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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

สนัตภิาพในอาเจะห:์ ภาพพจนท์หาร-ภารกจิหนกัที�ตอ้งเรง่รดั 
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 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
 ยนิดสีละลขิสทิธิ>เพื�อมอบเป็นสมบตั ิ
ทางวชิาการแกส่งัคมไทยและผูใ้ชภ้าษาไทยทั�วโลก ภายใตเ้งื�อนไขล้ขิซา้ย (copyleft) 
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ตํารวจหน่วยปฏบิัตกิารพเิศษเคลื�อนที�เร็ว  Brimob : Brigade Mobil Special Operations Force/Pasukan Polisi Istimewa 
สงักัดสํานักตํารวจแหง่ชาต ิสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี Indoneseian Republic National Police (POLRI) ปฏบิตัหินา้ที�พเิศษ 
การตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย การกอ่การจลาจล กบถ และบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นหน่วยที� ขบวนการอาเจะหเ์สร ี กลา่วหาวา่
รัฐบาลไมจ่รงิใจในการถอนแลว้นําตํารวจภธูรเขา้มาปฏบิตัแิทนตามขอ้ตกลง แตก่ลบันําหน่วยนี
มาเปลี�ยนเครื�องแบบ
เทา่นั
นและใหป้ฏบิตังิานเชน่เดมิ                                  
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11.11.11.11. ภารกจิหนกัที�ตอ้งเรง่รดัการเจรจาสนัตภิาพรอบที�ส ี�  

วันพฤหสับดทีี� 26 - วันองัคารที� 31 พฤษภาคม 2005 (พ.ศ.2548) 

 

                    คูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายเดนิทางมาประชมุเจรจาสนัตภิาพรอบที�สี� และมคีวามมั�นใจที�จะมี
การลงมตโิดยเล็งเห็นผลสําเร็จในไมช่า้ ทัศนคตขิองการเจรจาสนัตภิาพซึ�งเป็นสว่นที�รัฐสภา
อนิโดนเีซยีเกี�ยวขอ้งมอีปุสรรคเพยีงเล็กนอ้ยในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ เมื�อสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรขูว่า่จะ
ถอนตัวจากการเจรจา หากผลการเจรจาจะไมส่ําเร็จทันท ี จากการที�มรัีฐมนตรทีา่นหนึ�งไดก้ลา่ววา่ 
รัฐสภานั
น ความจรงิแลว้มทัีศนคตแิละจติสํานกึฝักใฝ่คา่นยิมความเป็นทหารมากกวา่ทหารจรงิเองเสยี
อกี 

                    โจทยข์องปัญหาถกูเริ�มถามเกี�ยวกับทัศนะนี
โดย ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ ผูท้ี�สามารถพดู
ภาษาบกูสิ (Bugis) ได ้เชน่เดยีวกับ ยซูฟุ กัลลา, ฮามดิ อวาลดุดนี, ฟารดิ ฮเูซ็น ซึ�งเป็นชาวสลุาเวส ี
สําหรับความกดดันอกีประการหนึ�งที�เกดิกับขบวนการอาเจะหเ์สรคีอื การละเมดิสทิธมินุษยชนยังคง
เกดิขึ
นอยา่งกวา้งขวางในจังหวดัอาเจะห ์ในอกีดา้นหนึ�ง ขา่วการเปลี�ยนแปลงในทางที�ด ีการสง่
สญัญานตา่งๆ จากรัฐบาลแมย้ังออ่นกําลังและไมป่รากฏชดัเจน แตก็่ยังถกูสง่ผา่นลงสูพ่ื
นที�ซ ึ�งทําให ้
การปฏบิัตกิารทางทหารเริ�มมคีวามเบาบาง ลดความถี�ลงบา้ง และการปฏบิัตกิารโหดของทหารเริ�มไม่
ปรากฏ การเดนิทางมากรงุจาการต์า้ของมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิครั
งนี
เร ิ�มสง่ผลและประสบความสําเร็จตาม
เป้าประสงคอ์ยา่งชดัแจง้ 

                     การประกาศภาวะฉุกเฉนิ การประกาศใหเ้ป็นพื
นที�ปฏบิัตกิารทางทหาร (Daerah 
Operasi Militiar: DOM) ในอาเจะห ์ไดรั้บการพจิารณาใหม้กีารยกเลกิในตน้สปัดาห ์ทําใหเ้กดิ
ความรูส้กึถงึสญัญาณของความเป็นมติรจากฝ่ายรัฐบาล วถิชีวีติของชาวอาเจะหกํ์าลังคบืคลานสู่
สภาพความเป็นปกต ิ

                   รัฐบาลเตรยีมการตอบสนองขอ้เสนอ 3 ประการซึ�งขบวนการอาเจะหเ์สรนํีาเสนอ คอื  
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หนึ�ง   ประเด็นดา้นการเมอืง  
สอง   ประเด็นดา้นเศรษฐกจิ และ 
สาม  ประเด็นสทิธมินุษยชน  

คูเ่จรจาทั
งสองฝ่าย เริ�มมกีารเจรจาตามลําดับเอกสารอยา่งเป็นขั 
นเป็นตอน 

                   การเริ�มตน้การพจิารณาในวันแรกของการเจรจาคอื "เรื�องของการนริโทษกรรม" มี
ขอ้พจิารณาวา่ ผูท้ี�จะไดรั้บการพจิารณาใหม้กีารนริโทษกรรมตอ้งมคีณุสมบตัอิยา่งไร? คณะผูแ้ทน
เจรจาฝ่ายรัฐบาลใหคํ้ามั�นสญัญาวา่ นักโทษการเมอืงของขบวนการอาเจะหเ์สร ี และนักรบจรยทุธท์กุ
คนควรเป็นผูท้ี�ไดรั้บการอภัยโทษ และไดรั้บสทิธจิากการนริโทษกรรมโดยการอภัยโทษอยา่งเต็มที�
สมบรูณ์แบบ คนืทั
งสทิธทิางการเมอืงและสทิธทิางสงัคมใหก้ับพวกเขา สําหรับฝ่ายขบวนการอาเจะห์
เสรนัี
นรูส้กึวา่เป็นเรื�องยุง่ยากมาก คําวา่"นริโทษกรรม" ถอ้ยคําในตัวมันเป็นสิ�งที�ดงีามแต ่ ในทัศนะ
ของ มาลคิ มะหม์ดู รูส้กึวา่ "การอภัยโทษแกข่บวนการอาเจะหเ์สรขีองรัฐบาลนั
น เหมอืนกับการที�
พวกเขาไดก้ระทําผดิราวเป็นอาชญกรและไดรั้บการอภัยโทษ" 

                      "แตเ่ราไมย่อมรับพื
นฐานหลักขอ้กฎหมายที�ตัดสนิลงโทษแกข่บวนการอาเจะหเ์สร ี ใน
ทัศนะของพวกเรานั
น เรารูส้กึวา่ รัฐบาลเองเป็นผูก้ระทําความผดิอาชญกรรม มใิชเ่รา" มาลคิ มะหม์ดู 
ยังกังวลเกี�ยวกับการพจิารณาตัวบคุคล ซึ�งฝ่ายรัฐบาลมหีลักเกณ์การพจิารณาวา่ อาชญกรปกตจิะ
ไมไ่ดรั้บการพจิารณาใหก้ารอภัยโทษ นักโทษการเมอืงก็คอืนักโทษการเมอืง แตห่ากมผีูห้นึ�งผูใ้ดเป็น
นักโทษที�เกดิจากการปลน้ธนาคาร เพื�อนําเงนิมาใชใ้นกจิการของขบวนการอาเจะหเ์สร ีจะพจิารณาวา่
เขาเป็นนักโทษคดอีาชญกรรมปกต ิหรอืนักโทษการเมอืง? 

               สิ�งที�เจ็บปวดที�สดุในวนันี
ควรพดูใหต้รงที�สดุคอื วนันี
 คณะผูแ้ทนเจรจาของขบวนการอา
เจะหเ์สรเีอง ก็ยังคงถกูคมุขงัอยูใ่นเรอืนจํา (*) 

                "เราสนับสนุนการประชมุเจรจา และเราควรเป็นผูม้สีว่นรว่มในการประชมุเจรจาที�กรงุ
เฮลซงิก ิ มใีชใ่หม้านั�งจับเจา่อยูใ่นนี
. เตงิก ู มฮูัมมัด อสุมาน อาแว นักโทษที�สงูอายทุี�สดุกลา่วโดย
สรปุ ทั 
งสามคนเป็นผูท้ี�มปีระสบการณ์ในการเจรจา มคีวามเชี�ยวชาญทางทั
งดา้นกฎหมายและ
เศรษฐกจิ 

               เมื�อเดอืน พฤษภาคม 2003 (พ.ศ. 2546) พวกเขากําลังอยูใ่นระหวา่งการเดนิทางออกจาก
เมอืงบันดารอ์าเจะห ์ เพื�อเดนิทางไปประชมุเจรจาสนัตภิาพ ณ กรงุโตเกยีว ซึ�งประชาคมระหวา่ง
ประเทศพยายามที�จะชว่ยใหก้ารเจรจาที�กําลังอยูใ่นสภาพที�จะลม้เหลวกลับคนืสูส่ภาวะปกต ิ เสน้ทาง
สูส่นามบนิถกูสกดั ขณะที�ชายกลุม่ดังกลา่วนั�งอยูบ่นรถยนตข์องกาชาดสากล (The Henry Dunant) 

                การเจรจาที�กรงุโตเกยีวกําลังจะดําเนนิการไปในทางกา้วหนา้จงึไมเ่กดิขึ
น เมื�อผูนํ้า
ขบวนการอาเจะหเ์สรไีดรั้บทราบเกี�ยวกับชะตากรรมของคณะผูแ้ทนเจรจา หลังจากไดส้รา้งแรงกดดนั
อยูร่ะยะหนึ�ง พวกเขาไดรั้บอนุญาตใหไ้ปพักที�โรงแรมเพยีงไมก่ี�ชั�วโมง หลังจากที�กระบวนการตา่งๆ 
ในการแกไ้ขปัญหาไมส่ําเร็จ พวกเขาจงึถกูนําตัวมาคมุขงัอกีครั
ง. "จากอาเจะห ์พวกเขาถกูยา้ยมาคมุ
ขงัที�เรอืนจํา ซกูามสิก ์ (Suka-Misk) เพื�อความอยูร่อด ปลอดภัยของคณะผูแ้ทนเจรจาของเรา คอื 
ทา่นศาสตราจารยด์า้นกฎหมาย ถกูคมุขงัในเรอืนจําอาเจะห ์ และตอ้งเสยีชวีติเนื�องจากคลื�นยักษ์สนึา
มคิรา่ชวีติไป" เตงิก ูมฮูัมมัด อสุมาน อาแว เลา่ใหท้ราบในหอ้งเยี�ยมนักโทษ  

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

(*) คณะผูแ้ทนเจรจาที�ถกูคมุขังในเรอืนจําซกูามสิก ์(Suka-Misk) "เราควรอยู่ที�นั 
นดว้ย" เตงิก ูมฮูมัมัด อสุมาน อาแว 
(Teungku Muhammad Awe), อมัน ิอะฮฺเหม็ด มาซกู ี(Amni Bin Ahgmed Marzuki) และ เตงิก ูกามารุซซามัน (Teungku 
Kamruzzaman) อดตีคณะผูแ้ทนเจรจาในการประชมุเจรจราขอ้ตกลงยตุคิวามเป็นปรปักษ์ (CoHA) กําลงันั�งอยูใ่นคกุ แหง่
หนึ�งบนเกาะชวาและรูส้กึประหลาดใจหลงักําแพงภายในคกุ พวกเขาไดรั้บทราบขา่วสารการเจรจาสนัตภิาพที�กรุงเฮลซงิกิ
เพยีงจากขา่วหนังสอืพมิพเ์ทา่นั
น 
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                  เตงิก ูมฮูัมมัด อสุมาน อาแว มคีวามรูส้กึกังวล เพราะกอ่นมกีารเจรจาขอ้ตกลงยตุคิวาม
เป็นปรปักษ์ (CoHA) ฝ่ายรัฐบาลไดม้หีนังสอืรับรองใหค้ณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี
และรับรองความปลอดภัย แตว่นันี
พวกเขาถกูคมุขงัในเรอืนจําเป็นเวลา 2 ปีแลว้ และอยา่งนอ้ยอกี 10 
ปี พวกเขาจะพน้โทษ เวน้แตก่ารเจรจาที�กรงุเฮงซงิกปิระสบความสําเร็จ 

               ความจรงิคณะผูแ้ทนเจรจาของขบวนการอาเจะหเ์สร ี ยังคงถกูควบคมุตัวอยูใ่นเรอืนจํา 
เหตกุารณ์นี
เร ิ�มเป็นอปุสรรคเชน่เดยีวกันสําหรับฝ่ายรัฐบาล การปลอ่ยตัวในขณะอยูใ่นระหวา่ง
กระบวนการการดําเนนิคดไีมใ่ชเ่รื�องงา่ย ทั 
งขอ้กฎหมายและการปฏบิัต.ิ แมว้า่ฝ่ายขบวนการอาเจะห์
เสร ี ไมม่ปัีญหาเกี�ยวกับตัวบคุลากรผูม้คีวามเชี�ยวชาญที�ควรเป็นตัวแทน และมสีว่นรว่มในการเจรจา 
การนําผูแ้ทนเจรจาคนใหมม่านั�งโตะ๊เจรจา มไิดเ้ป็นเรื�องที�ทั 
งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผูไ้กลเ่กลี�ยพจิารณา
วา่เป็นเรื�องจําเป็นเรง่ดว่น 

                ผูไ้กลเ่กลี�ยมคีวามกังวลเกี�ยวกับความปลอดภัยของผูแ้ทนเจรจาที�ถกูคมุขงั หากเขาถกู
ปลอ่ยตัวออกมาในระหวา่งการดําเนนิการที�ยังไมม่คีวามชดัเจนหรอืลงตัวแลว้ ทางกองทัพจะคุม้ครอง
ความปลอดภัยจากการถกูลอบฆา่ทันทไีดอ้ยา่งไร? 

                หัวขอ้พจิารณาเกี�ยวกับเศรษฐกจิของอาเจะห ์ เกี�ยวกับอปุสรรคขดัขวางซึ�งทั 
งขบวนการ
อาเจะหเ์สรแีละมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดส้อบถามรัฐบาลหลายครั
ง เกี�ยวกับรายไดจ้ากอตุสาหกรรม
นํ
ามันและแกส๊ ที�รัฐบาลจะจัดสรรใหรั้ฐบาลปกครองทอ้งถิ�น ซึ�งผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลไดแ้สดงทา่ที
ยักไหล ่แสดงลักษณะคลา้ยๆ วา่ ตนเองไมรู่ไ้มช่ี
และอา้งวา่นับเป็นความโชครา้ยที�คลื�นยกัษ์สนึามซิดั
ทําลายบัญชแีละรายละเอยีดตา่งๆ จนหมดสิ
นแลว้ 

                 สถานการณ์ขณะนั
น ดเูหมอืนวา่จะไมม่คีวามหวงั มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ จงึกระตุน้และ
แนะนําใหข้บวนการอาเจะหเ์สรคํีานงึถงึอนาคตมากกวา่จะพจิารณาเรื�องเล็กๆ นอ้ยๆ ปลกียอ่ย 
กลับไปกลับมา ปัญหาเรื�องการเงนิการคลังสามารถแกไ้ขไดใ้นภายหลัง. เป็นธรรมชาตทิี�มนุษยไ์ม่
ชอบมกีารเปลี�ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี�ยนแปลงที�มผีลกระทบกับผลประโยชนข์องตน และไมม่ี
ผูใ้ดยอมเสยีผลประโยชนท์ี�เคยไดม้าอยา่งแน่นอน มกีารชี
ใหเ้ห็นวา่ เรื�องดังกลา่วสามารถทําความ
เขา้ใจและแกปั้ญหาได ้ สามารถนําเสนอตอ่คณะกรรมการแสวงหาขอ้เท็จจรงิที�จะจัดตั 
งขึ
นเป็นผู ้
พจิารณาในโอกาสตอ่ไป 

                  เพื�อที�จะทําใหก้ระบวนการทํางานมปีระสทิธผิลมากกวา่ที�เป็นอยู ่มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเริ�ม
การเจรจาในรปูแบบใหม ่โดยจัดเป็นกลุม่ยอ่ยในการเจรจากลุม่เล็กกวา่เดมิ โดยใหม้เีพยีงหัวหนา้
คณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาล ฮามดิ อวาลดุดนี, ซอฟยาน ดจาลลิ ในขณะที�คณะผูแ้ทนเจรจาฝ่าย
ขบวนการอาเจะหเ์สรปีระกอบดว้ยมาลคิ มะหม์ดู และนายเดเมี�ยน คงิสเบอรี� ที�ปรกึษาเป็นตัวแทน 

                บทบาทของนายเดเมี�ยน คงิสเบอรี� ที�ปรกึษาชาวออสเตรเลยีเป็นผูท้ี�มบีทบาทที�ขดัแยง้
ในตัวเอง ในทัศนะของขบวนการอาเจะหเ์สรเีป็นผูท้ี�มคีวามสําคัญและเหมาะสม และแจง้ใหเ้ป็นผูท้ี�มี
ฐานะเป็นผูเ้จรจา แตใ่นทัศนะของทมีงานคณะผูไ้กลเ่กลี�ยแลว้รูส้กึวา่ การเป็นผูแ้ทนของเดเมี�ยน คงิส
เบอรี�นั
น ไมม่คีวามจําเป็นและเป็นผูทํ้าใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่ความคบืหนา้ในการเจรจามากกวา่ 

