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ការពិត របស់កុម្ម ុយនិសត  

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ៣ ០  តុ លា  ២ ០ ១ ៧  

  

ប្រភពរី ធ វ្ ើសំធោគ នំរធ ក្ ើតធេញ នូវ គំនិតរដិវតត : ធៅ 

ប្រធេស អ គ្ធគេស បារំ្  និ្ អាឡឺម៉ា ញ ធៅអំឡុ្សតវតស េី

១៨-១៩។ ធៅប្រធេស អ្់ធគេស មន ការវវិតតន៏ ោ៉ា ្ធ ឿន នូវ 

មូ ្ននិយម, ធៅប្រធេស បារំ្  មន ការរកីសាយ នូវ 

គំនិតធមោះមុត និ្ ដាេ់ខាត ដដ  រដិវតតន៏ ប្តវូការ សំររ់

េិញ្ច ឹម កមេ ំ្តស ូ , ធៅប្រធេស អាឡឺម៉ា ញ មន ការដុោះដា 

ោ៉ា ្ខាេ ំ្ នន គំនិតដនែក សិ បៈ និ្ េសសនៈវជិ្ជា  ដដ ជ្ជ 

ប្រភព នំឲនុសប្បាជ្ជា ប្គរ់ដររោ៉ា ្ សំររ់នរជីវតិ។ គំនិតេី

១ រធ ក្ ើត នូវ សមា រៈ, េី២ រធ ក្ ើត គំនិតធមោះមុត រហូតហ ន

យកមកអនុវតតន៏ដាេ់ខាត, េី៣ រធ ក្ ើត នូវ ប្រភព នន ប្បាជ្ជា

នុស1 : ដូេធនោះ ធៅ ប្រធេស អ្់ធគេស រធ ក្ ើត នយជន មន 

េកខ ុ វស័ិយ2 ដូេោ៉ា ្ ធោក Fox, Pitt និ្ Burke,  រនីធៅ

ប្រធេសបារំ្  រធ ក្ ើត អែករ៉ាោះធបារ ដូេជ្ជ ធោក Mirabeau, 

Danton, Robespierre, Nelson និ្ Napoléon, េំដែកធៅ

ប្រធេស អាឡឺម៉ា ញ វញិ រធ ក្ ើត េសសនៈវេូិ និ្ អែកនិពនធ  ដូេ

ជ្ជ ធោក Schiller, Goethe, Kant, Fichte និ្ Hegel។ 

                                                             

1 ប្រភព នន ប្បាជ្ជា នសុ, source d’inspiration។ 
2 Homme politique-visionnaire. 
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សំធោគ នន គំនិតទំ្ រីធនោះ ជ្ជមូ ដាា ន នន វែណ ៈគហរតី 

ដដ ជ្ជ ពួក អែករដិវតតេី១ នំគ្នែ  ធ្ើរប្រឆំ្នឹ្ វែណ ៈអភិ

ជន ធហើយ វាយរំ ំ រររសមសត  ធដើមបី កសា្ រររនធោបាយ

ថ្មី ធដាយយកគំនិតតាម េសសនវជិ្ជា  នន ធសរភីាព និ្ រុគគ  : 

