Madiba จากอาฟริกาใต้ผู้ยิ่งใหญ่

ชื่อ

Nelson Mandela เกรียงไกรในหมู่คนที่ชื่นชมคนกล้าหาญ
	  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้าหาญทางจริยธรรม วันนี้เขาอายุใกล้
92 ปี ผู้สูงอายุขนาดนี้ที่มีผู้คนนับถือกราบไหว้คงจะต้องมีอะไรที่ ไม่ธรรมดาอย่าง
แน่นอน
ประเทศอาฟริกาใต้ซึ่งตั้งอยู่ ใต้สุดของทวีปอาฟริกา ปัจจุบันมีประชากร
ประมาณ 48 ล้านคน (ร้อยละ 9.2 เป็นคนผิวขาวซึ่งมาจากหลากหลายชาติพันธุ์ของ
ยุโรป ร้อยละ79.5 เป็นคนพื้นเมือง คนอาฟริการ้อยละ 8.9 เป็นคนผิวสี (colored
ซึ่งหมายถึงลูกผสมของคนอาฟริกาพื้นเมืองต่างๆ กับคนผิวขาวหรือคนเอเชีย) มีพื้นที่
ใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ 3 เท่าตัว
ประเทศนี้ถึงแม้จะอยู่ในดินแดนอาฟริกาซึ่งเป็นของคนพื้นเมือง แต่คนผิว
ขาวก็ ไปตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่เมื่อ 200 ปีก่อน กล่าวคือเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมื่อ
ค.ศ.1806 และขยายเติบโตใหญ่ขึ้นจากการอพยพของคนยุโรปชาติอื่นๆ ความร่ำรวย
ทรัพยากรของอาฟริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพชร ทำให้เกิดสงครามสู้รบระหว่างคน
ผิวขาวที่ ไปตั้งรกรากอยู่เดิมกับรัฐบาลชาติยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษหลายครั้ง
ใน ค.ศ.1961 ผู้ น ำประเทศซึ่ ง เป็ น พรรคคนผิ ว ขาวซึ่ ง สื บ ทอดมาจาก
ผู้ตั้งรกราก ประกาศแยกตัวจากจักรภพอังกฤษเป็นประเทศอิสระที่เป็นสาธารณรัฐ
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และใช้นโยบายกีดกันคนผิวดำพื้นเมืองออกจากคนผิวขาว แยกบริเวณที่อยู่อาศัย
ห้ า มคบหาสมาคมหรื อ แต่ ง งานกั น แยกร้ า นอาหารและเหนื อ อื่ น ใดไม่ ใ ห้ ค วาม         
เท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษา การทำงาน สิทธิทางกฎหมาย สิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้ง ฯลฯ นโยบายกีดกันนี้เรียกว่า Apartheid ซึ่งเป็นขั้นรุนแรงที่สุดของการ
กีดกันซึ่งมีมาโดยตลอดและรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ
ในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนผิวดำพื้นเมืองเพื่อความเท่าเทียมกัน
นี้ก็เกิดผู้กล้าหาญคนหนึ่งซึ่งติดคุกนานถึง 27 ปีก่อนที่จะได้รับอิสรภาพและออกมา
ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันอย่างประสบผลสำเร็จได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศ
ภายใต้ทิศทางใหม่ ในวันที่เขาได้รับอิสรภาพในปี 1990 นั้นมีการถ่ายทอดโทรทัศน์
สดไปทั่วโลก ชายผู้นี้คือ Nelson Mandela
Nelson Mandela โดยสายเลือดแล้วเขาสืบทอดมาจากกษัตริย์ในราชวงศ์
Thembu ซึ่งครองอำนาจในพื้นที่ของอาฟริกาใต้ ในปัจจุบัน ชวดของเขาเป็นกษัตริย์
