฝ้�ดู 
คนย�กจนที่ส�ยต�เต็มด้วยคว�มใคร่รู้และคว�มหวังดูสิครับ 

เรื่องร�วข่�วส�รต่�งๆ ที่อยู่ในมือของคุณในขณะนี้ถูก
รวมรวมโดยทีมที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้คุณได้เห็นอย่�งเจ�ะลึก 
ได้เห็นง�นอันลำ้�ค่�ในเมียนม่�และพื้นที่ขัดแย้งต่�งๆ นั้นว่�
เป็นอย่�งไร ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนให้ที่ตรงกับคว�มต้องก�ร
ของพวกเข�และเป็นง�นที่เป็นตัวตนของ Partners Relief 
& Development อย่�งแท้จริง เร�เข้�ไปยังสน�มรบเพื่อ
แจกจ่�ย เพื่อช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและผู้ย�กไร้ที่กำ�ลังยืนหยัด
ต่อสู้คว�มเสียเปรียบที่ย�กจะเอ�ชนะนั่น และสิ่งที่เร�ได้รับ
คือของขวัญอันลำ้�ค่� เร�ได้เรียนรู้เห็นคว�มงดง�ม เรียนรู้
ในก�รอธิษฐ�น และพย�ย�มที่จะสำ�แดงชีวิตออกม�ถึงสิ่งนี้ 

ความรักคือการกระทำ�
เขียนโดยสตีฟ กูแมร์ ประธานของ Partners Relief and Development (PRAD)

ขณะที่เบื้องหน้าคือความรุนแรงและการกดขี่ข่มเหงที่ท่วมล้นอยู่ที่นั่น��
คนเหล่านี้ช่างกล้าหาญ�ช่างองอาจ�และช่างเสียสละเช่นนั้นได้อย่างไร?
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พม่�คือบ้�นของกลุ่มช�ติพันธุ์จำ�นวนนับไม่ถ้วนและ
ต้องแบกภ�ระสงคร�มกล�งเมืองม�ย�วน�นกว่� 70 ปี 
และนีแ่ทบจะไม่ตกเป็นข่�วเลย แต่ครัน้เมือ่เป็นข่�วออกม� 
นั่นก็ย�กนักที่จะรู้ว่�ควรทำ�อะไร เร�จะช่วยสถ�นก�รณ์
อันซับซ้อนยุ่งย�กเช่นนั้นได้อย่�งไร? ในท�งตรงกันข้�ม 
ซีเรียตกเป็นข่�วประจำ�ม�น�นหล�ยปี ข้อคว�มพ�ดหัว
แซงหน้�ข่�วอื่นๆ ด้วยคว�มน่�เศร้�สลดใจและคว�ม
รุนแรงที่เพิ่มขึ้น ที่นี่เช่นเดียวกัน ช่�งง่�ยที่จะรู้สึกเหมือน
เป็นอมัพ�ตจ�กปัญห�ขน�ดมหมึ�และคว�มซบัซ้อนของท่ีนี่

เร�พบคำ�ตอบในคว�มรัก เวล�ที่เร�ถ�มว่�เร�อย�ก
ได้อะไรให้กับครอบครัวของตัวเร�เอง? เร�รู้คำ�ตอบดี:  
เร�อย�กจะออกไป อย�กจะอยู่กับพวกเข� และทำ�ทุกสิ่ง 
ที่เร�ทำ�ได้เพื่อปูหนท�งใหม่ที่ดีให้แก่พวกเข�

ความรักรับใช้ทุกผู้ทุกนาม
จนถงึเดอืนกมุภ�พันธ์ 2019 อ�ณ�เขตของไอซสิท่ียงั 

คงหลงเหลืออยู่คือหมู่บ้�นแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ 1 ต�ร�งไมล์ 
ในซเีรยี มชีือ่ว่�แบกฮัส นีค่อืแหล่งรวมบรรด�สม�ชกิไอซสิ 
ท่ีหัวรนุแรงท่ีสดุ – กลุม่ท่ีรอดจ�กคว�มพ่�ยแพ้หล�ยคร้ัง 
หล�ยหนแต่ไม่เคยยอมแพ้ ขณะที่กองกำ�ลังพันธมิตรเข้�
ปิดล้อมกลุ่มสุดท้�ยกลุ่มนี้ คนจำ�นวน 35,000 ที่ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงและเด็กก็ออกม�ยอมแพ้ มอบตัวเองให้กับ
อน�คตที่ไม่อ�จหยั่งรู้ได้  

ขณะที่พวกเข�ถูกพ�ออกจ�กแบกฮัสเข้�สู่ทะเลทร�ย 
อย่�งแรก พวกเข�จะถูกกักตัวเพื่อคัดกรองต�มจุดตรวจ
เช็คต่�งๆ ในทะเลทร�ย กองกำ�ลังประช�ธิปไตยซีเรียและ
กองทัพสหรัฐเป็นผู้ตรวจเช็ค และที่นี่คือที่ๆ ทีมของเร�ได้
พบกบัพวกเข� แจกจ่�ยอ�ห�ร ให้ก�รรกัษ�โรคมอบเสบยีง 
บรรเท�ทุกข์ต่�งๆ ให้แก่พวกเข�จนกระทั่งกระบวนก�ร 
คดักรองเสรจ็สิน้ลง ซึง่บ�งครัง้ก็ใช้เวล�น�นกว่� 24 ชัว่โมง 
หลังจ�กผ่�นก�รตรวจแล้ว พวกเข�จะถูกพ�ขึ้นรถกะบะ 
จ�กนั้นขับตรงไปยังเรือนจำ� (ผู้ช�ยเกือบทุกคน) หรือค่�ย

สำ�แดง
อีกทางหนึ่ง�
หล�ยบทเรียนเรื่องคว�มรัก
ท่�มกล�งคว�มขัดแย้ง 

ครอบครัวไอซิสเข้าแถวรับเสบียงหลังจากหนี 
ออกจากแบกฮัส, ซีเรีย
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ผู้ลี้ภัยต่�งๆ – ส่วนใหญ่แล้วคือที่ค่�ยอัลฮอล  
ขณะที่เร�ทำ�ง�นเพื่อช่วยเหลือในแบบที่จับต้องได้ เร�ทำ�ง�น

เพื่อเผยแพร่ข้อคว�มแห่งคว�มรักและที่ไม่ใช่จ�กคว�มเกลียดชัง
ด้วยเช่นกัน เร�รักษ�ผู้บ�ดเจ็บ กอดและอธิษฐ�นเผื่อใครก็ต�มที่
อนุญ�ตให้เร�ทำ�เช่นนั้น และผ่�นล่�ม เร�เล่�เรื่องร�วของพระเยซู
ผู้เป็นแหล่งแห่งคว�มหวังและคว�มรักของเร�

สำ�หรับคนที่สงสัยว่�เพร�ะเหตุใดกันเร�จึงไปช่วยพวกไอซิส 
เร�บอกพวกเข�ว่� “มีวิธีอื่นอีกหรือที่จะเปลี่ยนหัวใจคนได้? มีเพียง
แต่คว�มรักเท่�นั้น” และบ�งครั้ง ก�รได้เห็นสิ่งนั้นช่�งเป็นเหมือน
ก�รได้รับของขวัญ ที่เกิดขึ้นทั้งในทีมของเร�เองและในท่�มกล�ง
ผู้คนเหล่�นั้นที่เร�พย�ย�มจะช่วยเหลือ

ความรักเปลี่ยนหัวใจคน 

หลกัฐ�นของหวัใจทีเ่ปลีย่นแปลงอนัหน่ึงกคื็อมิตรภ�พท่ีงอกเงย 
ขึ้นม�ระหว่�งเซเฮลีและซูซ�น ยูแบงค์กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่�
เรกฮัด เธอถูกสะเก็ดระเบิดจ�กก�รโจมตีท�งอ�ก�ศยิงเข้�ที่หลัง
และทำ�ให้เธอเป็นอัมพ�ตครึ่งตัวตั้งแต่เอวลงไป ขณะที่ทีมหมอดูแล
บ�ดแผลท�งก�ยของเธอ ซูซ�นกับเซเฮลีพูดคุยกับเธอ ให้ของขวัญ
กับเธอและอธิษฐ�นเผื่อเธอ แม้ว่�เรกฮัดจะมีบ�ดแผลหล�ยแห่ง 
แต่เธอยิ้มได้และร่�เริง คว�มสัมพันธ์พิเศษก่อตัวขึ้นม�ระหว่�งเด็ก
ผู้หญิงส�มคนที่มีชีวิตแตกต่�งกันลิบลับ เมื่อถึงเวล�ที่เรกฮัดต้องนั่ง

รถบัสเพื่อไปยังอัลฮอล เด็กส�วทั้งส�มร้องไห้ พวกเข�ไม่รู้ว่� 
จะได้มีโอก�สเจอกันอีกหรือไม่ บ�งครั้ง คว�มรักก็เจ็บปวด 

ค่�ยอัลฮอลคล�คลำ่�ไปด้วยผู้คน ทั้งเมืองเรียงร�ยเต็มไปด้วย 
เต๊นท์ฝุ่นเขรอะ คนกว่� 73,000 คนอ�ศัยอยู่ที่นั่นซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวไอซิส ประช�กรส่วนใหญ่ที่นั่น 91% เป็นผู้หญิงและเด็ก 
และ 65% ของเด็กมีอ�ยุตำ่�กว่� 12 ขวบ ประช�กรที่นั่นม�จ�ก 50 
ประเทศ เด็กๆ เหล่�นั้นม�กกว่� 3,000 คนถูกแยกจ�กครอบครัว
หรือไม่มีผู้ใหญ่ในครอบครัวหลงเหลืออยู่เลย นี่เป็นสถ�นก�รณ์
ประเภทที่จะทำ�ให้หัวใจแข็งกระด้�งจ�กคว�มทุกข์ระทมที่ปนไปด้วย
คว�มขมขื่นใจ

หล�ยเดือนหลังจ�กก�รสู้รบที่แบกฮัสจบลงแล้ว เร�จึงมีโอก�ส
ไปไปเยี่ยมค่�ยอัลฮอล และที่นั่นเองเร�ได้พบกับเรกฮัดอีกครั้งหนึ่ง 
คุณแม่ของเธอได้โทรศัพท์ม�อันหนึ่งและเธอโทรห�เดฟ ยูแบงค์ 
เธอพูดว่� “เร�รักคุณ คุณช่วยให้เร�ได้เห็นอีกหนท�งหนึ่ง โปรดม�
ที่นี่นะคะ ม�เยี่ยมเร�” และเช่นนั้นเอง ระหว่�งก�รเยี่ยมครั้งนั้น 
เร�ได้พบกันอีก 

ซูและเซเฮลีกอดเรกฮัดและแม่ของเธอ ทุกคนร้องไห้ แม่ของ
เรกฮัดอุตส่�ห์จัดห�ของขวัญเล็กๆ ให้กับทีมของเร�และแจกจ่�ยให้
กับเร� ของขวัญถูกห่ออยู่ในถุงที่โปรยไปด้วยรูปหัวใจ มันเป็น
เครื่องประดับ เป็นจี้เงินประดับ มีล�ยซิกแซกเหมือนกับคลื่นไฟฟ้�
หัวใจที่มีหัวใจอยู่ที่ปล�ยสุด

นัน่เอง เร�จงึได้เห็นว่�มีหัวใจหล�ยดวงท่ีได้รับก�รเปล่ียนแปลง 

เซเฮลี ยูแบงค์แจกจ่ายเสบียงให้กับครอบครัวไอซิส 

หลังจากที่พวกเขาหนีออกจากแบกฮัส, ซีเรีย
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และไม่ได้ถกูเผ�ผล�ญไปด้วยคว�มเกลยีดชัง ท่ีน่ันมหีล�ยครอบครัว 
อย่�งเช่นครอบครัวของเรกฮัดที่โหยห�หนท�งอื่น มีเด็กๆ ที่ไม่
ส�ม�รถเลือกเกดิได้และต้องก�รคว�มรกั ต้องก�รมชีวีติใหม่อย่�งทีส่ดุ 
อย่�งไรก็ต�ม ไอซิสก็ยังคงมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน พร้อมหัวใจ 
ทีก่ระห�ยเต้นห�คว�มต�ยและคว�มห�ยนะให้กบัใครกต็�มทีต่่อต้�น 
พวกเข� ที่นั่นยังคงต้องก�รคว�มรักที่ชนะทุกสิ่งได้ – กระนั้น  
บ�งครั้ง ชัยชนะสูงสุดก็เรียกร้องก�รเสียสละสูงสุดด้วยเช่นกัน

ความรักไม่เคยยอมแพ้
มีก�รพักรบชั่วคร�วเกิดขึ้นท�งตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย

หลังจ�กที่ไอซิสพ่�ยแพ้ เจ็ดเดือนต่อม� ในเดือนตุล�คม 2019 
หลังจ�กอเมริกันยืนกร�นให้กองกำ�ลังประช�ธิปไตยซีเรียถอนกำ�ลัง
ป้องกันออกและให้สัญญ�ว่�จะปกป้องช�วเคิร์ด และแล้ว
ประธ�น�ธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมฟ์ก็ได้สั่งให้กองทห�รสหรัฐ 
ถอนตัวออกจ�กช�ยแดนท�งตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียและ
ตุรกีด้วยเช่นกัน และนั่นเท่�กับเป็นก�รเปิดประตูให้กับตุรกีที่ข่มขู่
ม�ย�วน�นว่�จะโจมตีช�วเคิร์ด ดังนั้น ตุรกีและกองกำ�ลังตัวแทน
ตุรกีซึ่งก็คือกองกำ�ลังปลดปล่อยซีเรีย (ส่วนใหญ่คืออดีตไอซิส)  
เข้�จู่โจมช�วเคิร์ดในทันที สังห�รคนนับร้อย ทำ�ให้คนได้รับบ�ดเจ็บ
นับพัน และทำ�ให้พลเรือนกว่� 200,000 คนกล�ยเป็นผู้พลัดถิ่น 

เร�รบีกลบัไปยังทีน่ัน่เรว็ทีส่ดุเท่�ทีจ่ะทำ�ได้เพือ่ยนืหยดัเคียงข้�ง 

ช�วเคิร์ดเพื่อนของเร� เพื่อนที่เสียสละอย่�งม�กเหลือเกินในก�ร
พิชิตไอซิส ช�วเคิร์ดผู้ถูกทิ้งทุ่นเหล่�นี้กำ�ลังต่อสู้เพื่อรักษ�ชีวิต 
จ�กตุรกีที่ใช้อ�วุธเข้�ประหัษประห�ร เข้�โจมตีท�งอ�ก�ศและเข้�
โจมตีภ�คพื้นดินด้วยกำ�ลังเสริมโดยกองกำ�ลังปลดปล่อยซีเรีย

