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นติยสารอาซานผูบ้กุเบกิสือ่สมยัใหมข่องปาตาน ี
 

 
อฮัหมัด ลาตฟี อดตีนักเขยีนและกองบก.นติยสารอาซาน เขยีน 

สะรอน ีดอืเระ บรรณาธกิารโรงเรยีนนักขา่วชายแดนใต ้(DSJ) แปล 

 
ในชว่งเวลา40 ปีทีผ่า่นมาแผน่ดนิปาตานไีดผ้ลติงานเขยีนมากมายในภาษามาลายโูดยเฉพาะอยา่งยิง่
หนังสอืดา้นศาสนาอสิลามแตก่ลับมเีพยีงนอ้ยนดิทีเ่ป็นผลผลติในรปูลักษณ์ของนติยสารหรอื
หนังสอืพมิพด์ว้ยเหตนุีข้อ้มลูขา่วสารทีแ่พรก่ระจายในสงัคมมลายปูาตานมีลีักษณะเป็นเสยีงกระซบิหรอื
เป็นขา่วลอืทีแ่พรก่ระจายออกจากรา้นน ้าชาหนึง่สูร่า้นน ้าชาอกีแหง่หนึง่ซ ึง่ไมส่ามารถเสาะหาตน้ตอของ
ขา่วสารนัน้ได ้
 
สิง่นัน้ท าใหข้า้พเจา้ร าลกึถงึสือ่ส ิง่พมิพฉ์บบัหนึง่ทีพ่มิพด์ว้ยภาษาไทยและภาษามลายชูือ่ Utusan 
Selatan ซึง่เป็นสือ่สิง่พมิพท์ีเ่กดิขึน้เมือ่กวา่ครึง่ศตวรรษทีแ่ลว้หนังสอืพมิพฉ์บบันีเ้ป็นสือ่ของรัฐที่
น าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัประกาศของทางราชการซึง่กลับกลายเป็นวา่ขอ้มลูขา่วสารของสือ่สิง่พมิพฉ์บบันี้
ไมไ่ดน้ าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืวถิชีวีติของคนในสงัคมแตอ่ยา่งใดสือ่ในลักษณะนีเ้ป็นเรือ่ง
ของการโฆษณาประชาสมัพันธท์ีม่เีป้าหมายเพือ่การโฆษณาชวนเชือ่เสยีมากกวา่ หาใชก่ารน าเสนอ
ขา่วสารอยา่งแทจ้รงิไม ่
 
ในชว่งเวลาอนัมดืมนนีเ่องทีน่ติยสาร “อาซาน” ไดก้อ่ตัวขึน้ในชว่งตน้ทศวรรษที ่1970 ซึง่ขณะนัน้
ขา้พเจา้สอนภาษามลายอูยูท่ีป่อเนาะบาลอบา้นโต๊ะตเีตและไดม้สีว่นในการกอ่ก าเนดินติยสารฉบบันีค้นที่
ชกัชวนขา้พเจา้และรว่มกนักอ่รา่งขึน้มาก็คอือสิมาแอลลตุฟี (ปัจจบุนัเป็นอธกิารบดวีทิยาลัยอสิลาม
ยะลา) และอฮัหมดัอามนั (มว่งหวาน) ทีเ่ป็นผูป้ระพันธห์นังสอืสภุาษิตมลายนูาม Anak kunci Bahasa 
 
ในบรรดานักเขยีนของนติยาสารอาซานบางสว่นคอื อซุตาดอบุยัดลีะหม์ฮัมดู(ปอเนาะพอ่มิง่) วันอาซซีี
อบัดลุซามดั(ทุง่ยางแดง) อบัดลุเราะมานตาแห(ดวูา) บหัเรนฮซัซนั(บาโง) และหลังจากอสิมาแอลลตุฟี 
และอบุยัดลิละหไ์ดเ้ดนิทางไปศกึษาตอ่ทีม่าดนีะหน์ติยสารอาซานก็ตกอยูภ่ายใตก้ารน าของซาการยีาอบั
ซอร(ีเปาะยาปาแดร)ู รายชือ่อืน่ๆทีข่า้พเจา้ยงัพอจ าไดค้อือซุตาดอาดัม ยโูซฟ(นาประดู)่ อสุตาดอหัหมดั
อบัดลุกาเดร ์ลดีง(โรงเรยีนธรรมวทิยา) 
 
