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คำานำา

 หลายต่อหลายครั้งที่มีการกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้น ก็มักจะมีการกล่าวพาดพิงกรณีของ 
อาเจะหอยู่เสมอ วันนี้คงต้องยอมรับว่า “ตัวแบบอาเจะห” เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของความสำาเร็จในการยุติสงครามแบ่งแยกดินแดนในปัจจุบัน
 หากย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะถูกกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่จากกรณี 
สึนามิในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) หลายๆ ฝ่ายดูจะกังวลว่า อาเจะหจะเป็น
อกีหนึง่ตวัแบบของความสำาเรจ็ในการแบง่แยกดนิแดน... ยิง่หากยอ้นกลบัไปสู่
ช่วงของความสำาเร็จของขบวนการเรียกร้องเอกราชของติมอรตะวันออกในการ
ต่อสู้เพื่อแยกตัวออกจากการปกครองของอินโดนีเซียด้วยแล้ว หลายๆ ฝ่ายก็
ดูจะเชื่ออย่างมากว่าพื้นที่ของรัฐเอกราชใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลัง 
จากติมอรตะวันออกแล้ว ก็น่าจะเป็นอาเจะห
 แต่สุดท้ายสงครามแบ่งแยกดินแดนในอาเจะหก็ส้ินสุดลง และน่า
สนใจว่าการยุติสงครามชุดนี้ไม่ใช่เป็นชัยชนะในทางการทหาร หากสงคราม 
สิ้นสุดลงด้วยกระบวนการทางการเมืองโดยอาศัย “การเจรจา” เป็นกลไก
หลัก... สงครามไม่จำาเป็นต้องชนะด้วยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะโดยเด็ดขาด 
แล้วก็มักจะจบลงด้วยการต่อสู้กันต่อไป
 ดังนั้น การเจรจาหรือที่เรียกกันว่า “Peace Talk” ในกรณีอาเจะห
จึงเป็นส่ิงที่น่าศึกษาเป็นบทเรียนสำาหรับการยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เป็นเพียงปัญหาที่มีรูปแบบที่ใกล้เคียง
กันในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนที่มีความปรารถนาสูงสุดด้วยการก่อตั้ง 
“รัฐมุสลิมใหม่” ที่เป็นเอกราชของตนเองขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังเป็นตัวแบบ
ทั้งในบริบทของ “เวลาและสถานที่” (time and space) ก็มีความใกล้
เคียงกันด้วย

การเจรจาสันติภาพอาเจะห์ก



 ความสำาเร็จของตัวแบบจากกรณีอาเจะหทำาให้ในสถานการณโลกวันนี ้
เราแทบไม่ได้ยินถึงปัญหาในแบบเดิมๆ ในอาเจะหอีก การสิ้นสุดของสงคราม
ทำาใหช้วีติของชาวอาเจะหกลบัสูภ่าวะปกต ิพรอ้มกบัทำาใหร้ฐับาลจาการตาตอ้ง
คิดในเรื่องของการบริหารจัดการการปกครองต่ออาเจะหในรูปแบบที่แตกต่าง
จากเดิม อย่างน้อยวันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนถึงการ “กระจายอำานาจ” ที่ตัวแทน
ของประชาชนชาวอาเจะหมีบทบาททั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่ม
มากขึ้น หรืออย่างน้อยก็อาจกล่าวได้ว่า สงครามแบ่งแยกดินแดนยุติลงด้วย
ชัยชนะของทั้งสองฝ่าย เพราะอาเจะหยังอยู่กับอินโดนีเซียต่อไป และขณะ
เดียวกันชาวอาเจะหก็มีสิทธิมีเสียงในการปกครองตนเองมากขึ้นด้วย
 ฉะนั้นความสำาเร็จของอาเจะหจึงเป็นส่ิงที่รัฐและสังคมไทยควรต้อง
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในกรณีนี้ โครงการความมั่นคงศึกษาต้องขอขอบคุณ 
คุณบูราฮานูดิน อุเซ็ง เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกรุณาจัดทำาต้นฉบับจากกรณีศึกษาชุด
นี้ขึ้น โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฯ 2 เล่มต่อกันเรื่อง “การเจรจา
สันติภาพอาเจะห” จะเป็นประโยชนในการเรียนรู้กระบวนการยุติสงครามแบ่ง
แยกดินแดนในอินโดนีเซีย อันจะเป็นข้อคิดสำาหรับไทยโดยตรง
 อย่างไรก็ตามความเห็นที่ปรากฏในจุลสารเล่มนี้ เป็นความเห็นส่วน
ตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของหน่วยงานที่ปรากฏในจุลสารฯ นี้แต่อย่างใด

            โครงการความมั่นคงศึกษา
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บูราฮานูดิน อุเซ็ง 

แปลและเรียบเรียง

1
เส้นทางสู่สันติภาพในอาเจะห์ 

 การเจรจา “สันติภาพในอาเจะห” สิ้นสุดลงเมื่อวันเสารที่ผ่านมา 

จากนั้นมีงานเลี้ยงเล็กๆ ที่ไม่เป็นทางการเกิดขึ้นที่เมืองลาหตี (Lahti) เป็น 

การเลี้ยงฉลองเพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นการพบปะกับ Suomen Ku- 

valehti United Magazines Ltd., Finland กับผู้มีส่วนสำาคัญในการ

เจรจา 

Suomen Kuvalehti

 เสียงหัวเราะด้วยความปิติยินดีเล็ดลอดจากประตูบ้าน มีแขกชาว

อินโดนีเซีย 6 คนนั่งคุยกันในห้องรับแขกภายในบ้านของ ยูฮา คริสเต็นเซ็นใน

เมืองลาหตีด้วยความยินดีและความสุข พวกเขานั่งคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ 

 1 แปลและเรียบเรียงจากภาคผนวก 1-12 ใน Farid Husain, Salim Shahab and 

Eben Ezer Siadari, To See the Unseen: Scenes behind the Aceh Peace 

Treaty. Jakarta : Health & Hospital Indonesia, 2007 ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ

ที่เคยตีพิมพในหนังสือพิมพต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
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ในเรื่อง “การเจรจาสันติภาพในอาเจะห”

 “ยูฮา คริสเต็นเซ็น” (Juha Christensen) ผู้เป็นกุญแจสำาคัญ

ในการสนทนาประกอบด้วยคริสเต็นเซ็น แกนนำาขบวนการอาเจะหเสรี 5 คน 

และฟาริด ฮูเซ็น (Farid Husain) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการสวัสดิการประชาชน 

ร่วมคุยกันท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นจัดของหิมะยามเช้าในเมืองลาหตี การพูด

คุยมิใช่แค่เพียงเพื่อการเสริมสร้างความรู้จักสนิทสนมเท่านั้น แต่ยังเป็นการ

สร้างความผูกพัน สร้างความเชื่อถือต่อกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น ทัศนคติ ด้วยกิจกรรมการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เล่นสกีด้วยกัน  

เยี่ยมเยือนชมอาคารเซบีลีอุส คอนเสร์ิต และสุสาน

 วันที่ 29 มกราคม 2005 (พ.ศ. 2548) ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน การเจรจา 

สันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอาเจะหอย่างเป็นทางการได้สิ้น- 

สุดลง โดยมี ฯพณฯ อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด มารตติ อะหติซารี 

(Martti Ahtisaari) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยจัดให้มีการแถลงข่าวในเมืองเฮลซิงก ิ

เพื่อชี้แจงกระบวนการและได้เชิญผู้แทนการเจรจากลับมายังเฮลซิงกิอีกครั้ง

หนึ่งในอนาคต

 คณะผู้แทนการเจรจารัฐบาลอินโดนีเซียเดินทางกลับจาการตาทันที 

ของเย็นของวันเดียวกัน แต่ฟาริด ฮูเซ็น แกนนำาขบวนการอาเจะหเสรี 

(GAM: Gerakkan Aceh Merdeka) ยังอยู่ในประเทศฟินแลนด  

พวกเขายังอยู่ที่ เมืองลาหตี เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของฟินแลนด 

เพื่อฉลองความสำาเร็จในการลงนามในสัญญาสันติภาพ อย่างไรก็ตาม เขาย่อม 

รู้ดีว่า การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีความขัดแย้งยาวนานกว่า 30 ปี ยังคง
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ต้องอาศัยเวลาและความพยายามสักระยะหนึ่ง 

 กลุ่มขบวนการอาเจะหเสรียังคงค้างคาใจและมีหวาดระแวงไม่ไว้ใจ

รัฐบาล นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า สภาพหลังจากเหตุการณ 

มหันตภัยคลื่นยักษสึนามิยังคงเป็นสิ่งที่น่าวิตกอยู่ จึงควรร่วมมือจากทั้งสอง

ฝ่ายและร่วมกันทำาแผนพัฒนากันต่อไป เพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพให้ยั้งยืน

อะห์ติซารี ผู้ที่มีความเด็ดขาดแต่ยืดหยุ่น

 “นบัเปน็ครัง้แรกทีเ่ราไดเ้ผชญิหนา้กนัและพดูคยุกนัโดยตรงตอ่กนั นี่

คือความสำาคัญ เรามีความรู้สึกว่ารัฐบาลอินโดนีเซียปฏิบัติต่อเราอย่างโปร่งใส 

และอย่างฉันมิตร” มาลิก มะฮฺมูด (Malik Mahmud) ผู้บัญชาการผู้นำา 

ขบวนการอาเจะหเสรีในสตอกโฮลมกล่าวขึ้น 

 “ในระยะแรกเริ่มของการเจรจา ผู้ไกล่เกลี่ย ท่านต้องเดินเข้าๆ  

ออกๆ จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง คู่กรณีมีโอกาสพบกันในวันที่ลงนาม

เท่านั้น ผู้แทนขบวนการอาเจะหเสรียอมรับว่า อะหติซารีเป็นผู้ที่มีความ 

เฉลียวฉลาดรอบคอบ มีความเด็ดขาด แต่ก็ยืดหยุ่น และให้ความเป็นธรรม 

กับทุกฝ่าย และท่านเป็นผู้ที่มีความโปร่งใสและมีทักษะและเป็นผู้ที่มีความ 

เข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เราจะถกกัน”

 มาลิก มะฮฺมูด เรียกร้องให้มีการจัดลำาดับความเร่งด่วนในการให้

ความชว่ยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็ทีเ่ปน็เหยือ่ของแผน่ดนิไหวและ 

สึนามิ “เราขอแสดงความขอบคุณแก่ประชาคมโลกที่ได้ส่งความช่วยเหลือ 

ด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนของเราเราขอประกันและยืนยันว่าจะช่วยชาว 

ต่างชาติิที่เข้ามาว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆ ในการปฏิบัติงานของเขา เราคาด 
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หวังว่า ผู้ทำางานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะอยู่ในอาเจะห 

ระยะหนึ่ง และการเข้ามาของพวกเขาจะเป็นการเสริมสร้างการแสวงหา

สันติภาพในอาเจะห”

 ในสภาพทั่วไปแล้ว สึนามิไม่ใช่เหตุสำาคัญที่สร้างความเสียหายแก่ 

สมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีแต่ประการใด เพราะพวกเขาจะอาศัยอยู่ในที่ 

ราบสูงบนเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็สูญเสียญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมากมาย  

ประมาณการว่าในจำานวนนั้นมีสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีที่เสียชีวิตใน 

เรือนจำาเป็นจำานวนหลายร้อยคน 

 หลังเหตุการณมหันตภัยคลื่นยักษสึนามิ สมาชิกขบวนการอาเจะหเสร ี

กลา่ววา่ “เรารูส้กึเสยีใจและผดิหวงักบัรฐับาลทีไ่มย่อมตกลงทีจ่ะใหม้กีารหยดุ

ยิง (ceasefire) รัฐบาลเร่งรุกการปฏิบัติการทางทหารในระหว่างการเจรจา 

เราต้องการให้มีการหยุดยิง เพื่อเป็นหลักประกันว่า การช่วยเหลือจะเข้าถึง

ทุกพื้นที่ที่ประสบภัย”

เส้นทางสู่ความเป็นเอกภาพที่ยาวไกล

 คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกลึกๆ ที่ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็น

เวลายาวนาน นุรดีน อับดุลเราะฮฺมาน (Nurdin Abdul Rahman) ผู้แทน

สมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีจากออสเตรเลีย เคยถูกคุมขังในเรือนจำาเป็นเวลา 

12 ปี เขายังมีร่องรอยของการถูกทรมานปรากฏบนร่างของเขา สถานการณ

ในเวลานี้ เพียงแค่เจ้าหน้าที่สงสัยผู้หนึ่งผู้ใดว่าเป็นสมาชิกขบวนการอาเจะห 

เสรีเท่านั้น ก็อาจเป็นเหตุทำาให้เขาถูกจับกุมและถูกคุมขังได้ตลอดเวลา

 ฝ่ายสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรียังกล่าวหาว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่มีความ
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ซื่อสัตยต่อข้อตกลงที่ผ่านการเจรจามาแล้วในอดีต “เราได้ทำาการเจรจากับ

ฝ่ายรัฐบาล และได้มีการลงนามในข้อตกลงแล้ว แต่กองทัพยังคงเปิดยุทธการ 

สงคราม เราจึงสงสัยว่าและอยากรู้ว่าเราจะต้องทำาการตกลงกับใครกันแน่”

 ในระหว่างตอนต้นของการเจรจาในปี 2003 (พ.ศ. 2546) กองทัพ

ได้ทำาการสกัดจับรถยนตของสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีกลางทางระหว่าง 

เส้นทางสู่สนามบิน คณะผู้แทนการเจรจาของขบวนการอาเจะหเสรีกำาลังจะ 

เดินทางไปประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ทำาการตรวจค้น 

ควบคุมตัวและจับกุมสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรี ณ จุดตรวจ ทั้งๆ ที่ใน 

รถยนตคันดังกล่าวมีผู้ไกล่เกลี่ยชาวสวิตเซอรแลนดร่วมเดินทางอยู่ด้วย

 เมือ่การเจรจาครัง้สดุทา้ยกอ่นหนา้นีป้ระสบความลม้เหลว คณะผูแ้ทน

การเจรจาถกูตดัสนิจำาคกุคนละ 14 ป ีจำานวนนัน้อกี 4 คนยงัคงถกูจำาคกุอยูแ่ละมี

หญิงสูงอายุวัย 57 ปีซึ่งเป็นผู้ประสานงานการเจรจาเสียชีวิตในห้องขังระหว่าง 

เหตุการณคลื่นยักษสึนามิ

 “การรื้อฟื้นความเชื่อถือเป็นเรื่องสำาคัญ แต่ต้องอาศัยเวลาและความ

พยายาม เพราะนี่ไม่ใช่ความขัดแย้งที่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาวัน

สองวันได้” มาลิก มะฮฺมูด กล่าว

 “วันนี้อินโดนีเซียมีรัฐบาลใหม่แล้ว และเราตระหนักถึงความเปลี่ยน- 

แปลงในทางที่ดีกว่า และเรารู้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ เราได้รับข่าวสารถึงความขัดแย้งในการ

แก้ไขปัญหา บางคนบางฝ่ายต้องการให้มีการหยุดยิง และอีกฝ่ายต้องการให้

มีการเสริมกำาลังทหารในอาเจะหให้มากขึ้น”
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 เดือนตุลาคม  ฯพณฯ ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน  (Susilo Bambang 

Yudhoyono) ประธานาธิบดีคนใหม่ (หรือ Mr. SBY) ฯพณฯ ยูซุฟ กัลลา 

(Jusuf Kalla) รองประธานาธิบดี (หรือ Mr. JK) และคณะรัฐมนตรีมี

ความริเริ่มนโยบายแก้ไขปัญหาในอาเจะหด้วยสันติวิธี 

เผชิญปัญหาความยุ่งยากในยุคการปกครองตนเอง

 รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอรูปแบบการปกครองตนเองพิเศษ (Au-

tonomy) แบบกว้างๆ เป็นพื้นฐานในการเจรจา มาลิก มะฮฺมูด จึงขอเวลา

ในการพิจารณาในเรื่องนี้ “เราได้มีการนำาเอารูปแบบการปกครองตนเองพิเศษ

มาใช้ในอาเจะหแล้วนับตั้งแต่ปี 1960 (พ.ศ. 2503) แต่การปกครองตนเอง

พิเศษไร้ความหมายหากไม่มีการลงมือดำาเนินการอย่างจริงจัง  การปกครอง

ตนเองพิเศษในวันนี้เป็นแค่เพียงคำาๆ หนึ่งเท่านั้น รัฐบาลกลางจาการตายัง

คงเป็นผู้แต่งตั้งผู้นำาอยู่”

 มาลิก มะฮฺมูด กล่าวว่าประชาชนชาวอาเจะหจะต้องกำาหนดรูปแบบ

การปกครองตนเองพิเศษที่มีความเหมาะสมที่สุด “เรามั่นใจว่าความเป็น

ประชาธิปไตยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด”

 ปัจจุบันกฎหมายของรัฐกำาหนดว่า ร้อยละ 70 ของภาษีที่ได้มาจาก

ทรัพยากรในอาเจะห โดยเฉพาะภาษีที่ได้จากน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ จะ

ต้องคงอยู่ในจังหวัดอาเจะห ขบวนการอาเจะหเสรีเรียกร้องสิ่งนี้เพื่อให้ได้

เพียงสัดส่วนเล็กน้อยจากภาษีในสิ่งเหล่านี้ เพราะการคอรรัปชั่นได้ฝังลึกใน

สังคมอินโดนีเซียมาช้านานแล้ว

 รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามแสวงหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาความ
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ขัดแย้งดังกล่าว แต่ขบวนการอาเจะหเสรีเสนอแนวทางที่ค่อยๆ ดำาเนินการ  

“ปัญหาที่กดดันที่สุดสำาหรับเราคือ ความขัดแย้งด้านอาวุธ ดังนั้น ขั้นแรกที่

จะเจรจาคือ การหยุดยิง เป็นเบื้องต้น  จากนั้นเราก็จะได้พบปะพูดคุยกัน 

เกี่ยวกับนโยบายและการเมือง เมื่อชุมชนเกิดสันติภาพ เราจึงจะค่อยถอย

กลับและพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริง นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการสร้าง

ความเชื่อใจกันต่อกันด้วย”

 รัฐบาลอาจจะสั่งการให้มีการหยุดการปฏิบัติการทางทหารได้ทันที  

มาลกิ มะฮมฺดู กลา่วย้ำา “เราจงึสนบัสนนุการหยดุยงิชัว่คราว แตเ่ราไมป่ระสงค

ที่จะบีบบังคับผู้ใด เราได้มองไปข้างหน้าและมีความระมัดระวังรอบคอบมาก 

กว่าแต่ก่อน”

 เอม็ นรุ ดจลู ี (M. Nur Djuli) แกนนำาซึง่บนิตรงจากประเทศมาเลเซยี

เพื่อมาร่วมประชุมเจรจา พูดถึงการดำาเนินการของขบวนการอาเจะหเสรีที่ 

เกีย่วกบัการตดัสนิใจรว่มกนัวา่ ขบวนการมตีวัแทนอยูท่ัว่ทกุมมุโลกและแกนนำา 

ที่อยู่ในสตอกโฮลมจะประชุมหารือกับสมาชิกก่อนตัดสินใจใดๆ และ

กระบวนการตัดสินใจจะถูกส่งทอดไปยังชุมชนชาวอาเจะห ผู้นำาฝ่ายพลเรือน 

และฝ่ายทหารจะต้องปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเป็นลำาดับแรก

 “เรายังคงรอคอยการติดต่อผ่านโทรศัพทมือถือ นี่คือการปฏิวัติ SMS 

ครั้งแรกของโลก ขอขอบคุณโนเกีย” เอ็ม นุร ดจูลี หัวเราะ

การหยุดยิงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ

 ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฟาริด ฮูเซ็น หนึ่งในคณะผู้แทนการเจรจารัฐบาล

อินโดนีเซีย กล่าวถึงความพยายามในการติดต่อกับขบวนการอาเจะหเสรีครั้ง
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แรกในปี 2003 (พ.ศ. 2546) และสิ้นสุดหลังจากได้มีการเดินทางไกล และ

การพบปะกับยูฮา คริสเต็นเซ็น โดยบังเอิญ วันนี้ฟาริด ฮูเซ็น กำาลังประชุม

กับผู้นำาขบวนการอาเจะหเสรีเป็นครั้งแรกในเฮลซิงกิ “เราต้องการให้มีการ

พูดคุยโดยตรงกับขบวนการอาเจะหเสรี เพราะเรารู้ดีว่าการติดสินใจทั้งหมด

อยู่ที่สตอกโฮลม”

 ในการเจรจา รฐับาลมจีดุยนืทีไ่มม่กีารเจรจาเกีย่วกบัการแยกประเทศ

เป็นอิสระและจะไม่มีในวาระการประชุมเจรจาอย่างเด็ดขาด สาธารณรัฐ

อินโดนีเซียจะพูดคุยในเรื่องของการปกครองตนเองพิเศษอย่างกว้างๆ และ

การแก้ไขกรณีข้อขัดแย้ง “จะไม่มีรายละเอียดที่เป็นมติ ไม่มีการตกลงเรื่อง 

การประกาศการหยุดยิงใดๆ” ฟาริด ฮูเซ็น กล่าว 

 ในทัศนะของฟาริด การประกาศการหยุดยิงในเบื้องต้นนั้นไม่มีทาง

สำาเร็จ เพราะเกรงกันว่าขบวนการอาเจะหเสรีจะถือโอกาสในการระดมกอง

กำาลังใหม่ขึ้น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่กองกำาลังดังกล่าวมากกว่าที ่

จะทำางานบนพื้นฐานในการเสริมสร้างสันติภาพ

 หลังจากมีการประกาศหยุดยิง ขบวนการอาเจะหเสรีก็ยังคงมีคลัง

อาวุธและกองกำาลังที่จะคืนกลับสู่สภาพเดิม “หากขบวนการอาเจะหเสรียังคง

ติดอาวุธอยู่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไปในพื้นที่

ก็ไม่อาจประกันได้ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธ การครอบครองอาวุธ

