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ករណីយកិច្ច នៃកំណត់ការច្ងចំ

មានមតិពីរ ប្រទល់គ្នា អំពី ការសមាារ់មហាជន ដែលបាន
ប្រប្ពឹតតិដោយ រររដមែ រប្រហម ដៅទសសវតសរ៏ ៧០។ មតិ ទី១ យល់
ដ ើញថា អំដពើឃាតរមែ ដនេះ មានតុលាការចប្ម រេះ ដមែ រ-អនត រជាតិ
រំពុងររយុតតិធម៏ ជូ នែល់អាររងដប្គ្នេះ។ ដហើយ អតីតអា រ
ែឹរនំសំខាន់ៗ ប្តូវបានតុលាការ កាត់រតីោរ់ដោស ដហើយ
រំពុងរនត ប្ាវប្ជាវ រររុគ្គល ដែលមានពារ់ព័នធនឹងឃាតរមែ
ដនេះ។ ដមាាេះដហើយ យុតតិធម៏ ប្តូវបានដធវ ើរ ួចដហើយ, ែូ ដចា េះ ជនរង
ដប្គ្នេះោ ំងឡាយ ប្តូវរញ្ច រ់ នូ វរំហឹងនឹង អតីតកាលែ៏ជូរចត់
ដហើយនំគ្នាគ្ិតអំពីអនគ្តកាល ដែើមបី មល ួនឯងផង និង
ប្រជាជាតិផង។ ដត មតិ ទី២ យល់ដ ើញថា យុតតិធម៏ គ្ឺជាការ
ចំបាច់ពិត ដតវា មិនប្គ្រ់ប្គ្នន់ សំរារ់ ដោេះប្ាយ ដោយសីល
ធម៏ នូ វការសមាារ់មហាជន ដែលជា ប្ពឹតតិការណ៏ មានទំហំ នន
មនុសសជាតិ។ ែូ ដចា េះ ប្រជាជាតិដមែ រ ប្តូវមាន ររណីយរិចច នន
ិ ា នមណឌ ននជនរង
រំណត់ការចងចំរដនែ ម ដែើមបី រំលឹរែល់ វញ្ញ
ិ និង ោស់សតិសមបជញ្ា ៈ ែល់
ដប្គ្នេះ ដែលបានបាត់រង់ជី វត
ដមែ ររចចុរបនា ដោេះរី ជាជនរងដប្គ្នេះរត ី មិនរងដប្គ្នេះរត ី ដោយ
រវាំងដលើ អំដពើ ននការសមាារ់មហាជនដនេះ រុំដោយ វាោចនឹង
ដរើតមានមត ងដទៀត។ មយ៉ា ងមួ យដទៀត ររណីយរិចច ននរំណត់
ើ ដៅរនុងប្ពលឹងជាតិដមែ រ មាន
ការចងចំ វាជា សតិរស់រដវង
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រំហឹង (indignation) នឹង ប្គ្រ់អំដពើ អនយរយធម៏ ដែលធ្លារ់
ដរើតមាន, រំពុងដរើតមាន និង នឹងោចដរើតមាន ដៅរនុង
សងគ មដមែ រ។ រំហឹងដនេះឯង ដែលជាចរនត ននប្រវតត ិាស្តសត ដែល
នំមនុសសជាតិ ដែើរដៅររ ការរ ើរចំដ រ ើន ដៅរនុងដសចរត ីនលាលនរ។
ូ
ប្ស ររដមែ រសពវ នលៃ, សែ ិតដៅរនុង ាែនភាពសនត ិភាព មិនដទៀង
មួ យ, ទទួ លនូ វការគ្ំរាមរំដហងពីអំដពើដឃារដៅប្គ្រ់ដររយ៉ាង
ដរើតដចញពី ររ ិរទនដយបាយហិងា, ការដរៀរចំសងគ ម និង
ដសែឋ រិចចជាតិ, ចរភាព ននអដនតប្រដវសន៏ នន យួ ននិររ1 មរ
រនុងប្ស ររដមែ រ។ ការគ្ំរាមរំដហងដនេះ ជារដងើរដ្ា ើង ោចនឹង
ដ េះ ដៅដពលណាមួ យវាជួ រប្រទេះនឹងមយល់ ដហើយមយល់ដនេះ វា
រំពុងដតពួ នមល ួន ដៅរនុង អរុសលដមែ រ (le mal khmer) ដហើយ
សពវ នលៃដនេះ អរុសល និង រុសល វាប្ចរូ រប្ចរល់គ្នា ដែលនំ
ដោយ រ៉ាេះពាល់ផ្ទាល់ែល់ និចជ័យ ននសីលធម៏ (le sens de la
morale) ដៅរនុងសងគ មដមែ រ។ តួ យ៉ាង ដោេះរីដៅប្ស ររដមែ រ មាន
ារមនា ីរ សំរារ់រង្ហាញ នូ វអំដពើដឃារដៅ ររស់ពួរដមែ រប្រហម,
