นิทานการเมือง เรื่อง “การปฏิวัติที่ห่าม”
กุลิศ อินทุศักดิ์

ชัว่ โมงสุดท้ายของคืนวันที่ 1 ตุลาคม 2491 หญิงชายคูห่ นึง่ ซึง่
นัง่ อยูร่ มิ หน้าต่างสายตาทัง้ 2 คู่ จับอย่ทู ที่ อ้ งถนนอันมืดตือ้
ของพระนครหลวงแห่งกรุงสยาม
เสียงปืนกลยังคงยิงสนัน่ อยูท่ างกระทรวงกลาโหม ทาง
นี้รถเกราะออกวิ่งโครมครามผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ประตูทกุ ประตูปดิ แต่หน้าต่างทุกหน้าต่างเปิดผางออก
เกือบจะพร้อมๆ กัน หน้าหลายหน้าเบียดเสียดกันออกมา
ทางหน้าต่างเหล่านั้น
เขาดู ... เขาตกตลึง ... เขาตกใจ ... เขาไม่รู้เรื่อง ...
ไฟไหม้? ปล้น? สวนสนามยามดึก?
แต่เมือ่ เห็นเหตุการณ์ผา่ นพ้นบ้านของตนไปเกิดในที่
ไกล ทุกคนก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก หน้าทุกหน้าชัก
กลับเข้าไป, หน้าต่างทุกบานปิด, มีเสียงซุบซิบกันอย่างสงสัย
เล็กน้อย แล้วก็มเี สียงหัวเราะ มีเสียงคิกคักกัน, ไฟดับ, เขา
ช่วยกันสร้างชาติต่อไปอย่างไม่แยแส!
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แต่ ... หน้าต่างบานหนึง่ ยังไม่ปดิ และหญิงชายคูห่ นึง่
ก็ยงั นัง่ อยูร่ มิ หน้าต่างนัน้ ครัง้ แรกสายตาทัง้ 2 คูม่ องดูทพี่ นื้
ถนนอันมืดทึบ เขาถอนหายใจใหญ่ แล้วดวงตาทัง้ 4 ดวงก็
แลดูขึ้นไปบนฟ้า
ฟ้านัน้ ปราศจากเมฆ ปราศจากดวงจันทร์ อา! และเมือ่
ปราศจากดวงจันทร์เช่นนั้น, ดาวทั้งหลายก็ขึ้นเด่นอยู่เต็ม
ฟากฟ้า มีทงั้ ดาวร้ายและดาวเลวทีเ่ รืองรัศมีไปเปนกงจักร์!
หญิงชายคู่นั้น ถอนหายใจใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
“เธอคิดว่าผลจะเปนอย่างไร กุลิศ” หญิงสาวกล่าว
“ผลจะเปนอย่างไรหรือ?” กุลศิ อินทุศกั ดิ์ คือชายผูน้ นั้
พูดอย่างเคร่งเครียด “ผลก็คือเจ๊งหมด”
“เธอว่าใครเจ๊ง พวกรัฐประหารหรือพวกปฏิวัติ?”