ส่วนบุคคลยังคงไม่อนุญาต และเราควรยึดถือและเคารพกฎหมายนี้ต่อไป” 

 ฟาริด ฮูเซ็น ยังกล่าวว่า หากสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีหลีกเลี่ยง 

การติดต่อกับคนงานในการให้ความช่วยเหลือ และกิจกรรมของกองกำาลังก็
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จะไม่มีความขัดแย้ง ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคู่กรณีต่างฝ่ายมาเผชิญ 

หน้ากันเท่านั้น

ข้อตกลงใหม่

 รัฐบาลใหม่ของอินโดนีเซียมีผู้นำาที่ เป็นผู้ที่มีความพยายามใน

การแสวงหาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห นับเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตรที่ท่านประธานาธิบดีที่เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน

โดยตรง และนับว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำาคัญยิ่งยวด

 ฟาริดกล่าวถึงประชาธิปไตยกำาลังเบ่งบานในประเทศอินโดนีเซีย 

ปัญหาการคอรรัปชั่นได้รับการจัดการและคลี่คลายลง แม้แต่ในอาเจะห อดีต

ผู้นำาบางคนกำาลังถูกสอบสวน

 ฟาริด ฮูเซ็น พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นกับขบวนการอาเจะห

เสรีด้วยการเข้าถึงรัฐบาลใหม่ “อะไรที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ควรละวางเสีย 

วันนี้ประเทศอินโดนีเซียก็เหมือนประเทศอื่นๆ ในโลกแล้ว วันนี้เรามีรัฐบาล

พลเรือน หากผู้นำากองทัพปฏิเสธ ต่อต้าน หรือขัดขวางการวินิจฉัยสั่งการจาก

รัฐบาล มาตรการการบังคับใช้ตามกฎหมายจะถูกนำามาใช้บังคับทันที จะมีผู้ใด 

อีกหรือที่เราจะเชื่อมั่นไปกว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี 

ท่านเป็นผู้ที่มีอำานาจสูงสุดในการวินิจฉัยสั่งการของประเทศอินโดนีเซีย และ

ท่านเป็นผู้มีอำานาจในการกำากับดูแล และควบคุมกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่

เรากำาลังดำาเนินการอยู่”

ชี้ให้เห็นผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

 ฟาริด ฮูเซ็น เป็นศัลยแพทยคนหนึ่งที่มักจะเดินทางไปเยือนอาเจะห 
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อย่างสม่ำาเสมอ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณมหันตภัยคลื่นยักษสึนามิ เขาเป็น

ผู้รับผิดชอบในการประสานงานโครงการเยียวยาการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

ของรัฐบาล ในพื้นที่ ความขัดแย้งมีผลกระทบต่อการปกครองตนเองใน

อาเจะห เขาย้ำาว่า “ผมเชื่อมั่นว่า เมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลง อาเจะหก็จะ

ได้รับประโยชนจากภาษีอากรที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ นำาไปใช้ในการ

พัฒนาการจัดการพัฒนาการด้านการศึกษา การบริการด้านสาธารณะสุข การ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานกจ็ะไดร้บัการจดัสำาดบัความสำาคญัในอาเจะห เราเรยีก

ร้องให้ขบวนการอาเจะหเสรีมาร่วมกันเป็นผู้พัฒนาจังหวัดอาเจะหร่วมกัน”

 เมื่อการสัมภาษณสิ้นสุดลง เสียงโทรศัพทมือถือของฟาริด ฮูเซ็น ดัง

ขึ้น นั่นเป็นเสียงเรียกจากท่านรองประธานาธิบดี ยูซุฟ กัลลา ที่คอยติดตาม

ผลความคืบหน้าประจำาวัน และฟาริด ฮูเซ็นจะทำาหน้าที่รายงานอย่างละเอียด

 จากกลางวัน คืนสู่กลางคืน ผู้นำาขบวนการอาเจะหเสรีมุ่งหน้าสู่สตอก- 

โฮลม ฟาริด ฮูเซ็น และยูฮา คริสเต็นเซ็น มุ่งหน้าสู่โรงภาพยนตร

2
จากสุลาเวสี... สู่่เฮลซิงกิ

 การเจรจาสันติภาพอาเจะหรอบที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 

2004 (พ.ศ. 2547) ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด หัวข้อหลักในการ

ประชุมพิจารณาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองตนเอง หรือรูปแบบที่มีลักษณะ 

พิเศษกว่า ตามข้อเสนอของขบวนการอาเจะหเสรีที่ต้องการมีรัฐบาลตนเอง
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ที่มีอิสระ หัวข้อตามระเบียบวาระการประชุมในวันศุกรที่ 15 เมษายน 2004 

เรื่องการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะเรื่องของการคงอยู่ของพรรคการเมือง 

ท้องถิ่น การพูดคุยมีความคืบหน้าเล็กน้อย และมีคำาศัพทบางคำาที่สามารถตกลง 

กันได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องก้าวผ่านไป และมีหัวข้อที่ 

ซับซ้อนมากมายที่จะต้องแก้ไข สาธารณรัฐอินโดนีเซียเรียกร้องให้ยุติข้อขัด- 

แย้ง ในขณะที่ขบวนการอาเจะหเสรีใช้วิธีการหน่วงเหนี่ยวการเจรจาด้วย

ปัญหาการเรียกร้องเอกราช และยื่นเงื่อนไขให้มีข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งทาง

สาธารณะรัฐอินโดนีเซียปฏิเสธ และแน่นอนที่สุดจะเห็นว่าการเจรจาจะไม่มี

ทางประสบความสำาเร็จและบรรลุข้อตกลงสันติภาพในระยะเวลาอันใกล้หรือ

ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้อย่างแน่นอน หรืออาจบรรลุข้อตกลงได้ จนกว่า

การประชุมในรอบที่ 4 หรือรอบที่ 5 ประวัติศาสตรการเจรจาสันติภาพที่

เฮลซิงกิจะลงเอยอย่างไร และไม่ใช่เหตุจากสึนามิหรอกหรือ ?

นักวิสาหกิจสองคน

 เบื้องหลังกระบวนการเจรจาเฮลซิงกิน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ

ประการที่หนึ่ง ประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน อดีตนายพลผู้มีทัศนะ

สายพิราบ เป็นผู้ที่มีส่วนสำาคัญในความริเริ่มการพูดคุยสันติภาพในอาเจะห 

ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคะแนนเลือกตั้ง 

ที่ชนะขาดในอาเจะห  และในสายตาประเทศตะวันตก ท่านยังเป็นสัญลักษณ

แห่งประชาธิปไตยใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย 

 ประการที่สอง ประชาชนชาวอาเจะหมีความเหนื่อยหน่ายกับความ 

ขัดแย้ง และเริ่มมีการเรียกร้องเพื่อแสวงหาสันติภาพทุกวิถีทาง เหตุการณ
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แผ่นดินไหวคลื่นยักษสึนามิซ้ำาเติมความเศร้าสลดที่พวกเขาประสบอยู่ 

ประกอบกับประธานาธิบดียูโดโยโนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะรื้อฟื้นการพูดคุย

เพื่อสันติภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือของชาว 

ต่างชาตินำามาสู่อาเจะหหลังเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ  

 ประธานาธิบดียูโดโยโนยังคงแสวงหาความช่วยเหลือและการ

สนับสนุน โดยท่านได้เชื้อเชิญบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ลงพื้นที่มา

เยือนอาเจะห และไม่เพียงแค่การช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

และอังกฤษเท่านั้น ยังมีประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปรและลิเบีย เป็นต้น 

ยุทธศาสตรของท่านประธานาธิบดีสอดคล้องกับความมุ่งมั่น ความทะเยอ- 

ทะยานของท่านรองประธานาธิบดียูซุป กัลลา

 รองประธานาธิบดี ยูซุป กัลลา อดีตนักวิสาหกิจจากสุลาเวสีใต้ ที่

ประธานาธิบดียูโดโยโนเชิญมาร่วมบริหารและฟื้นฟูประเทศชาติ ในส่วนของ

การพูดคุยเพื่อสันติภาพในอาเจะห มีนักวิสาหกิจสองคนทำางานกันอย่างไม่เห็น

แก่ความเหน็ดเหนื่อยอยู่เบื้องหลัง 

 นักวิสาหกิจคนแรกคือ ยูซุฟ กัลลา ผู้ที่เคยเป็นคนกลางในการไกล่- 

เกลี่ยที่ประสบความสำาเร็จในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพในโปโซ และวันนี้

ท่านมีเป้าหมายเพื่อนำาความสำาเร็จสู่อาเจะห นักวิสาหกิจคนที่สองคือ นายยูฮา 

คริสเต็นเซ็น นักวิสาหกิจชาวฟินแลนด ผู้มีภรรยาเป็นนักวิจัยด้านภาษา ทั้งคู่

อาศัยอยู่ที่เมืองสุลาเวสีใต้ (South Sulawesi) ในระยะเวลาสั้นๆ เป็นผู้

เชี่ยวชาญภาษาอินโดนีเซียและภาษามากัสสาร (Makassar) คริสเต็นเซ็น 

อายุ 46 ปี มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของสังคม และ
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เข้าใจ รู้ซึ้งในวัฒนธรรมประเพณีที่ละเอียดอ่อนของอินโดนีเซีย จึงเป็นผู้ที่ 

เข้าใจในวิถีความแตกต่างจากเพื่อนต่างชาติ ผู้ซึ่งบางครั้งมีความสงบเยือกเย็น 

และสงวนท่าที

ฟาริดและคริสเต็นเซ็น

 เมื่อหลายปีก่อนหน้านั้น มีครอบครัวชาวสุลาเวสีซึ่งเป็นเพื่อนกัน 

คริสเต็นเซ็นมาบอกกล่าวกับฟาริด ฮูเซ็น คนสนิทของท่านกัลลา ว่าเขามี

สายสัมพันธ รู้จัก และสามารถติดต่อกับแกนนำาขบวนการอาเจะหเสรีใน 

สตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ข้อมูลข่าวดังกล่าวนี้สร้างความกระตือรื้อร้นต่อ 

ฟาริดมาก เขาจึงแจ้งต่อยังท่านรองประธานาธิบดีกัลลา และท่านจึงขอให ้

คริสเต็นเซ็นให้ความช่วยเหลือดำาเนินการติดต่อกับขบวนการอาเจะหเสรี 

ในนามรัฐบาลอินโดนีเซีย และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ 2004 (พ.ศ. 2547) 

ทั้งฟาริดและคริสเต็นเซ็นจึงเดินทางไปสวีเดน แต่ขบวนการอาเจะหเสรี

ปฏิเสธที่จะพบกับฟาริด ฮูเซ็น

 เดือนมกราคม 2005 (พ.ศ. 2548) หลังเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ   

คริสเต็นเซ็นสามารถโน้มน้าวให้ขบวนการอาเจะหเสรีมาพบกับ ฯพณฯ มารตติ 

อะหติซารี ประธาน CMI (The Crisis Management Initiative 

Organization : องคกรริเริ่มเพื่อการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ - ผู้แปล) 

ได้สำาเร็จ

 มีคนจำานวนมากถามว่า ทำาไมนักธุรกิจผู้ที่ไม่เคยมีความสัมพันธติด

ต่อใดๆ กับอาเจะห เดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างสตอกโฮลม เฮลซิงกิ และ 

จาการตา ยอมอุทิศตนทุ่มเทเพื่อแสวงหาสันติภาพในอาเจะห และเขาเป็น
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คนต่างด้าว และอาเจะหก็มิใช่เป็นประเทศชาติของเขา

 “สิ่งที่ผมพยายามกระทำา ผมต้องการเห็นสันติภาพ และขณะนั้น

ประเทศอินโดนีเซียได้เป็นประชาธิปไตยแล้ว” ยูฮา คริสเต็นเซ็น กล่าวใน 

คำาให้สัมภาษณในวารสารฟินแลนด ซูโอเม็น กูวาและหติ (Suomen Ku-

valehti) ที่นิยมเรียกว่า เอ็สกา (Eska) วารสารไทมส ภาคภาษาฟินแลนด  

และความคาดหวังของ ยูฮา  คริสเต็นเซ็น กลายเป็นความจริง เมื่อ ฟาริด 

ฮูเซ็น และฮามิด อะวาลุดดีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและสิทธิ

มนุษยชนอินโดนีเซีย และคนของกัลลา จากสุลาเวสีใต้ นำาคณะผู้แทนเจรจา

กับขบวนการอาเจะหเสรี เมื่อคณะผู้แทนเจรจาของขบวนการอาเจะหเสรี 

ตัดสินใจประชุมพบปะกับมารตติ อะหติซารี เมื่อเดือนมกราคม 2005 (พ.ศ. 

2548) ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอาเจะหจึงเกิดขึ้น ประจวบกับการ

เกิดเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ เป็นเสมือนตัวเร่งให้เกิดกระบวนการสันติภาพ

ให้เร็วขึ้น

ความปรารถนาดี

 ฟินแลนดเป็นประเทศเฉกเช่นประเทศอื่นๆ ในสแกนดิเนเวีย ที่

มีวัฒนธรรมประเพณี มีวิถีรักความสงบสันติเป็นเวลายาวนานนับศตวรรษ 

ความสัมพันธด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างฟินแลนดและอินโดนีเซีย มีการ 

แลกเปลี่ยนการค้าระหว่างผลิตภัณฑจากสินค้าผลิตภัณฑจากไม้และโทรศัพท

มือถือโนเกีย ที่สำาคัญคือนับตั้งแต่ประธานาธิบดีซูฮารโต้สิ้นอำานาจลง นักธุรกิจ 

นักลงทุนชาวฟินแลนดจำานวนมาก ต่างยุติกิจการในอินโดนีเซียและเคลื่อนย้าย

ฐานการลงทุนไปยังจีน องคกร CMI ภายใต้มารตติ อะหติซารี เลือกในความ
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พยายามที่จะสร้างสันติภาพ เสมือนเป็นการมอบความปรารถนาดีจากฟินแลนด 

เฉกเช่นสวีเดนที่มีต่อบอสเนีย และนอรเวยที่มีต่อศรีลังกา องคกร CMI 

หวังที่จะเสริมสร้างภาพพจนของฟินแลนดผ่านบทบาทของทูตแห่งสันติภาพ

บททดสอบของมาร์ตติ อะห์ติซารี

 ฟินแลนดมีภาพพจนและเป็นแม่แบบที่ดี เพราะมีความเหมาะสม

หลายประการ ฟินแลนดไม่มีกองกำาลังที่จะสังหารประชาชน  ไม่มีการลักพา 

ตัวผู้สื่อข่าว อย่างไรก็ตาม ฟินแลนดมีเกาะโอแลนด (Aland) ที่มีระบบ

การปกครองเกาะในรูปแบบการปกครองตนเอง ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกรุงสตอก- 

โฮลม ประชาชนพูดภาษาสวีดิช มีธงชาติของตนเอง ปฏิเสธการมีกองกำาลัง

ทหารนับตั้งแต่ ปี 1921 (พ.ศ. 2464) เป็นต้นมา ประชาชนอยู่อย่างสันติ

และฐานะที่เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของฟินแลนด หากแต่โอแลนดมิได้เหมือน

อาเจะห ที่มีอดีตประธานาธิบดีมารตติ อะหติซารี เป็นผู้ท่ีได้รับความนิยม

และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในยุโรป จึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำาคัญในการสร้างความสำาเร็จ

          

3
ทำาไมไม่ลงเรือลำาเดียวกัน ?

 วันศุกรที่ผ่านมา ดร. ฟาริด ฮูเซ็น พักอาศัยอยู่ที่เรือนรับรองซึ่ง

รัฐบาลฟินแลนดจัดให้ที่เมืองวานต้า (Vantaa) ห่างจากใจกลางเมือง

เฮลซิงกิประมาณ 25 กิโลเมตร ขณะที่เขานั่งพักผ่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่น เขา

รีบเดินไปหาผู้แทนคณะเจรจาขบวนการอาเจะหเสรีที่นั่งอยู่สองท่าน จึงมี
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การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างฉันมิตรในเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับกรุงเฮลซิงกิ 

จากนั้นขณะที่เขาจะเดินออกจากห้องนั่งเล่น ฟาริดจึงเอื้อนเอ่ยแก่ทั้งสองว่า 

“ทำาไมเราต้องมาอยู่คนละฝ่ายกัน ทำาไมเราไม่มาพายเรือลำาเดียวกัน  ทำาไม 

เราไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรามาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรคอาเจะหดีกว่า” 

 ผู้แทนคณะเจรจาขบวนการอาเจะหเสรีตอบเขาอย่างสุภาพว่า ความ

ขัดแย้งในอาเจะหมีมากว่า 29 ปีแล้ว เขากล่าวว่าต้องใช้เวลาในการแบ่งปัน

สร้างความเข้าใจกัน แบ่งปันกระบวนทัศนในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วย

ความเชื่อถือไว้วางใจ การแสดงความรักต่อกัน 

 ผู้แทนคณะเจรจาขบวนการอาเจะหเสรีอีกท่านกล่าวว่า หากเราไม่

สามารถแบ่งปันวิสัยทัศนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราก็ไม่อาจที่จะพายเรือ

ลำาเดียวกันได้ การที่เราได้มาโต้เถียงและอภิปรายกันก่อนในวันนี้เท่านั้นจะ

เป็นทางออกและเป็นหลักประกันว่าเรือจะถึงจุดหมายสุดท้าย ไม่มีผู้ใดที่จะ

ตอบสนอง เราทั้งหมดคือผู้เป็นหลักที่จะนำามาพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ

ในบ้านรับรองนี้

 การพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการสิ้นสุดลงในสัปดาหนั้น เป็นการสิ้น

สุดการเจรจารอบที่ 3 ส่วนการเจรจารอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 

2005 (พ.ศ. 2548) และการเจรจารอบที่ 2 ระหว่างวันที่  21-23 กุมภาพันธ 

2005 (พ.ศ. 2548) ในสถานที่เดียวกัน

 การถกเถียงในเรื่องเดียวกันอาจกระทำากันซ้ำาๆ ซากๆ ในการเจรจามี

มากกว่าหนึ่งหรือสองครั้ง การทบทวนย้อนกลับพิจารณาข้อความหรือกระทำาซ้ำา 

ในหัวข้อเดียวกันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะตั้งข้อสังเกต 
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ในเรื่องหรือประเด็นมีความเห็นต่างกัน และทั้งสองฝ่ายใช้ถ้อยทีถ้อย

อาศัยด้วยอัธยาศัยที่ดีต่อกันและผู้เจรจาต่างปรับทัศนคติที่ดีต่อกัน เมื่อ

เขาแยกกันออกจากโต๊ะเจรจา พวกเขาจะพูดคุยกันอย่างมีอัธยาศัยไมตรี 

และมีการพูดหยอกเย้ากัน ด้วยการเล่าเรื่องตลกขบขัน แต่เมื่อพวกเขา 

เผชิญหน้ากันบนโต๊ะเจรจา ทั้งสองฝ่ายจะใช้ภาษา และคำาพูดหนักแน่นจริง-

จังและเป็นทางการ

 หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาฝ่ายอินโดนีเซียนำาโดย ฮามิด อะวา- 

ลุดดีน (Hamid Awaluddin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและสิทธิ

มนุษยชน เป็นผู้นำาเสนอข้อเสนอที่มีการเตรียมมาเป็นอย่างดีต่อผู้แทนคณะ

เจรจาขบวนการอาเจะหเสรี เป็นข้อเสนอที่เรียกร้องให้ยุติความเป็นปรปักษ 

ความเกลียดชังที่มีต่อกัน เรียกร้องให้มีการวางอาวุธและเชิญชวนมาร่วมกัน

ฟื้นฟูสันติภาพ ปรองดอง สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการสร้างความ-

เจริญความมั่งคั่งให้กับอาเจะห

 คณะผู้แทนเจรจาฝ่ายสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังนำาเสนอให้มีเขต

ปกครองตนเอง การประกาศนิรโทษกรรม การเพิ่มเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแก่

อาเจะห การปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น สิ่งที่นำาเสนอ

ทั้งหมดนี้ฮามิดกล่าวเสริมว่า ได้มีการจัดทำาเป็นกรอบข้อตกลงทำาความเข้าใจ

แล้ว และเป็นรายละเอียดที่เตรียมมอบให้แก่อาเจะหอย่างถาวร ยิ่งไปกว่านั้น

ยังมีข้อเสนอกรอบกฎหมายของเขตปกครองตนเองด้วย

 การเพิ่มเงินกระตุ้นเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ประมาณ 10 ล้านล้าน

รูเปีย รวมถึงโครงการพัฒนาถนน สะพาน การศึกษา ปรับปรุงพัฒนาความ 
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สะดวกด้านคมนาคมการขนส่ง ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล และอื่นๆ 

ขณะเดียวกันขบวนการอาเจะหเสรีจะต้องยุติบทบาท มีการยอมวางอาวุธ และ

ละเว้นการปลุกระดม การยุยงการก่อจลาจล

 ส่วนข้อเสนอของฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ 

แนวความคิดการปกครองที่มีรัฐบาลของตนเอง การนำาเสนอที่เป็นลายลักษณ 

อักษรเสนอรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครอบคลุมถึงการจัดการด้าน

เศรษฐกิจ ความมั่นคง และการเมือง สาธารณรัฐอินโดนีเซียรับข้อเสนอและ

จะตอบเป็นลายลักษณอักษรภายในระยะเวลา 2 สัปดาห โดยผ่านองคกรริเริ่ม

เพื่อการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (CMI)

 ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นจากคำาจำากัดความของคำาว่า “รัฐบาลตนเอง” 

ต่างฝ่ายต่างตีความตามความเข้าใจของฝ่ายตน สาธารณรัฐอินโดนีเซียให้คำา

จำากัดความคำาว่า “รัฐบาลตนเอง” หมายถึง “สิทธิการปกครองตนเองพิเศษ

อย่างกว้างขวาง” แต่สำาหรับฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรีให้คำาจำากัดความของ

