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เพียงแคกระจกหนาแผนใหญเทานั้นที่กั้นระหวางเรา แมจะไมได
สัมผัสกัน การไดยนิ เสียงผานโทรศัพทกท็ าํ ใหหวั ใจพองโตและอิม่ เอิบแลว
ฉันและลูกๆ เดินทางมาเปนพันกิโลเพื่อใหไดพบสามี เมื่อมาถึงหนา
เรือนจําบางขวาง ใจฉันสั่นสะทานมือเย็นเฉียบ เมื่อมองไปยังกําแพงคุก
ที่สูงใหญและกวาง ฉันบีบมือลูกพรอมกับคิดในใจวา นี่หรือ? สถานที่
ที่พลัดพรากสามีที่รักไปจากฉัน และพอที่รักไปจากลูกๆ
ทามกลางเสียงฝนตกหนัก ฟาผา ลมพัดแรง บานไมหลังเล็ก
และเกา หลังคาสังกะสี ที่เต็มไปดวยรูรั่ว ลูกๆ ทั้ง 5 คนตางวิ่งหา
ถัง กะละมังใหวนุ วาย เพือ่ มารองรับนํา้ํ ฝนทีต่ กลงมา รูใหญบา ง รูเล็กบาง
แลวยังมีฝนที่สาดลงมาทางผนังบานอีก ฉันแทบจะไมไดนอนเลยทั้งคืน
ตูท ใี่ สหมวกกะปเยาะหหลายใบทีส่ ามีเย็บยังไมเสร็จ ถูกฝนสาดเกือบหมด
เปรี้ยง! เสียงฟาผาดังลั่น ลูกๆ ตางวิ่งมากอดฉัน ลูกคนเล็กวัย
5 ขวบ (ในชวงนั้น) กอดฉันแนน แลวรองไหดวยความกลัว ฉันสอนลูกให
นึกถึงและกลาวนามพระเจา ลาเฮาลาวะลากูวะตะอิลลา บิลลาฮฺ (ไมมี
กําลังและพลังใดๆ นอกจากดวยกําลังและพลังจากอัลลอฮฺ) ฉันเอง
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ก็เกือบจะตกใจดวยเหมือนกันกับการสั่นกลัวที่เกิดขึ้นของลูก คิดในใจวา
มันไมใชเรื่องของเรา มันเปนสิ่งที่อัลลอฮฺกําหนด ฉันนึกเสมอวา ถาสามี
ยังอยูท บี่ า น ฉันและลูกๆ คงไมเปนแบบนี้ คงไมตอ งถูกแดด ถูกฝน เพราะ
สามีคงจะซอมแซมหลังคาไมใหรั่ว
ทุกวันนี้ พอฉันหลับตานึกถึงภาพความหลังในอดีต รูสึกอยากจะ
รองไห เพราะที่ผานมา ลวนแลวแตเปนชีวิตที่สุดจะรันทด ชวงชีวิตที่
ฉันกับสามีอยูรวมกันมาเกือบ 20 ป ก็เหมือนกับครอบครัวคนทั่วไป
แตที่แตกตางกันก็คือการทํางาน เพราะการทํางานของเรามักจะไมคอย
ประสบความสําเร็จเทาไร อาจเปนบททดสอบหรือเปลา เราก็ไมทราบ
เหมือนกัน
บททดสอบ ทีท่ าํ ใหเราตองซอบัร (อดทน) หรือเปลา นีค่ อื คําถามแรก
ในวันทีเ่ ราแตงงานกัน เมือ่ ป 2536 จําไดวา ทีม่ กั กะฮฺ ประเทศซาอุดอี าระเบีย
ฝนไมคอยตก แตพอถึงวันแตงงานของเรา วันนั้นฝนตกหนัก ฟาผา ลม
พัดแรง นํ้ําเกือบจะทวมที่มัสยิดฮารอม ฉันกับสามีแตงงานและใชชีวิตอยู
