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เพื่อนๆ ที่รัก

ขอบคุณครับส�ำหรับค�ำอธิษฐำนและควำมรักของท่ำน 

ที่มีต่อผู้คนในพม่ำ พม่ำในปัจจุบันเผชิญกับ 70 กว่ำปี 

แห่งสงครำมกลำงเมือง, ควำมตำย, กำรพลัดถิ่น,  

ควำมอยุติธรรมและควำมทุกข์ระทม แต่เรำไม่หยุดอธิษฐำน

เพรำะพระเจ้ำไม่ทรงยอมแพ้ และในชวีติของเรำๆ ได้เหน็ว่ำ 

พระเจ้ำทรงตอบค�ำอธิษฐำนอย่ำงไรและทรงกระท�ำสิ่งที่ 

ไม่อำจเป็นไปได้อย่ำงไรบ้ำง

พระเยซูทรงบอกเรำว่ำให้อธิษฐำนอย่ำงไม่ลดละ  

อย่ำยอมแพ้และอธิษฐำนขอให้อำณำจักรของพระเจ้ำจะมำ

ตั้งอยู่บนโลกนี้เหมือนในสวรรค์ ทุกครั้งที่เรำอธิษฐำนและ

เชื่อฟังพระเยซู เรำรู้สึกถึงกำรสถิตอยู่ของพระเจ้ำ และเรำ

เป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรของพระองค์บนโลกนี้แม้ว่ำจะ 

มีอำณำจักรอื่นรอบตัวเรำก็ตำม

พระเจ้ำทรงท�ำงำนผ่ำนกำรอธิษฐำน อย่ำงแรกทรง

เปลี่ยนแปลงจิตใจเรำและทรงน�ำเรำเข้ำไปในสิ่งที่เรำต้องท�ำ 

จำกนัน้ ทรงน�ำกำรเปลีย่นแปลงในตวัผูอ้ืน่ แดเนียลในถ�ำ้สงิโต 

อธิษฐำนขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ แม้จะใช้เวลำนำน

แต่ควำมช่วยเหลือก็มำถึง มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีหลำยอย่ำง

เกิดขึ้นในพม่ำเพรำะกำรอธิษฐำนของผู้คน เพรำะควำมรัก

และกำรลงมือท�ำของผู้คน เรำยังคงอธิษฐำนเผื่อพม่ำต่อไป

เพรำะสงครำมยงัคงด�ำเนนิอยูแ่ละมคีวำมต้องกำรทีจ่ะหยดุมัน  

มคีวำมต้องกำรควำมยุตธิรรม, เสรภีำพและกำรคนืดกีนัทีน่ัน่

ในปีที่ผ่ำนมำกองทัพพม่ำเพิ่มกำรโจมตีในรัฐยะไข่ 

ตะวันตกของพม่ำ ท�ำให้ชำวยะไข่ผู้นับถือพุทธมำกกว่ำ 

70,000 คนต้องกลำยเป็นผู้พลัดถิ่น ในขณะเดียวกันก็ปิดกั้น

มสุลมิชำวโรฮงิญำล้ำนกว่ำคนจำกรฐัเดยีวกนัไม่ให้กลับคนืถิน่  

ชำวโรฮิงญำถูกโจมตีในปี 2017 และถูกบังคับให้ต้องหนีไป

ยังค่ำยผู้ลี้ภัยในบังคลำเทศ ใช้ชีวิตในค่ำยสกปรกซอมซ่อ 

ที่ๆ  ไม่มีอะไรจะเปล่ียนแปลงมำกนัก ทำงภำคเหนือของพม่ำ  

กองทัพยังบุกโจมตีคะฉิ่น ฉำนและตะอำงอย่ำงไม่หยุดยั้ง 

ท�ำให้ผู้คนกว่ำ 100,000 คนกลำยเป็นผู้พลัดถิ่น ทำงภำค

ตะวันออกของพม่ำในรัฐกะเหรี่ยง แม้ที่นั่นมีสัญญำหยุดยิง

แต่ก็ยังมีกำรละเมิดสัญญำด้วยกำรสังหำรชำย, หญิงและ

เด็กๆ อยู่เป็นประจ�ำ

มีกำรเลือกตัง้ในเดอืนพฤศจกิำยน 2020 แต่ทหำรยังคง 

กุมอ�ำนำจสุงสุด กำรโจมตีเหล่ำนั้นจึงด�ำเนินอยู่ต่อไป  

แม้สถำนกำรณ์ยังเป็นเช่นนี้แต่เรำไม่ยอมแพ้และเรำ

ขอบพระคุณท่ำนทีห่่วงใยมำกพอทีจ่ะอธษิฐำนเผ่ือพระประสงค์ 

ของพระเจ้ำและผู้คนของพม่ำที่จะได้รับอิสรภำพจำกกำร

ข่มเหงจำกกองทพัและรัฐบำล เมือ่เรำอทุศิตนในกำรอธษิฐำน 

และลงมือท�ำ สิ่งที่เรำอธิษฐำนขอจะเริ่มเป็นจริงในชีวิตของ

เรำและผู้คนรอบข้ำง นั่นเป็นเพรำะนี่คือโลกของพระเจ้ำและ

พระเจ้ำทรงท�ำงำนร่วมกับเรำเพื่อให้โลกนี้เป็นโลกที่ดี  

เรำขอบพระคุณพระเจ้ำที่พระองค์ทรงให้อภัย, ทรงน�ำพำ, 

ทรงเสริมก�ำลัง และทรงใช้เรำและให้เรำมีควำมชื่นชมยินดี

ในกำรท�ำตำมพระประสงค์ของพระองค์ในพระนำมของพระองค์

ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมไปกับเรำในสิ่งนี้ และใน 

ค�ำอธิษฐำนของท่ำนเรำสัมผัสกำรสถิตของพระเจ้ำ

ขอพระเจ้ำอวยพรครับ

เดฟ, ครอบครัว, Christians Concerned for Burma 

และ Free Burma Rangers

สารจากผู้อำานวยการ

จากซ้ายไปขวา: ปีเตอร์, ซูซาน, เซเฮลี, แคเรนและ

เดวิด ยูแบงค์ในรัฐกะเหรี่ยง 2020
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ค�ำบรรยำยภำพหน้ำ 3 และ 4:

1) แคเรนและปีเตอร์ ยูแบงค์กับนอ ยูเมอ สามีของเธอถูกกองทัพพม่าสังหารในวันที่ 31 มีนาคม 2020 2) หมอชาวกะเหรี่ยงตรวจคนไข้

ระหว่างภารกิจบรรเทาทุกข์ 3) ชาวบ้านกะเหรี่ยงหนีกองทัพพม่าที่เข้าโจมตีในปี 2002 (โปรดอ่านเรื่องราวที่ปกหลัง) 4) ชาวบ้านผู้พลัดถิ่น

ชาวกะเหรี่ยงในป่าร้องเพลงระหว่างท�าโปรแกรมให้กับเด็ก  5) ชาวบ้านและทีมบรรเทาทุกข์ฉลองคริสตจักรใหม่ร่วมกันในรัฐกะเหรี่ยง  

6) โปสเตอร์โควิด–19 บนผนังบ้านในรัฐกะเหรี่ยง 7) ซากหมู่บ้านโวมา รัฐชิน หลังจากที่กองทัพพม่าเข้าวางระเบิดในวันที่ 1มีนาคม 2020  

8) ผลจากการโจมตีของกองทัพพม่าในเมืองปาเลทวา รัฐชินในวันที่ 22 เมษายน 2020 9) เจ้าหน้าที่ทีมบรรเทาทุกข์จัดท�าโปรแกรมให้กับ

เด็กๆ ในเขตปกครองตนเองปะโอ ตอนใต้ของรัฐฉาน
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ในฉบับน้ี
2 สารจากผู้อำานวยการ

6 แผนท่ีประเทศพม่า

7 การเลือกต้ัง 2020  
ให้ความก้าวหน้า 
อันน้อยนิด

8 ข้อจำากัดโควิด-19 
สร้างอุปสรรคให้การ
บรรเทาทุกข์

10 เส่ียงตาย 
เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า

12 ภาคตะวันตกของพม่า

16 เสียงจากภาคตะวันตก
ของพม่า

วันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่าจัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม  

โปรดร่วมอธิษฐานเผื่อประเทศพม่าไปพร้อมกับเรา ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมล์มายัง info@prayforburma.org.

ขอขอบคุณ Act Co. ส�ำหรับกำรสนับสนุนและกำรจัดพิมพ์วำรสำรฉบับนี้ วำรสำรฉบับนี้จัดท�ำโดย Christians Concerned 

for Burma (CCB) ข้อควำมทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์ CCB 2021 ออกแบบจัดรูปเล่มโดย FBR Publications สงวนลิขสิทธิ์ 

วำรสำรเล่มนี้อำจจัดท�ำขึ้นใหม่ได้ หำกให้เครดิตกับข้อควำมและรูปภำพอย่ำงเหมำะสม รูปทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ  

Free Burma Rangers (FBR)  นอกจำกจะมีหมำยเหตุบันทึกไว้เป็นอื่น ข้อพระคัมภีร์คัดลอกจำกฉบับอมตธรรม 

นอกจำกจะมีหมำยเหตุไว้เป็นอื่น

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

www.prayforburma.org      info@prayforburma.org

18 ภาคเหนือของพม่า

20 เสียงจากภาคเหนือ 
ของพม่า

26 เสียงจาก 
ภาคตะวันออกของพม่า

22 ภาคตะวันออกของพม่า
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รัฐคะฉิ่น

รัฐฉาน 

รัฐยะไข่

รัฐชิน

รัฐกะเหรี่ยง

เขตตะนาวศรี

จนี

ลาว

อนิเดีย    

บงัคลาเทศ

ไทย
รัฐกะเหรี่ยงแดง

รัฐมอญ

เขตสะกาย 

แผ
นที่

หัวข้ออธิษฐาน

พื้นที่ว้า

รัฐอื่นๆ ในพม่า

รัฐชาติพันธุ์ที่มีความ
ขัดแย้งสูง

รัฐชาติพันธุ์อื่นๆ ในพม่า

•  อธิษฐำนเผื่อผู้น�ำรัฐบำลที่พวกเขำจะน�ำด้วยควำมสัตย์ซื่อและมีเมตตำ 

กับผู้คนในพม่ำ ไม่ถูกท�ำให้เอนเอียงไปเพรำะอ�ำนำจหรือควำมมั่งคั่ง

•  อธิษฐำนเผื่อพม่ำที่จะมีเสรีภำพทำงกำรเมืองและศำสนำเพิ่มมำกขึ้น อธิษฐำน 

ขอควำมปลอดภัยและอิสรภำพให้กับ 584 คนที่ถูกจับกุมเพรำะพวกเขำพูดต่อต้ำน 

รัฐบำลพม่ำและกองทัพ บำงคนในนั้นถูกตัดสินแล้ว ส่วนคนที่เหลือก�ำลังรอกำรไต่สวน

•  อธิษฐำนขอให้ชำติพันธ์ุต่ำงๆ มีควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่พวกเขำท�ำงำน 

ช่วยเหลือผู้คนของเขำ และอธิษฐำนเผื่อกำรเจรจำระหว่ำงรัฐบำลพม่ำและ 

กลุ่มชำติพันธ์ุที่จะเป็นไปอย่ำงสันติและเกิดผลอันดี

•  อธิษฐำนเผื่อผู้ที่ต้องพลัดถิ่นเพรำะกำรสู้รบหรือก�ำลังเผชิญกับกำรขำดแคลนอำหำร

และรำยได้ อธิษฐำนขอให้ควำมจริงปรำกฎและผู้น�ำทั้งหลำยจะต้องรับผิดชอบ  

และพยำนบุคคลจะสำมำรถพูดได้อย่ำงกล้ำหำญและได้รับควำมปลอดภัย

พื้นที่นาคา
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รัฐคะฉิ่น

รัฐฉาน 

รัฐยะไข่

รัฐชิน

รัฐกะเหรี่ยง

เขตตะนาวศรี

จนี

ลาว

อนิเดีย    

บงัคลาเทศ

ไทย
รัฐกะเหรี่ยงแดง

รัฐมอญ

เขตสะกาย 

แม้ว่ำพม่ำ (เมียนมำ) ได้จัดกำรเลือกตั้งขึ้นในเดือน
พฤศจิกำยน 2020 แต่สิ่งนี้ส่งผลเพียงน้อยนิดไม่ว่ำในเรื่องกำร
แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งที่มียำวนำนนับทศวรรษ หรือแตะถึง
ประเด็นปัญหำ หรือสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับชุมชนชำติพันธ์ุ
ต่ำงๆ ในปีนี้สถำนกำรณ์ที่ยำกยิ่งของหลำยชำติพันธุ์ถูกท�ำให้
เลวร้ำยลงไปอีกด้วยโรคระบำดโคโรน่ำไวรัสที่ส่งผลกระทบชีวิต
คนในชนบทอย่ำงรุนแรง (อีกทั้งยังลดเม็ดเงินที่มำจำกแรงงำน
ข้ำมชำติในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนอื่นๆ อีกด้วย)

ในบรรดำพรรคกำรเมืองชำติพันธ์ุ มีเพียงพรรคแห่งชำติ 
ยะไข่, พรรคสันนิบำตรัฐฉำนแห่งชำติเพื่อประชำธิปไตย, พรรค
เอกภำพมอญ, พรรคประชำธิปไตยคะยำ, พรรคแห่งชำติ 
ตะอำงและพรรคแห่งชำติปะโอที่ได้เก้ำอี้จ�ำนวนมำกทีเดียว 
จำกกำรเลือกตั้งวันที่ 8 พฤศจิกำยนนี้  ส่วนพรรคต่ำงๆ ที่เป็น 
ตัวแทนของชำวกะเหรี่ยง, ชินและคะฉิ่นท�ำผลงำนได้ไม่ดี

