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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 
สนัตภิาพในอาเจะห:์ นบัแตน่ี� ไมม่กีารแสวงหาเอกราชอาเจะหอ์กีตอ่ไป 

บทความนี�ไดร้บัมาจากคณุ บรุฮานดุดนิ อเุซ็ง 
บทความนี
ไดม้กีารปรับปรุงบางประโยค และย่อหนา้เพื�อความสะดวกในการอา่น  

โดยกองบรรณาธกิารมหาวทิยาลยัเที�ยงคนื 

 

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

ขออนุญาตสง่ "กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์เพื+อพจิารณา  
เห็นวา่ นา่จะเป็นขอ้พจิารณากบัการแกไ้ขความขดัแยง้ที+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) 

แมห้นงัสอืเลม่นี�มไิดเ้ป็นสตูรสําเร็จ หรอืวธิกีารที+เป็นวทิยาศาสตร ์หรอืเป็นเพยีง 
รายงานทางประวตัศิาสตรเ์กี+ยวกบักระบวนการแสวงหาสนัตภิาพฉบบัหนึ+ง 
แตก็่เป็นบนัทกึที+ไดม้าซึ+งสนัตภิาพ เป็นงานที+รวบรวมเหตกุารณท์ี+เกดิข ึ�น 

เกี+ยวกบักระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์ที+นา่สนใจศกึษา 
(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
 ยนิดสีละลขิสทิธิ>เพื�อมอบเป็นสมบตั ิ
ทางวชิาการแกส่งัคมไทยและผูใ้ชภ้าษาไทยทั�วโลก ภายใตเ้งื�อนไขล้ขิซา้ย (copyleft) 
บทความมหาวทิยาลัยเที�ยงคนื ลําดับที� ๑๗๖๑ 
เผยแพร่บนเว็บไซตน์ี
ครั 
งแรกเมื�อวนัที� ๗ กนัยายน ๒๕๕๒ 
(บทความทั 
งหมดยาวประมาณ ๑๓ หนา้กระดาษ A4 โดยไมม่ภีาพประกอบ)  
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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

สนัตภิาพในอาเจะห:์ นับแตน่ี
 ไมม่กีารแสวงหาเอกราชอาเจะหอ์กีตอ่ไป 
บทความนี�ไดร้บัมาจากคณุ บรุฮานดุดนิ อเุซ็ง 

 
บทความนี
ไดม้กีารปรับปรุงบางประโยค และย่อหนา้เพื�อความสะดวกในการอา่น  

โดยกองบรรณาธกิารมหาวทิยาลยัเที�ยงคนื 

 

 
 
 

9999.กรงุบรซัเซลล ์เขา้มาเกี+ยวขอ้ง 

 
               หลังการเจรจารอบแรกสิ
นสดุลง มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดม้กีารเตรยีมแผนรองรับโดยการ
กําหนดตัวบคุคลที�จะเป็นผูทํ้าหนา้ที�ในในฐานะผูส้งัเกตการณ์ฯ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ กลา่ววา่ "ผมอาจ
กลา่ว ณ ที�นี
ไดเ้ลยวา่ เราจะไมเ่ริ�มตน้การสงัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพ และมันงา่ยเงนิ
ไปที�จะเลอืกองคก์รเอกชน แตเ่ราจะเลอืกใชใ้หอ้งคก์รของรัฐบาลเป็นผูรั้บผดิชอบงานนี
" ในระยะการ
เริ�มตน้ของการประชมุเจรจา ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยียนืยันมาตลอดวา่ ไมต่อ้งการใหม้กีารยกระดบั
ความขดัแยง้ขึ
นสูร่ะดับเวทนีานาชาต ิ และไมอ่ยากใหอ้งคก์ารสหประชาชาตเิขา้มาพัวพัน เพราะ
รัฐบาลอนิโดนเีซยีมปีระสบการณ์ขมขื�นจากกรณีตมิอรต์ะวนัออก และตําหนบิทบาทสหประชาชาตใิน
การจัดการในกรณีนี
วา่ เป็นตน้เหตทํุาใหม้กีารแบง่แยกประเทศในปี 1999 (พ.ศ. 2542) จงึไมต่อ้งการ
ใหเ้กดิกรณีเชน่นี
ซํ
าอกีครั
งกับอาเจะห ์

               คูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายมคีวามพงึพอใจเหมอืนกันที�จะเลอืกองคก์รแหง่ภมูภิาค เชน่ สหภาพ
ยโุรป หรอือาเซยีน. สําหรับสหภาพยโุรปนั
นไมม่ปัีญหา เพราะฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรมีทัีศนะตอ่
อาเซยีนวา่ อาเซยีนเป็นมติรประเทศกับประเทศอนิโดนเีซยีและเป็นประเทศภาคสีมาชกิในองคก์ร
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อาเซยีนดว้ยกัน จงึทําใหใ้นสายตาและความเขา้ใจของฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรทีี�มตีอ่อาเชยีน
เป็นไปในลักษณะที�ไมค่อ่ยสบายใจนัก 

                   "ผมไดใ้หก้ารยนืยันแกรั่ฐบาลอนิโดนเีซยีวา่ สหภาพยโุรปไมใ่ชอ่งคก์รนานาชาต ิ หรอื
องคก์รระหวา่งประเทศ แตเ่ป็นองคก์รหรอืประชาคมแหง่ภมูภิาค การที�สหภาพยโุรปเขา้มามสีว่นร่วมก็
มไิดช้ห่มายความวา่เป็นความขดัแยง้ระหวา่งชาต"ิ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ กลา่วภายหลังดว้ยความรูส้กึ
กระอกักระอวนใจ. เกอืบจะทันที�ที�การเจรจาในรอบแรกสิ
นสดุลง มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดโ้ทรศัพทถ์งึ 
นายฮาเวยีร ์ โซลานา(Javier Solana) ผูแ้ทนพเิศษดา้นนโยบายตา่งประเทศและความมั�นคงของ
สหภาพยโุรป (High representative for the Common Foreign and Security Policy :CFSP) ซึ�งเป็นผูม้ี
ชื�อเสยีงที�รูจั้กกันด ี
 
                        "ผมไดม้โีอกาสพบกับทา่นนายฮาเวยีร ์ โซลานา(*) ที�กรงุเมดรดิ และไดแ้จง้ผลเกี�ยวกับ
การเจรจาแสวงหาสนัตภิาพในอาเจะห ์ และกลา่ววา่ ผมไดผ้นวกชื�อของสหภาพยโุรปเขา้อยูใ่น
กระบวนการนี
แลว้ดว้ย ทา่นไดก้ลา่วสนับสนุนและแนะนําใหเ้ดนิหนา้ตอ่ไป และกลา่ววา่ แน่นอนที�สดุ
วา่ทา่นมใิชเ่ป็นคนชี
ขาดใดๆ ไดทั้
งหมด แตเ่ป็นอํานาจหนา้ที�การตัดสนิใจของสมาชกิประเทศ. มาร์
ตต ิ อะหต์ซิาร ิ มั�นใจวา่ การเขา้มามสีว่นรว่มของสหภาพยโุรป มแีตป่ระเทศสมาชกิเป็นผูรั้บประโยชน์
จากการเขา้มสีว่นรว่มนี
อยา่งเต็มกําลัง "ผมเชื�อวา่ หากสหภาพยโุรปเขา้มามสีว่นรว่มกับขอ้ตกลงใน
กระบวนการการสงัเกตการณ์ฯ ประเทศอนิโดนเีซยีก็คงไมข่ดัขอ้งในการนําสูก่ารปฏบิัตกิารจรงิ และไม่
เป็นอปุสรรคทางดา้นการทตู และประเทศอนิโดนเีซยีเป็นประเทศที�สหภาพยโุรปมคีวามสนใจในการจะ
มาทําการลงทนุอยูแ่ลว้ และเป็นประเทศที�มชี ื�อเสยีงในสายตาของกลุม่ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป
ดว้ย" 

