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มัสตะ เจะอูมา
สุไรยา วานิ

“เนาะวีกะตะดูโดะ ลากูมานอ อาเนาะยาแตมาตีดีตาบา นาตูกือ
นอปอเดมาตี อาเนาะยาแตซือออแร ลาฆีโปงฮีแล .. กาลูกะตะบือเลาะฮฺ
ปอโงะบูเละฮฺ กะตะเนาะวีแตเงาะ ดาแลปอโงะบือฆาซอ ลากูมานอ”
(จะใหกะตะอยูไดอยางไร ลูกชายคนหนึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ
ตากใบ สะใภกถ็ กู ยิงจนเสียชีวติ และลูกชายอีกคนก็หายตัวไป หากกะตะ
ผาทองได กะตะอยากจะใหคนอื่นดูนะวาตอนนี้กะตะรูสึกอยางไร ...)
‘เดะยี’ หรือ ‘มูฮําหมัดซับรี อาบูคารี’ อายุเพียง 14 ป ลูกชาย
คนที่ 5 ซึ่งเปนที่รักของฉันจากไปอยางไมมีวันกลับ ในเดือนปอซอ
(เดือนรอมฎอน) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ซึ่งเปนวันที่เกิดเหตุชุมนุม
ที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
วันนั้น ฉันไมรูวา เดะยีไปที่ชุมนุมหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
ตากใบดวย เพราะเขาไมไดอยูกับฉันที่บาน (บานโคกซีนา ตําบลกะลุวอ
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส) เขาไปอาศัยอยูกับญาติที่นะกูวิง (หมูบาน
หนึ่งในตําบลศาลาใหม อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส) จนอีกวันหนึ่งมี
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คนโทรมาบอกวา คืนนั้นเดะยีไมไดกลับบาน ฉันใหอาแบ (สามี) ออก
ตามหาแตไมพบ ก็คอนขางแนใจวาจะตองไปอยูที่คายอิงคยุทธ จังหวัด
ปตตานี
เชาวันที่ 29 ตุลาคม 2547 พอไปถึงที่คายอิงคยุทธประมาณ
หกโมงเชา ตอนแรกหาตัวลูกชายไมเจอ ไปดูทเี่ ต็นทเก็บศพก็ไมพบ เพราะ
ฉันจําหนาเดะยีไมได ไมแนใจเพราะศพที่เห็นมีลักษณะบวมมาก จึง
โทรศัพทไปหาญาติซึ่งเดะยีอาศัยอยูกับเขา เขาจําศพลูกชายฉันไดจาก
หลักฐานซึ่งเปนสรอยลูกปดที่เขารอยไวตอนเชากอนที่ออกจากบานไป
ของวันเดียวกับที่เกิดเหตุ เมื่อเจอรางเดะยีแลว ฉันรีบกลับมาจัดการศพ
ที่บานอยางรวดเร็ว
ฉันเพิ่งไดรับเงินเยียวยาในฐานะผูไดรับผลกระทบใน ‘เหตุการณ
ตากใบ’ จาก ศอ.บต. - ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่ผานมา
อดคิดถึงเดะยีตอนที่มีชีวิตอยูไมได ตอนที่เขาอายุ 6 ขวบ ฉัน
จําไดวาเขาชอบกินผัดเผ็ดไกมากที่สุด แตเปนผัดเผ็ดใสพริกแหง ไมใช
พริกสดเหมือนผัดเผ็ดทั่วไปเพราะมีรสชาติออกหวานๆ เดะยีเปนเด็ก
นารัก และเปนคนตลกดวย วันหนึง่ ขณะทีฉ่ นั กําลังนัง่ สานยานลิเภาจนเพลิน
จนลืมเตรียมกับขาว เย็นวันนัน้ เดะยีไดเตรียมกับขาวเอง พรอมเรียกฉันวา
คุณนายมากินขาวไดแลว ฉันนี้แอบหัวเราะกับความนารักของเขา...
