วันอธิษฐานสากล
เพื่อประเทศ
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คําอธิษฐานและปฏิบัติการข้ามพรมแดน: ซาว เซง ชาวคะฉิ่น ผู้เป็นทั้งหมอ
ตากล้องวิดีโอและผู้ติดตามพระเยซู ได้มอบชีวิตของเขาในซีเรีย
1

DOP 2020_Thai_2020_01_13.indd 1

1/23/2020 1:38:15 PM

ã¹©ºÑº¹Õé
ÀÒ¾ÃÇÁ¾Á‹Ò
4
5

แผนที่ประเทศพม่า
อุปสรรคมากขึ้น ความก้าวหน้าน้อยลง
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ความรักคือการกระทำา
สำาแดงอีกทางหนึ่ง
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รัฐยะไข่
รัฐชิน
เทือกเขานาคา
ตอนเหนือของพม่า
ตอนใต้ของรัฐฉาน
รัฐกะเหรี่ยงแดง
รัฐว้า
รัฐกะเหรี่ยง
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เสียงจากพม่า
ให้การรักษา ให้ความหวัง
ความยุติธรรมขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ในความทรงจำา

ภาพหน้านี้: เดวิด ยูแบงค์และศิษยาภิบาลเอ็ดมันด์กำาลังให้บัพติศมากับนักเรียนหนึ�งในห้าคนที่ขอเข้ารับบัพติศมา
ช่วงท้ายของการฝกอบรม FBR ในเดือนธันวาคม 2018
วันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพมาจัดขึ้นทุกปในวันอาทิตยที่สองของเดือนมีนาคม โปรดรวมอธิษฐานเผื่อประเทศพมา
ไปพรอมกับเรา สําหรับขอมูลเพิ�มเติม โปรดอีเมลมายัง info@prayforburma.org.
ขอขอบคุณ Act Co. สำาหรับการสนับสนุนและการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้ วารสารฉบับนี้จัดทำาโดย
Christians Concerned for Burma (CCB) ข้อความทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์ CCB 2020 ออกแบบจัดรูปเล่มโดย
FBR Publications สงวนลิขสิทธิ์ วารสารเล่มนี้อาจจัดทำาขึ้นใหม่ได้ หากให้เครดิตกับข้อความและรูปภาพ
อย่างเหมาะสม รูปทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ Free Burma Rangers (FBR) นอกจากจะมีหมายเหตุบันทึกไว้เป็นอื่น
ข้อพระคัมภีร์คัดลอกจากฉบับอมตธรรมนอกจากจะมีหมายเหตุไว้เป็นอื่น
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ขณะที่เราเห็นผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกข์และผู้ทำางานรับใช้
พวกเขาต้องตายลง นั่นทำาให้ผมถามว่า: การอธิษฐานสร้าง
ความแตกต่างอย่างไร? ผมไม่รู้คำาตอบทั้งหมดหรอกครับ
แต่ที่ผมรู้ก็คือ คำาอธิษฐานนั่นเองที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของ
ผม คำาอธิษฐานสำาแดงให้ผมเห็นหนทางแห่งความรัก และ
แสดงให้ผมเห็นว่าแม้ว่าสิ่งของในโลกนี้ต้องสลายตายไป
แต่นนั่ ไม่ใช่สงิ่ สุดท้าย หลายสิง่ ทีเ่ ราอธิษฐานขอเช่นความรัก
จะยังคงอยู่หลังจากที่ทุกอย่างเลือนหายไป นี่คือความหวัง
ของเราครับ: ไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆ จะเป็นอย่างไร ทั้งใน
พม่าหรือที่อื่นๆ เรามีหนทางที่จะตอบสนองด้วยความรัก
เราเชื่อว่าความรักเป็นนิรันดร์และสามารถเปลี่ยนแปลง
หัวใจได้ ความรักสร้างความแตกต่างได้
ในทีส่ ดุ แล้ว เราหวังและอธิษฐานทีห่ วั ใจของคนเหล่านัน้
จะอ่อนลงและพวกเขาจะเรียนรู้ เข้ามาเดินอยู่ในหนทาง
แห่งความรัก สำาหรับตัวผมเอง ความรักนั้นมาจากพระเยซู
ผู้ทรงเอาความแข็งกระด้างในใจของผมออกไป เอาความ
เห็นแก่ตัวของผมออกไป และกระทั่งทรงเอาความปรารถนา
อยากล้างแค้นออกไป และพระองค์ทรงเปลี่ยนมันให้เป็น
ความรัก เป็นความหวังและการคืนดีกัน นั่นยังคงเป็น
คำาอธิษฐานของผมครับ – ที่ความรัก ความหวังและ
การคืนดีกันจะเติบโตขึ้นท่ามกลางผู้คนในพม่า ขอบคุณ
ที่อธิษฐานขอสิ่งนี้ร่วมกับเราครับ

ขอบคุณครับสำาหรับการอธิษฐานเผื่อผู้คนในพม่า
ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ คำาอธิษฐานของท่านสร้างความ
แตกต่าง: มีการหยุดยิงหลายแห่ง ผู้คนสามารถเดินทาง
เพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย และมีกระบวนการร่วมกันดูแลปกครอง
บ้านเมืองเพิ่มมากขึ้น นี่คือสิ่งดีๆ ที่เราได้เห็นด้วยตา
ของเราเองและประสบด้วยตัวของเราเอง
อย่างไรก็ตาม กองทัพยังคงปกครองประเทศพม่า
และนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริง ชาวโรฮิงญากว่าล้านคน
ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและไม่สามารถกลับมายังบ้านเกิด
ของตนได้ ปีนี้มีการสู้รบกันอย่างหนักในรัฐยะไข่ที่ทำาให้
ผู้คนกว่า 30,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น ทางเหนือ
ของพม่า ประชาชนมากกว่า 100,000 คนยังคงสถานะ
ผู้พลัดถิ่นเนื่องจากการสู้รบที่ดำาเนินต่อไปไม่หยุด ในรัฐ
กะเหรี่ยง กองทัพพม่าละเมิดสัญญาการหยุดยิงครั้งแล้ว
ครั้งเล่าและการโจมตีแต่ละครั้งทำาให้เกิดการพลัดถิ่นขึ้นลง
ระหว่าง 1,000 ถึง 3,000 คน ผู้คนในพม่ายังคงต้องการ
คำาอธิษฐานเผื่อต่อไปครับ
ขณะที่ท่านอ่านวารสารเล่มนี้และเข้าใจถึงสถานการณ์
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน
ปัจจุบันในพม่ามากขึ้น โปรดอธิษฐานเผื่อคนที่นั่น โปรด
อธิษฐานเผื่อรัฐบาลพม่าและเผื่อกองทัพพม่าแม้ว่าพวกเขา
ได้กระทำาการทารุณโหดร้ายก็ตาม อธิษฐานเผื่อที่พวกเขา
เดวิด ยูแบงค์
จะมองเห็นว่านี่ไม่ใช่หนทางที่ดีที่จะใช้ก้าวไปข้างหน้าและนี่
Christians Concerned for Burma
ไม่ใช่เส้นทางที่ดีสำาหรับจิตวิญญาณของพวกเขาเอง
ครอบครัวของผมจนถึงวันนี้ได้ทำางานรับใช้ผู้คนในพม่า
มากว่ายี่สิบหกปีแล้วครับ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เราถูกเชิญ
ให้ไปช่วยในที่อื่นๆ ทั้งในซูดาน, เคอร์ดิสถาน, อิรักและ
ซีเรีย ในเดือนพฤศจิกายน 2019 ซาว เซง ผู้เป็นทั้งหมอ
และตากล้องวิดีโอชาวคะฉิ่นถูกสังหารขณะอยู่ในพันธกิจ
กับเราในซีเรีย นีค่ อื ความสะเทือนใจครัง้ ใหญ่ สงครามเกิดขึน้
ทุกหนทุกแห่งและมันฆ่าคนอย่างไม่เลือกหน้า ฆ่าทั้งฝ่ายที่
เป็นต้นเหตุและฝ่ายที่พยายามหยุดมัน ฆ่าผู้ที่ยินดีสละชีวิต
ของตนเพื่อรับใช้ผู้ประสบทุกข์จากความรุนแรงของสงคราม จากซ้ายไปขวา: ปเตอร์, ซูซาน, เซเฮลี,

แคเรนและเดวิด ยูแบงค์ ในประเทศซีเรีย 2019
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รัฐชาติพันธุ์ที่มี
ความขัดแย้งสูง
รัฐชาติพันธุ์อื่นๆ ในพม่า

รัฐคะฉิ่น
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Other states in Burma
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พื้นที่นาคา
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พื้นที่ว้า
รัฐชาติพันธุ์ที่มีการ
เคลื่อนไหวของกองทัพ
พม่าสูง
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เขตสะกาย
รัฐชิน

รัฐฉาน

รัฐยะไข่
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รัฐกะเหรี่ยงแดง
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รัฐมอญ

• อธิษฐานเผื่อกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐบาลเมียนม่า
กับบรรดาองค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธ
• อธิษฐานเผื่อนักโทษจากความเชื่อที่ถูกจองจำาโดยปราศจากการ
ไต่สวน รวมถึงเหล่าศิษยาภิบาลและนักข่าว
• อธิษฐานเผื่อหลายครอบครัวที่มีผู้ถูกสังหารหรือถูกกระทำา
ให้พลัดถิ่นเนื่องจากการสู้รบ
• อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสำาแดงอีกหนทางหนึ่งที่จะก้าวไปข้างหน้า
โดยไม่ใช้สงคราม
• อธิษฐานที่ผู้คนเหล่านั้นจะสามารถกลับไปยังบ้าน ยังชุมชนของพวกเขาได้
และมีชีวิตได้ทำางานอย่างมีอิสระภาพ

รัฐกะเหรี่ยง
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¤ Òภาพรวมของพม่
¤ Ò าในปีÒ 2019Ò ÂÅ§
ตลอดปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเพียงน้อยนิดและ
มีอุปสรรคมากมายในกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่า/
ตัด๊ มะด่อว์* กับองค์กรชาติพนั ธุต์ ดิ อาวุธ กล่าวได้วา่ กองทัพพม่าได้กนั
อองซานซูจีและรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
(NLD) ออกไปไม่ให้ทำาการออมชอมบางประการและนี่เป็นเหตุให้
กระบวนการสันติภาพต้องชะงักลง สิ่งนี้และการสู้รบด้วยอาวุธ
ในภาคเหนือและตะวันตกของประเทศที่มีความรุนแรงมากขึ้น
ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของกองทัพและรัฐบาลกลาง
ที่จะร่วมมืออย่างจริงจังกับชาติพันธุ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย
สนธิสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) ปี 2015 ยังคงเป็น
ปัญหาฝังลึก ในเดือนตุลาคม 2018 ผูร้ ว่ มลงนามใหญ่ทสี่ ดุ สองกลุม่
คือ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานและกะเหรี่ยงเคเอ็นยูหยุดชั่วคราว
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการร่วมมือเพื่อกระบวนการสันติภาพ พวกเขา
ร้องเรียนว่าสนธิสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) ไม่ทำางานอยู่ใน
ขณะนี้ นัน่ หมายความว่าคณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์การหยุดยิง
(JMC) ไม่ได้ทำาหน้าที่ของตนเอง และการละเมิดสัญญาหยุดยิง
(ทีส่ ว่ นใหญ่ผลู้ ะเมิดคือกองทัพพม่า) ยังคงไม่ได้รบั การแก้ไขอยูต่ อ่ ไป
องค์กรชาติพันธุ์กลุ่มหลักที่ลงนามในสนธิสัญญาหยุดยิง
ทั่วประเทศ ทั้งกะเหรี่ยงเคเอ็นยู, สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานและ
พรรครัฐมอญใหม่กำาลังเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
ร่วมสังเกตการณ์การหยุดยิง (JMC) ขึ้นมาใหม่ซึ่งในขณะนี้ถูก
กองทัพครอบงำา ร้องขอการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
กับองค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธมากขึ้น ข้อเรียกร้องหลักก็คือขอให้
นานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการหยุดยิง
ให้มากยิ่งขึ้น และขอให้รัฐบาลแสดงความตั้งใจจริงเรื่องการเจรจา
ทางการเมืองและการนำาระบบสหพันธรัฐมาปฏิบัติใช้ และนี่
หมายความว่ากระบวนการสันติภาพและการเจรจาทางการเมือง
ยังคงต้องดำาเนินต่อไปอีกยาวไกลหลังจากการเลือกตั้งในปี 2020
การเลือกตั้งในปี 2020 จะครอบงำาการเมืองพม่ามากขึ้น
และจะผลักกระบวนการสันติภาพให้ออกไปอยู่ขอบสนาม และยังมี
แนวโน้มจะลดความสำาคัญขององค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธด้วยเช่นกัน
องค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธเหล่านี้ต้องการคำามั่นสัญญาจากรัฐบาล
และกองทัพก่อนที่จะกลับเข้าไปร่วมกับกระบวนการสันติภาพอย่าง
เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง แต่พวกเขาก็เสี่ยงที่จะเสียโอกาสเข้าร่วม
ขณะที่การเลือกตั้งกำาลังใกล้เข้ามาแล้วโดยไม่มีการรับประกันว่าจะ
มีการเจรจาใดหลังจากปี 2020 หากรัฐบาลสามารถแสดงความ