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

 
 
(*) ดร.ฮาเวยีร ซาโลนา Javier มชีื�อเต็ม Francisco Javier Solana de Madariaga ผูแ้ทนพเิศษดา้นนโยบายตา่งประเทศ
และความมั�นคงของสหภาพยโุรป (High Representative for the Common Foreign and Security Policy: CFSP) อดตี
เลขาธกิาร องคก์ารสนธสิญัญาเอตแลนตคิเหนอืหรอืองคก์ารนาโต ้ (The North Atlantic Treaty organization: NATO) 
ดํารงตําแหน่งเมื�อ 5 ธันวาคม 2538 - 6 ธันวาคม 2542. เลขาธกิารสภายโุรป สหภาพยโุรป (The Secretary - General of the 
council of European Union (EU) และThe Secretary - General of Western European Union (WEU) ตําแหน่งลา่สดุ ดํารง
ตําแหน่งเมื�อ 18 ตลุาคม 1999(2542) 

ประวตัสิว่นตวั เกดิเมื�อ 14 กรกฎาคม 1942 (พ.ศ.2485) ปัจจบุันอาย ุ67 ปี เกดิที�กรุงมาดรดิ ประเทศสเปน แตง่งานแลว้มี
บตุรสองคน. ฮาเวยีร ซาโลนา เป็นสมาชกิในครอบครัวที�มชี ื�อเสยีง เป็นหลานปู่  ซัลวาดอร ์เดอ มาดาเรยิกา อดตีประธาน
กรรมาธกิารการปลดอาวธุองคก์ารสนันบิาตโลก ผูเ้ป็นนักเขยีน นักการทตู. บดิาคอื ศาสตราจารยฟ์รานซสิโก ้ซาโลนา 
ศาสตราจารยท์างเคม ีพี�ชายคนโตหลยุส ์ซาโลนา เป็นนักการเมอืงที�ถกูจําคกุเนื�องจากเป็นคูป่รปักษ์ทางการเมอืงกับจอม
เผด็จการ ซรานซสิโก ้ฟรังโก ้ 

ดร.ฮาเวยีร ซาโลนา สาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยั Complutense University (UCM) ตอ่มาไดเ้ดนิทาง
ไปศกึษาตอ่ในประเทศองักฤษ ไดรั้บทนุ"ฟลูไบรท"์ เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยชกิาโก มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี และ
มหาวทิยาลัยซานดเิอโก ้และสําเร็จปรญิญาเอกเอกดา้นฟิสกิสท์ี�มหาวทิยาลยัเวอรจ์เินยี สหรัฐอเมรกิา กลับมาเป็นอาจารย์
ที�มหาวทิยาลยั Complutense University (UCM )  

การเขา้สูก่ารเมอืง ไดร้่วมงานกับพรรคแรงงานสงัคมนยิมสเปน  

- ปี 2525 พรรคแรงงานสงัคมนยิมสเปนชนะการเลอืกตั 
งอยา่งถลม่ทลาย ได ้202 ที�นั�งจากที�นั�งทั 
งสิ
น 350 ที�นั�ง  
- ปี 2528 เป็นโฆษกรัฐบาล และตอ่มา ดร.ฮาเวยีร ซาโลนาไดรั้บการแตง่ตั 
งใหดํ้ารงตําแหน่งรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงวัฒนธรรม  
- ปี 2531 ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร  
- ปี 2535 ดร.ฮาเวยีร ซาโลนา ไดรั้บการแตง่ตั 
งใหดํ้ารงตําแหน่งรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ อยูใ่น
ตําแหน่งทางการเมอืง 
ภายใตรั้ฐบาลฟิลเิป้ กอนซาเลซ (Felipe Gonzalez) 13 ปี กอ่นผันตนเองสูอ่งคก์รระหวา่งประเทศ 
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               ยิ�งกวา่นั
น สหภาพยโุรป ตั 
งใจที�จะดําเนนิการบางประการที�จะขจัดความเป็นอปุสรรค เชน่ 
ความลม้เหลวจากรัฐธรรมนูญ, ปัญหาทางดา้นงบประมาณ เป็นตน้ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเชื�อวา่ สําหรับ 
สหภาพยโุรป ป็นสิ�งที�ทา้ทายใหม ่และเชน่เดยีวกัน อาเจะหก็์จะไดรั้บผลดดีว้ย "ผมรูส้กึวา่ส ิ�งนี
เป็น
โอกาสอันดงีามสําหรับสหภาพยโุรปในการแสดงความสําคัญบางประการ นั
นคอืทั
งๆ ที�มปัีญหาอื�นๆ 
อยูแ่ลว้ แตก็่สามารถประสานงานและหาทางออกในประเด็นเกี�ยวกับดา้นการตา่งประเทศ และประเด็น
ความมั�นคงในสหภาพยโุรป" 

                   "อนิโดนเีซยีมคีวามเขา้ใจในเหตผุลของผมทันท ี และสามารถมองเห็นผลที�ไดรั้บจากการ
มสีว่นรว่มของสหภาพยโุรป ทั
งๆ ที�มคีวามเสี�ยงตอ่ความเป็นไปได ้ และเป็นเรื�องยาก. นายฮาเวยีร ์
โซลานาเองก็เชน่กัน ไดต้ระหนักถงึผลประโยชนข์องประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปที�จะไดรั้บจาก
โครงการนี
 "ผมเองไดต้ดิตามความคบืหนา้ นับตั 
งแตเ่ริ�มมคีวามพยายามที�จะนํามาซึ�งสนัตภิาพสูอ่า
เจะห ์ และความเห็นในทางสาธารณทั�วไปก็ใหก้ารสนับสนุน แตท่า่นประธานาธบิดมีารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ
และผมไดถ้กกันในครั
งแรกถงึแผนงานการดําเนนิการในเดอืนมกราคม 2005 (พ.ศ.2548) รวมถงึความ
จําเป็นในการดําเนนิการนําสูก่ารปฏบิัตจิรงิในพื
นที� ภายหลังคูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายไดบ้รรลขุอ้ตกลง" ฮา
เวยีร ์โซลานา กลา่ว 