ตลอดชีวิตฉันเปนแมที่หาใหลูกกินตลอด แตวันนั้นเปนวันเดียว
ที่เขาเตรียมขาวใหฉันกิน
ฉันมีลูกทั้งหมด 7 คน เปนผูชายเกือบทั้งหมด 6 คน และเปน
ผูหญิง 1 คน คนโตชื่อรอซือกี คนที่ 2 ชื่ออับดุลเลาะห คนที่ 3 ชื่อลาวี
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คนที่ 4 ชื่อนูซีลา คนที่ 5 มูฮําหมัดซับรี คนที่ 6 ชื่ออัสรน และคนสุดทอง
ชื่อ ไฟซอล ครอบครัวของเราใชชีวิตมีความสุขดี ลูกทุกคนจะเชื่อฟงฉัน
ชวงที่ลูกๆ ยังเล็ก สามีไปทํางานรับจางกอสรางที่มาเลย
หลายปกอน ฉันมีอาชีพเสริมสานเบะฆีบู (กระเปายานลิเภา)
ซึ่งก็ไมไดทําอยางจริงจัง กอนที่จะเริ่มสานกระเปานี้ นาซึ่งเปนครูได
ชวนเรียนและเปนผูสอน เมื่อสานกระเปาเสร็จแลวฉันก็นําไปฝากที่
บานนา และเขาก็จะเปนคนนําสงใหทานผูหญิงจรุงจิตต ทีขะระ ซึ่งเปน
ผูต ดิ ตามของสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ลงมาทีจ่ งั หวัด
นราธิวาส ตอนหลังฉันมีโอกาสไดมาเขาเฝาฯ เสด็จดวยตนเองพรอม
ลูกชายดวย และมีโอกาสไดเจอทานผูหญิง ทานเปนคนใจดี และได
ทาบทามลูกชายใหไปทํางานกับทาน ลูกชายคนโตของฉันก็ไดไปทํางาน
เปนชางเจียระไนเพชรในวังที่กรุงเทพฯ
เดะยีจากไปแลว 5 ป เชาวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ฉันไดรบั โทรศัพท
จากรอฮานิง สะใภซึ่งเปนภรรยาของเลาะห ลูกชายคนที่สอง
“เลาะหกือเละรูเมาะหแมะกือเดาะ” (เลาะหกลับมาที่บานแม
หรือเปลา) สะใภถาม
“เตาะกือเละ” (ไมไดกลับ) ฉันตอบ
รอฮานิงวางสายทันที ฉันไมไดเอะใจสักนิดวาเกิดอะไรขึ้นกับ
เลาะห จนกระทั่งวันตอมา ประมาณบายสองโมงกวาๆ ก็ไดรับโทรศัพท
จากเพื่อนของลูกสะใภวา เลาะหหายตัวไป พบรถจักรยานยนตทิ้งไว
ขางทาง ฉันตกใจ และคิดในใจวาลูกหายคงเปนเหมือนที่ทนายสมชาย
(นีละไพจิตร) ไดสูญหายไป เชาวันตอมาฉันกับลูกสะใภ และชาวบาน
ชวยกันตามหาเลาะหในบริเวณทีร่ ถจักรยานยนตไดถกู ทิง้ ไวขา งทาง และ
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ทีต่ า งๆ ทีค่ ดิ วานาจะเจอ แตในวันที่ 2 เสียงทหารนายหนึง่ จากคายทหาร
ใกลบานของเลาะห บอกสะใภใหเลิกตามหา
“ไมตองไปตามหาหรอก หาไมเจอ เขาไมมาทิ้งไวแถวนี้”
“ฆานอ ดียอ แกแจะลากูนิง” (ทําไมเขาถึงไดพูดแบบนี้) ฉันบน
ในใจ...
พวกเราหากันอยูสามวันก็เลิกตามอยางหมดกําลังใจ
‘เลาะห’ หรือ ‘อับดุลเลาะห อาบูคารี’ ลูกชายคนนี้แตงงานและ
ยายไปอยูกับภรรยาที่บานบือแจง ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส มีอาชีพรับจางกอสราง มีลูกสองคน เปนชายและหญิง คนนี้
นิสัยดี ชอบชวยเหลือคนอื่น ตอนหลังโดนขอหาปลนปนที่คายทหาร
กองพันพัฒนาที่ 4 (คายปเหล็ง) ตําบลปเหล็ง อําเภอเจาะไอรอง จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 มีทนายสมชาย นีละไพจิตร ชวย
