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ส่วนที่ 1: บทน�ำ

	 กลุม่ถกัทอสนัตภิาพ	(กทส.)	ได้ก่อตัง้ขึน้ทีก่รงุเทพฯ	เมือ่วนัที	่12	กรกฎาคม	

พ.ศ.	25581	จากการริเร่ิมของกลุ่มผู้เข้าร่วมวงสานเสวนาชาวพุทธซึ่งสนใจ 

ที่จะศึกษาประเด็นปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต ้

ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพุทธ-มุสลิม	โดยมุ่งหวังว่าการเรียนรู้และ

ความเข้าใจในประเด็นปัญหาดังกล่าว	จะน�าไปสู่การหาทางออกอันจะช่วย

ลดความอึดอัดขัดข้องระหว่างชุมชนทั้งสองศาสนา	การก่อตั้งกลุ่ม	กทส.	ขึ้น

เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนชาวพุทธในการสร้างความเปล่ียนแปลงด้านบวกต่อ

ปัญหาความไม่สงบฯ	มคีวามส�าคญัยิง่	เนือ่งจากในช่วงเวลาดังกล่าวบทบาทของ 

ชาวพทุธในการขับเคลือ่นเพือ่สร้างสนัตภิาพในพืน้ทีช่ายแดนใต้นัน้ยงัมอียูน้่อย

และต้องการการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น	

		 กทส.	เป็นองค์กรทีมิ่ได้มีโครงสร้างการบริหารทีถ่าวรแต่อย่างใด	หากท�า

หน้าที่เป็น	“พื้นที่”	พบปะแลกเปลี่ยนผ่านวงสานเสวนาในหลากหลายรูปแบบ 

เอกสาร 

ข้อเสนอของกลุ่มถักทอสันตภิาพ (กทส.)
ต่อสถานการณ์ชาวพุทธ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1		กลุ่มถักทอสันติภาพ	(กทส.)	ตั้งขึ้นระหว่างการประชุมสานเสวนาภายในกลุ่มพุทธจาก 
ส่วนกลาง	ภายใต้โครงการ	“พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่และ 
คนกลุม่น้อยในสงัคมไทย”	ปีที	่1	ทีจ่ดัโดย	สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา	มหาวทิยาลยั
มหิดล	และศูนย์ความมั่นคงศึกษา	ETH	ซูริค	สนับสนุนโดย	กระทรวงการต่างประเทศ 
สมาพันธรัฐสวิส	(the	Swiss	FDFA)
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ซึ่งต้อนรับทุกฝ่ายและทุกจุดยืนมาอย่างต่อเนื่อง	แม้	กทส.	จะเป็นกลุ่มผู้น�า 

ชาวพุทธ	แต่พื้นที่การแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้อนรับชาวมุสลิมและเจ้าหน้าที่

รัฐด้วยในหลายโอกาส	ส่วนชาวพุทธที่เข้าร่วม	มีทั้งนักบวชและฆราวาส	มา

จากชายแดนใต้เป็นส่วนใหญ่	พร้อมด้วยชาวพุทธจากพื้นที่อ่ืนๆ	ของประเทศ 

มาสมทบด้วย	ซึง่มคีวามคดิและจดุยนืต่อปัญหาทางสงัคมการเมอืงทีห่ลากหลาย 

ผู้เข้าร่วมกับ	กทส.	อาจมาในนามของตนเองหรือในนามกลุ่ม	องค์กร	และ 

เครือข่ายท่ีหลากหลาย	โดยไม่ได้มีพันธะผูกพันต่อกันในเชิงองค์กร	หากแต่มี

พันธะผกูพนัทีจ่ะใช้เวทสีานเสวนาเพือ่ส่งเสริมความสมัพนัธ์และการอยูร่่วมกนั

อย่างสันติระหว่างคนกลุ่มน้อยและคนกลุ่มใหญ่ในสังคมไทย	

	 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา	กทส.	ได้จัดกิจกรรมสานเสวนาเพื่อแลกเปล่ียน

ในกลุ่มชาวพุทธด้วยกันเอง	รวมทั้งแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ	ถ้าจัดกิจกรรมใน

ชายแดนใต้	กจ็ะใช้ชือ่ว่า	กทส.	ภาคใต้	หรอื	กทส.	ต.	นอกจากนีย้งัมกีารรวมตัว 

ระหว่างชาวพทุธในชายแดนใต้และในกรงุเทพฯ	เป็นคณะผูเ้ชือ่มประสาน	หรอื	

Envoys	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชาวพุทธด้วยกันและระหว่างพุทธ-

มุสลิม	ทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต้	

		 เอกสารชิ้นนี้	เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมในช่วงป	ี

2558-2560	ได้แก่	การเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผูน้�าชาวพทุธจ�านวน	24	คน	

(ต้นปี	2558)	จากการสานเสวนา	จากการลงพืน้ที	่(fieldtrip)	เพือ่	1)	เยีย่มเยยีน

และรับทราบปัญหา	ข้อห่วงกังวล	ตลอดจนความต้องการของชุมชนพุทธ	และ	

2)	เรียนรู้ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างชุมชนพุทธและชุมชน

มุสลิม	และจากแบบสอบถามที่สมาชิก	กทส.ต.	น�าไปให้ชาวพุทธในเครือข่าย

ตอบ	(พฤษภาคม-	ตลุาคม	2560)	เอกสารชิน้นี	้มเีป้าหมายเพือ่น�าเสนอข้อมลูที่

รวบรวมได้เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องและสาธารณชนได้ทราบถงึสถานการณ์	ท่าที

และจุดยืนของชาวพุทธในชายแดนใต้	โดยหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลรอบด้านมากข้ึนและอิงอยู่บนฐานความเข้าใจต่อ 

ชาวพุทธที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	
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ส่วนที่ 2: สถำนกำรณ์ชำวพุทธในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

	 ตั้งแต่มกราคม	พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	ชาวพุทธและมุสลิมต่างตกเป็น

เป้าหมายของความรนุแรง	โดยเฉพาะพลเรอืนผูป้ราศจากอาวธุและไม่ได้มส่ีวน

เกีย่วข้องกบัการสูร้บ	โดยถึงเดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2559	มเีหตรุนุแรง	15,530	ครัง้	2 

ส�านักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา	ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	(ศอ.บต.)	ระบุว่านับจากปี	พ.ศ.	2547	–	2560	มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวน	

4,988	คน	แบ่งเป็นชาวพทุธ	2,756	คน	และชาวมสุลมิ	2,211	คน	และบาดเจบ็

รวมกนัประมาณ	9,243	คน	เป็นชาวพทุธ	7,004	คน	เป็นชาวมสุลมิ	2,770	คน

	 สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นท�าให้ประชาชนมุสลิมและพุทธ	ท้ัง

ฆราวาสและพระสงฆ์รูส้กึไม่ปลอดภยัในชวิีตและทรพัย์สิน	มข้ีอจ�ากดัในการใช้ชีวติ 

และปฏิบัติศาสนกิจ	มีความหวาดระแวงที่จะสัมพันธ์กับเพื่อนต่างศาสนิก	และ

เริม่ตัง้ค�าถามถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบัิตหิน้าทีข่องเจ้าหน้าที่

รัฐในการคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัย	ในช่วงกว่าทศวรรษมานี	้การด�าเนินชีวิต 

ในสถานการณ์รุนแรงได้กดดันชาวพุทธในชายแดนใต้ให้เกิดปฏิกิริยาใน 

สามรปูแบบคอื	การหนปัีญหาด้วยการออกจากพืน้ทีห่รือไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร	การต้ัง

หลกัสูแ้ละหาทางป้องกนัตนเอง	และการส่งเสียงต่อสงัคมเพือ่กดดันและต่อรอง	

		 ชาวพทุธบางส่วนเลอืกท่ีจะหนปัีญหาด้วยการ	“อพยพออกจากพืน้ที”่	เช่น 

ในอ�าเภอบันนังสตาและธารโต	จังหวัดยะลา	มีความตึงเครียดอย่างมากตั้งแต่

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในปี	พ.ศ.	2547	เม่ือมาถึงปี	พ.ศ.	2549	เมื่อความ

รนุแรงมแีนวโน้มทีจ่ะทวขีึน้เรือ่ยๆ	ชาวพทุธหลายร้อยคนจงึได้ทยอยเข้าไปหลบ

ภัยในวัดนิโรธสังฆาราม	เขตเทศบาลยะลา3	และชาวพุทธในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 

ของอ�าเภอยะหริ่ง	ได้อพยพออกจากหมู่บ้านจนเหลือเพียงสองครอบครัว

2	 ศรีสมภพ	จิตร์ภิรมย์ศรี.	(2559).	บทวิเคราะห์	19	ประเด็น	สถานการณ์ชายแดนใต้ในวันที่
สภาวะคงทีก่�าลงัเปลีย่นไป.	ประชาไท.	ค้นเมือ่	1	สงิหาคม	2560.	จาก	https://prachatai.
com/journal/2016/04/65500.

3	 อินเตอร์เนชั่นแนล	ไครซิส	กรุ๊ป.	(2550a).	เหตุการณ์ภาคใต้ของไทย:	ผลกระทบจาก
รัฐประหาร.	บรัสเซลล์:	อินเตอร์เนชั่นแนล	ไครซิส	กรุ๊ป.	
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		 ในขณะที่	บางกลุ่มเลือกที่จะสู้ด้วยการ	“ฝึกการใช้อาวุธปืน”	เพื่อการ

ป้องกันตัวและหมู่บ้าน	ปรากฏว่านับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547	มีประชาชนพุทธ

จ�านวนมากเข้าร่วมฝึกอาวุธเพื่อป้องกันหมู่บ้าน	มีการก่อตั้งราษฎรอาสารักษา

หมู่บ้าน	(อรบ.)	4	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2548		พันต�ารวจเอกพิทักษ์	เอียดแก้ว	

ได้ริเริม่รวบรวมคนในจังหวดัยะลา	และก่อตัง้กลุม่รวมไทย	ซึง่เป็นกลุม่ตดิอาวุธ

เพือ่ป้องกนัตนเองจากสถานการณ์รุนแรง	โดยสมาชกิส่วนใหญ่เป็นพทุธ	ส่วนที่

เป็นมสุลมิมจี�านวนไม่มากนกั	5	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2551	มกีารก่อตัง้ชดุรกัษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	6	ขึ้น	สังเกตได้ว่าการรวมตัวกันในระยะแรก	ซึ่งยังคง

สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน	มีลักษณะเป็นการตั้งรับสถานการณ์และเน้นการสร้าง

ความพร้อมที่จะตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรง

4	 เนื่องด้วยได้มีนางสุจิรา	แสนสุข	(ป้าแช่ม)	ราษฎรต�าบลตันหยงลิมอ	อ�าเภอระแงะ	จังหวัด
นราธิวาส	เข้าเฝ้าฯทูลละอองธุลีพระบาท	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ณ	วัด 
ตันติการาม	เมื่อวันที่	10	กันยายน	พ.ศ.2547	กราบบังคมทูลถวายฎีกา	รายงานถึงการ
ประสบภยัเดอืดร้อนจากการก่อความไม่สงบ	โดยท�าการประทษุร้ายต่อชวีติ	ท�าลายทรพัย์สนิ
ของราษฎรในพื้นที่ต�าบลตันหยงลิมอ	อ�าเภอระแงะ	และต�าบลโต๊ะเด็ง	อ�าเภอสุไหงปาดี	
จังหวัดนราธิวาส	มีการลอบสังหารชีวิตบุคคลเป็นรายวัน	ท�าลายสวนผลไม้	เช่น	สวนเงาะ	
สวนลองกอง	สวนยางพารา	นอกจากนั้นยังใช้อาวุธมีคม	เช่น	มีดเชือดคอพระภิกษุและ
สามเณร	ขวานฟันคอพระ	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่	นราธิวาส	ยะลา	และ
ปัตตานี	นับเป็นภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	จนราษฎรไม่สามารถจะอดทน 
ได้อีกต่อไป	จึงได้พากันร้องทุกข์ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	โดยราษฎรอาสาจะรวมพลงักันจบัอาวธุขึน้ต่อสู้เพือ่ป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง	โดยขอให้ทางราชการทหารช่วยด�าเนินการฝึกให้	สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมราชองครักษ	์	 
อ�านวยการประสานงานกับกองทัพภาคท่ี	4	และกรมทหารราบท่ี	3	กองพลนาวิกโยธิน 
จัดท�าโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน	(อรบ.)	ขึ้น

5		อนิเตอร์เนชัน่แนล	ไครซสิ	กรุป๊	(2550b,	น.	20)	รายงานว่า	กลุม่รวมไทยมสีมาชกิประมาณ	
6,000	คน	โดยในจ�านวนนี้มีการประเมินว่ามีมุสลิมเป็นสมาชิกอยู่ราว	200	คน	

6		ชรบ.	ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.2551	โดยอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	20	แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.2534	(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)	พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่	พ.ศ.2457	(มาตรา	94,	95	และ	102)	และพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
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		 บางกลุ่มใชว้ิธสีง่เสียงและกดดนัเจา้หน้าที่รฐัอย่างสนัต	ิด้วยการออกมา

เคล่ือนไหวในรปู	“การประท้วง”	และ	“การรวมตวัจดัตัง้”	เป็นกลุม่องค์กรและ

เครอืข่าย	ปัจจบุนัมชีาวพทุธตืน่ตวัทีจ่ะเข้ามาท�างานเพือ่แก้ปัญหาความรนุแรง

และการสร้างสันตภิาพมากขึน้	โดยแต่เดมิแล้ว	กลุม่ชาวพทุธส่วนใหญ่ทีร่วมตวักนั 

มกัจะท�ากิจกรรมทางศาสนา	ประเพณแีละวฒันธรรมเป็นหลกั	มเีพยีงบางกลุม่

ทีร่วมตัวกนัเพือ่มุ่งด�าเนนิการในเรือ่งสนัตภิาพโดยตรง	กลุม่ชาวพทุธทีเ่กีย่วข้อง

กับการสร้างสนัตใินชายแดนใต้เป็นหลกั	ได้แก่	1)	เครอืข่ายชาวพทุธเพือ่คุม้ครอง 

ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	7	มีฐานทีต้ั่งอยูท่ีจั่งหวัดยะลา	2)	ชมรมพทุธรกัษาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้	8	มีฐานใหญ่อยู่ที่จังหวัดนราธิวาส	3)	เครือข่ายชาวพุทธเพื่อ

สันติภาพ	มีฐานหลักอยู่ที่จังหวัดยะลาและปัตตานี	4)	เครือข่ายพุทธธรรมน�า

สันติสุข	ฐานที่ตั้งคือ	วัดบูรพาราม	อ�าเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี	โดยมีพระครู 

โฆสิตสุตาภรณ์	เป็นผู้น�า	5)	เครือข่ายพระธรรมฑูตอาสา	5	จังหวัดชายแดนใต้	

โดยมีพระครูโฆสิตสุตาภรณ์	เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม	จ.ปัตตานี	เป็นประธาน

บริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	พ.ศ.2522	(มาตรา	16	และ	18)	ชรบ.เป็น
ราษฎรอาสาสมคัรในพืน้ทีท่ีผ่่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูรชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่าน	
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอ�าเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	และให้เป็น 
ผูช่้วยเหลอืเจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องที	่โดยคดัเลอืกจากบคุคล
ทีม่สีญัชาตไิทย	มสีขุภาพแข็งแรง	มีภูมิล�าเนาหรือถิน่ท่ีอยู่ในหมูบ้่านนัน้ไม่น้อยกว่า	3	เดอืน	
เล่ือมใสในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 
ชรบ.	ถกูจดัตัง้ขึน้เพือ่ดแูลความสงบและปลอดภัยของหมูบ้่านในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นหลกั

7	 นายสมนึก	ระฆัง	เป็นประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อคุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา
8	 โดยทางชมรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดพระธรรมกายในพ้ืนที่ชายแดนใต ้

หลายประการ	เช่น	พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์	323	วัด	และโครงการตักบาตรพระ	 
2	ล้านรูป	77	จังหวัดทุกวัดทั่วไทย	เพื่อส่งไปช่วยเหลือให้ก�าลังใจคณะสงฆ์	เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ	ทหาร	ครูอาจารย์	และประชาชนในพื้นที่ความไม่สงบ	4	จังหวัดชายแดนใต้	เป็นต้น	 
(ณรงค์	หนูเชื้อ,	2559)



6

เครือข่าย	และมีเครือข่ายอยู่ทั่วทั้งห้าจังหวัดชายแดนใต้	9	นอกจากนี้	ยังม ี

กลุ่มสตรีล้วนอีกสองสามกลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มพุทธซ้อน	ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกัน

จากความเป็นเพื่อนพี่น้องที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน	2)	กลุ่มสตรีพุทธเพื่อ

สงัคม	ทีม่าจากการชกัชวนสตรีทัง้	3	จังหวดั	4	อ�าเภอของสงขลา	และยงัมกีลุม่ 

ชาวพุทธอกีหลายกลุม่	เช่น	กลุม่ไทยพุทธรกัชาต	ิกลุม่ชาวพทุธอ�าเภอปะนาเระ	

ซึ่งต่างเป็นกลุ่มที่กระจายออกมาจากกลุ่มที่ใหญ่กว่า	แต่มีการเชื่อมโยงกัน	

		 เมือ่สถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนใต้พฒันามาสูส่ภาพการณ์ทีช่าวพทุธ

ในพ้ืนที่เร่ิมมีการรวมตัวกันและเรียกร้องผ่านการแสดงออกในพื้นท่ีสาธารณะ

มากขึ้น	กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน	ภาค	4	ส่วนหน้า	(กอ.รมน.	