                  ฮาเวยีร ์ โซลานา กลา่วสนับสนุนมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ เป็นอยา่งด ี และสญัญาวา่จะ
สนับสนุนโครงการนี
 และสญัญาวา่จะแจง้ใหส้มาชกิประเทศสหภาพยโุรป อยา่งเป็นทางการตอ่ไป 
"ผมรูจั้ก มารต์ต ิ อะหต์ซิารเิป็นอยา่งด ี และเราเคยรว่มทํางานกันครั
งแรกในบอลขา่น ผมมคีวามมั�นใจ
ในความเป็นผูนํ้าของทา่นด ี กระบวนการแสวงหาสนัตภิาพนี
จะมแีนวโนม้งประสบความสําเร็จอยา่ง
แน่นอน" การนําความสนัตสิูอ่าเจะห ์ จะเป็นสว่นหนึ�งที�สอดคลอ้งกับหลักการของสหภาพยโุรป 
นับตั 
งแตปี่ 2003 (พ.ศ.2546) สหภาพยโุรปมเีริ�มมคีวามสนใจที�จะเขา้มามบีทบาทในการการไกลเ่กลี�ย
กรณีพพิาทระหวา่งประเทศ และมเีป้าหมายที�จะเขา้มสีว่นร่วมในการจัดการแกไ้ขปัญหาวกิฤตความ
ขดัแยง้ในภมูภิาคในสว่นตา่งๆ ของโลก และ ฮาเวยีร ์ โซลานาเห็นวา่ ไมม่เีหตผุลใดอาเจะหจ์ะไมอ่ยู่
ในเป้าหมาย และวตัถปุระสงคน์ี
 

                         "แตอ่ยา่งไรก็ตาม ก็มปัีญหาเกี�ยวกับความหลากหลายดา้นปัญหาปรัชญา จงึเป็นสทิธิ
อันชอบธรรมที�สหภาพยโุรปจะมคีวามเอนเอยีงในการใหค้วามสนใจ และแสดงออกถงึการใหก้าร
สนับสนุนกระบวนการสนัตภิาพในประเทศมสุลมิที�ใหญท่ี�สดุในโลก และเป็นภมูภิาคที�เป็นกญุแจสําคญั
ของโลก. ยิ�งกวา่นั
น เมื�อเดอืนมกราคม 2005 (พ.ศ.2548) ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป ก็ไดเ้ขา้มามี
สว่นรว่มในการใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในทอ้งที� แกป่ระเทศที�
ไดรั้บผลกระทบจากคลื�นยักษ์สนึาม ิ

                   มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ และฮาเวยีร ์ โซลานาไดม้ขีอ้ตกลงกันวา่ หลังจากการประชมุเจรจา
ในแตล่ะรอบแลว้ จะมกีารรายงานความคบืหนา้ในการตกลงในที�ประชมุเจรจา เพื�อใหป้ระเทศสมาชกิ
สหภาพยโุรปทราบความเคลื�อนไหวตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง และเพื�อจะไดรั้บทราบขอ้มลูใหม่ๆ  ที�ตกลง
กันที�กรงุเฮลซงิก ิ"นี�คอืแนวทางที�เป็นการสรา้งภาพและพรอ้มใหท้กุฝ่ายไดม้สีว่นในกระบวนการฯ และ
แน่นอนที�สดุที�ผมไดใ้ชค้วามพยายามที�เป็นหลักประกันในการดงึสหภาพยโุรป เขา้มามสีว่นร่วมใน
กระบวนการดังกลา่ว" มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่ว 

                       หลังจากการประชมุในรอบที�สองสิ
นสดุลง มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดแ้จง้ใหจ้าอก์โก 
ออ๊กซาเน็น เจา้หนา้ที�ทมีงานสํานักงานความคดิรเิริ�มเพื�อบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ (CMI), มรี-ีมาเรยี 
จาอารว์า (Meeri - Maria Jaarva) อันตเ์จ เฮอรเ์บอรก์ (Antje Herrberg) เดนิทางไปยังกรงุบรัซเซลล ์
เพื�อไปบรรยายเสนอผลการประชมุเจรจาความเป็นไปไดใ้นการปฏบิัตงิานสงัเกตการณ์ ที�จะเริ�ม
ดําเนนิการในปลายเดอืนมนีาคม. จาอก์โก ออ๊กซาเน็น ไดเ้ขา้พบกับนายพลมอสคา โมชนิ (General 
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Mosca Mochin) ที�สํานักงานคณะกรรมาธกิารทหาร ซึ�งกลา่วแกเ่ขาวา่ "หากสหภาพยโุรปรับหลักการ
ที�จะรว่มในคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ ก็เป็นการตัดสนิใจทาง
การเมอืง เขายํ
าวา่มันเป็นเหตผุลที�ดทีี�จะใหม้กีารพจิารณาถงึความปลอดภัยของผูส้งัเกตการณ์อยา่ง
จรงิจังตอ่ไป เชน่เดยีวกันในเดอืนมนีาคม 2005 (พ.ศ.2548) นี
 จาอก์โก ออ๊กซาเน็นไดเ้ขา้พบกับ นาย
ปีเตอร ์ เฟธ (Peter Feith) ผูอํ้านวยการกจิการการเมอืงและการทหาร และเจา้หนา้ที�ในหน่วยงานรวม 
10 ทา่นทั
ง จาอก์โก ออ๊กซาเน็น และปีเตอร ์เฟธ มคีวามใกลช้ดิและแนวทางเดยีวกันในการทํางานอกี
ยาวนานในภายภาคหนา้ 

                  จาอก์โก ออ๊กซาเน็น ไดแ้จง้ใหปี้เตอร ์เฟธ ทราบถงึแผนการเกี�ยวกับการปลดอาวธุ การ
ถอนกําลังทหาร และการสงัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพทั
งหมด "แน่นอนที�สดุ มัน
เป็นภารกจิของผม ผมเคยขายความคดินี
แกเ่ขานานมาแลว้ เขาซกัถามปัญหาขอ้สงสยัหลายประการ
และมคีวามสนใจในเรื�องดังกลา่ว แตส่ ิ�งแรกที�เกี�ยวขอ้งในการถอนกองกําลังทหาร หรอืปลดอาวธุฝ่าย
นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรคีอื จะกระทําการในเรื�องนี
อยา่งไร? และเป็นโจทยท์ี�สหภาพยโุรป 
จะตอ้งพจิารณาวา่ "คณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพที�ไมม่อีาวธุ จะทําหนา้ที�ใน
การตรวจสอบและตดิตามการปลดอาวธุฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรอียา่งไร?" 

               สหภาพยโุรปมเีหตผุลที�จะเขา้มาเกี�ยวขอ้งเกี�ยวกับแนวความคดินี
 และหากโครงการนี

ประสบความลม้เหลว ชื�อเสยีงของสหภาพยโุรปก็จะพลอยเสยีหายไปดว้ย. ปีเตอร ์เฟธ เป็นชาว
เนเธอรแ์ลนด ์รูจั้กกับมารต์ต ิอะหต์ซิารติั 
งแต ่ปี 1970 (พ.ศ.2513) แลว้ ในปีนั
นทั
งสองทํางานรว่มกัน 
"กรณีปัญหานามเีบยี" มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิรว่มงานในฐานะเจา้หนา้ที�สงักัดในสํานักเลขานุการองคก์าร
สหประชาชาต ิขณะที�ปีเตอร ์เฟธ ทํางานในคณะผูแ้ทนถาวรของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ประจําองคก์าร
สหประชาชาตใินนครนวิยอรค์. "ผมมคีวามสนมิสนมกับปีเตอร ์เฟธ นับตั 
งแตไ่ดม้กีารรเิริ�มดว้ยกันแลว้ 
ยิ�งเมื�อมกีารตกลงในสญัญาสนัตภิาพ ทําใหผ้มถงึกลา่วกับเขาวา่ "คณุควรมสีว่นรว่มในเรื�องนี
" ปีเตอร ์
เฟธ เคยมปีระสบการณ์เขา้รว่มจัดการในกจิการ"กรณีเซอรเ์บยีใต"้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และผมยัง
เป็นผูใ้หก้ารรับรองผลงานของเขาตอ่สหประชาชาตติลอดทั
งปี" มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่ว 

