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การเดินทางของความประหลาดใจ

	 ก่อนอ่ืนขอสวัสดีท่านผู้อ่านครับผม	 กระผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งท่ี

ครั้งหนึ่งและครั้งแรกในชีวิตกับการที่ชื่อตนเองได้มีโอกาสจารึกเป็นองค์ประกอบ

ของเล่มหนังสือ	 สิ่งที่ขอขอบคุณเป็นอันดับแรกเลยก็คือพระผู้เป็นเจ้าของมนุษย์

ทุกคน	 (พระองค์อัลลอฮ	 ซบ.)	 ที่เป็นผู้มอบเร่ืองราวนี้แก่ชีวิต	 รวมทั้งขอ

ขอบคุณคณะทีมงาน	 ได้แก่	 The	CAP,	Deep	South	Watch,	CSCD	ที่ไว้วางใจ

มอบตำาแหน่งบรรณาธิการอันทรงเกียรติจนกระทั่งหนังสือเล่มนี้ได้แจ้งเกิด		และขอ

ขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ร่วมกันส่งบทความตามการเชื้อเชิญ

	 การเกิดขึ้นของหนังสือเล่มนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าตนเองมีความงุนงงเป็นอย่าง

ย่ิงว่าสิ่งน้ีเกิดขึ้นมาได้อย่างไร	 ทั้งที่จุดเริ่มต้นมาจากการพูดเชิงเล่นสนุกสนานกัน

เท่านั้น	วันนั้นวันที่	2	เมษายน	2560	ในวงติ่มซำาที่มีตัวกระผมและเพื่อน	ๆ	ที่กำาลัง

เรียนคณะเภสัชศาสตร์	4	คน	และคณะวิทยาการจัดการอีก	1	คน		รวมเป็น	5	คน	

ซึ่งทุกคนกำาลังเรียนอยู่	 ม.อ.หาดใหญ่	 	 พวกเรานั่งล้อมวงพูดคุยถึงเรื่องที่ค่อนข้าง

ไร้สาระ	 ขณะที่มือหนึ่งก็ใช้ส้อมจ้วงแทงไปในตัวติ่มซำาแล้วหยิบขึ้นมาเอาเข้าปาก

ให้ซี่ฟันได้ทำาหน้าที่บดก่อนเคลื่อนลงสู่หลอดอาหารไปสุดที่กระเพาะอาหาร	 ทันใด

นั้นประโยคจากคำาพูดใครคนหนึ่งได้หลุดออกมาว่าอยากจัดเวทีเสวนาเล็ก	 ๆ	 มีการ

อธิบายกันอย่างโอเวอร์ว่าในเวทีน่าจะเชิญใครเจ๋ง	 ๆ	 สักคน	 ตอนนั้นผมเหลือบเห็น

หนังสือเถื่อนเจ็ดในกระเป๋าที่คุณวรรณสิงห์	 ประเสริฐกุลเป็นผู้เขียน	 แล้วหันหน้า

ไปยังเพื่อนพร้อมกล่าวออกไปอย่างอารมณ์สนุก	 ๆ	 อย่างไม่ได้ใส่ใจว่าเอาคุณวรรณ

สิงห์	 ประเสริฐกุลมาดีกว่า	 ความงุนงงเกิดขึ้นชั่วขณะ	 ตกใจไปกับคำาพูดนี้	 ซึ่งก็เกิด

คำาถามต่อมาว่ากรณีนี้มันเวอร์เกินไปหรือไม่	 คำาตอบของคำาถามนี้บอกว่า	 ”เอ่อมัน

ก็เวอร์จริงนั่นแหละ	คนที่ตัวตนช่างแสนเล็กมากอย่างพวกเราคงเป็นเรื่องที่ยากที่จะ

ทำาให้เป็นจริง”	 แต่ความคิดที่อยากจัดการเสวนาก็ยังคงอยู่	 ซึ่งวงนี้ได้ตกผลึกแค่ว่า

หากอยากจัดเสวนาคงจัดเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ท่ีเช่ือมโยงกับสันติภาพโดยในเวที

ใหเ้หล่าคนรุ่นใหม่ได้เป็นตัวละครหลักในการเสวนา	 วงติ่มซำาสิ้นสุดลง	 การดำาเนิน

ริเริ่มขึ้นด้วยพลังของ	 3	 องค์กร	 ได้แก่	 The	CAP,	Deep	 South	Watch,	 CSCD		



เวลาได้ผ่านเลยไปมิอาจรู้ถึงจุดสิ้นสุดเวทีเสวนาท่ีเติบโตตามกันมาเร่ิมกลายเป็นรูป

เป็นร่าง	 จนในที่สุดก็สามารถเชื้อเชิญ	 “คุณวรรณสิงห์	 ประเสริฐกุล”	 มาเป็นผู้ร่วม

เสวนาได้อย่างสำาเร็จ	 ปรากฏการณ์นี้ได้สร้างความงุนงงอย่างใหญ่หลวงต่อตัวเอง

และทีมงานว่าเวทีเสวนาล่วงมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร	 อะไรบัลดาลให้การพูดเชิงล้อเล่น

ในตอนนั้นได้กลายเป็นความจริง		แน่นอนว่าคำาถามนี้ก็ยังคงปริศนา

	 งานเสวนาที่พัฒนาตัวเองจนได้ก่อเกิดหนังสือเล่มนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หาก

ไม่มีการเกิดขึ้นถึงความพยายาม	 หากเรากล้าที่จะพยายามถึงแม้ว่าในอนาคต

ข้างหน้าไม่อาจมีสิ่งใดมายืนยันอย่างชัดเจนว่าในปลายทางคือความสำาเร็จแต่ยัง

คงดีกว่าการที่ไม่มีความพยายามทำาอะไรเพื่อให้มันเกิดขึ้น	 ถึงสิ้นสุดแล้วแม้ว่าเรา

ได้พยายามแล้วแต่กลับพบความผิดหวังในปลายทางก็ถือเป็นความพยายามที่ไม่

สูญเปล่าเพราะอย่างน้อยท่านต้องได้บทเรียนบางอย่างที่มีค่าพอแก่สิ่งที่เรียกว่า

ประสบการณ์ที่อยู่ภายในได้เติบโตขึ้นอย่างแน่นอน	หากเราคิดอยากทำาอะไรก็ขอให้

ใช้ความพยายามขณะเดียวกันก็ขอให้เติมความหวังลงไปเสริม	 ความหวังคือเครื่อง

มือสำาคัญให้ความพยายามคงอยู่ยาวนาน	

	 สุดท้ายนี้นับต้ังแต่ที่ตัวอักษรตัวแรกของหนังสือเล่มนี้ได้เข้าสู่ความทรง

จำาของผู้อ่านก็ขอให้มันเป็นพลังที่ให้ความสุขได้ผุดข้ึนมาทักทาย	 เป็นพลังท่ีท่าน

สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านความคิดและการนำาไปปฏิบัติตามบริบทของชีวิต	

และขอให้สันติภาพได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจของท่านครับ		

อับกอรี   เปาะเดร์

บรรณาธิการเล่ม						
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ความเกลียดชังที่รวันดา

วรรณสิงห์   ประเสริฐกุล

 รวันดา	 ประเทศเล็ก	 ๆ	 ในแอฟริกากลาง	 สถานที่เกิดเหตุของการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ	 การเดินทางมา

แอฟริกาครั้งแรกในชีวิตผมพวกเราเริ่มต้นจากเคนยา	 ก่อนจะบินข้ามทวีปมาที่กรุง

คิกาลีเมืองหลวงของรวันดา	 จากหนึ่งสัปดาห์ที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิต	 กับเรื่อง

ราวความประทับใจที่ไม่มีวันลืม	 สู่การถ่ายทำาอีกหนึ่งสัปดาห์กับเรื่องราวที่มืดมน

ที่สุดในชีวิตการทำางานสารคดี	เป็นบทเรียนสำาคัญบทหนึ่งที่ได้จากการเดินทาง	

	 รวันดาเป็นประเทศเล็ก	 ๆ	 ที่โดนขนาบข้างด้วยประเทศยักษ์ใหญ่แห่ง

ทวีปแอฟริกา	 คือแทนซาเนียทางตะวันออก	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ทางตะวันตก	 ผมมาที่นี่เพื่อถ่ายทำาเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ

ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมปี	 1994	 ในเหตุการณ์มีคนตายไป

ประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านคนในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ประมาณร้อยวัน	 หรือคิด

เป็นประชากรประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของประชากรในประเทศ	 แต่ตัวเลขที่น่า

ตกใจที่สุดในเหตุการณ์คร้ังนั้นไม่ใช่จำานวนผู้ตาย	 แต่คือจำานวนผู้มีส่วนร่วมในการ

ฆ่า	 ซึ่งประเมินว่ามีจำานวนตั้งแต่หลายแสนคนไปจนถึงหลักล้าน	 และคนเหล่านี้ไม่

ได้มีแค่ทหารหรือกองทัพ	 หากแต่มีประชาชนหรือคนธรรมดาจำานวนไม่น้อยที่เข้า

ร่วมด้วย	เมือ่คนกลุม่หนึง่หยบิอาวธุขึน้มาฆ่าคนอกีกลุม่ราวกบัเป็นแมลงหรอืวชัพชื	

คำาถามที่เกิดขึ้นในใจต่อคนทั้งโลกคือ	 “ทำาไม”	 การเดินทางครั้งนี้คือการเดินทาง

เพื่อทำาความเข้าใจด้านมืดที่สุดของมนุษย์	ทำาความเข้าใจ	“ความเกลียดชัง”

	 ผมเดินอยู่ในห้องมืด	 ๆ	 ที่ต้ังอยู่ในอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่า

พันธุ์ประจำากรุงคิกาลี	(Kigali	Genocide	Memorial	Centre)	ที่นี่เป็นเพียงหนึ่งใน

หลาย	 ๆ	 อนุสรณ์สถานที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ	 เหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้าง

ความทรงจำาอันเลวร้ายไว้แทบทุกแห่งหนในรวันดา	 และดูเหมือนว่ารวันดาเองก็

ตั้งใจจะจำามันไว้หมดทุกการกระทำา	 ทุกเรื่องราว	 ทุกความโหดเหี้ยม	 ถูกบันทึกไว้

อย่างชัดเจน	ทุกอย่างเริ่มจากการแบ่งแยกระหว่างเผ่าฮูตู	(Hutu)	กับเผ่าทุตซี	(Tut-
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si)	 ที่ก่อนหน้านี้อยู่ร่วมกันที่ตอนนี้กลายเป็นประเทศรวันดามาหลายร้อยปี	 สิ่งที่

บันทึกไว้อย่างชัดเจนก็คือโครงสร้างทางอำานาจของสังคมรวันดาท่ีเผ่าทุตซีเป็นชนก

ลุ่มน้อย	มีอำานาจเหนือฮูตูอย่างชัดเจน	ทุตซีถือเป็นชนชั้นปกครองที่ถือกุมอำานาจใน

รวันดาไว้	ในขณะที่ฮูตูเป็นเหมือนชนชั้นกรรมาชีพทำาไร่ทำานา	ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไร

	 ในช่วงปี	 1962	-	1990	 เผ่าทุตซีโดนเอาคืนจากฮูตูอย่างสาหัสทั้งในเชิง

การเมือง	 เชิงการเข่นฆ่าล้างแค้น	 จนชาวทุตซีจำานวนมากต้องอพยพออกไปอยู่ใน

ประเทศเพื่อนบ้าน	และในขณะเดียวกันชาวฮูตูที่โดนกดขี่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ก็อพยพเข้ามาในรวันดามากขึ้นเรื่อย	ๆ	 โดยชาวทุตซีที่อพยพไปอยู่ในอูกันดาก็ค่อย	

ๆ	 รวมตัวกันตั้งกลุ่มกบฏต่อต้าน	 รอวันเดินทัพกลับเข้ามารวันดาเพื่อทวงแผ่นดิน

ของพวกเขาคืน

	 ครั้งหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงท่ีรวันดาหลุดจากมือเยอรมนีและตก

เป็นของเบลเยียม	 กระทั่งปี	 1962	 ที่เบลเยียมออกไปจากรวันดา	 สิ่งที่ตามมาคือ

สามสิบปีแห่งการปลุกปั่น	 สามสิบปีแหงความเกลียดชัง	 สามสิบปีที่นำาพาความคิด

ของชาวฮูตูทุกคนไปสู่จุดที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียด	 ความระแวง	 และความ

หวาดกลัวการแก้แค้น	 จนในที่สุดชาวฮูตูก็เริ่มมองอีกฝั่งเป็นเหมือนไม่ใช่คน	 เป็น

เพียงแมลงสาบหรือวัชพืชที่ต้องกำาจัด	 เป็นปีศาจร้ายที่รอวันกลับมาล้างแค้น	 และ

ประเทศก็กลายเป็นระเบิดเวลาแห่งความโกรธเกลียดที่รอวันประทุ

	 วันที่	 6	 เมษายน	 1994	 ไม้ขีดก้านสุดท้ายถูกจุดขึ้น	 เมื่อเครื่องบินของ

ประธานาธิบดีชาวฮูตูโดนยิงตก	 ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ความผิดทั้งหมดจะไป

ตกที่ชาวทุตซี	สิ่งที่ตามมาคือร้อยวันแห่งความโหดเหี้ยมที่คนที่นี่ไม่มีวันลืม

	 โบสถ์แห่งหนึ่งชื่อว่าเอ็นทาราม่า	 (Ntarama)	 เป็นที่เกิดเหตุการณ์น่าสย

ดสยองที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในร้อยวันแห่งการเข่นฆ่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศเล็ก	 ๆ	

แห่งนี้	ในวันที่	15	เมษายน	1994	เพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เริ่มขึ้น	

ชาวทุตซีราวห้าพันคนตัดสินใจมาหลบภัยที่โบสถ์แห่งนี้	 ที่ที่ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็น

สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์	 และไม่มีใครกล้าเข้ามาก่อเหตุอะไร	 แต่ในวันนั้นกองกำาลังชาว

ฮูตูที่เรียกตัวเองว่า	 Interahamwe	 Militia	 ได้บุกเข้ามาในโบสถ์ด้วยการแงะก้อน
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หินออกจากตัวโบสถ์ทีละก้อน	 กลายเป็นรูขนาดใหญ่บนกำาแพงที่แม้แต่ตอนนี้ก็ยัง

เห็นร่องรอยอย่างชัดเจน	 กระบองและมีดพร้าคืออาวุธที่ใช้เยอะที่สุด	 ผู้คนค่อย	 ๆ	

ถูกฆ่าที่ละคนอย่างโหดเหี้ยม	 ศพค่อย	 ๆ	 กองทับถมกันเป็นภูเขา	 เป็นทั้งภาพที่

สยดสยองและเป็นทั้งหลุมหลบภัยให้หลายคนแอบซ่อนตัวอยู่ในกองศพจนรอดชีวิต

มาได้ถึงทุกวันนี้	ผมมองบนกำาแพง	รอยเลือดยังคงอยู่บนนั้น

	 แต่สิ่งที่โหดร้ายกว่าคือคนท่ีมาฆ่าไม่ได้มีเพียงกองกำาลังติดอาวุธเท่านั้น

แต่มีชาวบ้านธรรมดา	ๆ	ร่วมด้วย	ชาวนา	ชาวไร่	ข้าราชการ	พ่อค้า	อาจารย์	ที่ครั้ง

หน่ึงต่างเคยเป็นเพื่อนบ้านหรือเคยรู้จักกับคนที่พวกเขากำาลังฟาดฟันให้ดับดิ้นนั้น

เป็นอย่างดี	 พวกเขาต่างเคยคุย	 เคยเล่น	 เคยกินข้าวด้วยกัน	 มาวันนี้เขามองว่าคน

เหล่านั้นไม่ใช่คนอีกต่อไป	เป็นเพียงแค่สัตว์ร้ายที่ต้องกำาจัดให้สิ้นไปจากโลกใบนี้	

	 รอบโบสถ์มีเสื้อผ้าเปื้อนดินเปื้อนเลือดเก่า	 ๆ	 แขวนอยู่ไม่ตำ่ากว่าพันชุด	

กล่ินอับแห่งความตายยังคงโชยมาจากทั่วทุกทิศ	 ส่ิงท่ีโหดร้ายท่ีสุดหลังจากฆ่าทุก

คนในโบสถ์เสร็จสิ้นแล้วทาง	“ผู้จัดงาน”	ได้ขอบคุณสมาชิกทุก	ๆ	คน	ที่ได้	“ช่วยกัน

ทำางานอย่างแข่งขัน”	 และเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉลองกันอย่างเอิกเกริก	 ล้มวัวเป็นสิบ	

ๆ	 ตัวให้เหล่าฆาตกรได้กินกันอย่างอิ่มหนำา	 คนเหล่านั้นนั่งดื่มนั่งกินแลกเปลี่ยนพูด

คุยกันถึงอนาคตที่ดีกว่าของรวันดาในวันข้างหน้า	 ไม่มีใครรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำาลงไป	

ไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาฆ่าเป็น	 “คน”	 นอกโบสถ์มีกองผ้าเก่า	 ๆ	 ที่ถูกทิ้งไว้

ตั้งแต่ตอนนั้น	 ที่นี่คือที่ที่เหล่าผู้ฆ่าเอาไม้แหลม	 ๆ	 เสียบทะลวงอวัยวะเพศผู้หญิง	

และเอาเด็กทารกฟาดกับเสา	นี่คือโฉมหน้าของ	“ความเกลียดชัง”	นี่คือห้วงลึกที่สุด

ของความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์

	 ผมเดินออกมาข้างนอก	“Never	Again”	ป้ายกระดาษเล็ก	ๆ	แปะอยู่บน

ช่อดอกไม้แห้ง	ๆ 	ที่วางอยู่บนสุสาน	บอกความในใจของคนรวันดาทุก	ๆ 	คน	“ไม่เอา

อีกแล้ว”	 แต่สำาหรับผมมันไม่ใช่แค่ว่าไม่ให้มีอีกแล้ว	 แค่มันเคยเกิดขึ้นก็เป็นเรื่อง

ที่สุดจะเชื่อ	 ความไร้เหตุผลของความตายที่รู้สึกได้ในทุกอณูของบรรยากาศรอบตัว

นี้ทำาให้ผมหยุดคิดกับตัวเองไม่ได้	ทำาไมจึงเป็นแบบนี้

	 เหตุการณ์ที่รวันดาไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องเช่นนี้ข้ึนบนโลก	 ไม่ใช่ครั้ง

สุดท้าย	 และไม่ใช่ครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบไม่กี่พันปีที่สังคมมนุษย์
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ขนาดใหญ่ดำารงอยู่	 พวกเราหาเหตุผลในการฆ่ากันมาแล้วทุกรูปแบบ	 ทั้งชาติพันธุ์	

วัฒนธรรม	 อุดมการณ์	 ศาสนา	 ไปจนถึงสีผิว	 หากจะนับตามจำานวนผู้ตาย	 การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายที่สุดที่เคยมีมา	เกิดขึ้นใกล้	ๆ	ประเทศไทยนี่เอง	นั่นคือการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชา	 ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่เขมรแดงเรืองอำานาจ	 มีคนตายไปถึง	

1.7-3	ล้านคน	เกือบหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศ

	 “ความเกลียดชัง”	 ผมเชื่อว่าหากเราจะทำาความเข้าใจความเกลียดชัง	เรา

คงจะต้องทำาความเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งเสียก่อน

	 หลังจากเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 ผู ้ที่เข้ามาปกครองรวันดาก็คือ

รัฐบาลที่มาจากกองกำาลังชาวทุตซีพลัดถ่ินที่บุกเข้ามาควบคุมสถานการณ์จาก

ประเทศอูกันดาที่มีชื่อว่า	Rwanda	Patriotic	Front	ภายใต้การนำาของพอล	คากา

เม	(Paul	Kagame)	ผู้ที่ยังคงดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีจนถึงปัจจุบันนี้

	 หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น	 รัฐบาลรวันดาดำาเนินนโยบายลดความขัดแย้ง	

พยายามสร้างสังคมท่ีทุกคนทุกเผ่าอยู่ร่วมกันได้ในขณะเดียวกันก็ดำาเนินเอาผิดผู้

กระทำาอย่างจริงจัง	 แต่เนื่องจากจำานวนคดีมีเยอะมาก	 เป็นหมื่นเป็นแสนคดี	 จึงไม่

สามารถเอาทุกคดีเข้าสู่ระบบตุลาการตามปกติได้	 สุดท้ายเลยต้องใช้ระบบศาล

ชุมชนที่เรียกกันว่าระบบ	 Gacaca	 ที่ให้แต่ละชุมชนมารวมตัวกันตัดสินตามพยาน

หลักฐานเท่าที่มี	นั่นแปลว่าย่อมมีผู้ร้ายหลายคนที่ไม่เคยถูกดำาเนินคดี	และบางคนที่

เคยเข้าคุก	ตอนนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติแล้ว	ใบหน้าอันหลากหลายที่อยู่รอบ

ตัวพวกเขาในหมู่บ้านเล็ก	ๆ	แห่งนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครที่เคยฆ่า	ใครที่เคยถูกไล่

ล่า	เราไม่มีทางรู้ว่าลึกสุดในใจพวกเขามีสิ่งใดเก็บอยู่

	 ในการเดินทางครั้งนี้	 ผมพยายามทำาความเข้าใจความเกลียดชัง	 และ

ทำาความเข้าใจตัวเอง	 ว่าทำาไมความเกลียดชังอย่างเข้มข้นถึงไม่เคยเกิดขึ้นในใจเรา

บ้าง	 ทำาไมผมถึงไม่เคยไปด่าใครในโซเชียลเน็ตเวิร์ก	 ไม่เคยคิดอยากให้คนกลุ่มไหน

หมดไปจากโลกนี้	ไม่เคยตัดสินใครจากเชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	ถิ่นฐาน	

	 มันมีความแตกต่างกันอย่างมหันต์	 ระหว่างการเรียนรู้เรื่องราวของใคร

ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์	 ตำาราเรียน	 ผ่านข่าว	 ผ่านโทรทัศน์	 แม้กระทั่งผ่านหน้าจอโซ

เชียลในโทรศัพท์ของคุณ	กับการรู้จักใครสักคนจริง	ๆ	ด้วยการนั่งคุยกับเขา	มองตา
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เขา	ฟังนำ้าเสียงเขา	เข้าใจเขาผ่านความเป็นมนุษย์ของเขา

	 การได้เดินทางคือความโชคดีครั้งใหญ่ที่สุดของผม	 ไม่ใช่เพราะผมได้ท่อง

เที่ยวไปยังที่แปลก	ๆ	หรือเห็นวิวสวย	ๆ	เต็มไปหมด	หากแต่เพราะมันสร้างสะพาน

ให้ผมรู้จักคนที่มีความแตกต่างหลากหลายบนโลกใบนี้อย่างจริงจัง	 ผมได้นั่งลงกิน

ข้าวกับพวกเขา	 มองตาพวกเขา	 ได้เห็นความรัก	 และความหวาดกลัวของพวกเขา	

ได้สัมผัสความเป็นคนของพวกเขา	 และเมื่อคุณได้เข้าใจคนอื่นมากพอ	 คุณจะ

ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น	เพียงเพราะว่าเขาเป็นเช่นนั้น

	 และเมื่อคุณเข้าใจและยอมรับผู้คนที่แสนจะแตกต่างกันเป็นจำานวนมาก

พอ	ถึงตอนนั้นคุณจะไม่เห็นความต่างอีกต่อไป	สิ่งที่เหลืออยู่ก็เพียงแค่ความเป็นคน	

เห็นสิ่งที่พวกเรามีร่วมกัน	ไม่มาก	ไม่น้อยไปกว่านั้นเลย

	 แต่แน่นอน	เราไม่อาจมีชีวิตที่ไร้ความเกลียดชังกันได้ทุกคน	คนส่วนใหญ่มี

โอกาสใช้ชีวิตอยู่แค่ในมุมของพวกเขา	 ไม่มีโอกาสได้เชื่อมโยง	 สัมผัส	 รู้จักกับคนที่

แตกต่างจากพวกเขา	ความห่างนำาไปสู่กำาแพง	กำาแพงนำาไปสู่อคติ	 และอคตินำาไปสู่

ความเกลียดชัง	นี่คือวงจรแห่งสงครามและความขัดแย้งที่เวียนวนไปพร้อมกับสังคม

มนุษย์ที่เฟื่องฟูและล่มสลายมานานแสนนานแล้ว	จะมีวันที่วงจรนี้จบสิ้นลงหรือไม่
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การเดินทางและสันติภาพ

นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ

	 ในช่วงวัย	20	ต้น	ๆ	ของชีวิตผม	ผมได้อุทิศเวลาจำานวนมากในชีวิตในการ

ถกเถียงกับชุมนุมของผู้คนทั้งในโลกความจริงและโลกออนไลน์	 ความหมกมุ่นและ

มุ่งหวังจะเอาชนะทางความคิด	 เป็นสิ่งที่เมื่อมองย้อนกลับมาจากปัจจุบันแล้วมันถูก

นับเป็นความก้าวร้าว	 และไม่นำาความสงบสันติสู่ชีวิตจริง	 ๆ	 เสียเลย	 ผมมีจุดยืน

ทางการเมืองแบบอุดมคติระดับหนึ่ง	 มีจุดยืนทางความเชื่อศาสนาที่ต้องเผชิญหน้า

กับคนเห็นต่างบ่อยคร้ัง	 ความเข้มชัดของระดับความเช่ือถ้าเทียบเป็นเครื่องถ่าย

เอกสารแล้วคงเป็นรุ่นขาวดำาแบบหมึกผง	 ที่ถ่ายภาพได้แค่สองสี	 และภาพท่ีได้ก็

ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมากเสียด้วย	

	 ผมเริ่มออกเดินทางคนเดียว	 เพื่อทำาความเข้าใจตัวเองภายใน	 การมอง

ท้องฟ้า	ต้นไม้ริมทาง	ทุ่งหญ้า	ทะเล	คนเดียว	ทำาให้ตัวผมนั้นเข้าใจความสงบเงียบ

ของธรรมชาติ	 การอยู่ของธรรมชาติอย่างสมดุลเป็นเรื่องท่ีน่าอิจฉา	 แม้ในระบบ

นิเวศเองจะมีการรบราฆ่าฟันกันบ้าง	 แต่หากไม่มีใครรบกวนสมดุลของธรรมชาต	ิ

ทุกอย่างจะอยู่ในร่องในรอยของระบบที่ทุกสรรพสิ่งอยู่ร่วมกันได้	 ป่าที่มีเสือจำานวน

พอดี	ไม่มากไม่น้อยเกินไป	จะไม่ทำาให้กวางสูญพันธุ์	กวางที่มีจำานวนพอดี	ไม่มากไม่

น้อยเกินไป	 จะไม่ทำาให้หญ้าหายไปจนหมดสิ้น	 หญ้าที่มีพอดี	 ไม่มากไม่น้อยเกินไป	

จะทำาให้ดินและนำ้าอุดมสมบูรณ์	 ดินและนำ้าที่อุดมสมบูรณ์	 ก็จะช่วยให้ป่าเป็นป่าที่

อุดมสมบูรณ์	 ความสมดุลเช่นนี้คือผลึกตะกอนที่ผ่านการปรับเปลี่ยนหาจุดร่วมกัน

ของสรรพสิ่งมานานนับหมื่นนับแสนปี	

	 ผมเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง 	ๆ 	 ในโลก	 เพราะสนใจจะค้นหาคำาตอบบาง

อย่างที่เกิดขึ้นกับอดีตของพื้นที่เหล่านั้น	 ซึ่งอดีตอย่างหนึ่งท่ีทุกพื้นท่ีมีร่วมกันคือ

สงครามและความขัดแย้ง	 ผมไปที่เขมร	 ซึ่งกล่ินไอของสงครามกลางเมืองยังพอมี

หลงเหลือให้เห็นบ้าง	 ความบ้าคลั่งในอุมดมคติคอมมิวนิสต์ของพอล	 พต	 ที่เร่ง

ปรับเปลี่ยนทุกอย่างที่มีอยู่ในสังคมให้เป็นอุดมคติคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลาสั้น	 ๆ	
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คือการทำาลายสมดุลของสังคมครั้งยิ่งใหญ่	 นำามาซึ่งการฆ่า	 การนองเลือดของ

คนร่วมชาติที่ไม่เคยมีความโกรธแค้นใด	 ๆ	 กันมาก่อน	 และตามมาด้วยภาวะขาด

กำาลังผลิตของชาติท่ีทำาให้คนหลายล้านคนต้องตาย	 ผมเดินทางเข้าไปในอิหร่าน

เพื่อสำารวจความสูญเสียของอารยธรรมที่เคยเป็นท่ีหนึ่งในโลก	 แต่ความนำาสมัย

เช ่นน้ีน่ีเองที่ดึงดูดผู ้กล ้า	 นักรบจากทั่วสารทิศเข ้ามาชิงชัยความเป็นหนึ่ง

บาบิโลนในอดีตกอบโกยทุกความเป็นเลิศในดินแดนของตัวเอง	 ความมั่งคั่งของ

ทรัพย์สิน	 สตรีท่ีงามกว่าท่ีใด	 ๆ	 ในโลก	 ม้าสวย	 ๆ	 เรือกสวนไร่นาที่มีระบบ

ชลประทานที่ดีเยี่ยม	 นำาพานักรบต่างชาติที่มีความกระหายและทะเยอทะยานเข้า

มาพิชิตแดนนี้	 และสุดท้ายอเล็กซานเดอร์มหาราช	 เจ้าผู้ปกครองแคว้นเล็ก	 ๆ	

ในกรีกอย่างมาซิโดเนีย	คนที่บ้าบิ่นและชำานาญการรบกว่าใครในยุคนั้นเป็นคนพิชิต

บาบิโลนลงได้	 เหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับอาณาจักรไบแซนไทน์	 และผู้พิชิตคือ

กษัตริย์ชาวเติกร์	ที่มีอายุเพียง	20	

	 การเดินทางของคนตัวเล็ก	 ๆ	 แบบผมคงไม่ได้ทำาให้โลกหลังการเดินทาง

ของผมเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นัก	 เมื่อเทียบกับคนตัวใหญ่	 ๆ	 ที่เดินทางในนาม

สถาบันอันยิ่งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่	 	 14 -17	 	คริสโตเฟอร์	 โคลัมบัส	รอนแรมล่อง

เรือเป็นเดือนเพื่อค้นหาทวีปใหม่	 และสุดท้ายก็เจอทวีปอเมริกา	 และพบว่าที่นั่นมี

ความเจริญที่เทียบทานไม่ได้กับยุโรปซึ่งเป็นที่ที่เขาจากมา	 การเอาข่าวสารเรื่องดิน

แดนใหม่ที่กว้างใหญ่ไพศาลไปสู่ยุโรป	 นำามาซ่ึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคน

ยุโรปผิวขาว	 ต่อคนพื้นเมืองผิวแดง	 นำามาซึ่งความตายของคนนับล้านคน	 ตลอด

ช่วงเวลาร้อยปีแรกของการยึดครองทวีป	 นี้เป็นอีกข้อพิสูจน์หนึ่งว่าการเดินทางนั้น

ไม่ได้ก่อให้เกิดสันติภาพเพียงอย่างเดียว

	 ไม่ว่าจะเดินทางรูปแบบไหนก็ตาม	 จิตของผู้เดินทางที่ดีคือจิตท่ีมีสัมมา

คารวะต่อความดี	 ต่อตัวเอง	 ต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทในทุกพื้น	 จิตของการ

ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท่ีเราพบเจอ	 เรามีโลกใบน้ี

เพื่อให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ที่เราไม่

เคยพบเห็นพบเจอมาก่อน	 คือความเริงฤทัยของนักเดินทาง	 ขอให้ทุกคนสนุกกับ

การเดินทาง	และนำาสันติภาพกลับสู่ตัวเองกันนะครับ!!
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เริ่มแรก

รอมฎอน ปันจอร์

	 เมื่อเริ่มแรกหาความหมายของสิ่งหนึ่ง	 คนเราไม่น้อยตั้งต้นจากการมองหา

สิ่งที่อยู่ตรงข้าม	 ขาดหาย	 ยังไม่มา	 หรือยังไม่พบ	 เราจึงเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้น

เมื่อเผชิญกับความตาย	เห็นดาวแจ่มชัดในฟ้าคืนมืด	พบว่านำ้าตาลมดเริ่มขึ้นเมื่อเห็น

จุดดำา	 ๆ	 ในขวดโหล	 และเห็นคุณค่าของสันติภาพในยามที่เราพบเจอความรุนแรง

รายล้อมรอบ	 แต่ก็คงเหมือนอีกหลายสิ่ง	 สันติภาพในท่ีซ่ึงเราขัดแย้งกันถึงข้ันใช้

กำาลังหำ้าหั่นกันนั้น	 มีความหมายหลากหลาย	 ต่างความหมาย	 ต่างช่วงชิงต่อรองซึ่ง

กันและกัน

	 เราห่างบ้าน	เราจึงคิดถึงบ้าน	แต่บ้านก็ไม่ต่างกับสันติภาพ	เมื่อความหมาย

ของมันแตกต่างกันไปตามที่ผู้คนจะให้รายละเอียด	 กระทั่งบางครั้ง	 คนเราอยู่บ้าน	

แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบ้านของเราเอง

	 ทุกวันนี้มีคนคิดถึงบ้านได้หลายรูปแบบ	 ผู้อพยพท่ีต้องลี้ภัยความรุนแรงท่ี

ซึ่งตนไม่ได้ก่อ	 ต้องจากถิ่นเกิด	 ก็ไม่แน่ใจนักว่าบ้านเดิมของตนกับบ้านใหม่ท่ีไม่

แน่นอนข้างหน้านั้น	 ที่ไหนจะปลอดภัยและอบอุ่นมากกว่ากัน	 ผู้พลัดถิ่นในเหตุผล

ใกล้เคียงกันก็ห่างไกลจากบ้านเสียจนต้องปลอบประโลมตนเองด้วยการจินตนาการ

ถึงสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้เป็นอยู่จริง	 ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรท่ีบรรดานักรบซ่ึงต่อกร

ด้วยเหตุผลท้ังที่ต้องการพิทักษ์ปกป้องปิตุภูมิและกอบกู้ยึดคืนมาตุภูมิของตนเอง

นั้นจะมีภาพที่คาดหวังไม่เหมือนกัน	 นักเดินทางเองก็มักเห็นบ้านแตกต่างกันไป	 แต่

อย่างน้อยพวกเขาก็มีที่ซึ่งจะกลับไป	แม้ว่าบางครั้ง	จะไม่ได้กลับไปก็ตาม

	 เราจะเริ่มเห็นสันติภาพจากที่บ้านได้ก็เมื่อเดินทางพบเจอผู้คน	 เรียนรู้วิธีที่

ผู ้คนคิดและมองความเป็นไปของโลกอย่างเคารพ	 มองเห็นความมหัศจรรย์ของ
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พระผู้สร้างผ่านเร่ืองราวของผู้ถูกสร้างบนหน้าแผ่นดินอันกว้างใหญ่	 บ้านอาจถูก

สร้างขึ้นได้ระหว่างการเดินทางที่แสนยาวนานนั้น	 สำาคัญคือผู้ร่วมทางที่เราเกาะมือ

ยึดกุมเคียงคู่	

 และส�ำคัญคือผู้ที่เรำให้ก�ำเนิดเพื่อจะสำนต่อกำรเดินทำงต่อไป

รอมฎอน	-	ฟารีดา	–	อานาตี

10	ธันวาคม	2016

ฮาโกเน่	(ญี่ปุ่น)
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ค�าถามจากการเดินทาง
 

อิมรอน ซาเหาะ

 ตลอดช่วงเวลาเกือบ	29	ปีที่ผ่านมา	ผมมีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศ

เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น	 	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และตุรกี	 เป็นสามประเทศที่ผมเดิน

ทางไปเยือน	 มันน่าแปลกตรงที่การเดินทางของผมมักจะไม่ค่อยเป็นไปเพื่อการท่อง

เที่ยวสักเท่าไหร่	 แต่ไปพร้อมกับภารกิจที่จะได้เรียนรู้สังคมหรือเรื่องราวท่ีอยู่ใน

สังคมนั้น	ๆ	ที่ในที่สุดแล้วจะต้องมาเชื่อมโยงกับบ้านเกิดของผมเอง	ประเทศที่ผมไป

บ่อยที่สุดแน่นอนว่าผู ้อ่านย่อมเดาได้ไม่ยากว่าคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

มาเลเซีย	 การเดินทางไปยังมาเลเซียของผมก็ด้วยหลาย	ๆ	 เหตุผล	 ไม่ว่าจะเป็นถูก

เชิญไปร่วมงานแต่งงาน	 เที่ยว	 ประชุม	 อบรม	 ดูงาน	 ทำาข่าว	 เก็บข้อมูลวิจัย	 ฯลฯ	

และจากบทบาทผู้สื่อข่าวและผู้ช่วยนักวิจัยให้กับนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับ

ขบวนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานีหรือที่เรียกกันสั้น	ๆ	ว่า	“ญูแว”	ทำาให้มีโอกาส

ได้พบเจอกับแกนนำาและสมาชิกของหลายขบวนการหรือหลายพรรคท่ีปัจจุบันไม่ได้

อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีแล้ว	 ซึ่งนับได้ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และ

น่าสนใจสำาหรับผม	 ก่อนเจอก็แอบเกร็ง	 ๆ	 และกลัว	 ๆ	 เนื่องจากสื่อทำาให้พวกเขา

กลายเป็นอะไรที่น่ากลัว	ไม่เหมือนคนปกติทั่วไป	เมื่อได้พบเจอแล้ว	ผมพบว่าภายใต้

ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมา	พวกเขาก็เป็นคนธรรมดา	ๆ	อย่างเรา	ๆ	นี่แหละ	หลาย	ๆ	คน

ก็จบการศึกษาในระดับสูง	เป็นหมอ	เป็นอาจารย์	เป็นอุสตาซ	ที่ถ้าอยู่ในพื้นที่ก็จะได้

รับการนับถือและไว้วางใจจากชาวบ้านเป็นอย่างสูง	 ดูได้จากผลการวิจัยเชิงสำารวจ

ความเห็นของประชาชนหลายครั้งที่ผ่านมา

	 หลังจากที่ได้พบเจอและพูดคุยกับพวกเขา	 คำาถามท่ีผุดข้ึนมาภายในใจก็

คือ	ทำาไมคนที่มีการศึกษาสูงหรือคนที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของคนเก่งหรือคนดีจึง

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม	 หรือว่าเป็นเพราะกฎนั้นมีปัญหา

หรือยังมีจุดบกพร่องหรือไม่ดีพอที่จะทำาให้สังคมดีขึ้นหรือไม่	?	คำาถามจึงอยู่ตรงที่ว่า

เมื่อคนเก่งและคนดีไม่ยอมทำาตามกฎ	แล้วปัญหาจริง	ๆ	อยู่ที่คนหรืออยู่ที่กฎ	?	และ
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เมื่อพูดถึงเร่ืองหลักการต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะหลักการหรือแนวทางที่ยึดถือเป็นแนว

