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ครอบครัวหนึ่งในรัฐกะเหรี่ยงส่งวิทยุ ระบุ ต�ำแหน่งกองทัพพม่า เนื่องจากในปี ที่ผ่านมา
กองทัพโจมตีท่นี ่นหนั
ั กขึ้น ท�ำให้หลายครอบครัวต้องหนี ละทิ้งบ้านเรือนของพวกเขา

สารจากผูอ้ �ำ นวยการ

เพื่อนๆ ที่รัก
ขอบคุณครับส�ำหรับค�ำอธิษฐานและความรักของท่าน
ที่มีต่อผู้คนในพม่า พม่าในปัจจุบันเผชิญกับ 70 กว่าปี
แห่งสงครามกลางเมือง, ความตาย, การพลัดถิ่น,
ความอยุติธรรมและความทุกข์ระทม แต่เราไม่หยุดอธิษฐาน
เพราะพระเจ้าไม่ทรงยอมแพ้ และในชีวติ ของเราๆ ได้เห็นว่า
พระเจ้าทรงตอบค�ำอธิษฐานอย่างไรและทรงกระท�ำสิ่งที่
ไม่อาจเป็นไปได้อย่างไรบ้าง
พระเยซูทรงบอกเราว่าให้อธิษฐานอย่างไม่ลดละ
อย่ายอมแพ้และอธิษฐานขอให้อาณาจักรของพระเจ้าจะมา
ตั้งอยู่บนโลกนี้เหมือนในสวรรค์ ทุกครั้งที่เราอธิษฐานและ
เชื่อฟังพระเยซู เรารู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้า และเรา
เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้แม้ว่าจะ
มีอาณาจักรอื่นรอบตัวเราก็ตาม
พระเจ้าทรงท�ำงานผ่านการอธิษฐาน อย่างแรกทรง
เปลี่ยนแปลงจิตใจเราและทรงน�ำเราเข้าไปในสิ่งที่เราต้องท�ำ
จากนัน้ ทรงน�ำการเปลีย่ นแปลงในตัวผูอ้ นื่ แดเนียลในถ�ำ้ สิงโต
อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า แม้จะใช้เวลานาน
แต่ความช่วยเหลือก็มาถึง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหลายอย่าง
เกิดขึ้นในพม่าเพราะการอธิษฐานของผู้คน เพราะความรัก
และการลงมือท�ำของผู้คน เรายังคงอธิษฐานเผื่อพม่าต่อไป
เพราะสงครามยังคงด�ำเนินอยูแ่ ละมีความต้องการทีจ่ ะหยุดมัน
มีความต้องการความยุตธิ รรม, เสรีภาพและการคืนดีกนั ทีน่ นั่

ในปีที่ผ่านมากองทัพพม่าเพิ่มการโจมตีในรัฐยะไข่
ตะวันตกของพม่า ท�ำให้ชาวยะไข่ผู้นับถือพุทธมากกว่า
70,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น ในขณะเดียวกันก็ปิดกั้น
มุสลิมชาวโรฮิงญาล้านกว่าคนจากรัฐเดียวกันไม่ให้กลับคืนถิน่
ชาวโรฮิงญาถูกโจมตีในปี 2017 และถูกบังคับให้ต้องหนีไป
ยังค่ายผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศ ใช้ชีวิตในค่ายสกปรกซอมซ่อ
ทีๆ่ ไม่มอี ะไรจะเปลีย่ นแปลงมากนัก ทางภาคเหนือของพม่า
กองทัพยังบุกโจมตีคะฉิ่น ฉานและตะอางอย่างไม่หยุดยั้ง
ท�ำให้ผู้คนกว่า 100,000 คนกลายเป็นผู้พลัดถิ่น ทางภาค
ตะวันออกของพม่าในรัฐกะเหรี่ยง แม้ที่นั่นมีสัญญาหยุดยิง
แต่ก็ยังมีการละเมิดสัญญาด้วยการสังหารชาย, หญิงและ
เด็กๆ อยู่เป็นประจ�ำ
มีการเลือกตัง้ ในเดือนพฤศจิกายน 2020 แต่ทหารยังคง
กุมอ�ำนาจสุงสุด การโจมตีเหล่านั้นจึงด�ำเนินอยู่ต่อไป
แม้สถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้แต่เราไม่ยอมแพ้และเรา
ขอบพระคุณท่านทีห่ ว่ งใยมากพอทีจ่ ะอธิษฐานเผือ่ พระประสงค์
ของพระเจ้าและผู้คนของพม่าที่จะได้รับอิสรภาพจากการ
ข่มเหงจากกองทัพและรัฐบาล เมือ่ เราอุทศิ ตนในการอธิษฐาน
และลงมือท�ำ สิ่งที่เราอธิษฐานขอจะเริ่มเป็นจริงในชีวิตของ
เราและผู้คนรอบข้าง นั่นเป็นเพราะนี่คือโลกของพระเจ้าและ
พระเจ้าทรงท�ำงานร่วมกับเราเพื่อให้โลกนี้เป็นโลกที่ดี
เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้อภัย, ทรงน�ำพา,
ทรงเสริมก�ำลัง และทรงใช้เราและให้เรามีความชื่นชมยินดี
ในการท�ำตามพระประสงค์ของพระองค์ในพระนามของพระองค์
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมไปกับเราในสิ่งนี้ และใน
ค�ำอธิษฐานของท่านเราสัมผัสการสถิตของพระเจ้า
ขอพระเจ้าอวยพรครับ

จากซ้ายไปขวา: ปีเตอร์, ซูซาน, เซเฮลี, แคเรนและ
เดวิด ยูแบงค์ ในรัฐกะเหรี่ยง 2020
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เดฟ, ครอบครัว, Christians Concerned for Burma
และ Free Burma Rangers
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ค�ำบรรยายภาพหน้า 3 และ 4:
1) แคเรนและปีเตอร์ ยูแบงค์กับนอ ยูเมอ สามีของเธอถูกกองทัพพม่าสังหารในวันที่ 31 มีนาคม 2020 2) หมอชาวกะเหรี่ยงตรวจคนไข้
ระหว่างภารกิจบรรเทาทุกข์ 3) ชาวบ้านกะเหรี่ยงหนีกองทัพพม่าที่เข้าโจมตีในปี 2002 (โปรดอ่านเรื่องราวที่ปกหลัง) 4) ชาวบ้านผู้พลัดถิ่น
ชาวกะเหรี่ยงในป่าร้องเพลงระหว่างท�ำโปรแกรมให้กับเด็ก 5) ชาวบ้านและทีมบรรเทาทุกข์ฉลองคริสตจักรใหม่ร่วมกันในรัฐกะเหรี่ยง
6) โปสเตอร์ โควิด–19 บนผนังบ้านในรัฐกะเหรี่ยง 7) ซากหมู่บ้านโวมา รัฐชิน หลังจากที่กองทัพพม่าเข้าวางระเบิดในวันที่ 1มีนาคม 2020
8) ผลจากการโจมตีของกองทัพพม่าในเมืองปาเลทวา รัฐชินในวันที่ 22 เมษายน 2020 9) เจ้าหน้าที่ทีมบรรเทาทุกข์จัดท�ำโปรแกรมให้กับ
เด็กๆ ในเขตปกครองตนเองปะโอ ตอนใต้ของรัฐฉาน

ในฉบับนี้
2 สารจากผูอ้ �ำ นวยการ 12 ภาคตะวันตกของพม่า
6 แผนทีป่ ระเทศพม่า 16 เสียงจากภาคตะวันตก
ของพม่า
อกตัง้ 2020
7 การเลื
18 ภาคเหนือของพม่า
ให้ความก้าวหน้า
อันน้อยนิด
เสียงจากภาคเหนือ
20
โควิด-19
ของพม่า
8 ข้สร้อาจำงอุ�กัปดสรรคให้
การ
22 ภาคตะวันออกของพม่า
บรรเทาทุกข์
เสียงจาก
10 เสีเพืย่ อ่ งตาย
26
ชีวติ ทีด่ กี ว่า
ภาคตะวันออกของพม่า
วันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่าจัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม
โปรดร่วมอธิษฐานเผื่อประเทศพม่าไปพร้อมกับเรา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอีเมล์มายัง info@prayforburma.org.
ขอขอบคุณ Act Co. ส�ำหรับการสนับสนุนและการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้ วารสารฉบับนี้จัดท�ำโดย Christians Concerned
for Burma (CCB) ข้อความทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์ CCB 2021 ออกแบบจัดรูปเล่มโดย FBR Publications สงวนลิขสิทธิ์
วารสารเล่มนี้อาจจัดท�ำขึ้นใหม่ได้ หากให้เครดิตกับข้อความและรูปภาพอย่างเหมาะสม รูปทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ
Free Burma Rangers (FBR) นอกจากจะมีหมายเหตุบันทึกไว้เป็นอื่น ข้อพระคัมภีร์คัดลอกจากฉบับอมตธรรม
นอกจากจะมีหมายเหตุไว้เป็นอื่น
Christians Concerned for Burma (CCB), ตู้ปณ. 392 เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
www.prayforburma.org info@prayforburma.org
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รัฐชาติพันธุ์ที่มีความ
ขัดแย้งสูง

แผนที่

รัฐชาติพันธุ์อื่นๆ ในพม่า

รัฐคะฉิ่น

รัฐอื่นๆ ในพม่า

อินเดีย

พื้นที่นาคา

จีน

พื้นที่ว้า

เขตสะกาย

บังคลาเทศ

รัฐชิ น

รัฐฉาน

รัฐยะไข่

ลาว

รัฐกะเหรี่ยงแดง

ไทย
หัวข้ออธิษฐาน

รัฐมอญ

• อธิษฐานเผื่อผู้น�ำรัฐบาลที่พวกเขาจะน�ำด้วยความสัตย์ซื่อและมีเมตตา
กับผู้คนในพม่า ไม่ถูกท�ำให้เอนเอียงไปเพราะอ�ำนาจหรือความมั่งคั่ง
• อธิษฐานเผื่อพม่าที่จะมีเสรีภาพทางการเมืองและศาสนาเพิ่มมากขึ้น อธิษฐาน
ขอความปลอดภัยและอิสรภาพให้กับ 584 คนที่ถูกจับกุมเพราะพวกเขาพูดต่อต้าน
รัฐบาลพม่าและกองทัพ บางคนในนั้นถูกตัดสินแล้ว ส่วนคนที่เหลือก�ำลังรอการไต่สวน
• อธิษฐานขอให้ชาติพันธ์ุต่างๆ มีความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่พวกเขาท�ำงาน
ช่วยเหลือผู้คนของเขา และอธิษฐานเผื่อการเจรจาระหว่างรัฐบาลพม่าและ
กลุ่มชาติพันธ์ุที่จะเป็นไปอย่างสันติและเกิดผลอันดี
• อธิษฐานเผื่อผู้ที่ต้องพลัดถิ่นเพราะการสู้รบหรือก�ำลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหาร
และรายได้ อธิษฐานขอให้ความจริงปรากฎและผู้น�ำทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบ
และพยานบุคคลจะสามารถพูดได้อย่างกล้าหาญและได้รับความปลอดภัย
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รัฐกะเหรี่ยง

เขตตะนาวศรี

การเลือกตัง้ 2020ทีใ่ ห้ความก้าวหน้าเพียงน้อยนิด
ภาพรวมของการเลือกตั้งในพม่าที่พึ่งเกิดขึ้น

