ឧ ប រៅ េ ង្ហា

ព្រ លឹ ង ជា តិ ខ្មែ រ គឺ អ្វ ី

?

ពិ និ ត្យ អំ ពី ព្ពឹ ត្តិ កា រ ណ៏ សំ ខា ន់ ៗ មា ន នៅ ព្សុ ក ខ្មែ រ

មាតិការ ឿង

រេចក្ត ីរ្តម
ើ ............................................................. 2
ព្រលឹងជាតិ............................................................ 11

រេចក្ត ីរ្តើម
ខ្មែ រសយើងខ្តងខ្តមាន

សមាទនភារ

អ្ំរីអ្តីតកាល

ព្បកបសោយ កិតតិនុភារខ្មែ រ, ជារសតុតាង សយើងស ើញថា
តាំងរីព្បសទសខ្មែ រ បានទទួ លឯករាជ្យ រីបារាំងមក អ្ន ក
ដឹកនំខ្មែ រព្គប់របបនសោបាយ ខ្តងខ្តយក ព្បសាទ
អ្ងគ រវតត ជាបដិរ ូបជាតិខ្មែ រ, សលើទង់ជាតិរបស់ព្បជាជាតិ
ខ្មែ រ, សគខ្តងយករ ូបព្បាសាទអ្ងគ រវតត ទុកជា វតថុដ៏ព្បសិទធិ
័ (ការសោររ), រំលឹកជាកំណត់ នូ វការចង
សំរាប់សធ្វ ើអ្ច្ជាវទ
ច្ជំ នូ វភារថ្ុំសថក ើងខ្មែ រ រីអ្តិតកាល។ ខ្តសយើងដឹងថា
អ្ងគ រវតត ព្តូវបានអ្ន កដឹកនំខ្មែ រសយើង ធ្លាប់បានសបាោះបង់
សច្ជល ស ើយទុកជា កខ្នា ងឧតាតសំរាប់ជាតិខ្មែ រ :
សលើកទី១ : សោងសលើឯកសារព្រោះរាជ្រងាវតត ខ្មែ រ កនុងខ្ែន
ដី ព្រោះបាទព្តសក់ខ្ែែ ម (១៣៤០-១៣៤៦), កនុងបុរាណកាល
មានសសត ចខ្មែ រមួ យអ្ងគ ព្រោះនម « សសណរាជ្ » ព្ទង់សំសរច
ចិតតច្ជកសចញរីមហានគរ មកសាង ព្រោះរាជ្វំងសៅខ្កែរ
ភ្ន ំព្បសិទធិ។ ស

ោះបី កនុងឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត សគឥតបាន

បញ្ចាក់ឲចាស់រីស តុ ខ្ដលព្រោះអ្ងគ បានសំសរចចិតតដូរ
រាជ្ធ្លនីសនោះក៏សោយ ខ្តតាមការយល់របស់សយើង គឺោែន
ហា
អ្វ ីសព្ៅរីរាជាធ្លនីមហានគរ ខ្លងមាន ភារជា វហាទី
តាំង មិនខ្តបុស្
ណ ោះ កាាយជាទីកខ្នា ងអ្សនត ិសុម សំរាប់
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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របបដឹកនំជាតិ ជ្ំនន់សនោះែង។ សសត ចអ្ងគ សនោះស ើយ
ខ្ដលតាព្តសក់ខ្ែែ ម បានសធ្វ ើឃាតសោយជ្ួ ន កនុងចំការ
ព្តសក់ខ្ែែ មរបស់ោត់ ស ើយសព្កាយមក ព្តូវបាន សសនប
តីមស្តនតី

ំងរួ ង អ្ស្ា ើញតាព្តសក់ខ្ែែ ម ឲស ើងសសាយរាជ្យ

បនត មក កនុងកំ ុ ងឆ្នំ ១២៩០ (តាមឯកសារ ដំកល់ទុក
កនុងប្
ណ ល័យព្រោះបរមរាជ្វំង, សសៀវសៅកាលទី៣, សលម
៥៣,ទំរ័រ៦៨), បនាប់មក ព្រោះបាទព្តសក់ខ្ែែ ម បាន
សសព្មចចិតត សលើករាជ្ធ្លនីរី ភ្ន ំព្បសិទាិ មកតាំងសៅមហា
ហា
នគរវញ។
តាមឯកសារព្បវតត ិសាស្តសតខ្មែ រសយើង ព្រោះបាទសស
ណរាជ្ ជាមហាកសព្តចុងសព្កាយបំែុត ននវងសព្តកូ លកសព្ត
មហានគរ។ តាមឯកសារព្បវតត ិសាស្តសតសែសងសទៀត, ច្ជរទុក
សលើសិលាច្ជរ ឹកថា សសត ចចុងសព្កាយបងែ ស់ ននសម័យអ្ងគ រ
គឺ ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៩ (១៣២៧-១៣៤០)។ សយើង សនែ ត់
ថា សសត ចអ្ងគ សនោះស ើយខ្ដលព្តូវ តាព្តសក់ខ្ែែ មសធ្វ ើឃាត,
បនតប់មកបុគគលសនោះ

បានស ើងសសាយរាជ្យ

សៅឆ្នំ

១៣៤០។ សយើងដឹងថា កនុងចំណុចសនោះ អ្ន កព្បវតត ិសាស្តសត
មានការអ្ល់ខ្អ្កោងខ្ាំងមិនដឹងថា ព្តូវោក់អ្ងគ សសត
ច្ ឲសសាយរាជ្យតរីព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៩ ខ្ដលសគមិន
ដឹងចាស់ែងថា សសត ចអ្ងគ សនោះ បានសសាយទីវងគ តសៅឆ្នំ
្រិតព្បកដែង។ សសចកត ីរ ួញរាសនោះ បញ្ចាក់បង្ហាញថា
កនុងសម័យសនោះ ចាស់ជាមានកលិយុគអ្វ ីមួយ ឬ បដិវតត
ន៏ សកើតស ើងកនុងមហានគរ ខ្ដលនំឲមានការកាច់សានម
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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ព្បវតត ិសាស្តសតជាតិ បនត ឲចាស់ រីរជ្ា កាលព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី
៩ ខ្ដលជាសសត ចចុងសព្កាយបងែ ស់ ននសម័យអ្ងគ រ។
សលើកទី២ : គឺព្រោះបាទរញាោត (១៣៨២-១៤២៧), ព្ទង់
បានសសព្មចចិតត សលើករាធ្លនី រីមហានគរមកតាំងសៅ
កនុងព្ស ុកបាសាន កនុងកំ ុ ងឆ្នំ ១៣៨២។ បនាប់មក
សទៀត ព្ទង់បានសលើករាជ្ធ្លនី មកតាំងសៅភ្ូ មិឫសសីខ្កវ
កនុងសមតត ភ្នំសរញ

សោយសារសៅព្ស ុកបាសាន

ជាដំបន់

លិចទឹកសព្ៅនព្កខ្លង ខ្ដលនំ ឲមានកត ីលំបាកជាសព្ចើន
សដើមែីកសាងរាជ្ធ្លនី។
ការបតររាជ្ធ្លនី
ូ
សនោះ ជាការដូ រ ជាសាាររ សព្រោះសសត ចខ្មែ របនត
សព្កាយៗមក រ ូ តមកដល់បចចុបែនន កាល មិនខ្ដលមាន
ឹ
ព្រោះរាជា្មានក់ បានសលើករាជ្ធ្លនី វលព្ត
ប់សតតាំង
ហា
សៅមហានគរវញសនោះស
ើយ។
បានថា

ដូ សចន ោះសយើងអាចសនន ិោាន

ការដូ រទីកខ្នា ងរាជ្ធ្លនីសនោះ

ជាការប្ា ប់ជា

សាាររខ្ដរ ននរបបនសោបាយមហានគរខ្មែ រ។ គួ រដឹងខ្ដរ
រីមូលស តុអ្វី បានជាព្រោះបាទរញាោត ព្ទង់សសព្មច
ចិតត ច្ជកសចញរីមហានគរ ?
តាមឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត, មូ លស តុមានសព្ចើន ដំបូងជា
យុទធសាស្តសតសោធ្ល។ ដូ ចសយើងដឹងថា ព្រោះបាទរញាោត
ជាសវវកសព្ត (Roi victorieux) រំសោោះព្ស ុកខ្មែ រសចញរីការ
កាន់កាប់សសៀម ខ្តព្ទង់ ខ្បជាយល់ស ើញថា សជាគជ្័យ
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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សនោះ ជាសជាគជ្័យ បំភាន់ខ្ភ្ន កខ្តបុស្
ណ ោះ សបើសិនជា ព្រោះ
អ្ងគ មិនដូ រយុទធសាស្តសតការររជាតិ។ កនុងគំនិតសនោះ ព្ទង់
យល់ថា មហានគរជា ទីតាំងសៅខ្កែរសរករីទល់ខ្ដនខ្មែ រ
សសៀម, ទីជ្ិតសនោះ នំឲខ្មែ រសយើង មានការលំបាកជាសព្ចើន
កនុងយុទធសាស្តសតសោធ្ល ការររមហានគរ សព្រោះទ័រសសៀម
អាចវយព្បហាររាជ្ធ្លនីខ្មែ រ

