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ការពិត របស់កុម្មុយនិសត

ប្រភពរី ធ្វ ើសំធោគ នំរធ្ក ើតធេញ នូ វ គំនិតរដិវតត : ធៅ
ប្រធេស អ្គ ធគេ ស បារំ្ និ្ អាឡឺម៉ាញ ធៅអំឡ
ុ ្សតវតស េី
ិ ន៏ ោ៉ា្ធ ឿន នូ វ
១៨-១៩។ ធៅប្រធេស អ្់ធគេ ស មន ការវវតត
មូ

្ននិយម, ធៅប្រធេស បារំ្ មន ការរ ីកសាយ នូ វ

គំនិតធមោះមុត និ្ ដាេ់ខាត ដដ

រដិវតត ន៏ ប្តូវការ សំររ់

េិញ្ចឹម កមេំ្តសូ , ធៅប្រធេស អាឡឺម៉ាញ មន ការដុោះដា
ិ ា ដដ ជ្ជ
ោ៉ា្ខាេំ្ នន គំនិតដនែ ក សិ បៈ និ្ េសសនៈវជ្ជ
ិ គំនិតេី
ប្រភព នំឲនុសប្បាជ្ជាប្គរ់ដររោ៉ា្ សំររ់នរជី វត។
១ រធ្ក ើត នូ វ សមារៈ, េី២ រធ្ក ើត គំនិតធមោះមុត រហូ តហន
យកមកអនុវតត ន៏ដាេ់ខាត, េី៣ រធ្ក ើត នូ វ ប្រភព នន ប្បាជ្ជា
នុស1 : ដូ េធនោះ ធៅ ប្រធេស អ្់ធគេ ស រធ្ក ើត នយជន មន
ិ យ2 ដូ េោ៉ា្ ធោក Fox, Pitt និ្ Burke, រ ីនធៅ
េកខុ វស័
ប្រធេសបារំ្ រធ្ក ើត អែ ករ៉ាោះធបារ ដូ េជ្ជ ធោក Mirabeau,
Danton, Robespierre, Nelson និ្ Napoléon, េំដែកធៅ
ិ រធ្ក ើត េសសនៈវេូិ និ្ អែ កនិពនធ ដូ េ
ប្រធេស អាឡឺម៉ាញ វញ
ជ្ជ ធោក Schiller, Goethe, Kant, Fichte និ្ Hegel។

ប្រភព នន ប្បាជ្ជានុស, source d’inspiration។
2 Homme politique-visionnaire.
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សំធោគ នន គំនិតទ ំ្រីធនោះ ជ្ជមូ

ដាាន នន វែណៈគហរតី

ដដ ជ្ជ ពួ ក អែ ករដិវតត េី១ នំគ្នែ ធ្ើរប្រឆំ្នឹ្ វែណៈអភិ
ជន ធហើយ វាយរំ ំ រររសមសត ធដើមបី កសា្ រររនធោបាយ
ិ ា នន ធសរ ីភាព និ្ រុគគ
ថ្ម ី ធដាយយកគំនិតតាម េសសនវជ្ជ

:

ធសរ ីការ ធដាយ ខ្េ ឹមសារ3 ខ្ុសពី រដិវតត ន៏ នន ការរប្ារ ធសរ ី
ភាព និ្ ការជិោះជ្ជន់ រុគគ

