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จากซูดานถึงรวันดา
ความเรียงวาดวยภูมิศาสตรอัฟริกา

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมเฝาชมและอานขาวเกีย่วกับสงครามกลางเมืองในประเทศรวันดา (Rwanda) 
ดวยความหดหูใจ มนุษยสองเผาพันธุ ไลฆากันโดยปราศจากสํ านึกแหงมนุษยธรรม ความ 
โหดเหี้ยมและสัญชาตญาณดิบของมนุษยเปลือยเปลาอยางมิจํ าตองอํ าพราง รายงานขาวของ 
CNN กลาววา มีผูคนลมตายไปกวา 500,000 คน และตองอพยพหนีตายประมาณ 2 ลานคน  
โดยอพยพเขาไปอยูในประเทศซาอีร (Zaire) 1.4 ลานคน และทานซาเนีย 460,000 คน
           ความขัดแยงระหวางเผาพันธุเปนปจจัยพื้นฐานในการแยงชิงอํ านาจจนกอให 
เกิดสงครามกลางเมืองในรวันดา การตามลาฆาลางเผาพันธุคร้ังลาสุดจุดปะทุเมื่อวันที่ 6 เมษายน 
2537 เมื่อเครื่องบินที่บรรทุกประธานาธิบดีจูเวนัล ฮับยาริมานา (Juvenal Habyarimana) ถูก 
ถลมดวยจรวด จนประธานาธิบดีผูมาจากเผาฮูตู (Hutu) ถึงแกกรรม และแลวรัฐบาลเผาฮูตู 
ก็ถูกโคนลมโดยแนวรวมรักชาติรวันดา (Rwanda Patriotic Front) ของเผาตุตซี (Tutsi) ผูนํ าเผา 
ตุตซีอางวา  เผาฮูตูตองการฆาลางเผาพันธุเผาตุตซีกอน  เผาตุตซีจึงตองปองกันตนเอง
           แมวาบัดนี้เผาตุตซีจะยึดกุมอํ านาจรัฐได และมีความพยายามที่จะประนีประนอม 
เพื่อสถาปนาศานติสุขขึ้นในรวันดา แตบาดแผลระหวางเผาพันธุนั้นลํ้ าลึกเกินกวาที่จะเยียวยา 
ความหวาดระแวงและความหวั่นกลัวปรากฏไปทั่ว ไมเฉพาะแตเผาฮูตู หากยังรวมถึงเผาตุตซี 
ดวยการอพยพประชากรกลับคืนสูรกรากดั้งเดิมเปนเรื่องยากยิ่ง ปญหาเฉพาะหนาในปจจุบันก็คือ 
การแพรระบาดของโรคราย  โดยเฉพาะอยางยิ่งอหิวาตกโรค
           ความขัดแยงระหวางเผาพันธุดูเหมือนจะเปนปญหาพื้นฐานที่ส่ันคลอนอัฟริกา
ทั่วทั้งทวีป สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในหลายตอหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดินแดน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกกันวา Horn of Africa ความไรเสถียรภาพทางการเมืองกลาย 
เปนอุปสรรคสํ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันเปนเหตุใหอัฟริกามีความลาหลังทาง
เศรษฐกิจเปนอันมาก และอาจกลาวไดวาเปนดินแดนที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก
           ผมเคยพยายามติดตามศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอัฟริกา แมจนหา 
ซื้อแผนที่ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อการนี้ แลวจึงพบสัจธรรมวา แผนที่ที่ทันสมัยที่สุดสํ าหรับอัฟริกานั้น 
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ไมมี เพราะทันทีที่ซื้อแผนที่ฉบับใหม แผนที่ของอัฟริกาก็แปรเปลี่ยนไป หากไมเปนเพราะมี 
ประเทศเอกราชเกิดขึ้นใหม โดยที่มีการเปลี่ยนชื่อประเทศดวย ก็เปนเพราะมีการขีดเสนแบง
