
 

 

1 

ពេលពេលា នៃ មហាជៃ 
Le temps des masses 

 

មហាជនខ្មែរ ជាការប្រមូលផ្តុំ ដ៏ចប្រើនចលើសលរ ់ននជនខ្មែរ ជា ពលករ គ្រប់មុខវជិ្ជា ជិវៈ1 ប្ររ់

ឋានៈ ខ្ដលមានចៅក្ន តងសងគម។ ការប្រមូលផ្តុំចនេះ ចរចប្រើន យក្ពាក្យ ប្រជាពលរដឋ ឬ ប្រជា

ជាត ិមក្ចប្រើរមួខ្តមួយ ចៅក្ន តងន័យ ននវឌ្ឍក្មែ (progression) ចៅរក្ ចសរភីាព និង យុត្តិធម៌

គ្បជ្ជធិបតត្យយ2។ 

ក្ន តងយាប្ា ចៅរក្ ភាពរុំចរនីលូតលាស ់ននប្រជាជាតិ ប្តវូមាន ភាពប្សរ (parallélisme) ឥត

អាររុំ ខ្រក្បាន ជាការចុំបារ់ នូវ អភិវឌ្ឍន ៏ចសដខក្ិរច, សងគមកិ្រច ជាមួយនឹង មហាយាប្ត

ននលទ្ធិប្រជាធិរចតយយ ខ្ដលជា ការវវិឌ្ឍន៏ មានចៅក្ន តង ប្ររ់សងគមជាត ិក្ន តងពិភពចលាក្នា

ររច តរបននកាលចនេះ៖ សងគមជាត ិ លូតលាស់បាន ខ្តងខ្តមាន លទ្ធិប្រជាធិរចតយយ ជារររ

ប្ររ់ប្រង ប្រជាជាតិ។ ដូចរនេះ ចរើសិន ជា កម្ល ាំងអបរាជីយ ជា រុំនិតប្រជាធិរចតយយ ចក្ើតចរញ

ពី លទ្ធផល ននជុំចនឿរមួ ក្ន តងចពលមាន បដិវត្តន៏ មួយ ចក្ើតច ើងក្ន តងសងគម ខ្ដលជា អនក្

ដាស់ចតឿន ស្មែ រត ីនិង រូលប្ជួតប្ជារ ក្ន តងចរេះដូង ពលរដឋមាន ក្់ៗ រឺ ក្មាល ុំងអររាជ័យ ចនេះ ពិត

ជា ក្ាា  ចធវ ើឲមាន ការដ េះដាល ននលទ្ធិប្រជាធិរចតយយ ាម វឌ្ឍនភាព ននរញ្ញា  ប្ររ់វសិ័យ នន

មន សសជាតិ។ ចរើចយាងាម រុំនិតខាងចលើចនេះ ចយើងអារ ចពាលអេះអាង បានថា «អតថ ិភាព 

ននរដាឋ ភិបាល ប្រជាធិរចតយយ សុំរារ់ ដឹក្នាុំ មហាជន រឺជា លទ្ធផល សមចេត ផល នូវប្ររ់

វឌ្ឍនភាព ខ្ដលមានចៅក្ន តង សម័យទ្ុំចនើរ។ 

ចេត ចនេះឯង ប្តវូមាន ចពលចវលា ននមហាជន សុំរារច់ធវ ើការអរ់រំ ចលើក្ដុំចក្ើង រុំនិត លទ្ធិប្រជា

ធិរចតយយ។ ការអប់រំមហាជន3 រឺ ជាការប្ររល់ សចមលង ជូនដល់ ប្រជាពលរដឋ ឲមានសិទ្ធិ

រចចចញមតិ ប្ររ់ខ្ររយា៉ា ង ជាស្មធារណៈ ចដើមបី ចធវ ើវភិារ ឲបានរាស់លាស ់ថាអវ ីចៅ ខ្ដល

ជា «ជុំចនឿ និង  វចីរណញ្ញា ណ»;«រាំនិត្ហួសវស័ិយ4 និង រុំនិតខ្ដលអារចធវ ើបាន»;«អភិសាម្រ

ចារ5និង រារ់»។ 

- មានជុំចនឿ រឺជាធមែជាតិររស់មន សស ខ្តចរើពលរដឋមាន ក្់ៗ យក្ជុំចនឿមល នួ មក្ពិចរណា រក្

ចេត ផល លអ  និង អាប្ក្ក្់ ឲដឹងរាស ់វាអារនាុំ ពប្ងឹងរខ្នថម  វចិរណញ្ញា ណ ចៅចលើអវ ីមួយ