ของชาวเผ่า Thembu ลูกชายคนหนึ่งซึ่งมีนามว่า Mandela เป็นปู่ของเขา
Nelson Mandela ผู้ซึ่งปัจจุบันคนอาฟริกาใต้เรียกอย่างรักใคร่และนับถือ
ว่า Madiba ได้รับการศึกษาขั้นต้นเป็นอย่างดีจากโรงเรียนฝรั่งในอาฟริกาใต้ เขา
เรียนในมหาวิทยาลัย Fort Hare และได้พบเพื่อนร่วมอุดมการณ์ต้องการต่อสู้เพื่อ
ความเท่าเทียมของคนผิวดำ  เขาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนจบเพราะต่อต้านนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
Mandela ทำงานในบริษัทพร้อมกับเรียนกฎหมายทางไกลกับ University
of South Africa จนจบได้ปริญญาในปี 1952 เมื่ออายุได้ 34 ปีก็ โดดเข้าการเมือง
เต็มตัวและต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อโดยใช้สันติวิธียึดแนวของมหาตมคานธี เขาถูกจับ
ข้อหากบฏกับเพื่อน 150 คนจากการต่อต้านประท้วงในปี 1956 แต่หลุดรอดคดีมาได้
หลังจากรู้สึกว่าสันติวิธี ไม่ ได้ผลเขาก็ ใช้ความรุนแรง ในปี 1961 เขาเป็น
หัวหน้าด้านติดอาวุธของกลุ่ม ANC (African National Congress) ประสานงานใช้
อาวุธบ่อนทำลายกำลังทหารและฝ่ายรัฐบาล ในปี 1962 Mandela ถูกจับหลังจาก
หลบหนีอยู่นานในข้อหากบฏ เขาติดคุกและเป็นนักโทษในประเภท D คือนักโทษ       
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ชั้นต่ำสุด (ชั้นต่ำแรกคือผิวดำ ต่ำสุดคือนักโทษการเมือง) ซึ่งได้รับส่วนแบ่งอาหาร
น้อยที่สุด และมี โอกาสได้รับจดหมาย 6 เดือนครั้ง  ซึ่งก็มักถูกแกล้งให้ตัวอักษรเลอะ
เลือนอ่านไม่ ได้
ระหว่างถูกจำคุกอยู่บนเกาะ Robben เขาเรียนปริญญาตรีทางกฎหมาย
จากมหาวิทยาลัยลอนดอนทางไกลจนจบได้ปริญญา และระหว่างอยู่ ในคุกเขาก็สอน
หนังสือนักโทษผิวดำรุ่นเด็กจนรู้จักกันดีในนามของ “Mandela University” เมื่อการ
ให้การศึกษาของเขาได้รับความนิยม เขาจึงถูกย้ายไปคุมขังที่อื่น ตลอดเวลาที่ติดคุก
เขาเขียนบันทึกชีวิต ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น “Long Walk to Freedom” ซึ่งเป็น
หนังสือยอดนิยมอย่างสูงเล่มหนึ่งในโลก
นโยบาย Apartheid ถูกต่อต้านหนักขึ้นทุกทีจากภายในประเทศจากคน
ผิวดำพื้นเมืองจนกลายเป็นชนวนของการฆ่าหมู่หลายครั้ง และต่อมานานาประเทศก็
รังเกียจนโยบายนี้และบอยคอตอาฟริกาใต้ (โปรดสังเกตว่ามันสวนทางกับแนวทาง
Civil Liberty ที่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น หลั ง จาก
ประธานาธิบดีเคเนดี้ ได้รับเลือกตั้งใน ค.ศ.1960 ในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่าง
ผิว ซึ่งแนวทางของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นกระแสหลักของโลกไป)
ระหว่างที่เขาติดคุก เพื่อนฝูงผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้งในและต่างประเทศไม่ลืม
เขา ได้พยายามต่อสู้ ให้เขาได้รบั อิสรภาพมาตลอด จนในทีส่ ดุ รัฐบาลขอประธานาธิบดี 