“เธออย่าเรียกพวกนัน้ ว่าพวกปฏิวตั เิ ลย เพราะแท้จริง
เขาหาใช่พวกปฏิวตั ไิ ม่ ถ้าเธอถามว่าใครเจ๊ง ฉันก็ทายได้วา่
พวกนัน้ เจ๊ง นอกเสียจากความคิดทีไ่ ม่ถกู ต้องในการพยายาม
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองยามนี้และความ
ใจอ่อน, ไม่เด็ดขาดแล้ว เขาย่อมเจ๊งเพราะมูลเหตุแห่งการ
ด�ำหริของเขาเอง”
“ฉันไม่เข้าใจ” หญิงสาวถามในที
“เธอควรจะเข้าใจ ฟาตีมะห์” กุลิศบอก “ก่อนหน้านี้
ไม่กวี่ นั ควันเรือ่ งการต่อต้านบ้าง การปฏิวตั บิ า้ ง การก่อวินาศ
กรรมบ้าง แล้วแต่ใครจะเรียกอย่างไรได้พลุ่งขึ้นอยู่ทั่วไป
ทุกหนทุกแห่งในพระนครนี้ ควันเหล่านีเ้ ปนควันร้ายทีพ่ วก
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อัง้ ยีค่ ดิ ขึน้ เพือ่ บลัฟประชาชนซึง่ ตัง้ สงบอยูอ่ ย่างไม่แยแสต่อ
เหตุการณ์ ควันเหล่านีพ้ ลุง่ ขึน้ ยุให้ประชาชนกระวนกระวาย
ร�ำคาญ แต่ประชาชนอย่างชาวสยามผูเ้ ห็นทรัพย์ผอู้ นื่ เหมือน
ก้อนดิน ภรรยาท่านเหมือนมารดาตน และเห็นตัวยี่เกแห่ง
ความขีเ้ กียจประแป้งแต่งหน้าออกมาเล่นเปนพระเอกชือ่ ว่า
พระเจ้าแห่งความสันโดษ ก็ไม่สดุง้ เสทือน ไม่หวัน่ ไหวและ
ไม่รเู้ รือ่ ง เหมือนควายทีเ่ คีย้ วเอือ้ งอยูก่ ลางปลักอันโสโครก
อย่างไม่ระคายตัว แม้กระนัน้ แล้วก็ดี ควันร้ายต่างๆ ซึง่ พลุง่
ขึ้นแต่รมประชาชนไม่ส�ำลัก ก็ย้อนกลับเข้าไปในรูจมูกผู้
ก่อควันนัน้ เอง เขาส�ำลักควันแล้วก็คดิ ก�ำจัดควัน แต่ไม่กำ� จัด
ไปจากตัวของเขา กลับหันไปก�ำจัดจากทางอื่น ด้วยเหตุนี้
สปายต่ า งๆ ก็ อ อกเที่ ย วซอกซอนดมกลิ่ นผู ้ ก ่ อ การร้ า ย
ฟาตีมะห์, เหมือนอย่างที่เธอได้เห็นในภาพล้อสยามสมัย
เมื่อไม่ก่ีวันมานี้ สปายพวกนั้นก็สกดรอยเจอแต่ตีนตัวเอง
แต่ทรี่ า้ ยกว่านัน้ อนิจจาพวกสปายเหล่านีก้ ลับเทีย่ วยุยงให้
ประชาชนลุกขึน้ ก่อการร้ายต่างๆ เพือ่ จะจับตัวเอาภายหลัง
เขาสร้างผูร้ า้ ยขึน้ เองเพือ่ เอาตัวผูร้ า้ ยนัน่ ไปลงโทษ เขาเทีย่ ว
ปลุกปัน่ ไปทุกซอกทุกมุมเมือง เขาด่าทอรัฐบาลโดยยกเหตุ
ต่างๆ ขึน้ มาว่า เพือ่ ให้ประชาชนหลงเชือ่ และเตรียมการกบฏ
ครั้นประชาชนหลงเช่นนั้นแล้ว เขาก็พาพรรคพวกมาจับ
เหตุนฉี้ นั จึงว่าพวกนัน้ จึงต้องเจ๊ง มันเปนอุบายอันแสนชัว่ ช้า
สามานย์ ฟาตีมะห์ ฉันไม่รวู้ า่ พวกรัฐบาลก็ดี พวกรัฐประหาร
ก็ดี จะได้รู้ถึงสาเหตุข้อนี้หรือไม่”
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“ถึงจะรูก้ เ็ หมือนไม่รู้ และถึงจะไม่รกู้ เ็ หมือนรู”้ ฟาตีมะห์
พูดเบาๆ “ผู้รับเคราะห์ก็คือประชาชนผู้สงบเหมือนควาย
