จดหมายจากคุกเบอร์ มิงแฮม
16 เมษายน 1963
เพื่อนนักบวชที่รัก
ขณะที่ขา้ พเจ้าถูกคุมขังอยูใ่ นคุกแห่ งเมืองเบอร์ มิงแฮมนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านแถลงการณ์ฉบับล่าสุ ดของพวก
ท่าน ซึ่ งเรี ยกกิจกรรมที่ขา้ พเจ้ากาลังดาเนิ นอยูว่ า่ “งี่เง่าและไม่ถูกกาลเทศะ” ไม่บ่อยครั้งนักที่ขา้ พเจ้าจะมีโอกาส
ตอบข้อวิพากษ์วจิ ารณ์ต่องานและความคิดของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าพยายามจะตอบข้อวิพากษ์วิจารณ์ท้ งั หลายที่
กองสุ มอยู่บ นโต๊ะของข้าพเจ้านั้นแล้ว เลขานุ ก ารของข้าพเจ้า ก็ค งจะเหลื อเวลาให้ท าอย่างอื่ นได้ไม่ ม ากนัก
นอกจากเฝ้าเขียนจดหมายโต้ตอบเหล่านั้นตลอดทั้งวัน และข้าพเจ้าเองก็คงเหลือเวลาไม่มากนักสาหรับทางาน
สร้างสรรค์อื่นเป็ นแน่ ทว่าข้าพเจ้ารู ้สึกว่าพวกท่านล้วนเป็ นผูม้ ีความตั้งใจดีและว่าคาวิพากษ์น้ นั ก็น่าใคร่ ครวญยิ่ง
ข้าพเจ้าจึงอยากจะลองตอบคาแถลงการณ์ ของพวกท่าน ด้วยถ้อยคาที่ขา้ พเจ้าหวังว่า จะสุ ขุมและสมเหตุสมผล
เพียงพอ
ข้าพเจ้าคิดว่าคงต้องอธิ บายเสี ยก่อนว่า เหตุใดข้าพเจ้าถึ งมาอยู่ในเมืองเบอร์ มิงแฮมแห่ งนี้ เพราะพวก
ท่านล้วนแล้วแต่ ได้รับ อิ ทธิ พ ลจากแนวคิ ด ซึ่ งไม่เห็ นด้วยกับ “พวกคนนอกที่ แทรกตัวเข้ามา” ข้าพเจ้าได้รับ

เกี ยรติให้ดารงตาแหน่ งประธานการประชุ มผูน้ าคริ สต์ชนมลรัฐตอนใต้1 ซึ่ งปฏิ บตั ิงานอยู่ในมลรัฐตอนใต้ทุก
แห่งและมีสานักงานใหญ่อยูใ่ นเมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์ เจีย
เรามีองค์กรพันธมิตรกว่า 85 องค์กรทัว่ รัฐต่างๆทางตอนใต้ หนึ่ งในนั้นคือขบวนการคริ สต์ชนเพื่อสิ ทธิ
มนุ ษยชนแห่ งอลาบามา2 บ่อยครั้งที่ เราใช้ผูป้ ฏิ บตั ิงาน รวมทั้งทรัพยากรทางการศึกษาและการเงิ นร่ วมกันกับ
องค์กรพันธมิตร
หลายเดือนก่อนหน้านี้ องค์กรพันธมิตรในอลาบามามาขอให้เราเตรี ยมพร้อมสาหรับปฏิบตั ิการไร้ความ
รุ นแรง หากเห็นว่าจาเป็ นซึ่ งเราก็ตอบตกลงในทันที และเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะสามารถทาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้
ดังนั้นข้าพเจ้าพร้ อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอีกหลายคนจึงมาอยู่ที่นี่ เพราะข้าพเจ้าได้รับเชิ ญให้มา ข้าพเจ้ามา
เพราะมีพนั ธกิจขององค์กรอยูท่ ี่นี่
ที่สาคัญ ข้าพเจ้ามาเพราะมีความอยุติธรรมอยูท่ ี่นี่ เช่ น เดียวกันกับที่บรรดาศาสดาพยากรณ์ เมื่อ 800 ปี
ก่อนคริ สตกาลต่างเดินทางออกจากหมู่บา้ นของตนไปพร้อมกับ “ดาริ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า” รอนแรมจากบ้านจาก
เมืองไปสู่ ดินแดนอันห่ างไกล เช่ นเดี ยวกับอัครสาวกพอล3 ที่ละทิ้งหมู่บา้ นทาซัส4 ของเขาเอาไว้เบื้องหลังและ

แปลจากคาว่า Southern Christian Leadership Conference
2
แปลจากคาว่า Alabama Cristian Movement for Human Rights
3
อัครสาวกพอล หรื อ นักบุญพอล (Apostle Paul or St.Paul, เสี ยชีวติ ใน ค.ศ.68) แป็ นผูต้ ีความและเผยแพร่ พนั ธกิจขององค์เยซู
คนสาคัญ
4
ทาซัส (Tarsus) เป็ นนครหลวงแห่งเขตโรมันแห่งซิลลีเซีย ตั้งแต่ ค.ศ.72
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นาเอาคาสอนของพระเยซู คริ สต์ ไปสู่ อาณาจักรกรี ก-โรมันซึ่ งอยูห่ ่ างไกลออกไปอีกมุมโลกหนึ่ ง ข้าพเจ้าเองก็
เช่นกัน ข้าพเจ้าถือเป็ นพันธกิจที่จะเผยแผ่คาสอนของพระผูเ้ ป็ นเจ้าในเรื่ องเสรี ภาพไปยังที่อื่นๆ ไกลออกไปจาก
บ้า นเกิ ด ของข้า พเจ้า และจ าต้อ งตอบรั บ เสี ย งร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จากชาวมาเซโดเนี ย น 5 โดยไม่ ล ัง เล
เช่นเดียวกันกับนักบุญพอลนั้นเอง
ยิง่ ไปกว่านั้น ข้าพเจ้าเข้าใจดี ในความเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั ระหว่างชุ มชนและรัฐทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่
อาจนิ่ งเฉยอยูใ่ นแอตแลนตา โดยไม่สนใจไยดีต่อสิ่ งที่เกิดขึ้นในเบอร์ มิงแฮม ความอยุติธรรมในที่ใดที่หนึ่ ง ย่อม
เป็ นภัยคุกคามต่อความยุติธรรมในที่อื่นๆทั้งมวล เราต่างเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ายการพึ่งพาอาศัยที่ถกั ทอขึ้น
เป็ นอาภรณ์ แห่ งชะตากรรมเดี ยวกัน สิ่ งที่มีผลโดยตรงต่อใครคนหนึ่ งก็ยอ่ มส่ งผลโดยอ้อมกับคนอื่นๆทั้งหมด
ด้วย เราไม่ ส ามารถใช้ชี วิตอยู่บ นแนวคิ ด อัน คับ แคบเรื่ อง “มื อที่ ส าม” ได้อีก ต่ อไป ใครก็ ต ามที่ อ าศัย อยู่ใ น
สหรัฐอเมริ กา ไม่อาจถูกมองว่าเป็ นคนนอกภายในเขตแดนประเทศเดียวกันนี้
พวกท่านดูแคลนการชุมนุมที่เบอร์ มิงแฮม หากข้าพเจ้าเสี ยใจ ที่ตอ้ งชี้ ให้เห็นว่าแถลงการณ์ของพวกท่าน
กลับไม่ได้แยแสต่อเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการชุมนุมดังกล่าวแม้แต่นอ้ ย ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าไม่มีพวกท่านใดที่ประสงค์
จะวิเคราะห์ ใคร่ ครวญถึ งเรื่ องนี้ อย่างผิวเผิน คือใส่ ใจเฉพาะกับผลที่ เกิ ดขึ้ นโดยไม่ให้ความสาคัญกับสาเหตุ ที่

มาเซโดเนี ย (Marcedonia) เป็ นชื่ อเรี ยกดิ น แดนในประวัติศาสตร์ ที่ มีพ้ื น ที่ ครอบคลุม บางส่ วนของยูโกสลาเวีย กรี ซ และ
บัลแกเรี ย
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แท้จริ ง เป็ นที่ น่ าเสี ยดายว่ามี การชุ ม นุ ม ประท้วงดังกล่ าวเกิ ดขึ้ น ในเบอร์ มิ งแฮม แต่ก ลับ น่ าเสี ยดายยิ่งกว่า ที่
โครงสร้างอานาจของชนผิวขาวในบ้านเมืองนี้ ทาให้ชุมชนนิโกรไม่มีทางเลือกใดอื่น
การต่ อสู ้ โดยสั น ติ วิธี ล้วนประกอบด้วยสี่ ข้ นั ตอน ได้แก่ ก ารรวบรวมข้อเท็จจริ งเพื่ อประเมิ นว่าเกิ ด
ความอยุติธรรมขึ้นที่ใด การเจรจาต่อรอง การชาระจิตใจของตนให้บริ สุทธิ์ และการลงมือปฏิบตั ิการ เราได้ผา่ น
ขั้นตอนทั้งหมดนี้ มาแล้วในเบอร์ มิงแฮม คงไม่ส ามารถปฏิ เสธข้อเท็จจริ งที่ ว่า ชุ มชนแห่ งนี้ เต็มไปด้วยความ
อยุ ติ ธ รรมทางเชื้ อ ชาติ อาจถื อ ได้ ว่ า เบอร์ มิ ง แฮมเป็ นเมื อ งที่ มี ก ารกี ด กัน เชื้ อ ชาติ แ ละสี ผิ ว มากที่ สุ ดใน
สหรัฐอเมริ กา
ประวัติความเหี้ ยมโหดอันน่ ารั งเกี ยจของเมื องแห่ งนี้ เป็ นที่ รับรู ้ กนั ไปทัว่ บรรดานิ โกรต้องเผชิ ญกับ
ความอยุติธรรม แม้กระทัง่ ในศาล มีคดีการวางระเบิดบ้านนิ โกรและโบสถ์ ที่ยงั หาตัวผูก้ ระทาผิดไม่ได้เพิ่มมาก
ขึ้นเรื่ อยๆ ในเบอร์ มิงแฮม เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเมืองอื่ นๆในประเทศนี้ ผูน้ านิ โกรพยายามจะเจรจากับผูบ้ ริ หาร
ของเมืองในเงื่อนไขเหล่านี้ แต่กลับได้รับการปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมการเจรจาอยูเ่ รื่ อยมา
ครั้นแล้วโอกาสที่จะเจรจากับบรรดาผูน้ ากลุ่มเศรษฐกิจของเบอร์ มิงแฮมก็มาถึง เมื่อเดือนกันยายนที่ผา่ น
มา บรรดาพ่อค้าเหล่านั้น ให้คามัน่ ในเรื่ องต่างๆ ระหว่างการเจรจา เป็ นต้นว่า จะเอาป้ ายที่มีขอ้ ความเหยียดเชื้ อ
ชาติออกไปจากหน้าร้าน

ด้วยคามัน่ สัญญาเหล่านั้น สาธุ คุณเฟรด ชัตเติลเวิร์ธ6 และบรรดาผูน้ าของขบวนการคริ สต์ชนเพื่อสิ ทธิ
มนุ ษยชนแห่ งอลาบามา จึงยอมตกลงที่จะยุติการชุ มนุ มทั้งหมด แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไป เดือนแล้วเดือนเล่า เราจึง
ตระหนักว่า พวกเราล้วนตกเป็ นเหยือ่ ของคาสัญญาปากเปล่าเหล่านั้น มีป้ายเพียงไม่กี่ป้ายที่ถูกปลดออกไปและก็
เกิดขึ้นเพียงชัว่ คราว สุ ดท้ายบรรดาร้านรวงต่างๆก็นาป้ ายเหล่านั้นกลับมาแขวนไว้ตามเดิม ส่ วนป้ ายอื่นๆ ยังคง
อยูท่ ี่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง
จากประสบการณ์ หลายครั้งที่ผา่ นมา ความหวังของพวกเราต้องพังทลายลง และถูกแทนที่ดว้ ยเงาแห่ ง
ความผิดหวังอันใหญ่หลวง เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเตรี ยมพร้อมสาหรับปฏิบตั ิการโดยเราจะใช้ร่างกายของ
เราเป็ นเป็ นเครื่ องมือ เพื่อปลุกมโนธรรมของชุ มชนท้องถิ่นและของทั้งประเทศ ให้เห็นถึงความทุกข์ยากของเรา
ด้วยตระหนักถึงความยากลาบากต่างๆที่จะติดตามมา
เราจึงเริ่ มกระบวนการชาระจิตใจให้บริ สุทธิ์ เราได้เริ่ มต้นการสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการเรื่ องสันติวิธีอย่าง
ต่อเนื่ อง และจะเฝ้ าถามตัวเองอยูเ่ สมอว่า “คุ ณจะยอมถูกทุบตีโดยไม่ตอบโต้ได้หรื อไม่” “คุณจะยอมทนความ
ลาบากในคุ ก ได้หรื อไม่” เราจึ งตัดสิ นใจจะลงมื อปฏิ บ ตั ิ การในช่ วงเทศกาลอี ส เตอร์ เพราะนอกจากเทศกาล
คริ สต์มาสแล้ว เทศกาลอีสเตอร์ เป็ นช่วงเวลาที่ผูค้ นออกจับจ่ายซื้ อของกันมากที่สุดของปี เรารู ้ว่าการคว่าบาตร