ปฏิบัติในการเคลื่อนไหวของพรรคต่าง	 ๆ	 ของพวกเขากับหลักการของศาสนา

อิสลาม	 เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ขัดกันในเชิงหลักการ	 ทว่าสวนทางกับปรากฏการณท์ี่เกิด

ขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต/้ปาตานีที่หลาย	 ๆ	 เหตุการณ์ขัดกับหลักการของศาสนา	

คำาถามคือ	 แล้วเกิดความผิดพลาดในส่วนใดของหลักการ	 เป็นไปได้ว่ามีสมาชิกของ

พรรคไม่ได้ทำาตามหลักการของพรรค	หรือว่าสิ่งที่ขัดกับหลักการเหล่านั้นพวกเขาไม่

ได้ทำา	?	แต่หากไม่ได้ทำา	 เพราะเหตุใดจึงไม่เคยเห็นท่าทีการออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่

ได้ทำา	?	เหล่านี้ยังคงเป็นคำาถามที่ยังคงค้างคาใจกันต่อไป	

	 สิ่งที่ได้จากการเดินทางเรียนรู้กับพวกเขาก็คือการเห็นเจตนารมณ์ในการ

เคล่ือนไหวของพวกเขาที่ต้องการให้สังคมในบ้านของพวกเขาดีข้ึนโดยการอยู่ภาย

ใต้โครงสร้างทางสังคมที่ดี	 ซึ่งการจะได้โครงสร้างทางสังคมที่ดี	 พวกเขาคิดว่าจะ

ต้องมีอำานาจเหนือดินแดนเสียก่อนจึงจะจัดการโครงสร้างให้ดีข้ึนเพื่อสร้างสังคมท่ีดี

ข้ึนมาได้	 ทว่าหลาย	 ๆ	 คนได้พูดในเชิงยอมรับความเป็นจริงว่าการจะได้อำานาจ

เหนือดินแดนปาตานีย่อมเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นได้ยาก	 จึงจำาเป็นท่ีจะต้องหาหนทาง

อื่น	 ๆ	 ที่มีโอกาสมากกว่าในการทำาใหส้ังคมดีขึ้นมาไดโ้ดยไม่ต้องมีอำานาจเหนือดิน

แดนก็ได้	 อย่างที่หลาย	ๆ	กลุ่ม	หลาย	ๆ	ฝ่ายที่กำาลังพยายามทำาให้สังคมดีขึ้นได้โดย

ไม่ต้องมีอำานาจเหนือดินแดนใด	 ๆ	 แต่ใช้พลังของความรู้เป็นอำานาจแทน	 ที่สำาคัญ

กลุ่มอื่น	ๆ	สามารถพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองได้พร้อมกับใช้ชีวิตตามปกติในแผ่นดิน

เกิดได้	 ต่างจากพวกเขาที่กลับมาใช้ชีวิตในแผ่นดินเกิดไม่ได้	 แววตาของพวกเขามัน

ฟ้องว่าพวกเขาอยากกลับบ้าน

	 ผมได้เรียนรู้จากการเดินทางอีกสองที่ซึ่งทำาให้ผมมองย้อนกลับมาทบทวน

เรื่องราวที่บ้าน	 ที่แรกคือหมู่เกาะมินดาเนาของประเทศฟิลิปปินส์	 ซึ่งมีปัญหาความ

ขัดแย้งและความรุนแรงคล้าย	 ๆ	 กับพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีบ้านเรา	 แต่ต่างกันที่

กระบวนการสันติภาพระหว่างขบวนการที่ต้องการปลดปล่อยมินดาเนาอย่าง

MILF	 กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปไกลมากแล้ว	 โดยพื้นท่ีทางการเมืองในพื้นท่ีมินดาเน

าเปิดว้างมาก	 ตัวอย่างเช่น	 องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่มินดาเนาสามารถเปิด

เผยต่อสาธารณะได้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการต่อสู้กลุ่มไหนหรือพรรค
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ไหน	เป็นต้น	บทเรียนของมินดาเนาอย่างหนึ่งที่เราควรคิดคือ	ก่อนหน้านี้	MILF	ไม่

เห็นด้วยกับกระบวนการสันติภาพระหว่าง	MNLF	กับรัฐบาลฟิลิปปินส์	 กว่าจะเห็น

ด้วยและเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพก็ใช้เวลาร่วมกว่าสิบปี	 จากท่ีเคยคัดค้าน

และต่อต้านกระบวนการสันติภาพ	 สุดท้ายก็ต้องเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพ

เพราะแน่นอนว่าทุกคนต่างก็ต้องการสันติภาพ	 แต่อีกไม่นานคาดว่าเราคงจะมี

โอกาสได้เห็นสันติภาพเกิดขึ้นในมินดาเนา

	 ที่ที่สองคือตุรกีซึ่งก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ	 เพราะตุรกีเป็นประเทศที่

พัฒนาไปไกลและมีมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ	 หลายอย่างเป็นแบบ

อย่างให้เราได้	 อย่างเรื่องความสะอาดที่พวกเขามีระบบการจัดการที่ดีมาก	 ในที่ที่มี

คนมาตั้งวงทานอาหารเป็นร้อยเป็นพันคน	 กลับไม่พบขยะสักชิ้นบนพื้นให้เราเห็น	

เรื่องนี้ต่างจากบ้านของเราเป็นอย่างมาก	 และที่เห็นควรเป็นแบบอย่างก็คือองค์กร

การกุศลของเขากระจายออกไปให้ความช่วยเหลือกับผู้คนทั่วโลก	 ไม่เว้นแม้กระทั่ง

ในบ้านเราที่จะเห็นคนตุรกีมาให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นประจำา	 โดยเฉพาะการ

ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำาพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี

	 ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีเร่ิมเข้าสู่กระบวนสันติภาพท่ีเปิด

เผยต่อสาธารณชนกว่าสี่ปีมาแล้ว	 หลายคนเริ่มเห็นความหวังว่าอยากจะเห็น

กระบวนการสันติภาพที่เดินไปข้างหน้าเหมือนมินดาเนา	ทว่าสิ่งที่เราทุกคนต้องการ

จริง	 ๆ	 ก็คือ	 “สันติภาพ”	 ไม่ใช่	 “กระบวนการสันติภาพ”	 ที่อาจต้องใช้เวลา

ยาวนาน	 เพราะสุดท้ายแล้วเราก็อยากเห็นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปา

ตานีเดินหน้าเหมือนในมินดาเนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพโดยเร็ว	 เพราะสังคมจะ

พัฒนาได้รวดเร็วนั้นย่อมต้องอยู่ในสภาวะที่สังคมมีสันติภาพเท่านั้น	เพราะท้ายที่สุด

แล้วเราก็อยากเห็นบ้านของเราพัฒนาเหมือนกับตุรกี	และสามารถออกไปช่วยเหลือ

พี่น้องของเราในพื้นที่อื่น	ๆ	ทั่วโลกต่อไปได้	คำาถามที่น่าคิดทิ้งท้ายตรงนี้สำาหรับผมก็

คือ	เราต้องการสันติภาพจริง	ๆ	หรือไม่	และหากจริง	 สันติภาพหน้าตาแบบไหนกัน

ที่เราต้องการให้เกิดในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีแห่งนี้



17การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย

การเดินทางของความรู้ต่อความรุนแรงทางชาติพันธุ์แบบสุดโต่ง:

บทสรุปความและสนทนากับ Stuart J. Kaufman

อาทิตย์  ทองอินทร์

วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ข้อเขียนชิ้นนี้เป็นบทสรุปความและสนทนากับงานของ	 Stuart	 J.	

Kaufman	เรื่อง	Symbolic	Politics	or	Rational	Choice:	Testing	Theories	of	

Extreme	Ethnic	Violence		โดยผู้เขียนเล็งเห็นว่า	งานชิ้นนี้ของ	Kaufman	เป็น

เสมือน	“แผนที่นำาทาง”	 ชั้นดีให้กับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงภูมิทัศน์ความ

รู้เกี่ยวกับความรุนแรงทางชาติพันธุ์แบบสุดโต่ง		

	 การทำาความเข้าใจรากเหง้าของความรุนแรงทางชาติพันธุ์แบบสุดโต่งเป็น

ประเด็นที่สร้างความยุ่งยากใจให้กับผู้สนใจศึกษาการเมืองมาอย่างยาวนาน	 ที่ผ่าน

มา	 มีงานวิชาการจำานวนมากพยายามให้คำาอธิบายต่อปรากฏการณ์ดังกล่าว	 โดย

งานในระยะแรก	 มีแนวโน้มให้นำ้าหนักไปที่บทบาทของ	 “ความเกลียดชังจากยุค

บรรพกาล”	 (ancient	 hatreds)	 ส่วนงานในระยะต่อมาไม่ค่อยเห็นด้วยนัก	 ด้วย

มองว่า	 ทัศนคติและอัตลักษณ์ของผู้คนนั้นไม่ได้หยุดนิ่ง	 แต่มันผันแปรไปตามกาล

เวลาอยู่ตลอดเวลา					

	 แนววิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน	ยืนพื้นอยู่บนทฤษฎีทางเลือกที่สม

เหตุสมผล	(rational	choice	theory)	ซึ่งเข้าสู่การวิเคราะห์ประเด็นนี้โดยผสานอยู่

กับชุดความคิดของนักทฤษฎีสายสัจนิยมในเรื่องสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทาง

ความมั่นคง	(security	dilemma)	แนววิเคราะห์นี้มีแนวโน้มจะอธิบายโดยยืนยันถึง

ความสมเหตุสมผลของพฤติกรรม	 แม้จะเป็นพฤติกรรมสุดโต่งอย่างการฆ่าล้างเผ่า

พันธุ์ก็ปรากฏขึ้นจากการคิดอย่างสมเหตุสมผลบางประการ	 ส่วนแนววิเคราะห์ที่

ตรงข้ามกับท่าทีข้างต้น	 คือ	 สำานักคิดสังคมจิตวิทยา	 (social-psychological	

school)	 ซึ่งเสนอให้พิจารณาปัจจัยที่จับต้องไม่ได้แต่มีความสำาคัญในการก่อตัวของ

ความรุนแรง	 เช ่น	 สถานะ	 และแรงขับทางอารมณ์/ความรู ้สึก	 เป็นต้น
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	 แม้จะปรากฏงานวิชาการจำานวนมากพยายามอธิบายความรุนแรงทาง

ชาติพันธุ์แบบสุดโต่งดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น	 จนกระท่ังการจะเดินทางออกท่องภูมิ

ทัศน์ความรู้ในเรื่องนี้อาจทำาให้เราเดินสะเปะสะปะมากพอสมควร	แต่	Kaufman	ก็

จัดทำาแผนที่ออกมาว่า	 อันที่จริงแล้ว	 มีงานน้อยชิ้นเท่านั้นที่เป็นงานเชิงทฤษฎีโดย

สมบูรณ์	 (complete	 theories)	สำาหรับการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว	 โดยเขา

สรุปว่ามีเพียง	3	ตัวแบบ	(models)	เท่านั้น	และนั่นคือ	3	พื้นที่ที่เราควรไปสำารวจ

ตรวจสอบภูมิทัศน์ของมัน	

	 ตัวแบบที่	1	:	The	Pure	Uncertainty	Security	Dilemma	Model

	 ตัวแบบนี้ตั้งต้นว่า	 แม้สองกลุ่มชาติพันธุ์คู่ขัดแย้งจะมิได้ต้องการไปไกลถึง

ขั้นทำาสงครามกัน	แต่ความไม่แน่นอน	(uncertainty)	และความไม่มั่นคง	(insecu-

rity)	 จะเป็นปัจจัยที่สามารถผลักดันให้สงครามปะทุขึ้นมาได้	 เหตุผลหลักคือเรื่อง

ของความล้มเหลวทางข้อมูล	(information	failure)	อาทิ	ทั้งสองฝ่ายไม่แน่ใจเกี่ยว

กับเจตนาของกันและกัน	 ซึ่งพวกเธอ/เขาอาจจะประเมินความเป็นปฏิปักษ์ท่ีฝ่าย

ตรงข้ามมีต่อตนเองสูงเกินความเป็นจริง	 อันส่งผลให้ความขัดแย้งขยายตัวบาน

ปลาย	 หรือการที่พวกเธอ/เขายังอาจไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของความขัด

แย้ง	 ซึ่งฝ่ายที่เป็นไปได้ว่าจะพ่ายแพ้มิอาจรู้ถึงการหลีกเลี่ยงหายนะโดยการยอม

อ่อนข้อตั้งแต่แรก	 เป็นต้น	 และยิ่งไปกว่านั้น	 ปฏิบัติการทางการทหารเพื่อโจมตี

ก่อน/ตัดไฟแต่ต้นลม	 (preemptive	 military	 action)	 จากผลของการประเมิน	

(ผิด)	 ดังกล่าว	 เพื่อตอบสนองความมั่นคง	 ก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดปัญหาต่อ

ความมั่นคงอยู่รอดไปเสียเอง	 (หรือที่เรียกว่า	 security	dilemma)	 ด้วยการแพร่

กระจายความรุนแรงอันเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ประสงค์ต้องการ

	 ตัวแบบที่	2:	The	Elite-Predation	Model

	 ตัวแบบนี้แม้จะยืนพื้นอยู่บนแนววิเคราะห์ทางเลือกที่สมเหตุสมผลเหมือน

ตัวแบบแรก	แตก่็เห็นว่า	ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านความมั่นคง	(security	di-

lemma)	 เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการอธิบายเงื่อนไขที่พวกผู้นำาหรือกลุ่มย่อย

สายเหยี่ยวประสบความสำาเร็จในการระดมการสนับสนุนจากผู้ฟังสาธารณชนซึ่ง

โดยปกติแล้วนิยมสันติภาพมากกว่าความรุนแรง	 ด้วยเหตุนี้	 ตัวแบบที่	 2	 ซึ่งวาง
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อยู่บนสมมติฐานว่า	“มวลชนไม่ได้ต้องการความรุนแรง	แต่ชนชั้นนำาต้องการ”	จึงได้

เสนอเสริมจากตรรกะว่าด้วยความไม่แน่นอนโดยสมบูรณ์	 (pure-uncertainty)	

ของตัวแบบที่	1	ว่า	การทำาความเข้าใจความรุนแรงทางชาติพันธุ์แบบสุดโต่ง	จำาเป็น

ต้องอธิบายจากมุมของ	 2	 ปัจจัย	 คือ	 ชนชั้นนำาที่มุ่งกำาจัดล้างบาง	 (predatory	

elites)	กับความไม่แน่นอนของมวลชน	(mass	uncertainty)	กล่าวคือ	ผู้นำาที่กลัว

จะสูญเสียอำานาจอาจเลือกเล่นเกมเสี่ยงโดยใช้วิธีกำาจัดล้างบางเพื่อรักษาฐาน

อำานาจตนเองไว้	 ผ่านการที่การกำาจัดท่ีกล่าวถึงเป็นการปลุกปั่นความขัดแย้งทาง

ชาติพันธุ์เพื่อเปล่ียนวาระของชาติไปสู่ประเด็นที่เอื้อต่อการรักษาอำานาจของเธอ/

เขา	 ในขณะท่ีมวลชนซ่ึงสังเกตเห็นความรุนแรงแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครยั่วยุปลุก

ปั่นขึ้น	ก็จะมีแนวโน้มอย่างสมเหตุสมผลว่า	พวกเธอ/เขาจะกังวลวิตก	กลุ่มอื่น	(the	

other	 group)	 ว่าเป็นภยันตราย	 และจึงสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลต่อนโยบายที่

นำาไปสู่สงครามหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 ด้วยคำานวณแล้วว่าต้นทุนของความรุนแรง

จากสงครามน้อยกว่าต้นทุนของการเผชิญภัยคุกคามจากความรุนแรงท่ีไม่อาจ

เตรียมการรับมือ						

	 ตัวแบบที่	3:	The	Symbolist	Model	of	Ethnic	War	and	Genocide

	 ตัวแบบนี้ต่างออกไปจาก	 2	 ตัวแบบแรก	 คือ	 มิได้ยืนพื้นอยู่บนสมมติฐาน

ทางเศรษฐศาสตร์	 หากแต่เป็นสังคมศาสตร์	 ทฤษฎีของตัวแบบที่	 3	นี้	 ตระหนักว่า	

ธรรมชาติของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่มากกว่าประเภทหรือการจัดประเภท

ทางสังคมที่ถูกครอบงำาจัดการโดยชนชั้นนำา	 แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ถูกนิยามขึ้นโดย

ระบบที่ซับซ้อนของสัญลักษณ์และชุดคติความเชื่อ	 ซึ่งเป็นตัวทำาหน้าที่ระบุองค์

ประกอบของวัฒนธรรมที่แชร์ร่วมกัน	 รวมไปถึงการตีความประวัติศาสตร์ท่ีมุ่งโอบ

กอดสมาชิกกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันและจำาแนกแยกกั้นให้ต่างไปจากกลุ่มอื่น	 ด้วยเหตุที่

ระบบที่ซับซ้อนของสัญลักษณ์และชุดคติความเชื่อนี้ลงรากอยู่ในวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์	 “ผู้ประกอบการวัฒนธรรม”	 (cultural	 entrepreneur)	 ผู้ส่งเสริม

การตีความอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์จึงมักมิใช่บุคคลคนเดียวกับนักการเมืองที่ใช้สอย

มัน	 และมากกว่านั้นคือ	 ศักยภาพของนักการเมืองในการใช้ความเป็นชาติพันธุ์ใน

ฐานะเครื่องมือ	(อันเป็นข้อถกเถียงสำาคัญของตัวแบบที่	2)	ก็ถูกจำากัดโดยบริบททาง
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วัฒนธรรมที่พวกเขาปฏิบัติการอยู่ภายใน

	 การประกอบสร้างชุดคติความเชื่อของกลุ่ม	 นอกจากจะฉายภาพของการ

เอาชาติพันธุ์ตนเป็นศูนย์กลาง	 (ethnocentrism)	 แล้ว	 ยังมุ่งเน้นวาดภาพกลุ่มอื่น

ให้เป็นศัตรูของกลุ่มตนด้วย	 ข้อนี้เองนำามาสู่สมมติฐานหลักประการแรกของทฤษฎี

สัญลักษณ์	 คือ	 ยิ่งระบบที่ซับซ้อนของสัญลักษณ์และชุดคติความเชื่อของกลุ่มพุ่ง

เป้าความเป็นปฏิปักษ์ไปยังกลุ่มศัตรูอย่างเฉพาะเจาะจงมากเท่าใด	 ความเป็นไป

ได้ที่จะเกิดการปะทะความรุนแรง	 และความเข้มข้นของความรุนแรงต่อกลุ่มศัตรู

นั้น	 ก็ยิ่งจะมากตามไปเท่านั้น

	 ทฤษฎีการเมืองสัญลักษณ์พัฒนาข้ึนจากข้อค้นพบทางประสาทวิทยา	

(neuroscience)	 ที่ว่า	 การกระทำาของมนุษย์ไม่ได้ถูกขับด้วยการคำานวณอย่างสม

เหตุสมผล	หากแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึก	นอกจากนี้	อารมณ์/ความรู้สึกยังทำาหน้าที่