ឬ រដិវតត ន៏ នន អាជ្ជា ដដ

កុមមុយនិសត យកមកអនុវតត ។ សំធោគ ធនោះដដរ ដដ

កា

រកស
ធោក

ម៉ាក (Karl Marx) យកមកធ្វ ើជ្ជមូ ដាាន នូ វ ប្េឹសតី នន

ិ នន ធសដា កិេច មនធៅ
គំនិតរដិវតត ររស់ធោក ដនែ កធ ើ ជី វត
ិ ា អាឡឺម៉ា្់ ដដ នត ់ នូ វ
ប្រធេស អ្់ធគេ ស និ្ េសសនវជ្ជ
ិ ដ៏ ែ សំររ់ ធ្វ ើអនុមន នូ វ ធគ្ន ធៅ នន រដិវតត ន៏
ធគ្ន វ្ី
និ្ រដិវតត ន៏បារំ្ េ្អុ រាាញ នូ វ ប្រការ េាស់ោស់ នន
ការចំបាេ់ សំររ់ ដធែតើមយកឲបាន នូ វ ពោនុភាព ជ្ជ
ពិធសស អំណាេនធោបាយ ធដើមបី ធ្វ ើឲបានសធប្មេ នូ វ ធគ្ន
ធៅ នន រដិវតត ន៏ : គំនិតរ ួមទ ំ្រីធនោះ ប្រសូ ប្តបានជ្ជ ធ្មោះ
ិ
ពិសុ សតមួ យថា ‹ស្គ មនិយម វេាសាស្ត
សត េំធនើរ› (le socialisme
scientifique moderne)។
ិ
េសសនៈ សមារៈនិយម នន ប្រវតត ិសាស្តសត ធរើក យុគថ្ម ី នន វេាសា
ស្តសតរដិវតត ធទោះរី មនការរ ិោះគន់ ពីសំណាក់ អែ កប្បាជា គហរតី
ិ
ិ ន៏
ោ៉ា្ណាកត ី វាជ្ជ វេាសាស្ត
សត សំររ់ ការតសូ ធដើមបី ការវវតត
3

ធសរ ីការ ជ្ជ ខ្េ ឹមសារ ; libératrice par essence។
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ស្គ ម ដដ ជ្ជ នធោបាយ ពិតប្បាកដមួ យ អាេរប្្ួ រ
រប្្ួ ម នូ វ េ ន កមម ករ និ្ ស្គ មនិយម ដដ
បាន នូ វ

នំរធ្ក ើត

កខ ខ្ែឌ ប្គរ់ដររោ៉ា្ អាេនត ់ឱកាសដ៏ ែ ដ ់

ការតសូ នន វែណៈកមមជីព។ ដូ ធេែ ោះ េ នកមម ករ ប្តូវការ ស្គ ម
ិ
និយម វេាសាស្ត
សត េុកជ្ជ គតិ នន ការតសូ វែណៈ ររស់េ ន
ប្រមូ

ន្ុំ នូ វ ប្រជ្ជករ ជ្ជ អ្គ ការខាេំ្កាេ មន សវ ័យភាព និ្

ឥសសរភាព េំធ

ោះមុខ្ ប្គរ់ឥេធ ិព

វែណៈគហរតី។ េ ន

កមម ករ ធកើតន្ន្ ធហើយធរើគ្នមនធសាោះ នូ វ ប្េឹសតីសពវ សារធពើ
នន ស្គ មនិយម ជ្ជ គំនិតរធាគ

គឺវា ពុំអាេរំធពញបានជ្ជ

ដាេ់ខាត នូ វ ការារ នន រដិវតត ន៏ ធនោះធឡើយ ធៅធព ដដ
ខ្ល ួន ធប្កាកឈរ ធៅកនុ្ េំធណាមថាែក់ព ករ ប្រឆំ្នឹ្ មូ
្ននិយម

ូ តោស់។ មនដត ប្េឹសតី ស្គ មនិយមធនោះន្

អាេមន េធ ិភាព ដរ្ដេកបាន នូ វ អតថ ប្រធោជន៏រ ួម នន
ប្គរ់ប្សទរ់ កមមជីព ដដ ជ្ជ កតាត នន នកសធមធាន នន
េ ន រដិវតត តសូ នន វែណៈ។ ប្ត្់ធនោះ ស្គ មនិយម មន េធ
ភាព អាេពប្្ីក ធ ើសពី ថាែក់ នន កមម ករ រហូ តទក់ទញបាន
នូ វ ថាែក់ នន កសិករ និ្ គហរតី តូ េ ឲមករ ួមជ្ជគែ ីគ្នែ ធៅ
កនុ្ េ ន ប្រឆំ្នឹ្ មូ

