ฉบับที่ 12 วันที่ 7 ตุลาคม 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

“ภราดร”ยืนยันเจรจา BRN เดือนนี้ ชี้ยังไม่มีกลุ่มอื่นและต้องไม่แยกดินแดน ฮัสซันยืนยัน BRN แท็คทีมใหม่ 15 คน ยกระดับสู่การเจรจา
พล.ท.ภราดร ให้สัมภาษณ์วิทยุ Media Selatan ยืนยันเดินหน้าการพูด
คุยกับ BRN ในเดือนนี้ ไม่หนักใจหากข้อเรียกร้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญ
และไม่แบ่งแยกดินแดน กลบกระแสข่าวยัน “ฮัสซัน ตอยิบ” ยังเป็น
หัวหน้าคณะพูดคุย ชี้หากกลุ่มอื่นต้องการร่วมขบวนต้องร่วมกับBRN
และต้องขึ้นโต๊ะเจรจาผ่านผู้อำ�นวยความสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้เป็นการให้
สัมภาษณ์สด เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ในรายการ
โลกวันนี้ (Dunia Hari Ini) ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Media Selatan) ที่ออกอากาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คลื่น 91.50
MHz และถ่ายทอดเสียงในเว็บไซต์ www.rdselatan.com โดยมีนายแว
หะมะ แวกือจิก ผู้อำ�นวยการ Media Selatan เป็นผู้สัมภาษณ์
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4823

รายการโลกวันนี้ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Media Selatan) ออกอากาศเสียงเทปคำ�ให้สัมภาษณ์ของนายฮัสซัน ตอยิบ โดย
ยืนยัน BRN แท็คทีม(Tag-Team)ใหม่ 15 คน ยกระดับสู่การเจรจา
แจงละเอียดยิบ “สิทธิความเป็นเจ้าของ” ยำ�้ข้อเรียกร้องทั้งหมดอยู่ใต้
รัฐธรรมนูญไทยยันยังไม่คุยเรื่องเขตปกครองพิเศษจนกว่าการพูดคุย
สันติภาพจะมีเสถียรภาพกว่านี้ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพกับ
ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไทยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเอกสาร 38 หน้าของ BRN ที่
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 5 ข้อของ BRN ที่ส่งให้ตัวแทน
ฝ่ายไทยนั้น ไม่ได้ความหมายว่า BRN ต้องการให้มีการปกครองพิเศษ
เหมือนกับเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานคร แต่สิ่งที่ BRN เรียกร้อง
คือ“สิทธิในการกำ�หนดใจตนเอง (Right of Self Determination) ที่อยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4814