 

คาํถามเปิด 

 

                 ปีเตอร ์ เฟธ ถอืวา่การเจรจาสนัตภิาพในอาเจะหแ์ละความเป็นไปไดใ้นการปฏบิัตกิารในการ
สงัเกตการณ์อยูใ่นความสนใจ แตก็่ยังมปัีญหาซกัถามอกีมากมายที�ตอ้งการคําตอบ เชน่ นักรบจรยทุธ์
ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรมีอีาวธุมากเทา่ใด? การที�พวกเขาจะสง่มอบอาวธุหรอืปลดอาวธุ จะทํา
อยา่งไร? การใชกํ้าลังบังคับเป็นทางเลอืกในการปฏบิัตกิารหรอืไม?่ มคีวามจําเป็นหรอืไมท่ี�จะตอ้งมี
คณะผูส้งัเกตการณ์ทําการสํารวจในอาเจะห ์ กอ่นที�สหภาพยโุรปจะเขา้มามสีว่นรวมดําเนนิการอยา่ง
จรงิจังตามแผนตอ่ไป? 

               ปีเตอร ์ เฟธ ใหคํ้ามั�นวา่ เมื�อผลการประชมุเจรจาในรอบที�สามแลว้เสร็จ แผนงานตา่งๆ 
ตอ้งถกูนําเสนอในสภาของสหภาพยโุรป (European Parliament) และควรมคีวามรับผดิชอบในการ
ตัดสนิใจครั
งสดุทา้ย. ในระหวา่งการเยอืน เกดิความคดิวา่ จะเป็นการดทีี�สดุหากทา่นอดตี
ประธานาธบิด ี มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ นําเรื�องเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของกรรมาธกิารการเมอืงและความ
มั�นคงของสหภาพยโุรป หลังสิ
นสดุการเจรจารอบที�สามดว้ยตนเอง 

                  ผูแ้ทนกรรมาธกิารอัลโด เดลล ิอะรคิเซยี (Aldo Dell' Ariccia) เคยบอกแกม่ารต์ต ิอะห์
ตซิาร ิ หลังการพบกันครั
งแรกกับเจา้หนา้ที�ทมีงาน" สํานักงานความคดิรเิริ�มเพื�อบรหิารจัดการภาวะ
วกิฤต"ิ (CMI) มรี-ีมาเรยี จาอารว์า และอันตเ์จ เฮอรเ์บอรก์ ไดอ้ธบิายเขาวา่ การประชมุเจรจาเริ�มตน้
ในเดอืนมกราคม และจะสิ
นสดุในเดอืนสงิหาคม 2005 (พ.ศ.2548) นี
 เขาบอกดว้ยอาการที�คอ่นขา้ง
กังวลเล็กนอ้ย และพยายามอธบิายอยา่งตั 
งใจและตามดว้ยคําถามถงึความเขา้ใจปัญหาอัน
ละเอยีดออ่นในเรื�องของอนิโดนเีซยีและอาเจะห.์ อันตเ์จ เฮอรเ์บอรก์ ตอบวา่ พวกเราไมรู่จั้ก
อนิโดนเีซยี แตเ่รารูจั้กทา่นอดตีประธานาธบิด ีมารต์ต ิอะหต์ซิารเิป็นอยา่งด ี
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มารต์ต ิอะหต์ซิารเิดนิหนา้ปฏบิัตภิารกจิ 

 
                การประชมุเจรจาเพื�อสนัตภิาพรอบที�สามสิ
นสดุและบรรลผุลสําเร็จในทางที�ด ีมารต์ต ิอะห์
ตซิาร ิและจาอก์โก ออ๊กซาเน็น เดนิทางไปยังกรงุบรัซเซลลใ์นวนัที� 21 เมษายน 2005 (พ.ศ.2548) 
เพื�อเขา้พบผูแ้ทนประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปประจําคณะกรรมาธกิารการเมอืงและความมั�นคง ซึ�ง
คณะกรรมาธกิารการเมอืงและความมั�นคง กอ่ตั 
งครั
งแรกที�กรงุเฮลซงิก ิเมื�อปี 1999 (พ.ศ.2542)… มาร์
ตต ิอะหต์ซิาร ิไดพ้บปะกบัผูค้นหลายคนอยา่งไมเ่ป็นทางการ ในระหวา่งการรับประทานอาหาร
กลางวนั  ไดม้โีอกาสบรรยายสรปุเกี�ยวกับสถานการณ์ในอาเจะห ์และความคบืหนา้ในการเจรจา
สนัตภิาพ. มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่วถงึสถานการณ์ที�พจิารณาแลว้เป็นไปในทางที�ด ีและการเจรจามี
แนวโนม้วา่จะประสบความสําเร็จ เขายังไดอ้ธบิายถงึบทบาทของสหภาพยโุรปในการปฏบิัตงิานในอา
เจะห ์และไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ เขาไดม้กีารปรกึษากับนายฮาเวยีร ์โซลานา แลว้ และทา่นไดใ้หก้าร
สนับสนุนกับแนวความคดินี
 

                    ผูแ้ทนประเทศสมาชกิสว่นใหญม่คีวามเห็นวา่เป็นแนวความคดิที�ด ี อยา่งนอ้ยที�สดุใน
หลักการ พวกเขาทราบวา่การเจรจาสนัตภิาพมคีวามคบืหนา้ แตย่ังคงมขีอ้ซกัถามอยา่งกวา้งขวาง
เกี�ยวกับโครงการดังกลา่ว ผูแ้ทนสมาชกิจากประเทศฝรั�งเศสกลา่ววา่ "โครงการนี
เป็นโครงการที�ด ี มี
ความพเิศษในทางสรา้งสรรค ์ และเห็นวา่เป็นยทุธศาสตรท์ี�กา้วหนา้สําหรับสหภาพยโุรป ในการ
ปฏบิัตกิารในอาเจะห ์ สหภาพยโุรปควรจะขยายบทบาทในการเขา้จัดการกับภาวะวติกฤตใินภมูภิาค
เอเชยี และนํามาซึ�งความมเีสถยีรภาพในภมูภิาค การปฏบิัตกิารจะนํามาซึ�งภาพลักษณ์อันดงีามแก่
ยทุธศาสตรค์วามมั�นคงของสหภาพยโุรป ซึ�งสหภาพยโุรปกําลังแสวงหาการมบีทบาทสําคัญนี
ทั�วโลก 

