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រេចក្ត ីរ ត្ើម  

ខ្មែ រសយើងខ្តងខ្តមាន សមាទនភារ អ្ំរីអ្តីតកាល

ព្បកបសោយ កិតត ិនុភារខ្មែ រ, ជារសត ុតាង សយើងស ើញថា 

តាំងរីព្បសទសខ្មែ រ បានទទួលឯករាជ្យ រីបារាងំមក អ្នក

ដឹកនំខ្មែ រព្គប់របបនសោបាយ ខ្តងខ្តយក ព្បសាទ

អ្ងគរវតត ជាបដិរបូជាតិខ្មែ រ, សលើទង់ជាតិរបស់ព្បជាជាតិ

ខ្មែ រ, សគខ្តងយករបូព្បាសាទអ្ងគរវតត ទុកជា វតថ ុដ៏ព្បសិទធិ

សំរាប់សធ្វ ើអ្ច្ជា វទ័ (ការសោររ), រំលឹកជាកំណត់ នូវការចង

ច្ជ ំ នូវភារថំុ្សថកើងខ្មែ រ រីអ្តិតកាល។ ខ្តសយើងដឹងថា 

អ្ងគរវតត ព្តវូបានអ្នកដឹកនំខ្មែ រសយើង ធ្លា ប់បានសបាោះបង់

សច្ជល ស ើយទុកជា កខ្នាងឧតាតសំរាប់ជាតិខ្មែ រ : 

សលើកទី១ : សោងសលើឯកសារព្រោះរាជ្រងាវតតខ្មែ រ កន ុងខ្ែន

ដី ព្រោះបាទព្តសក់ខ្ែែម (១៣៤០-១៣៤៦), កន ុងបុរាណកាល 

មានសសតចខ្មែ រមួយអ្ងគព្រោះនម « សសណរាជ្ » ព្ទង់សំសរច

ចិតតច្ជកសចញរីមហានគរ មកសាង ព្រោះរាជ្វងំសៅខ្កែរ

ភ្ន ំព្បសិទធិ។ ស ោះបី កន ុងឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត  សគឥតបាន

បញ្ចា ក់ឲចាស់រីស តុ ខ្ដលព្រោះអ្ងគ បានសំសរចចិតតដូរ

រាជ្ធ្លនីសនោះក៏សោយ ខ្តតាមការយល់របស់សយើង គឺោែ ន

អ្វ ីសព្ៅរីរាជាធ្លនីមហានគរ ខ្លងមាន ភារជា  វ ហាហាទី

តាំង មិនខ្តប ុស ណ្ ោះ កាា យជាទីកខ្នាងអ្សនត ិសុម សំរាប់
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របបដឹកនំជាតិ ជ្ំនន់សនោះែង។ សសត ចអ្ងគសនោះស ើយ 

ខ្ដលតាព្តសក់ខ្ែែម បានសធ្វ ើឃាតសោយជួ្ន កន ុងចំការ

ព្តសក់ខ្ែែមរបស់ោត់ ស ើយសព្កាយមក ព្តវូបាន សសនប

តីមស្តនត ី ងំរួង អ្ស ា្ ើញតាព្តសក់ខ្ែែម ឲស ើងសសាយរាជ្យ

បនតមក កន ុងកំ ុងឆ្ន ំ ១២៩០ (តាមឯកសារ ដំកល់ទុក

កន ុងប ណ្ ល័យព្រោះបរមរាជ្វងំ, សសៀវសៅកាលទី៣, សលម

៥៣,ទំរ័រ៦៨), បនា ប់មក ព្រោះបាទព្តសក់ខ្ែែម បាន

សសព្មចចិតត សលើករាជ្ធ្លនីរី ភ្ន ំព្បសិទាិ មកតាំងសៅមហា

នគរវ ហាញ។ តាមឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត ខ្មែ រសយើង ព្រោះបាទសស

ណរាជ្ ជាមហាកសព្តចុងសព្កាយបំែុត ននវងសព្តកូលកសព្ត

មហានគរ។ តាមឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត សែសងសទៀត, ច្ជរទុក

សលើសិលាច្ជរកឹថា សសត ចចុងសព្កាយបងែស់ ននសម័យអ្ងគរ

គឺ ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៩ (១៣២៧-១៣៤០)។ សយើង សនែត់

ថា សសត ចអ្ងគសនោះស ើយខ្ដលព្តវូ តាព្តសក់ខ្ែែមសធ្វ ើឃាត, 

បនត ប់មកបុគគលសនោះ បានស ើងសសាយរាជ្យ សៅឆ្ន ំ 

១៣៤០។ សយើងដឹងថា កន ុងចំណុចសនោះ អ្នកព្បវតត ិសាស្តសត  

មានការអ្ល់ខ្អ្កោ ងខ្ា ំងមិនដឹងថា ព្តវូោក់អ្ងគសសត

ច្ ឲសសាយរាជ្យតរីព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៩ ខ្ដលសគមិន