                  เดเมี�ยน คงิสเบอรี� เป็นที�รูจั้กกันดใีนกรงุจาการต์า้ เมื�อเดอืนมนีาคมที�ผา่นมา รอง
ประธานาธบิด ี ยซูฟุ กัลลา ไดเ้รยีกขอพบตัวเพื�อปรกึษาหารอืเป็นการเฉพาะบางประการกับเขา จงึ
เป็นหนา้ที�ของฟารดิ ฮเูซ็น และยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ จัดใหต้ามความประสงค ์ "เมื�อคณุจะเจรจากับผู ้
หนึ�งผูใ้ด คณุควรจะตอ้งรูว้า่เขากําลังคดิอะไร? ใครเป็นมันสมองที�อยูเ่บื
องหลัง?" ยซูฟุ กัลลา อธบิาย
ที�บา้นพักในกรงุจาการต์า้ 

                เจา้หนา้ที�มคีวามวติกเพราะเดเมี�ยน คงิสเบอรี� เป็นผูท้ี�อยูใ่นบัญชดํีา (Black List) และถกู
หา้มเขา้ประเทศอนิโดนเีซยี "ผมไดแ้จง้ใหพ้วกเขาจัดการเรื�องนี
ใหเ้รยีบรอ้ย และปฏบิัตติอ่เขาใน
ฐานะที�เขาเป็นแขกของผม และใหเ้จา้หนา้ที�ขา่วกรองอยา่ไปยุง่กับเขา" รองประธานาธบิดยีซูฟุ กัล
ลา สั�งการ. "เราไดพ้บปะกันที�บา้นพักของผม และเราไดพ้ดูคยุและแลกเปลี�ยนความคดิเห็นกันนาน
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พอควร ทา่ที�ของเขาแข็งกรา้วและไมอ่าจสรา้งความเขา้ใจตอ่กันได ้ และในที�สดุผมก็กลา่วแกเ่ขาวา่: 
"ทา่นดอ๊กเตอรเ์ดเมี�ยน คงิสเบอรี� กระบวนการสนัตภิาพอยูใ่นมอืของคณุแลว้ หากกระบวนการ
สนัตภิาพลม้เหลวไมอ่าจเกดิขึ
นได ้ ผมจําเป็นตอ้งประกาศสงครามอกีครั
งอยา่งแน่นอน และนั
น
หมายถงึประชาชนอกี 10,000 คนตอ้งสงัเวยชวีติอกี และมันเป็นความผดิของคณุนะ ขอขอบคณุ ลา
กอ่น สวสัด"ี 

                   แตเ่ดเมี�ยน คงิสเบอรี�ยังคงมาประชมุพรอ้มกับบตัรแข็งที�ตดิอยูเ่หนอืกระเป๋าเสื
อของ
เขา "หนังสอืสั�งการจากเบื
องบนแจง้มาอยา่งชดัเจนวา่: ขบวนการอาเจะหเ์สรจีะไดท้กุอยา่งตามที�
พวกเขาตอ้งการ ยกเวน้เอกราช และขอถามวา่ ขบวนการอาเจะหเ์สรยีังตอ้งการอะไรอกี?" 

 

โลกในอคุมคตไิมม่ ีมแีตค่วามเป็นจรงิ 

 

                ขณะที�การเจรจาเพื�อแสวงหาสนัตภิาพในอาเจะหกํ์าลังคบืหนา้ มารต์ต ิ อะหต์ซิารมิี
หนา้ที�ที�จะตอ้งตอกยํ
าโดยเฉพาะตอ่ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรวีา่ "ความมุง่หมายของการเจรจา
สนัตภิาพ ไมจํ่าเป็นตอ้งตัดสนิใจในรายละเอยีดทั
งหมดที�เกี�ยวกับอนาคตของอาเจะห ์ แตจ่ะตอ้งวาง
โครงสรา้งพื
นฐานสงัคมประชาธปิไตยเป็นเป้าหมายหลัก" ขบวนการอาเจะหเ์สรไีมต่อ้งตอกยํ
า
เกี�ยวกับอํานาจ ซึ�งมใิชเ่ป็นเรื�องเรง่ดว่น เพราะขบวนการอาเจะหเ์สรเีป็นเพยีงสว่นหนึ�งของสงัคมอา
เจะห ์และสว่นอื�นๆ นั
นควรจะตอ้งรับฟังบา้ง. ในเรื�องนี
 มารต์ต ิอะหต์ซิารเิรยีกรอ้งวา่ "การทําความตก
ลงในเรื�องเกี�ยวกับอนาคต ควรเป็นเรื�องที�สามารถปฏบิัตไิด ้ไมใ่ชเ่ป็นเรื�องของโลกในอดุมคต"ิ 

                  มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกระตุน้ให ้ขบวนการอาเจะหเ์สรยีดึหลกัของความเป็นจรงิ เชน่ บาง
สิ�งบางอยา่งไมค่วรเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลตอบรับ ในสิ�งที�โดยสามัญสํานกึแลว้ เราเองรูด้วีา่มันเป็นไป
ไมไ่ดท้ี�จะไดรั้บการตอบสนองการเรยีกรอ้งโดยขบวนการอาเจะหเ์สร ีที�จะใหม้กีารแกไ้ขกฎหมาย นั
น
หมายถงึ ภาระที�ย ิ�งใหญท่ี�รัฐบาลกรงุจาการต์า้ตอ้งใชค้วามพยายาม ซึ�งมไิดห้มายความวา่ รัฐบาล
สามารถทําไดท้กุอยา่ง ไมว่า่จะเป็นการกา้วกา่ยหรอืควบคมุรัฐสภาได.้ "ผมคดิวา่มันสรา้งบาปตอ่
ประชาชนชาวอาเจะหใ์นการสรา้งความคาดหวังที�ผดิๆ และไมม่เีหตผุล ซึ�งจะเป็นอันตรายตอ่
กระบวนการแสวงหาสนัตภิาพ" มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่ว 

 

เสรภีาพของสื�อที�จะเขา้ถงึอาเจะห ์เป็นสิ�งที�จําเป็นและสําคัญมาก  

 

                มารต์ต ิ อะหต์ซิารเิรยีกรอ้งตอ่ผูนํ้านับตั 
งแตแ่รก เขารูส้กึวา่ การปลดปลอ่ยใหส้ื�อมี
เสรภีาพและสามารถเขา้ถงึอาเจะห ์ เป็นสิ�งจําเป็นและมคีวามสําคัญมาก การเฝ้าระวงัตดิตามขา่วสาร
ของสื�อจะทําใหป้ระชาชนไดรั้บรูข้า่วสาร ไดรู้ว้า่การตกลงในกระบวนการแสวงหาสนัตภิาพมคีวาม
คบืหนา้ในการดําเนนิการเป็นประการใด และคํามั�นสญัญาตา่งๆ ของแตล่ะฝ่าย ก็จะเป็นหลักประกันถงึ
ความสําเร็จของขอ้ตกลงในกระบวนการแสวงหาสันตภิาพ. "จํานวนของคณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบ
กระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ จะมากเหรอืนอ้ยเพยีงใด ก็ไมใ่ชห่ลกัประกันสนัตภิาพใหบ้ังเกดิขึ
น
ได ้หากทั
งสองฝ่ายไมย่ดึมั�นในขอ้ตกลงที�ไดทํ้าไวแ้ลว้อยา่งเครง่ครัด" มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่วยํ
า 

               ฤดใูบไมผ้ลอิันสดใสที�คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ หัวหนา้คณะผูแ้ทนเจรจาทั
งสองฝ่ายเริ�มที�
จะละเวน้บา้งในรายละเอยีดเงื�อนไขขอ้ตกลงบางประการ ในทา่มกลางกลุม่ตน้โอค๊และตน้แฮร(์ไมย้นื
ตน้ชนดิหนึ�งมสีเีปลอืกเรยีบสเีทา) ที�ปลกูเรยีงรายรอบๆ คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ ผูแ้ทนเจรจาทั
งสอง
ฝ่ายเดนิพดูคยุเจรจากันบนถนนที�โรยดว้ยกรวด และบนสนามหญา้ที�เร ิ�มมสีสีนั บางครั
งการพดูคยุ
เจรจาพวกเขาจะเดนิตามตลิ�งรมิแมนํ่
าแวนตาอันโจก ิ เป็นผลทําใหก้ารเจรจาแลกเปลี�ยนขอ้ตกลงสู่
สนัตภิาพเป็นไปโดยปราศจากความกดดัน หรอืมคีนรับรูม้ากมายนัก 
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               ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลดําเนนิการเจรจาอยา่งตอ่เนื�อง และมกีารประสานงานอยา่ง
ใกลช้ดิกับรองประธานาธบิดยีซูฟุ กลัลา ผา่นโทรศัพทม์อืถอืวนัละหลายๆ ครั
ง และมกีารหยดุพักการ
ประชมุเป็นระยะๆ เพื�อรอคําตอบ และขอทราบผลการตัดสนิใจ. "ผมตดิตามความคบืหนา้การประชมุ
เจรจาอยา่งใกลช้ดิ บางครั
งทา่นรัฐมนตรผีูเ้ป็นตัวแทนเขา้รว่มการเจรจาลมืโทรศัพทม์อืถอืตดิตัว ผมก็
จะสง่ขา่วสารเป็นขอ้ความ เป็นเอกสารผา่นเครื�องโทรสาร(Fax) เพื�อใชเ้ป็นแนวทางแกพ่วกเขา และ
สง่โดยตรงไปยังหอ้งประชมุ" รองประธานาธบิดยีซูฟุ กัลลา เลา่เรื�องราวพรอ้มกับการหัวเราะเบาๆ 

              โจทยข์องปัญหาที�มคีวามยุง่ยากซบัซอ้นยังคงมอีกีมากมายหลายประการ ตัวอยา่งเชน่ 
ปัญหาการคอรัปชั�นที�จะตอ้งขจัดใหห้มดสิ
นไปในอาเจะห,์ การดําเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม
เกี�ยวกับกรณีการนําทหารที�กอ่อาชญกรรมตอ่ประชาชนเขา้สูก่ระบวนการการพจิารณาในศาลพลเรอืน 
ซึ�งขอ้เท็จจรงิในทางปฏบิัตแิลว้ ทหารที�กอ่อาชญกรรมไมเ่คยถกูตดัสนิลงโทษในฐานความผดิที�ได ้
กอ่ขึ
นเลย และกลายเป็นปมปัญหาสรา้งความเคอืงแคน้แกป่ระชาชนชาวอาเจะหเ์ป็นอยา่งยิ�ง และ
ทหารเองก็รูด้วีา่การกระทําผดิกฎหมายอาญาเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล เป็นความรับผดิชอบของ
ผูท้ี�ไดก้ระทําลงไป โดยเฉพาะคดอีกุฉกรรจ ์

               แตก่ารนําทหารขึ
นสูก่ารพจิารณของศาลพลเรอืนยังไมพ่อ เพราะยังมเีรื�องของการ
คอรรั์ปชั�นที�เรื
อรังที�ไมส่ามารถถอนรากถอนโคนได ้ และการนําเรื�องเหลา่นี
เขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม
ตอ้งไมแ่ตกตา่งกับกรณีที�ประชาชนที�ถกูพจิารณาคดใีนศาล ผลจะสรปุทกุกรณี เป้าหมายในการสรา้ง
ระเบยีบทางกฎหมายสําหรับอาเจะห ์ สิ�งเหลา่นี
จะเป็นหลักประกันในการปฏบิัตติอ่ทกุคนอยา่งเทา่
เทยีม 

                ปัญหาที�เป็นเรื�องยุง่ยากอกีขอ้หนึ�งคอื: ผูใ้ดเป็นผูท้ี�มสีทิธใินการลงคะแนนเสยีง หรอืการ
ลงประชามตใินอาเจะห ์ เนื�องจากนับเป็นเวลานานกวา่หลายสบิปีที�รัฐบาลอนิโดนเีซยีมคีวามพยายาม
ที�จะใชน้โยบายการเคลื�อนยา้ยประชากรจากพื
นที�ที�มคีวามหนาแน่น เชน่ การนําราษฏรจากเกาะชวา
ไปตั 
งถิ�นฐานในพื
นที�เกาะอื�น นโยบายการอพยพประชาชนไปตั 
งถิ�นฐานนี
มาจากเหตผุลเพื�อการสรา้ง
ดลุยห์รอืการถว่งดลุยท์างการเมอืงและเศรษฐกจิ ขบวนการอาเจะหเ์สรตีั 
งขอ้สงัเกตวา่ ผูค้นที�อพยพ
เขา้มาหรอืถกูนําเขา้มาตั 
งถิ�นฐานและอาศัยอยูใ่นอาเจะห ์ จะเป็นผูท้ี�มสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงหรอื
การลงประชามต ิรัฐบาลอนิโดนเีซยีไดว้างแผนเพื�อตอ้งการแทรกแซงทางการเมอืงตามที�ตอ้งการ ซึ�ง
ขบวนการอาเจะหเ์สรตีอ้งการใหม้กีารเขม้งวดกวดขนั และกําหนดคณุสมบัตผิูม้สีทิธใินอาเจะหอ์ยา่ง
เครง่ครัด 

                 แมม้ารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดยํ้
าและชี
แนะใหท้ราบวา่ วตัถปุระสงคข์องการประชมุเจรจา
สนัตภิาพมไิดม้คีวามคาดหวงัที�จะทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงทกุสิ�งทกุอยา่งของความเป็นอนิโดนเีซยี
ทั
งหมด ปัญหาที�เกี�ยวเนื�องที�เกดิจากการสรา้งสมจนกลายเป็นธรรมเนยีม หรอืจากคา่นยิมอันเป็นผล
ของซากกากเดนเผด็จการของยคุประธานาธบิด ีซฮูารโ์ต ซึ�งประชาชนมคีวามเคยชนิชา และมักมกีาร
ละเมดิหลกัการประชาธปิไตย และหลกัการขอ้กฎหมาย 

                อยา่งไรก็ตาม รัฐมนตรขีองอนิโดนเีซยีตระหนักวา่ เป็นภาระความรับผดิชอบที�ผกูพัน 
และจะตอ้งมกีารทบทวน มกีารประเมนิกระบวนการประชาธปิไตยในอนิโดนเีซยี ขณะที�เขากําลังเดนิ
อยูใ่นสนามหญา้ของคฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท.์ ปัญหาบางประเด็นซึ�งยังมไิดม้กีารถกกันในเดอืน
พฤษภาคม นั�นคอื "เรื�องการจัดการเกี�ยวกับความมั�นคง" มารต์ต ิอะหต์ซิารมิกัจะยํ
าใหคูเ่จรจาทั
งสอง
ฝ่ายพจิารณาสง่รายละเอยีดเกี�ยวกับจํานวนตัวเลขของกองกําลังและจํานวนอาวธุที�จะมกีารพจิารณา
ในขั 
นสดุทา้ย และจะไดม้กีารพจิารณาภายในไมช่า้ 

                  แตใ่นทางตรงกันขา้ม กําหนดการตา่งๆ เริ�มเห็นเคา้ลาง คณะผูส้งัเกตการณ์การ
ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ (The Aceh Monitering Mission: AMM) ไดม้กํีาหนดใน
ขั 
นตอนการปฏบิัตงิานอยา่งเป็นทางการแลว้ ซึ�งจะเริ�มกระทําในเดอืนกันยายน 2005 (พ.ศ.2548) 
จนกระทั�งส ิ
นสดุในปี 2006 (พ.ศ.2549) และกําหนดการลงนามในขอ้ตกลงสญัญาสนัตภิาพ มี
กําหนดการจะลงนามในขอ้ตกลงราวกลางเดอืนสงิหาคม 2005 (พ.ศ.2548) ณ กรงุเฮลซงิก ิ
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การทดสอบกระบวนการ นายปีเตอร ์เพธ 

 
                  กลุม่คณะบคุคลที�เดนิทางมาจากกรงุบรัซเซลล ์ ไดม้ารว่มประชมุเจรจาสนัตภิาพรอบที�
สี� ปีเตอร ์ เพธผูซ้ ึ�งรับผดิชอบเป็นผูนํ้าการปฏบิัตกิารในคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการ
สนัตภิาพในอาเจะห ์ มาพบกับคูเ่จรจาทั
งฝ่ายคณะผูแ้ทนขบวนการอาเจะหเ์สร ี และคณะผูแ้ทน
ฝ่ายรัฐบาลเป็นครั
งแรก พรอ้มๆ กับนายอลัโด เดลลอ์ะรคิเซยี (Aldo Dell'Ariccia) และ มาเรยี แม็
คลอกหล์นิ (Maria McLoughlin) จากคณะกรรมาธกิารฯ สหภาพยโุรป และครสิ ฮอลตบ์าย (Chris 
Holtby) จากสภาสหภาพยโุรป 

