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ภาพปก: จุดตางๆมากมายสะทอนกลุมผูเกี่ยวของที่มีจํานวนมากในกระบวนการสันติภาพ หากจะใหประสบ
ความสําเร็จ จําเป(นจะตองเชื่อมประสานกลุมตางๆใหทํางานรวมกัน ซึ่งสามารถทําไดดวยมือทานเอง
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สารบัญ
หนา
เอกสาร/ขอคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการพูดคุย
28/02/56 – ฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
29/02/56 – 5 ขอเรียกรองเบื้องตนของ BRN
13/07/56 – คําแถลงการณAความเขาใจรวมกันเพื่อการริเริ่มเดือนรอมฎอนแหงสันติสุข
20/07/56 – BRN ยื่นหนังสือประทวง อางไทยผิดสัญญาขอตกลงยุติความรุนแรงชวงเดือนรอมฎอน
07/08/56 – ประกาศมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN
11/08/56 – ฮัสซัน ตอยิบ: BRN กับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
10/09/56 – สารจาก BRN: ตัวบทและนัยยะในขอเรียกรอง 5 ขอ (ตอน 1)
12/09/56 – เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติยืนยัน ไทยยังไมรับขอเรียกรองใดๆ
17/09/56 – ฝKายทหารไดแสดงจุดยืนชัดเจน 7 ขอตอที่ประชุม ศปก.กปต.
23/09/56 – สารจาก BRN: “สิทธิความเป(นเจาของ” คืออะไร (ตอน 2)
08/11/56 – จิราพร บุนนาค: ประสบการณAและบทเรียนของกระบวนการสันติภาพใน Track 1
14/11/56 – กัสตูรี มะหAโกตา: สันติภาพปาตานี ตองมีเรารวมโตVะ
01/12/56 – ฮัสซัน ตอยิบ แถลงย้ําไทยตองรับขอเสนอ BRN
28/02/57 – ปาฐกถาซัมซามิน [28 กุมภาพันธA 2557] ที่ Pat(t)ani:
การพูดคุยสันติภาพเดินหนาตอไดดวยการทําใหครอบคลุมทุกกลุม
28/02/57 – คําแถลงในมหกรรมวันสื่อสันติภาพ (PPP101) โดยอาบูฮาฟ_ซ อัลฮากิม
21/08/57 – พล.ต.นักรบ ยัน คสช. เดินหนาการพูดคุยสันติภาพ
25/09/57 – อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม: อัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง – การเดินทางครั้งสุดทาย
26/11/57 – คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 230/2557 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
28/01/58 – นายกฯประยุทธA ถกคุยสันติสุขใต วาง 3 ขั้นตอน พูดคุย ลงสัตยาบัน เดินโรดแมป
28/02/58 – ดุลยปาฐก: พลตรี ชินวัตร แมนเดช
28/02/58 – ดุลยปาฐก: การเดินทางสูสันติภาพระยะที่ 2 โดยอาบูฮาฟ_ซ อัลฮากิม
20/03/58 – อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม: จิราพร บุนนาค – การพบกันครั้งสุดทายของเรา
22/03/58 – คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 92/2558 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (ฉบับที่ 2)
26/05/58 – อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากิม: MARA Patani คืออะไร?
26/06/58 – คณะพูดคุยสันติสุขเป_ดแถลงครั้งแรก “ยืนยันไมไดหยุดชะงัก ผูเห็นตางเขารวมทุกกลุม
พรอมเดินหนาแกความขัดแยง
27/08/58 – กลุม “มาราปตานี” เป_ดตัวกับสื่อเป(นครั้งแรก กลางกรุงกัวลาลัมเปอรA
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28/08/58 – ทีมเจรจามารา ปาตานีชี้ คุยกับทหารเป(นบททดสอบแนวทางการเมืองกับรัฐไทย
105
29/08/58 – เป_ดคําแถลง “พล.อ.อักษรา เกิดผล” หัวหนาคณะพูดคุยฯ กรณี MARA Patani
108
08/09/58 – จังหวัดแดนใตประเทศไทย: ยังคง ‘วัตถุประสงคAสูงสุด’ คือเอกราช
111
01/10/58 – คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 259/2558 เรื่อง แตงตั้งหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต
114
12/10/58 – บีอารAเอ็นแถลง ไมปฏิเสธการเจรจา แตตองจริงใจ
116
19/10/58 – คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2558 เรื่อง แตงตั้งขาราชการการเมือง
118
03/01/59 – อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากิม: หนึ่งปhการพูดคุยสันติภาพ เราอยูตรงไหน?
119
24/02/59 – เมื่อทหารเป(นคนผลักดันสันติภาพภาคใต
126
28/02/59 – Key Note Address by Dato’ Sri AHMAD ZAMZAMIN HASHIM, Facilitator
128
28/02/59 – Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “อาวัง ญาบัติ”
133
28/02/59 – Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง”
139
03/03/59 – อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม: 7-5-3 และหนึ่ง?
143
09/03/59 – พล.อ.อักษรา เผย เตรียมเจรจาสันติสุขครั้งตอไป ยันคุยตัวจริง
147
17/03/59 – คําตอคํา มารา ปาตานี ตอเหตุการณAบุก ร.พ.เจาะไอรอง
149
15/04/59 – พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง: กางแผนพูดคุยสันติสุข
152
20/04/59 – พูดคุยสันติสุขวุน พล.ท.นักรบ พนทีม
158
28/04/59 – มาราฯผิดหวัง ไทยไมรับรอง TOR
159
29/04/59 – บิ๊กตูไมหนุนเจรจาไฟใต
161
29/04/59 – ‘อักษรา’ แจง พูดคุยสันติสุข ‘ดับไฟใต’ เดินหนา
163
30/04/59 – ถึงคิว ‘กัสตูรี’ โพสตAเฟซฯแจงเหตุพูดคุยสันติสุขลม ยันยังไมจบ เดินหนาตอแน
164
24/05/59 – อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากิม: วิเคราะหA TOR
166
22/06/59 – ตัวแทนมาราปาตานีกับอนาคตของสันติภาพชายแดนใต
172
13/07/59 – คุยสันติภาพกับอาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม: ใครลงจากเวทีกอนคนนั้นแพ เพราะโลกมองเราอยู” 176
23/08/59 – ไทย-มาราปาตานี มีแผนพูดคุยตนเดือนกันายน
180
02/09/59 – หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ยันไมมีลงนาม TOR ยังไมหารือเซฟตี้โซน
182
03/09/59 – ทิศทางงกระบวนการสันติภาพชายแดนใตหลังการพูดคุยเพื่อสันติสุข ไทย-มาราปาตานี 184
08/09/59 – มารา ปาตานี ออกแถลงการณAเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่ตากใบ
187
20/09/59 – คณะพูดคุยสันติสุขฯ “การพูดคุยไมใชคําตอบทั้งปวง” VS.
มาราปาตานี “ไมพูดคุยก็ไมมีสันติภาพ
188

4

เอกสาร/ขอคิดเห็น
ของผูที่เกี่ย วของกับ กระบวนการพู ดคุย

5

ฉั น ทามติ ทั่ ว ไปวG า ดวยกระบวนการพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพ
28 กุมภาพันธR 2556

เอกสารฉบั บ นี้ ไ ดถู ก บรรจุ ไ วในฐานขอมู ล ขององคA ก ารสหประชาชาติ ด วย
http://peacemaker.un.org/thailand-dialogue2013
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ฉันทมติทั่วไปวGาดวยกระบวนการสานเสวนาสันติภาพ
รัฐบาลแหงประเทศไทยไดแตงตั้งใหเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (ตอแตนี้จะเรียกวาฝKาย A) เป(นหัวหนา
คณะสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมอันเอื้ออํานวยแกการเสริมสรางสันติภาพในเหลาจังหวัดชายแดนภาคใต
ของประเทศไทย
เรายินดีที่จะรวมสานเสวนาสันติภาพกับผูคนที่มีความคิดเห็นและอุดมการณAแตกตางจากรัฐ (ตอแตนี้จะ
เรียกวาฝKาย B) ในฐานะผูมีสวนไดเสียฝKายหนึ่งในการแกไขป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตภายใตกรอบของ
รัฐธรรมนูญไทย ขณะที่มาเลเซียจะคอยอํานวยความสะดวก จะมีการจัดหามาตรการรักษาความปลอดภัย
แกบรรดาสมาชิกคณะทํางานรวมตลอดกระบวนการนี้
ทําและลงนามในกัวลาลัมเปอรA
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธA 2013
สําหรับฝKาย A
(พลโทภราดร พัฒนถาบุตร)

สําหรับฝKาย B
(อุสตาช ฮัสซัน ตอยิบ)

สักขีพยาน
(ดาโตVะโมฮัมเหม็ด ทายุดดิน บิน อับดุล วาฮับ)
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงมาเลเซีย
คั ด ลอกมาจาก เฟสบุV ค ของ ดร.เกษี ย ร เตชะพี ร ะ อาจารยA ป ระจํา คณะรั ฐ ศาสตรA มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200736761964313&set=pb.1319945109.2207520000.1362859991.&type=3&theater
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5 ขอเรี ย กรองเบื้ อ งตนของ BRN
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บทแปล
โดย: คณะทํางานของสถาบันพระปกเกลา (อ.อัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง)
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4635
ขอเรียกรองเบื้องตน
คณะผูแทน BRN
ในการพูดคุยเรื่องสันติภาพกับรัฐบาลไทย
วันที่ 29 เมษายน 2013
กลGาววGา:
1. การพูดคุยครั้งนี้เป(นการพูดคุยของขบวนการตอสูปาตานี โดยการนําของขบวนการปฏิวัติชนชาติมลายู
ปาตานี (BRN) กับรัฐบาลไทย เพราะ:
a. BRN คือองคAปฏิวัติเพื่อเสรีภาพที่เป(นตัวแทนของชาวมลายูปาตานี
b. BRN คือผูปกป‡องสิทธิและความสําคัญของชาวมลายูปาตานี
c. BRN คือผูนําการสื่อสารและความหวังของชาวมลายูปาตานี
2. ขบวน การปฏิวัติชาติมลายูปาตานี BRN เห็นดวยกับการแตงตั้งใหประเทศมาเลเซีย เป(นผูอํานวยความ
สะดวกและการเป(นคนกลางที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการพูดคุยครั้งนี้
a. เพื่อดําเนินการและนําความสําเร็จในการพูดคุยครั้งนี้
b. เพื่อการพูดคุยครั้งนี้ไดรับการยอมรับและสรางความเชื่อมั่นใหกับชาวมลายูปาตานีและสังคม
นานาชาติ
c. เพื่อใหไดรับความสําเร็จในความพยายามการแกป‚ญหาความขัดแยงทางการเมืองในแผนดินปาตานี
3. ตลอดระยะเวลาในการพูดคุยมีความจําเป(นที่ตองมีตัวแทน (ของประเทศ) อาเซียน โอไอซี และเอ็นจีโอ
ที่เป(นขอตกลงรวมกันทั้ง 2 ฝKายคือฝKาย BRN และรัฐบาลไทย เพราะ:
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a. ในเนื้อหาขอตกลงระหวาง BRNและรัฐบาลไทย จําเป(นตองมีสักขีพยานจากประชาคมนานาชาติ
องคAกรระหวางประเทศที่สนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน (องคAกร) ที่แสวงหาสันติภาพและความสันติสุข
b. เพื่อใหการพูดคุยครั้งนี้ เป(นหลักประกันที่มั่นคงแกทั้งสองฝKาย

4. รัฐบาลไทยตองยอมรับความเป(นเจาของการเป(นชนชาติมลายูบนแผนดินปาตานี เพราะ:
a. ความจริงในความขัดแยงที่เกิดขึ้น คือการเขายึดครองสิทธิความเป(นเจาของของชนชาติมลายูปาตานี
b. ป‚ญหาสิทธิมนุษยชนและสิทธิความเป(นเจาของในการกําหนดชะตากรรมตนเอง
c. ป‚ญหาพันธะสัญญาในสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมวัฒนธรรมและอื่นๆ
5. ฝKายขบวนการปฏิวัติชนชาติมลายูปาตานี BRN เสนอเพื่อรัฐบาลไทยตองใหอิสรภาพแกนักตอสูที่ตอสู
กรณีการเรียกรองอิสรภาพใหกับปาตานี และใหลบ (ยกเลิก) หมายจับ (บุคคล) ของนักตอสูเพื่อปาตานี โดย
ไมมีเงื่อนไข เพราะ:
a. นักตอสูเพื่อปาตานีคือผูปกป‡องประชาชน (เขา) ไมใชโจร (เขา) ไมใชขบวนการแบงแยกดินแดน (เขา)
ไมใชผูกอการราย
b. นักตอสูเพื่อปาตานีเป(นผูสนับสนุนความยุติธรรม ไมใชเป(นผูกดขี่ขมเหง ไมใชผูที่กระทําความอธรรม
(เลวราย) และไมใชผูที่หลอกลวงประชาชน
c. นักสูเพื่อปาตานีคือผูรักความสันติสุขอยางแทจริง ไมใชผูทําลาย (กอกวน สรางความเลวราย) และ
ไมใชพวกหัวรุนแรง
กัวลาลัมเปอรA 29 เมษายน 2013
หัวหนาคณะ/ตัวแทน
ขบวนการปฏิวัติชาติมลายูปาตานี BRN
ที่มาเลยAเซีย
ฮาซัน ตอยิบ
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บทแปล
โดย: Hara Shintaro
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4301
สําหรบการดําเนินการเจรจา พวกเรานําเสนอขอเรียกรองขั้นแรกทั้งหมดหาขอ
1. การเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นระหวางตัวแทนนักตอสูปาตานีที่นําโดยแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (บีอารA
เอ็น) กับรัฐบาลไทย เนื่องจาก
เอ. บีอารAเอ็นเป(นองคAกรปลดปลอยซึ่งเป(นตัวแทนสําหรับประชาชนชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานี
บี. บีอารAเอ็นพิทักษAสิทธิประโยชนAประชาชนชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานี
ซี. บีอารAเอ็นเป(นองคAกรที่ไดรับมอบภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนชาว (เชื้อสาย)
มลายูปาตานี
2. แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (บีอารAเอ็น) เห็นดวยที่จะแตงตั้งรัฐบาลมาเลเซียเป(นคนกลาง
ผูไกลเกลี่ย ซึ่งมีสวนรวมโดยตรงในการเจรจา
เอ. เพื่อใหกระบวนการเจรจาดําเนินไปอยางสะดวกและประสบความสําเร็จ
บี. เพื่อที่จะกระบวนการนี้ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากสังคมมลายูปาตานีและสังคม
นานาชาติ (สังคมโลก)
ซี. เพื่อใหมีผูไกลเกลี่ยป‚ญหาความขัดแยงทางการเมืองที่ดินแดนปาตานี
3. ตลอดชวงการเจรจาตองมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน องคAกรโอไอซี และองคAกรเอ็นจีโอตางๆ เป(น
พยาน เนื่องจาก
ในบริบทของการตกลง ระหวางบีอารAเอ็นกับรัฐบาลไทย จําเป(นตองมีพยานจากสังคมนานาชาติ
(สังคมโลก) และตัวแทนขององคAกรระดับโลกที่ยึดถือหลักสิทธิมนุษยธรรม และนับถือหลักความยุติธรรม
และสันติภาพ เพื่อที่จะกระบวนการเจรจานี้มีการรับรองอยางตอเนื่องสําหรับทั้งสองฝKาย
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4. รัฐบาลไทยจําเป(นตองยอมรับวาชาว (เชื้อสาย) มลายูปาตานีมีสิทธิความเป(นเจาของตอดินแดนปาตานี
เนื่องจาก
เอ. ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในดินแดนปาตานีมีสาเหตุเนื่องจากสิทธิความเป(นเจาของของชาวมลายู
ถูกยึดไป (ถูกปฏิเสธ) (โดยฝKายรัฐสยาม/ไทย)
บี. มีประเด็นป‚ญหาในดานสิทธิมนุษยธรรมและสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง
ซี. มีประเด็นป‚ญหาทางดานสิทธิการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมวัฒนธรรม ฯลฯ
5. ฝKายแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (บีอารAเอ็น) เรียกรองใหรัฐบาลไทยปลอยผูที่ถูกควบคุมตัว
(นักโทษทางการเมือง/ผูตองสงสัย) เนื่องจากคดีความมั่นคงทุกคน และยกเลิกหมายจับที่ออกสําหรับนักตอสู
ปาตานีทุกคนโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

สํานวนแปลที่ 2 โดย: Abdulloh Wanahmad
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4300

เพื่อทําใหการเจรจาสันติภาพสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น เราขอยื่นขอเสนอเบื้องตนนี้ทั้งหมด 5 ขอ
ดวยกัน
1.การเจรจาในครั้งนี้ถือเป(นการเจรจาระหวางนักตอสูชาวปาตานี (ทั้งหมด) ที่นําโดยขบวนการบีอารAเอ็นกับ
ทางรัฐบาลไทย
a. บีอารAเอ็น ถือเป(นองคAกรเพื่อการปลดปลอยที่เป(นตัวแทนของชาวมลายูปาตานี
b. บีอารAเอ็นคือผูปกป‡องสิทธิและผลประโยชนAของชาวมลายูปาตานีทั้งมวล
c. บีอารAเอ็นคือผูที่ทําหนาที่และนําพันธกิจของชาวมลายูปาตานี
2.บีอารAเอ็นเห็นพองตองกันที่มาเลเซียเป(นฝKายอํานวยความสะดวก (mediatur) ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงในการ
เจรจาครั้งนี้
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a. เพื่อใหการเจรจาครั้งนี้สามารถดําเนินไปไดดวยดีและบรรลุตามเป‡าหมาย
b. เพื่อใหการเจรจาครั้งนี้ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากชาวมลายูปาตานีตลอดจน
ประชาคมโลก
c. เพื่อใหมีฝKายที่รับผิดชอบในการหาทางออกป‚ญหาความขัดแยงทางการเมืองที่ปาตานี
3.ตลอดชวงการเจรจาตองมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกโอไอซีและองคAกรเอ็นจีโอตางๆ เป(น
สักขีพยาน
a. ในการเจรจาระหวางขบวนการบีอารAเอ็นกับรัฐไทย จะตองเป(นที่จะตองรับรูโดยองคAระหวางประเทศ
และตัวแทนองคAกรระหวางประเทศตางๆที่ทํางานในดานสิทธิมนุษยชนที่ตองการเห็นความสงบสุข
สันติภาพและความมั่นคง
b. เพื่อใหการเจรจาในครั้งนี้ไดมีหลักประกันที่แนนอนสําหรับทั้งสองฝKาย
4. ทางรัฐบาลไทยตองยอมรับวาชาวมลายูปาตานียอมมีสิทธิเหนือดินแดนปาตานีแหงนี้ ดวยเพราะวา
a. รากเหงาของป‚ญหาความขัดแยงที่ดินแดนปาตานีแหงนี้ก็คือการที่สิทธิของชาวมลายูปาตานีถูกปลนไป
b. ในดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง
c. สิทธิในการจัดการดานการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และอื่น
5. ทางฝKายบีอารAเอ็นขอเรียกรองใหทางรัฐบาลไทยทําการปลอยตัวนักโทษที่ตอสูเพื่อปลดปลอยปาตานีและให
ยกเลิกหมายจับทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไข
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คําแถลงการณR
ความเขาใจรGวมกันเพือ่ การริเริ่มเดือนรอมฎอนแหGงสันติสุข
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 13 กรกฎาคม 2556
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4479

คําแถลงการณA
ความเขาใจรวมกันเพื่อการริเริ่มเดือนรอมฎอนแหงสันติสุข
ตัวแทนจากสภาความมั่นคงแหงชาติประเทศไทย (ซึ่งตอไปเรียกวา Party A) กับตัวแทนของแนวรวม
ปฏิวัติแหงชาติ (ซึ่งตอไปเรียกวา Party B) ตาม ขอตกลงหลักในการพูดคุยครั้งที่สี่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอรAเมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2013 ที่ผานมา บรรลุความเขาใจในการปฏิบัติเพื่อริเริ่มความพยายามใหมีเดือนรอมฎอน
2013 อันปราศจากความรุนแรงในจังวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
ชวง เวลาในการดําเนินความพยายามรวมดังกลาวนี้เป(นเวลา 40 วัน ตั้งแต วันที่ 10 กรกฎาคม 2013
ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2013 (วันที่ 1 เดือนรอมฎอน 1434 ฮิจเราะหAศักราช ถึงวันที่ 10 เดือนเชาวัล 1434
ฮิจเราะหAศักราช) และปฏิบัติในสามจังวัดชายแดนภาคใต ไดแก ป‚ตตานี ยะลา นราธิวาส รวมหาอําเภอใน
จังหวัดสงขลา ไดแก นาทวี สะเดา จะนะ เทพา และสะบายอย
ในชวงเวลาดังกลาว Party A จะมีความรับผิดชอบตอการป‡องกันอาชญากรรมและการเฝ‡าสังเกตเพื่อ
รักษาความปลอดภัยของสาธารณชน Party A ก็รับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคน
ไมวาจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะอยางไรก็ตาม Party A จะงดใชปฏิบัติการเชิงรุกเกี่ยวกับป‚ญหาความ
มั่นคงที่เกิดขึ้นจากสถานการณAความไมสงบในภาคใตดวย
ในชวงเวลาดังกลาว Party B ตองพยายามและพิจารณาเพื่อไมใหเกิดเหตุรุนแรง รวมไปถึงการโจมตี
ดวยอาวุธ การวางระเบิด และการซุมโจมตีตอเจาหนาที่ความมั่นคงและประชาชนทั่วไป Party B ก็ตอง
พยายามที่จะติดตามขอตกลงครั้งนี้ โดยไมทําลายทรัพยAสินของรัฐและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับประชาชน
Party B รับรองวาจะใหเกียรติ เคารพและปกป‡องสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของคนที่ไมนับถือศาสนา
อิสลามดวย
ในชวงเวลาดังกลาว ทั้ง Party A และ Party B จะ ปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อทําใหเดือนรอมฏอนแหงปh
2013 เป(นเดือนที่ปราศจากความรุนแรง เพื่อแสดงใหเห็นถึงความจริงใจ ความเอาจริงเอาจังและความตั้งใจ
จากทั้งสองฝKายในการแสวงหาแนวทางแกไขป‚ญหาความไมสงบ โดยมีเวทีสันติสนทนาเป(นเวทีกลาง ทั้งสอง
ฝKายเชื่อวาสันติสนทนาเป(นวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับสรางสันติภาพ อันยั่งยืนและถาวรในจังหวัดชายแดนภาคใต
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ของประเทศไทย ฝKายใดที่ฝKาฝŠน รบกวน หรือไมปฏิบัติตามความเขาใจรวมกันครั้งนี้ก็ถือวาเป(นฝKายที่ไมรัก
สันติภาพ ฝKายที่ไมเคารพความใฝKฝ‚นและความหวังของประชาชน
ทุกฝKายที่เกี่ยวของจําเป(นตองเขาใจ เคารพและยึดถือหลักการในความเขาใจรวมกันครั้งนี้ เพื่อบรรลุ
เป‡าหมายของการริ่เริ่มเดือนรอมฎอนแหงสันติสุขในปh 2013

ผูอํานวยความสะดวกจากรัฐบาลมาเลเซีย
สํานักเลขาธิการ
คณะทํางานรวมเพื่อสันติสนทนาในภาคใตของประเทศไทย
สภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2013
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BRN ยื่นหนังสือประทวงอางไทยผิดสัญญาขอตกลงยุติความรุนแรง
ชGวงเดือนรอมฎอน
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556
ที่มา: http://www.tnews.co.th/html/content/63879/

ฮัสซัน ตอยิบ แกนนําขบวนการบีอารAเอ็นไดยื่นหนังสือประทวงตอดาโตVะ ซัมซามิน คนกลางเรื่องการเจรจา
สันติภาพระหวางไทยกับกลุม BRN โดยอางวาไทยไดละเมิดขอตกลงเรื่องลดความรุนแรงที่ตกลงกันไวกอนหนา
นี้
วันนี้ (20ก.ค.) ผูสื่อขาวรายงานวา นายฮัสซัน ตอยิบ แกนนําขบวนการบีอารAเอ็น ไดทําการยื่นหลังสือตอ
ดาโตVะ สรี อาหAมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผูอํานวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพระหวางไทยกับ BRN โดยอางวา
ทางฝKายไทยไดละเมิดขอตกลงเรื่องการลดความรุนแรงในชวงเดือนรอมฎอน
โดยทางฝKาย BRN ระบุวาหวังจะหยุดการกอความรุนแรงตามที่ไดตกลงกันไว 100 เปอรAเซ็นตA แตทางแกนนํา
กลุมอางวา การที่ครูตาดีกา ผูนําศาสนา คนที่มีคดีติดตัวและคนอื่นๆ หลายคนที่ถูกฆาเสียชีวิตนั้น ทําให
ประชาชนเกิดไมเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพที่เคยตกลงกันไว จนเป(นสาเหตุใหทางคนของ BRN หรือกลุม
กองกําลัง RKK ออกมาตอบโตในเรื่องนี้
สวนดานของพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือ สมช. ออกมาเผยวาได
รับทราบการยื่นประทวงเรื่องดังกลาวแลว แตยังไมเห็นหนังสือเป(นลายลักษณAอักษรตามที่เป(นขาว ซึ่งคาดวา
หากมีการยื่นหนังสือประทวงจริงอาจตองใชเวลากวาเอกสารเป(นทางการจะมาถึง เนื่องจากตองดําเนินการ
แปลภาษามาลายูเสียกอน
สวนเรื่องที่อางวาทางไทยนั้นเป(นฝKายละเมิดขอตกลงเรื่องสันติภาพชวงเดือนรอมฎอนนั้น เลขาธิการ
สมช. ยืนยันวา ทางการไทยยังคงยึดหลักปฏิบัติเดิมคือ จะใชมาตรการการตั้งรับที่เขมขน แตหากมีเหตุ
ซึ่งหนา เราก็จําเป(นที่จะตองทําการตอบโต เพราะหากวาถาเราตอบโตใดๆเลย ผลเสียก็ตกอยูที่ฝKายเจาหนาที่
ไทย สวนการที่จะใหฝKายไทยปฏิบัติการกอนนั้น ขอยืนยันวา ไมมีการปฏิบัติอยางนั้นแนนอน
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ประกาศมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN
มีผูใชนามวGา “Angkatan Bersenjata-BRN” ได โพสตRคลิปวิดีโอลง
ในเว็บไซตRยูทิวบRในหัวเรื่องวGา “Pengistiharan keputusan Majlis Thura BRN”
ความยาว 1 นาที 40 วินาที
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 7 สิงหาคม 2556
ที่มา: http://www.manager.co.th/south/viewnews.aspx?NewsID=9560000098045

ผูสื่อขาวรายงานวา มีผูใชนามวา “Angkatan Bersenjata-BRN” ได โพสตAคลิปวิดีโอลงในเว็บไซตA
ยูทิวบAในหัวเรื่องวา “Pengistiharan keputusan Majlis Thura BRN” ความยาว 1 นาที 40 วินาที
ถูกเผยแพรตั้งแตเมื่อวานนี้ (6 ส.ค.) โดยภาพในวิดีโอดังกลาว เป(นบรรยากาศมืดทะมึน และสีสันออกทึมๆ
ประกอบดวยชายฉกรรจA 3 คน คนหนึ่งนั่งโตVะอานแถลงการณA ซึ่งคาดวานาจะเป(นภาษามลายู สวนอีก 2 คน
ยืนถืออาวุธปŠนสงครามขนาบซาย-ขาว ทั้งหมดสวมหมวกไหมพรมป_ดคลุมใบหนา แตงชุดลายพรางทหาร และ
ผาใบลายพรางทหารทําเป(นฉากหลัง
ทั้งนี้ เมื่อคลิปวิดีโอดังกลาวที่เชื่อวาเป(นของขบวนการบีอารAเอ็น โคออดิเนต (BRN Coordinate) หรือ
ขบวนการที่เคลื่อนไหวแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย และเป(นที่นาสังเกตวา ถูกเผยแพรในหวงเวลาใกล
สิ้นสุดเดือนรอมฎอน หรือเดือนแหงการถือศีลอดของผูนับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งเป(นการตามมาติดๆ กับขาว
การขอถอนตัวของนายฮาซัน ตอยิบ แกนนํา BRN ในฐานะหัวหนาทีมเจรจากับฝKายไทย ซึ่งเมื่อถูกเผยแพรก็มี
การนําไปแชรAกันในสื่อสังคมออนไลนA และมีความพยายามหาผูที่จะแปลใหเป(นภาษาไทย
ผูสื่อขาวรายงานดวยวา ในวันนี้ (7 ส.ค.) ผูใชนามวา shukur ในบล็อก OK Nation ก็ไดโพสตAคําแปลขอความ
ของคลิปวิดีโอของบีอารAเอ็นดังกลาวลงในหนาวอลลAของตนเอง โดยใชชื่อวา “คําแปลเบื้องตนจากผูที่อางวา
เป(นมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN” ไวดังนี้…

18

ประกาศมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN
ขอความสันติสุขจงมีแดGทุกทGาน
BRN คือ ขบวนการหนึ่งที่ตองการปลดปลGอยชาวปาตานีจากการกดขี่ของนักลGาอาณานิคมสยาม
ซึ่งมีเปjาหมายที่จะสถาปนาความยุติธรรม สันติภาพ และความสงบสุขแกGชาวปาตานี
ในความหมาย “แผGนดินที่อุดมสมบูรณRและมีพระเจาผูทรงอภัย”
เมื่อพิจารณาขอเสนอ 5 ขอแรก และเงื่อนไข 7 ขอหลัง เพื่อบรรลุขอตกลง (ความเขาใจรGวม)
30 วันเดือนรอมฎอน และ 10 วันเดือนเชาวาล พบวGา
นักลGาอาณานิคมสยามมิไดปฏิบัติตามเลยแมแตGขอเดียว
ในทางกลับกัน นักลGาอาณานิคมสยามทําการบGอนทําลาย โกหก และยังคงเผยแผGการใสGรายกับชาวปาตานี
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามมติสภาชูรอ (ที่ปรึกษา) BRN
ตราบใดที่นักลGาอาณานิคมสยามยังมีจุดยืนดังกลGาว
ดังนั้น นักลGาอาณานินิคมสยามไมGมีสิทธิที่สานตGอการสานเสวนาสันติภาพ
และไมGมีสิทธิอยูGในพื้นแผGนดินปาตานี
และจะไมGมีตัวแทน BRN ในการสานเสวนาสันติภาพกับตัวแทนนักลGาอาณานิคมสยามตลอดไป
สุขสันตRวันตรุษอีดิ้ลฟmฏรฺ
ขอความสันติสุข
เอกราช เอกราช เอกราช
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ฮัสซัน ตอยิบ: BRN กับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันสลาตัน (Media Selatan)
สํานักขาวประชาไท
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)
สื่อจากมาเลเซีย

----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 11 สิงหาคม 2556
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2013/08/48130

แปลสรุปเป(นภาษาไทยโดยอาจารยAชินทาโร ฮารา
บทสัมภาษณA ‘ฮัสซัน ตอยิบ’ ตอสื่อมวลชนชายแดนใต เรื่อง BRN กับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ย้ําป‚ญหาไฟใต
ตองจบลงบนโตVะเจรจา วอนทุกฝKายรวมมือสนับสนุน หากรัฐบาลใหอํานาจปกครอง ขอใหมั่นใจวาจะดํารง
ความยุติธรรม ปกครองตามกฎหมายอิสลาม พรอมเคารพคนศาสนาอื่นและถือเป(นสมาชิกครอบครัว
หมายเหตุ: ฮัสซัน ตอยิบ ตัวแทนขบวนการบีอารAเอ็น (BRN) ในฐานะหัวหนาคณะตัวแทนการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพกับตัวแทนฝKายรัฐบาลไทยไดใหสัมภาษณAคณะสื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นําโดย
สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันสลาตัน (Media Selatan) พรอมดวยสํานักขาวประชาไท โรงเรียนนักขาวชายแดน
ใต (DSJ) และสื่อจากมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผานมา ที่ประเทศมาเลเซีย
โดยเป(นการใหสัมภาษณAดวยภาษามลายู ซึ่งแปลสรุปเป(นภาษาไทยโดยอาจารยAชินทาโร ฮารา อาจารยA
สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA (ม.อ.) วิทยาเขตป‚ตตานี ทั้งนี้ คลิปเสียงสัมภาษณAดังกลาว
มีการออกอากาศในรายการโลกวันนี้ ของสถานีวิทยุ Media Selatan ระหวางวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556
000
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ขอคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพเปpนอยGางไร ?
ผมฮัสซัน ตอยิบ หวังวากระบวนการสันติภาพจะประสบความสําเร็จ แตฝKายรัฐบาลไทยก็จําเป(นตองมีสวนรวม
อยางจริงจัง เพื่อแกไขป‚ญหาความขัดแยงบนโตVะเจรจา นอกจากนี้มาเลเซียในฐานะผูไกลเกลี่ยไมใชแค
ผูอํานวยความสะดวกก็ตองมีความจริงใจเหมือนกัน
ดังนั้น ขอยืนยันวาฝKาย BRN เอาจริงเอาจังในเรื่องกระบวนการสันติภาพ เพราะการตอสูของเราไมอาจจะ
สิ้นสุดในสนามรบ ไมวาจะใชเวลานานแคไหนก็ตาม แตจุดจบของการตอสูของเราอยูบนโตVะเจรจา คนที่อางวา
เราตองการลมโตVะเจรจานั้น คือแคเอาจินตนาการตัวเองมาเลาอยางเดียว แนนอนวา กอนหนานี้เราก็รบ
มาแลว แตจุดจบก็ตองเป(นโตVะเจรจา ฉะนั้นการเจรจาจําเป(นตองเดินหนาตอไป ไมมีการหยุดนิ่งหรือการชะงัก
เปjาหมายในการโจมตีของ BRN ?
เราไมโจมตีเป‡าหมายออน (soft target) ทั้งโตVะอิหมาม โตVะคอเต็บ โตVะบิหลั่น คนเหลานี้ถือวาเป(นเป‡าหมาย
ออน รวมถึงยานเศรษฐกิจดวย เป‡าหมายในการโจมตีของเราคือกองกําลังติดอาวุธเทานั้น ไมวาจะเป(นทหาร
ตํารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกวา พื้นที่ยานเศรษฐกิจไมจําเป(นตองมี
เจาหนาที่ติดอาวุธมารักษาความปลอดภัย
ผมขอแสดงความเสียใจตอการจากไปของโตVะอิหมามมัสยิดกลางจังหวัดป‚ตตานี แตเราก็ไมทราบวาเป(นฝhมือ
ของใคร ขอยืนยันอีกครั้งวา เป‡าหมายการโจมตีของเราคือกําลังติดอาวุธอยางเทานั้น เราไมโจมตีเป‡าหมาย
ออนหรือเป‡าหมายเศรษฐกิจ ใครโจมตีเป‡าหมายเหลานี้ เราก็ไมทราบเหมือนกัน ตองรอผลการสอบสวน
รูปแบบการปกครองในความหมายและความตองการของ BRN ?
ถาสมมุติวา รัฐบาลใหสิทธิแกเราสามารถปกครองโดยตนเองได การปกครองของเราก็ตองเป(นการปกครองที่
ยุติธรรมที่สุด โดยมีกฎหมายอิสลามเป(นหลัก เมื่อมีการปกครองตามกฎหมายอิสลาม เราก็ตองมองวา คนที่
นับถือศาสนาอื่นก็เป(นสมาชิกครอบครัวของเราเชนกัน เมื่อเรากดขี่พวกเขา ก็ถือวาเป(น “ฮารอม” (ผิด
กฎหมายอิสลาม) และเป(นบาปดวย
เพราะฉะนั้น การปกครองของเราก็ตองตามหลักการของศาสนาอิสลาม ชาวจีนและชาวสยามในปาตานีก็ไม
ตองเป(นหวง ตัวอยางประเทศมาเลเซียที่เป(นสังคมหลากหลายเชื้อชาติ สังคมของเราก็เป(นสังคมหลากหลาย
เชื้อชาติเชนเดียวกัน ลองสังเกตดูชาวสยามในอําเภอตุมป‚ต (Tumpat) รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พวกเขาก็
สามารถสรางวัดและปฏิบัติศาสนกิจของเขาได การที่ตางคนตางนับถือศาสนาที่แตกตางกัน ก็ไมมีป‚ญหาตาม
หลักการอิสลาม
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สถานการณRในเดือนรอมฎอนปrนี้เปpนอยGางไรบาง ?
ในเดือนรอมฎอนปhนี้ มีเหตุรุนแรงนอยลง และหวังวาทุกทานสามารถตอนรับวันอีดิลฟ_ตรีอยางสันติ แตมันก็
ขึ้นอยูกับทาทีของรัฐบาลดวย ถึงแมวา ฝKายรัฐบาลไมปฏิบัติเงื่อนไขทั้งหมด 7 ขอที่เราไดยื่นมาแลวแมแตขอ
เดียว แตเราก็ใหการพิจารณาตอการลดความรุนแรง เพราะฉะนั้นตั้งแตวันแรกของเดือนรอมฎอนไมมี
เหตุการณAเกิดขึ้น แตตอมามีการใชความรุนแรงและมีคนเสียชีวิตทุกวัน จนทําใหคนในสนามอดทนไมได
จนตองกอนเหตุแตเป(นการใหคําเตือนตอรัฐบาล ไมใชการแกแคน
ขณะเดียวกัน สถานการณAในพื้นที่ก็ไมไดเกิดขึ้นจากฝKายเดียว เพราะฉะนั้น ทุกฝKายไมวาจะเป(นฝKาย BRN หรือ
ฝKายรัฐบาล ตองรวมมือกันเพื่อสรางสันติภาพ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน?
ตอนแรก ฝKายรัฐบาลอยากลดความรุนแรง แตฝKาย BRN พรอมที่จะยุติความรุนแรงโดยมีเงื่อนไข 7 ขอที่เราได
เสนอแลว แตฝKายรัฐไมรับเงื่อนไขเหลานี้ ในเขตพื้นที่ชนบทก็ยังมีทหารอยูเต็มและยังมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้น
ไปอีก นอกจากนี้ก็มีการสกัดถนน การโจมตี การลอมบาน การคนบาน ฯลฯ แตเราก็ใชความอดทน
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป(นระยะในชวงรอมฎอนนั้น คือคําเตือนตอฝKายรัฐบาลไทย ไมใชการตีกลับ ถาเป(นการตี
กลับ ถาคนของเราตายหนึ่งคน คนของเขาก็ตองตายสิบคน การโจมตีในเดือนรอมฎอนเป(นคําเตือนตอรัฐบาล
เทานั้น ความเสียหายจึงมีไมมาก
พวกเราไมไดลงนามในขอตกลงการริเริ่มเดือนรอมฎอนสันติสุขนั้น เพราะมีเวลานอยมาก พวกเราอยากจะให
นายกรัฐมนตรีเป(นคนลงนามในขอตกลงกอนเดือนรอมฎอน แตไมมีการลงนาม อยางไรก็ตาม เราก็ลดความ
รุนแรงได แมไมใช 100 เปอรAเซ็นตA แตประมาน 60-70 เปอรAเซ็นตA
กอนถึงเดือนรอมฎอนก็มีเหตุการณAยิงโตVะครูที่ปูลาฆาซิง (เหตุคนรายยิงนายอิสมาแอ ปาโอVะมานิ๊ อายุ 51 ปh
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่อ.ยะรัง จ.ป‚ตตานี) และสมาชิกขององคAกรเครือขายผดุงธรรมเพื่อสันติภาพ
(JOP) หลายคนก็ถูกยิงตาย (เชน เหตุคนรายยิงนายตอเหล็บ สะแปอิง อายุ 44 ปh เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2556) คดีของพวกเขาก็ถูกยกฟ‡องแลว แตคนเหลานี้ก็ถูกยิงตาย
หลังจากเหตุการณAเหลานี้ คนที่ควบคุมนักรบในสนามก็โทรศัพทAมาหาผม และแจงวาเด็กๆ ภายใตการควบคุม
เสียความอดทนแลว แตผมก็ใหคําแนะนําวาตองใชความอดทน พวกเขาก็โทรศัพทAมาหาสองสามครั้ง แตผมก็
บอกวาอดทนหนอย
ผมก็เสียใจดวยที่วาการลดความรุนแรงใน เดือนรอมฎอนเกิดขึ้นอยางไมเต็มที เพราะความตองการของเราก็คือ
ไมอยากจะกอใหเกิดเหตุรุนแรงในเดือนรอมฎอนถึงวันที่ 10 ของเดือนเชาวัล
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การควบคุมของกําลังในสนาม?
เราควบคุมพวกเขาอยูมานานแลว แตเมื่อเหตุการณAยิงสังหารเกิดขึ้นหลายเหตุการณA กองกําลังในสนามก็เสีย
ความอดทน แตอยางไรก็ตาม เราใหความสําคัญกับขอตกลงนั้น ถาฝKายรัฐยังปฏิบัติและใชความรุนแรง
เหตุการณAก็เกิดขึ้น แตมันเป(นแคชั่วคราว
การพูดคุยรอบตGอไปจะเกิดขึ้นหรือไมG ?
เวลาสําหรับการพูดคุยครั้งตอไปยังไมกําหนด แตเราก็ไดเสนอเงื่อนไขแลว เพื่อใหฝKายรัฐบาลใหคําตอบตอขอ
เรียกรอง 5 ขอเบื้องตนวา จะรับไดหรือไม ถึงแมไมมีการพูดคุยอยางเป_ดเผย แตเราก็จะติดตอสื่อสารกับฝKาย
ไทย โดยผานผูอํานวยความสะดวก
ในเดือนรอมฎอนเราก็ไดเจอกับผูอํานวยความสะดวกสองครั้งแลว และ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ซึ่งเป(นตัวแทนฝKายไทยก็มาดวย แตเราไมไดเจอตัวตอตัว แตติดตอผานผู
อํานวยความสะดวก
ความรGวมมือกับขบวนการอื่นๆเปpนอยGางไรบาง ?
เราไดประสานงานกับขบวนการอื่นๆ แลว เชน Patani United liberation Organization (PULO) และ
Barisan Islam PembebasanPatani (BIPP) และทั้งสององคAกรก็รวมกันในการพูดคุยดวย แตองคAกร PULO
มีหลายสาย ซึ่งเป(นป‚ญหาของ PULO เอง ฉะนั้น PULO ก็ตองสรางความเอกฉันทAในองคAกรเอง
ความรวมมือจากฝuายตGางๆ เปpนอยGางไร ?
ขอใหขาราชการทั้งหลายและองคAกร NGO ตางๆ ทํางานอยางจริงจัง สวนพรรคประชาธิป‚ตยAนั้นเห็นวายาก
หนอย แตถาพรรคนี้ประสงคAที่จะแกไขป‚ญหาความขัดแยงก็ขอใหการสนับสนุนตอกระบวนการสันติภาพ พวก
เขาอาจจะคิดวา ถากระบวนการสันติภาพที่นําโดยพรรคเพื่อไทยประสบความสําเร็จ พรรคประชาธิป‚ตยAจะเสีย
เกาอี้จากภาคใต พวกเขาไมควรคิดแบบนั้น ในโลกการเมือง คนที่ดี คนที่ทํางานเพื่อประชาชนนั่นแหละที่จะ
ไดรับการสนับสนุนของประชาชน
เราก็ขอเรียกรองทุกคนที่อยูในพื้นที่ปาตานี ไมวาจะเป(นชาวมลายู ชาวจีน หรือชาวสยามก็ตาม ใหความ
รวมมือเพื่อสรางสันติภาพ
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บทบาทของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปpนอยGางไร?
พ.ต.ท.ทักษิณใหการสนับสนุนอยางเต็มทีตอกระบวนการสันติภาพ มีบางคนอางวา ผมสนิทกับนายทักษิณมาก
แตจริงๆ แลวเราก็ไมใชคนที่สนิทกัน ผมเจอกับ พ.ต.ท.ทักษิณผานมาเลเซีย เมื่อมีกระบวนการสันติภาพนี้
แหละ
000
‘5ขอ 7 ขอ’ เงื่อนไขเจรจาของ BRN
5 ขอ 7 ขอ คือขอเสนอที่ฝKายบีอารAเอ็นยื่นเป(นเงื่อนไขในการพูดคุยสันติภาพตอฝKายไทย ในชวงที่ผานมา ซึ่งจะ
กลายเป(นประเด็นหลักที่ฝKายบีอารAเอ็นจะใชในการพูดคุยเพื่อสันติภาพในครั้งตอๆไป มีเนื้อหาดังนี้
ขอเสนอ 5 ขอ
นายฮัสซัน ตอยิบกับนายอับดุลการิม คอลิบ ตัวแทนฝKายบีอารAเอ็นแถลงผานเว็บไซตAยูทูปเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2556 มีเนื้อหาสรุป ดังนี้
1. ตองใหประเทศมาเลเซียเป(นคนกลางผูไกลเกลี่ยไมใชแคผูอํานวยความสะดวก
2. การพูดคุยสันติภาพเกิดขึ้นระหวางชาวปาตานีที่นําโดยบีอารAเอ็นกับนักลาอาณานิคมสยาม
3. ในการพูดคุยตองมีสักขีพยานจากกลุมประเทศอาเซียน องคAการความรวมมืออิสลาม (โอไอซี) และองคAกร
พัฒนาเอกชน (NGO)
4. ตองปลอยตัวผูถูกคดีความมั่นคงและยกเลิกหมายจับทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไข
5. ตองยอมรับวาองคAกร BRN. เป(นขบวนการปลดปลอยชาวปาตานี ไมใชกลุมแบงแยกดินแดน
ขอเสนอ 7 ขอ
นายฮัสซัน ตอยิบ แถลงผานเว็ปไซตAยูทูปวันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการในเดือน
รอมฎอน-วันที่ 10 เดือนเซาวัล สรุปดังนี้
1. ตองถอนทหารและทหารพรานจากกองทัพภาค 1, 2 และ 3 และตํารวจที่ถูกสงมาจากสวนกลางออกจาก
พื้นที่ปาตานีทั้งหมด
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2. แมทัพภาคที่ 4 ตองถอนทหารและทหารพรานออกจากเขตหมูบานใหไปอยูคายใหญๆ ของแตละหนวย
3. ตองถอนกําลังตํารวจและตํารวจชายแดนออกจากเขตหมูบาน
4. ปลอย อส.(อาสาสมัครรักษาดินแดน) ที่นับถือศาสนาอิสลามใหกลับไปปฏิบัติศาสนกิจและใชชีวิตกับ
ครอบครัวในเดือน รอมฎอน
5. ตองไมทําการโจมตี สกัดถนน และการจับหรือควบคุมตัวอยางเด็ดขาด
6. นักลาอาณานิคมสยามไมสามารถจัดกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวของกับเดือนรอม ฎอน
7. เงื่อนไขดังกลาวตองลงนามโดยนายกรัฐมนตรี และตองประกาศในวันที่ 3 กรกฎาคม 2013
นอกจากนี้ยังมีคําเตือนเพิ่มเติมวา
1. ขอเรียกรองเดิม 5 ขอตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาไทย
2. การเจรจาสันติภาพตองเป(นวาระแหงชาติ
3. ตองกําหนดฐานะของหัวหนาคณะตัวแทนไทยและฐานะของหัวหนาคณะนั้นตองมั่นคง
4. ไมมีการเจรจาลับหรือไมเป_ดเผย
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สารจาก BRN: ตัวบทและนัยยะในขอเรียกรอง 5 ขอ (ตอน 1)
เขียนโดย อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม
แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮAหมัด (AwanBook)

----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 10 กันยายน 2556
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/4706

บทแปลภาษาไทยของบทความเรื่อง TUNTUTAN AWAL 5 PERKARA (Bahgian 1) ของ อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม จากบล็อกของศูนยAเฝ‡าระวังสถานการณAภาคใต (DSW) เกาะติดการพูดคุยสันติภาพปาตานีจากคนใน:
ประเมินขอเรียกรองเบื้องตนหาประการ (ตอน 1)
เป(นที่รับรูกันมาแลววา วินาทีนี้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพปาตานีไดถูกเลื่อนออกไปเป(นการชั่วคราว
นับตั้งแตที่เริ่มเดินมาไดเพียง 6 เดือน และนี่คืออุปสรรคแรกที่ไดประสบกับกระบวนการพูดคุยครั้งนี้ หลังจาก
ที่การริเริ่มเพื่อสันติภาพในหวงเดือนรอมฏอนไมไดบรรลุตามวัตถุ ประสงคAที่ไดวางไวแตอยางใด
ขณะนี้ฝKายขบวนการตอสูนั้น อยากจะยอนกลับไปขอเรียกรองเบื้องตน 5 ประการ ซึ่งเป(นประเด็นที่ไดรับการ
หยิบยกขึ้นมาในการพูดคุยครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2013 ที่ผานมา
ในการประชุมครั้งนั้น ทางฝKายขบวนการตอสูก็ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอเสนอดังกลาว และตามดวยการยื่น
รายละเอียดขอมูลอยางเป(นทางการใหกับฝKายไทยในภายหลัง และทางคณะผูแทนของฝKายไทยเองก็รับปากที่
จะกลับไปหารือกับทางรัฐบาล และอาจใหคําตอบกลับมาในระยะเวลาที่เหมาะสม
อยางไรก็ตาม 4 เดือนผานไปแลวก็ยังไมมีคําตอบจากทางฝKายไทยเลย ซ้ํารายฝKายไทยเองยังคงตองการใหมี
คําอธิบายที่กระจางชัดยิ่งกวาเดิม ในสถานการณAที่กระบวนการพูดคุย “ถูกแขวน” เอาไว ในระหวางนี้
การสื่อสารทั้งหมดจะกระทําโดยผานทางฝKายผูอํานวยความสะดวกเทานั้น โดยจะไมมีการเผชิญหนาบนโตVะ
เจรจาอีกตอไป
ขอเรียกรองทั้งหา มีความสําคัญขนาดไหนกัน สําคัญจนแทบจะตองกลาวซ้ําหลายตอหลายครั้งในการออก
แถลงการณAจากฝKายบีอารAเอ็น จนมีความจําเป(นตองอาศัยอํานาจตามมติจากสภาชูรอของบีอารAเอ็นดวยการ
ออกแถลงการณAโดยฝKายทหารทางเว็บไซตAยูทูปวา “กระบวนการพูดคุยสันติภาพจะไมเกิดขึ้นอีกตอไป จนกวา
จะไดรับคําตอบดังกลาว”?
ตามทัศนะของเรา หากวาไดใครครวญอยางละเอียดถี่ถวนและบริสุทธิ์ใจแลว ขอเรียกรองในเบื้องตนทั้ง 5
ประการนั้น ไมไดเป(นขอเรียกรองที่แทจริงอยางที่ควรจะเกิดขึ้นในการเจรจาตอรองที่ใดๆ ก็ตาม พึงสําเหนียก
ดวยวา กระบวนการสันติภาพปาตานี ณ ตอนนี้กําลังอยูในชวงของการพูดคุย (dialog) เทานั้น มิไดอยูในขั้น
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ของการเจรจาตอรอง (rundingan) แตอยางใด ฉะนั้นจึงไมเกิดขอคําถามที่วา ฝKายขบวนการตอสูไดกระทํา
การยื่นเรื่อง “กอนถึงเวลาที่เหมาะสม” อยางที่บางฝKายเขาใจกัน
ความจริงแลวขอเรียกรองเบื้องตนทั้ง 5 ขอนั้นเป(นเหมือนการรับประกันความจริงใจของฝKายขบวนการตอสู
ตอฝKายรัฐไทยมากกวา การที่เราไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ ก็เพื่อตองการที่จะแสวงหา
หนทางในการคลี่คลายป‚ญหาความขัดแยงปาตานีดวยแนวทางการเมืองที่มีทั้งความยุติธรรม ความยั่งยืน และ
ความครอบคลุมรอบดาน
ในทางกลับกันทางฝKายไทยเองก็เหมือนวา ยังกระตือรือรนอยูกับการเรียกรองใหลดเหตุรุนแรงหรือยุติการ
ปฏิบัติการทางการทหารอยางสิ้นเชิง ซึ่งเป(นที่สมควรแลวที่ทางฝKายไทยจะตองเปลี่ยนทัศนคติและแสดงออก
ถึงความตั้งใจและความจริงใจดวยการตอบสนองที่เป(นไปในทางบวก เพื่อเป(นหลักประกันความจริงใจตามที่ได
ระบุไวในเงื่อนไข 5 ขอดังกลาว
เราลองมาไตรตรองดูเป(นรายขอถึงเนื้อหาในตัวบทและนัยยะที่แฝงอยูในเงื่อนไขทั้ง 5 ขอดังกลาว เพื่อที่วาเรา
จักไดเขาใจอยางถองแทโดยปราศจากอคติ
1. การเจรจาดังกลGาวนี้ เกิดขึ้นระหวGางขบวนการตGอสูชาวปาตานีที่นําโดยบีอารRเอ็นกับทางรัฐบาลไทย
สิ่งที่เรียกรองในที่นี้นั้น ก็เพื่อใหมีการยอมรับวาบีอารAเอ็นมีสถานะเป(นกลุมหลักในนามนักตอสูปาตานีทั้งมวล
และเป(นตัวแทนโดยชอบธรรมในการปกป‡องสิทธิและผลประโยชนAของชาวมลายูปาตานี ที่สนับสนุนพันธกิจ
และความตองการของประชาชนในการทวงคืนสิทธิของพวกเขา
ขอเรียกดังกลาวถือวาไดผานการยินยอมจากคณะผูแทนที่มีความชอบธรรม (Recognition of Legitimate
Representative) ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ถือวาเกิดขึ้นโดยปริยายไปแลวจากที่มีการลงนามในฉันทามติทั่วไปวา
ดวยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ เมื่อ 28 กุมภาพันธA 2013 ทางฝKายขบวนการตอสูหรือในฐานะฝKายที่มี
ความคิดเห็นตางจากรัฐ (ในฐานะฝKายบี) อยูในสถานะที่ไดรับการรับรองเชนกัน นั่นหมายความวานับจากนี้ไป
ทางฝKายไทยจะตอง “ปฏิบัติตอ” แนวรวมของฝKายขบวนการตอสูที่ไดรับการยอมรับเทานั้น เพื่อเป(นการ
หลีกเลี่ยงจากพวกที่ฉวยโอกาสหรือพวกที่เป(นตัวสรางความป‚–นปKวน (spoiler)
กลุมใดก็ตามที่คิดวาตนเองเป(น “ผูมีสวนไดสวนเสีย” (Stakeholder) อยูก็ควรที่จะทําเรื่องเป(นลายลักษณA
อักษร ยื่นผานผูอํานวยความสะดวก (มาเลเซีย) อยางเป(นทางการ เพื่อที่วาจะไดทําการพิจารณาและเห็นพอง
ตองกันจากทั้งสองฝKาย (ระหวางตัวแทนของบีอารAเอ็นกับตัวแทนของไทย) และเป(นการสื่อใหรัฐไทยไดรับรูดวย
วา ทางฝKายไทยเองมิควรที่จะ “เป_ดชองทางการพูดคุย” กับกลุมอื่นไปพรอมกับกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้อยางที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เพื่อที่วากระบวนการสันติภาพนี้จะไม
หยุดชะงักในที่สุด
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2. บีอารRเอ็นเห็นพองตองกันที่ใหมาเลเซียเปpนคนกลางไกลGเกลี่ยความขัดแยง (Mediator) ที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงตGอกระบวนการเจรจาในครั้งนี้
ณ ตอนนี้สถานะของกระบวนการสันติภาพยังอยูในขั้นของการพูดคุย (Dialog) ระหวางทั้งสองฝKาย (รัฐไทยกับ
ขบวนการตอสู) และยังอยูในขั้นของการสรางความเชื่อมั่นระหวางกัน (confidence building) เทานั้น การ
เขามาของเกี่ยวของรัฐบาลมาเลเซียในชวงนี้จึงเป(นเพียงในฐานะบทบาทของผูอํานวยความสะดวก
(Facilitator) ที่ตองสงวนทาทีเทานั้น ดังเชนที่ดํารงสถานะความเป(นเจาภาพและเป(นผูคอยทําหนาที่สงสาร
(postman)
แตเมื่อกระบวนการสันติภาพดังกลาวนี้ไดยกระดับขึ้นไปอยูในขั้นของการเจรจาตอรอง (Rundingan) ใน
อนาคต บทบาทในฐานะผูสงสารก็คงจะไมเหมาะสมอีกตอไป การเขามีสวนรวมโดยตรงของทางมาเลเซียจะ
เป(นสิ่งที่เลี่ยงกันมิได เมื่ออยูในขั้นนั้นแลว บางประเด็นที่สําคัญและมีความละเอียดออนอาจถูกหยิบยกขึ้นมา
โดยทั้ง 2 ฝKาย แตถาหากเกิด “การกอกวน” หรือ “การสรางอุปสรรค” ที่อาจกระทบตอกระบวนการ
สันติภาพได เมื่อเป(นเชนนั้นทางฝKายตัวกลางอาจเขามามีบทบาทโดยตรงเพื่อทําการปลดเงื่อนไขบางประเด็นที่
อาจจะเกิดขึ้นในสักวันหนึ่งขางหนา ซึ่งกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพในอนาคตอาจมีตัวแสดงหลัก 3 ฝKาย
(Three Parties)
3. การเจรจาสันติภาพตองมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกโอไอซี และองคRกรเอ็นจีโอตGางๆ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากทั้ง 2 ฝuายมาเปpนสักขีพยาน
เงื่อนไขดังกลาวเป(นเรื่องปรกติทั่วไปในการเจรจาระหวางคูขัดแยง มิใชเพียงแควาตองอาศัยบทบาทของ
ตัวกลางที่ดีและนาเชื่อถือเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตการไดรับรูโดยคนนอกที่เป(นกลางก็มีความจําเป(น
อยางยิ่ง โดยเฉพาะคนนอกที่สนับสนุนหลักการสิทธิมนุษยชนที่ปรารถนาในสันติภาพและความสงบสุข
ดวยเหตุนี้ เพื่อวาประเด็นใดก็ตามที่ไดหยิบยกขึ้นมาพูดคุยและไดตกลงกันจะไดรับการติดตาม เคารพยอมรับ
และสังเกตการณAจากทุกฝKาย
ความกังวลใจของรัฐไทยที่ยังคงยืนกรานมาโดยตลอดวา ความขัดแยงที่ปาตานีเป(นเพียงเรื่องภายในประเทศ
(domestic) เทานั้น ถึงตอนนี้จะไมเป(นอยางนั้นอีกตอไป กระบวนการทําใหกลายเป(นเรื่องสากล
(internationalisation) นั้นจะทําใหกระบวนการสันติภาพปาตานีมีความงายดายมากยิ่งขึ้น จะทําให
กระบวนการสันติภาพปาตานีจะสามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น และคงไดรับแรงหนุนจากทุกๆ ฝKายที่มี
สวนเกี่ยวของ
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4. ทางรัฐบาลไทยตองยอมรับวGาชาวมลายูปาตานีมีสิทธิความเปpนเจาของเหนือดินแดนปาตานี
ในจํานวนขอเรียกรองทั้ง 5 ประการนั้น ขอเรียกรองประการที่ 4 นี่เองที่ไดกลายเป(นประเด็นรอนที่กอใหเกิด
คําถามในการพูดคุยดวยฐานะที่เป(นประเด็นใจกลาง (core issue) ดวยเหตุนี้ ขอเรียกรองประการนี้จึงมี
ความสําคัญยิ่งยวด และจําเป(นที่จะตองอธิบายอยางยืดยาวและละเอียดรอบคอบ ตลอดจนตองคาบเกี่ยว
เนื้อหาไปถึงประวัติศาสตรAและกฎหมายดวย ผมใครขอทําความเขาใจในบทความตอไป (ตอนที่สอง) ที่จะ
ตามมาในภายหลัง
5. ฝuายบีอารRเอ็นขอเรียกรองใหทางรัฐบาลไทยปลGอยตัวนักโทษการเมืองและยกเลิกหมายจับใหแกGนักตGอสู
ปาตานีทั้งหมดโดยไมGมีเงื่อนไข
อีกเรื่องที่เป(นป‚ญหาใหญที่ไมสามารถที่จะดําเนินการได (หรือจงใจที่จะไมรับสนอง) โดยรัฐไทย นั่นก็คือเรื่อง
ความยุติธรรม โดยที่อาศัยอํานาจตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ (กฎอัยการศึก, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.ความมั่นคง
ภายในฯ) ที่ไดลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและจํากัดเสรีภาพของประชาชน โดยทางการไทยไดจับกุมชาว
มลายูปาตานีไปมิใชนอย อาศัยเพียงการแจงเบาะแสบุคคลที่ตกเป(นผูตองสงสัย หรือการจับกุมแบบเหวี่ยงแห
ดวยเหตุผลที่วาพวกเขาอาจมีสวนเกี่ยวของกับการกอความรุนแรงเป(นแนวรวม หรือเคยกอเหตุใดๆ โดย
ปราศจากหลักฐานที่ชัดเจน
ใครก็ตามที่มีความเห็นที่แตกตางหรือวิพากษAวิจารณAรัฐบาลจะถูกขึ้นบัญชีในฐานะ “ฝKายตรงขาม” หรือกบฏ
ซึ่งขอเรียกรองดังกลาวมิไดเกินเลยแตอยางใด เพราะสวนใหญของผูถูกขังลวนมาจากคดีทางการเมือง
ถาหากเนื้อหาในการลงนามใน “ฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ” เมื่อ 28 กุมภาพันธA
2013 ที่ไดใหการยอมรับแลววา พวกเขาคือคนที่มีความคิดเห็นและอุดมการณAที่ตางจากรัฐ และการจับกุม
ดังกลาวเขาขายในคดีทางการเมืองเชนกัน และพวกเขาสมควรที่จะถูกปลอยตัวหรือไดรับการนิรโทษกรรม
(amnesty) โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ เชนเดียวกับหมายจับที่ออกโดยเพราะขอกลาวหาในทางการเมืองดังกลาวควร
ที่จะยกเลิกทั้งหมด
ตามที่ไดกลาวไวในตอนตนแลววา ขอเรียกรองทั้ง 5 ประการนั้นเสมือนเป(นหลักประกันความจริงใจตามที่ทาง
ฝKายขบวนการไดรองขอ เพื่อเป(นการปูทางใหกับกระบวนการสันติภาพในขั้นตอไป
ถาหากวากระบวนการสันติภาพนี้มิไดวางอยูบนลูทางที่ดีและฐานที่แข็งแกรง อาจเกิดความคลางแคลงใจกัน
นั่นคือกระบวนการสันติภาพปาตานีที่มีความยาวนานและซับซอนยิ่งนี้ จะไมสามารถตอบโจทยAใหกับทุกฝKายได
หากซึ่งสิ่งนี้ไดเกิดขึ้นจริงถือเป(นความโชครายของประชาชนชาวปาตานีทั้งมวล ทุกเชื้อชาติและสายตระกูลที่
จะยังคงหมุนเวียนอยูกับความขัดแยงทางการเมืองอยางไมมีวันจบสิ้น ในขณะที่ชีวิตและทรัพยAสินของผูคนจะ
ตกอยูภายในวังวนแหงความโกลาหลนับรอยพันป‚ญหาที่คอยรังควานความสงบอยูร่ําไป
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**ความคืบหนาลาสุด: เป(นที่ทราบกันมาแลววาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2013 ทางการไทยไดใหการตอบรับตอ
ขอเสนอของบีอารAเอ็นดังกลาวผานทางผูอํานวยความสะดวก ซึ่งเป(นการแสดงใหเห็นวาทางการไทยเองก็พรอม
ที่จะรับขอเสนอดังกลาว นอกจากเงื่อนไขขอ 4 เทานั้น (ที่เกี่ยวกับสิทธิความเป(นเจาของ) ที่ยังตองการความ
กระจางชัดจากบีอารAเอ็นในขอมูลที่เป(นรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งในอีกไมชานี้ ทางฝKายบีอารAเอ็นจะยื่นใหกับ
ฝKายไทยผานผูอํานวยความสะดวก แตคงไมเกินสิ้นเดือนกันยายนนี้อยางแนนอน และหลังจากนี้การพูดคุย
อยางเป(นทางการ (ในทางเป_ด) จะเริ่มใหมอีกครั้ง หลังจากที่มีกําหนดการออกมาอยางชัดเจน โปรดติดตาม
น้ําสมสายชูและน้ําผึ้ง – จากนอกรั้วที่ลอมปาตานี
เดือนซุลเกาะดะหA / กันยายน 2013
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เลขาธิการสภาความมัน่ คงแหGงชาติยืนยัน ไทยยังไมGไดรับขอเรียกรองใดๆ
จากกลุGมบีอารRเอ็น
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 12 กันยายน 2556
ที่มา: http://www.springnews.co.th/local/southern/65114

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กลาวภายหลังการประชุม
ศูนยAปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตรAการแกป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตหรือศปก.กปต. วา
ลาสุดผูอํานวยความสะดวกมาเลเซีย ไดชี้แจงรายละเอียดของขอเรียกรองทั้ง 5 ขอเพิ่มเติมรวม 34 หนามาแลว
ซึ่งไดมอบหมายใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 สวนหนาไปศึกษาและใหศูนยA
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) นําไปพูดคุยกับภาคประชาชนดวย ซึ่งตองไดขอสรุปมา
ประชุมใน ศปก.กปต. กอนสัปดาหAที่ 3 ของเดือนตุลาคมที่จะมีการพูดคุยกับกลุมบีอารAเอ็นอีกครั้ง
พรอมยืนยันวายังไมมีการรับขอเสนอ 4 ขอตามที่นายฮัตซันตอยิบกลาวอาง เนื่องจากบางขอยังไมมีความ
ชัดเจนโดยเฉพาะขอ 4 เรื่องสิทธิชาวมลายู และขอ 5 เรื่องการปลอยตัวผูถูกคุมขังซึ่งเป(นเรื่องของกระบวนการ
พิจารณาของศาล
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ฝuายทหารไดแสดงจุดยืนชัดเจน 7 ขอตGอที่ประชุมศูนยRปฏิบัติการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรRการแกไขปwญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 17 กันยายน 2556
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/530216