្ននិយម។ ដូ ធេែ ោះ ស្គ មនិយម

មនតួ នេីជ្ជមុខ្សញ្ញ អ្គ ការអែ កសធប្មេ

ដាក់េុោះ

នូ វ

ការារ ដឹកនំ េ ន តសូ វែណៈ។
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ធៅេសសវតស ៩០ ធៅប្រធេស រ ូសុី េ ន ស្គ មនិយម និ្
កុមមុយនិសត

រ ួមគ្នែ

ធ្វ ើរដិវតត ន៏វែណៈ

យយនិយម ធហើយ កធមេ េ ប្រព័នធ មូ

វាយរំ ំ

រជ្ជ្ិរធត

្ននិយម ធដើមបី ដាំ រររ

ស្គ មនិយម ដតរនេរ់មក ប្តូវ េ នកុមមុយនិសត ដធែតើម
អំណាេបានទ ំ្អស់ រ ួេ អនុវតត នូ វ រដិវតត ន៏ដាេ់ខាត
(révolution radicale) សប្មួ េ ស្គ មនិយម ឲធៅជ្ជ មធនគម
ិ ា ហឹ្ា រ្ក ការសមេរ់ ធដើមបីធ្វ ើស្គ មឲររ ិសុេធ គឺ រំោយ
ន៏ វជ្ជ
ខាមំ្វែណៈ ឲបានសធប្មេ មួ យរយភាគរយ។ ដូ ធេែ ោះ ស្គ មនិយម
ិ
វេាសាស្ត
សត ដប្រកាេយជ្ជ កុមមុយនិសតនិយម ដដ ជ្ជ មធនគម
ិ ា ព្វ ក់មនុសសឲសមេរ់ខាមំ្រកស ធប្កាមប្េឹសតី ‹ជីកធមមប្តូវ
វជ្ជ
ជីកទ ំ្ឫស›។
តាមរេដាាន នន កុមមុយនិសតនិយម ហឹ្ា ធនោះន្ ដដ ប្គរ់
គែរកសកុមមុយនិសត ធៅកនុ្ ពិភពធោក យកមក អនុវតត
ធដាយ អភិែា (fréquemment) ធៅប្គរ់េីកដនេ ្ នំឲមន
មនុសសសាេរ់ េំនួនប្រមែជ្ជ្ ១០០ ោននក់ រ្ធប្គ្នោះ
ធដាយេំធ

ោះ នន រធរៀរធ្វ ើហឹ្ា ររស់រកស ប្គរ់េប្ម្់ នន

អ្គ ការ ធេញមុខ្កត ី ោក់មុខ្កត ី។ ធៅប្ស ុកដខ្ម រ កនុ្េធនេោះ ឆែំ
១៩៧៥ ដ ់ ឆែំ ១៩៧៩ គែរកសកុមមុយនិសតដខ្ម រ ជ្ជ រកសកាន់
អំណាេរដា បាន អនុវតត នធោបាយ សមេរ់រាគ

ប្រជ្ជជន

ខ្ល ួនន្ នំឲជនដខ្ម រ ជ្ជ រថ្ុជាន ប្រមែជ្ជ្ ២ោន សាេរ់
ិ
បាត់រ្់ជី វត។
រដិវតត ន៏វរប្ម៏ ធៅប្ស ុកេិន ធៅេធនេោះ ឆែំ
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១៩៦៥ ដ ់ ឆែំ ១៩៦៩ នំឲ ប្រជ្ជជនេិន ររ់ោននក់ េេួ
រ្ធប្គ្នោះ ជួ នរហូ តដ ់មរែៈ ោ៉ា្អាធណាេអា្័ម នប្កដ ្
ពីសំណាក់ នធោបាយអមនុសស្ម៏ ររស់គែរកសកុមមុយនិសត
េិន។
ិ
វនដកមម
ទ ំ្ឡាយធនោះ រណា
ត មកពី