จริงใจได้ องค์กรหลักๆ อาจจะเข้าร่วมการประชุมปางโหลงแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ในต้นปี 2020 – ซึ่งอาจส่งผลให้การตกลงเพื่อ
สันติภาพของสหภาพดูนา่ เชือ่ ถือยิง่ ขึน้ ก่อนการเลือกตัง้ ความเสีย่ ง
สำาหรับองค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธก็คือ หากพวกเขากลับมาเข้าร่วม
กระบวนการสันติภาพอีกครั้ง พวกเขาอาจถูกกดดันให้เข้าร่วมการ
ประชุมสันติภาพปางโหลงครั้งต่อไปซึ่งไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาหลัก
หรือตอบสนองข้อเรียกร้องใดๆ รัฐบาลมีแรงจูงใจในการนำาองค์กร
ชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ลงนามให้กลับเข้ามาในกระบวนการสันติภาพ
อันเป็นทางการเพราะต้องการใช้พิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลยังคง
ทำางานบางสิ่งบางอย่างเพื่อกระบวนการสู่สันติภาพอยู่ แม้มีจะมี
การต่อสู้กลับมาอีกครั้งทั้งทางภาคเหนือและตะวันตก รวมถึงวิกฤต
โรฮิงญาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ตาม
ตั้งแต่กลางปี 2018 จนถึงบัดนี้ มีการสู้รบกลับขึ้นมาใหม่
มีความรุนแรงบางครั้งในตอนเหนือของรัฐฉานและรัฐคะฉิ่น
หลายชุมชนต้องประสบกับความทุกข์ยาก เกิดการพลัดถิ่นเกิดขึ้น
เป็นวงกว้างและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการ
กระทำาจากทุกฝ่าย (โดยเฉพาะจากตั๊ดมะดอว์) สถานการณ์นี้ถูกทำา
ให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกด้วยการปะทะกันเองระหว่างองค์กรชาติพันธุ์
ติดอาวุธที่แก่งแย่งกันควบคุมเขตแดนของอีกฝ่าย ในรัฐยะไข่
กองทัพยะไข่ได้สร้างความเสียหายให้กับกองทัพพม่าอย่างมาก
ทีเดียว ในเวลาเดียวกัน ทางเหนือของยะไข่ก็ถูกสมาชิกพันธมิตร
คือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางและกองทัพพันธมิตร
ประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนเข้าโจมตีสถาบันทหารเพื่อการปกป้อง
ประเทศอันมีชื่อเสียงในไพอิน อู ลาวิน วันที่ 15 สิงหาคม ในปี
2019 เกิดความเสียหายอย่างหนัก มีทหารพม่า 15 นายถูกสังหาร
จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2019 ตั๊ดมะดอว์ยังไม่ได้เข้าสู่การเจรจา
หยุดยิงอย่างจริงจังกับกลุ่มพันธมิตรฝ่ายเหนือ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
กองทัพคะฉิ่นอิสระและกองทัพยะไข่
แม้ว่ากองทัพพม่าจะมีสัญญาหยุดยิงกับกะเหรี่ยงเคเอ็นยู,
สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานและพรรครัฐมอญใหม่ก็ตาม แต่กองทัพ
พม่ายังปฏิบัติการรุกกร้าว ตัวอย่างเช่น ผลักดันการตัดถนนใหม่
เพื่อใช้ขนเสบียงกองทัพเข้าไปยังพื้นที่ๆ เข้าไม่ถึงมาก่อน แม้จะมี
การประท้วงจากชาวบ้านหลายครั้งก็ตาม จนกว่าที่รัฐบาลและ
กองทัพพม่าจะแสดงออกว่าพวกเขายินดีที่จะเข้าร่วมแก้ไขประเด็น
ปัญหาและข้อเรียกร้องของชาติพันธุ์อย่างจริงจัง สถานการณ์ยังคง
ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น

*ตั๊ดมะดอว์คือกองกำาลังติดอาวุธของพม่า
ดร.แอชลี่ย์ เซาท์ เป็นนักเขียนอิสระ เป็นที่ปรึกษาและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เขียนโดยสตีฟ กูแมร์ ประธานของ Partners Relief and Development (PRAD)
เทือกเขา, ไม้สูงใหญ่, ดวงอาทิตย์อัสดงบนทะเลทราย
ผืนกว้าง, ภาพวาดของคลิมท์, กระทั่งรูปสลักงดงาม
ทั้งหมดนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผม ประโยคเด็ดที่พา
ความคิดของผมเข้าสู่ภายใน พากลับออกมาและเข้าล้อม
ประเด็นในหนังสือ ทำาให้ผมอัศจรรย์ใจ การปืนไต่หน้าผา
ยากที่เป็นไปอย่างราบรื่น ทางสกีลาดลงเขาโค้งคดเคี้ยว
และความเงียบที่รู้สึกได้ขณะพายเรือบนทะเลสาบในภูเขา
สงบและสิ่งลำ้าเลิศอื่นๆ เหล่านี้คือสิ่งที่สูงส่ง ภรรยาของผม
ขณะเธอยิ้ม และลูกสาวของผม ขณะที่พวกเขายืนหยัดด้วย
ความดีงามอันแรงกล้าเหล่านี้เป็นอีกมุมที่จิตวิญญาณของ
ผมตะโกนร้องออกมาว่า “ช่างงดงาม งดงามอย่างแท้จริง”
นั่นอาจจะเป็นด้วยอายุของผมในวัย 51 ผมทำางานกับ
ผูล้ ภี้ ยั และผูพ้ ลัดถิน่ มายาวนานเกือบ 30 ปี ผ่านฤดูกาลต่างๆ
ของชีวิต ผมรู้สึกถึงแรงดึงให้กลับไปยังความตัวตนแรกเริม่
เป็นอิสระแก่ตนเองและมีลกั ษณะเช่น การปราศจากความกลัว
แต่ในเวลานี้ สิ่งที่ทำาให้จิตวิญญาณของผมร้อนรนคือความ
งดงาม
งานของผมกับผูล้ ภี้ ยั และผูพ้ ลัดถิน่ สร้างรูปแบบในการ
ที่คนรู้จักผมและกระทั่งปรับเปลี่ยนการรับรู้ความเป็นตัวตน
ของผมเอง งานของผมเป็นสิ่งที่ผมรักมาโดยตลอด แต่ใน
ที่สุดแล้ว ผมตระหนักว่าสิ่งที่ปั้นแต่งวิญญาณของผมนั้น
ไม่ใช่บริบท แต่เป็นสงคราม ความรุนแรงและการลิดรอน
ที่ปลุกเร้าความรู้สึกแห่งความอยุติธรรมขึ้นมาและเร่งเร้าผม
ให้ทำางานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยสร้างกลับขึ้นมาใหม่
แต่แรงผลักดันที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นคือข้อเท็จจริงอันเหลือ
เชื่อที่ผู้คนช่างบากบั่นเพื่อจะเติบโต ใช้สิ่งที่ได้รับมา
อันน้อยนิด ใช้สิ่งที่เหลือติดตัวพวกเขาอยู่ ใช้พวกมันทำา
ออกมาให้ดีที่สุด พวกเขาแต่งแต้มช่วงเวลาแห่งความ
ยากแค้นด้วยเสียงหัวเราะ กระทั่งด้วยความปิติยินดี
ความงดงามถูกขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมันผลิบานออกมา
จากทะเลทรายนีนะเวห์ที่ถูกฉีกด้วยสงคราม ความงดงาม
เด่นชัดขึ้นเมื่อมันปรากฎอยู่ในที่หลบซ่อนห่างไกลในรัฐ
กะเหรี่ยง และจับใจยิ่งขึ้นเมื่อความงดงามนี้ยิ้มกว้างด้วย
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ความดีงามในชั่วขณะนั้น แม้จะผ่านหลายปีของวิกฤต
ร้ายแรงก็ตาม
นี่คือความอาจหาญ ขณะที่เบื้องหน้าคือความรุนแรง
และการกดขีข่ ม่ เหงทีท่ ว่ มล้นอยูท่ นี่ นั่ คนเหล่านีช้ า่ งกล้าหาญ
ช่างองอาจ และช่างเสียสละเช่นนั้นได้อย่างไร? ผมได้พบ
คำาตอบสำาหรับคำาถามที่ลึกที่สุดเรื่องความเชื่อนี้ด้วยการเฝ้า
มองดูพ่อผู้เปี่ยมรักกำาลังสอนลูกชายให้ทำาของเล่นจากไม้ไผ่
กับหนังยาง ไม่ใช่จากการอ่านหนังสือศาสนาศาสตร์เพิ่มอีก
เล่มหนึ่ง
ผู้ลี้ภัยและครอบครัวผู้พลัดถิ่นที่ทีมของเราดูแลรับใช้
อยู่นั้นไม่ได้ทำาตัวให้ตกอยู่ในรูปแบบของความเป็นเหยื่อ
แม้พวกเขาจะถูกกระทำาให้ตกเป็นเหยื่อก็ตาม คนส่วนใหญ่
เหล่านี้ที่ผมพบเป็นคนเข้มแข็ง ทรหดอดทน เต็มไปด้วย
ความรักและการเสียสละ พวกเขาตกหลุมรักกันขณะหนี
ผ่านอันตรายมากมาย พวกเขาสร้างชีวิต สร้างครอบครัว
และใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้อันใดก็ตามมีอยู่ ไม่ใช่
แค่เพียงเอาชีวิตรอดไปวันๆ แต่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีชีวิต
ที่เต็มไปด้วยความปิติยินดี
คุณอยากจะทราบไหมครับว่าทีเ่ ราบอกว่า “ความรักคือ
การกระทำา” นั้นหมายถึงอะไร ลองเฝ้ามองชุมชนผู้พลัดถิ่น
หรือผู้ลี้ภัยดูสิครับ หากคุณอยากเห็นความงดงาม ลองเฝ้าดู
คนยากจนที่สายตาเต็มด้วยความใคร่รู้และความหวังดูสิครับ
เรื่องราวข่าวสารต่างๆ ที่อยู่ในมือของคุณในขณะนี้ถูก
รวมรวมโดยทีมที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้คุณได้เห็นอย่างเจาะลึก
ได้เห็นงานอันลำ้าค่าในเมียนม่าและพื้นที่ขัดแย้งต่างๆ นั้นว่า
เป็นอย่างไร ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนให้ที่ตรงกับความต้องการ
ของพวกเขาและเป็นงานที่เป็นตัวตนของ Partners Relief
& Development อย่างแท้จริง เราเข้าไปยังสนามรบเพื่อ
แจกจ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและผู้ยากไร้ที่กำาลังยืนหยัด
ต่อสู้ความเสียเปรียบที่ยากจะเอาชนะนั่น และสิ่งที่เราได้รับ
คือของขวัญอันลำ้าค่า เราได้เรียนรู้เห็นความงดงาม เรียนรู้
ในการอธิษฐาน และพยายามที่จะสำาแดงชีวิตออกมาถึงสิ่งนี้
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หลายบทเรียนเรื่องความรัก
ท่ามกลางความขัดแย้ง
พม่าคือบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์จำานวนนับไม่ถ้วนและ
ต้องแบกภาระสงครามกลางเมืองมายาวนานกว่า 70 ปี
และนีแ่ ทบจะไม่ตกเป็นข่าวเลย แต่ครัน้ เมือ่ เป็นข่าวออกมา
นั่นก็ยากนักที่จะรู้ว่าควรทำาอะไร เราจะช่วยสถานการณ์
อันซับซ้อนยุ่งยากเช่นนั้นได้อย่างไร? ในทางตรงกันข้าม
ซีเรียตกเป็นข่าวประจำามานานหลายปี ข้อความพาดหัว
แซงหน้าข่าวอื่นๆ ด้วยความน่าเศร้าสลดใจและความ
รุนแรงที่เพิ่มขึ้น ที่นี่เช่นเดียวกัน ช่างง่ายที่จะรู้สึกเหมือน
เป็นอัมพาตจากปัญหาขนาดมหึมาและความซับซ้อนของทีน่ ี่
เราพบคำาตอบในความรัก เวลาที่เราถามว่าเราอยาก
ได้อะไรให้กับครอบครัวของตัวเราเอง? เรารู้คำาตอบดี:
เราอยากจะออกไป อยากจะอยู่กับพวกเขา และทำาทุกสิ่ง
ที่เราทำาได้เพื่อปูหนทางใหม่ที่ดีให้แก่พวกเขา
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ครอบครัวไอซิสเข้าแถวรับเสบียงหลังจากหนี
ออกจากแบกฮัส, ซีเรีย
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จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019 อาณาเขตของไอซิสทีย่ งั
คงหลงเหลืออยู่คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ 1 ตารางไมล์
ในซีเรีย มีชอื่ ว่าแบกฮัส นีค่ อื แหล่งรวมบรรดาสมาชิกไอซิส
ทีห่ วั รุนแรงทีส่ ดุ – กลุม่ ทีร่ อดจากความพ่ายแพ้หลายครัง้
หลายหนแต่ไม่เคยยอมแพ้ ขณะที่กองกำาลังพันธมิตรเข้า
ปิดล้อมกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้ คนจำานวน 35,000 ที่ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงและเด็กก็ออกมายอมแพ้ มอบตัวเองให้กับ
อนาคตที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้
ขณะที่พวกเขาถูกพาออกจากแบกฮัสเข้าสู่ทะเลทราย
อย่างแรก พวกเขาจะถูกกักตัวเพื่อคัดกรองตามจุดตรวจ
เช็คต่างๆ ในทะเลทราย กองกำาลังประชาธิปไตยซีเรียและ
กองทัพสหรัฐเป็นผู้ตรวจเช็ค และที่นี่คือที่ๆ ทีมของเราได้
พบกับพวกเขา แจกจ่ายอาหาร ให้การรักษาโรคมอบเสบียง
บรรเทาทุกข์ต่างๆ ให้แก่พวกเขาจนกระทั่งกระบวนการ
คัดกรองเสร็จสิน้ ลง ซึง่ บางครัง้ ก็ใช้เวลานานกว่า 24 ชัว่ โมง
หลังจากผ่านการตรวจแล้ว พวกเขาจะถูกพาขึ้นรถกะบะ
จากนั้นขับตรงไปยังเรือนจำา (ผู้ชายเกือบทุกคน) หรือค่าย
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เซเฮลี ยูแบงค์แจกจ่ายเสบียงให้กับครอบครัวไอซิส
หลังจากที่พวกเขาหนีออกจากแบกฮัส, ซีเรีย
ผู้ลี้ภัยต่างๆ – ส่วนใหญ่แล้วคือที่ค่ายอัลฮอล
ขณะที่เราทำางานเพื่อช่วยเหลือในแบบที่จับต้องได้ เราทำางาน
เพื่อเผยแพร่ข้อความแห่งความรักและที่ไม่ใช่จากความเกลียดชัง
ด้วยเช่นกัน เรารักษาผู้บาดเจ็บ กอดและอธิษฐานเผื่อใครก็ตามที่
อนุญาตให้เราทำาเช่นนั้น และผ่านล่าม เราเล่าเรื่องราวของพระเยซู
ผู้เป็นแหล่งแห่งความหวังและความรักของเรา
สำาหรับคนที่สงสัยว่าเพราะเหตุใดกันเราจึงไปช่วยพวกไอซิส
เราบอกพวกเขาว่า “มีวิธีอื่นอีกหรือที่จะเปลี่ยนหัวใจคนได้? มีเพียง
แต่ความรักเท่านั้น” และบางครั้ง การได้เห็นสิ่งนั้นช่างเป็นเหมือน
การได้รับของขวัญ ที่เกิดขึ้นทั้งในทีมของเราเองและในท่ามกลาง
ผู้คนเหล่านั้นที่เราพยายามจะช่วยเหลือ
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หลักฐานของหัวใจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอันหนึง่ ก็คอื มิตรภาพทีง่ อกเงย
ขึ้นมาระหว่างเซเฮลีและซูซาน ยูแบงค์กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า
เรกฮัด เธอถูกสะเก็ดระเบิดจากการโจมตีทางอากาศยิงเข้าที่หลัง
และทำาให้เธอเป็นอัมพาตครึ่งตัวตั้งแต่เอวลงไป ขณะที่ทีมหมอดูแล
บาดแผลทางกายของเธอ ซูซานกับเซเฮลีพูดคุยกับเธอ ให้ของขวัญ
กับเธอและอธิษฐานเผื่อเธอ แม้ว่าเรกฮัดจะมีบาดแผลหลายแห่ง
แต่เธอยิ้มได้และร่าเริง ความสัมพันธ์พิเศษก่อตัวขึ้นมาระหว่างเด็ก
ผู้หญิงสามคนที่มีชีวิตแตกต่างกันลิบลับ เมื่อถึงเวลาที่เรกฮัดต้องนั่ง