តាមការលួ ចលែក់

បាន

ង្ហយព្សួ ល្ស់, ដូ សចន ោះការដូ រទីកខ្នា ងរាជ្ធ្លនី មកតាំង
ទី សៅឆ្ាយរីទល់ខ្ដនសសៀម ជារសបៀបសរៀបការររ ជា
ធ្មែ ជាតិមួយ សដើមែីទុក សរលសវលាព្គប់ព្ោន់ ឲព្រោះអ្ងគ
សកណឌកងទ័រ សដើមែីតទប់នឹងសវរសវគ (កមាាំងសព្តូវ) វយ
លុកចូ លខ្ដនដីខ្មែ រ។ ជារិសសសសតសទៀត, សៅកនុងដំបន់
មហានគរសរលសនោះ
ព្ោន់ សំរាប់សកណឌ សធ្វ ើ

ខ្លងមាន

ធ្នធ្លនមនុសសព្គប់

ហានែង និង ជារលសសដា កិចា

សំរាប់ការរស់សៅែង សព្រោះថា សោយសារ មានសស្តង្ហគមជា
សព្ចើនដងសរករវងខ្មែ រនិងសសៀម នំឲព្បជារាស្តសត សាាប់
សព្ចើនកនុងសស្តង្ហគម និងនំោន រត់សចញរីដំបន់មហានគរ
សដើមែីរត់សគចរីការសកណឌសធ្វ ើ

ហាន និង ខ្ាចទ័រសសៀម

សកណឌយកសតព្ស ុកសសៀម។ ចំសរោះអ្ន កព្ស ុក រស់កនុងដំបន់
មហានគរជ្ំនន់សនោះ សគយល់ស ើញថា មហានគរ អ្ស់
មានលទធ ភារ រកាសនត ិសុម ដល់ការរស់សៅ របស់សគសទៀត
ស ើយ។ និមិតតរ ូបនន « ភារថ្ុំសថក ើង » ខ្ដលធ្លាប់ជា មា ប់ នន
សសចកត ីសុម ដូ រភារជា វលសសាោះមសល់សំរាប់ជ្ីវភាររស់
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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សៅ ព្បកបសតសោយ ការភ្ិតភ្័យ រង់ច្ជំខ្តម នត រាយ
ខ្ដលនឹងអាចសកើតស ើងព្គប់សរលសវលា
មុនសនោះស ើយ។

វុតតការណ៏

ឥតឲដំណឹងជា

(ស តុខ្ដលបាននិោយរ ួច

ស ើយ) សនោះជា កតាតជ្ំរុញ ឲព្រោះបាទរញាោត សសព្មច
ហា
ចិតតច្ជកសចញ រីមហានគរ។ មយងវញសទៀត
សសត ចខ្មែ រ
កនុងព្រោះរាជ្វងស របស់តាព្តសក់ខ្ែែ ម ខ្ដលមានរូ ជ្រង
វងសព្តកូ លជារាស្តសត

មិនសូ វខ្ដលមានការជ្ំរក់ចិតតនឹង

មហានគរសនោះស ើយ សព្រោះជា ទីកខ្នា ង របស់សនត និវ
ងសច្ជស់ និង ជាទីកខ្នា ង ខ្ដលព្រោះរាជ្វងានុវងសខ្មែ រសនោះ
បានកសាងស ើងសំរាប់ខ្តសធ្វ ើការបូ ជាថាវយ

ដល់អាទិ

ហា ា ននរួ ក
សទរ ននព្រ ែ ្ញ សាសន ខ្ដលជាមសនគមវជា
ព្រ ែ ណ៏បុសរា ិត ជាជ្នកា ិងគិ, មុសរីរុទធសាសន, ខ្ដលជា
សាសនរិតរបស់ព្បជារលរដា ខ្មែ រ។
ព្រោះរាជ្វងស តាព្តសក់ខ្ែែ ម សព្កាយរីបានសត សសារាជ្យសៅ
មហានគរ អ្ស់សព្ចើនរជ្ា កាល បានសវវ ងយល់ថា មហា
នគរ ជាទីកខ្នា ង នំឲមានការមូ ចអ្តា ព្បសោជ្ន៏សព្ចើន
ដល់ការដឹកនំជាតិ សព្រោះទី១ ជា និមិតតរ ូប នន « រដា ប
រវ ជា », ទី២ ជា ទីតាំង ព្តូវការធ្នធ្លនសព្ចើន្ស់ ជា
ព្បាក់កតី ជាមនុសសកត ី ចំ្យសដើមែីែគត់ែគង់ នូ វជ្ីវភាររស់
សៅរបស់អ្នកព្ស ុក និង ការររបូ រ ី, ទី៣មហានគរ តាម
រ ូបភ្ូ មិសាស្តសត ខ្លងជា ទីតាំងក្
ត ល ននរាជា្ចព្កខ្មែ រ
ដូ ចកាលរីសម័យអ្ងគ រវតត ។
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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សូ មជ្ព្មាបថា សោយសោងតាមសីលាថែ បុរាណ ខ្ដលសគ
រកស ើញកនុងភ្ូ មិភាគឥសាន ននព្បសទសនថសរវ នថា សគ
ដឹងថា ព្បជារលរដា ខ្មែ រ តាំងរីសម័យសចនឡាមកសមា ោះ
(សៅរក់ក្
ត ល ស.វ.ទី៦ រ ូ តមកដល់សដើម ស.វ.ទី៩)
បានសោររព្រោះរុទធសាសន ីនោន មុនកា ិងគិ ចូ លព្ស ុក
ខ្មែ រ។

ដូ សចន ោះឯង

បានជាសយើងសសងក តស ើញថា

ព្រ ែ

្ញ សាសន មិនសូ វមានឥទធ ិរល មកសលើព្បជារលរដា ខ្មែ រ
សព្ចើនសនោះស ើយ ស

ោះបីសាសនសនោះ ព្តូវវណណៈអ្ន កដឹកនំ

ខ្មែ រ យកមកសធ្វ ើ ជាសាសនរដា សំរាប់វណណៈមល ួន សោររ
បូ ជាក៏សោយ។ សយើងដឹងថា កនុងសម័យអ្ងគ រ (ច្ជប់តាំងរី
ឆ្នំ៨០២ រ ូ តដល់ឆ្នំ ១៣៤០ ?) កនុងរជ្ា កាល ព្រោះបាទជ្័យ
វរ័ ែនទី៧ (១១៨១-១២១៩) ស

ោះបី របបរាជានិយម ជ្ំនន់

សនោះ សោររព្សឡាញ់រុទធសាសនោង្ក៏សោយ ក៏របប
សនោះ សៅខ្តរកា ទំនមទំនប់ព្រ ែ ្ញ សាសន សៅកនុង
ព្រោះរាជ្វំងដខ្ដល សព្រោះសគយល់ស ើញថា ព្រ ែ ្ញ សាសន
មាន អ្តា ព្បសោជ្ន៏ រីរោងសំខ្ន់ សំរាប់វណណៈអ្ន ក
ដឹកនំ :
១. ព្រ ែ ្ញ សាសន មានអ្តា រសជាសាសនែង និង ជា
កែ
ួ នសំរាប់ដឹកនំជាតិែង។

កនុងទិដាភារជា

កែ
ួ នសនោះ

ស ើយ ខ្ដលរបបរាជានិយម ទុកអ្តា ព្បសោជ្ន៏ ននមសន
ហា ា ព្រ ែ ណ៏បុសរា ិត ជា សបាសិតកិចា (កិចាខ្ដលព្តូវ
គមវជា
ចិ្ាឹមបីបាច់រកា) របស់អ្នកដឹកនំ។ បុខ្នត សគបានប្ចល
ូ
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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បខ្នា ម នូ វទិដាភារថែ ីមួយសទៀតកនុងកែ
ួ នដឹកនំជាតិសនោះ
ហា យសីលធ្ម៍ ខ្ដលជាវស័
ហា យមួ យសំខ្ន់ របស់ព្រោះរុទធ
គឺ វស័
សាសន។ ជ្ំសនឿលាយោនសនោះ នំបសងក ើត នូ វលទធ ិដឹកនំថែី
មួ យ ខ្ដលសយើងខ្តងឮសបារា្ (ច្ជស់ទុំ) ខ្មែ រ និោយថា
ហា
« អ្ន កដឹកនំលែ គឺអ្នកដឹកនំ ព្បកបសោយ ព្រ ែ វហា
ធ្ម៍ » (តាមលទធ ិរុទធសាសន ព្រ ែ គឺជា ធ្ម៍ បនាត់បាប
ឬ កំច្ជត់កិសលស)។
កនុងលទធ ិដឹកនំថែី ខ្ដលយកសោលព្រោះរុទធសាសនជា មូ ល
ោានចាប់ ខ្លងច្ជត់ទុក ព្រោះមហាកសតយជា អាទិសទរសលើ
សលាកកិយ

