ឧ ប សៅ ស ង្ហា

ព្រ លឹ ង ជា តិ ខ្មែ រ គឺ អ្វ ី ?

កូ ន ខ្មែ រ

សាកល្បងពិ ចា រណា

ខ្មែ រសយើងខ្តងខ្តមាន សមាទនភារ អ្ំរីអ្តីតកាលជាតិ
ព្បកបសោយកិតតិនុភារ, ជារសតុតាង,សយើងស ើញថា តាំង
រីព្ស ុកខ្មែ រ បានទទួ លឯករាជ្យរីបារាំងមក, អ្ន កដឹកនាំ
ខ្មែ រព្គប់របបនសោបាយ ខ្តងខ្តយក ព្បសាទអ្ងគ រវតត ជា
បដិរ ូបជាតិខ្មែ រ។ សលើទង់ជាតិ របស់ព្បជាជាតិខ្មែ រ, សគ
ខ្តងយករ ូបព្បាសាទអ្ងគ រវតត ទុកជាវតថុដ៏ព្បសិទធិ សំរាប់សធ្វ ើ
័
អ្ច្ជាវទ(ការសោររ),
រំលឹកជាកំណត់ការចងច្ជំ ននភារថ្ុំ
សថកើងខ្មែ ររីអ្តីតកាល។ ខ្តសយើងដឹងថា អ្ងគ រវតត ព្តូវបាន
អ្ន កដឹកនាំខ្មែ រសយើង បានសបាោះបង់សច្ជល ស ើយទុកជា
កខ្នែ ងឧតាតសំរាប់ជាតិខ្មែ រ :
សលើកទី១, សោងសលើ ឯកសារព្រោះរាជ្រងាវតារខ្មែ រ1, សៅ
កនុងខ្ែនដី ព្រោះបាទអ្ងគ ជ្័យ ឬ ព្រោះបាទព្តសក់ខ្ែែម
(១៣៤០-១៣៤៦) មានច្ជរថា កនុងបុរាណកាល មានសសត ច
ខ្មែ រមួ យអ្ងគ ព្រោះនាម « សសណរាជ្ » ព្ទង់សំសរចចិតត ច្ជក
សចញរីមហានគរ មកសាងព្រោះរាជ្វំង សៅខ្កែរភ្ន ំព្បសិទធិ។
ស

ោះបី កនុងឯកសារព្បវតត ិសាស្តសតសនោះ សគឥតបានបញ្ចាក់ឲ

ចាស់រីស តុ ននការដូ រ រាជ្ធានីសនាោះក៏សោយ ខ្តតាមការ
យល់របស់សយើងផ្ទាល់ គឺោែនអ្វ ីសព្ៅរី រាជាធានីមហានគរ
ខ្លងមាន ភារជាបូ ជ្នីយោាន មិនខ្តបុស្
ណ ោះ វកាែយជា
ទី កខ្នែ ងអ្សនត ិសុម សំរាប់របបដឹកនាំជាតិ ជ្ំនាន់សនាោះ
1

តាមឯកសារ ដំកល់ទុក កនុងប្
ណ ល័យព្រោះបរមរាជ្វំង , សសៀវសៅកាល
ទី៣,សលម៥៣,ទំរ័រ៦៨។
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨
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ែង។

សសត ចអ្ងគ សនោះស ើយ

ឃាតសោយនចដនយ

ខ្ដលតាព្តសក់ខ្ែែមបានសធ្វ ើ

កនុងចំការព្តសក់ខ្ែែម

ស ើយសព្កាយមក ព្តូវបានសសនាបតីមស្តនតី
អ្ស្ា ើញ

តាព្តសក់ខ្ែែម

របស់ោត់
ំងរួ ង នាំោន

ឲស ើងសសាយរាជ្យសមែតត ិបនត ។

បនាាប់មកព្រោះបាទព្តសក់ខ្ែែម បានសសព្មចចិតត សលើក
រាជ្ធានីរីភ្នំព្បសិទាិ

ិ
មកតាំងសៅមហានគរវញ។

តាម

ឯកសារព្បវតត ិសាស្តសតខ្មែ រ ព្រោះបាទសសណរាជ្ ជាមហាកសព្ត
ចុងសព្កាយបំែុត ននវងសព្តកូ លកសព្តមហានគរ។ តាម
ឯកសារព្បវតត ិសាស្តសតសែសងសទៀត ច្ជរទុកសលើ សិលាច្ជរ ឹកថា
សសត ចចុងសព្កាយបងែ ស់ ននសម័យអ្ងគ រគឺ ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែន
ទី៩ (១៣២៧-១៣៤០) សសត ចអ្ងគ សនោះស ើយ ខ្ដលព្តូវតា
ព្តសក់ខ្ែែមសធ្វ ើឃាត, បនាតប់មកឃាតករសនោះ បានស ើង
ព្គងរាជ្យ សៅឆ្នំ១៣៤០។ កនុងចំណុចសនោះ អ្ន កព្បវតត ិសាស្តសត
មានការអ្ល់ខ្អ្កោងខ្ែំងមិនដឹងថា ព្តូវោក់អ្ងគ សសត
ច្ ឲសសាយរាជ្យ តរីព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៩ ខ្ដលសគមិន
ដឹងចាស់ែងថា សសត ចអ្ងគ សនោះបានសសាយទីវងគ តសៅឆ្នំ
្រិតព្បកដែង។ សសចកត ីរ ួញរាសនោះ បញ្ចាក់បង្ហាញថា
កនុងសម័យសនាោះ ចាស់ជាមានកលិយុគអ្វ ីមួយ ឬ បដិវតត
ន៏ សកើតស ើងកនុងមហានគរ ខ្ដលនាំឲមានការកាច់សានម

សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨

3

័ វរ័ នទី
ព្បវតត ិសាស្តសតជាតិ បនត ឲចាស់រី រជ្ាកាលព្រោះបាទជ្យ
ែ
៩ ខ្ដលជា សសត ចចុងសព្កាយបងែ ស់ ននសម័យអ្ងគ រ2។
ការសបាោះបង់មហានគរ សលើកទី២ គឺ ព្រោះបាទរញាោត
(១៣៨២-១៤២៧), ព្ទង់បានសសព្មចចិតត សលើករាជ្ធានីរី
មហានគរ មកតាំងសៅកនុងព្ស ុកបាសាន កនុងអ្ំ ុ ងឆ្នំ
១៣៨២។ បនាាប់មកសទៀត ព្ទង់បានសលើករាជ្ធានីមក
តាំងសៅ ភ្ូ មិឫសសីខ្កវ, កនុងសមតត ភ្នំសរញ, សោយសារសៅ
ព្ស ុកបាសាន ជាដំបន់លិចទឹកសព្ៅនព្កខ្លង ខ្ដលនាំឲ
មានកត ីលំបាកជាសព្ចើន សដើមែីកសាងរាជ្ធានី។
ការបតររាជ្ធានី
ូ
សលើកសនោះ ជាការដូ រជាសាាររ សព្រោះសសត ច
ខ្មែ របនត សព្កាយៗមក រ ូ តមកដល់បចចុបែនន កាល មិន
ឹ
ខ្ដលមានព្រោះរាជា្មានក់ បានសលើករាជ្ធានី វលព្ត
ប់
ិ
សៅតាំងសៅ មហានគរវញសនាោះស
ើយ។ ដូ សចន ោះសយើងអាច
សនន ិោានបានថា
ប្ា ប់ជាសាាររខ្ដរ

ការដូ រទីកខ្នែ ងរាជ្ធានីសនោះ

ជាការ

ននរបបនសោបាយមហានគរខ្មែ រ។

គួ រដឹងខ្ដរថា សតើមានមូ លស តុអ្វី បានជាព្រោះបាទរញា
ោត សសព្មចចិតតច្ជកសចញរីមហានគរ ?
តាមឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត មូ លស តុមានសព្ចើន ដំបូងជា
យុទធសាស្តសតសោធា។ ដូ ចសយើងដឹងថា ព្រោះបាទរញាោត

2

អ្ន កព្បាជ្ញបរសទស មិនទុកព្រឹតតកា
ិ រណ៏ តាព្តសក់ខ្ែែម ជាព្បវតត សា
ិ ស្តសត
កនុងន័យ វ ិទាសាស្តសត ខ្តសគមិនជ្ំ ស់ោច់ខ្តនឹង សានមព្រឹតតិការណ៏ សរ
សសរសោយខ្មែ រខ្ដរ។
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨

4

ជាសវវកសព្ត (Roi victorieux) រំសោោះព្ស ុកខ្មែ រ សចញរីការ
កាន់កាប់សសៀម ខ្តព្ទង់ខ្បជាយល់ស ើញថា សជាគជ្័យសនោះ
ជាសជាគជ្័យបំភាន់ខ្ភ្ន កខ្តបុស្
ណ ោះ សបើសិនជា ព្រោះអ្ងគ
មិនដូ រយុទធសាស្តសតការររជាតិ។ កនុងគំនិតសនោះ ព្ទង់យល់
ថា មហានគរ ជាទីតាំងសៅខ្កែរសរកទល់ខ្ដនខ្មែ រសសៀម,
ទីជ្ិតសនោះ