กลางปลักโสโครก แต่ฉันเห็นว่า เหตุการณ์เช่นนี้เปนผล
ร้ายแก่บ้านเมืองเอง และเปนผลร้ายแก่รัฐบาลหรือพวกที่
ประสงค์จะได้เสถียรภาพแห่งฐานะของตนในบ้านเมืองเอง
เปนการน่าเวทนาทีเ่ ขาพยายามทีจ่ ะล้มตัวของเขาด้วยการ
ไม่รู้เท่าถึงการ”
“ถูกแล้ว ฟาตีมะห์ เขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้ยั่ว
ยุให้ประชาชนซึง่ เกียจคร้านและไม่รไู้ ม่ชเี้ หมือนควายเคีย้ ว
เอื้องอยู่กลางปลักโสโครก ลุกขึ้นเปนปฏิปักษ์ต่อเขาเอง
เขาสร้างภัยให้แก่เขาเอง เพราะในที่สุดเหตุการณ์ที่เขาก่อ
ให้เกิดขึน้ เองนัน้ ก็จะท�ำให้เกิดการปฏิวตั ขิ องประชาชนขึน้
และเมื่อเหตุการณ์แก่งอมจนเกิดการปฏิวัติของประชาชน
แล้ว บ้านเมืองก็จะเปลีย่ นแปลงไปอีกมาก ซึง่ บางที ฟาตีมะห์,
ก็จะเปนผลดีแก่บ้านเมือง แต่นั่นแหละ ผลดีย่อมไม่เกิดได้
จากบ่อเกิดทีด่ ี ดอกไม้งามย่อมเกิดจากปุย๋ ดีกจ็ ริง แต่ปยุ๋ ดีนนั้
คือของโสโครกนัน่ เอง เหตุการณ์อนั ร้ายกาจอาจเกิดขึน้ เพือ่
ให้เปนผลดีแก่บา้ นเมืองในอนาคต แต่เหตุการณ์เช่นนัน้ เปน
การประสานงานร่วมมือของคนต่างๆ ทุกคนในผืนแผ่นดินนี.้
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หมายเหตุจากบรรณาธิการต้นฉบับ
นิทานการเมืองเรือ่ ง “การปฏิวตั ทิ หี่ า่ ม” นี้ ตีพมิ พ์ครัง้ แรกใน
การเมือง รายสัปดาห์ โดยแยกเป็นสองตอน ตอนแรกพิมพ์
2*
ในฉบับวันเสาร์ที่ 30 ต.ค. 2491 และตอนทีส่ องพิมพ์ในฉบับ
วันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 2491 ในการตีพิมพ์ตอนที่สอง ปรากฏ
ข้อความชี้แจงจากผู้เขียนไว้ดังนี้
เรือ่ ง “การปฏิวตั ทิ หี่ า่ ม” ซึง่ ปรากฏใน นสพ. การเมือง ฉะบับ
วันที่ 30 ต.ค. ศกนี้นั้น เปนเรื่องจริงที่ข้าพเจ้าได้บันทึกใน
ท่ามกลางดึกสงัดของวันที่ 1 ต.ค. 2491 อันเปนคืนที่เกิด
รัฐประหารซ้อนขึ้นในกรุงเทพฯ ในฐานะของนักข่าว นสพ.
ข้าพเจ้าได้รับข่าวรัฐประหารซ้อนอย่างกระทันหัน-การ
ด�ำเนินการจับกุมยังมีอกี ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ ในฐานะของ
ผูต้ รับฟังเหตุการณ์, ความละเหีย่ เพลียใจต่อการปฏิวตั ซิ อ้ น
ท�ำให้ขา้ พเจ้าต้องบันทึกลงไว้เปนนิทานการเมือง แต่บนั ทึก
ไปได้เพียงครึง่ เดียว ยังไม่ทนั จบ ข้าพเจ้าก็จำ� ต้องไป nose
ข่าวนั้นต่ออย่างใกล้ชิดในฐานะของนักข่าวอีก ด้วยเหตุนี้
ท�ำให้ข้าพเจ้าต้องทิ้งบันทึกครึ่งๆ กลางๆ ไว้ที่โต๊ะท�ำงาน
เพือ่ นร่วมงานของข้าพเจ้ามาพบเข้า และเข้าใจว่าเปนนิทาน
การเมืองซึง่ ข้าพเจ้าเขียนจบแล้ว จึงได้นำ� ลงตีพมิ พ์ใน นสพ.