คนแรกท่ียกมอือ�ส�กลบัม�ช่วยช�วเคร์ิดก็คอื ซ�ว เซง หนึง่ใน 
ต�กล้องวดิโีอคนหลกัของเร� เข�อยูก่บัเร�ตลอดสน�มรบท้ังในเมือง 
โมซลุและในแบกฮัส ซ�วเชือ่ในพลงัแห่งก�รสำ�แดงคว�มจริงให้โลกรู้ 
แสดงให้โลกได้เห็นว่�คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่�มกล�งคว�มขดัแย้งต้องมชีวีติ 
คว�มเป็นอยูเ่ยีย่งใด ในปี 2013 ซ�ว เซงใช้วดิโีอถ่�ยภ�พกองทัพพม่� 
เข้�โจมตเีฮลคิอปเตอร์และผูว้�งระเบดิทีเ่ข้�โจมตคีะฉิน่ รฐับ�ลพม่� 
ออกม�ปฏิเสธเรือ่งก�รสูร้บท่ีกำ�ลงัเกดิขึน้อยู่ในเวล�นัน้ – จนกระท่ัง 
สำ�นักข่�วต่�งประเทศได้แพร่ภ�พก�รบันทึกของซ�วให้โลกได้เห็น 
ระหว่�งก�รโจมตเีหล่�น้ัน ซ�วเสยีเพ่ือนรกัไปห้�คนจ�กเฮลคิอปเตอร์ 
ที่ยิงกระหนำ่�เข้�ใส่บังเกอร์ของพวกเข� ห่�งออกไปเพียงไม่กี่เมตร
จ�กที่ๆ เข�กำ�ลังถ่�ยทำ�อยู่ แต่ซ�วไม่ยอมว�งกล้อง 

ซ�วคือหนึ่งในสม�ชิกจ�กทีมสิบเอ็ดช�ติพันธุ์ของพม่�ที่ได้
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันม�ทำ�พันธกิจในตะวันออกกล�ง เรนเจอร์
เหล่�นีม้�จ�กเขตสงคร�มในบ้�นเกดิของตวัเอง พวกเข�ออกม�ช่วย 
ผูอ้ืน่ด้วยคว�มรกัทีม่�จ�กหวัใจ พวกเข�ประสบกบัสงคร�มอนัโหดร้�ย 
ผู้คนที่พวกเข�รู้จักและรักถูกกองทัพพม่�เข้�สังห�ร บ้�นช่องของ
พวกเข�ถกูทำ�ล�ยและชวีติของพวกเข�ถูกถอนร�กถอนโคน พวกเข� 
รู้จักคว�มรู้สึกนั้นดี คว�มรู้สึกที่ทั้งโลกนี้ไม่มีใครใส่ใจกับชะต�ชีวิต

แม่ของเรกฮัดสวมกอดซู ยูแบงค์ระหว่าง
การพบกันอีกครั้งในค่ายอัลฮอล
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ของพวกเข�เลย พวกเข�อย�กโต้กลับด้วยคว�มเกลียด รู้สึกถึงแรง
กระตุ้นแรงกล้�อย�กล้�งแค้นเพร�ะคว�มยุติธรรมถูกปฏิเสธ กระนั้น 
พวกเข�เชื่อในบ�งสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่� พวกเข�เชื่อในคว�มรักและ
ก้�วออกไปด้วยคว�มรักนั้น

ซ�วมีประสบก�รณ์กับคว�มรักและเข�สำ�นึกด้วยใจขอบพระคุณ 
เข�อย�กมอบสิง่นี้ให้กับผูอ่ื้น “หล�ยคนม�ช่วยเร�ในพม่�ครับ ดังนัน้ 
เมือ่พระเจ้�เปิดท�งให้เร�เข้�ไปช่วยในทีอ่ืน่ๆ และเข�ม�ขอให้เร�ช่วย  
เร�กอ็ย�กจะช่วยเข�ให้ได้” ซ�วพูด เช่นเดียวกบัเพ่ือนเรนเจอร์ของเข� 
ซ�วเสีย่งชวีติหล�ยครัง้หล�ยหนเพ่ือไปช่วยผูอ้ืน่ในย�มย�กด้วยคว�มรกั 

ในวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2019 ก�รเสี่ยงชีวิตกล�ยเป็นคว�มจริง: 
ขณะเข้�ไปทำ�หน้�ที่แทนที่จุดรวบรวมผู้บ�ดเจ็บพร้อมกับทีมของเร�
ใกล้เมื่องเทลท�มร์ในซีเรีย ซ�ว เซงถูกอ�วุธของตุรกียิงสังห�ร 
กระสุนระดมยิงเข้�ใส่เข�ห่�งจ�กรถออกไปเพียงเจ็ดเมตร 

ซ�ว เซงพึ่งเสร็จจ�กก�รตัดต่อวิดีโอก�รกู้ภัยใต้รถถังขีปน�วุธ 
ภ�พของวันก่อนหน้�นี้ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รประก�ศหยุดยิง วิดีโอของ
เข�จะแสดงให้โลกได้เห็นก�รโกหกของผู้กุมอำ�น�จเหล่�นั้นและคว�ม
เป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้�ของผู้ที่ถูกข่มเหงที่นั่น แต่ก�รต�ยของซ�วจะ
ทำ�ให้โลกเห็นด้วยเช่นกัน โดยเฉพ�ะกับช�วเคิร์ด – กลุ่มคนที่ซ�ว 
เซงไปที่นั่นเพื่อช่วยพวกเข� – สำ�แดงให้เห็นว่�คว�มรักอันยิ่งใหญ่
ที่สุดนั้นเป็นเช่นไร 

ยอห์น 15:13 กล่�วว่� “ไม่มีผู้ใดมีคว�มรักยิ่งใหญ่กว่�นี้คือ ก�ร
ทีเ่ข�ยอมสละชวีติของตนเพ่ือมติรสห�ยของตนเอง” ซ�วเป็นมติรแท้ 
เสมอม�: ขณะที่คว�มทรงจำ�ต่�งๆ หลั่งไหลออกม�จ�กก�รเสียชีวิต
ของซ�ว เซง หล�ยคนร่วมหวัเร�ะไปกบัเข� ร่วมในอ�รมณ์ขนั ในคว�ม 
ชืน่ชมยนิด ี– เข�มีวธิทีำ�ให้ทุกสถ�นก�รณ์ไม่ว่�จะย�กลำ�บ�กเพียงใด 
กลับง่�ยขึ้นสำ�หรับผู้ที่อยู่รอบตัวเข� ด้วยเสียงหัวเร�ะและรอยยิ้ม 
เข�เป็นเพื่อน อย่�งเสมอม� และในที่สุดแล้ว เข�เป็นเพื่อนที่ยอม
สละชีวิตของตนเพื่อสำ�แดงให้เห็นท�งที่ประเสริฐกว่� 

ความรักมีชัยเหนือทุกสิ่ง�
บ�เชียร์ คริสเตียนช�วซีเรีย ผู้ประส�นง�นของ FBR เคยพูด

กับเร�ครั้งหนึ่งว่� “เร�ทุกคนล้วนเป็นเพียงหยดนำ้� แต่เร�เป็น 
ส่วนหนึ่งของส�ยฝนของพระเจ้� และส�ยฝนของพระเจ้�ม�รวมกัน
เป็นแม่นำ้�ส�ยหนึ่งที่ไหลท่วมซีเรียด้วยคว�มรักของพระองค์” ดังนั้น
เอง เร�จึงเชื่อว่�ก�รสละชีพของซ�วว่�จะไม่สูญเปล่� และเข�เป็น
ส่วนหนึ่งของแม่นำ้�ของพระเจ้� ที่ไม่ใช่แต่ในซีเรียเท่�นั้นแต่ทั่วทั้ง
โลกนี้ ยอห์น 12:24 กล่�วว่� “เร�บอกคว�มจริงแก่ท่�นว่� ถ้�เมล็ด
ข้�วส�ลีไม่ได้ตกลงไปในดินและต�ยไปก็จะคงอยู่เพียงเมล็ดเดียว  
แต่ถ้�ต�ยแล้วก็จะเกิดผลให้มีเมล็ดอื่นๆ ม�กม�ย” และชีวิตใหม่ 
งอกพุ่งขึ้นม� ซ�ว ขอบคุณสำ�หรับคว�มรักของคุณที่ยอมสละให้
หมดทุกอย่�งเพื่อผู้อื่นจะมีชีวิต

ซาว เซงแจกจ่ายอาหารให้กับเด็กๆ ซีเรีย 
ที่หนีออกมาจากแบกฮัสเขียนโดย ทีมบรรเทาทุกข์ FBR
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บทความน้ีเขียนโดยแทนเนอร์ สมิธให้กับองค์กร 
พาร์ทเนอร์ในช่ือ “Summer of Beautiful” อ่านบทความ
ฉบับเต็มได้ท่ี blog.partners.ngo. ภาพโดย คริส นอร์แมน

ฮ�ดิสซ่�เร่ิมสอนในโรงเรียนขณะท่ีเธออ�ยุ 15 ปี และ
น่ันทำ�ให้เธอมีประสบก�รณ์ม�กทีเดียวในวันน้ีท่ีเธออ�ยุ 18 ปี 

โรงเรียนขน�ดหน่ึงห้องของเธออัดแน่นไปด้วยเด็กและ
วัยรุ่น 34 คน อ�ยุต้ังแต่ 5-13 ปี พวกเข�อย�กเรียนหนังสือ 
ภ�คภูมิใจท่ีได้สะพ�ยเป้สีสดใสท่ีข้�งในเต็มไปด้วยดินสอ, 
สมุดจด, หนังสือและแบบฝึกหัดเลข เคร่ืองแบบนักเรียนสีฟ้�
กับสีเปลือกมังคุดแสดงให้เห็นว่�พวกเข�เป็นนักเรียนท่ีน่ัน 
พวกเข�ต้องไปสถ�นท่ีสำ�คัญ พวกเข�มีอน�คตรออยู่

ส่ิงเหล่�น้ีมีคว�มมีคว�มหม�ยม�กห�กคุณเป็นช�ว 
โรฮิงญ�ท่ีถูกกระช�ก ถูกถอนร�กถอนโคนออกจ�กบ้�น 
ของคุณเองและกำ�ลังพย�ย�มห�หนท�งใหม่ในประเทศ 
ท่ีไม่รู้ทิศไม่รู้ท�ง ในบังคล�เทศ

ฮ�ดิสซ่�เปรียบประหน่ึงด�วเหนือท่�มกล�งคว�ม
วุ่นว�ยน้ี เธอเป็นครู เป็นผู้คุ้มครอง เป็นนักสังคมสงเคร�ะห์ 
เป็นผู้กระทำ�ก�รแทน บ่อยคร้ัง เธอทำ�หน้�ท่ีแทนแม่   
อย่�งน้อยไม่ก่ีช่ัวโมงแต่ละวันในโรงเรียนและอ�จจะอีก
หล�ยๆ ช่ัวโมงนอกโรงเรียนด้วยเช่นกัน ย่ีสิบห้�เปอร์เซ็นต์
ของเด็กๆ ในช้ันเรียนของเธอสูญเสียท้ังพ่อและแม่อันเป็นผล
ม�จ�กคว�มรุนแรงท่ีกระทำ�ต่อช�วโรงฮิงญ�ในปี 2017 

ดังน้ัน ฮ�ดิสซ่�จึงไม่ใช่แค่เพียงสอนเลข สอนเรียน
เขียนอ่�น แต่เธอสอนเร่ืองก�รต้ังตัวกลับม�ยืนข้ึนใหม่  
สอนเร่ืองก�รเค�รพตนเอง เธอและครูคนอ่ืนๆ เช่นเธอพูด

ภ�ษ�แห่งคว�มหวัง ข้อเท็จจริงท่ีพวกเข�ยังคงมีชีวิตอยู่ 
ห้องเรียนของพวกเข�ช่วยสร้�งระเบียบช้ินบ�งๆ ท่�มกล�ง
คว�มวุ่นว�ยในค่�ยผู้อพยพ และน่ันหม�ยคว�มว่�ยังเป็น 
ไปได้ท่ีจะมีอน�คต ห้องเรียนเช่นของฮ�ดิสซ่�ประก�ศก้อง
ออกม�ว่�ชีวิตของเด็กๆ เหล่�น้ีจะไม่สูญเปล่�ในสลัมแห่ง
คว�มย�กแค้น ผลพวงน่�กลัวจ�กคว�มโหดร้�ยของก�ร 
ฆ่�ล้�งเผ่�พันธ์ 

เด็กๆ เหล่�น้ีควรค่�แก่ก�รลงทุน ควรค่�แก่ก�รสอน  
ควรค่�แก่คว�มรัก ควรค่�แก่ก�รได้พบเจอ โรงเรียนคือหน่ึง
ในวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะผลักกระแสแห่งคว�มส้ินหวัง ดันคว�ม
ย�กไร้ในสถ�นก�รณ์วิกฤตท่ีเผยตัวออกม�ในค๊อกซ์บ�ซ�ร์ 
บังคล�เทศให้กลับออกไป เม่ือวิกฤตท�งมนุษยธรรมเย่ียง
ก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธ์ุเกิดข้ึน ห�ยนะพลุ่งทะย�นข้ึนอย่�ง
รวดเร็ว – และคว�มห�ยนะหล�ยส�ยม�บรรจบกัน มีเด็ก
กำ�พร้� บวกกับก�รลงหลักปักฐ�นใหม่อันยุ่งย�กวุ่นว�ย และ
น่ันหม�ยคว�มว่�เด็กๆ ตกเป็นเป้�น่ิงให้นักล่�เข้�ม�แสวงห�
ประโยชน์ได้อย่�งง่�ยด�ย 

