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คํานึง ชํานาญกิจ
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ชี วิ ต ปกติ ข องฉั น เป น แม ค า ขายอาหารอยู ที่ ถ นนโรงอ า ง สามี
เปนคนรับเหมาทําประปา มีลูกสองคน คนโตอายุ 22 ปทํางานเปน
คนขับรถขนขยะในตลาดโตรุงของสาธารณสุข ทํางานชวง 5 โมงเย็น
ถึ ง สองทุ ม ครึ่ ง ส ว นลู ก คนเล็ ก ยั ง เรี ย นอยู ชั้ น ประถมป ที่ 5 อายุ ก็
11 ป 7 เดือน บานของฉันมีลักษณะเปนบานสองชั้นขางหนาโลงเปด
เปนรานขายอาหาร ทุกวันฉันจะขายขาวหมก ขายขาวเหนียว ขายโจก
กวยเตี๋ยวนํ้าชากาแฟ ขาวเหนียวสังขยา ขาวเหนียวหนากุง ฐานะก็
พอใชได ครอบครัวไมไดเดือดรอนอะไร ถึงแมวาสามีจะเปนโรคหอบ
ฉันก็พอที่จะเก็บเงินเพื่อเตรียมสรางบานใหมวางแผนจะขยายรานให
กวางขึ้น ดูดีขึ้น
แตทุกอยางก็มาจบลง
คืนวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เวลาประมาณสามทุมครึ่ง สามีกําลัง
จะกินยาขยายหลอดลม สวนลูกคนเล็กหลังจากทําการบานเสร็จ ก็ขึ้น
นอนอยูช นั้ บน ฉันก็อยูช นั้ บน สวนลูกคนโตกําลังนัง่ กินกาแฟบนกระทอม
ริมนํ้าหลังบาน เพราะเพิ่งกลับมาจากทํางาน จูๆ เจาหนาที่ตํารวจและ
203

เสียงของความหวัง

ทหารประมาณ 30 คน โดยอาศัยกฏอัยการศึกเขาปดลอมบานของฉัน ซึง่
ตั้งอยูบานเลขที่ 103/1 ถ.โรงอาง เลขที่ 103/1 ถ.โรงอาง อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี
เหตุการณยังคงแจมชัดในความทรงจําทุกวันนี้ ตั้งแตเจาหนาที่
ฝายความมั่นคงเรียก เคาะประตูบานใหเปด จะขอตรวจคน เพราะมี
คนแจงวาบานขายของหลังนี้ มีสิ่งผิดกฏหมาย ฉันก็ถามเขาวา คุณจะมา
ตรวจคนบานเลขทีเ่ ทาไหร เจาของบานชือ่ อะไร เขาก็บอกวาบานหลังนีห้ ละ
บานขายของ ตํารวจก็บอก เปดประตูก็แลวกัน ฉันก็ถามคุณมีหมายคน
หรือเปลา เพราะมันยามวิกาลแลว พอถามไปอยางนั้นตํารวจก็มองหนา
ฉั น หั น ไปเห็ น ทหารอยู ร อบนอก ก็ คิ ด และรู ทั น ที ว า เขาคงอาศั ย
กฏอัยการศึก เราไมสามารถขัดขืนได ก็เปดประตูใหเขาตรวจคน
สองชั่วโมงผานไป ประมาณ 5 ทุมกวา เจาหนาที่ผูนําเขาตรวจคน
บอกกับลูกนองวา เอาบัตรประชาชนเจาของบานใหลงชื่อรับทราบ
ตรวจคนแลว ไมมสี งิ่ ผิดกฏหมาย สามีฉนั เขาก็นงั่ อยูห นาบานไมไดลกุ ขึน้
ไปไหน เขาก็ลงชื่อรับทราบ สวนฉันกับลูกก็ยืนอยูหลังบาน เพราะ
เจาหนาที่ทหารยังเคลื่อนไหวอยู ยังคงปกหลักอยูหนาบาน
ประมาณ 15 นาที ทหารนายหนึ่งที่ยืนหลังตนไมใหญริมคลอง
ก็ตะโกน “นี่อะไรหรือพี่” ทหารที่ถูกเรียกวาพี่ก็บอก “เอามาดู” ทหาร
นายนั้นก็หยิบถังสีมาวางใตกระทอม แลวเขาก็เรียกตํารวจมาดู ตํารวจก็
เปดถุงพลาสติกทีอ่ ยูใ นถังสีดู แลวก็พดู วา “ใชเลย” แลวก็หยิบถังสีใบนัน้
มาออกไปบนถนนหนาบาน โดยมีตํารวจ ทหาร สามีและลูกของฉัน
ยืนมุงดู พวกเขาเคาะและแคะของสิ่งนั้นบนถนน หลังจากนั้นประมาณ
สิบนาที สามีและลูกคนโตก็ถกู ใสกญ
ุ แจมือ โดยลูกคนเล็กวิง่ เขามาในบาน
แลวกอดฉันรองไหตัวสั่นบอกวา
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“เขาใสกุญแจมือพอกับพี่แลว”
ฉันออกไปหนาบาน ถามพวกเขาวา “คุณจับเขาขอหาอะไร?”
