ឧ ប រៅ េ ង្ហា

ហេ តុ អ្វ ី ស ម្លា ប់ ?

កុ មា រ យោ ធា ខ្មែ រ ក្ក ហ ម

សាកល្បងពិ ចា រណា អំ ពី ឧក្កិ ដ្ឋ ក មែ នៃបកសកុ មែុ យ
ៃិ ស្ត ខ្មែ រ
មាតិការ ឿង
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រេចក្ត ីរ្តើម
បួ នទសសវតសរ៏ បានកនា ងផុតេកហេើយ, អ្តីតកាល នន
របបខ្មែ រក្កេេ ហៅខ្តជា ចំណុចសួ រ ដល់ក្បជាជាតិខ្មែ រ
ថា

ហេតុអ្វីបានជាម្លនហកើត

នូ វការសម្លាប់េហាជន

ហោយមល ួនឯង ហៅកនុងក្បហទស អ្ះអាងថាជាទីជក្េង នន
ពុទធសាសនា ? ហេអាចទំលាក់កំេុសដល់ លទធ ិកុេមុយនិសត
ខ្ដលអ្ងគ ការហលើ យកេកអ្នុវតត ហក្រះលទធ ិហនះ បាន
បង្ហាញ នូ វភាពសាហាវហោរហៅ របស់មល ួន ហលើហលាកហនះ។
ហេអាចនិយាយបានថា « ក្បវតត ិសាស្តសត ននលទធ ិកុេមុយនិសត
េឺជាអ្នត រាយ ននេនុសសហលាក »។ វាជាបាតុភូតដ៏សំខាន់
េួ យ កនុងសតវតសទី២០ ខ្ដលចំហផតើេហ ើង ពីឆ្នំ ១៩១៤
និងបញ្ច ប់ហៅទីក្ក ុងេូ សគូ កនុងឆ្នំ ១៩៩១។ ដូ ហចន ះ ហេអាច
សួ រជាសំនួរថា

លទធ ិកុេមុយនិសត

ជាអ្វ ី ?

ពួ កអ្ន ក វទូិ

នហយាបាយមា ះ ហេ ខ្បងខ្ចកលទធ ិហនះ រវាង ក្ទឹសតី និង
ិ ា នហយាបាយ, លទធហិ នះ វា
ការ អ្នុវតត ន៏។ ជា ទសសនៈវជា
ម្លន យូរយាេកហេើយ, តំងពីរាប់រន់ឆ្នំេកេា ះ, ខ្ដល
ហលាក Platon បានសរហសរហៅកនុងហសៀវហៅ របស់ហលាក
ម្លនចំណងហជើងថា « សារធារណរដឋ »។ រេូ តម្លនអ្ន កមា ះ
យល់ហ ើញ ហៅកនុង សិកាាបទ ននក្ពះពុទធ ក៏ហ ញ
ើ ម្លន វតថុ
ធាតុ ននលទធ ិហនះខ្ដរ។ ហក្រះថា ហៅកនុងក្ទឹសតី នន លទធ ិ
ិ សាស្តសត និេិតតសញ្ញា (utopique)
កុេមុយនិសត វាម្លន វីី
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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ខ្ដលហាក់បីដូចជា អាចយកេកហីវ ើជា ឧបករណ៏ សំរាប់
រ ិះេន់ ដល់បញ្ញាសងគ េបាន។ ក្ទឹសតីហនះ ចូ លរ ួេកនុងកិចច
ពិភាកា ននេំនិត ខ្ដលផតល់មយល់ អ្ុកសុីខ្េសសន ដល់ លទធ ិ
ក្បជាីិបហតយយ។ ខ្ត ការអ្នុវតត ន៏ ននលិទធិកុេមុយនិសត វា
មុសឆ្ាយពីក្ទឹសតី របស់វា ហៅកនុងទីកខ្នា ងេួ យ កនុង រយៈ
ហពលេួ យ ដូ ចយាងហៅក្បហទស រុសុ សី, េុយបា, ចិន, ហយៀក
ណាេ...ដឹកនាំហោយ ជនដ៏លបីលាញ ដូ ចយាងហលាក សាត
លីន, ហ

ហសងទុង, េូ ជីេិញ, កាក្សរ ។ូ

េឺកនុងក្បហទស

ទ ំងឡាយហនាះឯង ខ្ដលម្លន ការបស្តង្ហាបជាក្បព័នធ រេូ ត
ដល់កំ រ ិតដ៏អ្សាចរយេួ យ េឺ ក្បក្ពឹតតិ នូ វ ហភរវកេែ ហៅកនុង
រហបៀបដឹកនាំ ននរោឋភិបាល។ វាេួ សពីឧក្កិដឋកេែ ហៅហលើ
បុេគល, ការសម្លាប់រង្ហគលយាងហទៀងទត់ ហដើេបី អ្ំណាច,
លទធ ិកុេមុយនិសត បានបហងា ើត នូ វរបបដឹកនាំេួយ សំរាប់
ក្បក្ពឹតតិ

នូ វឧក្កិដឋកេែ េហាជន

ខ្តេត ង។

ខ្ត

របប

ហោរហៅហនះ ហៅកនុងរយៈហពលដ៏យូរអ្ខ្ងវ ងេួ យ េិនខ្ដល
ម្លននរណាហលើកយកេក សិកា និង វាយតនេា តេទសស
នៈពី ក្បវតត ិសាស្តសត ដល់ សីលីេ៏ ហនាះហ ើយ ហក្រះថា របប
ហនះ បានចូ លរ ួេក្បយុទធក្បឆ្ំងនឹង របបណាសុី ហៅកនុង
សស្តង្ហគេហលាកទី២។ បនាាប់េក េិនសូ វម្លននរណា ម្លន
ហសចកត ីកាាហាសន ហីវ ើការហក្បៀបហីៀប រវាង ឧក្កិដឋកេែ ខ្ដល
បានក្បក្ពឹតត ហោយរបបណាសុី និង កុេមុយនិសត។ វាហាក់
បីដូចជា ទុក ឧក្កិដឋកេែ កុេមុយនិសត ជា អ្ំហពើីេែ ត។
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
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េិនខ្តបុហណា
ណ ះ ម្លនបញ្ញាវនត លបីលាញ ជាហក្ចើនហៅកនុង
ពិភពហលាក បានចូ លជាសម្លជិក ននេណបកសកុយេមុនិ
សត ហាក់បីដូចជាទុក បកសហនះ ជា ដំហណាះក្សាយោច់ខាត
ននបញ្ញាសងគ េ។ ដូ ចអ្ន កនិពនធ បារាំងខ្សសលបីលាញម្លនក់
ហ្ែះ Aragon ហលាកសរហសរថា « ហនក្តហមៀវ ននបដិវតត ន៏
ខ្ដលខ្ចងចំ នូ វភាពហោរហៅ ជាការចំបាច់េួយ1 »។
ដូ ហចន ះ លទធ ិកុេមុយនិសត ហៅទសសវតសរ៏ ៥០-៦០-៧០ បាន
កាាយជានិេិតត ននការតសសូ ននក្បហទសអាណានិេេ និង
ក្បជាពលរដឋ ខ្ដលក្តូវបានហេជិះជាន់។
ហៅក្ស ុកខ្មែ រកនុងអ្ំ ុ ងហពលដ៏រុងហរឿង ននលទធ ិកុេមុយនិសត
ហលើពិភពហលាក, លទធ ិហនះ េិនម្លនឥទធ ិពល េួ រហអាយកត់
សំគាល់ ហលើក្បជាពលរដឋ ខ្មែ រហនាះហទ។ ជាការពិត, វាម្លន
បកសកុេមុនិសតខ្មែ រ ដឹកនាំហោយជនយួ នម្លនក់ បនា ំហីវ ើជា
ខ្មែ រ ហ្ែះ សឺន ងុកេិញ, បខ្ុ នត បកសហនះ វាក្គាន់ខ្តខ្ផនក
េួ យ នន បកសកុេមុយនិសតឥណឌច
ូ ិន ខ្ដលម្លនយួ នជាអ្ន ក
ដឹកនាំតំងពីឆ្នំ ១៩៣០ េកហេា ះ។ ខ្តហៅឆ្នំ ១៩៥១ ហៅ
កនុងយុទធសាស្តសតយួ ន ក្ក ុេតសសូ ខ្មែ រកុេមុយនិសត ក្បឆ្ំង
អាណានិេេបារាំង បានបហងា ើត េណបកសេួ យ ខ្បក
ហចញពី ចលនាតសសូ ខ្មែ រឥសសរៈ ម្លនហ្ែះថា « បកសក្បជា
ជនបដិវតត កេពុជា »។ បកសហនះសថ ិតហៅហក្កាេការក្តួ តក្ត
1

