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ឧប សៅ សង្ហា    ិ របបរបសត ិ ? ៧ កញ្ញា  ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

ខ្ញ ុំធ្លា ប់បានសបសសបអ ថបទមួយតភាសាបបារុំង ដាក់ចុំណង

ស ើងថា « នគបមួយគ្មា និ របបរបសត ិ » សៅកន ញងគុំនិ  (esprit) 

បបស់ខ្ញ ុំ គឺខ្ញ ុំចង់បង្ហា ញ អ ថសោម៏ ិ1 ដល់មហា នខ្ខា បបថា សៅ

កន ញងសងគមខ្ខា ប សៅមិនទាន់មាន ឯកភាព សៅស ើយ សៅសលើ

សកមាភាព បបស់បរគគលណាមាា ក់ ខ្ដលអាចឲម ិសាធ្លបណៈ

 ន បុំពាក់ង្ហប ដល់ នសោោះ តិ របរបសត ិ ស្ពាោះ្សកុខ្ខា ប

សយើង តុំងពីអ ី កាល បហូ មកដល់បចច ញបបនាកាល សៅបស់

តនិចចកន ញងឥទធពល អុំណាចនសោបាយ ឥ មានកុំប រ  ខ្ដលវា

ោុំឲមានភាព ្ចបូក្ចបល់ សុំរប់ស វ្ ើកាបិ រនិចជ ័យ បកកាបពិ 

សលើអុំសពើលអ  អុំសពើអា្កក់ សុំរប់ត ិ ខ្ដលសរទធតអុំសពើមានកាប

តប់ទាក់ទិនតនិចចកន ញងអុំណាចនសោបាយ ខ្ដលវាអាចខ្កខខ

បាន សតសមា  ឬ សមា តស។ អុំណាច អាចបត បូបានសនោះឯង 

ខ្ដលោុំឲខ្ខា បសយើង មានកាបសងស័យស្ចើន សៅសលើអវ ីខ្ដលមាន

ចាបទរកកន ញង្បិ ត ិសាស្តសត  តពិសសស ្បិ ត ិនសោបាយ ខ្ដលវា

អាចមានលកខណៈ ត សសចកត ីសបសសើបហួសសហ រ (panégyrique) 

ចុំសពាោះអាកដឹកោុំ ខ្ដលអាកនិពនធណាមាា ក់ សគសលើកយកមក

សបសសប តមកាបបញ្ញជ  ពីសុំណាក់អាកមានអុំណាច ខ្ដលខល នួត

អាកបុំសប ើ ឬ ្គ្មន់តកាបបសចចញអ ថសោម៌ ិ ស្ពាោះខល នួមានកាប

                                                           
1 អ ថសោម៌ ិ=opinion personnelle។ 

វិ ររ រុរេជាតិ ? 
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សង ប់ខ្សង ង សៅសលើសាា ខដ ឬ គរណសមប ត ិបបស់អាកដឹកោុំណាមាា ក់

ខ្ ប រសណាណ ោះ  ួោ ង អាកសីហនរនិយម សគទរក សព សីហនរ តិ រប

បរបសត ិ។ សួបថា ចរោះសហ រអវ ីក៏ពួកខ្ខា ប្កហម មិនអាចទរក ប រ

ល ព  តិ របសបរបសត ិបាន ? ស្ពាោះសីហនរ និង ប រល ព  ត

មិ តបមួអា រិ្ផង និងតមិ តបមួបស ់ កន ញងិងសករមម ញយនិសត ផង 

សហើយមាន  ិ របបរបសបមួខ្ មួយសៅសទត  គឺ ស  សសងទរង។ កាប

ពិបាក មានកន ញង្បិ ត ិសាស្តសត នសោបាយខ្ខា ប គឺកាបគូស្ព ុុំខ្ដន

បវាង្បិ ត ិ ិ រទា នឹងអវ ីៗ ខ្ដលបរគគលណាមាា ក់ បានស ើញសដាយ

ខ្នាក សហើយយកមកសបសសប តកាបចងចាុំទរក សុំរប់មហា ន 

ឬកាបសបសសប សុំរប់សោសោនសោបាយតផល ូិ កាបកត ី ឬលាក់

មរខកត ី។ កន ញងចុំណរ ចសនោះ សយើងសួបថា ស ើអនិញ្ញា ណ (connaissance) 

