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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 
สนัตภิาพในอาเจะห:์ คนกลางตอ้งเป็นผูท้ ี!มบีารมเีป็นที!ยอมรบัและเชื!อถอืได ้

บทความนี
ไดรั้บมาจากคณุ บรุฮานุดดนิ อเุซ็ง 
บทความนี
ไดม้กีารปรับปรุงบางประโยค และย่อหนา้เพื%อความสะดวกในการอา่น  

โดยกองบรรณาธกิารมหาวทิยาลยัเที%ยงคนื 

บทความวชิาการชิ
นนี
 เผยแพร่ครั 
งแรกบนเว็บไซตม์หาวทิยาลยัเที%ยงคนื วนัที% ๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๒ : Release date 28 
August 2009 : Copyleft MNU. 

 

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*จดัอยูใ่นหมวด "การจดัการความขดัแยง้") 

 
 

บทความเพื%อประโยชนท์างการศกึษา 
ขอ้ความที%ปรากฏบนเว็บเพจนี
 ไดรั้กษาเนื
อความตามตน้ฉบับเดมิมากที%สดุ 
เพื%อนําเสนอเนื
อหาตามที%ผูเ้ขยีนตอ้งการสื%อ กองบรรณาธกิารเพยีงตรวจสอบตัวสะกด 
และปรับปรุงบางสว่นเพื%อความเหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ รวมทั 
งไดเ้วน้วรรค  
ยอ่หนา้ใหม่ และจัดทําหัวขอ้เพิ%มเตมิสาํหรับการคน้ควา้ทางวชิาการ 
บทความทกุชิ
นที%เผยแพร่บนเว็บไซตแ์หง่นี
 ยนิดสีละลขิสทิธิAเพื%อมอบเป็นสมบตั ิ
ทางวชิาการแกส่งัคมไทยและผูใ้ชภ้าษาไทยทั%วโลก ภายใตเ้งื%อนไขล้ขิซา้ย (copyleft) 
บทความมหาวทิยาลัยเที%ยงคนื ลําดับที% ๑๗๕๙ 
เผยแพร่บนเว็บไซตน์ี
ครั 
งแรกเมื%อวนัที% ๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๒ 
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(บทความทั 
งหมดยาวประมาณ ๑๙ หนา้กระดาษ A4 โดยไมม่ภีาพประกอบ) 
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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

สนัตภิาพในอาเจะห:์ คนกลางตอ้งเป็นผูท้ ี!มบีารมเีป็นที!ยอมรบัและเชื!อถอืได ้
บทความนี
ไดรั้บมาจากคณุ บรุฮานุดดนิ อเุซ็ง 

บทความนี
ไดม้กีารปรับปรุงบางประโยค และย่อหนา้เพื%อความสะดวกในการอา่น  
โดยกองบรรณาธกิารมหาวทิยาลยัเที%ยงคนื 
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4. วกิฤต: การเจรจาสนัตภิาพ รอบที!สอง 

วนัจันทรท์ี% 21 - วนัพธุที% 23 กมุภาพันธ ์2005 (พ.ศ.2548) 

                  สามสปัดาหต์อ่มา การเจรจารอบที%สองเริ%มตน้อกีครั
ง ณ กรงุเฮลซงิก ิ 
ตั 
งแตเ่ดอืน กมุภาพันธ ์ เป็นตน้มา ขา่วลอืตา่งๆ นานา ไมว่า่จะเป็นเรื%องขององคก์รชว่ยเหลอืฟื
นฟู
นานาชาตไิดถ้อนตัวออกจากจังหวดัอาเจะห ์ องคก์รเอกชน (NGO) ยกเลกิการใหค้วามชว่ยเหลอื
ฟื
นฟผููป้ระสบภัยสนึาม ิ 

 

 

                 

 

               คณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร(ี*) กลา่วหาวา่ กองทัพไดทํ้าการเสรมิกําลัง
ทหารเขา้ปฏบิัตกิารกวาดลา้ง ปิดลอ้มหมูบ่า้นเพื%อตรวจคน้หานักรบจรยทุธ ์และมกีารเสรมิกําลัง
ทหารมากขึ
น แทนที%การใหค้วามสนใจในการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยสนึาม ิ

       กอ่นจะมกีารประชมุเจรจาหนึ%งวนั ในพื
นที%มกีารปะทะเกดิขึ
น ฝ่ายรัฐบาลกลา่วหาวา่
นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สร ี เป็นฝ่ายเปิดการปฏบิัตกิารโจมตกํีาลังทหารที%กําลังซอ่มแซม
ถนนที%ไดรั้บความเสยีหายจากสนึาม ิ ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรกีลา่ววา่ เป็นการ
บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ เพราะบรเิวณดังกลา่วเป็นพื
นที%ไมม่นัีกรบจรยทุธ ์ และการประกาศการหยดุยงิ
ฝ่ายเดยีวของขบวนการอาเจะหเ์สรยีังคงมผีลบังคบัใชอ้ยู ่ อยา่งไรก็ตาม คณะผูแ้ทนเจรจาทั
งสอง
ฝ่ายไดเ้ดนิทางมายังกรงุเฮลซงิก ิ เรยีบรอ้ยแลว้และพรอ้มที%จะเปิดการเจรจาแลว้ แตย่ังคงสงวน
ทา่ทกีันอยู ่

              ในการประชมุอยา่งไมเ่ป็นทางการกับ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลกลา่ว
วา่ การเจรจาเพื%อแสวงหาสนัตภิาพมทีทีา่หรอืสอ่วา่จะดําเนนิการตอ่ไป ไดห้รอืไมนั่
น? ในทัศนะ
ของฝ่ายตนแลว้ กรณีเกดิการปะทะกันขึ
น สอ่ใหเ้ห็นวา่ ขบวนการอาเจะหเ์สรไีมม่คีวามจรงิใจใน
การเจรจาเพื%อการแกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้รงิ. แมว้า่ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลจะมทัีศนะดังกลา่ว แต่
ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรแีจง้วา่ ไดนํ้าที%ปรกึษาชาวตา่งประเทศ ชื%อ เดเมยีน คงิส์
เบอรรี% (Damien Kingsbury) เขา้รว่มเจรจา และการนําชาวตา่งประเทศเขา้มารว่มเจรจายอ่มถอืวา่
เป็นเรื%องที%ดตีอ่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ เพราะเป็นผูท้ี%มไิดม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตก
อยูภ่ายใตแ้รงกดดัน และนักวชิาการชาวออสเตรเลยีคงิสเ์บอรรี% ก็เป็นที%รูจั้กอยา่งกวา้งขวางใน
ประเทศอนิโดนเีซยี 

 

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

(*) คณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรปีระกอบดว้ย 
1. นายมาลกิ มะหม์ูด (Malik Mahmoud) เกดิปี 1939 (พ.ศ.2482) อาย ุ70 ปี ในฐานะ "นายกรัฐมนตร"ี อาชพีนัก
ธรุกจิ เกดิและอาศัยอยูใ่นสงิคโ์ปรเป็นสว่นใหญ่ เป็นบตุรคนที% 3 ในจํานวน 4 คน พื
นเพเดมิของครอบครัวอยู่ที%บนัดาร์
อาเจะห ์มาลกิทํางานดา้นธรุกจิของครอบครัวหลายกจิการ จนกระทั%งปี 1982 (พ.ศ. 2525) หลงัจากเขา้ร่วมขบวนการอา
เจะหเ์สร ีในปี 2000 (พ.ศ.2543) มาลกิ ไดล้ี
ภัยไปอาศัยในประเทศสวเีดน 
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2. นายไซน ีอบัดลุลอฮฺ (Zaini Abdullah) เกดิปี 1940 (พ.ศ.2483) อาย ุ69 ปี ในฐานะ "รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศ" เกดิในอาเจะห ์สําเร็จการศกึษาดา้นแพทยศ์าสตรท์ี%เมอืงเมดาน และลี
ภัยอยูใ่นประเทศสวเีดน ตั 
งแตปี่
1981 (พ.ศ.2524) แปลงสญัชาตเิป็นสวดีชิ ประกอบอาชพีนายแพทยป์ระจําศนูยส์าธารณสขุ ในกรุงสต๊อดโฮลม์ 

3. นายบคัเตยีร ์อบัดุลลอฮฺ (Bakhiar Abdullah) เกดิปี 1959 (พ.ศ.2502) อาย ุ50 ปี ในฐานะ "โฆษกขบวนการอา
เจะหเ์สร ีเกดิในอาเจะห ์เขา้ร่วมตอ่สูใ้นพื
นที% และลี
ภัยอยูใ่นสวเีดนตั 
งแตปี่ 1982 (พ.ศ.2525) ทํางานเป็นบรุุษไปรษณีย ์
ผา่นการฝึกอบรมทางทหารที%ประเทศลเิบยีในปี1980 (พ.ศ.2523) 

4. นายนุร ดจูล ิ(Nur Djuli) เกดิปี1940 (พ.ศ.2483) อาย ุ69 ปี เกดิที%อาเจะห ์สาํเร็จการศกึษาจากประเทศฝรั%งเศส 
อาศัยอยูใ่นประเทศมาเลเซยี ตั 
งแตปี่1960 (พ.ศ.2503) เป็นมันสมองคณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี

5. นายนุรดนี อบัดุลเราะมาน (Nurdin Abdulrahman) เกดิปี1949 (พ.ศ.2492) อาย ุ60 ปี เคยถกูจับกมุ 2 ครั
งในรอบ 
12 ปี ในการรณรงคเ์พื%อสทิธขิองประชาชนชาวอาเจะห ์ลี
ภัยไปอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีตั 
งแต ่ปี 2003 (พ.ศ.
2546) 

6. นายดาเมยีน คงิสเบอรรี! (Damien kingsbury) ชาวออสเตรเลยี เกดิปี1955 (พ.ศ.2498) อาย ุ54 ปี ทํางานใน
ขบวนการอาเจะหเ์สรใีนฐานะที%ปรกึษา สาํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกดา้นการพัฒนาระหวา่งประเทศและชมุชน 
จากมหาวทิยาลยัเดกนิ ประเทศออสเตรเลยี 

       มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ยังคงมทีา่ททีี%มั%นคงและหนักแน่น "ผมบอกแกเ่ขาวา่เราไมอ่าจไป
ตําหนฝ่ิายขบวนการอาเจะหเ์สร ี ในเรื%องที%พวกเขาไดนํ้าบคุคลภายนอกมาเป็นที%ปรกึษา เมื%อผูแ้ทน
เจรจาของพวกเขาถกูทางการอนิโดนเีซยี (*)จับขงัในเรอืนจําอนิโดนเีซยี และเป็นเหตรุา้ยที%นํามา
ซึ%งความเสยีใจจากการกระทําของฝ่ายรัฐบาล ที%เล็ดลอดมาเป็นขา่วจากอาเจะหผ์า่นสื%อตา่งๆ และ
เหตรุา้ยจะคงเกดิอยา่งตอ่เนื%องจนกวา่จะมคีณะผูส้งัเกตการณ์อยูใ่นพื
นที% ซึ%งกอ่นหนา้ความเป็นไป
ไดท้ี%จะรูว้า่อะไรเกดิขึ
นจรงิในพื
นที% 

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

อนิโดนเีซยี : มปีระชากรประมาณ 238 ลา้นคน นับถอืศาสนาอสิลาม 83 % ครสิเตยีน 8 % 
อาเจะห ์: มปีระชากรประมาณ 4 ลา้นคน นับถอืศาสนาอสิลาม 98%  

                อนิโดนเีซยีโดยสรุป ตน้ศตวรรษที% 17 ฮอลแลนดเ์ขา้ครอบงําอาณาจักรชวา, สมุาตรา, และบาหล ี ตอ่มา
โปรตเุกส นักลา่อาณานคิมที%มพีื
นที%ครอบครองมากที%สดุในโลกเขา้มาควบคมุในพื
นที%ปัจจุบัน คอืประเทศอนิโดนเีซยี 
กวา่ 300 ปี เหลอืเพยีงตมิอรต์ันออก ยังคงเป็นอาณานคิมของโปรตเุกส จนถงึปี 1975 (พ.ศ.2518) 

