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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์ตอนที�2 
 (Making Peace: Ahtisaari and Aceh) part 2 

สนัตภิาพในอาเจะห:์ อํานาจเปลี�ยนแปลงในจาการต์า้ ถงึขบวนการอาเจะหเ์สร ี
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บทความวชิาการชิ&นนี& เผยแพร่ครั &งแรกบนเว็บไซตม์หาวทิยาลยัเที�ยงคนื 

 วนัที� ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๒ : Release date 26 August 2009 : Copyleft MNU. 

ขบวนการอาเจะหเ์สร ีGAM : Gerakan Aceh Merdeka กอ่ตั &งและเริ�มปฏบิตักิารในปี ๑๙๗๖ ( พ.ศ. ๒๕๑๙) โดยเมื�อเตงิก ู
ฮาซนั ด ิตโิร(Tenku Hasan Di Tiro ) นักธรุกจิชาวอาเจะห ์ผูส้าํ เร็จการศกึษาจากสหรัฐอเมรกิา ไดป้ระกาศเอกราชให ้
จังหวดัอาเจะห ์เป็นอสิรภาพแยกจากอนิโดนเีซยี เตงิก ูฮาซัน ด ิตโิร เป็นผูท้ี�มเีชื&อสาย จากครอบครัวสลุตา่นฏอนแหง่อา
เจะห ์ประกาศวา่ จังหวดัอาเจะหไ์ดถ้กูผนวกเป็นสว่นหนึ�งของอนิโดนเีซยีในปี ๑๙๔๙ ไมช่อบธรรม เมื�ออาเจะหต์กเป็น
อาณานคิมของดทัซ ์ร่วมหนึ�งศตวรรษ สลุตา่นแหง่อาเจะหม์อีสิรภาพ มคีวามแตกตา่งจากอัตลกัษณ์ สภาพภมูปิระเทศ 
จากสว่นกลางโดยสิ&นเชงิ และกลา่ววา่อนิโดนเีซยีควรสิ&นสดุการยดึครองอาเจะหไ์ดแ้ลว้. ปี ๑๙๗๗ อนิโดนเีซยีทําการ
ปราบปรามขั &นเด็ดขาด 
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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอา เจะห ์

สนัตภิาพในอาเจะห:์ จากคลื�นยักษ์สนึาม ิถงึการเริ�มตน้เจรจาที�กรุงเฮลซงิก ิ
บทความนี&ไดรั้บมาจากคณุ ฮานุดดนิ อเุซ็ง 

 

 

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") 

 

 

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� ๑๗๕๘ 
เผยแพร่บนเว็บไซตน์ี&ครั &งแรกเมื�อวนัที� ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๒ 
(บทความทั &งหมดยาวประมาณ ๑๔.๕ หนา้กระดาษ A4 โดยไมม่ภีาพประกอบ)  

 

 



 3

 

    
  Dr.Javier Solona                              Tengku Ubit                               Peiter Feith 

                                          
                คณะผูส้งัเกตการณข์ณะปฏบิตังิานพื$นที�                             พลโท นพิทัธ ์ทองเล็ก 
             สํานกังานคณะผูส้งัเกตการณ์    พธิสีง่มอบอาวธุและรว่มพฒันาอาจะห ์ TNI ถอนกําลงัทหาร 3,300 คน   
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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

สนัตภิาพในอาเจะห ์: อํานาจเปลี�ยนแปลงในจาการต์า้ถงึขบวนการอาเจะหเ์สร ี
บทความนี&ไดรั้บมาจากคณุ บรุฮานุดดนิ อเุซ็ง 

 

ตอ่จากบทความลําดับที� 1757 

โหมโรงชั�วคราว  

                กลิ�นของความหอมของขา้วสกุและเครื�องเทศชาวเอเชยีโชยคลุง้ในบา้นยฮูาร ์ และลซีา่ 
ครสิเตนเซน่ ที�เมอืง ละหต์ ี(Lahti) เสยีงหัวเราะดังเล็ดลอดมาจากหอ้งนั�งเลน่ เสยีงดังมาถงึหนา้ประตู
บา้น เย็นวนัอาทติยว์นันั&น มลีมหนาวจากหมิะบางๆ ที�ปกคลมุ ขณะที�กลุม่คณะผูแ้ทนเจรจาชาว
อนิโดนเีซยีไดเ้ดนิทางกลบัสูด่นิแดนอันรอ้นอบอา้วในประเทศตนเรยีบรอ้ยแลว้ คงเหลอืแตฟ่ารดิ ฮู
เซ็น รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกจิการประชาชน ที�ยังไมไ่ดเ้ดนิทางกลับดว้ย เขาไดใ้ชเ้วลาทั&งวัน
รว่มกับอดตีคูป่รปักษ์ของเขา ขณะที�คณะผูแ้ทนเจรจากลุม่นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สร ียังคงอยู่
อยา่งลับๆ ในกรงุเฮลซงิก.ิ ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ อาสาเป็นไกดส์มัครเลน่นําเที�ยวแกผู่นํ้าขบวนการอา
เจะหเ์สรทัี &ง 5 คน รวมถงึฟารดิ ฮเูซ็น เป็นการพาเที�ยวรอบเมอืงละหต์ ีไปดกูารแขง่ขนักฬีากระโดดสก ี
ขบัรถเวยีนชมโบสถแ์ละสสุาน ระหวา่งนั&นไดม้กีารแลกเปลี�ยนขอ้คดิเห็น ทัศนคต ิความหวงั ทําใหเ้กดิ
ความไวว้างใจ และจรงิใจกันมากขึ&น 

                ลซีา่ ครสิเตนเซน่ กําลังสาละวนกับการเก็บจานอาหารมื&อคํ�าบนโตะ๊ และบรรดาแขกผูม้า
เยอืนตา่งกลา่วขอบคณุตอ่การที�ไดรั้บประทานอาหารสไตลอ์นิโดนเีซยีที�มรีสชาตแิสนอรอ่ย ตา่งจาก
อาหารรสชาตทิี�คอ่นขา้งซํ&าๆ ที�คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ บา้นของครอบครัวยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ เป็น
สถานที�พักผอ่นเพื�อผอ่นคลายจากการประชมุเจรจาในรอบแรก นายกรัฐมนตรขีองขบวนการอาเจะห์
เสรมีาลคิ มะหม์ดู และรัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกจิการประชาชน อนิโดนเีซยี ฟารดิ ฮเูซ็น ที�เคยมี
ความสนทิสนม พบปะพดูจากันเสมอในประเทศอนิโดนเีซยี สภาพในวนันี&ทั &งคูด่อูอ่นลา้ และสงวนทา่ที�
ตอ่กัน 

                อยา่งไรก็ตามในเมอืงละหต์ ีพวกเขามคีวามรูส้กึตลกขบขนักับทา่ทคีวามเป็นปรปักษ์และ
หํ&าหั�นตอ่กัน การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ยังคงเป็นสิ�งที�ยังหา่งไกลและยากที�จะเป็นไปไดจ้รงิ "ความ
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ขดัแยง้ที�มมีายาวนาน ดังนั&นการแกไ้ขคงไมส่ามารถกระทําไดด้ว้ยการนั�งเจรจาเพยีงครั&งเดยีวหรอก " 
มาลกิ มะหม์ดู ถอนหายใจ ดเูครง่ขรมึกับคําพดูเของ ฟารดิ ฮเูซ็น. เพิ�มนํ&าชา กาแฟ อกีสกัแกว้ไหม ?" 
เสยีงตะโกนถามของ ลซีา่ ครสิเตนเซน่ จากหอ้งครัวดว้ยภาษา บาฮาซา-อนิโดนเีซยี และตา่งคนขยับ
แกว้บนโตะ๊ของแตล่ะคนแทนคําตอบ 

       เมื�อ 20 ปีกอ่นหนา้นั&น ยฮูา่ร ์และ ภรรยา ลซีา่ ครสิเตนเซน่ ทั&งสองเป็นนักนริกุตศิาสตร ์
เดนิทางมาเพื�อทํางานบนเกาะสลุาเวส ี ประเทศอนิโดนเีซยี ตามโครงการวจัิยดา้นภาษาระหวา่ง
ประเทศ เพื�อจัดทําแผนภมูขิองภาษาตา่งๆ ที�ใชบ้นเกาะทั&งหลายที�มมีากกวา่ 100 ภาษา และทั&งสองมี
ความสนใจโดยเฉพาะภาษา รัมปิ (Rampi)  

               จากขั &นตอนซึ�งเป็นทางการนําสูก่ารเจรจาที�กรงุเฮลซงิก ิ และจากความเป็นปรปักษ์ในอดตี 
สูก่ารนั�งรว่มโตะ๊รับประทานอาหารเย็น บา้นของยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ ในเมอืง ละหต์ ีในวนันี&. อดตีในวนั
นั&น การที�ชาวตา่งประเทศคูห่นึ�งจะหาบา้นเพื�อใชเ้ป็นที�พักบนเกาะสลุาเวส ี (Sulawesi) เป็นเรื�อง
คอ่นขา้งยาก เมื�อมนีายแพทยท์อ้งถิ�นมาหาและยื�นมอืชว่ยเหลอืและเสนอบา้นใหใ้ชเ้ป็นที�พักซึ�งทั &ง ยู
ฮาร ์และลซีา่ ครสิเตนเซน่ มกํีาหนดการที�จะอาศัยอยูป่ระมาณ 7 เดอืน ดว้ยโอกาสพเิศษเพื�อจะคลกุ
คลซีมึซบัวฒันธรรมอนิโดนเีซยี เรยีนรูภ้าษา ศาสนาและวถิชีวีติอยา่งแทจ้รงิ 

