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ពេលពេលា ត្រូេព្វើ បដិេរតន ៏! 
Le temps est à la révolution ! 

 

នៅនេលណា ដែលអំណាចផ្តា ច់ការ យកអំនេើឃាតកម្ម  ជាម្នយោបាយ សំរាបត់្តួតត្ា ត្បជា

េលរែឋ នៅនេលន ោះ អនកនសនហាជាត ិត្តវូរមួ្គ្នន  បន ក្ ើត ចល  បែិវតាន៏ នត្រោះាម្ ចាប់យម្ម

ជាត ិអំណាចផ្តា ច់ការ ដត្ដត ជាកាា  បន ក្ ើត បែិវតាន៏។ កម្ល ំ្ បែិវតាន ៏អាចនឹ្រំលាយ

របប អំណាចផ្តា ច់ការ កន ុ្រយៈនេលដតមួ្យថ្ងៃបាន នបើកម្ល ំ្ននោះ ផ្ុោះន ើ្ នៅកន ុ្ ឪកាស ែ៏

លអ មួ្យ (le moment opportun) នត្រោះ ឪកាសលអ ននោះឯ្ន ើយ ជា អនកបន ក្ ើត បែិវតាន៏។ ដត

នយើ្ ត្តវូែឹ្ថា បែិវតាន៏ ម្ិនដម្ន សុទ្ធជា ផល វូសំរាប់ នែើរសំនៅត្ត្់ នៅរក លទ្ធិត្បជាយិបនត

យយ ន ោះន ើយ នត្រោះនយើ្ ែឹ្ថា ម្ន អនកន ល្ៀតយក ប្រជាចលនា1 ម្កនត្បើនែើម្ប ី ដសែ ្រក

ត្បនោជន៏ផ្តា ល ់ ផ្ុយេី្នាៈ ត្បជាេលរែឋ នោយនត្បើឧបាយកល នបាកត្បាស់ម្ហាជន។ ម្ោ៉ា្

មួ្យនទ្ៀត ត្តវូនម្ើលន ើញឲចាស ់ នូវសំទ្ុោះ ប្រជាកោលាហល2 ន ើយ ម្ិនត្តវូយល់ត្ច  ំ នអាយ

ន ោះថា កុបកម្ម របស់ ត្បជាជន មួ្យចំនួនយំ ជាការចាប់នផាើម្ ថ្នបែិវតាន៏។ ការយល់ត្ច  ំ ំ

ឲ កម្ល ំ្ កុបកម្ម ខ្ែោះ ការេិចារណារ ឲបានចាស់លាស ់នូវគំនិត ត្បឆំ្ ឬ ទាម្ទារ របស់

ខ្ល នួ ែូនចនោះ អនកែឹក ំ ត្បជាចល  ត្តវូម្ន អំណត ់រ្់ចំា  វ ជជយយ ថ្ន ម្តិ កន ុ្នគ្នលបំណ្រមួ្

របស់ បាតុករ ត្បកបនោយ និសច យយ (la certitude)។ គុណយម្៌ (la vertu) របស់ បែិវតាន៏ គឺ នេល

នវលា របស ់អំណត់ ននោះឯ្។  

បែិវតាន ៏េិតត្បាកែ ត្តវូចាំបាច់ បង្ហា ញ លកខណៈ ជា «កម្ល ំ្ ត្បជាេលរែឋ» នែើម្បីការររនសរ ី

ភាេ េលរែឋ (citoyen) ម្ន ក់ៗ ដែលជា សិទ្ធ ិរបស់ នគ និ្ ត្បនោជន៏ជាតិ នោយម្នចាប់ធា

 ។ បែិវតាន ៏ម្នលកខណៈដបបននោះ នទ្ើបអាចម្ន យម្ម នុរបូ ដផអកនលើ កម្ល ំ្េីរ នែើរសនំៅ

នៅរកកដនល្ ដតមួ្យគឺ រំណងតែមួយ និ្ ភាពកពញលក្ខណៈចារ់ (ចាប់រែឋ, ចាប់យម្ម

ជាត ិ និ្ ចាប់ កលថ្ន សិទ្ធិម្នុសស)។ នៅត្សកុដខ្ម រ កន ុ្ឆន ំ ២០១៣ ម្ននកើត ត្បជា

ចល  េិតត្បាកែ ទាម្ទាររកយុតា ិយម៌្ នអាយ គណបកសសនគង្ហរ ោះជាត ិដែលជាគណបកស ឈ្នោះ

នឆន ត នត្រោះខ្ល នួជា ម្ច ស់នឆន ត។ នេលន ោះ ត្បជានកាល លម្ននកើតន ើ្ ដែលអាចចាត់ទុ្ក

បាន ជាការនផាើម្មួ្យថ្នបែិវតាន ៏េិត នត្រោះ ត្បជាចល  ម្ននគ្នលបំណ្ដតមួ្យន ើយត្សប

និ្យម្មជាតិម្នុសស។ ដត អនកែឹក ំ គណបកសសនគង្ហរ ោះជាតិ ខ្ែោះអំណត់ ខ្ល នួឯ្ ដបជាកបត់្-

នាៈ ត្បជាេលរែឋ នយែ ើការចរចារ ជាមួ្យ គណបកសកាន់អំណាច នែើម្បី រកត្បនោជន៏ផ្តា ល់៖ េួក

