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ชาวบ้้านเผ่่ากะเหรี่่�ยงอุ้้�มลููกสาวเอาไว้้ในขณะที่่�มีีการโจมตีีจากกองทััพพม่่า

สารจาก

ผู้อำ�นวยการ

ความทุุกข์์ที่่�พวกเขาเผชิิญอยู่่�เป็็นเช่่นไร เราขอการอภััยและ
ขอโทษ เรารู้้�สึึกขอบคุุณอย่่างมากในยามที่่�เราหลบหนีีไปยััง
พื้้�นที่่�ของพวกเขา พวกเขาได้้ช่่วยเหลืือเรา ได้้เสี่่�ยงชีีวิิตเพื่่�อ
ช่่วยเรา เราทุุกคนต้้องทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�ออิิสรภาพ และต้้อง
รัักษาคุุณค่่าและสิิทธิิของทุุกคน เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น”

ปีีนี้ก�้ องทััพทหารพม่่าเข้้ายึึดอำำ�นาจด้้วยรััฐประหาร เข้้าโจมตีี
ประชาชนของตนเอง และเพิ่่ม� การโจมตีีกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ของพม่่า
กองทััพทหารพม่่าสัังหารผู้้�ประท้้วงทั้้�งในเมืืองและนอกเมืือง
ตลอดจนสัังหารและพลััดถิ่่น� ผู้้�คนหลายพัันคนบนภููเขา แม้้ว่่า
จะมีีสิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�น แต่่ก็็ยัังคงมีีความรู้้�สึึกของการเป็็นน้ำำ��หนึ่่�ง
ใจเดีียวกััน มีีความมุ่่�งมั่่�น และความหวัังทั้้�งในหมู่่�ชาวพม่่าและ
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในพม่่า ผู้้�คนในเมืืองและนอกเมืืองในพม่่า
มารวมตััวกัันเพื่่�อต่่อต้้านการปกครองแบบเผด็็จการในแบบที่่�
ไม่่เคยเห็็นมาก่่อน

ในรััฐกะเหรี่่�ยง ผู้้�นำำ�ที่่�ช่่วยชาวพม่่าจำำ�นวนมากหลบหนีีและ
หาที่่�หลบภััยบอกผมว่่า “เราต้้องระลึึกถึึงพระคุุณและพระเมตตา
ของพระเจ้้า หากปราศจากความเมตตาจากพระเจ้้า เราชาว
กะเหรี่่�ยงก็็คงไม่่มีีชีีวิิตในแผ่่นดิินนี้้� และเราไม่่สมควรได้้รัับสิ่่�งนี้้�
เนื่่�องจากเราทำำ�ผิิดพลาดและทำำ�บาปมากมาย ไม่่ใช่่แค่่เผด็็จการ
เท่่านั้้�นที่่�ทำำ�ผิิด ตััวเราเองก็็เช่่นกััน แต่่เราสารภาพสิ่่�งนี้้�และ
ขอบคุุณพระเจ้้าสำำ�หรัับการให้้อภััยและพระคุุณของพระองค์์
เราอาจจะต้้องหนีีและทนทุุกข์์มากมายแต่่เราจะไม่่พ่่ายแพ้้แม้้
กองทััพพม่่าจะแข็็งแกร่่งกว่่าก็็ตาม พวกเขาแข็็งแกร่่งกว่่าพวกเรา
บางคน แต่่ก็็ไม่่ได้้แข็็งแกร่่งกว่่าพวกเราไปหมดทุุกคนและไม่่ได้้
แข็็งแกร่่งไปกว่่าพระเจ้้าของเรา” ชนกลุ่่�มน้้อยที่่�อยู่่�กัับเรา
เช่่นเดีียวกัับชาวพม่่า เราเชื่่�อว่่าเผด็็จการไม่่สามารถเอาชนะได้้

ขอบคุ ณที่ อธิ ษฐานเผื่ อประเทศพม่ า

ชนเผ่่าที่่�อยู่่�บนภููเขาแม้้ถููกขัับไล่่ออกจากบ้้าน แต่่พวกเขา
ปฏิิเสธที่่�จะยอมแพ้้และยัังคงรัักและช่่วยเหลืือซึ่�ง่ กัันและกััน
ทีีมงานเรนเจอร์์ FBR ของเราและกลุ่่�มอื่่�น ๆ เคลื่่�อนไหว
ท่่ามกลางกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� คอยให้้ความช่่วยเหลืือทางการแพทย์์
สนัับสนุุนด้้านอาหาร และให้้ความรัักแก่่พวกเขา กองทััพพม่่า
มีีอำำ�นาจมากกว่่าใครในที่่�นี่่� แต่่เราเชื่่�อว่่าพระเจ้้ายัังทรงอำำ�นาจ
ยิ่่�งกว่่าและประทานหนทางให้้เราในการช่่วยเหลืือต่่าง ๆ มีี
ความอ่่อนน้้อมถ่่อมตนและความเคารพซึ่�ง่ กัันและกัันในหมู่่�
ชาวพม่่าและชนกลุ่่�มน้้อย เราได้้รัับคำำ�บอกเล่่าจากชาวพม่่า
หลายคนว่่า “เราขอโทษที่่�เราละเลยและไม่่ได้้ยืืนเคีียงข้้างกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�ที่่�ถููกโจมตีีตลอดหลายปีีที่่�ผ่่านมา ตอนนี้้�เรารู้้�แล้้วว่่า
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เรารู้้�ว่่าเบื้้�องหลัังการโจมตีีที่่�ร้้ายแรงของทหารและตำำ�รวจ
ที่่�กระทำำ�ต่่อประชาชนชาวพม่่านั้้�นเป็็นความชั่่�วร้้ายที่่�ลึึกล้ำำ��และ
น่่ากลััว นี่่�คืือการต่่อสู้้�ฝ่่ายวิิญญาณอย่่างแรกเลย เราอธิิษฐาน
ต่่อสู้้�ความชั่่�วร้้ายนี้้�ในพระนามอัันทรงฤทธิ์์�ของพระเยซูู
ขอพระเจ้้าอวยพระพร
เดวิิด ยููแบงค์์ ครอบครััว และ Christians Concerned
for Burma

คำ�อธิษฐานสำ�หรับ

ประเทศพม่า

โปรดอธิิษฐานร่่วมกัับเราขอให้้เผด็็จการเปลี่่�ยนใจ
หรืือลาออก อธิิษฐานเผื่่�ออองซานซููจีีและนัักโทษการเมืือง
ทั้้�งหมดที่่�จะได้้รัับการปล่่อยตััว รััฐบาลสามััคคีีแห่่ง
ชาติิจะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้ และ
ทุุกคนจะมีีโอกาสได้้เริ่่�มต้น้ ใหม่่ อธิิษฐาน
ร่่วมกัันว่่า ประชาชนจะสามารถสร้้างพม่่า
ที่่�เป็็นประชาธิิปไตยและเป็็นตััวแทน
อย่่างแท้้จริิงสำำ�หรัับทุุกคน - แต่่ทั้้ง� นี้้ทั้้� ง� นั้้น�
จนกว่่าจะถึึงเวลานั้้�น โปรดร่่วมกััน
อธิิษฐานเผื่่�อ ผู้้�ที่่�ถููกโจมตีีจะได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือที่่�จำำ�เป็็นในการ
เอาชีีวิิตรอด โปรดอธิิษฐานด้้วยว่่า
แม้้ในขณะนี้้� ข้้อความแห่่งการให้้อภััย
และการปรองดองจะถููกส่่งไปยัังผู้้�นำำ�
เผด็็จการ ทหารพม่่า และตำำ�รวจ
ขอขอบคุุณที่่�อธิิษฐานร่่วมกัับเรา

แผนที่
พื้นที่บ้านเกิดชาติพันธุ์
และชนชาติต่าง ๆ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเผ่า
พันธ์พม่า

วันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพม่าจัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม
โปรดร่วมอธิษฐานเผื่อประเทศพม่าไปพร้อมกับเรา
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สามารถอีีเมลมาได้้ที่่� info@prayforburma.org
ขอขอบคุุณ ActsCo Printing. สำำ�หรัับการสนัับสนุุนและการตีีพิิมพ์์วารสารฉบัับนี้้�
วารสารฉบัับนี้้จั� ัดทำำ�โดยโดย CCB ข้้อความทั้้�งหมดอยู่่�ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์�ของ CCB 2022
ออกแบบโดย FBR Publications วารสารฉบัับนี้้�อาจทำำ�ซ้ำำ��ได้้หากให้้เครดิิตข้้อความ
และรููปภาพอย่่างเหมาะสม ภาพถ่่ายทั้้�งหมดเป็็นลิิขสิิทธิ์์�ของ Free Burma Rangers
(FBR) เว้้นแต่่จะระบุุไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น ส่่วนข้้อพระคััมภีีร์์ที่่�ยกมานั้้�นนำำ�มาจาก NIV
เว้้นแต่่จะระบุุไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
Christians Concerned for Burma (CCB), ตู้้�ปณ. 392, เชีียงใหม่่,
ประเทศไทย 50000
www.prayforburma.org • info@prayforburma.org
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ประเด็น

ในวารสารฉบับนี้

6.

8.

12.

16.

กรุุงเนปิิดอว์์: วัันที่่� 1 ก.พ.
รััฐประหารโค่่นล้้มรััฐบาล

รััฐกะเหรี่่�ยง: โรงเรีียนภายใต้้
การสู้้�รบ

รััฐกะเหรี่่�ยงแดง: บทสััมภาษณ์์
ของผู้้�นำำ�พลััดถิ่่�น

ประเทศบัังคลาเทศ: ไฟไหม้้และ
น้ำำ��ท่่วม ทำำ�ลายค่่ายผู้้�ลี้้�ภััย
โรฮิิงญาที่่�เปราะบาง

ประเทศพม่่าเผชิิญวิิกฤติิ ภาคตะวัันออกของพม่่า ประเทศพม่่าเผชิิญวิิกฤติิ สถานการณ์์ชาวโรฮิิงยา
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19.

23.

รััฐชิิน: ชาวชิินต่่อต้้านการ
รััฐประหารทำำ�ให้้ตกเป็็นเป้้าหมาย
ของกองทััพพม่่า

ฉิ่่�นและรััฐฉานตอนเหนืือ: การต่่อสู้้� ความฝัันที่่�ไม่่มีีวัันสููญสิ้้�น
ทวีีความรุุนแรงขึ้้�นหลัังรััฐประหาร การเอาชนะโศกนาฏกรรม
ในรััฐกะเหรี่่�ยง

ภาคตะวัันตกของพม่่า

ภาคเหนืือของพม่่า

27.

เสีียงจากพม่่า

28.

ดวงตาเปล่่งประกาย
ประพัันธ์์โดย: ซููซาน ยููแบงค์์
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พม่
า
ตอนกลาง

