การบิดเบือนคําสอนศาสนาอิสลามในเอกสาร
เบอรญีฮาด ดิ ปตตานี (การตอสูที่ปตตานี)
(เก็บความจาก คําชี้แจง ของสํานักจุฬาราชมนตรี)
คํานํา
เอกสารชื่อ การตอสูท ี่ปตตานี ซึ่งเนื้อหาสวนใหญมีลักษณะบิดเบือนคําสอนของศาสนาอิสลาม และ
มีขอความชักจูงใหใชความรุนแรง ทางราชการไดเสนอเรื่องมายังสํานักจุฬาราชมนตรี เพื่อใหทําการศึกษา
หาทางแกไข และชี้แจงขอเท็จจริงตาง ๆ ใหประชาชนไดรบั ทราบ
ทางสํานักจุฬาราชมนตรี หวังวาเอกสารชี้แจงนี้
จะสรางความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนคนไทย
โดยทั่วไป เพื่อสรางทัศนคติที่ดีแกคําสอนของอิสลาม
และภาพลักษณของชาวไทยมุสลิม และอยากให
ประชาชนชาวไทย ตระหนักอยูเสมอวาทุกคนคือ คน
ไทย ที่จะตองรักและหวงแหนประเทศชาติบานเมือง
การดําเนินการใด ๆ ที่สอไปในทางการใชความรุนแรง
ขอใหทุกฝายไดคํานึงวา สิง่ นั้นไมใชวิถีทางของอิสลาม
และการใชความรุนแรง ไมสามารถแกปญหาได สันติวิธี
เทานั้น ที่จะแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ได
ความรู ความเขาใจซึ่งกันและกัน และเรียนรูที่จะอยู
รวมกัน บนความแตกตางทางชาติพนั ธุ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม เทานั้นจึงจะสงบสุขได

บทนํา
ตามที่เกิดสถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต เริ่มตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๔๗ และดําเนินมาตามลําดับ
จนนําไปสูการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
เปนจํานวนมาก เปนโศกนาฏกรรมอันหนาเศราสลด
อยางยิ่ง มีผูไมหวังดี ทําใหเกิดความแตกแยกขึ้นในชาติ
โดยฝายหนึ่งคือ กลุมผูกอความไมสงบ ที่ไดนําหลักการ
ศาสนามาอางใชในวิถีทางที่ไมถูกตอง ใชวถิ ีทางแหงความ
รุนแรง สรางสถานการณความไมสงบ จนนําไปสูการ
เสียชีวิต และทรัพยสินของชาติ การกระทําดังกลาว
ทําใหเกิดผลเสียหายอยางยิง่ ตอภาพลักษณของศาสนา
อิสลาม ซึ่งใหความสําคัญตอวิถีทางแหงสันติ การอยู
รวมกันอยางเอื้ออาทร ระหวางมนุษยทุกหมูเหลาดังคัมภีรกุรอาน บัญญัติไว ความวา
"เราไดสรางมนุษยจากชายหนึง่ และหญิงหนึ่ง และจากทั้งสองนั้นไดมีมนุษยเปนชาติพนั ธุ
เผาตาง ๆ มากมาย เพื่อใหทําความรูจักซึ่งกันและกัน " (๔๙:๑๓)
สํานักจุฬาราชมนตรี จึงขอใหประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยา
ตกหลุมพรางของผูไ มหวังดี ที่จะสรางสถานการณที่วุนวายขึ้น เพื่อ
เปาหมายบางอยาง อันไมพงึ ประสงค
ในสวนของผูห ลงผิดนั้น ขอใหทําความเขาใจหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลามใหถูกตอง วาศาสนาอิสลามเปนศาสนาแหงสันติภาพ ใหความเคารพตอสิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชน ยอมรับในความแตกตาง และการอยูรวมกันอยางเทาเทียมและสันติ การนํา
บทบัญญัติในคัมภีรกุรอานมาใชเปนเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงคอันมิชอบนั้น เปนขอหามสําคัญใน
ศาสนาอิสลาม
ตามหลักคําสอนที่ปรากฏในคัมภีรก ุรอาน วจนะ (หะดิษ) และแบบฉบับ (ซุนนะห) ของทานนบีมุฮัม
มัด ตลอดจนทัศนะตาง ๆ ของบรรดาปราชญมุสลิม สรุปไดวาการกระทําที่เปนการทําลายชีวิต และ
ทรัพยสินของผูบริสุทธิ์ตลอดจนทําลายสถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณประโยชนนั้น จะถือวาเปนการ

ตอสูในหนทางของศาสนาหรือการญีฮาดไมได สวนผูที่เสียชีวิตไปดวยการกระทําแหงความหลงผิด และงม
งายในกรณีดังกลาวจะถือวา เปนผูเสียชีวิตในหนทางของศาสนา (ชะฮีด) ยอมไมได การกระทําดังกลาวเปน
การผิดตอบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
สํานักจุฬาราชมนตรี ขอใหรัฐใชความเมตตาธรรม เขาใจ
ในความแตกตางทางวัฒนธรรม ใชความเปนมิตรเขาไป
แกปญหา และเปดโอกาสใหความคิดที่หลากหลายที่ไดเสนอ
เพื่อที่จะสามารถพบแนวทางใหม ๆ สําหรับยุติปญหา หรือชวย
ทําใหปญหาไมขยายตัวไปมากกวานี้ และขอใหยดึ แนวพระบรม
ราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่ใหคํานึงถึง
"เขาใจ เขาถึง พัฒนา" มาเปนแนวทางในการแกปญหาและใหถือวา ปญหาที่เกิดขึน้ เปนปญหาภายใน
สามารถแกไขกันเองได ไมควรใหคนภายนอกหรือตางชาติเขามาชี้นํา หรือสนับสนุนสงเสริม ไมวา ใน
รูปแบบใด และฝายใดก็ตาม ขอใหทุกฝายระมัดระวัง ไมสรางความเขาใจผิดขึน้ ระหวางชนในชาติ โดย
นําเอาอคติทางศาสนา ชาติพันธุ ภาษา และวัฒนธรรม มาเปนพื้นฐาน ในการปลุกกระแสความรุนแแรงให
เกิดขึ้น ดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในเวลานี้ ใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวม และประเทศชาติมากกวา
ประโยชนสวนตน สํานักจุฬาราชมนตรี พรอมที่จะเขาไปมีสวนรวมกับองคกร ภาครัฐ และเอกชน ในการ
สงเสริมใหเกิดสันติสุขใหเกิดขึ้นในชาติ
เหตุการณในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ทางราชการไดพบเอกสารชิ้นหนึ่ง เขียนดวยลายมือเปน
ภาษามลายู จํานวน ๖๕ หนา มีชื่อวา เบอรญีฮาด ดิ ปตตานี แปลวา การตอสู (ในทางศาสนา) ที่
ปตตานี เอกสารดังกลาว สะทอนใหเห็นแนวคิดของบุคคลกลุมนี้ อยางชัดเจน ทั้งในแงของการนําคําสอน
เรื่อง ญีฮาด ในอิสลามมาสรางความชอบธรรม ใหกับการกอความไมสงบขึ้น แนวคิดในการปลุกความรูสึก
ทางประวัติศาสตร ภาษา วัฒนธรรม เพื่อสรางความชอบธรรม ในการดําเนินการของคนกลุมนี้
ผูเขียนเอกสารชิ้นนี้ ขาดความเขาใจในหลักคําสอนของอิสลาม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรื่องญีฮาด ไมมี
ความรู ความเขาใจในการอางบทบัญญัติ (อายะฮ) ตาง ๆ ในคัมภีรกุรอานมุงปลุกความรูสึกเรื่องชาติพันธุ
มลายูอยางผิด ๆ โดยไมไดคํานึงวา คนเชื้อสายมลายูคือ คนไทยมีถิ่นที่อยูกระจายอยูทั่วไปในประเทศ
เหมือนคนไทยเชื้อสายอื่น ๆ ขัดกับหลักคําสอนของอิสลามที่เห็นวา การนับถือศาสนานั้นเปนเรื่องสูงสง
เหนือกวาความผูกพันในเรื่องชาติพนั ธุ ทัศนของอิสลามนั้น เห็นวาคนที่เปนมุสลิมนัน้ ตองกาวลวง
พรมแดนทางชาติพันธุเพราะทุกคนเปนพีน่ องกัน ไมวา เขาจะมีเชื้อพันธุใด
ในการเรียบเรียงเอกสาร การตอสูที่ปตตานี ผูเขียนไดอางบทบัญญัติจากคัมภีรกุรอาน ถึง ๖๑
บทบัญญัติ สวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการทําสงคราม ในสมัยทานนบีมุฮัมมัด มีการยกขอความมาเขียนมี

ทั้งเขียนผิด เพิม่ ขอความอธิบายความตาง ๆ บิดเบือนคลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดของบรรดาปราชญของ
อิสลาม ไดสรางภาพลักษณเชิงลบ ใหคนทัว่ ไปเขาใจวาอิสลามมีคําสอนที่รุนแรง ไรเหตุผล ขาดเมตตา
ธรรม
ผูเขียนใชคําวา ญีฮาด โดยอธิบายวา การตอสูเพื่อแบงแยกดินแดน อันหมายถึงพื้นที่ในจังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนของจังหวัดสงขลา เปนการตอสูในหนทางของศาสนา (ญีฮาด) การ
กระทําดังกลาวขัดตอคําสอนของอิสลาม มีบทบัญญัติจากคัมภีรกุรอาน และหะดิษจํานวนมาก ไดกลาว
ตําหนิ หรือประณามการกระทําในทํานองนี้
แนวคิดอีกประการหนึ่งในเอกสารนี้คือ การพยายาม
แบงคนในจังหวัดชายแดนภาคใต ออกเปนสามกลุม
กลุมแรก คือ ผูที่เห็นดวยและวาการตอสูตามแนวทาง
ดังกลาว เพื่อแบงแยกดินแดนถือวาเปนมุสลิมที่ถูกตอง เปน
ผูศรัทธาที่แทจริง (มุอมีน) และถาหากเขาไดรวมตอสูและ
ตายไปพวกเขาคือ "ชะฮีด"
กลุมที่สอง คือ บรรดามุสลิมผูไมเห็น
ดวยกับการกระทําของพวกเขา เขาเรียกมุสลิมกลุมนี้วา
คนทรยศกลับกลอก (มุนาฟก) แมคนกลุมนี้จะปฏิบัติ
ศาสนาอยางเครงครัด ดําเนินชีวิตอยูใ นหลักคําสอนของ
อิสลามอยางแทจริง
คนกลุมที่สาม คือ ผูที่ไมไดนบั ถือศาสนาอิสลาม เขาเรียกวา คนนอกศาสนา (กาฬิร หรือ มุช
ริก) ดังนั้น หนาที่ของคนกลุมแรกคือ ขจัดคนกลุมที่สอง และสามใหสิ้นซาก ใครก็ตามที่ไมเห็นดวย และ
ขัดขวางพวกเขา เปนคนทรยศใหฆาเสียซึง่ อิสลาม (ตามทัศนะของคนกลุมนี้) อนุญาตใหฆาได
คนกลุมนี้ จึงทําตนเสมอพระเจา การกระทําที่ปาเถื่อนโหดรายจึงเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลาเพราะคนกลุม
นี้เขาใจวา เปนการกระทําทีถ่ ูกตอง ตามบทบัญญัติอิสลาม นับวาเปนการกระทําที่ทาํ ลายศาสนาอิสลาม และ
ภาพลักษณของมุสลิมทั่วโลก

เอกสารชิ้นนี้ไดเรียบเรียงโดยแบงเปนวัน ๆ รวมเจ็ดวัน หรือเจ็ดขั้นตอนดังนี้

วันที่ ๑
ปลุกใจใหฮึกเหิม ใหเห็นวา การตอสูเพื่อแบงแยกดินแดน เปนการตอสูในทางศาสนา
เชนเดียวกับการตอสูของทานนบีมูฮัมมัด โดยอางบทบัญญัติ ๘:๖๕, ๔:๗๕, ๓:๑๓๒, ๕:๕๙, ๔:๕๘ ที่ได
แสดงใหเห็นถึงศัตรูของอิสลามคือบรรดาคนนอกศาสนา (กาฬิร) ทั้งคนนอกศาสนา และมุสลิมผูทรยศคือ
ศัตรูของการตอสู ที่จะตองขจัดใหหมดสิ้นไป