Les yeux bleus de la révolution brillent d’une cruauté nécessaire.
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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យួ នដខ្ដល។ ហក្កាយហពលក្ស ុកខ្មែ រ បានឯករាជយ, បកស
ិ ឯអ្ន កមា ះហទៀត ក៏នាំ
ហនះ េកចូ លរ ួេ កនុងសងគ េជាតិ វញ
គានហៅហាណូយ តេយួ នហយៀកេិញ និងមា ះហទៀត ក្តូវរស់
ហៅតេ ជាយខ្ដនខ្មែ រ-យួ ន ហោយម្លន ជំនួយពីយួន
កុេមុយនិសត។
ហៅឆ្នំ ១៩៦០ ពួ កនិនានការកុេមុយនិសតេួ យហទៀត ហៅថា
ខ្មែ រក្កេេ បានបហងា ើត « បកសកុេមុយនិសតកេពុជា » ម្លន
និនានការ ហៅរកចិនកុេមុយនិសត។ បកសហនះ ហីវ ើសកេែ ភាព
ហៅកនុងការលាក់បាំង ក្បឆ្ំងនឹង សីេនុ ខ្តគាំក្ទ ហោយ
គាែនលាក់ហលៀេ នូ វការតសសូ ននយួ នកុេមុយនិសត ហៅហយៀក
ណាេខាងតប
ូ ង ដូ ចសីេនុខ្ដរ។ ហៅឆ្នំ ១៩៧០, សហេត ច
សីេនុ ក្តូវសភាជាតិខ្មែ រ ទំលាក់ក្ទង់ ពីេុមតំខ្ណង។
ក្បតិកេែ របស់ក្ពះអ្ងគ េឺក្ទង់ សូ េហអាយទ័ពហយៀកកុង
តំងទ័ពហៅក្ស ុក វាយក្បហារកងទ័ពជាតិខ្មែ រ ហដើេបី ជួ យ
ិ
ក្ពះអ្ងគ ក្ត ប់េកកាន់អ្ំណាចវញ។
មណៈហពលហនាះខ្ដរ
តេសំហណើរ ហបកាំង និង ហាណូយ, ក្ទង់បហងា ើត រណសិរយ
បក្ងួ បបក្ងួ េជាតិេួយ ហដើេបី រ ួេចាំង ជាេួ យពួ កហយៀ
កកុង ហដើេបី ក្បលំ របបសាធារណរដឋ ខ្មែ រ។ រណសិរយហនាះ េឺ
ជាការរ ួបរ ួេ នន បកសកុេមុយនិសតកេពុជា ដឹកនាំហោយ បុ
ល ពត, បកសក្បជាជនបដិវតត កេពុជា ដឹកនាំហោយពួ ក
យួ នកុេមុយនិសត និង ពួ កសីេនុនិយេ េួ យចំនួនតូ ច
គាែនហេដឹកនាំចាស់លាស់។ ក្តូវដឹងថា សហេត ច សីេនុ
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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ក្ទង់ យកការេំេួន និង កំេឹង ជាក្តីេុម វាជំរុញក្ទង់
ហអាយ ក្បញាប់ក្បញាល់ ចូ លរ ួេជាេួ យ ពួ កកុេមុយនិសត
ហោយេិនបានេិតពិចរណា ហអាយបានចាស់លាស់សិន
ហដើេបីថ្ាឹង រកក្បហយាជន៏ជាតិ។ ការណ៏ហនះ នាំហអាយក្ពះ
អ្ងគ បាត់នូវការគាំក្ទ ពីសំណាក់ក្បជាជនខ្មែ រ េួ យភាេ
ិ
ីំ។ េួ យវញហទៀត
ក្ពះអ្ងគ គាែនអ្ំណាចអ្វ ីបនត ិចហសាះហ ើយ
ហៅកនុងជួ រ រណសិរយហនាះ ហក្រះជារណសិរយ របស់ពួកកុេមុយ
និសត ខ្ដលជា សក្តូវចស់នឹងក្ពះអ្ងគ ។ ហៅឆ្នំ ១៩៧៥, ហៅ
កនុង បរ ិបទអ្នត រជាតិ ខ្ដលជាសុភសាថនភាព ដល់ ចិន
និង យួ ន កុេមុយនិសត េឺ ការដកថ្យអាហេរ ីកាំងហចញពី
សស្តង្ហគេ ហៅក្ស ុកយួ នខាងតប
ូ ង កនុងក្កបមណឌ ននកិចច
ក្ពេហក្ពៀងសនត ិភាព ហៅឆ្នំ ១៩៧៣។ ទិននការណ៏ថ្ែីហនះ
តក្េូវហអាយ សេរដឋ អាហេរ ីក កាត់ជំនួយហយាធា ដល់
របបសាធារណរដឋ ខ្មែ រ ខ្ដលកំពុងចាំង តទល់នឹង ទ័ព
កុេមុយនិសត ខ្មែ រ-យួ ន, វានាំហអាយ ពួ កហនាះ ម្លនហក្បៀបហលើ
កងទ័ពជាតិខ្មែ រ។