แต่เด็กท่ีไปโรงเรียนเป็นเหย่ือท่ีจับย�กเพร�ะส�ยต�
ของฮ�ดิสซ่�คอยจ้องสอดส่องดูอยู่ว่�มีหม�ป่�พย�ย�มจะ
เข้�ม�จับกับฝูงน้อยๆ ของเธอหรือไม่ มองท่ีต�ของเธอ  
ผู้หญิงคนน้ีไม่ใช่คนท่ีคุณจะไปยุ่งด้วย เด็กหล�ยคนตกเป็น
เหย่ือของพวกสุดโต่งท่ีม�ชักชวนให้ไปเข้�พวก แต่เด็กท่ี 
ไปโรงเรียนมีคว�มหวังและมีอน�คต คว�มหวังคือย�ดีท่ีสุด 
ใช้รักษ�ไม่ให้ฟังสัญญ�หลอกลวงของพวกสุดโต่ง  
ครูท้ังหล�ยคือกองกำ�ลังพิเศษอย่�งแท้จริงในอ�ณ�จักร 
ของพระเจ้� และโรงเรียนคืออ�วุธลับของพวกเข�

ดาวเหนือ�
ในที่มืดมิด
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คว�มขดัแย้งระหว่�งกองทพัพม่�และกองทพัยะไข่พุง่สงูขึน้ 
ในไม่กี่ปีที่ผ่�นม� โดยที่กองทัพพม่�ออกปฏิบัติก�รอย่�งสุ่มๆ 
ทั้งสังห�ร, ทรม�น, จับกุมและลักพ�ตัวพลเรือน กองทัพยะไข่
มีทห�รร�ว 10,000 น�ยที่ได้รับก�รฝึกด้�นก�รรบแบบกองโจร
ม�เป็นอย่�งดี มีอ�วุธท�งก�รรบเกรดจีน และได้กลับม�สร้�ง
คว�มเสียห�ยให้กับกองกำ�ลังพม่�

พลเรือนต้องตกอยู่ท่�มกล�งคว�มรุนแรงและต้องสูญเสีย
เป็นอันม�กเช่นเดียวกัน ในปี 2019 เพียงปีเดียว ช�วบ้�น 
39,000 คนต้องกล�ยเป็นผู้พลัดถิ่นจ�กก�รสู้รบ นอกจ�กนั้น 
เนือ่งจ�กรฐับ�ลพม่�ไม่อนุญ�ตให้มลูนิธแิละคว�มช่วยเหลอืจ�ก 
ภ�ยนอกเข้�ม�ในพื้นที่แห่งนี้ ผู้พลัดถิ่นหน้�ใหม่เหล่�นี้จึง 
เข้�ถึงอ�ห�ร, ย�รักษ�โรค และปัจจัยพื้นฐ�นต่�งๆ ได้น้อยม�ก

คว�มกดดันที่เพิ่มขึ้นจ�กกองทัพพม่�สร้�งคว�มย�ก
ลำ�บ�กให้กับชีวิตประจำ�วันด้วยเช่นกัน กองทัพเข้�ปล้นสะดม 
จู่โจมหมู่บ้�นต่�งๆ หนักขึ้น กักขังผู้ช�ยและวัยรุ่นคนใดก็ต�มที่
พวกเข�สงสัยว่�เกี่ยวข้องกับกองทัพยะไข่ สม�ชิกครอบครัว
ของกองทัพยะไข่จึงตกอยู่ในคว�มเสี่ยงโดยตรงที่จะถูกกองทัพ
พม่�ทำ�ร้�ย

ในวันที่ 17 กันย�ยน 2019 มีก�รพบปะกันระหว่�งกองทัพ
พม่�กับกองทัพยะไข่เพื่อเจรจ�สันติภ�พแต่ไม่มีผลลัพธ์ที่แท้
จริงออกม� ก�รโจมตียังคงดำ�เนินต่อไปและไม่มีทีท่�ว่�จะหยุด
ในเร็วๆ นี้  

โรฮิงญา
ในเดือนสงิห�คม 2017 กองทพัพม่�ออกตัวปฏิบัติก�ร 

กว�ดล้�งช�วโรฮิงญ�หล�ยชุดต่อเนื่องในรัฐยะไข่ซึ่ง ต่อม�สิ่งนี้

ถูกระบุว่�เป็นก�รกระทำ�ที่ตรงกับคำ�จำ�กัดคว�มของก�รฆ่�ล้�ง
เผ่�พันธ์ต�มที่องค์กรสหประช�ช�ติได้ให้ไว้ สองปีให้หลัง  
ชีวิตในรัฐยะไข่ยังคงไม่ปลอดภัยเนื่องจ�กคว�มขัดแย้งระหว่�ง
กองทัพพม่�และกลุ่มช�ติพันธุ์หล�ยกลุ่มในรัฐยะไข่ยังคง 
ดำ�เนินอยู่ต่อไป 

เรื่องร�วผู้รอดชีวิตช�วโรฮิงญ�ดึงดูดคว�มสนใจคนทั่วโลก 
ผู้รอดชีวิตแต่ละคนเป็นพย�นถึงก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนอันน่�
สะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นกับผู้คนของพวกเข� ก�รละเมิดสิทธิเหล่�นี้
รวมถงึก�รเข้�เผ�หมูบ้่�นและทุ่งน� ก�รสงัช�วบ้�นทุกเพศทุกวยั 
อย่�งท�รุณโหดร้�ย ทั้งมีแก็งค์เข้�รุมข่มขืนผู้หญิงและเด็กหญิง  
ช�วโรฮงิญ�กว่� 700,000 คนต้องหนไีปยงัท�งใต้ของบงัคล�เทศ 
และต้องขุดเซ�ะชีวิตขึ้นม�ใหม่ภ�ยในค่�ยผู้อพยพ 

บังคล�เทศทำ�ง�นดูแลผู้สิ้นหวังเหล่�นี้ได้อย่�งน่�ยกย่อง
เมื่อผู้ลี้ภัยเหล่�นี้เข้�ม�ถึงช�ยแดนเป็นครั้งแรก อย่�งไรก็ต�ม 
ง�นนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่�ก�รรักษ�ระดับก�รดูแลให้คงไว้ 
ดังเดิมถึงสองปีนั้นเป็นเรื่องที่ย�กยิ่ง ผู้คนเกือบสองล้�นคน
ทะลักเข้�ม�ในพื้นที่ๆ แร้นแค้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และผลักดัน
ให้ช�วบ้�นในพื้นที่หล�ยพันคนที่นั่นต้องกล�ยเป็นผู้พลัดถิ่น
และนี่คือส�เหตุของก�รตั้งตัวเป็นศัตรูกับผู้ลี้ภัย มีคว�ม
พย�ย�มที่จะส่งช�วโรฮิงญ�กลับประเทศหล�ยครั้งหล�ยหน  
แต่พม่�พล�ดเรื่องก�รรับประกันคว�มปลอดภัยของผู้ที่ถูกส่ง
กลับประเทศทุกครั้งไป ช�วโรฮิงญ�ยังคงอยู่ในแดนที่ถูกทอดทิ้ง 
ไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศของตัวเองและยังต้องพึ่งพ�เงินช่วย
เหลือจ�กองค์กรน�น�ช�ตินับพันล้�นเหรียญอยู่ต่อไป ในค่�ย 
ผู้ลี้ภัยในบังคล�เทศ

รัฐยะไข่
กลุ่มช�ติพันธุ์ประจันหน้� 
ปะทะกองทัพพม่�
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เหตุการณ์เด่น�
มกราคม�2019: กองทัพยะไข่บุกโจมตีสี่ด่�นตำ�รวจ

พม่�ที่อยู่ในตอนเหนือของรัฐยะไข่พร้อมกัน มีทห�รยะไข่ 
100 น�ยเข้�ร่วมก�รโจมตีครั้งนี้ ส่งผลให้เจ้�หน้�ที่รักษ�
คว�มปลอดภัยพม่� 9 คนเสียชีวิต อีก 13 คนถูกลักพ�ตัว 
กองทัพพม่�โต้กลับด้วยก�รเคลื่อนพลจำ�นวน 8,000 ถึง 
10,000 น�ยเข้�ม�ให้พื้นที่เพื่อหวังบดขยี้ฝ่�ยต่อต้�น  

18�มีนาคม�2019: กองทัพยะไข่ซุ่มโจมตีรถเกร�ะ
กองทัพพม่�ใกล้วัดคแยกตอทำ�ให้ทห�รเสียชีวิตไป 20 น�ย 
กองทัพพม่�ตอกกลับด้วยก�รขับรถเข้�เมืองมร�ค-อู  
จ�กนั้นระดมยิงใส่อ�ค�รและพลเรือนในที่ต่�งๆ มีพลเรือน 
ได้รับบ�ดเจ็บอย่�งน้อยหกคน

28�มิถุนายน�2019: กระทรวงคมน�คมซึ่งเป็น
สำ�นักง�นของรัฐบ�ลกล�งพม่� แจ้งผู้ให้บริก�รโทรศัพท์
พม่�สี่ร�ยให้ปิดบริก�รอินเตอร์เนททั้งหมดในรัฐยะไข่ 
ก�รกระทำ�ครั้งนี้จุดประก�ยคว�มกังวลและไม่พอใจอย่�ง
รุนแรงให้กับทั้งช�วบ้�นและชุมชนต่�งช�ติที่นั่น พวกเข�
มองว่�นี่เป็นสัญญ�ณท�งลบที่ชี้ให้เห็นถึงเจตน�หล�ยอย่�ง
ของกองทัพพม่�ที่มีต่อพื้นที่นี้

15�กันยายน�2019: มีก�รสั่งห้�มไม่ให้ครอบครอง
โทรศัพท์มือถือทุกประเภทในค่�ยผู้ลี้ภัยโรฮิงญ� ห�ก 
เจ้�หน้�ที่รัฐบ�ลบังคล�เทศจับได้ว่�ผู้ลี้ภัยคนใดมีโทรศัพท์ 
ผู้นั้นจะถูกปรับสูงถึง 500,000 ต�ก� หรือร�ว 174,000 
บ�ท และถูกคุมขังถึงหกปี 

26�ตุลาคม�2019: กองทัพยะไข่หยดุเรอืเฟอรีท่ี่กำ�ลงั 
โดยส�รคน 150 คนใกล้เมืองร�เตอดวง และจับกุมคนร�ว 
50 คนซึ่งเป็นทห�รพม่�และเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ คนกลุ่มนี้ 
ถูกแยกย้�ยไปยังเรือลำ�อื่นๆ เพื่อก�รสอบสวนต่อไป  
เวล�ต่อม�ในวันเดียวกัน เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่�
ส�มลำ�เข้�กร�ดยิงเรือที่บรรทุกผู้ถูกจับกุมเหล่�นั้น จมเรือ
ไปสองลำ�และสร้�งคว�มเสียห�ยให้กับเรือหนึ่งในส�ม  
ต�มร�ยง�น มีผู้ถูกจับกุมและกองทัพยะไข่ได้รับบ�ดเจ็บ 
ไปหล�ยร�ย แต่ไม่มีก�รให้ร�ยละเอียด 

ค่ายผู้พลัดถิ่นแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่



ขณะที่มีก�รสู้รบเพิ่มม�กขึ้นระหว่�ง
กองทัพพม่�และกองทัพยะไข่ในรัฐยะไข่ 
พลเรือนหล�ยพันคนต้องพลัดถิ่นและหนี
เข้�ไปในรัฐชิน รัฐเพื่อนบ้�น เวล�นี้พวก
เข�อ�ศัยอยู่ในค่�ยต่�งๆ ที่นั่น มีก�รเข้�
ถึงคว�มช่วยเหลือจ�กภ�ยนอกเพียงน้อย
นิด ในบ�งกรณี กองทัพพม่�ได้ประก�ศ
ห้�มอย่�งโจ่งแจ้งไม่ให้มีก�รส่งคว�มช่วย
เหลือใดๆ เข้�ไปยังค่�ยเหล่�นี้ 

ในวนัที ่21 มถินุ�ยน 2019 รฐับ�ลพม่� 
ตัดอินเตอร์เนทในพื้นที่ต่�งๆ ทั้งในรัฐชิน
และรัฐยะไข่ จ�กนั้นส่งข้อคว�มก�รปิดก�ร
สื่อส�รไปให้กับผู้ได้รับผลกระทบ กองทัพ
พม่�ใช้ข้ออ้�งกล่�วว่�ก�รปิดก�รสื่อส�ร
ครั้งนี้นำ�ม�ใช้เพื่อเป็นก�รบั่นทอนก�ร
สื่อส�รระหว่�งองค์กรช�ติพันธุ์ติดอ�วุธ 
อย่�งไรก็ต�ม องค์กรสิทธิมนุษยชนได้ระบุ
ไว้แล้วว่�ก�รปิดก�รสื่อส�รคือก�รโจมตี
พลเรือนท�งอ้อมเพร�ะก�รเข้�ถึงข้อมูล 
ในช่วงแห่งคว�มขัดแย้งเป็นประโยชน์
ส�ม�รถช่วยชีวิตได้ นอกจ�กนั้น ก�รตัด

สัญญ�ณยังเป็นก�รบั่นทอนคว�มพย�ย�ม
ในก�รช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ให้ลดลงไปอีก
อย่�งม�ก

ในวันที่ 9 พฤศจิก�ยน มีก�รบังคับใช้
เคอร์ฟิวน�นสองเดือนในเมืองพ�เลทว� 
ตอนใต้ของรัฐชิน มีก�รประก�ศเคอร์ฟิว
ตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้� นอกจ�กนั้น 
ยังห้�มไม่ให้คนในพื้นที่จัดก�รชุมนุมหรือ
จัดเคมเปญใดๆ ห้�มก�รพบปะชุมนุมกัน
ตั้งแต่ 5 คนเป็นต้นไป

มีก�รประก�ศเคอร์ฟิวเพื่อใช้เป็นก�ร
แก้แค้นที่กองทัพยะไข่จับกุมคน 10 คนไป
ในวันที่ 3 พฤศจิก�ยนซึ่งในนั้นมีคน
สัญช�ติอินเดีย 5 คน และสส.ของรัฐชิน
หนึ่งคน ในวันที่ 4 พฤศจิก�ยน กองทัพ 
ยะไข่ปล่อยตัวทุกคนออกม�ยกเว้นสส. 
ท่�นนั้น มีช�ยคนหนึ่งเสียชีวิตจ�กคว�ม
เหน็ดเหนื่อยระหว่�งถูกกลุ่มนี้พ�ตัวไป

นอกจ�กเรื่องก�รสู้รบแล้ว ช�วบ้�น
ในรัฐชินยังคงต้องต่อสู้กับก�รถูกรัฐบ�ล 
เข้�ม�ยึดที่ดินอยู่ต่อไป รัฐช
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การขาดการคมนาคมและการพัฒนาในรัฐชินทำาให้การเดินทางไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ 

