สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj
เครือข่ายผู้หญิงรุกงานยุติธรรม เตรียมตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ�สำ�นักงาน เสวนาโต๊ะกลมสันติภาพจะนะเรียกร้องรากหญ้า/ราชการมีส่วนร่วม
อิสลาม 3 จังหวัดชายแดนใต้
4 กันยายน 2556 - ทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Meนางรอซีดะห์ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิง
dia Selatan) จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “บทบาทองค์กรภาคประชา
ยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัด
สังคมบนเส้นทางสันติภาพ” ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งชาวบ้านผู้
ชายแดนภาคใต้ รุ ก คื บ งานด้ า นอำ � นวย
เข้าร่วมสะท้อนว่าถึงเวลาประชาชนระดับรากหญ้าในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วม
ความยุ ติ ธ รรมแก่ ผู้ ห ญิ ง และครอบครั ว
ในกระบวนการสร้างสันติภาพ ต้องส่งเสียงว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการ
ผู้ได้รับผลกระทบร่วมมือคณะกรรมการ
อะไร หรือต้องการสันติภาพแบบไหน เป็นทุกคน ที่จะต้องสนับสนุน
อิสลาม 3 จังหวัดจัดให้มีอาสาสมัครสตรี
ให้การพูดคุยสันติภาพประสบความสำ�เร็จ และให้ประชาชนระดับราก
ช่วยเหลือทางกฎหมาย
ปัญหาความ
หญ้าในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด แนะนำ�ส่วนราชการอาจจะ
รุนแรงโดยจะจัดให้มีอาสาสมัครสตรีคอยให้คำ�ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางอย่าง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของ
และช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและครอบครัวที่ประสบปัญหาจากความรุนแรง การสร้างสันติภาพในพื้นที่
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4712
ประจำ�สำ�นักงานสำ�นักงานคณะกรรมการประจำ�จังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด
และได้มีกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิรักษ์ไทยจัดโครงการ เปิดเวที Bicara Patani ในเรือนจำ�กลางปัตตานี
“วานีตา พลังหญิงสร้างสังคม” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและ
3 กันยายน 2556 - เรือนจำ�กลางปัตตานี ดำ�เนินงานโครงการยุติธรรม
เด็กในกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของผู้
นำ�สันติสุข เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและ
หญิงและเด็กในชุมชน
เสริมความรู้แก่ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและมีการเสวนาในหัวข้อ “ทักษะ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4705
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและค่านิยมที่จะนำ�ไปสู่ความรุนแรง” มีการ
จัดเวที “เสวนาปาตานี (Bicara Patani)” ให้ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง
ศอ.บต. ยืนยันให้ทุนกู้ยืมแก่นักศึกษาจากอียิปต์เรียนต่อในประเทศ
ร่วมเวทีพูดคุยในหัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดน
1 กันยายน 2556 ศอ.บต.จัดประชุมพบปะนักศึกษาอียิปต์ ภาคใต้” กับเรื่อง “ปาตานีจะมีแนวทางอย่างไรในการพูดคุยสันติภาพ
ในชายแดนใต้หาแนวทางแก้ปัญหาศึกษาต่อ โดยมีนักศึกษาไทยที่ได้รับ ระหว่างรัฐบาลกับBRN” โดยมีผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเข้าร่วมฟังการ
ผลกระทบจากเหตุการณ์จลาจลในประเทศอียิปต์พร้อมกับผู้ปกครอง เสวนาปาตานี (Bicara Patani) ครั้งนี้ จำ�นวนกว่า 50 คน ทั้งนี้วิทยากร
เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 1,000 คน ย้ำ�รัฐบาลเป็นห่วงและให้ดูแลเต็มที่ ในเวทีเสวนาได้นำ�เสนอว่าการพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพจะต้อง
การประชุมครั้งนี้ยังไม่อาจจัดการช่วยเหลือได้ทันทีเนื่องจากมีนักศึกษา ทำ�ให้เป็นวาระของประชาชน หรือเป็นความต้องการของประชาชนใน
เป็นจำ�นวนมาก และได้ให้นักศึกษาแบ่งเป็นรายจังหวัด ปัตตานี ยะลา พื้นที่อย่างแท้จริง ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ความสนใจ
และนราธิวาส หลังจากนั้นให้แต่ละจังหวัดเข้าไปหารือกับ ศอ.บต.เพื่อ มากที่สุด คือ แนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่นอกเหนือ
ที่จะแก้ปัญหาในอนาคต โดยให้นักศึกษาร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ จากการพูดคุยสันติภาพ บทบาทอาเซียน ต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่
ปัญหาร่วมกัน นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในประเทศจะมีเงินกู้ กยศ. ให้ ในอีก 2 ปีข้างหน้า และให้ความสนใจมากกับข้อเสนอของ BRN ที่ขอให้
และพร้อมอำ�นวยความสะดวกนักศึกษาที่จะกลับไปศึกษาต่อที่อียิปต์ รัฐบาลปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัว และยกเลิกหมายจับที่เกี่ยวกับคดีความ
ซึ่งขณะนี้ยังมีนักศึกษาไทยยังอยู่ในประเทศอียิปต์อีกจำ�นวน 1,000 มั่นคง
กว่าคน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4704
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4698
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อัศโตรา ชาบัต : เรียนรู้อียิปต์เข้าใจปัญหาตะวันออกกลาง

