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ปีีน้ี้�กองทััพทัหารพม่่าเข้้ายึึดอำานี้าจด้วยึรัฐปีระหาร เข้้าโจม่ต้ี 
ปีระชาชนี้ข้องตีนี้เอง และเพ่�ม่การโจม่ต้ีกล่่ม่ชาต่ีพันี้ธุ่์�ข้องพม่่า 
กองทััพทัหารพม่่าสัังหารผู้้้ปีระท้ัวงทัั�งในี้เมื่องและนี้อกเมื่อง 
ตีลอดจนี้สัังหารและพลัดถ่ิ่�นี้ผู้้้คนี้หลายึพันี้คนี้บนี้ภู้เข้า แม้่ว่า 
จะม้่ส่ั�งเหล่าน้ี้�เก่ดขึ้�นี้ แต่ีก็ยัึงคงม้่ความ่ร้้สึักข้องการเป็ีนี้นี้ำ�าหนึี้�ง
ใจเด้ยึวกันี้ ม้่ความ่ม่่่งมั่�นี้ และความ่หวังทัั�งในี้หม่้่ชาวพม่่าและ
กล่่ม่ชาต่ีพันี้ธุ่์�ในี้พม่่า ผู้้้คนี้ในี้เมื่องและนี้อกเมื่องในี้พม่่า 
ม่ารวม่ตัีวกันี้เพื�อต่ีอต้ีานี้การปีกครองแบบเผู้ด็จการในี้แบบท้ั� 
ไม่่เคยึเห็นี้ม่าก่อนี้

ชนี้เผู่้าท้ั�อย่้ึบนี้ภู้เข้าแม้่ถ้ิ่กขั้บไล่ออกจากบ้านี้ แต่ีพวกเข้า
ปีฏ่ิเสัธุ์ท้ั�จะยึอม่แพ้และยัึงคงรักและช่วยึเหลือซึึ่�งกันี้และกันี้  
ท้ัม่งานี้เรนี้เจอร� FBR ข้องเราและกล่่ม่อื�นี้ ๆ เคลื�อนี้ไหว
ท่ัาม่กลางกล่่ม่ชาต่ีพันี้ธุ่์� คอยึให้ความ่ช่วยึเหลือทัางการแพทัยึ� 
สันัี้บสัน่ี้นี้ด้านี้อาหาร และให้ความ่รักแก่พวกเข้า กองทััพพม่่า 
ม้่อำานี้าจม่ากกว่าใครในี้ท้ั�น้ี้� แต่ีเราเชื�อว่าพระเจ้ายัึงทัรงอำานี้าจ
ย่ึ�งกว่าและปีระทัานี้หนี้ทัางให้เราในี้การช่วยึเหลือต่ีาง ๆ ม้่
ความ่อ่อนี้น้ี้อม่ถ่ิ่อม่ตีนี้และความ่เคารพซึึ่�งกันี้และกันี้ในี้หม่้่ 
ชาวพม่่าและชนี้กล่่ม่น้ี้อยึ เราได้รับคำาบอกเล่าจากชาวพม่่า
หลายึคนี้ว่า “เราข้อโทัษท้ั�เราละเลยึและไม่่ได้ยืึนี้เค้ยึงข้้างกล่่ม่
ชาต่ีพันี้ธุ่์�ท้ั�ถ้ิ่กโจม่ต้ีตีลอดหลายึปีีท้ั�ผู่้านี้ม่า ตีอนี้น้ี้�เราร้้แล้วว่า

ความ่ท่ักข้�ท้ั�พวกเข้าเผู้ช่ญอย่้ึเป็ีนี้เช่นี้ไร เราข้อการอภัูยึและ
ข้อโทัษ เราร้้สึักข้อบค่ณอย่ึางม่ากในี้ยึาม่ท้ั�เราหลบหน้ี้ไปียัึง
พื�นี้ท้ั�ข้องพวกเข้า พวกเข้าได้ช่วยึเหลือเรา ได้เส้ั�ยึงช้ว่ตีเพื�อ
ช่วยึเรา เราท่ักคนี้ต้ีองทัำางานี้ร่วม่กันี้เพื�ออ่สัรภูาพ และต้ีอง
รักษาค่ณค่าและส่ัทัธุ่์ข้องท่ักคนี้ เราม่่่งมั่�นี้ท้ั�จะทัำาเช่นี้นัี้�นี้”

ในี้รัฐกะเหร้�ยึง ผู้้้นี้ำาท้ั�ช่วยึชาวพม่่าจำานี้วนี้ม่ากหลบหน้ี้และ
หาท้ั�หลบภัูยึบอกผู้ม่ว่า “เราต้ีองระลึกถึิ่งพระค่ณและพระเม่ตีตีา
ข้องพระเจ้า หากปีราศจากความ่เม่ตีตีาจากพระเจ้า เราชาว
กะเหร้�ยึงก็คงไม่่ม้่ช้ว่ตีในี้แผู่้นี้ด่นี้น้ี้� และเราไม่่สัม่ควรได้รับส่ั�งน้ี้� 
เนืี้�องจากเราทัำาผู่้ดพลาดและทัำาบาปีม่ากม่ายึ ไม่่ใช่แค่เผู้ด็จการ
เท่ัานัี้�นี้ท้ั�ทัำาผู่้ด ตัีวเราเองก็เช่นี้กันี้ แต่ีเราสัารภูาพส่ั�งน้ี้�และ
ข้อบค่ณพระเจ้าสัำาหรับการให้อภัูยึและพระค่ณข้องพระองค�  
เราอาจจะต้ีองหน้ี้และทันี้ท่ักข้�ม่ากม่ายึแต่ีเราจะไม่่พ่ายึแพ้แม้่
กองทััพพม่่าจะแข็้งแกร่งกว่าก็ตีาม่ พวกเข้าแข็้งแกร่งกว่าพวกเรา 
บางคนี้ แต่ีก็ไม่่ได้แข็้งแกร่งกว่าพวกเราไปีหม่ดท่ักคนี้และไม่่ได้
แข็้งแกร่งไปีกว่าพระเจ้าข้องเรา” ชนี้กล่่ม่น้ี้อยึท้ั�อย่้ึกับเรา  
เช่นี้เด้ยึวกับชาวพม่่า เราเชื�อว่าเผู้ด็จการไม่่สัาม่ารถิ่เอาชนี้ะได้

เราร้้ว่าเบื�องหลังการโจม่ต้ีท้ั�ร้ายึแรงข้องทัหารและตีำารวจ 
ท้ั�กระทัำาต่ีอปีระชาชนี้ชาวพม่่านัี้�นี้เป็ีนี้ความ่ชั�วร้ายึท้ั�ลึกลำ�าและ 
น่ี้ากลัว น้ี้�คือการต่ีอส้้ัฝ่่ายึว่ญญาณอย่ึางแรกเลยึ เราอธุ่์ษฐานี้
ต่ีอส้้ัความ่ชั�วร้ายึน้ี้�ในี้พระนี้าม่อันี้ทัรงฤทัธุ่์�ข้องพระเยึซ้ึ่

ข้อพระเจ้าอวยึพระพร

เดว่ด ย้ึแบงค� ครอบครัว และ Christians Concerned  
for Burma

ขอบคุณท่ีอธิษฐานเผ่ือประเทศพม่า

ผู้อำานวยการ
สารจาก
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แผนท่ี
พื่่้นท่�บ้้านเกิดชาตีิพื่ันธิ้์
และชนชาตีิตี่าง ๆ

พื่่้นท่�ส่วันใหญ่ของเผ่่า
พื่ันธิ์พื่ม่า

โปีรดอธุ่์ษฐานี้ร่วม่กับเราข้อให้เผู้ด็จการเปีล้�ยึนี้ใจ 
หรือลาออก อธุ่์ษฐานี้เผืู้�ออองซึ่านี้ซ้ึ่จ้และนัี้กโทัษการเมื่อง
ทัั�งหม่ดท้ั�จะได้รับการปีล่อยึตัีว รัฐบาลสัามั่คค้แห่ง
ชาต่ีจะสัาม่ารถิ่ทัำาหน้ี้าท้ั�ได้ และ 
ท่ักคนี้จะม้่โอกาสัได้เร่�ม่ต้ีนี้ใหม่่ อธุ่์ษฐานี้ 
ร่วม่กันี้ว่า ปีระชาชนี้จะสัาม่ารถิ่สัร้างพม่่า 
ท้ั�เป็ีนี้ปีระชาธุ่์ปีไตียึและเป็ีนี้ตัีวแทันี้ 
อย่ึางแท้ัจร่งสัำาหรับท่ักคนี้ - แต่ีทัั�งน้ี้�ทัั�งนัี้�นี้  
จนี้กว่าจะถึิ่งเวลานัี้�นี้ โปีรดร่วม่กันี้ 
อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อ ผู้้้ท้ั�ถ้ิ่กโจม่ต้ีจะได้รับ
ความ่ช่วยึเหลือท้ั�จำาเป็ีนี้ในี้การ 
เอาช้ว่ตีรอด โปีรดอธุ่์ษฐานี้ด้วยึว่า
แม้่ในี้ข้ณะน้ี้� ข้้อความ่แห่งการให้อภัูยึ
และการปีรองดองจะถ้ิ่กส่ังไปียัึงผู้้้นี้ำา
เผู้ด็จการ ทัหารพม่่า และตีำารวจ

ข้อข้อบค่ณท้ั�อธุ่์ษฐานี้ร่วม่กับเรา

วัันอธิิษฐานสากลเพื่่�อประเทศพื่ม่าจัดขึ้นท้กปีในวัันอาทิตีย์ท่�สองของเดือนม่นาคม  
โปรดร่วัมอธิิษฐานเผ่ื�อประเทศพื่ม่าไปพื่ร้อมกับ้เรา

สัำาหรับข้้อม้่ลเพ่�ม่เต่ีม่ สัาม่ารถิ่อ้เม่ลม่าได้ท้ั�  info@prayforburma.org

ข้อข้อบค่ณ ActsCo Printing. สัำาหรับการสันัี้บสัน่ี้นี้และการต้ีพ่ม่พ�วารสัารฉบับน้ี้� 
วารสัารฉบับน้ี้�จัดทัำาโดยึโดยึ CCB ข้้อความ่ทัั�งหม่ดอย่้ึภูายึใต้ีล่ข้ส่ัทัธุ่์�ข้อง CCB 2022 
ออกแบบโดยึ FBR Publications วารสัารฉบับน้ี้�อาจทัำาซึ่ำ�าได้หากให้เครด่ตีข้้อความ่ 
และร้ปีภูาพอย่ึางเหม่าะสัม่ ภูาพถ่ิ่ายึทัั�งหม่ดเป็ีนี้ล่ข้ส่ัทัธุ่์�ข้อง Free Burma Rangers 
(FBR) เว้นี้แต่ีจะระบ่ไว้เป็ีนี้อย่ึางอื�นี้ ส่ัวนี้ข้้อพระคัม่ภู้ร�ท้ั�ยึกม่านัี้�นี้นี้ำาม่าจาก NIV  
เว้นี้แต่ีจะระบ่ไว้เป็ีนี้อย่ึางอื�นี้

Christians Concerned for Burma (CCB), ต้้ีปีณ. 392, เช้ยึงใหม่่,  
ปีระเทัศไทัยึ  50000 

www.prayforburma.org • info@prayforburma.org

ประเทศพม่า
คำาอธิิษฐานสำาหรับ้
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ประเด็น  
ในวัารสารฉบ้ับ้น่้

6.
ประเทศพื่ม่าเผ่ชิญวัิกฤตีิ
กรุงเนปิดอว์: วัันท่� 1 ก.พื่. 
รัฐประหารโค่นล้มรัฐบ้าล

8.
ภาคตีะวัันออกของพื่ม่า
รัฐกะเหร่�ยง: โรงเร่ยนภายใตี ้
การสู้รบ้

12.
ประเทศพื่ม่าเผ่ชิญวัิกฤตีิ
รัฐกะเหร่�ยงแดง: บ้ทสัมภาษณ์
ของผู่้นำาพื่ลัดถิ่ิ�น

16.
สถิ่านการณ์ชาวัโรฮิิงยา
ประเทศบัังคลาเทศ: ไฟไหม้และ 
นำ้าท่วัม ทำาลายค่ายผู่้ล่้ภัย 
โรฮิิงญาท่�เปราะบ้าง
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23.
ภาคเหนือของพื่ม่า 
ฉิ่่�นและรัฐฉิ่านตอนเหนือ: การตี่อสู้
ทวั่ควัามร้นแรงขึ้นหลังรัฐประหาร

27.
เส่ยงจากพื่ม่า
ความฝัันท่�ไม่ม่วันสููญสู่�น  
การเอาชนะโศกนาฏกรรม 
ในรัฐกะเหร่�ยง

19.
ภาคตีะวัันตีกของพื่ม่า
รัฐชิ่น: ชาวัชินตี่อตี้านการ
รัฐประหารทำาให้ตีกเป็นเป้าหมาย
ของกองทัพื่พื่ม่า

28.
ดวังตีาเปล่งประกาย
ประพันธ์์โดย: ซููซูาน ยูแบ้งค์
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ในี้ปีี พ.ศ. 2564 พม่่าต้ีองเผู้ช่ญกับว่กฤตีการณ�ท้ั� 
ไม่่ธุ์รรม่ดาและเชื�อม่โยึงถึิ่งกันี้ 2 อย่ึาง ได้แก่ การระบาดใหญ่
ข้องโคว่ด และรัฐปีระหารในี้วันี้ท้ั� 1 ก่ม่ภูาพันี้ธุ์� “การเชื�อม่โยึง
ว่กฤตีข้องทัั�งสัองส่ั�งน้ี้�” เปิีดโอกาสัให้ได้ลองจ่นี้ตีนี้าการ 
ถึิ่งร้ปีแบบปีระเทัศข้องพม่่าท้ั�อาจจะเป็ีนี้ไปีได้

นัี้บเป็ีนี้ครั�งแรกในี้หลายึชั�วอาย่ึคนี้ อย่ึางน้ี้อยึนัี้บตัี�งแต่ี
การจลาจลเพื�อระบอบปีระชาธุ่์ปีไตียึในี้ปีี 2531 คนี้หน่่ี้ม่สัาว
จากเมื่องและเมื่องต่ีาง ๆ เวลาน้ี้�ได้สััม่ผัู้สักับความ่ร่นี้แรง 
เต็ีม่ร้ปีแบบจากกองทััพพม่่า สัม่าช่กจำานี้วนี้ม่ากข้องช่ม่ชนี้
ชาวพม่่าแท้ัๆ โดยึเฉพาะอย่ึางย่ึ�งคนี้หน่่ี้ม่สัาวท้ั�ก่อนี้หน้ี้าน้ี้�
แทับไม่่ม้่โอกาสัเข้้าใจถึิ่งความ่ท่ักข้�ทัรม่านี้ข้องชาต่ีพันี้ธุ่์�ต่ีางๆ 
ในี้พม่่า ครั�งน้ี้�ได้ซึ่าบซึึ่�งในี้การต่ีอส้้ัด่�นี้รนี้ได้เข้้าใจความ่
ปีรารถิ่นี้าข้องช่ม่ชนี้ชนี้กล่่ม่น้ี้อยึม่ากขึ้�นี้ ส่ั�งน้ี้�นี้ำาไปีส่้ัความ่
เป็ีนี้นี้ำ�าหนึี้�งใจเด้ยึวกันี้และความ่ม่่่งมั่�นี้ท้ั�จะย่ึต่ีการปีกครอง 
ท้ั�โหดร้ายึข้องกองทััพเม้่ยึนี้ม่าร� และยืึนี้ยัึนี้ว่าในี้อนี้าคตี
กองทััพควรอย่้ึภูายึใต้ีการปีกครองข้องพลเรือนี้