รถบัสเพื่อไปยังอัลฮอล เด็กสาวทั้งสามร้องไห้ พวกเขาไม่รู้ว่า
จะได้มีโอกาสเจอกันอีกหรือไม่ บางครั้ง ความรักก็เจ็บปวด
ค่ายอัลฮอลคลาคลำ่าไปด้วยผู้คน ทั้งเมืองเรียงรายเต็มไปด้วย
เต๊นท์ฝุ่นเขรอะ คนกว่า 73,000 คนอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวไอซิส ประชากรส่วนใหญ่ที่นั่น 91% เป็นผู้หญิงและเด็ก
และ 65% ของเด็กมีอายุตำ่ากว่า 12 ขวบ ประชากรที่นั่นมาจาก 50
ประเทศ เด็กๆ เหล่านั้นมากกว่า 3,000 คนถูกแยกจากครอบครัว
หรือไม่มีผู้ใหญ่ในครอบครัวหลงเหลืออยู่เลย นี่เป็นสถานการณ์
ประเภทที่จะทำาให้หัวใจแข็งกระด้างจากความทุกข์ระทมที่ปนไปด้วย
ความขมขื่นใจ
หลายเดือนหลังจากการสู้รบที่แบกฮัสจบลงแล้ว เราจึงมีโอกาส
ไปไปเยี่ยมค่ายอัลฮอล และที่นั่นเองเราได้พบกับเรกฮัดอีกครั้งหนึ่ง
คุณแม่ของเธอได้โทรศัพท์มาอันหนึ่งและเธอโทรหาเดฟ ยูแบงค์
เธอพูดว่า “เรารักคุณ คุณช่วยให้เราได้เห็นอีกหนทางหนึ่ง โปรดมา
ที่นี่นะคะ มาเยี่ยมเรา” และเช่นนั้นเอง ระหว่างการเยี่ยมครั้งนั้น
เราได้พบกันอีก
ซูและเซเฮลีกอดเรกฮัดและแม่ของเธอ ทุกคนร้องไห้ แม่ของ
เรกฮัดอุตส่าห์จัดหาของขวัญเล็กๆ ให้กับทีมของเราและแจกจ่ายให้
กับเรา ของขวัญถูกห่ออยู่ในถุงที่โปรยไปด้วยรูปหัวใจ มันเป็น
เครื่องประดับ เป็นจี้เงินประดับ มีลายซิกแซกเหมือนกับคลื่นไฟฟ้า
หัวใจที่มีหัวใจอยู่ที่ปลายสุด
นัน่ เอง เราจึงได้เห็นว่ามีหวั ใจหลายดวงที่ได้รบั การเปลีย่ นแปลง
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แม่ของเรกฮัดสวมกอดซู ยูแบงค์ระหว่าง
การพบกันอีกครั้งในค่ายอัลฮอล
และไม่ได้ถกู เผาผลาญไปด้วยความเกลียดชัง ทีน่ นั่ มีหลายครอบครัว
อย่างเช่นครอบครัวของเรกฮัดที่โหยหาหนทางอื่น มีเด็กๆ ที่ไม่
สามารถเลือกเกิดได้และต้องการความรัก ต้องการมีชวี ติ ใหม่อย่างทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตาม ไอซิสก็ยังคงมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน พร้อมหัวใจ
ทีก่ ระหายเต้นหาความตายและความหายนะให้กบั ใครก็ตามทีต่ อ่ ต้าน
พวกเขา ที่นั่นยังคงต้องการความรักที่ชนะทุกสิ่งได้ – กระนั้น
บางครั้ง ชัยชนะสูงสุดก็เรียกร้องการเสียสละสูงสุดด้วยเช่นกัน

ชาวเคิร์ดเพื่อนของเรา เพื่อนที่เสียสละอย่างมากเหลือเกินในการ
พิชิตไอซิส ชาวเคิร์ดผู้ถูกทิ้งทุ่นเหล่านี้กำาลังต่อสู้เพื่อรักษาชีวิต
จากตุรกีที่ใช้อาวุธเข้าประหัษประหาร เข้าโจมตีทางอากาศและเข้า
โจมตีภาคพื้นดินด้วยกำาลังเสริมโดยกองกำาลังปลดปล่อยซีเรีย
คนแรกทีย่ กมืออาสากลับมาช่วยชาวเคิรด์ ก็คอื ซาว เซง หนึง่ ใน
ตากล้องวิดโี อคนหลักของเรา เขาอยูก่ บั เราตลอดสนามรบทัง้ ในเมือง
โมซุลและในแบกฮัส ซาวเชือ่ ในพลังแห่งการสำาแดงความจริงให้โลกรู้
แสดงให้โลกได้เห็นว่าคนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีท่ า่ มกลางความขัดแย้งต้องมีชวี ติ
ความเป็นอยูเ่ ยีย่ งใด ในปี 2013 ซาว เซงใช้วดิ โี อถ่ายภาพกองทัพพม่า
เข้าโจมตีเฮลิคอปเตอร์และผูว้ างระเบิดทีเ่ ข้าโจมตีคะฉิน่ รัฐบาลพม่า
มีการพักรบชั่วคราวเกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย ออกมาปฏิเสธเรือ่ งการสูร้ บทีก่ าำ ลังเกิดขึน้ อยูใ่ นเวลานัน้ – จนกระทัง่
หลังจากที่ไอซิสพ่ายแพ้ เจ็ดเดือนต่อมา ในเดือนตุลาคม 2019
สำานักข่าวต่างประเทศได้แพร่ภาพการบันทึกของซาวให้โลกได้เห็น
หลังจากอเมริกันยืนกรานให้กองกำาลังประชาธิปไตยซีเรียถอนกำาลัง ระหว่างการโจมตีเหล่านัน้ ซาวเสียเพือ่ นรักไปห้าคนจากเฮลิคอปเตอร์
ป้องกันออกและให้สัญญาว่าจะปกป้องชาวเคิร์ด และแล้ว
ที่ยิงกระหนำ่าเข้าใส่บังเกอร์ของพวกเขา ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตร
ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมฟก็ได้สั่งให้กองทหารสหรัฐ
จากที่ๆ เขากำาลังถ่ายทำาอยู่ แต่ซาวไม่ยอมวางกล้อง
ถอนตัวออกจากชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียและ
ซาวคือหนึ่งในสมาชิกจากทีมสิบเอ็ดชาติพันธุ์ของพม่าที่ได้
ตุรกีด้วยเช่นกัน และนั่นเท่ากับเป็นการเปิดประตูให้กับตุรกีที่ข่มขู่ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาทำาพันธกิจในตะวันออกกลาง เรนเจอร์
มายาวนานว่าจะโจมตีชาวเคิร์ด ดังนั้น ตุรกีและกองกำาลังตัวแทน เหล่านีม้ าจากเขตสงครามในบ้านเกิดของตัวเอง พวกเขาออกมาช่วย
ตุรกีซึ่งก็คือกองกำาลังปลดปล่อยซีเรีย (ส่วนใหญ่คืออดีตไอซิส)
ผูอ้ นื่ ด้วยความรักทีม่ าจากหัวใจ พวกเขาประสบกับสงครามอันโหดร้าย
เข้าจู่โจมชาวเคิร์ดในทันที สังหารคนนับร้อย ทำาให้คนได้รับบาดเจ็บ ผู้คนที่พวกเขารู้จักและรักถูกกองทัพพม่าเข้าสังหาร บ้านช่องของ
นับพัน และทำาให้พลเรือนกว่า 200,000 คนกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
พวกเขาถูกทำาลายและชีวติ ของพวกเขาถูกถอนรากถอนโคน พวกเขา
เรารีบกลับไปยังทีน่ นั่ เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำาได้เพือ่ ยืนหยัดเคียงข้าง รู้จักความรู้สึกนั้นดี ความรู้สึกที่ทั้งโลกนี้ไม่มีใครใส่ใจกับชะตาชีวิต
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ของพวกเขาเลย พวกเขาอยากโต้กลับด้วยความเกลียด รู้สึกถึงแรง
กระตุ้นแรงกล้าอยากล้างแค้นเพราะความยุติธรรมถูกปฏิเสธ กระนั้น
พวกเขาเชื่อในบางสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่า พวกเขาเชื่อในความรักและ
ก้าวออกไปด้วยความรักนั้น
ซาวมีประสบการณ์กับความรักและเขาสำานึกด้วยใจขอบพระคุณ
เขาอยากมอบสิง่ นี้ให้กบั ผูอ้ นื่ “หลายคนมาช่วยเราในพม่าครับ ดังนัน้
เมือ่ พระเจ้าเปิดทางให้เราเข้าไปช่วยในทีอ่ นื่ ๆ และเขามาขอให้เราช่วย
เราก็อยากจะช่วยเขาให้ได้” ซาวพูด เช่นเดียวกับเพือ่ นเรนเจอร์ของเขา
ซาวเสีย่ งชีวติ หลายครัง้ หลายหนเพือ่ ไปช่วยผูอ้ นื่ ในยามยากด้วยความรัก
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 การเสี่ยงชีวิตกลายเป็นความจริง:
ขณะเข้าไปทำาหน้าที่แทนที่จุดรวบรวมผู้บาดเจ็บพร้อมกับทีมของเรา
ใกล้เมื่องเทลทามร์ในซีเรีย ซาว เซงถูกอาวุธของตุรกียิงสังหาร
กระสุนระดมยิงเข้าใส่เขาห่างจากรถออกไปเพียงเจ็ดเมตร
ซาว เซงพึ่งเสร็จจากการตัดต่อวิดีโอการกู้ภัยใต้รถถังขีปนาวุธ
ภาพของวันก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศหยุดยิง วิดีโอของ
เขาจะแสดงให้โลกได้เห็นการโกหกของผู้กุมอำานาจเหล่านั้นและความ
เป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้าของผู้ที่ถูกข่มเหงที่นั่น แต่การตายของซาวจะ
ทำาให้โลกเห็นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะกับชาวเคิร์ด – กลุ่มคนที่ซาว
เซงไปที่นั่นเพื่อช่วยพวกเขา – สำาแดงให้เห็นว่าความรักอันยิ่งใหญ่
ที่สุดนั้นเป็นเช่นไร
ยอห์น 15:13 กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือ การ
ทีเ่ ขายอมสละชีวติ ของตนเพือ่ มิตรสหายของตนเอง” ซาวเป็นมิตรแท้
เสมอมา: ขณะที่ความทรงจำาต่างๆ หลั่งไหลออกมาจากการเสียชีวิต
ของซาว เซง หลายคนร่วมหัวเราะไปกับเขา ร่วมในอารมณ์ขนั ในความ
ชืน่ ชมยินดี – เขามีวธิ ที าำ ให้ทกุ สถานการณ์ไม่วา่ จะยากลำาบากเพียงใด
กลับง่ายขึ้นสำาหรับผู้ที่อยู่รอบตัวเขา ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม
เขาเป็นเพื่อน อย่างเสมอมา และในที่สุดแล้ว เขาเป็นเพื่อนที่ยอม
สละชีวิตของตนเพื่อสำาแดงให้เห็นทางที่ประเสริฐกว่า
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บาเชียร์ คริสเตียนชาวซีเรีย ผู้ประสานงานของ FBR เคยพูด
กับเราครั้งหนึ่งว่า “เราทุกคนล้วนเป็นเพียงหยดนำ้า แต่เราเป็น
ส่วนหนึ่งของสายฝนของพระเจ้า และสายฝนของพระเจ้ามารวมกัน
เป็นแม่นำ้าสายหนึ่งที่ไหลท่วมซีเรียด้วยความรักของพระองค์” ดังนั้น
เอง เราจึงเชื่อว่าการสละชีพของซาวว่าจะไม่สูญเปล่า และเขาเป็น
ส่วนหนึ่งของแม่นำ้าของพระเจ้า ที่ไม่ใช่แต่ในซีเรียเท่านั้นแต่ทั่วทั้ง
โลกนี้ ยอห์น 12:24 กล่าวว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าเมล็ด
ข้าวสาลีไม่ได้ตกลงไปในดินและตายไปก็จะคงอยู่เพียงเมล็ดเดียว
แต่ถ้าตายแล้วก็จะเกิดผลให้มีเมล็ดอื่นๆ มากมาย” และชีวิตใหม่
งอกพุ่งขึ้นมา ซาว ขอบคุณสำาหรับความรักของคุณที่ยอมสละให้
หมดทุกอย่างเพื่อผู้อื่นจะมีชีวิต
10
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ซาว เซงแจกจ่ายอาหารให้กับเด็กๆ ซีเรีย
ที่หนีออกมาจากแบกฮัส
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Òà
·
บทความนีเ้ ขียนโดยแทนเนอร์ สมิธให้กบั องค์กร
พาร์ทเนอร์ในชือ่ “Summer of Beautiful” อ่านบทความ
ฉบับเต็มได้ท่ี blog.partners.ngo. ภาพโดย คริส นอร์แมน
ฮาดิสซ่าเริม่ สอนในโรงเรียนขณะทีเ่ ธออายุ 15 ปี และ
นัน่ ทำาให้เธอมีประสบการณ์มากทีเดียวในวันนีท้ เ่ี ธออายุ 18 ปี
โรงเรียนขนาดหนึง่ ห้องของเธออัดแน่นไปด้วยเด็กและ
วัยรุน่ 34 คน อายุตง้ั แต่ 5-13 ปี พวกเขาอยากเรียนหนังสือ
ภาคภูมใิ จที่ได้สะพายเป้สสี ดใสทีข่ า้ งในเต็มไปด้วยดินสอ,
สมุดจด, หนังสือและแบบฝึกหัดเลข เครือ่ งแบบนักเรียนสีฟา้
กับสีเปลือกมังคุดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นนักเรียนทีน่ น่ั
พวกเขาต้องไปสถานทีส่ าำ คัญ พวกเขามีอนาคตรออยู่
สิง่ เหล่านีม้ คี วามมีความหมายมากหากคุณเป็นชาว
โรฮิงญาทีถ่ กู กระชาก ถูกถอนรากถอนโคนออกจากบ้าน
ของคุณเองและกำาลังพยายามหาหนทางใหม่ในประเทศ
ที่ไม่รทู้ ศิ ไม่รทู้ าง ในบังคลาเทศ
ฮาดิสซ่าเปรียบประหนึง่ ดาวเหนือท่ามกลางความ
วุน่ วายนี้ เธอเป็นครู เป็นผูค้ มุ้ ครอง เป็นนักสังคมสงเคราะห์
เป็นผูก้ ระทำาการแทน บ่อยครัง้ เธอทำาหน้าทีแ่ ทนแม่
อย่างน้อยไม่กช่ี ว่ั โมงแต่ละวันในโรงเรียนและอาจจะอีก
หลายๆ ชัว่ โมงนอกโรงเรียนด้วยเช่นกัน ยีส่ บิ ห้าเปอร์เซ็นต์
ของเด็กๆ ในชัน้ เรียนของเธอสูญเสียทัง้ พ่อและแม่อนั เป็นผล
มาจากความรุนแรงทีก่ ระทำาต่อชาวโรงฮิงญาในปี 2017
ดังนัน้ ฮาดิสซ่าจึงไม่ใช่แค่เพียงสอนเลข สอนเรียน
เขียนอ่าน แต่เธอสอนเรือ่ งการตัง้ ตัวกลับมายืนขึน้ ใหม่
สอนเรือ่ งการเคารพตนเอง เธอและครูคนอืน่ ๆ เช่นเธอพูด