ดร.มะรอนิง สาแลมิง ‘เมื่อเรา(มีอำ�นาจ) แปลสาระทางศาสนามาดับไฟใต้’
สัมภาษณ์ ดร.มะรอนิง สาแลมิง รองเลขาธิการศอ.บต. ครั้งแรกของผู้รู้อิสลามในตำ�แหน่งระดับสูงเพื่องานดับไฟใต้ พร้อมคำ�อธิบายเนื้องานทาง
ศาสนาเพื่อปูทางไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง กับความหมายของสันติภาพและการยับยั้งความอยุติธรรม ดร.มะรอนิงคือผู้รู้
ศาสนาอิสลาม เป็นนักวิชาการศาสนาที่สามารถเข้ามารับตำ�แหน่งข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะก่อนถูกโยกมารับ
ตำ�แหน่ง ดร.มะรอนิงรองเลขาธิการศอ.บต. เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) เป็นตำ�แหน่งทางวิชาการ นั่นเป็นไปตามความตั้งใจของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต.ที่ต้องการให้มีผู้
รู้ศาสนาอิสลามมาช่วยงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม ซึ่งแน่นอนว่าบางเรื่องจำ�เป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามที่ลึกซึ้งมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ยิ่งในภาวะที่สังคมพื้นที่เรียกร้องโหยหาความชัดเจนและคำ�อธิบายทางหลักการอย่างเปิดเผยมาเนิ่นนาน เจ้าตัวยืนยันว่า การที่มีผู้รู้ศาสนา
อิสลามอยู่ในตำ�แหน่งระดับสูงนั้น เป็น“ฟัรดูกิฟายะห์” อันเป็นข้อบัญญัติในเชิงสังคมที่สังคมหนึ่งจะต้องมี
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4795
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กอ.รมน.เผยปี 56 มุสลิมตายมากกว่าพุทธ 4:1 กรงปินังยังเดือดบึ้มทหารเสีย 4 รัฐเตรียมจ่ายเงินเยียวยาเหยื่อตากใบ 51 ราย ส่งนักศึกษากลับอียิปต์ 849 คน
คนร้ายวางระเบิดชุด รปภ.ครู กรงปินัง ทหารเสียชีวิต 4 นาย ประชาชน
ถูกลูกหลงเจ็บ 3 ราย ส่วนสายบุรี คนร้ายยิงราษฎรเสียชีวิต 1 ราย ด้าน
โฆษก กอ.รมน. แถลงว่า สถานการณ์ภาพรวมในห้วงปี 2556 มีจำ�นวน
การก่อเหตุร้ายลดลง แต่มีการใช้ระเบิดมากขึ้น ทำ�ให้อัตราการสูญเสีย
ยังทรงตัวใกล้เคียงกับห้วงปี 2555 โดยสรุปพบว่าเหตุส่วนใหญ่เกิดบน
ถนน 67% เกิดในเขตชุมชน 24% และ อื่นๆ 9% และพบว่าเป้าหมายที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือคนมุสลิมที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ราษฎรไทยพุทธและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยสัดส่วนการเสียชีวิตระหว่างไทย
พุทธกับไทยมุสลิมเท่ากับ 4:1 คน Deep south watch สรุปเหตุความ
ไม่สงบเดือนกันยายน เหตุทั้งสิ้น 47 เหตุ เสียชีวิตและบาดเจ็บจำ�นวน 72 ราย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4807
เลือกตั้งท้องถิ่นปัตตานีเริ่มคึก ผู้สมัครเกาะกระแสสันติภาพหาเสียง
เลือกตั้งท้องถิ่นปัตตานีเริ่มคึกคัก ผู้สมัครเกาะกระแสสันติภาพในการ
หาเสียง โดยนายซูมีกีฟือลี โตะดง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ลุ
โบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี หัวหน้าทีม “ลูโบะยิไรสันติภาพ” เผยเหตุที่
ใช้คำ�ว่าสันติภาพเป็นชื่อทีมเนื่องจากทีมของตนเน้นนโยบายการทำ�งาน
ในเรื่องสันติภาพ เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่ ซึ่งในภาษามลายู
ใช้คำ�ว่า “Damai” แปลว่า สันติภาพ ส่วนสโลแกนของทีมใช้ภาษา
มลายูที่มีความหมายว่า “เราจะสร้างสันติภาพบนพื้นฐานการประชุม
ร่วมกัน” ซึ่งหากมีปัญหาในชุมชนจะเน้นการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เป็นมติสำ�คัญในการแก้ไขปัญหา ด้าน กกต.จังหวัดพร้อมจัดการเลือก
ตั้ง อบต. 81 แห่ง เตรียมป้องกันเหตุรุนแรง ให้เขตเลือกตั้งเป็นพื้นที่
สันติภาพ เตรียมเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวันเลือกตั้ง
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4817