คำาว่า “รัฐบาลตนเอง” หมายถึง “รูปแบบของรัฐอย่างหนึ่ง”

 “อย่างไรก็ตาม การตีความคำาว่า ‘รัฐ’ ของเราไม่เหมือน คำาว่า ‘รัฐ’ 

ในความหมายของระบบสหพันธรัฐ เพราะอินโดนีเซียมีการปกครองแบบ

รัฐเดี่ยว ที่มีการแยกเป็นปกครองส่วนภูมิภาคเหมือนลักษณะรัฐ แต่มิใช่

เป็นรัฐ” นุรจูลี  ผู้แทนฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรีกล่าวและเสริมว่าคำาว่า 

“เขตปกครองตนเองพิเศษ” ความจริงแล้วมีส่วนเสริมความขัดแย้ง “หาก

เรายังคงยืนยันที่จะใช้คำาว่า ‘ปกครองตนเองพิเศษ’ เราก็จะวนไปวนมาเป็น

วงกลมซ้ำาแล้วซ้ำาอีกเหมือนเดิม ดังนั้นคำาจำากัดความไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง” 



การเจรจาสันติภาพอาเจะห์19

 ในการพูดคุยนอกรอบ ขบวนการอาเจะหเสรีอธิบายคำาว่ารัฐบาล

ตนเองเหมือนจังหวัดหนึ่งในการปกครองแบบรัฐเดี่ยว มีเพลงและธงตนเอง 

มีอำานาจในด้านการจัดการศึกษา การท่องเที่ยว การท่า รวมถึงปัญหาความ

ละเอียดอ่อนในการอนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนมีสิทธิในการยับยั้ง 

ญัตติที่เกี่ยวข้องกับอาเจะห

 ข้อเสนอของฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรีค่อนข้างจะเป็นรูปธรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการประชาสัมพันธผู้หนึ่งที่ร่วมพูด

คุยตั้งแต่เริ่มต้นกล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเสนอของขบวนการอาเจะหเสรี

สามารถรับได้ทันที บางส่วนอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง และบางส่วนไม่

สามารถรับได้เลย เนื่องจากขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศ

 การถกเถียงในหัวข้อ “รัฐบาลตนเอง” เป็นหัวข้อที่มีการถกเถียง

ที่ยืดเยื้อในการถกกันระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับคณะผู้แทน

ขบวนการอาเจะหเสรีที่เมืองวานต้า เฮลซิงกิ

 ทุกๆ วัน ยังคงมีการพูดถึงจุดกึ่งกลางของปัญหาของรัฐบาลตนเอง 

และความสัมพันธกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าจะเข้าสู่การเจรจารอบที่ 3 

และญัตตินี้ยังคงเป็นหัวข้อหลักในการถกเถียงกันต่อไป

 การพูดคุยดำาเนินไปอย่างเชื่องช้าท่ามกลางการพูดคุยถึงช่วงของการ

ทำาความเข้าใจในการตกลงสันติภาพในอาเจะหนั้น ผู้แทนคณะเจรจาของ

ขบวนการอาเจะหเสรีได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพพจนที่เลวร้ายของรัฐบาล

อินโดนีเซีย แม้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ได้สร้างความไม่พอใจ และ

สร้างบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการเจรจา เช่นเมื่อนูรจูลีรายงานในที่ประชุมว่า 
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เมื่อเร็วๆ นี้ หญิงสาวชาวอาเจะหถูกชายฉกรรจจำานวน 9 คนละเมิดทางเพศ

ด้วยการข่มขืน และกล่าวเพิ่มเติมว่าชายผู้ต้องสงสัยทั้ง 9 คนเป็นคนของทหาร

รัฐบาล ยิ่งกว่านั้นนูรจูลียังได้นำาเสนอตัวเลขของกำาลังทหารแห่งกองทัพแห่ง

ชาติอินโดนีเซีย (TNI: Tentera Nasunal Indonesia) ที่ประจำาการใน

อาเจะห ว่ายังไม่มีการลดจำานวนกองกำาลังประจำาการแต่อย่างใด

 สถานการณเริ่มดีขึ้นเป็นลำาดับ เมื่อมีการล็อบบี้ไว้ก่อนหน้าทั้งฝ่าย

รัฐบาลอินโดนีเซียและฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรีถึงหลักเกณฑการนำาข้อ

เสนอใดๆ ต้องให้มีการรับรองจากทั้งสองฝ่ายก่อน เนื่องจากต้องการสร้าง

ความเป็นเอกภาพจากขั้วทั้งสองฝ่าย และย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีว่าความ 

ขัดแย้งในอาเจะหนั้น เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานถึง 29 ปี ประชาชนทั้งสอง

ฝ่ายต่างตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง ความผิดหวัง การพลัดพรากถูกทอดทิ้ง 

ไม่มีความหวัง  หมดอาลัยตายอยาก  จึงไม่ต้องการให้มีการพูดถึงเรื่องร้ายๆ 

และพูดในแง่ร้าย หากยังคงมีการตอกย้ำาแล้ว การพูดคุยเพื่อสันติภาพใน 

อาเจะหที่เริ่มต้นด้วยดีแล้ว ก็จะมีผลออกมาเหมือนเดิมในที่สุด

 ก่อนที่จะมีการพูดคุยนอกรอบเกิดขึ้นที่เฮลซิงกิ การพูดคุยอื่นๆ ได้

เกิดขึ้นแล้วที่เมืองเจนีวา สวิตเซอรแลนด การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการนี้

ได้มีความพยายามในการเสนอข้อเสนอความคิดเกี่ยวกับชาติและนานาชาติ 

แต่ก็ประสบความล้มเหลว สันติภาพในอาเจะหจึงยังคงมืดมน

 ก่อนจะมีการพูดจาสันติภาพอย่างไม่เป็นทางการในเฮลซิงกิครั้งนี้ 

การพูดจาเพื่อสันติภาพโคฮา (CoHA : The Cessation of Hostilities 

Agreement - ข้อตกลงยุติความเป็นปรปักษ) เกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว เมื่อ 
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วันที่ 9 ธันวาคม 2001 (พ.ศ. 2544) ซึ่งผลท่ีเกิดจากการพูดจาสันติภาพโคฮา

ยังไม่เป็นที่พอใจ และฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรีกลับคืนสู่ฐานที่มั่นบนภูเขา

ด้วยกำาลังอาวุธเต็มอัตราทันที

 บทเรียนจากประสบการณที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายต่างตระหนักถึงการ

ผลักดันอย่างมุ่งมั่น พวกเขาจึงต้องการให้มีการแสดงออกถึงความศรัทธาที่ดี

และการพิจารณาข้อเสนอด้วยความเคารพและให้เกียรติ ด้วยการที่ไม่ต้องการ

ให้กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน มิฉะนั้นแล้วสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นในอาเจะห

อย่างแน่นอน

 ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว สิ่งใดเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะนำาสู่ความสันติ

เกดิขึน้แก่อาเจะหได ้แล้วทัง้สองฝา่ยจงึจะสามารถลงเอยในจุดรว่มกนัทีท่ำาให้

สามารถผ่านปัญหาอุปสรรคได้

 สมาชิกคณะผู้แทนเจรจาฝ่ายอินโดนีเซีย รวมถึง ซอฟญาน เอ-  

ดจาลิล (Sofyan A. Djalil) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมและการ

ประชาสัมพันธ และฟาริด ฮูเซ็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการ

ประชาชนยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห ยังมีความคาด-

หวังว่ายังสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพได้

 “ผมยังมีทัศนคติที่ดี มองในแง่ดีเสมอว่า คณะผู้แทนทั้งสองฝ่าย

จะต้องประสบความสำาเร็จในภารกิจการพูดจาและสามารถเข้าถึงการตกลง

สันติภาพในอาเจะหอย่างแท้จริง การมองในแง่ดีนี้เป็นสิ่งที่นำาเพื่อนของผม 

และผมเข้าถึงอาเจะห” ฟาริดกล่าว ตามความเข้าใจนั้น การเจรจานอกรอบ

ยังต้องอาศัยเวลา ทุกคนทำางานด้วยกัน ถกเถียงกันอย่างจริงจังและมีเนื้อหา
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สาระมากมาย

 ผู้แทนขบวนการอาเจะหเสรีต่างก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ไซนี อับ- 

ดุลลอฮฺ (Zaini Abdullah) นุรดีน (Nurdin) บัคเตียร (Bakhtiar) 

และนุรจูลี (Nurjuli) กล่าวกับ ผู้สื่อข่าว KOMPAS ว่า “แม้ว่าพวกเขา

จะยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน พวกเขายังคงมีทัศนคติที่ดีต่อสันติภาพ

อย่างยังยืน หากข้อเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายควรนั่งและพูดจาด้วยกัน”

 “หากเราไม่แสดงออกถึงช่องว่างในการถกเพื่อสันติภาพด้วยทัศนะแง่

ดีแล้ว เราคงจะไม่มาร่วมการพูดคุยอย่างแน่นอน” นุรดีนกล่าว

 ส่วนหนึ่งของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคือ CMI กดดันด้วยการกำาหนด

เสน้ตายของระยะเวลาการพดูคยุ สำานกังานประสานงาน CMI (The Liaison 

Officer of CMI) เมเดีย (Media) มาเรีย-อีเลนา เคาเวลล (Ma-

ria- Elena Cowell)  กำาหนดระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยประนีประนอม

ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เธอกล่าวว่า หากการเจรจาไม่บรรลุสันติภาพ 

หรือไม่สามารถลงเอยด้วยความเข้าใจได้แล้ว การเจรจาก็จะยุติลง เธอกล่าว

ว่า “เราจะพูดจากันวกวนเป็นวงกลมทำาไม การที่ CMI กำาหนดเส้นตาย

เช่นนี้เป็นแรงจูงใจให้ทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นและจัดการกับปัญหาเรื่อง 

ปลีกย่อยเล็กน้อยได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำาได้”
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4
เป็นกิจของท่านรองประธานาธิบดีทั้งสิ้น !

บทเริ่มต้นการเจรจาที่เฮลซิงกิ

 หลังจากการพูดคุยและถกกันในเรื่องสันติภาพในอาเจะหผ่านไป 

ประวัติศาสตรแห่งสนธิสัญญาสันติภาพมาถึงจุดสำาเร็จในเฮลซิงกิ ซึ่งสนธิ- 

สัญญาดังกล่าวมีประสิทธิผลมากกว่าสนธิสัญญาโคฮาในปี 2002 

 กุญแจสำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จเกิดจากคนกลางผู้ไกล่เกลี่ย คือ

อดีตประธานาธิบดีมารตติ อะหติซารี ผู้นำาที่ได้รับความเชื่อถือและมีอิทธิพล

มากที่สุดคนหนึ่งในยุโรป และปัจจัยสนับสนุนจากความเข้มแข็งของทีมงาน 

ที่ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ ปัจเจกบุคคลที่มิใช่คนที่มีเชื้อสายชวา รอง

ประธานาธิบดี ยูซุฟ กัลลา ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของทีมงาน รวมทั้งฮามีด 

อะวาลุดดีน (Hamid Awaluddin) ซอฟยาน ดญาลิล (Sofyan Djalil) 

ฟาริด ฮูเซ็น (Farid Husain) อุสมาน บาเซียฮฺ (Usman Basyah)  

และไอกุสตี อะกุง วีซากา พุดญา (I Gusti Agung Wesaka Pusja)

 ดร. ฟาริด ฮูเซ็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการประชาชน 

ผู้ที่ทำาหน้าที่ล็อบบี้อย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยากในระหว่างกระบวนการเจรจา 

สันติภาพเฮลซิงกิ นักวิสาหกิจชาวฟินแลนด ยูฮา คริสเต็นเซ็น ผู้ทำาหน้าที่

ช่วยในภารกิจของฟาริด ฮูเซ็น

  ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของนักล็อบบี้ ฟาริด ฮูเซ็น (FH) และใน

ฐานะที่เป็นผู้รายงานข่าว อะโบปรีจาดี ซานโตโซ (Aboeprijadi Santoso) 
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จากสถานีวิทยุเนเธอรแลนด (RN) ในเฮลซิงกิ

การล็อบบี้อย่างมั่นคง

FH : เริ่มต้นที่สภาผู้แทนราษฎร/สภาที่ปรึกษาประชาชน มีมติให้มีการแก้

ปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจอย่างเบ็ดเสร็จและถาวร คำาว่าความเข้าใจ

และถาวร หมายถึง ทุกๆ ฝ่ายต้องมีความเห็นพ้องต้องกันและยืนหยัดเพื่อ

กระบวนการสันติภาพ ทุกๆ คนต้องเข้าถึง และท่านประธานาธิบดีและรอง 

ประธานาธิบดีต่างก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นดังเช่นผู้อื่นที่ต้องการ

แก้ไขปัญหานี้

RN : เป็นความริ่เริ่มของท่านรองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา ใช่หรือไม่ ?

FH : ใช่แล้ว ที่กล่าวเช่นนี้นับตั้งแต่การเริ่มต้นในยุคของประธานาธิบดี 

เมกาวาตี การเจรจาเพื่อสันติภาพโคฮาประสบความล้มเหลว รัฐบาลจึงมอง

หาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดให้มีการเจรจาเพื่อสันติภาพอีกวาระหนึ่ง 

และไมจ่ำาเปน็วา่จะเปน็เวลายาวนานเทา่ทีจ่ะเกดิขึน้ ในการแกไ้ขความขดัแยง้ 

ความจริงผู้ที่ต้องการให้มีการเจรจาเกิดขึ้นเล็งเห็นถึงช่องทางความเป็นไป

ได้ที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน นับตั้งเริ่มต้น ผมเองเป็นผู้ที่ทำางานภาย- 

ใต้คำาสั่งของท่านยูซุฟ กัลลา ท่านได้มอบภารกิจให้ผมแสวงหาเมล็ดพันธุ

แห่งสันติ  ผมจึงเริ่มต้นในการแสวงหาเมล็ดพันธุแห่งสันติภาพจากครอบครัว 

ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิดของแกนนำา หัวหน้า ขบวนการอาเจะหเสรี ในสวีเดน 

ผมสอบถามและร้องขอเพื่อแนะนำาตนเองต่อหัวหน้าขบวนการอาเจะหเสรี 

ความจริงผมต้องเดินทางมาสวีเดนถึงสองครั้ง จึงสำาเร็จและสามารถเข้าพบ

พวกเขาได้ เพราะว่า...
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RN : เพราะว่าผู้ใดครับท่าน ?

FH : แน่นอน ผมคิดว่าท่านคงรู้ว่ามีใครบ้าง ไซนี (Zaini) มีครอบครัว

อยู่ที่นี่ มาลิก มะฮฺมูด (Malik Mahmud) ผมได้ติดต่อกับครอบครัวพวก

เขาเหล่านี้

RN : ในอาเจะหหรือ ?

FH : ใช่แล้ว ไม่ว่าครอบครัวของพวกเขาจะอยู่ที่ไหน ผมจะหาทางพยายาม

ติดต่อขอพบทั้งหมด แต่ทุกคนยึดมั่นในกฎของขบวนการอาเจะหเสรี ที่พวก

เขาจะไม่มีการพบปะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนกว่าพวกเขาจะได้รับมติเป็น

เอกฉันทจากทุกฝ่ายในขบวนการก่อน ผมคิดว่าหากเขามีการประชุมเป็น

เอกเทศ เขาจะกำาหนดหรือมอบหมายให้บุคคลหรือผู้ใดผู้หนึ่งที่สามารถ

ติดต่อได้ ดังนั้นจึงไม่มีการพบปะกับผู้ใดเกิดขึ้นได้ หากทุกฝ่ายยังไม่มีมติ

จากขบวนการอาเจะหเสรี ทั้งขบวนการอาเจะหเสรีที่อยู่โพ้นทะเล นักรบ

บนภูเขาในอาเจะห พลเรือนชุมชนในอาเจะห เป็นต้น คนกลางของผมคือ 

ชายคนหนึ่งชื่อ มะฮฺยุดดีน ท่านไม่เคยพบเขาหรอก เขาอยู่ในฐานะพลเรือน 

เขาจะแนะนำาให้ผมรู้จักครอบครัว A ครอบครัว B และครอบครัว C จาก

นั้นผมทำาการติดต่อ ไม่มีสัญญา หรือติดต่อโดยตรงระหว่างเรา ผมแสวงหา

อย่างโดดเด่ียวทั้งนี้เพื่อมนุษยธรรม ด้วยพื้นฐานในความศรัทธายึดมั่นต่อ 

พระผู้เป็นเจ้า หวังในความเมตตาการประทานพรจากพระองคแก่การปฏิบัติ- 

การของผม ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นพื้นฐาน เช่นเดียวกับที่ผมเคยเกี่ยวข้อง

กับประชาชนในโปโซและอัมบอน ทุกแห่งทั้งในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร 

ผมจะพยายามเสาะหา แม้จะไกลถึงเนเธอรแลนดทีเดียว
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ครอบครัวดังเช่นสะพาน

RN : สร้างสะพานถึงสวีเดนได้อย่างไร?

FH : ก็เช่นเดิมผ่านสายสัมพันธผ่านครอบครัว ไม่มีผู้ใดรู้จักผม เขารู้

แค่ผมชื่อนายฟาริด ฮูเซ็น เท่านั้น ผมเคยร่วมงานกับท่านยูซุฟ กัลลาใน

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโปโซและอัมบอน ผมเป็นผู้ช่วยท่านยูซุฟ  

นับว่าโชคดีที่ผมเป็นคนภายนอก ที่ผมหมายถึงภายนอกคือผมไม่ใช่คนมี 

เชื้อสายเป็นคนชวา แม้มิใช่เป็นปัญหาหลักที่แท้จริง เขาจะไม่ยอมรับผม แต่

มิใช่่เนื่องจากผมเป็นคนที่มาจากสุลาเวสี เพียงแต่เขายอมรับผมหลังจากความ 

พยายามครั้งที่ 5 บางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาเห็นความพยายามที่ต้องการ

พบพวกเขาอย่างแท้จริง และเห็นว่าผมมีความปรารถนาดีที่จะขอพบกับ

พวกเขาด้วยความจริงใจ แต่ก็ยังไม่ยอมให้ผมเผชิญหน้ากับพวกเขา ผม

และยูฮา คริสเต็นเซ็น พยายามที่จะพบพวกเขา เพราะยูฮาเคยบอกผม 

ว่า เขารู้จักกับสมาชิกแกนนำาขบวนการอาเจะหเสรีผ่านช่องทางธุรกิจของเขา 

ครั้งหนึ่งยูฮา  คริสเต็นเซ็น มาขอพบผมที่สำานักงานในจาการตาด้วยการเข้า

มาเสนอขายเรือความเร็วสูง ความจริงแล้วผมกับยูฮาเคยรู้จักกันเป็นการ 

ส่วนตัวนับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยฮาซานนุดดีน (Hasanuddin Univer-

sity) เขาเป็นนักวิจัยที่นั่น ส่วนผมยังเป็นผู้บรรยายในมหาวิทยาลัยนั้น

เช่นกัน ดังนั้นเมื่อเขามาเสนอขายเรือความเร็วสูง ผมจึงตอบตกลงและผม

จะแจ้งภายหลัง และเขาก็ได้แสดงความยินดีกับความสำาเร็จของผมกับความ 

ตกลงสันติภาพในโปโซและอัมบอน และเขาแจ้งแก่ผมว่าเขารู้จักกับคนใน

ขบวนการอาเจะหเสรี ผมจึงถามเขาว่าเขาสามารถจะจัดให้มีการประชุม 
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พบปะกับให้ผมกับสมาชิกหรือแกนนำาขบวนการอาเจะหเสรีได้หรือไม่ เขา

ตอบตกลง เขาสามารถทำาได้ มีทางเป็นไปได้ 100 % ผมสามารถจัดการให้

คุณได้  อย่างไรก็ตามเขาเองก็ไม่รู้ว่ากฎของขบวนการอาเจะหเสรีนั้นจะต้อง

มีมติความเห็นของจากกลุ่มฝ่ายต่างๆ ของขบวนการอาเจะหเสรีเป็นเอกฉันท

ก่อน จึงจะมีการอนุญาตที่จะให้มีการพบปะผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซีย

 เวลาผ่านไปเป็นเวลายาวนานก่อนที่จะมีการพบปะอย่างจริงจัง ผม

ได้ใช้ความพยายามถึง 4-5 ครั้งเพื่อจะขอพบปะกับพวกเขา ครั้งหนึ่งผมเดิน 

วนเวียนรอบๆ คอมเพล็กซที่พักของพวกเขาที่เมืองนอรสเบิรก  (Norsberg) 

จากนั้นผมได้พบกับพวกเขาที่ล็อบบี้ของโรงแรม  แต่พวกเขาไม่ยอมพูดคุย

ด้วย นี่คือเรื่องราวทั้งหมด

 ถามว่า ทำาไมผมจึงไม่สามารถพูดคุยกับขบวนการอาเจะหเสรีได้

โดยตรง มีปัญหาอะไรหรือ ผมพยายามไปมาหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม การ

เดินทางครั้งนี้ ผมไม่สามารถพูดคุยกับพวกเขาที่อยู่โพ้นทะเล ผมได้พบกับ

คณะผู้แทนคณะที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอรแลนด ผมได้พบกับผู้แทนท่ี

อาศัยอยู่ในประเทศเดนมารก

RN : ท่านเดินทางไปประเทศเนเธอรแลนดเมื่อไหร่ ?

FH : ต้นปี 2004 (พ.ศ. 2547) ผมเดินทางไปที่นั่นในปี 2004  ผมได้พบกับ

ฟัดลุน (Fadlun) เราพบกันและได้แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน ครั้ง 

หนึ่งผมโกรธยูฮา “ยูฮา คุณได้ทำาผิดสัญญา” เขาตอบว่า “เอาล่ะ เราเปลี่ยน

ไปพบองคกรริเริ่มเพื่อการบริการจัดการภาวะวิกฤติแทน”
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RN : ใครเป็นต้นคิด ?