ធសរកីារ ធដាយ ខ្េ ឹមសារ3 ខ្ុសពី រដិវតតន៏ នន ការរប្ារ ធសរ ី

ភាព និ្ ការជិោះជ្ជន់ រុគគ  ឬ រដិវតតន៏ នន អាជ្ជា  ដដ  រកស

កុមម ុយនិសត  យកមកអនុវតត។ សំធោគ ធនោះដដរ ដដ  ធោក 

កា  ម៉ា ក (Karl Marx) យកមកធ វ្ ើជ្ជមូ ដាា ន នូវ ប្េឹសត ី នន 

គំនិតរដិវតត ររស់ធោក ដនែកធ ើ ជីវតិ នន ធសដាកិេច មនធៅ 

ប្រធេស អ្់ធគេស និ្ េសសនវជិ្ជា  អាឡឺម៉ា្់ ដដ នត ់ នូវ 

ធគ្ន វ ិ្ ី ដ៏ ែ  សំររ់ ធ វ្ ើអនុមន នូវ ធគ្ន ធៅ នន រដិវតតន៏ 

និ្ រដិវតតន៏បារំ្  េ អ្ ុ រាា ញ នូវ ប្រការ េាស់ោស់ នន 

ការចំបាេ់ សំររ់ ដធែត ើមយកឲបាន នូវ ពោនុភាព ជ្ជ

ពិធសស អំណាេនធោបាយ ធដើមបី ធ វ្ ើឲបានសធប្មេ នូវ ធគ្ន 

ធៅ នន រដិវតតន៏ : គំនិតរមួទំ្ រីធនោះ ប្រសូប្តបានជ្ជ ធ ម្ ោះ

ពិសសុ តមួយថា ‹ស គ្មនិយម វេិាសាស្តសត  េំធនើរ› (le socialisme 

scientifique moderne)។ 

េសសនៈ សមា រៈនិយម នន ប្រវតត ិសាស្តសត  ធរើក យុគថ្មី នន វេិាសា

ស្តសតរដិវតត ធទោះរី មនការរោិះគន់ ពីសំណាក់ អែកប្បាជា គហរតី 

ោ៉ា ្ណាកត ី វាជ្ជ វេិាសាស្តសត  សំររ់ ការតស ូ  ធដើមបី ការវវិតតន៏

                                                             

3 ធសរកីារ ជ្ជ ខ្េ ឹមសារ ; libératrice par essence។ 
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ស គ្ម ដដ ជ្ជ នធោបាយ ពិតប្បាកដមួយ អាេរប្្ួរ