ตํารวจตอบวา “พี่ไมรูหรอกหรือวา มันเปนระเบิดแสวงเครื่อง”
ฉันก็บอกวา “ถาเปนระเบิดจริงคุณจะกลาขนาดนี้หรือ ที่หยิบ
ออกมาโดยไมกลัวอะไรเลย”
“โอะ!!!!! กะนี้หัวหมอนะ” เจาหนาที่ตํารวจตะคอกใสฉัน
ฉันเงียบพูดไมออก ไดแตคิดในสมองวา วัตถุนี้มาจากไหน มาได
อยางไร ใครเปนคนนํามา เดินกลับเขามานั่งในบานพรอมกอดลูกคนเล็ก
ประมาณ 2-3 นาที มีนายตํารวจ ยศ พ.ต.อ. มีคําสั่งใหลูกนองวา เอาลูก
มันมาใหแมมันกลอม พอเอาลูกเขามาเจาหนาที่ตํารวจคนนั้นก็บอกวา
“มึงยอมรับเสีย กูจะไดไมตอ งเอาพอมึงไป”
“พอมึงเปนคนขยันทํางานกูรู”
ฉันก็ถามลูกชายคนโตวา “ของใคร หรือใครเอามาฝาก”
“ถารูก็บอก ถาของเราก็ยอมรับ”
ลูกบอกวา “แม ไมรูจริงๆ แมก็เห็น ผมไปทํางานเพิ่งกลับเขามา”
หลังจากนัน้ เขาก็เอาลูกชายคนโตไปโรงพักกอน ประมาณ 10 นาที
ใหหลัง เขาก็เอาสามีไปอีกคน สามีเขามาสั่งฉันวา “อยูนะ ดูลูกอีกคน
ใหดี พอไปกอน” ฉันทรุดลงนั่งนํ้าตาไหล ไดแตพูดกับตัวเองในใจวา
เราจะทําอยางไรตอไป เราจะชวยลูกกับสามีอยางไร ในเมื่อสองคนนี้
เขาไมผิด
คืนนั้นทั้งคืนฉันไมนอน ละหมาดฮายัต ดุอาอฺตออัลลอฮฺ
“ขอใหสองแสงสวางในทางที่จะกาวเดิน”
เชาขึ้นมาฉันเอาวัวไปผูก แลวเอาขาวไปใหสามีกับลูกในหองขัง
สวนลูกคนเล็กก็ไมยอมไปโรงเรียน
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ฉันและลูกถูกทดสอบจากอัลลอฮฺอยางรุนแรง ในขณะเดียวกัน
เพือ่ นทีเ่ ปนมุสลิมทีเ่ คยพึง่ พาอาศัยกันมาตลอด เขากลับทําเปนไมรจู กั เรา
ไปเสียเลย เหมือนคนแปลกหนา แมแตนองของพอสามี เขาก็ตัดขาด
ไมใหเราไปที่บานเขาทันที สายตาผูคนที่ผานไปมาเริ่มมอง ลูกคาที่เคย
เขารานก็เริ่มมองผาน ไมเขามาของแวะเหมือนกอน
ฉันปรึกษาเพือ่ นทีเ่ ปนไทยพุทธ เขาพาไปพบกับทนายคนหนึง่ เพือ่
วาจางใหทําคดี ทนายเรียกสองแสน ฉันรับปากโดยไมมีขอโตแยง ทั้งๆ ที่
ตอนนั้ น มี เ งิ น อยู ใ นบ า นแค ห มื่ น กว า บาท เพราะเพิ่ ง สร า งบ า นเสร็ จ
ประมาณไมกี่เดือน ทนายบอก “ผมตองไดรับเงินกอนหนึ่งแสนถึงจะ
เริ่มทํางาน”
ฉันตัดสินใจขายวัวสองตัวที่มีอยู ขายเรือที่สามีเอาไวจับปลา
ปากอาว จํานองรถยนต เงินก็ยังไมพอใหทนายหนึ่งแสน ก็ไปกูเงิน
นอกระบบรอยละยี่สิบ เอาใหทนายและขอเชาโฉนดเพื่อประกันตัวสามี
กับลูก ชวงเวลาทีส่ บั สนนีฉ้ นั ยังคงเปดรานขายอาหารเหมือนเดิม ถึงแมวา
ลูกคาจะเขารานนอยลงเพราะสื่อนําเสนอขาวออกไปทําใหสายตาทาง
สังคมพิพากษากอนศาลเสียอีก ฉันจําตองอดทนเพื่อที่จะเก็บเงินกําไร