ដឹងចាស់ែងថា សសត ចអ្ងគសនោះ បានសសាយទីវងគតសៅឆ្ន ំ

្រិតព្បកដែង។ សសចកត ីរញួរាសនោះ បញ្ចា ក់បង្ហា ញថា 

កន ុងសម័យសនោះ ចាស់ជាមានកលិយុគអ្វ ីមួយ ឬ បដិវតត

ន៏ សកើតស ើងកន ុងមហានគរ ខ្ដលនំឲមានការកាច់សាន ម
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ព្បវតត ិសាស្តសតជាតិ បនតឲចាស់ រីរជ្ាកាលព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី

៩ ខ្ដលជាសសត ចចុងសព្កាយបងែស់ ននសម័យអ្ងគរ។ 

សលើកទី២ : គឺព្រោះបាទរញាោ ត (១៣៨២-១៤២៧), ព្ទង់

បានសសព្មចចិតត សលើករាធ្លនី រីមហានគរមកតាំងសៅ

កន ុងព្សកុបាសាន កន ុងកំ ុងឆ្ន ំ ១៣៨២។ បនា ប់មក

សទៀត ព្ទង់បានសលើករាជ្ធ្លនី មកតាំងសៅភូ្មិឫសសីខ្កវ 

កន ុងសមតតភ្ន ំសរញ សោយសារសៅព្សកុបាសាន ជាដំបន់

លិចទឹកសព្ៅនព្កខ្លង ខ្ដលនំ ឲមានកត ីលំបាកជាសព្ចើន

សដើមែីកសាងរាជ្ធ្លនី។ 

ការបត រូរាជ្ធ្លនីសនោះ ជាការដូរ ជាសាា ររ សព្រោះសសត ចខ្មែ របនត

សព្កាយៗមក រ ូតមកដល់បចច ុបែននកាល មិនខ្ដលមាន

ព្រោះរាជា្មាន ក់ បានសលើករាជ្ធ្លនី  វលឹព្ត ប់សតតាំង

សៅមហានគរវ ហាញសនោះស ើយ។ ដូសចនោះសយើងអាចសនន ិោា ន

បានថា ការដូរទីកខ្នាងរាជ្ធ្លនីសនោះ ជាការប ា្ប់ជា

សាា ររខ្ដរ ននរបបនសោបាយមហានគរខ្មែ រ។ គួរដឹងខ្ដរ 

រីមូលស តុអ្វ ី បានជាព្រោះបាទរញាោ ត ព្ទង់សសព្មច

ចិតត ច្ជកសចញរីមហានគរ  ? 

តាមឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត , មូលស តុមានសព្ចើន ដំបូងជា

យុទធសាស្តសត សោធ្ល។ ដូចសយើងដឹងថា ព្រោះបាទរញាោ ត 

ជាសវវកសព្ត (Roi victorieux) រំសោោះព្សកុខ្មែ រសចញរីការ

កាន់កាប់សសៀម ខ្តព្ទង ់ ខ្បជាយល់ស ើញថា សជាគជ័្យ
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សនោះ ជាសជាគជ័្យ បំភាន់ខ្ភ្នកខ្តប ុស ណ្ ោះ សបើសិនជា ព្រោះ

អ្ងគ មិនដូរយុទធសាស្តសតការររជាតិ។ កន ុងគំនិតសនោះ ព្ទង់

យល់ថា មហានគរជា ទីតាំងសៅខ្កែរសរករីទល់ខ្ដនខ្មែ រ

សសៀម, ទីជ្ិតសនោះ នំឲខ្មែ រសយើង មានការលំបាកជាសព្ចើន

កន ុងយុទធសាស្តសត សោធ្ល ការររមហានគរ សព្រោះទ័រសសៀម 

អាចវយព្បហាររាជ្ធ្លនីខ្មែ រ តាមការលួចលែក់ បាន

ង្ហយព្សួល្ស់, ដូសចនោះការដូរទីកខ្នាងរាជ្ធ្លនី មកតាំង

ទ ី សៅឆ្ា យរីទល់ខ្ដនសសៀម ជារសបៀបសរៀបការររ ជា

ធ្មែជាតិមួយ សដើមែីទុក សរលសវលាព្គប់ព្ោន់ ឲព្រោះអ្ងគ

សកណឌ កងទ័រ សដើមែីតទប់នឹងសវរសវគ (កមាា ំងសព្តវូ) វយ

លុកចូលខ្ដនដីខ្មែ រ។ ជារិសសសសតសទៀត, សៅកន ុងដំបន់

មហានគរសរលសនោះ ខ្លងមាន ធ្នធ្លនមនុសសព្គប់

ព្ោន់ សំរាប់សកណឌ  សធ្វ ើ ហានែង និង ជារលសសដាកិចា 

សំរាប់ការរស់សៅែង សព្រោះថា សោយសារ មានសស្តង្ហគ មជា

សព្ចើនដងសរករវងខ្មែ រនិងសសៀម នំឲព្បជារាស្តសត  សាា ប់

សព្ចើនកន ុងសស្តង្ហគ ម និងនំោន  រត់សចញរីដំបន់មហានគរ 

សដើមែីរត់សគចរីការសកណឌ សធ្វ ើ ហាន និង ខ្ា ចទ័រសសៀម 

សកណឌ យកសតព្សកុសសៀម។ ចំសរោះអ្នកព្សកុ រស់កន ុងដំបន់

មហានគរជ្ំនន់សនោះ សគយល់ស ើញថា មហានគរ អ្ស់

មានលទធភារ រកាសនត ិសុម ដល់ការរស់សៅ របស់សគសទៀត

ស ើយ។ និមិតតរបូនន « ភារថំុ្សថកើង » ខ្ដលធ្លា ប់ជា មាប់ នន

សសចកត ីសុម ដូរភារជា វលសសាោះមសល់សំរាប់ជី្វភាររស់
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សៅ ព្បកបសតសោយ ការភិ្តភ័្យ រង់ច្ជំខ្តម នតរាយ 

