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ฟาหลังฝน....ไมตางกับชีวิตของฉัน หลังมรสุมรายผานพนไป....
อัลฮัมดูลิลลาฮฺ (มวลการสรรเสริญแดองคอัลลอฮฺ) อัลลอฮฺทรง
โปรดใหความหวาดกลัวตางๆ หายไป ฉันนอนหลับสนิทและไมสะดุงตื่น
ตอนดึกแลว อัลลอฮฺทรงใหมากกวาทีฉ่ นั ขอ ฉันปลืม้ มากๆ ฉันดีใจทีไ่ ดตนื่
ตอนตี 4 ทุกคืน เพราะชวงเวลานี้เปนเวลาที่เงียบสงบ เราสามารถทํา
อิบาดะฮฺ (ศาสนกิจ) หลายๆ อยาง (เปนตนวา การละหมาดสุนตั ตะฮัจูด
สุนัตกอนซุบฮิ อานอัลกุรฺอาน กอนถึงเวลาละหมาดซุบฮิ) เราจะขออะไร
เราจะพูดอะไรกับอัลลอฮฺ เวลานี้เปนเวลาที่เหมาะและพระองคก็จะทรง
ตอบรับเรื่องราวที่เราขอไดงายกวาเวลาอื่นๆ
อีกครั้งที่ความสุข ความราเริง ความรัก ความหวงใยวิ่งเขามาหา
ฉัน และเมื่อความดีทุกอยางเขามา ฉันก็พรอมที่จะทํา พรอมที่จะอยู
กับมัน และหากใครประสบเหตุการณเหมือนกับฉัน ตองการใหฉัน
ชวยเหลือดานจิตใจ หรือตองการคําชีแ้ นะ ไมวา เขาคนนัน้ จะนับถือศาสนา
ใดก็ตาม ฉันยินดีและพรอมจะเดินและลมลุกคลุกคลานไปดวยกัน
ถึงเวลานี้ ไมวา จะเกิดอะไรขึน้ ฉันก็พรอมทีจ่ ะรับมันและจะไมยอม
ใหความออนแอมาควบคุม หรือเปนเจาชีวิตของฉันอีก สิ่งเดียวที่ฉันจะ
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บอกกับทุกคน คือ ความอดทนและการทําอิบาดะฮฺ (ศาสนกิจ) เทานั้น
ที่เปนอาวุธปองกันตัวเรา แมวาศาสนาใดก็ตาม ก็ลวนสอนใหเราทุกคน
ทําความดี อยางที่เราเคยไดยินคําวา คิดดี ทําดี แลวเราก็จะไดดี ในวัน
ขางหนา สําหรับศาสนาอิสลามแลว ไมมีคําสอนใดๆ ที่จะทําใหเราเปน
คนดีอยางแทจริง นอกจากคัมภีรอัลกุรฺอาน เทานั้นที่จะทําใหมุสลิมเรามี
ความสุขที่แทจริง ไมวาในดุนยา (ชวงชีวิตนี้) หรือในอาคีเราะฮฺ (ชวงชีวิต
หลังความตาย)
ยอนไปขณะเกิดมรสุม (ชีวิต)… ขณะที่มันกําลังทําลายทุกอยาง
ในชีวิต…
“ปง” เสียงที่ดังมาจากตลาดนัดพอมิ่ง เปนอดีตฉันที่อยากจะลืม
แตกลับตองจําไปตลอดชีวิต
ชวงหัวคํ่าของวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2548 เวลา 19.30 น.