โชคไม่ดทีีผ่ลกำรเลอืกตัง้ส่งผลต่อควำมคดิ รวมถงึควำมคดิ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงชำติที่อยำกสนับสนุนรัฐบำลด้วย  
ที่เชื่อว่ำกลุ่มชำติพันธุ์ในพม่ำไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเมือง
ชำตินิยมชำติพันธุ์ และที่ว่ำ “ควำมกังวลทั้งหลำยของชำติพันธ์ุ” 
มีควำมส�ำคัญเป็นรองส�ำหรับคนส่วนใหญ่ ชัยชนะอันถล่มทลำย
ของพรรคเอ็นแอลดียังสร้ำงควำมรู้สึกอีกว่ำรัฐบำลมีควำม 
ชอบธรรมเป็นอย่ำงยิ่ง รวมถึงในพื้นที่ๆ ต้องทนทุกข์จำก 
ควำมขัดแย้ง พื้นที่ๆ เต็มไปด้วยชำติพันธุ์ อย่ำงไรก็ตำม  
นี่ไม่ใช่ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

พรรคกำรเมืองชำติพันธุ์หลำยพรรคท�ำผลงำนได้ไม่ดี
เนื่องจำกมีกำรยกเลิกผลเลือกตั้ง (โดยกรรมกำรเลือกตั้ง) ในหมู่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ขัดแย้งและพื้นที่ๆ มีประชำกรชำติพันธุ์
อยู่จ�ำนวนมำก ซึ่งอำจเล็งเห็นแล้วว่ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นั่นจะ
ออกเสียงให้กับพรรคชำติพันธุ์ ยิ่งไปกว่ำนั้น ผู้ที่ออกไปเป็น
แรงงำนข้ำมชำติหลำยล้ำนคนในประเทศเพื่อนบ้ำน (โดยเฉพำะ
ในประเทศไทย) ถูกปฎิเสธไม่ให้ออกเสียงเลือกตั้ง ในขณะที่
ชำวพม่ำแท้ส่วนใหญ่ที่ท�ำงำนนอกพื้นที่ใดก็ตำมในพม่ำกลับ 
ได้รับอนุญำติให้ออกเสียงได้ในพื้นที่ชำติพันธุ์เพียงต้องอยู่ใน
พื้นที่นั้นมำก่อนเพียงแค่สำมเดือน ชุมชนชำติพันธุ์หลำยแห่ง 
ยังคงถูกตัดสิทธิต่อไป ชำวโรฮิงญำถูกปฏิเสธควำมเป็นพลเมือง 
ไร้สิทธิเลือกตั้งหรือสมัครเข้ำแข่งขันในกำรเลือกตั้ง

อีกด้ำนหนึ่ง พรรคเอ็นแอลดีเพลิดเพลินกับต�ำแหน่ง 
ผู้ครองอ�ำนำจ ใช้กำรบรรเทำทุกข์โรคระบำดโคโรน่ำไวรัสเพื่อ
หนุนฐำนเสียง ขณะที่บรรดำพรรคชำติพันธุ์ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถ
ออกไปหำเสียงได้เนื่องจำกข้อจ�ำกัดของโรคระบำด นอกจำกนั้น 
ในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชำติพันธุ์ กำรออกเสียงยังแตกออกไปอีก
เป็นหลำยพรรค (ในบำงพื้นที่ ชำติพันธ์ุเดียวมีตัวแทนมำกกว่ำ
หนึ่งพรรค) นอกจำกนั้น มีกำรเพิ่ม “ควำมจงรักภักดี” ต่อ 
อองซำนซูจีด้วยกำรแพร่ควำมคิดที่ว่ำพรรคเอ็นแอลดีคือ 
พรรคเดียวที่สำมำรถยืนหยัดต่อสู้กองทัพได้ ในขณะที่ระบบ 
แบ่งเขตคะแนนสูงสุดท�ำให้พรรคเล็กเสียเปรียบ

ปัจจัยควำมส�ำเร็จหลักของพรรคคะยำและพรรคมอญคือ
กำรเคลื่อนไหวของชุมชนที่ประท้วงต่อต้ำนนโยบำยกดขี่ของ
รฐับำลเอน็แอลด ี(ตวัอย่ำงเช่น กำรตัง้รปูป้ันของนำยพลอองซำน 
ในเมืองหลวงข้ึนโดยไม่ฟังเสยีงคนพ้ืนท่ี) นอกจำกนัน้ยังจ�ำเป็น 
ทีจ่ะตระหนกัเหน็ว่ำพรรคสนันบิำตรฐัฉำนแห่งชำตเิพือ่ประชำธปิไตย 
มีควำมพยำยำมเป็นตัวแทนให้กับทุกชนชำติในรัฐฉำน

โดยเฉพำะพื้นที่ๆ ยังไม่ให้มีกำรเลือกตั้ง สงครำมด�ำเนิน
ต่อไปในที่เหล่ำนั้น  ในปี 2020 – กองทัพพม่ำออกปฏิบัติกำร
โจมตีขนำดใหญ่กับกองทัพยะไข่ในภำคตะวันตก ท�ำกำรละเมิด
สทิธมินษุยชนกบัพลเมอืงอย่ำงดกดืน่ ครึง่ปีหลังมกีำรล่อองค์กร 
อิสระคะฉิ่นทำงภำคเหนือให้เข้ำต่อสู้ อย่ำงไรก็ตำม ในพื้นที่
อื่นๆ ที่มีสัญญำหยุดยิงเช่น รัฐกะเหรี่ยงในตะวันออกเฉียงใต้ 
กองทัพพม่ำยังคงเข้ำโจมตีพลเมืองหลำยครั้ง ก่อกวนเคเอ็นยู 
รวมถึงเข้ำท�ำลำยจุดตรวจโคโรน่ำไวรัสของชุมชนในหลำยพื้นที่

ในสภำพกำรณ์เช่นนี้ เคเอ็นยูและกลุ่มชำติพันธ์ุผู้ลงนำม 
ในสนธิสัญญำหยุดยิงทั่วประเทศยังคงกดดันให้มีข้อตกลง
ทำงกำรเมืองกับสงครำมที่มีมำยำวนำนหลำยทศวรรษ ในกำร
ประชุมสันติภำพเพื่อเอกภำพเดือนสิงหำคม 2020 รัฐบำลและ 
ตั๊ดมะดอว์ตกลงที่จะด�ำเนินกระบวนกำรเพื่อสันติภำพต่อไป 
จำกปี 2020 รวมถึงจะมีกำรเจรจำทำงกำรเมืองที่จะพูดถึง 
ข้อเรียกร้องที่มีมำยำวนำนของกลุ่มชำติพันธุ์ที่มีควำมส�ำคัญยิ่ง  
อย่ำงไรก็ตำม ผู้มีส่วนร่วมหลำยคนรวมถึงผู้สังเกตกำรณ์เกรง
ว่ำพรรคของอองซำนซูจีที่ฮึกเหิมจำกชัยชนะของกำรเลือกตั้ง
อำจไม่ยินดีที่จะท�ำไปมำกกว่ำกำรให้สัญญำแค่ลมปำกกับ 
ข้อเรียกร้องของชำติพันธุ์เรื่องสหพันธรัฐ

ภำพรวมของกำรเลือกตั้งในพม่ำที่พึ่งเกิดขึ้น

การเลือกต้ัง 2020ท่ีให้ความก้าวหน้าเพียงน้อยนิด

ดร.แอชลี่ย์ เซาท์เป็นนักเขียนอิสระ เป็นที่ปรึกษาและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ในวันที่ 23 มีนำคม 2020 เมียนมำยืนยันเป็นครั้งแรก

ว่ำมีผู้ติดเชื้อสองคน อย่ำงไรก็ตำม จ�ำนวนผู้ติดเชื้อยัง 

ไม่พุ่งสูงจนกระทั่งปลำยปี ในวันที่ 25 มกรำคม 2021 

กระทรวงสุขภำพและกีฬำรำยงำนว่ำณ เวลำนั้นมีจ�ำนวน

ตัวอย่ำง 2.3 ล้ำนคนและเกือบ 138,000 คนมีผลโควิด-19 

เป็นบวกและมผีูเ้สยีชวีติจำกไวรัสนีก้ว่ำสำมพนัคน จำกข้อมูล 

ของศูนย์ข้อมูลโคโรน่ำไวรัสของมหำวิทยำลัยจอนส์ 

ฮอปกินส์ จ�ำนวนผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตทะยำนขึ้นสูงสุด

ในเดือนตุลำคม 2020 มีผู้ป่วยรำยใหม่ทั้งหมดกว่ำ  

39,000 คน และผู้เสียชีวิต 927 คน อย่ำงไรก็ตำม สถิตินี้

อำจไม่ใช่ผลรวมของทั้งประเทศ เนื่องจำกหลำยพื้นที่  

โดยเฉพำะพื้นที่นอกภำคกลำงเป็นที่ๆ เข้ำถึงยำกและ 

มีก�ำลังในกำรเก็บข้อมูลและตรวจหำตัวอย่ำงจ�ำกัด 

ในรัฐชำติพันธุ์พม่ำ กำรเข้ำถึงสถิติโควิดได้อย่ำงจ�ำกัด

นั้นสะท้อนให้เห็นกำรรักษำที่มีให้กับชำวบ้ำนอย่ำงจ�ำกัดเช่น

กัน กำรมีสถำนรักษำพยำบำลเพียงไม่กี่แห่งเป็นผลมำจำก

ควำมขัดแย้งและกำรข่มเหงที่มำจำกรัฐบำลกลำง ส�ำหรับ

ชำวบ้ำนที่ถูกกองทัพพม่ำเข้ำโจมตี ควำมกังวลเรื่องโควิด

นั้นยังไม่ส�ำคัญเท่ำควำมกังวลเรื่องควำมอยู่รอดในชีวิต

ประจ�ำวันและอันตรำยจำกกำรถูกโจมตี

แม้ว่าจะเริ่มยืนยันเคสผู้ป่วยช้ากว่าที่อื่น เมียนมาก็ไม่ได้ 
ถูกยกเว้น โควิด-19 ยังคงแพร่กระจายและเป็นความท้าทาย 
ที่นั่น ชุมชนทั่วพม่าท�าโปสเตอร์สร้างความเข้าใจเรื่องไวรัส  

ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและวิธีการปฏิบัติตัวส�าหรับประชาชน 
องค์กรต่างชาติบริจาคชุดตรวจเชื้อและท�างานร่วมกับ 

กระทรวงสุขภาพและกีฬาเพื่อเตรียมการและต่อสู้กับโควิด-19

จำกซ้ำยไปขวำ: ชาวบ้านเตรียมโปสเตอร์ในนาคาแลนด์  
ภาคเหนือของพม่า, ผู้หญิงอาศัยอยู่ในสลัมเมืองย่างกุ้ง  

เธอได้รับบริจาคอาหารจากองค์กรท้องถิ่น,  
จุดคัดกรองโควิด-19 ที่ถูกกองทัพพม่าเข้าเผา 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 ในหมู่บ้านวาโทโค รัฐกะเหรี่ยง

ข้อบังคับโควิด-19 
สร้างอุปสรรค 

แก่การบรรเทาทุกข์
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กำรเดินทำงไปยังรัฐยะไข่ถูกจ�ำกัดมำเนิ่นนำนก่อนที่ 

ไวรสัโควดิจะมำถงึ ครัน้เมือ่มกีำรแพร่ระบำด กำรล๊อคดำวน์ 

และกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงเพื่อลดกำรแพร่ระบำดนั้นแท้จริง

แล้วกลับสร้ำงปัญหำเพิ่มมำกยิ่งขึ้น เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

และมูลนิธิต่ำงๆ ส่งสิ่งของจ�ำเป็นให้กับผู้พลัดถิ่นจำกควำม

ขัดแย้งด้วยควำมยำกล�ำบำกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในเวลำนี้ 

ต้องรบัมือกบัควำมต้องกำรทีเ่พิม่เข้ำมำอกีเนือ่งจำกโรคระบำด

ส�ำหรับชำวโรฮิงญำ ควำมกลัวและกำรคำดกำรณ์เรื่อง

โควิด-19 สร้ำงปัญญำให้อีกแบบหนึ่ง หลังจำกที่ต้องหนี 

จำกกำรหนีกำรล้ำงเผ่ำพันธ์ของกองทัพพม่ำในปี 2017  

ชำวโรฮิงญำกว่ำ 700,000 คนต้องอยู่ในค่ำยผู้อพยพที่ 

สร้ำงขึ้นมำอย่ำงเร่งรีบทำงใต้ของบังคลำเทศ

องค์กรต่ำงๆในค่ำยท�ำงำนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้  

ให้ควำมรู้กับผู้ลี้ภัยว่ำไวรัสนี้คืออะไรและจะท�ำอย่ำงไร 

หำกสงสยัว่ำมีกำรสมัผสัโรค มกีำรสร้ำงทีพั่กผูป่้วยใหม่เพิม่ขึน้  

และกำรรักษำโดยปกติของที่นั่นคือกำรให้วัคซีนและกำร

รักษำพื้นฐำนถูกเปลี่ยนไปเป็นกำรป้องกันและเตรียมรับมือ

โควิด-19 แทน  กำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท�ำให้เกิดช่องว่ำง

ด้ำนกำรรักษำพยำบำล โดยเฉพำะกับโปรแกรมวัคซีน เช่น

กำรให้วัคซีนหัด, คำงทูมและหัดเยอรมันในเด็ก ยังดีที่ๆ  

น่ันยังไม่มีกำรแพร่ระบำดคร้ังใหญ่ในค่ำย ดงัน้ันองค์กรต่ำงๆ  

จึงก�ำลังกลับไปให้กำรรักษำและให้วัคซีนอย่ำงที่เคยท�ำ 

ตำมปกติ

อีกฟำกหนึ่งของพม่ำในรัฐกะเหรี่ยง องค์กรติดอำวุธเค

เอ็นยูพยำยำมให้ข้อมูลและดูแลประชำกรของพวกเขำด้วย

กำรให้หน่วยงำนสุขภำพและสวัสดิกำรกะเหรี่ยงตั้งด่ำน 

ตรวจโควดิ แต่จำกนัน้ กองทพัพม่ำคูอ่รกิเ็ข้ำมำเผำด่ำนตรวจ 

เหล่ำนี้เสีย ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2020 กองทัพพม่ำ LIB 