ภาค	4	สน.)	จึงเข้ามาสนับสนุนการรวมตัวของชาวพุทธ	เช่น	สนับสนุนการ 

จัดต้ัง	“สมาพันธ์ไทยพุทธ	จังหวัดชายแดนภาคใต้”	ขึ้น	(โดยไม่แทรกแซง)	 

เม่ือเมษายน	พ.ศ.	2560	ซึ่งชาวพุทธกลุ่มต่างๆ	ข้างต้นได้เข้ามาเชื่อมโยงกับ 

สมาพันธ์ฯ	ในระดับที่ต่างกันไป	

	 ความต่ืนตัวของกลุม่ชาวพทุธเป็นสัญญาณทางการเมอืงทีด่ต่ีอกระบวนการ

สันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้	เพราะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมและเสียงของ

คนกลุ่มต่างๆ	ในพืน้ทีซ่ึ่งเหน็ความส�าคญัในการก�าหนดอนาคตในการอยูร่่วมกนั 

ของคนในพื้นที่ชายแดนใต้

 

9	 โครงการเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา	5	จังหวัดชายแดนใต้	เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2533	 
ภายใต้ชื่อ	โครงการส่งเสริมความม่ันคงของพระพุทธศาสนาใน	5	จังหวัดชายแดนใต้	ด้วย
ความคดิรเิริม่ของสมเดจ็พระพฒุาจารย์	(เกีย่ว	อุปเสโณ)	สมัยทีเ่ป็นประธานมหาเถรสมาคม	
และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช	โดยโครงการอยู่ในความดูแลของ	ศอ.บต.	
ในช่วงแรก	ต่อมาจึงได้ย้ายโอนให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน 
และส�านักส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ	พระศาสนา	 
พระมหากษัตริย์	ซึ่งมีส�านักงานกลางตั้งอยู่ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	เป็นผู้จัดท�า
และดูแลโครงการมาจนทุกวันนี้	และมีการจัดกิจกรรมอบรมพระภิกษุในพื้นที่	5	จังหวัด 
ชายแดนใต้	ได้แก่	สตูล	สงขลา	ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	ภายใต้ชื่อ	“การอบรม 
พระวิทยากรกระบวนธรรม”	(ถนัดศรี	สวัสดิวัตน์,	ม.ร.ว.,	2560)
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ส่วนที ่3: ควำมห่วงกงัวลของชำวพทุธในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้

 3.1 ชำวพทุธรูสึ้กขำดควำมมัน่คงปลอดภยัในชวีติ	ความห่วงกังวลของ

ชาวพทุธทีเ่ป็นหัวข้อการสานเสวนาในทกุครัง้ของเวท	ีกทส.	คอื	ความปลอดภยั

ในการใช้ชีวติประจ�าวนั	ซึง่รวมถงึการเดนิทาง	การประกอบอาชีพ	การประกอบ

ศาสนกจิ	และปฎสิมัพนัธ์กบัเพือ่นต่างศาสนา	เหล่านีส้ร้างความตงึเครยีดให้แก่

การใช้ชีวิตประจ�าวนัของผูค้นจ�านวนมาก	ตวัอย่างเช่น	การเดนิทางท่ีบางคร้ังต้อง

ใช้เส้นทางอ้อมหรอืไม่ใช้เส้นทางซ�า้เดมิ	โอกาสในการประกอบอาชพีทีจ่�ากดัลง

เพราะการแบ่งแยกทางสงัคม	การทีต้่องปฏบิตัศิาสนกิจในเวลาท่ีเปล่ียนไปจาก

วิถเีดมิหรอืต้องงดศาสนกิจบางประการไปด้วยเหตผุลเรือ่งความปลอดภยั	และ

ความหวาดระแวงที่ท�าให้ปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนต่างศาสนาลดลง	

  

 3.2 ชำวพุทธรู้สึกกังวลใจเรื่องกำรสูญเสียวิถีควำมเป็นพุทธ ควำม

เป็นชำติพันธุ์ไทย และกำรล่มสลำยของชุมชนพุทธในจังหวัดชำยแดนใต ้

เช่น	ความรู้สึกไม่ปลอดภัยท�าให้ชาวพุทธในชายแดนใต้จ�าต้องเปลี่ยนเวลาการ

ประกอบพิธีทางศาสนา	อาทิ	การเวียนเทียน	หรือ	การสวดพระอภิธรรมศพที่

เคยจดัในเวลาพลบค�า่	มาเป็นเวลาก่อนพลบค�า่	การบิณฑบาต	การตัง้พระพทุธ

รูปในบางโรงเรียนที่มีครูและนักเรียนทั้งพุทธและมุสลิม	เป็นต้น	ชาวพุทธจึง

มองว่าอัตลักษณ์ความเป็นพุทธและความเป็นไทยก�าลังได้รับผลกระทบอย่าง

มากจากปัญหาความไม่สงบฯ	นอกจากนี้	ชาวพุทธในพ้ืนที่มีข้อห่วงกังวลข้อ

หนึ่งคือการย้ายถิ่นฐานออกของชาวพุทธ	จากการส�ารวจประชากรในปี	2553	

พบว่าชาวพทุธในสามจงัหวัดชายแดนใต้มอียูไ่ม่ถงึสามแสนคน	10	หากมกีารย้าย

ออกเรื่อย	ๆ 	กอ็าจน�าไปสู	่การล่มสลายของชมุชนพทุธ	เนื่องจากเมือ่ไม่มีชมุชน

10	จากรายงานสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ	ประจ�าปี	2553	จ�านวนประชากรไทยพุทธ 
ในจังหวดัชายแดนใต้นัน้มอียู	่289,125	คน	โดยในจ�านวนนีเ้ป็นชาวพทุธจากปัตตานจี�านวน	
94,397	คน	จากยะลา	จ�านวน	100,928	คน	และจากนราธิวาส	จ�านวน	93,800	คน	ที่มา	
http://popcensus.nso.go.th/table_stat.php?t=t1&yr=2553		เข้าถงึเมือ่	21/05/2558
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ฆราวาสคอยให้การสนบัสนนุ	วดัและพระภกิษกุไ็ม่สามารถด�ารงอยูไ่ด้	ชายแดนใต้ 

ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง	

 

 3.3 อีกเร่ืองหนึ่งที่ชำวพุทธรู้สึกกังวลใจคือนโยบำยกำรปฏิบัติต่อ

ศำสนิกที่ขำดดุลยภำพ	ชาวพุทธบางกลุ่มมองว่าการปฏิบัติดังกล่าวท�าให้ตน 

ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับชาวมลายูมุสลิมและตนสูญเสียโอกาสใน 

หลายๆ	ด้าน	เช่น	1)	การที่หน่วยงานภาครัฐบางแห่งสนับสนุนทุนการศึกษา	

หรอื	โควต้าการเข้าเรยีนในระดับมหาวทิยาลยัแก่เยาวชนมสุลมิเป็นพเิศษ	ท�าให้

เยาวชนพทุธรู้สกึว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรม	2)	การทีม่หาวิทยาลัยในพืน้ทีบ่างแห่ง 

มสีดัส่วนนักศกึษาพทุธลดน้อยลงมาก	ท�าให้ส่วนใหญ่กลายเป็นนกัศกึษามสุลมิ	

ซึ่งอาจสะท้อนว่าเยาวชนนอกพ้ืนที่มีความสนใจน้อยลงที่จะเข้ามาศึกษาใน

พื้นที่ชายแดนใต้	3)	มีกระแสข่าวว่า	ในการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเล่ือน

ต�าแหน่งในหน่วยราชการบางแห่ง	มีการจัดสอบในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ให้

แก่ผูส้มคัรหรอืบคุลากรทีเ่ป็นชาวมลายมูสุลมิมากกว่าชาวพุทธ	เช่น	ด้วยเหตุผล

ความจ�าเป็นบางประการ	มกีารระบเุกณฑ์คณุสมบตัว่ิาต้องสามารถสือ่สารด้วย

ภาษามลายไูด้	และในข้อสอบคัดเลอืกกม็คี�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการศาสนา

และพิธีกรรมในศาสนาอิสลามมากกว่าหลักการศาสนาและพิธีกรรมในศาสนา

พุทธ	ซ่ึงขัดกับนโยบายส่งเสริมพหุวัฒนธรรมนิยม	และ	4)	การที่โรงพยาบาล

บางแห่งในพืน้ทีย่กเลกิครัวพุทธ	เหลอืแต่ครวัมสุลมิ	ชาวพทุธอาจรูส้กึว่าเป็นการ

ไม่ให้ความส�าคัญแก่วิถีชีวิตของชาวพุทธเท่าที่ควร

 

 3.4 ชำวพุทธมีควำมไม่มั่นใจต่ออนำคตของตนเองและลูกหลำน 

เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพอย่างเป็น

กิจจะลักษณะ	ท�าให้รู้สึกว่าประเด็นข้อห่วงใยของชาวพุทธจะไม่ได้รับความ

ใส่ใจอย่างแท้จรงิ	และข้อตกลงสนัตภิาพอนัจะมาก�าหนดอนาคตของคนในพืน้ที่

ชายแดนใต้จะไม่ตรงกับภาพอนาคตที่ชาวพุทธคาดหวังไว้	
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	 ชาวพุทธขอแสดงความวิตกกังวลถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนต่าง

ศาสนาทั้งในและนอกพ้ืนที่ชายแดนใต้	และมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านลบ

ท่ีกัดกร่อนความสัมพันธ์ที่เคยอยู่ในระดับดีระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนา	สาเหตุ

ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมาจาก	1)	การลดลงของพื้นที่ปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนา	2)	การเพิ่มขึ้นของความไม่เข้าใจกันและ

อคติระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนา	ซึ่งเป็นผลจากการปลุกปั่นของกลุ่มสุดโต่งจาก

ทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม	ผ่านทางสื่อโซเซียล	ออนไลน์ต่างๆ	และ	3)	ความ

เข้าใจต่างกนัเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีถ่กูต้องตามหลกัศาสนา	เช่น	การทีช่าวมสุลิม

เข้าไปประชมุในเขตวดัโดยไม่ได้เข้าร่วมพธิกีรรมทางศาสนาพทุธจะท�าได้หรอืไม่	

ดงันัน้	ผูน้�าศาสนาอสิลามท้ังในระดับชุมชน	จงัหวดั	และระดบัชาต	ิควรออกมา

ชี้แจงท�าความเข้าใจว่า	สิ่งใดที่ชาวมุสลิมท�าได้	(ฮาลาล)	หรือท�าไม่ได้	(ฮารอม)	

เพื่อให้ทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธได้รับทราบโดยกว้างขวาง	ทั้งนี้	เพื่อลดความ

ตึงเครียดและสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างศาสนาทั้งในและนอกพื้นที่	

 

 3.5 ชำวพทุธไม่มัน่ใจในนโยบำยและแนวทำงกำรส่งเสรมิพหุวฒันธรรม

ของรัฐและหน่วยงำนอื่นๆ		และเห็นว่าการเน้นความมั่นคงทางการเมืองและ 

การทหารท�าให้มติคิวามสัมพนัธ์ระหว่างรฐักบัศาสนิกติดอยู่ในกรอบคิดทีต้่องการ

ให้ศาสนิกเข้าใจรัฐ	รฐัจงึให้ความส�าคญัแก่การกลบเกลือ่นความตงึเครยีดระหว่าง

ศาสนิก	มากกว่าการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความไว้วางใจอย่างตรงไป 

ตรงมา	นอกจากนี้	ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป	ท�าให้เยาวชนต่างศาสนาเรียน

แยกกนัมากขึน้	ขาดโอกาสการสือ่สารและปฏสิมัพนัธ์ทีพ่งึมต่ีอกนั	ขาดโอกาสใน

การเรียนรู้ภาษาและการพฒันาทกัษะทางวฒันธรรม	ขาดสายสมัพนัธ์ทางสังคม

ท่ีจะช่วยบรรเทาความบาดหมางและความหวาดระแวงอนัอาจเกดิข้ึนในอนาคต	

 

 3.6 ชำวพทุธรูส้กึกงัวลใจในกำรบรหิำรจดักำรและกำรแก้ไขปัญหำอืน่ๆ 

ของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน		เช่น	1)	ปัญหายาเสพติดที่ 

แพร่หลายในหมู่เยาวชนชายแดนใต้	ซึง่เก่ียวข้องกับการเพิม่ขึน้ของอาชญากรรม
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ในพืน้ที	่อกีทัง้อาจเป็นปัจจยัให้ผูท้ีต่ดิยาเสพตดิตกเป็นเครือ่งมอืในการก่อความ

ไม่สงบหรืออาชญากรรมในพ้ืนท่ี	2)	ปัญหาผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของเยาวชน

ในพื้นที่ที่ต�่ากว่าส่วนอื่นของประเทศ	และ	3)	ประเด็นการสนับสนุนให้เด็กและ

เยาวชนได้เล่าเรยีนในโรงเรยีนของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายเป็นเวลา	12	ป	ีโดยที่

รฐัธรรมนญูบญัญตัใิห้เริม่นบัตัง้แต่ระดบัอนบุาลนัน้	อาจท�าให้เยาวชนไม่ได้เล่า

เรียนฟรีจนจบชั้นมัธยมดังเช่นปัจจุบัน	

 

ส่วนที่ 4: ข้อเสนอต่อคณะพูดคุยสันติสุข-สันติภำพ 

	 ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งพุทธและมุสลิมยังไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องการพูดคุย

สนัตภิาพ-สนัตสิขุทีก่�าลงัด�าเนนิการอยู	่แม้รฐัจะพยายามสร้างการมส่ีวนร่วมใน

ระดบัพืน้ทีข่ึน้แล้วกต็าม	อย่างไรกด็	ีชาวพทุธจ�านวนหนึง่ซึง่ตดิตามกระบวนการ

พูดคุยฯ	มีความเห็นว่า	คณะพูดคุยฯ	ที่ร่วมอยู่ในโต๊ะเจรจานั้น	ไม่เข้าใจความ 

ยากล�าบากของชาวพทุธอนัเป็นผลจากปัญหาความขดัแย้งระหว่างรฐักบัขบวนการ

ต่อสูป้าตาน	ี	กทส.	เหน็ว่าเป็นเรือ่งจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิง่ทีช่าวพทุธจะได้รบัรู ้

และมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ-สันติสุข	ซ่ึงจะมีผลกระทบต่ออนาคต

ของชาวพุทธอย่างไม่อาจปฏิเสธได้	ดังนั้น	เพื่อให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่างมี

ความหมายส�าหรับชาวพุทธ	กทส.	จึงมีข้อเสนอต่อคณะพูดคุยฯ	ซึ่งประกอบ

ด้วยฝ่ายรัฐบาลไทย	(Party	A)	ฝ่ายขบวนการฯ	(Party	B)	และผู้อ�านวยการ

พูดคุย	(Facilitator)	ดังนี้	

 

 4.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะพูดคุยสันติสุข-สันติภำพไม่ละเลยมิต ิ

ควำมรู้สึกของชำวพุทธ	ขอให้ทุกฝ่ายในการพูดคุยฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญ

ที่จะดูแลความรู้สึกของชาวพุทธ	และยอมรับว่าเสียงของชาวพุทธจะมีผลต่อ

ข้อตกลงสันติภาพที่อาจมีขึ้นในอนาคตว่าจะได้รับการยอมรับและสนับสนุน
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อย่างแท้จริงหรือไม่	11	การใส่ใจความรู้สึกของผู้มีส่วนเก่ียวข้องไม่อาจถูกมอง

ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ละเลยเสียได้	เพราะความรู้สึกคือการเผยแสดงความ

ต้องการในเบื้องลึก	และเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมท่ีอาจเกื้อหนุนหรือขัดขวาง

กระบวนการสันติภาพฯ	ได้	ดังนั้น	การพูดคุยฯ	จึงควรรวมถึงการจัดกิจกรรม

เพือ่การเยยีวยาทางสังคม	และเพือ่จัดการกบัความรูส้กึตดิข้องหมองใจระหว่าง

ชุมชนศาสนาในพื้นที่

 

 4.2 คณะพูดคุยสันติสุข-สันติภำพควรให้ควำมส�ำคัญแก่กำรส่งเสริม

ควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรสันติภำพอย่ำงกว้ำงขวำง	เพ่ือลดช่องว่างการ

สือ่สารเรือ่งกระบวนการพดูคยุฯ	ฝ่ายรฐับาลไทย	โดยเฉพาะส�านักงานเลขานุการ

คณะประสานงานระดบัพืน้ที	่(สล.3)	ควรเข้าหาประชาชนในระดบัหมู่บ้าน	เพ่ือ

ให้ความรูเ้รือ่งกระบวนการสนัตภิาพ-สนัตสิขุอย่างเข้มข้นแก่กลุม่และเครอืข่าย

ทั้งของชาวพุทธและมุสลิม	พร้อมทั้งเชิญชวนให้ชุมชนต่างๆ	ติดตามตรวจสอบ

และมีข้อเสนอแนะต่อการพูดคุยสันติภาพ-สันติสุข	

 

 4.3 คณะพูดคุยสันติสุข-สันติภำพแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อสร้ำง

กลไกที่จะส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มศำสนิก	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่ม ี

ความหมาย	ขอให้ทุกฝ่ายในกระบวนการสันติภาพ-สันติสุขวางแผนและจัดให ้

มกีลไกการมีส่วนร่วมของชมุชนศาสนาท่ีทกุฝ่ายให้การรับรอง	และพร้อมรับฟัง

ข้อห่วงกังวลและเสนอแนะจากกลไกดังกล่าว	

11	หลงัเกิดเหตุคนร้ายจ่อยงินกัศกึษาหญิง	ทีต่�าบลยโุป	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัยะลา	เมือ่	เมษายน	
2550	ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตและกลุ่มพุทธในพื้นท่ีได้แห่ศพไปยังศาลากลางจังหวัดยะลา	 
เพือ่เรยีกร้องมาตรการรกัษาความปลอดภยัจากเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงเป็นจ�านวน	8	ข้อ	
ในข้อสามมกีารเรยีกร้องให้	“ยกเลิกโครงการสมานฉันท์”	และในข้อเจด็ให้ใช้วธิ	ี“ด�าเนนิคดี
ให้ถึงที่สุด”	แก่ผู้ก่อเหตุความรุนแรง	(ราษฎร์	บ�ารุงรัฐ,	2550)
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ส่วนที่ 5: ข้อเสนอต่อรัฐบำลเร่ืองศำสนสัมพันธ์และกำรอยู่ 
ร่วมกันอย่ำงสันติ

	 กทส.	เห็นว่าการเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องของรัฐต่อกิจการความสัมพันธ์

ระหว่างศาสนานั้น	อาจมีผลลัพธ์เป็นสองทางคือ	ช่วยเอื้อให้เกิดบรรยากาศที่

สร้างสรรค์ก็ได้	หรือเป็นอุปสรรคก็ได้	ดังนั้น	รัฐควรด�าเนินการอย่างรอบคอบ	

และมุ่งใช้ทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

ศาสนิกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	กทส.	จึงมีข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

 

 5.1 กำรส�ำรวจข้อมูลประชำกรอย่ำงเป็นทำงกำร	ขอให้กระทรวง

มหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ	ซึ่ง

มีการประมวลผลที่แยกประเภทศาสนาของประชากร	รวมท้ังมีการศึกษาว่า

ประชากรพุทธที่อาศัยอยู่จริง	ไม่เพียงแต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์	ในจังหวัด

