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นิทานการเมือง เรื่อง “การปฏิวัติที่ห่าม”

กุลิศ อินทุศักดิ์

ช่ัวโมงสดุท้ายของคนืวนัที ่1 ตุลาคม 2491 หญงิชายคูห่นึง่ซึง่

นัง่อยูร่มิหน้าต่างสายตาทัง้ 2 คู ่จบัอยู่ทีท้่องถนนอนัมดืตือ้ 

ของพระนครหลวงแห่งกรุงสยาม

เสยีงปืนกลยงัคงยงิสนัน่อยูท่างกระทรวงกลาโหม ทาง 

นี้รถเกราะออกวิ่งโครมครามผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ประตทูกุประตปิูด แต่หน้าต่างทุกหน้าต่างเปิดผางออก 

เกือบจะพร้อมๆ กัน หน้าหลายหน้าเบียดเสียดกันออกมา

ทางหน้าต่างเหล่านั้น

เขาด ู... เขาตกตลึง ... เขาตกใจ ... เขาไม่รู้เรื่อง ...

ไฟไหม้? ปล้น? สวนสนามยามดึก?

แต่เม่ือเห็นเหตกุารณ์ผ่านพ้นบ้านของตนไปเกดิในท่ี 

ไกล ทกุคนกถ็อนหายใจออกมาอย่างโล่งอก หน้าทกุหน้าชกั 

กลบัเข้าไป, หน้าต่างทกุบานปิด, มเีสยีงซบุซบิกนัอย่างสงสยั 

เลก็น้อย แล้วกม็เีสยีงหัวเราะ มีเสียงคกิคกักนั, ไฟดบั, เขา

ช่วยกันสร้างชาติต่อไปอย่างไม่แยแส!
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แต่ ... หน้าต่างบานหนึง่ยงัไม่ปิด และหญงิชายคูห่นึง่

กย็งันัง่อยูร่มิหน้าต่างนัน้ ครัง้แรกสายตาทัง้ 2 คูม่องดทูีพ่ืน้

ถนนอนัมดืทบึ เขาถอนหายใจใหญ่ แล้วดวงตาท้ัง 4 ดวงก็ 

แลดูขึ้นไปบนฟ้า

ฟ้านัน้ปราศจากเมฆ ปราศจากดวงจนัทร์ อา! และเมือ่ 

ปราศจากดวงจันทร์เช่นนั้น, ดาวทั้งหลายก็ขึ้นเด่นอยู่เต็ม

ฟากฟ้า มทีัง้ดาวร้ายและดาวเลวทีเ่รอืงรศัมไีปเปนกงจักร์!

หญิงชายคู่นั้น ถอนหายใจใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

“เธอคิดว่าผลจะเปนอย่างไร กุลิศ” หญิงสาวกล่าว

“ผลจะเปนอย่างไรหรือ?” กลิุศ อนิทศุกัดิ ์คอืชายผูน้ัน้ 

พูดอย่างเคร่งเครียด “ผลก็คือเจ๊งหมด”

“เธอว่าใครเจ๊ง พวกรัฐประหารหรือพวกปฏิวัติ?”

“เธออย่าเรยีกพวกนัน้ว่าพวกปฏวิติัเลย เพราะแท้จริง

เขาหาใช่พวกปฏวิติัไม่ ถ้าเธอถามว่าใครเจ๊ง ฉนักท็ายได้ว่า 

พวกน้ันเจ๊ง นอกเสยีจากความคิดทีไ่ม่ถกูต้องในการพยายาม 

ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในบ้านเมืองยามนี้และความ

ใจอ่อน, ไม่เด็ดขาดแล้ว เขาย่อมเจ๊งเพราะมูลเหตุแห่งการ

ด�าหริของเขาเอง”