ហៅកនុងសាថនភាព ដ៏ពិបាកពនយល់,

កងទ័ពជាតិខ្មែ រ បានោក់អាវុី ហៅកនុងហសចកត ីសងឃឹេ
ថាម្លន ការបក្ងួ បក្ងួ េជាតិ ហដើេបី សនត ិភាព។ ខ្តពួ កខ្មែ រ
ក្កេេ ចប់យក សាថនភាពហនះ ហដើេបីក្បកាស នូ វជ័យជំ
នះ ហោយអាវុី របស់មល ួន។ ហេើយអ្ំណាចទ ំងឡាយបាន
ធាាក់ហៅកនុងកណា
ត ប់នដ ក្ក ុេក្េួ សារ បុល ពត ខ្ដលម្លន
ហ្ែះថា អ្ងគ ការហលើ ខ្ដលហៅកនុងហនាះម្លន បុល ពត,
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨

6

ហមៀវ បុណា
ណ រ ី (ភរ ិយា បុល ពត), ហអ្ៀង សារ ី, ហមៀវ ីីឫទធ
(ភរ ិយា ហអ្ៀង សារ ី)។ ក្េួ សារហនះ បានហបាសសំអាតេនុសស
ខ្ដលក្បឆ្ំងនឹងមល ួន រ ួចបំផ្លាញខ្មែ រ ហសា ើរខ្តអ្ស់េនុសស
រលីងពីក្ស ុកខ្មែ រ កនុងរយៈហពលដ៏មាីេួយ។ សកេែ ភាពអ្ងគ
ការហនះ បានកាាយហៅជា ខាែំងសុីរ ូងនផាកនុង បំបាត់ពូជសា
សន៏ខ្មែ រ ហដើេបីផតល់ផលក្បហយាជន៏ ហអាយយួ ន ខ្តេត ង។

រេតុ្ល នៃ ឆ្ក ួតយេ
ហេតុផល ននឆ្ក ួតយស របស់អ្ងគ ការហលើខ្មែ រក្កេេ េឺជា
ចំណុច ននជំនួប ននទំេំបីយាង ចក់ឬស ហៅកនុងបរ ិបទ
ភូ េិសាស្តសត និង ហៅកនុងហពលហវលាេួ យជាក់លាក់ ។ ទំេំ
ឆ្ក ួតយស របស់បុល ពត, ទំេំ ននក្បវតត ិសាស្តសតជាតិខ្មែ រ និង
ទំេំ ននឥទធ ិពល របស់លទធ ិកុេមុយនិសតអ្នត រជាតិ ជាពិហសស
កុេមុយនិសតអាសុី។
ទំេំ ឆ្ក ួតយេ បុល ពត
ហទះបី អ្ងគ ការហលើ មំហោសនាជាផល វូ ការថា « បដិវតត ន៏
ខ្មែ រ េិនខ្ដលម្លនហ ើយហៅកនុងហលាកហនះ ឬ បដិវតត ន៏
ម្លនខ្តេួ យ »។ ខ្តហបើពិនិតយបនត ិច វាម្លនកា ិនផអរូ ដូ ចជា
អាតុរនិយេ2 (dolorisme) ខាាំងកាា ឬ េំនំឈឺចប់ ជាការ
2

លទធ ិខ្ដលក្បកាន់ថាការឈឺចប់ម្លនក្បហយាជន៏។
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
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សងសឹក និង បំណង ីំមុសខានត។ អ្ន កបដិវតត ន៏ ក្តូវម្លន
ការឈឺចប់ខ្សនទវ ី ចំហរះអ្ំហពើរបស់សក្តូវ និង ចំហរះ
េុម ននអ្យុតតិីេ៏ ហក្រះវានាំហអាយម្លន ហសចកត ីហបត ជាា
ចិតត បំហ រ ី បកស គាែនលំហអ្ៀង។ ដូ ហចន ះ ការឈឺចប់ ខាាំងកាា
វាជាក្បហយាជន៏បកស។ បកស ជាអ្ន កហបាសសំអាត សងគ េ
ចស់ ហេើយ វាយបំបាក់ វណណៈ ហអាយរលាយសូ នយ ហដើេបី
កសាង សងគ េថ្ែី ដ៏ផូរផង់េួយ ខ្ដលជា េំរ ូ សំរាប់ពិភព
ហលាក។ ជាសងគ េកុេមុយនិសត បរ ិសុទធ សូ េបី ក្បហទសចិន
ក្បជាម្លនិត ក៏ចង់ហីវ ើតេខ្មែ រខ្ដរ។ ទំេំ ននអាតុរនិយេ
ខាាំងកាា និង បំណងេួ សហេតុ ហនះ ជា ការក្សេ័យ របស់
បុល ពត ខ្ដលទុកជាឆ្ក ួតយសេួ យ ខ្ដលនាំហអាយក្បជា
ជាតិខ្មែ រ ធាាក់កនុងរនធ ហៅហខាែចទ ំងរស់។
ទំេំ នៃប្បវតត ិសាស្តេតជាតិខ្មែ
ក្ស ុកខ្មែ រ ធាាប់ជាក្ស ុកសេប
ូ ណ៏សបាយ, ម្លនហទពីីតជា
អ្ន កខ្ថ្រកា, ម្លនអ្តិតកាល ដ៏រុងហរឿងសហេបើេ។ បុខ្នត
សាថនភាព ននកិតតិេុណហនះ វាចប់បាត់ហៅហេើយ តំងពី
សតវតសទី១៥េក។ ក្ស ុកខ្មែ រ កាាយជាក្បហទសតូ ច រស់ហៅ
កនុងទុកាហវទនា គាែនហសចកត ីនថ្ាថ្នរូ ហេើយ សថ ិតហៅហក្កាេ
ការក្តួ តក្ត ននក្បហទសជិតខាង។ ពួ កអ្ន កដឹកនាំ បហងា ើត
ជាបកសពួ ក ក្បឆ្ំងគាន ហដើេបីដហណតើេអ្ំណាចគាន ហេើយ
ខ្តងខ្ត ហៅពឹងរក់បរហទស ឲជួ យមល ួន ហោយបររនឹ
ូ ង
ក្បហយាជន៏ជាតិ។ កនុងទសសវតសរ៏ ៦០ ក្ស ុកខ្មែ រ មកខាន
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨

8

នូ វការហហាះហ ើង ននអ្ភិវឌ្ឍហសដឋ កិចច ហោយសារ ជហក្េើស
យក នហយាបាយហសដឋ កិចចបិទទវរ ខ្ដលនាំឲក្ស ុក កាាយជា
ក្ស ុកហមាយ ម្លន ក្បជាពលរដឋ ភាេហក្ចើន រស់កនុងភាពក្ក
ិ យ
លំបាក។ ដូ ហចន ះ ក្ស ុកខ្មែ រ ជា « តំណហមាយ » ទ ំងវស័
ិ យនហយាបាយ ហៅកនុង បរ ិសាថន ដំបន់
ហសដឋ កិចច ក៏ដូច វស័
និង អ្នត រជាតិ, ជាពិហសស ហៅខ្កបរ សស្តង្ហគេហយៀកណាេ។
អ្ន កមា ះ យល់ហ ើញថា ទេា ន់ ននក្បវតត ិសាស្តសតហនះឯង ខ្ដល
បហងា ើត នូ វលកា ណៈសេបតត ិ ននជាតិខ្មែ រ ខ្ដលវាជួ យរុញ នូ វ
សកេែ ភាពោតកេែ ននពួ កខ្មែ រក្កេេ ហៅកនុងេំនិត
សងសឹក។ ចំខ្ណក ពុទធសាសនា តំងពីបូរាណកាល េក
ិ ជាវជា
ិ ម្លន កនុងតួ នាទី
ដល់ បចចុបបនន កាល គាែនការវវតត
េួ យ ចាស់លាស់ ហៅកនុងសងគ េ : ការក្បហងើយកហនត ើយ
របស់ពុទធសាសនា ចំហរះបញ្ញាសងគ េ និង ការទក់ទងហៅ
នឹងអ្តថ ភាព នន អ្នាេត ននការខ្ចក បុណយ និង បាប
ិ
ិ
កនុងជី វតបច
ច ុ បបនន វាផទុយគានក្ស ះនឹង ជី វតរស់
ហៅ របស់
ិ យ ននបដិវតត ន៏សងគ េ។ ខ្ត ក្បតិ
េនុសស និង ទសសនវស័
ិ វាដូ ចគាននឹង ទ
បុេគលនិយេ (anti-individualisme) វញ
សសនៈ ននអ្ងគ ការ េឺ ការរំលាយ « ម្ុំ »។ ជាការពិតហេើយ,
ពុទធសាសនា ក្តូវបានរបបខ្មែ រក្កេេ បក្ង្ហបហោយេិងា
យាងណាកត ី ក៏េិនខ្ដលបហងា ើត នូ វទំនប់ទប់នឹង អ្ំហពើអ្
ិ
សីលីេ៏ហនាះខ្ដរ។ េួ យវញហទៀត,
ទសសនៈ ននក្ពេែ លិមិត
« បុណយ-បាប » អ្ប់រំហោយពុទធសាសនា វាក្ជាបកនុងចិតត
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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េំនិតខ្មែ រ ហេើយ ហៅហពលខ្ដលមល ួន ជួ បនឹងទុកាហវទនា
បងា ំហោយលទធ ិថ្ែី េិនេិតនាំគានហងើបក្បឆ្ំង ខ្បជានាំគាន
យល់ហ ើញថា ទុកាហនះ វាជាកេែ របស់មល ួន ខ្ដលមល ួនបាន
ក្បក្ពឹតតពីអ្តិតជាតិ។ កនុងចិតតេំនិតហនះ ខ្ដលខ្មែ រ ជា
ជនរងហក្គាះ េួ យនេរ នាំគានក្ទ ំរស់ ហៅកនុងរបបខ្មែ រ
ក្កេេ ឥតម្លនក្បតិកេែ ក្បឆ្ំងអ្វ ីហនាះហ ើយ។
អ្វ ីខ្ដលហកើតម្លនហ ើងហរឿងៗ ហៅក្ស ុកខ្មែ រ ហោយគាែន
ភាពទំនងហសាះ នាំឲហយើង ហលើកយកេកពិនិតយវាហ ើង វ ិ
ញ។ ដូ ចយាង ទសនសៈ ថា ក្ស ុកខ្មែ រ ជាហកាះសនត ិភាព ហៅ
ខ្កបរ សស្តង្ហគេហយៀកណាេ ខ្ដលសហេត ច សីេនុ ផតល់ជូន
ដល់ក្បជាពលរដឋ ក៏វាក្បខ្េល ដូ ចគាននឹង រ ូបចម្លាក់រំហលច
ហលើផ្លាង
ំ ក្បាសាទអ្ងគ រ : អ្បសរា លអ ហឆ្ើតឆ្យ, ក្ពះេហា
កសក្តដ៏សង្ហា, ក្បជាជន សបាយរ ីករាយ ក្បកបការង្ហរ
ហោយង្ហយក្សួ ល ខ្តហៅហលើផ្លាង
ំ ក្បាសាទ រាប់េី ូ ខ្េក្ត
ហនាះខ្ដរ ក៏បង្ហាញ នូ វទិដឋភាព ននសស្តង្ហគេកាចសាហាវ
ខ្ដលនាំហអាយ អ្ន កទសសនា ម្លនេនា ិល សួ រថា ហតើ សនត ិ
ភាព និង សុភេងគ ល ននក្បជាពលរដឋ ខ្មែ រ ហៅសេ័យេហា
ិ
នេរ វាម្លនីេែ ជាតិខ្បបណា ? ជា ផលា ននសស្តង្ហគេ វបុ
ញ្ា ័យ របស់អ្នកដឹកនាំ, ដូ ហចន ះ លទធ ិផ្លតច់ការនិយេ ហៅ
សេ័យេហានេរ វាជាឫស ននរបបដឹកនាំហយាធានិយេ
ហេើយទុក ការជំទស់ នឹងអ្ំណាចអ្ន កដឹកនាំ ដ៏ម្លន
បារេីហយាធា ជាការក្បម្លថ្ ហេើយក្តូវខ្ត កំហទចវាហចល។
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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ដូ ហចន ះចំហរះអ្ន កម្លនេំនិតជំទស់ ម្លនខ្តការហភៀសមល ួន
ហៅរស់ហៅក្បហទសជិតខាង ឬ កនុងដំបន់ោច់ក្សយាល ជា
ទក្េង់ ននការជំទស់ ខ្តបុហណា
ណ ះ។ ហេតុហនះឯង បានជាវា
ហសា ើរគាែនហសាះហ ើយ ហៅកនុងសងគ េខ្មែ រ ពីបុហពវ នូ វការ
ជំទស់ទល់េុម រវាងក្បជាពលរដឋ នឹងអ្ន កដឹកនាំ។ ដូ ហចន ះ
ហកាះសនត ិភាព

គាែនហសរ ីភាពវាក្គាន់ខ្តជា

ការក្សហេើ

ក្សនេ បហងា ើតហ ើងហោយ របបផ្លតច់ការ សំរាប់រកា នូ វ
អ្ំណាចខ្តបុហណា
ណ ះ។
ទំេំ នៃឥទធ ព
ិ លប រទេ
សួ រថា ហតើ អ្ំហពើនក្ពនផស របស់ បុល ពត វាម្លនកំហណើតពី
ការបស្តង្ហាបដ៏េិងា របស់សីេនុ, ជាការសងសឹក ហៅហលើ
សងគ េសកត ិភូេិ ? « ខ្េន » ហៅហលើបនាាត់ហពលហវលា : ការ
បស្តង្ហាបដ៏នក្ពនផស របស់សីេនុ ហៅហលើអ្នកក្បឆ្ំង វាជក្េ ុញ
បុល ពត ឲចូ លនក្ព ហដើេបី ក្បឆ្ំងនឹងសីេនុនិយេ ហោយ
យកបដិវតត ន៏េិងា ជាេហីោបាយតសសូ ។ ខ្តម្លគា
៍ា ហនាះ
តេពិត