มักกะฮฺดวยกัน 4 ป มีลูก 2 คน สามีเย็บหมวกกะปเยาะห สําหรับผูชาย
สวมใสตอนละหมาด สวนฉันเปนคนเย็บสวนหัวกับสวนขาง หรือทีเ่ รียกวา
ตาโปะกับยีดาเขาดวยกัน เพื่อใหเปนหมวกกะปเยาะหที่สมบูรณ สวนที่
ผูหญิงทําไดฉันก็จะทํา ชวงแรกที่ฉันเย็บหมวกกะปเยาะหใหมๆ ฉันมัก
ถูกสามีดุวาเย็บไมตรง เบี้ยวบาง เพราะสามีฉันเปนคนประณีตมาก
หมวกที่ออกมาจึงมีลวดลายและรูปทรงที่สวยงาม
ที่มักกะฮฺ เขาทํางานกันในหอง สามีฉันทํางานหามรุงหามคํ่ํา เพื่อ
ใหไดหมวกหลายโกดี บางครั้งแขงกับเพื่อนๆ เพราะอยากไดเงินเยอะ
1 โกดี 20 ใบ ชวงนั้นขายไดเงิน 1,500 บาท สามีขายเอง เขาไมใหเพื่อน
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ขายเพราะเพื่อนขายราคาตํ่ํา ตอนนั้นเราสองคนสนุกกับการทํางานมาก
เริ่มตั้งแตเชาหยุดละหมาดซุฮรี ประมาณบายโมง กินขาวเสร็จก็ขึ้น
เย็บตอจนถึงละหมาดอีซา ประมาณ 2 ทุม ทําแบบนี้เปนประจํา แต
พอถึงวันศุกรซึ่งเปนวันหยุด สามีก็ไปเรียนกีตาบ (หนังสือเรียนศาสนา
อิสลาม) กับโตะครูคนไทยที่อยูที่นั่น
จนวันหนึ่งสามีรูสึกอยากกลับบาน แตฉันยังไมอยากกลับ สุดทาย
เราจึงตองยอมขายจักร 2 คัน เพื่อใหมีเงินกลับบาน พอถึงวันใกลจะกลับ
อะไรทีท่ าํ ใหเปนเชนนี้ ! เงินในกระเปาเสือ้ ทีส่ ามีใสอยูไ ดหายไป สองหมืน่
บาท แลวยังถูกเถาแกอาหรับโกงเงินไมใหตามที่สัญญาอีก
พอไดกลับบานฝายแมฉนั กับแมสามีไมถกู คอกัน ฝายฉัน แมบอกวา
ฉันซึ่งเปนลูกคนสุดทองตองอยูกับแม แมจะไดพึ่งพา ชวงนั้นฉันคิดอะไร
ไมออกเหมือนกันก็เลยตามแมกลับบานกอน แมสามีกไ็ มยอม อยากใหฉนั
อยูกับเขา ชวงนั้นฉันกับสามีเราจึงตองแยกกันอยู ฉันอยูบานฉันที่อําเภอ
สะบายอย จังหวัดสงขลา สวนสามีอยูบานเขาที่อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี ลูก 2 คนแรก ก็อยูกับเขานานเปนเดือน
อยูมาวันหนึ่งสามีไดหอบลูกมาหาฉัน มาขอมาอัฟ (ขอโทษ) แม
ของฉันและทุกคน ครอบครัวเราจึงไดกลับมาอยูดวยกัน แตอยูบานได
1 ป เราคิดอยากไปมักกะฮฺอีก ตอนนั้นฉันทองลูกคนที่ 4 ได 7 เดือน
ลูกคนที่ 4 จึงไปคลอดทีม่ กั กะฮฺ ทีน่ น่ั เราไดซอ้ื จักรเย็บอีก แตอยูไ ดไมถงึ ป
ก็ถูกจับ เพราะเราเปนคนตางดาวที่ไปอยางผิดกฎหมาย ถูกจําคุกอยูที่