ไมว่า่จะอยูภ่ายใตก้ารน าของอสิมาแอลลตุฟี หรอืซาการยีา อนัซอรนีติยสารอาซานก็ยงันับเป็นสนาม
แหง่อดุมการณ์มากกวา่แหลง่เลีย้งชพีซึง่นับเป็นเรือ่งยากทีจ่ะปลกูฝังใหส้งัคมปาตานเีขา้ถงึจติวญิญาณ
ของภาษามลายทูีเ่ราท าไดก้็เพยีงเจตนาเพือ่การเผยแพรเ่ทา่นัน้พวกเราท างานโดยไมม่สี านักงานที่
แน่นอนใชโ้รงพมิพม์ติรภาพเป็นทีอ่ยูข่องการรับสง่ไปรษณียส์ดุแสนจะล าบากในการจัดการใหง้านเขยีน
สกัช ิน้หนึง่ไดเ้ขา้สูก่ระบวนการพมิพซ์ ึง่ในขณะนัน้ไมม่พีวกเราสกัคนทีม่พีมิพด์ดีภาษามาลายอูยา่วา่แต่
คอมพวิเตอรด์ังเชน่สมยันีเ้ลย 
 
ทีป่ระชมุกองบรรณาธกิารตอ้งยา้ยสถานทีต่ลอดเวลาพวกเราท างานเป็นทมีไมว่า่จะเป็นงานเขยีนของ
ทมีงานหรอืขอ้เขยีนจากนักเขยีนภายนอกจะตอ้งรว่มกนัพจิารณาแกไ้ขงานเขยีนบางชิน้ทีอ่าจจ าเป็นตอ้ง
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เขยีนขึน้ใหมท่ัง้หมดดว้ยมอืและยงัตอ้งตรวจปรู๊ฟทีโ่รงพมิพอ์กีครัง้คนท างานทกุคนไมม่เีงนิตอบแทน
ขา้พเจา้ไมอ่าจจดจ าไดว้า่นติยสารอาซานเคยจา่ยคา่เรือ่งใหก้บันักเขยีนภายนอกหรอืไมอ่ออยา่งไรแตท่ี่
แน่นอนก็คอืกองบรรณาธกิารทกุคนไมเ่คยไดรั้บคา่ตอบแทนใดๆจากงานเขยีนของตนเลย 
 
ลองคดิดวูา่เป็นเรือ่งทีย่ากเย็นเพยีงใดในการวางตลาดนติยสารทีต่พีมิพเ์พยีง 2,000 เลม่ทีจ่ะวางขายใน
สงัคมทีใ่หค้วามส าคัญกบัการจับจา่ยอาหารการกนิส าหรับปากทอ้งมากกวา่การซือ้หาอาหารส าหรับ 
“จติใจ” ในสงัคมทีใ่หค้วามสนใจอา่นหนังสอืเพยีงนอ้ยนดิ 
 
ในสมยันัน้เป็นเรือ่งยากยิง่นักทีจ่ะหาพอ่คา้นักธรุกจิซึง่พรอ้มจะลงโฆษณาและยิง่เป็นนักธรุกจิมลายดูว้ย
แลว้ก็ย ิง่นอ้ยมากขณะทีใ่นความเป็นจรงิการอยูร่อดของสือ่มวลชนไมว่า่จะเป็นสือ่อเิล็กทรอนกิสห์รอืสือ่
ส ิง่พมิพใ์นปัจจบุนัเองตา่งกด็ ารงอยูไ่ดด้ว้ยชอ่งทางการหาโฆษณา 
 