มาใชจายสงใหลูกอีกคนไปโรงเรียนและใชจายในการตอสูคดี ทนาย
ทําคํารองขอปลอยตัวชั่วคราวยื่นที่ ศอ.บต. (ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต) แตทนายใหฉันเปนคนไปยื่นเอง
วันที่เดินทางไปยื่นคํารองที่ ศอ.บต. ฉันนุงผาถุงคลุมฮิญาบใหญ
ปดขอมือ สีหนาเศราซึม มือถือเอกสารเขาไป ไดยนิ นองเจาหนาทีท่ นี่ งั่ อยู
โตะหนา กระซิบกันวา จะคุยกันรูเรื่องไหม ฉันไมตอบ ทําเปนไมไดยิน
ส ง บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนให ดู เพราะในบั ต รชื่ อ -นามสกุ ล ยั ง เป น
ไทยพุทธอยู ยังไมเปลี่ยน ใหเขารูวา ฉันเขาใจภาษาไทย
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ชวงเวลาแหงความยุงยากนี้ ตองแบงเวลาเลี้ยงปากเลี้ยงทองและ
วิง่ วุน เพือ่ ประกันตัวสามีกบั ลูกคนโต ปรากฎวาลูกชายคนเล็ก ไปโรงเรียน
ทุกวันก็จริงแตไมยอมเขาหองเรียน ฉันถามลูกวา แลวลูกไปอยูไหน
ลูกบอกอยูใ นหองจริยธรรม ฉันรูท นั ทีวา ลูกเริม่ มีปญ
 หาแลว จากเด็กทีเ่ คย
เรียนเกง เกรด 3 เกรด 4 ตลอด ตอไปนี้ทุกอยางคงไมเหมือนเดิม
ฉันพยายามทําหนาที่ทุกอยางตอไปใหดีที่สุด ไมนานนัก ชาวบาน
ที่โรงอางหลายคนที่เปนไทยพุทธและมุสลิมเอาเงินมาให เอาขนมมาให
ทุกอาทิตยเพื่อใหฉันพาไปเยี่ยมสามีและลูกในเรือนจํา ฉันยื่นหนังสือ
รองขอความเปนธรรมทุกหนวยงาน สวนทนายก็ทําหนาที่บนบัลลังก
สองเดือนผานไป ทานผูวาจังหวัดปตตานี ภาณุ อุทัยรัตน ก็เช็นตให
ประกันตัวสามีในวงเงินหาแสนบาท แตประกันสามีออกมาไดคนเดียว
สวนลูกตองคอยกอนทานภาณุใหเหตุผลวา “เจาหนาที่บอกมาขอตรวจ
สอบใหชัดเจนกอน”
พอวันที่ 12 กันยายน 2550 เวลาเกือบสี่เดือน อัยการสั่งไมฟอง
สามี แตสั่งฟองลูกชายในวันถัดมาซึ่งตรงกับวันแรกของเดือนถือศีลอด
อัลลอฮฺทรงประทานพรใหฉัน สามารถประกันตัวลูกออกมาได เพื่อตอสู
คดีขา งนอก ในขณะประกันตัวลูกชาย ฉันก็ตอ งรับภาระดูแลครอบครัวเอง
ทั้งหมดเพราะทั้งสองพอลูกกลายเปนคนไมมีงานทําเสียแลว
ในขณะทีค่ ดียงั ไมสนิ้ สุด ฉันทําหนังสือยืน่ คํารองขอความเปนธรรม
ทุกหนวยงานที่กรุงเทพฯ เชนที่กรมคุมครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม
ผูต รวจการแผนดิน สภาทนายความ สวนทีป่ ต ตานี ฉันขอความเปนธรรม
ที่ ศู น ย ดํ า รงธรรม อั ย การจั ง หวั ด ผู ว า ราชการ และแม ทั พ ภาค 4
ศาลจังหวัดปตตานีนัดสืบพยานโจทกหลายครั้งมาก นานเปนเวลาสองป
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จนกระทัง่ เดือนตุลาคม 2552 ฉันตองพาลูกตามประเด็นไปขึน้ ศาล
ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาและขอนแกน เพราะทหารทีเ่ ขาเขาปดลอมเขายาย
กลับแลว เขาไมยอมลงมาขึน้ ศาลจังหวัดปตตานี อางเรือ่ งความปลอดภัย
ติดราชการเดินทางไกลไมได ตามกฎหมายใหม การพิจารณาคดีและ
สืบพยานตองทําเปดเผยตอหนาจําเลย ตามกฎหมาย ม.172 วิธพี จิ ารณา
ความอาญา จึงตองนําจําเลยไป (ถาอยูในเรือนจําก็ตองมีการนําตัวไป
นั่งรถใสโซตรวนกันไป) ดังนั้น จําเลยตองคอยตามประเด็นเพราะมีการ
ฝากประเด็นไปสืบศาลอืน่ื แลว เมือ่ พยานโจทยอยูใ นพืน้ ทีอ่ นื่ จําเลยอยาง
พวกเราก็ตองคอยตามประเด็นไปทุกที่ กลายเปนความลําบากยากเข็ญ
ที่ฉันและลูกตองประสบอยางยิ่ง
ฉันตองพาลูกชายคนเล็กเดินทางออกจากปตตานีวันที่ 18 ตุลา
เพราะในวันที่ 19 บายตองขึ้นศาลจังหวัดนครราชสีมา ฉันนั่งรถทัวรถึง
สถานีขนสงสายใต ที่กรุงเทพฯ ตอนเชาวันที่ 19 แลวนั่งแท็กซี่ไปลง
หมอชิตตอรถทัวรไปนครราชสีมาอีกทอดหนึง่ ระหวางการเดินทางทีไ่ กล
ทีส่ ดุ ในชีวติ ของฉัน หารานขายขาวมุสลิมไมไดเลย ฉันกับลูกแทบไมมที าง
เลือก ตองกินขนมปงกับนํ้าประทังความหิวไวกอน
ความรูส กึ ของคนทีเ่ ปนแมทเี่ ลีย้ งลูกมาไมเคยลําบาก มองดูลกู รูไ ด
ทันทีวา ลูกหิว ฉันจับมือลูกแลวบอกวา “อดทนนะลูกเปนผูช ายตองอดทน
ใหได”
บายโมงของวันที่ 19 ตุลาคม ฉันและลูกนัง่ อยูใ นบัลลังกศาลจังหวัด
นครราชสีมา วันนั้นสืบพยานเสร็จ 6 โมงเย็น ฉันพาลูกออกจากศาลไป
นั่งรถทัวรตอ เพื่อเดินทางไปขอนแกน จําเปนตองพักโรงแรมในตัวเมือง
ก็ใชวธิ กี นิ ขนมปงกับนํา้ เหมือนเดิม เชาวันที่ 20 ตุลาคม ฉันพาลูกนัง่ รถตุก ๆ
จากโรงแรมไปที่ศาลขอนแกน เมื่อสืบพยานโจทกเสร็จหลังเที่ยง ก็
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ออกจากศาลมาขึ้นรถทัวรเขากรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ตอนสองทุมไมมีรถ
กลับปตตานี ก็ตองเขาพักโรงแรมอีกคืน รุงขึ้นถึงไดกลับปตตานี กลับมา
อยูบานประมาณสองอาทิตยก็ขึ้นศาลสืบพยานจําเลย หลังจากนั้น วันที่
23 มิถุนายน 2553 ศาลปตตานีนัดฟงคําพิพากษา
วันตัดสินคดี ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง คําพิพากษาระบุวา
โจทกอางไมสมเหตุผล เพราะไมใชวิสัยของผูกอการรายที่จะเอาระเบิด
วางไวในบริเวณบานตัวเอง โดยไมแอบหรือซุกซอนไวแตอยางไร ศาล
พิพากษายกฟองก็จริง แตใหขงั ไวกอ น ระหวางอุทธรณฉนั ก็ประกันลูกตอ