វាេិនខ្េនជាក្បតិកេែ

ហកើតេកពី

អ្ំហពើ

ហោរហៅសុទធសាីហនាះហទ, ហក្រះវាម្លនក្េឹះ កនុងេហនាេេ
ិ ា ជា « លំនាំដ៏អ្សាចរយ » ហចញពី ហលនីននិយេ ហេើយ
វជា
បនត ហីវ ើ ហោយហលាក សាតលីន, ហ

និង េូ ជីេិញ...។ ដូ ហចន ះ

បដិវតត ន៏េិងា របស់ បុល ពត េឺក្គាន់ខ្តជាការចេា ង
ឥតហខាចះ ពីេំរ ូបរហទស ខ្តបុហណា
ណ ះ។ ខ្ត ពួ កអ្ន កដឹកនាំ
កុេមុយនិសត

និងពួ កហឆ្វ ងនិយេ

ហៅហលើពិភពហលាក

សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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ជំទស់ថា

អ្ំហពើហោរហៅក្ជ ុល

ឬ

បដិវតត ន៏

ិ
េូ ល វវដត

(révolution radicale) ខ្បប បុល ពត ហដើេបី បររូ សងគ េ
េិនអាចយក ក្ទឹសតីកុេមុយនិសត ពីខាងហក្ៅ េកពនយល់វា
បានហនាះហ ើយ ហក្រះថា វាេិនខ្ដលម្លនខ្បបហនះហសាះ
ហ ើយ។ ទសសនៈហនះ វាជា ការកំសាកេួ យខ្តបុហណា
ណ ះ ហក្រះ
ចំនួន ននជនរងហក្គាះ ពីសំណាក់ លទធ ិកុេែយនិសត ហៅហលើ
ពិភពហលាក ក្បម្លណ ១០០ លាននាក់ វាបញ្ញចក់ នូ វការ
ិ
អ្នុវតត ននហភរវកេែ ជាេូ លវវដត
របស់អ្ងគ ការហលើ វាគាែន
ិ របស់ សាតលីន, ហ
អ្វ ីមុសគាននឹង ហគាលវីី

និង េូ ជីេិញ

ហនាះហ ើយ។ ហតើអាចនិយាយបានថា ក្ទឹសតី កុេមុយនិសត វា
គាែនកំេុសអ្វ ីហនាះហ ើយ ហោយហក្បៀបហីៀបហៅនឹង

ការ

អ្នុវតត ន៏ របស់មល ួន ? ការបារេភ និង រហបៀបសិកា ខ្បប
ហនះ ហតើវាហៅអាចគាំក្ទបានហទៀត ថា លទធ ិកុេមុយនិសត ពិត
ឬ ការេនុវតត ិន៏ក្ទឹសតី និង លទធ ិកុេែយនិសត េតិបណឌិត វា
េិនដូ ចគានជាោច់ខាត ? េំនិត ខ្បបហនះ ក៏ដូចជាយល់
ហ ើញ ថា ក្ទឹសតី ណាសុី និង នហយាបាយ Hilter វាមុសគាន
ហនាះខ្ដរ។

ឥទធ ិពលបារំង
ពួ កអ្ន កដឹកនាំ ខ្មែ រក្កេេ ហសា ើរទ ំងអ្ស់ ជានិសសិតហៅ
ក្បហទសបារាំង ហេើយេួ យចំនួន បានចូ លជា សម្លជិក នន
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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េណបកសកុេមុយនិសតបារាំងខ្សស រ ួេទ ំង បុល ពត។ ពួ ក
ហនាះ ទុកហលាក M. Robespierre (១៧៥៨-១៧៩៤), អ្ន ក
ិ រស
បដិវតត ន៏បារាំង ដ៏លបីេួយ ហៅសតវតសទី១៨, ជា វរបុ
របស់ហេ។

កម្លែភិបាលខ្មែ រក្កេេម្លនក់

ខ្ដលជាអ្តិត

និសសិតខ្មែ រហៅក្ស ុកបារាំង និយាយថា ចំណុចរ ួេ នន បុល
ពត និង Robespierre េឺ ហសចកត ីហបត ជាាចិតត និង ភាព
សុច រ ិតបំផុត។ ខ្ត ពួ កបញ្ញាវនត បារាំងខ្សស ហេពនយល់ថា
វាគាែនហ ើញម្លន សានេអ្វ ីហ ើយ ហៅកនុងបដិវតត ន៏បារាំង
ខ្ដលអាចយកហៅក្បដូ ចនឹង បដិវតត ន៏ របស់ បុល ពត។
ខ្តហៅហពល បុល ពត បិទទវរក្ស ុកខ្មែ រ ហដើេបី សម្លាប់
ក្បជាពលរដឋ ខ្មែ រ កនុងនាេ កុេមុយនិសត ពួ កអ្ន កបញ្ញាវនត
បារាំងហឆ្វ ងនិយេ ហៅហសា ៀេ ហេើយហៅខ្តបនត ហកាត
សរហសើរ ដល់ ហ