                ตน้ศตวรรษที% 20 ขบวนการเรยีกรอ้งสูเ่อกราชของอนิโดนเีซยีเริ%มมกีารเคลื%อนไหว ระหวา่งสงครามโลก
ครั
งที%สองญี%ปุ่ นเขา้ยดึครองอนิโดนเีซยี 3 ปี และหลงัสงครามฯ ไดส้ ิ
นสดุการครอบงําอนิโดนเีซยี. ซกูารโ์น (Sukarno) 
ผูนํ้าขบวนการเรยีกรอ้งเอกราช ขึ
นดํารงตําแหน่งประธานาธบิดคีนแรกของอนิโดนเีซยีระหวา่งปี 1945 -1967 (พ.ศ.
2488 - 2510) ซกูารโ์น ผลักดันใหม้เีสรภีาพในการนับถอืศาสนา ในขณะกลุม่พลงัมุสลมิ เรยีกรอ้งใหม้กีารนํากฎหมาย
อสิลามมาใช.้ ปี 1960 (พ.ศ.2503) เกดิกบฏหลายกลุม่ขึ
น แตซ่กูารโ์นยังคงอยูใ่นอํานาจ 

              ตอ่มาในปี 1966 (พ.ศ.2509) นายพลซฮูารโ์ต ้ (Suharto) ยดึอํานาจ กลุม่ทหารฝ่ายขวาไดทํ้าการกวาดลา้ง
ฆา่ผูต้อ้งสงสยัเป็นคอมมวินสิตนั์บหมื%นคน, 30 ปีที%ซฮูารโ์ตเป็นผูนํ้าเผด็จการ ดว้ยการสนับสนุนของกองทพัและ
ครอบครัว 

                ในปี 1998 (พ.ศ.2541)เกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิทั%วเอเชยีเป็นผลทําใหเ้ศรษฐกจิอนิโดนเีซยีลม่สลาย 
ประธานาธบิดถีูกกดดนัใหล้งจากอํานาจ รองประธานาธบิด ีบเีจ ฮาบบี ี(B.J. Habibie ) ขึ
นดํารงตําแหน่งแทน ไดม้กีาร
ปฏริูปเศรษฐกจิ การเมอืง ของประเทศ และขณะเดยีวกนัไดม้นีโยบายแกไ้ขปัญหาสนัตภิาพในอาเจะห ์

                   ตอ่มาประธานาธบิดอีับดลุเราะมาน วาฮดี (Abdulrahman Wahid) ขึ
นดํารงตําแหน่งในชว่งเวลาสั 
นๆ ได ้
สรา้งความตกตะลงึแกช่นชาตอินิโดนเีซยีมาก เมื%อเสนอแนวทางใหม้กีารลงประชามตใินเรื%องสถานะภาพของจังหวดัอา
เจะห ์สว่นหนึ%งจากนโยบายเกี%ยวกับสนัตภิาพอยา่งสดุโตง่ ทําใหเ้ขาตอ้งออกจากตําแหน่ง และนางเมกาวาต ี ซกูารโ์น 
ปตุร ี (Megawati Sukarno Putri) ไดรั้บเลอืกตั 
งขึ
นเป็นประธานาธบิดรีะหวา่งปี 2001 - 2005. (พ.ศ.2544 - 2548) หลงั
นางเมกาวาต ี สาบานตนเขา้รับตําแหน่งไมน่าน เกดิการนองเลอืดขึ
นในอาเจะห ์ นางเมกาวาต ี เปิดโอกาสใหก้องทพั
สามารถปฏบิตักิารในอาเจะหอ์ยา่งอสิระ 
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ไมม่เีวลาจะใหส้ญูเปลา่อกี 

 

                  ทั 
งมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิและรัฐบาลอนิโดนเีซยีวางแผนการจัดการประชมุที%จะมขี ึ
น โดย
กําหนดแผนการประชมุเพยีง 2 วนัครึ%ง จะมกีารพจิารณาเรื%อง "กฎหมายพเิศษวา่ดว้ยเขตปกครอง
ตนเอง(Special autonomy law)" ซึ%งไดม้กีารประกาศใชแ้ลว้ และเป็นกฎหมายที%มผีลบังคับตั 
งแตปี่ 
2001 (พ.ศ. 2544) และโดยใหม้กีารพจิารณาในรายละเอยีด หรอืตอ้งการการแกไ้ขเพิ%มเตมิในบาง
ประเด็นเพื%อจะไดดํ้าเนนิการตอ่ไป 

                 มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่วยํ
าถงึการประชมุเจรจาจะสิ
นสดุในฤดใูบไมร้ว่ง 2005 (พ.ศ.
2548) ซึ%งยังมเีวลาอกี 6 เดอืน "ผมแกเ่กนิไปที%จะเสยีเวลากับมัน แตผ่มไดเ้ตรยีมการการเจรจามา
นาน เพื%อไดม้าพจิารณาเบื
องตน้บนโตะ๊เรยีบรอ้ยแลว้" มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่ว 

                  เพื%อเรง่ในความพยายามที%จะสูเ่ป้าหมายของ"ความปรองดองและสมานฉันท"์ อยา่ง
เป็นรปูธรรมชดัเจน ผูทํ้าหนา้ที%ในการไกลเ่กลี%ย ไดกํ้าหนดใหม้กีารการเจรจา ณ หอ้งสมดุใน
คฤหาสน ์โคนกิสเท็ดท ์ดว้ยการใหทั้
งสองฝ่ายประจันหนา้กันอยา่งใกลช้ดิกนับนโตะ๊ซึ%งหา่งกัน
เพยีงไมก่ี%เมตร. เป็นครั
งแรกที%การเปิดการเจรจา เนน้การพดูคยุกันระหวา่งรัฐมนตรวีา่การสื%อสาร
ซอฟยาน ดจาลลิ และมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิซึ%งซอฟยานไดแ้ถลงในมมุมองของกฎหมายปัจจบุัน และ
กฎหมายพเิศษวา่ดว้ยเขตปกครองตนเองและกรอบกฎหมายการเลอืกตั 
ง (*) 

                สว่นมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิไดย้กปัญหาเกี%ยวกับการเงนิขึ
นมา เขาตอ้งการทราบถงึรายได ้
ที%เกดิจากทรัพยากรธรรมชาต ินํ
ามัน แกส๊ ในจังหวัดอาเจะห ์จะมแีนวทางการตกลงจัดสรรแบง่สว่น
กันอยา่งไร? ในทางปฏบิัตแิลว้จะแบง่ใหรั้ฐบาลกลางเทา่ไหร่? และสง่ใหจั้งหวดัอาเจะหเ์ทา่ไหร?่ 
และผูใ้ดจะเป็นผูรั้บผดิชอบสงัเกตการณ์ในเรื%องดังกลา่ว ? 

 

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

(*) กฎหมายเลอืกตั 
งอนิโดนเีซยี ปัจจุบนัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการจัดตั 
งพรรคการเมอืง ฉบบัปี 2002 กําหนดเงื%อนไข
เกี%ยวกบัการจัดตั 
งพรรคการเมอืง ตอ้งมสีมาชกิพรรคอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลมุพื
นที%ในจังหวดัจํานวน 2 ใน 3 จํานวน
จังหวดั ซึ%งประเทศอนิโดนเีซยีมจัีงหวดัทั 
งหมด 32 จังหวดั นั
นหมายถงึตอ้งมสีมาชกิครอบคลมุอย่างนอ้ยใน 22 จังหวดั 
และในแตล่ะจังหวดัตอ้งมสีมาชกิอยา่งนอ้ยจังหวดัละ 1,000 คน จดทะเบยีนกบักระทรวงยตุธิรรม 
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พรรคการเมอืงจะตอ้งสง่สมาชกิพรรคลงเลอืกตั 
งทั 
งระดับชาตแิละระดับทอ้งถิ%น ทั 
งนี
กฎหมายอนิโดนเีซยีมเีจตนารมณ์
เพื%อเป็นการควบคมุมใิหม้พีรรคการเมอืงทอ้งถิ%นเพยีงอยา่งเดยีว และอา้งวา่เพื%อเป็นการป้องกนัความแตกแยกเพราะ
ประเทศอนิโดนเีซยีประกอบดว้ยเกาะแกง่ตา่งๆกวา่ 17,000 เกาะ 

กฎหมายของประทศอนิโดนเีซยี มบีทบญัญัตทิี%เขม้งวดเกี%ยวกับการมอีาวธุในครอบครองอย่างเคร่งครัดมาก กฎหมาย
อนุญาตเพยีงแตเ่จา้หนา้ที%ตํารวจ-ทหารเทา่นั
น เป็นผูท้ี%มสีทิธจิะเป็นผูค้รอบครองอาวธุ ดงันั
น อาวธุซึ%งนักรบจรยุทธ์
ขบวนการอาเจะหเ์สรคีรอบครองอยู ่จงึไมถ่กูตอ้งตามกฎหมายนั
น ฝ่ายรัฐบาลควรหาวธิกีารดําเนนิการอย่างไรตอ่อาวธุ
ที%ผดิกฎหมายเหลา่นั
น" ฟารดิ ฮเูซ็น อธบิาย  

 

 

 

 

 

       นับเป็นครั
งแรกที%มกีารพดูถงึการถอนทหารกองทัพอนิโดนเีซยีออกจากพื
นที% และ
ตัวเลขของทหารที%อยูใ่นพื
นที%มจํีานวนเทา่ใด? ซอฟยาน ดจาลลิ กลา่ววา่ หากการตกลงมผีลบังคับ
ใช ้ รัฐบาลพรอ้มที%จะถอนทหารซึ%งเป็นกองกําลังแหง่ชาต ิ Tentera Nasional Indonesia : TNI 
จํานวน 30 กองพัน (ประมาณ 24,000 คน) ออกจากพื
นที%ในจังหวดัอาเจะหทั์นท ี ยังคงทหารหลัก
ประจําพื
นที%อยู ่ แตไ่มไ่ดบ้อกตัวเลขที%แน่นอน และเชน่เดยีวกันไดม้สีญัญาวา่กองกําลังพลเรอืนกึ%ง
ทหาร อาสาสมัครที%ฉาวโฉ่, ตํารวจปราบจราจล, หน่วยบรมิอ๊บ (Brimob : Mobile Birgade (Pasukan 
Polisi Istimewa (*) Mobil Special Operations Force กองพันตํารวจปฏบิัตกิารพเิศษเคลื%อนที%เร็ว
อนิโดนเีซยี ซึ%งเป็นกองกําลังที%เขา้สนับสนุนภารกจิของหน่วยตํารวจทอ้งถิ%นในการปฏบิัตกิารตาม
ลา่นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สร ี ซอฟยานแจง้วา่ จะดําเนนิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ให ้
ส ิ
นสดุภายในเดอืนสงิหาคมนี
 รัฐบาลอนิโดนเีซยีจะไดรั้บของขวญัอันเป็นความสําเร็จที%น่าภมูใิจอกี
ประการหนึ%ง คอืการไดรั้บสนัตภิาพในจังหวดัอาเจะหก์อ่นถงึวนัฉลองดังกลา่ว 

               ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรนัี%งฟังอยา่งสงบตลอดภาคเชา้ เพยีงรับฟังแตฝ่่ายเดยีว ทันที
หลังจากเสร็จจากการพักรับประทานอาหารวา่ง (Cofee Break) มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเริ%มใหแ้ตล่ะฝ่าย
พจิารณาในรายละเอยีดของเนื
อหา 

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

 