โดยประมาณ เปนเสียงที่ทําใหฉันตกใจมาก และ ปง ปง ปง ตามมาอีก
3 นัด ฉันหัวใจเตนแรงขึ้น พรอมกับตะโกนถามลูกชายวา พออยูไหน
เปนคําถามเดียวกันกับที่ลูกถามฉัน กอนที่จะไดยินเสียงปน ซึ่งตอนนั้น
ลูกชายกําลังจะละหมาดมัฆริบ (ละหมาดหลังดวงอาทิตยตกดิน) เมือ่ ไดยนิ
เสียงปนดังขึ้น 4 นัดแรกเหมือนมีอะไรมาดลใจฉัน ทําใหฉันรูสึกวา
ตองเปนสามีฉันแนนอน
จากนั้ น มี เ สี ย งป น ดั ง ตามมาอี ก 3 นั ด ฉั น เลยใช ลู ก วิ่ ง ไปดู ที่
ตลาดนัด ซึง่ อยูห า งจากบานประมาณ 300 เมตร ขณะทีล่ กู กําลังวิง่ ไปนัน้
มีเสียงแมคาคนหนึ่งหามลูกฉันไมใหไป เพราะกลัววาจะโดนลูกหลง
แตฉันก็พูดวา ใหเขาไปดูพอเขาวาอยูที่ไหน ทําไมยังไมกลับมาอีก เมื่อ
ลูกไปถึงที่ตลาดนัด ฉันไดยินเสียงลูกรองไหเรียกพอ
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“อาเยาะ...อาเยาะ” ฉันก็เลยวิ่งตามไป
ฉั น เห็ น ลู ก กํ า ลั ง ก ม ลงกอดพ อ ตอนนั้ น สามี ฉั น สิ้ น ชี วิ ต แล ว
คําแรกที่ฉันพูดกับลูกคือ หยุดรองไหเถอะลูก พอเขาไปสบายแลว ฉัน
นั่งลงใกลๆ ศพแลวชอนหัวขึ้นกลาววา “ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮฺ” (ไมมี
พระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ) ขางหูของเขา แลวลูบตาทั้งสองขางให
ปดสนิท ตอนนั้นฉันมีสติ จัดการศพทุกอยางได แลวมีชาวบานคนหนึ่ง
พูดวา “ทําไมไมเอาหมอนมารองหัวศพละ” ฉันก็วิ่งไปเอาผามารองหัว
เขา ฉันวิ่งไปวิ่งมา ทั้งๆ ที่เลือดนั้นเปอนผาถุงและเทาฉัน ฉันนั่งอยู
ขางๆ ศพสามีฉัน โดยมีลูกทั้งสามคนนั่งอยูดวย แลวฉันก็หันมาพูดกับ
ลูกๆ วา
“อยารองไหนะลูก ยิ่งเรารองไหจะยิ่งทําใหพอเจ็บปวดมากขึ้น
เราตองยอมรับวา ถึงเวลาที่พระเจากําหนดแลว”
ตอนนัน้ ฉันไมรอ งไหเลย นํา้ ตาสักหยดก็ไมมี เพราะฉันเขาใจในกฎ
กําหนดที่อัลลอฮฺทรงลิขิตไวแลว เมื่อตํารวจมาถึง เขาก็เอาศพไปที่
โรงพยาบาลกับรถตํารวจ โดยมีฉนั ลูก และญาติตามไปดวย เมือ่ คุณหมอ
ชันสูตรศพเรียบรอย ฉันก็พาศพกลับบานจัดการศพตามหลักศาสนา
ใชเวลาเพียง 5 ชั่วโมง ทุกอยางก็เสร็จเรียบรอย
เหตุการณในคืนนั้น มันโหดรายกับครอบครัวเราเหลือเกิน เปน
เหตุการณที่ฉันไมเคยลืมมันเลย แมวาเวลาจะผานไปนานเทาไหรก็ตาม
แตฉันมีสติ มีความเขมแข็งพอที่จะจัดการทุกอยางกับศพของสามีฉัน
พอวันรุงขึ้นเพื่อนที่ทราบขาวก็มาเยี่ยม มาแสดงความเสียใจกับ
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ทุกคนชมวาฉันเกงทีส่ ามารถควบคุมอารมณและเก็บ
ความรูสึกได ไมช็อคกับเหตุการณ ซึ่งฉันสามารถไปใหปากคํากับตํารวจ
ที่ สภ.อ.ปะนาเระ ได
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และแลวสิง่ ทีฉ่ นั ไมคาดคิดก็มาเยือนในคืนทีส่ อง หลังเกิดเหตุการณ
ขณะที่ฉันนอนหลับอยู ฉันมีความรูสึกวามีใครมากระชากฉันอยางแรง
ทําใหสะดุงตื่น หลังจากนั้นความรูสึกตางๆ ก็เขามา มีทั้งความหวาดกลัว
ระแวง ซึมเศรา เลยทําใหฉันนอนไมหลับ กินไมได ไมอยากพูดคุย
กับใคร ในใจมีแตคาํ ถามตางๆ นานา เขามา ยิง่ ทําใหชวี ติ ของฉันยิง่ สับสน
วุนวาย
คําถามแรกทีผ่ ดุ ขึน้ ในใจคือ ใครยิงสามีฉนั ? ยิงทําไม? เขาผิดอะไร?