นับเป็นความโชคดทีีใ่นชว่งทีน่ติยสารอาซานอยูภ่ายใตก้ารน าของเปาะยาปาแดร ูพวกเราสามารถเดนิ
เขา้ออกโรงเรยีนตา่งๆเพือ่วางขายนติยสารไดเ้พราะเปาะยามรีถยนต(์คันใหมส่แีดง) และลกูชายโต๊ะครู
ปาแดรคูนนีแ้หละทีเ่ป็นคนควักกระเป๋าของตัวเองเลีย้งขา้วพวกเราในวันประชมุกองบก.และเวลาเดนิสาย
วางตลาดหนังสอืพวกเราเดนิทางไปยงัโรงเรยีนตา่งๆเพือ่จัดการเสวนาเรือ่งความส าคัญของการศกึษา
ภาษามลายแูมว้า่ในบางครัง้จะไดรับการตอ้นรับอยา่งเย็นชาก็ตาม 
 
ตัวขา้พเจา้เองหรอือาจจะมเีพือ่นๆคนอืน่ดว้ยทีจ่ าเป็นตอ้งขอเงนิจากพอ่แมส่ าหรับอาหารการกนิหรอื
กระทั่งจา่ยคา่รถไปประชมุกองบก. แตเ่พือ่ทีจ่ะท าการจัดจ าหน่ายแลว้ขา้พเจา้เองเป็นคนหนึง่ทีทุ่ม่เทน า
นติยสารขึน้ลงรถเมลส์ง่ไปยงัรา้นคา้และโรงเรยีนตา่ง  ๆ
 
ความจรงิประการหนึง่ทีไ่มอ่าจปฏเิสธไดค้อืในโรงเรยีน(ในขณะนัน้) เด็กนักเรยีนทีอ่า่นหนังสอือืน่ๆ
นอกจากหนังสอืเรยีนมนีอ้ยมากแมก้ระทัง้ครเูองก็มจี านวนนอ้ยมากทีอ่า่นหนังสอืภาษามลายอูกัษรยาวี
จากมาเลเซยีเชน่ Kiblat, Dian, Pengasoh และอืน่ๆ 
 
นติยสารอาซานนัน้ไดม้นัีกวจัิยจ านวนหนึง่เขยีนถงึบทบาทการสง่เสรมิการใชภ้าษามลายใูนปาตานซี ึง่
นอกจากจะเป็นผูบ้กุเบกิสือ่ภาษามลายสูมยัใหมแ่ลว้นติยสารอาซานเป็นสือ่แรกๆสดุทีใ่ชก้ารน าเสนองาน
เขยีนโดยใชภ้าษามลายมูาตรฐาน (Melayu Baku) ทีป่าตานทีัง้นีเ้พือ่กระตุน้สงัคมโดยเฉพาะนักศกึษา
ใหม้คีวามสนใจการเขยีนนติยสารอาซานเคยจัดประกวดการเขยีนบทกวกีารมอบรางวัลผูช้นะการประกวด
จัดขึน้ทีป่อเนาะพอ่มิง่ในงาน Forum Persuratan Melayu ซึง่ตัวขา้พเจา้เองก็เป็นคนหนึง่ทีน่ าเสนอ
ผลงานเขยีนในวันดังกลา่ว 
 
ปัจจบุนัเมือ่คนมลายแูละองคก์รธรุกจิของคนมลายเูพิม่จ านวนมากขึน้ จนบางคนไดช้ือ่วา่เป็นมหาเศรษฐี
แตก่ระนัน้ก็ยงัไมเ่ห็นวา่สือ่มวลชนปาตานจีะมคีวามกา้วหนา้อยา่งทีค่วรจะเป็นแมจ้ะมนีติยสารรายเดอืน
หลายๆฉบบัเกดิขึน้แตก่็มชีวีติอยูไ่มน่านขา้พเจา้และเพือ่นๆเคยผลตินติยสารรายเดอืนชือ่ Risalah 
Masjid เมือ่กวา่ 20 ปีมาแลว้โดยเป็นการตพีมิพภ์ายใตส้ านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัด
นราธวิาสแตก่็มชีวีติอยูไ่มน่าน 
 