(*) BRIMOB : Brigade Mobil Special Operations Force, (Pasukan Polisi Istimewa) กองพันตํารวจปฏบิตักิาร
พเิศษเคลื%อนที%เร็วอนิโดนเีซยี เป็นหน่วยงานสงักดัสาํนักงานตํารวจแหง่ชาตอินิโดนเีซยี [Indonesian Republic 
National Police] (POLRI) เป็นกองกําลงัหนึ%งที%มบีทบาทในการปราบปรามกบฏ ที%ถกูกลา่วหาวา่ เป็นหน่วยงานรัฐที%มี
การละเมดิสทิธมินุษยชนมากที%สดุ รวมทั 
งหน่วย KOPASSUS (The Komando Pasukan Khusus) กองพันทหารหน่วย
รบพเิศษคอมมานโด (หน่วยหมวกเบเรตแ์ดง) สงักัดกองบัญชาการยทุธศาสตรก์องทพับก Komando Strategi 
Angkatan Darat :KOSTRAD กองกองทพัแหง่ชาตอินิโดนเีซยี Tentera Nasional Indonesia TNI มพัีนเอก ปราโบโว ซู
บอินัโต เป็นผูบ้ญัชาการ (ยศขณะนั
น) เป็นหน่วยงานของรัฐที%องคก์ารที%จัดตั 
งขึ
นมาในการปราบกบฏในปี 1989  

ปราโบโว ซบูอินัโต คมุกําลงักองพลนอ้ยอากาศโยธนิที% 17 (Airborne Infantry Brigade) ใชว้ธิโีดดร่มลงที%อาเจะห์
เหนอื วธิกีารปฎบิตัคิอื การจูโ่จมทําลายในเวลากลางคนื สนธกํิาลงัปิดลอ้มหมูบ่า้นและทําการคน้บา้นเรอืนที%อยู่อาศยั 
จับกมุโดยไมม่หีมายจับ กระทําโดยพลการ มกีารทรมานผูต้อ้งสงสยัที%ถูกจับกมุคมุขงั กระทําชาํเรา ขม่ขนืสตรทีี%ถกู
สงสยัวา่เกี%ยวขอ้งกบัขบวนการอาเจะหเ์สร ีการยงิทิ
งแลว้นํามาโยนไวใ้นที%สาธารณะ มกีารเลอืกสงัหารผูต้อ้งสงสยัซึ%ง
มักเป็นคนหนุ่มๆ แลว้ทิ
งศพไวร้มิถนน ทางหลวง ยา่นตลาด ตามทอ้งไร่ทอ้งนา ใกลลํ้าธารที%ผูค้นใชส้อย ซึ%งเป็นวธิี
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เดยีวกนัที%เคยใชใ้นชวาในปี 1980 ภายใตร้หัสปฏบิตัชิ ื%อวา่ Tetrus การปฏบิตักิารใชว้ธิกีารสรา้งความอกสั%นแขวน: 
Shock Therapy ผูถ้กูสงัหารถกูนําไปฝังรวมกนัเป็นหลมุใหญ ่บางหลมุมจํีานวนถงึ 200 ศพ 

นอกจากนี
ยังมกีารใชว้ธิใีชพ้ลเรอืนเป็นเครื%องมอื เรยีกวา่ หน่วยป้องกนัชาต ิ(Bela Nagara) คนหนุ่มเพื%อป้องกนัควา
มั%นคงของชนบท (Pemuda Keamannan Desa) กองกําลงัประชาชน (Laskar Rakyat) วธิกีารที%รูจั้กกนัดคีอื รั 
งขา คอืใช ้
พลเรอืนเป็นกองหนา้กวาด Sweep (ดทัช ์เคยใชม้ากอ่น) หมายถงึการใชกํ้าลงัทหาร ตํารวจตรวจคน้ จับกมุประชาชน 
ผูต้อ้งสงสยั(ฝ่ายตรงกนัขา้มรัฐ) เพื%อใหก้องกําลงัทหารที%ตามมา ทําใหฝ่้ายตรงกนัขา้มตอ้งถอยร่นและไม่กลา้ยงิ 
โดยมากใชเ้ด็กหนุ่ม เป็นการใชพ้ลเรอืนโดยอาศัยหลักการจติวทิยานี
 

BRIMOB และ KOPASSUS เป็นหน่วยงานของรัฐที%ละเมดิสทิธมินุษยช์นมากที%สดุ นับตั 
งแตก่ารปฏบิตักิารการละเมดิ
สทิธมินุษยชนที%ตมิอรต์ะวนัออก ปาปัวตะวนัตก, เกาะชวา, เกาะสมุาตรา, สลุาเวส,ี มาลกุะและอาเจะห ์หลายแหง่หลาย
ครั
งทําใหอ้งคก์รนานาชาตเิคยคดัคา้นและประณามสหรัฐอเมรกิาที%ใหค้วามชว่ยเหลอืในการฝึกอบรมสมาชกิ BRIMOB 
และ KOPASSUS (ขอ้มลู ; East Timor and Indonesia Action Network :www.etan.org) 

 

 

 

 

                      มาลกิ มะหม์ดู ยนืขึ
นนําเสนอ ดว้ยการรา่ยยาวอยา่งเป็นทางการ โดยการนําคํา
กลา่วแสดงความยนิดใีนการประชมุเจรจาจากผูนํ้าแหง่รัฐ เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร (*) และ มาลกิ มะห์
มดู ไดก้ลา่วถงึประวตัศิาสตรข์องชาวอาเจะห ์ประวตัศิาสตรก์ารตอ่สูต้อ่ตา้นลทัธกิารลา่อาณานคิม
ของจักรวรรดนิยิมลา่เมอืงขึ
น มาจนกระทั%งถงึยคุที%อนิโดนเีซยีไดทํ้าการเหยยีบยํ%าศักดิAศรสีทิธิ
มนุษยชนของประขาชนชาวอาเจะห.์ ความขดัแยง้ในอาเจะหจ์งึมใิชแ่คเ่ป็นเรื%องของภายในประเทศ 
แตเ่ป็นเรื%องความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ ที%นานาชาตคิวรใหค้วามสําคัญ. มาลกิ มะหม์ดู เรยีกรอ้ง
ใหรั้ฐบาลอนิโดนเีซยีปลอ่ยตัวผูแ้ทนเจรจาของขบวนการอาเจะหเ์สร ีที%ถกูคมุขงัในเรอืนจําโดย
ทันท ีและกลา่วยํ
าในประเด็นเกี%ยวกับเขตปกครองตนเองพเิศษ ซึ%งจะมผีลทําใหเ้กดิความยุง่ยากใน
การเจรจา 

                  และไดก้ลา่วเพิ%มเตมิวา่ ขบวนการอาเจะหเ์สรขีอเรยีกรอ้งใหก้องกําลังทั
งหมดในอา
เจะห ์ไมว่า่ทหารกองทัพอนิโดนเีซยี ตํารวจ และตํารวจปราบกบฏ รวมถงึกองกําลังพลเรอืนกึ%ง
ทหาร อาสาสมัคร ตอ้งถอนออกอยา่งสมบรูณ์และมอบอํานาจความรับผดิชอบดแูลดา้นกฎหมาย
และการสั%งการแกก่องกําลังตํารวจสากล และประกาศใหอ้าเจะหเ์ป็นเขตปลอดทางทหาร 

                    หลังจากคํากลา่วสิ
นสดุ ความเงยีบเกดิขึ
นในหอ้งประชมุทันท ี ทั 
งผูแ้ทนเจรจา
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผูไ้กลเ่กลี%ยตา่งตกอยูใ่นสภาพประหลาดใจและงนุงงจนพดูไมอ่อก ทกุคนตา่งมี
ความคาดหวงัวา่จะไดรั้บฟังเกี%ยวกับประเด็นการแกไ้ขเพิ%มเตมิ หรอืทัศนะเกี%ยวกับกฎหมายเขต
ปกครองตนเองพเิศษ แตก่ลับมาฟังเรื%องเดมิๆ วาทะเกา่ๆ และเป็นไปในลักษณะการปลกุระดมทาง
การเมอืง ในขณะที%บรรยากาศที% มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ตอ้งการใหม้กีารหลกีเลี%ยงการเผชญิหนา้
เกดิขึ
น เพราะการใชทั้ศนะที%รนุแรงกลา่วหากันและก็ไมอ่าจพน้การเสยีหนา้ หลังจากที%ฝ่ายรัฐบาล
ชี
แจงสั 
นๆ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิจงึรบีสรปุ                   

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

 (*) เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร มชีื%อเต็มวา่ ดร.เตงิก ูฮาซนั มูฮมัมัด ด ิตโิร (Dr.Teungku Muhammad di Tiro) ตโิร เป็นชื%อ
ทอ้งที% คอืกิ%งอําเภอ ตโิร เกดิปี 1924 (พ.ศ. 2467) ที%ตําบลตนัหยง บงุงอง (Tanjung Bungong) ปัจจุบนัคอืกิ%งอําเภอ 
ซคัต ิอําเภอ ปิด ีพ่อชื%อ เลอเบ มฮูมัมัด (Leubeหรอื Teungku Muhammad ) มารดาชื%อ ฟาตมิะฮฺ (Fatimah) มตีน้
ตระกลูเป็นคนชวา มาจากบนัเตน (Banten) ไดแ้ตง่งานกับวรีะบรุุษของคนอาเจะห ์คอื เตงิก ูจคิ ด ีตโิร (Teungku Chik 
di Tiro) ผูทํ้าสงครามกับดัทช ์มารดาของฮาซนัจงึมทีวดที%สบืเชื
อสายมาจากวรีะบรุุษ มพีี%ชายชื%อเตงิกไูซนาล อบดีนี ด ิ
ตโิร  



 9

เมื%อบดิาเสยีชวีติ ญาตฝ่ิายมารดาคอื เตงิก ูอมูาร ์ตโิลละฮฺ รับอปุการะ สง่เรยีนหนังสอืชั 
นตน้ที%โรงเรยีน Madrasah 
Sa'adah Al -Abadiyah ที%ซงิกล ิตอ่มาเรยีนตอ่ที%โรงเรยีนฝึกหัดครู Perguruan Normal Islam ที%บเีรนิ (Bereuen) ชว่ง
สงครามญี%ป่นยดึครอง พี%ชายไดข้อใหท้า่นดาอดุ เบอเรอเอะห ์สง่เรยีนตอ่ในระดับอดุมศกึษาในคณะนติศิาสตร ์ที% 
มหาวทิยาลัยอสิลามอนิโดนเีซยี (University Islam Indonesia) ที%เมอืงย๊อก กรุงจาการต์า้ และในปี 1950 (พ.ศ. 2493) 
ศกึษาตอ่ที%มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี สหรัฐอเมรกิา จนสําเร็จปรญิญาเอก เขา้ทํางานกับฝ่ายประชาสมัพันธข์องคณะ
ผูแ้ทนถาวรสาธารณรัฐอนิโดนเีซยีประจําองคก์ารสหประชาชาต ิมภีรรยาสญัชาตอิเมรกิา เชื
อสายสวเีดน มกีจิการของ
ตนเองที%เมอืงบอสตนั มบีตุรชายหนึ%งคนชื%อการมี  

เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร เป็นผูป้ระกาศแยกตัวเป็นเอกราชของอาเจะห ์เมื%อวนัที% 4 ธันวาคม 1976 (พ.ศ.2519) กระทํากนัที%
ภเูขา โจกนั (Cokan) กิ%งอําเภอ ตโิร (Tiro) อําเภอ ปีด ี(Pidie) ดว้ยภาษาอาเจะหแ์ละองักฤษวา่ "ชวาไดเ้ขา้มา
ครอบครองอาเจะหต์อ่จากเนเธอรแ์ลนด ์เกดิอาณานคิมชวาขึ
นในอาเจะหแ์ละสมุาตรา การเกดิสิ%งที%เรยีกวา่ "รัฐ
อนิโดนเีซยี" นั
นเป็นเรื%องหลอกลวง เพราะจรงิๆ แลว้ไมม่"ีอนิโดนเีซยี" ไมม่อีะไรที%เรยีกวา่ "อนิโดนเีซยี" ไม่วา่จะเป็น 
ชื%อเกาะ เชื
อชาต ิภาษา วัฒนธรรม สงัคม "อนิโดนเีซยี"จงึไม่มอีะไรเกี%ยวพันกบัอาเจะห ์สมุาตรา, ยิ%งกวา่นั
นชวาและ
ผูนํ้าชวาไดก้อบโกยผลประโยชนจ์ากอาเจะห ์สมุาตรา มาตลอดเวลา 30 ปีที%ผา่นมาคอืตั 
งแตปี่ 1946 (พ.ศ.2489) การ
ประกาศเอกราชครั
งนี
นับเป็นการประกาศเอกราชครั
งที% 2 ซึ%งครั 
งที% 1 ประกาศเมื%อวนัที% 8 กมุภาพันธ ์1960 (พ.ศ. 2503) 
เป็นวนัประกาศจัดตั 
งสาธารณรัฐอสิลามอาเจะห ์Republic Islam Aceh -RIA) หลงัจากมกีารประกาศตั 
งสาธารณรัฐ
เอกภาพอนิโดนเีซยี (Republic Persatuan Indonesia -RPI) 

