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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์ ตอนที�1 

(Making Peace: Ahtisaari and Aceh)  Part 1 
สนัตภิาพในอาเจะห:์ จากคลื�นยกัษส์นึาม ิถงึการเร ิ�มตน้เจรจาที�กรงุเฮลซงิก ิ
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บทความวชิาการชิ�นนี� เผยแพร่ครั �งแรกบนเว็บไซตม์หาวทิยาลยัเที�ยงคนื 
 วนัที� ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๒ : Release date 25 August 2009 : Copyleft MNU. 

ขบวนการอาเจะหเ์สร ีGAM : Gerakan Aceh Merdeka กอ่ตั �งและเริ�มปฏบิัตกิารในปี ๑๙๗๖ ( พ.ศ. 
๒๕๑๙) โดยเมื�อเตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร(Tenku Hasan Di Tiro ) นักธรุกจิชาวอาเจะห ์ผูส้ํา เร็จการศกึษา
จากสหรัฐอเมรกิา ไดป้ระกาศเอกราชใหจั้งหวดัอาเจะห ์เป็นอสิรภาพแยกจากอนิโดนเีซยี เตงิก ูฮาซนั 
ด ิตโิร เป็นผูท้ี�มเีชื�อสาย จากครอบครัวสลุตา่นฏอนแหง่อาเจะห ์ประกาศวา่ จังหวดัอาเจะหไ์ดถ้กู
ผนวกเป็นสว่นหนึ�งของอนิโดนเีซยีในปี ๑๙๔๙ ไมช่อบธรรม เมื�ออาเจะหต์กเป็นอาณานคิมของดัทซ ์
รว่มหนึ�งศตวรรษ สลุตา่นแหง่อาเจะหม์อีสิรภาพ มคีวามแตกตา่งจากอัตลักษณ์ สภาพภมูปิระเทศ จาก
สว่นกลางโดยสิ�นเชงิ และกลา่ววา่อนิโดนเีซยีควรสิ�นสดุการยดึครองอาเจะหไ์ดแ้ลว้. ปี ๑๙๗๗ 
อนิโดนเีซยีทําการปราบปรามขั �นเด็ดขาด 
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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

สนัตภิาพในอาเจะห:์ จากคลื�นยักษ์สนึาม ิถงึการเริ�มตน้เจรจาที�กรุงเฮลซงิก ิ
 

เมื�อตอนที�ไดรั้บหนังสอื(ทางออนไลน)์ชิ�นนี� คณุบรุฮานุดดนิ อเุซ็ง  
ไดเ้ขยีนขอ้ความสง่ถงึมหาวทิยาลยัเที�ยงคนื ความวา่ 

ขออนุญาตสง่ "กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์เพื�อพจิารณา  
เห็นวา่ น่าจะเป็นขอ้พจิารณากับการแกไ้ขความขดัแยง้ที�ภาคใตบ้า้นเรา ดว้ยวธิกีารสนัต"ิ  

 
เนื�องจากหนังสอืนี� ความยาวประมาณ 124 หนา้กระดาษ A4  

กอง บก.ม.เที�ยงคนืจงึขอนําเสนอบทความนี�ครั �งละหนึ�งบท โดยในบทแรกและบทที�สองคอื 
"คลื�นยักษ์สนึาม"ิและ"โหมโรง: การเจรจาสนัตภิาพ รอบแรก"พรอ้มคํานําของหนังสอื  

เขยีนโดยเจา้ของเรื�อง กาตร ิเมอรกิลัป์ลโิอ คอลมันสิตช์าวฟินแลนด ์ 
หนังสอืเลม่นี� เป็นการรวบรวมบทความที�สาํคญั ของผูเ้ขยีนซึ�งเคยลงตพีมิพใ์นวารสารรายสปัดาห ์

ของฟินแลนด ์ชื�อ Saumen Kualehti ในระหวา่งปี 2005 - 2006 (พ.ศ. 2548 - 2549) 

แมห้นังสอืเลม่นี�มไิดเ้ป็นสตูรสําเร็จ หรอืวธิกีารที�เป็นวทิยาศาสตร ์หรอืเป็นเพยีง 
รายงานทางประวตัศิาสตรเ์กี�ยวกบักระบวนการแสวงหาสนัตภิาพฉบับหนึ�ง 
แตก็่เป็นบนัทกึที�ไดม้าซึ�งสนัตภิาพ เป็นงานที�รวบรวมเหตกุารณ์ที�เกดิขึ�น 

เกี�ยวกบักระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์ที�น่าสนใจศกึษา 
(บทความนี�จัดอยูใ่นหมวด "การจัดการความขัดแยง้") 

 
สนใจสง่บทความเผยแพร่ ตดิตอ่มหาวทิยาลยัเที�ยงคนื:  

midnightuniv@gmail.com 

บทความเพื�อประโยชนท์างการศกึษา 
ขอ้ความที�ปรากฏบนเว็บเพจนี� ไดรั้กษาเนื�อความตามตน้ฉบับเดมิมากที�สดุ 
เพื�อนําเสนอเนื�อหาตามที�ผูเ้ขยีนตอ้งการสื�อ กองบรรณาธกิารเพยีงตรวจสอบตัวสะกด 
และปรับปรุงบางสว่นเพื�อความเหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ รวมทั �งไดเ้วน้วรรค  
ยอ่หนา้ใหม่ และจัดทําหัวขอ้เพิ�มเตมิสาํหรับการคน้ควา้ทางวชิาการ 
บทความทกุชิ�นที�เผยแพร่บนเว็บไซตแ์หง่นี� ยนิดสีละลขิสทิธิFเพื�อมอบเป็นสมบตั ิ
ทางวชิาการแกส่งัคมไทยและผูใ้ชภ้าษาไทยทั�วโลก ภายใตเ้งื�อนไขล้ขิซา้ย (copyleft) 
บทความมหาวทิยาลัยเที�ยงคนื ลําดับที� ๑๗๕๗ 
เผยแพร่บนเว็บไซตน์ี�ครั �งแรกเมื�อวนัที� ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๒ 
(บทความทั �งหมดยาวประมาณ ๑๙ หนา้กระดาษ A4 โดยไมม่ภีาพประกอบ)  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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วนัอาทติย ์26 ธนัวาคม 2547 คลื�นยกัษส์นึาม ิ เกดิจากแผน่ดนิไหว 9.0 รกิเตอร ์ชาวอนิโดนเีซยีเสยีชวีติ  
230,000 คน 
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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

สนัตภิาพในอาเจะห:์ จากคลื�นยักษ์สนึาม ิถงึการเริ�มตน้เจรจาที�กรุงเฮลซงิก ิ
บทความนี�ไดรั้บมาจากคณุ บรุฮานุดดนิ อเุซ็ง 

 

 
สนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

 

                                            คาํนําผูเ้ขยีน 

 
                 อาเจะห ์ เป็นจังหวดัหนึ�งที�มคีวามสวยและงดงาม ตั �งอยูป่ลายแหลมทางตอนเหนอืเกาะสุ
มาตรา ดา้นตะวนัตกของประเทศอนิโดนเีซยี เป็นพื�นที�ที�มกีารสูร้บเป็นเวลามายาวนานประมาณเกอืบ 
30 ปี อาเจะห ์ เป็นพื�นที�ที�ความสมบรูณ์เต็มดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิ แตอ่าเจะหก์ลับเป็นจังหวดัที�
ยากจนที�สดุและดอ้ยพัฒนาที�สดุ รัฐบาลอนิโดนเีซยี กลา่ววา่สาเหตทุี�อาเจะหย์ากจน เพราะในอาเจะห์
มขีบวนการตอ่ตา้นรัฐบาล ซึ�งตอ้งการประกาศความเป็นอสิรภาพแบง่แยกดนิแดนออกจากประเทศ
อนิโดนเีซยี จงึกลายเป็นปัญหาอปุสรรคในการพัฒนา 

  
               ขบวนการอาเจะหเ์สร ี (Gerakkan Aceh Merdeka : GAM) กลับมมีมุมองที�แตกตา่งกัน 
และเห็นวา่ การตอ่สูเ้พื�ออสิรภาพเกดิขึ�นในอาเจะหนั์�น สาเหตมุาจาก เพราะความไมม่คีวามเป็น
ประชาธปิไตย ไมม่คีวามยตุธิรรม และมกีารละเมดิสทิธมินุษยชนของประชาชนชาวอาเจะหแ์ละถกู
เหยยีบยํ�า และนี�คอืเหตผุลที�ทําใหพ้วกเขาตอ้งลกุขึ�นจับอาวธุมาตอ่สู ้มกีารประเมนิจากหลายๆ ฝ่ายวา่ 
ประชาชนประมาณ 15,000 คน - 50,000 คนกลายเป็นเหยื�อถกูสงัหารระหวา่งหว้งทศวรรษของการสูร้บ
ในอาเจะห ์ จงึไดม้คีวามพยายามที�จะยตุกิารสงครามดว้ยวธิกีารเจรจาแสวงหาสนัตภิาพระหวา่งฝ่าย
หลายครั�ง แตป่ระสบความลม้เหลวตลอดมา 

              เมื�อมกีารเจรจาสนัตภิาพสําหรับอาเจะห ์ขึ�นที� กรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์มขีา่วปรากฏ
ทางสื�อระหวา่งประเทศ ในเดอืนมกราคม 2005 (พ.ศ. 2548) เกดิมคํีาถามหลายๆ ประการ ระยะเวลา
ของการเจรจาใชเ้วลา ประมาณ 7 เดอืน และมกีารเจรจาลับเพยีง 5 ครั�ง จากนั�น รัฐบาลอนิโดนเีซยี 
และ ขบวนการอาเจะหเ์สร ี ก็ไดบ้รรลขุอ้ตกลงและไดม้กีารลงนามสญัญาสนัตภิาพที� สมอลนา 
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(Smolna )ในกรงุเฮลซงิก ิ (Helsinki) โดยมเีป้าหมายที�จะยตุคิวามขดัแยง้และนําอาเจะหเ์ขา้สูว่ถิแีหง่
ประชาธปิไตย และยังคงเป็นสว่นหนึ�งของบรูณาภาพแหง่ดนิแดนอนิโดนเีซยี  

                  วตัถปุระสงคใ์นการจัดทําหนังสอืเลม่นี� ก็เพื�อคน้หาคําตอบที�วา่ "ทําไม ?" อดตี
ประธานาธบิดฟิีนแลนด ์ฯพณฯ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ(Martti Ahtisaari) จงึประสบความสําเร็จ ในขณะที�
หลายฝ่ายประสบความลม้เหลวมาแลว้ มอีะไรหรอื ? ที�เป็นเหตจุงูใจใหคู้ป่รปักษ์ทั�งสองฝ่ายหันหนา้
กันมานั�งโตะ๊เจรจากัน ? และสามารถประนปีระนอมในการเจรจากันได ้ มอีะไรที�เป็นปัญหาที�เป็นจดุ
วกิฤตทิี�สดุ และการตกลงในทา้ยที�สดุทําไดอ้ยา่งไร ?  

ทา้ยบทของหนังสอืเลม่นี� ไดอ้ธบิายการจัดกลุม่ตัวแทนจากกลุม่ประเทศสหภาพยโูรป 
(European Union) และกลุม่ประเทศอาเซยีน(Asian)ที�เกาะตดิ สงัเกตการณ์ และปรับขอ้ตกลงในการ
เจรจานําสูก่ารปฏบิัต ิและนํามาซึ�งสนัตภิาพเชงิสรา้งสรรคใ์นจังหวดัอาเจะหไ์ดใ้นเวลาตอ่มา แมว้า่
ความขดัแยง้ตา่งๆ ที�มใีนโลกนี�มคีวามแตกตา่งกัน อาจจะดว้ยเหตผุลทางประวตัศิาสตร ์การ
เปลี�ยนแปลง การแบง่ฝักแบง่ฝ่าย สภาพแวดลอ้ม และประชาชน เป็นตน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความ
เหมอืนในองคป์ระกอบที�เกี�ยวเนื�องในความสําเร็จ กระบวนยตุคิวามขดัแยง้นําสนัตภิาพสูอ่าเจะหไ์ดนั้�น 
สามารถนําไปปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสว่นหนึ�งอื�นของโลกนี�ได ้และนี�คอื
วตัถปุระสงคอ์กีประการหนึ�งของงานเขยีนหนังสอืเลม่นี� 

                        แมห้นังสอืเลม่นี�มไิดเ้ป็นสตูรสําเร็จ หรอืวธิกีารที�เป็นวทิยาศาสตร ์ หรอืเป็นเพยีง
รายงานทางประวตัศิาสตรเ์กี�ยวกับกระบวนการแสวงหาสนัตภิาพฉบับหนึ�ง แตก็่เป็นบันทกึที�ไดม้าซึ�ง
สนัตภิาพ เป็นงานที�รวบรวมเหตกุารณ์ที�เกดิขึ�น และหวงัวา่ไมม่ผีูใ้ดซึ�งอยูใ่นกระบวนการของการ
บดิเบอืนความจรงิ ณ ที�นี� 