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)
ซึ่งมี พลตำ�รวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
มีผลการประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 25565 เห็นชอบแนวทางจ่ายเงิน
เยียวยาเหยื่อเหตุการณ์ตากใบ 51 ราย โดยจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลก
ระทบจากเหตุการณ์ตากใบ เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ตามที่ ศอ.บต.เสนอ
โดยมีหลักเกณฑ์ คือ กรณีพิการ รายละไม่เกิน 4,500,000 บาท บาดเจ็บ
สาหัส รายละไม่เกิน 1,125,000 บาท บาดเจ็บปานกลาง รายละไม่เกิน
675,000 บาท และบาดเจ็บเล็กน้อย รายละไม่เกิน 225,000 บาท โดย
ให้เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ของ ศอ.บต. พร้อมกับให้พิจารณาช่วย
เหลือเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย และมี
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาชายแดนภาคใต้ เพื่อเดินทางกลับไปศึกษา
ต่อที่อียิปต์ 849 คน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4815
สารคดีชีวิต ‘ดวงสุดา สร้างอำ�ไพ’ จากเหยื่อสู่นักอนุรักษ์ เชื่อมคน2ศาสนา
สารคดีชีวิต ‘ดวงสุดา สร้างอำ�ไพ’ “จากป่าสู่เมือง นักสู้จากป่าสันทราย”
แห่งบ้านเฑียรยา ยะหริ่ง ปัตตานี พื้นที่อนุรักษ์เชื่อมคน 2 ศาสนากับก้าว
ข้ามความทุกข์สู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ หนึ่งในสารคดีชุด “ชีวิต ณ ที่
เกิดเหตุ” เครือข่ายผู้หญิงชายแดนใต้นำ�ฉายซ้ำ�พร้อมบทวิจารณ์ ‘ดวง
สุดา’ มีพื้นฐานครอบครัวเป็นนักอนุรักษ์ป่าสันทราย ซึมซับวิถนี ักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจากย่า ซึ่งจากการเป็นคนชนบทและเคยอยู่ป่าทำ�ให้ ดวงสุดามี
ความฝันที่จะทำ�งานด้านการอนุรักษ์ป่าอยู่ตลอดเวลา กระทั่งการย้ายที่
อยู่ทำ�ให้ดวงสุดามีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับองค์กรภาคประชาสังคม หลายๆ
องค์กรที่สำ�คัญยังทำ�ให้ดวงสุดาได้เจอกับหลายคนที่ประสบ ชะตากรรม
เดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าผู้สูญเสียย่อมเข้าใจผู้สูญเสียด้วยกัน แม้ว่าจะเป็น
คนพุทธหรือมุสลิมก็ตาม
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4800