រប្្ួម នូវ េ ន កមមករ និ្ ស គ្មនិយម ដដ  នំរធ ក្ ើត

បាន នូវ  កខខ្ែឌ  ប្គរ់ដររោ៉ា ្ អាេនត ់ឱកាសដ៏ ែដ ់ 

ការតស ូ  នន វែណ ៈកមម ជីព។ ដូធេែោះ េ នកមមករ ប្តវូការ ស គ្ម

និយម វេិាសាស្តសត  េុកជ្ជ គតិ នន ការតស ូ វែណ ៈ ររស់េ ន 

ប្រមូ នំុ្ នូវ ប្រជ្ជករ ជ្ជ អ គ្ការខាេ ំ្កាេ  មន សវ ័យភាព និ្ 

ឥសសរភាព េំធ ោះមុខ្ ប្គរ់ឥេធិព  វែណ ៈគហរតី។ េ ន 

កមមករ ធកើតន្ន្ ធហើយធរើគ្នម នធសាោះ នូវ ប្េឹសត ីសពវសារធពើ 

នន ស គ្មនិយម ជ្ជ គំនិតរធាគ   គឺវា ពុំអាេរំធពញបានជ្ជ

ដាេ់ខាត នូវ ការារ នន រដិវតតន៏ ធនោះធឡើយ ធៅធព ដដ 

ខ្ល នួ ធប្កាកឈរ ធៅកន ុ្ េំធណាមថាែ ក់ព ករ ប្រឆំ្នឹ្ មូ 

្ននិយម  ូតោស់។ មនដត ប្េឹសត ី ស គ្មនិយមធនោះន្ 

អាេមន េធិភាព ដរ្ដេកបាន នូវ អតថប្រធោជន៏រមួ នន 

ប្គរ់ប្សទរ់ កមម ជីព ដដ ជ្ជ កតាត  នន នកសធមធាន នន 

េ ន រដិវតត តស ូ  នន វែណ ៈ។ ប្ត្់ធនោះ ស គ្មនិយម មន េធ

ភាព អាេពប្្ីក ធ ើសពី ថាែ ក់ នន កមមករ រហូតទក់ទញបាន 

នូវ ថាែ ក់ នន កសិករ និ្ គហរតី តូេ ឲមករមួជ្ជគែ ីគ្នែ  ធៅ

កន ុ្ េ ន ប្រឆំ្នឹ្ មូ ្ននិយម។ ដូធេែោះ ស គ្មនិយម 

មនតួនេីជ្ជមុខ្សញ្ញអ គ្ការអែកសធប្មេ ដាក់េុោះ នូវ 

ការារ ដឹកនំ េ ន តស ូ វែណ ៈ។ 
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ធៅេសសវតស ៩០ ធៅប្រធេស រ សូុី េ ន ស គ្មនិយម និ្ 

កុមម ុយនិសត  រមួគ្នែ  ធ វ្ ើរដិវតតន៏វែណ ៈ វាយរំ ំ រជ្ជ្ិរធត

យយនិយម ធហើយ កធមេេ ប្រព័នធ  មូ ្ននិយម ធដើមបី ដា ំរររ

ស គ្មនិយម ដតរនេ រ់មក ប្តវូ េ នកុមម ុយនិសត  ដធែត ើម

អំណាេបានទំ្ អស់ រេួ អនុវតត នូវ រដិវតតន៏ដាេ់ខាត 

(révolution radicale) សប្មួេ ស គ្មនិយម ឲធៅជ្ជ មធនគម

ន៏វជិ្ជា  ហឹ្ា រ ក្ការសមេ រ់ ធដើមបីធ វ្ ើស គ្មឲររសិុេធ គឺ រំោយ 

ខាម ំ្វែណ ៈ ឲបានសធប្មេ មួយរយភាគរយ។ ដូធេែោះ ស គ្មនិយម 

 វេិាសាស្តសត  ដប្រកាេ យជ្ជ កុមម ុយនិសត និយម ដដ ជ្ជ មធនគម

 វជិ្ជា  ព វ្ក់មនុសសឲសមេ រ់ខាម ំ្រកស ធប្កាមប្េឹសត ី ‹ជីកធមម ប្តវូ

ជីកទំ្ ឫស›។ 

តាមរេដាា ន នន កុមម ុយនិសតនិយម ហឹ្ា ធនោះន្ ដដ ប្គរ់

គែរកសកុមម ុយនិសត  ធៅកន ុ្ ពិភពធោក យកមក អនុវតត 

ធដាយ អភិែា  (fréquemment) ធៅប្គរ់េីកដនេ្ នំឲមន 

មនុសសសាេ រ់ េំនួនប្រមែជ្ជ្ ១០០ ោននក់ រ្ធប្គ្នោះ

ធដាយេំធ ោះ នន រធរៀរធ វ្ ើហឹ្ា ររស់រកស ប្គរ់េប្ម្់ នន 

អ គ្ការ ធេញមុខ្កត ី ោក់មុខ្កត ី។ ធៅប្សកុដខ្ម រ កន ុ្េធនេ ោះ ឆែ ំ 

១៩៧៥ ដ ់ ឆែ ំ ១៩៧៩ គែរកសកុមម ុយនិសត ដខ្ម រ ជ្ជ រកសកាន់

អំណាេរដា បាន អនុវតត នធោបាយ សមេ រ់រាគ   ប្រជ្ជជន

ខ្ល នួន្ នំឲជនដខ្ម រ ជ្ជ រថ្ុជាន ប្រមែជ្ជ្ ២ោន សាេ រ់

បាត់រ្់ជីវតិ។ រដិវតតន៏វរប្ម៏ ធៅប្សកុេិន ធៅេធនេ ោះ ឆែ  ំ
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១៩៦៥ ដ ់ ឆែ ំ ១៩៦៩ នំឲ ប្រជ្ជជនេិន ររ់ោននក់ េេួ 

