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រេចក្ត ីរ្តើម  

 

បួនទសសវតសរ៏ បានកនាងផុតេកហេើយ, អ្តីតកាល នន

របបខ្មែរក្កេេ ហៅខ្តជា ចំណុចសួរ ដល់ក្បជាជាតិខ្មែរ

ថា ហេតុអ្វ ីបានជាម្លនហកើត នូវការសម្លា ប់េហាជន

ហោយមល នួឯង ហៅកន ុងក្បហទស អ្ះអាងថាជាទីជក្េង នន

ពុទធសាសនា ? ហេអាចទំលាក់កំេុសដល់ លទធិកុេម ុយនិសត  

ខ្ដលអ្ងគការហលើ យកេកអ្នុវតត ហក្រះលទធិហនះ បាន

បង្ហា ញ នូវភាពសាហាវហោរហៅ របស់មល នួ ហលើហលាកហនះ។ 

ហេអាចនិយាយបានថា « ក្បវតត ិសាស្តសត  ននលទធិកុេម ុយនិសត  

េឺជាអ្នតរាយ ននេនុសសហលាក »។ វាជាបាតុភូតដ៏សំខាន់

េួយ កន ុងសតវតសទី២០ ខ្ដលចំហផតើេហ ើង ពីឆ្ន ំ ១៩១៤ 

និងបញ្ចប់ហៅទីក្កងុេ ូសគ  ូកន ុងឆ្ន ំ ១៩៩១។ ដូហចនះ ហេអាច

សួរជាសំនួរថា លទធិកុេម ុយនិសត  ជាអ្វ ី ? ពួកអ្នកវទូិ

នហយាបាយមាះ ហេ ខ្បងខ្ចកលទធិហនះ រវាង ក្ទឹសត ី និង 

ការ អ្នុវតតន៏។ ជា ទសសនៈវជិាា  នហយាបាយ, លទធហិនះ វា

ម្លន យូរយាេកហេើយ, តំងពីរាប់រន់ឆ្ន ំេកេាះ, ខ្ដល

ហលាក Platon បានសរហសរហៅកន ុងហសៀវហៅ របស់ហលាក

ម្លនចំណងហជើងថា « សារធារណរដឋ »។ រេូតម្លនអ្នកមាះ 

យល់ហ ើញ ហៅកន ុង សិកាា បទ ននក្ពះពុទធ ក៏ហ ើញម្លន វតថ ុ

ធាតុ ននលទធិហនះខ្ដរ។ ហក្រះថា ហៅកន ុងក្ទឹសត ី នន លទធិ

កុេម ុយនិសត  វាម្លន  វ ិី ីសាស្តសត  និេិតតសញ្ញា  (utopique) 
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ខ្ដលហាក់បីដូចជា អាចយកេកហ វី ើជា ឧបករណ៏ សំរាប់

 រះិេន់ ដល់បញ្ញា សងគេបាន។ ក្ទឹសត ីហនះ ចូលរេួកន ុងកិចច

ពិភាកា ននេំនិត ខ្ដលផតល់មយល់ អ្ុកសុីខ្េសសន ដល់ លទធិ

ក្បជាីិបហតយយ។ ខ្ត ការអ្នុវតតន៏ ននលិទធិកុេម ុយនិសត  វា

មុសឆ្ា យពីក្ទឹសត ី របស់វា ហៅកន ុងទីកខ្នាងេួយ កន ុង រយៈ

ហពលេួយ ដូចយា ងហៅក្បហទស រុសសុ ី, េុយបា, ចិន, ហយៀក

ណាេ...ដឹកនាំហោយ ជនដ៏លបីលាញ ដូចយា ងហលាក សាត

លីន, ហ   ហសងទុង, េូ ជីេិញ, កាក្សរ ។ូ  េឺកន ុងក្បហទស

ទងំឡាយហនាះឯង ខ្ដលម្លន ការបស្តង្ហា បជាក្បព័នធ  រេូត

ដល់កំរតិដ៏អ្សាច រយេួយ េឺ ក្បក្ពឹតត ិ នូវ ហភរវកេែ ហៅកន ុង

រហបៀបដឹកនាំ ននរោឋ ភិបាល។ វាេួសពីឧក្កិដឋកេែ ហៅហលើ 

បុេគល, ការសម្លា ប់រង្ហគ លយា ងហទៀងទត់ ហដើេបី អ្ំណាច, 

លទធិកុេម ុយនិសត  បានបហងា ើត នូវរបបដឹកនាំេួយ សំរាប់

ក្បក្ពឹតត ិ នូវឧក្កិដឋកេែេហាជន ខ្តេតង។ ខ្ត របប

ហោរហៅហនះ ហៅកន ុងរយៈហពលដ៏យូរអ្ខ្ងវងេួយ េិនខ្ដល

ម្លននរណាហលើកយកេក សិកា និង វាយតនេា តេទសស

នៈពី ក្បវតត ិសាស្តសត  ដល់ សីលីេ៏ ហនាះហ ើយ ហក្រះថា របប

ហនះ បានចូលរេួក្បយុទធក្បឆ្ំងនឹង របបណាសុី ហៅកន ុង

សស្តង្ហគ េហលាកទី២។ បនាា ប់េក េិនសូវម្លននរណា ម្លន

ហសចកត ីកាា ហាស ន ហ វី ើការហក្បៀបហីៀប រវាង ឧក្កិដឋកេែ ខ្ដល

បានក្បក្ពឹតត ហោយរបបណាសុី និង កុេម ុយនិសត ។ វាហាក់

បីដូចជា ទុក ឧក្កិដឋកេែ កុេម ុយនិសត  ជា អ្ំហពើីេែត។ 



 