              เชน่เดยีวกัน กลุม่ประเทศนอรด์คิ ประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละโปรตเุกสมกีารสนับสนุน
แนวความคดินี
อยา่งออกหนา้ และการสนับสนุนมสีว่นสําคัญยิ�งเมื�อคณะกรรมาธกิารฯ ใหก้ารสนับสนุน
อยา่งชดัเจน รวมทั
งนายฮาเวยีร ์ โซลานา ไดก้ลา่วความเห็นสนับสนุนโครงการดังกลา่วอยา่งเปิดเผย
และมคีวามชดัเจน แตท่กุสิ�งทกุอยา่งตั 
งอยูบ่นพื
นฐานของขอ้สรปุ ซึ�งกอ่นจะมกีารตดัสนิใจของคู่
เจรจาทั
งสองฝ่ายตอ้งมคีวามเห็นสอดคลอ้งกัน เชน่เดยีวกัน คูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายไดม้กีารเชื
อเชญิ
สหภาพยโุรป และเพง่เล็งถงึสถานการณ์ความปลอดภัยในอาเจะห ์ ซึ�งจะเป็นแรงกระตุน้สรา้งความ
เชื�อมั�นแกป่ระชาชน 

               เยอรมันในฐานะประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป สนับสนุนวา่ "เป็นโครงการที�ควรรับพจิารณา
ที�สดุ สหภาพยโุรปมปีระชากรเพยีง 499 ลา้นคน จงึมคีวามจําเป็นในการดําเนนิโยบายการตา่งประเทศ 
และความมั�นคง ซึ�งภายในเดอืนเมษายน 2005 (พ.ศ.2548) สหภาพยโุรปก็จะสิ
นสดุภารกจิตา่งๆ ลง มี
ภาจกจิใหมท่ี�มคีวามเป็นไปไดท้ี�คาดวา่จะมกีารปฏบิตักิารเกดิขึ
น และถอืมคีวามจําเป็นเชน่ "กรณีการ
ใหค้วามชว่ยเหลอืระหวา่งชายแดนรัสเซยีกับจอรเ์จยี", แผนการสงัเกตการณ์ "กรณีในราฟาฮ (Rafah) 
ระหวา่งชายแดนอยีปิตแ์ละกาซา" ไมเ่พยีงเทา่นั
น ยังม"ีกรณีของสถานการณ์ในซดูาน" ที�พรอ้มจะเขา้
ดําเนนิการ ภายใตส้ภาวการณ์ที�ความรูส้กึออ่นไหวเปราะบาง และมกีารคํานงึถงึระยะทาง ที�ตั 
ง และ
ความหา่งไกลเชน่อาเจะห ์ ยังมคีวามรูส้กึที�ทา้ทายกับความรูส้กึมคีวามใกลบ้า้นมากกวา่ " ผูแ้ทน
เยอรมันใหเ้หตผุล 

                    ผูแ้ทนจากประเทศเยอรมันสง่สญัญาณใหค้วามมั�นใจแกม่ารต์ต ิอะหต์ซิาร ิในภายหลัง
วา่ อยา่งไรก็ตามหากมกีารการเจรจามกีารตกลงภายในเดอืนสงิหาคมนี
 เขาจะเป็นคนแรกที�จะใหก้าร
สนับสนุน. "ผมตอบเขาวา่ แน่นอน เรื�องนี
จะเสร็จเรยีบรอ้ยภายในเดอืนสงิหาคม 2005(พ.ศ.2548)นี
 
อยา่งแน่นอน" มารต์ต ิ อะหต์ซิารกิลา่ว. สถานการณ์ความมั�นคงในอาเจะหเ์ริ�มกลับสูค่วามเลวรา้ย 
โดยเฉพาะในสว่นที�เกี�ยวกับประเทศสมาชกิ การที�จะเขา้ทําหนา้ที�ในการสงัเกตการณ์จะมคีวาม
ปลอดภัยอยา่งไร เมื�อมขีา่วการปะทะกันในอาเจะหเ์กดิขึ
นเกอืบทกุวนั? ภายใตส้ภาวการณ์เชน่นี
 ทําให ้
หลายประเทศมคีวามกังวลและประสบความยุง่ยากในการที�จะยอมรับวา่ การปฏบิัตกิารจะบรรลผุล
สําเร็จโดยปราศจากอาวธุ สําหรับแนวความคดิการปฏบิัตกิารการสงัเกตการณ์โดยปลอดอาวธุ ในตัว
มันเองนั
นจะประกันความสนัตไิดอ้ยา่งไร? และนั�นเป็นการยากที�จะเขา้ใจ 
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ไมม่เีอกอคัรราชทตูของสมาชกิประเทศสหภาพยโุรปทา่นใดในกรงุจาการต์า้ มคีวามเชื�อมั�นวา่
โครงการจะมทีางสําเร็จได ้รัฐบาลของประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปตา่งไดรั้บรายงานและการประเมนิ
สถานการณ์ของเอกอัครราชทตูประจํากรงุจาการต์า้ โดยประเมนิจากสถานการณ์ความเคลื�อนไหว 
ตลอดจนถงึทา่ที�ของรัฐบาลกรงุจาการต์า้ มกีารวพิากษ์วจิารณ์เกี�ยวกับโครงการนี
และเชื�อวา่ไมอ่าจ
ประกันไดเ้ลยวา่ ประธานาธบิดอีนิโดนเีซยีจะประสบความสําเร็จในการผลักดันกฎหมายผา่นรัฐสภาได ้

ชื�อเสยีงของมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิในสหภาพยโุรปเป็นผูม้คีวามเชื�อถอืสงูมาก ถงึอยา่งไรก็ตาม การมี
บารมทีี�เป็นที�ยอมรับและไวใ้จของมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิและการตัดสนิใจของฮาเวยีร ์โซลานา และ
ยิ�งกวา่นั
นเป็นผูม้บีารมสีงูและเป็นที�เชื�อถอืในหมูส่มาชกิประเทศของสหภาพยโุรปดว้ย แตอ่ยา่งไรก็
ตาม ยังไมม่กีารตัดสนิใจหรอืมกีารลงมตใิดๆ ในระหวา่งที�มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิมาเยอืนในครั
งแรก แตก็่มี
คําตอบ เพยีงวา่ จะใหม้กีารตดิตามผลการและจะมกีารหยบิยกถกปัญหาอกีครั
ง 

เมื�อคณะกรรมาธกิารการเมอืงและความมั�นคงสหภาพยโุรปมกีารประชมุในครั
งถัดไปในเดอืน
พฤษภาคม 2005(พ.ศ.2548) สอดคลอ้งตรงกับการพจิารณาการเริ�มกําหนดการเตรยีมการที�จะ
ดําเนนิการตอ่ไป แตส่หภาพยโุรปยังไมไ่ดม้กีารกําหนดจดุยนือยา่งเป็นทางการ ถงึกระนั
นก็ตาม
สหภาพยโุรปก็ไดจั้ดสง่ตวัแทนเดนิทางไปรว่มสงัเกตการณ์การประชมุเจรจาสนัตภิาพในรอบตอ่ไป ซึ�ง
มกํีาหนดการประชมุปลายเดอืนพฤษภาคม และเดนิทางไปศกึษาภมูปิระเทศเพื�อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
ในอาเจะห ์เป็นกรณีพเิศษ. 
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10.10.10.10. ลม้เลกิเป้าหมายแบง่แยกดนิแดน 