แลวฉันกับลูกๆ จะอยูตอไปไดอยางไร เพราะตอนที่สามียังมีชีวิตอยู
ครอบครัวเรามีความสุขมาก เราทั้งคูรักและเปนเพื่อนในเวลาเดียวกัน
สามีฉันเปนคนดี มีนํ้าใจ ชอบชวยเหลือเพื่อนบานเสมอ ถึงแมวาเขาไมได
เปนผูน าํ ชุมชน แตทกุ ครัง้ เมือ่ ชาวบานมีปญ
 หา ทุกคนก็จะมาปรึกษาและ
ขอความชวยเหลือ เขาเปนคนทีช่ ว ยคนดวยใจไมมคี า จางคาตอบแทนใดๆ
ทั้งสิ้นและสําหรับตัวฉันเขาก็คือทุกอยางในชีวิต
เมื่อสามีจากไป ฉันก็สับสนวาเหว กังวลกับเรื่องตางๆ มากมาย
ถึงแมวาฉันเปนครูแตก็ขาดประสบการณหลายอยาง แมกระทั่งเบิก
เงินเดือน ก็ไมเคยเบิกเอง ติดตอประสานงานอะไรตางๆ เขาเปนคน
บริการใหทุกอยาง แลวชีวิตฉันที่เหลืออยูจะเดินไปทางไหน นี่คือสาเหตุ
ที่ทําใหฉันตองทรุดลง และอยูแบบคนไรจิตใจ ไรความสุข รอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะมันก็หายไปดวย
ตั้งแตสามีฉันจากฉันไป ชีวิตมีอยูแคเชาไปโรงเรียน ตอนเย็นกลับ
เขาบาน ไมเคยไปไหนนอกจากนีป้ ฏิบตั อิ ยูเ ชนนัน้ ในระยะเวลาสีเ่ ดือนกับ
สิบวัน ซึ่งเปน “อิดดะห” (ระยะเวลาที่ศาสนากําหนดใหภรรยารอคอย
ไมสามารถแตงงานใหมหลังจากสามีเสียชีวิตหรือหยาขาดจากนางไป)
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เมื่อฉันลมลง ปญหาที่ตามมา ทําใหฉันตองรองไหอยูคนเดียว ไมมีใคร
รั บ รู กั บ ฉั น เลย คื อ เมื่ อ ลู ก ๆ มาเห็ น ฉั น นอนนิ่ ง อยู บ นเบาะ ไม กิ น
ไมพดู ไมจา ลูกๆ ก็จะไปหายายทวด แลวถามยายทวดวา ยายจา แมเปน
อะไร ทําไมแมไมกินขาว ทําไมแมเอาแตนอน ปกติแมเปนคนราเริง
แจมใส เมื่อยายมาบอกฉัน ยิ่งทําใหฉันตองรองไหแลวรองไหอีก แลว
พูดกับตัวเองวา ฉันตองลุกขึ้นมาสู ตองราเริงเพื่อลูกๆ ทั้งสามคนของฉัน
ใหได
สิ่งแรกที่ฉันทําคือ ลุกขึ้นมาละหมาดฮายัตขอพรจากพระเจา
ใหฉันมีสุขภาพแข็งแรง และลืมเหตุการณรายๆ นั้นไปเสีย และแลว
การขอพรของฉัน พระเจาก็ไดตอบรับจริงๆ เพราะเมื่อฉันรูสึกตัวใน
ตอนกลางดึก ฉันมีความรูส กึ วาตัวฉันเบามาก ความทุกข ความหวาดกลัว
ความหวาดระแวง มันก็หายไปโดยสิ้นเชิง จากที่นอนไมหลับก็กลายเปน
นอนหลับ ความรูสึกหิวมันก็ตามมา หลังจากคืนนั้นฉันก็เริ่มทําอิบาดะฮฺ
(ศาสนกิจ) ทุกอยาง ไมวา จะเปนการละหมาดฮายัตทุกคืน การอานยาซีน
ทุกวัน การละหมาดสุนัตตางๆ