ชายแดนใต้มีจ�านวนเท่าใด	ทั้งนี้	เพราะข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนประชากรพุทธ 

เท่าที่มีอยู่และได้รับการอ้างถึงอยู่บ่อยครั้งนั้นหลากหลาย	12		ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

12	การส�ารวจส�ามะโนประชากรโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อ	พ.ศ.2547	พบว่าในสามจังหวัด
ชายแดนใต้	(ปัตตานี	นราธิวาส	และยะลา)	มีจ�านวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ	จ�านวน	
207,033	คน	คดิเป็นร้อยละ	14.53	และประชากรทีน่บัถือศาสนาอสิลาม	จ�านวน	1,213,387	
คน	คิดเป็นร้อยละ	85.16	(RYT9,	2547)	และจากการส�ารวจโดย	ในปี	พ.ศ.	2558	โดย 
กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	อ้างอิงในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	ปี	2561-
2565	ส�านักงานเขตสุขภาพที่	12	กระทรวงสาธารณสุข	(2560)	พบว่าในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	มจี�านวนประชากรรวมทัง้สิน้	1,996,660	คน	โดยจงัหวดัปัตตานมีปีระชากรทัง้หมด	
694,451	คน	แบ่งเป็นมุสลิมร้อยละ	87.6	(608,339	คน)	และพุทธร้อยละ	12.39	(86,112	
คน)	จังหวัดนราธิวาส	783,651	คน	แบ่งเป็นมุสลิมร้อยละ	89.05	(697,841	คน)	และพุทธ
ร้อยละ	10.74	(85,810	คน)	และจังหวัดยะลา	518,558	คน	แบ่งเป็นมุสลิมร้อยละ	79.6	
(412,772	คน)	และพุทธร้อยละ	20.13	(105,786	คน)	รวมแล้วมีจ�านวนประชากรมุสลิม
ในสามจังหวัดชายแดนทั้งหมด	1,718,952	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	86.09	และประชากร
พุทธทั้งหมด	277,708	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.91
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ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายต่างๆ	เกี่ยวกับสัดส่วนประชากรในจังหวัด

ชายแดนใต้	กล่าวคอื	ข้อมลูจ�านวนประชากรทีร่ะบวุ่าประชากรชาวพทุธมจี�านวน

ลดลงอย่างต่อเนือ่ง	ในขณะทีป่ระชากรมสุลมิมจี�านวนเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วอาจ 

น�าไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ว่ากลุ่มขบวนการฯ	บางส่วนต้องการและก�าลัง

ประสบความส�าเร็จในการขับไล่ชาวพุทธออกจากพื้นท่ี	การจัดท�าส�ามะโน

ประชากรและเคหะควบคูก่บัการศกึษาประเดน็ปัจจยัการเพิม่-ลดของประชากร

จากกลุ่มต่างๆ	จะท�าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนขึ้น

  

 5.2 สร้ำงกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมนิยม	ทั้งนี้ขอให้น�าหลักสูตร	

“ทักษะวัฒนธรรม”	ซึ่งได้พัฒนาขึ้นและด�าเนินการจัดอบรมให้กับกลุ่มต่างๆ	

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วกว่า	10	ปี	โดยศูนย์ข่าวสารสันติภาพของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ซึง่ได้รบัความสนบัสนนุจากกระทรวงวฒันธรรมผ่าน

ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	ไปสูก่ารปฏบิตัร่ิวมกบั	สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(สมช.)	

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	และ	กองอ�านวยการ

รักษาความมั่นคงภายใน	ภาค	4	ส่วนหน้า	(กอ.รมน.	ภาค	4	สน.)	ให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้น	เพื่ออนุวัตรตามวิสัยทัศน์ของนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2560	–	2562	ซึง่ระบไุว้ว่า	“สงัคมจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

มีความปลอดภัย	ปราศจากเง่ือนไขความรุนแรง	วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการ

ปกป้อง	พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม	และมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน”	ทั้งนี้	กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ริเริ่มในการ 

จดัท�าร่างนโยบายพหวุฒันธรรมตลอดจนแผนงานทีเ่ป็นรปูธรรมและเหมาะสม

กับการน�าไปใช้ปฏิบัติทั้งในชายแดนใต้และภูมิภาคอื่นของประเทศ	ในการร่าง 

นโยบายดังกล่าว	ควรมีการตั้งคณะท�างานซึ่งภาคส่วนต่างๆ	มามีส่วนร่วม	ทั้ง

หน่วยงานราชการ	หน่วยงานการศึกษา	ภาคประชาสังคม	องค์กรศาสนา	ฯลฯ	

คณะท�างานน้ีควรร่วมกันศึกษานโยบายพหุวัฒนธรรมที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆ	

ส�ารวจสถานการณ์การอยูร่่วมกันในสงัคมไทยของประชาชนทีม่คีวามหลากหลาย
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ทางศาสนา-ชาติพันธุ์	เมื่อยกร่างนโยบายพหุวัฒนธรรมเสร็จแล้ว	ควรจัดเวที 

ขอความเห็นจากสงัคมวงกว้างเกีย่วกบัร่างนโยบายดงักล่าวก่อนการประกาศใช้

 

 5.3 ปรับปรุงหลักสูตรระดับประถมและมัธยมให้ส่งเสริมกำรสร้ำง

สังคมที่นิยมพหุวัฒนธรรม ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา	1)	ปรับปรุง

หลักสูตรและแบบเรียนให้มีรายวิชาและเนื้อหาเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม	ความ

แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์	ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชน 

(โดยเฉพาะเร่ืองสิทธทิางวฒันธรรม)	และการรบัมอืกบัความขัดแย้งโดยสันตวิธิี 

โดยเนื้อหาพึงมีความทันสมัยและลงลึกกว่าเน้ือหาที่ปรากฏอยู่ในแบบเรียน

ปัจจบุนั	และ	2)	ออกแบบการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาหรอืเนือ้หาเกีย่วกบั 

พหุวัฒนธรรมท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

นอกห้องเรียนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนต่างศาสนาและวัฒนธรรม

  

 5.4 ภำครัฐแสดงจุดยืนและปฏิบัติต่อทุกชุมชนศำสนำ-ชำติพันธุ ์

อย่ำงเท่ำเทียม  ขอเสนอให้กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน	ภาค	4	 

ส่วนหน้า	(กอ.รมน.	ภาค	4	สน.)	และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	(ศอ.บต.)	ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดในชายแดนใต	้

และเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายพุทธ	แสดงจุดยืนที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติต่อทุกชุมชน

ศาสนา-ชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมกัน	และร่วมมือกันจัดท�านโยบาย	แผนงาน	

และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา	กรณีมีประเด็นข้อสงสัย

หรอืความไม่เข้าใจในแนวนโยบายและการด�าเนนิงานของรฐัในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

กบักจิการทางศาสนาหรือวัฒนธรรม	กข็อให้หน่วยงานดงักล่าวร่วมมอืกนัสร้าง

ความกระจ่างในข้อสงสัยที่เกิดขึ้น	ทั้งนี้เพ่ือสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับ

ชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยกันเอง

 

 5.5 ภำครัฐสนับสนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติ นอกจากประชาชนในพื้นที่จะต้องความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	
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ปลอดภัยจากภัยความรนุแรงแล้ว	ความมัน่คงทางเศรษฐกจินบัว่ามคีวามส�าคญั

เป็นล�าดับต้นๆ	ที่ประชาชนทุกกลุ่มมีความห่วงกังวล	การส่งเสริมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจพึงค�านึงถึงการสร้างความสัมพันธ์โยงใยทางสังคมให้แก่ผู้คนในพื้นท่ี	

เช่น	การส่งเสริมกิจการสหกรณ์ที่ชาวพุทธและมุสลิมร่วมกันด�าเนินการใน

ระดับชุมชน	จะน�ามาซึ่งประโยชน์ทั้งในแง่ท่ีตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน

ของประชาชนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมกันไปด้วย		

wwwwwwwwww
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Position Paper of 
Weaving Peace Together (WPT)

Regarding the Situations of Buddhists 
in the Southern Border Provinces

Section 1: Introduction

 Weaving Peace Together (WPT) was established in Bangkok 

on 12 July 2015 .1  It began with a dialogue by Buddhist participants 

interested in studying the conflicts and violence in the southern border 

provinces. These conflicts had long been affecting the relationship 

between Buddhist and Muslim people. The main objective of the 

group is to learn and understand the issues, leading to solutions that 

could reduce the conflicts between the two religious communities. 

The establishment of the WPT group to represent the Buddhist 

community has been considered significant in effecting positive 

changes. Until the group was established the Buddhists had yet 

to play any key role in conflict transformation and peacebuilding in 

the South, and it was necessary to promote their participation and 

involvement in such efforts. 

wwwwwwwwww

1 Weaving Peace Together (WPT) was established during the dialogue attended 

by the Buddhists from the central region, in the first year of the project “Buddhism 

and Majority-Minority Coexistence in Thailand. The dialogue was hosted by the 

Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, and the Center 

for Security Studies, ETH Zurich, supported by the Swiss Federal Department of 

Foreign Affairs (FDFA).
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 Despite having no permanent organizational structure, the 

WPT functions as “a space” for meeting and sharing ideas via  

various forms of dialogue that welcome all parties. Although the 

WPT mainly consists of Buddhists, the group has welcomed Muslims  

as well as government officials on many occasions. Buddhist  

participants include both monks and lay people from around the 

country, however, most of them are local people from the southern 

border provinces. These participants have different ideas and 

viewpoints. Some of them join the group on their own, while others 

join on behalf of specific organizations and networks. Instead of 

organizational obligation, the mutual commitment of the participants 

is to enhance, by means of dialogue, the relationship and peaceful 

coexistence between the minority and the majority in Thai society. 

 For the past three years, the WPT has held dialogues for  

exchanging ideas, both within the group and with other groups. 

When the activity is held in the southern border provinces, it is called 

the WPT South. In addition, there is helpful collaboration between  

Buddhists in the south and in the central regions, working as  

envoys with an attempt to create understanding among Buddhists 

and Muslims, both inside and outside the southern border provinces.  

 This document includes information collected from the activities 

during 2015-2017, e.g.: interviews with 24 Buddhist leaders (early 

2015); dialogues; fieldtrips for the purpose of listening to the  

problems, anxieties, and demands of the Buddhist communities; 

learning about the experiences of peaceful coexistence between 

Buddhist and Muslim communities; and a WPT South questionnaire 

that was completed by the network’s Buddhist members (May- 

October 2017). Therefore, the objective of this document is to  
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publicize the above information so that stakeholders and the public 

can understand the situations, reactions, and viewpoints of Buddhists 

in the southern border provinces. It is hoped that this information 

will be beneficial for decision making, which should be based on 

the insights the information provides, and a clearer understanding 

of the Buddhist people. 

Section 2: Situations of Buddhists in the southern 
border provinces    

 Since January 2004, both Buddhist and Muslim civilians, 

especially those unarmed and irrelevant to the dispute, have been 

the main targets of violence. Up until January 2016 there were 

15,530 cases of violence.2 The Rehabilitation Operation Center 

of the Southern Border Provinces Administration Centre (SBPAC) 

indicated that in the period 2004-2017 the number of deaths was 

4,988 (2,756 Buddhists and 2,211 Muslims) whereas the number 

of injured people was 9,243 (7,004 Buddhists and 2,770 Muslims).

 Regarding these violent situations, Muslim and Buddhist 

people, both lay people and monks, feel that their lives and  

property are no longer secure. They feel there are limitations in living 

and conducting religious activities and suspicion has clouded their 

relationships with friends of different religions. Thus, they began to 

question the efficiency and effectiveness of the security operations 

implemented by government officials during the past decade.  

2 Srisombhom Jitphiromsri. (2559). Analysis 19 Southern border issue in the day 

when static status is changing. Prachathai. Date of Access: Aug, 1st 2017 online: 

https://prachatai.com/journal/2016/04/65500.
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Living their lives amidst violence, Buddhists in the southern border 

areas have reacted in one of the following three ways: 1) avoid the 

problems by moving out of the affected areas and/or not interacting 

with others; 2) fight and protect themselves; and 3) have their voice 

heard for recognition and negotiation.       

 Some Buddhists resorted to avoiding the said problems by 

“moving out of the areas”. For instance, Bannang Sata District and 

Than To District in Yala have been severely stressed since the unrest 

in 2004. In 2006, the situation seemed to get so much worse that 

hundreds of Buddhists decided to shelter in Wat Nirot Sangkharam 

in Yala municipality .3  In addition, most of the Buddhists in a village 

within Yaring District moved out and there are now only two  

households remaining. 

 Meanwhile, certain groups decided to handle the violence by 

joining “firearms training” to protect themselves and their villages. 

Since 2004, there have been a number of Buddhist people  

attending this firearms training and a group called  the Village Defense 

Volunteers 4 was established. In the following year, 2005, Pol.Col. 

3 International Crisis Group. (2550a). Southern Thailand: The Impact of the Coup. 

Brussels: International Crisis Group. 
4 Mrs. Sujira Saensuk (Aunty Chaem), living in Tanyonglimo, Ra-ngae District, 

Narathiwat, appeared before Her Majesty Queen Sirikit at Wat Tantikaram on  

10 September 2004, and submitted a petition, reporting the hardships and  

suffering that were a result of the unrest threatening the lives and properties 

of people in Tanyonglimo, Ra-ngae District and Todeng, Su-ngai Padi District, 

Narathiwat Province. There were villagers killed almost every day and most of 

the orchards, e.g. rambutan, long kong, rubber trees, were destroyed. In addition, 

the sharp weapons, such asknives and axes, were used to attack monks and 

novices in the south border provinces of Narathiwat, Yala, and Pattani. It was such 
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Pitak Eadkaew began to assemble people in Yala and founded the 

Raum Thai Group, an armed group for self-defense in situations of 

unrest. Most of the members are Buddhist, with only a few Muslims 

in the group. 5 Then, in 2008, the village security teams were set 

up.6 It is noticeable that the initial assemblies, some of which still 

exist at present, were mostly formed as a ready response to the 

violence by using more violence.  

 Some of the groups raised their voice and peacefully  

pressured officials by means of “protest” and “assembly” in the form 

of organizing and networking. Today, a large number of Buddhists 

a serious threat that the people could no longer live with it. So, they appealed 

and asked for assistance from Her Majesty Queen Sirikit. With training from the 

government, they decided to cooperate with one another and use weapons to 

protect themselves and their properties. Therefore, Her Majesty Queen Sirikit 

ordered the Royal Thai Aide-De-Camp Department, Army Area Region 4, and 

the 3rd Infantry Battalion, Marine Division, to launch a project of volunteer security 

guards for villages.
5 International Crisis Group (2550b, p. 20) reported that Ruam Thai Group has 

6,000 members, approximately 200 of whom were Muslim. 
6 The village security teams were founded in 2008 as to Section 20 of National 

Government Organization Act, BE 2534 (and additional amendment), Local  

Administration Act, BE 2457 (Section 94, 95 and 102), and Organization of Village 

Development and Self-Defense Volunteer Act, BE 2522 (Section 16 and 18).  

The village security teams are volunteer officials who have passed the training 

courses for village security and were appointed by District Chief Officers. Their 

duty is to protect the villages and assist the government officials based on the 

Local Government Acts. The applicants for village security teams must be of 

Thai nationality, be in good health, and live in the said villages for not less than  

3 months. They must strongly adhere to the democratic regime of government with 

the King as the Head of State. The village security teams were established mainly 

to maintain peace and security in the villages within the south border provinces.
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are keen to join the movement with the intention of solving problems 

while creating more peace. Previously, Buddhists always assembled 

to carry out activities concerning religion, traditions, and cultures. 

There were only a few groups who were determined to deal with 

peace directly. The Buddhist groups involved in peace creation 

include: 1) The Buddhist Network for the Protection and Promotion 

of Buddhism,7 based in Yala;  2) The Buddharaksa Club in the 

Southern Border Provinces 8 with its head office in Narathiwat;  

3) The Buddhists Network for Peace, based in Yala and Pattani;  

4) The Dhamma for Peace Network, located at Wat Buraparam, Yaring 

District, Pattani province, and led by Phra Kru Kosit Sutaporn; 5) The 

Volunteer Monks in the Five Southern Provinces, chaired by Phra 

Kru Kosit Sutaporn, an abbot at Wat Buraparam, Pattani province, 

with a network throughout the five south border provinces.9

7 Mr. Somnuek Rakang is the chairman of Buddhist Network for Buddhism Protection 

and Promotion
8 The club joined the activities of Wat Phra Dhammakaya in the south border areas, 

dedicated to Buddhist monks in 323 temples and offering the morning alms to 

2 million monks throughout 77 provinces. This is regarded as morale support to 

the monks, the police officers, the soldiers, the teachers, and the people in four 

south border provinces. (Narong Nuchuae, 2559)
9 The Volunteer Monks in the Five Southern Provinces was initiated in the year 1990 

under the name Project of Buddhism Security Promotion in 5 Southern Border 

Provinces. The project was initiated with an idea from Somdet Phra Phutthačhan, 

the Chief of State Administration on Religious Affairs who was acting on behalf 

of the Supreme Patriarch. In the beginning, the project was under supervision of 

SBPAC. Then, it was transferred to the National Office of Buddhism and The Office 

of Morality, Ethics, and Security of Nation, Religion, and Monarchy Promotion, 

whose central office is located in Wat Sraket Rajavaravihara. Since then, the 

project has been organized by these two institutions. There have also been some 
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Furthermore, there are also a few female groups: The Phut Son 

group, formed through friendship, sisterhood, and closeness; and 

The Buddhist Women for Society group founded by an assembly 

of women in the three south border provinces and four districts in 

Songkhla province. There are also many other Buddhist groups, such 

as the Patriotic Buddhists Group and the Panare Buddhist Group. 

These groups are segregated from the larger ones, but they all are 

still related to one another.   

 The situation in the southern border provinces has developed in 

such a way that the local Buddhists coordinate with one another and 

express their demands through the public space. Internal Security 

Operations Command, Region 4, has given support to this  

consolidation, by supporting the foundation of “Southern Border  

Buddhist Confederation” in April 2017. Therefore, the Buddhist groups 

listed above have coordinated with the federation on different levels.

 The awakening of Buddhist groups is deemed a good sign in 

terms of politics for the peace process in the south border provinces. 

It is seen as an increase in participation and in voices from different 

local individual groups, which is significant for the future of peaceful 

coexistence in the southern border provinces.    