 
                  ที�แฟลตชานเมอืงสวเีดนแหง่หนึ�ง ชายชรากําลังยา้ยภาพเกา่ๆ กระดาษขา่ว
หนังสอืพมิพท์ี�ตัดขา่วเฉพาะออกจากกระจก เป็นภาพขา่วที�เขาเลอืกแลว้วา่เป็นภาพที�สําคัญและดี
ที�สดุ ผังที�แสดงถงึลําดับการสบืเชื
อสายของสลุตา่นผูนํ้าแหง่อาเจะห ์ นับตั 
งแตศ่ตวรรษที� 16 เป็นตน้
มา และลําดับมาจนทายาทองคส์ดุทา้ยคอืชายชราทา่นผูน้ี
เอง เตงิก ู ฮาซนั ด ิตโิร ชายคนเดยีวกันที�
เป็นผูป้ระกาศเอกราชแกอ่าเจะหใ์นปี 1976 บนผนังแฟลต มภีาพของบรรดาบรรพบรุษุตดิอยู ่ และที�
ประตตูดิธงชาตอิาเจะหข์นาดใหญส่แีดง สดํีา และขาว 

               ตระกลูด ิตโิร เขา้ดํารงตําแหน่งผูนํ้าแหง่สลุตา่นอาเจะหนั์บตั 
งแตปี่ 1876 (พ.ศ. 2419) เป็น
ตน้มา กอ่นหนา้นั
นเป็นยคุที�อาเจะหทํ์าสงครามกับนักลา่อาณานคิมฮอลันดาอยา่งหนักและอดตี
สลุตา่น พรอ้มทั
งโอรส ถกูปลงพระชนมใ์นสนามรบ. "ฮอลันดา ไดป้ระกาศสงครามกับสลุตา่นแหง่อา
เจะหใ์นเดอืนมนีาคมปี 1873 (พ.ศ. 2416) และมคีวามพยายามที�จะยดึครองเมอืงบันดารอ์าเจะหด์ว้ย
กองกําลังมหาศาล แตก่องทัพแหง่ดทัชต์อ้งถอยรน่และถอนกําลังออกไปดว้ยความพา่ยแพ ้ สรา้ง
ความอับอายเป็นขา่วแพรไ่ปทั�วโลกในเวลานั
นวา่ "กองทัพนักลา่อาณานคิมที�ย ิ�งใหญ ่ ตอ้งพา่ยแพแ้ก่
กองทัพสลุตา่นเล็กๆ แหง่หนึ�ง" 

                  อกี 9 เดอืนตอ่มา กองทัพดทัชไ์ดโ้หมกระหนํ�ารกุโจมตอีกีครั
งหนึ�ง และหลังจากการสู ้
รบเป็นระยะเวลา 3 เดอืน กองทัพสลุตา่นไมอ่าจตา้นทานเอาไวไ้ด ้ กองทัพฮอลันดาจงึไดรั้บชยัชนะ
และเขา้ยดึเมอืงบันดารอ์าเจะหส์ําเร็จ ประจวบกับเกดิไขอ้หวิาตกโรคระบาดอยา่งหนักในอาเจะห ์ ครา่
ชวีติผูค้นไปเป็นจํานวนมาก "แตด่ัทชย์ังไมส่ามารถเอาชนะไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ มันเป็นเพยีงแคก่าร
เริ�มตน้ สงครามที�ยดืเยื
อยาวนานถงึ 37 ปี จนฮอลแลนดไ์ดป้ระกาศชยัชนะสงคราม เมื�อกองทัพดัทช์
สามารถปลงพระชนมพ์ระปิตลุาของผม และพบพระราชลัญจกรในกระเป๋าของพระองคท์า่น" ทา่นเตงิกู
ฮาซนั ด ิตโิร กลา่วดว้ยสรุเสยีงเบาๆ ของชายผูส้งูอาย ุ

                   แตส่งครามยังไมส่ ิ
นสดุลงในเวลานั
น ในสว่นลกึของพลังแหง่ความใฝ่ฝันในอสิรภาพ
ของชาวอาเจะหย์ังคงตราตรงึในหัวใจและจติสํานกึของชาวอาเจะหท์กุคน ซึ�งยังคงมคีวามมั�นคงใน
จติใจตลอดระยะแหง่หว้งเวลาหลายทศวรรษของการยดึครองโดยพวกดัทช,์ ญี�ปุ่ น, และอนิโดนเีซยี 
จนกระทั�งปี 1976 (พ.ศ. 2519) เมื�อ ฮาซนั ด ิ ตโิร เดนิทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมรกิา และได ้
ประกาศเอกราชใหแ้กอ่าเจะห ์

                     "ทา่นมอิาจจะเขา้ใจอาเจะห ์ หากทา่นไมรู่ถ้งึประวตัศิาสตรข์องอาเจะห ์ เรามคีวาม
ภาคภมูใิจในความเป็นชาวอาเจะห ์ เรามเีอกลักษณ์ที�เขม้แข็งและมกีารสบืสานวฒันธรรมตอ่เนื�องกัน
มาเป็นเวลายาวนาน". เตงิก ู ฮาซนั ด ิ ตโิร ลี
ภัยไปอาศัยอยูก่รงุสตอ๊คโฮลม์ประเทศสวเีดนตั 
งแตปี่ 
1979 (พ.ศ.2522) และไดรั้บสญัชาตเิป็นพลเมอืงสวดีชิ แมว้า่สขุภาพของทา่นไมค่อ่ยดนัีก แตท่า่นมี
ความใฝ่ฝันยังมั�นคง "ฉันยังคงตอ้งการกลับอาเจะหเ์สมอ". ในปัจจบุัน เตงิกฮูาซนั ด ิตโิร มสีถานะเป็น 
"ผูป้กป้องแหง่รัฐ" เจา้ชายด ิ ต ิ โร มสีถานะที�จะสถาปนาขึ
นดํารงตําแหน่งสลุตา่น และจะเป็นกษัตรยิ์
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คนแรกในอาเจะห ์ ผูท้ี�จะสบืทอดบังลังกต์อ่จากฮาซนั ด ิ ตโิร ก็คอืตําแหน่งเจา้ฟ้าชายคอืโอรสของ
ทา่น ซึ�งปัจจบุันอาศัยอยูท่ี�นครนวิยอรค์ 

                       สถานการณ์มกีารเปลี�ยนแปลงแลว้ เตงิก ูฮาซนั ด ิตโิร ไดเ้ปลี�ยนผา่นระยะเวลาแหง่
ประวตัศิาสตรข์องอาเจะห ์ ระบบสลุตา่นไดก้ลายเป็นเรื�องราวของประวตัศิาสตรข์องอดตีไปแลว้และ
ตลอดไป ขบวนการอาเจะหเ์สรไีดป้ระกาศวา่ "นับแตน่ี
ไปจะไมม่กีารแสวงหาความเป็นเอกราชแกอ่า
เจะหอ์กีตอ่ไป". "มันเป็นการตัดสนิใจที�ยากที�สดุที�พวกเขาเคยม ีหลังจากนี
ไปทกุสิ�งทกุอยา่งจงึสิ
นสดุ
ลง หลังจากที�เรายนืหยัดทําการตอ่สูเ้พื�อเอกราชเป็นเวลามายาวนาน แตห่ลังจากเหตกุารณ์คลื�น
ยักษ์สนึาม ิ สถานการณ์ทกุสิ�งทกุอยา่งก็เริ�มมกีารเปลี�ยนแปลง ในวนันี
ส ิ�งที�ดทีี�สดุสําหรับอาเจะห ์ เรา
จะไมย่นืหยัดตอ่สูเ้พื�อเอกราชอกีตอ่ไป" มาลคิ มะหม์ดู อธบิาย ขณะที�เขายนืเคยีงขา้งกับทา่นผูเ้ฒา่ 
และสามารถสงัเกตเห็นจากใบหนา้ของมาลคิ มะหม์ดูอยา่งชดัเจนวา่ การตัดสนิใจครั
งนี
มไิดก้ระทํา
ดว้ยความชื�นมื�นและสบายใจนัก 

