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อาหารสมอง
คนโปแลนดสามัคคีเพราะความตาย
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 3 หนา)
เมื่อเร็ว ๆ นี้เครื่องบินที่ประธานาธิบดีโปแลนด (นาย Lech Kaczynski) นั่งและกําลังจะลง
สนามบินเมือง Smolensk ในรัสเซียชนตนไมจนทําใหทุกคนบนเครื่องบินจํานวน 97 คน เสียชีวิตทั้งหมด
คนโปแลนดพูดกันวา “ประวัติศาสตรซ้ํารอย” และ “มันเกิดขึ้นกับโปแลนดอีกแลว” อะไรคือความหมาย
ของสองประโยคนี้
ในป 1980 โปแลนด เ ป น ชาติ แรกที่ ผูค นกลาลุก ขึ้น ต อต านการครอบงํ าโดยคอมมูนิ สต
สหภาพโซเวียดจนบาดเจ็บลมตายไปหลายคน

ผูนําคือ นาย Lech Walesa ถูกจับติดคุก แตก็ปลุก

กระแสทาทายจนในที่สุดมีผลในการนําไปสูการลมสลายของสหภาพโซเวียด ในอีก 10 ปตอมา
คนโปแลนดนั้นเชื่อฝงใจในเรื่องหนึ่งนั่ นก็คือคํากลาวของกวีนักชาติ นิยมผูมีชื่อเสียงเมื่อ
200 ปกอนคือ Adam Mickiewicz ที่ก ลาววาอิสรภาพของโปแลนดจะไดมาก็ดวยการเสียสละที่ยิ่งใหญ
เทานั้นและความเชื่อฝงใจเชนนี้ไดกลายเปนแรงผลักดันใหคนโปแลนดยอมตายตอสูเพื่ออิสรภาพหลายครั้ง
ในประวัติศาสตร

ความตายไดกลายเปนสิ่งพิเศษที่ทําใหคนโปแลนดรักใครสามัคคีกัน
ในป ค.ศ. 1944 ชาวโปแลนดตอสูนาซีครั้งใหญดังมีชื่อเรียกวา Warsaw Uprising จนตาย

ไปกวา 200,000 คน

เมื่ อ ฝา ยพั น ธมิ ต รยกพลขึ้น บกที่ น อรมั ง ดี ไ ด ก็ เ คลื่อ นพลเข าบุ ก ขยี้ เ ยอรมั น

ผานยุโรปหลายประเทศ ขณะเดียวกันสหภาพโซเวียดก็บุกตะลุยจะใหถึงเบอรลินพิชิตเยอรมันใหไดกอน
พันธมิตร
ในป 1944 นั้นชาวโปแลนดใน Warsaw ซึ่งเปนเมืองหลวงลุกฮือขึ้นสูนาซีเยอรมันที่ยึดครอง
อยู จุดประสงคก็คือการตอสูศึกซึ่งคิดวาคงไมนานเพื่อใหเกิดความพรอมตอการรับมือกับกองทัพสหภาพ
โซเวีย ดที่ค าดวาจะบุ กถึ ง Warsaw ในเวลาอัน ใกลกอนลุย ไปเบอรลินต อไป และเพื่อรวมมือกั บฝาย
พันธมิตรเอาชนะนาซี
กอนที่จะยอมแพในที่สุด

อยางไรก็ดี กองทั พโซเวียดก็มาไมถึง Warsaw จนชาวโปแลนดต องสูอยู 63 วัน

-2ราคาที่ตองจายกอนยอมแพก็คือความตายของกลุมโปแลนดตอสูใตดิน 16,000 คน และ
พลเมืองอีกประมาณ 150,000-200,000 คน โดยการฆาหมูอยางโหดเหี้ยมของนาซี รอยละ 25 ของ
อาคารใน Warsaw พังพินาศ คนโปแลนดทั่วโลกเจ็บปวดอยางไมมีน้ําตาเหลือใหไหล และตอมาในตนป
1945 เมื่อกองทัพโซเวียดบุกมาถึงก็เหลือตึกอยูเพียงรอยละ 15 เทานั้น
วากันวาสาเหตุที่กองทัพโซเวียดไปไมถึง Warsaw ในตอนแรกจนชาวโปแลนดตองตอสูถึง
63 วันก็เพราะความตั้งใจของสตาลินที่จะใหโปแลนดช้ํามาก ๆ กอนที่จะเขายึดครองในภายหลัง
คนโปแลนดกับคนรัสเซียนั้นรักกันนอยมากเพราะกดขี่กันมาตลอดในประวัติศาสตร ความ
ขมขื่นกับกองทัพโซเวียดนั้นเกิดขึ้นเมื่อนาซีเปดเผยในป 1943 วาพบศพชาวโปแลนดที่ถูกฆาหมูจํานวนมาก
นับได 22,000 ศพ โดยกองทัพโซเวียดเปนผูกระทําอยางโหดเหี้ยมในป ค.ศ.1940 และสถานที่นั้นก็คือ
บริเวณปา Katyn ใกลเมือง Smolensk ที่เครื่องบินประธานาธิบดีไปตกนั่นเอง
ประธานาธิบดีและภรรยา ตลอดจนผูวาธนาคารชาติ ผูนําเหลาทัพบก เรือ อากาศ
นักการเมือง พระ ผูนําสังคมจํานวนมากรวมโดยสารไปกับเครื่องบินประจําตัวผูนําประเทศเพื่อเดินทางไป
ปา Katyn เพื่อระลึกถึงเหตุการณเศราสลดนี้ซึ่งครบ 70 ปพอดี
เครื่ อ งบิ น ที่ โ ดยสารคื อ TU-154 (TUREV-154) ซึ่ ง เป น เครื่ อ งบิ น ที่ ผ ลิต โดยโซเวี ย ด
มันมีอายุมากจนถูกปลดประจําการกันไปมากแลว (ใน 40 ปที่ผานมาตก 66 ครั้ง และในรอบ 5 ปที่ผาน
มาตก 6 ครั้ง) สําหรับลํานี้เพิ่งเปลี่ยนเครื่องใหมและคาดวาตกเพราะความผิดพลาดของกัปตัน เนื่องจากผู
คุมสนามบิน Smolensk บอกวาหมอกลงหนักใหไปลงที่ Minsk แทน

