ពេលពេលា នៃ មហាជៃ
Le temps des masses

មហាជនខ្មែ រ ជាការប្រមូ លផ្តុំ ដ៏ចប្រើនចលើសលរ់ ននជនខ្មែ រ ជា ពលករ គ្រប់មុខ វ ិជ្ជាជិវៈ1 ប្ររ់
ឋានៈ ខ្ដលមានចៅក្នតងសងគ ម។ ការប្រមូ លផ្តុំចនេះ ចរចប្រើន យក្ពាក្យ ប្រជាពលរដឋ ឬ ប្រជា
ជាតិ មក្ចប្រើរ ួមខ្តមួ យ ចៅក្នតងន័យ ននវឌ្ឍក្មែ (progression) ចៅរក្ ចសរ ីភាព និង យុត្តិធម៌
គ្បជ្ជធិបតត្យយ2។
ក្នតងយាប្ា ចៅរក្ ភាពរុំច រ ីនលូ តលាស់ ននប្រជាជាតិ ប្តូវមាន ភាពប្សរ (parallélisme) ឥត
អាររុំខ្រក្បាន ជាការចុំបារ់ នូ វ អភិវឌ្ឍន៏ ចសដខ ក្ិរច, សងគ មក្ិរច ជាមួ យនឹង មហាយាប្ត
ននលទ្ធិប្រជាធិរចតយយ ខ្ដលជា ការវ ិវឌ្ឍន៏ មានចៅក្នតង ប្ររ់សងគ មជាតិ ក្នតងពិភពចលាក្នា
ររចតរបនន កាលចនេះ៖ សងគ មជាតិ លូ តលាស់បាន ខ្តងខ្តមាន លទ្ធិប្រជាធិរចតយយ ជារររ
ប្ររ់ប្រង ប្រជាជាតិ។ ដូ ចរន េះ ចរើសិន ជា កម្លង
ាំ អបរាជីយ ជា រុំនិតប្រជាធិរចតយយ ចក្ើតចរញ
ពី លទ្ធផល ននជុំចនឿរ ួម ក្នតងចពលមាន បដិវត្ត ន៏ មួ យ ចក្ើតច ើងក្នតងសងគ ម ខ្ដលជា អន ក្
ដាស់ចតឿន ស្មែរតី និង រូ លប្ជួតប្ជារ ក្នតងចរេះដូ ង ពលរដឋ មានក្់ៗ រឺ ក្មាលុំងអររាជ័យ ចនេះ ពិត
ជា ក្ាា ចធវ ើឲមាន ការដេះដាល ននលទ្ធិប្រជាធិរចតយយ ាម វឌ្ឍនភាព ននរញ្ញា ប្ររ់ វ ិស័យ នន
មនសសជាតិ។ ចរើចយាងាម រុំនិតខាងចលើចនេះ ចយើងអារ ចពាលអេះអាង បានថា «អតថ ិភាព
ននរដាឋភិបាល ប្រជាធិរចតយយ សុំរារ់ ដឹក្នាុំ មហាជន រឺជា លទ្ធ ផល សមចេតផល នូ វប្ររ់
វឌ្ឍនភាព ខ្ដលមានចៅក្នតង សម័យទ្ុំចនើរ។
ចេតចនេះឯង ប្តូវមាន ចពលចវលា ននមហាជន សុំរារ់ចធវ ើការអរ់រំ ចលើក្ដុំចក្ើង រុំនិត លទ្ធិប្រជា
ធិរចតយយ។ ការអប់រំមហាជន3 រឺ ជាការប្ររល់ សចមល ង ជូ នដល់ ប្រជាពលរដឋ ឲមានសិទ្ធិ
រចចច ញមតិ ប្ររ់ខ្ររយា៉ាង ជាស្មធារណៈ ចដើមបី ចធវ ើ វ ិភារ ឲបានរាស់លាស់ ថាអវ ីចៅ ខ្ដល
ជា «ជុំចនឿ និង វ ីចរណញ្ញាណ»;«រាំនិត្ហួ សវ ិស័យ4 និង រុំនិតខ្ដលអារចធវ ើបាន»;«អភិសាម្រ
ចារ5និង រារ់»។
- មានជុំចនឿ រឺជាធមែ ជាតិររស់មនសស ខ្តចរើពលរដឋ មានក្់ៗ យក្ជុំចនឿមល ួន មក្ពិចរណា រក្
