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14 ตุลาคม วันครบรอบการจากไปของรัฐบุรุษผู้เป็ นต้ นแบบแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชและสร้ างเอกภาพบนผืนทวีปแอฟริ กา
รัฐบุรุษทีเ่ ป็ นตานานของผู้นาทางการเมืองที่สมถะ ยึดมัน่ ในหลักการและผลประโยชน์แห่งชาติเป็ นสาคัญ รัฐบุรุษที่ได้ รับ
ความเคารพยกย่องอย่างสุดหัวใจจากประชาชนในประเทศแทนซาเนีย แอฟริ กาตะวันออก
Nyerere

(นูยห์แรลเอ) เกิดในชนเผ่า ซานากิ (Zanaki) ซึง่ มีประชากรเพียง 40,000 คน (หนึง่ ในเผ่าที่เล็กที่สดุ ใน

แทนซาเนีย) ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของทะเลสาบวิคตอเรี ย ประเทศแทนซาเนีย เมื่ออายุ 12 ขวบ พ่อของเขาผู้เป็ นหัวเผ่า
ยอมส่งลูกชายเข้ าโรงเรี ยนเพื่อรับการศึกษาแบบสมัยใหม่ในโรงเรี ยนของรัฐบาล โดยเขาต้ องใช้ เวลาเดินทางไปกลับในแต่
ละวันถึง 41 กิโลเมตร เขาสอบได้ เป็ นลาดับที่หนึง่ เพื่อเข้ าศึกษาต่อ โรงเรี ยนฝึ กหัดชนชันน
้ าชาวพื ้นเมืองเพื่อมาช่วยบริ หาร
ประเทศภายใต้ การปกครองของอังกฤษ ทีเ่ มืองทาโบรา (Tabora) และเดินทางไปศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยมาเคเรเร
(Makerere University) ประเทศอูกน
ั ดา (ซึง่ เป็ นสถาบันการศึกษาขันสู
้ งแห่งเดียวในแอฟริ กาตะวันในสมัยนัน)
้ เมื่อจบ

ออกมาเขาได้ มาเป็ นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่โรงเรี ยนวิทยาลัยเซนต์แมรี่ (St. Mary College) ในเมืองทาโบรา (19461949) หลังจากนันเขาก็
้
ได้ รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยเอดินเบิก (

Edinburg University)

