“จาตุรนต” ปาฐกถา 6 ตุลา
ชูนักศึกษาตอสูเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ ยั่งยืน
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 12:05 น.

“จาตุรนต” ปาฐกถา รำลึก 6 ตุลา ชี้ การสังหารโหดเมื่อ 44 ปกอน เพราะชนชั้นนำทนเห็นประชาชน
ปกครองตนเองไมได เตือนผูมีอำนาจฆาคนเห็นตาง มีแตสรางความขัดแยง ชวนประชาชนรวมสูกับนักศึกษา
อาจทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญและยั่งยืนกวาการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ลานประติมากรรมประวัติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีการ
ปาฐกถารำลึกเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 โดย นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะอดีตผูนำ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519
นายจาตุรนต เริ่มตนปาฐกถา วา “ขอรวมรำลึกถึงวีรชน 6 ตุลา ผูเสียสละชีวิตและที่ตองบาดเจ็บทุพพลภาพมาจน
ทุกวันนี้ วีรชนที่ตอสูคัดคานเผด็จการ วีรชนที่ตองการพิทักษรักษาประชาธิปไตยและตอสูเพื่อสังคมที่ดีงาม เมื่อ
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ไดรับมอบหมายใหมาพูด ตนก็ตั้งคำถามวา เราจะรำลึกถึงเหตุการณ 6 ตุลา อยางไร ทำความเขาใจ เก็บรับ
บทเรียน จะเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใชใหเปนประโยชนตอไปในอนาคตอยางไร”
ตีความหมาย 6 ตุลา
ที่ผานมามักมีการพูดถึง 6 ตุลา 19 โดยเนนเหตุการณที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและทองสนามหลวง ซึ่ง
ก็ไมไดผิดอะไร เพียงแตอาจทำใหเกิดความเขาใจความหมายของ 6 ตุลา ไมครบถวน จึงอยากเสนอความหมาย
ของ 6 ตุลาใน 3 ประเด็น
1.เหตุการณ 6 ตุลา ไมใชเรื่องเฉพาะของชาวธรรมศาสตร แตเกี่ยวของกับนักศึกษาทั่วประเทศ ธรรมศาสตรเปน
มหาวิทยาลัยของประชาชนมาแตไหนแตไรแลว นักศึกษาที่ชุมนุมและเสียชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็มา
จากหลายมหาวิทยาลัย การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในชวงนั้นมีขึ้นทั่วประเทศและไดรับผลกระทบทั่วกัน
เหตุการณ 6 ตุลา สงผลกระทบตอประเทศทั้งประเทศ
“เมื่อ 6 ตุลา 19 ผมชุมนุมอยูที่เชียงใหม เมื่อทราบวามีการยิงถลมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งแตกลางคืนและ
ตอมาตอนเชาที่เชียงใหมเองก็มีการรวมตัวของกลุมที่กระเหี้ยนกระหือรือจะมาทำรายนักศึกษา ผมจึงไดรับ
มอบหมายใหเปนผูประกาศยุติการชุมนุมที่เชียงใหม เมื่อตอนสายวันนั้น หลังจากนั้นการเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมของผมและเพื่อนๆ นักศึกษาอีกนับรอยก็ยุติลง หลายคนเขาปาไปและหลายคนก็เสียชีวิต
ไป”
2.เหตุการณ 6 ตุลา ไมใชการสังหารโหดเพียงอยางเดียว นอกจากมีการจับกุมคุมขังนักศึกษาหลายพันคน รวมทั้ง