ណាមួយ ខ្ដលខ្ខា បសយើង អាចទរកត្បិ ត ិ ិ រទា ឬតនិសកខបបទ 

តផល ូិ កាបបបស់ត ិខ្ខា ប ? ចុំសពាោះអាក្បិ ត ិសាស្តសត បបសទសលបី

លាញ ខ្ដលសគ ទរកតអាក ុំោញ ខន្បិ ត ិសាស្តសត ខ្ខា ប ត

ពិសសស បារុំងខ្សស បានខ្ចកចាស់ថា អវ ីខ្ដលទរកសាា ម តម

កាបសបសសបកត ី តមសកខ ីកមា តសុំដីកត ី តកាបចងចាុំកត ី មានមរន 

និងស្កាយសម័យអងគប ស្ចើនមានលាយ ុំ សដាយសបឿងស្ពង

តង្បិ ត ិិ រទា ស្ពាោះនិសិទន៏2 ទាុំងសោោះ គ្មា នពសត ញតងតសមាា

បៈ សុំរប់យកមកពិនិ យបញ្ញជ ក់នូិកាបពិ ។ ខ្  សលាក សអង សរ

  អាក្សាយ្តិ្បិ ត ិសាស្តសត ខ្ខា បដ៏លបីមាា ក់3 មានសោបល់ថា 

                                                           
2 និសិទន៏=កាបឲដឹង។ 
3 ឯកសាប្សាិ្តិសដាយសលាកសអងសរ ”មហាបរបសខ្ខាប”ឬ”្ពោះរ ពងាិតខ្ខាប”តឯកសាដក
្សង់ពីសាស្តសាត ប រ ,ខ្ សលាកយកមកសបសសបតអកខរិ របរទធសម័យសដើមបីឲបចាជ  នខ្ខាបសពវខងងអាច
អានបានង្ហយ្សួល។ 
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ឯកសាប សបសសប សដាយបរពវបរបសខ្ខា បអុំពី្បិ ត ិសាស្តសត  ស្កាយ

សម័យអងគប មានតប់ពិ សបឿងស្ពងបបស់្ពោះបាទ្ សក់ខ្ផអម 

ប រខ្នត សបើនឹងកា ់សចាល វាោុំឲអាកអានសមើលមិនយល់ ប រខ្នត  

សបឿងបនតមកសទត  មានកន ញងឯកសាបបូរណខ្ខា បសោោះ ចាប់សផតើម

មានលកខណៈ ត្បិ ត ិ ិ រទាពិ ។ លកខណៈសនោះ ្ ូិ បាន ្បិ ត ិ រទូ

បារុំងខ្សសខាោះ សគបានយល់្សបតមខ្ដប។ សយើងស ើញថា 

សលាក សអង សរ  សលាក មានកាប្បងុ្បយ័ ាណាស់កន ញងកាបស្បើ

ពាកយ ដូចោ ងយកពាកយ « មហាបរបស » ខ្ មិនស្បើពាកយ «  ិ រ

បបរបស » ស្ពាោះថាពាកយិ របបរបស តពិសសសកន ញងសភាពកាបណ៏

នសោបាយសៅកន ញង្សកុខ្ខា ប តុំងពី្បសទស ទទួលបានឯក

រ យមក ោុំបសងក ើ តសស្តង្ហគ ម ម ិ ឬ បា កកា (polémique) កន ញង

ម ឈដាា នអាកសចោះដឹងខ្ខា ប្គប់ថាា ក់។ ពាកយ មហាបរបស គឺ្គ្មន់

ខ្ ទរកបរគគលមាា ក់ ខ្ដលបានស វ្ ើកិចចកាបដ៏សុំខាន់អវ ីមួយ សុំរប់

ត  ិ ដូសចាោះពាកយសនោះ អាចតពាកយអពា្កឹ ។ កន ញងគ ិអាក

សចោះដឹងខ្ខា បខា ោះ ពាកយសនោះ សបើកចុំហបឲអាកអាន មានលទធភាព

ស វ្ ើកាបិ រនិចជ ័យ សដាយខល នួឯងសៅសលើសាា ខដ ដ៏ ិ រសសសិ រសាលបបស់

បរគគលសោោះ។ កាបបាបមា ុ្ំមួយសទត បបស់សលាក សអង សរ  គឺ

សលាក មិនចង់ឲអាកផងឯសទត  សចាទសលាកថា សលាក ត  ន

សលាភា (homme ambitieux) ហា៊ា និ រនិចជ ័យ ចា ់តុំងបរពវបរបសខ្ខា បណា

មាា ក ់តិ របបរបស ស្ពាោះ សលាក យល់ស ើញថាបរគគលមាា ក់ មិនអាច

មានសិទធិអោះអាងថា  នសនោះ  នសោោះ ត  ិ របបរបស បានសោោះ

ស ើយ ស្ពាោះ គរណភាព ខន ិ របបរបសសនោះ វា្ ូិ មានកាបដឹងឮ 

ទទួលសាគ ល់តសាធ្លបណៈ ឬ តកាបកុំណ ់ពីសាថ ប័នត ិ ខ្ដល
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មាន នី ិសមបទា (habilité) អាចសុំសបចបាន។ សយើងសលើកបញ្ញា សនោះ