สก็อตแลนด์

กล่าวได้ วา่ เขาเป็ นชาวแทนซาเนียคนแรกที่เข้ ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศอังกฤษ ที่แห่งนี ้เองที่เขาได้
เข้ าไปคลุกคลีและศึกษาแนวคิดทางสังคมนิยมจากกลุม่ เคลือ่ นไหวทางการเมืองของผู้ใช้ แรงงานอังกฤษ เขาจบปริ ญญาโท
ทางด้ านประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ จากมหาลัยดังกล่าวในปี 1952
ความสนใจทางการเมืองของเขาเริ่ มมาตังแต่
้ สมัยเรียนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยมาเคเรเร ประเทศอูกนั ดาแล้ ว เขาเข้ าร่วมในกลุม่
ข้ าราชการชาวแอฟริ กนั ซึง่ ตังขึ
้ ้นมาเพื่อถกปั ญหาความไม่เป็ นธรรมในสังคมแอฟริ กนั ภายใต้ การปกครองของอังกฤษ
ต่อมากลุม่ นี ้ได้ พฒ
ั นามาเป็ น สมาคมชาวแอฟริ กนั แห่งทังกายิกา1 (Tanganyika African Association) หลังจาก
กลับมาจากประเทศอังกฤษได้ เพียงสองปี เขาได้ เปลีย่ นสมาคมนี ้เป็ นพรรคการเมืองที่สาคัญของแทนซาเนียจวบจน
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ปั จจุบนั คือ Tanganika African National Union (TANU) และเริ่ มทาการรณรงค์เรี ยกร้ องเอกราชให้ ทงั กายิกา โดยยึด
มัน่ ในแนวทางแห่งสันติวิธี
ในชันแรกผู
้
้ ปกครองทังกายิกาของอังกฤษคือ Sir Edward Twining ได้ ตงให้
ั ้ เขาเข้ าร่วมในสภานิติบญ
ั ยัติของอาณานิคม
อังกฤษ (the colony’s Legislative Council) หนึง่ ปี หลังจากนันทางพรรค
้
TANU ได้ สง่ เขาเป็ นตัวแทนไปยัง
คณะกรรมการทรัสตีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Trusteeship Council ) เพื่อเรี ยกร้ องให้ สหประชาชาติ
กาหนดวันคืนเอกราชให้ ทงั กายิกา พร้ อมกับเรี ยกร้ องให้ สหประชาติยอมรับให้ อาณานิคมในแอฟริกามีรัฐบาลปกครอง
ตนเอง แต่ทว่าอังกฤษกลับปฏิเสธข้ อเรี ยกร้ องดังกล่าว
หลังการประชุมที่สหประชาชาติในครัง้ นัน้ เขาได้ ลาออกจากความเป็ นครูและมุง่ หน้ าทาการรณรงค์เพื่อเรี ยกร้ องเอกราช
ให้ ทงั กานิกาโดยตระเวนไปทัว่ ประเทศ ผลคือ สมาชิกพรรคTANU เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วคือ จาก 100,000 คนในปี 1955
เป็ น ครึ่งล้ านคนในปี 1957 2
ในปี 1960 เมื่ออังกฤษเปิ ดโอกาสให้ มีการเลือกตังสภานิ
้
ติบญ
ั ญัติของอาณานิคม ปรากกฎว่าพรรค TANU กวาดที่นงั่ ไป
ทังหมด
้
เขาดาเนินการเจรจาและประสานงานกับผู้ปกครองอังกฤษ จนในที่สดุ ทังกายิกาได้ รับเอกราชเต็มตัวจากอังกฤษ
ในปี 1961 เป็ นการได้ รับเอกราชที่สงบที่สดุ ในทวีปแห่งนี ้ เขาสามารถสร้ างเอกภาพของประเทศภายใต้ ชนเผ่าที่มมี ากกว่า
120 เผ่าในประเทศโดยปราศจากการนองเลือด และนาภาษาสวาฮิลี (Swahili) มาใช้ เป็ นภาษาราชการ Nyerere
กลายเป็ นนายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ
Nyerere

เฉกเช่นผู้นาประเทศแอฟริ กาทีเ่ คยตกเป็ นอาณานิคมของตกวันตก คือ เมื่อสามารถปลดแอกอาณานิคม

ออกไปได้ ก็พยายามหาหนทางสร้ างประเทศให้ หลุดพ้ นจากการพึง่ พิงตะวันตก เขามุง่ หวังทีจ่ ะนาพาประเทศแทนซาเนีย
ไปสูก่ ารพึง่ พาตนเอง (Self- reliance) ประเทศที่ปราศจากหนี ้และการพึง่ พิงจากตะวันตก เขามองว่าลัทธิลา่ อาณานิคม
และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็ นรูปแบบการเข้ าควบคุมและครอบงาประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน เขาเลือกสร้ าง
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้ นกับจีน และนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาประยุกต์ใช้ (1967-1985) คือ นา
ระบบการผลิตแบบนารวม (Collective farming) แต่มงุ่ เน้ นไปทีก่ ารผลิตในครัวเรื อนเป็ นสาคัญ ซึง่ เรียกว่า อูจมู า
(Ujamaa) หรื อ familyhood จากอิทธิพลแนวคิดในสังคมชนเผ่าแอฟริ กาเขาเชื่อว่า บุคคลจะเป็ นตัวเป็ นตนได้ ก็มาจาก
ครอบครัว ดังนันครอบครั
้
วจึงเป็ นหน่วยผลิตที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญ จากครอบครัวก็จะขยายไปสูช่ มุ ชน จากชุมชนก็ขยายตัว
สูร่ ะดับเมือง และประเทศตามลาดับ เขาเชื่อว่าแนวความคิดเหล่านี ้มีปรากฏอยูแ่ ล้ วในสังคมพื ้นเมืองดังเดิ
้ มแอฟริ กันก่อน
การเข้ ามาของตะวันตก การฟื น้ ฟูแนวความคิดนี ้กลับมาใช้ ใหม่จะกาจัดระบบทุนนิยมให้ หมดไปได้
แม้ วา่ ผลผลิตและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของแทนซาเนียจะล้ มเหลวอย่างไม่เป็ นท่าหลังจากการใช้ การผลิตแบบอูจู
มา กล่าวคือในปี 1976 จากประเทศผู้สง่ ออกสินค้ าเกษตรรายใหญ่ของแอฟริ กา แทนซาเนียกลายเป็ นประเทศที่นาเข้ า
สินค้ าเกษตรรายใหญ่ของแอฟริกา3 อีกทังแทนซาเนี
้
ยยังถูกจัดเป็ นหนึง่ ในประเทศยากจนที่สดุ ในโลก รายได้ ตอ่ หัวของ
ประเทศอยูท่ ี่ 250 ดอลลาร์ ค่าเงินลดลง เกิดภาวะเงินเฟ้ อ