ดำเนินคดีแกนนำขอหารายแรงในศาลทหาร ในวันเดียวกันนั้นมีการรัฐประหาร การลมรัฐบาลพลเรือนที่มาจาก
การเลือกตั้ง ปดฉากการปกครองที่เปนประชาธิปไตยอันเปนดอกผลจากการเคลื่อนไหว 14 ตุลา 2516
“การรัฐประหารที่เปนการดึงประเทศถอยหลังกลับไปสูระบอบที่สมัยนั้นใชคำวาระบอบเผด็จการโดยนายทุนขุนศึก
ศักดินา ที่ตองการปกครองประเทศแบบเผด็จการเต็มขั้น ซึ่งกำหนดเปนแผนการนานถึง 12 ป”
3.เหตุการณ 6 ตุลา เปนความตอเนื่องจากเหตุการณ 14 ตุลา ไมไดแยกขาดจากกัน แตเปนพัฒนาการตอเนื่อง
เพียงแตสำหรับประเทศชาติแลวมันเปนพัฒนาการในทางถอยหลัง
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นักศึกษาถูกฆา เพราะชนชั้นนำทนไมได
นายจาตุรนต กลาววา เหตุการณ 6 ตุลา เกิดขึ้นไดอยางไร ยังมีคำถามวานักศึกษาทำอะไรที่ธรรมศาสตร จึงตอง
ถูกฆาความจริงแลวนักศึกษาเพียงชุมนุมตอตานการกลับมาของเผด็จการความจริงแลว ตองถามวาจาก 14 ตุลา
ถึง 6 ตุลา เกิดอะไรขึ้น ทำไมชนชั้นนำจึงยอมไมได
เหตุการณ 14 ตุลา 2516 ทำใหมีรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง นายกฯ มาจาก ส.ส. เริ่มมีพรรค
การเมืองเกิดขึ้นหรือกลับมาใหมและพรรคการเมืองเริ่มมีบทบาท รัฐสภามีบทบาท การบริหารราชการไมอยูในมือ
ขาราชการแตฝายเดียวอีกตอไป
มีการปะทุขึ้นของปญหาของประชาชนที่ถูกกดทับไวยาวนาน เกิดการเรียกรองสิทธิผลประโยชนและความเปน
ธรรมอยางกวางขวาง ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงและเปนเสียงที่ผูมีอำนาจและระบบราชการตองฟงดวยความรำคาญ
และทนไมไดนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูปญหาของสังคมจากการเขาหาประชาชน รวมกับประชาชนในการตอสู
เรียกรองตางๆ เกิดการเคลื่อนไหวอันเปนการใชสิทธิเสรีภาพในชวงประชาธิปไตยเบงบาน
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“มีการกอตัวของอุดมการณสังคมนิยมในหมูแกนนำนักศึกษา ปญญาชนบางสวน ที่จริงๆ แลวก็ยังไมมีศักยภาพ
มากนัก ในขณะที่สงครามเย็นยังไมสิ้นสุด ประเทศเพื่อนบาน 3 ประเทศเปลี่ยนเปนสังคมนิยมในป 2518 ขณะที่มี
การโหมประโคมแนวคิดทฤษฎีโดมิโน การปองกันภัยจากคอมมิวนิสตกลายเปนขออางอยางดีที่จะผนึกกำลังชนชั้น
นำเขาดวยกัน”
“แตการกลัวสภาพที่เปนประชาธิปไตย ประชาชนกำลังจะปกครองกันเอง นาจะเปนสาเหตุหลักที่ชนชั้นนำทนไมได
เกิดกระแส “ขวาพิฆาตซาย” , “ฆาคอมมิวนิสตไมบาป” ที่ปลุกขึ้นมาโดยชนชั้นนำ เกิดปฏิบัติการอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง มีการฆาผูนำนักศึกษา นักการเมือง ผูนำกรรมกร ผูนำชาวนาและประชาชน”
•

อธิการบดีธรรมศาสตร ติดธุระ สงตัวแทนเปดงาน 44 ป 6 ตุลา

6 ตุลา พิทักษประชาธิปไตย
นายจาตุรนต กลาววา การเคลื่อนไหว เมื่อ 6 ตุลา 19 คือการพิทักษรักษาประชาธิปไตยไว การคัดคานการกลับมา
ของจอมพลถนอม ซึ่งเปนสัญลักษณของการเปดทางและยอมรับเผด็จการ เปนการปูทางสูการนำประเทศกลับสู