េធ ិកុមមុយនិសត នំឲ

វាកយសពេ នន រដិវតត ន៏ មន ធវវេនៈ នឹ្ វាកយសពេ នន ឧតាត
ដ ់ មនុសសជ្ជតិ។ ដូ ធេែ ោះ ប្រវតត វេូិ ដរ្ដេក ការរំធដាោះ ប្រធេស
ធៅធប្កាម រររណាហស
ុ ី ជ្ជពីរ ដរររេ ខ្ុសគ្នែ ធប្កាយពីស
ស្តាគមធោកធ ើកេី២ : ការរំធដាោះ នន ប្រធេស ធៅអឺរុរខា្
ធកើត ធដាយ ក្េ័ពប្កហម នន សហភាពសូ ធវៀត ជ្ជ ការរំធដាោះ
ធរើកនល វូ ធដើមបី រធ្ក ើត នូ វ រររផ្តតេ់ការ េំដែកន ការរំធដាោះ
ប្រធេសអឺរុរខា្ ិេ ធដាយ ក្េ័ពសមព នធមិតត ជ្ជ ការរំធដាោះ
ធរើកនល វូ ធដើមបី សា្ នូ វ រររប្រជ្ជ្ិរធតយយធសរ ី។ ធមេោះធហើយ
ធៅធព ធនោះ ធៅប្រធេស អឺរុរខា្ធកើត ប្គ្នន់ដតជ្ជការរ្រូ
នូ វ ពួ កធពជឈឃាត ររស់ Hitler មក ពួ កធពជឈឃាត ររស់
Staline ដតរ៉ាុធណា
ណ ោះ។ ដូ េសមត ី ធគនិោយថា : អតាត្ីនភាព នន
ប្រជ្ជព រដា រ៉ាូ ូ ញ ពី រររ សកត ិភូមិ គឺ ដូ េជ្ជ ការហុេបារ ីដត
មួ យធដើម ដដ ធគអុជ ហុេពី នដមួ យ ធៅនដមួ យធេៀត ដដ
កំពុ្ធ ោះ ធហើយ រនត រោកនដ មនុសស ជ្ជនិេច4។ ដត មតិភាគ

Witold Gombrowicz, Testament. Entretiens avec Dominique Roux, Folio,
1996.
4
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ធប្េើន ធៅកនុ្ ស្គ មរសច ឹមប្រធេស រហូ តមកដ ់សពវ នថ្ៃ ធៅ
េំធ

ោះមុខ្ ប្រព័នធកុមមុយនិសត ធៅដតរដិធស្ ធមើ ធ ើញ នូ វ

ការពិត ធៅពីមុខ្ខ្ល ួន : ការពិតធនោះ គឺ ប្រព័នធកុមមុយនិសត
មនអករបកិ រ ិោ ធទោះរីមន អណា
ត រ់ (degré) ធនស្ៗគ្នែកត ី
ដតវាមន េំហឧ
ំ ប្កិដា ោ៉ា្សំខាន់ ដូ េគ្នែទ ំ្អស់។ ការមិន
េេួ សាគ ់កាពិតធនោះ ដដ