                       หนังสอืเลม่นี� จะรวบรวมบทความที�สําคัญๆ ของผูเ้ขยีนซึ�งเคยลงตพีมิพใ์นวารสารราย
สปัดาหข์องฟินแลนด ์ ชื�อ Saumen Kualehti ในระหวา่งปี 2005 - 2006 (พ.ศ. 2548 - 2549) 
ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ทํางานในทมีงาน ความรเิริ�มเพื�อบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ (The Crisis 
Management Initiatives : CMI) คณุจาอก์โก ออ๊กซาเน็น (Jaakko Oksanen) , คณุยฮูาร ์ครสิเตนเซน่ 
(Juha Christensen) , คณุแคลล ี ไลซแินน (Kalle Liesinen) คณุโรเบริต์ ไฮแกรล (Robert Hygrell) 
และคณุ ลน่ีา อโวเนยีส ( Lena Avonius) ที�ไดใ้หก้ารสนับสนุน และมบีทบาทสําคัญในการสนับสนุน
การในการจัดทําหนังสอืเลม่นี� และขอขอบคณุเป็นกรณีพเิศษตอ่สามขีองผูเ้ขยีนเอง คณุลกิกา เวหก์า
ลาลาหต ี (Likka Vehkalalahti) ผูซ้ ึ�งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ และคอยสนับสนุนใหกํ้าลังใจในการเขยีนจน
ลลุว่งสําเร็จสูส่ายตาทา่นเป็นหนังสอืเลม่นี� 

 

 

เฮลซงิก ิ15 สงิหาคม 2006 (พ.ศ. 2549) 
กาตร ิเมอรรกิลัลโิอ ( KATRI MERIKALLIO) (*) 

 

(*) กาตร ิเมอรกิลัป์ลโิอ ( KATRI MERIKALLIO) คอลมันสิต ์เกดิปี 1961 (พ.ศ. 2504) ชาวฟินแลนด ์เป็นนักเขยีนประจํา
หนังสอืวารสารฟินแลนดร์ายสปัดาห ์ ชื�อ ซโูอเม็น กวูาเละหต์ ิ (Suomen Kuvalehti) เป็นผูรั้บผดิชอบตดิตามขา่วสารความ
เคลื�อนไหวในเอเชยี. เมื�อตน้ปี 1996 (พ.ศ. 2533) เธอมาประจําที�ประเทศอนิเดยี สาํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท ดา้น
สาขาวชิาความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ เคยไดรั้บรางวัล The State Award for Public Information ในปี 2000 (พ.ศ. 2543) 
ในฐานะผูส้ ื�อขา่วดเีดน่ ปัจจุบนัเธอเป็นมารดาของลกู 4 คน 
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1. คลื�นยกัษส์นึาม ิ 
วนัอาทติยท์ ี� 26 ธนัวาคม 2004 (พ.ศ.2547) 

อากาศยามเชา้ เย็นชุม่ชํ�า เป็นสภาพอากาศที�เป็นปกตโิดยทั�วไปในอาเจะห ์ อริวนัด ี ยซูฟุ 
(Irwandi Jusuf) กําลังว ิ�งออกกําลังกายที�สนามภายในคกุ เมอืงบันดารอ์าเจะห ์ (Banda Aceh) ขณะที�
พื�นดนิมอีาการสั�นไหว เขาเป็นสตัวแพทยแ์ละอกีสถานะหนึ�งเป็นหัวหนา้กองกําลังจรยทุธ ์ ของ
ขบวนการอาเจะหเ์สร ีGerakan Aceh Merdeka : GAM (*) อริวนัด ียซูฟุ ถกูจองจําในคกุแหง่นี�กวา่ 18 
เดอืนแลว้ บนใบหนา้และรา่งกายของเขายังมรีอ่งรอยของบาดแผลที�เกดิจากการซอ้มและถกูทรมานที�
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

************************* 

(*) ขบวนการอาเจะหเ์สร ีGAM : Gerakan Aceh Merdeka กอ่ตั �งและเริ�มปฏบิตักิารในปี 1976 ( พ.ศ. 2519) โดยเมื�อ
เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร( Tenku Hasan Di Tiro ) นักธรุกจิ ชาวอาเจะห ์ผูส้าํเร็จการศกึษาจากสหรัฐอเมรกิา ประกาศเอกราชให ้
จังหวดัอาเจะห ์เป็นอสิรภาพแยกจากอนิโดนเีซยี เตงิก ูฮาซัน ด ิตโิร เป็นผูท้ี�มเีชื�อสายจากครอบครัวสลุตา่นฏอนแหง่อา
เจะห ์ประกาศวา่ การที�จังหวดัอาเจะหไ์ดถ้กูผนวกเป็นสว่นหนึ�งของประเทศอนิโดนเีซยีในปี 1949 (พ.ศ. 2492) นั�นไมช่อบ
ธรรม เมื�ออาเจะหต์กเป็นอาณานคิมของดัทซ ์ร่วม 1 ศตวรรษ สลุตา่นแหง่อาเจะหม์อีสิรภาพ มคีวามแตกตา่งจากอตั
ลกัษณ์ สภาพภมูปิระเทศ จากสว่นกลางโดยสิ�นเชงิ และกลา่ววา่อนิโดนเีซยีควรสิ�นสดุการยดึครองอาเจะหไ์ดแ้ลว้ ในปี 
1977 (พ.ศ.2520) รัฐบาลอนิโดนเีซยีทําการปราบปรามขั �นเด็ดขาด กองกําลงัขบวนการอาเจะหม์กํีาลงัออ่นแอและนอ้ยกวา่ 
จงึตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ ้แกนนําสาํคัญๆ หลายคนถูกฆา่ตาย และถกูจับกมุคมุขงั เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร รอดพน้จากปฏบิตักิาร
ดงักลา่ว และลี�ภัยไปอาศยัในประเทศสวเีดนใน 2 ปีตอ่มา 

หลงัจากที� ขบวนการอาเจะหเ์สร ีเวน้วา่งในการดําเนนิการระยะหนึ�ง และมกีารซอ่งสมุกําลงัขึ�นใหม ่ปลายปี 1980 (พ.ศ. 
2523) จงึเริ�มดําเนนิการอกีครั�ง ดว้ยการรุกโจมตตํีารวจ และกองทพัรัฐบาลอนิโดนเีซยีทําการตโีตก้ลบัอยา่งรุนแรง 
โหดรา้ย ทารุณใชก้องกําลงัเขา้กําจัดพลเรอืนที�ระแวงและสงสยัเป็นแนวร่วมสนับสนุนขบวนการอาเจะหเ์สรอียา่งเป็น
ระลอก ในปี 1992 (พ.ศ. 2535) กองกําลงัของขบวนการอาเจะหเ์สร ีปฏบิตักิารที�มผีลกระทบตอ่กองทพัมาก รัฐบาลจงึทุม่
สง่กําลงัเขา้ประจําการในพื�นที�มากขึ�น 

ตลอดปี 1990 (พ.ศ. 2533 ) กองกําลงัจรยทุธข์องขบวนการอาเจะหเ์สร ีระดมกําลงัเขา้บกุโจมตกีองกําลงัของรัฐบาลและ
ตํารวจอยา่งหนัก ประจวบกับการสิ�นอํานาจของประธานาธบิด ีซฮูารโ์ต ในปี 1998 (พ.ศ.2541) กองกําลงัของขบวนการอา
เจะหเ์สร ีเร่งโหมการโจมตตีลอดทั �งปี จนสามารถยดึพื�นที�ครอบครองอาเจะหไ์ดเ้ป็นสว่นใหญ ่ 

"ผมเห็นนกตนีเป็ดทะเลบนิจากทะเลเขา้สูฝั่�ง ทําใหผ้มรูไ้ดทั้นที�วา่ แผน่ดนิไหวจะนํามาซึ�ง 
คลื�นยักษ์สนึาม ิ(Tsunami) (*) และอะไรจะเกดิขึ�น เมื�อนํ�าทะเลซดัเขา้สูฝั่�งและทะลักทว่มผนืแผน่ดนิ 
ผมจงึเรง่ใหเ้พื�อนนักโทษปีนขึ�นเสาและดวูา่นํ�าทะเลลดเหอืดแหง้หายไปหรอืไม?่ และนี�แหละเป็น
สญัญาณที�จะบอกใหรู้ว้า่อะไรกําลังจะเกดิขึ�น แตผ่มเองรูเ้พยีงวา่ เราไมม่เีวลาอกีแลว้" 
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                คลื�นซดักําแพงคกุพังลงราบคาบ ขณะที� อริวนัด ียซูฟุ (Irwandi Jusuf)(*) ปีนขึ�นชั �นที�
สองเรยีบรอ้ยแลว้ แตแ่รงซดัของคลื�นนํ�าทะเลที�ใหญโ่ตมหมึา อริวนัด ียซูฟุ ลกุขึ�นว ิ�ง ขณะที�นํ�าทะเล
พัดจนทว่มหลังคาตกึ กําแพงและประตปิูดทางหนอียา่งเบ็ดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ "ผมเองตระหนักดวีา่ 
วนัเวลาของผมถงึกาลจะสิ�นสดุแน่แลว้ แตเ่มื�อรูส้กึอกีครั�งวา่หัวของผมกระแทกผนัง ผมจงึมั�นใจวา่ผม
จะตอ้งใชค้วามสามารถในการทะลทุะลวงผนังนี�ใหไ้ด"้ 

 เหตกุารณ์ในวนันั�น นักโทษกวา่ 200 คนจมนํ�าตายในหอ้งขงั บา้งตายเพราะถกูกําแพงลม้ทับ 
ในจํานวนนั�นม ีทา่น ซอฟยาน อบิรอฮมิ ตบิา (Sofyan Ibrahim Tiba) ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกฎหมายและ
เป็นหัวคณะเจรจาในความพยายามครั�งตน้ๆ สว่น อริวนัด ียซูฟุ สามารถรักษาชวีติตนเองไดโ้ดยอาศัย
อยูบ่นหลังคาและหลบหนไีด ้ครั�งแรกเขาหลบหนไีปอาศัยอยูใ่นซากบา้นที�พังของเขาเองในบันดารอ์า
เจะหแ์ละจากนั�นเขาหลบเขา้ไปอยูก่รงุจาการต์า้ 
"ไมค่ดิวา่ โอกาสของผมไมม่อีกีแลว้" 
แต ่อริวนัด ียซูฟุ เองก็ไมรู่ว้า่ภารกจิอันยิ�งใหญถ่กูวางไวใ้หเ้ป็นความรับผดิชอบอยูเ่บื�องหนา้เขา 

 

****************************** 

หลงัปี 1976 (พ.ศ. 2519) แนวร่วมผูใ้หก้ารสนับสนุนขบวนการอาเจะหเ์สรจํีานวนมาก พากนัหลบหนกีารคกุคามปราบปราม
อยา่งหนักของกองทพั บางสว่นหลบหนไีปอาศยัอยูใ่นประเทศมาเลเซยี ประมาณการวา่มชีาวอาเจะหป์ระมาณ 50,000 คน 
ผูนํ้าระดับแกนนํา นักเคลื�อนไหว แกนนําสําคญัๆ พากนัหลบหนลีี�ภัยไปอาศยัอยูใ่นประเทศสวเีดนและกลุม่ประเทศนอรด์กิ 

การเคลื�อนไหวและการบญัชาการสูร้บจากแกนนํายังคงดําเนนิตอ่มา การบัญชาการรบแกก่องกําลงัจรยทุธท์ี�อยูใ่นพื�นที�จาก
ผูนํ้าที�กรุงสต๊อคโฮลม์โดยการอาศัยเครื�องมอืสื�อสารเทคโนโลยสีมัยใหม่ การใชโ้ทรศพัทผ์่านดาวเทยีม เครื�องโทรสาร 
และการสง่ขอ้ความผา่นอเีมล ์และสิ�งตพีมิพเ์อกสาร เป็นตน้ นับเป็นครั�งแรกของโลกอยา่งแทจ้รงิที�มกีารใชโ้ทรศพัทม์อืถอื
บญัชาการสงคราม ตอ้งขอขอบคณุ "โนเกยี" ผูนํ้า ขบวนการอาเจะหเ์สร ีกลา่ว 

เมื�อ เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร มอีายุมากขึ�น มาลคิ มะหม์ดู ( Malik Mahmoud) นักธรุกจิขึ�นรับชว่งเป็นผูนํ้า ขบวนการอาเจะห์
เสรตีอ่ มกีารปรับปรุงการบรหิารจัดการองคก์รดว้ยการรวบรวมทศันะความเห็น การตดัสนิใจ กํากบัการเจรจาอย่างเขม้งวด
ดว้ยทศันะความเห็นตา่งๆ จากผูนํ้าจากทกุสว่นทั�วโลก จงึไดม้กีารสั�งการลงสูก่ารปฏบิตัใินพื�นที� ขบวนการอาเจะหเ์สรมีี
ความหวงัในความเป็นอสิรภาพ และความเป็นประชาธปิไตยแกอ่าเจะห ์ประชาชนชาวอาเจะหจ์ะเขา้มามสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจทางการเมอืงและเศรษฐกจิ และตอ้งการเห็นการฟื�นฟแูละอนุรักษ์คณุคา่ดา้นวัฒนธรรมและรูปแบบวัฒนธรรมการ
ตดัสนิใจ 