FH : เป็นความคิดของเขา เขาต้องการแนะนำาผม ตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้จัก

กับ อะหติซารีมาก่อนเช่นกัน ผมจึงถามเขาว่า เขาจะทำาอย่างไร ? เขา

ประสานกับเพื่อนของเขาซึ่งเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพรายวัน 

Kauppalehti และเป็นผู้หนึ่งที่ติดต่อกับท่านอะหติซารี โดยแจ้งท่านว่า 

ผมต้องการพบ เขาอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณในอาเจะห ในเดือน

ธันวาคม 2004 (พ.ศ. 2547) ก่อนเกิดเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ

ทักษะนักการทูต

RN : ในระยะแรกเริ่ม ท่านอะหติซารีได้พบกับผู้นำาขบวนการอาเจะหเสรี 

หรือไม่ ?

FH : ครั้งแรกเริ่มพบกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม แต่ไม่ได้คุยกัน  คุณถามว่า

ถ้าเราพบกัน ใช่ เราพบกันแต่ไม่ได้พูดคุยกัน พวกเขาถูกห้ามไม่ให้พูดจากับ 

ผู้ใดเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาต พวกเขาต้องได้รับการอนุญาตจากฮาซัน 

ดิ ติโร (Hasan di Tiro)  และกลุ่มขบวนการอาเจะหเสรีกลุ่มอื่นก่อนที ่

จะสามารถพบกับผม พวกเขาจะไม่เดินเข้าหาผมและผมก็ไม่เข้าไปหาพวก

เขา แต่ยูฮาใช้เวลาพูดคุยกับพวกเขานานพอสมควร

RN : ท่านมารตติ อะหติซารี ตอบรับท่านอย่างไร ?

FH : มหัศจรรยมาก ท่านเป็นคนมหัศจรรยจริงๆ ท่านเป็นนักการทูตอย่าง

แท้จริง ท่านรับฟังที่ผมพูด ผมได้อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง

ตนเองพิเศษ ข้อตกลงโคฮา (CoHA : The Cessation of Hostilities  

Agreement) และเราผิดหวังในข้อตกลงโคฮาอย่างไร
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RN : ในท้ายที่สุดได้มีการพบปะกับขบวนการอาเจะหเสรีอย่างไร ?

FH : ไม่ครับ จากนั้นยูฮาจัดการให้เราได้มีการพูดคุยกัน ได้มีการติดต่อกับ

อะหติซารีถึงสามครั้ง ผมติดต่อกับอะหติซารี แล้วจากนั้นผมมีโอกาสแนะนำา 

อะหติซารีกับท่านรองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา ให้เป็นผู้ดำาเนินการทุกๆ สิ่ง 

นั่นคือเรื่องราว   ท่านยูซุฟ กัลลา  แนะนำาให้ผมทำาตนเป็นมิตรกับขบวนการ

อาเจะหเสรบีนพืน้ฐานของความเปน็เพือ่น นัน่หมายถงึทา่นตอ้งการใหผ้มสรา้ง 

ความเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิด

ทีมงานที่เข้มแข็ง

RN : ท่านยูซุฟ กัลลา เป็นผู้ดำาเนินการในการเรียกร้องสิ่งนี้ ?    

FH : ไม่ ไม่ใช่เป็นการเรียกร้อง แต่เป็นคำาสั่ง รัฐบาลเชื่อมั่นพวกเรา สำาหรับ

พวกเรา ประชาชนชาวอินโดนีเซียทั้งมวลเป็นความต้องการที่แท้จริง เขาเชื่อ 

มั่นว่าเราคือของจริงของแท้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทีมงาน ยังคงเป็นทีม

งานทั้ง 5 คนตลอด เรารับฟังพวกเขาอย่างจริงใจ ทีมงานนี้มีความยึดมั่นใน

บทบาท หน้าที่ ผู้หนึ่งเป็นคนคิด ผู้หนึ่งเป็นผู้เขียนและอื่นๆ ผู้หนึ่งเป็นผู้คอย

แก้ไขปัญหา เช่น ดร. ฟาริด ฮูเซ็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการ 

ประชาชน เป็นนักล็อบบี้ เป็นผู้ที่คอยทำาหน้าที่ในการอำานวยความสะดวกใน

กระบวนสันติภาพที่เฮลซิงกิ
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5
ทำาไมต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญภาษาศาสตร์ ?

 บุคคลหนึ่งที่ทำางานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และเป็นผู้อยู่

เบื้องหลังการพูดคุยสันติภาพเฮลซิงกิ เขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองและทั้งไม่ใช่

เป็นนักการทูต คนนั้นคือ ยูฮา คริสเต็นเซ็น ชาวฟินแลนดอายุ 47 ปี ดำารง

ตำาแหน่งที่ปรึกษาทางธุรกิจในเฮลซิงกิ ก่อนหน้านั้นหลายปียูฮาและภรรยา คือ 

เปริกโก คริสเต็นเซ็น (Pirkko Christensen) อาศัยอยู่ที่สุลาเวสีใต้เป็น

เวลานานถึง 3 ปี

 สามีและภรรยาคู่นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาภาษาศาสตรใน

ภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะภาษาต่างๆ ในสุลาเวสีใต้ ขณะที่พวกเขาทำางานอยู่ใน 

มากัสสาร  ยูฮามักจะแวะมาเยี่ยมเยียน ฟาริด ฮูเซ็น ที่มหาวิทยาลัยฮาซา-

นุดดีน ฟาริด ฮูเซ็น เป็นศัลยแพทยและเป็นอาจารยผู้บรรยายแก่นักศึกษา

แพทยในมหาวทิยาลยัฮาซานดุดนี และมคีวามสนทิสนมขัน้เปน็เพือ่นทีส่นทิกนั

 “ยูฮาและภรรยามักจะมาพักที่บ้านของผมเสมอ” ฟาริด ฮูเซ็น 

ตำาแหน่งปกติเป็นผู้อำานวยการทั่วไป กองบริการการแพทย ในกรมการสุขภาพ

อนามัย กล่าว

 ในยุคของประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการโนปุตรี ท่านยูซุฟ กัลลา 

ชักชวน ฟาริด ฮูเซ็น มาเป็นผู้ช่วยงานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน 

อาเจะห  ฟาริดจึงนึกถึงยูฮาเพื่อนเก่าชาวฟินแลนดทันที  ทั้งๆ ที่อยู่ห่างไกล

กัน ฟาริดและยูฮามีการติดต่อทางโทรศัพทเสมอเป็นแรมปี
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 “ยูฮามักพูดเสมอๆ ว่า เขารู้จักแกนนำาสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรี 

ในประเทศสวีเดน”  ฟาริดกล่าวว่า ยูฮาสัญญาว่าเขาจะช่วยประสานงาน และ

จัดให้มีการพบปะประชุมกับพวกเขา  ฟาริดบินไปฟินแลนด ก่อนที่จะบินไป

พบขบวนการอาเจะหเสรีที่สตอกโฮลมดังที่ได้กล่าว แต่เขามีโอกาสเพียงพบ

ในล็อบบี้ของโรงแรมเท่านั้น “ผมในฐานะประชาชนชาวอินโดนีเซีย ผมจะ 

ไม่เดินเข้าไปหาพวกเขาก่อน” ฟาริดกล่าว

 ความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้งในอาเจะหได้ถูกเลื่อนไป 

เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียอยู่ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบด ี

ท่านยูซุฟ กัลลา ได้รับการเลือกตั้งมาอีกครั้งหนึ่งและได้รับการแต่งตั้ง

เป็นรองประธานาธิบดีร่วมทีมกับท่านซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ในฐานะ

ประธานาธิบดี หลังชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ดังนั้น ความพยายามใน 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห จึงได้มีการหยิบยกมาอีกครั้งหนึ่ง

 ฮามิด อะวาลุดดีน (Hamid Awaluddin) นำาคณะผู้แทน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมี ฟาริด ฮูเซ็น ร่วมคณะด้วย เพื่อทำาหน้าที่ในการ

เจรจากับขบวนการอาเจะหเสรี ฟาริดจึงชักชวนยูฮาเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งใน

ฐานะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับท่านมารตติ อะหติซารี อดีตประธานาธิบดี

ฟินแลนด ประธานองคกร CMI (The Crisis Management Initiative 

Organization)

 ยูฮาร้องขอท่านมารตติเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศอินโดนีเซียใน

การแก้ไขปัญหากับขบวนการอาเจะหเสรี และเป็นผู้ช่วยในการจัดการให้มีการ

พบปะประชุมกับฟาริด ฮูเซ็น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2004 (พ.ศ. 2547) 
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และฟาริดยังได้ร้องขอให้ท่านช่วยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยในการเจรจาสันติภาพ

อย่างไม่เป็นทางการระหว่างอินโดนีเซียและขบวนการอาเจะหเสรี และท่าน  

มารตติรับปากตกลง

 ในการพูดคุยสันติภาพระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและขบวนการ

อาเจะหเสรี ยูฮาได้ทำาหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย เขาเป็นเสมือน

ตัวแทนนายหน้าแก่แกนนำาหัวหน้าขบวนการอาเจะหเสรีในสวีเดน และนำา 

พวกเขามาสู่โต๊ะเจรจาที่เฮลซิงกิ 

 6
ปัจจัยหลักในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 

 การเจรจาตกลงสนัตภิาพจะมกีารลงนามภายในสปัดาหหนา้ โดยผูแ้ทน 

รัฐบาลอินโดนีเซียและขบวนการอาเจะหเสรี นับเป็นผลพวงจากความพยายาม

อุตสาหะอย่างจริงจังในการล็อบบี้ และการริเริ่มของท่านยูซุป กัลลา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสวัสดิการประชาชนและทีมงานผู้ช่วยตั้งแต่กลางปี 2003 (พ.ศ. 

2546) เป็นต้นมา

 กุญแจสำาคัญนำาสู่ความสำาเร็จและเป็นแกนหลักคือ ฟาริด ฮูเซ็น ผู้ช่วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการประชาชน เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนเจรจาของ

รัฐบาลอินโดนีเซีย เป็นผู้ที่ทำางานอย่างหนักทุ่มเท และตรากตรำาโดยมิเห็น 

แก่ความเหน็ดเหนื่อยร่วมกับผู้มีจิตใจรักเพื่อนมนุษยชาวฟินแลนด ยูฮา คริส- 

เตน็เซน็ ผูท้ีท่ำาหนา้ทีใ่นการเชือ่มตอ่กบัมารตต ิอะหตซิาร ี อดตีประธานาธบิด ี
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ฟินแลนด

 เพียงไม่กี่สัปดาหก่อนเหตุการณมหันตภัยคลื่นยักษสึนามิ ผู้นำา

ขบวนการอาเจะหเสรีในสวีเดนได้ตอบรับคำาตกลงที่จะมีการพบปะประชุม 

และหลังจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมา การพูดคุยสันติภาพเริ่มต้นขึ้น

 “ใครคือยูฮา ? ยูฮา คริสเต็นเซ็น เขาคือเพื่อนของผมคนหนึ่ง 

เขาเป็นผู้จัดการให้มีสิ่งนี้ (การพูดคุยสันติภาพ)” ฟาริด ฮูเซ็น ตอบ

อย่างกระตือรือร้น เมื่อผมได้มีโอกาสพบกับเขาที่เรือนรับรองของสถาน

เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในกรุงเฮลซิงกิเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา   

 ฟาริด ฮูเซ็น เป็นคนมีพลังที่เข้มแข็ง มีจิตใจเบิกบาน เป็นคนเรียบ- 

ง่ายคนหนึ่งและเป็นผู้ที่มีอารมณขัน ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความจริงจัง

และมีความรับผิดชอบ

 เมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงแรมฮิลตัน กรุงเฮลซิงกิ เขาให้สัมภาษณผู้สื่อข่าว 

สถานีวิทยุเนเธอรแลนดเกี่ยวกับภารกิจการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้

ที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุน และเป็นคนที่มีเชื้อสายเดียวกันกับเขา คือชาวบูกิเนส 

ท่านรองประธานาธิบดี ยูซุฟ กัลลา   

 เมื่อกลางปี 2003 (พ.ศ. 2546) การสู้รบเกิดประทุขึ้นมาอีกหลัง

จากที่การเจรจาข้อตกลงโคฮาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง กระนั้นก็ตามท่านรอง

ประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา ยังคงมั่นใจและมีความเชื่อว่ายังต้องมีการพูดคุย

เพื่อสันติภาพอีกอย่างแน่นอน

 “เรายงัคงแสวงหาความเปน็ไปไดใ้นอนัทีจ่ะใหม้กีารพดูคยุกนั” ฟารดิ

กล่าว  “มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องคำานึงถึงระยะเวลาที่จะต้องรอคอยให้เกิดขึ้น  
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สิ่งสำาคัญคือ มีความตั้งใจจริงที่จะพูดคุยกันเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

เรามีความเชื่อมั่นว่า หากเรามีความตั้งใจจริงที่จะให้มีการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

แล้ว ก็ควรมีความตั้งใจที่ดี และมีความหวัง”

 ฟารดิมกัจะอปุมาความขัดแยง้ในอาเจะหนัน้เปรยีบดงัชวีติในครอบครวั

เมื่อใดครอบครัวมีปัญหา การพูดคุยกันเป็นสิ่งจำาเป็น และแม้บางครั้งก็ต้อง

มีคนกลางช่วยในการไกล่เกลี่ย

 ฟาริดจะค้นหาคนกลางที่เป็นชาวอาเจะห หรือใครมาจากที่ไหนก็ได้ 

อาจจะเป็นคนในประเทศอินโดนีเซียหรือโพ้นทะเลก็ได้ ฟาริดเป็นคนที่มีความ 

อดทนในการสร้างความสัมพันธกับผู้เป็นญาติใกล้ชิดของแกนนำาขบวนการ 

อาเจะหเสรี เช่น มาลิก มะฮฺมูด (Malik Mahmud) ไซนี อับดุลลอฮฺ 

(Zaini Abdullah) และท่านอื่นๆ เป็นต้น

 คนแรกที่เขาสามารถต่อสายได้ คือ มะฮฺยุดดีน (Mahyuddin) 

พลเรือนนักกิจกรรมสังคมคนหนึ่ง นับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้ปฏิบัติการนำา

ความสัมพันธเชื่อมโยงไปในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และเมืองหลวงใน

ยุโรป

เข้าถึง-ประชิดขบวนการอาเจะห์เสรี

 ภารกิจนี้มิใช่เร่ืองง่าย ความเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฟาริด 

ต้องเพิ่มความระมัดระวังและมีความยุ่งยากในการที่จะพบปะพูดคุยกับสมาชิก

ขบวนการอาเจะหเสรี พวกเขาต้องได้รับการอนุญาตที่เป็นมติเอกฉันทจาก

กลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความหวาดระแวงและสงสัย 

ซึ่งกันและกัน
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 “ไม่มี  ผมจะไม่มีการทำาการติดต่อใดๆ ผมมาเพียงในฐานะมนุษย

ปุถุชนคนหนึ่งที่พยายามสร้างความใกล้ชิด สร้างความคุ้นเคย การสร้างความ

ผูกพันทางจิตใจกับพวกเขา ผมจะไม่พูดเรื่องการงานกับพวกเขา ในฐานะที่

ผมเป็นหมอ ผมก็จะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัย และเรื่องอื่นๆ

ทำานองนั้น”

 “ภารกิจของผม” ฟาริดอ้าง  “คือเพียงเพื่อมนุษยธรรมและแสวงหา 

ความโปรดปรานจากพระเจ้าเป็นต้นทุน คือ ความจริงใจของผม ดังเช่นที่ผม

เคยทำาสำาเร็จมาแล้วในโปโซและอัมบอน” (Poso & Ambon)

 ดังนั้น เครือข่ายแรกของฟาริดคือครอบครัว และคนข้างๆ บ้านของ

แกนนำาสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรี “เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวผมมาก่อน  วัน

นี้เขารู้เพียงแต่ว่า ฟาริด ฮูเซ็น ผู้ช่วยป๊ะยูซุฟ ผู้ที่ทำาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งในโปโซและอัมบอนเท่านั้น และผมมีความได้เปรียบเนื่องจาก 

เป็นคนนอกเกาะ ผมหมายถึงอย่างที่ท่านทราบดีคือ ผมไม่ได้มาจากชวา”

 หลังจากมีการประชุมพบปะกันหลายครั้ง “การเข้าไปเยี่ยมเยียน

ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 หรือประมาณนั้น” ฟาริดรู้สึกว่าพวกเขามีความสนใจอย่าง

จริงจัง “ผมจึงต้องรุกคืบในการสานสร้างความจริงใจ ความเชื่อถือไว้วางใจ 

และสร้างความเชื่อมั่น แต่ก็ยังไม่ได้ผล” ความพยายามในการพบปะพูดคุย 

กับระดับแกนนำาของขบวนการอาเจะหเสรี ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด

 ปี 2003 (พ.ศ. 2546) นับเป็นปีที่แย่ที่สุด การรบพุ่งในอาเจะหยัง

คงดำาเนินการต่อ และยังมีการใช้กำาลังและมาตรการปราบปรามอย่างรุนแรง 

ครึ่งปีต่อมา ความพยายามของฟาริด ฮูเซ็น ยังคงพบทางตัน
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 ขณะเดียวกัน อริฟุดดีน ดจัวนา (Arifuddin Djuana) เพื่อน

สนิทของฟาริดที่สุลาเวสี แจ้งฟาริดว่า “มีแขกของเขามาจากประเทศ

ฟินแลนดต้องการพบเขา คือ ยูฮา คริสเต็นเซ็น ชายผู้เหนียมอายและเป็น

มิตร เป็นนักภาษาศาสตร นักธุรกิจ จากเมืองละหตี เข้ามาอาศัยอยู่ที่เมือง 

สุลาเวสีเพื่อมาทำาวิจัยเกี่ยวกับภาษาแรมปี (Rampi) ในปี 1980 (พ.ศ. 2523) 

ยูฮาเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องราวในอาเจะห และเป็นผู้ที่เคยพบปะประชุมกับ 

สมาชิกระดับแกนนำาขบวนการอาเจะหเสรีในสตอกโฮลมมาแล้ว

 ฟาริดจึงมีความกระตือรือร้นที่จะพบกับยูฮา และกล่าวว่า “ผมรู้จัก

กับยูฮาดี ผมรู้จักเขาที่มหาวิทยาลัยฮาซานุดดีน (เมืองมากัสสาร) เขาเป็น

นักวิจัย ขณะที่ผมเป็นผู้บรรยาย เขาเคยมาหาผมที่สำานักงานในจาการตาเพื่อ

มาเสนอขายเรือเร็ว  เขายังแสดงความยินดีกับผมในความสำาเร็จในการสร้าง

สันติภาพในโปโซและอัมบอน”

 จากนั้นเขาพูดถึงเรื่องอาเจะห และกล่าวว่า “ผมรู้จักคนของ

ขบวนการอาเจะหเสรี” ผมจึงถามว่า “คุณสามารถจัดการทำาให้ผมติดต่อกับ

พวกเขาได้ไหม ?” เขาตอบว่า “โอเค ทำาได้ 100%”

 สำาหรับยูฮาก็เช่นกัน มิใช่เรื่องง่ายนักที่จะได้รับความเชื่อถือ และ

ความไว้วางใจจากสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรี ดังที่ผู้สื่อข่าว กัลตรี เมริ- 

กัลลิโอ (Kaltri Merikallio) กล่าวในบทบรรณาธิการในนิตยสารซูโอเม็น 

กูวาและห์ต ี (Suomen Kuvalehti)  ประจำาเดือนกุมภาพันธว่า “ยูฮาได้

ผา่นการทดสอบในฐานะทีเ่ขาสามารถพบปะกบัอดตีผูแ้ทนเจรจาของขบวนการ 

อาเจะหเสรีในเรือนจำาเมืองบันดุง”
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 หลังจากนั้นเขาสามารถประสานงานให้มีการพบปะแบบลับๆ ระหว่าง 

ท่านยูซุฟ กัลลา กับนายเดเมียน คิงสเบอรี (Demien Kingsbury) ที่

ปรึกษาของขบวนการอาเจะหเสรีในจาการตา

 “แต่ยูฮาก็ไม่เคยรู้ถึงธรรมเนียม กฎ และกติกาของเกมส” ฟาริด 

กล่าวขึ้นและยกกรณีที่เป็นข้อสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่า การที่สมาชิก 

ขบวนการอาเจะหเสรีจะต้องได้รับการฉันทานุมัติอย่างเป็นทางการก่อนที่จะ

พบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐอินโดนีเซียก่อน

 เนื่องจากยูฮาและฟาริดทั้งคู่ร่วมกันทำางานที่เป็นภารกิจที่หนักหนา

สาหัส ต้องเดินทางตะลอนไปมาระหว่างอินโดนีเซีย ยุโรป และสแกนดิเนเวีย

 “ประมาณว่า 4 -5 ครั้งที่ผมพยายามพบปะกับผู้นำาขบวนการอาเจะห

เสร ี ผมทำาโดยการเดนิเตรด็เตรร่อบๆ เมอืงนอรสบอรก (Norsberg ชานเมอืง

สตอกโฮลม ที่พักอาศัยของขบวนการฯ) แต่ก็ไร้ประโยชน ผมยังแปลก 

ใจว่า ผมได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้แทนของพวกเขาใน

กรุงอัมสเตอรดัม คือ เอ็ม ฟัดลุน (M. Fadlun) และสหายของเขาจาก

เดนมารกเมื่อต้นปี 2004 (พ.ศ. 2547) ได้อย่างไร ?”