Section 3: Anxieties of Buddhist people in the 
southern border provinces 
 3.1 Buddhist people feel as if they have no security in 
life: The Buddhists’ anxiety becomes a frequent topic in the WPT 

trainings for monks in the south border provinces, of Satun, Songkhla, Pattani, 

Yala and Narathiwat, under the name “Training for Monk Speakers” (Thanatsri 

Sawatdiwat, M.R.W., 2560) 
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dialogues. Their security in daily life, including traveling, making  

a living, attending religious ceremonies, and interacting with 

friends of different religions, results in more stress in their lives. For  

instance, they must avoid repeating the same routes by taking the 

longer distance of other routes when travelling, they have fewer 

job opportunities due to the social discrimination, and the time  

schedule of religious ceremonies has changed while some have been 

canceled altogether for safety reasons. Suspicion has deteriorated 

their relationships with friends of different religions.   

 3.2 Buddhist people are worried about the loss of  
Buddhist and Thai identities, and the eventual disappearance 
of Buddhist communities in the southern border provinces: 
The feeling of insecurity forces Buddhists in this area to change 

the time schedule of religious ceremonies. For example, the light 

waving rite or the prayer for funeral must be conducted before 

evening time. Also, the time for collecting alms by the Buddhist 

monks and for the display of Buddha statues in the schools, where 

there are both Thai and Muslim students and teachers, must be 

changed. Therefore, Buddhists are aware that both Buddhist and 

Thai identities are severely affected by these situations of unrest. 

In addition, local Buddhist people are anxious about the migration 

of Buddhist citizens. According to the survey of population in 2010, 

the number of Buddhist people in the southern border provinces 

was less than 300,000.10  The continual migration may finally result 
10 According to the Population and Housing Census in 2010, the number of Buddhist 

population in the south border provinces was 289,125, i.e. 94,397 in Pattani, 

100,928 in Yala, and 93,800 in Narathiwat.  Source: http://popcensus.nso.go.th/

table_stat.php?t=t1&yr=2553, Access date: 21/05/2558 
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in the disappearance of Buddhist communities. Buddhist temples 

and monks cannot live if there is no support from lay people and 

Buddhist communities. As a result, the multicultural society in the 

southern border provinces will completely disappear. 

 3.3 Policies with unequal treatment towards different  
religious followers: Certain groups of Buddhists feel that they have 

not received the same treatment as Muslims, and, therefore, they 

have lost many opportunities. For instance: 1) Some government 

agencies providing scholarships or quotas for higher education 

focused on Muslim students; thus, Buddhist youths feel that they 

receive unfair treatment; 2) The proportion of Buddhist students is 

much lower than that of Muslim students in some local universities. 

This could mean that young people from the areas of unrest 

have no interest in studying within the southern border provinces.  

3) There is a rumor that the administration of the examination for 

civil service or that promotions in certain government units favors 

Muslim applicants or officials over Buddhists. For example, some 

criteria indicate that the applicants must be able to communicate 

in the Malay language. Moreover, the proportion of questions on 

the test concerning Muslim principles and ceremonies is higher 

than the proportion of questions geared towards Buddhism. This 

opposes policies that promote multiculturalism. 4) Some hospitals in 

the areas provide only Muslim cuisine and ignore Buddhist cuisine. 

Consequently, the Buddhists feel that the lifestyle of Buddhism is 

being completely ignored.  
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 3.4	 Buddhist	people	have	no	confidence	in	their	future: 
Due to the lack of official participation in peace talks, the Buddhists 

are afraid that their concerns will not receive enough attention. 

Meanwhile, they fear that the peace agreements that shape their 

future will not correspond with their expectation.   

 Therefore, Buddhists express their anxieties about coexistence 

with communities of different religions, both in and out of the south 

border areas. They notice the negative changes that are corroding 

the existing relationships among the communities. The reasons 

behind these changes may include: 1) The decrease of spaces for 

interaction between people of different religions. 2) The increase 

of misunderstanding and bias between people of different religions 

as a result of instigation from different social media by extreme 

groups, both Buddhist and Muslim. 3) The different understandings of  

religious practices; for instance, whether it is possible for Muslims to 

attend a meeting held within the temple compound, not joining any 

religious ceremony. Muslim leaders on all levels should explain what 

Muslims can and cannot do, so that both Buddhists and Muslims can 

have complete understanding. Also, this could help reduce tensions 

while enhancing the relationship between communities of different 

religions, both in and out of the southern border areas.

 3.5	 Buddhist	people	are	not	confident	in	government	
policies and guidelines to promote multiculturalism: The 

government’s main approach to addressing conflict in the region 

has focused on a political and military perspective. The authorities 

approach to religious communities has been to try to build  

understanding and support for state policies. So far, policies in  
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relation to inter-religious relations are perceived as an attempt to 

cover up the tensions between the religious communities rather 

than a sincere attempt to promote genuine collaboration and trust.   

In addition, because of the changing educational systems, the  

children of different religions are separated from one another, leading 

to a lack of opportunity for interaction, the lack of opportunity to learn 

other languages and cultural skills, and the lack of social interaction 

that could help relieve disputes and suspicions in the future. 

 3.6 Buddhists are anxious about the problem-solving 
methods and management of the government, which will have 
an effect on the quality of life for the people there. For example: 

1) The problem of narcotics is spreading amongst young people in 

the southern border provinces, and is linked to an increase in the 

crime rate. Additionally, the addicted may be abused or misled to 

commit crime or unrest within the regions.  2) Students’ educational 

achievements are lower than those of children in other regions of 

the country. 3) It is possible that students may not be able to  

benefit from the policy that encourages the students to study in 

public schools and pay no tuition fees from kindergarten through 

high school. 

Section 4: Proposals to the Peace Dialogue Panel   

 Most of the people, both Buddhist and Muslim, are not well 

informed about the ongoing peace dialogues despite the government’s 

effort to promote their participation. However, some Buddhists who 

have followed the peace talks, think that the members of the panel 
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do not understand the hardships of the Buddhist people that have 

come from the conflicts between the government and the MARA 

Patani. It is vitally important that Buddhists understand and  

participate in the peace process, that will inevitably affect their future. 

To facilitate the effective participation of Buddhists, therefore, the 

WPT has presented the following proposals to the peace dialogue 

panel, which includes the Thai government (Party A), the MARA 

Patani (Party B), and the Facilitator.  

 4.1 The persons involved in the peace dialogue panel 
should not ignore the feelings of the Buddhist people.  All parties 

in the dialogues should care for the feelings of Buddhists, and accept 

that their voices may have influence on the peace agreements in the 

future. 11  The attention paid to the stakeholders’ feelings must not be 

disregarded, since these feelings reflect their genuine demands, and 

can probably support or hinder the peace process. Consequently, 

the dialogues must include activities that involve social remedy and 

can cope with dissensions between different religious communities 

in the regions. 

 4.2 The peace dialogue panel should promote and extend 
understanding of the peace process.  To narrow the gap in the 

dialogue process, the Thai government, particularly the Office of the 

11 After a terrorist shot a female student to death in Yupo, Mueang Yala District, 

Yala, in April 2007, the relatives of the victim and Buddhists in that area carried 

her body to Yala City Hall and proposed 8 security measures to security officials. 

Item 3 indicated that the Reconciliation Project should be terminated, while item 7 

suggested “absolute prosecution” against the terrorists (Rat Bamrung Rat, 2550)
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Secretary of Areas Coordination Division, should meet with people, 

both Buddhist and Muslim, in villages, to inform their groups and 

networks about the peace process. In addition, the communities 

should be invited to follow up, examine, and provide suggestions 

about the peace dialogues.       

 4.3 The peace dialogue panel should seek collaboration 
in creating a mechanism that can promote participation from 
religious followers. In order to promote meaningful participation, 

all parties in the peace process should set up plans that will promote 

participation from religious communities. All departments must be 

ready to listen to the participants’ anxieties and suggestions during 

the peace talks.  

Section 5: The proposals about inter-religious  
relations and peaceful coexistence

 The WPT believes that the government’s intervention in the 

relationships between the different religions may result in either a 

positive or a negative outcome. Thus, the government needs to be 

cautious in utilizing the existing resources and potential to bring 

about harmonious inter-religious relations and peaceful coexistence. 

Accordingly, the WPT proposes the following suggestions to the 

government.  

 5.1	 Official	population	survey.  The Ministry of Interior, 

as well as the other units involved, shall conduct a population and 

housing census which would also indicate data on the religious 

affiliation of the citizens. They should also ascertain the actual 
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number of Buddhists in the southern border provinces, and not just 

the number of those who are listed in Thailand’s civil registration. 

This is important because there are various sets of existing data 

on the Buddhist population in the South .12 These different sets of 

data can cause, among various parties, some misunderstanding 

on the proportion of ethno-religious groups living in the South. Data 

indicating that the number of Buddhists in the South has constantly 

decreased while the Muslim population has grown rapidly, may lead 

to the perception that some insurgent groups have successfully 

chased the Buddhists out of the area. Conducting a population and 

housing census, and a study on factors affecting the increase and 

decrease in number of various population groups of the South will 

create a proper understanding on the population issue. 

 5.2 Activities that promote the concept of multiculturalism 
should be initiated.  The curriculum concerning “cultural literacy”, 

should be reintroduced. Actually, this curriculum was developed and 
12 According to the population survey by the Ministry of Interior in 2004, in the three 

south border provinces (Pattani, Narathiwat, and Yala) the Buddhist population 

was 207,033 or 14.53%, and the Muslim population was 1,213,387 or 85.16% 

(RYT9, 2547). The survey in 2015, by the Department of Provincial Administration, 

Ministry of Interior, referring to Service Plan 2018-2022, Regional Health 12, 

Ministry of Public Health (2017), indicates that the total population in the south 

border provinces was 1,996,660; In Pattani there were 694,451, with Muslims 

87.6% (608,339 people) and Buddhists 12.39% (86,112 people), in Narathiwat 

there were 783,651 with Muslims 89.05% (697,841 people) and Buddhists 10.74 

(85,810 people), and  in Yala there were 518,558 with Muslims 79.6% (412,772 

people) and Buddhists 20.13% (105,786 people). On the whole, the total number 

of Muslims in the three south border provinces was 1,718,952 or 86.09% while 

that of Buddhists was 277,708 or 13.91%.



31

implemented in training courses for several groups in the southern 

border provinces for more than 10 years. The administration of 

this curriculum was conducted by the Peace Information Center, 

Thammasat University with continual support from the Ministry of 

Culture, and the Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology 

Centre, with the collaboration of the Office of the National Security 

Council, Southern Border Provinces Administration Centre, and  

Internal Security Operations Command, Region 4. This corresponds 

to the vision in the policies on southern border province administration 

and development 2017-2019, indicating that, “The societies in the 

southern border provinces are safe and secured from violence. The 

ways of life of individuals are protected and developed based on 

a multicultural society and on participation in a sustainable peace 

process”. Accordingly, the Ministry of Culture should initiate policies 

on multiculturalism as well as initiating practical plans suitable for 

use in both the southern border provinces and in other regions of 

the country. To draft these policies, there should be collaboration 

amongst the working teams of different sectors, e.g. government 

agencies, education agencies, civil society, and religious organizations. 

These working teams should study the policies on multiculturalism 

in other countries and investigate the coexistence of people with 

religious and racial diversity. After laying out the draft of the policy on  

multiculturalism, there should be an arena where diverse views on 

the suggested policy draft could be heard, prior to its implementation.

 5.3 The curriculum in primary and secondary schools 
should be designed in a way that promotes multiculturalism. 
The Ministry of Education should:  1) improve the curriculum and 
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lessons by integrating subjects and contents relating to  

multiculturalism, cultural and racial diversity, principles of human 

rights (especially cultural rights), and peaceful means of responding 

to conflict. Thereby, the contents should be modernized with 

more details than the existing lessons provide; and, 2) design the  

instructional manual to include subjects and content relevant to the 

creative concepts of multiculturalism. Meanwhile, learning outside 

of the classroom, and interaction between young people of different 

religions and cultures should be encouraged.

 5.4 The government ensures that all communities of all 
religions and races are treated with fairness.  The Internal Security 

Operations Command, Region 4, the Southern Border Provinces 

Administration Centre, the Islamic Committee of South Border  

Provinces, and the Ecclesiastical Provincial Governors should  

express their desire and intent to treat all communities of all religions 

and races with fairness. Also, these agencies should mutually lay 

out the policies, action plans, and practice guidelines to determine 

the best solutions. In case of any doubts in the government’s  

policies and operations concerning religious and cultural matters, the 

departments in charge should provide clarification. This is to create 

trust and confidence between the government and the communities, 

as well as between the communities themselves.

 5.5 The government should support economic activities 
that promote peaceful coexistence. In addition to the security of life 

and property, the people in the southern border provinces are worried 

about economic security which is vitally required and important. The 



33

promotion of economic activities should place an emphasis on the 

creation of relationships among the people in their communities. 

For example, there should be support for a cooperative business 

within the community of Buddhist and Muslim peoples. This will be 

beneficial in terms of basic needs of the people, while encouraging 

their peaceful coexistence.

wwwwwwwwww
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Bahagian 1 : Pendahuluan

 Kumpulan Tenunan Keamanan (KTK) telah ditumbuhkan 

pada tanggal 12 Julai 2015.1  Bermula pertumbuhan dari kumpulan  

peserta seminar atau perbincangan Buddhis yang berminat mengkaji 

hal permasalahan konflik dan keganasan di Wilayah Sempadan 

Selatan yang menyebabkan kerosakan perhubungan antara Buddhis 

dengan Muslim. Agensi ini berharap pembelajaran dan pemahaman 

masalah akan terjumpa jalan penyelesaian dan mengurangkan 

perasaan ketidakselesaan di antara kedua-dua komuniti agama 

tersebut. Pertubuhan KTK untuk bertugas sebagai wakil bagi Buddhis 

dalam pembangunan perubahan positif terhadap masalah kekacauan 

sangat bermakna. Kerana pada masa tersebut, peranan Buddhis 

Pengesyuran 
Kumpulan Tenunan Keamanan (KTK) 

terhadap Keadaan Buddhis 
di Wilayah Sempadan Selatan

wwwwwwwwww

1 Kumpulan Tenunan Keamanan (KTK) ditumbuhkan antara perjumpaan seminar 

di kalangan Buddhis di bahagian pusat di bawah projek “agama Buddha dengan 

kehidupan bersama antara kaum majoriti dengan kaum minoriti dalam masyarakat 

Thai” anjuran Institusi Perikemanusiaan dan Pengajian Pengamanan, Universiti 

Mahidol dan Pusat Pengajian Keteguhan ETH Surik disokong oleh Kementerian 

Luar Negara dan Gabungan Kerajaan Swiss (FDFA).
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yang mendorong untuk membina keamanan di kawasan sempadan 

selatan itu masih sedikit dan perlu penyokongan yang lebih kuat lagi.

 KTK merupakan agensi tidak berkekalan struktur  

pentadbirannya. Jika ditugas sebagai “lokasi” perjumpaan untuk 

pertukaran pendapat melalui perbincangan dalam kepelbagaian 

bentuk. Agensi sentiasa menerima pendirian bagi setiap pihak 

secara berterusan. Walaupun KTK itu merupakan agensi Buddhis 

tetapi lokasi pertukaraan pendapat tersebut juga sudi menerima 

kedatangan penduduk Muslim dan pegawai kerajaan tidak kira 

dalam kesempatan apapun. Kebanyakan peserta Buddhis itu terdiri 

dari sami dan orang awam yang datang dari Wilayah Sempadan 

Selatan dan ada juga terdiri Buddhis yang datang berlainan tempat 

dalam Negara Thailand. Semua mereka mempunyai kepelbagaian 

pendapat dan pendirian tehadap masalah sosial politik. Peserta 

yang bersama KTK itu semua berbeza agensi dan jarinngan.  

Mereka datang di atas nama persendirian dan ada juga berkumpulan. 

Mereka tidak ada ikatan yang berbentuk agensi di antaranya. Tetapi 

ikatan akan wujud apabila mengadakan aktiviti pentas perbincangan 

untuk mendorong perhubungan dan kehidupan bersama secara 

aman damai di antara kaum minoriti dengan kaum majoriti dalam 

masyarakat Thai. 

 Dalam tempoh tiga tahun yang lepas, KTK telah mengadakan 

aktiviti perbincangan untuk pertukaran pendapat sesama kumpulan 

Buddhis sendiri dan termasuk juga kumpulan yang lain ikut serta. 

Jika aktiviti itu diadakan di bahagian selatan akan dinamakan KTK 

Bahagian Selatan atau KTK. S. Selain itu, mengadakan perhimpunan 

antara Buddhis dari sempadan selatan dan Buddhis Bangkok  

sebagai penghubung atau utusan untuk mendorong kesefahaman 
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antara Buddhis sendiri dan antara Buddhis dengan Muslim di dalam 

kawasan sempadan selatan dan di luarnya.

 Dokumen ini merupakan pengumpulan data yang dihasilkan 

dari pengadaan aktiviti dalam tahun 2015-2017, hasil dari  

pengumpulan data temu duga dan perbincangan Ketua Buddhis 24 

orang (Awal Tahun 2015). Data juga dihasilkan dari turun ke lapangan 

(fieldtrip) untuk  1) Meziarahi dan mendengar permasalahan  

kebimbangan dan kemahuan bagi masyarakat Buddhis dan  

2) mempelajari pengalaman kehidupan bersama dalam masyarakat 

secara aman damai di antara masyarakat Buddhis dengan masyarakat 

Muslim. Pengumpulan data juga hasil dari soal selidik dengan  

bentuk anggota KTK. S memberi soal selidik itu kepada Buddhis 

dalam jaringan untuk menjawabnya (Mei – Oktober 2017). Dokumen 

ini bertujuan untuk mempamerkan data yang telah dikumpulkan 

kepada pihak berkaitan dan masyarakat umum supaya mengetahui 

keadaan sikap dan pendirian bagi Buddhis di sempadan selatan.  

Agensi berharap bahawa data ini akan bermanfaat untuk  

membuat keputusan sebab telah mempunyai data yang melimputi 

dan sebagai rujukan asas yang lebih jelas untuk memahami  

terhadap Buddhis selatan. 

Bahagian 2 : Keadaan Buddhis di Wilayah  
Sempadan Selatan

 Semenjak Januari tahun 2004 sehingga sekarang Buddhis 

dan Muslim selalu menjadi mangsa dalam keganasan terutama 

orang awam yang tidak bersenjata dan tidak ada bahagian dalam 

peperangan. Sejak hari itu sampai bulan Mac 2016 berlaku  
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keganasan 15,530 kali .2  Jabatan Pemberian Bantuan Penyembuhan, 

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan (SBPAC) telah 

menjelaskan bahawa semenjak tahun 2004-2017 mangsa yang 

telah terkorban nyawa berjumlah 4,988 orang: iaitu, Buddhis 2,756 

orang dan Muslim 2,211 orang. Mangsa yang tercedera berjumlah 

9,243 orang, iaitu: Buddhis 7,004 orang dan Muslim 2,770 orang.