សាក្លបង 
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា  

១២ ហេសា ២០១៨ 

4 

េិនខ្តប ុហណាណ ះ ម្លនបញ្ញា វនត  លបីលាញ ជាហក្ចើនហៅកន ុង

ពិភពហលាក បានចូលជាសម្លជិក ននេណបកសកុយេម ុនិ

សត  ហាក់បីដូចជាទុក បកសហនះ ជា ដំហណាះក្សាយោច់ខាត 

ននបញ្ញា សងគេ។ ដូចអ្នកនិពនធបារាងំខ្សសលបីលាញម្លន ក់ 

ហ ែ្ ះ Aragon ហលាកសរហសរថា « ហនក្តហមៀវ ននបដិវតតន៏ 

ខ្ដលខ្ចងចំ នូវភាពហោរហៅ ជាការចំបាច់េួយ1 »។ 

ដូហចនះ លទធិកុេម ុយនិសត  ហៅទសសវតសរ៏ ៥០-៦០-៧០ បាន

កាា យជានិេិតត ននការតសសូ  ននក្បហទសអាណានិេេ និង 

ក្បជាពលរដឋ ខ្ដលក្តូវបានហេជិះជាន់។ 

ហៅក្សកុខ្មែ រកន ុងអំ្ ុងហពលដ៏រុងហរឿង ននលទធិកុេម ុយនិសត  

ហលើពិភពហលាក, លទធិហនះ េិនម្លនឥទធិពល េួរហអាយកត់

សំគាល់ ហលើក្បជាពលរដឋខ្មែ រហនាះហទ។ ជាការពិត, វាម្លន 

បកសកុេម ុនិសត ខ្មែ រ ដឹកនាំហោយជនយួនម្លន ក់ បនា ំហ វី ើជា

ខ្មែ រ ហ ែ្ ះ សឺន ង ុកេិញ, ប ខុ្នតបកសហនះ វាក្គាន់ខ្តខ្ផនក

េួយ នន បកសកុេម ុយនិសត ឥណឌ ចូិន ខ្ដលម្លនយួនជាអ្នក

ដឹកនាតំំងពីឆ្ន ំ ១៩៣០ េកហេាះ។ ខ្តហៅឆ្ន ំ ១៩៥១ ហៅ

កន ុងយុទធសាស្តសត យួន ក្កេុតសសូ  ខ្មែ រកុេម ុយនិសត  ក្បឆ្ំង

អាណានិេេបារាងំ បានបហងា ើត េណបកសេួយ ខ្បក

ហចញពី ចលនាតសសូ ខ្មែ រឥសសរៈ ម្លនហ ែ្ ះថា « បកសក្បជា

ជនបដិវតតកេព ុជា »។ បកសហនះសថ ិតហៅហក្កាេការក្តួតក្ត

                                      
1 Les yeux bleus de la révolution brillent d’une cruauté nécessaire.  
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យួនដខ្ដល។ ហក្កាយហពលក្សកុខ្មែ រ បានឯករាជយ, បកស

ហនះ េកចូលរេួ កន ុងសងគេជាតិវញិ ឯអ្នកមាះហទៀត ក៏នាំ

គាន ហៅហាណូយ តេយួនហយៀកេិញ និងមាះហទៀត ក្តូវរស់

ហៅតេ ជាយខ្ដនខ្មែ រ-យួន ហោយម្លន ជំនួយពីយួន

កុេម ុយនិសត ។ 

ហៅឆ្ន ំ ១៩៦០ ពួកនិនាន ការកុេម ុយនិសត េួយហទៀត ហៅថា

ខ្មែរក្កេេ បានបហងា ើត « បកសកុេម ុយនិសត កេព ុជា » ម្លន 

និនាន ការ ហៅរកចិនកុេម ុយនិសត ។ បកសហនះ ហ វី ើសកេែភាព 

ហៅកន ុងការលាក់បាំង ក្បឆ្ំងនឹង សីេនុ ខ្តគាំក្ទ ហោយ

គាែ នលាក់ហលៀេ នូវការតសសូ  ននយួនកុេម ុយនិសត  ហៅហយៀក

ណាេខាងតបូ ង ដូចសីេនុខ្ដរ។ ហៅឆ្ន ំ ១៩៧០, សហេតច 

សីេនុ ក្តូវសភាជាតិខ្មែរ ទំលាក់ក្ទង់ ពីេុមតំខ្ណង។ 

ក្បតិកេែ របស់ក្ពះអ្ងគ េឺក្ទង់ សូេហអាយទ័ពហយៀកកុង 

តំងទ័ពហៅក្សកុ វាយក្បហារកងទ័ពជាតិខ្មែរ ហដើេបី ជួយ

ក្ពះអ្ងគ ក្ត ប់េកកាន់អំ្ណាចវញិ។ មណៈហពលហនាះខ្ដរ 

តេសំហណើរ ហប កាំង និង ហាណូយ, ក្ទង់បហងា ើត រណសិរយ

បក្ងួបបក្ងួេជាតិេួយ ហដើេបី រេួចាងំ ជាេួយពួកហយៀ

កកុង ហដើេបី ក្បលំ របបសាធារណរដឋខ្មែ រ។ រណសិរយហនាះ េឺ

ជាការរបួរេួ នន បកសកុេម ុយនិសត កេព ុជា ដឹកនាំហោយ ប ុ

ល ពត, បកសក្បជាជនបដិវតតកេព ុជា ដឹកនាំហោយពួក

យួនកុេម ុយនិសត  និង ពួកសីេនុនិយេ េួយចំនួនតូច

គាែ នហេដឹកនាំចាស់លាស់។ ក្តូវដឹងថា សហេតច សីេនុ 
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ក្ទង់ យកការេំេួន និង កំេឹង ជាក្តីេុម វាជំរុញក្ទង់ 

ហអាយ ក្បញាប់ក្បញាល់ ចូលរេួជាេួយ ពួកកុេម ុយនិសត  

ហោយេិនបានេិតពិចរណា ហអាយបានចាស់លាស់សិន 

ហដើេបីថ្ាឹង រកក្បហយាជន៏ជាតិ។ ការណ៏ហនះ នាំហអាយក្ពះ

អ្ងគ បាត់នូវការគាំក្ទ ពីសំណាក់ក្បជាជនខ្មែរ េួយភាេ

ីំ។ េួយវញិហទៀត ក្ពះអ្ងគគាែ នអំ្ណាចអ្វ ីបនត ិចហសាះហ ើយ 

ហៅកន ុងជួរ រណសិរយហនាះ ហក្រះជារណសិរយ របស់ពួកកុេម ុយ

និសត  ខ្ដលជា សក្តូវចស់នឹងក្ពះអ្ងគ។ ហៅឆ្ន ំ ១៩៧៥, ហៅ

កន ុង បរបិទអ្នតរជាតិ ខ្ដលជាសុភសាថ នភាព ដល់ ចិន 

និង យួន កុេម ុយនិសត  េឺ ការដកថ្យអាហេរកីាំងហចញពី 

សស្តង្ហគ េ ហៅក្សកុយួនខាងតបូ ង កន ុងក្កបមណឌ  ននកិចច

ក្ពេហក្ពៀងសនត ិភាព ហៅឆ្ន  ំ ១៩៧៣។ ទិននការណ៏ថ្ែីហនះ 

តក្េូវហអាយ សេរដឋអាហេរកី កាត់ជំនួយហយាធា ដល់ 

របបសាធារណរដឋខ្មែ រ ខ្ដលកំពុងចាងំ តទល់នឹង ទ័ព

កុេម ុយនិសត  ខ្មែ រ-យួន, វានាំហអាយ ពួកហនាះ ម្លនហក្បៀបហលើ 

កងទ័ពជាតិខ្មែរ។    ហៅកន ុងសាថ នភាព ដ៏ពិបាកពនយល់, 

កងទ័ពជាតិខ្មែរ បានោក់អាវុី ហៅកន ុងហសចកត ីសងឃឹេ

ថាម្លន ការបក្ងួបក្ងួេជាតិ ហដើេបី សនត ិភាព។ ខ្តពួកខ្មែរ

ក្កេេ ចប់យក សាថ នភាពហនះ ហដើេបីក្បកាស នូវជ័យជំ

នះ ហោយអាវុី របស់មល នួ។ ហេើយអ្ំណាចទងំឡាយបាន

ធាា ក់ហៅកន ុងកណាត ប់នដ ក្កេុក្េួសារ ប ុល ពត ខ្ដលម្លន

ហ ែ្ ះថា អ្ងគការហលើ ខ្ដលហៅកន ុងហនាះម្លន ប ុល ពត, 
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ហមៀវ ប ុណាណ រ ី (ភរយិា ប ុល ពត), ហអ្ៀង សារ,ី ហមៀវ ីីឫទធ 

