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ស្មា រតី នៃ នងៃទី ១៧ មេស្ម 

 

ឩ ប  មៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ១ ៩ មេ ស្ម  ២ ០ ១ ៧  

  

ស្មា រតី ន ោះ វា ជា យថាប្រនេទ ររស់ ពួក ខ្មា រកុម្ម ុយនិសត  ដូច

យ៉ា ង នៅ សម័្យ ខ្មា រប្កហម្ អងគការន ើ កន ុង ម្ រដិវតតន៏ 

ម្ហានោតន ល្ ោះ បានសម្លល រ ់ ប្រជាជន មល នួឯង ដ ់នូវ នេ 

អាច នអាយន ា្ ោះបានជា ការសម្លល រ់ម្ហាជន។ អំនពើ អហិរកិ1 

ន ោះ បានប្រប្ពឹតត ចារ់ពីថ្ងៃ ទី ១៧ នម្ស្ម ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខ្ដ  ពួក

ខ្មា រប្កហម្ នេទុកវា ជា ទីវា  ររិុជ័័យ ថ្ន កងទ័ពរំន ោះជាតិ 

ររស់រកស ខ្ដ ទទួ បាន  វជិយៈនយធា2 ន ើ ចប្កពប្តអានម្រ ី

កាំង និង រររ ស្មធារណរដឋខ្មា រ។ មួ្យវញិនទៀត ការនងកើងចិតត3 

ររស់ ពួកខ្មា រប្កហម្ នៅនព ន ោះ េឺ ជ័យជំនោះ យ៉ា ងរហ័ស

រំផុត ររស់រកសកុម្ម ុយនិសត ខ្មា រ ា្  ់មល នួ ខ្ដ  មល នួ ទុកជា 

ជ័យជំនោះ ខ្ញកនចញ ពី យុទធស្មស្តសត  រកសកុម្ម ុយនិសត យួន។ នសច

កត ីប្បាថាន  រក ឯករាជយ ចំន ោះម្ុម យួនកុម្ម ុយនិសត  ម្លនពិត នៅ

កន ុង ជនប្ៅទឹកចិតត អនកដឹក ំ រកសកុម្ម ុយនិសត ខ្មា រ នប្ ោះវា ជា 

ធម្ាជាតិ ររស់ ជនខ្មា រម្លន ក់ៗ ម្លន ការ ស់នតឿន ពី ប្រវតត ិស្ម

ស្តសតជាត ិអំពី បារមិ្តត4 រវាង ខ្មា រ នឹង យួន; នុោះ េំនិត អនកជាតិ

                                                             
1 អរហិិក; ignoble។ 

2  វជិយៈនយធា ; grande victoire militaire។ 

3 ការនងកើងចិតត ; orgueil។ 
4 បារម្ិតត  ; Mauvaise relation។ 

ស្មា រតី នៃ នងៃទី ១៧ មេស្ម  
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និយម្ ខ្តងខ្ត ម្លននប្រៀរន ើជានិចច នៅកន ុង អារម្ាណ៏ខ្មា រ។ 