เป็นเรื่องยากสำาหรับครอบครัว ภาพบน เด็กๆ โชว์อุปกรณ์การเรียนที่ได้รับจากทีมบรรเทาทุกข์
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น�ค�แลนด์ ตั้งอยู่ในภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือของพม่� หนึ่งในเมืองที่ย�กจน
ที่สุด ถูกตัดข�ดม�กที่สุดและเป็นพื้นที่ๆ 
ได้รับก�รพัฒน�น้อยที่สุดในพม่�

ในวันที่ 29 มกร�คม 2019 กองทัพ
พม่�เข้�ยึดสำ�นักง�นใหญ่สภ�สังคมนิยม
ช�ตินิยมแห่งน�ค�แลนด์ – ค�ปลังใน
หมู่บ้�นท�ก� เมืองน�นยุน ก�รเข้�ยึด 
ครั้งนี้ใช้กองกำ�ลังพม่�ม�กกว่� 400 กอง
จ�กหกกองพัน แต่ไม่มีใครบ�ดเจ็บหรือเสีย
ชีวิต ต�มคำ�กล่�วของกองทัพพม่� ก�รบุก
ยึดครั้งนี้เกิดขึ้นเพร�ะสภ�สังคม 
นิยมช�ตินิยมแห่งน�ค�แลนด์ได้ให้ก�ร
ฝึกฝนและที่พักกับกบฏช�วอินเดียที่กำ�ลัง
ต่อสู้กับรัฐบ�ลอินเดีย 

ในวนัที ่9 มีน�คม 2019 สม�ชกิห้�ท่�น 
จ�กสภ�สงัคมนยิมช�ตินยิมแห่งน�ค�แลนด์ 
ถกูกองทพัพม่�จบักมุภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติ 
ก�รช่วยผู้อื่นให้กระทำ�ก�รรุนแรงหรือข่มขู่
ภ�ยใต้รัฐธรรมนูญพม่� ขณะอยู่ในเรือนจำ� 
พวกเข�ส่งเสริมคนที่นั่นให้สนับสนุนก�ร 

ลงน�มสัญญ�หยุดยิงทั่วประเทศ ต่อม�  
ในเดือนตุล�คม 2019 หลังจ�กที่พวกเข�
ถูกปล่อยตัว พวกเข�ประสบปัญห�อีกครั้ง 
คร�วนี้กับพรรคของตนเอง เนื่องจ�กก�ร
ส่งเสริมก�รเซ็นต์สัญญ�หยุดยิงทั่วประเทศ
ขณะท่ีพวกเข�อยูใ่นเรือนจำ�นัน้เป็นก�รละเมดิ 
หลักก�รของสภ�สังคมนิยมช�ตินิยมแห่ง
น�ค�แลนด์ พวกเข�จงึถกูให้ออกจ�กพรรค

จนถึงวันนี้ สภ�สังคมนิยมช�ตินิยม
แห่งน�ค�แลนด์ยังคงปฏิเสธไม่ลงน�มใน
สัญญ�หยุดยิงทั่วประเทศเนื่องจ�กสัญญ�นี้
ไม่นับเอ�ช�วน�ค�ทั้งหมดในพม่�และ
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2012 
สภ�สังคมนิยมช�ตินิยมแห่งน�ค�แลนด์ 
ได้ลงน�มในก�รหยุดยิงร่วมกันสองฝ่�ยกับ
รัฐบ�ลเขตสะก�ยและเข้�ร่วมก�รเจรจ�
หยดุยงิทัว่ประเทศเพียงในฐ�นะผูส้งัเกตก�รณ์ 
เท่�นั้น นับตั้งแต่สำ�นักง�นใหญ่ถูกยึด  
สภ�สังคมนิยมช�ตินิยมแห่งน�ค�แลนด์
หยุดเข้�ร่วมก�รเจรจ�สันติภ�พโดยสิ้นเชิง

เทือกเขานาคา
คว�มตึงเครียดท�งก�รเมือง 
ที ่นำ�ไปสู ่ก�รจับกุมและก�รปลดออก

อิโน อังคาน ในเสื้อสีขาว และอิโน ชาววางซิง ในเสื้อสีดำา 
สองอดีตผู้นำาสภาสังคมนิยมชาตินิยมแห่งนาคาแลนด์ 
สองคนที่ถูกกองทัพพม่าจับกุมในเดือนมีนาคม 
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ในวนัที ่21 ธันว�คม 2018 กองทพัพม่�ประก�ศก�รหยดุยงิ 
เป็นเวล�สีเ่ดอืนกบัรฐัคะฉิน่และรัฐฉ�นตอนเหนือโดยมเีป้�หม�ย 
เพื่อกลับม�เจรจ�สันติภ�พอีกครั้งกับบรรด�สม�ชิกแนวร่วม
ฝ่�ยเหนือซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพคะฉิ่นอิสระ, กองทัพ
พันธมิตรประช�ธิปไตยแห่งช�ติเมียนม�, กองทัพปลดปล่อย
แห่งช�ติตะอ�งและกองทัพยะไข่ สัญญ�ก�รหยุดยิงในที่สุด 
ถกูยดืระยะเวล�ออกไปจนถงึวันที ่21 กนัย�ยน 2019 แต่
ร�ยง�นที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีก็คือมีก�รละเมิดสัญญ�หยุดยิง 
อย่�งต่อเนื่อง 

กองทัพพม่�ว�งแผนโจมตีและออกปฏิบัติก�รโจมตี 
องค์กรช�ติพันธุ์ติดอ�วุธด้วยคว�มถี่อันน่�ตกใจตลอดทั้งปีนี้ 
พื้นที่ก�รปะทะขย�ยวงกว้�งออกไปพร้อมกับคว�มถี่ที่เพิ่มสูงขึ้น 
นอกจ�กนั้น จำ�นวนหน่วยต่�งๆ และกองกำ�ลังที่เข้�ม�
เกี่ยวข้องได้บ่งชี้ให้เห็นว่�มีกองทัพพม่�มีก�รทำ�เคมเปญ
ท�งก�รทห�รกลับขึ้นม�อีกครั้ง  

ในเดือนเมษ�ยน 2019 มีก�รสังเกตเห็นปฏิบัติก�ร 
หล�ยอย่�งเกดิขึน้ขณะทีก่องทพัทห�รพม่�เคลือ่นตวัในตอนเหนอื 
ของรัฐฉ�นและรัฐคะฉิ่น มีก�รปะทะกันเกือบทุกวัน ตัวอย่�ง
เช่น ในวันที่ 18 เมษ�ยน กองทัพคะฉิ่นอิสระระเบิดใต้สะพ�น 
ที่กองทัพพม่�กำ�ลังข้�ม กองทัพพม่�เอ�คืนด้วยก�รส่งกลุ่ม
ทห�รหล�ยกลุม่จำ�นวนตัง้แต่ 80-100 คนเข้�ไปในหล�ยหมูบ้่�น 
เพื่อค้นห�กองทัพคะฉิ่นอิสระ มีก�รต่อสู้กันอย่�งดุเดือด
เนื่องจ�กกองทัพคะฉิ่นอิสระพย�ย�มป้องกันก�รรุกคืบของ 
กองทัพพม่� ก�รต่อสู้ดำ�เนินไปจนถึงปล�ยสัปด�ห์จนถึงวันที่ 
24 เมษ�ยน มีก�รสู้รบแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นระหว่�งกองทัพ
พม่�และกองทัพพันธมิตรประช�ธิปไตยแห่งช�ติเมียนม� และ
กองทัพปลดปล่อยแห่งช�ติตะอ�งต�มที่มีก�รร�ยง�นออกม�
ตลอดทั้งเดือนนั้น

ท่�มกล�งก�รสู้รบระหว่�งกองทัพเหล่�นี้ พลเรือนยังคง
ต้องตกเป็นเหยื่อแห่งคว�มขัดแย้งอยู่ต่อไปทั้งในรัฐคะฉิ่นและ 
รัฐฉ�น ก�รสู้รบส่วนใหญ่เกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้�น ด้วยเหตุนี้เอง
จึงมีเหตุก�รณ์ที่กองกำ�ลังพม่�บุกเข้�ข่มขืน เข้�ทำ�ร้�ยจน 
บ�ดเจ็บส�หัสหล�ยครั้ง นอกจ�กนั้นยังมีก�รร�ยง�นว่�คน 
นับพันต้องกล�ยเป็นผู้พลัดถิ่นอีกด้วย 

ในวันที่ 9 ธันว�คม 2019 ทห�รหล�ยน�ยจ�กกองทัพพม่�
รมุข่มขนืหญงิส�วอ�ย ุ17 ปีในด�ชคิว�นซนิ เมอืงบ�โม รฐัคะฉิน่ 
เธอถูกส่งตัวไปยังโรงพย�บ�ลบ�โมในเวล�ต่อม�ด้วยอ�ก�ร
วิกฤต วันต่อม�ในเมืองมิตจน� มีกลุ่มไม่ทร�บชื่อเข้�ข่มขืน
และฆ่�ครูส�ววัย 24 ปี จ�กโรงเรียนประถมย�ท�ซินบนถนน 
ที่เธอใช้เดินไปโรงเรียนของเธอ  

ในวันที่ 26 สิงห�คม พันโทธ�น ทิเก จ�กหน่วยบังคับก�ร
กองทัพพม่�ภ�คเหนอืยืน่ฟ้องศษิย�ภิบ�ลช�วคะฉ่ิน ศบ.ฮค�ลมั 
แซมซัน โดยห�เหตุจ�กถ้อยคำ�ที่ท่�นกล่�วในสหรัฐอเมริก�
ขณะเข้�พบประธ�น�ธิบดีทรัมพ์ ศบ.ฮค�ลัมดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธ�นสหคริสตจักรแบ๊พติสท์คะฉิ่นและท่�นได้บอก
ประธ�น�ธิบดีทรัมพ์ดังนี้ ท่�นคิดว่�ก�รควำ่�บ�ตรผู้บัญช�ก�ร
ทห�รสูงสุดมี่นอองไลง์และเจ้�หน้�ที่ระดับสูงอีกส�มน�ยเมื่อ 
ไม่น�นม�นี้เป็นก�รกระทำ�ที่มีประโยชน์ ก�รยื่นฟ้องครั้งนี้ 
จุดประก�ยให้เกิดก�รประท้วงในรัฐคะฉิ่น และมีแถลงก�รณ์ 
จ�กน�น�ช�ติ รวมถึงรัฐบ�ลสหรัฐที่แสดงคว�มห่วงใยในเรื่อง
ก�รยื่นฟ้องนี้และให้ก�รสนับสนุนศบ.แซมสัน ในวันที่ 9 
กันย�ยน 2019 กองทัพพม่�ถอนคำ�ฟ้อง คดีนี้จึงถูกยกฟ้อง 

ตลอดเดือนสิงห�คมที่ผ่�นม� ก�รสู้รบในรัฐฉ�นทำ�ให้
ประช�ชนเกอืบ 8,000 คนกล�ยเป็นผูพ้ลดัถิน่ ทัง้กลุม่ช่วยเหลอื 
และอ�ส�สมัครต่�งก็ประสบคว�มย�กลำ�บ�กให้ก�รให้คว�ม
ช่วยเหลือเนื่องจ�กพวกเข�เองก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน ในวันที่ 
17 สงิห�คม 2019 มกี�รจูโ่จมรถพย�บ�ลใกล้เมอืงล�ชโิอ้ รฐัฉ�น  
สังห�รเจ้�หน้�ที่บรรเท�ทุกข์ไปหนึ่งร�ยและทำ�ให้บ�ดเจ็บอีก
หล�ยคน และไม่มีใครออกม�รับผิดชอบก�รโจมตีครั้งนี้ 

ในวนัท่ี 31 สงิห�คม 2019 มผีูต้้องสงสยัใช้ปืนครกโจมตสีงัห�ร 
พลเรือน 5 คนในตอนเหนือของรัฐฉ�น ส�มคนในนั้นเป็นเด็ก 
ต�มข้อมูลจ�กศูนย์ข้อมูลองค์ก�รสหประช�ช�ติในย่�งกุ้ง มีก�ร
สังห�รพลเรือนอย่�งน้อย 17 คนและทำ�ให้บ�ดเจ็บ 27 คน ใน
ช่วงเวล�แค่ 20 วันและนับเฉพ�ะในรัฐฉ�นเพียงรัฐเดียวเท่�นั้น 

แม้มีก�รเจรจ�สันติภ�พเกิดขึ้นในปล�ยเดือนกันย�ยน 
2019 ก็ต�ม แต่ยังคงไม่ชัดเจนว่�ในปี 2020 จะมีก�รหยุดยิง
ที่แท้จริงเกิดขึ้นหรือไม่ และจะมีก�รให้ก�รบรรเท�ทุกข์กับผู้ที่
อยู่ในตอนเหนือของพม่�หรือไม่

ภาคเหนือของพม่า
ก�รต่อสู้ดุเดือดในคะฉิ่นและภ�คเหนือของรัฐฉ�น 
แม้มีสัญญ�หยุดยิงฉบับใหม่ 
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บน: หนึ่งในค่ายผู้พลัดถิ่นหลายค่ายที่เรียงราย
อยู่บนชายแดนพม่า-จีนในรัฐคะฉิ่น

ล่าง: สมาชิกทีมบรรเทาทุกข์กำาลังแจกจ่าย
อาหารให้กับผู้พลัดถิ่นในรัฐคะฉิ่น 
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ภ�คใต้ของรัฐฉ�นเป็นบ้�นของหล�กหล�ย
ช�ตพินัธ์ุทัง้ช�วฉ�น, ล�หู,่ ปะโอและตะอ�ง (ด�ระอ้ัง) 
ที่นี่ปร�กฎให้เห็นคว�มขัดแย้งอย่�งต่อเนื่องที่สุด
ม�กกว่�ส่วนใดๆ ในพม่� แต่บ่อยครั้งเป็นคว�ม 
ขัดแย้งระหว่�งช�ติพันธุ์กันเอง และมีคว�มขัดแย้ง
ระหว่�งช�ติพันธ์กับกองทัพพม่�ด้วยเช่นกัน 