ที่ประชุม ศปก.กปต. (ศูนยAปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรAการแกไขป‚ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต) เมื่อสัปดาหAที่แลว
ฝKายทหารไดแสดงจุดยืนชัดเจน 7 ขอตอที่ประชุม เพื่อเป(นแนวทางในการดําเนินการพูดคุยสันติภาพกับ
บีอารAเอ็นตอไป กลาวคือ
1. ยึดรัฐธรรมนูญไทยเปนหลัก
2. ไมยกสถานะของกลุมผู"กอเหตุรุนแรง
3. เลี่ยงข"อความที่เข"าเงื่อนไขยูเอ็น (องค-การสหประชาชาติ) และโอไอซี (องค-การความรวมมืออิสลาม)
4. ไมตอบข"อเรียกร"องเปนลายลักษณ-อักษรในประเด็นที่สอวาจะผูกมัดในอนาคต
5. ไมจําเปนต"องตอบทุกคําถาม แตควรเรียกร"องกลับไปบ"าง
6. ตั้งคําถามเชิงรุกในเวทีการพูดคุย
7. ทุกคําตอบที่เปนลายลักษณ-อักษรจะถึงมือยูเอ็นและโอไอซี
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สารจาก BRN (ตอน 2): “สิทธิความเปpนเจาของ” คืออะไร
เขียนโดย อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม
แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮAหมัด (AwanBook)

----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 23 กันยายน 2556
ที่มา: http://lovemahdi.igetweb.com/index.php?mo=10&art=41977403

**ในตอนแรก (ตนฉบับเดิม - http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/4706 บทแปลเป(นภาษาไทย
- http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4723) ผูเขียนไดแจกแจงรายละเอียดของขอเรียกรองเบื้องตน 5
ประการอยางถี่ถวน ยกเวนเพียงเงื่อนไขประการที่ 4 ซึ่งเกี่ยวของกับสิทธิของความเป(นเจาของ ในตอนที่ 2 นี้
จึงใครวิพากษAถึงประการดังกลาว - ผูเขียน
ขอเรียกรองเบื้องตนประการที่ 4 – รัฐบาลไทยตองยอมรับถึงสิทธิความเป(นเจาของเหนือดินแดนปาตานีของ
ชนชาวมลายูปาตานี
ตามที่ไดอธิบายไปแลวกอนหนานี้ถึงเงื่อนไขประการที่ 4 วา เป(นประเด็นใจกลางที่ไดกลายเป(นแกนหลักตอ
เหลาป‚ญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อยาวนานถึง 200 ปh การอภิปรายในเรื่องที่มีความสําคัญเชนนี้ จะหลีกเลี่ยง
การกลาวถึงความจริงในแงของประวัติศาสตรAการเมืองและกฎหมายมิได
เพื่อทําความเขาใจความคิดเกี่ยวกับสิทธิความเป(นเจาของของชนชาติมลายูปาตานี จําเป(นตองพิจารณาจาก
แงมุม 3 ประการสําคัญดังตอไปนี้ คือ
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ประการแรกปาตานี คือ มาตุภูมิ (PATANI sebagai BUMI)
ประการที่ 2 ชนชาติมลายู คือ ชาติพันธุA (BANGSA MELAYU sebagai ETNIK) และ
ประการที่ 3 สิทธิความเป(นเจาของ คือ อํานาจของผูที่เป(นเจาของ (HAK PERTUANAN sebagai PEMILIK
BERKUASA)
จากนี้จะทําความเขาใจเป(นรายขอดังตอไปนี้
1. ปาตานี คือ มาตุภูมิ
เมื่อเอยถึงคําวาปาตานี สมควรอยางยิ่งที่จะตองยอนกลับไปยังประวัติศาสตรA นักประวัติศาสตรAสวนใหญไดมี
ความเห็นพองตองกันวา บริเวณทางตอนใตของไทยที่ประกอบไปดวย 3 จังหวัด คือ ปาตานี ยะลา นราธิวาส
และบางอําเภอของจังหวัดสงขลาป‚จจุบัน ซึ่งกอนหนานั้นบริเวณดังกลาวเคยเป(นอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่รูจักกัน
ในชื่อลังกาสุกะ นักประวัติศาสตรAตางคาดการณAวา อาณาจักรแหงนี้ไดกําเนิดขึ้นเมื่อคริสตAศตวรรษที่ 1 หรือ
กอนหนานั้นดวยซ้ํา
ตามบันทึกของของชาวจีนระบุวา เมื่อปh ค.ศ.515 กษัตริยAจากลังกาสุกะที่มีพระนามวา พระเจาพากาดัตตา
(Bhagadatta) ไดมีความสัมพันธAทางการทูตกับเมืองจีน และไดทรงสงทูตไปยังเมืองดังกลาวเมื่อปh ค.ศ.523,
531 และ ค.ศ.568 ในบันทึกของชาวจีนไดกลาวถึงลังกาสุกะในสําเนียงตางๆ เชน ลังยาซิว (Lang-Ya-Shiao)
ลังยาเซีย (Lang-Yi-Sia) ลังซีเจีย (Lang-see-chia) และอื่นๆ
นี่หมายความวา อาณาจักรลังกาสุกะไดอุบัติขึ้นกอนหนาที่อาณาจักรสุโขทัยจะถือกําเนิดขึ้นเสียอีก (ค.ศ.1238)
ตามที่ถูกอางโดยชาวสยามวาเป(นยุคที่การปกครองเพิ่งถูกสถาปนาขึ้น ในขณะที่อาณาจักรลาวที่ไดสถาปนาขึ้น
ราวปh ค.ศ. 450 ซึ่งก็ปกครองโดยชนชาติมอญ (มิไดมาจากชนชาติไทย) ที่เคยอยูภายใตการปกครองของ
อาณาจักรเขมร จนกระทั่งถูกผนวกเขาเป(นสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเมื่อ ค.ศ.1388
ถึงแมวาลังกาสุกะจะเป(นอาณาจักรที่ยิ่งใหญในยุคสมัยหนึ่ง แตเมื่อเสื่อมอํานาจลงก็ไดตกอยูภายใตอาณาจักร
อื่นที่มีอิทธิพลเหนือกวา อยางเชน อาณาจักรศรีวิชัย (ศูนยAอํานาจอยูที่เมืองปาลิมบัง เกาะสุมาตรา)
อาณาจักรมัชปาหิต (ศูนยAกลางอํานาจอยูที่เกาะชวา) และอาณาจักรสุโขทัยที่ใชอํานาจปกครองผานเมือง
บริวารอยางตามพรลิงคA (ศูนยAกลางอยูที่เมืองลิกอรA)
ในขณะที่อํานาจการปกครองจากภายนอกเสื่อมลง อาณาจักรลังกาสุกะไดกลับมามีอํานาจและไดรับอิสรภาพ
อีกครั้ง รองรอยทางประวัติศาสตรAในรูปของโบราณสถานและสถานประกอบศาสนกิจยังมีใหเห็นไดอยางทั่วทั้ง
บริเวณจังหวัดทางภาคใตป‚จจุบัน โดยเฉพาะจุดศูนยAกลางของเมือง พระราชวังมะฮลีฆัย (KOTA MAHLIGAI)
ที่อยูรอบๆ บริเวณบานจาเละ ในอําเภอยะรัง จังหวัดป‚ตตานีป‚จจุบัน
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เมื่อศูนยAกลางการปกครองไดยายไปยังสถานที่ใหม ณ กรือเซะ หรือที่ปาตา อีนี (PataIni, หรือบางแหลงขอมูล
ไดเขียนวาหมูบานเปาะตานี, Pak Tani) แลวจึงไดตั้งชื่อเมืองนี้วาปาตานี จนกระทั่งเจาเมืองไดเขารับอิสลาม
(จากเดิมที่นับถือศาสนาพุทธ) และไดวางรากฐานการปกครองแบบอิสลาม และยังไดตั้งชื่อใหมวา ปาตานี
ดารุสสลาม
ทวาเมื่อการรุกรานจากสยาม (ที่ตองการแผขยายอาณาเขต) หลายตอหลายครั้ง นับตั้งแตสมัยอยุธยา
จวบจนกระทั่งประสบความสําเร็จเมื่อปhค.ศ.1786 ในสมัยการปกครองของกษัตริยAรัชกาลที่ 1 แหงราชวงศAจักรี
นับตั้งแตนั้นเป(นตนมา สถานะของเมืองปาตานีก็แปรเปลี่ยนอยางคอยเป(นคอยไปจากเมืองที่เคยมีอํานาจ และ
อิสระ สุดทายกลายเป(นสวนหนึ่งของประเทศไทยในป‚จจุบัน
เพราะฉะนั้นไมวาแผนดินแหงนี้จะเรียกวาลังกาสุกะ ปาตานี ปาตานีดารุสสลาม มณฑลป‚ตตานี หรือเหมือน
อยางป‚จจุบันนี้ที่ถูกแยกเป(นจังหวัดเล็กจังหวัดนอย ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดป‚ตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สงขลา ซึ่งอยูในภาคใตของประเทศไทย ซึ่งในความเป(นจริงแลวตางก็เป(นภูมิประเทศเดียวกัน แผนดินเดียวกัน
กระทั่งนานฟ‡าและนานน้ําอันเดียวกัน
ถึงแมวาในหวงขณะหนึ่ง แนวชายแดนและอาณาบริเวณที่เคยปกครองไดเปลี่ยนไปแลว แตในทางภูมิศาสตรA
มิไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
2. ชนชาติมลายู คือ ชาติพันธุA
อาณาจักรลังกาสุกะถูกระบุโดยนักประวัติศาสตรAวา เป(นรัฐมลายูที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย (Indianised
Malay State) บนพื้นฐานที่ถูกยึดครองและปกครองโดยชนชาวมลายู การใชภาษามลายู การมีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมมลายู มีศาสนาตามความเชื่อที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดีย นั่นก็คือศาสนาฮินดูในยุคแรก กอนที่จะ
เปลี่ยนเป(นศาสนาพุทธในเวลาตอมา
ภาษาเขียนก็เชนกันที่เป(นการยืมมาจากตัวอักษรภาษาสันสกฤตในแบบป‚ลลวะ ยกเวนในสมัยของปาตานี
ดารุสสลามเทานั้นที่การเขียนไดหยิบยืมตัวอักษรมาจากอักษรอาหรับที่รูจักกันในนามอักษรยาวี
ในบรรดา “รัฐมลายูที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดีย” (Indianised Malay States) อื่นๆ ที่เคยดํารงอยูในหมูเกาะ
บนคาบสมุทรมลายู อันไดแก อาณาจักรศรีวิชัย ตามพรลิงคA มัชปาฮิต มะละกา เทมาเส็ก (สิงคโปรA) และอื่นๆ
ถึงแมวาจะยังมีชนชาติอื่นนอกเหนือจากชาวมลายูที่เคยอาศัยอยูบนคาบสมุทรมลายู (Malay Peninsula) เชน
ชาวมอญ (พมา) ชาวเขมร ชาวสุมาตรา ชาวชวา ชาวสยามไต (ทางตอนใต) ชาวสยาม (ไทย) ชนเผาพื้นเมือง
และอื่นๆ แตชนชาวมลายูถือเป(นชนชาติที่เดนชัดและเป(นผูกุมอํานาจหลัก
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หลักฐานการตั้งรกรากและการดํารงอยูของอํานาจของคนมลายูในแหลมมลายูแหงนี้ ไมไดเป(นเรื่องยากเย็นที่
จะคนพบ สิ่งสําคัญที่ดํารงอยูสวนใหญก็คือรากศัพทAในภาษามลายู เริ่มจากบริเวณคอคอดกระ (กระ) ฉาฮายา
หรือจายา (ไชยา) ลิกอรA (นครศรีธรรมราช) ซูรัต(สุราษฎรAธานี) บือดือลุง (พัทลุง) ฆือรือบี (กระบี่) บูหงา (พูงา/
พังงา) บูกิต (ภูเก็ต) รือนุง (ระนอง) ตือรัง (ตรัง) สิงโกรา (สงขลา) ปาตานี (ป‚ตตานี) ยาลา (ยะลา) มือนารา
(นราธิวาส) และสะตูล (สตูล)
นี่ยังไมรวมถึงชื่ออําเภอและหมูบานเล็กๆที่จํานวนมินอยมาจากคําภาษามลายู เพียงแตวาภายหลังจากที่ถูกยึด
ครอง สําเนียงเรียกไดเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของภาษาอื่น (สยาม) หรือเป(นการเปลี่ยนไปเป(นชื่อตามภาษา
สยามไปเลย
สามารถสรุปไดวา นับตั้งแตสมัยลังกาสุกะจนถึงยุคปาตานีดารุสสลาม จวบกระทั่งวันนี้ ความเป(นมาและ
คุณลักษณะเดนชัดของชาวมลายูที่ไดอาศัยอยูแผนดินแหงนี้ ไดสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนไมเคยเปลี่ยนแปลง
นอกจากความเชื่อทางศาสนาเทานั้นที่มีความเปลี่ยนแปลงจากศาสนาฮินดูเป(นศาสนาพุทธและสุดทายศาสนา
อิสลาม
3.สิทธิความเป(นเจาของ–คืออํานาจของผูที่เป(นเจาของ
ในทางภาษาสิ่งนี้หมายถึง "สิทธิของผูที่เป(นเจาของ” (Ownership right) สิทธิความเป(นเจาของ เป(นแนวคิด
ทางการเมืองอยางหนึ่ง ที่หมายถึง "สิทธิที่ไดรับหรือที่ไดมาโดยคนผูหนึ่งหรือชนกลุมหนึ่งที่จะครอบครองสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอยางถูกตอง โดยที่เขาหรือพวกเขานั้นถืออํานาจอันโดยสมบูรณAเหนือสิ่งนั้น” (It is the RIGHT
given to, or attained by or acquired by a person or people, to OWN something rightfully,
which he or they possess ABSOLUTE POWER over it)
ดวยสิทธิที่ถืออยูนี่เอง ผูเป(นเจาของที่มีสิทธิดังกลาวอยางชอบธรรมนั้น จะเป(นผูมีอํานาจเต็มและมีอิสระในการ
ตัดสินใจทุกเรื่องที่เหมาะสมและเป(นเรื่องดีงามตอสิ่งที่ตนเป(นเจาของ
ตัวอยางงายๆ เชน มีคนครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งดวยความชอบธรรม ไมวาจะเป(นโดยการซื้อ การ
แลกเปลี่ยน การใหหรือการไดรับมรดกตกทอด ตามหลักที่ถูกตองชอบธรรมนั้น ที่ดินดังกลาวยอมเป(นสิทธิของ
ผูถือครอง (Ownership Right) เขายอมมีอํานาจอยางเต็มที่บนที่ดินดังกลาว และมีอิสระที่จะทําสิ่งใดตอที่ดิน
แปลงนั้น ไมวาจะเป(นการปลูกผัก สรางบาน ใหเชา หรือจะขาย หากวามีคนตองการที่จะเชาที่ดินแปลง
ดังกลาว ผูเชานั้นมิอาจกาวกายตอสิทธิความเป(นเจาของที่แทจริงได
หากมีชนกลุมหนึ่งที่ไมรูวามาจากที่ใด ไดรุกรานและทําการปลนโดยวิธีการบังคับหรือขับไลเจาของเดิมออกไป
เขาก็ยังมิไดหมดสิทธิจากการเป(นเจาของที่ดินแปลงดังกลาวแตอยางใด เจาของที่ดินเดิมนั้นยังมีสิทธิและ
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จําตองทวงคืนสิทธิบนที่ดินแปลงนั้นกลับคืนมา เพราะนั่นคือสิทธิโดยชอบธรรม
นับจากสมัยอาณาจักรลังกาสุกะจวบกระทั่งถึงยุคสมัยปาตานีดารุสสลาม สิทธิความเป(นเจาของในแงของ
อํานาจอธิปไตย (sovereignty) นั้นอยูในมือของกษัตริยA สุลตาน หรือนักปกครองที่มาจากชนชาวมลายูที่ได
สืบทอดตลอดมาในแผนดินแหงนี้จากรุนสูรุน แมวาแรกเริ่มนั้นความเชื่อเรื่องศาสนาจะไมเหมือนกับชวงสมัย
อาณาจักรลังกาสุกะ (ฮินดูและพุทธ) แตในเวลาตอมาไดเปลี่ยนมาสูความเป(นอิสลาม พวกเขาเหลานั้นลวนมี
ที่มาจากวงศAตระกูลเชื้อสายเดียวกันนั่นก็คือคนมลายู นั่นหมายความวาสิทธิความเป(นเจาของในแงของอํานาจ
การปกครองนั้นอยูในอุงมือของคนมลายู
ถึงแมวาในบางชวงนั้น ลังกาสุกะหรือปาตานีไดเสื่อมอํานาจลงเพราะถูกรุกรานจากภายนอก รวมถึงถูกจํากัด
และตกอยูภายใตอาณัติของคนอื่น ความจริงแลวสิทธิความเป(นเจาของคนมลายูบนแผนดินแหงนี้ยังไมหมดสิ้น
ไปกับการถูกยึดครองดังกลาวแตอยางใด ถึงแมสิทธิที่วานี้จะถูกปฏิเสธก็ตาม
ครั้นเมื่อปาตานีดารุสสลามตกอยูในเงื้อมมือของสยามในปh ค.ศ.1786 คนมลายูก็สูญเสียอํานาจในการปกครอง
แตสิทธิความเป(นเจาของของคนมลายูปาตานีก็ยังไมสูญสลายไปถึงแมจะถูกปฏิเสธจากนักลาอาณานิคมสยาม
ก็ตาม
จากนั้นเริ่มมีชาวมลายูลุกขึ้นมาตอตานอํานาจสยามบนแผนดินปาตานีที่นําโดยเต็งกูลามิดดีน, ดาโตVะป‚งกาลัน,
เต็งกูอับดุลกอเดรA กามารุดดีน และลูกชายทานเต็งกูมะฮAมูด มะฮAยิดดีน, ตวนโตVะครูหะญีสุหลง และอื่นๆ
นับตั้งแตยุคสมัยที่อยูภายใตอาณานิคมจวบกระทั่งถึงยุคสมัยของนักตอสูในป‚จจุบัน
เป‡าหมายของพวกเขานั้นก็ไมมีอะไรนอกเหนือไปจากการทวงคืนสิทธิที่ถูกลิดรอนไปเทานั้น นั่นก็คือสิทธิ
อํานาจในการปกครอง เพราะวาแผนดินแหงนี้เป(นสิทธิความเป(นเจาของของชนชาวมลายูที่ตองทวงกลับคืนมา
เพื่อมอบใหกับผูเป(นเจาของที่แทจริง นั่นก็คือคนมลายูปาตานี
เปรียบไดกับตอนที่อยุธยาตกอยูภายใตการยึดครองของพมาเมื่อปh ค.ศ.1569 ชาวสยามก็ไดลุกขึ้นมาเพื่อกอบกู
แผนดินกลับคืนมา เพราะพวกเขาสํานึกดีวาการไดสูญเสียแผนดินนั้น เป(นการเพียงพอแลวที่ชาวสยามจะมี
ความรูสึกถึงสิทธิความเป(นเจาของของชนชาติสยามเหนือแผนดินอยุธยา เมื่อชวงปhค.ศ.1593 ภายใตการนํา
ขององคAกษัตริยAพระนเรศวร ชาวสยามจึงสามารถขับพมาออกไปและกลับมามีอํานาจใหมอีกครั้ง
เหตุการณAที่คลายกันไดหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อชวง ค.ศ.1767 เมื่ออยุธยาไดตกอยูภายใตอํานาจของพมาอีก
ครั้ง แตพระเจาตากสินมหาราชและชาวสยามไดทําการกอบกูเอกราชไดจนสําเร็จ จากนั้นก็ไดยายศูนยAกลางไป
ยังกรุงธนบุรีหลังจากที่เมืองอยุธยาไดรับความเสียหายยอยยับจากสงครามอยางหนัก ความสํานึกที่จะกอบกู
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อธิปไตยการปกครองที่ไดสูญเสียไปนั้น ตองอาศัยหลักความเชื่อมั่นที่ความศรัทธาที่แนวแนและสัจจริงวาสิทธิ
ความเป(นเจาของเหนือแผนดินสยามนั้นเป(นของปวงชนชาวสยามทั้งมวล
พอจะกลาวไดหรือไมวาทั้ง 2 เหตุการณAนี้ กษัตริยAทั้ง 2 พระองคA ไมวาจะเป(นพระนเรศวรและพระเจาตากสิน
นั้น คือผูกอการกบฏ ผูแบงแยกดินแดน หรือผูกอการราย เพียงแควาพระองคAทั้งสองไดทําการตอสูเพื่อ
ปลดปลอยแผนดินเกิดจากอาณัติของศัตรู? คงไมอยางแนนอน! เชนเดียวกับนักตอสูปาตานีที่ไมควรเรียกวา
เป(นผูกบฏ ผูแบงแยกดินแดน หรือผูกอการราย เพราะพวกเขาเองก็กระทําการเหมือนอยางพระองคAทั้งสอง
ในบริบทของกระบวนการสันติภาพปาตานีซึ่งกําลังดําเนินการอยูในตอนนี้ ประเด็นเรื่องของสิทธิความเป(น
เจาของของชนชาวมลายูปาตานีบนผืนแผนดินปาตานีที่ไดรับการปฏิเสธจากรัฐไทย ไดกลายเป(นหนึ่งเงื่อนไข
พื้นฐานเพื่อกระบวนการพูดคุยจักไดดําเนินไดอยางตอเนื่อง ทางฝKายนักตอสูไดเรียกรองใหการปฏิเสธนั้นเป(น
โมฆะ โดยการยอมรับวาชนชาวมลายูปาตานีจะมีสิทธิความเป(นเจาของเหนือแผนดินปาตานี
ในกรอบของสิทธิความเป(นเจาของที่ประกอบดวย:สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม (Justice and Basic
Human Rights) ของสังคมมลายูปาตานีจะตองไดรับการยอมรับและความเคารพ สิทธิในการกําหนด
ชะตากรรมตนเอง (Right to Self-Determination) พันธะสัญญาทางการเมืองเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม
ที่มีหลักประกันและโดยเฉพาะอยางยิ่งทางรัฐบาลไทยจําเป(นตองเป_ดโอกาสและพื้นที่เพื่อใหชาวมลายูปาตานี
สามารถปกครองตนเองในดินแดนปาตานีได รูปแบบและขอบเขตในการบริหารและอํานาจการปกครองจะตอง
รวมกันพิจารณาในรายละเอียดในระหวางกระบวนการพูดคุยเมื่อถึงขั้นการเจรจาในภายหลัง
ถาหากวาฝKายไทยปรารถนาในความสงบสุขที่แทจริง พวกเขาก็ควรจะตอบรับและตกลงดวยดีตอขอเรียกรอง
เบื้องตนทั้ง 5 ประการนี้ในระหวางการพูดคุย เพื่อใหกระบวนการสันติภาพสามารถกาวไปขางหนาได เพื่อ
ประชาชนในพื้นที่ภาคใตจะไดสัมผัสดอกผลของสันติภาพอยางทั่วกัน หลังจากที่ไดประสบกับกลียุคมานาน
**** ความคืบหนา : ทางฝKายบีอารAเอ็นไดยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องตน 5 ประการแกทางฝKายไทย
(รวมทั้งขอ 4) ผานทางผูอํานวยความสะดวก (มาเลเซีย) แลว ทางฝKายไทยไดขอเวลาอีกสักระยะเพื่อทําการ
หารือและคงจะใหคําตอบในชวงเวลาที่เหมาะสม ถาคําตอบเป(นไปในทางบวก ก็คือวาทางฝKายไทยนั้นตกลงที่
จะรับเงื่อนไขทั้งหาดังกลาวไปพิจารณา วงลอของกระบวนการสันติภาพที่กัวลาลัมเปอรAจะสามารถขับเคลื่อน
ใหมไดอีกครั้ง
เขียนโดย อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม
แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮAหมัด (AwanBook)
ตนฉบับเดิมภาษามลายู: http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/
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จิราพร บุนนาค: ประสบการณRและบทเรียนของกระบวนการสันติภาพใน Track 1
อิมรอน ซาเหาะ
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)

----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6372

จิราพร บุนนาค อดีตรองเลขา สมช. เผยประสบการณAทํางานสันติภาพในกระบวนการใน Track 1 ระหวางบรรยาย
ในหลักสูตรการเปลี่ยนผานความขัดแยงของวิทยาลัยประชาชน เลายอนความการพูดคุยระหวางรัฐไทยกับขบวนการฯ
จากเจนีวาโปรเสส (Geneva Process) จนถึงกระบวนการพูดคุยที่แคแอล ผานหลายรัฐบาล หลากตัวละคร สะทอน
มุมมองแตละฉาก พรอมระบุการเดินหนาตอจากนี้ควรเริ่มตนจากการใหความสนใจที่ 5 ขอเรียกรองบีอารAเอ็นและ
โนมนาวใจคนทีไ่ มเห็นดวยในฝKายตนเอง
วันเสารAที่ 11 ตุลาคม 2557 ที่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA (ม.อ.ป‚ตตานี) วิทยาลัยประชาชน
(People’s College) จัดบรรยายเรื่อง “ความพยายามทั้งหมดของ Track 1 ตอสันติภาพในชายแดนใต/ปาตานี” ใน
หลักสูตรการเปลี่ยนผานความขัดแยง โดยมีนางจิราพร บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
(สมช.) เป(นวิทยากร โดยไดกลาวถึงบทบาทของกระบวนการสันติภาพในกลุมระดับนํา หรือที่เขาใจวาเป(น
กระบวนการใน Track 1 และอนาตคของการพูดคุยดังกลาววาจะเป(นอยางไรตอไป
การเสวนาครั้งนี้เป(นสวนหนึ่งของการจัดวงเสวนาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ความขัดแยงในระยะเปลี่ยนผาน
วิทยาลัยประชาชน ตอเนื่องหลังจากเวทีเสวนาวาดวย Track 2 และ Track 3 หรือกระบวนการสันติภาพในระดับ
องคAกรและเครือขายประชาสังคมและระดับประชาชน รากหญามาแลวกอนหนานี้

“ตองใหเขามีความสุขบนแผGนดินของตัวเอง”
นางจิราพร บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กลาววา ตนไดติดตามการ
ทํางานของหนวยงานดานความมั่นคงมาโดยตลอด ไมวาจะเป(นดานนโยบาย คือ สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) และฝKายปฏิบัติ คือกองทัพ กรมการปกครองและตํารวจ ประกอบกับสนใจในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน จึงเขาไปอยูในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตรAดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
นางจิราพร เชื่อวา ความมั่นคงของประชาชนเกิดขึ้นไมไดโดยลําพัง ถาไมคํานึงถึงความสําคัญของสิทธิเสรีภาพ
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป(นมนุษยAที่เทาเทียมกัน หากไมมีสิ่งเหลานี้แลวก็ไมมีวันที่จะเกิดความ
มั่นคงของประชาชนและของชาติได

39

“สิ่งที่จะพูดตอไปนี้ไมไดพูดเพราะเกษียณแลว แตไดคิดและพูดแบบนี้มาตั้งแตกอนเกษียณ และไดกําหนดเป(น
นโยบายดานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกําหนดไวในชวงตนๆของวิสัยทัศนAวา ใหมุสลิมอยูไดอยาง
มุสลิม อัตลักษณAของคนในพื้นที่สําคัญที่สุด เพราะฉะนั้นจะตองใหเขามีความสุขกับการเป(นมุสลิมในพื้นที่ของ
ตัวเองหรือในแผนดินของตัวเอง” นางจิราพร กลาว
จุดเริ่มตนการพูดคุย บทบาทของ HDC และเจนีวาโปรเสส
นางจิราพร ไดเลาความเป(นมาของกระบวนการแกป‚ญหาภาคใตที่ดําเนินการใน Track 1 หรือจากกลุมผูนํา
ระดับสูงวา ตนเองเป(นสวนหนึ่งในกลุมคนเหลานี้ที่เชื่อมั่นในการแกป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวย
กระบวนการสรางสันติภาพที่ตองมีจุดเริ่มตนมาจากการพูดคุย โดยเมื่อปลายปh 2548 ในขณะที่ตนดํารง
ตําแหนงเป(นรองเลขาธิการ สมช. มีองคAกรจากตางประเทศองคAกรหนึ่งชื่อ Center for Humanitarian
Dialogue ซึ่งมีชื่อยอวา HDC (จากที่เดิมชื่อ Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue) มี
สํานักงานอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรAแลนดA และไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการพูดคุยในพื้นที่ที่มีความขัดแยง
นางจิราพร กลาวตอไปวา HDC สนใจป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และไดติดตอขอเขาพบผูนํารัฐบาลไทยใน
ขณะนั้น คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อมาทํางานในพื้นที่ ซึ่งนายกฯทักษิณใหติดตอไปทางเลขาธิการ สมช.
ในขณะนั้นคือ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล และทาง สมช.ก็ไมขัดของที่ HDC จะเขามาทํางานในเรื่องนี้
“ตอนนั้น เลขาธิการ สมช.เห็นวาตนเองทํางานดานภาคใตมานานตั้งแตกอนปh 2542 จึงมอบหมายใหเป(น
หัวหนาคณะในการดําเนินการพูดคุยกับคณะที่ HDC ระบุวาเป(นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและเป(น
ตัวแทนขบวนการตอสูฝKายละ 4 คน คณะพูดคุยชุดนี้ถือวาเป(น Track 1 ในสมัยนั้น และเรียกชื่อการพูดคุยครั้ง
นั้นวา เจนีวาโปรเสส (Geneva Process)”
PULO สองสาย และ BIPP บนโต~ะพูดคุย
นางจิราพร กลาววา การพูดคุยของคณะพูดคุยดังกลาวเริ่มตนครั้งแรกที่กรุงเจนิวา เพราะสํานักงานใหญของ
HDC อยูที่นั่น และ HDC มองวาฝKายขบวนการสะดวกที่จะเดินทางมายังกรุงเจนีวา เพราะสวนใหญพํานักอยูที่
สวีเดน ซึ่งขณะนั้นนายกัสตูรี มะหAโกตา จะเป(นหัวหนาทีมพูดคุยฝKายขบวนการ นอกจากนั้นยังมีกลุมของนาย
ซัมซุดดีน คาน ซึ่งมาจากกลุม PULO เชนกัน แตแยกการพูดคุย
“การพูดคุยในขณะนั้นดําเนินการอยางลับๆ ไมเป_ดเผยสูสาธารณะ ซึ่งตอนนั้นตัวแทนฝKายขบวนการยังไมมี
ตัวแทนจากกลุม BRN แตมีตัวแทนจากกลุม BIPP ซึ่งเป(นอูลามาอAหรือผูรูศาสนา”
นางจิราพร สะทอนวา จากการพูดคุยที่เจนีวาทั้งกับกลุมของนายกัสตูรีและกลุมของนายซัมซุดดีน ผลปรากฏ
วาไมไดมีการพูดถึงประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติภาพ เพราะทั้งสองกลุมพูดแตเพียงป‚ญหาของตนเองเทานั้น
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และตัวแทนจากกลุม BIPP ไดเนนย้ําวา หากจะดําเนินการพูดคุยเพื่อสันติภาพก็ไมสามารถที่จะคุยเพียงแค
กลุมเดียวได เพราะยังมีอีกหลายกลุม
ความลมเหลวและการถอนตัวของ BIPP
นางจิราพร เลาดวยวา มีอยูชวงหนึ่งของการพูดคุยที่มีการตกลงกันวาจะลดความรุนแรงทั้งจากฝKายรัฐไทยและ
ฝKายขบวนการ ซึ่งตัวแทนรัฐไทยในขณะนั้นไมมีตัวแทนที่มาจากกองทัพ จึงตองกลับมาปรึกษากับกองทัพกอน
และทางผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในขณะนั้น คือ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ไดสงนายทหารทานหนึ่งเขา
รวมพูดคุยกับฝKายของกลุมนายกัสตูรี สวนหนึ่งก็เพื่อที่จะพิสูจนAวากลุมของนายกัสตูรีใชตัวจริงหรือเปลา และมี
มติรวมกันวาจะลดความรุนแรงในพื้นที่ไหน แตผลปรากฏวาไมสําเร็จ
“กลางปh 2550 ในชวงที่ พล.อ.สุรยุทธA จุลานนทA เป(นนายกรัฐมนตรี อุซตาสจาก BIPP ไดถอนตัวออกจากการ
พูดคุย ซึ่งความจริงแลวเขาสนิทกับอุซตาสฮัสซัน ตอยิบ และเป(นที่ปรึกษาของอุซตาสฮัสซัน โดยมีคุณหมออีก
ทานเป(นทีมงาน ซึ่งทั้งสองทานตอมาไดเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการ Track 1 ในป‚จจุบัน” นางจิราพร
กลาว
หลังจากนั้น ในชวงปลายปh 2550 หรือตนปh 2551 ระดับสูงของภาครัฐไดให HDC จัดการพูดคุยกับกลุมของ
คุณกัสตูรีที่อินโดนีเซีย แตไมมีผลอะไรตามมาจากการพูดคุยครั้งนั้น เพราะอยูในระหวางชวงเปลี่ยนผานรัฐบาล
การปรากฏตัวของ BRN
นางจิราพร เลาตอไปวา ในชวงนายสมัคร สุนทรเวช ตอดวยนายสมชาย วงศAสวัสดิ์ เป(นนายกรัฐมนตรี ไมมี
การพูดถึงประเด็นป‚ญหาในจังหวัดชายแดนใตเลย ทาง HDC ไมไดดําเนินการเรื่องนี้ตอ เพราะมองวารัฐบาล
ไมไดใหความสําคัญตอประเด็นป‚ญหาความไมสงบในภาคใตมากนัก แตทางฝKายอุซตาซที่เคยถอนตัวออกไป
กลับไมไดอยูนิ่งเฉย โดยไดไปพูดคุยกับกลุม BRN วาทางออกอีกทางหนึ่งที่นาจะเลือกใชก็คือการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพ ซึ่งยังไมเคยมีใครพูดถึง เพราะกอนหนานี้เป(นการดําเนินการที่ยังไมมีการพูดคุยเรื่องกระบวนการ
สันติภาพ
นางจิราพร เลาตออีกวา อุซตาซทานดังกลาวไดคุยกับตัวแทนกลุม BRN 5 คน แตมีเพียง 1 คนเทานั้นที่คิดวา
การพูดคุยเพื่อสันติภาพเป(นอีกทางที่นาเลือกมากกวาการใชความรุนแรง กอนที่อีกหลายคนจะเริ่มใหความ
สนใจในภายหลังหลังจากที่มีการยกตัวอยางกรณีจากตางประเทศที่ยังไมเคยปรากฎวากลุมที่ใชความรุนแรง
ประสบผลสําเร็จในการตอสูเรียกรอง
สวนในฝKายไทยเองก็มีการพูดคุยถึงความสําคัญของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยเฉพาะกรรมาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งมีคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตเป(นกรรมาธิการอยูดวย รวมไปถึงกลุมนักวิชาการ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม
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ทวี สอดสGอง และ ทักษิณ ชินวัตร
“ในชวงปh 2552 ดิฉันและทีมจากสถาบันพระปกเกลาไดดําเนินการพูดคุยกับอุซตาซและคุณหมอดังที่กลาว
มาแลวขางตน ซึ่งดิฉันเรียกวา Track 1.5 และดิฉันมีความเชื่อวากระบวนการพูดคุยหยุดไมได ถาหยุดหรือขาด
ตอน จะมาเริ่มตนใหมก็จะตองสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันใหม ดิฉันมองวา Track 1.5 รวมทั้ง Track 2 และ
Track 3 จะชวยให Track 1 เดินตอไปได” นางจิราพร กลาว
นางจิราพร กลาวตอดวยวา การพูดคุยครั้งนี้มีจุดเริ่มตนมาจากที่หลังจากตนเองทํางานใน Track 1.5 มาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหคิดวาการพูดคุยเพื่อสันติภาพใน Track 1 ถึงเวลาที่จะตองเริ่มตนไดแลว เพราะตนมองวาคนใน
พื้นที่ เจาหนาที่ รวมทั้งขบวนการหรือนักตอสูเอง ผานความเจ็บปวดและความสูญเสียจากความรุนแรงมามาก
จึงคิดวาถึงเวลาที่จะตองหาทางออกที่ไมใชความรุนแรงตอกัน หรือหากจะยังคงใชความรุนแรงตอไป คูขัดแยง
ตองไมใชประชาชนผูบริสุทธิ์
นางจิราพร กลาววา ในชวงปh 2554 พ.ต.อ.ทวี สอดสอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คาดการณAวาจะไดมาดํารง
ตําแหนงเลขาธิการ ศอ.บต. (ศูนยAอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต) ตนกับทีมสถาบันพระปกเกลาเขา
ไปหา พ.ต.อ.ทวี และเสนอแนวคิดการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยรัฐไทยจะตองเป(นผูสงสัญญาณกอนวาตองการ
พูดคุย ซึ่ง พ.ต.อ.ทวี เองก็เห็นดวย
“ดิฉันก็คิดวาคุณทวีคงจะไปเลาใหคุณทักษิณฟ‚ง กระทั่งคุณทักษิณบินตรงไปยังมาเลเซีย จึงเป(นจุดเริ่มตนของ
กระบวนการพูดคุยครั้งใหมอยางที่ปรากฏตามขาว”
นางจิราพร เลาตอวา กอนการพูดคุย ตํารวจสันติบาลของมาเลเซียไดเชิญตัวกลุมขบวนการเพื่อมาพบคุณ
ทักษิณ ซึ่งจํานวนคนที่ไดเขาพบคุณทักษิณเป(นไปตามที่ทางมาเลเซียไดกําหนดไว โดยมีตัวแทนจาก BRN,
PULO และ BIPP
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สะทอนบทเรียนการพูดคุยเคแอล
นางจิราพร สะทอนวา หัวหนาทีมพูดคุยสันติภาพของไทย ซึ่งประกอบดวย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร
เลขาธิการ สมช. รวมถึง พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการ ศอ.บต. และ พล.อ.นิพัทธA ทองเล็ก ปลัดกระทรวง
กลาโหม รวมทีม ซึ่งนางจิราพรมองวาในกระบวนการพูดคุยครั้งใหมของไทย ไมมีความตั้งใจและจริงใจมากพอ
รวมทั้งไมมีประสบการณA และไมมีทักษะในเรื่องกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ซึ่งตอมาไดมีการเชิญ
นักวิชาการเขามารวมใน Track 1 เพื่อใหมีความชอบธรรมมากขึ้น
นางจิราพร เลาวา เมื่อถึงเวลาพูดคุย ปรากฏวาทางฝKายขบวนการสะทอนวาทางการไทยไมเตรียมการอะไรเลย
กอนมีการพูดคุย และการประชุมใช 3 ภาษา จึงทําใหเสียเวลาในการแปล เมื่อจบการพูดคุยก็ไมสามารถสรุป
ประเด็นได ดังที่ดิฉันกลาวไวแลวขางตนวา ทางฝKายไทยไมมีความตั้งใจและจริงใจมากเพียงพอ เหมือนทําไป
เพื่อสรางภาพทางการเมืองเทานั้น ยกเวนนักวิชาการที่เชื่อมั่นในกระบวนการพูดคุยเพราะเคยผานงานที่
เกี่ยวกับประสบการณAจากตางประเทศ
นางจิราพร กลาวตออีกวา ทางฝKาย BRN จึงมองวาหากเป(นแบบนี้ตอไป การพูดคุยจะไมเกิดผลอะไรกับ
ประชาชน จึงปรากฏขอเสนอ 5 ขอออกมา ปรากฏวาสื่อของไทยไปนําเสนอขาววาทางฝKายขบวนการตั้ง
เงื่อนไข จนเกิดกระแสไมรับขอเสนอ รวมไปถึง ผบ.ทบ.ในขณะนั้น (ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในป‚จจุบัน)
ก็ย้ําชัดวา ไมรับขอเสนอ ในขณะที่ตนมองวาเจตนาของ BRN คือตองการทราบวาฝKายไทยจะทําความเขาใจ
และเห็นความสําคัญของขอเสนอ 5 ขอหรือไม? ขอเสนอเป(นไปไดหรือไม? แลวจะคุยกันตอยางไร?
อนาคตตองเริ่มตนที่ 5 ขอเรียกรอง
นางจิราพร กลาววา การพูดคุยเพื่อสันติภาพจะเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคต แมทางฝKายกองทัพจะเรียกวา
การพูดคุยเพื่อสันติสุขก็ตาม เห็นไดจากการที่ฝKายรัฐไทยมีการพิจารณาเปลี่ยนตัวหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติ
สุข หลังจากที่มีเสียงคัดคานมาจากฝKายขบวนการฯ ตอการแตงตั้ง พล.อ.อกนิษฐA หมื่นสวัสดิ์ เป(นหัวหนาทีม
พูดคุย และดูเหมือนจะเปลี่ยนให พล.อ.อักษรา เกิดผล เป(นหัวหนาทีมแทน ซึ่งนับเป(นสัญญาณที่ดีตออนาคต
การพูดคุย หากทั้งสองฝKายยอมรับบุคคลที่เป(นหัวหนาคณะพูดคุย
อดีตรองเลขาธิการ สมช. สะทอนความเห็นวา ในภาวะที่รัฐบาลมีอํานาจอยูในมืออยางเต็มที่เหมือนในป‚จจุบัน
นี้ ซึ่งสามารถใชในทางสรางสรรคAได และการเรียนรูจากกรณีการพูดคุยที่กัวลาลัมเปอรAที่ผานมาและกรณีจาก
ตางประเทศ สามารถเป(นบทเรียนที่ดีในการดําเนินการพูดคุยในครั้งตอๆ ไป และหากรัฐบาลอยากใหการ
พูดคุยเพื่อสันติภาพดําเนินตอไปได สิ่งแรกที่จะตองทําก็คือ การกลับไปสนใจและใหความสําคัญกับขอเสนอ 5
ขอของฝKาย BRN และจะตองดําเนินการพูดคุยดวยความจริงจังและจริงใจ สันติภาพจึงจะบังเกิดผล
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นางจิราพร กลาวตอวา ประเด็นสําคัญอีกเรื่องคือการที่คูพูดคุยทั้งสองฝKายจะตองสื่อสารเพื่อทําความเขาใจ
และโนมนาวจูงใจใหกลุมที่ยังมีทาทีเฉยๆ หรือไมเห็นดวยกับกระบวนการพูดคุยในฝKายตนเอง ไดตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการพูดคุย โดยเชื่อมั่นวาจะนําไปสูสันติภาพไดจริง
“สําหรับการเริ่มตนพูดคุยใน Track 1 ครั้งใหม ควรใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศของความไวเนื้อ
เชื่อใจ ความมั่นใจในความปลอดภัย และการคิดหาทางออกรวมกัน เพื่อใหเกิดผลตอสันติภาพไดจริง”
นางจิราพร กลาวย้ําอีกวา นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญอีกเรื่องคือความจําเป(นของการพูดคุยบนโตVะพูดคุยที่ทํา
ใหได ความชัดเจนถึงเจตนารมณAและความหมายที่เขาใจตรงกันในขอเสนอหาขอหรือขอเสนออื่นๆ ที่จะมี
ตามมาตอไปนั้น ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิด และเกิดทัศนคติที่ไมดีระหวางกัน รวมทั้งการใหความสําคัญ
กับเรื่องที่มีการตกลงหลังมีการพูดคุยแลว ควรมีการดําเนินการอยางเป(นรูปธรรมดวย
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กัสตูรี มะหRโกตา: สันติภาพปาตานี ตองมีเรารGวมโต~ะ!
อัศโตรา โตVะราแม และมูฮําหมัด ดือราแม

----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4941

ถอดคําสัมภาษณA “กัสตูรี มะหAโกตา” ยืนยันขบวนการพูโลรวมเป(นหนึ่งแลวเพื่อเตรียมสง 2 ตัวแทนรวมโตVะพูดคุย
สันติภาพปาตานีกับฝKายไทย ระบุสูอีก 50 ปhสุดทายก็ตองจบดวยการเจรจา พรอมขอเสนอตั้งคณะผูแทนแหงชาติ
ปาตานี ย้าํ ป‚ญหาไมอาจแกไดโดยคนคนเดียวหรือเพียงขบวนการเดียว “เราตองอยูรวมโตVะเดียวกัน”

แมวากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพปาตานีระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับขบวนการบีอารAเอ็น (BRN)
ดูเหมือนจะหยุดชะงักไปแลวหลายเดือน ทวาเบื้องหลังความเงียบนั้นก็มีความเคลื่อนไหวอยางมีนัยสําคัญ
หลายอยาง
ลาสุดคือการพบปะระหวาง “กัสตูรี มะหAโกตา” ซึ่งระบุตําแหนงในนามบัตรวาเป(น “ประธานขบวนการพูโล”
โดยเขียนยศ พ.อ. (COL.) นําหนาชื่อตัวเอง กับดาโตVะซัมซามิน ฮาซิม ผูอํานวยความสะดวกในการพูดคุยฝKาย
มาเลเซียเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ที่ผานมา เพื่อหารือถึงการเขารวมโตVะพูดคุยในฝKายขบวนการตอสูที่
ปาตานี ซึ่งมีแนวโนมวาฝKายพูโลจะสงตัวแทน 2 คนเขารวมกับฝKายบีอารAเอ็น
ที่ผานมา เป(นที่รับรูกันดีในกลุมผูที่ติดตามสถานการณAชายแดนใตวา ขบวนการพูโล หรือ Patani United
Liberation Organisation (PULO) แตกออกเป(น 3 กลุม คือกลุมของกัสตูรี มะหAโกตา กลุมของนายซัมซูดิง
คาน และกลุมของนายลุกมาน บินลีมา ซึ่งกัสตูรียืนยันเองวา ตอนนี้พูโลทั้ง 3 กลุมไดรวมเป(นหนึ่งแลว เพื่อ
เตรียมเขารวมการพูดคุยสันติภาพครั้งตอไป................
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คุณมีบทบาทอะไรในกระบวนการสันติภาพที่กําลังดําเนินอยูGในขณะนี้?
กัสตูรี- กอนอื่นผมขอขอบคุณฝKายมาเลเซียที่รับเป(นเจาภาพดําเนินการเรื่องนีใ้ นฐานะผูอํานวยความสะดวกใน
การพูดคุย เพราะเรื่องนี้มันไมใชเรื่องธรรมดามันเป(นเรื่องระดับรัฐบาล และผมขอรองประชาชนปาตานีทั้งมวล
วา อยางที่ผมกลาวไปแลววา ทุกความขัดแยงตองจบลงดวยการเจรจา ซึ่งตอนนี้โอกาสไดเป_ดแลวลองควา
โอกาสนี้ไวเถิด
ถามวาเมื่อไหรจะจบนั้น มันก็ตองใชเวลาซึ่งมันก็เป(นเรื่องปกติ เราอยาไดทอ เพราะถึงเราจะรบกันอีก 50 ปh
ขางหนา เราก็ตองเจรจาอยูดี อยางตอนนี้ไทยเองก็ยอมที่จะเจรจาอยางเป_ดเผยแลว เราก็จงควาโอกาสนี้ไว
สําหรับผมแลวเราในฐานะคนปาตานีอยาไดดูถูกคนอื่นเลยหรือคณะผูแทนพูดคุย ถาเรามัวแตดูถูกพวกดวย
กันเอง หรือเหมือนอยางที่วาถาเจรจากันแลวจะถูกฝKายไทยหลอกอันนั้นไมนาจะถูกนัก เทาที่ทราบมาวาการ
เจรจารอบหนาที่จะถึงนี้ ผมจะเขาไปรวมดวย ชวยๆกันขอพรดวยนะครับ
คุณไดหารือกับฝuายขบวนการบีอารRเอ็นแลวหรือไมGอยGางไร?
กัสตูรี- สําหรับกลุมบีอารAเอ็นนั้น ผมมอบหมายใหฝKายผูอํานวยการสะดวกดําเนินการเรื่องนี้ ซึ่งผมจะไมมีการ
ติดตอโดยตรง แตอินชาอัลลอฮA (หากพระองคAทรงประสงคA) ในอนาคตความตั้งใจของเรา เราจะสรางใหมีทีม
คณะผูแทนเจรจาแหงชาติปาตานี
ทําไมสังคมชอบตั้งแงGตGอการปรากฏตัวของกัสโตรี มะฮRโกตา?
กัสตูรี- ผมเองจะใหคําตอบที่ถูกตองที่สุดก็คอนขางยาก เพราะถาดูจากอายุแลวผมจะหนุมกวาผูนําหลายๆ
ทาน และตางคิดวาผมตองการมีบทบาทในการเจรจา ซึ่งผมคิดวาเป(นการคาดเดาเทานั้น หลายๆครั้งผมเนนย้ํา
อยูตลอดวา การคลี่คลายป‚ญหาจะไมสามารถกระทําโดยผมคนเดียวได และจะไมจบลงดวยขบวนการอื่นเพียง
ขบวนการเดียว เราตองอยูรวมโตVะเดียวกัน
ทGานเชื่อวGาฝuายไทยมีความจริงใจที่จะคลี่คลายปwญหานี้?
กัสตูรี- ขึ้นชื่อวามนุษยAนั้น เราไมอาจจะหลีกพนไปจากผลประโยชนAไดแมแตนอย เราก็มีผลประโยชนA รัฐไทย
เองก็มีผลประโยชนA แตมีความแตกตางกับอดีตที่ผานมาเขาเองก็ไมงายนักที่จะยอมรับการเจรจาในทางเป_ดเผย
นั่นเป(นภาพที่สะทอนใหเห็นวา ตอนนี้เขาไดทุมเทอยางมหาศาลในสิ่งที่เขาไดทําในวันนี้
เราก็ตองยอมรับความจริงในจุดนี้วาการที่รัฐบาลจะตองมานั่งเจรจากับขบวนการตอสูมันไมใชเรื่องงาย เราให
ความเคารพในสวนนี้ แตผมใครขอย้ําวา ผลประโยชนAมันยอมมีอยูแลวเป(นเรื่องปกติธรรมดา
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มีคําถามหนึ่งจากกลุGมคนหนุGมบางสGวนในพื้นที่ซึ่งพวกเขาไมGเชื่อมั่นรัฐบาลและฝuายทหาร เพราะในชGวงที่มี
กระบวนการสันติภาพก็มีความพยายามตามเก็บ (ตามสังหาร) กลุGมคนในพื้นที่ดวย เหตุการณRลักษณะนี้
ไมGไดสรางความหวาดกลัวใหพวกผูนําที่อยูGในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพหรอกหรือ
กัสตูรี- สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป(นเรื่องที่นาเศราใจยิ่งนัก แตขณะเดียวกันเราก็ตองรูดวยวากระบวนการสันติภาพกําลัง
ดําเนินอยูนี้ยังอยูในชวงเริ่มตนเทานั้น และเรายังตองชวยกันคิดที่จะเสริมสรางกระบวนสันติภาพนี้ใหดีที่สุดแต
ในระหวางนี้ที่มีการตามเก็บนั้นเป(นเรื่องปกติในชวงการพูดคุย เพราะยังไมมีขอตกลงและยังไมไดทําขอตกลง
ใดๆ
กระบวนการสันติภาพในปwจจุบันทGานสนับสนุนหรือไมG?
กัสตูรี- เราสนับสนุนเต็มที่รอยเปอรAเซ็นตAตอกระบวนการสันติภาพที่เพิ่งจะเริ่มตนขึ้นนี้ แนนอนคงตองมีความ
บกพรองเป(นธรรมดา ดวยเหตุนี้เรามาชวยกันปรับปรุงแกไขความบกพรองเหลานั้น เราลองมาชวยกันคิดและ
ใหกระบวนการสันติภาพนี้มีความสมบูรณAพรอม ไมตองไปคิดที่จะใหมีกระบวนการอื่นอีกนอกเหนือจากนี้
กระบวนการสันติภาพครั้งนี้เป(นครั้งที่นอกเหนือการคาดการณAที่เป(นการเป_ดเผยที่เป(นวาระและมีฝKายผูอํานวย
ความสะดวก เป(นตน ดวยเหตุนี้ความบกพรองเหลานั้นเราตองมาชวยกันแกไข
จะหลีกเลี่ยงและออกหGางความบกพรGองเหลGานั้นอยGางไร?
กัสตูรี- ความบกพรองที่มีอยู ตามที่เราเห็นก็คือทางฝKายไทยเองก็ยังไรเอกภาพ ไมวาจะเป(นฝKายรัฐบาล ฝKาย
กองทัพและฝKายวัง เชนเดียวกันกับฝKายขบวนการ เราเองยังไมมีการแตงตั้งคณะผูแทนเจรจาแหงชาติ เรา
จําเป(นตองคิดเพื่อใหฝKายขบวนการสามารถตั้งคณะผูแทนแหงชาติปาตานี ไมใชเจาะจงไปที่ขบวนการใด
ขบวนการหนึ่ง
อยางไรก็ตาม เราก็ยอมรับในศักยภาพและอํานาจของขบวนการใดขบวนการหนึ่ง แตก็ในกระบวนการพูดคุยนี้
เทานั้นซึ่งผมเชื่อมั่นวาการมีคณะผูแทนแหงชาตินั้นจะทําใหเราไมมีความเหลือมล้ําระหวางกัน
นั่นหมายความวGาเปpนการขับเคลื่อนของประชาชนโดยทั่วกัน?
กัสตูรี- นั่นคือสิ่งที่เราตองการแตเราตองไมลืมวา ตัวแสดงหลักนั้นตองเป(นฝKายขบวนการอยูดี แตใน
ขณะเดียวกัน ฉากหลังนั้นจะครอบคลุมไปถึงองคAกรภาคประชาสังคมทุกกลุมในพื้นที่ และนี่ก็เชนกันมิใด
เจาะจงเฉพาะคนมลายู เพราะปาตานีไมใชเป(นของคนมลายูอยางเดียว แตยังมีคนไทยพุทธอีกดวยที่อาศัยอยู
ที่นี่จากรุนสูรุน และก็มีคนจีน
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ศาสนาอิสลามก็ยังสอนดวยวา เราตองใหความเคารพตอศาสนิกอื่นดวย นั่นคือหลักการอิสลาม เราตอง
นอบนอมออนโยนกับคนที่ไมใชอิสลาม ไมใชแคกับคนมลายูและอิสลามดวยกันเทานั้น
สิ่งที่นGาสนใจก็คือตองเอาประชาชนเขามามีสGวนรGวมดวย
กัสตูรี- เพราะปาตานีเป(นของคนปาตานี สวนพูโลเป(นเพียงกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่งแตใชวาประชาชนปาตานีจะอยู
เคียงขางเราหมดเชนเดียวกับขบวนการอื่นๆ เขาก็เป(นแคเพียงกลุมคนเสี้ยวหนึ่งเทานั้น
แตในชวงหลังมานี้เราไดเห็นถึงกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่มีความกาวหนาสู จุดที่เราตองการ เราลองให
โอกาสพวกเขาสักหนอยหนึ่งเราตางก็อดทนโดยสวนตัวผมเห็นวา ตอนนี้ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมแลว
มีเสียงสะทอนจากในพื้นที่วGาคนที่อยูGนอกประเทศมีความเหนื่อยลาแลวจึงตองการแคGออโตนอมิ (การ
ปกครองตนเอง) การกระจายอํานาจ ไมGตองการเอกราชแลว พวกเขาไมGเคยเขาใจบริบทจริงในพื้นที่
แตGเสียงของคนหนุGมในพื้นที่ย้ําวGาตองการเอกราชเทGานั้น?
กัสตูรี- ขอเรียนวาไมมีใครสักคนเดียวที่ไมตองการเอกราช เราตองเขาใจถึงคําวาอิสรภาพ (Merdeka) และคน
ที่ตองการเอกราชเองก็ยังไมเขาใจดวยซ้ําวาอะไรคือเอกราช เราตองเขาใจถึงคําวาเอกราช
ในสวนของพูโลและขบวนการอื่นๆ ก็ไดบัญญัติไวในธรรมนูญของตนเองวาเป‡าหมายสูงสุดคือเอกราช แต
คําถามก็คือวา เมื่อเราไดเขาสูการพูดคุยที่นั่นก็ตองมีกระบวนการตอรองกันไปมาและไมมีความขัดแยงใดที่
สามารถแกไขไดดวยการใชอาวุธ มันตองคลี่คลายดวยการพูดคุย
แตเมื่อเราเขาสูการพูดคุยมันก็ตองมีการตอรองกันโดยอัตโนมัติถือเป(นเรื่องปกติ แตเป‡าหมายของเราก็จะยังคง
เป(นเอกราชเชนเดิม และเราอาจไมลดเป‡าหมายของเราลงไปสูการปกครองแบบออโตนอมิ ไปสูเขตปกครอง
พิเศษ แตเราจะฟ‚งวารัฐไทยจะใหอะไรแกเรา
ถาไทยไมใหเอกราชแลวอะไรละที่เขาจะให แตเทาที่ผมไดฟ‚งมานั้น ผมก็มีความเห็นตรงกันกับคนหนุมๆ
ทั้งหลาย เราตองการเอกราชแตไทยไมใหเอกราช แลวไปขอออโตนอมิ ซึ่งถาอยางนี้ก็เป(นการที่ผิดเราเป(นนัก
ตอสูก็ไมควรอยางยิ่งที่จะไปลดเป‡าหมายของเราเอง มันตองเป(นฝKายไทยเทานั้น
อยางกรณีความขัดแยงที่อาเจะหA (ประเทศอินโดนีเซีย) ตอนเจรจาที่เฮลซิงกิ ประเทศฟ_นแลนดA ซึ่งฝKาย
อินโดนีเซียย้ําอยูตลอดตั้งแตแรกเริ่มการพูดคุยวา ถาจะคุยเรื่องเอกราชเขาก็จะไมคุยดวยอยางเด็ดขาด แตถา
จะคุยเรื่องอื่นเราคุยได
ในวันนี้เราก็อยากจะฟ‚งจากฝKายไทย สมมุติวาฝKายไทยบอกวา เขาจะไมคุยเรื่องเอกราช แตจะใหแคออโตนอมิ
ในที่นี้เราก็มาดูอีกครั้งวาเราจะคุยเรื่องออโตนอมิตอไหม แตจนถึงวันนี้ไทยเองก็ยังไมไดบอกเราเลยวา จะให
อะไรแกเรา คนปาตานีเทานั้นที่พูดวาอยากไดออโตนอมิแตพูโลไมมี
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อดีตนายกรัฐมนตนี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เคยพบคุณไหม?
กัสตูรี- ยังไมไดพบ
หลังจากเปpนคนพลัดถิ่นมานาน เมื่อการพูดคุยสันติภาพกําลังดําเนินอยูGเชGนนี้ คุณมีความหวังวGาอยากจะ
กลับบานเกิดหรือไมG?
กัสตูรี- ผมคงจะกลับหากวาสิ่งที่ไดนําเสนอไปแลวถูกตอบรับ เพราะถาผมพูดในฐานะสวนตัวแลว ก็อยากจะ
กลับดวยเงื่อนไขที่แนนอน แตไมใชกลับไปเพื่อมอบตัวหรือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ เพราะไมอยากใหเกิดขอ
ครหาในตัวผม
เรื่องนี้ผมก็ตองกลับไปหารือกันในวงของเรากอนถึงผลดีผลรายถาไมดีเราก็ไมกลับ แตถาดีก็คงไมมีอะไร แตถา
กลับไปมอบตัวนั้นไมเคยมีในหัวสมองแมแตนอย เราจะหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะทําใหเกิดความเขาใจผิดวา
กลับไปเพื่อมอบตัว เพราะประชาชนปาตานีที่กําลังรอเราอยูและไดฝากความหวังไวกับเรา ซึ่งเรามิอาจปลอย
ความหวังของประชาชนทิ้งได
หนึ่งในเงื่อนไขที่จะกลับไปนั้นก็คือตองปลGอยนักโทษในเรือนจํากGอนดวยหรือไมG?
กัสตูรี- ตองปลอยตัวคนในเรือนจํากอน ไมวาจะเป(นหะยีสะมะแอ หะ ยีดาโอVะ (แกนนําขบวนการพูโลซึ่งถูก
คุมขังในเรือนจําในประเทศไทย) ซึ่งผมเองก็เคยเสนอไปยังรัฐบาลไทยไปแลว ซึ่งหากมีเรื่องนี้บางทีเราก็จะ
พิจารณาเรื่องนี้
ในการปลอยตัวคนของพูโลทั้งสามทานนั้น (หะยีสะมะแอ ทาน้ํา, หะยีดาโอVะ ทาน้ํา, หะยีบือโด) ตองให
ประชาชนมีสวนรวมในพิธีดวยอยางที่ผมบอกตั้งแตตนวาเรื่องนี้ผมตองกลับไปหารือกอน
หากโอกาสที่จะเกิดสิ่งไมดีในการกลับบานของผมนั้นแทบไมมี เราก็จะไมทําใหความหวังของประชาชนสูญ
เปลา เพราะผูนําของเราที่แลวๆมานั้นประชาชนไดฝากความหวังไวมาก แตสุดทายผูนําเหลานั้นกลับสราง
ความผิดหวังใหประชาชนเอง เราไมอยากใหการตอสูที่ปาตานีลมแลวลุกลุกแลวลมเชนอดีต
หากมีการปลGอยตัวจริงกลากลับไหม?
กัสตูรี- โดยสวนตัวผมพรอมจะกลับหากปราศจากการโดนป‡ายสี และเรื่องนี้ผมจะตองหารือในวงของเราอีก
ครั้ง หากที่ประชุมเห็นชอบก็จะกลับ อินชาอัลลอฮA (หากพระองคAทรงประสงคA) หากมีหลักประกันในความ
ปลอดภัย และเราอาจเรียกรองใหมีตัวแทนองคAกรภายนอกเขามามีสวนรวมเป(นสักขีพยานในการปลอยตัว
อีกสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลใจคือการปลอยตัวผูที่อยูในเรือนจํานั้น เราอยากใหของเกี่ยวกับวาระกระบวนการ
สันติภาพที่เป(นความพยามของขบวนการเอง ไมใชปลอยตัวเพราะครบกําหนดแลวก็ใหผมกลับไป ถาเป(น
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เชนนั้นคงไมถูกตอง หมายความวาตองปลอยตัวเพราะเป(นขอเรียกรองจากฝKายเรา เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
สันติภาพที่กําลังดําเนินการในป‚จจุบัน เราไมตองการใหปลอยตัวเพราะครบกําหนดแลวลากไปใหเกี่ยวของกับ
เราอันนี้ เราไมตองการ
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ฮัสซัน ตอยิบ แถลงย้ําไทยตองรับขอเสนอ BRN และการเจรจาตองเปpนวาระแหGงชาติ
อับดุลเลาะ วันอัฮหมัด แปล
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)

----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 1 ธันวาคม 2556
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5005

นายฮัสซัน ตอยิบ ไดออกประกาศในสื่ออนไลนAผานเว็บไซตA youtube.com เพื่อชี้แจงและแสดงจุดยืนของ
ขบวนการ BRN ในชวงค่ําของวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา ในขณะที่สถานการณAทางการเมืองของประเทศ
ไทยกําลังอยูในความสับสน
การออกมากลาวคําชี้แจงและจุดยืนผานสื่อสังคมออนไลนAในครั้งนี้เชนเดียวกับครั้งกอนๆ ที่ไดรับความสนใจ
จากคนทั่วไปในสื่อสังคมออนไลนAโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดแชรAคลิบอยางรวดเร็ว ซึ่งโรงเรียน
นักขาวชายแดนใตไดแปลตามเนื้อหาดังนี้
ดวยพระนามของอัลลอฮAผูทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอ
ขอความสันติสุขจงมีแดทาน
ขาพเจาฮะซัน ตอยิบ อดีตคณะผูแทนการเจรจาบีอารAเอ็น
คําชี้แจงและจุดยืน
บีอารAเอ็นคือขบวนการการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยปาตานีจากอาณัติการปกครองของนักลาอาณานิคมสยาม
ในการที่จะสรางความยุติธรรมและความเจริญรุงเรืองใหเกิดขึ้นแกประชาชนชาวปาตานีทั้งมวลตามประโยค
ที่วาเอกราชปาตานี (patani merdeka) นี่คือสันติภาพที่แทจริง ไมใชสันติภาพภายใตระบอบของนักลาอาณา
นิคมสยาม
เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาตอจากนี้ไป อาศัยมติที่ประชุมของสภาชูรอ / สภาเพื่อการปฏิวัติที่ไดแถลงเมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2013 ดังนี้
1 การเจรจาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อขอเรียกรองเบื้องตน 5 ขอนั้น ไดผานการเห็นชอบจากรัฐสภาไทย และได
ดําเนินการอยางสมบูรณA
2 กระบวนการเจรจาสันติภาพตองเป(นวาระแหงชาติและกลาวประกาศโดยนายกรัฐมนตรีไทยเทานั้น
ขอแสดงความเคารพ
เอกราช เอกราช เอกราช
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ปาฐกถาซัมซามิน [28 กุมภาพันธR 2557] ที่ Pat(t)ani:
การพูดคุยสันติภาพเดินหนาตGอไดดวยการทําใหครอบคลุมทุกกลุมG
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 7 มีนาคม 2557
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5426