“ฉันไม่เข้าใจ” หญิงสาวถามในที

“เธอควรจะเข้าใจ ฟาตีมะห์” กุลิศบอก “ก่อนหน้านี้ 

ไม่กีวั่น ควันเรือ่งการต่อต้านบ้าง การปฏวิติับ้าง การก่อวนิาศ 

กรรมบ้าง แล้วแต่ใครจะเรียกอย่างไรได้พลุ่งขึ้นอยู่ทั่วไป 

ทกุหนทกุแห่งในพระนครนี ้ควนัเหล่านีเ้ปนควันร้ายท่ีพวก 
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อัง้ยีค่ดิขึน้ เพือ่บลฟัประชาชนซึง่ตัง้สงบอยู่อย่างไม่แยแสต่อ 

เหตกุารณ์  ควันเหล่านีพ้ลุง่ขึน้ยใุห้ประชาชนกระวนกระวาย 

ร�าคาญ แต่ประชาชนอย่างชาวสยามผู้เหน็ทรพัย์ผูอ้ืน่เหมอืน 

ก้อนดิน ภรรยาท่านเหมือนมารดาตน และเห็นตัวยี่เกแห่ง 

ความขีเ้กยีจประแป้งแต่งหน้าออกมาเล่นเปนพระเอกชือ่ว่า 

พระเจ้าแห่งความสนัโดษ กไ็ม่สดุง้เสทอืน ไม่หวัน่ไหวและ 

ไม่รูเ้รือ่ง เหมือนควายทีเ่คีย้วเอือ้งอยู่กลางปลักอนัโสโครก

อย่างไม่ระคายตวั แม้กระนัน้แล้วกด็ ีควันร้ายต่างๆ ซึง่พลุง่ 

ขึ้นแต่รมประชาชนไม่ส�าลัก ก็ย้อนกลับเข้าไปในรูจมูกผู ้

ก่อควนันัน้เอง เขาส�าลกัควนัแล้วกค็ดิก�าจัดควนั แต่ไม่ก�าจดั 

ไปจากตัวของเขา กลับหันไปก�าจัดจากทางอื่น ด้วยเหตุนี้ 

สปายต่างๆ ก็ออกเที่ยวซอกซอนดมกลิ่นผู ้ก่อการร้าย 

ฟาตีมะห์, เหมือนอย่างที่เธอได้เห็นในภาพล้อสยามสมัย 

เมื่อไม่กี่วันมานี้ สปายพวกนั้นก็สกดรอยเจอแต่ตีนตัวเอง 

แต่ทีร้่ายกว่านัน้ อนจิจาพวกสปายเหล่านีก้ลบัเท่ียวยยุงให้ 

ประชาชนลกุขึน้ก่อการร้ายต่างๆ เพือ่จะจบัตวัเอาภายหลัง 

เขาสร้างผูร้้ายขึน้เองเพือ่เอาตวัผูร้้ายนัน่ไปลงโทษ เขาเท่ียว 

ปลกุป่ันไปทกุซอกทุกมุมเมือง เขาด่าทอรัฐบาลโดยยกเหต ุ

ต่างๆ ขึน้มาว่า เพ่ือให้ประชาชนหลงเชือ่และเตรยีมการกบฏ 

คร้ันประชาชนหลงเช่นนั้นแล้ว เขาก็พาพรรคพวกมาจับ 

เหตนุีฉ้นัจงึว่าพวกนัน้จงึต้องเจ๊ง มันเปนอบุายอนัแสนชัว่ช้า 

สามานย์ ฟาตมีะห์ ฉนัไม่รูว่้าพวกรฐับาลกด็ ีพวกรฐัประหาร 

ก็ดี จะได้รู้ถึงสาเหตุข้อนี้หรือไม่”
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“ถงึจะรู้กเ็หมอืนไม่รู้ และถึงจะไม่รู้กเ็หมอืนรู้” ฟาตมีะห์ 

พูดเบาๆ “ผู้รับเคราะห์ก็คือประชาชนผู้สงบเหมือนควาย 

กลางปลักโสโครก แต่ฉันเห็นว่า เหตุการณ์เช่นนี้เปนผล 

ร้ายแก่บ้านเมืองเอง และเปนผลร้ายแก่รัฐบาลหรือพวกท่ี 

ประสงค์จะได้เสถียรภาพแห่งฐานะของตนในบ้านเมืองเอง 

เปนการน่าเวทนาทีเ่ขาพยายามทีจ่ะล้มตวัของเขาด้วยการ

ไม่รู้เท่าถึงการ”