ช�วล�หู่เป็นชุมชนขน�ดเล็กที่ส่วนใหญ่มีอ�ชีพ
ทำ�ฟ�ร์ม กองทัพพม่�ขึ้นชื่อเรื่องก�รบังคับเกณฑ์
ช�ยหนุ่มและเด็กช�ยจ�กหมู่บ้�นล�หู่ให้ม�เป็นทห�ร 
อีกด้�นหนึ่ง กองทัพรัฐฉ�นใต้และองค์กรช�ติพันธุ์
ฉ�นติดอ�วุธก็เข้�ระร�นช�วล�หู่ด้วยเนื่องจ�กช�ว 
ล�หู่สนับสนุนกองทัพพม่� นี่คือตัวอย่�งแสดงให้เห็น
กลยุทธ์ที่กองทัพพม่�ใช้กับช�ติพันธุ์ต่�งๆ “แบ่งแยก
แล้วเข้�ตี” โดยมีเป้�หม�ยก็คือก�รเป็นผู้ครอบครอง
อ�ณ�เขตทั้งหล�ยที่เต็มไปด้วยทรัพย�กรธรรมช�ติ
และทรัพย�กรมนุษย์

รัฐฉ�นอุดมไปด้วยทรัพย�กร แต่สิ่งนี้นำ�ม�ซึ่ง
คว�มขัดแย้งและทำ�ให้ชีวิตของผู้คนที่นั่นเต็มไปด้วย
คว�มย�กลำ�บ�กและอันตร�ยและแทบไม่ได้ช่วย
คนในพื้นที่ให้ดีขึ้นแต่อย่�งใดเลย บ่อยครั้ง 
ทรัพย�กรธรรมช�ติถูกขนส่งตรงออกนอกประเทศ 
บริษัทไม้ซุงของจีนหล�ยบริษัทเข้�ม�ตัดไม้ซุงใน
พม่�อย่�งผิดกฎหม�ย จ่�ยสินบนให้กับรัฐบ�ลพม่�
และกลุม่ช�ติพนัธุติ์ดอ�วุธกลุม่ใดกต็�มทีต้่องผ่�นท�ง 
แม้สินบนนั้นไม่ได้มีร�ค�สูงเท่�ร�ค�เต็มของไม้ซุง
ก็ต�ม แต่เงินนี้ถูกเอ�ม�ใช้เติมไฟให้กับสงคร�ม  

ก�รขุดเหมืองแร่และก�รข�ยโลหะมีค่�เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่�งที่รัฐบ�ลกล�งและบริษัทจีนเหล่�นั้นใช้
แสวงห�ผลประโยชน์เข้�ตัวเอง 

ในปี 2019 ก�รสู้รบระหว่�งช�ติพันธุ์ฉ�น หลักๆ 
คือระหว่�งกองทัพรัฐฉ�นใต้กับกองทัพปลดปล่อย
แห่งช�ตติะอ�ง สองช�ตพินัธุน์ีม้กี�รปะทะกนับ่อยครัง้ 
ทำ�ให้ช�วบ้�นต้องพลัดถิ่นและสั่นคลอนคว�มมั่นคง
ชีวิตครอบครัวที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ต่�งๆ เหล่�นั้น 
นอกจ�กนั้นยังมีก�รปะทะกันระหว่�งกองทัพรัฐฉ�น
ใต้กับกองทัพพม่�ด้วยเช่นเดียวกัน แม้จะมีก�ร 
ลงน�มให้สัญญ�หยุดยิงแห่งช�ติไปแล้วก็ต�ม 

ในเดือนเมษ�ยน มีสองกลุ่มที่สู้รบกันแต่เริ่มมี
ก�รเจรจ�สันติภ�พกับอีกฝ่�ย นั่นคือพรรคก้�วหน้�
รัฐฉ�นและสภ�กอบกู้รัฐฉ�นที่มีก�รปะทะกันม�กกว่� 
150 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2018 ทำ�ให้คนนับพันต้องกล�ย
เป็นผู้พลัดถิ่น ผู้นำ�จ�กทั้งสององค์กรยังคงก�รเคลื่อน
ไปข้�งหน้�สู่ก�รเจรจ�สันติภ�พ เจ้�หน้�ที่จ�กพรรค
ก้�วหน้�รัฐฉ�นกล่�วว่� “เร�ไม่ต้องก�รสู้รบกับสภ�
กอบกู้รัฐฉ�นเพร�ะเร�ทั้งสองกลุ่มต่�งก็เป็นช�วฉ�น 
เร�ควรสร้�งคว�มไว้ว�งใจและให้ข้อมูลแก่กันและกัน 
ก�รข�ดก�รสื่อส�รนำ�ไปสู้ก�รสู้รบ”

คว�มตั้งใจสร้�งเอกภ�พในหมู่ช�วฉ�นแบบ
เดียวกันนี้พึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่�นั้น ก�รที่จะชนะ
ก�รเมืองของกองทัพพม่�และคว�มกดดันท�งทห�ร
ให้ได้นั้น จำ�เป็นเหลือเกินที่บรรด�ช�ติพันธุ์ต้องมี
เอกภ�พเสียก่อน

รัฐฉ
านต

อนใ
ต้ สมาชิกทีมบรรเทาทุกข์ชาวฉานให้ชาวบ้านดู

วารสารวันอธิษฐานสากลเพื่อพม่าในรัฐฉาน 
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รัฐ
กะเหรี่ยงแดง�

เดือนมกร�คม 2019 กองทัพพม่�เสร็จจ�กก�รก่อสร้�ง
ฐ�นทัพหล�ยแห่งในสี่เมืองของรัฐกะเหรี่ยงแดง แม้ว่�ก่อนหน้�นี้
จะมีก�รเริ่มต้นสัญญ�หยุดยิงระยะสี่เดือนฝ่�ยเดียวกับรัฐกะเหรี่ยง
แดงก็ต�ม เจ้�หน้�ที่กองทัพพม่�ไม่ได้แจ้งให้พรรคก้�วหน้�แห่ง
ช�ติกะเหรี่ยงแดงทร�บถึงเรื่องก�รก่อสร้�งแต่อย่�งใด แม้จะมี 
ข้อตกลงม�ย�วน�นแล้วก็ต�มว่�ห�กจะมีก�รก่อสร้�งในที่พื้นที่
ของพรรคก้�วหน้�แห่งช�ติกะเหรี่ยงจะต้องมีก�รแจ้งให้ทร�บ 
เสียก่อน ก�รก่อสร้�งนี้เป็นก�รละเมิดสัญญ�ก�รหยุดยิงที่ทำ�
ระหว่�งกองทัพพม่�กับกลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ โดยตรงซึ่งพรรค
ก้�วหน้�แห่งช�ติกะเหรี่ยงเป็นหนึ่งในนั้น ต�มประวัติศ�สตร์แล้ว 
อ�ค�รและฐ�นเสบียงต่�งๆ เหล่�นี้ทำ�หน้�ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่�
กองทัพพม่�กำ�ลังเตรียมพร้อมเพื่อบุกโจมตีประช�กรช�ติพันธุ์ 

ยังมีโครงก�รอื่นๆ เช่นก�รสร้�งรูปปั้นของน�ยพลอองซ�น 
ที่เมืองลอยเค�ะในเดือนกุมภ�พันธ์ที่ทำ�ให้คว�มตึงเครียดระหว่�ง
รัฐบ�ลกะเหรี่ยงแดงกับประช�กรในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น สำ�หรับ
หล�ยๆ คนในรัฐกะเหรี่ยงแดง รูปปั้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของก�ร 
ไม่ปฏิบัติต�มสัญญ�เรื่องก�รผนวกรวมช�ติพันธุ์ท่�มกล�งรัฐบ�ล
กล�งที่ครอบงำ�โดยช�วพม่�

ในเดือนสิงห�คม ศ�ลเมืองลอยเค�ะตั้งข้อห�จับกุมหกวัยรุ่น
ด้วยข้อห�ใส่ร้�ย ทั้งหกได้ใช้ข้อคว�มต่�งๆ เรียกผู้นำ�รัฐว่�เป็น
พวกที่ทรยศกับช�วกะเหรี่ยงแดงเพร�ะพวกเข�สนับสนุนเรื่อง 
รปูป้ัน พวกเข�ยงัใช้ถ้อยคำ�กล่�วห�รฐับ�ลว่�เอ�เงนิทนุสร้�งถนน 
และโทรคมน�คมม�ใช้กับรูปปั้นนี้แทนที่จะเอ�เงินไปใช้เพื่อ 
ส�ธ�รนูปโภค ต้นเดือนพฤศจิก�ยน วัยรุ่นทั้งหกถูกจองจำ�ใน
เรือนจำ�เป็นเวล�หกเดือน รวมถึงถูกใช้แรงง�นอย่�งหนัก 
ด้วยเช่นกัน 

คว�มย�กจนยังคงเป็นปัญห�ในรัฐกะเหรี่ยงแดง ที่นั่น 
อดุมไปด้วยทรพัย�กรธรรมช�ต ิช�วบ้�นทำ�ง�นเสีย่งภยัในเหมอืง 
อันตร�ยที่มีอยู่ทั่วรัฐแต่ได้รับค่�จ้�งเพียงน้อยนิดสำ�หรับแรงง�น
ของพวกเข� คนง�นเหมืองต้องให้สิ่งที่เข�ขุดได้กับบริษัทเหมือง
เหล่�นั้นที่ทำ�ง�นให้กับรัฐบ�ลพม่� จ�กนั้น รัฐบ�ลก็เอ�
ทรัพย�กรเหล่�นี้ เช่นยูเรเนี่ยมไปข�ยให้กับประเทศจีน เมืองเหมืองแร่ ทางเข้าสู่เหมืองมอชิ หนึ่งใน

หลายเหมืองที่มีสภาพเลวร้ายในรัฐกะเหรี่ยงแดง
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รถกะบะจอดตัวลง ทห�รหล�ยน�ย 
กระโดดลงจ�กรถ พวกเข�กำ�ลังต�มห� 
ช�ยหนุ่มส�มคน มีข่�วลือออกม�ว่�ช�ย 
ทั้งส�มม�ร่วมกันอธิษฐ�นและนมัสก�ร 
พระเยซู ทั้งส�มมีคว�มพิเศษเพร�ะพวกเข�
เคยเป็นทห�รเด็กม�ก่อนแต่เวล�นี้นี้พวกเข�
อุทิศตนติดต�มพระเยซู เมื่อไม่กี่วันก่อน
หน้�นี ้แคม หน่ึงในส�มได้ถกเถยีงกบัพีเ่ลีย้ง 
ของเข�อย่�งรุนแรงบอกว่�พระเจ้�กำ�ลัง 
ส่งเข�ให้เข้�ไปในเขตว้� ส่วนพี่เลี้ยงของเข�
ยืนกร�นว่�ที่นั่นอันตร�ยเกินไปแต่ก็เห็นด้วย
อย่�งไม่เต็มใจนัก ช�ยหนุ่มทั้งส�มถูกจับ
เข้�คุก สำ�หรับช�วว้�คนใดก็ต�ม ก�รเล่�
เรื่องพระเยซูหรือก�รอธิษฐ�นด้วยกันเป็น 
กลุ่มในรัฐว้�ถือว่�เป็นเรื่องผิดกฎหม�ย  
เมื่อข่�วไปถึงหูของพี่เลี้ยงว่�แคมถูกจับกุม  
เข�หัวใจแตกสล�ย  

แน่นอนครับ เร�ขอให้หล�ยคนอธษิฐ�น 
เผื่อเรื่องนี้ และเร�ยินดีเป็นอย่�งยิ่งที่ทั้ง 
ส�มคนถูกปล่อยตัวออกม�แล้ว ผมเองได้ 
คุยกับแคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่�นม� เข�เต็มล้น
ไปด้วยคว�มชื่นชมยินดี เปี่ยมด้วยคว�มเชื่อ
จ�กเหตุก�รณ์นี้ บ่อยครั้งก�รข่มเหงได้ 
กล�ยเป็นก�รเชิญพระเกียรติสิริของพระเจ้�
ให้เข้�ม�สู่คริสตจักรของพระองค์เพร�ะก�ร
ข่มเหงบังคับให้หัวใจของเร�ต้องเลือกข้�ง 
เร�อธิษฐ�นเผื่อช�ยหนุ่มทั้งส�มคนนี้ให้เป็น
เหมอืนชดัรัค เมช�ค เอเบดเนโกทีต้่องเผชญิ 

กับโทสะอันร้อนแรงท�งก�รเมืองของกษัตริย์
แต่ในเหตุก�รณ์นั้นเอง พวกเข�ได้พบกับ
พระเจ้�

อย่�งไรก็ต�ม ก�รเลือกไม่ยอมก้มหัว
ไม่ใช่เรื่องง่�ยครับ หลังจ�กถูกขังในเรือนจำ�
หล�ยวัน ศิษย�ภิบ�ลหล�ยคนในรัฐว้� 
ในที่สุดก็เซ็นต์ชื่อยินยอมว่�พวกเข�จะไม่
เทศน�ถ้อยคำ�แห่งชีวิตอีกต่อไป เวล�นี้ 
หัวใจของพวกเข�สำ�นึกผิดและมีคลื่นใต้นำ้�
ในภูมิภ�คนี้ คลื่นแห่งคว�มหิวกระห�ยท�ง
ฝ่�ยจิตวญิญ�ณ นีเ่ป็นเวล�อันดเียีย่มสำ�หรบั 
เร�ที่จะอธิษฐ�นไปพร้อมกับคริสตจักรว้�
ขณะที่พวกเข�ต้องปรับตัวให้ได้กับคว�มจริง
ใหม่ที่เกิดขึ้น 

เร�ควรอธิษฐ�นเผื่อรัฐบ�ลว้�เป็นพิเศษ
เช่นกันครับ มีช�ยหญิงที่อยู่ตำ�แหน่งสูง
หล�ยคนท่ีเป็นผูเ้กรงกลวัพระเจ้� แต่อันตร�ย 
เหลือเกินที่จะยอมรับพระเยซูอย่�งเปิดเผย  
มีศิษย�ภิบ�ลหล�ยท่�นที่ปวดร้�วใจสงส�ร 
ลูกโบสถ์ของพวกท่�น ขณะเดียวกันก็กำ�ลัง
เรียนรู้ห�วิธีใหม่ว่�จะนำ�ลูกโบสถ์ได้อย่�งไร
ในเวล�เช่นนี้ ในระบบคอมมิวนิสต์ฝังลึกที่
ต่อต้�นพระเจ้�อย่�งรนุแรงเช่นนี ้นอกจ�กนัน้  
ยังมีคนหนุ่มส�วม�กม�ยที่ต้องก�รบ�งอย่�ง
ที่ม�กกว่�นั้น ให้เร�ร่วมอธิษฐ�นขอพระเจ้�
ทรงระบ�ยลมห�ยใจของพระองค์เหนือคน
รุ่นใหม่เหล่�นี้ เด็กๆ นับพันคนถูกเกณฑ์ 
เข้�เป็นทห�รในกองทัพรัฐว้� อธิษฐ�นขอให้
คว�มยุติธรรมและสันติสุขของพระเจ้�จะถูก
สำ�แดงที่นี่ ที่ๆ ไม่เหมือนที่อื่นใดในพม่�

เรื่องร�วก�รข่มเหง 
ท�งศ�สน�ล่�สุด

รัฐว้า

เขยีนโดยมารค์สั ยงั จาก Divine Inheritance
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รัฐว้�ตอนเหนือ (โปรดดูแผนที่หน้� 6) ไม่อนุญ�ตให้มีก�รเฉลิมฉลองคริสม�ส คนที่นั่นต้องนมัสก�รอย่�งลับๆ  

ต�มบ้�น คริสตจักร 200 แห่งถูกสั่งปิดในภ�คเหนือของรัฐว้� ในระหว่�งที่มีก�รสั่งปิดคริสตจักรและห้�มไม่ให้มีก�ร

นมัสก�รพระเจ้� ศิษย�ภิบ�ลหล�ยคนถูกจับกุม ในเวล�นี้มีศิษย�ภิบ�ลอีก 5 คนที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ มีคำ�สั่งห้�ม 

ปล่อยตัวจนกว่�พวกเข�จะประก�ศละทิ้งคว�มเชื่อของตน คริสตจักรหลักในเมืองป�งซ�ง เมืองหลวงของว้� ถูกสั่งปิด

และถูกลบหลู่ทำ�ให้เป็นมลทิน มีก�รนำ�แม่มดไปยังที่นั่นและส�ดเลือดเข้�ไปในคริสตจักร ส�ปแช่งคริสตจักรเพื่อขับไล่

พระวิญญ�ณของพระเยซูให้ออกไปจ�กที่นั่น ภ�คใต้ของรัฐว้�มีก�รปกครองอีกแบบหนึ่ง และที่นั่นยังคงอนุญ�ตให้มี

ก�รนมัสก�รพระเจ้�ได้และมีคริสตจักรกว่� 70 แห่งในขณะนี้ 

ที่นี่ห้ามจัดคริสมาส*

* รายงานล่าสุดชิ้นนี้มาจากศิษยาภิบาลชาวว้าที่ไม่สามารถออกชื่อได้ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย
ภาพ: ทหารว้านายหนึ่งในรัฐว้า ภาพโดย: ไบรอัน ลิปพินคอท sharingdots.org
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บน: ชาวบ้านกะเหรี่ยงประท้วงการก่อสร้างของกองทัพพม่า 
ที่เข้ามาตัดถนน มาสร้างสะพานใกล้กับหมู่บ้านของเขา

ล่าง: กองทหารของกองทัพพม่าที่เคลื่อนตัวไปทั่วรัฐกะเหรี่ยง 
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ตลอดปี 2019 ช�วบ้�นได้บันทึกก�รเคลื่อนย้�ยเสบียง
ของกองทัพพม่�และมีก�รก่อสร้�งฐ�นต่�งๆ หล�ยแห่งใน 
รัฐกะเหรี่ยง ในเดือนมกร�คม 2019 ช�วบ้�นสังเกตเห็นว่�
กองทัพพม่�ได้เพิ่มกองกำ�ลังในค่�ยต่�งๆ ขึ้นม�อีกเท่�ตัว 
พฤติก�รณ์เช่นนี้โดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องบอกเหตุว่�จะเกิดก�ร
สู้รบม�กขึ้น 

มีก�รต่อสู้ เกิดขึ้นประปร�ยระหว่�งทห�รกะเหรี่ยงและ
กองทัพพม่�ในปี 2019 กองทัพพม่�ยังคงเดินหน้�ตัดถนน 
สร้�งสะพ�นต่อไปทั่วรัฐกะเหรี่ยงโดยไม่ได้รับอนุญ�ตซึ่งเป็นก�ร
ละเมิดสัญญ�ก�รหยุดยิงทั่วประเทศโดยตรง มีก�รต่อสู้เกิดขึ้น
วันที่ 19, 20 และ 23 กุมภ�พันธ์ระหว่�งกลุ่มติดอ�วุธอันเป็น
ผลโดยตรงจ�กโครงก�รก่อสร้�ง ช�วบ้�นออกม�ร้องเรียนแจ้ง
คว�มกังวลหล�ยอย่�งและคัดค้�นก�รก่อสร้�งด้วยก�รติดป้�ย
และประท้วงข้�งเขตก่อสร้�ง 

นอกจ�กก�รละเมิดสัญญ�หยุดยิงทั่วประเทศแล้ว  
ก�รก่อสร้�งที่กองทัพพม่�ดำ�เนินก�รอยู่ก็ยังทำ�ล�ยวิถีชีวิต 
ของช�วบ้�นด้วย ในเดือนเมษ�ยน 2019 ก�รสร้�งถนนได้
ทำ�ล�ยเจ็ดหมู่บ้�นในเขตมูเธ ช�วบ้�นร�ว 1,000 คนที่นั่น 
ต้องกล�ยเป็นผู้พลัดถิ่นหนีเข้�ไปในป่� ก�รตัดถนนส�ย
เดียวกันนี้สร้�งปัญห�เรื่องนำ้�ให้กับฟ�ร์ม 42 แห่งในละแวกนั้น 
ถนนและสะพ�นต่�งๆ เหล่�นี้ได้ทำ�ล�ยคูส่งนำ้�ที่หมู่บ้�นเหล่�นี้
ใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้ชะ ใช้ล้�ง ใช้เพ�ะ ใช้ปลูก 

ก�รเข้�ม�ของกองทัพพม่�เพิ่มคว�มหว�ดกลัวให้กับ 
ช�วบ้�นอยู่ตลอดเวล� พวกเข�หว�ดกลัวที่จะต้องเดินท�ง 
หว�ดกลัวเมื่อต้องออกไปห�ของกินในป่� หว�ดกลัวที่จะ 
ทำ�ไร่ทำ�สวน 

“พวกเร�ไม่กล้�ออกไปทำ�สวนเลยครับ” นี่คือคำ�พูดของ
ช�วบ้�นในเดือน เมษ�ยน 2019 “เร�เป็นห่วงเรื่องอ�ห�ร 
ของเร�ในปีหน้�ครับ เพร�ะตอนนี้ฤดูก�ลที่จะเตรียมทำ�ไร่ 
ทำ�น�ได้สิ้นสุดลงแล้ว” 

ในวนัที ่27 มนี�คม มกี�รต่อสูป้ะทุขึน้ระหว่�งทห�รกะเหรีย่ง 
กับกองทัพพม่�ท�งใต้ของหมู่บ้�นมูเตหลังจ�กที่กองทัพพม่�
ออกล�ดตะเวณนอกเหนือพื้นที่ของพวกเข� เลยเข้�ไปเกือบจะ
ถึงด่�นหน้�ขององค์กรป้องกันแห่งช�ติกะเหรี่ยง มีทห�รพม่�
เสียชีวิตสองน�ยระหว่�งก�รต่อสู้ ในวันเดียวกัน เกิดจ�กปะทะ
ขึ้นอีกครั้งที่ช�ยแดนระหว่�งเขตมูตรอกับเขตเคลอ ลวี ธู  
มีทห�รพม่�บ�ดเจ็บส�มน�ยระหว่�งก�รปะทะ

ในวันที่ 5 เมษ�ยน ในเมืองวินยี เขตดูพล�ย� พลเรือน  
7 คนที่มีเด็กอ�ยุ 9 ขวบและ 3 ขวบอยู่ในนั้นด้วย ถูกทห�ร
พม่�สองน�ยจ�กกองพันที่ 339 สังห�ร ทห�รสองน�ยนี้หนีทัพ
จ�กฐ�นและเข้�ไปในบ้�นของช�วบ้�นร�วตี 3 เพื่อไปยึดเอ� 
มอเตอร์ไซด์ เมื่อเจ้�ของบ้�นไม่ยอมให้มอเตอร์ไซด์กับทห�ร
สองน�ยนี้จึงเกิดก�รทะเล�ะกันขึ้นและจบลงด้วยก�รยิงเจ้�ของ
มอเตอร์ไซด์และช�วบ้�นอีกหล�ยคน 

วันที่ 30 เมษ�ยน กองทัพพม่�ยิงช�วบ้�นคนหนึ่งชื่อ 
น�ยซอ โคว�ลูที่กำ�ลังต�มห�คว�ยของเข�ห่�งจ�กถนนเดินรถ
ส�ยหนึ่งในพื้นที่พ�คอท�ออกไป 200 เมตร ต�มสัญญ�หยุดยิง 
ทห�รของกองทัพพม่�ไม่ได้รับอนุญ�ตให้ล�ดตะเวณในระยะเกนิ 
100 เมตรท้ังด้�นซ้�ยและขว�ของถนนเดนิรถในรฐักะเหรีย่ง

จนถึงเดือนกรกฎ�คม ร�ยง�นหล�ยฉบับแสดงให้เห็นว่� 
มีก�รสร้�งค่�ยทห�รของกองทัพพม่�ขึ้นม�ใหม่อีกห้�ค่�ย 
ในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับก�รเคลื่อนกองกำ�ลังและ 
ผู้บังคับบัญช� มีก�รใช้ปืนครกยิงเข้�ใส่บ้�นพลเรือนหล�ยหลัง 
วัวคว�ยล้มต�ย และกองทัพพม่�ยังทำ�ให้ช�วบ้�นจำ�นวนหนึ่ง
บ�ดเจ็บ ส่วนที่เหลือของปี 2019 เหตุก�รณ์ยังคงดำ�เนินไป 
ในรูปแบบเดิมที่มีก�รก่อสร้�งและก�รสู้รบเพิ่มม�กขึ้นแม้ว่� 
ช�วบ้�นจะออกม�ผลักดันอย่�งแข็งขันด้วยสันติไม่ยอมรับก�ร
รุกคืบและก�รกระทำ�ต่�งๆ ของกองทัพพม่�ม�กเพียงใดก็ต�ม

รัฐกะเหรี่ยง�
ค่�ยกองทัพพม่�แห่งใหม่และก�รละเมิด
สัญญ�หยุดยิงอย่�งต่อเนื่องตลอดปี 2019
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ฮเซอ เน พอ อายุ 18 ปีเป็นหมอชาวกะเหรี่ยง  

เธอเข้าร่วมการฝึกอบรมของ Free Burma Rangers  

อันหนึ่ง เพื่อเข้ามาเรียนรู้เรื่องยา เพื่อที่เธอจะสามารถ

กลับไปยังหมู่บ้านและน�าความรู้ไปใช้ที่นั่นได้เนื่องจาก

ไม่มีคลินิกที่นั่น เธออยากให้ความรู้และใช้ความรู้ของเธอ 

เธอหวังว่าจะได้ช่วยสอนเด็กๆ ในหมู่บ้านด้วยเช่นกันและ

จัดท�าโปรแกรมกู๊ดไลฟ์คลับให้กับพวกเขา ที่นี่ เธอได้ 

บอกเล่าเรื่องราวของเธอว่าสงครามกลางเมืองส่งผล 

กระทบกับชีวิตของเธออย่างไร

ห�กมีก�รสู้รบกัน กองทห�รพม่�ก็จะยิงปืนครกใหญ่เข้�ใส่
หมู่บ้�นของฉัน บ้�นของฉันโดนลูกปืนพังไปครึ่งหลัง ทั้งบ้�น
และหมู่บ้�นของฉันถูกเผ� ตอนนั้นเป็นตอนเย็น แม่ของฉัน
เหนื่อยม�จ�กทำ�ไร่ทั้งวัน แม่จึงไปนอนพัก ส่วนฉันกำ�ลังกิน
ข้�วเยน็อยูต่อนที่ได้ยินเสยีงปืนครก แต่ฉันรีบคว้�ของหนีออกม� 
ฉันไม่รู้ว่�เกิดอะไรขึ้นฉันแค่คว้�ข้�วของออกม�แล้วออกวิ่ง  
ฉันวิ่งหนีไปยังอีกฝั่งของหมู่บ้�น 

พี่ของฉันกระโดดเข้�ไปในพุ่มไม้เพื่อซ่อนตัว หนีจ�กก�ร
ต่อสู้และไฟนั่น ตั้งแต่นั้นม� ฉันไม่เคยเจอเข�อีกเลย ฉันไม่รู้ว่�
เข�ยงัมชีวีติอยู่หรอืไม่ ฉนัเสยีแม่ไปเพร�ะแม่นอนหลบัอยูต่อนที ่
ปืนครกยิงเข้�ใส่บ้�นและเผ�บ้�นของฉันขณะทีแ่ม่ยงัอยูข้่�งใน 
แม่ของฉันถูกเผ�ทั้งเป็น 

ฉนัวิง่ช้�ๆ พร้อมข้�วของตดิตัวม�จนถงึฝ่ังไทยเพร�ะตอนนัน้ 
ฉันอยู่ใกล้ช�ยแดนไทย-พม่� เห็นธงไทยปลิวไสวอยู่ที่ฝั่งไทย 
ฉันวิ่งเข้�ไปห�ธงผืนนั้น ห�กคุณขี่มอเตอร์ไซด์มันต้องใช้เวล� 
30 น�ทีกว่�จะถึง ฉันใช้เวล�สองชั่วโมง หล�ยคนวิ่งม�ห�ธง 
ผืนนั้นด้วยเช่นกัน กว่�ปู่ของฉันจะม�ถึงที่นั่นก็ดึกม�กแล้ว ฉัน
เห็นสี่ครอบครัวจ�กหมู่บ้�นเดียวกันหนีม�ด้วยกันจนถึงฝั่งไทย 
พอปู่ม�ถึงที่นั่น เร�ก็ย้�ยเข้�ค่�ยผู้อพยพทันที 