ឯរារ ដសវ ងររការពិត អំពីឃាតរមែ មហាជន និង តុលាការ
ចប្ម រេះ ដមែ រ-អនត រជាតិ ដែើមបី កាត់ដោស ចរ ើធំៗ ននឃាតរមែ
ិ យ សិទធិមនុសស ទទួ លការប្រមាលប្គ្រ់ដររយ៉ាង ពី
ដត រនុង វស័
សំណារ់ោជាាធរ។ ការរំដលា្សិទធិដនេះ រនុងនិចច័យ ននមនុសស
ិ ទរមែ ប្រឆំងនឹងប្រជាពលរែឋ ។ ែូ ចយ៉ាង
ជាតិ គ្ឺទុរជា វដចជ
ពួ រដមែ រប្រហម ដប្រើមដធយបាយ សមាារ់មហាជន ដែើមបីដធវ ើ
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ិ សមាារ់ និង
រនស
រ ទធ រមែ 2 សងគ ម, រ ើឯ រររែឹរនំរចចុរបនា វញ
ចរ់ោរ់គ្ុរ អា រប្រឆំង ដែើមបី ពប្ងឹង អំណាចផ្ទតច់ការ។
ដមនពិត, តាមសតិរញ្ញា ដគ្មិនោចដប្រៀរដធៀរទំហំ នូ វ
ឧប្រិែឋរមែ ប្រប្ពឹតតិ ដោយពួ រដមែ រប្រហម នឹង រររែឹរនំ
រចចុរបនា ដតដគ្ដមើលដ ើញ នូ វែំណូច ននដគ្នលការណ៏ គ្ឺ ឧប្រិែឋ
រមែ ប្រឆំងនឹងមនុសសជាតិ ដែើមបី ពប្ងឹងអំណាច។ ពួ រដមែ រ
ប្រហម ដធវ ើតាមគ្ំរ ូយួ នរុមមុយនិសត រ ើឯ រររែឹរនំសពវ នលៃ ដធវ ើ
តាមរញ្ញជយួ ន : ដត លទធ ផល វាែូ ចគ្នា គ្ឺដធវ ើដោយប្រជាជាតិ
ដមែ រ ចុេះដមាយ ដោយហុចចំដណញដោយមហាដយៀរណាម។ ដត
ការដែលប្តូវបារមភ ខាាំង គ្ឺ ប្រជាពលរែឋ ដមែ ររចចុរបនា ហារ់
រីែូចជា ប្រដងើយរដនត ើយនឹង បាតុ្ូតែ៏ចនប្ងដនេះ ដហើយ ប្ពម
ិ
ទទួ ល ដែើមបី រស់ៗមានជី វត។
ប្តូវែឹងថា វាពុំោចមានប្រជា
ពលរែឋ លអ ដៅរនុងប្រដទសមួ យ ដែលមាន សងគ មមិនលអ ដនេះ
ដ ើយ ដប្ពាេះមនុសស ជាចរ ើ និង ជាផលា ប្ពមគ្នា ននសងគ ម។ ការ
ណ៏ដនេះ ដែលនំឲមា៉ាសុីន ននការគ្នរដតបៀត ែ៏ហិងារចចុរបនា
ដែលមានប្រ្ពដចញពី រររដមែ រប្រហមរនត ដែើរ ដែើមបីរស្តង្ហារ
នូ វ ដសរ ើភាព ននពលរែឋ និង លុរលទធ ិប្រជាធិរដតយយ ដែលជា
លទធ វតតុ (éléments acquis) ររស់ប្រជាពលរែឋ ដមែ រ ដៅរនុងប្ររ
មណឌ ននរិចចប្ពមដប្ពៀងសនត ិភាព ២៣ តុលា ឆាំ ១៩៩១ និង រែឋ
ធមែ នុញ្ា ១៩៩៣។ ការដែើរលយដប្កាយ ននលទធ ិប្រជាធិរដតយយ
ដៅប្ស ររដមែ រ វារញ្ញចរ់រង្ហាញ នូ វ អវតត មាន នន ររណីយរិចច
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ននរំណត់ការចងចំ ជាចំដណេះយល់ែឹង3 អំពីប្ពឹតតិការណ៏ ដែល
បានដរើតមានដ ើង ដែលទុរជា ររណីយរិចចោច់ខាត ពុំដនេះ
ដាធ វាប្គ្នន់ដតជាអនុសសវរ ើយ៏ ររស់រុគ្គល ប្គ្នន់ដតររាទុរ
ដៅរនុងសតិដហើយ ជួ នកាល វានឹរដ ើយ របា៉ាត់របា៉ាយដៅរនុង
ោរមែ ណ៏ដប្រៀវដប្កាធ ដតដ្ា ចអស់ នូ វនិចជ័យពិតររស់វា។
ការមុសគ្នា រវាង ររណីយរិចច ននរំណត់ការចងចំ នឹងអនុ
សសវរ ើយ៏ គ្ឺ រំណត់ការចងចំ ជាការអរ់រំ សីលធម៏ ននមនុសស