บทบัญญัติในคัมภีรกุรอานที่นํามาอาง ในวันที่ ๑
บทบัญญัติ ๘:๖๕ (ซูเราะฮ ที่ ๘ อัล - อัมฟาล อายะฮที่ ๖๕)
"และถาหากเจาไดถามพวกเขา แนนอนพวกเขาจะกลาววาแทจริงพวกเรา
เปนเพียงแตพดู สนุก และพูดเลนเทานั้น จงกลาวเถิด
(มูฮัมมัด) วาตออัลลอฮ และบรรดาบทบัญญัติของพระองค และ
รอซูลของพระองคกระนั้น หรือที่พวกทานเยยหยันกัน"
บทบัญญัติ ๔:๗๕ (ซูเราะห ที่ ๔ อัน - นิซาอ อายะฮ ที่ ๗๕)
"มีเหตุใดเกิดขึ้นแกพวกเจากระนั้นหรือ ที่พวกเจาไมสูรบในทางของอัลลอฮ ทั้ง ๆ ที่บรรดาผู
ออนแอ ไมวาชายและหญิงและเด็ก ๆ ตางกลาวกันวา พระเจาของเรา โปรดนําพวกเราออกไปจาก
เมืองนี้ ซึ่งชาวเมืองเปนผูขมเหงรังแก และโปรดใหมีขนึ้ แกพวกเรา ซึ่งผูค มุ ครองคนหนึ่งจากที่
พระองค และโปรดใหมีขนึ้ แกพวกเรา ซึ่งผูช วยเหลือคนหนึ่งจากที่พระองค"
บทบัญญัติ ๓:๑๓๒ (ซูเราะห ที่ ๓ อาละอิบรอน อายะฮที่ ๑๓๒)
"และพวกเจาจงเชื่อฟงอัลลอฮ และรอซูลของพระองค เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความเมตตา"
บทบัญญัติ ๔:๕๘ (ซูเราะหที่ ๔ อัน - นิซาด อายะฮที่ ๕๘)
"แทจริงอัลลอห ใชพวกเจาใหมอบคืนบรรดาของฝากแกเจาของของมัน และเมื่อพวกเจาตัดสิน
ระหวางผูคน พวกเจาก็จะตองตัดสินดวยความยุติธรรม แทจริงอัลลอฮ แนะนําพวกเจาดวยสิ่งซึ่งดี
จริง ๆ พวกเจาดวยสิ่งซึง่ ดีจริง ๆ แทจริงงอัลลอหเปนผูไดยินและเห็น"

วันที่ ๒
ปลุกใจใหคนที่ตอสูวา อยาไดกลัว เพราะคนที่ตอสูเพื่อใหไดดินแดนคืนมา หากเขาตายก็จะตายอยางนักรบ
ศักดิ์สิทธิ์หรือชะฮีด โดยอางบทบัญญัติ ๓,๑๔๕, ๓:๑๕๐, ๓:๑๖๙, ๔:๘๔, ๔:๙๔, ๓:๑๒๕
และอางหะดิษที่วา ดวยเรื่องการทวงสิทธิ์คืน โดยเปรียบเทียบวา ปตตานีคือดินแดนทีถ่ ูกปลนไป
เปนหนาที่ของลูกหลานเชื้อสายมลายูตองทวงคืน

บทบัญญัติในคัมภีรกุรอานที่นํามาอาง ในวันที่ ๒

บทบัญญัติ ๓:๑๔๕ (ซูเราะหที่ ๓ อาละอิมรอน อายะฮที่ ๑๔๕)
"และไมเคยปรากฎแกชีวติ ใดที่จะตายนอกจากดวยอนุมัติ
ของอัลลอหเทานั้น ทั้งนี้เปนลิขิตที่กําหนดไว และผูใดตองการ
ผลตอบแทนในโลกนี้ เราก็จะใหเขาจากโลกนี้ และผูใดตองการ
ผลตอบแทนในปรโลก เราก็จะใหแกเขาในปรโลก และจะตอบ
แทนแกผูกตัญูทั้งหลาย"
บทบัญญัติ ๓:๑๕๐ (ซูเราะห ที่ ๓ อาละอิบรอม อายุฮที่ ๑๔๕)
"แตทวาอัลลอหตางหากคือ ผูชวยเหลือพวกเจา และพระองคเปนผูที่ดีเยี่ยมในบรรดาผูชวยเหลือ
ทั้งหลาย"
บทบัญญัติ ๓:๑๕๔ (ซูเราะหที่ ๓ อาละ อิมรอน อายะฮที่ ๑๕๔)
"แลวพระองคก็ใหความปลอดภัยแกพวกเจา
หลังจากความโศกเศรานั้นคือ ใหมีการงีบหลับครอบ
คลุมกลุมหนึ่งในหมูพวกเจา และอีกกลุมหนึ่งนัน้
ตัวของพวกเราเองทําใหพวกเขากระวนกระวายใจ
พวกเขากลาวหาอัลลอฮ โดยปราศจากความเปนธรรม
อยางพวกสมัยงมงาย (อัลญาฮิลียะฮ) พวกเขากลาววา
มีสิ่งหนึ่งสิง่ ใดจากกิจการนั้นเปนสิทธิของพวกเรา
บางไหม จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วาแทจริงกิจการนั้น
ทั้งหมดเปนสิทธิของอัลลอฮเทานั้น พวกเขาปกปดไว

ในใจของพวกเขา สิ่งซึง่ พวกเขาไมเปดเผยแกเจา พวกเขากลาววาหากปรากฏวา มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิด
จากกิจการนั้นเปนสิทธิของเราแลว พวกเราก็ไมถูกฆาตายที่นี่ จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วาแมพวก
ทานอยูในบานของพวกทาน แนนอนบรรดาผูที่การฆาไดถูกกําหนดแกพวกเขาก็จะออกไปสูที่นอน
ตายของพวกเขา และเพื่ออัลลอฮจะทดสอบ สิ่งที่อยูในหัวอกของพวกเจา และอัลลอฮนั้นเปนผูรอบ
รูสิ่งที่อยูในหัวอกทั้งหลาย"
บทบัญญัติ ๓:๑๖๙ (ซูเราะหที่ ๓ อาละอิบรอน อายะฮที่ ๑๖๙)
"และเจาจงอยาไดคดิ เปนอันขาดวา บรรดาผูที่ถูกฆาในทางของอัลลอฮนั้นตาย มิได พวกเขายังมี
ชีวิตอยู ณ พระเจาของพวกเขาในสภาพที่ไดรับปจจัยยังชีพ"
บทบัญญัติ ๔:๘๔ (ซูเราะหที่ ๔ อัน - นิซาอ อายะฮที่ ๘๔)
"เจาจงสูรบในทางของอัลลอฮเถิด โดยที่เจามิไดถูกบังคับ (ใหเกณฑผูใด) นอกจากตัวของเจาเอง
และจงปลุกใจบรรดาผูศรัทธาดวย เปนไปไดวาอัลลอฮจะยับยั้งกําลังรบของบรรดาผูป ฏิเสธศรัทธา
เหลานั้น และอัลลอฮเปนผูมกี ําลังรบที่เขมแข็งกวา และเปนผูที่มีการลงโทษที่รุนแรงกวา"
บทบัญญัติ ๔ : ๙๔ (ซูเราะหที่ ๔ อัน - นิซาอ อายะฮท่ี ๙๔)
"ผูที่ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจาเดินทางไปในทาง
ของอัลลอฮ ก็จงใหประจักษชัดเสียกอน และจงอยา
กลาวแกผูที่กลาวสลามแกพวกเจาวาทานมิใชเปนผู
ศรัทธา โดยแสวงหาสิ่งอํานวยประโยชนชวั่ คราว
แหงชีวติ ความเปนอยูในโลกนี้ แต ณ ที่อลั ลอฮนั้น
มีปจจัยยังชีพอันมากมาย ในทํานองเดียวกันนั้น
พวกเจาก็เคยเปนมากอน แลวอัลลอฮไดโปรดปราน
แกพวกเจา ดังนั้น พวกเจาจงใหประจักษเสียกอน
แทจริงอัลลอฮนั้นรอบรูอยางถี่ถวนในสิ่งทีพ่ วกเจาทําอยู"
บทบัญญัติ ๘:๖๐ (ซูเราะหที่ ๘ อัล - อัมฟาล อายะฮที่ ๖๐)
"และพวกเจาจงเตรียมไวสําหรับ (ปองกัน) พวกเขา สิ่งที่พวกเจาสามารถอันไดแกกาํ ลังอยางหนึง่
อยางใด และการผูกมาไว โดยที่พวกเจาจะทําใหศัตรูของอัลลอฮ และศัตรูของพวกเจาหวั่นเกรงดวย
สิ่งนั้น และพวกอื่น ๆ อีก อื่นจากพวกเขา ซึ่งพวกเจายังไมรูจักพวกเขา อัลลอฮรูจักพวกเขาดี และ
สิ่งที่พวกเจาบริจาคในทางของอัลลอฮนั้น ไมวาจะเปนสิง่ ใดก็ตาม สิง่ นั้นจะถูกตอบแทนแกพวกเจา
โดยครบถวน โดยที่พวกเจาจะไมถูกอธรรม"

บทบัญญัติ ๔:๑๒๔ (ซูเราะหที่ ๔ อัน - นิซาฮ อายะฮที่ ๑๒๔)
"ผูใดทีต่ องการสิ่งตอบแทนในโลกนี้ ก็ที่อัลลอฮนั้นมีสิ่งตอบแทนในโลกนี้ และปรโลก และอัลลอฮ
นั้นเปนผูไดยนิ ผูเห็น"
บทบัญญัติ ๓:๑๒๕ (ซูเราะหที่ ๓ อาละอิมรอน อายะฮที่ ๑๒๕)
"เพียงพอแนนอนหากพวกเจาอดทนและยําเกรง และพวกเขาจะมายังพวกเจาในทันทีทันใด แลว
พระเจาของพวกเจา ก็จะหนุนกําลังแกพวกเจาอีก ดวยจํานวนมลาอิกะฮหาพัน โดยมีเครื่องหมาย"

วันที่ ๓
ขยายผลจากวันที่ ๒ ในแนวคิดเกี่ยวกับคนทรยศ (มุนาฟก) ชี้ใหเห็นวา มุสลิมคนใดก็ตาม แมจะ
เครงครัดในการปฏิบัติศาสนาเพียงใด แตถา ไมเห็นดวยกับการตอสู ตามแนวทางของพวกเขา เขาเหลานั้นก็
หาใชผูศรัทธาที่แทจริง ไมเขาเปนแคคนทรยศ หรือมุนาฟก (คนกลับกลอก) ซึ่งที่อยูของมุนาฬิกตามทัศนะ
ของผูเขียนคือ การตกนรก โดยอางคัมภีรกรุ อานบทบัญญัติ ๒:๒๑๖, ๘:๖๐, ๔:๑๓๙, ๔:๑๔๕, ๙:๒๓, ๙:
๔๘, ๙:๗๓, ๕:๔๗, ๘:๑๒

บทบัญญัติในคัมภีรกุรอานที่นํามาอางในวันที่ ๓
บทบัญญัติ ๒:๑๒๖ (ซูเราะหที่ ๒ อัล - บะเกาะเราะฮ อายะฮที่ ๑๒๖)
"การสูรบนั้นไดถูกกําหนดแกพวกเจาแลว ทั้ง ๆ ที่มันเปนสิ่งที่รังเกียจแกพวกเจาและอาจเปนไปได
วา การที่พวกเจาเกลียดสิ่งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่สงิ่ นั้นเปนสิง่ ดีแกพวกเจา และอาจเปนไปไดวาการที่พวกเจา
ชอบสิ่งหนึง่ ทัง้ ๆ ที่สิ่งนัน้ เปนสิ่งที่เลวรายแกพวกเจา และอัลลอฮนั้นรูดี แตพวกเจาไมรู"
บทบัญญัติ ๘:๖๐ (ซูเราะฮที่ ๘ อัล - อัมฟาล อายะฮที่
๖๐)
"และพวกเจาจงเตรียมไวสําหรับ (ปองกัน)
พวกเขา สิ่งทีพ่ วกเจาสามารถอันไดแก กําลัง
อยางหนึง่ อยางใด และการผูกมาไว โดยทีพ่ วก
เจาจะทําใหศัตรูของอัลลอฮ และศัตรูของพวก