แม้ว่าพม่า (เมียนมา) ได้จัดการเลือกตั้งขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2020 แต่สิ่งนี้ส่งผลเพียงน้อยนิดไม่ว่าในเรื่องการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มียาวนานนับทศวรรษ หรือแตะถึง
ประเด็นปัญหา หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนชาติพันธ์ุ
ต่างๆ ในปีนี้สถานการณ์ที่ยากยิ่งของหลายชาติพันธุ์ถูกท�ำให้
เลวร้ายลงไปอีกด้วยโรคระบาดโคโรน่าไวรัสที่ส่งผลกระทบชีวิต
คนในชนบทอย่างรุนแรง (อีกทั้งยังลดเม็ดเงินที่มาจากแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อีกด้วย)
ในบรรดาพรรคการเมืองชาติพันธ์ุ มีเพียงพรรคแห่งชาติ
ยะไข่, พรรคสันนิบาตรัฐฉานแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย, พรรค
เอกภาพมอญ, พรรคประชาธิปไตยคะยา, พรรคแห่งชาติ
ตะอางและพรรคแห่งชาติปะโอที่ได้เก้าอี้จ�ำนวนมากทีเดียว
จากการเลือกตั้งวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ส่วนพรรคต่างๆ ที่เป็น
ตัวแทนของชาวกะเหรี่ยง, ชินและคะฉิ่นท�ำผลงานได้ไม่ดี
โชคไม่ดที ผี่ ลการเลือกตัง้ ส่งผลต่อความคิด รวมถึงความคิด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างชาติที่อยากสนับสนุนรัฐบาลด้วย
ที่เชื่อว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการเมือง
ชาตินิยมชาติพันธุ์ และที่ว่า “ความกังวลทั้งหลายของชาติพันธ์ุ”
มีความส�ำคัญเป็นรองส�ำหรับคนส่วนใหญ่ ชัยชนะอันถล่มทลาย
ของพรรคเอ็นแอลดียังสร้างความรู้สึกอีกว่ารัฐบาลมีความ
ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงในพื้นที่ๆ ต้องทนทุกข์จาก
ความขัดแย้ง พื้นที่ๆ เต็มไปด้วยชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตาม
นี่ไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้อง
พรรคการเมืองชาติพันธุ์หลายพรรคท�ำผลงานได้ไม่ดี
เนื่องจากมีการยกเลิกผลเลือกตั้ง (โดยกรรมการเลือกตั้ง) ในหมู่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ขัดแย้งและพื้นที่ๆ มีประชากรชาติพันธุ์
อยู่จ�ำนวนมาก ซึ่งอาจเล็งเห็นแล้วว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นั่นจะ
ออกเสียงให้กับพรรคชาติพันธุ์ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ออกไปเป็น
แรงงานข้ามชาติหลายล้านคนในประเทศเพื่อนบ้าน (โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย) ถูกปฎิเสธไม่ให้ออกเสียงเลือกตั้ง ในขณะที่
ชาวพม่าแท้ส่วนใหญ่ที่ท�ำงานนอกพื้นที่ใดก็ตามในพม่ากลับ
ได้รับอนุญาติให้ออกเสียงได้ในพื้นที่ชาติพันธุ์เพียงต้องอยู่ใน
พื้นที่นั้นมาก่อนเพียงแค่สามเดือน ชุมชนชาติพันธุ์หลายแห่ง
ยังคงถูกตัดสิทธิต่อไป ชาวโรฮิงญาถูกปฏิเสธความเป็นพลเมือง
ไร้สิทธิเลือกตั้งหรือสมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้ง

อีกด้านหนึ่ง พรรคเอ็นแอลดีเพลิดเพลินกับต�ำแหน่ง
ผู้ครองอ�ำนาจ ใช้การบรรเทาทุกข์โรคระบาดโคโรน่าไวรัสเพื่อ
หนุนฐานเสียง ขณะที่บรรดาพรรคชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ออกไปหาเสียงได้เนื่องจากข้อจ�ำกัดของโรคระบาด นอกจากนั้น
ในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาติพันธุ์ การออกเสียงยังแตกออกไปอีก
เป็นหลายพรรค (ในบางพื้นที่ ชาติพันธ์ุเดียวมีตัวแทนมากกว่า
หนึ่งพรรค) นอกจากนั้น มีการเพิ่ม “ความจงรักภักดี” ต่อ
อองซานซูจีด้วยการแพร่ความคิดที่ว่าพรรคเอ็นแอลดีคือ
พรรคเดียวที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กองทัพได้ ในขณะที่ระบบ
แบ่งเขตคะแนนสูงสุดท�ำให้พรรคเล็กเสียเปรียบ
ปัจจัยความส�ำเร็จหลักของพรรคคะยาและพรรคมอญคือ
การเคลื่อนไหวของชุมชนที่ประท้วงต่อต้านนโยบายกดขี่ของ
รัฐบาลเอ็นแอลดี (ตัวอย่างเช่น การตัง้ รูปปัน้ ของนายพลอองซาน
ในเมืองหลวงขึน้ โดยไม่ฟงั เสียงคนพืน้ ที)่ นอกจากนัน้ ยังจ�ำเป็น
ทีจ่ ะตระหนักเห็นว่าพรรคสันนิบาตรัฐฉานแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย
มีความพยายามเป็นตัวแทนให้กับทุกชนชาติในรัฐฉาน
โดยเฉพาะพื้นที่ๆ ยังไม่ให้มีการเลือกตั้ง สงครามด�ำเนิน
ต่อไปในที่เหล่านั้น ในปี 2020 – กองทัพพม่าออกปฏิบัติการ
โจมตีขนาดใหญ่กับกองทัพยะไข่ในภาคตะวันตก ท�ำการละเมิด
สิทธิมนุษยชนกับพลเมืองอย่างดกดืน่ ครึง่ ปีหลังมีการล่อองค์กร
อิสระคะฉิ่นทางภาคเหนือให้เข้าต่อสู้ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่
อื่นๆ ที่มีสัญญาหยุดยิงเช่น รัฐกะเหรี่ยงในตะวันออกเฉียงใต้
กองทัพพม่ายังคงเข้าโจมตีพลเมืองหลายครั้ง ก่อกวนเคเอ็นยู
รวมถึงเข้าท�ำลายจุดตรวจโคโรน่าไวรัสของชุมชนในหลายพื้นที่
ในสภาพการณ์เช่นนี้ เคเอ็นยูและกลุ่มชาติพันธ์ุผู้ลงนาม
ในสนธิสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศยังคงกดดันให้มีข้อตกลง
ทางการเมืองกับสงครามที่มีมายาวนานหลายทศวรรษ ในการ
ประชุมสันติภาพเพื่อเอกภาพเดือนสิงหาคม 2020 รัฐบาลและ
ตั๊ดมะดอว์ตกลงที่จะด�ำเนินกระบวนการเพื่อสันติภาพต่อไป
จากปี 2020 รวมถึงจะมีการเจรจาทางการเมืองที่จะพูดถึง
ข้อเรียกร้องที่มีมายาวนานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความส�ำคัญยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนร่วมหลายคนรวมถึงผู้สังเกตการณ์เกรง
ว่าพรรคของอองซานซูจีที่ฮึกเหิมจากชัยชนะของการเลือกตั้ง
อาจไม่ยินดีที่จะท�ำไปมากกว่าการให้สัญญาแค่ลมปากกับ
ข้อเรียกร้องของชาติพันธุ์เรื่องสหพันธรัฐ

ดร.แอชลี่ย์ เซาท์เป็นนักเขียนอิสระ เป็นที่ปรึกษาและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข้อบังคับโควิด-19
สร้างอุปสรรค
แก่การบรรเทาทุกข์
แม้ว่าจะเริ่มยืนยันเคสผู้ป่วยช้ากว่าที่อื่น เมียนมาก็ไม่ได้
ถูกยกเว้น โควิด-19 ยังคงแพร่กระจายและเป็นความท้าทาย
ที่นั่น ชุมชนทั่วพม่าท�ำโปสเตอร์สร้างความเข้าใจเรื่องไวรัส
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและวิธีการปฏิบัติตัวส�ำหรับประชาชน
องค์กรต่างชาติบริจาคชุดตรวจเชื้อและท�ำงานร่วมกับ
กระทรวงสุขภาพและกีฬาเพื่อเตรียมการและต่อสู้กับโควิด-19
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จากซ้ายไปขวา: ชาวบ้านเตรียมโปสเตอร์ ในนาคาแลนด์
ภาคเหนือของพม่า, ผู้หญิงอาศัยอยู่ในสลัมเมืองย่างกุ้ง
เธอได้รับบริจาคอาหารจากองค์กรท้องถิ่น,
จุดคัดกรองโควิด-19 ที่ถูกกองทัพพม่าเข้าเผา
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 ในหมู่บ้านวาโทโค รัฐกะเหรี่ยง

ในวันที่ 23 มีนาคม 2020 เมียนมายืนยันเป็นครั้งแรก
ว่ามีผู้ติดเชื้อสองคน อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนผู้ติดเชื้อยัง
ไม่พุ่งสูงจนกระทั่งปลายปี ในวันที่ 25 มกราคม 2021
กระทรวงสุขภาพและกีฬารายงานว่าณ เวลานั้นมีจ�ำนวน
ตัวอย่าง 2.3 ล้านคนและเกือบ 138,000 คนมีผลโควิด-19
เป็นบวกและมีผเู้ สียชีวติ จากไวรัสนีก้ ว่าสามพันคน จากข้อมูล
ของศูนย์ข้อมูลโคโรน่าไวรัสของมหาวิทยาลัยจอนส์
ฮอปกินส์ จ�ำนวนผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตทะยานขึ้นสูงสุด
ในเดือนตุลาคม 2020 มีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดกว่า
39,000 คน และผู้เสียชีวิต 927 คน อย่างไรก็ตาม สถิตินี้
อาจไม่ใช่ผลรวมของทั้งประเทศ เนื่องจากหลายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่นอกภาคกลางเป็นที่ๆ เข้าถึงยากและ
มีก�ำลังในการเก็บข้อมูลและตรวจหาตัวอย่างจ�ำกัด
ในรัฐชาติพันธุ์พม่า การเข้าถึงสถิติโควิดได้อย่างจ�ำกัด
นั้นสะท้อนให้เห็นการรักษาที่มีให้กับชาวบ้านอย่างจ�ำกัดเช่น
กัน การมีสถานรักษาพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งเป็นผลมาจาก
ความขัดแย้งและการข่มเหงที่มาจากรัฐบาลกลาง ส�ำหรับ
ชาวบ้านที่ถูกกองทัพพม่าเข้าโจมตี ความกังวลเรื่องโควิด
นั้นยังไม่ส�ำคัญเท่าความกังวลเรื่องความอยู่รอดในชีวิต
ประจ�ำวันและอันตรายจากการถูกโจมตี

การเดินทางไปยังรัฐยะไข่ถูกจ�ำกัดมาเนิ่นนานก่อนที่
ไวรัสโควิดจะมาถึง ครัน้ เมือ่ มีการแพร่ระบาด การล๊อคดาวน์
และการจ�ำกัดการเดินทางเพื่อลดการแพร่ระบาดนั้นแท้จริง
แล้วกลับสร้างปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และมูลนิธิต่างๆ ส่งสิ่งของจ�ำเป็นให้กับผู้พลัดถิ่นจากความ
ขัดแย้งด้วยความยากล�ำบากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในเวลานี้
ต้องรับมือกับความต้องการทีเ่ พิม่ เข้ามาอีกเนือ่ งจากโรคระบาด
ส�ำหรับชาวโรฮิงญา ความกลัวและการคาดการณ์เรื่อง
โควิด-19 สร้างปัญญาให้อีกแบบหนึ่ง หลังจากที่ต้องหนี
จากการหนีการล้างเผ่าพันธ์ของกองทัพพม่าในปี 2017
ชาวโรฮิงญากว่า 700,000 คนต้องอยู่ในค่ายผู้อพยพที่
สร้างขึ้นมาอย่างเร่งรีบทางใต้ของบังคลาเทศ
องค์กรต่างๆในค่ายท�ำงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้
ให้ความรู้กับผู้ลี้ภัยว่าไวรัสนี้คืออะไรและจะท�ำอย่างไร
หากสงสัยว่ามีการสัมผัสโรค มีการสร้างทีพ่ กั ผูป้ ว่ ยใหม่เพิม่ ขึน้
และการรักษาโดยปกติของที่นั่นคือการให้วัคซีนและการ
รักษาพื้นฐานถูกเปลี่ยนไปเป็นการป้องกันและเตรียมรับมือ
โควิด-19 แทน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท�ำให้เกิดช่องว่าง
ด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกับโปรแกรมวัคซีน เช่น
การให้วัคซีนหัด, คางทูมและหัดเยอรมันในเด็ก ยังดีที่ๆ