“ถูกแล้ว ฟาตีมะห์ เขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้ยั่ว 

ยใุห้ประชาชนซึง่เกยีจคร้านและไม่รูไ้ม่ชีเ้หมอืนควายเคีย้ว 

เอ้ืองอยู่กลางปลักโสโครก ลุกข้ึนเปนปฏิปักษ์ต่อเขาเอง 

เขาสร้างภัยให้แก่เขาเอง เพราะในที่สุดเหตุการณ์ที่เขาก่อ 

ให้เกดิขึน้เองนัน้ กจ็ะท�าให้เกดิการปฏวิติัของประชาชนขึน้ 

และเมื่อเหตุการณ์แก่งอมจนเกิดการปฏิวัติของประชาชน 

แล้ว บ้านเมอืงกจ็ะเปลีย่นแปลงไปอกีมาก ซึง่บางท ีฟาตมีะห์, 

ก็จะเปนผลดีแก่บ้านเมือง แต่นั่นแหละ ผลดีย่อมไม่เกิดได้

จากบ่อเกดิทีดี่ ดอกไม้งามย่อมเกดิจากปุย๋ดกีจ็รงิ แต่ปุ๋ยดน้ัีน 

คอืของโสโครกนัน่เอง เหตุการณ์อนัร้ายกาจอาจเกดิขึน้เพือ่ 

ให้เปนผลดีแก่บ้านเมืองในอนาคต แต่เหตกุารณ์เช่นน้ันเปน 

การประสานงานร่วมมือของคนต่างๆ ทกุคนในผนืแผ่นดนินี.้ 
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หมายเหตุจากบรรณาธิการต้นฉบับ
นทิานการเมอืงเรือ่ง “การปฏวิตัท่ีิห่าม” นี ้ตพีมิพ์คร้ังแรกใน 

การเมอืง รายสัปดาห์ โดยแยกเป็นสองตอน ตอนแรกพมิพ์

ในฉบบัวนัเสาร์ที ่30 ต.ค. 2491 และตอนท่ีสองพมิพ์ในฉบบั 

วันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 2491 ในการตีพิมพ์ตอนที่สอง ปรากฏ

ข้อความชี้แจงจากผู้เขียนไว้ดังนี้ 

เรือ่ง “การปฏวิตัทิีห่่าม” ซึง่ปรากฏใน นสพ. การเมอืง ฉะบบั 

วันที่ 30 ต.ค. ศกนี้นั้น เปนเรื่องจริงที่ข้าพเจ้าได้บันทึกใน

ท่ามกลางดึกสงัดของวันที่ 1 ต.ค. 2491 อันเปนคืนที่เกิด 

รัฐประหารซ้อนขึ้นในกรุงเทพฯ  ในฐานะของนักข่าว นสพ. 

ข้าพเจ้าได้รับข่าวรัฐประหารซ้อนอย่างกระทันหัน-การ

ด�าเนนิการจับกมุยงัมอีกีต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ ในฐานะของ 

ผูต้รบัฟังเหตุการณ์, ความละเหีย่เพลยีใจต่อการปฏิวตัซ้ิอน 

ท�าให้ข้าพเจ้าต้องบันทึกลงไว้เปนนทิานการเมือง แต่บนัทกึ

ไปได้เพียงคร่ึงเดยีว ยงัไม่ทันจบ ข้าพเจ้ากจ็�าต้องไป nose 

ข่าวน้ันต่ออย่างใกล้ชิดในฐานะของนักข่าวอีก ด้วยเหตุนี ้

ท�าให้ข้าพเจ้าต้องท้ิงบันทึกครึ่งๆ กลางๆ ไว้ท่ีโต๊ะท�างาน 

เพือ่นร่วมงานของข้าพเจ้ามาพบเข้า และเข้าใจว่าเปนนิทาน 

การเมอืงซ่ึงข้าพเจ้าเขียนจบแล้ว จงึได้น�าลงตพีมิพ์ใน นสพ. 