ช�วบ้�นหล�ยคนต�ยระหว่�งก�รสู้รบครั้งนั้น บ�งคนได้รับ
บ�ดเจ็บ มีผู้หญิงและเด็กหล�ยคนถูกข่มขืน รอบหมู่บ้�นของ
ฉันเต็มไปด้วยกับระเบิด แม้กระทั่งถึงตอนนี้ก็ต�ม ห�กช�วบ้�น
เดินเข้�ไปห�อ�ห�รในป่� พวกเข�ก็จะไปเหยียบเอ�กับระเบิด 
ช�วบ้�นรู้ว่�มีกับระเบิดอยู่เยอะ พวกเข�จึงจุดไฟรอบพื้นที่ 
เหล่�นั้นเพื่อให้มันระเบิดออกม� แต่ไม่ใช่ทุกอันที่ระเบิด ยังมี
บ�งอันซ่อนอยูท่ี่นัน่ บ่อยครัง้ทีเดยีว ววัคว�ยเดินแล้วก็ไปเหยยีบ 
มันเข้� มันก็ระเบิดขึ้นม� ช�วบ้�นไม่กล้�ย่�งกร�ยไปยังพื้นที่
เหล่�นั้น พวกเข�รู้ดีว่�กองทัพพม่�เอ�กับระเบิดม�ฝังไว้ 

เพร�ะกับระเบิดเหล่�นั้น เวล�ที่เร�หนีออกจ�กหมู่บ้�น
ตอนที่มีก�รสู้รบ เร�จะหนีออกม�ด้�นหน้�หมู่บ้�นไม่ได้เพร�ะ
มันเต็มไปด้วยกับระเบิด เร�หนีออกหลังหมู่บ้�นก็ไม่ได้เพร�ะ
ทห�รกองหนุนกะเหรี่ยงอยู่ที่นั่น ห�กเร�หนีไปท�งทิศตะวันตก 
กองทัพพม่�ก็รอฆ่�เร�อยู่ที่นั่น เร�วิ่งหนีออกได้บ�งทิศเท่�นั้น 
แต่ถ้�เร�วิ่งหนีไปยังช�ยแดนไทย ตำ�รวจไทยก็จะจับกุมเร� 
บ�งครั้ง เร�ไม่เหลือท�งเลือก ไม่มีที่จะให้หนี ฉันเร็วและหนีไป

เสียงจากพม่า�
หมออ�ยุ 18 ปีจ�กรัฐกะเหรี่ยงเล่�ประสบก�รณ์
ก�รเติบโตขึน้ม�ในพื้นที่ขัดแย้ง 
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ถึงช�ยแดนไทยได้อย่�งรวดเร็วแต่บ�งคนโดนจับขณะกำ�ลัง 
ข้�มฝั่ง ตำ�รวจไทยม�จับพวกเข� 

เวล�ที่กองทัพพม่�เข้�ม�ในหมู่บ้�นของฉัน พวกเข�
ข่มขืนทั้งเด็กและผู้หญิง เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนฉันอ�ยุ 8 ขวบ 
ลูกพี่ลูกน้องของฉันถูกกองทัพพม่�ข่มขืน เธอถูกยิงเข�ที่หัว
ระหว่�งก�รต่อสู้ ดังนั้นกองทัพพม่�จึงจับตัวเธอได้และเข้�
ข่มขืนเธอ เธอถูกข่มขืนและหลังจ�กนั้นเธอก็ต�ย น้�ของฉัน
คนหนึ่งก็ถูกข่มขืนด้วยเช่นกัน เธอกล�ยเป็นบ้�หลังจ�กนั้น 
ลูกพี่ลูกน้องของฉันคนที่ถูกข่มขืนและต�ยอ�ยุเพียงแค่ 12 ขวบ 
เธอเป็นลูกส�วของป้� ฉันอ�ยุ 8 ขวบและเธออ�ยุ 12 ฉันบอก
ให้เธอวิ่งหนีแต่เธอไม่ยอมหนี เธอบอกว่�ไม่เป็นไรหรอก นั่นคือ
เหตุผลที่เธอไม่หนี เธอคิดว่�จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่นคือส�เหตุที่
เธอไม่หนี 

ก่อนหน้�นี้ เร�ต้องหลบกระสุนปืนครกอยู่ใต้บ้�น บ�งครั้ง
ตอนที่เร�ซ่อนตัวอยู่เร�เห็นทห�รกองหนุนเข้�ม�ในหมู่บ้�น 
เร�ช่วยพวกเข�ด้วย เร�ห�ที่ซ่อนตัวให้พวกเข�หรือช่วยต�มที่
ช่วยได้ บ�งครัง้ ทห�รกองหนนุม�ยนือยูข้่�งหน้�ทีซ่่อนตวัของเร� 
เร�ต้องบอกให้พวกเข�ไปยืนที่อื่นเพร�ะเร�กลัวว่�กองทัพพม่�
จะเห็นพวกเข�แล้วก็จะยิงปืนครกใส่ แล้วก็จะม�โดนฉันและ
ครอบครัวของฉันด้วย ดังนั้น เร�จึงบอกให้พวกเข�ไปอยู่ที่อื่น 
ไปสู้กันที่อื่นเถอะ 

ครั้งหนึ่ง มีทห�รพม่�คนหนึ่งเข้�ม�จับปู่ของฉัน พวกนั้น
เทนำ้�ร้อนเข้�ไปในจมูก ในหูของปู่ จ�กนั้น ถอดเล็บมือของปู่
ออกหมดทุกนิ้ว ฉันเห็นกองทัพพม่�ทรม�นปู่ของฉันต่อหน้�
ต่อต�เลยทีเดียว ตอนนั้น ฉันซ่อนตัวอยู่ในหลุมใต้บ้�น ฉันได้
เห็นคว�มเลวร้�ยทุกสิ่งทุกอย่�งที่เกิดขึ้นกับปู่ของฉัน 

ทุกครั้งที่เร�ได้ยินเสียงปืน เร�รีบกระโดดเข้�ไปในโพรง
พร้อมข้�วและทุกอย่�ง ไม่ว่�เร�จะอยู่ตรงไหนก็ต�ม ห�กเร�
ได้ยินเสียงปืนก้องขึ้นม� เร�ต้องออกวิ่งแล้วกระโดดเข้�ไปใน
โพรงใต้บ้�นของเร� บ�งครั้ง ทห�รพม่�ก็เข้�ม�ใกล้บ้�นที่ฉัน
อยู่ พวกเข�ยิงม�ตรงที่ฉันอยู่หล�ยครั้ง พวกนั้นอยู่บนยอดเข�
และยิงลงม�ตรงที่ๆ ฉันอยู่ พวกเข�ไม่ได้เข้�ม�ในหมู่บ้�นของ
ฉันแต่ยิงลงม�จ�กที่สูงนั่น ห�กสถ�นก�รณ์เริ่มรุนแรง เร�ก็

ต้องวิ่งหนี ปู่ของฉันคิดถี่ถ้วนและคอยฟังอยู่เสมอว่�เร�ต้อง 
วิ่งหนีหรือไม่ ห�กสถ�นก�รณ์ไม่ดี ปู่จะบอกฉันให้หนีไป
หมู่บ้�นของป้�หรือหนีไปยังหมู่บ้�นอื่น

ข้อความของเธอถึงทุกคน 
ฉันอย�กจะอยู่กับครอบครัวของฉัน ฉันอย�กให้ก�รสู้รบ

จบลงเสียที ฉันไม่ชอบสงคร�มเลย ฉันอย�กจะกลับไปอยู่บ้�น
พร้อมหน้�พร้อมต�กับครอบครัวของฉันอีกครั้ง ฉันอย�กจะ
ช่วยให้เด็กๆ มีโอก�สได้ไปโรงเรียน ฉันอย�กจะช่วย 

ฉันอย�กให้ทห�รพวกนี้หยุดเข้�ม�ในหมู่บ้�นของฉันเสียที 
และฉันอย�กกลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉันอย�กมี
หมู่บ้�น หมู่บ้�นที่เหมือนเมื่อก่อน และฉันไม่เอ�สงคร�มอีก

ฉันอย�กให้เด็กผู้หญิงได้รับก�รปกป้องไม่ให้ถูกข่มขืน  
แม้กระทัง่ตอนนี ้เวล�ทีเ่ร�เข้�ป่�ไปห�อ�ห�ร ห�ผกั ทห�รพม่� 
ก็อยู่ในป่�นั่น พวกเข�วิ่งไล่ล่�เด็กผู้หญิงและข่มขืนพวกเธอ 
ฉันอย�กให้มันปลอดภัยพอที่เร�จะเข้�ไปเก็บผักเก็บผลไม้ได้ 

ไม่กี่เดือนก่อนหน้�นี้ เร�ถูกทห�รพม่�คนหนึ่งติดต�มและ
เร�ต้องวิ่งหนี ตอนนั้นฉันอยู่กับป้�สองคน เร�เข้�ไปในป่�ไป
เก็บผลไม้กันและเร�ถูกทห�รพม่�ติดต�ม ตอนแรกเร�คิดว่� 
นั่นมันอะไรน่ะ? จ�กนั้นเร�ก็รู้ว่�ศัตรูกำ�ลังลอบต�มเร�อยู่  
เร�ไม่ได้ถูกจับ เร�วิ่งอย่�งเร็วม�ก

เรื่องราวและประสบการณ์ของฮเซอ เน ซอ  

แม้จะมีเอกลักษณ์แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปกับทุกกลุ่ม

ชาติพันธุ์ในพม่าที่ต้องประสบกับการสูญเสียครอบครัว 

สูญเสียบ้านและที่ดินของตนเอง และต้องหนีเพราะ

กองทัพพม่า ตลอดเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา ผู้คนยังต้องประสบ

พบเจอกับเรื่องราวเหมือนอย่างที่นี่ตราบเท่าที่

สงครามกลางเมืองและการกดขี่ข่มเหงยังด�าเนินต่อไป 

ในประเทศพม่า 

ฉันอยากจะอยู่กับครอบครัวของฉัน�ฉันอยากให้การสู้รบจบลงเสียที��
ฉันไม่ชอบสงครามเลย�ฉันอยากจะกลับไปอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตา�

กับครอบครัวของฉันอีกครั้ง�ฉันอยากจะช่วยให้เด็กๆ��
มีโอกาสได้ไปโรงเรียน�ฉันอยากจะช่วย�
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ซอ เธด�เกม�ถงึ Jungle School of Medicine-Kawthoolei 

(JSMK) ด้วยคิดว่�เข�ไปที่นั่นเพื่อจะรับก�รตัดข� สองวันก่อน

หน้�นี้ ขณะทำ�ง�นกับผู้ใช้เลื่อยยนต์คนหนึ่ง ข�ของเข�หักติด

อยู่ใต้ต้นไม้ที่ล้มลงม� กระดูกข�หักสองจุด ร้�วที่จุดหนึ่งและ

ลอยอยู่ แผลใหญ่บนรอยร้�วบวมโตม�กเกินกว่�จะปิดได้  

(ต�มภ�พด้�นบน) มคีว�มกงัวลอย่�งยิง่ในเร่ืองก�รติดเชือ้ น่ีคอื

สภ�พอันสมควรจะต้องตัดข�ทิ้งและหมอจ�กคลินิกแถวบ้�น

ส่งตัวเข�ออกม�พร้อมก�รวินิจฉัยนั้น   

อย่�งไรก็ต�ม เจ้�หน้�ที ่JSMK ที่ให้ก�รรักษ� 12 หมูบ้่�น 

ในบริเวณนั้นคิดว่�ที่นั่นอ�จจะรักษ�ข�ของเข�เอ�ไว้ได้ ห�กอยู่

ในโรงพย�บ�ลที่เครื่องมือพร้อม หมอผ่�ตัดจะใช้เครื่องตรึงข�

เพื่อช่วยให้กระดูกอยู่กับที่และใช้เวล�ฟื้นตัวน�นหล�ยเดือน  

แต่ที่ JSMK ไม่มีเครื่องมือนั้น แทนที่จะทำ�เช่นนั้น ทีมได้ใช้ 

ย�ช� ชำ�ระแผล ตกแต่งแผล เกล�และจัดเรียงกระดูก ชำ�ระ

ล้�งแผลจนสะอ�ดดี จ�กนั้นจึงเย็บป�กแผลเข้�ด้วยกัน 

หล�ยสัปด�ห์ผ่�นไป ก�รบวมยุบลง รอยเย็บที่ทำ�ไว้ช่วย

ประส�นป�กแผลเข้�ด้วยกันจนกระทั่งแผลติดกันสนิทเหนือ

กระดูก ด้วยย�แก้อักเสบและตรึงไม่ให้ข�ขยับเขยื้อน คนไข้ 

มอี�ก�รดขีึน้อย่�งม�กและดูเหมอืนไม่จำ�เป็นต้องตัดข�อกีต่อไป 

หลังจ�กหล�ยสัปด�ห์ที่ JSMK ซอ เธด�เกก็เดินกลับบ้�นได้ 

เรื่องร�วของซอเธอด�เกเป็นเพียงแค่หนึ่งเรื่องร�วจ�ก

หล�ยเหตกุ�รณ์ในรฐักะเหรีย่งท่ีปัจจยัหล�ยอย่�งเช่น ก�รห่�งไกล 

คว�มเจริญและคว�มย�กจนทำ�ให้ก�รห�หมอกล�ยเป็นเร่ืองย�ก 

ลำ�บ�ก บ�งครั้ง สำ�หรับช�วบ้�นเอง สถ�นพย�บ�ลช่�งอยู่ 

ห่�งไกลไม่อ�จเข้�ถึงได้ในชีวิตประจำ�วัน บ�งครั้ง มีก�รต่อสู้

ระหว่�งกลุ่มติดอ�วุธกันเองหรือมีก�รโจมตีจ�กกองทัพพม่� 

ที่ผลักดันให้ช�วบ้�นต้องหนีลึกเข้�ไปอีกในป่� ไกลจ�กหมอ

พย�บ�ลยิ่งขึ้นกว่�เดิม หล�ยครั้ง คลินิกรัฐตั้งอยู่ที่นั่น แต่มี

ร�ค�สูงและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มช�ติพันธุ์กลุ่มน้อย สิ่งเหล่�นี้