นัี้บตัี�งแต่ีรัฐปีระหาร กองทััพพม่่าได้อาละวาดไปีทัั�วพม่่า 
รวม่ทัั�งในี้รัฐและภู้ม่่ภูาคท้ั�ก่อนี้หน้ี้าน้ี้�ไม่่ได้รับผู้ลกระทับจาก
ความ่ขั้ดแย้ึงทัางอาว่ธุ์ เช่นี้ ช่นี้ ซึ่าไกง�และม่ะกเว กองทััพ
เม้่ยึนี้ม่าร�มั่กปีระพฤต่ีตีนี้เป็ีนี้กองกำาลังเข้้ายึึดครองและ
สัังหารหม่้่อย่ึางโหดเห้�ยึม่ เพื�อเป็ีนี้การตีอบโต้ี ช่ม่ชนี้ท้ัองถ่ิ่�นี้
จึงได้ร่วม่มื่อกันี้ภูายึใต้ีกองกำาลังป้ีองกันี้ปีระชาชนี้ (PDFs) 
เพื�อต่ีอต้ีานี้การทัำาร้ายึร่างกายึอย่ึางร่นี้แรงข้องรัฐบาลทัหาร  
กองกำาลังป้ีองกันี้ปีระชาชนี้ (PDFs)จำานี้วนี้ม่ากเป็ีนี้แนี้วร่วม่
กับรัฐบาลเอกภูาพแห่งชาต่ี (NUG) คนี้อื�นี้ ๆ ทัำางานี้อย่ึาง
ใกล้ช่ดกับองค�กรต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAO) ซึึ่�งให้การฝึ่กอบรม่ 
ขั้�นี้พื�นี้ฐานี้แก่กล่่ม่เหล่าน้ี้�เป็ีนี้จำานี้วนี้ม่าก

แม้่ว่าจะไม่่ได้เก่ดจากสัภูาบร่หารรัฐทัั�งหม่ด การจัดการ
กับว่กฤต่ีโคว่ดท้ั�ผู่้ดพลาดข้องรัฐบาลเผู้ด็จการผู้นี้วกกับการ
โจม่ต้ีเจ้าหน้ี้าท้ั�สัาธุ์ารณส่ัข้ท้ั�ม้่การบันี้ทึักไว้เป็ีนี้อย่ึางด้ 
จำานี้วนี้ม่าก ได้เพ่�ม่ผู้ลกระทับอย่ึางม่หาศาลจากการระบาดใหญ่  
ม้่ผู้้้เส้ัยึช้ว่ตีหลายึพันี้คนี้ และการทัำาม่าหาก่นี้ได้รับผู้ลกระทับ
อย่ึางย่ึ�งยึวดเศรษฐก่จหดตัีวม่ากถึิ่งหนึี้�งในี้สัาม่นัี้บตัี�งแต่ี
รัฐปีระหาร ส่ัวนี้หนึี้�งเป็ีนี้ผู้ลม่าจากการระบาดใหญ่ แต่ีส่ัวนี้ใหญ่ 
เป็ีนี้เพราะการจัดการท้ั�ผู่้ดพลาดข้องระบอบทัหารและการโจม่ต้ี 
ปีระชาชนี้อย่ึางร่นี้แรง

กลางเดือนี้ต่ีลาคม่ ม้่ผู้้้เส้ัยึช้ว่ตี 1,178 คนี้จากกองกำาลัง
ข้องรัฐบาลทัหาร โดยึยัึงคงถ้ิ่กควบค่ม่ตัีวอย่้ึกว่า 3,500 คนี้ 
หลายึคนี้ในี้น้ี้�เคยึถ้ิ่กทัรม่านี้ ในี้ระหว่างน้ี้�เอง ความ่มั่�นี้คงด้านี้
อาหารด่�งตัีวลงโครงการอาหารโลกข้องสัหปีระชาชาต่ี (U.N. 
World Food Program) ปีระม่าณการว่าจะม้่ปีระชาชนี้อ้ก  
3.4 ล้านี้คนี้ในี้พม่่าท้ั�จะห่วโหยึหลังการรัฐปีระหาร

ในี้บร่บทัน้ี้�องค�กรต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAOs) เช่นี้ สัหภูาพ 
แห่งชาต่ีกะเหร้�ยึงและองค�กรอ่สัระคะฉ่�นี้ ม้่บทับาทัสัำาคัญ 

เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองทัพ
ทหารโค่นล้มรัฐบาลท่ีมาจากพลเรือนและ
ประชาชนก็ลุกฮือข้ึนประท้วง
ผู่้เข่ยน: แอชล่�ย์ เซูาธิ์

พม่า
พื่ม่าเผ่ชิญวัิกฤตีิ
ตีอนกลาง

เยาวัชนประท้วังในย่างก้้ง
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ในี้การต่ีอส้้ักับโรคระบาดและต่ีอต้ีานี้รัฐบาลทัหาร ภูายึหลัง
การรัฐปีระหาร องค�กรต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAOs) ข้องพม่่า
และองค�กรภูาคปีระชาสัังคม่ (CSOs) ท้ั�เป็ีนี้พันี้ธุ์ม่่ตีรได้ให้
ระบบการบร่การท้ั�น่ี้าเชื�อถืิ่อและปีระสับความ่สัำาเร็จท้ั�ม้่อย่้ึ
เพ้ยึงไม่่ก้�ระบบในี้ปีระเทัศน้ี้� ตัีวอย่ึางเช่นี้ เด็กท้ั�เปีราะบางท้ั�ส่ัด 
ในี้พม่่าอย่ึางน้ี้อยึ 300,000 คนี้ได้ไปีโรงเร้ยึนี้ องค�กรต่ีดอาว่ธุ์
ชาต่ีพันี้ธุ่์�หลายึแห่งได้ให้บร่การด้านี้ส่ัข้ภูาพและบร่การอื�นี้ ๆ 
แก่ปีระชาชนี้ข้องตีนี้ ซึึ่�งรัฐบาลทัหารล้ม่เหลว แม้่ว่าจะม้่การ
สันัี้บสัน่ี้นี้ในี้ระดับนี้านี้าชาต่ีท้ั�จำากัด 

การบร่การและการบร่หารจัดการท้ั�จัดทัำาโดยึกล่่ม่ต่ีดอาว่ธุ์ 
ชาต่ีพันี้ธุ่์� ได้ช้�ให้เห็นี้ถึิ่งความ่เป็ีนี้ไปีได้ท้ั�พม่่าสัาม่ารถิ่ม้่การ
เปีล้�ยึนี้แปีลงเก่ดความ่ย่ึต่ีธุ์รรม่และเสัม่อภูาคได้ม่ากขึ้�นี้  
กล่่ม่ต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์�จำานี้วนี้ม่ากม้่ความ่ชอบธุ์รรม่ทัาง 
การเมื่องในี้ระดับส้ังในี้หม่้่ปีระชากรในี้ท้ัองถ่ิ่�นี้ บทับาทัการ
บร่หารปีกครองข้องพวกเข้า ผู้นี้วกกับบร่การด้านี้ส่ัข้ภูาพ 
การศึกษา และบร่การอื�นี้ ๆ จากเอกชนี้ในี้ท้ัองถ่ิ่�นี้และยัึงม้่
การร่วม่มื่อกับองค�กรภูาคปีระชาสัังคม่ (CSOs) สัาม่ารถิ่ 
ถ้ิ่กม่องได้ว่าองค�ปีระกอบเหล่าน้ี้�เป็ีนี้การก่อร่างสัหพันี้ธุ์� 
ร้ปีแบบใหม่่ ‘สัหพันี้ธุ์�อ่บัต่ีใหม่่’ น้ี้�ม้่ฐานี้จากความ่เป็ีนี้เจ้าข้อง
โดยึเอกชนี้ให้โครงสัร้างและบร่การกับท้ัองถ่ิ่�นี้ ช่วยึดึงการฟ้ื้�นี้ตัีว 
กลับขึ้�นี้ม่าใหม่่ข้องช่ม่ชนี้ผู้้้ม้่บทับาทัภูาคปีระชาสัังคม่ และ 
กล่่ม่ต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� 

อาจเป็ีนี้ไปีได้ว่าว่กฤตีในี้ปัีจจ่บันี้ให้โอกาสัท้ั�ด้ท้ั�ส่ัดนัี้บ
ตัี�งแต่ีการปีระช่ม่ปีางโหลงในี้ปีี พ.ศ.2490 เพื�อไปีถึิ่งการเป็ีนี้
สัหพันี้ธุ์�ข้องรัฐบาลกลางตีาม่ข้้อตีกลงระหว่างรัฐอธุ่์ปีไตียึ 
สัหพันี้ธุ์�ในี้พม่่าควรสัร้างขึ้�นี้ด้วยึความ่เข้้าใจท้ั�ว่ารัฐชาต่ีพันี้ธุ่์� 
ท้ั�เก่ดขึ้�นี้และ องค�กรต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์�ท้ั�ปีกครองพวกเข้าเป็ีนี้

หน่ี้วยึงานี้ท้ั�ม้่อำานี้าจอธุ่์ปีไตียึ ซึึ่�งอาจร่วม่กันี้จัดตัี�งสัหภูาพ
สัหพันี้ธุ์�

ความ่ทัรหดและฟ้ื้�นี้ตัีวเร็วข้องช่ม่ชนี้และองค�กรต่ีดอาว่ธุ์
ชาต่ีพันี้ธุ่์�เป็ีนี้ศ้นี้ยึ�กลางในี้การด้ดซัึ่บ การรับมื่อ และการปีรับตัีว 
ต่ีอแรงกระแทักและว่กฤตีการณ� อย่ึางไรก็ตีาม่ ความ่สัาม่ารถิ่
ในี้การรับมื่อในี้พื�นี้ท้ั�อาจจะถ้ิ่กผู้ลักดันี้จนี้เก่นี้จะรับมื่อซึึ่�งทัำาให้ 
การตีอบสันี้องในี้เช่งบวกทัำาได้ยึากขึ้�นี้ การเปีล้�ยึนี้แปีลงสัภูาพ 
ภู้ม่่อากาศก่อให้เก่ดโอกาสัการทัำาลายึล้างในี้อนี้าคตีเพ่�ม่ขึ้�นี้ 
ดังนัี้�นี้ การทัำางานี้และสันัี้บสัน่ี้นี้ผู้้้ดำาเน่ี้นี้การในี้ท้ัองถ่ิ่�นี้จึงม้่
ความ่สัำาคัญม่ากย่ึ�งขึ้�นี้ในี้การปีรับตัีวให้เข้้ากับอ่ณหภู้ม่่ท้ั�ส้ังขึ้�นี้ 
และการเปีล้�ยึนี้แปีลงร้ปีแบบปีร่ม่าณนี้ำ�าฝ่นี้

นี้อกจากน้ี้� ป่ีาและแหล่งความ่หลากหลายึทัางช้วภูาพท้ั�ด้
ท้ั�ส่ัดในี้โลกบางส่ัวนี้ยัึงตัี�งอย่้ึในี้พื�นี้ท้ั�ข้ององค�กรต่ีดอาว่ธุ์
ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAO) พื�นี้ท้ั�เหล่าน้ี้�ม้่ความ่สัำาคัญในี้การบรรเทัา
การเปีล้�ยึนี้แปีลงสัภูาพภู้ม่่อากาศ ในี้แง่น้ี้�องค�กรต่ีดอาว่ธุ์
ชาต่ีพันี้ธุ่์�จึงม้่บทับาทัสัำาคัญระดับโลก เก่นี้ข้อบเข้ตีข้องพม่่า

นัี้กเศรษฐศาสัตีร� ม่่ลตัีนี้ ฟื้ร้ดแม่นี้ กล่าวว่า “ม้่เพ้ยึงว่กฤตี 
เท่ัานัี้�นี้ … ทัำาให้เก่ดการเปีล้�ยึนี้แปีลงอย่ึางแท้ัจร่ง เมื่�อว่กฤตีนัี้�นี้ 
เก่ดขึ้�นี้ การกระทัำาท้ั�เก่ดขึ้�นี้นัี้�นี้ขึ้�นี้อย่้ึกับความ่ค่ดท้ั�อย่้ึรอบๆ” 
ในี้ช่วงสัองปีีท้ั�ผู่้านี้ม่า พม่่าปีระสับกับว่กฤตีการณ�ใหญ่สัองครั�ง:  
การระบาดใหญ่ข้องโคว่ด ตีาม่ด้วยึการทัำารัฐปีระหารท้ั�เลวร้ายึลง 
และร่นี้แรงขึ้�นี้ การหย่ึดชะงักอย่ึางร่นี้แรงเหล่าน้ี้�ทัำาให้
สัาม่ารถิ่ค่ดเก้�ยึวกับอนี้าคตีข้องปีระเทัศในี้ร้ปีแบบใหม่่และ
สัร้างสัรรค�ได้ เนืี้�องจากรัฐบาลทัหารข้องสัภูาบร่หารแห่งรัฐ 
(SAC) ถ้ิ่กม่องว่าผู่้ดกฎหม่ายึและไม่่ม้่ปีระส่ัทัธุ่์ผู้ล บทับาทั
ข้ององค�กรต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� จึงม้่ความ่เก้�ยึวข้้องม่ากกว่าท้ั�เคยึ

การประท้วังของขบ้วันการไม่เชื�อฟังพื่ลเรือน (CDM) ในย่างก้้ง
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เราเด่นี้เข้้าไปีในี้ป่ีาเล็ก ๆ แห่งหนึี้�งเพื�อด้เด็ก ๆ นัี้�งอย่้ึ 
ใต้ีต้ีนี้ไม้่อ่านี้บทัเร้ยึนี้ข้องพวกเข้า พวกเข้าจดจ่ออย่้ึกับหนัี้งสืัอ 
และเร้ยึนี้ร้้ว่ชาข้องตีนี้เองอย่ึางตัี�งอกตัี�งใจ เด็กชายึตัีวเล็ก ๆ 
คนี้หนึี้�งกำาลังอ่านี้บทัเร้ยึนี้ภูาษาอังกฤษ เด็กผู้้้หญ่งคนี้หนึี้�ง
เงยึหน้ี้าขึ้�นี้จากการอ่านี้ข้องเธุ์อและย่ึ�ม่กว้างให้เรา อาจารยึ�ใหญ่ 
กล่าวว่า “น้ี้�คือโรงเร้ยึนี้ข้องเรา ใต้ีต้ีนี้ไม้่ในี้ป่ีาท้ั�เราซ่ึ่อนี้ตัีว
จากการโจม่ต้ีข้องกองทัหารพม่่า เรานี้อนี้บนี้พื�นี้ด่นี้ร่ม่ลำาธุ์าร

เล็กๆ แห่งน้ี้� พร่่งน้ี้�ม้่สัอบ เด็ก ๆ ต้ีองเตีร้ยึม่ตัีวให้พร้อม่  
เราจะม้่การเคล้ยึร�พื�นี้ท้ั�อ้กเล็กน้ี้อยึบนี้เน่ี้นี้เข้านัี้�นี้ซึึ่�งจะใช้เป็ีนี้
ห้องสัอบ”

เราทัักทัายึเด็ก ๆ พร้อม่ทัั�งอธุ่์บายึว่าเราม่าให้ความ่ 
ช่วยึเหลือในี้ร้ปีข้องอาหารและยึา เพื�อให้พวกเข้าร้้ว่า 
พระผู้้้เป็ีนี้เจ้าทัรงรักพวกเข้า และเพื�อให้ข่้าวกระจายึออกไปี 
เราต้ีองการบอกผู้้้คนี้ทัั�วโลกว่าเก่ดอะไรขึ้�นี้ และเราต้ีองการ
ให้ผู้้้คนี้ท้ั�น้ี้�ร้้ว่าผู้้้คนี้ทัั�วโลกห่วงใยึพวกเข้า อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อพวกเข้า  
และส่ังความ่ช่วยึเหลือม่าถึิ่งพวกเข้า

คร้สัาววัยึ 20 ปีีเล่าให้เราฟัื้งทัั�งนี้ำ�าตีาว่าในี้ปีี พ.ศ.2553 
พ่อข้องเธุ์อถ้ิ่กกองทััพพม่่าย่ึงสัังหาร และเธุ์อค่ดถึิ่งพ่อตีลอด
เวลา ตีอนี้น้ี้�เธุ์อปีรารถิ่นี้าท้ั�จะสัอนี้และช่วยึเหลือเด็ก ๆ ข้ณะท้ั� 
เราพ้ดค่ยึกันี้ กองทัหารพม่่าเร่�ม่โจม่ต้ี กระส่ันี้ป้ีนี้ครกหกนัี้ด
ถ้ิ่กย่ึงออกม่า อาจารยึ�ใหญ่อ้่ม่ล้กชายึคนี้เล็กข้องเข้าไว้  
ใช้ว่ทัย่ึสืั�อสัารไปียัึงกล่่ม่ต่ีอต้ีานี้ท้ั�อย่้ึระหว่างท้ั�หลบซ่ึ่อนี้ 
กับกองทััพพม่่า พวกเข้าบอกเข้าว่ากองทัหารพม่่าไม่่ได้ร่กคืบ  
แค่ปีลอกกระส่ันี้เท่ัานัี้�นี้

