ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่ออุทิศให้กบั สันติภาพ

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/33000
วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็ นวันสันติภาพสากล วันนี้จดั ขึ้นเพื่อประกาศการเริ่ มต้น
ของวันสันติภาพสากล ระฆังสันติภาพ ณ สํานักงานใหญ่ของสหประชาชาติ จะดังขึ้น ซึ่ง
ระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรี ยญที่เด็กทัว่ โลกช่วยกันบริ จาค ระฆังใบนี้ถือเป็ นอนุสรณ์
เตือนให้ระลึกถึงความสู ญเสี ยจากสงคราม โดยมีการสลักประโยคหนึ่งประโยคไว้ขา้ งระฆัง
ว่า
Long live absolute world peace. (ขอความยัง่ ยืนจงมีแด่ สันติภาพอันแท้ จริง)
ปี 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติประกาศมติที่รับรองโดยคอสตารี กา ให้วนั
อังคารที่สามของเดือนกันยายน (ซึ่งเป็ นวันเปิ ดประชุมสามัญ) เป็ นวันสันติภาพสากล เพื่อให้
ความสําคัญกับสันติภาพ 20 ปี ให้หลัง ที่ประชุมใหญ่มีมติใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสหราช
อาณาจักร และคอสตารี กา ให้กาํ หนดวันที่แน่นอนและประกาศเป็ นวันยุติการสู ้รบของโลก (a
global ceasefire day) คือ วันที่ 21 กันยายนเป็ น องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วนั นี้
เป็ น
"วันสันติภาพสากล" (The International Day of Peace)

เพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิง หยุดใช้ความรุ นแรงกันทัว่ โลก และหยุดการทํา
สงครามตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยงั ได้เชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ ชุมชน
และองค์กรอิสระ ให้เฉลิมฉลองและร่ วมมือกันสร้างสันติภาพทัว่ โลก
องค์การสหประชาชาตินอกจากได้กาํ หนดให้วนั ที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็ น "วัน
สันติภาพโลก" (International Day of Peace) แล้ว ยังกําหนดให้ปี ค.ศ.2001-2010 เป็ น
"ทศวรรษสากลเพือ่ วัฒนธรรมสันติภาพและความไม่ รุนแรงเพือ่ เด็กของโลก"

(The International Decade 2001-2010 for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World)

โดยมุ่งเน้นที่
1. การให้ความเคารพต่อชีวติ ทั้งมวล เคารพชีวติ และศักดิ์ศรี ของแต่ละบุคคล โดยไม่
แบ่งชนชั้นหรื อลําเอียง
2. การไม่ใช้ความรุ นแรงในทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
3. การแบ่งปันกับผูอ้ ื่นอย่างมีน้ าํ ใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยตุ ิธรรม และการกด
ขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
4. การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรี ภาพในการแสดงออก และยอมรับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
5. การสงวนรักษาผืนโลก ฝึ กดําเนินชีวติ อย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวติ ในโลก
เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
6. การสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ ายมี
ส่ วนร่ วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี
การส่ งเสริ มให้ผคู ้ นในสังคมทุกกลุ่มอายุ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสันติภาพ
ภายใน ซึ่งเป็ นพื้นฐานสําคัญของวัฒนธรรมสันติภาพ โดยเริ่ มต้นจากประสบการณ์ของความ
สงบเงียบภายในจิตใจของแต่ละบุคคล จะนําไปสู่ การตระหนักรู ้จกั ตนเองและแหล่งพลังชีวติ
สามารถใช้ปัญญาเป็ นเครื่ องชี้นาํ ทางในการขจัดทุกข์และสร้างสันติสุขให้แก่ตนเอง และ
แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผอู ้ ื่น
วิธีการหนึ่งในการกระตุน้ ให้ผคู ้ นทัว่ ไปเห็นความสําคัญของการหยุดอยูใ่ นความสงบ
คือเน้นความสําคัญของการใช้เวลา "เพียงหนึ่งนาที" ด้วยบทเพลง "เพียงหนึ่งนาที" ซึ่ง