ภาษาแห่งความหวัง ข้อเท็จจริงทีพ่ วกเขายังคงมีชวี ติ อยู่
ห้องเรียนของพวกเขาช่วยสร้างระเบียบชิน้ บางๆ ท่ามกลาง
ความวุน่ วายในค่ายผูอ้ พยพ และนัน่ หมายความว่ายังเป็น
ไปได้ทจ่ี ะมีอนาคต ห้องเรียนเช่นของฮาดิสซ่าประกาศก้อง
ออกมาว่าชีวติ ของเด็กๆ เหล่านีจ้ ะไม่สญู เปล่าในสลัมแห่ง
ความยากแค้น ผลพวงน่ากลัวจากความโหดร้ายของการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธ์
เด็กๆ เหล่านีค้ วรค่าแก่การลงทุน ควรค่าแก่การสอน
ควรค่าแก่ความรัก ควรค่าแก่การได้พบเจอ โรงเรียนคือหนึง่
ในวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะผลักกระแสแห่งความสิน้ หวัง ดันความ
ยากไร้ในสถานการณ์วกิ ฤตทีเ่ ผยตัวออกมาในค๊อกซ์บาซาร์
บังคลาเทศให้กลับออกไป เมือ่ วิกฤตทางมนุษยธรรมเยีย่ ง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุเ์ กิดขึน้ หายนะพลุง่ ทะยานขึน้ อย่าง
รวดเร็ว – และความหายนะหลายสายมาบรรจบกัน มีเด็ก
กำาพร้า บวกกับการลงหลักปักฐานใหม่อนั ยุง่ ยากวุน่ วาย และ
นัน่ หมายความว่าเด็กๆ ตกเป็นเป้านิง่ ให้นกั ล่าเข้ามาแสวงหา
ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย
แต่เด็กที่ไปโรงเรียนเป็นเหยือ่ ทีจ่ บั ยากเพราะสายตา
ของฮาดิสซ่าคอยจ้องสอดส่องดูอยูว่ า่ มีหมาป่าพยายามจะ
เข้ามาจับกับฝูงน้อยๆ ของเธอหรือไม่ มองทีต่ าของเธอ
ผูห้ ญิงคนนี้ไม่ใช่คนทีค่ ณุ จะไปยุง่ ด้วย เด็กหลายคนตกเป็น
เหยือ่ ของพวกสุดโต่งทีม่ าชักชวนให้ไปเข้าพวก แต่เด็กที่
ไปโรงเรียนมีความหวังและมีอนาคต ความหวังคือยาดีทส่ี ดุ
ใช้รกั ษาไม่ให้ฟงั สัญญาหลอกลวงของพวกสุดโต่ง
ครูทง้ั หลายคือกองกำาลังพิเศษอย่างแท้จริงในอาณาจักร
ของพระเจ้า และโรงเรียนคืออาวุธลับของพวกเขา
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กลุ่มชาติพันธุ์ประจันหน้า
ปะทะกองทัพพม่า
ความขัดแย้งระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพยะไข่พงุ่ สูงขึน้
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยที่กองทัพพม่าออกปฏิบัติการอย่างสุ่มๆ
ทั้งสังหาร, ทรมาน, จับกุมและลักพาตัวพลเรือน กองทัพยะไข่
มีทหารราว 10,000 นายที่ได้รับการฝึกด้านการรบแบบกองโจร
มาเป็นอย่างดี มีอาวุธทางการรบเกรดจีน และได้กลับมาสร้าง
ความเสียหายให้กับกองกำาลังพม่า
พลเรือนต้องตกอยู่ท่ามกลางความรุนแรงและต้องสูญเสีย
เป็นอันมากเช่นเดียวกัน ในปี 2019 เพียงปีเดียว ชาวบ้าน
39,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบ นอกจากนั้น
เนือ่ งจากรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้มลู นิธแิ ละความช่วยเหลือจาก
ภายนอกเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ ผู้พลัดถิ่นหน้าใหม่เหล่านี้จึง
เข้าถึงอาหาร, ยารักษาโรค และปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ได้น้อยมาก
ความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากกองทัพพม่าสร้างความยาก
ลำาบากให้กับชีวิตประจำาวันด้วยเช่นกัน กองทัพเข้าปล้นสะดม
จู่โจมหมู่บ้านต่างๆ หนักขึ้น กักขังผู้ชายและวัยรุ่นคนใดก็ตามที่
พวกเขาสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกองทัพยะไข่ สมาชิกครอบครัว
ของกองทัพยะไข่จึงตกอยู่ในความเสี่ยงโดยตรงที่จะถูกกองทัพ
พม่าทำาร้าย
ในวันที่ 17 กันยายน 2019 มีการพบปะกันระหว่างกองทัพ
พม่ากับกองทัพยะไข่เพื่อเจรจาสันติภาพแต่ไม่มีผลลัพธ์ที่แท้
จริงออกมา การโจมตียังคงดำาเนินต่อไปและไม่มีทีท่าว่าจะหยุด
ในเร็วๆ นี้

§ Ò

ในเดือนสิงหาคม 2017 กองทัพพม่าออกตัวปฏิบตั กิ าร
กวาดล้างชาวโรฮิงญาหลายชุดต่อเนื่องในรัฐยะไข่ซึ่ง ต่อมาสิ่งนี้

ถูกระบุว่าเป็นการกระทำาที่ตรงกับคำาจำากัดความของการฆ่าล้าง
เผ่าพันธ์ตามที่องค์กรสหประชาชาติได้ให้ไว้ สองปีให้หลัง
ชีวิตในรัฐยะไข่ยังคงไม่ปลอดภัยเนื่องจากความขัดแย้งระหว่าง
กองทัพพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มในรัฐยะไข่ยังคง
ดำาเนินอยู่ต่อไป
เรื่องราวผู้รอดชีวิตชาวโรฮิงญาดึงดูดความสนใจคนทั่วโลก
ผู้รอดชีวิตแต่ละคนเป็นพยานถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันน่า
สะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นกับผู้คนของพวกเขา การละเมิดสิทธิเหล่านี้
รวมถึงการเข้าเผาหมูบ่ า้ นและทุง่ นา การสังชาวบ้านทุกเพศทุกวัย
อย่างทารุณโหดร้าย ทั้งมีแก็งค์เข้ารุมข่มขืนผู้หญิงและเด็กหญิง
ชาวโรฮิงญากว่า 700,000 คนต้องหนีไปยังทางใต้ของบังคลาเทศ
และต้องขุดเซาะชีวิตขึ้นมาใหม่ภายในค่ายผู้อพยพ
บังคลาเทศทำางานดูแลผู้สิ้นหวังเหล่านี้ได้อย่างน่ายกย่อง
เมื่อผู้ลี้ภัยเหล่านี้เข้ามาถึงชายแดนเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม
งานนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการรักษาระดับการดูแลให้คงไว้
ดังเดิมถึงสองปีนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ผู้คนเกือบสองล้านคน
ทะลักเข้ามาในพื้นที่ๆ แร้นแค้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และผลักดัน
ให้ชาวบ้านในพื้นที่หลายพันคนที่นั่นต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
และนี่คือสาเหตุของการตั้งตัวเป็นศัตรูกับผู้ลี้ภัย มีความ
พยายามที่จะส่งชาวโรฮิงญากลับประเทศหลายครั้งหลายหน
แต่พม่าพลาดเรื่องการรับประกันความปลอดภัยของผู้ที่ถูกส่ง
กลับประเทศทุกครั้งไป ชาวโรฮิงญายังคงอยู่ในแดนที่ถูกทอดทิ้ง
ไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศของตัวเองและยังต้องพึ่งพาเงินช่วย
เหลือจากองค์กรนานาชาตินับพันล้านเหรียญอยู่ต่อไป ในค่าย
ผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศ
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กองทัพยะไข่บุกโจมตีสี่ด่านตำารวจ
พม่าที่อยู่ในตอนเหนือของรัฐยะไข่พร้อมกัน มีทหารยะไข่
100 นายเข้าร่วมการโจมตีครั้งนี้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยพม่า 9 คนเสียชีวิต อีก 13 คนถูกลักพาตัว
กองทัพพม่าโต้กลับด้วยการเคลื่อนพลจำานวน 8,000 ถึง
10,000 นายเข้ามาให้พื้นที่เพื่อหวังบดขยี้ฝ่ายต่อต้าน

Ò¤
กองทัพยะไข่ซุ่มโจมตีรถเกราะ
กองทัพพม่าใกล้วัดคแยกตอทำาให้ทหารเสียชีวิตไป 20 นาย
กองทัพพม่าตอกกลับด้วยการขับรถเข้าเมืองมราค-อู
จากนั้นระดมยิงใส่อาคารและพลเรือนในที่ต่างๆ มีพลเรือน
ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยหกคน
ÒÂ

กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็น
สำานักงานของรัฐบาลกลางพม่า แจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์
พม่าสี่รายให้ปิดบริการอินเตอร์เนททั้งหมดในรัฐยะไข่
การกระทำาครั้งนี้จุดประกายความกังวลและไม่พอใจอย่าง
รุนแรงให้กับทั้งชาวบ้านและชุมชนต่างชาติที่นั่น พวกเขา
มองว่านี่เป็นสัญญาณทางลบที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาหลายอย่าง
ของกองทัพพม่าที่มีต่อพื้นที่นี้

Ñ ÂÒÂ

มีการสั่งห้ามไม่ให้ครอบครอง
โทรศัพท์มือถือทุกประเภทในค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงญา หาก
เจ้าหน้าที่รัฐบาลบังคลาเทศจับได้ว่าผู้ลี้ภัยคนใดมีโทรศัพท์
ผู้นั้นจะถูกปรับสูงถึง 500,000 ตากา หรือราว 174,000
บาท และถูกคุมขังถึงหกปี

ÅÒ¤
กองทัพยะไข่หยุดเรือเฟอรีท่ กี่ าำ ลัง
โดยสารคน 150 คนใกล้เมืองราเตอดวง และจับกุมคนราว
50 คนซึ่งเป็นทหารพม่าและเจ้าหน้าที่ตำารวจ คนกลุ่มนี้
ถูกแยกย้ายไปยังเรือลำาอื่นๆ เพื่อการสอบสวนต่อไป
เวลาต่อมาในวันเดียวกัน เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่า
สามลำาเข้ากราดยิงเรือที่บรรทุกผู้ถูกจับกุมเหล่านั้น จมเรือ
ไปสองลำาและสร้างความเสียหายให้กับเรือหนึ่งในสาม
ตามรายงาน มีผู้ถูกจับกุมและกองทัพยะไข่ได้รับบาดเจ็บ
ไปหลายราย แต่ไม่มีการให้รายละเอียด
ค่ายผู้พลัดถิ�นแห่งหนึ�งในรัฐยะไข่
13
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ตัดอินเตอร์เนท, ประกาศเคอร์ฟิว,
และมุ่งหน้ายึดที่ดินต่อไป

การขาดการคมนาคมและการพัฒนาในรัฐชินทำาให้การเดินทางไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ
เป็นเรื่องยากสำาหรับครอบครัว ภาพบน เด็กๆ โชว์อุปกรณ์การเรียนที่ได้รับจากทีมบรรเทาทุกข์
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ขณะที่มีการสู้รบเพิ่มมากขึ้นระหว่าง
กองทัพพม่าและกองทัพยะไข่ในรัฐยะไข่
พลเรือนหลายพันคนต้องพลัดถิ่นและหนี
เข้าไปในรัฐชิน รัฐเพื่อนบ้าน เวลานี้พวก
เขาอาศัยอยู่ในค่ายต่างๆ ที่นั่น มีการเข้า
ถึงความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงน้อย
นิด ในบางกรณี กองทัพพม่าได้ประกาศ
ห้ามอย่างโจ่งแจ้งไม่ให้มีการส่งความช่วย
เหลือใดๆ เข้าไปยังค่ายเหล่านี้
ในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2019 รัฐบาลพม่า
ตัดอินเตอร์เนทในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในรัฐชิน
และรัฐยะไข่ จากนั้นส่งข้อความการปิดการ
สื่อสารไปให้กับผู้ได้รับผลกระทบ กองทัพ
พม่าใช้ข้ออ้างกล่าวว่าการปิดการสื่อสาร
ครั้งนี้นำามาใช้เพื่อเป็นการบั่นทอนการ
สื่อสารระหว่างองค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธ
อย่างไรก็ตาม องค์กรสิทธิมนุษยชนได้ระบุ
ไว้แล้วว่าการปิดการสื่อสารคือการโจมตี
พลเรือนทางอ้อมเพราะการเข้าถึงข้อมูล
ในช่วงแห่งความขัดแย้งเป็นประโยชน์
สามารถช่วยชีวิตได้ นอกจากนั้น การตัด