ในชว่งเวลาใกลเ้คยีงกบันติยสารอาซานราวตน้ทศวรรษที ่1970 ทีป่าตานมีนีติยสาร Aman ทีผ่ลติโดย  
ฮซุเซน ยซูฟุ (ยะรัง) นติยสารภาษามาลายทูีม่เีนือ้หาหลากหลายเลม่นีก้ม็อีายสุัน้อยา่งไรก็ตาม
ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดปัตตานคีงจะสามารถภมูใิจไดว้า่นติยสาร Fajar ทีผ่ลติโดย
คณะกรรมการอสิลามปัตตานนัีน้ก็มอีายยุนืนาน 
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แน่นอนวา่นักเลงภาษาทกุคนยอ่มคาดหวังวา่ตอ้งการใหภ้าษาทีต่นเองตอ่สูป้ลกูฝังเจรญิกา้วหนา้
เชน่เดยีวกบัภาษาทีพั่ฒนาแลว้เชน่เดยีวกนั นักสูภ้าษามลายปูาตานเีมือ่ไดรั้บรูว้า่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้เิริม่
การจัดสมัมนาเพือ่การยกระดับภาษามลายใูนอาเซยีนทีจั่ดขึน้ทีปั่ตตานเีมือ่วันที ่13-14 ตลุาคม 2012 ที่
ผา่นมาและทราบวา่มผีูเ้ขา้รว่มเป็นจ านวนมากแตก่็ยงัคงมคี าถามทีค่า้งคาวา่เมือ่การสมัมนาจบลงภาษา
มลายปูาตานไีดรั้บการยกระดับขึน้มาเพยีงใด 
 
ไดย้นิวา่จะมโีทรทัศนแ์ละวทิยภุาษามาลาย ู24 ชัว่โมงในจังหวัดชายแดนภาคใตข้า้พเจา้ก็รูส้กึปิตยินิดี
และคาดหวังวา่ดว้ยสือ่อเิล็กโทรนคิเหลา่นีภ้าษามลายปูาตานจีะยิง่พัฒนาดขีึน้แน่นอนวา่ตอ้งมเีงือ่นไข
ดว้ยวา่ทกุภาคสว่นตอ้งมพัีนธกจิทีจ่ะตอ้งยกระดับภาษามาลายใูหส้งูขึน้แมว้า่จะใหค้วามส าคัญกบัภาษา
มลายถูิน่แตก่็ขอใหภ้าษามลายมูาตรฐาน (Melayu Baku) ไดรั้บการใหค้วามส าคัญในล าดับตน้ๆเพราะ
เราไมต่อ้งการเห็นภาษามลายถูิน่ปาตานเีดนิย า่อยูก่บัทีต่ลอดไป 
 
ขา้พเจา้รูส้กึหวั่นไหวเมือ่รับรูว้า่มเีพือ่นๆทีน่ีท่ าโครงการโรงเรยีนนักขา่วชายแดนใตห้รอื DSJ ทีก่ าลัง
ท างานอยา่งแข็งขนัส าหรับผลตินักขา่วรุน่ใหมแ่ละหวังวา่จะสามารถเขยีนได ้4 ภาษาอนัเป็นโครงการ
ส าหรับกา้วสูย่คุใหมข่องโลกทีไ่รพ้รมแดนประตบูานนีไ้ดเ้ปิดขึน้แลว้ 
 
ขา้พเจา้ยงัไดข้า่ววา่ผูเ้ขา้อบรม DSJ เคยไปเยีย่มสือ่มวลชนทีอ่าเจะหด์ารสุลามนับเป็นการบกุเบกิทีด่ี
และเป็นการเปิดโลกทัศนใ์หก้บันักขา่วเพือ่การพัฒนาศักยภาพสูค่วามเป็นมอือาชพีแตก่ารบกุเบกิ
ดังกลา่วจะเป็นประโยชนไ์มม่ากนักหากใกล ้ๆ ตัวไมม่สีือ่สาธารณะไมม่หีนังสอืพมิพไ์มม่นีติยสารหรอือืน่ๆ
ทีส่ามารถตอบสนองความปรารถนาหรอืการเผยแพรง่านเขยีนของตนได ้ 
 