 ผู้นำาขบวนการอาเจะหเสรียังคงลังเลใจเพราะกฎอัยการศึก เมื่อนัก

ลอ็บบีท้ัง้สองเดนิทางมายงัสตอกโฮลม พวกเขาจงึสามารถพดูคยุกบัยฮูาเทา่นัน้ 

ส่วนฟาริดก็ต้องนั่งคอยในล็อบบี้ของโรงแรมถึง 4 ชั่วโมง 

 “พวกเขาไม่ยอมมาพบปะพูดคุยกับผม และผมก็ไม่ยอมเดินไปหา

พวกเขา พวกเขายังไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้นำาสูงสุดของพวกเขาคือ ฮาซัน 

ดิ ติโร (Hasan di Tiro)” ฟาริดกล่าว
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เข้าหามาร์ตติ อะห์ติซารี แทน

 ทั้งสองจึงตัดสินใจเลือกทางใหม่ ยูฮามีความคิดว่าต้องเข้าหาท่าน 

มารตติ อะหติซารี ประธานองคกรระหว่างประเทศ ที่ไม่ใช่องคกรของรัฐบาล 

คือองคกรริเริ่มเพื่อการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ และในวันเดียวกัน เพื่อน 

ของยฮูา ซึง่เปน็หวัหนา้กองบรรณาธกิารวารสารรายสปัดาห ซโูอเมน็ กแูละหว์าต ี

สามารถติดต่อกับอดีตประธานาธิบดีฟินแลนดได้สำาเร็จ

 “เราซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปเฮลซิงกิทันที” ฟาริดเล่า “เรามีเวลา

เพียงแค่ 2 ชั่วโมงครึ่ง ผมยังอยู่ในชุดกางเกงยีนส แต่ป๊ะมารตติ อะหติซารี 

ไม่ถือสา เราได้คุยกันเรื่องราวของอาเจะห ผมได้อธิบายเกี่ยวกับเขตปกครอง 

ตนเองพิเศษ ความล้มเหลวของการการพูดจาเพื่อสันติภาพโคฮา ท่านรับฟัง

อย่างพินิจพิจารณา และมีการถามกลับหลายคำาถาม ท่านเป็นคนวิเศษจริงๆ   

และท่านเป็นนักการทูตอย่างแท้จริง”

  ปลายปี 2004 (พ.ศ. 2547) รัฐบาลใหม่ของท่านประธานาธิบดี 

ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน และท่านรองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา ขึ้นมาบริหาร 

ประเทศ สำาหรับขบวนการอาเจะหเสรีเริ่มมองลู่ทางที่ชัดเจนและสดใส

 อะไรๆ เริ่มมองเห็นทางสว่างขึ้นนับตั้งแต่กัลลาตัดสินใจที่จะดำาเนิน

การ และสั่งการให้ฟาริดสร้างความใกล้ชิดกับสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรี 

“ไม่ใช่เป็นการร้องขอ แต่เป็นคำาสั่ง ท่านสั่งให้ผมสร้างมิตรไมตรีกับสมาชิก

ขบวนการอาเจะหเสรีอย่างใกล้ชิดเช่นญาติพี่น้อง” ฟาริดกล่าว “ยูฮาจัดการ

ทุกอย่าง และผมก็สถาปนาการติดต่อระหว่างท่านอะหติซารีกับป๊ะยูซุฟ”

 ดังที่ท่านอะหติซารีรับปากและมีการถามกลับหลายประการ  ท่านจึง
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จัดให้มีการพบปะประชุมอย่างลับๆ กับแกนนำาขบวนการอาเจะหเสรี และได้

มีการตกปากรับคำาที่จะเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย จึงมีการวางกำาหนดคร่าวๆ 

ในเดือนธันวาคม 2004 (พ.ศ. 2547) แผนการเพื่อริเริ่มให้มีการประชุมถูก

ส่งเชิญยังกรุงสตอกโฮลม มหันตภัยคลื่นยักษสึนามิเป็นตัวเร่งให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในอาเจะห “แน่นอนที่สุดนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำาคัญที

เดียว” ฟาริดกล่าว

 “วันเวลาผ่านไป ผู้นำาขบวนการอาเจะหเสรีเริ่มมีความเชื่อและไว้

วางใจพวกเรา วิธีการและความพยายามของเราสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจ  

เรารับฟังพวกเขา และขณะเดียวกันเราก็มีทีมงานที่เข้มแข็ง” ฟาริดอธิบาย 

 ความจริงแล้วสมาชิกในคณะผู้แทนเจรจาของรัฐบาลอินโดนีเซียทั้ง 

5 ท่านปัจจุบันอาจเรียกว่า “คนของท่านรองประธานาธิบดี” ไม่เคยมีการ

เปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่น และมีความชัดเจน

 บททดสอบสุดท้าย ฟาริด ฮูเซ็น ทำาหน้าที่เป็น “ผู้แก้ไขปัญหา

ทุกเรื่อง” (Troubleshooter) ในการคอยแก้ไขในสิ่งที่อาจเรียกว่าเป็น

ประวัติการณ ดังที่กล่าวไว้ว่า “วันที่  15 กรกฎาคม” เป็นวันที่ขีดเส้นตาย 

เขาจะหายตัวจากเรือนรับรองของเอกอัครราชทูต ขณะที่คณะผู้แทนพักผ่อน 

หรือพูดคุยกับผู้สื่อข่าว

 แต่เขากลับหลบเข้าเมืองไปพบปะกับผู้แทนขบวนการอาเจะหเสรี 

วันต่อมาผู้แทนทั้งสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องต้องกัน
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7
การจัดความสัมพันธ์ทางอารมณ์

 ฟาริดสงบนิ่งชั่วขณะในเดือนสิงหาคม 2003 (พ.ศ. 2546) เมื่อท่าน

ยูซุฟ กัลลา เรียกเขาให้ริเริ่มดำาเนินการแสวงหาความพยายามในการสร้าง

สันติภาพในอาเจะห ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าความขัดแย้งที่หลั่งเลือด

ยาวนานกว่า 30 ปี และมีรายงานตัวเลขว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 15,000 คนแล้ว

 หลังจากการเจรจายุติความเป็นปรปักษ  (CoHA) ล้มเหลว ความ

พยายามที่จะยุติความขัดแย้งในนังโกรอาเจะหดารุสลาม (Nanggroe Aceh 

Darussalam : นครอาเจะหเมืองแห่งสันติสุข - ผู้แปล) เป็นที่ทราบอย่าง

ชัดแจ้งว่า ภารกิจนี้มิใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะนำาสันติภาพมาสู่จังหวัดทางตะวันตก

สุดของประเทศอินโดนีเซีย

 อย่างไรก็ตาม ศัลยแพทยผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ

สวัสดิการประชาชนก็มิได้ลังเล เมื่อท่านยูซุฟ กัลลา มีความคาดหวังและ

มอบหมายภารกิจเพื่อแสวงหาทางยุติความขัดแย้งในอาเจะห ในทัศนะของ

เขาแล้วชาวอาเจะหก็เหมือนกลุ่มชนพ้ืนเมืองทั่วไปในโลก พวกเขาห่างเหิน 

จากความสามัคคีปรองดอง สันติภาพ ความสะดวกสบาย ประชาชนชาวอาเจะห

มีความเหนื่อยหน่ายต่อความขัดแย้ง

 “วันนี้ เราต้องมีการสร้างเส้นทางและสะพาน เพื่ออำานวยความสะดวก 

แกเ่สน้ทางสนัตภิาพสูอ่าเจะห” กลัลากลา่วเพิม่เตมิถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะสถาปนา

สันติภาพอย่างถาวรในอาเจะห และได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนโดย 
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ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียในขณะนั้นคือ นางเมกาวาตี  ซูการโนปุตรี

 ท่านยูซุฟ กัลลา ร่างแผนการปฏิบัติงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน 

ในขั้นตอนที่ 1 จะต้องบรรลุเป้าหมาย A ขั้นตอนที่ 2 จะต้องบรรลุเป้าหมาย 

B ขั้นตอน 3 จะต้องบรรลุเป้าหมาย C เป็นต้น กัลลาเริ่มปฏิบัติการตาม 

หลักการพื้นฐาน ประสบการณในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่นองเลือดใน 

มาลุกู (Maluku) และโปโซ (Poso) ในสุลาเวสีกลาง จากความสำาเร็จ

ในการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพทั้งสองครั้ง นับเป็นความสำาเร็จจากการ

บรหิารของกลัลา ฮามดิ อะวาลดุดนี (Hamid Awaluddin) และฟารดิ วจัด ี 

ฮูเซ็น (Farid Wajdi Husain) ผู้เป็นกุญแจหลักที่สำาคัญในความสำาเร็จ

ครั้งนั้น

 ภารกิจแรกของฟาริด คือ การเข้าถึงและพัฒนาความสัมพันธกับ

สมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีในระดับของ “สมานอารมณความรู้สึก” และพวก

เขาเชื่อว่าสัมพันธภาพทางความรู้สึกจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ

เสริมสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อถือ

 ฟาริดเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้ที่มีเครือข่ายของความสัมพันธกว้างขวาง  

เป็นผู้ที่เคยใช้วิธีการรบแบบจรยุทธในการสนับสนุนเข้าสู่เป้าหมายแห่งความ

สำาเร็จ เขาพยายามติดต่อกับบรรดาเพื่อนๆ และในที่สุดสามารถจัดการให้มี

การพบปะกับมะฮฺยุดดีน (Mahyuddin) พลเรือนชาวอาเจะห ผู้ที่สามารถ

เข้าถึงผู้นำาขบวนการอาเจะหเสรี ตลอดจนผู้นำาทางทหารและปีกฝ่ายพลเรือน

ของขบวนการอาเจะหเสรี    

 หลังจากที่ฟาริดได้เรียนรู้ว่าขบวนการอาเจะหเสรีมีการแบ่งเป็น 5 
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กลุ่มหลัก และรู้ว่าขบวนการนี้มีการปฏิบัติการภายใต้ระบบของการมีส่วนร่วม

ในการนำา (ลัทธิกรรมสิทธิ์ร่วมกัน) ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจของผู้นำาแต่ละ

กลุ่มไม่อาจตัดสินใจตามลำาพัง โดยพลการได้

 ฟารดิเดนิหนา้ในการสถาปนาความสมัพนัธกบัมะฮยฺดุดนี  มคีวามคบื- 

หน้าถึงขั้นมีความไว้วางใจกลายเป็นเพื่อนสนิท ไม่เพียงแต่ฟาริดสามารถจัด

ให้มะฮฺยุดดีนพบปะประชุมกับท่านยูซุฟ กัลลา และมีการร่วมรับประทาน

อาหารด้วยกันหลายมื้อ และร่วมกันในการติดต่อกับบุคลากร สมาชิกขบวนการ 

อาเจะหเสรีคนแล้วคนเล่า

 ปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายน 2005 (พ.ศ. 2548) ท่าน

ยูซุฟ กัลลา ร่วมกับฟาริด ฮูเซ็น ฮามิด อะวาลุดดีน และผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ

คอมพาสพบปะกับสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีหลายคนที่เมืองอัมสเตอรดัม 

เนเธอรแลนด และจากการประชุมครั้งนั้น ฮามิดและฟาริด ผู้กลายมาเป็น 

“เพื่อนที่ไว้วางใจกัน” และยังสร้างความเป็นมิตรภาพความสัมพันธฉันเพื่อน

กับ “ทูตขบวนการอาเจะหเสรี” คือฟัดลุน และพวกเขายังช่วยในการติดต่อ

กับสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีที่อาศัยอยู่ในสวีเดนอีกด้วย

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ฟาริดได้เตรียมการในการเดินทางไปทั่วทุก

ภูมิภาค เช่น การนัดหมายเพียงไปพบที่สนามบินชิปโฟล แอรพอรต ใน 

เนเธอรแลนด เพื่อพบกับสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีคนหนึ่งที่อาคาร 

สนามบินนานาชาติ หลังจากพบกันแล้ว ฟาริดเดินทางกลับประเทศอินโดนีเซีย

ทันที
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ผลดีที่ได้รับการตอบสนอง

 พัฒนาการในการแสวงหาสันติภาพได้รับผลตอบสนองเป็นอย่างดี  ใน

ต้นเดือนมกราคม 2004 (พ.ศ. 2547) เมื่อฟาริดได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือน 

แขกพิเศษของเขาคือ นักวิสาหกิจจากประเทศฟินแลนดชื่อ ยูฮา คริสเต็นเซ็น 

นักมานุษวิทยา ซึ่งเคยเข้ามาทำางานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาษาในเมืองมัมบี 

(Mambi) สุลาเวสีใต้ (พื้นที่เขตรอยต่อสุลาเวสีกลาง) เป็นเวลา 5 ปี วันนี ้

เขามาอาศัยในอินโดนีเซีย เพื่อมานำาเสนอสินค้าจากฟินแลนด เป็นสินค้า

เครื่องมือทางการแพทยหลายรายการ 

 การพูดคุยกันในวันนั้น ยูฮาอ้างว่าตนเองรู้จักกับแกนนำาขบวนการ 

อาเจะหเสรีหลายคนที่อาศัยอยู่ในสวีเดน เขากล่าวว่าในจำานวนนั้นมีหลายคน

มีธุรกิจเกี่ยวกับการขายยา

 เมื่อท่านกัลลาทราบเรื่องนี้ ท่านจึงแจ้งให้ฟาริดเดินทางไปสวีเดน 

เพื่อแสวงหาช่องทางในการประชุมพบปะกับผู้นำาขบวนการอาเจะหเสรี ที่ 

สวีเดน ฟาริดได้พบกับยูฮา ผู้ที่จะทำาหน้าที่ให้มีการพบปะกับผู้นำาขบวนการ 

อาเจะหเสรี อย่างไรก็ตามการพบปะต้องล้มเหลว เนื่องจากฟาริดทำาได้แค่ 

เพียงเห็นคนเพียง 3 คน (ต่อมาภายหลังพบว่า คนเหล่านั้นมีส่วนสำาคัญใน 

การพูดคุยสันติภาพระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย-ขบวนการอาเจะหเสรีที่ 

เฮลซิงกิ) เมื่อพวกเขาเดินออกจากโรงแรม เราพบว่าคนของขบวนการอาเจะห 

เสรีไม่ต้องการพบกันแบบซึ่งหน้า พวกเขาจึงรีบเร่งเดินออกจากโรงแรมไป

 พฤติการณดังกล่าวทำาให้ฟาริดเดือดดาลยูฮามาก และแสดงอาการ

โกรธถึงขั้นทุบโต๊ะ เขากล่าวหาว่ายูฮาไม่ทำาตามสัญญา ยูฮาพยายามปลอบ 
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อารมณฟาริด และขอแก้ตัวโดยการเสนอตัวเพื่อแนะนำาฟาริดไปพบกับหัวหน้า

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพโซอูมาน กูและหวาตี (Souman Kulehvati) 

หนังสือพิมพรายวันในเฮลซิงกิ หัวหน้ากองบรรณาธิการเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ

ใกล้ชิดกับมารตติ อะหติซารี อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด (ระหว่างปี 1994-

2000) และเป็นประธานองคกรริเริ่มเพื่อการบริการจัดการภาวะวิกฤติ (CMI 

: The Crisis Management Initiative) 

 มารตติ อะหติซารี  เป็นผู้มีทักษะในการเจรจาและมีบทบาทสำาคัญ 

ในการไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทในหลายกรณีทั้งในแอฟริกาและยุโรป

 ยูฮาได้ทำาการติดต่อและจัดการให้ฟาริดได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ 

ท่านมารตติ อะหติซารี ที่บ้านพักของท่านในเฮลซิงกิ ผลจากการพบปะครั้ง

นั้น มารตติ อะหติซารี ตกลงรับปากที่จะเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการพูด

คุยสันติภาพระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและขบวนการอาเจะหเสรี

 การเตรียมการ สำาหรับการพูดคุยเพื่อสันติภาพอย่างไม่เป็นทางการ

มิใช่เป็นเรื่องง่ายดาย เส้นทางที่มีความซับซ้อนและมีอุปสรรคต่างๆ นานา 

กัลลาผู้ริเริ่มในการพูดคุยสันติภาพในอาเจะหลาออกจากตำาแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสวัสดิการประชาชน เพื่อมาร่วมทีมงานเลือกตั้งกับท่านซูซีโล 

บัมบัง ยูโดโยโน ในฐานะเป็นผู้สมัครคู่ในตำาแหน่งประธานาธิบดี และรอง

ประธานาธิบดี หลังจากท่านซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน และท่านยูซุฟ กัลลา 

ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี การริเริ่ม

กระบวนการสนัตภิาพกไ็ดม้กีารเริม่ตน้อกีครัง้หนึง่ การดำาเนนิการเพือ่สนัตภิาพ

มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อสภาที่ปรึกษาประชาชนมีมติในการแก้ไขความ 
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ขัดแย้งในอาเจะห ขณะเดียวกันประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ม ี

นโยบายให้มีการริ่เริ่มความพยายามสร้างสันติภาพในอาเจะหอีกครั้งหนึ่ง

 จากวาทกรรมนโยบายของบุคคลระดับสูง และการล็อบบี้การ

ประชุมเจรจาระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและขบวนการอาเจะหเสรี ใน

ที่สุดก็ได้บรรลุผลหลังจากการประชุมเจรจาในเฮลซิงกิร่วม 5 รอบ รอบที ่

1 ของการเจรจานอกรอบเริ่มต้นเมื่อ 25 มกราคม 2005 (พ.ศ. 2548)  

ท่านประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้แต่งตั้งคณะผู้แทนเจรจาของ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำานวน 5 คน นำาโดย  ฮามิด   อะวาลุดดีน (Hamid  

Awaluddin) หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจา ซอฟยาน ดจาลิล (Sofyan Djalil)  

ฟารดิ ฮเูซน็ (Farid Husain) อสุมาน บาสจาห (Usman Basjah) และไอ- 

กุสตี อะกุงวีสากา พูจา (I Gusti Agung Wesaka Puja) ส่วนคณะ 

ผู้แทนเจรจาของขบวนการอาเจะหเสรีรวม 5 คน ประกอบด้วย มาลิด มะฮฺมูด 

(Malik Mahmud) หัวหน้าคณะ ไซนี อับดุลลอฮฺ (Zaini Abdullah) 

บัคเตียร อับดุลลอฮฺ (Bachtiar Abdullah) นูรดีน อับดุลรัชมาน (Nurdin 

Abdul Rachman) และนูรจูลี (Nurjuli)

 โต๊ะเจรจามิใช่แค่เพียงเป็นสถานที่ถกเถียงกับขบวนการอาเจะหเสร ี

เท่านั้น แหล่งข่าวจากสำานักข่าวคอมพาส ฮามิด ฟาริด ซอฟยาน อ้างว่ายังมี

การพัฒนาความสัมพันธในระดับบุคคลอีกด้วย

 สันติภาพในอาเจะหนับเป็นความสำาเร็จของการทำางานอย่างหนัก และ

ความเสียสละของผู้คนนับพัน รวมถึงประชาชนที่สมาชิกในครอบครัวที่ถูก

เข่นฆ่าในอาเจะห กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย (TNI: Tentra Nasunal 
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Indonesia Troops) สำานักงานตำารวจแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้อพยพพลัดถิ่นไร้ที่อยู่อาศัย และได้ยกโทษทั้งปวงเพื่ออุทิศ

ให้กับสันติภาพในอาเจะห นับแต่วันนี้และตลอดไป 

8
แพทย์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จในเฮลซิงกิ 

 ความสำาเร็จของการเจรจาระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับ

ขบวนการอาเจะหเสรีที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด มีตัวละครสำาคัญที่

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังฉากโดยมีฟาริด ฮูเซ็น มีบทบาทสำาคัญและเป็นส่วนหนึ่ง

ของความสำาเร็จในครั้งนั้น 

 ในฐานะที่มีอาชีพเป็นแพทย ฟาริด ฮูเซ็น มีทักษะในการดูแลรักษา

ผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เหตุผลว่าทำาไมผู้สื่อข่าวจึงเกาะติดเขา ฟาริดมี

ประสบการณในการพดูคยุสนัตภิาพมาลโิน I และ II (Malino I & II Peace 

Talks) สำาเร็จ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญใน 

การแก้ไขความขัดแย้ง

 “มันเป็นเรื่องพื้นๆ แค่เป็นเพียงการคืนดีของคู่ขัดแย้ง” ฟาริด วัจด ี

ฮูเซ็น กล่าว เมื่อเขาเปิดเผยสูตรสำาเร็จ ในฐานะที่เป็นผู้ทำาหน้าที่ในการ 

ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ฟาริด ฮูเซ็น มักจะอุปมาอุปมัยดังเรื่องราวภายใน

ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความขัดแย้งในประเทศอินโดนีเซีย

 “เหมือนปัญหาความแตกแยกภายในครอบครัว สามี ภรรยาที่เผชิญ
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ปัญหาความระหองระแหงภายในบ้าน แต่ไม่ถึงขั้นหย่าขาด ซึ่งความจริงแล้ว 

ทั้งคู่ยังมีความรักอยู่ ยังมีความห่วงใยต่อกัน ผมเชื่อว่าการพูดคุยกัน เป็นสิ่ง

ที่จำาเป็น เป็นกุญแจสำาคัญที่จะนำาสู่การแก้ไขปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งนั้น

ได้” ผู้อำานวยการศูนยบริการทางการแพทย กรมอนามัย กล่าว

 ไม่ค่อยมีคนรู้ ว่ าศัลยแพทยผู้มีบทบาทสำาคัญเป็นคนกลางใน

กระบวนการพูดคุยสันติภาพมาลิโน I (Malino I) ที่เมืองโปโซ (Poso) 

เขายังได้แสดงบทบาทเป็นกุญแจสำาคัญ กระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

มาลิโน II (Malino II) ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมืองอัมบอน 

มาลูกูด้วย

 ในการพูดคุยเพื่อสันติภาพในเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ฟาริดมี