เจาหวั่นเกรงดวยสิ่งนัน้ และพวกอื่น ๆ อีกอื่นจากพวกเขา ซึ่งพวกเจายังไมรูจักพวกเขา อัลลอฮรูจัก
พวกเขาดี และสิ่งที่พวกเจาบริจาค ในทางของอัลลอฮนั้น ไมวาจะเปนสิง่ ใดก็ตาม สิง่ นั้นจะถูกตอบ
แทนแกพวกเจาโดยครบถวน โดยที่พวกเจาจะไมถูกอธรรม"
บทบัญญัติ ๔:๑๓๙ (ซูเราะอที่ ๔ อัน - นิซาอ อายะฮที่ ๑๓๙)
"บรรดาผูที่ยดึ เอาบรรดาผูป ฎิเสธศรัทธาเปนมิตรอื่นจากผูศรัทธาทั้งหลายนั้น พวกเขาจะแสวงหา
กําลังอํานาจ ทีพ่ วกเขากระนั้นหรือ แทจริงกําลังอํานาจนัน้ เปนสิทธิของอัลลอฮทั้งหมด"
บทบัญญัติ ๔:๑๔๕ (ซูเราะฮ ที่ ๔ อัน - นิซาอ อายะฮที่ ๑๔๕)
"แทจริงบรรดามุนาฟกนัน้ อยูในขั้นต่ําสุดจากนรก และ
เจาจะไมไดพบผูชวยเหลือใด ๆ สําหรับพวกเขาเปนอัน
ขาด"
บทบัญญัติ ๙:๒๓ (ซูเราะฮที่ ๙ อัต - เตาบะฮ อายะฮที่ ๒๓)
"บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงอยาไดถือเอาบิดาของพวก
เจาและพี่นองของพวกเจาเปนมิตร หากพวกเขาชอบ
การปฎิเสธ ศรัทธาเหนือการอีมาน และพวกใดในหมู
พวกเจาใหพวกเขาเปนมิตรแลว ชนเหลานี้แหละพวก
เขาคือ ผูอธรรม"
บทบัญญัติ ๙:๔๘ (ซูเราะฮ ที่ ๙ อัต - เตาบะฮ อายะฮที่ ๔๘)
"แทจริงนั้น พวกเขาไดแสวงหาความวุนวายมากอน
แลว และวางแผนตาง ๆ นานา เพื่อตอตานเจา จนกระทั่ง
ความจริงไดมา และคําสั่งของอัลลอฮไดประจักษขึ้น ทั้ง
ๆ ที่พวกเขาไมพอใจ"
บทบัญญัติ ๙:๗๓ (ซูเราะฮที่ ๙ อัต - เตาบะฮ อายะฮที่ ๗๓)
"นบี จงตอสูบรรดาผูป ฎิเสธศรัทธาและบรรดาผูกลับ
กลอก ในการศรัทธา (มุนาฟกกีน) และจงเฉียบขาดแก
พวกเขา และที่อยูของพวกเขานั้นคือ นรกญะฮันนัม
และที่กลับไปนั้น ชั่วชาจริง ๆ "

บทบัญญัติ ๕:๔๗ (ซูเราะฮที่ ๕ อัล - มาอิดะฮ อายะฮที่ ๔๗)
"และบรรดาผูท ี่ไดรับ อัล - อินญีล ก็จงตัดสินดวยสิง่ ที่อัลลอฮไดใหลงมาในนั้น และผูใดที่มิได
ตัดสินดวย สิง่ ที่อัลลอฮไดใหลงมาแลว ชนเหลานั้นคือ ผูท ี่ละเมิด "
บทบัญญัติ ๘:๑๒ (ซูเราะฮท่ี ๘ อัล - อัมฟาล อายะฮที่ ๑๒)
"จงรําลึกถึงขณะที่พระเจาของเจาใหบทบัญญัติแกมลาอิกะฮ วา แทจริง ขานั้นรวมอยูกับพวกเจา
ดวย ดังนั้น พวกเจาจงทําใหบรรดาผูศรัทธามั่นคงเถิด ความกลัวเขาไปในหัวใจของบรรดาผูป ฎิ
เสธศรัทธาแลว พวกเจาจงฟนลงบนกานคอ และจงฟนทุก ๆ สวนปลายของนิ้วมือ จากพวกเขา"

วันที่ ๔
ไดเสนอแนวทางการปฏิบัติตน เริ่มตั้งแตการปฏิบัตติ อ ผูรวมดําเนินการการเชื่อฟงผูนํา ความกลาหาญ
ในการฆาศัตรู และใหมีความอดทนในการกอการตาง ๆ โดยอางบทบัญญัติ ๓:๑๕๑, ๓:๒๘, ๓:๑๑๘, ๘:๔๖,
๔:๑๙, ๒:๑๙๐, ๒:๑๙๑,๒ : ๑๙๓, ๒:๑๙๕, ๙:๒๐, ๓:๒๐๐ แกนสําคัญของเรื่องคือ แนวคิดทางประวัติศาสตร
วาปตตานีถูกปลน จึงตองตอสูเอาคืนมา การตอสูเพื่อใหไดดนิ แดนคือการญีฮาด หรือการตอสูในทางศาสนา

บทบัญญัติในคัมภีรกุรอานที่นํามาอางในวันที่ ๔
บทบัญญัติ ๓:๑๕๑ (ซูเราะฮ ที่ ๓ อาละอิมรอน อายะฮที่ ๑๕๑)
"เราจะโยนความกลัวเขาไปในหัวใจของบรรดาผูทปี่ ฎิเสธศรัทธาเหลานั้น เนื่องจากการที่พวกเขา
ใหมีภาคีแกอัลลอฮ ซึ่งสิ่งที่อลั ลอฮมิไดใหหลักฐานใด ๆ มายืนยันในสิง่ นั้น และที่อยูของพวกเขาคือ
ขุมนรก ชางเลวรายจริง ๆ ซึ่งที่อยูของบรรดาผูอธรรม "
บทบัญญัติ ๓:๒๘ (ซูเราะฮที่ ๓ อาละอิมรอน อายะฮที่ ๒๘)
"ผูศรัทธาทั้งหลายนั้นจงอยาไดยึดเอาบรรดาผูป ฎิเสธศรัทธาเปนมิตรอื่นจากบรรดามุมิน และผูใด
ทําเชนนั้น เขายอมไมอยูในสิง่ ใดที่มาจากอัลลอฮ นอกจากพวกเจาจะปองกัน (ใหพน อันตราย) จาก
พวกเขาจริง ๆ เทานั้น และอัลลอฮเตือนพวกเจาใหยําเกรงในอัลลอฮ และยังอัลลอฮนนั้ คือ การ
กลับไป (ของพวกเจา)

บทบัญญัติ ๓:๑๑๘ (ซูเราะฮที่ ๓ อาละอิมรอน อายะฮที่ ๑๑๘)
"ผูศรัทธาทั้งหลาย จงอยาไดยึดเอาเพื่อนสนิทที่รูเห็นกิจการภายในอืน่ จากพวกของเจาเอง ซึ่งเขา
เหลานั้น จะไมลดละแกพวกเจา ในการกอความเสียหายใหเกิดขึ้น พวกเขาชอบการที่พวกเจาลําบาก
แทจริงความเกลียดชังตาง ๆ ไดเผยออกมาแลว จากปากของพวกเขา และสิ่งที่หัวอกของพวกเขา
ซอนไวนั้น ใหญยิ่งกวาแนนอน เราไดแจกแจงบรรดา บทบัญญัติไวแกพวกเจาแลว หากพวกเจาใช
ปญญากัน"
บทบัญญัติ ๘:๔๖ (ซูเราะฮที่ ๘ อัล อัมฟาล อายะฮที่ ๔๖)
"และจงเชื่อฟงอัลลอฮ และรอซูลของอัลลอฮเถิด และจงอยาขัดแยงกัน จะทําใหพวกเจายอทอ และ
ทําความเข็มแข็งของพวกเจาหมดไป และจงอดทนเถิด แทจริงอัลลอฮนั้นอยูกับผูที่อดทน
ทั้งหลาย"
บทบัญญัติ ๔:๑๙ (ซูเราะฮ ที่ ๔ อัน - นิซาอ อายะฮที่ ๑๙)
"ผูศรัทธาทั้งหลาย ไมอนุมตั ิแกพวกเจา การที่พวกเจา
จะเอาบรรดาหญิงเปนมรดกดวยการบังคับ และไม
อนุมัติเชนเดียวกัน การที่พวกเจาจะขัดขวางบรรดานาง
เพื่อพวกเจาจะเอาบางสวนของสิ่งทีพ่ วกเจาไดใหแก
พวกนาง นอกจากวาพวกนางจะกระทําสิ่งลามก อันชัด
แจงเทานั้น และจงอยูรวมกับพวกนางดวยดี หากพวก
เจาเกลียดพวกนาง ก็อาจเปนไปไดวา การทีพ่ วกเจา
เกลียดสิ่งหนึ่ง ขณะเดียวกันอัลลอฮก็ใหมีในสิ่งนัน้ ซึ่ง
ความดีอันมากมาย"

บทบัญญัติ ๒:๑๙๐ (ซูเราะฮที่ ๒ อัล - บะเกาะเราะฮ อายะฮที่ ๑๙๐)
"และพวกเจาจงตอสูในทางของอัลลอฮ ตอบรรดาผูที่ทํารายพวกเจา และจงอยารุกราน แท
จริงอัลลอฮไมชอบบรรดาผูรกุ ราน"
บทบัญญัติ ๒:๑๙๑ (ซูเราะฮที่ ๒ อัล - บะเกาะเราะฮ อายะฮที่ ๑๙๑)
"และจงประหัตประหารพวกเขา ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจาพบพวกเขา และ จงขับไลพวกเขา ออกจาก
ที่ ที่พวกเขาเคยขับไลพวกเจาออก และกอความวุนวายนัน้ รายแรงยิ่งกวาการประหัตประหารเสีย

อีก และจงอยาสูรบกับพวกเขา ณ อัล - มัสยิดิลฮะรอม จนกวาพวกเขาจะทํารายพวกเจาในที่นั้น
หากพวกเขาทํารายพวกเจาแลว ก็จงประหัตประหารพวกเขาเสีย เชนนั้นแหละคือ การตอบแทนแก
ผูปฎิเสธศรัทธา"
บทบัญญัติ ๒:๑๙๓ (ซูเราะฮที่ ๒ อัล - บะเกาะเราะฮ อายะฮที่ ๑๙๓)
"และจงสูรบกับพวกเขา จนกวาการกอความวุนวาย จะไมปรากฏขึน้ และจนกวาการ อิบาดะฮ
ทั้งหลายจะเปนสิทธิของอัลลอฮเทานั้น แตหากพวกเขายุติ ก็ยอมไมมกี ารเปนปฏิปกษใด ๆ
นอกจากแกบรรดาผูอธรรมเทานั้น"
บทบัญญัติ ๒:๑๙๕ (ซูเราะฮที่ ๒ อัล - บะเกาะเราะฮ อายะฮที่ ๑๙๕)
"และพวกเจาจงบริจาคในทางของอัลลอฮ และจงอยาโยนตัวของพวกเจาสูความพินาศและจงทําดี
เถิด แทจริงอัลลอฮนั้น ชอบผูทําดีทงั้ หลาย"
บทบัญญัติ ๙:๒๐ (ซูเราะฮที่ ๙ อัต - เตาบะฮ อายะฮที่ ๒๐)
"บรรดาผูที่ศรัทธา และอพยพ และตอสูในทางของอัลลอฮ ทั้งดวยทรัพยสมบัติของพวกเขา และ
ชีวิตของพวกเขา ยอมเปนผูม ีลําดับชัน้ ยิง่ ใหญกวา ณ ที่อัลลอฮ และชนเหลานี้แหละพวกเขาคือผูมี
ชัยชนะ"
บทบัญญัติ ๓:๒๐๐ (ซูเราะฮที่ ๓ อาละอิบรอน อายะฮที่ ๒๐๐)
"บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จะมีความอดทนและจงตางอดทนซึ่งกันและกัน และจงประจําอยู
ชายแดน และพึงเกรงกลัวอัลลอฮเถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ"