โรงเรียนใต้กองไฟท่ีถูกโจมีตีโดยกองทัพพม่า:  
ทำาข้อสอบแบบหลบๆซ่อนๆ

ของพม่า
รัฐกะเหร่�ยง

ตีะวัันออกของ

นักเร่ยนชาวักะเหร่�ยงกำาลังเร่ยนหนังสือ
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คณะคร้และนัี้กเร้ยึนี้ม่าจากหม่้่บ้านี้ เล่อช่้โค่, เล่อโด้, 
เข้ตี นี้ยึองเลบ่นี้, รัฐกะเหร้�ยึงตีะวันี้ตีกเฉ้ยึงเหนืี้อ

เราจัดโปีรแกรม่ Good Life Club (GLC) กับเด็ก ๆ  
ร้องเพลงและเล่นี้ด้วยึกันี้ จากนัี้�นี้จึงแจกเสืั�อ GLC และข้นี้ม่ 
เด็กผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ได้ไว้อาลัยึอย่ึางสัั�นี้ๆ ให้กับค่ณแกรม่ สัม่่ธุ์ 
เพื�อนี้ข้อง CCB ท้ั�เส้ัยึช้ว่ตีด้วยึโรคม่ะเร็ง พวกเข้าร้องเพลง
อันี้ไพเราะเพื�อเป็ีนี้เก้ยึรต่ีแก่เข้า ซึึ่�งเป็ีนี้เพลงท้ั�เก้�ยึวกับ
พระเจ้าสัถ่ิ่ตีกับเราตีลอดเวลา เด็ก ๆ และครอบครัวร้้ด้ถึิ่ง
การส้ัญเส้ัยึและแสัดงความ่เส้ัยึใจต่ีอค่ณแกรม่ เพื�อนี้ข้องเรา 
สัถิ่าบันี้สัม่่ธุ์ได้ช่วยึเหลือชาวพม่่าทัั�งในี้ด้านี้จ่ตีว่ญญาณ 
ทัางการแพทัยึ� และด้านี้ส่ั�งข้องม่าเป็ีนี้เวลาหลายึปีีแล้ว  
เด็กและคร้แสัดงความ่ข้อบค่ณต่ีอค่ณสัม่่ธุ์ และท่ักคนี้ 
ท้ั�ยืึนี้เค้ยึงข้้างชาวพม่่า

เราเด่นี้ไปียัึงหม่้่บ้านี้ท้ั�พวกเข้าได้หลบหน้ี้ม่าและพบกับ
ครอบครัวอื�นี้ ๆ ท้ั�ไม่่ได้อย่้ึในี้โครงการโรงเร้ยึนี้ในี้ป่ีา เราให้การ 
รักษาพยึาบาลผู้้้ป่ีวยึและทัำาโปีรแกรม่ GLC ให้กับเด็กๆ 
เหล่าน้ี้� ในี้ระหว่างข้องการร้องเพลง กองทัหารพม่่าและ 
กล่่ม่ต่ีอต้ีานี้ชาวกะเหร้�ยึงท้ั�ปีกป้ีองหม่้่บ้านี้ได้ปีะทัะกันี้ และ
กองทัหารพม่่าเร่�ม่ระดม่ย่ึงป้ีนี้ครกเข้้าหาหม่้่บ้านี้ แม่่บางคนี้

นักเร่ยนชาวักะเหร่�ยงกำาลังเร่ยนหนังสือ

ภาพื่บ้น ครูวััย 24 ปีท่�กำาลังให้นมทารกกล่าวัวั่า “ขอบ้ค้ณท่�มาและเราขอบ้ค้ณ
พื่ระเจ้าท่�เราสามารถิ่สอนตี่อไปได้แม้วั่ากองทัพื่พื่ม่าจะพื่ยายามหย้ดเรา”
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ฉวยึล้กข้องตีนี้ด้วยึความ่หวาดกลัวและเร่�ม่ว่�งหน้ี้ 
เรากำาลังต่ีดต่ีอกับกล่่ม่ต่ีอต้ีานี้ผู่้านี้ทัางว่ทัย่ึ และร้้ว่า 
การบ่กได้หย่ึดลงแล้วและป้ีนี้ครกท้ั�ใกล้ท้ั�ส่ัดได้
ตีกลงม่าห่างจากเราอย่ึางน้ี้อยึหนึี้�งก่โลเม่ตีร  
เราหน่ี้นี้ใจให้เหล่าแม่่ๆ อย่้ึต่ีอ แต่ีก็บอกว่าเรา 
ช่วยึพาพวกเข้าว่�งหน้ี้ได้ถ้ิ่าจำาเป็ีนี้ แม่่คนี้หนึี้�งพ้ดว่า  
“ฉันี้กลัวม่าก ส่ั�งน้ี้�เก่ดขึ้�นี้ตีลอดเวลา”

พวกเราบอกว่าเราอย่้ึกับค่ณ พระเจ้าอย่้ึกับเรา 
ท่ักคนี้ และเราจะช่วยึให้พวกค่ณให้หน้ี้ไปีได้ถ้ิ่า
จำาเป็ีนี้ เธุ์อถิ่าม่ว่า “ค่ณแน่ี้ใจหรือ” ฉันี้เล่าเรื�องตีลก 
ด้วยึนี้ำ�าเส้ัยึงสัั�นี้เครือ เธุ์อและคนี้อื�นี้ๆ หัวเราะค่กคัก

“ตีกลง ถ้ิ่าค่ณอย่้ึ เราก็อย่้ึ” เธุ์อกล่าว พวกเรา
ทัั�งหม่ดอย่้ึ หัวเราะและร้องเพลงด้วยึกันี้ และการย่ึง 
ก็หย่ึดลง หลังจากโปีรแกรม่ GLC เสัร็จแล้ว เราได้
ม่อบเง่นี้สัำาหรับเอาไว้ซืึ่�อข้้าวสัารในี้กรณ้ฉ่กเฉ่นี้ 
ให้ท่ักครอบครัว

การม้่ทััศนี้คต่ีข้องการข้อบค่ณท้ั�แสัดงบนี้ใบหน้ี้า 
ข้องพวกเข้าทัำาให้เราม้่ความ่ส่ัข้ ในี้สััปีดาห�นัี้�นี้ 
กองทััพพม่่าได้ส่ังรถิ่บรรท่ัก 84 คันี้เพื�อเต่ีม่เสับ้ยึง
ให้กับค่ายึต่ีางๆ และเปิีดการโจม่ต้ีเพ่�ม่เต่ีม่ 
ในี้รัฐกะเหร้�ยึงตีอนี้เหนืี้อ ทัำาให้เก่ดผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ทัั�ง
ชาวบ้านี้จากเมื่องโม่นี้ และเล่อโด้ เข้ตีนี้ยึองเลบ่นี้ 
และในี้เข้ตีพาป้ีนี้ หลายึพันี้คนี้ต้ีองพลัดถ่ิ่�นี้ 
ในี้เมื่องบือโซ่ึ่, แดวโหล่ และล่้ซึ่อ

แม้่จะม้่การโจม่ต้ีด้วยึป้ีนี้ครกท่ักวันี้ ม้่การ 
ลาดตีระเวนี้และการย่ึงโดยึกองทััพพม่่า ปีระชาชนี้
ก็ยัึงไม่่ยึอม่แพ้แม้่จะต้ีองซ่ึ่อนี้ตัีวอย่้ึในี้ป่ีา คร้ท้ั�

ผู่้เป็นพื่่อใช้วัิทย้สื�อสารระบ้้ตีำาแหน่งของกองทหารพื่ม่า

เด็กพื่ลัดถิ่ิ�นชาวักะเหร่�ยงม่ควัามสน้กสนานกับ้โปรแกรม  GLC

โปรแกรม GLC สำาหรับ้เด็กพื่ลัดถิ่ิ�นชาวักะเหร่�ยง
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อ่ท่ัศตีนี้และเด็ก ๆ ก็ยัึงคงเร้ยึนี้หนัี้งสืัอต่ีอไปี  
ด้วยึความ่ช่วยึเหลือจากผู้้้คนี้ทัั�วโลก เราและคนี้อื�นี้ ๆ 
สัาม่ารถิ่ให้ข้้าวสัารแก่ท่ัก ๆ ครอบครัวผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้เพ้ยึงพอ
สัำาหรับหนึี้�งถึิ่งสัาม่เดือนี้ และให้การรักษาพยึาบาลแก่ 
ผู้้้ยึากไร้ น้ี้�เป็ีนี้ปีาฏ่ิหาร่ยึ�และเราข้อบค่ณพระเจ้า

เราเชื�อว่าพลังแห่งความ่ด้ม้่ค่าม่ากกว่าพลังแห่งความ่ชั�ว 
ความ่รักข้องพระเจ้าย่ึ�งใหญ่กว่า และเราเชื�อว่าคนี้เหล่าน้ี้� 
จะม้่ชัยึ คำาอธุ่์ษฐานี้ข้องเราเพื�อเด็ก ๆ เหล่าน้ี้�คือความ่หวัง
และความ่ฝั่นี้ทัั�งหม่ดข้องพวกเข้าจะเป็ีนี้จร่งและจะไม่่ม้่ 
ข้้ดจำากัดสัำาหรับอนี้าคตีข้องพวกเข้า

เราม้่ความ่ส่ัข้ท้ั�ได้ทัำาปีระโยึชนี้�ในี้ภูารก่จเหล่านัี้�นี้ ถึิ่งแม้่ว่า 
เราจะทัำาบาปี ม้่ความ่อ่อนี้แอและไม่่สัาม่ารถิ่หย่ึดยัึ�งกองทััพ
พม่่าได้ แต่ีเราก็สัาม่ารถิ่แสัดงความ่รักและให้อาหาร ผู้้าใบ
กันี้นี้ำ�า และการรักษาพยึาบาลได้ ทัั�งหม่ดน้ี้�เป็ีนี้ไปีได้เพราะ
ค่ณทัั�งหลายึท้ั�อธุ่์ษฐานี้และช่วยึเหลือสันัี้บสัน่ี้นี้ผู้้้คนี้ท้ั�น้ี้�  
พวกค่ณท่ักคนี้เป็ีนี้ส่ัวนี้หนึี้�งข้องพันี้ธุ์ก่จน้ี้�และเป็ีนี้ส่ัวนี้หนึี้�ง
ข้องพยึานี้ทัั�วโลกว่าพระเจ้าห่วงใยึท่ักคนี้

เราร้้สึักข้อบค่ณท้ั�เด็กๆ สัาม่ารถิ่เร้ยึนี้ร้้ต่ีอไปีได้ สัำาหรับ
คร้ท้ั�คอยึสัอนี้ สัำาหรับพ่อแม่่ท้ั�ทัำางานี้ในี้ไร่ข้องพวกเข้าภูายึใต้ี
ไฟื้ท้ั�โหม่กระหนี้ำ�า ข้อบค่ณ สัำาหรับกล่่ม่ต่ีอต้ีานี้ท้ั�พยึายึาม่หย่ึด 
กองทััพพม่่า และสัำาหรับท้ัม่ข้องเราจากทัั�วท่ักม่่ม่ข้องปีระเทัศ

พม่่าท้ั�ม้่ความ่สัาม่ารถิ่ในี้การช่วยึเหลือ และเราข้อข้อบค่ณ 
ท่ักท่ัานี้ท้ั�ห่วงใยึ คำาอธุ่์ษฐานี้ข้องเราคือข้อให้กองทัหารพม่่า
กลับไปีและการให้อภัูยึจะข้ยึายึออกไปีและจะม้่การปีรองดองกันี้

คำาอธิิษฐาน
โปีรดร่วม่กันี้อธุ่์ษฐานี้ข้อให้นัี้กเร้ยึนี้และคร้ยัึงคงยึึดมั่�นี้ 

ในี้ความ่หวังและดำารงอย่้ึด้วยึความ่ปิีต่ีย่ึนี้ด้ท่ัาม่กลาง
ความ่ท่ักข้�ยึาก

อธุ่์ษฐานี้ข้อสัันี้ต่ีส่ัข้ในี้ใจผู้้้ท้ั�อย่้ึภูายึใต้ีการค่กคาม่
อย่ึางต่ีอเนืี้�อง เพื�อพวกเข้าจะไม่่ถ้ิ่กกลืนี้ก่นี้ด้วยึความ่กลัว  
แต่ีด้วยึสัต่ีปัีญญาท้ั�ม่าจากพระเจ้า พวกเข้าจะร้้ว่าเมื่�อใด
ควรหน้ี้และเมื่�อใดควรอย่้ึ

อธุ่์ษฐานี้ข้อให้พระเจ้าปีลอบโยึนี้หัวใจท้ั�แตีกสัลายึ 
และให้กำาลังใจผู้้้ถ้ิ่กกดข้้�ข่้ม่เหง

โปีรดอธุ่์ษฐานี้ให้ความ่ค่ดจ่ตีใจข้องเผู้ด็จการ
เปีล้�ยึนี้แปีลง หรือข้อให้พวกเข้าลาออกหรือล้ม่เล่กการเป็ีนี้ 
เผู้ด็จการ

เด็กผู่้หญิงอ่านเรื�องราวัพื่ระคัมภ่ร ์
ท่�ทางท่มบ้รรเทาท้กข์ได้มอบ้ให้แก่เธิอ เจ้าหน้าแพื่ทย์เรนเจอร์ให้ควัามช่วัยเหลือแก่เด็กพื่ลัดถิ่ิ�น
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แอฟื้ล่นี้จบชั�นี้มั่ธุ์ยึม่ศึกษาตีอนี้ปีลายึในี้ระบบการศึกษา
ข้องพม่่า ด้วยึฐานี้ะการเง่นี้ท้ั�จำากัด เธุ์อจึงไม่่สัาม่ารถิ่เข้้า
ม่หาว่ทัยึาลัยึในี้ระบบการศึกษาข้องรัฐได้ ทัางเลือกอื�นี้คือ 
การเข้้าร่วม่กับกล่่ม่แนี้วร่วม่ปีลดปีล่อยึปีระชาชนี้แห่งชาต่ี
กะเหร้�ยึงแดง (KNPLF) ซึึ่�งเป็ีนี้กล่่ม่หย่ึดย่ึงในี้รัฐกะเหร้�ยึง
แดง เธุ์ออาย่ึ 19 ปีีเมื่�อเธุ์อเข้้าร่วม่ แนี้วร่วม่ปีลดปีล่อยึ

ปีระชาชนี้แห่งชาต่ีกะเหร้�ยึงแดง (KNPLF) และถ้ิ่กส่ังไปียัึง
ค่ายึผู้้้ล้�ภัูยึชาวกะเหร้�ยึงเพื�อสัำาเร็จการศึกษาระดับมั่ธุ์ยึม่ศึกษา 
ตีอนี้ปีลายึ จากนัี้�นี้เธุ์อก็ได้รับเลือกให้เข้้ารับการฝึ่กอบรม่ 
ด้านี้การต่ีางปีระเทัศในี้จังหวัดเช้ยึงใหม่่ ซึึ่�งนี้ำาไปีส่้ัการฝึ่กงานี้ 
ในี้สัาธุ์ารณรัฐเช็ก

จากการฝึ่กงานี้ข้องเธุ์อ แอฟื้ล่นี้ได้รับทัั�งความ่ร้้และความ่ 
มั่�นี้ใจท้ั�นัี้�นี้เตีร้ยึม่ความ่พร้อม่เธุ์อเป็ีนี้อย่ึางด้ เธุ์อกล่าวว่า 
“ข้ณะท้ั�ฉันี้ฝึ่กงานี้ท้ั�สัาธุ์ารณรัฐเช็ก ฉันี้ได้เร้ยึนี้ร้้เก้�ยึวกับ
ความ่เป็ีนี้ผู้้้นี้ำาปีระชาธุ่์ปีไตียึ ส่ัทัธุ่์ม่น่ี้ษยึชนี้ ระบบราชการ 
และนี้โยึบายึต่ีางปีระเทัศท้ั�ม้่ต่ีอพม่่า มั่นี้ทัำาให้ฉันี้ม้่
ปีระสับการณ�และความ่มั่�นี้ใจเป็ีนี้อย่ึางม่าก หลังจากน้ี้� 
ฉันี้จะกลับไปีท้ั�กล่่ม่แนี้วร่วม่ปีลดปีล่อยึปีระชาชนี้แห่งชาต่ี 
กะเหร้�ยึงแดง (KNPLF)”