นัน่ ยังไม่มกี ารแพร่ระบาดครัง้ ใหญ่ในค่าย ดังนัน้ องค์กรต่างๆ
จึงก�ำลังกลับไปให้การรักษาและให้วัคซีนอย่างที่เคยท�ำ
ตามปกติ
อีกฟากหนึ่งของพม่าในรัฐกะเหรี่ยง องค์กรติดอาวุธเค
เอ็นยูพยายามให้ข้อมูลและดูแลประชากรของพวกเขาด้วย
การให้หน่วยงานสุขภาพและสวัสดิการกะเหรี่ยงตั้งด่าน
ตรวจโควิด แต่จากนัน้ กองทัพพม่าคูอ่ ริกเ็ ข้ามาเผาด่านตรวจ
เหล่านี้เสีย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2020 กองทัพพม่า LIB
20 ผู้บัญชาการกองพัน ร.ต.ท. โซ ธัน วิน สั่งเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจโควิดที่ซอทิวาโคลอเตให้รื้อด่านออก ไม่เช่นนั้น
เขาจะกลับมาท�ำลายด่านเสีย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2020
กองทัพพม่าเข้ามายึดด่านคัดกรองหน่วยดังกล่าวในมอเด
ตะวันตกของรัฐกะเหรี่ยง ชาวบ้านมองการท�ำลายครั้งนี้และ
เห็นชัดเจนแล้วว่ากองทัพพม่าและรัฐบาลกลางไม่สนใจ
จะช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลแต่อย่างใด
การตอบสนองเรื่องไวรัสของกองทัพและรัฐบาลกลาง
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขายินดีกระทั่งเอาการคุกคาม
สุขภาพมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อท�ำการข่มเหง ใช้รวบรวม
อ�ำนาจและสร้างผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของ
ประชาชน
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เสีย่ งตายเพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า
ในปี 2017 กองทัพพม่ากระท�ำการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับชาวโรฮิงญา ท�ำให้
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
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ชาวโรฮิงญาถูกตัดสิทธิความเป็นพลเมือง ถูกพรากเอาทั้งที่ดิน,
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สุดไปจากพวกเขา เวลานี้หลายคน
ก�ำลังเสีย่ งชีวติ เพือ่ หาทีล่ ภี้ ยั อีกฟากของทะเล ในเดือนเมษายน 2020 มีการพบ
ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายร้อยคนที่ก�ำลังขาดอาหาร อยู่ในภาวะขาดน�้ำในเรือ
ที่หวังจะไปขึ้นฝั่งที่มาเลเซีย
อะไรที่ท�ำให้คนจนตรอกกระทั่งยอมเสี่ยงตายเพื่อหาชีวิตใหม่เช่นนั้น?
เรือ่ งราวของชาวโรฮิงญาต้องมองย้อนกลับไปนานหลายทศวรรษแห่งการ
ถูกข่มเหง ถูกปฏิบัติด้วยอย่างมิชอบ หลังจากต้องหนีจากความรุนแรงและ
การข่มเหงในบ้านของพวกเขาในเมียนมา ชาวโรฮิงญาถูกบังคับให้อยู่ในค่าย
ผูล้ ภี้ ยั ซอมซ่อในบังคลาเทศอย่างไร้ความหวัง ไร้อนาคต พวกเขาออกจากค่าย
บ่ายหน้าลงเเรืออย่างไม่มที างเลือก พวกเขาโหยหาทีจ่ ะสูดอิสรภาพ มีชวี ติ ทีด่ ี
โมฮัมหมัด อาฟัด นักเคลื่อนไหวและนักสร้างสันติภาพชาวโรฮิงญา
กล่าวไว้เช่นนี้ “คนของเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดไปมากกว่าอิสรภาพ ดังนั้น
พวกเขายินดีที่จะท�ำสิ่งใดก็ได้เพื่อแสวงหาชิีวิตที่ดีกว่า – แม้ว่าจะต้องเสี่ยง
สักเพียงใด เราไม่มีอะไรเหลือให้เสียอีกแล้วครับ”
โมฮัมหมัดพูดอย่างปวดร้าวถึงหายนะทีผ่ คู้ นของเขาต้องประสบ เรียกร้อง
ให้ชุมชนนานาชาติยื่นมือเข้ามาช่วย “คนเหล่านี้กระโดดลงเรือแม้รู้ถึง
ความเสี่ยง เมื่อใดสิ่งนี้จะจบลงเสียที? โลกนี้จะมองดูชีวิตมนุษย์ที่ต้องตาย

“คนเหล่านีก้ ระโดดลงเรือแม้รถู้ งึ ความเสีย่ ง เมือ่ ใดสิง่ นี้
จะจบลงเสียที? โลกนีจ้ ะมองดูชวี ติ มนุษย์ทต่ี อ้ งตาย
กลางทะเลในแบบทีน่ า่ เกลียดอย่างนีอ้ กี นานแค่ไหน?
เราไม่มสี ทิ ธิจะใช้ชวี ติ อยูบ่ นผืนดินหรืออย่างไรครับ?”
กลางทะเลในแบบที่น่าเกลียดอย่างนี้อีกนานแค่ไหน?
เราไม่มีสิทธิจะใช้ชีวิตอยู่บนผืนดินหรืออย่างไรครับ?”
“ค�ำวิงวอนของผมต่อผู้น�ำโลกและผู้ก�ำหนดนโยบายก็คือ
ผมขอให้คิดถึงพวกเราชาวโรฮิงญาเฉกเช่นเดียวกับพี่ชายน้อง
สาวของท่าน เราต้องการความช่วยเหลือจากท่านครับ”
– เช่นเดียวกับชาวโรฮิงญาอีกหลายร้อยคนที่ยังคงลอยคว้าง
อยู่กลางทะเล ชุมชนนานาชาติทั้งชุมชนมีความรับผิดชอบกับ
วิกฤตการค้ามนุษย์ครั้งนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนสมควรได้รับการ
ปกป้องไม่ว่าพวกเขาจะมีสถานพลเมืองอย่างไรก็ตาม
ความเปราะบางของชาวโรฮิงญาถูกบั่นทอนเพิ่มด้วย
โรคระบาดโควิด -19 ที่คุกคามในแต่ละวัน ผู้คนเบียดเสียด
แออัดทั้งในค่ายและในเรือ ความกลัวการแพร่ระบาดของโรค
ท�ำให้ชีวิตเพื่อนชาวโรฮิงญาของเราล�ำบากยิ่งขึ้นไปอีก
องค์การความช่วยเหลือแจกจ่ายเสบียงอาหารช้าลงหรือไม่ก็
หยุดตัวลงทีเดียว
การล๊อคดาว์นที่เป็นผลจากโรคระบาดโควิด-19 ท�ำให้
การหาที่ปลอดภัยนอกเมียนมายากและอันตรายยิ่งขึ้นไปอีก
เรือบรรทุกชาวโรฮิงญาทีม่ าขึน้ ฝัง่ ไทย, มาเลเซียและ
อินโดนีเซียถูกเจ้าหน้าที่แต่ละประเทศผลักดันกลับสู่ทะเล
Fortify Rights รายงานการกระท�ำของเจ้าหน้าทีม่ าเลเซีย
ที่มีต่อชาวโรฮิงยาที่เรือพึ่งถึงฝั่งไว้ดังนี้
ในวันที่ 16 เมษายน เจ้าหน้าทีช่ าวมาเลเซียแจ้ง
ต�ำแหน่งเรืออีกล�ำที่บรรทุกชาวโรฮิงญากว่า 200 คน
และผลักดันให้พวกเขาหันกลับทะเลราว 10.30 น.
กองทัพอากาศหลวงมาเลเซียกล่าวในแถลงการณ์ว่า
ทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือหลวงมาเลเซีย
“ได้ปอ้ งกัน (เรือ) ไม่ให้เข้าเขตน่านน�ำ้ของประเทศ” และ
“จะมีปฏิบัติการการเฝ้าระวังทางอากาศและทางทะเล

ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น” ชาวโรฮิงญายังคงเผชิญกับการฆ่า
ล้างเผ่าพันธ์และอาชญากรรมระหว่างประเทศในเมียนมา
ต่อไป เส้นทางอพยพที่มีอยู่ล้วนเต็มไปด้วยอันตราย
มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในเขตค๊อกซ์
บาซาร์ บังคลาเทศมากกว่าหนึ่งล้านคน ในขณะที่
รัฐบาลยังคงจ�ำกัดการเข้าถึงอินเตอร์เนท การสื่อสารทาง
โทรศัพท์มือถือ เพิ่มความเสี่ยงและโอกาสการติดเชื้อโรค
ระบาดโควิด-19
เรือหลายล�ำทีเ่ พียบไปด้วยผูล้ ภี้ ยั ชาวโรฮิงญาทีข่ าดอาหาร
มีภาวะขาดน�้ำ อยู่บนปากเหวของความตายต้องหันหัวเรือ
คืนสูท่ ะเลเพือ่ ตายทีน่ นั่ สิง่ นีเ้ กิดขึน้ แล้วในปี 2015 และส่วนหนึง่
จากความกลัวไวรัสโคโรน่า สิ่งนี้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง
เมื่อเรือที่แน่นขนัดไปด้วยผู้ลี้ภัยที่ก�ำลังจะอดตาย
ต้องถูกส่งกลับทะเล นั่นคือโทษประหารอย่างแท้จริง
เช่นเดียวกับอาฟัด เราร่วมส่งเสียง ร้องขอการปกป้อง
อย่างทันทีและกว้างไกลให้กับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา จนกว่า
ชุมชนนานาชาติจะให้ความส�ำคัญกับชาวโรฮิงญาในระดับต้นๆ
และเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลที่ปฏิบัติมิชอบกับ
พวกเขา เราจะอธิษฐาน, สอน, แจกจ่าย, ให้การรักษาและ
มีความหวังต่อไป เราจะต่อสู้เพื่อท�ำให้แน่ใจว่าชีวิตของ
พวกเขาบนผืนแผ่นดินนัน้ ย่อมดีกว่าการเอาชีวติ ไปเสีย่ งในทะเล
การใช้โควิด-19 มาเป็นข้ออ้างเพือ่ ปฏิเสธไม่ให้ความ
ปลอดภัยกับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ไร้ทางสู้และถูกท�ำร้าย
มากที่สุดในโลกเป็นเหตุผลทีย่ อมรับไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเช่นนี้ เราต้องไม่ใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวผู้ลี้ภัยและคนต่าง
ชาติ แต่ยืนหยัดมั่นคงกับผู้ที่ไร้หนทางช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ขอให้เราไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัว แต่เทความรัก
ออกมาเป็นการกระท�ำ
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ภาคตะวันตก
ของพม่า

หลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวโรฮิงญา กองทัพพม่าพุง่ เป้าไปทีช่ าวบ้านยะไข่

ด้านตะวันตกของพม่า ความขัดแย้งที่พลุ่งสูงขึ้นระหว่างกองทัพยะไข่และกองทัพพม่าสร้างวิกฤต
ให้กบั ประชากรในพืน้ ที่ในทัง้ รัฐยะไข่และรัฐชินเนือ่ งจากพลเมืองต้องติดอยู่ในไฟสงคราม ผูค้ นจ�ำนวนมาก
เข้าลี้ภัยในค่ายผู้พลัดถิ่นที่กระจายอยู่ในบริเวณนั้น แต่การทะลักเข้ามาของพวกเขาท�ำให้
เสบียงในค่ายต่างๆ หมดลงอย่างรวดเร็ว
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2020 เด็กชายวัย 6 ขวบเสียชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่
ที่ระเบิดออกในละแวกบ้านของเขา พ่อของเด็กและผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
จากการยิงครั้งนี้และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล

ชาวโรฮิงญาถูกย้ายถิน่ ไปยังเกาะร้าง

ในปี 2017 กว่าสามปีที่แล้ว กองทัพพม่าออกเคมเปญฆ่าล้าง
เผ่าพันธ์ชาวโรฮิงญาที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ในช่วงเวลา
สามเดือน ชาวโรฮิงญากว่า 700,000 คนต้องหนีเข้าไปยังทางใต้ของ
บังคลาเทศ พวกเขาเข้าไปสมทบกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาราว 69,000 คน
ที่หนีข้ามชายแดนเข้าไปลี้ภัยก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากความรุนแรงระลอกแรก
ในเวลานี้ ชาวโรฮิงญามากกว่าหนึ่งล้านคนเบียดเสียดกันอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
มีความคืบหน้าเรื่องการส่งชาวโรฮิงญากลับรัฐยะไข่เพียงเล็กน้อย บ้านและ
ที่ดินของพวกเขาในพม่าถูกท�ำลายหรือเข้ายึดครองไปแล้ว พวกเขาถูกปฏิเสธ
ไม่ให้สิทธิพลเมือง ในท่ามกลางความขัดแย้งที่ด�ำเนินอยู่ รัฐยะไข่ยังคงไม่
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หน้าตรงข้าม: ภาพถ่ายดาวเทียมเกาะบาซัน ชาร์เผยให้เห็นการสร้างบ้าน
แบบค่ายทหารให้กับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ถูกย้ายไปบนเกาะนี้
ภาพถูกบันทึกในวันที่ 7 ธันวาคม2020