(*) สนึาม ิ(TSUNAMI) เป็นภาษาญี�ปุ่ น "ส"ึ แปลวา่ ทา่เรอื "นาม"ิ แปลวา่ คลื�น" รวมความหมายแปลวา่ "คลื�นทา่เรอื" 
เป็นคลื�นที�ไดช้ ื�อวา่ เป็นภัยพบิัตทิี�รา้ยแรง ซึ�งสามารถคร่าชวีติผูค้นเป็นเรอืนหมื�นเรอืนแสนในชั�วพรบิตา สามารถทําลาย
เมอืงทั �งเมอืงใหร้าบเป็นหนา้กลองไดเ้พยีงไม่กี�อดึใจ เกดิจากการสั�นสะเทอืนของภเูขาไฟระเบดิหรอืแผน่ดนิไหวที�พื�นดนิ
ใตท้อ้งทะเล หรอือกุาบาตรตกในทะเล (สว่นใหญเ่กดิจากแผ่นดนิไหวใตนํ้�าตั �งแต ่7 รคิเตอรข์ ึ�นไป จนเกดิปรากฏการณ์
แทนที�นํ�าอยา่งรุนแรงทําใหม้วลนํ�าเกดิการเคลื�อนที�ดว้ยความเร็วสงู ในลกัษณะเดยีวกนักับการโยนกอ้นหนิลงในนํ�า แลว้
เกดิระลอกคลื�นแผก่ระจายออกมาจากจดุกอ้นหนิตก ในที�นี�หมายถงึสนึาม ิที�เกดิขึ�นเมื�อ 26 ธันวาคม 2547 เป็นผลมาจาก
แผน่ดนิไหวขนาด 9.0 รกิเตอร ์(เดมิระบวุา่ 8.9 รกิเตอร ์)เกดิขึ�นนอกชายฝั�งดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเกาะสมุาตรา 
ประเทศ อนิโดนเีซยี เมื�อเวลา 07.50 น.ตามเวลาประเทศไทย มจีดุศนูยก์ลางของแผน่ดนิไหวอยูล่กึ 10 กโิลเมตร หา่งจาก
บนัดารอ์าเจะห ์(BandaAceh)ประมาณ 250 กโิลเมตร และหา่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,260 กโิลเมตร (ขอ้มลูจาก หนังสอื 
คอืผูก้รํางานกลา้ สนึาม ิสาํนักพมิพไ์ทยพับลคิ รเีลชั�น จํากดั) 

(*) อริวานด ียซุูฟ (Irwandi Jusuf) ภายหลงัไดล้งเลอืกตั �งและไดรั้บการเลอืกตั �งดํารงตําแหน่งผูว้า่การนครบนัดารอ์า
เจะห ์เคยเป็นแขกรัฐบาลไทยเพื�อมาศกึษาดงูานในโครงการแมฟ้่าหลวง ที�จังหวัดเชยีงราย หลงัจากชนะการเลอืกตั �ง 

 

ในหมูบ่า้น ซวูคัซกิาเด็ง (Suwak Sigadeng ) หา่งจากเมอืงบันดารอ์าเจะหป์ระมาณ 200 
กโิลเมตร ผูค้นยังตกปลา เป็นวถิชีวีติผูค้นในหมูบ่า้น ยามเชา้พวกเขาจะพากันไปนั�งอยูใ่นรา้นกาแฟ
(*)ของหญงิเฒา่ นูรซบีะฮฺ (Nursiba) นางลกุขึ�นตั �งแตเ่วลาต ี 5 เชา้มดื เพื�อปิ�งขนมปัง โดยม ี โรซา
(Rosa) หลานอาย ุ 4 ขวบเป็นเพื�อน กลิ�นหอมของขนมปังโชยสง่ความหอมจากเตาอบ ในขณะที�
พื�นบา้นเริ�มสะเทอืน สั�นไหวการสั�นสะเทอืนของบา้นทําใหโ้รซาตอ้งควา้คอของยายแน่น ขณะนั�นผนัง
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กําแพงบา้นยังไมม่ปัีญหาใดๆ มเีพยีงจาน เครื�องครัวที�แขวนรว่งตกหลน่บนพื�นแตกกระจาย ขณะลกู
สาวคนโตของ นูรซบีะฮฺ วิ�งออกมาจากเรอืนเคยีงเพื�อมาดยูายและโรซา ซึ�งขณะนั�นยังไมม่อีะไรเกดิขึ�น 
สามขีองนูรซบีะฮฺ และลกูสาวทั�งสองอยูท่างดา้นหลังกําลังเก็บกวาดชิ�นสว่นเศษกระจกที�ตกแตก
กระจายบนพื�นในรา้นกาแฟ "ทันใดนั�นเราไดย้นิเสยีงของเครื�องบนิดังแผดคําราม บนิอยูเ่หนอืบา้น และ
พรอ้มกันนั�นไดม้องขา้มไหลเ่ห็นนํ�าทะเลซดัมายังเรา" 

นูรซบีะฮฺ รบีควา้แขนหลานอุม้ขึ�นและพากันวิ�งหน ีขณะที�ลกูสาวของนางควา้แขน เดซ(ีDeci) 
พี�สาว โรซา อาย ุ6 ขวบลากวิ�งหนไีป ขณะที�ว ิ�งหนไีปไดไ้มไ่กลนัก นํ�าทะเลซดักระหนํ�าอยา่งรนุแรง 
นูรซบีะฮฺจําไดเ้พยีงวา่ มอืของโรซา หลานที�เกาะคอเธอแน่นนั�นหลดุไปตอนไหนก็ไมท่ราบ เชา้วนันั�น 
นูรซบีะฮฺ สญูเสยีทกุสิ�งทกุอยา่ง ลกูสาว 3 คน หลานยาย 2 คน สาม ีปศสุตัวแ์ละหมูบ่า้นของนางไม่
เหลอือะไรทิ�งไวเ้ป็นรอ่งรอยตลอดชั�วอายขุองนาง 52 ปี ไมม่เีหลอืแมแ้ตก่ระทั�งรปูภาพที�ถา่ยเก็บไวด้ ู

ระยะทางเพยีงไมก่ี�กโิลเมตรจากบันดารอ์าเจะห ์ กลุม่นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรกีลุม่
ยอ่ยกลุม่หนึ�งที�มฐีานปฏบิัตกิารบนภเูขา มองจากเนนิภเูขายังคลื�นทะเลที�กําลังซดักระหนํ�ายังฝังทะเล
อันเป็นที�ตั �งหมูบ่า้นของพวกเขา "หมูบ่า้น ลัมตอืเงาะฮฺ (Lamtengoh) พวกเขาไมเ่ขา้ใจวา่ปรากฎการณ์
อะไรกําลังเกดิขึ�น แผน่ดนิไหวมผีลตอ่กองกําลังจรยทุธท์ี� พวกเขาอาศัยอยูใ่นป่า แตทํ่าไมทํ่าทะเลจงึ
ซดักระหนํ�ามากเชน่นี�. นัซรลุลอฮฺ (Nasrullah) หัวหนา้หน่วยจรยทุธก์ลา่ววา่ " เมื�อคลื�นทะเลซดั
กระหนํ�าหมูบ่า้นของเรา ทําใหเ้ราตระหนักวา่อะไรกําลังเกดิขึ�น เมื�อเรอืที�อยูใ่นทะเลถกูพัดมาอยูใ่นใจ
กลางบา้นของเรา"  

และในวนัเดยีวกัน นัซรลุลอฮฺ ไดส้ง่คนของเขาไปยังหมูบ่า้นเพื�อดวูา่อะไรเกดิขึ�นกับหมูบ่า้น
ของเขา "เขากลับมาบอกใหพ้วกเราใหรู้ว้า่ ไมม่อีะไรเหลอือยูใ่นหมูบ่า้นอกีแลว้ ไมม่หีมูบ่า้นของเรา
อกีแลว้ ทั �งหมูบ่า้นถกูซดัลงทะเลหมดเกลี�ยง จากนั�นพวกเราพากันลงจากภเูขา สิ�งที�พวกเราเห็นทํา
ใหพ้วกเราแทบชอ๊ค เราพบรา่งของคนเสยีชวีติ เคลา้ปะปนอยูใ่นกองขยะ คนที�รอดชวีติไดรั้บบาดเจ็บ
นอนกระจัดกระจายตามเชงิเขา เราพยายามชว่ยเหลอืพวกเขา ชว่ยปฐมพยาบาลเบื�องตน้ หาอาหาร
และนํ�าใหพ้วกเขา การชว่ยเหลอืของเรากระทํากันตลอดทั�งวนัทั�งคนื พื�นที�ที�เคยเป็นที�ตั �งของหมูบ่า้น 
บัดนี�กลายเป็นที�ราบเรยีบ โลง่เตยีน ไมม่หีมูบ่า้นของเราอกีตอ่ไปแลว้" 

เหตกุารณ์คลื�นยักษ์สนึามคิรั �งนี� นัซรลุลอฮฺ อาย ุ27 ปี สญูเสยีทั�งพอ่แมแ่ละนอ้งสาว 3 คน มี
เหลอืเพยีงนอ้งชายที�พบ และสมาชกิเพื�อนนักรบจรยทุธข์องเขาสว่นใหญส่ญูเสยีทกุอยา่ง หมูบ่า้นที�มี
ประชากร 1,350 คน รอดชวีติเพยีง 249 คน. "แมแ้ตห่น่วยตํารวจที�มาตั �งฐานปฏบิัตกิารในหมูบ่า้น ตา่ง
ประสบเคราะหก์รรมเชน่เดยีวกันกับเรา จากตํารวจจํานวน 70 นายเหลอืเพยีง 3 คนที�รอดชวีติ" 

เมื�อนํ�าทะเลเริ�มลดลงแลว้ นักรบหนุ่มแหง่ขบวนการอาเจะหเ์สร ียังคงอยูใ่นบรเิวณซากสลักหักพังของ
หมูบ่า้น "เราไดรั้บคําสั�งอยา่งชดัเจนแลว้ ตอ่ไปในระยะนี�จะไมม่กีารสูร้บ หรอืโจมตใีดใดทั�งส ิ�นจนกวา่
จะมคํีาสั�งเปลี�ยนแปลง" แตก่องทัพอนิโดนเีซยียังไมม่คํีาสั�งใดใดเชน่เดยีวกนักับฝ่ายขบวนการอา
เจะหเ์สร ีเพยีงไมก่ี�สปัดาหกํ์าลังจากกองทัพทุม่กําลังเขา้โจมตเีต็มอัตราศกึ ทําให ้นัซรลุลอฮฺ และคน
ของเขาตอ้งหลบหนขีึ�นภเูขาอกีครั�งหนึ�ง 

**************************** 

(*) วถิชีวีติชาวอาเจะห ์ ยามเชา้มักนยิมนั�งรา้นกาแฟที�มอียู่ทั�วๆ ไป กาแฟอาเจะหเ์ป็นกาแฟที�มชี ื�อเสยีงมาก ปลกูมากใน
เขตที�ราบสงู กาโย (Gayo) และตาเกงอน (Takengon) การดื�มกาแฟนยิมใสน่มขน้ วธิชีงโดยการเทนํ�ารอ้นใสถ่งุที�เตมิกาแฟ
และชสูดุแขน เพื�อใหอ้ากาศผา่นลงในถว้ย นัยวา่ทําใหร้สกาแฟดขีึ�นเป็นพเิศษ นยิมรับประทานกบัขนมหวาน  
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                สื�อทั�วโลกทกุแขนงตา่งพากันรายงานเกี�ยวกับเหตกุารณ์สนึาม,ิ ความเสยีหาย, การ
ปฏบิัตกิารในการชว่ยเหลอืฟื�นฟ,ู การป้องกันโรคตดิตอ่, การรักษาผูท้ี�ไดรั้บบาดเจ็บและการจัดหาที�พัก
แกผู่ท้ี�ไรท้ี�อยูอ่าศัยเป็นระยะๆ อยา่งไร ก็ตามประเทศที�ไดรั้บผลกระทบ เชน่ ประเทศไทย ศรลีังกา ซึ�ง
อยูใ่นชว่งระหวา่งวนัหยดุ มนัีกทอ่งเที�ยวทั�งในประเทศและตา่งประเทศจํานวนมากประสบเหตรุนุแรง
ทางธรรมชาตคิรั �งนี� อาท ินักทอ่งเที�ยวจากกลุม่ประเทศนอรด์คิ (Nordic) (*) อังกฤษ และเยอรมัน เป็น
ตน้ ตา่งไดรั้บผลกระทบที�น่าเศรา้ สญูเสยีชวีติ มรีายงานมากมายเกี�ยวกับนักทอ่งเที�ยวที�สญูเสยีทั�ง
ครอบครัว นักทอ่งเที�ยวที�เขา้มาพักอาศัยในรสีอรต์ในสถานที�ตา่งๆ ตามชายฝั�งทะเลแถบนี� 