การเมือง ซึง่ ข้าพเจ้าพึง่ ได้เห็นหลังจากทีไ่ ด้กลับมาจากการ
ติดตามข่าวที่พาเข็ดมโน ความบกพร่องอันนี้ ข้าพเจ้าจ�ำ
ต้องท�ำให้สมบูรณ์ด้วยการเขียน “นิทานการเมือง”ต่อ ดัง
ต่อไปนี้:-
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หญิงชายทั้งคู่ยังคงนั่งอยู่ริมหน้าต่าง เสียงปืนยังคงดังรัว
อยูใ่ นระยะไกล.... “เธอพูดถึงการปฏิวตั ทิ สี่ กุ งอมว่าเปนการ
ปฏิวตั ขิ องประชาชน ฉันยังสงสัยว่าจะมีอกี หรือ?” หญิงสาว
เอ่ยขึ้นหลังจากที่ต่างนิ่งเงียบอยู่นาน
“ไม่ตอ้ งสงสัย ฟาตีมะห์” ชายหนุม่ กล่าว “การปฏิบตั ิ
ในคืนวันนี้ ถ้าเธอจะสมัครเรียกว่าเปนการปฏิวัติก็เปนการ
ปฏิวตั ทิ หี่ า่ ม หรือแท้ง หรือยังไม่ถงึ ที่ ด้วยเหตุนจี้ งึ ย่อมจะ
ไม่ได้รบั การสนับสนุนจากประชาชนโดยทัว่ ๆ ไปอย่างพร้อม
เพรียง นัน่ เปนสัญญาณแห่งความไม่สำ� เร็จ เธออาจแย้งว่า
ก็ทพี่ วกรัฐประหารท�ำการเมือ่ 8 พฤศจิกายนนัน้ ประชาชน
สนับสนุนหรือจึงได้สำ� เร็จ ฉันใคร่จะบอกว่า การรัฐประหาร
ครั้งนั้นถ้าเรียกว่าท�ำส�ำเร็จแล้วก็เปนการเรียกผิดพลาด
อย่างถนัด การขับไล่รฐั บาลเก่าไป และขึน้ เปนรัฐบาลใหม่ได้
แต่เท่านัน้ หาได้หมายความว่าท�ำรัฐประหารส�ำเร็จไม่ รัฐบาล
ใหม่จะกี่รัฐบาลแล้วก็ตาม ยังไม่ได้แสดงสัญญาณแห่งการ
ปฏิบตั กิ ารทางการเมืองเลยว่าได้ทำ� อะไรส�ำเร็จ เธอเห็นหรือ
ว่าประชาชนสนับสนุน? เธอไม่เข้าใจหรือว่าการทีค่ ณะรัฐบาล
หลังรัฐประหารประกาศว่าหนังสือพิมพ์ไม่ใช่มติมหาชน
นัน้ คือการกล่าวรับอย่างชืน่ ตาว่าการรัฐประหารยังหาส�ำเร็จ
ไม่? เธอได้ยินแล้วหรือว่าประชาชนยอมรับการปฏิบัติการ
ทางการเมืองของพวกนัน้ อย่างไรบ้าง? ฟาตีมะห์ทรี่ กั ตราบ
ใดที่คณะรัฐบาลก่อนรัฐประหารยังมิได้ประกาศยอมจ�ำนน
แก่คณะรัฐประหารโดยชัดแจ้ง ตราบนัน้ ข้ออ้างทางกฎหมาย
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ทีจ่ ะกลับเข้าสถานะก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายนนัน้ ยังมีอยู่ ฉนัน้
การที่รัฐบาลหลังรัฐประหารมัวไปยุ่งอยู่แต่กับการจองล้าง