 Keadaan keganasan yang berlaku itu menyebabkan penduduk 

Muslim dan Buddhis sama ada orang awam atau sami Buddha 

telah merasa keselamatan jiwa dan harta benda tidak ada bagi 

mereka. Mereka merasa terbatas dalam kehidupan dan beribadat 

harian, dan timbul kecurigaan perhubungan di antara mereka yang 

berlainan agama. Oleh demikian itu, maka dipersoalankan tentang 

keberkesanan dan keberhasilan pelaksanaan tugas bagi pegawai 

kerajaan dalam hal pengawalan keselamatan penduduk tempatan. 

Dalam tempoh sepuluh tahun ini, kehidupan dalam suasana  

keganasan itu telah memberi tekanan terhadap Buddhis di sempadan 

selatan dan bereaksi tiga bentuk, iaitu melarikan diri dari masalah 

dengan keluar dari kawasan atau tidak peduli kepada sesiapapun, 

bersedia melawan dan mencari jalan untuk menjaga keselamatan 

diri dan bersuara kepada masyarakat untuk memberi tekanan dan 

perundingan.

 Setengah Buddhis memilih untuk menjauh dari masalah itu 

dengan cara “berpindah keluar dari kawasan” seperti di daerah 

Bannang Sata dan Thanto, Wilayah Yala. Keadaan sangat tegang 

semenjak berlaku peristiwa kekacauan tahun 2004, apabila sampai 

2 Srisomphob Citphiromsri. (2016). Ulasan 19 isu keadaan sempadan selatan pada 

masa kestabilan yang sedang berubah. Pracha Thai. Pada 1 Ogos 2017, dari: 

https://prachathai.com/journal/2016/04/65500
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tahun 2006 keganasan itu berterusan dan berkemungkinan tambah 

kuat. Buddhis beratusan perlahan-lahan melindung diri ke Wat 

Nikroth Sangkhamram di Perbandaran Yala 3 dan Buddhis yang 

tinggal di salah sebuah kampung di daerah Yaring telah berpindah 

keluar dari kampung sehingga tertinggal penduduk di kampung itu 

hanya dua buah kelurga sahaja.

 Terdapat sekumpulan Buddhis yang memilih cara untuk “berlatih 

penggunaan senjata api” untuk mempertahankan diri dan kampung 

mereka. Sehingga terdapat kebanyakan Buddhis ikut serta latihan 

bersenjata itu. mereka bertujuan untuk mempertahankan kampung 

halaman. Maka wujud pertumbuhan “Rakyat Menawar Diri Menjaga 

Kampung (MMK)” 4 dan kemudian tahun 2005 Leftenan Kolonel 

3 International Krisis Group. (2007a). Peristiwa bahagian selatan Thai: Kesan dari 

perampasan kuasa. Brussel: International Krisis Group
4 Dengan sebab Sucira Saensukh (Pa Chaem) penduduk kampung Mukim  

Tanjung Lima Daerah Rakngaek Wilayah Narathiwat telah masuk mengadap 

Duli Permaisuri di Wat Tantikaram pada 10 September 2004 mempersembahkan 

rayuan melaporkan tentang mereka sedang mengalami kesusahan dengan 

sebab penimbulan kekacauan. Dengan melakukan pembunuhan, merosakkan 

harta benda hak rakyat di kawasan Mukim Tanjung Lima, Daerah Rakngaek dan 

Mukim Tok Deng, Daerah Sungai Padi Wilayah Narathiwat. Pembunuhan harian 

terhadap orang awam itu selalu berlaku dan memusnahkan kebun buah-buahan 

seperti kebun rambutan, kebun dokong, dan kebun getah. Selain itu, mengguna 

senjata tajam seperti mengguna pisau menyembelih sami Buddha dan mengguna 

kapak mencantas leher sami buddha. Di kawasan Wilayah Sempadan Selatan, 

iaitu: Narathiwat, Yala, dan Pattani dapat dikatakan sebagai bahaya merebak 

yang bertambah kekuatannya sehingga rakyat tidak mampu bersabar lagi. Oleh 

demikian, rakyat membuat rayuan untuk memohon pertolongan dari beliau. Dengan 

cara rakyat menawarkan diri dan bersatupadu memegang senjata untuk membela 

nyawa dan menjaga harta benda mereka. Latihan bersenjata itu akan dibantu oleh 
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Phithak Eiadkeiw yang bermula menghimpun penduduk di Wilayah 

Yala dan kebanyakan ahli terdiri dari Buddhis tetapi yang muslim  

sedikit sahaja. 5 Kemudian tahun 2008 telah menumbuhkan  

Kumpulan Menjaga Keselamatan Kampung (KMK) 6 dapat diperhatikan 

bahawa pergabungan pada awal dan berterusan sehingga ke hari 

ini berbentuk bersedia untuk menerima keadaan dan persiapan 

bertindak keganasan dengan keganasan.

 Terdapat setengah kumpulan menggunakan cara bersuara dan 

memberi tekanan terhadap pegawai kerajaan secara aman dalam 

bentuk pergerakan seperti “demotrasi” dan “Gabungan Pertubuhan” 

pegawai askar. Permaisuri bertitah kepada Jabatan Pengawal Peribadi Baginda 

menyelaraskan dengan Angkatan Tentera Bahagian 4 dan Jabatan Tentera Darat 

3 dan Angkatan Tenteran Marin telah mengadakan projek Rakyat Menawarkan 

Diri Mejaga Kampung (MMK).
5 International Krisis Group. (2550b, halaman 20) melaporkan bahawa Kumpulan 

Gabungan Thai mempunyai ahli berjumlah 6,000 orang dalam jumlah tersebut 

mempunyai Muslim 200 orang lebih kurang. 
6 KMK ditubuhkan pada tahun 2008 dengan mengguna kuasa mengikut Fasal 

20 Hak Akta Peraturan Pentadbiran Urusan Kerajaan Tahun 2534 B (dan yang 

ada berubahan tambahan) Akta Berbentuk Pemerintahan Tempatan Tahun 

2457 B (Fasal 94, 95 dan 102) dan Akta Peraturan Pentadbiran Kampung Rela 

Membina dan Menjaga Diri Tahun 2522 B (Fasal 16 dan 18). KMK merupakan 

rakyat menawarkan diri dalam kawasan yang pernah mengikuti kursus program 

Kumpulan Mejaga Keselamatan Kampung. Telah dirasmikan oleh Ketua Daerah 

untuk melaksanakan mengawal keselamatan kampung dan membantu pegawai 

kerajaan mengikut undang-undang berbentuk pemerintahan kawasan tempatan 

dengan memilih orang yang berbangsa Thai, bagus kesihatan dan bermustautin 

di kampung itu tidak kurang dari 3 bulan. Mereka itu mesti berbangga dengan 

sistem pemerintahan demokrasi yang mempunyai raja sebagai pemerintah  

tertinggi. KMK ditubuh untuk menjaga ketenangan dan keselamatan dalam 

kampung di Wilayah Sempadan Selatan itu diutamakan. 
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sebagai kumpulan agensi dan jaringan. Sekarang Buddhis berkesedaran 

bahawa bekerja untuk penyelesaian masalah keganasan dan 

memperbanyak pembinaan keamanan itu penting. Pada awalnya,  

kumpulan Buddhis berkumpul untuk mengadakan upacara kepentingan 

keagamaan dan kebudayaan sahaja. Hanya sebahagian kecil  

berkumpul untuk membincangkan hal keamanan sebagai topik utama. 

Buddhis yang terlibat sebagai kumpulan utama dalam pembinaan 

keamanan di sempadan selatan, iaitu: 1) Jaringan Buddhis untuk 

Melindungi dan Menyokong Agama Buddha 7 bertapak di Wilayah 

Yala, 2) Persatuan Buddha Menjaga Wilayah Sempada Selatan 8 

tapak utamanya di Wilayah Narathiwat, 3) Jaringan Buddhis untuk 

Keamanan bertapak di Wilayah Yala dan Pattani 4) Jaringan  

Buddhisme Menuju Keamanan bertapak di Wat Burapharam Daerah 

Yaring Wilayah Pattani Sami Guru Khosit Sutaphon sebagai ketua, 

5) Jaringan Pengajar Buddha Sukarelawan 5 Wilayah Sempadan 

Selatan, Sami Guru Khosit Suktaphon ketua Sami Wat Burapharam 

Wilayah Pattani sebagai ketua jaringan dan mempunyai jaringan 

di seluruh 5 Wilayah Sempadan Selatan. 9 Selain itu, terdapat dua 

7 En. Somnek Rakhang sebagai Ketua Jaringan Buddhis untuk Melindungi dan 

Menyokong Agama Buddha. 
8 Dengan persatuan telah bercampur tangan dalam setengah aktiviti Wat  

Thammakai di kawasan sempadan selatan seperti acara memberi barang- 

barangan kepada sami 232 wat dan projek derma makanan kepada sami 2 juta 

orang di 77 wilayah seluruh wat Thailand. Tujuan untuk menolong dan memberi 

semangat kepada para sami, pegawai polis, askar, guru, pensyarah dan rakyat 

dalam kawasan yang berlaku kekacauan 4 Wilayah Sempadan Selatan dan 

sebagainya (Narong Nhushia, 2559 B). 
9 Projek Jaringan Pengajar Buddha Sukarelawan 5 wilayah bermula dari tahun 2533 

B di bawah nama projek menyokong keamanan hak keagamaan Buddha di 5 
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kumpulan wanita tulen, iaitu: 1) Kumpulan Perhimpunan Buddhis 

merupakan kumpulan yang ahlinya terdiri dari kaum sahabat handai 

yang akrab, 2) Kumpulan Wanita Buddhis untuk Masyarakat yang 

bermula dengan ajakan wanita 3 wilayah dan 4 daerah wilayah 

Songkhla dan terdapat lagi beberapa kumpulan seperti Kumpulan 

Buddhi mencintai Thai, Kumpulan Buddhis Daerah Panarek. Semua 

kumpulan tersebut itu terbecah dari kumpulan yang lebih besar 

darinya tetapi semua kumpulan itu ada kaitannya.

 Apabila keadaan di Wilayah Sempadan Selatan membina ke 

situasi yang Buddhis itu mulai berkumpul dan kebanyakan merayu 

di kawasan dengan menzahirkan di masyarakat umum. Jabatan 

Keselamatan dalam Negeri Kawasan 4 Bahagian Depan (JK.NK.K4 

BD) terus menyokong perkumpulan Buddhis seperti menyokong 

pertumbuhan “Gabungan Buddhis Wilayah Sempadan Selatan” 

(dengan tidak campur tangan) pada bulan April tahun 2018 dengan 

cara semua kumpulan Buddhis tersebut bercampurtangan dengan 

Gabungan Buddhis Wilayah Sempadan Selatan yang berlainan 

peringkat.

wilayah sempadan selatan. Bermula dengan pemikiran Sami Buddha Phuthacan 

(Kiaew Upsaeno) ketika beliau bertugas sebagai ketua Persatuan MahaTherat 

dan para pelaksanan tugas penggantian Pengetua Sami Negara Thai. Projek ini 

pada permulaanya di bawah jagaan SBPAC kemudian diambil alih oleh Jabatan 

Kebangsaan Keagamaan Buddha sebagai penyelaras dan Jabatan Penyokongan 

Etika Moral dan keamanan kepada Institusi negara, agama dan maharaja dan 

jabatan pusat terletak di Wat Sakket Rachawara Mahawikhan sebagai pemula 

dan menjaga projek ini dan selalu mengadakan aktiviti bengkel Sami Buddha di 

kawasan 5 Wilayah Sempadan Selatan, iaitu Satun, Songkhla, Pattani Yala dan 

Narathiwat di bawah projek nama “Latihan Penceramah Buddha Proses Moral” 

(Thanadsri Swaddiwat, 2560 B)
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 Kesedaran bagi kumpulan Buddhis itu sebagai tanda  

perkembangan politik ke arah yang baik terhadap proses perdamaian 

di Wilayah Sempadan Selatan. Kerana semua kumpulan makin  

bertambah kerjasama dan penyuaraan. Perkara yang penting adalah 

untuk menentukan masa depan kehidupan bersama di kawasan 

sempadan selatan.

Bahagian 3: Kebimbangan Buddhis di Wilayah 
Sempadan Selatan

 3.1 Buddhis rasa kurang stabil dan selamat dalam kehudupan 
harian kebimbangan yang menjadi topik utama bagi Buddhis dalam 

setiap kali mengadakan pentas perbincangan KTK adalah berkaitan 

dengan keselamatan dalam kehidupan harian. Keselamatan harian 

bagi mereka termasuk hal perjalanan, pekerjaan, keagamaan dan 

pergaulan dengan orang yang berlainan agama. Semua perkara 

itu, selalu menimbulkan ketegangan terhadap kehidupan harian 

bagi orang ramai seperti perjalanan harus bertukar-tukar laluannya, 

terhad peluang untuk mendapat pekerjaan kerana membezakan 

kedudukan sosial. Pelaksanaan masa beribadat juga berubah yang 

sering dilakukan pada setiap hari atau setengah aktiviti keagamaan 

harus diberhentikan dengan sebab keselamatan dan kecurigaan 

yang menyebabkan pergaulan dengan orang berlainan agama itu 

berkurangan. 

 

 3.2 Buddhis rasa susah hati dengan kehilangan gaya hidup 
Buddha berketurunan Thai dan kegagalan bagi komuniti Buddhis 
di Wilayah Sempadan Selatan seperti perasaan ketidakselamatan 
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menyebabkan Buddhis di sempadan selatan terpaksa menukar waktu 

untuk melaksanakan aktiviti keagamaan, contoh acara pusingan lilin, 

bacaan bagi si mati selalu dilakukan waktu senjakala ditukarkan  

kepada sebelum waktu senjakala, persembahan makanan perletakan 

patung Buddha di setengah sekolah yang mempunyai guru dan pelajar 

Muslim dan lain-lain. Buddhis berpendapat bahawa keidentitian 

Buddhis telah menerima kerosakan yang bersangatan dari masalah 

kekacauan ini. Selain itu, Buddhis tempatan rasa bimbang terhadap 

satu perkara lagi, iaitu perpindahan dari kawasan Buddhis. Dapatan 

data dari peninjaun penduduk tahun 2010 bahawa peduduk Buddhis 

di tiga wilayah sempadan selatan sekarang jumlahnya berkurang 

dari tiga ratus ribu orang.10 Jika perbidahan ini terus berlaku akan 

mengakibatkan kehilangan komuniti Buddhis. Dengan sebab tidak 

ada orang awam yang memberi sokongan itu wat dan sami tidak 

dapat hidup dan bergerak lagi. Secara tidak langsung masyarakat 

majmuk di sempadan selatan akan berubah gaya hidupnya.

 3.3 Satu perkara lagi Buddhis rasa bimbang dengan polisi 
pelaksanaan terhadap Buddhis yang kurang keseimbangan. 
Terdapat sekumpulan Buddhis berpendapat bahawa pelaksanaan 

polisi tersebut menyebabkan diri mereka dilakukan tidak sama  

dengan orang Melayu Muslim kerana mereka selalu tidak dapat 

peluang dalam beberapa bidang seperti  1) terdapat sebahagian 

10 Dari carta statistik banci penduduk dan perumahan tahun 2010 jumlah rakyat 

Buddhis di Wilayah Sempadan Selatan itu hanya 289,125 orang. Dalam jumlah 

tersebut itu terdiri dari Buddhis di Pattani berjumlah 94,397 orang, dari Yala  

berjumlah 100,928 orang dan dari Narathiwat berjumlah 93,800 orang. Sumber 

dari http://popcensus.nso.go.th/table_stat.php?t=t1&yr=2553 cari pada 21/05/2558
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unit kerajaan memberi sokongan biasiswa pengajian atau peluang  

utama kepada belia Muslim untuk menyambung pelajaran di peringkat 

pengajian tinggi. Oleh itu, menyebabkan belia Buddhis merasa 

perkara ini tidak adil bagi mereka  2) terdapat sebahagian universiti 

tempatan mempunyai jumlah makin berkurang mahasiswa Buddhis 

menyebabkan jumlah terbesar di kalangan mahasiswa adalah 

mahasiswa Muslim. Ini menyatakan bahawa belia di luar kawasan 

sempadan selatan kurang berminat untuk menyambung pelajaran 

mereka di univesiti tersebut. 3) terdapat arus berita mengatakan 

ujian untuk mendapat jawatan kerajaan atau kenaikan pangkat 

dalam unit kerajaan itu di sebahagian tempat mengadakan ujian 

dalam bentuk mempermudahkan bagi Muslim dari Buddhis seperti 

dengan mengadakan syarat tertentu. Kelayakan untuk mendapat 

jawatan harus menguasai bahasa Melayu dan soalan peperiksaan 

pula banyak membincangkan hal-hal agama Islam adapun hal  

agama Buddha hanya sedikit sahaja. Salah dengan polisi kerajaan 

menyokong konsep masyarakat majmuk dan 4) terdapat sebahagian 

hospital telah membatalkan dapur Buddha hanya tertinggal dapur 

Muslim sahaja. Hal ini menyebabkan Buddhis merasa tersingkirkan 

cara hidup mereka yang patut dikekalkan.

 3.4 Buddhis merasa ketidakyakinan terhadap masa depan 
mereka dan keturunannya kerana mereka tidak berhak untuk 

bercampur tangan dalam proses perbincangan kedamaian secara 

rasminya. Mereka merasa hal kebimbangan Buddhis itu akan diberi 

perhatian secara benarnya. Mereka merasa bimbang keputusan 

perbincangan perdamaian akan menentukan masa depannya tetapi 

tidak seperti yang dikehendaki olehnya.
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 Buddhis menzahirkan perasaan kebimbangan terhadap  

kehidupan bersama antara komuniti yang berbeza agama, sama ada 

di kawasan tempatan dan luarnya. Mereka berpendapat bahawa 

perhubungan mereka telah berubah ke arah negatif pada hal sebelum 

ini perhubungan mereka di dalam komuniti yang berbeza agama 

ini di tahap yang baik. Faktor-faktor perubahan di atas itu disebab-

kan oleh 1) kekurangan pergaulan sosial di antara kumpulan yang 

berbeza agama, 2) bertambah kesalahfahaman dan kecurigaan di 

antara kumpulan yang berbeza agama. Pemanasan selalu dibakar 

oleh kumpulan pelampau sama ada Buddhis mahupun Muslim 

dengan melalui berbagai media sosial, 3) kesalahfahaman tentang 

tatasila keagamaan seperti mengadakan mesyuarat di wat bagi 

Muslim, dapat atau tidak dicampur Muslim dalam aktiviti keagamaan  

Buddha? Dengan demikian, ketua agama Islam di peringkat wilayah 

atau negara perlu keluar memberi penjelasan supaya menjelaskan 

aktiviti yang manakah dapat dilakukan (halal) atau diharamkan? Hal 

ini dijadikan sebagai pengetahuan umum bagi Muslim dan Buddhis. 