เมื่ อ สติ ม า ป ญ ญาก็ เ กิ ด สมองฉั น เริ่ ม ทํ า งานตามปกติ แ ล ว
ฉันดีใจมาก ฉันก็รอ งไหอกี ครัง้ เปนเรือ่ งธรรมดาใชไหมคนเราดีใจก็รอ งไห
เสียใจก็รองไห เพราะมันเปนความรูสึกจากใจ ฉันเริ่มรับรูแลววา ฉันจะ
เดินไปทางไหน จะทําอะไรบางกับชีวิตที่เหลืออยูกับลูกๆ สามคน ฉันเริ่ม
กาวขามวิกฤตดวยศาสนามาบําบัดจิตใจ
อั ล ฮั ม ดู ลิ ล ลาฮฺ ฉั น กล า วขอบคุ ณ อั ล ลอฮฺ ที่ พ ระองค ไ ด เ ป ด ใจ
ของฉันแลว ฉันจําไดวาเมื่อถึงเดือนรอมฎอน (ชื่อเรียกเดือนตามหลัก
จันทคติเปนภาษาอาหรับ) ฉันเริ่มอานอัลกุรฺอานตั้งแตคืนแรกของเดือน
รอมฎอนจนถึงคืนสุดทาย เพราะฉันไดปฏิญาณกับตนเองวา ฉันจะอาน
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อัลกุรฺอานจนจบ สามสิบยุซ (จบเลม) ภายในเดือนนี้ และแลวฉันก็ทําได
สําเร็จ ฉันดีใจมาก ทําใหฉันยิ่งซึ้งในความเปนอิสลามของฉัน นี่แหละ
ทีเ่ ขาบอกวา ไมวา จะเกิดเหตุการณอะไรกับชีวติ เราก็ตาม ถาเรามีศาสนา
อยูในหัวใจ สิ่งเลวรายตางๆ ก็จะผานพนไปดวยดี แลวชีวิตเราก็จะมี
ความสุขบนพื้นฐานแหงศาสนาที่เรานับถือ
ถาจําเปนตองออกจากบานไป ก็คอื ออกไปติดตอ หรือประสานงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับสามีฉัน ฉันอยากอธิบายใหกับ
ผูห ญิงหมายมุสลิมทุกคนใหเขาใจถึงชีวติ หลังจากสามีเสียวา ถาครอบครัว
เรามีความพรอมในทุกๆ ดาน อิสลามไมอนุญาตใหภรรยาผูเสียชีวิตออก
ไปไหนโดยเด็ดขาด แมกระทั่งการแตงงานก็ไมอนุญาตในชวงที่เราอยูใน
อีดดะห แตถาจําเปนก็อนุญาตใหออกไปได การที่เรายอมรับและปฏิบัติ
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม ชีใ้ หเห็นวาเราเปนภรรยาทีด่ ขี องเขาและ
รักเขาตลอดไป
สําหรับฉันแลว ฉันไมชอบเมื่อมีคนมาเรียกวา “แมหมาย” เพราะ
ฉันไมเคยรูสึกวาฉันเปนหมาย ฉันยังมีเขาอยูในใจตลอดไมเคยลืมแมแต
วินาทีเดียว และนี่อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่มีคนเขามาในชีวิตฉัน แตฉัน
กลับปฏิเสธ และสิง่ ทีแ่ มทกุ คนตองมีคอื รักลูก หวงลูก เพราะเปนทุกอยาง
ของฉัน ฉันคิดอยูเสมอวาความสุขที่แทจริง คือการที่เราอยูกับลูกๆ
รักเขา เขาใจเขา เปนทั้งพอและแม ตามดวยเพื่อนในเวลาเดียวกัน แต
ที่ฉันปลื้มสุดๆ คือ ปนี้ลูกสาวคนกลางเรียนจบปริญญาตรีแลว นี่คือ
กําลังใจของฉัน
ชีวิตของฉันนาจะเริ่มตนใหมไดแลว แต...