នាំឲខ្មែ រសយើង

មានការលំបាកជាសព្ចើនកនុង

យុទធសាស្តសតសោធា សំរាប់ការររមហានគរ សព្រោះទ័រសសៀម
អាចវយព្បហាររាជ្ធានីខ្មែ រ តាមការលួ ចលែក់បានង្ហយ
ព្សួ ល្ស់ ដូ សចន ោះ ការដូ រទីកខ្នែ ងរាជ្ធានីមកតាំងទី សៅ
ឆ្ាយរីទល់ខ្ដនសសៀម ជារសបៀបសរៀបការររជាធ្មែ ជាតិ
មួ យ សដើមែី ទុកសរលសវលាព្គប់ព្ោន់ ឲព្រោះអ្ងគ សកណឌកង
ទ័រ សដើមែីតទប់នឹងសវរសវគ (កមាែំងសព្តូវ) វយលុកចូ ល
ខ្ដនដីខ្មែ រ។ ជារិសសសសៅសទៀត សៅកនុងដំបន់មហានគរ
សរលសនាោះ ខ្លងមានធ្នធានមនុសសព្គប់ព្ោន់ សំរាប់
សកណឌសធ្វ ើ

ហានែង និង ជារលសសដា កិចា សំរាប់ការរស់

សៅែង សព្រោះថា សោយសារមានសស្តង្ហគមជាសព្ចើនដងសរក
រវងខ្មែ រនិងសសៀម នាំឲព្បជារាស្តសតសាែប់សព្ចើនកនុងសស្តង្ហគម
និង នាំោនរត់សចញរីដំបន់មហានគ សដើមែីរត់សគចរីការ
សកណឌសធ្វ ើ

ហាន និង ខ្ែចទ័រសសៀមសកណឌយកសៅព្ស ុក

សសៀម។
ចំសរោះអ្ន កព្ស ុករស់កនុងដំបន់មហានគរជ្ំនាន់សនាោះ

សគ

យល់ស ើញថា មហានគរ អ្ស់មានលទធភារ រកាសនត ិសុម
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
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ដល់ការរស់សៅ របស់សគសទៀតស ើយ។ និមិតតរ ូប នន « ភារ
ថ្ុំសថកើង » ខ្ដលធាែប់ជា មែ ប់ននសសចកត ីសុម បានដូ រភារ
ជាវលសសាោះមសល់ សំរាប់ជ្ីវភាររស់សៅ ព្បកបសៅសោយ
ការភ្ិតភ្័យ រង់ច្ជំខ្ត ម នត រាយ ខ្ដលនឹងអាចសកើត
ស ើងព្គប់សរលសវលា ឥតឲដំណឹងជាមុនសនាោះស ើយ។ វុតត
ការណ៏ (ស តុខ្ដលបាននិោយរ ួចស ើយ) សនោះ ជាកតាត
ជ្ំរុញឲ ព្រោះបាទរញាោត សសព្មចចិតតច្ជកសចញរីមហា
ិ
នគរ។ មាងវញសទៀត
សសត ចខ្មែ រ កនុងព្រោះរាជ្វងសតាព្តសក់
ខ្ែែម ខ្ដលមានរូ ជ្រងវងសព្តកូ លជារាស្តសត មិនសូ វខ្ដល
មានការជ្ំរក់ចិតតនឹងមហានគរសនាោះស ើយ

សព្រោះជាទី

កខ្នែ ង របស់សនត និវងសច្ជស់ និងជា ទីកខ្នែ ង ខ្ដលព្រោះ
រាជ្វងានុវងសខ្មែ រសនាោះ បានកសាងស ើង សំរាប់ខ្តសធ្វ ើការ
បូ ជាថាវយដល់អាទិសទរ

ននព្រ ែ ្ញ សាសនា

ខ្ដលជា

ិ ា ននរួ កព្រ ែ ណ៏បុសរា ិតកែ ិងគិ មុសរីរុទធ
មសនាគមវជា
សាសនា ខ្ដលជាសាសនារិតរបស់ព្បជារលរដា ខ្មែ រ។
ព្រោះរាជ្វងស តាព្តសក់ខ្ែែម សព្កាយរីបានសៅសសាយរាជ្យ
សៅមហានគរអ្ស់សព្ចើនរជ្ាកាល បានសវវ ងយល់ថា មហា
នគរ ជាទីកខ្នែ ងនាំឲមានការមូ ចព្បសោជ្ន៏សព្ចើន ដល់
ការដឹកនាំជាតិ សព្រោះទី១ជា និមិតតរ ូប នន « រដា បរវ ជា »,
ទី២ ជាទីតាំង ព្តូវការធ្នធានសព្ចើន្ស់ ជាព្បាក់កតី ជា
មនុសសកត ី ចំ្យ សដើមែី ែគត់ែគង់ ជ្ីវភាររស់សៅ របស់អ្នក
ព្ស ុក និង ការររបូ រ ី, ទី៣ មហានគរ តាមរ ូបភ្ូ មិសាស្តសត
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ុ ២០១៨

6

ខ្លងជាទីតាំងក្
ត ល ននរាជា្ចព្កខ្មែ រ ដូ ចកាលរី
សម័យមហានគរ។
សូ មព្ជាបថា សោយសោងតាម សិលាច្ជរ ឹក ខ្ដលសគរក
ស ើញកនុងភ្ូ មិភាគឥសាន ននព្បសទសនថសរវ នថា សគដឹង
ថា ព្បជារលរដា ខ្មែ រ តាំងរីសម័យសចនឡាមកសមែ ោះ (សៅ
រក់ក្
ត ល ស.វ.ទី៦ រ ូ តមកដល់សដើម ស.វ.ទី៩) បាន
សោររ ព្រោះរុទធសាសនា ិនោន មុនកែ ិងគិ ចូ លព្ស ុកខ្មែ រ។
ដូ សចន ោះឯងបានជាសយើង សសងក តស ើញថា ព្រ ែ ្ញ សាសនា
មិនសូ វមាន ឥទធ ិរល មកសលើព្បជារលរដា ខ្មែ រសព្ចើនសនាោះ
ស ើយ ស

ោះបី សាសនាសនោះ ព្តូវវណណៈអ្ន កដឹកនាំខ្មែ រ យក

មកសធ្វ ើជា សាសនារដា សំរាប់វណណៈមល ួនសោររបូ ជាក៏សោយ។
សយើងដឹងថា កនុងសម័យអ្ងគ រ (ច្ជប់តាំងរីឆ្នំ៨០២ រ ូ ត
មកដល់ឆ្នំ១៣៤០ ?) កនុងរជ្ាកាល ព្រោះបាទជ្័យវរ័ នទី
ែ ៧
(១១៨១-១២១៩) ស

ោះបី របបរាជានិយម ជ្ំនាន់សនាោះ

សោររព្សឡាញ់ រុទធសាសនាោង្ក៏សោយ ក៏របបសនោះ
សៅខ្តរកា ទំនាមទំនាប់ព្រ ែ ្ញ សាសនា សៅកនុងព្រោះរាជ្
វំងដ៏ខ្ដល សព្រោះសគយល់ស ើញថា ព្រ ែ ្ញ សាសនា មាន
អ្តា ព្បសោជ្ន៏រីរោងសំខ្ន់ សំរាប់វណណៈអ្ន កដឹកនាំ :
១. ព្រ ែ ្ញ សាសនា មានអ្តា រស ជាសាសនាែង និងជា
កែ
ួ នសំរាប់ដឹកនាំជាតិែង។

កនុងទិដាភារ

ជាកែ
ួ នសនោះ

ស ើយ ខ្ដលរបបរាជានិយម ទុកអ្តា ព្បសោជ្ន៏ ននមសនា
ិ ា ព្រ ែ បុសរា ិត
គមវជា

ជាសបាសិតកិចា

សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨
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ចិ្ាឹមបីបាច់រកា) របស់អ្នកដឹកនាំ។ បុខ្នត សគបានប្ចល
ូ
បខ្នា ម នូ វទិដាភារថែីមួយសទៀត កនុងកែ
ួ នដឹកនាំជាតិសនាោះ
ិ យសីលធ្ម៍ ខ្ដលជា វស័
ិ យមួ យសំខ្ន់របស់ព្រោះរុទធ
គឺ វស័
ឹ នាំថែី
សាសនា។ ជ្ំសនឿលាយោនសនោះនាំបសងក ើត នូ វលទធ ិដក
មួ យ

ខ្ដលសយើងខ្តងឮច្ជស់ទុំខ្មែ រ

និោយថា

« អ្ន ក

ិ
ដឹកនាំលែ គឺអ្នកដឹកនាំព្បកបសោយព្រ ែ វហាធ្ម៍
» តាម
លទធ ិរុទធសាសនា ព្រ ែ គឺជា ធ្ម៍បនាត់បាប ឬ កំច្ជត់
កិសលស។
កនុងលទធ ិដឹកនាំថែី ខ្ដលយកសោលព្រោះរុទធសាសនា ជាមូ ល
ោាន ខ្លងច្ជត់ទុកព្រោះមហាកសតយ ជាអាទិសទរសលើសលាក
កិយ