F.W. de Klerk ก็ต้องยอมปล่อยเขาใน ค.ศ.1990 ทันทีที่พ้นโทษเขาก็เป็นผู้นำของ
ANC ต่อสู้เพื่อผลักดันให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่ทุกภาคส่วนมีสิทธิในการออก
เสียงเลือกตั้ง
ในปี 1993 เขาได้รับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพร่วมกับประธานาธิบดี 

F.W. de Klerk และในการเลือกตั้งในปี 1994  ก็ ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในวัย
76 ปี ด้วยเสียงท่วมท้นและเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของอาฟริกาใต้ (ครอง
ตำแหน่ง 1994-1999)
สิ่งที่ผู้คนชื่นชม Nelson Mandela มากก็คือเมื่อเขาได้รับอิสรภาพแล้ว   
แทนที่จะแก้แค้นรังควาญคนที่ทำกับเขามาตลอดเวลาที่ถูกคุมขัง เขากลับร่วมมือกับ
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ทุกฝ่ายอย่างจริงใจเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างสีผิวต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลาย
ในอาฟริกาใต้ จนกระทั่งแม้แต่ศัตรูเก่าทั้งหลายของเขาก็แสดงความชื่นชมในความ
กล้าหาญทางจริยธรรมที่เขาละเว้นการสนับสนุนฆ่าล้างแค้นคนผิวขาว ไล่คนผิวขาว
ออกจากแผ่นดิน สิ่งที่เขาปรารถนาอย่างแรงกล้าคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาว
อาฟริกาใต้
เขาเชิดชูสันติภาพ ความสมานฉันท์ การประสานความแตกร้าว และ
ไม่ ใช่ ในประเทศของเขาเท่านั้น หลังจากได้รับรางวัลโนเบิลเขาช่วยระงับข้อขัดแย้ง
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับลิเบีย ซึ่งทั้งหมดที่ทำไปนี้มิใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อความสงบ
สุขของมนุษยชาติ
ใครที่ เ ป็ น แฟนรั ก บี้ ค งจำภาพการแข่ ง ขั น คู่ ชิ ง ชนะเลิ ศ ในการแข่ ง ขั น
Rugby World Cup ปี 1995 ที่อาฟริกาใต้ หลังจากทีม Springboks ของอาฟริกา
ใต้ชนะทีม All Blacks ของนิวซีแลนด์ Mandela ใส่เสื้อทีม Springboks ซึ่งครั้ง
หนึ่งสมาชิกทีมจะต้องเป็นคนผิวขาวเท่านั้น มอบถ้วยชนะเลิศให้แก่กัปตันทีมซึ่งเป็น
คนผิ ว ขาว เหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นั้ น ประทั บ ใจชาวโลกว่ า เป็ น สั ญ ญาณแห่ ง ความ
ประนีประนอมระหว่างคนผิวขาวและคนพื้นเมืองผิวดำหลังจากฆ่าฟันต่อสู้กันมา
ยาวนาน
ชื่อของ Nelson Mandela จะประทับอยู่ในโลกไปตลอดกาลนานในฐานะ
ผู้ต่อสู้กับความยากลำบากอย่างแสนเข็ญ ติดคุกยาวนานถึง 27 ปี และเมื่อได้รับ
อิ ส รภาพแล้ ว ก็ ท ำงานสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ความสมานฉั น ท์ แ ละเพื่ อ ความผาสุ ก ของ
ประชาชนโดยไม่ ได้มีความแค้นเคืองหรือนึกถึงเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด
Madiba เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เพราะมีชัยชนะเหนือใจตนเอง และมี ใจที่
กว้างขวาง ตระหนักดีถึงคำกล่าวเก่าแก่ของ Juvenal กวีชาวโรมันที่ว่า “การแก้แค้น
เป็นความสุขที่ ไร้แก่นสารของใจที่คับแคบ” (Revenge is the weak pleasure of  
a narrow mind)
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10 วลีสำหรับสร้างให้คนอื่นเป็นคนด้านบวก คือ
“I’m wrong” “I’m sorry” “You can do it” “I believe in you”
“I’m proud of you” “Thank you” “I need you” “I trust you”
“I respect you” และ “I love you”

Rich De Vos (2008)

If you are lonely while you are alone,
you are in bad company.
ถ้าคุณรู้สึกเหงาเมื่ออยู่คนเดียว
นั่นแสดงว่าคุณกำลังมีเพื่อนที่ไม่ดี

Jean-Paul Sartre
นักปรัชญาเอกของโลกชาวฝรั่งเศส ค.ศ.1905-1980
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