สัญญาณยังเป็นการบั่นทอนความพยายาม
ในการช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ให้ลดลงไปอีก
อย่างมาก
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน มีการบังคับใช้
เคอร์ฟิวนานสองเดือนในเมืองพาเลทวา
ตอนใต้ของรัฐชิน มีการประกาศเคอร์ฟิว
ตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้า นอกจากนั้น
ยังห้ามไม่ให้คนในพื้นที่จัดการชุมนุมหรือ
จัดเคมเปญใดๆ ห้ามการพบปะชุมนุมกัน
ตั้งแต่ 5 คนเป็นต้นไป
มีการประกาศเคอร์ฟิวเพื่อใช้เป็นการ
แก้แค้นที่กองทัพยะไข่จับกุมคน 10 คนไป
ในวันที่ 3 พฤศจิกายนซึ่งในนั้นมีคน
สัญชาติอินเดีย 5 คน และสส.ของรัฐชิน
หนึ่งคน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน กองทัพ
ยะไข่ปล่อยตัวทุกคนออกมายกเว้นสส.
ท่านนั้น มีชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากความ
เหน็ดเหนื่อยระหว่างถูกกลุ่มนี้พาตัวไป
นอกจากเรื่องการสู้รบแล้ว ชาวบ้าน
ในรัฐชินยังคงต้องต่อสู้กับการถูกรัฐบาล
เข้ามายึดที่ดินอยู่ต่อไป
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ลงนามสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ ต่อมา
ในเดือนตุลาคม 2019 หลังจากที่พวกเขา
ถูกปล่อยตัว พวกเขาประสบปัญหาอีกครั้ง
คราวนี้กับพรรคของตนเอง เนื่องจากการ
ส่งเสริมการเซ็นต์สัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ
ขณะทีพ่ วกเขาอยูใ่ นเรือนจำานัน้ เป็นการละเมิด
หลักการของสภาสังคมนิยมชาตินิยมแห่ง
นาคาแลนด์ พวกเขาจึงถูกให้ออกจากพรรค
จนถึงวันนี้ สภาสังคมนิยมชาตินิยม
แห่งนาคาแลนด์ยังคงปฏิเสธไม่ลงนามใน
สัญญาหยุดยิงทั่วประเทศเนื่องจากสัญญานี้
ไม่นับเอาชาวนาคาทั้งหมดในพม่าและ
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2012
สภาสังคมนิยมชาตินิยมแห่งนาคาแลนด์
ได้ลงนามในการหยุดยิงร่วมกันสองฝ่ายกับ
รัฐบาลเขตสะกายและเข้าร่วมการเจรจา
หยุดยิงทัว่ ประเทศเพียงในฐานะผูส้ งั เกตการณ์
เท่านั้น นับตั้งแต่สำานักงานใหญ่ถูกยึด
สภาสังคมนิยมชาตินิยมแห่งนาคาแลนด์
หยุดเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพโดยสิ้นเชิง

ความตึงเครียดทางการเมือง
ทีน่ ําไปสูก่ ารจับกุมและการปลดออก

นาคาแลนด์ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของพม่า หนึ่งในเมืองที่ยากจน
ที่สุด ถูกตัดขาดมากที่สุดและเป็นพื้นที่ๆ
ได้รับการพัฒนาน้อยที่สุดในพม่า
ในวันที่ 29 มกราคม 2019 กองทัพ
พม่าเข้ายึดสำานักงานใหญ่สภาสังคมนิยม
ชาตินิยมแห่งนาคาแลนด์ – คาปลังใน
หมู่บ้านทากา เมืองนานยุน การเข้ายึด
ครั้งนี้ใช้กองกำาลังพม่ามากกว่า 400 กอง
จากหกกองพัน แต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิต ตามคำากล่าวของกองทัพพม่า การบุก
ยึดครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะสภาสังคม
นิยมชาตินิยมแห่งนาคาแลนด์ได้ให้การ
ฝึกฝนและที่พักกับกบฏชาวอินเดียที่กำาลัง
ต่อสู้กับรัฐบาลอินเดีย
ในวันที่ 9 มีนาคม 2019 สมาชิกห้าท่าน
จากสภาสังคมนิยมชาตินยิ มแห่งนาคาแลนด์
ถูกกองทัพพม่าจับกุมภายใต้พระราชบัญญัติ
การช่วยผู้อื่นให้กระทำาการรุนแรงหรือข่มขู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญพม่า ขณะอยู่ในเรือนจำา
พวกเขาส่งเสริมคนที่นั่นให้สนับสนุนการ

อิโน อังคาน ในเสื้อสีขาว และอิโน ชาววางซิง ในเสื้อสีดำา
สองอดีตผู้นำาสภาสังคมนิยมชาตินิยมแห่งนาคาแลนด์
สองคนที่ถูกกองทัพพม่าจับกุมในเดือนมีนาคม
15
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การต่อสู้ดุเดือดในคะฉิ่นและภาคเหนือของรัฐฉาน
แม้มีสัญญาหยุดยิงฉบับใหม่
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2018 กองทัพพม่าประกาศการหยุดยิง
เป็นเวลาสีเ่ ดือนกับรัฐคะฉิน่ และรัฐฉานตอนเหนือโดยมีเป้าหมาย
เพื่อกลับมาเจรจาสันติภาพอีกครั้งกับบรรดาสมาชิกแนวร่วม
ฝ่ายเหนือซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพคะฉิ่นอิสระ, กองทัพ
พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา, กองทัพปลดปล่อย
แห่งชาติตะอางและกองทัพยะไข่ สัญญาการหยุดยิงในที่สุด
ถูกยืดระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 21 กันยายน 2019 แต่
รายงานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีก็คือมีการละเมิดสัญญาหยุดยิง
อย่างต่อเนื่อง
กองทัพพม่าวางแผนโจมตีและออกปฏิบัติการโจมตี
องค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธด้วยความถี่อันน่าตกใจตลอดทั้งปีนี้
พื้นที่การปะทะขยายวงกว้างออกไปพร้อมกับความถี่ที่เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนั้น จำานวนหน่วยต่างๆ และกองกำาลังที่เข้ามา
เกี่ยวข้องได้บ่งชี้ให้เห็นว่ามีกองทัพพม่ามีการทำาเคมเปญ
ทางการทหารกลับขึ้นมาอีกครั้ง
ในเดือนเมษายน 2019 มีการสังเกตเห็นปฏิบัติการ
หลายอย่างเกิดขึน้ ขณะทีก่ องทัพทหารพม่าเคลือ่ นตัวในตอนเหนือ
ของรัฐฉานและรัฐคะฉิ่น มีการปะทะกันเกือบทุกวัน ตัวอย่าง
เช่น ในวันที่ 18 เมษายน กองทัพคะฉิ่นอิสระระเบิดใต้สะพาน
ที่กองทัพพม่ากำาลังข้าม กองทัพพม่าเอาคืนด้วยการส่งกลุ่ม
ทหารหลายกลุม่ จำานวนตัง้ แต่ 80-100 คนเข้าไปในหลายหมูบ่ า้ น
เพื่อค้นหากองทัพคะฉิ่นอิสระ มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือด
เนื่องจากกองทัพคะฉิ่นอิสระพยายามป้องกันการรุกคืบของ
กองทัพพม่า การต่อสู้ดำาเนินไปจนถึงปลายสัปดาห์จนถึงวันที่
24 เมษายน มีการสู้รบแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นระหว่างกองทัพ
พม่าและกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา และ
กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางตามที่มีการรายงานออกมา
ตลอดทั้งเดือนนั้น
ท่ามกลางการสู้รบระหว่างกองทัพเหล่านี้ พลเรือนยังคง
ต้องตกเป็นเหยื่อแห่งความขัดแย้งอยู่ต่อไปทั้งในรัฐคะฉิ่นและ
รัฐฉาน การสู้รบส่วนใหญ่เกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้เอง
จึงมีเหตุการณ์ที่กองกำาลังพม่าบุกเข้าข่มขืน เข้าทำาร้ายจน
บาดเจ็บสาหัสหลายครั้ง นอกจากนั้นยังมีการรายงานว่าคน
นับพันต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอีกด้วย

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2019 ทหารหลายนายจากกองทัพพม่า
รุมข่มขืนหญิงสาวอายุ 17 ปีในดาชิควานซิน เมืองบาโม รัฐคะฉิน่
เธอถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลบาโมในเวลาต่อมาด้วยอาการ
วิกฤต วันต่อมาในเมืองมิตจนา มีกลุ่มไม่ทราบชื่อเข้าข่มขืน
และฆ่าครูสาววัย 24 ปี จากโรงเรียนประถมยาทาซินบนถนน
ที่เธอใช้เดินไปโรงเรียนของเธอ
ในวันที่ 26 สิงหาคม พันโทธาน ทิเก จากหน่วยบังคับการ
กองทัพพม่าภาคเหนือยืน่ ฟ้องศิษยาภิบาลชาวคะฉิน่ ศบ.ฮคาลัม
แซมซัน โดยหาเหตุจากถ้อยคำาที่ท่านกล่าวในสหรัฐอเมริกา
ขณะเข้าพบประธานาธิบดีทรัมพ์ ศบ.ฮคาลัมดำารงตำาแหน่ง
ประธานสหคริสตจักรแบ๊พติสท์คะฉิ่นและท่านได้บอก
ประธานาธิบดีทรัมพ์ดังนี้ ท่านคิดว่าการควำ่าบาตรผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดมี่นอองไลง์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกสามนายเมื่อ
ไม่นานมานี้เป็นการกระทำาที่มีประโยชน์ การยื่นฟ้องครั้งนี้
จุดประกายให้เกิดการประท้วงในรัฐคะฉิ่น และมีแถลงการณ์
จากนานาชาติ รวมถึงรัฐบาลสหรัฐที่แสดงความห่วงใยในเรื่อง
การยื่นฟ้องนี้และให้การสนับสนุนศบ.แซมสัน ในวันที่ 9
กันยายน 2019 กองทัพพม่าถอนคำาฟ้อง คดีนี้จึงถูกยกฟ้อง
ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การสู้รบในรัฐฉานทำาให้
ประชาชนเกือบ 8,000 คนกลายเป็นผูพ้ ลัดถิน่ ทัง้ กลุม่ ช่วยเหลือ
และอาสาสมัครต่างก็ประสบความยากลำาบากให้การให้ความ
ช่วยเหลือเนื่องจากพวกเขาเองก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน ในวันที่
17 สิงหาคม 2019 มีการจูโ่ จมรถพยาบาลใกล้เมืองลาชิโอ้ รัฐฉาน
สังหารเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไปหนึ่งรายและทำาให้บาดเจ็บอีก
หลายคน และไม่มีใครออกมารับผิดชอบการโจมตีครั้งนี้
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2019 มีผตู้ อ้ งสงสัยใช้ปนื ครกโจมตีสงั หาร
พลเรือน 5 คนในตอนเหนือของรัฐฉาน สามคนในนั้นเป็นเด็ก
ตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลองค์การสหประชาชาติในย่างกุ้ง มีการ
สังหารพลเรือนอย่างน้อย 17 คนและทำาให้บาดเจ็บ 27 คน ใน
ช่วงเวลาแค่ 20 วันและนับเฉพาะในรัฐฉานเพียงรัฐเดียวเท่านั้น
แม้มีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายน
2019 ก็ตาม แต่ยังคงไม่ชัดเจนว่าในปี 2020 จะมีการหยุดยิง
ที่แท้จริงเกิดขึ้นหรือไม่ และจะมีการให้การบรรเทาทุกข์กับผู้ที่
อยู่ในตอนเหนือของพม่าหรือไม่
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บน: หนึ�งในค่ายผู้พลัดถิ�นหลายค่ายที่เรียงราย
อยู่บนชายแดนพม่า-จีนในรัฐคะฉิ�น
ล่าง: สมาชิกทีมบรรเทาทุกข์กำาลังแจกจ่าย
อาหารให้กับผู้พลัดถิ�นในรัฐคะฉิ�น
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สมาชิกทีมบรรเทาทุกข์ชาวฉานให้ชาวบ้านดู
วารสารวันอธิษฐานสากลเพื่อพม่าในรัฐฉาน

Ñ Ò

ภาคใต้ของรัฐฉานเป็นบ้านของหลากหลาย
ชาติพนั ธุท์ งั้ ชาวฉาน, ลาหู,่ ปะโอและตะอาง (ดาระอัง้ )
ที่นี่ปรากฎให้เห็นความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องที่สุด
มากกว่าส่วนใดๆ ในพม่า แต่บ่อยครั้งเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์กันเอง และมีความขัดแย้ง
ระหว่างชาติพันธ์กับกองทัพพม่าด้วยเช่นกัน
ชาวลาหู่เป็นชุมชนขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทำาฟาร์ม กองทัพพม่าขึ้นชื่อเรื่องการบังคับเกณฑ์
ชายหนุ่มและเด็กชายจากหมู่บ้านลาหู่ให้มาเป็นทหาร
อีกด้านหนึ่ง กองทัพรัฐฉานใต้และองค์กรชาติพันธุ์
ฉานติดอาวุธก็เข้าระรานชาวลาหู่ด้วยเนื่องจากชาว
ลาหู่สนับสนุนกองทัพพม่า นี่คือตัวอย่างแสดงให้เห็น
กลยุทธ์ที่กองทัพพม่าใช้กับชาติพันธุ์ต่างๆ “แบ่งแยก
แล้วเข้าตี” โดยมีเป้าหมายก็คือการเป็นผู้ครอบครอง
อาณาเขตทั้งหลายที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรมนุษย์
รัฐฉานอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่สิ่งนี้นำามาซึ่ง
ความขัดแย้งและทำาให้ชีวิตของผู้คนที่นั่นเต็มไปด้วย
ความยากลำาบากและอันตรายและแทบไม่ได้ช่วย
คนในพื้นที่ให้ดีขึ้นแต่อย่างใดเลย บ่อยครั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติถูกขนส่งตรงออกนอกประเทศ
บริษัทไม้ซุงของจีนหลายบริษัทเข้ามาตัดไม้ซุงใน
พม่าอย่างผิดกฎหมาย จ่ายสินบนให้กับรัฐบาลพม่า
และกลุม่ ชาติพนั ธุต์ ดิ อาวุธกลุม่ ใดก็ตามทีต่ อ้ งผ่านทาง
แม้สินบนนั้นไม่ได้มีราคาสูงเท่าราคาเต็มของไม้ซุง
ก็ตาม แต่เงินนี้ถูกเอามาใช้เติมไฟให้กับสงคราม

การขุดเหมืองแร่และการขายโลหะมีค่าเป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างที่รัฐบาลกลางและบริษัทจีนเหล่านั้นใช้
แสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
ในปี 2019 การสู้รบระหว่างชาติพันธุ์ฉาน หลักๆ
คือระหว่างกองทัพรัฐฉานใต้กับกองทัพปลดปล่อย
แห่งชาติตะอาง สองชาติพนั ธุน์ มี้ กี ารปะทะกันบ่อยครัง้
ทำาให้ชาวบ้านต้องพลัดถิ่นและสั่นคลอนความมั่นคง
ชีวิตครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เหล่านั้น
นอกจากนั้นยังมีการปะทะกันระหว่างกองทัพรัฐฉาน
ใต้กับกองทัพพม่าด้วยเช่นเดียวกัน แม้จะมีการ
ลงนามให้สัญญาหยุดยิงแห่งชาติไปแล้วก็ตาม
ในเดือนเมษายน มีสองกลุ่มที่สู้รบกันแต่เริ่มมี
การเจรจาสันติภาพกับอีกฝ่าย นั่นคือพรรคก้าวหน้า
รัฐฉานและสภากอบกู้รัฐฉานที่มีการปะทะกันมากกว่า
150 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2018 ทำาให้คนนับพันต้องกลาย
เป็นผู้พลัดถิ่น ผู้นำาจากทั้งสององค์กรยังคงการเคลื่อน
ไปข้างหน้าสู่การเจรจาสันติภาพ เจ้าหน้าที่จากพรรค
ก้าวหน้ารัฐฉานกล่าวว่า “เราไม่ต้องการสู้รบกับสภา
กอบกู้รัฐฉานเพราะเราทั้งสองกลุ่มต่างก็เป็นชาวฉาน
เราควรสร้างความไว้วางใจและให้ข้อมูลแก่กันและกัน
การขาดการสื่อสารนำาไปสู้การสู้รบ”
ความตั้งใจสร้างเอกภาพในหมู่ชาวฉานแบบ
เดียวกันนี้พึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น การที่จะชนะ
การเมืองของกองทัพพม่าและความกดดันทางทหาร
ให้ได้นั้น จำาเป็นเหลือเกินที่บรรดาชาติพันธุ์ต้องมี
เอกภาพเสียก่อน
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เมืองเหมืองแร่ ทางเข้าสู่เหมืองมอชิ หนึ�งใน
หลายเหมืองที่มีสภาพเลวร้ายในรัฐกะเหรี่ยงแดง