ដូ ចកនុង

របបរាជានិយម

និយមព្រ ែ ្ញ

សាសនសទៀតស ើយ។ តួ នទី ព្រោះមហាកសតយគឺជា អ្ន ក
ការររ ព្រោះរុទធសាសន, អ្ន កដឹកនំព្បជារាស្តសត កនុងធ្មែ
សដើមែីសសចកត ីសុម និង សសចកត ីចំស រ ីន ននសងគ មជាតិ។
២. ព្រ ែ ្ញ សាសន មានការខ្បងខ្ចក វណណៈ កនុងសងគ ម
ខ្ដលជា ការខ្បងខ្ចក វរសលើការខ្បងខ្ចកោច់ព្ស ោះ
សត ីរីតួនទី របស់វណណៈនិមួយៗ សំរាប់រក សា ិរភារ កនុងសងគ
ម។ វណណៈ

ំងបួ ន មានដូ ចតសតគឺ វណណៈបរវ ជ្ិត (ព្រ ែ

ណ៏), វណណៈអ្ន កដឹកនំ (កសព្តីយៈ ឬ មតត ិយៈ), វណណៈអ្ន ក
ហា ា ជ្ីវៈសសរ ី (នវសសៈ ឬ សវសសៈ) និង វណណៈបាវបំស រ ី ឬ ម្ុំ
ព្បកបវជា
សគ (សូ ព្ទៈ ឬ សុទាៈ)។ វណណៈនិមួយៗជា វណណៈសួ រូ ជ្ ឥតអាច
មានលទធ ភារដូ រ ឬ ឆ្ា ងរី វណណៈមួ យសត វណណៈមួ យបាន
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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សនោះស ើយ។ តាមទិដាភារ រកាសា ិរភារ កនុងសងគ មសនោះ
ស ើយ ខ្ដលសយើស ើញថា របបរាជានិយមខ្មែ រ និយមរុទធ
សាសន

សៅខ្តរការសបៀប

ននរាជ្រិធ្ីព្រ ែ ្ញ សាសន

កនុងវំងជានិចា។ ការរកាសនោះគឺជា ការរកា វងសព្តកូ លសសត
ច កនុងតួ នទី ជាអ្ន កដឹកនំជាតិផ្តតច់មុម ព្សបតាម ការ
ខ្បងខ្ចកវណណៈកនុងព្រ ែ ្ញ សាសន។ សយើងស ើញថា ស

ោះបី

តាព្តសក់ខ្ែែ ម ខ្ដលជា សសត ច មានរូ ជ្ជារាស្តសតក៏សោយ
ស ើយជាអ្ន កសោរររុទធសាសនោែនសខ្ាោះែង ក៏ព្ទង់ សៅ
ខ្តរកា

ព្ក ុមព្រ ែ ណ៏បុសរា ិត

សៅកនុងរាជ្វំងជានិចា

សព្រោះព្ទង់ ទុករបបរាជានិយមជា ព្បនរណី និងជា ព្គិោះ
របស់ជាតិខ្មែ រ។ កនុងទសសនៈសនោះស ើយ ខ្ដលខ្មែ រសយើងខ្តង
ឮសបារ្ខ្មែ រនិោយថា « សបើសរល្ នគរឥតមានសសត
ច គឺនឹងមានសកើតកលិយុគជាមិនខ្ន »។ កនុងទសសនៈ
សនោះខ្ដរ ខ្ដលវងសព្តកូ លសសត ច ខ្តងទុក រូ ជ្អ្ំបូររបស់
មល ួន ជា នរបតី (មាាស់ ននរួ កមនុសស) ខ្ដលមាន ព្បជារា
ស្តសត ជាម្ុំបំស រ ី។ ស តុសនោះឯង បានជាខ្មែ រ ទុកមល ួនជា « ម្ុំ »
មានសសត ចជាមាាស់។ សព្បើរកយ « ម្ុំ » សំរាប់សំោល់ នូ វ
អ្តា ិភាររបស់មល ួន,

ការសព្បើរកយសំដីសនោះ

គឺជា

បសចា កសទស សំរាប់វយសតិរាស្តសត ឲទទួ លសាគល់ និសស័យ
របស់មល ួនជា « ម្ុំ » របស់វណណៈកសតយ ឬ អ្ន កដឹកនំជាតិ។
លទធ ិដឹងនំរបស់រាជានិយមព្រោះរុទធសាសន

ខ្ដលបាន

សរៀបរាប់ខ្ងសលើសនោះ « សសត ចព្សឡាញ់រាស្តសត រាស្តសតមានសកក រៈ
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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(សសន ហាមព ង់មពស់) ចំសរោះសសត ច » ព្បខ្ លព្ោន់ជា ព្ទឹសតី ឬ
ការសឃាសន របស់របបនសោបាយសនោះខ្តបុស្
ណ ោះ។ ព្តូវ
ដឹងថា « មាាស់ » និង « ម្ុំ » សកើតមានកនុងសងគ មខ្មែ ររី
ការរ ួបរ ួម ននវណណៈបី គឺព្រ ែ ណ៏, កសព្តៈ និងសវសសៈ សដើមែី
ជ្្ា ក់ នូ វែលព្បសោជ្ន៏អ្ំរីវណណៈសូ ព្ទៈ ខ្ដលវណណៈ

ំងបី

ទុកជាកមាាំងបាវបំស រ ី ខ្ដលសគខ្តងសៅថា រូ ជ្រាស្តសត ឬ
រូ ជ្ម្ុំសគ។ ព្តូវដឹងខ្ដរថា វណណៈព្រ ែ ណ៏ និង កសព្តៈ ជាគូ
នដតាមព្បសោជ្ន៏ ខ្តខ្បងខ្ចកមុមនទីោច់ោន, តួ នទី
ព្រ ែ ណ៏គឺ សោលការណ៏ខ្ងសាសន, តួ នទីរួកកសព្តៈគឺ
សោលការណ៏នសោបាយ។ សសត ច ព្តូវការព្រ ែ ណ៏បុសរា ិត
ហា ទំនក់ទំនងនឹងព្រោះអាទិសទរ, សបើោែនព្រ ែ
សំរាប់សធ្វ ើ វធ្ី
ហា ព្រោះអាទិសទរ រុំអាចបរ ហាសភាគ
ណ៏បុសរា ិត ជាអ្ន កសរៀបវធ្ី
ដង្ហវយ របស់សសត ចថាវយជ្ូ នសនោះស ើយ ជារិសសស ព្រោះ
មហាកសព្ត ព្តូវចំបាច់មានព្រ ែ ណ៏បុសរា ិតមានក់ ជាទី
ព្បឹកាផ្តាល់ ខ្ដលខ្មែ រសយើងសៅថា « ព្រោះរាជ្ព្គូ » ជាអ្ន ក
មានអ្ំ្ច សាសនចព្ក អ្មព្រោះមហាកសព្ត ខ្ដលជា
អ្ន កកាន់ អ្ំ្ច អា្ចព្ក។ អ្ំ្ច

ំងរីរសនោះ ជា

អ្ំ្ច សំរាប់ដឹកនំជាតិរបស់របបរាជានិយម។
ហា សយើង
ព្ត ប់មកនិោយ អ្ំរីការសបាោះបង់មហានគរវញ
ដឹងថា រីសតវតសមួ យ សតសតវតសមួ យកនា ងសត រ ូ ត
ដល់ចុងសតវតសទី១៩ ព្បជារាស្តសតខ្មែ រ បានសភ្ា ចវឹងរី
អ្តា ភារ ននសម័យរុងសរឿងរបស់ព្បជាជាតិមល ួន។ ការសភ្ា ច
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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រីអ្តីតកាលសនោះ ជាការបាត់ សមែជ្្ញ ៈ (conscience)
ជាតិ កនុងរយៈសរលដ៏យូរអ្ខ្ងវ ងមួ យ ខ្ដលនំឲសយើងសច្ជទ
សួ រជាសំនួរថា សតើសងគ មខ្មែ រមហានគរ និង សងគ មខ្មែ រ
ខ្ដលបានបាត់សមព ជ្្ញ ៈជាតិ