ខ្ដលនឹងអាចសកើតស ើងព្គប់សរលសវលា ឥតឲដំណឹងជា

មុនសនោះស ើយ។ វុតតការណ ៏ (ស តុខ្ដលបាននិោយរចួ

ស ើយ) សនោះជា កតាត ជ្ំរុញ ឲព្រោះបាទរញាោ ត សសព្មច

ចិតតច្ជកសចញ រីមហានគរ។ មយ ងវ ហាញសទៀត សសត ចខ្មែ រ 

កន ុងព្រោះរាជ្វងស របស់តាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលមានរូជ្រង

វងសព្តកូលជារាស្តសត  មិនសូវខ្ដលមានការជំ្រក់ចិតតនឹង

មហានគរសនោះស ើយ សព្រោះជា ទីកខ្នាង របស់សនតនិវ

ងសច្ជស ់និង ជាទីកខ្នាង ខ្ដលព្រោះរាជ្វងានុវងសខ្មែ រសនោះ 

បានកសាងស ើងសំរាប់ខ្តសធ្វ ើការបូជាថាវ យ ដល់អាទិ

សទរ ននព្រ ែ ញ្សាសន ខ្ដលជាមសនគមវ ហាជាា  ននរួក

ព្រ ែណ៏បុសរា ិត ជាជ្នកា ិងគ ិ, មុសរីរុទធសាសន, ខ្ដលជា

សាសនរិតរបស់ព្បជារលរដាខ្មែ រ។ 

ព្រោះរាជ្វងស តាព្តសក់ខ្ែែម សព្កាយរីបានសត សសារាជ្យសៅ

មហានគរ អ្ស់សព្ចើនរជ្ាកាល បានសវវងយល់ថា មហា

នគរ ជាទីកខ្នាង នំឲមានការមូចអ្តាព្បសោជ្ន៏សព្ចើន 

ដល់ការដឹកនំជាតិ សព្រោះទី១ ជា និមិតតរបូ នន « រដាប

រវជា », ទី២ ជា ទីតាំង ព្តវូការធ្នធ្លនសព្ចើន្ស់ ជា

ព្បាក់កត ី ជាមនុសសកត ី ចំ្យសដើមែីែគត់ែគង់ នូវជី្វភាររស់

សៅរបស់អ្នកព្សកុ និង ការររបូរ,ី ទី៣មហានគរ តាម

របូភូ្មិសាស្តសត  ខ្លងជា ទីតាំងក ត្ ល ននរាជា្ចព្កខ្មែ រ

ដូចកាលរីសម័យអ្ងគរវតត។ 
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សូមជ្ព្មាបថា សោយសោងតាមសីលាថែបុរាណ ខ្ដលសគ

រកស ើញកន ុងភូ្មិភាគឥសាន ននព្បសទសនថសរវនថា សគ

ដឹងថា ព្បជារលរដាខ្មែ រ តាំងរីសម័យសចនឡាមកសមាោះ 

(សៅរក់ក ត្ ល ស.វ.ទី៦ រ ូតមកដល់សដើម ស.វ.ទី៩) 

បានសោររព្រោះរុទធសាសន ីនោន មុនកា ិងគ ិ ចូលព្សកុ

ខ្មែ រ។ ដូសចនោះឯង បានជាសយើងសសងកតស ើញថា ព្រ ែ

ញ្សាសន មិនសូវមានឥទធិរល មកសលើព្បជារលរដាខ្មែ រ

សព្ចើនសនោះស ើយ ស ោះបីសាសនសនោះ ព្តវូវណណ ៈអ្នកដឹកនំ

ខ្មែ រ យកមកសធ្វ ើ ជាសាសនរដា សំរាប់វណណ ៈមល នួ សោររ

បូជាក៏សោយ។ សយើងដឹងថា កន ុងសម័យអ្ងគរ (ច្ជប់តាំងរី

ឆ្ន ំ៨០២ រ ូតដល់ឆ្ន ំ ១៣៤០ ?) កន ុងរជ្ាកាល ព្រោះបាទជ័្យ

វរ័ ែនទី៧ (១១៨១-១២១៩) ស ោះបី របបរាជានិយម ជ្ំនន់

សនោះ សោររព្សឡាញ់រុទធសាសនោ ង្ក៏សោយ ក៏របប

សនោះ សៅខ្តរកា ទំនមទំនប់ព្រ ែ ញ្សាសន សៅកន ុង

ព្រោះរាជ្វងំដខ្ដល សព្រោះសគយល់ស ើញថា ព្រ ែ ញ្សាសន 

មាន អ្តាព្បសោជ្ន៏ រីរោ ងសំខ្ន់ សំរាប់វណណ ៈអ្នក

ដឹកន ំ: 

