
 อัศนี พลจันทร  57 

อัลละหุ อักบฺร! มฺรเดกะห มุสลีมีน! 
ตันหยงมลายู เฮาะฆ โอรังมลายู!*

บันทึกโดย กุลิศ อินทุศักติ

เมื่อเช้าวันจันทรที่ ๑๑ เดือนนี้ ศาลจักรวรรดินิยมอังกฤษ

ได้ท�าลายรากฐานและเกียรติคุณอันสูงส่งของศาสนาพระ

อัลละห์เปนเจ้าอย่างเย่อหยิ่งทะนงองอาจ จักรวรรดินิยม

อังกฤษได้ท้าทายต่อพระศาสนา, ต่อสิทธิแห่งมนุษยชาต ิ

และต่อมนุษยธรรม อย่างร้ายแรงในครั้งนี้ จักรวรรดินิยม

อังกฤษได้สบประมาทความเปนมนุษย์ของชาวอาเซียทั้ง

หลายลงแล้วอย่างสิ้นเชิง!

น่ันคือ ศาลจักรวรรดินิยมอังกฤษได้พิพากษาให้ส่ง

สุภาพสตรีชาวมุสลิม ภริยาสาวที่ทรงคุณของครูหนุ่มชาว

มุสลิมผู้เคร่งครัด ไปยังประเทศฮอลันดา จักรวรรดินิยม

* ต้นฉบับข้อเขียนนี้ในการเมือง มีข้อความโปรยก่อนเร่ิมเร่ืองว่า 

“เหตุการณ์อันน่าอนาถและบัดซบบัดสีที่สุดได้อุบัติขึ้นที่สิงคโปร์” 

และมีข้อความโปรยเพิ่มเติมในตอนท้ายเมื่อข้อเขียนนี้จบลงแล้วว่า  

“ข่าวล่าต่อมาปรากฎว่า ทางการสิงคโปร์ได้ลอบส่งตัวนาดฺรา บิน

ไปฮอแลนด์แล้ว เมื่อวันอังคารที ่๑๒ นี้ การจลาจลยิ่งอลหม่านหนัก

ขึ้น”  - บ.ก.
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องักฤษได้ท�าการอย่างอมนษุย์ โดยการพรากผวัพรากเมยี 

ไม่เพยีงแต่กระท�าด้วยค�าวนิจิฉยัของศาลเท่านัน้, ยงักระท�า

ด้วยอ�านาจและก�าลังอีกด้วย เขาได้ลากรึ้งดึงรั้ง ‘นาดฺรา’ 

ภรยิาสาวผูน่้าสงสารไปขงัไว้ในวดันางชด้ีวยความโหดร้าย, 

ท่ามกลางการฟมูฟายน�า้ตาของ ‘นาดรฺา’ ผูพ้ยายามดิน้รน

ที่จะคืนมาสู่อ้อมแขนของสามีสุดที่รักของเธอ

การกระท�าอันนี้เปนสิ่งที่สุดแสนชาวมุสลิมและชาว

อาเซียที่มีมนุษยธรรมทั้งหลายจะทนทานได้ กระแสคล่ืน

ของชาวมุสลิมและชาวเมืองสิงคโปร์ ผู้รักความเปนธรรม

นับหมื่นได้หลั่งไหลมายังศาลากลางจังหวัดสิงคโปร์ เพื่อ

ประท้วงต่อการกระท�าอันโหดร้ายป่าเถื่อนยิ่งสัตว์ป่านี้ แต่ 

ผลท่ีเขาผูร้กัความเปนธรรม รกัพระศาสนา, และรกัมนุษย- 

ธรรมเหล่านั้นได้รับ ก็คือ กระสุนปืน, ไม้พลอง, ดาบ และ 

แกสน�้าตา! ชีวิตของชาวมุสลิมและชาวเมืองสิงคโปร์ผู้รัก

ความเปนธรรมและมนุษยธรรม ผู้ป้องกันพระศาสนาอัน

ศักดิ์สิทธิ์เหล่าน้ี ได้ถูกพิฆาตฆ่าอย่างไร้ความปรานี ทีละ 

คน, ทีละคน, เขา เขาเหล่านั้นล้มกายลงจมกองเลือด แต่ก็

เรียกว่า เขาเหล่านั้นได้ต่อสู้แล้วกับความป่าเถื่อนของชาว

ผิวขาว เพื่อความเปนมนุษย์ของเขา เขาเหล่านั้น, แม้ชีวิต

ออกจากร่างแล้ว, กไ็ปสูอ้่อมแขนของพระผูเ้ปนเจ้าอย่างไม่

พึงสงสัย -- อามีน!