นครญิดดะห 1 สัปดาห หลังจากนั้นกงสุลไทยที่นั่นไดจัดสงพวกเราที่ไป
อยางคนตางดาวกลับเมืองไทยหมด
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ชวงทีเ่ รากลับจากมักกะฮฺใหมๆ ตอนนัน้ เรามีลกู 4 คน ไมมงี านทํา
จึงพาลูกๆ ไปรับจางกรีดยาง ที่บานหาดทราย ตําบลธารคีรี อําเภอ
สะบายอย จังหวัดสงขลา เราอยูทามกลางหุบเขาลอมรอบ ไมมีใครเลยที่
อาศัยอยูที่นั่น นอกจากครอบครัวของเรา เชาๆ ไดยินแตเสียงนก และ
เสียงนํ้ําไหลจากลําธาร อยูที่นั่นไดประมาณ 1 ป ก็ตองออกมา สาเหตุ
เพราะในชวงนั้นเปนชวงที่ราคายางตกตํ่ํา ขายไดกิโลกรัมละ 25 บาท
เทานั้น
ฉันและครอบครัวจึงกลับมาอยูที่บานควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนบานเดิมของสามี มีเถาแกเย็บหมวกกะปเยาะห
มาใหจกั รเย็บ เพือ่ ใหเรารับจางเย็บหมวกกะปเยาะหใหเขา และยังมีเถาแก
ที่มาจางใหปกดอกบนผาตัดเสื้อผูหญิง เถาแกบอกวาสามีฉันปกดอก
ลวดลายสวย ประณีต เปนลวดลายทีไ่ มเคยมีใครทําได ยิง่ ใกลวนั ฮารีรายอ
เถาแกมกั จะมาจางใหทาํ เปนจํานวนมาก ฉันเห็นสามีของฉันตัง้ ใจปกดอก
บนผาทุกชิ้นอยางมีสติและใจเย็น ไมอยางนั้น ดอกที่ออกมาก็จะไมสวย
จนทุกวันนี้ แบบปกดอกที่สามีฉันเคยเย็บ และลายบนหมวกกะปเยาะห
เถาแกยังเก็บเปนตัวอยางอยูเลย
เย็บหมวกกะปเยาะหใหเถาแกไดสักพักหนึ่ง เราจึงอยากจะลงทุน
ดวยตัวเอง ชวงนั้นลงทุนประมาณเกือบหนึ่งหมื่นบาท ซื้อทั้งผา ทั้งไหม
มาเย็บ เย็บหมวกไมไดหลับไมไดนอน เย็บเสร็จก็ฝากใหเพื่อนไปขาย
ที่มักกะฮฺ ประมาณ 20 โกดี ถาเราขายไดก็ตกเปนเงิน 20,000 บาท
แตพอเพื่อนกลับมาเขาบอกวา หมวกมันราคาตก ใหเงินกลับมา
แค 9,000 บาทเทานั้น สามีก็ปรึกษากับฉันวาเราจะทําอยางไรดี เพราะ
เราเริ่มทอกับการเย็บหมวกกะปเยาะหแลว จึงคิดวาจะทิ้งตรงนั้นแลว
ไมเอาแลว
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สามีฉันมีรถเกาๆ คันหนึ่ง วันหนึ่งมีเพื่อนมาบอกวา พรุงนี้เชาชวย
ขับรถพาคนไปถางปาใหหนอย ที่อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เหมา
รถเกงเธอไป 4-5 คน ใหสามีฉันเปนคนขับ ปกติสามีไมเคยที่วาจะ
เสียนํ้ําใจกับคนที่มาขอความชวยเหลือ เขาก็ตอบตกลง อะไรที่ชวยเหลือ