១. ព្រ ែ ញ្សាសន មានអ្តារសជាសាសនែង និង ជា

កែួ នសំរាប់ដឹកនំជាតិែង។ កន ុងទិដាភារជា កែួ នសនោះ

ស ើយ ខ្ដលរបបរាជានិយម ទុកអ្តាព្បសោជ្ន៏ ននមសន

គមវ ហាជាា ព្រ ែណ៏បុសរា ិត ជា សបាសិតកិចា (កិចាខ្ដលព្តវូ

ចិ ា្ ឹមបីបាច់រកា) របស់អ្នកដឹកនំ។ ប ុខ្នត សគបានប ច្ លូ



 

កា សាក្លបង 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

ខ្ម ធ្ន  ូ២០១២ 

8 

បខ្នាម នូវទិដាភារថែីមួយសទៀតកន ុងកែួ នដឹកនំជាតិសនោះ

គឺ  វ ហាស័យសីលធ្ម៍ ខ្ដលជាវ ហាស័យមួយសំខ្ន់ របស់ព្រោះរុទធ

សាសន។ ជ្ំសនឿលាយោន សនោះ នំបសងក ើត នូវលទធិដឹកនំថែី

មួយ ខ្ដលសយើងខ្តងឮសបារា្ (ច្ជស់ទុំ) ខ្មែ រ និោយថា 

« អ្នកដឹកនំលែ  គឺអ្នកដឹកនំ ព្បកបសោយ ព្រ ែ វ ហាហា

ធ្ម៍ » (តាមលទធិរុទធសាសន ព្រ ែ គឺជា ធ្ម ៍បនាត់បាប 

ឬ កំច្ជត់កិសលស)។ 

កន ុងលទធិដឹកនំថែី ខ្ដលយកសោលព្រោះរុទធសាសនជា មូល

ោា នចាប់ ខ្លងច្ជត់ទុក ព្រោះមហាកសតយជា អាទិសទរសលើ

សលាកកិយ ដូចកន ុង របបរាជានិយម និយមព្រ ែ ញ្

សាសនសទៀតស ើយ។ តួនទី ព្រោះមហាកសតយគឺជា អ្នក

ការររ ព្រោះរុទធសាសន, អ្នកដឹកនំព្បជារាស្តសត  កន ុងធ្មែ  

សដើមែីសសចកត ីសុម និង សសចកត ីចំសរនី ននសងគមជាតិ។ 

២. ព្រ ែ ញ្សាសន មានការខ្បងខ្ចក វណណ ៈ កន ុងសងគម 

ខ្ដលជា ការខ្បងខ្ចក វរសលើការខ្បងខ្ចកោច់ព្ស ោះ 

សត ីរីតួនទី របស់វណណ ៈនិមួយៗ សំរាប់រក សា ិរភារ កន ុងសងគ

ម។ វណណ ៈ ងំបួន មានដូចតសតគឺ វណណ ៈបរវជ្ិត (ព្រ ែ

ណ៏), វណណ ៈអ្នកដឹកនំ (កសព្តីយៈ ឬ មតត ិយៈ), វណណ ៈអ្នក

ព្បកបវ ហាជាា ជី្វៈសសរ ី(នវសសៈ ឬ សវសសៈ) និង វណណ ៈបាវបំសរ ីឬ មំុ្

សគ (សូព្ទៈ ឬ សុទាៈ)។ វណណ ៈនិមួយៗជា វណណ ៈសួរូជ្ ឥតអាច

មានលទធភារដូរ ឬ ឆ្ាងរ ី វណណ ៈមួយសត វណណ ៈមួយបាន



 

កា សាក្លបង 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

ខ្ម ធ្ន  ូ២០១២ 

9 

សនោះស ើយ។ តាមទិដាភារ រកាសា ិរភារ កន ុងសងគមសនោះ

ស ើយ ខ្ដលសយើស ើញថា របបរាជានិយមខ្មែ រ និយមរុទធ

សាសន សៅខ្តរការសបៀប ននរាជ្រិធី្ព្រ ែ ញ្សាសន 

កន ុងវងំជានិចា។ ការរកាសនោះគឺជា ការរកា វងសព្តកូលសសត

ច កន ុងតួនទី ជាអ្នកដឹកនំជាតិផ្តត ច់មុម ព្សបតាម ការ

ខ្បងខ្ចកវណណ ៈកន ុងព្រ ែ ញ្សាសន។ សយើងស ើញថា ស ោះបី

តាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលជា សសត ច មានរូជ្ជារាស្តសត ក៏សោយ 