เมื%อวนัที% 24 พฤษภาคม 1977( พ.ศ.2510) เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิรประกาศตั 
ง คณะรัฐมนตรขีองรัฐอสิลามอาเจะห ์ที%ภเูขา
ฮาลมีอน (Halimon) อําเภอปีด ีรวม 15 ตําแหน่ง. เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร เองดํารงตําแหน่งประมุข ในจํานวน 15 ตําแหน่ง
มผีูรั้บตําแหน่งเพยีง 11 ตําแหน่ง นอกจากนี
มกีารแตง่ตั 
งตําแหน่งขา้ราชการระดบัสงูอกี 4 ตําแหน่ง ผูบ้ญัชาการทหาร
อกี 6 ตําแหน่ง ผูว้า่ราชการอกี 6 ตําแหน่งดว้ย 

                  กอ่นที%จะมกีารถกเถยีงขึ
นเสยีงอยา่งรนุแรงขึ
น ไดม้กีารพักการประชมุ ไมม่ปีระโยชน์
อันใดที%จะใหม้กีารเจรจาตอ่ไปหากฝ่ายหนึ%งฝ่ายใดไมย่อมรับ เพยีงแคก่ารใชคํ้าวา่ "เขตปกครอง
ตนเองพเิศษ" เทา่นั
นเอง "การประชมุเจรจาจะไมม่กีารเสนอสิ%งใดอกีตอ่ไป เราคงเสยีเวลาและไมม่ี
ประโยชนอ์ันใดเลย ดังนั
นเราควรยตุกิารเจรจาเสยีดกีวา่". เชน่เดยีวกัน มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิไมอ่าจที%
จะไดเ้ห็นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของนานาชาตเิป็นทางออกหนึ%งได ้

                       "ไมม่ทีี%ไหนในโลกนี
 ที%นักแสวงหาสนัตภิาพ จะสรา้งสนัตภิาพในอาเจะหไ์ด ้ไมม่ี
เหตผุลใดที%จะดําเนนิการเจรจาอกีตอ่ไป ผมหวงัวา่เราจะประชมุใหมอ่กี 2 ชั%วโมง และนี
ไมใ่ชก้าร
ประชมุทั%วๆ ไป" 

เพยีงแคถ่อ้ยคํา  
               ตา่งฝ่ายตา่งเดนิออกจากโตะ๊ประชมุ ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลแยกยา้ยไปรวมกันบรเิวณหอ้ง
กาแฟสเีขยีวชั 
นลา่ง สว่นผูแ้ทนฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรขี ึ
นไปหอ้งสทูชั 
นบน ทกุคนตกอยูใ่น
สภาพหัวเสยีตามกัน ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ เดนิตามผูแ้ทนฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรไีปชั 
นบน ความตงึ
เครยีดในเวลานั
นทําใหก้ารถกเถยีงตอ้งชะงัก 

                ผูนํ้าฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรยํี
าให ้ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ วา่ มันเป็นเรื%องยากที%จะพดูคยุ
กันเกี%ยวกับทกุสิ%งที%เป็นชนดิของ"เขตปกครองตนเองพเิศษ" นั
นหมายถงึเรื%องเดมิๆ เชน่เดยีวกันกับ 
การปราบปรามการกดขี%ขม่เหงที%ดําเนนิอยูก่วา่ทศวรรษ การนําเสนอ"เขตปกครองตนเองพเิศษ"แก่
ขบวนการอาเจะหเ์สร ีคอืการเสนอสิ%งเลวรา้ยพอๆ กัน มคีวามแตกตา่งในคําที%เรยีกวา่ "เขตปกครอง
ตนเองพเิศษ" นับตั 
งแตปี่ 1960 (พ.ศ.2503) เป็นตน้มา และมคีวามจําเป็นอะไร เมื%อไมม่คีวาม
พยายามที%ใหม้ันเป็นจรงิในทางปฏบิัตใิหเ้กดิขึ
น" มาลกิ มะหม์ดู ถาม "และมันไมใ่ช"่เขตปกครอง
ตนเองพเิศษ" เมื%อการวนิจิฉัยสั%งการทกุอยา่งมาจากกรงุจาการต์า้โดยตรง" 

               อยา่งเชน่ขอ้เสนอตามกฎหมาย ที%วา่ 70% ของรายไดม้าจากนํ
ามันและแก็ส ใหค้งอยู่
เป็นของอาเจะห ์"แต ่อะไรคอื 70%" นุร ดจาล ิถามขึ
นและตอบเองวา่ "มันไมม่อีะไรเหลอืเลย" 
เขาอา้งถงึ "การคอรรั์ปชั%น"(*) ในประเทศอนิโดนเีซยี ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรจีะตอกยํ
าความจรงิ
ถงึการที%อาเจะหถ์กูผนวกโดยอนิโดนเีซยี เป็นเรื%องของการละเมดิกฎหมาย และความขดัแยง้จะ
ไมไ่ดรั้บการแกไ้ขจนกวา่ปัญหานี
จะถกูจัดการแกไ้ขกอ่น 
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************************************ 
(*) ตวัเลขการคอรรั์ปชั%น บรษัิทที%ปรกึษาความเสี%ยงดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิ หรอื เพริค์ เผยผลการสํารวจปัญหาการ
คอรรั์ปชั%นในภมูภิาคเอเชยี รวมประเทศออสเตรเลยีและสหรัฐอเมรกิา ประจําปี 2009 พบวา่ อนิโดนเีซยีและไทยตดิ
อนัดบัสองประเทศที%มกีารคอรรั์ปชั%นมากที%สดุ ขณะที%ฟิลปิปินสซ์ึ%งเป็นแชมป์คอรรั์ปชั%นมากที%สดุเมื%อปีที%แลว้กลบัมกีาร
ปรับปรุงที%ดขี ึ
น จากผลการสาํรวจประจําปีที%สาํรวจความคดิเห็นของผูบ้รหิารตา่งชาตเิกี%ยวกบัการคอรรั์ปชั%นในแตล่ะ
ประเทศ เผยแพร่เมื%อวนัที% 8 เมษายน 2552 ระบวุา่ สงิคโปรยั์งคงเป็นประเทศที%มกีารคอรรั์ปชั%นนอ้ยที%สดุในจํานวน
ทั 
งหมด 16 ประเทศที%ทําการสํารวจ โดยจาก 0 คะแนนที%หมายถงึไมม่กีารคอรรั์ปชั%นเลย ไปจนถงึ 10 คะแนนที%หมายถงึ
มปัีญหาคอรรั์ปชั%นมากที%สดุ ซึ%งผลการสํารวจพบวา่ 

1. สงิคโปรไ์ด ้1.07 คะแนน 2. ฮอ่งกง 1.89 คะแนน 3. ออสเตรเลยี 2.40 คะแนน 4 สหรัฐอเมรกิา 2.89 คะแนน 5.ญี%ปุ่ น 
3.99 คะแนน 6. เกาหลใีต ้4.64 คะแนน 7. มาเกา๊ 5.84 คะแนน 8. จนี 6.16 คะแนน 9. ไตห้วนั 6.47 คะแนน 10. 
มาเลเซยี 6.70 คะแนน 11. ฟิลปิปินส ์7.00 คะแนน 12. เวยีดนาม 7.11 คะแนน 13. อนิเดยี 7.21 คะแนน 14. กมัพูชา 
7.25 คะแนน 15. ไทย 7.63 คะแนน และ 16.อนิโดนเีซยี 8.32 คะแนน 

โดยเพริค์ระบวุา่ ประเทศที%มคีะแนนสงูกวา่ 7.0 แปลวา่ปัญหาการคอรรั์ปชั%นยังคงเป็นปัญหาสาํคัญสําหรับประเทศนั
นๆ 
แมว้า่อนิโดนเีซยีจะตดิอนัดับประเทศที%มกีารคอรรั์ปชั%นมากที%สดุในการสํารวจครั
งนี
  

แตเ่พริค์ระบวุา่ มสีญัญาณที%ดทีี%แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลภายใตก้ารนําของนายพล สศุโีล บมับงั ยทุโธโยโน 
ประธานาธบิดอีนิโดนเีซยี มคีวามพยายามที%จะตอ่สูปั้ญหาเรื%องการคอรรั์ปชั%นมากกวา่อกีหลายประเทศที%มปัีญหา
คอรรั์ปชั%นสงูเชน่กนั 

 

                           "คณุพดูถงึ "โอแลนดโ์มเดล" (Aland Model)(*) แตม่ันไมม่ ีโอแลนดโ์มเดลในอา
เจะห ์ที%นี
ประชาชนยังคงถกูเขน่ฆา่และกดขี%" บัคเตยีร กลา่วขึ
น. ครูห่นึ%ง มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิก็เดนิ
มารว่มวงกับฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี"ผมขอพดูวา่อยา่ไดก้ังวลกับถอ้ยคํา ตราบใดที%เราพดูใน
เรื%องเดยีวกัน" มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิบอกกลา่วแกฝ่่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีถงึความในใจที% มารต์ต ิ
อะหต์ซิาร ิเกี%ยวกับกฎหมาย "เขตปกครองตนเองพเิศษ" นั
นมเีรื%องอะไรบา้งที%เราตอ้งการแกไ้ข 

                     "ในอาเจะหนั์
นมเีรื%องอกีมากมาย" ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ กลา่วแก ่ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร"ิ 
ทา่นจําไดไ้หมวา่ วัฒนธรรม ประเพณีของอาเจะห ์ ประวตัศิาสตร ์ เหลา่นี
เป็นตน้ ฝ่ายขบวนการอา
เจะหเ์สรยีังคงนิ%งเงยีบกับคําวา่วัฒนธรรม ไมม่ใีครไดย้นิมาจากผูใ้ตบ้ังคับพดูกับผูอ้าวโุสระดับอดตี
ประธานาธบิดมีากอ่น. ทั 
งยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ และมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ จงึออกไปคยุดว้ยกันเป็นการ
สว่นตัว ในที%สดุ ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ ตอ้งอยูใ่นคฤหาสนโ์คนกิสเท็ดทต์ลอดบา่ยวนันั
น เพื%อรว่ม
แกไ้ขปัญหากับขบวนการอาเจะหเ์สร ี

                   "หลังจากนั
นเพยีงไมก่ี%ชั%วโมง จากที%ไดม้กีารถกกันอยา่งยดืเยื
อยาวนานเราก็พบ
ทางออก" ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ กลา่วขึ
น "เราตกลงกันวา่เราจะใชคํ้าวา่ "รัฐบาลของตนเอง" (Self 
Government)" แทนคําวา่ "เขตปกครองตนเองพเิศษ". "นั
นเป็นขั 
นของการตัดสนิใจของพวกเรา" 
เรารูส้กึวา่ คําวา่ "รัฐบาลของตนเอง" เป็นจดุที%อยูก่ ึ%งกลางระหวา่ง คําวา่ "เขตปกครองตนเอง
พเิศษ" กับคําวา่ "เอกราช" มาลดิ มะหม์ดู กลา่วขึ
น และแลว้เสน้ทางแหง่การเจรจาเปิดกวา้งอกี
ครั
งหนึ%ง                