***************************** 

(*) กลุม่ประเทศนอรด์กิ: (Nordic countries) หรอืรวมเรยีกเป็นภมูภิาคนอรด์กิ หมายถงึ ภูมภิาคในยโุรปเหนอื 
ประกอบดว้ย (1) เดนมารก์ (2) ฟินแลนด ์(3) ไอซแ์ลนด ์(4) นอรเ์วย ์(5) สวเีดน และดนิแดนปกครองตนเองในสงักัด
ประเทศเหลา่นั�นสามแหง่ ไดแ้ก ่กรนีแลนด ์(เดนมารก์) หมูเ่กาะแฟโร (เดนมารก์) และหมูเ่กาะโอแลนด ์(ฟินแลนด)์ 
ประเทศในกลุม่นอรด์กิมปีระวตัศิาสตรร์่วมกนัมายาวนาน และมสี ิ�งตา่งๆ ที�คลา้ยคลงึกนัในสงัคม เชน่ ระบบการเมอืงการ
ปกครอง กลุม่นอรด์กิมปีระชากรรวมกนัราว 24 ลา้นคน  

ความเป็นมา: ความร่วมมอืกนัระหวา่งสภาและรัฐบาลของประเทศกลุม่นอรด์กิ จัดตั �งขึ�นหลงัจากสงครามโลกครั�งที�สอง 
และเริ�มเห็นผลชดัเจนครั�งแรกเมื�อมกีารเปิดตลาดแรงงานและระบบประกนัสงัคมร่วม มอีงคก์รที�เรยีกวา่คณะมนตรนีอรด์กิ มี
การอนุญาตผา่นแดนโดยไมต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ในกลุม่สมาชกิประเทศ ในปี พ.ศ. 2495 สหภาพหนังสอืเดนิทางนอร์
ดกิ (Nordic Passport Union): เริ�มตั �งในปีพ.ศ. 2497 และมผีลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2501 อนุญาตใหพ้ลเมอืงของประเทศ
กลุม่นอรด์กิ ไดแ้ก ่เดนมารก์ (หมูเ่กาะแฟโรเขา้ร่วมปีพ.ศ. 2509 ไมร่วมกรนีแลนด)์ สวเีดน นอรเ์วย ์(ไมร่วม สฟาลบาร ์
ยานไมเอน บเูวต ดรอนนงิเมาดล์นัด)์ ฟินแลนด ์และไอซแ์ลนด ์(เขา้ร่วมพ.ศ. 2508) ขา้มพรมแดนไดโ้ดยไม่ตอ้งพกหรอื
ตรวจหนังสอืเดนิทาง พลเมอืงชาตอิื�นๆ สามารถเดนิทางขา้มพรมแดนไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจหนังสอืเดนิทาง แตต่อ้งพกพา
หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารอนุญาตอื�นๆ ธงของประเทศในกลุม่นอรด์กิ ประเทศทั �งหมดในกลุม่นอรด์กิ รวมถงึสองดนิแดน
(ตอ่)  
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เป็นที�ทราบวา่ความสญูเสยีจากคลื�นยกัษ์สนึามคิรั �งนี� อาเจะห ์ ในประเทศอนิโดนเีซยีไดรั้บ
ผลกระทบมากที�สดุ ขอบเขตของพื�นที�เสยีหายกวา้งขวา้ง สิ�งที�ปรากฏนับตั �งแตค่วามเสยีหายของถนน
สายตะวนัตกของจังหวดัถกูกวาดลงทะเลจนราบ รัศมขีองการทําลายลา้งกวาดเรยีบตลอดฝั�งทะเล
ตะวนัตกที�มคีวามยาวยาว 200 กโิลเมตร และในพื�นที�ซ ึ�งมคีวามกันดารหา่งไกลที�ไมส่ามารถเขา้ไปให ้
ความชว่ยเหลอืการปฐมพยาบาลได ้

องคก์รชว่ยเหลอืระหวา่งประเทศ ทั �งองคก์รขนาดใหญ ่ องคก์รขนาดเล็กทํางานอยา่งไมเ่ห็น
แกค่วามเหน็ดเหนื�อย ทํางานทั�งกลางวนัและกลางคนื ทํางานทา่มกลางโคลนตม ความสบัสน
อลหมา่น ในความพยายามที�จะใหค้วามชว่ยเหลอื สง่เวชภัณฑย์ารักษาโรค และการปฐมพยาบาล
เบื�องตน้ในพื�นที�ที�ไดรั้บความเสยีหาย เจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�นรับผดิชอบในการประสานงานการใหค้วาม
ชว่ยเหลอื แตม่ผีูใ้หค้วามชว่ยเหลอืเพยีงเล็กนอ้ย เพราะเจา้หนา้ททีอ้งถิ�นเองจํานวนมากไมว่า่จะเป็น 
ขา้ราชการตํารวจ คร ูพยาบาล อนามัย นายแพทย ์ฯลฯ ตา่งไดรั้บบาดเจ็บและเสยีชวีติจํานวนหนึ�ง ที�
เหลอืที�ยังคงมชีวีติตา่งก็ตกอยูใ่นสภาพเศรา้โศก ทอ้แท ้ไมม่กํีาลังใจ เชน่เดยีวกันกับเหยื�อคนอื�นๆ ที�
รว่มชะตากรรม 

พื�นที�มากกวา่ครึ�งหนึ�งของเมอืงหลวง บันดารอ์าเจะห ์(Banda Aceh) ถกูทําลายและปกคลมุ
ดว้ยโคลน ซากปรักหักพัง และเจิ�งนองไปดว้ยนํ�า อาสาสมัคร หน่วยกูภั้ยจากหน่วยงานทั�งภาครัฐ 
ภาคเอกชน จากสว่นตา่งๆของอนิโดนเีซยีตา่งทํางานอยา่งหนักและขนัแข็ง พวกเขาทําการกูศ้พแลว้ที�
มากกวา่ 100,000 ศพ และขดุหลมุทําการฝังศพขนาดใหญ ่มกีารกูศ้พที�พบใหม ่วนัแลว้วนัเลา่เพิ�มขึ�น
ทกุวนั และเนื�องจากอากาศรอ้นในเขตรอ้นชื�นทําใหเ้ป็นสาเหตหุนึ�งของการเกดิโรคตดิตอ่ที�จะตอ้งทํา
การป้องกันรักษาอยา่งเรง่ดว่น 

ขณะที� การประกาศหยดุยงิที�ประกาศโดย ขบวนการอาเจะหเ์สร ีเพยีงฝ่ายเดยีว กองทัพ
อนิโดนเีซยียังคงลาดตระเวนคน้หากวาดลา้งนักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สร ีขณะที�นักรบจรยทุธ์
ขบวนการอาเจะหเ์สร ีวางอาวธุเพื�อเขา้มาชว่ยเหลอืญาตพิี�นอ้ง ดแูลครอบครัวของพวกเขาตอ้งถกู
ควบคมุตัว ถกูจับกมุ บา้งถกูสงัหารทา่มกลางซากปรักหักพัง ปรากฏการณ์เหลา่นี�สรา้งความตกตะลงึ
แกป่ระชาชน ประชาคมชมุชนนานาชาตเิป็นอยา่งยิ�ง… 

*****************************  

ปกครองตนเองอย่างหมูเ่กาะแฟโรและหมูเ่กาะโอลนัด ์มลีกัษณะธงที�ใกลเ้คยีงกนั คอืเป็นธงที�มรีูปกากบาทที�มจีดุตดัเยื�อง
ไปทางดา้นเสาธง ที�เรยีกวา่ธงกากบาทแบบนอรด์กิ (หรอืแบบสแกนดเินเวยี) ธงของกรนีแลนดแ์ละชาวซาม ิ(ชนพื�นเมอืง
ในแลปแลนด)์ ไม่ไดเ้ป็นรูปกากบาท แตเ่ป็นรูปวงกลม 

ในระยะหลงั ประเทศเอสโตเนียไดว้างภาพตัวเองเป็นประเทศ นอรด์กิแตโ่ดยทั�วไปแลว้มักถอืวา่เอสโตเนยีเป็นรัฐบอลตกิ 
เอสโตเนยีมคีวามใกลช้ดิทางดา้นภาษา เชื�อชาต ิและวัฒนธรรมกบัฟินแลนด ์และมคีวามสมัพันธท์างการคา้และการลงทนุ
จํานวนมากกบักลุม่ประเทศนอรด์กิ (จากวกิพิเีดยี) 
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โหมโรง: การเจรจาสนัตภิาพ รอบแรก  
วนัพฤหสับดทีี� 27 - วนัเสารท์ ี� 29 มกราคม 2005 (พ.ศ.2548) 
                   

ปลายเดอืนมกราคม พื�นหญา้สนามของคฤหาสน ์โคนกิสเต็ดทฺ (Konigstedt) ปกคลมุดว้ยสี
ขาวสะอาดของหมิะที�เพิ�งตกโปรยลงมาใหม่ๆ  กลับมรีอยสดํีาประทับจากรอยยํ�าของรถยนตท์ี�ว ิ�งตรง
จากประตทูางเขา้ยังลานหนา้คฤหาสนท์ี�สรา้งมขึ�นในระหวา่งศตวรรษที� 16 ดว้ยรปูทรงสถาปัตยกรรม
แบบฝรั�งเศส สมบัตขิองรัฐตั �งอยูน่อกเมอืงหลวง กรงุเฮลซงิก ิที�เคยใชเ้ป็นสถานที�ในการรับรอง งาน
เลี�ยง และการเจรจาตลอดระยะที�ผา่นมา และนับเป็นอกีวาระหนึ�งที�คฤหาสนแ์หง่นี� จะถกูใชเ้ป็นเวทใีน
ความพยายามที�จะแกไ้ขปัญหาและแสวงหาสนัตภิาพใหแ้กอ่าเจะห ์

ในเดอืนมกราคม 2005 (พ.ศ.2548) สภุาพบรุษุในชดุสทูสดํีา สวมเน็คไทเดนิเขา้มา  
ทา่มกลางความมดืเพื�อสรา้งความหวงัจากความอบอุน่ของโคมระยา้ที�ประดับประดาดว้ยแกว้ครสิตลั
ของคฤหาสนห์ลังนั�น บรรยากาศความหวงัเริ�มสมัผัสไดจ้ากปรากฏการณ์ครั�งแรกในรอบ 30 ปีของ
ความขดัแยง้มผีูแ้ทนจาก 2 ฝ่าย ทั�งฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีและคณะเจา้หนา้ที�รัฐบาลอนิโดนเีซยี
มานั�งเผชญิหนา้กันบนโตะ๊เจรจา เพื�อแสวงหาหนทางในการแกไ้ขปัญหาซึ�งทั �งสองฝ่ายตา่งคาดหวงั
ซึ�งกันและกัน 
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ฯพณฯ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ(Martti Ahtissari)(*) อดตีประธานาธบิด ีฟินแลนด ์ผูอ้าสาทําหนา้ที�
ในการไกลเ่กลี�ย ยนืคอยตอ้นรับแขก และแนะนําบคุคลทกุฝ่ายที�นั�งอยูใ่นหอ้งสมดุ 

 

 

 

********************************* 

(*) ฯพณฯ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ(Martti Ahtisaari) อดตีประธานาธบิดขีองฟินแลนด ์นักการทตูและผูไ้กลเ่กลี�ยแหง่
สหประชาชาต ิและผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลสาขาสนัตภิาพประจําปี 2551 ประธานาธบิดคีนที� 10 ของฟินแลนด ์ดํารงตําแหน่ง 
ครบวาระ 6 ปี ตั �งแตว่นัที� 1 มนีาคม พ.ศ. 2537 - 1 มนีาคม พ.ศ. 2543 อะหต์ซิารเิป็นตวัแทนพรรคสงัคมประชาธปิไตย
ฟินแลนด ์ในปี 2537 พรรคสงัคมประชาธปิไตยแหง่ฟินแลนดไ์ดเ้สนอชื�อเขาลงสมัครรับเลอืกตั �งชงิตําแหน่งประธานาธบิด ี
และประสบผลสําเร็จไดรั้บเลอืกตั �งเป็นประธานาธบิดจีากการเลอืกตั �งโดยตรงครั�งแรกของประเทศ โดยชนะการเลอืกตั �ง
เหนอืเอลซิาเบท เรหน์ จากพรรคประชาชนสวเีดน และเขา้รับตําแหน่งประธานาธบิดขีองฟินแลนด ์