นัับตั้้�งแต่่รััฐประหาร กองทััพพม่่าได้้อาละวาดไปทั่่�วพม่่า
รวมทั้้�งในรััฐและภููมิิภาคที่่�ก่่อนหน้้านี้้�ไม่่ได้้รัับผลกระทบจาก
ความขััดแย้้งทางอาวุุธ เช่่น ชิิน ซาไกง์์และมะกเว กองทััพ
เมีียนมาร์์มัักประพฤติิตนเป็็นกองกำำ�ลัังเข้้ายึึดครองและ
สัังหารหมู่่�อย่่างโหดเหี้้�ยม เพื่่�อเป็็นการตอบโต้้ ชุุมชนท้้องถิ่่น�
จึึงได้้ร่่วมมืือกัันภายใต้้กองกำำ�ลัังป้้องกัันประชาชน (PDFs)
เพื่่�อต่่อต้้านการทำำ�ร้้ายร่่างกายอย่่างรุุนแรงของรััฐบาลทหาร
เมื่ อวั นที่ 1 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองทั พ
กองกำำ�ลัังป้้องกัันประชาชน (PDFs)จำำ�นวนมากเป็็นแนวร่่วม
ทหารโค่ นล้ มรัฐบาลที่ มาจากพลเรื อนและ
กัับรััฐบาลเอกภาพแห่่งชาติิ (NUG) คนอื่่�น ๆ ทำำ�งานอย่่าง
ประชาชนก็ ลุกฮื อขึ้ นประท้ วง
ใกล้้ชิิดกัับองค์์กรติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์� (EAO) ซึ่่ง� ให้้การฝึึกอบรม
ผู้เขียน: แอชลี่ย์ เซาธ์
ขั้้�นพื้้�นฐานแก่่กลุ่่�มเหล่่านี้้�เป็็นจำำ�นวนมาก
แม้้ว่่าจะไม่่ได้้เกิิดจากสภาบริิหารรััฐทั้้�งหมด การจััดการ
ในปีี พ.ศ. 2564 พม่่าต้้องเผชิิญกัับวิิกฤตการณ์์ที่่�
กัับวิิกฤติิโควิิดที่่�ผิิดพลาดของรััฐบาลเผด็็จการผนวกกัับการ
ไม่่ธรรมดาและเชื่่�อมโยงถึึงกััน 2 อย่่าง ได้้แก่่ การระบาดใหญ่่ โจมตีีเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขที่่�มีีการบัันทึึกไว้้เป็็นอย่่างดีี
ของโควิิด และรััฐประหารในวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ “การเชื่่�อมโยง จำำ�นวนมาก ได้้เพิ่่มผ
� ลกระทบอย่่างมหาศาลจากการระบาดใหญ่่
วิิกฤตของทั้้�งสองสิ่่�งนี้้�” เปิิดโอกาสให้้ได้้ลองจิินตนาการ
มีีผู้้�เสีียชีีวิิตหลายพัันคน และการทำำ�มาหากิินได้้รัับผลกระทบ
ถึึงรููปแบบประเทศของพม่่าที่่�อาจจะเป็็นไปได้้
อย่่างยิ่่�งยวดเศรษฐกิิจหดตััวมากถึึงหนึ่่�งในสามนัับตั้้�งแต่่
นัับเป็็นครั้้�งแรกในหลายชั่่�วอายุุคน อย่่างน้้อยนัับตั้้�งแต่่ รััฐประหาร ส่่วนหนึ่่ง� เป็็นผลมาจากการระบาดใหญ่่ แต่่ส่ว่ นใหญ่่
การจลาจลเพื่่�อระบอบประชาธิิปไตยในปีี 2531 คนหนุ่่�มสาว เป็็นเพราะการจััดการที่่�ผิิดพลาดของระบอบทหารและการโจมตีี
จากเมืืองและเมืืองต่่าง ๆ เวลานี้้�ได้้สััมผัสกั
ั ับความรุุนแรง
ประชาชนอย่่างรุุนแรง
เต็็มรููปแบบจากกองทััพพม่่า สมาชิิกจำำ�นวนมากของชุุมชน
กลางเดืือนตุุลาคม มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 1,178 คนจากกองกำำ�ลััง
ชาวพม่่าแท้้ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคนหนุ่่�มสาวที่่�ก่่อนหน้้านี้้�
ของรััฐบาลทหาร โดยยัังคงถููกควบคุุมตััวอยู่่�กว่่า 3,500 คน
แทบไม่่มีีโอกาสเข้้าใจถึึงความทุุกข์์ทรมานของชาติิพัันธุ์์�ต่่างๆ หลายคนในนี้้�เคยถููกทรมาน ในระหว่่างนี้้�เอง ความมั่่�นคงด้้าน
ในพม่่า ครั้้�งนี้้�ได้้ซาบซึ้้�งในการต่่อสู้้�ดิ้้�นรนได้้เข้้าใจความ
อาหารดิ่่�งตััวลงโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติิ (U.N.
ปรารถนาของชุุมชนชนกลุ่่�มน้้อยมากขึ้้�น สิ่่�งนี้้นำ� ำ�ไปสู่่�ความ
World Food Program) ประมาณการว่่าจะมีีประชาชนอีีก
เป็็นน้ำำ��หนึ่่�งใจเดีียวกัันและความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยุุติิการปกครอง
3.4 ล้้านคนในพม่่าที่่�จะหิิวโหยหลัังการรััฐประหาร
ที่่�โหดร้้ายของกองทััพเมีียนมาร์์ และยืืนยัันว่่าในอนาคต
ในบริิบทนี้้อ� งค์์กรติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์� (EAOs) เช่่น สหภาพ
กองทััพควรอยู่่�ภายใต้้การปกครองของพลเรืือน
แห่่งชาติิกะเหรี่่�ยงและองค์์กรอิิสระคะฉิ่่�น มีีบทบาทสำำ�คััญ

พม่าเผชิญวิกฤติ

เยาวชนประท้วงในย่างกุ้ง

6

ในการต่่อสู้้�กัับโรคระบาดและต่่อต้้านรััฐบาลทหาร ภายหลััง
การรััฐประหาร องค์์กรติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์� (EAOs) ของพม่่า
และองค์์กรภาคประชาสัังคม (CSOs) ที่่�เป็็นพัันธมิิตรได้้ให้้
ระบบการบริิการที่่�น่่าเชื่่�อถืือและประสบความสำำ�เร็็จที่่�มีีอยู่่�
เพีียงไม่่กี่่ร� ะบบในประเทศนี้้� ตััวอย่่างเช่่น เด็็กที่่�เปราะบางที่่�สุุด
ในพม่่าอย่่างน้้อย 300,000 คนได้้ไปโรงเรีียน องค์์กรติิดอาวุุธ
ชาติิพัันธุ์์�หลายแห่่งได้้ให้้บริิการด้้านสุุขภาพและบริิการอื่่�น ๆ
แก่่ประชาชนของตน ซึ่่�งรััฐบาลทหารล้้มเหลว แม้้ว่่าจะมีีการ
สนัับสนุุนในระดัับนานาชาติิที่่�จำำ�กััด
การบริิการและการบริิหารจััดการที่่�จัดั ทำำ�โดยกลุ่่�มติิดอาวุุธ
ชาติิพัันธุ์์� ได้้ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเป็็นไปได้้ที่่�พม่่าสามารถมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงเกิิดความยุุติิธรรมและเสมอภาคได้้มากขึ้้�น
กลุ่่�มติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์�จำำ�นวนมากมีีความชอบธรรมทาง
การเมืืองในระดัับสููงในหมู่่�ประชากรในท้้องถิ่่น� บทบาทการ
บริิหารปกครองของพวกเขา ผนวกกัับบริิการด้้านสุุขภาพ
การศึึกษา และบริิการอื่่�น ๆ จากเอกชนในท้้องถิ่่�นและยัังมีี
การร่่วมมืือกัับองค์์กรภาคประชาสัังคม (CSOs) สามารถ
ถููกมองได้้ว่่าองค์์ประกอบเหล่่านี้้�เป็็นการก่่อร่่างสหพัันธ์์
รููปแบบใหม่่ ‘สหพัันธ์์อุุบััติิใหม่่’ นี้้�มีีฐานจากความเป็็นเจ้้าของ
โดยเอกชนให้้โครงสร้้างและบริิการกัับท้้องถิ่่น� ช่่วยดึึงการฟื้้นตั
� วั
กลัับขึ้้�นมาใหม่่ของชุุมชนผู้้�มีีบทบาทภาคประชาสัังคม และ
กลุ่่�มติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์�
อาจเป็็นไปได้้ว่่าวิิกฤตในปััจจุุบัันให้้โอกาสที่่�ดีีที่่�สุุดนัับ
ตั้้�งแต่่การประชุุมปางโหลงในปีี พ.ศ.2490 เพื่่�อไปถึึงการเป็็น
สหพัันธ์์ของรััฐบาลกลางตามข้้อตกลงระหว่่างรััฐอธิิปไตย
สหพัันธ์์ในพม่่าควรสร้้างขึ้้�นด้้วยความเข้้าใจที่่�ว่่ารััฐชาติิพัันธุ์์�
ที่่�เกิิดขึ้้�นและ องค์์กรติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์�ที่่�ปกครองพวกเขาเป็็น

หน่่วยงานที่่�มีีอำ�น
ำ าจอธิิปไตย ซึ่่�งอาจร่่วมกัันจััดตั้้�งสหภาพ
สหพัันธ์์
ความทรหดและฟื้้�นตััวเร็็วของชุุมชนและองค์์กรติิดอาวุุธ
ชาติิพัันธุ์เ�์ ป็็นศููนย์์กลางในการดููดซัับ การรัับมืือ และการปรัับตััว
ต่่อแรงกระแทกและวิิกฤตการณ์์ อย่่างไรก็็ตาม ความสามารถ
ในการรัับมืือในพื้้�นที่่อ� าจจะถููกผลัักดัันจนเกิินจะรัับมืือซึ่่ง� ทำำ�ให้้
การตอบสนองในเชิิงบวกทำำ�ได้้ยากขึ้้น� การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศก่่อให้้เกิิดโอกาสการทำำ�ลายล้้างในอนาคตเพิ่่มขึ้้
� �น
ดัังนั้้�น การทำำ�งานและสนัับสนุุนผู้้�ดำำ�เนิินการในท้้องถิ่่�นจึึงมีี
ความสำำ�คัญ
ั มากยิ่่ง� ขึ้้น� ในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับอุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้น�
และการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบปริิมาณน้ำำ�ฝน
�
นอกจากนี้้� ป่่าและแหล่่งความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�ดีี
ที่่�สุุดในโลกบางส่่วนยัังตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ขององค์์กรติิดอาวุุธ
ชาติิพัันธุ์์� (EAO) พื้้�นที่่�เหล่่านี้้มีี� ความสำำ�คััญในการบรรเทา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ในแง่่นี้้�องค์์กรติิดอาวุุธ
ชาติิพัันธุ์์�จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญระดัับโลก เกิินขอบเขตของพม่่า
นัักเศรษฐศาสตร์์ มิิลตััน ฟรีีดแมน กล่่าวว่่า “มีีเพีียงวิิกฤต
เท่่านั้้น� … ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างแท้้จริิง เมื่่อ� วิิกฤตนั้้�น
เกิิดขึ้้�น การกระทำำ�ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับความคิิดที่่�อยู่่�รอบๆ”
ในช่่วงสองปีีที่่ผ่� า่ นมา พม่่าประสบกัับวิิกฤตการณ์์ใหญ่่สองครั้้ง� :
การระบาดใหญ่่ของโควิิด ตามด้้วยการทำำ�รัฐั ประหารที่่เ� ลวร้้ายลง
และรุุนแรงขึ้้�น การหยุุดชะงัักอย่่างรุุนแรงเหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้
สามารถคิิดเกี่่�ยวกัับอนาคตของประเทศในรููปแบบใหม่่และ
สร้้างสรรค์์ได้้ เนื่่�องจากรััฐบาลทหารของสภาบริิหารแห่่งรััฐ
(SAC) ถููกมองว่่าผิิดกฎหมายและไม่่มีีประสิิทธิิผล บทบาท
ขององค์์กรติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์� จึึงมีีความเกี่่ย� วข้้องมากกว่่าที่่�เคย

การประท้วงของขบวนการไม่เชื่อฟังพลเรือน (CDM) ในย่างกุ้ง
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ตะวันออกของ

เล็็กๆ แห่่งนี้้� พรุ่่�งนี้้�มีีสอบ เด็็ก ๆ ต้้องเตรีียมตััวให้้พร้้อม
เราจะมีีการเคลีียร์์พื้้�นที่่�อีีกเล็็กน้้อยบนเนิินเขานั้้�นซึ่่�งจะใช้้เป็็น
ห้้องสอบ”
เราทัักทายเด็็ก ๆ พร้้อมทั้้�งอธิิบายว่่าเรามาให้้ความ
ช่่วยเหลืือในรููปของอาหารและยา เพื่่�อให้้พวกเขารู้้�ว่่า
พระผู้้�เป็็นเจ้้าทรงรัักพวกเขา และเพื่่�อให้้ข่่าวกระจายออกไป
เราต้้องการบอกผู้้�คนทั่่�วโลกว่่าเกิิดอะไรขึ้้�น และเราต้้องการ
ให้้ผู้ค�้ นที่่�นี่่รู้� �ว่้ า่ ผู้้ค� นทั่่�วโลกห่่วงใยพวกเขา อธิิษฐานเผื่่อ� พวกเขา
โรงเรียนใต้ กองไฟที่ ถูกโจมี ตีโดยกองทั พพม่ า: และส่่งความช่่วยเหลืือมาถึึงพวกเขา
ทำ �ข้อสอบแบบหลบๆซ่ อนๆ
ครููสาววััย 20 ปีีเล่่าให้้เราฟัังทั้้�งน้ำำ��ตาว่่าในปีี พ.ศ.2553
พ่่อของเธอถููกกองทััพพม่่ายิิงสัังหาร และเธอคิิดถึึงพ่่อตลอด
เราเดิินเข้้าไปในป่่าเล็็ก ๆ แห่่งหนึ่่�งเพื่่�อดููเด็็ก ๆ นั่่�งอยู่่�
ใต้้ต้น้ ไม้้อ่า่ นบทเรีียนของพวกเขา พวกเขาจดจ่่ออยู่่�กัับหนัังสืือ เวลา ตอนนี้้เ� ธอปรารถนาที่่�จะสอนและช่่วยเหลืือเด็็ก ๆ ขณะที่่�
และเรีียนรู้้�วิิชาของตนเองอย่่างตั้้�งอกตั้้�งใจ เด็็กชายตััวเล็็ก ๆ เราพููดคุุยกััน กองทหารพม่่าเริ่่�มโจมตีี กระสุุนปืืนครกหกนััด
ถููกยิิงออกมา อาจารย์์ใหญ่่อุ้้�มลููกชายคนเล็็กของเขาไว้้
คนหนึ่่�งกำำ�ลัังอ่่านบทเรีียนภาษาอัังกฤษ เด็็กผู้้�หญิิงคนหนึ่่�ง
เงยหน้้าขึ้้น� จากการอ่่านของเธอและยิ้้ม� กว้้างให้้เรา อาจารย์์ใหญ่่ ใช้้วิิทยุุสื่่�อสารไปยัังกลุ่่�มต่่อต้้านที่่�อยู่่�ระหว่่างที่่�หลบซ่่อน
กัับกองทััพพม่่า พวกเขาบอกเขาว่่ากองทหารพม่่าไม่่ได้้รุุกคืืบ
กล่่าวว่่า “นี่่�คืือโรงเรีียนของเรา ใต้้ต้้นไม้้ในป่่าที่่�เราซ่่อนตััว
จากการโจมตีีของกองทหารพม่่า เรานอนบนพื้้�นดิินริิมลำำ�ธาร แค่่ปลอกกระสุุนเท่่านั้้�น