ศาลก็อนุญาต ใชเวลา 5 เดือนที่คอยอุทธรณ สุดทายทางฝายโจทย
ก็ไมอุทธรณ ถือวาคดีของลูกชายยุติเสียที ฉันก็ไปรับโฉนดคืน
แมศาลชั้นตนออกหนังสือรับรองคดีสิ้นสุดให แตชีวิตของฉันยัง
ตองดิ้นรนตอไป เพราะทุกคนในบานไมมีงานทํา ลูกคนที่สองกําลังเรียน
อยูมัธยม 2 ฉันเริ่มลําบากมากขึ้นจากตอนที่ยังไมถูกคดี เคยขายไกทอด
ชวงตอน 6 โมงเชาถึง 9 โมง วันละ 15 ตัว รวมทั้งนํ้าชากาแฟ โจก
ครบวงจร กลับขายไมได นั่งตั้งแตเชายันเที่ยง ไก 3 ตัวยังขายไมหมด
ยอนกลับไปชวงป 2553 พอฉันทราบวาตองตามประเด็น ฉัน
ก็เอาบานที่อยูที่เปนรานขายขาวนั้นแหละไปจํานองธนาคารสี่แสนบาท
เพื่อที่จะเอามาใชจายและใชหนี้ที่กูไวทั้งดอกทั้งตน แตพอทุกอยาง
ถึงที่สุด ขายขาวไมได ลูกคาไมเขาราน ฉันก็ผอนหนี้ธนาคารไมทัน
คาใชจายลูกที่ตองไปโรงเรียนทุกวัน ฉันก็ไมมี ผลกระทบที่ฉันไดรับ
ครั้งนี้หนักมาก อาศัยเฉพาะคนในหมูบานที่อยูเขายังเขามาซื้อ แตจะมา
ซื้ อ กั น ทุ ก วั น เขาก็ เ บื่ อ ฉั น อยู ไ ด เ พราะคนผ า นไปมาเพราะบ า นฉั น
อยูติดถนนใหญ มีลูกคาสัญจรแวะมาบาง เมื่อฉันผอนธนาคารไมทัน
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ฉันก็จําเปนตองขายบานทิ้ง เพราะถาปลอยใหธนาคารยึดฉันจะไมเหลือ
อะไรเลย
ฉั น พู ด กั บ ลู ก ที่ กํ า ลั ง เรี ย นบอกว า แม จํ า เป น ต อ งขายบ า น ลู ก
หยุดเรียนกอนไดไหม แลวคอยเรียนตอ กศน. ลูกชายก็ยอม ฉันขายบาน
ไปในราคาที่พอเหมาะสม สวนเงินที่เหลือก็ไถรถคืนออกมา แลวอีกสวน
ที่เหลือก็ไปซื้อที่ดินที่ตําบลปะกาฮารัง จากบานเดิมกับที่อยูใหมหางกัน
ประมาณสิบกวากิโล ที่อยูใหมที่เขาไปอยูเปนชนบท ชาวบานสวนใหญ
มีอาชีพทํานาทําการเกษตร เลี้ยงวัว ไมมีทําเลเหมาะกับการคาขายเลย
ทําใหฉนั ตองเปลีย่ นจากอาชีพแมคา เปนเกษตรกรปลูกผัก เลีย้ งปลา เลีย้ ง
เปด ไก ฉันจําเปนตองเอาที่ตรงนี้ เพราะมีเงินจํากัด แตอยางไรเงินก็ยัง
ไมพอทีจ่ ะจายคาทีด่ นิ อีกหนึง่ แสน โชคดีเจาของทีด่ นิ ยอมโอนโฉนดใหกอ น
ฉันก็ตอ งเอาโฉนดไปจํานองธนาคารไว เพือ่ ทีจ่ ะจายเงินเจาของทีด่ นิ ใหหมด
เพื่อใหมีที่พอซุกหัวนอนกันทั้งครอบครัว ที่ดินที่ฉันอยูเปนพื้นที่นํ้าทวม
ทุกป ฉันกับครอบครัวก็ตอ งอดทน เมือ่ อัลลอฮฺทดสอบในความอดทนของ
เรา แตจากประสบการณที่ฉันกับครอบครัวไดรับ ทําใหฉันแข็มแข็งขึ้น
ปจจุบนั ฉันยังผอนธนาคารทุกเดือนๆ สามีกพ็ อจะมีงานเขามาบาง
ในการเปนชางประปา ลูกๆ ก็ชวยสามีทํา จะไดไมตองจางลูกนอง สวน
ลูกคนเล็กก็เรียน กศน. อยู เพราะเขาชอบเรียน เขาอยากเรียนตอสูงๆ แต