                ยฮูา่ร ์ และ ภรรยา ลซีา่ ไดเ้รยีนรู ้ เขา้ใจในวถิชีวีติชาวพื&นเมอืง ความสมัพันธค์วาม
ไวว้างใจ ซึ�งเป็นพื&นฐานของกจิกรรมทั&งปวง เมื�อความไวเ้นื&อเชื�อใจความเชื�อถอืเกดิขึ&น ความรูส้กึเป็น
เพื�อนพรอ้มที�จะใหค้วามชว่ยเหลอืจงึเกดิขึ&นเมื�อมคีวามตอ้งการ ภายหลังจาก 5 ปีที�ครอบครัวของยู
ฮา่รแ์ละภรรยาลซีา่ เดนิทางกลับภมูลํิาเนาประเทศฟินแลนดแ์ลว้ ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ ก็ไดก้ลับมาถิ�น
เดมิอกีครั&งในฐานะเป็นที�ปรกึษากจิการดา้นอตุสาหกรรมชาวฟินแลนดใ์นประเทศอนิโดนเีซยี  

               ปลายปี 1990 (พ.ศ.2533) ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ เริ�มมคีวามสนใจอยา่งจรงิจัง ตอ่เหตกุารณ์ที�
เกดิขึ&นที�จังหวดัอาเจะห ์ "ผมมคีวามสนใจในปัญหาเรื�องสทิธมินุษยช์น และผมเองสนใจตดิตาม
เหตกุารณ์ในตมิอรต์ะวนัออกอยา่งใกลช้ดิ และเห็นวา่ปัญหาอาเจะหนั์&น ผมคดิวา่ บางที�ผมเองอาจทํา
อะไรบางอยา่งที�จะมผีลหรอืจงูใจในการทําอะไรบางอยา่งที�มผีลตอ่มลูเหตขุองปัญหาได"้ 
 
                ขณะนั&น ประธานาธบิดซีฮูารโ์ต มนีโยบายขจัดความใฝ่ฝันเกี�ยวกับอสิรภาพของอาเจะห ์
แตว่ธิกีารดําเนนิการคอ่นขา้งรนุแรง เชน่ หากมขีอ้สงสยัวา่ผูห้นึ�งผูใ้ดมสีว่นสมัพันธห์รอืเกี�ยวขอ้งกับ
การเคลื�อนไหวของขบวนการอาเจะหเ์สรแีลว้ ผูนั้&นอาจจะมเีหตถุงึแกช่วีติได ้ หรอือาจถกูทํารา้ย
รา่งกาย ถกูทรมาน หรอืถกูทําใหส้ญูหาย การสนธกํิาลังปิดลอ้มหมูบ่า้นเพื�อตามลา่กวาดลา้ง การลอ้ม
ปราบอยา่งโหดรา้ยเกดิขึ&นไมเ่วน้วนั จังหวดัอาเจะหถ์กูควบคมุปิดลอ้มตัดขาดการตดิตอ่จากโลก
ภายนอก 

              ที�สลุาเวส ี ครอบครัวที�ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ อาศัยอยูม่คีวามสนทิสนมรูจั้กกับดอ๊กเตอรฟ์ารดิ 
ฮเูซ็น หนึ�งในคณะรัฐมนตร ีและดํารงตําแหน่งรัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกจิการสงัคม ในชดุรัฐบาลปี 
2003 (พ.ศ. 2546) ดว้ยความมุง่มั�นเพื�ออนิโดนเีซยี ฟารดิ ฮเูซ็น ผูเ้ป็นที�รูจั้กอยา่งกวา้งขวางใน
บทบาทเกี�ยวกับวกิฤตกาลตา่งๆ ของอนิโดนเีซยีตั &งแรกเริ�ม รวมทั&งปัญหาเกี�ยวกับความวุน่วายบนเกาะ
โมลกุกะ ( Moluk) และเกาะโปโซ ( Poso) ซึ�ง ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ ประสงคจ์ะพบกับ ฟารดิ เพื�อบอก
เลา่บางอยา่งเกี�ยวกับสถานการณ์ในอาเจะห ์ และบางทฟีารดิ อาจมคีวามสนใจ แลกเปลี�ยนความ
คดิเห็น และเจา้บา้นรับปากวา่จะพยายามและนัดหมายเพื�อพบกัน 

               เดอืนธันวาคม 2003 (พ.ศ.2546) ฟารดิ ฮเูซ็น มหีมายนัด กับ ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ ทั&งคูพ่บ
กัน ณ กระทรวงกจิการสงัคม ในกรงุจาการต์า้ "ผมไดเ้รยีนทา่นใหท้ราบถงึภมูหิลังของผม คยุเรื�องอื�นๆ 
หลายเรื�องแลว้วกกลับมาคยุเรื�องอาเจะห ์ เมื�อผมไดบ้อกใหท้า่นทราบถงึการที�ผมไดม้โีอกาสพบกบั
หัวหนา้ขบวนการอาเจะหเ์สร ี ที�กรงุสตอ๊คโฮลม์ ฟารดิ ฮเูซ็น แสดงอาการตะลงึอยา่งเห็นไดช้ดั และ
บอกใหผ้มเลา่อยา่งละเอยีด" ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ เลา่ยอ้นรําลกึถงึวนันั&น 
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             ฟารดิ เลา่ยอ้นถงึครั&งแรกที�พบกันวา่ "ผมจงึขอให ้ยฮูา่ร ์เดนิหนา้ตอ่ไป หากมโีอกาสพบกบั
ขบวนการอาเจะหเ์สร ี ก็ขอใหม้กีารนัดพบและผมเองจะเดนิทางไปพบปะดว้ยตนเอง ซึ�งเขาบอกวา่จะ
พยายาม และยังจําไดท้ี�เขาบอกวา่ในประเทศฟินแลนดข์ณะนั&นมผีูม้ปีระสบการณ์สงู เชน่ อดตี
ประธานาธบิดมีารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ และมคีวามเหมาะสมที�จะเป็นผูทํ้าหนา้ที�ผูไ้กลเ่กลี�ย" ฟารดิ ฮเูซ็น 
เลา่ 

               กอ่นหนา้เมื�อเร็วๆ นี& ยซูฟุ กัลลา (Jusuf Kalla) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกจิการสงัคม, รอง
ประธานาธบิด ี คนปัจจบุัน ในปี 2003 (พ.ศ. 2546) ไดม้อบหมายภารกจิลับให ้ ฟารดิ ฮเูซ็น รัฐมนตรี
ชว่ยวา่การฯ ทําการตดิตอ่ผูนํ้า ขบวนการอาเจะหเ์สร ีที�อาศัยอยูใ่นสตอ๊คโฮลม์ใหมอ่กีครั&งหนึ�ง "ผมยัง
งงอยู ่ไมรู่ว้า่ชาวฟินแลนดค์นนี&รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ นั�นเป็นบทบาทและหนา้ที�โดยตรงของผมเลย" ฟารดิ ฮู
เซ็น หัวเราะในวนันี&ที�เมอืงละหต์ ี 

               ขณะนั&นเวลาไมเ่อื&ออํานวย ความพยายามในการรื&อฟื&นการเจรจาในรอบใหม ่ การนัดหมาย
เพื�อใหม้กีารเจรจาไดก้ระทํากันถงึสองครั&งแตล่ม้เหลว แตม่กีารพบปะแกนนําทั&งสองฝ่ายเกอืบหนึ�งปี 
ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรรีูส้กึวา่ ฝ่ายรัฐบาลประเมนิฝ่ายตนตํ�ามาก ไมรั่กษาสญัญา และไมต่อ้งการที�
จะดําเนนิการใดใดกับผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี "แตเ่ป็นเพราะที�ยซูฟุ กัลลา ผูท้ี�ผมนับถอืเสมอืน
พี�ชายคนหนึ�ง และใหค้วามเคารพนับถอือยา่งลกึซึ&งมคีวามพยายามที�จะเปิดทกุประต"ู 

                ฟารดิ ฮเูซ็น จงึวางแผนการเดนิทาง เพื�อพบปะทําการพดูคยุกับตัวแทนขบวนการอาเจะห์
เสรทัี�วโลก ไมว่า่จะเป็นที�ประเทศไทย, ออสเตรเลยี, และสหรัฐอเมรกิา ตลอดจนในพื&นที�ปฏบิตักิารใน
อาเจะห ์แตป่ระตใูนกรงุสตอ๊คโฮลม์ ไมย่อมแงม้เปิด "ทกุครั&งที�พบกัน ไมว่า่ที�ไหน ผมมโีอกาสพบปะ
กับผูแ้ทน ขบวนการอาเจะหเ์สรไีมว่า่จะเป็นระดับผูนํ้า หรอืระดับสมาชกิธรรมดา ผมตั &งใจรับฟังเขา
อยา่งเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ยิ&มแยม้และไมโ่ตต้อบอะไรกับการกลา่วหา ตําหน ิ หรอืประณาม
อนิโดนเีซยีทกุอยา่งดว้ยความโกรธแคน้" 