ของพม่า
รัฐกะเหรี่ยง

นักเรียนชาวกะเหรี่ยงกำ�ลังเรียนหนังสือ
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ภาพบน ครูวัย 24 ปีที่กำ�ลังให้นมทารกกล่าวว่า “ขอบคุณที่มาและเราขอบคุณ
พระเจ้าที่เราสามารถสอนต่อไปได้แม้ว่ากองทัพพม่าจะพยายามหยุดเรา”

คณะครููและนัักเรีียนมาจากหมู่่�บ้้าน เล่่อชู่่�โค่่, เล่่อโด้้,
เขต นยองเลบิิน, รััฐกะเหรี่่�ยงตะวัันตกเฉีียงเหนืือ
เราจััดโปรแกรม Good Life Club (GLC) กัับเด็็ก ๆ
ร้้องเพลงและเล่่นด้้วยกััน จากนั้้�นจึึงแจกเสื้้�อ GLC และขนม
เด็็กผู้้�พลััดถิ่่�นได้้ไว้้อาลััยอย่่างสั้้�นๆ ให้้กัับคุุณแกรม สมิิธ
เพื่่�อนของ CCB ที่่�เสีียชีีวิิตด้้วยโรคมะเร็็ง พวกเขาร้้องเพลง
อัันไพเราะเพื่่�อเป็็นเกีียรติิแก่่เขา ซึ่่�งเป็็นเพลงที่่�เกี่่�ยวกัับ
พระเจ้้าสถิิตกัับเราตลอดเวลา เด็็ก ๆ และครอบครััวรู้้�ดีีถึึง
การสููญเสีียและแสดงความเสีียใจต่่อคุุณแกรม เพื่่�อนของเรา
สถาบัันสมิิธได้้ช่่วยเหลืือชาวพม่่าทั้้�งในด้้านจิิตวิิญญาณ
ทางการแพทย์์ และด้้านสิ่่�งของมาเป็็นเวลาหลายปีีแล้้ว
เด็็กและครููแสดงความขอบคุุณต่่อคุุณสมิิธ และทุุกคน
ที่่�ยืืนเคีียงข้้างชาวพม่่า
เราเดิินไปยัังหมู่่�บ้้านที่่�พวกเขาได้้หลบหนีีมาและพบกัับ
ครอบครััวอื่่น� ๆ ที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในโครงการโรงเรีียนในป่่า เราให้้การ
รัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยและทำำ�โปรแกรม GLC ให้้กัับเด็็กๆ
เหล่่านี้้� ในระหว่่างของการร้้องเพลง กองทหารพม่่าและ
กลุ่่�มต่่อต้้านชาวกะเหรี่่�ยงที่่�ปกป้้องหมู่่�บ้้านได้้ปะทะกััน และ
กองทหารพม่่าเริ่่ม� ระดมยิิงปืืนครกเข้้าหาหมู่่�บ้้าน แม่่บางคน

นักเรียนชาวกะเหรี่ยงกำ�ลังเรียนหนังสือ
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ผู้เป็นพ่อใช้วิทยุสื่อสารระบุตำ�แหน่งของกองทหารพม่า

เด็กพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยงมีความสนุกสนานกับโปรแกรม GLC

โปรแกรม GLC สำ�หรับเด็กพลัดถิ่นชาวกะเหรี่ยง
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ฉวยลููกของตนด้้วยความหวาดกลััวและเริ่่มวิ่
� ่�งหนีี
เรากำำ�ลังั ติิดต่่อกัับกลุ่่�มต่อ่ ต้้านผ่่านทางวิิทยุุ และรู้�ว่้ า่
การบุุกได้้หยุุดลงแล้้วและปืืนครกที่่�ใกล้้ที่่�สุุดได้้
ตกลงมาห่่างจากเราอย่่างน้้อยหนึ่่�งกิิโลเมตร
เราหนุุนใจให้้เหล่่าแม่่ๆ อยู่่�ต่่อ แต่่ก็็บอกว่่าเรา
ช่่วยพาพวกเขาวิ่่ง� หนีีได้้ถ้า้ จำำ�เป็็น แม่่คนหนึ่่�งพููดว่่า
“ฉัันกลััวมาก สิ่่�งนี้้�เกิิดขึ้้�นตลอดเวลา”
พวกเราบอกว่่าเราอยู่่�กัับคุุณ พระเจ้้าอยู่่�กัับเรา
ทุุกคน และเราจะช่่วยให้้พวกคุุณให้้หนีีไปได้้ถ้้า
จำำ�เป็็น เธอถามว่่า “คุุณแน่่ใจหรืือ” ฉัันเล่่าเรื่่อ� งตลก
ด้้วยน้ำำ�� เสีียงสั่่น� เครืือ เธอและคนอื่่�นๆ หััวเราะคิิกคััก
“ตกลง ถ้้าคุุณอยู่่� เราก็็อยู่่�” เธอกล่่าว พวกเรา
ทั้้�งหมดอยู่่� หััวเราะและร้้องเพลงด้้วยกััน และการยิิง
ก็็หยุุดลง หลัังจากโปรแกรม GLC เสร็็จแล้้ว เราได้้
มอบเงิินสำำ�หรัับเอาไว้้ซื้้�อข้้าวสารในกรณีีฉุุกเฉิิน
ให้้ทุุกครอบครััว
การมีีทััศนคติิของการขอบคุุณที่่แ� สดงบนใบหน้้า
ของพวกเขาทำำ�ให้้เรามีีความสุุข ในสััปดาห์์นั้้�น
กองทััพพม่่าได้้ส่่งรถบรรทุุก 84 คัันเพื่่�อเติิมเสบีียง
ให้้กัับค่่ายต่่างๆ และเปิิดการโจมตีีเพิ่่�มเติิม
ในรััฐกะเหรี่่�ยงตอนเหนืือ ทำำ�ให้้เกิิดผู้้�พลััดถิ่่นทั้้
� �ง
ชาวบ้้านจากเมืืองโมน และเล่่อโด้้ เขตนยองเลบิิน
และในเขตพาปููน หลายพัันคนต้้องพลััดถิ่่�น
ในเมืืองบืือโซ่่, แดวโหล่่ และลู่่�ซอ
แม้้จะมีีการโจมตีีด้้วยปืืนครกทุุกวััน มีีการ
ลาดตระเวนและการยิิงโดยกองทััพพม่่า ประชาชน
ก็็ยัังไม่่ยอมแพ้้แม้้จะต้้องซ่่อนตััวอยู่่�ในป่่า ครููที่่�

เด็กผู้หญิงอ่านเรื่องราวพระคัมภีร์
ที่ทางทีมบรรเทาทุกข์ ได้มอบให้แก่เธอ

เจ้าหน้าแพทย์เรนเจอร์ ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพลัดถิ่น

พม่่าที่่�มีีความสามารถในการช่่วยเหลืือ และเราขอขอบคุุณ
อุุทิิศตนและเด็็ก ๆ ก็็ยัังคงเรีียนหนัังสืือต่่อไป
ทุุกท่่านที่่�ห่่วงใย คำำ�อธิิษฐานของเราคืือขอให้้กองทหารพม่่า
ด้้วยความช่่วยเหลืือจากผู้้�คนทั่่�วโลก เราและคนอื่่�น ๆ
กลัับไปและการให้้อภััยจะขยายออกไปและจะมีีการปรองดองกััน
สามารถให้้ข้้าวสารแก่่ทุุก ๆ ครอบครััวผู้้�พลััดถิ่่น� เพีียงพอ
สำำ�หรัับหนึ่่�งถึึงสามเดืือน และให้้การรัักษาพยาบาลแก่่
ผู้้�ยากไร้้ นี่่�เป็็นปาฏิิหาริิย์์และเราขอบคุุณพระเจ้้า
เราเชื่่�อว่่าพลัังแห่่งความดีีมีีค่่ามากกว่่าพลัังแห่่งความชั่่�ว
ความรัักของพระเจ้้ายิ่่�งใหญ่่กว่่า และเราเชื่่�อว่่าคนเหล่่านี้้�
จะมีีชััย คำำ�อธิิษฐานของเราเพื่่�อเด็็ก ๆ เหล่่านี้้�คืือความหวััง
และความฝัันทั้้�งหมดของพวกเขาจะเป็็นจริิงและจะไม่่มีี
โปรดร่่วมกัันอธิิษฐานขอให้้นักั เรีียนและครููยัังคงยึึดมั่่น�
ในความหวัังและดำำ�รงอยู่่�ด้้วยความปิิติิยิินดีีท่่ามกลาง
ขีีดจำำ�กััดสำำ�หรัับอนาคตของพวกเขา
ความทุุกข์์ยาก
เรามีีความสุุขที่่�ได้้ทำ�ป
ำ ระโยชน์์ในภารกิิจเหล่่านั้้น� ถึึงแม้้ว่า่
อธิิษฐานขอสัันติิสุุขในใจผู้้�ที่่�อยู่่�ภายใต้้การคุุกคาม
เราจะทำำ�บาป มีีความอ่่อนแอและไม่่สามารถหยุุดยั้้�งกองทััพ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อพวกเขาจะไม่่ถููกกลืืนกิินด้้วยความกลััว
พม่่าได้้ แต่่เราก็็สามารถแสดงความรัักและให้้อาหาร ผ้้าใบ
แต่่ด้้วยสติิปััญญาที่่�มาจากพระเจ้้า พวกเขาจะรู้้�ว่่าเมื่่�อใด
กัันน้ำำ�� และการรัักษาพยาบาลได้้ ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นไปได้้เพราะ
ควรหนีีและเมื่่�อใดควรอยู่่�
คุุณทั้้�งหลายที่่�อธิิษฐานและช่่วยเหลืือสนัับสนุุนผู้้�คนที่่�นี่่�
อธิิษฐานขอให้้พระเจ้้าปลอบโยนหััวใจที่่�แตกสลาย
พวกคุุณทุุกคนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของพัันธกิิจนี้้�และเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
และให้้กำำ�ลัังใจผู้้�ถููกกดขี่่�ข่่มเหง
ของพยานทั่่�วโลกว่่าพระเจ้้าห่่วงใยทุุกคน
โปรดอธิิษฐานให้้ความคิิดจิิตใจของเผด็็จการ
เรารู้้�สึึกขอบคุุณที่่�เด็็กๆ สามารถเรีียนรู้้�ต่่อไปได้้ สำำ�หรัับ
เปลี่่�ยนแปลง หรืือขอให้้พวกเขาลาออกหรืือล้้มเลิิกการเป็็น
ครููที่่�คอยสอน สำำ�หรัับพ่่อแม่่ที่่�ทำำ�งานในไร่่ของพวกเขาภายใต้้
เผด็็จการ
ไฟที่่�โหมกระหน่ำำ�� ขอบคุุณ สำำ�หรัับกลุ่่�มต่อ่ ต้้านที่่�พยายามหยุุด
กองทััพพม่่า และสำำ�หรัับทีีมของเราจากทั่่�วทุุกมุุมของประเทศ

คำ�อธิษฐาน
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ตะวันออก

ของพม่า
รัฐกะเหรี่ยงแดง

สั มภาษณ์ กับแอฟลิ น: ผู ้ นำ�พลั ดถิ น่ และสตรีช าว
กะเหรี่ยงแดงคนแรกที่ ได้ รับเลื อกเข้าสู่ รัฐสภา
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แอฟลิินจบชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลายในระบบการศึึกษา
ของพม่่า ด้้วยฐานะการเงิินที่่�จำำ�กััด เธอจึึงไม่่สามารถเข้้า
มหาวิิทยาลััยในระบบการศึึกษาของรััฐได้้ ทางเลืือกอื่่�นคืือ
การเข้้าร่่วมกัับกลุ่่�มแนวร่่วมปลดปล่่อยประชาชนแห่่งชาติิ
กะเหรี่่�ยงแดง (KNPLF) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มหยุุดยิิงในรััฐกะเหรี่่�ยง
แดง เธออายุุ 19 ปีีเมื่่�อเธอเข้้าร่่วม แนวร่่วมปลดปล่่อย