การเมอืง ซึง่ข้าพเจ้าพึง่ได้เหน็หลังจากท่ีได้กลับมาจากการ 

ติดตามข่าวที่พาเข็ดมโน ความบกพร่องอันนี้ ข้าพเจ้าจ�า

ต้องท�าให้สมบูรณ์ด้วยการเขียน “นิทานการเมือง”ต่อ ดัง

ต่อไปนี้:-
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หญิงชายทั้งคู่ยังคงนั่งอยู่ริมหน้าต่าง เสียงปืนยังคงดังรัว 

อยูใ่นระยะไกล.... “เธอพูดถงึการปฏวิติัทีส่กุงอมว่าเปนการ

ปฏวิตัขิองประชาชน ฉนัยงัสงสยัว่าจะมีอกีหรือ?” หญงิสาว 

เอ่ยขึ้นหลังจากที่ต่างนิ่งเงียบอยู่นาน

“ไม่ต้องสงสยั ฟาตมีะห์” ชายหนุ่มกล่าว “การปฏบิตัิ

ในคืนวันนี้ ถ้าเธอจะสมัครเรียกว่าเปนการปฏิวัติก็เปนการ

ปฏวิตัทิีห่่าม หรอืแท้ง หรอืยงัไม่ถงึที ่ ด้วยเหตุน้ีจึงย่อมจะ 

ไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากประชาชนโดยทัว่ๆ ไปอย่างพร้อม 

เพรยีง นัน่เปนสญัญาณแห่งความไม่ส�าเร็จ เธออาจแย้งว่า 

กท็ีพ่วกรฐัประหารท�าการเมือ่ 8 พฤศจกิายนนัน้ ประชาชน

สนบัสนนุหรอืจงึได้ส�าเรจ็ ฉนัใคร่จะบอกว่า การรฐัประหาร

ครั้งน้ันถ้าเรียกว่าท�าส�าเร็จแล้วก็เปนการเรียกผิดพลาด

อย่างถนดั การขับไล่รัฐบาลเก่าไป และข้ึนเปนรฐับาลใหม่ได้ 

แต่เท่านัน้หาได้หมายความว่าท�ารฐัประหารส�าเร็จไม่ รฐับาล 

ใหม่จะกี่รัฐบาลแล้วก็ตาม ยังไม่ได้แสดงสัญญาณแห่งการ 

ปฏบัิตกิารทางการเมอืงเลยว่าได้ท�าอะไรส�าเรจ็ เธอเห็นหรือ 

ว่าประชาชนสนบัสนนุ? เธอไม่เข้าใจหรอืว่าการทีค่ณะรฐับาล 

หลังรัฐประหารประกาศว่าหนังสือพิมพ์ไม่ใช่มติมหาชน 

นัน้ คอืการกล่าวรับอย่างช่ืนตาว่าการรัฐประหารยังหาส�าเรจ็ 

ไม่? เธอได้ยินแล้วหรือว่าประชาชนยอมรับการปฏิบัติการ 

ทางการเมอืงของพวกนัน้อย่างไรบ้าง? ฟาตมีะห์ท่ีรกั ตราบ 

ใดที่คณะรัฐบาลก่อนรัฐประหารยังมิได้ประกาศยอมจ�านน 

แก่คณะรฐัประหารโดยชดัแจ้ง ตราบนัน้ข้ออ้างทางกฎหมาย 
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ทีจ่ะกลับเข้าสถานะก่อนวนัที ่8 พฤศจกิายนนัน้ยงัมอียู่ ฉนัน้ 