เขามชีี�อเต็ม มารต์ต ิโอยวา กาเลว ิอะหต์ซิาร ิ(Martti Oiva Kalevi Ahtisaari) เป็นนักการทตูและนักการเมอืงชาวฟินแลนด ์
สงักัดพรรคพรรคสงัคมประชาธปิไตย มารต์ต ิอะหต์ซิารเิกดิเมื�อวนัที� 23 มถินุายน พ.ศ. 2480 (อาย ุ71 ปี) ที�เมอืงวปีรุ ิ
ประเทศฟินแลนด ์(ปัจจุบนัอยูใ่นประเทศรัสเซยี) โดยโอยวา อะหต์ซิาร ิผูเ้ป็นบดิา เป็นนายทหารชั �นประทวน ปู่ ของโอยวา
อพยพมาจากทางตอนใตข้องนอรเ์วย ์โอยวาไดส้ญัชาตฟิินแลนดใ์นปี พ.ศ. 2472 และเปลี�ยนนามสกลุจากอดอลฟ์เซนเป็น 
อะหต์ซิารใินปี พ.ศ. 2478 สมรสกับ เอวา อะหต์ซิาร,ิ มารต์ต ิอะหต์ซิารยิา้ยไปยังเมอืงกวัปิโอ ในขณะที�บดิาตอ้งเขา้
ทํางานทหาร มารต์ตไิดเ้ขา้โรงเรยีนที�กวัปิโอ กอ่นจะยา้ยไปโอวล ุในเวลาตอ่มา อะหต์ซิารเิรยีนไดว้ฒุกิารเป็นครู
ประถมศกึษา จากมหาวทิยาลัยโอวล ุในปี พ.ศ. 2502 และไดทํ้างานสอนในโอวลแุละประเทศปากสีถาน และตอ่มาเขา้
ทํางานในกระทรวงการตา่งประเทศในปี พ.ศ. 2508 และในปี พ.ศ. 2516 ไดรั้บการแตง่ตั �งเป็นเอกอัครราชทตูฟินแลนด์
ประจําประเทศแทนซาเนยี , แซมเบยี, โซมาเลยี, และโมแซมบคิ 

อะหต์ซิาร ิดํารงตําแหน่งขา้หลวงสหประชาชาตใินนามเิบยีในปี พ.ศ. 2520 ถงึ 2524 และยังไดรั้บแตง่ตั �งเป็นผูแ้ทนพเิศษ
ของเลขาธกิารใหญแ่หง่สหประชาชาตใินนามเิบยีในปี พ.ศ. 2521 อะหต์ซิารไิดเ้ป็นผูนํ้าปฏบิัตกิารของสหประชาชาตทิี�ให ้
ความชว่ยเหลอืนามเิบยีในการไดรั้บเอกราช เคยรับรางวัลโอ อาร ์แตมโบจากแอฟรกิาใตส้าํหรับ "ผลงานอนัโดดเดน่ใน
ฐานะนักการทตู และการทุม่เทใหก้บัการเกดิเสรภีาพในแอฟรกิาและสนัตภิาพในโลก" ปี พ.ศ.2543 มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ
แสดงบทบาทสาํคัญในการผลักดนักองทพัเซอรเ์บยี ซึ�งนําโดยนายสโลโบดนั มโิลเซวคิ ถอนจากโคโซโว และไดรั้บ
อสิรภาพในที�สดุ แมว้า่อาหต์ซิารจีะประสบความลม้เหลว ในการสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งโคโซโว เซอรเ์บยี และพรสิตน่ิา 
โดยโคโซโวประกาศอสิรภาพเพยีงฝ่ายเดยีวไปเมื�อตน้ปีที�ผา่นมา 
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บคุคลที�นั�งดา้นขวามอืของ  มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิคอืผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี ประกอบดว้ย  
ฮามดิ  อาวาลดุดนี ( Hamid Awaluddin) รัฐมนตรวีา่การกฎหมายและสทิธมินุษยชน,ซอฟยาน   
ดจาลลี (Sofyan Djalil )รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมและการสื�อสาร, ฟารดี  ฮเูซ็น ( Farid 
Husain) รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกจิการประชาชน ,อสุมาน บาสเซยีะฮฺ (Usman Basyah 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกจิการความมั�นคง  อากตู ิ  อะกงุ วซีากา ป-ูดจา ( I Guti Agung 
Wesaka Pudja) ขา้ราชการระดับสงูจากกระทรวงการตา่งประเทศ และหัวหนา้คณะผูแ้ทนเจรจา วิ
โดโด  อาด ีซูซบิโต ้(Widodo  Adi Sucipto) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกจิการการเมอืง กฎหมาย
และการความมั�นคง และผูช้ว่ย ซึ�งนั�งอยูใ่นหอ้งรับรองฝ่ายรัฐบาล ชั �นบน ไมไ่ดม้านั�งรว่มบนโตะ๊เจรจา
ดว้ย 

 
ที�นั�งดา้นซา้ยมอืของ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิคอืผูแ้ทนคณะผูเ้จรจาของขบวนการอาเจะหเ์สร ี ผูนํ้า

สงูสดุซึ�งพํานักในประเทศสวเีดน ในฐานะนายกรัฐมนตร ีมาลคิ มะหม์ดู (Malik Mahmoud) ถัดมา
ดว้ยสถานะรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ ไซน ีอลัดลุลอฮฺ (Zaini Abdullah) และโฆษก 
บคัเตยีร อบัดลุลอฮฺ     (Bakhtiar Abdullah) ถัดมา นรุ ดจลู ี(Nur Djuli)  ซึ�งเดนิทางมาจาก
ประเทศมาเลเซยี  และ นรุดนี อบัดลุเราะฮฺมาน  (Nurdin Abdul Rahman)  ผูเ้ดนิทางมาจาก
ประเทศออสเตรเลยี 

มารต์ต ิ อะหต์ซิารยิังแนะนําทมีงานผูไ้กลเ่กลี�ยแกแ่ขก ม ี ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่(Juha 
Christensen)  ผูอํ้านวยการการจัดการประชมุ ,ครสิตนิา่ รงิกเินวา(Kristiina Rinkineva)  
และ มรี ี– มเีรยีจารวา ( Meeri – Maria Jaarva) จาก สาํนกังานองคก์รรเิร ิ�มเพื�อการบรหิาร
จดัการภาวะวกิฤต(ิThe Crisis Management Initiative Organization) ซึ�งเป็นองคก์รที� 
กอ่ตั �งโดย มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ
                          นอกจากนี�ยังม ี ฮานน ู ฮมิาเน็น (Hannu Himanen )  ปลัดกระทรวงการ
ตา่งประเทศ อดตีเอกอัครราชทตูฟินแลนดป์ระจํากรงุจาการต์า้   คณุอนัตต์ ี แวนสกา (Antti 
Vanska ) ที�ปรกึษาดา้นกฎหมาย เขา้ร่วมในฐานะผูส้งัเกตกุารณ์จากกระทรวงการตา่งประเทศ 

 

 

โตะ๊รปูทรงตัวย ูตัวใหญ ่คลมุดว้ยผา้ลนินิถกูเตรยีมไว ้ที�นั�งของผูไ้กลเ่กลี�ยถกูกําหนดไว ้
ก ึ�งกลาง และคูเ่จรจานั�งอยูค่นละขา้งหา่งกันหลายเมตร. ในเวลานี�ภายในหอ้ง มเีพยีงคณะผูแ้ทนเจรจา
ทั�งสองฝ่าย, ภาพวาดของ Helenne Schjerfbeck และ R.W Ekman ซึ�งแขวนประดับประดาผนังหอ้ง
เรยีงรายจนถงึประตทูี�ปิดไว.้ คฤหาสน ์โคนกิสเต็ดท ์ที�ถกูเตรยีมไวไ้ดรั้บการตกแตง่เพื�อเป็นสถานที�
รองรับการประชมุเจรจา ผูเ้ขา้รว่มเจรจาทั�งสองฝ่ายจะถกูจัดไว ้และไดรั้บการอํานวยความสะดวกจัดอยู่
เป็นสดัสว่น ผอ่นคลาย และเรยีบงา่ย มหีอ้งรับประทานอาหารที�แยกเป็นสว่นตัวเพื�อใหแ้ขกมคีวามรูส้กึ
สะดวกสบายเป็นสว่นตัวเหมอืนบา้นของตนเอง ในคฤหาสนม์หีอ้งครัวที� เพรยีบพรอ้มดว้ยเครื�องปรงุ ที�
เป็นอาหารเฉพาะของชาวตะวนัออก 

*****************************  

หลงัตําแหน่งประธานาธบิด ีอะหต์ซิาร ิร่วมกับ ซรีลิ รามาฟอซา ชว่ยเหลอืในกระบวนการสนัตภิาพไอรแ์ลนด ์โดยเขา้
ตรวจสอบการปลดอาวธุของกองทพัสาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์(ไออารเ์อ)ในปี พ.ศ. 2544 อะหต์ซิาร ิกอ่ตั �งองคก์รรเิริ�มเพื�อการ
บรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ(The Crisis Management Initiative Organization ) เขา้ทํางานในการแกไ้ขปัญหาวกิฤตกิาลตา่งๆ 
ในอพัรกิา, อรัิค, ไอรแ์ลนดเ์หนือ และกลุม่ประเทศในเอเซยีกลางในปี พ.ศ. 2544 อะหต์ซิารเิป็นผูทํ้าหนา้ที�ไกลเ่กลี�ย 
นับเป็นผลงานชิ�นเอกจากการเป็นผูไ้กลเ่กลี�ยเพื�อสรา้งความสมานฉันทร์ะหวา่งรัฐบาลอนิโดนเีซยีและขบวนการอาเจะหเ์สร ี 

(GAM) กลุม่กบฏเคลื�อนไหวเพื�อการแบง่แยกอาเจะหเ์ป็นเอกราช ในปี 2548 จนนําสูก่ารยุตเิหตกุารณ์รุนแรงนานถงึ 30 ปี 
ทําใหผู้เ้สยีชวีติประมาณ 15,000 คน ในปี พ.ศ. 2548 และไดรั้บตําแหน่งผูแ้ทนพเิศษของสหประชาชาตใินโคโซโวในปี
เดยีวกนั 

เมื�อวนัที� 10 ตลุาคม พ.ศ.2551 นายโอเล ดนัโบลต ์มาโยส ์ประธานคณะกรรมการรางวลัโนเบลแถลงวา่ คณะกรรมการ
รางวลัโนเบลประกาศวา่ นายมารต์ต ิอาหต์ซิาร ีอดตีประธานาธบิดแีหง่ฟินแลนดว์ัย 71 ปี เป็นผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลสาขา
สนัตภิาพประจําปี ค.ศ. 2008 จากผลงานในดา้นความพยายามของการเจรจาไกลเ่กลี�ยเพื�อแกไ้ขขอ้พพิาทความขดัแยง้
ระหวา่งประเทศในหลายภมูภิาคมานานกวา่ 3 ทศวรรษแลว้ การกระทําดงักลา่วของเขาสง่ผลใหบ้งัเกดิสนัตภิาพยิ�งขึ�นบน
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โลกและภราดรภาพระหวา่งประเทศตา่งๆ ตรงตามแนวคดิของเจา้ของรางวลัอลัเฟรดโนเบล อดตีประธานาธบิดแีหง่
ฟินแลนดเ์ปิดเผยความรูส้กึหลังการประกาศไดรั้บรางวัลโนเบลสาขาสนัตภิาพประจําปีนี�วา่ รูส้กึดใีจและขอบคณุที�ไดรั้บ
รางวลันี� ซึ�งเขาจะไดรั้บใบประกาศเกยีรตคิณุ เหรยีญทอง และ เชค็เงนิสด 10 ลา้นโครน หรอื 1.42 ลา้นดอลลารส์หรัฐ คดิ
เป็นเงนิไทยประมาณ 48.9 ลา้นบาท 

บคุคลที�นั�งดา้นขวามอืของ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิคอืผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี ประกอบดว้ย ฮามดิ อาวาลดุดนี (Hamid 
Awaluddin) รัฐมนตรวีา่การกฎหมายและสทิธมินุษยชน, ซอฟยาน ดจาลลี (Sofyan Djalil) รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
คมนาคมและการสื�อสาร, ฟารดี ฮเูซ็น (Farid Husain) รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกจิการประชาชน, อสุมาน บาสเซยีะฮฺ 
(Usman Basyah) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกจิการความมั�นคง, อากตู ิอะกงุ วซีากา ปดูจา (I Guti Agung Wesaka Pudja) 
ขา้ราชการระดับสงูจากกระทรวงการตา่งประเทศ และหัวหนา้คณะผูแ้ทนเจรจา วโิดโด อาด ีซซูบิโต ้(Widodo Adi 
Sucipto) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกจิการการเมอืง กฎหมายและการความมั�นคง และผูช้ว่ย ซึ�งนั�งอยูใ่นหอ้งรับรอง
ฝ่ายรัฐบาลชั �นบน ไมไ่ดม้านั�งร่วมบนโตะ๊เจรจาดว้ย 