ចេតផល លអ និង អាប្ក្ក្់ ឲដឹងរាស់ វាអារនាុំ ពប្ងឹងរខ្នថ ម វ ិចរណញ្ញាណ ចៅចលើអវីមួយ
ខ្ដលមល ួន ក្ុំពងចជឿ ឬ ចបាេះរង់វាចចល ជារនាាន់ ចប្ពាេះវា ជាអរិយជុំចនឿ។
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- រុំនិតេួ សវ ិស័យ វាក្៏អារជា ពនល ក្ ននរុំនិតខ្ដលអារចធវ ើបាន ចរើវាមាន មមងារជារចមល ើយ
នឹងចសរក្ា ី អស់សងឃឹម ននពួ ក្ អន ក្ទ្ទ្ិដឋិនិយម ខ្ដលចរេះខ្តសងស័យ ថាមិនអារ រំលុំ រររផ្តារ់ការបាន ចប្ពាេះ វាមាន មចធោបាយ ប្ររ់ខ្ររយា៉ាង សុំរារ់ រង្ក្ងាារ ពួ ក្ អន ក្ប្រឆុំងវា។
- ប្ររ់ អភិស្មមារចរ ខ្ដលយក្វា មក្អនវតា ចដើមបី ការរ ិក្រុំច រ ីន ននលទ្ធិប្រជាធិរចតយយ វា
នឹងរ្ររូ ូរ ជារារ់ សុំរារ់ការពារ ប្រជាពលរដឋ ។
វារែ ិន ឬ ក្៏អារជា ររគ លស្មមចា ណាមានក្់ អារកាលយជា ស្មង្ក្ស្មាចរយ ចរើជនចនេះ មានចវាហារ
ចកាសលយ ប្រក្រចដាយ សិលបៈឧរចទ្ស ពនយល់ ដល់អនក្ដនទ្ អុំពីរុំនិត អវ ីមួយ ចរើចៅក្នតងឃ្លល
ពាក្យសក្មែ ទ ុំងឡាយ ររស់គាត់ មានឧតា មរុំនិត ចរញពីចរេះដូ ង ភាតរភាព ពិតប្បាក្ដ។
ការចនេះជា សណា
ឋ នមួ យ ននការអរ់រំ មហាជន។
ការអរ់រំ មហាជន រឺជា ការប្ររល់ សិទ្ធិ ចអាយ ប្រជាពលរដឋ មានចសរ ីភាព អាររចចច ញ មតិ
ប្ររ់ខ្ររយា៉ាង។ ក្នតងទ្ចងវ ើចនេះ ររគ លមានក្់ៗ មានការទ្ទ្ួ លមសប្តូវ ចដាយមល ួនឯង ចប្ពាេះមល ួន
ជា ពលរដឋ ។ ការអរ់រំ មហាជន មានមមងារសុំខាន់ ឲមនសសមានក្់ៗ ចរញរ ួរពី ភាវៈ នន
ពាបាលភាព6 ខ្ដលមល ួនឯង ជាអន ក្ទ្ទ្ួ លមសប្តូវ។ ភាវៈ ននពោបាលភាព រឺជា ការមវ េះសមថ
ភាពមល ួនឯង ក្នតងការចប្រើ ពនល ឺបញ្ញា (l’entendement) ររស់មល ួនឯង ចដាយគាែនជុំនួយពី អន ក្
ដនទ្។ ចសរក្ា ីមាិល, ការក្ុំស្មក្ វានាុំឲមនសស ភារចប្រើន សថ ិតចៅក្នតង ភាវៈ ននពោបាលភាព
ចដាយរ ីក្រាយ អស់មួយជី វ ិត ចប្ពាេះនាុំគានទ្ក្វាជា ភាសុកភាព (confort) សុំរារ់មល ួន៖ រស់រំពឹង
ជុំនួយ វាងាយប្សួ លជាង រស់ប្រក្រមមរររ សុំរារ់រិចចឹមជី វ ិត។ ទ្សសនៈ ខ្ររចនេះ វាកាលយចៅ
ជា ធមែ ជាតិ ររស់ មនសស មច ឹល នឹង ក្ុំស្មក្។ ធមែ ជាតិចនេះ វាពិបាក្ នាុំមនសស ឲចរញ
ផត ពី ភាវៈ ននពោបាលភាព ចនេះណាស់។ ចេតចនេះឯង ប្តូវចុំបារ់ ឲមាន ការអរ់រំ មហាជន។