ขับดันให้มนุษย์จัดลำาดับความสำาคัญระหว่างเป้าหมายในชีวิตต่าง	 ๆ	 เช่น	 ความ

หวาดกลัว	 เป็นสาเหตุให้ผู้คนจำานวนหน่ึงเลือกที่จะให้ความสำาคัญลำาดับแรกกับ

ความมั่นคงมาก่อนคุณค่าอื่นอย่างความมั่งคั่ง	 เป็นต้น	 และงานศึกษาส่วนหนึ่งก็

สะท้อนว่า	 ทัศนคติที่ถูกก่อรูปขึ้นจากความรู้สึกดังที่ยกตัวอย่างมานี้	 “จะทำางาน

ตอบสนอง”	กับสิ่งเร้าทางอารมณ์/ความรู้สึกมากกว่าสิ่งเร้าทางปัญญาเหตุผล

	 ตรงนี้เอง	 ทฤษฎีการเมืองสัญลักษณ์เสนอว่า	 ผู้คนทั่วไปจะเลือกค่านิยม

และผู ้นำาอย่างใช้ความรู ้สึกโดยตอบสนองกับสัญลักษณ์ท่ีชวนระลึกถึงภาพ

เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ซึ่งเคยปรากฏนำาเสนอต่อพวกเขาเอง	 สัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่มี

พลัง	 ด้วยมันอ้างอิงอยู่กับผลประโยชน์และมายาคติอันกอปรด้วยอารมณ์ความรู้สึก

บางอย่าง	 และมักตีกรอบให้ภาพความขัดแย้งของผลประโยชน์ในภาพของการต่อสู้

กับปฏิปักษ์	 ปีศาจร้าย	 หรือพลังอำานาจที่ตำ่าตมกว่าความเป็นคน	 ซึ่งสัญลักษณ์ทาง

ชาติ	 และชาติพันธุ์ก็มีพลังมหาศาลจากบริบทลักษณะดังกล่าวนี้	 อันเปิดทางให้

นักการเมืองสามารถตีความใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปให้เห็นใน

ภาพของการต่อสู้เพื่อความมั่นคง	 สถานะ	 และอนาคตของกลุ่ม	 ทั้งนี้	 การใช้

สัญลักษณ์เพื่อปลุกตื่นความรู้สึก	 คือ	 แนวทางที่นักการเมืองใช้จูงใจผู้สนับสนุนให้

กระทำาการบางอย่างนั่นเอง

	 ส่วนธรรมชาติของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นั้น	 ตัวแบบที่	 3	 ก็มองต่าง
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ออกไปจากตัวแบบที่	1	และ	2	โดยมองว่า	ผลประโยชน์ของปัจเจกหรือกลุ่มมิใช่ข้อ

พิจารณาหลักในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์	หากแต่ข้อพิจารณาหรือประเด็นศูนย์ดุล

หลักวางอยู่ในการต่อสู้เพื่อคุณค่าของกลุ่ม	 ซึ่งมิใช่คุณค่าเชิงสัมบูรณ์ในตัวเอง	 หาก

แต่เป็นคุณค่าในเชิงสัมพัทธ์	 หรือเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ต่อสู้ขัดแย้งด้วย	 (relative	

group	worth)	

	 จากที่กล่าวมาแล้วนั้น	 Kaufman	 จึงชี้ทางเดินของความรู้ขยายออกไป

ว่าเงื่อนไขเบื้องต้นของสงครามทางชาติพันธุ์และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 กอปรขึ้นจาก

อิฐ	 3	 ก้อน	 คือ	 (1)	 ชุดคติความเชื่อของกลุ่มที่ให้เหตุผลกับความเป็นปฏิปักษ์	 อัน

เป็นเงื่อนไขแรกเริ่มของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่ใช้ความรุนแรงต่อกัน	 อิฐก้อนนี้

วางเป็นฐานตั้งขึ้นมาก่อนหน้านักการเมืองจะหยิบจับฉวยใช้เสียด้วยซำ้า	 (2)	 ความ

หวาดกลัวว่าการดำารงอยู่ของกลุ่มกำาลังถูกคุกคาม	 ซึ่งข้อนี้นับเป็นเงื่อนไขเบื้อง

ต้นทางความรู้สึก	และ	(3)	โอกาสทางการเมือง	ซึ่งหมายถึง	การมีพื้นที่ทางการเมือง

ที่กว้างพอที่จะระดมรวมหมู่มวลชนและเข้าถึงการใช้กลไกสถาบันของกลุ่มในการ

ปฏิบัติการ	 และการมีฐานทางเขตอาณาในเชิงกายกายภาพ	 (territorial	 base)

	 เงื่อนไขเบื้องต้นดังกล่าว	 สามารถพาไปสู่สงครามทางชาติพันธุ์หรือการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ได้โดยผ่านกระบวนการ	3	จังหวะ	คือ	(1)	ความเป็นปฏิปักษ์ของมวลชน	

(2)	 การระดมรวมหมู่ทางการเมืองแบบคลั่งชาติ	 และ	 (3)	 ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่

ออกด้านความมั่นคง	(security	dilemma)	ซึ่งทั้งสามจังหวะนี้จะทำางานปฏิสัมพันธ์

กันสร้างเกลียวหมุน	 (spiral)	ของการขยายความขัดแย้งรุนแรงให้เข้มข้นขึ้นไป	บน

บริบทที่เงื่อนไขเบื้องต้นก่อตัวขึ้นเรียบร้อยแล้ว		

	 ทั้งนี้	 ประเด็นที่น่าสนใจพิจารณา	 คือ	 ความสัมพันธ์ระหว่างเกลียวหมุน

ของความขัดแย้งที่ขยายลุกลามดังกล่าว	 กับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านความ

มั่นคง	(security	dilemma)	กล่าวคือ	ในมุมของ	security	dilemma	นั้น	อันที่จริง

จะมี	2	แบบแผนด้วยกันเมื่อมองจากประเด็นเรื่องเป้าหมายการกำาจัดกวาดล้างของ

ชนชั้นนำา	คือ	(1)	แรงจูงใจที่จะกำาจัดฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นสาเหตุแรกเริ่มของความ

หวาดกลัว	และความไม่มั่นคงเสียเอง	หรือ	(2)	ในทางกลับกัน	ความหวาดกลัวและ

ความไม่มั่นคงเป็นเหตุให้ต้องดำาเนินนโยบายกำาจัดกวาดล้างฝ่ายตรงข้าม	 ความ

สำาคัญอยู่ตรงที่ว่า	 เมื่อชนชั้นนำาดำาเนินนโยบายกำาจัดกวาดล้างนั้น	 เธอ/เขากระทำา
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ด้วยแรงขับทางความมั่นคงหรือความโลภกระหายอำานาจกันแน่	 ในประเด็นนี้	 นัก

ทฤษฎีสายการเมืองสัญลักษณ์เสนอว่า	 ในกรณีของสงครามกลางเมืองระหว่าง

ชาติพันธุ์นั้น	 แรงขับด้านความโลภ	 (greed)	 กับด้านความมั่นคง	 เป็นอะไรที่แยก

จากกันได้ยาก	 โดยเฉพาะในกรณีที่กลุ่มมากกว่าสองกลุ่มข้ึนไปรู้สึกจำาเป็นต้อง

ครอบงำาเหนือดินแดนเขตเดียวกัน	ผลลัพธ์ก็จะเป็นเรื่องของภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่

ออกด้านความมั่นคง	(security	dilemma)

	 อย่างไรก็ตาม	ตัวแบบของ	Kaufman	ยังคงมีจุดที่น่าวิพากษ์สำาคัญอยู่ตรง

ที่การพุ่งเป้าความสนใจไปที่บทบาทของชนชั้นนำาเป็นสำาคัญ	 เพราะแท้ที่จริงแล้ว

มวลชนไม่ได้ไร้เดียงสา	 เป็นเป้าที่ถูกชักใยโดยสัญลักษณ์เพียงฝ่ายเดียว	 มวลชนเอง

มีศักยภาพที่จะใช้สอยและประดิษฐ์สัญลักษณ์ขึ้นต่อสู้ต่อรองด้วยเช่นกัน	 นี้ยืนยัน

ให้เห็นว่า	วัฒนธรรมในฐานะโยงใยความเชื่อความหมาย	 (web	of	meaning)	นั้น

ยุ่งเหยิงพอสมควร	 และไม่ได้เป็นแบบแผนเชิงกลไกชัดเจนราวเครื่องจักร	 หากแต่

มนุษย์วางตัวเองไว้ใน	“หลาย	web”	แล้ว	“Pick	&	Choose”	อย่างแตกต่างกันใน

บริบทต่าง	ๆ			

	 งานของ	Nancy	 Bermio	ดูจะเข้ามาช่วยถักทอบทสนทนาตรงนี้ได้ดีมาก	

เธอเสนอว่า	แท้ที่จริงแล้ว	มวลชนนั้นไม่ได้แตกแยกแบ่งขั้วกันขนาดนั้น	แต่ถูกทำาให้

รู้สึกเช่นนั้นขึ้นอย่างจงใจและบิดเบือนด้วยยุทธศาสตร์ของชนชั้นนำา	 หรือเป็นการ

แบ่งขั้วเทียม	ๆ 	ที่ถูกขยายผล		ทรรศนะตรงนี้สอดคล้องกับ	Kaufman	เช่นกันที่มอง

ว่า	 อัตลักษณ์ร่วมระหว่างกลุ่มต่างๆ	 นั้นมิได้ต่างกันมากขนาดที่เรารู้สึก	 แต่เด่นชัด

ผ่านการไฮไลท์ความเหมือนภายในกลุ่ม	 และขับเน้นความแตกต่างไปจากภายนอก		

การเมืองวัฒนธรรมจึงควรถูกปฏิบัติในฐานะปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีมวลชน

มั่นใจในตนเองที่จะเลือกสลายเส้นแบ่ง	 ก้าวข้ามกำาแพง	 และเชื่อมต่ออย่างหลาก

หลาย	 รุ่มรวย	 เพื่อเปิดพื้นที่ความเป็นไปได้ทางการเมืองให้กว้างขวาง	 รองรับและ

โอบกอดความแตกต่างหลากหลายเข้ามาร่วมส่วนในพื้นท่ีทางการเมือง	 แทนท่ี

การเมืองแบบแบ่งขั้วผ่านการทำางานของสัญลักษณ์อันประดิษฐ์สร้างขึ้นเพื่อ

ประโยชน์ของการเผชิญหน้า
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…

	 หากมิใช่มาก่อนกาล	 ก็หวังว่า	 แผนท่ีนำาการเดินทางของความรู้อย่าง

สังเขปชิ้นนี้	..จะมาทันกาลนะครับ

--------------------------------------------
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“เมื่อสันติภาพเดินทาง”   

ต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ 

(Prince Alessandro)

	 หากถามถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน	 ใช่ว่าปัจจัยสี่จะเป็น

ตัวเลือกที่ถูกต้อง	 “ที่สุด”	 เสมอไป	 เพราะประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เราเห็นว่า	 สิ่งที่

มนุษย์โหยหามากที่สุดก็ว่าได้คือ	“ความมั่นคง”	ของชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไป

ยังความมั่นคงของกลุ่มและขยายไปยังสังคมที่ใหญ่ขึ้น	จนถึงระดับประเทศ	ภูมิภาค	

ทวีป	หรือความมั่นคงของโลกในปัจจุบันที่ยังคงพยายามกันอยู่

	 ปฏิเสธไม่ได ้ว ่าความมั่นคงที่ยั่งยืนนั้นมีคุณค่าและความหมายของ	

“สันติภาพ”	 เป็นรากฐานสำาคัญอยู่	 ดังนั้นหนึ่งในรากแก้วของความต้องการมนุษย์

นั้น	“สันติภาพ”	ย่อมเป็นสิ่งที่ตอบสนองเบื้องลึกภายในจิตใจเป็นทุนเดิม	นอกจาก

อานิสงส์ของสันติภาพท่ีครอบคลุมถึงความปลอดภัยทางร่างกาย	 ความสุขทาง

อารมณ์แล้ว	 สันติภาพยังสามารถก่อรากสร้างนวัตกรรมและสร้างอารยธรรมท่ียิ่ง

ใหญ่เต็มความสามารถของมนุษย์เช่นเดียวกัน	

	 พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างมนุษย์คู่แรกนามว่า	“อาดัม”	และ	“พระนางฮาวา”	

บนสรวงสวรรค์	 และทั้งคู่ได้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขบนดินแดนแห่งสันติภาพ	

จวบจนพระองค์ได้ส่ง	 “อาดัม”	 และ	 “พระนางฮาวา”	 บุรุษและสตรีท่านแรกของ

มวลมนุษย์มาบนโลก	ในพื้นที่ที่ห่างไกลกัน	และอาดัมนั้นก็ไม่ต่างจากพระนางฮาวา

ที่ได้คะนึงหาถึงช่วงเวลาแห่งความรัก	ความสันติ	จึงได้เพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะ

พานพบกันให้ได้	 จนประสบความสำาเร็จในการเจอหน้ากันครั้งแรกของโลก	 ภาย

หลังผ่านความเหน็ดเหนื่อยและความรุนแรงของความเดียวดายมา	 ความพยายาม

ของทั้งคู่นี้นับเป็น	 การเดินทางเพื่อหาสันติภาพ	 “ครั้งแรก”	 ของประวัติศาสตร์

มนุษย์

	 ภายหลังจากการหวนคืนถึงช่วงเวลาแห่งรัก	 ปรารถนาแห่งสันติภาพแล้ว	

ครอบครัวอาดัมก็ได้ขยายพงศ์พันธุ์กว้างขวางขึ้นจนถึงระดับหลายพันล้านชีวิตท่ี
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เรียกว่ามนุษย์ในปัจจุบัน		อย่างไรก็ดีการเดินทางของลูกหลานอาดัม	ฮาวาทั้งหลาย

นั้นกลับเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขและความทุกข์คละเคล้ากันไป	 บ้างก็เกิด

ความขัดแย้ง	 บ้างก็เกิดความรุนแรงถึงขั้นทำาร้ายฆ่าฟัน	 หรือบ้างก็เป็นประตูสู่การ

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 บ้างก็ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน	 เหล่านี้ได้กลาย

เป็นบริบทที่มีความหลากหลายอันอยู่บนรากฐานของเวลา	สถานที่	อันแตกต่างกัน	

	 น่าสนใจที่การเดินทางของบรรดาลูกหลานอาดัมในหลายพื้นท่ีนั้นมักนำา

มาซึ่งประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นเสมอ	 เราพบว่าบรรดานักเดินทางเหล่านั้นได้มีมุม

มองและทัศนคติที่แตกต่างจากบรรดาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเดินทาง	 แน่นอน

ว่าการเดนิทางเป็นสือ่ในการนำาพาซึง่คณุค่าหลายประการไปจากทีห่นึง่สูอ่กีทีห่นึง่	

เป็นต้นว่า	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	ประเพณี		ภาษา	วิทยาการต่าง	ๆ	เหล่านี้ย่อมสื่อให้

เห็นได้ว่า	 คุณค่าของชีวิตที่เรียกว่าสันติภาพ	 ก็ย่อมแพร่ขยายไปด้วยการเดินทาง

เช่นเดียวกัน	

	 การนำาตัวเองเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย	 ย่อมนำามาซึ่งประสบการณ์

ที่ไม่เคยสัมผัส	นับเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่ง	การเปิดใจกว้างในการเรียนรู้จารีตที่

ไม่คุ้นชิน	 กินอาหารที่ไม่คุ้นปาก	 ย่อมสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตนี้มากขึ้น	 แม้

กระทั่งการทักทายต่อผู้คนที่ไม่รู้จักก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์เล็ก	 ๆ	 อย่างหนึ่ง	

อันนำาไปสู่การสร้างสัมพันธ์ใหม่ที่มีผลทำาให้ทัศนคติมีมิติหลากรูปแบบขึ้น	 หรือการ

ต้อนรับผู้คนต่างถิ่น	ต่างภาษา	หากเป็นด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงามแล้ว	ย่อมเพิ่มพูน

มิตรภาพจากแดนไกล	สร้างความรู้สึกใหม่	ๆ	ให้กับคนเดินทาง	ให้เรียนรู้คุณค่าของ

ชีวิต	ต่อยอดภารกิจแห่งสันติภาพได้ไม่น้อย

	 พันธสัญญาของพระเจ้า	 หรือทุกศาสนาความเช่ือ	 มักจะช้ีให้เราเห็นถึง

บั้นปลายของชีวิตที่ผู้คนปรารถนาเป็นพื้นที่แห่งความสุข	พื้นที่แห่งความสงบ	พื้นที่

ที่มนุษย์ไร้ซึ่งศัตรูใด	 ๆ	 เราเข้าใจกันทั่วกันว่าเป็น	 “สรวงสวรรค์”	 และนั้นก็เป็นคำา

จำากัดความที่ดีถึง	“พื้นที่สันติสุข”	ซึ่งผู้ใดต้องการเดินทางเข้าไปในพื้นที่นั้น	จำาต้อง

ยึดหลักการอันถูกต้อง	 และดำารงตนอยู่ในสติ	 ท่ีไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความหมาย

สันติภาพใด	 ๆ	 คงจะแปลกไม่น้อยหากผู้คนที่ยังประกาศตนเป็นนักเดินทางสู่

สันติภาพกลับกลายเป็นการเดินหันหลังจากสันติภาพเสียเอง	 เมื่อเราเช่ือในหลัก
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ศรัทธาธรรมแล้ว	 ย่อมมิอาจหลงใจได้เลยว่าบรรดาผู้ไม่หวังซ่ึงมิตรภาพจะเป็นผู้ช้ี

ทางไปยังสันติภาพได้		

	 นับตั้งแต่วันที่ท่านอาดัมและพระนางฮาวาลงมาสู่โลกใบเดียวกับที่เรา

อาศัยอยู่จนถึงวันนี้	 “สันติภาพ”	 ไม่เคยหยุดเดินทาง	 บางช่วงเวลาอาจจะเป็นการ

แตกหน่อของสัมพันธภาพให้เป็นการเดินทางร่วมกัน	 อย่างไรก็ดีไม่ว่าสันติภาพจะ

เดินทางไปยังที่ใด	 หัวใจของบรรดาผู้คนแห่งธรรมที่ล้วนแต่สถาปนาอาณาจักรแห่ง

สันติสุขย่อมไม่หยุดที่จะเรียนรู้ในคุณค่าและความหมายของสันติไปจนตราบชีวิตจะ

เดินทางไปยังอีกภพหนึ่งต่อไป	

	 “สันติภาพ”	 ไม่เคยจากไปไหนไกลเกินกว่าเราต้องการ	 เป็นความเมตตา

อีกภาคหนึ่งของพระผู้สร้างที่แม้นเวลาผันผ่านไปเท่าใด	 มันก็ยังคงมีอยู่	 และพร้อม

ต้อนรับบรรดาผู้ที่รักษามันอย่างดีตลอดมา...
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คัชการ์ ฉันมาช้าไป
         

                    อาฎิล ศิริพัธนะ
	 ในวัยเด็ก	 คุณพ่อได้เล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับมุสลิมกลุ่มหนึ่งท่ีไม่ค่อยเป็นท่ี

รู้จักกลางทะเลทรายทางตอนเหนือของจีน	 เป็นดินแดนที่เป็นทางผ่านของหลาย

อารยธรรมในอดีต	 ก่อให้เกิดการผสมผสานและออกดอกออกผลทางวัฒนธรรม

และกรรมพันธุ์อันเป็นเอกลักษณ์	 มันเป็นภาพความโรแมนติกที่ตราตรึงในหัวใจ

ของผม	 และกลายเป็นความฝันว่าซักวันหน่ึงผมจะต้องไปเท่ียวเขตปกครองซิน

เจียงอุยกูร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้

	 เมื่อเวลาผ่านไป	 ความโรแมนติกเหล่านั้นกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ถูกฝัง

อยู่ลึกเกินไป	 ผมในวันนี้	 ไม่ใช่ผมคนเดิมอีก	 ผมเดินทางไปซินเจียงครั้งแรก	 ไม่ได้มี

เป้าหมายในใจเพื่อไปพบปะพี่น้องร่วมศาสนาเหมือนที่เคยคิดไว้	 แต่มีแรงบันดาลใจ

จากการถ่ายภาพท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก	 ผมไปเพ่ือเก็บภาพดอกแอปริคอ