ฝ่ายประชาธิปไตยอันมีรัฐบุรุษอาวุโสเปนต้นก็ดี มัวไปยุ่ง
อยูก่ บั การยอมรับข้อตกลงในการช่วยก�ำจัดคอมมิวนิสต์ใน
สยามก็ดี จึงเปนการแสดงความเขลาในปัญหาการเมือง
ของรัฐบาลหลังรัฐประหารอย่างโจ๋งครึม่ เมือ่ การรัฐประหาร
ยังไม่ส�ำเร็จดังนี้ ฉันจึงไม่เรียกการปฏิบัติการในคืนนี้ของ
อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นการปฏิวัติหรือรัฐประหาร แต่ฉันพอใจ
เรียกว่าการจลาจล และถ้าจะจัดว่าเปนการปฏิวัติที่ห่าม
ก็ถูก ตามประสาชาวบ้านที่ถ้ามีอะไรเอะอะขึ้นมาก็เรียกว่า
ปฏิวัติเสียแล้ว ส่วนการปฏิวัติที่สุกงอม อันเปนการปฏิวัติ
ของประชาชนนัน้ ย่อมต้องมีแน่ ทัง้ นีเ้ พราะการปฏิวตั เิ มือ่ ปี
2475 ไม่เปนการปฏิวตั ทิ สี่ มบูรณ์ คณะราษฎรท�ำได้แต่เพียง
ปฏิวตั ริ ะบอบการปกครองนิดหน่อย ส่วนระบอบสังคมและ
เศรษฐกิจยังหาได้ทำ� การปฏิวตั ไิ ม่ ไม่มแี ม้แต่การปฏิวตั กิ าร
ศาลยุตติธรรมและการศึกษา หลักความจริงมีอยู่ว่า การ
ปฏิวตั เิ พือ่ เปลีย่ นไปสูร่ ะบอบของประชาชนโดยสมบูรณ์ คือ
ประชาธิปไตยในการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมนัน้ ย่อมจะ
ต้องเกิดขึ้นเสมอ ไม่ช้าก็เร็ว และจะต้องเปนไป เหมือนน�้ำ
จากยอดเขาไหลลงสู่มหาสมุทร เมื่อใดถึงที่สุดแล้วย่อมนิ่ง
ดังน�ำ้ ในมหาสมุทร ไม่ไหลไปอืน่ อีก และย่อมไม่ไหลแม้ทวน
ขึน้ บนยอดเขา ก�ำลังแห่งกระแสร์อนั นีย้ อ่ มรุนแรง ไม่อาจมี
อะไรขวางได้ ถ้าอะไรขวางอยูก่ ต็ อ้ งพังพินาศไปในทีส่ ดุ เอง
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ก�ำลังปฏิวตั เิ พือ่ ประชาธิปไตยนีค้ อื ก�ำลังปฏิวตั ขิ องประชาชน
และพวกปฏิกริ ยิ าทีม่ าขวางก็ยอ่ มพินาศ เมือ่ กฎมีดงั นี้ ฉันจึง
ว่าการปฏิวัติของประชาชนย่อมจะต้องเกิดมีขึ้น แต่จะเปน
โดยลมุนละม่อม หรือรุนแรงนัน้ ก็ยอ่ มต้องแล้วแต่เหตุการณ์
และอุปสรรคทีม่ าขวาง ถ้าอุปสรรคนัน้ โหดร้ายทารุณ ความ
รุนแรงก็ย่อมเกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา.”
“การจลาจลคืนนีไ้ ม่ใช่กระแสร์การปฏิวตั ขิ องประชาชน
ดอกหรือ?”