                   "ผมคดิวา่งานนี
เป็นงานที�น่าสนใจและเป็นงานที�สรา้งสรรค ์ผมศรัทธาในตัวมารต์ต ิอะหต์ิ
ซาร ิ เมื�อเขากลา่ววา่ มโีอกาสเป็นไปไดแ้ละมคีวามคบืหนา้มาก ผมจงึไมม่เีหตผุลใดที�ผมตอ้งลังเล
อกี" ปีเตอร ์ เพธ กลา่ว. ปีเตอร ์ เพธ ไดใ้หค้วามกระจา่งแกคู่เ่จรจาทั
งสองฝ่ายวา่ หากสหภาพยโุรป
ตัดสนิใจเขา้มาเกี�ยวขอ้งแลว้ ก็มั�นใจไดเ้ลยวา่ปิดประตขูองความลม้เหลวไดเ้ลย 

                 กอ่นที�ประเทศสมาชกิ 25 ประเทศจะเขา้มาเกี�ยวขอ้ง ทกุทา่นจะตอ้งมคีวามมั�นใจตอ่คู่
เจรจาทั
งสองฝ่ายในเรื�องความจรงิจัง ตั 
งใจ และมั�นใจในภารกจิที�เราไดรั้บมอบหมาย. นับตั 
งแต่
สหภาพยโุรปใหก้ารรับรอง เกี�ยวกับกรณีที�ทําใหม้โีอกาสไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม และประเทศอนิโดนเีซยี
ควรดําเนนิการเชื
อเชญิสหภาพยโุรปเขา้มารับผดิชอบอยา่งเป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม คูเ่จรจาทั
ง
สองฝ่ายก็ไดม้กีารนําเสนอเอกสาร กรอบบทบาทการปฏบิัตขิองสหภาพยโุรปในอาเจะหเ์พื�อการ
พจิารณาแลว้ 

               ปีเตอร ์ เพธ ไดเ้นน้ถงึขอ้เท็จจรงิที�เป็นรปูธรรมวา่ สายการบังคับบัญชาของกองทัพ
อนิโดนเีซยี จากผูบ้ังคับบัญชาสงูสดุจะสั�งการลงไปยังผูใ้ตบ้ังคับบัญชาระดบัลา่งสดุ และพรอ้มที�จะ
สนับสนุนการปฏบิัตงิาน โดยเฉพาะรัฐบาลอนิโดนเีซยีพรอ้มที�จะสนับสนุนการปฏบิัตงิานทกุประเภท. 
ปีเตอร ์ เพธรูด้วีา่ ถงึอยา่งไรก็ตาม ความพยายามในการแสวงหาสนัตภิาพกอ่นหนา้นั
น 2 ปี ตอ้ง
ประสบกับความลม้เหลวมาแลว้ เขาจงึนําทําการทดสอบดว้ยการเสนอคําถามใหคู้เ่จรจาทั
งสองฝ่าย
ตอบ ดว้ยคําถามเดยีวกนัวา่ ทําไม? อกีฝ่ายหนึ�งคอืฝ่ายตรงกันขา้มจงึมคีวามมั�นใจและพรอ้มที�จะ
เจรจาเพื�อแสวงหาสนัตภิาพครั
งนี
 ?  

              ฮามดิ อวาลดุดนี รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมในฐานะฝ่ายรัฐบาลตอบวา่ เขาเชื�อวา่ 
"ขบวนการอาเจะหเ์สรมีคีวามศรัทธาเชื�อมันในตัวผูนํ้าคนใหมข่องอนิโดนเีซยี วา่เป็นผูท้ี�มคีวามมุง่มั�น
ในการที�จะแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในอาเจะห ์ รัฐบาลปัจจบุันมคีวามเป็นประชาธปิไตยและมี
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี มากกวา่รัฐบาลในอดตีที�เคยดําเนนิการในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ โดยใหม้ ี "การประชมุเจรจารอบขอ้ตกลงยตุคิวามเป็นปรปักษ์ (CoHa) 
มาแลว้". ฮามดิ อวาลดุดนี ยังมคีวามเชื�อวา่ "ขบวนการอาเจะหเ์สร ีมคีวามเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิแลว้วา่ 
ไมม่ชีมุชนระหวา่งประเทศใดจะสนับสนุนความมุง่มั�นในการแบง่แยกดนิแดนอกีตอ่ไป" 

               สว่นมาลคิ มะหม์ดู ในฐานะหัวหนา้คณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรเีชื�อวา่ "ใน
ทัศนะของรัฐบาลแลว้ การที�สามารถยตุปัิญหาความขดัแยง้ได ้ ก็จะเป็นการรักษาชวีติของประชาชน 
และเป็นการนําความหวงัสูป่ระเทศอนิโดนเีซยีในภาพรวม และเชื�อวา่สนัตภิาพจะนํามาซึ�งการฟื
นฟู
เศรษฐกจิ ทั
งในอาเจะหแ์ละประเทศชาตโิดยรวม ทั 
งยังจะนํามาซึ�งความมั�งคั�งในโลกดา้นการคา้และ
เศรษฐกจิของประเทศสบืไป" 

            คูเ่จรจาทั
งสองฝ่าย ไดบ้รรลสุูก่ารพจิารณาแผนการปลดอาวธุของจาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น และ
แผนงานการสงัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพฯ ของปีเตอร ์ เพธ ในช ั�นนี�มแีนวทาง
ปฏบิตั ิ3 ประการ ที�เก ี�ยวกบัการปลดอาวธุมคีวามคบืหนา้ คอื  

หนึ�ง คณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์มคีวามพรอ้ม มผีูรั้บผดิชอบ
ดําเนนิการชดัเจน  
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สอง บรษัิทเอกชนที�มกีจิการดา้นการรักษาความปลอดภัย จะทําหนา้ที�ดแูลการปฏบิัตภิารกจิในการ
ดแูลเรื�องดังกลา่ว  
สาม ในพื
นที�มบีคุคลที�สาม ประเทศอื�นนอกเหนอืจากประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปจะชว่ยดแูลอกีทาง
หนึ�ง 

                มคีวามชดัเจนวา่ สหภาพยโุรปยังขาดแนวทางเกี�ยวกับความรับผดิชอบในการปลดอาวธุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อคณะผูส้งัเกตการณ์ฯเอง ยังตอ้งปลอดอาวธุ ยิ�งกวา่นั
นความปลอดภัยยังไดรั้บ
การคุม้ครองและปัญหาหลักประกันเกี�ยวกับการควบคมุอาวธุที�ยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ข จะไปเกี�ยวขอ้ง
กับการจัดการเรื�องอาวธุ ซึ�งเป็นการงา่ย หากมอีาวธุอยูใ่นมอืใครสกัคน  

                ปีเตอร ์เพธ ไดยํ้
าถงึส ิ�งที�จําเป็นตอ้งดําเนนิการกอ่น คอืฝ่ายรัฐบาลตอ้งกําหนดและสง่ชื�อ
บคุคลที�จะเป็นผูรั้บผดิชอบการประสานงานในการทํางานร่วมกัน และฝ่ายรับผดิชอบในสายบังคับ
บัญชาทางทหารซึ�งมคีวามสมัพันธก์ับฝ่ายรัฐบาล ดงันั
น คณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบฯ จะทํางาน
ประสานกับผูแ้ทนของรัฐบาลอนิโดนเีซยีคนนี
เพยีงผูเ้ดยีว และเชน่เดยีวกันกบัฝ่ายขบวนการอาเจะห์
เสร ีตอ้งสง่รายชื�อบคุคลเป็นผูป้ระสานงานมาดว้ยเชน่กัน  
 
                 เดอืน พฤษภาคม 2005 (พ.ศ.2548) ทกุอยา่งมคีวามพรอ้ม ดเูหมอืนวา่กําหนดการตา่งๆ 
ไดรั้บการกําหนดขึ
นอยา่งชดัเจนและกระชบั มารต์ต ิอะหต์ซิารมิแีผนการที�จะใหส้หภาพยโุรปมกีารลง
นามในขอ้ตกลงในหลักการการเขา้มาเป็นคณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอา
เจะหพ์รอ้มๆ กับการลงนามขอ้ตกลงสนัตภิาพ แตจ่นถงึวนันี
 สหภาพยโุรปยังไมม่อีะไรที�เป็นการสง่
สญัญาณความคบืหนา้ใดๆ และเวลากําลังจะยา่งเขา้สูฤ่ดรูอ้นเขา้มาแลว้ สําหรับสหภาพยโุรปควร
จะตอ้งมกีารตัดสนิใจอยา่งเป็นทางการเป็นครั
งสดุทา้ย ภายในเดอืนกันยายน 2005 (พ.ศ.2548) นี
 
เนื�องจากจะตอ้งมกีารเตรยีมการความพรอ้มหลายๆ ประการ ซึ�งถอืวา่เป็นชว่งเวลาที�เหมาะสมที�สดุ 

                  จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น เริ�มมกีารวางแผนเกี�ยวกับการป้องกันมใิหเ้กดิสญูญากาศใน
ระหวา่งชว่งเวลาการลงนามในขอ้ตกลงสนัตภิาพ กับการเริ�มปฏบิัตกิารสงัเกตการณ์การตรวจสอบของ
คณะผูส้งัเกตการณ์ฯ กระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์"การปฏบิัตกิารสงัเกตการณ์การตรวจสอบ
กระบวนการสนัตภิาพ ควรจะตอ้งเริ�มทํางานในทันทหีลังจากที�ไดม้กีารลงนามแลว้ มฉิะนั
นชว่งเวลา
ของความดงีามอันเป็นศภุฤกษ์ทั
งหลายก็จะพลาดไป มันเป็นเวลาที�ทกุคนจะไดเ้ห็นถงึความ
เปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ
นอยา่งชดัเจน หาไมแ่ลว้ประชาชนก็จะสิ
นหวงั สถานการณ์ความดงีามอยูใ่นกํา
มอืของพวกเราแลว้ ตอ้งรบีฉวยเอาไว ้ไมเ่ชน่นั
นจะเป็นการยากที�เร ิ�มตน้ปฏบิัตกิารสงัเกตการณ์การ
ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพ โดยเหตนุี
จงึตอ้งใหม้กีารกําหนดตัวบคุคลที�ทําหนา้ที�รับผดิชอบให ้
เสร็จภายในเดอืนสงิหาคม 2005 (พ.ศ.2548) นี
" 

                หลังการประชมุในเดอืนพฤษภาคม 2005 (พ.ศ.2548) ปีเตอร ์เพธ มั�นใจและมคีวามหวงั
วา่ "เมื�อผมไดพ้บกับคูเ่จรจาทั
งสองฝ่าย ผมมคีวามมั�นใจวา่ทั 
งคูเ่จรจาฝ่ายรัฐบาลและขบวนการอา
เจะหเ์สร ีตา่งมคีวามมุง่มั�นที�จะแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งจรงิจัง ผมรูส้กึประทับใจในพวกเขามาก 
อยา่งไรก็ตาม ก็ยังไมม่สี ิ�งใดที�จะรับประกันความสําเร็จได ้และขอ้เสนอที�สําเร็จรปูตา่งๆ ยังไมไ่ดรั้บ
คําตอบจากสมาชกิประเทศสหภาพยโุรป 25 ประเทศแตอ่ยา่งใด" 

                 คูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายมคีวามเห็นสอดคลอ้งในขอ้เสนอที�จะใหค้ณะผูแ้ทนสหภาพยโุรป
เดนิทางไปกรงุจาการต์า้ เพื�อศกึษาสภาพภมูปิระเทศในพื
นที�และการตรวจสอบเพื�อประกัน
ความสําเร็จ และขอ้เสนอที�สําเร็จรปูยังไมไ่ดรั้บคําตอบจากสมาชกิประเทศสหภาพยโุรป 25 ประเทศ
แตอ่ยา่งใด เงื�อนไขตา่งๆ เกี�ยวกับการไปรับฟังความเห็นจากประชาชน ผูเ้กี�ยวขอ้ง ตลอดจนการ
สอบถามและซกัถามตัวเลขสถติติา่งๆ ที�ควรพจิารณา สิ�งเหลา่นี
จะไดรั้บการผนวกเขา้มาในแผน
ขอ้เสนอตอ่สหภาพยโุรปตอ่ไป 
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12.12.12.12. การเดนิทางไปแสวงหาขอ้เท็จในอาเจะห ์

   วนัศกุรท์ี� 24 มถินุายน - 2 กรกฎาคม 2005 (พ.ศ.2548) 

 

การประเมนิผลกอ่นการปฏบิัตงิานในลําดับแรก คอืการเดนิทางลงพื
นที�เพื�อไปศกึษาขอ้เท็จจรงิในกรงุ
จาการต์า้และอาเจะห ์ซึ�งถกูกําหนดในปลายเดอืนมถินุายน 2005 (พ.ศ. 2548) คณะผูไ้กลเ่กลี�ยชดุ
แรกประกอบดว้ย ปีเตอร ์เพธ, จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น, ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ และผูแ้ทนสหภาพยโุรป 
รวมถงึผูแ้ทนจากกลุม่ประเทศอาเซยีนที�ไดร้ว่มสมทบเดนิทางไปอนิโดนเีซยีครั
งนี
ดว้ย  

กลุม่บคุคลกลุม่เหลา่นี
มเีป้าประสงคท์ี�จะทําการสํารวจพื
นที�ในจังหวดัอาเจะหอ์ยา่งกวา้งขวาง โดยใช ้
เฮลคิอปเตอรเ์ป็นพาหนะ และมเีป้าหมายจะไปสํารวจสถานที� 10 แหง่ ซึ�งจาอก์โก ้ออ๊กซาเน็นได ้
วางแผนไวแ้ลว้ที�จะกําหนดใหเ้ป็นที�ตั 
งของสํานักงานของคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบ
กระบวนการสนัตภิาพในอาเจะหร์ะดับอําเภอ การเดนิทางครั
งนี
ไมไ่ดม้คีวามราบรื�นตามที�คาดหวงัมาก
นัก เพราะรัฐบาลไมส่ามารถจัดเฮลคิอปเตอรใ์หก้ับคณะสงัเกตการณ์ไดต้ามประสงค ์

ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่จงึไดป้ระสานงานกับองคก์ารสหประชาชาต ิซึ�งมเีฮลคิอปเตอรใ์นอาเจะหอ์ยูห่ลาย
ลํา แตก็่ขดัขอ้งเพราะตอ้งทําเรื�องขออนุญาตจากรัฐบาลกอ่น จงึทําใหเ้ริ�มดเูหมอืนวา่มผีูห้นึ�งผูใ้ดใน
รัฐบาลหรอืในกองทัพไมป่ระสงคท์ี�จะใหส้หภาพยโุรปเขา้มายุม่ยา่ม หรอืยา่งกายเขา้มาในอาเจะห.์ 
ในที�สดุเฮลคิอปเตอรไ์ดถ้กูจัดใหค้ณะสงัเกตการณ์ฯ ใชป้ฏบิัตกิารไดต้ามความประสงค ์แตเ่กดิ
เหตกุารณ์ในวนัรุง่ข ึ
นที�สนามบนิบันดาร ์อาเจะห ์ผูแ้ทนกองทัพตอ้งตกตะลงึเล็กนอ้ย ขณะที�กําลังมี
การสอบถามเกี�ยวกับรายละเอยีดที�จะไปขึ
นเฮลคิอปเตอร ์ปรากฏวา่มกีลุม่คนและผูส้ ื�อขา่วจํานวนหนึ�ง
รอการมาถงึของพวกเขาอยู ่และอะไรจะเกดิขึ
น เมื�อปรากฏภาพของเจา้หนา้ที�สหภาพยโุรปและ
ผูแ้ทนกองทัพอนิโดนเีซยี และเจา้หนา้ที�ของอาเชี�ยนขึ
นเฮลคิอปเตอรข์องสหประชาชาตไิปพรอ้มกัน 
มันกลายเป็นภาพของความขดัแยง้ในระดับสากลขึ
นมาทันท ีเป็นภาพที�รัฐบาลอนิโดนเีซยีมคีวาม
ระมัดระวงัมากและไมต่อ้งการใหย้กระดับความขดัแยง้ในอาเจะหเ์ป็นความขดัแยง้ในระดับสากล และ
มกีารคัดคา้นมาโดยตลอดที�ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม การปฏบิัตกิารครั
งนี
ก็สามารถดําเนนิการรดุหนา้
ตอ่ไปได ้และคณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปไดอ้อกเดนิทางไปยังจดุหมายตา่งๆ ตามแผนงานตลอด
ระยะเวลา 3 วนั 

"เรามโีอกาสพบกับนายกเทศมนตร ีหัวหนา้ตํารวจทอ้งถิ�น, และผูบ้ังคับการกองพันทหาร แตเ่ราไมม่ี
โอกาสพบกับผูแ้ทนของขบวนการอาเจะหเ์สรเีลย แมว้า่คนของขบวนการอาเจะหเ์สรรีูด้วีา่ คณะของ
พวกเราไดเ้ขา้มาสูพ่ื
นที�นับตั 
งแตแ่รกเริ�มแลว้" จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น เลา่สรปุสั 
นๆ. "คําถามพื
นฐานที�
เราตอ้งการรูค้อื ขบวนการอาเจะหเ์สรมีนัีกรบจรยทุธท์ี�มอียูใ่นพื
นที�มจํีานวนเท่าไหร่? มอีาวธุมากนอ้ย
เพยีงใด? โดยทั�วไปแลว้ พวกเขามทัีศนคตแิละความคดิเห็นอยา่งไรกับกระบวนการแสวงหาสนัตภิาพ
นี
" 