โรงเรียนนักขาวชายแดนใตไดถอดคําพูดของดาโตVะ ศรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาชิมผูอํานวยความสะดวกใน
คณะทํางานรวมเพื่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (JWG-PDP) ที่แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “กระบวนการ
สรางสันติภาพปาตานี 1 ปh ที่ผานมา และอีกหลายปhตอจากนี้ ” ภายในงาน วันสื่อสันติภาพชายแดนใต/
ปาตานี PPP 101: 10 ปh ความรุนแรง 1 ปh สนามสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธA 2557 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ป‚ตตานี
ดาโตVะซัมซามินกลาวเกริ่นนําดวยการออกตัววาไมมั่นใจวาตนจะสามารถพูดอะไรที่เกี่ยวของกับหัวขอดังกลาว
ในเวลาถึง 45 นาทีนี้ได แตเห็นความจําเป(นในฐานะผูอํานวยความสะดวกของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
ระหวางทางการไทยกับขบวนการเคลื่อนไหวปาตานีที่ตองมีสวนรวมโดยตรงกับผูคนกลุมตางๆ ในพื้นที่ ถือได
วานี่เป(นการบรรยายในที่สาธารณะในหัวขอดังกลาวเป(นครั้งแรก และในวาระนี้ เขาขอใชคําที่หยิบยืมจาก
หนังสือเชิญของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรAที่กลาวถึงพื้นที่แหงนี้วาเป(น Pat(t)ani (ตอไปจะใชคําวา
“ชายแดนใต/ปาตานี” – กองบรรณาธิการ) เพื่อทดแทนคําอยางภาคใตของประเทศไทยหรือจังหวัดตางๆ
ในพื้นที่ซึ่งกําลังอภิปรายกันอยูนี้
เขากลาวตอวา เมื่อปลายปh 2012 ตนไดรับแจงจากทานนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย วาตองการ
แตงตั้งตนใหเป(นผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐบาลไทยกับบุคคลที่มี
ความคิดเห็นตางจากรัฐในชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani) ในตอนนั้น ตนไดตอบรับทันทีโดยที่ไมไดลังเลใจ
เพราะถือวาไดรับเกียรติอยางยิ่งในการจะสรางประโยชนAใหกับพื้นที่ซึ่งมีเหตุการณAความไมสงบมาเป(น
ระยะเวลายาวนาน การเขาไปมีสวนรวมครั้งนี้ยังสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากถือเป(นครั้งแรกในรัฐบาลทั้งเจ็ดชุด
ของไทยนับตั้งแตปh 2004 ที่ผานมาที่แสดงออกตอสาธารณะวาตองการหาทางออกทางการเมือง
ในขณะเดียวกัน การตัดสินใจของขบวนการ BRN ในการที่จะออกจากมุมมืดมาสูสาธารณะนั้นเป(นการตัดสินใจ
ที่กลาหาญ ตนถือวาเป(นการกระทําที่นาชื่นชม อีกทั้งเป(นการแสดงใหเห็นวาสังคมมลายูพยายามที่จะแสวงหา
แนวทางอันสันติแทนที่จะตอสูดวยกําลังอาวุธ การทําหนาที่ผูอํานวยความสะดวกยังถือเป(นเกียรติของประเทศ
มาเลเซียและตนเองอีกดวย
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เผยกาวแรกหลัง 28 กุมภา วางกรอบการพูดคุย
ดาโตVะซัมซามิน กลาวตอวา ในวาระที่ครบรอบหนึ่งปhของการลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปวาดวย
กระบวนการพูดคุยสันติภาพ ตนจึงอยากเลาใหฟ‚งโดยสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปhที่ผานมา การประชุม
ในครั้งแรกระหวางบรรดาผูแทนของไทยกับผูแทนขบวนการ BRN นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2013
หลังจากนั้นก็มีการประชุมอยางตอเนื่องอีก 3 ครั้ง ในการประชุมครั้งแรกนั้น วาระของการประชุมอยูที่
การยกรางกรอบการทํางานรวมกันในกระบวนการพูดคุย (Term of Reference, TOR) ซึ่งมีประเด็นมากมาย
ในจํานวนนั้นมีประเด็นที่สําคัญคือภาษา ที่ประชุมตกลงกันวาตองการใช 3 ภาษา ในระหวางการประชุมนั่นคือ
ภาษาอังกฤษสําหรับผูอํานวยความสะดวก ภาษาไทยสําหรับตัวแทนการพูดคุยฝKายไทย และภาษามลายู
สําหรับตัวแทนพูดคุยฝKายขบวนการ BRN สวนประเด็นอื่นๆ ก็ยังมีการตกลงกันในเรื่องการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับการเขียนเอกสาร จดหมาย คําแนะนํา และการอางอิง รวมไปถึงขอตกลงในเรื่องของจํานวนของผูแทน
ของแตละฝKายในการประชุม
“สําหรับการประชุมในอีกสามครั้งตอมานั้นเป(นชวงเวลาที่สรางความเชื่อมั่นไววางใจและความเขาใจใน
ประเด็นป‚ญหาตางๆ เพื่อที่จะใหทุกคนมีความเขาใจรวมกัน”
อดีตผูอํานวยการสํานักขาวกรองมาเลเซียผูนี้กลาวดวยวา ไมใชเรื่องงายเลยที่จะสรางความไวใจและความ
เขาใจที่ตรงกัน เพราะตางฝKายตางก็มีความรูสึกที่เป(นปฏิป‚กษAตอกันมาเป(นระยะเวลายาวนาน เป(นเรื่องที่
พอเขาใจไดถึงธรรมชาติและความออนไหวของประเด็นป‚ญหาเหลานี้ เรียกไดวาเกือบทุกคนที่อยูโตVะพูดคุย
แหงนี้อาจจะไดรับผลกระทบจากป‚ญหาที่เกิดขึ้นไมทางใดก็ทางหนึ่ง
“เพราะฉะนั้นจึงไมนาประหลาดใจเลยที่ทุกๆ คนที่อยูบนโตVะการพูดคุยอาจจะมีมุมมองที่แข็งกราวใน
บางประเด็นที่อภิปรายกัน และขอเรียกรองหลายเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาบนโตVะก็อาจจะไมเป(นที่ชอบใจของ
อีกฝKายหนึ่ง”
แมการพูดคุยหยุดชะงัก แตGยังเชื่อเดินหนาตGอได
ดาโตVะซัมซามิน ระบุวา การพูดคุยอยางเป(นทางการอาจจะหยุดชะงักดวยสาเหตุหลายประการ ถึงวาแมวาการ
พูดคุยสันติภาพจะหยุดชะงัก แตในฐานะที่ตนเป(นผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการดังกลาวนี้ก็ได
ดําเนินงานการทูตในแบบไปๆ มาๆ (shuttle diplomacy) โดยตลอด อีกทั้งยังมีการปรึกษาหารือกับทั้งสอง
ฝKาย นําสารสงตอใหกับทั้งสองฝKาย โชคดีที่การดําเนินการทางทูตไมมีป‚ญหาใดๆ มากนักการพูดคุยจึงยังดําเนิน
อยูผานผูอํานวยความสะดวก
“แตเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังที่ผานมา บางคนจึงคิดวากระบวนการพูดคุยสันติภาพนั้นไดลมเหลว
ไปแลว นี่เป(นความเขาใจที่ไมถูกตอง เราควรเขาใจและยอมรับความจริงวากระบวนการพูดคุยนั้นยังอยูในขั้น
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เริ่มแรก การหาทางออกจากความขัดแยงนั้นเป(นกระบวนการที่สลับซับซอนและขึ้นอยูกับป‚จจัยจํานวนมาก
สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมเชื่อวาเป(นเพียงการหยุดชะงักลงชั่วคราวของการพูดคุยสันติภาพ สถานการณAที่กรุงเทพฯ
ในขณะนี้ไดยืดเวลาของภาวะชะงักงันนี้ นี่เป(นสิ่งที่พอเขาใจไดวาการประชุมเพื่อพูดคุยอยางเป(นทางการนั้น
อาจไมสามารถกระทําไดในเวลานี้ เนื่องจากขอจํากัดของรัฐบาลในกรุงเทพฯผมเป(นคนมองโลกในแงดีคือ
เมื่อป‚ญหาที่กรุงเทพไดรับการคลี่คลายลงไปแลว กระบวนการการพูดคุยสันติภาพก็สามารถดําเนินการตอไป
ได”
ผูอํานวยความสะดวกชาวมาเลเซียกลาวตอวา การมองโลกในแงดีของตนนั้นวางอยูบนป‚จจัยหลายประการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการที่สัมผัสไดจากทั้งสองฝKายวา ถึงแมมีความคิดเห็นซึ่งแตกตางกันหลายประการ
หากแตไดใหพันธะสัญญาหรือใหความเชื่อใจกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพแลวนี่เอง ประกอบกับการสื่อสาร
ที่ตอเนื่องระหวางสองฝKายผานผูอํานวยความสะดวกจะชวยบรรเทาเบาบางความไมเขาใจระหวางกันไปได
สําหรับเรื่องที่มีความเขาใจผิดตอกันอยางกรณีชวง 2 สัปดาหAแรกของการริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอน ซึ่ง
อยางนอยก็มีความรูสึกที่สัมผัสไดถึงสันติภาพเกิดขึ้นในพื้นที่ สิ่งที่เกิดขึ้นไมเพียงแตพิสูจนAตอประชาชนคนไทย
ทั้งประเทศเทานั้น หากแตพิสูจนAใหกับผูคนทั้งโลกวา หากทั้งสองฝKายมีความมุงมั่นตอกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพแลว การดําเนินการที่เป(นรูปธรรมเพื่อลดความรุนแรงนั้นสามารถทําได ไมมีใครสามารถที่จะปฏิเสธ
ขอเท็จจริงไดและเป(นประสบการณAที่เป(นประโยชนAอยางมากที่จะเป(นจุดเริ่มตนสําหรับทั้งสองฝKาย
ยันรัฐไทยคุยถูกตัว หนุน BRN จัดสรรที่นั่งกลุGมตGางๆ
ดาโตVะซัมซามิน กลาวตอวา เมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจที่จะเขามาพูดคุยกับขบวนการ BRN มีการตั้งคําถามวา
เป(นการกระทําที่ถูกตองหรือไม และมีคําถามวาขบวนการ BRN เป(นตัวแทนของประชาชนชายแดนใต/ปาตานี
(Pat[t]ani) ทั้งหมดหรือไมเพียงใด เพราะยังมีกลุมอื่นๆ ที่ยังคงเคลื่อนไหวอยูในพื้นที่อยูเชนกัน อยางไรก็ตาม
การที่รัฐบาลตัดสินใจเขารวมกับกระบวนการบนสมมติฐานและความคิดที่วา BRN เป(นกลุมที่มีความเขมแข็ง
และมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในปาตานี ดังนั้นจึงควรที่จะไดรับมอบอํานาจใหนําเสียงเรียกรองและจุดสนใจ
ของประชาชนชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani)
“ผมเองก็เห็นพองกับแนวความคิดนี้”
ดาโตVะซัมซามินกลา วดวยวา ตนยังไดสนับสนุนเนนไปที่หลักการครอบคลุมทุกฝKาย (inclusivity) ตั้งแต
เริ่มแรก โดยไดรองขอและสนับสนุนใหคณะพูดคุยของ BRN ไมเพียงแตรวบรวมเอากลุมนักตอสูกลุมอื่นๆ อาทิ
เชน PULO, BIPP, MUJAHIDDIN และกลุมอื่นๆ เทานั้น หากแตยังไดรวมไปถึงกลุมเอ็นจีโอ องคAกรภาค
ประชาสังคม กลุมเคลื่อนไหวเยาวชน กลุมสตรี กลุมศาสนา (ทั้งมุสลิมและไมใชมุสลิม) ป‚ญญาชนและ
นักวิชาการ กลุมสาขาวิชาชีพตางๆ และกลุมอื่นๆ ที่รูสึกวาจุดสนใจและมุมมองของตนเองควรถูกรับฟ‚งและ
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นําเสนอ ถึงแมวาบุคคลเหลานี้จะไมสามารถจะมีตัวแทนบนโตVะพูดคุยอันเนื่องจากขอจํากัดของกระบวนการ
พูดคุยบนโตVะก็ตาม
“ในเรื่องนี้ผมมีความยินดีอยางยิ่งที่จะแจงใหทราบดวยวาคณะพูดคุยฝKาย BRN ที่นําโดยอุซตาสฮัสซัน ตอยิบ
นั้นยอมรับแนวคิดดังกลาวนี้ และจะมีการมอบหมายใหฝKายของเขานําเสียงกลุมอื่นๆ ที่มีสวนไดสวนเสียใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับปาตานีดวยโดยการจัดสรรที่นั่งในคณะพูดคุยไวใหดวย”
ผูอํานวยความสะดวกกลาววา เราจะเห็นการเปลี่ยนชื่อของคณะพูดคุยดวยเชนกัน กลาวคือไมใชอยางที่รูจักใน
ขณะนี้วาเป(น “คณะพูดคุยฝKาย BRN” แลว แตมีความหมายสะทอนจุดสนใจของชายแดนใต/ปาตานี
(Pat[t]ani) ในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกดวย เพราะฉะนั้นตนไดฝากแกคณะพูดคุยใหตัดสินใจโดยพวก
เขาเอง โดยจัดสรรที่นั่งใหแกกลุมอื่นๆ เรื่องนี้ไมใชเรื่องของทางการมาเลเซียที่จะตัดสินใจ แตเป(นเรื่องของ
คูกรณีที่จะตองตัดสินใจ กลุมตางๆ เหลานี้ จะมีการพบปะกันในไมชานี้เพื่อจัดตั้งเป(นตัวแทนของชายแดนใต/
ปาตานี (Pat[t]ani) อยางแทจริง
ดาโตVะซัมซามิน ระบุวา ตนมีความยินดีที่จะประกาศวา PULO ซึ่งขณะนี้มีอยูสามกลุมยอยไดมีการตกลง
รวมกันที่จะจัดตั้งคณะทํางานรวมระหวางพวกเขาเพื่อเป(นตัวแทนจุดสนใจของ PULO ในกระบวนการพูดคุย
บรรดาผูนําของทั้งสามกลุมไดมีการลงนามในขอตกลงที่เรียกวา “คําประกาศเดือนมุฮัรรอม” (Muharram
Declaration) ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะเขารวมกับกระบวนการ
พูดคุยสันติภาพ นอกจากนี้ BIPP เองก็ตองการเขามารวมในกระบวนการพูดคุยสันติภาพดวย
แจงวาระของมาเลเซีย มุGงสรางความรุGงเรืองรอบทิศ
ดาโตVะซัมซามิน กลาวดวยวา การแตงตั้งใหประเทศมาเลเซียเป(นผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุย
สันติภาพนั้นก็มีการกลาวหาวามาเลเซียไมไดเป(นตัวกลางที่เหมาะสม เพราะมีวาระของตนเองตนอยากจะบอก
วาตั้งแตสมัยนายกรัฐมนตรีมหาเธรA อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเริ่มดําเนินนโยบายที่วา “เจริญรุงเรืองกับ
เพื่อนบานไปดวยกัน” (prosper thy neighbour) ที่เนนไปที่การสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่ง
จะทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองตามมา หากเพื่อนบานเจริญ มาเลเซียก็จะไดรับประโยชนA ความเจริญรุงเรืองใน
ที่นี้จึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีสันติภาพและเสถียรภาพ
มาเลเซียยอมรับความจริง ที่วาความขัดแยงปาตานี [Pat(t)ani] นั้นเป(นประเด็นป‚ญภายในประเทศของไทย
แตก็เป(นความจริงเชนกันที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นมีเขตแดนรวมกับรัฐของประเทศมาเลเซีย ความไร
เสถียรภาพในพื้นดังกลาวไมเพียงแตสงผลกระทบโดยตรงตอมิติดานความมั่นคงเทานั้น หากแตยังสงผลตอ
ผลประโยชนAในดานตางๆ อีกดวย อยางนอยก็ในแงความสัมพันธAทวิภาคีกับประเทศไทย
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“ผลประโยชนAของมาเลเซียในประเด็นป‚ญหาดังกลาวอาจเปลี่ยนไปเป(นมุมมองที่แตกตางไปจากนี้เป(นแน หาก
วาสามจังหวัดที่กลาวขางตนอยูในที่อื่นสักที่ ยกตัวอยางเชนเชน หากอยูทางภาคเหนือของประเทศไทยใกล
พรหมแดนที่ติดกับประเทศจีน”
ย้ําถอยคํานาจิบ ปwดหนุนแบGงแยกดินแดน
ดาโตVะซัมซามิน อธิบายตอวา ในการปาฐกถาพิเศษที่การประชุมหัวขอ “ศาสนา อิสลามและยุคใหมของ
ประเทศอาเซียน: เอกภาพแหงโลกทัศนAสูความเจริญรุงเรืองรวมกัน” (Islam and the New Era of Asean
Countries: Unity of Worldview Towards a Shared Prosperity) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2013 นั้น
นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค กลาวเรียกรองไปยังชนกลุมนอยมุสลิมในประเทศฟ_ลิปป_นสA ไทย และพมา วาใหลืม
ความคิดเกี่ยวกับรัฐมุสลิมที่เป(นอิสระไดแลว พวกเขาควรตองทดแทนดวยการยอมรับภาระหนาที่ภายในรัฐ
ประชาชาติป‚จจุบัน และสรางสรรคAความแข็งแกรงใหกับชนชาติของตนเองทั้งในดานศีลธรรมและเศรษฐกิจ
สังคมมุสลิมเหลานี้จําตองเขาใจวาพวกเขาตองอาศัยอยูภายใตรัฐบาลแหงชาติในป‚จจุบันและละเวนจากการกอ
ความรุนแรง
ในทางกลับกัน นายกรัฐมนตรีนาจิบยังไดเนนย้ําวาชนกลุมนอยเหลานี้มีสิทธิและสิทธิพิเศษ (privileges) ที่ควร
จะไดรับจากรัฐบาลของพวกเขา ซึ่งแสดงออกมาเป(นทางเลือกในการใหมีการปกครองตนเอง (autonomy) ที่มี
ความหมายสําหรับชนกลุมนอยมุสลิมเหลานี้เพื่อที่จะปกป‡องอัตลักษณAทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
“ถอยแถลงของดาโตVะศรี นาจิบนั้นเป(นการปฏิเสธอยางชัดเจนตอขอเสนอที่วามาเลเซียมีวาระซอนเรนในการ
ใหความชวยเหลือใหจังหวัดตางๆ เหลานี้ไดรับเอกราชหรือแยกตัวจากประเทศไทย”
อีกดานหนึ่งประเทศ มาเลเซียตองการใหความชวยเหลือและตองการที่จะเป(นคนกลางที่มีความซื่อสัตยAใน
ฐานะที่เป(นประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบตอประเทศไทย รวมทั้งมีสิทธิและจุดสนใจ
ที่จะตองรวมกันพิจารณาโดยประเทศไทย
“ถามวามาเลเซียมีวาระของตนเองหรือไม ผมขอตอบวาใช วาระของมาเลเซียคือการเป(นตัวกลางใหกับ
ขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและกลุม หรือผูมีสวนไดสวนเสียในชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani) ที่ครอบคลุม
รอบดาน ยุติธรรม และยั่งยืน เพราะฉะนั้น ผมอยากจะเนนวาขอตกลงสันติภาพที่มีลักษณะดังกลาวนั้นจะไม
เพียงเป(นประโยชนAตอสังคมไทยและกลุมบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียในปาตานีเทานั้น หากแตรวมถึงเป(น
ประโยชนAตอประเทศมาเลเซียดวย”
หนุนแนวทางปกครองตนเอง แตGรัฐไทย-คนปาตานีตองคุยกันเอง
อดีตผูอํานวยการสํานักขาวกรองมาเลเซีย กลาวดวยวา ทานนายกรัฐมนตรีนาจิบ ใชคําวา “autonomy”
(ออโตโนมี) ในฐานะที่เป(นคําทั่วไปที่อางอิงกับรูปแบบของการบริหารหรือการปกครองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
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มากกวาจะหมายถึงการแบงแยกดินแดนโดยชนกลุมนอย ประเทศมาเลเซียมีความเต็มใจที่จะชวยเหลือชน
กลุมนอยเหลานี้ในการพูดคุยกับรัฐบาลของพวกเขา อยางไรก็ตาม ลักษณะขอบเขตและเนื้อหาสาระการ
ปกครองตนเอง (autonomy) นั้นก็หาไดเป(นการตัดสินใจของมาเลเซียไม ในกรณีของชายแดนใต/ปาตานี
(Pat[t]ani) ก็ขึ้นอยูกับรัฐบาลของประเทศไทยและประชาชปาตานีที่จะตองตัดสินใจ อยางที่เราทราบกันดีวา
รูปแบบของการปกครองตนเองที่ใชกันอยูทั่วโลกนั้นมีอยูหลากหลายรูปแบบ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
รวมถึงมาเลเซียเองดวย
“อยางตัวผมเอง หากเดินทางมาจากคาบสมุทรมลายูเพื่อจะไปยังรัฐซาบาหA ผมจําเป(นที่จะตองใชหนังสือ
เดินทาง ผมอาจจะถูกปฏิเสธจากจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองของรัฐซาบาหAก็ได ถึงแมวาผมจะเป(นชาว
มาเลเซียก็ตาม เพราะที่นั่นเป(นเขตปกครองพิเศษ ซึ่งหลายคนอาจจะไมทราบ ดังนั้นอํานาจการปกครอง
ตนเองที่เราพูดกันอยูนี้ ไมใชเรื่องที่มาเลเซียจะตัดสินใจ คนปาตานีกับรัฐบาลตองนั่งคุยกัน แลวตัดสินใจวา
อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุด”
เชนเดียวกันสําหรับการลงนามสันติภาพระหวางรัฐบาลฟ_ลิปป_นสAและกลุม MILF ขอตกลงระบุวาจะมีการจัดตั้ง
เขตปกครองพิเศษที่มินดาเนา ประเทศฟ_ลิปป_นสA ผมอยากจะพูดจากประสบการณAวา ขอใหทุกทานดูวาเป(น
ขอตกลงที่ครอบคลุมแทบจะทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่จะแบงป‚นความมั่นคั่งของทรัพยากรธรรมชาติ
เขากลาวตอวา มาเลเซียยังขอเนนย้ําดวยวาเป(นสิทธิอํานาจของรัฐบาลไทยและผูผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ที่
จะเลือกใหประเทศใดก็ไดใหเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการแกป‚ญหา ประเทศมาเลเซียขอใหพึงระลึก
ดวยวาผลประโยชนAแหงชาตินนั้ ยังถูกพิจารณาจากการแกไขป‚ญหาความขัดแยงตางๆดวย ดังที่เหตุผลที่ระบุไว
ขางตน ใหความระวัดระวังตอจุดสนใจตางๆ จากการแกไขความขัดแยงนั้น ในทายที่สุดนั้น มาเลเซียจะตองมี
การพิจารณาพันธะผูกพันและความรวมมือใดๆ ก็ตามตอขอตกลงสันติภาพนั้นๆ แมวาในทายที่สุดกอผลเสียตอ
ผลประโยชนAแหงชาติก็ตาม
“ผมตองขอเนนย้ําในที่นี้ดวยวาประเทศมาเลเซียพรอมที่ทําหนาที่ใดก็ตามที่คูขัดแยงตองการใหเราทํา และเรา
จะพยายามทําตามความรับผิดชอบนั้นและดําเนินการสุดความสามารถของเรา”
หนึ่งปrบนเสนทางอันขรุขระ สะทอนความหมาย “สันติภาพ” ที่ตGางสุดขั้ว
ดาโตVะซัมซามินกลาววา ในชวงหนึ่งปhที่ผานมา เสนทางการการพูดคุยสันติภาพนั้นขรุขระ เนื่องจากเผชิญ
ป‚ญหาและอุปสรรคหลายประการ ป‚ญหาที่เป(นพื้นฐานที่สุดคือเรื่องความไมไววางใจระหวางทั้งสองฝKายใน
ดานหนึ่งรัฐบาลยอมรับวา BRN เป(นองคAประกอบและผูเลนหลักของป‚ญหา แตถึงอยางนั้น ก็ยังสงสัยวาคณะ
พูดคุยฝKาย BRN ที่นําโดยฮัสซัน ตอยิบ นั้นไดรับอาณัติโดยสมบูรณAจากระดับนําของ BRN มากนอยเพียงใด
หรือสงสัยวา BRN จะสามารถกระทําตามที่ไดใหคํามั่นในกระบวนการพูดคุยไดหรือไมเพียงใด
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“แตเนื่องจากความลมเหลวของการพูดคุยอยางลับๆ กับรัฐบาลในอดีต BRN เองก็มีความกังขาตอการริเริ่มใน
ป‚จจุบันนี้ พวกเขาตั้งคําถามวาการริเริ่มรอบนี้เป(นของจริงหรือไมเพียงใด หรือวาเป(นเพียงอีกความพยายาม
หนึ่งของรัฐบาลที่ชักพาพวกเขาไปในแนวทางที่ผิดพลาดและมุงหวังเป_ดโปงบรรดากลุมเคลื่อนไหวเหลานี้
เทานั้นเอง”
เขากลาวตอวา ถึงแมวาทั้งสองฝKายจะพูดถึงและตองการที่จะมีสันติภาพ แตมุมมองจากทั้งสองฝKายตอ
กระบวนการที่จะไดมาซึ่งสันติภาพนั้นก็ตางกันสุดขั้ว นี่คือสิ่งที่ โยฮัน กัลตุง (Johan Gultung) บิดาของวิชา
สันติศึกษาพูดถึงสันติภาพเชิงลบกับสันติภาพเชิงบวก (Negative Peace vs Positive Peace) กลาวคือ
สันติภาพในความหมายของรัฐบาลไทยคือการที่ BRN แลกกลุมตางๆ จะตองหยุดการกระทําความรุนแรง
กอนที่ทางรัฐบาลจะทําตามของเรียกรองของพวกเขา ในดานกลับกัน BRN ก็ยืนกรานใหรัฐบาลยอมรับขอ
เรียกรองของพวกเขา กอนที่พวกเขาจะหยุดกระทําความรุนแรง ดังนั้น ภาระจึงตกอยูที่มาเลเซียในฐานะ
ผูอํานวยความสะดวกในการใหทําใหแนใจวาทั้งสองฝKายจะมีจุดที่บรรจบกัน อันเป(นจุดที่สันติภาพจะกอตัวขึ้น
“เป(นเรื่องที่ไมงายเลย”
อีกประเด็นหนึ่งคือ ระดับการประสานความรวมมือภายในทั้งสองฝKาย ทั้งในฝKายรัฐบาลและฝKาย BRN แตละ
ฝKายตางก็ตองเผชิญกับความขัดแยงและความแตกตางภายใน ซึ่งทําใหเป(นเรื่องลําบากอยางยิ่งสําหรับพวกเขา
ที่จะมีความเป(นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีการแสดงความมุงมั่นที่สมบูรณAในการกระทําของพวกเขา เหตุการณA
ที่เกิดขึ้นระหวางการริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอนไดพิสูจนAใหเห็นในจุดนี้แลว สิ่งเหลานี้ไดขยายน้ําหนักของ
ป‚จจัยของความไมวางใจตอกัน
28 กุมภาฯ เปลี่ยนมุมมองใหมG ยันกระบวนการพูดคุยยังไมGลม
ดาโตVะซัมซามิน กลาวตอวา การลงนามในฉันทามติทั่วไป (General Consensus) ทําใหหลายคนเกิด
ประหลาดใจ เพราะในชวงหลายปhที่ผานมารัฐบาลไทยไดปฏิเสธทุกอยางที่เชื่อมโยงกับความพยายามพูดคุย
หรือติดตอกับ “ผูที่มีความคิดเห็นที่แตกตางในภาคใต” แตแลวเมื่อมีการลงนามครั้งประวัติศาสตรAในเอกสาร
ฉันทามติทั่วไป ก็ไดทําใหประเด็นทั้งหมดเขาสูมิติมุมมองใหม มันไดเปลี่ยนจุดโฟกัสของความสนใจไมเพียงแต
เฉพาะประชาชนในประเทศไทยเทานั้น หากแตรวมไปถึงประชาคมนานาชาติดวยเชนกัน
“ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับทั้งสองฝKายที่จะตองทําใหเกิดความสําเร็จอยางรวดเร็ว หลายตอหลายคนไดแสดงความ
คิดเห็นวาไมอาจจะประสบความสําเร็จไดตั้งแตจุดเริ่มตน เพราะคิดวากระบวนการจะลมเหลว ดังนั้นทั้งสอง
ฝKายจะตองพยายามใหเกิดความกาวหนา ซึ่งหากไมเกิดการพัฒนา จะทําใหหลายคนคิดวากระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติภาพเกิดความลมเหลว ผมจะเนนวากระบวนการทั้งหมดอยูในระยะการเริ่มตนเทานั้น”
ผูอํานวยความสะดวกชาวมาเลเซีย อธิบายวา ในกรณีรัฐบาลฟ_ลิปป_นสAกับกลุม MILF นั้น มีการพูดคุยอยางไม
เป(นทางการกอนที่จะเป_ดเผยตอสารธารณชน ซึ่งพบวามีขอมูลนอยมากที่รั่วไหลตอสื่อมวลชน จะมีก็เพียง
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ขอมูลที่มาจากการแถลงขาวของทั้งสองฝKายเทานั้น สําหรับการแถลงการณAอยางเป(นทางการโดยผานผูอํานวย
ความสะดวกในกรณีมินดาเนา นั้นเกิดขึ้นในปh 2006 หรือเป(นเวลาถึง 5 ปh หลังจากการริเริ่มกระบวนการอยาง
เป(นทางการในปh 2001 สิ่งเหลานี้ทําใหกระบวนการสันติภาพมินดาเนาเป(นความลับเทาที่จําเป(นและมีความ
สงบพอที่จะสรางสภาพแวดลอมของการทําความเขาใจระหวางแตละฝKาย และถึงที่สุดคือมีการอภิปรายและ
ตอรองกันโดยปราศจากการขุดคุยโดยสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมวลชน
“นี่เป(นสิทธิพิเศษที่กระบวนการสันติภาพปาตานียังไมมี จริงๆ แลวการเจรจาตอรอง (negotiation) หรือการ
โตเถียงนั้นมีอยูในพื้นที่สาธารณะจํานวนไมนอย ไมใชเพียงสองฝKายเทานั้น แตโดยคนอื่นๆ ที่รูสึกวาพวกเขามี
สิทธิที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆบอย ครั้งสิ่งที่เรียกวาขอมูลขาวสารหือขอเท็จจริงที่ถูก
นําเสนอระหวางการโตแยงกันนั้นก็ไมใครจะเที่ยงตรงและเป(นขอมูลที่ผิดๆ ซึ่งสรางความสับสนและแตกแยก
ทามกลางผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชนตามมา”
ดาโตVะซัมซามิน กลาวตอวา ในกรณีนี้ มีบทความในหนังสือพิมพAภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยูสองชิ้นที่
กลาวถึงเรื่อง นี้ในฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธA 2556ชิ้นแรกเรียกการริเริ่มเพื่อสันติภาพในครั้งนี้วาเป(น “ความ
พยายามปล้ําผีลุกปลุกผีนั่ง” (กรุณาคลิกดู Deep South talks: a fresh attempt to revive the corpse)
ซึ่งเป(นคําที่แรงมาก สวนอีกชิ้นหนึ่งเป(นการมองทั้งกระบวนการดวยมุมมองที่แตกตางกันอยางมาก (กรุณาคลิก
ดู Lessons from the South, city protests) ในฐานะคนตางชาติ สิ่งนี้ไมไดทําใหตนทอถอย หากแตเตือน
ใหตระหนักวาความโนมเอียงของทัศนะตางๆ ในทั้งสองบทความนี้ตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
การพูดคุยสันติภาพเปmดชGองทําความเขาใจปwญหาใหมG
ดาโตVะซัมซามิน กลาวดวยวา ทั้งๆ ที่เต็มไปดวยความแตกตางและความยากลําบาก ตนกลับรูสึกดีใจที่จะกลาว
ในที่นี้วาทั้งสองฝKายตางแสดงความมุงมั่นที่ จะเขารวมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ พัฒนาการในกรุงเทพ
อาจจะขัดขวางกระบวนการพูดคุยสันติภาพในระดับที่เป(นทางการอยูบางเป(นการชั่วคราว ตอนนี้จึงยังไมมีการ
พูดคุยอยางเป(นทางการระหวางสองฝKาย เนื่องจากสถานะที่ยังเป(นภาวะชั่วคราวของรัฐบาลการพูดคุยไดรับ
การพิสูจนA แลววาแมจะมีจุดยืนที่แตกตางกันในประเด็นตางๆ มากมายระหวางพวกเขา ทั้งสองฝKายก็สามารถ
ทํางานเพื่อใหสถานการณAของประชาชนชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani) ดีขึ้นตามที่พวกเขาปรารถนา
มุมมองที่สําคัญอีกดาน หนึ่งของกระบวนการพูดคุยสันติภาพก็คือประเด็นที่มีอยูตอนนี้สามารถเรียกความ
สนใจจากสาธารณชนทั่วไปได ไมเพียงแตเฉพาะผูไดรับผลกระทบในสามจังหวัดเทานั้น หากแตหมายรวมถึง
สังคมไทยทั้งหมด ประเด็นที่เป(นป‚ญหาอยางสิ่งที่เรียกวา “ชาวมลายูปาตานี” (Pat[t]ani Malays) ได
กลายเป(นประเด็นที่มีการอภิปรายอยางเป_ดเผยในหลายเวที สรางความตระหนักรูครั้งยิ่งใหญใหเกิดขึ้น
ประชาชนทั่วไปวาป‚ญหาที่กําลังเผชิญนี้คืออะไร และจําเป(นตองหยิบยกกลาวถึงป‚ญหาอยางรอบดาน
ครอบคลุมอยางไร การมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมเอ็นจีโอ องคAกรภาคประชาสังคม ป‚ญญาชน กลุม
เคลื่อนไหวเยาวชน หรือกลุมอื่นๆ จากสามจังหวัดในการอภิปรายและโตเถียงอยางเป_ดเผยกําลังเกิดขึ้นอยาง
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มีความหวัง พวกเขาไดใหความประทับใจและสัญญาณที่เข็มแข็งวาประเด็นตางๆ ที่กําลังถกเถียงอยูนี้ไมไดถูก
ผูกขาดหรือเป(นเรื่องของเฉพาะคนที่ถือปŠน และใชกําลังเขาตอสูเทานั้น หากแตเป(นของพลเมืองในปาตานี
(Pat[t]ani) ทุกคน
ผูอํานวยความสะดวกจาก มาเลเซีย กลาวตอวา เป(นเรื่องเศราใจสําหรับตนที่เกิดเหตุการณAความรุนแรงเมื่อ
2 – 3 อาทิตยAที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดขึ้นตอเป‡าหมายออน ไมวาจะเป(นสตรี เด็ก และคนชรา
เราพยายามที่จะสรางบรรยากาศที่สงบและความรูสึกปลอดภัย ในกรณีกระบวนการสันติภาพมินดาเนานั้น
บรรดาผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสนับสนุนความพยายามเพื่อสันติภาพใดๆเลย
“หากพวกเขาไมรูสึกวาปลอดภัยในการทํางานและใชชีวิตหรือทํากิจกรรมประจําวัน ดังนั้นการลดลงหรือวา
การขจัดความรุนแรงแบบถอนรากถอนโคนในปาตานีสามารถที่จะทําไดหากทุกฝKายมีขอตกลงที่จะหยุดใช
ความรุนแรงในฐานะที่เป(นเครื่องมือในการบรรลุถึงสิ่งที่พวกเขาตองการ การหยุดยิงดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นได
ทั้งในแบบที่เป(นการหยุดยิงบางสวนหรือในแบบเต็มรูปก็ได”
แงมกองเลขาฯ ยกรGาง Roadmap เตรียมหยุดยิง 2015
ดาโตVะซัมซามิน กลาวตอวา ตนอยากจะขอกลาววา ฝKายกองเลขานุการไดมีการยกราง “แผนที่เดินทางของ
กระบวนการพูดคุยสันติภาพ” (Roadmap of the Peace Dialogue Process) ไวแลวและดวยพัฒนาการใน
เชิงบวกของขั้นตอนริเริ่มของการพูดคุยสันติภาพ กองเลขานุการที่คอนขางจะมองโลกในแงดีจึงอยากจะ
ผลักดันขอตกลงหยุดยิงใหไดภายในปh 2015 อยางไรก็ดี หากมองตามสภาพความเป(นจริงในตอนนี้แลว
เนื่องจากมีพัฒนาการที่หลากหลายและสถานการณAในป‚จจุบัน เราจําเป(นตองทบทวนรางแผนที่ดังกลาวใน
ที่สุด ถึงกระนั้น การหยุดยิงที่มีความหมายจะเป(นไปไดจริงนั้นก็ขึ้นอยูกับววาทั้งสองฝKายสามารถพบปะและ
ทํางานรวมกันในกรอบการทํางานรวม (TOR) แตจุดเนนสําคัญของความพยายามของเราในอนาคตอันสั้นนี้
คือการทํางานเพื่อใหมีการหยุดยิงและยุติการปฏิป‚กษAตอกัน
แตเนื่องจากความไมแนนอนของสถานการณAที่กรุงเทพฯกองเลขานุการของการพูดคุยสันติภาพรูสีกวาจําตองมี
แผนที่จะใหผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมผานการประชุม การสัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ
ผูที่มีสวนไดสวนเสียจําเป(นที่จะตองไดรับการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพลวัตของการพูดคุยสันติภาพและ
ทําใหมีแรงสนับสนุนกระบวนการจากพวกเขา เราอยากสนับสนุนใหทาง BRN ไดไดพบปะพูดคุยกับผูมีสวนได
สวนเสียอื่นๆ ในวาระที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสูโตVะเจรจา เพื่อที่จะใหความคิดเห็นของกลุมอื่นๆ ไดรับการ
นําเสนอ
“สิ่งนี้จะเป_ดโอกาสใหพวกเขาไดถกเถียงและเห็นพองกันในประเด็นความเป(นตัวแทนของคณะพูดคุยสันติภาพ
ไปดวย”
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ดาโตVะซัมซามิน กลาวทิ้งทายวา ตนอยากจะเนนย้ําวาสถานะของการพูดคุยสันติภาพในป‚จจุบันเป(นเพียงภาวะ
ชะงักงันเทานั้น ตนเชื่ออยางเต็มเปh–ยมวารัฐบาลใดก็ตามที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยไดรับมอบอํานาจเต็มจากประชาชน
จะไมสามารถละทิ้งการพูดคุยสันติภาพไดอยางแนนอน นี่เป(นเพราะการที่ฝKายบริหารตระหนักแกใจดีวา
จําเป(นตองมีทางออกทางการเมืองที่รอบดานตอป‚ญหาแทนที่จะมุงเนนไปที่มิติอื่นทั้งในแงของเศรษฐกิจและ
การทหาร
“สิ่งที่ทําไดในชั่วเวลาสั้นๆ คือเป(นการแสดงใหเห็นวากระบวนการพูดคุยสันติภาพนั้นจะวางพื้นฐานของการ
แกป‚ญหาของชายแดนใต/ปาตานี (Pat[t]ani) ที่เต็มไปดวยความหมายและรอบดานครอบคลุม”

หมายเหตุ: กรุณาอานตนฉบับคํากลาวปาฐกถาฉบับภาษาอังกฤษของดาโตVะซัมซามินไดที่ Zamzamin's Speech in Peace
Media Day Festival 2014: "Peace Dialogue in Pa(t)tani Peace Process: One Year On and Years Later"
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คําแถลงในมหกรรมวันสื่อสันติภาพ (PPP101) 28 กุมภาพันธR 2557
โดย อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 28 กุมภาพันธR 2557
ที่มา: http://www.citizenthaipbs.net/node/3885

ฮารา ชินทาโร และทีม DSW แปล
ดวยพระนามของอัลเลาะฮA ผูทรงเมตตา ผูทรงกรุณาปราณีเสมอ
ทานประธาน
แขกผูมีเกียรติและทานผูรวมอภิปราย
ทานสุภาพบุรุษและทานสุภาพสตรีครับ
ขอความสันติจงมีแดทุกทาน
เราขอขอบคุณผูจัดงานในครั้งนี้ที่ใหพื้นที่และโอกาสสําาหรับนักตอสูปาตานีในการสงเสียงสะทอนความคิดเห็น
ของพวกเขาในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพในสถานที่อันทรงเกียรตินี้
การพบปะกันในครั้งนี้คงเป(นสิ่งที่ไมสมบูรณAเป(นแน หากเสียงของนักสูปาตานีไมไดถูกรับฟ‚ง เราพยายามฝKาฝ‚น
มาเป(นเวลาหลายปh ดวยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อเพื่อจะปกป‡องศักศรียAของเชื้อชาติ ศรัทธา และผืนแผนดิน
ของประชาชนมลายูปาตานี
เราอยากจะย้ําเตือนทุกทานในที่นี้วาความขัดแยงปาตานีนั้นหาไดเกิดขึ้นมาเพียง 10 ปhเทานั้น หากแตเป(น
ความขัดแยงทางการเมือง ประวัติศาสตรA และสังคมที่ดําเนินมาตลอดระยะลากวาสองรอยปh นั่นหมายความวา
ความยากลําบากและความทุกขAทรมานที่ชาวมลายูปาตานีฝŠนทนกล้ํากลืนภายใตระบอบอาณานิคมของไทยนั้น
ยาวนานและเต็มไปดวยความเจ็บปวดมากกวาความทุกขAทรมานของผูคนชาติพันธุAอื่นๆ ในปาตานี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวไทยพุทธนับตั้งแตปh 2547 เป(นตนมา แตกระนั้น เราก็ตGอสูกับระบอบอาณานิคม
ของไทยเทGานั้น ขณะที่ชาวไทยหาไดเปpนศัตรูของเราไมG
เป(นเรื่องจําเป(นอยางยิ่งที่จะย้ําเตือนใหระลึกดวยวาเราเลือกการตอสูดวยกําลังอาวุธ ก็เพราะวาในอดีตรัฐไทย
ไมเคยไดยินเกี่ยวกับชะตากรรมของประชาชนเลย บรรดาผูนําของเราในอดีตซึ่งตอสูผานรัฐสภาหรือการ
เรียกรองบนหลักการสิทธิมนุษยชนก็มักตองประสบกับการถูกจับกุมหรือไมก็ถูกคุมขัง บางคนยังถูกฆาตกรรม
หรือจําตองหลบหนีลี้ภัยในตางแดน ที่นาเศราก็คือสถานการณAเหลานั้นก็ยังคงดํารงอยูในทุกวันนี้
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ทุกทานครับ
การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการสันติภาพของนักตอสูปาตานีไมไดเป(นเรื่องใหม กอนหนาจะมีกระบวนการ
สันติภาพที่กัวลาลัมเปอรAในป‚จจุบันนี้ เราก็เคยเขาสูกระบวนการอื่นๆ อยางไมเป(นทางการ โดยมีรัฐบาล
บางประเทศและกลุมองคAกรเอกชนบางกลุมทําหนาที่ประสานงาน ซึ่งพอจะระบุถึงชื่อของกระบวนการเหลานี้
ไดบาง เชน เจนีวา, โบกอรA, ลังกาวี เป(นตน มันชวยเตือนความทรงจําไดวากระบวนการใดก็ตามที่ปราศจาก
การวางแผนและการจัดการที่ดีแลวก็มักประสบกับความลมเหลวในทายที่สุด กระบวนการสันติภาพที่
กัวลาลัมเปอรAจะตองประสบกับสภาพการณAเดียวกัน หากป‚ญหาและความออนดอยของกระบวนการกอนหนา
นี้ไมไดรับการกลาวถึง
บรรดากระบวนการสันติภาพกอนหนานี้ดําเนินการอยางป_ดลับและมีป‚ญหาเกี่ยวกับความเป(นตัวแทนและการ
มีอํานาจที่ไดรับมอบหมายชัดเจนหรือชอบธรรมเพียงพอ ทั้งสองฝKายตางเขาสูโตVะพูดคุยดวยเป‡าหมายที่
แตกตางกัน ในขณะที่จุดประสงคAของบรรดานักตอสูนั้นหมายจะประเมินความจริงใจและความมุงมั่นในการ
แกป‚ญหาความขัดแยงของรัฐไทย สวนฝKายไทยก็เขามาเพียงเพื่อหาขาวกรองและแสวงหาหนทางที่จะยุติความ
รุนแรง ในขณะเดียวกันก็คนหาวาบรรดาตัวแทนของฝKายนักตอสูนั้นสามารถควบคุมสั่งการเหลานักรบในพื้นที่
ไดมากนอยเพียงใด ไมมีการยอมรับสถานะของบรรดานักตอสู ดวยเหตุนี้พวกเขาก็ยังถูกมองวาเป(นเพียง
ผูกอการราย
แตกระบวนการสันติภาพที่กัวลาลัมเปอรAมีขอแตกตางกันอยูบาง ถึงแมวาในชวงเริ่มแรกจะยังมีเรื่องที่ยังตอง
ถกเถียงกันอยู แตกระบวนการสันติภาพครั้งนี้เริ่มตนอยางเป_ดเผย ดวยการประกาศอยางเป(นทางการจาก
รัฐบาลไทยภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณA ชินวัตร โดยมีตัวแทนฝKายไทยที่เป(นขาราชการระดับสูง
(เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ) และมีทางการมาเลเซียรับบทบาทเป(นผูอํานวยความสะดวก (facilitator)
สวนฝKายนักตอสูไดรับการยอมรับเป(น “ผูที่มีความคิดเห็นและอุดมการณAที่แตกตางจากรัฐ” โดยมีอุสตาซ
ฮัสซัน ตอยิบ เป(นตัวแทนจากบีอารAเอ็น (แนวรวมปฏิวัติแหงชาติ) นี่ถือเปpนครั้งแรกที่กระบวนการสันติภาพ
ปาตานีไดดําเนินการอยGางเปpนทางการและไดรับการยอมรับเปpนอยGางดีจากประชาคมทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ
ถึงแมวาฝKายนักตอสูจะตองถูก “ผูกมัด” ใหอยูภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญไทย ตามที่มีการระบุไวใน
“ฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ” ซึ่งลงนามในวันที่ 28 กุมภาพันธA 2556 ก็ตาม แตเราก็ได
เขารวมพูดคุยเพื่อคนหาทางเลือกอื่นที่นอกเหนือไปจากการใชกําลังอาวุธ เพื่อใหไดมาทางออกของความ
ขัดแยงปาตานีที่มีความยุติธรรม ความรอบดาน และความยั่งยืน พวกเราเชื่อวาดวยวิธีการพูดคุยและการ
เจรจา ทั้งสองฝKายสามารถบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับการลดความรุนแรง หรือแมแตการยุติการใชความรุนแรง
ทั้งหมด และตอไปก็จะสามารถบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับการกําหนดสถานะของปาตานีในอนาคต
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ถึงแมวาในชวงแรก ยังมีนักตอสูบางคนที่มีความคลางแคลงใจตอกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ เพราะผูที่ริเริ่ม
กระบวนการดังกลาวคืออดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งสรางความเจ็บช้ําน้ําใจตอชาวปาตานีในโศกนาฏกรรมที่
มัสยิดกรือเซะและตากใบ แตเราก็ตอบรับคําขอรองนั้นก็เนื่องจากในศาสนาอิสลามมีคําสอนวา เราควรตอบรับ
ขอเสนอเพื่อสันติภาพแมวาจะมาจากศัตรูของเราเองก็ตาม ดังเชนระบุไวในอายะฮฺที่ 61 ของซูเราะฮฺอัลอัลฟาลของอัล-กุรอาน ความวา “และหากพวกเขา (ศัตรู) โอนออนมาเพื่อการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอน
ออนตามเพื่อการนั้นดวย และจงมอบหมายแตอัลเลาะฮAเถิด แทจริงนั้นพระองคAคือผูทรงไดยินทรงรอบรู”
ดวยเหตุนี้ เราจึงเขารวมในกระบวนการสันติภาพ ในขณะที่บางคนยังมีขอสงสัยและเลือกที่จะเฝ‡ามองกอน
ในการประชุมครั้งแรกๆ ของกระบวนการ (ครั้งแรกในวันที่ 28 มี.ค. 2556 และครั้งที่สองในวันที่ 29 เม.ย.
2556) การพูดคุยนั้นยังคงเป(นเรื่องพื้นฐานของการพูดคุยสันติภาพเทานั้น ยังไมมีการเจรจา แมแตการนําเสนอ
เงื่อนไขใดๆ ก็ไมมี ที่จริงแลวการพูดคุยในชวงเริ่มตนควรมุงเนนไปที่การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันโดย
ไมตองเป_ดเผย แตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ในขั้นตอนแรกของกระบวนการสันติภาพคือการนําเสนอรายงานขาวโดย
สื่อ โดยเฉพาะสื่อไทยที่รายงานขาวซึ่ง “ตีปhบ” ใหกับเสียงวิพากษAวิจารณA การคาดเดา คํากลาวหา และเขาขาง
คณะพูดคุยฝKายไทยก็มักจะใหความเห็นที่ “ลนเกิน” กอนและหลังการพูดคุยทุกครั้ง คําพูดของบรรดาผูนําจาก
ฝKายรัฐไทยก็บงบอกถึงการขาดเอกภาพของฝKายตน สถานการณAเชนนี้ไมเอื้อตอความคืบหนาของกระบวนการ
สันติภาพและจะเป(นความเสี่ยงตอกระบวนการดังกลาว
เนื่องจากไมมี “แผนที่เดินทาง” (roadmap / pata jalan) ที่ชัดเจนสําหรับกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ ฝKาย
นักตอสูไดเริ่มแสดงจุดยืนใหชัดเจนแถลงการณAผานยูทูบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 โดยนําเสนอขอเรียกรอง
5 ประการเพื่อใหกระบวนการสันติภาพครั้งนี้อยูGในแนวทางที่ถูกตองตGอไป ขอเรียกรองดังกลาวถูกนําเสนอ
อยางเป(นทางการในการพูดคุยครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
ดูเหมือนวาฝKายรัฐไทยนั้นสนใจเพียงเรื่องการยุติหรือการลดความรุนแรงของฝKายนักตอสูอยางเดียว เห็นได
ชัดเจนจากการพูดคุยครั้งที่สามเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เมื่อฝKายรัฐไทยนําเสนอการลดปฏิบัติการทาง
ทหารอยางจํากัดจากทั้งสองฝKาย หรืออีกนัยหนึ่งคือการหยุดยิงชั่วคราวตลอดชวงเดือนรอมฎอน ซึ่งรูจักกันใน
นาม “การริเริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอน” ฝKายนักตอสูก็ตอบสนองขอเสนอดังกลาวโดยเพิ่มเติมเงื่อนไข
บางอยางเขาไป
ทุกทานครับ
เราทุกคนทราบกันอยางดีวา “การริ่เริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอน” จบลงอยางไร เราไดเรียนรูบทเรียน
ประการสําคัญที่วา การที่จะริเริ่มดําเนินการในเรื่องใดที่มีความสําคัญเชGนนี้ เราจําเปpนตองวางแผน,
อภิปราย, กลั่นกรอง และปรึกษาหารือกันถึงรายละเอียดจนกวGาทุกฝuายจะสามารถตกลงกันได
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เราเห็นวามีจุดออนสําคัญในการริเริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอนดังกลาว หนึ่งในจุดออนเหลานั้นคือ การ
ดําเนินการที่เกิดขึ้นกอนเวลาอันเหมาะสมในขณะที่ยังไมมีมาตรการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
(confidence building measures) การดําเนินการในเรื่องสําคัญที่ปราศจากการวางแผนและอภิปราย
รวมกันเชนนั้นผิดหลักขอตกลงการหยุดยิงทั่วไป นอกจากนี้ การริ่เริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอนยังเป(นการ
ประกาศโดยฝKายเดียว (ฝKายผูอํานวยความสะดวก) เทานั้น ทั้งๆ ที่ยังไมมีขอตกลงกันที่แนนอนเกี่ยวกับ
“กรอบของการริเริ่มสันติภาพแหGงเดือนรอมฎอน 2013” ซึ่งเป(นเอกสารจํานวน 7 หนา ไมมีการทําขอตกลง
อยางเป(นทางการและยังไมมีการลงนามใดๆ ทั้งสิ้น นั่นหมายความวา แตละฝKายสามารถฝKาฝŠนเงื่อนไขและ
กรอบตางๆ ไดทุกเมื่อ การริเริ่มนี้ยังไมมีกรรมการหรือคณะทํางานติดตามผลที่เป(นกลาง (monitoring team)
เพื่อตรวจสอบผูที่ฝKาฝŠนขอตกลงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ และสิ่งที่สําคัญคือ ไมมีการใหขอมูลขาวสารที่
เพียงพอตอสาธารณชนเกี่ยวกับเงื่อนไขและกรอบขอตกลง มาตรการในการปกป‡องคุมครองประชาชน และ
การรองเรียนในกรณีที่มีการละเมิดจากฝKายหนึ่งฝKายใด
สิ่งที่นาเสียใจที่สุดคือ ในชวงสัปดาหAแรกของเดือนรอมฎอนปhที่แลว เหตุวิสามัญฆาตกรรมนักกิจกรรม
เคลื่อนไหวและผูที่เคยตกเป(นผูถูกกลาวหาในคดีความมั่นคงก็เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งทําใหกองกําลังติดอาวุธของ
บีอารAเอ็นตองการระงับการมีสวนรวมในการพูดคุย ถอยแถลงจากสภาชูรอก็ไดการประกาศโดยสมาชิกของกอง
กําลังติดอาวุธของบบีอารAเอ็นผานทางยูทูบในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ในที่สุด ความลมเหลวที่ฝuายไทยไมG
ปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขที่บันทึกไวในเอกสารขางตนที่ฝuายไทยเปpนผูนําเสนอเองนั้น ทําใหฝuายนัก
ตGอสูตัดสินใจระงับการเขารGวมในการพูดคุยอยGางเปpนทางการ (อยGางเปmดเผย) จนกวGาฝuายไทยยอมรับ
ขอเสนอเบื้องตนทั้ง 5 ประการ โดยหลักการและจนกวGารัฐสภาไทยจะรับรองขอเรียกรองดังกลGาวเสียกGอน
เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2556 ฝKายไทยไดขอคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอเรียกรอง 5 ประการ หลังจาก
นั้น ฝKายนักตอสู (บีอารAเอ็น) ก็ไดสงคําอธิบายในเอกสาร 38 หนาผานผูอํานวยความสะดวก เป(นอีกครั้งหนึ่งที่
นาเสียดายคือ ฝKายไทยใชเวลานานเกินไปกวาจะใหคําตอบ ทั้งๆ ที่บรรยากาศในภาคใตยังไมมีความแนนอน
และความวุนวายทางการเมืองในกรุงเทพฯ ก็เริ่มกอตัวขึ้น หนังสือตอบรับจากหัวหนาคณะพูดคุยฝKายไทยซึ่ง
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ก็ระบุเพียงวา “ขอเรียกรองเบื้องตน 5 ประการนั้นเปpนสิ่งที่พอยอมรับไดในการ
อภิปรายตGอจากนี้”
คําตอบดังกลาวหาใชเป(นสิ่งที่ฝKายนักตอสูคาดหวังไว เพราะไมไดระบุอยางชัดเจนเป(นการเฉพาะเจาะจงวาจะ
ยอมรับขอเรียกรอง 5 ประการ “โดย หลักการ” เพื่อใหมีการอภิปรายในลําดับตGอไป ซ้ําราย ขอเรียกรอง
ดังกลGาวนั้นยังไมGไดรับการยอมรับเปpน “วาระแหGงชาติ” โดยองคRกรนิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ ซึ่งก็คือ
รัฐสภาไทยนั่นเอง ถาหากวาขอเรียกรอง 5 ประการไมไดรับการยอมรับ “โดยหลักการ” เพื่อการพูดคุยใน
ครั้งตอๆ ไปแลว สิ่งที่นาวิตกกังวลสําหรับพวกเรา ก็คือขอเรียกรองแตละขอนั้นจะถูกปฏิเสธโดยฝKายไทยใน
ที่สุด นอกจากนี้ หากขอเรียกรองยังไมไดรับการรับรองจากรัฐสภาและเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคต
คงจะเป(นป‚ญหาสําหรับการดําเนินการการพูดคุยอยางแนนอน
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ทุกทานครับ
ทุกวันนี้ มีหลายคนพูดกันวา กระบวนการสันติภาพกัวลาลัมเปอรAประสบความลมเหลวแลว เพราะมีความ
ขัดแยงทางการเมืองที่กรุงเทพฯ ซึ่งยังไมมีจุดจบ และมีการประกาศจากหัวหนาคณะพูดคุยบีอารAเอ็น อุสตาซ
ฮัสซัน ตอยิบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ผานคลิปยูทูบวาทานจะ “ถอนตัว”
เราไมควรลืมวากระบวนการดังกลาวนี้เริ่มตนอยางเป(นทางการ และจนถึงบัดนี้ ยังไมมีฝKายใดที่ประกาศ
อยางเป(นทางการวาจะถอนตัวออกจากกระบวนการนี้ ไมวาจะเป(นฝKายรัฐไทย ฝKายนักตอสู (บีอารAเอ็น) หรือ
มาเลเซียเองก็ตาม ดวยเหตุนี้ กระบวนการสันติภาพจึงถือวา “ยุติลงชั่วคราว” ตามสาเหตุบางอยางที่ทุกคน
ทราบกัน แตจะมีการเริ่มใหมในเมื่อทุกฝKายสามารถแกไขป‚ญหาอุปสรรคทั้งหมดลงไปได
ฝKายนักตอสูยังคงมีสวนรวมอยางตอเนื่องในกระบวนการสันติภาพดังกลาวผานคณะพูดคุยชุดป‚จจุบัน
ในอนาคต คณะผูแทนจากฝKายนักตอสูคอยๆ ไดรับการยกระดับดวยการเพิ่มการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียชาวปาตานีทุกกลุม ซึ่งจะเป(นที่รูจักในฐานะประชาคมเชื้อชาติมลายูปาตานี
พวกเราหวังวาจะมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีสวนรวมอยางตื่นตัวของ
ประชาชนที่มาจากทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกภูมิหลัง ทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาในปาตานี เพื่อสรางความเขาใจ
วา สันติภาพเป(นสิ่งที่ดีงามตอชาวปาตานีทุกคน พวกเราหวังวากิจกรรมขององคAกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และ
องคAกรประชาสังคม (CSOs) ทุกกิจกรรมมีเป‡าหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ โดยไมถูกสกัดกั้นหรือ
ไดรับการขัดขวางจากฝKายใด
พวกเราขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตย โดยใหโอกาสและพื้นที่แกประชาชน
เพื่อใหประชาชนสามารถแสดงความตองการอันแทจริงของพวกเขา โดยไมจําเป(นตองอาศัยความรุนแรงเพื่อให
ไดมาซึ่งสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง หรือแมแตการพูดถึง “เอกราช ” ก็ตาม เป(นเรื่องที่
สมเหตุสมผลสําหรับรัฐบาลใดๆ ก็ตามที่จะเผชิญหนากับประชาชนของตนเองดวยคําพูดและความคิดมากกวา
กระสุนปŠน และระเบิด ทั้งยังเป(นเรื่องที่ชาญฉลาดกวาหากเราจะเริ่มพูดคุยเรื่องสันติภาพ ณ วันนี้ ถึงแมวาการ
พูดคุยนั้นตองใชเวลา 10 ถึง 15 ปh ก็เป(นการดีกวาตอสูกันโดยใชความรุนแรงไปอีก 20 ถึง 30 ปh กอนที่เริ่ม
พูดคุยสันติภาพ
ณ โอกาสนี้ พวกเราขอเรียกรองใหเป_ดโอกาสสําหรับ “ผูที่มีความคิดเห็นและอุดมการณAที่แตกตางไปจากรัฐ”
โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดานักตอสูปาตานีใหไดรับการตอนรับอยางปลอดภัย สําหรับการเดินทางมาปาตานี
เพื่อพบปะและพูดคุยกับประชาชนของเราและสาธารณชนชาวไทยโดยทั่วไปดวย เราหวังวาสักวันหนึ่งนักตอสู
ปาตานีจะไดเกียรติใหกลาวถอยแถลงตอประชาชนทั้งประเทศในรัฐสภาไทยวาที่จริงแลว พวกเราแสวงหา
ความยุติธรรม เสรีภาพ และสันติภาพ
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พวกเราขอจบคําปราศรัยในวันนี้โดยอางคํากลาวของอดีตประธานองคAกรปลดปลอยปาเลสไตนA ( PLO) นาย
ยัสเซอรA อาราฟ‚ต ณ องคAการสหประชาชาติในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2517 วา:
“ในวันนี้ ผมมาที่นี้ ผมไดนําเอากิ่งไมมะกอกและปŠนของนักตอสูเพื่อเสรีภาพมาดวย อยาใหกิ่งไมมะกอกนั้น
หลุดพนจากมือของผมไป”
และสุดทาย ทานก็ไดกลาวอีกวา
“สงครามนั้นปะทุขึ้นที่ปาเลสไตนAและที่ปาเลสไตนAนี่เองที่สันติภาพจะกอเกิดขึ้น”
ในทํานองเดียวกัน ณ วันนี้ พวกเราขอจบดวยถอยคําวา:
"Hari ini kami datang membawa BUNGA RAYA sebagai simbol kedamaian, tanpa membawa
senjata. Perang juga telah meletus di Patani, dan di Patani juga akan lahir kedamaian sesuai
dengan gelarannya PATANI DARUSSALAM”
“วันนี้ เรามาพรอมดอกชะบาซึ่งเป(นสัญลักษณAแหงสันติภาพ โดยไมพกพาอาวุธใดๆ สงครามไดปะทุขึ้นที่
ปาตานี และที่ปาตานีนี่เองที่สันติภาพจะกอเกิดขึ้น สมฉายานามปาตานีดารุสลาม (ปาตานี ดินแดนแหง
สันติภาพ)"

ขอใหสันติสุขจงมีแดทาน
ขอขอบคุณครับ
อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม
(จากนอกรั้วปาตานี - ในฐานะเป(นผูแทนนักตอสูปาตานีบนโตVะพูดคุย)
28 กุมภาพันธA 2557
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พล.ต.นักรบ ยัน คสช. เดินหนาการพูดคุยสันติภาพ
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 21 สิงหาคม 2557
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2014/08/55160

พล.ต.นักรบ กลาวระหวางการเสวนาวา ขอยืนยันกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ยังเดินหนาตอไป เพราะจากประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 98/2557 เรื่องการ
แกไขป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไขป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อดําเนินการสรางกระบวนการสันติภาพในพื้นที่
ในขณะที่นโยบายบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตก็ระบุใหมีการสงเสริมการพูดคุย ซึ่งขณะนี้กําลัง
อยูในระหวางการยกรางฉบับใหมที่จะตองมีการระบุใหชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม และคาดวาจะแลวเสร็จเร็วๆ นี้
ซึ่งนโยบายฉบับป‚จจุบันก็มีการระบุถึงการสงเสริมใหมีการพูดคุยสันติภาพ เพียงแตขณะนี้ประเทศไทยยังไมมี
รัฐบาลที่เป(นทางการ จึงทําการเป_ดตัวยากมาก
“ผมคิดวาอีก 2 สัปดาหA จะมีรัฐบาลอยางเป(นทางการ เมื่อมีรัฐบาลแลว คิดวาสามารถที่ดําเนินการ
กระบวนการสันติภาพไดชัดเจนขึ้น โดยเป_ดพื้นที่สาธารณะใหประชาชนในพื้นที่เพื่อใหประชาชนไดมี
สวนรวมกับกระบวนสันติภาพมากที่สุด พรอมทั้งมีการเดินสายพบปะกับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อทําความ
เขาใจในเรื่องกระบวนการสันติภาพ ที่สําคัญหนวยงานฝKายความมั่นคงจะราง Roadmap กระบวนการ
สันติภาพของรัฐบาลและนําไปรับฟ‚งความเห็นของประชาชน” พล.ต.นักรบ เป_ดเผย
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อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากีม: อัฮหมัดสมบูรณR บัวหลวง – การเดินทางครั้งสุดทาย
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 25 กันยายน 2557
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6204

แปลโดย เวทิน ทิชากร
หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ขอเขียนนี้เป(นเนื้อหาที่เผยแพรครั้งแรกในบล็อกของ Abu Hafiz Al-Hakim ที่ชื่อ
“AHMADSOMBOON BUALUANG - His Last and Final Journey” ซึ่งอัพโหลดเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่
ผานมา ดังที่ ‘อาบูฮาฟ_ซ’ กลาวไวในตอนตนวาขอเขียนดังกลาวเป(นบันทึกชวงเวลาสุดทายของ ‘อัฮหมัดสมบูรณA
บัวหลวง’ ในระหวางการเดินทางในการทํางานสันติภาพ กองบรรณาธิการเห็นวาคําอุทิศของผูทีเ่ ดินทางรวมกับเขา
ในเวลาสุดทายเชนนี้ จะฉายภาพใหเขายังคงมีชีวิตอยูเสมอในการทํางานเพื่อสันติภาพของผูคนที่ยังคงมีลมหายใจอยู
ขอขอบคุณ ‘เวทิน ทิชากร’ ที่ลงแรงแปลบทความชิ้นนี้ออกมาดวยถอยคําที่งดงาม