ศอ.บต.มอบเงินเยียวยาผู้ถูกคุมตัวจากเหตุตากใบรวม 766 ราย

24 สิงหาคม 2556 - ห้องเรียนการเมือง โรงเรียนนักข่าว
ชายแดนใต้ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิกฤติความรุนแรงในอียิปต์” โด
ยอัศโตรา โต๊ะราแม เพื่อเรียนรู้และทำ�ความเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังเหตุ
รุนแรงในประเทศอียิปต์
อัศโตรา ระบุว่าการจะเข้าใจความขัดแย้งในประเทศอียิปต์
จำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจการเมืองการปกครองในภูมิภาคอาหรับที่มี
รูปแบบการปกครองโดยเผด็จการทหารและการปกครองโดยเผด็จการ
กษัตริย์ซึ่งประชาชนชาวอาหรับที่ถูกปกครองในสภาวะกดดันมาเนิ่น
นานลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อการโค่นล้มการปกครองที่ไม่เป็นธรรม
โดยเริ่มจากการโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีไซนัล อาบิดิน บินอาลี ของ
ตูนีเซีย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า การปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution) ที่เกิดขึ้นหลังจากการจุดไฟเผาตัวเองของนายมุฮัมมัด อัลบูอะซี
ซี (Mohamed Al-Bouazizi) เพราะไม่พอใจการความไม่เป็นธรรมที่
ถูกกระทำ�จากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจตูนีเซีย จากความสำ�เร็จในการปฏิวัติที่
ประเทศตูนีเซีย เริ่มทำ�ให้ชาวอียิปต์จำ�นวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคน
หนุ่มสาวได้รวมตัวชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ ประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค
ลงจากตำ�แหน่งจนสำ�เร็จ หลังจากนั้นอียิปต์จัดการเลือกตั้งครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ขึ้น โดยกลุ่มภราดรภาพมุสลิมที่นำ�โดย ดร.มูฮำ�หมัด มุร
ซีย์ ชนะการเลือกตั้ง หนึ่งปีผ่านไปกลุ่มมวลชนที่ไม่พอใจการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ดร.มุรซีย์ ได้ออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่ โดยกลุ่ม
คนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเป็นเครือข่ายกลุ่มอำ�นาจเก่าร่วมกับกลุ่ม
การเมืองพรรคฝ่ายค้าน โดยมีประเทศซาอุดิอาระเบียให้การหนุนหลัง
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4710

4 กันยายน 2556 - ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้
รับผลกระทบจากการควบคุมตัวจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่อำ�เภอ
ตาก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 แต่ไม่ถูกดำ�เนินคดี
จำ�นวน 205 คน คนละ 15,000 บาท แยกเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำ�เภอตากใบ 51 ราย สุไหงปาดี 95 ราย บาเจาะ
5 ราย เมืองนราธิวาส 15 ราย เจาะไอร้อง 20 ราย ยี่งอ 7 ราย ระแงะ
6 ราย จากจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำ�เภอยะรัง 2 ปะนาเระ, หนองจิกและ
สายบุรี อำ�เภอละ1 ราย และจากอำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ราย การ
มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 จำ�นวน 204 ราย เป็นเงิน
3,075,000 บาท ที่ผ่านมาได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกควบคุมตัว
แด่ไม่ถูกดำ�เนินคดีจากเหดุการณ์ตากใบมาแล้ว 5 ครั้ง รวม 561 ราย
เป็นเงิน 8,415,000 บาท รวมทั้งหมด 766 ราย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4707