ปลอดภัย ขาดความมั่นคง ส่วนในบังคลาเทศ รัฐบาลกดดัน
ผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นและคุมเข้มการเข้าออกมากกว่าเดิมเพื่อกัก
พวกเขาเอาไว้ในค่าย ค่ายที่มีขนาดใหญ่กว่าเวลานี้ถูกล้อมรั้ว
และต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวเพื่อการเข้าออก การตรวจบัตร
ประจ�ำตัวเป็นการจ�ำกัดการเดินทางอย่างยิง่ รวมถึงการออกไป
หางานหรือพบแพทย์ภายนอกค่ายด้วย
ผู้ลี้ภัยยังไม่มีหวังที่จะได้กลับบ้านในเร็ววันนี้ - ปลายปี
2019 ข้อตกลงส่งตัวกลับประเทศระหว่างพม่าและบังคลาเทศ
ล้มเหลว – รัฐบาลบังคลาเทศเริ่มใช้แผนการย้ายถิ่นฐาน
อีกแผนหนึง่ โดยหวังว่าจะบรรเทาความแออัดในค๊อกซ์ บาซาร์
ลงไปได้บ้าง ในปี 2017 เริ่มมีการส่งตัวไปยังเกาะบาซันเพื่อ
รับมือกับจ�ำนวนผู้ลี้ภัยระลอกแรกจากปลายปี 2016 จ�ำนวน
ผูล้ ภี้ ยั พ่งุ ทะยานอีกครัง้ ในปลายปี 2017 แม้กล่มุ การเคลือ่ นไหว
เพื่อสิทธิมนุษยชนสากลหลายกลุ่มไม่ยอมรับวิธีการนี้ อย่างไร
ตาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2020 รัฐบาลบังคลาเทศเคลื่อนย้าย
ชาวโรฮิงญา 1,600 คนไปที่นั่น บนเกาะห่างไกลทางเหนือ
ของอ่าวเบงกอล ยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าการย้ายถิน่ ครัง้ นีเ้ กิดจาก
ความสมัครใจหรือถูกบีบบังคับ
เกาะบาซัน ชาร์ (หรือเกาะเธนกา ชาร์) ตัง้ อยูท่ างตะวันตก
ของจิตตากอง เป็นเกาะขนาดเล็กทีพ่ งึ่ โผล่พน้ น�ำ้ ได้ไม่ถงึ 20 ปี

เกิดจากตะกอนเทือกเขาหิมาลายันที่ถูกชะเข้ามายังปากแม่
น�ำมยุกนา ในช่วงฤดุมรสุม หลายส่วนของเกาะจมอยู่ใต้น�ำ
รัฐบาลบังคลาเทศเคยรายงานว่าได้ใช้เงิน 10,500 ล้านบาท
เพื่อท�ำให้เกาะสามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้ถึง 100,000 คน
ไม่เพียงนักข่าวและผู้น�ำชาวโรฮิงญาหลายคนถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าไปประเมินสภาพการอยู่อาศัยได้จริงของที่นั่น เจ้าหน้าที่
รัฐบาลบังคลาเทศคนหนึง่ ยังกล่าวอีกว่า หากอยูท่ นี่ นั่ แล้ว
ชาวโรฮิงญาจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ออกจากเกาะ นอกเสียจากว่า
จะมีการส่งตัวคืนถิ่นฐานเดิมหรือย้ายถิ่นฐานใหม่
หลังจากการไปเยี่ยมเกาะแห่งนี้ในปี 2019 ยางฮี ลี
อดีตผู้เขียนรายงานพิเศษด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศพม่าของยูเอ็นได้กล่าวว่า “เป็นการวางแผนย้ายถิ่น
ประชาชนที่แย่มากและเป็นการย้ายที่ไม่ได้รับการยินยอมจาก
ผู้ลี้ภัยที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสที่จะสร้างวิกฤตใหม่ขึ้นมาอีก”

ชาวบ้านชาวชินยังคงต้องพลัดถิน่ และท้าทาย
กองทัพพม่าเรือ่ งสิทธิทดี่ นิ

แม้ว่าการสู้รบระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพยะไข่
ยังด�ำเนินอยู่ต่อไป การสู้รบบางพื้นที่ในรัฐชินมีจ�ำนวนลดลง
ผู้พลัดถิ่นในค่ายผู้พลัดถิ่นซามิมีความหวังว่าการสู้รบที่
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หน้านี้: หลังจากหนี
จากการโจมตีกองทัพพม่า
ชาวบ้านชาวชิน
เก็บรวบรวมไม้และ
ตั้งที่พักในป่า
หน้าตรงข้าม: ผู้ลี้ภัย
ชาวโรฮิงญารองน�ำจากปั้ม
ที่พึ่งตั้งขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัย
ในบังคลาเทศ

เบาบางลงนี้จะท�ำให้พวกเขาสามารถกลับบ้านได้ อย่างไร
ก็ตาม กองทัพพม่ายังไม่อนุญาตให้ผู้พลัดถิ่นกลับไปยังบ้าน
ของพวกเขา ในค่ายผู้พลัดถิ่น ชาวบ้านไม่มีรายได้และ
ก�ำลังประสบการขาดแคลนอาหารสดเนื่องจากไม่มีเงินซื้อ
กลุม่ ต่างๆ เช่น เวิรด์ ฟูด๊ โปรแกรมได้บริจาคข้าวให้กบั ชาวบ้าน
ชาวบ้านในเมืองปาเลทวาและส่วนอื่นๆ ของรัฐชิน
ล้วนประสบกับปัญญาคล้ายกัน เช่น ห้ามเดินทางและปิดการ
สัญจรซึ่งน�ำไปสู่การขาดแคลนอาหารและเครื่องใช้ ชาวบ้าน
แจ้งว่าพวกเขาสูญเสียรายได้เนื่องจากไม่สามารถออกไป
ค้าขายหรือเพาะปลูกได้เนื่องจากมีการเคลื่อนพลใกล้กับที่ดิน
ของพวกเขา รสบัสไปยังเมืองปาเลทวาหยุดเดินรถ หากจะ
เดินทางด้วยการโดยสารแบบอื่นๆ เพื่อไปที่นั่นจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการอนุญาต
นอกจากการขาดอาหารและสูญเสียรายได้แล้ว ชาวบ้าน
ยังต้องประสบกับการต่อสู้กันทางกฏหมายกับรัฐบาลพม่า
ในเรื่องสิทธิที่ดิน กองทัพพม่าเข้ามายึดที่ดินของชาวบ้านด้วย
การใช้ระบบกฎหมายที่สร้างความสับสนหรือไม่ก็เพิกเฉย
กับโฉนดที่ถูกกฎหมาย ชาวบ้านจะถูกกองทหารและต�ำรวจ
ในพื้นที่เข้ารังควาญหากพวกเขาพยายามปกป้องที่ดินของ
ตนเองหรือน�ำความกับทหารขึ้นศาล
อู คยักลา ชาวนาชาวชินอายุ 56ปี คือหนึ่งในชาวบ้าน
เหล่านั้นที่ก�ำลังต่อสู้เพื่ออ้างสิทธิบนที่ดินของเขา ในปี 2018
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ที่ดินของอู คยักลาถูกกองพันสัญญาณที่ 6 มาเข้ายึดครอง
แม้ว่าเขามีชื่อในเอกสารสิทธิที่ดินของเขาก็ตาม ในเดือน
ธันวาคม 2019 อู คยักลาชนะคดีความที่มีกับกองพันนั้น
จากนั้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2020 กองทัพพม่าเข้ามา
ล้อมรัว้ ทีด่ นิ ของเขาและเข้ายึดครองอีก เป็นอีกครัง้ ทีอ่ ู คยักลา
ได้แสดงเอกสารสิทธิและการชนะคดีความที่ผ่านมาในเดือน
ธันวาคม 2019 กัปตันเมียว มิน โอจากกองทัพพม่าตอบโต้
ด้วยการฟ้องศาลเขตเคลเมียว และต�ำรวจเขตเคลเมียวโทรหา
อู คยักลา กดดันเขาให้แสดงเอกสารเพิ่มเติม
เรื่องที่ยิ่งน่าเป็นห่วงก็คือการสู้รบระหว่างกองทัพยะไข่
และกองทัพพม่าที่ทะลักเข้ามาในรัฐชินท�ำให้พลเมืองเสียชีวิต
เพิ่มมากขึ้น ชาย หญิงและเด็กกว่า 80 คนถูกสังหารในรัฐชิน
ในปี 2020 ด้วยการโจมตีทางอากาศและการยิงกราด ส่งผล
กระทบกับหมู่บ้านต่างๆ
ยังมีการสูญเสียชีวิตของพลเมืองอยู่ต่อไปจากการสู้รบ
ของกองทัพพม่าในพื้นที่ขัดแย้งที่สร้างความรุนแรงอย่างไม่
เลือกหน้า มีการละเมิดสิทธิที่ดิน ไม่ให้เสรีภาพขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่ๆ ไม่มีความขัดแย้ง กองทัพและรัฐบาลกลางตั้งใจแสดง
เจตนารมณ์ที่จะรวบรวมอ�ำนาจของพวกเขาไม่ว่าจะที่ไหนและ
อย่างไรก็ได้ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศแต่เพื่อประโยชน์
ของผู้กุมอ�ำนาจ

ปัม้ น้�ำ ให้ความปลอดภัย
ในปี 2020 เจ้าหน้าที่ทีมบรรเทาทุข์ชาวโรฮิงญา
ติดตั้งปั้มน�้ำและบ่อน�้ำทั่วสามค่ายผู้ลี้ภัยใน
บังคลาเทศ ปั้มน�้ำเหล่านี้จ่ายแจกน�้ำให้กับ
537 ครอบครัวในค่าย เจ้าหน้าที่ติดตั้งคนหนึ่ง
พูดถึงงานนี้ว่า
“ช่วงหน้าร้อน ทีเ่ ก็บน�ำ้ หลายแห่งในค่ายแห้งข่นุ
และคนต้องขุดบ่อหาน�้ำ แต่น�้ำนั่นใช้ดื่มหรือใช้
ชะล้างในชีวิตประจ�ำวันไม่ได้ พอถึงช่วงหน้าฝน
บ่อเหล่านี้ก็จะแตกกลายเป็นขี้โคลน เราวางแผนท�ำ
บ่อซีเมนต์ที่แข็งแรงกว่าและใช้ท่อน�้ำ น�้ำผ่าน
เครื่องกรองเพื่อช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ และให้น�้ำ
สะอาดกับผู้คน
เนื่องจากน�้ำที่มีอยู่จ�ำกัด ชาวโรฮิงญาบางคน
ต้องไปขอซื้อน�้ำจากคนพื้นที่ การเดินทางเข้าออก
หมู่บ้านขณะมืดค�่ำแล้วไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป
โดยเฉพาะส�ำหรับผู้หญิง พวกเธอถูกท�ำร้ายหรือ
บางครั้งถูกข่มขืนระหว่างทาง บ่อน�้ำใหม่เหล่านี้
ถูกสร้างขึ้นในค่ายและช่วยให้ผู้คนปลอดภัย”
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ตะวันตกของพม่า

เครื่องบินเจ็ทของกองทัพพม่าบินกราดยิงใส่หมู่บ้านต่างๆ ทั่วเมืองปาเลทวา
บีบให้พลเมืองรัฐชินต้องหนีครั้งแล้วครั้งเล่า การสู้รบที่พลุ่งขึ้นระหว่างกองทัพ
ยะไข่และกองทัพพม่าสร้างความเดือนร้อนเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่
เนื่องจากพวกเขาติดอยู่ในพื้นที่สู้รบ ในวันที่ 15 มีนาคม2020 บ่ายวันอาทิตย์
อันเงียบสงบถูกท�ำลายลงด้วยเครื่องบินเจ็ทต่อสู้ของกองทัพพม่าที่แหวกอากาศ
ทิ้งระเบิดในหมู่บ้านที่ผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองปาเลทวา ด้านล่างคือเรื่องราว
จากผู้รอดชีวิต