(ភរយិា ហអ្ៀង សារ)ី។ ក្េួសារហនះ បានហបាសសំអាតេនុសស 

ខ្ដលក្បឆ្ំងនឹងមល នួ រចួបំផ្លា ញខ្មែរ ហសា ើរខ្តអ្ស់េនុសស 

រលីងពីក្សកុខ្មែ រ កន ុងរយៈហពលដ៏មា ីេួយ។ សកេែភាពអ្ងគ

ការហនះ បានកាា យហៅជា ខាែ ំងសុីរងូនផាកន ុង បំបាត់ពូជសា

សន៏ខ្មែរ ហដើេបីផតល់ផលក្បហយាជន៏ ហអាយយួន ខ្តេតង។ 

 

រេតុ្ល នៃ ឆ្ក តួយេ  

 

ហេតុផល ននឆ្ក តួយស របស់អ្ងគការហលើខ្មែ រក្កេេ េឺជា

ចំណុច ននជំនួប ននទំេំបីយា ង ចក់ឬស ហៅកន ុងបរបិទ

ភូេិសាស្តសត  និង ហៅកន ុងហពលហវលាេួយជាក់លាក់។ ទេំំ 

ឆ្ក តួយស របស់ប ុល ពត, ទំេំ ននក្បវតត ិសាស្តសតជាតិខ្មែ រ និង 

ទំេំ ននឥទធិពល របស់លទធិកុេម ុយនិសត អ្នតរជាតិ ជាពិហសស 

កុេម ុយនិសតអាសុី។ 

ទំេំ ឆ្ក តួយេ ប ុល ពត 

ហទះបី អ្ងគការហលើ មំហោសនាជាផល វូការថា  « បដិវតតន៏

ខ្មែ រ េិនខ្ដលម្លនហ ើយហៅកន ុងហលាកហនះ ឬ បដិវតតន៏

ម្លនខ្តេួយ »។ ខ្តហបើពិនិតយបនត ិច វាម្លនកា ិនផអ រូ ដូចជា 

អាតុរនិយេ2 (dolorisme) ខាា ំងកាា  ឬ េំនំឈឺចប ់ជាការ

                                      
2 លទធិខ្ដលក្បកាន់ថាការឈឺចបម់្លនក្បហយាជន។៏ 
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សងសឹក និង បំណង ីំមុសខាន ត។ អ្នកបដិវតតន៏ ក្តូវម្លន

ការឈឺចប់ខ្សនទវី ចំហរះអ្ំហពើរបស់សក្តូវ និង ចំហរះ

េុម ននអ្យុតត ិីេ៏ ហក្រះវានាំហអាយម្លន ហសចកត ីហបតជាា

ចិតត បំហរ ីបកស គាែ នលំហអ្ៀង។ ដូហចនះ ការឈឺចប់ ខាា ំងកាា  

វាជាក្បហយាជន៏បកស។ បកស ជាអ្នកហបាសសំអាត សងគេ

ចស់ ហេើយ វាយបំបាក់ វណណ ៈ ហអាយរលាយសូនយ ហដើេបី 

កសាង សងគេថ្ែី ដ៏ផូរផង់េួយ ខ្ដលជា េំរ ូ សំរាប់ពិភព

ហលាក។ ជាសងគេកុេម ុយនិសត  បរសិុទធ សូេបី ក្បហទសចិន

ក្បជាម្លនិត ក៏ចង់ហ វី ើតេខ្មែរខ្ដរ។ ទំេំ ននអាតុរនិយេ 

ខាា ំងកាា  និង បំណងេួសហេត ុហនះ ជា ការក្សេ័យ របស់ 

ប ុល ពត ខ្ដលទុកជាឆ្ក តួយសេួយ ខ្ដលនាំហអាយក្បជា

ជាតិខ្មែរ ធាា ក់កន ុងរនធហៅហខាែ ចទងំរស់។ 

ទំេំ នៃប្បវតតិសាស្តេតជាតិខ្មែ  

ក្សកុខ្មែ រ ធាា ប់ជាក្សកុសេបូ ណ៏សបាយ, ម្លនហទពីីតជា

អ្នកខ្ថ្រកា, ម្លនអ្តិតកាល ដ៏រុងហរឿងសហេបើេ។ ប ុខ្នត  

សាថ នភាព ននកិតត ិេុណហនះ វាចប់បាត់ហៅហេើយ តំងពី

សតវតសទី១៥េក។ ក្សកុខ្មែ រ កាា យជាក្បហទសតូច រស់ហៅ

កន ុងទុកា ហវទនា គាែ នហសចកត ីនថ្ាថ្ន រូ ហេើយ សថ ិតហៅហក្កាេ

ការក្តួតក្ត ននក្បហទសជិតខាង។ ពួកអ្នកដឹកនាំ បហងា ើត

ជាបកសពួក ក្បឆ្ំងគាន  ហដើេបីដហណត ើេអ្ំណាចគាន  ហេើយ 

ខ្តងខ្ត ហៅពឹងរក់បរហទស ឲជួយមល នួ ហោយបរ រូនឹង 

ក្បហយាជន៏ជាតិ។ កន ុងទសសវតសរ៏ ៦០ ក្សកុខ្មែ រ មកខាន  
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នូវការហហាះហ ើង ននអ្ភិវឌ្ឍហសដឋកិចច ហោយសារ ជហក្េើស