ตบานต้นฤดูใบไม้ผลิที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในโลก	 โดยสรุปแล้ว	ทริปครั้งนี้	 เป็นทริป

ที่ทำาให้ผมได้ภาพงาม	ๆ	 เยอะพอสมควร	 ผมได้นั่งรถชมวิวเทือกเขา	 คาราโครัมสุด

อลังการ	 ผมได้ถ่ายภาพตลาดปศุสัตว์ของชาวอุยกูร์ที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลก	 ได้เที่ยว

เมืองโบราณ	และได้ดอกแอปริคอตริมทางอยู่ในภาพถ่ายมากมาย	แต่ทริปนี้	กลับไม่

ใช่ทริปที่ทำาให้ผมได้เติมเต็มความฝัน	 แต่กลับเป็นทริปที่ลากผมลงมาสู่ความขมขื่น

ของความเป็นจริง	ใช่	สภาพอากาศในปีนี้ผิดคาดผมไปมาก	อากาศหนาวเกินไป	ทุก

แหล่งท่องเที่ยวดูดอกแอปริคอตดัง	 ๆ	 ที่ผมอยากเห็นเป็นหิมะหมด	 ไม่มีที่ไหน

ออกดอกเลย	 นอกจากริมทางไม่กี่แห่งเท่านั้น	 เคยมั้ย	 ไม่ว่าเราจะฝันอย่างไรก็ตาม

ในชีวิตของเรา	 แต่โลกของความจริงมันก็จะกระชากเราลงมาตบหน้ารับชะตากรรม

ที่เราไม่มีทางหนีจากมันได้ในโลกกายภาพแห่งนี้	 เปล่าเลย	 ผมไม่ได้พูดถึงสภาพ

อากาศ	แต่ผมกำาลังพูดถึงสิ่งที่มุสลิมต้องเผชิญภายใต้การปกครองของจีน

	 กล่าวกันโดยสรุป	คือรัฐจีน	ไม่ให้เกียรติ	ไม่เคารพ	และเห็นความสำาคัญ

ใด	ๆ	ต่อสถาบันศาสนาใด	ๆ	 ไม่ได้เห็นความสวยงามของความหลากหลายทางเชื้อ

ชาติและวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่อย่างใด	 ประสบการณ์การมาซินเจียงครั้งนี้
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ของผม	 ทำาให้ผมเข้าใจอีกมุมหนึ่งของความสุดโต่งของมนุษย์	 นั่นคือความสุดโต่ง

เห็นศาสนาเป็นเชื้อโรค	 เป็นมะเร็งร้ายของมนุษยชาติ	 และการตั้งตัวเป็นศัตรูกับ

ศาสนิกในระดับที่เรียกว่า	ตายกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียว

	 ทุกครั้งที่ครอบครัวของผมต้องผ่าน	 ตม.	 สำาหรับการบินภายในประเทศ	

เจ้าหน้าที่ของจีนจะสนุกกับการบังคับให้ภรรยาของผมต้องถอดฮิญาบออกจากหัว

เธอทุกครั้ง	 ทุกครั้งเราจะพยายามประท้วงอย่างถึงที่สุด	 แต่มันไม่เป็นผล	 และเรา

ทราบดีถึงความร้ายแรงของการโต้เถียงกับเจ้าหน้าของประเทศท่ีขาดคุณค่าความ

เป็นมนุษย์แห่งนี้	

	 จริง	ๆ	แล้ว	เมื่อเทียบกับชาวอุยกูร์	สิ่งที่ครอบครัวผมต้องเจอนั้น	ยังน้อย

มาก	 การคลุมฮิญาบในเขตซินเจียงอุยกูร์นั้นผิดกฎหมาย	 ผู้ชายไว้เคราไม่ได้จนกว่า

จะมีอายุ	 50	 ปีขึ้นไป	 ผู้ชายอายุตำ่ากว่า	 18	 ปีถูกห้ามเข้ามัสยิด	 สำาหรับผู้หญิงนั้น			

ลืมไปได้เลยถ้าจะไปมัสยิด	 สิ่งที่ใกล้เคียงกับฮิญาบมากที่สุดที่พวกเธอใส่ได้	 คือผ้า

บางๆที่เห็นเส้นผมและเปิดคอ	 ณ	 ดินแดนแห่งนี้	 ไม่มีบ้านหลังไหนที่สามารถเป็น

เจ้าของหนังสือศาสนาและคัมภีร์อัลกุรอ่านที่ไม่ผ่านการแสตมป์จากรัฐบาลได	้			

เด็ก	 ๆ	 สามารถโดนจับเข้าคุกหากพบว่ามีการดาวน์โหลดหนังสือหรือแอพที่

เกี่ยวข้องกับอิสลาม	 รัฐแบนการต้ังชื่อเด็กเกิดใหม่เป็นภาษาอาหรับ	 การตั้งชื่อ

อาหรับจะส่งผลให้บุคคลคนน้ันไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนรัฐและไม่สามารถเข้า

ถึงสาธารณสุขได้	พาสปอร์ตของชาวซินเจียงอยู่ในมือของรัฐ	ไม่สามารถเดินทางเข้า

ออกนอกประเทศได้เว้นแต่การอนุมัติจากรัฐ	 คนหนุ่มไม่มีสิทธิที่จะไปทำาฮัจญ์	 และ

คนแก่บางคนรอทั้งชีวิตเพื่อเข้าคิวรายชื่อที่จะได้ไปทำาฮัจญ์

	 คัชการ์ที่ผมใฝ่ฝันจะพบเจอตั้งแต่วัยเยาว์	 บัดนี้ถูกทำาลายจิตวิญญาณของ

ความเป็นคัชการ์ไปหมดแล้ว	 เมืองเก่าอันโด่งดังของคัชการ์	 ตอนนี้ถูกรัฐบาลจีนทุบ

ทิ้งจนหมดแล้ว	 ด้วยข้ออ้างเรื่องการก่อการร้ายและอาชญากรรม	 รอบเมืองคัชการ์

นั้นถูกล้อมรอบด้วยเมืองใหม่ร้าง	 ๆ	 ที่รัฐบาลจีนมาสร้างไว้	 พร้อมกับป้าย

โฆษณาชวนเชื่อรอบ	 ๆ	 เมืองว่า	 “จากปักกิ่งสู่ซินเจียงเพื่อความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง

ของพื้นที่และประชาชน	 “เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่ง	 ว่าความมั่งคั่งที่พูดถึงนั้น	

หมายถึงหากชาวคัชการ์ต้องการออกนอกเมือง	 ต้องผ่านด่านตรวจท่ีแสนจะยาก
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ลำาบาก	ทุก	ๆ 	คนต้องลงจากรถเพื่อเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะ	ผู้หญิงทุกคนต้องถอด

ผ้าคลุมที่แทบจะไม่ได้คลุมอะไรอยู่แล้วเมื่อผ่านด่านเหล่านี	้ และด่านเหล่านี้ตั้งอยู่

ทุก	 ๆ	 ไม่เกินร้อยกิโลเมตร	 และเราต้องลงจากรถไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนทุกครั้ง

โดยเฉพาะภรรยาของผมที่คลุมฮิญาบตามแบบที่ถูกต้อง	 ตลอดการเดินทางของผม

และครอบครัว	 เราต้องพบกับความกดดันซำ้าแล้วซำ้าอีกจากเจ้าหน้าที่ด่านเหล่านี้	 ที่

ต้องการให้ภรรยาของผมถอดฮิญาบออก	 โชคดีที่ไกด์อุยกูร์ท้องถิ่นของเรานั้น	 ยืน

หยัดเคียงข้างโต้เถียงให้เราทุกครั้งว่าเราไม่ใช่ชาวอุยกูร์	 รัฐต้องไม่ใช้กฎหมายแบบ

เดียวกันกับพวกเรา

	 ตลอดระยะเวลาการเดินทางรอบ	 ๆ	 ซินเจียงของพวกเรา	 เราได้เห็นร่อง

รอยและบรรยากาศการกวาดล้างที่ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	 ถ้าหากใคร

ไปเที่ยวคัชการ์	ก็จะได้เห็นคนเฒ่าคนแก่นั่งพื้นอยู่ตรงลานข้างถนน	รายล้อมไปด้วย

ทหารและตำารวจ	 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของทางรัฐให้มารายงานตัวและรับฟัง

นโยบายที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม	 เมื่อเดินไปในเมือง	 เราก็มักจะเห็นการจับกุม

ผู้คนตามซอกซอยข้างถนน	 โดยเฉพาะคนหนุ่มชาวอุยกูร์	 เราไม่รู้หรอก	 ว่าพวกเขา

ทำาผิดอะไร	เรารู้เพียงว่า	รัฐบาลจีนขยันขันแข็งเป็นอย่างมากในการจับกุมให้ได้มาก

ที่สุด	 ทุก	 ๆ	 ปีในแต่ละเมือง	 ทางรัฐบาลจีนจะส่งทหารเข้ามาฝีกซ้อม	 และเดิน

พาเหรดกันกลางเมืองอยากอึกทึก	 เป็นการเตือนสำาทับต่อประชาชนชาวอุยกูร์ทุก

คนว่าอย่าหือ	 ผมได้เห็นทั้งหมดนั้นด้วยตาตัวเอง	 แม้ยามคำ่าคืน	 ผมมองลงมาจาก

ห้องของโรงแรม	 ก็จะเห็นรถตำารวจมาพร้อมไซเรน	ทำาการดักล้อมจับกุมชาวอุยกูร์

ในบ้านเก่า	ๆ	ที่ยังไม่ยอมสร้างใหม่ทั้งหลาย	มันเป็นภาพซำ้า	 ๆ	 ที่ตอกยำ้าความยาก

ลำาบากในการเกิดมาเป็นอุยกูร์ภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงสัปดาห์

	 ในขณะเดียวกัน	 ภายใต้บรรยากาศแห่งการกดข่ี	 และความพยายาม

กวาดล้างทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ	 ผมก็ได้เห็นอารยะขัดขืนของชาวอุยกูร์ไป

พร้อม	ๆ	 กัน	 ไกด์ของเราแต่ละคนนั้น	 เรามักจะได้ฟังพวกเขาถกกันในเรื่องศาสนา	

เช่น	กุรอ่าน	ฮะดีษ	ในรถระหว่างเดินทางเสมอ	 เราได้เห็นภาพคนแก่	ๆ	ชาวอุยกูร์

ออกมาอาบนำ้าละหมาดหน้าบ้านอย่างไม่แยแสต่อกฎหมาย	 เห็นมุสลิมะฮหลายคน

ที่คลุมฮิญาบอย่างมิดชิด	 แม้เสี่ยงโดนจับ	 เราได้เห็นความตั้งใจของไกด์ของเราที่จะ
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ส่งลูกหลานตัวเล็ก	 ๆ	 ของเขาเข้าสู่เมืองใหญ่หรือแม้แต่ต่างประเทศ	 เพื่อให้บุตร

หลานได้มีโอกาสเรียนศาสนา	 ในการกดขี่	 ผู้คนกลับแสวงหาต้นธารของแก่น

ศาสนามากขึ้นไปอีก	 อำานาจที่เป็นเผด็จการ	ย่อมพยายามในการทำาลายวัฒนธรรม

อันหลากหลาย	 แต่นั่นก็หมายความว่า	 จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ยืนหยัดรักษาราก

ทางประวัติศาสตร์ของผู้คนก็ถูกปลุกขึ้นมาด้วย	 โลกเราจะยังคงดำาเนินไปพร้อม	 ๆ	

กันระหว่างสองสิ่งนี้เสมอ

	 ผมเองใช้ชีวิตอยู่ในซาอุดิอาระเบีย	 และด้วยความเป็นมุสลิม	 ไม่ได้รู้สึก

อึดอัดเลยกับกฎหมายที่แน่นอน	 กดขี่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม	 มันก็คงไม่ต่างกับคนจีนฮั่น	 ที่

ไม่รู้สึกว่ากฎหมายของตัวเองกดขี่ตนเอง	 มันนำามาสู่การตั้งคำาถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจ	

ว่า	 “มันแตกต่างกันมากนักหรือ	 การกดขี่เพื่อไม่ให้คนนับถือศาสนา	 กับการกดขี่

เพื่อให้คนเชื่อในหนึ่งศาสนา?”
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การเดินทางของสันติภาพ :
บทเรียนเมื่อได้ไปเยือนตวนแสลงและเจือกเอ็ก

สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์

															ก่อนที่จะพาทุกท่านเดินทางไปดูการเดินทางของสันติภาพในบทความนี้	

ผมขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	 ผมได้รับเชิญจากคณะให้ร่วมเขียนบทความในหนังสือ	

“การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย”	 ในตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเขียนสันติภาพ

ของปาตานี	(สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)	แต่พิจารณาในเล่มนี้คงมีหลายคนพุดถึงที่

นี่และอีกทั้งในความเห็นของผมสันติภาพของปาตานีนั้นยังไม่สะเด็ดนำ้า	กล่าวคือ	ยัง

ไม่ถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดลงตัวของสันติภาพอย่างแท้จริง	 ยังคงต้องเดินทางไปอีกยาว

ไกลและในช่วงที่รัฐไทยหรือบางท่านเรียกขานว่าเจ้าอาณานิคมสยามน้ันยังจัดการ

เรื่องดุลยภาพของสัมพันธภาพทางอำานาจยังไม่เรียบร้อย	ก็คงจะต้องคงสถานการณ์

ที่นี้ไว้อย่างนี้ในความเห็นของเขา	เอาล่ะครับผมคงต้องเขาเรื่อง	ในเมื่อไม่พูดถึงเรื่อง

รัฐไทยหรือปาตานี	 ผมก็คงขอพาทุกท่านไปดูการเดินทางของสันติภาพอันหลาก

หลายในต่างประเทศ	ไม่ต้องไปกันไกลครับ	ประเทศเพื่อนบ้าน	อย่างพระราชอาณา

จักรกัมปูเจียหรือกัมพูชา

																ประเทศกัมพูชา	ถ้าหากจะเรียกให้ถูกตามที่เขาเรียกตัวเอง	ก็คือ	กัมปู

เจีย	 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย	 ณ	 ราชธานีพนมเปญ	 เมืองหลวง

ของกัมพูชาน้ี	 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อยู่สองแห่งท่ีชวนให้สลดหดหู่และ

รำาลึกถึงประวัติศาสตร์ความรุนแรงเท่าที่มนุษย์จะกระทำาต่อกันได้นั้น	คือพิพิธภัณฑ์

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวนแสลง	 (The	 Tuol	 Sleng	 Genocide	Museum)	 และทุ่ง

สังหารเจือกเอ็ง	 (Choeung	 Ek)	 ก่อนที่ไปสู่เรื่องราวนั้น	 ผมต้องขอเกริ่นนำา

ประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานของกัมพูชาอย่างสังเขปเป็นอย่างแรก	 ใน

ประวัติศาสตร์ของกัมพูชานั้นถ้าถามหาเรื่องสันติภาพคงไม่ต้องถึงต้ังแต่ยุครัฐ

โบราณหลังจากยุคอังกอรหรือพระนครอันยิ่งใหญ่และรุ ่งโรจน์สิ้นสุดลง	 (หลัง
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ศตวรรษที่	 13)	 กัมพูชาอยู่ภายใต้ไฟสงครามของการขยายอิทธิพลทั้งสยาม	

(อาณาจักรอยุธยา,ธนบุรี,รัตนโกสินทร์)	และเวียดนาม	จนในที่สุดต้องขอเป็น	“เมือง

ใต้สองแผ่นฟ้า”	กล่าวคือขอเป็นเมืองขึ้นทั้งสยามและเวียดนาม	 เพื่อยุติสงครามอัน

ยาวนานลงไป	 ต่อมาในยุคจักวรรดินิยมล่าอาณานิคม	 ประมาณ	1890	ก็ถูกผนวก

เป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศส	 ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ	 โคชินไช่น่า	 ซึ่งต่อมาเป็น

ที่มาของคำาว่า	อินโดจีน	ที่หลายคนคุ้นเคย	ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	กัมพูชาก็ได้

พยายามดิ้นรนในการต่อสู้เพื่อให้ได้อิสรภาพ	 จนกระทั้งในปี	 1953	 ก็เป็นอิสรภาพ

จากฝรั่งเศสแต่หลังจากได้รับอิสรภาพแล้วนั้น	 สันติภาพก็หาได้เกิดขึ้นในกัมพูชา

และภูมิภาคอินโดจีนไม่	 เพราะในที่สุดก็ได้เกิดอภิมหาสงครามครั้งใหญ่คือ	

“สงครามเวียดนาม”	 ที่นำาโดยสหรัฐอเมริกาในการยั้บยั้งอิทธิพลของสัทธิ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต์	 ซึ่งในขณะนั้นขยายตัวมาในประเทศจีนและเวียดนามเหนือ	

ตามการคาดการณ์ของทฤษฎีโดมิโน่	 ที่ลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จะขยายตัวไป

ทั่วเอเชีย	 ทำาให้สหรัฐอเมริกาและชาติพันธุ์มิตรหนึ่งในนั้นมีประเทศไทย	 ได้ร่วม

กันระดมสรรพกำาลังถล่มเวียดนามเหนือและยับย้ังการขยายตัวของพวกเวียดกง

และคอมมิวนิสต์	กัมพูชาในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระนโรดม

สีหนุ	 ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สละราชบัลลังก์ลงมาเล่นการเมืองเพื่อบริหารประเทศ	 ได้

เลือกที่จะให้กัมพูชาประกาศนโยบายความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	 เสมือนกับว่า

กัมพูชาจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย	 แต่ไฟสงครามรอบนี้กัมพูชาไม่สามารถ

หลีกหนีพ้นผลกระทบของสงครามได้	 แม้จะชื่อว่าสงครามเวียดนาม	 แต่ผลกระทบ

กับลงกับกัมพูชาอย่างเต็มเหนี่ยว	 ภายใต้สงครามการเลือกข้างระหว่างโลกเสรี

ประชาธิปไตยและสังคมนิยมคอมมิวนิสต์	 กัมพูชาไม่ได้รับสิทธิที่จะเลือกบทบาท

ของตนในการเลือกความเป็นกลางในสงครามเย็น	 และเจ้าสีหนุเองก็ถูกมองว่ามี

ความเอนเอียงไปทางจีนแดง	ทำาให้สหรัฐอเมริกาโดย	CIA	กับนายพลลอนนอลและ

เจ้าสิริมาตัก	ได้วางแผนโค่นล้มอำานาจของเจ้าสีหนุในปี	1969	และประกาศจัดตั้งสา

ธารณรัฐขแมร์	 ในปี	1970		ผมขอเกริ่นภาพรวมประวัติศาสตร์กัมพูชา	ต่อไปคงจะ

ได้กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งและสันติภาพนั้นจะเดินทางต่อไปอย่างไร

															ถ้าจะว่าไปนั้นปัญหาความขัดแย้งที่นำาไปสู่สงครามกลางเมืองของกัมพูชา	
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(1970-1991)	 นอกจากปัญหาจากผลกระทบของสงครามเวียดนามและอิทธิพล

ของการเมืองโลกในยุคสงครามเย็นดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้น	 ปัจจัยภายในนั้นก็

ถือว่ามีส่วนสำาคัญ	กัมพูชาในช่วงก่อนปี	1970	นั้น	แม้ในเมืองหลวงอย่างพนมเปญ

จะดูเป็นเมืองที่ทันสมัย	มีความเจริญ	ถึงขนาดในช่วงปี	1965	ลีกวนยูนายกรัฐมนตรี

สิงคโปร์	 ถึงกับต้องมาเยืยนกัมพูชาเพื่อดูงานการจัดการระบบระบายนำ้าใน

พนมเปญ	 แต่พอออกไปนอกพนมเปญแล้ว	 ก็ช่างมีความต่างราวฟ้ากับดิน	 สังคม

ส่วนใหญ่ยังเป็นชนบท	 ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมที่ล้าหลังและ