              แมว้า่ฟารดิ ฮเูซ็น ไดม้คีวามพยายามและไดเ้ดนิทางถงึกรงุสตอ๊คโฮลม์ เพื�อไปเยี�ยมเตงิก ู
ฮาซนั ด ิตโิร ผูก้อ่ตั &งขบวนการนักรบจรยทุธฯ์ แตถ่กูปฏเิสธการพบปะกันมาตลอด 

*********************** 
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ภาษาเดี�ยวกนัสูค่วามไวว้างใจกนั 

              หลังมกีารประกาศสงครามในฤดใูบไมผ้ลใินปี 2003 (พ.ศ.2546) ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ ไดรั้บ
ขา่วสารการตดิตอ่จากผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรทีางอนิเตอรเ์น็ต และไดโ้ทรศัพทแ์ละขอทราบวนันัด
หมาย. เมื�อมกีารกําหนดแลว้ ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ จงึเดนิทางยังกรงุสตอ๊คโฮลม์ พรอ้มหิ&วโน๊ตบุค๊ ตดิ
มอืมอืไปดว้ย 

             วนันี& ณ ทบีา้นของ ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรยีังจําไดว้า่ "ยฮูา่ร ์ครสิเตน
เซน่ ไดช้ี&แจงรายละเอยีดดว้ยการเสนอผา่นเพาเวอรพ์อยน ์ เพื�อใหท้ราบวา่เขาเป็นใคร? และในชวีติ
ของเขาไดทํ้าอะไรมาบา้งแลว้? ทําไมเขาจงึมคีวามสนใจเกี�ยวกับสถานการณ์ในอาเจะห?์ และเกี�ยวกับ
ปัญหาเรื�องสทิธมินุษยช์น และดว้ยเหตผุลอันใดที�เขาเดนิทางมายังกรงุสตอ๊คโฮลม์เป็นแหง่แรก" 
 
               "ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ เดนิทางมาพบพวกเราเกอืบจะทันที�ทันใด หลังจากการประชมุลม้เหลวที�
โตเกยีว เรารูส้กึวา่เขาคอ่นขา้งเป็นคนเฉียบแหลมและเขาเป็นผูท้ี�มจีติใจดงีาม นับตั &งแตเ่ขามคีวาม
มุง่มั�น ประสงคท์ี�จะแกไ้ขวกิฤตกิาลนี&" มาลคิ มะหม์ดู กลา่ว. ความจรงิประการหนึ�ง การที� ยฮูา่ร ์ครสิ
เตนเซน่ เป็นผูท้ี�มคีวามสนัทัดในการใชภ้าษาบาฮาซา-อนิโดนเีซยีอยา่งคลอ่งแคลว่ ทําใหก้ารสื�อสาร
เป็นไปอยา่งงา่ยดายและสรา้งสรรคค์วามเชื�อถอืและความไวว้างใจ. "เขามวีธิกีารดําเนนิการ การเอาใจ
ใสใ่นเรื�องปลกียอ่ยเล็กๆ นอ้ยๆ ชา้แตม่คีวามสขุมุรอบคอบทําใหเ้กดิความเชื�อมั�น" มาลคิ มะหม์ดู 
กลา่วขึ&นขณะที�ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรคีนอื�นผงกหัวแสดงอาการการยอมรับ 

               ดว้ยบคุลกิที�สภุาพ และมคีวามสขุมุรอบคอบ มาลกิ มะหม์ดู มไิดเ้ปลี�ยนแปลงบคุลกิของ
การเป็นนักรบจรยทุธท์ี�ในการปรากฏตัว ทั &งๆ ที�เขาสามารถแปลงสภาพเป็นนักวจัิยในหอ้งสมดุ ซึ�งก็ไม่
หา่งจากความเป็นจรงินัก เพราะมาลกิ มะหม์ดู เป็นผูส้ําเร็จการศกึษาดา้นภมูศิาสตร ์ และ
ประวตัศิาสตร.์ มเีพยีงผูเ้ดยีวที�นั�งรว่มโตะ๊กาแฟ ที�เมอืงละหต์ ีในวนันี& เขาเป็นผูท้ี�มปีระสบการณ์ในการ
ตอ่สูใ้นสมรภมูเิป็นเวลามายาวนาน คอื บัคเตยีร อับดลุลอฮฺ (Bakhtiar Abdullah) โฆษกขบวนการอา
เจะหเ์สร ี

                ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ กลา่ววา่ "นับตั &งแตม่กีารพบปะเป็นครั&งแรกกับผูนํ้ากลุม่ขบวนการอา
เจะหเ์สร ี หากไดท้ราบถงึความในใจของขบวนการอาเจะหเ์สร ี ที�ตอ้งการใหม้กีารเจรจาแลว้ เขาก็จะ
สามารถดําเนนิอะไรบางอยา่งไดม้ากกวา่ที�เป็นอยูใ่นวนันี&" 

                  "ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สร ี มคีวามประหลาดใจวา่ในหว้งหนึ�งทศวรรษที�ผา่นมา ประชาชน
หลายฝ่ายเรยีกรอ้งใหม้กีารเจรจา แตก็่ไมม่คีวามคบืหนา้ใดๆ เขาไมรู่ว้า่เป็นผูใ้ด? และเขาตอ้งการสิ�ง
ใด? หลังจากการพบปะเพยีงครั&ง หรอืสองครั&ง จากนั&นก็ไมเ่ห็นหนา้อกีเลย" ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ 
กลา่วถงึการเจรจาที�ผา่นมา. นับตั &งแตเ่ดอืน ธันวาคม 2003 (พ.ศ. 2546 ) เป็นตน้มา ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ 
เดนิทางไป-มาระหวา่ง กรุงจาการต์า้ - กรงุเฮลซงิก ิและกรงุสตอ๊คโฮลม์  

                 "ที�กรงุจาการต์า้ ผมไดเ้ขา้พบรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบในการตดัสนิใจในเรื�องดังกลา่ว และ
หลังจากการประชมุทกุครั&งมกีารสง่ขา่วสาร อเีมลโ์ตต้อบยังกรงุสตอ๊คโฮลม์อยา่งจรงิจัง และเราเคยใช ้
หอ้งประชมุเจรจาที�สนามบนิในฮอลันดา มาแลว้". มาลคิ มะหม์ดู สง่ยิ&มเสมอืนเป็นสญัญานของการ
ยอมรับและเห็นดว้ยและกลา่ววา่ "ทกุครั&งที�ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ เขาจะมาพรอ้มกับขา่วสารใหม่ๆ  มาบอก
พวกเราเสมอ" 

               การเดนิทางบนิไปมา มใิชเ่ป็นเรื�องงา่ย สมาชกิขบวนการอาเจะหเ์สรบีางคนไมเ่ขา้ใจและ
ไมเ่ชื�อใจถงึความมุง่มั�นของยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ ชายคนหนึ�งที�บนิไปมารอบโลกในนามสนัตภิาพ ดว้ย
การใชจ้า่ยเงนิทองสว่นตัว ยอ่มจะตอ้งมวีาระซอ่นเรน้อะไรบางอยา่งแน่นอน และคงมอีะไรซอ่นอยู่
เบื&องหลัง การที�ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ มคีวามสมัพันธอ์ยา่งใกลช้ดิกับผูนํ้าที�กรงุจาการต์า้ทําใหบ้างคนคดิ
วา่ เขาคงทํางานใหก้ับกรงุจาการต์า้ และประกอบกับการที�ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ มภีมูหิลังเป็นนักธรุกจิ
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และมคีวามสมัพันธเ์กี�ยวโยงกับการเงนิการคลังดว้ยแลว้ ยอ่มสง่ใหเ้กดิความเคลอืบแคลงแกส่มาชกิ
ขบวนการอาเจะหเ์สรอียา่งมติอ้งสงสยั 

              ในความรูส้กึลกึๆ ของขบวนการอาเจะหเ์สรแีลว้ พวกเขามคีวามผดิหวงัในรัฐบาล
อนิโดนเีซยีและพวกเขายอ่มมคีวามรูส้กึเคลอืบแคลงไมเ่ชื�อถอืทกุอยา่งที�เป็นมาจากการกํากับจาก
รัฐบาลกรงุจาการต์า้ "คณุตอ้งตระหนักดวีา่ นี�เป็นสถานการณ์จรงิที�เป็นอยูจ่รงิในปี 2003 (พ.ศ. 2546)" 
มาลคิ มะหม์ดู สะทอ้นสภาพความเป็นจรงิ 

              เมื�อยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ เดนิทางมาเยอืนพวกเราหลังจากความลม้เหลวของ "ขอ้ตกลงยตุิ
ความเป็นปรปักษ์" (The Cessation of Hostilities Framework Agreement: CoHA )(*) คณะผูแ้ทน
เจรจาของพวกเราถกูจับเขา้คกุ และจังหวดัอาเจะหต์กอยูใ่นสภาพสงครามอยา่งเบ็ดเสร็จ 