GNP ลดลงทุกปี

และท้ ายที่สดุ ประเทศต้ องพึง่ พึงเงินช่วยเหลือ
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จากต่างประเทศเป็ นหลักเพื่อช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจให้ ดาเนินต่อไป4 อย่างไรก็ตาม นโยบายสังคมนิยมแบบแอฟริ กนั กล
ของเขากลับประสบผลสาเร็ จด้ านสังคมเป็ นอย่างยิ่ง ได้ สร้ างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ทกุ ชนเผ่าและประชาชน
ทุกลาดับชัน้ แทนซาเนียกลายเป็ นประเทศที่มีอตั ราการรู้หนังสือมากที่สดุ ในแอฟริ กา นอกจากนี ้กว่า 50 % ของประชากร
มีแหล่งน ้าสะอาดสาหรับอุปโภคบริ โภค มีศนู ย์บริ การทางสาธารณสุขและโรงพยาบาลในชนบท อัตราการตายของทารก
แรกเกิดลดลง ช่วงระยะเวลาของการมีชีวิตอยูข่ องประชาชนเพิ่มขึ ้นจาก 35 เป็ น 51 ปี ที่สาคัญทีส่ ดุ คือ ไม่มีความขัดแย้ ง
หรื อการปะทะกันระหว่างชนเผ่า ซึง่ มีมากถึง 120 ชนเผ่าในประเทศแทนซาเนีย เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ การเมืองของ
ประเทศแทนซาเนียมีเสถียรภาพมัน่ คง และไม่มีสงครามกลางเมืองเฉกเช่นประเทศแอฟริ กาอื่นๆ5
ในส่วนของบทบาทการเมืองระหว่างประเทศ ความสาเร็จของเขาในการปลดปล่อยประเทศแทนซาเนียเป็ นเอกราชโดย
ปราศจากการนองเลือด กลายเป็ นต้ นแบบและแรงบันดาลใจให้ กลุม่ เคลือ่ นไหวเพื่อการปลดปล่อยแอฟริ กาทางตอนใต้
มากมายเช่น เช่นกลุม่ African

National Congress (ANC) และ Pan African Congress (PAC) แห่งประเทศ

แอฟริ กาใต้ กลุม่ FRELIMO หรื อแนวหน้ าปลดปล่อยประเทศโมซัมบิค (Mozambique) จากการเป็ นอาณานิคมของ
ประเทศโปรตุเกส กลุม่ ZANLA หรื อกองทัพเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติของประเทศซิมบักเบ (Zimbabwe) ซึง่ มีนาย โร
เบิร์ต มูกาเบ

(Robert Mugabe)เป็ นผู้นา กล่าวได้ วา่ เขาให้ การสนับสนุนทังด้
้ านการเมือง ยุทธปั จจัย