เดือนมกราคม 2019 กองทัพพม่าเสร็จจากการก่อสร้าง
ฐานทัพหลายแห่งในสี่เมืองของรัฐกะเหรี่ยงแดง แม้ว่าก่อนหน้านี้
จะมีการเริ่มต้นสัญญาหยุดยิงระยะสี่เดือนฝ่ายเดียวกับรัฐกะเหรี่ยง
แดงก็ตาม เจ้าหน้าที่กองทัพพม่าไม่ได้แจ้งให้พรรคก้าวหน้าแห่ง
ชาติกะเหรี่ยงแดงทราบถึงเรื่องการก่อสร้างแต่อย่างใด แม้จะมี
ข้อตกลงมายาวนานแล้วก็ตามว่าหากจะมีการก่อสร้างในที่พื้นที่
ของพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเหรี่ยงจะต้องมีการแจ้งให้ทราบ
เสียก่อน การก่อสร้างนี้เป็นการละเมิดสัญญาการหยุดยิงที่ทำา
ระหว่างกองทัพพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยตรงซึ่งพรรค
ก้าวหน้าแห่งชาติกะเหรี่ยงเป็นหนึ่งในนั้น ตามประวัติศาสตร์แล้ว
อาคารและฐานเสบียงต่างๆ เหล่านี้ทำาหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า
กองทัพพม่ากำาลังเตรียมพร้อมเพื่อบุกโจมตีประชากรชาติพันธุ์
ยังมีโครงการอื่นๆ เช่นการสร้างรูปปั้นของนายพลอองซาน
ที่เมืองลอยเคาะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ทำาให้ความตึงเครียดระหว่าง
รัฐบาลกะเหรี่ยงแดงกับประชากรในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น สำาหรับ
หลายๆ คนในรัฐกะเหรี่ยงแดง รูปปั้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเรื่องการผนวกรวมชาติพันธุ์ท่ามกลางรัฐบาล
กลางที่ครอบงำาโดยชาวพม่า
ในเดือนสิงหาคม ศาลเมืองลอยเคาะตั้งข้อหาจับกุมหกวัยรุ่น
ด้วยข้อหาใส่ร้าย ทั้งหกได้ใช้ข้อความต่างๆ เรียกผู้นำารัฐว่าเป็น
พวกที่ทรยศกับชาวกะเหรี่ยงแดงเพราะพวกเขาสนับสนุนเรื่อง
รูปปัน้ พวกเขายังใช้ถอ้ ยคำากล่าวหารัฐบาลว่าเอาเงินทุนสร้างถนน
และโทรคมนาคมมาใช้กับรูปปั้นนี้แทนที่จะเอาเงินไปใช้เพื่อ
สาธารนูปโภค ต้นเดือนพฤศจิกายน วัยรุ่นทั้งหกถูกจองจำาใน
เรือนจำาเป็นเวลาหกเดือน รวมถึงถูกใช้แรงงานอย่างหนัก
ด้วยเช่นกัน
ความยากจนยังคงเป็นปัญหาในรัฐกะเหรี่ยงแดง ที่นั่น
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านทำางานเสีย่ งภัยในเหมือง
อันตรายที่มีอยู่ทั่วรัฐแต่ได้รับค่าจ้างเพียงน้อยนิดสำาหรับแรงงาน
ของพวกเขา คนงานเหมืองต้องให้สิ่งที่เขาขุดได้กับบริษัทเหมือง
เหล่านั้นที่ทำางานให้กับรัฐบาลพม่า จากนั้น รัฐบาลก็เอา
ทรัพยากรเหล่านี้ เช่นยูเรเนี่ยมไปขายให้กับประเทศจีน
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เรื่องราวการข่มเหง
ทางศาสนาล่าสุด
รถกะบะจอดตัวลง ทหารหลายนาย
กระโดดลงจากรถ พวกเขากำาลังตามหา
ชายหนุ่มสามคน มีข่าวลือออกมาว่าชาย
ทั้งสามมาร่วมกันอธิษฐานและนมัสการ
พระเยซู ทั้งสามมีความพิเศษเพราะพวกเขา
เคยเป็นทหารเด็กมาก่อนแต่เวลานี้นี้พวกเขา
อุทิศตนติดตามพระเยซู เมื่อไม่กี่วันก่อน
หน้านี้ แคม หนึง่ ในสามได้ถกเถียงกับพีเ่ ลีย้ ง
ของเขาอย่างรุนแรงบอกว่าพระเจ้ากำาลัง
ส่งเขาให้เข้าไปในเขตว้า ส่วนพี่เลี้ยงของเขา
ยืนกรานว่าที่นั่นอันตรายเกินไปแต่ก็เห็นด้วย
อย่างไม่เต็มใจนัก ชายหนุ่มทั้งสามถูกจับ
เข้าคุก สำาหรับชาวว้าคนใดก็ตาม การเล่า
เรื่องพระเยซูหรือการอธิษฐานด้วยกันเป็น
กลุ่มในรัฐว้าถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
เมื่อข่าวไปถึงหูของพี่เลี้ยงว่าแคมถูกจับกุม
เขาหัวใจแตกสลาย
แน่นอนครับ เราขอให้หลายคนอธิษฐาน
เผื่อเรื่องนี้ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง
สามคนถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว ผมเองได้
คุยกับแคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เขาเต็มล้น
ไปด้วยความชื่นชมยินดี เปี่ยมด้วยความเชื่อ
จากเหตุการณ์นี้ บ่อยครั้งการข่มเหงได้
กลายเป็นการเชิญพระเกียรติสิริของพระเจ้า
ให้เข้ามาสู่คริสตจักรของพระองค์เพราะการ
ข่มเหงบังคับให้หัวใจของเราต้องเลือกข้าง
เราอธิษฐานเผื่อชายหนุ่มทั้งสามคนนี้ให้เป็น
เหมือนชัดรัค เมชาค เอเบดเนโกทีต่ อ้ งเผชิญ
20

กับโทสะอันร้อนแรงทางการเมืองของกษัตริย์
แต่ในเหตุการณ์นั้นเอง พวกเขาได้พบกับ
พระเจ้า
อย่างไรก็ตาม การเลือกไม่ยอมก้มหัว
ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ หลังจากถูกขังในเรือนจำา
หลายวัน ศิษยาภิบาลหลายคนในรัฐว้า
ในที่สุดก็เซ็นต์ชื่อยินยอมว่าพวกเขาจะไม่
เทศนาถ้อยคำาแห่งชีวิตอีกต่อไป เวลานี้
หัวใจของพวกเขาสำานึกผิดและมีคลื่นใต้นำ้า
ในภูมิภาคนี้ คลื่นแห่งความหิวกระหายทาง
ฝ่ายจิตวิญญาณ นีเ่ ป็นเวลาอันดีเยีย่ มสำาหรับ
เราที่จะอธิษฐานไปพร้อมกับคริสตจักรว้า
ขณะที่พวกเขาต้องปรับตัวให้ได้กับความจริง
ใหม่ที่เกิดขึ้น
เราควรอธิษฐานเผื่อรัฐบาลว้าเป็นพิเศษ
เช่นกันครับ มีชายหญิงที่อยู่ตำาแหน่งสูง
หลายคนทีเ่ ป็นผูเ้ กรงกลัวพระเจ้า แต่อนั ตราย
เหลือเกินที่จะยอมรับพระเยซูอย่างเปิดเผย
มีศิษยาภิบาลหลายท่านที่ปวดร้าวใจสงสาร
ลูกโบสถ์ของพวกท่าน ขณะเดียวกันก็กำาลัง
เรียนรู้หาวิธีใหม่ว่าจะนำาลูกโบสถ์ได้อย่างไร
ในเวลาเช่นนี้ ในระบบคอมมิวนิสต์ฝังลึกที่
ต่อต้านพระเจ้าอย่างรุนแรงเช่นนี้ นอกจากนัน้
ยังมีคนหนุ่มสาวมากมายที่ต้องการบางอย่าง
ที่มากกว่านั้น ให้เราร่วมอธิษฐานขอพระเจ้า
ทรงระบายลมหายใจของพระองค์เหนือคน
รุ่นใหม่เหล่านี้ เด็กๆ นับพันคนถูกเกณฑ์
เข้าเป็นทหารในกองทัพรัฐว้า อธิษฐานขอให้
ความยุติธรรมและสันติสุขของพระเจ้าจะถูก
สำาแดงที่นี่ ที่ๆ ไม่เหมือนที่อื่นใดในพม่า

เขียนโดยมาร์คสั ยัง จาก Divine Inheritance
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รัฐว้าตอนเหนือ (โปรดดูแผนที่หน้า 6) ไม่อนุญาตให้มีการเฉลิมฉลองคริสมาส คนที่นั่นต้องนมัสการอย่างลับๆ
ตามบ้าน คริสตจักร 200 แห่งถูกสั่งปิดในภาคเหนือของรัฐว้า ในระหว่างที่มีการสั่งปิดคริสตจักรและห้ามไม่ให้มีการ
นมัสการพระเจ้า ศิษยาภิบาลหลายคนถูกจับกุม ในเวลานี้มีศิษยาภิบาลอีก 5 คนที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ มีคำาสั่งห้าม
ปล่อยตัวจนกว่าพวกเขาจะประกาศละทิ้งความเชื่อของตน คริสตจักรหลักในเมืองปางซาง เมืองหลวงของว้า ถูกสั่งปิด
และถูกลบหลู่ทำาให้เป็นมลทิน มีการนำาแม่มดไปยังที่นั่นและสาดเลือดเข้าไปในคริสตจักร สาปแช่งคริสตจักรเพื่อขับไล่
พระวิญญาณของพระเยซูให้ออกไปจากที่นั่น ภาคใต้ของรัฐว้ามีการปกครองอีกแบบหนึ่ง และที่นั่นยังคงอนุญาตให้มี
การนมัสการพระเจ้าได้และมีคริสตจักรกว่า 70 แห่งในขณะนี้
* รายงานล่าสุดชิ้นนี้มาจากศิษยาภิบาลชาวว้าที่ไม่สามารถออกชื่อได้ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย
ภาพ: ทหารว้านายหนึ�งในรัฐว้า ภาพโดย: ไบรอัน ลิปพินคอท sharingdots.org
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บน: ชาวบ้านกะเหรี่ยงประท้วงการก่อสร้างของกองทัพพม่า
ที่เข้ามาตัดถนน มาสร้างสะพานใกล้กับหมู่บ้านของเขา
ล่าง: กองทหารของกองทัพพม่าที่เคลื่อนตัวไปทั�วรัฐกะเหรี่ยง
22
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ค่ายกองทัพพม่าแห่งใหม่และการละเมิด
สัญญาหยุดยิงอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2019
ตลอดปี 2019 ชาวบ้านได้บันทึกการเคลื่อนย้ายเสบียง
ของกองทัพพม่าและมีการก่อสร้างฐานต่างๆ หลายแห่งใน
รัฐกะเหรี่ยง ในเดือนมกราคม 2019 ชาวบ้านสังเกตเห็นว่า
กองทัพพม่าได้เพิ่มกองกำาลังในค่ายต่างๆ ขึ้นมาอีกเท่าตัว
พฤติการณ์เช่นนี้โดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องบอกเหตุว่าจะเกิดการ
สู้รบมากขึ้น
มีการต่อสู้ เกิดขึ้นประปรายระหว่างทหารกะเหรี่ยงและ
กองทัพพม่าในปี 2019 กองทัพพม่ายังคงเดินหน้าตัดถนน
สร้างสะพานต่อไปทั่วรัฐกะเหรี่ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการ
ละเมิดสัญญาการหยุดยิงทั่วประเทศโดยตรง มีการต่อสู้เกิดขึ้น
วันที่ 19, 20 และ 23 กุมภาพันธ์ระหว่างกลุ่มติดอาวุธอันเป็น
ผลโดยตรงจากโครงการก่อสร้าง ชาวบ้านออกมาร้องเรียนแจ้ง
ความกังวลหลายอย่างและคัดค้านการก่อสร้างด้วยการติดป้าย
และประท้วงข้างเขตก่อสร้าง
นอกจากการละเมิดสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศแล้ว
การก่อสร้างที่กองทัพพม่าดำาเนินการอยู่ก็ยังทำาลายวิถีชีวิต
ของชาวบ้านด้วย ในเดือนเมษายน 2019 การสร้างถนนได้
ทำาลายเจ็ดหมู่บ้านในเขตมูเธ ชาวบ้านราว 1,000 คนที่นั่น
ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นหนีเข้าไปในป่า การตัดถนนสาย
เดียวกันนี้สร้างปัญหาเรื่องนำ้าให้กับฟาร์ม 42 แห่งในละแวกนั้น
ถนนและสะพานต่างๆ เหล่านี้ได้ทำาลายคูส่งนำ้าที่หมู่บ้านเหล่านี้
ใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้ชะ ใช้ล้าง ใช้เพาะ ใช้ปลูก
การเข้ามาของกองทัพพม่าเพิ่มความหวาดกลัวให้กับ
ชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา พวกเขาหวาดกลัวที่จะต้องเดินทาง
หวาดกลัวเมื่อต้องออกไปหาของกินในป่า หวาดกลัวที่จะ
ทำาไร่ทำาสวน
“พวกเราไม่กล้าออกไปทำาสวนเลยครับ” นี่คือคำาพูดของ
ชาวบ้านในเดือน เมษายน 2019 “เราเป็นห่วงเรื่องอาหาร
ของเราในปีหน้าครับ เพราะตอนนี้ฤดูกาลที่จะเตรียมทำาไร่
ทำานาได้สิ้นสุดลงแล้ว”