000
(คําอุทิศแดนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ ผูรวมงาน เพื่อน และพี่ชาย)
**หมายเหตุ: ขาพเจาไดรับบทความนี้จากผูที่รGวมเดินทางกับเขาเปpนครั้งสุดทายในตGางประเทศ ผูเขียนคน
นี้ไมGตองการเปmดเผยตัวตน ขาพเจานําเสนอบทความนี้โดยไมGไดมีการตัดตGอหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ภาพที่ได
แนบมาดวยนี้คือภาพสุดทายของเขากGอนที่จะขึ้นรถไฟ – อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากิม
“ขาพเจารูจักอัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง, นักวิชาการที่มีบุคลิกโดดเดนไมเหมือนใคร, ผานงานเขียน คําแถลง
และการใหสัมภาษณAของเขามานานกอนที่จะไดพบเจอตัวจริง ความรอบรูของเขาในเรื่องประวัติศาสตรAปาตานี
ทั้งในมิติทางการเมืองและสังคม ตลอดจนเรื่องกระบวนการสันติภาพปาตานี ทําใหเขายืนโดดเดนเป(นสงาใน
บรรดาผูคนรวมยุคสมัย จนถึงบัดนี้ ขาพเจาไมคิดวาจะหาใครมาทดแทนเขาไดหากพิจารณาในแงของความ
ตระหนักรู การทํางานหนัก ความทุมเท และความสามารถในการเขาถึงบุคคลในหลากหลายภาคสวน
ทั้งเจาหนาที่รัฐ นักกิจกรรมทางสังคม และผูคนในกลุมเคลื่อนไหวมลายูปาตานี ที่ตางใหการยอมรับเขา
อยางกวางขวาง ภารกิจที่เขาใหความสําคัญที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผานมา (และจะยังคงเป(นอยูตอไป) คือการ
ทํางานเพื่อใหเกิดสันติภาพที่ปาตานีดวยวิถีทางแหงสันติ
สําหรับขาพเจาแลว ถือวาเป(นเกียรติอยางแทจริงที่ไดมีโอกาสทํางานรวมกับเขาเพื่อสันติภาพในปาตานี
ไดซึมซับความคิดคุณคาและคุณสมบัติอันสูงสงที่ทําใหเขาเป(นบุคคลที่โดดเดนเชนนี้ในวิถีทางของตนเอง
อัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง (หรือที่เรียกกันในหมูคนใกลชิดวา “แบมะ” หรือบางทีก็ “อาเยาะมะ”) เป(นผูชายที่
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หลายคนรัก นอยคนนักที่จะไมพอใจเขา และไมมีแมแตคนเดียวที่จะเกลียดเขาไดลง ขาพเจาอยากจะแบงป‚น
ชวงขณะสุดทายของชีวิตเขากับทุกทานที่รูจักและรักเขา
ในการเดินทางเพื่อไปทํางานครั้งสุดทายกับชาวตางชาติอีกคนหนึ่ง เราไดเดินทางไปดินแดนที่หางไกล ที่ซึ่งเขา
ไดปูทางพูดคุยกับบุคคลตางๆ มาลวงหนาแลว ทําใหการเดินทางของพวกเราครั้งนี้ราบรื่น เราพบปะผูคน
มากมาย ไดฟ‚ง ไดคุย ไดแลกเปลี่ยน และแมกระทั่งถกเถียงกันกับเขาเหลานั้น เพื่อที่จะทําใหสันติภาพที่
ปาตานีไมเป(นเพียงแคภาพลวงตา หากแตสามารถเป(นความจริงที่เกิดขึ้นได เราเดินทางดวยเครื่องบิน รถไฟ
รถประจําทางรถยนตA และการเดินเทา จากการเดินทางในครั้งกอนๆ ขาพเจาไดมีโอกาสรับรูถึงป‚ญหาสุขภาพ
และยาตางๆ ที่เขาใช ซึ่งโดยรวมแลวก็ดูแข็งแรงดีและพรอมเสมอสําหรับการเดินทาง
เที่ยวสุดทายของการเดินทางครั้งนี้มีกําหนดที่จะใชเวลาบนรถไฟทั้งสิ้นสองชั่วโมงครึ่ง โดยมีปลายทางคือเมือง
ที่หางไกลแหงหนึ่ง ครึ่งทางระหวางนั่งอยูบนรถไฟ ขาพเจาสังเกตเห็นวาเขาดูเหนื่อยและเหงื่อออกมาผิดปกติ
ตอนแรกขาพเจานึกวาเป(นเพียงความออนลาจากการเดินทาง แตเมื่อสีหนาเขาเริ่มซีดลงและหายใจไมออก
ขาพเจาจึงรูทันทีวาเกิดอะไรขึ้น นี่คือภาวะหัวใจลมเหลว
เรารองขอเจาหนาที่รถไฟสําหรับการชวยเหลือทางการแพทยAฉุกเฉิน แตไมมีอุปกรณAชวยเหลือใดๆอยูบนรถไฟ
เลย สิ่งเดียวที่เจาหนาที่ทําใหไดคือหยุดรถที่สถานีถัดไปที่อยูหางออกไปอีก 8-10 นาที ซึ่งจะมีรถพยาบาลรอ
อยู ในฐานะที่มีความรูทางการแพทยA ขาพเจาทราบดีวา 8-10 นาทีนี้คือชวงเวลาสําคัญที่สุดที่จะชี้เป(นชี้ตาย
หากไมไดรับการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม ผลลัพธAอาจจะหมายถึงชีวิต อยางไรก็ตาม อัลลอฮฺเทานั้นที่จะ
กําหนดชะตากรรมของเขา สิ่งเดียวที่ขาพเจาพอทําไดในเวลานั้นจึงเป(นเพียงการขอดุอาอAและมอบหมาย
ตออัลลอฮฺ – สวดภาวนาและยินยอมตอการกําหนดของพระองคA
กอนที่รถไฟจะถึงสถานี เขาหมดสติไปแลว ทีมแพทยAฉุกเฉินไดขึ้นมาบนรถไฟและเริ่มขั้นตอนการกูชีพดวยการ
เปKาลมหายใจเขาทางปากและป‚มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation – CPR) เป(นเวลาประมาณ 20
นาที มันเป(นความพยายามที่สิ้นหวังและขาพเจารูแลววาเรากําลังสูญเสียเขาไป เราเตรียมใจที่จะรับผลที่
เลวรายที่สุด
อีกสิบนาทีตอมา เขาอยูในหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลทองถิ่น สามสิบนาทีถัดจากนั้น หมอคนหนึ่งกับพยาบาล
อีกคนหนึ่งเดินมาหาเราพรอมกับขาวราย การเดินทางครั้งสุดทายของเขาบนโลกใบนี้ไดสิ้นสุดลงแลว
ถึงเพื่อนๆ และคนรักของเขาทุกทาน ขาพเจาเชื่อวาการสูญเสียครั้งใหญนี้ไดบาดลึกเจ็บปวดดั่งแผลในใจของ
พวกเราทุกคน แตในฐานะที่เป(นคนหนึ่งที่อยูกับเขา ณ ขณะลมหายใจสุดทายของเขา มองเห็นเขาจากไปกับตา
ไกลบานไกลครอบครัว ขาพเจาไดกระซิบขางหูของเขาดวยถอยคําสุดทายที่วา “ไมGมีพระเจาองคRใดนอกจาก
อัลลอฮฺ” เราจึงเป(นหนึ่งในผูที่รูสึกเจ็บปวดและรวดราวเป(นที่สุด
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ตอนนี้แบมะของเราไดเริ่มออกเดินทางครั้งสุดทายสูอีกมิติและพรมแดนหนึ่ง ที่ที่ดวงวิญญาณมากมายไดไป
ผจญภัยกอนเราแตไมมีวันกลับมา มันเป(นการเดินทางชั่วนิรันดรAเพื่อพบกับผูทรงสราง พระองคAอัลลอฮฺ
ในฐานะที่เป(นสัญลักษณAหนึ่งแหงสันติภาพปาตานี เขาไดทิ้งมรดกแหงฝ‚นและภารกิจที่ยังไมสิ้นสุดแกปาตานี
และประชาชนทั้งปวง เราผูอยูขางหลังทําไดแคถามตัวเองวา เราจะทําดีที่สุดไดเพียงใดในการทํางานสานตอ
ความฝ‚นของเขา ความฝ‚นของเรา เพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนอยางแทจริงสําหรับปาตานีดารุสสลาม
ถึงแบมะ ขาพเจาจะขอสรุปเพียงวา : แทจริงเราเปpนเปpนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแนGแทเราจะตองกลับคืน
สูGพระองคR ขออัลลอฮฺมีเมตตาและอํานวยพรอันประเสริฐแดเขา และขอใหอาจารยAอัฮหมัดสมบูรณAไดรับการ
ตอบแทนในสิ่งดีงามที่เขาไดสรางสรรคAมาทั้งชีวิต...อามีน”
นําเสนอโดย
อาบูฮาฟmช อัล-ฮากิม
23 กันยายน 2014
แปลโดย
เวทิน ทิชากร
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นายกฯประยุทธR ถกคุยสันติสุขใต วาง 3 ขั้นตอน พูดคุย ลงสัตยาบัน เดินโรดแมป
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 28 มกราคม 2558
ที่มา: http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000010942

“การพูดคุยจะตองสรางความไววางใจ โดยใหทางมาเลเซียเป(นผูอํานวยความสะดวกในการหากลุมตางๆ
ที่เห็นตาง อยาไปเรียกชื่อกลุมใดกลุมหนึ่งไมได คนที่มาทําอะไรนี้เป(นคนไทยทั้งนั้น ฉะนั้นขอใหใชคําวาผูเห็น
ตางหลายกลุมแลวกัน อยาไปใหเครดิตใครทั้งสิ้น มันเป(นเรื่องของภายในประเทศ อยาไปเอาคนอื่นมา
เกี่ยวของ ซึ่งตรงนี้เป(นการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน ตองหาคนที่ตองการจะยุติความรุนแรงใหไดอยาง
แทจริง
หมายความวากลุมไหนก็ตามตองมา จะแยกพวกกันไมได จะแยกเป(นฝKายทหาร ฝKายการเมืองไมได ตองไป
รวมกันใหได อันนี้เป(นหนาที่ของทางมาเลเซีย ซึ่งเขาก็รับปากวาจะดําเนินการเรื่องนี้ให เมื่อหามาไดแลวก็ตอง
พูดคุยกลุมนั้นกลุมนี้ จะลดความรุนแรงตรงนั้นตรงนี้ไดกอนไหม เอาเล็กๆไปกอน หยุดการใชระเบิดไดไหม
เพื่อใหชัดเจนวาใชหรือไม ถาจะพูดเหมารวมไปทั้งหมดอยางที่ผานมาคงไมได เขาก็ใชความรุนแรงมากดดันเรา
อยูเรื่อยๆ ฉะนั้นตรงนี้ที่อยูในขั้นตอนที่หนึ่งตองรีบทํา” พล.อ.ประยุทธAกลาว
พล.อ.ประยุทธAกลาวตอวา เมื่อชัดเจนวามาครบทุกพวกทุกกลุมแลว และทุกคนมีความเห็นชอบรวมกันวาจะ
ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น และนําป‚ญหาตางๆมาแกไขในระยะตอไปก็เขาไปสูขั้นที่ 2 ของการพูดคุย คือการลง
สัตยาบัน เป(นการลงสัตยาบันธรรมดา ที่เป(นลักษณะของขอตกลงวาจะยุติความรุนแรง แสวงหาทางออก
รวมกันดวยสันติวิธี กําหนดโรดแมปการดําเนินการในแตละเรื่อง ซึ่งครั้งที่แลวสองสวนไปทําทีเดียว มีการเซ็น
ลงนามมันไมใช มันทําไมได เพราะทุกฝKายไมไดเห็นรวมกัน
ทั้งนี้เมื่อเริ่มลงสัตยาบันไดก็จะเขาสูขั้นที่ 3 คือ การเดินตามโรดแมป ซึ่งกําหนดขั้นตนไวคือ 1. ยุติความรุนแรง
และจะดูแลคนเหลานี้อยางไร 2. เรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ที่มีการเรียกรองตางๆ ซึ่งเราก็รับฟ‚งมา
กอน และจะนํามาหารืออีกที 3. เรื่องการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ํา และ 4. เรื่องของอัตลักษณA ประเพณี
วัฒนธรรม ที่ตองมาพูดคุยกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกที่ไมไดกลาวถึง ซึ่งอาจจะมีหลายป‚ญหา รวมถึงเรื่อง
กฎหมายอิสลาม ตนไดรวบมาทั้งหมดเพื่อตั้งเป(นหัวขอ เพื่อเดินตามโรดแมปเป(นเรื่องๆ
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ดุลยปาฐก: พลตรี ชินวัตร แมนเดช
อิมรอน ซาเหาะ และกองบรรณาธิการ
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 28 กุมภาพันธR 2558
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2015/02/58146

การพูดคุยสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีรอบใหมจะไปอยางไร ฟ‚งความเคลื่อนไหวจากสองฝKาย ใน“ดุลยปาฐก
วาดวย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม” ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี ครั้งที่ 2” สันติ
(ที่มองเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace ที่ ม.อ.ป‚ตตานี โดยพล.ต.ชินวัฒนA แมนเดช และอาบูฮาฟ_ซ
อัลฮากีม

เวลา 10.00 น.วันที่ 28 มกราคม 2558 ในงาน“วันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี ครั้งที่ 2” สันติ
(ที่มองเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace ที่หอประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA วิทยาเขตป‚ตตานี (ม.อ.ป‚ตตานี) พล.ต.ชินวัฒนA แมนเดช ผูอํานวยการศูนยAสันติ
สุข กองอํานวยการรักษาความสงบภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ผูแทนแมทัพภาคที่ 4 และ
อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม จากขบวนการ BIPP สมาชิกอาวุโสในฝKายตอสูเพื่ออิสรภาพปาตานี ไดสลับกันแสดง
ปาฐกถา ในหัวขอ “ดุลยปาฐกวาดวย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม” ตอหนาภาคประชาสังคมในพื้นที่
จํานวนมาก ซึ่งอาบูฮาฟ_ซไดแสดงผานคลิปวีดิโอ
พล.ต.ชินวัฒนA เริ่มตนแสดงปาฐกถาดวยคําวา “เมื่อพูดถึงสันติสุข เราคงไมสามารถกาวผานคําวาสันติภาพไป
ได” กอนจะอธิบายโดยสรุปดังนี้
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“วันนี้ขอยืนยันวา นโยบายสําคัญของรัฐบาลนี้ คือการแกป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตโดยสันติวิธีและ
ขับเคลื่อนกระบวนพูดคุยตอไป โดยนําบทเรียนและจุดออนของการพูดคุยครั้งที่ผานมามาวิเคราะหA เพื่อให
กระบวนการพูดคุยครั้งใหมบรรลุเป‡าหมาย และรวมกันสรางสันติสุขใหเกิดขึ้น
ที่ผานมาแมทัพภาคที่ 4ไดเตรียมพื้นที่ของกองทัพในการรองรับการขับเคลื่อนสันติสุข โดยดําเนินการลดความ
รุนแรงจากเจาหนาที่รัฐทั้งหมดกอนและพยายามไมใชกฎหมายพิเศษมาใชแกป‚ญหา การติดตาม ป_ดลอม
ตรวจคนขนาดใหญไดยุติลงแลว คงดํารงไวเพียงการใชกําลังชุดเล็กเขาไปบังคับใชกฎหมายกับกลุมบุคคลที่มี
หมายศาลเทานั้น เริ่มจากเบาไปหาหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการวิสามัญโดยสิ้นเชิง เราพยายามใชกระบวนการพูดคุย
กับผูมีหมายเพื่อใหออกมาแสดงตัวและเขาสูกระบวนการยุติธรรม
หนาที่ที่เหลือคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสินของพี่นองประชาชน โดยใหพี่นองประชาชน เขา
มามีสวนรวมกําหนดแนวคิด กําหนดวิธีการตามยุทธศาสตรAทุงยางแดงโมเดล มาตรการตอมา ทหารหรือ
เจาหนาที่รัฐทุกคนตองเป(นคนดี เรามีการตรวจเจาหนาที่ทุกรอบเดือน หากคนใดเกี่ยวของกับยาเสพติดเราจะ
ลงโทษและใหออกนอกพื้นที่ มีการเก็บลายนิ้วมือและ DNA ตรวจปลอกกระสุนทุกปลอกและบันทึกไว ถา
กระสุนของเจาหนาที่รัฐคนใดปรากฏในที่เกิดเหตุอยางไรเหตุผล จะถูกดําเนินการตามกฏหมาย เราพยายาม
ควบคุมเจาหนาที่ใหอยูในกรอบของกฏหมาย
สําหรับกําลังประชาชนโดยเฉพาะอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน เราทดสอบ
ปลอกกระสุนทุกกระบอกและเก็บลายนิ้วมือทุกคน เพื่อหามาตรการป‡องกันไมใหใชกระสุนปŠนนอกหนาที่หรือ
เกินอํานาจหนาที่ หากใครผิดทุกคนจะถูกลงโทษทางกฏหมาย
ในชวงที่ผานมา เราไดขับเคลื่อนการเขาไปพูดคุยกับพี่นองประชาชนโดยตรง โดยเป_ดเวทีพูดคุยกับชาวบาน
มาแลวไมต่ํากวา 300 เวที เพื่อสื่อสารระหวางพี่นองประชาชน เรานําความตองการประชาชนมาเป(นศูนยAกลาง
เราไดจัดเรียงลําดับความเรงดวนของป‚ญหาและความตองการของพี่นองประชาชน และจะดําเนินการ
แกป‚ญหาเหลานั้น
งานเรงดวนตอนนี้คือการสรางเสนทาง 37 เสนทาง ใชงบประมาณกวา 800 ลานบาท เรื่องการศึกษา เราคุย
กับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร ประเทศอียิปตAใหรับเด็กนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 6 จากประเทศไทย เดิมรับเด็ก
นักเรียนที่จบศาสนาชั้น 10 แตป‚จจุบันนักเรียนของไทยสามารถไปศึกษาตอดานสามัญไดแลว”
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“สันติภาพ”กับ “สันติสุข”
“สันติภาพคืออะไร ? ในความหมายเชิงตรรกะที่เราพูดกันหรือในความหมายในเชิงพื้นที่มันคืออะไร ? ถาเราให
ความหมายเหมือนกันเราก็ขับเคลื่อนเหมือนกัน แตถาเราใหความหมายแตกตางกัน แนนอนวาเรายอม
ขับเคลื่อนตางกัน
สันติภาพ คือขอบงชี้ของการอยูรวมกันโดยปกติสุขของสังคม ในสังคมที่มีความแตกตางหลากหลาย หากมนุษยA
มุงที่จะทําใหเกิดความเกลียดชังกัน แกงแยงฆาฟ‚นกัน แนนอนวานั้นไมใชสันติภาพ และนั้นคือตนเหตุของ
ตรรกะที่ตรงขามกับสันติภาพ
หากมนุษยAยอมรับและเคารพในความเป(นสังคมพหุวัฒนธรรม ปลายทางมันก็คือสันติภาพ มนุษยAไมทะเลาะกัน
ไมแกงแยง ไมฆาฟ‚นกัน สันติภาพก็เกิดขึ้น เมื่อเป(นเชนนี้แลว สันติภาพจึงเป(นกุญแจดอกสําคัญที่จะทําใหเรา
ไปสูประตูแหงสันติสุขได
สันติภาพคือพื้นฐานของสันติสุข
“จากที่กลาวมาขางตน มันจึงทําใหเห็นวาสันติภาพคือพื้นฐานของการเดินไปสูสันติสุข และเป(นพื้นฐานสําคัญ
ของกระบวนการพัฒนาทั้งหมดทั้งสิ้นของสังคม ไมวาจะเป(นการพัฒนาทางวัฒนธรรม และทางจริยธรรมที่ตอง
ดําเนินการควบคูและสรางสมดุลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน หากพัฒนาแตวัตถุโดยขาดการพัฒนาทาง
จริยธรรม วัตถุจะนําทางเรา ทายที่สุดจะนํามนุษยAไปสูการแกงแยงชิงดี เกิดความขัดแยง มันก็จะทําลาย
สันติภาพเชนกัน
ความขัดแยงเยียวยาไดดวยวัฒนธรรมและจริยธรรม สังคมจะตองนําเสนอประวัติศาสตรAในเชิงอารยธรรม และ
ความสัมพันธAของมนุษยAในเชิงวัฒนธรรม ภายใตการยอมรับและใหเกียรติวัฒนธรรมของกันและกัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดภาคประชาสังคมมีบทบาทที่สําคัญที่จะกําหนด องคAประกอบทั้งหลายของ
การขับเคลื่อนไปสูสันติภาพได
ดังนั้นการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพใหสําเร็จไดนั้น ไมไดอยูที่นโยบายของรัฐบาล แตอยูที่ทุกองคาพยพ
ที่จะตองชวยกันขับเคลื่อนไปดวยกัน และเชื่อวาสันติสุขอยูไมไกล
สุดทายขอยืนยันวา นโยบายของรัฐบาลอยูบนหลักการสันติวิธีอยางมั่นคง กระบวนการพูดคุยเป(นนโยบายหลัก
สําคัญที่รัฐบาลกําลังดําเนินการ ขอใหมั่นใจ เพราะเราไดนําบทเรียนจากครั้งที่แลวไปสูการวางยุทธศาสตรAการ
พูดคุยครั้งใหม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคAหลัก นั่นก็คือการสรางสันติสุขรวมกันในสังคมแหงนี้ใหได”
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ดุลยปาฐก: การเดินทางสูGสันติภาพระยะที่ 2 โดยอาบูฮาฟmซ อัลฮากิม
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 28 กุมภาพันธR 2558
ที่มา: http://www.citizenthaipbs.net/node/4814

หมายเหตุ: บทแปลการปาฐกถา จากเวที ‘ดุลยปาฐกวาดวย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม' โดย อาบูฮาฟ_ซ
อัลฮากีม สมาชิกกลุมผูมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกตางจากรัฐ ในสวนของ party B ในวันสื่อสันติภาพชายแดน
ใต/ปาตานี ครั้งที่ 2 2015 สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ Visible/Visionary Peace เสารAที่ 28 ก.พ. 2558 ณ หองประชุม
ใหญ (หอง 900) ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA วิทยาเขตป‚ตตานี

การเดินทางสูGสันติภาพ ระยะที่ 2
(ปาฐกถาในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี - 28 กุมภาพันธR 2558)
ในนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปราณีและทรงเมตตาเสมอ
ทานประธาน แขกผูมีเกียรติ ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอสันติจงมีแดทุกทาน
ขอสรรเสริญแดองคAอัลลอฮฺ หลังจากหนึ่งปhผานไป นี่เป(นอีกครั้งที่ขาพเจาไดเขารวมการประชุมอันทรงเกียรตินี้
เพื่อเสนอ ความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับความคืบหนาครั้งลาสุดในกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานี
ขาพเจาขอขอบคุณผูจัดงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีมา ณ ที่นี้ดวย
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ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ในวันนี้ เมื่อสองปhกอน เหตุการณAประวัติศาสตรAไดเกิดขึ้นที่กัวลาลัมเปอรA
เมื่อมีการลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวาง พล.ท.ภราดร
พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูแทนฝKายรัฐบาลไทย กับอุสตาซฮาซัน ตอยิบ กลุมบีอารAเอ็น
(Barisan Revolusi Nasional หรือขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติ) ในฐานะผูแทนฝKายนักรบเพื่อเสรีภาพ
ปาตานี พิธีลงนามครั้งนี้มีสักขีพยานคือ ดาโตVะมูฮัมหมัด ตา¡ุดดิน อับดุลวาฮับ เลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติมาเลเซีย ครั้งนั้นจึงเป(นการเริ่มตนกระบวนการพูดคุยสันติภาพอยางเป(นทางการระหวางรัฐบาลไทย
กับนักรบเพื่อเสรีภาพปาตานี ในขณะที่มาเลเซียรับบทบาทเป(นผูอํานวยความสะดวก
ผูคนจํานวนมากตอบรับเหตุการณAนี้ดวยความคาดหวังอยางสูงวา สันติภาพจะบรรลุถึงไดดวยกระบวนการ
พูดคุยมากกวาการใชความรุนแรงหรืออาวุธ อยางไรก็ตาม ยังมีบางคนที่คลางแคลงใจและตั้งขอกังขา หรือ
ซ้ํารายกวานั้นคือตอตานขัดขวางการเคลื่อนไหวในเชิงบวก ซึ่งรวมถึงกลุมผูนํากองทัพไทยในตอนนั้น
ดวยเหตุผลที่มีแตพวกเขาเทานั้นที่รูแกใจ
เราตระหนักเชนกันวา กระบวนการสันติภาพที่เพิ่งเริ่มตนไมถึงหนึ่งปhตองถูกทดสอบอยางฉุกละหุก
ดวย “ขอตกลงริเริ่มสันติภาพเดือนรอมฎอน” ที่ลมเหลวกลางคัน ในขณะที่ทั้งสองฝKายยังไมพรอมเต็มที่
สําหรับขอตกลงแบบนั้น อีกทั้งยังมะงุมมะงาหราในความมืดเพื่อพยายามสรางความเขาใจและเสริมสราง
ความไววางใจซึ่งกันและกัน
ในประการสุดทาย เราทุกฝKายตางทราบดีวา กระบวนการทั้งหมดตองหยุดชะงักลงเนื่องจากการถอนตัวของ
อุสตาซฮาซัน ตอยิบในฐานะหัวหนาคณะผูแทนฝKายบีอารAเอ็นและการที่พล.ท.ภราดรประกาศเลื่อนการพูดคุย
ครั้งตอไปอันเป(นผลมาจากวิกฤตการณAทางการเมืองภายในประเทศไทยที่กําลังบานปลาย ซึ่งลงเอยดวยการ
รัฐประหารของกองทัพเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีความวิตกกังวลถึงชะตากรรมของการพูดคุยสันติภาพ
ในตอนนั้น อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นสี่เดือน รัฐบาลทหารก็ยืนยันที่จะสานตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
และเห็นพองใหมาเลเซียกลับมารับบทบาทเป(นผูอํานวยความสะดวกเชนเดิม
ถึงแมไมมีการตอบรับอยางเป(นทางการจากกลุมนักรบเพื่อเสรีภาพปาตานี แตเราเชื่อวากองทัพสงสัญญาณใน
เชิงบวก เราเห็นดวยวาการสานตอกระบวนการสันติภาพพึงใชขอตกลงทั่วไปที่ลงนามกัน ไวเมื่อสองปhกอน
เป(นรากฐานในการเดินหนาตอ ดังที่พวกเราคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นไววา
“คําบางคําหรือวลีบางวลีจําเปpนตองไดรับการแกไขหรือตัดทิ้งไปดวยซ้ํา เพราะคําเหลGานี้ไมGสอดคลองกับ
รัฐบาลไทยชุดปwจจุบัน เชGน วลีที่วGา ‘ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญไทย’ รัฐบาลไทยชุดปwจจุบันปกครองดวย
กฎอัยการศึก มิใชGดวยรัฐธรรมนูญ”
ในสวนของเรานั้น ไมวาเราจะมีสวนรวมในการพูดคุยกับกองทัพหรือไม ไมใชประเด็นสําคัญ สําหรับรัฐบาลไทย
ไมวารัฐบาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือน อํานาจโดยพฤตินัยอยูที่กองทัพ ความเป(นไปทางการเมืองลาสุดชักนําให
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เราเผชิญหนากับกองทัพ ซึ่งเป(นองคAประกอบสําคัญของอํานาจสูงสุด ถึงแมการวัดความจริงใจของกองทัพเป(น
เรื่องยาก แตเราก็จะตรวจสอบพฤติกรรมของกองทัพในทุกดานตอไป เราพรอมที่จะพูดคุยกับใครก็ไดตราบที่
อีกฝuายจริงใจและจริงจังตGอการพูดคุย ไมGวGาจะเปpนรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือน กระบวนการพูดคุย
สันติภาพยGอมไดรับการตอบรับจากทุกฝuาย โดยเฉพาะในทัศนะของสังคมโลก หากกระบวนการนั้นจัดขึ้น
ในบรรยากาศประชาธิปไตยภายใตหลักนิติธรรมมากกวGาภายใตเงื้อมเงาของรัฐบาลเผด็จการทหาร
อยางไรก็ตาม เราดําเนินการอยางรอบคอบ อุสตาซฮาซัน ตอยิบ เคยเสนอวา ประเทศไทยควรรับรอง
กระบวนการพูดคุยสันติภาพขึ้นเปpนวาระแหGงชาติ โดยไดรับการเห็นชอบจากรัฐสภาและมีการประกาศอยาง
เป(นทางการ วิธีการนี้จะชวยสะทอนใหเห็นความจริงใจของฝKายไทยและรับประกันความตอเนื่องของ
กระบวนการอันเปราะบางเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลในอนาคต ทวGาจนถึงบัดนี้ เรายังไมGเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น เราไม
อยากเห็นกระบวนการสันติภาพหยุดชะงักหรือถึงขั้นลมเหลว แลวจากนั้นคอยกลับมาดําเนินการใหมโดย
เปลี่ยนผูรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติทุกครั้งที่เกิด “อุบัติเหตุทางการเมือง” ในประเทศไทย
การพบปะอยางเป(นทางการระหวางนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อตนเดือนธันวาคม 2557 ใน
กรุงกัวลาลัมเปอรAสงผลใหเกิดยุทธศาสตรAสามเสาสําหรับการพูดคุย สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาฝKายตางๆที่เกี่ยวของมี
ความจริงใจที่จะรื้อฟŠ¢นกระบวนการสันติภาพอีกครั้ง ถึงแมกองทัพไทยจะเปลี่ยนชื่อการพูดคุยครั้งใหม
เป(น “การพูดคุยสันติสุข” ดวยเหตุผลที่เราเขาใจดี แตที่โตVะพูดคุยก็ยังคงใชคําเรียกอยางเป(นทางการ
วา “การพูดคุยสันติภาพ”
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
เพื่อสรางหลักประกันใหเกิดความราบรื่นและความโปรงใสของกระบวนการพูดคุยที่ใกลจะกลับมาดําเนินการ
ใหม เราอยากตั้งขอสังเกตดังตอไปนี้:
1. เป‡าหมายหลักของกระบวนการพูดคุยสันติภาพไมควรเพงเนนเพียงแคการลดหรือขจัดความรุนแรงเทานั้น
แตควรสํารวจหาสาเหตุรากเหงาและเหตุผลวาทําไมชาวปาตานีจึงจําตองหยิบอาวุธขึ้นตอสูกับการปกครองของ
ไทยดวย
2. ทางออกทางการเมืองใดๆ ไมควรเอื้อประโยชนAตอฝKายใดฝKายหนึ่ง แงมุมใดแงมุมหนึ่งหรือเป(นทางออก
ชั่วคราวเทานั้น แตพึงเป(นทางออกที่เป(นธรรม ครอบคลุมและยั่งยืน
3. แตละฝKายพึงนั่งลงที่โตVะพูดคุยอยาง “มือเปลา” กลาวคือ ปราศจากเงื่อนไขตั้งแงที่อาจทําใหอีกฝKายประสบ
ความยากลําบากหรือตกอยูในสถานะที่เสียเปรียบ
4. กระบวนการพูดคุยควรเริ่มตนดวยมาตรการเสริมสรางความไววางใจและคอยๆ เดินหนาอยางชาๆ ตอเมื่อ
ทั้งสองฝKายพรอม โดยปราศจากการเรงรัดกดดัน โดยมีความจริงใจที่นาเชื่อถือตอกันและกัน

82

5. แนวทางการดําเนินการหรือโรดแมปควรรางรวมกันทั้งสองฝKายที่เกี่ยวของในกระบวนการพูดคุยโดยตรง
กลาวคือ ไมถูกกําหนดจากฝKายใดฝKายหนึ่งหรือฝKายอื่นๆ โดยมีฝKายที่สาม (ผูอํานวยความสะดวก)
คอยสังเกตการณAและอํานวยความสะดวก เพื่อใหบรรลุขอตกลงรวมกันในขั้นตอนตอไป
6. ทั้งสองฝKายจะหารือและตกลงกันบนกรอบอางอิงพื้นฐานบางประการ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันตลอดทั้งกระบวนการพูดคุยภายในกรอบเวลาที่มีเหตุมีผลอันสมควรในทุกประเด็นและในทุกขั้นตอน
ทั้งนี้รวมถึงการตกลงรวมกันในการเชิญฝKายอื่นๆ เขาสูโตVะการพูดคุยในฐานะผูสังเกตการณAและ/หรือ
ผูสนับสนุนกระบวนการ
7. ทั้งสองฝKายจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตกลงกันเกี่ยวกับมาตรการเชิงปฏิบัติ เพื่อลดปฏิบัติการ
ความรุนแรงและการปะทะกันดวยอาวุธ ตามดวยขอตกลงหยุดยิงชั่วคราวหรือจํากัดขอบเขต โดยมีการ
แตงตั้งคณะเฝ‡าระวังและตรวจสอบที่ไดรับการยอมรับจากทั้งสองฝKาย
8. เริ่มตนการพูดคุยสันติภาพบนสถานะที่เทาเทียมกันตามเงื่อนไขและบรรทัดฐานที่นานาชาติยอมรับ
9. ขอตกลงหยุดยิงถาวรจะบรรลุถึงไดดวยการลงนามในขอตกลงสันติภาพ ตามดวยการนํารายละเอียดของ
ขอตกลงและคําแนะนําในขอตกลงนั้นไปปฏิบัติใหเกิดผล
ดวยเหตุนี้ เราจึงขอสรุปวGา กระบวนการพูดคุยสันติภาพควรเริ่มตนดวยมาตรการเสริมสรางความไววางใจ
และการรGางโรดแมปรGวมกัน ตามดวยขอตกลงรGวมกันเกี่ยวกับประเด็นพื้นฐานและประเด็นสําคัญที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในขั้นตอนตGอไป หลังจากลงนามในขอตกลงหยุดยิงชั่วคราวแลว การพูดคุย
สันติภาพอยGางจริงจังสามารถดําเนินตGอในบรรยากาศสันติและพึงปรารถนา ซึ่งในทายที่สุดจะนําไป
สูGขอตกลงสันติภาพและการนําไปปฏิบัติใหเกิดผล
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งในสวนของสมาชิกคณะนักรบเพื่อเสรีภาพปาตานีก็ คือ ความคุมกันทาง
การเมือง รัฐบาลของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียควรใหการรับรองและสรางหลักประกันความคุมกัน
อยางเต็มที่แกพวกเขา ไมใชแคจัดหามาตรการความปลอดภัยใหเทานั้น ความคุมกันควรครอบคลุมถึงความ
คุมครองเต็มที่ตลอดกระบวนการสันติภาพทั้งหมด ไมวา ณ สถานที่ประชุม ในระหวางการเดินทางหรือใน
บานเรือนของพวกเขา รวมทั้งควรไดรับโอกาสในการเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศไทย
โดยเฉพาะหากเกี่ยวของกับกระบวนการสันติภาพ
เราตระหนักดีวา กลไกกองทัพบางหนวยงานภายใตกองทัพภาคที่ 4 ไดเริ่มตน “ความริเริ่มพูดคุยสันติสุข”
ในระดับทองถิ่นกับนักกิจกรรมองคAกรภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชุม
สื่อสารกัน เราไมมีขอคัดคานตอเรื่องนี้ตราบที่ไมมีการขมขู คุกคามหรือกดดันตอผูมีความคิดเห็นแตกตางจาก
รัฐหรือกองทัพ ถารัฐบาลทหารมีความจริงใจและใจกวาง ก็ไมGควรมีเหตุผลใดๆ วGาทําไมประชาชนจึงไมG
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ควรมีพื้นที่และโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนอยGางเสรีโดยปราศจากความกลัวเกรงใดๆ ทั้งนี้
รวมถึงการอนุญาตใหสื่อมวลชนทองถิ่นและสถานีวิทยุชุมชนกลับมาเปmดดําเนินการอีกครั้งหลังจากถูก
“สั่งใหเงียบ” นับตั้งแตGรัฐประหารเปpนตนมา
เมื่อตนเดือนนี้ ศูนยAอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) ของกองทัพภาคที่ 4 รวมกับนายทหารเกษียนอาวุโส ไดประกาศในกรุงเทพฯ วา รัฐบาล
ทหารใกลจะคลี่คลายความขัดแยงในภาคใตหลังจากยึดอํานาจเพียงไมกี่เดือน เราอยากเตือนดังนี้วา จะเป(น
เรื่องไรสาระอยางยิ่งที่จะดวนสรุปวาความขัดแยงยืดเยื้อ ยาวนานกวา 200 ปhสามารถแกไขไดภายในไมกี่เดือน
โดยไมมีการเจรจาตอรองกับนักรบเพื่อเสรีภาพปาตานีผูเป(นตัวแทนของประชาชนชาวมลายูปาตานี มันเป(นแค
มายาภาพและการฝ‚นกลางวันโดยแท เหตุการณAวางระเบิดครั้งลาสุดในนราธิวาสเมื่อสัปดาหAที่แลวควรเป(นสิ่ง
เตือนใจสําหรับเราทุกคนวา ไมมีทางลัดสูสันติภาพนอกจากการพูดคุยสันติภาพเทานั้น
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
ประการสุดทายก็คือ เราอยากเนนย้ํา ณ ที่นี้วา ถึงแมมีการสนับสนุนอยางกวางขวางตอกระบวนการพูดคุย
สันติภาพและมีความคาด หวังอยางสูงจากประชาชน แตพึงสังวรวา การพูดคุยสันติภาพยGอมไรความหมาย
ถา:
1. รัฐบาลทหารตองการแคลดหรือขจัดความรุนแรงโดยไมสนใจสาเหตุรากเหงาของความขัดแยงทางการเมือง
และอาวุธในปาตานี
2. ไมมีการสํารวจทบทวนและแกไขความออนแอและลมเหลวของกระบวนการกอนหนานี้
3. ความอยุติธรรม การกักขังหนวงเหนี่ยวทางการเมือง การกลั่นแกลงขมเหงรายบุคคล การวิสามัญฆาตกรรม
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอชาวมลายูปาตานียังรุนแรงและระบาดไปทั่ว
4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการกดดันและขมขูคุกคามของประชาชนมลายูปาตานียังไม
มีหลักประกันเต็มที่ที่ทําใหพวกเขาสามารถแสดงทัศนะและความปรารถนาที่แทจริงออกมาได
5. ชีวิตประจําวันของประชาชนปาตานียังถูกกดขี่และตกอยูภายใตกฎหมายที่เขมงวดโหดรายสามฉบับ
กลาวคือ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณAฉุกเฉิน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร และกฎอัยการศึก
6. สิทธิการสืบทอดจากบรรพบุรุษและสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนปาตานีและสิทธิการกําหนดชะตากรรม
ตนเองของชาวปาตานียังไมไดรับการหยิบยกขึ้นมาอภิปราย
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กระบวนการพูดคุยสันติภาพยGอมใชเวลายาวนานและเสนทางยGอมเต็มไป ดวยอุปสรรคขวากหนาม เรา
เนนย้ํามาตั้งแตGตนแลววGา ถาทั้งสองฝuายมีความจริงใจและเชื่อมั่นวGาความขัดแยงนี้สามารถคลี่คลายได
ดวยการพูดคุยอยGางสันติ มันยGอมเปpนการดีกวGา ถาเราเริ่มตนกันตั้งแตGบัดนี้แทนที่จะตGอสูกันตGอไปอีกสิบ
ยี่สิบ หรือหาสิบปr เพิ่มจํานวนผูบาดเจ็บลมตายและความเสียหายตGอทั้งสองฝuาย กGอนที่เราจะยอมกาว
เขามาพูดคุยกันที่โต~ะเจรจาในทายที่สุด
สุดทายนี้ อีกครั้งที่ขาพเจาขอมอบชอดอก “ชบา” แดประชาชนผูรักสันติทุกทานเพื่อเป(นสัญลักษณAแหง
สันติภาพ
ขอบคุณอยางยิ่ง
ขอความสันติและความกรุณาปราณีของพระองคRจงมีแดGทุกทGาน
อาบูฮาฟmซ อัลฮากีม, จากนอกรั้วปาตานี
28 กุมภาพันธR 2558 / 9 ญามาดิลเอาวัล 1436
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อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากีม: จิราพร บุนนาค – การพบกันครั้งสุดทายของเรา
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 20 มีนาคม 2558
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6972

แปลโดย เวทิน ทิชากร
หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ขอเขียนขนาดสัน้ ชิน้ นี้เป(นของ ‘อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากีม’ ซึ่งเผยแพรในบล็อกของเขาครั้ง
แรกในวันที่ 19 มีนาคมที่ผานมาในชื่อ ‘JIRAPORN BUNNAG - Our Last Encounter’ โดยเป(นคําอุทิศใหแก
พี่แจ£ จิราพร บุนนาค กรรมการที่ปรึกษา สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และอดีตรองเลขาธิการ
สภาความมัน่ คงแหงชาติผูผลักดันยุทธศาสตรAสันติวิธีในภาครัฐมาโดยตลอด หลังจากเธอจากไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม
ดวยอาการที่ทรุดหนักจากโรงมะเร็ง กองบรรณาธิการเห็นวาขอเขียนชิ้นนี้เป(นหลักฐานที่บนั ทึกการทํางานเพื่อ
สันติภาพของ ‘พี่แจ£’ ที่ผานมาจนถึงวาระสุดทาย จึงขอนําบทแปลเป(นภาษาไทยมาเผยแพรอีกครั้ง
ขอบคุณ ‘เวทิน ทิชากร’ ที่กรุณาแปลความเป(นภาษาไทยดวยถอยคําที่งดงามอีกเชนเคย
อนึ่ง อาบูฮาฟ_ซ ยังไดเคยบันทึกถึงการสูญเสียของ ‘อัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง’ คนทํางานสันติภาพคนสําคัญอีกคนไป
กอนหนานี้ (กรุณาดูขอเขียนของเขาที่ ‘AHMADSOMBOON BUALUANG - His Last and Final Journey’
และบทแปล ‘อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากีม: อัฮหมัดสมบูรณR บัวหลวง – การเดินทางครั้งสุดทาย’) นับวาเขาไดมีสวนรวม
ในการทํางานสําคัญอยูเบื้องหลังรวมกับทั้งเขาและเธอมาโดยตลอด

000
(คําอุทิศแด พี่แจ• จิราพร บุนนาค – ผูผลักดันสันติภาพในชายแดนใต)
ความรูสึกแรกของเราที่มีตอทานเมื่อพบกันครั้งแรกคือ ผูหญิงรางเล็กคนนี้จะเขาใจความเจ็บปวดของ
ประชาชนชายแดนใตที่ถูกทอดทิ้งไดอยางไรในเมื่อใชเวลาทํางานเกือบทั้งชีวิตอยูในศูนยAกลางอํานาจ
ที่ดูแสนหางไกล? เธอจะเขาถึงความจริงอันขมขื่น ซึ่งประชาชนที่ไมเหมือนเธอเลยทั้งวิถีชีวิตและเชื้อชาติ ตอง
ประสบพบเจออยูทุกเมื่อเชื่อวันในพื้นที่ที่ตองเผชิญกับความไมสงบทางการเมืองมายาวนานไดหรือ?
แตเพียงแคนั่งฟ‚งคําพูดที่นุมนวลแตหนักแนนของทานเพียงไมกี่ชั่วโมง เราเห็นไดเลยวา ทานไมเพียงแต
รับทราบเรื่องราวความทุกขAยากของประชาชนมากกวาที่เราคิดเทานั้น แตทานยังรับรูถึงความเจ็บปวดของ
พวกเขาเหลานั้นไดราวกับวาทานไดอยูทามกลางเหยื่อของความรุนแรง ความอยุติธรรม และการเลือกปฏิบัติ
ในพื้นที่ดวย
เสียงของทานอาจจะบางเบา แตเจตจํานงกลับแกรงดังเหล็กกลา ทานไดสอนผูหญิงโดยเฉพาะเหยื่อ ใหลุกยืน
โดยปราศจากความกลัว ใหสงเสียงแมในภาวะที่ดูมืดมน
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จากที่เราไดพบเจอกันมากวา 5-6 ปh เราไดคุยกันหลายเรื่อง ไมวาจะเป(นการศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเด็นทางสังคม และความเป(นอยูของประชาชน การพูดคุยที่ตอเนื่องในเรื่องเหลานี้ ไดพัฒนาไปจนในที่สุด
ไดขยายไปสูประเด็นการเมืองและกระบวนการสันติภาพ
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังฉากโดยมีคนรับรูเพียงหยิบมือที่อยูบน “สองฟากฝ‚–งของกําแพง” เป‡าหมายหลักของ
พวกเราคือทําอยางไรกระบวนการสันติภาพจึงจะเกิดขึ้นและเดินหนาไดอยางยั่งยืน เราไมอาจกลาวไดวา
กระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสองปhกอน เป(นผลจากการโนมนาวของเราตอคูขัดแยงทั้งสองฝKาย แตสิ่งที่
เราไดเห็นนั้น มันคือดอกผลของสิ่งที่เราไดพูดคุยและทํางานรวมกันมาเงียบๆ เพื่อใหกระบวนการไดริเริ่มเดิน
ไป
ความเหนื่อยลาจากการเดินทางและสุขภาพที่ทรุดโทรมลงของทาน ไมไดขวางกั้นความมุงมั่นที่จะเชื่อมตอกับ
ผูคนจากสองฟากฝ‚–งเพื่อสื่อสารและแปรเปลี่ยนความตั้งใจที่บริสุทธิ์ไปสูสันติภาพที่เป(นไปไดและยั่งยืนใน
ความหมายที่แทจริง
ในวันสุดทายที่พบกัน มันชางปวดใจที่ตองเห็นทานซึ่งดูเปราะบางและซูบผอมบนเกาอี้รถเข็น ดั้นดนเดินทาง
จากบานของทานมา เพื่อที่จะพูดกับเราเพียงคําสองคําแมจะถูกทัดทานจากครอบครัวและคนใกลชิด และยิ่ง
นาเศราขึ้นไปอีกที่ตองพบวา ทานไมสามารถไดยินสิ่งที่พวกเราพูดตอทานไดทั้งหมด และเราเองก็ไมสามารถ
เขาใจสิ่งที่ทานตองการจะพูดไดเต็มที่
เราสัมผัสไดถึงความทนทุกขAของทานที่ตองผานกระบวนการรักษาดวยเคมีบําบัด แมเราจะอวยพรทานใหหาย
ปKวยโดยเร็วดวยคําปลอบโยนและการใหกําลังใจ แตลึกๆ ในหัวใจ เราก็รูดีวานี่จะเป(นครั้งสุดทายที่ไดพบกัน
วันเสารAที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 19.36 น. เราไดรับขอความจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งวา: พี่แจ£จากไปแลวอยาง
สงบเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แลว เราตางสวดมนตAใหทาน ขอใหทานไปสูสุคติ เชาวันนี้ไดกระซิบขางๆ ทาน
วางานและความฝ‚นของทานจะไดรับการสานตอไป
ภายในเวลาไมถึงหกเดือน เราไดสูญเสียบุคคลสองคนที่สรางคุณูปการที่คูควรแกการยอมรับและนับถือใน
ฐานะของผูขับเคลื่อนสันติภาพแหงชายแดนใต: อาจารยAอัฮหมัดสมบูรณA บัวหลวง (20 กันยายน 2557) และ
ทานจิราพร บุนนาค (14 มีนาคม 2558) ทั้งสองคือกําลังสําคัญของสถาบันพระปกเกลา
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“ขาจะพูดอยางไรไดอีก..
เมื่อมีความนัยอีกมากมายจะบอก..
ขณะที่...ถอยคํากลับนอยนัก..
และ...น้ําหมึกมีนอยนิด..
แตความรูสึกมันเออลน..
และครั้นเธอจากไป...จะทิ้งไวเพียงชองวาง อยูกลางใจ เราทุกคน” – นิรนาม

แดคนที่ทานรัก ครอบครัว และเพื่อน ขอจงมั่นใจวา สิ่งที่พี่แจ£เฝ‡าใฝKฝ‚นตลอดมาที่จะเห็นสันติภาพและทํางาน
หนักมาตลอดเพื่อฝ‚นนั้น จะเป(นความจริง.....สักวัน
โดย อาบูฮาฟmซ อัล-ฮากิม – จากนอกรั้วปาตานี
19 มีนาคม 2015 / 28 ญะมาดิล เอาวาล ฮ.ศ.1436
แปลโดย เวทิน ทิชากร
19 มีนาคม 2558
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อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม: MARA Patani คืออะไร?
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7212

แปลโดย สะรอนี บินมะหAมูด อัศศอบรียA
หมายเหตุกองบรรณาธิการ: บทความชิ้นนี้เขียนโดยอาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม หนึ่งในบล็อกเกอรAที่เป(นสมาชิกกลุมแนวรวมอิสลาม
ปลดปลอยปาตานี (BIPP) เผยแพรครั้งแรกในบล็อกของเขาเป(นภาษามลายู ที่นี่ และแปลเป(นภาษาอังกฤษ ที่นี่
กองบรรณาธิการเห็นวาขอสงสัยเกี่ยวกับองคAกรที่ชื่อวามารา ปาตานีนั้นเป(นที่ถกเถียงอยางแพรหลายในป‚จจุบัน
ในขณะเดียวกันการปรากฎตัวขององคAกรรมที่วานี้ยังถือเป(นพัฒนาการใหมของกระบวนการสันติภาพที่นาสนใจ
กองบรรณาธิการจึงแปลบทความดังกลาวเป(นภาษาไทยอีกครั้งเพื่อใหผูที่สนใจ ไดติดตามความเคลื่อนไหวครั้งนี้อยางใกลชิด
ตอไป

รายงานขาวของสถาบันขาวอิศราเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมและของหนังสือพิมพAบางกอกโพสตAเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคมที่ผานมาไดกลาวถึงการจัดตั้งองคAกรที่มีชื่อวา Majlis Amanah Rakyat Patani หรือเรียกชื่อยอ
วา MARA PATANI (มารา ปาตานี) ในขณะที่ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตตAภิรมยAศรี นักวิชาการดานสันติภาพใน
ภาคใตก็ไดกลาวถึง MARA ในรายการโทรทัศนAผานอินเตอรAเน็ต "Thaivoicemedia" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
ที่ผานมาวาองคAกรดังกลาวเป(นความพยายามของมาเลเซียในฐานะผูอํานวยความสะดวกของกระบวนการ
พูดคุยสันติภาพ โดยรวบรวมกลุมองคAกรที่เป(นขบวนการตอสูปาตานีจํานวน 6 กลุมใหอยูภายใตองคAกรรม
ดังกลาว อยางไรก็ตาม เนื้อหาในรายงานที่กลาวมานี้ยังมีบางสวนที่ไมตรงกับขอเท็จจริงและยังเกิดขอสงสัยใน
รายงานขาวทั้งหมดที่กลาวมานั้นดวย
กอนหนานี้ในชวงหลายเดือนที่ผานมามีขาวลือเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ MARA PATANI มากมาย มีทั้งการ
ตั้งสมมติฐานไปตางๆ นานา มีทั้งการคาดเดา หรือแมแตมีการกลาวหาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับ MARA PATANI
ดวยความรูสึกที่จะตองรับผิดชอบในการใหขอมูลที่แทจริงจากแหลงขอมูลที่ใกลชิดและเชื่อถือได ขาพเจาจึง
ใครขอใชโอกาสนี้เพื่ออธิบายอยางยอๆ ในสิ่งขาพเจาเขาใจเกี่ยวกับ MARA PATANI
เดิม MARA PATANI (Majlis Amanah Rakyat Patani, หรือพอจะแปลไดวGาสภาอะมานะฮRแหGง
ประชาชนปาตานี – กองบรรณาธิการ) เป(นสิ่งที่ริเริ่มโดยสมาชิก BRN (แนวรวมปฏิวัติแหงชาติ) ที่สนับสนุน
การเจรจาตอรองวาจะเป(นกระบวนการเชิงรุกหนึ่งที่จะนําไปสูการพูดคุยเพื่อสันติภาพ องคAกรดังกลาวกอตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยกลุมสมาชิก BRN ทั้งรุนเกาและรุนใหม รวมถึงกลุมเยาวชน, อุลามาอA และ
กลุมติดอาวุธ ซึ่งพวกเขาถือวาพวกเขาเป(น “คณะผูกอการใน BRN” (Kumpulan Bertindak BRN) ที่มี
แนวโนมตองการหาทางแกป‚ญหาทางการเมืองดวยวิธีการเจรจากับรัฐบาลไทย
แมจะไมเป(นที่แนชัดวาพวกเขาไดรับการสนับสนุนจากองคAกรแมของ BRN หรือจากกลุมติดอาวุธของ BRN
มากนอยเพียงใด แตกระนั้นพวกเขาก็มองโลกในแงดีที่วา หากความพยายามของพวกเขาเกิดดอกผลใน
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ทางบวก พวกเขายอมไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากทั้งสองกลุมดังกลาว รวมไปถึงถึงจาก
ประชาชนโดยรวมอีกดวย ภาระและความรับผิดชอบของการริเริ่มครั้งนี้วาจะไดรับการยอมรับจากองคAกรนํา
ของ BRN หรือไมนั้นวางอยูบนบาของพวกเขาแลว
ในชวงกลางเดือนมีนาคม 2558 คณะผูกอการใน BRN กลุมนี้ไดนําเสนอแนวคิดและเป_ดโอกาสใหกลุมนักตอสู
ปาตานีกลุมอื่นๆ เขารวมเป(นหนึ่งในองคAกรรมดังกลาวนี้และรวมกันกําหนดแนวทางในการตอสู รวมทั้งกําหนด
ขอเรียกรองรวมในการเขาสูการเจรจาสันติภาพกับฝKายรัฐบาลไทย
หลังการเจรจาถกถียงกันอยางยาวนานเป(นเวลาหลายวัน ทายสุดทุกฝKายเห็นชอบวาองคAกรรมดังกลาวนี้ตองมี
การปรับโครงสรางและตกลงกันใหชื่อเรียกขานใหมวา MAJLIS SYURA PATANI และชื่อยอขององคAกรยังคง
เป(น MARA PATANI (เพื่อเป(นยอมรับการริเริ่มของ BRN) ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษวา PATANI
CONSULTATIVE COUNCIL (PCC, หรืออาจแปลไดวGาสภาชูรอแหGงปาตานี – กองบรรณาธิการ) โดยมี
องคAกรเขารวมที่ประกอบดวย
1. แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (คณะผูกอการใน BRN)
2. แนวรวมอิสลามปลดปลอยปาตานี (BIPP)
3. องคAการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-P4)
4. องคAการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-dspp)
5. องคAการปลดปลอยสหปาตานี (PULO-mkp)
6. ขบวนการมูญาฮิดีนอิสลามปาตานี (GMIP)
การเขารวมในองคAกร MARA PATANI ของหกองคAกรนักตอสูปาตานีในครั้งนี้สงผลให MAJLIS SYURA
PATANI (MARA PATANI) เป(นองคAกรที่รวมตัวกันของกลุมนักตอสูเพื่อปาตานีทั้งหมดที่ยังคงทํางานอยูใน
ทุกวันนี้ ที่แมวาการริเริ่มขององคAกรนี้เป(นความพยายามเฉพาะของ BRN ก็ตาม แตจากการยืนยันของ
แหลงขาวภายในการกอตัวของ MAJLIS SYURA PATANI ที่เกิดขึ้นใหมนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือและ
ความเห็นพองตองกันของทุกองคAกรโดยปราศจากการชี้นํา การหนุนเสริม หรือกดดันจากมาเลเซียในฐานะ
ผูอํานวยความสะดวกแตอยางใด
MARA PATANI ณ ป‚จจุบันมีเพียงสมาชิกจากตัวแทนหกองคAกรนักตอสูดังที่กลาวมาเทานั้น ในอนาคต MARA
PATANI จะเป_ดรับบรรดาตัวแทนจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ในปาตานีเขารวมในองคAกรรมดังกลาวนี้

91

เพื่อจะไดรวมกันพิจารณาถึงแนวทางและเป‡าหมายและขอเรียกรองทางการเมือง อันเป(นความตองการที่
แทจริงของประชาชนปาตานี
แมวากระบวนการกอตัวของ MARA PATANI จะถูกมองจากบางคนวาเป(นความพยายามในลักษณะ Topdown หรือจากบนลงลาง โดยไมไดเกิดจากเสียงรากหญาในหมูประชาชนชาวปาตานี แตแนนอนกระบวนการ
ตอสูเพื่อเรียกรองอิสรภาพและเอกราชยอมไมเป(นที่สงสัยวาความพยายามนี้เป(นดอกผลการริเริ่มจากกลุม
องคAกรนักตอสูเหลานั้นที่ไดตอสูเรียกรองมากกวาครึ่งศตวรรษ
เป‡าหมายการกอตั้ง MARA PATANI ไมใชเป(นเพียงการนําพาตนเองเขารวมการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทย
เทานั้น แตจะมุงดําเนินการเพื่อใหไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากนานาชาติในฐานะการตอสูของประชาชน
ชาวปาตานีในกรอบคิด “สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง (Right to Self-Determination) อีกดวย และ
ตองยืนยันดวยวาแมวาองคAกรนักตอสูเพื่อปาตานีทั้งหมดตางเห็นชอบ ที่จะเขารวมกระบวนการเจรจา
สันติภาพ แตไมมีแมแตองคAกรใดที่จะละทิ้งขอเรียกรองเพื่อเอกราชของปาตานีที่พวกเขาตอสูมาอยางยาวนาน
แตอยางใด
ในฐานะที่เป(นองคAกรรมที่เกิดขึ้นใหม แนนอนวา MARA PATANI นั้นไมไดไรซึ่งจุดออนและขอจํากัดในหลายๆ
ดาน แตดวยความตั้งใจและความจริงจังของทุกๆ ฝKายที่หนุนเสริมและมีความเห็นพองตองกัน เป(นที่คาดหวัง
วา MARA PATANI จะมั่นคงแข็งแรงในอนาคต
เป(นไปไดวา MARA PATANI อาจไมใชตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการบรรลุความมุงหวังของชาวปาตานี แต ณ
วินาทีนี้ MARA PATANI ถือเป(นเสียงของฉันทามติเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถจะขับเนนออกมาเพื่อรับความ
สนับสนุนจากประชาชนทุกหมูเหลา ทั้งนี้ ไมวาจะมีกระบวนการเจรจาสันติภาพหรือไมก็ตาม
มีขอกังวลประการหนึ่งจากผูสังเกตการณAที่วา MARA PATANI จะประสบความลมเหลวหากวาสมาชิกของ
BRN ที่มีบทบาทภายใน MARA PATANI ซึ่งในที่นี้ก็คือคณะผูกอการใน BRN นั้นไมไดเป(นผูที่มีฉันทานุมัติ
(mandate) จากองคAกร ที่จริงแลวเรื่องนี้ยังไมถึงเวลาที่จะประเมินอยางเป(นภาวะวิสัยวา MARA PATANI นั้น
จะมีความสามารถที่จะทําอะไรไดอยางมีประสิทธิผลในกระบวนการพูดคุย องคAกรนี้จะเติบโตและพัฒนาสู
เป‡าหมายหรืออาจจะเป(นไปในทางกลับกันยังขึ้น อยูกับเวลาและสถานการณAเทานั้นที่จะเป(นตัวกําหนด
ในชวงเวลาอันใกลนี้ กองเลขานุการของ MARA PATANI จะจัดใหมีการประชุมหรือการพบปะกันของสมาชิก
ใน MAJLIS SYURA PATANI เพื่อยืนยันถึงสถานภาพขององคAกร พรอมๆ กับรวมกําหนดแนวทางการตอสูและ
ถือเป(นการประกาศเป_ดตัวองคAกรอยางเป(นทางการ
สุดทายนี้ แหลงขาวใน MARA PATANI ยังไดคาดหวังวาองคAกรประชาสังคม (CSOs) องคAกรเอกชนนอก
ภาครัฐ (NGOs) นักเคลื่อนไหว และประชาชนชาวปาตานีที่ตองการการเปลี่ยนแปลง ตองการความยุติธรรม
และอิสรภาพ จะใหการสนับสนุน MARA PATANI ในฐานะที่เป(นหนึ่งเสียงและหนึ่งแนวทาง (SATU SUARA
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dan SATU SALURAN) ที่จะรักษาเจตนารมณAและความมุงมาดปรารถนาของประชาชนมลายูปาตานี
นอกจากนี้แลว พวกเขายังไดเรียกรองตอกลุมตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสียในปาตานีใหตอบรับขอเรียกรองของ
MARA PATANI เมื่อยามที่ขอใหมายืนเคียงบาเคียงไหลแบกรับภาระอันหนักอึ้งนี้
พวกเราทุกคนคงตองรอผลการตอบรับจากทุกๆ ฝKายวาจะเป(นอยางไรหลังจากที่ MARA PATANI เป_ดตัวอยาง
เป(นทางการในอีกไมชา
อาบูฮาฟmส อัลฮากิม
จากนอกรั้วปาตานี
23 พฤษภาคม 2558
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คณะพูดคุยสันติสุขเปmดแถลงครั้งแรก “ยืนยันไมGไดหยุดชะงัก ผูเห็นตGางเขารGวมทุกกลุมG
พรอมเดินหนาแกความขัดแยง”
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 26 มิถุนายน 2558
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2015/06/60008

เลขานุการทีมพูดคุยสันติสุขชายแดนใต ออกคําชี้แจงกรณีความคาดเคลื่อนในการนําเสนอขาวเกี่ยวกับ
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เผยการพูดคุยไมไดหยุดชะงักแตยังเป_ดตอสาธารณะไมไดเพราะอยูในชวง
สรางความเชื่อมั่นระหวางกัน ยืนยันทั้งสองฝKายจะใชกระบวนการพูดคุยเป(นเครื่องมือแกป‚ญหาความขัดแยง
และจะคุยกันอยางตอเนื่อง แจงเหตุผลรัฐไมยอมรับ MARA Patani แตพรอมรวมใจใหประชาชนสามารถ
ปฏิบัติศาสนกิจไดอยางปลอดภัยในชวงรอมฎอน

27 มิ.ย. 2558 ตอไปนี้เป(นคําชี้แจงของเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต กรณีความ
คาดเคลื่อนในการนําเสนอขาวเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งชี้แจงโดย
พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง รองผูอํานวยการศูนยAประสานงานการปฏิบัติที่ 5 ในฐานะเลขานุการคณะทํางาน
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใตที่กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558โดยมี พล.อ.
อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกในฐานะหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขรวมชี้แจงดวย โดยมี
เนื้อหาและรายละเอียดดังนี้
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สํานักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.(สล.คณะพูดคุยฯ) ฉบับที่ 1/2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
คําชี้แจงของเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.
กรณี ความคาดเคลื่อนในการนําเสนอขGาวเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.
สืบเนื่องจากมีความคาดเคลื่อนในการรายงานขาวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสรางสันติสุข
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในหลายประเด็น อาทิเชน พูดถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขวาลาชา หยุดชะงัก
และคุยกับบุคคลที่ไมใชตัวจริง หรือไมมีตัวแทนกลุมที่มีความเห็นแตกตางจากรัฐบาลเขารวมครบทุกกลุม
เป(นตน ซึ่งจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนดังกลาวเป(นผลใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตเกิดความไมเขาใจนั้น คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตขอชี้แจงเพื่อใหสื่อมวลชนมีความ
เขาใจที่ถูกตอง ดังนี้
1. กระบวนการพูดคุยเพื่อสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตเป(นกระบวนการสันติวิธีตามหลักสากลที่
มุงเนนการพูดคุยสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางตัวแทนฝKายรัฐบาลกับกลุมที่มีความเห็นแตกตางจากรัฐ เพื่อ
แสวงหาแนวทางแกไขป‚ญหารวมกันบนแนวทางสันติวิธี กระบวนการนี้ตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียในฐานผู
ประสานงานและอํานวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ ไดประสานงานเชิญตัวแทนกลุมที่เห็นตางจากรัฐใน
พื้นที่ จชต. เขารวมกระบวนการไดครบทุกกลุมตามที่พลเอกประยุทธ จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานคณะอํานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขไดใหกรอบนโยบายการดําเนินการพูดคุยแกคณะทํางานพูดคุยเพื่อ
สันติสุข ที่มีพลเอกอักษรา เกิดผล ประธานที่ปรึกษากองทัพบกเป(นประธาน โดยดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. 3 ระยะที่รัฐบาลอนุมัติไว
2. ตัวแทนกลุมที่มีความเห็นตางจากรัฐ ประกอบไปดวยตัวแทนชื่อกลุมที่ใชเรียกคือ กลุมแนวรวมปฏิวัติ
แหงชาติมลายู (BRN) และกลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติป‚ตตานี (BIPP) ขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามป‚ตตานี
(GMIP) และกลุมยอยขององคAกรปลดปลอยรัฐป‚ตตานี (PULO) ทั้ง 3 กลุมยอย สมัครใจเขามารวมพูดคุยกับ
ตัวแทนรัฐบาลไทยและผูประสานงานและอํานวยความสะดวก 2 ครั้ง แตไมมีการแถลงขาวหรือเป_ดเผย
รายละเอียดการพูดคุย เนื่องจากอยูในขั้นกระบวนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการที่
สื่อมวลชนบางสํานักรายงานวา กระบวนการพูดคุยฯ มีความลาชา ไมมีความคืบหนา จึงเป(นความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน เพราะกระบวนการพูดคุยเกิดขึ้นแลว และมีตัวแทนกลุมที่มีความเห็นตางจากรัฐเขารวมพูดคุย
ทุกกลุม
3. กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตมีความกาวหนา มีตัวแทนกลุมที่มีความเห็นแตกตาง
จากรัฐ สมัครใจเขารวมพูดคุยทุกกลุม และมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพิ่มมากเรื่อยๆ ทําใหคณะทํางาน
พูดคุยเพื่อสันติสุข เชื่อมั่นวาหลังจากมีความเห็นชอบรวมกันวาจะใหการพูดคุยเป(นเครื่องมือในการแกไข
ป‚ญหาความขัดแยงและสรางสันติสุขรวมกันในพื้นที่ โดยทั้งสองฝKายจะมีการนําป‚ญหาตางๆ มาแกไขรวมกันใน
ระยะตอไป คือระยะที่ 2 ของการพูดคุย คือการลงสัตยาบันที่เป(นลักษณะของขอตกลงรวมกันวาอะไรที่เป(น
สาเหตุหรือป‚ญหาของความขัดแยงและจะรวมกันแกไขไดอยางไรตามแนวทางสันติวิธี จึงนําไปสูการกําหนด
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แผนการดําเนินการหรือโรดแมปในแตละเรื่อง โดยคาดวาจะเขาสูขั้นที่ 2 ของกระบวนการพูดคุยชวงตนปh
2559
4. ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เป(นป‚ญหาภายในของประเทศไทย กระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจึงเป(นการพูดคุยระหวางตัวแทนของรัฐบาลไทยกับตัวแทนกลุมที่มีความคิดความเห็นแตกตางจากรัฐ
ซึ่งไมไดอยูในสถานะชนกลุมนอยของประเทศแตอยางใดตั้งแตอดีตจนถึงป‚จจุบัน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงมี
ความเห็นวา ไมเหมาะสมที่จะเรียกตัวแทนกลุมที่มีความเห็นแตกตางจากรัฐวา MARA Patani ซึ่งเป(นกลุมที่ผู
เห็นตางจากรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อเป(นตัวแทนในการพูดคุย แตมิไดหมายความวา ตัวแทนฝKายรัฐบาลไทยปฏิเสธที่จะ
พูดคุยกับผูที่มีความเห็นตาง แตในทางปฏิบัติที่ผานมานั้น ทั้ง 2 ฝKายมีความไวเนื้อเชื่อใจกันมาขึ้นเรื่อย เห็นได
จากการที่มีการพูดคุยรวมกัน 3 ฝKาย คือ ตัวแทนรัฐบาลไทย กับกลุมที่มีความเห็นแตกตางจากรัฐ และผู
ประสานงานและอํานวยความสะดวกมาแลว 2 ครั้ง และก็ไดมีการตกลงรวมกันวาจะพูดคุยตอไปอยางตอเนื่อง
จนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคAที่ไดตั้งไวตอไป
5. อยางไรก็ตาม การพูดคุยเพื่อสันติสุขอยางเป(นทางการ เป(นการพูดคุยโดยใชปhกการเมืองเป(นหลัก และอาจ
ยังมีบางกลุมบางฝKาย โดยเฉพาะในกลุมที่ใชความรุนแรง ยังไมเห็นชอบหรือยังลังเลที่จะเขารวม ดังนั้น
สถานการณAความรุนแรงในพื้นที่จึงยังไมยุติไดอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้ระหวางที่กระบวนการพูดคุยดําเนินอยูนั้น
เจาหนาที่ความมั่นคงก็ยังคงตองทําหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับพี่นองประชาชนอยางเต็มที่ดวย
6. ในชวงรอมฎอนหรือเดือนแหงการถือศีลอด ซึ่งพี่นองมุสลิมรวมกันปฏิบัติศาสนกิจอยางพรอมเพรียง
กอ.รมน.ภาค 4 สน.ไดสั่งการใหเจาหนาที่รัฐในพื้นที่อํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยใหพี่นอง
มุสลิมเดินทางไปประกอบศาสนกิจอยางดีที่สุด ขณะเดียวกันคณะพูดคุยสันติสุขก็ไดพูดคุยกับตัวแทนกลุมที่มี
ความเห็นแตกตางจากรัฐในประเด็นดังกลาวนี้ ซึ่งทั้ง 2 ฝKายตางมีความเห็นตรงกันวา ตองการใหประชาชนใน
พื้นที่สามารถปฏิบัติศาสนกิจไดอยางปลอดภัย โดยเจาหนาที่ และประชาชนในทุกภาคสวนตองรวมมือกันใน
การดูแลพื้นที่เพื่อใหหวงเวลาดังกลาว เป(นหวงเวลาที่มีแตความสงบสันติปลอดจากเหตุรุนแรง เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติศาสนกิจของพี่นองมุสลิม มิใชขอตกลงหยุดยิงอยางที่สื่อมวลชนบางแหงรายงานแตอยางใด
อนึ่ง กระบวนการพูดคุยกับผูที่มีความเห็นตางจากรัฐเพื่อสรางสันติสุขในพื้นที่ จชต. ภายใตนโยบายของรัฐบาล
ชุดป‚จจุบัน มีคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพูดคุยสันติสุขชายแดนใตที่มีนายกรัฐมนตรีเป(นประธานทําหนาที่
กํากับนโยบาย และมีคณะพูดคุยทําหนาที่พูดคุยกับคณะตัวแทนผูที่มีความเห็นแตกตางจากรัฐ และมี
คณะทํางานระดับพื้นที่ ซึ่งมีพลโทปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน.ภาค 4 เป(นประธาน ทําหนาที่พูดคุยประสานกับ
กลุมภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ จชต. เพื่อสรางสภาวะแวดลอมในพื้นที่ใหเกื้อกูลตอ
กระบวนการพูดคุย ดังนั้น การกลาวอาง หรือการใหสัมภาษณAกับสื่อมวลชนที่เกี่ยวของ และที่อาจสรางความ
เสียหายกับการแกไขป‚ญหา จชต. รวมทั้งกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่กําลังดําเนินการอยูจากบุคคลอื่นใด
ที่อางเป(นตัวแทนรัฐบาลก็ตาม ขอใหสื่อมวลชนเขาใจวาไมไดเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้นกับกระบวนการพูดคุยฯ เพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล ทั้งนี้คณะพูดคุยฯ จะแจงความคืบหนาใหทราบเป(นระยะตอไป
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กลุGม “มาราปาตานี” เปmดตัวกับสื่อเปpนครั้งแรก กลางกรุงกัวลาลัมเปอรR
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 27 สิงหาคม 2558
ที่มา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-TALK-MARA-08272015082313.html