“ฉันทราบมาว่า พวกก่อการจลาจลในคืนนีไ้ ม่ใช่ประชาชน แต่เปนคณะบุคคลหนึง่ ทีก่ อ่ เหตุขนึ้ จากความไม่พอใจ
ในส่วนตัว ไม่ใช่ส่วนรวม จึงหาได้ท�ำให้การจลาจลนี้เปน
กระแสร์ปฏิวัติของประชาชนไม่ และฉันยังยืนยันว่า การ
ปฏิวตั ทิ หี่ า่ มย่อมจะเกิดขึน้ จากประชาชนไม่ได้เปนอันขาด
ผลจากประชาชนเปนผลอันสุกงอมแล้วทั้งนั้น”
“พวกที่มีความคิดก้าวหน้าไม่ได้ร่วมมือในการนี้ด้วย
หรอกหรือ” ฟาตีมะห์ถามขึ้น
“ตามความเข้าใจของฉัน พวกที่มีความคิดก้าวหน้า
ไม่น่าจะมาร่วมมือในการจลาจลครั้งนี้ อาจมีบางคนเห็น
ว่าพวกที่มีความคิดก้าวหน้าคงจะร่วมมือด้วย เพราะเปน
ยุทธวิธีส่วนหนึ่งในการขยายก�ำลังของเขา ถ้าจริงก็นับว่า
เปนการก้าวพลาดอย่างถนัด เดือนแลตะวันนัน้ บางทีกย็ งั มี
โอกาศพบกันได้ในท้องฟ้า แต่พวกซ้ายและพวกขวาไม่มวี นั
จะได้พบกันเลย พวกมีความคิดก้าวหน้ากับพวกปฏิวัติจะ
อัศนี พลจันทร 89

พบกันไม่ได้เปนอันขาด พวกก่อการจลาจลครั้งนี้ฉันทราบ
ว่าเปนพวกปฏิกิริยาทั้งหมด---”
“ก็ไหนฉันได้ข่าวว่า พวกรัฐประหารรู้ว่าพวกรัฐบาล
เก่าร่วมมือด้วย” หญิงสาวขัดขึ้น
“ฟาตีมะห์, เธอยังเขลาไปถนัด” กุลิศ อินทุศักดิ์ พูด
พลางยกมือขึน้ กุมศีรษ์ ะ “พวกรัฐบาลเก่าเปนพวกปฏิกริ ยิ า
ทัง้ หมด สมุนส่วนใหญ่ของนายปรีดี พนมยงค์ และพวกหลวง
ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ มิได้เปนพวกปฏิกริ ยิ าน้อยไปกว่าพวกจ้าว
และพวกจอมพล ป. พิบลู สงคราม ยิง่ กว่านัน้ บางคนยังเปน
นักเลงหัวไม้อกี ด้วย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมืองจึงเต็มไปด้วยอุปสรรคของประชาธิปไตย การ
เคลื่อนไหวของนักศึกษาเพื่อป้องกันสิทธิของเขาและเพื่อ
ต่อต้านกับฝ่ายศัตรูของประชาธิปไตย จึงได้รับการขัดคอ
และขัดขาจากพวกแกะด�ำซึ่งเผอิญมีอ�ำนาจอยู่ในวงการ
บริหารของ ม.ธ.ก. ดังที่เธอได้เห็นแล้ว เธออย่าหวังว่าฝ่าย
ตรงข้ามกับรัฐบาลนีเ้ ปนพวกมีความคิดก้าวหน้าทัง้ หมด แต่
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับการจลาจลในคืนนี้ ฉันทราบว่าพวก
รัฐบาลเก่าไม่ได้ร่วมมือด้วยเลย ถึงกระนั้นก็ดีพวกนี้ก็คง
จะได้รับการกระทบกระเทือนบ้างไม่มากก็น้อย ฉันเห็นว่า
ฝ่ายใดก็ตามซึง่ เข้าปะทะกันในคืนนีแ้ ละเปนฝ่ายชะนะ ย่อม
จะเปนฝ่ายท�ำให้พวกรัฐบาลเก่าเดือดร้อนด้วย และโดย
ฉะเพาะอย่างยิง่ พวกทีม่ คี วามคิดก้าวหน้าย่อมจะได้รบั การ
กระทบกระเทือนมากที่สุด”
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“ถ้าเปนจริงดังที่เธอคิดแล้วก็ดูจะยุ่งกัน และในที่สุด
การปฏิวัติของประชาชนก็ย่อมจะใกล้เข้ามา”
“เธอเห็นแล้วหรือ, ฟาตีมะห์ทรี่ กั ” กุลศิ หัวเราะอย่าง
ขมขื่น “แต่ก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติของประชาชนขึ้น เหตุ
การณ์จะร้ายแรงเข้าเปนล�ำดับ การกวาดล้างฝ่ายประชาธิปไตยจะเปนไปอย่างไพศาลและโหดร้าย สถานะการณ์บา้ น
เมืองจะงวดเข้าทุกที งวดเข้าด้วยไฟ คือความกดขี่ภายใน
และงวดเข้าด้วยไฟ คือความบีบคั้นจากภายนอก ทั้งสอง
ประการผสมกัน”
“ไฟคือความกดขีภ่ ายในนัน้ ฉันพอจะมองเห็น แต่ไฟ
คือความบีบคั้นจากภายนอกนั้นคืออย่างไร?”