យក នហយាបាយហសដឋកិចចបិទទវ រ ខ្ដលនាំឲក្សកុ កាា យជា

ក្សកុហមាយ ម្លន ក្បជាពលរដឋភាេហក្ចើន រស់កន ុងភាពក្ក

លំបាក។ ដូហចនះ ក្សកុខ្មែ រ ជា « តំណហមាយ » ទងំវសិ័យ

ហសដឋកិចច ក៏ដូចវសិ័យនហយាបាយ ហៅកន ុង បរសិាថ ន ដំបន់ 

និង អ្នតរជាតិ, ជាពិហសស ហៅខ្កបរ សស្តង្ហគ េហយៀកណាេ។ 

អ្នកមាះ យល់ហ ើញថា ទេាន់ ននក្បវតត ិសាស្តសត ហនះឯង ខ្ដល

បហងា ើត នូវលកាណៈសេបតត ិ ននជាតិខ្មែរ ខ្ដលវាជួយរុញ នូវ

សកេែភាពោតកេែ ននពួកខ្មែរក្កេេ ហៅកន ុងេំនិត

សងសឹក។ ចំខ្ណក ពុទធសាសនា តំងពីបូរាណកាល េក

ដល់ បចច ុបបននកាល គាែ នការវវិតត ជាវជិាម្លន កន ុងតួនាទី

េួយ ចាស់លាស់ ហៅកន ុងសងគេ : ការក្បហងើយកហនត ើយ 

របស់ពុទធសាសនា ចំហរះបញ្ញា សងគេ និង ការទក់ទងហៅ

នឹងអ្តថភាព នន អ្នាេត ននការខ្ចក បុណយ និង បាប 

កន ុងជីវតិបចច ុបបនន  វាផទ ុយគាន ក្ស ះនឹង ជីវតិរស់ហៅ របស់

េនុសស និង ទសសនវសិ័យ ននបដិវតតន៏សងគេ។ ខ្ត ក្បតិ

បុេគលនិយេ (anti-individualisme)  វញិ វាដូចគាន នឹង ទ

សសនៈ ននអ្ងគការ េឺ ការរំលាយ « មំុ្ »។ ជាការពិតហេើយ, 

ពុទធសាសនា ក្តូវបានរបបខ្មែរក្កេេ បក្ង្ហបហោយេិងា

យា ងណាកត ី ក៏េិនខ្ដលបហងា ើត នូវទំនប់ទប់នឹង អ្ំហពើអ្

សីលីេ៏ហនាះខ្ដរ។ េួយវញិហទៀត, ទសសនៈ ននក្ពេែលិមិត 

« បុណយ-បាប » អ្ប់រំហោយពុទធសាសនា វាក្ជាបកន ុងចិតត
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េំនិតខ្មែរ ហេើយ ហៅហពលខ្ដលមល នួ ជួបនឹងទុកាហវទនា 

បងា ំហោយលទធិថ្ែី េិនេិតនាំគាន ហងើបក្បឆ្ំង ខ្បជានាំគាន  

យល់ហ ើញថា ទុកា ហនះ វាជាកេែរបស់មល នួ ខ្ដលមល នួបាន

ក្បក្ពឹតតពីអ្តិតជាតិ។ កន ុងចិតតេំនិតហនះ ខ្ដលខ្មែរ ជា

ជនរងហក្គាះ េួយនេរ នាំគាន ក្ទរំស់ ហៅកន ុងរបបខ្មែរ

ក្កេេ ឥតម្លនក្បតិកេែក្បឆ្ំងអ្វ ីហនាះហ ើយ។ 

អ្វ ីខ្ដលហកើតម្លនហ ើងហរឿងៗ ហៅក្សកុខ្មែ រ ហោយគាែ ន

ភាពទំនងហសាះ នាឲំហយើង ហលើកយកេកពិនិតយវាហ ើងវ ិ

ញ។ ដូចយា ង ទសនសៈ ថា ក្សកុខ្មែ រ ជាហកាះសនត ិភាព ហៅ

ខ្កបរ សស្តង្ហគ េហយៀកណាេ ខ្ដលសហេតច សីេនុ ផតល់ជូន

ដល់ក្បជាពលរដឋ ក៏វាក្បខ្េល ដូចគាន នឹង របូចម្លា ក់រំហលច

ហលើផ្លា ងំក្បាសាទអ្ងគរ : អ្បសរា លអ ហឆ្ើតឆ្យ, ក្ពះេហា

កសក្តដ៏សង្ហា , ក្បជាជន សបាយរកីរាយ ក្បកបការង្ហរ 

ហោយង្ហយក្សួល ខ្តហៅហលើផ្លា ងំក្បាសាទ រាប់េី ូខ្េ ក្ត

ហនាះខ្ដរ ក៏បង្ហា ញ នូវទិដឋភាព ននសស្តង្ហគ េកាចសាហាវ 

ខ្ដលនាំហអាយ អ្នកទសសនា ម្លនេនា ិល សួរថា ហតើ សនត ិ

ភាព និង សុភេងគល ននក្បជាពលរដឋខ្មែ រ ហៅសេ័យេហា

នេរ វាម្លនីេែជាតិខ្បបណា ? ជា ផលា ននសស្តង្ហគ េ  វបុិ

ញ្ា ័យ របស់អ្នកដឹកនាំ, ដូហចនះ លទធិផ្លត ចក់ារនិយេ ហៅ

សេ័យេហានេរ វាជាឫស ននរបបដឹកនាហំយាធានិយេ 

ហេើយទុក ការជំទស់ នឹងអ្ំណាចអ្នកដឹកនាំ ដ៏ម្លន

បារេីហយាធា ជាការក្បម្លថ្ ហេើយក្តូវខ្ត កំហទចវាហចល។ 
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ដូហចនះចំហរះអ្នកម្លនេំនិតជំទស់ ម្លនខ្តការហភៀសមល នួ 