วันที่ ๕
เปนการปลุกความรูสึกการตอสูและชี้ใหเห็นถึงโทษ หรือบาปของผูที่ไมยอมออกไปตอสูรวมกับ
พวกเขา พยายามปลุกใหฮึกเหิม โดยใหเชื่อวาการตอสูของพวกเขานั้น พระเจาจะอยูขางพวกเขา และ
ทานนบีจะดุอา (ขอพร) ใหการตอสูของพวกเขา และพระเจาจะสงมลาอิกะฮ (เทวทูต) มาชวยในการตอสู
ของพวกเขา โดยอางบทบัญญัติจากคัมภีรก ุรอาน ๗:๑๙๖, ๙:๓๙, ๙:๓๘

บทบัญญัติในคัมภีรกุรอานที่นํามาอางในวันที่ ๕
บทบัญญัติ ๗:๑๙๖ (ซูเราะฮที่ ๗ อัล - อะอรอฟ อายะฮที่ ๑๙๖)
"แทจริงผูคุมครองฉันนั้นคือ อัลลอฮ ผูใหคัมภีรลงมา และในขณะเดียวกันอัลลอฮ ก็คุมครอง
บรรดาผูป ระพฤติดีทงั้ หลาย"
บทบัญญัติ ๙ :๓๙ (ซูเราะฮที่ ๙ อัต - เตาบะฮ อายะฮที่ ๓๙)
"ถาหากพวกเจาไมออกไป อัลลอฮก็จะลงโทษพวกเจาอยางเจ็บปวด และจะใหพวกหนึ่งอื่นจากพวก
เจามาแทน และพวกเจาไมสามารถ จะยังความเดือดรอน ใหเแกอัลลอฮไดแตอยางใด และอัลลอฮ
นั้นมีเดชานุภาพเหนือจากสิ่งทุกอยาง"
บทบัญญัติ ๙:๓๘ (ซูเราะฮที่ ๙ อัต - เตาฮ อายะฮที่ ๓๘)
"บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย มีอะไรเกิดขึ้นแกพวกเจากระนั้นหรือ เมื่อไดถูกกลาวแกพวกเจาวา จง
ออกไปตอสูในทางของอัลลอฮ พวกเจาก็แนบหนักอยูกับพืน้ ดิน พวกเจาพึงพอใจตอชีวิตความ
เปนอยูแหงโลกนี้ แทนปรโลกกระนั้นหรือ สิ่งอํานวยความสุขแหงชีวติ ความเปนอยูในโลกนี้นั้น ใน
ปรโลกแลวไมมีอะไร นอกจากสิ่งเล็กนอยเทานั้น"

วันที่ ๖
เปนการปลุกใหเตรียมตัวเตรียมใจกอนออกปฏิบัติการ โดยเริ่มตัง้ แตการขออภัยโทษในความผิดบาป
ของตน (เตาบะฮ) ใหมีความรูสึกรักการตายในหนทางของศาสนา ไมมคี วามเกรงกลัวภัยใด ๆ เพราะไดรับ
ความคุมครองจากพระเจาแลว สวนผูที่ไมกลาออกไปรวมปฏิบตั ิการพรอมพวกเขา เพราะไมเขาใจหลักคํา
สอนที่แทจริงของอิสลามปลุกใหเห็นวา หมดเวลาที่จะรอคอยแลว ถึงเวลาที่จะเสียสละชีวิต ในหนทางของ
ศาสนา โดยอางบทบัญญัติจากคัมภีรกุรอาน ๔:๗๐, ๘:๑๕, ๘:๔๕, ๙:๔๑, ๒:๒๑๖, ๑๔:๓

บทบัญญัติในคัมภีรกุรอาน ที่นํามาอางในวันที่ ๖
บทบัญญัติ ๔:๗๐ (ซูเราะฮที่ ๔ อัน - นิซาอ อายะฮที่ ๗๐)
"ความกรุณาดังกลาวนั้น มาจากอัลลอฮและเพียงพอแลวที่อัลลอฮเปนผูรอบรู"

บทบัญญัติ ๘:๑๕ (ซูเราะฮที่ ๘ อัล - อัมฟาล อายะฮที่ ๑๕)
"บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจาพบบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธาเคลื่อนมา พวกเจาจงอยาหัน
หลังหนีพวกเขา"
บทบัญญัติ ๘:๔๕ (ซูเราะฮที่ ๘ อัล - อัมฟาล อายะฮที่ ๔๕)
"บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจาพบกลุมใดกลุมหนึ่ง ก็จงยืนหยัดเถิด และจงรําลึกถึงอัลลอฮ
มาก ๆ เพื่อวาพวกวเจาจะไดรับความสําเร็จ"
บทบัญญัติ ๙:๔๑ (ซูเราะฮที่ ๙ อัต - เตาบะฮ อายะฮที่ ๔๑)
"พวกเจาจงออกไปกันเถิด ทั้งผูที่มีสภาพวองไวและผูทสี่ ภาพเชื่องชา และจงเสียสละทั้งดวยทรัพย
ของพวกเจา และชีวิตของพวกเจาในทางของอัลลอฮ นั่นแหละคือสิ่งที่ดียิ่งสําหรับพวกเจา หาก
พวกเจารู"
บทบัญญัติ ๒:๒๑๖ (ซูเราะฮที่ ๒ อัล - บะเกาะเราะฮ อายะฮที่ ๒๑๖)
"การสูรบนั้นไดกําหนดแกพวกเจาแลว ทั้งที่นั่นเปนที่รังเกียจแกพวกเจา และอาจเปนไปไดวาการที่
พวกเจาเกลียดสิ่งหนึ่ง ทัง้ ๆที่สิ่งนั้นดีสําหรับพวกเจา และก็อาจเปนไปไดวาการที่พวกเจาชอบ สิ่ง
หนึ่งทั้ง ๆ ที่สงิ่ นั้นเปนสิ่งเลวรายแกพวกเจา และอัลลอฮนั้นรูดี แตพวกเจาไมรู"
บทบัญญัติ ๑๔:๓ (ซูเราะฮที่ ๑๔ อิบรอฮิม อายะฮที่ ๓๘)
"บรรดาผูพอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือปรโลก และปดกั้นจากทางของอัลลอฮ และตองการที่จะ
ใหมันคดเคี้ยว ชนเหลานั้นอยูในการหลงทางที่หางไกล"

วันที่ ๗
สรางความมั่นใจใหกบั ผูป ฏิบัติการวา อาจมีมุสลิมบางคนไมเห็นดวย ก็ขออยาไดกังวล เพราะ
พระเจาไดประทับตราใหหัวใจพวกเขามืดบอด ไมสามารถเห็นสัจธรรมได ไมตองกังวลตอการฆาคนนอก
ศาสนา และใหปฏิบตั ิดตี อมุสลิม โดยอธิบายวา ...การฆาคนนอกศาสนา และแมแตการฆาญาติพี่นอง

พอแมก็สามารถทําไดเพราะเปนการสรางความโปรดปรานแกพระเจา

เมื่อไดชัยชนะแลว หรือยึดดินแดนไดแลว พวกเขาจะจัดการปกครองตามแนวคิดวา
๑.
เนื่องจากดินแดนบริเวณดังกลาว เคยถูกปกครองดวยพระราชาที่สืบเชือ้ สายมาจากกลันตัน จึงเปน
การ เหมาะสม ที่จะสถาปนาราชวงศกลันตันขึ้นปกครอง ที่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายสุนนีมชั ฮับ ซาฟ
อี (สํานักความคิดสายอิหมามซาฟอี)
๒.
ควรมีสภาสูงสุด ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการมุสลิม ผูนบั ถือแนวทางมัชฮับซาฟอี และตัวแทน
บุคคลในสาขาอาชีพตาง ๆ สภานี้มีอํานาจสูงสุดในการแตงตัง้ และถอดถอนผูนํา
๓.
ใหมีสภาประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง จากประชาชนบริหารประเทศ สุดทายไดมีการอาง
บทบัญญัติตาง ๆ สลับกับคําปลุกระดมโดยอางบทบัญญัติ ที่เคยอางมาแลว คือ ๓:๑๓๙ , ๓:๑๕๐, ๕:๔๗,
๘:๑๗, ๔:๕๘, ๕:๙

บทบัญญัติในคัมภีรกุรอาน ที่นํามาอางในวันที่ ๗
บทบัญญัติ ๓:๑๓๙ (ซูเราะฮที่ ๓ อาละอิมรอน อายะฮที่ ๑๓๙)
"และพวกเจาจงอยาทอแท และจงอยาเสียใจ และพวกเจานั้นคือ ผูที่สูงสงยิง่ หากพวกเจาเปนผู
ศรัทธา"
บทบัญญัติ ๓:๑๕๐ (ซูเราะฮที่ ๓ อาละอิมรอน อายะฮที่ ๑๕๐)
"แตทวาอัลลอฮตางหากคือผูช วยเหลือพวกเจา และอัลลอฮเปนผูด ีเยี่ยมในบรรดาผูชวยเหลือ
ทั้งหลาย"
บทบัญญัติ ๕:๔๗ (ซูเราะฮที่ ๕ อัล - มาอิดะฮ อายะฮที่ ๔๗)
"และบรรดาผูท ี่ไดรับ อัล - อินญีล ก็จงตัดสินดวยสิง่ ที่อัลลอฮไดใหลงมาในนั้น และผูใดที่มิได
ตัดสินดวย สิง่ ที่อัลลอฮไดใหลงมาแลว ชนเหลานั้น คือ ผูท ี่ละเมิด "
บทบัญญัติ ๘:๑๗ (ซูเราะฮที่ ๘ อัล - อัมฟาล อายะฮที่ ๑๗)
"พวกเจามิไดฆาพวกเขาแตทวาอัลลอฮตางหากที่ฆาพวกเขา และเจามิไดขวาง ขณะที่เจาขวาง แต
ทวาอัลลอฮตางหากที่ขวาง และเพื่อวาอัลลอฮจะทดสอบบรรดาผูศรัทธาอยางงดีงามจากออัลลอฮ
แทจริงอัลลอฮนั้นไดยิน รอบรู"

บทบัญญัติ ๔:๕๘ (ซูเราะฮที่ ๔ อัน - มิซาอ อายะฮที่ ๕๘)
"แทจริงอัลลอฮใชพวกเจาใหมอบคืนบรรดาของฝากแกเจาของของมัน และเมื่อพวกเจาตัดสินดวย
ความยุติธรรม แทจริงอัลลอฮแนะนําดวยเจาดวยสิ่งซึง่ ดีจริง ๆ แทจริงอัลลอฮเปนผูไดยินและ
เห็น"
บทบัญญัติ ๕:๙ (ซูเราะฮที่ ๕ อัล - มาอิดะฮ อายะฮที่ ๙)
"และอัลลอฮไดสัญญาแกบรรดาผูที่ศรัทธา และประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายวา สําหรับพวกเขานั้น
คือการอภัยโทษ และรางวัลอันยิ่งใหญ"

ทั้งหมดที่กลาวมาแลว เปนภาพรวมของเอกสารที่ชื่อวา เบอรญีฮาด ดิ ปตตานีที่เขียนขึ้น เพื่อ
ปลุกความรูสกึ ชาติพันธุนิยม โดยนําเอาเหตุการณทางประวัติศาสตร และคําสอนของศาสนา มาเปน
เครื่องมือในการสราง หรืออธิบายความชอบธรรม ในการปฎิบตั ิการประกอบกับกระแสของโลกที่เกิดขึ้นใน
โลกมุสลิม มีแนวโนมที่จะรุนแรงขึน้
การตอสูกับการปฏิบัติการของคนกลุมนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัตใิ นเชิงกายภาพ เพื่อหยุดยั้งการ
กระทําอันโหดเหี้ยมแลว เปนหนาที่ของมุสลิมทุกคน ที่จะชวยกันเปนกําลังสําคัญในการอธิบายความเขาใจที่
ถูกตอง ของหลักคําสอนของอิสลามในเรื่องนี้

ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนคําสอนของอิสลาม ฯ
เอกสารชิ้นนี้เขียนดวยลายมือ โดยใชอักษร ยาวี โดยไดนําเอาบทบัญญัติ (อายะห) ตาง ๆ ในคัมภีรกุ
รอานมาอางอิง การเขียนเอกสารนี้ ผูเขียนไมใชนามจริง แตใชนามปากกา โดยบอกวาเขียนที่ กัวลาตีกอ ตา
เนาะแมเราะฮ กลันตัน เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๐๒ สรุปประเด็นไดดังนี้
๑.
เขาไดกลาววา "ผูเขียนหวังวาหนังสือเลมนี้ เปรียบเสมือนตัวแทนผูเขียนในทุกสมรภูมิ
ดังนัน้ จงสํานึกวาผูเขียนอยูเคียงขาง ทานทั้งหลายทุกที่ ทุกเวลา และทุกเรื่อง..." (คํานํา)
๒. การอางอิงบทบัญญัติตาง ๆ จากคัมภีรกุรอาน มีการเขียนผิดพลาดเกือบทุกบทบัญญัติ
๓.
ในการเรียบเรียงเอกสารนี้ ผูเ ขียนไดอา งบทบัญญัติจากคัมภีรกรุ อานตลอดทั้งเลม พรอม
กับอรรถาธิบายบทบัญญัติไวดวย แตการอรรถาธิบายนัน้ ไมไดอางอิงแหลงอรรถาธิบายที่ถูกตอง และเปนที่
ยอมรับ เชน บรรดาตําราที่อรรถาธิบาย (ตัฟซีร) ของบรรดาปราชญมสุ ลิม แตไดอธิบายโดยความคิดเห็น
ของตนเอง ดังตัวอยางจาก...
กุรอาน ซูเราะฮ อัล - อันฟาล ๘ : ๖๕ มีความวา
"โอ นบี จงปลุกใจผูศรัทธาทั้งหลายในการสูรบเถิด หากปรากฏในหมูพ วกเจามียี่สิบคน ที่อดทนก็
จะชนะสองรอยคนได และถาหากวาปรากฏในหมูพวกเจามีรอยคน ก็จะชนะพันคนในหมูผูปฎิเสธ
พวกเขาเปนพวกที่ไมเขาใจ" (๘:๖๕)
จากบทบัญญัตินี้ ในเอกสารไดอรรถาธิบายวา
"จอมทัพผูยิ่งใหญของเราไดใหกําลังใจ และเชิญชวนพวกเขาทั้งหลายจัดตัง้ กองทัพ เพื่อแยงชิงความ
ยิ่งใหญ ของศาสนาอิสลามกลับคืนมา ซึ่งถูกบรรดาคนนอกศาสนาทําลายทานนบี ไดเชิญพวกเรารวมเปน
หนึ่งเดียว ในการจัดตั้งกองทัพ เพื่อแยงชิงมักกะฮกลับคืนมาจากคนนอกศาสนา ดังนั้นสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปน
การกระทําที่ถูกกลาวหาวา ทําใหตนเองตกต่ําสูความพินาศหรือ...? ไมใช โอบรรดาพี่นองทัง้ หลาย ...แต
การกระทําดังกลาวเปนคําบัญชาจากพระเจา และสาวกในทางกลับกัน ผูที่ประพฤติตนหางจากคําบัญชาของ
พระเจา หรือแตงเติม ดังนั้นแทจริงแลว พระเจาไดเตรียมนรกสําหรับพวกเขาเปนการตอบแท..." (เอกสาร
ฯ หนา ๓)
จากคําอรรถาธิบายนี้ แสดงวาผูเขียนเอกสาร ฯ มุงที่จะบิดเบือนคําสอนในคัมภีรกุรอาน โดยมุงเพื่อ
นํามาเปรียบเทียบวา การตอสูของคนกลุมนี้ เสมือนการตอสูของทานนบีมุฮัมมัด และสหายของทาน การ

อธิบายที่เปรียบเทียบกลุมของตนเปนเสมือนกลุมของทานนบีสวนชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมเปนเสมือน
ชาวมักกะฮ ผูป ฎิเสธ เปนคําอธิบายที่ไรเหตุผลโดยสิ้นเชิง
ตามขอเท็จจริงแลว ซูเราะหที่นํามาอางนี้ เปนบทบัญญัติที่ใหมาในปฮจิ เราะหศกั ราชที่ ๒ คือ
หลังจากทานนบีมุฮัมมัด อพยพไปเมืองมะดินะฮ ๒ ป ชาวมักกะฮมุชรีกีน ไมพอใจไดยกกองทัพมา
ปราบปราม ทานนบี มุฮัมมัด ไดยกกองทัพไปตั้งรับที่ทุงบาดรเปนสงครามที่พระเจาไดอนุญาต
ผูเขียนเอกสาร ฯ ไดอธิบายภาพของสังคมไทยบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงวา
"โอบรรดานักรบชะฮีดทั้งหลาย เปนที่นา สมเพชที่เรายังนัง่ กอดอก ยังอยูเฉยไมรใู ด ๆ ยังคงสนุกสนาน
มองดู และไดยินลูกหลานของเรา ที่ไดรับการกดขี่ขมเหง และอยูภายใตอาํ นาจของผูค รอบครองทรัพย
สมบัติ ที่เปนสิทธิของเราถูกปลน และความร่ํารวยของประเทศเราถูกยึดครอง ความอิสระเสรีถูกจํากัด และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาของเรายังถูกกดขี่ ความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุตรหลาน และ
เชื้อชาติของพวกเราไดสูญหายไปไหน ? ..." (เอกสาร ฯ หนา ๔ - ๕)
การอธิบายภาพสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต เชนนีผ้ ดิ จากขอเท็จจริงอยางยิ่ง
๔.
ผูเขียนเอกสาร ฯ ไดใชความเชื่อทางไสยศาสตร เขาไปในคําสอนในเอกสารนี้ เห็นไดจาก
การสอนใหผูเลื่อมใส ทองจําถอยคํา ซึ่งไมมีทั้งในกุรอาน และแบบอยาง (ซุนนะห) ของทาน นบีมฮุ มั มัด ทํา
ใหคนเหลานีห้ ลงเชื่ออยางงมงายวา คําทองตาง ๆ จะมีผล ซึ่งขัดกับหลักความเชื่อพืน้ ฐานของอิสลาม คือ คํา
สอนหามมุสลิมทําการใด ๆ ที่สื่อไปในทางการตั้งภาคีตอพระเจา ที่เรียกวา "การทําชิริก" ซึ่งถือวาเปนการ
กอบาปใหญในอิสลาม และผูที่ทําจะหลุดพนจากการมีสถานะเปนมุสลิม
๕.
ผูเขียนเอกสาร ฯ ไดสอดใสดวยคําทีเ่ สมือนเปนคําขวัญ หรือที่ภาษาอาหรับที่เรียกวา "ชี
อาร" เพื่อใหผูหลงเชื่อปฎิบัติตาม
๖.
แนวคิดทางศาสนาของผูเขียนเอกสาร ฯ มีทัศนะคลายแนวคิดของพวก คอวาริจญ ซึ่งเปน
พวกนอกรีตในอิสลาม เกิดขึ้นในสมัยที่ทา นนบีไดเสียชีวิตแลว โดยเริม่ กอตัวปลายสมัย คอลีฟะฮ (กาหลิบ)
อุษมาน และเดนชัดในสมัย คอลีฟะฮ อาลี โดยเฉพาะในชวงที่มีการโตแยงการดํารงตําแหนงคอลีฟะฮของ
ทานอาลี กับมุอาวียะฮ ความขัดแยงดังกลาว นําไปสูความไมพอใจของมุสลิมกลุมหนึ่ง จึงแยกตัวออกมา
และมีความเห็นวา ผูใดก็ตามที่หันเหออกจากหนทางของทานนบี พวกเขามีสิทธิที่จะฆาบุคคลเหลานั้นได นี่
คือที่มาของการตายของคอลีฟะฮ อาลี

ทัศนะสุดโตง กาวราว และไรเหตุผลเชนนี้ ไมเปนที่ยอมรับของบรรดาปราชญมุสลิม และไดถูก
สกัดกั้น โดยแนวคิดของมุสลิมกระแสหลักมาโดยตลอด ทัศนะนอกรีตเชนนี้ ไดปรากฏขึ้นมาใน
ประวัติศาสตรอิสลามเปนระยะ ๆ เมื่อไมไดเปนที่ยอมรับของประชาชน ก็สูญหายไป

บทบัญญัติที่คนกลุมนี้อาง เพื่อสรางความชอบธรรมของพวกเขาคือ
"และจาทั้งหลายจงฆาพวกเขา ไมวาพวกเจาเผชิญหนาพวกเขา
ณ ที่ใดก็ตามและพวกเจาจงขับไลพวกนัน้ เชนเดียวกับทีพ่ วกเขา
เคยขับไลพวกเจามากอน" (๒:๑๙๑)
"และเจาทั้งหลายตอสูในทางของอัลลอฮ กับบรรดาที่ทําการรบ
กับพวกเจา"(๒:๑๙๐)
ทั้งยังปลุกความฮึกเหิม กาวราว และทัศนะ อันไรเหตุผลไวอยาง
ชัดเจนวา
"โอบรรดาหนุมสาว ปา ตา บา ลา ทั้งหลาย ...ทานทั้งหลายจง
ทําสงคราม และเอยพระนามของพระเจา จงฟน และฆาบรรดาคนนอกศาสนา จนกวาพวกเขาจะไดรับ
ความพายแพ และพวกทานจงอยาหลบหนี" (เอกสาร ฯ หนา ๕๐)
"ศัตรูทุกซอกทุกมุม และในประเทศใกลเคียงของทาน และจงฆาเสียเพื่อใหคนนอกศาสนารับรู
วา คนอิสลามก็มีพลังอํานาจในโลกเชนเดียวกัน (เอกสาร ฯ หนา ๕๑)
การกระทําการของกลุมผูกอ ความไมสงบในขณะนี้ ไมตา งกับความกาวราวรุนแรงของกลุมคอ
วาริจญ ในประวัติศาสตรอิสลาม
โดยขอเท็จจริงแลว บทบัญญัติจากคัมภีรก ุรอานขางตน ๒:๑๙๐ และ ๒:๑๙๑ เปนบทบัญญัติที่ผูอาน
จะตองมีความรู ความเขาใจในเหตุการณทางประวัติศาสตร (อัซบาบุลซุล) ของที่มาแหงบทบัญญัตนิ ี้วา
ในขณะนัน้ มุสลิมอยูในสภาพการณเชนไร และเปาหมายของบุคคลที่ถูกกลาวถึงนั้นคือใคร มิฉะนัน้ แลวการ
นําบทบัญญัติเหลานี้ ไปอางอยางขาดการอธิบายที่เหมาะสม จะเปนอันตรายอยางยิง่ แนวความคิดกาวราว
ไรเหตุผลอยางพวกคอวาริจญนี้ เปนหนาที่ของมุสลิม และบรรดาผูรูจะตองชวยกันสกัดกั้น ไมใหขยายผล
ไปสูสังคมอีกตอไปตองหยุดความเชื่อ หรือทัศนะที่ยกยองวาพวกที่กอความไมสงบ ดวยพฤติกรรม
โหดเหีย้ ม กาวราวเชนนีว้ า เปน "ชะฮีด" เพราะพฤติกรรมเชนนี้งมงาย และกระทําการสิ่งที่อุตริ (บิดอะฮ)
และเปนชิริคเชนนี้ จะเปนชะฮีดตามทัศนะของอิสลามไมได