เมื่�อเธุ์อกลับม่า เธุ์อได้ก่อตัี�ง เยึาวชนี้รัฐกะยึาห� (KSY) 
ซึึ่�งต่ีอม่าได้กลายึเป็ีนี้ สัหภูาพเยึาวชนี้รัฐกะเหร้�ยึงแดง 
(UKSY) โดยึทัำาตีาม่ความ่เชื�อข้องเธุ์อท้ั�ว่าความ่เป็ีนี้ผู้้้นี้ำาข้อง
เยึาวชนี้ การศึกษา และการม้่ส่ัวนี้ร่วม่ในี้การเมื่องจะต้ีอง 
เพ่�ม่ขึ้�นี้เพื�อส่ังเสัร่ม่สัันี้ต่ีภูาพ “เยึาวชนี้ต้ีองเป็ีนี้ผู้้้นี้ำาสัันี้ต่ีภูาพ
ในี้รัฐกะเหร้�ยึงแดง นัี้�นี้คือจ่ดปีระสังค�ข้องเรา”

ในี้ช่วงเวลาน้ี้� กองทััพพม่่าได้เสันี้อร่างรัฐธุ์รรม่น้ี้ญ 
ท้ั�พวกเข้าอ้างว่าจะนี้ำาไปีส่้ัย่ึคใหม่่ข้อง “ระบอบปีระชาธุ่์ปีไตียึ
แบบหลายึพรรคท้ั�ม้่ระเบ้ยึบว่นัี้ยึอย่ึางแท้ัจร่ง ในี้ความ่เป็ีนี้จร่ง  
มั่นี้คือการข้ยึายึเวลาการควบค่ม่ทัางทัหารในี้พม่่าเท่ัานัี้�นี้ 
การลงปีระชาม่ต่ีม้่ขึ้�นี้ในี้วันี้ท้ั� 10 พฤษภูาคม่ 2551 ก่อนี้การ
เลือกตัี�ง แอฟื้ล่นี้กล่าวว่า “ไม่่ม้่หลักน่ี้ต่ีธุ์รรม่ ไม่่ม้่โอกาสั
ปีระท้ัวงหรือเด่นี้ข้บวนี้บนี้ท้ัองถิ่นี้นี้ ใครก็ตีาม่ท้ั�พ้ดต่ีอต้ีานี้
กองทััพพม่่าจะถ้ิ่กจับก่ม่หรือถ้ิ่กฆ่่า” แอฟื้ล่นี้ และ สัหภูาพ
เยึาวชนี้รัฐกะเหร้�ยึงแดง (UKSY) เร่�ม่ต้ีนี้การเคลื�อนี้ไหวใต้ีด่นี้ 
แจกจ่ายึเอกสัารต่ีอต้ีานี้การลงปีระชาม่ต่ี และให้ความ่ร้้แก่
ช่ม่ชนี้ท้ัองถ่ิ่�นี้ ก่จกรรม่เหล่าน้ี้�ถืิ่อเป็ีนี้ก่จกรรม่ท้ั�ผู่้ดกฎหม่ายึ
สัำาหรับรัฐบาลทัหารพม่่า

เมื่�อการเลือกตัี�งในี้เดือนี้พฤษภูาคม่ใกล้เข้้าม่า กองทััพพม่่า 
เร่�ม่สัังเกตีเห็นี้การกระทัำาข้องสัหภูาพเยึาวชนี้รัฐกะเหร้�ยึงแดง  
(UKSY)และสัม่าช่ก แอฟื้ล่นี้และสัม่าช่กคนี้อื�นี้ๆ ร้้ว่ากองทััพ
กำาลังตีาม่หาพวกเข้า “เราม้่ว่สััยึทััศนี้�ท้ั�ใหญ่ม่าก แต่ีเราลงมื่อทัำา 
โดยึไม่่เห็นี้อันี้ตีรายึใหญ่หลวงท้ั�อาจเก่ดขึ้�นี้กับเรา… เราเพ่�ง
ตืี�นี้ตัีว เราจัดเว่ร�คช็อปีม่ากม่ายึในี้ช่ม่ชนี้ ในี้โบสัถิ่� ในี้ท่่ังนี้า 
ในี้ป่ีา เราจัดการปีระช่ม่เช่งปีฏ่ิบัต่ีการหลายึร้อยึครั�งในี้หม่้่
เยึาวชนี้ เราคาดว่าจะได้รับชัยึชนี้ะ”

การลงปีระชาม่ต่ีกำาหนี้ดไว้สัำาหรับวันี้ท้ั� 10 พฤษภูาคม่ 
2551; เพ้ยึงหนึี้�งสััปีดาห�ก่อนี้การสัำารวจ  พาย่ึไซึ่โคลนี้นี้าร�ก่สั
ได้ทัำาให้เก่ดแผู่้นี้ด่นี้ถิ่ล่ม่และทัำาลายึล้างปีากแม่่นี้ำ�าสัาม่เหล้�ยึม่

สัมภาษณ์กับแอฟลิน: ผู้นำาพลัดถิน่และสตรีชาว
กะเหร่ียงแดงคนแรกท่ีได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภา

ของพม่า
รัฐกะเหร่�ยงแดง

ตีะวัันออก
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อ่รวด้ คร่าช้ว่ตีผู้้้คนี้ไปีเกือบ 140,000 คนี้ แม้่ว่าโศกนี้าฏิกรรม่ 
จะคล้�คลายึสัำาหรับปีระชาชนี้ แต่ีกองทััพเด่นี้หน้ี้าด้วยึการ 
ลงปีระชาม่ต่ี เมื่�อวันี้ท้ั� 15 พฤษภูาคม่ พ.ศ. 2551 รัฐบาล
พม่่าปีระกาศว่ารัฐธุ์รรม่น้ี้ญได้รับการอน่ี้มั่ต่ีโดยึ 92.4%  
ข้องผู้้้ม้่ส่ัทัธุ่์เลือกตัี�ง โดยึอ้างว่าม้่ผู้้้ม้่ส่ัทัธุ่์เลือกตัี�ง 99%

ในี้วันี้เลือกตัี�ง 10 พฤษภูาคม่ แอฟื้ล่นี้และสัม่าช่ก
สัหภูาพเยึาวชนี้รัฐกะเหร้�ยึงแดง (UKSY) อ้กสัาม่คนี้ถ้ิ่กจับ 
เพื�อนี้ข้องเธุ์อถ้ิ่กทัรม่านี้และถ้ิ่กท่ับต้ี เธุ์อเล่าว่าเธุ์อได้ย่ึนี้
เส้ัยึงข้องพวกเข้ากร้ดร้อง “ฉันี้ไม่่ได้ถ้ิ่กทัรม่านี้ทัางร่างกายึ
เท่ัานัี้�นี้ แต่ีทัางจ่ตีใจฉันี้ก็ถ้ิ่กทัรม่านี้ด้วยึ” เธุ์อถ้ิ่กปีล่อยึตัีว 
ให้อย่้ึในี้ความ่ด้แลข้อง กล่่ม่แนี้วร่วม่ปีลดปีล่อยึปีระชาชนี้
แห่งชาต่ีกะเหร้�ยึงแดง (KNPLF) และต้ีองอย่้ึในี้สัถิ่านี้ท้ั�นัี้�นี้ 
เป็ีนี้เวลาสัองเดือนี้

ปีระสับการณ�ผู้ลักดันี้แอฟื้ล่นี้ “ฉันี้ต้ีองค่ดให้ลึกและลึก
กว่าเมื่�อก่อนี้ ฉันี้กำาลังจะทัำาอะไร? ส่ั�งท้ั�ฉันี้เชื�อคือหลักอห่งสัา 
ท้ั�ใช้การไม่่ได้ ดังนัี้�นี้ฉันี้ต้ีองส้้ักับพวกเข้ากลับด้วยึท่ักส่ั�ง 
ท่ักอย่ึางท้ั�ฉันี้ม้่ ถ้ิ่าฉันี้ม้่ป้ีนี้ฉันี้จะย่ึง ถ้ิ่าฉันี้ม้่กระบองฉันี้จะต้ี 
ความ่ค่ดแบบนัี้�นี้ม่าหาฉันี้”

การถ้ิ่กจับก่ม่ไม่่ได้ขั้ดข้วางแอฟื้ล่นี้และเธุ์อยัึงคงเด่นี้หน้ี้า 
ต่ีอไปี “ฉันี้ค่ดว่าในี้การจัดระเบ้ยึบเยึาวชนี้ เราต้ีองได้รับการ
ฝึ่กฝ่นี้ม่าอย่ึางด้ ทัั�งทัางร่างกายึและจ่ตีใจ จ่ดปีระสังค�ข้องเรา 
จำาเป็ีนี้ต้ีองม้่ความ่ชัดเจนี้ น้ี้�คือศักยึภูาพข้องความ่เป็ีนี้ผู้้้นี้ำา 
ท้ั�ฉันี้ต้ีองการ”

ต่ีอม่าในี้ปีี พ.ศ. 2553 เธุ์อได้เข้้าค่ายึฝึ่กอบรม่ FBR 
“FBR เป็ีนี้ม่ากกว่าท้ั�ฉันี้คาดไว้เพราะก่อนี้หน้ี้าน้ี้�ฉันี้ไม่่เคยึ
พบกับจ่ตีว่ญญาณว่าเป็ีนี้อย่ึางไรเมื่�อค่ดถึิ่งผู้้้คนี้ ส่ั�งน้ี้�เป็ีนี้ 
ส่ั�งท้ั�ไม่่คาดฝั่นี้เพราะได้รับการกระต้่ีนี้ทัางจ่ตีว่ญญาณ 
การเตีร้ยึม่ร่างกายึ การเตีร้ยึม่จ่ตีว่ญญาณ การศึกษา

การฝึกอบ้รม FBR: การเร่ยนรู้วัิธิ่การใช้วัิทย้สื�อสาร

แอฟลินกับ้การฝึกการข้ามสิ�งก่ดขวัาง

การถิ่่ายวัิด่โอ
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แอฟลินพืู่ดปราศรัยในอ่เวั้นท์การเมือง

เยาวัชนรัฐกะเหร่�ยงเพื่่�อพื่รรคประชาธิิปไตียกะยาห์ (KYSDP)

ทัางการเมื่องและย่ึทัธุ์ศาสัตีร�ท้ั�ฉันี้ได้รับซึึ่�งทัำาให้ฉันี้ภูาคภู้ม่่ใจ”

“ฉันเร่ยนรู้วั่าควัามรักและการตีิดตีาม
พื่ระเจ้าเป็นวัิธิ่ท่�ด่ท่�ส้ด”

“หลังจาก FBR ฉันี้ทัำางานี้ให้กับแนี้วร่วม่ปีลดปีล่อยึ
ปีระชาชนี้แห่งชาต่ีกะเหร้�ยึงแดง (KNPLF), สัหภูาพเยึาวชนี้
รัฐกะเหร้�ยึงแดง (UKSY) และในี้ตีำาแหน่ี้งเจ้าหน้ี้าท้ั�เรนี้เจอร� 
ฉันี้ใช้เวลาส่ัวนี้ใหญ่กับสัหภูาพเยึาวชนี้รัฐกะเหร้�ยึงแดง 
(UKSY) และทัำาหน้ี้าท้ั�เป็ีนี้เลข้าน่ี้การหม่ายึเลข้ 2” เยึาวชนี้ 
ได้จัดก่จกรรม่ให้กล่่ม่ต่ีดอาว่ธุ์ชาวกะเหร้�ยึงทัั�งหม่ดได้พบปีะกันี้  
“เรากำาลังม่องหาส่ั�งท้ั�ท่ักคนี้สัาม่ารถิ่ตีกลงกันี้ได้” แอฟื้ล่นี้ 
กล่าวว่าแนี้วค่ดหนึี้�งคือ “การรวบรวม่เจ้าหน้ี้าท้ั�สัาธุ์ารณส่ัข้

ทัั�งหม่ดและจัดตัี�งองค�กรท้ั�เป็ีนี้ตัีวแทันี้ข้องรัฐกะเหร้�ยึงแดง
ทัั�งหม่ด” พวกเข้าบรรล่ข้้อตีกลงและแอฟื้ล่นี้ได้รับตีำาแหน่ี้ง
รองผู้้้อำานี้วยึการซึึ่�งเป็ีนี้ผู้้้นี้ำาในี้ด้านี้การปีฏ่ิบัต่ีงานี้ เครือข่้ายึ
สัาธุ์ารณส่ัข้และการพัฒนี้าพลเมื่องกะเหร้�ยึงแดง (KCHDN) 
ได้รวบรวม่หน่ี้วยึงานี้ด้านี้ส่ัข้ภูาพจากองค�กรต่ีดอาว่ธุ์
ชาต่ีพันี้ธุ่์� ข้องกะเหร้�ยึงแดงทัั�งหกแห่งม่ารวม่กันี้

“ฉันี้อย่้ึกับเครือข่้ายึม่าแปีดปีีแล้ว เราทัำาการปีรับปีร่ง
บร่การส่ัข้ภูาพขั้�นี้พื�นี้ฐานี้ม่ากม่ายึในี้ช่ม่ชนี้ พัฒนี้าและนี้ำา
นี้โยึบายึด้านี้สัาธุ์ารณส่ัข้ไปีปีฏ่ิบัต่ี เราม้่ความ่ฝั่นี้ม่ากม่ายึ ในี้
ช่วงเร่�ม่ต้ีนี้ ออฟื้ฟิื้ศข้องเราอย่้ึด้านี้หลังข้องเรา และเราไม่่ม้่
งบปีระม่าณ เราม้่ความ่ค่ดและเวลาในี้การลงท่ันี้เท่ัานัี้�นี้”

เครือข่้ายึได้รับความ่สันี้ใจอย่ึางรวดเร็วจากปีระชาคม่
ระหว่างปีระเทัศและเง่นี้ช่วยึเหลือจำานี้วนี้ม่าก แอฟื้ล่นี้เข้้าใจ
ว่าเง่นี้ช่วยึเหลือเหล่าน้ี้�ได้กำาหนี้ดลำาดับความ่สัำาคัญไว้ล่วง
หน้ี้าแล้ว ดังนัี้�นี้ การสัร้างระบบท้ั�ไม่่เปีล้�ยึนี้แปีลงแม้่ผู้้้บร่จาค
เข้้าม่าและจากไปีคือส่ั�งสัำาคัญอันี้ดับแรกข้องเธุ์อ “เราทัำาให้ตัีว
เองเข้้ม่แข็้ง เราสัาม่ารถิ่บอกผู้้้บร่จาคว่าเราต้ีองการอะไร เรา
สัาม่ารถิ่ผู้สัม่ผู้สัานี้ลำาดับความ่สัำาคัญข้องผู้้้บร่จาคเข้้ากับ
ความ่ต้ีองการข้องเราได้ เราสัร้างความ่สััม่พันี้ธุ์�ท้ั�แน่ี้นี้แฟ้ื้นี้
กับผู้้้บร่จาคและปีระชาคม่ระหว่างปีระเทัศ” ภูายึในี้แปีดปีี 
พวกเข้าม้่เจ้าหน้ี้าท้ั�ภูาคสันี้าม่ 500 คนี้ และอ้กปีระม่าณ 90 
คนี้อย่้ึในี้สัำานัี้กงานี้ และด้แลและจัดการเง่นี้ช่วยึเหลือจาก
องค�กรพัฒนี้าเอกชนี้ระหว่างปีระเทัศหลายึแห่ง

ในี้ตีำาแหน่ี้งรองผู้้้อำานี้วยึการ เธุ์อสัาม่ารถิ่สัร้างช่ม่ชนี้มื่อ
อาช้พข้นี้าดใหญ่ขึ้�นี้ม่าได้ท้ั�เก้�ยึวกับส่ัทัธุ่์สัตีร้ การศึกษาข้อง
เยึาวชนี้ การม้่ส่ัวนี้ร่วม่ทัางการเมื่อง การสัาธุ์ารณส่ัข้ ผู้้้
บร่จาคจากต่ีางปีระเทัศ และองค�กรต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ์� (EAO) 
แอฟื้ล่นี้ม่าเชื�อว่าเส้ัยึงข้ององค�กรภูาคปีระชาสัังคม่ (CSO) 
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แอฟลินกล่าวัส้นทรพื่จน์ทางการเมือง

นัี้�นี้ยัึงไม่่ได้รับการยึอม่รับและ “เพื�อให้สัาม่ารถิ่ไปีเพื�อการ
พัฒนี้าท้ั�แท้ัจร่งได้ เส้ัยึงข้ององค�กรภูาคปีระชาสัังคม่จำาเป็ีนี้
ต้ีองเข้้าม่าอย่้ึในี้กระบวนี้การทัางกฎหม่ายึในี้รัฐสัภูา”