ហៅរស់ហៅក្បហទសជិតខាង ឬ កន ុងដំបន់ោច់ក្សយាល ជា 

ទក្េង់ ននការជំទស់ ខ្តប ុហណាណ ះ។ ហេតុហនះឯង បានជាវា 

ហសា ើរគាែ នហសាះហ ើយ ហៅកន ុងសងគេខ្មែ រ ពីបុហពវ នូវការ

ជំទស់ទល់េុម រវាងក្បជាពលរដឋនឹងអ្នកដឹកនាំ។ ដូហចនះ 

ហកាះសនត ិភាព គាែ នហសរភីាពវាក្គាន់ខ្តជា ការក្សហេើ

ក្សនេ បហងា ើតហ ើងហោយ របបផ្លត ច់ការ សំរាប់រកា នូវ

អ្ំណាចខ្តប ុហណាណ ះ។ 

ទំេំ នៃឥទធពិលប រទេ 

សួរថា ហតើ អ្ំហពើនក្ពនផស របស់ ប ុល ពត វាម្លនកំហណើតពី 

ការបស្តង្ហា បដ៏េិងា របស់សីេនុ, ជាការសងសឹក ហៅហលើ

សងគេសកត ិភូេិ ? « ខ្េន » ហៅហលើបនាា ត់ហពលហវលា : ការ

បស្តង្ហា បដ៏នក្ពនផស របស់សីេនុ ហៅហលើអ្នកក្បឆ្ំង វាជក្េញុ 

ប ុល ពត ឲចូលនក្ព ហដើេបី ក្បឆ្ំងនឹងសីេនុនិយេ ហោយ

យកបដិវតតន៏េិងា ជាេហីោបាយតសសូ ។ ខ្តម្លគា៍ា ហនាះ 

តេពិត វាេិនខ្េនជាក្បតិកេែ ហកើតេកពី អ្ំហពើ

ហោរហៅសុទធសាីហនាះហទ, ហក្រះវាម្លនក្េឹះ កន ុងេហនាេេ

 វជិាា  ជា « លនំាំដ៏អ្សាច រយ » ហចញពី ហលនីននិយេ ហេើយ

បនតហ វី ើ ហោយហលាក សាត លីន, ហ   និង េូ ជីេិញ...។ ដូហចនះ 

បដិវតតន៏េិងា របស់ ប ុល ពត េឺក្គាន់ខ្តជាការចេាង 

ឥតហខាច ះ ពីេំរបូរហទស ខ្តប ុហណាណ ះ។ ខ្ត ពួកអ្នកដឹកនាំ

កុេម ុយនិសត  និងពួកហឆ្វងនិយេ ហៅហលើពិភពហលាក 
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ជំទស់ថា អ្ំហពើហោរហៅក្ជលុ ឬ បដិវតតន៏ េូល វវិដត 

(révolution radicale) ខ្បប ប ុល ពត ហដើេបី បរ រូ សងគេ 

េិនអាចយក ក្ទឹសត ីកុេម ុយនិសត  ពីខាងហក្ៅ េកពនយល់វា

បានហនាះហ ើយ ហក្រះថា វាេិនខ្ដលម្លនខ្បបហនះហសាះ

ហ ើយ។ ទសសនៈហនះ វាជា ការកំសាកេួយខ្តប ុហណាណ ះ ហក្រះ

ចំនួន ននជនរងហក្គាះ ពីសំណាក់ លទធិកុេែយនិសត  ហៅហលើ

ពិភពហលាក ក្បម្លណ ១០០ លាននាក់ វាបញ្ញច ក់ នូវការ

អ្នុវតត ននហភរវកេែ ជាេូលវវិដត  របស់អ្ងគការហលើ វាគាែ ន

អ្វ ីមុសគាន នឹង ហគាលវ ិី ី របស់ សាត លីន, ហ   និង េូ ជីេិញ 

ហនាះហ ើយ។ ហតើអាចនិយាយបានថា ក្ទឹសត  ី កុេម ុយនិសត  វា

គាែ នកំេុសអ្វ ីហនាះហ ើយ ហោយហក្បៀបហីៀបហៅនឹង ការ

អ្នុវតតន៏ របស់មល នួ ? ការបារេភ និង រហបៀបសិកា ខ្បប

ហនះ ហតើវាហៅអាចគាំក្ទបានហទៀត ថា លទធិកុេម ុយនិសត  ពិត 

ឬ ការេនុវតត ិន៏ក្ទឹសត ី និង លទធិកុេែយនិសត  េតិបណឌ ិត វា

េិនដូចគាន ជាោច់ខាត ? េំនិត ខ្បបហនះ ក៏ដូចជាយល់

ហ ើញ ថា ក្ទឹសត ី ណាសុី និង នហយាបាយ Hilter វាមុសគាន  

ហនាះខ្ដរ។ 

 

ឥទធ ិពលបារងំ 

ពួកអ្នកដឹកនាំ ខ្មែ រក្កេេ ហសា ើរទងំអ្ស់ ជានិសសិតហៅ

ក្បហទសបារាងំ ហេើយេួយចំនួន បានចូលជា សម្លជិក នន
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េណបកសកុេម ុយនិសតបារាងំខ្សស រេួទងំ ប ុល ពត។ ពួក

ហនាះ ទុកហលាក M. Robespierre (១៧៥៨-១៧៩៤), អ្នក

បដិវតតន៏បារាងំ ដ៏លបីេួយ ហៅសតវតសទី១៨, ជាវរិបុរស

របស់ហេ។ កម្លែ ភិបាលខ្មែរក្កេេម្លន ក់ ខ្ដលជាអ្តិត

និសសិតខ្មែ រហៅក្សកុបារាងំ និយាយថា ចំណុចរេួ នន ប ុល

ពត និង Robespierre េឺ ហសចកត ីហបតជាា ចិតត និង ភាព

សុចរតិបំផុត។ ខ្ត ពួកបញ្ញា វនតបារាងំខ្សស ហេពនយល់ថា 

វាគាែ នហ ើញម្លន សាន េអ្វ ីហ ើយ ហៅកន ុងបដិវតតន៏បារាងំ 

ខ្ដលអាចយកហៅក្បដូចនឹង បដិវតតន៏ របស់ ប ុល ពត។ 

ខ្តហៅហពល ប ុល ពត បិទទវ រក្សកុខ្មែ រ ហដើេបី សម្លា ប់

ក្បជាពលរដឋខ្មែ រ កន ុងនាេ កុេម ុយនិសត  ពួកអ្នកបញ្ញា វនត

បារាងំហឆ្វងនិយេ ហៅហសា ៀេ ហេើយហៅខ្តបនត  ហកាត

សរហសើរ ដល់ ហ   និង េូ ជីេិញ។ 

ឥទធ ិពល កុ្មម ុៃេិត អាេុ:ី យួៃ-កូ្រ ៉េខាងរ ើង ៃងិ ចិៃ  

ពីយួៃ : 

េណបកសកុេម ុយនិសត ខ្មែ រ (េ.ក.ម.) ជាដំបូង វាក្គាន់ខ្តជា

ខ្ផនកេួយ ននេណបកសកុេម ុនិសត  ឥណឌ ចូិន ខ្ដលម្លនយួន 

ជាអ្នកក្តួតក្ត។ ហេើយបនាា ប់េក យួន ហេបំខ្បកជាបី 

ខ្េកជាតិ : យួន-ខ្មែ រ-លាវ ខ្តសថ ិតហៅហក្កាេឥទធិពលយួន

ដខ្ដល។ ហទើបដល់ឆ្ន ំ ១៩៦០ បានម្លនខ្បកហចញោច់ពី

យួន ក្គាន់ខ្តជាក្ទឹសត ីប ុហណាណ ះ ហក្រះពួកខ្មែរក្កេេ ក្តូវការ
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ជំនួយយួន ហៅកន ុង បរបិទ នហយាបាយ និង ភូេិសាស្តសត  