ជាតិ ដែើមបី ទរ់នឹងអំដពើអសីលធម៏ ដែលធ្លារ់បានដរើតដ ើង
ដែលនំរំផ្ទាញ ែល់មនុសសជាតិ។ ែូ ដចា េះ វាជា ដមដរៀន ែរប្សង់
ដចញពីការពិដាធ ពីអតិតកាល សំរារ់យរមរដធវ ើការដរលំអ
ើ ប្រកាស
រនុងរចចុរបនា កាល។ ជារំណត់ចងចំ រ ួម និង រស់រដវរ
ប្បារ់ ជាការរំលឹរ ែល់ាធ្លរណជន ថា ដៅទីរដនា ងមួ យ រនុង
ដពលដវលា ពយរត-មួ យ មានដរើតអំដពើនប្ពនផសមួ យ ប្រប្ពឹតត
ដោយមនុសសមាារ់, ប្រ រមមួ យ, ោជាាធរ ននរែឋ មួយ ដែលរណា
ត ល
ដោយមានមនុសសគ្នែនរំហុស ាារ់រង្ហគល ដោយអយុតតិធម៏ ជា
ទីរំផុត។ ែូ ដចា េះ វាោចចត់ទុរជា ការដចទដោយាធ្លរណ
ជនរនុងនម ននសងគ មមនុសស ដលើអំដពើទុយ៍ស។ អំដពើដនេះ បាន
ដរើតមានដ ើងពិតដៅប្ស ររដមែ រ ចរ់ពីនលៃទី ១៧ ដមា ឆាំ
ិ
១៩៧៥ ដែលវានំដោយមានរមែ វបារ
ែល់ប្រជាពលរែឋ ដមែ រ
រហូ តមរែល់សពវ នលៃដនេះ។ សំនួរសួ រថា ដតើពួរអា រែឹរនំដមែ រ
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ករណីយកិច្ច នៃកំណត់កា រច្ងចំ

សពវ នលៃ គ្នត់ោញយរជាប្រដយជន៏ ពីអំដពើ ឃាតរមែ មហាជន
ពីអតីតកាល ដែើមបី ដជៀស ដធ្លាយប្រប្ពឹតតិ អំដពើដនេះ បានដែរ
ឬដទ ? សំនួរដនេះ វាពិបារនឹងដ ា ើយណាស់ ដរើគ្នែន លទធ ិប្រជាធិ
ិ
រដតយយវ ូរណីយរមែ នន ជី វតភាពនដយបាយ
ពិតប្បារែ ដៅ
ប្ស ររដមែ រ។ ដហើយ ការដែលពិបារនឹងដធវ ើ គ្ឺ វាមិនោចនឹង
រញ្ចល
ូ គ្ំនិតដនេះ ដៅរនុងសតិ ននពួ រអា រែឹរនំផ្ទតច់ការ បាន
ជាោច់ខាត ដប្ៅពី ប្រជាពលរែឋ នំគ្នាដងើរប្រឆំង ដែើមបី រំលំ
រររផ្ទតច់ការ។ ការណ៏ដនេះ វាជា រំណត់ការចងចំ មានចរដៅ
រនុងប្រវតត ិាស្តសត ននមនុសសជាតិ។ ែូ ដចា េះ ការដលើរយរ អំដពើនប្ព
នផសប្គ្រ់ដររយ៉ាង មររដនាស ពីសំណារ់ពួរអា រែឹរនំសពវ
នលៃ ដែលសុទធជាអតីតដមែ រប្រហម មានអតីតកាលមិនចាស់ គ្ឺ
វាប្គ្នន់ដតជា ការរដញ្ញជត តនត ី (classique) ែល់ប្រជាពលរែឋ
ដមែ រ ដប្ពាេះ មា ឹមារ ននរដរៀរែឹរនំសពវ នលៃ និង អងគ ការដលើ វា
គ្នែនអវ ីមុសគ្នាដ ើយ, គ្ឺ ទុរអា រប្រឆំងមល ួនជាសប្តូវ ដហើយ
សប្តូវប្តូវដតាារ់, ទុរប្រជាពលរែឋ ដមែ រជាឧរររណ៏ ននអំណាច
ដហើយ ដសរ ើភាព ននពលរែឋ ប្តូវដតលុរដចល, ទុរប្រជាជាតិដមែ រ
ជាទំនិញ ដហើយ ទំនិញប្តូវដតលរ់ដថារៗឲចិន-យួ ន, ទុរោជាា
ធរ ជារមាាំង ដហើយ បាតុរមែ ប្តូវដតរំដទច ដោយរមាាំង។
ែូ ដចា េះ សតិ នន នលៃទី ១៧ ដមា ឆាំ ១៩៧៥ ររស់រររែឹរនំ
សពវ នលៃ វាគ្នែន ារជាតិ ជា ររណីយរិចច ននរំណត់ការចងចំ
ិ វាជាគ្ំរ ូ ននដគ្នលវធី
ិ ននការែឹរនំ៕
ដនេះដ ើយ ដតផទុយដៅវញ
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