េំនិត អនកជាតិនិយម្ ននោះឯង វា ជា រដិសររីៈ ផង ជា កម្លល ំង

ចិតត ថ្វតរ ផង ចំន ោះមុ្ម សប្តវូជាតិ។ នរើនិយយ ជា សនងេរ 

េឺ វា ជា ប្ព ឹងជាតិខ្មា រ5 េឺថា វា ជា អងគរកស សំរារ់ ការ រ

ប្រជាជាតិ។ 

ខ្ត េំនិត អនកជាតិនិយម្ ររស់ ពួក អនកដឹក ំ ខ្មា រប្កហម្ 

ម្លន ការខ្រងខ្ចក  ច់ប្សឡោះពីគ្នន  រវាង ជាតិ នឹង រុេគ ។ 

ការខ្រងខ្ចក ខ្ររននោះ ជំរុញថ្ប្កនពក នអាយ ពួកន ោះ ឬ អងគ

ការន ើ ទុក ជាតិ ជា រកសកុម្ម ុយនិសត  នូវ (នហើយនឹង) ទុក 

រុេគ  ជា ឧរករណ៏ ខ្ដ  ជា ទសសនៈ ផទ ុយប្សឡោះ ពី ប្ទឹសត ី នោក 

កា  ម្ល៉ា េស (Karl Marx) សត ីពី ឧរររិច សម្ភនធ  និង នហ ឋ

រច សម្ព ័នធ  ខ្ដ  វា ម្លន ការទំ ក់ទំនង នឹងគ្នន  ជា រដិការ 

(ភាពម្លននៅវញិនៅម្ក)។ ឧរករណ៏ វា អាច ម្លន ប្រនយជន៏ 

ឬ គ្នា នប្រនយជន៏ សំរារ់ នប្រើ កន ុង កិចចការ មួ្យ រឯី នហ ឋ

រច សម្ព ័នធ   វញិ វា ជា ចំខ្ណកមួ្យ នជៀសមិ្នរចួ ថ្ន ឧររ ិ

រច សម្ភនធ  េឺថា វា ជា ចំខ្ណកមួ្យ ថ្ន ស្មរព័ន។ តាម្ អងគ

ការន ើ នរើ រុេគ ណា ម្លន ប្រនយជន៏ ដ ់រកស វាអាចទុក ជា

ម្លន ប្រនយជន៏ ដ ់ ជាតិ។ រុេគ  នម្លឃៈ ជា សប្តវូ នឹងជាតិ 

នប្ ោះ វា ជា ម្លត់ សំរារ់ ហូរ ឥតប្រនយជន៏ ដ ់ជាតិ។ ន យ 

រកសកុម្ម ុយនិសត  ម្លន ទិស រដិវតតន៏ ខ្តមួ្យ េឺ កស្មង សងគម្

                                                             
5 ប្ព ឹងជាតិខ្មារ; fondement de la nation khmère។ 
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កុម្ម ុយនិសត  គ្នា នដំណាក់ការ អនតរការ ដូនចនោះ ប្តវូការ ខ្ត រុេគ  

ឬ ឧរករណ៏ ខ្តមួ្យ េឺ ជនកុម្ម ុយនិសត  ជាសុប្កិត។ ដូនចនោះ 

រុេគ ណា គ្នា នប្រនយជន៏ ា្  ់ ដ ់រកស, អងគការន ើ ទុក ជា 

សប្តវូនឹងរកស ខ្ដ  អាច កំទិច នចា បាន ដូចជា ឧរករណ៏ 

ឥតប្រនយជន៏ ទុក ំខ្តវា រំខាន ដ ់ ការ ឋ ន ថ្ន រដិវតតន៏។

ទសសនៈ ថ្ន ប្រនយជន៍និយម្ ននោះឯង ខ្ដ  វា កំទិច ប្ព ឹង

ជាតិ និង កម្លល ំងប្រជាជន  ំនអាយ ប្រជាជាតិ មវ ោះ អងគ

ការ រមល នួ នៅកន ុង ររសិ្មា ន នៅម្លន ប្រទូសភាព ជាប្រវតត ិស្ម

ស្តសត  រវាង ស្មម្នត ប្រនទស6។ កន ុងការខ្សវ ងរកប្រនយជន៏ ដ ់រកស

ននោះឯង ចំរុញនអាយ អងគការន ើ នធវ ើ បដិវតតៃ៏ នៃ អង្គកាយ7 េឺ

ថា វតថ ុ ជា សម្លភ រៈកត ី ជា វរបធម៏្កត ី ខ្ដ  រុេគ  ម្លន នៅន ើមល នួ 

និង នៅកន ុងចិតត វា ជា ការរង្ហា ញ នូវ ស្មា រត ីជា ជនប្ៅ ររស់ 

រុេគ  ប្រឆ្ំងនឹងរកស ដូចយ៉ា ង រុេគ   ក់ ខ្វ៉ែនតា, រុេគ  

 ក់ នខាអាវ ម្លន ពណ៏ន ើតឆ្យ, រុេគ  នចោះនិយយ ភាស្ម 

ម្សច ិម្ប្រនទស ។ ។ ក៍រ៉ាុខ្នត  អងគការ រច  នូវ រនចចកនទស ស

ម្លភ រៈ8 ជា អនជញេំរ ូ(េំរខូ្តមួ្យ) សំរារ់អងគកាយ ថ្ន រុេគ  នៅ

កន ុង ស្មា រតីរមួ្ និង វទិាស្មស្តសត ។ េំរ ូ នោ  ន ោះ វា ជា ស្មរ នូវ 

ការសខ្ម្តង នសចកត ីប្សឡាញ់ ដ ់រកស ដូចយ៉ា ង រុេគ   ក់ 

នខាអាវ ម្លន ពណ៏នមា ,  រ ីកាត់សក់មល ី ។ ។ នប្ ោះថា ទិដឋភាព

                                                             
6 ស្មម្នតប្រនទស; ប្រនទសជិតខាង។ 
7 រដិវតតន៏ ថ្ន អងគកាយ; révolution du corps។ 
8 រនចចកនទស សម្លភ រៈ; technique matérielle។ 
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នប្ៅ ចុោះ ម្កន ុង រដិវតតន៏ ថ្ន អងគកាយ ថ្ន ជនកុម្ម ុយនិសត  វា