ស ើយជាអ្នកសោរររុទធសាសនោែ នសខ្ា ោះែង ក៏ព្ទង់ សៅ

ខ្តរកា ព្កមុព្រ ែណ៏បុសរា ិត សៅកន ុងរាជ្វងំជានិចា 

សព្រោះព្ទង ់ ទុករបបរាជានិយមជា ព្បនរណី និងជា ព្គិោះ

របស់ជាតិខ្មែ រ។ កន ុងទសសនៈសនោះស ើយ ខ្ដលខ្មែ រសយើងខ្តង

ឮសបារ្ខ្មែ រនិោយថា « សបើសរល្ នគរឥតមានសសត

ច គឺនឹងមានសកើតកលិយុគជាមិនខ្ន »។ កន ុងទសសនៈ

សនោះខ្ដរ ខ្ដលវងសព្តកូលសសតច ខ្តងទុក រូជ្អ្ំបូររបស់

មល នួ ជា នរបតី (មាា ស ់ននរួកមនុសស) ខ្ដលមាន ព្បជារា

ស្តសត  ជាមំុ្បំសរ។ី ស តុសនោះឯង បានជាខ្មែ រ ទុកមល នួជា « មំុ្ » 

មានសសតចជាមាា ស់។ សព្បើរកយ « មំុ្ » សំរាប់សំោល់ នូវ

អ្តា ិភាររបស់មល នួ, ការសព្បើរកយសំដីសនោះ គឺជា

បសចាកសទស សំរាបវ់យសតិរាស្តសត  ឲទទួលសាគ ល ់ និសស័យ

របស់មល នួជា « មំុ្ » របស់វណណ ៈកសតយ ឬ អ្នកដឹកនំជាតិ។ 

លទធិដឹងនំរបស់រាជានិយមព្រោះរុទធសាសន ខ្ដលបាន

សរៀបរាប់ខ្ងសលើសនោះ « សសត ចព្សឡាញ់រាស្តសត  រាស្តសតមានសកករៈ 
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(សសនហាមពង់មពស់) ចំសរោះសសត ច » ព្បខ្ លព្ោន់ជា ព្ទឹសត ី ឬ 

ការសឃាសន របស់របបនសោបាយសនោះខ្តប ុស ណ្ ោះ។ ព្តវូ

ដឹងថា « មាា ស់ » និង « មំុ្ » សកើតមានកន ុងសងគមខ្មែ ររី

ការរបួរមួ ននវណណ ៈបី គឺព្រ ែណ៏, កសព្តៈ និងសវសសៈ សដើមែី

ជ្ ា្ ក ់ នូវែលព្បសោជ្ន៏អំ្រីវណណ ៈសូព្ទៈ ខ្ដលវណណ ៈ ងំបី 

ទុកជាកមាា ំងបាវបំសរ ី ខ្ដលសគខ្តងសៅថា រូជ្រាស្តសត  ឬ 

រូជ្មំុ្សគ។ ព្តវូដឹងខ្ដរថា វណណ ៈព្រ ែណ៏ និង កសព្តៈ ជាគូ

នដតាមព្បសោជ្ន៏ ខ្តខ្បងខ្ចកមុមនទីោច់ោន , តួនទី

ព្រ ែណ៏គឺ សោលការណ៏ខ្ងសាសន, តួនទីរួកកសព្តៈគឺ 

សោលការណ៏នសោបាយ។ សសត ច ព្តវូការព្រ ែណ៏បុសរា ិត 

សំរាប់សធ្វ ើ វ ហាធី្ទំនក់ទំនងនឹងព្រោះអាទិសទរ, សបើោែ នព្រ ែ

ណប៏ុសរា ិត ជាអ្នកសរៀបវ ហាធី្ ព្រោះអាទិសទរ រុំអាចបរ ហាសភាគ 

ដង្ហវ យ របស់សសត ចថាវ យជូ្នសនោះស ើយ ជារិសសស ព្រោះ

មហាកសព្ត ព្តវូចំបាច់មានព្រ ែណ៏បុសរា ិតមាន ក់ ជាទី

ព្បឹកាផ្តា ល ់ ខ្ដលខ្មែ រសយើងសៅថា « ព្រោះរាជ្ព្គ ូ» ជាអ្នក

មានអ្ំ្ច សាសនចព្ក អ្មព្រោះមហាកសព្ត ខ្ដលជា

អ្នកកាន ់ អ្ំ្ច អា្ចព្ក។ អ្ំ្ច ងំរីរសនោះ ជា

អ្ំ្ច សំរាប់ដឹកនំជាតិរបស់របបរាជានិយម។ 

ព្ត ប់មកនិោយ អំ្រីការសបាោះបង់មហានគរវ ហាញ សយើង

ដឹងថា រីសតវតសមួយ សតសតវតសមួយកនាងសត រ ូត

ដល់ចុងសតវតសទី១៩ ព្បជារាស្តសត ខ្មែ រ បានសភ្ាចវឹងរី

អ្តាភារ ននសម័យរុងសរឿងរបស់ព្បជាជាតិមល នួ។ ការសភ្ាច
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រីអ្តីតកាលសនោះ ជាការបាត ់ សមែជ្ ញ្ ៈ (conscience) 

ជាត ិកន ុងរយៈសរលដ៏យូរអ្ខ្ងវងមួយ ខ្ដលនំឲសយើងសច្ជទ

សួរជាសំនួរថា សតើសងគមខ្មែ រមហានគរ និង សងគមខ្មែ រ 

ខ្ដលបានបាត់សមពជ្ ញ្ ៈជាតិ ជាសងគមខ្មែ រខ្តមួយសនោះ

ខ្ដរសនោះឬសទ ? 