แอฟื้ล่นี้ลาออกจากตีำาแหน่ี้งรองผู้้้อำานี้วยึการเครือข่้ายึ
สัาธุ์ารณส่ัข้และการพัฒนี้าพลเมื่องกะเหร้�ยึงแดง (KCHDN)
และเข้้าร่วม่พรรคปีระชาธุ่์ปีไตียึแห่งรัฐกะยึาห� (รัฐกะเหร้�ยึงแดง) 
(KySDP); เธุ์อกลายึเป็ีนี้ผู้้้สัมั่ครรับเลือกตัี�งในี้การเลือกตัี�ง 
ปีี 2563 เธุ์อว่�งไปีบนี้แท่ันี้แห่งความ่สัามั่คค้ “ส่ั�งท้ั�จำาเป็ีนี้ท้ั�ส่ัด
ในี้ช่ม่ชนี้ข้องเราคือความ่สัามั่คค้ หากปีราศจากความ่สัามั่คค้ 
เราก็ไม่่สัาม่ารถิ่ก้าวไปีข้้างหน้ี้าในี้การพัฒนี้าสัันี้ต่ีภูาพได้  
น้ี้�คือส่ั�งท้ั�สัำาคัญม่าก ฉันี้จะไม่่พัฒนี้าค่ณ ฉันี้จะพัฒนี้าความ่
สัาม่ารถิ่ข้องค่ณเพื�อระบ่ส่ั�งท้ั�ค่ณต้ีองการ ฉันี้จะเปิีดโลกทััศนี้�
และความ่ค่ดข้องผู้้้คนี้ จากนัี้�นี้พวกเข้าก็จะช่วยึฉันี้ระบ่ความ่
ต้ีองการและลำาดับความ่สัำาคัญข้องพวกเข้าเอง”

เธุ์อชนี้ะการเลือกตัี�งและเป็ีนี้ผู้้้หญ่งชาวกะเหร้�ยึงคนี้แรก
ท้ั�ได้รับเลือกเข้้าส่้ัรัฐสัภูาข้องรัฐ วาระข้องเธุ์อคือห้าปีีและเธุ์อ
ม้่แผู้นี้การพัฒนี้าและการศึกษา “ความ่ฝั่นี้อันี้ย่ึ�งใหญ่ข้องฉันี้
คือการสัร้างและจัดระเบ้ยึบศ้นี้ยึ�การเร้ยึนี้ร้้ข้องเยึาวชนี้และ
สัตีร้ท้ั�จะสัอนี้ความ่ตีระหนัี้กทัางการเมื่องในี้แต่ีละเมื่องทัั�งเจ็ด 
ในี้รัฐกะเหร้�ยึงแดง” ศ้นี้ยึ�จะให้ความ่ร้้และสัอนี้ความ่ตีระหนัี้ก
ทัางการเมื่องแก่สัตีร้และเยึาวชนี้ตีลอดจนี้ความ่เป็ีนี้ผู้้้นี้ำา 
ปีระชาธุ่์ปีไตียึ ส่ัทัธุ่์ม่น่ี้ษยึชนี้ และระบบข้องรัฐบาล

หลังการเลือกตัี�งเพ้ยึงสัาม่เดือนี้ การรัฐปีระหารก็เก่ดขึ้�นี้
เมื่�อวันี้ท้ั� 1 ก่ม่ภูาพันี้ธุ์� พ.ศ. 2564 ผู้้้นี้ำาชาวกะเหร้�ยึงม่า 
รวม่ตัีวกันี้และตัีดส่ันี้ใจสันัี้บสัน่ี้นี้การปีระท้ัวงท้ั�ไม่่ร่นี้แรง 
เพื�อสันัี้บสัน่ี้นี้ข้บวนี้การดื�อแพ่งข้องพลเรือนี้ (CDM)

การปีระท้ัวงอย่ึางสัันี้ต่ีเต่ีบโตีขึ้�นี้ ทัหารพม่่าเร่�ม่ใช้กำาลัง
และการข่้ม่ข่้้เก่นี้กำาลังเพื�อระงับการปีระท้ัวงอย่ึางสัันี้ต่ี ในี้ข้ณะ 
เด้ยึวกันี้ก็แก้ไข้ปีระม่วลกฎหม่ายึอาญาเพื�อให้การกระทัำา
ข้องตีนี้ซึึ่�งเป็ีนี้การละเม่่ดส่ัทัธุ่์ม่น่ี้ษยึชนี้ถ้ิ่กต้ีองตีาม่กฎหม่ายึ  
กองทััพได้ออกคำาสัั�งให้จับก่ม่แอฟื้ล่นี้และผู้้้นี้ำาคนี้อื�นี้ ๆ และ
รายึชื�อข้องพวกเข้าก็ถ้ิ่กต้ีพ่ม่พ�ลงในี้รายึชื�อ เธุ์อฝ่ากล้กๆ 
ข้องเธุ์อไว้กับญาต่ีๆ และหน้ี้ไปีในี้ป่ีาเพื�อทัำางานี้ต่ีอ เมื่�อวันี้ท้ั�  
20 เม่ษายึนี้ ทัหารพม่่าได้เข้้าไปีในี้บ้านี้ญาต่ีข้องเธุ์อ เมื่�อถึิ่ง 
จ่ดนัี้�นี้ แอฟื้ล่นี้และครอบครัวข้องเธุ์อตัีดส่ันี้ใจย้ึายึเด็กๆ ไปียัึง 
พื�นี้ท้ั�ชายึแดนี้ซึึ่�งอย่้ึนี้อกเหนืี้อการควบค่ม่ข้องกองทัหารพม่่า

เมื่�อการปีราบปีราม่ข้องทัหารพม่่าร่นี้แรงขึ้�นี้ “เราได้จัด
ตัี�งคณะกรรม่การท้ั�ปีรึกษาแห่งรัฐกะเหร้�ยึงแดง (KSCC) เพื�อ
ทัำางานี้ร่วม่กับรัฐบาลเอกภูาพแห่งชาต่ี (NUG) ในี้ระดับรัฐ” 
เพื�อต่ีอต้ีานี้กองทััพพม่่า เหนืี้อส่ั�งอื�นี้ใดท้ั�พวกเข้ากำาลัง
ทัำางานี้กับ รัฐบาลเอกภูาพแห่งชาต่ี (NUG) คือรัฐธุ์รรม่น้ี้ญ
ระดับรัฐฉบับใหม่่ “เราม้่งานี้ต้ีองทัำาม่ากม่ายึ”

ในี้ฐานี้ะสัม่าช่กคณะกรรม่การท้ั�ปีรึกษาแห่งรัฐกะเหร้�ยึงแดง  
(KSCC) แอฟื้ล่นี้สัาม่ารถิ่ทัำางานี้จากระยึะไกลได้ตีราบเท่ัาท้ั�
เธุ์อม้่การเชื�อม่ต่ีออ่นี้เทัอร�เน็ี้ตีท้ั�ด้ ซึึ่�งหม่ายึความ่ว่าเธุ์อ
สัาม่ารถิ่อย่้ึกับล้กๆ ข้องเธุ์อได้ และหลังจากห่างกันี้หลายึเดือนี้  
เธุ์อก็ได้ม่าเย้ึ�ยึม่พวกเข้าอ้กครั�งในี้เดือนี้ต่ีลาคม่ อย่ึางไรก็ตีาม่ 
แรงกดดันี้จากกองทััพพม่่าได้ข้ยึายึไปีถึิ่งชายึแดนี้แล้ว และ
มั่นี้ก็ไม่่ใช่ท้ั�หลบภัูยึอ้กต่ีอไปี แอฟื้ล่นี้ตัีดส่ันี้ใจย้ึายึไปีล้�ภัูยึ 
ในี้ปีระเทัศชายึแดนี้ ตีอนี้น้ี้�ปีลอดภัูยึแต่ีไม่่ใช่ในี้ปีระเทัศข้องเธุ์อ  
แอฟื้ล่นี้เหมื่อนี้กับหลายึๆ คนี้ในี้พม่่า อย่้ึกับคำาถิ่าม่ท้ั�ว่า 
“อนี้าคตีข้องฉันี้จะเป็ีนี้อย่ึางไร”

คำาอธิิษฐาน
โปีรดอธุ่์ษฐานี้ข้อความ่สัามั่คค้ในี้หม่้่ผู้้้นี้ำากล่่ม่

ชาต่ีพันี้ธุ่์�ท้ั�แสัวงหาการรวม่ตัีวกันี้และช่วยึเหลือปีระชาชนี้ 
ข้องพวกเข้าในี้นี้าม่ข้องสัันี้ต่ีภูาพ ความ่รักและเสัร้ภูาพ

อธุ่์ษฐานี้ข้อสัต่ีปัีญญาในี้ข้ณะท้ั�ผู้้้คนี้ในี้พม่่าพยึายึาม่
ทัำาความ่เข้้าใจว่ธุ้์ดำาเน่ี้นี้การขั้�นี้ต่ีอไปีในี้การแสัวงหา 
ความ่ย่ึต่ีธุ์รรม่

อธุ่์ษฐานี้ข้อความ่เม่ตีตีาและพระค่ณ อธุ่์ษฐานี้ข้อให้
ท่ักคนี้ตีระหนัี้กว่าเราท่ักคนี้ต้ีองการการให้อภัูยึและเราต้ีอง
เต็ีม่ใจให้อภัูยึผู้้้ท้ั�ทัำาร้ายึเรา

15



ค่ายึผู้้้ล้�ภัูยึชาวโรฮ่ิงญาในี้เข้ตีค็อกซึ่�บาซึ่าร� ปีระเทัศ
บังกลาเทัศ เผู้ช่ญกับไฟื้ป่ีาครั�งใหญ่สัาม่ครั�งในี้ช่วงสัาม่เดือนี้
เมื่�อต้ีนี้ปีี 2564 ส่ังผู้ลให้หลายึพันี้คนี้ต้ีองไร้บ้านี้ บาดเจ็บ 
หรือส้ัญหายึหลายึร้อยึคนี้ และเส้ัยึช้ว่ตีอ้กหลายึคนี้

เมื่�อวันี้ท้ั� 2 เม่ษายึนี้ พ.ศ. 2564 ในี้ช่วงเช้าตีร่้ เก่ดเพล่งไหม้่ 
ร้ายึแรงขึ้�นี้ในี้ค่ายึบาล้คาล้ 10 ซึึ่�งเป็ีนี้หนึี้�งในี้หลายึแข้นี้ง 

ข้องค่ายึผู้้้ล้�ภัูยึท้ั�แผู่้ก่�งก้านี้สัาข้าตัี�งอย่้ึใกล้เมื่องเทัคนี้าฟื้  
ท้ัม่บรรเทัาท่ักข้�ชาวโรฮ่ิงญาในี้พื�นี้ท้ั�ไปีถึิ่งท้ั�เก่ดเหต่ีเมื่�อเวลา 
9.00 นี้. ข้องวันี้ท้ั� 3 เม่ษายึนี้ พ.ศ. 2564 และเร่�ม่ช่วยึเหลือ
ปีระชาชนี้ เพล่งไหม้่เร่�ม่ขึ้�นี้ในี้ร้านี้ค้าแห่งหนึี้�งข้องชาวโรฮ่ิงญา  
และลาม่ไปียัึงร้านี้ค้าอื�นี้ ๆ อ้ก 15 แห่งท้ั�อย่้ึต่ีดกันี้แออัด 
อย่ึางรวดเร็ว ร้านี้ค้าทัั�งหม่ดท้ั�ม้่ส่ันี้ค้าอย่้ึข้้างในี้ ถ้ิ่กเผู้าเป็ีนี้
เถ้ิ่าถ่ิ่านี้ ม้่คนี้ห้าคนี้อย่้ึข้้างในี้ข้ณะร้านี้ค้าถ้ิ่กไฟื้ไหม้่ สัาม่คนี้
เส้ัยึช้ว่ตีและอ้กสัองคนี้ได้รับบาดเจ็บสัาหัสั

เก่ดเพล่งไหม้่ท้ั�ร่นี้แรงกว่าน้ี้�ม่ากในี้วันี้ท้ั� 22 ม้่นี้าคม่ 
พ.ศ. 2564 ทัำาลายึล้างค่ายึ 8W ในี้พื�นี้ท้ั�บาล้คาล้ใกล้เทักนี้าฟื้ 
ไฟื้ไหม้่เร่�ม่เวลา 15.00 นี้. และไม่่อาจควบค่ม่ได้จนี้ถึิ่งเวลา 
20.00 นี้. ท้ั�พักพ่งปีระม่าณ 10,000 แห่งถ้ิ่กทัำาลายึอย่ึาง
ราบคาบ ส่ังผู้ลให้ผู้้้คนี้จำานี้วนี้ 85,000 คนี้ไม่่ม้่ท้ั�อย่้ึอาศัยึ  
ม้่รายึงานี้เด็กหลายึร้อยึคนี้ส้ัญหายึ และม้่ผู้้้เส้ัยึช้ว่ตีปีระม่าณ 
15 คนี้ นี้อกจากผู้้้เส้ัยึช้ว่ตีแล้ว ร้านี้ค้า โรงเร้ยึนี้ มั่สัย่ึด  
โรงพยึาบาล และศ้นี้ยึ�อาหารถ้ิ่กทัำาลายึทัั�งหม่ด

ไฟไหม้หลายครั ้งทำาลายค่ายผู้ล้ีภัยโรฮิงญา

โรฮ่งญา
บ้ังคลาเทศ

ผู่้ล่้ภัย

ไฟเผ่าไหม้ค่ายผู่้ล่้ภัยชาวัโรฮิิงยา
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ท้ัม่บรรเทัาท่ักข้�ชาวโรฮ่ิงญาในี้ท้ัองถ่ิ่�นี้ได้ร้บม่าช่วยึ
ด้วยึการอพยึพผู้้้คนี้ ช่วยึข้นี้ข้อง และร่วม่มื่อกับแผู้นี้ก
ดับเพล่งในี้ท้ัองถ่ิ่�นี้เพื�อดับเพล่ง หัวหน้ี้าหม่้่บ้านี้รายึงานี้
ว่ารั�วลวดหนี้าม่รอบค่ายึทัำาให้คนี้ไม่่สัาม่ารถิ่หลบหน้ี้ได้ 
เมื่�อวันี้ท้ั� 31 ม้่นี้าคม่ พ.ศ. 2564 ท้ัม่งานี้ชาวโรฮ่ิงญา 
ได้แจกจ่ายึม้่่งและช่วยึเหลือ 400 ครอบครัวในี้ค่ายึ 8W

ไฟื้ไหม้่เพ่�ม่เต่ีม่เก่ดขึ้�นี้ในี้ช่วงต้ีนี้ปีีเช่นี้กันี้ เมื่�อวันี้ท้ั� 
14 ม่กราคม่ พ.ศ. 2564 ค่ายึผู้้้ล้�ภัูยึนี้ายึาพารา ม้่บ้านี้เรือนี้ 
ชาวโรฮ่ิงญาหลายึร้อยึหลังถ้ิ่กทัำาลายึด้วยึไฟื้ท้ั�โหม่กระหนี้ำ�า 
เป็ีนี้เวลาหลายึชั�วโม่ง จนี้กระทัั�งหน่ี้วยึฉ่กเฉ่นี้เข้้าดับไฟื้ได้  
ท้ัม่งานี้ชาวโรฮ่ิงญาเคลื�อนี้ไหวในี้ทัันี้ท้ัด้วยึการช่วยึเหลือ
ครอบครัวต่ีาง ๆ ให้ย้ึายึไปียัึงท้ั�ปีลอดภัูยึ และช่วยึเหลือ
เจ้าหน้ี้าท้ั�ดับเพล่งโดยึจัดหานี้ำ�าจากบ่อนี้ำ�าในี้บร่เวณ 
ใกล้เค้ยึง สัม่าช่กสัองคนี้ในี้ท้ัม่ส้ัญเส้ัยึบ้านี้และทัรัพยึ�ส่ันี้
ทัั�งหม่ดข้องพวกเข้าในี้กองเพล่งน้ี้� ม้่ผู้้้ได้รับบาดเจ็บ
หลายึคนี้ บ้านี้หลายึร้อยึหลังถ้ิ่กทัำาลายึ เด็กส้ัญหายึ ปัี�ม่นี้ำ�า 
หลายึแห่งได้รับความ่เส้ัยึหายึ และผู้้้คนี้หลายึร้อยึคนี้
เหลือเพ้ยึงเสืั�อผู้้าท้ั�ต่ีดตัีวพวกเข้า เจ้าหน้ี้าท้ั�ชาวโรฮ่ิงญา
แจกผู้้าห่ม่และเสืั�อให้แต่ีละครอบครัวกว่า 500 ครอบครัว
ท้ั�ส้ัญเส้ัยึท่ักส่ั�ง