ជាសងគ មខ្មែ រខ្តមួ យសនោះ

ខ្ដរសនោះឬសទ ?
មកដល់ចំណុចសនោះ សយើងអាចសួ រ ជាសំនួរមួ យសទៀតថា អ្វ ី
ជា « សមែ្ញ ៈជាតិ » ?
ព្រលឹងជាតិ
សមែ្ញ ៈជាតិជា អ្តា រស របស់សងគ មមួ យ ខ្ដលជា អ្សមាា
រៈ (ឥតរ ូប) ខ្ដលមានចិនត (pensant) ខ្ដលសយើង ខ្តង
សៅថា « ព្រលឹងជាតិ »។ សៅកនុងមណៈមួ យ ខ្ដលសងគ ម
បាត់ព្រលឹងជាតិ កនុងមណៈសនោះ សងគ មសនោះ ចាស់ជាមិន
ដូ ចោននឹងសងគ ម ខ្ដលមាន ព្រលឹងជាតិសនោះសទ ខ្ដលជា
គំនិតសំរាប់សំោល់អ្តា ស្ញ ណរបស់ព្បជាជាតិ។
រតើព្បជាជាតិជាអ្វ ី ?
ព្បជាជាតិមានអ្តា រស់បី :
១ .ទឹកដី និង ព្បជារលរដា (corps),
២. បញ្ចញបានសសព្មចមួ យ (intelligences Finies),
៣.ជ្ំសនឿ សលើគំនិតមព ង់មពស់មួយ ដូ ចជា សាសន ឬ ព្រោះ
ខ្ដលសគយល់ស ើញថាជា ធ្មាែព្គិោះរបស់មនុសស។
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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ព្បលឹងជាតិជា បញ្ចញបានសសព្មច ខ្ដលជា បញ្ចញសកើត
មានស ើង បនត ៗោន តាំងរីព្បជាជាតិ មានកំសណើតមក
ហា
ដូ សចន ោះកនុងការវវឌ្ឍន៏
របស់សងគ មជាតិ រីដំ្ក់កាលមួ យ
សតដំ្ក់កាលមួ យ ខ្តងខ្តមាន មណៈកាល សសព្មច
មួ យ ខ្ដលជា បញ្ចញបានសសព្មចមួ យ សំរាប់រព្ងឹងព្គិោះ
ព្បជាជាតិ។ ការបូ ករ ួមមណៈកាលជាបនត និមួយ រ ួមបាន
ជាបញ្ចញបានសសព្មច របស់ព្បជាជាតិសនោះឯង។
សយើងដឹងថា ព្បជាជាតិខ្មែ រ កនុងរយៈសរលដ៏យូរមួ យ (៥
ហា
សតវតស) មានដំសណើរបាក់ នូ វការវវឌ្ឍន៏
ននបញ្ចញជាតិគឺ
បាត់ព្រលឹងជាតិ កនុងមណៈកាល ខ្ដលបាត់ព្រលឹងជាតិ
សនោះ សយើងសសងក តស ើញ, តាមសានមព្បវតត ិសាស្តសត, ការរស់សៅ
របស់ព្បជារលរដា គឺោត់ រស់កនុងទំនមទំលាប់មួយោែន
អ្ភ្ិវឌ្ឍន៏ភារ

កនុងបញ្ចញជាតិ

ខ្ដលនំឲជាតិខ្មែ រសយើង

ហា
ធ្លាក់សតកនុងអ្តា ងគត រ ូ តសសា ើរខ្តកស័យជ្ី វតជាត
ិ ខ្តមត ង
ខ្ដលជា

ឪកាសង្ហយព្សួ ល

ដល់ព្បសទសជ្ិតខ្ង

សធ្វ ើ

ហា
នសោបាយវតទឹកដី ខ្ដលជា ការវនសដល់
ព្បជាជាតិ
និង ជាតិសាសន៏ខ្មែ រ : « បាត់ព្រលឹងជាតិ គឺបាត់អាវុធ្សំ
ហា
រាប់ការររទឹកដីជាតិ »។ សយើងដឹងថា វនដកមែ
ខ្មែ រសនោះ
ី រាណខ្មែ រសយើងជាសព្ចើន សលើកយកមក
ព្តូវបាន អ្ន កកវបុ
ខ្តង ជាជាការយសំរាប់ទុកជា សមសរៀនសំរាប់ព្បជាលរដា
ខ្មែ រ, ឧ

ហា
រណ៏ ដូ ចជា បនតំព្ក ុមងុយជាអាទិ។ វនដកមែ

សនោះសទៀត ខ្ដលជាស តុ នំឲខ្មែ រសយើងបានយល់ស ើញថា
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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សិទធិសញ្ចញអ្្ព្របាលបារាំង នឆ្នំ១៨៦៣ ជាការស
សស្តង្ហគោះជាតិខ្មែ រ រីសសចកត ីសាាប់ ស

ោះបីសិទធិសញ្ចញសនោះ ព្ោន់

ហា ក៏សោ
ខ្ត ការដូ រ អ្ន កព្តួ តព្តាខ្មែ រ រីសសៀម មកបារាំង វញ
យ។
គួ រសយើងសធ្វ ើការរិច្ជរ្ខ្ដរ អ្ំរីធ្លតុ ននរដា របស់ព្បជា
ជាតិខ្មែ រ សព្រោះធ្លតុរបស់រដា សនោះ នំឲសយើងយល់កាន់ខ្ត
សព្ៅ សលើសារជាតិ ននរសបៀបដឹកនំជាតិរបស់អ្នកដឹកនំ
ខ្មែ រ និង ឧបា

ហា ា របស់ព្បជារលរដា ខ្មែ រ
ន ននចិតត វជា

ចំសរោះព្បជាជាតិមល ួន។
សយើងដឹងថា ធ្លតុរបស់រដា មានសព្ចើនខ្បបោង :
រដា -ព្បជាជាតិ ព្បជារាស្តសត-ព្បជាជាតិ វបែធ្ម៍-ព្បជាជាតិ។
« រដា -ព្បជាជាតិ » ជាព្បជាជាតិ មានព្គឹោះ សលើភ្ូមិសាស្តសត
រ ូបនិយម ខ្ដលែទុយព្ស ោះរីព្គឹោះ « ព្បជារាស្តសត-ព្បជាជាតិ »
ខ្ដលមាន សារជាតិ ជាអ្តត សញ្ចញណ ននរដា គឺ « ភាសា
រជាតិ », « បសវណី » និង « សាសន » ។ ចំខ្ណកឯ « វបែ
ធ្ម៍-ព្បជាជាតិ » ជាព្បជាជាតិ មានវបែធ្ម៍ ជាព្គឺោះរបស់
សងគ ម ដូ ចជា ទមាាប់, ឫករ, ចរ ហាត, ព្បតិកមែ រ ួមោន នន
ព្បជារាស្តសត កនុងការរស់សៅជាធ្មែ តា។
សយើងសួ រថា សតើព្បជាជាតិខ្មែ រ ជាព្បជាជាតិខ្បប្ ?

កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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ខ្មែ រសយើងខ្តងខ្តខ្បងខ្ចក ព្បជាជាតិមល ួន ជាដំបន់ភ្ូមិ
សាស្តសត ដូ ចជាសយើងនិោយថា ខ្មែ រសលើ, ខ្មែ រក្
ត ល និង
ខ្មែ រសព្កាម។ តាំងខ្តរីសម័យនគរ វ ូណន់ (ស្ែោះចិនសៅ)
ខ្ដលជារកយកំឡាយរី « នគរភ្ន ំ » ក៏ខ្មែ រសយើង យករកយ
ទីកខ្នា ងភ្ូ មិសាស្តសត

សំរាប់ោក់ស្ែោះ

ឲនគរមល ួនខ្ដរ។

ឯចំខ្ណក « នគរសចនឡា » (ស្ែោះចិនសៅមិនចាស់) សបើ
តាមការព្សាវសព្ជ្ៀវ របស់សលាកបណឌិត ម.ព្តាសណ : រកយ
សចនឡានសនោះ ជារកយកំឡាយរីរកយខ្មែ រថា « ជាន់សលើ »
ការអ្ោះអាងសនោះ, សលាក ព្តាសណ ខ្ែែ កសតសលើសកខ ីកមែ របស់
ជ្នជាតិខ្មែ រសយើង រស់សៅសមតត សូ រ ហាស្តនាបូ រ ីរមយ និង អ្ូ បុន,
កនុងដំបន់មពង់រាប់ ននព្ជ្លងទសនា មូ ល ននសមតត នគររាជ្
សីមា សា ិតសៅមាខងសទៀត ននជ្ួ រភ្ន ំដងខ្រក។ រួ កសគ មាន
ទមាាប់ តាំងមល ួន ជាខ្មែ រសលើ សោយសព្បៀបែា ឹមមល ួនសគនឹង
ជ្នជាតិខ្មែ រសព្កាម ខ្ដលនថសៅថាមម។ សលាក ព្តាសណ
សរសសរបខ្នា មថា : « សោយសច្ជទសួ រន័យរបស់រកយ (ជាន់
សលើ) រួ កខ្មែ រសៅសមតត សុ រ ហាស្តនា បានសឆ្ា ើយតប និង អ្ោះអាង
ថា ដូ នតារបស់សគ ក៏និយមរកយសនោះខ្ដរ គឺសំរាប់សំសៅ
សតសលើខ្មែ រ រស់សៅជ្ួ រភ្ន ំដងខ្រក ខ្ដនដីជាន់សលើ ខ្ដលសគ
ទុកជា ព្ស ុកកំសណើតរបស់រូជ្រងសវងសព្តកូ លរបស់រួកសគ
ខ្ដលជាខ្មែ រសលើ »។
សយើងសសងក តស ើញ