មកដល់ចំណុចសនោះ សយើងអាចសួរ ជាសំនួរមួយសទៀតថា អ្វ ី

ជា « សមែ ញ្ ៈជាតិ » ? 

ព្រលឹងជាតិ  

សមែ ញ្ ៈជាតិជា អ្តារស របស់សងគមមួយ ខ្ដលជា អ្សមាា

រៈ (ឥតរបូ) ខ្ដលមានចិនត  (pensant)  ខ្ដលសយើង ខ្តង

សៅថា « ព្រលឹងជាតិ »។ សៅកន ុងមណៈមួយ ខ្ដលសងគម 

បាត់ព្រលឹងជាតិ កន ុងមណៈសនោះ សងគមសនោះ ចាស់ជាមិន

ដូចោន នឹងសងគម ខ្ដលមាន ព្រលឹងជាតិសនោះសទ ខ្ដលជា

គំនិតសំរាប់សំោល់អ្តាស ញ្ណរបស់ព្បជាជាតិ។ 

រតើព្បជាជាតិជាអ្វ ី ? 

ព្បជាជាតិមានអ្តារស់បី : 

១ .ទឹកដី និង ព្បជារលរដា (corps), 

២. បញ្ចញ បានសសព្មចមួយ (intelligences Finies), 

៣.ជ្ំសនឿ សលើគំនិតមពង់មព ស់មួយ ដូចជា សាសន ឬ ព្រោះ

ខ្ដលសគយល់ស ើញថាជា ធ្មាែ ព្គិោះរបស់មនុសស។ 
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ព្បលឹងជាតិជា បញ្ចញ បានសសព្មច ខ្ដលជា បញ្ចញ សកើត

មានស ើង បនតៗោន  តាំងរីព្បជាជាតិ មានកំសណើតមក 

ដូសចនោះកន ុងការវ ហាវឌ្ឍន៏ របស់សងគមជាតិ រីដំ្ក់កាលមួយ

សតដំ្ក់កាលមួយ ខ្តងខ្តមាន មណៈកាល សសព្មច

មួយ ខ្ដលជា បញ្ចញ បានសសព្មចមួយ សំរាប់រព្ងឹងព្គិោះ

ព្បជាជាតិ។ ការបូករមួមណៈកាលជាបនតនិមួយ រមួបាន

ជាបញ្ចញ បានសសព្មច របស់ព្បជាជាតិសនោះឯង។ 

សយើងដឹងថា ព្បជាជាតិខ្មែ រ កន ុងរយៈសរលដ៏យូរមួយ (៥

សតវតស) មានដំសណើរបាក់ នូវការវ ហាវឌ្ឍន៏ ននបញ្ចញ ជាតិគឺ

បាត់ព្រលឹងជាតិ កន ុងមណៈកាល ខ្ដលបាត់ព្រលឹងជាតិ

សនោះ សយើងសសងកតស ើញ, តាមសាន មព្បវតត ិសាស្តសត , ការរស់សៅ

របស់ព្បជារលរដា គឺោត ់ រស់កន ុងទំនមទំលាប់មួយោែ ន

អ្ភិ្វឌ្ឍន៏ភារ កន ុងបញ្ចញ ជាតិ ខ្ដលនំឲជាតិខ្មែ រសយើង

ធ្លា កស់តកន ុងអ្តាងគត រ ូតសសា ើរខ្តកស័យជី្វ ហាតជាតិខ្តមតង 

ខ្ដលជា ឪកាសង្ហយព្សួល ដល់ព្បសទសជិ្តខ្ង សធ្វ ើ

នសោបាយវតទឹកដី ខ្ដលជា ការវ ហានសដល់ព្បជាជាតិ 

និង ជាតិសាសន៏ខ្មែ រ : « បាត់ព្រលឹងជាតិ គឺបាត់អាវុធ្សំ

រាប់ការររទឹកដីជាតិ »។ សយើងដឹងថា  វ ហានដកមែខ្មែ រសនោះ 

ព្តវូបាន អ្នកកវបុីរាណខ្មែ រសយើងជាសព្ចើន សលើកយកមក

ខ្តង ជាជាការយសំរាប់ទុកជា សមសរៀនសំរាប់ព្បជាលរដា

ខ្មែ រ, ឧ  រណ៏ ដូចជា បនត ំព្កមុង ុយជាអាទិ។  វ ហានដកមែ

សនោះសទៀត ខ្ដលជាស តុ នំឲខ្មែ រសយើងបានយល់ស ើញថា 
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សិទធិសញ្ចញ អ្្ព្របាលបារាងំ នឆ្ន ំ១៨៦៣ ជាការស