ដូ ចកនុងរបបរាជានិយម

និយមព្រ ែ ្ញ សាសនា

សទៀតស ើយ។ តួ នាទី ព្រោះមហាកសតយ គឺជា អ្ន កការររព្រោះ
រុទធសាសនា អ្ន កដឹកនាំព្បជារាស្តសត កនុងធ្មែ សដើមែីសសចកត ី
សុម និង សសចកត ីចំស រ ីន ននសងគ មជាតិ។
២. ព្រ ែ ្ញ សាសនា មានការខ្បងខ្ចក នូ វវណណៈកនុងសងគ ម
ខ្ដលជា ការខ្បងខ្ចក វរសលើ ការខ្បងខ្ចកោច់ព្ស ោះ
អ្ំរីតួនាទី របស់វណណៈនិមួយៗ សំរាប់រក នូ វសា ិរភារ កនុងស
ងគ ម។ វណណៈ

ំងបួ ន មានដូ ចតសៅ គឺ : វណណៈបរវ ជ្ិត (ព្រ

ែ ណ៏) វណណៈអ្ន កដឹកនាំ (កសព្តីយៈ ឬ មតត ិយៈ) វណណៈអ្ន ក
ិ ា ជ្ីវៈសសរ ី (នវសសៈឬសវសសៈ) និង វណណៈបាវបំស រ ី ឬ ម្ុំ
ព្បកបវជា
សគ (សូ ព្ទៈ ឬសុទាៈ)។ វណណៈនិមួយៗ ជាវណណៈសួ រូ ជ្ ឥតអាច
មានលទធ ភារដូ រ ឬ ឆ្ែ ងរី វណណៈមួ យ សៅវណណៈមួ យបាន
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
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សនាោះស ើយ។ តាមទិដាភារ ននការរកាសា ិរភារ កនុងសងគ ម
សនោះស ើយ ខ្ដលសយើស ើញថា របបរាជានិយមខ្មែ រ និយម
រុទធសាសនាសៅខ្តរការសបៀប ននរាជ្រិធ្ីព្រ ែ ្ញ សាសនា
សៅកនុងវំងជានិចា។ ការរកាសនោះ គឺជាការរកា ននវងស
ព្តកូ លសសត ចកនុងតួ នាទី ជាអ្ន កដឹកនាំជាតិផ្ទតច់មុម ព្សប
តាមការខ្បងខ្ចកវណណៈកនុងព្រ ែ ្ញ សាសនា។ សយើងស ើញ
ថា ស

ោះបីតាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលជា សសត ចមានរូ ជ្ ជារាស្តសត

ក៏សោយ ស ើយជា អ្ន កសោរររុទធសាសនាោែនសខ្ាោះែង ក៏
ព្ទង់ សៅខ្តរកា ព្ក ុមព្រ ែ ណ៏បុសរា ិត សៅកនុងរាជ្វំង
ជានិចា សព្រោះព្ទង់ ទុករបបរាជានិយម ជាព្បនរណី និងជា
ព្គិោះ របស់ជាតិខ្មែ រ។ កនុងទសសនៈសនោះស ើយ ខ្ដលខ្មែ រ ខ្តង
ឮច្ជស់ទុំខ្មែ រនិោយថា « សបើសរល្នគរឥតមានសសត ច
គឺនឹងមានសកើត នូ វកលិយុគ ជាមិនខ្ន »។ កនុងទសសនៈ
សនោះខ្ដរ ខ្ដលវងសព្តកូ លសសត ច ខ្តងទុករូ ជ្អ្ំបូរ របស់
មល ួន ជា នរបតី (មាាស់ ននរួ កមនុសស) ខ្ដលមានព្បជារា
ស្តសតជាម្ុំបំស រ ី។ ស តុសនោះឯងបានជា ខ្មែ រទុកមល ួនជា « ម្ុំ »
មាន សសត ច ជាមាាស់។ សព្បើរកយ « ម្ុំ » សំរាប់សោ
ំ ល់ នូ វ
អ្តា ិភារ

របស់មល ួន។

ការសព្បើរកយសំដីសនោះ

គឺជា

បសចា កសទស សំរាប់វយសតិរាស្តសត ឲទទួ លសាគល់ នូ វនិសស័យ
របស់មល ួនជា « ម្ុំ » របស់វណណៈកសតយ ឬ អ្ន កដឹកនាំជាតិ។
លទធ ិដឹងនាំ របស់រាជានិយម និយមព្រោះរុទធសាសនា ខ្ដល
បានសរៀបរាប់ខ្ងសលើសនោះ « សសត ចព្សឡាញ់រាស្តសត រាស្តសតមាន
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨
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សកក រៈ (សសន ហាមព ង់មពស់) ចំសរោះសសត ច » ព្បខ្ លព្ោន់ ជា
ព្ទឹសតី

ឬ

ការសឃាសនា

របស់របបនសោបាយសនោះខ្ត

បុស្
ណ ោះ។ ព្តូវដឹងថា « មាាស់ » និង « ម្ុំ » សកើតមានកនុង
សងគ មខ្មែ ររីការរ ួបរ ួម ននវណណៈរី គឺ ព្រ ែ ណ៏ និង កសព្តៈ
សដើមែីជ្្ា ក់ែលព្បសោជាន៏រីវណណៈសូ ព្ទៈ ខ្ដលវណណៈ

ំងរី

ទុកជា កមាែំងបាវបំស រ ី ខ្ដលសគខ្តងសៅថា រូ ជ្រាស្តសត ឬ
រូ ជ្ម្ុំសគ។ ព្តូវដឹងខ្ដរថា វណណៈព្រ ែ

៏ និង កសព្តៈ ជាគូ នដ

តាមព្បសោជ្ន៏ ខ្តខ្បងខ្ចក នូ វមុមនាទីោច់ោន : តួ
នាទីព្រ ែ

៏ គឺសោលការណ៏ ខ្ងសាសនា, តួ នាទី រួ ក

កសព្តៈ គឺសោលការណ៏ ខ្ងនសោបាយ។ សសត ចព្តូវការព្រ
ិ ទំនាក់ទំនងនឹង អាទិសទរ។
ែ ណ៏បុសរា ិត សំរាប់ សធ្វ ើ វធ្ី
ិ , អាទិសទរ រុំ
សបើោែនព្រ ែ ណ៏ បុសរា ិត ជាអ្ន កសរៀបវធ្ី
អាច បរ ិសភាគ ដង្ហវយ របស់សសត ច ថាវយជ្ូ នសនាោះស ើយ ជា
រិសសស ព្រោះមហាកសព្ត ព្តូវចំបាច់ មានព្រ ែ ណ៏បសុ រា ិត
មានក់ ជាទីព្បឹកាផ្ទាល់ ខ្ដលខ្មែ រសយើងសៅថា « ព្រោះរាជ្ព្គូ »
ជាអ្ន ក មានអ្ំ្ច សាសនាចព្ក អ្មព្រោះមហាកសព្ត
ខ្ដលជា អ្ន កកាន់អ្ំ្ចអា្ចព្ក។ អ្ំ្ច

ំងរីរ

សនោះ ជាអ្ំ្ច សំរាប់ដឹកនាំជាតិ របស់របបរាជានិយម
សៅសម័យមហានគរ។
ិ
ព្ត ប់មកនិោយអ្ំរី ការសបាោះបង់មហានគរវញ,សយើ
ង
ដឹងថា

រីសតវតសមួ យសៅសតវតសមួ យកនែ ងសៅ

រ ូត

មកដល់ចុងសតវតយទី១៩ ព្បជារាស្តសតខ្មែ រ សភ្ែ ចវឹងអ្ំរី
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨
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អ្តា ភារ ននសម័យរុងសរឿង របស់ព្បជាជាតិមល ួន។ ការ
សភ្ែ ចរីអ្តីតកាលសនោះ ជាការបាត់សមែជ្្ញ ៈជាតិ កនុងរ
យៈសរល ដ៏យូរលង់មួយ ខ្ដលនាំឲសយើង សួ រជាសំនួរថា សតើ
សងគ មខ្មែ រមហានគរ និង សងគ មខ្មែ របាត់សមព ជ្្ញ ៈជាតិ
ជាសងគ មខ្មែ រខ្តមួ យសនាោះខ្ដរសនាោះឬសទ ?
មកដល់ចំណុចសនោះ សយើងអាចសួ រជា សំនួរមួ យសទៀតថា អ្វ ី
ជា « សមែ្ញ ៈជាតិ ? »។
សមែ្ញ ៈជាតិជា អ្តា រស របស់សងគ មមួ យ ខ្ដលជា អ្សមាា
រៈ (ឥតរ ូប) ខ្ដលមានចិនាត (pensant) ខ្ដលខ្មែ រខ្តងសៅ
ថា « ព្រលឹងជាតិ »។ សៅកនុងមណៈមួ យខ្ដលសងគ មបាត់
ព្រលឹងជាតិ មណៈសនាោះ សងគ មសនាោះ ចាស់ជាមិនដូ ចោន
នឹងសងគ ម ខ្ដលមានព្រលឹងជាតិសនាោះសទ ខ្ដលជាគំនិត
សំរាប់សំោល់ នូ វអ្តា ស្ញ ណ របស់ព្បជាជាតិ។
សតើព្បជាជាតិ ជាអ្វ ី ? ព្បជាជាតិមាន អ្តា រស់បីោង :
១. ទឹកដីនិងព្បជារលរដា (corps),
២. បញ្ចញបានសសព្មចមួ យ (intelligencesFinies),
៣. ជ្ំសនឿសលើគំនិតមព ង់មពស់មួយ ដូ ចជា សាសនា ឬ មសនា
ិ ា ខ្ដលសគយល់ស ើញថាជា ធ្មាែព្គិោះ របស់មនុសស។
គមវជា
ព្បលឹងជាតិជា បញ្ចញបានសសព្មច ខ្ដលជា បញ្ចញសកើត
មានស ើងបនត ៗោន តាំងរីព្បជាជាតិ មានកំសណើតមក
ិ ន៏ របស់សងគ មជាតិ រីដំ្ក់កាល
សមែ ោះ ដូ សចន ោះកនុងការវវតត
មួ យ