โดย รพี มามะ

นายฮาวัง ญาบัต (กลาง) แกนนําบีอารAเอ็น ในฐานะประธานกลุมรวมเจรจา “มาราปาตานี” พรอมดวยสมาชิก
จากลุมขบวนการตางๆ ในจังหวัดชายแดนใต รวมแถลงขาวแกสื่อมวลชนในกรุงกัมลาลัมเปอรA 27 ส.ค. 2558
เบนารAนิวสA
กรุงกัวลาลัมเปอรA มาเลเชีย -- ในวันพฤหัสบดี (27 ส.ค. 2558) ที่หองประชุมชั้น 22 โรงแรมพรีเมียรา กลุมผู
เห็นตางจากรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่รวมตัวกันเป(นกลุมรวม เจรจา มาราปาตานี (MARA Patani) ได
เป_ดตัวตอสื่อมวลชนเป(นครั้งแรก และไดเป_ดแถลงขาวแสดงจุดยืน หลังจากที่ไดรวมกลุมมาเมื่อตนเดือน
พฤษภาคม
นายอาวัง ญาบัต ประธานกลุมมาราปาตานี กลาววา วัตถุประสงคAที่พบปะสื่อมวลชนในครั้งนี้ เพื่อที่จะทํา
ความเขาใจในแนวทางของกลุมมาราปาตานีที่แทจริง ที่สามารถเป_ดเผยได และหวังใหสื่อมวลชนนําขอมูล
เหลานี้ไปนําเสนอ เพื่อสนับสนุนใหมีการพูดคุยและสามารถนําไปสูความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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“การกอตั้งกลุมมาราปาตานีขึ้นมาเพื่อใหการตอสูเป(นไปตามหลักสันติวิธี สวนการใชกําลังหรือการใชอาวุธก็
ตองไปสูขั้นตอนของการหยุดความรุนแรงของทั้งสองฝKาย อยูที่การสรางความเขาใจ ความไววางใจซึ่งกันและ
กัน” นายอาวัง ญาบัต กลาว
สําหรับกลุมมาราปาตานีที่รวมตัวกันจาก 6 กลุมในครั้งนี้ มีขอแตกตางจากกลุมที่พูดคุยที่ผานมาคือ ทางกลุม
มาราปาตานี เป_ดกวางใหทุกกลุมสามารถเขามารวมอยูในกลุมนี้ได ไมเฉพาะเพียง 6 กลุมนี้ กลุมเอ็นจีโอ หรือ
ภาคประชาสังคมตางๆ ก็สามารถเขามาอยูรวมกันได และเมื่อทุกกลุมเขามาอยูในมาราปาตานี เหตุการณAก็จะ
สามารถลดลงได แตก็คงจะตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง อยางไรก็ตาม นายอาวังเป_ดเผยตอไปวา ตนเชื่อวายังมี
กลุมที่ไมเห็นดวยกับกระบวนการพูดคุย แตทางมาราปาตานีจะยังตองเดินหนาพูดคุยตอไป
สําหรับผูแทนกลุมมาราปาตานีที่ไดเป_ดตัวพบปะกับสื่อมวลชนไทยนั้น ประกอบดวยสมาชิกรวม 7 คน คือ นาย
อาวัง ญาบัต ผูแทนจากกลุมบีอารAเอ็นเป(นประธานกลุมมาราปาตานี นายสุกรี ฮารี ผูแทนจากกลุมบีอารAเอ็น
เป(นหัวหนาคณะเจรจาของกลุมมาราปาตานี นายหะยีอาหะมัด ชูโว ผูแทนจากกลุมบีอารAเอ็น นายอาบูฮา
ฟ_ส อัลฮากิม ผูแทนจากกลุม บีไอพีพี (BIPP) นายอาบู ยาซีม ผูแทนจากกลุมจีเอ็มไอพี (GMIP) พ.อ. กัสตูรี
มาหAโกตา ผูแทนจากกลุมพูโล เอ็มเคพี และนายอาบูอัครัม บินฮาซัน ผูแทนจากกลุมพูโลดีเอสพีพี
“มาราปาตานี” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา MARA Patani (Majis Syura Patani) เป(นชื่อขององคAกรรวมที่กลุม
บีอารAเอ็นดําริกอตั้งขึ้นมาเพื่อเป(นแกนกลางในการเจรจากับทางการไทย ซึ่งดาโตVะ ซัมซามิน (Dato Sri
Ahmad Zamzamin Hashim) สํานักงานเลขานุการของคณะทํางานรวมกระบวนการพูดคุยสันติสุข (Joint
Working Group—Peace Dialogue Process, JWG-PDP) ของมาเลเซีย ไดเป(นประธานประสานการ
ประชุมของกลุมผูเห็นตางจากรัฐบาลไทยหกกลุม จนกระทั่งทั้งหกกลุมไดเห็นดวยและรับรองกลุมมาราปาตานี
ในวันที่ 5 เดือนมิถุนายนที่ผานมา
ขอเรียกรองจากฝuายมาราปาตานี
ทางดานนายสุกรี ฮารี หัวหนาคณะเจรจาของกลุมมาราปาตานี กลาววา การพูดคุยสันติสุขกับคณะฝKายไทย
เมื่อวันอังคารที่ผานมานั้น ทางกลุมไดเสนอขอเรียกรองไปจํานวน 3 ขอ คือ
ใหยกป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเป(นวาระแหงชาติ
ยอมรับกลุมมาราปาตานี และ
ใหความคุมครองทางกฎหมายตอทีมงานพูดคุยจากทั้งหกกลุม จํานวน 15 คน
ซึ่งไดมีการเสนอไปในที่ประชุมไวเมื่อวันอังคารที่ผานมานั้น ยังไมไดรับคําตอบ
สําหรับเรื่องใหป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเป(นวาระแหงชาตินั้น เป(นเรื่องที่สําคัญเพราะหากไมเป(นวาระ
แหงชาติก็จะไมมีความตอเนื่องของการพูดคุย
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ในเรื่องดังกลาว ในเบื้องตน พลตรีนักรบ บุญบัวทอง ในฐานะเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยได
กลาวแกเบนานิวสAในวันนี้วา ทางการไทยไดรับขอเสนอดังกลาวมาแลว แตยังไมไดเขากระบวนการพิจารณา
ซึ่งจะดําเนินการตอไป
นายสุกรีกลาวเพิ่มเติมวา ถาหากรัฐบาลไทยจริงใจที่จะเดินหนาสันติภาพตอไป ตนอยากให พล.อ. ประยุทธ
จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี สามารถใช ม. 44 กําหนดเรื่องนี้ได เพราะทราบมาวายังไมไดมีการกําหนดใหการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขเป(นวาระแหงชาติ
ทางดานนายอาบูฮาฟ_ส อัลฮากิม ผูแทนจากกลุม บีไอพีพี (BIPP) กลาวเสริมวา เรื่องวาระแหงชาติไดถูก
เสนอขึ้นมาหลายครั้ง ตั้งแตนายฮาซัน ตอยิบ เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
ไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล ก็เริ่มพูดคุยนับหนึ่งใหม
“โดยรัฐบาลลาสุดของพลเอกประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี ก็ถือวาวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ผานมา
เป(นการเริ่มตนพูดคุยอีกครั้ง ซึ่งทางกลุมก็มองเห็นวา หากไมเป(นวาระแหงชาติก็จะไมมีความตอเนื่องในการ
พูดคุย จึงขอความชัดเจนจากรัฐบาลในเรื่องนี้ดวย” นายอาบูฮาฟ_ส กลาว
นายอาบูฮาฟ_ส กลาววา ขณะนี้รัฐบาลไทยยังคงเรียกมาราปาตานีวา Party B อยู และมีคําขยายความวา เป(น
ผูที่เห็นตางจากรัฐ ทางมาราปาตานีอยากใหรัฐบาลไทยเจาะจงไปวา Party B คือ มาราปาตานี
แตอยางไรก็ตามหากขอเสนอทั้ง 3 ไมมีการยอมรับ ก็คงจะเดินหนาพูดคุยตอไป แตจะพูดคุยลึกลงไปใน
สาระสําคัญไมได เพราะยังไมมีการยอมรับ สวนขอเสนอของฝKายไทย จํานวน 3 ขอ นั้น ก็จะนํากลับมา
พิจารณาภายในกลุมตอไป นายอาบูฮาฟ_สกลาวทิ้งทาย
มุมมองตGอสถานการณRจังหวัดชายแดนใต
นายสุกรี ฮารี ไดกลาวเพิ่มเติมวา การตอสูของกลุมบีอารAเอ็นในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น มีมาตั้งแต
ยุค 1960 โดยมีรูปแบบการตอสูแบบใตดินไมสามารถเป_ดเผยได ไมตองการใหใครรู ไมมีการประกาศ สําหรับ
แตละกลุมที่ทําการตอสูกับรัฐบาลไทยนั้น ตองยอมรับวาแตละกลุม ไมวาจะเป(นกลุมพูโล จีเอ็มไอพี บีไอพีพี
ตางก็จะมีสองสวนในการตอสูเหมือนกัน คือ ฝKายการเมืองและฝKายกองกําลังติดอาวุธ แตอยางไรก็ตาม สําหรับ
กลุมบีอารAเอ็นนั้น ไมมีนโยบายที่จะโจมตีเป‡าหมายออนแอ แตอยางใด จะเนนไปยังเป‡าหมายแข็งแกรง สวน
เป‡าหมายออนแอที่ไดรับผลกระทบก็เกิดจากการถูกลูกหลง
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“ในเรื่องของเหตุการณAความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตองยอมรับวาขบวนการพูดคุยสันติภาพตอนนี้ ยังอยูแคเพียง
สรางความไวเนื้อเชื่อใจ จะใหยุติสถานการณAความรุนแรงคงเป(นไปไมได เพราะวายังไมถึงขั้นเซ็นสัญญาหยุด
ยิง” นายสุกรีกลาว
“หากทั้งสองฝKายมีความจริงใจเชื่อวากระบวนการสันติภาพจะเดินตอไปได แตถาอีกฝKายหนึ่งไมมีความจริงใจ
คิดวาจะมีการใชความรุนแรงตอไป และหากยังไมมีการยอมรับขอเสนอทั้ง 3 ขอ ที่ไดเสนอไปเมื่อวันอังคาร
เหตุการณAความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ก็จะไมมีกลุมไหนออกมายอมรับวาเป(นคนทํา และในทุกขบวนการ
สันติภาพยอมมีกลุมผูกอกวนเสมอทั้งฝKายรัฐไทยและฝKายมาราปาตานี”
การแยกเป(นรัฐอิสระยังคงเป(นเป‡าหมายหลักของการเจรจากับประเทศไทยของกลุมมารา ปาตานี ในการเริ่ม
พูดคุยสันติสุขสําหรับจังหวัดชายแดนใตอีกครั้ง แตยังไมไดมีการพูดคุยเรื่องนี้ในระหวางการประชุมลับกับคณะ
ผูแทนฝKายไทยในกรุงกัวลาลัมเปอรAในวันอังคารที่ 25 ส.ค. นาย อาวังกลาวในวันพฤหัสบดี
“จริงๆแลว ขอเรียกรองที่เป(นจุดมุงหมายที่ดิ้นรนตอสูกันมานานหลายศตวรรษของชาวมุสลิมมลายูที่ตองการ
แยกเป(นรัฐอิสระในภาคใตของไทยก็ยังคงมีอยู” นายอาวัง ยะบะ ประธานกลุมมาราปาตานี กลาวในวัน
พฤหัสบดีที่กรุงกัวลาลัมเปอรA "เป(นขอเรียกรองที่อยูในเป‡าหมายหลัก" นายอาวังกลาว
ตอขอซักถามของผูสื่อขาวที่วา ประชาชนจะสนับสนุนกลุมมาราป‚ตตานีมากนอยแคไหน นายอาวัง ญาบัต
ประธานกลุมมาราปาตานี ตอบวา "เชื่อวาประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใตจะสนับสนุนพวกตนมากขึ้น
เพราะความชัดเจนในการตอสูใหความเป(นธรรมกับประชาชน แคบีอารAเอ็นกลุมเดียวมีสมาชิกถึง 9,000 คน
ไมรวมกลุมอื่น โดยขณะนี้ กลุมขบวนการฯเป(นผูเสียสละในการตอสูแบกภาระเพื่อประชาชน และเมื่อถึงเวลา
เราจะใหประชาชนเลือกการปกครอง จะเป(นเอกราช ปกครองตนเอง หรือจะอยูขอบเขตใด เพื่อกําหนดคน
ของประชาชนป‚ตตานี โดยคนป‚ตตานี"
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สรุปยGอ
MAJLIS SYURA PATANI (MARA Patani) – Patani Consultative Council (PCC)
สภาชูรอปาตานี (มาราปาตานี) – สภาที่ปรึกษาปาตานี (พีซีซี)
---------------------------------------------------

ความเปpนมา
25 ตุลาคม 2557
15 มีนาคม 2558
5 มิถุนายน 2558

MAJLIS AMANAH RAKYAT PATANI (MARA PATANI) ไดถูกริเริ่มขึ้นโดย BRN
BRN เสนอ MARA PATANI ตออีก 6 กลุม ซึ่งไดเห็นรวมกันที่จะตั้ง MAJLIS
SYURA PATANI (MARA Patani)
MARA Patani ไดรับการยอมรับและรับรองจากผูเขารวมการประชุม
MARA Patani

นิยาม
องคAกรรมของกลุมเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยปาตานีที่มุงแสวงหาแนวทางแกไขป‚ญหาปาตานีที่เป(นธรรม
ครอบคลุม และยั่งยืน
องคRกรสมาชิก
1. Barisan Revolusi Nasional (BRN)
2. Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP)
3. Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP)
4. Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu (PULO-DSPP)
5. Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu (PULO-MKP)
6. Pertubuhan Persatuan Pembebasan Patani (PULO-P4)
วิสัยทัศนR
บริหารปกครองปาตานีดารุสสลาม
พันธกิจ
แสวงหาทางออกทางการเมืองที่เป(นธรรม ครอบคลุม และยั่งยืนรวมกัน
บทบาท
เป(นพื้นที่ปรึกษาหารือสําหรับกลุมเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยปาตานีทุกกลุม รวมทั้งองคAกรภาคประชาสังคม
องคAกรพัฒนาเอกชน นักการเมืองทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีความเหมาะสม
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วัตถุประสงคR
1. เพื่อสรางเอกภาพและแบกรับความรับผิดชอบรวมกันกับประชาชนปาตานีในการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง
2. เพื่อเอื้ออํานวยใหการตอสูทางการเมืองมีความกาวหนาและตอเนื่อง
3. เพื่อเป_ดพื้นที่และสรางโอกาสใหกลุมเคลื่อนไหวเพื่อปลดปลอยปาตานีทุกกลุม รวมทั้งภาคประชา
สังคม ฯลฯ ไดแสดงความคิดเห็นและขอแนะนํา ตลอดจนรวมกันตัดสินใจในการกําหนดทิศทาง
ทางการเมืองบนโตVะเจรจา
4. เพื่อเป_ดพื้นที่ใหผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการไดใหคําปรึกษา ขอโตแยง และขอมูลที่ชัดเจนในสายงาน
ที่เกี่ยวของแกทีมเจรจาบนโตVะเจรจา
5. เพื่อใหประชาคมระหวางประเทศเชื่อมั่น ชวยเหลือ และสนับสนุนการตอสูของปาตานี
มาราปาตานี
กัวลาลัมเปอรA 27 สิงหาคม 2558
แปลโดยเมธัส อนุวัตรอุดม
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สันติภาพภาคใต: ทีมเจรจามารา ปาตานีชี้ คุยกับทหาร
เปpนบททดสอบแนวทางการเมืองกับรัฐไทย
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 28 สิงหาคม 2558
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/7537

บีบีซีไทย

“เราทําได ถารัฐบาลจริงใจ” มะสุกรี ฮารี หัวหนาทีมเจรจากลุมมารา ปาตานีกลาวหลังจากที่เขาและทีมงาน
ในกลุมพบปะเป_ดตัวกับสื่อทั้งไทยและมาเลเซียตลอดทั้งวันในวันที่ 27 ส.ค.ที่กรุงกัวลาลัมเปอรA และหนึ่งใน
คําถามสําคัญสําหรับกลุมซึ่งเป(นที่รวมของผูเห็นตางหากลุมคือบีอารAเอ็น พูโลสองกลุม บีไอพีพีและจีเอ็มไอพี
ก็คือคําถามถึงความเป(นตัวแทนกลุมผูเห็นตางซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องเหตุใดจึงเจรจากับรัฐบาลไทย
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“รัฐบาลไทยไมวาจะชุดไหนเวลาตัดสินใจก็ตองผานทหารเป(นในขั้นสุดทาย ไมมีทางผานขั้นตอนนี้ไปได”
อารีฟ มุกตารA จากกลุมพูโลอธิบาย มะสุกรีเห็นดวย เขาเชื่อวาการเจรจาตอรองจะไดหรือไมไดอะไรขึ้นอยูกับ
ทหาร ดังนั้นในเวลานี้ซึ่งทหารคุมอํานาจจีงเป(นโอกาสที่ดี เพราะหากทหารตกลง การพูดคุยจะหาทางออก
ใหกับความขัดแยงไดไมยาก ขณะเดียวกันวันนี้ก็เป(นเวลาของการทดสอบความจริงใจและจริงจังของทหาร
สําหรับพวกเขา การเขารวมการพูดคุยหนนี้จึงเป(น “การทดสอบ” ครั้งสําคัญวาหนทางของการเจรจาจะ
เป(นไปไดเพียงใดหรือไม
พวกเขายกตัวอยางเรื่องของการยกระดับการพูดคุยใหเป(นวาระแหงชาติซึ่งเป(นเรื่องที่กลุมนําเสนอมาตั้งแตใน
การพบปะกันหนแรกเมื่อเดือนเม.ย. และตอมาอีกเมื่อเดือนมิ.ย.จนถึงครั้งลาสุดคือเมื่อ 25 ส.ค.ที่ผานมา
กลุมนําเสนอทุกครั้งขอใหรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชาผลักดันเรื่องนี้ใหเป(นวาระแหงชาติ จนบัดนี้
พวกเขาก็ยังรอการตอบสนองของรัฐบาลอยู
“ทหารมีมาตรา 44 หากพวกเขาจะทําพวกเขาก็ทําได” มะสุกรีวา ตอคําถามที่วาทีมพูดคุยฝKายไทยระบุแลววา
รัฐบาลใหความสําคัญกับการพูดคุยเสมือนเป(นวาระแหงชาติอยูแลวนั้น อาบูฮาฟ_ส อัลฮากิม ซึ่งทําหนาที่โฆษก
ของกลุมยืนยันวา สิ่งที่พวกเขาอยากเห็นคือ การทําใหเรื่องนี้เป(นลายลักษณAอักษร เพราะที่ผานมาการใหคํามั่น
อยางเดียวอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา “เราทําอยางนี้ไมใชเพื่อตัวเรา แตเพื่อความตอเนื่องของการพูดคุย
สันติภาพ” เขากลาวในการแถลงขาวโดยชี้วาการพูดคุยกอนหนานี้มันก็ชะงักเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล
นอกเหนือจากเรื่องการทําใหการพูดคุยสันติภาพซึ่งรัฐบาลเรียกวาสันติสุขใหเป(นวาระแหงชาติแลว กลุมมารา
ปาตานี ยังเสนอใหรัฐบาลทําใหกระบวนการพูดคุยเป(นจริงเป(นจังไดมากขึ้นดวยใหหลักประกันความปลอดภัย
ไมจับกุมสมาชิกในทีมเจรจาของกลุมจํานวน 15 คน พรอมทั้งเสนอใหรับรองสถานะของกลุม เชนอยางนอยใน
บรรดาเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการเจรจาควรใสชื่อกลุมมารา ปาตานี แทนที่จะใชคําวา ปารAตี้บี ในทุกครั้ง
ตัวแทนกลุมมารา ปาตานีย้ําวาปราศจากการตอบสนองตอสามขอนี้ พวกเขายังคงถือวา การพูดคุยสันติภาพ
เป(นเพียงการพูดคุยกันอยางไมเป(นทางการ แต “ถารัฐบาลจริงจัง และอยากยุติเรื่องนี้จริงๆ ถาเขาทําจริง เราก็
ทําได” มะสุกรีกลาว
กลุมมารา ปาตานีเป_ดตัวดวยการชี้แจงภารกิจ แผนงาน ตลอดจนโครงสรางของกลุมตอสื่อมวลชนทั้งไทยและ
ตางประเทศ นับเป(นการแถลงขาวหนแรกทามกลางการจับตาของฝKายไทย
ในการพบปะสื่อไทย มีคําถามวาอาวัง ยาบะ มะสุกรี ฮารี และอาหมัด จูโว ไดรับฉันทานุมัติจากกลุมบีอารAเอ็น
จริงหรือไม เรื่องนี้มะสุกรีตอบวา บีอารAเอ็นเป(นองคAกรลับ การดําเนินการทุกอยางของพวกเขาลวนเป(น
ความลับทั้งสิ้น
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อยางไรก็ตาม ตัวแทนบีอารAเอ็นทั้งมะสุกรีและอาวังกลาววา บีอารAเอ็นไดตอบสนองขอเรียกรองบางอยางจาก
ฝKายไทยซึ่งตอมาพวกเขายอมรับวา คือการหยุดใชความรุนแรงบางชวงของเดือนถือศีลอด
ยังมีคําถามจากผูสื่อขาวเรื่องความเป(นไปไดของการหยุดยิงหรือยุติการใชความรุนแรงในเวลานี้เนื่องจากเริ่ม
พูดคุยกันแลว ตัวแทนกลุมมารา ปาตานีอธิบายวา เรื่องนี้ยังเร็วเกินกวาจะพูดกันเพราะการหยุดยิงตองเป(นผล
มาจากการทําขอตกลงจากการเจรจาสันติภาพ เวลานี้สองฝKายเพียงแตเริ่มตนดวยการพยายามสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกันเทานั้น

แตกับประเด็นเรื่องของการใชความรุนแรงกับเป‡าหมายที่ออนแอหรือประชาชนที่ไมเกี่ยวของ ตัวแทนกลุม
มารา ปาตานีบอกวา กลุมไมมีนโยบายที่จะทํารายเป‡าหมายที่ออนแอ สวนกับคําถามที่วา กลุมควรจะแสดง
ความชัดเจนเชนมีแถลงการณAในแตละครั้งที่เกิดเหตุรุนแรงสําคัญไดระบุวามีสวนเกี่ยวของเพียงใดกับเหตุ
รุนแรงนั้นๆ โดยบอกวาเรื่องนี้จะนําไปหารือกันตอไป
ในเรื่องของเป‡าหมายการพูดคุยในที่ประชุมแถลงขาวตอสื่อมาเลเซีย พวกเขาระบุวาทั้งหากลุมไมเคยทอดทิ้ง
เป‡าหมายการตอสู นั่นคือเพื่อเอกราช แตคําคํานี้ไมเป(นที่ยอมรับของฝKายไทย เมื่อจะเขารวมการพูดคุยพวกเขา
กลาวถึงเป‡าหมายวา ตองการใชหนทางการพูดคุยเพื่อใหไดมาซึ่ง “การกําหนดชะตากรรมของตนเองของคน
ปาตานี” อาวัง ยาบะ ประธานกลุมมารา ปาตานีบอกวาเรื่องนี้จะสามารถตอรองไดมากแคไหนใหขึ้นอยูกับ
การพูดคุย ซึ่งในทายที่สุดยังตองการการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เพื่อใหชวยตัดสินในสิ่งที่ไดมาวาเป(นที่
ยอมรับของพวกเขาหรือไม
สวนมะสุกรี ฮารีระบุวา การพูดคุยกับรัฐบาลหนนี้ กลุมมารา ปาตานีตองการเป(นตัวแทนของคนทุกกลุมที่เป(น
คนในพื้นที่เพื่อจะตอรองผลประโยชนAใหพวกเขา ไมใชเพียงคนเชื้อสายมาลายูเทานั้น แตรวมถึงคนเชื้อสายจีน
หรือไทยที่อยูในพื้นที่เป(นคนดั้งเดิมดวย เนื่องจากคนเหลานี้เองก็ไมไดรับความเป(นธรรมจากรัฐไทย พรอมระบุ
วา พวกเขามีแผนงานที่จะรวมมือกับคนในพื้นที่ที่จะสานตอตอไปไมวาการพูดคุยจะเป(นอยางไรก็ตาม
มารา ปาตานีบอกวา พวกเขาเห็นวาขั้นตอนของกระบวนการสันติภาพยังตองใชเวลาอีกยาวนาน ลําพังการ
กําหนดกติกาพูดคุยรวมกันก็จะตองใชเวลาอีกไมต่ํากวาสามหรือสี่เดือน
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เปmดคําแถลง “พล.อ.อักษรา เกิดผล” หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต
กรณี MARA Patani
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 29 สิงหาคม 2558
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7544

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)
พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ชี้ MARA PATANI ตองออกมาเพราะถูกสื่อกลาวถึงบอย
ระบุฝKายไทยยอมรับแลวในฐานะ Party B ชี้การพูดคุยเป(นวาระแหงชาติแลวหลัง สมช.กําหนดในนโยบาย
และตองตั้งคณะทํางานรวมกําหนดรายละเอียดคุมครองทางกฎหมายคณะพูดคุยซึ่งนายกรัฐมนตรียินดี
สนับสนุน สวนขอเรียกรองฝKายไทย คือพื้นที่ปลอดภัย การพัฒนา และใหโอกาสทุกคนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ลวนทําเพื่อประชาชน ย้ําทุกครั้งที่คุยนายกฯใหเนนเรื่องความจริงใจของรัฐบาล

ตอไปนี้เป(นคําใหสัมภาษณAของ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 หลังจากการแถลงขาวเป_ดตัวของ MARA PATANI ที่นําโดยนายอาวัง ยาบะ
ประธาน MARA PATANI ซึ่งเป(นองคAกรรวมของขบวนการตอเพื่อเอกราชปาตานีหรือกลุมผูเห็นตางจากรัฐ
ที่กรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย มีเนื้อหาดังนี้
...................................................................
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พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
28 สิงหาคม 2558
การพูดคุยสันติสุขนั้น ไดมีการพูดคุยกันมาอยางตอเนื่อง แตเหตุที่ยังไมสามารถเป_ดเผยรายละเอียดไดนั้น
เพราะยังอยูในขั้นการสรางความไววางใจ และมีผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสินของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในหวงเดือนรอมฎอน และวันเขาพรรษาที่ผานมา ซึ่งคณะพูดคุยฯ ตองการให
พี่นองประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตปฏิบัติศาสนกิจดวยความเรียบรอยปลอดภัย และก็ไดรับความ
รวมมืออยางดีจากกลุมผูเห็นตางทุกกลุม ผมตองถือโอกาสนี้ขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัด, ทานแมทัพภาคที่
๔, ทานผูอํานวยการศูนยAอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต, ทานผูนําศาสนา, ผูนําทองถิ่น, ทองที่,
นักวิชาการ และภาคประชาชนทุกกลุมอาชีพที่รวมมือกันสรางสันติสุขในพื้นที่ครับ
ทั้งนี้ การพูดคุยที่ไดดําเนินการมาจนถึงป‚จจุบันนั้น ไดยึดถือกรอบนโยบายของทานนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานอํานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตมาโดยตลอด ทําใหเกิดความกาวหนา และทุกครั้ง
ที่คณะพูดคุยฯ ไดมีการพบปะพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางฯ ทานนายกรัฐมนตรีก็จะใหขอสั่งการ ขอเนนย้ํา และขอ
หวงใยทุกครั้ง โดยครั้งนี้ก็เชนกัน ทานก็ไดเนนในเรื่องความจริงใจของรัฐบาลในการแกป‚ญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตทุกเรื่องตามที่ประชาชนตองการ และอยากใหกลุมผูเห็นตางฯ รวมมือกับคณะพูดคุยฯ เพื่อนําไปสู
สันติสุขของประชาชนในพื้นที่ใหมีความมั่นคงปลอดภัย
ผมขอเรียนถึงขอเสนอของฝKายเรา (รัฐบาลไทย) ทั้ง ๓ ขอ ไมวาจะเป(นเรื่องความปลอดภัยของพื้นที่
การพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเรื่องสําคัญที่ตองรีบทํากอน รวมทั้งการใหโอกาสทุกคนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
โดยเทาเทียมกัน โดยจะเห็นไดวาทั้ง ๓ ขอลวนทําเพื่อ “ประโยชนAของประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต อยางแทจริง ไมใชทําเพื่อชื่อเสียงของคณะพูดคุยฯ แตอยางใด ดังนั้น ฝKายเราจึงตองการความรวมมือ
จากกลุมผูเห็นตางฯ ชวยบอกเราวาตองการอะไร ตรงไหน อยางไร เพราะเขามักอางเสมอวาเป(นผูแทนปวงชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ถาเป(นจริงก็สมควรรวมมือกับเรา บอกสังคมไปเลยวาเราจะทํากันแบบนี้
ประชาชนจะสะทอนความเป(นจริงออกมาเองวาเห็นดวยหรือไม
สําหรับโครงสราง “มาราปาตานี” และขอเรียกรองของเขานั้น เป(นเรื่องปกติที่เขาตองออกมาพยายามอธิบาย
ใหสังคมเขาใจ เพราะสาเหตุเกิดจากการที่สื่อมวลชนชอบไปกลาวถึงเขาบอยๆ แตไมถูกตองและยังพยายาม
วิเคราะหAลงรายละเอียดอีก แตก็ยังไมตรงกับขอเท็จจริง ดังนั้น เขาจึงตองออกมาชี้แจง สวนขอเรียกรองก็เป(น
เรื่องที่เขาหวงกังวลเกี่ยวกับสถานะขององคAกรเอง คือ “การ ใหเรายอมรับองคAกร มาราปาตานี” และ “การ
เสนอใหการพูดคุยเป(นวาระแหงชาติ” เพราะหวงเรื่องความตอเนื่อง รวมทั้ง “การขอความคุมครองทาง
กฎหมาย” เนื่องจากสมาชิกหลายคนยังมีคดีความติดตัว สรุปคือเขาตองการใหเรารับรองความถูกตอง
ชอบธรรมของ “มารา” กอนนั่นเอง โดยยังไมไดกลาวถึงความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแตกตางจาก
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ขอเสนอทั้ง ๓ ขอ ของฝKายไทยที่ไดนําเรียนทานนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว โดยมุงเนนทําเพื่อพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่เป(นสําคัญ
อยางไรก็ดี คณะพูดคุยฯ ไดมีคําตอบทั้ง ๓ ขอ อยูแลวดังนี้ คือ การยอมรับในองคAกรนั้น เราใหการยอมรับอยู
แลวในฐานะ Party B ที่มารวมพูดคุยสันติสุข แตองคAกรจะไดรับการยอมรับจากสังคมหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยู
กับแนวทางตอสูขององคAกรวาใชแนวทางใด ระหวางการใชความรุนแรงหรือสันติวิธี ถาหาก “มารา” เองยืนยัน
ในแนวทางสันติ ก็ยอมไดรับการสนับสนุนยอมรับจากประชาชนเชนเดียวกัน เพราะโดยขอเท็จจริง ประชาชน
ไมไดสนับสนุนคณะพูดคุยฯ ทั้ง Party A และ Party B แตเขาสนับสนุนแนวทางสันติวิธี (ผลสํารวจความ
คิดเห็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA วิทยาเขตป‚ตตานีในหวงเดือน ส.ค.๕๘)
ในเรื่องขอใหการพูดคุยสันติสุขเป(นวาระแหงชาติ คงตองอธิบายอีกครั้งวา สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ได
กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ใหมีความตอเนื่องไวแลว (นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) โดย
คณะพูดคุยฯ ฝKายไทย (Party A) ก็ลวนแลวแตประกอบดวยผูแทนสวนราชการในตําแหนงหลักที่มีความสําคัญ
และไมติดยึดกับตัวบุคคลเพราะเป(นงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง และฝKาย “มารา” (Party B) ก็เชนเดียวกันที่
ตองจัดผูแทนมารวมพูดคุยกับเราในจํานวนสมาชิกที่เทากัน จึงไมตองหวงเรื่องการเป(นวาระแหงชาติและความ
ตอเนื่อง โดยจะเห็นไดวาทุกรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอการแกป‚ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตมาโดยตลอด
สังเกตจากการมีนโยบาย, มียุทธศาสตรA และมีคณะกรรมการหลายคณะ ตลอดจนยังไดตั้งงบประมาณประจําปh
ไวอีกดวย ซึ่งถือวาเป(นตัวชี้วัดที่สําคัญในการเป(นวาระแหงชาติ
สําหรับเรื่องสุดทาย คือ การคุมครองใหความปลอดภัยทางกฎหมาย หรือ “Immunity” ที่พูดถึงกันบอยนั้น
ในเรื่องนี้เป(นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม และเกี่ยวของกับหลายสวนราชการ โดยตองดําเนินการอยาง
รอบคอบเพราะจะมีผลทางกฎหมาย และความรวมมือของสวนราชการดานความมั่นคงหลายหนวยงานที่จะ
ผิดพลาดหรือเลือกปฏิบัติไมได ทุกคนยอมไดสิทธิเทาเทียมกันภายใตกฎหมายไทย โดยในเรื่องนี้ จําเป(นตอง
จัดตั้ง Joint Working Group หรือ “คณะทํางานรวม” ขึ้นมาเพื่อจัดทํารางรายละเอียดของการดําเนินการให
ตรงความตองการของทุกฝKายตอไป โดยทานนายกรัฐมนตรีพรอมยินดีใหการสนับสนุน
กลาวโดยสรุป ผมในฐานะหัวหนาคณะพูดคุยฯ ตองกราบขอบพระคุณทานนายกรัฐมนตรีที่ไดกรุณามอบ
นโยบาย และใหขอสั่งการ ใหคําแนะนํา ตลอดจนขอเนนย้ํามาโดยตลอด จนคณะพูดคุยประสบความกาวหนา
มาโดยลําดับที่สามารถดึงทุกกลุม ทุกพวก และทุกฝKายมาอยูบนโตVะพูดคุยเพื่อสันติสุขไดสําเร็จ และตอง
ขอขอบคุณ Party B ที่ใหความรวมมือ
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จังหวัดแดนใตประเทศไทย: ยังคง ‘วัตถุประสงคRสูงสุด’ คือเอกราช
แถลงในวีดีโอของบีอารRเอ็น
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 8 กันยายน 2558
ที่มา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-BRN-09082015164518.html

โดยนาซือเราะ

อับดุล คาริม คาลิบ ของกลุมบีอารAเอ็น (Barisan Revolusi Nasional - BRN) ไดอานคําแถลงการณAผานวิดีโอ
ออนไลนAตอตาน "นักลาอาณานิคมไทย" เมื่อ 7 กันยายน 2558
ภาพจาก วีดีโอยูทูบ
ทามกลางความพยายามในการเริ่มตนใหมของการพูดคุยสันติสุขอยางเป(นทางการระหวางกลุมองคAกรรวม
มารา ปาตานี ตัวแทนกลุมผูเห็นตางจากรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และคณะผูแทนรัฐบาลไทย ครั้งนี้ถือ
เป(นครั้งที่สาม ซึ่งไดเริ่มขึ้นโดยมีการประชุมลับระหวางทั้งสองฝKาย เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2558 ที่ผานมา ที่
ประเทศมาเลเซีย
สํานักประชาสัมพันธAบีอารAเอ็น (BRN - Information Bureau) ออกแถลงการณAผานยูทูบในรอบ 3 ปhของการ
พูดคุย และเป(นครั้งแรกในรอบปh 2558 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2558 คลิปถูกแชรAโดย Assalamualaikum Wr.Wb.
ใชชื่อเรื่องวา "นักลาอาณานิคมไทย" คําแถลงการณAของสํานักประชาสัมพันธAบีอารAเอ็น ผูอานแถลง
นายอับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) โดยแถลงเป(นภาษามลายู และมีคําบรรยายเป(นภาษาอังกฤษ
เวลาในการแถลงประมาณ 6 นาที
ในวีดีโอไมไดมีการกลาวถึงมารา ปาตานี แตอยางใด
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สถานการณAที่กําลังเป(นอยูของสังคมมลายูปาตานีตลอดระยะเวลากวาสองศตวรรษ นับตั้งแตปh 1786 ที่ได
ประจักษAตอสาธารณชนวา มันไดสงผลกระทบอยางรายแรงในทุกๆ ดาน ไมวาจะเป(นดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม แมกระทั่งดานวัฒนธรรม ผลกระทบดังกลาวมีตนเหตุมาจากนักลาอาณานิคมสยามที่ไดดําเนินการอยาง
เป(นระบบผานนโยบาย “แบงแยกแลวปกครอง” และไดผนวกเขาเป(นสวนหนึ่งของสยามประเทศดวย
วิถีที่ไรซึ่งความชอบธรรม
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรAภิรมยAศรี ผูอํานวยการศูนยAเฝ‡าระวังสถานการณAภาคใต กลาววา แถลงการณAครั้งนี้เป(น
ของกลุมบีอารAเอ็นบางสวนที่ยังสนับสนุนเชื่อมั่นในแนวทางของบีอารAเอ็นที่ทํามาตลอดในการตอสูโดยการใช
กําลัง ซึ่งถือเป(นแถลงการณAที่แสดงจุดยืนเดิมของขบวนการ
“เป(นการสะทอนภายในของบีอารAเอ็นวา ในกลุมมีความคิดเห็นที่ตางกันในเรื่องของการพูดคุยสันติภาพ แต
ภาพรวมเชื่อวา ไมไดมีผลกระทบอะไรตอการพูดคุยสันติสุขหรือสันติภาพ โดยเฉพาะฝKายที่ยังสนับสนุนเชื่อมั่น
แนวทางบีอารAเอ็น เพื่อเป(นการตอบสนองความรูสึกของคนอีกสวนหนึ่ง”
“ชาติเดียว ภาษาเดียว”
ผูอานคําแถลงการณAของบีอารAเอ็นจากวีดีโอ นาย อับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) ไดแถลงตอไป
วา
“นานาประเทศตางประจักษAชัดแลววานักลาอาณานิคมสยามนั้น ไมไดใหความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป(น
มนุษยA และสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองใหกับทุกชนชาติที่อยูภายใตการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชนชาวมลายูปาตานี นับประสาอะไรกับการเจรจาสันติภาพที่มิอาจเชื่อไดวานักลาอาณานิคมสยามนั้น จะไมมี
การหลอกลวงชาวปาตานีเหมือนอยางที่แลวมา...”
“ตราบใดที่แนวคิดทางการเมืองของนักลาอาณานิคมสยามยังไมเปลี่ยนแปลง และไมยอมรับในสิทธิในการ
กําหนดชะตากรรมตนเองของชาวมลายูปาตานีที่สอดคลองกับกฎบัตรแหงสหประชาชาติได ตราบนั้น การตอสู
ของชาวมลายูปาตานีจักยังคงดําเนินตอไป จนกวาชะตากรรมของชนชาวมลายูปาตานีจะไดรับอิสรภาพ”
“สุดทายนี้เราขอยืนยันวา แถลงการณAฉบับนี้เพื่อเป(นที่รับรูของประชาชนของเราและประชาชาติของเราอยาง
ทั่วกันวา จุดยืนของเราและแนวคิดของเราคือหนึ่งเดียว หนึ่งประชาชาติ หนึ่งภาษา หนึ่งรัฐชาติ ไมเลี้ยวซาย
ไมเลี้ยวขวา การรับอิสรภาพ เอกราช และตายในหนทางของอัลลอหA”
สําหรับนายอับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) ผูอานคําแถลงการณAของบีอารAเอ็น ถือเป(นครั้งที่ 3 ซึ่ง
ครั้งแรกไดแถลงรวมกับนายฮัสซัน ตอยิบ สมาชิกบีอารAเอ็น (BRN) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2556 และครั้งที่ 2 ในปh
เดียวกัน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2556 สวนครั้งที่ 3 นี้เป(นครั้งแรกของปh 2558 ในสวนของการรวมวงพูดคุยสันติสุข
รอบนี้ นาย อับดุล คาริม คาลิบ (Abdul Karim Khalib) ไมไดเขารวม
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ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2558 เจาหนาที่รัฐผูแทนคณะพูดคุยสันติสุขฝKายไทย ไดพบปะเขารวมประชุมลับกับ
ตัวแทนองคAกรรม MARA Patani ที่เป(นตัวแทนของกลุมผูเห็นตางที่กรุงกัวลาลัมเปอรA ซึ่งทั้งสองฝKายตางมา
พรอมกับขอเสนอ 3 ขอของแตละฝKาย และการเห็นพองในหลักการเพื่อปูทางสูการพูดคุยสันติสุขครั้งตอไปใน
อนาคต
และในวันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค. 2558 กลุมผูเห็นตางจากรัฐที่รวมตัวกันเป(นกลุมรวมเจรจา โดยนาย อาวัง
ญาบัต เป(นประธานกลุมเจรจา “มารา ปาตานี” (MARA Patani) และนายสุกรี ฮารี หัวหนาคณะเจรจา ได
เป_ดตัวตอสื่อมวลชนเป(นครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเชีย เจาภาพผูประสานการพูดคุย
ความจริงใจตGอการพูดคุยสันติสุข
พลตรีนักรบ บุญบัวทอง หนึ่งในคณะผูแทนรัฐบาลไทยในกระบวนการพูดคุยสันติสุข และเป(นผูที่มีสวนในการ
พยายามชักชวนใหกลุมผูเห็นตางจากรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต หวนกลับมาสูโตVะเจรจาเป(นครั้งแรก
นับตั้งแตการเจรจารอบสุดทายที่มีประเทศมาเลเซียเป(นตัวกลาง และที่จัดขึ้นในยุครัฐบาลพลเรือนที่นําโดย
ยิ่งลักษณA ชินวัตร ไดสะดุดลงเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ไดกลาวแกเบนารAนิวสAวา
“ไมไดกระทบกับกระบวนการพูดคุยอยูแลว ซึ่งตองเดินหนาตอ รัฐบาลไทยนั้น มีความจริงใจในการพูดคุย
สันติสุขอยูแลว เขาพูดในจุดยืนของเขา แตวีดีโอนี้อัดมาเมื่อไหรไมทราบ และไมไดโจมตี MARA Patani ดวย
เพราะถาหากไมเห็นดวยกับกระบวนการพูดคุยก็ตองกลาวถึงมารา”
“เรื่องประวัติศาสตรAเป(นประวัติศาสตรAหวงเดียว ไมไดพูดกอนหนานั้นวาเมื่อกอนเป(นอะไรมากอน”
“ประวัติศาสตรAการยึดครองตองดูวาเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้น เชน การบูรณาการดินแดนที่ทั่วโลกเขาทํากันหมด
เมื่อกอนไมมีดินแดน ภายหลังจึงมีการบูรณาการ ถาสยามออนแอ ปาตานีจะมายึดสยามไหม อยาลืมวาสมัย
นั้น อาณาจักรไชยารุงเรืองที่สุด”
“เรื่องการพูดคุยคราวหนานั้น คงจะยังไมเป(นทางการเพราะวา ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องของ
เงื่อนไขสามขอที่มีการยกขึ้นมาในคราวที่แลวกอน”
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บีอารRเอ็นแถลง ไมGปฏิเสธเจรจา แตGตองจริงใจ
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 12 ตุลาคม 2558
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/669566

เว็บไซตAสํานักขาวอิศรารายงานวันนี้ (12ต.ค.) วา กลุมบีอารAเอ็น ซึ่งหนวยงานความมั่นคงไทยเชื่อวามีบทบาท
สูงสุดในสถานการณAความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตกวา 1 ทศวรรษที่ผานมา ออกแถลงการณAเป(น
เอกสารภาษาอังกฤษ ลงทายวามาจากแผนกประชาสัมพันธAของขบวนการ ณ วันจันทรAที่ 12 ตุลาคม 2558
สาระสําคัญของแถลงการณAคลายๆ กับเนื้อหาในคลิปวีดีโอที่แถลงโดยนายอับดุลการิม คาลิบที่ออกมาเมื่อวัน
อังคารที่ 8 กันยายน 2558 คือ ไมไววางใจกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในป‚จจุบัน
เพราะไมไววางใจรัฐบาลไทย โดยหากจะใหกลุมเคลื่อนไหวไววางใจ ตองมีคนกลางและผูสังเกตการณAจาก
นานาชาติเขารวมสังเกตการณAการพูดคุย
ประเด็นที่เป(นขอเสนอดังกลาว ตรงกับสวนหนึ่งของขอเรียกรองของบีอารAเอ็นเมื่อครั้งรวมโตVะพูดคุยสันติภาพ
กับรัฐบาลไทยเมื่อปh 2556 ซึ่งมีนายฮัสซัน ตอยิบ แกนนําบีอารAเอ็นเป(นหัวหนาคณะพูดคุยฝKายผูเห็นตางจากรัฐ
ขณะที่ฝKายไทยในขณะนั้นมีพลโทภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเป(นหัวหนา
-------------------------------สําหรับคําแปลโดยสรุปของแถลงการณAบีอารAเอ็น ระบุวา แนวรวมปฏิวัติแหงชาติป‚ตตานี หรือบีอารAเอ็น แถลง
วา นับตั้งแตปh พ.ศ.2503 ถึงทุกวันนี้ นับเป(นเวลา 55 ปhแลวที่บีอารAเอ็นไดปกป‡องเสรีภาพของป‚ตตานีผาน
กระบวนการปฏิวัติประชาชน ซึ่งบีอารAเอ็นไดรับบทเรียนอันทรงคุณคาในชวงเวลาของการตอสูเพื่อเอกราชวา
การตอสูอยางไมลดละ ทําใหความเสียสละอันยิ่งใหญและการตัดสินใจอันแนวแนในการรักษาความไววางใจ
ของประชาชนผูเจ็บปวดเป(นจริงขึ้นมาได ทั้งหลายทั้งปวงคือ เอกราชไมไดมาดวยการยึดครอง หรือผาน
ขอจํากัดแหงการรองขอ
ทั้งนี้ ไมไดหมายความวาบีอารAเอ็นปฏิเสธกระบวนการสันติภาพผานการเจรจาสันติภาพ และการเจรจาตอรอง
แตกระบวนการสันติภาพจะตองมีเกียรติและจริงใจ ตองมีความจริงใจในการปฏิบัติ กระบวนการสันติภาพตอง
ไมถูกใชเป(นกลอุบายทางการเมือง เพื่อหลอกลวงและบั่นทอนความกาวหนาในยุทธศาสตรAของชาวป‚ตตานี
การเจรจาตอรองจะตองกระทําอยางเป(นทางการ สอดคลองกับมาตรฐานและปทัสถานระหวางประเทศ ซึ่ง
ตองมีผูไกลเกลี่ยและผูสังเกตการณAจากรัฐอื่นมามีสวนรวมดวย เพราะสิ่งที่ป‚ตตานีกังวลคือการที่รัฐหนึ่งเขา
ยึดครองรัฐอื่น อีกทั้งสถานะและการดํารงอยูของชาติป‚ตตานีจะตองไดรับการยอมรับ
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บีอารAเอ็นเชื่อวา ประชาชนทุกคนของป‚ตตานี ไมวาจะมีภูมิหลังหรือศาสนาใด สมควรมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต
นั่นคือปลอดการยึดครอง ปลอดการกดขี่ และปลอดการเลือกปฏิบัติ
ทอนทายของแถลงการณA บีอารAเอ็นระบุดวยวา “ไมใชเรื่องที่เป(นไปไมไดที่ป‚ตตานีจะไดรับอิสรภาพ อิสรภาพ
อิสรภาพ”
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อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม: หนึ่งปrการพูดคุยสันติภาพ เราอยูGตรงจุดไหน?
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 3 มกราคม 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7940

แปลโดย สะรอนี ดือเระ
หมายเหตุ: ขอเขียนชิ้นนี้แปลมาจาก SETAHUN DIALOG DAMAI- di mana kita? ซึ่งเป(นบทความที่อัพโหลดใน
บล็อกของอาบูอาฟ_ซ อัลฮากีม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่ง เป(นวันครบรอบการไปเยือนมาเลเซียอยางเป(นทางการ
ของ พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา พรอมพบปะหารือกับนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อสานตอการพูดคุยเพื่อ
“สันติภาพ” ที่ดําเนินมาตั้งแตรัฐบาลยิ่งลักษณA อาบูฮาฟ_ซยังเขียนบทความดังกลาวเป(นภาษาอังกฤษอีกดวย (กรุณาดู
ที่ ONE YEAR of PEACE DIALOGUE - where are we?) การแปลครั้งนี้กองบรรณาธิการเลือกแปลจากตนฉบับใน
ภาษามลายูเป(นหลัก
(อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม เป(นหนึ่งในคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพของมาราปาตานี ขอเขียนนี้เป(นทัศนะสวนตัวไมใชความ
คิดเห็นที่เป(นทางการของมาราปาตานี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นับเป(นวันครบรอบ 1 ปh การพูดคุยสันติภาพปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
ที่เราสามารถเรียกไดวาเป(นการพูดคุยรอบที่ 2 โดยนับจากวันที่มีการพบปะกันระหวางพล.อ.ประยุทธA
จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรีของไทยกับดาโตVะ ศรีนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2557 ในการพบกันครั้งนั้น ทั้งสองฝKายเห็นพองที่จะเริ่มกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพอีกครั้ง หลังจากที่ตอง
หยุดชะงักลงเมื่อปลายปh 2556 อันเนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทย ทั้งนี้ การพูดคุย
สันติภาพที่เริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใตการนําของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณA ชินวัตร ที่มีการ
ลงนามในวันที่ 28 กุมภาพันธA 2556 นั้น เราเรียกวาการพูดคุยรอบที่ 1 โดยในครั้งนั้นนับเปpนกระบวนการพูด
คุยสันติภาพอยGางเปpนทางการครั้งแรกระหวGางรัฐบาลไทยกับนักตGอสูปาตานี ซึ่งมีขบวนการแนวรGวมปฏิวัติ
แหGงชาติมลายูปาตานีหรือ BRN เปpนตัวแทน
กอนหนานั้น รัฐบาลไทยไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 230/2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่ใหมี
กลไกการขับเคลื่อนการพูดคุยเพื่อสันติสุขใน 3 ระดับ ระดับบนคือระดับนโยบายในการกํากับดูแลการพูดคุย
เพื่อสันติสุขโดยมีนายกรัฐมนตรีเป(นประธาน ระดับกลางคือคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขที่มีพล.อ.อักษรา เกิดผล
เป(นประธาน และระดับที่สามคือคณะกรรมการระดับพื้นที่ภายใตการกํากับดูแลของกองทัพภาคที่ 4
ในระหวางนั้นไดมีการจัดตั้งองคAกรรมโดย 6 องคAกรขบวนการนักตอสูปาตานีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 โดย
ใชชื่อวา MAJLIS SYURA PATANI (มัจลิสชูรอปาตานีหรือสภาชูรอแหงปาตานี) หรือ MARA Patani องคAกรนี้
เกิดจากการริเริ่มโดยกลุมเคลื่อนไหว BRN กลุมหนึ่งที่เริ่มการเคลื่อนไหวในนาม MAJLIS AMANAH RAKYAT
PATANI (มัจลิสอะมานะหฮAระยัตปาตานี หรือ สภาอามานะฮAประชาชนปาตานี) มาตั้งแต 25 ตุลาคม 2557
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และในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สภาชูรอแหงปาตานีก็ไดมีการประกาศการจัดตั้ง MARA Patani อยางเป(น
ทางการโดยมีตัวแทนจากทั้ง 6 องคAกรเขารวมอยางพรอมเพรียง
ดังนั้น เปpนที่เขาใจกันวGาการพูดคุยสันติสุขรอบ 2 ก็คือการพูดคุยระหวGางคณะพูดคุยสันติสุขฝuายไทย
(ในนามฝuาย A) กับคณะพูดคุย MARA Patani (ในนามฝuาย B) ในขณะที่รัฐบาลมาเลเซียยังคงมีบทบาท
เปpนผูอํานวยความสะดวกเชGนเดิม
การพบกันครั้งแรกระหวางสองฝKายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่กัวลาลัมเปอรA อันเป(นการพบกัน
อยางป_ดลับและไมเป(นทางการเป(นครั้งแรก โดย พล.อ.อักษรา เดินทางมากับผูชวย 2 คน คนแรกเป(น
เจาหนาที่ระดับสูงจากสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรวมกับนายทหารระดับนายพลอีกคนหนึ่ง ในขณะที่
ฝKาย MARA Patani มีตัวแทนจาก 6 องคAกร ประกอบดวยนายอาวัง ญาบะ ในฐานะประธาน MARA Patani
กับอีก 5 ผูนําองคAกรหรือตัวแทนผูนําองคAกรที่กอตัวเป(น MARA Patani
การพบกันครั้งแรกนี้ไมไดมีวาระที่เป(นการเฉพาะเจาะจงนอกจากการทําความรูจักกันและเพื่อเป(นการ
เตรียมตัวของทั้งสองฝKายสําหรับการพบกันอีกครั้งหนึ่งในการพูดคุยสันติสุข พล.อ.อักษรา ไดยืนยันวาตัวทาน
ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีและไมมีกระบวนการพูดคุยในชองทางอื่นนอกจากกลุมที่ทานเอง
เป(นผูนํา ทางดานประธาน MARA Patani ไดแจงแกทางการไทยถึงการกอตั้งองคAกร MARA Patani ที่จะเป(น
ผูเขารวมพูดคุยสันติภาพกับฝKายไทยตอไป
ในการพบกันครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ทั้งสองฝKายและฝKายผูอํานวยความสะดวกเขารวมเต็มคณะ
MARA Patani (ฝKาย B) นําโดยอุซตาซมูฮัมหมัดซุกรี ฮารี ฝKายรัฐไทยนําโดย พล.อ.อักษรา และฝKายผูอํานวย
ความสะดวกนําโดยดาโตVะศรี ซัมซามิน ฮาชิม ในการประชุมสั้นๆ ครั้งนั้น พล.อ.อักษราไดยืนยันวาตนเองไมใช
แคเพียงเป(นตัวแทนของของรัฐบาลไทยเทานั้น แตไดกลาวอางดวยวาตนเป(นตัวแทนประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตทั้งหมดในการที่จะพูดคุยกับฝKายนักตอสู ทานยังไดเรียกรองใหฝKาย B เห็นชอบรวมกันสําหรับ
การกําหนดพื้นที่ปลอดภัย (safety zone) ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงในอีกไมกี่วันขางหนา
ตัวแทนฝKาย B ไดตั้งคําถามถึงขอกลาวอางของพล.อ.อักษรา ที่ระบุวาตัวทานเป(นตัวแทนประชาชนทั้งหมดใน
จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น รวมไปถึงประชาชนมลายูปาตานีที่ไดใหการสนับสนุนการตอสูของพวกเรามาอยาง
ยาวนาน และยังรวมไปถึงบรรดานักตอสูบนโตVะพูดคุยแหงนี้ดวยหรือไม? คําถามนี้ไมไดรับคําตอบอยางเป(น
รูปธรรมจากฝKาย A แตอยางใด
สําหรับประเด็นการกําหนดพื้นที่ปลอดภัยในเดือนรอมฎอนนั้น ฝKาย B ปฏิเสธขอเสนอนั้นดวยเหตุผล
สองประการ ประการแรก เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด (10 วันกอนถึงเดือนรอมฎอน) และประการที่สองซึ่ง
สําคัญกวานั้นคือ กระบวนการพูดคุยครั้งนี้ยังไมไดมีสถานะที่เป(นทางการ อยางไรก็ตาม ฝKาย B จะพิเคราะหA
พิจารณาขอเสนอนี้อยางลึกซึ้งโดยไมมีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ
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การพบกันครั้งนั้นจบลงโดยทั้งสองฝKายเห็นพองตองกันวาการเริ่มตนขึ้นใหมของการพูดคุยรอบที่ 2 นี้คือวันที่
1 ธันวาคม 2557 และวางอยูบนจิตวิญญาณ (semangat) ของการพูดคุยในรอบที่ 1 ที่เริ่มตนขึ้นเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธA 2556 กระบวนการพูดคุยครั้งนี้ยังคงเปpนอยูGในขั้นการสรางความไววางใจ (confidence
building) และการพบปะกันทั้งหมดในระดับนี้ถือวGาเปpน “การประชุมที่ไมGเปpนทางการ”
การพบกันครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นับวาเป(น “การประชุมที่ไมเป(นทางการครั้งที่ 2” โดยมี
ผูเขารวมเต็มคณะจากทุกฝKาย ในครั้งนี้ตัวแทนฝKาย B ไดใหความกระจางอยางเป(นทางการเกี่ยวกับ MAJLIS
SYURA PATANI หรือ MARA Patani ตอตัวแทนฝKายไทยอยางที่มีการรองขอ (อางอิง : http://www.deep
southwatch.org/node/7204 ในภาษามลายู และ http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/7211
ในภาษาอังกฤษ) โดยมีการนําเสนอเป(น "slide presentation" พรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของก็ไดมอบใหแก
หัวหนาคณะฝKาย A ผานผูอํานวยความสะดวก
หัวหนาคณะพูดคุยฝKาย A ไดกลาวขอบคุณฝKาย B เพราะไดรวมกันทําใหเดือนรอมฎอนที่ผานมามีสถิติ
เหตุการณAความรุนแรงนอยที่สุดเมื่อเทียบกับรอมฎอนในปhกอน แมวาจะมีสถิติเพิ่มขึ้นในชวงทาย ทานยังเชิญ
ชวนใหมีการแถลงขาวรวมกันสําหรับการเริ่มตนกระบวนการพูดคุยอยางเป(นทางการ ฝKาย B ไดปฏิเสธขอเสนอ
ดังกลาวไป แตในขณะเดียวกันก็ไดยื่นขอเสนอสามขอเพื่อใหการพูดคุยเปลี่ยนเป(นกระบวนการที่เป(นทางการ
ดังนี้
1. รัฐบาลไทยเห็นชอบที่จะประกาศและยอมรับ MARA Patani เป(นฝKาย B ในการพูดคุยสันติภาพ (ไมใชใน
ฐานะ “กลุมผูมีความเห็นตางจากรัฐ”)
2. การพูดคุยสันติภาพตองประกาศเป(นวาระแหงชาติโดยรัฐบาลไทย และกระบวนการจะตองมีความตอเนื่อง
แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล, และ
3. ใหการคุมกันทางกฎหมาย (immunity) แกสมาชิกคณะพูดคุยสันติสุข MARA Patani เพื่อเอื้อตอความ
สะดวก รวมไปถึงการเดินทางมายังประเทศไทย
ฝKายพล.อ.อักษรา ไดขอที่จะพิจารณาอยางรอบดานตอขอเสนอดังกลาว และจะใหคําตอบที่ชัดเจนในโอกาส
อื่น โดยในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไดมีสามขอเสนอ
1. ขอใหกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดลําดับความสําคัญเรGงดGวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต
2. กําหนดพื้นที่ปลอดภัยรGวมกัน (safety zone) ในจังหวัดชายแดนภาคใต และ
3. ใหทุกฝuายเขาถึงกฎหมาย / กระบวนการยุติธรรมอยGางเทGาเทียมกัน