ท้ัม่งานี้ชาวโรฮ่ิงญาได้พบกับครอบครัวข้องเหยืึ�อ
หลายึรายึ’ ผู้้้ถ้ิ่กสััม่ภูาษณ�ไม่่สัาม่ารถิ่ระบ่สัาเหต่ีท้ั�แท้ัจร่ง
ข้องการเก่ดเพล่งไหม้่ได้ ผู้้้หญ่งคนี้หนึี้�งรายึงานี้ว่า 
ได้กล่�นี้แก๊สัก่อนี้ท้ั�เธุ์อจะถ้ิ่กบังคับให้หน้ี้จากท้ั�พักพ่ง  
ไฟื้ล่กลาม่อย่ึางรวดเร็วจนี้เธุ์อม้่เวลาแค่ฉวยึล้ก ๆ ไปีด้วยึ 
เท่ัานัี้�นี้และถ้ิ่กบังคับให้ท่ั�งสัาม้่ท้ั�ป่ีวยึไว้ข้้างหลัง เข้าไม่่
สัาม่ารถิ่เคลื�อนี้ไหวได้เนืี้�องจากเจ็บป่ีวยึ เธุ์อกล่าวว่า 
“ฉันี้ต้ีองออกจากท้ั�นัี้�นี้ ร้องไห้ ม่องด้สัาม้่ท้ั�กำาลังถ้ิ่กเผู้า
ในี้กองไฟื้ต่ีอหน้ี้าฉันี้ แล้วฉันี้ก็หม่ดสัต่ีไปีเมื่�อได้ย่ึนี้เส้ัยึง
ตีะโกนี้และร้องไห้ข้องสัาม้่ข้องฉันี้”

ตีำารวจได้จับก่ม่และตัี�งข้้อหาเยึาวชนี้บังคลาเทัศ
หลายึคนี้ในี้ข้้อหาวางเพล่ง

ไฟื้ไหม้่สัาม่ครั�งในี้สัาม่เดือนี้ได้ทัำาลายึบ้านี้เรือนี้ 
และทัรัพยึ�ส่ันี้ข้องชาวโรฮ่ิงญาหลายึหมื่�นี้คนี้ท้ั�อาศัยึ 
อย่้ึในี้ค่ายึผู้้้ล้�ภัูยึข้องค็อกซึ่� บาซึ่าร� 

หลังจากข้้อตีกลงเหล่าน้ี้�แต่ีละครั�ง ท้ัม่งานี้ชาวโรฮ่ิงญา 
สัาม่ารถิ่แจกจ่ายึความ่ช่วยึเหลือร่วม่กับองค�กรพัฒนี้า
เอกชนี้อื�นี้ ๆ ท้ั�ทัำางานี้ในี้ค่ายึได้ ซึึ่�งรวม่ถึิ่ง: สัภูาเส้ั�ยึว 
วงเดือนี้แดงบังคลาเทัศ (BD Red Crescent Society), 
องค�การระหว่างปีระเทัศเพื�อการโยึกย้ึายึถ่ิ่�นี้ฐานี้ (IOM), 
ศ่ภูน่ี้ม่่ตี(World Vision),องค�กรแพลนี้อ่นี้เตีอร�เนี้ชั�นี้แนี้ล 
(Plan International), องค�การแพทัยึ�ไร้พรม่แดนี้ (MSF), 

ซูากบ้้านท่�หลงเหลืออยู่

เด็กหน้่มยืนอยู่หน้าซูากบ้้านท่�เหลืออยู่

ผู่้ล่้ภัยรับ้ผ่้าห่มและเสื�อท่�นอน
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องค�กรให้ความ่ช่วยึเหลือจากปีระเทัศต่ีรก้ Turkish Aid  
และ คณะกรรม่การพัฒนี้าชนี้บทัปีระเทัศบังกลาเทัศ 
(BRAC)

ผู้ล้ีภัยชาวโรฮิงญาเสียชีวิตและสูญหาย 
จากเหตุน้ำาท่วมค่ายผู้ล้ีภัยบาลูคาลี
ค่ายึผู้้้ล้�ภัูยึบาล้คาล้ ปีระเทัศบังกลาเทัศ:

ในี้เดือนี้กรกฎาคม่ ฝ่นี้ตีกหนัี้กและนี้ำ�าท่ัวม่ฉับพลันี้
ทัำาให้เก่ดด่นี้ถิ่ล่ม่และบ้านี้เรือนี้กว่า 300 หลังในี้ค่ายึผู้้้ล้�ภัูยึ
บาล้คาล้หลายึคนี้จม่นี้ำ�า รวม่ทัั�งเด็ก ๆ และอ้กหลายึพันี้คนี้
ต้ีองส้ัญเส้ัยึบ้านี้ข้องพวกเข้า ภัูยึพ่บัต่ีน้ี้�ทัำาให้ไม่่สัาม่ารถิ่ 
จัดส่ังอาหารได้ชั�วคราว และกว่า 300 ครอบครัวไม่่ม้่อาหาร 
เนืี้�องจากฝ่นี้ตีกอย่ึางต่ีอเนืี้�อง

ค่ายึต่ีาง ๆ ถ้ิ่กล้อม่รอบด้วยึรั�วลวดหนี้าม่เพื�อควบค่ม่
การเคลื�อนี้ย้ึายึผู้้้ล้�ภัูยึชาวโรฮ่ิงญาท้ั�อาศัยึอย่้ึท้ั�นัี้�นี้ ส่ั�งน้ี้� 
ปิีดกั�นี้บางคนี้ท้ั�พยึายึาม่จะหน้ี้จากนี้ำ�าท่ัวม่และพวกเข้า 
ก็จม่นี้ำ�าตีายึ ผู้้้ล้�ภัูยึชาวโรฮ่ิงญาเหล่าน้ี้�หน้ี้จากการฆ่่าล้าง
เผู่้าพันี้ธุ่์�โดยึกองทัหารพม่่าในี้ปีี 2560 และตัี�งแต่ีนัี้�นี้ม่า 
ก็ต่ีดอย่้ึในี้ค่ายึผู้้้ล้�ภัูยึบังกลาเทัศ โดยึไม่่ม้่โอกาสัได้กลับบ้านี้
เก่ดข้องพวกเข้า ปัีจจ่บันี้ม้่ผู้้้ล้�ภัูยึเกือบหนึี้�งล้านี้คนี้ในี้ค่ายึ
เหล่าน้ี้�ท้ั�ได้รับผู้ลกระทับจากโรคภัูยึ อัคค้ภัูยึ และนี้ำ�าท่ัวม่
ท่ักปีี

โปีรดอธุ่์ษฐานี้เผืู้�อชาวโรฮ่ิงญาและอนี้าคตีท้ั�ไม่่แน่ี้นี้อนี้
ข้องพวกเข้าด้วยึ

คำาอธิิษฐาน
อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อสัวัสัด่ภูาพข้องผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้จากความ่

ร่นี้แรงและต้ีองเสัาะหาท้ั�พักพ่งในี้ท้ั�ท้ั�นี้ำ�าสัะอาดหายึาก 
ข้าดโภูชนี้าการท้ั�เพ้ยึงพอ และการรักษาพยึาบาล 
ท้ั�เหม่าะสัม่

อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อครอบครัวข้องผู้้้คนี้ท้ั�ถ้ิ่กสัังหารโดยึ
ความ่ร่นี้แรงข้องกองทัหารพม่่า

อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อเด็กท้ั�ต้ีองเห็นี้และปีระสับกบัเหต่ีการณ� 
ท้ั�ได้รับบาดแผู้ลทัางใจซึึ่�งม่ากกว่าท้ั�พวกเราหลายึคนี้ 
จะจ่นี้ตีนี้าการได้

ผู่้ล่้ภัยอ้้มลูกเพื่่�อไปยังท่�ปลอดภัย

ผู่้ล่้ภัยรับ้ผ่้าห่มและเสื�อท่�นอน
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ในี้รัฐช่นี้ เช่นี้เด้ยึวกับในี้หลายึพื�นี้ท้ั�ในี้พม่่า ช้ว่ตีไม่่เหมื่อนี้เด่ม่ 

ตัี�งแต่ีการรัฐปีระหารเมื่�อวันี้ท้ั� 1 ก่ม่ภูาพันี้ธุ์� พ.ศ. 2564  

ภูายึหลังการรัฐปีระหาร กองทััพได้แสัดงให้เห็นี้ตัีวตีนี้ท้ั�แท้ัจร่ง

ข้องพวกเข้า กองทััพสัังหารผู้้้ปีระท้ัวงหลายึร้อยึคนี้ตีาม่ท้ัองถิ่นี้นี้ 

ท้ั�อย่้ึในี้เมื่องและการจับก่ม่อ้กหลายึพันี้คนี้ในี้ข้ณะเด้ยึวกันี้ก็

ภาคตีะวัันตีก

รัฐชิน
ของพม่า
ทหารพม่าสังหารผู้ประท้วงหลายร้อยคน 
ตามท้องถนนและจับกุมได้หลายพันคน

เด็กพื่ลัดถิ่ิ�นชาวัชินในท่�หลบ้ซู่อน 
6  มิถิ่้นายน 2564

กองทัพื่พื่ม่าโจมตี่เมืองตีันตีลัง 29 ตี้ลาคม 2564  
(รูปภาพื่ได้รับ้จากแหล่งท่�มาภายนอก) 

งานศพื่ของชาวับ้้านสามคนท่�ถิู่กสังหารโดยการโจมตี่ของกองทัพื่พื่ม่า หมู่บ้้านฮิักคา 
5 พื่ฤษภาคม 2021 (รูปภาพื่ได้รับ้จากแหล่งท่�มาภายนอก) 
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เพ่�ม่การโจม่ต้ีกล่่ม่ชาต่ีพันี้ธุ่์�ตีาม่แนี้วชายึแดนี้ รัฐบาล 

พลัดถ่ิ่�นี้ท้ั�เป็ีนี้พลเรือนี้ได้ก่อตัี�งรัฐบาลเอกภูาพแห่งชาต่ี 

(NUG) และแนี้วหน้ี้าแห่งชาต่ีช่นี้ ซึึ่�งเป็ีนี้องค�กรต่ีดอาว่ธุ์

ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAO) ซึึ่�งเป็ีนี้ตัีวแทันี้ข้องชาวช่นี้จำานี้วนี้ม่าก 

เป็ีนี้หนึี้�งในี้องค�กรแรกท้ั�ปีระกาศการสันัี้บสัน่ี้นี้รัฐบาล

เอกภูาพแห่งชาต่ี (NUG) เรื�องน้ี้�ไม่่ได้ถ้ิ่กม่องข้้าม่ 

โดยึกองทััพพม่่า และรัฐช่นี้ได้กลายึเป็ีนี้หนึี้�งในี้สัม่รภู้ม่่ 

ท้ั�ด่เดือดท้ั�ส่ัดในี้พม่่า

ตัี�งแต่ีเดือนี้ส่ังหาคม่ปีีเด้ยึว กองทััพได้เผู้าหรือทัำาลายึ

บ้านี้เรือนี้หรืออาคารทัางศาสันี้าม่ากกว่า 350 หลัง 

ในี้พื�นี้ท้ั�ช่นี้ ตีาม่ข้้อม้่ลข้ององค�กรส่ัทัธุ่์ม่น่ี้ษยึชนี้แห่งช่นี้ 

ปีระชากรในี้รัฐช่นี้ม่ากถึิ่ง 20% ต้ีองพลัดถ่ิ่�นี้ กองทัหาร 

ได้รวม่ตัีวกันี้ใกล้กับเมื่องตัีนี้ตีลัง ซึึ่�งม้่บ้านี้เรือนี้ถ้ิ่กไฟื้ไหม้่

ไปีแล้วกว่า 170 หลัง รวม่ถึิ่งโบสัถิ่�สัองแห่งและวัดหนึี้�งหลัง  

ตีาม่รายึงานี้ ผู้้้คนี้ส่ัวนี้ใหญ่ในี้เมื่อง 10,000 คนี้ ได้หลบหน้ี้ 

ออกไปีแล้ว

นี้อกจากการโจม่ต้ีและการทัำาลายึล้างแล้ว กองทััพ 

ได้ปิีดอ่นี้เทัอร�เน็ี้ตีในี้รัฐช่นี้ ทัำาให้การส่ังข้้อม้่ลและรับ

ข่้าวสัารทัำาได้ยึากขึ้�นี้ พลเรือนี้ส่ังข่้าวผู่้านี้การโทัรทัาง

โทัรศัพทั�เท่ัานัี้�นี้

ต่ีอไปีน้ี้�คือตัีวอย่ึางจากรายึงานี้สัดจากหัวหน้ี้าท้ัม่

บรรเทัาท่ักข้�ในี้รัฐช่นี้ซึึ่�งม้่รายึละเอ้ยึดเฉพาะก่จกรรม่ 

ท้ั�เข้าทัราบโดยึเฉพาะในี้เดือนี้ต่ีลาคม่:

4 ต่ีลาคม่ พ.ศ. 2564 ในี้ตีอนี้เย็ึนี้ ข้บวนี้ทัหารข้อง 

กองทััพพม่่าเข้้าส่้ักะเลเม่วด้วยึยึานี้พาหนี้ะแปีดคันี้ ม้่การ

ปีะทัะกันี้ระหว่างทัาง กองทัหารพม่่าย่ึงอาว่ธุ์หนัี้กใกล้ 

เยาวัชนในเมืองฮิักคา รัฐชิน ให้การสนับ้สน้นขบ้วันการดื้อแพื่่งของพื่ลเรือน (CDM)

บ้้านของชาวัชินถิู่กทำาลายโดยกองทัพื่ทหารพื่ม่า

เด็กพื่ลัดถิ่ิ�นชาวัชินอยู่หน้าท่�หลบ้ภัยของพื่วักเขา
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เหล่าผู่้พื่ลัดถิ่ิ�นชาวัชินก่อนจะม่การแจกจ่ายอาหาร

หม่้่บ้านี้เชือกควาห� เมื่องกะเลยึ� และชาวบ้านี้ต้ีองหน้ี้  

ม้่หม่้่บ้านี้ท้ั�เร้ยึกว่าว้บ้ลาห่างจากกะเลเม่ว 27 ไม่ล� 

และชาวบ้านี้เหล่าน้ี้�ต้ีองหน้ี้ไปีซ่ึ่อนี้ตัีวอย่้ึในี้ป่ีาเพราะการ

โจม่ต้ีครั�งน้ี้�

อ่นี้เทัอร�เน็ี้ตีทัั�งหม่ดถ้ิ่กตัีดข้าดในี้เมื่องฟื้าลาม่ ข่้าวถ้ิ่กส่ัง

ผู่้านี้ทัางโทัรศัพทั�เท่ัานัี้�นี้

5 ต่ีลาคม่ พ.ศ. 2564 ในี้หม่้่บ้านี้ชวงคัว เมื่องกะเลยึ� 

กองทัหารพม่่าบ่กเข้้ายึึดโรงส้ัข้้าวข้อง ย้ึ ง้นี้ ซึ่า ม่วง และ 

ร้านี้ค้าบางส่ัวนี้ พวกเข้าข้โม่ยึนี้ำ�ามั่นี้ด้เซึ่ล 50 แกลลอนี้  

เง่นี้หนึี้�งล้านี้จ๊าด (ปีระม่าณ 17,000 บาทั) และเสืั�อผู้้า 

พร้อม่กับส่ันี้ค้าอื�นี้ ๆ ท้ั�วางอย่้ึท้ั�นัี้�นี้

7 ต่ีลาคม่ พ.ศ. 2564 กองกำาลังป้ีองกันี้ปีระชาชนี้กะเลยึ� 

(PDF ในี้พื�นี้ท้ั�) ย่ึงกองทััพพม่่าใกล้กับว่ทัยึาลัยึโทัม่า จ้ท้ัไอ 

(Htoma GTI) แล้วโจม่ต้ีอ้กครั�งด้วยึระเบ่ดแสัวงเครื�อง (IED)