สร้างสรรค์โดยทีมของบริ ษทั แกรมมี่ฯ เพื่อเป็ นสื่ อหนึ่งของโครงการ "คุณธรรมหนุนนําสันติ
สุ ข" ของมูลนิธิบราห์มากุมารี ราชาโยคะ มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก เป็ น traffic control
ควบคุมการจราจรของจิต และหันเหความคิดไปสู่ ทิศทางที่เป็ นบวก เป็ นสื่ อเตือนตนให้มีเวลา
หยุดสงบนิ่ง เพียงชัว่ ขณะในแต่ละวัน ได้เรี ยนรู ้ความสงบเงียบภายในของตน และเสริ มพลัง
ชีวติ เพื่อเป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้านต่างๆ
ประเทศไทย ที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก มีกิจกรรมเดินขบวนเพื่อสันติภาพ (Peace
march) เพื่อสวดมนต์ขอพรให้เกิดสันติภาพในพม่า ในไทย และโลก รวมทั้งเพื่อระลึกถึง
เหตุการณ์การชุมนุมอย่างสันติของพระภิกษุเมื่อเดือนกันยายนปี 2007 ในพม่า การเดินขบวน
ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทัว่ โลกเนื่องจากจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในประเทศต่างๆ
ในเวลาเดียวกัน
รู ปแบบของการเดินขบวนใช้ลูกโป่ งรู ปนกพิราบสี ขาวขนาดใหญ่เพื่อเป็ นสัญลักษณ์
แทนสันติภาพ พระภิกษุจะใช้กระดิ่งเป็ นตัวบอกสัญญาณควบคุมการเดินขบวน พร้อมกล่าว
และชูป้ายที่เขียน(ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย) ว่า
''May all beings not fight each other''
(ขอให้สรรพชีวติ ทั้งหลายจงหยุดต่อสู ้ซ่ ึงกันและกัน)
และ
''May all beings be happy and peaceful''
(ขอให้สรรพชีวติ ทั้งหลายจงมีแต่สันติสุขและสันติภาพ)
นอกจากนี้ ยังจะใช้ป้ายที่เขียนว่า ''สันติภาพ''
• ''Peace for the World and Burma'' (สันติภาพแด่โลกและพม่า)
• ''Peace in Burma Means No Civil War'' (สันติภาพในพม่าคือการปราศจากซึ่ งสงคราม
กลางเมือง)
• 'No Nuclear Enrichment in Burma'' (ห้ามการเสริ มสมรรถนะนิ วเคลียร์ ในพม่า)

งานวันสันติภาพสากลในติมอร์ -เลสเต
ในปี 2008 สํานักงานสหประชาชาติ (UNMIT) ใน
ติมอร์ฯ ได้ต้ งั คําขวัญสําหรับวันสันติภาพสากลใน
ติมอร์-เลสเตว่า
“คุณทําอะไรเพื่อสันติภาพหรื อเปล่า”
(What are you doing for peace?)
ในปี นี้รัฐบาลติมอร์ฯร่ วมกับสหประชาชาติได้จดั งาน
ฉลองวันสันติภาพสากลที่บริ เวณหน้าทําเนียบรัฐบาล
การฉลองวันสันติภาพเริ่ มขึ้นด้วยพิธีมิซซาเพื่อ
สันติภาพและความยุติธรรมที่วหิ ารอิเกรจา และต่อมา
ในเวลา 16.30-17.30 น.มีการชุมนุมเพื่อสะท้อนความ
ต้องการสันติภาพที่ลานประชาธิปไตย จากลานประชาธิปไตยมีการ “เดินเพื่อสันติภาพ” ไปยัง
ทําเนียบรัฐบาลโดยออกเดินทางตั้งแต่เวลา17.30 -18.00 น.และที่ทาํ เนียบรัฐบาลนี้ นายซา
นานา กุสเมา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุ นทรพจน์แสดงความยินดีที่การเดินเพื่อสันติภาพในปี นี้
มีเยาวชนจากสํานักวิชาป้ องกันตัวต่างๆได้มาเข้าร่ วมด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
และทัศนคติสร้างสรรค์ของสํานักวิชาป้ องกันตัวต่างๆ และภายหลังจากสุ นทรพจน์ดงั กล่าว
บิฉอบได้กล่าวให้พรและปล่อยนกพิราบ รวมทั้งมีการแจกดอกไม้แก่ผมู ้ าร่ วมพิธี นายอาตุล
คาห์เรผูแ้ ทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวสุ นทรพจน์เป็ นรายต่อมาโดยเน้นยํ้าว่า
การที่จะมีสันติภาพได้น้ นั จะต้องมีการเคารพสิ ทธิมนุษยชนด้วย เพราะไม่มีที่แห่งใดซึ่งไม่ให้
การพิทกั ษ์ปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนจะสามารถมีสันติภาพเกิดขึ้นได้ และหลังจากนั้นเป็ นการ
กล่าวปราศรัยของนายเฟอร์นนั โด ลาซามา เด อะเราโจ ประธานรัฐสภาแห่งชาติ หลังจาก
สิ้ นสุ ดงานพิธีได้มีการแสดงบันเทิงและดนตรี ของคณะนายทหารและตํารวจและดนตรี ของ
เยาวชนสองวงคือวงลิซาน ติมอร์ และวงโทนี่ เปเรร่ าจนกระทัง่ 23.05 น. จึงเลิกงาน งานวัน
สันติภาพสากลเป็ นงานที่องค์การสหประชาชาติให้ความสําคัญและจัดขึ้นในติมอร์-เลสเตเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อปลุกสํานึกในการรักสันติภาพและความยุติธรรมในบ้านเมือง