ในวันที่ 27 มีนาคม มีการต่อสูป้ ะทุขนึ้ ระหว่างทหารกะเหรีย่ ง
กับกองทัพพม่าทางใต้ของหมู่บ้านมูเตหลังจากที่กองทัพพม่า
ออกลาดตะเวณนอกเหนือพื้นที่ของพวกเขา เลยเข้าไปเกือบจะ
ถึงด่านหน้าขององค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง มีทหารพม่า
เสียชีวิตสองนายระหว่างการต่อสู้ ในวันเดียวกัน เกิดจากปะทะ
ขึ้นอีกครั้งที่ชายแดนระหว่างเขตมูตรอกับเขตเคลอ ลวี ธู
มีทหารพม่าบาดเจ็บสามนายระหว่างการปะทะ
ในวันที่ 5 เมษายน ในเมืองวินยี เขตดูพลายา พลเรือน
7 คนที่มีเด็กอายุ 9 ขวบและ 3 ขวบอยู่ในนั้นด้วย ถูกทหาร
พม่าสองนายจากกองพันที่ 339 สังหาร ทหารสองนายนี้หนีทัพ
จากฐานและเข้าไปในบ้านของชาวบ้านราวตี 3 เพื่อไปยึดเอา
มอเตอร์ไซด์ เมื่อเจ้าของบ้านไม่ยอมให้มอเตอร์ไซด์กับทหาร
สองนายนี้จึงเกิดการทะเลาะกันขึ้นและจบลงด้วยการยิงเจ้าของ
มอเตอร์ไซด์และชาวบ้านอีกหลายคน
วันที่ 30 เมษายน กองทัพพม่ายิงชาวบ้านคนหนึ่งชื่อ
นายซอ โควาลูที่กำาลังตามหาควายของเขาห่างจากถนนเดินรถ
สายหนึ่งในพื้นที่พาคอทาออกไป 200 เมตร ตามสัญญาหยุดยิง
ทหารของกองทัพพม่าไม่ได้รับอนุญาตให้ลาดตะเวณในระยะเกิน
100 เมตรทัง้ ด้านซ้ายและขวาของถนนเดินรถในรัฐกะเหรีย่ ง
จนถึงเดือนกรกฎาคม รายงานหลายฉบับแสดงให้เห็นว่า
มีการสร้างค่ายทหารของกองทัพพม่าขึ้นมาใหม่อีกห้าค่าย
ในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนกองกำาลังและ
ผู้บังคับบัญชา มีการใช้ปืนครกยิงเข้าใส่บ้านพลเรือนหลายหลัง
วัวควายล้มตาย และกองทัพพม่ายังทำาให้ชาวบ้านจำานวนหนึ่ง
บาดเจ็บ ส่วนที่เหลือของปี 2019 เหตุการณ์ยังคงดำาเนินไป
ในรูปแบบเดิมที่มีการก่อสร้างและการสู้รบเพิ่มมากขึ้นแม้ว่า
ชาวบ้านจะออกมาผลักดันอย่างแข็งขันด้วยสันติไม่ยอมรับการ
รุกคืบและการกระทำาต่างๆ ของกองทัพพม่ามากเพียงใดก็ตาม
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หมออายุ 18 ปีจากรัฐกะเหรี่ยงเล่าประสบการณ์
การเติบโตขึน้ มาในพื้นที่ขัดแย้ง
ฮเซอ เน พอ อายุ 18 ปีเป็นหมอชาวกะเหรี่ยง
เธอเข้าร่วมการฝึกอบรมของ Free Burma Rangers
อันหนึ่ง เพื่อเข้ามาเรียนรู้เรื่องยา เพื่อที่เธอจะสามารถ
กลับไปยังหมู่บ้านและน�าความรู้ไปใช้ที่นั่นได้เนื่องจาก
ไม่มีคลินิกที่นั่น เธออยากให้ความรู้และใช้ความรู้ของเธอ
เธอหวังว่าจะได้ช่วยสอนเด็กๆ ในหมู่บ้านด้วยเช่นกันและ
จัดท�าโปรแกรมกู๊ดไลฟ์คลับให้กับพวกเขา ที่นี่ เธอได้
บอกเล่าเรื่องราวของเธอว่าสงครามกลางเมืองส่งผล
กระทบกับชีวิตของเธออย่างไร

ฉันวิง่ ช้าๆ พร้อมข้าวของติดตัวมาจนถึงฝัง่ ไทยเพราะตอนนัน้
ฉันอยู่ใกล้ชายแดนไทย-พม่า เห็นธงไทยปลิวไสวอยู่ที่ฝั่งไทย
ฉันวิ่งเข้าไปหาธงผืนนั้น หากคุณขี่มอเตอร์ไซด์มันต้องใช้เวลา
30 นาทีกว่าจะถึง ฉันใช้เวลาสองชั่วโมง หลายคนวิ่งมาหาธง
ผืนนั้นด้วยเช่นกัน กว่าปู่ของฉันจะมาถึงที่นั่นก็ดึกมากแล้ว ฉัน
เห็นสี่ครอบครัวจากหมู่บ้านเดียวกันหนีมาด้วยกันจนถึงฝั่งไทย
พอปู่มาถึงที่นั่น เราก็ย้ายเข้าค่ายผู้อพยพทันที
ชาวบ้านหลายคนตายระหว่างการสู้รบครั้งนั้น บางคนได้รับ
บาดเจ็บ มีผู้หญิงและเด็กหลายคนถูกข่มขืน รอบหมู่บ้านของ
ฉันเต็มไปด้วยกับระเบิด แม้กระทั่งถึงตอนนี้ก็ตาม หากชาวบ้าน
เดินเข้าไปหาอาหารในป่า พวกเขาก็จะไปเหยียบเอากับระเบิด
หากมีการสู้รบกัน กองทหารพม่าก็จะยิงปืนครกใหญ่เข้าใส่ ชาวบ้านรู้ว่ามีกับระเบิดอยู่เยอะ พวกเขาจึงจุดไฟรอบพื้นที่
หมู่บ้านของฉัน บ้านของฉันโดนลูกปืนพังไปครึ่งหลัง ทั้งบ้าน เหล่านั้นเพื่อให้มันระเบิดออกมา แต่ไม่ใช่ทุกอันที่ระเบิด ยังมี
บางอันซ่อนอยูท่ น่ี นั่ บ่อยครัง้ ทีเดียว วัวควายเดินแล้วก็ไปเหยียบ
และหมู่บ้านของฉันถูกเผา ตอนนั้นเป็นตอนเย็น แม่ของฉัน
มันเข้า มันก็ระเบิดขึ้นมา ชาวบ้านไม่กล้าย่างกรายไปยังพื้นที่
เหนื่อยมาจากทำาไร่ทั้งวัน แม่จึงไปนอนพัก ส่วนฉันกำาลังกิน
ข้าวเย็นอยูต่ อนที่ได้ยนิ เสียงปืนครก แต่ฉนั รีบคว้าของหนีออกมา เหล่านั้น พวกเขารู้ดีว่ากองทัพพม่าเอากับระเบิดมาฝังไว้
เพราะกับระเบิดเหล่านั้น เวลาที่เราหนีออกจากหมู่บ้าน
ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันแค่คว้าข้าวของออกมาแล้วออกวิ่ง
ตอนที
่มีการสู้รบ เราจะหนีออกมาด้านหน้าหมู่บ้านไม่ได้เพราะ
ฉันวิ่งหนีไปยังอีกฝั่งของหมู่บ้าน
พี่ของฉันกระโดดเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อซ่อนตัว หนีจากการ มันเต็มไปด้วยกับระเบิด เราหนีออกหลังหมู่บ้านก็ไม่ได้เพราะ
ต่อสู้และไฟนั่น ตั้งแต่นั้นมา ฉันไม่เคยเจอเขาอีกเลย ฉันไม่รู้ว่า ทหารกองหนุนกะเหรี่ยงอยู่ที่นั่น หากเราหนีไปทางทิศตะวันตก
เขายังมีชวี ติ อยูห่ รือไม่ ฉันเสียแม่ไปเพราะแม่นอนหลับอยูต่ อนที่ กองทัพพม่าก็รอฆ่าเราอยู่ที่นั่น เราวิ่งหนีออกได้บางทิศเท่านั้น
ปืนครกยิงเข้าใส่บา้ นและเผาบ้านของฉันขณะทีแ่ ม่ยงั อยูข่ า้ งใน แต่ถ้าเราวิ่งหนีไปยังชายแดนไทย ตำารวจไทยก็จะจับกุมเรา
บางครั้ง เราไม่เหลือทางเลือก ไม่มีที่จะให้หนี ฉันเร็วและหนีไป
แม่ของฉันถูกเผาทั้งเป็น
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ถึงชายแดนไทยได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนโดนจับขณะกำาลัง
ข้ามฝั่ง ตำารวจไทยมาจับพวกเขา
เวลาที่กองทัพพม่าเข้ามาในหมู่บ้านของฉัน พวกเขา
ข่มขืนทั้งเด็กและผู้หญิง เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนฉันอายุ 8 ขวบ
ลูกพี่ลูกน้องของฉันถูกกองทัพพม่าข่มขืน เธอถูกยิงเขาที่หัว
ระหว่างการต่อสู้ ดังนั้นกองทัพพม่าจึงจับตัวเธอได้และเข้า
ข่มขืนเธอ เธอถูกข่มขืนและหลังจากนั้นเธอก็ตาย น้าของฉัน
คนหนึ่งก็ถูกข่มขืนด้วยเช่นกัน เธอกลายเป็นบ้าหลังจากนั้น
ลูกพี่ลูกน้องของฉันคนที่ถูกข่มขืนและตายอายุเพียงแค่ 12 ขวบ
เธอเป็นลูกสาวของป้า ฉันอายุ 8 ขวบและเธออายุ 12 ฉันบอก
ให้เธอวิ่งหนีแต่เธอไม่ยอมหนี เธอบอกว่าไม่เป็นไรหรอก นั่นคือ
เหตุผลที่เธอไม่หนี เธอคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่นคือสาเหตุที่
เธอไม่หนี
ก่อนหน้านี้ เราต้องหลบกระสุนปืนครกอยู่ใต้บ้าน บางครั้ง
ตอนที่เราซ่อนตัวอยู่เราเห็นทหารกองหนุนเข้ามาในหมู่บ้าน
เราช่วยพวกเขาด้วย เราหาที่ซ่อนตัวให้พวกเขาหรือช่วยตามที่
ช่วยได้ บางครัง้ ทหารกองหนุนมายืนอยูข่ า้ งหน้าทีซ่ อ่ นตัวของเรา
เราต้องบอกให้พวกเขาไปยืนที่อื่นเพราะเรากลัวว่ากองทัพพม่า
จะเห็นพวกเขาแล้วก็จะยิงปืนครกใส่ แล้วก็จะมาโดนฉันและ
ครอบครัวของฉันด้วย ดังนั้น เราจึงบอกให้พวกเขาไปอยู่ที่อื่น
ไปสู้กันที่อื่นเถอะ
ครั้งหนึ่ง มีทหารพม่าคนหนึ่งเข้ามาจับปู่ของฉัน พวกนั้น
เทนำ้าร้อนเข้าไปในจมูก ในหูของปู่ จากนั้น ถอดเล็บมือของปู่
ออกหมดทุกนิ้ว ฉันเห็นกองทัพพม่าทรมานปู่ของฉันต่อหน้า
ต่อตาเลยทีเดียว ตอนนั้น ฉันซ่อนตัวอยู่ในหลุมใต้บ้าน ฉันได้
เห็นความเลวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับปู่ของฉัน
ทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงปืน เรารีบกระโดดเข้าไปในโพรง
พร้อมข้าวและทุกอย่าง ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตาม หากเรา
ได้ยินเสียงปืนก้องขึ้นมา เราต้องออกวิ่งแล้วกระโดดเข้าไปใน
โพรงใต้บ้านของเรา บางครั้ง ทหารพม่าก็เข้ามาใกล้บ้านที่ฉัน
อยู่ พวกเขายิงมาตรงที่ฉันอยู่หลายครั้ง พวกนั้นอยู่บนยอดเขา
และยิงลงมาตรงที่ๆ ฉันอยู่ พวกเขาไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านของ
ฉันแต่ยิงลงมาจากที่สูงนั่น หากสถานการณ์เริ่มรุนแรง เราก็
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ต้องวิ่งหนี ปู่ของฉันคิดถี่ถ้วนและคอยฟังอยู่เสมอว่าเราต้อง
วิ่งหนีหรือไม่ หากสถานการณ์ไม่ดี ปู่จะบอกฉันให้หนีไป
หมู่บ้านของป้าหรือหนีไปยังหมู่บ้านอื่น
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ฉันอยากจะอยู่กับครอบครัวของฉัน ฉันอยากให้การสู้รบ
จบลงเสียที ฉันไม่ชอบสงครามเลย ฉันอยากจะกลับไปอยู่บ้าน
พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของฉันอีกครั้ง ฉันอยากจะ
ช่วยให้เด็กๆ มีโอกาสได้ไปโรงเรียน ฉันอยากจะช่วย
ฉันอยากให้ทหารพวกนี้หยุดเข้ามาในหมู่บ้านของฉันเสียที
และฉันอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉันอยากมี
หมู่บ้าน หมู่บ้านที่เหมือนเมื่อก่อน และฉันไม่เอาสงครามอีก
ฉันอยากให้เด็กผู้หญิงได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกข่มขืน
แม้กระทัง่ ตอนนี้ เวลาทีเ่ ราเข้าป่าไปหาอาหาร หาผัก ทหารพม่า
ก็อยู่ในป่านั่น พวกเขาวิ่งไล่ล่าเด็กผู้หญิงและข่มขืนพวกเธอ
ฉันอยากให้มันปลอดภัยพอที่เราจะเข้าไปเก็บผักเก็บผลไม้ได้
ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ เราถูกทหารพม่าคนหนึ่งติดตามและ
เราต้องวิ่งหนี ตอนนั้นฉันอยู่กับป้าสองคน เราเข้าไปในป่าไป
เก็บผลไม้กันและเราถูกทหารพม่าติดตาม ตอนแรกเราคิดว่า
นั่นมันอะไรน่ะ? จากนั้นเราก็รู้ว่าศัตรูกำาลังลอบตามเราอยู่
เราไม่ได้ถูกจับ เราวิ่งอย่างเร็วมาก