ជា សងេតធាតុ9 ម្លន ររូភាព ជា ឧរករណ៏ សំរារ់ រំនរ ីរកស េឺ

ថា នរជាតិ (être humain) ចំន ោះរកស េឺ ជា វតត ុ ជាសម្លភ រៈ ខ្ត

រ៉ានុណាណ ោះ។ នយើងអាច សនន ិ ឋ ន បានថា រដិវតតន៏ ថ្ន អងគកាយ 

វា ដូចជា ម្ល៉ា សុិន ថ្ន ការរនងក ើតផ  នដើរ កន ុង នគ្ន នៅ នោ  

រក ទិនាផ  មពស់ ជា ច់ខាត។ 

បដិវតតៃ៏ៃមោបាយ នដើរប្សរគ្នន នឹង រដិវតតន៏ ថ្ន អងគកាយ េឺ 

ការកំទិច ថ្ន វណណ ៈសងគម្ នដើម្បី កស្មង សងគម្កុម្ម ុយនិសត  

ររសិុទធ ខ្ដ  ប្តវូ រំោយនចា  តាម្ទសសនៈរកស នូវ អវ ី 

ជា អសុចិភាព (ម្ិនសុទធ)។ ទសសនៈ ននោះ េឺ ជា ការទុក នូវ អវ ី 

ខ្ដ  មិ្នររសុិទធ ជា សប្តវូ នឹងរកស នប្ ោះ វា ម្លន ភាព ជា ការ

ទទួ មុសប្តវូ ោងំអស់ ថ្ន េុណវរិតត ិ ម្លន នៅកន ុង សងគម្ 

ម្លន វណណ ៈ ឬ សងគម្ចាស់។ សញ្ញញ ណ ថ្ន  កយ ចាស់ សំរារ់ 

សងគម្ កុម្ម ុយនិសត  ឬ សងគម្ងាី េឺជា អានេៀន  ំនអាយមូច

ចរយិសងគម្ រំពុ  ប្រជាជន នអាយ  ិចមល នួ នៅកន ុង ម្ 

ចារ10 រស់នៅ គ្នា នប្រនយជន៏ ដ ់ជាតិ។ ដូនចនោះ  ទណឌ រតត ិ ដ ់ 

ជន ជា នម្ប្កម្ី ថ្ន ជាតិ ជា នោសននយបាយ េឺ នោសកបត់

ជាតិ ប្តវូទទួ នោសប្រហារជីវតិភាល ម្។ រដិវតតន៏ននយបាយ 

ប្តវូនប្រើ ម្នធាបាយហិងា ចំន ោះ ជន ណាមួ្យ ខ្ដ  ម្លន 

                                                             
9 សងេតធាត ុ; matière vivante។ 
10 ម្ ចារ; អបាយម្ុម, ប្រប្ពឹតតហួសកំរតិ; débauche។ 
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ចរយិ ម្ិន ជា ជនកុម្ម ុយនិសត  េឺ ជា ជនរនងក ើតផ  និង ជន