ระบอบเผด็จการนั่นเอง แลวการใสรายปายสี ปลุกระดมใหเกิดความโกรธแคนเกลียดชังจนถึงการเขนฆาอยาง
โหดเหี้ยมอุกอาจกลางกรุงเทพฯ จึงไดเกิดขึ้นดวยการวางแผนและสั่งการอยางเปนระบบ
“การสังหารโหดเมื่อ 6 ตุลา เปนการใชกำลังความรุนแรงเพื่อขจัดทำลายการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและเปนการ
สรางสถานการณเพื่อนำไปสูการรัฐประหารในวันเดียวกัน”
ผลกระทบจาก 6 ตุลา
นายจาตุรนต กลาววา การรัฐประหาร 6 ตุลา ทำใหประเทศถอยหลังกาวใหญสูระบอบเผด็จการเต็มขั้น จำกัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ปราบประชาชน นักศึกษานับพันคนอยูในสภาพที่อาจารยปวย อึ๊งภากรณ ใชคำวาไมมี
ทางเลือกที่สาม ถาไมยอมจำนนอยูกับเผด็จการ ก็ตองเขาปาเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ทำให
การตอสูดวยอาวุธขยายตัวอยางกวางขวาง เกิดความสูญเสียของคนในชาติเปนจำนวนมาก กวาความขัดแยงที่
รุนแรงนั้นจะยุติลงก็เปนเวลาอีกหลายป
“เหตุการณ 6 ตุลา และระบบการปกครองหลังจากนั้น ไดหยุดยั้งการพัฒนาอุดมการณ แนวคิดเสรีประชาธิปไตย
ของไทยเปนเวลายาวนาน หยุดยั้งพัฒนาการของระบบรัฐสภา ระบบพรรคการเมืองขัดขวางการจัดตั้งกลุมองคกร
ของประชาชนทีม่ ีอำนาจตอรองจนหมดไปหรือออนแอลง”
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ตนแบบฆาประชาชนไมตองรับโทษ
6 ตุลา เปนกรณีตนแบบของการกระทำความผิดรายแรงไดโดยไมตองรับโทษ คุณสุธรรม แสงประทุม กับพวก 18
คนถูกดำเนินคดีรายแรงในศาลทหาร โดยไมมีทนาย ทั้งๆ ที่ไมไดทำความผิดอะไรเลย ตอมามีการออกกฎหมายนิร
โทษ เรียกวาการนิรโทษผูตองหาคดีกอการจลาจล บอกวาเปนพวกหลงผิด แตความจริงเปนการนิรโทษผูที่
เกี่ยวของกับการสังหารเขนฆาประชาชนทั้งหมดใหไมตองรับโทษใดๆ เลย ผูที่สังหารประชาชนในอีกหลาย
เหตุการณตอมาก็ไมตองรับผิดทำนองเดียวกันกับในเหตุการณ 6 ตุลา ดวยวิธีที่อาจตางไปบางเทานั้น เหตุการณที่
เกิดขึ้นตอกย้ำวาสังคมไทยไมมีหลักนิติธรรม
“การรำลึกถึง 6 ตุลา อาจเต็มไปดวยความโกรธ ความรูสึกที่เจ็บปวด ตอความโหดรายของคนไทยดวยกัน แต
ปฏิบัติการที่โหดเหี้ยมเลวทรามนี้มีตนตอมาจากระบอบเผด็จการที่เกิดจากการรวมมือกันของกลุมที่เรียกกันในอดีต
วา นายทุน ขุนศึก ศักดินา”
บทเรียนสำหรับสังคมไทย
จาตุรนต สรุปบทเรียน ไว 3 ขอ 1.การใชกำลังความรุนแรงเขาจัดการกับผูเห็นตาง ไมสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงได หากแตเพิ่มความขัดแยงใหมากขึ้น เปนตราบาปของชนชั้นนำของสังคมไทยที่แสดงถึงความปาเถื่อนไร
อารยะ
2.การใชความรุนแรงอยางโหดเหี้ยมนี้เปนปญหาในเชิงโครงสรางและระบบมากกวานิสัยใจคอของบุคคล ระบบ
เผด็จการที่ถือวาผูมีกำลังอาวุธในมือเขมแข็งที่สุดคือผูมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ระบบแบบนี้พรอมจะ