សៅដំ្ក់កាលមួ យ

ខ្តងខ្តមាន

សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨

មណៈកាល
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សសព្មចមួ យ

ខ្ដលជា

បញ្ចញបានសសព្មចមួ យ

សំរាប់

រព្ងឹងព្គិោះព្បជាជាតិ។ ការបូ ករ ួម មណៈកាល ជាបនត និមួ
យៗ រ ួមបានជា បញ្ចញបានសសព្មច របស់ព្បជាជាតិ។
សយើងដឹងថា ព្បជាជាតិខ្មែ រ កនុងរយៈសរលដ៏យូរលង់មួយ
ិ ន៏ ននបញ្ចញជាតិ
(៥សតវតស) មានដំសណើរ បាត់ នូ វការវវតត
គឺ បាត់ព្រលឹងជាតិ។ កនុងមណៈកាល ខ្ដលបាត់ព្រលឹង
ជាតិ សយើងសសងក តស ើញ តាមសានមព្បវតត ិសាស្តសតថា ការរស់
សៅរបស់ព្បជារលរដា គឺោត់រស់ កនុងទំនាមទំលាប់មួយ
ោែនអ្ភ្ិវឌ្ឍន៏ភារ ននបញ្ចញជាតិ ខ្ដលនាំឲជាតិខ្មែ រសយើង
ិ
ធាែក់កនុងអ្តា ងគត រ ូ តសសា ើរខ្តកស័យជ្ី វតជាត
ិ ខ្តមត ង។ ជា
ឪកាស ង្ហយព្សួ លដល់ព្បសទសជ្ិតខ្ង សធ្វ ើនសោបាយ
ិ
វតទឹកដី ខ្ដលជា ការវនាសដល់
ព្បជាជាតិ និង ជាតិសា
សន៏ខ្មែ រ : « បាត់ព្រលឹងជាតិ គឺបាត់អាវុធ្បញ្ចញ សំរាប់
ិ
ការររទឹកដីជាតិ »។ សយើងដឹងថា វនាដកមែ
ខ្មែ រសនោះ ព្តូវ
ី រាណខ្មែ រជាសព្ចើន សលើកយកមកខ្តងជា
បាន អ្ន កកវបុ
កំ្រយ
ឧ

សំរាប់ទុកជាសមសរៀន

សំរាប់ព្បជាលរដា ខ្មែ រ :

ិ
រណ៏ ដូ ចជា បនាតំព្ក ុមងុយ ជាអាទិ៍។ វនាដកមែ
សនោះ

សទៀត ខ្ដលជាស តុ នាំឲខ្មែ រ យល់ស ើញថា សិទធិសញ្ចញ
អា្ព្របាលបារាំង សៅឆ្នំ១៨៦៣ ជាការសសស្តង្ហគោះជាតិ
ខ្មែ រ រីសសចកត ីសាែប់ ស

ោះបីសិទធិសញ្ចញសនោះ ព្ោន់ខ្តការដូ រ

អ្ន កព្តួ តព្តាខ្មែ រ រីសសៀម មកបារាំងក៏សោយ។

សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨
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គួ រសយើងសធ្វ ើការរិច្ជរ្ខ្ដរ អ្ំរីធាតុ ននរដា របស់ព្បជា
ជាតិខ្មែ រ សព្រោះធាតុ របស់រដា សនោះ នាំឲសយើងយល់កាន់ខ្ត
សព្ៅ សលើសារជាតិ ននរសបៀបដឹកនាំជាតិ របស់អ្នកដឹកនាំ
ខ្មែ រ និង ឧបា

ិ ា របស់ព្បជារលរដា ខ្មែ រ
ន ននចិតត វជា

ចំសរោះព្បជាជាតិមល ួន។
សយើងដឹងថា ធាតុ របស់រដា មានសព្ចើនខ្បបោង៖
រដា -ព្បជាជាតិ, ព្បជារាស្តសត-ព្បជាជាតិ និង វបែធ្ម៍-ព្បជា
ជាតិ។
រដ្ឋ -ប្បជាជាតិ ជាព្បជាជាតិ មានព្គឹោះ សលើរ ូបភ្ូ មិសាស្តសត
និយម ខ្ដលែទុយព្ស ោះ រីព្គឹោះ « ប្បជារាស្តសរ-ប្បជាជាតិ »
ខ្ដលមាន សារជាតិ ជាអ្តត សញ្ចញណ ននរដា គឺ : ភាសារ
ជាតិ, បសវណី និង សាសនា។ ចំខ្ណកឯ វបបធម៍-ប្បជាជាតិ
ជាព្បជាជាតិ មានវបែធ្ម៍ ជាព្គឺោះ របស់សងគ ម ដូ ចជា
ទមាែប់, ឫករ, ចរ ិត, ព្បតិកមែ រ ួមោន ននព្បជារាស្តសតកនុង
ការរស់សៅជាធ្មែ តា។
សយើងសួ រថា សតើព្បជាជាតិខ្មែ រ ជាព្បជាជាតិ ខ្បប្ ?
ខ្មែ រខ្តងខ្តខ្បងខ្ចកព្បជាជាតិមល ួន ជាដំបន់ភ្ូមិសាស្តសត
ដូ ចជា និោយថា ខ្មែ រសលើ, ខ្មែ រក្
ត ល និង ខ្មែ រសព្កាម។
តាំងខ្តរីសម័យ នគរ វ ូណន់ (ស្ែោះចិនសៅ) ខ្ដលជា
រកយកំឡាយរី « នគរភ្ន ំ » ក៏ខ្មែ របានយករកយទីកខ្នែ ង
ភ្ូ មិសាស្តសត សំរាប់ោក់ស្ែោះ ឲនគរមល ួនខ្ដរ។ ឯចំខ្ណក
« នគរសចនឡា » (ស្ែោះចិនសៅមិនចាស់) សបើតាមការ
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ព្សាវសព្ជ្ៀវ របស់សលាកបណឌិត ម.ព្តាសណ រកយសចនឡាន
សនោះ ជារកយ កំឡាយរីរកយខ្មែ រថា « ជាន់សលើ »។ ការ
អ្ោះអាងសនោះ សលាក ព្តាសណ ខ្ែែកសៅសលើសកខ ីកមែ របស់ជ្ន
ជាតិខ្មែ រ រស់សៅសមតត សូ រ ិស្តនា បូ រ ីរមយ និង អ្ូ បុន កនុងដំបន់
មព ង់រាប់ ននព្ជ្លងទសនែ មូល សៅសមតត នគររាជ្សីមា សា ិត
សៅមាខងសទៀត ននជ្ួ រភ្ន ំដងខ្រក។ រួ កសគ មានទមាែប់តាំង
មល ួន ជាខ្មែ រសលើ សោយសព្បៀបែាឹមមល ួនសគនឹងជ្នជាតិខ្មែ រ
សព្កាម ខ្ដលនថសៅថា មម។ សលាក ព្តាសណ សរសសរបខ្នា ម
ថា : « សោយសច្ជទសួ រន័យ របស់រកយ (ជាន់សលើ) រួ កខ្មែ រ
សៅសមតត សុ រ ិស្តនា បានសឆ្ែ ើយតប និងអ្ោះអាងថា ដូ នតា
របស់សគ ក៏និយមរកយសនោះខ្ដរ គឺសំរាប់សំសៅសៅសលើខ្មែ រ
រស់សៅជ្ួ រភ្ន ំដងខ្រក