              ณ จดุนี&เราไมรู่จ้รงิๆ วา่ เราจะเปิดการเจรจากับผูใ้ดไดอ้กี และไดม้กีารกลา่วถงึ
รัฐบาลของประธานาธบิดเีมกาวาต ีซกูารโ์น และเมื�อไดม้กีารทําขอ้ตกลงกันกองทัพกลับยดึถอืปฏบิัต ิ
ดําเนนิการตามกฎหมาย และวธิกีารของทหารอยา่งเครง่ครัด เราเชื�อวา่รัฐบาลของเมกาวาต ีก็ไมไ่ดม้ี
การปรามแตอ่ยา่งใด เราคงแตห่วงัรัฐบาลใหมจ่ะมคีวามแตกตา่งจากรัฐบาลชดุนี& เราจะตอ้งคอยดกูัน
ตอ่ไป 

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

(*) ขอ้ตกลงยตุคิวามเป็นปรปักษ์ [The Cessation of Hostilities Framework Agreement] (CoHA) ในปี 2000 (พ.ศ.2543) 
องคเ์อกชนชื�อ ศนูยอ์๊องร ีดนู๊องค ์(The Henry Dunant Center (HDC) แหง่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นผูร้เิริ�มในการสรา้ง
สะพานเชื�อมระหวา่งขบวนการอาเจะหเ์สร ีและผูนํ้ากรุงกรุงจาการต์า้ หลงัจากซฮูารโ์ต เริ�มสิ&นอํานาจ เกดิทศันคตทิี�ดี
เกี�ยวกบัสนัตภิาพในอาเจะหแ์ละกองทพัอยูใ่นสภาพยุง่เหยงิ เพราะการยกระดบัการตอ่สูท้ี�ทั &งสองฝ่ายเชื�อวา่ แตล่ะฝ่ายไม่
อาจมชียัเหนอือกีฝ่ายอย่างเด็ดขาด 

เป้าหมายของการเจรจา ไดใ้หค้วามสาํคัญที�จะใหม้กีารเจรจาตกลงการหยดุยงิอยา่งแทจ้รงิ และขยับขยายสูส่นัตภิาพอย่าง
เป็นขั &นเป็นตอน ทั &งสองฝ่ายไดบ้รรลขุอ้ตกลงในการหยดุยงิเพื�อมนุษยธรรม (Humanitarian Pause) ในเดอืนพฤษภาคม 
2000 (พ.ศ. 2543) ตวัเลขของการเขน่ฆา่ลดลง วถิชีวีติประจําวนัของประชาชนเริ�มมคีวามสะดวกสบายดขีึ&น แตก่ารสูร้บเมื�อ
ปลายฤดรูอ้นและกลับมคีวามถี�ข ึ&นในระหวา่งฤดใูบไมร้่วง สถานการณ์เริ�มมคีวามเลวรา้ยลง 

นานาชาตเิริ�มสรา้งความกดดนัและเริ�มมมีากขึ&นเป็นลําดบั อย่างไรก็ตาม การเจรจามกีารดําเนนิการอยา่งตอ่เนื�องจนถงึตน้ปี 
2001 (พ.ศ.2544) ดว้ยความพยายามในการถกเรื�องสทิธมินุษยชน การฟื&นฟ ูพัฒนาเศรษฐกจิ และการพัฒนาประชาธปิไตย
เสรมิดว้ยการเสนอการเจรจาหยดุยงิ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรยัีงคงยนืหยัดในเป้าหมายคอืการประกาศ
อสิรภาพแบง่แยกออกจากอนิโดนเีซยี แตเ่ชื�อวา่กระบวนนานาชาต ิจะชว่ยผลกัดนัใหม้กีารพจิารณาขอ้เรยีกรอ้ง 

ในปี 2001 (พ.ศ. 2544) รัฐบาลอนิโดนเีซยีกลา่วหาวา่ ขบวนการอาเจะหเ์สรฉีวยโอกาสจากการประกาศหยดุยงิดว้ยการ
สรา้งสมอาวธุ การระดมสมาชกิเขา้มาเป็นนักรบจรยุทธ ์รัฐบาลจงึทําการปราบปรามและขยายขอบเขตการปฏบิตักิารอยา่ง
กวา้งขวาง. ในเดอืน ธันวาคม 2002 (พ.ศ. 2545) ทั &งๆ ที�สถานการณ์ความตงึเครยีด ทั &งสองฝ่ายไดม้กีารลงนามในขอ้ตกลง
ในโครงสรา้งการหยดุความเป็นปรปักษ์ [The Cessation of Hostilities Framework Agreement] (CoHA) แตโ่ครงสรา้งนี&ไม่
มเีป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาความแตกตา่งทางการเมอืงเป็นประการแรก เพื�อใหส้ถานการณ์มคีวามสงบ คณะกรรมการ
ความมั�นคงร่วมจะถกูตั &งขึ&นในระยะเริ�มตน้ของการตกลง และรวมถงึคณะผูส้งัเกตการณ์ระหวา่งประเทศ ซึ�งทั &งสองฝ่ายจะ
แตง่ตั &งเพื�อตรวจตราดแูลขอ้ตกลง 

ประชาคมนานาชาต ิลงนามในสญัญาใหก้ารสนับสนุนในการฟื&นฟอูาเจะห ์และทําหนา้ที�ในการตรวจตราดแูลขอ้ตกลง เชน่ 
สหรัฐอเมรกิา, กลุม่ประเทศอยีู, ญี�ปุ่ น, ออสเตรเลยี, แคนาดา, นอรเ์วย,์ และสวสิเซอรแ์ลนด ์อยา่งไรก็ตาม หลงัจากมกีาร
ลงนามในสญัญา CoHA คูก่รณีตา่งกลา่วหาแตล่ะฝ่ายวา่มกีารละเมดิสญัญา ผูนํ้าทางทหารของอนิโดนเีซยีไมพ่ยายาม
ปกปิดความไม่ลงรอยตลอดจนขอ้ตกลงในสญัญาทั &งหมด 

ทั &งๆ ที�เกดิความยุง่ยากในกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ แตก็่มคีวามคบืหนา้ เขตสนัตภิาพถกูกําหนดขึ&นในอาเจะห ์มกีารปลด
อาวธุผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สร ีมกีารพบปะกบัผูนํ้ากองทพัและตวัเลขการเขน่ฆา่ลดลง. อย่างไรก็ตาม ในฤดใูบไมผ้ล ิ
กองทพัอนิโดนเีซยีไดม้กีารเตรยีมการกวาดลา้งครั&งใหม ่มกีารฝึกอาวธุใหก้องกําลงัตา่งๆ ทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่การ
เจรจาเป็นอยา่งยิ�ง และการปฏบิตักิารกวาดลา้งในพื&นที�เป็นผลใหผู้ส้งัเกตการณ์ปฏบิตังิานในพื&นที�ตอ้งถอนออกจากพื&นที� 
นานาชาตกิดดนัคูก่รณีใหม้กีารเจรจาใหมข่ึ&นอกีครั&ง ในปี 2003 (พ.ศ. 2546) จะมกีารเจรจาที�โตเกยีวอกีวาระหนึ�ง แต่
รัฐบาลทําการจับกมุคณะผูแ้ทนการเจรจาของขบวนการอาเจะหเ์สร ีและฝ่ายรัฐบาลทําการจับกมุคณะผูแ้ทนการเจรจาของ
ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีระหวา่งการเดนิทางไปสนามบนิ ฝ่ายรัฐบาลยื�นขอ้เสนอใหม้กีารยอมมอบตัวโดยปราศจาก
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เงื�อนไข ขบวนการอาเจะหเ์สรปีฏเิสธ และการเจรจาก็ลม้เหลวลงอยา่งสิ&นเชงิ จากนั&นไมน่านรัฐบาลประกาศใหอ้าเจะหเ์ป็น
พื&นที�ปฏบิัตกิาร (Daerah Operasi Militiar : DOM) หรอืประกาศกฎอยัการศกึทั�วจังหวัดอาเจะห ์คณะผูแ้ทนเจรจา
ขบวนการอาเจะหเ์สรถีกูคมุขงั' 

ฟารดิ มุง่สูก่รงุสต๊อคโฮลม์ 

 
               กองทัพอนิโดนเีซยีเริ�มสง่กองกําลังปฏบิัตกิารบดขยี&นักรบจรยทุธข์องขบวนการอาเจะห์
เสร ี ขณะเดยีวกัน ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ ก็เดนิเกมสท์างการทตูอยา่งเงยีบๆ. ในเดอืนกมุภาพันธ ์ 2004 
(พ.ศ. 2547) และสรา้งความประหลาดใจแกเ่ขาเป็นอยา่งยิ�ง เมื�อฟารดิ ฮเูซ็น ออกเดนิทางออกจาก
กรงุจาการต์า้ ไปเยอืนสถานที�เกดิแผน่ไหวที�เมอืง บาม (Bam) ในประเทศสาธาณรัฐอสิลามแหง่
อหิรา่น และตัดสนิใจเดนิทางตอ่ไปยังกรงุเฮลซงิก ิ