ประชาชนแห่่งชาติิกะเหรี่่�ยงแดง (KNPLF) และถููกส่่งไปยััง
ค่่ายผู้้�ลี้ภั�้ ยั ชาวกะเหรี่่ย� งเพื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึกึ ษา
ตอนปลาย จากนั้้�นเธอก็็ได้้รัับเลืือกให้้เข้้ารัับการฝึึกอบรม
ด้้านการต่่างประเทศในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การฝึึกงาน
ในสาธารณรััฐเช็็ก
จากการฝึึกงานของเธอ แอฟลิินได้้รับั ทั้้�งความรู้้แ� ละความ
มั่่�นใจที่่�นั่่�นเตรีียมความพร้้อมเธอเป็็นอย่่างดีี เธอกล่่าวว่่า
“ขณะที่่�ฉัันฝึึกงานที่่�สาธารณรััฐเช็็ก ฉัันได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ความเป็็นผู้้�นำำ�ประชาธิิปไตย สิิทธิิมนุุษยชน ระบบราชการ
และนโยบายต่่างประเทศที่่�มีีต่่อพม่่า มัันทำำ�ให้้ฉัันมีี
ประสบการณ์์และความมั่่�นใจเป็็นอย่่างมาก หลัังจากนี้้�
ฉัันจะกลัับไปที่่�กลุ่่�มแนวร่่วมปลดปล่่อยประชาชนแห่่งชาติิ
กะเหรี่่�ยงแดง (KNPLF)”
เมื่่�อเธอกลัับมา เธอได้้ก่่อตั้้�ง เยาวชนรััฐกะยาห์์ (KSY)
ซึ่่�งต่่อมาได้้กลายเป็็น สหภาพเยาวชนรััฐกะเหรี่่�ยงแดง
(UKSY) โดยทำำ�ตามความเชื่่�อของเธอที่่�ว่่าความเป็็นผู้้�นำำ�ของ
เยาวชน การศึึกษา และการมีีส่่วนร่่วมในการเมืืองจะต้้อง
เพิ่่มขึ้้
� �นเพื่่�อส่่งเสริิมสัันติิภาพ “เยาวชนต้้องเป็็นผู้้�นำำ�สัันติิภาพ
ในรััฐกะเหรี่่�ยงแดง นั่่�นคืือจุุดประสงค์์ของเรา”
ในช่่วงเวลานี้้� กองทััพพม่่าได้้เสนอร่่างรััฐธรรมนููญ
ที่่�พวกเขาอ้้างว่่าจะนำำ�ไปสู่่�ยุุคใหม่่ของ “ระบอบประชาธิิปไตย
แบบหลายพรรคที่่�มีีระเบีียบวิินััยอย่่างแท้้จริิง ในความเป็็นจริิง
มัันคืือการขยายเวลาการควบคุุมทางทหารในพม่่าเท่่านั้้�น
การลงประชามติิมีีขึ้้�นในวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2551 ก่่อนการ
เลืือกตั้้�ง แอฟลิินกล่่าวว่่า “ไม่่มีีหลัักนิิติิธรรม ไม่่มีีโอกาส
ประท้้วงหรืือเดิินขบวนบนท้้องถนน ใครก็็ตามที่่�พููดต่่อต้้าน
กองทััพพม่่าจะถููกจัับกุุมหรืือถููกฆ่่า” แอฟลิิน และ สหภาพ
เยาวชนรััฐกะเหรี่่�ยงแดง (UKSY) เริ่่�มต้้นการเคลื่่�อนไหวใต้้ดิิน
แจกจ่่ายเอกสารต่่อต้้านการลงประชามติิ และให้้ความรู้้�แก่่
ชุุมชนท้้องถิ่่�น กิิจกรรมเหล่่านี้้�ถืือเป็็นกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมาย
สำำ�หรัับรััฐบาลทหารพม่่า
เมื่่อ� การเลืือกตั้้ง� ในเดืือนพฤษภาคมใกล้้เข้้ามา กองทััพพม่่า
เริ่่ม� สัังเกตเห็็นการกระทำำ�ของสหภาพเยาวชนรััฐกะเหรี่่ย� งแดง
(UKSY)และสมาชิิก แอฟลิินและสมาชิิกคนอื่่�นๆ รู้้�ว่่ากองทััพ
กำำ�ลังั ตามหาพวกเขา “เรามีีวิิสััยทััศน์์ที่่�ใหญ่่มาก แต่่เราลงมืือทำำ�
โดยไม่่เห็็นอัันตรายใหญ่่หลวงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับเรา… เราเพิ่่�ง
ตื่่�นตััว เราจััดเวิิร์์คช็็อปมากมายในชุุมชน ในโบสถ์์ ในทุ่่�งนา
ในป่่า เราจััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการหลายร้้อยครั้้�งในหมู่่�
เยาวชน เราคาดว่่าจะได้้รัับชััยชนะ”
การลงประชามติิกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับวัันที่่� 10 พฤษภาคม
2551; เพีียงหนึ่่�งสััปดาห์์ก่่อนการสำำ�รวจ พายุุไซโคลนนาร์์กิิส
ได้้ทำ�ำ ให้้เกิิดแผ่่นดิินถล่่มและทำำ�ลายล้้างปากแม่่น้ำำ��สามเหลี่่�ยม

อิิรวดีี คร่่าชีีวิิตผู้้ค� นไปเกืือบ 140,000 คน แม้้ว่า่ โศกนาฏกรรม
จะคลี่่�คลายสำำ�หรัับประชาชน แต่่กองทััพเดิินหน้้าด้้วยการ
ลงประชามติิ เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 รััฐบาล
พม่่าประกาศว่่ารััฐธรรมนููญได้้รัับการอนุุมััติิโดย 92.4%
ของผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง โดยอ้้างว่่ามีีผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง 99%
ในวัันเลืือกตั้้�ง 10 พฤษภาคม แอฟลิินและสมาชิิก
สหภาพเยาวชนรััฐกะเหรี่่�ยงแดง (UKSY) อีีกสามคนถููกจัับ
เพื่่�อนของเธอถููกทรมานและถููกทุุบตีี เธอเล่่าว่่าเธอได้้ยิิน
เสีียงของพวกเขากรีีดร้้อง “ฉัันไม่่ได้้ถููกทรมานทางร่่างกาย
เท่่านั้้�น แต่่ทางจิิตใจฉัันก็็ถููกทรมานด้้วย” เธอถููกปล่่อยตััว
ให้้อยู่่�ในความดููแลของ กลุ่่�มแนวร่่วมปลดปล่่อยประชาชน
แห่่งชาติิกะเหรี่่�ยงแดง (KNPLF) และต้้องอยู่่�ในสถานที่่�นั้้�น
เป็็นเวลาสองเดืือน
ประสบการณ์์ผลัักดัันแอฟลิิน “ฉัันต้้องคิิดให้้ลึึกและลึึก
กว่่าเมื่่�อก่่อน ฉัันกำ�ลั
ำ งั จะทำำ�อะไร? สิ่่ง� ที่่�ฉันั เชื่่อ� คืือหลัักอหิิงสา
ที่่�ใช้้การไม่่ได้้ ดัังนั้้�นฉัันต้้องสู้้�กัับพวกเขากลัับด้้วยทุุกสิ่่�ง
ทุุกอย่่างที่่�ฉัันมีี ถ้้าฉัันมีีปืืนฉัันจะยิิง ถ้้าฉัันมีีกระบองฉัันจะตีี
ความคิิดแบบนั้้�นมาหาฉััน”
การถููกจัับกุุมไม่่ได้้ขัดั ขวางแอฟลิินและเธอยัังคงเดิินหน้้า
ต่่อไป “ฉัันคิิดว่่าในการจััดระเบีียบเยาวชน เราต้้องได้้รัับการ
ฝึึกฝนมาอย่่างดีี ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ จุุดประสงค์์ของเรา
จำำ�เป็็นต้้องมีีความชััดเจน นี่่�คืือศัักยภาพของความเป็็นผู้้�นำำ�
ที่่�ฉัันต้้องการ”
ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2553 เธอได้้เข้้าค่่ายฝึึกอบรม FBR
“FBR เป็็นมากกว่่าที่่�ฉัันคาดไว้้เพราะก่่อนหน้้านี้้ฉั� ันไม่่เคย
พบกัับจิิตวิิญญาณว่่าเป็็นอย่่างไรเมื่่�อคิิดถึึงผู้้�คน สิ่่�งนี้้�เป็็น
สิ่่�งที่่�ไม่่คาดฝัันเพราะได้้รัับการกระตุ้้�นทางจิิตวิิญญาณ
การเตรีียมร่่างกาย การเตรีียมจิิตวิิญญาณ การศึึกษา

การฝึกอบรม FBR: การเรียนรู้วิธีการใช้วิทยุสื่อสาร

การถ่ายวิดีโอ

แอฟลินกับการฝึกการข้ามสิ่งกีดขวาง
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ทางการเมืืองและยุุทธศาสตร์์ที่่�ฉันั ได้้รับั ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ฉันภ
ั าคภููมิิใจ” ทั้้�งหมดและจััดตั้้�งองค์์กรที่่�เป็็นตััวแทนของรััฐกะเหรี่่�ยงแดง
ทั้้�งหมด” พวกเขาบรรลุุข้้อตกลงและแอฟลิินได้้รัับตำำ�แหน่่ง
รองผู้้�อำ�น
ำ วยการซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านการปฏิิบััติิงาน เครืือข่่าย
สาธารณสุุขและการพััฒนาพลเมืืองกะเหรี่่�ยงแดง (KCHDN)
ได้้รวบรวมหน่่วยงานด้้านสุุขภาพจากองค์์กรติิดอาวุุธ
ชาติิพัันธุ์์� ของกะเหรี่่�ยงแดงทั้้�งหกแห่่งมารวมกััน
“หลัังจาก FBR ฉัันทำำ�งานให้้กัับแนวร่่วมปลดปล่่อย
“ฉัันอยู่่�กัับเครืือข่่ายมาแปดปีีแล้้ว เราทำำ�การปรัับปรุุง
ประชาชนแห่่งชาติิกะเหรี่่�ยงแดง (KNPLF), สหภาพเยาวชน บริิการสุุขภาพขั้้�นพื้้�นฐานมากมายในชุุมชน พััฒนาและนำำ�
รััฐกะเหรี่่�ยงแดง (UKSY) และในตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�เรนเจอร์์ นโยบายด้้านสาธารณสุุขไปปฏิิบััติิ เรามีีความฝัันมากมาย ใน
ฉัันใช้้เวลาส่่วนใหญ่่กัับสหภาพเยาวชนรััฐกะเหรี่่�ยงแดง
ช่่วงเริ่่�มต้้น ออฟฟิิศของเราอยู่่�ด้้านหลัังของเรา และเราไม่่มีี
(UKSY) และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการหมายเลข 2” เยาวชน
งบประมาณ เรามีีความคิิดและเวลาในการลงทุุนเท่่านั้้�น”
ได้้จัดั กิิจกรรมให้้กลุ่่�มติิดอาวุุธชาวกะเหรี่่ย� งทั้้�งหมดได้้พบปะกััน
เครืือข่่ายได้้รัับความสนใจอย่่างรวดเร็็วจากประชาคม
“เรากำำ�ลัังมองหาสิ่่�งที่่�ทุุกคนสามารถตกลงกัันได้้” แอฟลิิน
ระหว่่างประเทศและเงิินช่่วยเหลืือจำำ�นวนมาก แอฟลิินเข้้าใจ
กล่่าวว่่าแนวคิิดหนึ่่�งคืือ “การรวบรวมเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
ว่่าเงิินช่่วยเหลืือเหล่่านี้้�ได้้กำำ�หนดลำำ�ดัับความสำำ�คััญไว้้ล่่วง
หน้้าแล้้ว ดัังนั้้�น การสร้้างระบบที่่�ไม่่เปลี่่�ยนแปลงแม้้ผู้้�บริิจาค
แอฟลินพูดปราศรัยในอีเว้นท์การเมือง
เข้้ามาและจากไปคืือสิ่่�งสำำ�คััญอัันดัับแรกของเธอ “เราทำำ�ให้้ตััว
เองเข้้มแข็็ง เราสามารถบอกผู้้�บริิจาคว่่าเราต้้องการอะไร เรา
สามารถผสมผสานลำำ�ดัับความสำำ�คััญของผู้้�บริิจาคเข้้ากัับ
ความต้้องการของเราได้้ เราสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้น
กัับผู้้�บริิจาคและประชาคมระหว่่างประเทศ” ภายในแปดปีี
พวกเขามีีเจ้้าหน้้าที่่�ภาคสนาม 500 คน และอีีกประมาณ 90
คนอยู่่�ในสำำ�นัักงาน และดููแลและจััดการเงิินช่่วยเหลืือจาก
องค์์กรพััฒนาเอกชนระหว่่างประเทศหลายแห่่ง
ในตำำ�แหน่่งรองผู้้�อำ�น
ำ วยการ เธอสามารถสร้้างชุุมชนมืือ
อาชีีพขนาดใหญ่่ขึ้้�นมาได้้ที่่�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิสตรีี การศึึกษาของ
เยาวชน การมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง การสาธารณสุุข ผู้้�
บริิจาคจากต่่างประเทศ และองค์์กรติิดอาวุุธชาติิพัันธ์์ (EAO)
แอฟลิินมาเชื่่�อว่่าเสีียงขององค์์กรภาคประชาสัังคม (CSO)

“ฉันเรียนรู้ว่าความรักและการติดตาม
พระเจ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุด”

เยาวชนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อพรรคประชาธิปไตยกะยาห์ (KYSDP)
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นั้้�นยัังไม่่ได้้รัับการยอมรัับและ “เพื่่�อให้้สามารถไปเพื่่�อการ
พััฒนาที่่�แท้้จริิงได้้ เสีียงขององค์์กรภาคประชาสัังคมจำำ�เป็็น
ต้้องเข้้ามาอยู่่�ในกระบวนการทางกฎหมายในรััฐสภา”
แอฟลิินลาออกจากตำำ�แหน่่งรองผู้้�อำำ�นวยการเครืือข่่าย
สาธารณสุุขและการพััฒนาพลเมืืองกะเหรี่่�ยงแดง (KCHDN)
และเข้้าร่่วมพรรคประชาธิิปไตยแห่่งรััฐกะยาห์์ (รััฐกะเหรี่่ย� งแดง)
(KySDP); เธอกลายเป็็นผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งในการเลืือกตั้้�ง
ปีี 2563 เธอวิ่่�งไปบนแท่่นแห่่งความสามััคคีี “สิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นที่่�สุุด
ในชุุมชนของเราคืือความสามััคคีี หากปราศจากความสามััคคีี
เราก็็ไม่่สามารถก้้าวไปข้้างหน้้าในการพััฒนาสัันติิภาพได้้
นี่่�คืือสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมาก ฉัันจะไม่่พััฒนาคุุณ ฉัันจะพััฒนาความ
สามารถของคุุณเพื่่�อระบุุสิ่่�งที่่�คุุณต้้องการ ฉัันจะเปิิดโลกทััศน์์
และความคิิดของผู้้�คน จากนั้้�นพวกเขาก็็จะช่่วยฉัันระบุุความ
ต้้องการและลำำ�ดัับความสำำ�คััญของพวกเขาเอง”
เธอชนะการเลืือกตั้้�งและเป็็นผู้้�หญิิงชาวกะเหรี่่�ยงคนแรก
ที่่�ได้้รัับเลืือกเข้้าสู่่�รััฐสภาของรััฐ วาระของเธอคืือห้้าปีีและเธอ
มีีแผนการพััฒนาและการศึึกษา “ความฝัันอัันยิ่่�งใหญ่่ของฉััน
คืือการสร้้างและจััดระเบีียบศููนย์์การเรีียนรู้้�ของเยาวชนและ
สตรีีที่่�จะสอนความตระหนัักทางการเมืืองในแต่่ละเมืืองทั้้�งเจ็็ด
ในรััฐกะเหรี่่�ยงแดง” ศููนย์์จะให้้ความรู้้�และสอนความตระหนััก
ทางการเมืืองแก่่สตรีีและเยาวชนตลอดจนความเป็็นผู้้�นำำ�
ประชาธิิปไตย สิิทธิิมนุุษยชน และระบบของรััฐบาล
หลัังการเลืือกตั้้�งเพีียงสามเดืือน การรััฐประหารก็็เกิิดขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ผู้้�นำำ�ชาวกะเหรี่่�ยงมา
รวมตััวกัันและตััดสิินใจสนัับสนุุนการประท้้วงที่่�ไม่่รุุนแรง
เพื่่�อสนัับสนุุนขบวนการดื้้�อแพ่่งของพลเรืือน (CDM)
การประท้้วงอย่่างสัันติิเติิบโตขึ้้�น ทหารพม่่าเริ่่�มใช้้กำ�ลั
ำ ัง
และการข่่มขู่่�เกิินกำำ�ลังั เพื่่�อระงัับการประท้้วงอย่่างสัันติิ ในขณะ
เดีียวกัันก็็แก้้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่่�อให้้การกระทำำ�
ของตนซึ่ง�่ เป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนถููกต้้องตามกฎหมาย
กองทััพได้้ออกคำำ�สั่่�งให้้จัับกุุมแอฟลิินและผู้้�นำำ�คนอื่่�น ๆ และ
รายชื่่�อของพวกเขาก็็ถููกตีีพิิมพ์์ลงในรายชื่่�อ เธอฝากลููกๆ
ของเธอไว้้กัับญาติิๆ และหนีีไปในป่่าเพื่่�อทำำ�งานต่่อ เมื่่�อวัันที่่�
20 เมษายน ทหารพม่่าได้้เข้้าไปในบ้้านญาติิของเธอ เมื่่�อถึึง
จุุดนั้้�น แอฟลิินและครอบครััวของเธอตััดสิินใจย้้ายเด็็กๆ ไปยััง
พื้้�นที่่ช� ายแดนซึ่่ง� อยู่่�นอกเหนืือการควบคุุมของกองทหารพม่่า
เมื่่�อการปราบปรามของทหารพม่่ารุุนแรงขึ้้�น “เราได้้จััด
ตั้้�งคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาแห่่งรััฐกะเหรี่่�ยงแดง (KSCC) เพื่่�อ
ทำำ�งานร่่วมกัับรััฐบาลเอกภาพแห่่งชาติิ (NUG) ในระดัับรััฐ”
เพื่่�อต่่อต้้านกองทััพพม่่า เหนืือสิ่่�งอื่่�นใดที่่�พวกเขากำำ�ลััง
ทำำ�งานกัับ รััฐบาลเอกภาพแห่่งชาติิ (NUG) คืือรััฐธรรมนููญ
ระดัับรััฐฉบัับใหม่่ “เรามีีงานต้้องทำำ�มากมาย”

ในฐานะสมาชิิกคณะกรรมการที่่ปรึ
� กึ ษาแห่่งรััฐกะเหรี่่ย� งแดง
(KSCC) แอฟลิินสามารถทำำ�งานจากระยะไกลได้้ตราบเท่่าที่่�
เธอมีีการเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตที่่�ดีี ซึ่่�งหมายความว่่าเธอ
สามารถอยู่่�กัับลููกๆ ของเธอได้้ และหลัังจากห่่างกัันหลายเดืือน
เธอก็็ได้้มาเยี่่�ยมพวกเขาอีีกครั้้�งในเดืือนตุุลาคม อย่่างไรก็็ตาม
แรงกดดัันจากกองทััพพม่่าได้้ขยายไปถึึงชายแดนแล้้ว และ
มัันก็็ไม่่ใช่่ที่่�หลบภััยอีีกต่่อไป แอฟลิินตััดสิินใจย้้ายไปลี้้�ภััย
ในประเทศชายแดน ตอนนี้้ป� ลอดภััยแต่่ไม่่ใช่่ในประเทศของเธอ
แอฟลิินเหมืือนกัับหลายๆ คนในพม่่า อยู่่�กัับคำำ�ถามที่่�ว่่า
“อนาคตของฉัันจะเป็็นอย่่างไร”

แอฟลินกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง

คำ�อธิษฐาน
โปรดอธิิษฐานขอความสามััคคีีในหมู่่�ผู้้�นำำ�กลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�ที่่�แสวงหาการรวมตััวกัันและช่่วยเหลืือประชาชน
ของพวกเขาในนามของสัันติิภาพ ความรัักและเสรีีภาพ
อธิิษฐานขอสติิปััญญาในขณะที่่�ผู้้�คนในพม่่าพยายาม
ทำำ�ความเข้้าใจวิิธีีดำำ�เนิินการขั้้�นต่่อไปในการแสวงหา
ความยุุติิธรรม
อธิิษฐานขอความเมตตาและพระคุุณ อธิิษฐานขอให้้
ทุุกคนตระหนัักว่่าเราทุุกคนต้้องการการให้้อภััยและเราต้้อง
เต็็มใจให้้อภััยผู้้�ที่่�ทำำ�ร้้ายเรา
15
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โรฮิงญา
บังคลาเทศ
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ค่่ายผู้้�ลี้ภั้� ัยชาวโรฮิิงญาในเขตค็็อกซ์์บาซาร์์ ประเทศ
บัังกลาเทศ เผชิิญกัับไฟป่่าครั้้�งใหญ่่สามครั้้�งในช่่วงสามเดืือน
เมื่่�อต้้นปีี 2564 ส่่งผลให้้หลายพัันคนต้้องไร้้บ้้าน บาดเจ็็บ
หรืือสููญหายหลายร้้อยคน และเสีียชีีวิิตอีีกหลายคน
เมื่่อ� วัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ในช่่วงเช้้าตรู่่� เกิิดเพลิิงไหม้้
ร้้ายแรงขึ้้�นในค่่ายบาลููคาลีี 10 ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในหลายแขนง

ของค่่ายผู้้�ลี้้�ภััยที่่�แผ่่กิ่่�งก้้านสาขาตั้้�งอยู่่�ใกล้้เมืืองเทคนาฟ
ทีีมบรรเทาทุุกข์์ชาวโรฮิิงญาในพื้้�นที่่�ไปถึึงที่่�เกิิดเหตุุเมื่่�อเวลา
9.00 น. ของวัันที่่� 3 เมษายน พ.ศ. 2564 และเริ่่�มช่่วยเหลืือ
ประชาชน เพลิิงไหม้้เริ่่มขึ้้
� น� ในร้้านค้้าแห่่งหนึ่่�งของชาวโรฮิิงญา
และลามไปยัังร้้านค้้าอื่่�น ๆ อีีก 15 แห่่งที่่�อยู่่�ติิดกัันแออััด
อย่่างรวดเร็็ว ร้้านค้้าทั้้�งหมดที่่�มีีสิินค้้าอยู่่�ข้้างใน ถููกเผาเป็็น
เถ้้าถ่่าน มีีคนห้้าคนอยู่่�ข้้างในขณะร้้านค้้าถููกไฟไหม้้ สามคน
เสีียชีีวิิตและอีีกสองคนได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส
เกิิดเพลิิงไหม้้ที่่�รุุนแรงกว่่านี้้�มากในวัันที่่� 22 มีีนาคม
พ.ศ. 2564 ทำำ�ลายล้้างค่่าย 8W ในพื้้�นที่่�บาลููคาลีีใกล้้เทกนาฟ
ไฟไหม้้เริ่่�มเวลา 15.00 น. และไม่่อาจควบคุุมได้้จนถึึงเวลา
20.00 น. ที่่�พัักพิิงประมาณ 10,000 แห่่งถููกทำำ�ลายอย่่าง
ราบคาบ ส่่งผลให้้ผู้้�คนจำำ�นวน 85,000 คนไม่่มีีที่่�อยู่่�อาศััย
มีีรายงานเด็็กหลายร้้อยคนสููญหาย และมีีผู้้�เสีียชีีวิิตประมาณ
15 คน นอกจากผู้้�เสีียชีีวิิตแล้้ว ร้้านค้้า โรงเรีียน มััสยิิด
โรงพยาบาล และศููนย์์อาหารถููกทำำ�ลายทั้้�งหมด

ทีีมบรรเทาทุุกข์์ชาวโรฮิิงญาในท้้องถิ่่�นได้้รีีบมาช่่วย
ด้้วยการอพยพผู้้�คน ช่่วยขนของ และร่่วมมืือกัับแผนก
ดัับเพลิิงในท้้องถิ่่�นเพื่่�อดัับเพลิิง หััวหน้้าหมู่่�บ้้านรายงาน
ว่่ารั้้�วลวดหนามรอบค่่ายทำำ�ให้้คนไม่่สามารถหลบหนีีได้้
เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ. 2564 ทีีมงานชาวโรฮิิงญา
ได้้แจกจ่่ายมุ้้�งและช่่วยเหลืือ 400 ครอบครััวในค่่าย 8W
ไฟไหม้้เพิ่่ม� เติิมเกิิดขึ้้�นในช่่วงต้้นปีีเช่่นกััน เมื่่�อวัันที่่�
14 มกราคม พ.ศ. 2564 ค่่ายผู้้�ลี้ภั�้ ยน
ั ายาพารา มีีบ้้านเรืือน
ชาวโรฮิงิ ญาหลายร้้อยหลัังถููกทำำ�ลายด้้วยไฟที่่�โหมกระหน่ำำ��
เป็็นเวลาหลายชั่่�วโมง จนกระทั่่�งหน่่วยฉุุกเฉิินเข้้าดัับไฟได้้
ทีีมงานชาวโรฮิิงญาเคลื่่�อนไหวในทัันทีีด้้วยการช่่วยเหลืือ
ครอบครััวต่่าง ๆ ให้้ย้้ายไปยัังที่่�ปลอดภััย และช่่วยเหลืือ
เจ้้าหน้้าที่่�ดัับเพลิิงโดยจััดหาน้ำำ��จากบ่่อน้ำำ��ในบริิเวณ
ใกล้้เคีียง สมาชิิกสองคนในทีีมสููญเสีียบ้้านและทรััพย์์สิิน
ทั้้�งหมดของพวกเขาในกองเพลิิงนี้้� มีีผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บ
หลายคน บ้้านหลายร้้อยหลัังถููกทำำ�ลาย เด็็กสููญหาย ปั๊๊มน้ำ
� ��ำ
หลายแห่่งได้้รัับความเสีียหาย และผู้้�คนหลายร้้อยคน
เหลืือเพีียงเสื้้�อผ้้าที่่�ติิดตััวพวกเขา เจ้้าหน้้าที่่�ชาวโรฮิิงญา
แจกผ้้าห่่มและเสื่่�อให้้แต่่ละครอบครััวกว่่า 500 ครอบครััว
ที่่�สููญเสีียทุุกสิ่่�ง
ทีีมงานชาวโรฮิิงญาได้้พบกัับครอบครััวของเหยื่่�อ
หลายราย’ ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ไม่่สามารถระบุุสาเหตุุที่่�แท้้จริิง
ของการเกิิดเพลิิงไหม้้ได้้ ผู้้�หญิิงคนหนึ่่�งรายงานว่่า
ได้้กลิ่่�นแก๊๊สก่่อนที่่�เธอจะถููกบัังคัับให้้หนีีจากที่่�พัักพิิง
ไฟลุุกลามอย่่างรวดเร็็วจนเธอมีีเวลาแค่่ฉวยลููก ๆ ไปด้้วย
เท่่านั้้�นและถููกบัังคัับให้้ทิ้้�งสามีีที่่�ป่่วยไว้้ข้้างหลััง เขาไม่่
สามารถเคลื่่�อนไหวได้้เนื่่�องจากเจ็็บป่่วย เธอกล่่าวว่่า
“ฉัันต้้องออกจากที่่�นั่่�น ร้้องไห้้ มองดููสามีีที่่�กำำ�ลัังถููกเผา
ในกองไฟต่่อหน้้าฉััน แล้้วฉัันก็็หมดสติิไปเมื่่�อได้้ยิินเสีียง
ตะโกนและร้้องไห้้ของสามีีของฉััน”
ตำำ�รวจได้้จัับกุุมและตั้้�งข้้อหาเยาวชนบัังคลาเทศ
หลายคนในข้้อหาวางเพลิิง
ไฟไหม้้สามครั้้�งในสามเดืือนได้้ทำ�ำ ลายบ้้านเรืือน
และทรััพย์์สิินของชาวโรฮิิงญาหลายหมื่่�นคนที่่�อาศััย
อยู่่�ในค่่ายผู้้�ลี้ภั้� ัยของค็็อกซ์์ บาซาร์์
หลัังจากข้้อตกลงเหล่่านี้้แ� ต่่ละครั้้ง� ทีีมงานชาวโรฮิิงญา
สามารถแจกจ่่ายความช่่วยเหลืือร่่วมกัับองค์์กรพััฒนา
เอกชนอื่่�น ๆ ที่่�ทำ�ำ งานในค่่ายได้้ ซึ่่�งรวมถึึง: สภาเสี้้�ยว
วงเดืือนแดงบัังคลาเทศ (BD Red Crescent Society),
องค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการโยกย้้ายถิ่่�นฐาน (IOM),
ศุุภนิิมิิต(World Vision),องค์์กรแพลนอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
(Plan International), องค์์การแพทย์์ไร้้พรมแดน (MSF),