เรื่องราวและประสบการณ์ของฮเซอ เน ซอ
แม้จะมีเอกลักษณ์แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปกับทุกกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในพม่าที่ต้องประสบกับการสูญเสียครอบครัว
สูญเสียบ้านและที่ดินของตนเอง และต้องหนีเพราะ
กองทัพพม่า ตลอดเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา ผู้คนยังต้องประสบ
พบเจอกับเรื่องราวเหมือนอย่างที่นี่ตราบเท่าที่
สงครามกลางเมืองและการกดขี่ข่มเหงยังด�าเนินต่อไป
ในประเทศพม่า
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คลินิกหนึ่งที่ให้การรักษา
่
ในส่วนทีขาดในรั
ฐกะเหรี่ยง
ซอ เธดาเกมาถึง Jungle School of Medicine-Kawthoolei
(JSMK) ด้วยคิดว่าเขาไปที่นั่นเพื่อจะรับการตัดขา สองวันก่อน
หน้านี้ ขณะทำางานกับผู้ใช้เลื่อยยนต์คนหนึ่ง ขาของเขาหักติด
อยู่ใต้ต้นไม้ที่ล้มลงมา กระดูกขาหักสองจุด ร้าวที่จุดหนึ่งและ
ลอยอยู่ แผลใหญ่บนรอยร้าวบวมโตมากเกินกว่าจะปิดได้
(ตามภาพด้านบน) มีความกังวลอย่างยิง่ ในเรือ่ งการติดเชือ้ นีค่ อื
สภาพอันสมควรจะต้องตัดขาทิ้งและหมอจากคลินิกแถวบ้าน
ส่งตัวเขาออกมาพร้อมการวินิจฉัยนั้น
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ JSMK ที่ให้การรักษา 12 หมูบ่ า้ น
ในบริเวณนั้นคิดว่าที่นั่นอาจจะรักษาขาของเขาเอาไว้ได้ หากอยู่
ในโรงพยาบาลที่เครื่องมือพร้อม หมอผ่าตัดจะใช้เครื่องตรึงขา
เพื่อช่วยให้กระดูกอยู่กับที่และใช้เวลาฟื้นตัวนานหลายเดือน
แต่ที่ JSMK ไม่มีเครื่องมือนั้น แทนที่จะทำาเช่นนั้น ทีมได้ใช้
ยาชา ชำาระแผล ตกแต่งแผล เกลาและจัดเรียงกระดูก ชำาระ
ล้างแผลจนสะอาดดี จากนั้นจึงเย็บปากแผลเข้าด้วยกัน
หลายสัปดาห์ผ่านไป การบวมยุบลง รอยเย็บที่ทำาไว้ช่วย
ประสานปากแผลเข้าด้วยกันจนกระทั่งแผลติดกันสนิทเหนือ
กระดูก ด้วยยาแก้อักเสบและตรึงไม่ให้ขาขยับเขยื้อน คนไข้
มีอาการดีขนึ้ อย่างมากและดูเหมือนไม่จาำ เป็นต้องตัดขาอีกต่อไป
หลังจากหลายสัปดาห์ที่ JSMK ซอ เธดาเกก็เดินกลับบ้านได้
เรื่องราวของซอเธอดาเกเป็นเพียงแค่หนึ่งเรื่องราวจาก
หลายเหตุการณ์ในรัฐกะเหรีย่ งทีป่ จั จัยหลายอย่างเช่น การห่างไกล
ความเจริญและความยากจนทำาให้การหาหมอกลายเป็นเรือ่ งยาก
ลำาบาก บางครั้ง สำาหรับชาวบ้านเอง สถานพยาบาลช่างอยู่
ห่างไกลไม่อาจเข้าถึงได้ในชีวิตประจำาวัน บางครั้ง มีการต่อสู้
ระหว่างกลุ่มติดอาวุธกันเองหรือมีการโจมตีจากกองทัพพม่า

ที่ผลักดันให้ชาวบ้านต้องหนีลึกเข้าไปอีกในป่า ไกลจากหมอ
พยาบาลยิ่งขึ้นกว่าเดิม หลายครั้ง คลินิกรัฐตั้งอยู่ที่นั่น แต่มี
ราคาสูงและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มน้อย สิ่งเหล่านี้
ทำาให้ชาวบ้านไม่อยากไปที่นั่น
ปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลแบบนี้มีอยู่ในทุกรัฐชาติพันธุ์
ทำาให้ชาวบ้านต้องประสบกับความท้าทายคล้ายกันที่ไม่ใช่เพียง
แต่เรื่องการรักษาฉุกเฉินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสุขภาพทั่วไป
ด้วย ตัวอย่างเช่น จากสถานบริการสุขภาพ 16 แห่งในพื้นที่
ของ JSMK มีเพียง JSMK แห่งเดียวเท่านัน้ ทีม่ โี ครงการให้วคั ซีน
เป็นประจำา ขณะที่โรคหัดและโปลิโอระบาดทั่วรัฐกะเหรี่ยงตลอด
ทั้งปี 2019 มีเพียงเด็ก 600 คนจากโครงการวัคซีน JSMK
เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีภูมิคุ้มกันจากโรคเหล่านี้ ก่อนหน้านี้
มีโรคอหิวาต์ระบาดทางใต้ของรัฐกะเหรี่ยง มีโรคหัดระบาดใน
นาคาแลนด์ที่มีผู้เสียชีวิตหลายคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
การขาดแคลนในเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวถึงแก่ชีวิตมากเพียงใด
ขอบเขตแน่ชัดของปัญหานี้ยากที่จะระบุได้ ข้อเท็จจริงและ
สถิติการดูแลรักษาพยาบาลในพม่านั้นยากที่จะได้ข้อมูล ตัวเลข
ที่หามาได้ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นเพียงประชากรในภาคกลาง
ของพม่าเท่านั้น ไม่ใช่ในเขตชาติพันธุ์ ซึ่งในพื้นที่เหล่านั้นทั้ง
ความช่วยเหลือจากภายนอก ทั้งการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
นั้นถูกรัฐบาลกลางควบคุมอย่างเข้มงวดหรือไม่ก็ถูกสั่งห้าม
ชัดเจน JSMK คือคลินิกเดียวที่ทำางานเพื่อลดปัญหาด้านการ
รักษาพยาบาลเหล่านั้นในรัฐกะเหรี่ยง และสำาหรับชาวบ้านอย่าง
ซอเธดาเก นี่คือหนึ่งคลินิกที่สร้างความแตกต่าง
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นานาชาติกําลังพยายาม
ดําเนินการทางกฎหมายกับพม่า

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 ประเทศแกมเบียยืน่ ฟ้อง
พม่ากับศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก ในข้อหาที่
พม่าละเมิดอนุสญั ญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิด
อาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่พม่าได้ลงนามเอาไว้ ด้วยเหตุ
ที่พม่าได้เข้าโจมตีชาวโรฮิงญา การยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นการ
กระตุ้นสหประชาชาติให้ออกมาตรการ “หยุดการกระทำา
อันเป็นการล้างเผ่าพันธ์ของพม่าทันที” ด้วยตระหนักถึง
ลักษณะการรุกรานของกองทัพพม่าทีด่ าำ เนินอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ศาลโลกมีอำานาจพิจารณาตัดสินคดีพิพาทระหว่าง
ประเทศ ซึ่งตรงข้ามกับศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็น
ที่ๆ ใช้ยื่นฟ้องบุคคล นี่เป็นเรื่องไม่ปกติที่ประเทศหนึ่งที่
ไม่ได้มีข้อพิพาทด้วยแต่ได้ทำาการยื่นฟ้องกับศาลโลก
อย่างไรก็ตาม ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและ
ลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ประเทศผูล้ งนาม
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงองค์กรใดๆ ก็ตามในสหประชาติที่มี
ความเหมาะสมเพื่อร้องขอการกระทำาการเพื่อต่อต้านการ
คุกคามจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
บ่อยครั้ง ในกรณีเช่นนี้มีการมองว่าคณะมนตรีความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติคอื หน่วยงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการ
ยื่นฟ้อง อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้มากทีเดียวที่ประเทศ
แกมเบียจะข้ามคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ไปเนื่องจากมีสมมุติฐานที่ว่าประเทศจีนจะใช้สิทธิยับยั้ง
การกระทำาการใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับพม่า
การยื่นฟ้องศาลโลกครั้งนี้ถูกทำาให้เป็นไปได้ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะผลงานของ Fact-Finding Mission (FFM) หรือ
พันธกิจค้นหาความจริงที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติได้เป็นผู้ออกคำาสั่ง จากนั้น FFM ตรวจสอบ
การอ้างจำานวนมากที่กล่าวว่ากองทัพพม่าได้ทำาการละเมิด
สิทธิมนุษยชาติอย่างรุนแรงอย่างเป็นวงกว้างกับทั้งชาว
โรฮิงญา ชาวคะฉิ่นและชาวไทใหญ่ โดยมุ่งเน้นไปยัง
ชาวโรฮิงญาเป็นพิเศษและ FFM พบหลักฐานเพียงพอ
ที่จะตราหน้าปฏิบัติการของกองทัพพม่าครั้งนี้ว่าเป็นการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

นอกจากการพบข้อเท็จจริงหลายประการเรื่องความ
พยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาแล้ว FFM ยังมีข้อ
เสนอแนะให้มีการเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับเหยื่อ
ความรุนแรงโดยมีฐานตามเพศด้วย รวมถึงการเปิดเผย
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันเหนียวแน่นระหว่างกองทัพ
และธุรกิจ และเรียกร้องให้มีการคว่ำาบาตรอย่างเจาะจง
และขอให้มีการสั่งห้ามทางด้านอาวุธ
ประเทศแกมเบียคือประเทศแรกในโลกที่ลงมือกระทำา
การกับผลลัพธ์ที่เป็นทางการที่ FFM ได้ทำาออกมา
และเข้าดำาเนินการทางกฎหมาย ในการยื่นฟ้องครั้งนี้
รองประธานาธิบดีแกมเบียได้กล่าวว่า “เราเป็นประเทศเล็กๆ
ที่เสียงดังเรื่องสิทธิมนุษยชน”
ในการตอบสนองกับคดีความครั้งนี้ ออง ซาน ซูจี
ผู้นำาโดยพฤตินัยของรัฐบาลกลางพม่า (แม้จะไม่มีอำานาจ
เหนือกองทัพก็ตาม) กล่าวว่า เธอจะออกแถลงกับศาลโลก
โดยตรงเพื่อแก้ต่างให้กับกองทัพ ในภาคกลางของพม่า
ผู้คนออกมาชุมนุมสนับสนุนเธอและปฏิเสธไม่ยอมรับเรื่อง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ส่วนอื่นๆ ของโลกสนับสนุนการฟ้องร้องครั้งนี้ ชุมชน
ชาวกะเหรีย่ งทัว่ โลกกล่าวว่า “พวกเขาได้รบั กำาลังใจอย่างมาก
จากคดีเหล่านี้ที่ศาลโลก” เพราะว่า “พวกเขาได้ส่งสัญญาณ
ดังชัดเจนให้ผู้นำากองทัพพม่าทราบว่าตาข่ายแห่งความ
ยุติธรรมกำาลังถูกรวบเข้ามาแล้ว และช่วงเวลาแห่งการ
ลอยนวล – จากอาชญากรรมที่ก่อไว้กับทุกชาติพันธุ์
ในพม่า – กำาลังถูกนับถอยหลัง”
หลังจากหลายทศวรรษทีก่ องทัพพม่าได้กอ่ อาชญากรรม
ทางสงคราม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติ
กับบรรดาชาติพันธุ์ต่างๆ ในพม่า นี่เป็นก้าวเล็กๆ ก้าวหนึ่ง
แต่เป็นก้าวแห่งกำาลังใจที่มุ่งไปสู่ความยุติธรรม ในที่สุด
ผู้คนทั่วโลกกำาลังฟัง กำาลังหยิบเครื่องไม้เครื่องมือออก
มาช่วยพวกเขา นี่เป็นความหวังที่การเรียกร้องหาความ
ยุติธรรมจะคลอดออกมาจากศาลโลกและออกไปเติบโต
บนผืนแผ่นดินพม่า
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แสงสว่างเพื่อชาวกะเหรี่ยง
ในเดือนกันยายน 2019 เอ โคล มู ผู้นำาชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงระหว่างการผ่าตัดหัวใจ เอ โคล มูเป็นชายผู้ถ่อมใจ
หลักแหลม และเป็นคนใจดีที่ติดตามพระเยซูและเสียสละตนเพื่อผู้อื่น
พโด ธา โดมู พ่อของเอ โคล มูคือผู้นำาชาวกะเหรี่ยงที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและกองกำาลัง
ชาติพันธุ์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า เอ โคล มูช่วยพ่อในการทำางานรับใช้ชาวกะเหรี่ยง รับใช้ทุกคนที่มีปัญหา
เขาช่วยสร้างคลินิกในพม่าและเขาแต่งเพลง ทำาเพลงด้วยเสียงกีตาร์ที่ซับซ้อนไพเราะ เขาทำาให้โลกนี้งดงามขึ้นผ่านเสียงเพลง
ของเขา การรับใช้ของเขา และความรักที่เขามีต่อผู้คนของเขา
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หมอและตากล้องวิดีโอ
ชาวคะฉิ่น
ซาวคือผู้ติดตามพระเยซู เขาเป็นคนที่พร้อมเสมอที่จะออกไป พร้อมช่วยเหลือ พร้อมถ่ายวิดีโอในที่แห่งใดก็ตามที่การโจมตี
กำาลังเกิดขึ้น ซาว เซง ถ่ายทำาวิดีโอจำานวนมากตลอด 13 ปีที่ผ่านมานี้ในฐานะเรนเจอร์ เขาถ่ายวิดีโอภาพกองทัพพม่าขณะยิง
โจมตีทางอากาศกับพลเรือนในรัฐคะฉิ่น เขาถ่ายวิดิโอบนถนนของโมซุลในช่วงเวลาอวสานของไอซิส เขาถ่ายวิดีโอในซีเรีย
แสดงให้โลกได้เห็นว่าไม่ได้มีการหยุดยิงที่นั่นและชาวบ้านกำาลังเดือดร้อนสาหัสจากการสู้รบนั่น
ซาว เซงเข้าร่วมกับ Free Burma Rangers เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่เขาจะใช้ยืนหยัดเคียงข้างผู้ถูกข่มเหงเพื่อความยุติธรรม
เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นครูผู้ฝึกสอนเรนเจอร์ใหม่จากทุกที่ในพม่าและทำาพันธกิจร่วมไปกับพวกเขา เข้าช่วยเหลือผู้คนทั่วพม่า
และทั่วโลก เขาช่วยเลี้ยงดูลูกๆ ของครอบครัวยูแบงค์และเป็นเพื่อนกับทุกคนที่เขาพบเจอ
วิดีโอและภาพถ่ายทั้งในพม่าและตะวันออกกลางของซาว เซงได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก ซาว เซงได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิต
ของผู้คนเหล่านั้นที่ไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกฝังกลบลบเลือน ดันให้จมหายไปด้วยผู้ที่ต้องการปิดปากผู้อ่อนแอ เขาพูดว่า “ผมทำาอะไร
ได้ไม่มากนัก ผมช่วยได้เพียงเล็กน้อย แต่นี่คือสิ่งที่ผมทำาได้” ซาว เซง ได้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ที่ไร้เสียง และเขาทำา
ด้วยทักษะความชำานาญ ด้วยความอาจหาญ ไม่เกรงกลัวสิ่งใด ด้วยความอุทิศตนมุ่งมั่น ความความชื่นชมยินดี และด้วยความรัก
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