คําสอนที่แทจริงของอิสลาม
อิสลามกับสันติภาพ ขณะนีส้ ันติภาพกําลังหลุดลอยไปจากเกือบ
ทุกสวนของโลก เปนที่นาสังเกตวา พื้นทีท่ ี่เกิดความรุนแรงสวนใหญ
เปนดินแดนทีม่ ุสลิมอาศัย นี่เปนสาเหตุหนึง่ ที่ทําใหหลายคนมองอิสลาม
วา เปนศาสนาที่สงเสริมใหเกิดความรุนแรง โหดรายขึ้นอาจ กอใหเกิด
ทัศนคติเชิงลบตอมุสลิมโดยทั่วไป
ตองเขาใจวาอิสลามเปนศาสนาที่ถือเอาสันติภาพเปนแกนสําคัญ
ในการดํารงอยูซึ่งไดประกาศเจตนารมณตงั้ แตตน เมื่อ ๑,๔๐๐ กวาป
กอน
"เรามิไดสงเจามาเพื่อการอื่นใดนอกจาก เพื่อเปนเมตตาธรรมแกสากลจักรวาล" (๒๑ :๑๐๗)
ในกุรอานอันเปนธรรมนูญชีวิตของผูศรัทธา และในประมวลจริยวัตรของทานนบี จึงมีหลักคําสอน
ที่มุงสรางบรรยากาศแหงสันติภาพ อิสลามเชื่อวา ชีวิตของคน ลวนเกิดจากบิดามารดาเดียวกัน จากนั้นก็ได
ทําใหวงศวานของคน แผขยายออกไป เกิดเปนความแตกตางทั้งรูปรางภาษา สีผิวและวัฒนธรรม ดังที่ได
กลาวไวในคัมภีรกุรอานวา
"มนุษยทงั้ หลาย แทจริงแลวเราสรางพวกเจามาจากชายหนึ่ง และหญิงหนึ่ง เราทําใหพวกเจาแตก
กอ เปนชนชาติหลากหลาย และเผาพันธุนานา เพื่อพวกเจาจะไดสานไมตรีตอกัน ผูท รงความ
ประเสริฐสุด ณ อัลลอฮคือ ผูที่ยําเกรงอัลลอฮสงู สุดอัลลอฮนั้นหยั่งรู และตระหนักดียิ่ง" (๔๙:๑๓)
อิสลามกําหนดสิทธิมนุษยชนวา ทุกชีวิตที่เกิดมาลวนไดรับเกียรติจากอัลลอฮ การทําลายเลือดเนื้อที่
กอรูปเปนชีวติ เปนสิ่งตองหาม ยกเวนผูกอกรรม ที่ควรถูกลงโทษถึงชีวติ ผูใดทําลายชีวิตหนึ่ง โดยไรเหตุ
อันควร ก็เทากับไดทําลายชีวติ แหงมนุษยชาติทั้งมวล และผูใดชวยชีวิตหนึ่ง ก็เทากับชวยชีวิตแหง
มนุษยชาติทั้งมวล ไดไมวาชีวิตนั้นจะเปนมุสลิมหรือไมก็ตาม
หลักการนี้ไดรับการปฏิบัติ โดยทานนบีทั้งตอมวลมิตร และเหลาศัตรู เชน การที่ทานทําสัญญาอยู
รวมกัน อยางสันติกับชาวยิว โดยในขอ ๑๖ แหงพันธสัญญานี้ ระบุใหมุสลิมตองมอบความยุติธรรมแก
ชาวยิว เชนเดียวกับที่มอบแกมุสลิม สวนขอ ๒๕ เปนการยอมรับเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชาวยิว
และสิทธิในการปฏิบัติ ตามความเชื่อของบุคคลทั้งนี้ โดยตองไมกระทบตอความมั่นคงของรัฐ

ทานนบีไดทําสัญญาดังกลาวเปนลายลักษณอกั ษรกับชาวยิว ในป ฮ.ศ.๑ (ค.ศ.๕๗๙) ระหวางมุสลิม
ที่อพยพมาจากเมืองมักกะฮ (มุฮาญีรีน) กับมุสลิมที่อยูในเมืองมะดีมะฮมากอน (อันศอร) ในป ฮ.ศ.๒ แสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญตอการอยูรวมกันของคนที่นับถือศาสนาตางกัน จึงไดกําหนดไวในธรรมนูญแหงรัฐ
ขึ้น เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติของคนในชาติ บนความแตกตางทางศาสนา เปนการนําหลักการพหุนิยม
ทางสังคมมาใช ทานนบีไดปฏิบัตติ ามพันธสัญญานี้อยางเครงครัด จนชาวยิวเองที่เปนผูละเมิดสัญญานี้ เมื่อ
เกิดการศึกสงครามขึ้นแลว หากฝายศัตรูยนื่ ขอเสนอ เพือ่ สันติภาพหลักแหงกุรอาน ก็บัญญัติใหมสุ ลิมรับ
ขอเสนอนั้น แมจะเห็นวาการยื่นขอเสนอดังกลาว จะเปนเพียงกลลวงก็ตาม ดังที่บัญญัติไวในคัมภีรกุรอาน
วา
"และแมนพวกเขาโนมเอียงสูสันติภาพ พวกเจาก็จงโนมตามเถิดแลว จงมอบหมายความเปนไป
ตออัลลอฮ ออัลลอฮไดยิน และรูดียิ่ง และหากแมนพวกเขาคิดหลอกลวงเจา เจาก็มีอัลลอฮเปนที่พึ่ง
ซึ่งพอเพียงอยูแ ลวอัลลอฮคือ ผูเพิ่มพลังพวกเจาดวยความชวยเหลือของอัลลอฮ และดวยผูศรัทธา"
(๘:๖๑ - ๖๒)
"บางทีอัลลอฮอาจกอความรักขึ้นระหวางพวกเจา กับกลุมคนทีพ่ วกเจาเคยเห็นเปนศัตรูมา
กอนอัลลอฮนั้น สามารถอีกทั้งเปยมดวยการอภัยและเมตตา" (๖๐ :๗) อัลลอฮมิไดจําเพาะวาความรักนั้น เกิด
เพราะความเหลานั้น มีศรัทธาในอัลลอฮ เชนเดียวกับมุสลิม แตความรักอาจเกิดเพราะทาทีเปลี่ยนไปจาก
ความเปนศัตรู สูการเปนผูชวยเหลือ
ความสัมพันธระหวางมนุษยในทัศนะของอิสลามอิสลามถือวาบุคคล มีเสรีภาพที่จะเลือกทางเดิน
ของตนเอง และจะตองรับผิดชอบตอทางที่ตนเลือก การเปนมุสลิมที่สมบูรณตองเกิดเนื่องแตความศรัทธา
และเห็นพองมิใชเกิดจากการบังคับขูเข็ญ ดังที่คัมภีรกุรอานกลาววา
"แมนพวกเขารับอิสลาม ก็ไดทางนําไป แตแมนพวกเขาผลักไส ตัวทานนบีก็มีหนาทีเ่ พียง เผยแพร
สรางความเขาใจเทานั้น" (๓:๒๐)
เมื่ออิสลามใหเสรีภาพแกบุคคลเชนนี้แลว ควรหรือที่มุสลิมจะถือวา ผูม ีอุดมการณตา งจากตน
ทั้งหมดคือ ศัตรูที่จะตองห้ําหัน่ ประหัตประหาร และจริงหรือที่ผูปฏิเสธทุกคน ลวนตองถูกประณาม
สาปแชง หากพิจารณาคําสอนจากกุรอาน จะพบการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมนุษย แมจะ
แตกตางในเรือ่ งศาสนาก็ตาม ดังที่คัมภีรกรุ อานวา
"อัลลอฮ มิไดหามพวกเจาในอันที่จะทําดี และใหความยุติธรรมกับบรรดา ผูซึ่งมิไดทําสงครามเขน

ฆา พวกเจาในเรื่องศาสนา และไมไดขับไลพวกเจาออกจากถิ่นฐาน ที่พวกเจาอยูอาศัย อัลลอฮรักผูมี
ความเปนธรรม" (๖๐:๘)
ผูที่ศึกษาเรื่องนี้ระบุวาไมพบอายะฮ (บทบัญญัติ) ใด ที่กลาวถึงผูป ฏิเสธวา เปนศัตรูของอัลลอฮ
เพียงเพราะการปฏิเสธนั้น ทีพ่ บคือกุรอาน จํากัดความเปนศัตรูไวเพียงสองรูปแบบคือ
๑.
ซาตานหรืออิบลีส เปนศัตรูของมนุษยโดยทั่วไป
๒.
ผูปฏิเสธที่ตงั้ ตนเปนอริกับอิสลาม ถือเปนศัตรูของอัลลอฮ ซึ่งยอมหมายรวมถึงศัตรู
กับนบี และมุสลิมทั่วไปดวย
จากการศึกษาคํากลาวของทานนบี ก็จะพบขอบงชี้ในลักษณะเดียวกันนี้ และอาจเพิ่มเติมบุคคลที่จง
ใจกลาวเท็จ ในเรื่องของอัลลอฮอีกประเภทหนึ่งดวย
หนาที่ของมุสลิมจึงตองปฎิบัติตอบุคคลที่มิใชมุสลิมอยางเหมาะสม กับทาทีที่ไดรับจากอีกฝายหนึง่
ยิ่งกวานั้นควรตอบสนองดวยคุณความดีมากกวาทีไ่ ดรับ และเมื่อสิ่งที่ประเสริฐสุดในความเปนมุสลิมก็คือ
อิสลาม มุสลิมจึงมีหนาที่ตองนําเสนออิสลามอันแทจริงตอคนทั่งไป ที่ยงั ไมเขาใจดวยรูปแบบและวิธีการอัน
สวยงาม มิใชการขมขูคุกคาม และหากผูนั้นเลือกที่จะปฎิเสธอัลลอฮโดยไมคิดเบียดเบียนและทําลาย
อิสลาม โทษทัณฑของการปฎิเสธ ก็เปนเรื่องที่อัลลอฮจะจัดการเอง
ความหมายของคําวา มุนาฟก มุนาฟกเปนภาษาอาหรับหมายถึง คนกลับกลอกใชเรียกคน ที่
แสรงทําเปนศรัทธาในอิสลาม แตใจจริงไมเปนเชนนัน้ และยังคอยมุงราย และทําลายอิสลามอยูตลอดเวลา
จากหะดิษหนึ่งกลาววา ทานนบี ไดตําหนิคนผูหนึ่งอยางรุนแรง ในกรณีที่เขาไดสังหารชายผูหนึ่ง
ระวางสงคราม แมชายผูนั้นจะกลาวปฎิญาณยอมรับอิสลามแลวก็ตาม เหตุผลที่เขาสังหารก็คือ ชายผูนั้น
กลาว ปฎิญาณเพียง เพื่อหลีกหนีการถูกสังหาร เทานั้น แตทานนบีไมยอมรับเหตุผลดังกลาว และไดถามเขา
เปนเชิงตําหนิวา "เจาสามารถผาอกเขาเพื่อดูวาเขาพูดจริงหรือไมกระนัน้ หรือ ?" นอกจากนั้นทานนบียังถาม
ผูที่กระซิบบอกวา จะสังหารชายคนหนึ่งวา "ชายผูนั้นละหมาดอยูมใิ ชหรือ" ผูนั้นตอบวาใช ทานนบีจึงบอก
วา
"คนเหลานั้นคือ ผูที่ฉันถูกหามมิใหฆา"
ดังนัน้ จึงเปนไปไมไดวา อิสลามจะสั่งการใหสังหารมุสลิมที่รักษาละหมาด จายซะกาต และถือศีล
อด เพียงเพราะมีสายสัมพันธที่ดีกับศาสนิกอื่น