ซากบ้านที่หลงเหลืออยู่

เด็กหนุ่มยืนอยู่หน้าซากบ้านที่เหลืออยู่

ผู้ลี้ภัยรับผ้าห่มและเสื่อที่นอน
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ผู้ลี้ภัยอุ้มลูกเพื่อไปยังที่ปลอดภัย

องค์์กรให้้ความช่่วยเหลืือจากประเทศตุุรกีี Turkish Aid
และ คณะกรรมการพััฒนาชนบทประเทศบัังกลาเทศ
(BRAC)

ผู ้ ลี้ภัยชาวโรฮิ งญาเสี ยชี วิ ตและสู ญหาย
จากเหตุ น้ำ�ท่ วมค่ ายผู ้ ลี้ภัยบาลู คาลี
ค่่ายผู้้�ลี้้�ภัยั บาลููคาลีี ประเทศบัังกลาเทศ:

ในเดืือนกรกฎาคม ฝนตกหนัักและน้ำำ�ท่
� ่วมฉัับพลััน
ทำำ�ให้้เกิิดดิินถล่่มและบ้้านเรืือนกว่่า 300 หลัังในค่่ายผู้้�ลี้้�ภััย
บาลููคาลีีหลายคนจมน้ำำ�� รวมทั้้�งเด็็ก ๆ และอีีกหลายพัันคน
ต้้องสููญเสีียบ้้านของพวกเขา ภััยพิิบััติินี้้�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
จััดส่่งอาหารได้้ชั่่�วคราว และกว่่า 300 ครอบครััวไม่่มีีอาหาร
เนื่่�องจากฝนตกอย่่างต่่อเนื่่�อง
ค่่ายต่่าง ๆ ถููกล้้อมรอบด้้วยรั้้�วลวดหนามเพื่่�อควบคุุม
การเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ลี้้�ภััยชาวโรฮิิงญาที่่�อาศััยอยู่่�ที่่�นั่่�น สิ่่�งนี้้�
ปิิดกั้้�นบางคนที่่�พยายามจะหนีีจากน้ำำ��ท่่วมและพวกเขา
ก็็จมน้ำำ��ตาย ผู้้�ลี้้�ภััยชาวโรฮิิงญาเหล่่านี้้�หนีีจากการฆ่่าล้้าง
เผ่่าพัันธุ์์�โดยกองทหารพม่่าในปีี 2560 และตั้้�งแต่่นั้้�นมา
ก็็ติิดอยู่่�ในค่่ายผู้้�ลี้้�ภััยบัังกลาเทศ โดยไม่่มีีโอกาสได้้กลัับบ้้าน
เกิิดของพวกเขา ปััจจุุบัันมีีผู้้�ลี้ภั้� ัยเกืือบหนึ่่�งล้้านคนในค่่าย
เหล่่านี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคภััย อััคคีีภััย และน้ำำ�ท่
� ่วม
ทุุกปีี
โปรดอธิิษฐานเผื่่�อชาวโรฮิิงญาและอนาคตที่่�ไม่่แน่่นอน
ของพวกเขาด้้วย

18

ผู้ลี้ภัยรับผ้าห่มและเสื่อที่นอน

คำ�อธิษฐาน
อธิิษฐานเผื่่�อสวััสดิิภาพของผู้้�พลััดถิ่่�นจากความ
รุุนแรงและต้้องเสาะหาที่่�พัักพิิงในที่่�ที่่�น้ำ�ส
ำ� ะอาดหายาก
ขาดโภชนาการที่่�เพีียงพอ และการรัักษาพยาบาล
ที่่�เหมาะสม
อธิิษฐานเผื่่�อครอบครััวของผู้้�คนที่่�ถููกสัังหารโดย
ความรุุนแรงของกองทหารพม่่า
อธิิษฐานเผื่่�อเด็็กที่่�ต้อ้ งเห็็นและประสบกัับเหตุุการณ์์
ที่่�ได้้รัับบาดแผลทางใจซึ่�ง่ มากกว่่าที่่�พวกเราหลายคน
จะจิินตนาการได้้

ภาคตะวันตก

ของพม่า
รัฐชิน

ทหารพม่ าสั งหารผู ้ ประท้ วงหลายร้อยคน
ตามท้ องถนนและจั บกุ มได้ หลายพันคน
ในรััฐชิิน เช่่นเดีียวกัับในหลายพื้้�นที่่ใ� นพม่่า ชีีวิิตไม่่เหมืือนเดิิม
ตั้้�งแต่่การรััฐประหารเมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ภายหลัังการรััฐประหาร กองทััพได้้แสดงให้้เห็็นตััวตนที่่�แท้้จริิง
เด็กพลัดถิ่นชาวชินในที่หลบซ่อน
ของพวกเขา กองทััพสัังหารผู้้�ประท้้วงหลายร้้อยคนตามท้้องถนน 6 มิถุนายน 2564
ที่่�อยู่่�ในเมืืองและการจัับกุุมอีีกหลายพัันคนในขณะเดีียวกัันก็็

กองทัพพม่าโจมตีเมืองตันตลัง 29 ตุลาคม 2564
(รูปภาพได้รับจากแหล่งที่มาภายนอก)

งานศพของชาวบ้านสามคนที่ถูกสังหารโดยการโจมตีของกองทัพพม่า หมู่บ้านฮักคา
5 พฤษภาคม 2021 (รูปภาพได้รับจากแหล่งที่มาภายนอก)
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เด็กพลัดถิ่นชาวชินอยู่หน้าที่หลบภัยของพวกเขา

บ้านของชาวชินถูกทำ�ลายโดยกองทัพทหารพม่า

เพิ่่�มการโจมตีีกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ตามแนวชายแดน รััฐบาล
พลััดถิ่่�นที่่�เป็็นพลเรืือนได้้ก่่อตั้้�งรััฐบาลเอกภาพแห่่งชาติิ
(NUG) และแนวหน้้าแห่่งชาติิชิิน ซึ่่�งเป็็นองค์์กรติิดอาวุุธ
ชาติิพัันธุ์์� (EAO) ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของชาวชิินจำำ�นวนมาก
เป็็นหนึ่่�งในองค์์กรแรกที่่�ประกาศการสนัับสนุุนรััฐบาล
เอกภาพแห่่งชาติิ (NUG) เรื่่�องนี้้�ไม่่ได้้ถููกมองข้้าม
โดยกองทััพพม่่า และรััฐชิินได้้กลายเป็็นหนึ่่�งในสมรภููมิิ
ที่่�ดุุเดืือดที่่�สุุดในพม่่า
ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคมปีีเดีียว กองทััพได้้เผาหรืือทำำ�ลาย
บ้้านเรืือนหรืืออาคารทางศาสนามากกว่่า 350 หลััง
ในพื้้�นที่่�ชิิน ตามข้้อมููลขององค์์กรสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชิิน
ประชากรในรััฐชิินมากถึึง 20% ต้้องพลััดถิ่่�น กองทหาร
ได้้รวมตััวกัันใกล้้กัับเมืืองตัันตลััง ซึ่่�งมีีบ้้านเรืือนถููกไฟไหม้้
ไปแล้้วกว่่า 170 หลััง รวมถึึงโบสถ์์สองแห่่งและวััดหนึ่่�งหลััง
ตามรายงาน ผู้้ค� นส่่วนใหญ่่ในเมืือง 10,000 คน ได้้หลบหนีี
ออกไปแล้้ว
นอกจากการโจมตีีและการทำำ�ลายล้้างแล้้ว กองทััพ
ได้้ปิิดอิินเทอร์์เน็็ตในรััฐชิิน ทำำ�ให้้การส่่งข้้อมููลและรัับ
ข่่าวสารทำำ�ได้้ยากขึ้้�น พลเรืือนส่่งข่่าวผ่่านการโทรทาง
โทรศััพท์์เท่่านั้้�น
ต่่อไปนี้้�คืือตััวอย่่างจากรายงานสดจากหััวหน้้าทีีม
บรรเทาทุุกข์์ในรััฐชิินซึ่่�งมีีรายละเอีียดเฉพาะกิิจกรรม
ที่่�เขาทราบโดยเฉพาะในเดืือนตุุลาคม:
4 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 ในตอนเย็็น ขบวนทหารของ
กองทััพพม่่าเข้้าสู่่�กะเลเมวด้้วยยานพาหนะแปดคััน มีีการ
ปะทะกัันระหว่่างทาง กองทหารพม่่ายิิงอาวุุธหนัักใกล้้

เยาวชนในเมืองฮักคา รัฐชิน ให้การสนับสนุนขบวนการดื้อแพ่งของพลเรือน (CDM)
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เหล่าผู้พลัดถิ่นชาวชินก่อนจะมีการแจกจ่ายอาหาร

หมู่่�บ้้านเชืือกควาห์์ เมืืองกะเลย์์ และชาวบ้้านต้้องหนีี
มีีหมู่่�บ้้านที่่�เรีียกว่่าวีีบููลาห่่างจากกะเลเมว 27 ไมล์์
และชาวบ้้านเหล่่านี้้ต้� ้องหนีีไปซ่่อนตััวอยู่่�ในป่่าเพราะการ
โจมตีีครั้้�งนี้้�
อิินเทอร์์เน็็ตทั้้�งหมดถููกตััดขาดในเมืืองฟาลาม ข่่าวถููกส่่ง
ผ่่านทางโทรศััพท์์เท่่านั้้�น
5 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 ในหมู่่�บ้้านชวงคััว เมืืองกะเลย์์
กองทหารพม่่าบุุกเข้้ายึึดโรงสีีข้้าวของ ยูู งููน ซา มวง และ
ร้้านค้้าบางส่่วน พวกเขาขโมยน้ำำ�มั
� ันดีีเซล 50 แกลลอน
เงิินหนึ่่�งล้้านจ๊๊าด (ประมาณ 17,000 บาท) และเสื้้�อผ้้า
พร้้อมกัับสิินค้้าอื่่�น ๆ ที่่�วางอยู่่�ที่่�นั่่�น
7 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 กองกำำ�ลัังป้้องกัันประชาชนกะเลย์์
(PDF ในพื้้�นที่่�) ยิิงกองทััพพม่่าใกล้้กัับวิิทยาลััยโทมา จีีทีีไอ
(Htoma GTI) แล้้วโจมตีีอีีกครั้้�งด้้วยระเบิิดแสวงเครื่่�อง (IED)
ใกล้้หมู่่�บ้้านทายาโคน หลัังการระเบิิดของระเบิิดแสวงเครื่่�อง
(IED) กองทััพพม่่าจัับกุุมคนสามคนจากหมู่่�บ้้าน ทายาโคน
และเผาโรงงานมอเตอร์์ไซค์์ของ ยูู ซา เลีีย ธาง ซานเนีียด
8 ต.ค. 2564 การต่่อสู้้�ยัังดำำ�เนิินต่่อไปทุุกวัันในพื้้�นที่่�
กะเลย์์ มีีรายงานว่่ากองทหารพม่่ามาถึึงเมืืองคาเลเมีียว
พร้้อมยานพาหนะ 40 คััน
9 ต.ค. 2564 การต่่อสู้้�ปะทุุขึ้้�นในช่่วงเช้้าเมื่่�อขบวนรถ
ทหารมาถึึงเมืืองกะเลเมีียว
11 ตุุลาคม 2564 วัันนี้้� ขบวนทหารจากกะเลเมีียวนอน
หลัับอยู่่�ในหมู่่�บ้้านลููมบาง พวกเขาขโมยและกิินหมููที่่�ชาวบ้้าน
เลี้้�ยงไว้้ พวกเขามีียานพาหนะ 50 คัันและรถถัังสองคััน
ชาวบ้้านหลบหนีีไปซ่่อนตััวอยู่่�ในป่่า