121

สําหรับฝKาย B แลวขอเสนอทั้งสามขอเป(นสิ่งที่ดีและเป(นประโยชนA และแนนอนวาประเด็นเหลานี้จะเป(นหนึ่ง
ในหลายๆ ประเด็นสําคัญที่จะนํามาพูดคุยบนโตVะ แตกระนั้น เมื่อกระบวนการนี้ยังคงมีฐานะที่ไมเป(นทางการ
และอยูในขั้นการสรางความไววางใจ ประเด็นตางๆ คงไมสามารถใหความเห็นชอบและดําเนินการไดโดยที่ยัง
ไมมีขอตกลงอยางเป(นทางการ ฝKาย B ไดขอใหฝKาย A แสดงความจริงใจและความจริงจังดวยการพิจารณา
ขอเสนอ 3 ขอ เพื่อที่วากระบวนการดังกลาวจะมีความเป(นทางการในที่สุด
ในชวงทายของการพบปะกันครั้งนั้น ทั้งสองฝKายไดรับมอบรางเอกสารกรอบขอกําหนดในการทํางานรวมกัน
(Terms of Reference – ToR) ที่ฝKายมาเลเซียไดยกรางเตรียมไวใหในฐานะผูอํานวยความสะดวก ทั้งฝKาย A
และฝKาย B ถูกรองขอใหรับไปพิจารณาใครครวญ ตัดทอนหรือเพิ่มเติมในสวนตางๆ ที่แตละฝKายเห็นควร
สวนการพูดคุยเรื่องของ ToR นี้จะมีการกําหนดเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
ในชวงเชาของวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สื่อมวลชนไทยหลายคนไดมีโอกาสพบกับตัวแทน MARA Patani ใน
การพูดคุยแบบโตVะกลม และในชวงบายไดมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชนที่มีตัวแทนจากสื่อมวลชนไทย มาเลเซีย
รวมทั้งสื่อมวลชนจากนานาชาติ การพบกับสื่อมวลชนทั้งสองครั้งนั้น นับเป(นครั้งแรกที่มีการรายงานเป(น
จํานวนมากทั้งสื่อมวลชนทองถิ่น สื่อมวลชนนานาชาติและสื่อสังคมออนไลนA MARA Patani ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
วาพรอมสําหรับการพูดคุยสันติภาพเพื่อหาทางแกไขความขัดแยงดวยความเป(นธรรม ทั่วถึง และยั่งยืนสําหรับ
ปาตานี และตอสูเพื่อกําหนดชะตากรรมของตนเองของประชาชน
ในชวงตนเดือนตุลาคม 2015 ฝKาย B ไดรับหนังสือตอบกลับจากปารAตี้ A ผานผูอํานวยความสะดวก หนังสือที่
ลงนามโดยหัวหนาคณะพูดคุยฝKาย A ฉบับนั้นไดใหความเห็นและทบทวนอยางละเอียดตอขอเสนอสามขอของ
ฝKาย B ในการพบปะกันครั้งสุดทาย ดูเหมือนวาฝKาย A ได “จัดการ” ผสมผสานขอเสนอของฝKาย A และของ
ฝKาย B เขาดวยกันราวกับวาเป(นสิ่งเดียวกันและดูจะสัมพันธAกัน ดังนี้
1. การยอมรับสถานะของ MARA Patani เชื่อมโยงกับความปลอดภัยของประชาชนและการลดลงของความ
รุนแรง
2. ประเด็นวาระแหงชาติจะเชื่อมโยงกับลําดับความสําคัญเรงดวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูคน
3. การใหความคุมกันทางกฎหมายกับสมาชิกฝKาย B จะเชื่อมโยงกับการเขาถึงอยางเทาเทียมกันทางกฎหมาย /
ขั้นตอนการพิจารณาคดี
ดวยเหตุวาคําอธิบายดังกลาวนั้นคลุมเครือและไมมีความชัดเจน ฝKาย B เลือกที่จะไมตอบกลับตอหนังสือ
ดังกลาวและจะขอความชัดเจนที่เป(นรูปธรรมมากขึ้นในการพบปะกันครั้งหนา สิ่งที่พอจะเขาใจไดคือ ฝKาย A
ยังคงไมยอมรับ MARA Patani ในฐานะฝKาย B ยังไมมีความชัดเจนในกรณีวาระแหงชาติและขอเสนอเรื่องการ
คุมกันทางกฎหมายก็ยังคงคลุมเครือ
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การพบกันครั้งสุดทายคือเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่มีเพียงสมาชิกของทั้งสองฝKายเพียงบางสวนเทานั้น
ที่เขารวม เป‡าหมายการพบกันครั้งนี้มีขึ้นเพื่อพิจารณาขอเสนอของฝKาย A ที่จะจัดใหมีคณะเลขานุการรวม
(ฝKาย A และ B) รวมกับผูอํานวยความสะดวกเพื่อพิจารณาในเรื่องเทคนิค ในชวงทายของการพบปะกันสั้นๆ นี้
ฝKาย B ไดบอกป‚ดขอเสนอนั้นเพราะกระบวนการยังไมเป(นทางการ ดวยเหตุนั้น ทุกฝKายเห็นชอบที่จะใหมีการ
ประชุมดานเทคนิคในวันรุงขึ้น โดยใหแตละฝKายตั้งคณะทํางานฝKายเทคนิคของตนเองเพื่อพิจารณาราง ToR ที่
นําเสนอโดยฝKายมาเลเซีย
ในวันรุงขึ้น 12 พฤศจิกายน 2558 คณะทํางานฝKายเทคนิคของทั้งสองฝKายไดพบกันเพื่อพิจารณารางเอกสาร
ToR แตเนื่องจากฝKาย A ไมไดนําเสนอราง ToR ของฝKายตน จึงมีเพียงราง ToR ของฝKาย B ที่เตรียมไวเทานั้น
ที่มีการพิจารณา ซึ่งพบวามีหลายจุดที่เป(นขอขัดแยงและมีความเห็นไมตรงกันของทั้งสองฝKาย ทั้งชื่อและ
เนื้อหาในรางเอกสาร ToR ของฝKาย B ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการโตแยงที่ยืดเยื้อ ฝKาย B ไดมอบหมายใหปารAตี้ A
เพื่อพิจารณาและแกไข เพิ่มเติม ตัดทอนในสิ่งที่ตองการใหฝKาย B พิจารณาในภายหลัง โดยทั้งสองฝKาย
เห็นชอบที่จะมีการประชุมฝKายเทคนิคเพื่อพิจารณา ToR ในภายหลัง
ในสวนที่เกี่ยวของกับการรายงานขาวของสื่อมวลชนไทย เชน ศูนยAขาวอิศรา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
รายการมอรAนิ่งนิวสA ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และคมชัดลึก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่รายงานวาใน
การประชุมครั้งนั้นทุกฝKายเห็นชอบที่จะใหมีพื้นที่ปลอดภัยในสองอําเภอ คือ บาเจาะและเจาะไอรอง
จ.นราธิวาสนั้น เราขอยืนยันวารายงานขาวนั้นไมเป(นความจริงและไมมีพื้นฐานจากขอเท็จจริงแตอยางใด
ประเด็นนี้ไมไดมีการพูดคุยกันเลยบนโตVะตลอดสองวันของการพบปะ เรื่องนี้ไดถูกปฏิเสธโดย MARA Patani
ผานสื่อมวลชนหลักของไทยไปแลว (อางอิง :http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/7800) เรื่องนี้
มีจุดประสงคAเพื่อสรางความหวังปลอมๆ ใหกับประชาชนวาสันติภาพใกลจะเป(นจริง
ในชวงหลังนี้ยังพบวามีการยืนยันจากโฆษกของทหารวาเป‡าหมายของพวกเขาในกระบวนการพูดคุยสันติสุข
คือการลดความรุนแรงที่คาดกันวาเป(นการปฏิบัติการของฝKายนักตอสูฝKายเดียว ทั้งๆ ที่คนทั่วไปรับรูวามี
เหตุการณAความรุนแรงที่กระทําโดยฝKายรัฐ/ทหาร และกลายเป(นสิ่งที่ปกติในกลุมพวกเขาที่มักจะหลุดพนจาก
การพิพากษาเมื่อพบวากระทําความผิด
MARA Patani ขอย้ําในความมุงมั่นอีกครั้งหนึ่งที่จะเดินหนาแกไขป‚ญหาความขัดแยงโดยสันติดวย
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ เราขอใหฝKายไทยอยาไดพยายามหาวิธีที่จะเปลี่ยนจุดยืนนี้ดวยการบิดเบือน
ไปจากประเด็นใจกลางที่สําคัญอันเป(นรากเหงาที่แทจริงของความขัดแยงในภาคใต
มีการคิดคํานวณอยGางรอบคอบวGา หากฝuายไทยเปลี่ยนจุดยืนของตนโดยยอมรับสถานะของ MARA
Patani ในฐานะที่เปpนฝuาย B ในกระบวนการนี้แทนที่จะเรียกวGา “กลุGมผูเห็นตGางจากรัฐ” หากวGาเรื่องนี้
ไมGไดรับความสนใจอยGางแทจริง ก็เปpนไปไดที่ฝuาย MARA Patani เองก็จะเรียกฝuาย A วGา “ผูแทนที่ไดรับ
แตGงตั้งจากคณะรัฐประหารที่ผิดกฎหมาย” และแนนอนวาพวกเขาคงไมชอบใจเชนกัน
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กระบวนการสันติภาพปาตานีเป(นกระบวนการที่ยาวนาน หนึ่งในเรื่องที่สําคัญที่จะกอใหเกิดสันติภาพที่แทจริง
ที่ปาตานีคือ ความยุติธรรมที่เป(นความรับผิดชอบสําคัญของฝKายผูปกครองรัฐไทย มิใชเพียงตองปฏิบัติในการ
อํานวยความเป(นธรรมเทานั้น แตจะตองทําใหประชาชนผูที่สิทธิของตนถูกละเมิดนั้นเห็นและรูสึกไดวาตน
ไดรับความเป(นธรรม นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่โหดรายถึงสามฉบับที่ยังคงเป(นโซตรวนประชาชนอยูทุกวันนี้
ทั้งกฎหมายความมั่นคงภายใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก คําเตือนจากองคAการนิรโทษกรรมสากล
เกี่ยวกับรายงานสถานการณAดานลบของรัฐบาลไทยที่มาจากการกอรัฐประหาร โดยเฉพาะในแงของสิทธิ
มนุษยชนและความยุติธรรมจะตองไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง
“ปราศจากความยุติธรรม ยGอมไมGมีสันติภาพ”
Abu Hafez Al-Hakim - จากนอกรั้วปาตานี
1 ธันวาคม 2015/19 ซอฟ‚ร 1437 H
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เมื่อทหารเปpนคนผลักดันสันติภาพภาคใต
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 24 กุมภาพันธR 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/8146

“คนขางบานผมถามวาไปคุยกับเขาทําไม ทําไมไมจับเลย ผมก็ไมรูจะบอกยังไงเหมือนกัน”: เมื่อทหารเป(นคน
ผลักดันสันติภาพภาคใต

ค่ําวันที่ 24 ก.พ. เป(นครั้งแรกที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดพูดคุยกับ
นักขาวตางประเทศเรื่องความคืบหนาของการพูดคุยสันติภาพภาคใต พลโทนักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะ
พูดคุยเพื่อสันติสุขเป_ดคอมพิวเตอรA ฉายภาพสถิติและโครงสรางการทํางานแกป‚ญหาภาคใตที่ยอดบนสุดของ
โครงสรางคือ พลเอกประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรีเป(นผูรับผิดชอบ มีหนวยงานราชการทั้งพลเรือนและ
ทหารอยูภายใตโครงสรางนี้ ถือวาเป(นโครงสรางใหมของรัฐบาล คสช. เขาอธิบายอยางละเอียดถึงขั้นตอนการ
ทํางาน ใครเป(นใครในเรื่องการพูดคุย “สันติสุข”
“ผมเป(นนักรบ ผมเป(นคนที่วางแผนเรื่องการปฎิบัติการมาโดยตลอด” ชีวิตมาถึงจุดหักเห หันมาทําเรื่อง
สันติภาพเมื่อไดเขารวมเรียนในหลักสูตรสันติภาพของสถาบันพระปกเกลา “เรียนตอนแรกก็รับไมได ทําไมตอง
คุย แตเรียนไปสักสองสามเดือนก็เริ่มเขาใจมากขึ้น” และพลโทนักรบกลายเป(นคนเดียวที่ทํางานในคณะพูดคุย
ทั้งในทีมใหมและทีมเกาภายใตรัฐบาลยิ่งลักษณA เขาบอกเลาถึงบทเรียนหลายอยาง แตสิ่งแรกที่เลขานุการ
คณะพูดคุยทําในการแถลง คือเรียกความเชื่อมั่น เขายืนยันวาสังคมตองมั่นใจวารัฐบาลคุยถูกคนเพราะคนที่นั่ง
รวมโตVะพูดคุยดวย คือสวนหนึ่งของ 32 รายชื่อที่ไทยยื่นใหกับมาเลเซียวาตองการตัวอยูบนโตVะการพูดคุย แต
ทั้งนี้ทุกคนเขารวมโดยไมมีการบังคับ
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พลโทนักรบยืนยันวา กระบวนการสันติภาพเริ่มตนแตไมจําเป(นตองลดความรุนแรงไดทันที สิ่งที่ตองทําคือตอง
พยายามสรางพันธมิตรมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ทั้งสองดานที่นั่งโตVะพูดคุยไมวาฝKายมารา ปาตานีหรือฝKายไทย
มีทั้งคนที่เห็นดวยกับการพูดคุยราวครึ่งหนึ่ง สวนที่เหลือ 30% อยูกลางๆ อีก 15-20% ไมเห็นดวยอยางรุนแรง
เขาเชื่อวาตองดึงคนที่อยูตรงกลางใหเขารวมมากที่สุด สวนคนที่ไมเห็นดวย เมื่อกระบวนการเดินหนาไดผล จะ
เจอแรงกดดันใหยกเลิกความรุนแรงเอง
เมื่อผูสื่อขาวตางประเทศถามวาเชื่อไดอยางไรวารัฐบาลทหารจะทํางานพูดคุยสันติภาพไดดีกวารัฐบาลพลเรือน
เลขานุการคณะพูดคุยบอกทันทีวา เพราะทีมงานชุดใหมมีแผนงาน ขั้นตอนที่ชัดเจน มีการประเมินผล ตางจาก
ชุดที่ผานมาที่ดูเหมือนจะมองเห็นเป(นงานที่งาย ที่นาสนใจคือเขาเป_ดเผยวา ไมมีการทํารายงานการทํางาน
เสนอตอ ผบ.ทบ.ในขณะนั้นคือพลเอกประยุทธA และไมมีรายงานทางการที่จะนํามาใชสานตอไดยกเวนของเขา
ที่ทําเองเพื่อนําเสนอตอ ผบ.ทบ.ในเวลานั้น
ความเห็นของพลโทนักรบคงตอกย้ําความคิดของกลุมผูเห็นตางที่เคยใหสัมภาษณAบีบีซีไทยไวชัดเจนวา ในเมื่อ
ทหารเป(น “ตัวจริง” ของการตอรองทางการเมืองกับรัฐบาลไทย การพูดคุยกับทหารหนนี้คือบททดสอบ
อันสําคัญของกระบวนการสันติภาพกับรัฐบาล การเป_ดเผยของพลโทนักรบถึงการทํางานของคณะพูดคุยชุดเกา
เทากับบอกเลาจุดออนที่ทหารมีสวนรวมรับรูไมมาก มาถึงหนนี้เลขานุการคณะพูดคุยยืนยันวา ตองมี
กระบวนการสรางความไวใจ ซึ่งก็เป(นสิ่งที่ทํามาจนถึงขณะนี้ เพราะการพูดคุยยังไมไดแตะประเด็นที่จะคุยกัน
จริงๆ เขาย้ําวา เรื่องนี้ไมงาย กระบวนการของตางประเทศใชเวลากันนับปhกวาจะกําหนดหัวขอคุยกันได แต
หนนี้ทีมไทยมีแผนชัดเจน
“เราวางเป‡าหมายจะคุยใหไดผลในสามปh มินดาเนาเขาทําสิบเจ็ดปh ขณะนี้เราผานมาปhกวาแลว แตยังอยูใน
ขั้นตอนของการสรางความมั่นใจ” พลโทนักรบเลาตอเหมือนจะมีอารมณAขัน “ถาสําเร็จเราจะทําสถิติโลก
ตางประเทศคงจะมาเรียนรูจากเรา”
ในเรื่องของการพูดคุยภายใต คสช. ที่ผานมามีการพบปะเต็มคณะอยางไมเป(นทางการสี่หน บวกกับการทํางาน
ของคณะพูดคุยชุดเล็กในการกําหนดกติกาการพูดคุยซึ่งจวนจะแลวเสร็จ ประเด็นที่เคยติดขัดก็แกไขไปไดทั้งใน
เรื่องการยอมรับมารา ปาตานี การกําหนดใหเป(นวาระแหงชาติ และในเรื่องของการยกเวนไมเอาผิดทาง
กฎหมายสมาชิกทีมพูดคุยในระหวางที่มีการคุยกัน การพูดคุยอยางเป(นทางการคาดวาจะเป(นภายในเดือน
มีนาคม จะเริ่มดวยการทดสอบความไวใจซึ่งกันและกันดวยเรื่องกําหนดเขตพื้นที่ปลอดภัย สิ่งที่ดูเหมือนจะเป(น
ความคืบหนาอีกประการในสายตาของพลโทนักรบคือเรื่องที่วามารา ปาตานียอมรับแลววาหลักการของสังคม
ในพื้นที่ตองเป(นการอยูรวมกันแบบพหุวัฒนธรรม สามจังหวัดใตเป(นพื้นที่ของทุกคนไมใชเฉพาะมุสลิม
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แตอุปสรรคสําคัญของกระบวนการพูดคุยในเวลานี้ก็ยังมีหลายประการ พลโทนักรบยอมรับวา ความยุงยากใน
การผลักดันกระบวนการสันติภาพไมใชอยูที่ฝKายตรงขาม แตอยูในฝKายตัวเองเนื่องจากผูคนไมเดือดรอนและ
ไมเห็นดวยวาเหตุใดจึงตองไปพูดคุย มีเรื่องแทรกซอนเชนความขัดแยงที่ออกไปในแนวศาสนา เชนเรื่องการที่
คนในพื้นที่ไมเห็นดวยเรื่องการสรางพุทธมณฑลในป‚ตตานี อีกอยางที่เป(นอุปสรรค คือสิ่งที่พลโทนักรบเรียกวา
“นักคาสันติภาพ” คือคนที่อยากเขามามีบทบาทในการดําเนินการเองเพราะเรื่องของเงินและมองวาทหาร
ทําไมได ป‚ญหาหลักดวยคือนักการเมือง
“ป‚ญหาภาคใตป‚ญหาหลักคือเรื่องการเมือง การแยงชิงพื้นที่คะแนนเสียงทางการเมือง หัวคะแนนเป(นกลุม
ผูเห็นตาง เคยเห็น ส.ส.ในใตออกมาชวยแกป‚ญหามั่งไหม ไมมี รัฐบาลเราไมมีผลประโยชนA เรามีแตทหารที่ไป
ตายและอยากกลับบานทุกคน เมษาและตุลานี้เราพยายามถอนทหารและใหกําลังทองถิ่นดูแลตัวเอง
ผลประโยชนAอยูที่การเมืองทองถิ่นและการเมืองระดับชาติทั้งสิ้น”
ขณะนี้สิ่งที่คณะพูดคุยตองการคือแรงสนับสนุนและบรรยากาศจากในพื้นที่ “เราตองการอยางมากคือพลังใน
การสนับสนุนการพูดคุย การประณาม ปฏิเสธความรุนแรงในพื้นที่มันจะชวยเราอยางมาก และเซฟตี้โซน”
และดูเหมือนวาจะไมใชแคในพื้นที่เทานั้น อาจจะเรียกวาทั่วประเทศที่แรงสนับสนุนยังเป(นป‚ญหาใหญอยางที่
พลโทนักรบเองก็บอก “คนขางบานผม เขาถามผมวาไปคุยทําไม ทําไมไมจับเลย ผมก็ไมรูจะตอบเขาอยางไร
เหมือนกัน”
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[Original Text]
"3rd Pa(t)tani Peace Media Day and Peace Assembly of 2016:
Peace, Moving Forward"
28 Feb 2016
Faculty of Communication Science
Prince of Songkhla University, Pattani Campus, PATTANI
---------------Key Note Address by
Dato' Sri AHMAD ZAMZAMIN HASHIM
Facilitator
JWG Peace Dialogue Process on Southern Thailand
"Facilitating the Peace Dialogue:
Challenges and Next Steps"
Assalamualikum Warahmatullah Hiwabarakatuh,
Sawadikap
and a very good Morning.
Learned members of the academia, faculty staff and students of Prince
Songkhla University, Pattani Campus,
Excellencies, Distinguished Guests, social activists from Civil Societies,
Ladies and Gentlemen,
First and foremost, allow me to express my sincere appreciation to the Prince Songkhla
University, Pattani Campus, or in short PSU, in particular to Asst. Prof. Dr. Srisompob
Jitpiromsri, Director of The Centre for conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), PSU,
for extending an invitation to me to deliver a key note address at this esteemed university in
conjunction with the Conference organized by CSCD entitled "3rd Pa(t)tani Peace Media
Day and Peace Assembly of 2016: Peace, Moving Forward". I consider it an honour to be
again invited to this distinguished university to address a forum of distinguished and learned
audience. Regrettably, because of a clash of schedule, I am unable to attend this conference
and personally deliver my speech. Nonetheless, despite not being physically present my spirit
is with all of you present today at the conference.
Let me also take this opportunity to congratulate and thank PSU, particularly CSCD for the
noble effort of actively promoting awareness among the general public of the issue of the
Conflict in Patani. This is is view of the fact that the issue of the Conflict in Patani is not the
monopoly of any particular group or groups but belongs to all stakeholders, including the
general public, in Patani.

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen
I have been asked to speak on "Facilitating the Peace Dialogue: Challenges and Next Steps".
Before I proceed further, for purposes of consistency and that we are on the same page of the
geographical area that we will be discussing, allow me to borrow the term used by PSU in the
invitation letter to me. Instead of using the term South Thailand or Southern Thailand a
Southern Border Provinces to refer to the affected areas of discussion i.e the provinces of
Pattani, Yala and Narathiwat, and the 4 areas in the Province of Songkhla, I would
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instead use the term "Pat(t)ani", with the letter "t" in (-) as used in the PSU letter. In this
regard over the course of my speech I may use the term "Pat(t)ani" conflict, problem, issue
etc interchangeably to refer to our topic of discussion.
I would like to classify the present dialogue process of the Patani Conflict as that of Round
Two. Round One started with the signing of the MOU between the representative of the
Government of Thailand and the BRN on 28th Feb 2013, and today may be considered as the
3rd anniversary of the dialogue process. We cannot deny the fact that the decision by the then
Prime Minister of Thailand, Honourable YINGLUCK SHINAWATRA to start the peace
dialogue was significant because it was the first time after seven Thai governments, since
2004, to publicly acknowledged the need for a political solution to the most violent conflict in
South East Asia. It was a brave decision indeed, despite the serious consequences. The BRN's
decision to come out of its shadows into the open (at least for some of its representative) was
also commendable, indicating that it was willing to finding an amicable solution other than
through arm struggle.
After four rounds of the so-called Official Meeting, Round One was short lived due to some
unforeseen circumstances. Nonetheless, I believed that some progresses were made. The one
that stands out most was the fact that if both parties were to sit down together and discuss
they could actually agree and achieve certain understanding despite their vast differences and
antagonism.
I consider Round 2 started when HE General PRAYUTH CHAN-OCHA, the current Thai
PM met Malaysian PM HE Dato Sri NAJIB RAZAK in Kuala Lumpur on 1st Dec 2014
where he stated his commitment to the dialogue process and that Malaysia is to continue to
act as Facilitator. At the same meeting both leaders agreed on three points: 1. that All
stakeholders in the conflict must be involved; 2. that there must be a common or unified
demand; and 3. violence must be reduced. The commitment given by HE Gen Prayuth
quashed all speculations that the new Military Government was not interested in finding a
solution at the negotiating table.
Since the start of round two, both parties have had four (4) unofficial meetings. Two
Technical Committee meetings were also held to specifically discuss the Terms of Reference
(TOR) for future conduct of the dialogue process. One significant unofficial meeting was
between the Head of Dialogue Panel of The Government of Thailand and the leaders of six
armed groups active in Patani, namely the BRN, 3 PULO Factions, BIPP and GIMP.
From the discussions during the unofficial meetings, it is very obvious the road ahead to
achieving a lasting peace is very bumpy indeed. To start with, I could sense there is still a
high level of mistrust of each other's sincerity and commitment towards the process by both
parties. On the part of the Government, though it recognized BRN's major role in the conflict,
there may still be lingering doubts as to whether those representing the BRN, particularly
Awang Jabat, has the full mandate of the organization. Another issue is whether the armed
groups, including the BRN, could control those actively involved in the violent incidents in
Patani. On the part of the Armed Groups, because of past experiences, they find difficulty to
put their trust on the commitment of the government. As the present military government is
temporary in nature, the armed group is asking whether this dialogue process is for real.
The main question is whether the next government that takes over will honour the
commitment and agreement that that will be made by the present government. Or is it just
another attempt to deceive and expose the leaders, as it happened in the past initiatives.
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Although both parties were talking about and wanting to have peace, each side's view to the
process of achieving peace is poles apart. This is what Johan Galtung, the father of peace
studies refers to the concept of "Negative Peace vs Positive Peace". The Government's
connotation of peace is that the BRN and other groups must cease acts of violence
before the Government would concede to their demands. On the other hand the BRN is
insisting that the Government must deliver and grant them their demands before they would
cease acts of violence. It is therefore the function and duty of the Facilitator to ensure that
both parties could come to a meeting point where peace could be established.
Another stumbling block in this initial stage of the dialogue process is the level of
coordination on both sides. Though this problem is not that serious as compared to the
situation in round one, it however may affect the effectiveness of whatever understandings
that may have been agreed upon in the future. On the part of Armed groups, though the
level of cooperation between them has improved, there are still elements within each armed
groups that may not only be unsympathetic but more importantly, totally against the dialogue
process the process and would pursue to sabotage it.
I strongly support the idea that public debate and awareness of the conflict should be
encouraged. Nonetheless negotiating through the media and publicly may be a stumbling
block and negative impact to the progress of the dialogue process. It is noticed that there are
too many experts have emerged and not only publicly expressed their views but,
unfortunately sometimes, information that much of the time were inaccurate and misleading.
There are also many personalities who want to be recognized as leaders and claimed to speak
on behalf of their respective groups, though in reality did not have the authority to do
so. These have aroused uneasiness and misunderstandings between both parties.
A very significant development that has evolved during round 2 is the formation of Majlis
Syura Rakyat Patani or MARA, an umbrella organization that is supposed comprises all stake
holders in the Patani conflict. There have been questions and skepticisms, on the part of
many, including the Government, as whether the present Chairman of MARA, AWANG
JABAT from BRN, has the full support and mandate of BRN. Issues have been raised that
MARA is not inclusive as at the moment it only comprise of representatives of the major
factions of the Armed Groups. There have been doubts as to the effectiveness of MARA,
foremost is the fact that MARA has yet to be recognized by the Government of Thailand, (it
may have its own reasons) as the sole representative of the stakeholders in the Patani conflict.
Without this recognition, those currently steering MARA has little legitimacy to claim
that they are representing the stakeholders of Patani, thus rendering them ineffective.
As I mentioned above, the formation of MARA is a very significant development in the
dialogue process. This is because it not only bring all the major armed factions together under
one umbrella organization but also important is to involve all other stakeholders in the Patani
conflict. This is in line with the views of both PM Prayuth and PM Najib that all stakeholders
must be involved. What is most significant in this development is that for the first time in the
history of the Patani conflict, it has been publicly accepted, particularly by the Armed
Groups, most notably the BRN that the issue is not the monopoly of any group, but it
is an issue of the people of Patani. At the moment The Central committee of MARA
comprise only representatives of Armed Groups and the secretariat is awaiting the non-armed
groups to fill in the quota.

130

As to whether Uztaz Awang Jabat has the full mandate or a real leader of the BRN or
otherwise, the Secretariat is of the view that he is the best available BRN leader that has
agreed to come out in public to initiate the process. Moreover Uztaz Awang Jabat has made it
publicly known that he is willing to, and will, step aside if there is a better and more capable
BRN personality who wants to come up in the open and take over the helm of MARA. There
have also been suggestions that the BRN is not supportive of, or worse is against, MARA and
the dialogue process. I would like to present a different view: I accept the fact that not
everybody in BRN supports MARA and the Dialogue Process. However the personalities that
are in the Dialogue Panel and the Central Committee of MARA are, to our knowledge, senior
members of BRN leadership. I don't think I should wait for everybody to agree before
proceeding with the dialogue process as, I think it would not be in the interests of the
stakeholders in the Patani conflict. My task is to move on, and believe that those fence sitters,
and even those who have been against the idea of dialogue, would be encourage to join once
they see progress have been made through the process.
Despite these obstacles and problems, I am of optimistic that there is light at the end of this
dialogue process tunnel. For one, with the commitment given by Gen Prayuth, the present
military government may be able to deliver certain things that the normal civilian government
is unable to do so. For a start, I have been made to understand that the Government has
agreed to adopt this dialogue process as a national agenda, a demand that has been put
forward by the Armed Groups even during Round One.
Though very little have been made known or published as to what have been achieved, I may
confess here that it has been very encouraging indeed. Both parties, despite their differences
and disagreements on a number of issues, have given their commitment and assurances to the
peace dialogue. This constant communication between the two sides, through the facilitator,
helped to erase misunderstandings. We have to accept the fact that much of the time of the
past few months have been spent by both sides to try to create confidence and a better
understanding not only of each other but also of the issues at hand. We should acknowledged
and accept the fact that this dialogue process is still in an embryonic or early stage. Conflict
resolution is a complex process and depends on a number of factors.
There is therefore a need for all stakeholders to be involved. In this regard I would like to
urge and encourage all NGOs, CSOs, organizations in Patani, be it Women, Religious,
youths, academics and all those who think they have a stake in the Patani Conflict, to come
forward and meet, discuss, resolved and state your coordinated stand on the dialogue process
and as to how it should proceed. I also would like to urge you to elect your representatives to
represent you at the MARA central committee to synchronize your demands and aspirations
with those of the Armed Groups. Only then you would be able to get yourself directly
involved and be represented in the dialogue process and MARA be truly representative of the
people of Patani. As I mentioned earlier, you are part of MARA and should therefore
participate and being represented.
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen
Malaysia's appointment as the Facilitator for the Peace Dialogue has not gone down well with
certain quarters, with some accusing that Malaysia is not the right intermediary because it has
an agenda. In his keynote address at the symposium on "Islam and the New Era of Asean
Countries: Unity of Worldview Towards a Shared Prosperity" at the Institute of Islamic
Understanding Malaysia on 4th June 2013, Dato' Sri Najib clearly refutes any suggestion that
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Malaysia has the hidden agenda of helping the related provinces to gain independence or
separated from Thailand.
On the other hand, Malaysia would like to extend a helping hand and be an honest broker. As
a neighbour, we have obligations, responsibilities towards Thailand but we also have our
rights and interests that should be taken into consideration by Thailand. Does Malaysia have
an agenda? I would certainly say yes. Malaysia's agenda is to help brokered a comprehensive,
everlasting and just agreement between the Government of Thailand and the affected
parties/stakeholders in Patani. I would also like to stress here that this comprehensive,
everlasting and just agreement should not only be for the benefits and interests of the
people of Thailand and the affected parties/stakeholders in Patani but also that of Malaysia.
Malaysia has also stressed that it is the prerogative of the Government of Thailand and the
stakeholders in the affected areas to choose which ever country they would like to help them
facilitate in solving the problem. Malaysia's only caution is that Malaysia's interests should
also be considered in any resolution to the conflict. This is because of its close proximity to
Patani, Malaysia will have to review its commitment and cooperation to any resolution if it
comes to the conclusion that the resolutions were against its national interests.
However Malaysia would like to stress that we are ever ready to play whatever role the
parties concerned would like us to be. And we will undertake the responsibility and perform
to our utmost ability, so long as it is not against our national interests.
As I stood on this platform two years ago, I am optimistic that there is a future in the dialogue
process of the conflict in Patani.
May I take this opportunity to wish all of you a successful and enlightened meeting and May
Allah S.W.T. shower his blessings on those participating in the conference.
Thank You.
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Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “อาวัง ญาบัติ”
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 1 มีนาคม 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8174

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)

“อาวัง ญาบัต” ประธานสภาชูรอแหงปาตานี (MARA PATANI) องคAกรรมของขบวนการชาตินยิ มมลายูปาตานีที่กอตั้ง
ขึ้นเพื่อเขาสูกระบวนการพูด คุยเพื่อสันติภาพกับตัวแทนรัฐบาลไทยไดออกมาสื่อสารสาธารณะอีกครั้งผาน “ดุลย
ปาฐก : เวทีรายงานความคืบหนาของการพูดคุยสันติภาพ” ใน งาน“วันสื่อสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี ครั้งที่ 3 และ
สมัชชาสันติภาพ 2016 3rd Peace Media Day and Peace Assembly 2016” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธA 2559 ที่
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรA วิทยาเขตป‚ตตานี (ม.อ.ป‚ตตานี)

ถอยแถลงในวาระครบรอบ
กระบวนการสันติภาพปาตานีปrที่ 3
อาวัง ญาบัติ
ประธานมารา ปาตานี
ขอใหสันติภาพจงมีแดทุกทาน
อัลฮัมดุลิลลอฮฺ บรรดาการสรรเสริญเป(นของอัลลอฮฺ ดวยฉันทานุมัติจากพระองคAทําใหเราสามารถจัดงาน
รําลึกถึงการลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพในการตอสูเพื่อแสวงหาสิทธิใน
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การกําหนดชะตากรรมดวยตนเอง การลงนามฉันทามติดังกลาวถือวาเป(นเหตุการณAครั้งประวัติศาสตรAครั้งหนึ่ง
สําหรับประชาชนชาวมลายูปาตานีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธA 2556 ซึ่งเวียนมาบรรจบในวันนี้ในการรําลึก
ขอตกลงดังกลาว เราควรนึกถึงประสบการณAที่ไดผานมา ทั้งกอนและหลังการลงนามฉันทามติ
ความผิดพลาดในอดีตเป(นบทเรียนและเราก็ตองเรียนรูจากประสบการณA เพื่อใหกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
รอบที่สองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ขาพเจาขอขอบคุณฝKายผูจัดงานครั้งนี้ที่ไดเชิญขาพเจาเพื่อกลาวคําปราศรัยในโอกาสรําลึกวาระครบรอบสามปh
การลงนามฉันทามติวาดวยกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีที่จัดขึ้นมาในปhนี้
พี่นองที่เคารพทั้งหลาย
กระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีเป(นหนึ่งในวิธีการคนหาแนวทางแกไขตอความขัดแยง ซึ่งมีการตกลงกัน
ระหวางรัฐบาลไทยกับองคAกรบีอารAเอ็นในฐานะที่เป(นตัวแทนของนักตอสูปลดปลอยปาตานี กระบวนการ
ดังกลาวควรตองมีสวนรวมจากทุกฝKายอยางครอบคลุม และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมควรตองใหความจริงจัง
และสนับสนุนตอกระบวนการดังกลาว กระบวนการพูดคุยลักษณะนี้ไดเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่ประสบความขัดแยง
ดังเชนในปาตานีของเรา สําหรับประชาชนปาตานีที่มีความคิดทางอุดมการณAที่แตกตางไปจากรัฐบาลไทย การ
พูดคุยสันติภาพครั้งนี้ถือเป(นหนึ่งในทางเลือก เพื่อแสวงหาแนวทางแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี
เมื่อสามปhที่แลว กระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานีก็ตองประสบกับความทาทายมากมาย ความทาทาย
ยิ่งใหญที่สุด ซึ่งเป(นที่มาของความทาทายอื่นๆ คือความเป(นปรป‚กษAกันและความเกลียดชังกันระหวางรัฐบาล
ไทยกับผูมีความคิดทางอุดมการณAที่ตางกัน ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณAไดมีการพบปะกันอยางเป(น
ทางการเพื่อการพูดคุยทั้งหมดสามครั้ง แตการพบปะดังกลาวก็ไมไดบรรลุผลสําเร็จใดๆ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ
บนโตVะพูดคุยก็คือคณะพูดคุยจากทั้งสองฝKายไดแสดงทาทีของความเป(นศัตรู ความโกรธ ความแคน และความ
เศราตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝhมือของอีกฝKายหนึ่ง เป(นการพบปะกันเพื่อระบายความรูสึกเชิงลบและแสดง
ความเป(นปรป‚กษAตอกัน การพูดคุยเชนนี้ไมใชวิธีการที่เหมาะสมตอการหาแนวทางแกไขป‚ญหาของความ
ขัดแยง ดวยเหตุนี้กระบวนการพูดคุยจึงไมใครจะมีความคืบหนาเทาที่ควร
ความทาทายตางๆ ซึ่งทายที่สุดแลวไดทําใหการพูดคุยอยางเป(นทางการรอบแรกตองหยุดชะงักนั้นมีดังตอไปนี้
ขอแรก กระบวนการพูดคุยไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากกองทัพไทย
ขอสอง กลุมนักตอสูปลดปลอยปาตานีบางกลุมในสนามยังขาดความเขาใจที่ดีตอกระบวนการสันติภาพ
พวกเขาจึงไมใหการสนับสนุนตอกระบวนการดังกลาว ถึงแมวาการสนับสนุนจากพวกเขาตอกระบวนการนั้นมี
ความสําคัญอยางยิ่งก็ตาม
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ขอสาม อุสตาซฮัสซัน ตอยิบ ไดถอนตัวออกจากตําแหนงหัวหนาคณะพูดคุยของบีอารAเอ็น หลังจากทานไดยื่น
5 ขอเรียกรองจากฝKาย B ใหแกฝKาย A ซึ่งการยอมรับของขอเรียกรองดังกลาวนั้นเป(นเงื่อนไขสําคัญในการ
รื้อฟŠ¢นกระบวนการพูดคุยขึ้นอีกครั้ง
ขอสี่ รัฐบาลไทยไดเผชิญกับวิกฤตทางการเมือง และสุดทายก็มีการกอรัฐประหาร ซึ่งนําไปสูการลมรัฐบาลที่นํา
โดยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณA อวสานของรัฐบาลยิ่งลักษณAไดนําไปสูการชะงักงันของกระบวนการพูดคุย
สันติภาพโดยอัตโนมัติ เนื่องจากทั้งสองฝKายก็ไมมีคณะพูดคุยเจรจาของตนอีกตอไป
สิ่งเดียวที่ยังคงมีอยูจากรอบที่แลว คือฉันทามติทั่วไปฯ ที่เราหวนรําลึกถึง ณ วันนี้ ดวยเจตนารมณAของ
ฉันทามติทั่วไปฯ ที่ลงนามเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธA 2556 และเนื่องจากการแสดงความจริงจังของรัฐบาลไทย
ชุดป‚จจุบัน เราจึงตอบรับขอเสนอจากผูอํานวยความสะดวกเพื่อที่จะริเริ่มกระบวนการสันติภาพขึ้นมารอบ
ใหม
การพูดคุยสันติภาพรอบที่สองนี้จะดําเนินการโดยแบงออกเป(นสองกระบวนการ
กระบวนการแรก คือ การพูดคุยระหวางคณะทํางานเชิงเทคนิค เพื่อเตรียมประเด็นตางๆ กอนที่จะนําไปถึงโตVะ
พูดคุย การพูดคุยระดับนี้ดําเนินการไปอยางไมเป(นทางการ
กระบวนการที่สอง คือ การพูดคุยเพื่อตัดสินใจลงมติ เป(นการพูดคุยประเด็นตางๆ ที่ไดรับการตกลงในระดับ
คณะทํางานเชิงเทคนิคมาบางแลว และจะเป(นมติของการพูดคุยอยางเป(นทางการดวยการดําเนินการพูดคุย
ตามกระบวน การดังกลาวขางตนจะไดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ในการกําหนดทิศทางของการพูดคุยสันติภาพ
รอบที่สอง และเอื้อตอขั้นตอนตอไปของกระบวนการสันติภาพโดยภาพรวม
พี่นองที่เคารพทั้งหลาย
กระบวนการสันติภาพจะไมสามารถบรรลุเป‡าหมายอยางสมบูรณAได ตราบใดที่ทุกฝKายที่มีเกี่ยวของยังขาดการมี
สวนรวมในกระบวนการดังกลาว ดวยเหตุนี้ ประชาชนในพื้นที่ก็ตองมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพ พรอมๆ กับการตระหนักถึงหลักการที่ครอบคลุมผูคนทุกกลุม เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
สามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย
สําหรับกระบวนการสันติภาพในระดับประชาชนนั้น ผูคนทุกกลุมสามารถผลักดันไดดวยวิธีการที่หลากหลาย
และผูคนฝKายตางๆ ก็มีสามารถเขามามีสวนรวมและขับเคลื่อนใหเกิดผลเป(นรูปธรรมได เพราะกระบวนการ
สันติภาพนั้น ไมไดจํากัดเฉพาะเพียงบทบาทของฝKาย A หรือฝKายรัฐบาลเทานั้น ฝKาย B สือ่ มวลชน องคAกรภาค
ประชาสังคม สถาบันการศึกษา คณะกรรมการอิสลาม และองคAกรภาคประชาสังคมตางๆ ก็ควรตองมีสวนรวม
ในกระบวนการสันติภาพ เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมได สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอตามความ
ตองการของพวกเขาในกระบวนการดังกลาว
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เราเขาใจกันวากระบวนการพูดคุยหรือการเจรจานั้นเกิดขึ้นระหวางรัฐบาลไทย ซึ่งเรียกขานกันวาฝKาย A และผู
มีความเห็นเชิงอุดมการณAตางจากรัฐบาลไทย ซึ่งเรียกกันในนามฝKาย B
ตองเนนย้ํา ณ ตรงนี้วาฝKาย B หรือผูมีความเห็นเชิงอุดมการณAที่แตกตางจากรัฐบาลไทยในความขัดแยงที่
ปาตานีนั้น คือประชาชนปาตานีในกระบวนการสันติภาพ กลุมนักตอสูเพื่อปลดปลอยปาตานี กลุมตางๆ และ
องคAกรภาคประชาชนปาตานีนี่เองที่เป(นผูแทนของประชาชนปาตานี เพื่อใหบรรลุถึงเป‡าประสงคAในการสราง
ความเป(นหนึ่ง ทั้งในทางความคิดและการกระทําของฝKาย B ในกระบวนการสันติภาพกับรัฐบาลไทย สภาชูรอ
แหงปาตานี หรือที่รูจักกันในนามมาราปาตานี จึงถูกกอตั้งขึ้นมาเพื่อใหเป(นกลไกหนึ่งในการสรางความเป(น
เอกภาพ และในฐานะเป(นองคAกรทางการเมืองระดับสูงของประชาชนปาตานี
ความขัดแยงที่ปาตานีนั้น หาไดเป(นเพียงความขัดแยงทางอาวุธเทานั้น แตเป(นความขัดแยงที่เป(นผลพวงมา
จากการปกครองระบบอาณานิคมของรัฐบาลไทยที่มีตอประชาชนปาตานีอีกดวย ทุกฝKายจําเป(นตองเขาใจใน
ประเด็นนี้ และรัฐบาลไทยก็ไมควรแสรงทําเป(นไมรับรูเรื่องราวในแงมุมดังกลาว ดวยเหตุนี้เอง แนวทางแกไข
ความขัดแยงที่ปาตานีจึงตองมีทั้งความเป(นธรรม การมีสวนรวมจากทุกฝKาย และมีความยั่งยืน นี่คือสิ่งที่มารา
ปาตานีตองการที่จะบรรลุถึงในการตอสูทางการเมือง
มาราปาตานีไดรับการยอมรับจากหลายฝKายในฐานะที่เป(นองคAกรทางการเมืองของประชาชนปาตานี เพื่อ
เผชิญหนากับรัฐบาลไทยในกระบวนการสันติภาพ ดังนั้น การยอมรับอยางเป(นทางการจากรัฐบาลไทยตอมารา
ปาตานีจึงเป(นหนึ่งในเงื่อนไข ที่จําเป(นเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในกาวตอไป
เชนนี้แลว ไมวาจะชอบใจหรือไมก็ตาม, มาราปาตานีก็จะเป(นทั้งศัตรูและมิตรกับรัฐบาลไทยบนโตVะพูดคุยใน
เวลาเดียวกัน
พี่นองที่เคารพทั้งหลาย
ในบริบทของกระบวนการสันติภาพปาตานี เรายังตองเผชิญหนากับอุปสรรคมากมาย และหนึ่งในอุปสรรคที่
ยิ่งใหญที่สุดคือทัศนคติเชิงลบซึ่งกันและกันระหวาง ฝKาย A กับฝKาย B เราสังเกตเห็นวาฝKายรัฐบาลหรือ “ฝKาย
A” (Party A) ยังมีขอสงสัยและขอกังวลเกี่ยวกับมาราปาตานีในฐานะเป(น “ฝKาย B” เพราะพวกเขายังคงกังขา
วามาราปาตานี หรือ “ฝKาย B” (Party B) นั้น จะมีความสามารถควบคุมสถานการณAความมั่นคงในพื้นที่ได
หรือไม อีกทั้งรัฐบาลไทยเองก็ยังมองวาสถานะของความขัดแยงที่ปาตานีนั้น เป(นประเด็นป‚ญหา
ภายในประเทศ ทั้งหมดนี้ลวนเป(นความทาทายสําหรับมาราปาตานี
ขาพเจาขอกลาวอยางชัดเจนวา มาราปาตานีเองก็ยังคงไมมั่นใจในความมุงมั่นจริงจังของรัฐบาลไทยในการ
แสวงหาแนวทางแกไขความขัดแยงที่มีความยุติธรรม การมีสวนรวมจากทุกฝKาย และมีความยั่งยืน นี่คือขอ
ทาทายสําหรับรัฐบาลไทย และพวกเขาจําเป(นตองแสดงความจริงจังและจริงใจตอมาราปาตานีดวย เนื่องจากมี
ความทาทายที่ทั้งสองฝKายจําเป(นตองเผชิญอยู
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กระบวนการสันติภาพจึงจําเป(นตองเริ่มตนดวยการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน นั่นคือ การพูดคุยใน
ประเด็นตางๆ ที่ทั้งสองฝKายสามารถแสดงออกถึงความมุงมั่นจริงจังและสะทอนถึงความจริงใจในการแสวงหา
แนวทางแกไขที่มีความยุติธรรม การมีสวนรวมจากทุกฝKาย และความยั่งยืนเพื่อบรรลุใหถึงเป‡าหมายในการ
สถาปนาสันติภาพที่แทจริงบนผืนแผนดินปาตานี ในขณะเดียวกัน ในชวงกระบวนการสรางความไววางใจซึ่งกัน
และกัน ประเด็นที่จําเป(นตองพูดคุยกันคือประเด็นที่เป(นประโยชนAตอประชาชนในพื้นที่
ขาพเจาไดรับทราบวา คณะกรรมการเพื่อการเจรจาของฝKายมาราปาตานีไดยื่นขอเสนอสามประการตามความ
จําเป(นของฝKาย B เพื่อใหการกระบวนการพูดคุยมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเป(นสิ่งที่ฝKาย A ควรตองตอบสนอง
ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
ขอแรก กระบวนการสันติภาพควรตองมีสถานะเป(นวาระแหงชาติ
ขอสอง รัฐบาลไทยควรตองยอมรับสถานะของมาราปาตานีเป(นองคAกรทางการเมืองของกลุมบุคคลผูมี
ความเห็นและอุดมการณAที่แตกตาง
ขอสาม คณะเจรจาของมาราปาตานีควรตองไดรับสิทธิคุมกันในการดําเนินคดีทางกฎหมาย (immunity)
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ขาพเจาไดรับทราบมาวา ขอเสนอแนะทั้งสามขอนั้น ไดมีการอภิปรายกันบางแลวในการพบปะ
พูดคุยของคณะทํางานเชิงเทคนิค มีอยูหนึ่งประเด็นที่ไดบรรลุขอตกลงกันแลว และอีกสองประเด็นจะมีการ
ตกลงกันตามความจําเป(นที่สอดคลองตอสถานการณA
สวนคณะเจรจาฝKายไทยก็ไดยื่นขอเสนอสามประเด็นเพื่ออภิปรายกันในระหวางที่กระบวนการสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน
ขอแรก การจัดตั้งเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ “เซฟตี้โซน” ในฐานะที่เป(นโครงการนํารองของกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ
ขอสอง การพัฒนาในเขตพื้นที่ปลอดภัยดังกลาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ก็เพื่อ
สรางสังคมสันติสุข
ขอสาม สถาปนาความยุติธรรมที่เทาเทียมกันสําหรับทุกภาคสวนของสังคม
ฝKายมาราปาตานีไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับทั้งสามประเด็นนี้ขางตนจากฝKาย A แลว ตอจากนี้ไปคณะกรรมการ
ระดับนําและคณะทํางานคลังสมองของมาราปาตานีจะไดอภิปรายถึงประเด็นเหลานั้น และลงความเห็น
ตอจากนั้นคณะทํางานเจรจาของฝKาย B จึงจะสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่งบนโตVะพูดคุยในขั้นตอน
ตอไป
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พี่นองที่เคารพทั้งหลาย
เราไดรับทราบวาประชาชนในพื้นที่ไดเรียกรองใหมีการจัดตั้งเขตพื้นที่ปลอดภัย เราก็ไดรับรูถึงขาวสารเกี่ยวกับ
ความพยายามของกองทัพภาคที่ 4 ในการกําหนดให อ.บาเจาะและ อ.เจาะไอรอง เป(นเขตพื้นที่ปลอดภัยมา
บางแลว
การจัดตั้งเขตพื้นที่ปลอดภัยภายใตสถานการณAความขัดแยงไมใชเรื่องงาย และไมสามารถประกาศไดโดย
ฝKายเดียว ดังเชนที่เราไดรับฟ‚งมา ไมเคยมีใครสามารถกระทําไดอยางนั้น ถาหากวาสิ่งนี้ไดเกิดขึ้นจริงๆ ยอม
แสดงใหเห็นวายังมีบางอยางที่ไมถูกตองในกระบวนการสันติภาพปาตานีอยู และนี่คือความทาทายภายในที่
รัฐบาลไทยตองแกไข
เขตพื้นที่ปลอดภัยสามารถจัดตั้งขึ้นไดภายหลังจากที่ทั้งสองฝKายตางตกลงกันในเชิงแนวคิดแลวเทานั้น ขาพเจา
เห็นวาแตละฝKายนั้นตางก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเขตพื้นที่ปลอดภัยของตนเองอยู และแนวคิดของฝKายหนึ่งๆ นั้นยัง
แตกตางไปจากของอีกฝKายหนึ่ง ดังนั้น ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดและเขตพื้นที่ซึ่งไดรับเลือกใหจัดตั้งเป(นเขต
พื้นที่ปลอดภัยนั้นเป(นประเด็นที่ควรจะมีการปรึกษาหาหรือกันเป(นการลวงหนา กอนที่จะประกาศการจัดตั้ง
เขตพื้นที่ปลอดภัยดังกลาวตอสาธารณชน
การสถาปนาสันติภาพที่ปาตานีนั้นไมใชสิ่งที่เป(นไปไมได สันติภาพสามารถเกิดขึ้นไดโดยการมีสวนรวมอยาง
จริงจังและความเสียสละจากทั้งสองฝKาย โดยยอมรับความลมเหลวและความผิดพลาดจากการพูดคุยและเจรจา
เพื่อสันติภาพในอดีต
ทุกฝuายจําเปpนตองยอมรับวGาผลสําเร็จของการเจรจาสันติภาพนั้น สามารถนําไปสูGการแกไขปwญหาความ
เดือดรอนของประชาชนปาตานีได และในขณะเดียวกัน แนวทางดังกลGาวก็สามารถเปpนปราการอัน
แข็งแกรGงเพื่อรักษาความมั่นคงและการ ปjองกันประเทศของไทยไดดวยเชGนกัน
พี่นองที่เคารพทั้งหลาย
ขาพเจาขออนุญาตลงทายคํากลาวในครั้งนี้ดวยการชักชวนพี่นองประชาชนปาตานีทุกทาน เรามารวมกัน
โอบอุมและค้ําจุนกระบวนการสันติภาพปาตานีที่วานี้ เพื่อแสวงหาและบรรลุถึงเสรีภาพ ความมั่นคง
ความยุติธรรม สันติภาพ และเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ขอขอบคุณ และขอใหความสันติจงมีแดทุกทาน
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Peace, Moving Forward ดุลยปาฐก: “พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง”
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 1 มีนาคม 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8177

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)

พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตไดรายงานความคืบหนาของการ
พูดคุยสันติสุข ในชGวง“ดุลยปาฐก : เวทีรายงานความคืบหนาของการพูดคุยสันติภาพ”ภายในงาน“วันสื่อสันติภาพ
ชายแดนใต/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 3rd Peace Media Day and Peace Assembly
2016” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธR 2559 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR วิทยาเขตปwตตานี
(ม.อ.ปwตตานี)

พล.ท.นักรบเป(นนายทหารเพียงคนเดียวที่รวมคณะพูดคุยสันติภาพในฝKายรัฐบาลไทยตั้งแตการพูดคุยรอบที่
แลว จนมาถึงการพูดคุยรอบใหมนี้ รัฐบาลก็ตั้งใหเขาเป(นเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ทําใหเขามองเห็น
พัฒนาการและเขาใจของกระบวนการพูดคุยมาตลอดเพราะทํางานนี้มาอยางตอเนื่อง
สื่อสําคัญตGอการหนุนเสริมสันติภาพ
พล.ท.นักรบ กลาววา ดีใจที่ไดมางานนี้อีกครั้ง มาครั้งแรกในปh 2556 โดยมารวมงานพูดคุยที่โตVะเฉยๆ ไมไดมา
ปาฐกถาเหมือนครั้งนี้ และคิดวาสื่อคือองคAภาคประชาสังคมที่มีความสําคัญมากในการที่จะชวยหนุนเสริม
กระบวนการสันติภาพได
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ป‚ญหาความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนใตที่กําลังแกไขกันอยูในป‚จจุบัน ความจริงก็เหมือนกับความขัดแยงอื่นๆ
ทั่วโลก ไมวาจะเป(นความขัดแยงทางดานความคิดทางกายภาพหรืออื่นๆ โดยเฉพาะป‚ญหาของอัตลักษณAที่
แตกตางกัน ประเด็นจึงอยูที่วาเราจะอยูรวมกันดวยความแตกตางไดอยางไร
ป‚ญหาอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ การบริหารจัดการที่ไมลงตัวของรัฐไทยเองจนทําใหชายแดนใตหลุดออกจาก
พื้นที่สันติสุขไป
12 ปrมี 7 รัฐบาลแตGขาดเสถียรภาพจึงแกปwญหาไมGได
พล.ท.นักรบ กลาวตอไปวา ความขัดแยงในตางประเทศที่สามารถแกไขป‚ญหาไดสวนหนึ่งเป(นเพราะการบริหาร
งานของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ แตในประเทศไทยตลอด 12 ปhที่ผานมา เรามีถึง 7 รัฐบาล แสดงใหเห็นถึงการ
ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลไทย จนไมสามารถที่จะมาลงมาแกไขป‚ญหาชายแดนใตไดเต็มขีดความสามารถ
เพราะติดอยูกับป‚ญหาภายในสถานการณAทางการเมืองไทย
รัฐบาลที่ผานๆมา มีความจริงใจในการแกไขป‚ญหามาโดยตลอด แตดวยสภาวะทางการเมืองที่ไมนิ่งทําใหเป(น
อุปสรรคในการแกไขป‚ญหา แตหากพูดถึงเรื่องสันติภาพเห็นไดชัดวามีความกาวหนา เพราะชวงปhแรกๆ
หนวยงานฝKายความมั่นคงตางไมยอมรับการพูดคุยกับผูเห็นตาง จนชวงหลังมีการยอมรับมากขึ้นจนเกิดการ
เป_ดตัวในปh 2556 (กรณีการลงนามในฉันทามติทั่วไปวาดวยการพูดคุยสันติภาพ) และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ตามลําดับ
การพูดคุยเปpนปwจจัยลดเหตุรุนแรง ขยับเปjาจาก 10 เหลือ 3 ปr
พล.ท.นักรบ กลาวดวยวา จากสถิติเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตปh 2556 เป(นตนมา แสดงใหเห็น
วาการพูดคุยเป(นป‚จจัยที่ทําใหมีเหตุการณAความรุนแรงลดลง ที่สําคัญรัฐบาลป‚จจุบันทํางานอยางมีแบบแผน
มากขึ้น เราศึกษาดูงานการแกไขความขัดแยงในระดับสากลจากหลายประเทศ แลวมาประยุกตAใชในการแกไข
ป‚ญหาในพื้นที่ชายแดนใต
“การแกไขป‚ญหาความขัดแยงในพื้นที่ตางๆ ใชเวลานาน บางประเทศเป(นสิบๆปh แตสําหรับในพื้นชายแดนใต
ผมตั้งเป‡าหมายไววา 10 ปhจะสามารถแกไขป‚ญหาความขัดแยงนี้ได แตรัฐบาลมีคําสั่งใหดําเนินการใหเร็วขึ้น
จึงคิดวาจะใชเวลา 3 ปh ซึ่งเราดําเนินการมาแลว 1 ปh 2 เดือน ถือวาเดินมาไดครึ่งทางแลว สิ่งที่ไดก็คือความไว
เนื้อเชื่อใจกัน เพราะในชวงแรกเรายังไมรูจักกัน แมแตมาเลเซียที่เป(นผูอํานวยความสะดวกตนก็ยังไมรูจัก
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วางกติกาพูดคุยใกลเสร็จแลว
พล.ท.นักรบ กลาวอีกวา การพูดคุยครั้งแรกไมเหมือนเป(นการพูดคุยสันติสุขแตอยางใด เพราะคุยกันไมคอยจะ
รูเรื่อง แตหลังจากที่ไดคุยกันเต็มคณะ 4 ครั้ง จนมาถึงเดือนรอมฎอนที่ผานมาที่มีการตกลงวาจะทํางานรวมกัน
จนทําใหเป(นเดือนรอมฎอนที่มีเหตุการณAต่ําที่สุดในรอบ 10 ปh ทําใหเห็นไดชัดวาเราทํางานรวมกันได
ป‚จจุบันกระบวนการพูดคุยถือวาอยูในชวงที่กําลังรางกติกา เพราะการพูดคุยก็เหมือนฟุตบอล หากไมมีกติกา
ก็เลนกันไมได และหากกติกาเสร็จภายใน 2 อาทิตยAนี้ จะมีการพูดคุยครั้งที่ 5 อยางไมเป(นทางการเกิดขึ้น และ
จะมีการทดลองของทั้งสองฝKาย ตัวอยางการทดลองเชน พื้นที่ปลอดภัย เป(นตน ซึ่งหากทําไดจริงคนที่จะไดรับ
ประโยชนAก็คือประชาชน สิ่งที่ทาทายของการพูดคุยก็คือ จะทําอยางไรใหการพูดคุยเดินไปอยางตอเนื่อง
เป(นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดไว
นายกฯบรรจุในรGางกฎหมายใหมGเตรียมเขาสภา
ขณะที่เรื่องการยอมรับ ตองตอบวายังไมสามารถที่จะยอมรับกลุมมาราปาตานีได เหตุผลก็คือตองถามกลับไป
ยังเขาวา เขาสามารถคุมพื้นที่ไดหรือยัง หากยังไมสามารถคุมไดก็ไมสามารถที่จะยอมรับได และที่สําคัญคนใน
พื้นที่ยอมรับกลุมมาราปาตานีหรือยัง หรือรูจักกลุมมาราปาตานีหรือไม? สวนชื่อที่จะใชเรียกในกติกาจะใช
ฟุตโนตในการอธิบายการเรียกชื่อกลุม ซึ่งมีความตางระหวางทั้งสองฝKาย
ในสวนประเด็นวาระแหงชาติ นายกรัฐมนตรีของไทยบรรจุไวแลวในกฎหมายฉบับใหมที่กําลังจะเขาสูสภาเร็วๆ
นี้ สวนเรื่องการขอสิทธิคุมครองทางกฎหมายก็เป(นเรื่องที่ยังไมสามารถที่จะดําเนินการได เพราะเราเป(นรัฐ จะ
ไปทําลายระบบยุติธรรมยอมไมได และเกรงวากรณีอื่นๆ จะเอาเป(นตัวอยางในการบังคับใช
จะดึงคนตรงกลางใหเห็นดวยกับสันติภาพ
“สิ่งที่ทาทายสําหรับผมก็คือ ความตอเนื่องของการพูดคุยและประชาชนในพื้นที่ แนนอนวามีทั้งที่เห็นดวยและ
ไมเห็นดวยกับการพูดคุย และคนจํานวนมากคือคนที่อยูตรงกลางไมไดบอกเจตจํานงวาเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวย ซึ่งเป(นกลุมคนที่สําคัญที่เราจะตองมารวมกันคิดวา จะทําอยางไรใหเขาไดเขามาสูกลุมคนที่เห็นดวยกับ
สันติภาพ”
ประเด็นสุดทายก็คือ แทร็กสอง ตองเป(นพลังในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ และจะตองรวมกันเชิญ
ชวนผูคนที่อยูตรงกลางใหหันมาสนับสนุนสันติภาพใหมากขึ้น แลวหลังจากนั้นคณะพูดคุยทั้งสองฝKายจะรับ
ป‚ญหาหรือขอเสนอของทานมาคุยกันวา สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทานคืออะไร? เชนการศึกษาที่ดีที่สุดสําหรับทานคือ
อะไร การเมืองการปกครองที่ดีสําหรับทานเป(นอยางไร? เหลานี้เป(นตน
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ครั้งหนึ่ง ป‡าขางบานผมถามผมวา ไปคุยกับเขาทําไม ทําไมไมจับเขา มันแสดงใหเห็นวายังมีคนจํานวนมากที่ยัง
ไมเขาใจกระบวนการสันติภาพ หรือคนที่อยูตรงกลางระหวางเห็นดวยกับไมเห็นดวย โจทยAก็คือ จะทําอยางไร
ใหคนที่อยูตรงกลางหันมาเขาใจตรงกันวา สันติภาพคือสิ่งที่ดีที่สุด
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อาบูฮาฟmซ อัลฮากีม: 7-5-3 และหนึ่ง?
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 3 มีนาคม 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8258

แปลโดย อับดุลเลาะ วันอะฮAหมัด
หมายเหตุ: บทแปลขางลางนี้มาจากบทความของอาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม ที่ชื่อ “7-5-3 dan SATU ?” ซึ่งเผยแพร
ครั้งแรกในบล็อกของเขาเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผานมา กองบรรณาธิการเห็นวาคําอธิบายจากเสียงที่แตกตางเหลานี้
นาจะเป(นประโยชนAตอกระบวนการสันติภาพโดยรวม จึงแปลเป(นภาษาไทยและนํามาเผยแพรอีกครั้ง

------------------------ปกติขาพเจาจะเขียนเรื่องที่มีสารัตถะและมีใจความสําคัญ
ซึ่งครั้งนี้ก็เชนกัน แตมาในแบบสบายๆ และแนนอนคงจะหนีไมพนการพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับปาตานี
ในระหวางที่ดื่มกาแฟในยามเชาหรือน้ําชาในชวงบาย เรามารวมกันหาความหมายในสิ่งที่ขาพเจายกมา นั่นคือ
หมายเลข 7 5 3 และ 1 ดังกลาว?
เจ็ด
หากเรายอนไปยังเหตุการณAที่เกิดขึ้นเมื่อ 60 ปhที่แลว เมื่อครั้งที่การตอสูเพื่อศาสนาและชนชาติของตวนฆูรู
ฮัจญีสุหลง ซึ่งไดยื่นขอเสนอเจ็ดขอแกรัฐบาลสยาม ณ ขณะนั้น
คงไมจําเป(นที่จะตองบอกกลาวอีกแลววาขอเรียกรองดังกลาวนั้นมีเนื้อหาอะไรบาง เพราะเป(นที่ทราบกันดีใน
สังคมและถูกแพรหลายไปแลว
ผลสุดทาย เราก็ตางรับรูไปแลววาทานถูกกลาวหาเป(นขบถจนถูกจับกุมคุมขัง และในที่สุดก็ถูกฆาตกรรมโดย
ปราศจากสุสาน
โลกทัศนRของเจาอาณานิคมสยาม ณ ขณะนั้น ชGางคับแคบยิ่งนัก เพราะดวยอคติและความรูสึกชาตินิยม
สุดโตGง (ultranasionalis) จนมองวGาขอเรียกรองดังกลGาวเปpนภัยคุกคามตGอบูรณภาพของประเทศที่ยึดมั่น
ถือมั่นกับแนวคิดชาตินิยมสยามและความเปpนรัฐเดี่ยว
ถึงแมในขอเรียกรองดังกลาวจะไมมีคําวา ‘เมอรAเดกา’ หรือ ‘การแบงแยกดินแดน’ อยูในนั้นสักคําก็ตาม
แตสุดทายก็ตองจบลงอยางนาเศรา
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พวกเขาเรียกรองสิทธิและความยุติธรรมดวยวิถีทางอันสันติ ถึงแมวาจะไมมีการใชความรุนแรง หรือวิธีนอก
กฎหมาย แตในที่สุดก็ตองเสียชีวิตดวยการฆาตกรรม หรือไมก็ตองลี้ภัยออกนอกประเทศ
เนื่องจากการเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิดวยสันติวิธีตามวิถีแหงประชาธิปไตยไมไดรับความสนใจ ชาวมลายูเองก็
เริ่มมีการจัดตั้งองคAกรการตอสูเพื่อปลดปลอยดวยอาวุธหลากหลายองคAกรขึ้นมาจนถึงวันนี้
นั่นก็คือเปpนจุดเริ่มตนของความขัดแยงทางการเมืองดวยกําลังอาวุธอยGางแทจริง ซึ่งไมGเคยไดรับการ
ยอมรับจากสยาม
วันนี้เกือบทั้งหมดของขอเรียกรองดังกลาวกําลังหรืออยูในระหวางการดําเนินการโดยรัฐ ซึ่งสมมติวาสิ่งเหลานี้
ถูกสนองโดยรัฐบาล ณ เวลานั้น มีหรือที่ตวนฆูรูฮัจยีสุหลงจะตองพลีชีพ (ชาฮีด) มีหรือที่จะกอเกิดกลุม
ขบวนการเพื่อปลดปลอยตางๆ และคงจะหาไดมีการตอตานดวยความรุนแรงตามที่เราเห็นอยู ณ วันนี้
หา
เมื่อสามปhที่แลว มีการลงนามฉันทามติทั่วไปวาดวยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธA
2013 ซึ่งเป(นที่ทราบกันดี
นี่ถือเปpนครั้งแรกที่มีกระบวนการสันติภาพอยGางเปpนทางการเกิดขึ้นระหวGางรัฐบาลไทยและขบวนการตGอสู
ปาตานี
ในครั้งนั้นทางฝKายขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (BRN) ไดยื่นขอเรียกรองเบื้องตน (tuntutan
awal) จํานวนหาขอ เพื่อใหกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพสามารถดําเนินคืบหนาตอไปได ขอเรียกรอง
เหลานั้นยังไมถือเป(นขอเรียกรองหลัก (tuntutan utama) แตอยางใด
แตนาเสียดายที่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพดังกลาวมิอาจอยูไดนานนักดวยเหตุผลอยางที่ทราบกันดี
ถึงแมทางรัฐบาลไทยไดแถลงไววาจะนําขอเสนอทั้งหาขอกลับไปพิจารณาตอไป แตสถานการณAทางการเมืองที่
ไมมีเสถียรภาพไดนําไปสูการทํารัฐประหาร ซึ่งสงผลใหกระบวนการสันติภาพพลอยหยุดชะงักไปดวย
สาม
กระบวนการสันติภาพไดเริ่มขับเคลื่อนอีกครั้งโดยรัฐบาลทหาร พรอมๆ กับการจัดตั้งองคAกรรมขึ้นมา โดยเป(น
การรวมกันทั้ง 6 กลุมขบวนการตอสู ภายใตชื่อสภาชูราแหงปาตานีหรือมาราปาตานี
เนื่องจากตัวแสดงหลักในกระบวนการสันติภาพครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองฝKาย นั่นก็คือรัฐบาลทหาร
จากฝKายรัฐไทย และกลุมมาราปาตานีในฝKายของกลุมตอสู เป(นที่แนนอนแลววาขอตกลงใหมจะตองไดรับการ
เห็นชอบรวมกันกอนที่กระบวนการสันติภาพอยางเป(นทางการครั้งใหมจะเริ่มขึ้น
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ในการนี้ทางกลุมมาราปาตานีไดเสนอเงื่อนไขสามขอดวยกัน
1. ใหการยอมรับกลุมมาราปาตานีในฐานะฝKายบี (Parti B)
2. กระบวนการสันติภาพจะตองเป(นวาระแหงชาติ และ
3. การใหความคุมกันทางกฎหมาย (imuniti) ใหกับคณะพูดคุยฝKายมาราปาตานี
จําเปpนที่จะตองยืนยันวGา นั่นเปpนเพียงขอเสนอแนะ (Cadangan) ไมGใชGเปpนขอเรียกรอง (Tuntutan) แตG
อยGางใด เหตุผลในการนําเสนอทั้งสามขอดังกลาวนั้นก็ไดมีการอภิปรายกันไปบางแลว
ถึงกระนั้นก็ยังมีเสียงวิจารณAตั้งคําถามมากมายเกี่ยวกับขอเรียกรองของกลุมมาราปาตานีวามีเพียงสามขอ
เทานั้นหรือ ขณะที่ในสมัยฮัจญี สุหลง ในอดีตนั้นมีอยูจํานวนเจ็ดขอ และของบีอารAเอ็นอีกหาขอ??
มีบางคนที่วิพากษAวิจารณAวา กลุมมาราปาตานียื่นขอเสนอเพื่อผลประโยชนAของตนเองและพวกพองเทานั้น
ไมใชเพื่อประโยชนAของประชาชนแตอยางใด
เปpนอีกครั้งหนึ่งที่กลุGมมาราปาตานีไดชี้แจงวGา ทั้งสามขอขางตนนั้นเปpนเพียงขอเสนอแนะเปpนเพียงขั้นการ
เตรียมการเพื่อใหกระบวนการสันติภาพสามารถดําเนินการไดอยGางเปpนทางการเทGานั้น ไมGใชGเปpนขอ
เรียกรองแตGประการใด
สําหรับป‚จจุบัน กระบวนการสันติภาพยังอยูในขั้นตอนของการสรางความไววางใจ จะเป(นการเร็วเกินไป
สําหรับการยื่นขอเรียกรองที่บางครั้งอาจสงผลกระทบตอกระบวนการสันติภาพได อยางที่เคยเกิดขึ้นมาแลว
กอนหนานี้
หนึ่ง
เมื่อกระบวนการสันติภาพไดดําเนินอยางเป(นทางการไปแลว สถานะของกระบวนการจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
กระบวนการสรางความเชื่อมั่นจะดีขึ้น แผนการดําเนินการ (โรดแมป) จะมีความชัดเจน จะเป(นการยกระดับสู
ขั้นตอนตอไป นั่นก็คือขั้นตอนการเจรจาตอรองที่จะตองเดินคูขนานกับชวงเวลาของการหยุดยิง
ใชแลว, การแกไขป‚ญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาอยางยาวนาน จักตองผานชวงเวลาของการหยุดยิงและ
การเจรจาพรอมๆ กันไป
ดังนั้น ในขั้นตอนของการเจรจาตอรองนี่เอง ทางกลุมมาราปาตานีจะยื่นขอเรียกรองตอไป
ในขั้นตอนดังกลาว ขอเรียกรองของกลุมมาราปาตานีจะไมใชเจ็ดขอหรือสามหรือหาขออีกตอไป
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ทางกลุGมมาราปาตานีคาดไววGาจะมีเพียงขอเรียกรองหนึ่งเดียวเทGานั้น
แลัวอะไรเลGาคือขอเรียกรองหนื่งเดียวดังกลGาว?
ขอใหพวกเรารอคอยวาหนึ่งขอเรียกรองนั้นคืออะไร..
ในขณะที่เรากําลังรอคอยอยูนี้ เรามาดื่มกาแฟหรือชากันไปกอน.
("เขาใจวาคณะทํางานเชิงเทคนิคที่อยูในกระบวนการสันติภาพทั้งฝKาย A และฝKาย B ใกลจะบรรลุของขอตกลง
ในกรอบการทํางานรวมกัน (Term of References – ToR) เหลือแคการตอบรับจากทั้งสองฝKายเทานั้น และ
กระบวนการสันติภาพดังกลาวนี้ก็จะเริ่มขึ้นอยางเป(นทางการในอนาคตอันใกลนี้")
.........................
อาบู ฮาฟmซ อัลฮากีม – จากนอกรั้วปาตานี
3 มีนาคม 2016 / 23 ญามาดิลเอาวัล 1437
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พล.อ.อักษรา เผย เตรียมเจรจาสันติสุขครั้งตGอไป ยันคุยตัวจริง
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 9 มีนาคม 2559
ที่มา: http://www.matichon.co.th/news/64707