"เรามคีวามประหลาดใจมาก เมื�อพบวา่ผูบ้ังคับการในพื
นที�ตา่งก็รูด้ ีและจากการที�ไดม้โีอกาสพบปะ
แลกเปลี�ยนความคดิเห็นกนัแลว้ พวกเขาใหก้ารสนับสนุนในเรื�องสนัตภิาพกันอยา่งจรงิจัง" จาอก์โก ้
ออ๊กซาเน็น กลา่ว. คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรป มคีวามพอใจกับสิ�งที�ไดป้ระจักษ์  

การเตรยีมการ คงมกีารเดนิหนา้ที�กรงุบรัซเซลลต์อ่ไป 
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13. รา่งขอ้ตกลงข ั�นสดุทา้ย 

 

 

                  รา่งขอ้ตกลงขั 
นสดุทา้ยเป็นสิ�งที�ทา้ทายกระบวนการสนัตภิาพที�จะเกดิขึ
นในการเจรจา
รอบที�สอง คณะทํางานทมีงานเจรจาของมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดเ้ริ�มรา่งกรอบการตกลง ซึ�ง
ประกอบดว้ยการกําหนดขั 
นตอนการทํางานที�สําคัญเกี�ยวกับเอกสารตา่งๆ ขั 
นสดุทา้ย ที�ตอ้งเตรยีมให ้
แลว้เสร็จภายใน ระยะเวลา 6 เดอืน 

                  ผูช้ว่ยของมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ เริ�มงานดว้ยรา่งขอ้เสนอตา่งๆ หลังจากการประชมุในรอบ
ที� 4 คูเ่จรจาทั
งสองฝ่่ายไดม้กีารจัดทําเอกสารทั
งหมดเขา้มานําเสนอ ทั
งขอ้เรยีกรอ้ง ขอ้เสนอและขอ้
คัดคา้น คําชี
แจงเหตผุล ปัญหาสว่นกลางและทั
งหมด ซึ�งเป็นการชว่ยเหลอืฝ่ายเลขานุการ. 
เป้าประสงคข์องการเจรจาก็ไดม้กีารรา่งกรอบขอ้ตกลงแลว้ ซึ�งเสร็จสมบรูณ์ตั 
งแตใ่นชว่งระหวา่งการ
ประชมุรอบที� 3 คูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายจะมกีารตกีลับเกี�ยวกับปัญหาบางประการ ซึ�งเหมอืนในกรอบของ
หลักการที�เกี�ยวขอ้งอยูแ่ลว้ 

                ในระหวา่งการประชมุ เดอืนพฤษภาคม 2005 (พ.ศ. 2548) รัฐบาลเสนอวา่ คูเ่จรจาทั
ง
สองฝ่ายจะตอ้งรวบรวมขอ้เสนอตา่งๆ ที�เป็นรา่งสมบรูณ์ครบถว้นในการเจรจารอบสดุทา้ย แตม่ารต์ต ิ
อะหต์ซิาร ิกลา่ววา่ ยังกอ่นและกลา่วขอบคณุในเจตนาด ีและกลา่วตอ่ไปวา่มันจะเป็นเชน่การเริ�มตน้
ของการเจรจา และขอใหเ้ป็นไปตามขั 
นตอนและไมม่ขีอ้ความใดสมบรูณ์ภายในครั
งเดยีว 

                หลังการประชมุเจรจารอบที� 4, มาเรยี จาอารว์า, โฮลเกอร ์รอ๊ตเกรช์, ฮานนู ฮมิาเน็น, 
อันตต์ ิแวนสกา, จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น และยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ เริ�มรา่งรปูแบบแนวทางแรกของ
ขอ้ตกลงสดุทา้ย การทํางานสว่นใหญใ่ชว้ธิกีารสง่ขอ้มลูผา่นอเีมล ์กระบวนการปลดอาวธุ และการ
ถอนกองกําลัง ซึ�งจาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น รา่งเสร็จเรยีบรอ้ยกอ่น ขณะที�สว่นอื�นของขอ้ตกลงเป็นไป
ตามแนวทางพื
นฐานที�เป็นรา่งซึ�งคูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายนําเสนอมากอ่นหนา้นั
นแลว้ 

                  ฮามดิ อวาลดุดนี รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมเดนิทางมาเยอืนกรงุเฮลซงิกใิน
กลางเดอืนมถินุายน เพื�อมาอา่นรา่งขอ้ตกลงและไดต้ั 
งขอ้สงัเกต ตลอดจนขอ้เสนอแนะบางประการ 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม ทา่นก็มไิดนํ้ารา่งดังกลา่วเก็บไวเ้ป็นสว่นตัว. วนัที� 1 กรกฎาคม รา่งขอ้ตกลงถกูสง่
โดยเครื�องโทรสารตรงไปยังทั
งสองฝ่าย ทั 
งที�บา้นพักของทา่นรองประธานาธบิดยีซูฟุ กลัลา และและ
อกีฉบับถกูสง่ตรงไปยังสํานักงานขบวนการอาเจะหเ์สร ีที�กรงุสตอ๊คโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

                 ทั 
งสองฝ่าย ไดอ้า่นรา่งขอ้ตกลงสนัตภิาพอาเจะหอ์ยา่งตื�นเตน้ รัฐบาลกรงุจาการต์า้มี
ความเห็นสอดคลอ้ง ถงึ 90% และที�เหลอือกี 10% จะมกีารเจรจาเพิ�มเตมิอกีเล็กนอ้ย สว่นฝ่าย
ขบวนการอาเจะหเ์สรมีคีวามเห็นเชน่เดยีวกัน อยา่งไรก็ตาม คูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายมคีวามเห็นแตกตา่ง
ในบางจดุที�ยังไมส่มบรูณ์ และมเีพยีง 15 ความเห็นที�แตกตา่งกัน ซึ�งจะเป็นหัวขอ้พจิารณาหลักในการ
ประชมุเจรจาในรอบที� 5 ตอ่ไป 
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14.ผลกัดนัอกีครั 
ง: การเจรจาสนัตภิาพรอบที�หา้ 

วนัองัคารที� 12 - วนัอาทติยท์ ี� 17 กรกฏาคม 2005 (พ.ศ.2548) 

 

                   กรกฎาคม 2005 (พ.ศ. 2548) เป็นชว่งเวลาที�ในประเทศฟินแลนดม์อีากาศอบอุน่สบาย
เมื�อคูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายไดเ้ดนิทางมาถงึคฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ เพื�อเจรจาในรอบสดุทา้ย ระหวา่งการ
ประชมุเจรจารอบแรกในเดอืนมกราคม 2005 (พ.ศ. 2548) สภาพพื
นหญา้ในสนามหนา้คฤหาสนย์ังอยู่
ในสภาพที�ปกคลมุดว้ยหมิะ และนํ
าแข็งที�มคีวามหนามาก วนันี
เป็นวันที�สดใสเต็มไปดว้ยความรูส้กึที�
ปลอดโปรง่ ดอกกหุลาบสแีดงเขม้ และดอกโรโดเด็นดร๊อนส(์*) เบง่บานสะพรั�งเป็นหยอ่มๆ ในสนาม
หญา้ในลานคฤหาสน์ ดว้ยความรูส้กึที�เป็นความหวงัและสงูสง่ ทกุๆ คนตา่งรูจั้กกันและกัน ทกุคน
เดนิทางมาที�คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์เหมอืนคนที�มคีวามคุน้เคยกันอยูใ่นหมูบ่า้นเดยีวกัน ดว้ยเหตนุี
การ
เริ�มตน้จงึเป็นไปดว้ยความราบรื�น.  

 
                  เมื�อคูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายพรอ้มและไดเ้ริ�มเปิดการเจรจา คณะผูแ้ทนเจรจาชดุเดมิทั
งสอง
ฝ่ายไดใ้หค้วามเห็นชอบอกีครั
งหนึ�ง ซึ�งมทีี�ปรกึษาที�ไดม้านั�งบนโตะ๊เจรจา การพจิารณาเป็นการ
ทบทวนในรายละเอยีด เริ�มทลีะประเด็น ทลีะจดุ และสดุทา้ยก็เริ�มตน้พจิารณาใหมทั่
งฉบับ คูเ่จรจาทั
ง
สองฝ่ายตา่งไดรั้บตน้ฉบับรา่งขอ้ตกลงสนัตภิาพอาเจะหล์ว่งหนา้แลว้หนึ�งสัปดาห ์ จงึทําใหทั้
งสอง
ฝ่ายไดอ้า่นมากอ่น 

                  แมว้า่บรรยากาศในการประชมุเจรจาเป็นไปอยา่งราบรื�นและผอ่นคลาย แตท่กุคนรูด้วีา่ 
ส ิ�งนี
เป็นเรื�องใหม ่ เป็นปัญหาที�ยุง่ยากที�จะตดัสนิใจ ขอ้เรยีกรอ้งของประชาชนชาวอาเจะหเ์กี�ยวกับ
การตั 
งพรรคการเมอืงทอ้งถิ�นเป็นเรื�องที�ไมส่ามารถทําไดง้า่ยนัก เมื�อความจรงิในวนัเปิดการเจรจา 
หนังสอืพมิพย์ักษ์ใหญภ่าคภาษาอังกฤษในอนิโดนเีซยี "หนังสอืพมิพจ์าการต์า้โพสต"์ ไดต้พีมิพ์
บทความการเสนอความเห็นของ ดาเมยีน คงิสเ์บอรรี� ซ ึ�งวพิากษ์วจิารณ์และทํานายวา่ การเจรจา
สนัตภิาพจะสะดดุ. "ขณะที�การเจรจาในรอบตน้ๆ มคีวามคบืหนา้ และมเีพยีงบางถอ้ยคํา หรอืการ
ตคีวามขอ้ความบางประการที�จะนําสูข่อ้ตกลงสนัตภิาพ กลับดเูหมอืนวา่การเจรจากลับคนืสูค่วาม
ลม้เหลวและกําลังจะนํามาซึ�งการนองเลอืดสูอ่าเจะห"์ บางตอนในขอ้เขยีนของดาเมยีน คงิสเ์บอรรี�  

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

(*) Rhododendrons: ลักษณะตน้เป็นพุม่ ดอกเป็นแฉกรปูระฆงัมสีแีดง สมีว่ง หรอืสขีาว บา้งเรยีกวา่ 
ดอกกหุลาบพันปี 
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                ในทัศนะของดาเมยีน คงิสเ์บอรรี� บนโตะ๊เจรจากลา่วหาวา่ ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลไมม่คีวาม
จรงิใจในการโอนออ่นผอ่นตามขอ้เรยีกรอ้งของฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี และมคีวามคดิเห็นแตกตา่ง
กัน ไมเ่หมอืนกับผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรทีี�ยอมลม้เลกิเป้าหมายหลักของการเรยีกรอ้ง
เดมิคอื "การแบง่แยกดนิแดนเพื�อเป็นเอกราช" ทั
งนี
เพราะเห็นแกส่นัตภิาพ 

              ทั 
งทมีงานคณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลและคณะทมีงานของผูไ้กลเ่กลี�ย ตา่งตกอยูใ่น
ความประหลาดใจกับทัศนคตขิองดาเมยีน คงิสเ์บอรรี� เป็นอยา่งยิ�ง หรอืดาเมยีน คงิสเ์บอรรี�มเีจตนาที�
จะทําใหใ้หก้ารเจรจาเดนิสูห่นทางตัน หรอืมคีวามพยายามที�จะเพิ�มแรงกดดนัแกรั่ฐบาลโดยใชว้ธิกีาร
ใสร่า้ยป้ายส ี เพื�อทําใหส้ถานการณ์เลวรา้ยลง. แตเ่มื�อมกีารพดูคยุแลกเปลี�ยนความเห็นกันในการ
เจรจา กลับมคีวามคบืหนา้เป็นอยา่งด ี อยา่งไรก็ตามประเด็นเรื�องเกี�ยวกับกจิการดา้นเศรษฐกจิ, การ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน, บทบาทของศาล, การนริโทษกรรมนักโทษ และการตรวจสอบ
สงัเกตการณ์เกี�ยวกับสทิธมินุษยชน ยังคงตอ้งมกีารพดูคยุเพิ�มเตมิ บางถอ้ยคําและคําจํากัดความตอ้ง
มกีารพจิารณาใหร้อบคอบ ครอบคลมุชดัเจน และตลอดจนขอ้ความทั
งหมดจะตอ้งมกีารทบทวนอกี
ครั
ง จนเป็นที�พงึพอใจของทกุฝ่าย 

 

ภาพพจนท์หาร 

 

               ขบวนการอาเจะหเ์สรตีอ้งการใหร้ะบขุอ้ความเป็นลายลักษณ์อักษร เกี�ยวกับตัวเลขกอง
กําลังที�จะตอ้งปลดประจําการออกจากจังหวดัอาเจะห ์ กองกําลังทหาร กองกําลังตํารวจ และกอง
กําลังพลเรอืนกึ�งทหาร อยา่งนอ้ยก็ยังคงมคีวามเกี�ยวโยงกับกองทัพ. ขบวนการอาเจะหเ์สรอีา้งวา่ 
กองทัพไดม้กีารฝึกฝนและตดิตั 
งอาวธุแกก่องกําลังพลเรอืนกึ�งทหาร ซึ�งรัฐบาลไดป้ระกาศวา่ กอง
กําลังพลเรอืนกึ�งทหารมใิชเ่ป็นเรื�องของทางราชการ จงึหมายความวา่ขอ้ความนั
นไมค่วรระบลุงใน
ขอ้ตกลงสนัตภิาพ 

                ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี ปฏเิสธเกี�ยวกับการคงอยูข่องกองกําลังพลเรอืนกึ�ง
ทหาร ซึ�งเป็นหน่วยกองกําลังที�มปีระวตัคิอ่นขา้งเป็นผูส้รา้งวรีกรรมอันน่าหวาดหวั�น ซึ�งเป็นที�รูจั้กกันดี
โดยทั�วไป โดยเฉพาะในชว่งระหวา่งการเรยีกรอ้งเอกราชในตมิอรต์ะวนัออก หน่วยกองกําลังนี
ได ้
สรา้งความหวาดผวาเสยีหายอยา่งใหญห่ลวง. สํานักขา่วอสิระไดร้ายงานเมื�อเร็วๆ นี
วา่ กองทัพ
อนิโดนเีซยีและทหารตอ้งมสีว่นรับผดิชอบโดยตรงตอ่เหตกุารณ์การสงัหารประชาชนกวา่ 1,500 คน                 
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                  ในปี 1999 (พ.ศ. 2542) มกีารสรา้งความเสยีหายในตมิอรต์ะวนัออก ซึ�งในรายงานระบุ
วา่ ระหวา่งปี 1975 - 1999 (พ.ศ 2518 -2542 ) กองทัพอนิโดนเีซยีจักตอ้งมสีว่นรับผดิชอบตอ่การ
เสยีชวีติของประชาชนชาวตมิอรต์ะวนัออก จํานวนประมาณ 183,000 คน ผูเ้สยีชวีติเป็นสว่นใหญเ่ป็น
ประชาชนที�มจีติสํานกึทางการเมอืง 

                สํานักงานขา่วอสิระไดต้ั 
งขอ้สงัเกตวา่ ตามขอ้เท็จจรงิแลว้ กองทัพอนิโดนเีซยีรยังไมไ่ด ้
แสดงความรับผดิชอบเกี�ยวกับกรณีการปฏบิัตกิารในตมิอรต์ะวนัออก และพฤตกิรรมดังกลา่วทําให ้
กองทัพมกัจะหลกีเลี�ยง ปัดความรับผดิชอบจากวรีกรรมนี
 ซึ�งทําใหข้บวนการอาเจะหเ์สรมีคีวามวติก
กังวล และเกรงวา่อาเจะหก็์จะกลายเป็นเสมอืน "สมรภมูติมิอรต์ะวนัออก" หลังจากที�มกีารลงนามใน
ขอ้ตกลงการปลดอาวธุ. หากกองกําลังทหารพลเรอืนกึ�งทหารยังคงอยู ่ และไมม่กีารระบรุะยะเวลา
สิ
นสดุของกองกําลังพลเรอืนกึ�งทหารเหลา่นี
ลงเป็นลายลักษณ์อักษรในขอ้ตกลงสญัญาสนัตภิาพแลว้ 
ก็ไมท่ราบวา่จะมผีูใ้ดที�มอํีานาจรับผดิชอบ และสามารถมอํีานาจสั�งการใหเ้ขายตุบิทบาทได?้ 

                และในที�สดุ การประนปีระนอมดังกลา่วยตุลิงไดโ้ดยใหม้กีารระบขุอ้ความวา่: ใหเ้ป็น
ภาระหนา้ที�ของรัฐบาลในการปลดอาวธุกองกําลังตา่งๆ ที�ผดิกฎหมายทกุกลุม่ และรวมถงึกองกําลัง
ทหารพลเรอืนกึ�งทหารที�มไิดข้ ึ
นตรงกับสายบังคับบัญชาใดๆ เวน้แต ่ ทหารประจําการ และตํารวจ
เทา่นั
น ที�มอํีานาจและสามารถพกพาอาวธุได.้ แมจ้ะไดม้กีารระบอุยา่งชดัเจนในชั 
นนี
 ก็ใชว่า่มคีวาม
มั�นใจไดว้า่ ทหารจะไมส่รา้งปัญหาไดอ้กีตอ่ไป 

              ในวันที�สองของการประชมุเจรจา ไดม้กีารใชเ้วลายาวนานมาก เกี�ยวกับในสว่นของการ
พจิารณาเรื�องเกี�ยวกับบทบาทและกระบวนการการจัดการดา้นศาสนาในอาเจะห ์ เนื�องจากการนับถอื
ศาสนาอสิลาม การปฏบิัตติามหลักการศาสนาอสิลามในอาเจะหม์คีวามแตกตา่งจากจังหวดัอื�นๆ ของ
ประเทศอนิโดนเีซยี การนํากฎหมายอสิลามหรอืที�เรยีกวา่ "หลักการชารอีะฮ"์ มาบังคับใชใ้นจังหวดั
อาเจะหม์มีานานแลว้ ในทางปฏบิัตคิอืหมายความวา่ การดื�มแอลกอฮอล,์ การเลน่การพนัน, การผดิ
ประเวณีเป็นเรื�องตอ้งหา้ม และผูห้ญงิตอ้งสวมใสฮ่ญิาบ (*) และมศีาลศาสนา พจิารณาลงโทษผู ้
ละเมดิดว้ยการเฆี�ยนในที�สาธารณะ เป็นตน้ 

                    ปัญหาวา่ ศาลกฎหมายชารอีะฮม์กีารบังคับใชใ้นอาเจะหแ์ลว้ ทําไมย่ังไมช่ดัเจน
หรอืไมร่าบรื�น รัฐบาลอนิโดนเีซยีกลา่ววา่ เรื�องนี
ไดใ้หเ้ป็นสทิธขิองประชาชนชาวอาเจะหนั์บตั 
งแตปี่ 
2003 (พ.ศ.2546) แลว้ เพราะวา่พวกเขามคีวามเครง่ครัดในศาสนา และเป็นความประสงคเ์ฉพาะเป็น
กรณีพเิศษ มันยังคงไมช่ดัเจน และใครเป็นผูเ้รยีกรอ้งกฎหมายชารอีะฮ ์ 

 

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

(*) ฮญิาบ เป็นภาษาอาหรับ แปลวา่"สิ�งที�เป็นที�กั 
น" เชน่กําแพง ผา้มา่น ผา้คลมุ ฮญิาบ เป็นที�รูจั้กในความหมายของ
เครื�องแตง่กายของสตรมีสุลมิ ที�ตอ้งปกคลมุใหม้ดิชดิ วตัถปุระสงคเ์พื�อไมใ่หเ้ห็นเรอืนร่าง ทรวดทรง และสิ�งพงึสงวนของ
สตร ี 
การคลมุฮญิาบเป็นคําสั�งของอัลลอฮฺ มรีายละเอยีดเกี�ยวกับคําสั�ง ดั�งกรุอานซเูราะฮ ์อัลนูร อายะฮท์ี� 31 ความวา่ "และ(มู
ฮมัหมัด)จงกลา่วแกห่ญงิผูศ้รัทธาทั 
งหลายใหพ้วกนางลดสายตาของนางใหล้ดตํ�า (อย่าชะมอ้ยตาแลชาย เพราะผูห้ญงิ
เยี�ยงหนา้ตา่ง ไมต่า่งจากองุน่หวานอยูร่มิทาง) และใหป้้องกันของพงึสงวนของนาง (อยา่ไปประกวดโฉมเป็นนางงาม 
นางแบบ หรอืนุ่งนอ้ยหม่นอ้ย ฯลฯ ) และจงอยา่อวดประดับ(ความสวยงาม)ของนาง เวน้แตท่ี�เปิดเผย (ตามปกตเิชน่ 
ใบหนา้และฝ่ามอื) และใหปิ้ดดว้ยผา้คลมุศรีษะของนางตลอดจนถงึหนา้อกของนางและจงอยา่ใหน้างอวดเครื�องประดับ
(หรอืความสวยงามอนัพงึปกปิดแกผู่ใ้ด) เวน้แตแ่กส่ามขีองนางหรอืบดิาของนาง หรอืบดิาสามขีองนางหรอืลกูชายของ
นาง (แมท้ี�ตดิกับสามเีดมิ) หรอืลกูชายของสามนีาง (แมท้ี�ตดิกบัภรรยาอื�น) หรอืพี�ชายนอ้งชายของนาง หรอืลกูชายของ
พี�ชายของนางหรอืลกูชายของพี�สาวนอ้งสาวของนางหรอืพวกผูห้ญงิของนาง หรอืที�มอืขวาของนางครอบครอง (ไดแ้ก ่
ทาส และสาม)ี หรอืคนใชผู้ช้ายที�ไมส่นใจ (หรอืหมดความรูส้กึ)ทางเพศ (คอืหมดความกําหนัดที�จะมคีูค่รอง) หรอืเด็กๆ 
ที�ไมรู่เ้รื�องของสงวนของผูห้ญงิ(เพราะไรเ้ดยีงสา) และจงอย่ากระทบืเทา้ของนางเพื�อเครื�องประดบัของนางที�ซอ่นไวอ้ยู่
ในนั
นจะเป็นที�รูจั้กกนั (เป็นเชงิยั�วเยา้ผูช้าย) และสเูจา้ทั 
งมวลจงหันกลับลแุกโ่ทษตอ่อลัลอฮ ์โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอย๋ เพื�อสู
เจา้จะไดเ้จรญิ" 
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               ขบวนการอาเจะหเ์สร ีกลา่ววา่ กฎหมายชารอีะฮ ์เป็นกฎหมายพื
นฐานที�รัฐบาลสามารถใช ้
เป็นเครื�องมอืควบคมุพฤตกิรรมของประชาชนได ้ แตรั่ฐบาลไมไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนใดๆ ขบวนการอา
เจะหเ์สรสีนับสนุนเสรภีาพทางดา้นศาสนา และรูด้วีา่ประชาชนมคีวามมุง่มั�น พยายามผลักดันใหเ้กดิ
ลักษณะคลา้ยตอลบีานซึ�งมตํีารวจศาสนาที�มอํีานาจเต็ม(*) ซึ�งทัศนคตเิชน่นี
เกดิขึ
นกับชาวอาเจะห์
อยา่งรนุแรง หลังจากเหตกุารณ์คลื�นยักษ์สนึาม ิ

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

(*) ตอลบีาน คําวา่ "ตอลบิ" มากจากรากศพัทภ์าษาอาหรับของคําวา่ "ตอ ลา บา" หมายถงึ "การแสวงหา", "การ
คน้ควา้", "การจัดหา", ตามหลักภาษา "ตอลบิ" หมายถงึ นักเรยีน, นักศกึษาที�เรยีนเกี�ยวศาสนา คําวา่ "ตอลบีนั" เป็น
พหพูจน ์ของคําวา่ "ตอลบิ" ซึ�งหมายถงึ กลุม่นักเรยีน หรอืกลุม่นักศกึษาที�ศกึษาเกี�ยวกบัศาสนา 
ตอลบีาน เป็นขบวนการนักศกึษาอสิลามหัวอนุรักษ์นยิมกลุม่หนึ�งในอฟักานสิถาน กอ่ตั 
งขึ
นในปี 2537 โดยมลูลาห ์โมฮมั
หมัด โอมาร ์ที�เมอืงกนัดาฮารท์างภาคใตข้องอฟักานสิถาน โดยมอีดุมการณ์เพื�อทํางานรับใชศ้าสนาอสิลาม. ในปี พ.ศ.
2523 อฟักานสิถานไดถ้กูสหภาพโซเวยีดเขา้ยดึครอง ทําใหเ้กดิสงครามอนัยาวนานระหวา่งอัฟกานสิถานกบัสหภาพโซ
เวยีด และถูกตอ่ตา้นอย่างรุนแรงโดยกลุม่มจูาฮดินี (นักรบนอกแบบ) ที�มสีหรัฐอเมรกิาอยูเ่บื
องหลงัสนับสนุน โดยมี
ปากสีถานใหก้ารสนับสนุนที�พักพงิ การฝึกทางทหารและอื�นๆ และตอ่มากลุม่นักศกึษาตอลบีานไดอ้าสาเขา้ร่วมทํา
สงครามญฮิาด ตอ่ตา้นการรุกรานของโซเวยีต 
 
ปี พ.ศ.2532 โซเวยีตพ่ายแพแ้ละถอนออกไป เกดิสงครามกลางเมอืงขึ
นระหวา่งกลุม่มูจาฮดีนิและรัฐบาลกลาง แนวร่วม
ของรัฐบาลซึ�งรวมทั 
งชนเผา่ทาจกิส ์(Tajiks) อซุเบกส ์(Uzbeks) ฮาซาราส ์(Hazaras) และชนกลุม่นอ้ยอื�นๆ ไดเ้ขา้มามี
อํานาจ พวกตอลบีานมคีวามมุง่หวงัที�จะใชอํ้านาจรัฐบาลนําหลักการศาสนามาใชป้กครองประเทศ จงึไดเ้สนอตัวเองเพื�อ
จะนําหลักการศาสนาอสิลามอยา่งแทจ้รงิเป็นแนวทางการปกครอง และเพื�อใหส้นัตภิาพและเอกภาพภายในประเทศ
เกดิขึ
นอย่างแทจ้รงิ 
 
ปลายปี 1994 ถงึปี 1995 นักรบกลุม่ตอลบีานไดจั้ดตั 
งกองกําลังเคลื�อนไปทั�วภาคใตแ้ละตะวนัตกของประเทศ ทําการยดึ
ครองเมอืงกนัดาฮารแ์ละเมอืงเฮรัทและเมอืงอื�นๆ อกีหลายเมอืงและทําการปิดลอ้มกรุงคาบลู จนในที�สดุสามารถบกุเขา้
ยดึพื
นที�ทั�วประเทศไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ ทา้ยที�สดุรัฐบาลประธานาธบิดบีรูฮานุดดนิ รับบาน ีและนายกรัฐมนตร ีกัลบดุดนิ เฮก
มาทยาร ์ไดห้ลบหนไีป. นายโมฮมัหมัด นาจบิลูลาห ์ประธานาธบิดคีนสดุทา้ย ซึ�งไดรั้บการหนุนหลงัจากสหภาพโซเวยีด 
และนายซาหป์รู อาหมาดซาย นอ้งชายหัวหนา้หน่วยรักษาความปลอดภัยถกูจับและแขวนคอในที�สาธารณะ 
 
หลงัจากตอลบีานไดต้ั 
งตัวเป็นรัฐบาล จงึไดกํ้าหนดระเบยีบแบบแผนดว้ยการบงัคับใชก้ฎหมายที�เขม้งวดใหป้ระชาชน
ปฏบิตัใินสิ�งที�ถูกตอ้งและหา้มกระทําในสิ�งที�ผดิ มกีารจัดตั 
งตํารวจศาสนาที�มอํีานาจเต็ม มหีนา้ที�กวดขนัมใิหป้ระชาชน
ละเมดิหลกัศาสนา มกีารหา้มมใิหม้กีารแสดงดนตร,ี ปิดโรงภาพยนตร,์ หา้มและยดึเครื�องดื�มแอลกอฮอลจ์ากโรงแรมของ
ชาวตา่งชาต ิผูช้ายถกูบงัคับและสง่เสรมิไวเ้ครายาว มกีารลงโทษโบยดว้ยไมเ้รยีวเพื�อบงัคับใหล้ะหมาดในมัสยดิ ผูห้ญงิ
ถกูบงัคับใหแ้ตง่ชดุบรูคาส ์(Burkas) ผา้คลมุยาวคลมุตวัตั 
งแตห่ัวจรดเทา้ โรงเรยีนสตรถีกูปิด และผูห้ญงิถกูหา้มไมใ่ห ้
ทํางานนอกบา้น ผลก็คอืโรงพยาบาลตา่งๆ ไมม่คีนทํางาน และเด็กๆ ในที�เลี
ยงเด็กกําพรา้ถูกทอดทิ
ง แมห่มา้ยซึ�งเป็นผู ้
หาเลี
ยงชพีคนเดยีวของครอบครัวตอ้งประสบความยากลําบาก มกีารบงัคบัใชร้ะเบยีบและกฎหมายเพิ�มเตมิหลายอย่าง
ดว้ยการออกประกาศทางสถานีวทิยุ และรถบรรทกุตดิเครื�องขยายเสยีง การลงโทษผูก้ระทําความผดิในคดฆีาตกรรม ชู ้
สาว และคา้ยาเสพตดิมโีทษหนักถงึตาย มกีารลงโทษดว้ยการใชก้อ้นหนิขวา้งใสผู่ก้ระทําผดิดว้ยการละเมดิทางเพศ ผดิ
ประเวณี มกีารนําบทบัญญัตลิงโทษขโมยดว้ยการตดัมอื กฎหมายหลายขอ้ไดรั้บการทกัทว้งจากกลุม่สทิธมินุษยชน และมี
การโหมกลา่วหา ใสร่า้ย บดิเบอืนเกนิความจรงิจากสื�อโลกตะวนัตก  
 
สหรัฐอเมรกิายื�นคําขาดใหรั้ฐบาลตอลบีานสง่ตวันายโอซามา บนิลาดนิ (Osama bin Laden) ที�ลี
ภัยอยูใ่นอัฟกานสิถานให ้
โดยสหรัฐระบวุา่เป็นผูอ้ยูเ่บื
องหลงัการโจมตสีถานทตูสหรัฐ ในอฟัรกิาเมื�อปี 1998 และโจมตตีกึเวลิดเ์ทรดเซนเตอรซ์ึ�ง
เป็นสญัญลกัษณ์ของอเมรกิา เมื�อวนัที�11 กนัยายน 2001, แตผู่นํ้าทาลบินักลบัปฏเิสธ ดงันั
นเดอืนตลุาคม สหรัฐจงึเริ�มการ
โจมตปีระเทศอัฟกานสิถานทั 
งทางอากาศ และกองกําลงัภาคพื
นดนิ กลุม่พันธมติรฝ่ายเหนอืไดป้ฏบิตักิารรุกเขา้สูก่รุง
คาบลูและพื
นที�ยุทธศาสตรส์ําคญัอื�นๆ จนสามารถลม้ลา้งรัฐบาลตอลบีานไดส้ําเร็จ เขา้ยดึครองอฟักานสิถาน และ
สถาปนารัฐบาลหุน่เชดิฮามดิ คารไ์ซ เป็นประธานาธบิดอีฟักานสีถานสบืตอ่มาจนถงึปัจจุบนั และจนถงึในวนันี
 กองกําลงั
ตอลบีานยังทําสงครามตอ่ตา้นกองทพั รัฐบาลฮามดิ คารไ์ซ, กองทพัสหรัฐอเมรกิา, และกองกําลงัพันธมติรนาโต ้อยา่ง
ไมย่อ่ทอ้และยดืเยื
อ 
 
"เราประชาชนชาวอาเจะหไ์ดอ้ทุศิตนในนามมุสลมิกวา่ 100 ปีแลว้ แตเ่ราไมต่อ้งการใหม้กีฎหมายบงัคับใหเ้ราปฏบิตัติาม
ความศรัทธา และมใิชเ่ป็นสิ�งที�จําเป็นเร่งดว่นสาํหรับพวกเราในขณะนี
" มาลดิ มะหม์ดู กลา่วภายหลงั "อะไรเป็นสิ�งที�น่าคดิ
กวา่? เมื�อมผีูห้นึ�งถกูเฆี�ยน เพราะความผดิฐานที�เขาจบูกนัในที�สาธารณะ แตใ่นขณะที�อกีผูห้นึ�งเป็นผูท้ี�ใชกํ้าลงัขม่ขนืสตรี
ยังเดนิลอยนวล" นูร ดจาลลิ ถาม. ในที�สดุประเด็นปัญหากฎหมายชารอีะฮถ์กูละเวน้จากการพจิาณาบนโตะ๊เจรจา
สนัตภิาพอยา่งสมบรูณ์  
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พรรคการเมอืงทอ้งถิ�น: จะพจิารณา หรอืละเวน้? 

 

 

               การประชมุเจรจาไดเ้ดนิหนา้มาถงึเรื�องสําคัญที�สดุ คอืประเด็นของการพจิารณาเรื�องพรรค
การเมอืงทอ้งถิ�น รัฐบาลเสนอทางออกใหมโ่ดยใหข้บวนการอาเจะหเ์สร ี มอํีานาจแตง่ตั 
งคนของฝ่าย
ตนดํารงตําแหน่งรองผูว้า่การ เป็นผูม้หีนา้ที�รับผดิชอบในการพจิารณาอดตีนักรบจรยทุธ ์กลับมาเป็นผู ้
รว่มพัฒนาอาเจะห ์

               ฝ่ายรัฐบาลจะใหก้ารสนับสนุนแนวความคดิการมพีรรคระดับชาต ิ และมผีูแ้ทนของ
ขบวนการอาเจะหเ์สรเีขา้มามสีว่นรว่มในพรรคของตนเองและสนับสนุนพรรคนั
นๆ หรอืทางออกอกี
ทางหนึ�งคอื การใหข้บวนการอาเจะหเ์สรเีขา้ครอบงํากจิการ หรอืดําเนนิการทางการเมอืงในนามพรรค
การเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ�งที�มอียูแ่ลว้ แตก็่ยังไมไ่ดม้กีารนําเสนอ ทั
งนี
เนื�องจากมปัีญหาเกี�ยวกับ
พรรคการเมอืงระดับชาต ิ เนื�องจากกฎหมายของอนิโดนเีซยีกําหนดใหพ้รรคการเมอืงที�สามารถจด
ทะเบยีนจัดตั 
งพรรคการเมอืงไดนั้
น จะตอ้งเป็นพรรคการเมอืงในระดับชาตเิทา่นั
น ซึ�งในทางปฏบิัต ิ
แลว้เป็นปัญหาเกี�ยวกับเงื�อนไขที�ทําใหก้ารขบัเคลื�อนพรรคเกดิความไมค่ลอง่ตัว และตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย
สงูมาก 

              แตใ่นทัศนะของขบวนการอาเจะหเ์สร ี ดเูหมอืนจะไมค่อ่ยเห็นดว้ยนัก ขบวนการอาเจะห์
เสรมีคีวามเห็นวา่ ความเป็นประชาธปิไตยนั
น ตั 
งอยูบ่นพื
นฐานของความเป็นจรงิที�วา่ ประชาชนเป็นผู ้
มอํีานาจอธปิไตยในการกําหนดชะตากรรมของตนเองในพื
นที�ของตน และพวกเขาไมม่คีวามสนใจที�
จะเขา้มสีว่นรว่มในการเมอืงระดับชาต ิพวกเขาตอ้งการมสีว่นรว่มเพยีงแคก่ารพัฒนาในอาเจะหเ์ทา่นั
น 
"เราไมไ่ดพ้ดูเพยีงในนามของขบวนการอาเจะหเ์สรเีทา่นั
น แตเ่ราพดูถงึสทิธเิสรภีาพตามกระบวนการ
ประชาธปิไตย สทิธขิองประชาชนเป็นหลักการพื
นฐานของพวกเรา การที�เราลม้เลกิความใฝ่ฝันในการ
เรยีกรอ้งเอกราช และประชาชนชาวอาเจะหไ์ดส้ละชวีติไปเป็นจํานวนมาก ก็เพื�อจะแลกเปลี�ยนกับสิ�ง
ที�พวกเขาใฝ่ฝัน หากไมม่พีรรคการเมอืงระดับทอ้งถิ�นแลว้ ก็เป็นอันวา่จะไมม่กีารตกลง" นูร ดจาลลิ 
ประกาศ 

                มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ สนับสนุนการเรยีกรอ้งของ ขบวนการอาเจะหเ์สร ี ในทัศนของมารต์ต ิ
อะหต์ซิาร ิ เป็นเรื�องที�น่าละอายมากที�จะบังคับใหข้บวนการอาเจะหเ์สร ี มสีว่นรว่มในชอ่งทางการเขา้
มามสีว่นรว่มทางการเมอืงโดยการเขา้รว่มกับพรรคการเมอืงเกา่ๆ ระดับชาต.ิ ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาล
พยายามที�จะอธบิายวา่ สบืเนื�องจากการจัดตั 
งพรรคการเมอืงระดับทอ้งถิ�นนั
น หมายถงึ การ
เปลี�ยนแปลงกฎหมาย และมันไมใ่ชเ่รื�องงา่ยที�จะใหห้ลักประกันในกรณีนี
 "การเปลี�ยนแปลงกฎหมาย
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จะตอ้งกระทําโดยกระบวนการทางรัฐสภา เป็นเรื�องของฝ่ายนติบิัญญัต ิ ไมใ่ชเ่ป็นเรื�องของฝ่ายบรหิาร
หรอืเป็นอํานาจของรัฐบาล" ซอฟยาน ดจาลลิ พยายามอธบิาย และพรรคฝ่ายคา้นในกรงุจาการ์
ตา้เคยประกาศคัดคา้นการเจรจานี
 หากรัฐบาลอนิโดนเีซยีไดใ้หค้วามเห็นชอบในหลักการใหม้พีรรค
การเมอืงระดับทอ้งถิ�นแลว้ ก็จะเป็นการละเมดิกฎหมายของอนิโดนเีซยีเอง" 

                  "ผมไดแ้จง้พวกเขาวา่ เรามคีวามเขา้ใจในจดุยนืและมมุมองของพวกเขา แตห่ากความปิติ
ยนิดเีกดิจากการที�เราไดรั้บจากขอ้ตกลงในวนันี
 แตก่ลับไมส่ามารถนําสูก่ารปฏบิัตติามสญัญาได ้ ก็จะ
เป็นเรื�องที�เลวรา้ยที�สดุที�และจะนํามาซึ�งความลม้เหลวของรัฐบาล ตลอดจนกระบวนการแสวงหา
สนัตภิาพทั
งหมดจะลม้ครนืลงอยา่งไมเ่ป็นทา่" ซอฟยาน ดจาลลิ กลา่ว 

                สถานการณ์ความตงึเครยีดปรากฏอกีครั
งหนึ�ง เมื�อผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลแจง้วา่ไม่
สามารถทําตามขอ้เสนอได ้ ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรกีลา่ววา่ หากไมม่พีรรคการเมอืง
ระดับทอ้งถิ�นแลว้ ก็จะไมม่กีารตกลง. คูเ่จรจาทั
งสองฝ่าย ตา่งถอยกลับคนืสูจ่ดุยนืของแตล่ะฝ่ายอกี
ครั
งหนึ�ง วนันั
นเป็นวนัที�ส ิ
นสดุดว้ยความเลวรา้ยอยา่งที�สดุ 

                   15 กรกฏาคม 2005 (พ.ศ.2548) วนัถัดมาเป็นวนัที�เร ิ�มตน้ดว้ยเหตกุารณ์ที�มบีรรยากาศ
ยํ�าแยท่ี�สดุ ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลเดนิทางมาถงึสถานที�เจรจาดว้ยความหวงัที�จะมกีารลงนาม แต่
ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรไีมย่อมลงนาม เนื�องจากระหวา่งเมื�อคนื เกดิเหตกุารณ์รา้ยอกี
ครั
ง เมื�อกองทัพอนิโดนเีซยีไดทํ้าการสงัหารลกูพี�ลกูนอ้งของนูรดนี อับดลุเราะฮม์าน ผูแ้ทนเจรจา
ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีซึ�งกําลังทําหนา้ที�อยู ่ณ กรงุเฮลซงิก ิ

               เมื�อกระบวนการเจรจาไดเ้ดนิหนา้มาเกอืบถงึขั 
นสดุทา้ยแลว้ และกําลังคบืหนา้มาอยา่ง
ตอ่เนื�องเรื�อยๆ จนถงึกลางวนั บรรยากาศก็เริ�มมคีวามตงึเครยีดอกีหนหนึ�ง ในทา่มกลางบรรยากาศ
เชน่นี
 มารต์ต ิอะหต์ซิารจิงึเปลี�ยนเรื�องการพจิารณาไปโดยหยบิยกประเด็นเกี�ยวกับวธิกีารในเชงิ
เทคนคิที�ทกุฝ่ายสามารถรับได ้และเป็นปัญหาที�เรยีบงา่ยขึ
นมาพจิารณา 
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ประสานงานฝ่ายทหาร 

 

 

                 ในเวลาเดยีวกัน ที�การเจรจา ณ คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดทซ์ ึ�งกําลังแสวงหาขอ้ตกลง
เกี�ยวกับประเด็นปัญหาพรรคการเมอืงทอ้งถิ�น จาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็นอยูใ่นกรงุเฮลซงิก ิ และอยูใ่น
ระหวา่งการพจิาณา ขดัเกลาสํานวนรายละเอยีดในรา่งเกี�ยวกับวธิกีารปลดอาวธุ การสง่มอบอาวธุ และ
การถอนกําลังทหารรว่มกบัผูแ้ทนของกองกําลังทั
งสองฝ่าย 
 
                  ผูแ้ทนจากกองทัพแหง่อนิโดนเีซยี ประกอบดว้ยพลเอกบมับัง ดารโ์มโน (General 
Bambang Darmono) อดตีผูบ้ังคับบัญชาการทหารจังหวดัอาเจะห,์ พันเอกซอนนี� (Colonels Sonny) 
และพันเอกฟอนโต (Colonels Ponto) จากสํานักขา่วกรอง นายทหารคนเดยีวกันที�รว่มเดนิทางสํารวจ
ขอ้เท็จจรงิในอาเจะหร์ว่มกับคณะผูแ้ทนจากสหภาพยโุรป เมื�อเดอืนมถินุายน 2005 (พ.ศ.2548) ที�
ผา่นมา. พลเอกบัมบัง ดารโ์มโน ไดม้อบขอ้มลูเกี�ยวกับกองกําลังของกองทัพและกําลังพล ตลอดจน
แผนการและรายละเอยีดแกจ่าอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น และการประสานงานระหวา่งจาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น 
และพลเอกบัมบัง ดารโ์มโนเป็นไปดว้ยความราบรื�นมาโดยตลอด. จาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็นเคยไดย้นิกติ ิ
ศัพทว์า่พลเอกบัมบัง ดารโ์มโน เป็นคนคอ่นขา้งแข็งกรา้ว แตเ่ป็นผูท้ี�มอีารมณ์ขนั และคูเ่จรจาทั
งสอง
ฝ่ายมคีวามสะดวกในการใชภ้าษาเดยีวกันในการเจรจาอกีดว้ย 

                พลเอกบัมบัง ดารโ์มโน กลา่วภายหลังวา่ เขาเคยทราบ เกี�ยวกับการรเิริ�มในการเจรจา
เพื�อสนัตภิาพทั
งหมดนับตั 
งแตแ่รกเมื�อเดอืนมนีาคม 2005 (พ.ศ.2548) เมื�อผูส้ ื�อขา่วสมัภาษณ์ถงึ
ความเห็น "ผมใหส้มัภาษณ์วา่ การริ�เร ิ�มในการเจรจาสนัตภิาพนั
นเป็นความคดิที�ดมีาก แตผ่มไมเ่ห็น
สญัญาณแหง่สนัตภิาพ ขบวนการอาเจะหเ์สรไีมย่อมวางอาวธุและขณะเดยีวกันก็ยังมอีาวธุอยูใ่น
ครอบครอง ตราบใดที�เขายังใชอ้าวธุกันก็เป็นหนา้ที�ของฝ่ายกองทัพในการปกป้องบรูณาภาพ 
เอกภาพและอธปิไตยแหง่ดนิแดน และคณุยังจําไดไ้หมวา่เวลานั
นขบวนการอาเจะหเ์สรมีคีวามมุง่มั�น
ที�จะทําการแบง่แยกดนิแดนเพื�อความเป็นเอกราช". "ผูใ้ดก็ตามที�คดิจะเจรจาแลว้ ก็จะไมม่ทีางที�จะ
ประสบความสําเร็จ หากอกีฝ่ายหนึ�งยังมเีป้าหมายการตอ่สูเ้พื�อการแบง่แยกดนิแดนและเพื�อเอกราช" 

                 พลเอกบัมบัง ดารโ์มโน กลา่ววา่ "เราทราบจากกรงุเฮลซงิกวิา่ ในเดอืนกรกฏาคม 2005 
(พ.ศ.2548) ขบวนการอาเจะหเ์สรไีดป้ระกาศยกเลกิเป้าหมายในการตอ่สูเ้พื�อการแบง่แยกดนิแดนให ้
เป็นเอกราชแลว้". "นับตั 
งวนันั
น ผมมคีวามเชื�อมั�นทันทวีา่ สนัตภิาพยอ่มเกดิขึ
นในอาเจะหไ์ดอ้ยา่ง
แน่นอน การสูร้บระหวา่งขบวนการอาเจะหเ์สรแีละรัฐบาลอนิโดนเีซยีไดส้ ิ
นสดุลงแลว้ เพราะเป้าหมาย
ในการตอ่สูเ้พื�อการแบง่แยกดนิแดนและเพื�อเอกราชไดล้ม้เลกิไปแลว้ และมปีระเด็นเกี�ยวกับการวาง
อาวธุ ซึ�งไมม่รัีฐบาลประเทศไหนในโลกนี
จะยอมสละบรูภาพแหง่ดนิแดน และเหตใุดจงึไมม่กีองกําลัง
ทหารอนิโดนเีซยีในปาปัว แมว้า่ที�นั
นมกีารเรยีกรอ้งการตอ่สูเ้พื�อการแบง่แยกดนิแดนใหเ้ป็นเอกราช
เชน่ดยีวกัน ก็เพราะที�นั
นไมม่คีวามขดัแยง้ดว้ยการใชอ้าวธุหํ
าหั�นกัน" 

                 การสื�อสารระหวา่งคณุจาอก์โก ออ๊กซาเน็น กับพลเอกบัมบัง ดารโ์มโนดําเนนิไปดว้ยด ี
เพราะเบื
องหลังแลว้ การที�รัฐบาลแตง่ตั 
งพลเอกบมับัง ดารโ์มโน เขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ
แสวงหาสนัตภิาพในอาเจะห ์ เพราะจาอก์โก ออ๊กซาเน็นเป็นผูเ้สนอขอตัวพลเอกบัมบัง ดารโ์มโน 
นั�นเอง "ผมมคีวามมั�นใจในตัวของพลเอกบัมบัง ดารโ์มโนอยา่งไมต่อ้งสงสยัเลย และเชื�อมั�นวา่เขาจะ
ไดเ้ขา้มาเป็นผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลอยา่งแทจ้รงิ และจะไดเ้ป็นบคุคลสําคัญในภายภาคหนา้" 
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                สว่นผูแ้ทนฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี จาอก์โก ออ๊กซาเน็นไดร้ว่มพจิารณากับอริวนัด ี
ยซูฟุ และมาลคิ มะหม์ดู ในหอ้งประชมุของโรงแรมที�โอตาไนอมิ ิ(Otaniemi ) อริวนัด ียซูฟุ เสนอวา่ 
การสง่มอบอาวธุของนักรบจรยทุธ ์ ควรกระทํากนัในสถานที�เป็นความลับและเป็นสถานที�เพยีงแหง่
เดยีว และเสนอตอ่ไปวา่ ผูซ้ ึ�งมหีนา้ที�รับการสง่มอบอาวธุ ควรใหม้เีฉพาะคณะผูส้งัเกตการณ์ในการ
ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ (AMM) และผูแ้ทนขบวนการอาเจะหเ์สร.ี สถานที�สง่มอบ
อาวธุตอ้งมกีารปกปิดเป็นความลับ และไมต่อ้งการใหตํ้ารวจมสีว่นรว่มดว้ย เพราะการตกลงในสว่นนี

เป็นเรื�องภารกจิทางดา้นการทหารเทา่นั
น เนื�องจากมกีารสูร้บกันมาอยา่งยาวนานกวา่ 30 ปี เมื�อจะมี
การยตุบิทบาท และภารกจิก็ควรกระทําอยา่งมเีกยีรต ิ

                  จาอก์โก ออ๊กซาเน็นกลา่ววา่ เรารูด้แีละมคีวามเขา้ใจถงึความรูส้กึที�เป็นธรรมชาตเิชน่นี
 
และมแีผนการณ์ที�จะดําเนนิการตามที�ไดม้กีารเสนอกอ่นหนา้นี
อยูแ่ลว้ นอกจากนี
ยังมคีณะผู ้
สงัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพเคลื�อนที�ไปรวบรวมอาวธุ อยา่งไรก็ตาม ในความเป็นจรงิ
ในเชงิปฏบิัตเิป็นเรื�องที�มคีวามยุง่ยากพอสมควร แตอ่ริวนัด ี ยซูฟุยังไมย่อมเปิดเผยยอดตัวเลขของ
จํานวนนักรบจรยทุธ,์ จํานวนอาวธุ, ตามที�จาอก์โก ออ๊กซาเน็นรอ้งขอแตอ่ยา่งใด 

                    "ผมไดม้กีารสอบถามมาตั 
งแตต่น้หลายครั
งแลว้ และรอ้งขออกีวนัละหลายครั
งในเดอืน
กรกฏาคม 2005 (พ.ศ.2548) แตก็่มักไดรั้บคําตอบเหมอืนเดมิคอื ยังไมไ่ดรั้บตัวเลขที�ถกูตอ้งแน่นอน 
เพราะตอ้งประสานงานและรวบรวมขอ้มลูจากพื
นที�หลายจดุ ซึ�งตอ้งใชเ้วลาบา้งพอสมควร" 

 

 

ถอ้ยคาํที�ถกูตอ้ง 

 

 

เมื�อปัญหาเกี�ยวกับ"พรรคการเมอืงทอ้งถิ�น" ถกูนํามาถกเป็นประเด็นอกีครั
งหนึ�งในการเจรจา ณ 
คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์คูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายตา่งมทีา่ทตีอ่ตา้นกันขึ
นมาทันท ีผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาล
แจง้ใหท้ราบอยา่งชดัเจนวา่ ทางกรงุจาการต์า้ไมอ่าจพจิารณาใหต้ามที�ขอได ้"โดยปกตแิลว้ เราไม่
เคยไปๆ-มาๆ เขา้หอ้งของแตล่ะฝ่าย แตเ่ดยีวนี
นุร ดจาลลิ และนูรดนี อับดลุเราะฮม์าน เชญิผมขึ
นไป
ยังชั 
นบนเพื�อปรกึษาหารอืกับฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีหลังอาหารเย็นวนันั
นพวกเขาไดรั้บขอ้เสนอ
ใหม ่ซึ�งเขยีนโดยชาวฟินแลนด ์เขาพยายามบอกพวกเราวา่ ไมว่า่ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยีจะพยายาม
ตบตาหรอืเลี�ยงบาลพีวกเราอกีครั
งก็ตาม" ซอฟยาน ดจาลลิ บอกออกมาภายหลัง 

โฮลเกอร ์รอ๊ตเกรช์, ฮานนู ฮมิาเน็นไดเ้ปลี�ยนแปลงถอ้ยคําที�เป็นปัญหายุง่ยากเกี�ยวกับพรรคการเมอืง 
แทนที�การใชคํ้าวา่ "รัฐบาลจะใหส้ทิธแิกช่าวอาเจะหใ์นการจัดตั 
งพรรคการเมอืงทอ้งถิ�น" ก็เปลี�ยนไป
ใชถ้อ้ยคําใหมว่า่ "รัฐบาลใหคํ้ามั�นที�จะสถาปนาระบบการเมอืงใหม ่และปรับปรงุกฎหมายอันเป็น
หนทางที�จะใหช้าวอาเจะหส์ามารถตั 
งพรรคการเมอืงในระดับทอ้งถิ�นได ้โดยการประสานงานกับ
รัฐสภาภายในระยะเวลาอันเหมาะสม". ดว้ยการใชถ้อ้ยคําดังนี
 ทําใหรั้ฐบาลมเีวลาในการผลักดันการ
ตรากฎหมายผา่นรัฐสภาได ้และสามารถหลกีเลี�ยงการกลา่วหาวา่เป็นผูท้ี�ไมป่ฏบิัตติามสญัญา สว่น
ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรก็ีจะสามารถชี
แจงแกป่ระชาชนชาวอาเจะหว์า่ พรรคการเมอืงทอ้งถิ�นจะ
ไดรั้บการจัดตั 
งภายในไมช่า้นี
. การเลี�ยงการใชถ้อ้ยคํา ยังเป็นการรักษาหนา้ของคูเ่จรจาทั
งสองฝ่าย
ไดด้ว้ย  

ซอฟยาน ดจาลลิ และฮามดิ อวาลดุดนีไดโ้ทรศัพทป์รกึษาหารอืกับกรงุจาการต์า้ เกี�ยวกับปํญหาที�มี
การถกเถยีงกัน ซึ�งรองประธานาธบิดยีซูฟุ กัลลา และ ฯพณฯ ประธานาธบิดแีหง่อนิโดนเีซยี สศุโิล 
บัมบัง ยทุโธโยโน ไดร้ว่มพจิารณาและรว่มปรกึษาหารอืเกี�ยวกับขอ้เสนอกับรัฐมนตรทีี�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
รอบคอบ. รองประธานาธบิด ียซูฟุ กัลลาใหส้ญัญาวา่ หากฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรรัีบขอ้เสนอ
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ดังกลา่วแลว้ ในฐานะที�เป็นหัวหนา้พรรคโกลคา (Golkar)(*): ซึ�งเป็นพรรคการเมอืงที�ใหญท่ี�สดุเป็น
อันดับหนึ�งของอนิโดนเีซยี จะประสานกับพรรคการเมอืงอื�นๆ เพื�อใหรั้บหลักการนี
ตอ่ไป 

 

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

(*) พรรคโกลคาร ์GOLKAR: Partai Golongan Karya (Partai = พรรคการเมอืง, Golongan = ขบวนการ, Karya = 
กระทํา, ใฝ่ฝัน) หรอื"ขบวนการทําได"้ เป็นพรรคการเมอืงที�ตั 
งขึ
นในยคุการจัดระเบยีบใหม ่Orde Baru ซึ�งประธานาธบิดซีู
ฮารโ์ตใ้ชเ้ป็นมาตรการควบคมุนักศกึษา ปัญญาชน ศลิปิน สื�อ กลุม่คนจนี และกลุม่มสุลมิ เป็นระบบการเมอืงแบบอํานาจ
นยิม โดยยบุรวมพรรคการเมอืงตา่งๆ และทําการกวาดลา้ง โดยเฉพาะพรรคคอมมวินสิตแ์หง่อนิโดนเีซยี (PKI: Partai 
Kommumis Indonesia) หลงั PKI ทําการรัฐประหาร และซฮูารโ์ตทํ้าการรัฐประหารซอ้นผล ทําใหม้กีารสงัหารหมูพ่ลพรรค 
PKI ตามรายชื�อที� CIA จัดให ้และชาวจนีตามเมอืงตา่งๆ กวา่ 1 ลา้นคน ถกูดําเนนิคดใีนขอ้หาผูท้รยศ และเป็นตน้เหตุ
ของความแตกแยกทางสงัคม 

พรรคโกลคารเ์ป็นพรรคการเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของอนิโดนเีซยี กอ่ตั 
งเมื�อ 20 ตลุาคม 1964 (พ.ศ.2507) นับแตม่กีารเลอืกตั 
ง
ครั 
งแรกปี 2514 ในยคุ Orde Baru ของประธานาธบิดซีฮูารโ์ต ้ไดรั้บชยัชนะตลอดหลายสมัยคอื ปี พ.ศ.2520, 2525, 2530, 
2535, 2540. แตห่ลงัสิ
นสดุยุคของประธานาธบิดซีฮูารโ์ต ดว้ยการสละอํานาจเมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2541 ในยคุของรอง
ประธานาธบิดพี ีเจ ฮาบบี ีเมื�อ 7 มถินุายน 2542 ซึ�งเป็นยคุปฏริูปการเลอืกตั 
งครั 
งที� 8 เป็นการเลอืกตั 
งครั 
งพเิศษ เพราะทํา
กนัหลงัการเลอืกตั 
งครั 
งที� 7 ในปี 2540 (1997) เพยีงสองปี แทนที�จะเป็นหา้ปี เนื�องจากแรงผลกัดนัของการปฏริูปทาง
การเมอืงที�ตอ้งการจะไดรั้ฐบาลใหม ่พรรคโกลคารต์อ้งประสบกับความพ่ายแพใ้นการเลอืกตั 
ง ไดท้ี�นั�งเพยีง 120 ที�นั�ง
เทา่นั
น จากจํานวน ส.ส. 550 คน  

ปัจจุบนันายยซูปุ กลัลา (Jusuf Kalla) รองประธานาธบิดคีนปัจจบุนั เป็นหัวหนา้พรรค คนที� 7 (2547-ปัจจุบนั) หัวหนา้
พรรคคนแรกคอื ซโูกวาต ี(Sukowati) (-2507), อามรี โมอริโตโน Amir Moertono (2507-2526), ซดูารโมโน 
(Sudharmono) (2526-2531), วาโฮโน (Wahono) (2531-2536), ฮารโมโก (Harmoko) (2532-2541), อบบูากรั ตนัจงุ 
(Akbar Tandjung) (2541-2547)  

การเลอืกตั 
งวนัที� 5 เมษายน 2547 สมาชกิรัฐสภาจํานวน 678 คนเลอืกตั 
ง ส.ส. (550 คน) และเลอืกตั 
งผูแ้ทนสภาที�ปรกึษา
ประชาชนหรอืวฒุสิภา จํานวน(128 คน) มวีาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี สมาชกิสภาจังหวัด (1,860 คน) และสมาชกิสภา
อําเภอ / เทศบาลทั�วประเทศ (13,525 คน)หลงัจากนั
น 3 เดอืนคอืวนัที� 5 กรกฎาคม 2547 มเีลอืกตั 
งประธานาธบิดแีทน
นางเมกาวาต ีซึ�งรับตําแหน่งตอ่จากนายวาฮดิ ซึ�งครบวาระในวนัที� 5 ตลุาคม 2547  

สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี มพีรรคการเมอืง 24 พรรค ผลการเลอืกตั 
งปรากฏวา่ พรรค Partai Demokrasi Indonesia - 
Perjuangan PDI-P ของนางเมกาวาต ีซกูารโ์น ได ้153 ที�นั�ง, พรรค Golkar ของนายอักบาร ์ตนัจงุ ประธานสภา/หัวหนา้
พรรคได1้20 ที�นั�ง, พรรค Partai persatuan Pembaguan-PPP ของรองประธานาธบิดฮีมัชะห ์ฮัช ได ้58 ที�นั�ง, พรรค Partai 
Democrat Indonesia ของ เอส บดู ีซนัโตโซ (ภายหลงัพลเอก สศุโิล บมับงั ยทุโธโยโน) ได ้57 ที�นั�ง, พรรค Partay 
Kebangkittan Bangsa: PKB ของอัลว ีอบัดรุเราะมาน ชฮีบั ได5้1 ที�นั�ง, พรรค Partai Amanat National: PAN ของนายอา
มนี ราอสี ประธานสภาที�ปรกึษาประชาชนได ้34 ที�นั�ง และพรรค Partai Bulan Bintang: PBB ของนายยุสรลิ อหิช์า มาเฮ
นดรา รัฐมนตรยีตุธิรรมและสทิธมินุษยชนได ้12 ที�นั�ง ที�เหลอืเป็นของพรรคเล็กพรรคนอ้ยกระจายกนัไป  

การเลอืกตั 
งประธานาธบิดแีละรองประธานาธบิด ีพรรคที�มคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3 ของผูม้าลงคะแนนเสยีง
ทั 
งหมด หรอืไมตํ่�ากวา่รอ้ยละ 5 ของที�นั�งทั 
งหมดในสภามสีทิธเิสนอชื�อผูแ้ขง่ขนัเป็นประธานาธบิด ีและวนัที� 4 ตลุาคม 
2547 คณะกรรมการการเลอืกตั 
งอนิโดนเีซยีไดป้ระกาศผลการเลอืกตั 
งรอบที� 2 อยา่งเป็นทางการ โดยพลเอก สศุโิล บมั
บงั ยทุโธโยโน และนายยซูฟุ กลัลา ไดรั้บคะแนนเสยีง 69.27 ลา้นคะแนน (60.6 %) ในขณะที�นางเมกาวตฯี และนายฮา
ซมิ มซูาดไีดรั้บคะแนนเสยีง 44.99 ลา้นคะแนน (39.4 %) ผูม้าใชส้ทิธิ>ทั 
งหมด 116,659,935 คน และวนัที� 7 ตลุาคม 2547 
ศาลรัฐธรรมนูญของอนิโดนเีซยีไดป้ระกาศรับรองผลการเลอืกตั 
งวา่เป็นอนัเด็ดขาดและมผีลผกูพันทางกฎหมาย ตอ่มา
เมื�อวนัที� 20 ตลุาคม 2547 พลเอกสศุโิลฯ ไดส้าบานตนเขา้รับตําแหน่งเป็นประธานาธบิดคีนใหมข่องอนิโดนเีซยี สบืตอ่
จากนางเมกาวตฯี 
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                  "ผมจงึกลับไปยังคฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์เพื�อไปปรกึษาหารอืกับนุร ดจาลลิ และเขาได ้
แจง้ใหท้ราบวา่ไดป้รกึษาหารอืกับรองประธานาธบิด ียซูฟุ กัลลาแลว้ และผมไดส้อบถามวา่ หากพวก
เขาจะตอ่สายพดูคยุกับทา่นฯ โดยตรงก็ได ้ซึ�งทา่นอนุญาต ผมไดแ้จง้ใหท้ราบวา่รัฐบาลมคีวามจรงิใจ
และผมขอยนืยันวา่ เราจะดําเนนิการทกุอยา่งอยา่งเต็มกําลังความสามารถ และตอ้งปฏบิตัติาม
เงื�อนไขของกระบวนการทางรัฐสภาดว้ย เราจงึไมอ่าจรับปากโดยตรงได ้

               เวลานั
นนับเป็นชว่งที�มคีวามตงึเครยีดอยา่งแทจ้รงิ การปรกึษาหารอืเกี�ยวกับเจรจาของ
ขบวนการอาเจะหเ์สรกีับตัวแทนคนของขบวนการฯ ที�อาศัยอยูใ่นประเทศตา่งๆ ทั�วโลกโดยใชก้าร
พดูคยุผา่นโทรศัพทม์อืถอื. "แตม่าลคิ มะหม์ดู และนุร ดจาลลิ ยังคงยนืยัน เขากลา่ววา่หากเราไม่
สามารถรับประกันในเรื�องดังกลา่วแลว้ ก็จะไมม่อีะไรที�จะตอ้งมานั�งเจรจาอกีตอ่ไป ผมจงึไดไ้ปพบกับ
มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิและกลา่ววา่ ดเูหมอืนวา่เราไมส่ามารถเดนิหนา้ตอ่ไปไดอ้กี ซึ�งผมไดแ้จง้ใหท้ราบ
ถงึผลการปรกึษาหารอืกับทางกรงุจาการต์า้แลว้ และพวกเขาไมส่ามารถใหห้ลักประกันใดๆ ในเรื�องนี

ได"้ 

                     "ผมไดถ้ามมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิวา่ มคีวามเป็นไปไดไ้หม? หากจะมกีารเลื�อนการประชมุ
เจรจาออกไปกอ่น เราจะไดม้เีวลาปรกึษากับทางกรงุจาการต์า้ และเปิดโอกาสใหฝ่้ายขบวนการอา
เจะหเ์สรไีดม้เีวลาเพื�อออกไปรับฟังความคดิเห็นจากประชาชนชาวอาเจะห ์แลว้เราจงึพบกันอกีครั
ง
ภายในระยะเวลาสองสปัดาห"์ ซอฟยาน ดจาลลิ เสนอเพื�อขอความเห็น. มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่ววา่ 
"นั
นไมใ่ชเ่ป็นทางออก เพราะหากวา่ในตอนเย็นของวนันี
การเจรจาไมส่ามารถตกลงกันไดแ้ลว้ ก็จะไม่
มกีารตกลงอะไรอกีตอ่ไป". "เขากลา่ววา่เขาพรอ้มที�จะรอจนถงึเวลารุง่เชา้ หากมคีวามจําเป็น ที�จะให ้
การเจรจาสามารถตกลงกนัได"้ 

                   หลังอาหารมื
อเย็นในวนันั
น ผูแ้ทนขบวนการอาเจะหเ์สรไีดม้าสอบถามซอฟยาน ดจา
ลลิและฮามดิ อวาลดุดนีที�หอ้งอกีครั
ง "เราไดเ้สนอวา่ เราใหเ้วลาสําหรับการดําเนนิการในสิ�งที�จําเป็น
ที�จะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขภายในระยะเวลา 2 ปี ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรตีอบตกลงและพรอ้มที�จะ
รับขอ้เสนอ แตข่อตอ่รองใหย้น่ระยะเวลาใหเ้สร็จภายใน 6 เดอืน ฝ่ายเราใหคํ้าตอบวา่ "มันเป็นไป
ไมไ่ด"้ พวกเขาเสนอขอใหเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และทา้ยที�สดุเราเสนอวา่ ระยะเวลา 1 ปี แตอ่ยา่งชา้
ที�สดุ 18 เดอืน" แตค่ณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลก็ยังกลับไปปรกึษาหารอืกับรองประธานาธบิด ียซูฟุ 
กัลลา ทั 
งๆ ที�พวกเขาไดรั้บการตอบรับฝ่ายฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรแีลว้ก็ตาม 

                       "เวลาตสีองตอนเชา้ในกรงุจาการต์า้ เมื�อพวกเขาไดโ้ทรศัพทแ์ละขอความเห็นจากผม 
ผมคดิวา่อะไรที�ควร ก็ใหต้ัดสนิใจไดเ้ลย ผมพรอ้มที�จะรับผดิชอบมัน ผูแ้ทนเจรจายังยํ
าในสิ�งที�
ตอ้งการการรับรองจากผมอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร ผมก็ไดจั้ดใหต้ามคําขอโดยการพมิพห์นังสอื
แลว้ลงนามยนืยัน และจัดการสง่แฟ๊กซไ์ปยังคฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์แลว้ผมก็เขา้นอน "รอง
ประธานาธบิด ียซูฟุ กัลลา กลา่ว. และแลว้ขอ้ตกลงจงึไดผ้า่นการรับรอง 

                   คณะผูแ้ทนเจรจาทั
งสองฝ่ายกลับไปยังหอ้งสมดุที�อยูช่ั 
นลา่ง หอ้งทํางานของมารต์ต ิ
อะหต์ซิารแิละเจา้หนา้ที�ผูช้ว่ยนั�งคอยอยู ่มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเริ�มการสนทนาดว้ยการถามถงึจดุยนืของ
ขบวนการอาเจะหเ์สรทีี�มตีอ่ขอ้เสนอของฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี. นุร ดจาลลิ ไดอ้า่นขอ้ความดว้ย
เสยีงดัง เป็นขอ้ความที�ฝ่ายรัฐบาลไดส้ญัญาวา่ จะสถาปนาการเมอืงและจะมกีารตรากฎหมาย พรรค
การเมอืงทอ้งถิ�นโดยการประสานงานกับรัฐสภา ซึ�งจะตอ้งดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 
ปี หรอือยา่งชา้ภายใน 18 เดอืน 

                  เมื�อขอ้เสนอไมม่กีารแกไ้ข และไมม่ผีูใ้ดคัดคา้น มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิใชค้อ้นทบุโตะ๊
แสดงการยอมรับและยตุไิดทั้นท.ี มารต์ต ิอะหต์ซิารแิสดงอากัปกริยิาความดใีจออกมาอยา่งเห็นได ้
ชดั และกลา่ววา่ เขาไมเ่ชื�อวา่จะมกีารการผอ่นปรนและการตกลงกันได ้ซึ�งเขาเองแทบไมเ่ชื�อวา่คณะ
ผูแ้ทนเจรจาทั
งสองฝ่ายสามารถแกไ้ขและบรรลขุอ้ตกลงรว่มกันจนได ้เขากลา่วขอบคณุทั
งสองฝ่าย 
และยกยอ่งวา่"นี�คอืส ิ�งที�เรยีกวา่เป็นพฤตกิรรมเยี�ยงรัฐบรุษุ" 
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                คณะผูแ้ทนเจรจาทกุคนตา่งรวบรวมสิ�งของเครื�องใชส้ว่นตัวในหอ้ง และเตรยีมยา้ยที�พัก
เพื�อรอคอยเวลาปรากฏการณ์แสงอาทติยแ์หง่ยามอัสดงที�โรงแรมนับตั 
งแตว่นัแรก จะมกีารลงนามใน
ขอ้ตกลงซึ�งจะเกดิขึ
นในวันพรุง่กอ่นอาหารเชา้และการแถลงขา่ว มกีารเตรยีมเครื�องอปุกรณ์ในตอน
เชา้ ผูแ้ทนของขบวนการอาเจะหเ์สรกํีาลังพจิารณากับจาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น เกี�ยวกับการนําเสนอ
จํานวนกองกําลังและอาวธุ 

แตข่อ้มลูและรายละเอยีดที�แทจ้รงิ ยังขาดความสมบรูณ์ 

เป็นไปไมไ่ด ้

 

                  รุง่เชา้ในวนัตอ่มา จาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็นกําลังนั�งรอหัวหนา้คณะผูแ้ทนเจรจาขบวนการ
อาเจะหเ์สรอียูท่ี�ชั 
นบนหอ้งทํางานของมารต์ต ิ อะหต์ซิารใินคฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ หนา้ตา่งถกูเปิด
กวา้ง เพื�อเปิดเผยถงึความงามสดใสของทัศนยีภาพแมนํ่
าและลานหญา้บรเิวณหนา้คฤหาสนฯ์ จาอก์
โก ้ ออ๊กซาเน็นซึ�งเป็นผูท้ี�ไดรั้บการมอบหมายภารกจิอันยิ�งใหญท่ี�จะตอ้งไปปฏบิัตใินไมช่า้ยังคงนิ�ง
สงบ คณะเจรจาฝ่ายรัฐบาล รัฐมนตร ี และมารต์ต ิ อะหต์ซิารไิดม้านั�งรออยู ่ และกําลังดื�มกาแฟและ
รับประทานอาหารเชา้ที�ชั 
นลา่ง ขณะที�ผูแ้ทนฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรไีดเ้ขา้มาสมทบเพื�อพจิาณา
รา่งขอ้ตกลงและบันทกึขอ้ความ มกีารถา่ยเอกสารสําเนาเพื�อใหท้กุคนไดอ้า่น หลังจากที�ไดจั้ดทํา
เอกสารในขั 
นตน้แลว้ 

                   พลเอกบัมบัง ดารโ์มโน ไดส้ง่ขอ้มลูเกี�ยวกับตัวเลขของกําลังพลของกองทัพ
อนิโดนเีซยีใหก้ับจาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น 5 วนักอ่นหนา้นี
แลว้ คณะผูแ้ทนเจรจาทั
งสองฝ่ายมขีอ้ตกลง
วา่ ขอ้มลูของแตล่ะฝ่ายจะไมม่กีารมอบใหอ้กีฝ่าย จนกวา่ทั
งสองฝ่ายจะไดม้กีารดําเนนิการบรรลุ
ขอ้ตกลง. ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรไีดข้ ึ
นบันไดไมไ้ปยังสํานักงานของมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ และแจง้
ขอ้มลูแกจ่าอก์โก ้ ออ๊กซาเน็นวา่ นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรทีี�กําลังปฏบิัตกิารอยูใ่นป่ามี
จํานวน 3,000 คน และมอีาวธุจํานวน 840 รายการที�อยูใ่นพื
นที� พวกเขาพรอ้มที�จะสง่มอบสรรพาวธุ
เหลา่นี
เพื�อการทําลาย และไดม้กีารสง่มอบเอกสารตา่งๆ. มรี-ีมาเรยี จาอารว์า จงึควา้ขอ้มลูและรบี
นําไปพมิพอ์อกมาทันท ีผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรไีดอ้า่นรา่งดังกลา่วที�ชั 
นบน 

                    ครูต่อ่มา ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรไีดเ้ชญิใหจ้าอก์โก ้ออ๊กซาเน็นเขา้มา พวกเขารูส้กึ
ตระหนกจากเอกสารที�ฝ่ายรัฐบาลไดแ้จง้วา่ หลังจากมกีารถอนกําลังกองทัพแลว้ ยังมทีหารของ
กองทัพหลงเหลอือกีจํานวน 14,700 คน และตํารวจจํานวน 9,100 คน รวม 23,800 คนจะยังคงกําลัง
อยูใ่นอาเจะห ์ ในความเห็นของฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี ตระหนักวา่จํานวนเจา้หนา้ที�ถอือาวธุ
ดังกลา่วยังเป็นจํานวนที�มากเกนิความจําเป็น และมากกวา่จํานวนกองกําลังที�ประจําการในจังหวดัอื�นๆ 
ของประเทศอนิโดนเีซยี และเป็นจํานวนที�มมีากกวา่จํานวน 6,000 คน ดังที�เคยระบ ุไวบ้นโตะ๊เจรจา 

                  ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรไีดแ้จง้แกจ่าอก์โก ้ออ๊กซาเน็นวา่ ขอใหทํ้าอะไรสกัอยา่งก็ได ้
เพื�อที�ลดจํานวนทหารประจําการใหม้จํีานวนตัวเลขที�ยอมรับได ้และขอใหเ้ป็นไปตามที�มกีารพดูคยุกัน
บนโตะ๊เจรจา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�ปรกึษาดาเมยีน คงิสเ์บอรรี�คนหนึ�ง มอีาการแสดงความรูส้กึหัวเสยี
มากเกี�ยวกับเรื�องนี
 "ผมพยายามอธบิายแกพ่วกเขาใหท้ราบถงึจดุสําคัญของจํานวนตัวเลขดังกลา่ววา่
มคีวามเหมาะสมแลว้ การจัดกําลังตอ้งจัดใหม้คีวามสอดคลอ้งกับสภาพการณ์ในพื
นที� ตามความ
จําเป็นที�ตอ้งคงอยู ่สว่นตวัเลขที�อา้งวา่กําลังพลมจํีานวนมากกวา่จังหวดัอื�นๆ ในประเทศอนิโดนเีซยีน
นั
น เนื�องจากการจัดกําลังพลตอ้งจัดใหส้อดคลอ้งตามความจําเป็นของสภาพภมูศิาสตรข์องอาเจะห ์
"จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็นอธบิาย 

                สว่นชั 
นลา่ง คณะผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลไมม่ปีฏกิริยิาใดใดเกี�ยวกับตวัเลขของกองกําลังฝ่าย
ขบวนการอาเจะหเ์สรทีี�เสนอมา ซึ�งเป็นตัวเลขที�ใกลเ้คยีงกับตัวเลขที�ฝ่ายรัฐบาลเคยไดรั้บจากการ
ประเมนิของเจา้หนา้ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งและคาดการณ์อยูแ่ลว้ 
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ไมใ่ชก่งการอะไรของเราหรอืของทา่น 

 

หลังจากการรอคอยผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลอยูช่ั 
นลา่งประมาณ 1 ชั�งโมง มารต์ต ิอะหต์ซิารเิริ�มแสดงอาการ
หงดุหงดิ "ผมเดนิขึ
นมาชั 
นบน ผมไดก้ลา่วแกด่าเมยีน คงิสเ์บอรรี�วา่ เราประสบความสําเร็จในการจัด
วางบคุลากรผูป้ฏบิัตงิานแลว้ หลังจากนี
ทหารในอาเจะหก็์ไมม่ภีารกจิในการบงัคับใชก้ฎหมายในพื
นที� 
จะเหลอืแตเ่พยีงภารกจิการป้องกันประเทศเทา่นั
น สว่นจะมตีัวเลขจํานวนเท่าไหร่? ก็ไมใ่ชธ่รุะกงการ
อะไรของเราหรอืของทา่นที�จะตอ้งมามั�วนั�งพจิารณาวา่ กองทัพอนิโดนเีซยีมคีวามจําเป็นในภารกจิ
ดแูลป้องกันประเทศวา่จะตอ้งมจํีานวนเทา่ไหร?่ คณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการ
สนัตภิาพในอาเจะห ์จะเป็นผูทํ้าหนา้ที�ในการสงัเกตการณ์ ตรวจสอบกํากับดแูลเอง เพราะเป็นหนา้ที�
ของพวกเขาโดยเฉพาะ 

หนึ�งชั�วโมงผา่นไปกอ่นที�สถานการณ์จะมาถงึจดุแตกหัก คณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรี
เริ�มเปลี�ยนการใชภ้าษาพูด โดยเริ�มมกีารปรกึษาหารอืดว้ยภาษาของพวกเขาซึ�งในจํานวนนั
นมพียีง
นายดาเมยีน คงิสเ์บอรรี� ที�ปรกึษาของพวกเขาเพยีงคนเดยีวที�ฟังไมเ่ขา้ใจ สักครูห่นึ�งนูร ดจาลลิป
ระกาศวา่ หากไมม่อีะไรแลว้ พวกเราพรอ้มที�จะลงนามในเอกสาร 

"สําหรับที�ปรกึษาดาเมยีน คงิสเ์บอรรี�แลว้ พวกเขากลา่ววา่ ในฐานะที�ทา่นเป็นที�ปรกึษา เมื�อทา่นให ้
คําแนะนําพรอ้มใหคํ้าปรกึษาหารอืแกพ่วกเรา เราขอขอบคณุ แตห่นา้ที�ในการตัดสนิใจและการลงนาม
ในขอ้ตกลงเป็นหนา้ที�ของพวกเราโดยเฉพาะ และพวกเราหวงัวา่ทา่นคงสนับสนุนในการตัดสนิใจครั
ง
นี
. คณะผูแ้ทนทั
งสองฝ่ายทกุคนพรอ้มกันเดนิไปชั 
นลา่งและเขา้นั�งประจําที� หลังจากฮามดิ อวาลดุดี
นไดก้ลา่วสั 
นๆ แลว้ มาลกิ มะหม์ดูกลา่วเสรมิในคําเริ�มตน้ในเอกสารนั
น เนื�องจากการที�ไดช้ะลอเวลา
ใหช้า้ลงประมาณ 2 ชั�วโมง เพื�อใหม้ารต์ต ิอะหต์ซิารซิ ึ�งออกไปแถลงขา่วที� กาตาโจน๊อกกา่ 
(Katajonokka) ในขณะที�คนอื�นๆ อยูท่ี�คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์รอรับประทานอาหารกลางวนั. จาอก์โก ้
ออ๊กซาเน็นยอมรับวา่ เขาถกูขดัจังหวะจากการสง่ตวัเลขลา่ชา้ของฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี

ยังมปีระเด็นปัญหาสว่นกลาง ที�ยังไมไ่ดม้คีวามชดัเจน เชน่ ชนดิของอาวธุที�ขบวนการอาเจะหเ์สรจีะมี
การสง่มอบ การกําหนดเงื�อนไขการแกปั้ญหาที�อาจเกดิขึ
นจากพื
นที�หลังจากนั
น. เนื�องจากการที�คณะ
ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรแีสดงทา่ทหีน่วงเหนี�ยว เพราะตอ้งการความชดัเจนเกี�ยวกับ
จํานวนกําลังพลของกองทัพอนิโดนเีซยี และเชน่เดยีวกันกับมารต์ต ิอะหต์ซิารก็ิรูส้กึวา่ เป็นการถว่ง
เวลา แตก็่ไมไ่ดส้รา้งความแปลกใจอะไรมากนัก 

"ในความเห็นของผม มปัีญหาใหญ่ๆ  มากมายเกี�ยวกับบทบาทของที�ปรกึษา ปัญหาของที�ปรกึษา
มักจะเกดิขึ
นตลอดเวลาในการแสดงบทบาทของตน จงึเป็นผลทําใหห้ลายครั
งที�ปรกึษามคีวามเห็น
ซึ�งสะทอ้นทัศนะอนุรักษ์นยิมสดุโตง่เสยียิ�งกวา่ คณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีไดก้ลา่ว
เปรยีบเทยีบที�ปรกึษาในทํานองวา่ "เป็นฆราวาสยดึมั�นในศลีมากกวา่โป๊ปเสยีอกี". ผมเห็นวา่
สถานการณ์เชน่นี
 เกดิขึ
นในระยะตน้ๆ ของกระบวนการเจรจาเสมอ ที�ปรกึษามักทําตัวเป็นผูท้ี�ยดึมั�นใน
แนวทางอยา่งมั�นคง ไมม่กีารยดืหยุน่ และมักทําใหเ้กดิการเผชญิหนา้ พรอ้มกันนั
นเขาก็จะเผชญิกับ
การโตแ้ยง้ดว้ยตรรกะที�มเีหตผุล" 
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ทหารหน่วยรบพเิศษ Kopassus : Komando Pasukan Khusus (Army Special Force Command) สงักดั
กองทัพแหง่ชาตอินิโดนเีซยี   Tentara National Indonesia  :TNI เป็นหน่วยฏบิตักิารตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย
ทกุรปูแบบ การกอ่การจลาจล การกอ่วนิาศกรรม การจับเรยีกคา่ไถ ่ฯล ฯ 
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ยงัมอีกีหนึ�งปญัหา 

 

                  เพยีงไมก่ี�วันที�กอ่นจะมกีารเริ�มการประชมุรอบสดุทา้ย มารต์ต ิ อะหต์ซิารยิังอยูใ่น
กรงุบรัซเซลลเ์พื�อชี
แจงความคบืหนา้ของการเจรจาแสวงหาสนัตภิาพในอาเจะห ์ ตอ่เอกอัครราชทตู
ประเทศสมาชกิประจําสหภาพยโุรป มารต์ต ิ อะหต์ซิารไิดนํ้าเสนอรา่งสญัญาขอ้ตกลง, แนวทางการ
ดําเนนิการเกี�ยวกับคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห,์ บคุคลากรตา่งๆ
, ตารางกําหนดการทั
งหลายในการปฏบิัตงิาน ซึ�งเป็นเรื�องที�เป็นภารกจิที�ทา้ทาย 

                    บรรยากาศในกรงุบรัซเซลลท์ี�มตีอ่แผนการสงัเกตการณ์เกี�ยวกับการตรวจสอบ
กระบวนการสนัตภิาพในอาเจะหนั์
น มคีวามชดัเจน และทําใหเ้กดิความพงึพอใจมากขึ
น.
รัฐมนตรวีา่การตา่งประเทศสหภาพยโุรปไดม้โีอกาสเขา้รว่มประชมุการเจรจาสนัตภิาพตน้ฤดรูอ้น เมื�อ 
18 กรกฏาคม 2005 (พ.ศ.2548) หนึ�งวนัหลังวนัที�คูเ่จรจาทั
งสองฝ่ายไดม้กีารริ�เรมิในการตกลง
สนัตภิาพ. วนันี
พวกเขาไดส้ง่สญัญาณไฟเขยีว และการเตรยีมการเพื�อปฏบิัตกิารเกี�ยวกับการ
สงัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ และสามารถเดนิหนา้ไดอ้ยา่งเต็มสบู แมว้า่
การตัดสนิใจสั�งการอยา่งเป็นทางการยังมไิดดํ้าเนนิการก็ตาม 
 
                  รัฐบาลฟินแลนดไ์ดแ้สดงทา่ทอียา่งออกหนา้นับตั 
งแตเ่ริ�มแรกเกี�ยวกับการใหค้วาม
สนับสนุนคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพ มารต์ต ิ อะหต์ซิารไิดม้กีารตดิตอ่
ประสานงานอยา่งใกลช้ดิกับผูนํ้าระดับสงูในระหวา่งการตกลงเจรจา และไดรั้บความสนับสนุนอยา่ง
เต็มที� ทั 
งในสว่นของการดําเนนิการเจรจาและการนําสูก่ารปฏบิัตหิลังจากที�ไดม้กีารลงนามกันแลว้ 

                  รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศฟินแลนด ์ อริกิก ี ทโูอมโิอจา (Erkki 
Tuomioja) ไดก้ลา่วในชว่งแรกของการเจรจาในเดอืนกรกฏาคมวา่ หากการเจรจาขอ้ตกลงบรรลผุล 
ประเทศฟินแลนดจ์ะมกีารเตรยีมบคุลากรผูเ้ชี�ยวชาญอยา่งนอ้ย 20 คน ไปเป็นผูป้ฏบิัตงิาน และเมื�อ
การเจรจาตกลงบรรลผุล อริกิก ีทโูอมโิอจาไดข้อเพิ�มจํานวนเจา้หนา้ที�อกี 10 คน รวมเป็น 30 คน  

                ขอ้เท็จจรงิในปัญหาขอ้สงสยัจากทัศนะของสมาชกิประเทศสหภาพยโุรป ซึ�งยังคงมไิด ้
รับการชี
แจงคอื: ผูบ้ัญชาการกองกําลังขบวนการอาเจะหเ์สรใีนพื
นที� ยังคงมกีารซอ่นอาวธุในป่าอา
เจะหอ์กีหรอืไม?่ 
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