การแจกจ่ายข้าวสารในรัฐชิน

ชายหนุ่่�มจากหมู่่�บ้้านซอลนููถููกกระสุุนปืืนกระแทกที่่�
หััวเข่่าจากกระสุุนปืืนตามถนนโดยยานพาหนะของทหารพม่่า
ในคืืนวัันที่่� 10 ตุุลาคม ขบวนรถสภาทหารประมาณ 30 คััน
จากกะเลเมีียวจอดอยู่่�ใกล้้หมู่่�บ้้านต่่ายจิิน และเข้้าร่่วมกอง
กำำ�ลัังกัับกองทหารพม่่าใกล้้กัับหมู่่�บ้้านซองเกา บนถนน
กะเลเมีียว-ฟาลาม ยานพาหนะเหล่่านี้้ยิิ� งอาวุุธหนัักไปตาม
ท้้องถนน
14 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 เยาวชนชาวชิินสองคนถููกสัังหาร
โดยสภาปกครองแห่่งรััฐ การรีีแบรนด์์ตััวเองของกองทััพ
ภายหลัังรััฐประหาร) ในตอนเย็็นของวัันที่่� 11 ตุุลาคม ยูู ตอง
ฟััน มััง อายุุ 29 ปีี และ ซาลาย ตอง นิิว มา วีี อายุุ 34 ปีี;
พวกเขาทั้้�งคู่่�มาจากหมู่่�บ้้านตู่่�พายในเขตฟาลาม
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ตำ�รวจและพยาบาลที่สนับสนุนกลุ่มขบวนการดื้อแพ่งของพลเรือน (CDM) ถูกบังคับให้พักพิงในหอประชุมโบสถ์

รถของกองทััพพม่่าที่่�ออกจากกะเลเมีียวพบชายหนุ่่�ม
สองคนระหว่่างทาง กองทหารพม่่ายิิงยูู ธอง ฟััน มััง เข้้า
หน้้าผาก และยิิง ซาลาย ตอง นิิว มา วีี เข้้าที่่�ท้อ้ งของเขาสี่่ค� รั้้ง�
ในพื้้�นที่่�ฟาลาม โบสถ์์หนึ่่�งหลััง โกดััง และบ้้านแปดหลััง
ถููกกองทหารสภาปกครองแห่่งรััฐสัังหาร(SAC)วางเพลิิงใน
วัันที่่� 14 และ 15 มีีเพีียงบ้้านสามหลัังที่่�เหลืืออยู่่�ใน เรีียลทิิ ;
ส่่วนที่่�เหลืือถููกเผา
วัันที่่� 29 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 เวลาบ่่าย 2.30 น. กอง
ทหารพม่่าได้้จุุดไฟเผาสถานที่่�หลายแห่่งในเมืืองถั่่�นตลััง

การสอนเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ ในโปรแกรม GLC ที่ค่ายผู้พลัดถิ่นซอเซ
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คำ�อธิษฐาน
อธิิษฐานเผื่่�อสวััสดิิภาพของผู้้�พลััดถิ่่�นจาก
ความรุุนแรงและต้้องเสาะหาที่่�พัักพิิงในที่่�ที่่�น้ำำ��สะอาด
หายาก ขาดโภชนาการที่่�เพีียงพอ และการรัักษา
พยาบาลที่่�เหมาะสม
อธิิษฐานเผื่่�อครอบครััวของผู้้�คนที่่�ถููกสัังหาร
โดยความรุุนแรงของกองทหารพม่่า
อธิิษฐานเผื่่�อเด็็กที่่�ต้้องเห็็นและประสบกัับเหตุุการณ์์
ที่่�ได้้รัับบาดแผลทางใจซึ่่�งมากกว่่าที่่�พวกเราหลายคน
จะจิินตนาการได้้

ภาคเหนือ

ของพม่า
คะฉิ่นและรัฐฉานเหนือ

การต่ อสู้ รุนแรงขึ้ นตั้ งแต่ รัฐประหารในรัฐคะฉิ น่
ตอนใต้ และตอนเหนื อของรัฐฉาน
ในรััฐคะฉิ่่น� และรััฐฉานมีีรายงานการต่่อสู้้�ที่่เ� พิ่่มขึ้้
� น� อย่่างมาก
ระหว่่างกองทััพพม่่าและองค์์กรติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์� (EAO)
นัับตั้้�งแต่่การรััฐประหาร การต่่อสู้้�แบบดั้้�งเดิิมระหว่่างองค์์กร
ติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์� (EAO) และกองทััพพม่่าที่่�มีีมาคืือการ
ดำำ�รงอยู่่�ของกองกำำ�ลัังป้้องกัันประชาชนและ ส่่วนกองทััพพม่่า
มีีการใช้้โดรนและเครื่่�องบิินปีีกที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในการสอดส่่องและ
กำำ�หนดเป้้าหมายขององค์์กรติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์์� (EAO)
การเพิ่่�มกำำ�ลัังของทั้้�งสองฝ่่ายนี้้�ก่่อให้้เกิิดการต่่อสู้้�ที่่�รุุนแรง
อย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน
ฐานปฏิิบััติิการของกองทััพพม่่า นอกจากจะใช้้ปีนี ใหญ่่แล้้ว
ยัังมีีการใช้้ปืืนครกแบบเบาและหนัักเพิ่่มขึ้้
� �น เพื่่�อโจมตีีองค์์กร
ติิดอาวุุธชาติิพัันธุ์�์ (EAO) และหมู่่�บ้้านที่่�พวกเขาปฏิิบััติิการอยู่่�
ทำำ�ให้้พลเรืือนบาดเจ็็บล้้มตายจำำ�นวนมากเนื่่�องจากปืืนครก
ตกลงอย่่างไม่่เลืือกหน้้าในหมู่่�ประชาชน เพื่่�อเป็็นการตอบโต้้
ระเบิิดแสวงเครื่่�อง (IED) จึึงมีีการใช้้ทุ่่�นระเบิิดเคลย์์มอร์์

(Claymores) และทุ่่�นระเบิิดกัับกองทหารพม่่าในการ
ลาดตระเวนและขบวนรถขนส่่งมากขึ้้�น เมื่่�อขบวนรถและ
การลาดตระเวนของกองทหารพม่่าถููกโจมตีีด้้วยระเบิิดแสวง
เครื่่�อง (IED) พวกเขามัักจะยิิงเข้้าใส่่หมู่่�บ้้านใกล้้เคีียง
อย่่างไม่่เลืือกหน้้า
ขบวนการไม่่เชื่่อ� ฟัังของพลเรืือน (CDM) เหล่่ากาชาด และ
สมาชิิกองค์์กรภาคประชาสัังคมอื่่�น ๆ ก็็ไม่่ปลอดภััยจากการ
ตกเป็็นเป้้าและการถููกคุุกคามในรููปแบบของการจัับกุุมโดย
กองทััพพม่่า การประท้้วง ขบวนการดื้้�อแพ่่งของพลเรืือน
(CDM) เกิิดขึ้้�นในหลายเมืืองในรััฐคะฉิ่่น� และรััฐฉานเมื่่�อต้้นปีี
2564 แต่่หลายคนต้้องเผชิิญกัับการปราบปรามอย่่างโหดเหี้้ยม
�
จากกองกำำ�ลัังตำำ�รวจเมีียนมาร์์

พลเรืือนตกเป็็นเป้้า
เนื่่�องจากมีีการเคลื่่�อนไหวของขบวนการดื้้�อแพ่่งของ
พลเรืือน (CDM), กองกำำ�ลัังปกป้้องประชาชน (PDF) และ
รััฐบาลเอกภาพแห่่งชาติิ (NUG) เพิ่่มขึ้้
� น� พลเรืือนจำำ�นวนมากขึ้้น�
จึึงตกเป็็นเป้้าหมาย พวกเขาถููกควบคุุมตััว โดนทุุบตีี หรืือ
สัังหารโดยกองทััพพม่่าทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค นี่่�เป็็นการทวีีความ
รุุนแรงขึ้้�นของการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างร้้ายแรงที่่�เกิิดขึ้้�น
กัับชาวบ้้านและเกษตรกรในภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่�อง

การเคลื่่�อนไหวของผู้้�พลััดถิ่่�น
ทั่่�วทั้้�งรััฐคะฉิ่่�น จำำ�นวนผู้้�พลััดถิ่่�นใหม่่สููงขึ้้�นตั้้�งแต่่การทำำ�
รััฐประหารเนื่่อ� งจากมีีการต่่อสู้้�ที่่ดุุ� เดืือดขึ้้นอีี
� กครั้้ง� ภาวะซัับซ้้อน
ในค่่ายผู้้�พลััดถิ่่�นได้้ทำ�ำ ให้้ผู้�พ้ ลััดถิ่่�นอยู่่�ในสภาพแย่่ลงไปอีีก
เนื่่�องจากการขาดแคลนอาหาร ดิินถล่่ม การขาดการดููแล

เจ้าหน้าที่แพทย์เรนเจอร์ชาวคะฉิ่นทำ�การตรวจวินิจฉัยเด็ก
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การแจกจ่ายอาหารในรัฐคะฉิ่น

ทางการแพทย์์ และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกรณีีโรคโควิิด 19
มีีเรื่่�องราวของผู้้�พลััดถิ่่นที่่
� �ต้้องกลัับมายัังบ้้านเรืือนที่่�ถููก
ทำำ�ลายเนื่่�องจากสภาพอัันเลวร้้ายในค่่ายผู้้�พลััดถิ่่นนั้้
� �น

ในการค้้นหาค่่ายผู้้�พลััดถิ่่�นในเมืืองมิิตจีีนา (มิิถุุนายน 2564)
ศููนย์์กลางเมืือง ค่่ายผู้้�พลััดถิ่่�น และหมู่่�บ้้านต่่างได้้รัับความ
เดืือดร้้อนเนื่่�องจากขั้้�นตอนการปิิดเมืือง

การตอบสนองต่่อโรคโควิิด 19

การปิิดอิินเทอร์์เน็็ต

ภายในเขตเมืืองของรััฐคะฉิ่่น� การติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ได้้แพร่่
กระจายอย่่างรวดเร็็ว แม้้จะมีีโครงการฉีีดวััคซีีนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
อยู่่�บ้้าง ร้้านค้้าคะฉิ่่น� บางแห่่งแสดงความไม่่พอใจที่่�การติิดเชื้้อ�
ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปแม้้จะให้้วััคซีีนแล้้วก็็ตาม สถิิติิแตกต่่างกััน
ไปตามอััตราการติิดเชื้้�อและการเสีียชีีวิิต (จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์เป็็นออกมาเป็็นพัันราย เสีียชีีวิิตหลายร้้อย
กว่่าราย ในช่่วงปีี พ.ศ. 2564) แต่่ใจกลางเมืืองได้้รับั ผลกระทบ
จากจำำ�นวนการติิดเชื้้�ออย่่างแน่่นอน อย่่างน้้อยหนึ่่�งครั้้�ง
หน่่วยทหารราบของกองทััพพม่่าใช้้โควิิด-19 เป็็นข้้ออ้้าง

ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2564 รััฐบาลทหารพม่่าได้้ปิิด
บริิการอิินเทอร์์เน็็ตบนมืือถืือบางส่่วนในรััฐคะฉิ่่น� ชาวบ้้าน
เชื่่�อว่่านี่่�เป็็นช่่วงเวลาที่่�จงใจให้้เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัับการ
เคลื่่�อนไหวของกองทหารและการรุุกรานที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากนั้้�น
ไม่่นาน เพื่่�อลดกระแสข้้อมููล ผลที่่�ตามมาของการปิิดระบบ
อิินเทอร์์เน็็ตคืือภาคสัังคมหลายส่่วนที่่�ต้้องพึ่่�งพาการเชื่่�อมต่่อ
ออนไลน์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพถููกปิิด รวมถึึงสิ่่�งต่่าง ๆ เช่่น
การเรีียนออนไลน์์และการโอนเงิินที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้

คลินิกทางการแพทย์ของ FBR ให้การรักษาแก่ผู้พลัดถิ่นชาวคะฉิ่น
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ภารกิิจทีีมบรรเทาทุุกข์์ ไปยัังค่่ายผู้้�พลััดถิ่่�นบููมรายาง