อยา่งทีเ่รารับรูว้า่ทีป่าตานมีจี านวนสือ่ภาษามลายใูหอ้า่นนอ้ยมากสงัคมทีรั่กการอา่นภาษามลายกู็ย ิง่นอ้ย
เมือ่การอา่นมนีอ้ยการเรยีนรูศ้ัพทภ์าษามลายกู็ย ิง่นอ้ยลงไปอกีเราะจะสามารถรังสรรคง์านเขยีนดีๆ ได ้
อยา่งไรในเมือ่เรายากจนคลังค าศัพทใ์นภาษาทีเ่ราจะเขยีน 
 
ขา้พเจา้เองไดใ้ชช้วีติอนัยาวนานในโลกการสือ่สารมวลชนดว้ยสือ่กลางภาษามลายแูละภาษา
อนิโดนเีซยีจนถงึวันนีย้งัคงรูส้กึวา่ไดว้า่การเรยีนรูภ้าษาทัง้สองยงัคงตอ้งด าเนนิตอ่ไปอกียาวไกลค าศัพท์
ใหม่ๆ  กลา่วไดว้า่เกดิขึน้ทกุวันลองคดิดหูากทิง้การเรยีนรูแ้ละตดิตามการพัฒนาภาษาใดภาษาหนึง่เป็น
เวลา 1 ปีภาษาดังกลา่วจะทิง้เราหา่งไปไกลเพยีงใดและจะเป็นอยา่งไรหากภาษานัน้ไดท้ิง้เราไปกวา่ครึง่
ศตวรรษแลว้ 

 
เมือ่ไดเ้ห็นหนังสอืพมิพฉ์บบัฝึกปฏบิตัขิอง DSJ ฉบบัแรก (มฮูรัรอม 1434) ขา้พเจา้หวังวา่สกัวันหนึง่
ขา้งหนา้หนังสอืพมิพฉ์บบันีจ้ะเตบิโตเป็นสือ่สิง่พมิพภ์าษามลายทูีป่าตานดีว้ยการน าเสนอเนือ้หาที่
จะตอ้งยิง่เขม้ขน้และรปูเลม่ทีต่อ้งยิง่น่าดงึดดูใจแน่นอนทีส่ดุตอ้งมเีนือ้หาผา่นภาษาทีด่แีละสดใหม ่
(Segar) 
 
ขา้พเจา้ยงัคงมองโลกในแงด่เีชือ่วา่ภาษามลายตูัวเขยีนยาวจีะตอ้งเกดิขึน้ทีแ่ผน่ดนิปาตานแีตก่็รูส้กึวา่คง
ยากทีจ่ะยนืหยดัเทยีบเทา่กบัพัฒนาการของภาษามลายอูยา่งเชน่ในประเทศอนิโดนเีซยีมาเลเซยี และ
บรไูน ทีผ่า่นมาการเกดิขึน้ของภาษามลายตูัวเขยีนยาวอีาจจะไมต่อ่เนือ่งแตห่ากไมฉ่วยโอกาสดีๆ ที่
เกดิขึน้ในขณะนีเ้พือ่การเริม่ตน้แลว้ภาษานีอ้าจจะตายไปเชน่เดยีวกบัชะตากรรมของภาษาถิน่ในหลาย
พืน้ทีข่องอนิโดนเีซยี 
 