เสียงจาก

ดอ คินทินโอ

“ฉันมาจากหมู่บ้านมิดซานิดในเมืองปาเลทวา รัฐชิน เรามาถึงค่ายผู้พลัดถิ่น
ซามิวันที่ 15 มีนาคม 2020 เพราะเครื่องบินเจ็ทต่อสู้ของกองทหารพม่าบินเหนือ
หมู่บ้านทิ้งระเบิดใส่เรา ฉันมีลูกแปดคน สามีของฉันตายเพราะโดนลูกระเบิด
ตอนที่มันตกมาใส่บ้านของเรา ตอนที่ลูกระเบิดตกใส่บ้าน สามีและตัวฉันยืนอยู่
ด้วยกัน พอลูกระเบิดโดนตัวเขา เราต้องแยกจากกันตลอดไป ฉันรวบรวมลูกๆ
พาพวกเขาไปยังทีป่ ลอดภัยเพราะเครือ่ งบินเหล่านัน้ ยังคงบินทิง้ ระเบิดอีกหลายลูก
ใส่หมู่บ้าน ลูกๆ ถามอยู่ตลอดว่าพ่ออยู่ไหน เราหนีเข้าป่า จากนั้นไปที่ค่ายซามิ
อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ปลอดภัย ลูกสาวของฉันอายุ 5 เดือน ฉันไม่มีนมพอ
ให้ลูกกิน เราไม่มีเงินจะซื้อนม และลูกร้องไห้ด้วยความหิวโหย ลูกๆ ของฉัน
ยังหวังอยู่ว่าพ่อยังไม่ตาย พวกเขาร้องไห้หาพ่อและอยากจะออกไปจากที่นี่
ไปตามหาพ่อแต่ฉันรู้ว่าพ่อเขาตายแล้ว ฉันเห็นเขาตายกับตา ฉันกลัวว่าเรา
จะต้องอดตาย เราไม่สามารถออกจากค่ายนี้ได้ เราไม่มีความช่วยเหลือ อาหาร
ที่ค่ายนี้จะหมดแล้วและเราจะไม่มีอะไรกิน”

มาลา
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“ในวันที่ 15 มีนาคม 2020 บ่าย 3 โมง จู่เครื่องบินเจ็ทต่อสู้ของกองทหาร
พม่าก็มาทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านของเรา ชาวบ้านตายเก้าคน อีกสิบสองคนได้รับ
บาดเจ็บ ระเบิดสร้างความโกลาหด บ้านรอบข้างเราถูกเผาเป็นจุณ เรามองอะไร
ไม่เห็นเพราะควันเต็มไปหมด หาตัวกันไม่เจอ เสียงดังมาก ผมได้ยินแค่เสียง
ตัวเองแต่ผมรู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงร้องจากคนตาย เราทุกคนกลัวมากและ
รีบหนีเข้าป่าเพราะเครื่องบินเหล่านั้นยังคงบินวนและทิ้งระเบิดอยู่ เราต้องหนีกัน
ในตอนกลางคืนและไม่ใช้ไฟเพื่อไม่ให้กองทัพพม่าเห็นการเคลื่อนไหวของเรา
เราหนีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาจนถึงเย็นวันที่ 16 เราหนีพร้อมกับลูกๆ และไม่มี
อาหารเลยจนกระทั่งมาถึงค่ายผู้พลัดถิ่นซามิ ตอนนี้ เราต้องเจอกับปัญหาในค่าย
เราไม่รู้ว่าไว้ใจใครได้บ้าง กลัวทั้งกองทัพพม่าและกองทัพยะไข่ เราคิดว่าจะมีการ
สู้รบเกิดขึ้นอีก เราท�ำงานหรือหาเงินที่นี่ไม่ได้ และค่ายนี้ไม่มีอาหารเพียงพอ
ที่เราท�ำได้ก็คือหวังและอธิษฐานขอที่จะมีการบริจาคเข้ามา”

ดอ เทียน (เรียบเรียงใหม่)

“เดือนมีนาคม 2019 (ฉันจ�ำวันที่
แน่นอนไม่ได้) อูเมือง ธานนู สามีของฉัน
อายุ 45 ปีถูกกองทัพพม่า LID 55 และ
LID 22 เข้าจับกุม ในหมู่บ้านมีการแบ่ง
กลุ่มๆ ละ 3-4 คน เพื่อป้องกันหมู่บ้าน
พวกเขาเจอรายชื่อกลุ่มทั้ง 27 คน และ
เข้าจับกุมคนในรายชื่อ ก่อนการจับกุม
ชายและหญิงทั้งหมู่บ้านถูกบังคับให้มา
รวมกันที่กลางหมู่บ้าน ผู้หญิงถูกแยก
ออกมาและบังคับให้ถอดเสื้อออกและ
นั่งกลางแดด ชาวบ้านนั่งตากแดดตั้งแต่
11 โมงจนถึง 5 โมงเย็น ตอนที่ครอบครัว
ของฉันมาหาสามีที่ถูกคุมตัวไว้ที่สถานที่
ต�ำรวจที่ 1 ตอนนั้นก็ไม่เจอสามีของฉัน
แล้ว ไม่มีใครบอกได้วา่ เขาหายไปตอนไหน
และตายที่ไหน ไม่มีใครมาพูดอะไรด้วยเลย
ฉันไม่รู้ว่าจะไปบอกเรื่องนี้กับใครและ
จะต้องไปแจ้งความหรือไปร้องเรียนที่ไหน
ได้ ตอนนี้ ฉันไม่มีบ้านไม่มีที่ดินเป็น
ของตัวเอง อีกด้านหนึ่งก็เสียสามี
ในสภาพแบบนี้ฉันไม่รู้กระทั่งจะอยู่รอด
ได้ยังไง”
“แม้ว่าฉันจะอยากกลับไปที่หมู่บ้าน
แต่ฉันไม่กล้าไปตอนนี้ ฉันอยากจะร้องขอ
เพื่อให้มีการตัดสินเรื่องสามีของฉัน
ตามความจริง ตามความยุติธรรม”

จากบนลงล่าง: ค่ายผู้พลัดถิ่นถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อชาวชินผู้พลัดถิ่น, ลูกปืนครก
ที่กองทัพพม่าใช้ยิงโจมตีในภาคตะวันตกของพม่า, เครื่องบินเจ็ทพม่ายิงใส่หมู่บ้าน
ในตะวันตกของพม่า ภาพด้านบนมาจากไตรมาสที่สองของปี 2020
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ภาคเหนือ

ของพม่า
ในปีนี้ การสูร้ บส่วนใหญ่ยงั ด�ำเนินอยูต่ อ่ ไปและเคลือ่ นตัว
ไปทางภาคเหนือของรัฐฉาน ที่ๆ กองทัพคะฉิ่นอิสระ,
กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา และ
กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางยังคงสู้รบกับหน่วยของ
กองทัพพม่าตอบโต้กันไปมาในปฏิบัติการขนาดย่อม
โดยภาพรวม ในปี 2020 มีรายงานการปะทะกัน 110 ครั้ง
ในระดับหน่วยย่อยระหว่างกองทัพพม่ากับองค์กรชาติพันธุ์
ติดอาวุธในรัฐคะฉิ่นและรัฐฉานตอนเหนือ การปะทะกัน
เบาบางกว่าในรัฐคะฉิ่น
การสู้รบส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นในเมืองคุทไคในรัฐฉาน
มีรายงาน 44 ฉบับที่เป็นการยิงต่อสู้, โจมตีด้วยปืนครกและ
กับระเบิด ในปี 2020 ออกไปไม่ไกลในเมืองเทียนนิและ
เมืองมิวส์ทั้งสองแห่งมีรายงานการปะทะ 12 ครั้ง มีการสู้รบ
ประปรายในเมืองอื่นๆ ตลอดทั้งปีด้วยการใช้กับระเบิด,
ยิงต่อสู้และใช้ปืนครกระหว่างฝ่ายต่างๆ หน่วยรบกองทัพ
พม่าที่ระบุตัวได้และมีปฏิบัติการมากที่สุดคือกองพัน
ทหารราบที่ 99 และ 88 ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในรัฐฉานตลอดทั้ง
ปี 2020 การปะทะที่พึ่งเกิดขึ้นเป็นการปะทะระหว่างกองทัพ
ปลดปล่อยแห่งชาติตะอางและสภากอบกู้รัฐฉาน/กองทัพ
รัฐฉานใต้ที่เกิดขึ้นในเมืองนามทุ รัฐฉานต้นเดือนธันวาคม
กิจกรรมเหมืองแร่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาติ
ตามกฎหมายยังคงเป็นเป้าให้กองทัพพม่าเข้ามาจับกุม
กักขังและขู่กรรโชกคนงานเหมืองและยึดเครื่องมือ ผู้จัดการ
เหมืองถูกจับปรับและยึดเครื่องมือ
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ส่วนรายงานด้านน่านฟ้า กองทัพพม่าใช้โดรนปฏิบตั กิ าร
สอดแนมในรัฐคะฉิ่นและรัฐฉานเพิ่มมากขึ้น มีการรายงาน
การพบเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเจ๊ทต่อสู้ในสี่พื้นที่
โดยเฉพาะในปี 2020 เดือนมกราคมมีรายงานหลายฉบับ
แจ้งถึงเครื่องบินรบจีนที่บินผ่านหลายส่วนในรัฐคะฉิ่น
รวมถึงโดรนสอดแนมของจีนเช่นกัน

ทีมบรรเทาทุกข์ให้การช่วยเหลือ
นาคาแลนด์ดนิ แดนอันห่างไกล

นาคาแลนด์หรือชือ่ ทางการเขตสะกาย เป็นดินแดนหนึง่
ที่ถูกนับว่าห่างไกลและถูกตัดขาดมากที่สุดในพม่า - แต่
การนับเช่นนั้นส่วนใหญ่เป็นสะท้อนถึงระดับการดูแลจาก
รัฐบาล ชาวบ้านในนาคาแลนด์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่โดยไม่ได้รับ
บริการอันใด ไม่มีการช่วยเหลือ ไร้การพัฒนาจากรัฐบาล
สิ่งนี้เป็นจริงอย่างที่สุดด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล
ทีมบรรเทาทุกข์ที่เข้าช่วยเหลือนาคาแลนด์รายงานไว้ดังนี้
หลายหมู่บ้านไม่มีโรงเรียน ไม่มีโรงเรียนปฐมและไม่มี
การรักษาพยาบาล ไม่มีกระทั่งเจ้าหน้าด้านสุขภาพใน

จากการสู้รบในภาคเหนือของพม่าชาวบ้านกว่า 100,000 คน ยังคง
พลัดถิ่น หลายคนต้องอยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่นในรัฐคะฉิ่นเช่นค่ายนี้

หมู่บ้าน เนื่องจากการขาดโอกาสด้านเศรษฐกิจและ
การศึกษา ชาวบ้านจึงหันไปปลูกฝิ่นเพื่อผลิตฝิ่น
สิ่งนี้น�ำไปสู่การท�ำลายสังคม การติดยาแพร่กระจาย
ในชุมชนนาคา
แม้มีปัญหามากมาย ทีมยังต้องรับมือเพิ่มขึ้น
กับข้อจ�ำกัดด้านการเดินทางเพื่อเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือและให้การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ติดโปสเตอร์โควิด-19 ให้ความรู้ชาวบ้านถึงวิธีการ
หลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ แจกจ่ายอุปกรณ์ท�ำความ
สะอาด แจกผ้าใบพลาสติกกันฝนในช่วงหน้ามรสุม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ทีมต่างๆ
ท�ำพันธกิจในฤดูหนาวเช่นกันและแจกจ่ายผ้าห่ม
ให้กับชาวบ้าน
แม้เขตสะกายไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ความขัดแย้งที่รุมเร้าในพม่า แต่ชาวบ้านประสบ
ความทุกข์ยากที่มาจากการบริหารอันผิดพลาด
ของรัฐบาลและการขาดโอกาส