ใกล้หม่้่บ้านี้ทัายึาโคนี้ หลังการระเบ่ดข้องระเบ่ดแสัวงเครื�อง 

(IED) กองทััพพม่่าจับก่ม่คนี้สัาม่คนี้จากหม่้่บ้านี้ ทัายึาโคนี้

และเผู้าโรงงานี้ม่อเตีอร�ไซึ่ค�ข้อง ย้ึ ซึ่า เล้ยึ ธุ์าง ซึ่านี้เน้ี้ยึด

8 ตี.ค. 2564 การต่ีอส้้ัยัึงดำาเน่ี้นี้ต่ีอไปีท่ักวันี้ในี้พื�นี้ท้ั� 

กะเลยึ� ม้่รายึงานี้ว่ากองทัหารพม่่าม่าถึิ่งเมื่องคาเลเม้่ยึว 

พร้อม่ยึานี้พาหนี้ะ 40 คันี้

9 ตี.ค. 2564 การต่ีอส้้ัปีะท่ัขึ้�นี้ในี้ช่วงเช้าเมื่�อข้บวนี้รถิ่

ทัหารม่าถึิ่งเมื่องกะเลเม้่ยึว

11 ต่ีลาคม่ 2564 วันี้น้ี้� ข้บวนี้ทัหารจากกะเลเม้่ยึวนี้อนี้

หลับอย่้ึในี้หม่้่บ้านี้ล้ม่บาง พวกเข้าข้โม่ยึและก่นี้หม้่ท้ั�ชาวบ้านี้

เล้�ยึงไว้ พวกเข้าม้่ยึานี้พาหนี้ะ 50 คันี้และรถิ่ถัิ่งสัองคันี้  

ชาวบ้านี้หลบหน้ี้ไปีซ่ึ่อนี้ตัีวอย่้ึในี้ป่ีา

ชายึหน่่ี้ม่จากหม่้่บ้านี้ซึ่อลน้ี้ถ้ิ่กกระส่ันี้ป้ีนี้กระแทักท้ั� 

หัวเข่้าจากกระส่ันี้ป้ีนี้ตีาม่ถิ่นี้นี้โดยึยึานี้พาหนี้ะข้องทัหารพม่่า 

ในี้คืนี้วันี้ท้ั� 10 ต่ีลาคม่ ข้บวนี้รถิ่สัภูาทัหารปีระม่าณ 30 คันี้

จากกะเลเม้่ยึวจอดอย่้ึใกล้หม่้่บ้านี้ต่ีายึจ่นี้ และเข้้าร่วม่กอง

กำาลังกับกองทัหารพม่่าใกล้กับหม่้่บ้านี้ซึ่องเกา บนี้ถิ่นี้นี้ 

กะเลเม้่ยึว-ฟื้าลาม่ ยึานี้พาหนี้ะเหล่าน้ี้�ย่ึงอาว่ธุ์หนัี้กไปีตีาม่

ท้ัองถิ่นี้นี้

14 ต่ีลาคม่ พ.ศ. 2564 เยึาวชนี้ชาวช่นี้สัองคนี้ถ้ิ่กสัังหาร

โดยึสัภูาปีกครองแห่งรัฐ การร้แบรนี้ด�ตัีวเองข้องกองทััพ 

ภูายึหลังรัฐปีระหาร) ในี้ตีอนี้เย็ึนี้ข้องวันี้ท้ั� 11 ต่ีลาคม่ ย้ึ ตีอง 

ฟัื้นี้ มั่ง อาย่ึ 29 ปีี และ ซึ่าลายึ ตีอง น่ี้ว ม่า ว้ อาย่ึ 34 ปีี; 

พวกเข้าทัั�งค่้ม่าจากหม่้่บ้านี้ต่้ีพายึในี้เข้ตีฟื้าลาม่

การแจกจ่ายข้าวัสารในรัฐชิน

21



การสอนเก่�ยวักับ้กายวัิภาคศาสตีร์ ในโปรแกรม GLC ท่�ค่ายผู่้พื่ลัดถิ่ิ�นซูอเซู

รถิ่ข้องกองทััพพม่่าท้ั�ออกจากกะเลเม้่ยึวพบชายึหน่่ี้ม่

สัองคนี้ระหว่างทัาง กองทัหารพม่่าย่ึงย้ึ ธุ์อง ฟัื้นี้ มั่ง เข้้า 

หน้ี้าผู้าก และย่ึง ซึ่าลายึ ตีอง น่ี้ว ม่า ว้ เข้้าท้ั�ท้ัองข้องเข้าส้ั�ครั�ง

ในี้พื�นี้ท้ั�ฟื้าลาม่ โบสัถิ่�หนึี้�งหลัง โกดัง และบ้านี้แปีดหลัง

ถ้ิ่กกองทัหารสัภูาปีกครองแห่งรัฐสัังหาร(SAC)วางเพล่งในี้

วันี้ท้ั� 14 และ 15 ม้่เพ้ยึงบ้านี้สัาม่หลังท้ั�เหลืออย่้ึในี้ เร้ยึลท่ั ; 

ส่ัวนี้ท้ั�เหลือถ้ิ่กเผู้า

วันี้ท้ั� 29 ต่ีลาคม่ พ.ศ. 2564 เวลาบ่ายึ 2.30 นี้. กอง

ทัหารพม่่าได้จ่ดไฟื้เผู้าสัถิ่านี้ท้ั�หลายึแห่งในี้เมื่องถัิ่�นี้ตีลัง

คำาอธิิษฐาน
อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อสัวัสัด่ภูาพข้องผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้จาก 

ความ่ร่นี้แรงและต้ีองเสัาะหาท้ั�พักพ่งในี้ท้ั�ท้ั�นี้ำ�าสัะอาด 
หายึาก ข้าดโภูชนี้าการท้ั�เพ้ยึงพอ และการรักษา
พยึาบาลท้ั�เหม่าะสัม่

อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อครอบครัวข้องผู้้้คนี้ท้ั�ถ้ิ่กสัังหาร 
โดยึความ่ร่นี้แรงข้องกองทัหารพม่่า

อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อเด็กท้ั�ต้ีองเห็นี้และปีระสับกับเหต่ีการณ� 
ท้ั�ได้รับบาดแผู้ลทัางใจซึึ่�งม่ากกว่าท้ั�พวกเราหลายึคนี้ 
จะจ่นี้ตีนี้าการได้

ตีำารวัจและพื่ยาบ้าลท่�สนับ้สน้นกล้่มขบ้วันการดื้อแพื่่งของพื่ลเรือน (CDM) ถิู่กบ้ังคับ้ให้พื่ักพื่ิงในหอประช้มโบ้สถิ่์
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เจ้าหน้าท่�แพื่ทย์เรนเจอร์ชาวัคะฉิ�นทำาการตีรวัจวัินิจฉัยเด็ก

ในี้รัฐคะฉ่�นี้และรัฐฉานี้ม้่รายึงานี้การต่ีอส้้ัท้ั�เพ่�ม่ขึ้�นี้อย่ึางม่าก 
ระหว่างกองทััพพม่่าและองค�กรต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAO)  
นัี้บตัี�งแต่ีการรัฐปีระหาร การต่ีอส้้ัแบบดั�งเด่ม่ระหว่างองค�กร 
ต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAO) และกองทััพพม่่าท้ั�ม้่ม่าคือการ 
ดำารงอย่้ึข้องกองกำาลังป้ีองกันี้ปีระชาชนี้และ ส่ัวนี้กองทััพพม่่า
ม้่การใช้โดรนี้และเครื�องบ่นี้ปีีกท้ั�เพ่�ม่ขึ้�นี้ในี้การสัอดส่ัองและ
กำาหนี้ดเป้ีาหม่ายึข้ององค�กรต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAO)  
การเพ่�ม่กำาลังข้องทัั�งสัองฝ่่ายึน้ี้�ก่อให้เก่ดการต่ีอส้้ัท้ั�ร่นี้แรง
อย่ึางท้ั�ไม่่เคยึม้่ม่าก่อนี้

ฐานี้ปีฏ่ิบัต่ีการข้องกองทััพพม่่า นี้อกจากจะใช้ปีีนี้ใหญ่แล้ว  
ยัึงม้่การใช้ป้ีนี้ครกแบบเบาและหนัี้กเพ่�ม่ขึ้�นี้ เพื�อโจม่ต้ีองค�กร
ต่ีดอาว่ธุ์ชาต่ีพันี้ธุ่์� (EAO) และหม่้่บ้านี้ท้ั�พวกเข้าปีฏ่ิบัต่ีการอย่้ึ  
ทัำาให้พลเรือนี้บาดเจ็บล้ม่ตีายึจำานี้วนี้ม่ากเนืี้�องจากป้ีนี้ครก
ตีกลงอย่ึางไม่่เลือกหน้ี้าในี้หม่้่ปีระชาชนี้ เพื�อเป็ีนี้การตีอบโต้ี
ระเบ่ดแสัวงเครื�อง (IED) จึงม้่การใช้ท่่ันี้ระเบ่ดเคลยึ�ม่อร� 

(Claymores) และท่่ันี้ระเบ่ดกับกองทัหารพม่่าในี้การ 
ลาดตีระเวนี้และข้บวนี้รถิ่ข้นี้ส่ังม่ากขึ้�นี้ เมื่�อข้บวนี้รถิ่และ 
การลาดตีระเวนี้ข้องกองทัหารพม่่าถ้ิ่กโจม่ต้ีด้วยึระเบ่ดแสัวง
เครื�อง (IED) พวกเข้ามั่กจะย่ึงเข้้าใส่ัหม่้่บ้านี้ใกล้เค้ยึง 
อย่ึางไม่่เลือกหน้ี้า

ข้บวนี้การไม่่เชื�อฟัื้งข้องพลเรือนี้ (CDM) เหล่ากาชาด และ 
สัม่าช่กองค�กรภูาคปีระชาสัังคม่อื�นี้ ๆ ก็ไม่่ปีลอดภัูยึจากการ 
ตีกเป็ีนี้เป้ีาและการถ้ิ่กค่กคาม่ในี้ร้ปีแบบข้องการจับก่ม่โดยึ
กองทััพพม่่า การปีระท้ัวง ข้บวนี้การดื�อแพ่งข้องพลเรือนี้ 
(CDM) เก่ดขึ้�นี้ในี้หลายึเมื่องในี้รัฐคะฉ่�นี้และรัฐฉานี้เมื่�อต้ีนี้ปีี 
2564 แต่ีหลายึคนี้ต้ีองเผู้ช่ญกับการปีราบปีราม่อย่ึางโหดเห้�ยึม่ 
จากกองกำาลังตีำารวจเม้่ยึนี้ม่าร�

พื่ลเรือนตีกเป็นเป้า

เนืี้�องจากม้่การเคลื�อนี้ไหวข้องข้บวนี้การดื�อแพ่งข้อง
พลเรือนี้ (CDM), กองกำาลังปีกป้ีองปีระชาชนี้ (PDF) และ
รัฐบาลเอกภูาพแห่งชาต่ี (NUG) เพ่�ม่ขึ้�นี้ พลเรือนี้จำานี้วนี้ม่ากขึ้�นี้ 
จึงตีกเป็ีนี้เป้ีาหม่ายึ พวกเข้าถ้ิ่กควบค่ม่ตัีว โดนี้ท่ับต้ี หรือ
สัังหารโดยึกองทััพพม่่าทัั�วทัั�งภู้ม่่ภูาค น้ี้�เป็ีนี้การทัว้ความ่
ร่นี้แรงขึ้�นี้ข้องการละเม่่ดส่ัทัธุ่์ม่น่ี้ษยึชนี้อย่ึางร้ายึแรงท้ั�เก่ดขึ้�นี้
กับชาวบ้านี้และเกษตีรกรในี้ภู้ม่่ภูาคอย่ึางต่ีอเนืี้�อง

การเคลื�อนไหวัของผู่้พื่ลัดถิ่ิ�น

ทัั�วทัั�งรัฐคะฉ่�นี้ จำานี้วนี้ผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ใหม่่ส้ังขึ้�นี้ตัี�งแต่ีการทัำา
รัฐปีระหารเนืี้�องจากม้่การต่ีอส้้ัท้ั�ด่เดือดขึ้�นี้อ้กครั�ง ภูาวะซัึ่บซ้ึ่อนี้ 
ในี้ค่ายึผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ได้ทัำาให้ผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้อย่้ึในี้สัภูาพแย่ึลงไปีอ้ก
เนืี้�องจากการข้าดแคลนี้อาหาร ด่นี้ถิ่ล่ม่ การข้าดการด้แล

การต่อสู้รุนแรงข้ึนต้ังแต่รัฐประหารในรัฐคะฉิน่
ตอนใต้และตอนเหนือของรัฐฉาน

ของพม่า
คะฉิ�นและรัฐฉานเหนือ

ภาคเหนือ
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ทัางการแพทัยึ� และโดยึเฉพาะอย่ึางย่ึ�งกรณ้โรคโคว่ด 19  
ม้่เรื�องราวข้องผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ท้ั�ต้ีองกลับม่ายัึงบ้านี้เรือนี้ท้ั�ถ้ิ่ก
ทัำาลายึเนืี้�องจากสัภูาพอันี้เลวร้ายึในี้ค่ายึผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้นัี้�นี้

การตีอบ้สนองตี่อโรคโควัิด 19

ภูายึในี้เข้ตีเมื่องข้องรัฐคะฉ่�นี้ การต่ีดเชื�อโคว่ด-19 ได้แพร่ 
กระจายึอย่ึางรวดเร็ว แม้่จะม้่โครงการฉ้ดวัคซ้ึ่นี้ท้ั�ม้่ปีระส่ัทัธุ่์ภูาพ 
อย่้ึบ้าง ร้านี้ค้าคะฉ่�นี้บางแห่งแสัดงความ่ไม่่พอใจท้ั�การต่ีดเชื�อ 
ยัึงคงดำาเน่ี้นี้ต่ีอไปีแม้่จะให้วัคซ้ึ่นี้แล้วก็ตีาม่ สัถ่ิ่ต่ีแตีกต่ีางกันี้
ไปีตีาม่อัตีราการต่ีดเชื�อและการเส้ัยึช้ว่ตี (จำานี้วนี้ผู้้้ต่ีดเชื�อ 
ได้รับการต้ีพ่ม่พ�เป็ีนี้ออกม่าเป็ีนี้พันี้รายึ เส้ัยึช้ว่ตีหลายึร้อยึ
กว่ารายึ ในี้ช่วงปีี พ.ศ. 2564) แต่ีใจกลางเมื่องได้รับผู้ลกระทับ 
จากจำานี้วนี้การต่ีดเชื�ออย่ึางแน่ี้นี้อนี้ อย่ึางน้ี้อยึหนึี้�งครั�ง 
หน่ี้วยึทัหารราบข้องกองทััพพม่่าใช้โคว่ด-19 เป็ีนี้ข้้ออ้าง 

ในี้การค้นี้หาค่ายึผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ในี้เมื่องม่่ตีจ้นี้า (ม่่ถ่ิ่นี้ายึนี้ 2564) 
ศ้นี้ยึ�กลางเมื่อง ค่ายึผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ และหม่้่บ้านี้ต่ีางได้รับความ่
เดือดร้อนี้เนืี้�องจากขั้�นี้ตีอนี้การปิีดเมื่อง

การปิดอินเทอร์เน็ตี

ในี้เดือนี้ต่ีลาคม่ พ.ศ. 2564 รัฐบาลทัหารพม่่าได้ปิีด
บร่การอ่นี้เทัอร�เน็ี้ตีบนี้มื่อถืิ่อบางส่ัวนี้ในี้รัฐคะฉ่�นี้ ชาวบ้านี้
เชื�อว่าน้ี้�เป็ีนี้ช่วงเวลาท้ั�จงใจให้เก่ดขึ้�นี้พร้อม่กับการ
เคลื�อนี้ไหวข้องกองทัหารและการร่กรานี้ท้ั�เก่ดขึ้�นี้หลังจากนัี้�นี้
ไม่่นี้านี้ เพื�อลดกระแสัข้้อม้่ล ผู้ลท้ั�ตีาม่ม่าข้องการปิีดระบบ
อ่นี้เทัอร�เน็ี้ตีคือภูาคสัังคม่หลายึส่ัวนี้ท้ั�ต้ีองพึ�งพาการเชื�อม่ต่ีอ
ออนี้ไลนี้�อย่ึางม้่ปีระส่ัทัธุ่์ภูาพถ้ิ่กปิีด รวม่ถึิ่งส่ั�งต่ีาง ๆ เช่นี้ 
การเร้ยึนี้ออนี้ไลนี้�และการโอนี้เง่นี้ท้ั�ไม่่สัาม่ารถิ่ทัำาได้

คลินิกทางการแพื่ทย์ของ FBR ให้การรักษาแก่ผู่้พื่ลัดถิ่ิ�นชาวัคะฉิ�น

การแจกจ่ายอาหารในรัฐคะฉิ�น 
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ภารกิจท่มบ้รรเทาท้กข์ไปยังค่ายผู่้พื่ลัดถิ่ิ�นบู้มรายาง