“ไฟคือความบีบคัน้ จากภายนอกนัน้ คือไฟทีม่ สี ภาพ
แตกต่างจากไฟภายใน ไฟภายนอกเปนไฟแห่งประทีปอัน
ส่องวิถแี ห่งความเปนบรมสุขในพืน้ พิภพ และไฟนัน้ คือความ
บีบคัน้ ของเหตุการณ์อนั จะต้องเปนไปรอบบ้านเรา เธอจงดู
กองทัพประชาชนในเมืองจีนก�ำลังได้ชยั ชะนะอย่างแน่นอน
และมัน่ คงเข้าทุกขณะจิต พวกปฏิกริ ยิ าเองก็แตกคอกันแล้ว
รัฐบาลเผด็จการจะอยูไ่ ด้อกี ไม่นาน กองทัพประชาชนก�ำลัง
จะยึดแมนจูเรียได้ทั้งหมด และถ้ายึดได้หมดเมื่อไร จีนทั่ว
ประเทศก็จะต้องตกอยู่ในก�ำมือของประชาชน ภาษิตจีนที่
ว่าใครปกครองแมนจูเรียได้ ย่อมได้ปกครองจีนทัง้ ประเทศ
นัน้ เปนภาษิตที่จริงมาช้านานแล้ว ถ้าเมือ่ ใดประเทศจีนตก
อยู่ในก�ำมือของประชาชน เมื่อนั้นอาเซียอาคเณย์ก็จะเปน
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อิสสระทั้งหมด อ�ำนาจจักรพรรดินิยมในอินโดจีนก็ดี ใน
อินโดนีเซียก็ดจี ะต้องทะลายลง สายใยของอังกฤษในมลายู
และพะม่าก็จะขาดสะบัน้ ความเปลีย่ นแปลงรอบนอกเหล่านี้
ย่อมจะบีบคัน้ ให้สถานะการณ์ในเมืองเราต้องเปลีย่ นไปจน
ได้ ยิง่ เหตุการณ์ในประเทศ เปนทีเ่ หลืออดอยูแ่ ล้ว ประชาชน
ก็จะลุกขึ้นพร้อมกันเพื่อต้อนรับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
แห่งสยาม การด�ำเนินทีผ่ ดิ ทางนัน้ ถ้าหากคณะรัฐประหาร
ก็ดี คณะรัฐบาลใดๆ ก็ดี ยึดถือเอาแล้ว ก็ย่อมจะเปนการ
ท�ำลายระบอบราชาธิปไตยอ�ำนาจจ�ำกัดลงไปเองในตัว และ
ย่อมจะเปนการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วย
หยาดโลหิต”
“แต่กลุ ศิ ” หญิงสาวกล่าว “กุหลาบซึง่ ออกดอกสีแดง
งามนักนั้นย่อมเปนผลแต่การรดด้วยน�้ำล้างปลาอันก�่ำไป
ด้วยเลือดปลามิใช่หรือ?”
“ฟาตีมะห์, การปฏิวตั ทิ หี่ า่ มนัน้ จะผิดหรือถูกอย่างไร
ก็ตามที แต่ก็เปนน�้ำล้างปลาหยดหนึ่งเหมือนกัน!”
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