ผูเ้ ชือ่ ใหม่ในรัฐว้า
แม้ว่าชาติพันธุ์ว้าส่วนใหญ่ในพม่าจะนับถือผี และแม้ว่าจะ
มีการข่มเหงคริสเตียนในตอนเหนือของรัฐว้า มีการห้ามไม่ให้
ฉลองคริสมาส หลายคนที่นั่นยังคงตัดสินใจเลือกติดตาม
พระเยซู เราถามว่าเพราะเหตุใด ผูเ้ ชือ่ ใหม่ตอบว่า “เราตัดสินใจ
เป็นคริสเตียนตอนที่เราเห็นว่าหมู่บ้านคริสเตียนสะอาดกว่า
มีความซื่อสัตย์มากกว่าและมีการลักขโมยน้อยกว่า ที่ส�ำคัญ
ที่สุด เราเห็นว่าวิญญาณชั่วไม่มารบกวนพวกเขา ตั้งแต่เรา
ตัดสินใจติดตามพระเยซู ผีร้ายก็ไม่มายุ่งกับเราด้วยเหมือนกัน!
ระหว่างเดือนธันวาคม 2019ถึง มกราคม 2020 ศิษยาภิบาล
ชาวว้าท่านหนึ่งให้บัพติศมาผู้เชื่อใหม่ 174 คน ศิษยาภิบาล
ท่านนี้ท�ำงานรับใช้ชาวว้ามานานกว่า 30 ปี และด้วยความ
ช่วยเหลือจากหลายคนตลอด 30 กว่าปีนั้น ท่านก่อตั้ง
คริสตจักรใหม่ขึ้นมา 77 แห่งทางตอนใต้ของรัฐฉาน
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ละแบง แทง อายุ 82 ปี

เสียงจาก

ภาคเหนือของพม่า

“เราหนีในปี 2012 เราได้ยินทั้งเสียงปืน เสียงปืนครกที่ตกใกล้หมู่บ้าน การสู้รบกัน
ที่นั่นระหว่างกองทัพเอกราชคะฉิ่นกับกองทัพพม่า เรากลัวมาก เราทิ้งบ้านของเรา
เราคิดเพียงแค่ตอ้ งหนีกอ่ นเลยไม่ได้เอาเสือ้ ผ้าติดตัวมาด้วย ตอนแรกฉันพักทีน่ ามลิม ปา
เราหนีด้วยการเดินเท้าขณะที่กองทัพพม่าไล่กวดเรา เรามาถึงหมู่บ้านมางเกาและ
ถูกรถขนซุงของจีนส่งตัวเราไปยังบัมสิด ปา
“ในปี 2013 เรามาถึงบัมสิท ปา เราอาศัยอยู่ในเต็นท์ผ้าใบกันน�้ำจาก UNICEF
มันร้อนมากในนั้นและไม่มีความสุขเลย เราต้องทนกับควันจากครัวในเต็นท์หนึ่งปี
ฉันอยู่กับลูกสะใภ้และหลานๆ
ตอนนี้เราอาศัยอยู่ในบ้านที่ KMSS บริจาคให้ ตอนอยู่ที่บ้านเกิด เราเลี้ยงสัตว์
ปลูกผักปลูกข้าวกัน วัวควายของเราหลุดเข้าไปในป่า กองทัพพม่าคงฆ่ากินไปหมด
แล้ว เราเข้าไปตามพวกมันไม่ได้เพราะทหารพม่าอยู่แถวนั้นและอยู่ในหมู่บ้านด้วย
ฉันไม่ได้เข้าไปตามหาแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่ที่หนีออกมาจากหมู่บ้าน ฉันไม่กลับไป
ที่นั่นหรอก เราไม่รู้ว่ามีกับระเบิดฝังไว้ที่ไหนบ้าง มีบางคนกลับไปดูบ้าน และบางคนก็
ยังกล้าอยู่ที่นั่น
ฉันคิดถึงหมู่บ้านเพราะฉันเติบโตที่นั่น เราทิ้งสมบัติทุกอย่างที่มี กองทัพพม่า
เข้ามาสร้างค่าย สร้างฐานต่างๆ ในหมูบ่ า้ นนามลิม ปา, หมูบ่ า้ นบางทัน, หมูบ่ า้ นมังเกา
และหมู่บ้านลอยแคม พวกเขาท�ำลายเก้าอี้ ม้ายาวทุกตัวในคริสตจักรนามลิม ปา
ตอนนี้ฉันท�ำงานไม่ได้แล้ว ฉันแก่แล้ว ฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว ฉันต้องหนีสี่หรือห้าครั้ง
บางครั้งฉันก็คิดว่าฉันไม่อยากต้องหนีอีกแล้วในชีวิตนี้ บางทีฉันก็คิดถึงเรื่องเหล่านี้
ฉันอยากได้สันติภาพ ฉันอยากจะร้องขอให้โลกช่วยเราหยุดสงครามนี้ด้วยเถิด”

20

ดา

ในพม่า เช่นเดียวกับที่อื่นๆ การศึกษาจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างแรกหากชุมชน
หนึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจ, การติดยา หรือความรุนแรงในครอบครัวที่แพร่ขยาย
ออกไป เพื่อท�ำให้แน่ใจว่าลูกๆ จะได้รับการศึกษาและความช่วยเหลือเพื่อเรียนให้จบ
ครอบครัวที่มีทางเลือกบางครั้งจะส่งลูกๆ ไปยังบ้านพักนักเรียนหรือหอพัก สถานที่
เหล่านี้ให้ที่อยู่ที่ปลอดภัย มีความช่วยเหลือจากชุมชนและมีโอกาสทางการศึกษา
ส�ำหรับเด็กที่เปราะบาง
ดา ในภาพด้านขวามือคือหนึ่งในเด็กเหล่านั้น ขณะที่เธออายุ 13 ปี เธออาศัย
อยู่ในหอพักเด็กชาวว้าในภาคเหนือของประเทศไทย และเวลานี้ เธอเป็นผู้ดูแลหอพัก
เด็กหญิงที่นั่น เรื่องราวของเธอไม่เพียงแค่เป็นค�ำพยานที่สร้างผลกระทบให้กับหอพัก
เด็กและชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในสถานการณ์
คล้ายคลึงกันด้วย
หนูชื่อดา อายุ 19 หนูพักอยู่ที่หอพักละว้ามาเป็นเวลา 6 ปี หนูมาที่นี่ตอนอายุ 13
เนือ่ งจากพ่อแม่เป็นหนีส้ นิ และไม่อาจเลีย้ งดูหนูได้ พ่อมีปญั หาติดยาเสพติดและติดเหล้า

“หนูคดิ ว่าหนูสามารถช่วยเด็กทีต่ กอยูใ่ น
ความซึมเศร้าได้เพราะหนูรดู้ วี า่ การรูส้ กึ ว่าตัวเอง
ไม่มคี า่ และไม่มอี ะไรเลยนัน้ เป็นอย่างไร”
ตั้งแต่หนูยังเด็ก พ่อแม่หย่ากันและไม่มีใครดูแลหนู หนูอยู่
กับยายได้พักหนึ่ง แต่ยายก็เริ่มแก่แล้ว ยายโหดร้าย
กับหนูมาก ครั้งหนึ่งหนูท�ำหม้อแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ
ยายโกรธและตีหนูอย่างรุนแรง
จนหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยของหนู
ฉีกขาดออกจากกัน ยายใช้หม้อ
ใบนั้นฟาดหัวหลายครั้ง หลังของ
หนูได้รับบาดเจ็บมาก สิ่งนี้ติดอยู่
ในใจของหนู หนูอยากหนีออกจาก
สถานการณ์นั้น
หนูดีใจมากตอนที่ได้มาที่
หอพักแห่งนี้ แต่หนูก็ต้องปรับตัว
รุ่นพี่คอยบอกให้ท�ำอะไรหลาย
อย่างที่หนูไม่อยากท�ำ บางครั้งหนู
ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ที่หอพักนี้
แต่ต้องเรียนรู้ที่จะอดทน ไม่เช่น
นั้นหนูจะต้องกลับบ้านไปอยู่กับ
ยายซึ่งหนูไม่อยากไปเลย ปีแรก
ที่นี่หนูรู้สึกเหงา นอนร้องไห้ทุกคืนและเริ่มคิดถึงพ่อแม่
หลังจากหนึ่งปี หนูไปเข้าค่ายคริสเตียนและเริ่มได้รู้จัก
พระเยซู หนูมีโอกาสได้รับใช้พระคริสต์ ได้ช่วยงานค่าย
แห่งหนึ่งด้วย หนูมีโอกาสได้ท�ำงานรับใช้ที่นั่น หนูเริ่มเป็น
อาสาสมัครช่วยงานค่ายคริสเตียน
ตัง้ แต่โตขึน้ มาหนูเป็นโรคซึมเศร้า หนูคดิ เรือ่ งฆ่าตัวตาย
หลายครัง้ หลายหน การได้มาอยูท่ หี่ อพักนีช้ ว่ ยชีวติ เอาหนูไว้
หนูรู้สึกปลอดภัย หอพักเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่พระเจ้าทรง
เตรียมไว้ให้กับหนู หนูดีขึ้นแล้วในตอนนี้ หนูไม่ได้ใช้ยาแก้
โรคซึมเศร้า ผ่านคริสตจักรและหอพักหนูได้มารู้จักพระเยซู
เป็นเพราะหอพักหนูจงึ มีโอกาสเป็นอาสาสมัครในค่าย ต่าง ๆ
หนูเปิดใจต้อนรับพระเยซูที่นั่น หนูตระหนักว่าหนูเจ็บปวด

เพียงใดในอดีต พระเจ้าทรงช่วยหนูในทุกสิ่งในชีวิต
พอหนูขึ้นม.3 พ่อแม่ไม่อยากให้เรียนต่อแต่หนูอยาก
เรียนมัธยมปลาย หนูไม่รู้จะท�ำอย่างไรแต่หนูอธิษฐานกับ
พระเจ้า ในไม่ช้า คุณครูบอกว่า
พวกครูจะออกค่าใช้จ่ายด้านการ
เรียนทั้งหมดให้รวมถึงชุดนักเรียน
และหนังสือด้วย หนูรู้ว่าพระเจ้า
ทรงเห็นและทรงดูแลหนูอยู่
หอพักกลายมาเป็นครอบครัว
ผ่านพระเจ้า หนูได้อยู่ในที่
ปลอดภัย มีอาหาร ที่นอนและ
เรียนหนังสือ หากหนูต้องอยู่
ข้างนอก (หอพัก) ก็คงต้องต่อสู้
ตามล�ำพังข้างถนน หนูจะไม่มี
ชุมชนคริสเตียนเหมือนที่มีอยู่ที่นี่
บางทีมีกฎบางอย่างในหอพัก แต่
กฎเหล่านี้มีไว้เพื่อความปลอดภัย
ก่อนที่หนูจะมาอยู่ที่หอพัก หนู
กลัวการพูดต่อหน้าคนอื่นมาก แต่ตอนนี้หนูเป็นผู้น�ำทีม
นมัสการและกระทั่งสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กเล็กที่นี่
มีหลายครั้งในชีวิตที่หนูคิดฆ่าตัวตาย บางครั้งหนู
พยายามท�ำร้ายตัวเองเพราะหนูคิดว่าหนูไม่มีค่าอะไร
นับตั้งแต่ที่หนูอยู่ที่นี่ หนูได้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการ
ส�ำหรับหนู หนูยังไม่รู้ว่าพระเจ้าจะใช้หนูอย่างไรแต่หนู
มีความเชื่อ หนูอยากเรียนพระคัมภีร์และจิตวิทยา หนูคิดว่า
หนูสามารถช่วยเด็กที่ตกอยู่ในความซึมเศร้าได้เพราะหนูรู้ดี
ว่าการรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและไม่มีอะไรเลยนั้นเป็นอย่างไร
หนูไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเรียกให้หนูไปที่ใด แต่หนูรู้แน่นอนว่า
พระเจ้าจะทรงใช้ให้หนูรับใช้คริสตจักรของพระองค์
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ตะวันออก