ประเทศกันใหม การติดตามขาวคราวของอัฟริกาจึงเปนเรื่องยากยิ่งสํ าหรับผม เมื่อมีการเอยชื่อ
ประเทศหนึ่งประเทศใดในอัฟริกา  ผมไมเคยสามารถสรางจินตภาพไดวา ประเทศเหลานั้นอยูแหง
หนตํ าบลใด ยกเวนประเทศที่คุนหูคุนตาดังเชนอียิปต ลิเบีย มอร็อกโค ตูนีเซีย และสหภาพ 
อัฟริกาใต
           นับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา แผนที่ของอัฟริกาเปลี่ยนแปลง 
ไปมาก อาจจะไมผิดนักที่จะกลาววา ลัทธิจักรวรรดินิยมมีสวนสํ าคัญในการเปลี่ยนโฉมหนาของ 
อัฟริกา
 ในอดีตกาล เมื่อทรัพยากรอุดมสมบูรณและประชากรบางเบา ชาวอัฟริกา 
จับกลุมอยูรวมกันเปนเผาพันธุ และมีการแบงปนดินแดนเพื่อการตั้งหลักแหลงตามธรรมชาติ  
แมจะมีความขัดแยงระหวางเผาพันธุอยูบาง แตก็มิใชความขัดแยงที่รุนแรง อยางไรก็ตาม  
ศานติสุขในอัฟริกากลับหดหายไป เมื่อประเทศมหาอํ านาจพากันตบเทาเขาไปยึดครองดินแดน
ตางๆในทวีปนั้นเพื่อหาประโยชนจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ในระหวางป 2427-2428  
มีการประชุมประเทศมหาอํ านาจ ณ นครเบอรลิน (Berlin Conference) เพื่อกํ าหนดพรมแดน
ประเทศตางๆในอัฟริกา ออตโต ฟอน บิสมารก (Otto von Bismarck) ผูนํ าเยอรมณีถึงกับกลาววา 
`แผนที่อัฟริกาของขาฯรางกันในยุโรป'
            แนวความคิดวาดวยรัฐประชาชาติ (Nation State) นับเปนแนวความคิดรากฐาน 
ที่ทํ าใหมีการขีดเสนแบงพรมแดนในอัฟริกา ทั้งนี้บรรดาประเทศมหาอํ านาจตกลงที่จะเคารพ
อธิปไตยในดินแดนของกันและกัน เพื่อปองกันความขัดแยงและสงครามระหวางประเทศ
มหาอํ านาจดวยกันเอง แตการกํ าหนดพรมแดนอัฟริกาในยุโรปไดสรางปญหาในขั้นฐานราก 
ในเวลาตอมา เพราะผูนํ าประเทศมหาอํ านาจไมใสใจตอสภาพทางภูมิศาสตรของประชากร 
เผาพันธุ ตางๆในทวีปนั้น พรมแดนตามธรรมชาติที่กํ าหนดขึ้นตามจารีตและเปนมรดกทาง 
ประวัติศาสตรซึ่งสั่งสมมานับรอยนับพันปถูกทํ าลายไป บางประเทศเปนที่สุมหัวของมนุษยนับ 
รอยเผาพันธุ ดังเชนซาอีรที่มีประชากรมากกวา 250 เผา บางเผาพันธุถูกแบงแยกใหอยูคนละ
ประเทศ ดังปรากฏวา เมื่อมีการขีดเสนแบงระหวางประเทศไนจีเรียกับประเทศเบนิน (Benin)  
ชนเผาโยรูบา (Yoruba) บางสวนถูกขีดเสนใหอยูในประเทศไนจีเรีย (ซึ่งตอมาใชภาษาอังกฤษ) 
และบางสวนถูกกันใหเขาไปอยูในประเทศเบนิน (ซึ่งตอมาใชภาษาฝรั่งเศส)
           เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในป 2457 ดินแดนในทวีปอัฟริกาเกือบทั้งหมด 
ปกครองโดยชาติมหาอํ านาจเพียง 7 ประเทศ อันไดแก ฝร่ังเศส อังกฤษ เยอรมนี สเปน ปอรตุเกส  
อิตาลี และเบลเยี่ยม เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ดินแดนตางๆในอัฟริกาพากันไดรับ 
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เอกราช โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกระแสการเรียกรองเอกราชถาโถมสูอัฟริกาในทศวรรษ 2500  