การที่รัฐบาลหลังรัฐประหารมัวไปยุ่งอยู่แต่กับการจองล้าง 

ฝ่ายประชาธิปไตยอันมีรัฐบุรุษอาวุโสเปนต้นก็ดี มัวไปยุ่ง 

อยูก่บัการยอมรับข้อตกลงในการช่วยก�าจดัคอมมวินสิต์ใน 

สยามก็ดี จึงเปนการแสดงความเขลาในปัญหาการเมือง 

ของรฐับาลหลงัรฐัประหารอย่างโจ๋งครึม่ เมือ่การรฐัประหาร 

ยังไม่ส�าเร็จดังนี้ ฉันจึงไม่เรียกการปฏิบัติการในคืนน้ีของ 

อีกฝ่ายหน่ึงว่าเป็นการปฏิวัติหรือรัฐประหาร แต่ฉันพอใจ 

เรียกว่าการจลาจล และถ้าจะจัดว่าเปนการปฏิวัติที่ห่าม  

ก็ถูก ตามประสาชาวบ้านที่ถ้ามีอะไรเอะอะขึ้นมาก็เรียกว่า 

ปฏิวัติเสียแล้ว ส่วนการปฏิวัติที่สุกงอม อันเปนการปฏิวัติ 

ของประชาชนนัน้ย่อมต้องมแีน่ ทัง้นีเ้พราะการปฏิวัติเม่ือปี 

2475 ไม่เปนการปฏิวตัทิีส่มบรูณ์ คณะราษฎรท�าได้แต่เพียง 

ปฏวิตัริะบอบการปกครองนดิหน่อย ส่วนระบอบสงัคมและ 

เศรษฐกจิยังหาได้ท�าการปฏวิติัไม่ ไม่มแีม้แต่การปฏวิตักิาร 

ศาลยุตติธรรมและการศึกษา หลักความจริงมีอยู่ว่า การ 

ปฏวิตัเิพือ่เปลีย่นไปสูร่ะบอบของประชาชนโดยสมบรูณ์ คอื 

ประชาธปิไตยในการปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคมนัน้ ย่อมจะ 

ต้องเกิดขึ้นเสมอ ไม่ช้าก็เร็ว และจะต้องเปนไป เหมือนน�้า 

จากยอดเขาไหลลงสู่มหาสมุทร เมื่อใดถึงที่สุดแล้วย่อมนิ่ง 

ดงัน�า้ในมหาสมทุร ไม่ไหลไปอืน่อกี และย่อมไม่ไหลแม้ทวน 

ขึน้บนยอดเขา ก�าลงัแห่งกระแสร์อนันีย่้อมรนุแรง ไม่อาจมี 

อะไรขวางได้ ถ้าอะไรขวางอยูก่ต้็องพงัพนิาศไปในทีส่ดุเอง 
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ก�าลังปฏวัิตเิพือ่ประชาธปิไตยนีค้อืก�าลงัปฏวิตัขิองประชาชน 

และพวกปฏกิริิยาทีม่าขวางกย่็อมพินาศ เมือ่กฎมดีงัน้ี ฉนัจึง 

ว่าการปฏิวัติของประชาชนย่อมจะต้องเกิดมีขึ้น แต่จะเปน 

โดยลมนุละม่อม หรอืรนุแรงนัน้กย่็อมต้องแล้วแต่เหตกุารณ์ 

และอปุสรรคทีม่าขวาง ถ้าอปุสรรคนัน้โหดร้ายทารณุ ความ

รุนแรงก็ย่อมเกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา.”

“การจลาจลคนืนีไ้ม่ใช่กระแสร์การปฏวิติัของประชาชน 

ดอกหรือ?”

“ฉนัทราบมาว่า พวกก่อการจลาจลในคนืนีไ้ม่ใช่ประ- 

ชาชน แต่เปนคณะบคุคลหนึง่ทีก่่อเหตุข้ึนจากความไม่พอใจ 

ในส่วนตัว ไม่ใช่ส่วนรวม จึงหาได้ท�าให้การจลาจลนี้เปน 

กระแสร์ปฏิวัติของประชาชนไม่ และฉันยังยืนยันว่า การ

ปฏวิตัทิีห่่ามย่อมจะเกดิขึน้จากประชาชนไม่ได้เปนอนัขาด 

ผลจากประชาชนเปนผลอันสุกงอมแล้วทั้งนั้น”