ตอสูคดีให (ตอมาเขามาเปนพยานปากสําคัญในคดีซอมทรมานลูกความ
ของทนายสมชาย นิลไพจิตร อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม เพื่อ
ใหรบั สารภาพเกีย่ วของกับ ‘คดีปลนอาวุธปน’) ตอมาวันที่ 12 มีนาคม 2547
ทนายสมชายก็สญ
ู หายไป
หลังจากนัน้ ทนายวิทยา ซึง่ เปนเพือ่ นกับทนายสมชาย ไดชว ยเลาะห
ให พ น คดี เ นื่ อ งจากว า เลาะห ไ ม มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในคดี นี้ ซึ่ ง ต อ มา
พ.อ.ปยะวัฒก กิง่ เกตุ ผูบ ญ
ั ชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) ชวนเลาะหไปทํางานกับเขา เลาะหชวยงานเกี่ยวกับการ
คุมครองพยานของทนายสมชาย กอนที่เลาะหหายตัวไป1
กอนหนาที่เลาะหจะถูกจับตัวไป มีเจาหนาที่ (ทหารและตํารวจ)
มาหาทีบ่ า น เลาะหไมไดมคี วามรูส กึ กลัวตอเจาหนาทีแ่ ละพูดคุยดวยมิตร
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เพราะคิดวาตนเองไมมีความผิดอะไร เจาหนาที่เขามาจับตัวและพาไป
สอบสวนทีโ่ รงพักเขาตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แลวพาเลาะห
สงตัวไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เลาะหบอกวาที่นี่ดีกวาโรงพัก
เพราะที่นั่นเขาถูกซอม ถูกตี และถูกไฟฟาช็อต
หลังจากลูกชายหายตัวไป ฉันไดไปแจงความกับตํารวจ ขอความ
ชวยเหลือจาก พ.อ. ปยวัฒน ปงเกตุ เขาก็ไดเตือนแลววาไมใหเลาะห
กลับบาน ขอความชวยเหลือจากคุณอังคณา นีละไพจิตร ขอความชวย
เหลือคนโนน คนนี้บาง
ฉันก็รอขาวคราว ลาสุดไดรับโทรศัพทจากผูใหญทานหนึ่ง เขา
ก็รบั ปากวาจะชวย รอมาสองปกย็ งั ไมไดเรือ่ งสักที และนึกถึงทนายสมชาย
ที่ชวยเหลือและตอสูเพื่อใหไดซึ่งความยุติธรรม แตตัวเองกลับมาถูก
อุม หายไป ฉันเสียใจมากๆ และตองขอบคุณทนายสมชายมากๆ ทีท่ าํ เพือ่
พวกเรา ยามนี้ฉันไดเพียงขอพรตออัลลอฮฺ (ซ.บ.) คุมครองและตอบแทน
ในสิ่งที่เขาชวยเหลือเราตลอด
1

นายอับดุลเลาะห อาบูคารี ถูกเจาหนาที่ตํารวจควบคุมตัวในขอหาปลนปนจากกองพัน
พัฒนาที่ 4 คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส แตภายหลัง
ศาลยกฟอง และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) กันตัวไวเปนพยานในคดีซอ มทรมาน
ลูกความของทนายสมชาย นีละไพจิตร เพื่อใหรับสารภาพวาเกี่ยวของกับเหตุการณ
ปลนอาวุธปน โดยนายอับดุลเลาะหรอขึ้นศาลอยูหลายป กระทั่งหายตัวไป ทําให
หลายฝายออกมาวิจารณถงึ ปญหาความลาชาในกระบวนการยุตธิ รรมและประสิทธิภาพ
การคุมครองพยานของดีเอสไส แมดีเอสไอจะอางวานายอับดุลเลาะหกระทําผิดสัญญา
การคุมครองพยาน เพราะเดินทางกลับบานในชวงเทศกาลฮารีรายอ – ที่มา ทีมขาว
สํานักขาวอิศรา สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, 1 กันยายน 2554 (1).