ได เขาก็ชวยเหลือตลอด เพื่อนบานชวนไปกินเหนียว งานแตงงาน หรือ
ไปที่ไหน เขาไมเคยคิดถึงเรื่องเงินเลย บางคนเหมารถไปไมใหเงินก็มี
เด็กๆ ขางบานเวลาสามีฉันสตารทรถทีไร ก็จะมาถามวาบาบอจะไปไหน
ปกติสามีชอบพาเด็กๆ นั่งรถเที่ยวตลอด ไปตลาดขางๆ หมูบาน หรือ
พานั่งรถเลนเต็มคันรถ ไมจํากัดวาลูกใคร
วันพุธที่ 28 เมษายน 2547 ซึ่งเปนวันที่สามีฉันรับจางดวยเงิน
400 บาท เพื่อไปถางปาที่บันนังสตาตั้งแตเชาตรู เมื่อสามีออกจากบาน
ได ไ ม น าน ก็ มี เ พื่ อ นบ า นมาบอกฉั น ว า สามี ข องฉั น อยู ใ นเหตุ ก ารณ
ที่เกิดขึ้นที่ สภ.อ.แมลาน ฉันกับลูกตกใจ ทําอะไรไมถูก หลังจากนั้น
ฉันออกตามหาสามีอยูหลายที่ 3 วันผานไป ฉันพบสามีอยูที่โรงพยาบาล
คายอิงคยุทธบริหาร มีแผลจากการถูกของมีคมที่ไหล เลือดยังคงไหล
ไมหยุด เขาถูกใสกุญแจที่ขอมือผูกไวกับเตียง อยูที่นั่นไดประมาณ 25 วัน
ทางราชทั ณ ฑ ป ต ตานี ก็ รั บ ไปอยู ที่ เรื อ นจํ า ป ต ตานี โดยที่ บ าดแผล
ยังไมทันหาย อยูที่เรือนจําปตตานี 2 ปขึ้นศาลหลายครั้ง สามีฉันปฏิเสธ
ทุกขอกลาวหา
28 เมษายน 2547 ทุกคนจํา “เหตุการณกรือเซะ” ได แต
วันเดียวกันนี้มีเหตุการณโจมตีหนวยงานราชการเกิดขึ้นพรอมกัน 9 จุด
ในพื้นที่สามจังหวัด ปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีพี่นองชาวมุสลิม
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ตายเปนจํานวนมาก ทุกคนลืมไปแลว เพราะสามีฉันรอดชีวิตคนเดียว
ในเหตุการณ สภ.อ.แมลาน เพราะเขารูวารับจางเพื่อนขับรถเทานั้น
วันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลชั้นตนปตตานีพิพากษาตัดสินประหารชีวิต
เขาจึงถูกสงตอไปที่เรือนจําจังหวัดสงขลา อยูที่นั่นอีกประมาณ 4 เดือน
ก็ถูกสงตอไปที่เรือนจําจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 2 เดือน และ
หลั ง จากนั้ น สามี ฉั น ก็ ถู ก ส ง ไปที่ เรื อ นจํ า บางขวาง กรุ ง เทพฯ จนถึ ง
ทุกวันนี้
ฉันอยูก บั สามีมาเปนเวลา 20 กวาป เขาเปนคนไมพดู โกหก ไมชอบ
นินทา ไมเห็นแกตัว ไมเบียดเบียนใคร ใครจะทํายังไงกับเขา เขาก็คิดวา
เปนบททดสอบของอัลลอฮฺ “ทุกสิ่งทุกอยางอัลลอฮฺเปนผูกําหนด” เปน
ประโยคที่เขาพรํ่ําสอนฉันอยูเสมอ....
เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้ ฉันตองหารายได รับจางกรีดยางเพื่อ
เลี้ยงดูลูก ฉันวิตกกังวลเรื่องอนาคตของลูก และยังกังวลหวงใยสามี
ที่ถูกขัง
ระหวางสามีถูกดําเนินคดีอยู ถูกเปนผูตองหา ครอบครัวเราถูก
บอกวาเปนแนวรวม ไมมีใครอยากมายุง สําหรับเงินเยียวยานั้น ทาง
ครอบครัวเราไมคดิ อยูแ ลววาจะได ผานไปไมกเี่ ดือนอาจารยโซรยา จามจุรี
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และคุณโสภณ
สุภาพงษ ซึ่งเปนสมาชิกวุฒิสภาจากกรุงเทพฯ ในตอนนั้นมาเยี่ยม มาให
กําลังใจ และใหทุนการศึกษาแกเด็กๆ
เมือ่ สามีตอ งยายไปอยูท เี่ รือนจําบางขวาง แคขอใหไดพาครอบครัว
ของเรา ไปเยี่ยมก็พอแลว ครอบครัวของฉันเปนครอบครัวที่ยากจน ถา
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เราจะไปเยี่ยมโดยตามลําพังครอบครัวเราคงไมมีโอกาสไป เพราะไมมี
คาเดินทาง คาใชจายตางๆ โชคดีที่มีองคการกาชาดสากล หรือ ICRC
มาเยี่ยมบานถามทุกขสุขของเรา เขาเลยจัดพาครอบครัวของผูตองขัง
ที่อยูในเรือนจําไปเยี่ยม รูสึกดีใจมากๆ เลยที่ยังมีองคกรระหวางประเทศ
มาเยีย่ มบาน พาไปเยีย่ มทีเ่ รือนจํา ถึงแมวา พวกเขาจะเปนคนชาวตางชาติ
ชวยดูแลพวกเรา ซาบซึ้งมาก รูสึกวาพวกเรายังมีคนคอยดูแลเราอยู
ไมทอดทิ้งกัน เขาจะพาไปเยี่ยมปละครั้ง ก็ยังดีที่ไดไปทุกครั้ง แคไดไป
ดูหนายกมือเอาโทรศัพทมาพูด ถามทุกขสุข ก็ดีใจแลว สําหรับคนที่ไมมี
โอกาสอยางครอบครัวเรา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 สมาชิกในเครือขายผูหญิงภาคประชา
สังคม 45 คน เขารวมพบปะสานเสวนากับ พ.ต.อ. ทวี สอดสอง เลขาธิการ
ศอ.บต. (ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต) และคณะทํางาน
ของทาน ที่หอประชุม ศอ.บต. จ.ยะลา ซึ่งชวงนั้นทานเพิ่งเขามารับ
ตําแหนงใหมๆ ครั้งที่มีโอกาสสานเสวนากับทาน ฉันจึงไดเสนอใหทาง
ศอ.บต.พาครอบครัวของผูตองขังไปเยี่ยมผูตองขังที่อยูในเรือนจําตางๆ
เพราะมันเปนการเยียวยาอยางหนึ่ง และเปนความรับผิดชอบสวนหนึ่ง
ของทานดวย
ฉันบอกทานวา “อยากใหภาครัฐชวยใหเราไดไปเยี่ยมผูตองขัง
อยากใหมีคาเดินทาง ชวงที่ผานมาไปกับกาชาดสากล คนไทยทําไม
ตองใหคนตางชาติมาชวย ถาไมมีกาชาดสากล พวกเราคงไมมีโอกาส
ไดไปเยี่ยม เพราะไมมีทุนที่จะไป เพราะแตละคนมีทั้งพอแม ภรรยา และ
มีลูกๆ หลายคน คนที่เปนภรรยาตองแบกรับภาระทั้งหมด ตองสงเสีย
คาเลาเรียนลูก ตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว รูสึกลําบากจริงๆ จะทอ