สาธุ คุณเฟรด ชัตเติลเวิร์ธ (Reverend Fred Shuttleworth) เป็ นนักรณรงค์สิทธิ พลเมื องคนสาคัญ และเป็ นผูก้ ่ อตั้งขบวนการ
คริ สต์ชนเพื่อสิ ทธิมนุษยชนแห่งอลาบามา (Alabama Christian Movement for Human Rights) ในปี 1956
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ทางเศรษฐกิจอย่างจริ งจัง จะมีผลสาคัญต่อความสาเร็ จของปฏิบตั ิการไร้ความรุ นแรง เราจึงรู ้สึกว่านี่ เป็ นเวลาที่ดี
ที่สุดที่จะกดดันบรรดาพ่อค้า นักธุ รกิจ เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการ
เราตระหนัก ว่ากาลังจะมี การเลื อกตั้งนายกเทศมนตรี แห่ งเบอร์ มิ งแฮมในเดื อนมี น าคม จึ งตัดสิ นใจ
ในทัน ที ว่าจะมี ก ารเลื่ อนการรณรงค์ออกไปจนกระทั่งหลังวันเลื อกตั้ง เมื่ อเราพบว่ากรรมาธิ ก ารสวัส ดิ ก าร
สาธารณะ ยูจีน คอนเนอร์ “จอมมุทะลุ” ได้รับเสี ยงสนับสนุนมากจนถือเป็ นคู่แข่งคนสาคัญ เราจึงตัดสิ นใจเลื่อน
การรณรงค์ปฏิบตั ิการออกไปอีกครั้ง จนกระทัง่ หลังวันประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อว่าการชุมนุ มประท้วงของเรา
จะไม่ถูกใช้เป็ นประเด็นทางการเมือง เราเองก็เหมือนกับคนอื่นๆ ที่รอคอยจะได้เห็นคุณคอนเนอร์ พา่ ยแพ้
ด้วยเหตุน้ ี ทาให้เรายอมเลื่ อนการรณรงค์ออกไปครั้งแล้วครั้งเล่ า แต่แล้วเมื่ อคานึ งถึ งความจาเป็ นต่อ
ชุมชนแห่งนี้ เราจึงตัดสิ นใจกันว่าจะไม่เลื่อนการรณรงค์ปฏิบตั ิการไร้ความรุ นแรงของเราอีกต่อไป
พวกท่ านอาจจะถามว่า “ท าไมต้องใช้ป ฏิ บ ัติก าร (ไร้ ค วามรุ น แรง) ท าไมจึ งต้องใช้ก ารนั่งประท้วง
เดินขบวน หรื ออื่นๆ การเจรจาไม่ได้เป็ นวิธีที่ดีกว่าหรอกหรื อ” พวกท่านน่าจะพูดถูกที่เรี ยกร้องให้มีการเจรจา
อันที่จริ งการเจรจานี่ เองที่เป็ นจุดมุ่งหมายของปฏิบตั ิการไร้ความรุ นแรง คือ มุ่งก่อให้เกิ ดวิกฤตและคง
ความตึงเครี ยดนั้นไว้เพื่อให้ชุมนที่เคยปฏิเสธการเจรจามาโดยตลอดต้องเผชิ ญหน้ากับปั ญหาเหล่านั้น

ปฏิ บตั ิการไร้ความรุ นแรงมุ่งทาให้ประเด็นโดดเด่นจนไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไป ที่ขา้ พเจ้าอ้างว่า
การก่อให้เกิดความตึงเครี ยดเป็ นผลส่ วนหนึ่ งของอารยะขัดขืนนั้น อาจจะฟั งดู น่าตกใจไปสักหน่อย แต่ขา้ พเจ้า
จาต้องสารภาพว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เกรงกลัวต่อคาว่า “ความตึงเครี ยด” นั้นแต่อย่างใด
ข้าพเจ้าไม่เห็ นด้วยกับการเผชิ ญหน้าด้วยความรุ นแรงเลย แต่ก็ยงั มีการเผชิ ญหน้าในแบบที่สร้ างสรรค์
และไม่ ใ ช้ค วามรุ น แรงซึ่ งจาเป็ นต่ อ ความเจริ ญ ก้าวหน้ า เช่ น เดี ย วกับ ที่ โสเกรตี ส เห็ น ว่ามี ค วามจาเป็ นที่ จ ะ
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งภายในจิตใจ เพื่อว่าบุคคลจะสามารถก้าวข้ามความงมงายในมายาคติ และเศษเสี้ ยวของ
ความจริ งไปสู่ อาณาจักรอิสระแห่ งการครุ่ นคิด วิเคราะห์ อย่างสร้ างสรรค์และเป็ นกลาง เราเห็ นถึงความจาเป็ น
ของตัวไรแห่ งสันติวธิ ี เพื่อก่อให้เกิดความตึงเครี ยดในสังคม และจะช่วยให้ผคู ้ นพ้นจากหุ บเหวมืดแห่ งอคติ และ
การเหยียดเชื้อชาติ สี ผวิ ไปสู่ ภราดรภาพและความเข้าใจอันสู งส่ ง
จุ ดมุ่ งหมายของปฏิ บ ตั ิ ก ารไร้ ค วามรุ นแรง คื อการก่ อให้เกิ ดสถานการณ์ ซ่ ึ งเต็ม ไปด้วยวิกฤต อันจะ
นาไปสู่ การเปิ ดประตู เจรจาอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็ นพ้องกับการเรี ยกร้ องให้มีการเจรจาของ
พวกท่าน มลรัฐทางใต้อนั เป็ นที่รักของพวกเรา ต้องจมอยูใ่ นความพยายามพร่ าพูดที่ไร้คนฟังและไร้ผล แทนที่จะ
เป็ นการสานเสวนามาเป็ นเวลายาวนานเกินไปแล้ว
ประเด็นหนึ่งในแถลงการณ์ของพวกท่าน ระบุวา่ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าและสหายดาเนินอยูใ่ นเบอร์ มิงแฮมนั้น ไม่
ถูกกาลเทศะ บ้างก็ถามว่า “ทาไมท่านถึงไม่ให้ผบู ้ ริ หารเมืองชุดใหม่ได้มีเวลาทาอะไรบ้าง” คาตอบเดียวที่ขา้ พเจ้า

จะสามารถให้ได้ต่อคาถามนี้คือผูบ้ ริ หารชุดใหม่ของเบอร์ มิงแฮม จาเป็ นต้องถูกกระตุน้ เช่นเดียวกับชุดเก่าที่หมด
วาระไปก่อนที่พวกเขาจะลงมือทาอะไร เราคงจะทาผิดอย่างน่าเสี ยดาย หากคิดว่าการเลือกตั้งที่ได้อลั เบิร์ต เบาต์
เวลล์ มาเป็ นนายกเทศมนตรี จะนาการปกครองที่ดีมาสู่ เบอร์ มิงแฮม
ขณะที่คุณเบาต์เวลล์เป็ นคนสุ ภาพอ่อนโยนมากกว่าคุณคอนเนอร์ แต่ท้ งั คู่ก็เป็ นพวกเหยียดเชื้อชาติ สี ผิว
ที่เห็นดีเห็นงามกับการคงสภาพที่เป็ นอยูเ่ อาไว้
ข้าพเจ้าเคยหวังว่าคุณเบาต์เวลล์จะมีเหตุผล เพียงพอที่จะเห็ นความไร้สาระของการรณรงค์ต่อต้านการ
เลิ กเหยียดเชื้ อชาติ สีผิว ทว่าเขาก็ไม่อาจเล็งเห็ นสิ่ งนั้นได้ โดยปราศจากการกดดันจากกลุ่ มผูอ้ ุทิศตนเพื่อสิ ทธิ
พลเมือง
เพื่อนนักบวชที่รัก ข้าพเจ้าจาต้องแจกแจงแก่พวกท่านว่าไม่เคยมีครั้งใดเลยที่เราจะได้รับสิ ทธิ เพิ่มขึ้นใน
ฐานะพลเมือง โดยปราศจากการกดดันอย่างเด็ดเดี่ยวภายในกรอบของกฎหมายและสันติวธิ ี
น่าเสี ยดายที่ขอ้ เท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ช้ ีให้เห็นว่า กลุ่มอภิสิทธิ์ ไม่ใคร่ จะยอมละซึ่ งสิ ทธิ เหล่านั้นโดย
สมัครใจ แม้ว่าปั จเจกบุ คคลอาจเห็ นแสงธรรมและยอมสละซึ่ งท่าทีอยุติธรรมโดยสมัครใจได้ แต่อย่างที่ ไรน์
โฮลด์ นีบูร์7 เคยเตือนเราไว้วา่ กลุ่มบุคคลนั้นมีแนวโน้มจะไร้ศีลธรรมเสี ยยิง่ กว่าปั จเจก

ไรน์โฮลด์ นี บูร์ หรื อคาร์ ล พอล ไรน์โฮลด์ นี บูร์ (Karl Paul Reinhold Niebuhr, 1892-1971) เป็ นหนึ่ งในผูร้ ่ วมก่อตั้งสมาคม
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เราเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์อนั เจ็บปวดว่า เสรี ภาพนั้นไม่เคยได้รับมาจากผูก้ ดขี่โดยสมัครใจ แต่จาต้อง
เกิ ดขึ้นผ่านการเรี ยกร้ องของผูถ้ ู กกดขี่ ข้าพเจ้าไม่มีทางเข้าร่ วมในปฏิ บตั ิการไร้ ความรุ นแรงอย่าง “ถูกต้องตาม
กาลเทศะ” ได้เลย ในมุมมองของผูไ้ ม่เคยทุกข์ยากลาบากจากพิษภัยแห่งการเหยียดเชื้อชาติสีผวิ
หลายปี มานี้ ขา้ พเจ้ามักได้ยินคาว่า “รอก่อน” ซึ่ งดังก้องคุน้ เคยอยูใ่ นหู ของนิ โกรทุกคน คาว่า “รอก่อน”
นี้ แทบจะแปลว่า “ไม่มีทาง”เสมอ เราควรตระหนักด้วยมโนธรรมของเราเสี ยทีว่า “ความยุติธรรมที่มาถึ งล่าช้า
เกินไปแท้จริ งคือความยุติธรรมที่จะไม่มีวนั เกิดขึ้นเลย”
พวกเราจาต้องรอคอยสิ ทธิ ตามรัฐธรรมนู ญ และสิ ทธิ ที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าประทานมาให้กนั มากกว่า 340 ปี
แล้ว ประเทศต่างๆในเอเชี ยและแอฟริ กา กาลังเคลื่ อนไปสู่ การได้รับอิสรภาพทางการเมืองอย่างรวดเร็ ว แต่เรา
เองกลับคืบคลานอย่างเชื่องช้าไปสู่ สิทธิ ที่จะซื้ อกาแฟสักถ้วยจากร้านอาหาร
บางทีอาจจะเป็ นเรื่ องง่ายสาหรับคนที่ไม่เคยรู ้สึกถึงพิษสงความทุกข์ทรมาน จากการแบ่งแยกเชื้ อชาติ สี
ผิวที่จะพูดว่า “รอก่อน” แต่หากว่าคุณเคยเห็นฝูงชนที่บา้ คลัง่ แขวนคอพ่อและแม่ของคุ ณตามอาเภอใจ ซ้ ายังจับ
พี่สาวน้องชายของคุณถ่วงน้ าด้วยความคึกคะนอง เมื่อคุณได้เห็นเจ้าหน้าที่ตารวจผูเ้ ปี่ ยมด้วยความเกลียดชัง พร่ า
สาปแช่ง เตะ และแม้กระทัง่ ฆ่าพี่นอ้ งผิวสี ของคุณ เมื่อเห็นพี่นอ้ งนิโกรของคุณกว่า 20 ล้านคน ต้องถูกปิ ดกั้นอัด
แน่ นอยู่ภายในกรงขังของความจนยาก ท่ามกลางสังคมอันมัง่ คัง่ เมื่อคุ ณพบว่าตัวเองพูดจาตะกุกตะกักขึ้นมา
ทันทีที่ลูกสาววัยหกขวบถามถึ งเหตุผลว่า ทาไมเธอจึงไม่สามารถไปเที่ยวสวนสนุ กซึ่ งเพิ่งโฆษณาให้เห็ นทาง