ที�นั�งดา้นซา้ยมอืของ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิคอืผูแ้ทนคณะผูเ้จรจาของขบวนการอาเจะหเ์สร ีผูนํ้าสงูสดุซึ�งพํานักในประเทศ
สวเีดน ในฐานะนายกรัฐมนตร ีมาลคิ มะหม์ดู (Malik Mahmoud) ถัดมาดว้ยสถานะรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 
ไซน ีอลัดลุลอฮฺ (Zaini Abdullah) และโฆษก บคัเตยีร อับดลุลอฮฺ (Bakhtiar Abdullah) ถัดมา นุร ดจลู ี(Nur Djuli) ซึ�ง
เดนิทางมาจากประเทศมาเลเซยี และ นุรดนี อับดลุเราะฮฺมาน (Nurdin Abdul Rahman) ผูเ้ดนิทางมาจากประเทศ
ออสเตรเลยี 

มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิยังแนะนําทมีงานผูไ้กลเ่กลี�ยแกแ่ขก ม ียฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ (Juha Christensen) ผูอํ้านวยการการจัดการ
ประชมุ, ครสิตน่ิา รงิกเินวา(Kristiina Rinkineva) และ มรี ี- มเีรยีจารวา (Meeri - Maria Jaarva) จาก องคก์รรเิริ�มเพื�อการ
บรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ(The Crisis Management Initiative Organization) ซึ�งเป็นองคก์รที� กอ่ตั �งโดย มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ

นอกจากนี�ยังม ีฮานนู ฮมิาเน็น (Hannu Himanen ) ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ อดตีเอกอคัรราชทตูฟินแลนดป์ระจํากรุง
จาการต์า้ คณุอนัตต์ ีแวนสกา (Antti Vanska) ที�ปรกึษาดา้นกฎหมาย เขา้ร่วมในฐานะผูส้งัเกตการณ์จากกระทรวงการ
ตา่งประเทศ 

 

 

นอ้มรับในชะตากรรม  

มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่วเปิดการประชมุเจรจา เริ�มตน้ดว้ยการใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุเจรจาดว้ยการ 
นั�งสงบนิ�ง 1 นาทเีพื�อเป็นการรําลกึถงึเหยื�อของสนึาม ิ จากนั�น มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ กลา่วตอ่วา่ ไมเ่ป็น
การงา่ยนักที�ทั �งสองฝ่ายที�จะไดม้านั�งบนโตะ๊เจรจาเดยีวกัน และกระตุน้ใหผู้ร้ว่มเจรจาคํานงึถงึการ
เจรจาอยา่งสรา้งสรรค.์ ภาคเชา้ของการประชมุเจรจา ไมม่กีารถกในหัวขอ้เรื�องของสนึาม.ิ ซอฟยาน 
ดจาลลิ (Sofyan Djalil) รัฐมนตรวีา่การคมนาคม และการสื�อสาร ผูม้ภีมูลํิาเนาจากอาเจะห ์กลา่วแกท่ี�
ประชมุวา่ เขาบนิตรงมาจาก บันดารอ์าเจะห ์ หลังวนัที�เกดิเหตกุารณ์สนึามแิละไดเ้ห็นสภาพที�น่า
เวทนา มรีา่งผูค้นนับพันบนทอ้งถนน ความทกุขร์ะทม ความเศรา้โศก ของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 

"ผมยังคงมคีวามลําบากใจ และยากที�จะบรรยายในสิ�งที�ไดเ้ห็นมา ผมเองอยากจะใหท้า่น
ทั�งหลายโดยเฉพาะ ขบวนการอาเจะหเ์สรไีดด้จูากวดีโีอ ไดเ้ห็นถงึสภาพที�เสยีหาย แตโ่ชคไมค่อ่ยดทีี�
เครื�องวดิโีอ เกดิขดัขอ้ง แตผ่มก็พอใจที�ไดพ้ดู อธบิายในสิ�งที�ไดเ้ห็นมาและสอดคลอ้งกับสิ�งที�เราไดรู้ ้
รับทราบ" ซอฟยาน ดจาลลิ กลา่วในการใหส้มัภาษณ์ภายหลัง "กวา่ 98,000 ศพถกูนําไปฝังในหลมุฝัง
ศพขนาดใหญ ่ ผูส้ญูหายที�ยังไมพ่บกวา่ 130,000 คนและคาดวา่ยอดผูเ้ป็นเหยื�อประสบภัยครั�งนี�
ประมาณ 200,000 คน (*)  

 

                   "ผมหวงัวา่ คําขอรอ้งจะชว่ยกระตุน้ความรูส้กึของขบวนการอาเจะหเ์สร ีเพื�อรว่มในการคน้หา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาวา่จะหาทางสนับสนุนฟื�นฟใูหด้ทีี�สดุอยา่งไร? ผมกลา่วแกพ่วกเขาวา่ "เรา
ตา่งมภีารกจิอันยิ�งใหญอ่ยูเ่บื�องหนา้ของพวกเรา" เขากลา่ว. คณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะห์
เสร ี ไดพ้รรณนาถงึความเจ็บปวดที�ไดรั้บนับตั �งแตไ่ดม้าลี�ภัยมาอยูใ่นสวเีดน และเฝ้าดสูถานการณ์อัน



 15

เลวรา้ยที�ไดเ้กดิขึ�นในอาเจะหผ์า่นสื�อ CNN โดยไมส่ามารถชว่ยเหลอือะไรไดเ้ลย ทกุคนตอ้งสญูเสยี
ญาตพิี�นอ้งผองเพื�อน และคนที�คุน้เคยคอ่ยๆ หายหนา้ตายจากไป 

             เราทกุคนตา่งตกตะลงึและเศรา้โศก แตเ่ราประชาชนชาวอาเจะห ์นอ้มรับในชะตากรรมของ
เรา เพราะเป็นเรื�องของการกําหนดสภาวะของพระเจา้ ซึ�งเราไดนํ้ามาเชื�อมโยงกับความกลา้หาญ 
ความสงบนิ�ง และเกยีรตยิศศักดิFศร ีกับความเป็นความตาย สําหรับผูท้ี�ยังมชีวีติก็ดํารงอยูต่อ่ไป หนา้ที�
ของเราขณะนี�เพื�อชว่ยเหลอืผูท้ี�ยังคงมชีวีติอยู"่ มาลคิ มะหม์ดู ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สร ีกลา่วถงึ
ความมุง่มั�นของเขาหลังเหตกุารณ์สนึาม ิ

              ขบวนการอาเจะหเ์สร ีกลา่วยนืยันตอ่คณะผูแ้ทนเจรจารัฐบาลอนิโดนเีซยีวา่ การประกาศ
หยดุยงิเพยีงฝ่ายเดยีวซึ�งเริ�มประกาศนับตั �งแตว่นัเกดิเหตกุารณ์สนึาม ิจนถงึวนันี� ทั �งนี�เป็นทางเดยีว
เทา่นั�นที�จะเป็นการประกนัความปลอดภัยแกอ่งคก์รตา่งๆ รวมทั�งองคก์รตา่งประเทศ จะสามารถเขา้ไป
ชว่ยเหลอืการทํางานอยา่งราบรื�นและสนัต.ิ "ครั�งแรกการประชมุของเรา เต็มไปดว้ยอารมณ์ที�รนุแรง 
ผมเองกลับดใีจที� วดีโีอ เกดิความขดัขอ้ง ในความรูส้กึสว่นตัวแลว้ การที�ไดเ้ห็นสภาพอันน่าเวทนายิ�ง
นั�นนับจะเพิ�มบรรยากาศที�ขมขื�นยิ�งๆขึ�น" มาลคิ มะหม์ดู กลา่วยอ้นถงึเหตกุารณ์ 

               คูเ่จรจาทั�งสองฝ่ายตา่งแลกเปลี�ยนขอ้คดิเห็นเกี�ยวกับความเสยีหายอันเกดิจากคลื�นยักษ์สึ
นาม ิและเป็นการเปิดโอกาสเกดิความคดิ ความรูส้กึรว่มกัน อันเป็นหนทางสูส่ายสมัพันธท์ี�กระชบัยิ�งขึ�น 

 

*****************************  

(*) ยอดผูเ้สยีชวีติเหยื�อคลื�นยักษ์สนึาม ิเมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 2547 ดงันี� อนิโดนเีซยี 230,000 คน, ศรลีงักา 30,957 คน, 
อนิเดยี 16,413 คน, ประเทศไทย 5,390 คน, โซมาเลยี 298 คน, มัลดฟิ 82 คน, มาเลเซยี 68 คน พมา่ 61 คน, แทนซาเนยี 
10 คน, บงัคลาเทศ 2 คน, แคนยา 1 คน รวมทั �งสิ�น 283,543 คน (ขอ้มลูจาก หนังสอื คอืผูก้รํ�างานกลา้สนึาม ิสํานักพมิพ์
ไทยพับลคิ รเีลชั�น จํากดั) 

 

เขา้ใจจดุยนื สูก่ารแกไ้ขปัญหาหรอืสญูเปลา่ 

 

             กอ่นหนา้ที�จะมกีารเปิดการเจรจากัน มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิไดม้โีอกาสเขา้พบปะคูเ่จรจาแตล่ะ
ฝ่ายในวันแรกที� คฤหาสน ์โคนกิสเต็ดท ์รัฐบาลอนิโดนเีซยีไดแ้จง้แก ่มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิใหท้ราบถงึ
จดุยนื กรอบนโยบาย และเป้าหมายอยา่งตรงไปตรงมา และไดนํ้าขอ้เสนอนี�แกข่บวนการอาเจะหเ์สรี
แลว้ พวกเขาตอ้งการใหม้กีารพจิารณาในสิ�งซึ�งรัฐบาลอนิโดนเีซยีไดเ้สนอ "รปูแบบการปกครอง
ตนเองพเิศษ (Special Autonomy) บนพื�นฐานของกฎหมายพเิศษวา่ดว้ยเขตปกครองตนเองพเิศษ (*) 
ที�มอียูแ่ลว้ เสรภีาพของอาเจะหย์อ่มไมม่ปัีญหาหากอนิโดนเีซยียังคงมบีรูณภาพแหง่ 
 
            ดนิแดนเป็นอันหนึ�งอันเดยีวกัน รัฐบาลอนิโดนเีซยียังตอ้งการใหคํ้ามั�นวา่จะแกไ้ขปัญหา
อยา่งสนัต ิหากนักรบขบวนการอาเจะหเ์สร ีมคีวามประสงคจ์ะปลดอาวธุ พวกเขาจะสามารถกลับไปใช ้
ชวีติในหมูบ่า้นอยา่งสนัต ิยิ�งกวา่นั�น รัฐบาลอนิโดนเีซยียังเสนอที�จะปลอ่ยนักโทษการเมอืงของ
ขบวนการอาเจะหเ์สร ีจะรับรองความปลอดภัย และใหส้ทิธทิางการเมอืง และอดตีนักรบที�สมคัรใจจะ
อยูร่ว่มพัฒนาสงัคมอยา่งสนัตแิลว้ รัฐบาลจะสนับสนุนทั�งดา้นเศรษฐกจิ และสงัคม 

รัฐบาลอนิโดนเีซยี มกีรอบรายการครบสมบรูณ์อยูแ่ลว้ ซึ�งแน่นอนที�สดุ มใิชเ่ป็นกระบวนการ
เพื�อการเจรจา  "การประกาศหยดุยงิเพยีงฝ่ายเดยีวมใิชเ่ป็นปัญหา สิ�งใดที�เป็นความเขา้ใจรว่มเป็นแนว
ทางการแกปั้ญหาหรอืไมนั่�น เรามกีารเตรยีมในการเจรจากันทกุประการ ยกเวน้ความเป็นเอกภาพ
อันหนึ�งอันเดยีวกันของอนิโดนเีซยีหรอืกระทบตอ่โครงสรา้งทางการเมอืงการปกครองเทา่นั�น" ฟารดิ 
ฮเูซ็น รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกจิการประชาชน กลา่ว 
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ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรไีดเ้ขาพบ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิในชว่งเชา้และมคีวามระมัดระวงัอยา่ง
มาก ที�จะแสดงความเห็นที�กระทบตอ่ความแตกตา่งกับกรอบแนวทางของรัฐบาลอนิโดนเีซยี "รัฐบาล
อนิโดนเีซยี มักจะละเมดิขอ้ตกลงในเบื�องตน้เสมอๆ ทําไมเราตอ้งเชื�อมั�นในสถานการณ์ที�จะมคีวาม
แตกตา่ง "ผูนํ้าขบวนการฯ มาลคิ มะหม์ดู กลา่ว.  