การกอเกิดของประเทศเอกราชทํ าใหแผนที่ของอัฟริกาคอย ๆ แปรโฉม  จนผิดหูผิดตาไปในที่สุด
           แผนที่อัฟริกามิไดเปลี่ยนโฉมไปเพียงเพราะมีประเทศเอกราชเกิดขึ้นใหมเทานั้น  
หากยังเปนเพราะเกิดสงครามระหวางเผาพันธุภายในประเทศเดียวกันอีกดวย ความขัดแยงทาง 
การเมืองบนพื้นฐานความแตกตางดานชาติพันธุดังกลาวนี้ ในบางกรณีหาขอยุติดวยการขีดเสน
แบงปนดินแดนกันใหม ประเทศเอกราชที่เกิดขึ้นใหมจึงผุดขึ้นทีละประเทศสองประเทศจากดิน
แดนที่ครอบครองโดยชาติมหาอํ านาจเพียง 7 ประเทศเมื่อตนศตวรรษนี้ กลายมาเปนประเทศเอก
ราชถึง 52 ประเทศในป 2536
           แตอัฟริกายังคงคุกรุนดวยความขัดแยงระหวางชาติพันธุ แมวาองคการเอกภาพ
อัฟริกา (Organization of African Unity = OAU) ในการประชุม ณ นครแอดดิส อบาบา (Addis 
Ababa) ประเทศเอธิโอเปยในป 2506 บรรลุขอตกลงในการยอมรับพรมแดนที่กํ าหนดโดยประเทศ
มหาอํ านาจจักรวรรดินิยมแตเกากอน ทั้งนี้เพื่อมิใหความขัดแยงเรื่องดินแดนกอใหเกิดความ 
ตึงเครียดระหวางประเทศในอัฟริกา กระนั้นก็ตาม สงครามระหวางประเทศก็เกิดขึ้นเปนครั้ง 
เปนคราว  เพียงแตวาไมรุนแรงและยืดเยื้อเทาสงครามกลางเมืองเทานั้น
            ผมอดตั้งคํ าถามมิไดวา เหตุใดความขัดแยงระหวางเผาพันธุในอัฟริกาจึงทวี 
ความรุนแรงจนกลายเปนสงครามกลางเมืองเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ?

           ผมพบอรรถาธิบายปรากฏการณดังกลาวนี้ดวยความมั่นใจไมมากนัก ผมเชื่อวา    
สาเหตุปฐมฐานเกิดจากการใชอํ านาจบาตรใหญของประเทศมหาอํ านาจจักรวรรดินิยมในการ 
ขีดเสนแบงพรมแดนโดยไมคํ านึงถึงสภาพการตั้งถิ่นฐานของเผาพันธุตางๆ อีกทั้งไมคํ านึงถึงจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมของเผาพันธุ เหลานี้ เมื่อประเทศจักรวรรดินิยมยังเรืองอํ านาจอยู   
พลานุภาพทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณมีสวนชวยจัดระเบียบทางการเมืองทั้งระหวางประเทศ
และภายในประเทศตางๆในอัฟริกา เมื่ออํ านาจของประเทศจักรวรรดินิยมโรยรา ความเปน 
ระเบียบที่เสกสรรคดวยอํ านาจเริ่มมลายหายไป กระแสการเรียกรองเอกราชในชวงทศวรรษ 2500 
จึงตามมาดวยปญหาความขัดแยงระหวางเผาพันธุ แตความขัดแยงดังกลาวนี้ถูกระงับไปเพียง 
บางสวนในบางประเทศ ดวยการแทรกแซงของประเทศมหาอํ านาจ โดยที่มีกรณีอีกไมนอยเชนกัน 
ที่การแทรกแซงดังกลาวนี้กลับทํ าใหความขัดแยงรุนแรงยิ่งขึ้น
           บทบาทและการแทรกแซงของประเทศมหาอํ านาจในอัฟริกาคอยๆลดลงตาม 
กาลเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษ 2520 เมื่อประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ตองเผชิญกับ 
ภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อและรุนแรงจนไมสามารถทํ าหนาที่ `ตํ ารวจโลก' ตอไปได อัฟริกา
จึงกลายเปนสมรภูมิที่ชนเผาตาง ๆ ใชหํ้ าหั่นกันอยางบาเลือด