នគ នលើកយក «សនា ិភាេ» ជា ន តុផល តត្ម្ូវ ឲម្នការចរចារ កន ុ្ ម្ ថ្នការនផសោះផាជាតិ។ 

ដតេួកនគនលលចគិតថា សនា ិភាេ ម្ិនដម្ន ជាលទ្ធិត្បជាយិបនតយយ នត្រោះនៅកន ុ្ ោរចរចារ លល

តាមប្រកោជន៏3 អាចរកា សនា ិភាេ បានេិត ដតកន ុ្សនា ិភាេននោះ ម្ិនអាច បនថយ នូវនសច-

កា ីខ្លល ច, គម្ល ន របស់ត្បជាេលរែឋ និ្ អំនេើ  ឹ្ា របស់ អនកកាន់អំណាច បានន ោះន ើយ។ ជា

                                                           
1 ត្បជាចល = Le mouvement populaire។ 
2 ត្បជានកាលា ល= L’agitation populaire។ 
3 ចរចារ ថ្លាម្ត្បនោជន៏= La négociation réglée ou l’arrangement។  
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ការេិតន ើយ ថា សនម្ល្កំ ឹ្ ថ្ន ត្បជាេលរែឋ ម្ិនដម្នជាកម្ល ំ្ ថ្ន  វ ជចារណាណ ណ ដត

នបើ សូរនសៀ្ ននោះ ម្ន នៅកន ុ្ លទ្ធិត្បជាយិនបតយយ វាអាចសំថ្ច នៅកន ុ្នគរ នូវ ហានិលយយ

ដែលអាច នកើតនចញម្កេី បែិវតាន ៏ែ៏កនត្ម្លមួ្យ ែូចម្ន នៅកន ុ្សម្យយ ដខ្ម រត្ក ម្។ 

ន តុននោះឯ្ នៅត្សកុដខ្ម រ  បចច ុបបននននោះ ជា នេលនវលា ត្តវូនយែ ើបែិវតាន៏ នែើម្បី នលើកែនំកើ្

លទ្ធិត្បជាយិបនតយយ ាម្ផល វូ បាណ  ដែលជា កម្ល ំ្ជំរុលចិតា នអាយម្ន គំនិត ថ្នលទ្ធត្បជាយិ

បនតយយ។ ការយល់ែឹ្ចាស ់ អំេី លទ្ធិត្បជាយិបនតយយ  ំឲ េលរែឋម្ន ក់ៗ ម្ន សម្បទាន 

(aptitude) នចោះនគ្នរេខ្ល នួឯ្ នោយខ្ល នួឯ្ ន ើយ ចូលរមួ្ នយែ ើស ត្បតិបតា ិការត្បកបនោយ

សម្បជញ្ណ  កន ុ្កិចចការ ធារណៈ នែើម្ប ីការសនត្ម្ច នូវ ឧតាម្នគ្នលបំណ្ របស់ត្បជាជាតិ គឺ

នសចកា ីចំនរនី ថ្នត្បជាេលរែឋ។ បែិវតាន ៏ាម្ផល វូ បាណ  ត្តវូនត្បើ ម្នយោបាយត្គប់ដបបោ៉ា ្

កន ុ្នគ្នលនគ្នលបំណ្ដតមួ្យ និ្ នៅកន ុ្ គុណធម៌នកោបាយ4 សម្ត្សបាម្សីលធម៏ លន

មនុសសជាែិ5។ គុណយម្៏ននោបាយ សំរាប់ជនជាតិដខ្មរ  បចច ុបបននននោះ គឺ ការទ្ទួ្លខ្ុសត្តវូ

នលើវាស  របស់ខ្ល នួ នោយខ្ល នួឯ្ ែូនចនោះ េលរែឋដខ្ម រ ម្ន ក់ៗ ត្តវូម្ន ជាចាំបាច់ ជាករណី

កិចច នូវ សម្ថភាេ ន ល្ ើយតប ជាវ ជជជម្ន ត្គប់ កាលៈនទ្សៈ ដែល ំម្កនូវនជាគ (chance)នែើម្បី

រកត្បនោជន ៏ជូន ត្បជាជាតិដខ្មរ។ នជាគននោះ គឺ ត្បជាជនដខ្មរទូ្នៅ ចាប់នផាើម្ ម្ន ោរយល់

ដឹងរមួ ជាសាធារណៈ6 អំេីភាេចថ្ត្្ ថ្នរបបផ្តា ច់ការ និ្ អំនេើកបត ់្នាៈត្បជាេលរែឋរបស់

អនកែឹក ំ ថ្នគណបកសសនគង្ហរ ោះជាតិ។    

ន តុននោះន ើយ នៅត្សកុដខ្ម រ គឺត្តវូែល់ នេលនវលា ត្តវូនយែ ើបែិវតាន៏ នែើម្ប ីជួយ លទ្ធិត្បជាយិបនត

យយ ឲម្នជីវ ជតខ្ព្់ខ្ពស់ នែើម្ប ីការលូតលាស ់ ថ្ន ត្បជាជាតិ និ្ សុលម្ រ្ល ថ្នត្បជាេលរែឋ

ដខ្ម រ នត្រោះលទ្ធិត្បជាយិបនតយយ ជាអា គត ថ្នម្នុសសនលាក។ 

 

ឧរ កៅ សង្ហា  

លងៃទ១ី ែុលា ឆ្ន  ំ២០១៤    

   

 

                                                           
4 គណុយម្៌ននោបាយ= La vertu politique។ 
5 សីលយម្៌ ថ្នម្នុសសជាតិ= La morale de l’humanité។ 
6 ការយល់ែឹ្រមួ្ ជា ធារណៈ= La raison publique។ 