หนึ�ง. เป็นความจําเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งสถาปนาความเชื�อถอื นี�เป็นแนวทางของขบวนการอา
เจะหเ์สร ีในการเจรจา. เหตผุลที� มาลคิ มะหม์ดู ตอ้งการเจรจาอยา่งจรงิจังเป็นพื�นฐาน สําหรับขอ้
ขดัแยง้ในทัศนะของเขาแลว้ ไมม่ขีอ้ขดัแยง้ใดสามารถแกไ้ขได ้หากสาเหตทุี�แทจ้รงิมไิดถ้กูนําเขา้มา
ใช ้ความมเีสรภีาพอยา่งสมบรูณ์ในการแสดงออกและสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นของ
ประชาชนชาวอาเจะห ์ตอ้งไดรั้บการคุม้ครองอยา่งแทจ้รงิ และการประกาศหยดุยงิตอ้งกระทําทันท ีจะ
เป็นหลักประกันแกผู่ป้ระสบภัยจากสนึาม ิจะไดรั้บการชว่ยเหลอืฟื�นฟอูยา่งดทีี�สดุ 

ยิ�งกวา่นั�นผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สร ีรูส้กึวา่ แมว้า่ขอ้ตกลงยังไมม่กีารดําเนนิการใดๆ แตรั่ฐบาล
อนิโดนเีซยีซึ�งเดนิทางมาเจรจาที�กรงุเฮลซงิก ิกลับมเีงื�อนไขลว่งหนา้แลว้ "รัฐบาลอนิโดนเีซยี
ตอ้งการแคก่ารเจรจาเพยีงเพื�อเสนอเฉพาะรปูแบบการปกครองตนเองพเิศษเทา่นั�น แตเ่ราไดม้กีาร
ตอ่สูเ้พื�อเอกราชอาเจะหก์วา่ 30 ปีมาแลว้ " มาลคิ มะหม์ดู กลา่ว "มันเป็นไปไมไ่ดท้ี�จะปัดขอ้เสนอ 
ปณธิาน ความใฝ่ฝันในอสิรภาพ เชน่นี�" ขบวนการอาเจะหเ์สร ีประกาศวา่หากมขีอ้ตกลงที�เกดิจากการ
เจรจาอยา่งแทจ้รงิแลว้ ก็จะขอใหน้านาชาตเิขยีนระบใุนขอ้ตกลง และหวงัวา่ องคก์ารสหประชาชาต ิ
จะนํามาบังคับใชสู้ก่ารปฏบิัตจิรงิ ตามขอ้ตกลงนั�น 

****************************  

(*) กฎหมายพเิศษวา่ดว้ยเขตปกครองตนเองพเิศษอาเจะห ์เป็นกฎหมายที�มผีลบงัคับตั �งแต ่ปี 2001 (พ.ศ. 2544) 
แลว้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อยตุกิารตอ่ตา้นอํานาจรัฐ ดว้ยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ อยา่งกวา้งขวางมากกวา่จังหวดัอื�นๆ ในอนิโดนเีซยี กฎหมายกําหนดไวว้า่ 70% ของรายไดจ้ากนํ�ามันและแกส๊ 
ใหจั้ดคงอยูใ่นจังหวดัอาเจะห ์และประชาชนชาวอาเจะหส์ามารถเลอืกผูนํ้าตนเอง เชน่ ตําแหน่งผูว้า่การจังหวดั, 
นายกเทศมนตรเีทศบาล ผ่านการเลอืกตั �งโดยตรง ขณะเดยีวกันเขตปกครองตนเองพเิศษ ยังมอํีานาจในการใชก้ฎหมาย
อสิลาม (ชารอีะฮฺ) ซึ�งเป็นเรื�องที�ผูนํ้าในจาการต์า้เชื�อวา่ เป็นความตอ้งการของชาวอาเจะหอ์ยา่งแทจ้รงิ และกฎหมายนี�มี
ผลบงัคบัถงึ ปี 2010 (พ.ศ. 2553) 

กอ่นจะมกีารเจรจา มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดว้างกรอบ และแผนการจัดระบบอยา่งชดัเจน ความ
เป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาจะตอ้งไมก่ระทบตอ่ บรูณภาพแหง่ดนิแดนอนิโดนเีซยี จงึจะไมม่หัีวขอ้
ใดๆ ในการเจรจาเกี�ยวกับความเป็นเอกราชของอาเจะหบ์นโตะ๊เจรจา และการการเจรจาจะตอ้งสิ�นสดุ
ลงเมื�อถงึฤดใูบไมร้ว่งเทา่นั�น อยา่งไรก็ตาม ในระยะแรกเริ�มของการเจรจา มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ จะ
พจิารณาถงึชว่งเวลาที�จะให ้ ขบวนการอาเจะหเ์สรเีขา้ใจถงึขอ้เสนอสําหรับการเจรจา สรา้งความหวัง
และจะทําใหไ้มม่ผีูใ้ดสิ�นหวงักับเป้าหมายการมเีอกราช ซึ�งเป็นเงื�อนไขการเจรจาของฝ่ายรัฐบาล
อนิโดนเีซยี 

วาระการประชมุที�สมบรูณ์ไดม้กีารเตรยีมไวบ้นโตะ๊เจรจา การปกครองตนเองจะเป็นหัวขอ้หนึ�ง
ซึ�งจะรวมถงึการวางและสง่มอบอาวธุของนักรบจรยทุธ,์ การถอนกําลังทหารของกองทัพอนิโดนเีซยี, 
การแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกจิ เมื�อความเห็นทั�งสองฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกัน และสอดคลอ้ง บรรลุ
แนวทาง หากมันเป็นวธิกีารแกไ้ขปัญหาที�ดํารงอยู ่

"ไมม่ขีอ้ตกลงใดๆ จนกวา่ทกุอยา่งจะมคีวามเห็นพอ้งตอ้งกันทั�งสองฝ่ายกอ่น" มารต์ต ิ อะหต์ิ
ซาร ิ กําหนดบรรทัดฐานพื�นฐานเพื�อมใิหเ้กดิความเบี�ยงเบนของการเจรจา "ผมหวงัวา่ทา่นจะพจิารณา
ขอ้เสนอนี� เพราะผมคดิวา่นี�เป็นโอกาสพเิศษแลว้ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่วแกผู่แ้ทน ขบวนการอาเจะห์
เสร ี 

คณะผูแ้ทนขบวนการอาเจะหเ์สรคํีานงึบรรทัดฐานของกรอบการเจรจา ซึ�งพวกเขาไดรั้บมอบ
ความไวว้างใจจากประชาชนชาวอาเจะห ์และตอ้งตดัสนิใจไมว่า่จะสมหวงัหรอืไมก็่ตาม ตอ่ความมุง่มั�น
ในความเป็นเอกราช และแน่นอนที�สดุ ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรจีะตอ้งไมเ่ป็นผูต้ัดสนิเพยีงผูเ้ดยีว 
และ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ กลา่วอยา่งเปิดเผยวา่ "ผมขอบอกกลา่ววา่ หากพวกทา่นไมก่ลา้ตัดสนิใจใน
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นามของประชาชนชาวอาเจะหแ์ลว้ เราก็จะเสยีเวลาโดยเปลา่ประโยชน ์ ผมวา่ก็จะเป็นอันตรายแก่
ประชาชนมากกวา่ และเชื�อวา่ไมม่ทีางอื�นใดจากการเจรจาบนโตะ๊ที�จะไดรั้บไปมากกวา่การไดจ้ากการ
เจรจาคอื "สทิธกิารปกครองตนเองพเิศษ" (Special Autonomy) 

ในวนัแรกของการเริ�มตน้การประชมุเจรจา เราจะตอ้งมกีารกําหนดขอ้ตกลงรว่มกันกอ่น เพื�อให ้
เกดิความสบายใจแกทั่�งสองฝ่าย คอืตอ้งระมดัระวงัในการใหข้า่วหรอืการใหส้มัภาษณ์แกส่ื�อทกุแขนง 
เมื�อมกีารแถลงขา่ว ที�เกี�ยวกับผลการเจรจา ตอ้งยดึถอือยา่งเครง่ครัดในการที�จะไมใ่หค้วามเห็นหรอื
ทัศนะสว่นตัว ตอ้งมคีวามระมัดระวงัเป็นพเิศษตอ่การใชถ้อ้ยคําก็ด ี การวพิากษ์วจิารณ์หรอืเพิ�มเตมิ
นอกเหนอืผลการเจรจา 

เป็นเรื�องปกตเิสมอ คูเ่จรจามักใชโ้อกาสในการแถลงหรอืใหข้า่วที�เป็นประโยชน ์ หรอืหาความ
ไดเ้ปรยีบในการใหข้า่วดว้ยการบอกกลา่วหรอืแจง้ความตอ้งการขอ้ตอ่รองผา่นสื�อแลว้ ก็จะกอ่ใหเ้กดิ
ความยุง่ยากเป็นอปุสรรคในการเจรจาแกไ้ขปัญหายากยิ�งขึ�น. มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ มคีวามคาดหวงัวา่ 
"การประชมุครั�งแรกนั�น หากคูเ่จรจามจีดุหมายเดยีวกันแลว้ ก็มใิชจ่ะมคีวามเป็นไปไดว้า่จะเกดิสิ�งที�
ดกีวา่อยา่งแน่นอน 

หลังจากการพบปะดว้ยความสดชื�นยามเชา้ ดว้ยถอ้ยที�ถอ้ยทถีอ้ยอาศัยดว้ยความสภุาพ แตล่ะ
ฝ่ายแยกยา้ยไปรับประทานอาหารที�ถกูจัดเตรยีมไว ้โดยฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี ถกูจัดใหรั้บประทานใน
หอ้ง Stylish Blue ในหอ้งโถงชั �นลา่ง สว่นฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรถีกูจัดไวช้ั �นบน หลังจากพักการ
ประชมุที�สรา้งความพงึพอใจทั�งสองฝ่าย 

มจีดุรว่มกันแตจ่ะบรรจบกนัตรงไหน?  
             วนัที�สองของการเจรจา หลังอาหารเที�ยงแลว้ มผีลการเจรจาที�มคีวามคบืหนา้มาก สาระ
เนื�อหาความแตกตา่ง ความเห็นเริ�มมคีวามเขา้ใจชดัเจน และมคีวามกา้วหนา้ คูเ่จรจาทั�งสองฝ่ายมกีาร
ตกลงและความเห็นในแนวทางเดยีวกัน ซึ�งเป็นพื�นฐานที�จะนําไปสูก่ารเจรจา มจีดุรว่มกันแตจ่ะพบกัน
จดุไหน ขบวนการอาเจะหเ์สรตีอกยํ�าถงึทัศนะที�ยอมรับไดใ้นการประกาศหยดุยงิ ในทัศนะของ
ขบวนการอาเจะหเ์สรนัี�นวา่ ความพยายามใดๆ จะไมค่บืหนา้และไมม่ปีระโยชนห์ากยังคงมกีารสูร้บ
ดํารงอยู ่

ขณะที�ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี ไมต่อ้งการเจรจาเรื�องการหยดุยงิบนพื�นฐานของผูป้ระสบภัยสนึา
ม ิ รัฐบาลมแีนวทางที�ชดัเจนและยํ�าบนหลักการการปฏบิัตติามกฎหมายที�เกี�ยวกับ "สทิธปิกครอง
ตนเองพเิศษ"(Special Autonomy)ของอาเจะห ์ รัฐบาลอนิโดนเีซยีไมป่ฏเิสธกระบวนการการแกไ้ข
ปัญหาขอ้ขดัแยง้ของนานาชาต ิ รัฐบาลมจีดุยนืที�แน่นอน และไมย่อมใหส้หประชาชาตยิื�นมอืเขา้มา
จัดการ และไมต่อ้งการใหอ้งคก์รภายนอกเขา้มาแทรกแซงกจิการภายในของอนิโดนเีซยี ไมต่อ้งการ
ยกระดับใหเ้ป็นปัญหานานาชาต ิเพราะอาเจะหเ์ป็นเรื�องภายในของอนิโดนเีซยี 

คณะผูแ้ทนขบวนการอาเจะหเ์สร ีรูส้กึกลํ�ากลนืกับคําวา่ "การปกครองตนเองพเิศษ" ทสีามารถ
อธบิายในความหมายตา่งๆ ที�แตกตา่งมากกวา่ 40 ปี ในทัศนะของชาวอาเจะหแ์ลว้ ไมม่สี ิ�งใดนอกจาก
ความวา่งเปลา่ การแตง่ตั �งผูเ้ขา้ดํารงตําแหน่งใดๆ การกําหนดสิ�งใดๆ หรอืการวนิจิฉัยชี�ขาดใดๆ 
ทั �งหมดทั�งปวงลว้นมาจากเมอืงหลวงจาการต์า้ทั �งส ิ�น แมว้า่กฎหมายจะกําหนดวา่รายได ้ 70% จาก
นํ�ามัน, แก็ส ใหค้งอยูใ่นจังหวดัอาเจะห ์แตค่วามเป็นจรงิแลว้ ขบวนการอาเจะหเ์สรยีนืยันวา่ ส ิ�งเหลา่นี�
ไมไ่ดอ้ยูใ่นอาเจะห ์ เพราะในทางปฏบิัตมิันจะกลับไปสูรั่ฐ หรอืเขา้กระเป๋าของขา้ราชการผูฉ้อ้ราษฎร์
บังหลวง และนี�คอืการเสนอใหย้อมรับ "เขตปกครองตนเองพเิศษ" เสมอืนจดุเริ�มตน้ของการเจรจา 