មំុ្រកស11។ 

រដិវតតន៏ននយបាយ េឺ ឈរ ន ើ ទសសនៈ ធំចម្បងពីរ ៖ ប្តួតប្តា 

និង នធវ ើទណឌ កម្ា នប្ ោះ ការនគ្នរពរកស ជា កាតពវកិចច ដបិត 

អំណាចរកស ជា អំណាចរនងក ើត ស្មា រតីនចោះដឹង នដើម្បី យកវានៅ 

អនុវតត នអាយម្លនប្រនយជន៏ ដ ់ជាតិ។ រកស សនាត ថា ប្រជា

ជន នៅកន ុងសងគម្ចាស់ េឺ ជា ឧប្កិដឋជន ជា អនកនោស

ម្នសិការ ដូនចនោះ ប្តវូម្លនេុក សំរារ់ ប្តួតប្តា និង នធវ ើទណឌ កម្ា 

តាម្ វន័ិយ រដិវតតន៏។ ការង្ហររមួ្ ជា ការហតាកម្ា េឺ ប្តវូ

ប្រប្ពឹតត កន ុង ររនិច័ទ តាម្ចង្ហវ ក់មូ្  នដើម្បី នអាយង្ហយប្សួ  

ប្តួតពិនិតយ នូវ  វរិកម្ា (geste) ថ្ន ឧប្កិដឋជនម្លន ក់ៗ។ ការវកិារ 

និមួ្យៗ ថ្ន រុេគ ម្លន ក់ៗ វា ជា  វញិ្ញញ ស្ម ស្មល រ់រស ់សំរារ់មល នួ នៅ

កន ុង ប្កម្ខ្តមួ្យ (codage) ររស់អងគការន ើ។ ការខ្សវ ងរក ថ្ន 

ការវកិារ អវរុិទធ នដើម្បី នអាយម្លន ប្រសិទធិភាព អតិររម្ល ជា 

នគ្ន នៅ ៃងន់មល  ររស់អងគការន ើ។    

នគ្ន នៅននោះឯងនហើយ ខ្ដ នធវ ើនអាយ ប្សកុខ្មា រ កាល យ ជា េុក

ឧប្កិដឋ ម្លន ស្មន ម្នភាល ោះ ករ់នខាា ច ប្រជាជន នពញថ្ផាដីនេរ 

នៅនប្កាម្អំណាច អងគការន ើ ខ្ដ  យក ការប្តួតប្តា រនរៀរ

តុោការ12 សំរារ់ខ្ត ក់ទណឌ កម្ាដ ់ប្រហារជីវតិ ម្កអនុវតត។ 

                                                             
11 ជនរនងក ើតផ  និង ជនមំុ្រកស  ; individu productif et individu assujetti។ 
12 រនរៀរតុោការ; modèle judiciaire។ 
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ប្េរ់កំហុស គ្នា នការខ្រងខ្ចក កំរតិ នប្ ោះ ការទទួ ទណឌ កម្ា 

វាម្លនខ្តមួ្យ េឺ ការប្រហារជីវតិ។ 

ស្មា រតី ថ្ន ថ្ងៃទី ១៧ នម្ស្ម វាជា និមិ្តតររូ ថ្ន រដិវតតន៏ អាជាា

ប្ពឹតត កំហក13 ររស់ េណរកសកុម្ម ុយនិសត ខ្មា រ ខ្ដ ម្លនកម្ា

 វបិាក រហូតម្កដ ់រចច ុរបននកា  នប្ ោះ វាជា រដិវតតន៏ ជានស

ចកត ី ៃ ង់ សំរារ់ខ្តរំ ល្ ញ នូវ ឧរររិច សម្ភនធ  ឬ ប្ព ឹងជាតិ  

ថ្ន សងគម្ខ្មា រ និង ស្មា រតី ថ្ន ការតស ូ  ម្ិនប្ពម្ចាញ់ ចំន ោះ

ម្ុម ម្ហិចិ័តា  ន់ឆ្ន ំ ររស់យួន។ ររាជ័យ ជា  ជ័ា14 ថ្ន ថ្ងៃ 

ទី៧ ម្ករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ថ្ន ពួកខ្មា រប្កហម្ ចំន ោះមុ្ម កងទ័ព

យួន ល្ ន ន រញ្ញច ក់យ៉ា ងចាស់ោស់ នូវ ននយបាយ តា

រខាក ថ្ន រដិវតតន៏ ទុកខ្មា រ ជា សប្តវូនឹងរកស នហើយនឹង 

ពនល ិច ប្រជាជាតិខ្មា រ កន ុង ការប្រម្លង ពីសំណាក ់ជាតិស្មសន៏

យួន។ សពវថ្ងៃននោះ យួន នរសី កំនទច ថ្ន ពួកខ្មា រប្កហម្ ម្កនប្រើ 

នឡើងវញិ នប្ ោះ នេដឹងចាស់ ថា សុទធ ជា ជន ៃ ង់នមល  និង 

ម្នុសសអសុតស សំរារ់ រំនរបី្រនយជន៏យួន នៅកន ុង ទឹកដីខ្មា រ 

ខ្ដ  យួន ទុក ជា ទឹកដី ររស់យួន។ នយើងអាចសនន ិ ឋ នបាន

ថា ស្មា រតី ថ្ន ថ្ងៃទី ១៧ នម្ស្ម ជា ជ័យជំនោះ ចុងនប្កាយ ររស់

យួន ន ោះឯង។ ស្មា រតី ថ្ន ថ្ងៃទី ១៧ នម្ស្ម និង ៧ ម្ករា ជា 

ស្មា រតីខ្តមួ្យ េឺរំ ល្ ញ និង រំោយ ប្រជាជាតិខ្មា រ នដើម្បីយួន។             

                                                             
13 រដិវតតន៏ អាជាា ប្ពឹតត កំហក, révolution autoritaire ratée។ 
14 ររាជ័យ ជា ជ័ា ឬ ខ្ដ នអាយអាម្ល៉ា ស់ម្ុម ; défaite honteuse។ 