រ្ធប្គ្នោះ ជួនរហូតដ ់មរែៈ ោ៉ា ្អាធណាេអា្័ម នប្កដ ្ 

ពីសំណាក់ នធោបាយអមនុសស្ម៏ ររស់គែរកសកុមម ុយនិសត

េិន។ 

 វនិដកមមទ ំ្ ឡាយធនោះ រណាត  មកពី  េធិកុមម ុយនិសត  នំឲ 

វាកយសពេ នន រដិវតតន៏ មន ធវវេនៈ នឹ្ វាកយសពេ នន ឧតាត 

ដ ់ មនុសសជ្ជតិ។ ដូធេែោះ ប្រវតត វេូិ ដរ្ដេក ការរំធដាោះ ប្រធេស 

ធៅធប្កាម រររណាហសុ ី ជ្ជពីរ ដរររេ ខ្ុសគ្នែ  ធប្កាយពីស

ស្តាគ មធោកធ ើកេី២ : ការរំធដាោះ នន ប្រធេស ធៅអឺរ ុរខា្

ធកើត ធដាយ ក្េ័ពប្កហម នន សហភាពសូធវៀត ជ្ជ ការរំធដាោះ 

ធរើកនល វូ ធដើមបី រធ ក្ ើត នូវ រររផ្តត េ់ការ េំដែកន ការរំធដាោះ 

ប្រធេសអឺរ ុរខា្ ិេ ធដាយ ក្េ័ពសមពនធមិតត  ជ្ជ ការរំធដាោះ 

ធរើកនល វូ ធដើមបី សា្ នូវ រររប្រជ្ជ្ិរធតយយធសរ។ី ធមេ ោះធហើយ 

ធៅធព ធនោះ ធៅប្រធេស អឺរ ុរខា្ធកើត ប្គ្នន់ដតជ្ជការរ្រូ 

នូវ ពួកធពជឈឃាត ររស់ Hitler មក ពួកធពជឈឃាត ររស់ 

Staline ដតរ៉ាុធណាណ ោះ។ ដូេសមត ី ធគនិោយថា : អតាត ្ីនភាព នន 

ប្រជ្ជព រដា រ៉ាូ  ូញ ពី រររ សកត ិភូមិ គឺ ដូេជ្ជ ការហុេបារ ីដត

មួយធដើម ដដ ធគអុជ ហុេពី នដមួយ ធៅនដមួយធេៀត ដដ

កំពុ្ធ ោះ ធហើយ រនត  រោកនដ មនុសស ជ្ជនិេច4។ ដត មតិភាគ

                                                             

4 Witold Gombrowicz, Testament. Entretiens avec Dominique Roux, Folio, 

1996. 
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ធប្េើន ធៅកន ុ្ ស គ្មរសច ឹមប្រធេស រហូតមកដ ់សពវនថ្ៃ ធៅ

េំធ ោះមុខ្ ប្រព័នធកុមម ុយនិសត  ធៅដតរដិធស្ ធមើ ធ ើញ នូវ 

ការពិត ធៅពីមុខ្ខ្ល នួ : ការពិតធនោះ គឺ ប្រព័នធកុមម ុយនិសត  

មនអករបកិរោិ ធទោះរីមន អណាត រ់ (degré) ធនស្ៗគ្នែ កត ី 

ដតវាមន េំហឧំប្កិដា ោ៉ា ្សំខាន់ ដូេគ្នែ ទំ្ អស់។ ការមិន

េេួ សាគ  ់កាពិតធនោះ  ដដ  ធគអាេេុកបាន ជ្ជ ការរមួគំនិត 

កុហក ធៅកន ុ្ន័យ ររស់េិតតសាស្តសត វេូិ Nietzsche : ការមិន

េេួ សាគ  ់ អវ ីដដ ធមើ ធ ើញ, ការមិនេេួ សាគ  ់ អវ ីដដ 

ធមើ ធ ើញពិតោ៉ា ្ហែ ឹ្។ គឺថា វាមនន័យថា : មិនេេួ ដឹ្

ឮ, ដឹ្ នូវ ការពិតធហើយ ដតធ វ្ ើមិនដឹ្។ ធសេកត ីទ ំ្ ពីរធនោះ វា

មនធសេធប្គេ (sens caché) មិនដូេគ្នែ ធនោះធឡើយ។ 

សួរថា ធៅប្សកុដខ្ម រ ធតើមនការពិតអវ ីខ្េ ោះ ដដ ដខ្ម រ មិនេេួ 

សាគ  ់ឫធេ ? 