20 ผู้บัญชำกำรกองพัน ร.ต.ท. โซ ธัน วิน สั่งเจ้ำหน้ำที่

ด่ำนตรวจโควิดที่ซอทิวำโคลอเตให้รื้อด่ำนออก ไม่เช่นนั้น

เขำจะกลับมำท�ำลำยด่ำนเสีย ในวันที่ 28 ธันวำคม 2020 

กองทัพพม่ำเข้ำมำยึดด่ำนคัดกรองหน่วยดังกล่ำวในมอเด 

ตะวันตกของรัฐกะเหรี่ยง ชำวบ้ำนมองกำรท�ำลำยครั้งนี้และ

เห็นชัดเจนแล้วว่ำกองทัพพม่ำและรัฐบำลกลำงไม่สนใจ 

จะช่วยเหลือชำวบ้ำนในพื้นที่ห่ำงไกลแต่อย่ำงใด

กำรตอบสนองเรื่องไวรัสของกองทัพและรัฐบำลกลำง

แสดงให้เห็นชัดเจนว่ำพวกเขำยินดีกระทั่งเอำกำรคุกคำม

สุขภำพมำใช้เป็นเครื่องมือเพื่อท�ำกำรข่มเหง ใช้รวบรวม

อ�ำนำจและสร้ำงผลประโยชน์บนควำมเดือดร้อนของ

ประชำชน
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ชำวโรฮิงญำถูกตัดสิทธิควำมเป็นพลเมือง ถูกพรำกเอำทั้งที่ดิน, 

วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนที่สุดไปจำกพวกเขำ เวลำนี้หลำยคน

ก�ำลงัเสีย่งชวีติเพือ่หำท่ีลีภ้ยัอกีฟำกของทะเล ในเดอืนเมษำยน 2020 มกีำรพบ 

ผู้ลี้ภัยชำวโรฮิงญำหลำยร้อยคนที่ก�ำลังขำดอำหำร อยู่ในภำวะขำดน�้ำในเรือ

ที่หวังจะไปขึ้นฝั่งที่มำเลเซีย

อะไรที่ท�ำให้คนจนตรอกกระทั่งยอมเสี่ยงตำยเพื่อหำชีวิตใหม่เช่นนั้น?

เรือ่งรำวของชำวโรฮงิญำต้องมองย้อนกลับไปนำนหลำยทศวรรษแห่งกำร 

ถูกข่มเหง ถูกปฏิบัติด้วยอย่ำงมิชอบ หลังจำกต้องหนีจำกควำมรุนแรงและ

กำรข่มเหงในบ้ำนของพวกเขำในเมียนมำ ชำวโรฮิงญำถูกบังคับให้อยู่ในค่ำย

ผูล้ีภ้ยัซอมซ่อในบังคลำเทศอย่ำงไร้ควำมหวงั ไร้อนำคต พวกเขำออกจำกค่ำย 

บ่ำยหน้ำลงเเรอือย่ำงไม่มทีำงเลือก พวกเขำโหยหำท่ีจะสูดอิสรภำพ มชีวีติท่ีดี

โมฮัมหมัด อำฟัด นักเคลื่อนไหวและนักสร้ำงสันติภำพชำวโรฮิงญำ

กล่ำวไว้เช่นนี้ “คนของเรำไม่ได้ต้องกำรสิ่งใดไปมำกกว่ำอิสรภำพ ดังนั้น 

พวกเขำยินดีที่จะท�ำสิ่งใดก็ได้เพื่อแสวงหำชิีวิตที่ดีกว่ำ – แม้ว่ำจะต้องเสี่ยง

สักเพียงใด เรำไม่มีอะไรเหลือให้เสียอีกแล้วครับ”

โมฮมัหมดัพดูอย่ำงปวดร้ำวถงึหำยนะท่ีผูค้นของเขำต้องประสบ เรยีกร้อง 

ให้ชุมชนนำนำชำติยื่นมือเข้ำมำช่วย “คนเหล่ำนี้กระโดดลงเรือแม้รู้ถึง 

ควำมเสี่ยง เมื่อใดสิ่งนี้จะจบลงเสียที? โลกนี้จะมองดูชีวิตมนุษย์ที่ต้องตำย 

เส่ียงตายเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า
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ในปี 2017 กองทัพพม่ากระท�าการ 
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับชาวโรฮิงญา ท�าให้ 
ประชาชน 750,000 คนต้องหนีเข้าไป 

ในบังคลาเทศประเทศเพื่อนบ้าน  
เมื่อถึงที่นั่น ชาวโรฮิงญาถูกจัดให้ 

อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่าง
รวดเร็วที่แทบไม่มีความยั่งยืน แม้ว่า 

บังคลาเทศเคยมีการเจรจากับพม่า 
เรื่องการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศ 

แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ที่จะให้ความ 
มั่นใจว่าชาวโรฮิงญาจะสามารถกลับไป 

ยังพม่าได้ด้วยความปลอดภัย  
ในเวลานี้ ชาวโรฮิงญาเกือบหนึ่งล้านคน 
ยังคงติดอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย ดิ้นรนหาทาง

สร้างชีวิตกลับขึ้นมาใหม่

เรื่องโดย   
Partners Relief and Development



กลำงทะเลในแบบที่น่ำเกลียดอย่ำงนี้อีกนำนแค่ไหน?  

เรำไม่มีสิทธิจะใช้ชีวิตอยู่บนผืนดินหรืออย่ำงไรครับ?”

“ค�ำวิงวอนของผมต่อผู้น�ำโลกและผู้ก�ำหนดนโยบำยก็คือ 

ผมขอให้คิดถึงพวกเรำชำวโรฮิงญำเฉกเช่นเดียวกับพี่ชำยน้อง

สำวของท่ำน เรำต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกท่ำนครับ” 

– เช่นเดียวกับชำวโรฮิงญำอีกหลำยร้อยคนที่ยังคงลอยคว้ำง

อยู่กลำงทะเล ชุมชนนำนำชำติทั้งชุมชนมีควำมรับผิดชอบกับ

วิกฤตกำรค้ำมนุษย์ครั้งนี้ เพรำะมนุษย์ทุกคนสมควรได้รับกำร

ปกป้องไม่ว่ำพวกเขำจะมีสถำนพลเมืองอย่ำงไรก็ตำม

ควำมเปรำะบำงของชำวโรฮิงญำถูกบั่นทอนเพิ่มด้วย 

โรคระบำดโควิด -19 ที่คุกคำมในแต่ละวัน ผู้คนเบียดเสียด

แออัดทั้งในค่ำยและในเรือ ควำมกลัวกำรแพร่ระบำดของโรค 

ท�ำให้ชีวิตเพื่อนชำวโรฮิงญำของเรำล�ำบำกยิ่งขึ้นไปอีก 

องค์กำรควำมช่วยเหลือแจกจ่ำยเสบียงอำหำรช้ำลงหรือไม่ก็

หยุดตัวลงทีเดียว

กำรล๊อคดำว์นที่เป็นผลจำกโรคระบำดโควิด-19 ท�ำให้ 

กำรหำที่ปลอดภัยนอกเมียนมำยำกและอันตรำยยิ่งขึ้นไปอีก  

เรอืบรรทกุชำวโรฮงิญำท่ีมำขึน้ฝ่ังไทย, มำเลเซยีและ

อนิโดนเีซยีถูกเจ้ำหน้ำที่แต่ละประเทศผลักดันกลับสู่ทะเล

Fortify Rights รำยงำนกำรกระท�ำของเจ้ำหน้ำทีม่ำเลเซยี 

ที่มีต่อชำวโรฮิงยำที่เรือพึ่งถึงฝั่งไว้ดังนี้

ในวนัที ่16 เมษายน เจ้าหน้าทีช่าวมาเลเซยีแจ้ง

ต�าแหน่งเรืออีกล�าที่บรรทุกชาวโรฮิงญากว่า 200 คน 

และผลักดันให้พวกเขาหนักลบัทะเลราว 10.30 น.  

กองทพัอากาศหลวงมาเลเซียกล่าวในแถลงการณ์ว่า  

ทั้งกองทัพอากาศและกองทพัเรอืหลวงมาเลเซยี  

“ได้ป้องกนั (เรอื) ไม่ให้เข้าเขตน่านน�า้ของประเทศ” และ 

“จะมีปฏิบัติการการเฝ้าระวังทางอากาศและทางทะเล 

ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น” ชาวโรฮิงญายังคงเผชิญกับการฆ่า 

ล้างเผ่าพันธ์และอาชญากรรมระหว่างประเทศในเมียนมา

ต่อไป เส้นทางอพยพที่มีอยู่ล้วนเต็มไปด้วยอันตราย  

มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในเขตค๊อกซ์ 

บาซาร์ บังคลาเทศมากกว่าหนึ่งล้านคน ในขณะที่ 

รัฐบาลยังคงจ�ากัดการเข้าถึงอินเตอร์เนท การสื่อสารทาง

โทรศัพท์มือถือ เพิ่มความเสี่ยงและโอกาสการติดเชื้อโรค

ระบาดโควิด-19

เรอืหลำยล�ำทีเ่พยีบไปด้วยผูล้ีภ้ยัชำวโรฮงิญำทีข่ำดอำหำร  

มีภำวะขำดน�้ำ อยู่บนปำกเหวของควำมตำยต้องหันหัวเรือ 

คนืสูท่ะเลเพือ่ตำยทีน่ัน่ สิง่นีเ้กดิขึน้แล้วในปี 2015 และส่วนหนึง่ 

จำกควำมกลัวไวรัสโคโรน่ำ สิ่งนี้กลับมำเกิดขึ้นอีกครั้ง

เมื่อเรือที่แน่นขนัดไปด้วยผู้ลี้ภัยที่ก�ำลังจะอดตำย  

ต้องถูกส่งกลับทะเล นั่นคือโทษประหำรอย่ำงแท้จริง

เช่นเดียวกับอำฟัด เรำร่วมส่งเสียง ร้องขอกำรปกป้อง

อย่ำงทันทีและกว้ำงไกลให้กับผู้ลี้ภัยชำวโรฮิงญำ จนกว่ำ

ชุมชนนำนำชำติจะให้ควำมส�ำคัญกับชำวโรฮิงญำในระดับต้นๆ 

และเรียกร้องควำมรับผิดชอบจำกรัฐบำลที่ปฏิบัติมิชอบกับ

พวกเขำ เรำจะอธิษฐำน, สอน, แจกจ่ำย, ให้กำรรักษำและ 

มีควำมหวังต่อไป เรำจะต่อสู้เพื่อท�ำให้แน่ใจว่ำชีวิตของ 

พวกเขำบนผนืแผ่นดินนัน้ย่อมดกีว่ำกำรเอำชวีติไปเสีย่งในทะเล

กำรใช้โควิด-19 มำเป็นข้ออ้ำงเพือ่ปฏเิสธไม่ให้ควำม

ปลอดภยักับประชำชนกลุ่มหนึ่งที่ไร้ทำงสู้และถูกท�ำร้ำย 

มำกที่สุดในโลกเป็นเหตผุลท่ียอมรบัไม่ได้ โดยเฉพำะในช่วง

เวลำเช่นนี ้เรำต้องไม่ใช้ชีวิตอยู่ในควำมกลัวผู้ลี้ภัยและคนต่ำง

ชำติ แต่ยืนหยัดมั่นคงกับผู้ที่ไร้หนทำงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ขอให้เรำไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยควำมกลัว แต่เทควำมรัก

ออกมำเป็นกำรกระท�ำ
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“คนเหล่าน้ีกระโดดลงเรือแม้รู้ถึงความเส่ียง เม่ือใดส่ิงน้ี 
จะจบลงเสียที? โลกน้ีจะมองดูชีวิตมนุษย์ท่ีต้องตาย 
กลางทะเลในแบบท่ีน่าเกลียดอย่างน้ีอีกนานแค่ไหน? 
เราไม่มีสิทธิจะใช้ชีวิตอยู่บนผืนดินหรืออย่างไรครับ?”



หลงัจากการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ชาวโรฮงิญา กองทพัพม่าพุ่งเป้าไปทีช่าวบ้านยะไข่
ด้ำนตะวันตกของพม่ำ ควำมขัดแย้งที่พลุ่งสูงขึ้นระหว่ำงกองทัพยะไข่และกองทัพพม่ำสร้ำงวิกฤต 

ให้กบัประชำกรในพืน้ที่ในทัง้รฐัยะไข่และรฐัชนิเนือ่งจำกพลเมอืงต้องตดิอยู่ในไฟสงครำม ผูค้นจ�ำนวนมำก 

เข้ำลี้ภัยในค่ำยผู้พลัดถิ่นที่กระจำยอยู่ในบริเวณนั้น แต่กำรทะลักเข้ำมำของพวกเขำท�ำให้

เสบียงในค่ำยต่ำงๆ หมดลงอย่ำงรวดเร็ว

ในวันที่ 19 ตุลำคม 2020 เด็กชำยวัย 6 ขวบเสียชีวิตจำกกระสุนปืนใหญ่ 

ที่ระเบิดออกในละแวกบ้ำนของเขำ พ่อของเด็กและผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้รับบำดเจ็บ

จำกกำรยิงครั้งนี้และถูกส่งตัวไปยังโรงพยำบำล   

ชาวโรฮงิญาถูกย้ายถิน่ไปยงัเกาะร้าง
ในปี 2017 กว่ำสำมปีที่แล้ว กองทัพพม่ำออกเคมเปญฆ่ำล้ำง 

เผ่ำพันธ์ชำวโรฮิงญำที่ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวมุสลิม ในช่วงเวลำ

สำมเดือน ชำวโรฮิงญำกว่ำ 700,000 คนต้องหนีเข้ำไปยังทำงใต้ของ

บังคลำเทศ พวกเขำเข้ำไปสมทบกับผู้ลี้ภัยชำวโรฮิงญำรำว 69,000 คน 

ที่หนีข้ำมชำยแดนเข้ำไปลี้ภัยก่อนหน้ำนี้แล้วเนื่องจำกควำมรุนแรงระลอกแรก  

ในเวลำนี้ ชำวโรฮิงญำมำกกว่ำหนึ่งล้ำนคนเบียดเสียดกันอยู่ในค่ำยผู้ลี้ภัยที่มี

ขนำดใหญ่ที่สุดในโลก

มีควำมคืบหน้ำเรื่องกำรส่งชำวโรฮิงญำกลับรัฐยะไข่เพียงเล็กน้อย บ้ำนและ

ที่ดินของพวกเขำในพม่ำถูกท�ำลำยหรือเข้ำยึดครองไปแล้ว พวกเขำถูกปฏิเสธ

ไม่ให้สิทธิพลเมือง ในท่ำมกลำงควำมขัดแย้งที่ด�ำเนินอยู่ รัฐยะไข่ยังคงไม่

ของพม่า
ภาคตะวันตก

หน้ำตรงข้ำม: ภาพถ่ายดาวเทียมเกาะบาซัน ชาร์เผยให้เห็นการสร้างบ้าน 

แบบค่ายทหารให้กับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ถูกย้ายไปบนเกาะนี้  

ภาพถูกบันทึกในวันที่ 7 ธันวาคม2020
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ปลอดภัย ขำดควำมมั่นคง ส่วนในบังคลำเทศ รัฐบำลกดดัน 

ผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นและคุมเข้มกำรเข้ำออกมำกกว่ำเดิมเพื่อกัก 

พวกเขำเอำไว้ในค่ำย ค่ำยที่มีขนำดใหญ่กว่ำเวลำนี้ถูกล้อมรั้ว

และต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวเพื่อกำรเข้ำออก กำรตรวจบัตร

ประจ�ำตวัเป็นกำรจ�ำกดักำรเดนิทำงอย่ำงยิง่ รวมถงึกำรออกไป 

หำงำนหรือพบแพทย์ภำยนอกค่ำยด้วย

ผู้ลี้ภัยยังไม่มีหวังที่จะได้กลับบ้ำนในเร็ววันนี้ - ปลำยปี 

2019 ข้อตกลงส่งตัวกลับประเทศระหว่ำงพม่ำและบังคลำเทศ

ล้มเหลว – รัฐบำลบังคลำเทศเริ่มใช้แผนกำรย้ำยถิ่นฐำน 

อกีแผนหนึง่ โดยหวงัว่ำจะบรรเทำควำมแออดัในค๊อกซ์ บำซำร์  

ลงไปได้บ้ำง ในปี 2017 เริ่มมีกำรส่งตัวไปยังเกำะบำซันเพื่อ

รับมือกับจ�ำนวนผู้ลี้ภัยระลอกแรกจำกปลำยปี 2016 จ�ำนวน 

ผู้ลีภ้ยัพุ่งทะยำนอกีคร้ังในปลำยปี 2017 แม้กลุ่มกำรเคลือ่นไหว 

เพื่อสิทธิมนุษยชนสำกลหลำยกลุ่มไม่ยอมรับวิธีกำรนี้ อย่ำงไร

ตำม ในวันที่ 4 ธันวำคม 2020 รัฐบำลบังคลำเทศเคลื่อนย้ำย

ชำวโรฮิงญำ 1,600 คนไปที่นั่น บนเกำะห่ำงไกลทำงเหนือ

ของอ่ำวเบงกอล ยงัไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่ำกำรย้ำยถิน่ครัง้นีเ้กดิจำก 

ควำมสมัครใจหรือถูกบีบบังคับ

เกำะบำซัน ชำร์ (หรือเกำะเธนกำ ชำร์) ตัง้อยูท่ำงตะวันตก 

ของจติตำกอง เป็นเกำะขนำดเลก็ทีพ่ึง่โผล่พ้นน�ำ้ได้ไม่ถงึ 20 ปี  

เกิดจำกตะกอนเทือกเขำหิมำลำยันที่ถูกชะเข้ำมำยังปำกแม่

น�ำ้มยุกนำ ในช่วงฤดุมรสุม หลำยส่วนของเกำะจมอยู่ใต้น�ำ้ 

รัฐบำลบังคลำเทศเคยรำยงำนว่ำได้ใช้เงิน 10,500 ล้ำนบำท

เพื่อท�ำให้เกำะสำมำรถเป็นที่อยู่อำศัยได้ถึง 100,000 คน  

ไม่เพียงนักข่ำวและผู้น�ำชำวโรฮิงญำหลำยคนถูกปฏิเสธไม่ให้

เข้ำไปประเมินสภำพกำรอยู่อำศัยได้จริงของที่นั่น เจ้ำหน้ำที่

รฐับำลบงัคลำเทศคนหนึง่ยงักล่ำวอกีว่ำ หำกอยูท่ีน่ัน่แล้ว  

ชำวโรฮงิญำจะไม่ได้รบัอนุญำตให้ออกจำกเกำะ นอกเสยีจำกว่ำ 

จะมีกำรส่งตัวคืนถิ่นฐำนเดิมหรือย้ำยถิ่นฐำนใหม่

หลังจำกกำรไปเยี่ยมเกำะแห่งนี้ในปี 2019 ยำงฮี ลี 

อดีตผู้เขียนรำยงำนพิเศษด้ำนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 

ในประเทศพม่ำของยูเอ็นได้กล่ำวว่ำ “เป็นกำรวำงแผนย้ำยถิ่น

ประชำชนที่แย่มำกและเป็นกำรย้ำยที่ไม่ได้รับกำรยินยอมจำก

ผู้ลี้ภัยที่เกี่ยวข้อง มีโอกำสที่จะสร้ำงวิกฤตใหม่ขึ้นมำอีก”

ชาวบ้านชาวชินยงัคงต้องพลัดถิน่และท้าทาย
กองทพัพม่าเรือ่งสทิธทิีดิ่น

แม้ว่ำกำรสู้รบระหว่ำงกองทัพพม่ำและกองทัพยะไข่ 

ยังด�ำเนินอยู่ต่อไป กำรสู้รบบำงพื้นที่ในรัฐชินมีจ�ำนวนลดลง 

ผู้พลัดถิ่นในค่ำยผู้พลัดถิ่นซำมิมีควำมหวังว่ำกำรสู้รบที่
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เบำบำงลงนี้จะท�ำให้พวกเขำสำมำรถกลับบ้ำนได้ อย่ำงไร

ก็ตำม กองทัพพม่ำยังไม่อนุญำตให้ผู้พลัดถิ่นกลับไปยังบ้ำน

ของพวกเขำ ในค่ำยผู้พลัดถิ่น ชำวบ้ำนไม่มีรำยได้และ 

ก�ำลังประสบกำรขำดแคลนอำหำรสดเนื่องจำกไม่มีเงินซื้อ 

กลุม่ต่ำงๆ เช่น เวร์ิดฟูด๊โปรแกรมได้บรจิำคข้ำวให้กบัชำวบ้ำน

ชำวบ้ำนในเมืองปำเลทวำและส่วนอื่นๆ ของรัฐชิน 

ล้วนประสบกับปัญญำคล้ำยกัน เช่น ห้ำมเดินทำงและปิดกำร

สัญจรซึ่งน�ำไปสู่กำรขำดแคลนอำหำรและเครื่องใช้ ชำวบ้ำน

แจ้งว่ำพวกเขำสูญเสียรำยได้เนื่องจำกไม่สำมำรถออกไป

ค้ำขำยหรือเพำะปลูกได้เนื่องจำกมีกำรเคลื่อนพลใกล้กับที่ดิน

ของพวกเขำ รสบัสไปยังเมืองปำเลทวำหยุดเดินรถ หำกจะ

เดินทำงด้วยกำรโดยสำรแบบอื่นๆ เพื่อไปที่นั่นจ�ำเป็นต้อง 

ได้รับกำรอนุญำต

นอกจำกกำรขำดอำหำรและสูญเสียรำยได้แล้ว ชำวบ้ำน

ยังต้องประสบกับกำรต่อสู้กันทำงกฏหมำยกับรัฐบำลพม่ำ 

ในเรื่องสิทธิที่ดิน กองทัพพม่ำเข้ำมำยึดที่ดินของชำวบ้ำนด้วย

กำรใช้ระบบกฎหมำยที่สร้ำงควำมสับสนหรือไม่ก็เพิกเฉย 

กับโฉนดที่ถูกกฎหมำย ชำวบ้ำนจะถูกกองทหำรและต�ำรวจ 

ในพื้นที่เข้ำรังควำญหำกพวกเขำพยำยำมปกป้องที่ดินของ

ตนเองหรือน�ำควำมกับทหำรขึ้นศำล

อู คยักลำ ชำวนำชำวชินอำยุ 56ปี คือหนึ่งในชำวบ้ำน

เหล่ำนั้นที่ก�ำลังต่อสู้เพื่ออ้ำงสิทธิบนที่ดินของเขำ ในปี 2018 

ที่ดินของอู คยักลำถูกกองพันสัญญำณที่ 6 มำเข้ำยึดครอง

แม้ว่ำเขำมีชื่อในเอกสำรสิทธิที่ดินของเขำก็ตำม ในเดือน

ธันวำคม 2019 อู คยักลำชนะคดีควำมที่มีกับกองพันนั้น

จำกนั้น ในวันที่ 27 มีนำคม 2020 กองทัพพม่ำเข้ำมำ

ล้อมรัว้ทีด่นิของเขำและเข้ำยดึครองอกี เป็นอกีครัง้ทีอ่ ูคยกัลำ 

ได้แสดงเอกสำรสิทธิและกำรชนะคดีควำมที่ผ่ำนมำในเดือน

ธันวำคม 2019 กัปตันเมียว มิน โอจำกกองทัพพม่ำตอบโต้

ด้วยกำรฟ้องศำลเขตเคลเมียว และต�ำรวจเขตเคลเมียวโทรหำ

อู คยักลำ กดดันเขำให้แสดงเอกสำรเพิ่มเติม

เรื่องที่ยิ่งน่ำเป็นห่วงก็คือกำรสู้รบระหว่ำงกองทัพยะไข่

และกองทัพพม่ำที่ทะลักเข้ำมำในรัฐชินท�ำให้พลเมืองเสียชีวิต

เพิ่มมำกขึ้น ชำย หญิงและเด็กกว่ำ 80 คนถูกสังหำรในรัฐชิน

ในปี 2020 ด้วยกำรโจมตีทำงอำกำศและกำรยิงกรำด ส่งผล 

กระทบกับหมู่บ้ำนต่ำงๆ

ยังมีกำรสูญเสียชีวิตของพลเมืองอยู่ต่อไปจำกกำรสู้รบ

ของกองทัพพม่ำในพื้นที่ขัดแย้งที่สร้ำงควำมรุนแรงอย่ำงไม่

เลือกหน้ำ มีกำรละเมิดสิทธิที่ดิน ไม่ให้เสรีภำพขั้นพื้นฐำนใน

พื้นที่ๆ ไม่มีควำมขัดแย้ง กองทัพและรัฐบำลกลำงตั้งใจแสดง

เจตนำรมณ์ที่จะรวบรวมอ�ำนำจของพวกเขำไม่ว่ำจะที่ไหนและ

อย่ำงไรก็ได้ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศแต่เพื่อประโยชน์

ของผู้กุมอ�ำนำจ

หน้ำนี้: หลังจากหนี 

จากการโจมตีกองทัพพม่า 

ชาวบ้านชาวชิน 

เก็บรวบรวมไม้และ 

ตั้งที่พักในป่า

หน้ำตรงข้ำม: ผู้ลี้ภัย 

ชาวโรฮิงญารองน�าจากปัม 

ที่พึ่งตั้งขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัย 

ในบังคลาเทศ
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ในปี 2020 เจ้ำหน้ำที่ทีมบรรเทำทุข์ชำวโรฮิงญำ 

ติดตั้งปั้มน�้ำและบ่อน�้ำทั่วสำมค่ำยผู้ลี้ภัยใน 

บังคลำเทศ ปั้มน�้ำเหล่ำนี้จ่ำยแจกน�้ำให้กับ  

537 ครอบครัวในค่ำย เจ้ำหน้ำที่ติดตั้งคนหนึ่ง 

พูดถึงงำนนี้ว่ำ

“ช่วงหน้ำร้อน ท่ีเกบ็น�ำ้หลำยแห่งในค่ำยแห้งขุ่น 

และคนต้องขุดบ่อหำน�้ำ แต่น�้ำนั่นใช้ดื่มหรือใช้

ชะล้ำงในชีวิตประจ�ำวันไม่ได้ พอถึงช่วงหน้ำฝน 

บ่อเหล่ำนี้ก็จะแตกกลำยเป็นขี้โคลน เรำวำงแผนท�ำ

บ่อซีเมนต์ที่แข็งแรงกว่ำและใช้ท่อน�้ำ น�้ำผ่ำน

เครื่องกรองเพื่อช่วยป้องกันปัญหำต่ำงๆ และให้น�้ำ

สะอำดกับผู้คน

เนื่องจำกน�้ำที่มีอยู่จ�ำกัด ชำวโรฮิงญำบำงคน

ต้องไปขอซื้อน�้ำจำกคนพื้นที่ กำรเดินทำงเข้ำออก 

หมู่บ้ำนขณะมืดค�่ำแล้วไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป  

โดยเฉพำะส�ำหรับผู้หญิง พวกเธอถูกท�ำร้ำยหรือ

บำงครั้งถูกข่มขืนระหว่ำงทำง บ่อน�้ำใหม่เหล่ำนี้ 

ถูกสร้ำงขึ้นในค่ำยและช่วยให้ผู้คนปลอดภัย”