เรื่องหลักใน deepsouthwatch.org
สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร: บทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
http://deepsouthwatch.org/node/4798
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้นำ�เสนอเนื้อหาการเสวนาในหัวข้อ “สื่อภาคประชาชนและสิทธิการสื่อสาร: บทเรียนจาก
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (College
of Deep South Watch) ร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุว
ศักดิ์ อดีตอาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หัวข้อนี้ทางศูนย์เฝ้าระวังฯ เห็นว่าเป็นหัวข้อที่ภาคประชา
สังคมที่อยู่ในกระบวนการสันติภาพจำ�เป็นต้องเรียนรู้ประสบการณ์การทำ�งานของประเทศที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากความ
ขัดแย้งเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
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บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
BRN TOLAK MERDEKA ? (Bahgian 1)
บล็อก “Abu Hafez Al-Hakim”
http://deepsouthwatch.org/ms/node/4821
“อบูฮาฟิซ อัลฮากิม” ซึ่งเคยระบุว่าตนเป็นสมาชิกของ BIPP ได้เขียนบทความขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งที่แปลชื่อเรื่องได้ว่า “บีอาร์เอ็นปฏิเสธ
เอกราชจริงหรือ? (ตอนที่ 1)” เขาได้ย้อนความถึงข้อเสนอห้าประการของบีอาร์เอ็นที่ยื่นให้รัฐไทยโดยระบุว่าที่จริงแล้วทางบีอาร์เอ็นไม่ได้ต้องการ
ให้ฝ่ายรัฐไทยรับข้อเสนอทันที แต่เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นฐานในการพูดคุยสันติภาพต่อไป แต่ข้อสังเกตของอาบูฮาฟิสคือข้อเสนอทั้งห้า
ประการที่เผยแพร่มาก่อนหน้านี้ ทั้งใน 3 คลิปวิดีโอในยูทูปนั้นต่างก็ไม่ได้ปรากฏถึงความต้องการเป็นเอกราช พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือ
ที่กลุ่มเคลื่อนไหวต่อสู้ดิ้นรนมาอย่างยากลำ�บากเป็นเวลาหลายทศวรรษ สุดท้ายต้องการเพียงแค่ปกครองพิเศษเท่านั้นหรอกหรือ อาบูฮาฟิสได้แกะ
ความจากยูทูปถึงใจความหลักที่บีอาร์เอ็นนั้นต้องการให้กลุ่มเคลื่อนไหวปาตานีทั้งหมดและกลุ่มคนปาตานีเป็นหนึ่งเดียว แต่ปัญหาคือเป้าหมายของ
การพูดคุยคือการอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทย ทั้งที่ทุกคนต่างก็รู้ว่าเป้าหมายของทุกกลุ่มเคลื่อนไหวต่างต่อสู้เพื่อเอกราช ดังนั้นการลงนาม
ของบีอาร์เอ็นโดยมีตัวแทน ฮาซัน ตอยิบ พร้อมข้อเสนอต่างๆ สร้างความตระหนกตกใจกับหลายๆ ฝ่าย อาบูฮาฟิสสรุปทิ้งท้ายถึงบรรดาตั้งคำ�ถาม
ที่มีต่อท่าทีของบีอาร์เอ็นดังกล่าวรวมทั้งข้อกังวลที่ว่าการพูดคุยเหล่านี้จะเป็นเพียงละครจัดฉากหรือไม่? ก่อนที่จะให้รายละเอียดอีกครั้งในบทความ
ตอน 2 ของเขา เร็วๆ นี้
ขอความเป็นมนุษย์ก่อนสันติภาพ
บล็อก “Shintaro”
http://deepsouthwatch.org/node/4810
“ฮาร่า ชินทาโร” อาจารย์สอนภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคนหนึ่งที่ติดตามเนื้อหาสาระของกระบวนการสันติภาพ
ในชายแดนใน/ปาตานีอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ในข้อเขียนสั้นๆ ชิ้นนี้ เขาแสดความกังวลต่อปฏิกิริยาของคนไทยทั้งไทยพุทธ
และมลายูในกรณีที่มีการโพสต์รูปศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายและต่างประณามและกล่าวว่าร้ายต่อกัน
เขาพยายามสะท้อนให้สังคมเห็นว่าใน
กระบวนการสันติภาพจำ�เป็นต้องสร้างให้ผู้คนเห็นความเป็นมนุษย์ของทั้งสองฝ่าย มิใช่สร้างความเกลียดชัง หาไม่แล้วสังคมก็ไม่สามารถก้าวสู่การ
สร้างสันติภาพได้อย่างแท้จริง

สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html

จับพิรุธคลิปอ้างนักรบฟาฏอนีถล่มอีโอดีรือเสาะ
ปะทะเดือดรือเสาะ “พ.ต.ท.-ลูกน้อง” พลีชีพ วิสามัญฯ4ศพรวม”เปเล่ดำ�”
กอ.รมน.ชงคำ�ตอบ 5 ข้อ BRN
“ภราดร”รับ BRN ปรับทีมพูดคุย-ขัดแย้งภายใน เปิดช่องถกพูโล
แกะรอยเอกสาร BRN (ตอน 3) เปิดสารพัดเงื่อนไขแลกหยุดยิง
ครม.ไฟเขียวเยียวยาครูใต้รายละ 4 ล้าน ย้อนหลังตั้งแต่ปี 47
คลี่จดหมาย “สะมะแอ ท่าน้ำ�” กับข้อเสนอดับไฟใต้-ดูแลเยาวชน
ธเนศ : ลดลัทธิไทยเป็นใหญ่ แล้วจะเข้าใจปัตตานี
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
เก็บความเสวนา หลัง 14 ตุลา: โลกทัศน์ของปัญญาชนมุสลิม หลัง 14 ตุลา 16
เอกรินทร์ ต่วนศิริ นักวิชาการ จากคณะรัฐศาสตร์ มอ. ปัตตานี วิเคราะห์ปัญญาชนมุสลิมรุ่น 3 หลังเหตุการณ์ 9/11 เป็นรุ่นที่ผ่านระบบ
การศึกษาสายสามัญ ทำ�ให้ปัญญาชนมุสลิมเปิดพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้น พร้อมมโนทัศน์ที่ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่คำ�ตอบ แต่เป็นเครื่องมือของการ
ต่อรองอัตลักษณ์มุสลิมในสังคมไทย งานชิ้นนี้โดยหลักต้องการกลับไปดูว่าโลกทัศน์ของปัญญาชนมุสลิมหลัง 14 ตุลา 16 เป็นอย่างไร โดยพิจารณา
จากงานเขียนต่างๆ ซึ่งคำ�ถามหลักคือหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 นั้น ปัญญาชนมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์หรือไม่ โดยกรอบที่ใช้อธิบายงาน
ชิ้นนี้เพื่อที่จะตอบคำ�ถาม คือ กรอบประชาธิปไตยและอิสลาม กระแสการฟื้นฟูอิสลามและเรื่องอัตลักษณ์หรือการเมืองแห่งอัตลักษณ์
http://prachatai.com/journal/2013/10/49093
คปก.ปลุกคน 4 แสน ร่วมดันกฎหมายประชาชนให้เป็นจริง
กรรมการ คปก.ระบุ 16 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนเสนอกฎหมายได้ 44 ฉบับ ประกาศใช้แค่ฉบับเดียว ต้องใช้กว่า 400,000 ชื่อ แต่ไม่
ประสบความสำ�เร็จ เสนอถ้าทุกคนร่วมแสดงตัวตนผลักดัน ‘กฎหมายประชาชน’ จะเป็นจริง โดยไพโรจน์ พลเพชร กรรมการคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (คปก.) กล่าวถึงสถานการณ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ในงาน “บทเรียน 16 ปี สิทธิประชาธิปไตยทางตรงในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน” วันที่ 5 ต.ค.56 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า นับจากเหตุการณ์ 14 ต.ค.16 ผ่านมา 40 ปีแก่นสารของ
ประชาธิปไตยที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพนั้นบังเกิดน้อย ระบอบประชาธิปไตยสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ แต่ที่ผ่านมาคำ�ตอบนั้นยังคลุมเครือว่า
จะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าหรือยิ่งถ่างช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเราเห็นการเลือกตั้งทุกระดับชั้น เป็นผู้นำ�ทางการเมืองเยอะแยะไปหมด แต่
ปัญหาพื้นฐานของประชาชน เกษตรกร กรรมการ ชาวนา เรื่องที่ดินทำ�กิน ราคาพืชผล ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป ยังคงเป็นปัญหานิรันดร์กาล
http://prachatai.com/journal/2013/10/49097

กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์
10 ตุลาคม 2556
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน เปิดตัวรายการวิทยุ เสียงจากผู้
หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ
ณ ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.อ.ปัตตานี
จัดโดย: เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้ ร่วมกับกลุ่มองค์กรภาคี : มูลนิธิเอเชีย, ศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เลขาธิการ และฝ่ายส่งเสริมและเผย
แพร่ สำ�นักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี
สำ�รองที่นั่งได้ที่ : อัสรา รัฐการัณย์ 084-7176599 อีเมล์
asrarat12@gmail.com
12 ตุลาคม 2556

12 ตุลาคม 2556

http://www.deepsouthwatch.org/node/4812

เสวนาปาตานีคาเฟ่ “ความหวังปี 2020 กับลมหายใจภาคธุรกิจบ้านเรา” ณ ร้าน นาเดียคอฟฟี่ เวลา 13.00 - 16.00 น.
http://www.deepsouthwatch.org/node/4818
ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพได้ทาง Facebook ที่
Patani Peace Process Monitoring news https://www.facebook.com/PatTaniPeaceProcessMonitoring
South reports https://www.facebook.com/southreport?fref=ts
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