សស្តង្ហគ ោះជាតិខ្មែ រ រីសសចកត ីសាា ប់ ស ោះបីសិទធិសញ្ចញ សនោះ ព្ោន់

ខ្ត ការដូរ អ្នកព្តួតព្តាខ្មែ រ រីសសៀម មកបារាងំ វ ហាញ ក៏សោ

យ។ 

គួរសយើងសធ្វ ើការរិច្ជរ្ខ្ដរ អ្ំរីធ្លតុ ននរដារបស់ព្បជា

ជាតិខ្មែ រ សព្រោះធ្លតុរបស់រដាសនោះ នំឲសយើងយល់កាន់ខ្ត

សព្ៅ សលើសារជាតិ ននរសបៀបដឹកនំជាតិរបស់អ្នកដឹកនំ

ខ្មែ រ និង ឧបា ន ននចិតត វ ហាជាា  របស់ព្បជារលរដាខ្មែ រ

ចំសរោះព្បជាជាតិមល នួ។ 

សយើងដឹងថា ធ្លតុរបស់រដាមានសព្ចើនខ្បបោ ង : 

រដា-ព្បជាជាតិ ព្បជារាស្តសត -ព្បជាជាតិ វបែធ្ម-៍ព្បជាជាតិ។ 

« រដា-ព្បជាជាតិ » ជាព្បជាជាត ិ មានព្គឹោះ សលើភូ្មិសាស្តសត

របូនិយម ខ្ដលែទ ុយព្ស ោះរីព្គឹោះ « ព្បជារាស្តសត -ព្បជាជាតិ » 

ខ្ដលមាន សារជាតិ ជាអ្តតសញ្ចញ ណ ននរដាគឺ « ភាសា

រជាត ិ», « បសវណី » និង « សាសន » ។ ចំខ្ណកឯ « វបែ

ធ្ម៍-ព្បជាជាតិ » ជាព្បជាជាត ិមានវបែធ្ម ៍ជាព្គឺោះរបស់

សងគម ដូចជា ទមាា ប់, ឫករ, ចរ ហាត, ព្បតិកមែរមួោន  នន

ព្បជារាស្តសត  កន ុងការរស់សៅជាធ្មែតា។ 

សយើងសួរថា សតើព្បជាជាតិខ្មែ រ ជាព្បជាជាតិខ្បប្ ? 
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ខ្មែ រសយើងខ្តងខ្តខ្បងខ្ចក ព្បជាជាតិមល នួ ជាដំបន់ភូ្មិ

សាស្តសត  ដូចជាសយើងនិោយថា ខ្មែ រសលើ, ខ្មែ រក ត្ ល និង

ខ្មែ រសព្កាម។ តាំងខ្តរីសម័យនគរ វ ណូន់ (ស ែ្ ោះចិនសៅ) 

ខ្ដលជារកយកំឡាយរី « នគរភ្ន ំ » ក៏ខ្មែ រសយើង យករកយ

ទីកខ្នាងភូ្មិសាស្តសត  សំរាប់ោក់ស ែ្ ោះ ឲនគរមល នួខ្ដរ។ 

ឯចំខ្ណក « នគរសចនឡា » (ស ែ្ ោះចិនសៅមិនចាស់) សបើ

តាមការព្សាវសព្ជ្ៀវ របស់សលាកបណឌ ិត ម.ព្តាសណ : រកយ

សចនឡានសនោះ ជារកយកំឡាយរីរកយខ្មែ រថា « ជាន់សលើ »

ការអ្ោះអាងសនោះ, សលាក ព្តាសណ ខ្ែែកសតសលើសកខ ីកមែរបស់

ជ្នជាតិខ្មែ រសយើង រស់សៅសមតត សូរ ហាស្តនា បូររីមយ និង អ្ ូប ុន, 

កន ុងដំបន់មពង់រាប់ ននព្ជ្លងទសនាមូល ននសមតតនគររាជ្

សីមា សា ិតសៅមាខ ងសទៀត ននជួ្រភ្ន ំដងខ្រក។ រួកសគ មាន

ទមាា ប ់តាំងមល នួ ជាខ្មែ រសលើ សោយសព្បៀបែាឹមមល នួសគនឹង

ជ្នជាតិខ្មែ រសព្កាម ខ្ដលនថសៅថាមម។ សលាក ព្តាសណ 

សរសសរបខ្នាមថា : « សោយសច្ជទសួរន័យរបស់រកយ (ជាន់

សលើ) រួកខ្មែ រសៅសមតតសុរ ហាស្តនា  បានសឆ្ា ើយតប និង អ្ោះអាង

ថា ដូនតារបស់សគ ក៏និយមរកយសនោះខ្ដរ គឺសំរាប់សំសៅ

សតសលើខ្មែ រ រស់សៅជួ្រភ្ន ំដងខ្រក ខ្ដនដីជាន់សលើ ខ្ដលសគ

ទុកជា ព្សកុកំសណើតរបស់រូជ្រងសវងសព្តកូលរបស់រួកសគ 

ខ្ដលជាខ្មែ រសលើ »។ 

សយើងសសងកតស ើញ មកសទៀតថា សៅសរលខ្ដល នគរ 

« ជាន់សលើ » ឬ « សចនឡា » ខ្បកជារដារីរ ខ្មែ រសយើង សៅ
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ខ្តយកសោលភូ្មិសាស្តសត របូ សំរាប់សំោល់ដំបន់ ននរដា