មកសទៀតថា

សៅសរលខ្ដល

នគរ

« ជាន់សលើ » ឬ « សចនឡា » ខ្បកជារដា រីរ ខ្មែ រសយើង សៅ
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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ខ្តយកសោលភ្ូ មិសាស្តសតរ ូប

សំរាប់សំោល់ដំបន់

ននរដា

បំខ្បកជារីរគឺ « សចនឡាទឹក » និង « សចនឡាសោក »។
កនុងបចចុបែនន កាលសនោះសទៀត ខ្មែ រសយើង សៅខ្តខ្បងខ្ចក
ព្បជាជាតិមល ួន ជាដំបន់ភ្ូមិសាស្តសតដខ្ដល គឺមាន :
ខ្មែ រសលើ (ទឹកដីខ្មែ រ ខ្ដលព្បសទសនថ សគភាាប់កនុងព្បសទស
សគ), ខ្មែ រក្
ត ល (ទឹកដីព្បសទសខ្មែ របចចុបែនន ) និង ខ្មែ រ
សព្កាម (ទឹកដីកូសាំងសុីន ខ្ដលសរៀត្ម សគភាាប់កនុង
ព្បសទសសគ)។
តាមសានមព្បវតត ិសាស្តសត ព្បជាជាតិខ្មែ រ ជាព្បជាជាតិមួយ
សកើតមានស ើង រីការព្បជ្ុំែតុំ ននរដា តូចៗ ជាសព្ចើន ខ្ដល
បានចុោះចូ ល តាមការបងខ ំកតី តាមសចតនកត ី កនុងរដា ធ្ំ
ជាងសគមួ យ។ ខ្មែ រសយើងនិយមសៅរដា ថា ព្ស ុក, ដូ ចសយើង
សៅ

ព្បសទសខ្មែ រថា

« ព្ស ុកខ្មែ រ »

សនោះឯង។

រកយ

« សៅហាវយព្ស ុក » គឺជា សៅហាវយរដា (Chef de l’Etat)
មានអ្ំ្ចផ្តតច់ការ ខ្ដលជា អ្ំ្ចតរូ ជ្ សលើទឹកដី
ខ្ដលឋិត សៅសព្កាមការព្តួ តព្តារបស់មល ួន ស

ោះបីមល ួនឋិត

សៅសព្កាមអ្ំ្ចមជ្ឈិមក៏សោយ ខ្តអ្ំ្ចអ្ធ្ិរាជ្សនោះ
ខ្តងខ្តទុក សវ ័យភារឲសៅហាវយព្ស ុកនិមួយៗ ព្តួ តព្តា
ព្ស ុក តាមឆ្នា ៈរបស់អ្នកព្តួ តព្តាសនោះ។
កនុងរាជ្រងាវតាខ្មែ រ កនុងរាជ្ព្រោះឥនា រាជា ជាសសត ចសសៀម
ព្តួ តព្ស ុកខ្មែ រ កនុង គ.ស. ១៣៨០ (ឯកសារសលាក សអ្ង សុ
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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ត, ទំរ័រ៤៧) បានសរសសរទុក ការសច្ជទសួ រ ជាសំនួរ ននព្រោះ
បរមរាជា សសត ចសសៀម ខ្ដលព្តូវជាបីតាព្រោះឥនា រាជា សតម
ស្តនតីខ្មែ រមានក់

ខ្ដលជាអ្ន កនំ

ព្រោះអ្ងគ សដើរសមើលបូ រ ីមហា

នគរ សព្កាយរីព្រោះអ្ងគ វន ោះសស្តង្ហគម, សៅសរលសនោះ, ព្រោះ
អ្ងគ ស ើញមានព្បសាទ និង សរាងទង, ធ្ន ឹមខ្ថរខ្វត់ខ្មវ ង
សព្ចើនអ្សនា ,សទើបព្ទង់ ព្តាសសួ រមស្តនតីខ្មែ រថា : « សតើទីកខ្នា ង
ជាកខ្នា ងព្រោះរាជ្បុព្ត ឬ ជាទីកខ្នា ងព្រោះអ្គគ មស សី ឬ
ជាទីកខ្នា ងអ្វ ី ? », មព្នីត ខ្មែ រព្កាបទូ លថា : « ទីសនោះសៅថា
ព្បសាទ១៥៥, ខ្លវ ង និង សរាងទង, សរាងជ្ួ ង, ដំ្ក់
រិសសស, ព្សោះព្សង់រងថាា, សួ នចារ, ផ្តកដំ្ ំ និង កំខ្ែង
ខ្វត់ខ្មវ ង, សព្ចើនថន ល់សព្ចើនថានក់សនោះ ជាព្បសាទ សព្មាប់
ព្រោះរាជ្បុព្តកសតយ ព្គប់នគរ ជាចំណុោះ មាន ១៥៥ នគរ
ខ្ដលព្រោះអ្ងគ ខ្តងយកព្រោះរាជ្បុព្ត ឲមកសៅបសព្មើ តាង
ព្រោះអ្ងគ ព្គប់នគរ

កនុងសម័យខ្មែ ររុងសរឿង។

កនុងសម័យ

សនោះព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ ព្ទង់គង់សៅព្បាសាទបាយ័ន ឯ
ចំខ្ណកព្រោះរាជ្បុព្ត

ព្ទង់គង់ព្កសាលសៅព្បាសាទ

រិមានអាកាស, ព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ ខ្ដលបានបខ្ងវ រនគរ
តូ ច សតជាវតត សនោះ ព្ទង់ព្រោះនមព្រោះបាទ បទុមសុ រ ហាសោ
វងស ការបខ្ងវ ងសនោះ គឺសំរាប់ តមក ល់ព្រោះនព្តបិដក សៅនគរ
តូ ច ឬ អ្ងគ រវតត »។ ព្រោះសៅបរមរាជា ព្ទង់ព្ជាបស ើយ ព្ទង់
ព្រោះអ្ំណរ្ស់។

តមក

ព្ទង់ព្តាស់ឲមស្តនតីសសៀម៨នក់

សៅរកាព្រោះនគរខ្មែ រ ជាមួ យនឹងព្រោះឥនា រាជា ជាព្រោះរាជ្
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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បុព្ត។ ព្រោះអ្ងគ ឲនិមនត ព្រោះរុទធរ ូប មាស, ព្បាក់, សំ រ ហាទធ ិ, ព្រោះ
ខ្កវ, ព្រោះសោ, រ ូបសតវ ទីនទ ជាសព្ចើន និងព្រោះសងឃសមណៈ
ឲនំយក

ំងរញាខ្កវ, រញាទ័យ ជាព្រោះរាជ្បុព្ត នន

ព្រោះបាទធ្មាែសសាករាជ្

(សសត ចខ្មែ រ

សុគតកនុងបនាយ

មហានគរ កនុងព្ោសធ្វ ើសស្តង្ហគមនឹងសសៀម ជ្ំនន់សនោះ) និង
ព្ទង់ឲសកៀរព្គួ ខ្មែ របានចំនួន ៧មុឺននក់ ស ើយឲសលើកទ័រ
ហា
សតព្ក ុងព្សីអ្យុធ្យវញ។
កនុងឯកសារសនោះខ្ដរ បានសរសសរថា សសត ចខ្មែ រ ខ្ដលថយ
ព្រោះសតជានុភារ ប្
ត លមករីោែនបុព្តកសព្ត គឺព្រោះបាទ
សសណរាជ្ (សសត ចខ្ដលតាព្តសក់ខ្ែែ មបានសធ្វ ើឃាត), សរៀង
មកសទៀត, ព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ មានសតជានុភារព្តឹមព្តូវ
ហា
ស ើង វញ

ល់ខ្តមកដល់ព្រោះសៅបរមរាជា, សសត ចសសៀម,

មកវយខ្បកព្រោះនគរកនុងឆ្នំ ១៣៨០។
ព្ត ប់មកនិោយអ្ំរីគំនិត « រដា -ព្បជាជាតិ », អ្ំ្ច
អ្ធ្ិរាជ្ ព្តូវការជាចំបាច់ មានកមាាំងកងទ័រសព្ចើន មាន
អ្នុភារ សំរាប់ព្តួ តព្តាទឹកដីដ៏ធ្ំទូលំទូលាយមួ យ ស ើយ
ព្តូវការសាវមីភ្កត ីោច់ខ្ត រីសំ្ក់សមដំបន់និមួយៗ ឬ
សៅហាវយព្ស ុក។ សបើោែនវតថុធ្លតុ
ជាអ្ំ្ចអ្ធ្ិរាជ្សនោះ