เรื่องราวพิเศษที่จะเล่าเมื่อเขาได้พบกับผู้สื่อข่าว FORUM เมื่อสัปดาหที่แล้ว 

ฟาริดเปิดเผยว่า ครั้งแรกที่เขาได้มารับผิดชอบในการพูดคุยเพื่อสันติภาพนี้ 

เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เมื่อท่าน ยูซุฟ กัลลา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสวัสดิการประชาชน สั่งให้เขาดำาเนินการในการแสวงหาการ

แก้ไขและยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและขบวนการ

อาเจะหเสรี ที่ความขัดแย้งซึ่งมีกว่า 30 ปีและคร่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย 

15,000 คนแล้ว ท่านยูซุฟ กัลลา เรียกตัวเขาหลังจากการประชุมเจรจายุติความ

เป็นปรปักษโคฮาล้มเหลว ส่งผลทำาให้มีการประกาศกฎอัยการศึกในอาเจะห

 “ผมจึงนำาการร้องขอของท่านยูซุฟ กัลลา เสมือนเป็นคำาสั่งที่สั่ง

การแก่ผม ท่านกล่าวว่า ประชาชนชาวอาเจะหมีความอ่อนล้าและเบื่อหน่าย 

กับความขัดแย้ง ดังนั้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถร่วมกัน
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สร้างสรรคสันติภาพในอาเจะหได้ ท่านประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการโนปุตรี 

เห็นชอบและเปิดไฟเขียวเพื่อการนี้ กระบวนการสันติภาพมีความคืบหน้า 

อย่างยิ่ง หลังจากที่ทีมของท่านซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน และท่านยูซุฟ กัลลา 

ชนะการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2004 (พ.ศ. 2547)” ฟาริด ฮูเซ็น กล่าว

 หลังจากได้รับการมอบหมายงาน ฟาริดลงมือเดินหน้าทำางานทันที 

ความเป็นคนที่เรียบง่ายทำาให้เขาสามารถชนะใจสมาชิกและแกนนำาระดับ

หัวหน้าของขบวนการอาเจะหเสรีหลายคน  ฟาริดไม่รีรอที่จะพัฒนาความ

สัมพันธสร้างมิตรภาพ ความเชื่อมั่น ด้วยการเชื้อเชิญและผลัดเปลี่ยน

กันเป็นเจ้าภาพในการร่วมรับประทานอาหาร หรือการออกเที่ยวชมเมือง

ด้วยกัน “เพื่อที่จะให้ยุติความขัดแย้งให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึง 

ต้องทำาทุกอย่างให้ครบวงจร” ฟาริดกล่าว

 ฟาริดล็อบบี้สมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีอย่างเข้มข้น และพบว่า 

ขบวนการอาเจะหเสรีมีองคประกอบหลักๆ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มนักรบขบวนการ 

อาเจะหเสรี กลุ่มขบวนการอาเจะหเสรีสาขาประเทศสวีเดน กลุ่มขบวนการ

อาเจะหเสรีพลเรือน กลุ่มขบวนการอาเจะหเสรีสาขานิวยอรก และกลุ่ม

ขบวนการอาเจะหเสรีระหว่างประเทศ ในระหว่างนั้นฟาริดพบกับมะฮยุดดิน 

(Mahyuddin) สมาชิกกลุ่มขบวนการอาเจะหเสรีพลเรือนผู้หนึ่งที่มีความ

สัมพันธกับการเคลื่อนไหวของสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรี จากการริเริ่มการ

พบปะ ฟาริดสามารถเชื้อเชิญสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีเข้ามามีส่วนร่วม 

การประชุมพบปะที่สำาคัญๆ โดยไม่มีการพูดคุยเพื่อสันติภาพอย่างเป็นทางการ 

แต่อย่างใด
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 มกราคม 2004 (พ.ศ. 2547) ยูฮา คริสเต็นเซ็น นักธุรกิจตัวแทน

จำาหน่ายเครื่องมือทางการแพทยมาเยี่ยมเยียนฟาริด ฮูเซ็น ในฐานะเพื่อน

เก่า เมื่อหลายปีก่อนชาวฟินแลนดคนนี้เข้ามาทำางานด้านวิจัยด้านมานุษยวิทยา 

ที่มหาวิทยาลัยฮาซานุดดีน เมืองมากัสสาร และรู้จักพบกันครั้งแรกกับฟาริด 

ฮูเซ็น ครั้งแรกในฐานะผู้บรรยายแก่นักศึกษาแพทยศาสตรที่นั่น ก่อนหน้าที่

ฟาริดมีตำาแหน่งข้าราชการพลเรือน

 ที่จาการตา ยูฮา คริสเต็นเซ็น ไม่เพียงมาเสนอขายเครื่องมือทางการ

แพทยเท่านั้น แต่ก็ยังเสนอขายเรือเร็ว ระหว่างการเสนอขายสินค้านั้น ยูฮา  

คริสเต็นเซ็น ได้เสนอตัวว่าเขารู้จักกับสมาชิกระดับแกนนำาขบวนการ 

อาเจะหเสรีในสวีเดน สมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีระดับอาวุโสท่านหนึ่งมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับยูฮาในสายการขายยา ฟาริดเชื่อยูฮาและร้องขอ

ให้ช่วยล็อบบี้แกนนำาระดับหัวหน้าของขบวนการอาเจะหเสรีในสวีเดน และ

ร้องขอให้ยูฮาช่วยประสานติดต่อกับรัฐบาลสวีเดนอีกด้วย  

 กลางเดือนมกราคมปีที่ผ่านมา ยูฮาจัดให้มีการพบปะประชุมกับ 

สมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีกับฟาริด ฮูเซ็น อย่างไรก็ตาม แกนนำาระดับ

อาวุโสของขบวนการอาเจะหเสรี 3 คน รวมถึง อับดุลลอฮฺ ไซนี  (Abdul-

lah Zaini) และบัคเตียร อับดุลลอฮฺ (Bachtiar Abdullah) แต่ฟาริด 

มีโอกาสแค่เห็นผ่านๆ ขณะพวกเขาเดินผ่านล็อบบี้ของโรงแรมเท่านั้น   

พวกเขามิได้เปิดโอกาสเข้าพบอย่างเปิดเผบกับฟาริด “ความจริงผมรู้สึกขุ่น- 

เคืองและไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ผมก็พยายามระงับอารมณ” ฟาริดกล่าว

 ฟาริดไม่ให้อภัยยูฮาในความผิดพลาดครั้งนี้ ยูฮาจึงขอแก้ตัวด้วยการ
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จัดการผ่านการพบกับหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพชั้นนำาในสวีเดนชื่อ 

ซูโอมาน กูวาเล็ตต ี (Suoman Kuvalehtt) เพื่อนำาสู่การพบปะกับประธาน 

องคกรรเิริม่เพือ่การบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิคอื ทา่นมารตต ิอะหตซิาร ีซึง่เปน็

อดตีประธานาธบิดฟีนิแลนด ระหวา่งป ี1996-2000 (พ.ศ. 2539-2543) ทัง้ยงัเปน็

ผู้ที่มีชื่อเสียงในผลงานความสำาเร็จและมีประสบการณในการไกล่เกลี่ยความ 

ขัดแย้งนับไม่ถ้วน ทั้งกรณีความขัดแย้งในคาบสมุทรบอลข่าน ไอรแลนด 

และนามิเบีย ฟาริดเห็นด้วยที่จะให้ท่านเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาระหว่าง 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจะหเสรี และการล็อบบี้ยังคงเดินหน้า 

ต่อไป

 มหันตภัยคลื่นยักษสึนามิทำาลายแนวชายฝั่งทะเลนังโกร อาเจ๊ะหฺ 

ดารุสสลาม (NAD : Nanggroe Aceh Darussalam นครอาเจะห

เมืองสันติสุข - ผู้แปล) มิเพียงแค่เป็นการปลุกเร้าความสัมพันธทั่วโลก 

แต่เป็นเสมือนการบีบบังคับให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มตระหนักถึงการเจรจา ทั้งสอง

ฝ่ายตกลงที่จะเร่งให้มีการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

และขบวนการอาเจะหเสรี ทั้งนี้เพื่อทั้งสองฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือบรรเทา 

ทุกข ความทุกขยากที่เป็นผลจากความขัดแย้งและมหันตภัยสึนามิในนังโกร  

อาเจ๊ะหฺ ดารุสสลาม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในนังโกร อาเจ๊ะหฺ 

ดารุสสลาม ก็จะช่วยบรรเทาให้ความเสียหายจากสึนามิกลับคืนสู่สภาพปกติ

 ขั้นตอนแรกเพื่อมุ่งสู่สันติภาพ เกิดขึ้นด้วยการริเริ่มการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2005 (พ.ศ. 2548) ด้วย 

การนำาทีมโดยฮามิด อะวาลุดดีน (Hamid Awaluddin) หัวหน้าคณะผู้แทน 
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เจรจาอินโดนีเซียร่วมกับสมาชิกผู้อื่น เช่น ซอฟยาน ดจาลิล (Sofyan 

Djalil) ฟาริด ฮูเซ็น (Farid Husain) พลตรี (นอกราชการ) อุสมาน 

บาสยาฮฺ (Major General (Retired) Usman Basyah) ไอ กุสตี อกุง

วีซากา พูจา (I Gusti Agung Wesaka Puja)

 คณะผู้แทนเจรจาฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรีประกอบด้วยผู้แทนการ

ทูตจากขบวนการอาเจะหเสรีสวีเดน นำาโดยหัวหน้าคณะ มาลิก มะฮมูด (Ma-

lik Mahmud) ไซนี อับดุลลอฮฺ (Zaini Abdullah) บัคเตียร อับดุล- 

ลฮอฮฺ (Bachtiar Abdullah) แกนนำาขบวนการอาเจะหเสรีจากออสเตรเลีย  

นุรดีน อับดุลรัชมาน (Nurdin Abdul Rachman) และนุรจูลี (Nurjuli) 

แกนนำาอาวุโสจากประเทศสิงคโปร

 “ในระหว่างการเจรจา บทบาทของผมถูกกำาหนดเป็น ‘ผู้รีดให้เรียบ’”  

ฟาริดกล่าว เข้าใจว่าคำาว่า “ผู้รีดให้เรียบ” เปรียบเสมือนวิธีการที่ใช้ไหวพริบ

ในการปฏิบัติภารกิจ เขาจะทำาหน้าที่ในการประคับประคองนอกรูปแบบและ 

คอยปลอบประโลมอารมณของฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรี    

 ในการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่เป็นประวัติศาสตรครั้งนี้ คณะผู้แทน

เจรจาของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของแต่ละคน เช่น ฮามิด อะวา

ลุดดีน และซอฟยาน ดจาลิล เป็นผู้รับผิดชอบในการแถลงข่าว การรายงาน 

และล็อบบี้สื่อสารมวลชน พลตรี (นอกราชการ) อุสมาน บาสยาฮฺ ทำาหน้าที่ใน

การสนับสนุนข้อมูล ทำาหน้าที่ในการรวบรวมและแยกแยะข้อมูลข่าวสารสำาคัญ

เป็นหมวดหมู่ เพื่อสนับสนุนคณะเจรจา ไอ กุสตี อกุง วีซากา พูจา ทำาหน้าที่
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ในการดูแลข้อความ ข้อเขียน ตรวจพิสูจนอักษร สำานวน เเละภาษา เพื่อ 

เขียนลงในร่างสัญญาข้อตกลง

 ฟาริด ฮูเซ็น รับหน้าที่เสมือนนายหน้าของคณะเจรจา เช่น เมื่อเกิด

ความตึงเครียดเกิดขึ้น ฟาริดก็จะทำาหน้าที่ในการหยุดความตึงเครียด และ 

พยายามผ่อนคลายบรรยากาศ  ฟาริดเคยทำาหน้าที่นี้หลายครั้ง ขณะที่กำาลัง 

พักผ่อนในห้องพักนั่งเล่นของฝ่ายขบวนการอาเจะหเสรี ฟาริดเข้าไปด้วยการ 

สร้างบรรยากาศ เล่าเรื่องตลกขบขัน และทำาให้เกิดความผ่อนคลาย ในขณะ 

เดียวกันฟาริดจะไปสร้างความเข้าใจโดยตรง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กับผู้นำาขบวนการอาเจะหเสรีที่พักอาศัยในต่างประเทศด้วยการพูดผ่านทาง

โทรศัพทมือถือกับผู้รับผิดชอบสูงสุด และ “ในที่สุดเง่ือนไขข้อต่อรองของ 

คณะผู้แทนเจรจาของขบวนการอาเจะหเสรีสามารถนำาไปสู่ความปรองดอง 

และบันทึกความเข้าใจจึงเป็นผลจากร่างข้อเสนอของขบวนการอาเจะหเสรี 

ทั้งหมด” ฟาริดให้สัมภาษณต่อ FORUM 

 ความยืดหยุ่น โอนอ่อนผ่อนตาม และแสดงความเป็นมิตร มีไมตรี

ที่ฟาริด ฮูเซ็น ใช้ในการอำานวยความสะดวกในเวทีการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

ครั้งนี้ แม้ว่าจะไม่เป็นการเพียงพอ เส้นทางการพูดคุยมิได้ราบรื่นนัก ในการ

ประชุมทุกครั้งก็จะมีสีสันของความตึงเครียดสอดแทรกอยู่เสมอ ฟาริดเข้าใจ 

ธรรมชาตินี้เป็นอย่างดีและพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดด้วยการเชื้อเชิญ

คณะผู้แทนขบวนการอาเจะหเสรีไปร่วมผ่อนคลายด้วยการไปเล่นสกี ที่เมือง 

ละหตี สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในสวีเดน

 “เมื่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพสิ้นสุดลง ผู้แทนคณะเจรจาทุกคนต่าง 
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เดินทางกลับประเทศอินโดนีเซียแทบทันที ยกเว้นผม ผมยังใช้เวลาอีกระยะ

หนึ่งร่วมกับยูฮาและคณะผู้แทนเจรจาขบวนการอาเจะหเสรีในละหตี  เราต่าง 

สนุกสนานเพลิดเพลินจากช่วงเวลาที่ว่าง เราใช้เวลาในการรับประทานอาหาร 

ร่วมกัน และเนื่องจากผมเป็นหมอ ผมจึงให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ

พวกเขา” ฟาริดกล่าว

 “แน่นอนที่สุด  และเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความสำาเร็จในการล็อบบี ้

ขึ้นอยู่กับการใช้งบประมาณสูงมากพอสมควร อย่างไรก็ตามผมไม่ต้องการที่จะ

เปิดเผยตัวเลข แต่ที่สำาคัญคือมันเป็นความสำาเร็จ” เขากล่าวในท้ายที่สุด  

9
สงครามสงบที่เฮลซิงกิ 

 ประวัติศาสตรของอาเจะหมีเรื่องราวความขัดแย้งควบคู่มาโดยตลอด  

การสงครามในพื้นที่ การปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

และการก่อความไม่สงบจากขบวนการอาเจะหเสรี พลเรือนต้องสังเวยชีวิตนับ 

หมื่นชีวิต ทหารต้องมาตายจำานวนมาก ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กว่าสามทศวรรษครึ่งแล้ว ไฟสงครามที่ลุกโชติค่อยๆ กลายเป็นไฟที่สุ่มขอน

ชั่วระยะหนึ่ง และค่อยๆ มอดลงบนโต๊ะเจรจาในเดือนสิงหาคม 2005 (พ.ศ. 

2548) อินโดนีเซียและขบวนการอาเจะหเสรีก็บรรลุข้อตกลงสันติภาพที่เมือง

เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด
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ลำาดับเหตุการณ์กระบวนการสันติภาพ

 - 21 กันยายน 1953 (พ.ศ. 2496) : การก่อการความไม่สงบ ดารุส

สลาม/กองทัพอิสลามอินโดนีเซีย (IN/TII) Daud Beureuh

 - ปี 1953-1962 (พ.ศ. 2496-2505) : การยุติการสงคราม (IN/

TII)

 - ธันวาคม 1976 (พ.ศ. 2519) : ฮาซัน ดิ ติโร สถาปนาขบวนการ

อาเจะหเสรี  

 - ปี 1989-1998 (พ.ศ. 2532-2541) : ปฏิบัติการเครือข่ายแดง และ

การประกาศพื้นที่เขตปฏิบัติการทางทหาร (DOM : Daerah Operasi 

Militiar)

 - 7 สิงหาคม 1998 (พ.ศ. 2541) : ประธานาธิบดีบีเจ ฮาบิบี 

ประกาศยกเลิกพื้นที่เขตปฏิบัติการทางทหาร (DOM : Daerah Operasi 

Militiar)

 - 7 มกราคม 1999 (พ.ศ. 2542) : การพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่าง

รัฐบาลอินโดนีเซียและขบวนการอาเจะหเสรีเริ่มต้นที่สวีเดน

 - พฤศจิกายน 1999 (พ.ศ. 2542) : ศูนยข่าวสารประชามติประชาชน

อาเจะหเริ่มปฏิบัติการ ประชาชนชาวอาเจะหในเมืองบันดารอาเจะหนับแสน 

เรียกร้องให้มีการทำาประชามติ

 - 4 ธันวาคม 1999 (พ.ศ. 2542) : ขบวนการอาเจะหเสรีประกาศ

เฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้งองคกรครบรอบ 23 ปี

 - พฤษภาคม 2000 (พ.ศ. 2543) : ข้อตกลงคณะกรรมการร่วมเสริม
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สร้างความเข้าใจเพื่อมนุษยธรรมยุติธรรมภายใต้การอุปถัมภของศูนยกาชาด 

อังรี ดูนังต (Henry Dunant Center)

 - มีนาคม 2001 (พ.ศ. 2544) : ประธานาธิบดีอับดุลเราะฮฺมาน วาฮิด 

ประกาศคำาสั่งประธานาธิบดีที่ 4/2001 เรื่อง กำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา

อาเจะห 12 ประการ 

 - กมุภาพนัธ 2002 (พ.ศ. 2545) : การพดูคยุเพือ่สนัตภิาพ อนิโดนเีซยี

ย้ำาถึงการถกในเรื่องกรอบของเขตการปกครองตนเองพิเศษในนังโกร 

อาเจะห ดารุสสลาม

 - พฤษภาคม 2002 (พ.ศ. 2545) : การพูดคุยเพื่อสันติภาพที่เมือง

ชาโต เดอ บาวอยด (Chsteau de Bavoid) ซึ่งห่างจากเมืองเจนีวาหนึ่ง

ชั่วโมงครึ่ง มีการตกลงในข้อระเบียบเกี่ยวกับอาเจะหนครแห่งสันติสุขเป็น

พื้นฐานในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

 - ธนัวาคม 2002 (พ.ศ. 2545) : มกีารลงนามขอ้ตกลงยตุคิวามเปน็ปรปกัษ 

โคฮา (CoHA : The Cessation of Hostilities Agreement) ที่

เมืองเจนีวา

 - พฤษภาคม 2003 (พ.ศ. 2546) : The Japan International Coop-

eration Agency ในโตเกียวได้มีการริเริ่มการพูดคุยเพื่อสันติภาพ  อย่างไร

กต็ามการพดูคยุครัง้นีล้ม้เหลว เนือ่งจากขบวนการอาเจะหเสรเีสนอขอ้เรยีกรอ้ง 

เพื่อความเป็นเอกราช

 - 19 พฤษภาคม 2003 (พ.ศ. 2546) : ประธานาธิบดีเมกาวาต ี

ซูการโนปุตรี ประกาศกฎอัยการศึก เป็นครั้งที่สองในรอบ 6 เดือน
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 - 19 พฤษภาคม 2004 (พ.ศ. 2547) : ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก 

และเริ่มใช้กฎหมายประกาศเขตพลเรือนในภาวะฉุกเฉิน

 - มกราคม 2005 (พ.ศ. 2548) : กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 

เฮลซิงกิได้รับแรงกระตุ้นอีกครั้ง ภายใต้ความอุปถัมภขององคกรริเริ่มเพื่อ

การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ โดยมีมารตติ อะหติซารี อดีตประธานาธิบดี

ฟินแลนดเป็นประธาน

 - กุมภาพันธ-กรกฎาคม 2005 (พ.ศ. 2548) : ขบวนการอาเจะหเสรี

ประกาศถอนข้อเรียกร้องเพื่อเอกราช และรับข้อเสนอเขตการปกครองตนเอง

พิเศษ

 - 19 พฤษภาคม 2005 (พ.ศ. 2548) : ลดระดับสถานะเขตพลเรือน

ในภาวะฉุกเฉินเป็นเขตพลเรือนปกติ

 - 15 สิงหาคม 2005 (พ.ศ. 2548) : มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

10
จากโต๊ะบัญชาการ...สู่โต๊ะเจรจา 

  “ชายผู้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาจากท่านยูซุฟ กัลลา หลายๆ ประการ 

เขาเป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จในการนำาคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมานั่งโต๊ะเจรจา

กัน” ฟาริด ฮูเซ็น ชายอายุ 55 ปี ศัลยแพทยที่มีความเป็นมืออาชีพ ผู้ยิ่งใหญ ่

มิใช่แค่เพียงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายมนุษยเท่านั้น แต่

ยังเป็นผู้ที่นำาคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาอีกด้วย
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 นายแพทยฟาริดมิใช่แค่เป็นที่รู้จักแค่เพียงเป็นคณะทำางานของท่าน

ยูซุฟ กัลลา เฉกเช่นผู้อื่นเท่านั้น เขาเป็นผู้ที่ใช้วิธีการของนักรบจรยุทธ เพื่อ

มุ่งสู่เป้าหมายของ เขาใช้วิธีการเข้าถึงคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย โน้มน้าว ชักชวน 

สร้างความเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจแก่พวกเขาเพื่อนำาเข้าสู่โต๊ะเจรจา เมื่อ

ความขัดแย้งที่เกิดจากข้อพิพาทเกี่ยวกับศาสนาในโปโซ สุลาเวสีกลาง เมื่อ

หลายปีก่อนหน้านั้น ฟาริดเป็นผู้ยืนหยัดต่อสู้อยู่เบื้องหลังรางวัลที่เขาได้รับคือ 

การลงนามในข้อตกลงสัญญาสันติภาพมาลีโน I (Malino Peace Agree-

ment I) เมื่อเดือนธันวาคม 2001 (พ.ศ. 2544)