หลังจากเกิดเหตุการณประมาณ 2 ป มีเรื่องไมคาดฝนเกิดขึ้น
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อีกครั้ง ขณะที่ฉันกําลังจะเอารถจักรยานยนตไปเก็บในโรงรถ จูๆ ก็มี
ชายผูไมหวังดีสวมชุดไอโมง 2 คน โผลออกมาจากริมรั้วบานฉัน เขา
ตะโกนบอกฉันเปนภาษาไทยวา “ลาออกจากครู ไมงั้นไมรับรองความ
ปลอดภัย !”
ฉั น ตกใจมากและมี อ าการงงอยู น าน ฉั น เข ม แข็ ง ได ไ ม น าน
เหตุการณ เดิมๆ ก็วิ่งเขามาชนฉันอีกครั้ง จนฉันตองลมอยางไมทันตั้งตัว
ลมครั้งนี้เปนครั้งที่สอง ซึ่งใชเวลานานกวาครั้งแรก อาการตางๆ ก็
เหมือนครั้งแรก มีทั้งหวาดกลัว หวาดระแวง ไมพูดไมจา นอนไมหลับ
กินก็ไมได นํ้าหนักลดลง 8 กิโล และปญหาที่ตามมาคือ ฉันไมสามารถ
พยุงตัวเองลุกขึ้นไปโรงเรียนสอนเด็กๆ ได ทําใหพอแมและลูกๆ ตอง
เปนหวง และคนที่เปนทุกขตามมาก็คือเพื่อนครู โดยเฉพาะผูอํานวยการ
โรงเรียน ไดนําเรื่องฉันเขาที่ประชุมเขตพื้นที่ ทาน ผอ.เขตอนุญาต
ใหฉนั ยายไปชวยราชการทีโ่ รงเรียนไหนก็ไดแลวแตฉนั สะดวก แตฉนั บอก
ทาน ผอ.วา ฉันจะไมยา ยไปไหน อะไรจะเกิดมันตองเกิด ความตายไมตอ ง
ไปหนี ตอใหฉันหนีไปอยูมุมไหนของโลก เมื่อถึงเวลาอัลลอฮฺกําหนด
ฉันก็ตองตายอยูดี นี่คือคําพูดของฉันกับ ผอ.โรงเรียน
แตฉันรูสึกวา ฉันโชคดีนะ มีทั้งพอแม ลูกๆ ญาติพี่นองทุกคน
มาดูแลฉัน ใหกําลังใจ พาฉันไปหาบาบอ (ผูรูและเปนผูสอนศาสนา) บาง
ไปหาหมอบาง ชวยกันรักษาจิตใจฉัน แมกระทั่งเพื่อนครูที่โรงเรียน
ถึงแมวาเขาเปนคนไทยพุทธ ตางศาสนากับฉัน แตครูทุกคนเปนหวงฉัน
มาเยี่ ย มฉั น สมํ่ า เสมอ และฉั น ยั ง จํ า คํ า พู ด ของเพื่ อ นครู ค นหนึ่ ง ได ดี
เมื่อเขาเห็นฉันรองไห เขาก็เขามากอดฉันแลวพูดวา ตอนที่พี่มาเจอกับ
นองที่กําลังหกลมอยู สิ่งที่พ่ีตองทําคือ พี่ตองพยุงนองขึ้นมาใหได พี่จะ
ไมปลอยหรือขามนองไป แตนองตองรวมมือกับพี่ ตองพยายามลุกขึ้นมา