ធៅកន ុ្េសសវដត ី នន មជឈមែឌ  នកសារកមព ុជ្ជ : ‹ដសវ ្រកការ

ពិត› នាយ នូវ កសខ ីកមម  ររស់អែករ្ធប្គ្នោះទំ្ ឡាយ  នន រររ

ដខ្ម រប្កហម និ្ ការវតិតន៏ នន រដិវតតន៏កុមម ុយនិសត  ជ្ជ ការ

រាា ញ នន ការពិត ធប្ ោះមន នកសារ ោយ កសអកសរន្ 

និ្ ធដាយវាចន្ ជ្ជ ភ័សុ្តា្ ដតជ្ជ ការពិត តប្ម្់ធៅរក 

ការពិតធសេធប្គេ ធប្ ោះធៅកន ុ្ការពិតទំ្ ឡាយធនោះ ជ្ជការ

ពិត ោក់បាំ្ នូវ ការពិតមួយេំនួន ដដ  គែរកសកុមម ុយ

និសត យួន បានប្រប្ពឹតត ិធៅប្សកុដខ្ម រ។ ម៉ាា្ធេៀត សកខ ីកមម ររស់
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ធមដឹកនំកំពូ ដខ្ម រប្កហម ឬ គែរកសកុមម ុយនិសត កមព ុជ្ជ ដូេ