សស្តង្ហគ េ ហៅហយៀកណាេ។ ឆ្ន ំ១៩៧០ ហផតើេសស្តង្ហគ េ ហៅ

ក្សកុខ្មែ រ, េ.ក.ម. ហៅកន ុង បរបិទខាងហលើហនះ គាែ ន

សវ ័យភាព ហៅកន ុងសេរភូេិហ ើយ។ យុទធសាស្តសត  នងិ កល

យុទធសឹក េឺទ័ពយួនកុេម ុយនិសត  ហេជាហរៀបចំទងំអ្ស់។ តួ

រនាទី របស់ េ.ក.ម. េឺសំរាប់ខ្ត ហ វី ើសម្លា ីនហយាបាយ 

ហៅហលើសហេតច សីេនុ ហអាយបនតគាំក្ទយួនកុេម ុយនិសត  ខ្ត

ប ុហណាណ ះ។ ចប់ពីឆ្ន  ំ ១៩៧៣ ហៅកន ុងក្កបមណឌ  កចិចក្ពេ

ហក្ពៀងសនត ិភាព ឆ្ន ំ ១៩៧៣, ហប កាំង, ហៅចំហរះេុម  

ហាណូយ ហ វី ើពុតជាអ្នកក្បឆ្ំងនឹងេំនិតហនះ, ជំរុញ ពួក

ខ្មែរក្កេេ ឲបដិហសី នូវកិចចក្ពេហក្ពៀងសនត ិភាព ហោយ

យកហលសថា ជាឧបសេគ ននដំហណើរបដិវតតន៏។ ពួកអ្នក

 វភិាេនហយាបាយ ហលាកខាងលិច យកចំណុចហនះ ជាការ

ពិត  ហេើយ នាំគាន ហជឿជាក់ថា ពួកខ្មែរក្កេេ និង យួន

កុេម ុយនិសត  ហ ា្ ះគាន  ហលើចំណុចហនះ។ ពួកអ្នក វភិាេទងំ

ហនាះ នាំគាន ចញ់ហបាកលបិចយួន ដូចសពវដង។ តេពិត 

ហាណូយ គាែ នបំណងចង់ហអាយពួកខ្មែ រ ទទួលសាគ ល់ នូវ

កិចចក្ពេហក្ពៀងសនត ិភាពហនាះហ ើយ ហក្រះថា ហបើពួកខ្មែ រ 

យល់ក្ពេ យកេក អ្នុវតត េឺទ័ពយួនកុេម ុយនិសត  នឹងជួប 

នូវការពិបាក បនតសថ ិតហៅកន ុងក្សកុខ្មែ រ ហក្រះវានឹងអាច

ម្លន សាេេគ ីភាព រវាងខ្មែរនិងខ្មែ រ ក្េប់និនាន ការ

នហយាបាយ ហដើេបី ការររបូរណភាពទឹកដីខ្មែ រ ខ្ដលផទ ុយ
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ពីក្បហយាជន៏យួន ខ្ដលហេ ក្តូវការជាចំបាចទ់ឹកដីខ្មែ រ សំ

រាប់គាំក្ទ នូវការបនតហ វី ើសស្តង្ហគ េ ហក្កាយពី ការចុះេតថ

ហលខា សនត ិភាព ជាេួយ សេរដឋអាហេរកី។ ការបដិហសី 

ននពួកខ្មែ រក្កេេ ផតល់ នូវលទធភាពហនះ ហអាយហេ ហេើយ

គាែ ននរណាេួយ អាចហចទក្បកាន់ហេបានថា ហេហៅពី

ហក្កាយ នូវការបដិហសីហនាះ។ កន ុងកលលបិចហនះ េិនថា

ខ្ត េ.ក.ម. សូេបីខ្ត ហប កាំង និង អាហេរកីាំង ក៏ចញ់

ហបាក ហាណូយខ្ដរ : ហគាលហៅទីបំផុត របស់ហាណូយ េឺ 

ជ័យជំនិះហលើយួនខាងតបូ ង ហោយកាណុងពីហក្រះ ហាណូយ

េិនចង់ទទួល លទធផល េិនហពញហលញ  ដូច សននសិិទ ហៅ

ទីក្កងុ ខ្េសខ្ណវ ហៅឆ្ន ំ ១៩៥៤ េតងហទៀតហ ើយ។ តំងពី

ឆ្ន ំ ១៩៦០ េក, ប ុល ពត ទទួលការអ្ប់រំផ្លា ល់ពីយួន, 

គាត់រស់ហៅក្បព័នធយួន, ដូហចនះ គាត់ េិនអាចយល់ពី កល

លបិចយួនបានហ ើយ ហក្រះគាត់ហចះខ្តសូក្ត រយួម្លត់ នូវ 

ហេហរៀន ខ្ដលយួន បានបហក្ងៀនគាត់ ហេើយវាក្ជាប ហៅ

កន ុងក្ពលឹងបដិវតតន៏ោច់ខាត របស់គាត់ ដូចយា ង : 

១. េំនិតេនេ ននការសម្លា ត់ និង ការបិទបាំង3។ សា ុត 

ស ក៏ដូច ហងវៀង នអ្កុក េឺសុទធខ្តលាក់មល នួ ហៅកន ុងនាេ

បដិវតតន៏ ប ុល ពត និង េូ ជីេិញ។ ហយៀកកុង វាក្គាន់ខ្ត

ជាអ្ងគការ ហៅហក្កាេ ការក្តួតក្តទងំអ្ស់ ននពួកឧតតេ

                                      
3 Obsession du secret et de la dissimulation. 
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ហសនីយ និង កម្លែ ភិបាលយួនខាងហជើង ខ្តប ុហណាណ ះ។ ដូច

គាន ហៅក្សកុខ្មែ រ ពីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដល់ ១៩៧៣ កងទព័យួន