ความเห็นของผูเขียนเอกสาร ฯ ที่ถือเอาผูที่คิดเห็นแตกตางจากตนเปนมุนาฟก และตองฆาทั้งหมด
จึงเปนความเห็นสุดขั้วที่หางไกลหลักคําสอนของอิสลาม ในคัมภีรกุรอานมีวา
"พวกเจาอยาไดฆาชีวติ ซึ่งอัลลอฮหวงหามไว ยกเวนโดยความชอบธรรมเทานั้น" และผูใดถูกฆา
โดยมิชอบ เรา (อัลลอฮ) จะใหผูปกครอง (หรือทายาท) ของเขามีอํานาจ (เหนือฆาตกร)
ดังนัน้ อยาไดฆาโดยเลยเถิด ที่จริงแลว เขาจะไดรับการชวยเหลือ (ใหสามารถลงโทษฆาตกรได)
อยางแนนอน" (๑๗:๓๓)
คุณคาของชีวิตในทัศนะของอิสลาม ชีวิตทั้งหลายบนโลกกําเนิดขึ้นโดยอัลลอฮ ชีวิตใดกําเนิด
มาแลว ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีหนาที่ในการตอบสนอง ความประสงคของอัลลอฮ ในการดํารงอยู การ
ทําลายลางชีวติ จึงเปนการกาวลวงในอํานาจของอัลลอฮ ที่ผิดอยางยิง่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในกุรอานมีวา
"ดวยเหตุ (การที่ฆากันระหวางมนุษยมักนํามาแตความหายนะ) ดังกลาวเราจึงไดกําหนดไวแกวงศ
วานแหงอิสรออีลวา ผูใดสังหารชีวิตหนึง่ โดยมิไดเกิดจากมูลเหตุที่ชีวิตนั้นไปฆาผูอนื่ มากอนหรือ
ดวยมูลเหตุที่ชีวิตนัน้ ไดกอความเสียหายขึ้นบนแผนดิน" (๕:๓๒)
เมื่อพิจารณาจากคํากลาวของทานนบี ในประเด็นนี้วา
"เลือดของบุคคลที่ปฎิญาณตนวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ และอันเปนศาสนฑูต
ของอัลลอฮ จะไมเปนที่อนุญาต (ใหผใู ดลวงละเมิด) ยกเวนดวยสาเหตุหนึ่งในสามประการ คือ คน
ที่ผานการแตงงานแลว แตยงั ประพฤติผดิ ประเวณี ชีวิตที่ตองแลกดวยชีวิต และ คนที่ละทิ้งศาสนา
ของตน อีกทั้งแยกตัวไปจากประชาคม" (หะดีษบุคคอร : ๖๘:๘)
การชี้วา ผูใ ดทําความผิดตามนัยแหงหะดีษ จะตองผาน
กระบวนการพิจารณาสอบสวนอยางละเอียดถี่ถวน โดย
มีอํานาจหนาที่ซึ่งไดแกผพู พิ ากษา (กอฎิ) ที่ไดรับการ
แตงตั้งอยางถูกตอง หรือจากผูนําของมุสลิม ที่ดํารง
ตําแหนงอยางชอบธรรม ตามหลักศาสนาเทานั้น ใน
กระบวนการพิจารณาความผิดตามหลักอิสลามนั้น หาก
ปรากฏขอเคลือบแคลงเพียงเล็กนอย จนทําใหหลักฐาน
ที่มีอยู ไมอาจยืนยันความผิดไดเพียงพอ ก็ตองละเวน
การลงโทษทันที

การกลาวโทษผูอื่นวาทําผิด โดยคิดเอาเอง และยังตัดสินประหารชีวิตผูอ ื่นดวยตนเองอาจนําไปสู
การหลั่งเลือด ผูบริสุทธิ์เปนสิ่งตองหามรายแรง ดังปรากฏในกุรอานวา
"ผูใดฆาศรัทธาชนโดยเจตนา (และโดยมิชอบ) ผลตอบแทนที่จะไดรับคือ นรกญะฮันนัม ซึ่งเขาจะ
คงอยูในนั้นตลอดกาล ยิ่งกวานั้น อัลลอฮโกรธ สาปแชงเขา และเตรียมทัณฑทรมานอันเจ็บแสบแก
เขาดวย" (๔:๙๓)
แมบทบัญญัติดังกลาว พูดถึงการฆามุสลิม ก็มิไดหมายความวา ถามิใชมุสลิมก็อนุญาต ใหฆาได
ตามชอบใจ ทั้งนี้เพราะเพียงการปฎิเสธอัลลอฮ ยอมมิใชมูลเหตุที่จะตองเขนฆา แตการทําเชนนั้นไดตองมี
เหตุปจจัยอื่น ๆ ประกอบอีกมาก
ความศักดิ์สิทธิ์ของเลือดเนื้อ และชีวิตปรากฎในคํากลาวอันแสดงความหวงใยของศาสนฑูต (นบี)
ในคราวที่ไดสอนผูคนนับแสนที่รวมตัวกัน ณ ทุงอะรอฟะฮเพื่อประกอบพิธีฮัจย ครั้งสุดทายของ นบี
"แทจริง เลือดเนื้อของพวกเจา และทรัพยสินของพวกเจา เปนสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ตองหามทําลาย ดุจ
เดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวันนี้ (วันอะรอฟะฮ) ในเดือนนี้ (เดือนซุลฮิจญะฮ) และในเมืองนี้ (เมือง
มักกะฮ)

ทัศนะของอิสลามในเรื่องไสยศาสตร คัมภีรกุรอาน ไดกลาวถึงไสยศาสตรไววา
"คนเหลานั้นเชื่อตามสิง่ ที่ซาตานไดอานอางแกอาณาจักรของสุลัยมาน ความจริงสุลยั มานมิได
เนรคุณตออัลลอฮเลย แตเหลาซาตานตางหากที่เนรคุณ พวกมันสอนไสยศาสตรแกมนุษยและสอน
สิ่งที่มลาอิกะทั้งสองคือ ฮารูต และมารูต ไดรับที่บาบิล มลาอิกะฮทั้งสองจะไมสอนแกใครจนกวาจะ
ไดแจงใหผูเรียนทราบวา เราทั้งสองนี้เปนบททดสอบจากอัลลอฮ ดังนัน้ พวกทานอยาหลงผิดไป
เนรคุณตออัลลอฮเลย แตแลวคนเหลานั้นกลับร่ําเรียนคุณไสย ที่จะใชในการแยกระหวางสามีกับ
ภรรยา ความจริงพวกเขาไมสามารถใชคณ
ุ ไสยทําอันตรายผูใดได ยกเวนโดยอนุมตั ิจากอัลลอฮ
เทานั้น สิ่งที่พวกเขาร่ําเรียนนั้น เปนภัยรายแรง และไมสรางคุณประโยชน พวกเขารูอ ยูแกใจวาใคร
ที่แลกเอาสิ่งนั้นมาในภพหนาเขาจะไมไดรบั สวนแบงใด ๆ เลย สิ่งที่พวกเขาไดมาโดยเอาตัวเขาแลก
นี้ชางเลวรายยิง่ นักหากพวกไดรู" (๒:๑๐๒)

จากเนื้อหาของบทบัญญัตินี้ อาจสรุปไดดังนี้
๑.
ไสยศาสตรมีอยูจริงตัง้ แตอดีตกาลมาแลว แตตองตระหนักวา ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ไมเทาของทานนบีมูซา (โมเสส) ไปเปนงูนนั้ มิใชไสยศาสตร หากแตเปนปาฎิหาริยทอี่ ัลลอฮบันดาลให
เกิดขึ้น โดยสวนทางกับกฎธรรมชาติ
๒.
ไสยศาสตรอาจใหคุณหรือใหโทษได
๓.
คุณหรือโทษจากไสยศาสตรนี้เปนไปโดยอนุมัติจากอัลลอฮ
๔.
ไสยศาสตรนําไปสูการกุฟร หรือเนรคุณ
ผูเขียนเอกสารการตอสูที่ปตตานี ยังขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม
โดยเฉพาะอยางยิง่ การตีความหรืออธิบายความบทบัญญัติตาง ๆ ในคัมภีรกุรอาน จากเอกสารดังกลาว แสดง
ใหเห็นถึง อันตรายอยางยิง่ ตอศาสนาอิสลาม ที่นําเอาบทบัญญัติตาง ๆ ในคัมภีรกุรอานไปตีความเอาเอง
เพื่อความเขาใจผิด ลุกลามออกไปสูสังคม กลายเปนความคิดที่กาวราว รุนแรง และงมงาย
การเรียนการสอนไสยศาสตร ตองดูที่เจตนารมณ หากมีเจตนาดี เพื่อชวยเหลือผูอื่นใหรอดพนภัย
พิบัติ ก็เปนสิง่ ที่อนุญาตใหทําได หากเปนไปโดยเจตนาราย ก็เปนสิ่งตองหาม
หลักการปฎิบตั ิในการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปจากกุรอาน (อิสติมบาฎ) กุรอานเปนเรื่องที่อัลลอฮให
ไวแกมวลมนุษยดวยเหตุผผล สองประการคือ
๑.
เปนเครื่องยืนยันความสัจจริงของนบีมุฮมั มัด ตอสถานุภาพการเปนศาสนฑูตของทาน
และความสัจจริงของสิง่ ที่ทานเรียกรอง โดยที่อัลลอฮใหกุรอานมีลักษณะที่ล้ําเลิศเกินกวามนุษยคนใด จะ
สามารถเลียนแบบได ทัง้ ในแงภาษา วรรณศิลป ปรัชญา และองคความรูในดานตาง ๆ ดังที่มีในกุรอานวา
"พวกเขาอางวามุฮัมมัด ปน แตงกุรอานขึ้นเองกระนั้นหรือ? บอกไปเถิดวาถาเชนนัน้ พวกทานก็จง
เรียกหาใครก็ไดที่พวกทานสามารถเพื่อมาชวยเหลือทาน (ทําใหไดเชนเดียวกับที่กุรอานทํา) ทั้งนี้
หากแมนพวกทานเปนผูสัจจริง" (๑๐:๓๘)
๒.

เปนทางนําสูค วามถูกตอง เที่ยงธรรมในการดําเนินชีวิต ดังที่มีในกุรอานวา

"แทจริงกุรอานนี้ชนี้ ําสูทางที่เที่ยงตรงกวา และยังจะนําความโสมนัสมายังศรัทธาชน ผูป ระกอบ
ความดีทั้งหลายวา พวกเขาจะไดผลอันยิง่ ใหญเปนการตอบแทน " (๑๗:๙)

กุรอานดํารงอยู รอดพนจากการแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดวยปจจัยหลักคือ การทองจํา และการ
บันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยคําสัง่ ของทานนบีเอง นับแตบทบัญญัติแรกจนสุดทาย ถอยคําที่ใชบางที ก็
ใชถอยคําสํานวนที่ใหความหมายตรงตัว ไมสามารถตีความเปนอื่นได แตก็มีหลายบทบัญญัติแมจะใช
ถอยคําสํานวนที่กะทัดรัด แตเปดกวางทางนัยยะใหไดใชวิจารณญาณวิเคราะห หาบทสรุปสําหรับทุกกรณี
และหาทางออกสําหรับทุกปญหา
ถอยคําสํานวนในรูปแบบที่สองนีเ้ อง นําไปสูความคิดอันหลากหลาย ซึ่งในสมัยที่ศาสนฑูต (นบี)
ยังมีชีวติ อยู ทานจะเปนผูช ี้วา ความคิดใดถูกตอง หรือคลาดเคลื่อน เมื่อทานนบีสิ้นชีวติ แลว ความรูค วาม
เขาใจ ยังคงดํารงอยูกับมิตรสหายของทาน ซึ่งทุกคนหากพบถอยคําในกรุอานที่ตนไมเขาใจ ก็ไมมีใครกลา
เอาความคิดของตนมาตีความ โดยไมสอบถามผูรูในเรื่องนั้นกอน
ดังนัน้ การอรรถาธิบายบทบัญญัติของกุรอานตองเปนผูมคี ุณสมบัติใหญ ๆ สามประการคือ
๑.
เปนผูที่มีความรูในศาสตรทเี่ กี่ยวกับกุรอานดีพอ เพราะในกุรอานมีบริบททางสังคมที่
แตกตางกัน หากพบบางบทบัญญัติ ขัดแยงกับอีกบทบัญญัติ ก็ตองรูวาบทบัญญัติใดใหมากอนหลัง
บทบัญญัติกอนถูกยกเลิก โดยบทบัญญัติหลัง (นาซิค - มันซูค) การนําบทบัญญัติหนึ่งเดียวมาบงชีโ้ ดยไม
ศึกษาบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาจนําไปสูการหลงผิดได นอกจากนั้นยังตองรูมลู เหตุแหงการให
บทบัญญัติดวย
๒.
เปนผูมีความรูด านภาษาอาหรับอยางดี
๓.
เปนผูมีความรูด ีพอดานหลักนิตบิ ัญญัติอิสลามและประวัติศาสตรอิสลาม ในอิสลามอุดม
ไปดวยหลักนิติบัญญัติมากมาย ที่นักปราชญมุสลิมไดกลั่นกรองเอาไวจากกุรอาน และ แบบฉบับของ
ทานนบี
o
o
o
o

หลักการวาดวยการ ปดไวปอ งกันภัยมา
หลักการวาดวยการ ยอมทําบาปที่มีผลนอยที่สุด เมื่อไมมีทางเลือกอื่น
หลักการวาดวยการ ความยากลําบากยอมนํามาซึ่งความสะดวก
หลักการวาดวยการ ความคับขันนําใหสิ่งตองหามผอนคลาย