ขา้พเจา้ไมเ่คยรับรูว้า่มกีารวจิัยเกีย่วกบัจ านวน (เป็นเปอรเ์ซน็ต)์ ของครอบครัวทีใ่ชภ้าษามลายใูนจังหวัด
ชายแดนใตก้ีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องค าศัพทใ์นภาษาไทยทีซ่มึซาบเขา้มาในภาษาพดูประจ าวันของสงัคมมลายู
ปาตานใีนภาพรวมแลว้นักเรยีนโรงเรยีนศาสนามคีวามเขา้ใจในค าอธบิายดว้ยภาษาไทยหรอืภาษามลายู
มากกวา่กนัแน่สิง่นีค้อืมาตรวัดเพือ่ความเขา้ใจวา่ภาษามลายจูะสามารถลงรากหยัง่ลกึเพยีงใดในอนาคต 
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ในจังหวัดชายแดนภาคใตค้นทีไ่ดรั้บการศกึษาดา้นสามญั (ไทย) ยิง่มมีากและการใชภ้าษามลายใูน
ชวีติประจ าวันก็ยิง่นอ้ยลงกระนัน้บางครอบครัวของคนมลายเูองกช็อบพดูภาษาไทยในครัวเรอืน
เชน่เดยีวกบัครอบครัวในมาเลเซยีทีม่กีารศกึษาทีม่กัพดูภาษาองักฤษกนั 
 
ไมว่า่ในประเทศใดสือ่มกัจะไดรั้บความนยิม (อา่น) ในกลุม่คนทีม่กีารศกึษาทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงเพราะพวก
เขามปัีจจัยพรอ้มยิง่หา่งไกลความเป็นเมอืงมากขึน้ก็ย ิง่มจี านวนคนอา่นนอ้ยลงในบรบิทของสงัคมปาตานี
เองจะเกดิอะไรขึน้เมือ่จ านวนผูใ้ชภ้าษามลายยูงัมนีอ้ยลง กระทั่งในหมูค่นทีม่กีารศกึษาในเมอืงสือ่ภาษา
มลายจูะมชีวีติอยูไ่ดห้รอื? 
 
เสน้ทางชวีติหนงัสอืพมิพ ์(เขยีนใหก้บันอ้งๆผูเ้ขา้อบรมทีโ่รงเรยีนนกัขา่วชายแดนใตโ้ดยเฉพาะ ) 
 
การทีค่นคนหนึง่กา้วสูอ่าชพีการเป็นนักขา่วหรอืสือ่มวลชนนัน้นอกจากอดุมคตแิละความชอบสว่นตัวแลว้
มปัีจจัยอะไรอืน่บา้งทีเ่ป็นพลังผลักดันมบีา้งทีเ่ขา้สูเ่สน้ทางนีเ้พราะสภาพบงัคับเพราะไมม่งีานอืน่ท าหรอื
เพราะเรยีนมาดา้นนีโ้ดยเฉพาะบา้งก็เป็นนักขา่วเพราะมทีักษะพเิศษหรอืบางคนชอบขดีเขยีนมาตัง้แต่
สมยัเรยีนอยา่งนอ้ยก็ชอบเขยีนจดหมายรัก 
 
ขา้พเจา้เองถกูเสยีงเพรยีกหาสูก่ารเป็นนักขา่วเพราะอดุมการณ์ขา้พเจา้มคีวามใฝ่ฝันวา่อยากท า
หนังสอืพมิพห์รอือยา่งนอ้ยก็เป็นนติยสารรายสปัดาหท์ีป่าตาน(ีเชน่ Newsweek หรอื Asiaweek) 
แน่นอนวา่เป็นอดุมการณ์ทีไ่มอ่าจเป็นจรงิไดเ้พราะอะไรหรอื?เพราะหนังสอืพมิพห์รอืนติยสารไมไ่ด ้
ตอ้งการเพยีงผูผ้ลติทีเ่กง่กาจสามารถและเงนิทนุขนาดใหญเ่ทา่นัน้แตต่อ้งการคนอา่นในจ านวนที่
เพยีงพอดว้ย 
 
จากประสบการณ์การผลตินติยสารอาซานทีม่ยีอดพมิพเ์พยีง 2,000 เลม่แตจ่ะตอ้งเรข่ายตามโรงเรยีน
ตา่งๆหากวา่ยงัคงเดนิหนา้ดว้ยอดุมการณ์ดังกลา่วแลว้กค็งไมต่า่งจากการฆา่ตัวตายดังนัน้ขา้พเจา้เลอืกที่
จะเป็นครแูมว้า่จะสอนหนังสอือยูเ่พยีงไมก่ีปี่ก็ตาม 
 