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แตทอ ไมได ตองตอสู อยากใหทา นดูแลเราดวย ชวงทีผ่ า นมากาชาดสากล
ใหไปแค 3 คน แตเรามีลกู 5 คน บางปลกู บางคนไมไดไปเยีย่ ม อยากฝาก
ทาง ศอ.บต.ดวย”
ทานทวีรับปากวาจะติดตามเรื่องให และจะชวยเหลือใหญาติของ
ผูตองขังคดีความมั่นคงไดมีโอกาสไปเยี่ยมผูตองขัง และหลังจากนั้น
ไมนาน ทานเลขาธิการ ศอ.บต. พรอมคณะ ก็ไดไปเยีย่ มฉันทีบ่ า นควนโนรี
อําเภอโคกโพธิ์
ป 2555 จึงเปนปแรก ที่ ศอ.บต.พาครอบครัวผูตองขังไปเยี่ยม
ผูต อ งขัง ใหครอบครัวละ 4 คน ใหความสะดวกทุกอยาง ทีพ่ กั คาเดินทาง
อาหาร และยังมอบของใหแกผูตองขัง มีเสื้อผา ผาโสรง ซาญาดะห
(ผาปูละหมาด) และหมวกกะปเยาะห รวมทั้งยังใหผาละหมาดผูหญิง
แกภรรยาของผูตองขังอีกดวย
และเมื่อตนเดือนกันยายน ป 2555 นับเปนปที่โชคดีอีก มูลนิธิ
มิราเคิลออฟไลฟ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ ทูลกระหมอมหญิงฯ ไดชวยเหลือ
ใหญาติของผูตองขังไดไปเยี่ยมอีกเชนกัน แตไปไดครอบครัวละ 2 คน
เทานั้น อายุระหวาง 25-40 ป ฉันจึงไปกับรอปอะ นองสาวของสามี
ที่ผานมา ไปเยี่ยม ตองโทรศัพทคุย ไดเห็นสามีผานกระจก ไมได
สัมผัส แตเมื่อไปกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ และ ศอ.บต. ไดเขาไปเยี่ยม
เปนกรณีพิเศษ ทําใหไดเขาไปขางใน ไดสัมผัสจับมือ ไดสลาม ไดขอ
มาอั ฟ (ขอโทษ) ได ส วมกอดกั น วั น นั้ น ไปใกล วั น ฮารี ร ายอ จึ ง ทํ า
ขาวตมมัด ไปกินดวยกัน
ความเปนอยูข องสามีทฉี่ นั เห็น และการไถถามทุกขสขุ สามีเลาวา
เรือนจําบางขวางมีอาหารที่ฮาลาล สวนดานการแตงกาย โชคดีที่ปนี้
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สามีของฉันไดแตงกายตามหลักการของศาสนา คือชายมุสลิม หามให
บุคคลอืน่ เห็นตัง้ แตสะดือถึงหัวเขา สามีฉนั ไดใสกางเกงทีป่ ด เขา เปนสิง่ ที่
ดีมาก เพราะเราเปนมุสลิม เราตองละหมาด ตองถือศีลอด ตองแตงกาย
ถูกตองตามหลักการ และทุกปจะมีผใู จบุญบริจาคอินทผลัมใหแกผตู อ งขัง
ในเรือนจําไวทานตอนละศีลอด
เรื่องละหมาดไมมีปญหา และถาใครจะเรียนอัลกุรอาน หรือเรียน
กีตาบ สามีของฉันชวยสอนให เพราะเขาพอมีความรูดานนี้ พอที่จะ
สอนได ใครจะเรียน กศน. ก็มีอาจารยมาสอนให แตสามีฉันไมไดเรียน
เพราะไมถนัด ถาใครเจ็บไขไดปวย มีหมอมารักษา ใหยากิน มีหมอ
มาตลอด เปนบริการที่ดี
ชวงไปเยี่ยมแรกๆ ไมคอยไดรับความสะดวกเทาไร แตปจจุบันนี้