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ใหได มันเปนคําพูดที่ทําใหฉันมีพลังขึ้นมา แตไมใชวาหายไปทันที ฉันก็
ยังนอนไมหลับ ไมรับแขก ไมอยากใหใครมาเยี่ยม
ฉันยังจําไดวา เมือ่ ถึงเดือนรอมฎอน อาจารยโซรยา จามจุรี และคณะ
ไดมาเยีย่ มฉัน ใจหนึง่ ไมอยากใหมาเยีย่ ม เพราะกลัววาเขาจะมาเห็นสภาพ
ที่แทจริงของเรา เพราะเวลาอาจารยโซรยา โทรศัพทมา ฉันจะบอกวา
ดีขึ้นแลว ทั้งที่แทจริงอาการยังเหมือนเดิม แตเมื่อปฏิเสธการมาเยี่ยม
ไมได ฉันจําเปนตองลุกขึ้นมาแตงหนา เพื่อปดบังอาการหลายๆ อยาง
แตอีกใจหนึ่งก็ดีใจที่มีคนเปนหวง อาจเปนเพราะเหตุนี้หรือเปลาที่ทําให
ฉันมีความผูกพันเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมมาก
เวลาผานไปวันแลววันเลา ฉันก็ยังกลัวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
จนวั น หนึ่ ง น อ งของฉั น ได พ าฉั น ไปพบกั บ นายแพทย ดํ า รง แวอาลี
ครั้งแรกเอายากลับมากิน ยาก็เอาไมอยู ฉันก็ยังนอนไมหลับ เมื่อยาหมด
ฉันก็ไปหาหมออีกครั้ง ครั้งนี้หมอเปลี่ยนยานอนหลับ แลวหมอก็พูดวา
กินยานี้แลว ถานอนหลับ ก็ใหหยุดทันที
ดวยตักดีร (การกําหนด) ของอัลลอฮฺ ทําใหฉันเริ่มนอนหลับ แตก็
ยังไมสนิท แตฉันมีกําลังใจดีขึ้นแลว ฉันก็เลยโทรไปบอกอาการกับบาบอ
เมื่อฉันเลาอาการใหบาบอฟง บาบอบอกฉันวา ใหฉันอานสูเราะฮฺตางๆ
ที่ขึ้นตนดวย “กุล” เชน กุลฮูวัลลอฮฺ กุลอาอูน กุลยา กอนนอนทุกคืน
ฉันก็ไดปฏิบัติตามที่บาบอบอก
ชีวิตคนเรา มีทุกข มีสุข คละเคลากันไป ไมตางอะไรกับอากาศ
ที่บางวันมืดครึ้ม บางวันแดดออก สลับเปลี่ยนหมุนเวียนอยูอยางนั้น
หากเราเขาใจและยอมรับความไมจีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งได ชีวิตก็พรอม
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จะกาวเดินไปขางหนาอยางเขมแข็ง มั่นคง และพรอมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ....