ของพม่า

รัฐกะเหรี่ยงแดงเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุด ชาวบ้าน
และพรรคกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยงแดง องค์กรชาติพันธ์ุ
ติดอาวุธก�ำลังเตรียมการเคลื่อนก�ำลังพลเพิ่มขึ้น เข้าปะทะ
กับกองทัพแห่งชาติคือกองทัพพม่าที่ก�ำลังซ่องสุมกองก�ำลัง
เพิ่มในรัฐนี้ ชาวบ้านแจ้งว่ากองทัพพม่ากองทหารราบที่ 72
และ 428 มีกองก�ำลังพลเพิ่มขึ้น สิ่งนี้มาพร้อมกับความ
ตึงเครียดที่สูงขึ้นหลังจากการเลือกตั้งปี 2020 เนื่องจากมี
จ�ำนวนผู้แทนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงแดงเพิ่มขึ้นในรัฐบาลกลาง
แม้ว่าความตึงเครียดจะสูงขึ้น กองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง
แดงยังคงมุ่งมั่นกับกระบวนการเพื่อสันติภาพ
ท่ามกลางความตึงเครียดช่วงเลือกตั้ง รัฐบาลกลาง
เกณฑ์เอาชาวบ้านไปสร้างถนนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
ในเมืองดีมอซอ รัฐกะเหรี่ยง แม้ดูเหมือนว่าถนนจะให้ความ

22

สะดวกกับคนพื้นที่และการค้าขายผลผลิต แต่มันก็ท�ำให้
กองทัพพม่าเคลื่อนย้ายก�ำลังพลและเสบียงได้อย่างรวดเร็ว
สร้างความได้เปรียบทางกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน
ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในรัฐกะเหรี่ยง มีการลอบ
โจมตีระหว่างกองพลของกองทัพพม่าและกองทัพปลดปล่อย
แห่งชาติกะเหรี่ยงถี่ขึ้น ขณะที่กะเหรี่ยงลงนามในสัญญา
หยุดยิงแห่งชาติกับกองทัพพม่าในปี 2015 ซึ่งหมดอายุแล้ว
ชาวบ้านรายงานว่ากองทัพพม่ายิงปืนครกอย่างน้อย 30 ลูก
เข้าไปในพื้นที่พลเรือนในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว
นอกจากนั้นยังมีอีกสองเหตุการณ์ที่ทหารพม่าพุ่งเป้าและ
เข้าสังหารพลเรือน
ความตึงเครียดส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงการสร้างถนน
ของกองทัพพม่าในตอนเหนือของรัฐกะเหรี่ยง โดยเฉพาะ

ตามเข็มนาฬิกาจากทางซ้าย: ด่านกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงถูกกองทัพพม่าเข้าเผา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020, ชาวบ้านกะเหรี่ยงหนีกองทัพพม่าเข้าซ่อนตัวในป่า,
รถหกล้อของกองทัพพม่าเคลื่อนตัวในรัฐกะเหรี่ยง

ความปรารถนาที่จะเชื่อมชายแดนฝั่งตะวันออกที่แม่น�้ำ
สาละวินเข้ากับภาคกลางของพม่าซึ่งผ่าตรงเข้าภาคเหนือ
ของรัฐกะเหรี่ยง เนื่องจากไม่มีการตกลงกับหัวหน้าเขต
สิ่งนี้จึงเป็นการละเมิดสัญญาหยุดยิงแห่งชาติเพราะถือว่า
กองทัพพม่าเข้ามาตัดถนนสายใหม่หรือซ่อมแซมถนน
สายเดิม และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงนับว่า
การสร้างถนนที่ไม่พึงปรารถนานี้คือการบุกรุก
ในเขตเคลอลอทู แม้ว่าทั้งชาวบ้านและผู้น�ำชาวบ้านจะ
ส่งเสียงต่อต้านแล้วก็ตาม กองทัพพม่ายังคงมุ่งหน้าตัดถนน
อยู่ต่อไป เป็นเหตุให้ชาวบ้านสูญเสียเสรีภาพการเดินทาง
และมีการคุกคามจากกองทหารพม่าเพิ่มมากขึ้น
เขตมูตรอยืนหยัดต่อต้านทุกปฏิบตั กิ ารของกองทัพพม่า
ทหารจึงเข้าคุกคามข่มขู่ชาวบ้านแทน ตัวอย่างต่างๆ ด้าน

ล่างนีล้ ว้ นอยู่ในละแวกค่ายพม่าและถนนสายเก่าในเขตมูตรอ
ซอดีคา อายุ 63 ปี ก�ำลังช่วยงานศพในวันที่ 3
มกราคม มีกองทหารพม่าซ่อนตัวอยู่ในป่าคอยเพื่อติดตาม
ซุ่มโจมตีกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงในเช้าวันนั้น
ทหารกลุ่มนี้ยิงเขาและเพื่อน ซอดีคาถูกยิงนัดหนึ่งเข้าที่
ไหปลาร้าและอีกนัดที่ล�ำตัว เพื่อนของเขาถูกยิง กระสุนผ่าน
ทะลุขา ทัง้ สองรอดชีวติ จากนัน้ กองทัพพม่าจึงออกมาจาก
ที่ซ่อนตัว เข้าท�ำร้ายพยานและจับกุมพยานโดยไม่มีสาเหตุ
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020 ชาวบ้าน 367 คนต้องหนี
จากการโจมตีของกองทัพพม่าใกล้หมู่บ้านวาคอทอและ
ทาโคเดอ ทหารยิงปืน 81 มม. ปืน 60 มม. และปืนครกเข้าใส่
หมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ท�ำให้ชาวบ้านต้องหนีเข้าป่า
ในกลุ่มชาวบ้านมีนักเรียนอยู่ในนั้น 36 คนกับครูสามคน
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ตามเข็มนาฬิกานับจากภาพขวา:
หมู่บ้านแมคอลอ ตอนนี้ถูกทิ้งร้าง
หลังจากกองทหารจากค่ายเมเวเข้าโจมตี
และบังคับให้ชาวบ้านต้องหนี, ค่ายทหาร
กองทัพพม่าเมเว, ครูชาวกะเหรี่ยงยังคง
สอนเลขบนท่อนไม้หลังจากชาวบ้าน
ต้องหนีเข้าไปในป่า ไตรมาสที่สองของปี,
ชาวบ้านกะเหรี่ยงประท้วงการยิงของ
กองทัพพม่าและการคงอยู่ของทหาร
ในวันที่ 6 มกราคม 2021, ทีมบรรเทาทุกข์
เดินทางบนหลังม้าบนเส้นทางอันงดงาม
ของรัฐกะเหรี่ยงในฤดูใบไม้ผลิ

จากหมู่บ้านคอทาที่ก�ำลังเตรียมสอบให้เด็กๆ และต้องใช้
ท่อนไม้แทนกระดานด�ำ
อีกหนึ่งเดือนต่อมา วันที่ 5 มีนาคม ทหารกองทัพพม่า
สังหารซอมอเอธาน คนงานป่าไม้ในมืองดเวโล ซอมอเอธาน
ก�ำลังขี่มอเตอร์ไซด์ ไปกับคนงานป่าไม้อีกสองคนใกล้ด่าน
แมไวของกองทหารราบพม่า LIB 338 กองทัพพม่ายิง
พวกเขาจากระยะ 200 เมตร โดยมีระยะการมองเห็นที่
ชัดเจนจากค่ายมายังถนน กระสุนลูกหนึ่งทะลุผ่านท้อง
ของเขาจากซ้ายไปขวา และเข้าที่ขาซ้ายอีกสามนัด คนงาน
ป่าไม้หนีและสามารถหาการรักษาได้ แต่ซอมอเสียชีวิต
ระหว่างถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล
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จากนัน้ ช่วงเช้าวันที่ 31 มีนาคม ทหารพม่ายิงชาวบ้าน
กะเหรี่ยงหลายคนที่ก�ำลังขนเสบียงอยู่บนถนนในเมืองลูธอ
อีกสิบสองชั่วโมงต่อมา พวกทหารยิงอีกครั้ง ท�ำให้ชาวบ้าน
ต้องหนีและทิ้งข้าวของพวกเขาไว้ที่นั่น ซึ่งรวมถึงน�้ำมัน
ดีเซลที่ขนมาเพื่อใช้กับเครื่องไถนา ชาวบ้านสองสามีภรรยา
หายตัวไป คือซอเทดมีและนอยูเมอที่หนีระหว่างการยิง
ครั้งที่สอง นอยูเมอกลับบ้านเช้าวันที่ 1 เมษายนแต่ยังคง
หาสามีของเธอไม่พบ ทหารกะเหรีย่ งออกไปตามหาซอเทดมี
หาร่างของเขาด้วยการใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยง
การปรากฎตัวของทหารพม่าบนถนนสายนัน้ สามีอายุ 54 ปี
คนนี้ถูกยิงและสังหารระหว่างขนหมากเพื่อใช้แลกเปลี่ยน

“ไม่มสี นั ติภาพทีป่ ราศจาก
ความยุตธิ รรม และความ
ยุตธิ รรมต้องตัง้ อยูบ่ นฐาน
ของความเข้าใจร่วมกันและ
ตระหนักถึงสิทธิของทุกคน”

กับข้าวสารเนื่องจากกองทัพพม่าเข้าโจมตีหลายครั้งในปี
2019 ซึง่ ท�ำให้เขาไม่สามารถปลูกข้าวได้พอกินในปี 2020 ได้
เขาต้องทิ้งภรรยาและลูกอีกห้าคนไว้เบื้องหลัง
ท่ามกลางความขัดแย้ง ชาวบ้านกะเหรี่ยงยังคงต้อง
เผชิญปัญหาการขาดแคลนอาหารต่อไป ผู้ที่ต้องพลัดถิ่น
เพราะกองทัพพม่าไม่สามารถไเข้าไปปลูกและดูแลพืชผล
ของพวกเขาได้ น�้ำท่วมในหน้าฝนตามด้วยสภาพแห้งแล้ง
ท�ำให้ยิ่งกันดารอาหารหนักขึ้นไปอีก ส่วนคนอื่นก็เผชิญ
ความท้าทายเช่นกันเพราะรัฐบาลไม่อนุญาตให้ชาวบ้านท�ำไร่
ท�ำนาบนที่ๆ รัฐบาลอ้างสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
อีกต่อไป ในเขตเคลอวีธู ที่นั่นรัฐบาลกลางและกองทัพพม่า

มีอำ� นาจควบคุมมากกว่า ปัญหานีส้ ง่ ผลกับ 80% ของชาวบ้าน
เนื่องจากพวกเขาพึ่งพาการเกษตรอันเป็นแหล่งรายได้และ
อาหารหลักของพวกเขา
ชาวกะเหรี่ยงยังคงมุ่งมั่นท�ำงานเพื่อสันติภาพและ
เสรีภาพเพื่อใช้ชีวิตบนที่ดินของพวกเขาต่อไปรวมถึงการ
ต่อรองกับรัฐบาลกลางด้วย อย่างไรก็ตาม กองทัพและ
รัฐบาลกลางยังคงใช้ขอ้ ตกลงเพือ่ ควบคุม, ข่มเหง, โจมตีและ
ข่มขู่คุกคามชาวบ้านแต่ผู้น�ำชาวกะเหรี่ยงปฏิเสธไม่ยอมรับ
ข้อเรียกร้องของพวกเขา เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
ชาวกะเหรี่ยงยังคงยืนหยัด พวกเขาไม่ยอมแพ้และยังคง
รักษาที่ดินและวิถีชีวิตของพวกเขาเอาไว้
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เสียงจาก