ป้ัมน้ำาให้ความปลอดภัย
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ดอ คนิทนิโอ
“ฉันมำจำกหมู่บ้ำนมิดซำนิดในเมืองปำเลทวำ รัฐชิน เรำมำถึงค่ำยผู้พลัดถิ่น

ซำมิวันที่ 15 มีนำคม 2020 เพรำะเครื่องบินเจ็ทต่อสู้ของกองทหำรพม่ำบินเหนือ

หมู่บ้ำนทิ้งระเบิดใส่เรำ ฉันมีลูกแปดคน สำมีของฉันตำยเพรำะโดนลูกระเบิด

ตอนที่มันตกมำใส่บ้ำนของเรำ ตอนที่ลูกระเบิดตกใส่บ้ำน สำมีและตัวฉันยืนอยู่

ด้วยกัน พอลูกระเบิดโดนตัวเขำ เรำต้องแยกจำกกันตลอดไป ฉันรวบรวมลูกๆ 

พำพวกเขำไปยงัทีป่ลอดภยัเพรำะเครือ่งบนิเหล่ำน้ันยังคงบนิทิง้ระเบดิอีกหลำยลูก 

ใส่หมู่บ้ำน ลูกๆ ถำมอยู่ตลอดว่ำพ่ออยู่ไหน เรำหนีเข้ำป่ำ จำกนั้นไปที่ค่ำยซำมิ 

อย่ำงไรก็ตำม เรำยังไม่ปลอดภัย ลูกสำวของฉันอำยุ 5 เดือน ฉันไม่มีนมพอ 

ให้ลูกกิน เรำไม่มีเงินจะซื้อนม และลูกร้องไห้ด้วยควำมหิวโหย ลูกๆ ของฉัน 

ยังหวังอยู่ว่ำพ่อยังไม่ตำย พวกเขำร้องไห้หำพ่อและอยำกจะออกไปจำกที่นี่ 

ไปตำมหำพ่อแต่ฉันรู้ว่ำพ่อเขำตำยแล้ว ฉันเห็นเขำตำยกับตำ ฉันกลัวว่ำเรำ 

จะต้องอดตำย เรำไม่สำมำรถออกจำกค่ำยนี้ได้ เรำไม่มีควำมช่วยเหลือ อำหำร 

ที่ค่ำยนี้จะหมดแล้วและเรำจะไม่มีอะไรกิน”

มาลา
“ในวันที่ 15 มีนำคม 2020 บ่ำย 3 โมง จู่เครื่องบินเจ็ทต่อสู้ของกองทหำร

พม่ำก็มำทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้ำนของเรำ ชำวบ้ำนตำยเก้ำคน อีกสิบสองคนได้รับ

บำดเจ็บ ระเบิดสร้ำงควำมโกลำหด บ้ำนรอบข้ำงเรำถูกเผำเป็นจุณ เรำมองอะไร

ไม่เห็นเพรำะควันเต็มไปหมด หำตัวกันไม่เจอ เสียงดังมำก ผมได้ยินแค่เสียง 

ตัวเองแต่ผมรู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงร้องจำกคนตำย เรำทุกคนกลัวมำกและ 

รีบหนีเข้ำป่ำเพรำะเครื่องบินเหล่ำนั้นยังคงบินวนและทิ้งระเบิดอยู่ เรำต้องหนีกัน

ในตอนกลำงคืนและไม่ใช้ไฟเพื่อไม่ให้กองทัพพม่ำเห็นกำรเคลื่อนไหวของเรำ 

เรำหนีตั้งแต่วันที่ 15 มีนำจนถึงเย็นวันที่ 16 เรำหนีพร้อมกับลูกๆ และไม่มี

อำหำรเลยจนกระทั่งมำถึงค่ำยผู้พลัดถิ่นซำมิ ตอนนี้ เรำต้องเจอกับปัญหำในค่ำย  

เรำไม่รู้ว่ำไว้ใจใครได้บ้ำง กลัวทั้งกองทัพพม่ำและกองทัพยะไข่ เรำคิดว่ำจะมีกำร

สู้รบเกิดขึ้นอีก เรำท�ำงำนหรือหำเงินที่นี่ไม่ได้ และค่ำยนี้ไม่มีอำหำรเพียงพอ  

ที่เรำท�ำได้ก็คือหวังและอธิษฐำนขอที่จะมีกำรบริจำคเข้ำมำ”

เครื่องบินเจ็ทของกองทัพพม่ำบินกรำดยิงใส่หมู่บ้ำนต่ำงๆ ทั่วเมืองปำเลทวำ 

บีบให้พลเมืองรัฐชินต้องหนีครั้งแล้วครั้งเล่ำ กำรสู้รบที่พลุ่งขึ้นระหว่ำงกองทัพ 

ยะไข่และกองทัพพม่ำสร้ำงควำมเดือนร้อนเสียหำยให้กับประชำชนในพื้นที่

เนื่องจำกพวกเขำติดอยู่ในพื้นที่สู้รบ ในวันที่ 15 มีนำคม2020 บ่ำยวันอำทิตย์ 

อันเงียบสงบถูกท�ำลำยลงด้วยเครื่องบินเจ็ทต่อสู้ของกองทัพพม่ำที่แหวกอำกำศ

ทิ้งระเบิดในหมู่บ้ำนที่ผู้คนอำศัยอยู่ในเมืองปำเลทวำ ด้ำนล่ำงคือเรื่องรำว 

จำกผู้รอดชีวิต
ต
ะว
ัน
ต
ก
ขอ

งพ
ม
่า

เส
ียง

จาก
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ดอ เทียน (เรียบเรียงใหม่)
“เดือนมีนำคม 2019 (ฉันจ�ำวันที่

แน่นอนไม่ได้) อูเมือง ธำนนู สำมีของฉัน 

อำยุ 45 ปีถูกกองทัพพม่ำ LID 55 และ 

LID 22 เข้ำจับกุม ในหมู่บ้ำนมีกำรแบ่ง

กลุ่มๆ ละ 3-4 คน เพื่อป้องกันหมู่บ้ำน 

พวกเขำเจอรำยชื่อกลุ่มทั้ง 27 คน และ 

เข้ำจับกุมคนในรำยชื่อ ก่อนกำรจับกุม 

ชำยและหญิงทั้งหมู่บ้ำนถูกบังคับให้มำ

รวมกันที่กลำงหมู่บ้ำน ผู้หญิงถูกแยก 

ออกมำและบังคับให้ถอดเสื้อออกและ 

นั่งกลำงแดด ชำวบ้ำนนั่งตำกแดดตั้งแต่ 

11 โมงจนถึง 5 โมงเย็น ตอนที่ครอบครัว

ของฉันมำหำสำมีที่ถูกคุมตัวไว้ที่สถำนที่

ต�ำรวจที่ 1 ตอนนั้นก็ไม่เจอสำมีของฉัน

แล้ว ไม่มีใครบอกได้ว่ำเขำหำยไปตอนไหน 

และตำยท่ีไหน ไม่มีใครมำพูดอะไรด้วยเลย  

ฉันไม่รู้ว่ำจะไปบอกเรื่องนี้กับใครและ 

จะต้องไปแจ้งควำมหรือไปร้องเรียนที่ไหน

ได้ ตอนนี้ ฉันไม่มีบ้ำนไม่มีที่ดินเป็น 

ของตัวเอง อีกด้ำนหนึ่งก็เสียสำมี  

ในสภำพแบบนี้ฉันไม่รู้กระทั่งจะอยู่รอด 

ได้ยังไง”

“แม้ว่ำฉันจะอยำกกลับไปที่หมู่บ้ำน

แต่ฉันไม่กล้ำไปตอนนี้ ฉันอยำกจะร้องขอ

เพื่อให้มีกำรตัดสินเรื่องสำมีของฉัน 

ตำมควำมจริง ตำมควำมยุติธรรม”

จำกบนลงล่ำง: ค่ายผู้พลัดถิ่นถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อชาวชินผู้พลัดถิ่น, ลูกปืนครก

ที่กองทัพพม่าใช้ยิงโจมตีในภาคตะวันตกของพม่า, เครื่องบินเจ็ทพม่ายิงใส่หมู่บ้าน

ในตะวันตกของพม่า ภาพด้านบนมาจากไตรมาสที่สองของปี 2020
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ในปีนี ้กำรสูร้บส่วนใหญ่ยังด�ำเนนิอยูต่่อไปและเคลือ่นตัว 

ไปทำงภำคเหนือของรัฐฉำน ที่ๆ กองทัพคะฉิ่นอิสระ, 

กองทัพพันธมิตรประชำธิปไตยแห่งชำติเมียนมำ และ

กองทัพปลดปล่อยแห่งชำติตะอำงยังคงสู้รบกับหน่วยของ 

กองทัพพม่ำตอบโต้กันไปมำในปฏิบัติกำรขนำดย่อม  

โดยภำพรวม ในปี 2020 มีรำยงำนกำรปะทะกัน 110 ครั้ง

ในระดับหน่วยย่อยระหว่ำงกองทัพพม่ำกับองค์กรชำติพันธุ์

ติดอำวุธในรัฐคะฉิ่นและรัฐฉำนตอนเหนือ กำรปะทะกัน

เบำบำงกว่ำในรัฐคะฉิ่น

กำรสู้รบส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นในเมืองคุทไคในรัฐฉำน 

มีรำยงำน 44 ฉบับที่เป็นกำรยิงต่อสู้, โจมตีด้วยปืนครกและ

กับระเบิด ในปี 2020 ออกไปไม่ไกลในเมืองเทียนนิและ 

เมืองมิวส์ทั้งสองแห่งมีรำยงำนกำรปะทะ 12 ครั้ง มีกำรสู้รบ

ประปรำยในเมืองอื่นๆ ตลอดทั้งปีด้วยกำรใช้กับระเบิด,  

ยิงต่อสู้และใช้ปืนครกระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ หน่วยรบกองทัพ

พม่ำที่ระบุตัวได้และมีปฏิบัติกำรมำกที่สุดคือกองพัน 

ทหำรรำบที่ 99 และ 88 ซึ่งปฏิบัติกำรอยู่ในรัฐฉำนตลอดทั้ง

ปี 2020 กำรปะทะที่พึ่งเกิดขึ้นเป็นกำรปะทะระหว่ำงกองทัพ

ปลดปล่อยแห่งชำติตะอำงและสภำกอบกู้รัฐฉำน/กองทัพ 

รัฐฉำนใต้ที่เกิดขึ้นในเมืองนำมทุ รัฐฉำนต้นเดือนธันวำคม

กิจกรรมเหมืองแร่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญำติ

ตำมกฎหมำยยังคงเป็นเป้ำให้กองทัพพม่ำเข้ำมำจับกุม 

กักขังและขู่กรรโชกคนงำนเหมืองและยึดเครื่องมือ ผู้จัดกำร

เหมืองถูกจับปรับและยึดเครื่องมือ

ส่วนรำยงำนด้ำนน่ำนฟ้ำ กองทัพพม่ำใช้โดรนปฏบิติักำร 

สอดแนมในรัฐคะฉิ่นและรัฐฉำนเพิ่มมำกขึ้น มีกำรรำยงำน

กำรพบเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเจ๊ทต่อสู้ในสี่พื้นที่

โดยเฉพำะในปี 2020 เดือนมกรำคมมีรำยงำนหลำยฉบับ

แจ้งถึงเครื่องบินรบจีนที่บินผ่ำนหลำยส่วนในรัฐคะฉิ่น  

รวมถึงโดรนสอดแนมของจีนเช่นกัน

ทีมบรรเทาทุกข์ให้การช่วยเหลอื 
นาคาแลนด์ดินแดนอันห่างไกล

นำคำแลนด์หรือชือ่ทำงกำรเขตสะกำย เป็นดนิแดนหน่ึง 

ที่ถูกนับว่ำห่ำงไกลและถูกตัดขำดมำกที่สุดในพม่ำ -  แต่

กำรนับเช่นนั้นส่วนใหญ่เป็นสะท้อนถึงระดับกำรดูแลจำก

รัฐบำล ชำวบ้ำนในนำคำแลนด์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่โดยไม่ได้รับ

บริกำรอันใด ไม่มีกำรช่วยเหลือ ไร้กำรพัฒนำจำกรัฐบำล 

สิ่งนี้เป็นจริงอย่ำงที่สุดด้ำนกำรศึกษำและกำรรักษำพยำบำล 

ทีมบรรเทำทุกข์ที่เข้ำช่วยเหลือนำคำแลนด์รำยงำนไว้ดังนี้

หลำยหมู่บ้ำนไม่มีโรงเรียน ไม่มีโรงเรียนปฐมและไม่มี

กำรรักษำพยำบำล ไม่มีกระทั่งเจ้ำหน้ำด้ำนสุขภำพใน

ของพม่า
ภาคเหนือ
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แม้ว่ำชำติพันธุ์ว้ำส่วนใหญ่ในพม่ำจะนับถือผี และแม้ว่ำจะ

มีกำรข่มเหงคริสเตียนในตอนเหนือของรัฐว้ำ มีกำรห้ำมไม่ให้

ฉลองคริสมำส หลำยคนที่นั่นยังคงตัดสินใจเลือกติดตำม 

พระเยซ ูเรำถำมว่ำเพรำะเหตใุด ผูเ้ชือ่ใหม่ตอบว่ำ “เรำตดัสนิใจ 

เป็นคริสเตียนตอนที่เรำเห็นว่ำหมู่บ้ำนคริสเตียนสะอำดกว่ำ  

มีควำมซื่อสัตย์มำกกว่ำและมีกำรลักขโมยน้อยกว่ำ ที่ส�ำคัญ

ที่สุด เรำเห็นว่ำวิญญำณชั่วไม่มำรบกวนพวกเขำ ตั้งแต่เรำ

ตัดสินใจติดตำมพระเยซู ผีร้ำยก็ไม่มำยุ่งกับเรำด้วยเหมือนกัน! 

ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2019ถึง มกรำคม 2020 ศิษยำภิบำล

ชำวว้ำท่ำนหนึ่งให้บัพติศมำผู้เชื่อใหม่ 174 คน ศิษยำภิบำล

ท่ำนนี้ท�ำงำนรับใช้ชำวว้ำมำนำนกว่ำ 30 ปี และด้วยควำม 

ช่วยเหลือจำกหลำยคนตลอด 30 กว่ำปีนั้น ท่ำนก่อตั้ง 

คริสตจักรใหม่ขึ้นมำ 77 แห่งทำงตอนใต้ของรัฐฉำน

หมู่บ้ำน เนื่องจำกกำรขำดโอกำสด้ำนเศรษฐกิจและ

กำรศึกษำ ชำวบ้ำนจึงหันไปปลูกฝิ่นเพื่อผลิตฝิ่น  

สิ่งนี้น�ำไปสู่กำรท�ำลำยสังคม กำรติดยำแพร่กระจำย

ในชุมชนนำคำ

แม้มีปัญหำมำกมำย ทีมยังต้องรับมือเพิ่มขึ้น

กับข้อจ�ำกัดด้ำนกำรเดินทำงเพื่อเข้ำไปให้ควำม 

ช่วยเหลือและให้กำรศึกษำ ซึ่งประกอบไปด้วยกำร

ติดโปสเตอร์โควิด-19 ให้ควำมรู้ชำวบ้ำนถึงวิธีกำร

หลีกเลี่ยงกำรแพร่เชื้อ แจกจ่ำยอุปกรณ์ท�ำควำม

สะอำด แจกผ้ำใบพลำสติกกันฝนในช่วงหน้ำมรสุม

ตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน ทีมต่ำงๆ  

ท�ำพันธกิจในฤดูหนำวเช่นกันและแจกจ่ำยผ้ำห่ม 

ให้กับชำวบ้ำน

แม้เขตสะกำยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำก

ควำมขัดแย้งที่รุมเร้ำในพม่ำ แต่ชำวบ้ำนประสบ

ควำมทุกข์ยำกที่มำจำกกำรบริหำรอันผิดพลำด 

ของรัฐบำลและกำรขำดโอกำส

ผู้เช่ือใหม่ในรัฐว้า

จากการสู้รบในภาคเหนือของพม่าชาวบ้านกว่า 100,000 คน ยังคง

พลัดถิ่น หลายคนต้องอยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่นในรัฐคะฉิ่นเช่นค่ายนี้
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ดา
ในพม่ำ เช่นเดียวกับที่อื่นๆ กำรศึกษำจะได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงแรกหำกชุมชน

หนึ่งประสบปัญหำเศรษฐกิจ, กำรติดยำ หรือควำมรุนแรงในครอบครัวที่แพร่ขยำย 

ออกไป เพื่อท�ำให้แน่ใจว่ำลูกๆ จะได้รับกำรศึกษำและควำมช่วยเหลือเพื่อเรียนให้จบ 

ครอบครัวที่มีทำงเลือกบำงครั้งจะส่งลูกๆ ไปยังบ้ำนพักนักเรียนหรือหอพัก สถำนที่

เหล่ำนี้ให้ที่อยู่ที่ปลอดภัย มีควำมช่วยเหลือจำกชุมชนและมีโอกำสทำงกำรศึกษำ

ส�ำหรับเด็กที่เปรำะบำง

ดำ ในภำพด้ำนขวำมือคือหนึ่งในเด็กเหล่ำนั้น ขณะที่เธออำยุ 13 ปี เธออำศัย 

อยู่ในหอพักเด็กชำวว้ำในภำคเหนือของประเทศไทย และเวลำนี้ เธอเป็นผู้ดูแลหอพัก

เด็กหญิงที่นั่น เรื่องรำวของเธอไม่เพียงแค่เป็นค�ำพยำนที่สร้ำงผลกระทบให้กับหอพัก

เด็กและชุมชนเท่ำนั้น แต่ยังเป็นแรงบันดำลใจให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในสถำนกำรณ์

คล้ำยคลึงกันด้วย

หนูชื่อดำ อำยุ 19 หนูพักอยู่ที่หอพักละว้ำมำเป็นเวลำ 6 ปี หนูมำที่นี่ตอนอำยุ 13 

เนือ่งจำกพ่อแม่เป็นหน้ีสินและไม่อำจเล้ียงดหูนูได้ พ่อมีปัญหำตดิยำเสพตดิและตดิเหล้ำ 

ละแบง แทง อาย ุ82 ปี
“เรำหนีในปี 2012 เรำได้ยินทั้งเสียงปืน เสียงปืนครกที่ตกใกล้หมู่บ้ำน กำรสู้รบกัน

ที่นั่นระหว่ำงกองทัพเอกรำชคะฉิ่นกับกองทัพพม่ำ เรำกลัวมำก เรำทิ้งบ้ำนของเรำ  

เรำคดิเพยีงแค่ต้องหนีก่อนเลยไม่ได้เอำเสือ้ผ้ำตดิตวัมำด้วย ตอนแรกฉนัพักทีน่ำมลมิ ปำ  

เรำหนีด้วยกำรเดินเท้ำขณะที่กองทัพพม่ำไล่กวดเรำ เรำมำถึงหมู่บ้ำนมำงเกำและ 

ถูกรถขนซุงของจีนส่งตัวเรำไปยังบัมสิด ปำ

“ในปี 2013 เรำมำถึงบัมสิท ปำ เรำอำศัยอยู่ในเต็นท์ผ้ำใบกันน�้ำจำก UNICEF 

มันร้อนมำกในนั้นและไม่มีควำมสุขเลย เรำต้องทนกับควันจำกครัวในเต็นท์หนึ่งปี  

ฉันอยู่กับลูกสะใภ้และหลำนๆ

ตอนนี้เรำอำศัยอยู่ในบ้ำนที่ KMSS บริจำคให้ ตอนอยู่ที่บ้ำนเกิด เรำเลี้ยงสัตว์ 

ปลูกผักปลูกข้ำวกัน วัวควำยของเรำหลุดเข้ำไปในป่ำ กองทัพพม่ำคงฆ่ำกินไปหมด

แล้ว เรำเข้ำไปตำมพวกมันไม่ได้เพรำะทหำรพม่ำอยู่แถวนั้นและอยู่ในหมู่บ้ำนด้วย  

ฉันไม่ได้เข้ำไปตำมหำแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่ที่หนีออกมำจำกหมู่บ้ำน ฉันไม่กลับไป

ที่นั่นหรอก เรำไม่รู้ว่ำมีกับระเบิดฝังไว้ที่ไหนบ้ำง มีบำงคนกลับไปดูบ้ำน และบำงคนก็

ยังกล้ำอยู่ที่นั่น

ฉันคิดถึงหมู่บ้ำนเพรำะฉันเติบโตที่นั่น เรำทิ้งสมบัติทุกอย่ำงที่มี กองทัพพม่ำ 

เข้ำมำสร้ำงค่ำย สร้ำงฐำนต่ำงๆ ในหมู่บ้ำนนำมลิม ปำ, หมู่บ้ำนบำงทนั, หมู่บ้ำนมังเกำ 

และหมู่บ้ำนลอยแคม พวกเขำท�ำลำยเก้ำอี้ ม้ำยำวทุกตัวในคริสตจักรนำมลิม ปำ

ตอนนี้ฉันท�ำงำนไม่ได้แล้ว ฉันแก่แล้ว ฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว ฉันต้องหนีสี่หรือห้ำครั้ง 

บำงครั้งฉันก็คิดว่ำฉันไม่อยำกต้องหนีอีกแล้วในชีวิตนี้ บำงทีฉันก็คิดถึงเรื่องเหล่ำนี้ 

ฉันอยำกได้สันติภำพ ฉันอยำกจะร้องขอให้โลกช่วยเรำหยุดสงครำมนี้ด้วยเถิด”
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ตั้งแต่หนูยังเด็ก พ่อแม่หย่ำกันและไม่มีใครดูแลหนู หนูอยู่

กับยำยได้พักหนึ่ง แต่ยำยก็เริ่มแก่แล้ว ยำยโหดร้ำย 

กับหนูมำก ครั้งหนึ่งหนูท�ำหม้อแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ  

ยำยโกรธและตีหนูอย่ำงรุนแรง 

จนหว่ำงนิ้วนำงกับนิ้วก้อยของหนู

ฉีกขำดออกจำกกัน ยำยใช้หม้อ 

ใบนั้นฟำดหัวหลำยครั้ง หลังของ

หนูได้รับบำดเจ็บมำก สิ่งนี้ติดอยู่

ในใจของหนู หนูอยำกหนีออกจำก

สถำนกำรณ์นั้น

หนูดีใจมำกตอนที่ได้มำที่

หอพักแห่งนี้ แต่หนูก็ต้องปรับตัว 

รุ่นพี่คอยบอกให้ท�ำอะไรหลำย

อย่ำงที่หนูไม่อยำกท�ำ บำงครั้งหนู

ก็รู้สึกว่ำไม่อยำกจะอยู่ที่หอพักนี้ 

แต่ต้องเรียนรู้ที่จะอดทน ไม่เช่น

นั้นหนูจะต้องกลับบ้ำนไปอยู่กับ

ยำยซึ่งหนูไม่อยำกไปเลย ปีแรก 

ที่นี่หนูรู้สึกเหงำ นอนร้องไห้ทุกคืนและเริ่มคิดถึงพ่อแม่ 

หลังจำกหนึ่งปี หนูไปเข้ำค่ำยคริสเตียนและเริ่มได้รู้จัก 

พระเยซู หนูมีโอกำสได้รับใช้พระคริสต์ ได้ช่วยงำนค่ำย 

แห่งหนึ่งด้วย หนูมีโอกำสได้ท�ำงำนรับใช้ที่นั่น หนูเริ่มเป็น

อำสำสมัครช่วยงำนค่ำยคริสเตียน

ตัง้แต่โตขึน้มำหนเูป็นโรคซมึเศร้ำ หนคูดิเรือ่งฆ่ำตวัตำย 

หลำยครัง้หลำยหน กำรได้มำอยูท่ีห่อพกันีช่้วยชวีติเอำหนูไว้  

หนูรู้สึกปลอดภัย หอพักเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่พระเจ้ำทรง

เตรียมไว้ให้กับหนู หนูดีขึ้นแล้วในตอนนี้ หนูไม่ได้ใช้ยำแก้

โรคซึมเศร้ำ ผ่ำนคริสตจักรและหอพักหนูได้มำรู้จักพระเยซู 

เป็นเพรำะหอพกัหนจูงึมโีอกำสเป็นอำสำสมคัรในค่ำย ต่ำง ๆ  

หนูเปิดใจต้อนรับพระเยซูที่นั่น หนูตระหนักว่ำหนูเจ็บปวด

เพียงใดในอดีต พระเจ้ำทรงช่วยหนูในทุกสิ่งในชีวิต

พอหนูขึ้นม.3 พ่อแม่ไม่อยำกให้เรียนต่อแต่หนูอยำก

เรียนมัธยมปลำย หนูไม่รู้จะท�ำอย่ำงไรแต่หนูอธิษฐำนกับ

พระเจ้ำ ในไม่ช้ำ คุณครูบอกว่ำ

พวกครูจะออกค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร

เรียนทั้งหมดให้รวมถึงชุดนักเรียน

และหนังสือด้วย หนูรู้ว่ำพระเจ้ำ

ทรงเห็นและทรงดูแลหนูอยู่

หอพักกลำยมำเป็นครอบครัว 

ผ่ำนพระเจ้ำ หนูได้อยู่ในที่

ปลอดภัย มีอำหำร ที่นอนและ

เรียนหนังสือ หำกหนูต้องอยู่ 

ข้ำงนอก (หอพัก) ก็คงต้องต่อสู้

ตำมล�ำพังข้ำงถนน หนูจะไม่มี

ชุมชนคริสเตียนเหมือนที่มีอยู่ที่นี่ 

บำงทีมีกฎบำงอย่ำงในหอพัก แต่

กฎเหล่ำนี้มีไว้เพื่อควำมปลอดภัย 

ก่อนที่หนูจะมำอยู่ที่หอพัก หนู

กลัวกำรพูดต่อหน้ำคนอื่นมำก แต่ตอนนี้หนูเป็นผู้น�ำทีม

นมัสกำรและกระทั่งสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กเล็กที่นี่

มีหลำยครั้งในชีวิตที่หนูคิดฆ่ำตัวตำย บำงครั้งหนู

พยำยำมท�ำร้ำยตัวเองเพรำะหนูคิดว่ำหนูไม่มีค่ำอะไร  

นับตั้งแต่ที่หนูอยู่ที่นี่ หนูได้รู้ว่ำพระเจ้ำทรงมีแผนกำร

ส�ำหรับหนู หนูยังไม่รู้ว่ำพระเจ้ำจะใช้หนูอย่ำงไรแต่หนู 

มีควำมเชื่อ หนูอยำกเรียนพระคัมภีร์และจิตวิทยำ หนูคิดว่ำ

หนูสำมำรถช่วยเด็กที่ตกอยู่ในควำมซึมเศร้ำได้เพรำะหนูรู้ดี

ว่ำกำรรู้สึกว่ำตัวเองไม่มีค่ำและไม่มีอะไรเลยนั้นเป็นอย่ำงไร 

หนูไม่รู้ว่ำพระเจ้ำจะเรียกให้หนูไปที่ใด แต่หนูรู้แน่นอนว่ำ

พระเจ้ำจะทรงใช้ให้หนูรับใช้คริสตจักรของพระองค์

“หนคูดิว่าหนสูามารถช่วยเดก็ทีต่กอยูใ่น 
ความซมึเศร้าได้เพราะหนรููด้ว่ีาการรูสึ้กว่าตวัเอง 

ไม่มค่ีาและไม่มอีะไรเลยนัน้เป็นอย่างไร”
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รัฐกะเหรี่ยงแดงเป็นรัฐที่มีประชำกรน้อยที่สุด ชำวบ้ำน