แตเพราะตองรีบไปใหทันพิธีซึ่งผูคน

รออยู กัปตันจึงตัดสินใจลงสนามบินทหารที่ไมมีอุปกรณนํารอง จนชนยอดไมและระเบิดในที่สุด
คนโปแลนดเศราอยูแลวเพราะครบรอบปที่เพื่อนรวมชาติ 22,000 คน ยอมตายในอดีตเพื่อ
อิสรภาพ และถูกซ้ําเติมดวยการตายของประธานาธิบดีผูเปนสัญลักษณของประเทศในที่แหงเดียวกันในอีก
70 ปตอมา และแถมตายดวยเครื่องบินรัสเซียอีกดวย (มันจะตามหลอนกันไมรูจบหรืออยางไร)
“ประวัติศาสตรซ้ํารอย” และ “มันเกิดขึ้นกับโปแลนดอีกแลว” จึงถูกเอยโดยสื่อโปแลนด
หลังเหตุ การณ กัน บอยมาก

ถึ งจะเศราแตค วามตายก็ ทําให คนโปแลนด รูสึกรักชาติ แสวงหาความ

รวมมือกันมากขึ้นอยางชัดเจน

หลังจากเหตุการณ “ถูกสาปที่ Katyn” นี้แลว นักการเมืองที่ทะเลาะกัน

เป น ประจําต างพากั น หยุ ด และหั น มารวมมือกั น พูด ถึ ง ความรัก ชาติ ความสามัค คี เพราะเขาใจ
ความรูสึกของประชาชน พูดสั้น ๆ ก็คือชาวโปแลนดรักชาติและสามัคคีกันยิ่งขึ้นเพราะความตาย
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อาศัยความตายหรือการเสียสละครั้ง “ยิ่งใหญ” เปนพาหะ และควรเลิกอยูใตมนตของ Adam Mickiewicz
ได แลว การหลงใหลคํ าพูด นี้ทํ าให ช าวโปแลนด ย อมตายเพื่อเป น ฮีโรอย างเกิน ขอบเขตจําเป น ชาว
โปแลนดไมควรคิดวาการตายครั้งนี้เปนเรื่องของการถูกสาปอยางไรเหตุผล
สําหรับบานเรานั้น คนบางกลุมมิไดสะดุงสะเทือนกับความตายของเพื่อนรวมกวนและ
รวมชาติ ยิ่งกลับเหิมเกริมและดื้อดึงยิ่งขึ้น ไมรูวาถาเห็นความตายใกล ๆ ตัวกวานี้แลว พฤติกรรมจะ
เปลี่ยนไปหรือไม

เครื่องเคียงอาหารสมอง : บันทึกคนขี้รําคาญ
(1) การใชบันไดเลื่อนในบานเรานับวันก็ยิ่งมีมากขึ้นทุกที ภาครัฐควรกําหนดออกมา
ให ชัด เจนเหมือนในต างประเทศสวนใหญ วาให ยื น ชิดฝง ใด

ซายหรือขวาเพื่อจัก ได ไมกี ด ขวางผูที่

ตองการเดินแซง
บางประเทศกําหนดใหชิดขวาเพราะคนสวนใหญถนัดขวา สามารถใชมือจับราวไดถนัด
กวาเมื่อยืนชิดซาย

แตบางประเทศใหยืนชิดซายก็มี

สําหรับบานเราผมเห็นยืนกันสะเปะสะปะทั้ง

ซายและขวา ตอไปจะเกิดปญหาชนกันเมื่อมีการเดินแซงถาไมระบุฝงใหชัดเจน
(2) ทําไมคนสูบบุ หรี่จึง มัก ไมทิ้ง กน บุห รี่ใ หเ ปนที่ เป นทาง

ผมเห็น บริเวณนอกตึก ที่

สูบบุหรี่กันนั้นมักมีกนบุหรี่ที่ถูกเหยียบแบนกระจายอยูบนพื้นเต็มไปหมด ทานเหลานี้พนควันเพิ่มมลพิษ
ใหเพื่อนรวมโลกแลวยังไมพอ ยังจะเพิ่มภาระอื่น ๆ ใหอีกหรืออยางไร
(3) เสียงเตือนซ้ํา ๆ ซาก ๆ ใหระวังชองวางระหวางตัวรถกับชานชาลาสถานีรถไฟใตดิน
ทั้งไทยและอังกฤษ นาเบื่อหนาย ทําไมไมอัดเทปเตือนดวยคําพูดและน้ําเสียงชายหญิงที่แตกตางกัน
ไปบางอาจมีสัก 3-4 ชุดสลับวันกันไปเพื่อไมใหผูโดยสารตายดวยความรําคาญและความเซ็ง
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
He that has no patience has nothing at all.
(สุภาษิตอิตาลี)
คนที่ไมมีความอดกลั้นคือคนที่ไมมีอะไรเลย
.................................................