ំងរីរសនោះសទ គឺចាស់

មិនអាចរស់សៅគង់វង់បានយូរ

សនោះស ើយ។ សបើសោងតាមព្បវតត ិសាសត

ព្បសទសខ្មែ រ ជា

« រដា -ព្បជាជាតិ » (ែតុំ ១៥៥រដា តូចៗ) មានរដា ធ្ំរីរ ជារដា
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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អ្ន កសធ្វ ើសសមាធ្លន (អ្ន កព្បមូ លឲមានខ្តមួ យ)។ ជាដំបូង
គឺនគរ ភ្ន ំ ( វ ូណន់), បនាប់មក គឺនគរ សចនឡា (ជាន់
សលើ), តាមទសសនៈ របស់ភ្ិកខុសតា បាង ខ្ត់ (ដកព្សង់រី
សសៀវសៅព្បសទសខ្មែ រ

របស់សមាគម

សព្កាយរីបានរ ួបរ ួមនគរ

Promo

Khmer,

ំងរីរសនោះ ឲសតខ្តមួ យ, ខ្មែ រ

សយើង ោក់ស្ែោះនគរថា : កមពុជា, រកយកមពុជា សកើតសចញ
មករីរកយឥសីកមពុ (សវ យមា វ) សព្រោះកាលខ្ដល ឥសីកមពុ
បាននងអ្បសរា « សមរា » ជាភ្រ ហាោ ក៏បានសកើតសតជា
វងសមួ យ ខ្ងនគរសចនឡា សៅថា សូ រយវងស។ តាមព្បវតត ិសា
ស្តសត, ការសមព ័នធ « កមពុ-សមរា » សនោះ ក៏សកើតបានជាបុព្តរីរ
ព្រោះអ្ងគ សៅថា កមពុជ្ៈ, បុព្តកមពុ គឺ ព្ស ុតវរ័ ែន និង សព្សសា វ ័
រ ែន សសាយរាជ្យ ខ្ងសចនឡាជាប់សរៀងមក។ សដើមស ើយ សគ
មិនសូ វស ើញមាន

សព្បើរកយ

កមពុជ្ៈសនោះសទ

ខ្តកាល

ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី២ (៨០២-៨៥០) បានសសាយរាជ្យ មាន
អ្ំ្ចខ្ាំងរូ ខ្ក, ព្រោះអ្ងគ បានរ ួបរ ួម សចនឡាដីសោក,
សចនឡាទឹក ជាព្បសទសមានឯកភារ ជារដា ខ្តមួ យ ស ើយ
សទើបស ើញមាន សីលាច្ជរ ឹតសព្បើរកយថា កមពុជ្សទស ឬ
កមពុសទសៈ, ព្បសទស ននបុព្តកមពុ។ ខ្តស

ោះបីោង្ក៏

សោយ, ខ្មែ រសយើងសៅខ្តសៅនគរមល ួនថា « ព្ស ុកខ្មែ រ » ជា
និចា ខ្ដលជា ព្បសទសរបស់អ្ំបូរ « ខ្មែ រ-មន »។

កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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ធ្លតុជា « រដា -ព្បជាជាតិ » ជាព្បសទសរ ួមរដា ជាសព្ចើនមួ យ
មានការរិបាកសព្ចើន កនុងការខ្សវ ងរក អ្តា សញ្ចញណរ ួម
សដើមែី ទុកជាតនមា រ ួម សំរាប់បសងក ើត នូ វកមាាំងរ ួម សដើមែី
ការររតនមា រ ួមសនោះ។ ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី២ ព្ទង់ បាន
ខ្សវ ងរកតនមា រ ួម សោយយកតួ « អ្ងគ សសត ច » ឲសតជា « សសត
ចអ្ទិសទរ » (Dieu Roi) ជាមហាកសតយ មានអ្ំ្ច
អា្ចព្ក

និង

សវហាចព្ក

ឋិតសៅរីសលើ

សសត ចរដា

ំងឡាយ ខ្ដលជាសសត ចចំណុោះ។ សយើងដឹងថាលទធ ិសទវរាជ្
សនោះអាចមាន ព្បសិទធិភារលុោះព្តាខ្ត មហាកសព្តសនោះ ជា
សសត ចសោធ្ិន លែីខ្ងសធ្វ ើ និង វន ោះសស្តង្ហគមព្គប់សមរភ្ូ មិ
ដូ ចករណី ព្រោះរទជ្័យវរ័ ែនទី២សនោះឯង។ សបើនិោយឲកា ី
គឺព្តូវមាន កមាាំងទ័រ ជាអ្ចិនស្តនតយសំរាប់រកាមហានគរ
ឲបានគង់វង់។ សបើោែនកមាាំងទ័រសនោះ គឺចាស់ជា បាត់
ព្គិោះ

សំរាប់ការររ

ឯកភារមហានគរ

វនំបសងក ើត

អ្នធ្ិបសតយយសរញនែា ព្បសទសជារុំខ្ន។
សយើងសលើកយកករណី
១២១៩)

ព្រោះបាទជ្័យវរ ែនទី៧

(១១៨១-

មកបង្ហាញអ្ំរីការខ្សវ ងរកតនមា រ ួមជាតិ

ែទុយ

ព្ស ោះរី ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី២។ សយើងដឹងថា ព្រោះបាទជ្័យវ ័
រ ែនទី៧ ស

ោះបីព្រោះអ្ងគ ជាសសត ចសោធ្ិន វន ោះសស្តង្ហគមក៏

សោយ ខ្តព្ទង់យល់ស ើញថា លទធ ិ « សសត ចអ្ទិសទរ » ខ្លង
មានឥទធ ិរល សំរាប់ដឹកនំសទៀតស ើយ ដូ សចន ោះព្ទង់ បសងក ើត
លទធ ិដឹកនំថែីមួយ សោយយក « អ្ងគ សសត ច » ជាអ្ន កដឹកនំ
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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មានអ្ំ្ច ជាបុគគលជាទីព្សឡាញ់ (Pouvoir

charismatique)

មានសីលធ្ម៍ និង សមតាតធ្ម៍។ កនុងលទធ ិថែីសនោះ ព្ទង់យក
រុទធសាសន ជាព្គិោះ សព្រោះជា សាសនរបស់ព្បជារាស្តសត។
សដើមែីបង្ហាញទឹកចិតតព្រោះអ្ងគ កនុងលទធ ិសនោះ ព្រោះអ្ងគ បញ្ចាឲ
កសាងព្បាសាទបាយ័ន

សំរាប់តំកល់បដិមារុទធរាជ្អ្ងគ

ោងធ្ំ (កំរស់ជ្ិត ៤ម.) និង កសាងមនា ីសរទយ ១០២ សំ
រាប់រយបាលជ្មែ ឺព្បជារាស្តសតព្គប់វណណៈ។ គួ រសយើងដឹងខ្ដរថា
កនុងសតវតសទី១៣
សាសនអ្ីសាាម

សៅទវ ិបឥ្
ឌ
បានសព្ជ្ៀតចូ ល

ព្តូវជ្នជាតិកាន់
ស ើយសធ្វ ើចមាំងវន ោះ

ស ើយព្តួ តព្តាទវ ិបឥ្
ឌ ខ្តមត ងកនុងកំ ុ ងឆ្នំ ១២០៩ (ឆ្នំ
ខ្ដលរួ កអ្ីសាាម បសងក ើតរដា អ្ីសាាមមួ យ ខ្ដលមានព្ក ុងសដ
លីជារាជ្ធ្លនី)។
ការកាន់កាប់សនោះ

មានភារ ិសា្ស់

រួ កអ្ន កវន ោះ

ហា
ែ ្ញ សាសន និង សមាាប់ោងសឃារសៅ
បានដុត វហារព្រ
បំែុតរួ កអ្ន កកាន់សាសនសនោះ និង ច្ជប់ស្តសតី សធ្វ ើជា
ព្បសទសឥ្
ឌ សៅកនុងសរលសនោះ

សី។

ព្តូវរូ កអ្ន កវន ោះបងា ិន

បសង្ហាចោងសខ្ាចែា។ សាានការណ៏មិនលែ សៅព្បសទស
ឥ្
ឌ សនោះ អាចឲសយើងសធ្វ ើការសាែនបានថា សៅព្បសទស
កមពុជា រយៈសរលសនោះ មានការថយឥទធ ិរល ននរួ កព្រ ែ
ណ៏បុសរា ិតោងខ្ាំង សលើវណណៈអ្ន កដឹកនំខ្មែ រ, ឧ