โทรทัศน์ และได้เห็นน้ าตาอาบแก้มของเธอ เมื่อได้รับคาตอบว่า สวนสนุ กฟั นทาวน์น้ นั ไม่เปิ ดให้เด็กผิวสี เข้าไป
เล่นสนุ ก ซ้ ายังได้เห็ นเค้าเมฆแห่ งความรู ้ สึกต่ าต้อย เริ่ มก่อตัวขึ้นในความนึ กคิดของเธอ และเห็ นว่าเธอเริ่ มจะ
บิดเบือนความคิดในจิตใต้สานึกเป็ นความขมขื่นต่อคนขาว
เมื่อคุ ณ จาต้องสรรหาคาตอบส าหรับ ลู กชายวัยห้าขวบที่ เฝ้ าถามว่า “พ่อครั บ ทาไมพวกผิวขาวถึ งได้
ปฏิ บตั ิต่อคนผิวสี อย่างโหดร้ายนัก” เมื่อคุณขับรถข้ามประเทศและพบว่าคุ ณต้องซุ กหัวนอนอยูแ่ ต่ในรถที่แสน
จะอึ ดอัดคับแคบคื นแล้วคื นเล่ า เพี ยงเพราะไม่ได้รับ การต้อนรับ จากโรงแรมใดเลย เมื่ อคุ ณรู ้ สึกว่าถู กดู หมิ่ น
เหยียดหยามวันแล้ววันเล่า จากป้ ายข้อความ “ชนผิวขาว” และ “คนผิวสี ” เมื่อชื่ อต้นของคุณกลายเป็ น “นิ โกร”
ชื่อกลางเป็ น “ไอ้หนู ” (ไม่ว่าคุ ณจะอายุมากเท่าไรแล้วก็ตาม) และนามสกุลเป็ น “จอห์น” ซ้ าภรรยาและมารดา
ของคุณก็ไม่เคยถูกเอ่ยถึงอย่างให้เกียรติวา่ “คุณนาย” เลย เมื่อคุณรู ้สึกคับข้องใจอย่างไม่รู้จบสิ้ นในตอนกลางวัน
และถูกหลอกหลอนในเวลากลางคืน จากข้อเท็จจริ งว่าคุณเป็ นนิโกร ที่ตอ้ งใช้ชีวติ อย่างลับๆล่อๆโดยไม่แน่ใจว่า
จะคาดหวังอะไรได้อีก และเฝ้ าว้าวุ่นกับความหวาดกลัวภายในใจและความขุ่นเคื อง เมื่ อคุ ณต้องเฝ้ าต่อสู ้ ก ับ
ความรู ้ สึ กต่ าต้อยเช่ น “คนไร้ ค่า” เมื่ อนั้นแล้วพวกท่ านจึ งจะเข้าใจว่า เหตุ ใดพวกเราถึ งเห็ นว่าการรอคอยนั้น
ยากเย็นแสนเข็ญเพียงใด ถึงเวลาแล้วที่ผคู ้ นจะยืนหยัดและไม่ยินยอมให้ถูกผลักไสกลับลงไปสู ้หุบเหวลึ กแห่ ง
ความสิ้ นหวัง ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่าการหมดความอดทนของพวกเรานั้น ทั้งชอบธรรมและ
ยากจะหลีกเลี่ยงได้

พวกท่านดู จะกังวลกันมากต่อความพยายามในการฝ่ าฝื นกฎหมายของเรา ซึ่ งย่อมเป็ นสิ่ งที่ควรกระทา
เพราะเราเองที่ เฝ้ า เรี ย กร้ องอย่างขมี ข มัน ให้ ผู ค้ นปฏิ บ ัติ ตามค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าในปี 1954 ที่ ตดั สิ น ว่าการ
แบ่งแยกสี ผวิ ภายในโรงเรี ยนของรัฐนั้นเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
หากมองอย่างผิวเผิน พวกท่านอาจเห็ นว่าการฝ่ าฝื นกฎหมายของเรานั้นขัดแย้งกับข้อเรี ยกร้ องข้างต้น
อย่างสิ้ นเชิง บางคนอาจถามว่า “คุณจะสนับสนุนให้ฝ่าฝื นกฎหมายบางข้อ ขณะที่ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ออื่นๆ
ได้อย่างไร” คาตอบนั้นมีอยูใ่ นข้อเท็จจริ งที่วา่ กฎหมายนั้นมีอยูส่ องจาพวก คือ กฎหมายที่เป็ นธรรมและไม่เป็ น
ธรรม
คนเราล้วนมีความรับผิดชอบไม่เพียงทางกฎหมาย แต่ยงั รวมถึงทางศีลธรรมที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เป็ นธรรม ในทางตรงกัน ข้ามเรามี ค วามรั บ ผิดชอบทางศี ล ธรรมที่ จะไม่ ป ฏิ บ ัติตามกฎหมายที่ ไม่ เป็ นธรรม
ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับนักบุญออกัสติน8ที่วา่ “กฎหมายที่ไม่เป็ นธรรมไม่คู่ควรถือเป็ นกฎหมายเลยแม้แต่นอ้ ย
แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างกฎหมายทั้งสองจาพวก เราจะตัดสิ นได้อย่างไรว่า กฎหมายฉบับใด
เป็ นธรรมหรื อ ไม่ เป็ นธรรม กฎหมายที่ เป็ นธรรมนั้น คื อมาตรฐานที่ ม นุ ษ ย์ก าหนดขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับ กฎ
ศีลธรรมหรื อกฎแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ส่ วนกฎหมายที่ไม่เป็ นธรรม ก็คือมาตรฐานที่ขดั แย้งกับกฎศีลธรรม

นักบุญออกัสติน (St.Augustine, ค.ศ.354-430) คือหนึ่ งในสี่ ปราชญ์ผยู ้ ิ่งใหญ่แห่ งศาสนจักรโรมันคาทอลิก ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่าง
กว้างขวางในจุดยืนและแนวคิดทางเทววิทยาคริ สต์ศาสนา
8

ทั้งนี้ ตรงกับที่ นักบุ ญโธมัส อะไควนัส9 กล่ าวไว้ว่า กฎหมายที่ ไม่เป็ นธรรมคือกฎของมนุ ษย์ ซึ่ งไม่มี
รากฐานอยูบ่ นกฎอันเป็ นนิรันดร์ และกฎธรรมชาติ กฎหมายใดๆที่ช่วยยกระดับความเป็ นมนุ ษย์ ย่อมถื อว่าเป็ น
ธรรม ทว่ากฎหมายที่ทาให้ความเป็ นมนุษย์เสื่ อมทรามลง ถือว่าไม่เป็ นธรรม กฎการแบ่งแยกเชื้อชาติสีผวิ ทั้งมวล
ถือว่าไม่เป็ นธรรมเพราะการแบ่งแยกเชื้ อชาติสีผิวนั้นบิดเบือนจิตวิญญาณและทาให้ความเป็ นมนุ ษย์เสื่ อมทราม
กฎหมายเหล่านั้นส่ งผลให้เกิดความนึกคิดแบบผิดๆ ในหมู่พวกนิ ยมการแบ่งแยกสี ผวิ ว่าพวกตนเหนื อกว่า ดีกว่า
ขณะที่ พวกที่ ถูกแบ่ งแยกสี ผิวก็รู้สึกว่าตนเองต่ าต้อย หากจะใช้ศพั ท์เฉพาะของนักปรัชญาชาวยิวมาร์ ติน บิ ว
เบอร์ 10 แล้ว การแบ่งแยกเชื้ อชาติสีผวิ เป็ นการแทนที่ความสัมพันธ์แบบ “ฉัน-คุณ” (I – Thou) ด้วยความสัมพันธ์
แบบ “ข้า-มัน” (I-It) และกลายเป็ นการเอาคนไปเปรี ยบเป็ นสิ่ งของ
ดังนั้นการแบ่งแยกเชื้อชาติสีผวิ จึงไม่เพียงเป็ นความอยุติธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หากยัง
ผิดศีลธรรมและเลวร้ายยิ่ง พอล ทิลลิช11 เคยกล่าวไว้วา่ บาปก็คือการแบ่งแยก แล้วการแบ่งแยกเชื้ อชาติสีผิวนั้น
มิใช่ การแสดงออกถึ งการแบ่งแยกอันน่ าเศร้ าของมนุ ษย์ ความเหิ นห่ างอันเลวร้ าย และความไร้ ศีลธรรมอย่าง
ร้ายกาจที่ยงั คงดารงอยูห่ รอกหรื อ ด้วยเหตุน้ ี ขา้ พเจ้าจึงสามารถสนับสนุ นให้ผคู ้ นปฏิบตั ิตามคาพิพากษาศาลฎีกา

นักบุญโธมัส อะไควนัส (St.Thomas Aquinas, ค.ศ.1225-1274) เป็ นนักปรัชญาคาทอลิกและนักเทววิทยาชาวอิตาเลียน
10
มาร์ติน บิวเบอร์ (Martin Buber, ค.ศ.1878-1965) เป็ นนักปรัชญาที่ใช้คาว่าสานเสวนา (Dialogue) เป็ นครั้งแรกเมื่อปี 1914 เพื่อ
อธิ บายวิธีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นของมนุ ษย์ ซึ่ งแต่ละฝ่ ายสามารถชักนาให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดของอีกฝ่ ายหนึ่ งได้
ด้วยความตระหนักในคุณค่าของกันและกันอย่างแท้จริ ง
11
พอล ทิ ลลิช (Paul Tillich, ค.ศ.1886-1965) เป็ นนักเทววิทยาเชื้อสายเยอรมัน-อเมริ กนั และถือเป็ นนักเทววิทยานิ กายโปรเตส
แตนท์คนสาคัญแห่งศตวรรษที่ 20
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ในปี 1954 ได้เพราะเป็ นกฎหมายที่ถูกต้องตามศีลธรรม หากข้าพเจ้าก็ยงั สามารถสนับสนุ นให้ผูค้ นเพิกเฉยต่อ
ระเบียบการแบ่งแยกเชื้อชาติและสี ผวิ ได้เช่นกัน เพราะนัน่ ล้วนแต่ผดิ ศีลธรรมทั้งสิ้ น
เราลองมาพิ จารณาตัวอย่างที่ ชัดเจนของกฎหมายที่ เป็ นธรรมและไม่เป็ นธรรมกัน กฎหมายที่ ไม่เป็ น
ธรรมคือมาตรฐานที่คนกลุ่มข้างมาก ทั้งแง่จานวนและอานาจบังคับใช้กบั คนกลุ่มน้อยให้เชื่ อฟั ง แต่พวกตัวเอง
กลับ ไม่ น าไปปฏิ บ ตั ิ นี้ คื อกฎหมายที่ มี ฐานอยู่บ นการเลื อกปฏิ บ ัติ ในทางกลับ กัน กฎหมายที่ เป็ นธรรมคื อ
มาตรฐานซึ่ งคนกลุ่ มข้างมาก ผลักดันให้กลุ่ มข้างน้อยปฏิ บ ตั ิ และพวกตนก็ปฏิ บตั ิ ตามด้วย นี้ คือกฎหมายบน
พื้นฐานแห่งความเสมอภาค
ข้าพเจ้าใครขอหยิบยกเหตุผลอีกประการหนึ่ ง กฎหมายย่อมไม่เป็ นธรรม หากทาให้คนกลุ่มน้อยได้รับ
ผลกระทบจากการถูกจากัดสิ ทธิ เลือกตั้ง คือ ไม่มีส่วนร่ วมในการบัญญัติหรื อประมวลกฎหมาย ใครเลยจะกล่าว
ได้วา่ สภานิ ติบญั ญัติแห่ งอลาบามาซึ่ งตรากฎหมายแบ่งแยกเชื้ อชาติสีผิวในมลรัฐนั้น เป็ นผลมาจากการเลือกตั้ง
ที่เป็ นประชาธิ ปไตย กลวิธีเจ้าเล่ห์เพทุ บายต่างๆนานาถู กนามาใช้ทวั่ ไปในอลาบามา เพื่อป้ องกันไม่ให้นิโกร
สามารถลงทะเบี ยนเป็ นผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งได้ ซ้ ายังมีบางเขตที่แม้นิโกรจะเป็ นประชากรส่ วนมาก แต่กลับไม่มี
นิ โ กรได้ ล งทะเบี ย นเลื อ กตั้ง แม้แ ต่ ค นเดี ย ว เรายัง จะสามารถบัญ ญั ติ ก ฎหมายอัน ใด ที่ มี โ ครงสร้ า งเป็ น
ประชาธิ ปไตยภายใต้ภาวะแวดล้อมแบบนี้ได้อีกหรื อ