               ขณะที% ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ และมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ พยายามที%จะอธบิายถอ้ยคํานั
นกับ
ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรทีี%ชั 
นบนของคฤหาสนโ์คนกิสเท็ดท ์ ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยีซึ%งถอน
ตัวออกจากที%นั%งประชมุครั
งแรกชว่งกาแฟตอนเชา้ และเที%ยง และอยูใ่นระหวา่งการสงวนทา่ทแีละ
รอคอยดเูหตกุารณ์. "หลังอาหารกลางวนั มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเขามาแจง้ 

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

(*) โอแลนด ์(Aland) เขตปกครองตนเองพเิศษโอแลนด ์ประเทศฟินแลนด ์โอแลนด ์เป็นหมู่เกาะในทะเลบอลตกิ ที%ตั 
ง
อยูร่ะหวา่งประเทศสวดีนกบัประเทศฟินแลนด ์เดมิเป็นสว่นหนึ%งของประเทศสวเีดน กอ่นสงครามโลกครั
งที% 1 รัสเซยีรุก
เขา้มาครอบงําประเทศแถบสแกนดเินเวยีทั 
งประเทศฟินแลนด ์ระหวา่งนั
นรัสเซยีจัดใหโ้อแลนดข์ึ
นอยูภ่ายใตป้ระเทศ
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ฟินแลนด ์เมื%อประเทศแถบสแกนดเินเวยีไดรั้บเอกราช โอแลนด ์จงึเรยีกรอ้งใหก้ลบัขึ
นอยู่กับประเทศสวเีดนอยา่งเดมิ 
แตฟิ่นแลนดไ์มเ่ห็นดว้ยเนื%องจากหมูเ่กาะโอแลนดม์ทีี%ตั 
งเป็นจดุยุทธศาสตร ์เกรงวา่จะกระทบตอ่ความมั%นคงของ
ประเทศ 

ในปี 1920 ฟินแลนดเ์สนอให ้โอแลนด ์เป็นเขตปกครองตนเองพเิศษ The Act on the Autonomy of Aland แตช่าวโอ
แลนดไ์มย่อม เนื%องจากมปีระเทศสวเีดนหนุนหลงั ในปี 1921 สนันบิาตชาต ิ(League of Nations ตั 
งขึ
นตามสนธสิญัญา
แวรซ์าย ในปี 1920 และสลายตวัในปี 1946) เขา้มาดําเนนิการไกลเ่กลยี ทําใหม้ขีัอตกลงระวา่งประเทศใหโ้อแลนด ์
เป็นพื
นที%ปลอดทหาร (Demolitarization ) เป็นเขตที%เป็นกลาง (Neutralization) ปี 1922 มกีารบงัคบัใชก้ฎหมาย
ปกครองตนเอง  

โอแลนดม์ปีระชากร 27,096 คน เป็นประชากรที%มสีทิธจิรงิๆ 68% ที%เหลอืเป็นคนฟินแลนด ์20% สวเีดน 6.3% และ
ตา่งชาตอิื%นๆ ใชภ้าษาสวเีดนเป็นภาษาราชการ มสีภา และรัฐบาลของโอแลนดท์ี%มอํีานาจออกกฎหมายเอง มธีงชาต ิมี
พรรคการเมอืงทอ้งถิ%น 

ลกัษณะการปกครองตนเอง มสีภาโอแลนด ์เรยีกวา่ Lagting มสีมาชกิ 30 คน อยูใ่นวาระ 4 ปี มพีรรคทอ้งถิ%นเขา้มา
แขง่ขนัไมตํ่ากวา่ 7 พรรค รัฐบาลทอ้งถิ%น หรอืเรยีกวา่ Landskapsstyrelse มอีงคค์ณะ 5 - 7 คนที%ไดรั้บการแตง่ตั 
งจาก
สภา หัวหนา้คณะผูบ้รหิารเรยีกวา่ Lantrad การบรหิารประกอบดว้ย 6 กระทรวง ภายใตก้ารกํากบัของสภาโอแลนด ์ผูว้า่
ราชการเป็นจดุเชื%อมสําคญัระหวา่งรัฐบาลกลาง และโอแลด ์อยูใ่นวาระ 6 ปี ไดรั้บการแตง่ตั 
งจากประธานาธบิด ี
ฟินแลนด ์โดยประธานสภาโอแลนดเ์ป็นผูเ้สนอชื%อ รับเงนิเดอืนจากรัฐบาลกลาง แตทํ่างานใหท้อ้งถิ%นและเป็นคนมา
จากทอ้งถิ%น (ฉันทนา บรรพศริโิชต ิ: คณะรัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เอกสารประกอบการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร) 

 

ใหพ้วกเราวา่ เราควรรอสกัชั%วโมงหรอืสองชั%วโมง กอ่นที%เราจะดําเนนิการประชมุเจรจาตอ่หลัง
กาแฟเย็น จากนั
นเพยีงไมก่ี%ชั%วโมง เขาก็เดนิมามาบอกพวกเราวา่ วนันี
คงไมอ่าจมกีารเดนิหนา้ตอ่
ได ้คอยดวูา่พรุง่นี
จะเป็นอยา่งไร ?" ซอฟยาน ดจาลลิ กลา่วถงึเหตกุารณ์วนันั
น 

               ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี สรา้งความตะลงึดว้ยการเดนิออกไปยังรถยนตท์ี%รออยู่
บรเิวณลานจอด และออกเดนิทางมุง่หนา้ไปยังสถานเอกอคัรราชทตูอนิโดนเีซยี ประจํากรงุเฮงซงิกิ
ทันท ี "เราตัดสนิใจที%จะเดนิทางกลับกรงุจาการต์า้แลว้ และคดิวา่เราคดิถกูตอ้งแลว้ แคเ่ป็นการ
รักษามารยาทเพยีงไปปรกึษากับทา่นเอกอัครราชทตูกอ่นที%จะบนิกลับกรงุจารก์าตา้เทา่นั
นเอง" 

                   "แตป่รากฏวา่ เมื%อเรารายงานยังทา่นประธานาธบิด ีสศุโิล บัมบัง ยทุโธโยโน และรอง
ประธานาธบิด ียซูฟุ กัลลา ในเย็นวนันั
น ทา่นฯ บอกใหเ้ราสงวนทา่ที%และรอดกูอ่น เราไมค่วรยกเลกิ
การประชมุเจรจานี
" ยซูฟุ ดจาลลิ เลา่. กอ่นหนา้นั
นทัศนะตอ่ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรแีลว้ มารต์ต ิ
อะหต์ซิาร ิ มสีหีนา้โกรธใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แตเ่มื%อไดรั้บทราบความละเอยีดออ่นในเรื%องวฒันธรรม
ประเพณีแลว้ เขาจงึใหเ้วลาแกฝ่่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีจากนั
นเขากลับมคีวามมั%นใจในหนา้ที%การ
เป็นผูไ้กลเ่กลี%ยอกีครั
งหนึ%ง 

                       "เราไดใ้ชเ้วลาปรับความเขา้ใจในกลุม่ของพวกเราระยะหนึ%ง" ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่
กลา่ว และใหค้วามมั%นใจวา่สิ%งเหลา่นั
นสามารถแกไ้ขได ้ เราควรจะเดนิหนา้ตอ่ไปและดําเนนิการทกุ
อยา่งตามระเบยีบวาระการประชมุ หลังจากนั
นเรารูส้กึวา่บรรยากาศผอ่นคลายลง" มาลคิ มะหม์ดู ยํ
า
ความทรงจําภายหลังตอ่มา "แตห่ากจะกลา่วแลว้ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเป็นคนฉลาด และเป็นผูท้ี%มาก
ดว้ยประสบการณ์และมเีหตมุผีล ในสถานการณ์เชน่นี
เขารับฟังยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ เพราะยฮูา่ร ์ มี
ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีของเรามากกวา่นั%นเอง" 

                   ในตอนหัวคํ%าวนันั
น ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ ไดข้บัรถยนตอ์อกจากคฤหาสนโ์คนกิสเท็ดทฺ 
มุง่หนา้ไปยังสถานเอกอัครราชทตูอนิโดนเีซยี ในกรงุเฮลซงิก ิ เพื%อทําความกระจา่งกับคณะผูแ้ทน
เจรจาฝ่ายรัฐบาล และใหค้วามมั%นใจวา่เป็นความเขา้ใจที%คลาดเคลื%อนในเรื%องของการจํากัดความ
ของถอ้ยคําเทา่นั
น ซึ%งมันมคีวามสําคัญยิ%งตอ่การเจรจา "ผมมรีูส้กึวา่ปฏกิริยิาของ ขบวนการอา
เจะหเ์สร ี คงเกดิจากการสั%งสมประสบการณ์ ความเจ็บปวด แตผ่มวา่เราไมค่วรประเมนิอะไรงา่ยๆ 
หรอืตคีา่ตํ%า เราควรรับฟังและพดูคยุกันดกีวา่ "ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ กลา่ว 
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                และยิ%งกวา่นั
นความสําคัญที%ย ิ%งใหญใ่นการสรา้งบรรยากาศที%ดแีกฝ่่ายขบวนการอา
เจะหเ์สร ี ดว้ยการรับฟัง โดยมไิดม้กีารบันทกึลงนามใดก็แคเ่ปิดโอกาสใหเ้ขาไดพ้ดูในการเจรจา
บา้ง" 

เริ%มตน้อกีครั
งในวนัใหม ่ 

 

                วนัตอ่มา ทั 
งสองฝ่ายก็กลับมายังคฤหาสนโ์คนกิสเท็ดท ์ อกีครั
งหนึ%งภายใตบ้รรยากาศ
กดดันที%ผอ่นคลายไปมาก แสงอาทติยส์าดสอ่งสูท่อ้งฟ้าที%ปลอดโปรง่ กองหมิะที%สมุกองหลายๆ 
จดุสะทอ้นแสงระยบิระยับเป็นประกายแวววบักลางทอ้งทุง่ นํ
าคา้งแข็งปกคลมุตน้โอค๊แกท่ี%ปลกู
เรยีงรายลอ้มรอบคฤหาสนส์ง่แสงแวววาว. หลังจากที%ไดม้กีารทักทายตามธรรมเนยีมในตอนเชา้ 
มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ พดูกระตุน้ใหท้กุฝ่ายคํานงึถงึวนัขา้งหนา้ "สิ%งที%เป็นปัญหายุง่ยากเกดิขึ
น มอิาจ
สง่ผลตอ่คูเ่จรจาหากเรามเีป้าหมายที%เรามคีวามมุง่มั%น จดจอ่อยา่งสรา้งสรรค ์ และและดว้ยวธิกีาร
แบบมอือาชพี ผมเองคนหนึ%งที%จะพยายามอยา่งเต็มกําลังความสามารถ" มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ให ้
คํามั%น และขณะนี
ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีเริ%มมคีวามเขา้ใจ และขจัดภาพของคําวา่ "เขตปกครอง
ตนเองพเิศษ" ออกจากความคดิและยดึกับคําวา่ "รัฐบาลของตนเอง" แทน 

               การเจรจาในประเด็น พรรคการเมอืงทอ้งถิ%น ซึ%งเป็นเรื%องที%ทา้ทายที%สดุในรอบนี
 ดว้ย
เจตนารมณ์ของการป้องกนัความแตกแยกในประเทศที%ประกอบดว้ยเกาะแกง่ตา่งๆ กวา่ 17,000 
เกาะ ประเทศอนิโดนเีซยีจงึการกําหนดใหม้พีรรคการเมอืงในระดับชาตเิพยีงอยา่งเดยีว แตค่วาม
ยุง่ยากในการที%จะจัดใหม้รัีฐบาลปกครองตนเองโดยไมม่พีรรคการเมอืงระดับทอ้งถิ%น ผูแ้ทนเจรจา
ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยีเสนอวา่ องคก์รมใิชรั่ฐบาล หรอื เอ็นจโิอก็สามารถใชห้รอืทําการแทนพรรค
การเมอืงระดับทอ้งถิ%นได ้แต ่มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิยนืยันและสนับสนุนฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรวีา่ มี
ความจําเป็นตอ่การมสีว่นรวมของประชาชน และตอ้งกําหนดในสญัญาขอ้ตกลง "ประชาชนชาวอา
เจะหต์อ้งมหีลักประกันในสทิธทิี%จะมกีารตั 
งพรรคการเมอืง โดยคํานงึถงึความเป็นเอกภาพของ
ประเทศและความละเอยีดออ่น หากพรรคการเมอืงระดับทอ้งถิ%นเริ%มมกีารจัดตั 
งในอาเจะหไ์ดแ้ลว้ 
จังหวดัอื%นๆ ก็จะพากันเรยีกรอ้งเอาเยี%ยงบา้ง" มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ กลา่วเตอืน. หลายจังหวดัที%เกาะ
ตา่งๆ ที%มกีวา่หนึ%งพันเกาะของอนิโดนเีซยี ตา่งเรยีกรอ้งใหเ้ป็นรปูแบบการบรหิารแบบ"สมาพันธรั์ฐ 
" เรยีกรอ้งใหม้กีารกระจายอํานาจสูท่อ้งถิ%นมากขึ
น และลดอํานาจจากสว่นกลางลงมากที%สดุ 

                  เมื%อมกีารพจิารณาในประเด็นเรื%อง "สทิธมินุษยชน" (Human Right) บรรยากาศใน
การเจรจาเริ%มมคีวามตงึเครยีดขึ
นอกีครั
ง จะใหม้กีารดําเนนิการอยา่งไรตอ่อาชญากรรมที%ละเมดิ
สทิธมินุษยชน การทรมาน การขม่ขนื ซึ%งเกดิขึ
นอยา่งกวา้งขวาง เราควรจะขดุคุย้ออกมาดําเนนิการ 
หรอืหากจะเป็นการดหีรอืไมห่ากเราฝังกลบมันไปกับอดตี ? 