ในี้ช่วงฤด้ร้อนี้ปีี 2564 ท้ัม่บรรเทัาท่ักข้�ชาวคะฉ่�นี้ได้
ดำาเน่ี้นี้การฝึ่กอบรม่ท้ัม่บรรเทัาท่ักข้�ขั้�นี้พื�นี้ฐานี้ ซึึ่�งปีระกอบด้วยึ 
ชายึและหญ่ง 38 คนี้ ไม่่นี้านี้หลังจากสัำาเร็จการศึกษา  
ในี้เดือนี้กรกฎาคม่ ท้ัม่บรรเทัาท่ักข้�ท้ั�รวม่ตัีวกันี้ได้เด่นี้ทัาง 
ไปียัึงค่ายึผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้บ้ม่รายึางเพื�อ “จัดหาอาหาร อ่ปีกรณ� 
กันี้ฝ่นี้ ห้องนี้ำ�า และอ่ปีกรณ�ท้ั�จำาเป็ีนี้อื�นี้ ๆ” ม้่สัร่ปีจากรายึงานี้
สัถิ่านี้การณ�ท้ั�ต้ีพ่ม่พ�ดังน้ี้�:

“น้ี้�เป็ีนี้ครั�งแรกท้ั�ชาวบ้านี้ท้ั�น้ี้�หน้ี้จากบ้านี้ข้องพวกเข้า  
ในี้เดือนี้เม่ษายึนี้ 2561 หลังจากท้ั�เครื�องบ่นี้ขั้บไล่ข้องกองทััพ
พม่่าโจม่ต้ีด้วยึระเบ่ดและป้ีนี้กล พวกเข้าถ้ิ่กทัหารค้่ม่กันี้ 
กะฉ่�นี้อ่สัระ (KIA) ค้่ม่กันี้ไปียัึงค่ายึผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้บ้ม่รายึาง  
ซึึ่�งในี้ตีอนี้นัี้�นี้ม้่เพ้ยึงเจ็ดครอบครัวเท่ัานัี้�นี้ เมื่�อสัถิ่านี้การณ�
สังบลงในี้เดือนี้ม่กราคม่ 2562 พวกเข้ากลับไปีท้ั�หม่้่บ้านี้ 
เพื�อพบว่าบ้านี้ข้องพวกเข้าถ้ิ่กรื�อค้นี้และฝ้่งสััตีว�ข้องพวกเข้า
ถ้ิ่กกองทััพพม่่าสัังหาร

หลังจากหนึี้�งปีีในี้การสัร้างบ้านี้และเพาะปีล้กใหม่่ การต่ีอส้้ั 
ปีะท่ัขึ้�นี้อ้กในี้บร่เวณใกล้เค้ยึงระหว่างทัหารค้่ม่กันี้กะฉ่�นี้อ่สัระ 
(KIA) กับกองทััพพม่่า ชาวบ้านี้ต้ีองหน้ี้อ้กครั�ง กลับไปีท้ั� 
บ้ม่รายึางซึึ่�งพวกเข้าอาศัยึอย่้ึปัีจจ่บันี้ ท้ั�ซ่ึ่อนี้ตัีวอย่้ึในี้ท้ั�ราบส้ัง
อันี้ห่างไกลข้องรัฐคะฉ่�นี้เป็ีนี้บ้านี้ข้อง 140 ครอบครัว และ
เห็นี้ว่าได้รับความ่ช่วยึเหลือเพ้ยึงเล็กน้ี้อยึนี้อกเหนืี้อจาก 
ท้ั�ได้รับจากองค�กรพัฒนี้าเอกชนี้ข้นี้าดเล็กในี้ท้ัองถ่ิ่�นี้และ 
ต่ีางปีระเทัศ เจ้าหน้ี้าท้ั�เรนี้เจอร�ชาวคะฉ่�นี้กล่่ม่เล็ก ๆ รายึงานี้
สัถิ่านี้การณ�และให้ความ่ช่วยึเหลือเท่ัาท้ั�จะม่ากได้”

นี้อกจากค่ายึผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้บ้ม่รายึางแล้ว ยัึงม้่ภูารก่จ 
บรรเทัาท่ักข้�อ้กภูารก่จหนึี้�งท้ั�ไปียัึง BP8 ซึึ่�งเป็ีนี้ค่ายึผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ 

อ้กแห่งหนึี้�งท้ั�อย่้ึในี้พื�นี้ท้ั�ห่างไกลใกล้กับชายึแดนี้จ้นี้ น้ี้�เป็ีนี้
ข้้อความ่ท้ั�ตัีดตีอนี้ม่าจากรายึงานี้ข้องภูารก่จนัี้�นี้:

“ปัีจจ่บันี้ม้่ 92 ครอบครัวท้ั�อาศัยึอย่้ึท้ั� BP8 ปีระม่าณ 
ครึ�งหนึี้�งอย่้ึม่าหลายึปีีแล้วและอ้กครึ�งหนึี้�งเป็ีนี้ผู้้้ม่าใหม่่  
การอ่บัต่ีข้องโคว่ด19 ทัำาให้ช้ว่ตีในี้ค่ายึเร่�ม่ยึากขึ้�นี้เนืี้�องจาก 
ม้่การปิีดกั�นี้ถิ่นี้นี้ ปิีดพรม่แดนี้ และองค�กรต่ีาง ๆ ท้ั�เคยึช่วยึ
ต้ีองหย่ึดการเด่นี้ทัางไปียัึงสัถิ่านี้ท้ั�ต่ีาง ๆ เช่นี้ BP8

ปีระชาชนี้ร้้สึักย่ึนี้ด้เป็ีนี้อย่ึางย่ึ�งท้ั�ได้เห็นี้ท้ัม่บรรเทัาท่ักข้� 
ท้ั�ม่าพักเป็ีนี้เวลาสัาม่วันี้ แจกถ่ิ่งอาหาร ให้การรักษาพยึาบาล 
ทัำาโปีรแกรม่ร่วม่กับเด็ก และให้กำาลังใจปีระชาชนี้ ท้ัม่ได้พบกับ 
ศ่ษยึาภู่บาลท้ั�พวกเข้าพบในี้ภูารก่จก่อนี้หน้ี้าน้ี้�ซึึ่�งจำาท้ัม่ได้
จากปีีก่อนี้หน้ี้า เข้าย้ึายึออกจากค่ายึแต่ีกลับม่าเย้ึ�ยึม่เยืึอนี้ 
อ้กครั�ง และเพราะเข้าต้ีองการเตีร้ยึม่ย้ึายึกลับ เผืู้�อว่า 
กองทัหารพม่่าโจม่ต้ีเพ่�ม่”

คำาอธิิษฐาน
อธุ่์ษฐานี้เผืู้�อความ่ปีลอดภัูยึและปีกป้ีองการ

เคลื�อนี้ไหวสัำาหรับผู้้้คนี้ท้ั�พยึายึาม่ให้ตีนี้เองและครอบครัว
ข้องเข้าได้รับความ่ปีลอดภัูยึ

อธุ่์ษฐานี้ท้ั�พระเจ้าจะจัดเตีร้ยึม่การช่วยึเหลือให้แก่
ผู้้้คนี้พลัดถ่ิ่�นี้ในี้พม่่าต่ีอไปี

อธุ่์ษฐานี้เพื�อท้ั�องค�กร NGOs เช่นี้ FBR จะยัึงคง 
สัาม่ารถิ่ให้ความ่ช่วยึเหลือแก่คนี้ท้ั�ต้ีองการความ่ช่วยึเหลือ  
ความ่หวังและความ่รักม่ากท้ั�ส่ัด

เจ้าหน้าท่�เรนเจอร์ชาวัคะฉิ�นแจกจ่ายอาหาร
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แพื่ทย์ให้การรักษาแก่ผู่้พื่ลัดถิ่ิ�นชาวัไทยใหญ่

การแจกจ่ายยาและคลินิกทางการแพื่ทย์ในรัฐคะฉิ�น

เจ้าหน้าท่�ทางการแพื่ทย์ชาวัไทยใหญ่ให้การตีรวัจส้ขภาพื่
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เมื่�อเดือนี้ม่กราคม่ ค.ศ. 2021 น่ี้อ น้ี้ลา อ้ได้เด่นี้ทัาง
ม่ากับพ่อข้องเธุ์อและน้ี้องชายึอ้กสัองคนี้ท้ั� Good Life 
Club (GLC) และโปีรแกรม่การแพทัยึ�ในี้ป่ีา กองทัหารพม่่า 
ได้โจม่ต้ีเพ่�ม่ขึ้�นี้ในี้ปีีน้ี้� และผู้้้พลัดถ่ิ่�นี้ใหม่่จำานี้วนี้ม่าก 
อย่้ึกับเราเพื�อรับความ่ช่วยึเหลือ ความ่หวัง และความ่รัก

หลังจากโปีรแกรม่ GLC น่ี้อ น้ี้ลา อ้ พ่อข้องเธุ์อและ
น้ี้องชายึสัองคนี้ อาย่ึ 9 และ 12 ปีี ได้เข้้าม่าพ้ดค่ยึกับเรา 
พ่อข้องเธุ์ออธุ่์บายึว่ามั่นี้เป็ีนี้อะไรท้ั�ยึากม่ากท้ั�ไม่่ม้่ภูรรยึา
ข้องเข้าอย่้ึด้วยึ และล้กสัาวข้องเข้าต้ีองออกจากโรงเร้ยึนี้
เพื�อไปีด้แลน้ี้องๆ ในี้ข้ณะท้ั�เข้าเองพยึายึาม่หาอาหาร 
ให้ครอบครัว

น่ี้อ น้ี้ลา อ้ บอกเราด้วยึท่ัาท้ัข้องผู้้้หญ่งท้ั�ด้เป็ีนี้ผู้้้ใหญ่ว่า  
“แม่่อยึากให้ฉันี้เป็ีนี้พยึาบาล นัี้�นี้คือความ่ฝั่นี้ข้องเธุ์อ
สัำาหรับฉันี้ ทัหารพม่่าฆ่่าเธุ์อทัำาไม่? เราพบร่างข้องเธุ์อ

พร้อม่กับกระส่ันี้ป้ีนี้สัองนัี้ดท้ั�ด้านี้หลังศ้รษะและอ้กหนึี้�งนัี้ด 
ท้ั�หลัง กองทัหารพม่่าได้สัังหารเธุ์อ ฉันี้จะต้ีองทัำาอย่ึางไร  
ความ่ฝั่นี้ข้องแม่่คือการท้ั�ฉันี้ได้เป็ีนี้พยึาบาลและนัี้�นี้คือ 
ส่ั�งท้ั�ฉันี้ต้ีองการจะทัำา แต่ีตีอนี้น้ี้� มั่นี้เป็ีนี้ไปีไม่่ได้ เพื�อช่วยึ
ให้ครอบครัวข้องเราอย่้ึรอดได้ ฉันี้ต้ีองด้แลพ้�น้ี้องข้องฉันี้ 
ฉันี้จะทัำาให้ด้ท้ั�ส่ัดเพื�อช่วยึพ่อและพ้�น้ี้องข้องฉันี้ และฉันี้
จะไม่่ม้่วันี้ลืม่แม่่ข้องฉันี้”

เรารับฟัื้ง อธุ่์ษฐานี้ และพ้ดค่ยึกับเธุ์อ พ่อข้องเธุ์อ และ 
พ้�น้ี้องข้องเธุ์อ และสััญญาว่าเราจะช่วยึ พ่อข้องเธุ์อพ้ดว่า 
“ได้โปีรดพาล้กสัาวข้องผู้ม่ไปีด้วยึ ผู้ม่ม่อบเธุ์อให้แก่ค่ณ
เพื�อให้โอกาสักับเธุ์อ เธุ์อม้่ความ่ฝั่นี้และภูรรยึาข้องผู้ม่ 
ก็ม้่ความ่ฝั่นี้ ผู้ม่ยึกล้กสัาวข้องผู้ม่ให้กับค่ณ เพื�อท้ั�เธุ์อ 
จะได้ม้่โอกาสัสัานี้ความ่ฝั่นี้นัี้�นี้ให้เป็ีนี้จร่ง”

เราค่ดวางแผู้นี้ท้ั�จะช่วยึพ่อและพ้�น้ี้องข้องเธุ์อและ
ช่วยึให้เธุ์อเร้ยึนี้จบมั่ธุ์ยึม่ปีลายึในี้โรงเร้ยึนี้ใกล้ค่ายึ 
ข้องเรา จากนัี้�นี้เราจะลงทัะเบ้ยึนี้เธุ์อเข้้าเร้ยึนี้ในี้โรงเร้ยึนี้
ทัางการแพทัยึ�ในี้ป่ีา เพื�อท้ั�เธุ์อจะได้เร้ยึนี้เพื�อเป็ีนี้แพทัยึ�
และเป็ีนี้พยึาบาลในี้อนี้าคตี

เธุ์อย่ึ�ม่และพ้ดว่า “ใช่ ฉันี้ต้ีองการส่ั�งนัี้�นี้ม่าก ฉันี้ม้่
ความ่ส่ัข้ม่าก มั่นี้เหมื่อนี้กับความ่ฝั่นี้ ข้อบค่ณม่าก”

เราอธุ่์ษฐานี้ด้วยึกันี้และข้อบค่ณพระเจ้าท้ั�ส่ั�งด้เก่ดขึ้�นี้
ได้แม้่ท่ัาม่กลางโศกนี้าฏิกรรม่

พม่า
รัฐกะเหร่�ยง

เส่ยงจาก

ความฝันท่ีไม่มีวันดับสูญ
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ดวงตีาเปีล่งปีระกายึเหล่านัี้�นี้

ดวงตีาเหล่านัี้�นี้ส่ัองสัว่างเหลือเก่นี้

แม้่ในี้ยึาม่ท้ั�ม้่ส่ัข้

หรือในี้เวลาท้ั�ม้่การโจม่ต้ีต่ีอส้้ั

ดวงตีาเหล่านัี้�นี้บ่งบอกถึิ่งความ่เจ็บปีวด

ข้องการส้ัญเส้ัยึ

พวกเข้าเหล่านัี้�นี้ส้้ัอย่ึางเต็ีม่ท้ั�เพื�อ

แผู่้นี้ด่นี้ท้ั�เป็ีนี้ข้องพวกเข้าม่าช้านี้านี้

แผู่้นี้ด่นี้เหล่านัี้�นี้ถ้ิ่กแย่ึงและถ้ิ่กช่งไปี 
จากมื่อข้องพวกเข้า

ถึิ่งแม้่กระนัี้�นี้ ดวงตีาเหล่านัี้�นี้

ก็ยัึงคงเห็นี้แสังสัว่าง

ข้องอ่สัรภูาพท้ั�ยัึงบอกไม่่ได้ว่าจะได้รับเมื่�อไร

พวกเข้าเหล่านัี้�นี้ต่ีอส้้ัเพื�อช้ว่ตีข้องพวกเข้า  
เพื�อคนี้ท้ั�จากไปีและผู้้้คนี้ท้ั�กำาลังจะม่า

ดวงตีาเปีล่งปีระกายึเหล่านัี้�นี้

สัำาแดงให้เห็นี้ถึิ่งสัต่ีปัีญญาท้ั�พวกเข้าได้รับ

จากสังคราม่ท้ั�ม่่อาจนัี้บได้

หัวใจข้องพวกเข้าไม่่เคยึค่ดท้ั�จะทัรยึศ

ดวงตีาเหล่านัี้�นี้ส่ัองสัว่างสัดใสั

และเต็ีม่ไปีด้วยึแสังสัว่าง

พร้อม่ด้วยึเหลือบข้องเสัน่ี้ห�เล็กน้ี้อยึท้ั�ยัึงคงร้้จัก

เข้าจะอ้่ม่หลานี้ข้องเข้าอ้กซัึ่กพัก

และเล่าเรื�องราวเก่าๆให้หลานี้ฟัื้ง

ในี้เวลาท้ั�เก่ดคำาถิ่าม่ว่าทัำาไม่ถึิ่งไม่่ม้่แข้นี้อ้กข้้าง
เพื�อท้ั�จะอ้่ม่

ดวงตีาค่้นัี้�นี้จะสัำาแดงให้เห็นี้ถึิ่ง

เรื�องราวความ่รักท้ั�ยัึงไม่่เคยึถ้ิ่กเล่าข้านี้   
พร้อม่ทัั�งราคาข้องช้ว่ตีท้ั�เข้าต้ีองจ่ายึไปี

เพื�อท้ั�จะอ้่ม่เด็กชายึคนี้น้ี้�และบอกเด็กไปีว่า

ฉันี้รักเธุ์อม่ากม่ายึเหลือเก่นี้

ผู่้ประพื่ันธิ์เพื่ลง: ซููซูาน ยูแบ้งค์

ดวังตีา 
เปล่งประกาย 

ทหารกะเหร่�ยงผู่้ซูึ�งสูญเส่ยแขนแตี่ก็ยังสู้เพื่่�อปกป้องประชาชนของเขา