บางครั้งกฎหมายบางฉบับ ก็ดูวา่ เป็ นธรรมจากภายนอกแต่กลับไม่เป็ นธรรมเมื่อนาไปปฏิบตั ิ เป็ นต้นว่า
ข้าพเจ้าเคยถู กจับกุมในข้อหาเดิ นขบวนโดยไม่ได้รับอนุ ญาต แม้ว่ากฎระเบี ยบที่ กาหนดให้ตอ้ งได้รับอนุ ญาต
ก่อนการเดินขบวนนั้น เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง หากแต่กฎระเบียบดังกว่า กลับไม่เป็ นธรรมเมื่อถูกนามาใช้เพื่อคงไว้ซ่ ึ ง
การแบ่งแยกเชื้อชาติสีผวิ ทั้งยังเป็ นการปฏิเสธสิ ทธิ พลเมืองข้อแรกในอันที่จะรวมกลุ่มและประท้วงอย่างสงบ
ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเห็นถึงความแตกต่างข้างต้นที่ขา้ พเจ้าพยายามจะชี้ ให้เห็ น ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้
จะสนับสนุนให้หลบเลี่ยงหรื อต่อต้านกฎหมายตามแนวทางของพวกแบ่งแยกเชื้ อชาติสีผวิ หัวรุ นแรงแต่ประการ
ใด นัน่ รังแต่จะนาไปสู่ ความสับสนวุน่ วาย การละเมิดกฎหมายที่ไม่เป็ นธรรม จะต้องกระทาอย่างเปิ ดเผย ด้วย
ความรักและด้วยความเต็มใจที่จะได้รับโทษ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าผูล้ ะเมิดกฎหมายที่มโนธรรมของเขาบอกว่า ไม่เป็ น
ธรรมและพร้อมจะรับการลงโทษคุมขัง เพื่อกระตุน้ ความรู ้สึกผิดชอบของชุ มชนถึงความอยุติธรรมที่ดารงอยูน่ ้ นั
แท้จริ งแล้วเป็ นผูท้ ี่มีความเคารพในกฎหมายอย่างสู งสุ ด
แน่นอนว่าอารยะขัดขืนในรู ปแบบนี้ ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อนั ใดเลย มันเคยเกิดขึ้นเมื่อชาดรัค เมชาช และ
อเบดเนโก12 ปฏิ เสธที่ จะปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายแห่ งกษัตริ ย ์เนบู ชัดเนซซาร์ 13เพราะคิ ดว่าเป็ นการสั่ นคลอนกฎ

ชาดรัค (Shadrach) เมชาช (Meshach) และ อเบดเนโก(Abednego)ดารงตาแหน่ งขันที ในขณะที่ กษัตริ ยเ์ นบู ชดั เนซซาร์ เข้า
ปกครองเยรู ซาเล็ม และมีพระบัญชาให้ประชาชนบูชาเลื่อมใสพระองค์ หากพระเป็ นเจ้าเคยมีรับสั่งกับประชาชนแห่ งอิสราเอล
ให้บูชาพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว ขันทีท้ งั สามจึงเพิกเฉยต่อพระบัญชาของกษัตริ ยเ์ นบูชดั เนซซาร์ และถูกลงทัณฑ์ดว้ ยการจับมัด
และโยนเข้ากองไฟ
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ศีลธรรมที่ สูงส่ งกว่า แม้คริ สต์ชนในสมัยก่ อนเอง ก็เคยกระทาอารยะขัดขื นไว้อย่างงดงาม พวกเขาพร้ อมจะ
เผชิ ญ กับ สิ งโตที่ หิวโซและความเจ็บ ปวดจากเครื่ องทรมาน แทนที่ จะยอมรั บ กฎหมายอันไม่ เป็ นธรรมแห่ ง
อาณาจักรโรมัน เสรี ภาพทางวิชาการในทุกวันนี้ เป็ นไปได้เพราะโสเกรตีสเลือกใช้อารยะขัดขืนอยูไ่ ม่มากก็นอ้ ย
ในประเทศของเรานี้ เอง กรณี ชาวอาณานิ คมโยนใบชาลงทะเล เพื่อประท้วงการเก็บภาษีใบชาของอังกฤษ14 ก็ถือ
ว่าเป็ นตัวอย่างอันโดดเด่นของอารยะขัดขืน
เราไม่ควรจะลืมว่าทุกสิ่ งที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ทาในเยอรมณี ลว้ น “ถูกต้องตามกฎหมาย” และทุกสิ่ งที่กลุ่ม
ต่อสู ้เพื่ออิสรภาพฮังกาเรี ยนกระทาในฮังการี ล้วนแต่ “ผิดกฎหมาย” การให้ความช่วยเหลือแก่ชาวยิวในเยอรมนี
ในสมัยของฮิตเลอร์ ถือเป็ นสิ่ ง “ผิดกฎหมาย” กระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าหากข้าพเจ้ามีชีวิตอยูใ่ นเยอรมนี ใน
ช่ ว งเวลานั้ น ข้า พเจ้า ก็ ย่อ มจะร่ ว มช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งชาวยิ ว ด้ว ยเป็ นแน่ หากว่า วัน นี้ ข้า พเจ้า อยู่ใ นประเทศ
คอมมิวนิ สต์ซ่ ึ งหลักศรัทธาแห่ งคริ สต์ศาสนาถูกปราบปรามอย่างหนัก ข้าพเจ้าก็คงจะออกมาสนับสนุ นการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ต่อต้านศาสนาในประเทศเหล่านั้นอย่างเปิ ดเผย

กษัตริ ยเ์ นบู ชัด เนซซาร์ (Nebuchadnezzar) ขึ้ น ครองอาณาจักรจู ดาห์ (ปั จจุบันคื อประเทศอิ สราเอล) ประมาณ 600 ปี ก่ อน
คริ สตกาล และปกครองอาณาจักรด้วยความเย่อหยิง่ และทารุ ณโหดร้าย
14
มักรู ้จกั กันในชื่อ Boston Tea Party เกิดขึ้นในปี 1773 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการเก็บภาษีใบชาของอาณานิคม 13 แห่ ง
ตามชายฝั่ งระวันออกของสหรัฐฯ และดิ นแดนโดยรอบ ต่อเจ้าอาณานิ คมอังกฤษ และถือเป็ นชนวนหนึ่ งที่ นาไปสู่ การปฏิ วตั ิ
อเมริ กนั
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ข้าพเจ้าจาต้องสารภาพต่อพวกท่าน บรรดาพี่ น้องคริ ส ต์ช นและชาวยิว ใน 2 เรื่ องดังนี้ ประการแรก
ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าตลอด 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ข้าพเจ้ารู ้สึกผิดหวังในกลุ่มชนผิวขาวสายกลางเป็ นอย่างมาก ข้าพเจ้า
แทบจะสรุ ป ว่าอุ ป สรรคของนิ โกรที่ จะไปสู่ อิส รภาพนั้น หาใช่ อยู่ที่ ส มาชิ ก สภาพผิวขาว หรื อกระทัง่ กลุ่ ม คู
คลักซ์ แคลน ไม่ หากแต่เป็ นกลุ่มชนผิวขาวสายกลางซึ่ งอุทิศตนให้แก่ “ความสงบเรี ยบร้อย” เสี ยยิ่งกว่าความ
ยุติธ รรม ผูซ้ ่ ึ งเห็ น ชอบกับ สั น ติ ภ าพทางลบ 15 หรื อสภาพที่ ป ราศจากความตึ ง เครี ย ดมากกว่าจะเห็ น พ้องกับ
สันติภาพทางบวก 16 ซึ่ งคือความยุติธรรม ผูซ้ ่ ึ งเฝ้ าพร่ าพูดว่า “ฉันเห็ นด้วยกับพวกท่านในเป้ าหมายที่ พวกท่าน
แสวงหา แต่ฉันไม่สามารถเห็ นด้วยกับวิธีปฏิบตั ิการของพวกท่านเลย” ผูซ้ ่ ึ งเชื่ อตามความคิดแบบผูป้ กครองว่า
เขาจะสามารถกาหนดอิสรภาพของคนคนหนึ่งได้ ผูซ้ ่ ึ งมีชีวติ อยูใ่ นมายาคติเกี่ยวกับเวลา และเฝ้าแนะใช้ชนนิโกร
เฝ้ ารอ “ช่ วงเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ ” ต่อไป ความเข้าใจอันตื้นเขินของกลุ่มผูม้ ี เจตนาดี ยังไม่น่าผิดหวังเสี ยกว่า
ความเข้าใจผิดโดยสิ้ นเชิ งของกลุ่มผูป้ ระสงค์ร้าย ทั้งการยอมรับอย่างเสี ยไม่ได้น้ นั ก็น่าสับสนเสี ยกว่าการปฏิเสธ
อย่างเปิ ดเผยเสี ยอีก
ข้าพเจ้าหวังว่า กลุ่มคนผิวขาวสายกลาง จะเข้าใจว่ากฎหมายและระเบียบนั้น ถูกบัญญัติข้ ึนเพื่อผดุ งไว้
ซึ่ งความยุติธรรมและเมื่อพวกเขาสนับสนุนจุดมุ่งหมายในทางตรงกันข้ามนี้ พวกเขาก็กลายเป็ นอุปสรรค ที่ขวาง
กั้นความก้าวหน้าทางสังคมไปเสี ย ข้าพเจ้าหวังว่าพวกคนผิวขาวสายกลาง จะเข้าใจว่าความตึ งเครี ยดที่ กาลัง
แปลมาจากคาว่า negative peace
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ดาเนิ นอยูใ่ นมลรัฐทางใต้น้ ี เป็ นขั้นตอนที่จาเป็ นสาหรับการเปลี่ ยนผ่านจากสันติภาพทางลบ อันน่ ารังเกียจ ซึ่ ง
เหล่ านิ โกรต้องจาทนกับ สภาพอยุติธรรม ไปสู่ สันติ ภาพทางบวก ที่ ทุ กๆคนเคารพ ในศักดิ์ ศรี และคุ ณค่าของ
ความเป็ นมนุษย์
อันที่ จริ ง พวกเราซึ่ งมีส่วนร่ วมในปฏิ บตั ิ การไร้ ความรุ นแรงนี้ หาใช่ ผูท้ ี่ ก่อให้เกิ ดความตึงเครี ยด เรา
เพี ยงแต่ท าให้สิ่ งซึ่ งดารงอยู่แล้วแลเห็ นเด่ น ชัดขึ้ น เราเพี ยงนาปั ญ หามาตี แผ่ต่อสาธารณะ ซึ่ งท าให้ส ามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนและจัดการกับมันได้
ทานองเดียวกับแผลอักเสบที่ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ ตราบใดที่ถูกปิ ดทับเอาไว้ เราจาเป็ นต้องเผย
ความน่ าเกลี ยดนั้นสู่ อากาศและแสง อันเป็ นยาสมานแผล ความอยุติธรรมจาจะต้องถูกเปิ ดโปง พร้อมความตึง
เครี ยดต่างๆที่จะตามมา สู่ แสงแห่ งมโนธรรมของมนุษย์ และอากาศแห่ งความนึ กคิดของส่ วนรวมก่อนจะรักษา
เยียวยาให้หายได้
ในแถลงการณ์ พวกท่ า นอ้า งว่า การกระท าของเรานั้น ถึ ง แม้จ ะเป็ นไปอย่า งสั น ติ แต่ ก็ ส มควรถู ก
ประณาม เพราะมี แ ต่ จะเร่ งให้ เกิ ด ความรุ น แรงขึ้ น แต่ น้ ี เป็ นข้อ กล่ า วอ้างที่ ส มเหตุ ส มผลแล้วหรื อ นี่ จะไม่
เหมือนกับการประณามชายที่ถูกชิงทรัพย์ไป ว่าทรัพย์สินที่เขามีอยูน่ ้ นั ล่อตาล่อใจให้เกิดอาชญากรรม หรื อจะไม่
เหมื อนกับการประณามโสเกรตี สว่าความยึดมัน่ ในสัจจะและการแสวงหาปรัช ญาของเขานั้นเอง ที่ ส่ งผลให้
ประชาชนผูห้ ลงผิดบังคับให้เขาดื่มยาพิษเฮมล็อค หรื อจะต่างอะไรกับการประณามองค์เยซู วา่ ความสานึกในพระ