เชน่เดยีวกบัผูเ้ขา้อบรมนักขา่วทีโ่รงเรยีนนักขา่วชายแดนใตข้า้พเจา้เขา้สูเ่สน้ทางสือ่มวลชนดว้ยการเขา้
อบรมทีจั่ดขึน้โดยหนังสอืพมิพร์ายวัน Masa kini ทีย็่อกยาการต์า้ประเทศอนิโดนเีซยี เมือ่กลางปี 1977 
เป็นการอบรมอยา่งตอ่เนือ่งในชว่งวันหยดุเป็นเวลา3 เดอืนจบการอบรมใหผู้เ้ขา้รว่มไดล้งมอืท างานขา่ว
ตอ่อกี 3 เดอืนโดยตอ้งคน้ควา้หาขอ้มลูเองในการเขยีนขา่วงานเขยีนทีม่คีณุภาพตามเงือ่นไขจะไดรั้บ
การตพีมิพใ์นหนังสอืพมิพ ์Masa kini 
 
ตัง้แตแ่รกเริม่ทีผู่เ้ขา้อบรมจะถกูปลกูฝังใหม้คีวามรับผดิชอบในสิง่ทีต่ัวเองเขยีนจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
จรยิธรรมสือ่มวลชนในทัศนะและมคีวามซือ่สตัยต์อ่ตนเองการเขยีนขา่วไมส่ามารถทีจ่ะสมมตุขิ ึน้เองได ้
(โกหก) แตต่อ้งตัง้อยูบ่นขอ้เท็จจรงิทฤษฎอีงคป์ระกอบขา่ว5W 1H ดจูะเป็นสิง่ทีไ่มเ่พยีงพอส าหรับ
นักขา่วมสุลมิ หากแตต่อ้งเพิม่อกี3I (Islam Iman และ Ihsan) + 1S (Security) การเขยีนขา่ว 1 ชิน้แม ้
จะครบองคป์ระกอบ 5W 1H แตย่งักอ่ใหเ้กดิการแตกแยกในหมูป่ระชาชาต ิ(1S) แน่นอนชิน้งานขา่ว
ดังกลา่วกเ็หมาะส าหรับโยนทิง้ถังขยะน่ันเอง 
 
ดว้ยเป็นหนังสอืพมิพท์ีม่ฐีานคดิอสิลามซึง่กอ่ตัง้ขึน้โดยผูรู้ข้องMasyumi (MajelisSyuraMuslimin 
Indonesia-ส านักสภาชรูอมสุลมิอนิโดนเีซยี) และสถาบนัมฮู ามาดยีะหห์นังสอืพมิพ ์Masa Kini  มคีวาม
กลา้หาญในการสรา้งแรงบนัดาลใจของประชาชาตอิสิลามในชว่งเวลา 3 เดอืนดังกลา่วนัน้ผูเ้ขา้อบรมที่
เดมิมกีารลงทะเบยีนไวจ้ านวน 51 คน แตใ่นทา้ยทีส่ดุเหลอืเพยีง 5 คน ในจ านวน 5 คนดังกลา่วมเีพยีง 
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2 คนเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บการยอมรับสูก่ารเป็นสมาชกิขององคก์รขา้พเจา้เป็นคนหนึง่ทีไ่ดรั้บการยอมรับให ้
ท างานดา้นการศกึษาและวัฒนธรรมและทา้ยสดุไดเ้ป็นบรรณาธกิารโต๊ะขา่วในประเทศ (1977 – 1981) 
 