ធគអាេេុកបាន ជ្ជ ការរ ួមគំនិត

កុហក ធៅកនុ្ន័យ ររស់េិតតសាស្តសត វេូិ Nietzsche : ការមិន
េេួ សាគ ់ អវ ីដដ ធមើ ធ ើញ, ការមិនេេួ សាគ ់ អវ ីដដ
ធមើ ធ ើញពិតោ៉ា្ហែ ឹ្។ គឺថា វាមនន័យថា : មិនេេួ ដឹ្
ឮ, ដឹ្ នូ វ ការពិតធហើយ ដតធ្វ ើមិនដឹ្។ ធសេកត ីទ ំ្ពីរធនោះ វា
មនធសេធប្គេ (sens caché) មិនដូ េគ្នែធនោះធឡើយ។
សួ រថា ធៅប្ស ុកដខ្ម រ ធតើមនការពិតអវ ីខ្េោះ ដដ ដខ្ម រ មិនេេួ
សាគ ់ឫធេ ?
ធៅកនុ្េសសវដត ី នន មជឈមែឌ នកសារកមពុជ្ជ : ‹ដសវ ្រកការ
ពិត› នាយ នូ វ កសខ ីកមម ររស់អែករ្ធប្គ្នោះទ ំ្ឡាយ នន រររ
ិ ន៏ នន រដិវតត ន៏កុមមុយនិសត ជ្ជ ការ
ដខ្ម រប្កហម និ្ ការវតត
រាាញ នន ការពិត ធប្

ោះមន នកសារ ោយ កសអកសរន្

និ្ ធដាយវាចន្ ជ្ជ ភ័ស្ុតា្ ដតជ្ជ ការពិត តប្ម្់ធៅរក
ការពិតធសេធប្គេ ធប្

ោះធៅកនុ្ការពិតទ ំ្ឡាយធនោះ ជ្ជការ

ពិត ោក់បាំ្ នូ វ ការពិតមួ យេំនួន ដដ

គែរកសកុមមុយ

និសតយួ ន បានប្រប្ពឹតតិធៅប្ស ុកដខ្ម រ។ ម៉ាា្ធេៀត សកខ ីកមម ររស់
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ធមដឹកនំកំពូ ដខ្ម រប្កហម ឬ គែរកសកុមមុយនិសតកមពុជ្ជ ដូ េ
ោ៉ា្ ធោក ធខ្ៀវ សំនន, ធអៀ្ សារ ី, នួ ន ជ្ជ, តាមុក ធៅធព
តុោការ ធ្វ ើសវនកមម អែ កទ ំ្ធនោះ ក៏ជ្ជ ការរាាញ នូ វ ការ
ពិត មួ យប្ជ ុ្ធេៀត ដតក៏ធៅជ្ជ ការពិតធសេធប្គេ ធប្

ោះជ្ជ

ការពិត នន នធោបាយ ររស់អ្គ ការដខ្ម រប្កហម ដតរ៉ាុធណា
ណ ោះ។
ការប្រេ ់គ្នែ រវា្ ការពិត យួ នកុមមុយនិសត និ្ ដខ្ម រប្កហម វា
កាន់ការ់ នូ វ អវកាសនធោបាយដខ្ម រ តាំ្ពីឆែំ ១៩៧៥ រហូ ត
មកដ ់សពវ នថ្ៃ ធទោះរី យួ នកុមមុយនិសត វាយរំបាក់បានប្គរ់
សពវ នូ វ កមេំ្សាមរតី និ្ ព ំ ររស់អ្គ ការរដិវតត ដខ្ម រប្កហម
ធប្

ោះ យួ នកុមមុយនិសត មនរំែ្ េិញ្ចឹម នូ វ ការពិត ររស់ដខ្ម រ

ប្កហម មួ យដនែ ក្ំ សំររ់រំភាន់ ប្រជ្ជព រដា ដខ្ម រ ធដើមបីឲគ្នត់
ប្ស្ ់សាមរតីជ្ជនិេច ធៅធ ើ ការេេួ ខ្ុសប្តូវ អំពី ធដើមធហតុ
ដំរូ្ នន សស្តាគម ដខ្ម រ-យួ ន ធៅឆែំ ១៩៧៨ និ្ រំពុ
ររ ិោកាសនធោបាយដខ្ម រ