ทางการสิงคโปร์ไม่สามารถจะต่อต้านก�าลังอนัเกรยีง

ไกรของมหาประชาชนชาวสิงคโปร์ได้ จึงได้เริ่มท�าการ
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อย่างทารุณโหดร้ายยิ่งข้ึน โดยสั่งกองทหารที่มีอาวุธชั้นดี

และร้ายแรง ออกตลุยชาวเมือง พร้อมกันนั้นก็ประกาศกฎ

อัยการศึก และประกาศปิดธนาคารทุกแห่งหมดทันที เขา

ใช้อาวุธเพื่อตัดก�าลังกายของชาวสิงคโปร์ แล้วก็ใช้อ�านาจ

ตัดก�าลังทางเศรษฐกิจของชาวสิงคโปร์อีกด้วย การค้าเริ่ม

ปั่นป่วน กระทบกระเทือนไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

แล้วอกีทางหนึง่ เขากบ็บีบงัคบัให้อหิม่ามใหญ่ผูห้น่ึง

พูดทางวิทยุกระจายเสียงเกลี้ยกล่อมชาวมุสลิมทั้งหลาย

ให้เลิกต่อสู้ และให้ยอมจ�านนต่อค�าพิพากษาอันผิดพระ

ศาสนา, ผดิกฎหมาย และผดิศลีธรรมนัน้ โดยถอืว่าไม่เปน 

การผิดศาสนา ไม่เปนการผิดกฎหมาย และไม่เปนการผิด

ศีลธรรม

เขาเอาศาสนาของพระอัลละห์เปนเจ้ามาเปนเครื่อง

มอืทางการเมืองอย่างเหน็ชดัๆ หลงัจากท่ีได้ท�าการคกุคาม

ต่อพระศาสนาแล้วไม่กี่ชั่วโมง!

เรื่องนี้มีมาอย่างไรเล่า?

‘นาดฺรา’ เจ้าสาวผู้น่าสงสารผู้นี้ โดยชาติก�าเนิด เปน

ชาวดัทช์ เธอเปนบุตรสาวของนางเฮอรฺต็อฆ มีนามเดิมว่า 

มาเรีย เบอรธา เฮอรฺต็อฆ

เมื่อเธอยังเปนทารกอยู่นั้น กองทหารจักรวรรดินิยม

ญ่ีปุ่น ได้เข้ายดึครองเกาะชวา และได้ตามพฆิาตชาวผวิขาว 

ทุกคนที่ค้นพบ ด้วยความตระหนกตกใจอย่างสุดขีด นาง

เฮอรฺต็อฆได้หนีเอาตัวรอดไปแต่ผู้เดียว ละท้ิงมาเรียน้อย
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ไว้ท่ามกลางมหันตภัยอันคุกคามอยู่รอบด้าน!

แต่ด้วยชาตาของมาเรียน้อยยังดีอยู่ สุภาพสตรีชาว

มสุลมิคนหน่ึงชือ่เจ๊ะอามนีะห์ได้มาพบเข้า ด้วยความสงสาร

เปี่ยมท้นหัวใจ เจ๊ะอามีนะห์ผู้ทรงคุณธรรม ได้โอบอุ้มเอา 

มาเรียน้อยเข้าไว้ในอ้อมอก ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข 

อะไรของหล่อน แล้วได้รีบพามาเรียน้อยรุดหนีหลบซ่อน

ทหารจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น เข้าไปอยู่ในกลางป่าลึก นางได้ 