อุตสาหกรรมอย่างง่าย	 ๆ	 ปัญหาความเหลื่อมลำ้าและความยากจนข้นแค้นท่ีมีอยู่

ชนบท	 บ่อยครั้งมีการออกมาประท้วงของชาวนาในตามเมืองใหญ่	 เช่น	 เมืองพระ

ตะบอง	 ซึ่งสุดท้ายก็จบลงด้วยการปราบปราบและเข่นฆ่าผู้ประท้วง	 ผู้รอดชีวิตบาง

คนก็ถูกตามไล่ล่าจนต้องหนีเข้าป่า	 ความยากจนข้นแค้นประกอบกับการกวาดล้าง

ประชาชน	 	 ทำาให้เกิดการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาในปี	 	 1962	 และ

หลังจากการโค่นล่มอำานาจของเจ้าสีหนุในปี	1969-1970	การปราบปรามประชาชน

ก็ดำาเนินการไปอย่างเข้มข้นด้วยกองกำาลังของสหรัฐท่ีเขามาช่วยจัดการ	 เพราะ

พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาใช้วิธีการเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 คือยุทธการป่า

ล้อมเมือง	 สร้างการจัดตั้งจากเกษตรกร	 ยิ่งการปราบปรามเข้มข้นและประกอบ

คำาขวัญชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ในการสร้างสังคมที่เสมอภาคเท่าเทียม	 ก็ยิ่งทำาให้

ขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ขยายตัวไปทั่วประเทศ	 จนกระทั่งในปี	 1975	 รับบาล

แห่งสาธารณรัฐขแมร์เหลือฐานที่มั่นแค่เพียงกรุงพนมเปญ	 ท่ีถูกรายล้อมด้วย

ขบวนการคอมมิวนิสต์ที่เรียกันว่า	 Khmer	 Rouge	 หรือรู้จักกันในนามว่า	 “เขมร

แดง”	ซึ่งเป็นที่มาของตวนแสงและทุ่งสังหารเจือกเอ็ก

													“เจ็ยโย	ๆ	ดรอปปรำาปีเมซาโจ๊กเจย	(ชโย	ๆ	17	เมษา	โชคชัยชนะ)”	นี่คือ

หนึ่งในเนื้อร้องของเพลงชาติของเขมรแดง	 วันที่	 17	 เมษายน	 1975	 กองทัพของ

เขมรแดงก็บุกเข้ายึดพนมเปญไว้ได้นั้นหมายความว่า	 พวกเขาสามารถยึดกัมพูชาได้

ทั้งประเทศแล้ว	 สิ่งแรกที่เขมรทำาคือ	 การไล่คนกว่าสองล้านออกจากพนมเปญ

1	ชื่อชนชาติหรือชาติพันธุ์ที่ถูกต้องของประชาชนในกัมพูชาคือ	Khmer	(ขแมร์)	เขมร	นั้นเป็นการเรียกโดยความหมายเชิงเหยียด
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ภายใน	24	ชั่วโมง	เพราะเขมรเห็นว่า	เมืองที่เติบโตเดี่ยวอย่างพนมเปญนั้นคือเมือง

หลักที่ดึงดูดทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้	 และตามมาด้วยการยกเลิกระบบเงินตรา	 เพราะ

เงินตราเหล่านี้คือ	สิ่งที่ทำาให้คนไม่เท่าเทียมกัน	ทำาให้เกิดคนรวยคนจนอย่างที่เคยมี

มา	 และตามมาด้วยการสังหารคนในรัฐบาลของสาธารณรัฐขแมร์และชนชั้นสูง	 ซึ่ง

ถือเป็นการเริ่มระบายความแค้นที่ตนถูกกดขี่ในความไม่เท่าเทียมกัน	 ซึ่งทั้งหมดนี้

เขมรแดง	 ถือว่าเป็นการประกาศศักราชที่ศูนย์ของกัมพูชา	 อารยธรรมขแมร์(เขมร)	

สองพันปีถือเป็นอันสิ้นสุดและแบ่งประชาชนออกสองกลุ่ม	 กลุ่มแรกคือประชาชน

ฐาน	 หมายถึง	 เกษตรกร	 ซึ่งเป็นฐานรากสำาคัญพื้นฐานของสังคมกัมพูชา	 ซึ่งเป็น

ผู ้คนที่อยู ่ในชนบท	 ซึ่งจะถูกให้รวบรวมจัดต้ังสหกรณ์นารวม	 คือการผลิต

เกษตรกรรมร่วมกัน	 แบบจัดสรรปันส่วนกัน	 ส่วนกลุ่มที่สองนั้นคือประชาชนใหม่	

หมายรวมทั้ง	 คนที่อยู่ในเมือง	 เป็นนายทุน	 เป็นคนทำางานในเมือง	 เป็นข้าราชการ	

ซึ่งคนกลุ่มนี้ถ้าโชคดีก็ถูกนำาเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติเพื่อให้เป็นประชาชน

ฐาน	 แต่ส่วนใหญ่มักจะถูกฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ	 ในกระบวนการศูนย์กักขังความ

มั่นคงที่มีอยู่ทั่วประเทศ	แต่ที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ	ศูนย์กักขังความมั่นคง	(Secu-

rity	 prison	 S-21)	 ซึ่งปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวนแสลง	 ที่นี่จะมี

การกักขัง	 ซ้อมทรมานด้วยวิธีที่พิสดาร	 ก่อนที่ทุกคนจะถูกนำาไปสังหารที่ทุ่งสังหาร

เจือกเอ็ก	 ซึ่งอยู่นอกเมืองออกไป	 เฉพาะคนที่ถูกซ้อมทรมานและสังหารจากจุดนี้มี

ไม่ตำ่ากว่า	 20,000	 คน	 ซึ่งศูนย์กักขังและทุ่งสังหารเหล่านี้มีอยู่ทั่วประเทศทุกเมือง

ตลอดระยะเวลา	 3	 ปีกว่า	(	17	เมษายน	1975	-	7	มกราคม	1979	)ภายใต้การ

ปกครองของเขมรแดงมีคนถูกสังหารตายไปกว่า	1.7	ล้านคน	ประชากรในปี	1975	

คือ	7	ล้านคน	นั้นเท่ากับว่า	1	ใน	7	ของประชาชนต้องถูกฆ่าตายไปในระบอบการ

ปกครองนี้	 	 ถือเป็นระบอบการปกครองที่โหดร้ายทารุณเป็นอย่างมาก	 ซึ่งนี้มักจะ

เป็นบทสรุปของผู้คนในยุคหลังการปกครองของเขมรแดง	นอกจากการฆ่าแล้ว	ยังมี

การใช้แรงงานอย่างทารุณภายใต้ระบบสหกรณ์นารวมอีกด้วย	 ในความเห็นของผม

นั้นผมก็เห็นว่าการปกครองของเขมรนั้นโหดร้ายทารุณอย่างแน่นอน	ผมได้ไปทั้งที่ต

วนแสลงและทุ่งสังหารเจือกเอ็กทั้งสิ้น	 3	 ครั้ง	 ผมรับรู้ทั้งความโหดร้ายทารุณและ

ความทุกข์ทรมานของผู้คนที่จบชีวิตที่นั้น	ทุกคนที่ออกมาจากสถานที่สองแห่งนี้ต้อง
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รู้สึกถึงความสลดหดหู่อย่างบอกไม่ถูก	 แต่การสรุปแค่นั้นเราคงจะไม่เห็นปัญหา

อย่างแท้จริง	 ในบริบทความขัดแย้งทางการเมืองของโลกในยุคสงครามเย็นคือ

สาเหตุสงครามกลาง	 แต่อะไรเหล่านี้คือสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดการฆ่ากันตาย

ขนาดมโหฬารได้ขนาดน้ัน	 การแย่งชิงอำานาจทางการเมืองนั้นจะทำาให้เกิดตายได้

ขนาดนี้หรือ	 โดยทั่วไปนั้นจะมีการเรียกเหตุการณ์นี้	 “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมร

แดง”	แต่ปัญหาของความขัดแย้งนี้คือ	นัยยะของชนชั้น	คนที่ถูกฆ่าตายนั้นโดยส่วน

ใหญ่	จะเป็น	คนที่อยู่ในเมือง	ข้าราชการ	คนมีการศึกษา	นายทุน	แม้กระทั่งคนที่ใส่

แว่นตาก็จะถูกสังหาร	 และกระบวนการทารุณและสังหาร	 จะถูกดำาเนินการโดยคน

ของเขมรแดงที่เป็นประชาชนฐาน	 มาจากคนในชนบท	 เกษตรกรบ้าง	 คนที่เคย

ถูกกระบวนการกวาดล้างทางการเมืองของรัฐบาลก่อน	 คนท่ีได้รับผลกระทบจาก

การกวาดล้างคอมมิวนิสต์	 บวกกับความเหลื่อมลำ้าและความยากจนข้นแค้น	 ซ่ึง

พวกเขามองว่า	คนเหล่านี้คือที่มาของปัญหาเหล่านี้	คนพวกนี้กดขี่และเหยียดหยาม

มาในอดีต	ตักตวงผลประโยชน์และความเจริญเอาไว้แต่ในเมืองหรือในชนชั้นสูงและ

กลาง	 ปล่อยในคนในชนบทต้องลำาบาก	 เหล่านี้คืออคติทางชนชั้นที่ถูกหล่อเลี้ยงมา

ในสังคม	 จนวันหน่ึงเหยื่อจากกระบวนการพัฒนาอย่างไม่เสมอภาค	 เหยื่อจาก

ความเหลื่อมลำ้าในชนบทจำานวนหน่ึง	 ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการเข้าสู่อำานาจและ

รักษาอำานาจของเขมรแดง	 จะกลายมาเป็นผู้สังหารมนุษยชาติที่น่าสพรึงกลัวใน

หน้าประวัติศาสตร์กัมพูชาและประวัติศาสตร์โลก	

บทสรุปและเส้นทางสู่สันติภาพ

          		ในที่สุดระบอบการปกครองอันโหดร้ายอันเป็นมาจากความเหลื่อมลำ้าทาง

สังคมก็ถึงจุดสิ้นสุด	 ในวันที่	 7	 มกราคม	 1979	 เมื่อกองกำาลังกู้ชาติและกองทัพ

เวียดนามได้บุกยึดพนมเปญ	ด้วยเหตุผลในเรื่องสิทธิมนุษยชน	กองกำาลังเขมรแดงก็

ถอยร่นมายังบริเวณชายแดนไทย	 จนกระทั่งมีการจัดตั้งรับบาลใหม่ชื่อว ่า	

สาธารณรัฐประชาชนกัมปูเจียนำาโดย	 เฮงสัมรินและฮุนเซน	 ภายใต้การคุ้มครอง

ของกองกำาลังเวียดนาม	ในปี	1979	จนถึงปี	1991		ได้มีการเจรจาที่เรียกว่า	“การ

เจรจาเขมร	 4	 ฝ่าย”เพื่อยุติสงครามกลางเมือง	 ประกอบด้วยเขมรเสรีนำาโดย	 ซอน
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เซน	เขมรฝ่ายเจ้าสีหนุ	เขมรฝ่ายรัฐบาลเฮงสัมริน,ฮุนเซน	และเขมรแดงด้วย	ต่อมา

ประชาคมโลกได้ตระหนักถึง	การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง	ว่าเป็น	อาชญากรรม

ต่อมวลมนุษยชาติ	ทำาให้เขมรแดงต้องออกไปจากเวทีเจรจา	เหลือแค่	3	ฝ่ายลงนาม

สันติภาพในปี	1991	และสหประชาชาติ	ในชื่อว่า	UNTAC	ได้เข้าจัดการและบริหาร

ในช่วงเปลี่ยนผ่าน	 จนถึงปี	 1993	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้กัมพูชา

ปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ	มีการจัดการเลือกตั้งอย่างประเทศเสรี

ประชาธิปไตย	 แต่เขมรแดงซึ่งตกเวทีเจรจาและเป็นอาชญากรต่อมวลมนุษยชาติ	 ก็

ยังคงปะทะสู้รบกับรัฐบาลกัมพูชาจนกระทั่งปี	1999	ฐานที่มั่นสุดท้ายถูกรัฐบาลยึด

ได้	 มีกระบวนการนำาเหล่าผู้นำาเขมรขึ้นศาลพิเศษของสหประชาชาติ	 และจัดการ

เรื่องที่ดินและเครื่องมือทำากินให้กับเหล่าทหารนักรบของเขมร	 เป็นกระบวนเปลี่ยน

นักรบให้กลับไปเป็นประชาชน	 ถือเป็นการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้าง

เผ้าพันธุ์ที่โลกต้องจดจำาเป็นบทเรียน

											บทความนี้ต้องการชวนทุกท่านพินิจมองดูจากสถานที่สองแห่งคือตวนแสง

และทุ่งสังหารเจือกเอ็กอันเป็นอนุสรณ์ถึงความโหดร้ายทารุณของระบบเขมร	

สำาหรับผมมันคืออนุสรณ์ของความขัดแย้งทางการเมืองและอนุสรณ์ความขัดแย้ง

ทางชนชั้นอีกด้วย	 	 ปัจจัยที่สำาคัญของสันติภาพ	 อาจจะต้องหมายรวมถึง	 การกิน

อยู่ดีของประชาชน	 การไม่มีหรือการลดความเหลื่อมลำ่าทางสังคม	 อคติทางชนชั้น

ที่ ควรปราศจากออกไปจากสั งคม	 เหล ่ านี้ อาจไม ่ ใช ่สา เหตุสำ าคัญของ

สงครามกลางเมืองหรือปัจจัยที่จะถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำาคัญของสันติภาพ	 แต่มัน

ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความขัดแย้งทางการเมืองเม่ือบวกกับความขัดแย้งทาง

ชนชั้น	 เป็นสิ่งนำามาซึ่งการทำาลายล้างมนุษยชาติขนาดไหน	 และสิ่งที่จะนำาไปสู่

สันติภาพ	 คงมิใช่แค่การวางอาวุธเพื่อหยุดสู้รบเท่านั้น	 แต่ยังต้องหมายถึง	 การ

ทำาให้ประชาชนมีอยู่มีกิน	 และยืนหยัดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 หรือยืนหยัดอัต

ลักษณ์	 อุดมการณ์	 ความคิดที่หลากหลาย	 และสุดท้ายคือสังคมที่ไม่มีความเหลื่อม

ลำ้าจนถึงจุดผู ้อดทนไม่ได้	 นี่ละครับมันจะเป็นการท้าทาย	 การเดินทางของ

สันติภาพที่หลากหลาย	 ว่าจะเป็นอย่างไร	 และมวลมนุษยชาติจะสรุปบทเรียนนี้

อย่างไร?



37การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย

การเดินทาง ความหลากหลาย และความขัดแย้ง

ยาสมิน ซัตตาร์

“The more I travel the more I realized that fear makes strangers of 

people who should be friends.”

ยิ่งฉันเดินทำงมำกขึ้น ฉันยิ่งตระหนักได้ว่ำควำมกลัวนั้นท�ำให้คนที่ควรจะเป็นเพื่อนกัน

กลับกลำยเป็นคนแปลกหน้ำต่อกัน

- Shirley MacLaine, Don’t Fall Off the Mountain (1970) –

	 ทุกการเดินทางที่ผ่านมาของชีวิต	 ตัวฉันมักจะมีคำาถามหนึ่งที่ติดตามไป

ด้วยเสมอ	 นั่นคือ	 อะไรกันที่ทำาให้คนเราสามารถพูดคุยกันได้	 ฉันพบเห็นดวงตาที่

ต่างกันไปเมื่อคนจ้องมองมาที่ฉันในทุกแห่งของการเดินทาง	 บางท่ีฉันเหมือนเป็น

พวกเดียวกันกับผู้คน	 บางที่ฉันสัมผัสได้ถึงความสงสัยในดวงตา	 ในอีกบางที่ฉันถูก

มองผ่าน	 	 และในอีกหลายแห่งที่ดวงตาของพวกเขาเหมือนจะเกลียดและกลัวฉัน	

น่าแปลกใจที่ความรู้สึกของคนท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในแต่ละท่ีนั้นต่างกันต่อฉันท่ีมัก

จะเดินทางไปทุกแห่งด้วยการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์แสดงออกชัดเจนว่าฉันคือผู้

หญิงมุสลิม		

	 ท่ามกลางกระแสอิสลาโมโฟเบียท่ีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากเหตุการณ	์

9-11	 ณ	 สหรัฐอเมริกา	 สิ่งที่เราต่างมองว่าไกลตัวเรา	 แต่มันกลับส่งผลต่อตัวเรา

อย่างที่เราคาดไม่ถึง	 ในการเดินทางของฉันบ่อยครั้งเหลือเกินที่ฉันรู้สึกเหมือนเป็น

คนแปลกหน้า	 นับตั้งแต่การเดินทางไปศึกษาต่อในเมืองหลวงของประเทศบ้านเกิด

ตนเอง	 ที่มีจำานวนมุสลิมไม่มากนัก	 ฉันพบเจอคำาถามและการตอบสนองท่ีต่างกัน

ตลอด	 4	 ปี	 เมื่อเริ่มออกเดินทางแม้จะไปยังประเทศที่มีจำานวนมุสลิมมากที่สุดใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินโดนีเซีย	 ฉันก็พบเจอกับคำาถามต่ออัตลักษณ์ของ

ฉันเสียมากมาย	เมื่อฉันเดินทางไปยังยุโรปฉันเริ่มที่จะเห็นคำาถามอีกชุดที่ต่างกัน	แต่

มีอยู่สองที่ที่ฉันอยากจะเล่าถึงเพราะสองที่นี้เองที่ทำาให้ฉันตระหนักได้ว่า	 การก้าว



38 การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย

ข้ามผ่านอคติ	 อยู่กับความหลากหลายของผู้คน	 และเข้าใจในความขัดแย้งที่มี	 จะ

ทำาให้การเดินทางมีความสุขและสามารถเรียนรู้กับที่เหล่านั้นได้อย่างน่าตื่นเต้น	

	 “อินเดีย”	 ความทรงจำาที่แสนสนุกคือที่แรกที่ฉันจะกล่าวถึง	 อย่างที่

ทราบกันดีว่าประเทศอินเดียนับได้ว่าเป็นแหล่งที่รวมความแตกต่างของโลกใบนี้

มากมาย	 ทั้งความเชื่อ	สีผิว	ชาติพันธุ์	ภาษา	หรือแม้แต่ฐานะของผู้คน	ความหลาก

หลายของอินเดียทำาให้เป็นห้องเรียนชั้นดีที่ฉันสามารถเรียนรู้	หากจะบอกว่าอินเดีย

เป็นประเทศตัวอย่างของพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ด้วยกันได้	 แล้วไม่เติมคำาว่า	

“อย่างสันติ”	 ตามมา	 ฉันก็ออกจะเห็นด้วยเลยทีเดียว	 สองปีกับอินเดียที่ทั้งศึกษา

เล่าเรียนและเดินทางไปรอบ	 ๆ	 ฉันพบว่ามันยากเหลือเกินท่ีจะทำาให้ความต่างอยู่

ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง	 มันดูเหมือนกับเป็นเรื่องท่ีเพ้อฝันและพูดให้