ผู เ้ ป็ นเจ้า และการอุ ทิ ศ ตนต่ อ พระเป็ นเจ้า อย่า งไม่ ล ดละของพระองค์ ได้น าไปสู่ ก ารตรึ ง กางเขนอัน แสน
อเนจอนาถ เราจาต้องตระหนัก ดังที่ ศาลย้ าอยู่เสมอว่าการชัก นาให้คนใดคนหนึ่ งละทิ้ งสิ ท ธิ ข้ นั พื้นฐานตาม
รัฐธรรมนู ญของเขาเป็ นสิ่ งผิด เพราะการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่ ความรุ นแรง สังคมจะต้องปกป้ องเหยื่อที่ถูก
ชิงทรัพย์และลงโทษโจรปล้นทรัพย์
ข้าพเจ้ายังหวังด้วยว่า กลุ่มชนผิวขาวสายกลางจะเลิ กยึดถื อมายาคติเรื่ องเวลา ซึ่ งสัมพันธ์กบั การต่อสู ้
เพื่อให้ได้มาซึ่ งอิสรภาพนี้ ข้าพเจ้าเพิ่งจะได้รับจดหมายจากพี่นอ้ งผิวขาวคนหนึ่งในมลรัฐเทกซัส เขาเขียนว่า
“คริ สต์ชนต่างรู ้ดีวา่ ผูค้ นผิวสี จะได้รับสิ ทธิ อนั เท่าเทียมในท้ายที่สุด แต่เป็ นไปได้วา่ พวกคุณนั้นเร่ งร้อน
จนเกินไป ต้องใช้เวลากว่าสองพันปี กว่าคริ สต์ศาสนาจะมาถึงจุดนี้ ได้ ส่ วนคาสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น ก็ใช้
เวลากว่าจะลงมาสู่ พ้นื พิภพ
ทัศ นคติ เช่ นนี้ เป็ นผลมาจากความเข้าใจเกี่ ยวกับ กาลเวลาผิดอย่างมหันต์ จากแนวคิ ดเหตุ และผลอัน
ประหลาด ว่ากระแสแห่ งกาลเวลานั้นจะเยียวยาสิ่ งเลวร้ายทั้งหลายได้ในวันใดวันหนึ่ ง แท้จริ งแล้วเวลานั้นเป็ น
กลาง ซึ่ งสามารถนามาใช้ได้ ทั้งในทางทาลายล้างและสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าเองเข้าใจดีข้ ึนเรื่ อยๆ ว่าผูม้ ีเจตนาร้ าย
สามารถจะใช้เวลาได้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งกว่าผูม้ ีเจตนาดีมาก เราจาต้องสานึ กผิดกันเสี ยตั้งแต่บดั นี้ ไม่เพียงในคา
และการกระท า ที่ เต็มไปด้วยความเกลี ยดชัง ของบรรดาคนชั่วเท่านั้น แต่รวมถึ งการเงี ยบเฉยในหมู่คนดี ด้วย
ความก้าวหน้าของมนุ ษย์ ไม่เคยจะดาเนิ นไปตามกงล้อแห่ งชะตากรรม แต่จากความอุตสาหะอันไม่หยุดหย่อน

ของมนุ ษย์ ที่จะทางานร่ วมกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า หากปราศจากซึ่ ง “ความอุตสาหะ” นี้ แล้ว เวลาก็จะกลายเป็ นเพียง
การเฝ้ ารอให้สุ ก งอม เพื่ อจะลงมื อท าสิ่ งที่ ถู ก ต้อง นี่ เป็ นเวลาที่ จะท าให้ค ามัน่ สั ญ ญาในประชาธิ ป ไตย และ
แปรเปลี่ ยนการรอคอยอันโศกสลดให้กลายเป็ นบทสวดแห่ งภราดรภาพอันสร้ างสรรค์ บัดนี้ ถึงเวลาแล้วที่ จะ
ยกระดับนโยบายชาติ ที่อยูบ่ นพื้นฐานความอยุติธรรมทางเชื้อชาติไปสู่ การเคารพในศักดิ์ศรี ของมนุษย์
พวกท่ านพู ดถึ งกิ จกรรมของเราในเบอร์ มิงแฮมว่า เป็ นวิธีก ารรุ นแรง เมื่ อแรกข้าพเจ้ารู ้ สึก ผิดหวัง ที่
เพื่ อนนักบวชเห็ นว่าความพยายามตามแนวทางสั น ติ วิธีข องข้าพเจ้า เป็ นการกระท าของพวกสุ ดขั้ว แต่ แล้ว
ข้าพเจ้าก็เริ่ มใครครวญถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงกลาง ระหว่างพลังที่เป็ นปฏิ ปักษ์กนั ในชุ มชนนิ โกร
หนึ่ งคือพลังแห่ งการนอบน้อมยอมตาม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของชนนิ โกรที่ถูกกดขี่มาเป็ นเวลายาวนาน ทาให้ความ
เคารพในตัวเองยิง่ ลดน้อยถอยลง แทนที่ดว้ ยความรู ้สึก “ไร้ค่า” พวกเขาปรับตัวให้คุน้ ชินกับการแบ่งแยกเชื้อชาติ
สี ผิ ว ไปเสี ย แล้ ว หรื อ นิ โ กรชนชั้น กลางบางคนที่ มี ค วามมั่น คงทางการศึ ก ษาและเศรษฐกิ จ ท าให้ ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์จากการแบ่งแยกเชื้ อชาติสีผิว ทาให้พวกเขาไม่แยแสกับปั ญหาของผูค้ นส่ วนใหญ่ อีกพลังหนึ่ ง คือ
พลังแห่งความขื่นขมและเกลียดชัง ทาให้พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนให้ใช้ความรุ นแรง ได้แก่ กลุ่มชาตินิยมผิว
สี ต่างๆ ที่กาลังปรากฏขึ้นทัว่ ประเทศ กลุ่มที่ใหญ่และรู ้ จกั กันดี ที่สุด เห็ นจะเป็ นขบวนการมุสลิ มของอีไลจาห์
มูฮมั หมัด17
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กลุ่มนี้ ถือกาเนิ ดจากความคับข้องใจในการกี ดกันทางเชื้ อชาติสีผิวที่ดารงอยูเ่ รื่ อยมา และประกอบขึ้ น
ด้วยกลุ่มคนที่เสื่ อมศรัทธาในอเมริ กา ผูซ้ ่ ึ งหันหลังให้กบั คริ สต์ศาสนาอย่างสิ้ นเชิง และสรุ ปว่าชนผิวขาวนั้นล้วน
แต่ “ชัว่ ร้าย” เกินกว่าจะเยียวยาได้
ข้าพเจ้าพยายามจะยืนอยู่ระหว่างกลุ่มพลังทั้งสองนี้ และชี้ ให้เห็ นว่าเราต้องพยายามไม่เชื่ อในความคิด
แบบ “ไม่ทาอะไรเลย” ของพวกที่พึงพอใจในสภาพที่เป็ นอยู่ หรื อความเกลียดชังและสิ้ นหวังของกลุ่มชาตินิยม
ผิวสี ทั้งนี้ เพราะยังมีหนทางแห่ งความรักและการประท้วงอย่างสันติ ด้วยอิทธิ พลแห่ งกลุ่มศาสนาของชนนิ โกร
ข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ งในพระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่ทาให้หนทางแห่งสันติวธิ ี เข้ามาเป็ นส่ วนเติมเต็มให้แก่การต่อสู ้ของเรา
หากไร้ ซ่ ึ งปรัชญาดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าเชื่ อแน่ ว่าถนนหนทางในมลรั ฐทางใต้ คงจะนองไปด้วยเลื อด
ข้าพเจ้ายังเชื่ ออีกด้วยว่าหากพี่นอ้ งผิวขาวของเรา จ้องแต่จะมองผูม้ ีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิการไร้ความรุ นแรงว่า
เป็ น “ผูป้ ลุกปั่ น” และ “พวกมือที่สาม” และหากว่าพวกเขาหยุดให้การสนับสนุนความพยายามในแนวทางสันติ
วิธีของเราเสี ยแล้ว นิ โกรจานวนมากที่รู้สึกคับข้องใจและสิ้ นหวัง ก็คงพร้อมจะหันไปพึ่งพิง และหาความมัน่ คง
จากกลุ่มแนวคิดชาตินิยมผิวสี ซึ่ งย่อมจะนาไปสู่ การเข่นฆ่าระหว่างเชื้อชาติ อันน่าสยดสยองเป็ นแน่
ประชาชนผูถ้ ู กกดขี่ยอ่ มจะไม่ยอมถู กกดขี่ตลอดไป ความปรารถนาที่จะได้มาซึ่ งอิสรภาพย่อมปรากฏ
ขึ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นกับชนอเมริ กนั นิ โกร สิ่ งที่อยูภ่ ายในตัวพวกเขาเฝ้าย้าเตือนถึงอิสรภาพอันเป็ นสิ ทธิ ที่

มีมาแต่กาเนิด ทั้งสิ่ งที่ดาเนินไปภายนอกก็ยงั ย้าเตือนว่าพวกเขาสามารถได้มาซึ่ งสิ ทธิ เหล่านั้น ไม่วา่ จะโดยสานึ ก
รู ้หรื อไม่ก็ตาม
พวกเขาฝั กใฝ่ อยู่กบั ความคิดความเชื่ อแห่ งยุคสมัย และพร้ อมๆกับผองพี่น้องผิวสี ในแอฟริ กา และผิว
เหลืองในเอเชีย รวมทั้งชาวอเมริ กาใต้และแคริ บเบียน
นิโกรในสหรัฐฯ กาลังเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเรี ยกร้องคามัน่ สัญญาแห่ งความยุติธรรมทางเชื้ อชาติ หาก
เราเข้าใจในแรงผลักดันที่รายล้อมชุ มชนนิ โกรอยู่ เราก็จะสามารถเขาใจได้ในทันทีวา่ เหตุใดจึงต้องมีการชุมนุ ม
ประท้วง เหล่านิโกรนั้นซ่ อนเร้นความขุ่นเคืองและความคับข้องใจไว้ และจาต้องระบายออกมา ดังนั้นจงให้พวก
เขาได้เดินขบวนเถิด ให้พวกเขาได้เดินสรรเสริ ญพระผูเ้ ป็ นเจ้าไปยังศาลากลาง ให้พวกเขาได้เดินเพื่ออิสรภาพ
และขอให้พยายามเข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องทาเช่นนั้น
หากว่าความรู ้สึกที่ถูกกดทับไว้ของพวกเขา ไม่ได้ถูกระบายออกมาในแนวทางสันติวธิ ี พวกเขาย่อมจะ
หาทางแสดงออกผ่านความรุ นแรง นี่ หาใช่คาขู่เข็ญ แต่เป็ นข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เคย
กล่าวกับประชาชนของข้าพเจ้าให้ “กาจัดความขุ่นข้องใจของคุณให้หมดไป” แต่กลับพยายามพูดว่าเราสามารถ
แปรเปลี่ ยนความคับ ข้องใจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งธรรมดาและเป็ นสิ่ งที่ ดีน้ ัน ไปสู่ ก ารแสดงออกในปฏิ บ ตั ิ ก ารไร้ ค วาม
รุ นแรงอันสร้างสรรค์ แต่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้กลับถูกล่าวหาว่าเป็ นวิธีการรุ นแรงไปเสี ย

แม้ขา้ พเจ้าจะรู ้สึกผิดหวังที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์วา่ เป็ นพวกสุ ดขั้วเมื่อเริ่ มแรก แต่เมื่อข้าพเจ้าใคร่ ครวญใน
เรื่ องนี้ มากขึ้ น ข้าพเจ้ากลับรู ้ สึ กพึงพอใจขึ้ นเรื่ อยๆ ที่ ถูกตีตราเช่ นนั้น หรื อพระเยซู จะมิ ใช่ พวกสุ ดขั้วในเรื่ อง
ความรัก ที่ กล่าวว่า “จงรักศัตรู ของท่านและอธิ ษฐานเพื่อผูท้ ี่ข่มเหงท่าน” หรื ออาโมส 18 จะมิใช่ พวกสุ ดขั้วใน
เรื่ องความยุติธรรม ที่ ช้ ี ว่า “จงให้ความยุติธรรมหลัง่ ไหลลงอย่างน้ า และให้ความชอบธรรมเป็ นอย่างลาธารที่
ไหลอยูเ่ ป็ นนิ ตย์” หรื ออัครสาวกพอลจะมิใช่พวกสุ ดขั้วในคาสอนแห่ งคริ สต์ศาสนา “ข้าพเจ้ามีรอยประทับตรา
ของพระเยซู ติดอยูท่ ี่กายของข้าพเจ้าแล้ว” หรื อมาร์ ติน ลูเธอร์ 19 จะมิใช่พวกสุ ดขั้วที่กล่าวว่า “นี่คือที่ที่ขา้ หยัดยืน
อยูแ่ ละข้ามิอาจเป็ นอย่างอื่นได้ ขอพระองค์ทรงโปรดช่ วยข้าด้วย” และ จอห์น บันยัน20 ที่ประกาศว่า “ข้าจะขอ
อยูใ่ นคุกไปจนวาระสุ ดท้ายก่อนจะยอมละซึ่ งมโนสานึกของตน” และอดีตประธานาธิ บดีอบั ราฮัม ลินคอล์น21 ที่
ประกาศก้องว่า “ประเทศนี้ไม่สามารถจะดาเนินต่อไปได้ ด้วยประชากรกว่าครึ่ งเป็ นทาสและอีกครึ่ งมีอิสรภาพ”
และอดีตประธานาธิบดีโธมัส เจฟเฟอร์สัน22ที่กล่าวว่า “ เรายึดมัน่ ในสัจจะที่วา่ มนุษย์น้ นั เกิดมาเท่าเทียมกัน...”