                   มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ กลา่ววา่ เมื%อเราจะจัดการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้แลว้ เรื%องใน
อดตีที%ผา่นมาเป็นเรื%องที%ยุง่ยากที%สดุ สิ%งที%สําคัญที%สดุนั
นควรที%จะไมห่ยบิยกมาอกี แนวทางที%จะนําสู่
สนัตภิาพจะถกูกดีกั 
นทันท.ี ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลพยายามที%จะปกป้องตนในอันที%จะพดูในประเด็น 
"สทิธมินุษยชน" ซึ%งจะถกูกลา่วหาวา่มกีารละเมดิในความขดัแยง้ทกุเรื%อง แมใ้นการปฏบิัตกิารของ
หน่วยทหารที%เครง่ครัดในระเบยีบที%สดุ หากมกีารกระทําตอ่อกีฝ่ายแลว้ ก็จะถกูกลา่วหาวา่มกีาร
ละเมดิสทิธมินุษยชน ดังเชน่เหตกุารณ์ที%เกดิกับกองทัพสหรัฐฯ ในอรัิค 

                  เมื%อบรรยากาศเริ%มจะตงึเครยีด มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิก็เสนอวา่ ใหรั้ฐบาลไดใ้หค้วาม
มั%นใจวา่ อยา่งนอ้ยที%สดุการกระทําความผดิดว้ยการละเมดิ"สทิธมินุษยชนจะตอ้งไมเ่กดิขึ
นในอา
เจะหอ์กี เพราะมันจะเป็นสิ%งที%น่าละอายและเป็นที%เหยยีดหยามที%สดุในหมูป่ระชาชน หากมอีาชญา
กรกรรมที%ละเมดิศลีธรรมยงัคงเกดิขึ
นในอาเจะห ์เชน่อดตี". ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาล ไดอ้ธบิายถงึการจะ
จัดตั 
งองคก์รใหมข่ ึ
น ที%เรยีกวา่ "คณะกรรมการสมานฉันทแ์ละตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ (Truth and 
Reconciliation Commission) และ "ศาลสทิธมินุษยชน(Court for Human Rights)" ที%จะจัดตั 
ง
ขึ
นมาเพื%อดแูลทั
งในดา้นความอยตุธิรรม ในอนิโดนเีซยีในอดตีเร็วๆ นี
 และตอ่อาชญากรรมตอ่สทิธิ
มนุษยชนทั%วไป 
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                     "แตห่ากมกีารขดุคุย้การละเมดิสทิธมินุษยชนในอดตีแลว้ก็เหมอืนเป็นการ "เปิดหบี
แพนดอรา่ (Pandora' s Box) (*) นั
นเอง" ซอฟยานเตอืน "และก็หมายรวมถงึอาชญากรรมที%กระทํา
โดยสมาชกิขบวนการอาเจะหเ์สร ีก็จะมกีารดําเนนิการดว้ยใชไ่หม ? 

                บรรยากาศยิ%งทวคีวามตงึเครยีดเมื%อผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี นายนุรดนี 
อับดลุเราะมาน (Nurdin Abdul Rahman) เรยีกรอ้งใหม้กีารดําเนนิการตอ่ผูล้ะเมดิสทิธมินุษยชน 
และควรนําขึ
นสูก่ารพจิารณาของศาล เพราะเรารูด้วีา่เขากําลังพดูถงึอะไร? "ผมเองเคยถกูจับกมุ 
ขณะเมื%อผมเดนิจากประเทศอังกฤษเพื%อเดนิทางกลับบา้นที%อาเจะห ์ ผมเริ%มพดูถงึความยตุธิรรมที%
นั%น ตํารวจพยายามบังคับใหผ้มสารภาพวา่ผมเป็นสมาชกิของขบวนการอาเจะหเ์สร ี และกลา่วหาวา่
ผมเป็นคนหนึ%งที%ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรใีนรัฐบาลของขบวนการฯ ทั 
งที%ขณะนั
นผมยังไมไ่ด ้
ดําเนนิการอะไรกับการเคลื%อนไหว ผมถกูทรมานอยา่งเลวรา้ยมาก ถกูใชไ้ฟฟ้าชอ๊ต พวกเขาจดุไฟ
ลนผวิหนัง ดงึเล็บผม กรดีลําตัวผม ผมตอ้งทนทกุขท์รมานในคกุนานถงึ 12 ปี หลังจากนั
นผมจงึ
เขา้รว่มกับขบวนการอาเจะหเ์สร"ี นายนุรดนี อับดลุเราะมาน ใหส้มัภาษณ์ภายหลัง 

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

(*) เปิดหบีแพนดอร่า (Pandora' s Box ) เป็นเทวนยิายกรกีที% นางแพนดอร่าไปเปิดหบีปลอ่ยใหค้วามชั%วรา้ยทั 
งหลาย
แพร่ไปในมวลมนุษย ์(ความชั%วรา้ย ความเจ็บป่วย โรคตา่งๆ และความยุง่ยากนานาประการ) หมายถงึสิ%งที%หากเกดิขึ
น
มาแลว้ก็จะกอ่ปัญหาอยา่งใหญ่หลวงตามมา  
 

พรอ้มทั
งเลกิขากางเกงใหเ้ห็นรอยบาดแผลเป็นที%ยังปรากฏอยู ่"เรื%องนี
 เราจะตอ้งมกีารดําเนนิการ
กอ่นที%เราจะเดนิหนา้ เป็นไปไมไ่ดท้ี%จะดําเนนิการอะไรตอ่ไป เมื%อทั 
งพอ่และแมย่ังถกูทรมาน" นุร 
ดจลู ิกลา่วสนับสนุน นายนุรดนี อับดลุเราะมาน 

                แต ่ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ กลา่วา่ หากเขาจะเริ%มตน้ดว้ยการพดูจาเรื%องราวในอดตีขึ
นบน
โตะ๊เจรจาเพื%อแสวงหาสนัตภิาพแลว้ ขอ้ตกลงสนัตภิาพยอ่มจะเกดิขึ
นไมไ่ดอ้ยา่งแน่นอน ปัญหา
เรื%องของการละเมดิสทิธมินุษยชนนั
นก็ไมย่ตุอิยา่งแน่นอน เราไมค่วรนํามาเกี%ยวโยงกับแผนการที%
เรากําลังจะเดนิหนา้อยู ่ขอใหเ้ป็นเรื%องที%ทั 
งสองฝ่ายจะไดม้กีารดําเนนิการภายหลัง 

                  "ดตูัวอยา่งในแอฟรกิาใตซ้"ิ มารต์ต ิอะหต์ซิารชิี
 "ผมไมเ่คยเห็นผูใ้ดผูท้ี%ไมเ่คยมรีอ่งรอย
ของความปวดรา้วมากไปกวา่ เนลสนั เมนเดลลา่ (Nelson Mandela)"(*) ในอนาคตขา้งหนา้บางที
อาเจะหม์คีวามจําเป็นตอ้งม ี "คณะกรรมการสมานฉันทแ์ละตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ (Truth and 
Reconciliation Commission) แตผ่มขอรอ้งวา่อยา่ไดพ้ดูวา่คณุไมส่ามารถจะมกีารเจรจาตอ่ไป 
กอ่นที%เรื%องราวเหลา่นี
ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขกอ่น". หลังจาก มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดใ้หคํ้าแนะนําเป็น
การเตอืนสต ิ การถกในเรื%องที%เกี%ยวกับวธิกีารรายละเอยีดของ กฏหมายเลอืกตั 
ง และการนริโทษ
กรรมนักโทษทางการเมอืง 

 

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

(*) เนลสนั โรลหิล์าหล์า มันเดลลา (Nelson Mandela) ประธานาธบิดคีนที% 11 แหง่สาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้ดํารง
ตําแหน่งระหวา่ง 27 เมษายน พ.ศ. 2537 - 14 มถินุายน พ.ศ. 2542 สงักดัพรรค African National Congress เกดิเมื%อ
วนัที% 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 อาย ุ90 ปี เป็นประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐแอฟรกิาใตค้นแรก ที%ไดรั้บเลอืกตั 
งตาม
กระบวนการทางประชาธปิไตย  

กอ่นหนา้นี
เป็นนักเคลื%อนไหวคนสาํคัญเพื%อตอ่ตา้นนโยบายแบง่แยกสผีวิออกจากกนัในแอฟรกิาใต ้จากที%แรกเริ%มเป็นผู ้
เคลื%อนไหวในทางสนัต ิไดก้ลายมาเป็นผูนํ้ากลุม่กองกําลงัตดิอาวธุ และไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรมตอ่ตา้นใตด้นิโดยใช ้
อาวธุ เชน่การกอ่วนิาศกรรม ในชว่งเวลาดงักลา่ว (ตอ่)ผูนํ้าตา่งชาตทิี%นยิมนโยบายแยกคนตา่งผวิออกจากกนัใน
แอฟรกิาใต ้เชน่มากาเรท เท็ตเชอร ์และโรนัลด ์เรแกน ไดป้ระนามกจิกรรมเหลา่นี
วา่เป็นการกอ่การรา้ย  
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เนลสนัเป็นที%รูจั้กในฐานะนักตอ่ตา้นนโยบายแบง่แยกสผีวิออกจากกนั เขาถกูจําคกุเป็นเวลาทั 
งสิ
น 27 ปี ซึ%งสว่นใหญ่
แลว้เป็นการถกูคมุขงัในหอ้งขงัเล็กๆ บนเกาะโรบเบน การถกูคมุขงันี
ไดก้ลายมาเป็นกรณีตวัอยา่งของความอยุตธิรรม
ของนโยบายแยกคนตา่งผวิที%ถูกกลา่วถงึไปทั%ว เมื%อเขาไดรั้บการปลอ่ยตัวในปี พ.ศ. 2537 นโยบายประสานไมตรทีี%เนล
สนัไดนํ้ามาใชทํ้าใหแ้อฟรกิาใตก้า้วเขา้สูย่คุใหมแ่หง่ประชาธปิไตย ซึ%งนับเป็นความสําเร็จครั
งใหญท่ี%ชาวแอฟรกิาใต ้
สว่นใหญเ่ชื%อวา่ ไมอ่าจเกดิขึ
นไดห้ากไม่ไดอ้ทิธพิลจากเนลสนั ขณะนี
เนลสนัมอีายุกวา่ 90 ปีแลว้ แตก็่ยังมบีคุคลทาง
การเมอืงบางคนยังยกยอ่งเขาในฐานะรัฐบรุุษอาวโุส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มอบหมายการบา้น 