រណ៏

ដូ ចោង ការដូ រ របបនសោបាយសទវរាជ្ មកជា របប
នសោបាយរុទធរាជ្។ ការបសងក ើតតនមា រ ួមសំរាប់ជាតិ សោយ
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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យករុទធសាសន ជាព្គិោះ តព្មូវឲសយើង សធ្វ ើការរិច្ជរ្ សលើ
ធ្លតុរុទធសាសន កនុងលទធ ិដឹកនំខ្មែ រ ខ្ដលមានសរៀបរាប់
ខ្ងសព្កាមសនោះ។
សយើងដឹងថា រុទធសាសន ជាសាសន សដើមែីបុគគល ជាែល វូ
សំរាប់បុគគលមានក់ខ្សវ ងរកសុមសំរាប់អាតាែ សធ្វ ើធ្ម៍ សដើមែីឲ
ហា
រ ួចសចញរីកង់ចព្ក ននជ្ី វតសតវ
សលាក គឺមំ កសាងបុណយ
ហា ជាសតវ សលាក ខ្ដលសយើងសៅ
សដើមែីវប់ឲសកើតមានជ្ី វត
ថាឋាននិរវន។ រ ួមសសចកត ីមក រុទធសាសន មិនអាចជា
លទធ ិសំរាប់បព្ងួ បបព្ងួ មតនមា រ ួមបានសនោះស ើយ សព្រោះថា
គុណូបការ (mérite) សកើតមករីការសធ្វ ើបុណយ គឺសំរាប់ខ្ត
បុគគលមានក់ ខ្ដលសគមំកសាង សំរាប់ខ្តអាតាែខ្តបុស្
ណ ោះ,
ឧ

រណ៏គឺថា « បុគគលមានក់ រុំអាចសធ្វ ើបុណយ សំរាប់

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

ញព្បសោជ្ន៏ រីលទធ ិ

នសោបាយរុទធរាជ្បាន គឺសសចកត ីអាសូ រ និងសមតាតធ្ម៍
ននអ្ន កដឹកនំសលើទុកខសវទនរបស់មល ួន។ សមតាតធ្ម៍សនោះ នំ
បនា យចិតតអ្នកដឹងនំកនុងគំនិតជ្ិោះជាន់ និង សឆ្ា ៀតរក
ព្បសោជ្ន៏សលើកមាាំងរាស្តសត។
នសោបាយរុទធរាជ្

ស តុសនោះ

បានជា

លទធ ិ

មានសជាគជ្័យ្ស់កនុងចំស្ម

ព្បជារាស្តសត : « សបើសសត ចមានចរ ហាតសលត
ូ បូ ត គឺចាស់ជារាស្តសត

កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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បានសុម

ខ្តសបើសសត ចមានចរ ហាតរល

គឺចាស់ជានគរ

រលាយ ិនសហាច »។
កនុងព្បវតត ិសាស្តសត,

សយើងដឹងថា

(១២៤៣-១២៩៥)

ជាសសត ច

ព្រោះបាទជ្័យវរ ែន

ទទួ លមុសព្តូវធ្ំ

ទី៨

កនុងសរឿង

ព្បតិកមែ ព្បឆ្ំងនឹងរុទធសាសន សព្រោះព្រោះអ្ងគ ជាអ្ន កសធ្វ ើ
ហា ឲរួ កព្រ ែ ណ៏បុសរា ិត មាន
អ្នុសព្ោោះ សាជាថែ ីស ើង វញ
ឥទធ ិរល សលើនសោបាយដឹកនំជាតិ។ កនុងរជ្ា កាលរបស់
ព្រោះអ្ងគ ព្ទង់បានផ្តាស់បតរូ របបនសោបាយរុទធរាជ្ មក
ហា
សទវរាជ្វញ

ខ្ដលនំឲមានអាព្សូ វបារាយសករ ត៏

ដឹកនំរបស់ព្រោះអ្ងគ ,

មិនខ្តបុស្
ណ ោះ

ដល់ការ

ការខ្ព្បព្បួ លសនោះ

សទៀត វនំឲមានការខ្បកបាក់កនុងវណណៈអ្ន កដឹកនំ និង
ការបោះសបារ ននរដា ចំណុោះជាសព្ចើន

ខ្ដលជារដា និយមរុទធ

សាសន ជាអាថិ គឺរដា សៅកនុងព្បសទសសសៀម និង លាវ
បចចុបែនន ខ្ដលខ្មែ រសយើងសៅថា ខ្មែ រសលើ (សចនឡា) ខ្ដល
ព្បជារាស្តសត និង អ្ន កដឹកនំដំបន់ ខ្តងខ្តសោរររុទធ
សាសន តាំងរីបុរាណកាលមកសមា ោះ។ សសត ចខ្មែ រសសាយរាជ្យ
បនត រី

ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៨

មានព្រោះបាទឥស្តនាវរ័ ែនទី៣

(១២៩៥-១៣០៧), ព្រោះបាទឥស្តទាវរ័ ែនទី៤ (១៣០៧-១៣២៧)
ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៩ (១៣២៧-១៣៤០) មានការជ្ួ បព្បទោះ
ហា
នឹង វបតត
ិនសោបាយនែា កនុងសព្ចើន កនុងការដឹកនំជាតិ។
ព្បសទសខ្មែ រ បាត់ឯកភារ សោយសារ អ្ំ្ចក្
ត ល
បាត់អ្នុភារ ជាអ្ំ្ចឯកសសមាធ្លន។ ភារចលាចល
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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និង អ្នធ្ិបសតយយ កនុងអា្ចព្ក កាន់ខ្តមានសព្ចើន
ស ើងៗ កនុងរជ្ា កាលព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៩, ស តុសនោះឯង
បានជា ព្បវតត ិសាស្តសត មានការអ្ស់ខ្អ្កោងខ្ាំង មិន
ដឹងថា ព្តូវោក់សសត ចអ្ងគ ្ ជាសសត ចសសាយរាជ្យ បនត រី
ព្រោះបាទជ្័យវរ័ ែនទី៩ ខ្ដលជាសសត ចចុងសព្កាយបំែុតរបស់
សនត ិវងសមហានគរ។
ដូ ចបានសរៀនរាប់ខ្ងសលើរ ួចមកស ើយ (សោងសលើឯកសារ
សលាក សអ្ង សុត, ដកព្សង់រីរងាវតារខ្មែ រ) ព្រោះបាទសស
ណរាជ្ ខ្ដលជាសសត ចចុងសព្កាយបំែុត ននសនត ិវងសមហា
នគរ បានច្ជកសចញរីមហានគរ មកតាំងរាជ្ធ្លនី សៅ
ភ្ន ំព្បសិទធិ, សបើតាមការយល់របស់សយើង, ការសបាោះបង់សច្ជល
សនោះ គឺោែនអ្វ ីរីការរត់សគចរី ការសបោះបាលព្បឆ្ំងនឹង
ព្រោះអ្ងគ សនោះស ើយ ខ្តព្រោះអ្ងគ បានជ្ួ បនឹងអ្ភ្័រវ មករស់
សៅកនុងដំបន់មួយ ខ្ដលព្បជារាស្តសត ជាអ្ន កព្សឡាញ់រុទធ
សាសនខ្ាំង ស ើយជារិសសស មានអ្ន កឧបតា មាសាសន
ដ៏សឆ្ន ើមមួ យ

គឺតាព្តសក់ខ្ែែ ម

ខ្ដលជា

មនុសសមានក់

ព្បកបសោយគតិបណឌិតគួ រឲសោររ។ សសនបតីមស្តនតីមួយ
ព្ក ុម ខ្ដលព្សឡាញ់រុទធសាសន សមើលស ើញ គុណសមែតត ិតា
ព្តសក់ខ្ែែ មសនោះ បានរ ួមគំនិតោន កែត់នឹងមហាកសព្ត
សោយយកតាព្តសក់ខ្ែែ ម ខ្ដលជាបុគគលមានព្បជាព្បិយ
ភារ ឲជាអ្ន កដឹងនំកំរូល ននបដិវតត ន៏វង
ំ មួ យ គឺការសធ្វ ើ
ឃាតតាមែល វូ សមាាត់ព្រោះមហាកសព្ត។

តាមការយល់របស់

កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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សយើង, ព្រោះបាទសសណរាជ្ ព្តូវបានសសនបតីរបស់ព្រោះអ្ងគ
សធ្វ ើឃាតកនុងព្រោះរាជ្វំង ស ើយនំោន យកសរព្រោះអ្ងគ សត
សច្ជលកនុងចំការព្តសក់ របស់តាព្តសក់ខ្ែែ ម ស ើយនំោន
បសងក ើតសរឿងសសត ចសតឃាាំសមើលតាព្តសក់ខ្ែែ ម
លួ ចលក់ព្តសក់