อาโมส (Amos, ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริ สตกาล) ศาสดาพยากรณ์ชาวฮิบรู
มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther, ค.ศ.1483-1546) เป็ นผูน้ าคนสาคัญของนิกายลูเธอรัน
20
จอห์น บันยัน (John Bunyan, ค.ศ.1628-1688) เป็ นนักเขียนเกี่ยวกับคริ สต์ศาสนาที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่ง
21
อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln, ค.ศ.1809-1865) ดารงตาแหน่ งประธานาธิ บดี แห่ งสหรัฐอเมริ การะหว่าง ค.ศ.18611865
22
โธมัส เจฟเฟอร์ สัน (Thomas Jefferson, ค.ศ.1743-1826) ดารงตาแหน่ งประธานาธิ บดี แห่ งสหรัฐอเมริ การะหว่าง ค.ศ.18011809
18
19

ดังนั้นปั ญหาจึงมิได้อยู่ที่วา่ เราเป็ นพวกสุ ดขั้วหรื อไม่ ทว่าเป็ นพวกสุ ดขั้วแบบไหนต่างหาก เราจะเป็ น
พวกสุ ดขั้วเพื่อความเกลี ยดชังหรื อเพื่อความรัก เราจะเป็ นพวกสุ ดขั้วเพื่อคงไว้ซ่ ึ งความอยุติธรรม หรื อเพื่อแผ่
ขยายความยุติธรรม บนเนิ นเขากัลวารี 23 ซึ่งชายสามคนถูกตรึ งกางเขน เราไม่ควรจะลืมว่าพวกเขาถูกตรึ งกางเขน
ด้วยข้อหาเดี ยวกัน คืออาชญากรรมของความสุ ดขั้ว สองคนเป็ นพวกสุ ดขั้วในความไร้ศีลธรรม จึงจมหายลงสู่
ห้วงเหว ขณะที่อีกคนหนึ่ งคือเยซู คริ สต์ สุ ดขั้วในความรัก ความจริ งและความดีงาม จึงผุดเด่นขึ้นเหนื อโลก บาง
ทีมลรัฐทางใต้ ประเทศและโลกของเราอาจกาลังต้องการพวกสุ ดขั้วอันสร้างสรรค์เยีย่ งนี้
ข้าพเจ้าหวังว่ากลุ่มชนผิวขาวสายกลาง จะตระหนักถึงความจาเป็ นดังกล่าวนี้ บางทีขา้ พเจ้าอาจมองโลกในแง่ดี
จนเกินไปหรื ออาจจะคาดหวังมากเกินไป ข้าพเจ้าควรต้องตระหนักว่าบรรดาสมาชิ กของเผ่าพันธุ์ผูก้ ดขี่จานวน
ไม่มากนัก ที่เข้าใจในความเจ็บปวดและความปรารถนาอย่างแรงกล้าของผูถ้ ูกกดขี่จานวนดังกว่างนี้ยงิ่ ลดน้อยลง
สาหรับผูท้ ี่เล็งเห็นว่าความอยุติธรรมจาต้องถูกกาจัดออกไปด้วยวิธีที่แข็งแกร่ ง ไม่ลดละและเด็ดเดี่ยว
อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ งในพี่นอ้ งชนผิวขาวบางคนในมลรัฐภาคใต้ ที่เข้าอกเข้าใจในความหมายของการ
ปฏิวตั ิทางสังคมครั้งนี้ ซ้ ายังเข้ามาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งกับเราอีกด้วย พวกเขาอาจจะยังมีจานวนน้อย ทว่าเปี่ ยมไป

เนิ นเขากัลป์ วารี (Calvery’s hill) เป็ นที่ซ่ ึ งพระเยซูและบรรดาสาวกรับประทานอาหารมื้อสุ ดท้ายและถูกตรึ งกางเขนในเวลา
ต่อมา
23

ด้วยคุณภาพ อาทิ ราล์ฟ แม็คกิ ล24 ลิเลียน สมิธ25 แฮร์ รี่ โกลเดน26 เจมส์ แม็คไบรด์ แดบส์ 27 แอนน์ บราเดน28
และซาร่ า แพตตอน บอยล์29 ซึ่ งเขียนเกี่ยวกับการต่อสู ้ของพวกเราไว้อย่างจับใจและชื่นชม
ส่ วนคนอื่นๆ ก็ร่วมเดินขบวนไปกับเราตามถนนหนทางต่างๆ ในมลรัฐทางใต้ พวกเขาจาต้องอ่อนแรง
ลงในกรงขังสกปรกและต้องเผชิ ญกับความทารุ ณโหดร้ายของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่ งมองพวกเขาว่าเป็ น “พวกเส็ ง
เคร็ งที่นิยมนิโกร”
พวกเขาไม่เหมือนกับพี่นอ้ งชนผิวขาวสายกลางจานวนมาก ตรงที่พวกเขาตระหนักถึงความเร่ งด่วนของ
ชัว่ ขณะนี้ และรับรู ้ถึงความต้องการใน “ความร่ วมมือ” อันทรงพลัง เพื่อจะต่อสู ้กบั พิษสงแห่งการแบ่งแยกนี้
ขอให้ขา้ พเจ้าได้พูดถึงความผิดหวังของข้าพเจ้าอีกประการหนึ่ง คือ ข้าพเจ้ารู ้สึกผิดหวังอย่างยิ่งยวด ใน
กลุ่มศาสนาของชนผิวขาวและผูน้ าศาสนาเหล่านั้น แน่นอนว่าย่อมจะมีขอ้ ยกเว้นอยูบ่ า้ ง ข้าพเจ้ามิได้เพิกเฉยต่อ

ราล์ฟ แม็คกิ ล หรื อราล์ฟ อีเมอร์ สัน แม็คกิ ล (Ralph Emerson McGill, ค.ศ.1898-1969) เป็ นบรรณาธิ การนิ ตยสารธรรมนู ญ
แอตแลนตา (Atlanta Constitution) และมีบทบาทสาคัญในการรณรงค์ต่อต้านการเหยียดเชื้ อชาติและสี ผิวในมลรัฐทางใต้ของ
สหรัฐอเมริ การะหว่างทศวรรษ 1940 จนถึง 1960
25
ลิเลียน สมิธ (Lillian Smith, ค.ศ.1897-1966) นักเขียนผูว้ พิ ากษ์วิจารณ์ต่อต้านชาตินิยมและการแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวอย่างโดด
เด่น
26
แฮร์ รี่ โกลเดน (Harry Golden, ค.ศ.1902-1981) เขี ยนและพูดวิพากษ์วิจารณ์ การแบ่งแยกเชื้ อชาติและสี ผิว เขาได้รับรางวัล
จานวนมากในฐานะนักเขียนและนักรณรงค์เพื่อสิ ทธิมนุษยชน
27 27
เจมส์ แม็คไบรด์ แดบส์ (James McGride Dabbs, ค.ศ.1896-1970) เป็ นทั้งนักประพันธ์ นักปรัชญา และนักเทววิทยาผูโ้ ดด
เด่นแห่งศตวรรษที่ 20
28
แอนน์ บราเดน (Ann Braden, ค.ศ.1924-2006) เป็ นนักหนังสื อพิมพ์และนักกิ จกรรมรณรงค์ต่อต้านการเหยียดผิวคนสาคัญ
ในช่วงทศวรรษที่ 1970
29
ซาร่ า แพตตอน บอยล์ (Sarah Patton Boyle, เสี ยชีวติ ในปี ค.ศ.1994) เป็ นทั้งนักประพันธ์และนักรณรงค์เพื่อสิ ทธิมนุษยชน
24

ข้อเท็จจริ งที่ ว่าพวกท่านแต่ละคนมีจุดยืนในเรื่ องนี้ ซึ่ งข้าพเจ้าขอชื่ นชมท่านสาธุ คุณ สตาลลิ งส์ ในจุดยืนทาง
คริ สต์ศาสนาของท่าน ที่เชื้ อเชิ ญพี่นอ้ งชาวนิโกรให้เข้าร่ วมพิธีสวดมนต์บนพื้นฐานของการไม่แบ่งแยกสี ผิว เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ผา่ นมานี้ ข้าพเจ้าชื่ นชมผูน้ านิ กายคาทอลิ กในมลรัฐนี้ ในการเปลี่ ยนแปลงให้วิทยาลัยสปริ งฮิลล์30
เปิ ดรับนักศึกษาเข้าเรี ยนโดยไม่เลือกสี ผวิ เผ่าพันธุ์เมื่อหลายปี มาแล้ว
แต่ น อกเหนื อไปจากข้อยกเว้นเหล่ านี้ แล้ว ข้าพเจ้าจาต้องเอ่ ย อย่างจริ งใจว่า ข้าพเจ้ารู ้ สึ ก ผิดหวัง กับ
ศาสนจักร ข้าพเจ้ามิได้กล่าวเช่นนี้ ในฐานะพวกชอบติ ซึ่ งมักหาข้อผิดพลาดในศาสนจักรอยูเ่ สมอ ข้าพเจ้ากล่าว
เช่ นนี้ ในฐานะผูป้ ระกาศพระวรสารคนหนึ่ งผูร้ ักในศาสนจักร ผูไ้ ด้รับการอบรมเลี้ ยงดู ภายใต้ร่มเงาแห่ งพระ
ศาสนา ผูย้ ดึ มัน่ ในพรแห่งจิตวิญญาณมาตลอด และจะยึดมัน่ เช่นนั้นไปตราบเท่าที่ยงั มีชีวติ
เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุ นให้เป็ นผูน้ าการประท้วงคว่าบาตรรถโดยสารสาธารณะ ใน
เมืองมอนต์โกเมอรี่ แห่ งมลรัฐอลาบามา ข้าพเจ้าคิดว่าจะได้รับการสนับสนุ นจากกลุ่มศาสนาของชนผิวขาว และ
คิดว่าศิษยาภิบาลผิวขาว ศาสนาจารย์และพระยิวแห่งรัฐทางตอนใต้ จะร่ วมเป็ นพันธมิตรที่เข้มแข็งของเรา
ทว่าพวกเขาบางคนกลับ กลายเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ก ับ เราอย่างเปิ ดเผย โดยไม่ ย อมเข้าใจในขบวนการเพื่ อ
อิสรภาพ ซ้ ายังเข้าใจการริ เริ่ มรณรงค์น้ ี ผิดไปอีกด้วย ส่ วนคนอื่นๆก็มวั แต่เฝ้ าระวังตัวเกิ นกว่าจะกล้าทาอะไร
และยังคงนิ่งแอบอยูห่ ลังความมัน่ คงอันชืดชาของกระจกสี ในโบสถ์น้ นั เอง