และพรรคกองทัพแห่งชำติกะเหรี่ยงแดง องค์กรชำติพันธ์ุ 

ติดอำวุธก�ำลังเตรียมกำรเคลื่อนก�ำลังพลเพิ่มขึ้น เข้ำปะทะ

กับกองทัพแห่งชำติคือกองทัพพม่ำที่ก�ำลังซ่องสุมกองก�ำลัง

เพิ่มในรัฐนี้ ชำวบ้ำนแจ้งว่ำกองทัพพม่ำกองทหำรรำบที่ 72 

และ 428 มีกองก�ำลังพลเพิ่มขึ้น สิ่งนี้มำพร้อมกับควำม

ตึงเครียดที่สูงขึ้นหลังจำกกำรเลือกตั้งปี 2020 เนื่องจำกมี

จ�ำนวนผู้แทนชำติพันธ์ุกะเหรี่ยงแดงเพิ่มขึ้นในรัฐบำลกลำง 

แม้ว่ำควำมตึงเครียดจะสูงขึ้น กองทัพแห่งชำติกะเหรี่ยง

แดงยังคงมุ่งมั่นกับกระบวนกำรเพื่อสันติภำพ

ท่ำมกลำงควำมตึงเครียดช่วงเลือกตั้ง รัฐบำลกลำง

เกณฑ์เอำชำวบ้ำนไปสร้ำงถนนเพื่อผลผลิตทำงกำรเกษตร

ในเมืองดีมอซอ รัฐกะเหรี่ยง แม้ดูเหมือนว่ำถนนจะให้ควำม

สะดวกกับคนพื้นที่และกำรค้ำขำยผลผลิต แต่มันก็ท�ำให้

กองทัพพม่ำเคลื่อนย้ำยก�ำลังพลและเสบียงได้อย่ำงรวดเร็ว

สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน

ควำมตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในรัฐกะเหรี่ยง มีกำรลอบ

โจมตรีะหว่ำงกองพลของกองทพัพม่ำและกองทพัปลดปล่อย 

แห่งชำติกะเหรี่ยงถี่ขึ้น ขณะที่กะเหรี่ยงลงนำมในสัญญำ

หยุดยิงแห่งชำติกับกองทัพพม่ำในปี 2015 ซึ่งหมดอำยุแล้ว 

ชำวบ้ำนรำยงำนว่ำกองทัพพม่ำยิงปืนครกอย่ำงน้อย 30 ลูก

เข้ำไปในพื้นที่พลเรือนในเดือนมีนำคมเพียงเดือนเดียว 

นอกจำกนั้นยังมีอีกสองเหตุกำรณ์ที่ทหำรพม่ำพุ่งเป้ำและ

เข้ำสังหำรพลเรือน

ควำมตึงเครียดส่วนใหญ่เกิดมำจำกโครงกำรสร้ำงถนน

ของกองทัพพม่ำในตอนเหนือของรัฐกะเหรี่ยง โดยเฉพำะ

ของพม่า
ตะวันออก
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ควำมปรำรถนำที่จะเชื่อมชำยแดนฝั่งตะวันออกที่แม่น�้ำ

สำละวินเข้ำกับภำคกลำงของพม่ำซึ่งผ่ำตรงเข้ำภำคเหนือ

ของรัฐกะเหรี่ยง เนื่องจำกไม่มีกำรตกลงกับหัวหน้ำเขต  

สิ่งนี้จึงเป็นกำรละเมิดสัญญำหยุดยิงแห่งชำติเพรำะถือว่ำ

กองทัพพม่ำเข้ำมำตัดถนนสำยใหม่หรือซ่อมแซมถนน 

สำยเดิม และกองทัพปลดปล่อยแห่งชำติกะเหรี่ยงนับว่ำ 

กำรสร้ำงถนนที่ไม่พึงปรำรถนำนี้คือกำรบุกรุก

ในเขตเคลอลอทู แม้ว่ำทั้งชำวบ้ำนและผู้น�ำชำวบ้ำนจะ

ส่งเสียงต่อต้ำนแล้วก็ตำม กองทัพพม่ำยังคงมุ่งหน้ำตัดถนน

อยู่ต่อไป เป็นเหตุให้ชำวบ้ำนสูญเสียเสรีภำพกำรเดินทำง

และมีกำรคุกคำมจำกกองทหำรพม่ำเพิ่มมำกขึ้น

เขตมตูรอยนืหยดัต่อต้ำนทกุปฏบิตักิำรของกองทพัพม่ำ  

ทหำรจึงเข้ำคุกคำมข่มขู่ชำวบ้ำนแทน ตัวอย่ำงต่ำงๆ ด้ำน

ล่ำงน้ีล้วนอยู่ในละแวกค่ำยพม่ำและถนนสำยเก่ำในเขตมูตรอ

ซอดีคำ อำยุ 63 ปี ก�ำลังช่วยงำนศพในวันที่ 3 

มกรำคม มีกองทหำรพม่ำซ่อนตัวอยู่ในป่ำคอยเพื่อติดตำม

ซุ่มโจมตีกองทัพปลดปล่อยแห่งชำติกะเหรี่ยงในเช้ำวันนั้น 

ทหำรกลุ่มนี้ยิงเขำและเพื่อน ซอดีคำถูกยิงนัดหนึ่งเข้ำที่

ไหปลำร้ำและอีกนัดที่ล�ำตัว เพื่อนของเขำถูกยิง กระสุนผ่ำน

ทะลุขำ ทัง้สองรอดชวีติ จำกน้ันกองทพัพม่ำจงึออกมำจำก 

ที่ซ่อนตัว เข้ำท�ำร้ำยพยำนและจับกุมพยำนโดยไม่มีสำเหตุ

ในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2020 ชำวบ้ำน 367 คนต้องหนี

จำกกำรโจมตีของกองทัพพม่ำใกล้หมู่บ้ำนวำคอทอและ 

ทำโคเดอ ทหำรยงิปืน 81 มม. ปืน 60 มม. และปืนครกเข้ำใส่ 

หมู่บ้ำนและพื้นที่ใกล้เคียง ท�ำให้ชำวบ้ำนต้องหนีเข้ำป่ำ  

ในกลุ่มชำวบ้ำนมีนักเรียนอยู่ในนั้น 36 คนกับครูสำมคน

ตำมเข็มนำฬิกำจำกทำงซ้ำย: ด่านกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงถูกกองทัพพม่าเข้าเผา 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020, ชาวบ้านกะเหรี่ยงหนีกองทัพพม่าเข้าซ่อนตัวในป่า,  

รถหกล้อของกองทัพพม่าเคลื่อนตัวในรัฐกะเหรี่ยง
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จำกหมู่บ้ำนคอทำที่ก�ำลังเตรียมสอบให้เด็กๆ และต้องใช้

ท่อนไม้แทนกระดำนด�ำ

อีกหนึ่งเดือนต่อมำ วันที่ 5 มีนำคม ทหำรกองทัพพม่ำ

สงัหำรซอมอเอธำน คนงำนป่ำไม้ในมอืงดเวโล ซอมอเอธำน 

ก�ำลังขี่มอเตอร์ไซด์ไปกับคนงำนป่ำไม้อีกสองคนใกล้ด่ำน

แมไวของกองทหำรรำบพม่ำ LIB 338 กองทัพพม่ำยิง 

พวกเขำจำกระยะ 200 เมตร โดยมีระยะกำรมองเห็นที่

ชัดเจนจำกค่ำยมำยังถนน กระสุนลูกหนึ่งทะลุผ่ำนท้อง 

ของเขำจำกซ้ำยไปขวำ และเข้ำที่ขำซ้ำยอีกสำมนัด คนงำน

ป่ำไม้หนีและสำมำรถหำกำรรักษำได้ แต่ซอมอเสียชีวิต

ระหว่ำงถูกส่งตัวไปยังโรงพยำบำล

จำกน้ัน ช่วงเช้ำวนัที ่31 มีนำคม ทหำรพม่ำยงิชำวบ้ำน 

กะเหรี่ยงหลำยคนที่ก�ำลังขนเสบียงอยู่บนถนนในเมืองลูธอ 

อีกสิบสองชั่วโมงต่อมำ พวกทหำรยิงอีกครั้ง ท�ำให้ชำวบ้ำน

ต้องหนีและทิ้งข้ำวของพวกเขำไว้ที่นั่น ซึ่งรวมถึงน�้ำมัน

ดีเซลที่ขนมำเพื่อใช้กับเครื่องไถนำ ชำวบ้ำนสองสำมีภรรยำ

หำยตัวไป คือซอเทดมีและนอยูเมอที่หนีระหว่ำงกำรยิง 

ครั้งที่สอง นอยูเมอกลับบ้ำนเช้ำวันที่ 1 เมษำยนแต่ยังคง

หำสำมีของเธอไม่พบ ทหำรกะเหร่ียงออกไปตำมหำซอเทดมี  

หำร่ำงของเขำด้วยกำรใช้กล้องส่องทำงไกลเพื่อหลีกเลี่ยง

กำรปรำกฎตวัของทหำรพม่ำบนถนนสำยน้ัน สำมีอำยุ 54 ปี 

คนนี้ถูกยิงและสังหำรระหว่ำงขนหมำกเพื่อใช้แลกเปลี่ยน

ตำมเข็มนำฬิกำนับจำกภำพขวำ:  

หมู่บ้านแมคอลอ ตอนนี้ถูกทิ้งร้าง 

หลังจากกองทหารจากค่ายเมเวเข้าโจมตี

และบังคับให้ชาวบ้านต้องหนี, ค่ายทหาร

กองทัพพม่าเมเว, ครูชาวกะเหรี่ยงยังคง

สอนเลขบนท่อนไม้หลังจากชาวบ้าน 

ต้องหนีเข้าไปในป่า ไตรมาสที่สองของปี, 

ชาวบ้านกะเหรี่ยงประท้วงการยิงของ 

กองทัพพม่าและการคงอยู่ของทหาร 

ในวันที่ 6 มกราคม 2021, ทีมบรรเทาทุกข์ 

เดินทางบนหลังม้าบนเส้นทางอันงดงาม

ของรัฐกะเหรี่ยงในฤดูใบไม้ผลิ

  24           



“ไม่มสีนัตภิาพทีป่ราศจาก
ความยตุธิรรม และความ

ยตุธิรรมต้องต้ังอยูบ่นฐาน
ของความเข้าใจร่วมกนัและ

ตระหนกัถงึสทิธิของทกุคน”

กับข้ำวสำรเนื่องจำกกองทัพพม่ำเข้ำโจมตีหลำยครั้งในปี 

2019 ซึง่ท�ำให้เขำไม่สำมำรถปลกูข้ำวได้พอกินในปี 2020 ได้  

เขำต้องทิ้งภรรยำและลูกอีกห้ำคนไว้เบื้องหลัง

ท่ำมกลำงควำมขัดแย้ง ชำวบ้ำนกะเหรี่ยงยังคงต้อง

เผชิญปัญหำกำรขำดแคลนอำหำรต่อไป ผู้ที่ต้องพลัดถิ่น

เพรำะกองทัพพม่ำไม่สำมำรถไเข้ำไปปลูกและดูแลพืชผล

ของพวกเขำได้ น�้ำท่วมในหน้ำฝนตำมด้วยสภำพแห้งแล้ง

ท�ำให้ยิ่งกันดำรอำหำรหนักขึ้นไปอีก ส่วนคนอื่นก็เผชิญ

ควำมท้ำทำยเช่นกนัเพรำะรฐับำลไม่อนญุำตให้ชำวบ้ำนท�ำไร่ 

ท�ำนำบนที่ๆ รัฐบำลอ้ำงสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม

อีกต่อไป ในเขตเคลอวีธู ที่นั่นรัฐบำลกลำงและกองทัพพม่ำ

มอี�ำนำจควบคมุมำกกว่ำ ปัญหำนีส่้งผลกบั 80% ของชำวบ้ำน 

เนื่องจำกพวกเขำพึ่งพำกำรเกษตรอันเป็นแหล่งรำยได้และ

อำหำรหลักของพวกเขำ

ชำวกะเหรี่ยงยังคงมุ่งมั่นท�ำงำนเพื่อสันติภำพและ

เสรีภำพเพื่อใช้ชีวิตบนที่ดินของพวกเขำต่อไปรวมถึงกำร 

ต่อรองกับรัฐบำลกลำงด้วย อย่ำงไรก็ตำม กองทัพและ

รัฐบำลกลำงยงัคงใช้ข้อตกลงเพือ่ควบคมุ, ข่มเหง, โจมตแีละ 

ข่มขู่คุกคำมชำวบ้ำนแต่ผู้น�ำชำวกะเหรี่ยงปฏิเสธไม่ยอมรับ

ข้อเรียกร้องของพวกเขำ เช่นเดียวกับกลุ่มชำติพันธุ์อื่นๆ 

ชำวกะเหรี่ยงยังคงยืนหยัด พวกเขำไม่ยอมแพ้และยังคง

รักษำที่ดินและวิถีชีวิตของพวกเขำเอำไว้
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นอ คยอพอ
“คนพม่ำเขำมำในพื้นที่ของฉันและข่มขู่เรำด้วยกำร