 
               ทกุฝ่ายตา่งไดรั้บบัญชหัีวขอ้ที%ตอ้งไปทําการบา้นอยา่งยดืยาว ฝ่ายรัฐบาลตอ้งไปทํา
รายละเอยีดเกี%ยวกับกฎหมายวา่ดว้ย"เขตปกครองตนเองพเิศษ" และในสว่นที%เกี%ยวกับกฎหมายการ
เลอืกตั 
ง แนวทางการแบง่สรรงบประมาณหรอืเงนิอดุหนุนระหวา่งจังหวดัอาเจะหก์ับรัฐบาลกลาง 
และการสงัเกตการณ์ตดิตามการดําเนนิการ และตัวเลขงบประมาณที%จําเป็นตอ้งใชจ้รงิ ยิ%งกวา่นั
น
มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ตอ้งการตัวเลขและใหม้คีวามชดัเจนเกี%ยวตัวเลขจํานวนทหาร, ตํารวจปราบ
จลาจล, ตลอดจนแผนงานเกี%ยวกับหน่วยหรอืกลุม่กองกําลังพลเรอืนกึ%งทหาร, อาสาสมัคร, 
ตลอดจนกองกําลังพลเรอืนอื%นๆ ที%จะตอ้งถอนตัวหรอืสลายกําลังออกไป 

 

             ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรรัีบผดิชอบในสว่นที%เกี%ยวกับฝ่ายตน จะไปพจิารณาถงึจดุ
รายละเอยีดของปัญหาในดา้นกฎหมายที%เกี%ยวกับ"เขตปกครองตนเองพเิศษ" เพื%อที%จะนํามาเป็น
ขอ้มลูสูก่ารพจิารณาในการประชมุครั
งตอ่ไป สว่นหนา้ที%ของผูไ้กลเ่กลี%ยเอง คอืการพจิารณาถงึ
บทบาทหนา้ที%ของ กลุม่สหภาพยโุรป(EU) และกลุม่ประเทศอาเซยีน (ASIAN)ในฐานะผู ้
สงัเกตการณ์การแกไ้ขปัญหา 

             มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิยํ
าใหคู้เ่จรจานํารายงานเสนอตอ่"สํานักงานความรเิริ%มเพื%อบรหิาร
จัดการภาวะวกิฤต ิ(The Crisis Management Initiatives : CMI) ทั 
งนี
เกี%ยวกับขา่วลอืตา่งๆ ที%เกดิขึ
น 
อยา่ไดนํ้ามาเป็นเหตหุรอืขอ้อา้งใด และขอรอ้งใหท้กุฝ่ายกําชบัใหย้ดึถอืในเรื%องที%สามารถนําสูก่าร
ปฏบิัตไิดต้ามขอ้ตกลง. คณะผูแ้ทนการเจรจาทกุคนตา่งไดก้ลา่วอําลาตอ่กันดว้ยความรูส้กึขบขนั 
และกลา่วแสดงความขอบคณุในความสําเร็จของการเจรจาตอ่กัน 

              แตส่ถานการณ์ในอาเจะหก์ลับทวคีวามรนุแรง มรีายงานจากพื
นที%วา่กองกําลังกองทัพ
อนิโดนเีซยี(*) ไดเ้สรมิกําลังเขา้ปฏบิัตกิาร มกีารละเมดิขอ้ตกลง จากสถานการณ์ดังกลา่วไดส้รา้ง
ความยุง่ยากแกคู่เ่จรจาทั
งสองฝ่าย และมคีวามยุง่ยากกวา่ที%ผา่นมา ขณะที%ฝ่ายขบวนการอาเจะห์
เสร ีเองก็ไดแ้จง้ถงึหลักประกันความมั%นใจแกป่ระชาชนชาวอาเจะหว์า่ กําลังดําเนนิการสู่
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กระบวนการเจรจาเพื%อแสวงหาสนัตภิาพ แตย่ังไมม่สีญัญาณอะไรที%จะแสดงใหเ้ห็นวา่อาเจะหกํ์าลัง
คนืสูส่นัตภิาพแลว้. สถานการณ์ดังกลา่วยังสรา้งความยุง่ยากแกฝ่่ายรัฐบาลเชน่กัน ผูนํ้ากองกําลัง
ทหารผูไ้มม่จีติใจใฝ่การเจรจาเพื%อแสวงหาสนัตภิาพ และฝักใฝ่แตใ่นสิ%งที%จะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
มากกวา่ แน่นอนที%สดุ ความเชื%อถอืในตําแหน่งของประธานาธบิดแีหง่สาธารณะรัฐอนิโดนเีซยี 
กําลังถกูทา้ทายแลว้ 

 

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

(*) กองทพัอนิโดนเีซยี นับตั 
งแตป่ระธานาธบิดซีฮูารโ์ต ขึ
นครองอํานาจ กองทพัอนิโดนเีซยีเขา้แทรกแซงการเมอืง 
เศรษฐกจิของประเทศ กองทพัไดรั้บงบประมาณประมาณ 30% ของงบประมาณทั 
งประเทศ นอกจากนั
นกองทพัเขา้มา
จัดการในภาคธรุกจิทั 
งเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ 

 

 

 

 

                  ขณะเดยีวกันกองทัพเขา้ไดม้าแทรกแซงดา้นธรุกจิการคา้และกจิการป่าไม ้ตลอดจน
การเขา้มาพัวพันกับธรุกจิของเถื%อน และยาเสพตดิ การปลอ่ยใหก้องทัพดําเนนิการใดใดโดยไมม่ี
ขอ้จํากัด ทําใหก้องทัพเขา้จัดการ มอํีานาจทางการเมอืง การบรหิารการปฏบิัตกิารในสถานการณ์
ความไมส่งบในอาเจะห ์และการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาตทิี%มอียา่งมากมายในอาเจะหเ์ป็น
ชอ่งทางในการแสวงหาผลประโยชนแ์กก่องทัพไดอ้ยา่งดยีิ%ง 

               กอ่นหนา้การประชมุเจรจาในรอบที%สอง มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิไดเ้ชญิสมาชกิใหมเ่ขา้รว่ม
ทมี - จาอก์โก ออ๊กซาเน็น (Jaakko Oksanen) ผูบ้ัญชาการทหารจังหวดั ฟินชิแลปแลนด ์
(Commander of the military province of Finnish Lapland) ซึ%งมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิรูจั้กกับ จาอก์โก 
ออ๊กซาเน็น เป็นอยา่งดเีมื%อ ปี 2003 (พ.ศ.2546) ในฤดใูบไมร้ว่ง ขณะมภีารกจิปฏบิัตงิานในกอง
กําลังแหง่สหประชาชาต ิในการสอบสวนการยงิโจมตทํีาลายสํานักงานองคก์ารสหประชาชาติ
ในอรัิค. มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิไดข้อใหจ้าอก์โก ออ๊กซาเน็น รา่งแผนสงัเกตการณ์ความเป็นไปไดใ้น
การเจรจาแสวงหาสนัตภิาพ ภาระหนา้ที%และมหีลักการประการใด แมว้า่จาอก์โก ออ๊กซาเน็น ไม่
ทราบในรายละเอยีด แตเ่ขาสามารถเป็นศนูยก์ลางในการปรับใชแ้ผนปฏบิัตกิารสงัเกตการณ์ 

               จาอก์โก ออ๊กซาเน็น มปีระสบการณ์ในการทํางานในการทํางานหลายปี ในฐานะผูเ้ฝ้า
ตรวจสอบและสงัเกตการณ์ในกระบวนการสนัตภิาพในตะวนัออกกลาง, ไซไน, เบรตุ, โกลาน, 
ตลอดจนในเยรซูาเล็ม. "มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิชกัชวนผมเขา้มาทํางานในกลุม่เจรจาสนัตภิาพในฐานะ
ที%ปรกึษาทางทหาร ผมจงึไดร้ื
อฟื
นคน้หาแฟ้มเอกสารเกา่ๆ และเริ%มวางแผนเกี%ยวกับการปลดอาวธุ 
แผนการถอนทหารและวธิกีารเฝ้าตรวจสอบและสงัเกตการณ์ 

                 หลักการพื
นฐานในการเฝ้าตรวจสอบและสงัเกตการณ์ในอาเจะหไ์ดถ้กูรา่งเสร็จ
เรยีบรอ้ยในคราวการเจรจารอบสองแลว้ และจาอก์โก ออ๊กซาเน็น ไดนํ้าเสนอแกค่ณะผูแ้ทนเจรจา
ฝ่ายรัฐบาลบางทา่นแลว้ โดยมพีลตร ีซยีารฟิดุดนี ทปิเป้ (Major - General Syarifuddin Tippe) ผู ้
บัญชาการสถาบันการศกึษาทหาร อดตีผูบ้ัญชาการทหารจังหวดัอาเจะห.์ ทัศนะของ พลตร ีซยีาริ
ฟดุดนี ทปิเป้ มคีวามชดัเจนนับตั 
งแตแ่รก คอื อนิโดนเีซยีไมม่คีวามจําเป็นที%ตอ้งใหช้าวตา่งชาติ
เขา้มาชว่ยเหลอื ในฐานะผูเ้ฝ้าตรวจสอบและสงัเกตการณ์ในกระบวนการเสรมิสรา้งสนัตภิาพแตค่วร
เป็นเรื%องที%เราดแูลกันเองได ้"ผมไดแ้จง้ใหเ้ขาทราบวา่ อยา่งไรก็ตาม จากการที%ผมมปีระสบการณ์ 
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ผมเห็นวา่มคีวามจําเป็นในระยะแรกเริ%มในการปฏบิัตกิาร" และในที%สดุเขากลา่ววา่ "ก็ได ้
อนิโดนเีซยีพรอ้มที%จะรับความชว่ยเหลอืจากภายนอก" 

                  จาอก์โก ออ๊กซาเน็น คาดวา่พลตร ีซยีารฟิดุดนี ทปิเป้ ไดแ้สดงทัศนคตขิองกองทัพ
ทั
งหมดเกี%ยวกับกระบวนการดําเนนิการมากกวา่เป็นทัศนะของรัฐบาลอนิโดนเีซยี ดังที%ไดท้ราบจาก
ประสบการณ์เบื
องตน้ หากมสี ิ%งใดที%เป็นคณุประโยชนแ์กก่องทัพโดยเฉพาะในกระบวนการสรา้ง
สนัตภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทําไมขอ้ตกลงยตุคิวามเป็นปรปักษ์ลม้เหลว 
                         วนัที% มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ตัดสนิใจรับหนา้ที%มาเป็นผูไ้กลเ่กลี%ยในการประชมุ
เจรจาเพื%อแสวงหาสนัตภิาพในอาเจะห ์ จงึเป็นหนา้ที%ของเขาที%จะตอ้งเรยีนรูแ้ละศกึษาทําความ
เขา้ใจประสบการณ์การเจรจากอ่นหนา้นั
น ซึ%งศนูยอ์อ๊งร ี ดนู๊องค ์ (The Henry Dunant Center 
(HDC) (*3) ตอ้งประสบความลม้เหลว มอีปุสรรคอะไรบา้งที%เป็นตัวขดัขวางและตอ้งหลกีเลี%ยง 

                       บันทกึในรายงานสองฉบับ ซึ%งรายงานระหวา่งปี มรีายละเอยีดการประชมุและการ
ปฏบิัตงิาน เหตกุารณ์ตา่งๆ ระหวา่งปี ค.ศ.1999 - 2003 (พ.ศ.2542 - 2548) 

                      ฉบับแรก เป็นรายงานศนูย ์ East- West Center กรงุวอรช์งิตัน สหรัฐอเมรกิาที%
อธบิายถงึเหตทุี%ทําใหก้ระบวนการเสรมิสรา้งสนัตภิาพลม้เหลว 
ฉบับที%สอง เป็นรายงานของ The Central Conclutions of Edward Aspinall, Harold Crouch and 
Konrad Huber's report 