“ม.อ.ออกนอกระบบ” นักศึกษาขอเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารและขอทีน่ ง่ั ในสภา

บทเรียนจาก 3 กูรูโลก ด้านจัดการความขัดแย้ง “โทนี่ แบลร์-มาร์ตี
อาร์ติซารี-พริซิลลา เฮย์เนอร์”
2 กันยายน 2556 - รัฐบาลจัดการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
Uniting for the future : Learning from each other′s experiences หรือ “ผนึกกำ�ลังสู่อนาคต : เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์” โดยมี
วิทยากร 3 คน คือ นายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักร
ที่สามารถยุติความรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือ ด้วยการเจรจาเพื่อหาข้อ
ตกลงสันติภาพจนนำ�ไปสู่การหยุดยิงและยุติความรุนแรงที่สืบเนื่องกัน
มากว่า 30 ปี นายมาร์ตี อาห์ติซารี อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ ผู้ที่
ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เมื่อปี 2551 และเป็นผู้มีส่วนสำ�คัญ
ในกระบวนการเจรจาสันติภาพในโคโซโว ผู้ก่อตั้งและประธาน Crisis
Management Initiative (CMI) ที่เน้นการแก้ข้อพิพาททางสันติวิธี
และเป็นหัวหน้าคณะไกล่เกลี่ยในกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐบาล
อินโดนีเซียและกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของอาเจะห์ (Free Aceh
Movement) และนางพริซิลลา เฮย์เนอร์ ที่ปรึกษาอาวุโสของ Centre for Humanitarian Dialogue หรือ HDC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญความ
ยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผ่านงานด้านยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านใน
หลายประเทศทั่วโลกและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสหประชาชาติทางด้าน
สิทธิมนุษยชน ซึ่ง “มติชนออนไลน์” ถอดคำ�บรรยายปาฐกถาจาก 3
วิทยากรระดับโลก หวังว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเริ่ม และต่อยอดสนับสนุนให้
เกิดการปรองดองขึ้นในประเทศไทย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4700

2 กันยายน 2556 - เครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ออก
แถลงการณ์เรียกร้องขอมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ
ชี้การเป็นเอกชนทำ�ให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียม
โดยเห็นว่า เมื่อระบบการศึกษาถูกกำ�หนดด้วยเงินตราแล้ว ความเท่า
เทียมกันในด้านการศึกษาคงยากที่จะได้เห็น อีกทั้งเปรียบเสมือนการ
ตัดโอกาสทางการศึกษาผู้ที่มีรายได้น้อยทางอ้อม
ส่วนปัญหาความ
ไม่โปร่งใสของค่าใช้จ่ายเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การบริหาร
เทียบเท่ากับองค์กรเอกชน จะไม่สามารถทราบถึงความไม่โปร่งใสของ
การบริหารจัดการเงินที่นักศึกษาจ่ายไปได้ว่ามหาวิทยาลัยใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เครือข่ายนักศึกษาจึงมีข้อเรียกร้องว่า พ.ร.บ.ที่จะ
เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรจะต้องผ่านการลงประชามติจากประชาคม
มหาวิทยาลัย
ให้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภา
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีองค์กรที่สามารถคาน รู้จัก“ฮูมัยดี มูซอ” บุคคลผู้ทำ�งานอุทิศตนเพื่อชุมชน
อำ�นาจกับฝ่ายบริหารได้ และอธิการบดี รองอธิการบดีของแต่ละ
นายฮูมัยดี มูซอ หรือ อุสตาซมัง ครูสอนศาสนา โรงเรียนมูลนิธิ
วิทยาเขต และคณบดี จะต้องมาจากการเลือกตั้ง
ชุมชนอิสลามศึกษา หรือ ปอเนาะปาแดลางา ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4709
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จ.ปัตตานี ที่ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม บนถนนบ่อทอง-น้ำ�
ดำ� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อุสตาซผู้พลิกชีวิตด้วยการศึกษา เป็นบุคคล
สำ�คัญสำ�หรับชุมชน เป็นผู้ที่ทำ�งานด้านศาสนาควบคู่การทำ�กิจกรรม
เพื่อสังคม เป็นคนมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน แม้วัยเด็กค่อนข้างยากลำ�บาก ทำ�ให้เขาต้องออก
จากโรงเรียนแค่ชั้น ป. 5 แต่ยังเรียนต่อศาสนาจนจบชั้นปีที่ 10 และ
ด้วยความที่เป็นคนรักการเรียน จึงสมัครเรียนต่อ กศน. จนจบ ม.6 จาก
นั้นได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการ
บริหารการปกครอง สถาบันรัชภาคต์ จังหวัดยะลา ชอบช่วยเหลือชุมชน