Ketegangan akan mengurang dan perhubungan di antara komuniti 

juga bertambah baik sama ada di dalam dan luar kawasannya.

 3.5 Buddhis tidak yakin dengan polisi dan penggalakan 
masyarakat majmuk terhadap sektor kerajaan dan agensi-agensi 

lain. Mereka berpendapat bahawa penekanan keteguhan politik 

dan tentera menyebabkan dimensi perhubungan antara sektor 

kerajaan dengan pemeluk agama. Lingkungan pemikiran mereka 

dikehendaki di bawah polisi kerajaan, iaitu pemeluk agama harus 

memahami kerajaan. Pihak kerajaan akan memberi kepentingan 

untuk menghilangkan ketegangan di antara pemeluk agama lebih 
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baik dari menggalakan bercampur tangan dan membina keyakinan 

secara berterus terang. Selain itu, sistem pendidikan yang berubah 

menyebabkan remaja yang beragama lain berpisah tempat pengajian. 

Hal ini menyebabkan mereka putus berkomunikasi dan perhubungan 

di antaranya. Mereka juga tidak berpeluang untuk pembelajaran 

bahasa, kemahiran hal kebudayaan dan putus perhubungan sosial 

yang akan membantu atau mengubati persengketaan dan kecurigaan 

yang berkemungkinan akan berlaku di masa hadapannya.

 3.6 Buddhis merasa bimbang dengan pengurusan  
pentadbiran dan penyelesaian masalah dengan pihak kerajaan 
akan mengakibatkan kualiti kehidupan rakyat  seperti 1) masalah 

dadah yang sedang merebak di kalangan remaja sempadan selatan 

yang berkaitan dengan tambahnya kes penjinayah dalam kawasan. 

Dadah ini salah satu faktor yang menyebabkan penagih dadah itu 

sebagai alat untuk melakukan kekacauan atau penjinayah di kawasan 

sempadan selatan, 2) masalah penilaian keberkesanan pengajian 

sangat rendah kedudukannya bagi remaja di kawasan sempadan 

selatan, jika dibandingkan dengan kawasan lain di negara ini, dan 

3) hal memberi bantuan bagi kanak-kanak dan remaja yang telah 

belajar di sekolah kerajaan dengan tidak ada pembayaran selama 

12 tahun. Perlembagaan telah menguatkuasakan sejak di peringkat 

prasekolah, ini menyebabkan remaja tidak dapat menyambung 

pengajian secara percuma sehingga hanya dapat tamat pengejian 

di peringkat sekolah menengah sahaja seperti sekarang.
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Bahagian 4: Cadangan bagi Kumpulan Jurubincang 
Kedamaian – Keamanan

 Kebanyakan rakyat Thai Buddhis dan Muslim belum mengetahui 

hal perbicaraan keamanan - kedamaian yang sedang diproseskan.  

Walaupun, pihak kerajaan akan berusaha pembinaan untuk  

bercampur tangan dengan penduduk di kawasan tempatan ini.  

Dalam masa yang ada, setengah kumpulan Buddhis sedang meneliti 

perbicaraan berpendapat bahawa jurubincang yang duduk semeja 

di tempat perundingan itu tidak memahami kesusahan Buddhis  

disebabkan timbul masalah percanggahan di antara pihak kerajaan 

dengan Kumpulan Pembela Patani. KTK berpendapat bahawa  

perkara ini mustahak dan sangat penting bagi Buddhis untuk mendapat 

informasi dan kerjasama dalam proses kedamaian - keamanan. 

Proses kedamaian - keamanan akan memberi kesan kepada Buddhis 

di masa depan yang tidak dapat dielak lagi. Oleh itu, untuk memberi 

kemudahan dalam keterlibatan diri itu sangat bermakna bagi Buddhis. 

KTK memberi cadangan kepada kumpulan jurubincang termasuk 

pihak kerajaan Thai (Party A) pihak Pembela Rakyat Patani (Party 

B) dan pelancar proses perbincangan (Facilitator)

 

 4.1 Mereka yang terlibat dengan Kumpulan Jurubincang 
Kedamaian - Keamanan jangan meringankan dimensi perasaan 
bagi Buddhis diminta semua pihak yang terlibat dalam proses 

perbincangan melihat kepentingan yang dapat menjaga perasaan 

Buddhis. Semua agensi harus mengakui bahawa suara Buddhis 

akan ada kesan terhadap keputusan perdamaian itu dapat diterima 



49

atau tidak di masa depan.11  Kepedulian perasaan bagi mereka yang 

terlibat bukan perkara yang remeh-temeh kerana perasaan adalah 

perkara yang menzahirkan kemahuan dalaman dan merupakan 

perkara yang menentukan kelakuan yang memaju ke depan atau 

menghalang proses perdamaian. Oleh itu, perbincangan harus 

mengadakan aktiviti untuk menyembuhkan perasaan ahli masyakat 

dan menghilangkan perasaan yang tidak memuas hati terhadap 

komuniti keagamaan di kawasan ini.

 4.2 Kumpulan Jurubincang Kedamaian – Keamanan harus 
memberikan kepentingan kepada sokongan pemahaman  
terhadap proses kedamaian secara meluas untuk mengurangkan 

luang perhubungan tentang proses perbincang. Pihak kerajaan 

terutama Jabatan Setiausaha para penyelaras tugas di peringkat 

kawasan (JS.3) harus mencari rakyat di peringkat bawahan atau 

kampung untuk memberi penjelasan hal proses kedamaian dan  

keamanan secara bersungguh-sungguh. Penjelasan perlu  

disampaikan kepada kumpulan dan jaringan sama ada Buddhis dan 

Muslim. Dalam masa yang sama, mempersilakan semua komuniti 

mengikuti dan memberi cadangan dalam perbincang kedamaian 

dan keamanan.

 
11 Selepas berlaku pembunuhan mahasiswi di Mukim Yukpo, Daerah Meang, Wilayah 

Yala pada April 2007 keluarga mangsa dan kumpulan Buddhis tempatan telah 

mengarakkan mayat ke Pusat Pentadbiran Wilayah Yala untuk menuntut tindakan 

kawalan keselamatan dari pegawai kerajaan bahagian keamanan semua 8 perkara. 

Dalam perkara yang ketiga diminta “batalkan projek kemuafakatan” dan perkara 

yang ketujuh “melaksanakan kes mahkamah sampai kehabisannya” terhadap 

mereka melakukan keganasan di kawasan ini (Rath Bamrungrath, 2006).
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 4.3 Kumpulan Jurubincang Kedamaian – Keamanan 
mencari kesatuan untuk membina peraturan yang akan  
menyokong keterlibatan bagi kumpulan penganut untuk  

membina keterlibatan yang bermakna. Oleh itu, diminta semua pihak 

yang terlibat dalam proses kedamaian dan keamanan itu. Mereka 

harus merancang dan mengadakan susunan dalam bercampur 

tangan dengan komuniti agama yang telah diakui oleh semua pihak. 

Mereka juga bersedia untuk mendengar perkara yang dibimbang 

dan cadangan dari susunan yang telah dirancangankan tersebut.

Bahagian 5: Pengesyuran Terhadap Kerajaan tentang 
Perhubungan Keagamaan dan Kehidupan Bersama 
Secara Aman Damai

 KTK berpendapat bahawa kemasukan bercampur tangan 

dengan pihak kerajaan terhadap aktiviti perhubungan di antara 

agama itu akan berhasil dua jalan, iaitu: akan membina suasana 

yang positif atau merupakan satu ujian. Oleh itu, pihak kerajaan 

harus berhati-hati dalam pelaksanaan, penggunaan sumber dan 

kebolehan yang berada itu untuk membinakan perhubungan yang 

baik di antara penganut agama dan kehidupan secara aman damai. 

Demikian itu, KTK mengesyurkan beberapa perkata terhadap agensi 

kerajaan seperti berikut:

 5.1 Peninjauan banci penduduk secara rasminya diminta 

Kementerian Pertahanan termasuk juga unit yang berkaitan membuat 

banci penduduk dan perumahan. Penilaian hasil harus dipisahkan 

jenis agama rakyat dan meneliti bahawa rakyat Buddhis yang betul 

wujud, bukan hanya ada nama dalam pendaftaran penduduk sahaja 
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di Wilayah Sempadan Selatan berjumlah berapa? Dengan sebab 

data jumlah penduduk Buddhis yang ada sekarang dan sering kali 

dirujuk berbagai-bagai 12 yang mengakibatkan kesalahan pemahaman 

antara beberapa pihak berkenaan jumlah penduduk di Wilayah 

Sempadan Selatan, iaitu data jumlah penduduk yang menyatakan 

bahawa Buddhis berjumlah semakin kurang berterusan. Manakala 

jumlah penduduk Muslim semakin bertambah jumlanya dengan cepat. 

Hal ini mungkin menimbulkan pemahaman bahawa  sebahagian 

Kumpulan Pembela Patani ingin menghalau Buddhis keluar dari 

kawasan. Pembancian penduduk dan perumahan serta penelitian 

isu faktor peningkatan pengurangan penduduk setiap kumpulan 

akan mengakibatkan pemahaman yang betul dan lebih jelas.

 
12 Peninjauan banci penduduk oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2547 B 

mengatakan bahawa di tiga wilayah sempadan selatan (Pattani, Narathiwat dan 

Yala) mempunyai jumlah semua penduduk yang beragama Buddha berjumlah 

207,033 orang atau 14.53 persen dan penduduk yang beragama Islam berjumlah 

1,213,387 orang atau 85.16 persen (RYT9, 2547 B) dan ditinjau oleh Jabatan 

Pentadbiran Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 dan dirujuk dalam  

rancangan pembinaan sistem perkhidmatan kesihatan tahun 2019-2022. Pejabat 

Kesihatan 12 Kementerian Kesihatan (2017) mengatakan bahawa di Wilayah 

Sempadan Selatan mempunyai semua penduduk berjumlah 1,999,660 orang, 

iaitu: di Wilayah Pattani berjumlah 694,451 orang yang beragama Islam 87.6 

persen (608,339 orang) dan beragama Buddha 12.39 persen (86,112 orang), di 

Wilayah Narathiwat berjumlah 783,651 orang yang beragama Islam berjumlah 

89.05 persen (697,841 orang) dan beragama Buddha berjumlah 10.74 persen 

(85,810 orang) dan di Wilayah Yala berjumlah 518,558 orang yang beragama 

Islam berjumlah 79.6 persen (412,772 orang) dan beragama Buddha berjumlah 

20.13 persen (105,786 orang). Semua penduduk yang beragama Islam di tiga 

wilayah sempadan selatan berjumlah 1,718,952 orang atau 86.09 persen dan 

beragama Buddha berjumlah 277,708 orang atau 13.91 persen
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 5.2 Mengadakan aktiviti kesukaan untuk menyokong  
masyrakat majmuk dimohon untuk mendatangkan kurikulum  

“berkemahiran kebudayaan” yang telah dibina dan dilaksanakan 

dengan mengadakan kursus untuk kumpulan-kumpulan yang berada 

di wilayah semdapan selatan sudah lebih dari 10 tahun. Pelaksanaan 

kursus disedia oleh Pusat Pemberitaan Kedamaian, Univesiti 

Thammasat. Pelaksanaan kursus juga dapat menerima sumbangan 

dari Kementerian Kebudayaan melalui Pusat Sains Kemanusiaan 

Sirinthon dan menuju arah bekerjasama dengan Majlis Keamanan 

Kebangsaan (MKK.), Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan 

(SBPAC) dan Lembaga Pengarah Keselamatan Dalam Negeri 

Kawasan 4 Bahagian Depan (LP.KDN. K4BD) supaya lebih luas 

kerjasamanya. Tujuannya untuk Penandatangan petisyen mengikut 

wawasan polisi pentadbiran dan pembinaan Wilayah Sempadan 

Selatan tahun 2017-2019. Dalam wawasan polisi disebut bahawa 

“masyarakat wilayah sempadan selatan terselamat, bersih dari 

syarat-syarat keganasan, gaya hidup rakyat dapat dijaga, pembinaan 

berdasarkan kepada masyarakat majmuk, dan menyumbang proses 

pembangunan kedamaian secara berkekalan”. Kementerian Kebudayaan 

sebagai pemula yang mengadakan draf polisi masyarakat majmuk 

dan termasuk juga perancangan yang berbentuk konkrit. Draf polisi 

masyarakat majmuk sesuai dalam pelaksanaan bagi kawasan 

sempadan dan di rantau lain dalam negara ini. Dalam draf polisi 

masyarakat majmuk tersebut harus mengadakan perlantikan para 

pelaksana tugas yang berasal dari pelbagai sektor untuk terlibatkan 

diri seperti Agensi Kerajaan, Agensi Pendidikan, Sektor Masyarakat 

Sivil, Organisasi Keagamaan dan lain-lain. Pelaksana tugas 

harus mengkaji polisi masyarakat majmuk yang digunakan oleh  
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negara-negara luar dan meninjau suasana kehidupan bersama dalam 

masyarakat Thai yang mempunyai kepelbagaian agama dan bangsa. 

Apabila draf polisi masyarakat majmuk sudah siap harus diadakan 

pentas perbincangan untuk menerima cadangan terhadap draf 

polisi masyarakat majmuk sebelum diisytiharkan pelaksanaannya.

 5.3 Memperbaik kurikulum pengajian sekolah rendah dan 
sekolah menengah untuk menyumbang pembinaan masyarakat 
majmuk diminta Kementerian Pendidikan mempertimbangkan 

beberapa perkara seperti berikut  1) memperbaik kurikulum dan 

bentuk pengajian dengan mengadakan subjek dan isi pengajian 

yang berkaitan dengan masyarakat majmuk, kepelbagaian budaya 

dan bangsa, prinsip hak prikemanusiaan (terutama hak asasi  

kebudayaan) dan penerimaan konflik secara aman damai. Isi pengajian 

lebih mendalam dan harus terkini, jika dibanding dengan sekarang 

dan 2) reka bentuk pembelajaran subjek atau isi pengajian berkaitan 

dengan masyarakat majmuk yang mempunyai pemikiran kreatif dan 

menggalak pengajian luar bilik dan bergaul di antara belia yang 

berbeza agama dan budaya.

 5.4 Sektor kerajaan menzahirkan pendirian dan pelaksanaan 
terhadap komuniti agama dan bangsa secara kesaksamaan 
pengesyuran ini dituju kepada Lembaga Pengarah Keselamatan 

Dalam Negeri Kawasan 4 Bahagian Depan (LP.KDN. K4BD), Pusat 

Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan (SBPAC), Ahli Jawatan 

Kuasa Majlis Agama Islam Wilayah di sempadan selatan dan Ketua 

Sami Buddha Wilayah menentukan pendirian yang jelas dan dapat 

dilaksanakan terhadap komuniti agama dan bangsa secara  
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kesaksamaan. Semua agensi tersebut bersama-sama memberi 

sumbangan dalam pengadaan polisi, pelan perancangan, dan  

langkah-langkah pelaksanaan yang jelas dalam penyelesaian  

masalah. Jika ada keraguan atau ketidakfahaman dengan polisi dan 

pelaksanaan kerajaan dalam hal aktiviti keagamaan atau kebudayaan 

diminta agensi tersebut bekerjasama untuk menjelaskan keraguan 

yang sudah berlaku itu. Penjelasan bertujuan untuk meyakinkan di 

antara sektor kerajaan dengan komuniti dan di antara komuniti sendiri.