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           ในขณะที่การจัดระเบียบการเมืองภายในอัฟริกาไมประสบผลสํ าเร็จ ประชากร 
ในอัฟริกาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ในปจจุบันอัฟริกามีประชากรประมาณ 650 ลานคน คิดเปน 
รอยละ 30 ของประชากรทั้งโลก การเพิ่มข้ึนของประชากรมีสวนสรางแรงกดดันในการแยงชิง
อาหาร วัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติ นับเปนเชื้อเพลิงที่ดียิ่งที่โหมกระพือสงครามระหวาง 
เผาพันธุ
            การลมสลายของอาณาจักรโซเวียตและยุโรปตะวันออกนับต้ังแตป 2532 เปน 
ตนมา กลายเปนเยี่ยงอยางที่ผูนํ าเผาพันธุตางๆในอัฟริกาพยายามเจริญรอยตาม ทั้งนี้ดวย 
ตรรกวิทยางายๆวา ในเมื่ออาณาจักรโซเวียตยังแตกเปนประเทศเล็กประเทศนอยได เหตุไฉน
ปรากฏการณเดียวกันนี้จึงเกิดขึ้นในอัฟริกามิได ดวยเหตุดังนี้เอง ทั้งๆที่สงครามเย็นยุติลง  
แตสงครามรอนกลับผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในอัฟริกา
           ในบริเวณ Horn of Africa ไมเพียงแตจะมีความขัดแยงระหวางประเทศ 
เอธิโอเปยกับซูดาน และระหวางเอธิโอเปยกับโซมาเลียเทานั้น ภายในเอธิโอเปยเอง ก็มีปญหา
ความขัดแยงในดินแดนอีริเตรีย (Eritrea) ซึ่งเปนอาณาจักรริมทะเลแดงที่พยายามแยกตัวเปน 
เอกราช ภายในประเทศซูดานก็มีสงครามกลางเมืองนับต้ังแตไดรับเอกราชในป 2499 และมี 
แนวโนมวาจะตองแยกเปน 2 ประเทศ  โดยที่ประชากรในซูดานเหนือสวนใหญเปนชาวอาหรับ 
ที่นับถือศาสนาอิสลาม สวนประชากรในซูดานใตสวนใหญเปนชาวพื้นเมืองผิวดํ าที่นับถือศาสนา
คริสต สงครามระหวางเผาพันธุเกิดขึ้นในโซมาเลียดวย ในป 2534 โซมาเลียเหนือ ซึ่งครอบงํ า 
โดยชนเผาไอแซก (Isaak Clan) ประกาศแยกตัวเปนอิสระ และตั้งชื่อประเทศวา สาธารณรัฐ 
โซมาลิแลนด (Somaliland Republic)
           ในบริเวณทะเลทรายซาฮารา ซาฮาราตะวันตก (Western Sahara) กํ าลัง 
แปรโฉมเปนประเทศเอกราช ภายหลังจากที่เปนชนวนแหงความขัดแยงภายในกลุมประเทศ 
MAGHREB (อันประกอบดวยมอร็อกโค อัลยีเรีย ตูนิเซีย ลิเบีย และมอริตาเนีย) มาเปนเวลา 
ชานาน ในอาณาบริเวณอื่นๆ ซาอีรซึ่งประกอบดวยชนมากกวา 250 เผา จะเปนสมรภูมิสงคราม
ระหวางเผาพันธุที่ทวีความรุนแรงในอนาคต แชด (Chad) แองโกลา (Angola) และไนจีเรีย 
(Nigeria) ก็ตองเผชิญชะตากรรมที่คลายคลึงกัน
           เพียงชั่วเวลาอีก 5 ปขางหนา แผนที่อัฟริกาจะเปลี่ยนโฉมจนจํ าแทบมิได  
ประเทศตางๆจะแตกลูกเปนประเทศเล็กประเทศนอย นักชาติพันธุวิทยาบางคนกลาววา หาก 
เขียนแผนที่อัฟริกาขึ้นใหม โดยแบงปนดินแดนตามเผาพันธุ อัฟริกาจะตองประกอบดวยประเทศ
ตางๆ 850 - 1,000 ประเทศ กระนั้นก็ตาม ปญหาก็จะยังไมหมดไป ในเมื่อชนบางเผาอพยพยาย
ถิ่นอยูตลอดเวลา  จนไมสามารถกํ าหนดแผนที่แนนอนได

            อนิจจา อัฟริกา  -  เหยื่อของจักรวรรดินิยม
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