មកនិោយ ពរុំខ្មនមានបុំណង ោ ់ោុំងអាកផងឯសទត  

មិនឲមានសិទធិ បុំពាក់ង្ហបឲិប នណាមាា ក់តិ របបរបសសោោះស ើយ 

ស្ពាោះសិទធិសនោះត សសប ើភាពបបស់មនរសសមាា ក់ៗ ប រខ្នតកាបស្បើសសប ើ

ភាពសនោះ ពរុំគួបយកមកស វ្ ើត កាបសពាលអាង ថាអវ ីខ្ដលខល នួ

ទរកតសបណៈ ឬ ត អ ថ ុំសនឿ គឺត សសចកត ីពិ ដាច់ខា សោោះ

ស ើយ ស្ពាោះដូចសយើងបានពិពណ៏ោខាងសលើបចួមកសហើយថា 

ង្ហប  ិ របបរបសសនោះ វាមានភាពខ្្ប្បួលតនិចច សៅកន ញង្បសទសណា 

ខ្ដលមិនទាន់មានសថ ិបភាពនសោបាយ។ ឧទាហបណ៏ដូចតអាក

សសាហាត ិ សពាបកុំសបាប អាចាបយសាវ  ្កឡាសហាមគង់ ឧកញ 

ឈូក សរឺងង រកថាញ់ បា ចឈឺន សរឹមវា សអតិសកើស ។ល។ សរទធតិ រប

 ន ហា៊ា នសងើប្បឆុំងនឹងអាណានិគមបារុំង ខ្ដលខ្ខា ប អាក

សសាហាត ិសយើងភាគស្ចើន កន ញងសហកាល ទរកអស់សលាក តិ រប

បរបស ខ្ ផទ ញយសៅិ រញ ពួកអាកគ្មុំ្ទបបបរតនិយម ករមម ញយនិសត  

ពួកសគ មិនបានទរកអាកសសាហាត ិទាុំងសោោះត  ិ របបរបសត ិ

សោោះស ើយ សនោះសហើយ តកាបបញ្ញច ក់ អុំពីព័នធភាព (relativité) ខន

ង្ហប  ិ របបរបស ខ្ដលវាអាច សចាទតបញ្ញា  នូិអ ថភាព ខនិ របបរបស

ត ិខ្ខា ប ស្ពាោះវាគ្មា ន កាប្ពមស្ពៀងបវាងគ្មា  តមា្ ដាា នត ិ 

(consensus à l’échelle nationale) ផទ ញយសៅិ រញ វាអាចមាន  ិ របបរបស បបស់

ពួកនិយមអវ ីមួយ (isme) ខ្ដលតិ របបរបស ្កមុបកស ខ្ ប រសណាណ ោះ។ 

ចុំសពាោះខ្ញ ុំផ្ទា ល់ ខ្ញ ុំចង់ណាស់ឲមាន  ិ របបរបសត ិ ខ្ តអករសល

បបស់្សកុខ្ខា បសយើង ខ្ដលតនគប បស់សៅតនិចច ស្កាមបបបផ្ទត

ច់កាប សហើយសពវខងងសនោះ សថ ិ សៅស្កាមអាណានិគមយួន ពួក
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ទាុំងសោោះ សគស្បើមស្ាបាយ្គប់ខ្បបោ ង ករុំសអាយខ្ខា បសយើង 