ជាខ្ដនដីជាន់សលើ

ខ្ដលសគទុកជា

ព្ស ុកកំសណើត របស់រូជ្រងសវងសព្តកូ លរបស់រួកសគ ខ្ដល
ជាខ្មែ រសលើ »។
សយើងសសងក តស ើញ

មកសទៀតថា

សៅសរល

ខ្ដលនគរ

« ជាន់សលើ » ឬ « សចនឡា » ខ្បកជា រដា រីរ, ខ្មែ រសយើងសៅ
ខ្តយក សោលរ ូបភ្ូ មិសាស្តសត សំរាប់សំោល់ នូ វដំបន់ ននរដា
ខ្ដលបំខ្បកជារីរ គឺ « សចនឡាទឹក » និង « សចនឡា
សោក »។ កនុងបចចុបែនន កាលសនោះសទៀត ខ្មែ រសៅខ្តខ្បង
ខ្ចកព្បជាជាតិមល ួន ជាដំបន់ភ្ូមិសាស្តសតដខ្ដល គឺមាន :
ខ្មែ រសលើ (ទឹកដីខ្មែ រ ខ្ដលព្បសទសនថ សគភាាប់កនុងព្បសទស
សគ), ខ្មែ រក្
ត ល (ទឹកដីព្ស ុកខ្មែ របចចុបែនន ) និង ខ្មែ រ
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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សព្កាម (ទឹកដីកូសាំងសុីន ខ្ដលសយៀក្ម សគភាាប់កនុង
ព្បសទសសគ)។
តាមសានមព្បវតត ិសាស្តសត ព្បជាជាតិខ្មែ រ ជាព្បជាជាតិមួយ
សកើតមានស ើង រីការព្បជ្ុំែតុំននរដា តូចៗជាសព្ចើន ខ្ដល
បានចុោះចូ ល តាមការបងខ ំកតី តាមសចតនាកត ី កនុងរដា ធ្ំ
ជាងសគមួ យ។ ខ្មែ រសយើងនិយមសៅនគរថា ព្ស ុក ដូ ចសយើង
សៅព្បសទសមល ួនថា

« ព្ស ុកខ្មែ រ »

សនាោះឯង3។

រកយ

« សៅហាវយព្ស ុក » គឺជា សៅហាវយរដា (Chef de l’Etat)
មាន អ្ំ្ចផ្ទតច់ការ ខ្ដលជា អ្ំ្ចតរូ ជ្ សលើទឹកដី
ខ្ដលឋិតសៅសព្កាមការព្តួ តព្តារបស់មល ួន។ ស

ោះបីមល ួនឋិត

សៅសព្កាមអ្ំ្ចមជ្ឈិមក៏សោយ ខ្តអ្ំ្ចអ្ធ្ិរាជ្សនាោះ
ខ្តងខ្តទុក សវ ័យភារឲសៅហាវយព្ស ុកនិមួយៗ ព្តួ តព្តា
ព្ស ុក តាមឆ្នា ៈ របស់អ្នកព្តួ តព្តាសនាោះ។
កនុងរាជ្រងាវតារខ្មែ រ កនុងរាជ្ព្រោះឥនា រាជា ជាសសត ចសសៀម
ព្តួ តព្ស ុកខ្មែ រ កនុង គ.ស ១៣៨០ (ឯកសារ របស់សលាក សអ្
ង សុត,ទំរ័រ៤៧) បានសរសសរអ្ំរី ការសច្ជទសួ រជាសំនួរ
ននព្រោះបរមរាជា, សសត ចសសៀម, ខ្ដលព្តូវជា បីតាព្រោះឥនា
រាជា, សៅមស្តនតីខ្មែ រមានក់ ខ្ដលជាអ្ន កនាំព្រោះអ្ងគ សដើរសមើលបូ
រ ីមហានគរ សព្កាយរី ព្រោះអ្ងគ វនោះសស្តង្ហគម។ សៅសរលសនាោះ,
ព្រោះអ្ងគ ស ើញមានព្បសាទ និង សរាងទង មានធ្ន ឹមខ្ថរ
3

ខ្មែ រ មិនសព្បើរកយ ព្បសទសខ្មែ រ សនាោះសទ គឺសព្បើរកយ ព្ស ុកខ្មែ រ។ សបើយក
រកយព្បសទសមកសព្បើ គឺ សព្បើថា ព្បសទសកមពុជា។
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ខ្វត់ខ្មវ ងសព្ចើនជាន់ សព្ចើនអ្សនែ , សទើបព្ទង់ព្តាសសួ រមស្តនតី
ខ្មែ រថា : « សតើទីកខ្នែ ងសនោះ ជាកខ្នែ ងព្រោះរាជ្បុព្ត ឬ ជាទី
កខ្នែ ងព្រោះអ្គគ មស សី ឬ ជាទីកខ្នែ ងអ្វ ី ? »។ មព្នីត ខ្មែ រ
ព្កាបទូ លថា : « ទីសនោះ សៅថា ព្បសាទ ១៥៥ ខ្លវ ង និង
សរាងទង, សរាងជ្ួ ង, ដំ្ក់រិសសស, ព្សោះព្សង់រងថាែ, សួ ន
ចារ, ផ្ទកដំ្,ំ និងកំខ្ែងខ្វត់ខ្មវ ង, សព្ចើនថន ល់សព្ចើន
ថានក់សនោះ ជាព្បសាទ សព្មាប់ព្រោះរាជ្បុព្តកសតយ ព្គប់នគរ
ជាចំណុោះ, មាន ១៥៥ នគរ ខ្ដលព្រោះអ្ងគ ខ្តងយក ព្រោះរាជ្
បុព្តឲមកសៅបសព្មើ តាងព្រោះអ្ងគ ព្គប់នគរ។ កនុងសម័យ
ខ្មែ ររុងសរឿង
បាយ័ន

ព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ

ឯចំខ្ណក

ព្រោះរាជ្បុព្ត

ព្ទង់គង់សៅព្បាសាទ
ព្ទង់គង់ព្កសាលសៅ

ព្បាសាទរិមានអាកាស។ ព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ ខ្ដលបាន
បខ្ងវ រនគរតូ ច

សៅជាវតត សនាោះ

ព្ទង់ព្រោះនាមព្រោះបាទ

បទុមសុ រ ិសោវងា។ ការបខ្ងវ ងសនោះ គឺសំរាប់ តមក ល់ ព្រោះ
នព្តបិដក សៅនគរតូ ច ឬ អ្ងគ រវតត »។ ព្រោះសៅបរមរាជា
ព្ទង់ព្ជាបស ើយ ព្ទង់ព្រោះអ្ំណរ្ស់ : តមក ព្ទង់ព្តាស់ឲ
មស្តនតីសសៀម៨នាក់ សៅរកាព្រោះនគរខ្មែ រ ជាមួ យនឹងព្រោះ
ឥនា រាជា ជាព្រោះរាជ្បុព្ត។ ព្រោះអ្ងគ ឲនិមនត ព្រោះរុទធរ ូបមាស,
ព្បាក់, សំ រ ិទធ ិ, ព្រោះខ្កវ, ព្រោះសោ, រ ូបសតវ ទីនទជាសព្ចើន និង
ព្រោះសងឃសមណៈ ឲនាំយក

ំងរញាខ្កវ រញាទ័យ ជាព្រោះ

រាជ្បុព្ត ននព្រោះបាទធ្មាែសសាករាជ្ (សសត ចខ្មែ រសុគតកនុង
បនាាយ មហានគរ កនុងព្ោសធ្វ ើសស្តង្ហគមនឹងសសៀម ជ្ំនាន់
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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សនាោះ) និង ព្ទង់ឲសកៀរព្គួ ខ្មែ រ បានចំនួន៧មុឺននាក់ ស ើយ
ិ
ឲសលើកទ័រសៅព្ក ុងព្សីអ្យុធ្ាវញ។
កនុងឯកសារសនោះខ្ដរ បានសរសសរថា សសត ចខ្មែ រខ្ដលថយ
ព្រោះសតជានុភារ ប្
ត លមករីោែនបុព្តកសព្តគឺ ព្រោះបាទ
សសណរាជ្ (សសត ច ខ្ដលតាព្តសក់ខ្ែែមបានសធ្វ ើឃាត)។ សរៀង
មកសទៀត ព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ មានសតជានុភារព្តឹមព្តូវ
ិ
ស ើង វញ

ល់ខ្តមកដល់ព្រោះសៅសសៀមមកវយ ខ្បកព្រោះ

នគរ បនាាយលខ្ងវ ក សៅឆ្នំ ១៥៩៤។
ព្ត ប់មកនិោយអ្ំរីគំនិត « រដា -ព្បជាជាតិ », អ្ំ្ច
អ្ធ្ិរាជ្ ព្តូវការ ជាចំបាច់ មានកមាែំងកងទ័រសព្ចើន,
មានអ្នុភារ សំរាប់ព្តួ តព្តាទឹកដី ដ៏ធ្ំទូលទ
ំ ូ លាយមួ យ
ស ើយ ព្តូវការ សាវមីភ្កត ីោច់ខ្ត រីសំ្ក់ សមដំបន់និ
មួ យៗ ឬ សៅហាវយព្ស ុក។ សបើោែនវតថុធាតុ

ំងរីរសនោះសទ

គឺចាស់ជា អ្ំ្ចអ្ធ្ិរាជ្សនោះ មិនអាចរស់សៅគង់វង់
បានយូរសនាោះស ើយ។ សបើសោងតាមព្បវតត ិសាស្តសត, ព្ស ុកខ្មែ រ
ជា « រដា -ព្បជាជាតិ » (ែតុំ ១៥៥ រដា តូចៗ) មានរដា ធ្ំរីរ ជា
រដា អ្នកសធ្វ ើសសមាធាន

(អ្ន កព្បមូ លឲមានខ្តមួ យ)

ជា

ដំបូង គឺ នគរភ្ន ំ ( វ ូណន់) បនាាប់មក គឺ នគរសចនឡា
(ជាន់សលើ) : តាមទសសនៈ របស់ភ្ិកខុសតាបាងខ្ត់4, សព្កាយ
រីបាន បព្ងួ បបព្ងួ ម នគរ