                  "ผมไดต้ดิตอ่ทางโทรศัพทแ์จง้ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ วา่ ผมอยูใ่นระหวา่งเดนิทางไปกรงุ
เฮลซงิก ิ และมคีวามประสงคท์ี�จะขอพบกับผูแ้ทนขบวนการอาเจะหเ์สร ี เราตอ้งการตดิตอ่พดูคยุกับ
พวกเขา เราจงึไดบ้นิไปยังกรงุสตอ๊คโฮลม์ดว้ยกัน และผมนั�งรอยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ ขณะที�เขาออกไป
พบและพดูจากับผูแ้ทนขบวนการอาเจะหเ์สร"ี 

               ฟารดิ ฮเูซ็น นั�งรอในโรงแรมเป็นเวลาเกอืบ 4 ชั�วโมง ขณะที�ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ พยายาม
โนม้นา้วหัวหนา้นักรบจรยทุธข์องขบวนการอาเจะหเ์สร ี เพื�อใหไ้ปพบและตอ้นรับรัฐมนตร ี แตก็่ไรผ้ล 
เย็นวนันั&นความมดืบนทอ้งฟ้าเริ�มครอบคลมุเมื�อการนัดหมายโดยยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ ตอ้งประสบความ
ลม้เหลว ฟารดิ ฮเูซ็น รูส้กึเสยีหนา้ เสยีศักดิFศรมีาก และยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ กระทําทกุอยา่งเพื�อใหเ้ขา
สงบสตอิารมณ์ 

               เพื�อเป็นการรักษาหนา้ รักษาเกยีรตแิละศักดิFศรขีองรัฐมนตรตีลอดจนความลม้เหลวใน
ความมุง่มั�นที�จะสรา้งความสมานฉันทป์รองดอง ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ จงึตัดสนิใจใชว้ธิกีารใหม ่โดยกอ่น
หนา้นั&นประมาณตน้เดอืนมกราคม 2004 (พ.ศ.2547) เขาไดส้นทนาเกี�ยวกับสถานการณ์ในอาเจะหก์ับ 
นายทาปานี รโูอกาแนน (Tapani Ruokanen) หัวหนา้กองบรรณาธกิารวารสารรายสปัดาหฟิ์นแลนด ์ชื�อ 
"ซาอเูม็น กวูาเละหต์"ี (Saumen Kuvalehti) แลว้ เขาจงึโทรศัพทถ์งึนายทาปาน ีรโูอกาแนน และ
คาดคั &นใหดํ้าเนนิการไมว่า่ทางใดก็ตามใหต้ดิตอ่เขา้พบประชมุปรกึษาหารอืกบัอดตีประธานาธบิด ีมาร์
ตต ิอะหต์ซิารใิหไ้ดภ้ายในวนันี& ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่เองเคยพบกับมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเพยีงครั&งเดยีว ใน
เวลาสั &นๆ และเขาเคยมองการณ์ไกลวา่ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิทา่นผูน้ี&จะเป็นผูม้บีารม ีมคีวามน่าเชื�อถอื
และเป็นผูท้ี�มคีวามเหมาะสมที�จะเป็นผูเ้ลน่ในบทบาทของผูไ้กลเ่กลี�ย ในการเจรจาแกไ้ขปัญหาอา
เจะห ์

               ทาปาน ี รโูอกาแนน สญัญาวา่จะพยายามดว้ยความสงบเงยีบ ชายผูผ้ดิหวงัทั&งสองจงึได ้
ข ึ&นเครื�องบนิมายังกรงุเฮลซงิก ิ หลังจากที�ไดล้งจากเครื�องบนิประมาณ 1 ชั�วโมง ทาปานี รโูอกาแนน 
ไดข้บัรถนําทั&งสองตรงไปยังบา้นพักของมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ทันท.ี มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ยังจําไดอ้ยา่ง
แมน่ยําวา่ ตอนเย็นในวนันั&นเมื�อยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ และฟารดิ ฮเูซ็น เคาะประตบูา้นพักของเขาที�ทวูโล 
(Toolo) กรงุเฮลซงิก ิมชีายสามคนยนืหนา้ประตทูางเขา้ และทั&งหมดคอืคนที�เขาไมเ่คยรูจั้กกันมากอ่น
เลย 

               พวกเขามกีารสนทนาเรื�องสถานการณ์ในอาเจะหเ์พยีงไมถ่งึหนึ�งชั�วโมง ฟารดิ ฮเูซ็น ยังคง
ขุน่เคอืงกับเหตกุารณ์ที�เขาเพิ�งประสบ. มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ เองยอมรับวา่ยังมองไมเ่ห็นหนทางที�จะ
เป็นไปได ้และกลา่ววา่ "ผมขอบอกวา่ ขอใหผ้มมโีอกาสพบกับกลุม่กบฏแบง่แยกดนิแดนนี&กอ่นเทา่นั&น 
จงึสามารถบอกเรื�องราวที�เกี�ยวขอ้งทั&งหมดได"้ 

               อวีา อะหต์ซิาร ิ (Eeva Ahtisaari) ภรรยาอดตีประธานาธบิดฟิีนแลนด ์ เธอเป็นผูห้นึ�งที�
อยากจะเห็นสามไีดทํ้างานที�น่าทา้ทายอกีครั&งหนึ�ง สามขีองเธอเคยทํางานในฐานะหัวหนา้องคก์ร
ระหวา่งประเทศหลายๆ องคก์รมาแลว้ และเป็นผูท้ี�เดนิทางรอบโลกประมาณการวา่ปีละ 200 วนัมาแลว้ 
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"ฉันบอกแกเ่ขาวา่ ประการแรก ฉันไดบ้อกแกม่ารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ วา่อยา่ไดรั้บงานอื�นๆ อกีเป็นอันขาด 
งานนี&งานเดยีวหนักเพยีงพอแลว้" อวีา รําลกึถงึวนันั&น 

                     การพบกับมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ วนันั&นสรา้งความประทับใจ อยา่งลกึซึ&งแกฟ่ารดิ ฮเูซ็น 
เป็นอยา่งมริูล้มื "เพยีงแคก่ารวเิคราะห ์ และความเป็นผูท้ี�รูจั้กอยา่งกวา้งขวางในวงการระหวา่งประเทศ 
เชื�อวา่รัฐบาลอนิโดนเีซยีตอ้งยอมรับเขาอยา่งแน่นอน". ฟารดิ ฮเูซ็น เดนิทางกลับอนิโดนเีซยีอยา่งสม
ภาคภมู ิ และไดร้ายงานถงึการเดนิทางไปปฏบิัตงิานของเขาแกท่า่นรัฐมนตร ี ยซูฟุ กลัลา จากนั&น
รัฐบาลอนิโดนเีซยีจงึไดจั้ดทํากําหนดการนัดหมายกับมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ แจง้ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ และ
มั�นใจในอดตีประธานาธบิดฟิีนแลนดว์า่ รัฐบาลอนิโดนเีซยีพรอ้มที�จะเจรจากับขบวนการอาเจะหเ์สร ี
หากมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิสามารถจัดการได ้

 

อํานาจเปลี�ยนแปลงในกรงุจาการต์า้ 

 
                 ในฤดใูบไมร้ว่ง ปี 2004 (พ.ศ.2547) เวน้วา่งระยะหนึ�งหลังจากที�ไดม้กีารประชมุ
ปรกึษาหารอืรว่มกับมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ประเทศอนิโดนเีซยีอยูใ่นระหวา่งการเลอืกตั &งประธานาธบิดี
โดยตรงเป็นครั&งแรก ชื�อผูท้ี�จะไดรั้บเลอืกเป็นผูนํ้าจะเป็นผูท้ี�มผีลตอ่การเปลี�ยนแปลงสถานการณ์ในอา
เจะห ์ 

                  ประธานาธบิดคีนปัจจบุัน นางเมกาวาต ีซกูารโ์นปตุร ี(Megawati Soekarnoputri) มคีวาม
โดดเดน่ที�สดุในบรรดาผูส้มัครคนอื�นๆ. อดตีรัฐมนตรรีว่มรัฐบาลเมกาวาต ีอดตีรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบดา้น
ความมั�นคงและกจิการการเมอืง และอดตีผูบ้ัญชาการทหารบก ดร. สศุโิล บัมบัง ยทุโธโยโน (Dr. H 
Susilo Bambang Yudhoyono : SBY) และ ยซูฟุ กัลลา (Jusuf Kalla) ผูส้มัครในนามรองประธานาธบิด ี
และไดป้ระกาศนโยบายในการรณรงคห์าเสยีงอยา่งเปิดเผยถงึนโยบายการแสวงหาสนัตภิาพในการ
แกไ้ขปัญหาอาเจะห ์ ทั &งที�ขณะนั&นประเทศอนิโดนเีซยีอยูใ่นระหวา่งการประกาศกฎอัยการศกึ นับเป็น
หนทางหนึ�งในการประกันเกยีรตยิศและศกัดิFศรขีองผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ่าย 