“พวกที่มีความคิดก้าวหน้าไม่ได้ร่วมมือในการนี้ด้วย

หรอกหรือ” ฟาตีมะห์ถามขึ้น

“ตามความเข้าใจของฉัน พวกที่มีความคิดก้าวหน้า 

ไม่น่าจะมาร่วมมือในการจลาจลคร้ังนี้ อาจมีบางคนเห็น 

ว่าพวกที่มีความคิดก้าวหน้าคงจะร่วมมือด้วย เพราะเปน

ยุทธวิธีส่วนหนึ่งในการขยายก�าลังของเขา ถ้าจริงก็นับว่า

เปนการก้าวพลาดอย่างถนดั เดอืนแลตะวนันัน้บางทีกย็งัมี

โอกาศพบกันได้ในท้องฟ้า แต่พวกซ้ายและพวกขวาไม่มวัีน

จะได้พบกันเลย พวกมีความคิดก้าวหน้ากับพวกปฏิวัติจะ
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พบกันไม่ได้เปนอันขาด พวกก่อการจลาจลครั้งนี้ฉันทราบ 

ว่าเปนพวกปฏิกิริยาทั้งหมด---”

“ก็ไหนฉันได้ข่าวว่า พวกรัฐประหารรู้ว่าพวกรัฐบาล

เก่าร่วมมือด้วย” หญิงสาวขัดขึ้น

“ฟาตีมะห์, เธอยังเขลาไปถนัด” กุลิศ อินทุศักดิ์ พูด 

พลางยกมือขึน้กมุศร์ีษะ “พวกรฐับาลเก่าเปนพวกปฏกิริยิา

ทัง้หมด สมนุส่วนใหญ่ของนายปรดี ีพนมยงค์ และพวกหลวง 

ธ�ารงนาวาสวสัด์ิ มิได้เปนพวกปฏกิริิยาน้อยไปกว่าพวกจ้าว 

และพวกจอมพล ป. พบิลูสงคราม  ยิง่กว่านัน้บางคนยงัเปน 

นกัเลงหวัไม้อกีด้วย ด้วยเหตนุี ้มหาวทิยาลัยวชิาธรรมศาสตร์ 

และการเมอืงจงึเต็มไปด้วยอปุสรรคของประชาธปิไตย การ 

เคลื่อนไหวของนักศึกษาเพื่อป้องกันสิทธิของเขาและเพื่อ 

ต่อต้านกับฝ่ายศัตรูของประชาธิปไตย จึงได้รับการขัดคอ 

และขัดขาจากพวกแกะด�าซึ่งเผอิญมีอ�านาจอยู่ในวงการ 

บริหารของ ม.ธ.ก. ดังที่เธอได้เห็นแล้ว เธออย่าหวังว่าฝ่าย 

ตรงข้ามกบัรฐับาลน้ีเปนพวกมีความคดิก้าวหน้าทัง้หมด  แต่ 

อย่างไรก็ดี ส�าหรับการจลาจลในคืนนี้ ฉันทราบว่าพวก 

รัฐบาลเก่าไม่ได้ร่วมมือด้วยเลย ถึงกระน้ันก็ดีพวกนี้ก็คง 

จะได้รับการกระทบกระเทือนบ้างไม่มากก็น้อย ฉันเห็นว่า 

ฝ่ายใดกต็ามซ่ึงเข้าปะทะกนัในคนืนีแ้ละเปนฝ่ายชะนะ ย่อม 

จะเปนฝ่ายท�าให้พวกรัฐบาลเก่าเดือดร้อนด้วย และโดย 

ฉะเพาะอย่างยิง่พวกทีม่คีวามคดิก้าวหน้าย่อมจะได้รบัการ 

กระทบกระเทือนมากที่สุด”
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“ถ้าเปนจริงดังที่เธอคิดแล้วก็ดูจะยุ่งกัน และในที่สุด 

การปฏิวัติของประชาชนก็ย่อมจะใกล้เข้ามา”

“เธอเห็นแล้วหรือ, ฟาตีมะห์ทีรั่ก” กลิุศหวัเราะอย่าง 

ขมขื่น “แต่ก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติของประชาชนขึ้น เหต ุ

การณ์จะร้ายแรงเข้าเปนล�าดับ การกวาดล้างฝ่ายประชา- 

ธปิไตยจะเปนไปอย่างไพศาลและโหดร้าย สถานะการณ์บ้าน

เมืองจะงวดเข้าทุกที งวดเข้าด้วยไฟ คือความกดขี่ภายใน 

และงวดเข้าด้วยไฟ คือความบีบคั้นจากภายนอก ท้ังสอง

ประการผสมกัน”

“ไฟคอืความกดขีภ่ายในนัน้ ฉนัพอจะมองเห็น แต่ไฟ

คือความบีบคั้นจากภายนอกนั้นคืออย่างไร?”