ំងរីរសនោះឲសៅខ្តមួ យ, ខ្មែ រ

ោក់ស្ែោះនគរថា : កមពុជា, តាមសរឿងខ្ព្រងខ្មែ រ រកយកមពុ
4

(ដកព្សង់រីសសៀវសៅព្បសទសខ្មែ ររបស់សមាគម Promo Khmer។
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨
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ជា សកើតសចញមករីរកយ ឥសីកមពុ (សវ យមា វ) សព្រោះកាល
ខ្ដល ឥសីកមពុ បាននាងអ្បសរា « សមរា » ជាភ្រោ
ិ
ក៏
បានសកើតសៅជា វងសមួ យ ខ្ងនគរសចនឡា សៅថា សូ រយវ
ងស។ តាមព្បវតត ិសាស្តសត ការសមព ័នធ « កមពុ-សមរា » សនោះ ព្ប
សូ ព្តបាន បុព្តរីរព្រោះអ្ងគ សៅថា កមពុជ្ៈ, បុព្តកមពុ គឺ
ព្ស ុតវរ័ ន
ែ និង សព្សសា វរ័ ន
ែ សសាយរាជ្យ ខ្ងសចនឡាជាប់
សរៀងមក។

សដើមស ើយសគមិនសូ វស ើញមានសព្បើរកយកមពុ

ជ្ៈសនោះសទ,

ខ្តកាលព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី២

(៨០២,៨៥០)

ស ើងព្គងរាជ្យ មានអ្ំ្ចខ្ែំងរូ ខ្ក, ព្រោះអ្ងគ

បាន

រ ួបរ ួម សចនឡាដីសោក និង សចនឡាទឹក ជាព្បសទសមាន
ឯកភារ ជារដា ខ្តមួ យ ស ើយសទើបស ើញមាន សិលាច្ជរ ឹត
សព្បើរកយ កមធុជ្សទស ឬ កមពុសទសៈ,ព្បសទស ននបុព្តកមពុ។
ខ្តស

ោះបីោង្ក៏សោយ, ខ្មែ រសៅខ្តសៅ នគរមល ួនថា

« ព្ស ុកខ្មែ រ » ជានិចា ខ្ដលជាព្បសទស របស់អ្ំបូរ « ខ្មែ រមន »។
ធាតុជា « រដា -ព្បជាជាតិ » ជាព្បសទសរ ួម នូ វរដា ជាសព្ចើន
មានការរិបាកសព្ចើន កនុងការខ្សវ ងរក ននអ្តា សញ្ចញណរ ួម
សដើមែី ទុកជាតនមែ រ ួម (ព្រលឹងជាតិ) សំរាប់បសងក ើត នូ វ
័ វរ័ នទី
កមាែំងរ ួម។ សដើមែីការររតនមែ រ ួមសនាោះ, ព្រោះបាទជ្យ
ែ
២ ព្ទង់បានខ្សវ ងរកតនមែ រ ួម សោយយកតួ « អ្ងគ សសត ច » ឲ
សៅជា

« សសត ចអាទិសទរ »

ខ្ដលជាមហាកសតយ

មាន

អ្ំ្ចអា្ចព្ក និង សវហាចព្ក ឋិតសៅរីសលើសសត ចរដា
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨
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ំងឡាយ ខ្ដលជា សសត ចចំណុោះ។ សយើងដឹងថា លទធ ិសទវរាជ្
សនោះ អាចមានព្បសិទធិភារលុោះព្តាខ្ត មហាកសព្តសនាោះ ជា
សសត ចសោធ្ិន លែីខ្ងសធ្វ ើ និង វន ោះសស្តង្ហគមព្គប់សមរភ្ូ មិ
ដូ ចករណីព្រោះបាទជ្័យវរ័ នទី
ែ ២សនាោះឯង។ សបើនិោយឲកែ ីគឺ
ព្តូវមានកមាែំងទ័រជាអ្ចិនស្តនតយ

សំរាប់រកាមហានគរ

និង អ្ំ្ចមជ្ឈឹម ឲបានគង់វង់។ សបើោែនកមាែំងទ័រ
សនោះ គឺចាស់ជាបាត់ព្គិោះ សំរាប់ការររ នូ វឯកភារ នន
នគរ ស ើយ វនាំបសងក ើត នូ វអ្នាធ្ិបសតយយសរញនែា នគរ
ជារុំខ្ន។
សយើងសលើកយកករណី ព្រោះបាទជ្័យវរ ែនទី៧ មកបង្ហាញរី
ការខ្សវ ងរក នូ វតនមែ រ ួមជាតិ ឬ ព្រលឹងជាតិ ែទុយព្ស ោះរី
ព្រោះបាទជ្័យវរ័ នទី
ែ ២។ សយើងដឹងថា ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៧
ស

ោះបីព្រោះអ្ងគ ជា សសត ចសោធ្ិន, វន ោះសស្តង្ហគមក៏សោយ, ខ្ត

ព្ទង់យល់ស ើញថា លទធ ិ « សសត ចអាទិសទរ » ខ្លងមានឥទធ ិ
រល សំរាប់ដឹកនាំសទៀតស ើយ, ដូ សចន ោះ ព្ទង់បសងក ើត នូ វលទធ ិ
ដឹកនាំថែីមួយ សោយយក « អ្ងគ សសត ច » ជាអ្ន កដឹកនាំ
មាន អ្ំ្ចរតនៈសមែតត ិ (Pouvoir charismatique)
មានសីលធ្ម៍ និងសមតាតធ្ម៍។ កនុងលទធ ិថែីសនោះ, ព្ទង់យក
រុទធសាសនា ជាព្គិោះ សព្រោះជា សាសនា របស់ព្បជារាស្តសត។
សដើមែីបង្ហាញ

នូ វទឹកចិតតព្រោះអ្ងគ កនុងលទធ ិសនោះ,

ព្រោះអ្ងគ

បញ្ចាឲកសាងព្បាសាទបាយ័ន សំរាប់តំកល់ នូ វបដិមារុទធ
រាជ្អ្ងគ ោងធ្ំ (កំរស់ជ្ិត៤ម.) និង កសាងមនា ីសរទយ
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
ុ ២០១៨

19

១០២ សំរាប់រាបាលជ្មា ឺ ព្បជារាស្តសតព្គប់ព្ស

ប់ សៅកនុង

ព្រោះនគរ។ គួ រសយើងដឹងខ្ដរថា កនុងសតវតសទី១៣, សៅទវ ិប
ឥ្
ឌ , ព្តូវជ្នជាតិកាន់សាសនាអ្ីសាែម បានសព្ជ្ៀតចូ ល
ស ើយ សធ្វ ើចមាំងវន ោះ ស ើយ ព្តួ តព្តាទវ ិបឥ្
ឌ ខ្តមត ង សៅ
អ្ំ ុ ងឆ្នំ១២០៩ (ឆ្នំខ្ដលរួ កអ្ីសាែម បសងក ើត រដា អ្ីសាែ
មមួ យ ខ្ដលមានស្ែោះថា ព្ក ុងសដលី សធ្វ ើជារាជ្ធានី)។ ការ
កាន់កាប់សនោះ មានភារ ិងា្ស់, រួ កអ្ន កវន ោះបាន
ិ
ដុត វហារព្រ
ែ ្ញ សាសនា និង សមាែប់ោងសឃាសៅបំែុត
រួ កអ្ន កកាន់សាសនាសនោះ

និង

ច្ជប់ស្តសតីសធ្វ ើជា

សី។

ព្បសទសឥ្
ឌ សៅកនុងសរលសនាោះ ព្តូវរូ កអ្ន កវន ោះ បងា ិន
បសង្ហាចោងសខ្ែចែា។

សាានការណ៏មិនលែ សៅព្បសទស

ឥ្
ឌ សនោះ អាចឲសយើង សធ្វ ើការសាែនបានថា សៅព្បសទស
កមពុជា សៅរយៈសរលសនាោះ មានការថយឥទធ ិរលរួ កព្រ ែ
បុសរា ិតោងខ្ែំង សៅសលើវណណៈអ្ន កដឹកនាំខ្មែ រ : ឧ

រ

ណ៏ដូចោងការដូ រ របបនសោបាយសទវរាជ្ មកជារបប
នសោបាយរុទធរាជ្។ ការបសងក ើត នូ វតនមែ រ ួម សំរាប់ជាតិ ឬ
ព្រលឹងជាតិ សោយយក រុទធសាសនាជាព្គិោះ, តព្មូវឲសយើង
សធ្វ ើការរិច្ជរ្សលើ ធាតុរុទធសាសនា កនុងលទធ ិដឹកនាំខ្មែ រ
ខ្ដលមានសរៀបរាប់ខ្ងសព្កាមសនោះ។
សយើងដឹងថា រុទធសាសនា ជាសាសនា សដើមែីបុគគល, ជាែល វូ
សំរាប់បុគគលមានក់ ខ្សវ ងរកសុម សំរាប់អាតាែ, សធ្វ ើធ្ម៍ សដើមែី
ិ
ឲរ ួចសចញរី កង់ចព្កជ្ី វតសតវ
សលាក គឺមំកសាងបុណយ
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ិ
សដើមែី វប់ឲសកើតមានជ្ី វតជាសតវ
សលាក ខ្ដលសយើងសៅ
ែល វូ សៅរកឋាននិរវន។ រ ួមសសចកត ីមក, រុទធសាសនា មិន
អាចជា