เอาเปลือกไม้มาต�าคั้นเอาน�้ามาย้อมสีกายของมาเรียเสีย

เพ่ือให้คล�า้เปนสกีายชาวอาเซยี และอ้างว่าเปนลกูน้อยของ

นางเอง มาเรยีจงึรอดพ้นอ�านาจของจกัรวรรดินยิมญีปุ่น่มา

ได้ในครั้งนั้น

เจ๊ะอามีนะห์ รักหนูน้อยมาเรียดังลูกในอกของตัวเอง 

หล่อนได้อตุส่าห์ถนอมกล่อมเกล้ียงมาเรียมาโดยตลอดและ 

เปลี่ยนชื่อให้เสียใหม่ว่า ‘นาดฺรา’ นางได้เลี้ยงนาดฺรา ไว้ใน 

ความทุรกันดารแห่งป่าลึกของชวา จนนาดฺราเติบโตเจริญ 

วัยขึน้ นาดรฺาทรงศริโิฉมงดงามยิง่นกั จรติกริยิากเ็รยีบร้อย

แต่ทว่าแข็งขัน ทุกคนในป่านั้นรักเธอ ไม่แต่ทุกคนเท่านั้น 

แม้สตัว์ทัง้หลายในป่ากรั็กเธอด้วย จติใจของนาดรฺาทีไ่ด้ถกู

อบรมกล่อมเกลีย้งด้วยความปราณขีองธรรมชาต ิและด้วย 

ความบริสุทธ์ิสะอาดของจิตใจประชาชนชาวอาเซียได้กลับ

กลายเปนจติใจทีส่งูส่ง เขาทัง้หลายเหล่านัน้ได้พากนัขนาน

นามเธอว่า ‘อรัญญกุมารี’ – Jungle Girl!

ในทีส่ดุ บพุเพสนันวิาสของเธอกผ่็านมาถงึ ครหูนุม่ชาว
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มสุลมิผู้โชคดมีนีามว่า เจ๊ะ มนัสุร ฺอาดาบ ีได้มาพานพบเธอ 

เข้าในขณะที่เทพวสันต์ก�าลังส�าแดงฤทธิ์ให้ป่านั้นสดชื่น 

ผลิดอกออกผลหอมหวนเปนที่เจริญตาเจริญใจ กามเทพผู้

ซุกซนเห็นได้ช่อง ก็หยิบเอาธนูต้นอ้อยออกขึ้นสาย หยิบ

บุษบ์ธนูทั้งห้าออกพาดเข้าที่สายอันเปนตัวผ้ึงต่อกัน ขยับ

เลง็ดแีล้ว กผ็าดแผลงศรเสน่ห์ไปต้องเจ๊ะ อาดาบ ีกับนาดฺรา 

- อรัญญกุมารี ผู้เลอโฉม

กามเทพหัวเราะลั่นป่าด้วยความดีใจพลางขึ้นขี่หลัง

นกแก้วบินร่อนออกไปยังขอบฟ้า

ความรักของเขาทั้งสองล่วงรู้ไปถึงหู เจ๊ะ อามีนะห์ ผู้

ปกครอง ครูหนุ่มอาดาบีก็จัดแจงประกอบการนิกะห์ให้ถูก

ถ้วนตามข้อความบัญญัติในพระมหาคัมภีรกุรอ่าน. พรั่ง

พร้อมด้วยความรู้เห็นของอิหม่ามผู้ทรงคุณทั้งหลาย เขา 

ทัง้สองได้ผกูพนัร่วมเปนชวิีตเดยีวกนัแล้ว ไม่มอีะไรในโลก

นี้ที่จะมากระท�าอ�านาจแยกเขาทั้งสองออกจากกันได้!

แต่แล้ว นางเฮอรฺต็อฆก็ยื่นมือเข้ามาแทรกแซง นาง

รังเกียจที่ได้เห็นลูกสาวของนางต้องตกไปเปนภริยาชาย

ชาวอาเซีย ทั้งๆ ที่ในขณะหนีภัยนางไม่ได้รังเกียจที่จะทิ้ง

มาเรียไว้ในความคุ้มกันของชาวอาเซียผู้ทรงคุณธรรม!