จากการไดรั้บการฝึกฝนอยา่งหนักและดว้ยวนัิยทีม่ัน่คงท าใหข้า้พเจา้ไมย่ากล าบากในการแบกรับภาระ
งานในนติยสารรายสปัดาหT์empoในจาการต์า้ (1990-1994) และนติยสารรายสปัดาห ์Gatra จาการต์า้ 
(1994-2003) ในต าแหน่งผูส้ ือ่ขา่วตา่งประเทศประจ ามาเลเซยีและไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็น
บรรณาธกิารของนติยสารขา่ว Peristiwa ทีต่พีมิพโ์ดยบรษัิท Dian ทีโ่กตาบารกูลันตัน ในตน้ทศวรรษที ่
1990 
 
R Soendoro คอลัมนสิทแ์ละผูส้ ือ่ขา่วอาวโุสทีเ่ป็นทีป่รกึษาของขา้พเจา้มกัจะสัง่เสยีนักขา่วใหมว่า่
จะตอ้งอา่นอา่น และอา่นอยา่ฝันวา่จะเป็นนักขา่วทีด่ไีดห้ากมนีสิยัขีเ้กยีจอา่นอา่นอะไรก็ไดท้ีจ่ะเป็นการ
พัฒนาจติใจและจงจ าไวว้า่ ทกุๆถอ้ยค าทีเ่ขยีนและเผยแพรสู่ส่าธารณะนัน้ ตอ่ไปสิง่นัน้จะเรยีกรอ้งความ
รับผดิชอบของเราในวันกยีามะห ์Yaumul Mahsyar 
 
นักขา่วมสุลมิคนหนึง่ไมอ่าจจะมคีณุลักษณะของคนมนุาฟิกเชน่ ไมส่ามารถพดูโกหกไมส่ามารถผดิ
สญัญาและตอ้งมคีวามรับผดิชอบ (อามานะห)์ ขา่วตอ้งอยูบ่นฐานขอ้เท็จจรงิไมใ่ชข่อ้เขยีนทีแ่ตง่ขึน้เอง
อยา่แมก้ระทั่งลมืวันเวลาในกรณีทีม่กีารนัดหมายกบัเพือ่นตอ้งมคีวามรับผดิชอบหากวา่มผีูท้ีต่อ้งการ
ปกปิดชือ่และสถานะนีค่อืตัวอยา่งเล็กๆ นอ้ย  ๆ
 
แน่นอนวา่ความความฝันและความสขุทางใจสงูสดุของนักขา่วคอืชว่งเวลาทีง่านเขยีนของตัวเองไดรั้บ
การตพีมิพใ์นสือ่น่ันคอืหากวา่ขอ้เขยีนดังกลา่วสอดคลอ้งกบัความหมายหรอืสิง่ทีนั่กขา่วตอ้งการสือ่ไม่
บอ่ยนักทีเ่กดิเหตวุา่ขอ้เขยีนทีผ่า่นการบรรณาธกิรดอ้ยกวา่ตน้ฉบบัซึง่ขา้พเจา้ใหค้วามส าคัญกบัเรือ่งนี้
เป็นอยา่งมากในชว่งทีเ่ป็นผูส้นับสนุนสือ่มวลชนหลายๆแหง่ในมาเลเซยี 
 
ในชว่งทีส่อนภาษามลายทูีป่อเนาะบานาเมือ่ตน้ทศวรรษที ่1980 ขา้พเจา้มกัจัดอบรมนักขา่วใน
ความหมายวา่นักขา่วคอืนักเขยีนการอบรมส าหรับนักเรยีนชัน้ 8 9 และ 10 การอบรมนีจ้ัดตอ่เนือ่งไมน่าน
เพราะหัวใจของขา้พเจา้ถกูเรยีกรอ้งใหเ้ขา้สูโ่ลกของสือ่สารมวลชนมากกวา่ทีจ่ะมอีาชพีเป็นคร ู
 
นีค่อืเรือ่งราวสว่นหนึง่ของการเดนิทางสูก่ารเป็นสือ่มวลชนของขา้พเจา้ทีอ่าจจะเป็นประโยชนส์ าหรับนอ้ง
ทีเ่ขา้อบรมอยา่งทุม่เทกบัโรงเรยีนนักขา่วชายแดนใต ้ 
 
 