30

วิทยาลัยปริ งฮิลล์ (Spring Hill College) เป็ นมหาวิทยาลัยคาทอลิก ตั้งอยูใ่ นมลรัฐอลาบามา

แม้ความฝันของข้าพเจ้าจะแตกสลาย แต่ก็ยงั เดินทางมาเบอร์ มิงแฮมด้วยความหวังว่าผูน้ าทางศาสนา ใน
หมู่ชนผิวขาวแห่งชุ มชนนี้ จะตระหนักถึงความถูกต้องเที่ยงธรรม ในจุดมุ่งหมายของเรา และด้วยมโนธรรมเบื้อง
ลึกของท่าน จะช่วยเป็ นกระบอกเสี ยงให้ความทุกข์ร้อนของเราได้ยินไปถึงผูม้ ีอานาจ ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านแต่
ละคนจะเข้าใจ แต่แล้วก็ตอ้ งผิดหวังอีกครั้ง
ข้าพเจ้าได้ยินมาว่าผูน้ าทางศาสนาในมลรัฐทางใต้จานวนมาก กระตุ น้ เตื อนประชาชนที่ ไปร่ วมสวด
มนต์ที่โบสถ์ของพวกเขาให้เห็นชอบกับคาพิพากษา เรื่ องให้ยตุ ิการแบ่งแยกเชื้อชาติและสี ผวิ หากข้าพเจ้าก็ยงั รอ
คอยที่จะได้ยนิ ศิษยาภิบาลผิวขาวประกาศว่า
“ขอจงปฏิบตั ิตามคาพิพากษานี้ เพราะการไม่แบ่งแยกเป็ นสิ่ งที่ชอบด้วยศีลธรรม และเพราะนิ โกรก็เป็ น
พี่นอ้ งของท่าน”
ท่ามกลางความอยุติธรรมอันเด่นชัดต่อชนนิ โกร ข้าพเจ้าสังเกตเห็ นพรสงฆ์ผิวขาวเอาแต่เพิกเฉยและ
พร่ าเทศนา ในประเด็นทางศีลธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ท่ ามกลางการต่ อสู ้ อนั ยิ่งใหญ่ เพื่ อให้ ป ระเทศของเราหลุ ดพ้นจากความอยุติธ รรมทางเชื้ อชาติ และ
เศรษฐกิจ ข้าพเจ้าได้ยนิ สังฆาธิ การจานวนไม่นอ้ ยกล่าวว่า “นัน่ เป็ นประเด็นทางสังคมซึ่ งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคา
สอนของพระผูเ้ ป็ นเจ้า” และข้าพเจ้าก็เฝ้ าดู กลุ่มองค์กรศาสนาต่างๆ ทุ่มเทกับเรื่ องอื่นๆ ซึ่ งถื อเป็ นการแบ่งแยก
ระหว่างเรื่ องทางธรรมและทางโลก อันแปลกประหลาด ดังเช่นการแบ่งแยกระหว่างร่ างกายและจิตวิญญาณ

ข้าพเจ้าเดินทางไปทัว่ อลาบามา มิสซิ สซิ ปปี และมลรัฐทางใต้อื่นๆ ในวันอันร้ อนระอุของฤดูร้อน และ
ในเช้าอันสดชื่ นของฤดู ใบไม้ร่วง ข้าพเจ้าแหงนมองโบสถ์อนั สวยงามทั้งหลายของที่นี่ซ่ ึ งยอดแหลมสู งชี้ ไปสู่
สวรรค์ ข้าพเจ้าเห็ นอาคารสอนศาสนาต่างๆ ที่สร้างด้วยรู ปทรงอันน่าประทับใจ และครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ขา้ พเจ้า
เฝ้ าถามว่า “ คนประเภทไหนกันที่มาสวดมนต์บูชาที่นี่ ใครเป็ นพระเป็ นเจ้าของพวกเขา แล้วเสี ยงของพวกเขา
หายไปไหนกันหมด เมื่ อผูว้ ่าการรั ฐบาร์ เนตต์พ ร่ าพู ดถึ งการแทรกแซงจากรั ฐบาลกลางและไม่ แยแสกับ ค า
พิพากษาของศาลฏีกา พวกเขาไปอยูเ่ สี ยที่ไหนเมื่อผูว้ า่ การรัฐวาลเลย์ เรี ยกร้องให้ประชาชนต่อต้านและเกลียดชัง
เสี ยงสนับสนุ นของพวกเขาหายไปไหน เมื่อชายและหญิงนิ โกรผูบ้ อบช้ า และเหนื่ อยล้า ตัดสิ นใจที่จะหันหลัง
ให้กบั คุกมืดแห่งการยอมจานน ไปสู่ ขนุ เขาอันสดใสแห่งการประท้วงอย่างสร้างสรรค์”
คาถามเหล่ านั้น ยังคงวงเวียนอยู่ในความคิ ดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเคยหลั่งน้ าตาให้ก ับ ความไม่ ใส่ ใจ
ของศาสนจักร ด้วยความผิดหวังอย่างสุ ดซึ้ ง แต่ขอให้มนั่ ใจว่าน้ าตาของข้าพเจ้านั้นเป็ นน้ าตาแห่งความรัก เพราะ
ไม่อาจมีความผิดหวังอันใหญ่หลวงได้ หากไม่ได้มีความรักอันลึกซึ้ ง
ข้าพเจ้ารักในศาสนจักร เพราะจะให้เห็นเป็ นอย่างอื่นไปได้อย่างไร ข้าพเจ้านั้นอยูใ่ นฐานะพิเศษคือ เป็ น
ทั้งบุตร หลาน และเหลนของนักเทศน์ ข้าพเจ้านั้นเห็ นศาสนจักรเป็ นพระวรกายของพระคริ สต์เจ้า แต่แล้วเรา
กลับทาให้พระวรกายของพระองค์บอบช้ า มีมลทิ นด้วยการไม่แยแสต่อความเป็ นไปในสังคม และด้วยความ
เกรงกลัวที่จะประกาศตัวเป็ นผูส้ ร้างสรรค์กฎเกณฑ์ ใหม่ได้อย่างไรกัน

ศาสนจักรเคยทรงอิทธพลใหญ่หลวงในอดีต เมื่อครั้งที่คริ สต์ชนเชื่ อว่าการยอมทุกข์ทรมาน เพื่อยืนยัน
ในสิ่ งที่ ตนเชื่ อนั้นเป็ นสิ่ งที่ น่าสรรเสริ ญ ในเวลานั้นศาสนจักรมิ ได้เป็ นเพียงปรอทวัดอุ ณหภู มิ ที่ คอยบันทึ ก
ความคิดและหลักการของสาธารณชน แต่ยงั เป็ นเครื่ องมือควบคุ มอุณหภูมิที่ช่วยเปลี่ ยนแปรชี้ นาสังคมอีกด้วย
ในสมัยนั้นทุกครั้งที่คริ สต์ชนเดินทางเข้ามาในเมือง บรรดาผูก้ ุมอานาจก็จะรู ้สึกไม่เป็ นสุ ขขึ้นมาทันที และคอย
แต่จะพิ สูจน์ ว่าพวกเขาเป็ น “พวกก่ อกวนความสงบสุ ข” และ “พวกมื อที่ ส ามที่ คอยสร้ างความปั่ นป่ วน” แต่
บรรดาคริ สต์ชนก็ไม่ยอ่ ท้อที่จะเชิญชวนให้ผคู ้ นนอบน้อม เชื่ อฟั งในพระผูเ้ ป็ นเจ้ายิง่ กว่ามนุษย์ พวกเขาประกาศ
ตนว่าเป็ น “อาณาจักรแห่งสวรรค์”
แม้วา่ พวกเขาจะมีจานวนน้อย แต่ก็เปี่ ยมด้วยความมุ่งมัน่ พวกเขาศรัทธาลึกซึ้ งในพระเป็ นเจ้าเกินกว่าจะ
ย่อท้อต่อ “การขู่เข็ญคุกคาม” ด้วยความอุตสาหะและการเป็ นแบบอย่างเช่นนี้ ทาให้พวกเขาสามารถยุติประเพณี
อันโหดร้าย เช่น การฆ่าทารกแรกเกิด และการประลองกาลังจนถึงชีวติ เพื่อความเพลิดเพลินในสมัยโรมันลงได้
จริ งอยูว่ า่ หลายสิ่ งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ศาสนจักรในปั จจุบนั จึงพลอยอ่อนแอ และไม่ส่งเสี ยง
บ่งบอกจุดยืนที่แน่นอนของตน บ่อยครั้งที่ศาสนจักรเป็ นได้เพียงผูพ้ ิทกั ษ์สภาวะเดิมๆ ให้คงไว้ โครงสร้างอานาจ
ของชุมชนชนชั้นกลางได้รับการปลอบประโลมด้วยอาการนิ่งเงียบ หรื อกระทัง่ เสี ยงประกาศคว่าบาตรจากศาสน
จักรในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ทว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะตัดสิ นศาสนจักรอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่ อน หากว่าศาสนจักรทุ กวันนี้ หาได้เข้าใจ
จิตวิญาณแห่ งการเสี ยสละของศาสนจักรในสมัยก่อนแล้ว ก็มีแต่จะสู ญเสี ยความจริ งแท้และความศรัทธาของ
ผูค้ นนับล้านไปสิ้ น แล้วย่อมถูกผลักไสออกไปเป็ นองค์กรทางสังคมที่พน้ ยุค ซึ่ งหาได้มีความหมายต่อศตวรรษที่
20 ไม่ ทุกๆวันข้าพเจ้าได้พบคนหนุ่มสาว ซึ่ งสิ้ นหวังกับศาสนจักรจนกลายเป็ นชิงชังรังเกียจไปในที่สุด
บางทีขา้ พเจ้าอาจจะมองโลกในแง่ดีเกิ นไปอีกครั้ง ทว่าจริ งหรื อที่องค์กรศาสนายึดติดอยูก่ บั แบบแผน
เดิ มๆ เสี ยจนไม่กล้าเข้าช่ วยผดุงประเทศและโลกไว้ บางทีขา้ พเจ้าอาจต้องหันไปสู่ ศรัทธาต่อศาสนจักรแห่ งจิต
วิญญาณภายใน อันเป็ นศาสนจักรที่อยูภ่ ายในศาสนจักร ในฐานะศาสนจักรที่แท้จริ ง และเป็ นความหวังของโลก
แต่ขา้ พเจ้าก็ยงั รู ้สึกขอบคุณพระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่จิตอันสู งส่ งบางดวงในองค์กรศาสนาเป็ นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งการ
ยอมตามและร่ วมกับเราต่อสู ้เพื่ออิสรภาพอย่างแข็งขัน พวกเขาหันหลังให้กบั องค์กรสงฆ์ อันมัน่ คงและร่ วมเดิน
ไปตามถนนหนทางในเมื องอัลบานี แห่ งมลรัฐจอร์ เจีย ไปพร้ อมๆกับ เรา พวกเขาเดิ นไปตามถนนข้ามรัฐใน
ภาคใต้ บนเส้นทางวกวนสู่ อิสรภาพ พวกเขาถูกจองจาในคุกพร้อมกับพวกเรา บางคนถูกขับออกจากโบสถ์ของ
ตนและสู ญเสี ยการสนับสนุ นจากบิชอปและเพื่อนๆ ศิษยาภิบาล แต่พวกเขาได้กระทาการด้วยความเชื่ อมัน่ ว่า
ความพ่ายแพ้อนั ถูกต้องชอบธรรมย่อมแข็งแกร่ งกว่าชัยชนะอันชัว่ ร้าย
การกระทาของพวกเขาเป็ นเสมือนเกลือที่ช่วยเก็บรักษาความหมายอันจริ งแท้ของคาสอนพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในช่วงเวลาอันวิกฤตนี้ พวกเขาเป็ นผูเ้ จาะอุโมงค์แห่งความหวังในหุ บเขาแห่งความผิดหวังอันมืดมนนี้