ทางเรือนจําเริม่ ใหความสนใจกับญาติของผูต อ งขังคดีความมัน่ คงมากขึน้
คือใหการตอนรับอยางดี ใหคําปรึกษา ตอนรับพูดคุยกับเด็กๆ อยางดี
ถามวามาจากไหน เปนลูกใคร พอชือ่ อะไร ถามหมดทุกขสขุ ความเปนมา
เปนอยางไรเขาถามหมด
พอสามีรูวาฉันมีโอกาสไดเขียนเรื่องเลาเพื่อพิมพเปนหนังสือให
คนอื่นๆ ไดอาน เขาฝากมาบอกวา อยากใหมีการละหมาดวันศุกรใน
เรือนจํา เพราะเปนขอบังคับของศาสนาอิสลาม ที่ตองใหชายที่บรรลุ
นิติภาวะ ไปละหมาดรวมกันที่มัสยิดทุกวันศุกร แตการอยูในเรือนจํา
หากชายผูตองขังมุสลิมไดละหมาดรวมกันก็เพียงพอแลว ทุกคนที่อยูใน
เรือนจําจะไดพบปะพูดคุยกัน รวมทั้งจะไดขออภัยซึ่งกันและกัน
ถึงแมสามียังไมไดรับอิสรภาพ แตเขายังยึดหลักศาสนาอยาง
เครงครัด
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ที่สามีของฉันสูมาถึงทุกวันนี้ เพราะเขาไมผิด มีคนแนะนําให
เขารับสารภาพ เขาบอกไมเอา ในเมื่อเขาไมไดทํา เขาเพียงแครับจาง
ขั บ รถโดยที่ ไ ม รู ว า ผู เ หมารถจะไปก อ เหตุ สามี ฉั น จึ ง ขอสู ค ดี จ นถึ ง
ที่สุด
แงมุมสอนใหเรารูวา ถาเราทําอะไรในสิ่งที่ไมผิด เราก็อยาไป
เกรงกลัวตออุปสรรคขางหนา ตองตอสูอดทนกับเหตุการณนั้นๆ ถา
ความยุติธรรมมีจริง สักวันหนึ่งเราคงประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรา
ตั้งใจไว
ทุกวันนี้ฉันยังคงตื่นแตเชา ออกไปกรีดยาง ทํางานหนักเพื่อใหมี
เงินดูแลลูกๆ ตอนนี้ฉันสงลูกๆ ไปเรียนประจําเปนโรงเรียนปอเนาะ
ในพื้ น ที่ และอี ก 2 คนสุ ด ท า ยอยู ใ นการดู แ ลของมู ล นิ ธิ อั ล เกาษั ร
ที่พระประแดง สมุทรปราการ ซึ่งเปนมูลนิธิที่ดูแลใหความชวยเหลือ
เด็กกําพราและเด็กยากจน ทุกครั้งที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนประจํา ตอง
ถามหาวาเมื่อไหรบาบอ (พอ) จะกลับมา จนบางครั้ง ฉันแอบรองไห
นํ้ําตาไหลจากแกม เหมือนดั่งถูกมีดกรีด
หลายครัง้ ทีฉ่ นั ไปเยีย่ มสามี เขามักจะถามฉันวา ถาเธออยากจะขอ
แตงงานใหม เขาก็ไมวาอะไรนะ ฉันก็บอกกลับไปวา “อัลลอฮฺขีดเสนให
เราเปนแบบนี้แลว ก็ขอใหอัลลอฮฺเปนผูกําหนดตั้งแตตนจนจบ”
วันที่ 30 กันยายน 2551
ศาลอุทธรณ ตัดสินยืนตามศาลชั้นตนคือใหประหารชีวิต
ตอมาวันที่ 11 มิถุนายน 2555
ศาลฎีกา ตัดสินลดโทษลงเปนจําคุกตลอดชีวิต
52 : ฉันเปนพยานใหสามี

ทุกวันนี้ ฉันไดแคขอพร ขอดุอา จากอัลลอฮฺ ขอใหมอี มี าน (ศรัทธา)
มีอายุยืนยาว เพื่อที่เราจะไดกลับมาอยูดวยกัน พอแมลูก
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