និង េូ ជីេិញ។

ឥទធ ិពល ក្ុមមុៃេ
ិ ត អាេុ:ី យួៃ-ក្ូ រ ៉េខាងរ ង
ើ ៃិង ចិៃ
ពីយួៃ :
េណបកសកុេមុយនិសតខ្មែ រ (េ.ក.ម.) ជាដំបូង វាក្គាន់ខ្តជា
ខ្ផនកេួ យ ននេណបកសកុេមុនិសត ឥណឌច
ូ ិន ខ្ដលម្លនយួ ន
ជាអ្ន កក្តួ តក្ត។ ហេើយបនាាប់េក យួ ន ហេបំខ្បកជាបី
ខ្េកជាតិ : យួ ន-ខ្មែ រ-លាវ ខ្តសថ ិតហៅហក្កាេឥទធ ិពលយួ ន
ដខ្ដល។ ហទើបដល់ឆ្នំ ១៩៦០ បានម្លនខ្បកហចញោច់ពី
យួ ន ក្គាន់ខ្តជាក្ទឹសតីបុហណា
ណ ះ ហក្រះពួ កខ្មែ រក្កេេ ក្តូវការ
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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ជំនួយយួ ន ហៅកនុង បរ ិបទ នហយាបាយ និង ភូ េិសាស្តសត
សស្តង្ហគេ ហៅហយៀកណាេ។ ឆ្នំ១៩៧០ ហផតើេសស្តង្ហគេ ហៅ
ក្ស ុកខ្មែ រ, េ.ក.ម. ហៅកនុង បរ ិបទខាងហលើហនះ គាែន
សវ ័យភាព ហៅកនុងសេរភូ េិហ ើយ។ យុទធសាស្តសត និង កល
យុទធសឹក េឺទ័ពយួ នកុេមុយនិសត ហេជាហរៀបចំទ ំងអ្ស់។ តួ
រនាទី របស់ េ.ក.ម. េឺសំរាប់ខ្ត ហីវ ើសម្លាីនហយាបាយ
ហៅហលើសហេត ច សីេនុ ហអាយបនត គាំក្ទយួ នកុេមុយនិសត ខ្ត
បុហណា
ណ ះ។ ចប់ពីឆ្នំ ១៩៧៣ ហៅកនុងក្កបមណឌ កិចចក្ពេ
ហក្ពៀងសនត ិភាព ឆ្នំ ១៩៧៣, ហបកាំង, ហៅចំហរះេុម
ហាណូយ ហីវ ើពុតជាអ្ន កក្បឆ្ំងនឹងេំនិតហនះ, ជំរុញ ពួ ក
ខ្មែ រក្កេេ ឲបដិហសី នូ វកិចចក្ពេហក្ពៀងសនត ិភាព ហោយ
យកហលសថា ជាឧបសេគ ននដំហណើរបដិវតត ន៏។ ពួ កអ្ន ក
ិ
វភាេនហយាបាយ
ហលាកខាងលិច យកចំណុចហនះ ជាការ
ពិត ហេើយ នាំគានហជឿជាក់ថា ពួ កខ្មែ រក្កេេ និង យួ ន
ិ
កុេមុយនិសត ហ្ាះគាន ហលើចំណុចហនះ។ ពួ កអ្ន ក វភាេទ
ំង
ហនាះ នាំគានចញ់ហបាកលបិចយួ ន ដូ ចសពវ ដង។ តេពិត
ហាណូយ គាែនបំណងចង់ហអាយពួ កខ្មែ រ ទទួ លសាគល់ នូ វ
កិចចក្ពេហក្ពៀងសនត ិភាពហនាះហ ើយ ហក្រះថា ហបើពួកខ្មែ រ
យល់ក្ពេ យកេក អ្នុវតត េឺទ័ពយួ នកុេមុយនិសត នឹងជួ ប
នូ វការពិបាក បនត សថិតហៅកនុងក្ស ុកខ្មែ រ ហក្រះវានឹងអាច
ម្លន

សាេេគ ីភាព

រវាងខ្មែ រនិងខ្មែ រ

ក្េប់និនានការ

នហយាបាយ ហដើេបី ការររបូ រណភាពទឹកដីខ្មែ រ ខ្ដលផទុយ
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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ពីក្បហយាជន៏យួន ខ្ដលហេ ក្តូវការជាចំបាច់ទឹកដីខ្មែ រ សំ
រាប់គាំក្ទ នូ វការបនត ហីវ ើសស្តង្ហគេ ហក្កាយពី ការចុះេតថ
ហលខា សនត ិភាព ជាេួ យ សេរដឋ អាហេរ ីក។ ការបដិហសី
ននពួ កខ្មែ រក្កេេ ផតល់ នូ វលទធ ភាពហនះ ហអាយហេ ហេើយ
គាែននរណាេួ យ អាចហចទក្បកាន់ហេបានថា ហេហៅពី
ហក្កាយ នូ វការបដិហសីហនាះ។ កនុងកលលបិចហនះ េិនថា
ខ្ត េ.ក.ម. សូ េបីខ្ត ហបកាំង និង អាហេរ ីកាំង ក៏ចញ់
ហបាក ហាណូយខ្ដរ : ហគាលហៅទីបំផុត របស់ហាណូយ េឺ
ជ័យជំនិះហលើយួនខាងតប
ូ ង ហោយកាណុងពីហក្រះ ហាណូយ
េិនចង់ទទួ ល លទធ ផល េិនហពញហលញ ដូ ច សនន ស
ិ ិទ ហៅ
ទីក្ក ុង ខ្េសខ្ណវ ហៅឆ្នំ ១៩៥៤ េត ងហទៀតហ ើយ។ តំងពី
ឆ្នំ ១៩៦០ េក, បុល ពត ទទួ លការអ្ប់រំផ្លាល់ពីយួន,
គាត់រស់ហៅក្បព័នធយួន, ដូ ហចន ះ គាត់ េិនអាចយល់ពី កល
លបិចយួ នបានហ ើយ ហក្រះគាត់ហចះខ្តសូ ក្ត រ ួយម្លត់ នូ វ
ហេហរៀន ខ្ដលយួ ន បានបហក្ងៀនគាត់ ហេើយវាក្ជាប ហៅ
កនុងក្ពលឹងបដិវតត ន៏ោច់ខាត របស់គាត់ ដូ ចយាង :
១. េំនិតេនេ ននការសម្លាត់ និង ការបិទបាំង3។ សា ុ ត
ស ក៏ដូច ហងវ ៀង នអ្កុក េឺសុទធខ្តលាក់មល ួន ហៅកនុងនាេ
បដិវតត ន៏ បុល ពត និង េូ ជីេិញ។ ហយៀកកុង វាក្គាន់ខ្ត
ជាអ្ងគ ការ ហៅហក្កាេ ការក្តួ តក្តទ ំងអ្ស់ ននពួ កឧតត េ

3

Obsession du secret et de la dissimulation.
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨
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ហសនីយ និង កម្លែភិបាលយួ នខាងហជើង ខ្តបុហណា
ណ ះ។ ដូ ច
គានហៅក្ស ុកខ្មែ រ ពីឆ្នំ ១៩៧០ ដល់ ១៩៧៣ កងទ័ពយួ ន
កុេមុយនិសត លាក់មល ួនហៅកនុង រណសិរយបក្ងួ បបក្ងួ េជាតិ
ហេើយវាយក្បហារកងទ័ពជាតិខ្មែ រ។
២. ការហក្បើ រណសិរយរ ួេ ហដើេបីពក្ងីក ការតសសូហៅក្េប់ទី
កខ្នា ង និង ក្េប់េជឈោឋន ដូ ចយាង ហលាក េូ ជីេិញ
ទទួ លយក ក្ពះហៅ ហៅ ោយ ជាទីក្បឹកា អ្ស់េួយរយៈ។
ឧទេរណ៏ : ការបហងា ើត រាជរោឋភិបាលបក្ងួ បបក្ងួ េជាតិ
ហៅឆ្នំ ១៩៧០ េឺយកតេ យុទធសាស្តសត រណសិរយរ ួេ របស់
យួ នហនាះឯង។ សហេត ច សីេនុ ជាក្បេុមរាជរោឋភិបាល
ខ្តហ្ែះ ខ្តពួ កអ្ន កសហក្េចកិចចការ េឺ ហបកាំង និង ហា
ណូយ។
៣. ការហក្បើលទធ ិកុេមុនិសត ជាលទធ ិសស្តង្ហគេ ហៅកនុងបរ ិបទ
ននជហម្លាះហយាធា។ កងទ័ពជា ឆ្អ ឹងមន ង រេូ តដល់ ភាវៈ
អាក្ស័យហេតុ4