 ภายหลังที่ประสบความสำาเร็จในโปโซ ฟาริดเดินทางไปยังอัมบอน 

(Ambon) อีกครั้งหนึ่ง เขาทุ่มเททำางานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย 

ขณะที่คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายจ้องที่จะเข้าห้ำาหั่นกัน และพร้อมที่จะทำาสงคราม

ได้ทุกเมื่อ

 ประมาณ 2 เดือนต่อมา การพูดคุยและเจรจากันสามารถแก้ไขความ

ขัดแย้งด้วยสันติวิธี เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพมาลิโน II (Malino 

Peace Agreement II) 

 เดือนสิงหาคม 2005 (พ.ศ. 2548) ฟาริดพยายามที่จะจัดการให้มี

การพบปะพูดคุยกันระหว่างสมาชิกแกนนำาอาวุโสของขบวนการอาเจะหเสรี

และคณะผู้แทนเจรจารัฐบาลอินโดนีเซียที่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด

 “ผมได้เปิดประตูเพื่อการสื่อสารระหว่างกันและนำาพวกเขามาสู่โต๊ะ

เจรจา” ฟาริดกล่าวที่โต๊ะเจรจา และเขาขยับไปข้างๆ

 ฟาริดได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว TEMPO ว่า “ปฏิบัติการในความ
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พยายามการริเริ่มการพูดคุยเพื่อสันติภาพอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของท่าน

ยูซุฟ กัลลา หรือ JK ซึ่งเป็นชื่อที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสวัสดิการประชาชน” ช่วงการสั่งการ ฟาริดร่วมกับท่านยูโดโยโน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเมืองและความมั่นคงเดินทางไปยังเมืองมากัสสาร 

สุลาเวสีใต้ (Makassar, South Sulawesi) เพื่อแก้ไขปัญหาความ 

ขัดแย้งที่เมืองโปโซ (Poso)

 วันนั้น ฟาริดต้องเดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างเมืองโปโซกับเมืองมากัส- 

สาร เพื่อเข้าดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่เป็นผลจากความขัดแย้งทาง

ความเชื่อในนิกายทางศาสนา ในฐานะที่เป็นนายแพทย ฟาริดจึงไม่มีอุปสรรค

ในการเข้าพบปะและสื่อสารกับแกนนำาทั้งสองฝ่าย เขาใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้

เข้าถึงและโน้มน้าวแกนนำาทั้งสองฝ่ายจนประสบความสำาเร็จ

 “โชคดีที่ผมไม่ใช่นักการเมือง” ชายผู้มีถิ่นกำาเนิดในเมืองซอปเป็ง 

สลุาเวสใีต ้(Soppeng, South Sulawesi) กลา่ว ฟารดิมกัแนะนำาตวัเองกบัคู ่

ขัดแย้งด้วยการเสนอตัวในฐานะเป็นแพทยที่รักษาและให้การเยียวยาโดยไม่

คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการรักษาและสร้างความเชื่อถือ ด้วยวิธีการแบบค่อย

เป็นค่อยไป และบางครั้งต้องใช้เวลาในการเข้าไปเยี่ยมเยียนหลายๆ ครั้งจึง

จะเกิดผล

 ฟาริดค่อยๆ ปรับสถานภาพจากนายแพทยมาเป็นตัวกลาง เขากล่าว

ว่า ความสำาเร็จยิ่งใหญ่ในโปโซ เกิดขึ้นจากการสร้างความมั่นใจแก่คู่ขัดแย้ง

ทัง้สองฝ่าย การเชญิชวนใหคู้่ขดัแย้งทั้งสองฝา่ยเดินทางไปที่เมอืงมาลโิน และ

เเยกเข้าพักในโรงเเรมคนละเเห่ง การปฏิบัติการนี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง 
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ในการแก้ไขความขัดแย้งในเมืองอัมบอน

 หลังจากมีการลงนามในข้อตกลง ฟาริดได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติเพื่อมาลิโน I และ II (Head of the 

National Supervising Board for Malino I and II ) “ทุกๆ สอง

สัปดาหผมต้องบินไปเมืองโปโซและอัมบอน” ฟาริดกล่าว

 ท่านรองประธานาธิบดี JK ยอมรับในผลงานความสำาเร็จของฟาริด 

และเชิญเขาให้เดินทางมายังจาการตา พร้อมทั้งเสนอตำาแหน่งรองคนที่สอง  

ในกรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสั่งให้ฟาริดเริ่ม

ดำาเนินการในกระบวนการสันติภาพกับขบวนการอาเจะหเสรี ซึ่งต้องฝ่ากระแส

ความซับซ้อนจากข้อเรียกร้องจากองคกรระหว่างประเทศมากกว่าเพียงการใช้

วิธีการฉีดยาและหิ้วกระเป๋ายาเท่านั้น

 ท่านยูซุฟ กัลลา แนะให้ฟาริดเดินทางไปยังประเทศสวีเดน เพื่อไป

พบปะกับแกนนำาขบวนการอาเจะหเสรี เพื่อให้การปฏิบัติการมีความสะดวก

และราบรื่น ก่อนที่เขาจะเดินทางไปสวีเดน ฟาริดชักชวนภรรยาไปรับประทาน

อาหารที่ร้านอาหารอาเจะหที่ย่านเบ็นฮิล (Benhil) ในจาการตากลาง นับเป็น

ความพยายามที่จะหาทางสื่อสารกับชาวอาเจะห  แต่ยังคงไม่ได้ผลแต่ประการ 

ใด ความคืบหน้าในความพยายามในการที่จะสื่อสารกับขบวนการอาเจะห

เสรีเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อฟาริดมาพบกับยูฮา คริสเต็นเซ็น นักธุรกิจชาว 

ฟินแลนด ผู้เคยมีความสัมพันธอย่างใกล้ชิดกับแกนนำาขบวนการอาเจะหเสรี  

ในยุโรป

 ฟาริดมิได้เป็นทั้งนักการทูตหรือนักการเมือง และมิใช่เป็นตัวแทนนัก
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เจรจาที่เป็นทางการแต่อย่างใด  ดังนั้น  ปัญหาว่าทำาไมท่านยูซุฟ กัลลา  จึง

เชื่อถือศัลยแพทยผู้นี้และมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบเช่นนี้ เนื่องจาก 

ทั้งสองมีความสนิทสนมและรู้จักกันเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ นับตั้งแต ่

ฟารดิ ฮเูซน็ ยงัเปน็นกัศกึษาแพทยศาสตรทีม่หาวทิยาลยัฮาซานดุดนี โดยซามาน 

กัลลา (Saman Kalla) น้องชายท่าน ยูซุฟ กัลลา ผู้เสียชีวิตเมื่อ 20 ปีที่

แล้ว เป็นเพื่อนสนิทของฟาริด ฮูเซ็น และไซริฟฟุดดิน ฮูเซ็น (Syarifud-

din Husain) พี่ชายคนโตของฟาริดก็เป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันกับ

ท่านยูซุฟ กัลลา มันช่างเป็นดวงชะตาที่สมพงษกัน

 อิดรุส ปาตูรูซี (Idrus Paturusi) เพื่อนต่างวิทยาลัยของฟาริด 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยฮาซานุดดีน 

เพื่อนสนิทคนหนึ่งของฟาริดที่เคยเป็นเพื่อนร่วมเรียน ร่วมกิน ร่วมนอนใน 

ช่วงการสลับผลัดเปลี่ยนสถานที่พัก สถานที่รวมตัวกันติวที่ห้องพัก และสลับ

บ้านกัน “แต่ที่บ้านของซามาน กัลลา ที่ถนนไลยยา  (Laiya  Street) และ 

ถนนอันดาลาส (Andalas) ในมากัสสาร เป็นบ้านที่เราใช้เป็นสถานที่ติวกัน 

มากที่สุด” อิดรุสเล่าให้ผู้สื่อข่าว Tempo

 อิดรุสเล่าถึงสภาพห้องของซามานว่า “ตั้งอยู่ชั้นสอง ขณะที่ห้องของ

ท่านยูซุฟอยู่ที่ชั้นหนึ่ง หลังเลิกเรียนตอนเย็น เราจะมารวมตัวกันที่นี่ ท่าน 

ยูซุฟแนะนำาให้ซามานและเพื่อนๆ ช่วยกันทำากับข้าวรับประทานเองโดยเฉพาะ

ในเดือนรอมฎอน” (เดือนถือศีลอดของมุสลิม - ผู้แปล) อิดรุสเล่าว่า “เรามี

ความสุขในการรับประทานข้าวด้วยกัน” อิดรุสเล่าถึงบุคคลิกของฟาริดว่าเป็น

เด็กหนุ่มที่ซุกซนคนหนึ่ง เขาเป็นคนที่มักชอบสร้างบรรยากาศตลกครื้นเครง 
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เสมอ บางครั้งยูซุฟจะมาร่วมสนทนาด้วย ส่วนใหญ่แล้วท่านยูซุฟไม่ค่อยมี

เวลามากนัก เพราะท่านมักวุ่นๆ กับธุรกิจของท่าน

 ฟาริด ผู้ที่มาจากครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง เขาเป็นลูกคนที่ 3 ใน 

จำานวนพี่น้อง 7 คน บิดาชื่อ มูฮัมมัด ฮูเซ็น (Muhammad Husain)  

ผู้มีอาชีพเป็นครูนานถึง 39 ปี และดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการโรงเรียน

มัธยมในเมืองมากัสสาร ส่วนมารดาชื่อ ไซดะฮฺ (Saidah) ในสายตามารดา 

ฟาริดเป็นเด็กกล้าท้าทาย ครั้งหนึ่งเมื่อเขาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา เขา

ปฏิเสธที่จะไปลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียนที่คุณพ่อของเขาเป็นผู้อำานวย- 

การ เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับคะแนนที่ตรงตามความเป็นจริง เพราะครู

ทุกคนอาจมีความเกรงใจบิดาของเขาที่เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่อยู่เบื้อง

หลังความสำาเร็จที่แท้จริง เขาจะพูดพร้อมหัวเราะ “ผมรู้ตัวเองว่าผมมีความ

ฉลาดพอ ดูซิผมเป็นแพทยใช่ไหม ?”

 ครอบครัวของเขาคาดหวังว่าเขาจะมาเป็นหมอเท้า พี่ชายของเขา 

ไซริฟฟุดดิน ฮูเซ็น เล่าว่า “ฟาริดมักจะเอาน้องๆ มานอนหนุนหัวบนเท้าขณะ

ที่เขาอ่านหนังสือเรียน และดูสิ วันนี้เขามาเป็นหมอผ่าตัด” 

 ฟาริดไม่เคยปฏิเสธว่าเขาเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับท่าน ยูซุฟ กัลลา

แต่เขาไม่เคยที่จะใช้โอกาสความเป็นคนใกล้ชิดเพื่อแสวงประโยชนแก่ตนเอง   

เขามักจะช่วยงานอย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ฟาริดเคย

ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลไพซอลอิสลามิคในมากัสสาร ซึ่งเป็น 

โรงพยาบาลที่ท่านยูซุฟ กัลลา เป็นผู้สถาปนาขึ้นในปี 1980 (พ.ศ. 2523)

 เมื่อ 4 เดือนก่อนหน้านั้น ฟาริดลาออกจากตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
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ว่าการกระทรวงสวัสดิการประชาชน ไปดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการทั่วไป กอง

บริการสุขภาพ กรมอนามัย ฟาริดสัญญาว่าเขาจะซื่อสัตยและจะน้อมรับ 

คำาแนะนำาของท่านยูซุฟ กัลลา เขาเคยได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในคณะ- 

รัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แต่เขาไม่ยอมรับตำาแหน่ง “ผมไม่

ต้องการเข้าสู่การเมือง” เขากล่าวว่าเขาไม่มีจิตใจฝักใฝ่ด้านการเมือง

 นบัตัง้แตใ่นวยัเรยีน เขาเคยเปน็นกักจิกรรมตวัยงในองคการนกัศกึษา 

ในทศวรรษ 1960 เขาเคยเป็นผู้นำานักศึกษาที่มีสำานักงานตั้งอยู่ที่เมืองมากัสสาร 

ขณะเดียวกันท่าน ยูซุฟ กัลลา ดำารงตำาแหน่งเป็นหัวหน้ากิจกรรมนักศึกษา

อินโดนีเซีย สำานักงานในสุลาเวสีใต้  ฟาริดเคยเข้ารับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ในปี 1999-2004 ในเมืองมากัสสาร แต่พ่ายแพ้การเลือกตั้งแก่เอชบี อามีร

รุดดีน เมาลา (HB Amiruddin Maula)

 ฟาริดมีความสัมพันธอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวท่านยูซุฟ กัลลา แม้

เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าเขาดำารงตำาแหน่งระดับสูงในกรมอนามัย ฟาริดไม่เคย

ยา่งกรายเขา้สำานกังานรองประธานาธบิด ีพนักงานในสำานกังานกรมอนามัยแถบ

ไม่ค่อยรู้จักเขา

 ฟาริดกล่าวว่า “ผมไม่เคยทิ้งงาน ผมรับทำางานนี้เพราะผมถูกสั่งมา

ให้ทำา ขณะเดียวกันผมจะต้องทำางานให้ดีที่สุดเพื่อกระทรวงนี้”
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11
พบกันที่เฮลซิงกิ ! 

 ได้รับแจ้งด้วยความเคารพจากท่านฮาซัน ดิ ติโร ว่าไม่สามารถมาร่วม

การพบปะประชมุกบัพวกเราในวนันีไ้ด ้เนือ่งจากหมิะตกหนกั  ตามกำาหนดการ 

มาเยือนประเทศฟินแลนดในวันที่  20-21 มกราคม 2006 (พ.ศ. 2549) ของ

ท่านรองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา ซึ่งได้กำาหนดขึ้นเพื่อการพบปะกับแกน-

นำาระดับสูงสุดของขบวนการอาเจะหเสรีในสวีเดน แม้ว่าท่านฮาซัน ดิ ติโร 

(Hasan di Tiro) ไม่สามารถมาร่วมประชุมพบปะในวันนี้ได้  แต่ก็มิได้

เป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในการแสวงหาสันติภาพในอาเจะหแต่อย่างใด  

คณะของท่านรองประธานาธิบดีได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนการประชุม

พบปะ 2 ชั่วโมงแล้ว

 สภาพหิมะที่ตกลงหนักในเฮลซิงกิ อุณหภูมิต่ำากว่าจุดเยือกแข็ง

ประมาณลบ 25 องศาเซลเซียส หิมะปกคลุมลานสวนหน้าโรงแรมเฮลซิงก ิ

สตราน ฮิลตัน แม้แต่ทะเลบอลติคที่อยู่บริเวณด้านหลังของโรงแรมก็กลาย

สภาพเป็นน้ำาแข็ง

 สภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยมไิดท้ำาใหท้า่นยซูฟุ กลัลา และคณะทีเ่ดนิทางมา

ประเทศฟินแลนดตั้งเเต่สองวันก่อนมิได้สะทกสะท้านแต่อย่างใด คณะอีกส่วน

หนึง่พกัอยูท่ีโ่รงแรมฮลิตนั และอกีสว่นหนึง่ซึง่นำาโดยไอรสิ อนิดริา มรุต ี(Iris 

Indira Murti) พักอาศัยที่เรือนรับรองทำาเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย 

ประจำาฟินแลนด ห่างไปเพียงแค่ 200 เมตรเท่านั้น กลุ่มคู่สมรสของรอง
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ประธานาธิบดีและคณะผู้แทนเจรจาของรัฐบาลอินโดนีเซียเดินทางมาด้วย

รถยนต และอีกส่วนหนึ่งเดินด้วยเท้า ซึ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังจากความ

ลื่นของสภาพเส้นทางที่เต็มไปด้วยหิมะที่แข็งตัวเป็นน้ำาแข็ง และยังต้องฝ่า

ความเย็นจัดของอุณหภูมิติดลบดังกล่าว

 ครึ่งชั่วโมงก่อนกำาหนดเวลาการประชุม ยังไม่มีสัญญาณใดๆ ว่าจะมี

การประชมุต่อเนือ่งในตอนบา่ย วาระการประชมุยงัมไิดก้ำาหนด แตเ่ปดิชอ่งทาง 

ที่จะให้ท่านรองประธานาธิบดีมีกำาหนดพบปะกับชุมชนชาวอินโดนีเซียใน

ฟินแลนด “ดูซิ นั่น ท่านมาลิก มะฮฺมูด” ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งตะโกนบอกพร้อม

ชี้ไปยังชายร่างสูง สวมเสื้อโค้ทที่กำาลังลงจากรถยนต

 มุซักกีร อะหมัด (Muzakkir Ahmad) ชายหนุ่มที่มีตำาแหน่ง

เลขานุการ อาศัยอยู่กับท่านมาลิก มะฮฺมูดมาตั้งแต่ปี 2003 (พ.ศ. 2546)  

ลงมาเดินเคียงคู่ ผู้สังเกตการณกระบวนการสันติภาพอาเจะหต่างรู้ดีว่า มาลิก 

มะฮฺมูดคือแกนนำาสำาคัญในกระบวนการพูดคุยสันติภาพครั้งนี้  อีกสถานะหนึ่ง 

เขาเป็นนายแพทยที่มีคลินิกในเมืองนอรสเบิรก (Norsberg) ห่างจากกรุง 

สตอกโฮลมประมาณ 20 กโิลเมตร เขาคอืผูแ้ทนขบวนการอาเจะหเสร ีทีจ่ะเปน็

ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และขบวนการ 

อาเจะหเสรีในเฮลซิงกิ ขณะที่ฮามิด อะวาลุดดีน เป็นผู้แทนลงนามฝ่าย 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 ตามกำาหนดการ ท่านรองประธานาธิบดียูซุฟ กัลลา มีกำาหนดประชุม

พบปะกับมาลิด มะฮฺมูด ในตอนบ่าย แต่เมื่อมีข่าวที่ไม่ยืนยันว่าท่านฮาซัน 

ดิ ติโร มีกำาหนดการจะเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารด้วย จึงเป็นเหตุให้
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บรรดาผู้สื่อข่าวจำานวนหนึ่งต่างมายืนอออยู่ที่ประตูทางเข้า ทั้งๆ ที่อากาศแสน

จะเลวร้ายหนาวจัดเช่นนี้

 ฟาริด ฮูเซ็น ผู้อำานวยการสำานักบริการสุขภาพ กรมอนามัย หนึ่ง

ในคณะทำางานพิเศษของรองประธานาธิบดีในภารกิจการเจรจากับขบวนการ

อาเจะหเสรี กล่าวปฏิเสธข่าวลือที่ว่า ฮาซัน ดิ ติโร จะมาเดินทางมา 

ร่วมด้วย “ผมไปเยี่ยมท่านติโรที่อพารตเมนตเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา 

ท่านเป็นผู้แจ้งอย่างชัดเจนว่า ท่านไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เพราะสภาพ

อากาศที่เย็นจัดจะมีผลร้ายต่อสุขภาพของเต็งกู” ฟาริดกล่าว

 สิ้นคำาพูดของฟาริด ฮูเซ็น เมื่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มารตติ  แวน- 

ฮาแนน (Martti Vanhanen) เดินทางมาถึงภายหลังที่ มาลิก มะฮฺมูด 

เดินทางมาถึงประมาณ 5 นาที จากนั้นตามมาด้วยท่านไซนี อับดุลลอฮฺ อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของขบวนการอาเจะหเสรี ตามมาด้วย 

มารตติ อะหติซารี อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด และเป็นคนกลางในการ 

ไกล่เกลี่ยระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียและขบวนการอาเจะหเสรี ภายใต้ 

การอุปถัมภขององคกรริเริ่มเพื่อการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ และที่แน่นอน

ที่สุดคือ ท่านฮาซัน ดิ ติโร ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย

 คณะแขกผู้มีเกียรติของท่านเอกอัครราชทูตพร้อมเพรียงกันแน่นขนัด

ในหอ้งทีม่ขีนาด 6 คณู 8 เมตร จำานวน 3 หอ้ง และอกีหอ้งหนึง่จดัไวส้ำาหรบัโตะ๊

อาหาร  หลงัจากทีร่องประธานาธบิดทีา่นยซูฟุ กลัลา ไดก้ลา่วเปดิงานแลว้ แขก

ผู้มีเกียรติได้มีการสนทนาระหว่างกัน มีการจับกลุ่มคุยกันตามความสะดวกกับ 

อดีตคณะผู้แทนเจรจาอินโดนีเซีย ในจำานวนนั้นมีซอฟยาน เอ ดฺจาลิล, 
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อุสมาน บาสยะฮฺ, พลตรี บำาบัง ดารโมโน และอีรวานดี ยูซุฟ

 เมนูอาหารคืออาหารพื้นเมืองอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยเสริม

บรรยากาศให้ชาวอินโดนีเซียมีความรู้สึกร่วมกันและเป็นกันเองมากขึ้น พวก

เขาต้องห่างเหินกันหลังจากที่หลายวันต้องตอบโต้กัน และมาสิ้นสุดเมื่อต้น

เดือนสิงหาคม 2005 (พ.ศ. 2548)

 สมาชิกผู้แทนเจรจาของขบวนการอาเจะหเสรี ยูฮา คริสเต็นเซ็น  

อัซวาน อบูบักร (Azwan Abubakr) อดีตผู้ว่าการนครนังโกร อาเจะห 

ดารุสสลาม ยืนยันว่าท่านยูซุฟ กัลลา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในยุคของท่าน 