លទធ ិសំរាប់បព្ងួ បបព្ងួ ម

នូ វតនមែ រ ួមបានសនាោះ

ស ើយ សព្រោះថា គុណូបការ សកើតមករីការសធ្វ ើបុណយ គឺសំ
រាប់ខ្តបុគគលមានក់ខ្ដលសគមំកសាង
បុស្
ណ ោះ : ឧ

សំរាប់ខ្តអាតាែខ្ត

រណ៏ គឺថា « បុគគលមានក់រអា
ុំ ចសធ្វ ើបុណយសំ

រាប់បុគគលមានក់សទៀត ឬ សំរាប់ព្ក ុមមនុសសមួ យ ឬ ព្បជា
រលរដា ព្បសទសមួ យ ឲបានទទួ លែល រីបុណយរបស់មល ួន
បានស ើយ »។ ខ្តព្បជារាស្តសត អាច

ញព្បសោជ្ន៏រីលទធ ិ

នសោបាយរុទារាជ្បានគឺ សសចកត ីអាសូ រ និង សមតាតធ្ម៍
របស់អ្នកដឹកនាំ សលើទុកខសវទនារបស់មល ួន។ សមតាតធ្ម៍សនោះ
នាំបនា យចិតតអ្នកដឹងនាំ កនុងគំនិតជ្ិោះជាន់ និង សឆ្ែ ៀត
រកព្បសោជ្ន៏សលើកមាែំងរាស្តសត។ ស តុសនោះ បានជា លទធ ិ
នសោបាយរុទធរាជ្ មាន សជាគជ្័យ្ស់ កនុងចំស្ម
ព្បជារាស្តសត : « សបើសសត ចមានចរ ិតសលត
ូ បូ ត គឺចាស់ ជារាស្តសត
បានសុម, ខ្តសបើសសត ចមានចរ ិតរល គឺចាស់ ជានគរ
រលាយ ិនសហាច »។
កនុងព្បវតត ិសាស្តសតខ្មែ រ, សយើងដឹងថា ព្រោះបាទជ្័យវរ ែនទី៨
(១២៤៣-១២៩៥)

ជាសសត ច

ទទួ លមុសព្តូវធ្ំ

កនុងសរឿង

ព្បតិកមែ ព្បឆ្ំងនឹងរុទធសាសនា សព្រោះព្រោះអ្ងគ ជាអ្ន កសធ្វ ើ
ិ ឲរួ កព្រ ែ បុសរា ិត មានឥទធ ិ
អ្នុសព្ោោះ សាជាថែីស ើង វញ
រលសលើ នសោបាយដឹកនាំជាតិ។ កនុងរជ្ាកាល របស់ព្រោះ
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
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អ្ងគ ព្ទង់បានផ្ទែស់បតរូ នូ វរបបនសោបាយរុទធរាជ្ មក
ិ
សទវរាជ្វញ
ខ្ដលនាំឲមាន អាព្សូ វបារាយសករ៏ ត ដល់ការ
ដឹកនាំ របស់ព្រោះអ្ងគ , មិនខ្តបុស្
ណ ោះ ការខ្ព្បព្បួ លសនោះ
សទៀត នាំឲមានការខ្បកបាក់កនុងវណណៈអ្ន កដឹកនាំ និង
ការបោះសបារ ននរដា ចំណុោះជាសព្ចើន

ខ្ដលជារដា និយមរុទធ

សាសនា ជាអាថិ គឺរដា សៅកនុងព្បសទសសសៀម និង លាវ
បចចុបែនន ខ្ដលខ្មែ រសៅថា ខ្មែ រសលើ (សចនឡា) ខ្ដលព្បជារា
ស្តសត ខ្តងខ្តសោរររុទធសាសនា តាំងរីបុរាណកាលមក
សមែ ោះ។ សសត ចខ្មែ រសសាយរាជ្យបនត រីព្រោះបាទជ្័យវរ័ នទី
ែ ៨ គឺ
ព្រោះបាទឥស្តនាវរ័ ែនទី៣ (១២៩៥-១៣០៧), ព្រោះបាទឥស្តទាវរ័ ន
ែ
ទី៤ (១៣០៧-១៣២៧), ព្រោះបាទជ្័យវរ័ នទី
ែ ៩ (១៣២៧១៣៤០),

ិ
មានការជ្ួ បព្បទោះនឹង វបតត
ិនសោបាយនែាកនុង

សព្ចើន កនុងការដឹកនាំជាតិ។ ព្ស ុកខ្មែ រ បាត់ នូ វឯកភារ
សោយសារ អ្ំ្ចក្
ត ល បាត់ នូ វអ្នុភារ ជាអ្ំ្ច
ឯកសសមាធាន។ ភារចលាចល និង អ្នាធ្ិបសតយយ កនុង
អា្ចព្ក

កាន់ខ្តមានសព្ចើនស ើងៗ

កនុងរជ្ាកាល

ព្រោះបាទជ្័យវរ័ នទី
ែ ៩ ខ្ដលជា សសត ចចុងសព្កាយបំែុត នន
សនត ិវងសមហានគរ។

ស តុសនោះឯង

បានជាមានសកើត

បដិវតត ន៏វង
ំ
នាំសអាយមានឃាតកមែ សមាែប់សសត ច រី
សំ្ក់ សសនាបតីមស្តនតី។
ដូ ចបានសរៀបរាប់ខ្ងសលើរ ួចមកស ើយ (សោងសលើឯកសារ
សលាក សអ្ង សុត, ដកព្សង់រីរងាវតារខ្មែ រ), ព្រោះបាទសស
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
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ណរាជ្ ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៩ បានច្ជកសចញរីមហានគរ
មកតាំងរាជ្ធានីសៅភ្ន ំព្បសិទធិ។ សបើតាមការយល់ របស់
សយើង, ការសបាោះបង់សច្ជលសនោះ គឺោែនអ្វ ីសព្ៅរី ការរត់
សគចរី ការសបោះបាលព្បឆ្ំងនឹងព្រោះអ្ងគ សនាោះស ើយ, ខ្ត
ព្រោះអ្ងគ បានជ្ួ បនឹងអ្ភ្័រវថែី គឺមករស់សៅ កនុងដំបន់
មួ យ

ខ្ដលព្បជារាស្តសត

ជាអ្ន កព្សឡាញ់រុទធសាសនាខ្ែំង

ស ើយ ជារិសសសមាន អ្ន កឧបតា មាសាសនាដ៏សឆ្ន ើមមួ យ គឺ
តាព្តសក់ខ្ែែម

ខ្ដលជាមនុសសមានក់

ព្បកបសោយ

គតិបណឌិតគួ រឲសោររ។ សសនាបតីមស្តនតីមួយព្ក ុម ខ្ដល
ព្សឡាញ់រុទធសាសនា

សមើលស ើញគុណសមែតត ិតាព្តសក់

ខ្ែែមសនោះ បានរ ួមគំនិតោនកែត់នឹងមហាកសព្ត សោយយក
តាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលជា បុគគលមានព្បជាព្បិយភារ្ស់
ឲជាអ្ន កដឹងនាំកំរូល ននបដិវតត ន៏វង
ំ មួ យ គឺការសធ្វ ើឃាត
ព្រោះមហាកសព្ត តាមែល វូ សមាាត់។ តាមការយល់របស់សយើង,
ព្រោះបាទសសណរាជ្ ព្តូវបានសសនាបតីព្រោះអ្ងគ សធ្វ ឃា
ើ តព្រោះ
អ្ងគ សៅកនុងព្រោះរាជ្វំង, ស ើយនាំោនយកសរព្រោះអ្ងគ សៅ
សច្ជល កនុងចំការព្តសក់ របស់តាព្តសក់ខ្ែែម, ស យ
ើ នាំោន
បសងក ើតសរឿងសសត ចសៅឃាែសំ មើលតាព្តសក់ខ្ែែម

ខ្ព្កងោត់

លួ ចលក់ព្តសក់ឲជ្នឯសទៀត មុសរីបំរាម របស់ព្រោះអ្ងគ ,
ស ើយ

ព្តូវបានមាាស់ចំការ

សៅ។ សយើងយល់ស ើញថា ស

សធ្វ ើឃាតសោយនចដនយសនាោះ
ោះបី តាព្តសក់ខ្ែែម ចូ លរ ួម

ចំខ្ណកោងសកមែ កនុងសរឿងកែត់សសត ចសនោះក៏សោយ, ោត់
សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្មធ្ន ូ ២០១២ - ១៣ មិថនា
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ចាស់ជាព្បាប់រួកសសនាបតីថា ោត់មិនព្រមសធ្វ ើឃាតសសត
ចសោយផ្ទាល់នដោត់សនាោះស ើយ សព្រោះោត់ ជាអ្ន កកាន់
រុទធសាសនា, ដូ សចន ោះសរឿងសធ្វ ើឃាត គឺជាកិចាការ របស់រួក
សសនាបតី,