ฆาคนที่เห็นตางเพื่อรักษาระบบและโครงสรางที่ลาหลังใหคงอยูตอไป
3.การแกปญหาความขัดแยงแตกตางทางความคิดหลังเหตุการณ 6 ตุลา ไมไดยุติลงดวยการประหัตประหารผูเห็น
ตางใหสิ้นซากไป แตเกิดจากการผสมผสานของการใชการเมืองระหวางประเทศใหเปนประโยชน การผอนคลายให
บานเมืองเปนประชาธิปไตยขึ้นบางในเวลาตอมาและการเปดโอกาสใหผูเห็นตางทั้งหลายสามารถคืนสูสังคมและมีที่
ยืนอยูไ ดเชนเดียวกับผูอื่น
ประชาชนยอมรับพลังนักศึกษา
เมื่อมองเหตุการณ 6 ตุลา แลวก็หันมามองการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในปจจุบัน ถาจะเปรียบเทียบการ
เคลื่อนไหวของคนรุนใหมในปจจุบันกับนักศึกษาในเหตุการณเดือนตุลาในอดีต ก็อาจกลาวไดวามีจุดรวมกันอยูที่
การมองเห็นปญหาของบานเมือง การมีความใฝฝนอยากเห็นสังคมที่ดี การมีอุดมการณที่รูสึกวาตองใชชีวิตใหเปน
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ประโยชน ตองทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พลังของนักศึกษากี่ยุคกี่สมัย ก็มักเปนที่ยอมรับของประชาชนเนื่องจาก
ความเปนปญญาชน เปนอิสระจากกลุมผลประโยชนหรือการเปนขั้วเปนฝายทางการเมืองใดๆ
จุดที่ตางกันก็คือ ปญหาของบานเมืองในปจจุบันซับซอนกวาสมัยกอนมาก นาจะเปนเพราะเทคโนโลยี ระบบขอมูล
ขาวสารและการเรียนรูในยุคปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหนักเรียนนักศึกษาปจจุบัน เรียนรูและ
เขาใจเรื่องที่ซับซอนในปจจุบันไดอยางดี ทั้งประวัติศาสตรที่ยอนหลังไปไกลรวมถึงโครงสรางและระบบสังคมใน
ปจจุบัน
นอกจากการเรียนรูจากขอมูลขาวสารแลว ที่สำคัญและมีผลตอการเรียนรูของคนรุนใหมในปจจุบันนาจะไดแก
ความเปนจริงของสังคมไทยในหลายปมานี้ที่ยอนแยงกับสิ่งที่พวกเขาถูกพร่ำสอนอยูในหองเรียนหรือใน
มหาวิทยาลัย
มีคำถามวาใครหนุนหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษา สิ่งที่หนุนหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาใน
ปจจุบัน ก็คือสภาพการณ 4-5 อยางตอไปนี้ ที่ดำรงอยูพรอมๆ กัน คือ
1.วิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงอยางไมเคยมีมากอน
2.วิกฤตการเมือง ที่ทั้งรัฐบาลและรัฐธรรมนูญเปนตัวถวงการแกปญหาของบานเมือง
3.วิกฤตของระบบการศึกษาที่ไมสามารถสรางคนใหพรอมที่จะดำรงชีวิตอยูในโลกสมัยใหม
4.การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่สงผลตอเรื่องอื่นๆ ในทุกดาน
5.ความผันผวนของโลก
“นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูสภาพเหลานี้และทำใหพวกเขาไดขอสรุปวาประเทศนี้ไมมีอนาคต พวกเขาไมมีอนาคต
ซึ่งก็นาจะตรงกับพวกเราทั้งหลายในที่นี้ ที่เห็นวาถาบานเมืองเปนอยูอยางนี้ ใครก็ไมมีอนาคต”
การรำลึกเหตุการณ 6 ตุลา ในปนี้คอนขางมีความหมายที่พิเศษ 1.ในระยะหลัง โดยเฉพาะ 1-2 ปมานี้ มีการรำลึก