ยิงปืนใหญ่ เรำต้องหนีหลำยครั้งเพรำะกองทัพพม่ำ  

ในเดือนมนีำคม กองทพัพม่ำบกุโจมตีเรำ พวกเขำพยำยำม 

ส่งเสบียงไปยังค่ำยของพวกเขำ เมื่อพวกเขำรู้สึกไม่พอใจ

กองทัพกะเหรี่ยง กองทัพพม่ำจะยิงปืนครกลงมำใส่

หมู่บ้ำนของเรำ ฉันอยู่ในบ้ำนตอนได้ยินเสียงปืนครก  

ฉนัหนีเข้ำหลุมหลบภยัใต้บ้ำนพร้อมลูกๆ ทกุคน เวลำทีเ่รำ 

ได้ยินเสียงปืน เรำตำมหำลูกรีบพำพวกเขำซ่อนตัวทันที

เพื่อรักษำชีวิตของพวกเขำ เรำต้องบอกลูกๆ ว่ำห้ำม 

ส่งเสียงเด็ดขำดและต้องอดทน ต้องรอจนกว่ำจะปลอดภัย 

ฉันกลัวแทนลูกของฉันเพรำะฉันเกรงว่ำพวกเขำจะกลัว

แล้วส่งเสียงร้องออกมำ ขอบพระคุณพระพรของพระเจ้ำ 

ไม่มีใครเป็นอะไร บ้ำนทุกหลังมีหลุมหลบภัยเพื่อหลบลูก

กระสุนจำกกองทัพพม่ำตอนที่พวกเขำยิงใส่เรำ ฉันหวังว่ำ

ชำวกะเหรี่ยงจะสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงอิสระและได้ใช้ชีวิต

ในอนำคตโดยไม่มีอันตรำยใดๆ จำกกองทัพพม่ำ”

ซอไวทู
“ผมชื่อซอ ไวทู อำยุ 73 ปี ผมเป็นคริสเตียน มำจำก

ซอมเมอพลอ ผมต้องหนีกองทัพพม่ำมำตลอดทั้งชีวิต 

คุณเห็นได้จำกแผลเป็นข้ำงหน้ำผำกของผมที่โดนสะเก็ด

ระเบิดจำกกองทัพพม่ำ ในปี 1979 กองทัพพม่ำยิงปืนครก

ลงมำที่หมู่บ้ำนของผม หมู่บ้ำนซอมเมอพลอ ผมกับ

ครอบครัวซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัยที่เรำขุดไว้ใต้บ้ำน 

ของเรำ จนกระทัง่ถงึวนัน้ี กองทพัพม่ำยงัคงเข้ำโจมตเีรำอยู ่ 

สองเดือนที่แล้ว กองทัพพม่ำยิงปืนครกเข้ำใส่หมู่บ้ำนนี้  

ผมต้องวิ่งหนีเข้ำไปในป่ำเพรำะกองทัพพม่ำพยำยำม 

เข้ำมำจับตัวผม บำงครั้งกองทัพพม่ำก็ขัดขวำงไม่ให้เรำ

ท�ำงำน ท�ำไร่ท�ำสวน พวกเขำเคยเผำบ้ำนของผมมำแล้ว

ก่อนหน้ำนี้ ผมอธิษฐำนขอสันติภำพในพม่ำและในรัฐ

กะเหรี่ยง ขอให้ชำวกะเหรี่ยงมีเสรีภำพบนที่ดินของ 

พวกเขำ ส�ำหรับตัวผม สันติภำพหมำยถึงกำรมีอำหำรที่

เพียงพอ หำกคุณมีสันติภำพ คุณสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำง

อิสระ เรำถูกกองทัพพม่ำท�ำร้ำยมำนำนนับหลำยปี  

เรำต้องกำรมีเสรีภำพและสันติภำพในแผ่นดินของเรำ”

รัฐกะเหรี่ยง
เสียงจาก
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ซอ เป
“ผมชื่อซอ เป มำจำกหมู่บ้ำนทีบอคี ผมต้องวิ่งหนี

กองทพัพม่ำต้ังแต่อำย ุ12 ขวบ กองทพัพม่ำเคยฆ่ำชำวบ้ำน 

และทรมำนชำวกะเหรี่ยง จนถึงทุกวันนี้ ผมยังต้องวิ่งหนี

กองทัพพม่ำอยู่ รำวสำมปีที่แล้ว กองทัพพม่ำลงมำยัง

หมู่บ้ำนของเรำและเผำบ้ำนของพวกเรำ ทุกคนต้องหนีไป

ยังอีกหมู่บ้ำนหนึ่ง สองเดือนที่แล้วมีกำรสู้รบกัน ผมยัง 

ไม่ได้หนีแต่เตรียมข้ำวของที่จะหนี บำงครั้ง กองทัพพม่ำ

ก็มำเผำข้ำวของเรำ พื้นที่นี้ต้องเผชิญกับกำรข่มเหงจำก

กองทัพพม่ำมำกเหลือเกิน เรำแค่อยำกจะมีสันติภำพเพื่อ

ที่เรำจะสำมำรถท�ำงำน ท�ำไร่ท�ำนำได้โดยไม่ต้องกลัว ในปี 

1976 กองทัพพม่ำบุกเข้ำมำและเล็งปืนไปที่ชำวบ้ำน

กะเหรี่ยงไม่ใช่ที่ทหำรด้วยกัน อีกครั้งในปี 1998-2000 

กองทัพพม่ำโจมตีอย่ำงหนักหน่วงและสังหำรชำวกะเหรี่ยง 

จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ กองทัพพม่ำยังคงกดขี่และสังหำร

ชำวกะเหรี่ยงอยู่ เรำกลัวปืนครกและปืนใหญ่ครับ ผู้คนที่

อำศัยอยู่ที่นี่มีชีวิตที่ยำกล�ำบำก หำกเป็นไปได้ ได้โปรด

กลับมำและช่วยชำวกะเหรี่ยงอย่ำงไรก็ได้เท่ำที่คุณ

สำมำรถท�ำได้ เรำเพียงแค่อยำกให้ลูกๆ ของเรำมีชีวิตที่ดี

และมีเสรีภำพในกำรท�ำงำนและอยู่อย่ำงสันติ”

ไม่ออกนาม
“ยี่สิบปีก่อนกองทัพพม่ำยิงพี่ชำยของผม พี่ของผม

ต้องเดนิทำงไปรกัษำตวัทีป่ระเทศไทย พีช่ำยสองคนของผม 

ตำยด้วยน�้ำมือของกองทัพพม่ำ คนหนึ่งเป็นเพียงชำวบ้ำน 

เป็นชำวไร่และถูกองทัพพม่ำจับตัวไปและไม่เคยได้พบเขำ

อีกเลย พี่อีกคนออกสงครำมสู้กับกองทัพพม่ำและไม่ได้

กลับมำอีก เวลำนี้เรำก็แค่มีชีวิตและนอนอยู่ในควำม 

หวำดกลัวกองทัพพม่ำ เพียงแค่พวกเขำเลิกยุ่งกับเรำ 

ชีวิตของเรำจะดีขึ้นมำก แต่พวกเขำทรมำนและฆ่ำเรำ 

พวกเขำบังคับใช้แรงงำนเรำ ตอนที่เรำเป็นเด็ก พ่อแม่

พยำยำมอธิบำยให้เรำฟังว่ำกองทัพพม่ำแย่มำก แต่เรำ 

ไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมพวกเขำจึงอยำกท�ำร้ำยและฆ่ำเรำ 

ทั้งหมดที่เรำรู้ก็คือต้องวิ่งหนี กองทัพพม่ำจะเข้ำมำเผำ

บ้ำนเรำและฆ่ำหมูของเรำ กองทัพพม่ำเผำบ้ำนของผม

สำมครั้ง ครั้งหนึ่งมีคนถ่ำยรูปว่ำกองทัพท�ำอะไรกับบ้ำน

ของผมและโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย หลังจำกนั้น  

กองทัพพม่ำก็เงียบและไม่ได้โจมตีเรำในช่วงสั้นๆ  

ผมหวงัว่ำกองทพัพม่ำจะกลับพม่ำและปล่อยให้ชำวกะเหร่ียง 

อยู่อย่ำงสงบสุขบนผืนดินของพวกเขำ”

“เวลานีเ้รากแ็ค่มชีวีติและนอนอยูใ่นความหวาดกลวั 
กองทพัพม่า เพยีงแค่พวกเขาเลกิยุง่กับเรา  

ชวีติของเราจะดีขึน้มาก แต่พวกเขาทรมานและฆ่าเรา 
พวกเขาบงัคบัใช้แรงงานเรา...ผมหวงัว่ากองทพัพม่า
จะกลับพม่าและปล่อยให้ชาวกะเหร่ียงอยูอ่ย่างสงบสขุ

บนผนืดนิของพวกเขา”

หน้ำตรงข้ำม: ชาวบ้านกะเหรี่ยงประท้วงการด�ารงอยู่ของกองทัพพม่าและการก่อสร้างในรัฐกะเหรี่ยง
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ในเดือนมิถุนำยน 2002 ในรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่ำ 

กองทัพพม่ำสี่กองพันไล่กวดผู้พลัดถิ่น 96 คนที่ก�ำลังหนี 

เอำชีวิตรอด และทีมบรรเทำทุกข์ Free Burma Ranger 

ก�ำลงัช่วยเหลอืพวกเขำอยู่ในขณะนัน้ ก่อนหน้ำนี ้พวกทหำร 

เข้ำเผำหมู่บ้ำนและสังหำรชำวบ้ำน 12 คน ในนั้นเป็นเด็ก  

8 คน กลุ่มคนทีก่�ำลงัหนหียดุอยูต่รงทุง่โล่งเลก็ๆ เพือ่อธษิฐำน 

และตัดสินใจว่ำจะหนีไปทำงไหนดี ในชั่วเวลำนั้นเอง ทหำร

ชำวกะเหรี่ยงกลุ่มต่อต้ำน ก็ออกมำจำกป่ำ

เขำบอกว่ำ “อย่ำไปทำงทีพ่วกคณุคดิจะไปกนั กองทพัพม่ำ 

รูจ้กัทำงทีค่ณุเลอืกไปเพรำะมนัเป็นทำงทีด่สีดุ พวกเขำเตรียม 

ซุ่มโจมตีไว้แล้ว ฉะนั้น เดินมุ่งหน้ำตรงไปหำพวกเขำ เดิน

เข้ำไปในทุง่นำทีเ่ปิดโล่ง มนัฟังดอูนัตรำยกว่ำ แต่ผูบ้ญัชำกำร 

กองทัพพม่ำที่อยู่ข้ำงหน้ำเรำเป็นคนขี้ขลำดมำก เขำเชื่อว่ำ

คุณคือเรนเจอร์ 96 คนที่มีผู้น�ำเป็นกลุ่มหน่วยรบพิเศษและ

ออกมำที่นี่เพื่อจะโจมตีพวกเขำ เขำเอำกองพลของเขำมำ 

แต่ตัวเขำเองแอบอยู่ในค่ำย คุณจะเดินผ่ำนเขำไปได้”

กลุ่มได้อธิษฐำนและตัดสินใจท�ำตำมค�ำแนะน�ำของทหำร 

เด็กผู้ชำยตัวเล็กๆ คนหนึ่งได้จุดเทียนถืออยู่ในอุ้งมือของเขำ 

เด็กผู้หญิงหกขวบนั่งยองๆ อยู่ข้ำงๆ เขำ และครอบครัวของ

เขำล้อมรอบเดก็ชำย เรนเจอร์ล้อมวงพวกเขำไว้และอธษิฐำน  

จำกนั้น ด้วยรู้ถึงอันตรำยแท้จริงในเวลำนั้นแต่ก็ด้วยควำม

มัน่ใจว่ำพระเจ้ำก�ำลงัน�ำพวกเขำอยู ่พวกเขำจงึมุง่หน้ำตรงไป

จนเมื่อพวกเขำไปถึงชำยป่ำ ฟ้ำเริ่มสำง ดวงอำทิตย์

ฉำยแสงบนท้องฟ้ำขณะที่กลุ่มคนมอมขี้โคลนโผล่ออกมำบน

ท้องนำเปิดโล่ง เหนือทุง่นำคอืค่ำยกองทัพพม่ำ มนัดูหลกีเลีย่ง 

ไม่ได้เลยที่กองทัพพม่ำจะเห็นพวกเขำแล้วก็เปิดฉำกโจมตี 

ทหำรกะเหรี่ยงที่ช่วยน�ำทำงและเรนเจอร์ที่คอยให้ก�ำลังใจ

ชำวบ้ำนบอกทุกคนให้ “เดินกระจำยตัวกัน เดินกระจำยกัน” 

ในกรณีที่กองทัพอำจเริ่มยิง

ทุกคนรอดออกมำได้ ขณะที่ดวงอำทิตย์ตก พวกเขำ

ข้ำมชำยแดนออกมำได้อย่ำงปลอดภัย ครอบครัวเหล่ำนั้น 

ปักหลักที่ค่ำยผู้อพยพ พวกเขำสรรเสริญพระเจ้ำร่วมกัน 

และขอบคุณพระองค์ส�ำหรับกำรอัศจรรย์ครั้งนั้น

หลำยปีต่อมำ ปี 2019 เดฟ หนึ่งในกลุ่มเรนเจอร์กลุ่ม

นั้นได้รับอีเมล์จำกหญิงสำวคนหนึ่งที่ชื่อว่ำมูน เธอบอกว่ำ 

“ฉันไม่รู้ว่ำคุณจะจ�ำฉันได้ไหม แต่ตอนนั้นฉันอำยุ 6 ขวบ  

นั่งยองๆ อยู่ข้ำงพี่ชำยของฉันตอนที่เขำถือเทียนอยู่ และ

ตอนนั้นเองคุณอธิษฐำนเผื่อเรำที่จะหนีกองทัพพม่ำได้อย่ำง

ปลอดภัย ครอบครัวของเรำต่อมำได้ย้ำยมำอยู่ที่อเมริกำ 

พระเจ้ำทรงประทำนสำมีให้กับฉัน เขำเป็นผู้ลี้ภัยจำกเนปำล

และเป็นผู้ติดตำมพระเยซูเช่นกัน เรำมีลูกด้วยกันสองคน 

และนั่นช่ำงเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ ฉันดูสำรคดีของ FBR 

และฉันคิดว่ำ “คุณยังมีชีวิตอยู่ และฉันอยำกพบคุณ!”

ช่วยไว้และกลับมาพบกันอีก

เดฟและปีเตอร์ ยูแบงค์กับนอ มูน, สามีของเธอ และลูกสองคน

ระหว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งที่นอร์ธ แคโรไลน่า 2020