ចំខ្ណកោត់

រនយល់ព្បជារាស្តសតថា
សោយជ្ួ ន

គឺជាអ្ន កប្ចុោះប្ចល
ូ

ឃាតកមែ សសត ចសនោះ

ខ្ដលជាកមែ ែល

និង

ជាឃាតកមែ

របស់ព្រោះបាទសសណរាជ្ខ្ត

បុស្
ណ ោះ។
សយើងដឹងស ើយថា ទីប្ា ប់ ននសនត វងសអ្ងគ រ ក៏ជាទីប្ា ប់
ជាសាាររ ននលទធ ិសទវរាជ្សនាោះខ្ដរ។ ច្ជប់តាំងរីរជ្ា កាលព្រ
បាទតាព្តសក់ខ្ែែមមក

រ ូ តមកដល់

សម័យសងគ ម

និយម, លទធ ិនសោបាយខ្មែ រ ខ្តងយក រុទធសាសនា ជាព្គិោះ
ជាតិ។

របបរាជានិយម

បានយកបាវចនា

« ជាតិ,

សាសនា និង មហាកសព្ត » ជាព្រលឹងជាតិ។ សយើងសួ រថា
សតើបាវចនាសនោះ

ជាកតាតបព្ងួ បបព្ងួ មជាតិខ្មែ របានខ្ដរ

័ (dynamique) ឬ ឋិតវនត
ឬសទ ? សតើជា បាវចនាថាមវនត
(statique) ?
ការយក រ ូបអ្ងគ វតត ជាអ្តត សញ្ចញណជាតិ សតើសំរាប់ព្ោន់ខ្ត
ជាការរំលឹក ននអ្នុសាវរ ីយ៍ ននសសចកត ីថ្ុំសថកើងខ្មែ ររីអ្តីត
កាល ឬជា មាោ
៌ា សំរាប់ខ្មែ រសដើរ សៅរកសសចកត ីចំសរឿនជាតិ
កនុងគតិថែី ខ្ដលព្បកបសោយ នវភារ (ភារទំសនើប) និង
លទធ ិព្បជាធ្ិបសតយយសសរ ី ?
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ិ
តាមការសំោល់ស ើញ នន វបនត
ធ្ំខ្មែ របចចុបែនន , សយើងយល់
ស ើញថា ព្រលឹងជាតិ វរសលើបាវចនា « ជាតិ, សាសនា,
មហាកសព្ត »

មិនរិតជាមាោ
៌ា

សំរាប់សសស្តង្ហគោះជាតិខ្មែ រ

បានសនាោះស ើយ, សបើអ្នកដឹកនាំខ្មែ រ សៅខ្តរកាចរ ិតមល ួន
ជាអ្ន កសសាយសមែតត ិ តាមអ្ំ្ចរបស់មល ួននិង ព្កាញ
កនុងអ្ំ្ច សដើមែីអ្ញ។ ស

ោះបីព្បជាជាតិខ្មែ រធាែប់សាគល់

សសចកត ីរង់សរឿងោង្ក៏សោយ,

ខ្តសបើតាមការសសងក ត

សមើល របស់សយើង, សយើងយល់ស ើញថា ខ្មែ រមិនខ្ដលធាែប់
មានព្រលឹងជាតិ

មានមូ លោានសចញរី

ព្បជារាស្តសតរិត

ព្បាកដសនាោះសទ សព្រោះទី១, ព្បជាជាតិសយើងជា « រដា -ព្បជា
ជាតិ »,

ទី២,

សសចកត ីថ្ុំសថកើងរបស់ជាតិខ្មែ រ

គឺវរសលើ

កមាែំងសោធា ខ្ដលជា អ្ំ្ចបងខ ំ, អ្ំ្ចសនោះ មិនព្តឹម
ខ្តបងខ ំ

ឲនគរចំណុោះខ្ែចខ្តបុស្
ណ ោះសទ,

គឺបងខ ំឲព្បជា

រលរដា មល ួនឯង ខ្ែចដូ ចោនខ្ដរ។ កន ងអ្ំ្ចបងខ ំសនោះ,
អ្ន កដឹកនាំជាតិខ្មែ រ ទុកមល ួនជា ព្រលឹងជាតិ ស ើយ ទុក
ព្បជារលរដា មល ួនឯង ជាសព្តូវធ្ំ របស់មល ួន មុនសព្តូវមក
រីសព្ៅព្បសទស, ដូ ចកនុងសស្តង្ហគមចសនាែោះ ឆ្នំ១៩៧០ និង
១៩៧៥, រួ កខ្មែ រព្ក ម បានទុក របបសាធារណរដា ជាស
ព្តូវទី១ សៅចំសរោះមុមខ្ែំងជាតិ គឺយួនកុមមុយនិសត, មិន
ព្តឹមខ្តបុស្
ណ ោះ

សរលរួ កសនាោះបានអ្ំ្ច,

គឺសគទុក

ព្បជារលរដា ជាសព្តូវ របស់អ្ំ្ច របស់មល ួន។ សលាក វន់
ឌ្ី កាអ្ុន, អ្ន កគតិបណឌិតខ្មែ រមានក់, ធាែប់បានសរសសរថា :
សាកល្បង
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« នសោបាយខ្មែ រឥតរាស្តសតខ្មែ រ »,

ជាការ

របស់ចិតតគំនិតអ្ន កដឹកនាំខ្មែ រ

សសងខ បដ៏ព្តឹមព្តូវមួ យ
ព្គប់សម័យ និង ព្គប់ព្ស
រាស្តសត

សំសណរសនោះ

ប់ គឺោត់មិនខ្ដលយកព្បជា

ជាសោលព្បសោជ្ន៏ជាតិសនាោះស ើយ។

របបខ្មែ រព្ក

ហាម និង របបបចចុបែនន , សុទធខ្តរូ ជ្រាស្តសត ជាអ្ន កដឹកនាំ
(បុលរត,

ុនខ្សន), ខ្តមិនរិតជារួ ករាស្តសតសនោះ ព្សឡាញ់

ព្បជារាស្តសតខ្មែ រ ខ្ដលជា ព្បភ្រកំសណើត របស់មល ួនសនាោះ
ស ើយ, មិនខ្តបុស្
ណ ោះ, រួ កអ្ន កដឹកនាំសរវ នថា សគនាំោន
រក់ង្ហរ ខ្ដលមានកនុងរបបសកត ិភ្ូមិ សដើមែីឲព្បជារាស្តសត
បំសភ្ែ ច នូ វសដើមកំសណើតជារាស្តសតរបស់មល ួន។
អ្ំ្ចសៅព្ស ុកខ្មែ រ មិនខ្មនជាសរឿងវណណៈសនាោះស ើយ, វ
ជា

វបែធ្ម៍ដុោះខ្សែ មួ យ

កនុងសងគ មខ្មែ រ

ខ្ដលនាំឲអ្ន ក

ដឹកនាំព្គប់វណណៈ សរល្មល ួនមកកាន់អ្ំ្ច គឺព្តូវខ្ត
បនត

នូ វវបែធ្ម៍ចនព្ងសនោះតសៅសទៀត

គឺសធ្វ ើនសោបាយ

ោែនរាស្តសត ដូ ចជាការយល់ស ើញ របស់សលាក វន់ឌ្ី កាអ្ុន
សនាោះឯង។ រ ួមសសចកត ីមក, សបើអ្នកដឹកនាំឥតរាស្តសត គឺរិត
ជាឥតមានព្រលឹងជាតិរិតសនាោះឯង។ ដូ សចន ោះ, បាវចនា
« ជាតិ, សាសនា និង ព្រោះមហាកសតយ » គឺព្ោន់ជារកយ សំ
រាប់អ្នកដឹកនាំ យកមកសព្ចៀង សំរាប់ឲខ្តរីសរាោះព្តសចៀក
មល ួនឯងខ្តបុស្
ណ ោះ សព្រោះថាមល ួន ឥតព្តូវការឲរាស្តសតសាតប់
សនាោះស ើយ។ សួ រថា សតើព្រលឹងជាតិខ្មែ ររិតគឺអ្វី ? ចំសរោះ
សយើង

ព្រលឹងជាតិ

គឺព្បជារាស្តសតខ្មែ រសនាោះឯង

សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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រលរដា មានការទទួ លមុសព្តូវ សលើសជាគវសនា របស់មល ួ
ន។ ខ្តសបើ ព្បជារាស្តសតខ្មែ រ មិនព្រមសព្បើសិទធិមល ួន ជារលរដា
គឺ ព្បជាជាតិ មិនអាចរកស ើញ នូ វព្រលឹងជាតិខ្មែ របាន
ជាោច់ខ្ត។ រួ កអ្ន កដឹកនាំសរវ នថា កំរុងព្បព្រឹតតអ្ំសរើ
អាព្កក់ដល់ជាតិ ខ្តសបើព្បជារាស្តសត នាំោនសៅសសា ៀម គឺ
ព្បជារាស្តសតសនាោះឯង ជាអ្ន កទទួ លមុសព្តូវ សព្រោះ មល ួនជា
ព្បជាជាតិ មានព្រលឹងជាតិ៕

សាកល្បង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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