ននរបបដឹកនាំខ្តេត ង

ហេើយហៅហពល

ជាេួ យគាន កងទ័ព ផតល់ នូ វេំរ ូ ននការក្បេូ លក្បជាជន ជា
កំខ្ណន បញ្ចល
ូ កនុងការតសសូ ក្បោប់អាវុី និង ជាេំរ ូហសដឋ
កិចចសស្តង្ហគេ ដល់ក្បជាពលរដឋ ។ ហៅកនុងេំរ ូហនះឯង ខ្ដល
អ្ងគ ការហលើ ទុកកងទ័ពមល ួន ជា កម្លាំងេុម ននបដិវតត ន៏។

4

Raison d’être.
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨

16

ពីក្ូរ ៉េខាងរ ើង :
បុល ពត ធាាប់បានហីវ ើទសសនកិចច ហៅកូ ហរ៉េខាងហជើង កនុង
ឋានៈជានាយករដឋ េស្តនតី។ ហៅកនុង កេពុជាក្បជាីិបហតយយ
ម្លន អ្ន កបហចច កហទសកូ ហរ៉េជាហក្ចើន េកជួ យហរៀបចំបហងា ើត
ឧសាេកេែ ។ កនុង ទសសនកិចច ហៅទីក្ក ុងពយ
ុ ងយាង បុល
ពត ចាស់ជាម្លនការរំហភើប នូ វសណា
ត ប់ធានប់ ននការរស់
ហៅ

របស់ក្បជាជនកូ ហរ៉េ

ខ្បបហៅកនុងបនាាយហយាធា។

ចំហរះគាត់ « េឹេអ្ីលសសុងនិយេ » េឺ ការហបាសសំអាត
សក្តូវនហយាបាយ ជាអ្ចិនស្តនត លុះក្តខ្តគាែនសល់េួយកា
ល។ សកេែ ភាព ចរកិចច ហៅកនុងេហាជន ននបូ លីសបកស
េឺជានហយាបាយសនត ិសុមជាតិ ហដើេបី ហបាចខាែំងសងគ េ
ហចល។ ដូ ហចន ះ ការក្បយុទធ ននវណណៈ វាេិនជាការចំបាច់
ហនាះហ ើយ ហក្រះហៅកនុងសងគ េសាអតលអ វាគាែនវណណៈ េឺថា
ម្លនខ្ត បកស-រដឋ (Parti-Etat) ខ្ដលជាអ្ន កដឹកនាំ ហៅ
ហក្កាេ បញ្ញាភា ឺថាា របស់ហលាក េឹេ អ្ីលសសុង ខ្ដលជាបិត
ជាតិ។ ចំណុចទ ំងហនាះឯង ខ្ដល បុល ពត យកេកអ្នុ
វតត ឥតហខាចះហៅក្ស ុកខ្មែ រ។
ពីបងធំ ចិៃ
ចប់ពីឆ្នំ ១៩៧៣, ហបកាំង ចប់ហផតើេលូ កនដហក្ៅេកកនុង
សេរភូ េិ ហៅក្ស ុកខ្មែ រ ហដើេបី ហរៀបចំទុកជាេុន បនាាប់ពី
ការដួ លរលំ អាចសាែនបាន ននរបបសាធារណរដឋ ខ្មែ រ គាែន
សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨

17

ជំនួយអាហេរ ីកាំង។ ចិន ក្តូវការ េ.ក.ម. ដឹកនាំក្ស ុកខ្មែ រ
គាែនសីេនុ ហក្រះ សីេនុ ជាេនុសស េួ សសេ័យ េិនអាច
ិ ហក្កាយពីចប់សស្តង្ហគេបានហនាះ
ដឹកនាំ បដិវតត ន៏េូលវវដត
ហ ើយ។ ចំហរះ េ.ក.ម. ជហក្េើសយកចិន េឺជា របង
ការររខ្ដនដីខ្មែ រ ក្បទល់នឹងយួ នកុេមុយនិសត។ បនាាប់ពី
ជ័យជំនះ ហៅឆ្នំ ១៩៧៥, អ្ន កបហចច កហទសចិន ក្បម្លណ ៤
រន់នាក់ បានេកដល់ភនំហពញ ហដើេបី ជួ យហរៀបចំក្ស ុក
ិ ហៅហលើេូលោឋន យកជនបទ ហីវ ើជា សេូ េ
ខ្មែ រហ ើង វញ
ភាព តេការពិហសាី របស់ចិន។ ហបើហេយក ការហរៀបចំ
ហនាះេកពិនិតយ េឺវាដូ ចគានហបះបិទនឹង ខ្ផនការចិន ហៅ
ឆ្នំ ១៩៥៨ : អាហារោឋនចំបាច់, ក្បេូ លផរុំកុម្លរាកុម្ល រ ី
ហៅកនុងេជឈេណឌលអ្ប់រំបកស, សេូ េភាវកេែ ននវតថុហក្បើ
ក្បាស់, េហាការោឋន ធារាសាស្តសត ខ្ដលក្តូវការចំបាច់ នូ វ
អ្ន កហីវ ើការហក្ចើននក្ក, កំ រ ិតហពលហវលាហីវ ើឲសហក្េចយាងមា ី
បំផុត សំរាប់េហក្ម្លងនិេួយៗ។ ហៅឆ្នំ ១៩៥៨ ហ
និយាយថា « ជាេួ យ ក្គាប់ីញ្ា ជាតិ និង ខ្ដក, អ្វ ីក៏អាច
ហីវ ើបានទ ំងអ្ស់ »។ ខ្ត ខ្ផនការ េហាហលាតហផ្លាះ របស់
ហ

ហនាះ នាំបហងា ើត ទុរិក
ភ ស ហៅក្ស ុកចិន ខ្ដល បល
ុ ពត

េិនបានយកវាេកពិចរណា។
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រេចក្ត ីេៃន ិដ្ឋាៃ
អ្វ ីខ្ដល អ្ងគ ការខ្មែ រក្កេេ យកេកអ្នុវតត ហៅក្ស ុកខ្មែ រ
តេពិត េឺជាការចេា ងសុទធសាី ពីបរហទស ជាពិហសសពី
េំរ ូ របស់កុេមុយនិសតអាសុី ម្លន ចិន, យួ ន និង កូ ហរ៉េខាង
ហជើង។ ហក្កាយបីឆ្នំ ននជ័យជំនះ ពួ កខ្មែ រក្កេេ, អ្ន ក
កាខ្សតបរហទសម្លនក់ បានសួ រសំនួរហៅ បុល ពត ថា : « អ្វ ី
ហៅខ្ដលជា សេិទធិកេែ សំខាន់ របស់កេពុជាក្បជាក្បីិប
ហតយយ កនុងរយៈហពលបីឆ្នំកនា ងេកហនះ ? » ចហេា ើយរបស់
គាត់េឺ : « សេិទធិកេែ សំខាន់េឺ បានកំទិចពួ ក ខ្ដលម្លន
ិ ទកេែ , ហគាល
បំណងកបត់ និង ក្េប់អ្ំហពើហក្ជៀតខ្ក្ជក, វហចា
បំណងហីវ ើរដឋ ក្បហារ និង ទហងវ ើ្ានរន ពីសំណាក់សក្តូវ
ក្េប់ីុន »
ហៅកនុងចហេា ើយហនះ ហេហ ើញថា អ្វ ីជាខ្មែ រ េឺ ខ្មែ រសម្លាប់
ខ្មែ រ ហសា ើរអ្ស់េួយនេរ តេកប
ួ នបរហទស។ ហម្លទនភាព
របស់ បុល ពត េឺបាន ហីវ ើោតកេែ េហាជន ហដើេបីសាង
សងគ េ ហអាយបានលអ ជាង នូ វការចង់បាន របស់ ហលាក
សាតលីន និង ហ