และพูดถึงเหตุการณเดือนตุลา โดยเฉพาะ 6 ตุลา โดยคนรุนใหมมากขึ้นอยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นวามีการศึกษา
และวิเคราะหมาอยางลึกซึ้ง มีการทำความเขาใจกับความหมายของเหตุการณ ทวงถามหาความยุติธรรม ถามหา
คนผิด
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ที่สำคัญคือมีการเชื่อมโยงเหตุการณในอดีตเขากับปญหาในระดับโครงสรางของสังคม ที่นายินดีอยางยิ่งคือการ
เรียนรูของคนรุนใหมนี้กำลังเกิดขึ้นพรอมๆ กับการวิเคราะหวิพากษวิจารณของนักคิดนักวิชาการของสังคมไทยที่
พูดถึงเหตุการณ 6 ตุลา ในมิติที่กวางขวางขึ้นดวย
2.ในปนี้มีการรำลึกเหตุการณเดือนตุลาที่มากกวาการรำลึกหรือแสดงความอาลัย แตกำลังจะมีการรำลึกดวยการ
เคลื่อนไหวของคนรุนใหมที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไปในทางที่ดีขึ้น
“เรามารำลึกถึงเหตุการณ 6 ตุลา รำลึกถึงความเสียสละของวีรชน 6 ตุลา รำลึกถึงความโหดเหี้ยมของระบอบเผด็จ
การและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณนั้น เราควรจะมองการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในวันนี้ดวยใจที่เปด
กวาง ทำความเขาใจถึงสาเหตุที่ทำใหพวกเขาไมสามารถนิ่งเฉยดูดายความลาหลังของประเทศและความเดือดรอน
ของประชาชน”
“หวังวา ผูมีอำนาจในปจจุบันทั้งหลายจะไดเรียนรูจากอดีต พอที่จะรูวาการเขนฆาทำลายผูที่เห็นตางนั้น มีแตจะ
ทำใหสังคมมีปญหาความขัดแยงไมสิ้นสุด หวังวาผูมีอำนาจจะหยุดคุกคามหยุดหาทางทำลายการเคลื่อนไหวของ
นักเรียนนักศึกษา แลวหันมาแสดงความพรอมที่จะรับฟงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาทางออกจากวิกฤตของ
ประเทศรวมกันตามครรลองประชาธิปไตย” นายจาตุรนต กลาว
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เตือนผูมีอำนาจอยาใชความรุนแรง
นายจาตุรนต กลาววา ผมไมมีอะไรจะแนะนำคนรุนใหมในปจจุบัน และอยากจะย้ำอีกครั้งวาใครที่คิดจะเตือน
นักศึกษาวาอยาทำอยางนั้นอยางนี้ เดี๋ยวจะเกิดแบบ 6 ตุลาขึ้นนั้น ขอใหทำความเขาใจเหตุการณ 6 ตุลา เสียใหม
เพราะเมื่อ 6 ตุลา 19 นักศึกษาไมไดทำผิดอะไรเลย นักศึกษาไมไดสรางเงื่อนไขใหเกิดการปราบเขนฆาเลย ความ
รุนแรงมาจากฝายชนชั้นนำทั้งสิ้น ถาจะเตือนก็ตองเตือนผูมีอำนาจในปจจุบันวาอยาสรางความเกลียดชัง อยาสราง
เงื่อนไขเพื่อจะไดใชความรุนแรงตอนักศึกษา
ใกลเคียง 14 ตุลา พฤษภาทมิฬมากกวา 6 ตุลา
“โลกยุคใหมนี้ การใสรายปายสีสรางความเกลียดชังดวยความเท็จ ไมใชเรื่องที่จะเกิดขึ้นและสำเร็จงายๆเหมือน
เมื่อ 44 ปกอน ผมไมเห็นวาสถานการณบานเมืองในวันนี้จะพัฒนาไปซ้ำรอย 6 ตุลา ได ดูจากเหตุปจจัยตางๆแลว
ถาจะเทียบกับอดีต แมจะแตกตางกันมาก แตสถานการณในวันนี้มีโอกาสจะพัฒนาไปใกลเคียงกับเหตุการณอยาง
14 ตุลา หรือพฤษภา 35 มากกวา 6 ตุลาฎ
“ถาประชาชนทั้งประเทศพรอมที่จะรวมกันหาทางออกจากวิกฤตอยางจริงจัง ไมปลอยใหนักเรียนนักศึกษาตอง