ฉันยังหาทุนใหลูกไมไดเพราะตัวฉันเองก็ยังไมมีงานทํา
ขณะนี้ ฉันมาอยูในเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคม หนาที่ไดรับ
มอบหมายคือชวยเหลือผูห ญิงทีไ่ ดรบั ผลกระทบ และถอดเทปรายการวิทยุ
เสียงผูหญิงชายแดนใต ทําหนาที่ติดตอประสานงานระหวางเจาหนาที่รัฐ
กับประชาชนทีถ่ กู ควบคุมตัวโดยกฎหมายพิเศษ และเขาอบรมดานกฎหมาย
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เพื่อมาเปนผูชวยทนาย ทั้งที่ฉันไมเคยไดเรียนมาดานกฎหมายเลย แต
อาศัยประสบการณจริงที่ตอสูมา เดิมฉันจบแควุฒิ ปวส. เทานั้น แผนก
บัญชีการตลาด ทีผ่ า นมาก็ยดึ อาชีพแมคา มาตลอด ฉันตองขุดความรูท เ่ี ก็บ
ไวในหมอขาวหมอแกงขึน้ มาใหม นํากลับมาทบทวนและใชความรูอ กี ครัง้
ฉันเคยรองขอความเปนธรรมใหหนวยงานรัฐเขามาดูแลเยียวยา
เรือ่ งอาชีพก็ไมเปนผลสําเร็จ ทุกวันนีท้ ฉี่ นั ไมยอมจบเรือ่ งราว ยังเรียกรอง
สงเสียงหาความเปนธรรมในทุกที่ ทุกเวทีทมี่ โี อกาส ก็เพราะหนวยงานรัฐ
ทุกหนวยงาน หรือแมแตขององคกรไหนๆ ก็เนนดูแลคนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
ทีเ่ จ็บกับตายจากกความรุนแรง ไมมใี คร หรือหนวยงานไหนใหความสําคัญ
กับบุคคลและครอบครัวผูไดรับผลกระทบจากคดีความมั่นคงเลย ทั้งที่
เขาไมมีความผิด เขาตองตกเปนแพะ ไมมีใครมองเห็นวาเขาตองสูญเสีย
อะไรไปบาง ครอบครัวเขาตองอยูกันลําบากอยางไร
ทัง้ ทีค่ ดีทกุ อยางจบไปแลวแตฉนั เห็นวาความเปนธรรมยังไมชดั เจน
เพราะตอนทีย่ งั อยูใ นคดี ฉันรองขอความเปนธรรมใหทกุ หนวยงานพิสจู น
ลายนิ้วมือ ผลพิสูจนจากกระทรวงยุติธรรมตอบรับวา ผลพิสูจนไมมี
ลายนิว้ มือแฝงของสองพอลูก แตฉนั คาใจวาในเมือ่ ไมมลี ายนิว้ มือสองพอลูก
แลวลายนิว้ มือบนวัตถุนนั้ เปนของใคร ทําไมเขาจึงไมพสิ จู นออกมาวาใคร
เปนคนทํา ประเด็นนี้คือสิ่งที่ฉันตามหาความเปนธรรมอยูจนถึงทุกวันนี้
ฉันอยากใหทุกคนไดรู การที่จะไดรับความยุติธรรมมานั้นเราตอง
ดิ้นรนดวยตัวเอง และขอตออัลลอฮฺ แตจะสําเร็จหรือไมนั้นอยูที่อัลลอฮฺ
จะเมตตา สวนมนุษยดว ยกัน ถาเรามีเงินเขาก็จะรัก เมตตา เปนพีน่ อ งกับเรา
หากเราลมหรือจน เพือ่ นสนิทญาติพน่ี อ งก็อาจไมรจู กั อัลลอฮฺเทานัน้ ทีไ่ มลมื
เราและเมตตาเราตลอดไมวา เราจะเปนอยางไร ขอใหพน่ี อ งมุสลิมทุกคนขยัน
ทําอิบาดะฮฺ (ปฏิบัติศาสนกิจ) และขอใหอยูในอีหมาน (อินชาอัลลอฮ)
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