មាន មូលដាា ន ្បសោ ន៏បមួខ្ មួយ សុំរប់ស វ្ ើបរនភាិកមា 

(régénérer) នូិកមាា ុំងត ិ ឲមាន មហិទាធ នរភាព តនិចជភាព កន ញង

កាបកាបពាបត ិ។ 

សេចក្ត ីេន្ន ិដ្ឋា ន្ 

ខ្ញ ុំសលើកយកសុំដីបបស់អាកនិពនធបារុំងខ្សសមាា ក ់ ស ា្ ោះ Paul 

Dreyfus  ូនតម ិសុំរប់ខ្ខា បសយើងយកសៅពិចាបណា ខ្ដល

មាន សសចកត ីដូចខាងស្កាមសនោះ៖  « សៅកន ញង្បិ ត ិសាស្តសត ខ្ខា បដ៏

ខ្ិងអោា យ សគអាចស វ្ ើសសងខបបានសលើ សភាពកាបណ៏ពីប ខ្ដល

មានទសសនៈផទ ញយគ្មា ៖ សៅសពលណាត ិខ្ខា បខាា ុំង ខ្ខា បខ្ ងខ្ 

ចិចជ ឹមទឹកចិ តសមើលង្ហយ ត ិ សសតម និង យួន តនិចច ខ្ សៅ

សពលត ិខ្ខា បសខាយ គឺចាស់ត្ ូិ ត ិ សសតម និង យួន ខ្ដល

តអាក ិ ខាងមិនលអ   ស ា្ ៀ លួចទឹកដីខ្ខា ប សហើយសពលខាោះ គឺ

បានយ់កខ្ មតង4 » សុំសណបសនោះ វាសចាទតសុំណួបថា ស ើខ្ខា បសយើង

យកលកខណិ រនិចជ ័យខនិ របបរបសបបស់ខ្ខា បសយើង សៅ្ ឹមខ្ បរគគល

ណា ត អាកមាន ័យ ុំនោះសលើ សសតម និង យួនខ្ ប រសណាណ ោះឫ ?

ចរោះសបើសៅសពលខ្ដល ្បសទសទាុំងពីបសនោះ សគមាន ័យ ុំនោះសលើ

ខ្ខា បិ រញ ស ើខ្ខា បសយើងតអវ ី ? ដូចោ ងបចច ញបបនា សនោះ អាកឈា ោះខ្ខា ប 

គឺសយតកណាម ខ្ដលចូលមកកន ញង្សកុខ្ខា បបសងក ើ  និងកាបពាប

                                                           
4 Paul Dreyfus – Pol Pot, le bourreau du Cambodge Edition Stock 2000) : Toute la longue 
histoire des Khmers peut se résumer à deux situations antithétiques : ou bien le 
Cambodge est puissant et il nourrit une hostilité méprisante envers l’Annam et le Siam 
; ou bien le Cambodge est faible et alors il est grignoté, parfois même presque dévoré 
par ses deux mauvais voisins។  
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បបបផ្ទត ច់កាប សដើមបី បុំផ្ទា ញត ិខ្ខា ប ដូសចាោះ ស ើមានខ្ខា បណា ត 

 ិ របបរបស បបស់ខ្ខា បសយើង សៅកន ញងបរ ័យសនោះ ? 