កុេម ុយនិសត  លាក់មល នួហៅកន ុង រណសិរយបក្ងួបបក្ងួេជាតិ 

ហេើយវាយក្បហារកងទ័ពជាតិខ្មែរ។   

២. ការហក្បើ រណសិរយរេួ ហដើេបីពក្ងីក ការតសសូ ហៅក្េប់ទី

កខ្នាង និង ក្េប់េជឈោឋ ន ដូចយា ង ហលាក េូ ជីេិញ 

ទទួលយក ក្ពះហៅ ហៅ ោយ ជាទីក្បឹកា អ្ស់េួយរយៈ។ 

ឧទេរណ៏ : ការបហងា ើត រាជរោឋ ភិបាលបក្ងួបបក្ងួេជាតិ 

ហៅឆ្ន ំ ១៩៧០ េឺយកតេ យុទធសាស្តសត  រណសិរយរេួ របស់

យួនហនាះឯង។ សហេតច សីេនុ ជាក្បេុមរាជរោឋ ភិបាល 

ខ្តហ ែ្ ះ ខ្តពួកអ្នកសហក្េចកិចចការ េឺ ហប កាំង និង ហា

ណូយ។ 

៣. ការហក្បើលទធិកុេម ុនិសត  ជាលទធិសស្តង្ហគ េ ហៅកន ុងបរបិទ 

ននជហម្លា ះហយាធា។ កងទ័ពជា ឆ្អ ឹងមនង រេូតដល់ ភាវៈ

អាក្ស័យហេតុ4 ននរបបដឹកនាំខ្តេតង ហេើយហៅហពល

ជាេួយគាន  កងទ័ព ផតល់ នូវេំរ ូននការក្បេូលក្បជាជន ជា

កំខ្ណន បញ្ច លូកន ុងការតសសូ ក្បោប់អាវុី និង ជាេំរហូសដឋ

កិចចសស្តង្ហគ េ ដល់ក្បជាពលរដឋ។ ហៅកន ុងេំរហូនះឯង ខ្ដល

អ្ងគការហលើ ទុកកងទ័ពមល នួ ជា កម្លា ំងេុម ននបដិវតតន៏។ 

                                      
4 Raison d’être. 
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ពីកូ្រ ៉េខាងរ ើង : 

ប ុល ពត ធាា ប់បានហ វី ើទសសនកិចច ហៅកូហរ៉េខាងហជើង កន ុង

ឋានៈជានាយករដឋេស្តនត ី។ ហៅកន ុង កេព ុជាក្បជាីិបហតយយ 

ម្លន អ្នកបហចចកហទសកូហរ៉េជាហក្ចើន េកជួយហរៀបចំបហងា ើត 

ឧសាេកេែ។ កន ុង ទសសនកិចច ហៅទីក្កងុពយុ ងយា ង ប ុល 

ពត ចាស់ជាម្លនការរំហភើប នូវសណាត ប់ធាន ប់ ននការរស់

ហៅ របស់ក្បជាជនកូហរ៉េ ខ្បបហៅកន ុងបនាា យហយាធា។ 

ចំហរះគាត់ « េឹេអ្ីលសសុងនិយេ » េឺ ការហបាសសំអាត 

សក្តូវនហយាបាយ ជាអ្ចិនស្តនត  លុះក្តខ្តគាែ នសល់េួយកា

ល។ សកេែភាព ចរកិចច ហៅកន ុងេហាជន ននប ូលីសបកស 

េឺជានហយាបាយសនត ិសុមជាតិ ហដើេបី ហបាចខាែ ំងសងគេ

ហចល។ ដូហចនះ ការក្បយុទធ ននវណណ ៈ វាេិនជាការចំបាច់

ហនាះហ ើយ ហក្រះហៅកន ុងសងគេសាអ តលអ  វាគាែ នវណណ ៈ េឺថា 

ម្លនខ្ត បកស-រដឋ (Parti-Etat) ខ្ដលជាអ្នកដឹកនាំ ហៅ

ហក្កាេ បញ្ញា ភា ឺថាា  របស់ហលាក េឹេ អ្ីលសសុង ខ្ដលជាបិត

ជាតិ។ ចំណុចទងំហនាះឯង ខ្ដល ប ុល ពត យកេកអ្នុ

វតត ឥតហខាច ះហៅក្សកុខ្មែ រ។ 

ពីបងធំ ចិៃ 

ចប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៣, ហប កាំង ចប់ហផតើេលូកនដហក្ៅេកកន ុង

សេរភូេិ ហៅក្សកុខ្មែ រ ហដើេបី ហរៀបចំទុកជាេុន បនាា ប់ពី

ការដួលរលំ អាចសាែ នបាន ននរបបសាធារណរដឋខ្មែ រ គាែ ន
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ជំនួយអាហេរកីាំង។ ចិន ក្តូវការ េ.ក.ម. ដឹកនាំក្សកុខ្មែ រ 

គាែ នសីេនុ ហក្រះ សេីនុ ជាេនុសស េួសសេ័យ េនិអាច

ដឹកនាំ បដិវតតន៏េូលវវិដត ហក្កាយពីចប់សស្តង្ហគ េបានហនាះ

ហ ើយ។ ចំហរះ េ.ក.ម. ជហក្េើសយកចិន េឺជា របង

ការររខ្ដនដីខ្មែ រ ក្បទល់នឹងយួនកុេម ុយនិសត ។ បនាា ប់ពី

ជ័យជំនះ ហៅឆ្ន ំ ១៩៧៥, អ្នកបហចចកហទសចិន ក្បម្លណ ៤

រន់នាក់ បានេកដល់ភន ំហពញ ហដើេបី ជួយហរៀបចំក្សកុ

ខ្មែ រហ ើងវញិ ហៅហលើេូលោឋ ន យកជនបទ ហ វី ើជា សេូេ

ភាព តេការពិហសាី របស់ចិន។ ហបើហេយក ការហរៀបចំ

ហនាះេកពិនិតយ េឺវាដូចគាន ហបះបិទនឹង ខ្ផនការចិន ហៅ

ឆ្ន ំ ១៩៥៨ : អាហារោឋ នចំបាច់, ក្បេូលផរ ុំកុម្លរាកុម្លរ ី

ហៅកន ុងេជឈេណឌ លអ្ប់រំបកស, សេូេភាវកេែ ននវតថ ុហក្បើ

ក្បាស់, េហាការោឋ ន ធារាសាស្តសត  ខ្ដលក្តូវការចំបាច់ នូវ

អ្នកហ វី ើការហក្ចើននក្ក, កំរតិហពលហវលាហ វី ើឲសហក្េចយា ងមា ី

បំផុត សំរាប់េហក្ម្លងនិេួយៗ។ ហៅឆ្ន ំ ១៩៥៨ ហ   

និយាយថា « ជាេួយ ក្គាប់ីញ្ាជាតិ និង ខ្ដក, អ្វ ីក៏អាច

ហ វី ើបានទងំអ្ស់ »។ ខ្ត ខ្ផនការ េហាហលាតហផ្លា ះ របស់

ហ   ហនាះ នាំបហងា ើត ទុរ ភិកស ហៅក្សកុចិន ខ្ដល ប លុ ពត 

េិនបានយកវាេកពិចរណា។ 
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រេចក្ត ីេៃន ិដ្ឋា ៃ  

 

អ្វ ីខ្ដល អ្ងគការខ្មែ រក្កេេ យកេកអ្នុវតត ហៅក្សកុខ្មែ រ 

តេពិត េឺជាការចេាងសុទធសាី ពីបរហទស ជាពិហសសពី

េំរ ូ របស់កុេម ុយនិសតអាសុី ម្លន ចិន, យួន និង កូហរ៉េខាង

ហជើង។ ហក្កាយបីឆ្ន ំ ននជ័យជំនះ ពួកខ្មែ រក្កេេ, អ្នក

កាខ្សតបរហទសម្លន ក់ បានសួរសំនួរហៅ ប ុល ពត ថា : « អ្វ ី

ហៅខ្ដលជា សេិទធិកេែសំខាន់ របស់កេព ុជាក្បជាក្បីិប

ហតយយ កន ុងរយៈហពលបីឆ្ន ំកនាងេកហនះ ? » ចហេា ើយរបស់

គាត់េឺ : « សេិទធិកេែសំខាន់េឺ បានកំទិចពួក ខ្ដលម្លន

បំណងកបត់ និង ក្េប់អ្ំហពើហក្ជៀតខ្ក្ជក,  វហិចាទកេែ, ហគាល

បំណងហ វី ើរដឋក្បហារ និង ទហងវ ើ ា្ នរន ពីសំណាក់សក្តូវ

ក្េប់ីុន » 