"มันเป็นไปไมไ่ด"้ หัวหนา้คณะผูเ้จรจาขบวนการอาเจะหเ์สร ี กลา่ว 
ระหวา่งการเจรจาในรอบแรก ลําดับความยุง่ยากของปัญหาสําหรับการเจรจาในเดอืนหนา้ มคีวาม
แหลมคมยิ�ง แตใ่นเรื�องนี�ความเห็นในการแกไ้ขปัญหานั�นจะมสีหภาพยโุรป และกลุม่ประเทศอาเซยีน
จะเขา้มามสีว่นร่วมสงัเกตการณ์ และในการใหคํ้าแนะนําดว้ย ความสําคัญที�ย ิ�งยวดคอืการที�คูเ่จรจา
สามารถมานั�งบนโตะ๊เจรจา เผชญิหนา้กัน และเจรจาโดยไมม่ผีูนั้�งเป็นผูไ้กลเ่กลี�ยและประสบ
ความสําเร็จ ขณะที�คูเ่จรจาเดนิเขา้เดนิออกครั�งแลว้ครั�งเลา่เป็นบรรยากาศปกตใินหอ้งประชมุเล็กใน
คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์เพื�อทําใหเ้กดิความใกลช้ดิ สนทิสนม รูจั้กซึ�งกันและกันมากขึ�นเปิดโอกาสไดม้ี
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การแลกเปลี�ยนความคดิเห็นซึ�งกันและกัน ดว้ยภาษาเดยีวกัน และยิ�งกวา่นั�นมเีพยีง ยฮูา่ร ์ ครสิเทน
เซน่ ผูอํ้านวยการการจัดการจากเมอืง ละหต์ ี(Lahti) เป็นบคุคลภายนอกคนเดยีว ที�คูเ่จรจาทั�งสองฝ่าย
รูจั้กด ี

ซอฟยาน ดจาลลิ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมอนิโดนเีซยี ผูม้บีคุลกิภาพเรยีบงา่ย อายุ
ราว 53 ปีผูม้พีื�นเพจากอาเจะห ์ เป็นผูท้ี�คอยเตอืนและใหค้วามเห็นภายหลังจากการประชมุผา่นไปใน
รอบแรก ซึ�งทา่น ยซูฟุ กัลลา (Jusuf Kalla) รองประธานาธบิด ีอนิโดนเีซยี คาดการณ์วา่ "ทา่นไดใ้ห ้
ขอ้คดิแกพ่วกเราวา่ ในการประชมุในรอบแรก ควรมคีวามมุง่มั�นตั �งใจ สิ�งใดที�เป็นการบอกกลา่วก็ควรรับ
ฟังอยา่งสงบ แมจ้ะเป็นการกลา่วหาหรอืกลา่วตําหนฝ่ิายเราก็ตาม นั�นเพราะพวกเขาเกลยีดชงัฝ่ายเรา 
และในขอ้เท็จจรงิแลว้มคีวามเขา้ใจผดิมากมายที�เกดิขึ�นอยา่งตอ่เนื�องกวา่ 30 ปีแลว้ ซึ�งเป็นสิ�งที�ไม่
อาจหลกีเลี�ยงได ้ที�จะมคีวามรูส้กึเชน่นั�นเกดิขึ�น" 

"ตอ้งยอมรับฟังกัน และเราไมค่วรโตเ้ถยีง เรามถีอ้ยคําที�งดงามเป็นชื�อของอลัลอฮฺตั �ง 99 ชื�อ
ในภาษาของเราและการกลา่วยํ�าซํ�าๆ ก็จะทําใหเ้ราสงบสตอิารมณ์ได(้*) " ซอฟยาน ดจาลลิ กลา่ว 
การประชมุเจรจาในรอบแรกสิ�นสดุลงในเสารท์ี� 29 มกราคม 2548 ตามกําหนดการคูเ่จรจามขีอ้ตกลง
เกี�ยวกับประเด็นที�แตกตา่งจากประเด็นปัญหาสว่นกลาง ที�สําคัญที�สดุคูเ่จรจาทั�งสองฝ่ายมทัีศนคตทิี�ดี
เป็นที�น่าพอใจ อยา่งนอ้ยที�สดุ ตอ่หลักการและการเจรจาในรอบใหม ่และมเีป้าหมายประการเดยีวกับที�
มกีารเจรจารอบแรก 

**************************** 

(*) การกลา่วชื�อพระเจา้ซํ�าๆ เป็นการรําลกึถงึอัลลอฮ ใหม้ากๆ หรอืเรยีกวา่ อษัษกิรุ หรอืซเิกร หมายถงึการรําลกึ เป็นสว่น
หนึ�งในการแสดงความภักดตีอ่อลัลอฮฺ ตามคําสอนอสิลาม ดงักรุอานความวา่ "โอบ้รรดาผูศ้รัทธาแลว้ทั �งหลาย จงรําลกึ
ถงึอลัลอฮฺใหม้าก และจงกลา่วตสัเบยีฮฺ (ซบุฮานัลลอฮฺ ) ทั �งยามเชา้และยามเย็น" (อัลกรุอาน  บทอลัอะฮฺซาบ โองการที�
41 - 42) 

ไมม่ ี

 

ความประทับใจเมื�อแรกพบ 

              เสยีงเอะอะเล็ดรอดจากหอ้งแถลงขา่วของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศใน 
Katajanokka กลุม่ผูส้ ื�อขา่วโทรทัศนห์อบกลอ้งและสาละวนกับการเสยีบปลัWกตอ่สายไฟอยา่งวุน่วาย 
วนันี�จะมกีารแถลงขา่วเกี�ยวกับผลการประชมุเจรจาของอาเจะห ์ ซึ�งไดรั้บแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพยีง
ไมก่ี�ชั�วโมงกอ่นหนา้ เนื�องจากการแถลงขา่วในวนันี�ถกูกําหนดขึ�นหลังจากการเจรจาสิ�นสดุลงในวนั
อาทติย ์

           จากสภาพการณ์หลังเกดิเหตกุารณ์สนึาม ิ ทําใหม้ผีูส้ ื�อขา่วจากสํานักตา่งๆ จํานวนมาก 
เดนิทางเพื�อมาทําขา่วที�หอ้งแถลงขา่ว ผูส้ ื�อขา่วจากสํานักขา่วระหวา่งประเทศ เอเยนซ ี กลุม่ผูส้ ื�อขา่ว
จากประเทศอนิโดนเีซยี โดยเฉพาะผูส้ ื�อขา่วจากฟินแลนดเ์กอืบทกุแขนงทกุสํานัก จะมคํีาถาม ทําไม
ถงึเป็นเชน่นั�น - เดยีวนี�เป็นอยา่งไร ? นั�นหมายถงึการเจรจาลม้เหลว กอ่พวกเขาจะเริ�มตน้หรอือยา่งไร? 
สื�อสารมวลชนทกุแขนงตา่งพากันประหลาดใจที�ไดท้ราบวา่ มกีารเริ�มตน้การเจรจาเกี�ยวกับอาเจะหใ์น
กรงุเฮลซงิก ิ มผีูส้ ื�อขา่วจํานวนเล็กนอ้ยที�ยังมทัีศนคตทิี�ด ี เพราะเมื�อสองปีที�แลว้ก็มกีารเริ�มตน้เจรจา
สนัตภิาพ และไมไ่ดม้คีวามคบืหนา้ใดใด และชาวฟินแลนดม์ขีอ้เสนออะไรเป็นประเด็นใหม ่ หรอืมี
แนวทางอะไรใหม่ๆ  

           สื�อฟินแลนดพ์ากนัเก็งกันวา่แลว้วา่ ทําไมมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ เสี�ยงที�จะนําชื�อเสยีงของตนมา
เป็นเดมิพัน หรอืเขาไมไ่ดว้างแนวทางที�เป็นชอ่งทางผา่นกระทรวงการตา่งประเทศ? มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ
ยังคงกระตุน้เตอืนใหคู้เ่จรจาทั�งสองฝ่าย สงบปากสงวนคําเกี�ยวกับการใหส้มัภาษณ์แกผู่ส้ ื�อขา่วมาก
ที�สดุเทา่ที�จะทําได ้จงึไมม่ขีา่วสารใดใดที�รั�วไหลจากคฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ประตทูางเขา้คฤหาสนถ์กู
ปิดอยา่งมั�นคงป้องกันผูส้ ื�อขา่ว หากจะมก็ีเพยีงแคม่องเห็นไหวไหวหลังตน้ไมเ้ทา่นั�น. การนัดหมาย
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เปิดการแถลงขา่วครั�งแรกเริ�มขึ�น เมื�ออดตีประธานาธบิด ี มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ เดนิเขา้มาในหอ้งแถลง
ขา่วเพยีงคนเดยีวและไมม่ผีูแ้ทนคณะผูเ้จรจาทั�งสองฝ่ายที�จะมาบอกวา่มอีะไรเกดิขึ�น 

            มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเป็นคนที�มอีารมณ์ด ีเยอืกเย็น ยิ�มแยม้แจม่ใส เขาเดนิมายนื ณ จดุที�กลอ้ง
บันทกึภาพตั �งไว ้ เริ�มบรรยายสรปุเกี�ยวกับเป้าหมายของการประชมุเจรจาเพื�อสนัตภิาพในอาเจะห ์ ณ 
คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ และบรรยายสรปุเกี�ยวกับการเจรจาระหวา่งทั�งสองฝ่าย เกี�ยวกับผลการ
ดําเนนิการหลังเหตกุารณ์สนึาม ิ "ครั�งนี�นับเป็นครั�งแรกหลังจากที�สองปีที�ผา่นมาที�คณะผูแ้ทนเจรจา
จากฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีและรัฐบาลอนิโดนเีซยี ไดม้กีารพบปะเจรจาสนัตภิาพ จงึไมม่เีหตผุลอนั
ใดที�จะทําใหเ้ขาตกหลมุรักประทับใจตอ่กันในทันท ี ที�ไดพ้บกันเป็นครั�งแรก แตค่วามสําคัญที�ย ิ�งใหญ่
ที�สดุคอืทั�งสองฝ่ายไดเ้ขา้มานั�ง เพื�อพดูคยุกันอยูใ่นหอ้งเดยีวกัน" 

              "มคํีาถามที�ถกูตั �งมากกวา่คําตอบ" มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ยอมรับสารภาพและประกาศวา่ การ
ประชมุซึ�งไดเ้ขา้รว่มดว้ย ซึ�งในความจรงิไดเ้ผชญิกับสภาพสิ�งที�น่าทึ�ง "ทั �งสองฝ่าย สามารถนั�งพดูจา
กัน และถกเถยีงรว่มกัน" คณะผูแ้ทนทั�งสองฝ่ายไดล้าจากกรงุเฮลซงิก ิ และคําเชญิเพื�อนัดหมายการ
ประชมุครั�งใหมจ่ะถกูสง่ตามไปในอกีไมก่ี�วนัขา้งหนา้. มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดก้ลา่วแสดงความขอบคณุ
ตอ่รัฐบาลฟินแลนด ์สําหรับการอํานวยความสะดวกจัดการและอนุญาตใหใ้ชค้ฤหาสนโ์คนกิสเต็ดทเ์ป็น
สถานที�ประชมุ และกลา่ววา่ เขาไดต้ดิตอ่ประสานงานกับผูนํ้าระดับสงูของประเทศกอ่นจะมกีารประชมุ
เจรจาเริ�มขึ�น และพรอ้มใหกํ้าลังใจสนับสนุน 

            มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิมไิดแ้สดงความคาดหวงัถงึความสําเร็จ หรอืความลม้เหลวในการเจรจาแต่
อยา่งใด "ผมจะกลา่ววา่ นี�คอื เรื�องเล็กๆ ในการตกปลาเซลมอ่น เพราะปลาแซลมอนเป็นปลาที�มคีา่ 
แตค่ณุคา่ของมันอยูท่ี�ความพยายามที�จะจับมัน แมว้า่จะจับไดห้รอืไมไ่ดก็้ตาม". ในเวลาเดยีวกัน
ขณะที� มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกําลังแถลงขา่ว คณะผูแ้ทนเจรจาสนัตภิาพรัฐบาลอนิโดนเีซยีกําลังนั�ง
รถยนตบ์นถนนไฮเวย ์Slushy Tuusula มุง่สูส่นามบนิ แตไ่มใ่ชท่กุคน ยังมบีางคนที�อยูใ่นหอ้งที�แถลง
ขา่ว และรูด้วีา่การประชมุยังไมจ่บ 

 

 

************************************************ อา่นตอ่บทความลําดับที� 1758 
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