ข้าพเจ้าหวังว่าศาสนจักรทั้งมวล จะกล้าเผชิ ญหน้ากับช่ วงเวลาวิกฤตนี้ แต่แม้วา่ ศาสนจักรจะไม่ยื่นมือ
เข้ามาช่วยผดุงความยุติธรรม ข้าพเจ้าก็ไม่ได้หมดหวังกับอนาคต ข้าพเจ้าไม่เคยเกรงกลัวในผลลัพธ์ของการต่อสู ้
ในเบอร์ มิงแฮมของเราแม้แต่นอ้ ย แม้วา่ จะไม่มีใครเข้าใจเจตนาของเราก็ตาม เราจะบรรลุเป้ าหมายแห่ งอิสรภาพ
ทั้งในเบอร์ มิงแฮมและทัว่ ประเทศ เพราะเป้ าหมายของอเมริ กาเองก็คืออิสรภาพ แม้จะถูกทารุ ณและเย้ยหยัน แต่
ชะตากรรมของเราผูกติดอยูก่ บั ของอเมริ กาอย่างแยกไม่ออก พวกเราอยูท่ ี่นี่มาตั้งแต่ก่อนผูจ้ าริ กจะเดินทางมาถึ ง
พลี ม ัธ 31 นี้ เสี ย ด้วยซ้ า ก่ อ นที่ ป ากกาของประธานาธิ บ ดี เจฟเฟอร์ สั น จะจรดลงบนค าประกาศอิ ส รภาพ อัน
ทรงคุณค่าผ่านกาลเวลา เราก็อยูท่ ี่นี่แล้ว กว่าสองศตวรรษมาแล้วที่บรรพบุรุษของเรา ตรากตราใช้แรงงานอยูใ่ น
ประเทศนี้ โดยไม่ ไ ด้ค่ าจ้า ง พวกเขาท างานในไร่ ฝ้ า ยและสร้ า งบ้า นให้ ผู เ้ ป็ นนาย ขณะที่ ท นทุ ก ข์ก ับ ความ
อยุติธรรมใหญ่หลวง และการเหยียดหยามอันน่าอดสู แต่แล้วด้วยพลังแห่ งชี วิตอันไม่สิ้นสุ ด พวกเขายังคงงอก
งามเฟื่ องฟู ข้ ึ นมาได้ หากความทารุ ณ โหดร้ ายเกิ นบรรยายของระบบทาส ไม่ ส ามารถหยุดพวกเขาได้ฉัน ใด
ปฏิ ปักษ์ที่เราเผชิ ญอยู่ก็ย่อมจะพ่ายแพ้ไปฉันนั้น เราจะมี ชยั ในอิสรภาพของเรา เพราะมรดกอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ของ
ประเทศ และพระประสงค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ล้วนแฝงเร้นอยูใ่ นเสี ยงเรี ยกร้องอันกึกก้องของเรา
ก่ อนจบจดหมายฉบับ นี้ ข้าพเจ้าปรารถนาจะเอ่ยถึ งอี ก ประเด็นหนึ่ งในแถลงการณ์ ของพวกท่ าน ซึ่ ง
รบกวนจิตใจข้าพเจ้าอยูไ่ ม่เว้นวาย พวกท่านยกย่องชื่นชมกาลังตารวจแห่ งเบอร์ มิงแฮมในการรักษา “ความสงบ
เมืองพลีมธั หรื อ Plymouth อยูใ่ นมลรัฐแมสซาชูเสตต์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นชื่อพ้องกับท่าเรื อพลีมธั ในประเทศอังกฤษ ที่
เป็ นจุดเริ่ มต้นการเดินทางของคนอังกฤษที่อพยพมาเพื่อสร้างชีวติ ใหม่
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เรี ยบร้อย” และ “ป้ องกันความรุ นแรง” ข้าพเจ้าเกรงว่าพวกท่านจะยังสามารถชื่ นชมยินดีกาลังตารวจได้อีกหรื อ
หากได้เห็ นสุ นัขตารวจไล่กดั นิ โกรมื อเปล่าที่ ประท้วงอย่างสันติ ข้าพเจ้าเกรงว่าคงยากที่ จะกล่าวชื่ นชมกาลัง
ต ารวจได้เต็ ม ปาก หากท่ า นได้เฝ้ า สั ง เกตการณ์ ป ฏิ บ ัติ อ ัน น่ า รั ง เกี ย จ และโหดร้ ายต่ อ ชนนิ โ กรในคุ ก แห่ ง
เบอร์ มิงแฮมนี้ หรื อหากท่านได้เห็นพวกเขาผลักไส สบถ ด่าทอผูห้ ญิงและเด็กหญิงนิ โกร หรื อเห็นพวกเขาตบตี
และเตะนิ โกรคนชราและเด็กชายตัวเล็กๆ หากพวกท่านได้เห็ นพวกเขาปฏิเสธที่จะให้อาหารแก่เรา เพียงเพราะ
พวกเราต้องการจะสวนมนต์ร่วมกัน ซึ่ งเกิดขึ้นมาแล้วถึงสองครั้งสองครา ข้าพเจ้าไม่สามารถจะสรรเสริ ญเยินยอ
กรมตารวจแห่งเบอร์ มิงแฮมร่ วมกับพวกท่านได้
จริ งอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบในการรับมือกับการชุ มนุ มประท้วง ในแง่น้ ี ก็ถือได้ว่า
พวกเขาปฏิ บตั ิตนอย่าง “สันติ” ในที่สาธารณะ แต่เพื่อเป้ าประสงค์อะไรกันเล่า เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งระบบอันชัว่ ร้าย
ในการแบ่งแยกเชื้ อชาติสีผิว ในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ ขา้ พเจ้าเฝ้ าเทศนาว่าสันติวิธีน้ นั คือวิธีการที่เราใช้จะต้อง
บริ สุ ท ธิ์ เช่ น เดี ย วกับ เป้ า ประสงค์ ข องเรา ข้า พเจ้า พยายามชี้ ชัด ว่า การใช้ วิธี ก ารอัน ชั่วร้ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
เป้ าประสงค์ที่เป็ นธรรมนั้นเป็ นสิ่ งที่ผิด ทั้งต้องขอยืนยันว่าการใช้วิธีการอันชอบธรรม เพื่อธารงจุดมุ่งหมายอัน
ชั่วร้ ายไว้น้ ัน ก็ เป็ นสิ่ งที่ ผิ ดอย่างยิ่ง บางที คุ ณ คอนเนอร์ และเจ้าหน้าที่ ตารวจอาจปฏิ บ ัติ ตนอย่างสั น ติ ใ นที่
สาธารณะ เช่นเดียวกันกับผูบ้ ญั ชาการตารวจพริ ตเชตต์ แห่ งเมืองอัลบานี มลรัฐจอร์ เจีย แต่พวกเขากลับเลื อกใช้
วิธีการอันดี งามของสันติ วิธีน้ นั เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งเป้ าหมายอันชั่วร้ ายแห่ งความอยุติธรรมระหว่างเชื้ อชาติ ดังที่

ที เอส เอเลียต32 เคยกล่าวว่า “สิ่ งเย้ายวนสุ ดท้ายแห่ งการทรยศอันยิ่งใหญ่ก็คือการทาในสิ่ งถูกต้องเพื่อเหตุผลที่
ผิด”
ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านกลับจะชื่ นชมยินดี กับผูน้ งั่ ประท้วงและผูเ้ ดินขบวนประท้วงในเบอร์ มิงแฮม ใน
ความหาญกล้าของพวกเขา ในความมุ่งมัน่ ที่จะทนทุกข์และวินยั อันมหัศจรรย์ ท่ามกลางการกระตุน้ ยัว่ ยุอย่าง
ยิง่ ยวด แล้วภาคใต้จะยอมรับวีรบุรุษที่แท้จริ งในวันหนึ่ง
พวกเขาจะเป็ นเหมือนเจมส์ เมริ ดิธ 33 ด้วยเป้ าประสงค์อนั สู งส่ งที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเผชิ ญหน้ากับ
การเย้ยหยัน และฝูงชนที่เป็ นปฏิปักษ์ ด้วยความโดดเดี่ยวเจ็บปวด ซึ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่ งในชี วิตของผูค้ นที่บุกเบิกริ เริ่ ม
สิ่ งใหม่ จะมีหญิงชรานิ โกรที่ถูกกดขี่และทุบตี ดังปรากฏในกรณี หญิงวัย 72 ปี ในมอนต์โกเมอรี มลรัฐอลาบามา
ที่ลุกขึ้นด้วยศักดิ์ ศรี พร้ อมเพื่อนร่ วมอุดมการณ์ ที่ปฏิ เสธจะใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะ ที่แบ่งแยกเชื้ อชาติ
และสี ผิว และผูซ้ ่ ึ งตอบคนที่ ไถ่ ถามถึ งความเหนื่ อยล้าของเธอ ด้วยประโยคที่ ไม่ ถูกต้องตามไวยากรณ์ นักว่า
“ ร่ างกายฉันเหนื่อยล้าแต่จิตวิญญาณของฉันมัน่ คง”
จะมีนกั เรี ยนมัธยมและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิษยาภิบาลรุ่ นใหม่และรุ่ นอาวุโส ร่ วมกันนัง่ ประท้วงใน
โรงอาหารอย่างห้าวหาญและสันติ ทั้งพร้อมจะเข้าคุกด้วยมโนธรรมอันเต็มเปี่ ยม วันหนึ่ ง ภาคใต้จะรับรู ้วา่ เมื่อ

ที เอส เอเลียต (T. S. Eliot, ค.ศ.1888-1965) เป็ นกวี นักวิจารณ์และบรรณาธิการคนสาคัญแห่งทศวรรษที่ 20
เจมส์ เมริ ดิ ธ (James Meredith) เป็ นนักเรี ย นผิ วสี ค นแรกที่ พ ยายามเข้าเรี ยนในมหาวิท ยาลัยมิ ส ซิ ส ซิ ป ปี จนน าไปสู่ ก าร
วิพากษ์วจิ ารณ์ในวงกลว้างในปี 1962
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บรรดาบุตรของพระเป็ นเจ้านัง่ ประท้วงในโรงอาหาร แท้จริ งแล้วพวกเขากาลังยืนหยัดเพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
อเมริ กา และเพื่อคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์ ในมรดาทางวัฒนธรรมแห่ งศาสนายิว-คริ สต์ เพื่อที่จะนาพาประเทศของเรา
กลับไปสู่ ตน้ กาเนิ ดแห่ งประชาธิ ปไตย ที่ ได้รับการวางรากฐานอย่างลึ กล้ าจากผูก้ ่ อตั้งประเทศ ในการพัฒนา
รัฐธรรมนูญและคาประกาศอิสรภาพ
ข้าพเจ้าไม่เคยเขียนจดหมายยาวเช่นนี้มาก่อน จึงเกรงว่าอาจจะเสี ยเวลาอันมีค่าของพวกท่านไปบ้าง หาก
ข้าพเจ้าขอยืนยันกับพวกท่านว่าจดหมายฉบับนี้ คงจะสั้นกว่านี้ มาก หากถู กเขียนขึ้นบนโต๊ะอันแสนสบาย ทว่า
คนเราจะทาสิ่ งใดได้เล่ าเมื่ อต้องอยู่เพียงลาพังในห้องขังคับแคบ นอกเสี ยจากเขี ยนจดหมายยาวๆสักฉบับคิ ด
คานึงถึงสิ่ งต่างๆ มากมายและสวดมนต์เป็ นเวลานาน
หากว่าข้าพเจ้าได้พูดอะไรไปในจดหมายฉบับนี้ ที่ออกจะเป็ นการเกิ นเลยหรื อก้าวร้ าวไปบ้าง ก็ขอให้
พวกท่านยกโทษให้ แต่หากข้าพเจ้าพูดอะไรซึ่ งละเลยความจริ ง และไม่ยอมอดทนประนี ประนอมกับอะไรอื่น
นอกเหนือจากภราดรภาพแล้ว ก็ขอให้พระเป็ นเจ้าประทานอภัยให้ขา้ พเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะอ่านจดหมายฉบับนี้ ด้วยศรัทธาอันมัน่ คง ข้าพเจ้ายังหวังด้วยว่าจะมีโอกาสได้
พบกับพวกท่านแต่ละคน ไม่ใช่ในฐานะผูส้ นับสนุ นให้ยกเลิ กการแบ่งแยกเชื้ อชาติและสี ผิว หรื อผูน้ าเรี ยกร้อง
สิ ทธิ พลเมือง แต่ในฐานะเพื่อนศิษยาภิบาล และพี่นอ้ งคริ สต์ชนคนหนึ่ ง

ขอให้เราร่ วมกันหวังว่า เมฆครึ้ มแห่ งอคติทางเชื้ อชาติจะผ่านพ้นไป และหมอกทึบแห่ งความไม่เข้าใจ
กันจะจางหายไปจากชุ มชน ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเรานี้ และในอนาคตอันใกล้น้ ี ดารารัศมีแห่ งความ
รักและภราดรภาพ จะส่ องประกายเหนือประเทศอันยิง่ ใหญ่ดว้ ยความงามระยิบระยับ
แด่สันติภาพและภราดรภาพ
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
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