ខ្ដលមល នួ ក្ុំព ងចជឿ ឬ ចបាេះរង់វាចចល ជារនាា ន ់ចប្ពាេះវា ជាអរិយជុំចនឿ។ 

                                                           
1 ពលក្រប្ររ់វជិាា ជិវៈ= Les classes laborieuses។ 
2 យ តា ិធម៌ប្រជាធិចរតយយ= La justice démocratique។ ជាយ តា ិធម៌ ចដាយ និង សុំរារ់ប្រជាពលរដឋ។ 
3 ការអរ់រំ មហាជន= Education des masses។ 
4 រុំនិតេួសវស័ិយ=Utopie។ 
5 អភិស្មមារចរ=L’éthique។ 
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- រុំនិតេួសវសិ័យ វាក្៏អារជា ពនលក្ ននរុំនិតខ្ដលអារចធវ ើបាន ចរើវាមាន ម មងារជារចមល ើយ

នឹងចសរក្ា ី អស់សងឃឹម ននពួក្ អនក្ទ្ ទ្ដិឋ ិនិយម ខ្ដលចរេះខ្តសងស័យ ថាមិនអារ រំលុំ រររផ្តា -

រ់ការបាន ចប្ពាេះ វាមាន មចធោបាយ ប្ររ់ខ្ររយា៉ា ង សុំរារ ់រង្ក្ងាា រ ពួក្ អនក្ប្រឆុំងវា។ 

- ប្ររ់ អភិស្មមារចរ ខ្ដលយក្វា មក្អន វតា ចដើមបី ការរកិ្រុំចរនី ននលទ្ធិប្រជាធិរចតយយ វា

នឹងរ្រូររូ ជារារ់ សុំរារ់ការពារ ប្រជាពលរដឋ។ 

វារែ ិន ឬ ក៏្អារជា រ រគលស្មមចា  ណាមាន ក្ ់អារកាល យជា ស្មង្ក្ស្មា ចរយ ចរើជនចនេះ មានចវាហារ

ចកាសលយ ប្រក្រចដាយ សិលបៈឧរចទ្ស ពនយល ់ដល់អនក្ដនទ្ អុំពីរុំនិត អវ ីមួយ ចរើចៅក្ន តងឃ្លល

ពាក្យសក្មែ ទុំងឡាយ ររស់គាត់ មានឧតាមរុំនិត ចរញពចីរេះដូង ភាតរភាព ពិតប្បាក្ដ។

ការចនេះជា សណាឋ នមួយ ននការអរ់រំ មហាជន។ 

ការអរ់រ ំមហាជន រឺជា ការប្ររល់ សិទ្ធ ិចអាយ ប្រជាពលរដឋ មានចសរភីាព អាររចចចញ មតិ

ប្ររ់ខ្ររយា៉ា ង។ ក្ន តងទ្ចងវ ើចនេះ រ រគលមាន ក្់ៗ មានការទ្ទួ្លម សប្តវូ ចដាយមល នួឯង ចប្ពាេះមល នួ

ជា ពលរដឋ។ ការអរ់រំ មហាជន មានម មងារសុំខាន់ ឲមន សសមាន ក្់ៗ ចរញររួព ី ភាវៈ នន

ពាបាលភាព6 ខ្ដលមល នួឯង ជាអនក្ទ្ទួ្លម សប្តវូ។ ភាវៈ ននពោបាលភាព រឺជា ការមវេះសមថ

ភាពមល នួឯង ក្ន តងការចប្រើ ពនល ឺបញ្ញា  (l’entendement) ររស់មល នួឯង ចដាយគាែ នជុំនួយពី អនក្

ដនទ្។ ចសរក្ា ីមា ិល, ការក្ុំស្មក្ វានាុំឲមន សស ភារចប្រើន សថ ិតចៅក្ន តង ភាវៈ ននពោបាលភាព

ចដាយរកី្រាយ អស់មួយជីវតិ ចប្ពាេះនាុំគាន ទ្ ក្វាជា ភាសុកភាព (confort) សុំរារ់មល នួ៖ រសរ់ំពឹង

ជុំនួយ វាងាយប្សួលជាង រស់ប្រក្រម មរររ សុំរារ់រិចច ឹមជី វតិ។ ទ្សសនៈ ខ្ររចនេះ វាកាល យចៅ