ឲជ្នឯសទៀតមុស

ស ើយព្តូវបានមាាស់ចំការ
សយើងយល់ស ើញថា ស

ខ្ព្កងោត់

បំរាមរបស់ព្រោះអ្ងគ

សធ្វ ើឃាតសោយជ្ួ នសនោះសត។

ោះបី តាព្តសក់ខ្ែែ ម ចូ លរ ួមចំខ្ណក

ោងសកមែ កនុងសរឿងកែត់សសត ចសនោះក៏សោយ,

ោត់ចាស់

ជាព្បាប់ រួ កសសនបតីថា ោត់មិនព្រមសធ្វ ើឃាតសសត ច
សោយផ្តាល់នដោត់សនោះស ើយ សព្រោះោត់ជាអ្ន កកាន់រុទធ
សន ដូ សចន ោះសរឿងសធ្វ ើឃាត គឺជាសរឿងរួ កសសនបតី ចំខ្ណក
ោត់គឺជា អ្ន កប្ចុោះប្ចល
ូ

និង រនយល់ព្បជារាស្តសតថា

ឃាតកមែ សសត ចសនោះ ជាឃាតកមែ សោយជ្ួ ន ខ្ដលជា កមែ
ែលរបស់ព្រោះបាទសសណរាជ្ខ្តបុស្
ណ ោះ។
សយើងដឹងស ើយថា ទីប្ា ប់ ននសនត វងសអ្ងគ រ ក៏ជាទីប្ា ប់
ជាសាាររ ននលទធ ិសទវរាជ្សនោះខ្ដរ។ ច្ជប់តាំងរី រជ្ា កាលព្រ
បាទតាព្តសក់ខ្ែែ មមក រ ូ តមកដល់បចចុបែនន កាល លទធ ិ
នសោបាយខ្មែ រសយើង ខ្តងយករុទធសាសនជាព្គិោះជាតិ។
របបរាជានិយម បានយកបាវចន « ជាតិ, សាសន និង
មហាកសព្ត » ជាព្រលឹងជាតិ, សយើងសួ រថា សតើបាវចនសនោះ
ជាកតាត បព្ងួ បបព្ងួ មជាតិខ្មែ រសយើងបានខ្ដរឬសទ ? សតើ

កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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័
ជា បាវចន ថាមវនត
(dynamique) ឬ ជា ឋិតវនត
(statique) ?
ការយកអ្ងគ វតត ជាអ្តត សញ្ចញណជាតិ សតើសំរាប់ព្ោន់ខ្ត ជា
ការរំលឹកអ្នុសាវរ ីយ៍ ននសសចកត ីថ្ុំសថក ើងខ្មែ ររីអ្តីតកាល
ឬជា មាោ
៌ា សំរាប់ខ្មែ រ សដើរសតរកសសចកត ីចំស រ ីនជាតិកនុង
គតិថែី ខ្ដលព្បកបសោយនវភារ (ភារទំសនើប) និង លទធ ិ
ព្បជាធ្ិបសតយយសសរ ី ?
ហា
តាមការសំោល់ស ើញអ្ំរី វបនត
ធ្ំខ្មែ របចចុបែនន សយើងយល់
ស ើញថា ព្រលឹងជាតិវរ សលើបាវចន « ជាតិ, សាសន,
មហាកសព្ត »

មិនរិតជាមាោ
៌ា

សំរាប់សសស្តង្ហគោះជាតិខ្មែ រ

បានសនោះស ើយ សបើអ្នកដឹកនំខ្មែ រ សៅខ្តរកា ចរ ហាតមល ួន
ជាអ្ន កសសាយសមែតត ិ (សសាយរាជ្យ) តាមអ្ំ្ចរបស់មល ួន
និង ព្កាញកនុងអ្ំ្ច សដើមែីអ្ញ។ ស

ោះបីព្បជាជាតិខ្មែ រ

ធ្លាប់សាគល់សសចកត ីរង់សរឿងោង្ក៏សោយ

ខ្តសបើតាម

ការសសងក តសមើលរបស់សយើង សយើងយល់ស ើញថា ខ្មែ រសយើង
មិនខ្ដលធ្លាប់មាន ព្រលឹងជាតិរិតព្បាកដសនោះសទ សព្រោះ
ទី១ ព្បជាជាតិសយើងជា « រដា -ព្បជាជាតិ”, ទី២ សសចកត ីថ្ុំ
សថក ើង របស់ជាតិខ្មែ រ គឺវរសលើកមាាំងសោធ្ល ខ្ដលជា
អ្ំ្ចបងខ ំ

(coercitif),

អ្ំ្ចសនោះមិនព្តឹមខ្តបងខ ំឲ

នគរចំណុោះខ្ាចខ្តបុស្
ណ ោះសទ គឺបងខ ំឲ ព្បជារលរដា មល ួន
ឯងខ្ាចដូ ចោនខ្ដរ។

កនុងអ្ំ្ចបងខ ំសនោះ

កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២

អ្ន កដឹកនំ
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ជាតិខ្មែ រ ខ្តងខ្តទុក ព្បជារលរដា មល ួនឯង ជាសព្តូវធ្ំ
របស់មល ួន

មុនសព្តូវរីសព្ៅព្បសទស

ដូ ចកនុងសស្តង្ហគម

ចសនាោះឆ្នំ ១៩៧០-១៩៧៥, ខ្មែ រព្ក ម បានទុករបប
សាធ្លរណរដា ជាសព្តូវទី១ សៅចំសរោះមុមខ្ែំងជាតិ គឺយួន
កុមមុយនិសត, មិនព្តឹមខ្តបុស្
ណ ោះ សរលរួ កវបានអ្ំ្ច,
គឺរួកវ ទុកព្បជារលរដា ជាសព្តូវរបស់អ្ំ្ចបងខ ំរបស់
រួ កវ ខ្ដលមានស្ែោះថា « អ្ងគ ការសលើ »។ សលាក វន់ ឌ្ី
កាអ្ុន, អ្ន កមានគតិបណឌិតខ្មែ រមានក់, ធ្លាប់បានសរសសរ
ថា : « នសោបាយខ្មែ រ ឥតរាស្តសតខ្មែ រ », សំសណរសនោះ ជាការ
សសងខ បដ៏ព្តឹមព្តូវមួ យ របស់ចិតតគំនិត ននអ្ន កដឹកនំខ្មែ រ
ព្គប់វណណៈ គឺោត់ មិនខ្ដល យកព្បជារាស្តសត ជាឧតត ម
ព្បសោជ្ន៏ ននព្បសទសសនោះស ើយ។ អ្ន កដឹកនំ ននរបប
ខ្មែ រព្កហាម និង របបបចចុបែនន សុទធខ្តជារូ ជ្រាស្តសត (បុល
រត,

ុន ខ្សន) ខ្តមិនរិតជា រួ ករាស្តសតសនោះ ព្សឡាញ់

ព្បជារាស្តសតខ្មែ រ ខ្ដលជាព្បភ្រកំសណើតរបស់មល ួនសនោះស ើយ,
មិនខ្តបុស្
ណ ោះ, សគមំនំោន រក់ង្ហរ ខ្ដលមានកនុងរបប
សកត ិភ្ូមិ សដើមែី ឲព្បជារាស្តសត បំសភ្ា ចសដើមកំសណើត ជារាស្តសត
របស់សគ។
អ្ំ្ចសៅព្ស ុកខ្មែ រមិនខ្មន ជាសរឿងវណណៈសនោះស ើយ វជា
វបែធ្ម៍ ដុោះខ្សា មួ យកនុងសងគ មខ្មែ រ ខ្ដលនំឲអ្ន កដឹកនំ
ព្គប់វណណៈ សរល្មល ួនមកកាន់អ្ំ្ច គឺព្តូវខ្តបនត វបែ
ធ្ម៍ចនព្ងសនោះ តសតសទៀត គឺសធ្វ ើនសោបាយ ឥតមានរាស្តសត
កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២
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ដូ ចជាការយល់ស ើញរបស់សលាក វន់ ឌ្ីកាអ្ុនសនោះឯង។
រ ួមសសចកត ីមក

សបើដឹកនំឥតរាស្តសត

គឺរិតជាឥតមាន

ព្រលឹងជាតិសនោះឯង។
ដូ សចន ោះ បាវចន « ជាតិ, សាសន, មហាកសតយ » គឺព្ោន់ជា
រកយ សំរាប់អ្នកដឹកនំព្គប់វណណៈ យកមកសព្ចៀង សំរាប់ឲ
ខ្តរីសរាោះព្តសចៀកមល ួនឯងខ្តបុស្
ណ ោះ សព្រោះថា មល ួន ឥត
ព្តូវការ ឲរាស្តសតសាតប់សនោះស ើយ។ សួ រថា សតើព្រលឹងជាតិខ្មែ រ
រិតគឺអ្វី ?
ចំរ

ោះរ

ើង ព្រលឹងជាតិខ្មែ គឺព្បជារាស្តេតខ្មែ រ

កា សាក្លបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
ខ្ម ធ្ន ូ ២០១២

ោះឯង។
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