ការអរ់រំ មហាជន ឈរចៅចលើ សិទ្ធិ ចសរ ីភាព និង ការទ្ទ្ួ លមសប្តូវ ចដាយមល ួនឯង ររស់
ររគ លមានក្់ៗ ខ្ដលជា ពលរដឋ វាមសគានប្ស េះ ពីការអរ់រំ មហាជន មានចៅក្នតង រររក្មមតយ
និសា ខ្ដលជាការអរ់រំ ឲប្រជាជន ចជឿ និង រំពឹង ចៅចលើខ្ត អងគ ការ ដឹក្នាុំ រក្សក្មមតយនិសា
ខ្ដលជា ការអរ់រំ រងខ ុំ មនសស មិនឲចប្រើ ពនល ឺរញ្ញា ររស់មល ួន ដូ រយា៉ាង អងគ ការចលើ ចធវ ើអនស្មសថា៖ «ក្តពវ ក្ិរច ររស់ពលរដឋ រឺប្តូវមានជុំចនឿ ចលើរក្សក្មមតយនិសា ១០០% ចដាយមិនប្តូវយក្
ជុំចនឿចនេះ មក្រិតពិចរណា រក្ចេតផលអវ ី ចនាេះច ើយ»។
អវ ីខ្ដលចយើងបាន អធិរាយ ខាងចលើចនេះ នាុំឲចយើង អារចធវ ើសនន ិដាឋនបានថា ចពលចវលានន
មហាជន ចៅក្នតងប្ស ុក្ខ្មែ រររចតរបនន រឺជា ចពលចវលា ររស់ខ្មែ រមានក្់ៗ ចធវ ើការ អរ់រំមល ួន ចដាយ
មល ួនឯង ចដាយចប្រើ សិទ្ធិចសរ ីភាពមល ួន ជាពលរដឋ ហា៊ានទ្ទ្ួ លមសប្តូវ ចលើវាសនាមល ួន និង ប្រជា
ជាតិ។ ចទេះរី មានរដិវតា ន៏មួយ អាររំលុំ រររផ្តារ់ការបាន ខ្តចរើ ខ្មែ រមានក្់ៗ គាែនចធវ ើក្ុំខ្ណទ្ុំ
រង់ ឲរាស់លាស់ នូ វចរៀរ ប្តិេះ រ ិេះ ររស់មល ួន ចនាេះចទ្ ជ័យជុំនេះ ររស់រដិវតា ន៏ ក្នតង ស្មថនភាព
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ភាវៈ ននពោបាលភាព=Etat de tutelle។
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ខ្ររចនេះ រឺជាជ័យជុំនេះ ររស់ការសងសឹក្ ចលើអវីមួយខ្តរ៉ាចណា
ណ េះ ដូ រយា៉ាងជា ជ័យជុំនេះ ពួ ក្ខ្មែ រ
ប្ក្េម ចៅនងៃទ្ី ១៧ ចមស្ម ឆនុំ ១៩៧៥ ចនាេះឯង។
ប្រជាពលរដឋ ខ្មែ រ ប្តូវខ្តចធវ ើ រដិវតា ន៏ ខ្តជា រដិវតា ន៏ ាមផល វូ រញ្ញា ចធវ ើច ើង ចដាយ ប្រជាជន
មាន ការអរ់រំ មល ួនឯង ចដាយមល ួនឯង ចដើមបី ឲស្មគល់រាស់ ពីផលប្រចយាជន៏ ននរដិវតា នន
៏ ិង
ចគាលរុំណងររស់វា។ ខ្មែ រមានក្់ៗប្តូវមានចសរក្ា ីកាលហាន ចប្រើ ពនល ឺរញ្ញាររស់មល ួន ចដើមបី ចសរ ីភាព នឹង ប្រចយាជន៏ប្រជាជាតិ ខ្ដលមានមល ួនជា ពលរដឋ ទ្ទ្ួ លមសប្តូវ។ ចនេះចេើយជា បាវរនា នន ពនល ឺរញ្ញា។
ឧរ ចៅ សងាា
នងៃ ទ្ី៨ តលា ឆនុំ២០១៤
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