                มาลคิ มะหม์ดู รูด้วีา่ อยา่งไรก็ด ี ขอ้เสนอใหมนั่
นเป็นเรื�องที�จําเป็นเป็นอยา่งยิ�ง ภายใต ้
สถานการณ์ที�กดดันเชน่นี
 การมรัีฐบาลปกครองตนเองเป็นทางเลอืกในการประนปีระนอมที�ดทีี�สดุ
สําหรับขบวนการอาเจะหเ์สรแีลว้ "เราไดศ้กึษารปูแบบเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง (ดภูาคผนวก) 
เขตปกกครองพเิศษเกาะโอแลนด ์ (Aland Island) เป็นแบบอยา่ง และเรารูส้กึวา่แมเ้รามี
แนวความคดิเชน่นั
น แตพ่ื
นที�ของอาเจะหเ์ป็นรัฐใหญ ่มคีวามใหญโ่ตและกวา้งขวางกวา่มาก ประชาชน
มคีวามหลากหลายในการตัดสนิใจ หากเราไดรั้บการประกันและใหค้วามมั�นใจวา่ "ประชาชนเป็นผูม้ี
สทิธใินการตัดสนิใจในกําหนดชะตากรรมและวถิแีหง่ตนแลว้ ทําไม ! เราจะเลอืกใชว้ธิกีารสูร้บอกีละ 
?"  

                    ขบวนการอาเจะหเ์สรตีา่งก็รูด้วีา่ การที�จะเอาชนะในการสูร้บกับกองทัพอนิโดนเีซยีนั
น
เป็นเรื�องยากมาก จะทําไดเ้พยีงการยนืหยัดสูร้บยดืเยื
อเพื�อเป็นการแสดงจดุยนืเทา่นั
น โดยตรรกะแลว้
คอื นับตั 
งแตส่าธารณรัฐอนิโดนเีซยี ไดรั้บการสถาปนาอํานาจที�ไมย่ั�งยนืโดยประธานาธบิดซีฮูารโ์ต 
ซึ�งไมม่คีวามจรัีง อาจสิ
นสลายไปในไมช่า้หรอืเร็ว ดังนั
นขบวนการอาเจะหเ์สรจีงึกลา้ยนืหยัดตอ่สูอ้ยา่ง
มั�นคงเพื�อประกาศอสิรภาพใหอ้าเจะหอ์ยา่งยาวนานจนกวา่อนิโดนเีซยีจะยอมในที�สดุ แตบ่ัดนี
ลว่งเลย
เป็นเวลากวา่ 30 ปีแลว้ การตอ่สูย้ังคงยดืเยื
อและดํารงอยู ่ และเราจะตอ้งตอ่สูเ้พื�ออะไรกันอกี? "ใช่
แลว้" มาลคิ มะหม์ดู ตอบ "ไดเ้วลาแลว้ที�จะเรานํารัฐบาลปกครองตนเองมามอบใหแ้กอ่าเจะห ์
จนกระทั�งบดันี
 ปัญหาตา่งๆ ที�เราประสบอยูภ่ายใตรั้ฐบาลกรงุจาการต์า้นั
น ประชาชนชาวอาเจะหก็์จะ
ไดม้โีอกาสแสดงออกถงึวสิยัทัศนข์องตน ในการพัฒนาความเจรญิของบา้นเมอืงตลอดจนเศรษฐกจิ
ดว้ยตนเอง" 

 

                     "หากเราสามารถพบแนวทางการแกไ้ขปัญหา เกี�ยวกับการอนุญาตใหส้ามารถจดทะเบยีน
พรรคการเมอืงระดับทอ้งถิ�นแลว้ และคูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายมคีวามเห็นสอดคลอ้งกันและนําสูก่ารตกลง
ได ้ แลว้ทําไมเรายังตอ้งแสวงหาเอกราชอกี ?" มาลคิ มะหม์ดู เชื�อวา่ภายใตรั้ฐบาลปกครองตนเอง 
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ประชาชนชาวอาเจะหจ์ะสามารถดํารงรักษาอัตลักษณ์ของตน, ประวตัศิาสตร,์ วถิชีวีติ, แนวทาง, 
ตลอดจนวสิยัทัศนใ์นการพัฒนาจังหวดั แตย่ังคงอยูเ่ป็นสว่นหนึ�งของประเทศอนิโดนเีซยีเทา่นั
น 

ณ กรงุเฮลซงิก ิการตัดสนิใจของขบวนการอาเจะหเ์สรไีดรั้บการยอมรับอยา่งราบรื�น "ผมคดิวา่ นี�เป็น
เครื�องบง่บอกถงึความชาญฉลาด การรูจั้กใชว้จิารณญาน และเป็นเครื�องชี
ใหผ้มเห็นอยา่งชดัเจนวา่นับ
ตั 
งการเริ�มตน้ หากมกีารประสานงานอยา่งปรองดองสมานฉันทแ์ลว้ก็จะบรรลผุลจนพวกเขายอมรับ 
และเป็นผลทําใหพ้วกเขายกเลกิความมุง่มั�นในเป้าหมายของการเป็นเอกราช" มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ
กลา่ว 

                เขามองวา่การตัดสนิใจในการลม้เลกิดงักลา่วเป็นการผอ่นคลายทกุอยา่ง เป็นทางออก
ของรัฐบาลอนิโดนเีซยี เพราะสามารถใชก้ลไกทางการเมอืงภายในประเทศได ้ และนั
นหมายถงึการ
เจรจากําลังเขา้สูผ่ลแหง่ความสําเร็จแลว้. "แตใ่นทางกลับกัน ไมม่ทีางใดที�ผมจะบบีบังคับให ้
ขบวนการอาเจะหเ์สรยีตุกิารประกาศการตอ่สูเ้พื�ออสิรภาพ ซึ�งมันสิ
นสดุแลว้ และในความจรงิผมไมม่ี
อทิธพิลตอ่การตัดสนิใจทั
งหมด" 

        " เรามคีวามชดัเจนในหลักการ: คอื ไมม่ขีอ้ตกลงใดใด จนกวา่ทกุอยา่งไดม้กีารตกลงกันแลว้" 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ภาคผนวก 

เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง  
(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)  
หรอื : จงหวา่หยั�นหมั�นกง๊หวอ่กว๊อกเฮิRองกอ๋งตกัปิR กห่างเจงโคย่ ตั 
งอยูบ่นฝั�งทะเลภาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องประเทศจนี 
ทางตะวนัออกของปากแมนํ่
าจเูจยีง และตดิกบัเมอืงเสนิเจิ
น มณฑลกวางตุง้ มพีื
นที� 1,092 ตางรางกโิลเมตร รวมเกาะ
ฮอ่งกง จิ�วหลง และ ซนิเจี
ย และหา่งจากมาเกา๊ ราว 61 กโิลเมตร ทางฝั�งตะวนัตก 