เมื่อโรครายที่ฉันไดพบเจอทั้งหมดออกไปจากตัวฉัน ความสุข
ความร า เริ ง ก็ ไ ด วิ่ ง เข า มาแทน จึ ง ทํ า ให ฉั น มี พ ลั ง ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง แต
พลังครั้งนี้เปนพลังที่เต็มไปดวยความสวางไสว พรอมที่จะรับขอมูล
ทุกอยางที่เขาหยิบยื่นให นับวาเปนโอกาสที่ดี เมื่อเครือขายผูหญิง
ภาคประชาสังคม เชิญประชุมและใหความรูเ กีย่ วกับการชวยเหลือเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบ และจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุเสียงผูหญิง
จากชายแดนใต จนในที่สุด ฉันกลายเปนนักจัดรายการวิทยุ ซึ่งเปน
ความโชคดีที่สามารถนําประสบการณที่เกิดขึ้นมาเลาใหผูฟงรายการได
สัมผัสถึงวิธกี ารแกไขปญหา การเยียวยา และการใชชวี ติ หลังเกิดเหตุการณ
และยังไดรับเกียรติจากทีมงานของหมอดํารง เชิญเปนวิทยากรใหความรู
เกีย่ วกับการเยียวยาจิตใจแกผไู ดรบั ผลกระทบ แถมยังไดเปนอําเภอนํารอง
ในการดูแลเด็กกําพรา ทําใหเด็กที่กําพราจากเหตุการณฯ ไดเขารวม
โครงการที่ทางศูนยสุขภาพจิตจัดขึ้น ยังไดรับทุนจากศูนย 2 ปซอน
เนื่องจากผลการประเมินโครงการเปนที่ยอมรับของหนวยงาน ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจทั้งหนวยงานและชุมชน
เมื่องานที่เราทําทุกอยางคือความดี ทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ฉันมี
ความรูสึกวา ฉันมีความสุข สนุกและเพลิดเพลิน ทั้งๆ ที่อันที่จริงฉัน
มีเวลาวางแค เสาร-อาทิตย เทานั้น แตฉันก็พยายามมาทุกครั้ง เมื่อ
ทีมงานโทรมาบอก ฉันยอมรับวาตอนนี้ฉันสบายใจที่สุด และพรอมที่จะ
ยื่นมือไปชวยทุกคนที่ตองการความชวยเหลือ
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ลาสุดฉันก็ไดเขามาเปนอนุกรรมการเกี่ยวกับการเยียวยา ซึ่ง
เปดโอกาสใหฉันไดนําเสนอขอมูลตางๆ และโดยเปนกระบอกเสียงให
ชุมชน
จากการที่ฉันไดเขามามีบทบาทในเครือขายผูหญิงภาคประชา
สังคม ทําใหฉันมีโอกาสไดไปสานเสวนากับทานแมทัพภาค 4 ซึ่งในการ
เสวนานั้นฉันไดนําเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในตําบล
พอมิ่ง โดยเฉพาะ “ปอเนาะพอมิ่ง” ซึ่งเปนปอเนาะที่ถูกเพงเล็งจากรัฐ
มากที่สุด หลายอยางที่ฉันรับรูขอมูลจากชาวบาน คิดวาเปนเรื่องที่
ไมถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐ สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด
คือ การที่ทานแมทัพไดเขาถึงและปฏิบัติ และทําตามที่ทานไดพูดไว
ถือวานี่คือผลกําไรที่ฉันไดเขามามีบทบาทตรงนี้ ซึ่งมันไมใชทุกคนที่มี
โอกาสแบบนี้ ฉันขอขอบคุณพระเจาที่ใหโอกาส ใหเวลา สามารถนํา
ความรูและประสบการณที่มีอยูออกสูสังคม ฉันพรอมที่จะลงมือปฏิบัติ
ทุกเรื่อง ถาสิ่งนั้นคือความดี
ชีวิตตองเดินหนาไปพรอมกับโลกที่หมุนไปไมเคยหยุด และเมื่อ
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง รายดีสลับไป สลับมา ไมหยุด แลวเราจะหยุดอยูกับ
ความทุกขโศกตลอดกาลไดอยางไร
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