ហៅកន ុងចហេា ើយហនះ ហេហ ើញថា អ្វ ីជាខ្មែរ េឺ ខ្មែ រសម្លា ប់

ខ្មែ រ ហសា ើរអ្ស់េួយនេរ តេកបួ នបរហទស។ ហម្លទនភាព 

របស់ ប ុល ពត េឺបាន ហ វី ើោតកេែេហាជន ហដើេបីសាង

សងគេ ហអាយបានលអជាង នូវការចង់បាន របស់ ហលាក 

សាត លីន និង ហ   ហសងទុង។ ខ្ត ម្លតុភូេិ ខ្ដល ប លុ ពត 

ក្សេ័យចង់បាន េឺ ម្លនរបូភាព ជា ម្លត យចុង ដ៏កំណាច 

សម្លា ប់កូនឯង។ ការណ៏ហនះឯង ជា ភាពមុសគាន  រវាង 

េំនិតេួសវសិ័យ របស់ ប ុល ពត នឹង លទធផលដ៏អាក្កក់

បំផុត ខ្ដលក្បជាពលរដឋខ្មែ រ ទទួលរង។ 
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ចហេា ើយនឹង សំនួរ ថា « ហេតុអ្វ ី សម្លា ប់ ? » េឺ ភាពខាវ ក់, 

តហក្េបកសពួក, សិតិវបិលាា សសែ ័ក្េចិតត របស់ េ.ក.ម. 

ខ្ដលដឹកនាំហោយ េនុសសេួយកាត ប់ ទទួល ការអ្ប់រំពី

បរហទស និងឥទធិពលកុេម ុយនិសត  ហេើយយកវាេក អ្នុវតត

ទងំេូល ហដើេបី បំហរ ី នូវេំនិតេួសហេតុ របស់មល នួ។ ខ្ត

ការសម្លា ប់សក្តូវ វាេិនខ្េនជា រហបៀបថ្ែី ខ្ដល អ្ងគការហលើ 

បានបហងា ើតហ ើងហនាះហទ។ ហេហ ើញម្លន ហៅកន ុង លទធិក្ពះ

ហយសសូ  (Evangile) បានអ្នុេ័តថា « អ្នកណាេិនស័ក្េនឹង

មំុ្ េឺជាអ្នកក្បឆ្ំងនឹងមំុ្ »។ ខ្តហលាក ហលនីន គាត់

បហងា ើតេំនិតថ្ែី ហោយបខ្នថេថា « អ្នកណាេិនស័ក្េនឹង

មំុ្ េឺជាអ្នកក្បឆ្ំងនឹងមំុ្ - ខ្តអ្នកក្បឆ្ំងនឹងមំុ្ ក្តូវខ្ត

សាា ប់ »ហេើយេំនិតហនះ ក្តូវបាន ពួកជនកុេម ុយនិសត ហៅ

ហលើពិភពហលាក យកេកអ្នុវតត ជានហយាបាយទូហៅ ហៅ

កន ុងសងគេ។ ចំហរះ អ្ងគការកុេម ុយនិសត  ហេទុកអ្នក

ក្បឆ្ំង ជា សក្តូវ បនាា ប់េក ជា ឧក្កិដឋជន ខ្ដលក្តូវខ្ត

ដកហចញជាោច់ខាត។ ការដកហចញហនះ វាហសា ើរខ្តជាយនត  

នាំហៅរកេំនិត ននការសម្លា ប់រង្ហគ ល ហក្រះថា តហៅេុម

ហទៀត វាចរវទិោ របស់សេសតនិយេ េិតត/សក្តូវ វាេនិក្េប់

ក្គាន់ សំរាប់ហោះក្សាយបញ្ញា  ជាសារវនត  ហនះហ ើយ : ការ

ខ្សវ ងរក ននេនុសសជាតិ រេួហ ើងវញិ, បរសិុទធ, គាែ នសក្តូវ 

តេទំេំ ក្ពះហេសសុ ី (dimension messianique) ននេំហរាង 

ម្ល កសសុីស េឺជា ហបសកកេែ ហ វី ើហោយ និង ហដើេបី វណណ ៈពល
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ជីព។  េំហរាងហនះ ហ វី ើហអាយហេើលហ ើញក្តូវ នូវវ ិី ី បក្ងួប

បក្ងួេ េនុសសជាតិ តេកម្លា ំង កន ុងបកស, កន ុងសងគេ, 

កន ុង ក្បហទស ហៅទីបញ្ច ប់ កន ុង សាកហលាក ខ្ដលជាវ ិី ី 

ជជុះហចលដូចសំរាេ ចំហរះអ្នកណា ខ្ដលេិនចូលេក

កន ុង ការសក្ម្លំងហនះ។ ដូហចនះ ពី ភាពសេហេតុផល 

(logique) ននការតសសូ នហយាបាយ, ពួកកុេម ុយនិសត  នាំគាន

រំកិលហៅរក ភាពសេហេតុផល ននការជក្េសុហចល, 

បនាា ប់េក ហៅរក េហនាេេវជិាា  ពិោតនិយេ ហេើយហៅ

ទីបំផុត េឺ ហៅរក ការសម្លា ប់រង្ហគ លសក្តូវ និង ការកំទិច

ហចលហអាយអ្ស់ ននវតថ ុធាតុ េិនបរសិុទធ។ ហៅកន ុង ភាព

សេហេតុផលហនះឯង ខ្ដល អ្ងគការហលើ បានសម្លា ប់ខ្មែ រ 

ហោយយល់ថា ក្បជាពលរដឋខ្មែ រ វារលួយអ្ស់ហៅហេើយ 

ដូហចនះ ក្តូវសម្លា ប់េនុសសសអ ុយ ខ្ដលជា សក្តូវលាក់មល នួ 

ហៅកន ុងសងគេសកត ិភូេិ។  ហដើេប ីកសាងកេព ុជាថ្ែី ក្តូវខ្តបរ ូ

រក្បជាពលរដឋ តេការសក្ម្លង ដកហចញ វតថ ុធាតុ េិន

បរសិុទធ។ ចំហរះ អ្ងគការហលើ េនុសសខ្មែ រ វាក្គាន់ខ្តជា វតថ ុ

សអ ុយ ខ្ដលក្តូវខ្តកំទិចហចល ខ្តប ុហណាណ ះ៕        