อีีกแห่่งหนึ่่�งที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลใกล้้กัับชายแดนจีีน นี่่�เป็็น
ข้้อความที่่�ตััดตอนมาจากรายงานของภารกิิจนั้้�น:
ในช่่วงฤดููร้้อนปีี 2564 ทีีมบรรเทาทุุกข์์ชาวคะฉิ่่น� ได้้
“ปััจจุุบัันมีี 92 ครอบครััวที่่�อาศััยอยู่่�ที่่� BP8 ประมาณ
ดำำ�เนิินการฝึึกอบรมทีีมบรรเทาทุุกข์์ขั้้นพื้้
� น� ฐาน ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
ครึ่่�งหนึ่่�งอยู่่�มาหลายปีีแล้้วและอีีกครึ่่�งหนึ่่�งเป็็นผู้้�มาใหม่่
ชายและหญิิง 38 คน ไม่่นานหลัังจากสำำ�เร็็จการศึึกษา
การอุุบััติิของโควิิด19 ทำำ�ให้้ชีีวิิตในค่่ายเริ่่�มยากขึ้้�นเนื่่�องจาก
ในเดืือนกรกฎาคม ทีีมบรรเทาทุุกข์์ที่่�รวมตััวกัันได้้เดิินทาง
มีีการปิิดกั้้�นถนน ปิิดพรมแดน และองค์์กรต่่าง ๆ ที่่�เคยช่่วย
ไปยัังค่่ายผู้้�พลััดถิ่่�นบููมรายางเพื่่�อ “จััดหาอาหาร อุุปกรณ์์
กัันฝน ห้้องน้ำำ�� และอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นอื่่�น ๆ” มีีสรุุปจากรายงาน ต้้องหยุุดการเดิินทางไปยัังสถานที่่�ต่่าง ๆ เช่่น BP8
ประชาชนรู้้�สึึกยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้เห็็นทีีมบรรเทาทุุกข์์
สถานการณ์์ที่่�ตีีพิิมพ์์ดัังนี้้�:
ที่่�มาพัักเป็็นเวลาสามวััน แจกถุุงอาหาร ให้้การรัักษาพยาบาล
“นี่่�เป็็นครั้้�งแรกที่่�ชาวบ้้านที่่�นี่่�หนีีจากบ้้านของพวกเขา
ำ งั ใจประชาชน ทีีมได้้พบกัับ
ในเดืือนเมษายน 2561 หลัังจากที่่�เครื่่�องบิินขัับไล่่ของกองทััพ ทำำ�โปรแกรมร่่วมกัับเด็็ก และให้้กำ�ลั
ศิิษยาภิิบาลที่่�พวกเขาพบในภารกิิจก่่อนหน้้านี้้�ซึ่่�งจำำ�ทีีมได้้
พม่่าโจมตีีด้้วยระเบิิดและปืืนกล พวกเขาถููกทหารคุ้้�มกััน
จากปีีก่่อนหน้้า เขาย้้ายออกจากค่่ายแต่่กลัับมาเยี่่�ยมเยืือน
กะฉิ่่�นอิิสระ (KIA) คุ้้�มกัันไปยัังค่่ายผู้้�พลััดถิ่่�นบููมรายาง
อีีกครั้้�ง และเพราะเขาต้้องการเตรีียมย้้ายกลัับ เผื่่�อว่่า
ซึ่่�งในตอนนั้้�นมีีเพีียงเจ็็ดครอบครััวเท่่านั้้�น เมื่่�อสถานการณ์์
กองทหารพม่่าโจมตีีเพิ่่�ม”
สงบลงในเดืือนมกราคม 2562 พวกเขากลัับไปที่่�หมู่่�บ้้าน
เพื่่�อพบว่่าบ้้านของพวกเขาถููกรื้้�อค้้นและฝููงสััตว์์ของพวกเขา
ถููกกองทััพพม่่าสัังหาร
หลัังจากหนึ่่ง� ปีีในการสร้้างบ้้านและเพาะปลููกใหม่่ การต่่อสู้้�
ปะทุุขึ้้�นอีีกในบริิเวณใกล้้เคีียงระหว่่างทหารคุ้้�มกัันกะฉิ่่�นอิิสระ
อธิิษฐานเผื่่�อความปลอดภััยและปกป้้องการ
(KIA) กัับกองทััพพม่่า ชาวบ้้านต้้องหนีีอีีกครั้้�ง กลัับไปที่่�
เคลื่่�อนไหวสำำ�หรัับผู้้�คนที่่�พยายามให้้ตนเองและครอบครััว
บููมรายางซึ่่�งพวกเขาอาศััยอยู่่�ปััจจุุบััน ที่่�ซ่่อนตััวอยู่่�ในที่่�ราบสููง
ของเขาได้้รัับความปลอดภััย
อัันห่่างไกลของรััฐคะฉิ่่�นเป็็นบ้้านของ 140 ครอบครััว และ
เห็็นว่่าได้้รัับความช่่วยเหลืือเพีียงเล็็กน้้อยนอกเหนืือจาก
อธิิษฐานที่่�พระเจ้้าจะจััดเตรีียมการช่่วยเหลืือให้้แก่่
ที่่�ได้้รัับจากองค์์กรพััฒนาเอกชนขนาดเล็็กในท้้องถิ่่�นและ
ผู้้�คนพลััดถิ่่�นในพม่่าต่่อไป
ต่่างประเทศ เจ้้าหน้้าที่่�เรนเจอร์์ชาวคะฉิ่่น� กลุ่่�มเล็็ก ๆ รายงาน
อธิิษฐานเพื่่�อที่่�องค์์กร NGOs เช่่น FBR จะยัังคง
สถานการณ์์และให้้ความช่่วยเหลืือเท่่าที่่�จะมากได้้”
สามารถให้้ความช่่วยเหลืือแก่่คนที่่�ต้อ้ งการความช่่วยเหลืือ
นอกจากค่่ายผู้้�พลััดถิ่่�นบููมรายางแล้้ว ยัังมีีภารกิิจ
ความหวัังและความรัักมากที่่�สุุด
บรรเทาทุุกข์์อีีกภารกิิจหนึ่่�งที่่�ไปยััง BP8 ซึ่่ง� เป็็นค่า่ ยผู้้พ� ลััดถิ่่น�

คำ�อธิษฐาน

เจ้าหน้าที่เรนเจอร์ชาวคะฉิ่นแจกจ่ายอาหาร
25

การแจกจ่ายยาและคลินิกทางการแพทย์ ในรัฐคะฉิ่น

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ชาวไทยใหญ่ให้การตรวจสุขภาพ

แพทย์ ให้การรักษาแก่ผู้พลัดถิ่นชาวไทยใหญ่
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เสียงจาก

พร้้อมกัับกระสุุนปืืนสองนััดที่่�ด้า้ นหลัังศีีรษะและอีีกหนึ่่�งนััด
ที่่�หลััง กองทหารพม่่าได้้สัังหารเธอ ฉัันจะต้้องทำำ�อย่่างไร
ความฝัันของแม่่คืือการที่่�ฉัันได้้เป็็นพยาบาลและนั่่�นคืือ
สิ่่�งที่่�ฉัันต้้องการจะทำำ� แต่่ตอนนี้้� มัันเป็็นไปไม่่ได้้ เพื่่�อช่่วย
ให้้ครอบครััวของเราอยู่่�รอดได้้ ฉัันต้้องดููแลพี่่�น้้องของฉััน
ฉัันจะทำำ�ให้้ดีีที่่�สุุดเพื่่�อช่่วยพ่่อและพี่่�น้้องของฉััน และฉััน
จะไม่่มีีวัันลืืมแม่่ของฉััน”
เรารัับฟััง อธิิษฐาน และพููดคุุยกัับเธอ พ่่อของเธอ และ
ความฝันที่ ไม่ มีวันดั บสู ญ
พี่่�น้้องของเธอ และสััญญาว่่าเราจะช่่วย พ่่อของเธอพููดว่่า
เมื่่�อเดืือนมกราคม ค.ศ. 2021 น่่อ นีีลา อููได้้เดิินทาง “ได้้โปรดพาลููกสาวของผมไปด้้วย ผมมอบเธอให้้แก่่คุุณ
เพื่่�อให้้โอกาสกัับเธอ เธอมีีความฝัันและภรรยาของผม
มากัับพ่่อของเธอและน้้องชายอีีกสองคนที่่� Good Life
Club (GLC) และโปรแกรมการแพทย์์ในป่่า กองทหารพม่่า ก็็มีีความฝััน ผมยกลููกสาวของผมให้้กัับคุุณ เพื่่�อที่่�เธอ
จะได้้มีีโอกาสสานความฝัันนั้้�นให้้เป็็นจริิง”
ได้้โจมตีเี พิ่่�มขึ้้�นในปีีนี้้� และผู้้�พลััดถิ่่�นใหม่่จำำ�นวนมาก
เราคิิดวางแผนที่่�จะช่่วยพ่่อและพี่่�น้้องของเธอและ
อยู่่�กัับเราเพื่่�อรัับความช่่วยเหลืือ ความหวััง และความรััก
หลัังจากโปรแกรม GLC น่่อ นีีลา อูู พ่่อของเธอและ ช่่วยให้้เธอเรีียนจบมััธยมปลายในโรงเรีียนใกล้้ค่่าย
น้้องชายสองคน อายุุ 9 และ 12 ปีี ได้้เข้้ามาพููดคุุยกัับเรา ของเรา จากนั้้�นเราจะลงทะเบีียนเธอเข้้าเรีียนในโรงเรีียน
พ่่อของเธออธิิบายว่่ามัันเป็็นอะไรที่่�ยากมากที่่�ไม่่มีีภรรยา ทางการแพทย์์ในป่่า เพื่่�อที่่�เธอจะได้้เรีียนเพื่่�อเป็็นแพทย์์
ของเขาอยู่่�ด้้วย และลููกสาวของเขาต้้องออกจากโรงเรีียน และเป็็นพยาบาลในอนาคต
เธอยิ้้�มและพููดว่่า “ใช่่ ฉัันต้้องการสิ่่�งนั้้�นมาก ฉัันมีี
เพื่่�อไปดููแลน้้องๆ ในขณะที่่�เขาเองพยายามหาอาหาร
ความสุุขมาก มัันเหมืือนกัับความฝััน ขอบคุุณมาก”
ให้้ครอบครััว
เราอธิิษฐานด้้วยกัันและขอบคุุณพระเจ้้าที่่�สิ่่�งดีีเกิิดขึ้้�น
น่่อ นีีลา อูู บอกเราด้้วยท่่าทีีของผู้้ห� ญิิงที่่ดูู� เป็็นผู้้ใ� หญ่่ว่า่
ได้้แม้้ท่่ามกลางโศกนาฏกรรม
“แม่่อยากให้้ฉัันเป็็นพยาบาล นั่่�นคืือความฝัันของเธอ
สำำ�หรัับฉััน ทหารพม่่าฆ่่าเธอทำำ�ไม? เราพบร่่างของเธอ

พม่า
รัฐกะเหรี่ยง
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ดวงตา
เปล่งประกาย
ดวงตาเปล่่งประกายเหล่่านั้้�น
ดวงตาเหล่่านั้้�นส่่องสว่่างเหลืือเกิิน
แม้้ในยามที่่�มีีสุุข
หรืือในเวลาที่่�มีีการโจมตีีต่่อสู้้�
ดวงตาเหล่่านั้้�นบ่่งบอกถึึงความเจ็็บปวด
ของการสููญเสีีย
พวกเขาเหล่่านั้้�นสู้�อ้ ย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อ
แผ่่นดิินที่่�เป็็นของพวกเขามาช้้านาน
แผ่่นดิินเหล่่านั้้�นถููกแย่่งและถููกชิิงไป
จากมืือของพวกเขา
ถึึงแม้้กระนั้้�น ดวงตาเหล่่านั้้�น
ก็็ยัังคงเห็็นแสงสว่่าง
ของอิิสรภาพที่่�ยัังบอกไม่่ได้้ว่่าจะได้้รัับเมื่่�อไร
พวกเขาเหล่่านั้้�นต่่อสู้้�เพื่่�อชีีวิิตของพวกเขา
เพื่่�อคนที่่�จากไปและผู้้�คนที่่�กำ�ลั
ำ ังจะมา
ดวงตาเปล่่งประกายเหล่่านั้้�น
สำำ�แดงให้้เห็็นถึึงสติิปััญญาที่่�พวกเขาได้้รัับ
จากสงครามที่่�มิิอาจนัับได้้
หััวใจของพวกเขาไม่่เคยคิิดที่่�จะทรยศ
ดวงตาเหล่่านั้้�นส่่องสว่่างสดใส
และเต็็มไปด้้วยแสงสว่่าง
พร้้อมด้้วยเหลืือบของเสน่่ห์์เล็็กน้้อยที่่�ยัังคงรู้้�จััก
เขาจะอุ้้�มหลานของเขาอีีกซัักพััก
และเล่่าเรื่่�องราวเก่่าๆให้้หลานฟััง
ในเวลาที่่�เกิิดคำำ�ถามว่่าทำำ�ไมถึึงไม่่มีีแขนอีีกข้้าง
เพื่่�อที่่�จะอุ้้�ม
ดวงตาคู่่�นั้้�นจะสำำ�แดงให้้เห็็นถึึง
เรื่่�องราวความรัักที่่�ยัังไม่่เคยถููกเล่่าขาน
พร้้อมทั้้�งราคาของชีีวิิตที่่�เขาต้้องจ่่ายไป
เพื่่�อที่่�จะอุ้้�มเด็็กชายคนนี้้�และบอกเด็็กไปว่่า
ฉัันรัักเธอมากมายเหลืือเกิิน
ผู้ประพันธ์เพลง: ซูซาน ยูแบงค์
ทหารกะเหรี่ยงผู้ซึ่งสูญเสียแขนแต่ก็ยังสู้เพื่อปกป้องประชาชนของเขา