ตอสูไปตามลำพัง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอาจยิ่งใหญและยั่งยืนกวาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอดีตก็เปนได 14
ตุลา 6 ตุลา คือการตอสูเพื่อใหบานเมืองเปนประชาธิปไตย ถึงวันนี้บานเมืองก็ยังไมเปนประชาธิปไตย จึงเปน
ภารกิจของพวกเราทุกคนที่จะรวมกับประชาชนทั้งประเทศ สรางสถาปนาประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น”
ม็อบไมรุนแรงถารัฐไมยัดเยียด
ขณะที่ นายสุธรรม แสงประทุม อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ในฐานะ 1 ใน 18 ผูตองหาคดี 6 ตุลา 2519
เปรียบเทียบความเหมือน – ความตาง ขบวนการนักศึกษาในปจจุบัน กับในอดีตวา เหมือนตรงที่จิตสำนึก ความคิด
จิตวิญญาณ สรางระบอบประชาธิปไตย กติกาที่ยุติธรรมเกิดขึ้นในบานเมือง เพียงแตรูปแบบการชุมนุมเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย
แตกอนจะพบปะกันไดตอเมื่อนัดชุมนุม พบปะ พูดคุย ถาใหญก็ใชทองสนามหลวง เล็กก็ภายในมหาวิทยาลัย แต
ปจจุบันมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นมากมาย ใชสื่อนี้สรางความเขาใจ ติดตามขาวสาร และกิจกรรมการชุมนุมก็แตกตาง
กัน สมัยกอนประเด็นการชุมนุมตองมีเอกภาพชัดเจน แตทุกวันนี้มีความหลากหลาย คลายๆ อีเวนต
“แตเปาหมาย – หลักการเดียวกัน สงบ สันติ ปราศจากอาวุธ รัฐบาลไมควรจะกังวลใดๆ ทั้งสิ้น เชนเดียวกับ 6
ตุลา 2519 ที่นักศึกษาชุมนุมกันอยางสงบ สันติ แตรัฐบาลตางหากที่กอใหเกิดความรุนแรง และใหอันธพาล
การเมืองซึ่งเปนคนของพวกรัฐบาลมากอความรุนแรง ฆาเขา ตั้งขอหาเขา แตฝายประชาชนไมเคยรุนแรง
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เชนเดียวกับวันนี้ อยากลัววาการชุมนุมจะรุนแรงถา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
ไมปลอยใหลูกนองมาสรางความรุนแรง” นายสุธรรมกลาว
นายสุธรรม กลาววา การชุมนุมในประเทศตางๆ ไมไดเสียหาย ถือวาดีเสียอีกที่นำความในใจออกมาพูดในที่สวาง
ไมใชพูดในที่มืด วันนี้คนรุนใหมนำประเด็นมาพูดที่สวางโดยตองรับฟงกัน สวนจะทำไดแคไหน เหมาะไมเหมาะ ดี
ไมดี สอดคลองไมสอดคลอง ดีเบตกันได ดีกวาอยูในตลาดมืด อยูในใตดิน เพราะบนดินคุมได แกได ถาใตดินไมรูจะ
ระเบิดขึ้นวันไหน
“สวนฉากจบรัฐบาลปจจุบัน พล.อ.ประยุทธ ก็คงกลัว หากเทียบกับจอมพลถนอม กิตติขจร ทีอ่ อกนอกประเทศ
แลวถูกยึดทรัพย จึงตองหาจุดลงตัวที่ปลอดภัย อาจจะตอรองใหเกิดความลงตัวปลอดภัยหรือเปลา แตจะไมเกิด
ความรุนแรง ถาไมเอาความรุนแรงมายัดเยียดใหประชาชน” นายสุธรรม กลาว
แหลงที่มา
เว็บไซตประชาชาติ.“จาตุรนต” ปาฐกถา 6 ตุลา ชูนักศึกษาตอสูเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ ยั่งยืน.เผยแพรเมื่อ 6 ตุลาคม 2564.
เขาถึงไดจาก https://www.prachachat.net/politics/news-532537
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