“อักษรา” เผย เตรียมพูดคุยสันติสุขใตครั้งตGอไป ยัน คุยกับตัวจริง อยูGขั้นสรางความไวใจ เสนอกลุGม
เห็นตGางกําหนดพื้นที่ลดกGอเหตุ เตรียมเปmดตัวหนังสือแจกปชช.แจงความคืบหนา
วันนี้ (9 มี.ค.) ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะพูดคุย
สันติสุขชายแดนภาคใต กลาวถึงความคืบหนาการพูดคุยสันติสุขวา กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นเป(น 1 ใน 7
กลุมงาน เพื่อแสวงหาทางออกของความขัดแยง ซึ่งที่ผานมามีการพูดคุยกับแนวรวมกลุมผูเห็นตางอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการพูดคุยแบบเป(นทางการ และไมเป(นทางการ โดยขณะนี้มีแนวทางที่จะใหประชาชนในพื้นที่
ขับไลความรุนแรงออกจากพื้นที่ รัฐบาลมีความชัดเจนในทุกดาน และมีระเบียบรองรับ ไมวาจะเป(นคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี และคณะพูดคุยที่มาจากตัวแทนสวนราชการ ซึ่งการพูดคุยครั้งตอไปนั้น ขึ้นอยูกับความพรอม
ของกลุมผูเห็นตาง ซึ่งการพูดคุยครั้งตอไปนั้น กรอบทางเทคนิคสองขอที่ยังติดคางอยูขณะนี้เสร็จเรียบรอยแลว
จากนี้จะนําไปเสนอใหมาเลเซียในฐานะผูอํานวยความสะดวก เพื่อนัดหมายเจรจาแบบเต็มคณะในครั้งตอไป
โดยรัฐบาลตองการสรางความไววางใจระหวางกัน โดยจะขอใหลดการกอเหตุ ใหกลุมผูเห็นตางกําหนดพื้นที่
ดวยตัวเอง ขณะที่เจาหนาที่ตางก็ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 37 อําเภอของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตอยูแลว
“ทุกคนอางวาทําเพื่อประชาชน เราอยากบอกวาประชาชนไมตองการความรุนแรง แตตองการความสงบ ซึ่ง
ตองปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบจากทุกฝKาย ขณะนี้อยูในชวงของการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน
ดังนั้นจะไวใจกันไดก็ตองไมมีเหตุ เพราะถามีเหตุเราก็ยังไมไวใจ ตอนนี้เรากําลังเอาพลังประชาชนในพื้นที่เป(น
สําคัญ เพราะประชาชนตองการการพัฒนา ความยุติธรรม ความสงบเรียบรอย ซึ่งขณะนี้กลุมผูเห็นตางเองก็
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กําลังคิดอยูวาจะบอกอะไรเรา เราตองการสันติสุข แลวใครตองการความรุนแรง ใครมีขอเรียกรอง ใครมี
เงื่อนไข ไมใชเรา” พล.อ.อักษรา กลาว
พล.อ.อักษรา กลาววา อยางไรก็ตาม เชื่อวาแนวทางการพูดคุยสันติสุขนี้ จะไดรับการสานตอจากรัฐบาลหนา
เพราะถือเป(นแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับการแกป‚ญหาความขัดแยง พื้นที่ความขัดแยงใน 3 จังหวัดภาคใตนั้น เป(น
ความหวังของสังคมไทย และเชื่อวาป‚ญหาเหลานี้จะดีขึ้นตามลําดับแตตองใชเวลา ยืนยันวา การพูดคุยทุกครั้ง
ที่ผานมา เป(นการพูดคุยกับกลุมผูกอเหตุตัวจริง เนื่องจากกอนการพูดคุยแตละครั้ง ทางคณะพูดคุยจะมีบัญชี
รายชื่อของผูที่จะมาพูดคุยเพื่อสงใหมาเลเซียและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งสํานักงานขาวกรองแหงชาติ
กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ผูวาราชการจังหวัด ผูนําทางศาสนา ฯลฯ ไดตรวจสอบ และตอนนี้ตัวละครที่
เกี่ยวของไดปรากฏตัวครบแลว ไมวาจะเป(นผูสรางป‚ญหา ผูแกป‚ญหาและหนวยงานเกี่ยวของ ทั้งแมทัพภาค 4
ศอ.บต. ผูนําศาสนา เอ็นจีโอ สื่อมวลชนในพื้นที่ และผูไดรับผลกระทบ ดังนั้นจึงอยูที่ประชาชนวาจะเชื่อใคร
ประชาชนตองสนับสนุนการพูดคุยและประณามความรุนแรง
พล.อ.อักษรา กลาวตอวา ขณะนี้ทางคณะพูดคุยกําลังจัดทําหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการแกไขป‚ญหา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตดวยการพูดคุยสันติสุข ตั้งแตปh 2558-2559 ที่ผานมา วามีความคืบหนาอยางไรบาง ทั้งนี้ เพื่อ
สรางความเขาใจใหกับประชาชน เนื่องจากที่ผานมา ประชาชนยังมาเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของเราเทาที่ควร
โดยจะมีทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจะพิมพAใหเพียงพอตอความตองการของผูที่สนใจ
เมื่อถามวา ผูกอเหตุยังมีแนวคิดที่จะแบงแยกดินแดนอยูหรือไม พล.อ.อักษรา กลาววา นี่มันยุคสมัยไหนแลว
วันนี้ไมมีใครพูดเรื่องนี้แลว บริบทตางๆไดกาวขามเรื่องดังกลาวไปแลว แตประชาชนในพื้นที่จะเป(นผูกําหนดวา
ตองการความสงบหรือไม และประชาชนเองก็ตองประณามความรุนแรง และขณะนี้ทีมพูดคุยสันติสุขมีความ
เป(นเอกภาพ และเชื่อวาประชาชนในพื้นที่เห็นดวยและอยูขางรัฐบาล ตอตานความรุนแรง
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คําตGอคํา มารา ปาตานี ตGอเหตุการณRบุก ร.พ.เจาะไอรอง
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 17 มีนาคม 2559
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2016/03/64674

โดยทวีพร คุมเมธา
ตัวแทนมารา ปาตานี องคAกรรมของขบวนการเพื่อเอกราชสามจว.ชายแดนใต ชี้ ความไมสงบวันครบรอบ
สถาปนาบีอารAเอ็น ไมใชสัญญาณตอตานมารา และกลาววา พรอมยอมรับหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ
17 มี.ค. 59 อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม สมาชิกคนหนึ่งของมารา ปาตานี องคAกรรมของขบวนการปลดปลอยปาตานี
หรือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตอบคําถามประชาไทเมื่อวานนี้ ถึงเหตุการณAความรุนแรงเมื่อวันที่ 13 มี.ค.
ซึ่งมีการกอเหตุไมสงบหลายจุด รวมถึงการใชโรงพยาบาลเจาะไอรอง จ.นราธิวาส เป(นที่มั่นในการตอสูกับคาย
ทหารพรานซึ่งอยูตรงขาม
เนื่องจากสองอําเภอที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ อ.เจาะไอรอง และ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป(นสองในหา
อําเภอสันติสุข นํารอง (ซึ่งหมายถึง อําเภอที่เป(นพื้นที่ปลอดภัย) ซึ่งเป(นโครงการที่ฝKายทหารไทยกลาวอางฝKาย
เดียว มีผูวิเคราะหAวา การโจมตีอยางหนักในสองอําเภอดังกลาวคือการสงสัญญาไมเอากระบวนการพูดคุย
สันติภาพ และไมเอามารา ปาตานี
ทั้งนี้ วันที่ 13 มี.ค. เป(นวันครบรอบ 56 ปhการกอตั้งบีอารAเอ็น องคAกรเพื่อเอกราชปาตานีซึ่งเชื่อวา มีกําลัง
นักรบในพื้นที่มากที่สุด บีอารAเอ็นนั้นเคยแสดงทาทีปฏิเสธมาราและการพูดคุยสันติภาพทั้งทางตรงและทาง
ออม
แมไมมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณAหลังเหตุการณAดังกลาว ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและ
องคAกรสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ตางออกมาประณามการบุกโรงพยาบาล และเรียกรองใหทั้งฝKาย
ขบวนการและฝKายไทยเคารพหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ซึ่งหามปฏิบัติการทางทหาร และการ
ตั้งคายทหารในพื้นที่โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน และพื้นที่ชุมชน
(อาบูฮาฟ_ซ ใหสัมภาษณAประชาไทเป(นภาษาอังกฤษ บทสัมภาษณAดานลางเป(นคําแปลอยางไมเป(นทางการโดย
ประชาไท)
1. มารา ปาตานี เห็นอยGางไรตGอการกGอความไมGสงบหลายจุดในวันที่ 13 มีนาคม โดยเฉพาะในอําเภอ
เจาะไอรอง มาราเห็นวGา การโจมตีในอําเภอที่ถูกประกาศเปpนโครงการนํารGองอําเภอสันติสุขนั้น เปpน
สัญญาณตGอตานการเจรจาสันติภาพหรือไมG
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เราไมรูแนนอนวาใครเป(นผูกอเหตุที่โรงพยาบาล แตสิ่งตางๆ ชี้วานาจะเป(นฝhมือของนักรบอารAเคเค (นักรบกลุม
บีอารAเอ็น) เมื่อพิจารณาวาวันที่ 13 มีนาคมนั้นมีความสําคัญทางสัญลักษณA และยังมีการกอเหตุที่จุดอื่นดวย
เหตุการณAนี้ไมเกี่ยวกับมารา ปาตานี เห็นไดจากวา เหตุการณAทํานองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต
กอนที่จะมีมาราดวยซ้ํา
ถาจะมีการสงสัญญาณใดๆ มันคงเป(นการเตือนวา รัฐไทยตองจริงจังกับการแกป‚ญหาที่ตนเหตุของความขัดแยง
และหลีกเลียงจากการกระทําที่ไมยุติธรรมที่เราเห็นอยูทุกวันนี้ เพราะฝKายทหารของขบวนการก็จะเอาคืนอยาง
สม่ําเสมอ จนถึงวันนี้ ทั้งมาราและฝKายไทยยังไมไดตกลงอะไรเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัย เมื่อไรที่การพูดคุย
สันติภาพเริ่มอยางเป(นทางการแลว เราถึงจะคุยกันเรื่องความเป(นไปได และหาขอตกลงกันวา จะทําอยางไรให
เกิดพื้นที่ความปลอดภัย และหากลไกที่เหมาะสมทําใหมันเวิรAค
เพราะฉะนั้น เนื่องจากยังไมมีการตกลงเรื่องพื้นที่ปลอดภัย มันก็ไมมีเหตุผลที่จะบอกวานี่คือการตอตานมารา
พื้นที่ปลอดภัยที่เจาะไอรองนั้น เป(นเพียงขอเสนอฝKายเดียวของกองทัพภาคที่สี่ เมื่อพิจารณาวาพื้นที่ดังกลาว
เป(นที่มั่นของนักรบอารAเคเค การตอบโตเชนนั้นก็เป(นสิ่งที่เขาใจได

2. การเจรจาสันติภาพจะไดรับผลกระทบจากปฏิบัติการเมื่อวันอาทิตยRหรือไมG อยGางไร
สวนตัวผมไมเห็นวาเหตุการณAจะกระทบกับกระบวนการพูดคุย ในทางตรงขาม มันยิ่งจําเป(นที่จะตองเดินหนา
เรื่องพื้นที่ปลอดภัย ใหมีขอตกลงกันเรื่องนี้อยางเร็วที่สุดที่จะเป(นไปได ตอนนี้ทั้งปารAตี้เอ และปารAตี้บี กําลังจะ
สรุปเรื่องศัพทAเทคนิคในขอตกลงในเร็ววันนี้ ถาทุกฝKายโอเคแลว เราก็จะไดเดินหนาการเจรจาสันติภาพอยาง
เป(นทางการ

3. ภาคประชาสังคมในพื้นที่ตGางเรียกรองใหทั้งฝuายไทยและฝuายขบวนการนํากฎหมายมนุษยธรรมสากล
มาใช มารา ปาตานีเห็นอยGางไรกับขอเสนอนี้
เราไดยินเรื่องการเรียกรองใหนํากฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศมาใช และเราเห็นดวยอยางที่สุด
กลาวถึงเหตุการณAลาสุด เป‡าหมายหลักของการปฏิบัติการคือหนวยทหารและทหารพราน ซึ่งตั้งอยูใกลกับ
โรงพยาบาล ขณะที่มันเป(นเป‡าที่ชอบธรรม แตการใชพื้นที่โรงพยาบาลซึ่งกระทบตออุปกรณAและบุคลากรเพื่อ
ไปถึงเป‡าหมายการโจมตีนั้น เป(นสิ่งที่ขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศมากๆ การที่ทหารและทหาร
พรานไปตั้งคายอยูใกลกับโรงพยาบาลก็ไมตางกัน เพราะฉะนั้น ทั้งสองฝKายไดละเมิดหลักกฎหมายดังกลาว
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เพราะฉะนั้น มันจึงสําคัญที่ทั้งสองฝKายตองตกลงรวมกันเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในกระบวนการสันติภาพ และ
หลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศควรถูกประยุกตAใช ทั้งฝKายไทยและนักรบอารAเคเคจะตอง
ไดรับการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายและกฎที่เกี่ยวของ
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พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง: กางแผนพูดคุยสันติสุข
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 15 เมษายน 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8485

โดยฮัสซัน โตVะดง โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)
พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง กางแผนยุทธศาสตรAพูดคุยสันติสุขชายแดนใตในเวทีกัมปงตักวา ระบุวาคืบหนาสูขั้นที่ 6 จาก
ทั้งหมด 10 ขั้นตอนของการสรางความไววางใจ กับขอทาทายที่ตองดําเนินตามแผนใหสําเร็จในอีก 2 ปhที่เหลือตามที่
รัฐบาลตองการความตอเนื่องในนโยบายและการดึงเสียงสนับสนุนจากคนตรงกลาง

เสนทางสูสันติภาพภายใตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใตของรัฐจะเดินไปอยางไร ทามกลางเสียง
สนับสนุน เสียงคัดคาน และความรุนแรงรายวัน สิ่งสําคัญที่สุดสวนหนึ่งนาจะเป(นความตอเนื่องในนโยบาย
รัฐบาลและการดําเนินไปตามแผนยุทธศาสตรAที่วางไว
พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง เลขาธิการพูดคณะคุยสันติสุขเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใตภาคใตที่มีพล.อ.อักษรา
เกิดผล เป(นหัวหนาคณะ พล.ท.นักรบไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเขียนแผนยุทธศาสตรAการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขฯ ขึ้นมาแลวเรงดําเนินการตามแผนใหสําเร็จภายในปh 2560
การดําเนินตามแผนนี้จะสําเร็จมากนอยแคไหนและอยางไรกับระยะที่เหลืออีก 2 ปhนั้น ลองมาดูกอนวาในแผน
ยุทธศาสตรAนี้มีอะไรบาง พล.ท.นักรบ ไดบรรยายเรื่องนี้ในการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยเครือขายชุมชนศรัทธา
“กัมปงตักวา” ในหัวขอ “ทางรอดกระบวนการสรางสันติภาพปาตานี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผานมา
ที่หองประชุมองคAการบริหารสวนตําบล (อบต.) บานา อ.เมือง จ.ป‚ตตานี ใหสมาชิกเครือขายของชุมชนศรัทธา
ในจังหวัดชายแดนภาคใตกวา 50 คนไดรับฟ‚งโดยสรุปดังนี้
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กางแผนยุทธศาสตรRพูดคุยสันติสุขชายแดนใต
พล.ท.นักรบ กลาวนําวา การแกไขป‚ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตในขณะนี้กําลังอยูในขั้นที่สองซึ่งก็คือ “การ
ปฏิบัติการเชิงรุกควบคูการพัฒนา” ที่เริ่มมาตั้งแต 2554 ซึ่งชี้วัดวาสถานการณAกําลังดีขึ้นเป(นลําดับ การพูดคุย
เพื่อสันติสุขเป(นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการความขัดแยงของรัฐบาล ซึ่งตองทําควบคูไปกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่และงานพัฒนาในมิติ ตางๆ ยืนยันการพูดคุยนั้นมีมาโดยตลอดหลายปhกอนหนานี้
แตรัฐเริ่มมีเอกภาพทางความคิดมากขึ้นหลังจากที่มีการระบุเอาไวใน “นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต” จนกระทั่งมามาลงนามในปh 2556 และมีการพูดคุยกันอยางเป(นทางการ แตป‚ญหาที่พบก็คือ
เรายังไมมียุทธศาสตรAในการพูดคุยและการเตรียมความพรอมที่ดีพอ การพูดคุยในรัฐบาลที่แลวจึงประสบกับ
ขอจํากัดมากมาย
พล.ท.นักรบ กลาววา เมื่อรัฐบาลนี้สานตอการพูดคุย ตนไดรับมอบหมายใหยกรางแผนยุทธศาสตรAการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมา โดยมีขั้นตอน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 คือการสรางความไววางใจ
ประกอบดวย 10 ขั้นตอน ระยะที่ 2 คือ การลงนามในสัตยาบัน และระยะที่ 3 คือการจัดทําแผนที่เดินทาง
หรือ Road Map เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยันยืน
ในการทําแผนยุทธศาสตรAการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ นั้นไดมาจากการระดมสมองและสรรพกําลังจากหลาย
ภาคสวน รวมไปถึงการศึกษาตัวอยางในอาเจะหA ประเทศอินโดนีเซีย และในมินดาเนา ประเทศฟ_ลิปป_นสA รวม
ไปถึงบทเรียนที่ไดรับจากกรณีของไอรAแลนดAเหนือ ซึ่งแตละที่ก็แตกตางกัน แตเราก็ปรับใหสอดคลองกับ
ประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เป(นตนมา
10 ขั้นตอนการสรางความไววางใจ
พล.ท.นักรบ กลาวตอไปวา สําหรับขั้นตอนการสรางความไววางใจนั้น ตนขอย้ําวาเป(นขั้นตอนที่ยากที่สุด
เพราะคนที่ขัดแยงกันจะไววางใจกันนั้นไมงาย อยางไรก็ตาม การดําเนินการ 1 ปh กับอีก 3 เดือนที่ผานมาก็มี
ความคืบหนา ซึ่งสอดคลองตาม 10 ขั้นตอนในแผนยุทธศาสตรAการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางความสัมพันธRกับมาเลเซีย
เริ่มตนตั้งแตวันแรก เนื่องจากคณะของฝKายทางการไทยไมเคยรูจักผุอํานวยความสะดวกกันมากอน ความไม
ไววางใจตอมาเลเซียก็มีอยูสูง ดังนั้นตนตองทําความรูจักกับดาโตVะสรี อาหAหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผูอํานวยความ
สะดวกในการพูดคุยสันติสุขดวยการเดินทางไปเจอเขาที่ประเทศมาเลเซีย ทานอาหารดวยกัน ตีกอลAฟดวยกัน
และบางครั้งก็พามาเที่ยวเมืองไทย ทางเขาก็พาเราไปพูดคุยและทานอาหารดวยกันที่มาเลเซีย เพื่อสรางความ
ไววางใจระหวางกัน ใชเวลาในการสรางความไววางใจในชวงนี้ถึง 3 เดือนดวยกัน
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ขั้นตอนที่ 2 จัดบัญชีรายชื่อกลุGมผูคิดเห็นตGางจากรัฐ
เมื่อมีความไววางใจตอกันแลว ทางฝKายรัฐก็ไดจัดบัญชีรายชื่อกลุมผูคิดเห็นตางจากรัฐ จํานวน 32 คนที่อยูใน
ประเทศมาเลเซีย เป(นกลุมที่รัฐอยากคุยดวยและยืนยันวาเป(นตัวจริงโดยความเห็นชอบของหนวยงานทางดาน
การขาววาเป(นกลุมผูเห็นตางซึงอยูฝKายตรงกันขามจริงๆ เราสงรายชื่อใหรัฐบาลมาเลเซียเพื่อรวบรวมบุคคล
เหลานี้และเชิญมาพูดคุยกัน บัญชีรายชื่อเหลานี้ไดรับความเห็นชอบจากกองอํานวยรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักขาวกรองแหงชาติ สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เป(นตน
ขั้นตอนที่ 3 การสรางความสัมพันธRกับกลุGมผูเห็นตGางจากรัฐ
หลังจากสงทั้ง 32 รายชื่อใหมาเลเซียแลว ทางฝKายมาเลเซียก็ตองไปสรางความสัมพันธAกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ
เมื่อทั้ง 2 ฝKายคือฝKายไทยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐเกิดความไววางใจตอมาเลเซียแลว ทางมาเลเซียก็จะเชิญทั้ง
2 ฝKาย เขามาพูดคุยกันโดยมาเลเซียเป(นผูอํานวยความสะดวก ซึ่งที่ผานมามีการพูดคุยกันแลว 4 ครั้งใน
ระยะเวลา 1 ปh

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบเบื้องตน
ที่จริงไดมีการทดสอบเบื้องตนไปแลวเมื่อชวงเดือนรอมฎอนปh 2558 ที่ผานมา โดยมีการพูดคุยในทางลับวา
ขอใหเดือนรอมฎอนปh 2558 เป(นเดือนรอมฎอนแหงสันติสุขและเป(นเดือนแหงการประกอบศาสนากิจ
ผลออกมาปรากฏวาเป(นเดือนรอมฎอนที่มีเหตุการณAต่ําที่สุดนับแตปh 2547 – 2559
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อยางไรก็ตาม เดือนรอมฎอนปh 2558 ก็ยังมีเหตุการณAเกิดขึ้นบริเวณชายแดน เชน ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส อ.ธารโต จ.ยะลา อ.ปาดังเบซารA จ.สงขลา เป(นตน นี่คือบททดสอบเบื้องตนที่เราทํากันมาแลว
และที่สําคัญ เป(นบททดสอบที่ผาน
ขั้นตอนที่ 5 ตั้งคณะทํางานเทคนิครGวม
คณะทํางานเทคนิครวมเป(นคณะทํางานชุดเล็กของทั้งสองฝKาย มีหนาที่พูดคุยรายละเอียดในประเด็นตางๆได
และสามารถพูดคุยไดหลายวันติดตอกัน สามารถนอนคุย นั่งคุย คุยระหวางกินขาวได เพราะคณะพูดคุยชุด
ใหญไมสามารถที่จะพูดคุยรายละเอียดได เพราะบนโตVะการพูดคุยชุดใหญนั้นบางครั้งไมอาจหาขอยุติกันได
โดยงาย อีกทั้งยังตองมีการแปลภาษาถึง 3 ภาษา การจัดตั้งคณะทํางานชุดเล็กเป(นวิธีการหนึ่งในการแกป‚ญหา
ดังกลาว ซึ่งในกระบวนการพูดคุยที่อื่นก็ถือปฏิบัติกันเป(นปกติ
คณะทํางานชุดนี้มีตนซึ่งนอกจากจะทําหนาที่เป(นเลขานุการคณะพูดคุยชุดใหญแลว ยังเป(นหัวหนาคณะทํางาน
ชุดเล็กของฝKายรัฐบาลอีกดวย สวนคณะทํางานนั้นมาจากเจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการ
ตางประเทศ, กองทัพบก, กอ.รมน. เป(นตน ที่ผานมาคณะทํางานเทคนิครวม ซึ่งมีทั้งฝKายรัฐบาลและกลุมผูคิด
ตางไดมีการพบปะกันแลว 3 ครั้งที่ประเทศมาเลเซีย คือที่เมืองปhนัง 1 ครั้ง และที่กัวลาลัมเปอรA 2 ครั้ง
จนกระทั่งไดมาซึ่งกรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุยซึ่งถือเป(นขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํากรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุย
ขณะนี้การดําเนินงานทั้งหมดอยูในขั้นตอนนี้ คือ การกําหนดกรอบกติกาทางธุรการในการพูดคุย ซึ่งรวมกัน
จัดทําเสร็จเป(นที่เรียกบรอยแลวจากการพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐเมื่อชวงเดือนมีนาคม 2559 ที่ผานมา
ถามวาทําไมตองมีกรอบกติกาในการพูดคุยสันติสุข คําตอบก็คือเป(นเรื่องที่คลายกับเลนฟุตบอล หากไมมีกติกา
ก็เลนฟุตบอลไมได เป(นตน การพูดคุยสันติสุขก็เหมือนกัน ตองมีกรอบในการพูดคุยสันติสุขดวยเชนกัน
หากไมมีกติกาพูดคุยสันติสุข ก็เหมือนกับการพูดคุยสันติภาพในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณAที่เมื่อพูดคุยครั้งที่ 2 ก็มี
การยื่นขอเสนอ 5 ขอ จากฝKายบีอารAเอ็น ทําใหการพูดคุยเดินหนาตอไปไมได ซึ่งในความเป(นจริงขอเสนอ 5
ขอนั้น ถาเทียบตอนนี้ก็อยูในขั้นตอนที่ 9 หรือ 10 ตามแผนยุทธศาสตรAการพูดคุยฯ ฉบับนี้
กรอบกติกาทําใหการพูดคุยสันติสุขเดินหนาได เพราะมีการพูดคุยอยางเป(นขั้นตอน ซึ่งกรอบกติกานี้จะนําขึ้น
บนโตVะพูดคุยสันติสุขระหวางคณะพูดคุยฝKายไทยกับฝKายกลุมผูเห็นตางในเดือนเมษายน 2559 นี้
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ขั้นตอนที่ 7 การทดสอบขั้นกาวหนา
การทดสอบขั้นกาวหนา ความสําคัญอยูที่การพูดคุยเรื่องกําหนดพื้นที่ปลอดภัยรวมกัน หรือ Safety Zone ซึ่ง
เรื่องนี้ไดบรรจุเป(นวาระในการพูดคุยสันติสุขเรียบรอยแลว เพื่อใหคณะพูดคุยสันติสุขชุดใหญเห็นชอบกอนจึง
จะสามารถดําเนินการตอได
เมื่อโตVะพูดคุยสันติสุขเห็นชอบเรื่องนี้แลว ก็จะโยนใหคณะทํางานชุดเล็กไปดําเนินการตอ โดยตนจะใหทางกลุม
ผูเห็นตางจากรัฐเป(นผูเลือกพื้นที่
พื้นที่ปลอดภัยนี้เป(นการทํางานรวมกันของ 3 ฝKาย คือ รัฐ ประชาชน และกลุมผูเห็นตางจากรัฐ ซึ่งตางจาก
อําเภอสันติสุขที่กําลังดําเนินการอยูในพื้นที่ตอนนี้ เพราะเป(นการทํางานรวมระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ
แตไมมีกลุมผูคิดตางจากรัฐทํางานดวย ทําใหยังมีเหตุไมสงบอยู
แตอยางไรก็ตาม ไมใชวาพื้นที่ปลอดภัยจะไมมีเหตุไมสงบเลย เพราะในพื้นที่ยังมีกลุมที่ไมเห็นดวยกับการ
พูดคุยสันติสุขอยู และยังมีพวกคาของเถื่อน น้ํามันเถื่อนและยาเสพติดอยู
ขั้นตอนที่ 8 การพูดคุยเรื่องปwญหา
การพูดคุยเรื่องป‚ญหา เป(นการรับทราบป‚ญหาจากกลุมผูเห็นตางจากรัฐวา เขามีป‚ญหาอะไรถึงตองใชอาวุธ
เชน การศึกษาในพื้นที่ไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ซึ่งหากตนมีขอมูลผมก็จะใหคําตอบบนโตVะ
การพูดคุยสันติสุขไปเลยวารัฐไดทําอะไรบางเกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ แตหากไมมีขอมูล ก็นําประเด็นนี้ไปเป_ด
เวทีถามประชาชนวาตองการการศึกษารูปแบบใด
หรือเรื่องการเมืองปกครอง เชน ประชาชนตองการเขตปกครองพิเศษหรือตองการเลือกผูวาราชการจังหวัด ตน
ก็จะลงมาเป_ดเวทีในพื้นที่ถามประชาชน จากนั้นก็จะนําขอเสนอของประชาชนมานําเสนอบนโตVะพูดคุย แต
ตองนําไปเสนอรัฐบาลกอนวามีความเห็นอยางไร จะตองแกไขเพิ่มเติมตรงไหน ผมจะทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ
เพื่อใหไดขอเสนอ
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินและทบทวน
ขั้นตอนที่ 10 การจัดทําขอตกลงฉบับสมบูรณR
ระยะที่ 2, 3 ทําอยGางที่ทั่วโลกทํากัน
พล.ท.นักรบ กลาวอีกวา ขามไประยะที่ 2 คือ การลงนามสันตาบัน โดยมีการระบุอยางชัดเจนวาจะตองแก
อะไรบาง ซึ่งการแกป‚ญหาเหลานี้ กลุมผูคิดเห็นตางจากรัฐตองยกเลิกกอเหตุความไมสงบในพื้นที่ โดย
ดําเนินการควบคูกับกระบวนการยุติธรรม คือ ทําอยางไรใหกลุมคนที่มีความคิดเห็นตางรัฐกลับมาในประเทศ
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สําหรับคนที่อยากกลับ นักโทษในเรือนจําจะดําเนินการนิรโทษกรรมหรือไม คนที่มีหมายจับจะยกเลิกหรือไม
รูปแบบอยางนี้ทํากันทั่วโลก
ระยะที่ 3 การจัดทํา Road Map เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนําหมวดการศึกษา การเมืองการ
ปกครอง มาตั้งคณะทํางานศึกษาอยางจริงจัง ตั้งระยะเวลาในการแกไข กี่เดือน กี่ปh เพื่อกําหนดใหเป(น Road
Map ในระหวางนี้มีการตั้งคณะกรรมการหยุดยิงและถอนกําลังทหารออกพื้นที่ ซึ่งในกระบวนการสันติภาพ
ทั่วโลกก็ทํากันอยางนี้
สิ่งทาทายของทั้ง 2 ฝuาย
พล.ท.นักรบกลาวดวยวา สําหรับสิ่งทาทายตอกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใตมี 4 ขอหลักๆ ดังนี้
เรื่องแรก ความตอเนื่องของนโยบาย เนื่องจากประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลบอย และอนาคตประเทศไทยไมรูวา
จะเปลี่ยนอีกกี่รัฐบาล แตรัฐบาลชุดป‚จจุบันใหตนยกรางยุทธศาสตรAการพูดคุยฯ ใหสําเร็จในปh 2560 นั้น ใน
ความเป(นจริงแลวตนคิดวาในปh 2560 นาจะอยูขั้นตอนของการลงนามสัตยาบันเทานั้นเอง เพราะกระบวนการ
สันติภาพตองใชระยะเวลานาน ตัวอยางในประเทศฟ_ลิปป_นสAก็ใชเวลา 17 ปh ไอรAแลนดAเหนือ 30 ปh แตอยางไร
ก็ตาม รัฐบาลนี้ก็ไดบรรจุวาระการพูดคุยสันติสุขไวในนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ฉบับใหม ซึ่งยกรางเสร็จเรียบรอยแลวในขณะนี้และกําลังจะเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่สอง ความไววางใจระหวางปารAตี้ A (ฝKายรัฐบาล), ปารAตี้ B (ฝายมาราปาตานี) และผูอํานวยความ
สะดวก ขั้นตอนในการสรางความไววางใจใชเวลานาน อยางไรก็ตามภายในระยะเวลา 1 ปh 3 เดือนที่ผานมา มี
การพบเจอกันแลวเพียง 7 ครั้ง เป(นคณะทํางานชุดใหญ 4 ครั้งและคณะเทคนิครวม 3 ครั้ง ทําใหยังไมสามารถ
สรางความไววางใจไดอยางเต็มที่มากนัก แตก็สามารถสรางความไววางใจไดเรื่อยๆ
เรื่องที่สาม การโนมนาวและชักจูงกลุมที่ตรงกลางระหวางเห็นดวยกับไมเห็นของทั้ง 2 ฝKายทั้ง Party A และ
Party B ใหมาสนับสนุนการพูดคุย โดยเฉพาะประชาชนที่ตองสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข เนื่องจากชวงนี้ได
เป_ดโอกาสใหมีการพูดคุยแลว
เรื่องสุดทาย การสนับสนุนจากภาคประชาสังคม (Track 2) และประชาชนระดับรากหญา และคนสวนใหญ
ของประเทศ (Track 3) สนับสนุนการพูดคุยสันติสุข
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พูดคุยสันติสุขวุGน พล.ท.นักรบ พนทีม
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 20 เมษายน 2559
ที่มา: สํานักขาวอิศรา

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตสอเคามีป‚ญหาอีกครั้ง เมื่อมีขาวยืนยันวา พล.ท.นักรบ
บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยฯ ถูกปรับพนจากคณะ

พล.ท.นักรบ ยอมรับวา ขณะนี้ไมไดทํางานใหกับคณะพูดคุยฯแลว และไดปรับตําแหนงจากรองผูอํานวยการ
ศูนยAประสานการปฏิบัติที่ 5 หรือ รองศปป.5 เป(นผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
สวนการทํางานของคณะพูดคุยฯจะมีทิศทางอยางไรตอไป โดยเฉพาะการนัดหมายพูดคุยคณะใหญกับกลุม
มารา ปาตานี ชวงปลายเดือน เม.ย.นี้นั้น พล.ท.นักรบ บอกวา ไมทราบเรื่องและไมไดรับขาวสารใดๆ เลย
สําหรับ พล.ท.นักรบ มีบทบาทในคณะพูดคุยฯ และในกระบวนการสันติภาพชายแดนใตมาตลอด ตั้งแตเมื่อ
ครั้งการพูดคุยกับกลุมบีอารAเอ็นในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณA ชินวัตร เมื่อปh 2556 พล.ท.นักรบ ก็เป(นหนึ่ง
ในคณะพูดคุยฯ ในฐานะตัวแทนจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.
ตอมาในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา ที่สานตอกระบวนการพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ 6 กลุม
ภายใตชื่อองคAกร "มารา ปาตานี" เมื่อปh 2558 พล.ท.นักรบ ก็ถือเป(นคียAแมนคนสําคัญ และไดรับแตงตั้งเป(น
เลขานุการ รวมทั้งเป(นโฆษกของคณะพูดคุย
นอกจากนั้น พล.ท.นักรบ ยังทําหนาที่เป(นหัวหนาคณะทํางานเทคนิค หรือคณะพูดคุยชุดเล็ก เพื่อประสานงาน
กับมารา ปาตานี และรัฐบาลมาเลเซีย ในฐานะผูอํานวยความสะดวก เพื่อกําหนดประเด็นการพูดคุยของคณะ
พูดคุยชุดใหญดวย
พล.ท.นักรบ เป(นนักเรียนเตรียมทหารรุน 24 โดยเขาเพิ่งติดยศพลโท ในการปรับยายนายทหารวาระประจําปh
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ปhที่แลว และรับราชการในศูนยAประสานการปฏิบัติที่ 5 หรือ ศปป.5 ของ กอ.รมน.ซึ่ง
รับผิดชอบป‚ญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมานานหลายปh เขามีบทบาทอยางสูงในการเขียนแผน
และโครงสรางของหนวยงานความมั่นคงในภารกิจดับไฟใต
สําหรับอนาคตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ยังไมชัดเจนวาจะมีการนัดพบปะกันระหวางคณะพูดคุยชุด
ใหญ ชวงราวปลายเดือน เม.ย.ถึงตนเดือน พ.ค.ตามที่มีการนัดหมายกันหรือไม เพราะมีขาววานายกรัฐมนตรี
ยังไมพอใจผลการพูดคุยของคณะทํางานชุดเล็กที่ประสานงานกับ มารา ปาตานี ขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง
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มาราฯ ผิดหวัง ไทยไมGรับรอง TOR
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 28 เมษายน 2559
ที่มา: สํานักขาวอิศรา

มารา ปาตานี เผยผลประชุมรวมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝKายรัฐบาลไทย ยอมรับผิดหวังไทยไมยอมรับรองราง
ทีโออารA แตยังใหเวลาพิจารณาทบทวน ทวาระหวางนี้จะไมมีการพูดคุยประเด็นอื่นโดยเฉพาะ "พื้นที่ปลอดภัย"

ผูใชนามวา อาบู ฮาฟmซ อัล ฮากิม ซึ่งทํางานใหกับมารา ปาตานี ไดเผยแพรเอกสารคลายชอรAตโนต สรุปผล
การประชุมระหวางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งระบุสถานะวาเป(นการพบปะพูดคุยแบบ
เต็มคณะอยางไมเป(นทางการรอบที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 27เม.ย.59 ที่กรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย
หัวหนาคณะพูดคุยของทั้งสองฝKาย คือ พล.อ.อักษรา เกิดผล กับ อุสตาซ มะสุกรี ฮารี โดยมี ดาโต~ะ สรี
อะหมัด ซัมซามิน ฮาซิม จากมาเลเซียเป(นผูอํานวยความสะดวก ใชเวลาการประชุม 1 ชั่วโมง 15 นาที
วาระการประชุมที่สําคัญก็คือ การใหความเห็นชอบรางขอตกลงที่เป(นกรอบการพูดคุย หรือทีโออารA และการ
นําเสนอแนวคิดเรื่องการกําหนดพื้นที่ปลอดภัยรวมกัน ซึ่งเป(นขอเสนอของฝKายรัฐบาลไทย
ผลการประชุมก็คือ หัวหนาคณะพูดคุยฝuายไทยบอกกับวงพูดคุยวGา ไมGพรอมลงนามรับรองรGางทีโออารR ซึ่ง
ฝuายมารา ปาตานี รูสึกผิดหวังกับการตัดสินใจของฝuายไทย แตGก็ใหความเคารพ ฉะนั้นประเด็นเรื่องพื้นที่
ปลอดภัยจึงไมGถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกัน
สําหรับความเห็นของฝKายมารา ปาตานี ก็คือ ไมแนใจวาฝKายไทยตองการทบทวนรางทีโออารA หรือจะแขวนไว
หรือจะยกรางใหม ทราบแตเพียงวานายกรัฐมนตรีของไทยยังไมอนุมัติรางทีโออารAฉบับนี้
ราง TOR ผานการตกลงรวมกันของคณะทํางานเทคนิครวมฯ หลังจากประชุมกันมา 3 รอบ ตั้งแตเดือน
ต.ค.ปCที่แล"ว จนถึงเดือน มี.ค.ปCนี้ เชื่อวานาจะเปนการปูทางสําหรับกระบวนการพูดคุยอยางเปนทางการ
ให"เดินหน"าตอไปได" ขณะที่คณะกรรมการอํานวยการของมารา ปาตานี ให"ความเห็นชอบกับรางทีโออาร-นี้
ตั้งแตต"นเดือน เม.ย.
มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัว พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง ออกจากคณะพูดคุยฯ โดยฝKายมารา
ปาตานี มองวาเหตุผลของการเปลี่ยนตัวอาจสะทอนผานการตัดสินใจเรื่องรางทีโออารA เพราะ พล.ท.นักรบ
เป(นตัวจักรสําคัญ และเห็นหัวหนาคณะทํางานเทคนิครวมฯฝKายไทย ทั้งยังเคยมองในแงดีวา รางทีโออารAจะ
ไดรับการรับรองจากรัฐบาลไทยและคณะพูดคุยฝKายไทย
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มารา ปาตานี ยังเห็นวา ตราบใดที่กระบวนการพูดคุยยังดําเนินอยางไมเป(นทางการอยูเชนนี้ สืบเนื่องจากราง
ทีโออารAไมไดรับการรับรอง ประเด็นใหญๆ ที่ตองหารือกันตอไป เชน การกําหนดพื้นที่ปลอดภัย ก็จะไมถูก
หยิบยกมาหารือรวมกัน
ในตอนทายของเอกสารสรุปผลการพูดคุยฯยังระบุวGา ทีโออารR เปรียบเหมือนกฎหรือขอบังคับในเกมกีฬา
ซึ่งหากไมGมี ก็ไมGสามารถเลGนตGอไปได ฉะนั้น มารา ปาตานี จะใหเวลากับฝuายไทยเพื่อตัดสินใจใหมGในเรื่อง
นี้ เพราะการรับรองรGางทีโออารR จะเปpนสัญญาณหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความจริงใจและความมุGงมั่นของ
รัฐบาลไทยในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และผลักดันใหกระบวนการเดินหนาตGอไป
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บิ๊กตูGไมGหนุนเจรจาดับไฟใต
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 29 เมษายน 2559
ที่มา: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1461911235

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคสช. กลาวถึง
ความคืบหนาการพูดคุยสันติสุขชายแดนใตที่มีกระแสจะไมเป(นผลสําเร็จวา
อยากเตือนวาการวิพากษAวิจารณAโดยที่ไมมีขอมูลก็เขียนกันอยูนั่น แกป‚ญหาไมสําเร็จ พูดคุยสันติภาพไมสําเร็จ
บางมันจะแกไดอยางไร ถาอีกฝKายมีเจตนารมณAที่ตรงกันก็จะแกได
ตนเห็นที่สื่อมวลชนเขียนระบุวาทําไมไมจริงใจในการแกป‚ญหา มันยอมรับกระบวนการไดหรือไม ผิดกฎหมาย
หรือไม เป(นการสรางอาชญากรรมที่รายแรงหรือไม กลุมผูเห็นตางที่เอาปŠนมายิงกันนั้นผิดกฎหมาย องคAกรที่มี
ชื่อขึ้นตามทะเบียนตางๆ เหลานั้นก็ผิดกฎหมายทั้งหมด รัฐบาลไมสามารถที่จะนํากฎหมายในประเทศไป
ตอรองได ประเทศไทยเจรจากับผูกระทําความผิดไมได เอากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาวากัน ซึ่งตอง
ดูตรงนี้และคณะพูดคุยก็จะนําเรื่องไปหารือวาเขาจะยอมรับไดหรือไม ถายอมรับไมไดก็กลับมา
“ทําไมเราตองไปยอมรับกติกาในการใหเรียกชื่อ ไมเห็นใครเขาจะสนใจ แลวมันมีกี่กลุมรูมั๊ย แลวรูมั๊ยทําไมเขา
ตองไปคุยที่ตางประเทศ เพราะเจรจากับใครไมได รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นมันถึงตอง
ไปคุยนอกประเทศ และจะไปดึงเขาเขามาในประเทศอีก ไมเขาใจกันซักเรื่อง แลวก็วิพากษAวิจารณAสงเดชไป
เรื่อย หลายคนนะ ผมดูตามหนาหนังสือพิมพA ก็วิจารณAกันไปเรื่อย อยากนี่อยากโนนแตไมเคยเขาใจ
เรานะหลีกเลี่ยงอยูแลวเรื่องการพูดคุย รัฐบาลที่แลวอยากจะคุยก็เชิญ ผมก็ตองมาตามแกอยูนี่ไง แลวมันจะ
จบมั๊ยละ คุยกันนะ เจตนาวันแรกก็ไมตรงกันแลวที่จะขอใหผมเรียกชื่อกลุมเขา ผมรับรองชื่อเขาไดมั้ย ถามันมี
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ชื่อขึ้นก็จะมีกลุมอื่นตามมาเรื่อยๆ แลววันหลังก็ขึ้นทะเบียนไป รัฐก็ผิด ฉะนั้นใครไปคุยในประเทศเมื่อไหร ก็ผิด
กฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญเมื่อนั้น” พล.อ.ประยุทธA กลาวและวา เขาใจใหตรงกันดวย ทําใหคนเขาสงบ อยาไป
เพิ่มศักยภาพในการพูดคุยวาถาหากพูดคุยแลวจะกดดันจากการใชความรุนแรงและอาวุธ ตนใหไมได ดังนั้น
การที่ขอใหเป(นพื้นที่ป_ดเพื่อดูแลกิจกรรม ดูแลครู เด็กนักเรียน ก็คอยๆทํา ถาคิดวาจะพูดคุยกัน ถาพูดคุยแลว
จะเรงรัดใหเรียกชื่อ ใหแสดงความจริงใจ ใหกําหนดในรัฐธรรมนูญวาใหเป(นวาระแหงชาติ มันอะไรกัน การ
แกป‚ญหาภาคใตก็เป(นวาระแหงชาติอยูแลว
หัวหนาคสช. กลาวอีกวา “เขียนใหดีนะ ผมจะติดตาม เพราะฝKายความมั่นคงแจงมา เขาบอกวารับไมได การ
แกป‚ญหาวุนวายสับสนไปหมด เพราะการสรางกระแสในสังคมไมเขาใจ ไมตรงกันหมด ไอนี่พูดอยาง ไอนั่นพูด
อยาง
รัฐบาลเขาตั้งหลักไวแลว มีเจตนารมณAที่ตั้งใจจะแกป‚ญหาของชาติใหเป(นธรรม เทาเทียม ใครบอกไมเป(นธรรม
ไมเทาเทียมก็รองมา จะสอบให ใครจะกลับบานก็มีกระบวนการมาตรา 21 เขามีไวหมดแลว มันจะอะไรกันอีก
ก็เริ่มกันไมไดแลวมันจะไปตรงอื่นไดอยางไร บางอยางในตําราก็คือตํารา วิชาการก็คือวิชาการ มันอยูที่การ
ปฏิบัติ นี่คือความแตกตางในการทํางาน ไมใชเอาป‚ญหาทุกป‚ญหามาตีกัน มันไปไหนไมไดทั้งนั้น”
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‘อักษรา’ แจง พูดคุยสันติสุข ‘ดับไฟใต’ เดินหนา
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 29 เมษายน 2559
ที่มา: http://www.matichon.co.th/news/121302

“อักษรา” แจง พูดคุยสันติสุข “ดับไฟใต” เดินหนา ชี้ อยาโยงประเด็น ยาย พล.ท.นักรบ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุข กลาวภายหลังจากการเดินทางไป
พูดคุยของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต วา กระบวนการพูดคุยเพื่อยังคงดําเนินการตอไป และ
ยังคงอยูในกรอบนโยบายของพล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี ในระยะของการสรางความ
ไววางใจ ซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินการ และไมไดหยุดชะงักแบบที่สื่อมวลชนบางสํานักและนักวิเคราะหA
บางทานเขาใจ ทั้งยังมีความพยายามนําไปเชื่อมโยงกับ พล.ท.นักรบ บุญบัวทองที่ถูกปรับยายออก นั่นเป(น
เพราะรับพระราชทานยศสูงขึ้น อีกทั้งมีการปรับยายตามวาระ โดยขอเท็จจริงแลว ตนก็ไดรับการแตงตั้งโดย
นายกฯ เชนเดียวกับผูแทนสวนราชการอื่นๆ ที่สงมารวมเป(นคณะพูดคุย รวม 8 หนวยงาน และในหวงนี้ก็มีการ
ปรับเปลี่ยนตามวาระกันหลายทาน
พล.อ.อักษรา กลาวตอวา ที่สําคัญที่สุดคือกระบวนการพูดคุยยังคงเดินหนาตอไปตามปกติ และเมื่อ 27
เมษายนที่ผานมา ทางคณะไดมีการเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อทําความเขาใจกับกลุมผูเห็นตางฯ หรือ
Party B แลว ซึ่งตนไดฝากความปรารถนาดีของนายกฯ พรอมทั้งขอบคุณที่ทุกฝKายยังคงรวมกันพูดคุยเพื่อ
แสวงหาทางออกจากความขัดแยงใหเกิดความสันติสุขในพื้นที่ตอไป
อยางไรก็ตาม ขอชี้แจงวายังมีเพียงเรื่องเดียวที่ฝKายเราและฝKายผูเห็นตางฯยังมองไมตรงกัน คือ ตนตั้ง
คณะทํางานเทคนิคใหไปชวยกันกําหนดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสรางความไววางใจกับประชาชน แตทางฝKายผูเห็น
ตางฯ อยากไดบันทึกขอตกลงรวม เหมือนกับที่เคยเรียนแลววาเขาไมมีสถานะอะไร ในขณะที่ฝKายเรามีคําสั่ง
สํานักนายกฯ ชัดเจน เพราะฉะนั้นตนจึงเรียนวา สมควรพิสูจนAความไววางใจกันกอน เพราะบันทึกขอตกลง
เป(นเพียงจุดเริ่มตนของความรวมมือ ถาหากยังมีเหตุการณAความรุนแรงในพื้นที่ สังคมจะไมไวใจกระบวนการ
พูดคุยฯ ดังนั้นจึงจําเป(นตองยุติความรุนแรงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใหไดกอน แลวจึงมารวมกันจัดทําขอตกลงให
ครอบคลุมการปฏิบัติในหวงเวลาของระยะการสรางความไววางใจ
“สิ่งที่เราพยายามทํา คือ ความพยายามแยกกลุมผูเห็นตางฯ ที่ตอสูเพื่ออุดมการณAออกจากขบวนการผิด
กฎหมายอื่นๆ ซึ่งกลุมผูเห็นตางฯ หรือ Party B ก็มีความเขาใจ คือ เมื่อไวใจแลวก็จะเกิดความรวมมือในการ
จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันตอไป สวนบันทึกขอตกลงที่ดําเนินการมาแลว ฝKายเราจะไดใหสวนราชการที่
เกี่ยวของไปตรวจดูถอยคําไมใหขัดแยงตอกฎหมายและกติกาสากล โดย สมช.จะนํากราบเรียนให พล.อ.
ประยุทธA นายกฯเห็นชอบกอน” พล.อ.อักษรา กลาวและวา ขอใหมั่นใจวาการพูดคุยเพื่อสันติสุขมิไดหยุดชะงัก
ลงอยางที่นักวิเคราะหAบางทานไดใหความเห็นไว และยืนยันยังคงเดินหนาตอไปเหมือนเดิม
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ถึงคิว “กัสตูรี” โพสตRเฟซฯแจงเหตุพูดคุยสันติสุขลGม ยันยังไมGจบ เดินหนาตGอแนG
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 30 เมษายน 2559
ที่มา: สํานักขาวอิศรา

มีรายงานจากหนวยงานความมัน่ คงของรัฐบาลวา เมื่อวันศุกรAที่ 29 เม.ย.59 นายกัสตูรี มะหAโกตา แกนนํากลุมพูโล
เอ็มเคพี (PULO MKP) ซึ่งเป(นแกนนํา มารา ปาตานี ไดโพสตAคลิปวิดีโอชี้แจงผลการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใตกับคณะพูดคุยของรัฐบาลไทย

การพูดคุยแบบเต็มคณะ มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.59 ที่กรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย แตดําเนินไปได
เพียง 1 ชั่วโมงเศษก็ตองยุติ เนื่องจากฝKายไทยไมลงนามรับรองในบันทึกความตกลงเกี่ยวกับกรอบการพูดคุย
หรือทีโออารA โดยใหเหตุผลวานายกรัฐมนตรียังไมอนุมัติ ตอมา พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกฯและ
หัวหนาคสช. ใหสัมภาษณAวา ไมสามารถยอมรับขอเรียกรองของมาราปาตานีได
หลังจากนั้น 2 วัน นายกัสตูรี โพสตAคลิปวีดีโอความยาว 11.20 นาที ผานเฟซบุVคของตนเองที่ใชชื่อวา Kasturi
Mahkota และกลาวเป(นภาษามาเลยA โดยฝKายความมั่นคงไทยรายงานคําแปลเป(นภาษาไทยวา ฝKายไทยไม
ยอมรับขอเสนอ 3 ขอของมารา ปาตานี ทําใหทาง มารา ปาตานี จําเป(นตองยุติการพูดคุยเอาไวกอน จนกวา
ฝKายไทยจะยอมรับขอเสนอนั้น
และฝากถึงชาวมลายูป‚ตตานีวาอยาไดกังวล เพราะมารา ปาตานี จะทําหนาที่ใหดีที่สุดในฐานะตัวแทนของชาว
มลายูปาตานี การพูดคุย ณ ตอนนี้อยูในขั้นตอนเริ่มตน ถาเปรียบเสมือนการละหมาดก็เพิ่งจะเรียนรู
กฎระเบียบขั้นตอนของการละหมาดเทานั้น ยังไมไดเริ่มละหมาดเลย ฉะนั้นขอใหวางใจ การเจรจายังมีตออีก
แนนอน
“ทีมขาวอิศรา” ไดโหลดคลิปดังกลาวมาแปลเพื่อเก็บรายละเอียด ไดขอมูลเพิ่มเติมอีกเล็กนอย เนื่องจากคลิป
มีป‚ญหาในการรับชม แตก็สามารถถอดความไดบางตอนวา การพูดคุยเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผานมา ที่กรุง
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กัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป(นการพูดคุยครั้งที่ 4 เป(นการพบกันระหวางคณะใหญของรัฐบาลไทยกับ
มารา ปาตานี การพูดคุยที่ผานมายังไมมีการพูดคุยเรื่องใหญ เป(นการพูดคุยขั้นที่ 1 เทียบกับการละหมาด ก็อยู
ระหวางหาชุดที่สะอาด สถานที่สะอาด ดูเวลาละหมาด และทิศทางของกิบลัตที่จะละหมาด
การพูดคุยเป(นการพบปะกันเพื่อคุยถึงขอตกลงที่คณะทํางานกลุมยอยระหวางไทยกับมารา ปาตานี ไดรวมทํา
ทีโออารA ซึ่งในที่ประชุมคณะใหญเมื่อวันที่ 27 เม.ย. ยังมี 3-4 ขอในทีโออารAที่ไมยอมรับ
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อาบูฮาฟmซ อัลฮากิม: วิเคราะหR TOR
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8764

แปลโดย เวทิน ทิชากร
หมายเหตุกองบรรณาธิการ: บทแปลชิน้ นี้แปลมาจากบทความตนฉบับในบล็อกของอาบูฮาฟ_ซ อัลฮากิม คือ
“Dissecting the T-O-R” ซึ่งกองบรรณาธิการเห็นวา บทความชิ้นนี้ใหภาพความคืบหนาลาสุดที่เป(นประเด็นป‚ญหา
ของการพูดคุยสันติภาพจากแงมุมของผูที่มีบทบาทบนโตVะพูดคุยไดเป(นอยางดี เพื่อตอเติมความเขาใจสถานการณA
ลาสุด ทางกองบรรณาธิการจึงขอนํามาเสนอในทีนี้ ขอขอบคุณ ‘เวทิน ทิชากร’ ที่ลงแรงแปลงานชิ้นนี้อยางละเอียด
รอบคอบ