การฝึ กอบรม

และให้ ที่พกั พิง แก่ขบวนการปลดปล่อยชาติแอฟริ กา (Pan- African movement) เหล่านี ้ จนกระทัง่ ประเทศในแถบนี ้
ได้ รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ 6 นอกจากนี ้ เขายังเป็ นกาลังสาคัญในการร่วมขับไล่จอมเผด็จการ อีดี ้ อามิน (Idi Amin)
แห่งประเทศอูกนั ดา (Uganda) โดยส่งกาลัง 20,000 นาย ข้ ามพรมแดนของแทนซาเนียไปยังประเทศอูกนั ดา เพื่อร่วมกับ
กลุม่ ต่อต้ านเผด็จการอีดี ้ อามิน จนสามารถนาประธานาธิบดีคนแรกของอูกนั ดาคือ นายมิลตัน โอโบเต (Milton Obote)
กลับคืนสูอ่ านาจได้ 7
ในปี 1963 เขาได้ ร่วมกับผู้นาประเทศแอฟริ กาที่ได้ รับเอกราชเพียงไม่กี่ประเทศคือ เอธิโอเปี ย กานา และแซมเบีย ก่อตัง้
องค์การเพื่อเอกภาพแห่งแอฟริ กา (Organization of African Unity) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปลดปล่อย
ชาติแอฟริกนั ให้ เป็ นเอกราช ต่อมาองค์การนี ้ ได้ กลายมาเป็ น สหภาพแอฟริ กา

(African Union) ในปี

2002

ในปี 1980 เขาร่วมกับผู้นาอีก 9 ชาติร่วมกันก่อตัง้ Southern African Development Coordination Conference
(SADCC)

เป็ นความร่วมมือทีม่ งุ่ เน้ นการประสานโครงการพัฒนาระหว่างประเทศแอฟริกาตอนใต้ ด้วยกัน เพื่อลดการพิง

พิงจากภายนอกทวีป ต่อมาในปี 1992 ความร่วมมือนี ้กลายมาเป็ น Southern African Development Community
(SADC) เน้ นการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคมเป็ นสาคัญ พร้ อมทังสร้
้ างความร่วมมือด้ านความมัน่ คง
Nyerere เป็ นผู้นาแอฟริ กน
ั คนแรกที่ลาออกจากตาแหน่งประธานาธิบดีโดยสมัครใจเมื่อปี

1985 เนื่องจากเขาตระหนักถึง

ความล้ มเหลวทางเศรษฐกิจของประเทศจากนโยบายอูจมู าที่ดาเนินมาเป็ นระยะเวลา 18 ปี แม้ วา่ สังคมนิยมแบบแอฟริ กนั
ที่เขาเชื่อมัน่ จะล้ มเหลว แต่บรุ ษที่นิยมเรี ยกตัวเองว่า ครู (Mwalimu-มัลลิมู ในภาษาสวาฮิล)ี มากกว่าคาว่า
ประธานาธิบดี และบอกอยูเ่ สมอว่า ตัวเขาเป็ นครูโดยความตังใจ
้ แต่เป็ นนักการเมืองโดยอุบตั ิเหตุ (schoolmaster by

4
choice and politician by accident) กลับเป็ นผู้นาที่ได้ รับความเคารพอย่างสูงสุดบนผืนทวีปแอฟริ กาและในสังคม

ระหว่างประเทศ เขาคือผู้นาที่ไม่เคยมีมลทิล หรื อถูกตังข้
้ อกังขาเกี่ยวกับเรื่ องของการคอร์ รัปชัน ซึง่ หาได้ ยากในบรรดาผู้นา
แอฟริ กาจากอดีตจวบจนถึงปั จจุบนั เขามีความเป็ นอยูอ่ ย่างสมถะ ประชาชนจะเห็นเขาอยูใ่ นชุดเสื ้อซาฟารี สเี ทาหรื อสีดา
อยูเ่ สมอ เขาเดินทางไปพบผู้คนทัว่ ประเทศโดยปราศจากรถนาขบวนเหมือนภาพผู้นาทัว่ ไป เขาไม่แสวงหาความร่ ารวยเข้ า
ตัวเอง เงินเดือนในตาแหน่งประธานาธิบดีทเี่ ขาได้ รับไม่เคยเกิน 8000 ดอลลาร์ ตอ่ ปี 8 ไม่มใี ครเคลือบแคลงถึงเจตนารมณ์
อันมุง่ มัน่ ทีเ่ ขาตังใจท
้ าเพื่อผืนแผ่นดินเกิด เขาจึงได้ รับการขนานนามว่า เป็ นตัวแทนแห่งมโนธรรมของแอฟริ กา
(Conscience of Africa)

Key word

แทนซาเนีย

ปลดปล่อยแอฟริ กา

รัฐบุรุษแอฟริ กา
สังคมนิยมแอฟริ กา

Nyerere (นูยห์แรลเอ)

แอฟริ กาตอนใต้

ขบวนการ
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