កុំឲ

អែ កប្រជ្ជ្ិរធតយយនិយម

អាេគួ រនស ំគ្នែ ជ្ជ េ ននធោបាយ ឆេស់កាន់អំណាេ និ្
អាេ រស់ធៅបាន ធដាយធសរ ី និ្ សុវតថ ិភាព ធៅប្ស ុកដខ្ម រ ដូ េ
មនធ ើក ឧទហរែ៏ គំរម និ្ រប្ារ េ នរោះធបារដខ្ម រ
ធនស្ៗ ធដាយនិោយថា : ‹ប្រយ័តែដូេរររដខ្ម រប្កហម ដដ ធ្វ ើ
ឲ ប្រជ្ជជនដខ្ម រ កាេយជ្ជធខាមេ› ‹រ្រូ រររដឹកនំរេជុរបនែ គឺ
រធ្ក ើត សស្តាគម មិនអាេធេៀសរ ួេ›។
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ដូ ធេែ ោះ ការដសវ ្រកការពិត អំពី ឃាតកមម ប្រឆំ្នឹ្មនុសស
ជ្ជតិ ឃាតកមម សស្តាគម ធៅប្ស ុកដខ្ម រ ធៅធប្កាមអំណាេ រដា កមពុ
ជ្ជប្រជ្ជ្ិរធតយយ ធដើមបី ដសវ ្រកអែ កេេួ ការខ្ុសប្តូវ ធៅ
អំឡ
ុ ្ ឆែំ ១៩៧៥ ដ ់ ឆែំ ១៩៧៨ វាជ្ជការចំបាេ់ ដតវាមិន
ប្គរ់ប្គ្នន់ សំររ់ឲដឹ្ នូ វ ការពិតទ ំ្អស់ អំពី អំធពើ
អកុស

ប្គរ់ដររោ៉ា្ ររស់គែរកសកុមមុយនិសតយួ ន និ្

គែរកសកុមមុយនិសតកមពុជ្ជ ដដ ពួ កធគ បានប្រប្ពឹតត និ្
រនត ប្រប្ពឹតត រ ួមគ្នែកត ី និ្ ធនស្គ្នែកត ី ធៅកនុ្ដំធែើរ នន រដិវតត
ហឹ្ា ធដើមបី ដធែតើម និ្ រកា អំណាេ ររស់ខ្ល ួន ធៅប្ស ុកដខ្ម រ។
ធៅធព ណា ដដ គ្នមនមន រដិវតត ន៏ ពិតប្បាកដមួ យ ធ្វ ើឲ
បានសធប្មេ នូ វ ធគ្ន ធៅ ររស់ខ្ល ួន គឺ រំធដាោះប្រជ្ជជ្ជតិដខ្ម រ ពី
ឥេធ ិព

ធវៀតណាម និ្ រធ្ក ើត រររប្រជ្ជ្ិរធតយយធសរ ី ពិត

ប្បាកដ ធៅប្ស ុកដខ្ម រ ការដសវ ្រកការពិត វាសថ ិតធៅកនុ្ ការ
រកប្សាយជ្ជនិេច ររស់ គែរកសកុមមុយនិសតយួ ន។ ធទោះរីសពវ
នថ្ៃ មនរណា
ត ញនាយធសរ ី សំររ់េ្អុ រាាញ នូ វ ការពិត
មួ យដនែ ក្ំ ពីសំណាក់អែកធសែ ហជ្ជតិដខ្ម រ ដ ់ ប្រជ្ជព រដា ដខ្ម រ
ដត រណា
ត ញធនោះ វាមិនប្គរ់ប្គ្នន់ សំររ់ ប្រឈរេ ់មុខ្នឹ្
មហិទធនុភាពយួ ន ដដ

ធគធប្រើប្គរ់ម្ាបាយ ធដាយ យក

ដខ្ម រ ប្រឆំ្នឹ្ ដខ្ម រ ធដើមបី ធ្វ ើឲការពិតដខ្ម រ សថ ិតធៅកនុ្
សភាព ធសាកមធម៉ាគ ជ្ជនិេច៕
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