นางเฮอรฺต็อฆได้หันเข้าอาศัยอ�านาจจักรวรรดินิยม

องักฤษ ซึ่งครอบครองเมืองขึ้นอยู่ที่สิงคโปร์ มาท�าการยื้อ

แย่งเอานาดฺรากลับไป นาดฺราได้มองดูนางเฮอรฺต็อฆอย่าง

ชิงชัง เธอได้กล่าวท่ามกลางศาลยุติธรรมว่า ไม่ขอกลับไป
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อยูก่บัมารดาเดิมทีป่ระเทศฮอลันดา แต่จะขออยู่กบัสามสุีด

ที่รักของเธอที่นี่

ชาวมสุลมิและชาวสงิคโปร์มคีวามสนใจและสงสารเธอ

มาก เขาเหล่านั้นไม่ไว้ใจจักรวรรดินิยมอังกฤษ-ฮอลันดา 

เกรงไปว่า นาดรฺาจะถูกส่งตัวไปเมอืงยโุรป เขาทัง้หลายได้

มาคอยฟังค�าพิพากษาของศาลอยู่อย่างคับคั่ง

และแล้ว ในเช้าวนัจนัทร์นัน้เอง ศาลกฉ็วยโอกาสส่ังให้

ส่งตวันาดรฺาไปฮอลันดา ต�ารวจจกัรวรรดินยิมองักฤษก็เข้า

คร่าตัวนาดฺราไปทันที มิใยเธอจะดิ้นรน และส่งเสียงร�่าไห ้

อยู่อย่างเอ็ดอึง

นาดรฺาสิน้ทีพึ่ง่ เธอกหั็นมาออกปากขอความช่วยเหลอื 

จากเพื่อนมนุษย์ ประชาชนเท่านั้น ที่เห็นใจประชาชนด้วย

กัน!

ฝูงชนชาวสิงคโปร์ทั้งมุสลิมและทั้งไม่ใช่มุสลิม ได้พา 

กันประท้วงต่อศาลขอให้ระงับการคร่าตัวนาดฺราไป เพราะ 

อย่างน้อยกข็ดักบัความตัง้ใจของเธอเอง แต่พวกจักรวรรดิ- 

นิยมผู้โอหังหาได้ฟังไม่ แต่กลับเข้าขับไล่ประชาชนเหล่า

นั้น!

จักรวรรดินิยมได้ประกอบทารุณกรรมขึ้นแล้วที่ใกล้

บ้านของเราโดยรอบ เขาฆ่าชาวอาเซียเพ่ือนบ้านของเรา

อย่างทารุณ เขาท�าลายคุณธรรมและศีลธรรม ตลอดจน

ศาสนาของชาวเราลงอย่างสิน้เชงิ ทัง้  ๆทีบ้่ายร้ายการกระท�า 

อันชั่วช้าของตนนี้ไปให้ผู้อื่น!
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มวลชนมุสลิม ซึ่งเปนชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 

ทั้งหลาย จะต้องเห็นอกเห็นใจกับนาดฺราและสามีของเธอ 

จะต้องคัดค้านจักรวรรดินิยมในการกระท�าอันน้ี แน่นอน 

และประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ก็จะต้องเห็นอกเห็นใจ

และสนับสนุน

ข้อถามมว่ีา ท�าไมจกัรวรรดนิยิมองักฤษ จึงใช้อ�านาจ

ป่าเถื่อนเช่นนั้นได้เล่า?

ข้อตอบมีว่า เพราะสิงคโปร์เปนเมืองขึ้นของอังกฤษ!

เพราะฉะนั้น เราจงมาช่วยกันหักโซ่ตรวนของจักร- 

วรรดินิยมเสียให้หมดสิ้นไป ลัทธิล่าเมืองขึ้นจงพินาศ! 

เอกราชและประชาธิปไตย จงเจริญ!

 นาดฺรา จงมีชัย!

พิมพ์ครั้งแรกใน การเมือง 16 ธ.ค. 2493