                นับตั &งแตต่น้ศตวรรษที� 21 เป็นตน้มา หนึ�งในนโยบายรัฐบาลกลางของสศุโิล บัมบัง ยทุ
โธโยโน คอืการปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิารใหม ่การแยกตํารวจจากทหาร และพัฒนาเศรษฐกจิแผน
ใหม ่สง่ผลทําใหส้ศุโิล บัมบัง ยทุโธโยโน ชนะการเลอืกตั &งอยา่งถลม่ทลายถงึสองรอบ และเขา้พธิทํีา
การสาบานตนเขา้รับตําแหน่งอยา่งเป็นทางการในเดอืน ตลุาคม 2004 (พ.ศ.2547) พรอ้มกับรอง
ประธานาธบิด ี ยซูฟุ กัลลา รัฐบาลใหมม่คีวามกังวลในการดําเนนิการสรา้งความคบืหนา้ในกรณีปัญหา
อาเจะหเ์ป็นอยา่งยิ�ง ยซูฟุ กัลลา เป็นผูห้นึ�งที�มบีทบาทสําคัญและประสบความสําเร็จในการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ในพื&นที�ตา่งๆ ของประเทศอนิโดนเีซยี 

                   30 ปีของความขดัแยง้ทําใหป้ระชาชนชาวอาเจะหอ์ยูอ่ยา่งลําบากแสนสาหัส ยซูฟุ กลัลา 
อธบิายใหใ้หฟั้งในบา้นพักของทา่นในกรงุจาการต์า้ถงึเหตผุลวา่ ทําไมรัฐบาลใหมม่คีวามกระตอืรอืรน้
ในการดําเนนิการแสวงหาสนัตภิาพในอาเจะห ์ "ความขดัแยง้เป็นสาเหตสุําคัญที�มผีลกระทบตอ่การ
พัฒนาการความเจรญิและเศรษฐกจิ" 

                แมว้า่ขบวนการอาเจะหเ์สรไีมรู่ว้า่อดตีนายพลจะเป็นผูท้ี�เชื�อถอืได ้ และพวกเขาน่าจะคดิ
ไดว้า่ อยา่งนอ้ยที�สดุ นโยบายเกี�ยวกับการปรับปรงุโครงสรา้งทหารยังดกีวา่สมัยอดตีประธานาธบิด ีเม
กาวาต ี และสศุโิล บัมบงั ยทุโธโยโนเป็นบคุคลสําคัญในการผลักดันใหเ้กดิ "ขอ้ตกลงยตุคิวามเป็น
ปรปักษ์ (CoHA)" แมจ้ะเป็นผูท้ี�ผลักดันใหม้กีารเจรจา แตเ่วลายังไมส่กุงอม 

                 สิ&นฤดใูบไมร้ว่ง ผลการเลอืกตั &งไดเ้ป็นเครื�องชี&ขาดและเป็นการตัดสนิใจของประชาชน
แลว้ การดําเนนิการเพื�อการเปิดชอ่งทางใหม้กีารเจรจา และเปิดกวา้งใหฟ้ารดิ ฮเูซ็น และยฮูา่ร ์ ครสิ
เตนเซน่ เริ�มสานตอ่อกีครั&งหนึ�ง. ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ เดนิทางไปกรงุจาการต์า้ เพื�อดําเนนิการตามที�
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ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรตีอ้งการทดสอบศักยภาพวา่ ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ มคีวามสามารถที�จะเยี�ยม
เยอืนตัวแทนเจรจาเพื�อสนัตภิาพที�ถกูคมุขงัในเรอืนจําที� จาวา (Java) ซึ�งยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ ใหส้ญัญา
และรับที�จะดําเนนิการ 

                 ดว้ยเพราะความเป็นประธานาธบิดทีี�ไดรั้บการเลอืกตั &งจากประชาชน การเขา้เยอืนของยู
ฮา่ร ์ ครสิเตนเซน่ เป็นผลทําใหผู้นํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรทีี�พํานักในกรงุสตอค๊โฮลม์ เริ�มเปิดไฟเขยีว
ใหม้กีารเปิดการเจรจากับรัฐบาลใหมใ่นเวลาตอ่มา. เดอืนธันวาคม 2004 (พ.ศ. 2547) มารต์ต ิอะหต์ซิา
ร ิ ไดเ้ตรยีมการเชญิคูเ่จรจาทั&งสองฝ่ายเดนิทางมายัง กรงุเฮลซงิก ิ และในเวลาเพยีงไมก่ี�วนั รัฐบาล
อนิโดนเีซยีตอบรับและเตรยีมการเพื�อเดนิทางมากรงุเฮลซงิกใินเดอืนมกราคม ซึ�งประกอบดว้ยผูแ้ทน
ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี โดยมทีา่นฮามดิ อาวาลดุดนี รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมและสทิธิ
มนุษยชน เป็นหัวหนา้คณะ แมม้ไิดม้กีารเชญิอยา่งเป็นทางการเทา่นั&น ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ แจง้จากกรงุ
เฮลซงิกใีนวนัครสิตม์าส แตอ่กีสองวนัตอ่มาคลื�นยกัษ์ สนึาม ิถลม่อาเจะหพั์งพนิาศ 

 

เรารบกันเพื�ออะไร? 

                เมื�อผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรเีดนิทางมายังกรงุเฮลซงิก ิ โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ สอง
อาทติยท์ี�ผา่นมาเพื�อมาพบกับอดตีประธานาธบิดมีารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ แตแ่ลว้ทกุอยา่งเกดิการ
เปลี�ยนแปลง. จังหวดัอาเจะหแ์ละเมอืงตา่งๆ พังพนิาศ ประชาชนประมาณ 180,000 คนเสยีชวีติ สว่น
ใหญเ่ป็นเด็กและสตร ี ขา่วสารจากผูนํ้าหน่วยจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรใีนพื&นที� สง่ไปถงึผูนํ้าที�
กรงุสตอ๊คโฮลม์ ดว้ยอารมณ์ ความวา่ "เรารบกันเพื�ออะไร?" ประชาคมนานาชาตกิดดันทั&งสองฝ่ายทั&ง
รัฐบาลอนิโดนเีซยีและขบวนการอาเจะหเ์สร ี ในขณะที�ยังไมม่สี ิ�งใดคบืหนา้ ทั &งการวางอาวธุและการ
ชว่ยเหลอืประชาชนที�ประสบภัย 

                 มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดพ้บปะกับ ไซน ี อับดลุลอฮฺ (Zaini Abdullah) และ บัคเตยีร อบั
ดลุลอฮฺ (Bakhtiar Abdullah) ที�สํานักงาน กลางกรงุเฮลซงิก ิ"อะไรทําใหผ้มฉงนเชน่นี& กอ่นหนา้นี&และ
อะไรที�ทําใหก้ลุม่คนจากกรงุสตอ๊คโฮลม์เหลา่นี&มเีป้าหมายที�แทจ้รงิ และผมรูด้วีา่พวกเขาอาศัยอยูใ่น
ขบวนการอาเจะหเ์สรเีป็นเวลานานแลว้" มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ รูด้วีา่พวกเขาผูล้ี&ภัยอยูห่า่งไกลจากพื&น
ที�มาเป็นเวลายาวนานและหา่งไกลจากพื&นที�ขดัแยง้จรงิ แน่นอนพวกเขาจงึมคีวามคดิสดุกูร่นุแรงกวา่ผู ้
ที�อยูอ่าศยัในพื&นที�จรงิ ที�พวกเขาตอ้งประสบกับความเดอืดรอ้นทกุเมื�อเชื�อวนั "มันเป็นเรื�องไมย่ากเลย
ที�จะกําหนดหลักการ หรอืกฎเกณฑใ์ดๆ ก็ในเมื�อคณุไมไ่ดเ้ป็นคนอยูอ่าศัยในพื&นที� เพราะชมุชนของผูล้ี&
ภัยเป็นผูท้ี�ทําใหก้ระบวนการสนัตภิาพลม้เหลวเพราะผูล้ี&ภัยชอบนักซ ิที�จะใหม้กีารสูร้บกัน" 

                 ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สร ี ฟังมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ พดูอยา่งตรงไปตรงมา และรูส้กึ
แทบชอ๊ค "ผมไดบ้อกแกพ่วกเขาวา่ ผมอยากจะชว่ยพวกเขาแตไ่มใ่ชเ่รื�องที�พวกทา่นใฝ่ฝัน - เอกราช 
ผมบอกแกพ่วกเขาวา่ ตอ้งพจิาณาดคูณุคา่ในตัวมัน ไมว่า่จะเป็นการแกไ้ขที�สามารถเป็นไปไดจ้รงิซึ�ง
ประชาชนตอ้งอยูใ่นพื&นที� การเสนอเชน่นี&มไิดเ้กดิขึ&นไดบ้อ่ยนัก และควรรบีฉวยโอกาสทองนี&ไว"้ 