សៅកន ញសភាពកាបណ៏ តស្គ្មោះថាា ក់ដល់អាយរ ីិ រ ត ិសនោះ ខ្ខា ប

សយើង្ ូិ មាន  ិ របបរបស មិនខ្មនតបរគគលអសាច បយ ខ្ ត គុំនិ  

 ស៊ាូ បមួគ្មា  (l’esprit de la résistance collective) តសាា ប សីិតសខិ មាន ុំសនឿ

កន ញងខល នួឯង ថាត កា ពវកិចចបមួគ្មា  ត កមាា ុំងត ិ  សដើមបី

្បយរទធ បំសដាោះត ិ តបោា ន់ពី អាណានិគមយួន។  ិ របបរបស- 

គុំនិ  (esprit-héros) វាអាចមាន លាន់ទឹកលាន់ដីសពញនគប ខ្ដល 

គ្មា ន កមាា ុំងអា រិ្ណា អាច រុំោុំងវាបាន ស្ពាោះ វាមាន សៅ

កន ញងទឹកចិ តខ្ខា ប្គប់គ្មា  សៅ្គប់ទីកខ្នាងខ្ដលខ្ខា បត នបង

ស្គ្មោះ។ ខ្ កមាា ុំងទឹកចិ ត សៅថា  ិ របបរបស-គុំនិ  សនោះ វាអាច

សចាទតសុំណួបថាស ើនបណាតអាកដឹកោុំ ? សបើខ្ខា បសយើង្តប

សៅកន ញងចិ ត នូិគុំនិ  ស៊ាូ  និង  ិ របបរបស-គុំនិ  ្បាកដត ខ្ខា ប

សយើងបកស ើញ្កមុអាកដឹកោុំ តពរុំខាន ស្ពាោះ ្កមុសោោះ វានឹង

សកើ សចញសដាយខល នួឯង សៅកន ញងគុំនិ បមួគ្មា សោោះឯង។ ្កមុ

អាកដឹកោុំសោោះ ចាស់តគ្ម ម់ាន មូលដាា ន គុំនិ សុំខាន់ៗ

គឺ កាបសគ្មបពសិទធិមនរសស និង រនផល ូិ  (ouvrir une route) អហិងាត

មាគ៌្ម សុំរប់ ស៊ាូ  ស្ពាោះ កាបយកអុំសពើហិងា សៅ្បឆុំងនឹង

អុំសពើហិងា វាោុំស វ្ ើឲអុំសពើសនោះ វាសៅឋិ សងបតនិចច។ សទាោះ កាប

្ប្ពិ ត ិអុំសពើហិងា្ ឹម្ ូិ កត ី សបើអាក្ប្ពឹ ត ិ គ្មា នមានសសចកត ី

សងឃឹម សលើ សគ្មលកាបណ៏ ខនអហិងា កន ញងគុំនិ ខល នួ គឺវាគ្មា ន 

្បសិទធិភាពអវ ីសោោះស ើយសុំរប់សងគម ដូចោ ង ប រល ព  ស វ្ ើ
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បដិិ តហិងាសដើមបី បំលុំសងគមចាស់សោោះឯង។ ខ្  ួនកាល អុំសពើ

ហិងាសោោះ វាក៏ត មស្ាបាយខ្ មួយគ ់ខ្ដប សុំរប់បុំបា ់ នូិ

អុំសពើហិងាដូចោ ងសស្តង្ហគ ម្បឆុំងនឹងបបបណាសរ ី បបស ់ Adolf 

Hilter ខ្ សស្តង្ហគ មសោោះគឺស វ្ ើស ើងសៅកន ញងសសចកត ីសងឃឹមអហិងា

គឺបំសដាោះ ្បតពលបដាសៅអរឺបបូ ពី បបប្បល័យពូ សាសន៏ សដើមបី

សនត ិភាព និងសសប ើភាព។  បមួសសចកត ីមកគឺថា ទសសនៈ ខនសសច

កត ីសងឃឹមអហិងា គឺតផល ូិ អោគ សុំរប់មនរសសត ិ។ សដើមបី

សៅដល ់សសចកត ីសងឃឹមសោោះ គឺ្គប់ម្សមាបាយ ខ្ដលយកវា

មកស្បើ ្ ូិ មាន មូលដាា នចាប់ត្គិោះ។ សៅកន ញងបប របទខ្ខា ប

ចាប់តអា រិ្ ស៊ាូ  គឺ កិចច្ពមស្ពៀងសនត ិភាព ២៣  រលា ឆា ុំ

១៩៩១ និង បដា្មានរចា បចច ញបបនា  ខ្ដលសកើ សចញពី កិចច្ពម

ស្ពៀងសនត ិភាពសោោះឯង។ ដូសចាោះ សដើមបីដឹកោុំកាប ស៊ាូ សោោះ ខ្ខា ប

សយើង ្ ូិ មាន  ិ របបរបស-គុំនិ  តបឋម ខ្ដលតអិត ខនសសច

កត ីសងឃឹម ខន្បតត ិខ្ខា ប ស្ពាោះកាប ស៊ាូ បំសដាោះត ិ ពី អាណា

និគមយួន និងបំលុំបបបផ្ទត ច់កាប គឺតកា ពវកិចច បបស់្បត

ពលបដាខ្ខា ប ដូសចាោះ ្បតពលបដាខ្ខា ប ្ ូិ សដើប ួសដាយខល នួ ត  ិ រប

បរបសត ិ ស្ពាោះ  ិ របបរបស-បរគគល (homme-héros) ោុំឲមាន កាប

ពិភាកា ឥ ផលសុំរប់កាប ស៊ាូ ។ សៅសពលណា្សកុខ្ខា ប មាន

ឯករ យសពញសលញ អនរិ តលទធិ្បត្ិបស យយ តយថានូ  

សៅសពលសោោះខ្ខា បសយើងចាស់តបកស ើញ សដាយខល នួឯង នូិ  ិ រ

បបរបស-បរគគល សកើ សចញពី  ិ របបរបស-គុំនិ  តពរុំខាន សុំរប់

្បតត ិខ្ខា ប។ សបើមហាបរបស ខ្កម  ី សាា ប់សដើមបី ត ិ គឺ សៅ

មាន ខ្កម  ី រប់លានោក់សទត  បនតកាប ស៊ាូត ិ។ 