ហសងទុង។ ខ្ត ម្លតុភូេិ ខ្ដល បល
ុ ពត

ក្សេ័យចង់បាន េឺ ម្លនរ ូបភាព ជា ម្លតយចុង ដ៏កំណាច
សម្លាប់កូនឯង។ ការណ៏ហនះឯង ជា ភាពមុសគាន រវាង
ិ យ របស់ បុល ពត នឹង លទធ ផលដ៏អាក្កក់
េំនិតេួ សវស័
បំផុត ខ្ដលក្បជាពលរដឋ ខ្មែ រ ទទួ លរង។
សាក្លបង
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ចហេា ើយនឹង សំនួរ ថា « ហេតុអ្វី សម្លាប់ ? » េឺ ភាពខាវក់,
ិ
តហក្េបកសពួ ក, សិតិ វបលា
ា សសែ ័ក្េចិតត របស់ េ.ក.ម.
ខ្ដលដឹកនាំហោយ េនុសសេួ យកាតប់ ទទួ ល ការអ្ប់រំពី
បរហទស និងឥទធ ិពលកុេមុយនិសត ហេើយយកវាេក អ្នុវតត
ទ ំងេូ ល ហដើេបី បំហ រ ី នូ វេំនិតេួ សហេតុ របស់មល ួន។ ខ្ត
ការសម្លាប់សក្តូវ វាេិនខ្េនជា រហបៀបថ្ែី ខ្ដល អ្ងគ ការហលើ
បានបហងា ើតហ ើងហនាះហទ។ ហេហ ើញម្លន ហៅកនុង លទធ ិក្ពះ
ហយសសូ (Evangile) បានអ្នុេ័តថា « អ្ន កណាេិនស័ក្េនឹង
ម្ុំ េឺជាអ្ន កក្បឆ្ំងនឹងម្ុំ »។ ខ្តហលាក ហលនីន គាត់
បហងា ើតេំនិតថ្ែី ហោយបខ្នថ េថា « អ្ន កណាេិនស័ក្េនឹង
ម្ុំ េឺជាអ្ន កក្បឆ្ំងនឹងម្ុំ - ខ្តអ្ន កក្បឆ្ំងនឹងម្ុំ ក្តូវខ្ត
សាាប់ »ហេើយេំនិតហនះ ក្តូវបាន ពួ កជនកុេមុយនិសតហៅ
ហលើពិភពហលាក យកេកអ្នុវតត ជានហយាបាយទូ ហៅ ហៅ
កនុងសងគ េ។

ចំហរះ

អ្ងគ ការកុេមុយនិសត

ហេទុកអ្ន ក

ក្បឆ្ំង ជា សក្តូវ បនាាប់េក ជា ឧក្កិដឋជន ខ្ដលក្តូវខ្ត
ដកហចញជាោច់ខាត។ ការដកហចញហនះ វាហសា ើរខ្តជាយនត
នាំហៅរកេំនិត ននការសម្លាប់រង្ហគល ហក្រះថា តហៅេុម
ិ របស់សេសត និយេ េិតត/សក្តូវ វាេិនក្េប់
ហទៀត វាចរវទោ
ក្គាន់ សំរាប់ហោះក្សាយបញ្ញា ជាសារវនត ហនះហ ើយ : ការ
ិ បរ ិសុទធ, គាែនសក្តូវ
ខ្សវ ងរក ននេនុសសជាតិ រ ួេហ ើង វញ,
តេទំេំ ក្ពះហេសស
ុ ី (dimension messianique) ននេំហរាង
ម្លកសសុីស េឺជា ហបសកកេែ ហីវ ើហោយ និង ហដើេបី វណណៈពល
សាក្លបង
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ិ បក្ងួ ប
ជីព។ េំហរាងហនះ ហីវ ើហអាយហេើលហ ើញក្តូវ នូ វវីី
បក្ងួ េ េនុសសជាតិ តេកម្លាំង កនុងបកស, កនុងសងគ េ,
ិ
កនុង ក្បហទស ហៅទីបញ្ច ប់ កនុង សាកហលាក ខ្ដលជាវីី
ជជុះហចលដូ ចសំរាេ ចំហរះអ្ន កណា ខ្ដលេិនចូ លេក
កនុង ការសក្ម្លំងហនះ។ ដូ ហចន ះ

ពី ភាពសេហេតុផល

(logique) ននការតសសូ នហយាបាយ, ពួ កកុេមុយនិសត នាំគាន
រំកិលហៅរក

ភាពសេហេតុផល

ននការជក្េ ុសហចល,

ិ ា ពិោតនិយេ ហេើយហៅ
បនាាប់េក ហៅរក េហនាេេវជា
ទីបំផុត េឺ ហៅរក ការសម្លាប់រង្ហគលសក្តូវ និង ការកំទិច
ហចលហអាយអ្ស់ ននវតថុធាតុ េិនបរ ិសុទធ។ ហៅកនុង ភាព
សេហេតុផលហនះឯង ខ្ដល អ្ងគ ការហលើ បានសម្លាប់ខ្មែ រ
ហោយយល់ថា

ក្បជាពលរដឋ ខ្មែ រ

វារលួ យអ្ស់ហៅហេើយ

ដូ ហចន ះ ក្តូវសម្លាប់េនុសសសអុយ ខ្ដលជា សក្តូវលាក់មល ួន
ហៅកនុងសងគ េសកត ិភូេិ។ ហដើេបី កសាងកេពុជាថ្ែី ក្តូវខ្តបរ ូ
រក្បជាពលរដឋ តេការសក្ម្លង ដកហចញ វតថុធាតុ េិន
បរ ិសុទធ។ ចំហរះ អ្ងគ ការហលើ េនុសសខ្មែ រ វាក្គាន់ខ្តជា វតថុ
សអុយ ខ្ដលក្តូវខ្តកំទិចហចល ខ្តបុហណា
ណ ះ៕

សាក្លបង
សរហសរ ហោយ ឧប ហៅ សង្ហា
១២ ហេសា ២០១៨

21