ทำ�ให้ช�วบ้�นไม่อย�กไปที่นั่น 

ปัญห�เรื่องก�รรักษ�พย�บ�ลแบบนี้มีอยู่ในทุกรัฐช�ติพันธุ์ 

ทำ�ให้ช�วบ้�นต้องประสบกับคว�มท้�ท�ยคล้�ยกันที่ไม่ใช่เพียง

แต่เรื่องก�รรักษ�ฉุกเฉินเท่�นั้นแต่เป็นเรื่องของสุขภ�พทั่วไป

ด้วย ตัวอย่�งเช่น จ�กสถ�นบริก�รสุขภ�พ 16 แห่งในพื้นที่

ของ JSMK มเีพียง JSMK แห่งเดยีวเท่�นัน้ท่ีมโีครงก�รให้วคัซนี 

เป็นประจำ� ขณะที่โรคหัดและโปลิโอระบ�ดทั่วรัฐกะเหรี่ยงตลอด

ทั้งปี 2019 มีเพียงเด็ก 600 คนจ�กโครงก�รวัคซีน JSMK 

เพียงกลุ่มเดียวเท่�นั้นที่มีภูมิคุ้มกันจ�กโรคเหล่�นี้ ก่อนหน้�นี้ 

มีโรคอหิว�ต์ระบ�ดท�งใต้ของรัฐกะเหรี่ยง มีโรคหัดระบ�ดใน

น�ค�แลนด์ที่มีผู้เสียชีวิตหล�ยคน ซึ่งสิ่งเหล่�นี้แสดงให้เห็นว่� 

ก�รข�ดแคลนในเรื่องนี้เป็นเรื่องน่�กลัวถึงแก่ชีวิตม�กเพียงใด 

ขอบเขตแน่ชัดของปัญห�นี้ย�กที่จะระบุได้ ข้อเท็จจริงและ

สถิติก�รดูแลรักษ�พย�บ�ลในพม่�นั้นย�กที่จะได้ข้อมูล ตัวเลข

ที่ห�ม�ได้ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นเพียงประช�กรในภ�คกล�ง

ของพม่�เท่�นั้น ไม่ใช่ในเขตช�ติพันธุ์ ซึ่งในพื้นที่เหล่�นั้นทั้ง

คว�มช่วยเหลือจ�กภ�ยนอก ทั้งก�รเข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ล

นั้นถูกรัฐบ�ลกล�งควบคุมอย่�งเข้มงวดหรือไม่ก็ถูกสั่งห้�ม

ชัดเจน JSMK คือคลินิกเดียวที่ทำ�ง�นเพื่อลดปัญห�ด้�นก�ร

รักษ�พย�บ�ลเหล่�นั้นในรัฐกะเหรี่ยง และสำ�หรับช�วบ้�นอย่�ง 

ซอเธด�เก นี่คือหนึ่งคลินิกที่สร้�งคว�มแตกต่�ง 

คลินิกหนึ่งที่ให้ก�รรักษ� 
ในส่วนทีข่�ดในรัฐกะเหรี่ยง 

ให้การรักษา��
ให้ความหวัง�
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ในวันท่ี 11 พฤศจิก�ยน 2019 ประเทศแกมเบียย่ืนฟ้อง 
พม่�กับศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศหรือศ�ลโลก ในข้อห�ท่ี 
พม่�ละเมิดอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รป้องกันและลงโทษคว�มผิด 
อ�ญ�ฐ�นฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ที่พม่�ได้ลงน�มเอ�ไว้ ด้วยเหตุ
ที่พม่�ได้เข้�โจมตีช�วโรฮิงญ� ก�รยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นก�ร
กระตุ้นสหประช�ช�ติให้ออกม�ตรก�ร “หยุดก�รกระทำ�
อันเป็นก�รล้�งเผ่�พันธ์ของพม่�ทันที” ด้วยตระหนักถึง
ลักษณะก�รรุกร�นของกองทัพพม่�ท่ีดำ�เนินอยู่อย่�งต่อเน่ือง

ศ�ลโลกมีอำ�น�จพิจ�รณ�ตัดสินคดีพิพ�ทระหว่�ง
ประเทศ ซึ่งตรงข้�มกับศ�ลอ�ญ�ระหว่�งประเทศซึ่งเป็น
ที่ๆ ใช้ยื่นฟ้องบุคคล นี่เป็นเรื่องไม่ปกติที่ประเทศหนึ่งที่ 
ไม่ได้มีข้อพิพ�ทด้วยแต่ได้ทำ�ก�รยื่นฟ้องกับศ�ลโลก 
อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รป้องกันและ
ลงโทษคว�มผิดอ�ญ�ฐ�นฆ่�ล้�งเผ่�พันธ์ุ ประเทศผู้ลงน�ม 
ได้รับอนุญ�ตให้เข้�ถึงองค์กรใดๆ ก็ต�มในสหประช�ติที่มี
คว�มเหม�ะสมเพื่อร้องขอก�รกระทำ�ก�รเพื่อต่อต้�นก�ร
คุกค�มจ�กก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ 

บ่อยครั้ง ในกรณีเช่นนี้มีก�รมองว่�คณะมนตรีคว�ม
ม่ันคงแห่งสหประช�ช�ติคือหน่วยง�นท่ีเหม�ะสมท่ีสุดในก�ร 
ยื่นฟ้อง อย่�งไรก็ต�ม เป็นไปได้ม�กทีเดียวที่ประเทศ
แกมเบียจะข้�มคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ
ไปเนื่องจ�กมีสมมุติฐ�นที่ว่�ประเทศจีนจะใช้สิทธิยับยั้ง
ก�รกระทำ�ก�รใดก็ต�มที่จะเกิดขึ้นกับพม่� 

ก�รยื่นฟ้องศ�ลโลกครั้งนี้ถูกทำ�ให้เป็นไปได้ส่วนหนึ่ง
เป็นเพร�ะผลง�นของ Fact-Finding Mission (FFM) หรือ
พันธกิจค้นห�คว�มจริงที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประช�ช�ติได้เป็นผู้ออกคำ�สั่ง จ�กนั้น FFM ตรวจสอบ
ก�รอ้�งจำ�นวนม�กที่กล่�วว่�กองทัพพม่�ได้ทำ�ก�รละเมิด
สิทธิมนุษยช�ติอย่�งรุนแรงอย่�งเป็นวงกว้�งกับทั้งช�ว 
โรฮิงญ� ช�วคะฉิ่นและช�วไทใหญ่ โดยมุ่งเน้นไปยัง 
ช�วโรฮิงญ�เป็นพิเศษและ FFM พบหลักฐ�นเพียงพอ 
ที่จะตร�หน้�ปฏิบัติก�รของกองทัพพม่�ครั้งนี้ว่�เป็นก�ร
ฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ 

นอกจ�กก�รพบข้อเท็จจริงหล�ยประก�รเรื่องคว�ม
พย�ย�มฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ช�วโรฮิงญ�แล้ว FFM ยังมีข้อ
เสนอแนะให้มีก�รเรียกร้องขอคว�มยุติธรรมให้กับเหยื่อ
คว�มรุนแรงโดยมีฐ�นต�มเพศด้วย รวมถึงก�รเปิดเผย 
ให้เห็นถึงคว�มเชื่อมโยงอันเหนียวแน่นระหว่�งกองทัพ 
และธุรกิจ และเรียกร้องให้มีก�รคว่ำ�บ�ตรอย่�งเจ�ะจง 
และขอให้มีก�รสั่งห้�มท�งด้�นอ�วุธ

ประเทศแกมเบียคือประเทศแรกในโลกที่ลงมือกระทำ�
ก�รกับผลลัพธ์ที่เป็นท�งก�รที่ FFM ได้ทำ�ออกม� 
และเข้�ดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ย ในก�รยื่นฟ้องครั้งนี้  
รองประธ�น�ธิบดีแกมเบียได้กล่�วว่� “เร�เป็นประเทศเล็กๆ  
ที่เสียงดังเรื่องสิทธิมนุษยชน” 

ในก�รตอบสนองกับคดีคว�มครั้งนี้ ออง ซ�น ซูจี 
ผู้นำ�โดยพฤตินัยของรัฐบ�ลกล�งพม่� (แม้จะไม่มีอำ�น�จ
เหนือกองทัพก็ต�ม) กล่�วว่� เธอจะออกแถลงกับศ�ลโลก
โดยตรงเพื่อแก้ต่�งให้กับกองทัพ ในภ�คกล�งของพม่� 
ผู้คนออกม�ชุมนุมสนับสนุนเธอและปฏิเสธไม่ยอมรับเรื่อง
ก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ 

ส่วนอื่นๆ ของโลกสนับสนุนก�รฟ้องร้องครั้งนี้ ชุมชน
ช�วกะเหร่ียงท่ัวโลกกล่�วว่� “พวกเข�ได้รับกำ�ลังใจอย่�งม�ก 
จ�กคดีเหล่�นี้ที่ศ�ลโลก” เพร�ะว่� “พวกเข�ได้ส่งสัญญ�ณ
ดังชัดเจนให้ผู้นำ�กองทัพพม่�ทร�บว่�ต�ข่�ยแห่งคว�ม
ยุติธรรมกำ�ลังถูกรวบเข้�ม�แล้ว และช่วงเวล�แห่งก�ร
ลอยนวล – จ�กอ�ชญ�กรรมที่ก่อไว้กับทุกช�ติพันธุ์ 
ในพม่� – กำ�ลังถูกนับถอยหลัง” 

หลังจ�กหล�ยทศวรรษท่ีกองทัพพม่�ได้ก่ออ�ชญ�กรรม 
ท�งสงคร�ม ฆ่�ล้�งเผ่�พันธ์ุ ก่ออ�ชญ�กรรมกับมนุษยช�ติ 
กับบรรด�ช�ติพันธุ์ต่�งๆ ในพม่� นี่เป็นก้�วเล็กๆ ก้�วหนึ่ง
แต่เป็นก้�วแห่งกำ�ลังใจที่มุ่งไปสู่คว�มยุติธรรม ในที่สุด 
ผู้คนทั่วโลกกำ�ลังฟัง กำ�ลังหยิบเครื่องไม้เครื่องมือออก
ม�ช่วยพวกเข� นี่เป็นคว�มหวังที่ก�รเรียกร้องห�คว�ม
ยุติธรรมจะคลอดออกม�จ�กศ�ลโลกและออกไปเติบโต 
บนผืนแผ่นดินพม่�

ความยุติธรรมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า�
น�น�ช�ติกำ�ลังพย�ย�ม 

ดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยกับพม่� 



ซ�วคือผู้ติดต�มพระเยซู เข�เป็นคนที่พร้อมเสมอที่จะออกไป พร้อมช่วยเหลือ พร้อมถ่�ยวิดีโอในที่แห่งใดก็ต�มที่ก�รโจมตี
กำ�ลังเกิดขึ้น ซ�ว เซง ถ่�ยทำ�วิดีโอจำ�นวนม�กตลอด 13 ปีที่ผ่�นม�นี้ในฐ�นะเรนเจอร์ เข�ถ่�ยวิดีโอภ�พกองทัพพม่�ขณะยิง
โจมตีท�งอ�ก�ศกับพลเรือนในรัฐคะฉิ่น เข�ถ่�ยวิดิโอบนถนนของโมซุลในช่วงเวล�อวส�นของไอซิส เข�ถ่�ยวิดีโอในซีเรีย  
แสดงให้โลกได้เห็นว่�ไม่ได้มีก�รหยุดยิงที่นั่นและช�วบ้�นกำ�ลังเดือดร้อนส�หัสจ�กก�รสู้รบนั่น 

ซ�ว เซงเข้�ร่วมกับ Free Burma Rangers เพื่อเป็นหนท�งหนึ่งที่เข�จะใช้ยืนหยัดเคียงข้�งผู้ถูกข่มเหงเพื่อคว�มยุติธรรม 
เข�พัฒน�ตัวเองขึ้นม�เป็นครูผู้ฝึกสอนเรนเจอร์ใหม่จ�กทุกที่ในพม่�และทำ�พันธกิจร่วมไปกับพวกเข� เข้�ช่วยเหลือผู้คนทั่วพม่�
และทั่วโลก เข�ช่วยเลี้ยงดูลูกๆ ของครอบครัวยูแบงค์และเป็นเพื่อนกับทุกคนที่เข�พบเจอ 

วิดีโอและภ�พถ่�ยทั้งในพม่�และตะวันออกกล�งของซ�ว เซงได้รับก�รเผยแพร่ไปทั่วโลก ซ�ว เซงได้บอกเล่�เรื่องร�วชีวิต
ของผู้คนเหล่�นั้นที่ไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกฝังกลบลบเลือน ดันให้จมห�ยไปด้วยผู้ที่ต้องก�รปิดป�กผู้อ่อนแอ เข�พูดว่� “ผมทำ�อะไร 
ได้ไม่ม�กนัก ผมช่วยได้เพียงเล็กน้อย แต่นี่คือสิ่งที่ผมทำ�ได้” ซ�ว เซง  ได้ช่วยเป็นป�กเป็นเสียงให้กับผู้ที่ไร้เสียง และเข�ทำ� 
ด้วยทักษะคว�มชำ�น�ญ ด้วยคว�มอ�จห�ญ ไม่เกรงกลัวสิ่งใด ด้วยคว�มอุทิศตนมุ่งมั่น คว�มคว�มชื่นชมยินดี และด้วยคว�มรัก

ในเดือนกันย�ยน 2019 เอ โคล มู ผู้นำ�ช�วกะเหรี่ยงคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงระหว่�งก�รผ่�ตัดหัวใจ เอ โคล มูเป็นช�ยผู้ถ่อมใจ 
หลักแหลม และเป็นคนใจดีที่ติดต�มพระเยซูและเสียสละตนเพื่อผู้อื่น 

พโด ธ� โดมู พ่อของเอ โคล มูคือผู้นำ�ช�วกะเหรี่ยงที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของสหภ�พแห่งช�ติกะเหรี่ยงและกองกำ�ลัง
ช�ติพันธุ์เพื่อประช�ธิปไตยในพม่� เอ โคล มูช่วยพ่อในก�รทำ�ง�นรับใช้ช�วกะเหรี่ยง รับใช้ทุกคนที่มีปัญห� 

เข�ช่วยสร้�งคลินิกในพม่�และเข�แต่งเพลง ทำ�เพลงด้วยเสียงกีต�ร์ที่ซับซ้อนไพเร�ะ เข�ทำ�ให้โลกนี้งดง�มขึ้นผ่�นเสียงเพลง
ของเข� ก�รรับใช้ของเข� และคว�มรักที่เข�มีต่อผู้คนของเข� 

ในความทรงจำ��
เอ�โคล�มู
แสงสว่�งเพื่อช�วกะเหรี่ยง

หมอและต�กล้องวิดีโอ 
ช�วคะฉิ่น 

ในความทรงจำ��
ซาว�เซง�


