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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

ลงนามสญัญาสนัตภิาพที�สโมลนา-ความปิตยินิดใีนบนัดารอ์าเจะห์
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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 
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15.15.15.15. ลยุป่าอาเจะห ์
วนัองัคารที' 26 กรกฏาคม - วนัองัคารที' 2 สงิหาคม 2005 (พ.ศ.2548) 

 

                 ครั'งเมื�อขบวนการอาเจะหเ์สรแีจง้ขอ้มลูเกี�ยวกับกําลังพลและอาวธุ จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น
,ปีเตอร ์ เพธ, ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่, ไดรั้บคํายนืยันความถกูตอ้งจากผูบ้ัญชาการกองกําลังขบวนการอา
เจะหเ์สรใีนพื'นที� และพวกเขาไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มในการสง่มอบอาวธุและยตุกิารตอ่สู ้ หากไมม่ี
การยนืยันใหห้ลักประกันแลว้ สหภาพยโุรป ก็จะไมเ่ขา้รว่มกับกระบวนการนี' เนื�องจากขณะนั'นในพื'น
ยังมกีารสูร้บอยู ่ การเขา้พบและประชมุปรกึษาหารอืกับผูบ้ัญชาการกองกําลังอาเจะหนั์'นไมใ่ชเ่ป็น
เรื�องยาก แตบ่คุคลที�กองทัพมคีวามพยายามที�จะลา่ตัวมากที�สดุคอื ซาการยีา ซามาน (Zakaria 
Saman) ซึ�งมชีื�อจัดตั 'งวา่ เตงิก ูอบูติ (Tengku Ubit) 

                อนเดนิทางครั'งนี' มาลกิ มะหม์ดู และนายไซน ี อับดลุลอฮ ์ ไดบ้นิมาจากกรงุสตอ๊คโฮล์
มสูก่รงุเฮลซงิก ิ เพื�อปรกึษาหารอืเกี�ยวกับแนวทางที�จะขอพบและการเลี�ยงเหตรุา้ยที�จะเกดิขึ'น . ปี
เตอร ์ เพธ, จาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น, และยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ บนิไปกรงุจาการต์า้และเมดาน เพื�อทําการ
ประสานงานการจัดการพบปะของคณะฝ่ายที�สาม การประสานงานขอใชเ้ฮลคิอปเตอรข์นสง่ขนาด
ใหญข่องรัสเซยี ซึ�งสามารถจัดใหไ้ดใ้นวนัที� 30 กรกฏาคม 2005 (พ.ศ.2548) และจะมกีารประชมุขึ'น
ในวนันั'น 

               แมว้า่จะไดม้กีารตกลงไวล้ว่งหนา้แลว้ก็ตาม แตก่ารปฏบิัตกิารครั'งนี'ตอ้งรักษาเป็น
ความลับ ไมค่วรแจง้ใหก้องทัพทราบถงึเป้าหมาย บคุคล และสถานที�ที�จะเดนิทางไปพบ "นายพลซู
ตารโ์ต ผูบ้ัญชาการทหารสงูสดุกลา่ววา่ บางทคีณะผูแ้ทนฝ่ายกองทัพเสยีความรูส้กึเล็กนอ้ย เมื�อมี
การประสานงานกับเรา แตไ่มแ่จง้อะไรในรายละเอยีดบางอยา่งใหเ้ราทราบเลย และสถานที�ดังกลา่วนี'
ยังคงเป็นประเทศของเราอยู"่ ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่ กลา่วถงึความทรงจํา. แตอ่ยา่งไรก็ตาม กองทัพก็
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ไมไ่ดป้ฏเิสธ และใหคํ้ามั�นวา่ในระหวา่งการเดนิทางของคณะ ทางกองทัพจะไมม่กีารเคลื�อนพล และ
เปิดการปฏบิัตกิารใดๆ 

เครื'องหมายกากบาดสขีาว 
 
               เตงิก ู อบูติ ผูบ้ัญชาการกองกําลังจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สร ี เป็นเป้าหมายเบื'องตน้ใน
การมาพบปะ เตงิก ู อบูติ เคยลี'ภัยอยูใ่นประเทศสวเีดนมากวา่ 10 ปี และเคยเขา้มาอาศัยในประเทศ
ไทยหลายปี และเป็นผูรั้บผดิชอบเรื�องอาวธุของขบวนการอาเจะหเ์สรทัี 'งหมด. ยฮูา่ร ์ครสิเตนเซน่ ได ้
ตดิตอ่ประสานงานกับเตงิก ูอบูติ ทางโทรศัพท ์และไดรั้บปากที�จะพบกันโดยกําหนดสถานที�นัดหมาย
ที� บเีริ�น (Bireuen) โดยจะไดม้กีารทําเครื�องหมายเพื�อใหเ้ฮลคิอปเตอรร์อ่นลงจอด เพราะการตดิตอ่
พดูคยุทางโทรศัพทนั์'น เป็นอันตรายตอ่เตงิก ู อบูติ ดังนั'นทั'งสองจงึตอ้งใชภ้าษาสวดีชิ (สวเีดน)ใน
การตดิตอ่สื�อสารเทา่นั'น 

                  ภายใตเ้งื�อนไขและขอ้อา้งในเรื�องความปลอดภัยของบคุลากรของสหภาพยโุรป และ
ทางกองทัพถอืวา่เป็นเรื�องที�ตอ้งใหค้วามสําคัญเป็นอยา่งยิ�ง ที�จะตอ้งใหค้วามคุม้ครองดแูล ทั'งๆ ที�
คณะทํางานฝ่ายที�สามปฏเิสธที�จะใหข้อ้มลู. ในวนัเดนิทางปฏบิัตกิารของคณะฯ ทัศนวสิยัด ี ไมม่เีมฆ 
หมอกหนา ทอ้งฟ้าโปรง่ เป้าหมายที�จะเดนิทางยังไมแ่จม่ชดั แตแ่จง้ใหเ้ครื�องทําการบนิตามเสน้ทาง
โดยยดึแนวแมนํ่'าจนถงึบรเิวณป่าสน เมื�อพบเห็นบรเิวณที�มกีารถางป่าและเผาสามารถมองเห็นอยา่ง
ชดัเจน ก็ใหม้องหาจดุที�ไดทํ้าเครื�องหมายไวท้ี�พื'นดนิ 

                  เมื�อเฮลคิอปเตอรข์ ึ'นบนิออกจากเสน้ทาง ตามคําแนะนําออกนอกเสน้ทางการควบคมุ
การจราจรทางอากาศ เครื�องไดทํ้าการทดลองรอ่นลงจอด 2 ครั'งกอ่นทําการบนิจรงิ มจีดุถางป่าและ
เผาหลายจดุในบรเิวณป่าสน เมื�อบนิออกจากบรเิวณดังกลา่วจะเห็นแมนํ่'าและมองเห็นจดุนัดหมายที�
จะทําการรอ่นลงจอด มเีครื�องหมายกากบาดสขีาวบนเต็นท ์ ที�ปบูนพื'นดนิในเขตอําเภอบเีริ�น มกีลุม่
นักรบจรยทุธร์วมทั'งผูบ้ังคบัการของพวกเขา เตงิก ู อบูติ รออยูเ่บื'องลา่ง. "เราบอกกับนักบนิวา่ เรา
เห็นจดุหมายแลว้ และชี'ใหเ้ห็นจดุที�เราจะรอ่นลงจอด แตไ่ดรั้บการปฏเิสธจากนักบนิ เพราะจดุหมาย
ที�เตงิก ู อบูติกําหนด เป็นพื'นที�อยูใ่นแนวลาดชนั ยากที�จะทําการลงจอด" จาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น เลา่. 
ดังนั'น เราไมส่ามารถทําอะไรไดม้ากไปกวา่การโบกมอืไปยังกลุม่คนที�รออยูเ่บื'องลา่ง เรามคีวาม
จําเป็นตอ้งเดนิทางกลับ และการนัดหมายตอ้งยกเลกิไปโดยปรยิาย. เรามปัีญหามาก แตอ่ยา่งไรก็ดี
นับเป็นนมิติรหมายที�ดทีี�พวกเรา ไดม้าตามนัดแลว้ เราตกลงกันวา่เราจะพยายามมาพบกันในวนั
ขา้งหนา้ โดยใชเ้ครื�องบนิขนาดเล็ก 

                   เย็นวนันั'น ยฮูา่ร ์ครสิเทนเซน่ ไดทํ้าความตกลงใหมก่ับเตงิก ูอบูติ อกีครั'งหนึ�ง โดยนัด
เป็นเวลาตอนเชา้โดยใชเ้ฮลคิอปเตอรข์นาดเล็ก และในคนืนั'นเตงิก ู อบูติ ไดแ้จง้ใหย้ฮูา่ร ์ ครสิเทน
เซน่ ทราบดว้ยวา่ กองทัพอนิโดนเีซยีไดส้ง่กองกําลังทหารเขา้มาใน ณ จดุบรเิวณพื'นที�ที�
เฮลคิอปเตอรจ์ะรอ่นลงจอด เพื�อตามลา่คา่หัวสําหรับหัวหนา้นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สร ี ทั 'งๆ 
ที�ขอ้ตกลงการเจรจาไดม้กีารตกลงกันแลว้ พวกเราจงึรูว้า่เตงิก ู อบูติ ผูน้ี' มคีา่หัวรางวลั 100,000 
เหรยีญสหรัฐ 

                    จากเหตกุารณ์ในวนัวาน ทั'งๆ ที�รูว้า่เป็นการเสี�ยง เตงิก ู อบูติ ยังตอบตกลงในการ
พบปะและไดกํ้าหนดจดุนัดพบใหมอ่กีครั'งหนึ�ง. ยฮูา่ร ์ครสิเทนเซน่, ปีเตอร ์เพธ และจาอก์โก ้ออ๊กซา
เน็น ลมืบอกแกนั่กบนิถงึสถานที�นัดหมายที�จะรอ่นลงจอด การเดนิทางเป็นไปดว้ยด ี ทัศนวสิยัปลอด
โปรง่ อากาศสดใสงดงามอกีครั'งหนึ�ง บรรยากาศเป็นไปอยา่งที�คาดหวงั เมื�อเฮลคิอปเตอรบ์นิไดร้ะยะ
หนึ�ง ยฮูา่ร ์ ครสิเทนเซน่ และจาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น มองหนา้กัน ทั'งสองตา่งรูส้กึประหลาดใจในสิ�ง
เดยีวกัน คอืนักบนิ มไิดส้วมเครื�องแบบนักบนิแหง่กองทัพอนิโดนเีซยี เพราะเป้าหมายของการ
เดนิทางครั'งนี'มจีดุมุง่หมายเพื�อไปพบกับหัวหนา้นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สร ี ที�รัฐบาลกําลงั
ปราบปรามตามลา่อยู ่ จงึเป็นการไมเ่หมาะสม จาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น และยฮูา่ร ์ ครสิเทนเซน่ คดิได ้
สกัครูจ่งึพดูดว้ยภาษาฟินนชิ (ฟินแลนด)์ ดว้ยกัน สรปุแลว้วา่อยา่ไปพดูใหใ้ครฟังถงึเรื�องนี' ยฮูา่ร ์ครสิ
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เทนเซน่ เริ�มพดูคยุกับนักบนิดว้ยภาษาบาฮาซาอนิโดนเีซยี และแจง้ใหท้ราบถงึจดุที�นัดพบกับ
ขบวนการอาเจะหเ์สร ีดว้ยความคาดหวงัวา่เขาคงเห็นดว้ย 

                  เฮลคิอปเตอรพ์รอ้มที�จะบนิ ขณะที� ยฮูา่ร ์ ครสิเทนเซน่ กําลังตดิพันกับคยุกับนักบนิอยู ่
จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น จงึกลา่วใหเ้ริ�มบนิได.้ หลังจากไดบ้นิมาระยะหนึ�ง ก็สามารถมองเห็นจดุหมายที�
เฮลคิอปเตอรจ์ะรอ่นลงจอดบนพื'นที�ราบ และมบีรรดานักรบจรยทุธ ์ ขบวนการอาเจะหเ์สรใีนชดุเสื'อ
เจ็คแก็ตสดํีา ใสก่างเกงยนีส ์ และรองเทา้บูธ๊ และมเีครื�องหมาย ปรากฏตวัออกจากบรเิวณป่ารอบๆ 
พื'นที�ประมาณ 70 คน. เตงิก ูอบูติ ชายรา่งเล็กอายโุดยประมาณสกั 60 ปี ดทูา่ทางเหนื�อยหน่าย และ
เบื�อสงคราม "สายตาทแีฝงดว้ยความเศรา้ และดเูรยีบเฉย ชวีติที�ตอ้งเปลี�ยนที�นอนทกุสองคนืตลอด
ทั'งปี และมคีวามเบื�อหน่ายในการสูร้บอยา่งเต็มประดา" จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น ยอ้นรําลกึ  

                ขณะที�คณะสมัผัสมอืทักทายกับเตงิก ูอบูติ, ยฮูา่ร ์ครสิเทนเซน่ เดนิไปหานักบนิ และ
กลา่วแกเ่ขาวา่ ไมว่า่จะมอีะไรเกดิขึ'นขอใหเ้ขานั�งอยูเ่ฉยๆ และรอเพยีงอยา่งเดยีว นักบนิเห็นดว้ยและ
กลา่ววา่ ตราบใดที�ภารกจิของเขายังไมล่ลุว่ง เขาก็จะรออยูใ่นเครื�อง และปีเตอร ์เพธ เดนิตรงไปยัง
กลุม่. "ผมมองสายตาเรยีบๆ ของ เตงิก ูอบูติ และกลา่วแกเ่ขาวา่ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรทีี�
กรงุสตอ๊คโฮลม์ ใหข้อ้มลูวา่จะทําการสง่มอบอาวธุปืนจํานวน 840 กระบอก และยตุกิารเคลื�อนไหว
ของนักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรจํีานวน 3,000 คน ผมถามถงึจํานวนอาวธุที�อยูใ่นความดแูลของ
เขา และถามวา่เขาเขา้ใจถงึเจตนารมณ์ของคณะจากสหภาพยโุรป ซึ�งไดเ้ดนิทางมาที�นี'ดว้ย
วตัถปุระสงคใ์ดหรอืไม?่ เขากลา่ววา่เขารับทราบ และไดรั้บแจง้จากจากกรงุสตอ๊คโฮลม์เกี�ยวกับสง่
มอบอาวธุแลว้เชน่กัน 

                  มกีารพดูคยุกันในเรื�องทั�วๆ ไป เกี�ยวกับการประสานงานกับคณะผูส้งัเกตการณ์การ
ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์(AMM) และการดแูลความปลอดภัยของอดตีนักรบจรยทุธ์
ขบวนการอาเจะหเ์สร ีและมคีวามประสงคท์ี�จะใหค้ณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการ
สนัตภิาพในอาเจะห ์ฯลฯ การพดูคยุตามกําหนดการจะใชเ้วลาเพยีงแค ่15 นาท ีแตใ่นขอ้เท็จจรงิกลับ
ใชเ้วลา 1 ชั�วโมงครึ�ง 

                ไมม่ผีูใ้ดคาดการณ์หรอืคํานงึเกี�ยวกับอดตีนักรบจรยทุธว์า่ ขบวนการอาเจะหเ์สรจีะกลับ
เขา้สูส่งัคมบา้นเกดิในชนบท หลังจากไดเ้ขา้รว่มพัฒนาประเทศและสง่มอบอาวธุแลว้ เขาจะไดรั้บการ
ยอมรับเยี�ยงวรีะบรุษุหรอืการปลอ่ยปละละเลย เขาจะปรับตัวเขา้สูส่งัคมในฐานะพลเรอืนไดอ้ยา่งไร? 
หลังจากที�เขาเขา้สูก่ารสงครามมาหลายปี พวกเขาจะประกอบอาชพีอะไรในหมูบ่า้นเขา ดว้ยการ
เริ�มตน้ชวีติใหม?่ การประชมุจงึมคีวามสําคัญตอ่การปฏบิัตงิานของคณะผูส้งัเกตกุารณ์การตรวจสอบ
กระบวนการสนัตภิาพในอนาคตยิ�ง ขอ้มลูขา่วสารที�ผูนํ้าในกรงุสตอ๊คโฮลม์ใหม้าก็มคีวามสําคัญ และ
เป็นประโยชนต์อ่ความเชื�อถอืของขบวนการอาเจะหเ์สร ีกวา่จะไดรั้บการพจิารณายอมรับ. "ผมมคีวาม
ประทับใจจากการประชมุมาก ทั 'งฝ่ายรัฐบาลกรงุจาการต์า้และการประชมุครั'งนี' ผมไดย้นืยันความ
คบืหนา้ตอ่สหภาพยโุรปที�กรงุบรัซเซลล ์คูเ่จรจาทั'งสองฝ่ายไดม้กีารเจรจาเกี�ยวกับระบบการเมอืงที�
จะเดนิหนา้อยา่งจรงิจังตอ่ไปขางหนา้" ปีเตอร ์เพธ กลา่ว 

                นักบนิที�กําลังนั�งคอยคณะผูเ้จรจาอยูใ่นเฮลคิอปเตอร ์ดเูหมอืนวา่เขามคีวามรูส้กึสบายใจ
และถอนหายใจอยา่งชดัเจน เมื�อเห็นคณะผูแ้ทนเจรจาเดนิกลับมา จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น จงึถามวา่ 
เขามคีวามรูส้กึวติกกังวลอะไรหรอืไม?่ เขากลับตอบวา่ไมม่อีะไร แตก่ารที�เขาสวมใสช่ดุสว่นตัวโดย
ไมไ่ดส้วมใสช่ดุเครื�องแบบ ทําใหเ้ขารูส้กึวติกกังวล และตัวสั�นพอสมควร 
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กลุม่ประเทศอาเชยีนเขา้มารว่ม 

 
                       หลังจากเดนิทางกลับจากอาเจะห ์ ปีเตอร ์ เพธ, จาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น, และยฮูา่ร ์
ครสิเทนเซน่ ไดม้กีารพบปะกับคณะพลเรอืนและทหารของประเทศสมาชกิอาเชยีนในกรงุจาการต์า้ 
และการปรกึษาหารอืรว่มกับทา่นซอฟยาน ดจาลลิ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงประชาสมัพันธแ์ละการขา่ว 
เกี�ยวกับแนวทางการจัดบคุลากร การแบง่หนา้ที�ความรับผดิชอบระหวา่งบคุลากรของสหภาพยโุรป
และอาเชยีน ในการทําหนา้ที�ตามโครงสรา้งที�เตรยีมไว ้ และการจัดเขา้รับผดิชอบหนา้ที�ตาม
โครงสรา้งคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะหท์ี�กําหนดไว ้

                     ความจรงิกลุม่ประเทศอาเชยีน ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มและเกี�ยวขอ้งทกุอยา่งใน
กระบวนการสงัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพและเป็นการสรา้งดลุอํานาจ เมื�อประเทศ
อนิโดนเีซยีรอ้งขอใหป้ระเทศเพื�อนบา้นเขา้มามสีว่นในการปฏบิัตกิาร และประเทศสมาชกิในกลุม่
อาเซยีนไมม่ทีางออกอื�น นอกจากตอ้งยอมรับ. ประเทศอนิโดนเีซยีมบีทบาทในภมูภิาคนี'มาก 
ประเทศสมาชกิทั'งหา้ประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศไทย, มาเลเซยี, บรไูน, ฟิลปิปินส ์และสงิคโปร ์ไดต้กลง
ที�จะสง่เจา้หนา้ที�ผูเ้ชี�ยวชาญจํานวน 93 คน เขา้รว่มปฏบิัตกิารในคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบ
กระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ 

                       ที�กรงุจาการต์า้ ไดม้กีารตกลงกันที�จะใหค้ณะผูแ้ทนของอาเชยีน และสหภาพยโุรป
ทํางานรว่มกันเคยีงบา่เคยีงไหล ่ผสมผสานรว่มงานในองคก์รปฏบิัตกิารเดยีว เชน่หากเจา้หนา้ที�จาก
สหภาพยโุรปไดรั้บการแตง่ตั 'งใหดํ้ารงตําแหน่งหัวหนา้ ก็จะแตง่ตั 'งเจา้หนา้ที�จากอาเชยีนดํารง
ตําแหน่งรองหัวหนา้ และมกีารสลับกันไปในแตล่ะชดุ นับวา่เป็นการปฏบิัตกิารที�ผสมผสานการ
ปฏบิัตกิารระหวา่งอาเซยีนและสหภาพยโุรปเป็นครั'งแรก และนับวา่เป็นโครงสรา้งที�มคีวามสําคัญเป็น
พเิศษ 

                    พันโท นพัิทน ์ทองเล็ก(*) รองประธานคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการ
สนัตภิาพในอาเจะห ์จากประเทศไทย เป็นผูห้นึ�งที�ประชาชนชาวอาเจะหม์คีวามชื�นชม และมคีวาม
ยนิดทีี�ไดเ้ป็นผูม้ารว่มงานกับคณะทํางานระหวา่งสหภาพยโุรปกับอาเชยีน ซึ�งปฏบิัตงิานดว้ยความ
รับผดิชอบเทา่เทยีมกันอยา่งเคยีงบา่เคยีงไหล ่"มันเป็นการสรา้งสรรคส์ ิ�งที�ดงีาม โดยเฉพาะ
แบบอยา่ง เป็นแบบจําลองการทํางานร่วมกัน ประสานงานกัน" พันโทนพัิทน ์ทองเล็ก กลา่วสรปุ 

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

(*) พล.ท.นพิทัธ ์ทองเล็ก (ยศปัจจุบนั: ลา่สดุ) เจา้กรมกจิการชายแดนทหาร อดตีรองประธานคณะผูส้งัเกตการณ์การ
ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์(Deputy Head of the Aceh Monitoring Mission : AMM) ปฏบิตัหินา้ที�ในฐานะ
ผูแ้ทนนคณะผูส้งัเกตการณ์ ร่วมกบัผูส้งัเกตกุารณ์จากสหภาพยโุรป และอาเชี�ยน หลงัมกีารลงนามในขอ้ตกลงสนัตภิาพ 
ที�สมอลนา เฮลซงิก ิฟินแลนด,์ เมื�อวนัที� 15 กรกฏาคม 2548 

พล.ท.นพัิทธ ์กลา่ววา่วา่ โมเดลการแกปั้ญหาในอาเจะหไ์มไ่ดเ้ป็นยาวเิศษ เพยีงแตม่กีารคน้พบยาตัวหนึ�งที�สามารถรักษา
อาการของโรคที�ใกลเ้คยีงกบัภาคใตข้องไทยมอียู่ 4 ประการ คอื  
(1) ภมูหิลงัทางประวตัศิาสตร ์ชาวอาเจะหเ์ชื�อวา่พวกตนไมใ่ชช่าวอนิโดนเีซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนานและเรยีกตัวเองวา่ 
"อาเจะห"์ และเรยีกคนอนิโดนเีซยีวา่ "ยาวา"  
(2) ความเป็นมุสลมิแมจ้ะนับถอืศาสนาอสิลามเหมอืนกนั แตก็่มคีวามตา่งเรื�องวธิคีดิและการปฏบิตัติามหลักศาสนา
แตกตา่งกนั 
(3) ความหา่งเหนิจากศนูยก์ลางอํานาจ  
(4) ปัญหาการพัฒนาชวีติความเป็นอยู่  

"ทั 'ง 4 ขอ้นี' เป็นเงื�อนไขที�ดแูลว้อาการป่วยคลา้ยๆ กบัภาคใตข้องไทย และ "ยารักษาโรค" จากบทเรยีนของอาเจะหนั์'น 
ในเชงิเปรยีบเทยีบแลว้ จดุเปลี�ยนสาํคญัสูส่นัตภิาพคอื "หมอไดพ้บกับคนไข"้ ขณะที� "คนไขก็้ตอ้งยอมแสดงตนดว้ย" 
โดยทั 'งสองฝ่ายตอ้งมาเห็นหนา้กนั แลว้ยาจะออกมาเอง อยา่งไรก็ตาม แนวทางวา่ดว้ย "หมอไดพ้บกบัคนไข"้ นั'น ดจูะ



 7

เป็นความตา่งอนัสําคญัระหวา่งอาเจะหก์บัจังหวดัชายแดนภาคใต ้"สถานการณ์ของเราขณะนี'ยังไมเ่คยเจอคนไข ้กลุม่กอ่
ความไมส่งบไมเ่คยแสดงตวั ไดแ้ตส่รา้งความเสยีหายใหก้ับผูบ้รสิทุธิG มคีนเสยีชวีติทกุวนั" แตก่ระนั'น ในเรื�องของการ
แสดงตวั ก็ไม่ไดห้มายถงึเพยีงแคก่ลุม่กอ่ความไม่สงบจะตอ้งออกมาแสดงตวัโดยตรงถงึขนาดตอ้งออกโทรทัศน์ เพยีงแต่
แสดงออกทางออ้มใหท้ราบวา่ ตอ้งการอะไร เพื�อใหรั้ฐไดรู้ว้า่ป่วยเป็นโรคอะไร? เทา่นั'นก็เพยีงพอแลว้  

"ถา้คณุตอ้งการสนัตภิาพ ก็ตอ้งกลา้แสดงตวั" และกลา่ววา่ แตใ่นทา้ยที�สดุไมใ่ชเ่ฉพาะฝ่ายกอ่ความไมส่งบที�จะตอ้งกลา้
แสดงตวั รัฐบาลเองก็ตอ้งกลา้แสดงความจรงิใจในมตินิี'เชน่กัน "ประธานาธบิดอีนิโดนเีซยี ฯพณฯ สศุโิล บมับงั ยโูดโยโน 
ทา่นเป็นทหารเกา่ เขา้ใจงานดา้นความมั�นคงเป็นอยา่งด ีลกูชายของทา่นสมัยเป็นนายทหารยศรอ้ยโทก็ไปประจําการที�อา
เจะห ์และทา่นเองก็เคยทํางานรักษาสนัตภิาพในโคโซโว ทําใหท้า่นเขา้ใจวา่การใชกํ้าลงัทหารอยา่งเดยีวในการ
แกปั้ญหาความไมส่งบเป็นเรื�องไมถ่กูตอ้ง จงึตอ้งวางแนวคดิใหม ่นั�นก็คอืการเจรจาสนัตภิาพ หรอืที�เรยีกวา่ Peace Talk"  

"สิ�งสําคญัของกระบวนการเจรจาสนัตภิาพคอืการควานหาตัวบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งตรงนี'ทางสหภาพยโุรป หรอือยี ูมี
บทบาทอยา่งมาก กระทั�งคน้พบเครอืขา่ยวา่คนกดปุ่ มสั�งการอยูท่ี�สวเีดน รูต้วัละครทั 'งหมดวา่ใครกดปุ่ ม ใครเตน้ ใครสาด
กระสนุ เมื�อเห็นโครงขา่ยทั 'งหมดจงึนํามาสูค่วามเป็นไปไดใ้นการพูดคยุ แตก็่ตอ้งยอมรับวา่ GAM ก็มคีวามกลา้ที�จะแสดง
ตน และนั�นทําใหค้วามเป็นไปไดข้องการเจรจาสนัตภิาพเกดิขึ'น" 
 
การแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิใีนจังหวดัชายแดนภาคใต ้คณะรัฐมนตรไีดม้มีมีต ิเมื�อวนัที� 3 ม.ิย. 2551 อนุมัตใิห ้
กระทรวงมหาดไทย และศนูยอํ์านวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) นํากระบวนการสรา้งสนัตภิาพใน "อา
เจะห"์ ประเทศอนิโดนเีซยี มาศกึษาเป็นแบบจําลองในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจังหวดัชายแดน และระบถุงึความ
ร่วมมอืระหวา่งไทยกบัอนิโดนเีซยีในการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเ้อาไวอ้ย่างคอ่นขา้งจํากดั ใหส้ว่นราชการที�
เกี�ยวขอ้งสง่เสรมิความร่วมมอืกับองคก์รมสุลมิสายกลางของอนิโดนเีซยีเพื�อแลกเปลี�ยนผูนํ้าศาสนาระหวา่งกนั ขณะที�
หน่วยงานดา้นความมั�นคงก็ใหแ้ลกเปลี�ยนขอ้มลูดา้นขา่วกรองระหวา่งกนั  
"อาเจะหโ์มเดล" ยอ่มปฏเิสธไมไ่ดท้ี�จะพูดถงึกระบวนการสนัตภิาพที�เกดิจากการเจรจา อนันํามาสูก่ารลงนามในขอ้ตกลง
สนัตภิาพครั'งประวตัศิาสตรร์ะหวา่งรัฐบาลอนิโดนเีซยีกบั GAM เมื�อวนัที� 15 ส.ค.2548 ที�กรุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์
แลว้รัฐไทยกับกลุม่กอ่ความไมส่งบในจังหวดัชายแดนภาคใตพ้รอ้มที�จะเริ�มกระบวนการนี'หรอืยัง? 
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16.16.16.16. ความสบัสนนาทสีดุทา้ย 

 

               บรรยากาศอันอบอุน่สบายในเดอืนสงิหาคมที�กรงุเฮลซงิก ิราวกับวา่ไดถ้กูเนรมติมาเพื�อ
การตอ้นรับคณะผูแ้ทนฝ่ายเจรจาแสวงหาสนัตภิาพทั'งสองฝ่าย ที�เดนิทางมาถงึประเทศฟินแลนด ์
เพื�อการดําเนนิการใหส้ําเร็จตามขั 'นตอนสดุทา้ย เอกสารที�จะลงนามไดถ้กูเตรยีมไวเ้รยีบรอ้ยทกุอยา่ง
แลว้ ตั 'งแตก่ารเริ�มตน้จนถงึการยอมรับเงื�อนไขตา่งๆ เพยีงแตร่อคอยการลงนามและการเฉลมิฉลอง
อยา่งเป็นทางการเทา่นั'น  

                ผูแ้ทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีตั 'งหลักที�ศนูยว์ฒันธรรม ฮานาซะอฺร ิ(The 
Hanasaari Culture) แตใ่นทางตรงกันขา้ม เกดิความวติกกังวลและมดืมนจากความเห็นของที�ปรกึษา
ดาเมยีน คงิสเ์บอรรี� วา่ "ขบวนการอาเจะหเ์สรไีดพ้บชอ่งโหวใ่นขอ้ตกลง คอืไมม่ขีอ้ความที�ระบุ
เกี�ยวกับการจัดการกองกําลังตดิอาวธุหรอืกองกําลังพลเรอืนกึ�งทหารและการปลดอาวธุ(ของ
ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี) เรื�องดังกลา่วไดม้กีารพจิารณาในการเจรจาเกี�ยวกับกองกําลังดังกลา่ว ซึ�ง
ขบวนการอาเจะหเ์สรคีาดวา่มจํีานวน 10,000 คน และมแีผนการแลว้วา่ทันททีี�ขบวนการอาเจะหเ์สรไีด ้
มกีารสง่มอบอาวธุแลว้กองกําลังตดิอาวธุดังกลา่ว ก็จะเริ�มสงัหารพวกเขาทันท ี
 
               ตามขอ้เท็จจรงิแลว้ ผูนํ้าขบวนการอาเจะหเ์สรไีดม้กีารเสนอบันทกึขอ้ตกลงใหม้กีารปรับ
ขอ้ความในการเจรจารอบสดุทา้ยแลว้ ซึ�งบันทกึขอ้ตกลงมขีอ้ความตรงกันกบัสิ�งที�คูเ่จรจาไดอ้า่น
อยา่งละเอยีด และมกีารทบทวนกอ่นหนา้นั'นไมน่อ้ยกวา่ 1 เดอืน. ดเูหมอืนวา่ความพยายามในการ
สรา้งความตงึเครยีดถกูกระทําดว้ยความจงใจ ในการบดิเบอืน หรอืเป็นการสรา้งความตระหนก ความ
สบัสนในนาทสีดุทา้ยที�คบืคลานเขา้ในความนกึคดิของขบวนการอาเจะหเ์สร ี

 

ความเปลี�ยนแปลงเบื'องหนา้พวกเขาใหญห่ลวงนัก และไมม่หีลักประกันเกี�ยวกับเรื�องราวจะเดนิหนา้
ดว้ยความหวงั มันเพยีงไดรั้บความเชื�อถอืที�นอ้ยมาก ในทัศนะที�ตรงกันขา้มและภายใตส้ภาวการณ์
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เชน่นี' การสง่มอบอาวธุของขบวนการอาเจะหเ์สรนัีบเป็นการเสี�ยง. มาลกิ มะหม์ดู ยังนั�งอยูท่ี�ระเบยีง
ศนูยว์ฒันธรรมฮานาซะอฺร ิตรงหนา้ของเขามถีว้ยนํ'าชา ดว้ยอาการนิ�งสงบ แตส่บัสนและยังมทีทีา่วติก
กังวลอยู ่ความรูส้กึเหมอืนเจา้บา่วที�อยูใ่นพธิแีตง่งานดว้ยสภาวะตื�นเตน้ เพยีงกําลังรอคําถามที�ผูทํ้า
พธิจีะถามและพรอ้มจะตอบรับเพยีงคํากลา่วเพยีงวา่ "ผมยอมรับ"  

"มันเป็นการยากมากสําหรับผมที�จะเชื�อวา่ ตํารวจในอาเจะหจ์ะออกไป และกองกําลังตดิอาวธุซึ�งฝ่าย
ทหารเป็นผูฝึ้กและมอบอาวธุใหก้ับกองกําลังพลเรอืนกึ�งทหารเหลา่นั'นจะหมดไป" มาลกิ มะหม์ดู สง่
สญัญาณและกลา่ววา่ "วนันี'มันสายเกนิไปเสยีแลว้ที�จะไปจัดการทําอะไรเกี�ยวกับเรื�องนี'". "ในขั 'นนี'
แลว้ ผมเองรูส้กึกังวลใจอยูใ่นหลายเรื�อง แตก็่ไดแ้คก่ังวลใจเทา่นั'น" 

"นักรบจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรมีคีวามจงรักภักดเีชื�อฟังเราอยา่งแทจ้รงิ สว่นใหญเ่ป็นประชาชน
สามัญซึ�งทกุคนตา่งก็มอีาชพีหลักกอ่นที�จะเขา้รว่มงานกับขบวนการอาเจะหเ์สร ีบางคนเป็นชาวนา 
บางคนเป็นกรรมกรคนงานทั�วไป บางคนเป็นผูม้กีจิการประกอบธรุกจิขนาดเล็กสว่นตัว เมื�อเราประกาศ
ยตุกิารตอ่สูแ้ลว้ พวกเขาก็จะกลับคนืสูช่วีติปกตขิองพวกเขาตอ่ไป" 

"สําหรับผูท้ี�มคีวามตอ้งการความชว่ยเหลอื การใหก้ารสนับสนุน เชน่ ผูท้ี�ยังไมม่อีาชพี ไมม่งีานทํา 
ไมม่บีา้นที�อยูอ่าศัย ก็มคีวามจําเป็นที�เราตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอืกันตอ่ไป นี'คอืส ิ�งที�ตอ้งมคีวามจรงิจัง 
แตทั่'งหมดตอ้งการหลกัประกันความปลอดภัยในชวีติ มใิชว่า่หลังจากมกีารมอบตัวและวางอาวธุแลว้ 
พวกเขาอาจถกูตามลา่ ถกูเก็บหรอืลอบสงัหารภายหลัง". สําหรับตนเองจะกลับคนืสูอ่าเจะหอ์ยา่งไร
นั'น มาลกิ มะหม์ดูยังไมส่ามารถพดูไดใ้นวนันี' บา้นเดมิของมาลกิ มะหม์ดูตั 'งอยูใ่นเมอืงของอาเจะห์
บอืซรั (Aceh Besar) หา่งจากเมอืงหลวงประมาณ 10 กม. แมว้า่ในชวีติสว่นใหญข่องมาลกิ มะหม์ดู 
อาศัยอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์แตเ่ขาก็มญีาตพิี�นอ้งอยูใ่นอาเจะห ์ในเมดาน และในกรงุจาการต์า้. "การ
กลับคนืสูม่าตภุมูขิองผมนั'น ขึ'นอยูก่ับสถานการณ์ ความรนุแรงของเหตกุารณ์ในพื'นที�" 

ในเอกสารขอ้ตกลงในขั 'นสดุทา้ยมบีันทกึแนบทา้ย ซึ�งทําใหม้ารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเป็นผูป้ฏบิัตกิารในการ
ใหก้ารคํ'าประกันสนัตภิาพ หากคูเ่จรจาทั'งสองฝ่ายไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาความแตกตา่งในการ
ตคีวามเกยีวกับการปฏบิัตติามขอ้ตกลงกับหัวหนา้ชดุคณะผูส้งัเกตการณ์ การตัดสนิใจขั 'นสดุทา้ย ให ้
เป็นอํานาจของหัวหนา้คณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์หากยังไม่
สามารถแกไ้ขโดยวธิกีารดังกลา่ว หัวหนา้คณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอา
เจะห ์ก็จะนําขอ้ปัญหาดังกลา่วเขา้สูท่ี�ปรกึษาของผูนํ้าที�กรงุสตอ๊คโฮลม์ และกรงุจาการต์า้เป็นผู ้
พจิารณาตัดสนิ และในขั 'นสดุทา้ยหากไมส่ามารถแกไ้ขได ้คูเ่จรจาทั'งสองฝ่ายตกลงกันนําปัญหาสง่
มอบใหม้ารต์ต ิอะหต์ซิารเิป็นผูท้ี�มอํีานาจสงูสดุในการวนิจิฉัยชี'ขาดสําหรับในกรณีเรื�องดังกลา่ว 

มาลกิ มะหม์ดู กลา่ววา่เป็นทางออกที�ดทีี�จะกลา่ววา่ เป็นหนา้ที�ของมารต์ต ิอะหต์ซิาร ิในชั 'นนี' "เขา
เป็นผูท้ี�มคีวามสามารถทําใหก้ารตกลงบรรลผุลไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เขาเป็นผูท้ี�มคีวามสามารถพเิศษใน
บทบาทการเป็นคนกลางและการเจรจาไกลเ่กลี�ยที�ด ีผมเชื�อวา่ เขาเป็นผูห้นึ�งที�จะเป็นผูท้ี�ยนือยู่
เบื'องหลังถอ้ยคําที�เป็นตัวอักษรในขอ้ตกลงและตอ้งการเห็นการนําสูก่ารปฏบิัตอิยา่งบรรลผุลสําเร็จ 
ผมเชื�อวา่เขาจะตอ้งตดิตามไปโดยตลอด". "และยฮูา่ร ์ครสิเทนเซน่ ก็เป็นอกีผูห้นึ�งที�มสีว่นสําคัญ
ระดับหนึ�ง เขาเป็นผูท้ี�รเิร ิ�มในการตดิตอ่ประสานงานกับพวกเราและกับฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี และเป็น
ผูผ้ลักดันกระบวนการตา่งๆ เบื'องตน้กับมารต์ต ิอะหต์ซิาร"ิ มาลกิ มะหม์ดูกลา่วเพิ�มเตมิ 

ความคาดหวงัในอนาคต มาลกิ มะหม์ดูมคีวามคาดหวงัเป็นกรณีพเิศษวา่ ประชาชนชาวอาเจะหจ์ะเป็น
ผูท้ี�มสีว่นสําคัญที�สดุในการตัดสนิกําหนดชะตากรรมใหก้ับพวกเขาเองวา่ จังหวดัอาเจะหจ์ะถกูกําหนด
แนวทางเป็นอยา่งไร? "เราไมม่ปัีญหาในเรื�องของการเป็นสว่นหนึ�งของประเทศอนิโดนเีซยี ตราบใดที�
เราเป็นผูท้ี�มสีทิธใินการกําหนดชะตากรรมของตนเอง เรามสีทิธทิี�จะเลอืกวา่ อาเจะหจ์ะถกูนํา และเรา
สามารถเลอืกผูนํ้าของเราเองได ้สําหรับเราอสิรภาพไมส่ามารถยตุใินตัวมันเอง". "เราสามารถใชธ้ง
ชาตขิองเราเองได ้เรามรัีฐธรรมนูญของเราเองได ้ส ิ�งนี'คอืส ิ�งที�สําคัญสําหรับพวกเรา" 

มาลกิ มะหม์ดู ไมรู่ว้า่บทบาทของขบวนการอาเจะหเ์สรจีะเป็นอยา่งไร ? อนาคตในไมช่า้ ความเป็นไป
ไดท้ี�ขบวนการอาเจะหเ์สรอีาจปรับบทบาทไปเป็นพรรคการเมอืง ในนามของขบวนการอาเจะหเ์สรี
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ตามความหมาย และอกีไมน่านเป้าหมายของเราก็จะผกูพันกับสิ�งใหม่ๆ  ที�จะเกดิขึ'น "เราจะมกีาร
ตัดสนิใจในการรวมตัวในภายหลัง" มาลกิ มะหม์ดู พจิารณาวา่ การมสีว่นรว่มของประชาชนชาวอา
เจะหใ์นกระบวนการนับเป็นเรื�องสําคัญอยา่งเรง่ดว่น ระหวา่งฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น ดว้ยงบประมาณ
ที�ไดรั้บการสนับสนุนจากสถาบัน โอลอฟ ปาลเม ่(The Olof Palme) แหง่ประเทศสวเีดน ขบวนการอา
เจะหเ์สรไีดนํ้ามาจัดสรรใหแ้กอ่งคก์รเอกชนอาเจะห ์3 องคก์ร ในการนี'ขบวนการอาเจะหเ์สร ีได ้
อธบิายความคบืหนา้และเป้าหมายของการเจรจาเพื�อสนัตภิาพ 

ประชาชนจากองคก์รเอกชน, กลุม่ผูนํ้าศาสนา, นักวชิาการ, ไดใ้หค้วามสนใจเป็นอยา่งยิ�ง "มผีูค้น
จํานวนมาก ที�เคยตําหนพิวกเราก็กลับมคีวามเขา้ใจและเขา้มารว่มงานกับพวกเรา ที�สําคัญที�สดุคอื 
เราจะทําใหข้อ้ตกลงสนัตภิาพบรรลผุล ซึ�งกระบวนการดังกลา่วทั'งหมดเป็นที�รูด้ทีี�สดุในอาเจะห.์ มา
ลกิ มะหม์ดูเชื�อมั�นวา่ หากสนัตภิาพเกดิขึ'นในอาเจะหอ์ยา่งแทจ้รงิแลว้ ผูท้ี�ลี'ภัยจํานวนมากก็จะพากัน
กลับคนืสูม่าตภุมูอิยา่งแน่นอน "ผมมคีวามประสงคแ์ละสนับสนุนการกลับคนืสูม่าตภุมู ิอาเจะหด์นิแดน
ที�มคีวามสมบรูณ์และยังตอ้งการผูท้ี�มกีารศกึษาด ีมรีะสบการณ์ที�เคยทํางานในประเทศแถบตะวนัตก ก็
ควรกลับมารว่มกันสรา้งสรรคแ์ละพัฒนามาตภุมู ิเชน่ ตัวอยา่ง การเขา้มาดแูลปกครองโดยปราศจาก
การฉอ้ราษฏรบังหลวง และนั�นคอืสิ�งที�ทา้ทายหลักของอาเจะหท์ี�ประสบการณ์ของพวกเราในกลุม่
ประเทศนอรด์กิมากมายประเมนิคา่มไิด"้ 
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17. การลงนามสญัญาสนัตภิาพที'สโมลนา 
วนัจนัทรท์ ี' 15 สงิหาคม 2005 (พ.ศ.2548) 

 
             บรรยากาศภายในหอ้งเลี'ยงรับรองทําเนยีบรัฐบาลฟินแลนด ์ ที�สโมลนา (Smolna) กรงุ
เฮลซงิก ิ เกดิความโกลาหลวุน่วายและตื�นเตน้อกีครั'งหนึ�ง เมื�อกองทัพผูส้ ื�อขา่วทกุแขนงทั'งใน
ประเทศและตา่งประเทศ ตา่งแยง่กันจองจดุที�ตั 'งกลอ้งโทรทัศนเ์พื�อหาโลเกชั�นที�สวยงามที�สดุสําหรับ
ตน ใตโ้คมระยา้หนา้โตะ๊ยาวผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในชดุสทูสเีขม้ยนืเรยีงรายจากประตใูหญเ่ต็มพื'นที� ในกลุม่
นั'นมบีคุคลที�เดนิทางมาจากกรงุจาการต์า้, อาเจะห,์ มาเลเซยี บนิมายังกรงุเฮลซงิก ิ ลว่งหนา้ 
ประกอบดว้ย: รัฐมนตร,ี ผูนํ้าทางทหาร, สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร และผูนํ้าทอ้งถิ�นจากอาเจะห ์ 

              นับเป็นครั'งแรกที�กลุม่ผูแ้ทนจากทั'งสองฝ่าย ทั 'งจากฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรแีละ
ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยีรวมถงึบรรดาทหารมาประชมุภายใตห้ลังคาเดยีวกันและหอ้งโถง ทกุคน
ตระหนักดวีา่ วนันี'มใิชเ่ป็นวนัที�ที�ทกุอยา่งจะสิ'นสดุในกระบวนการตา่งๆ แตเ่ป็นเพยีงวนัแหง่การเริ�มตน้
ซึ�งจะตอ้งมอีะไรตามมาอกีมากมายซึ�งจะตอ้งดําเนนิการตอ่ไปจากนี'. อดตีประธานาธบิดฟิีนแลนด ์
ฯพณฯ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ เดนินําหนา้แขกไปยังโตะ๊ยาวเพื�อการลงนาม ประกอบดว้ยมาลคิ มะหม์ดู 
นั�งดา้นซา้ยมอื และฮามดิ อาวาลดุดนี นั�งดา้นขวามอื, ที�นั�งถัดมา เอกอคัรราชทตูสหราชอาณาจักร 
ฯพณฯ แมททวิ เกรกิ ในฐานะประธานสหภาพยโุรป, ประธานคณะกรรมาธกิารสหภาพยโุรป ฯพณ ฯ 
อัลโด เดลล ิอะรคิเซยี, และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศฟินแลนด ์อริกิก ีทโูอมโิอจา 
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                หลังจากการแนะนําฮามดิ อาวาลดุดนี และมาลคิ มะหม์ดูแลว้ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ ก็ไดม้ี
การลงนามในบันทกึความจํา (Memorandum of Understanding: MOU) ฮามดิ อาวาลดุดนี และมาลคิ 
มะหม์ดูในฐานะผูแ้ทนของคูเ่จรจาของแตล่ะฝ่ายและมารต์ต ิ อะหต์ซิารใินฐานะพยานของการลงนาม
ในขอ้ตกลง. ในคํากลา่วสนุทรพจน ์ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดยํ้'าถงึกระบวนการสนัตภิาพที�เกดิขึ'นไดใ้น
วนันี' เพราะคูเ่จรจาทั'งสองฝ่ายตา่งมจีติใจที�ไฝ่หาแสวงหาสนัตภิาพ มคีวามตระหนักและความ
ตอ้งการแสวงหาการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในอาเจะหอ์ยา่งยั�งยนื ดว้ยเกยีรตยิศ และศักดิGศรขีอง
ทกุๆ ฝ่าย 

                  "จดุประสงคข์องกระบวนการแสวงหาสันตภิาพ เพื�อที�จะใหป้ระชาชนชาวอาเจะหไ์ดม้ี
โอกาสใชช้วีติอยา่งสนัตสิขุ ความยตุธิรรมและสงัคมประชาธปิไตย การตกลงครั'งนี'รวมถงึคํามั�น
สญัญาจากทั'งสองฝ่ายในการเคารพตอ่หลกัการสทิธมินุษยช์นในอาเจะห ์ รวมถงึการจัดตั 'งศาลสทิธิ
มนุษยชน และคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและความปรองดอง" มารต์ต ิ อะหต์ซิารกิลา่ว
เพิ�มเตมิวา่ "ยังมภีารกจิอันหนักอึ'งสาหัสจอ์ยูเ่บื'องหนา้ ซึ�งคูเ่จรจาทั'งสองฝ่ายจะตอ้งยดึมั�นใน
หลักการที�จะไมเ่บี�ยงแบนจากขอ้ตกลง ตลอดจนเจตจํานงของการตกลงในวนันี'" 

                  ทา่นยังกลา่วเสรมิวา่ "นับตั 'งแตก่ารลงนามในวนันี'เป็นตน้ไป ประเทศสมาชกิสหภาพ
ยโุรปและอาเชยีน ก็จะเริ�มปฏบิัตหินา้ที�ในการสงัเกตการณ์ ซึ�งก็ไดม้กีารเตรยีมบคุคลากรที�จะ
ปฏบิัตกิารในพื'นที�ในฐานะคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ (Aceh 
monitoring mission: AMM). มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดเ้รยีกรอ้งขอความรว่มมอืจากทกุๆ ฝ่ายในการให ้
การสนับสนุนการปฏบิัตงิานของคณะผูส้งัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ ซึ�ง
จะเริ�มปฏบิัตกิารอยา่งเป็นทางการตั 'งแตว่นัที� 15 กันยายน 2548 นี'  

               มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดก้ลา่วขอบคณุหัวหนา้คณะผูแ้ทนเจรจาของแตล่ะฝ่ายโดยเฉพาะ 
ฯพณฯ ประธานาธบิด ี แหง่สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี สศุโิล บัมบัง ยทุโธโยโน ทา่นรองประธานาธบิด ี
ยซูฟุ กัลลา ที�ไดใ้หก้ารสนับสนุนการเจรจาดว้ยดตีลอดมา และทา่นไดแ้สดงความขอบคณุตอ่รัฐบาล
ประเทศฟินแลนด,์ ประเทศฮอลแลนด,์ ประเทศสวเีดน, และประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ โดยเฉพาะ
คณะกรรมาธกิารสหภาพยโุรป ที�ไดใ้หก้ารสนับสนุนการเจรจาสนัตภิาพ ทา่นยังกลา่วขอบคณุ ยฮูาร ์
ครสิเตนเซน่ ในฐานะที�เป็นผูต้ดิตอ่ประสานงาน และเป็นผูท้ี�ชกันําใหคู้เ่จรจาทั'งสองฝ่ายไดม้านั�งลง
บนโตะ๊เจรจา และชว่ยใหก้ระบวนการเจรจาเดนิหนา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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                    ฮามดิ อาวาลดุดนี กลา่วสนุทรพจนใ์นฐานะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาล เริ�มดว้ยความ
เคารพในศักดิGศรขีองกันและกัน จดุประสงคไ์ดเ้ดนิมาถงึจดุสดุทา้ยของความรนุแรง และจะมกีาร
เริ�มตน้ชวีติใหมนั่บตั 'งแตว่นันี'เป็นตน้ไป ในคํากลา่วของทา่นฮามดิ อาวาลดุดนี ไดก้ลา่วถงึบรรทัดฐาน
ระหวา่ง "พวกเขา" และ "พวกเรา" ที�ทําใหเ้กดิความแตกตา่ง ซึ�งเราจะลบมันออกไป และตอ่ไปนี'ก็จะ
มเีพยีงคําวา่ "พวกเรา" เทา่นั'น ความแตกตา่งในอดตีควรขจัดออกไปใหห้มด และเราตอ้งมองไปยัง
เบื'องหนา้ที�จะกา้วสูอ่นาคต และทา่นไดก้ลา่วขอบคณุ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิที�ไดทํ้าหนา้ที�ในการไกล่
เกลี�ย หากไมม่ทีา่นผูน้ี'แลว้ "การสูร้บก็ไมอ่าจยตุลิงได"้ และทา้ยที�สดุไดอ้า้งถงึคําพดูของชาวอา
เจะหท์ี�กลา่ววา่ "เมื�อถงึเวลา ฝนก็จะหยดุตก และถงึเวลาแลว้ที�จะหยดุสงคราม" ฮามดิ อาวาลดุดนี 
จบสนุทรพจนด์ว้ยความมั�นใจสนัตภิาพที�กําลังจะเกดิขึ'น 

                   ตา่งไปจากฮามดิ มะหม์ดู แววตาที�สอ่ใหเ้ห็นถงึความวติกกังวลปรากฏบนใบหนา้ของ
มาลคิ มะหม์ดู ขณะเริ�มกลา่วสนุทรพจนอ์ันยดืเยื'อ เขากลา่วขอบคณุตอ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุๆ คนและ
ทกุๆ ฝ่าย เขาพยายามชี'ใหเ้ห็นวา่ ยังไมม่สีนัตภิาพในอาเจะห ์เนื�องจากที�นั�นยังไมม่คีวามยตุธิรรม
เกดิขึ'น เขากลา่ววา่ เขาหวงัวา่การลงนามในขอ้ตกลงสนัตภิาพวนันี'จะเป็นการนํามาซึ�งความยตุธิรรม
มาสูอ่าเจะห ์และขอใหค้วามเป็นประชาธปิไตยที�แทจ้รงิจะเป็นหลักประกันความยตุธิรรม เขากลา่ววา่ 
ระบบตา่งๆ ในประเทศอนิโดนเีซยียังไมม่กีารเปลี�ยนแปลง จากวนัแหง่ความมดืมน และ การลงนามใน
ขอ้ตกลงสนัตภิาพในวนันี' จะเป็นกา้วสําคัญที�จะนําประเทศชาตกิา้วพน้จากความมดืมน หลังจาก
ชว่งเวลาที�คับแคบของความรูส้กึชาตนิยิม ซึ�งถงึเวลาแลว้ที�ควรจะคลี�คลายลง 

                มาลคิ มะหม์ดู กลา่วถงึ "ขอ้ตกลงที�มใิชม่คีวามหมายแคข่อ้ตกลงที�เป็นเพยีงตัวอักษร 
แตค่วรเป็นขอ้ตกลงที�เป็นความผกูพันดว้ยจติวญิญาณ" เขากลา่วถงึจํานวนกําลังพลของทหารที�
ยังคงอยูใ่นจังหวดัอาเจะห ์มจํีานวนมากกวา่พื'นที�ในจังหวดัอื�นเป็นเทา่ตัว เมื�อเปรยีบเทยีบถงึ
ความสมัพันธร์ะหวา่งขนาดและพื'นที� ในความเห็นของเขาแลว้ก็ไมไ่ดส้รา้งความมั�นใจตอ่ความมุง่
หมายหรอืเจตนารมณ์ของฝ่ายกองทัพ เขายังแสดงถงึความรูส้กึลกึๆ ที�กังวลตอ่การคกุคามที�เกดิจาก
กลุม่ทหาร ซึ�งขอ้เท็จจรงิแลว้คอื กลุม่กองกําลังพลเรอืนกึ�งทหารที�ตดิอาวธุ ซึ�งกองกําลังเหลา่นี'มัก
เป็นผูส้รา้งปัญหาในเกอืบทกุพื'นที�ในประเทศอนิโดนเีซยีมาแลว้ และมพีฤตกิรรมที�มักเป็นผูค้กุคาม
ละเมดิสทิธมินุษยชน พลเรอืนเสมอมา 

               เขาเรยีกรอ้งตอ่นานาประเทศ ประชาคมนานาชาตปิระณามพฤตกิรรมทหารที�ประจําการใน
อาเจะห ์และเรยีกรอ้งใหส้ื�อนานาชาตใิหค้วามสนใจตดิตามขา่วสารในเรื�องเหลา่นี' เพื�อที�จะไดไ้ม่
สรา้งอาณาจักรแหง่ความหวาดกลัวแกป่ระชาชน หรอืขม่ขูป่ระชาชน โดยปราศจากความกลัวการถกู
เปิดโปง ดว้ยวธิกีารนี' นับเป็นวธิกีารเรยีกรอ้งที�สรา้งความเชื�อถอื สรา้งความมั�นใจแกข่บวนการอา
เจะหเ์สร ีเขายนืยันวา่ ขบวนการอาเจะหเ์สรไีดม้อบความไวว้างใจในการสถาปนาความหลากหลายใน
วฒันธรรม ประเพณี คา่นยิม ความเชื�อ ฯลฯ ความเป็นประชาธปิไตยในอาเจะห ์และมคีวามหวงัเป็น
อยา่งยิ�งวา่ รัฐบาลอนิโดนเีซยีจะไดแ้สดงถงึความปรารถนาด ีและมคีวามจรงิในการประสานงานที�ดี
ตอ่ไป 

                    "เราหวงัวา่ วันแหง่ความมดืมนและความสิ'นหวงัจะถกูทิ'งไวเ้บื'องหลัง เราจะมุง่ไป
ขา้งหนา้ สูว่นัแหง่ความหวงั ที�มแีสงสวา่งอยูเ่บื'องหนา้ของพวกเรา อนิซาอัลลอฮ (หากเป็นความ
ประสงคข์องพระเจา้) 
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ความชื'นชมและปิตยินิดใีนบนัดารอ์าเจะห ์

 

               สนุทรพจนข์องมาลคิ มะหม์ดู มใิชเ่ป็นการกลา่วสนุทรพจนท์ี�รับฟังดว้ยความเงยีบสงบ
เพยีงเฉพาะใน สมอลนา กรงุเฮลซงิกเิทา่นั'น และในเวลาเดยีวกันที�เมอืงบันดารอ์าเจะห ์ มกีารเฉลมิ
ฉลองการลงนามขอ้ตกลงสนัตภิาพพรอ้มๆ กันดว้ยการถา่ยทอดสดผา่นโทรทัศนที�สง่ตรงยังมัสยดิ
กลางของเมอืงหลวง ที�มปีระชาชนชาวอาเจะหม์ารว่มชมุนุมนับพันคน เพื�อมาดแูละฟังมาลคิ มะหม์ดู 
กลา่วสนุทรพจนท์างโทรทัศน ์ บรรยากาศการลงนามและการกลา่วสนุทรพจน ์ ไดรั้บการตดิตามชม
ดว้ยจติใจจดจอ่ สําหรับประชาชนชาวอาเจะหส์ว่นใหญท่ี�รูจั้กเพยีงชื�อของมาลคิ มะหม์ดู ในนามของ
สญัลักษณ์ของการตอ่สูเ้พื�อเสรภีาพเทา่นั'น แตบ่ัดนี'พวกเขาไดเ้ห็นใบหนา้ที�แทจ้รงิของเขาในวันนี'
เอง 

               ประชาชนที�ไดม้าชมุนุมพรอ้มกันที�มัสยดิกลาง เพื�อการละหมาดฮาญัต (ละหมาดเพื�อขอ
พร) กอ่นที�จะมกีารเฉลมิฉลองและพรอ้มใจกันเปลง่คําสรรเสรญิพระเจา้วา่ อัลลอฮอ ์ อคับัร (อัลลอฮ์
ทรงเกรยีงไกร) อลัลอฮฮ ์ อัคบัร (อัลลอฮท์รงเกรยีงไกร) อัลลอฮฮ ์ อัคบัร (อัลลอฮท์รงเกรยีงไกร) 
หลายๆ ครั'ง. เมื�อปรากฏภาพของ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิบนหนา้จอโทรทัศน ์บางคนตะโกนวา่ "อะหต์ซิา
ร"ิ และทกุคนตา่งพรอ้มใจรอ้งตะโกนตาม และกลา่ววา่ "ขอบคณุ ฟินแลนด"์ พวกเขาพากันตะโกน
ตาม 

               ปีเตอร ์ เพธ ตดิตามการเฉลมิฉลองพธิลีงนามขอ้ตกลงสญัญาสนัตภิาพทางโทรทัศน์
รว่มกับฝงูชนในบันดารอ์าเจะห ์ และเขารูส้กึตื�นเตน้กับสิ�งที�ประจักษ์กับสายตาของเขาเอง "ผมรูส้กึวา่
บรรยากาศที�เป็นไปดว้ยดมีาก การเฉลมิฉลองที�สําคัญที�เต็มไปดว้ยความศรัทธาอยา่งแรงกลา้ของ
ประชาชนชาวอาเจะห ์ 

               ในกรงุเฮลซงิก ิ พธิกีารลงนามไดส้ ิ'นสดุลง บรรดาผูส้ ื�อขา่วตา่งรบีเรง่กลับสูส่ํานักงานของ
ตนเพื�อรบีสง่ตน้ฉบับและรบีเสนอขา่วสารอยา่งเรง่ดว่น (Breaking News) สว่นผูแ้ทนคูเ่จรจาทั'งสอง
ฝ่ายและผูม้สีว่นรว่ม ผูต้ดิตาม แขกผูม้เีกยีรต ิรว่มรับประทานอาหารที�สมอลนา ทําเนยีบรัฐบาล 

                  ขณะที�ผูอ้ ื�นยังคงอยูร่ว่มฉลองการลงนามขอ้ตกลงสนัตภิาพ จาอก์โก ้ ออ๊กซาเน็น และ 
ยฮูาร ์ครสิเตนเซน่ เตรยีมแพ็คกระเป๋าและเดนิทางไปอาเจะหทั์นท ี 

สาํหรบัพวกเขาภารกจิที'แทจ้รงิเพิ'งจะเร ิ'มตน้ ... 
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ขอความสนัตจิงมแีดพ่ี'นอ้งทกุๆทา่น 
บรุฮานดุดนี อเุซ็ง ผูถ้อดความเรยีบเรยีง  

วนัเสารท์ ี' 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552. 

Making peace 
Ahtisaari and Aceh 
กระบวนการสรา้งสนัตภิาพ 
Katri MeriKallio เขยีน 

 

สมเกยีรต ิตั 'งนโม และคณาจารยม์หาวทิยาลยัเที�ยงคนื 
(บรรณาธกิารเว็บไซค ์มหาวทิยาลยัเที�ยงคนื) 
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และสงัคมไทยสามารถใหก้ารสนับสนุนไดท้ี�บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ในนาม สมเกยีรต ิตั 'งนโม 
หมายเลขบญัช ี521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สาํนักงานถนนสเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
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