                     รายงานทั
งสองฉบับเป็นรายงานที%มคีวามสําคัญตอ่การทํางานของมารต์ต ิ อะหต์ิ
ซาร ิเป็นอยา่งยิ%ง. ผลจากการทําวจัิยพบวา่ การเจรจาลม้เหลวและชี
ใหเ้ห็นถงึความพยายามในการ
แกไ้ขแกน่กลางของปัญหาซึ%งมรีากฐานที%สําคัญ คอื อาเจะหใ์นอนาคตควรจะใหเ้ป็น"เอกราช" หรอื
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เป็น"เขตปกครองตนเองพเิศษ" ขบวนการอาเจะหเ์สรจีะลม้เลกิเป้าหมายของการประกาศแยกตัว
เป็นเอกราช และรัฐบาลจะยอมใหแ้ยก หรอืไมย่อมรับ 

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

(*)ศนูย ์อองร ีดูนงัต ์The Henry Dunant Center เป็นศนูยอ์งคก์รพัฒนาเอกชน (NGO) ที%ตั 
งใหเ้ป็นเกยีรตแิกน่าย 
ฌอง อองร ีดนัูงต ์(Jean Henri Dunant) นักธรุกจิและนักเคลื%อนไหวทางสงัคมชาวสวสิ ผูร้เิริ%มกอ่ตั 
ง สภาการกาชาด
สากล IC(International Committee of the Red Cross : RC) ดนัูงตเ์กดิเมื%อวนัที% 8 พฤษภาคม 2371 เกดิที%เมอืงเจนวีา 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

ครอบครัวดนัูงต ์เป็นนักธรุกจิที%เคร่งศาสนาและรักการทํากจิกรรมเพื%อสงัคม ดนัูงตจ์งึอทุศิตนเพื%อสงัคมมาตั 
งแตเ่ด็ก ใน
ระหวา่งทํางานธนาคาร เขาถกูสง่ไปดงูานตา่งประเทศ และไดผ้า่นไปที%สมรภมูซิอลเฟรโิน (Battle of Solferino) 
ประเทศอติาล ีซึ%งเขาไดเ้ห็นทหารบาดเจ็บลม้ตายจํานวนมาก จากนั
นจงึกลบัไปเขยีนหนังสอืชวีติ A memory of 
Solferino ตพีมิพใ์นปี ค.ศ. 1860 (พ.ศ.2403) บรรยายถงึสภาพหลงัสงคราม ผลของสงครามและสภาพโกลาหล วุน่วาย 
ภายหลงัจากนั
นและเสนอความเห็นวา่ควรมอีงคก์รกลางที%คอยใหค้วามชว่ยเหลอืทหารที%บาดเจ็บในการทําสงคราม 
เพื%อผลักดนัใหม้กีารจัดตั 
งองคก์รขึ
นมาเพื%อดแูลทหารและผูท้ี%ไดรั้บบาดเจ็บในสงคราม ภายหลงัจากดนัูงตเ์สยีชวีติจงึ
ไดม้กีารจัดตั 
ง "คณะกรรมการระหวา่งประเทศเพื%อบรรเทาทกุขท์หารบาดเจ็บ" (International Committee for the Relief 
of Wounded Combatants) เมื%อวนัที% 17 กมุภาพันธ ์2406 

ตอ่มาไดเ้ปลี%ยนเป็น "สภากาชาดสากล" (International Commitee of the Red Cross) และเจรญิเป็นปึกแผน่เรื%อยมา
จนถงึปัจจุบนันี
 สญัลักษณ์ของกาชาดคอืเครื%องหมายกากบาทแดง ซึ%งเป็นการใหเ้กยีรตปิระเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์น
ฐานะที%เป็นตน้กําเนดิกาชาด ตอ่มาไดถ้อืเอา วนัที% 8 พฤษภาคมของทกุปี ซึ%งตรงกบัวนัเกดิขององัร ีดนัูงต ์เป็น "วนัที%
ระลกึกาชาดสากล"  

ศนูยอ์องร ีดนัูงต ์เป็นองคก์รอสิระที%ปฏบิตังิานชว่ยเหลอืผูป้ระสบทกุขย์าก เพื%อเหตผุลทางมนุษยธ์รรมเพยีงอยา่งเดยีว
โดยไมคํ่านงึถงึเชื
อชาต ิศาสนา เพศ และอายุ 

                   ในขณะเดยีวกัน ฝ่ายรัฐบาลจะเสนอแนวทางแกข่บวนการอาเจะหเ์สร ีใหม้ทีางออก
ทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย มากกวา่การสูร้บตอ่กรกัน มกีารเสนอที%เป็นจรงิในทางปฏบิัต ิ
ไดห้รอืไม ่?  

                  สาเหตจุากสถานการณ์สกุงอม หลังจากการสิ
นสดุอํานาจของประธานาธบิดซีฮูารโ์ต
ในปี 1998 (พ.ศ. 2541) ประชาชนชาวอนิโดนเีซยีตา่งมอีารมณ์ปรารถนาใฝ่หาสนัตภิาพ แตก่องทัพ
ยังคงมทีา่ทแีข็งกรา้วและมอีทิธพิลทางการเมอืง และภายในกองทัพเองไดเ้กดิการยื
อแยง่อํานาจ
ระหวา่งทหารประชาธปิไตย หรอืที%เรยีกสายพริาบ กับทหารเผด็จการหรอืสายเหยี%ยวในการแกไ้ข
ปัญหาอาเจะห ์จงึทําใหเ้กดิปัญหา ไมว่า่จะเป็นทา่ท ีนโยบายที%แข็งกรา้ว ไมย่อมประนปีระนอมจาก
กรงุจาการต์า้ หรอืการที%กองทัพไดเ้ขา้มามสีว่นรวมในการเจรจา ซึ%งไมม่ทีางที%จะทําใหก้ารปฏบิัต ิ
ดว้ยสนัตวิธิ ีกองทัพอนิโดนเีซยีมคีวามมุง่หมายอยา่งเจาะจงที%จะขจัดกระบวนการนี
 

                   ความพยายามทั
งหมดในกระบวนการ จงึไมอ่าจที%นํามาซึ%งความสําเร็จดว้ยรว่มมอื
จากกองทัพ ซึ%งมกีารตอ่ตา้นกระบวนการแสวงหาสนัตภิาพ เนื%องจากผลดังกลา่ว จะเป็นสิ%งที%อาจ
ทําใหก้ระทบตอ่อํานาจและการแสวงหาผลประโยชนจ์ากสถานการณ์ 

 

คนกลางตอ้งเป็นผูท้ ี!มบีารมเีป็นที!ยอมรบัและเชื!อถอืได ้

 

                  ผูทํ้าการวจัิยสรปุวา่ ขอ้ตกลงเพื%อสนัตภิาพนั
นไมอ่าจนําไปสูก่ารปฏบิัตจิรงิได ้ จงึมี
ความจําเป็นเป็นอยา่งยิ%งตอ้งมบีคุคลที%สามที%ทําหนา้ที%เป็นคนกลาง ซึ%งตอ้งเป็นผูท้ี%มบีารม ี มคีวาม
น่าเชื%อถอื มเีกยีรต ิศักดิAศรเีหนอืกวา่คูเ่จรจาทั
งสองฝ่าย การเจรจาเกดิขึ
นโดยองคก์รพัฒนาเอกชน 
(Non - Government Organization : NGOs) อยา่ง ศนูยอ์อ๊งร ีดนู๊องค ์(The Henry Dunant Center 
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(HDC) ซึ%งไมม่เีครดติความเชื%อถอืพอที%จะทําใหคู้เ่จรจายอมจํานนบางสิ%งบางอยา่งที%เป็น
ขอ้ปลกียอ่ยในการเจรจาทําความตกลง  

                    ในเบื
องตน้ องคก์รศนูยอ์อ๊งร ีดนู๊องค ์ก็ไดกํ้าหนดภารกจิในฐานะเป็นคนกลาง เป็น
การรับผดิชอบที%กวา้งขวางเกนิไป และรวบอํานาจรวมศนูยเ์พยีงผูเ้ดยีว ไมว่า่จะเป็นภารกจิในฐานะ
ผูอํ้านวยความสะดวก ภารกจิในฐานะผูทํ้าหนา้ที%ในการไกลเ่กลี%ยการเจรจา และภารกจิในฐานะที%จะ
เป็นผูนํ้าผลการตกลงในการเจรจาสูก่ารปฏบิัตจิรงิในพื
นที% ทั 
งยังไมม่กีระบวนการที%ไดรั้บการ
สนับสนุนนานาชาต ิหรอืองคก์รระหวา่งประเทศ ที%จะมผีลในการกดดันใหเ้กดิผลความสําเร็จ 

                     โดยพื
นฐานของทกุๆ ประการแลว้ ความเชื%อถอืของบคุคลมใิชว่า่จะทําหนา้ที%ให ้
การเจรจาดว้ยการเผชญิหนา้กัน แตจ่ะทําหนา้ที%ในการกํากับในฐานะคนเป็นกลางนั
นเอง 

                   การเจรจาครั
งลา่สดุประมาณ 3 ปีที%แลว้ และลม้เหลวในปี 2003 (พ.ศ. 2546) ความ
เชื%อถอืในระหวา่งคูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายไดส้ ิ
นสดุลงและรายละเอยีดในขอ้ตกลงก็ไมม่ผีลใดใดทั
งส ิ
น. 
ยิ%งกวา่นั
น ความเลวรา้ยทั
งปวงที%เกดิจากความลม้เหลวในการเจรจา นํามาซึ%งการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนอยา่งใหญห่ลวงในอาเจะห ์ กองทัพไดทุ้ม่กําลังลงพื
นที%อาเจะห ์ ประกาศเป็นเขตการ
ปฏบิัตกิารทางทหารเต็มพื
นที% (Daerah Operasi Mititer : DOM) มปีฏบิัตกิารทางทหารตลอดเวลา 
มกีารทุม่กําลังพลจํานวนกวา่ 35,000 คน ทําการปฏบิัตกิารไลล่า่นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สร ี
และพลเรอืนผูท้ี%ตกเป็นเหยื%อของการสงสยัวา่เป็นสมาชกิ หรอืแนวรว่มผูส้นับสนุนขบวนการอาเจะห์
เสรอียา่งไมม่คีวามปรานี ประชาชนถกูจับโดยพลการ มกีารรดีขา่วดว้ยการบังคับและทรมานอยา่ง
โหดเหี
ยม การตัดสนิโดยวธิกีารรวบรัด และมขีา่วคนสญูหายไมเ่วน้แตล่ะวนั 

                  เพยีง 1 ปีตอ่มา กองทัพไดแ้ถลงผลงานวา่ ไดส้งัหารนักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะห์
เสรไีดก้วา่ 2,000 คน และจับกมุไดก้วา่ 2,100 คน แตก็่มเีสยีงจากฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรวีา่ ผูท้ี%
ถกูสงัหารเป็นพลเรอืนประชาชนผูบ้รสิทุธิA ชาวชนบท ชาวบา้นผูท้ี%กําลังทํางานในทอ้งไรท่อ้งนา 
แมบ่า้น เด็กวยัรุน่ที%ชอบการผจญภัยทอ่งไพร ่ตลอดจนผูเ้ฒา่สงูอาย ุแตใ่นสายตาของทหารแลว้ 
บคุคลเหลา่นี
เคลื%อนไหวในที%ตอ้งสงสยั และเป็นความชอบธรรมที%ผูค้นเหลา่นั
นตอ้งประสบ. ในปี 
2003 (พ.ศ. 2546) ประมาณการวา่มพีลเรอืนประมาณ 100,000 คนถกูบบีใหอ้พยพออกจากหมูบ่า้น
ตนเอง เนื%องจากเป็นพื
นที%ปฏบิัตกิารสูร้บ 

                   นี
เป็นเพราะความลม้เหลวในการเจรจาที%มแีตจ่ะสรา้งความตื%นตระหนกยิ%ง ความ
เสยีหายที%มอิาจประเมนิได ้
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