“ไฟคอืความบบีค้ันจากภายนอกนัน้ คือไฟท่ีมีสภาพ

แตกต่างจากไฟภายใน ไฟภายนอกเปนไฟแห่งประทีปอัน 

ส่องวถิแีห่งความเปนบรมสขุในพืน้พภิพ และไฟนัน้คอืความ 

บบีคัน้ของเหตุการณ์อนัจะต้องเปนไปรอบบ้านเรา เธอจงดู 

กองทพัประชาชนในเมอืงจนีก�าลังได้ชยัชะนะอย่างแน่นอน 

และมัน่คงเข้าทกุขณะจติ พวกปฏิกริยิาเองกแ็ตกคอกนัแล้ว 

รฐับาลเผดจ็การจะอยูไ่ด้อกีไม่นาน กองทพัประชาชนก�าลัง

จะยึดแมนจูเรียได้ทั้งหมด และถ้ายึดได้หมดเมื่อไร จีนทั่ว

ประเทศก็จะต้องตกอยู่ในก�ามือของประชาชน ภาษิตจีนที ่

ว่าใครปกครองแมนจเูรียได้ ย่อมได้ปกครองจีนท้ังประเทศ 

นัน้เปนภาษติที่จรงิมาช้านานแล้ว ถ้าเมือ่ใดประเทศจีนตก

อยู่ในก�ามือของประชาชน เมื่อนั้นอาเซียอาคเณย์ก็จะเปน 
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ตพีมิพ์ครัง้แรกใน การเมอืง ปีที ่5 ฉบบัที ่15 วนัเสาร์ที ่30 ตลุาคม 2491 

หน้า 6, 13 และฉบับปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 16 วันเสาร์ท่ี 13 พฤศจกิายน 2491 

หน้า 3, 13, 14

อิสสระทั้งหมด อ�านาจจักรพรรดินิยมในอินโดจีนก็ดี ใน

อนิโดนเีซยีกด็จีะต้องทะลายลง สายใยขององักฤษในมลาย ู

และพะม่ากจ็ะขาดสะบ้ัน ความเปล่ียนแปลงรอบนอกเหล่านี้ 

ย่อมจะบบีคัน้ให้สถานะการณ์ในเมืองเราต้องเปลีย่นไปจน 

ได้ ยิง่เหตกุารณ์ในประเทศ เปนทีเ่หลอือดอยูแ่ล้ว ประชาชน 

ก็จะลุกขึ้นพร้อมกันเพื่อต้อนรับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

แห่งสยาม การด�าเนนิทีผ่ดิทางนัน้ ถ้าหากคณะรฐัประหาร 

ก็ดี คณะรัฐบาลใดๆ ก็ดี ยึดถือเอาแล้ว ก็ย่อมจะเปนการ 

ท�าลายระบอบราชาธปิไตยอ�านาจจ�ากดัลงไปเองในตัว และ

ย่อมจะเปนการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วย

หยาดโลหิต”

“แต่กลุศิ” หญงิสาวกล่าว “กหุลาบซึง่ออกดอกสแีดง

งามนักน้ันย่อมเปนผลแต่การรดด้วยน�้าล้างปลาอันก�่าไป

ด้วยเลือดปลามิใช่หรือ?”

“ฟาตมีะห์, การปฏวิตัทิีห่่ามนัน้ จะผิดหรอืถกูอย่างไร

ก็ตามที แต่ก็เปนน�้าล้างปลาหยดหนึ่งเหมือนกัน!”