 5.5 Sektor kerajaan menyumbang aktiviti keekonomian 
yang menyokong kehidupan bersama secara aman damai selain 

itu, rakyat tempatan bukan sahaja mahu keselamatan jiwa, harta 

benda dan terselamat dari keganasan. Mereka mahu keteguhan 

ekonomi, hal ini dikira sangat penting kerana rakyat setiap lapisan 

masyarakat selalu bimbang hal tersebut. Penggalakan aktiviti ekonomi 

harus memikirkan pembinaan perhubungan terhadap penduduk 

dalam masyarakat tempatan seperti Penggalakan aktiviti koperasi 

yang Buddhis dan Muslim dapat bekerjasama dalam pelaksanaan di 

peringkat komuniti. Aktiviti koperasi akan mendatangkan faedah dan 

dapat menunaikan hak asasi bagi rakyat dan secara tidak langsung 

dapat membina kehidupan bersama yang aman damai.

wwwwwwwwww
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بهاڬني ١: ڤنداهولوان

 برموال ڤرتومبوهن دري كومڤولن ڤرسات مسيرن اتو ڤربينچڠن بوديس يڠربمينت

 مڠاكيج حال ڤرمسسئلهن كونفليك دان كڬانسان دواليه مسڤادن سالتن يڠ

 مڽببكن كروسقن ڤرهوبوڠن انتارا بوديس دڠن مسمل. اڬينيس اين برهارڤ

 ڤمبالجرن دان ڤاممهن مسسئهل اكن ترجومڤا جالن ڤڽلساين دان مڠورڠكن ڤراس�أن

 كتيدقسليس�أن دانتارا كدوا-دوا كومونييت اڬام ترسسبوت ڤرتوبوهن كتك اونتوق

 برتوڬس سسباڬاي واكيل ابڬي بوديس دامل ڤمباڠونن ڤروهبن ڤوسسيتيف ترهادڤ

 مسسئهل كاكچاوان ساڠت برمعىن. كران ڤد ماس ترسسبوت، ڤرانن بوديس يڠ

  ڤڠشوران كومڤولن تنونن كأمانن )كتك)
ترهادڤ كأدأن بوديس دواليه سمڤادن سالتن

wwwwwwwwww
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مندوروڠ اونتوق ممبينا كأمانن داكوسن مسڤادن سالتن ايت ماسسيه سديكيت

    

 سسباڬاي “لواكيس” ڤرجومڤ�أن اونتوق ڤرتوكرن ڤنداڤت ماللوءي ڤربينچڠن دامل 

 كڤلباڬااين بنتوق. اڬينيس سسنتياس مرنميا ڤنديرين ابڬي ستياڤ ڤهيق سچارا

 برتروسن. والاوڤون كتك ايت مروڤاكن اڬينيس بوديس تتاڤي لواكيس ڤرتوكران

 ڤنداڤت ترسسبوت جوڬ سودي مرنميا كدااتڠن ڤندودوق مسمل دان ڤڬاواي

 كراج�أن تيدق كريا دامل كسمڤنت اڤڤون. كباڽقن ڤرسات بوديس ايت ترديري دري

 سايم دان اورڠ عوام يڠ داتڠ دري واليه مسڤادن سالتن دان اد جوڬ ترديري

 بوديس يڠ داتڠ برلأينن متڤت دامل نڬارا هتايالند. مسوا مريك ممڤوڽاءي كڤلباڬااين

 ڤنداڤت دان ڤنديرين تهيادڤ مسسئهل سوسسيال ڤوليتيك. ڤرسات يڠربسام كتك

 ايت مسوا بربيذا اڬينيس دان جارينڠن. مريك داتڠ د�أتس انم ڤرسسنديرين دان

 اد جوڬ بركومڤولن. مريك تيدق اد ايكنت يڠرببنتوق اڬينيس دانتاراڽ. تتاڤي

 ايكنت اكن وجود اڤابيال مڠاداكن اكتيۏييت ڤنتس ڤربينچڠن اونتوق مندوروڠ

ڤرهوبوڠن دان كهيدوڤن برسام سچارا امان داماي دانتارا قوم مينورييت دڠن

    

 اونتوق ڤرتوكرن ڤنداڤت سسام كومڤولن بوديس سسنديري دان ترماسوق جوڬ 

 كومڤولن يڠ لأين ايكوت رسات. جك اكتيۏييت ايت د�أداكن دهباڬني سالتن اكن

ين ايت، مڠاداكن ڤرهميڤونن  دانماكن كتك هباڬني سالتن اتو كتك. س. سلأ
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 انتارا بوديس دري مسڤادن سالتن دان بوديس بڠكوق سسباڬاي ڤڠهوبوڠ اتو

اوتوسن اونتوق مندوروڠ كسفهمن انتارا بوديس سسنديري دان انتارا بوديس

 اتهون ٢٠١٥-٢٠١٧، حاصيل دري ڤڠومڤولن داات متو دوڬ دان ڤربينچڠن 

 كتوا بوديس ٢٤ اورڠ )اول اتهون ٢٠١٥( داات جوڬ دحاصيلكن دري

 تورون الكڤڠن  اونتوق ١( مزيايريه دان مندڠر ڤرمسسئلهن

 كبميبڠن دان كامهوان ابڬي مشاركت بوديس دان ٢( ممڤالجري ڤڠاملن كهيدوڤن

 برسام دامل مشاركت سچارا امان داماي دانتارا مشاركت بوديس دڠن مشاركت

 مسمل. ڤڠومڤولن داات جوڬ حاصيل دري سؤال سليديق دڠن بنتوق اڠڬوات

 كتك. س ممربي سؤال سليديق ايت كڤد بوديس دامل جاريڠن اونتوق منجوابڽ

 )يم - اوكتوبر ٢٠١٧(. دوكومن اين برتوجوان اونتوق ممڤامريكن داات يڠ تهل

 دكومڤولكن كڤد ڤهيق براكءينت دان مشاركت معوم سوڤاي مڠتاهوي اكد�أن

 سسيكڤ دان ڤنديرين ابڬي بوديس دمسڤادن سالتن. اڬينيس برهارڤ هبوا داات

 اين اكن برمنفعة اونتوق ممبوات كڤوتوسن سبب تهل ممڤوڽاءي داات يڠ ملميڤويت

دان سسباڬاي رجوكن اساس يڠ لبيه جلس اونتوق ممهمي ترهادڤ بوديس سالتن

بهاڬني ٢: كادأن بوديس دواليه سمڤادن سالتن

 

 منجادي مڠسا دامل كڬانسان تراومتا اورڠ عوام يڠ تيدق برسسنجات دان 
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 تيدق اد هباڬني دامل ڤڤراڠن. جسق هاري ايت مسڤاي بولن مچ ٢٠١٦

برالكو كڬانسان ١٥,٥٣٠ اكيل.2  جابنت ڤمربين بنتوان ڤڽمبوهن، ڤوست

 ڤنتدبريان واليه مسڤادن سالتن   تهل منجلسكن هبوا مسنجق اتهون

 ٢٠٠٤-٢٠١٧ مڠسا يڠ تهل تركوربن ڽاوا برجومهل ٤,٩٨٨ اورڠ ايءيت، بوديس

٢،٧٥٦ اورڠ دان مسمل ٢،٢١١ اورڠ. مڠسا يڠ ترچدرا برجومهل ٩،٢٤٣

 اد اورڠ عوام اتو سايم بودا تهل مراس كسالمنت جيوا دان هرات بندا تيدق

 اد ابڬي مريك. مريك مراس ترابتس دامل كهيدوڤن دان برعبادت هارين، دان

 تميبول كچوريڬ�أن ڤرهوبوڠن دانتارا مريك يڠربلأينن اڬام. اوليه دمكني ايت،

 مك دڤرسؤالنكن تنتڠ كربكسانن دان كربحاصيلن ڤلقسان�أن توڬس ابڬي ڤڬاواي

 كراج�أن دامل حال ڤڠاوالن كسالمنت ڤندودوق متڤنت. دامل تميڤوه سڤولوه اتهون

 اين، كهيدوڤن دامل سواسان كڬانسان ايت تهل ممربي تكنن ترهادڤ بوديس

 دمسڤادن سالتن دان برايكيس تيڬ بنتوق، ايءيت مالريكن ديري دري مسسئهل

 دڠن لكوار دري اكوسن اتو تيدق ڤدويل كڤد سسسياڤاڤون، برسداي مالوان

دان منچاري جالن اونتوق منجاڬ كسالمنت ديري دان برسوارا كڤد مشاركت
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 سستڠه بوديس مميليه اونتوق منجاءوه دري مسسئهل ايت دڠن چارا “برڤينده    

 لكوار دري اكوسن” سڤريت دد�أيره بننڠ سات دان هتانتو، واليه ايال. اكد�أن

 ساڠت تڬڠ مسنجق برالكو ڤريستيوا كاكچاوان اتهون ٢٠٠٤، اڤابيال مسڤاي

 اتهون ٢٠٠٦ كڬانسان ايت برتروسن دان برمكوڠكينن متبه كوات. بوديس
   براتوسن ڤرالهن-الهن مليندوڠ ديري كوات نرئوت سڠخارام دڤربندرن ايال 3

 دان بوديس يڠ تيڠڬل دساهل سسبواه اكمڤوڠ دد�أيره ايريڠ تهل برڤينده لكوار دري

اكمڤوڠ سهيڠڬ ترتيڠڬل ڤندودوق داكمڤوڠ ايت هاڽ دوا بواه لكورڬ سهاج

 اڤي” اونتوق ممڤراتهنكن ديري دان اكمڤوڠ مريك. سهيڠڬ ترداڤت كباڽقن

 بوديس ايكوت رسات التهين برسسنجات ايت. مريك برتوجوان اونتوق ممڤراتهنكن

 اكمڤوڠ هالمن. مك وجود ڤرتومبوهن “رعيت مناور ديري منجاڬ اكمڤوڠ

”4 دان مكودين اتهون ٢٠٠٥ ليفتنن كولونل ڤيتق اايدكيو يڠربموال  
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 مڠهميڤون ڤندودوق دواليه ايال دان كباڽقن اهيل ترديري دري بوديس تتاڤي

 يڠ مسمل سديكيت سهاج. 5  مكودين اتهون ٢٠٠٨ تهل مينومبوهكن كومڤولن

 منجاڬ كسالمنت اكمڤوڠ  داڤت دڤرهاتيكن هبوا ڤرڬابوڠن ڤد اول

دان برتروسن سهيڠڬ كهاري اين بربنتوق برسداي اونتوق مرنميا اكد�أن دان

ڤرسسياڤن برتيندق كڬانسان دڠن كڬانسان
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 ڤڬاواي كراج�أن سچارا امان دامل بنتوق ڤرڬرقن سڤريت “دميوترايس” دان “ڬابوڠن

 ڤرتوبوهن” سسباڬاي كومڤولن اڬينيس دان جاريڠن. ساكرڠ بوديس بركسدرن

 هبوا بكرجا اونتوق ڤڽلساين مسسئهل كڬانسان دان ممڤرابڽق ڤمبين�أن كأمانن ايت

 ڤنتيڠ. ڤد اولڽ، كومڤولن بوديس بركومڤول اونتوق مڠاداكن �أوڤاچارا كڤنتيڠن

 كأڬام�أن دان كبوداي�أن سهاج. هاڽ سسهباڬني كچيل بركومڤول اونتوق ممبينچڠكن

 حال كأمانن سسباڬاي توڤيق اواتم. بوديس يڠرتليبت سسباڬاي كومڤولن اواتم دامل

 ڤمبين�أن كأمانن دمسڤادن سالتن، ايءيت ١( جاريڠن بوديس اونتوق مليندوڠي

 دان مڽوكوڠ اڬام بودا7  براتڤق دواليه ايال، ٢( ڤرساتوان بودا منجاڬ واليه

 مسڤد سالتن8  اتڤق اواتماڽ دواليه انراتيوات، ٣( جاريڠن بوديس اونتوق

 كأمانن براتڤق دواليه ايال دان ڤتتاين ٤( جاريڠن بوديسمى منوجو كأمانن

 براتڤق دوات بورافارام د�أيره ايريڠ واليه ڤتتاين سايم ڬورو خوسيت سواتڤون

 سسباڬاي كتوا، ٥( جاريڠن ڤڠاجر بودا سواكريالون ٥ واليه مسڤادن سالتن،

 سايم ڬورو خوسيت سواتڤون كتوا سايم وات بورافارام واليه ڤتتاين سسباڬاي
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  كتوا جاريڠن دان ممڤوڽاءي جاريڠن دسلوروه ٥ واليه مسڤادن سالتن.9 سلأين

 ايت، ترداڤت دوا كومڤولن وانيتا تولني، ايءيت ١( كومڤولن ڤرهميڤونن بوديس

 مروڤاكن كومڤولن يڠ اهلڽي ترديري دري قوم حصابة هنداي يڠ اقرب، ٢(

 كومڤولن وانيتا بوديس اونتوق مشاركت يڠربموال دڠن اجكن وانيتا ٣ واليه

 دان ٤ د�أيره واليه سوڠالك دان ترداڤت الڬي برباڤ كومڤولن سڤريت كومڤولن

 بودي منچينت�أي هتاي، كومڤولن بوديس د�أيره ڤاانريك. مسوا كومڤولن ترسسبوت

ايت ترچبه دري كومڤولن يڠ لبيه برس دريڽ تتاڤي مسوا كومڤولن ايت اد اكءيتڽن

 موالءي بركومڤول دان كباڽقن مرايو داكوسن دڠن منظاهريكن دمشاركت معوم.

 جابنت كسالمنت دامل نڬري اكوسن ٤ هباڬني دڤن  تروس

 مڽوكوڠ ڤركومڤولن بوديس سڤريت مڽوكوڠ ڤرتومبوهن “ڬابوڠن بوديس واليه

 مسڤادن سالتن” )دڠن تيدق مچڤور اتڠن( ڤد بولن اڤريل اتهون ٢٠١٨ دڠن

چارا مسوا كومڤولن بوديس ترسسبوت برمچڤوراتڠن دڠن ڬابوڠن بوديس واليه
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 يڠباءيق ترهادڤ ڤروسيس ڤرداماين دواليه مسڤادن سالتن. كران مسوا كومڤولن

ماكني برمتبه كرجاسام دان ڤڽوار�أن. ڤراكرا يڠ ڤنتيڠ اداهل اونتوق مننتوكن ماس

بهاڬني ٣: كبيمبڠن بوديس دواليه سمڤادن سالتن
      

 

 كبميبڠن يڠ منجادي توڤيق اواتم ابڬي بوديس دامل ستياڤ اكيل مڠاداكن ڤنتس

 ڤربينچڠن كتك اداهل براكءينت دڠن كسالمنت دامل كهيدوڤن هارين. كسالمنت هارين

 ابڬي مريك ترماسوق حال ڤرجالنن، ڤكرج�أن، كأڬام�أن دان ڤرڬاولن دڠن اورڠ

 يڠربلأينن اڬام. مسوا ڤراكرا ايت، ساللو منميبولكن كتڬڠن ترهادڤ كهيدوڤن

 هارين ابڬي اورڠ راماي سڤريت ڤرجالنن هاروس برتوكر-توكر اللوانڽ، ترحد

 ڤلواڠ اونتوق منداڤت ڤكرج�أن كران ممبيذاكن كدودوكن سوسسيال. ڤلقسان�أن ماس

 برعبادت جوڬ بروبه يڠ رسيڠ دالكوكن ڤد ستياڤ هاري اتو سستڠه اكتيۏييت

كأڬام�أن هاروس دبرهنتيكن دڠن سبب كسالمنت دان كچوريڬ�أن يڠ مڽببكن
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 بركتورونن تهاي دان كڬاڬالن باڬي كومونيتي بوديس دواليه مسڤادن

 سالتن سڤريت ڤراس�أن كتيدقسالمنت مڽببكن بوديس دمسڤادن سالتن ترڤقسا

 منوكر وقتو اونتوق ملقساانكن اكتيۏييت كأڬام�أن، چونتوه اچارا ڤوسسيڠن ليلني،

 ابچ�أن ابڬي يس مايت ساللو دالكوكن وقتو سسنج�اكال دتوكركن كڤد سسبلوم وقتو

 سسنج�اكال، ڤرمسباهن ماكنن ڤرلتكن ڤاتوڠ بودا دسستڠه سكوهل يڠ ممڤوڽاءي ڬورو

يدينتيتيان بوديس تهل  دان ڤالجر مسمل دان الءين٢. بوديس برڤنداڤت هبوا اكإ

ين ايت، بوديس  مرنميا كروسقن يڠربساڠنت دري مسسئهل كاكچاوان اين. سلأ

 متڤنت راس بميبڠ ترهادڤ ساتو ڤراكرا الڬي، ايءيت ڤرڤيندهن دري اكوسن

 بوديس. داڤنت داات دري ڤنينجاون ڤندودوق اتهون ٢٠١٠ هبوا ڤدودوق

 بوديس دتيڬ واليه مسڤادن سالتن ساكرڠ جوملهڽ بركورڠ دري تيڬ راتوس

 ريبو اورڠ 10 جك ڤربيدهن اين تروس برالكو اكن مڠعاقبتکن كهيلڠن كومونييت

 بوديس. دڠن سبب تيدق اد اورڠ عوام يڠ ممربي سوكوڠن ايت وات دان

سايم تيدق داڤت هيدوڤ دان برڬرق الڬي. سچارا تيدق لڠسوڠ مشاركت
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 ڤلقسانأن ترهادڤ بوديس يڠ كورڠ كسأميبڠن. ترداڤت سكومڤولن

 بوديس برڤنداڤت هبوا ڤلقسان�أن ڤولييس ترسسبوت مڽببكن ديري مريك دالكوكن

 تيدق سام دڠن اورڠ ماليو مسمل كران مريك ساللو تيدق داڤت ڤلواڠ دامل

 برباڤ بيدڠ سڤريت ١( ترداڤت سسهباڬني اونيت كراج�أن ممربي سوكوڠن بياسيسوا

 ڤڠاجني اتو ڤلواڠ اواتم كڤد بليا مسمل اونتوق مڽمبوڠ ڤالجرن دڤريڠكت ڤڠاجني

 تيڠڬي. اوليه ايت، مڽببكن بليا بوديس مراس ڤراكرا اين تيدق عاديل ابڬي

 مريك ٢( ترداڤت سسهباڬني اونيۏرسييت متڤنت ممڤوڽاءي جومهل ماكني بركورڠ

 هماسيسوا بوديس مڽببكن جومهل تربرس داكلڠن هماسيسوا اداهل هماسيسوا

 مسمل. اين مڽااتكن هبوا بليا دلوار اكوسن مسڤادن سالتن كورڠ برمينت اونتوق

 مڽمبوڠ ڤالجرن مريك داونيۏيسييت ترسسبوت. ٣( ترداڤت اروس بريتا مڠاتكن

 اوجني اونتوق منداڤت جاوتن كراج�أن اتو كناءيقن ڤڠكت دامل اونيت كراج�أن

 ايت دسسهباڬني متڤت مڠاداكن اوجني دامل بنتوق ممڤرمودهكن ابڬي مسمل دري

 بوديس سڤريت دڠن مڠاداكن رشط ترتنتو. الكيقن اونتوق منداڤت جاوتن

 هاروس مڠواساءي هباس ماليو دان سؤالن ڤڤريقس�أن ڤوال ابڽق ممبينچڠكن

 حال٢ اڬام اسالم ادڤون حال اڬام بودا هاڽ سديكيت سهاج. ساهل دڠن

 ڤولييس كراج�أن مڽوكوڠ كونسسيڤ مشاركت مجموع دان ٤( ترداڤت سسهباڬني

  هوسڤيتل تهل ممبطلكن داڤور بودا هاڽ ترتيڠڬل داڤور مسمل سهاج. حال اين

 مڽببكن بوديس مراس ترسسيڠكريكن چارا هيدوڤ مريك يڠ ڤاتوت دكلككن  
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 كتوروننڽ كران مريك تيدق برحق اونتوق برمچڤوراتڠن دامل ڤروسيس

 ڤربينچڠن كداماين سچارا رامسڽي. مريك مراس حال كبميبڠن بوديس ايت اكن

   دبري ڤرهاتني سچارا برنڽ. مريك مراس بميبڠ كڤوتوسن ڤربينچڠن ڤرداماين اكن

 مننتوكن ماس دڤڽن تتاڤي تيدق سڤريت يڠ دكهنديق اولهيڽ                    

 بوديس منظاهريكن ڤراس�أن كبميبڠن ترهادڤ كهيدوڤن برسام انتارا كومونييت يڠرببيذا

 اڬام، سام اد داكوسن متڤنت دان لوارڽ. مريك برڤنداڤت هبوا ڤرهوبوڠن مريك

 تهل بروبه كأره نيڬاتيف ڤد حال سسبلوم اين ڤرهوبوڠن مريك ددامل كومونييت

 يڠرببيذا اڬام اين داتهڤ يڠ ابءيق. فكتور٢ ڤروهبن د�أتس ايت دسببكن

 اوليه ١( ككوراڠن ڤرڬاولن سوسسيال دانتارا كومڤولن يڠرببيذا اڬام، ٢( برمتبه

 كسالهفهمن دان كچوريڬ�أن دانتارا كومڤولن يڠرببيذا اڬام. ڤامنسن ساللو دابكر

 اوليه كومڤولن ڤالمڤاو سام اد بوديس ماهوڤون مسمل دڠن ماللوءي برابڬاي

 ميداي سوسسيال، ٣( كسالهفهمن تنتڠ اتاتسسيال كأڬام�أن سڤريت مڠاداكن مشوارت

 دوات ابڬي مسمل، داڤت اتو تيدق دمچڤور مسمل دامل اكتيۏييت كأڬام�أن بودا؟

 دڠن دمكني، كتوا اڬام اسالم دڤريڠكت واليه اتو نڬارا ڤرلو لكوار ممربي

 ڤنجلسن سوڤاي منجلسكن اكتيۏييت يڠ مانكه داڤت دالكوكن )حالل( اتو

 دحرامكن؟ حال اين دجاديكن سسباڬاي ڤڠتاهوان معوم ابڬي مسمل دان بوديس.