ฮอ่งกงเป็นดนิแดนของประเทศจนีตั 
งแตโ่บราณ องักฤษเขา้มายดึครองหลงัสงครามฝิ�นในปี 2383 มสีญัญาร่วมระหวา่ง
ประเทศจนีกับประเทศอังกฤษ ลงนามเมื�อวนัที� 19 ธันวาคม ปี 2527 รัฐบาลทั 
งสองจะจัดพธิสีง่มอบคนืรับชว่งอํานาจการ
ปกครองฮอ่งกงในวนัที� 1 เดอืนกรกฎาคมปี 2540 ประกาศใหฮ้อ่งกงคนืสูป่ระเทศจนี ทําใหช้าวจนีสมหวงัในการเรยีกรอ้ง
คนืฮอ่งกงกลับมาเป็นเวลายาวนาน และมกีารสถาปนาเป็นเขตปกครองพเิศษฮอ่งกงขึ
น โดยกฎหมายขั 
นพื
นฐานเขต
ปกครองพเิศษฮอ่งกง ตามมตกิารประชมุสภาประชาชนแหง่ชาตคิรั 
งที� 7 เมื�อเมษายน ปี 2533 เริ�มดําเนนิการกฎหมายขั 
น
พื
นฐานเขตปกครองพเิศษ มบีทบญัญัตกํิาหนดใหอํ้านาจสงูสดุในการปกครองตนเอง ระบบการเมอืง ระบบเศรษฐกจิ และ
ระบบการศกึษาของเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง 

รูปแบบการปกครอง: ฮอ่งกงเป็นเขตบรหิารพเิศษที�ข ึ
นตรงตอ่รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจนี ใชน้โยบาย 'หนึ�ง
ประเทศสองระบบ' หมายถงึ ในประเทศจนีแผน่ดนิใหญใ่ชร้ะบบสงัคมนยิม แตเ่กาะฮอ่งกงยังคงใหใ้ชร้ะบบทนุนยิม และ
รูปแบบความเป็นอยูแ่บบเดมิ คนฮอ่งกงปกครองคนฮอ่งกงดว้ยตวัเอง โดยรัฐบาลกลางไมจั่ดสง่เจา้หนา้ที�ราชการไปดํารง
ตําแหน่งที�เทศบาลฮอ่งกง เขตปกครองพเิศษฮอ่งกงมอํีานาจในการควบคมุกจิการฮอ่งกงดว้ยตนเองอยา่งเต็มที� รวมทั 
ง
อํานาจการปกครอง ควบคมุอํานาจบัญญัตกิฎหมาย และอํานาจศาลยตุธิรรมกบัอํานาจศาลอทุธรณ์ที�เป็นตวัของตวัเอง และ
ใชร้ะบบการเมอืงที�เป็นประชาธปิไตย องคก์รที�สําคญัของเขตปกครองพเิศษฮอ่งกงคอื หน่วยงานการบรหิารเทศบาล(มี
อํานาจสงูสดุ) คณะกรรมการบัญญัตกิฎหมาย และศาลอทุธรณ์  
 
การปกครองตนเองในเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง มอํีานาจสงูสดุ แตรั่ฐบาลกลางจะควบคมุกจิการดา้นการทตู และกจิการ
รักษาความปลอดภัยของประเทศชาตเิทา่นั
น กฎหมายพื
นฐานที�ใชใ้นการปกครองและบรหิารฮอ่งกงประกาศใชเ้ป็น
กฎหมายเมื�อวนัที� 4 เมษายน พ.ศ. 2533 ใหส้ทิธปิกครองตนเองอย่างอสิระ สามารถดําเนนินโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
การคา้ การเงนิ การพาณิชย ์ฯลฯ ไดต้ามระบบเสร ีจนีกําหนดใหฮ้อ่งกงสามารถดําเนนินโยบายเศรษฐกจิเสร ีตอ่ไปไดอ้กี
เป็นเวลา 50 ปี นับตั 
งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึ�งเป็นวนัที�รัฐบาลจนีไดรั้บฮอ่งกงกลับคนืจากรัฐบาลองักฤษ 

ผูว้า่การเขตปกครองพเิศษฮองกง การบรหิารราชการจะไดรั้บการเลอืกตั 
งหรอืการปรกึษาแลว้ นําเสนอใหรั้ฐบาลกลางจนี
แตง่ตั 
ง โดยมวีาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี และอาจดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง เขตปกครองพเิศษฮอ่งกงใชร้ะบบเศรษฐกจิ
เสร ีองคก์ารในระบบเศรษฐกจิ เชน่ การคลงั การเงนิ การพาณิชย ์การอตุสาหกรรมและการคา้ สญัญาทางที�ดนิ การขนสง่
ทางเรอื การบนิพลเรอืนฯ มฐีานะที�เป็นเขตที�มภีาษีศลุกากรของตวัเอง  

เขตปกครองพเิศษฮอ่งกงมสีทิธใิชช้ื�อ ประเทศจนีฮอ่งกง ในการเขา้ร่วมกจิกรรมกับองคก์ารการคา้โลก องคก์รระหวา่ง
ประเทศ และขอ้ตกลงการคา้ขายระหวา่งประเทศอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เขตปกครองพเิศษฮอ่งกงมอํีานาจในการกําหนด
นโยบายดา้นวฒันธรรม การศกึษา วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสขุภาพอนามัย และการกฬีาของตนเองได ้องคก์รทอ้งถิ�นมี
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อํานาจในการรักษา การพัฒนาความสมัพันธก์ับองคก์รของทกุประเทศ และเขา้ร่วมกจิการที�เกี�ยวขอ้งในนามประเทศจนี
ฮอ่งกง  

ปัจจุบนันี
ฮอ่งกงยังรักษาการเป็นศนูยก์ลาง ในการเงนิ การคา้ การขนสง่ทางเรอื การแลกเปลี�ยนสนิคา้ และการทอ่งเที�ยว 
และไดแ้สดงถงึอนาคตที�มคีวามมั�นคงสบืตอ่ไป 

เมอืงหลวง : ปัจจบุนัไมม่ ี(เดมิวกิตอเรยี ในสมัยเป็นอาณานคิมขององักฤษ) 
ภาษาราชการ ภาษาองักฤษและภาษาจนี (ทั 
งภาษาจนีกลางและภาษากวางตุง้) 
ผูว้า่การ : โดนัล ชาง  
ประชากร : 7,300,000 ความหนาแน่น : 6,352 คน/ตร.กม  
ศาสนา นับถอืศาสนาพุทธแบบมหายาน 74% ศาสนาครสิต ์10% 

หน่วยเงนิ : ดอลลารฮ์อ่งกง (HKD)  

 

++  

e-mail : midnightuniv@gmail.com 

midnight2545@yahoo.com  

สมเกยีรต ิตั 
งนโม และคณาจารยม์หาวทิยาลยัเที�ยงคนื 
(บรรณาธกิารเว็บไซค ์มหาวทิยาลยัเที�ยงคนื) 

หากสมาชกิ ผูส้นใจ และองคก์รใด ประสงคจ์ะสนับสนุนการเผยแพร่ความรูเ้พื�อเป็นวทิยาทานแกช่มุชน  
และสงัคมไทยสามารถใหก้ารสนับสนุนไดท้ี�บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ในนาม สมเกยีรต ิตั 
งนโม 
หมายเลขบญัช ี521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สาํนักงานถนนสเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

หรอืตดิตอ่มาที� midnightuniv@yahoo.com หรอื midnight2545@yahoo.com 

 
 