 12

                     "ในทัศนะของผม เราตอ้งรบีฉกฉวยโอกาสเขา้รว่มประชมุเจรจา และหลังจากนั&นผมเองก็
จะไดต้ดัสนิใจวา่จะเดนิหนา้ตอ่หรอืไม?่" ไมว่า่ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรเีดนิทางกลับกรงุสตอ๊คโฮลม์ 
และหรอืหากพวกเขาไปเตรยีมการเพื�อเดนิทางกลบัมายังกรงุเฮลซงิก ิเพื�อมานั�งรว่มโตะ๊เจรจาของมาร์
ตต ิ อะหต์ซิาร ิ หรอืไมก็่ตาม มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดกํ้าหนดเสน้ตายสําหรับการเชญิมาประชมุเจรจา
เรยีบรอ้ยแลว้ และเพยีงไมก่ี�ชั�วโมงกอ่นถงึวนัที�ขดีเสน้ตาย ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรไีดป้ระกาศที�
กรงุสตอ๊คโฮลม์วา่ พวกเขาตอบรับคําเชญิและพรอ้มที�จะเดนิทางมาประชมุที� โคนกิสเต็ดท ์

                 ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรยีังคงนั�งอยูใ่นหอ้งนั�งเลน่ในบา้นยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ ที�เมอืง
ละหต์ ี และตรวจสอบเหตกุารณ์ที�เกดิขึ&นที�ผา่นมา การเจรจาในรอบแรกพวกเขาตอ้งการความชดัเจน
ถงึสถานภาพของพวกเขา มหีลายประการที�ยังไมช่ดัเจน. สิ�งหนึ�งที�ขบวนการอาเจะหเ์สรมีคีวามปิติ
ยนิดหีลังจากการเจรจาในรอบแรกที�คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์พวกเขายอมรับในความเป็นผูท้ี�มบีารม ีเต็ม
ดว้ยสามารถที�เพยีบพรอ้มดว้ยทักษะ และความเป็นคนที�มคีวามเฉลยีวฉลาดหลักแหลม "เขาเป็นผูท้ี�มี
บคุลกิเป็นของคนกันเอง บางที�ก็แข็ง หนักแน่น แตม่คีวามยตุธิรรมแกทั่&งสองฝ่าย สามารถจับประเด็น
และเขา้ใจในประเด็นตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สําหรับพวกเราประชาชนชาวอาเจะห ์ ดว้ยความ
ตรงไปตรงมาของเขาอยา่งเหมาะสม เรารูถ้งึจดุยนืของพวกเรา และพวกเราเองก็มใิชเ่ป็นคนประเภท
แอบซุม่มองจากพุม่ไม"้ มาลกิ มะหม์ดู กลา่ว 

                มกีารแยกหอ้งกันโดยมผีูท้ี�ทําหนา้ที�ไกลเ่กลี�ยเดนิไปมาพรอ้มกระดาษ 
ความจรงิ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ จัดใหทั้&งสองฝ่ายไดม้กีารเจรจาตอ่หนา้ตอ่ตาตรงไปตรงมา ในรอบแรก
และตัวตอ่ตัวและอยูใ่นสายตาของขบวนการอาเจะหเ์สร ี การเจรจา"ขอ้ตกลงยตุคิวามเป็นปรปักษ์"
(CoHA)เป็นบทเรยีนที�จะตอ้งใหม้กีารแยกหอ้งกันโดยมผีูท้ี�ทําหนา้ที�ไกลเ่กลี�ยเดนิไปมาพรอ้ม
กระดาษ "เรามคีวามรูส้กึวา่ ผูแ้ทนรัฐบาลปฏบิัตติอ่เราอยา่งเป็นมติรและนี&เป็นผลที�ทําใหเ้ราสามารถ
พดูคยุเกี�ยวกับเรื�องนี&ได"้ 

                ในการจัดลําดับเรื�องในการเจรจาที�ขบวนการอาเจะหเ์สร ี จัดเตรยีมไวแ้ละยดึใหเ้ป็นไป
ตามนั&น "ในทัศนะของพวกเรา ปัญหาความขดัแยง้ในอาเจะหเ์ป็นความขัดแยง้เกี�ยวกับการใชอ้าวธุ 
ดังนั&นลําดับเรื�องที�ตอ้งหยบิยกขึ&นมาเป็นเรื�องแรกคอื "การเจรจาหยดุยงิ" ซึ�งเป็นความจําเป็นลําดับ
ตน้ๆ มใิชห่รอื เมื�อประชาชนเขาเกดิมคีวามรูส้กึมั�นคงปลอดภัยแลว้ เขาก็จะคดิถงึเรื�องอนาคต ซึ�งเป็น
เรื�องที�ถกูตอ้งที�ชาวอาเจะหม์สีทิธทิี�จะเดนิหนา้ตอ่ไป" มาลกิ กลา่ว 

              เขาตรกึตรองแลว้วา่ เป็นเรื�องที�น่าผดิหวงัและเสยีใจเป็นอยา่งยิ�ง ขณะที�พวกเขากําลัง
พดูจาและมกีารตกลงกันในเรื�องตา่งๆ กับรัฐบาลอนิโดนเีซยี แตใ่นอาเจะหส์งครามยังคงดําเนนิอยู ่
ประชาชนถกูฆา่ตายไมเ่วน้แตล่ะวนั "มปีระโยชนอ์ะไรที�เรามานั�งลอ้มวงบนโตะ๊เจรจาและมกีารตกลง
ทําสญัญากัน แตป่ระชาชนในพื&นที�ถกูฆา่ตายยังคงดํารงอยู ่ และแน่นอนที�สดุ ความเชื�อถอืของ
ประชาชนที�มคีวามคาดหวงัตอ่พวกเราคงจะหมดไป และพวกเขายอ่มมคีวามสบัสนในสิ�งที�เขาจะไดรั้บ
จากที�นี�" 

                    "เราไดป้ระกาศการหยดุยงิ และนักรบจรยทุธข์องพวกเราก็สามารถกลับไปชว่ยเหลอืญาติ
พี�นอ้งผองเพื�อนของเขาในหมูบ่า้น และยิ�งกวา่นั&นคณะผูช้ว่ยเหลอืจากตา่งแดน ก็สามารถทํางานใน
การใหค้วามชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งสนัตสิขุ" แตฝ่่ายรัฐบาลไมย่อมรับทราบและรว่มการประกาศการหยดุ
ยงิ. "แทนที�จะรว่มกันในการชว่ยเหลอืประชาชน ทหารอนิโดนเีซยีกลับฉวยโอกาสขโมยอปุกรณ์
สิ�งของบรรเทาทกุขเ์สยีเอง" มาลกิ มะหม์ดู กลา่ว 

                  มาลกิ มะหม์ดู ไดรั้บทราบจากคําบอกเลา่ของผูนํ้านักรบจรยทุธว์า่ วนัหนึ�งเหตกุารณ์
เกดิขึ&นที�นอกเมอืงบันดารอ์าเจะห ์ หลังจากเหตกุารณ์สนึามถิลม่เพยีงไมก่ี�วนั ขณะที�ประชาชนจํานวน
หนึ�งกําลังนั�งรออยูใ่นทุง่เพื�อใหเ้ครื�องบนิเฮลคิอปเตอรอ์เมรกิัน นําอาหารและสิ�งของบรรเทาทกุขม์า
ถา่ยลง หลังจากเฮลคิอปเตอรบ์นิกลับออกไป ทันใดนั&นทหารก็เปิดฉากยงิปืนขึ&นฟ้าขม่ขูป่ระชาชนให ้
แตกตื�นและวิ�งหน ี ทหารจงึยดึเอาสิ�งของบรรเทาทกุขเ์หลา่นั&นไปเป็นของตน "ผมไดร้ายงานยังสถาน
เอกอคัรราชทตูยโุรปวา่ "ประชาคมนานาชาตสิง่อาหารเพื�อชว่ยเหลอืประชาชน แตท่หารกลับยดึ
สิ�งของเหลา่นั&นเป็นของสว่นตว" 
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                  มาลกิ มะหม์ดู คลายความขุน่หมองอยา่งรวดเร็วและกลา่ววา่ ทั &งๆ ที�มคีวามสบัสน
มากมายเกดิขึ&น แตก่ารประชมุเจรจายังคงมบีรรยากาศที�ด ี"ความขดัแยง้ที�มมีาเป็นเวลายาวนานนั&น จะ
แกไ้ขใหส้ําเร็จภายในเวลาวนัสองวนันั&นยอ่มเป็นไปไมได"้. ขบวนการอาเจะหเ์สรคีาดวา่ การเจรจา
สามารถเพิ�มระดับความกา้วหนา้อกีประการหนึ�งในครั&งนั&น "บัดนี&ปัญหาความยุง่ยากทั&งหมดไดม้ากอง
ลงบนโตะ๊เจรจา รัฐบาลควรจะหยดุยั &งการทําสงครามไดทั้นท ีหากเขาเพยีงแคส่ั�งการลงไป ก็เทา่นั&น" 