كتڬڠن اكن مڠورڠ دان ڤرهوبوڠن دانتارا كومونييت جوڬ برمتبه ابءيق سام اد

ددامل دان لوار اكوسڽن                                                         
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 ترهادڤ سسيكتور كراج�أن دان اڬينيس٢ لأين. مريك برڤنداڤت هبوا ڤناكنن

 كتڬوهن ڤوليتيك دان تنرتا مڽببكن دمينيس ڤرهوبوڠن انتارا سسيكتور كراج�أن

 دڠن ڤملوق اڬام. ليڠكوڠن ڤميكرين مريك دكهنديق دابوه ڤولييس كراج�أن،

 ايءيت ڤملوق اڬام هاروس ممهمي كراج�أن. ڤهيق كراج�أن اكن ممربي كڤنتيڠن اونتوق

 مڠهيلڠكن كتڬڠن دانتارا ڤملوق اڬام لبيه ابءيق دري مڠڬالقن برمچڤوراتڠن

ين ايت، سيسسمت ڤنديديقن يڠربوبه  دان ممبينا كيقينن سچارا برتروس ترڠ. سلأ

 مڽببكن رماج يڠرباڬام لأين برڤيسه متڤت ڤڠاجني. حال اين مڽببكن مريك

 ڤوتوس بركومونياكيس دان ڤرهوبوڠن دانتاراڽ. مريك جوڬ تيدق برڤلواڠ اونتوق

 ڤمبالجرن هباس، كامهرين حال كبوداي�أن دان ڤوتوس ڤرهوبوڠن سوسسيال يڠ

اكن ممبنتو اتو مڠوابيت ڤرسڠكيت�أن دان كچوريڬان يڠربمكوڠكينن اكن برالكو

دماس هادڤڽن                                                                   

   

 

مسئله دڠن ڤيهق كراجأن اكن مڠعاقيبتكن كواليتي كهيدوڤن

 رعيت سڤريت ١( مسسئهل داده يڠ سدڠ مربق داكلڠن رماج مسڤادن سالتن

 يڠرباكءينت دڠن متهبڽ كيس ڤنجينايه دامل اكوسن. داده اين ساهل ساتو فكتور يڠ

 مڽببكن ڤناڬيه داده ايت سسباڬاي الت اونتوق مالكوكن كاكچاوان اتو ڤنجينايه

 داكوسن مسڤادن سالتن، ٢( مسسئهل ڤنيلأين كربكسانن ڤڠاجني ساڠت رنده

 كدودوكڽن ابڬي رماج داكوسن مسڤادن سالتن، جك دبنديڠكن دڠن اكوسن

 لأين دنڬارا اين، دان ٣( حال ممربي بنتوان ابڬي اكنق٢ دان رماج يڠ تهل
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 بالجر دسكوهل كراج�أن دڠن تيدق اد ڤمبايرن سالما ١٢ اتهون. ڤرملباڬ�أن

 تهل مڠواتكواسكن جسق دڤريڠكت ڤراسكوهل، اين مڽببكن رماج تيدق داڤت

  مڽمبوڠ ڤڠاجني سچارا ڤرچوما سهيڠڬ هاڽ داڤت متت ڤڠاجني دڤريڠكت

سكوهل منڠه سهاج سڤريت ساكرڠ                                            

بهاڬني ٤: چادڠن باڬي كومڤولن جوروبينچڠ كداماين – كأمانن

    

 كأمانن - كداماين يڠ سدڠ دڤروسيسكن. والاوڤون، ڤهيق كراج�أن اكن بروسها

 ڤمبين�أن اونتوق برمچڤوراتڠن دڠن ڤندودوق داكوسن متڤنت اين. دامل ماس يڠ

 اد، سستڠه كومڤولن بوديس سدڠ منلييت ڤربيچار�أن برڤنداڤت هبوا جوروبينچڠ

 يڠ دودوق مسيجا دمتڤت ڤرونديڠن ايت تيدق ممهمي كسوسهن بوديس دسببكن

 تميبول مسسئهل ڤرچاڠڬهن دانتارا ڤهيق كراج�أن دڠن كومڤولن ڤمبال ڤااتين. كتك

 برڤنداڤت هبوا ڤراكرا اين مسستحق دان ساڠت ڤنتيڠ ابڬي بوديس اونتوق

 منداڤت اينفورمايس دان كرجاسام دامل ڤروسيس كداماين - كأمانن. ڤروسيس

 كداماين - كأمانن اكن ممربي كسن كڤد بوديس دماس دڤن يڠ تيدق داڤت

 دايلق الڬي. اوليه ايت، اونتوق ممربي مكودهن دامل كرتليبنت ديري ايت ساڠت

 برمعىن ابڬي بوديس. كتك ممربي چادڠن كڤد كومڤولن جوروبينچڠ ترماسوق

ڤهيق كراج�أن هتاي )ڤريت ا( ڤهيق ڤمبال رعيت ڤااتين )ڤريت ب( دان ڤلنچر

)ڤروسيس ڤربينچڠن )فاسسيليتاتور                                             
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  جاڠن مريڠنكن دمينيس ڤراسأن باڬي بوديس دمينتا سموا ڤيهق

 يڠرتليبت دامل ڤروسيس ڤربينچڠن مليهت كڤنتيڠن يڠ داڤت

 منجاڬ ڤراسأن بوديس. مسوا اڬينيس هاروس مڠاكوي هبوا سوارا بوديس

 اكن اد كسن ترهادڤ كڤوتوسن ڤرداماين ايت داڤت دترميا اتو تيدق دماس

 دڤن. 11  كڤدولني ڤراس�أن ابڬي مريك يڠرتليبت بوكن ڤراكرا يڠ رمييه-تمييه كران

 ڤراس�أن اداهل ڤراكرا يڠ منظاهريكن كامهوان داملن دان مروڤاكن ڤراكرا يڠ مننتوكن

 الككوان يڠ مماجو كدڤن اتو مڠهالڠ ڤروسيس ڤرداماين. اوليه ايت، ڤربينچڠن

  هاروس مڠاداكن اكتيۏييت اونتوق مڽمبوهكن ڤراس�أن اهيل مشاكت دان مڠهيلڠكن

ڤراس�أن يڠ تيدق ممواس هايت ترهادڤ كومونييت كأڬام�أن داكوسن اين         

 

 

  كڤنتيڠن كڤد سوكوڠن ڤامهمن ترهادڤ ڤروسيس كداماين

 سچارا ملواس اونتوق مڠورڠكن لواڠ ڤرهوبوڠن تنتڠ ڤروسيس ڤربينچڠ.

 ڤهيق كراج�أن تراومتا جابنت ستياءوسها ڤارا ڤڽالرس توڬس دڤريڠكت اكوسن

 )ج س.٣( هاروس منچاري رعيت دڤريڠكت ابوهن اتو اكمڤوڠ اونتوق ممربي

 ڤنجلسن حال ڤروسيس كداماين دان كأمانن سچارا برسوڠڬوه-سوڠڬوه.
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 ڤنجلسن ڤرلو دمسڤايكن كڤد كومڤولن دان جاريڠن سام اد بوديس دان مسمل.

دامل ماس يڠ سام، ممڤرسسيالكن مسوا كومونييت مڠيكويت دان ممربي چادڠن دامل

ڤربينچڠ كداماين دان كأمانن                                                   

 

 

  اونتوق ممبينا ڤراتورن يڠ اكن مڽوكوڠ كرتليبنت باڬي كومڤولن

 ڤڠانوت اونتوق ممبينا كرتليبنت يڠربمعىن. اوليه ايت، دمينتا مسوا ڤهيق يڠ ترليبت

 دامل ڤروسيس كداماين دان كأمانن ايت. مريك هاروس مرچنڠ دان مڠاداكن

 سوسونن دامل برمچڤوراتڠن دڠن كومونييت اڬام يڠ تهل د�أكوي اوليه مسوا ڤهيق.

مريك جوڬ برسداي اونتوق مندڠر ڤراكرا يڠدبميبڠ دان چادڠن دري سوسونن

يڠ تهل دراچنڠنكن ترسسبوت                                                     

  بهاڬني ٥: ڤڠرشان ترهادڤ كراجأن تنتڠ ڤرهوبوڠن كأڬامأن
    دان كهيدوڤن برسام سچارا امان داماي                         

 

 اكتيۏييت ڤرهوبوڠن دانتارا اڬام ايت اكن برحاصيل دوا جالن، ايءيت: اكن ممبينا

 سواسان يڠ ڤوسسيتيف اتو مروڤاكن ساتو اوجني. اوليه ايت، ڤهيق كراج�أن

 هاروس برهايت-هايت دامل ڤلقسان�أن، ڤڠڬون�أن سومرب دان كبولهين يڠربادا ايت

 اونتوق ممبيناكن ڤرهوبوڠن يڠ ابءيق دانتارا ڤڠانوت اڬام دان كهيدوڤن سچارا

  امان داماي. دمكني ايت، كتك مڠشوركن برباڤ ڤراكت ترهادڤ اڬينيس

كراج�أن سڤريت برايكوت :                                                      
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 ڤراتهنن ترماسوق جوڬ اونيت يڠرباكءينت ممبوات بنچي ڤندودوق دان ڤروهمن.

 ڤنيلأين حاصيل هاروس دڤيسهكن جنيس اڬام رعيت دان منلييت هبوا رعيت

 بوديس يڠ بتول وجود بوكن هاڽ اد انم دامل ڤندفرتن ڤندودوق سهاج دواليه

 مسڤادن سالتن برجومهل براڤ؟ دڠن سبب داات جومهل ڤندودوق بوديس يڠ

 اد ساكرڠ دان رسيڠ اكيل دروجوع برابڬاي-ابڬا .12  يڠ مڠعاقبتكن كسالهن

 ڤاممهن انتارا برباڤ ڤهيق بركن�أن جومهل ڤندودوق دواليه مسڤادن سالتن، ايءيت

 داات جومهل ڤندودوق يڠ مڽااتكن هبوا بوديس برجومهل سامكني كورڠ برتروسن.

 ماناكال جومهل ڤندودوق مسمل سامكني برمتبه جومالڽ دڠن چڤت. حال اين

 موڠكني منميبولكن ڤمهمن هبوا سسهباڬني كومڤولن ڤمبال ڤااتين ايڠني مڠهاالو
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 بوديس لكوار دري اكوسن. ڤمبنچني ڤندودوق دان ڤروهمن رسات ڤنليتني ايسو

  فكتور ڤنيڠكنت ڤڠورڠن ڤندودوق ستيڤ كومڤولن اكن مڠعاقيبتكن ڤمهمن يڠ

بتول دان لبيه جلس.                                                          

  

 

دموهون اونتوق منداتڠكن كوريكولوم “بركامهرين كبوداي�أن” يڠ تهل دبينا دان

 دلقسانكن دڠن مڠاداكن كورسوس اونتوق كومڤولن٢ يڠربادا دواليه مسدڤن

 سالتن سوده لبيه دري ١٠ اتهون. ڤلقسان�أن كورسوس دسداي اوليه ڤوست

 ڤمربيت�أن كداماين، اونيۏيسييت متم�أسات. ڤلقسان�أن كورسوس جوڬ داڤت

 مرنميا سومبڠن دري مكنرتين كبوداي�أن ماللوءي ڤوست ساءين س مكأنسسي�أن

،  سريينطان دان منوجو اره بكرجاسام دڠن جمليس كأمانن كبڠس�أن 

 ڤوست ڤنتدبريان واليه مسڤادن سالتن  دان ملباڬ ڤڠاره كسالمنت

 دامل نڬري اكوسن ٤ هباڬني دڤن  سوڤاي لبيه لواس

 كرجاسامڽ. توجوانڽ اونتوق ڤننداتڠن ڤيتيشن مڠيكوت واوسن ڤولييس

 ڤنتدبريان دان ڤمبين�أن واليه مسڤادن سالتن اتهون ٢٠١٧-٢٠١٩. دامل واوسن

 ڤولييس دسسبوت هبوا “مشاركت واليه مسڤادن سالتن ترسالمت، برسسيه دري

 رشط٢ كڬانسان، ڬاي هيدوڤ رعيت داڤت دجاڬ، ڤمبين�أن بردارسكن كڤد

 مشاركت مجموع، دان مڽومبڠ ڤروسيس ڤمباڠونن كداماين سچارا بركاكلن”.

 مكنرتين كبوداي�أن سسباڬاي ڤموال يڠ مڠاداكن درف ڤولييس مشاركت مجموع دان

 ترماسوق جوڬ ڤراچنڠن يڠرببنتوق كوڠكريت. درف ڤولييس مشاركت مجموع

 سسواي دامل ڤلقسان�أن ابڬي اكوسن مسڤادن دان درنتاو لأين دامل نڬارا اين. دامل
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 درف ڤولييس مشاركت مجموع ترسسبوت هاروس مڠاداكن ڤرالنتيكن ڤارا ڤلقسان

 توڬس يڠرب�أصل دري ڤلباڬاي سسيكتور اونتوق ترليبتكن ديري سڤريت اڬينيس

 كراج�أن، اڬينيس ڤنديديقن، سسيكتور مشاركت سسيۏيل، اورڬانيسايس كأڬام�أن

 دان لأين٢. ڤلقسان توڬس هاروس مڠاكيج ڤولييس مشاركت مجموع يڠدڬوانكن

 اوليه نڬارا٢ لوار دان منينجاو سواسان كهيدوڤن برسام دامل مشاركت هتاي يڠ

 ممڤوڽاءي كڤلباڬااين اڬام دان بڠسا. اڤابيال درف ڤولييس مشاركت مجموع سوده

سسياڤ هاروس داداكن ڤنتس ڤربينچڠن اونتوق مرنميا چادڠن ترهادڤ درف

ڤولييس مشاركت مجموع سسبلوم دا�سهتاركن ڤلقسان�أنڽ                          

 

 

  منڠه اونتوق مڽومبڠ ڤمبينأن مشاركت مجموع دمينتا مكنرتين

 ڤنديديقن ممڤرتميبڠكن برباڤ ڤراكرا سڤريت برايكوت ١( ممڤرابءيق كوريكولوم

 دان بنتوق ڤڠاجني دڠن مڠاداكن سوجبيك دان اييس ڤڠاجني يڠرباكءينت دڠن

 مشاركت مجموع، كڤلباڬااين بوداي دان بڠسا، ڤرينسسيڤ حق ڤريمك�أنسسي�أن

 )تراومتا حق اسايس كبوداي�أن( دان ڤرنمي�أن كونفليك سچارا امان داماي. اييس

 ڤڠاجني لبيه مندامل دان هاروس تركيين، جك دبنديڠ دڠن ساكرڠ دان ٢( ريك

 بنتوق ڤمبالجرن سوجبيك اتو اييس ڤڠاجني براكءينت دڠن مشاركت مجموع يڠ

ممڤوڽاءي ڤميكرين كرايتيف دان مڠڬالق ڤڠاجني لوار بيليق دان برڬاول دانتارا

بليا يڠرببيذا اڬام دان بوداي                                                     
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 ترهادڤ كومونيتي اڬام دان بڠسا سچارا كسقسأمن ڤڠشوران

اين دتوجو كڤد ملباڬ ڤڠاره كسالمنت دامل نڬري اكوسن ٤ هباڬني دڤن

، ، ڤوست ڤنتدبريان واليه مسڤادن سالتن   

 اهيل جاوتن كواس جمليس اڬام اسالم واليه دمسڤادن سالتن دان كتوا سايم

 بودا واليه مننتوكن ڤنديرين يڠ جلس دان داڤت دلقسانكن ترهادڤ كومونييت اڬام

 دان بڠسا سچارا كسقسم�أن. مسوا اڬينيس ترسسبوت برسام-سام ممربي سومبڠن

 دامل ڤڠاد�أن ڤولييس، ڤلن ڤراچنڠن، دان لڠكه٢ ڤلقسان�أن يڠ جلس دامل ڤڽلساين

 مسسئهل. جك اد كراڬوان اتو كتيدقفهمن دڠن ڤولييس دان ڤلقسان�أن كراج�أن دامل

 حال اكتيۏييت كأڬام�أن اتو كبوداي�أن دمينتا اڬينيس ترسسبوت بكرجاسام اونتوق

منجلسكن كراڬوان يڠ سوده برالكو ايت. ڤنجلسن برتوجوان اونتوق ميقينكن

دانتارا سسيكتور كراج�أن دڠن كومونييت دان دانتارا كومونييت سسنديري          

        

ين ايت، رعيت متڤنت بوكن كهيدوڤن برسام سچارا امان داماي سلأ

 سهاج ماهو كسالمنت جيوا، هرات بندا دان ترسالمت دري كڬانسان. مريك

 ماهو كتڬوهن ايكونويم، حال اين دكريا ساڠت ڤنتيڠ كران رعيت ستياڤ

 الڤيسن مشاركت ساللو بميبڠ حال ترسسبوت. ڤڠڬالقن اكتيۏييت ايكونويم

 هاروس مميكريكن ڤمبين�أن ڤرهوبوڠن ترهادڤ ڤندودوق دامل مشاركت متڤنت

 سڤريت ڤڠڬالقن اكتيۏييت كوڤرايس يڠ بوديس دان مسمل داڤت بكرجاسام دامل

 ڤلقسان�أن دڤريڠكت كومونييت. اكتيۏييت كوڤريايس اكن منداتڠكن فاءيده دان



75

wwwwwwwwww

  داڤت منوانيكن حق اسايس ابڬي رعيت دان سچارا تيدق لڠسوڠ داڤت

ممبينا كهيدوڤن برسام يڠ امان داماي                                           