ประธานาธิบดีเมกาวาตี “ท่านเป็นแกนนำาสำาคัญของรัฐบาลอินโดนีเซียที่เป็น 

ที่ยอมรับของขบวนการอาเจะหเสรี” อัซวานกล่าว

 ระหว่างการประชุมกับชุมชนชาวอินโดนีเซียในกรุงโตเกียว  ประเทศ

ญี่ปุ่น ท่านยูซุฟ กัลลา ได้อธิบายถึงความสำาเร็จในการเข้าถึงและผูกพันกับ

แกนนำาขบวนการอาเจะหเสรี “เพียงแค่เรามีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ผม

เข้าถึงขบวนการอาเจะหเสรี ในฐานะที่ผมเป็นชาวพื้นเมืองบูกีเนส ผมเข้าใจ

ความรู้สึกของชาวอาเจะห ผมพูดกับเขาว่าให้ฟังผม ชาวอาเจะหเคยรู้ไหม

ครั้งหนึ่งชาวบูกีเนสเคยเป็นกษัตริยปกครองอาเจะหมาก่อน อย่างไรก็ตามชาว 

อาเจะหไม่เคยเป็นกษัตริยในบูกิส ดังนั้นโปรดทำาให้มันเป็นเรื่องง่ายเถอะ” 

กัลลาพูดจบก็เรียกเสียงหัวเราะจากผู้คนในห้องประชุม

 มาลิก มะฮฺมูด เป็นผู้ช่วยสร้างความเชื่อถือแก่สมาชิกแกนนำาหลักๆ

ของขบวนการอาเจะหเสรี โดยเฉพาะท่านฮาซัน ดิ ติโร “ความคืบหน้าเริ่ม

ต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2003 (พ.ศ. 2546) เมื่อท่านยูซุฟ กัลลา แนะนำาให้
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ผมเข้าพบพี่ชายของท่านมาลิก มะฮฺมูด ที่ประเทศสิงคโปร เขาเป็นนักธุรกิจ 

ชื่ออามีร มะฮฺมูด (Amir Mahmud) และมีโอกาสเข้าพบปะกับบิดาเขา 

คอื เตง็ก ูอบัดลุเลาะ (Tengku Abdullah)” ฟารดิกลา่ว และยงัเพ่มิเตมิดว้ย 

วา่ นบัตัง้แตต่ระกลูครอบครวัของเตง็ก ูอบัดลุเลาะ กบัตระกลูครอบครวัของทา่น

ยซูฟุ กลัลา มกีารตดิตอ่ทางธรุกจิ จงึไมเ่ปน็การยากทีจ่ะสานสมัพนัธความเชือ่ถอื 

ระหว่างกัน

 นับตั้งแต่สิ้นปี 2003 (พ.ศ. 2546) “เรามีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับ 

แกนนำาขบวนการอาเจะหเสรี ในปีเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการกองกำาลังของ 

ขบวนการอาเจะหเสรี และท่านยูซุฟ กัลลา มีการพบปะพูดคุยกันที่ประเทศ 

เนเธอรแลนด” ฟาริดเล่าต่อ การติดต่อสื่อสารกัน แม้จะไม่มีความต่อเนื่อง

กันเล็กน้อย แต่ในที่สุดกระบวนการการตกลงที่เป็นประวัติศาสตร มีการ 

ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่เฮลซิงกิ เมื่อเดือนสิงหาคม 2005 (พ.ศ. 2548) 

 บทบาทหลกัของทา่นยซูฟุ กลัลา  คอืการเปน็หลกัประกนัในการพดูคยุ

เพือ่สนัตภิาพครัง้ทีส่อง ทีเ่กดิขึน้ตามมาจากวนัที ่20 มกราคม คำาประกาศเฮลซงิก ิ

ท่านฮาซัน ดิ ติโร ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากภาพ

อากาศตดิลบ 30 องศาเซลเซยีส เปน็สภาพอากาศในฤดหูนาวทีเ่ปน็จดุเยอืกแขง็ 

มีน้ำาแข็งแผ่ไปทั่วแถบตอนเหนือของยุโรป “ในวันที่ผมนำาสารเชิญจากท่าน

รองประธานาธิบดีถึงท่านฮาซัน ดิ ติโร ท่านมีความกระตือรื้อร้นเป็นที่สุด” 

ฟาริดกล่าว

 มาลิด มะฮฺมูด กล่าวว่าในวันนั้นท่านฮาซัน ดิ ติโร กำาลังรับแขกของ

ท่านตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น และในความเป็นจริงแล้วผู้แทนของท่านยูซุฟ 
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กัลลา จะต้องรอเวลาเข้าพบในเวลาหนึ่งทุ่ม ระหว่างการพบปะนั้นท่านฮาซัน 

ดิ ติโร จะย้ำาถึงความชื่นชมและสรรเสริญความคืบหน้าของการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพในอาเจะห “ไม่มีข้อติต่ออินโดนีเซีย ท่านกล่าวเพิ่มเติมและฝาก

แสดงความเคารพถึงท่านยูซุฟ กัลลา และฝากถ้อยคำาถึงการแสดงความตั้งใจ 

และยินดีที่จะมาร่วมในการเชื้อเชิญครั้งอื่นๆ” ฟาริดกล่าว

 เป็นที่รู้กันว่าความชื่นชมยินดีที่ท่านฮาซัน ดิ ติโร สนองตอบ โดย

ปกติแล้ว ท่านฮาซัน ดิ ติโรไม่เคยใช้ภาษา “บาฮาซาอินโดนีเซีย” ในการพูด 

สื่อสาร แม้ว่าท่านจะมีความสามารถในการใช้ภาษาอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดี

ก็ตาม แต่เพราะเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณความผิดหวังและไม่พึงพอใจ

ต่ออินโดนีเซีย เขาจะใช้เฉพาะภาษาอาเจะหหรือภาษาต่างประเทศอื่นแทน

 ความจริงท่านฮาซัน ดิ ติโร ได้แสดงหรือสื่อความหมายถึงความ

นับถือต่อท่านยูซุฟ กัลลา ขณะเดียวกันท่านยูซุฟ กัลลา ก็ได้แสดงความ 

ชืน่ชมตอบ “เราทัง้สองไดม้กีารพบปะและพดูคยุกนัเสมอืนดัง่ญาตพิีน่อ้ง ยอ่ม 

มีค่ามีความหมาย ที่ไม่สามารถประเมินคุณค่าได้ หากเปรียบเทียบกับคุณค่า 

ของสันติภาพ เพราะไม่มีสิ่งใดที่มีราคาแพงไปกว่าสันติภาพ  สันติภาพเป็น 

สิ่งที่มีคุณค่าสูงยิ่งนัก เราไม่อาจคำานวณเป็นราคาค่าเงินหรือเป็นตัวเลขได้ 

และด้วยสิ่งนี้เราก็ไม่สามารถที่จะซื้อขายหรือทดแทนได้” ท่านยูซุฟ กัลลา 

อธิบายถึงคุณค่าของสันติภาพในวันถัดมาที่กรุงโตเกียว  
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12
ฟาริด ฮูเซ็น ไข่มุกแห่งบูกิส 

 หลังจากการประชุมเจรจายุติความเป็นปรปักษโคฮา (CoHA : 

The Cessation of Hostilities Agreement) ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ขวัญ 

กำาลังใจและสภาพจิตใจของแกนนำาระดับสูงของขบวนการอาเจะหเสรีที่มี 

ต่อรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เหมือนหรือคล้ายๆ กับความสัมพันธของ 

รัฐบาลอิรักและคูเวตในสมรภูมิสงครามอ่าว ความสัมพันธทั้งสองฝ่ายขาด 

สะบั้น ยากที่จะรื้อฟื้นได้ อย่างไรก็ตาม ดร. ฟาริด ฮูเซ็น อาจารยผู้

บรรยายในมหาวิทยาลัยฮาซานุดดิน และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สวัสดิการประชาชน ยังคงยืนหยัดในการแสวงหาวิธีการแก้ไขอย่างมั่นคง 

สำาหรับสถานการณเช่นนี้ วิธีการที่จะทำาให้เกิดการลงนามในบันทึกความ- 

เข้าใจระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและขบวนการอาเจะหเสรี ต้องใช้กลยุทธ 

การทูตแบบ “สงครามจรยุทธ” จนนำามาสู่ความสำาเร็จ

 การเเสวงหาสันติภาพในอาเจะหเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2003 

(พ.ศ. 2546) บนโต๊ะอาหารเช้าและอาหารเย็นที่ภัตตาคารในย่านเบ็นฮิล 

(Benhil) จาการตากลาง เส้นทางสู่สันติภาพเกิดขึ้น ณ ที่น้ี ฟาริด ฮูเซ็น 

ชายผมดอกสีเลา รูปร่างสันทัด เล่าเรื่องราวของเขา ขณะที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหาร

มื้อเย็น เขาให้สัมภาษณผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ Bali Post ที่ภัตตาคารสาเต 

เสนายัน (Sate Senayan Restaurant) ตรงข้ามสำานักงานที่ทำาการของ

รองประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย ในกรุงจาการตา  
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 ครั้งแรกที่ฟาริดพบกับยูฮา คริสเต็นเซ็น เมื่อเขายังเป็นอาจารย

สอนที่มหาวิทยาลัยฮาซานุดดีน ในปี 1998 (พ.ศ. 2541) ยูฮา ชาวฟินแลนด 

และบุตรสี่คน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพูด (ภาษาบาฮาซา) ได้อย่าง

คล่องแคล่ว และเคยมาทำางานด้านวิจัยเกี่ยวกับภาษาศาสตรในตอนใต้ของ 

สุลาเวสี 

 “ผมรู้จักกับเขา แต่ไม่ถึงกับสนิทสนมมากนัก วันนั้น ผมยังเป็น

อาจารยบรรยายที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยฮาซานุดดีน และเป็นที่

ปรึกษาด้านศัลยกรรมระบบการย่อยอาหาร เป็นตำาแหน่งสูงสุดของวงการ

ศัลยแพทย” ฟาริดเล่าเรื่องราวของเขา

 สิ้นปี 2001 (พ.ศ. 2544) ท่านยูซุฟ กัลลา แต่งตั้งฟาริดให้ดำารง

ตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการประชาชน ภารกิจแรกที่

ได้รับมอบหมายคือ ให้ฟาริดเข้าดำาเนินการแก้ไขความขัดแย้งในโปโซและ 

มาลูกู ความสามารถของ ดร. ฟาริด ผู้ที่เกิดวันที่ 9 มีนาคม 1950 ที่เมือง

ซอปเป็ง (Soppeng) และประสบความสำาเร็จในการยุติความขัดแย้งทั้ง 2 

กรณีได้สำาเร็จ อันนำามาซึ่งการลงนามในข้อตกลงมาลิโน I และ II อย่างเป็น

ทางการ “ผมเป็นคนกลาง” เขาเล่าต่อ ความสำาเร็จครั้งนี้มีรัฐมนตรี 3 ท่านจาก

กระทรวงกลาโหมและการเมือง  กระทรวงสวัสดิการประชาชน และเศรษฐกิจ 

แต่งตั้งเขาเป็นประธานของ คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติเพื่อสนธิสัญญา

สันติภาพมาลิโนที่ I และ II (National Suppervisory Boards for 

the Malino I and II Peace Treaty)

 เมื่อการเจรจายุติความเป็นปรปักษ (CoHA) กับขบวนการอาเจะห 
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เสรีประสบความล้มเหลว ท่านยูซุฟ กัลลา เรียกเขาให้ริเร่ิมในการพูดคุย 

เพื่อสันติภาพใหม่อีกครั้ง เขาต้องพิสูจนความจริงใจของตนเองต่อพวกเขา 

และสร้างเครือข่ายที่เริ่มจากศูนย โดยใช้วิธีการพื้นฐานของเทคนิคการรบ 

แบบจรยุทธ

 “ผมเริ่มด้วยการชวนภรรยาไปรับประทานอาหารเช้าและอาหาร

ค่ำาที่ย่านเบ็นฮิล ที่นั่นนำาไปสู่การสร้างความสนิทสนมกับชายชื่อ มะฮฺยุด- 

ดีน (Mahyuddin) ผมได้นัดหมายการพบปะพูดคุยกับมะฮฺยุดดีนที่เมือง 

มากัสสาร เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเปิดตัวอย่างเปิดเผย” เขาอธิบาย “จาก

นั้นมีการพบปะอีกหลายครั้ง ผมจึงนัดหมายกับมะฮฺยุดดีนเข้าพบกับท่านยูซุฟ 

กัลลา และหัวหน้าพรรคโกลคาร (Golkar) มะฮฺยุดดิน เป็นคนปิดกั้นตัวเอง 

เขาไม่ยอมรับและทำาตัวว่าตัวเองไม่รู้อะไรทั้งสิ้น”

 การติดต่อผ่านมะฮฺยุดดีน ฟาริดสามารถเข้าถึงเครือข่ายของขบวนการ

อาเจะหเสรี และก้าวสู่เครือข่ายการจัดองคกรแบบรวมศูนย ซึ่งมี 5 ส่วน

หลักๆ คือ รัฐบาลผลัดถิ่น กองกำาลังปฏิบัติการภาคสนาม ผู้แทนในต่าง

ประเทศ (ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี แคนาดา  

และสวีเดน) ฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายพลเรือนทั้ง 5 ส่วนนี้ขึ้นตรงกับองคกร

ขบวนการอาเจะหเสรี และการตัดสินใจของส่วนใดๆ ต้องเป็นมติที่เป็น

เอกฉันทของทุกส่วน โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

 ในเดือนสิงหาคม 2003 (พ.ศ. 2546) ฟาริดเริ่มมีการพบปะพูดคุย

กับแกนนำาระดับล่างของฝ่ายต่างๆ ทั้ง 5 ฝ่าย “โดยพื้นฐานแล้ว ผมพยายาม

โน้มน้าวพวกเขาเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจาให้ได้” เขากล่าว เพื่อให้ง่ายและสะดวก
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ในการเข้าถึง ฟาริดเข้าหาโดยผ่านพวกเด็กๆ ภรรยา เพื่อนบ้าน หรือญาติ 

พี่น้องของบรรดาแกนนำาเขาเหล่านั้น “ผมพยายามเข้าหาสมาชิกของขบวนการ

อาเจะหเสรีในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง”

 ในเดือนพฤศจิกายน มะฮฺยุดดีน จัดให้มีการพบปะกับสมาชิก

ขบวนการอาเจะหเสรีในสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน แต่โชคไม่เข้าข้าง 

“เราไม่ได้พบกัน” หลังจากที่ฟาริดได้ใช้เด็กๆ ภรรยา และเพื่อนสนิท เป็น 

ตัวกลางในการเข้าหาพวกเขา 

 “ผมบอกกับพวกเขาว่าผมสนับสนุนการพูดคุยกัน ผมบอกพวกเขาว่า

ผมเป็นชาวบูกิส มาจากมากัสสาร เหตุผลอะไรที่ผมจะบอกพวกเขาว่าผมเป็น

ชาวบูกิส  ผมต้องการที่จะให้เขาเชื่อใจกัน เพื่อให้เขาเห็นว่า ผมไม่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติการทางทหาร (DOM: Daerah Operasi Militiar เขตการ

ปฏิบัติการทางทหาร - ผู้แปล) หรือสิ่งอื่นใด ประการที่สอง ผมต้องการแสดง

ให้เห็นว่าผมมีบางอย่างเหมือนพวกเขา เรามีประวัติศาสตรร่วมกันเกี่ยวกับ 

การเคลื่อนไหวของ กอฮา มุซัคการ (Kahar Muzakkar (DI/TII)) วิธี

การของผมล้มเหลว ผมเดินทางกลับจาการตาทันที”

 มกราคม 2004 (พ.ศ. 2547) ยูฮา คริสเต็นเซ็น เดินทางมาอินโดนีเซีย 

เพื่อพบกับฟาริด ด้วยจุดประสงคเพื่อมาขายสินค้าจากประเทศฟินแลนด มี

อุปกรณทางการแพทย เรือความเร็วสูง แต่ฟาริดไม่ได้ให้ความสนใจ แต่ 

กลับสนใจเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาพื้นเมืองในสุลาเวสีมากกว่า หลัง

จากมีการนำาเสนอแล้ว ยูฮาแสดงความยินดีกับความสำาเร็จของฟาริดเกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอัมบอน และยูฮาได้เสนอเกี่ยวกับการจัดการ 
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ให้มีการพบปะกับสมาชิกขบวนการอาเจะหเสรีในสวีเดน “คุณต้องการให้ผม

จัดให้มีการพบปะกับพวกเขาไหม ?” ยูฮาเสนอฟาริด

 กุมภาพันธ 2004 (พ.ศ. 2547) ฟาริดได้รับมอบหมายให้เดินทางไป

ประเทศอิหร่าน เพื่อนำาความหวังดีจากชาวอินโดนีเซียส่งสิ่งของช่วยเหลือ

เยียวยาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองแบม (Bam) เขาต่อสายโทรศัพท

ถึงยูฮาและร้องขอให้ช่วยจัดให้มีการพบปะพูดคุยกับแกนนำาสมาชิกระดับสูง 

ของขบวนการอาเจะหเสรีในสวีเดน “ผมบินไปฟินแลนด และในวันที่ 16 

กมุภาพนัธ ผมและยฮูาเดนิทางไปสตอกโฮลมดว้ยกนั เรามแีผนการทีจ่ะพบปะ

พูดคุยกับมาลิก มะฮฺมูด, อับดุลลอฮฺ ไซนี และบัคเตียร อับดุลลอฮฺ แต่ที่

เราไม่รู้ว่าท่านฮาซัน ดิ ติโร ยังไม่อนุมัติให้มีการพบปะตามแผนการดังกล่าว 

แม้ว่าทั้งทีมของฟาริดและมาลิกได้มารอที่จะพบกันที่โรงแรมแล้วก็ตาม”

 “แม้ว่าทุกคนมาอยู่พร้อมหน้ากันที่โรงแรมในสตอกโฮลมแล้ว การ

พบปะประชุมกันก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ต่างฝ่ายต่างก็มองเห็นกันและกันในล็อบบี้

ของโรงแรม ผมไม่ต้องการที่จะเดินไปหาพวกเขาก่อน และพวกเขาก็ไม่เดิน

เข้ามาหาผม” เขากล่าว เมื่อมาลิกเดินออกจากโรงแรม ฟาริดหัวเสีย เเละ

โมโหมาก เขากล่าวตำาหนิยูฮาว่า “คุณโกหก” เขาตะโกน ยูฮาเข้าสวมกอด 

ฟาริด และกล่าวว่า “โปรดอย่าหัวเสีย ใจเย็นๆ ไว้ เรามีทางอื่น จะเป็นอะไร 

ไหม หากเราจะพบปะกับมารตติ อะหติซารี  อดีตประธานาธิบดีชาวฟินแลนด 

แทน ?”

 ฟารดิยงัคงหวัเสยี แตใ่นทีส่ดุเขายอมตกลงเดนิตามแผนของยฮูา หลงั

จากที่ท่านยูซุฟ กัลลา แจ้งแก่เขาว่าควรไปพบกับทาปานี โรกาเน่ (Tapan  
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Roukane)  หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพรายสัปดาหโซอูเม็น กูวา

และห์ต ี (Soumen Kuvslehti) เพื่อให้เขาประสานให้มีการพบปะระหว่าง

กนั “ตกลง แตท่า่นมารตต ิอะหตซิาร ีกำาลงัจะเดนิทางไปเจนวีาภายในเวลาอกี 

2 ชั่วโมง” เขากล่าว

 เขาไม่มีเวลาที่จะต้องรีรอ แต่เวลานั้นทั้งฟาริดและยูฮายังคงอยู่ใน 

สตอกโฮลม ขณะที่มารตติ อะหติซารี ยังอยู่ในฟินแลนด และเขามีเวลา 

เพียงอีก 2 ชั่วโมงที่จะเดินทางไปพบท่านมารตติ ยิ่งไปกว่านั้น มีปัญหาแทรก

ขึ้นเมื่อเขาพยายามที่จะจองตั๋วเครื่องบิน เมื่อเปิดดูตั๋วพบว่า ตั๋วเครื่องบินนี้

จะใช้เดินทางได้ในวันมะรืนนี้  ฟาริดจึงเกิดความคิดในการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า “ผมเขียนใบรับรองแพทยว่า ยูฮามีความจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล” ฟาริดเล่าถึงหนังสือดังกล่าวที่ทำาให้ฟินดแอรอนุญาตให ้

ทั้งสองสามารถเดินทางไปยังเฮลซิงกิในบ่ายวันนั้นได้

 การพบปะประชุมเป็นไปตามแผนการทุกประการ ฟาริดอธิบายเกี่ยว- 

กบัรปูแบบเขตการปกครองตนเองพเิศษในอาเจะห ทีจ่ะเสนอตอ่ฝา่ยขบวนการ

อาเจะหเสรี “จนกระทั่งวันนี้ สาธารณชนชาวยุโรปเพิ่งได้ยินและทราบถึง 

สถานการณและวิสัยทัศนของขบวนการอาเจะหเสรี ทำาไมคุณไม่นำาเสนอเรื่อง

ราวของฝา่ยคณุ” มารตต ิอะหตซิาร ี กลา่วหลงัจากทีร่บัปากวา่จะชว่ยใหท้ัง้สอง 

ฝา่ยมกีารพบปะประชมุกนั หลงัจากมกีารตดิตอ่จากองคกรรเิริม่เพือ่การบรหิาร

จดัการภาวะวกิฤติ ขบวนการอาเจะหเสรรีบัขอ้เสนอ และตกลงจะเขา้ร่วมพบปะ 

ประชุมกันบนเงื่อนไขซึ่งมีคนกลางที่มีทักษะความชำานาญเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
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  ในจาการตา ประชาชนกำาลังให้ความสนใจในการรณรงคการเลือกตั้ง

ทั่วไป เดือนตุลาคม ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าท่านยูซุฟ กัลลา ได้รับเลือกตั้ง

และได้รับตำาแหน่งรองประธานาธิบดี ท่านจึงได้โทรศัพทแจ้งมารตติ อะหติ- 

ซารี เพื่อวางกำาหนดการการประชุมต่อไป
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