สวยหรูไปเพียงเท่านั้น	 ในความเป็นจริง	 แม้กระท่ังภาษาท่ีจะใช้เป็นภาษา

ราชการยังเป็นที่ตกลงกันไม่ได้	 และยังคงยึดใช้ภาษาอังกฤษต่อไป	 แม้ว่าจะเป็น

ของเจ้าอาณานิคมที่คนอินเดียไม่ปลื้มก็ตามที	 หรือการปะทะกันทางความเชื่อของ

ชาวฮินดูและมุสลิม	ชาวฮินดูและซิกข์	ชาวซิกข์และชาวมุสลิม	ก็ยังคงมีเรื่อยมา	การ

ปกครองที่เขตเล็กน้อยหาโอกาสท่ีจะเป็นอิสระทางการเมือง	 หรือแม้แต่ความขัด

แย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	ก็ยังคงเป็นสิ่งที่อินเดียต้องเผชิญต่อไป	แต่อย่างไร

ก็ตามก็มีความพยายามในการรักษาผลประโยชน์แก่คนที่ได้เปรียบน้อยกว่าหรือ

ชนกลุ่มน้อยในประเทศ	 เช่น	 การสงวนที่นั่งพิเศษในทางการเมืองหรือในระบบการ

ศึกษาไว้ให้กลุ่มคนเหล่านี้	 แน่นอนว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่อินเดียมักจะ

อ้างตัวเองเสมอว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุด	 คนส่วนมากย่อมมีสิทธิมี

เสียงมากกว่า	 คนกลุ่มน้อยก็จะได้สิทธิบางประการ	 ที่เสมือนกับว่าจะสร้างความ

ยุติธรรมและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น	ทั้ง	ๆ	ที่อาจจะไม่สามารถเป็นจริงได้ก็เป็นได้	

สำาหรับฉันแล้วอินเดียทำาให้ฉันพบว่า	 บทสนทนากับคนท่ีต่างกันก็จะเห็นมุมท่ีต่าง

กัน	แม้แต่ต่อวีรบุรุษของประเทศเช่น	คานธี	ก็ยังมีหลากหลายมุมมองที่ไม่ใช่แค่เชิง

บวกแต่เป็นเชิงลบด้วยเช่นกัน	 ฉะนั้นมันจึงไม่แปลกเลยเช่นกันที่คนเล็ก	 ๆ	 อย่าง

ตัวเราเอง	 ก็จะมีคนที่มองเราด้วยสายตาที่ต่างกัน	 และขณะเดียวกัน	 เราก็มักจะ

พบว่าคนที่ต่างกันก็จะมีปฏิกิริยาต่อบทสนทนากับตัวเราที่ต่างกันไป	 เมื่อพูดคุยกับ
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คนที่นิยมในแนวทางฮินดู	 ก็ออกจะไม่ค่อยอยากสนทนากับเราที่แสดงอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมออกมาชัดเจนเท่าไหร่นักและเมื่อสนทนากับคนท่ีมีความรักชาติ

มาก	 เมื่อเราลองบอกความจริงทีว่าบรรพบุรุษของเรานั้นมาจากปากีสถาน	 เราก็จะ

พบท่าทีที่เปลี่ยนไปทันที	 ซึ่งมีแม้กระทั่งคนที่ไม่คุยกับเราอีกเลยนับตั้งแต่รู้	 มันจึง

ทำาให้เราเห็นว่าอคติที่สร้างภาพของความต่างให้มีพลัง	 มันส่งผลระยะยาวและ

ต่อเน่ืองได้	 แม้เราจะยังไม่รู้จักกันแต่เราอาจพร้อมหำ่าหั่นกันเมื่อรับรู้ว่าอีกฝ่ายคือ	

“พวกอื่น”

	 “ตุรกี”	 เป็นอีกประเทศที่คงจะไม่กล่าวถึงไม่ได้	 เพราะใช้ชีวิตอยู่กับความ

เป็นตุรกีมาเกือบห้าปี	สิ่งที่ตุรกีทำาให้เราเห็นในมุมที่ต่างไปจากอินเดียก็คือ	 ไม่ใช่แค่

ความต่างที่มากมายจะมีอิทธิพลต่อความขัดแย้ง	 แม้แต่ความต่างท่ีมีจุดร่วมบาง

ประการมันก็ทรงพลังต่อการกระตุ้นความขัดแย้งในใจมนุษย์ไม่ต่างกัน	 ตุรกีนับว่า

เป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจำานวนมาก	 มีคนส่วนใหญ่เป็นชาว

เติร์ก	 แต่ความเข้าใจในประเด็นศาสนา	 ประกอบกับความต่างทางอุดมการณ์

ทางการเมือง	ทำาให้คนตุรกีเองต้องเผชิญกับภาวะที่มีความขัดแย้งตลอดมา	ชนกลุ่ม

น้อยเล็ก	 ๆ	 อย่างเคิร์ดที่มีความขัดแย้งต่อกันก็ล้วนเป็นปัญหาในทางการเมือง

แม้ว่าจะมีจุดร่วมที่เหมือนกันก็ไม่ได้รับประกันได้ว่าจะทำาให้ไม่ขัดแย้ง	 แต่สิ่งที่

สำาคัญน่ันคือ	 เราจะสนทนากับความขัดแย้งที่มีอยู่อย่างไร	 เมื่อยิ่งพูดคุยกับคนที่

แตกต่างในตุรกี	 จะพบว่าเรื่องที่จะทำาให้ชาวตุรกีหลาย	 ๆ	 คนมีอารมณ์ร่วมกับบท

สนทนานั่นคือ	เรื่องการเมือง	แม้ว่าเราจะชื่นชมในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่การที่เราแสดง

ตนเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนอาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดีนัก	 	 มิตรภาพอาจจะพังทลายเพียง

แค่เห็นว่าใครสังกัดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใด	 และขณะเดียวกันหากมี

อุดมการณ์แบบเดียวกันก็พร้อมจะให้ทุกอย่าง	 สิ่งนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดระหว่างคน

ตุรกีด้วยกัน	แต่อาจจะเป็นข้อดีของชาวตุรกีที่จะต้องดูแลแขกของตนอย่างดี	ฉะนั้น

แล้วเราในฐานะชาวต่างชาติก็เสมือนแขกของพวกเขา	 ทำาให้ไม่พบเจอกับปัญหา

เหล่านี้นัก	 แต่ด้วยกับอัตลักษณ์ที่มาพร้อมฮิญาบซึ่งเป็นอีกประเด็นอ่อนไหวท่ีผ่าน

การถกเถียงและการต่อสู้ที่ยาวนานของคนตุรกีระหว่างคนท่ีมองว่าฮิญาบคือสิทธิ

เสรีภาพทางศาสนา	 ในขณะที่บางส่วนมองว่าฮิญาบเป็นสิ่งที่จะทำาลายความเป็น
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เซคคิวล่าร์ของตุรกีไป	 เมื่อตัวเรามีอัตลักษณ์ร่วมบางประการกับชุดความขัดแย้ง

ในสังคมหนึ่ง	 ๆ	 ก็ไม่แปลกที่เราก็มักจะถูกนับรวมเข้าไปเป็นพวกเดียวกับอัต

ลักษณ์นั้น	 ๆ	 ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย	

	 อินเดียและตุรกี	 ทำาให้เรียนรู้ได้ว่า	 ถึงจุดหนึ่งแล้ว	 เราไม่สามารถหลีกหนี

กับความขัดแย้งได้	 และเราเองก็อาจไม่สามารถหลบเลี่ยงจากการถูกตีตราและ

ตัดสินจากอัตลักษณ์ของเราเอง	 การเดินทางพบเจอผู้คนที่ยิ่งหลากหลายมากเท่า

ไหร่	 เราก็จะยิ่งเห็นว่าโลกนี้ยังมีอีกหลายมุมมองนักที่รอให้เราออกเดินทางค้นหา

และเรียนรู้มัน	 อย่ากลัวที่จะก้าวและเรียนรู้	 แต่จงค้นหาจนเห็นถึงความสวยงามที่

ซ่อนอยู่ภายใต้ความต่างและความขัดแย้ง	หยิบสมุดสักเล่ม	พร้อมกล้องถ่ายรูปแล้ว

เริ่มแบกเป้	 ออกไปเรียนรู้อีกหลาย	 ๆ	 หน้าตาที่อยู่บนโลกกันเถอะ	 ......

“โลกนี้ก็เหมือนกับหนังสือและผู้ที่ไม่ได้เดินทำงก็เสมือนกับได้อ่ำนหนังสือเพียงหน้ำเดียว” 

(St. Augustine)
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การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย

อัยมี่  อัลอิดรุส

 ฉนัจำาได้ขึน้ใจ	ว่าครัง้วยัเยาว์ฉนัได้บอกเล่าความฝันให้กบัเพือ่น	ๆ 	ความฝัน

ของฉันได้ถูกบรรจงเขียนลงในกระดาษที่ตกแต่งด้วยลวดลายการ์ตูนสวยงาม	 สิ่งที่

เด็กในวัยของฉันนิยมและรู้จักกันดีในนามของสมุดเฟรนด์ชิพ	 ฉันไม่สามารถจำาราย

ละเอยีดของทกุอย่างทีเ่ขยีนลงได้	แต่ทีฉ่นัจดจำาได้ขึน้ใจกค็อื	ประโยคใจความกระชบั

ที่ฉันเขียนกรอกลงไปในเส้นตรงยาว	ๆ	หลังข้อความ	‘ความใฝ่ฝันในชีวิต’	ว่า	“ฉัน

อยากเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลก”	 ซึ่งฉันอาจจะเขียนลงไปตามประสาเด็กวัยสิบ

สองปี	ไม่ได้คำานึงเลยว่าสิง่นีจ้ะกลายไปเส้นทางทีฉ่นัจะเลอืกเดนิในภายภาคหน้า	มนั

อาจจะเป็นสิ่งที่จิตใต้สำานึกของฉันพรำ่าบอกกับสมองเสมอมา	เสริมสร้างเป็นตัวฉันที่

มีบุคลกิหลงใหลและชืน่ชอบการเดินทางไปยงัสถานทีแ่ปลกใหม่	ฉนัชอบพาตวัเองไป

สัมผัสกับสถานที่ไม่คุ้นเคยตั้งแต่เด็ก	 ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากในเด็กวัย

เดียวกัน

	 นิยามคำาว่า	‘ชีพจรลงเท้า’	น่าจะเป็นคำาสัน้	ๆ 	ทีเ่หมาะสำาหรบัการบรรยาย

ชวิีตของฉนัได้เป็นอย่างดี	เพราะกราฟชวีติของฉนัมนัไม่เคยหยดุนิง่เลย	เริม่ตัง้แต่เมือ่

ก้าวเข้าอายุสิบปี	ฉันก็ได้ตัดสินใจมาอยู่บ้านคุณป้าที่จังหวัดปัตตานี	ย้ายมาเรียนต่อ	

มาใช้ชีวิตแบบชนบทที่มีความเรียบง่ายสามัญธรรมดา	มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบมลาย	ู

มาเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรม	ซึง่สำาหรบัฉนัแล้วสิง่นีเ้ป็นความสดใหม่	อกีทัง้กระตุน้

ต่อมความใคร่รูซ้ะเหลอืเกนิ	แต่เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่กิดขึน้ทางบ้านฝ่าย

คณุแม่เลยอ้อนวอนให้ลาออกจากโรงเรยีนกลางคนัในช่วงประถมศกึษาปีที	่6		ฉนัจงึ

ต้องกลับไปอยู่กับคุณตาคุณยายและเข้าเรียนต่อโรงเรียนเดิมท่ีเคยย้ายมาก่อนหน้า

นี้	 	 อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	จนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ฉันต้องการ

ออกเดินทางไปเรียนรู้ชีวิต	 ที่สำาคัญสุดคือฉันต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

การเรียนรู้และซึมซับภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษ		 เลยวางแผนขอเงินจาก

คุณพ่อและทำาการเดินทางไปเรียนต่อที่โรงเรียนนานาชาติ	รัฐปีนัง	ประเทศมาเลเซีย	
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ซึ่งเป็นการเดินทางด้วยตัวเอง	จัดการดำาเนินการธุระต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นหาที่พักหรือ

สมัครเรียนด้วยตัวเองเช่นกัน	 ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการมาใช้ชีวิตโดย

ลำาพังก็ว่าได้	 เป็นจุดเริ่มต้นของการออกจากบ้านมาใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวครั้งแรก	

และในวัยสิบห้าปีก็คงจะดูเป็นวัยที่วุฒิภาวะยังน้อยอยู่มาก	ถึงกระนั้นประสบการณ์

ได้สอนให้ฉนับอกตวัเองเสมอว่าเราต้องมคีวามคดิแบบผูใ้หญ่นัน่คอืคดิรอบคอบและ

มีสติอยู่เสมอ	เป็นเวลาราวสองปีในการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนครั้งแรก	หลังจากนั้นไม่

นานชวีติกไ็ม่หยดุน่ิงตามสเต็ป	มรสุมชวิีตทำาให้ต้องกลบัมาเรยีนต่อทีป่ระเทศไทย	ยิง่

ไปกว่านั้นคือการที่ต้องกลับมายังพื้นที่ที่ครั้งหน่ึงเคยเอาตัวเองหนีออกมาเพราะ

เหตุการณ์ความไม่สงบ	 แต่คราวนี้ดันเลือกกลับไปอีก	 นั้นคือจังหวัดปัตตานี	 ครั้งนี้

อาศัยอยู่นานกว่าครั้งแรก	 เป็นระยะเวลากว่า	 4	 ปี	 ในการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ีแห่งนี	้

เรียกได้ว่ามีความผูกพันและเข้าใจวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีได้ดีระดับหนึ่ง	 เมื่อจบการ

ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 แรกเริ่มสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	คณะนิติศาสตร์	เป็นนิสิตได้ช่วงเวลาหนึ่งก็มีจดหมายตอบรับผ่านการ

คัดเลือกทุนการศึกษาเต็มจำานวนเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี	 ไม่ต้องสงสัยเลยว่า

เด็กที่หลงใหลในการเดินทางอย่างฉันจะตัดสินใจแบบไหน	 แน่นอนฉันเลือกท่ีจะทำา

ตามเสียงเรียกร้องจากก้นบึ้งของหัวใจคือ	 ออกเดินทางไปเรียนรู้สิ่งที่สายตาไม่เคย

เห็น	หัวใจไม่เคยสัมผัส’	

	 เมื่อเครื่องบินลงจอดสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก	 ผ่านการบินข้าม

นำ้าข้ามทะเลข้ามทวีปมายังปลายสุดของทวีปยุโรป	ผ่านเส้นทางหลายพันไมล์	หัวใจ

ดวงน้อยดวงน้ีก็เต้นไม่เป็นจังหวะเท่าไหร่นกั	ความรู้สกึในตอนนัน้มท้ัีงความสขุ	ความ

ต่ืนเต้นและกงัวลถาโถมมาพร้อม	ๆ 	กนั	มนัคือการไปรอดเอาดาบหน้าด	ีๆ 	นีเ่อง	แม้ว่า

ที่ผ่านมาจะเคยออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาสั้น	 ๆ	 แล้วก็ตาม	 แต่ด้วยกับ

ความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน	 วัฒนธรรมเลยใกล้เคียงโดยไม่ต้องปรับตัวอะไร

มากมายนัก	แต่นี่มันเป็นประเทศคนละโซน	ใจก็เลยหวั่น	ๆ		อยู่บ้าง	ทำาได้เพียงให้

กำาลงัใจตวัเองและคดิในแง่ดีไว้ก่อน	ชวีติในประเทศตรุกช่ีวงแรก	ๆ 	ไม่ได้ง่ายดัง่ใจคดิ		

การเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตัวคือวชิาเอกในการเอาชนะบททดสอบในครัง้นี	้ตรุกเีป็นประเทศ

ที่มีความหลากหลาย	มีความผสมผสานทางวัฒนธรรม	ทางความคิดที่สูงเข้มข้นเอา
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เสยีมาก	ๆ 	โดยเฉพาะเมือ่ฉนัได้มาอยูต่รงใจกลางระหว่างทวปียโุรปและเอเชยี	ซึง่เคย

เป็นอดีตคริสตจักรตะวันออกที่เคยรุ่งเรืองอย่าง	 ‘กรุงคอนสแตนติโนเปิล’	 ถ่ายโอน

มาสู่ยคุทองช่วงอาณาจกัรออตโตมนัของอสิลาม	ทีรู่จ้กักนัดใีนนามปัจจบุนัว่านครอสิ

ตนับลู	ความหลากหลายนีเ้องเป็นเสน่ห์ทีส่ำาคญัมากของพืน้ทีแ่ห่งนี	้การดำารงอยูข่อง

ความเป็นอสิลามในระบบเซคควิลาร์	(secularism)	และชาตินยิมขวาจดัของคนตุรกี

ยิ่งทำาให้ฉันไม่เคยเบื่อเลยที่จะเรียนรู้แนวคิดของผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าง

การพูดคุยและอ่านหนังสือ	 ชีวิตกว่าหนึ่งปีเต็มในพื้นท่ีแห่งนี้ได้สอนบทเรียนในการ

ใช้ชีวิตและมุมมองต่อชีวิตให้ฉันอย่างมาก	 ที่สำาคัญท่ีสุดคือ	 การเรียนรู้ท่ีจะรับฟัง

แนวคิดที่หลากหลาย	เปิดใจให้กว้าง	ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นโดยปราศจากซึ่งอคติ

และการตัดสิน	 ฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนและอาจารย์ที่มีแนวคิดหลากหลายไม่

ว่าจะเป็นเร่ืองการเมอืงหรอืศาสนา	ทำาให้ฉนัได้เหน็มมุมองทีแ่ตกต่างและเข้าใจได้ว่า	

“คนบนโลกใบนี้มีความหลากหลายในเรื่องความเชื่อ	 แนวคิด	ทัศนคติ	 ในการดำารง

ชีวิต”	 หากเรามองเขาเพียงแค่ด้านเดียวผ่านมิติเดียวความขัดแย้งคงอยู่ไม่ไกลนัก			

สิ่งเดียวที่จะผสานความแตกต่างเหล่านี้ได้คือการยอมรับในความต่าง	เปิดใจ	เรียนรู้

ที่จะยอมรับในความเป็นเขา		เป็นเรา

	 หลังจากใช้ชวีติได้ไม่นานนกัเหตกุารณ์ไม่คาดฝันกเ็กดิขึน้	เมือ่ระหว่างวนัที	่

15-16	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ได้เกดิความพยายามทำาการรฐัประหารในประเทศตรุกี

ข้ึน	อ้างว่าเหตกุารณ์คร้ังนีม้าจากการวางแผนของกลุม่ทหาร	กลุม่หนึง่ในกองทพัตรุกี	

กลุม่ทหารดงักล่าวได้ออกมายึดอำานาจในช่วงทีป่ระธานาธบิดเีรเจป	ไตยปิ	แอร์โดอนั	

(Recep	Tayyip	Erdoğan)	อยู่ระหว่างการพักร้อน	โดยได้นำากองกำาลัง	รถถัง	และ

เฮลิคอปเตอร์เข้ายึดสถานที่สำาคัญ	เช่น	สถานีโทรทัศน์	ท่าอากาศยาน	สะพานต่าง	ๆ 	

ในกรงุองัการา	และนครอิสตนับูล	เหตุการณ์นีเ้กดิขึน้ช่วงเวลาราวเที่ยงคนื	ฉนัอาศยั

อยูฝ่ั่งเอเชยีของประเทศตรุกซ่ึีงไม่ใกล้ไม่ไกลจากตวัสะพานทีเ่กดิเหตมุากนกั	ในตอน

นั้นกำาลังจะได้เวลาเข้านอนก็รู้สึกแปลกใจที่เฟสบุ๊คไม่สามารถใช้งานได้	เป็นที่ทราบ

กันดีว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟสบุ๊คหรือทวิตเตอร์ใช้งานไม่ได้	 ก็เตรียมตัวไว้เลยว่าต้องมี