วิเคราะหR TOR
การประชุมครั้งลาสุดของคณะทํางานรGวมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (Joint Working GroupPeace Dialogue Process, JWG-PDP) ซึ่งเป(นชื่อทางการของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (ที่ยังไมเป(น
ทางการ) ระหวางรัฐบาล(ทหาร)ไทย [Thai (military) Government, TmG] กับขบวนการปลดปลอยปาตานี
(MARA Patani) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่กรุงกัวลาลัมเปอรA หัวหนาคณะของปารAตี้เอ พลเอก
อักษรา เกิดผล ไดแจงที่ประชุมวารัฐบาลทหารไทยยังไมพรอมที่จะเห็นชอบรางขอกําหนดการพูดคุย (Terms
of Reference, TOR) เนื่องจากนายกรัฐมนตรีของไทยยังไมอนุมัติ อยางไรก็ตาม ยังไมมีใครทราบเหตุผลที่
แทจริง
วันถัดมา 28 เมษายน 2559 มาราปาตานีไดออกแถลงการณA อัพเดทสั้นๆเกี่ยวกับการประชุมวันที่ 27/4/59
ซึ่งเผยแพรอยางกวางขวางตามสื่อตางๆ “แมวาเราจะผิดหวังกับการตัดสินใจดังกลาว แตก็เคารพการตัดสินใจ
นั้น สวนประเด็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยไมไดมีการพูดถึง” (ดู http://www.deepsouthwatch.org/node/8600
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เวอรAชั่นภาษาอังกฤษของบทความ 27 เมษายน 2559) [ดูขาวในภาษาไทยที่ http://www.deepsouth
watch.org/dsj/8666] มาราปาตานีจะใหเวลารัฐบาลทหารไทยอยางเต็มที่ในการพิจารณาราง TOR และ
ขอใหแจงแกผูอํานวยความสะดวกตอไป
ปฏิกิริยาตอบสนองจากรัฐบาลทหารไทยก็รวดเร็วและรุนแรงพอกัน “...ประเทศไทยไมสามารถเจรจากับ
ผูกระทําผิดกฎหมาย จะตองยึดกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเป(นหลัก” นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธA
จันทรAโอชากลาว “ทําไมเราตองยอมรับขอเรียกรองที่วาจะใหเรียกเขาอยางไร? คุณรูไหมวาเขามีกี่กลุม? คุณรู
ไหมวาทําไมตองคุยตางประเทศ เพราะมันคุยในประเทศไมได” (ดู http://www.thaivisa.com/forum/
topic/913816-pm-shuns-peace-dialogue-with-separatist-groups/)
พลเอกอักษราดูเป(นการทูตมากกวา “การพูดคุยกับกลุมผูกอความไมสงบในภาคใตยังคงมีอยู แตการหยุดยิง
บางพื้นที่จะตองเกิดขึ้นกอนประเทศไทยจะเห็นชอบขอกําหนดในการเดินหนากระบวนการสันติภาพ” หัวหนา
ทีมเจรจาของกรุงเทพกลาวเมื่อวันศุกรA
“ถายังคงมีความรุนแรงในพื้นที่ สังคมจะไมเชื่อมั่นการพูดคุยสันติสุข” พลเอกอักษรากลาวสองวันหลังจากที่นํา
คณะพูดคุยไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอรAกับทีมเจรจาของฝKายผูกอความไมสงบ
“ดวยเหตุนี้ การยุติความรุนแรงในพื้นที่จะตองเกิดขึ้น และเมื่อนั้น เราจึงจะสามารถเตรียมการเรื่อง TOR ที่
ครอบคลุมชวงการสรางความไววางใจ” เขาบอกกับผูสื่อขาวในกรุงเทพ (ดู http://www.benarnews.org/
english/news/thai/talks-folo-04292016135059.html)
ณ จุดนี้ ดูเหมือนทั้งสองฝKายไดกลาวถึงเอกสารชิ้นหนึ่งบอยครั้งแตมีคนเขาใจมันนอยมาก คือ TOR (Terms
of Reference/ ขอกําหนดในการปฏิบัติ) การประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งเดิมคาดวาจะมีการ
รับรองเอกสารนี้ กลับยุติลงหลังจากคุยกันไปแค 75 นาที กอใหเกิดขอสงสัยและคําถามมากมาย TOR คือ
อะไร? สําคัญอยางไร? ทําไมประเทศไทยจึงไมรับรองแมวาทีมเทคนิคทั้งสองฝKายจะตกลงกันไดแลว?
จริงๆ TOR ไมใชอะไรใหญโต มันเป(นเพียงชุดของกติกาและกฎเกณฑAสําหรับสองฝKายหรือมากกวานั้นที่จะเห็น
รวมกันและปฏิบัติตามในการติดตอสัมพันธAระหวางกัน ถือเป(นขอกําหนดพื้นฐานสําหรับการดําเนินกิจกรรม
ใดๆ ไมวาจะเป(นเกมการแขงขัน ธุรกิจ หรือการติดตอสัมพันธAอื่นๆ ในกรณีนี้ ก็คือขอกําหนดสําหรับการพูดคุย
สันติภาพระหวางรัฐบาลทหารไทยและมาราปาตานี วัตถุประสงคAหลัก คือ ใหแตละฝKายไดตระหนักถึงจุดยืน
บทบาทความรับผิดชอบและขอจํากัดในการพูดคุยกับอีกฝKาย สิ่งสําคัญสําหรับ TOR คือ จะตองไดรับการ
เห็นชอบจากทั้งสองฝKาย
มันไมสมเหตุสมผลที่จะตกลงอะไรกันไปในเรื่องสําคัญๆ โดยปราศจากกติกาหรือขอกําหนดที่ทั้งสองฝKาย
จะตองมีในการปฏิบัติตอกันและกัน ไมมีประโยชนAอะไรที่จะตกลงเรื่องสําคัญในกระบวนการสันติภาพโดยไมมี
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TOR ตัว TOR นี้จะเป(นสิ่งที่สรางความเชื่อมั่นใหแกกันและกัน ในกระบวนการสันติภาพครั้งกอนภายใตรัฐบาล
พลเรือนซึ่งมีคุณยิ่งลักษณAฯ เป(นนายกรัฐมนตรี ไดมีการลงนามในฉันทามติทั่วไปในวันที่ 28 กุมภาพันธA 2556
และ TOR ก็ไดรับการอนุมัติงายๆ ในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยไมติดขัดอะไร
ถึงแมวา TOR ขณะนี้จะยังเป(นแค “ราง” และไมเหมาะสมที่จะเป_ดเผยรายละเอียดเนื้อหาที่เขียนไวในราง
ดังกลาวนั้น แตการใหเห็นภาพคราวๆ วาราง TOR ที่วานี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและสองฝKายมีการพูดคุยกัน
อยางไร ก็จะเป(นประโยชนAตอสาธารณชนและผูสนใจ
ราง TOR นี้มี 8 หัวขอในภาพรวมดังนี้
หัวขอที่ 1 ฉายภาพความเป(นมาของกระบวนการสันติภาพ
หัวขอที่ 2 ระบุถึงคูพูดคุย ปารAตี้เอ (ประเทศไทย) และบี (มาราปาตานี)
หัวขอที่ 3 กําหนดรายละเอียดบทบาทของผูอํานวยความสะดวก (มาเลเซีย)
หัวขอที่ 4 กลาวถึงการตั้งคณะทํางานเชิงเทคนิค
หัวขอที่ 5 กําหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตรA
หัวขอที่ 6 ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการเชิงธุรการ
หัวขอที่ 7 กลาวถึงการจัดการกับประเด็นออนไหวที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย ตลอดจนการคุมครองปารAตี้บี
หัวขอที่ 8 ป_ดทายดวยคําขอแกไขและเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
ราง TOR ลาสุดนี้ ไดรับรองกระบวนการที่เริ่มตนมาตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธA 2556 ซึ่งอํานวยความสะดวก
โดยมาเลเซีย ราง TOR ฉบับนี้มุงหมายที่จะเริ่มตนกระบวนการที่เป(นทางการ โดยประเทศไทยไดให
ความสําคัญกับการพูดคุยสันติภาพวาเป(นวาระแหงชาติ คําวา “Immunity” (ความคุมกันทางกฎหมาย) ที่
อาจจะกอใหเกิดขอถกเถียงมากๆ ก็ไมไดปรากฏอยูที่ใดเลยในเอกสารความยาวหกหนานี้
ทั้งสองฝKายไดแตงตั้งทีมเทคนิคเพื่อเป(นคณะทํางานทางเทคนิคสําหรับการจัดทําราง TOR พลโทนักรบ
บุญบัวทองเป(นหัวหนาทีมของปารAตี้เอ ในขณะที่อุสตาซสุกรี ฮารีเป(นหัวหนาของปารAตี้บี มีการแลกเปลี่ยน
ถกเถียง โตแยง และตรวจสอบรางเอกสารโดยคณะทํางานดังกลาว หลังจากประชุมกันสามรอบตลอดชวง
ระยะเวลาหาเดือน ในที่สุดก็ไดขอสรุปและเห็นชอบรวมกันในวันที่ 23 มีนาคม 2559
ราง TOR ที่เห็นรวมกันจะปูทางไปสูกระบวนการที่เป(นทางการเนื่องจากขอเสนอ 3 ขอของมาราปาตานีไดถูก
ระบุไวแลวในเอกสาร (ดูขอเสนอของมาราปาตานีในรายละเอียดไดที่ http://www.deepsouthwatch.org/
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node/7833) [ดูเวอรAชั่นแปลไทยที่ http://www.deepsouthwatch. org/dsj/7940] ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา
ขอเสนอดังกลาวไมใชขอเรียกรองแตอยางใด เมื่อกระบวนการเป(นทางการแลว ประเด็นเนื้อหาตางๆ จะถูก
หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปลอดภัยดวย คณะกรรมการกํากับทิศทางของมาราปาตานีไดอนุมัติราง
TOR นี้แลวชวงตนเดือนเมษายน 2559
จากทั้งหมด 8 หัวขอในราง TOR ตอนที่มีการพูดคุยกันมากที่สุดคือ หัวขอที่ 2, 5, และ 7 ซึ่งแลกเปลี่ยน
โตเถียงกันนานหลายชั่วโมง หัวขอที่ 2 เกี่ยวของกับการระบุวาใครคือปารAตี้บี รัฐบาลทหารไทยเสนอใหเรียกวา
“กลุมผูมีความเห็นแตกตางจากรัฐ” โดยไมไดเอยถึงชื่อ “มาราปาตานี” ในการพูดคุยครั้งกอน (2556) มีการ
ระบุถึง BRN แตครั้งนี้เราตองการใหระบุชัดมากขึ้น กลุมขบวนการไมใชแค BRN แตคือมาราปาตานี ซึ่งเป(น
องคAกรรมที่ตั้งขึ้นโดยหกกลุมขบวนการ (ดู “มาราปาตานีคืออะไร?http://www.deepsouthwatch.org/
node/7211) [ดูเวอรAชั่นแปลไทยที่ http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7212]
เราเขาใจขอกังวลของรัฐบาลทหารไทยที่วา การยอมรับมาราปาตานีในฐานะคูพูดคุยเปรียบเสมือนกับการให
การรับรองและยกระดับสถานะของขบวนการเคลื่อนไหวปาตานี ซึ่งเป(นสิ่งที่รัฐบาลทหารไทย หรือไมวารัฐบาล
ชุดใดของไทยก็ตาม พยายามเสมอมาที่จะหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ การปฏิเสธที่จะยอมรับคูพูดคุยของคุณโดยเวนที่
จะเอยถึงชื่อของเขานั้น หมายถึงการไมใหเกียรติกันและใจที่คับแคบ มันแสดงใหเห็นวาไมจริงใจที่จะมี
ปฏิสัมพันธAกับอีกฝKาย
คํากลาวของพลเอกอักษราที่อางวาไมรับมาราปาตานีหรือไมรับราง TOR เพราะยังมีความรุนแรงเกิดขึ้น
ตอเนื่องนั้น ไมไดมีความเชื่อมโยงกันเลยและเป(นเหตุผลที่รับไมได ผูเชี่ยวชาญดานสันติภาพสวนใหญเห็นพอง
วา ความรุนแรงไมมีทางที่จะยุติลงไดในทันทีที่กระบวนการสันติภาพเริ่มตนขึ้น ในบางกรณี ความรุนแรงกลับ
เพิ่มขึ้นดวยซ้ําไป และอยาลืมวา ความรุนแรงในพื้นที่มาจากทั้งสองฝKายและจากกลุมคนไมทราบฝKาย ไมใชมา
จากกลุมขบวนการเพียงฝKายเดียว
สืบเนื่องจากที่พลเอกอักษรากลาวอีกวา ไมมีความชัดเจนวามาราปาตานีมีความชอบธรรมเพียงใดในฐานะ
องคAกรรมที่จะมาเจรจาในนามของกลุมผูกอความไมสงบ และผูกอความไมสงบในระดับตางๆ ใหการสนับสนุน
อยางเป(นเอกภาพหรือไม “อยางที่ผมเคยพูดไวกอนหนานี้ พวกเขาไมมีสถานะที่ชัดเจน ในขณะที่เราไดรับ
คําสั่งจากสํานักนายกรัฐมนตรี [ที่จะเจรจา] ดังนั้น ผมอยากจะบอกวา เราควรสรางความเชื่อมั่นระหวางกัน
ตอไป” พลเอกอักษรากลาว (ดู http://www.benarnews.org/english/news/thai/talks-folo04292016135059.html)
ในมุมมองของมาราปาตานี เราไดรองขอใหปารAตี้เอยอมรับ ซึ่งไมจําเป(นตองรับรอง วาเราคือคูสนทนาในทาง
พฤตินัย กลาวคือ ปารAตี้บีมิใชใครอื่นนอกจากมาราปาตานี คําถามสําคัญยิ่งในประเด็นนี้ คือ “คนๆ หนึ่งจะ
นับวามีความจริงใจและตรงไปตรงมาไดอยางไร ในเมื่อเขาไมแมกระทั่งเอยถึงชื่อคนที่เขาคุยอยูดวย?”
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การแลกเปลี่ยนในประเด็นพื้นที่ทางภูมิศาสตรAที่อยูในหัวขอที่ 5 คอนขางจะราบรื่น แรกเริ่มทีเดียว มารา
ปาตานีเสนอใหครอบคลุมหาจังหวัด ซึ่งอยูบนฐานของนิยามจังหวัดชายแดนภาคใต แตตอมาภายหลังก็ได
ขอสรุปที่สามจังหวัด (ป‚ตตานี ยะลา และนราธิวาส) และสี่อําเภอในจังหวัดสงขลา ในขณะที่สตูลและสะเดา
แมจะไมไดรวมอยูในราง TOR นี้ แตคณะทํางานเชิงเทคนิคก็ตกลงที่จะระบุไวในบันทึกการประชุมวาจะมีการ
หารือตอไปในอนาคต การระบุเชนนี้จะทําใหประชาชนในทั้งสองพื้นที่ดังกลาวสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง
วาตองการจะเป(นสวนหนึ่งของขอตกลงทางการเมืองในอนาคต หรือจะอยูอยางที่เป(นในขณะนี้
ประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันอยางเขมขนคือในหัวขอที่ 7 ซึ่งเดิมไดเนนไปที่ “Immunity” (ความคุมกันทาง
กฎหมาย) คําๆ นี้คอนขางออนไหวสําหรับรัฐบาลทหารไทย เราจึงหาคําอื่นมาแทน คือ “การใหความปลอดภัย
และความคุมครองแกปารAตี้บี” (Security Facilitation and Protection for Party B) ซึ่งมีนัยยะของการให
หลักประกันความปลอดภัยจากการถูกคุมขังและดําเนินคดีในการเดินทางเขาและออกจากประเทศไทย รวมถึง
ขณะที่อยูในประเทศไทยในภารกิจที่เกี่ยวของกับการสรางสันติภาพ
มาตรการที่เหมาะสมนี้ เป(นไปเพื่อเอื้ออํานวยใหสมาชิกของปารAตี้บีสามารถทําหนาที่ทางการเมืองและภารกิจ
ของตนไดโดยไมถูกขัดขวางหรือรบกวน ซึ่งกระบวนการสันติภาพอื่นๆ ทั่วโลกก็มีมาตรการเชนเดียวกันนี้ แม
คําวา “ความคุมกันทางกฎหมาย” จะไมปรากฏในราง TOR ทั้งสองฝKายก็ตกลงที่จะระบุประเด็นดังกลาวไวใน
บันทึกการประชุมสําหรับการพูดคุยในอนาคต การจะสรางพื้นที่ปลอดภัยหรือการหยุดยิงแบบจํากัดพื้นที่ใน
อนาคต จําเป(นตองพูดถึงเรื่องความคุมกันทางกฎหมายกันอีกครั้ง เนื่องจากเป(นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ
สมาชิกของปารAตี้บีที่จะตองเป_ดเผยตัวในพื้นที่ดังกลาว
สําหรับขอเสนอใหกระบวนการสันติภาพเป(น “วาระแหงชาติ” นั้น ก็ผานไปโดยราบรื่นแลว ทั้งสองฝKายตกลงที่
จะเขียนไวในราง TOR เพื่อเป(นหลักประกันวา กระบวนการจะมีความตอเนื่องแมจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
รัฐบาลทหารไทยเองก็ไดยืนยันในหลายโอกาสและในเอกสารตางๆ รวมถึงคํายืนยันตอองคAการความรวมมือ
อิสลาม (OIC) ในปh 2550 วา การแกไขความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตถือเป(นวาระแหงชาติ
ชวงหลังๆ นี้ มีคําแถลงที่ไมคอยบวกนักจากรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหน็บแนมเราวาเป(น “ผูกระทําผิด
กฎหมาย” ในขณะที่พลเอกอักษราก็บอกวา เรา มาราปาตานี ไมมีสถานะที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไมจําเป(นตอง
ไดรับความคุมกันทางกฎหมายหรือการคุมครองความปลอดภัย สมาชิกของมาราปาตานีมองวาถอยแถลง
ทั้งสองนี้เป(นการดูถูกพวกเราและไมมีเหตุมีผล
“เราไมตองการใหมีการพูดคุยสันติภาพ” นายกรัฐมนตรีกลาว “แตเพราะรัฐบาลที่แลวเริ่มตนไว เราเลยตองทํา
ตอ ทั้งที่รูวาจะไมสามารถแกป‚ญหาได” และกลาวตอวา “รัฐบาลที่แลวยืนยันที่จะทํา เราก็เลยถูกบังคับใหเดิน
ตอ ผมบอกไม ผมจะไมเรียกมาราปาตานี และจะไมรับรองใครทั้งนั้น มันผิดกฎหมาย” (ดู http://www.
isranews.org/south-news/scoop/item/46609-tor_46609.html)
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เราไมอยากพูดใหเสียมารยาท แตมันก็ตองย้ําเตือนรัฐบาลเชนเดียวกันวา สถานะของพวกเขาก็เป(นป‚ญหาพอๆ
กัน ดวยความจริงที่วารัฐบาลนี้ไดอํานาจมาอยางผิดกฎหมายจากการรัฐประหาร ถาการทํารัฐประหารลมเหลว
ผูที่กอการก็จะกลายเป(นกบฏและจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไทย เราตองการที่จะเตือนความจํา
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธAฯ ถึงเมื่อครั้งไปเยือนกรุงกัวลาลัมเปอรAในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ไดพบกับ
นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัก เพื่อขอใหเริ่มตนกระบวนการสันติภาพอีกครั้งโดยมีมาเลเซียเป(นผูอํานวยความ
สะดวก สาระสําคัญของการเยือนครั้งนั้นขัดแยงอยางยิ่งกับคําสัมภาษณAขางตนของพล เอกประยุทธAฯ
ในกระบวนการสันติภาพใดๆ ก็ตาม การเคารพใหเกียรติกันและกันและการใชการทูตที่เหมาะสม ถือเปpน
การปฏิบัติที่สําคัญหากทั้งสองฝuายจริงใจและตองการที่จะประสบความสําเร็จ เราจําเปpนตองรGวมมือกัน มิใชG
ขัดขวางกัน เราจําเปpนตองเปmดใจและยืดหยุGน มิใชGปmดใจและแข็งกราวตGอกัน เราจําเปpนตองประนีประนอม
และหันหนาเขาหากัน มิใชGตั้งแงGและเผชิญหนากัน เราตองคนหาความตองการและขอกังวลของกันและกัน
รGวมกันทํางานเพื่อหาทางออกที่เปpนไปไดและดีที่สุดในการบรรลุสันติภาพที่เปpนธรรม รอบดาน และยั่งยืน
สําหรับประชาชนปาตานี ไมGวGาเขาเหลGานั้นจะเปpนเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้นใด
อาบูฮาฟ_ซ อัล-ฮากิม – จากนอกรั้วปาตานี
19 พฤษภาคม 2559/ 12 Sha’ban 1437 H

(ผูเขียนเป(นสมาชิกของคณะพูดคุยสันติภาพมาราปาตานี ขอคิดเห็นในบทความชิ้นนี้เป(นขอคิดเห็นสวนตัวของ
ผูเขียนและไมไดสะทอนความเห็นที่เป(นทางการของมาราปาตานี)
เวทิน ทิชากร – แปล
จากบทความ “Dissecting the T-O-R” โดย Abu Hafez Al-Hakim
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ตัวแทนมาราปาตานีกบั อนาคตของสันติภาพชายแดนใต
ทวีพร คุมเมธา
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 22 มิถุนายน 2559
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2016/06/66455

อาบูฮาฟFซ อัลฮากีม โฆษกอยางไมเปนทางการของมารา ปาตานี องค-กรรมของขบวนการเอกราชสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต" ยืนยันวา การพูดคุยสันติภาพยังไมลม ตอบปIญหาคาใจเรื่องความเปนตัวจริง พร"อมถก
ยุทธศาสตร-มารา

อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม ใหสัมภาษณAในหองทํางาน ซึ่งประดับดวยภาพของมัสยิดเกาแกของปาตานี
ซึ่งคือ มัสยิดตะโละมาโนะ และมัสยิดกรือเซะ

คามาลุดิน ฮานาพี หรือที่รูจักกันในนาม อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม แกนนําและโฆษกอยางไมเป(นทางการของมารา
ปาตานี (MARA Patani) องคAกรรมของขบวนการปลดปลอยเอกราชปาตานี ใหสัมภาษณAกับประชาไทเป(น
ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย หลังการเจรจาสันติภาพหยุดชะงักมาตั้งแตเดือนเมษายน 2559 เพราะฝKาย
ไทย หรือ ปารAตี้เอ (Party A) ปฏิเสธไมเซ็นขอกําหนดในการพูดคุย หรือทีโออารA (Terms of References:
TOR) พรอมทั้งยังปลดเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต อยาง พล.ท. นักรบ บุญบัวทอง ซึ่งเป(นผูที่
ทํางานใกลชิดกับโตVะเจรจา ทีโออารAที่เป(นหมันฉบับดังกลาวไดวางขอกําหนดการพูดคุยที่ตอบสนองตอ
ขอเสนอสามขอของมารา อันไดแก ใหการพูดคุยสันติภาพเป(นวาระแหงชาติ, ใหยอมรับ “มารา ปาตานี” ใน
ฐานะคูเจรจาอยางเป(นทางการในฐานะปารAตี้บี (Party B), และใหยกเวนการรับผิดตัวแทนมารา เพื่อให
สามารถเขาประเทศไทยมารับฟ‚งความเห็นของประชาชนได อันเป(นเงื่อนไขของมารา กอนจะนําไปสูการเจรจา
อยางเป(นทางการตอไป
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ภายใตรัฐบาลทหาร การพูดคุยกับขบวนการปลดแอกเอกราชถูกเรียกวาไดอะล็อก 2 เป(นการพูดคุยที่ริเริ่มโดย
รัฐบาลทหารไทยกับองคAกรรมของขบวนการชื่อ มารา ปาตานี ซึ่งประกอบดวยหลากหลายองคAกร โดยมีการ
พบปะพูดคุยกันครั้งแรกเมื่อเดือน มิ.ย. 2558 ในขณะที่การพูดคุยสันติภาพซึ่งถูกริเริ่มโดยรัฐบาลยิ่งลักษณA
ชินวัตร ในปh 2556 กับบีอารAเอ็นซึ่งนําโดยนายฮัสซัน ตอยิบ การพูดคุยนี้ถูกเรียกวาไดอะล็อก 1 แตการเจรจา
จบลงอยางคางเติ่ง หลังจากบีอารAเอ็นซึ่งเป(นขบวนการที่มีกองกําลังในพื้นที่มากที่สุด ยื่นขอเสนอหาขอที่ยาก
จะตอบสนอง และรัฐบาลยิ่งลักษณAเจอภัยการเมืองภายในจากกลุมผูชุมนุม กปปส. และถูกรัฐประหารในที่สุด
การเจรจาทั้งสองครั้งมีรัฐบาลมาเลเซียเป(นคนกลาง หรือที่เรียกอยางเป(นทางการวา “ผูอํานวยความสะดวก”

อนึ่ง เมื่อครั้งที่อาบูฮาฟ_ซใหสัมภาษณAประชาไทครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2559 เขามีทาทีที่มีความหวังกับการ
เจรจากับรัฐบาลทหาร ซึ่งฝKายขบวนการมองวาเป(นผูที่มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจมากกวารัฐบาลพลเรือน
มากกวานี้ ในการพบกันครั้งนี้ เขาไดกลาวกับประชาไทนอกรอบวา ในยุครัฐบาลทหาร มารามุงหวังสรางความ
ตอเนื่องของกระบวนการเจรจาสันติภาพเป(นหลัก และยังตองจับตาดูความผกผันของการเมืองไทยวาจะ
ออกมาอยางไร ซึ่งเชื่อวานาจะกระทบตอการเจรจาสันติภาพอยางแนนอน

ฝuายไทยไดเสนอหรือเรียกรองใหมีการหยุดความรุนแรงชGวงเดือนรอมฎอนหรือไมG
ไมมีการตกลงเรื่องการหยุดยิงชวงเดือนรอมฎอน แตเราไดรับการติดตอจากปารAตี้เอวา พวกเขาตองการ
ขอตกลงเกี่ยวกับการหยุดยิงชวงรอมฎอน อยางไรก็ตาม มาราปาตานีไดปฏิเสธขอเสนอดังกลาวดวยสอง
เหตุผล หนึ่ง ขอเสนอดังกลาวมาชามาก เรามีเวลาไมถึงเดือนที่จะเตรียมการ สอง กระบวนการยังไมไดถูกทํา
ใหเป(นทางการ ปารAตี้เอยังไมไดลงนามในทีโออารA เมื่อปราศจากการทําใหกระบวนการเป(นทางการ เราก็ไม
สามารถดําเนินการพูดคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัยได ซึ่งการหยุดยิงเป(นหัวใจของพื้นที่ปลอดภัย จริงๆ แลว การ
หยุดยิงชวงรอมฎอนนาจะเป(นโอกาสที่ดีในการสรางควมมั่นใจซึ่งกันและกันในขั้นตนของกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติภาพ

ไดอะล็อก 2 ไปถึงไหนแลว มันจบแลวหรือยัง ดูเหมือนวGามารา ปาตานีไดชวิธีการที่หลากหลายในการ
กดดันใหรัฐบาไทยจริงจังกับการเจรจาสันติภาพ วิธีการเหลGานั้นรวมถึงการเปmดตัวมารา ปาตานี ตGอสื่อที่
กรุงกัวลาลัมเปอรR การดึงองคRการความรGวมมืออิสลาม (OIC) มาพูดคุยกับพวกคุณ แตGก็ดูเหมือนรัฐบาล
ไทยก็ยังไมGจริงจัง คุณจะทําอยGางไรตGอไป
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เรายังอยูในขั้นตนขอกระบวนการเจรจาสันติภาพ เรายังอยูในขั้นของการทําทีโออารAซึ่งยังไมไดถูกลงนาม
เพราะฉะนั้น กระบวนการยังไมเป(นทางการ แลวคุณจะบอกไดอยางไรวา มันจบลงแลว ความจริงที่วามารา
ปาตานีไดพยายามดึงโอไอซี สื่อมวลชน และองคAกรระหวางประเทศมามีสวนรวม ตอกย้ําใหเห็นวา พวกเรามี
พันธสัญญาตอกระบวนการสันติภาพที่เราจะพยายามหาทางออกดวยวิธีสันติ สิ่งที่เราจะทําตอไปคือ รอคําตอบ
จากปารAตี้เอเรื่องทีโออารA เราอยากรูวา ประเด็นอะไรของทีโออารAที่เขาไมพอใจ และเราก็รอฟhดแบ็ก พวกเขา
จะตองสงฟhดแบ็กและความเห็นผานผูอํานวยความสะดวก ซึ่งเราก็รออยู

คําถามสําคัญคําถามหนึ่งที่รัฐบาลไทยตองเจอเสมอๆ คือ มารา ปาตานี เปpนตัวจริงหรือไมG มีกําลังใน
ควบคุมหรือไมG เพราะบีอารRเอ็นบางกลุGมออกมาสGงสัญญาณตGอตานมารา และการพูดคุยสันติภาพเสมอๆ
ผGานแถลงการณRหรือแอคชั่นตGางๆ เมื่อคนไทยนอกสามจังหวัดมีความสงสัยเคลือบแคลงตGอการเจรจา
สันติภาพ รัฐบาลก็ถูกกดดันใหเคลียรRความสงสัยเคลือบแคลงนั้น คุณคิดวGาการที่ฝuายขบวนการเพื่อ
เอกราชปาตานีลมเหลวในการรวมกันเปpนหนึ่งเดียว โดยเฉพาะในสGวนของบีอารRเอ็น เปpนเหตุหนึ่งที่นําไปสูG
การหยุดชะงักของกระพูดคุยสันติภาพหรือไมG
มารา ปาตานีนั้นเป(นตัวจริง เพราะประกอบดวยกลุมขบวนการปลดปลอยหากลุม และเจาหนาที่ฝKายความ
มั่นคงไทยก็เขาใจเรื่องนี้ดี เราทราบกันดีวา บุคคลที่อยูในมารา และกลุมที่อยูในมารา เกี่ยวของกับการเจรจา
สันติภาพครั้งกอนที่มีขึ้นในยุครัฐบาลพลเรือนภายใตนายกยิ่งลักษณAก็เกี่ยวของกับการเจรจาครั้งนี้ คุณบอก
ไมไดวา คนเหลานี้ไมใชตัวจริง เพราะเขาเป(นสมาชิกตัวจริงขององคAกรเหลานั้น ซึ่งเป(นองคAกรตัวจริงเชนกัน
สวนเรื่องความแตกตางทางความเห็นภายในบีอารAเอ็นนั้น เรามองวาเป(นเรื่องภายใน เป(นเรื่องที่บีอารAเอ็นตอง
แกไขเพื่อตัวเอง มันเป(นเรื่องปกติมากของกระบวนการสันติภาพที่จะมีความขัดแยงในหมูสมาชิกองคAกร แมแต
ในปารAตี้เอเอง ในยุคไดอะล็อก 1 ทหารก็ไมไดเห็นดวยเทาไหรนัก แมวาทหารจะอยูบนโตVะเจรจาก็ตาม ถาเกิด
จะมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นหลังจากนี้อีก คนที่จะมารวมก็จะเป(นคนกลุมเดิมที่รัฐบาลไทยกําลังคุยดวยใน
ขณะนี้

ขบวนการเพื่อเอกราชปาตานีเคยคิดถึงการเพิ่มแนวรGวมและการสนับสนุนจากคนไทยนอกปาตานีบาง
ไหม
ใช เราก็กําลังคิดอยู เพราะมันไมมีเหตุผลวาทําไมประชาชนไทยไมสามารถสนับสนุนเราได เพราะนี้ไมใชเรื่อง
ศาสนา มันไมเกี่ยวกับศาสนา แตทุกอยาง [ของการตอสูของเรา] เกี่ยวกับความยุติธรรม และการถูกพรากสิทธิ
และเสรีภาพตลอดเวลาที่ผานมา เราถูกกดขี่และรังแกอยางไมรูจบ และภายใตรัฐบาลทหารในป‚จจุบัน ชาวไทย
โดยทั่วไปไดรับรูถึงความเจ็บปวดของการอยูใตการกดขี่ของรัฐบาลไทย ซึ่งมีการกดขี่ การกีดกัน และการถูก
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พรากสิทธิ ดวยเหตุนี้พวกเขาควรจะไดตระหนักและเห็นดวยวา พวกเราที่อาศัยอยูในปาตานีรูสึกอยางไรใน
หลายปhที่ผานมา
ทราบมาวGา คุณไดเชิญภาคประชาสังคมจากปาตานีมาพูดคุยกับคุณ คุณคุยกับพวกเขาวGาอะไร และคุณได
ขอสรุปจากการพูดคุยอยGางไรบาง
ภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอเป(นหัวใจสําคัญของการแกป‚ญหาความขัดแยงของปาตานี เพราะพวกเขามาจาก
ประชาชน บทบาทที่สําคัญมากๆ ของพวกเขาคือ การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ หนาที่ของพวกเขาไมใช
การมีสวนรวมกับการพูดคุยระหวางปารAตี้เอและบี แตแสดงบทบาทสนับสนุนเพื่อใหกระบวนการยั่งยืนผานการ
แสดงความเห็น การใหคําแนะนํา หรือแมแตคําวิจารณAทางชองทางที่เหมาะสม ทําใหเสียงของพวกเขาถูกไดยิน
และบทบาทของพวกเขาก็จะถูกยอมรับมากขึ้น เพื่อที่จะเป(นสวนหนึ่งของภาพใหญของกระบวนการสันติภาพ
สิ่งสําคัญที่สุดที่พวกเราอยากใหพวกเขารับรูคือ อะไรคือมารา มาราทําอะไร และมีวิสัยทัศนAเกี่ยวกับอนาคตที่
เราตองการ ซึ่งคือการแกป‚ญหาโดยใชการเมืองผานกระบวนการสันติภาพ เมื่อพวกเขาเขาใจวาเราคือใครและ
เราตองการอะไร บางทีพวกเขาจะสามารถเลนบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพไดดีขึ้น และถา
หากเกิดเหตุการณAที่ไมคาดคิดที่ทําใหกระบวนการตองหยุด พวกเขาก็สามารถมีบทบาทเป(นตาขายปลอดภัย
(safety net) เพื่อปกป‡องกระบวนการสันติภาพได เพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมจะตองเพิ่มศักยภาพของ
ตัวเองเพื่อจะที่จะมีบทบาท ที่สําคัญดังที่กลาวมา
มูฮําหมัด ดือราแม บ.ก. โรงเรียนนักขาวชายแดนใต" ชวยเหลือในการรายงานขาวชิ้นนี้
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คุยสันติภาพกับอาบูฮาฟmซ อัลฮากีม:
“ใครลงจากเวทีกGอนคนนั้นแพ เพราะโลกมองเราอยูG”
อิมรอน ซาเหาะ
มูฮําหมัด ดือราแม
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ)
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9095

สัมภาษณAพิเศษ ‘อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม’ จากมาราปาตานีเพื่อวัดอุณหภูมิกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ชี้ใครลงจากเวที
ในตอนนี้กอนถือวาแพ เพราะโลกกําลังมองดูอยู ยืนยันการหารือวงเทคนิคยังเดินหนาตอ ยกบทเรียนจากมินดาเนาที่
ตองเอาศาสนานําหนา ฉวยโอกาสใหสันติภาพและมอบหมายตอพระเจา จากการตอสูดวยกําลังสูการตอสูในทาง
การเมือง วันนี้ ‘เอกราช’ เป(นเรื่องที่ตองถกเถียงกัน

เมื่อไมนานมานี้ อาบูฮาฟ_ซ อัลฮากีม โฆษกอยางไมเป(นทางการของมารา ปาตานี (MARA Patani) องคAกรรม
ของขบวนการปลดปลอยเอกราชปาตานี ไดใหสัมภาษณAโรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) ถึงความคืบหนา
ของกระบวนการพูดคุยสันติภาพปาตานี/กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต มีเนื้อหา
นาสนใจ ดังนี้
กระบวนการพูดคุยสันติภาพตอนนี้อยูGตรงไหนและจะไปขางหนาอยGางไร?
อาบูฮาฟmซ - ตอนนี้ติดอยูที่กรอบขอตกลงการพูดคุยหรือ TOR คือ เราเห็นดวยแลวในระดับคณะทํางานเชิง
เทคนิครวมของทั้งสองฝKาย แตเมื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีของไทยกลับไมยอมลงนาม เราก็ทําไดแครอฟ‚งคําตอบ
ถาเราใจรอนแลวไปกลาวหาวาฝKายไทยไมยอมคุยดวยและหยุดแคนี้ คงไมมีอะไรดีแนๆ เพราะกระบวนพูดคุยที่
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ทํามาก็จะหยุดลง ดังนั้นเราจะตองใจเย็น เพราะหากการพูดคุยหยุดก็จะสงผลตอเรื่องอื่นๆดวย เชน ตอนนี้เรา
ก็ไดเดินสายไปยังที่ตางๆ หรือประเทศตางๆ เพื่อเรียนรูกระบวนการสันติภาพและอธิบายกระบวนการ
สันติภาพของพื้นที่เรา
กระบวนการสันติภาพจะดีหรือไมดี เราควรใหมันเดินตอไป แตอยาใหเราขาดทุน ตอนนี้เรายังไมขาดทุน อยาง
กรณี TOR เองที่ พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา ไมยอมลงนาม เราก็มาดูกันใหมไดวาจะตองแกตรงไหน อยาง
ลาสุดที่ประชุมสภาความมั่นคง หรือ สมช. ของไทยก็ประชุมกันวาสวนไหนบางที่ไมเหมาะสม และในสวนไหน
ที่ไมเหมาะสมก็ใหแจงมาทางเรา เราก็คุยกันใหมได
ขณะนี้ฝKายไทยไดสงคําตอบมาแลว สงผานคนกลางคือประเทศมาเลเซียมา ซึ่งมาเลเซียแจงมาแลววาทาง
กรุงเทพสงคําตอบมาแลว และทางเราก็ไดประชุมหารือกันเป(นที่เรียบรอยแลว และไดมอบหมายใหกับทางฝKาย
คลังสมอง (think tank) ของเรา นํากลับไปพิจารณาตอวา จะแกไขสวนไหนและอยางไรบางถึงจะเหมาะสม
เหตุผลที่เราไมควรใจรอนแลวหยุดการพูดคุยเพราะไมพอใจฝKายไทยนั้น หากเปรียบเทียบตอนนี้ก็เหมือนกับเรา
ยืนอยูบนเวทีแลว หมายถึงทั้งสองฝKายอยูบนเวทีแลว และโลกกําลังมองเราอยู แมการพูดคุยจะยังไมเกิดขึ้น
อยางเป(นทางการก็ตาม แตโลกก็มองดูอยู และใครลงจากเวทีกอนคนนั้นแพ แพในที่นี่คือแพในทางการเมือง
ถาเราลงจากเวทีกอน โลกจะกลาวหาวาเราเป(นผูกอการรายที่ไมยอมพูดคุยสันติภาพ แตหากรัฐไทยลงจากเวที
กอน โลกจะมองวารัฐไทยไมจริงจังไมจริงใจในการแกไขป‚ญหา ทั้งสองฝKายไมสามารถที่จะลงจากเวทีได
ในตอนนี้
แม พล.อ.ประยุทธA บอกวาไมอยากคุยกับพวกนอกกฎหมาย แตเอาเขาจริงเขาก็ถอยไมได เพราะหากดูนัยทาง
การเมืองแลว พล.อ.ประยุทธA เป(นคนเดินทางมายังกัวลาลัมเปอรAดวยตัวเอง มาบอกกับนาจิบ ราซัค
นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียวาขอใหสานตอการพูดคุย ไมใชนาจิบเดินทางไปกรุงเทพฯ นัยคือคุณเองไปขอ
ลูกสาวเขา แลวอยูๆจะไมเอาลูกสาวเขา แบบนี้คนจะมองวาเป(นคนไมดีแนๆ ซึ่งโลกกําลังมองอยู
เรารอได ไมไดขาดทุนอะไร และคณะทํางานเชิงเทคนิครวมก็คุยกันไดเสมอ แมจะไมมีพล.ท.นักรบ (พล.ท.
นักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฯที่ถูกปลดออก) แลวก็ไมเป(นไร เราจะรอดูวาคนใหมเป(นใคร
แตเอาเขาจริงการไมมี พล.ท.นักรบ ฝKายเราเองก็กังวลเหมือนกัน แตเราจะรอดูวาใครจะมาแทน ซึ่งเราก็รอได
เพื่อใหการพูดคุยเดินหนาตอไปได เพราะหากการพูดคุยเดินหนาไมได ก็จะสงผลตอการทํางานของภาคประชา
สังคมดวย
กระบวนการสันติภาพนั้น แมไมดี แตก็ยังดีกวาการไมมีกระบวนการสันติภาพเลย ผมเคยคุยกับตัวแทน
ขบวนการ MILF ของมินดาเนา (แนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโรที่เคลื่อนไหวในภาคใตของประเทศฟ_ลิปป_นสA)
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เขาบอกวา เมื่อกอนเขาก็เป(นเหมือนกับที่เราเป(นนั่นแหละ แมแตจะกินขาวโตVะเดียวกันกับฝKายรัฐบาลเขาก็ยัง
ไมตองการ เพราะไมมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ตองใชเวลาพอสมควรกวาจะไววางใจได
ขอแนะนําหนึ่งจาก MILF คือ เขาใหเอาอิสลามหรือศาสนามานําหนา แลวทุกอยางจะดีขึ้น ศาสนาเราสอนวา
อยาสิ้นหวังกับกระบวนการสันติภาพ หากเห็นวาเขาตองการสันติภาพ เราควรฉวยโอกาสนั้นสรางสันติภาพ ที่
เหลือก็มอบหมายแดพระเจา แมเขาจะไมจริงใจกับเราก็ใหเราเชื่อในผลตอบแทนจากพระเจา
MILF ยังบอกกับผมอีกวา รัฐบาลฟ_ลิปป_นสAเองก็เคยหลอกเรามาหลายครั้ง แตทุกครั้งที่รัฐบาลหลอกเรา โลกก็
ยิ่งเห็นใจเรามากขึ้น แมที่ผานมาลาสุดกฎหมาย BBL (กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร) ที่ไมผานความเห็นชอบจาก
รัฐสภา แตเราก็จะเดินหนาตอไป แตไมใชการแบกอาวุธไปสู แตเดินหนาการพูดคุยกันตอไป เราเดินมาแลวครึ่ง
ทาง เพราะถาเราหยุดก็เหมือนกับเราจะตองกลับไปนับหนึ่งใหม
ความไววางใจตอนนี้มีมากนอยเพียงใด?
อาบูฮาฟmซ - ไมมี ยังไมมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน เพราะเพิ่งพูดคุยกันไดไมนาน บางทีอาจตองใชเวลา 10 ปhถึงจะ
ไวใจกันได สิ่งที่รัฐไทยกลัวมากที่สุด คือกลัววาเราตองการเอกราช ในทางการเมือง เรายืนยันวาเราไมได
ตองการเอกราช เอกราชเทานั้นที่เราตองการ ไมใช แตเราตองการอํานาจในการบริหารจัดการในพื้นที่ของ
ตนเอง
ตัวอยางเชน เรากําลังจะเดินทางไปหางานหาเงินที่กรุงเทพฯ แตเมื่อเดินทางไปแลวยังไมทันถึงกรุงเทพฯ ถึงแค
ราชบุรี เราก็ไดงานทํา มีเงินใชเยอะแยะ หากถามวาเรายังตองการที่จะไปกรุงเทพอีกหรือไม คําตอบคือ ไม
จําเป(นแลว เพราะไดสิ่งที่ตองการแลว เรื่องนี้ก็เชนกัน ใหในสิ่งที่เราตองการ เมื่อไดในสิ่งที่เราตองการแลว
เอกราชก็ไมจําเป(นแลวก็ได
หากเราสามารถจัดการในเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมเอง ก็ถือวาเราไดในสิ่งที่ตองการแลว
พรมแดนแทบจะไมมีความหมายในป‚จจุบัน นี่คือยุคของเรา ถึงยุคของลูกหลานเราก็ไปวากันใหม เชน หากเรา
มีหนี้ 10 บาท เราทวงแลวทวงอีก แตเขาบอกวาใหไดแค 7 บาท ตอนนี้หากเราฉลาดพอ เราก็เอามากอน 7
บาท สวนที่เหลือก็อยาลืม คอยทวงกันใหม
คนที่เรียนรัฐศาสตรAจะรูวายุคนี้ไมใชยุคของการเรียกรองเอกราชแลว แตเป(นยุคของการเรียกรองสิทธิ ประเทศ
สุดทายที่เราเห็นวาไดรับเอกราชคือติมอรAเลสเต แลวเขาไดอะไรบาง? ไมไดอะไรเลย ออสเตรเลียไดไปหมดเลย
นี่คือบทเรียนที่เราควรเรียนรู จนมีคําพูดของนายกรัฐมนตรีติมอรAฯ วา ถาเรากลับไปปกครองตนเองอยูภายใต
ประเทศอินโดนีเซียใหมนาจะดีกวานี้ เรื่องนี้ก็ยังเป(นที่ถกเถียงภายในขบวนการเชนกัน
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ในปrนี้ 3 เดือนแรกของปrนี้มีเหตุการณRรุนแรงมาก แตGหลังจากนั้นเหตุการณRนอยลง มันเกี่ยวของกับการ
พูดคุยของมาราปาตานีหรือไมG?
อาบูฮาฟmซ - สถิติอาจบอกวาเป(นไปในลักษณะนั้น แตในการปฏิบัติการของขบวนการที่ขึ้นๆ ลงๆ สวนหนึ่ง
เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยAหรือกองกําลัง จังหวะ และอาวุธ เป(นตน แตตอใหไมมีการพูดคุย เหตุการณAก็
เป(นไปในลักษณะนั้น ในชวงที่ยังไมมีการพูดคุยเหตุรุนแรงก็ขึ้นๆ ลงๆ เชนกัน แตสิ่งที่เปลี่ยนภายหลังมีการ
พูดคุยคือแกนนําหรือสมาชิกบีอารAเอ็นจากที่เคยคิดวาจะใชปฏิบัติการณAทางการทหารอยางเดียว สวนหนึ่งก็มา
เห็นดวยกับการพูดคุย
ดังนั้น เมื่อมีการพูดคุยและยังมีเหตุรุนแรงอยูก็ถือวาเป(นเรื่องปกติ เป(นไปไมไดที่เมื่อมีการพูดคุยแลวความ
รุนแรงจะหยุดลงทันที เพราะฝKายที่เชื่อในการใชกําลังทางการทหารก็ยังมีอยู
บางคนเห็นวาความรุนแรงลดลงในชวงตนรอมฎอนอาจเกี่ยวกับการพูดคุย ซึ่งก็อาจเป(นไปไดและเป(นไปไมได
ในทางลับๆ อาจมีขอแลกเปลี่ยนอะไรบางอยางระหวางบีอารAเอ็นกับรัฐบาลก็ได แตในทางหลักการแลวไมมีที่
ระบุวาใหหยุดสงครามในเดือนรอมฎอน มีแตใหหยุดในเดือนอื่นซึ่งอิสลามกําหนดไมใหมีสงครามในสี่เดือน แต
ไมใชเดือนรอมฎอน คนที่บอกวาไมมีสงครามในเดือนรอมฎอนเป(นแคขออางเทานั้น
ไอเดียแรกๆ ที่มีการบอกวาใหยุติความรุนแรงในเดือนรอมฎอนมาจากการที่พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร (อดีต
เลขาธิการ สมช.หัวหนาคณะพูดคุยสันติภาพในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณA ชินวัตร) พบปะกับผูนําศาสนาที่จังหวัด
ยะลา และเกิดแนวคิดรอมฎอนสันติสุข ยุติความรุนแรง ตอนนั้นมีการทดลองใช เพิ่มเวลาอีก 10 วัน เป(น 40
วัน แตทดลองไดไมกี่วันก็ยิงกันใหม สวนหนึ่งก็บอกวาฝKายทหารของไทยไมทําตามสัญญา เพราะยังไปป_ดลอม
ตรวจคน ในขณะที่ฝKายบีอารAเอ็นก็หยุดยิงจริงๆ และบางสวนก็กลับบานในชวงนั้น
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ไทย-มาราปาตานี มีแผนพูดคุยตนเดือนกันยายน
นาซือเราะ
นานี ยูซุฟ
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 23 สิงหาคม 2559
ที่มา: http://www.benarnews.org/thai/news/TH-peacetalk-08232016170615.html

เจาหนาที่ฝKายความมั่นคงของไทย และโฆษกมาราปาตานี ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของขบวนการแบงแยก
ดินแดนในสามจังหวัดชายแดนใต กลาววา ทั้งสองฝKายจะกลับสูขบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขอีกครั้งในตนเดือน
กันยายน หลังจากสะดุดลงในปลายดือนเมษายน ที่ผานมา
นายอาบู ฮาฟ_ซ อัล-ฮาคิม กลาวแกเบนารAนิวสAเมื่อวันจันทรAนี้วา คณะกรรมการรวมทางเทคนิกของทางฝKาย
ไทย (ปารAตี้-เอ) และ ของมาราปาตานี (ปารAตี้-บี) และไดมีความคืบหนาในการพิจารณาเงื่อนไขการพูดคุยหรือ
TOR จนนาที่จะสามาถจะกลับมาสูเจรจาอยางเป(นทางการไดอีกครั้ง
“ฝKายเทคนิคของทางฝKายไทย (ปารAตี้-เอ) และ ของมาราปาตานี (ปารAตี้-บี) มีความคืบหนาเป(นอยางมากในการ
พูดคุยเรื่องทีโออารA เมือวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งมีการอะลุมอลวยกัน เราจะเริ่มการเจรจาเป(นทางการโดยเร็ว”
นายอาบู ฮาฟ_ซ กลาวแกเบนารAนิวสA
ในวันนี้ แหลงขาวในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 และเป(นหนึ่งใน
คณะกรรมการทางเทคนิก ไดเป_ดเผยวา การเจรจาเต็มคณะ นาจะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน ที่จะถึงนี้
“หลังจากที่เราคณะชุดเล็กฝKายไทยและมาราปาตานีเห็นชอบใน TOR รวมกันครั้งตอไป คณะพูดคุยชุดใหญก็
จะเขาไปคุยกันประมาณวันที่ 2 กันยายน นี้ โดยมีมาเลเซียเป(นผูอํานวยความสะดวก” แหลงขาว กอ.รมน. คน
ดังกลาว กลาวแกเบนารAนิวสAในวันนี้
‘พวกเขาตองหยุดความรุนแรง’
ทางดานพลเอกประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวแกผูสื่อขาวในวันอังคารนี้วา ตนไดสั่งการใหฝKาย
ความมั่นคงพิจารณาเพื่อกําหนดวันในการพูดคุยสันติสุขกับ ทางมาราปาตานีครั้งตอไปอยูจริง แตย้ําวาฝKายผู
เห็นตางตองแสดงความจริงใจในการลดเหตุรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต
“มีการกําหนดคราวๆ ซึ่งไดใหฝKายความมั่นคงพิจารณาอยู... ถาจริงใจตองหยุดความรุนแรงใหไดกอน ไมใชเอา
ประเด็นความรุนแรงมาเรงรัดการพูดคุย” พลเอกประยุทธA กลาวแกผูสื่อขาว หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาล
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พลเอกประยุทธA ยังแบงรับแบงสูในเรื่องการพูดคุยกับทางฝKายขบวนการแบงแยกดินแดนที่คณะพูดคุยเพื่อ
สันติสุขของฝKายไทย เรียกวา “ผูเห็นตางจากรัฐ” โดยพลเอกประยุทธA กลาววา การพูดคุยฯ เป(นการกระทํา
โดยปารAตี้-เอและปารAตี้-บี ไมใชรัฐบาลไทย สวนรัฐบาลไทยไมสามารถพูดคุยกับผูเห็นตางบนดินแดนไทยได
เพราะละเมิดกฎหมาย
“ตราบใดที่มีความเห็นตาง เรามองวาทําผิดกฎหมายไทยไมได เราจะไปพูดคุยกับใครในประเทศก็ยังไมไดเลย
จึงตองไปคุยกันที่ประเทศเพื่อนบาน เพราะเราเป(นรัฐบาลจะไปพูดกับคนทําผิดไมได” พลเอกประยุทธA กลาว
นับตั้งแตการกอความไมสงบระลอกใหมตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2547 เป(นตนมา มีผูเสียชีวิตในการตอสูของ
กลุมแบงแยกดินแดนที่ตองการอิสรภาพเหนือจังหวัดป‚ตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา
ไปแลวเกือบ 7,000 ราย
เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผานมา การพูดคุยเพื่อสันติสุขสะดุดลง เพราะทางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝKายไทยที่
นําโดยพลเอกอักษรา เกิดผล ไมยอมรับรางทีโออารA ที่เป(นเหมือนกติกาในการเจรจาที่ทางคณะอนุกรรมการ
ทางเทคนิคที่นําทีมโดยพลโทนักรบ บุญบัวทอง ไดใหความเห็นชอบไปกอนหนานั้นแลว
“ทีโออารAเป(นเหมือนกฎกติกาที่หากไมมีเสียแลว ก็ไมสามารถมีการแขงขันกีฬานั้นๆได” นายอาบู ฮาฟ_ซ กลาว
ในเดือนเมษายนที่ผานมา
อยางไรก็ตาม ทั้งนายอาบู ฮาฟ_ซ และแหลงขาวฝKายไทย ไมสามารถจะเป_ดเผยเนื้อหาของทีโออารAได
รพี มามะ จากนราธิวาส มีสวนรวมในรายงานฉบับนี้
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หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขฯ ยันไมGมลี งนาม TOR ยังไมGหารือเซฟตีโ้ ซน
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 2 กันยายน 2559
ที่มา: http://prachatai.com/journal/2016/09/67735

2 ก.ย. 2559 อาบูฮาฟ_ส อัลฮากีม จากกลุมมาราปาตานี (MARA Patani) ไดแถลงขอสรุปหลังจากการพูดคุย
กับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตที่มี พล.อ.อักษรา เกิดผล เป(นหัวหนาคณะพูดคุยสันติสุข
จังหวัดชายแดนใต ที่กรุงกัวลาลัมเปอรA ประเทศมาเลเซีย หลังจากใชเวลาในการพูดคุยถึง 3 ชั่วโมง โดยฝKาย
มาราปาตานีมีสุกรี ฮารี เป(นหัวหนา และมีฝKายมาเลเซียเป(นผูอํานวยความสะดวก
ฐปณียA เอียดศรีไชย ผูประกาศขาวภาคสนามรายการขาว 3 มิติ ทางไทยทีวีสีชอง 3 โพสตAผานเฟซบุVก
Thapanee Ietsrichai ระบุวา
การใหสัมภาษณAของหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยที่กรุงเทพ พล.อ.อักษรา เป_ดเผยภายหลังการ
เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเพื่อพูดคุยกับผูเห็นตางวา การพูดคุยในครั้งนี้เป(นไปตามการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีที่ตองการใหเกิดความสงบในพื้นที่ ซึ่งเป(นสวนหนึ่งของขั้นตอนการพูดคุยขั้นตอนตามปกติ เป(น
ระยะสรางความไววางใจ โดยความไววางใจไมไดหมายถึงเฉพาะกลุมปาตี้เอ แตเป(นการสรางความไววางใจ
ใหกับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
พล.อ.อักษรากลาวปฏิเสธวา การพูดคุยในครั้งนี้ ไมมีการลงนามในบันทึกขอตกลงทางธุรการ หรือ TOR
เนื่องจากทางมาเลเซียเป(นผูอํานวยความสะดวกในการพูดคุยวาแตละฝKายควรมีกี่คน ภาษาที่ใชในการพูดคุย
ควรเป(นภาษาไทยหรือภาษามาลายู ควรมีลามแปลหรือไม และคาใชจายควรมีประมาณเทาไหร โดยในวันนี้
คณะพูดคุยฝKายไทยไดนําขอหวงใยของนายกรัฐมนตรีที่ตองการใหมีการยุติเหตุความรุนแรงในพื้นที่กอนที่จะมี
การพูดคุย และคณะพูดคุยยังไดนําหนังสือของคณะทํางานวาระผูหญิงชายแดนใตยื่นใหกับกลุมผูเห็นตางหรือ
ปารAตี้บี ซึ่งทางปารAตี้บีจะนํารับไปพิจารณา และจะตอบกลับมาเป(นเอกสาร เพื่อเป(นขอพิจารณาในการพูดคุย
ครั้งตอไป
ทั้งนี้ ยังไมมีการกําหนดวันพูดคุยรอบหนา จะขึ้นอยูกับความพรอมของทุกฝKาย ซึ่งทางประเทศมาเลเซียจะเป(น
ผูกําหนดผานทางสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.)
ทั้งนี้ พล.อ.อักษรากลาวปฏิเสธวา การพูดคุยครั้งนี้ยังไมไดมีการหารือถึงพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟตี้โซน ทางไทย
ไดใชโอกาสนี้สอบถามกับกลุมผูเห็นตางวาเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเป(นฝhมือฝKายใด ซึ่งทางกลุมผูเห็นตางไดยืนยัน
ชัดเจนวาไมไดเกี่ยวของและไมใชผูกระทํา และจะรวมมือกับฝKายไทยในการสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
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ชายแดนภาคใตตอไป
อยางไรก็ตาม พล.อ.อักษรา ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการพูดคุยครั้งนี้ กลุมผูเห็นตางมีจํานวน 6 กลุม ซึ่งมาครบ
ทั้งหมด
ลําดับเวลาการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (ขอความโดย Rungrawee Chalermsripinyorat)
1 ธันวาคม 2557 การพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขรอบนี้เริ่มตนอยางเป(นทางการเมื่อนายกรัฐมนตรี ประยุทธA
จันทรAโอชาไดไปพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัคที่กรุงกัวลาลัมเปอรA
27 สิงหาคม 2558 MARA Patani เป_ดตัวกับสื่อมวลชนที่กรุงกัวลาลัมเปอรA
27 เมษายน 2559 ฝKายไทยปฏิเสธการรับรอง TOR ที่คณะทํางานเทคนิครวมกันรางเป(นเวลาหลายเดือน
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ทิศทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใตหลังการพูดคุยเพื่อสันติสุข
ไทย-มาราปาตานี
บล็อกของ Thapanee Ietsrichai
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 3 กันยายน 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/9390

มีสัญญานที่ดีตอการสรางสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยและกลุม
มาราปาตานี เห็นดวยที่พูดคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safty Zone และกรอบการปฏิบัติในการพูดคุยหรือ
TOR แตยังไมมีการลงนาม เพราะเป(นการพูดคุยอยางไมเป(นทางการ
คุณฐปณียA เอียดศรีไชย รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอรAประเทศมาเลเซีย
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นายอาบูฮาฟ_ส อัล ฮากิม ตัวแทนกลุมมาราปาตานี แถลงขาวกับสื่อมวลชนไทยและมาเลเซีย หลังเสร็จสิ้นการ
พูดคุยกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยตามนัดหมายผูอํานวยความสะดวกมาเลเซีย มีประเด็นเห็นชอบ
รวมกันใน 4 ประเด็นคือ
1. ยอมรับขอกําหนดการปฏิบัติ Terms of Reference หรือ TOR ฉบับที่แกไขลาสุด
2. เห็นดวยในหลักการที่จะพูดคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone ในการพูดคุยครั้งตอไป
3. ยอมรับขอเสนอของคณะทํางานวาระผูหญิงชายแดนใตเพื่อสันติภาพ และ
4. การประชุมของคณะทํางานเพื่อสันติสุขไทยและมาราปาตานี ยังเป(นการพูดคุยแบบไมเป(นทางการ
ตัวแทนมาราปาตานียอมรับวาผลการพูดคุยวันนี้เป(นสัญญาณที่ดีตอการสรางสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ในการประชุมครั้งหนาจะหารือถึงรายละเอียดในการกําหนดพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งมาราปาตานีตองการ
รับฟ‚งความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และภาคประชาสังคม เพื่อนํามาพูดคุยบนโตVะเจรจา
"เรากําลังคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัย (Saftey Zone) ขณะนี้มีคณะทํางานวาระผูหญิงชายแดนใตเพื่อสันติภาพเป(น
เพียงองคAกรเดียวที่สงขอเสนอเรื่องพื้นที่ปลอดภัย เราอยากใหองคAกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ยื่น
ขอเสนอ คําแนะนํามายังโตVะพูดคุย เพื่อจะเสนอตอปารAตี้บี และเราตองการความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
ดวย"
มารา ปาตานี เชื่อมั่นวาการพูดคุยเพื่อสันติภาพจะเดินหนาไดและยังดําเนินการอยู โดยผลการพูดคุยทางกลุม
BRN ก็เห็นดวย เพราะ BRN เป(นสมาชิกมาราปาตานี เชื่อวา BRN จะสื่อสารถึงสมาชิกในพื้นที่ได
การพูดคุยวันนี้ ฝKายมารา ปาตานี มีอุสตาส สุกรี ฮารี เป(นหัวหนาคณะพูดคุย พรอมสมาชิก 12 คน แต
อุสตาสสุกรี ไมไดรวมแถลงขาว ผูแถลงขาว 6 คน มาจากกลุม BRN 2 คน, BIPP 2 คน, และ GIMP 2 คน โดย
คณะผูนํา เชน นายอาวัง จาบัท ประธานมารา ปาตานี ไมไดรวมดวย
สวนของไทยมีพลเอก อักษรา เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยสันติสุขและคณะ ซึ่งใหสัมภาษณAที่ประเทศไทย
ยืนยันวายังไมมีการลงนาม ใน TOR
เนื่องจากทางมาเลเซียในฐานะผูอํานวยความสะดวกจะตองจัดทําในรายละเอียดทั้งจํานวนผูพูดคุย เรื่องภาษา
ที่ใชในการพูดคุย ควรเป(นภาษาไทยหรือภาษามาลายู ควรมีลามหรือไม และคาใชจายอยางไร
คณะพูดคุยฝKายไทยไดนําขอหวงใยของนายกรัฐมนตรีที่ตองการใหมีการยุติเหตุความรุนแรงในพื้นที่กอนที่จะมี
การพูดคุย
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"การพูดคุยในครั้งนี้เป(นไปตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ตองการใหเกิดความสงบในพื้นที่ ซึ่งเป(นสวนหนึ่ง
ของขั้นตอนการพูดคุยขั้นตอนตามปกติเป(นระยะสรางความไววางใจ โดยความไววางใจไมไดหมายถึงเฉพาะ
กลุมปาตี้เอแตเป(นการสรางความไววางใจใหกับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต" พล.อ.อักษรา
เกิดผล หัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข
พลเอก อักษรา เป_ดเผยดวยวา คณะพูดคุยยังไดนําหนังสือของคณะทํางานวาระผูหญิงชายแดนใตเพื่อ
สันติภาพ กลุมผูเห็นตางหรือปารAตี้บี ซึ่งทางปารAตี้บีจะนํารับไปพิจารณา และจะตอบกลับมาเป(นเอกสาร เพื่อ
เป(นขอพิจารณาในการพูดคุยครั้งตอไป ซึ่งยังไมทราบวาเมื่อใด เพราะทางมาเลเซียจะเป(นผูกําหนดผานทาง
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
พลเอกอักษรา เป_ดเผยดวยวา ทางไทยไดสอบถามกลุมผูเห็นตางวาเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเป(นฝhมือฝKายใด
ทางกลุมผูเห็นตางไดยืนยันชัดเจนวาไมไดเกี่ยวของและไมใชผูกระทํา และจะรวมมือกับฝKายไทยในการสราง
สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป
ตรงกับคําถามของสมาชิกมาราปาตานี ที่ตอบเรื่องนี้กับผูสื่อขาวที่ถามถึงเหตุระเบิด 7 จังหวัดใต วาพวกเขาได
ตอบคณะพูดคุยของไทยไปแลว รวมทั้งขอตกลงวันนี้ ไมมีการลงนามเพราะยังไมใชการประชุมอยางเป(น
ทางการ
ผลการพูดคุยระหวางไทยกับมารา ปาตานี วันนี้ถือวาเป(นความคืบหนาในชวง 1 ปh หลังกลุมมาราปาตานี
เป_ดตัวเป(นองคAกรรมพูดคุยกับรัฐไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 แมขอเสนอสําคัญยังไมมีการพูดคุยทั้งเรื่อง
การยอมรับชื่อ มารา ปาตานี เป(นปารAตี้บีในคณะพูดคุย /วาระแหงชาติ และการคุมครองทางกฏมายหรือ
Immunity
โดยเรื่องชื่อปารAตี้ บี ในการพูดคุยนั้น ฝKายไทยไดเรียกวาผูคิดตางจากรัฐ แตมารา ปาตานี ก็มีสิทธิ์จะเรียกชื่อ
กลุมวาอยางไรก็ได แตในโตVะพูดคุยทางไทยขอสงวนสิทธิ์วาปารAตี้ เอ คือ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทย และ
ปารAตี้บีคือ กลุมผูคิดตางจากรัฐ
#ขาว 3 มิติ
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มารา ปาตานี ออกแถลงการณRเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่ตากใบ
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 8 กันยายน 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/9430

เผยแพรครั้งแรกที่เพจ Mara Patani - OfficialPage
แปลโดย Hara Shintaro
แถลงการณR
ตามเหตุระเบิดหนาโรงเรียนที่อําเภอตากใบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผานมา
ฝKายมารา ปาตานี ขอประณามการใชความรุนแรงที่ทําใหพลเรือนรวมถึงเด็กเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บ
ฝKายมารา ปาตานี ขอแสดงความเสียใจตอผูที่เป(นเหยื่อและผูที่ไดรับความเสียหายทุกทาน พรอมขอเรียกรอง
ใหฝKายรัฐบาลดําเนินการสืบสวนอยางละเอียดเพื่อใหเห็นวาใครเป(นผูกอเหตุที่แทจริง
ณ โอกาสนี้ ฝKายมารา ปาตานี ขอยืนยันวา พวกเรายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีเพื่อแกไขป‚ญหาความขัดแยง
โดยผานการพูดคุยสันติภาพ และขอเรียกรองทุกฝKายปฏิบัติการโดยอาศัยวิจารณญาณ โดยไมใหเป‡าหมายออน
เป(นเหยื่อของความขัดแยงในอนาคต
มารา ปาตานี
7 กันยายน 2559
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คณะพูดคุยสันติสุขฯ “การพูดคุยไมGใชGคําตอบทั้งปวง VS
มารา ปาตานี “ไมGพูดคุยก็ไมGมีสันติภาพ”
โรงเรียนนักขGาวชายแดนใต (DSJ)
----------------------------------เผยแพรGเมื่อ 20 กันยายน 2559
ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/9470

พล.อ.อักษรา เผย นายกมาเลยA-ไทยตองการใหหยุดความรุนแรงกอน ชี้การพูดคุยไมใชคําตอบทัง้ ปวงของการลดเหตุ
รุนแรง แตเป(นความรับผิดชอบของกอ.รมน.ภาค 4 สน. และการมีสวนรวมของภาคประชาชน เป_ดคําแถลงของ
มูฮําหมัดซุกรี ฮารี ยืนยัน“ไมมีการพูดคุย ไมมีสนั ติภาพ” ยกผลประชามติคือจุดยืนของประชาชนปาตานี

พล.อ.อักษรา เกิดผล - มูฮําหมัดซุกรี ฮารี
พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดออกหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย
และพล.อ. ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรีของไทยไดพบปะหารือกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 9กันยายน 2559
วา ทั้งสองไดยืนยันในความรวมมือเพื่อสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในปh
2560 ตอไป
“โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธAอยากใหทุกฝKายแสดงความจริงใจ และตองการหยุดความรุนแรงใหไดกอน
เพราะทุกครั้งที่มีการพูดคุยฯกอนและหลังจะตองมีเหตุการณAความรุนแรงที่ ฝKายไทยเรายอมรับไมได เพราะมัก
มีการสูญเสียที่เกิดกับพี่นองประชาชนผูบริสุทธิ์อยูเสมอ”
พล.อ.อักษรา ชี้แจงตอไปวา ดังนั้น รัฐบาลทั้งสองประเทศจึงพรอมที่จะสานตอกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
อันเป(นแนวทางสันติวิธีตอไป เพราะรัฐบาลไทยไมไดมองวาผูเห็นตางฯเป(นผูกอการราย แตมองเป(นผูกระทํา
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ความผิด ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของรองรับอยูแลว เชน มาตรา 21 ของ พ.ร.บ.การรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และโครงการพาคนกลับบานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 สวนหนา เป(นตน

ชี้การพูดคุยไมGใชGคําตอบทั้งปวงของการลดเหตุรุนแรง
พล.อ.อักษรา ชี้แจงอีกวา ทั้งนี้การพูดคุยเพื่อสันติสุขนั้นไมใชคําตอบทั้งปวงของการลดเหตุความรุนแรงใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แตเป(นความรับผิดชอบของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
สวนหนา และทุกสวนราชการในพื้นที่ตางหากที่ตองกําหนดใหมีมาตรการระวังป‡องกันทั้งเชิงรุก–เชิงรับ รวมทั้ง
การมีสวนรวมของภาคประชาชนทุกกลุมอาชีพและทุกศาสนาที่จะเป(นป‚จจัยสําคัญในการป‡องกันและสามารถ
ลดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ไดอยางแทจริง
พล.อ.อักษรา ชี้แจงดวยวา สําหรับการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เป(นเพียงแนวทางสันติวิธีที่เป(นความพยายามใน
การแสวงหาทางออกจากความขัดแยงรวมกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐทุกกลุม/ทุกพวก/ทุกฝKายเพื่อสรางความ
ไววางใจจนเกิดความรวมมือในการสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยอาจเริ่มตนใหเกิดความปลอดภัยขึ้นใน
พื้นที่ใดกอนก็ได และใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดความตองการดานความปลอดภัยใน
พื้นที่ดังกลาว และขยายผลความปลอดภัยไปยังพื้นที่อื่นๆ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ตอไป
คําแถลงของมูฮําหมัดซุกรี ฮารี ยืนยัน“ไมGมีการพูดคุย ไมGมีสันติภาพ”
ขณะที่ในคําแถลงของนายมูฮําหมัดซุกรี ฮารี หัวหนาคณะพูดคุยฝKายมาราปาตานี (หัวหนาคณะเจรจาสภาซูรอ
ปาตานี) ที่มีตอการพูดคุยกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เมือวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่กรุงกัวลาลัมเปอรA
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ประเทศมาเลเซียที่มีพล.อ.อักษราและดาโตVะซัมซามิน ฮาชิม ผูอํานวยความสะดวกการพูดคุยฝKายมาเลเซีย
รวมอยูดวย โดยสมาชิกมาราปาตานีถูกนําคําแถลงที่เป(นภาษามลายูมาเป_ดเผย
โดยคําแถลงระบุเนื้อหาบางสวนวา “เรามีความเชื่อและมีความมั่นใจวาแทจริงเรายึดมั่นในแนวทางที่วา
ทุกความขัดแยงที่เกิดขึ้นบนหนาแผนดินนี้ สามารถแกไขโดยการพูดคุย หากไมมีการพูดคุยแลว ความขัดแยง
ทุกอยางยอมยากที่จะแกไขหรือดังคํากลาวที่วา “ไมมีการพูดคุย ไมมีสันติภาพ” ไมใช “ไมมีสันติภาพ ไมมีการ
พูดคุย”(No talk, No peace, Bukan, No peace, No talk)
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ยกผลประชามติคือจุดยืนของประชาชนปาตานี
มูฮําหมัดซุกรี แถลงอีกวา “ทานทั้งหลาย ควรตระหนักวาความขัดแยงที่ปาตานีที่เกิดขึ้นมาเป(นเวลานาน
มาแลว เป(นไปไมไดที่จะแกไขดวยการใชเวลาเพียงวันสองวัน แตดวยความพยายามอยางเขมแข็งและจริงจัง
ของทั้งสองฝKาย และดวยความรวมมือจากทุกฝKายที่มีความสําคัญที่ดําเนินการโดยตรงและไมใชโดยตรง ดังนั้น
การแกป‚ญหาที่ครอบคลุม เป(นธรรม และยั่งยืน จะประสบผลในทายที่สุด เพราะทุกการเริ่มตนจะตองมี
จุดสิ้นสุด... สอง + สอง = สี่ ไมใช สอง + สอง = หา”
มูฮําหมัดซุกรี แถลงดวยวา “กระผมอยากใหทุกทานใหความสนใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ประชาชนปาตานีลงมติ
ไมรับรางรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลไทยไดจัดใหมีการลงประชามติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2016 เมื่อเร็วๆ นี้ สาเหตุ
เพราะเกิดสิ่งที่ไมถูกตองในกระบวนการนั้น ดังนั้น นี่คือจุดยืนของประชาชนปาตานี และเราเป(นตัวแทนของ
พวกเขาเหลานั้นอยางแทจริง พวกเขาจะปฏิเสธ หากวาพวกเขาพบเห็นหรือรูสึกวามีสิ่งที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิตางๆของพวกเขา
มูฮําหมัดซุกรี ป_ดทายคําแถลงดวยคําวา “บรรลุความสําเร็จ บรรลุความสําเร็จ และจะบรรลุความสําเร็จ
พระผูเป(นเจาจะอยูกับเรา และพระเจาจะทําลายลางความไมเป(นธรรมที่ปาตานี อามีน” (Berjaya, berjaya,
tetap berjaya. Allah bersama kita dan Allah akan menghancurkan kezaliman di Patani,
Aamin.) อุสตาซ มูฮําหมัดซุกรี ฮารี หัวหนาคณะเจรจาสภาซูรอปาตานี (มาราปาตานี) กัวลาลัมเปอรA
2/9/2016
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