และคนอื่น เป็นคนมีจิตอาสาและรักการทำ�กิจกรรม มักร่วมโครงการ
ต่างๆ ในชุมชน เป็นกรรมการของ “วิทยาลัยประชาชน” องค์กรภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ เป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลไก
ชุมชนและเครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการสาธารณภัย: กรณีศึกษา
อ่าวปัตตานี” หรือ PB Watch ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน
พื้นที่อ่าวปัตตานี
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4699

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
แถลงการณ์เนื่องในวันรำ�ลึกผู้สูญหายสากล
บล็อก “Justice for Peace”
http://deepsouthwatch.org/node/4696
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ โดยมีคุณอังคณา นีละไพจิตร
เป็นผู้อำ�นวยการ ได้แถลงการณ์เนื่องในวันแห่งการรำ�ลึกถึงเหยื่อของ
การบังคับสูญหาย (International day of the victims of Enforced
Disappearance) ซึ่งตรงกับวันที่ 30- 31 สิงหาคมของทุกปี โดยระบุ
ว่าประเทศได้ให้สัตยาบันล่าช้าคือเมื่อปี 2555 ทั้งที่ผ่านมามีการบังคับ
สูญหายเกิดขึ้นหลายราย ตั้งแต่นโยบายสงครามยาเสพติดในปี 2546
และนโยบายตอบโต้การก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2544
ซึ่งมูลนิธิฯพบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การทรมานหรือการ
สังหารนอกกระบวนการกฎหมาย ก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อครอบครัว
ของเหยื่อ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการยุติการบังคับ
สูญหายในประเทศไทย โดยซึ่งหากได้รับการปฏิบัติตามจะมีส่วนทำ�ให้
ยุติการบังคับสูญหาย และบรรดาญาติของเหยื่อจะได้รับการเยียวยา

เสียงจากใจ FC. ถึง “BUDU LITTLE” ศิลปินมลายู ผู้ขับขาน
บทเพลงสันติภาพ
บล็อก “Patanian Voice”
http://deepsouthwatch.org/node/4695
นะดีม จามาล คอยรอน จากบล็อก “Patanian Voice” พาให้
ผู้อ่านรู้จักศิลปินคนหนึ่งที่ขับขานเพลงสันติภาพของชาวปาตานีในยุค
ร่วมสมัย โดยเริ่มเล่าที่มาของสถานการณ์ความรุนแรงและความอึดอัด
ของคนในพื้นที่ที่ได้รับกดขี่จากรัฐไทยกระทั่งคนศิลปิน “BUDU LITTLE” ที่กล้าสะท้อนความคิดความรู้สึกของหนุ่มสาวของชาวมลายูโดย
เริ่มจาก SAUDARAKU ROHINGYA ที่กล่าวถึงพี่น้องมุสลิมชาวโรฮิงญา
และต่อมาก็คือ 13 FEB ทั้งสองเพลงแต่งโดย Abdulloh Wan Ahmad
และตอนท้ายผู้เขียนได้ให้กำ�ลังต่อศิลปินคนนี้เพื่อผลิตสิ่งดีๆ ให้คนใน
พื้นที่ต่อไป

สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
• ในซีเรีย เมื่อบทกวียุคใหม่กำ�ลังผลิบานท่ามกลางซากสงครามกลางเมือง
http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48639
• นายกย้ำ�เสียงส่วนใหญ่หนุนอุ้มราคายาง 90 บาท/กิโลกรัม วอนผู้ชุมนุมเลิกปิดถนน
http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48619
• ศอ.บต.มอบเงินเยียวยาเหยื่อตากใบรวม 766 ราย
http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48614
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
• เยาวชนคนเก่ง “อัครศาสน์วิทยา” กวาดรางวัล “หนังสั้น” ทั่วฟ้าเมืองไทย
• จับคนไทยฯสงสัยโยง”พูโลใหม่” สมช.นัดถก BRN - จับตา PLA
• ตร.มาเลย์รวบคนไทยที่เคดาห์ ยึดอาวุธสงคราม-สารระเบิดอื้อ
• วัยรุ่นแกะระเบิดเล่น-ตูมสนั่นเจ็บ 7 ที่ทุ่งยางแดง
• ชาวสวนยางชายแดนใต้ครวญไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของรัฐ
• สุริยา หมะนุ๊ ศิษย์เก่า ม.21 รุ่น 2 “ผมไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้”
กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์
เสวนา “ครอบครัวมุสลิมกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ชายแดนใต้”
วิทยาลัยวันศุกร์ขอเชิญร่วมเสวนา “ครอบครัวมุสลิมกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ชายแดนใต้” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน
2556 เวลา 19.00-21.30 น. ณ ห้อง E105 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่ วิทยากรโดย คุณจุลินทร์รัตน์ (อาอีซะฮ) ไทยประทาน คุณ
อัสมะ ฮัจญีอับดุลเลาะ ตาเละ คุณสมบุญ อิสสระชัย ดำ�เนินรายการโดย คุณยาสมิน ซัตตาร์
ร่วมจัดโดย สถาบันสันติศึกษา ม.อ. และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
http://www.deepsouthwatch.org/node/4703
เสวนาการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กท่ามกลางความขัดแย้งในปัจจุบัน
วทีสานเสวนาการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กท่ามกลางความขัดแย้งในปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 8.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนใต้ (Deep South Watch) เสวนา “มุมมองและบทบาทในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ท่ามกลางความขัดแย้งในปัจจุบัน” โดย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคประชาสังคมและคณะกรรมการกลางอิสลามประจำ�จังหวัด และร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
http://www.deepsouthwatch.org/node/4708
“สันติภาพชายแดนใต้สู่ซีเรียและอียิปต์”
มองโลกมุสลิม “สันติภาพชายแดนใต้สู่ซีเรียและอียิปต์” วัน เสาร์ ที่ 14 กันยายน 2556 ณ หาดนราทัศน์ อ.เมืองนราธิวาส จัดโดย
ประชาคมเพื่อสันติสุขเครือข่ายอามานะฮฺ จังหวัดนราธิวาส (๖๐ องค์กร) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ อิสลามกับสันติภาพ ” โดย อ.ซาฟีอี เจ๊ะเลาะ
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัดนราธิวาส เสวนา หัวข้อ “ ความหวังสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ” โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู อ.ชินทา
โร ฮารา นพ.แวมาฮาดี แวดาโอะ และ ดร.อับดุลซูโกร ดินอะ ผู้ดำ�เนินรายการ และสนทนายามเย็น หัวข้อ “ เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ” โดย
อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์ ผู้อำ�นวยการ YATEEM TV อ.ซอและห์ ตาเละ อ.มูฮัมมัด คอยา อาจารย์ มอย. ผู้ดำ�เนินรายการ เวลา 17.00 – 18.15 น.
บรรยาย หัวข้อ “โลกสูญเสียอะไร เมื่อไร้อุมมะตันวาฮีดะฮฺ” โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
เวลา 19.00 – 19.30 น.บรรยาย หัวข้อ “ เสียงเรียกที่คุณไม่ได้ยิน ” โดยคุณนาอีม วงศ์เกษร และ คุณอาลี อารีฟ เวลา 20.00 – 22.00
น. เสวนาหัวข้อ “ ความจริงในซีเรียและอียิปต์ ” โดย อ.มัสลัน มาหะมะ รอง อธิการบดี มอย. อ.เชคริฎออะหมัด สมะดี ผู้อำ�นวยการ WHITE
CHANNEL อ.อิบรอฮีม ยานยา นักวิชาการอิสระ และอ.ซูไฮมี อาแว ผู้ดำ�เนินรายการ ติดต่อสอบถาม โทร.081-957-3952 จองบูธร้านค้า โทร.
089-976-9925 , 089-680-9943

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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