               ขณะเดยีวกันทางฝ่ายรัฐบาลก็กลา่วหาวา่ ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรไีดข้โมยสิ�งของ
บรรเทาทกุข ์และยังขม่ขูเ่จา้หนา้ที�รักษาความปลอดภัยของคณะเจา้หนา้ชว่ยเหลอื. มาลกิ มะหม์ดู สั�น
หัวและหัวเราะอยา่งชว่ยไมไ่ด ้"เป็นเรื�องที�น่าหัวเราะจรงิๆ ขณะที�พวกเขามาชว่ยเหลอืพวกเรา พวกเรา
ซคิวรที�จะตอ้งประกันความปลอดภัยแกพ่วกเขาทกุคน" 
"เราตา่งคาดหวงัจะใหเ้ป็นเชน่นี&ในอาเจะหต์ลอดไป" 

 

 

 

 

 

***************************** 
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เชื�อเราซ ิ!  

 

                 ความมดืเริ�มยา่งกราย ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรแีสดงความขอบคณุแกเ่จา้ภาพยฮูา่ร ์
และ ลซิา่ ครสิเตนเซน่ สําหรับวนัแหง่การมอบรางวลั และเริ�มออกเดนิทางออกจากเมอืงลาหต์ ิไปยัง
สนามบนิเพื�อเดนิทางกลบักรงุสตอ๊คโฮลม์. ฟารดิ ฮเูซ็น รัฐมนตรชีว่ยฯ รว่มเดนิมาพรอ้มเพื�อนชาว
ชนบทของเขาเพื�อนั�งรถยนตข์องทางการฟินแลนดแ์ละโบกมอืลา จนกระทั�งไฟทา้ยรถหายลับในความ
มดืของหมิะ 

               ฟารดิ ฮเูซ็น เดนิกลับเขา้ไปขา้งในพรอ้มกับการเคาะรองเทา้เพื�อสลดัหมิะที�ตดิกับรองเทา้
ออก และเขารูส้กึยนิดทีี�ไดย้นิและรับทราบถงึเรื�องราวประสบการณ์ของขบวนการอาเจะหเ์สรใีนอดตี 
เขาเองพยายามยดึแนวทางคําแนะนําของยซูฟุ กัลลา รองประธานาธบิด ี ในการใหคํ้ามั�นสญัญาแก่
ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สร ี และทําใหพ้วกเขามคีวามเชื�อมั�นในรัฐบาล แมไ้มม่ากนักแตเ่พยีงแคป่ฏบิัต ิ
ตอ่กันดว้ยความจรงิใจ. ฟารดิ รูส้กึวา่อยา่งนอ้ยที�สดุมาลดิ และไซน ี เริ�มเชื�อถอืเขาแลว้ "ไมเ่ชน่นั&น 
พวกเขาคงไมเ่ชญิผมใหม้านั�งที�นั�งแถวหลังเขา เมื�อเรานั�งรถเดนิทางมายังละหต์"ิ เขาเลา่ถงึความ
ประทับใจ 

                  ขบวนการอาเจะหเ์สรก็ีเชน่กันที�ฝักใฝ่ในการแสวงหาสนัตถิาพอยา่งแทจ้รงิ อยา่งไรก็
ตาม ฟารดิ ฮเูซ็น พจิารณาแลว้ความหวังของขบวนการอาเจะหเ์สรทีี�ตอ้งการใหม้กีารหยดุยงิ เป็น
ทางออกที�สามารถดําเนนิการไดใ้นทันท ี "เมื�อกอ่นเราเขา้ใจผดิคดิวา่ การที�ขบวนการอาเจะหเ์สรี
ตอ้งการใหม้กีารหยดุยงินั&น เป็นกลยทุธท์ี�จะเป็นชอ่งทางในการระดมกองกําลงันักรบจรยทุธ ์ และเสรมิ
ความแข็งแกรง่มากกวา่การแสวงหาสนัตภิาพ" 

                  ฟารดิ ฮเูซ็น เชื�อวา่ การเผชญิหนา้ระหวา่งทหารและขบวนการอาเจะหเ์สร ี เมื�อการ
ทํางานในการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยถกูรบกวน จากความพยายามที�จะลักขโมยสิ�งของบรรเทาทกุขก์บั
การปกป้องสิ�งของเหลา่นั&น ในทัศนะของเขาแลว้ การหลกีเลี�ยงมใิหก้รณีเชน่นี&เกดิขึ&นสามารถทําได ้
งา่ย คอื หากนักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรเีองถอยออกอยูห่า่งๆ จากพื&นที�ประสบภัยสนึาม ิ ก็เทา่
นั&นเอง 

                   หลังจากหนึ�งปีครึ�งในความพยายามของฟารดิ ฮเูซ็น วนันี&เขาไดม้าพบกับผูนํ้า
ขบวนการอาเจะหเ์สร ีเป็นครั&งแรก "เราตอ้งการใหม้กีารเจรจากับพวกเขา เพราะเราเชื�อวา่หนึ�งปีที�ผา่น
มา ปฏบิัตกิารของนักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรใีนพื&นที�นั&น ลว้นเป็นผลจากการตัดสนิใจจาก
กรงุสตอ๊คโฮลม์นั&นเอง" ฟารดิ ฮเูซ็น ยนืยันวา่ กระบวนการพัฒนาประชาธปิไตยของอนิโดนเีซยีเป็น
กา้วสําคัญที�จะเดนิหนา้ตอ่ไป เสรภีาพของสื�อสารมวลชน การเลอืกตั &ง จะเป็นสิ�งที�กํากับสนัตภิาพและ
เสรภีาพอยา่งสมบรูณ์ การปฏบิัตกิารป้องกันการฉอ้ราษฎรบ์ังหลวงในอาเจะหข์องผูนํ้าระดับสงูพรอ้ม
กับการลงโทษเป็นสิ�งสําคัญ 

                    เพื�อใหไ้ดรั้บความเชื�อมั�น ฟารดิ ฮเูซ็น แจง้ในที�ประชมุใหข้บวนการอาเจะหเ์สร ีศกึษา
และวเิคราะหว์า่ สิ�งใดที�รัฐบาลใหมไ่ดใ้หคํ้ามั�นสญัญาและไดดํ้าเนนิการแลว้นั&น เป็นอยา่งไร ? "นี�คอื
รัฐบาลพลเรอืนในอนิโดนเีซยี และเป็นรัฐบาลแรกที�ประธานาธบิดไีดรั้บการเลอืกตั &งจากประชาชน
โดยตรง และนี�คอืความสําคัญที�ย ิ�งใหญ ่ ดังนั&นคําสั�งและการสั�งการใดๆ เพื�อใหก้องทัพดําเนนิการแลว้ 
กองทัพตอ้งดําเนนิการและปฏบิัตติาม หากไมป่ฏบิัตก็ิอาจถกูดําเนนิการโดยใชม้าตรการการบังคับให ้
เป็นไปตามกฎหมาย ในสถานการณ์เชน่ไมม่ผีูใ้ดที�มอํีานาจสงูสดุ น่าเชื�อถอืที�สดุ นอกจากทา่น
ประธานาธบิด ีและรองประธานาธบิดเีทา่นั&นเป็นผูม้อํีานาจสงูสดุในการวนิจิฉัยสั�งการ" 
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               นับตั &งแตเ่หตกุารณ์สนึามเิกดิขึ&น ฟารดิ ฮเูซ็น เดนิทางไปเยอืนอาเจะหบ์อ่ยขึ&น ในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบของรัฐบาลในการประสานงานกับหน่วยแพทยซ์ึ�งไปปฏบิัตกิารในพื&นที�. ความจรงิแลว้เขต
ปกครองตนเองพเิศษในอาเจะหย์ังไมไ่ดรั้บสทิธใินการปกครองตนเองอยา่งสมบรูณ์ และยังคงเป็น
จังหวดัที�มคีวามยากจนกวา่พื&นที�อื�นๆ ในอนิโดนเีซยี ตามความเห็นของเขาเชื�อวา่ เป็นเพราะความ
ขดัแยง้นั�นเอง "เมื�อความขดัแยง้ยตุลิง ที�ดนิที�สงวนก็จะตกไปเป็นของอาเจะหเ์ป็นผูใ้ชป้ระโยชน ์
โรงเรยีน, สถานอีนามัย, โครงสรา้งพื&นฐานตา่งๆ จะถกูยกระดับใหเ้ทา่เทยีมกบัจังหวดัอื�นๆ" 

                กอ่นสิ&นสดุการใหส้มัภาษณ์ ฟารดิ ฮเูซ็น ไดรั้บโทรศัพทจ์ากรองประธานาธบิด ียซูฟุ กัล
ลา จากกรงุจาการต์า้เพื�อตอ้งการทราบความคบืหนา้การดําเนนิการในวนันั&น. เย็นวนันั&น อากาศเริ�มมดื
ลง ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรไีดเ้ดนิทางกลับไปยังกรงุสตอ๊คโฮลม์เรยีบรอ้ยแลว้ และเป็นชว่งเดยีวกัน
ที� ฟารดิ ไดเ้สร็จการพดูคยุทางโทรศัพทก์ับ ยซูฟุ กัลลา. สว่นลซิา่ และยฮูาร ์ ครสิเตนเซน่ นั�งรอใน
ชดุเสื&อคลมุยาวในหอ้งโถง เพื�อจะออกไปดหูนังดว้ยกัน 

************************************************ อา่นตอ่บทความลําดับที� 1759 
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