รัฐกะเหรี่ยง

ซอไวทู

“ผมชื่อซอ ไวทู อายุ 73 ปี ผมเป็นคริสเตียน มาจาก
ซอมเมอพลอ ผมต้องหนีกองทัพพม่ามาตลอดทั้งชีวิต
คุณเห็นได้จากแผลเป็นข้างหน้าผากของผมที่โดนสะเก็ด
ระเบิดจากกองทัพพม่า ในปี 1979 กองทัพพม่ายิงปืนครก
ลงมาที่หมู่บ้านของผม หมู่บ้านซอมเมอพลอ ผมกับ
ครอบครัวซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัยที่เราขุดไว้ใต้บ้าน
ของเรา จนกระทัง่ ถึงวันนี้ กองทัพพม่ายังคงเข้าโจมตีเราอยู่
สองเดือนที่แล้ว กองทัพพม่ายิงปืนครกเข้าใส่หมู่บ้านนี้
ผมต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพราะกองทัพพม่าพยายาม
เข้ามาจับตัวผม บางครั้งกองทัพพม่าก็ขัดขวางไม่ให้เรา
ท�ำงาน ท�ำไร่ท�ำสวน พวกเขาเคยเผาบ้านของผมมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ ผมอธิษฐานขอสันติภาพในพม่าและในรัฐ
กะเหรี่ยง ขอให้ชาวกะเหรี่ยงมีเสรีภาพบนที่ดินของ
พวกเขา ส�ำหรับตัวผม สันติภาพหมายถึงการมีอาหารที่
เพียงพอ หากคุณมีสันติภาพ คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
อิสระ เราถูกกองทัพพม่าท�ำร้ายมานานนับหลายปี
เราต้องการมีเสรีภาพและสันติภาพในแผ่นดินของเรา”
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“คนพม่าเขามาในพื้นที่ของฉันและข่มขู่เราด้วยการ
ยิงปืนใหญ่ เราต้องหนีหลายครั้งเพราะกองทัพพม่า
ในเดือนมีนาคม กองทัพพม่าบุกโจมตีเรา พวกเขาพยายาม
ส่งเสบียงไปยังค่ายของพวกเขา เมื่อพวกเขารู้สึกไม่พอใจ
กองทัพกะเหรี่ยง กองทัพพม่าจะยิงปืนครกลงมาใส่
หมู่บ้านของเรา ฉันอยู่ในบ้านตอนได้ยินเสียงปืนครก
ฉันหนีเข้าหลุมหลบภัยใต้บา้ นพร้อมลูกๆ ทุกคน เวลาทีเ่ รา
ได้ยินเสียงปืน เราตามหาลูกรีบพาพวกเขาซ่อนตัวทันที
เพื่อรักษาชีวิตของพวกเขา เราต้องบอกลูกๆ ว่าห้าม
ส่งเสียงเด็ดขาดและต้องอดทน ต้องรอจนกว่าจะปลอดภัย
ฉันกลัวแทนลูกของฉันเพราะฉันเกรงว่าพวกเขาจะกลัว
แล้วส่งเสียงร้องออกมา ขอบพระคุณพระพรของพระเจ้า
ไม่มีใครเป็นอะไร บ้านทุกหลังมีหลุมหลบภัยเพื่อหลบลูก
กระสุนจากกองทัพพม่าตอนที่พวกเขายิงใส่เรา ฉันหวังว่า
ชาวกะเหรี่ยงจะสามารถท�ำงานได้อย่างอิสระและได้ใช้ชีวิต
ในอนาคตโดยไม่มีอันตรายใดๆ จากกองทัพพม่า”

“เวลานีเ้ ราก็แค่มชี วี ติ และนอนอยูใ่ นความหวาดกลัว
กองทัพพม่า เพียงแค่พวกเขาเลิกยุง่ กับเรา
ชีวติ ของเราจะดีขนึ้ มาก แต่พวกเขาทรมานและฆ่าเรา
พวกเขาบังคับใช้แรงงานเรา...ผมหวังว่ากองทัพพม่า
จะกลับพม่าและปล่อยให้ชาวกะเหรีย่ งอยูอ่ ย่างสงบสุข
บนผืนดินของพวกเขา”
ซอ เป

“ผมชื่อซอ เป มาจากหมู่บ้านทีบอคี ผมต้องวิ่งหนี
กองทัพพม่าตัง้ แต่อายุ 12 ขวบ กองทัพพม่าเคยฆ่าชาวบ้าน
และทรมานชาวกะเหรี่ยง จนถึงทุกวันนี้ ผมยังต้องวิ่งหนี
กองทัพพม่าอยู่ ราวสามปีที่แล้ว กองทัพพม่าลงมายัง
หมู่บ้านของเราและเผาบ้านของพวกเรา ทุกคนต้องหนีไป
ยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง สองเดือนที่แล้วมีการสู้รบกัน ผมยัง
ไม่ได้หนีแต่เตรียมข้าวของที่จะหนี บางครั้ง กองทัพพม่า
ก็มาเผาข้าวของเรา พื้นที่นี้ต้องเผชิญกับการข่มเหงจาก
กองทัพพม่ามากเหลือเกิน เราแค่อยากจะมีสันติภาพเพื่อ
ที่เราจะสามารถท�ำงาน ท�ำไร่ท�ำนาได้โดยไม่ต้องกลัว ในปี
1976 กองทัพพม่าบุกเข้ามาและเล็งปืนไปที่ชาวบ้าน
กะเหรี่ยงไม่ใช่ที่ทหารด้วยกัน อีกครั้งในปี 1998-2000
กองทัพพม่าโจมตีอย่างหนักหน่วงและสังหารชาวกะเหรี่ยง
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ กองทัพพม่ายังคงกดขี่และสังหาร
ชาวกะเหรี่ยงอยู่ เรากลัวปืนครกและปืนใหญ่ครับ ผู้คนที่
อาศัยอยู่ที่นี่มีชีวิตที่ยากล�ำบาก หากเป็นไปได้ ได้โปรด
กลับมาและช่วยชาวกะเหรี่ยงอย่างไรก็ได้เท่าที่คุณ
สามารถท�ำได้ เราเพียงแค่อยากให้ลูกๆ ของเรามีชีวิตที่ดี
และมีเสรีภาพในการท�ำงานและอยู่อย่างสันติ”

ไม่ออกนาม

“ยี่สิบปีก่อนกองทัพพม่ายิงพี่ชายของผม พี่ของผม
ต้องเดินทางไปรักษาตัวทีป่ ระเทศไทย พีช่ ายสองคนของผม
ตายด้วยน�้ำมือของกองทัพพม่า คนหนึ่งเป็นเพียงชาวบ้าน
เป็นชาวไร่และถูกองทัพพม่าจับตัวไปและไม่เคยได้พบเขา
อีกเลย พี่อีกคนออกสงครามสู้กับกองทัพพม่าและไม่ได้
กลับมาอีก เวลานี้เราก็แค่มีชีวิตและนอนอยู่ในความ
หวาดกลัวกองทัพพม่า เพียงแค่พวกเขาเลิกยุ่งกับเรา
ชีวิตของเราจะดีขึ้นมาก แต่พวกเขาทรมานและฆ่าเรา
พวกเขาบังคับใช้แรงงานเรา ตอนที่เราเป็นเด็ก พ่อแม่
พยายามอธิบายให้เราฟังว่ากองทัพพม่าแย่มาก แต่เรา
ไม่เข้าใจว่าท�ำไมพวกเขาจึงอยากท�ำร้ายและฆ่าเรา
ทั้งหมดที่เรารู้ก็คือต้องวิ่งหนี กองทัพพม่าจะเข้ามาเผา
บ้านเราและฆ่าหมูของเรา กองทัพพม่าเผาบ้านของผม
สามครั้ง ครั้งหนึ่งมีคนถ่ายรูปว่ากองทัพท�ำอะไรกับบ้าน
ของผมและโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย หลังจากนั้น
กองทัพพม่าก็เงียบและไม่ได้โจมตีเราในช่วงสั้นๆ
ผมหวังว่ากองทัพพม่าจะกลับพม่าและปล่อยให้ชาวกะเหรีย่ ง
อยู่อย่างสงบสุขบนผืนดินของพวกเขา”

หน้าตรงข้าม: ชาวบ้านกะเหรี่ยงประท้วงการดำ�รงอยู่ของกองทัพพม่าและการก่อสร้างในรัฐกะเหรี่ยง
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ในเดือนมิถุนายน 2002 ในรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า
กองทัพพม่าสี่กองพันไล่กวดผู้พลัดถิ่น 96 คนที่ก�ำลังหนี
เอาชีวิตรอด และทีมบรรเทาทุกข์ Free Burma Ranger
ก�ำลังช่วยเหลือพวกเขาอยู่ในขณะนัน้ ก่อนหน้านี้ พวกทหาร
เข้าเผาหมู่บ้านและสังหารชาวบ้าน 12 คน ในนั้นเป็นเด็ก
8 คน กล่มุ คนทีก่ ำ� ลังหนีหยุดอยูต่ รงทุง่ โล่งเล็กๆ เพือ่ อธิษฐาน
และตัดสินใจว่าจะหนีไปทางไหนดี ในชั่วเวลานั้นเอง ทหาร
ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มต่อต้าน ก็ออกมาจากป่า
เขาบอกว่า “อย่าไปทางทีพ่ วกคุณคิดจะไปกัน กองทัพพม่า
รูจ้ กั ทางทีค่ ณ
ุ เลือกไปเพราะมันเป็นทางทีด่ สี ดุ พวกเขาเตรียม
ซุ่มโจมตีไว้แล้ว ฉะนั้น เดินมุ่งหน้าตรงไปหาพวกเขา เดิน
เข้าไปในทุง่ นาทีเ่ ปิดโล่ง มันฟังดูอนั ตรายกว่า แต่ผบู้ ญั ชาการ
กองทัพพม่าที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนขี้ขลาดมาก เขาเชื่อว่า
คุณคือเรนเจอร์ 96 คนที่มีผู้น�ำเป็นกลุ่มหน่วยรบพิเศษและ
ออกมาที่นี่เพื่อจะโจมตีพวกเขา เขาเอากองพลของเขามา
แต่ตัวเขาเองแอบอยู่ในค่าย คุณจะเดินผ่านเขาไปได้”
กลุ่มได้อธิษฐานและตัดสินใจท�ำตามค�ำแนะน�ำของทหาร
เด็กผู้ชายตัวเล็กๆ คนหนึ่งได้จุดเทียนถืออยู่ในอุ้งมือของเขา
เด็กผู้หญิงหกขวบนั่งยองๆ อยู่ข้างๆ เขา และครอบครัวของ
เขาล้อมรอบเด็กชาย เรนเจอร์ลอ้ มวงพวกเขาไว้และอธิษฐาน
จากนั้น ด้วยรู้ถึงอันตรายแท้จริงในเวลานั้นแต่ก็ด้วยความ
มัน่ ใจว่าพระเจ้าก�ำลังน�ำพวกเขาอยู่ พวกเขาจึงมุง่ หน้าตรงไป

จนเมื่อพวกเขาไปถึงชายป่า ฟ้าเริ่มสาง ดวงอาทิตย์
ฉายแสงบนท้องฟ้าขณะที่กลุ่มคนมอมขี้โคลนโผล่ออกมาบน
ท้องนาเปิดโล่ง เหนือทุง่ นาคือค่ายกองทัพพม่า มันดูหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้เลยที่กองทัพพม่าจะเห็นพวกเขาแล้วก็เปิดฉากโจมตี
ทหารกะเหรี่ยงที่ช่วยน�ำทางและเรนเจอร์ที่คอยให้ก�ำลังใจ
ชาวบ้านบอกทุกคนให้ “เดินกระจายตัวกัน เดินกระจายกัน”
ในกรณีที่กองทัพอาจเริ่มยิง
ทุกคนรอดออกมาได้ ขณะที่ดวงอาทิตย์ตก พวกเขา
ข้ามชายแดนออกมาได้อย่างปลอดภัย ครอบครัวเหล่านั้น
ปักหลักที่ค่ายผู้อพยพ พวกเขาสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน
และขอบคุณพระองค์ส�ำหรับการอัศจรรย์ครั้งนั้น
หลายปีต่อมา ปี 2019 เดฟ หนึ่งในกลุ่มเรนเจอร์กลุ่ม
นั้นได้รับอีเมล์จากหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามูน เธอบอกว่า
“ฉันไม่รู้ว่าคุณจะจ�ำฉันได้ไหม แต่ตอนนั้นฉันอายุ 6 ขวบ
นั่งยองๆ อยู่ข้างพี่ชายของฉันตอนที่เขาถือเทียนอยู่ และ
ตอนนั้นเองคุณอธิษฐานเผื่อเราที่จะหนีกองทัพพม่าได้อย่าง
ปลอดภัย ครอบครัวของเราต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกา
พระเจ้าทรงประทานสามีให้กับฉัน เขาเป็นผู้ลี้ภัยจากเนปาล
และเป็นผู้ติดตามพระเยซูเช่นกัน เรามีลูกด้วยกันสองคน
และนั่นช่างเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ ฉันดูสารคดีของ FBR
และฉันคิดว่า “คุณยังมีชีวิตอยู่ และฉันอยากพบคุณ!”

เดฟและปีเตอร์ ยูแบงค์กับนอ มูน, สามีของเธอ และลูกสองคน
ระหว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งที่นอร์ธ แคโรไลน่า 2020