ความรูเหลานี้ อิสลามกําหนดไวใหเปนหนาที่ของคนกลุม หนึ่ง ที่มีศักยภาพเทานัน้ (ฟรดูกิฟายะฮ)
คนอื่นที่ไมมีความรูพอจึงตองทําตามที่ผูรูชแี้ จงไว ดังในกรุอานมีวา
"จงสอบถามผูรู หากพวกเจาไมรู" (๑๖:๔๓)
ขอมูลและการวิเคราะหที่ไดรับการสืบทอดกันมาจากบรรพชนรุนกอน จึงเปนสิ่งจําเปน ขอมูลดาน
การอรรถาธิบายกุรอานดังกลาว มีอยูมากมาย บรรดาขอวินิจฉัยดังกลาว เชื่อวาสังคมมุสลิม จะสามารถ
นําเสนอวิถีชีวติ ที่งดงาม ตามแบบฉบับอิสลาม และสรางความสงบรมเย็นแกโลกได แตในความเปนจริง ที่

ระบุวามีที่มาจากกุรอาน โดยอาศัยการแปลกุรอานเปนภาษาอื่นที่ตนเขาใจ แลวสรุปประเด็นตาง ๆ ออกเปน
ขอวินิจฉัยของตน จนหลายครั้ง สังคมเกิดการปนปวน วุน วายแตกแยก แบงฝายจนยากที่จะประสาน ซึ่ง
สังคมมุสลิมในประเทศไทย ก็หนีไมพนสภาพเชนนี้ จึงนาจะอยูในขายแหงความหมายของคํากลาว ของศา
สนฑูตที่วา
"ผูใดกลาวอางสิ่งใดในอัลกุรอานโดยไมมีพนื้ ฐานความรูจริง ก็จงเตรียมที่ทางของตนไวในนรก
เถิด" (บันทึกโดยอัตติรมีซัย : ๒๘๗๔)
ลักษณะดังกลาวนับเปนภัยรายแรงอยางหนึ่งของสังคมมุสลิม ดังที่อหิ มามซาฟอีย กลาววา
"ความเสียหายใหญหลวงมักเกิดจากผูรูฉีกกระชากจรรยาบรรณแหงความรู และสิ่งเลวรายกวานั้น
คือ ผูอวิชาที่สาํ แดงตนเปนคนเครงศาสนา ทั้งสองนับเปมหันตภัยในโลก โดยเฉพาะกับผูที่ถือเอา
คนทั้งคู เปนครูในเรื่องศาสนาของตน"

ทัศนะเรื่องการตอสูในหนทางของศาสนา (ญีฮาด) ในอิสลาม
แนวคิดเรื่อง ญีฮาด และชะฮีด เปนเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับเอกสารดังกลาว จึงมีความจําเปนตอง
อธิบายแนวคิดที่ถูกตอง

ญีฮาด ในอิสลาม หมายถึง การทุมเทสรรพกําลังทั้งหลาย เพื่อเทิดทูนคําสั่งของอัลลอฮ ใหอิสลาม
คงอยูในโลกอยางมัน่ คง ซึง่ จําตองอาศัยปจจัยตาง ๆ หลายประการ ดังนั้นจึงไดมีการแบงการญีฮาด ออกเปน
หลายประเภทดวยกัน ทานอิมนุลกัยยิมแบงการญีฮาดออกเปน
การญีฮาดกับอารมณของตนเอง
ถือเปนพื้นฐานของการญีฮาดอื่น ๆ ทั้งหมด แบงออกเปนสี่ระดับคือ
๑.
๒.
๓.
๔.

ญีฮาดเพื่อเรียนรูทางนําและสัจธรรม อันจะทําใหชีวิตประสบความสุขทั้งในโลกนี้และโลก
หนา
ญีฮาดเพื่อปฏิบัติในสิง่ ที่ไดเรียนรูแลว
ญีฮาดเพื่อเผยแพรสัจธรรมที่เรียนรูใหคนอื่นเขาใจ
ญีฮาดเพื่อใหอดทนอดกลั้นตอความยากลําบากตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตติ ามคําสัง่
ของอัลลอฮ

การญีฮาดกับซาตานราย
โดยการพยายามขจัดขอเคลือบแคลงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอัลลอฮออกไป จนเกิดความเชือ่ มั่น
ศรัทธาอันแทจริง อดกลั้นตอแรงยั่วยุของซาตาน
การญีฮาดกับผูปฏิเสธ
โดยการนําเสนอเหตุผล หลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับอิสลามใหเปนที่เขาใจ หรือ
หมายถึง .....(ตองตอกัน)..... การทําสงครามตอสูกับการถูกขมเหง ซึ่งถือวาอยูในสถานการณที่ถูก
บังคับ
การญีฮาดกับมุนาฟก
ซึ่งตองใชเหตุผลโนมนาวใจเปนสวนใหญ
การญีฮาดกับมุสลิมผูประพฤติตนผิดหลักศาสนา
ซึ่งอาจตองใชกําลัง เหตผลหักลางหรือการปฏิเสธดวยใจ
ปจจุบันคนสวนใหญเขาใจการญีฮาดวาหมายถึงการทําสงครามเทานั้น อันนําไปสูความรุนแรงใน
หลายสวนของโลกรวมทั้งในประเทศไทยดวย
ญีฮาดกับสงคราม
การญีฮาดไมจาํ เปนตองเปนการสูรบเสมอไป และแมเมื่อเกิดการสูรบแลว ก็มิได
หมายความวาเปนการญีฮาดทุกกรณี เชน การตอสูกับผูบ ุกรุก เพื่อทําลายชีวิต หรือแยงชิงทรัพยสิน
เปนการตอสูทชี่ อบธรรม แตมิใชการญีฮาด

จุดประสงคของสงครามในอิสลาม
อิสลามไมสนับสนุนการทําสงครามและไมอนุญาตใหมกี ารประกาศสงคราม เวนแตดวยความ
จําเปน และมีจุดประสงคที่เปนหนทาง เพื่ออัลลอฮ ไมมีผใู ดสามารถประกาศสงครามเวนแตผูนําสูงสุดของ
มุสลิม
ตอง ผานกระบวนการเรียกรองสูสันติภาพ หรือ
การตอบรับอิสลามอยางถูกตองชอบธรรมกอน
ตอง ไมกระทําการโจมตีบุคคลใด หรือฝายใด
นอกจากเขาตองรับผิดชอบในผลแหงการกระทํานั้น ทั้งใน
ดานศาสนบัญญัติ และกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึง่ ดังตอไปนี้
ตอบโตความอยุติธรรมและการรุกราน ปกปองและพิทักษ
ชีวิตครอบครัว ทรัพยสิน ศาสนาและมาตุภูมิ
ปกปองเสรีภาพในดานการศรัทธา และปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่บรรดาผูรุกรานพยายามใสราย หรือกีดขวางมิให
มีเสรีภาพดานความคิด และการนับถือศาสนา
พิทักษการเผยแพรอิสลามที่ค้ําชูความเมตตา ความสงบ
สันติแกมนุษยชาติ ใหแพรกระจายอยางทัว่ ถึงแกมวล
มนุษย
ใหบทเรียนแกผูละเมิดสัญญาหรือศรัทธา หรือผูทําตัว
เปนปฏิบักษกับคําสั่งของอัลลอฮ และปฏิเสธความ
ยุติธรรม การประนีประนอม
ใหความชวยเหลือแกผูถูกกดขี่ไมวาเขาจะอยู ณ แหงหนใด ปลดปลอย และปกปองเขาจาก
การรุกรานของเหลาผูกดขี่
ดังนัน้ จึงเห็นไดถึง ความแตกตางระหวางการกอการรายซึ่งเปนสิ่งตองหาม และนําไปสู
ความหายนะ และความพินาศ กับการญีฮาดที่ถูกตองตามหลักศาสนา

บทสรุป
จากการศึกษาเอกสาร "การตอสูที่ปตตานี" เห็นวาเขียนขึน้ โดยมีเปาหมาย เพื่อปลุกระดม
ความคิด เพื่อเปาหมายในการแบงแยกดินแดน มุงปลุกระดมใหเกิด "ความเชื่อ" ในแนวทางของตน
โดยไดนําเอาทัศนะในทางประวัติศาสตร มาเปนพื้นฐานใหเชื่อวา
ดินแดนสวนหนึ่งของประเทศไทย ในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนเปน
ดินแดนที่ถูกยึดไป จึงตองตอสูเพื่อใหไดกลับคืนมา
พรอมกันนั้นก็ไดปลุกกระแสชาติพันธุนยิ มใหเห็นถึงความ
เปนชาติพนั ธุมลายู ปลุกอารมณความโกรธ ความคับแคนใจ ในการ
ดําเนินงานของเจาหนา ที่ของรัฐที่ไดทําการกดขี่ขมเหง เพื่อสรางให
สังคมเห็นวา การตอสูของคนกลุมนี้ เปนการตอสูในทางศาสนา หรือ
การญีฮาด
วิธีการดังกลาวไดบดบังคําสอนอันถูกตองของอิสลามไป
อยางนาเสียดาย บทบัญญัติจากคัมภีรกุรอาน ไมเพียงแตยกตัวบทมาเขียนผิด เขียนเพิ่มแลว ยังพยายาม
อธิบายบิดเบือนผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไดนาํ บทบัญญัติตาง ๆ มาเปนเสมือนคาถาอาคม ที่มีความเชื่อวาจะ
สามารถปองกันอันตราย จากอาวุธของฝายตรงขาม ทําใหฝายตรงขามมองไมเห็น เหลานี้แสดงใหเห็นวา
บุคคลกลุมนี้ เขาใจคําสอนของอิสลามผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป
ในสวนทัศนะในเรื่องประวัตศิ าสตรนั้น จะตองเขาใจวา
<><>

เปนเรื่องของอดีต แกไขไมได การสูรบกันระหวางมนุษย มีมาตลอดประวัติศาสตร
ดวยเหตุผลตาง ๆ
<><>

ในอดีตคนเชื้อสายมลายู มีแหลงอาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต แตความเปนไปใน
ประวัติศาสตร ทําใหคนเชื้อสายมลายูกระจายอยูทั่วประเทศไทย การใชภาษามลายูถูกลืมเลือนไป ตามความ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร
หากมองจากฐานคติของอิสลามแลว การมาเปนศาสนิกนัน้ คือการยินยอมที่จะเปนคนที่ขาม
ขอจํากัดทางชาติพันธุ ภาษา สีผิวหรือแมแตความเปนคนของรัฐใดรัฐหนึ่ง ไปสูความเปนสมาชิกของ
มนุษยชาติอันเปนสากล การแบงแยกตนเอง นําคนเพียงชาติพันธุเดียวไปสูการปกครองตนเองเปนทัศนะที่
คับแคบ ไมสอดคลองกับอุดมการณของอิสลาม

ในเรื่องญีฮาดนั้น เห็นวา ผูเขียนเอกสารมีความเขาใจคําสอนเรื่องญีฮาดคับแคบ และเลือนลาง
พฤติกรรมที่สอแสดงไปในความเชื่อแบบบาคลั่ง งมงาย และไรเหตุผล ฆาคนบริสุทธิอ์ ยางไมเลือกหนา
นับวาหางไกลจากความหมายของคําวาญีฮาด
ขอใหคนไทยทุกคนที่อาศัยอยูบนพื้นแผนดินที่เรียกวา ประเทศไทย ไมวาจะนับถือศาสนาใด ชาติ
พันธุใด สีผิวใด พูดภาษาอะไร มีลักษณะทางกายภาพเปนอยางไร เขาคือคนไทย แผนดินทุกตารางนิ้วที่เรา
อาศัยอยูนี้คือ แผนดินไทย คนไทยทุกคนเปนเจาของ ประวัติศาสตรการสรางชาติจะเปนมาอยางไรก็แลวแต
แต ณ วันนีแ้ ผนดินรูปขวานทองนี้คือแผนดินไทย ใครจะมาแบงแยกโดยอางเหตุผลใดไมไดทั้งสิน้ และเปน
หนาที่ของคนไทยทุกคน ที่จะปกปองแผนดินนี้ ใหสืบทอดสูลูกหลานไทยตอไป และมีหนาที่ที่จะตองให
ดินแดนนี้ เปนดินแดนแหงความสงบสุขสันติ และเปนดินแดนที่คนไทยทุกหมูเหลา สามารถอยูรวมกัน
อยางสมานฉันทสืบไป