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ฉันเสียใจมาก ตอนทีล่ กู หายตัวใหมๆ บางคืนก็นอนไมหลับ ถาไดยนิ
เสียงกุกกัก ก็จะไมนอนเลย ถาถือไฟฉาย ไฟฉายก็จะไมตกพื้น บางคืน
ตองไปเที่ยวที่บานพี่ชาย ถารูสึกงวงถึงจะกลับบาน ชวงนั้นนอนไมหลับ
จริงๆ ไมทานขาวก็อยูได มันรูสึกอิ่มจริงๆ ลูกๆ ก็บอกวา ไมกินไมได
2 ปผานไป วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลาหาโมงเย็นกวาๆ วันนั้น
เปนวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน ฉันไมเคยคิดวาจะเจอเรื่องรายอีกวัน
คราวนี้ไดรับโทรศัพทจากเพื่อนของลูกสะใภวา รอฮานิงโดนยิงเสียชีวิต
ฉันหันมามองหนาหลานทั้งสองคนแลวรองไหบอกกับหลานวา
“อยารองนะ มี (แม) เขาไมอยูแลว” หลานทั้งสองไมรองไหเลย
กอนหนานัน้ สองวัน ฉันไดไปรับหลานๆ ทีบ่ า นรอฮานิง เนือ่ งจากวา
อี ก สามวั น ก็ จ ะถึ ง วั น รายอปอซอ (วั น อี ดิ ล ฟ ฏ รี ) เขาได เ อ ย ให ฟ ง ว า
ชวงเย็นๆ จะคิดถึงเลาะห
“ทําไมตองคิดถึงเขาในเมื่อเธอไดแตงงานใหมแลว” ฉันถาม
“ชวงเดือนปอซอ เลาะหชอบกินขาวยํา” รอฮานิงตอบ
วั น นั้ น รอฮานิ ง พู ด มากจนผิ ด ปกติ จนฉั น เอะใจว า ทํ า ไมถึ ง ได
พูดมากทั้งที่ไมเคยพูดมากขนาดนี้และไดขอมาอัฟ (ขอโทษ) หลายครั้ง
ฉันถึงกับรองไหกับสิ่งที่รอฮานิงพูดออกมา…
รอฮานิง โดนยิงจนเสียชีวิตในเย็นวันจันทรระหวางทาง หลังจาก
ไปเอารถซึง่ ตัง้ ทีร่ า นซอมมอเตอรไซค เมือ่ ฉันไดดศู พ สภาพศพถูกกระทํา
ราวกับวาเขาไมไดเปนผูหญิง
ความรูส กึ ของฉันระหวางลูกทีเ่ สียชีวติ ไปกับลูกคนทีส่ ญ
ู หาย ลูกที่
สูญหายไปความรูสึกเสียใจมากกวาลูกที่เสียชีวิตไป เพราะเรารูวาเขาได
เสียชีวิตแลว เราไดซีแปมายัต (จัดการศพ) เรียบรอยแลว แตสําหรับ
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ลูกที่สูญหายไป เราไมรูวาเขายังมีชีวิตอยูอีกหรือไม ถาเสียชีวิตแลวเรา
ก็ยังไมไดจัดการศพ มันก็ยังติดในใจเพราะอยากรูวาลูกอยูที่ไหน ถาลูก
อยูที่ไหนสักแหงหนึ่ง ซึ่งเขาไมสามารถกลับบานได เพราะมีคนจับตัวไว
หรือดวยเหตุใด ก็ไมเปนไรขอแคไดรูขาวคราวบางก็ยังดี
เมื่อฉันอยูหนากระจกจะเห็นภาพถายที่มีเลาะหและลูกสะใภอยู
ในรูปดวย หลายครั้งอดรองไหไมได เพราะคิดถึงลูกชายที่หายไป แต
ลูกสะใภความรูส กึ คิดถึงนอยกวา เพราะเราไดเห็นศพของเขาแลว ในความ
รูสึกฉัน ลูกชายยังมีชีวิตยูเหมือนกับวาเขาไดไปทํางานยังไมไดกลับบาน
คนในหมูบานบางคนสงสารและเห็นใจ บางคนเห็นฉันดูสบายใจ
แตไมรูวาในใจวิตกกังวลมากแคไหน หลังจากที่ประสบเหตุการณใหมๆ
ฉันอยูบ า นบางครัง้ ก็นงั่ รองไหคนเดียว ถาไดออกมารวมกิจกรรมขางนอก
ก็จะดีขึ้น แตความรูสึกกังวลก็ยังมีอยู ฉันออกมาทํากิจกรรมขางนอก
อาแบ (สามี) เขาใจและไมไดวาอะไร
ทุกวันนี้ฉันเขมแข็งมากขึ้น เพราะไดผานเหตุการณรายๆ มาแลว
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทดสอบฉันและอยากรูว า ตัวเองจะอดทนไดแคไหน ทุกวันนี้
อยูด ว ยความอดทนและมอบหมายตออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ฉันรูส กึ วามีพลังในการ
เผชิญหนาระหวางเจาหนาที่ที่เขามาในหมูบานซึ่งผิดกับเมื่อกอน ไมกลา
ที่จะเผชิญหนา
สิง่ เดียวทีอ่ ยากจะขอความชวยเหลือจากรัฐ คือ อยากใหทางภาครัฐ
ชวยตามหาลูกชายที่หายไป และอยากใหชวยเหลือดานทุนการศึกษา
แกหลานทั้งสองคนดวย หลานยังเล็กอยู ทั้งสองคนเรียนอยูชั้นประถม
บางครั้งพอไดเห็นหนาหลานทั้งสอง ฉันก็รองไหทุกทีเพราะสงสาร หาก
มีใครถามวา “อาบะห (พอ) และมี (แม) อยูที่ไหน?” “อาบะหมีคนจับตัว
ไป และมะถูกยิงจนเสียชีวิต” หลานตอบแบบนี้เสมอ
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