เหตกุารณ์ไม่คาดคดิอย่างการก่อการร้าย	การลอบวางระเบดิ	หรอืเหตกุารณ์ความไม่

มั่นคงเกิดขึ้น	 และครั้งนี้ก็เช่นกัน	 ฉันได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินตำ่าในระยะที่หูของ
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ฉันไม่สามารถรับฟังเสียงรอบตัวใด	ๆ	ได้	ไม่นานนักไฟก็ดับ	มีเสียงปะทะยิงกันเป็น

ระยะ	ๆ	ถึงแม้ว่าฉันจะเคยอยู่ในเหตุการณ์รัฐประหาร	รวมถึงปฏิวัติในประเทศบ้าน

เกิด	แต่ด้วยกบัความทีเ่ป็นชาวต่างชาติในพืน้ทีน้ี่	เหตุการณ์เลยเพิม่ระดบัความรนุแรง

ทวีคูณ	 ความรู้สึกไม่มั่นคงในการใช้ชีวิตอยู่ท่ีประเทศแห่งนี้เริ่มมีเข้ามาในสมอง	 ไม่

นานเมือ่ประธานาธบิดีได้ประกาศผ่านสือ่เรยีกร้องให้ประชาชนออกมารวมตัวกนัตาม

ท้องถนนเพ่ือต่อต้านรฐัประหาร	ฝงูมวลมหาประชาชนพร้อมเพรยีงกนัเดินขบวนออก

มาตะโกนเสียงดัง	 ธงชาติตุรกีโบกสะบัดตามท้องถนน	 เสียงแตรรถดังเคล้าเป็นช่วง

จงัหวะทำานอง	รุนแรงสดุคอืการปะทะต่อสูก้บัเจ้าหน้าทีอ่ย่างดดุนั	ดงัทีเ่หน็ในสือ่ข่าว

นานาชาติว่าประชาชนได้ปีนไต่ขึ้นไปบนรถทหารเพ่ือต่อสู้ด้วยมือเปล่าเหมือนใน

ภาพยนตร์เพียงแค่สิ่งนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง	 ซึ่งต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์	

และเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สอนบทเรียนที่สำาคัญให้ฉันอีกครั้งนั่นคือ “ความแน่นอนคือ

ความไม่แน่นอน”	 ชีวิตไม่เคยมีอะไรที่แน่นอนตามที่เราคาดเดาได้นั่นเอง	 และด้วย

กบัความไม่มัน่คงในประเทศตรุกทีำาให้ฉนัตดัสนิใจย้ายประเทศ	ไปทำาการศกึษาต่อที่

ประเทศโปแลนด์	 ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงทำาการศึกษาอยู่	 และใช้ชีวิตอยู่ท่ีประเทศนี้อย่าง

ปกติสุข	ถงึแม้จะมเีรือ่งราวให้ต้องเรยีนรูป้รบัตัว	แต่ประสบการณ์ทีเ่คยสะสมมาก่อน

หน้านี้ก็ทำาให้สิ่งนี้ง่ายดายไปโดยปริยาย	และฉันเชื่อว่าเส้นทางชีวิตของฉันคงมีเรื่อง

ราวน่าตื่นเต้นให้เรียนรู้อีกมาก	 ตราบเท่าที่ฉันยังคงไม่หยุดที่จะออกเดินทาง....
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นิราศ

รอฮีมะห์ เหะหมัด

 “การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้	 การเรียนรู้ของเราสองคนคือ

ความเข้าใจ	 เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำาให้เรามั่นใจ”	 ขอยกบทเพลงของ	 คุณชาติ	

เดอะวอยส์มากล่าวเท้าความก่อนว่า			ท่อนนี้มีความตรงกับความคิดตัวเองเกี่ยวกับ

การเดินทางพอสมควร	 ซึ่งฉันเองก็คิดไว้อย่างนั้นว่า	 การเดินทางมันคือการที่เราได้

ออกไปแตะสังคมอีกสังคมหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัส	 ไม่ว่ามันจะไกล	 	 หรือ	 จะใกล้	

มันก็คือสังคมใหม่ในมิติที่เราไม่เคยได้สัมผัส	 ไม่ว่าจะสัมผัสด้วยความชอบ	 ความรัก	

ความต้องการ	 หรือแม้กระทั่งด้วยหน้าที่การงานก็ตาม	 แต่ท้ังหมดท้ังมวลของ

เหตุผลที่ไปสัมผัสสังคมเหล่านั้น	 มันก็ก่อให้เกิดการเรียนรู้	 การเข้าใจ	 การยอมรับ	

การถ่อมตน	จากสิ่งที่ได้เรียนรู้		ฉันไม่รู้ว่า	เหล่านักเดินทางจะเป็นเหมือนกันไหมว่า	

พอเวลาที่เราเอาตัวเองออกจากกรอบที่ขีดรอบตัว	 เราจะกลายเป็นคนตัวเล็กทันที	

ทำาให้ไม่กล้าที่ผยองในสิ่งที่ตัวเองรู้	 ถ่อมตนมากขึ้น	 สามารถที่จะผลักดันตัวเองให้

กล้าที่จะยิ้มให้กับผู้คนที่เราไม่รู้จัก	 กล้าที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าท่ีอยู่ข้าง	 ๆ

ระหว่างรอรถ	 กล้าที่จะเปิดใจยอมรับทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาทักทายระหว่างเดินทาง

หรือเปล่า	

	 ฉันเองก็เช่นเดียวกัน	 การเดินทางของฉันเริ่มต้นด้วยการออกไปทำาหน้าที่

ของบัณฑิตอาสาต่างจังหวัดด้วยตัวคนเดียว	เอาจริง	ๆ	แล้ว	“ตรัง”	ไม่ได้ไกลเท่าไร

มากนักจากสามจังหวัด	 แต่เชื่อดิว่า	 เด็กสาวจากปัตตานีอย่างฉันที่ไม่เคยออกไป

อาศัยต่างจังหวัดเป็นแรมปีคนเดียวก็ต้องมีกลัวกันบ้าง	 ยิ่งช่วงท่ีไปมีทั้งความร้อน

แรงในพื้นที่สามจังหวัด	ทั้งความร้อนแรงของกระแสอิสลามโมโฟเบีย(โรคหวาดกลัว

อิสลาม)อยู่ด้วย	มันก็ต้องมีเกร็ง	มีกดดัน	กันบ้างแหละ	ยิ่งเอกลักษณ์การแต่งกายมี

ลักษณะเด่นคือ	“ฮีญาบ”	และมันมีทวีคูณความตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อขึ้นรถตู้ตรังแล้วมี

เพียงเราที่ใส่	 “ฮีญาบ”	 อยู่คนเดียว	 ทุกสายตาจะโฟกัสมาที่เรา	 แต่ก็ไม่สามารถทำา

อะไรได้มากนอกจาก	 การยิ้มให้แล้วชวนคุยกับคนข้าง	 ๆ	 เพื่อบรรเทากำาแพงของ

ความกดดันเหล่านั้นได้บ้าง		
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	 “มาจากโน้น	พาระเบิดมาไหมนหิสาว”	พีก่แ็ซวแรงไป	คงไม่ได้สวนคำาตอบ
อะไรมากมาย	 นอกจากยิ้มด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเป็นมิตรเท่านั้น	 แต่มันก็
แปลกดมัีนไม่ใช่ความรูส้กึทีเ่ป็นลบ	แต่มนักลบักลายเป็นสิง่ทีท้่าทายกับฉนัเป็นอย่าง
มาก	การไปอาศยัในพืน้ทีท่ีไ่ม่คุน้เคยของฉนัครัง้นี	้ยิง่เจอความท้าทายมากยิง่ขึน้	เมือ่
ต้องทำางานในชุมชนที่มีไทยพุทธหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์	 ยิ่งท้าทาย	 ยิ่งต้องพิสูจน์	 ยิ่ง
ต้องการใจของพวกเขามากขึน้	ทกุอย่างจะสือ่สารผ่านการกระทำาและพฤตกิรรมของ
เราเหล่านั้น	และสิ่งหนึ่งที่ฉันเชื่อ	ความจริงใจ	ความตั้งใจจริง	จะสื่อให้ทุกคนที่รู้จัก
เราเองว่า	 เราทำาไปด้วยการเฟคหรือตั้งใจจริง	 ซึ่งแรกเร่ิมฉันเข้าไปด้วยการเป็นครู
อาสา	สอนเดก็	 ๆ	 ในชมุชน	เพราะเชือ่ว่า	ถ้าเราเอาใจเดก็อยู	่พ่อแม่	ผูป้กครองของ
เด็กเราก็จะได้ใจพวกเขาโดยปริยาย	
	 การพิสูจน์ทุกสิ่งอย่างที่เจอระหว่างเดินทาง	 ระหว่างการทำางาน	 มันกลับ
เป็นแรงผลักดัน	 แรงบันดาลใจ	 เหมือนมันมีพลังบางอย่างที่ทำาให้ฉันหลงรักในเส้น
ทางของการเดินทางสายนี้	
	 “ฮีญาบ”	มันกลายเป็นเอกลักษณ์คู่ใจสำาหรับฉัน	มันไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่
มันกลับกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ใจของเราต่างหากว่า	เราจะสามารถนำา	“ฮีญาบ”	ผืน
นี้เดินทางไปทั่วทุกสารทิศได้หรือไม่	
		 สำาหรับฉัน	“การเดินทางมันคือการ	ดะวะห์(การเผยแพร่)สิ่งดี	ๆ	ให้กับทุก
คนผ่านการทำาความดี	 ผ่านพฤติกรรมที่เราปฏิบัติโดยไม่แยกว่าจะเป็นศาสนาไหน	
(อาจจะดูโลกสวย)แต่ฉันคิดอย่างนั้นจริง	ๆ	หนึ่งคนที่ทำาดีต่อเพื่อนมนุษย์อีกคน	มัน
สามารถที่จะลบทัศนคติ	 อคติ	 กับคนมุสลิมได้แล้วหนึ่งคน	 แล้วคิดว่าถ้าทำาอย่างนี้
ต่อ	 ๆ	 ไป	 มันก็จะสามารถลดกระแสอิสลามโมโฟเบียลงไปเรื่อย	 ๆ	 โดยที่เราไม่
จำาเป็นต้องบอกเขาด้วยวาจาเลยว่า	“อิสลามไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด	ขอให้คุณตัดสิน
คนแค่คน	ๆ 	เดียว	อย่าเหมารวม”	ซึ่งความคิดเหล่านี้	ทำาให้ฉันอยากที่จะเดินทางต่อ	
ๆ	 ไป	 และแน่นอนว่า	 ผลพลอยได้ของการเดินทางมันคือการ	 ค้นหาแรงบันดาลใจ
การได้เรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 การได้มิตรภาพใหม่	 ๆ	 ระหว่างเดินทาง	 แต่สิ่งที่ตระหนัก
เสมอคือ	 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตลอดการเดิน
ทาง	 ถือเป็นผลพลอยได้ระยะยาวและเพิ่มเสน่ห์ให้เราหลงรักการเดินทางมากขึ้น
เรื่อย	ๆ	จนไม่มีวันสิ้นสุด....	
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ชานิตยา จีน่า ดานิชสกุล

	 เรื่องราวเกือบ	 2	 เดือนกับการเดินทางคนเดียวเพื่อไปเป็นอาสาสมัครใน

ฟาร์มออร์แกนิค	ณ	ประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้คงจะกลายเป็นแค่อีกหนึ่งความทรงจำาดีดี

ที่เกิดขึ้นได้ทั่ว	ๆ	ไป	หากมันเป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็น	หากมันดำาเนินไปตาม

แผนการคร่าว	ๆ	ที่วางไว้	และหากเราเป็นคนชอบวางแผนที่หาข้อมูลมาอย่างรัดกุม

มากกว่านี้	 ประสบการณ์ที่รวมเอาทุกอารมณ์ไว้เข้าด้วยกันในค่ายกักกันคร้ังนี้ก็คง

ไม่เกิดขึ้น	

	 เราถูกกักตัวไว้ที่สนามบินก่อนจะเดินทางต่อไปอิตาลีเพียงไม่ก่ีนาที	 เจ้า

หน้าที่พูดภาษาอังกฤษสำาเนียงฝรั่งเศสในประโยคที่เข้าใจได้ว่า	“วีซ่าหมดอายุ”	แต่

ที่เราไม่เข้าใจคือ	 วีซ่าจะหมดอายุได้อย่างไรในเมื่อในหน้าวีซ่าที่ขอไว้ยังเหลือเวลา

อีกตั้งหนึ่งเดือน	 แต่ไม่ว่าจะเจรจาอย่างไร	 เจ้าหน้าที่คนเดิมก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเรา

ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้และจะต้องถูกกักตัวไว้จนกว่าที่ทางการจะติดต่อทาง

สายการบินเพื่อส่งตัวเรากลับไปยังประเทศที่เราบินมา	ซึ่งมันกินเวลาถึงสามวันสอง

คืน.	.	.

	 ‘รามซี’	 เป็นชายชาวมุสลิมที่เข้ามาทักเราเป็นคนแรกในบ่ายวันแรก	 ณ	

สถานที่แห่งนี้	 เขาและพี่ชายเป็นชาวลิเบียที่เดินทางรอนแรมไปยังที่ต่าง	 ๆ	 ตามแต่

ช่วงเวลาของจังหวะชีวิตที่ดำาเนินไป	 พวกเขาเคยอพยพไปอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียถึง	

6	ปี	จากนั้นก็อพยพไปอยู่ประเทศยูเครนอีก	2	ปี	ทั้งคู่ไม่ได้เดินทางในลักษณะของ

นักเดินทางที่แสวงหาความหมายของบางส่ิงบางอย่างหรือเพ่ือต้องการท่ีจะเป็นนัก

สำารวจโลกใบนี้	 แต่เพราะสถานการณ์อันเลวร้ายรวมถึงสงครามที่เกิดข้ึนภายใน

ประเทศลิเบีย	ที่บีบบังคับในสองพี่น้องต้องทิ้งสถานที่ที่ตนเกิดและโตมา		สถานที่ที่

พวกเขาเคยเรียกมันว่า	‘บ้าน’

	 ‘อาลี’	 เป็นเพื่อนใหม่ในวันที่สองที่เดินเข้ามาทักทาย	 เขาอพยพมาจาก

ประเทศเลบานอน	 ซึ่ ง เป ็นประเทศที่อยู ่ ระหว ่างปาเลสไตน ์และซี เรีย	

สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นภายในเกิดจากการท่ีรัฐบาลและคนในประเทศต้องการ
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ที่จะแบ่งประเทศออกเป็นสองฝ่ายคล้าย	ๆ	กับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	

	 เรามีโอกาสได้กล่าวทักทาย	 พูดคุย	 และทำาความรู้จักกับผู้คนเหล่านี้	 ใน

สถานที่ซึ่งเราเรียกไว้อย่างกับหนังนาซีว่า	 ‘ค่ายกักกัน’	 ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่การ

กักตัวชั่วคราว	 แต่ความรู้สึกอึดอัดจากการที่ทุกคนจะโดนยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค

ทุกอย่าง	 จะต้องอยู่ในบริเวณที่ถูกกำาหนดไว้และไม่สามารถออกไปข้างนอกได้

นอกจากสวนเล็ก	 ๆ	 ในพื้นที่แห่งนั้น	 อาหารในแต่ละมื้อจะมีแค่นำ้า	 ทูน่ากระป๋องที่

เย็นชืด	 และขนมปังบาแกตต์แบบฝรั่งเศสที่โคตรแข็ง	 ซึ่งในแต่ละวันทุกคนจะถูก

เรียกวันละ	 3	 เวลา	 เช้า	 เที่ยง	 เย็น	 ให้ไปรับอาหารเหล่านี้ที่ถูกผูกรวมไว้ในถุง

พลาสติกซึ่งมีลักษณะคล้าย	 ๆ	 กับถุงยังชีพเวลานำ้าท่วม	 ผสมปนเปไปกับการที่เรา

ต้องอยู่เฉย	 ๆ	 ให้เวลาผ่านไปและรอให้เจ้าหน้าที่ประกาศเรียกชื่อผ่านลำาโพงเพื่อที่

จะส่งตัวไปยังสนามบินซึ่งก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นตอนไหน	 แต่ระหว่างที่กำาลังนั่งพูดคุยและ

รับฟังเรื่องราวจากเพื่อนใหม่ในสถานที่แห่งนี้	 เรากลับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกิน

ที่วีซ่ามีปัญหา	 โชคดีเหลือเกินที่มีโอกาสได้มารู้จักกับคนเหล่านี้	 โชคดีที่ได้มารับรู้

เร่ืองราวท่ีเราอาจจะไม่สามารถหาอ่านได้จาก	 google	 หรือรับฟังจากสื่อกระแส

หลักทั่วไปที่เราเสพกันมา	 สิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้น	 ณ	 สถานที่แห่งนี้	 คงเป็นการที่คน

แปลกหน้าจากต่างสถานที่	 พูดคุยกันอย่างเปิดใจและเข้าใจความรู้สึกของกันและ

กัน

	 เราเชื่อว่าทุก	 ๆ	 คนในที่แห่งนี้ต่างต้องการท่ีเดินทางกลับไปเจอหน้าพ่อ

แม่	 ญาติพี่น้อง	 หรือแม้แต่เพื่อนฝูงของตนเองที่ยังมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เลวร้าย

ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เราเชื่อว่าทั้งรามซีและพี่ชายต่างก็ไม่ได้ต้องการที่จะเดินทางไป

อย่างคนเร่ร่อนที่ไม่ได้วางแผนจะปักหลัก	ณ	ที่หนึ่งที่ใดบนโลกใบนี้	หากแต่มันเป็น

เพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาเลือกได้	 และย้อนกลับมาที่ตัวเราซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลาย	 ๆ	

คนที่ยังปักหลักอยู่ทั้งในปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 ที่ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในสาม

จังหวัดบ้านเราจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับที่พวกเขาเผชิญ	 และสิ่งเดียวที่ดูเสมือนว่าทุก

คน	ณ	ที่แห่งนี้จะทำาได้คือการภาวนาและหวังให้เหตุการณ์ต่าง	ๆ	มันดีขึ้นในสักวัน	
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 “คุณอยำกกลับบ้ำน เพรำะที่นั่นคุณยังมีพ่อแม่ มีเตียงนุ่ม ๆ มีตู้ส�ำหรับใส่เสื้อผ้ำ 

มีทุกอย่ำงที่ให้ควำมรู้สึกอบอุ่น

แต่ส�ำหรับผม ทุก ๆ อย่ำงมันกลำยเป็นแค่เศษฝุ่นและพื้นดินที่ไม่เหลืออะไร 

นั่นเป็นเหตุผลว่ำท�ำไมผมถึงต้องมำอยู่ที่นี่”

 

	 คำาพูดที่รามซีเคยพูดไว้ก่อนจะจากกัน	 คือสิ่งเดียวท่ีทำาให้เรารับรู้ว่าแท้ท่ี

จริงแล้วเขาคิดถึงประเทศของตนเองมากแค่ไหน	 และทุกครั้งที่คำาพูดเหล่านั้นดังขึ้น

ซำ้า	 ๆ	อยู่ในใจ	มันทำาให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำาไม

“คนในสำมจังหวัดชำยแดนใต้ถึงไม่ทิ้งบ้ำนของพวกเขำไว้ให้เป็นเพียง

อีกภำพของควำมทรงจ�ำ”

ผู้เขียน :	ชานิตยา	จีน่า	ดานิชสกุล

Contacts:	

เพจ	:	https://www.facebook.com/jinasjournal/

Instagram	:	https://www.instagram.com/jinasjournal/

ลิงค์ภาพผู้เขียน	:	https://www.dropbox.com/s/0qlbjgpwqt063o3/

IMG_3398.jpg?dl=0
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