ោ៉ា ្ ធោក ធខ្ៀវ សំនន, ធអៀ្ សារ,ី នួន ជ្ជ, តាមុក ធៅធព 

តុោការ ធ វ្ ើសវនកមម អែកទំ្ ធនោះ ក៏ជ្ជ ការរាា ញ នូវ ការ

ពិត មួយប្ជ ុ្ ធេៀត ដតក៏ធៅជ្ជ ការពិតធសេធប្គេ ធប្ ោះជ្ជ

ការពិត នន នធោបាយ ររស់អ គ្ការដខ្ម រប្កហម ដតរ៉ាុធណាណ ោះ។ 

ការប្រេ ់គ្នែ  រវា្ ការពិត យួនកុមម ុយនិសត  និ្ ដខ្ម រប្កហម វា

កាន់ការ់ នូវ អវកាសនធោបាយដខ្ម រ តាំ្ពីឆែ ំ ១៩៧៥ រហូត

មកដ ់សពវនថ្ៃ ធទោះរី យួនកុមម ុយនិសត  វាយរំបាក់បានប្គរ់

សពវ នូវ កមេ ំ្សាម រតី និ្ ព ំ ររស់អ គ្ការរដិវតតដខ្ម រប្កហម 

ធប្ ោះ យួនកុមម ុយនិសត  មនរំែ្ េិញ្ច ឹម នូវ ការពិត ររស់ដខ្ម រ

ប្កហម មួយដនែក្ំ សំររ់រំភាន់ ប្រជ្ជព រដាដខ្ម រ ធដើមបីឲគ្នត់ 

ប្ស្ ់សាម រតីជ្ជនិេច ធៅធ ើ ការេេួ ខុ្សប្តវូ អំពី ធដើមធហតុ

ដំរូ្ នន សស្តាគ ម ដខ្ម រ-យួន ធៅឆែ ំ ១៩៧៨ និ្ រំពុ  

ររោិកាសនធោបាយដខ្ម រ កុំឲ អែកប្រជ្ជ្ិរធតយយនិយម 

អាេគួរនសគំ្នែ  ជ្ជ េ ននធោបាយ ឆេ ស់កាន់អំណាេ និ្

អាេ រស់ធៅបាន ធដាយធសរ ីនិ្ សុវតថ ិភាព ធៅប្សកុដខ្ម រ ដូេ

មនធ ើក ឧទហរែ៏ គំរម និ្ រប្ារ េ នរោះធបារដខ្ម រ 

ធនស្ៗ ធដាយនិោយថា : ‹ប្រយ័តែដូេរររដខ្ម រប្កហម ដដ ធ វ្ ើ

ឲ ប្រជ្ជជនដខ្ម រ កាេ យជ្ជធខាម េ› ‹រ្រូ រររដឹកនំរេជ ុរបនែ  គឺ

រធ ក្ ើត សស្តាគ ម មិនអាេធេៀសរេួ›។ 
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ដូធេែោះ ការដសវ ្រកការពិត អំពី ឃាតកមមប្រឆំ្នឹ្មនុសស

ជ្ជតិ ឃាតកមមសស្តាគ ម ធៅប្សកុដខ្ម រ ធៅធប្កាមអំណាេ រដាកមព ុ

ជ្ជប្រជ្ជ្ិរធតយយ ធដើមបី ដសវ ្រកអែកេេួ ការខុ្សប្តវូ ធៅ

អំឡុ្ ឆែ ំ ១៩៧៥ ដ ់ ឆែ ំ ១៩៧៨ វាជ្ជការចំបាេ់ ដតវាមិន

ប្គរ់ប្គ្នន់ សំររ់ឲដឹ្ នូវ ការពិតទំ្ អស់ អំពី អំធពើ 

អកុស  ប្គរ់ដររោ៉ា ្ ររស់គែរកសកុមម ុយនិសត យួន និ្ 

គែរកសកុមម ុយនិសត កមព ុជ្ជ ដដ ពួកធគ បានប្រប្ពឹតត និ្ 

រនត ប្រប្ពឹតត រមួគ្នែ កត ី  និ្ ធនស្គ្នែ កត ី ធៅកន ុ្ដំធែើរ នន រដិវតត

ហឹ្ា ធដើមបី ដធែត ើម និ្ រកា អំណាេ ររស់ខ្ល នួ ធៅប្សកុដខ្ម រ។ 

ធៅធព ណា ដដ គ្នម នមន រដិវតតន៏ ពិតប្បាកដមួយ ធ វ្ ើឲ

បានសធប្មេ នូវ ធគ្ន ធៅ ររស់ខ្ល នួ គឺ រំធដាោះប្រជ្ជជ្ជតិដខ្ម រ ពី 

ឥេធិព  ធវៀតណាម និ្ រធ ក្ ើត រររប្រជ្ជ្ិរធតយយធសរ ីពិត

ប្បាកដ ធៅប្សកុដខ្ម រ ការដសវ ្រកការពិត វាសថ ិតធៅកន ុ្ ការ

រកប្សាយជ្ជនិេច ររស់ គែរកសកុមម ុយនិសត យួន។ ធទោះរីសពវ

នថ្ៃ មនរណាត ញនាយធសរ ី សំររ់េ អ្ ុ រាា ញ នូវ ការពិត

មួយដនែក្ំ ពីសំណាក់អែកធសែហជ្ជតិដខ្ម រ ដ ់ ប្រជ្ជព រដាដខ្ម រ 

ដត រណាត ញធនោះ វាមិនប្គរ់ប្គ្នន់ សំររ់ ប្រឈរេ ់មុខ្នឹ្ 

មហិទធ នុភាពយួន ដដ  ធគធប្រើប្គរ់ម្ាបាយ ធដាយ យក

ដខ្ម រ ប្រឆំ្នឹ្ ដខ្ម រ ធដើមបី ធ វ្ ើឲការពិតដខ្ម រ សថ ិតធៅកន ុ្ 

សភាព ធសាកមធម៉ា គ ជ្ជនិេច៕ 

 