ជា ធមែជាតិ ររស់ មន សស មច ឹល នឹង ក្ុំស្មក្។ ធមែជាតិចនេះ វាពិបាក្ នាុំមន សស ឲចរញ

ផ ត ព ីភាវៈ ននពោបាលភាព ចនេះណាស់។ ចេត ចនេះឯង ប្តវូចុំបារ់ ឲមាន ការអរ់រំ មហាជន។ 

ការអរ់រ ំ មហាជន ឈរចៅចលើ សិទ្ធិ ចសរភីាព និង ការទ្ទួ្លម សប្តវូ ចដាយមល នួឯង ររស់

រ រគលមាន ក្់ៗ ខ្ដលជា ពលរដឋ វាម សគាន ប្ស េះ ពកីារអរ់រំ មហាជន មានចៅក្ន តង រររក្ មម តយ

និសា  ខ្ដលជាការអរ់រ ំឲប្រជាជន ចជឿ និង រំពឹង ចៅចលើខ្ត អងគការ ដឹក្នាុំ រក្សក្ មម តយនិសា

ខ្ដលជា ការអរ់រំ រងខ ុំ មន សស មិនឲចប្រើ ពនល ឺរញ្ញា  ររស់មល នួ ដូរយា៉ា ង អងគការចលើ ចធវ ើអន ស្ម-

សថា៖ «ក្តពវក្ិរច ររស់ពលរដឋ រឺប្តវូមានជុំចនឿ ចលើរក្សក្ មម តយនិសា  ១០០% ចដាយមិនប្តវូយក្

ជុំចនឿចនេះ មក្រិតពិចរណា រក្ចេត ផលអវ  ីចនាេះច ើយ»។ 

អវ ីខ្ដលចយើងបាន អធិរាយ ខាងចលើចនេះ នាុំឲចយើង អារចធវ ើសនន ិដាឋ នបានថា ចពលចវលានន

មហាជន ចៅក្ន តងប្សកុ្ខ្មែ រររច តរបនន  រឺជា ចពលចវលា ររស់ខ្មែ រមាន ក្់ៗ ចធវ ើការ អរ់រំមល នួ ចដាយ

មល នួឯង ចដាយចប្រើ សិទ្ធិចសរភីាពមល នួ ជាពលរដឋ ហា៊ា នទ្ទួ្លម សប្តវូ ចលើវាសនាមល នួ និង ប្រជា

ជាតិ។ ចទេះរី មានរដិវតាន៏មួយ អាររំលុំ រររផ្តា រ់ការបាន ខ្តចរើ ខ្មែ រមាន ក្់ៗ គាែ នចធវ ើក្ុំ ខ្ណទ្ុំ

រង ់ឲរាស់លាស ់ នូវចរៀរ ប្តិេះរេិះ ររស់មល នួ ចនាេះចទ្ ជ័យជុំនេះ ររស់រដិវតាន៏ ក្ន តង ស្មថ នភាព

                                                           
6 ភាវៈ ននពោបាលភាព=Etat de tutelle។ 
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ខ្ររចនេះ រឺជាជ័យជុំនេះ ររស់ការសងសឹក្ ចលើអវ ីមួយខ្តរ៉ា ចណាណ េះ ដូរយា៉ា ងជា ជ័យជុំនេះ ពួក្ខ្មែរ

ប្ក្េម ចៅនងៃទ្ី ១៧ ចមស្ម ឆន ុំ ១៩៧៥ ចនាេះឯង។ 

ប្រជាពលរដឋខ្មែ រ ប្តវូខ្តចធវ ើ រដិវតាន ៏ខ្តជា រដិវតាន៏ ាមផល វូរញ្ញា  ចធវ ើច ើង ចដាយ ប្រជាជន

មាន ការអរ់រំ មល នួឯង ចដាយមល នួឯង ចដើមបី ឲស្មគ ល់រាស ់ពីផលប្រចយាជន៏ ននរដិវតាន៏និង

ចគាលរុំណងររស់វា។ ខ្មែ រមាន ក្់ៗប្តវូមានចសរក្ា ីកាល ហាន ចប្រើ ពនល ឺរញ្ញា ររស់មល នួ ចដើមបី ចសរ-ី

ភាព នឹង ប្រចយាជន៏ប្រជាជាតិ ខ្ដលមានមល នួជា ពលរដឋ ទ្ទួ្លម សប្តវូ។ ចនេះចេើយជា បា-

វរនា នន ពនល ឺរញ្ញា ។     

ឧរ ចៅ សងាា  

នងៃទី្៨ ត លា ឆន ុំ២០១៤ 

 