បំខ្បកជារីរគឺ « សចនឡាទឹក » និង « សចនឡាសោក »។ 

កន ុងបចច ុបែននកាលសនោះសទៀត ខ្មែ រសយើង សៅខ្តខ្បងខ្ចក

ព្បជាជាតិមល នួ ជាដំបន់ភូ្មិសាស្តសត ដខ្ដល គឺមាន : 

ខ្មែ រសលើ (ទឹកដីខ្មែ រ ខ្ដលព្បសទសនថ សគភាា ប់កន ុងព្បសទស

សគ), ខ្មែ រក ត្ ល (ទឹកដីព្បសទសខ្មែ របចច ុបែនន ) និង ខ្មែ រ

សព្កាម (ទឹកដីកូសាំងសីុន ខ្ដលសរៀត្ម សគភាា ប់កន ុង

ព្បសទសសគ)។ 

តាមសាន មព្បវតត ិសាស្តសត  ព្បជាជាតិខ្មែ រ ជាព្បជាជាតិមួយ

សកើតមានស ើង រីការព្បជំុ្ែត ុំ ននរដាតូចៗ ជាសព្ចើន ខ្ដល

បានចុោះចូល តាមការបងខ ំកត ី តាមសចតនកត ី កន ុងរដាធ្ំ

ជាងសគមួយ។ ខ្មែ រសយើងនិយមសៅរដាថា ព្សកុ, ដូចសយើង

សៅ ព្បសទសខ្មែ រថា « ព្សកុខ្មែ រ » សនោះឯង។ រកយ 

« សៅហាវ យព្សកុ » គឺជា សៅហាវ យរដា  (Chef de l’Etat) 

មានអ្ំ្ចផ្តត ច់ការ ខ្ដលជា អ្ំ្ចតរូជ្ សលើទឹកដី 

ខ្ដលឋិត សៅសព្កាមការព្តួតព្តារបស់មល នួ ស ោះបីមល នួឋិត

សៅសព្កាមអ្ំ្ចមជ្ឈិមក៏សោយ ខ្តអំ្្ចអ្ធ្ិរាជ្សនោះ

ខ្តងខ្តទុក សវ ័យភារឲសៅហាវ យព្សកុនិមួយៗ ព្តួតព្តា

ព្សកុ តាមឆ្នា ៈរបស់អ្នកព្តួតព្តាសនោះ។ 

កន ុងរាជ្រងាវតាខ្មែ រ កន ុងរាជ្ព្រោះឥនារាជា ជាសសតចសសៀម

ព្តួតព្សកុខ្មែ រ កន ុង គ.ស. ១៣៨០ (ឯកសារសលាក សអ្ង សុ
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ត, ទំរ័រ៤៧) បានសរសសរទុក ការសច្ជទសួរ ជាសំនួរ ននព្រោះ

បរមរាជា សសត ចសសៀម ខ្ដលព្តវូជាបីតាព្រោះឥនារាជា សតម

ស្តនត ីខ្មែ រមាន ក់ ខ្ដលជាអ្នកនំ ព្រោះអ្ងគសដើរសមើលបូរមីហា

នគរ សព្កាយរីព្រោះអ្ងគ វនោះសស្តង្ហគ ម, សៅសរលសនោះ, ព្រោះ

អ្ងគស ើញមានព្បសាទ និង សរាងទង, ធ្ន ឹមខ្ថរខ្វ ត់ខ្មវង

សព្ចើនអ្សនា ,សទើបព្ទង់ ព្តាសសួរមស្តនត ីខ្មែ រថា : « សតើទីកខ្នាង 

ជាកខ្នាងព្រោះរាជ្បុព្ត ឬ ជាទីកខ្នាងព្រោះអ្គគមស សី ឬ 

ជាទីកខ្នាងអ្វ ី ? », មព្នីត ខ្មែ រព្កាបទូលថា : « ទីសនោះសៅថា 

ព្បសាទ១៥៥, ខ្លវង និង សរាងទង, សរាងជួ្ង, ដំ្ក់

រិសសស, ព្សោះព្សង់រងថាា , សួនចារ, ផ្តក ដំ្ ំនិង កំខ្ែង

ខ្វ ត់ខ្មវង, សព្ចើនថនល់សព្ចើនថាន ក់សនោះ ជាព្បសាទ សព្មាប់

ព្រោះរាជ្បុព្តកសតយ ព្គប់នគរ ជាចំណុោះ មាន ១៥៥ នគរ 

ខ្ដលព្រោះអ្ងគ ខ្តងយកព្រោះរាជ្បុព្ត ឲមកសៅបសព្មើ តាង

ព្រោះអ្ងគព្គប់នគរ កន ុងសម័យខ្មែ ររុងសរឿង។ កន ុងសម័យ

សនោះព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ ព្ទង់គង់សៅព្បាសាទបាយ័ន ឯ

ចំខ្ណកព្រោះរាជ្បុព្ត ព្ទង់គង់ព្កសាលសៅព្បាសាទ

រិមានអាកាស, ព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ ខ្ដលបានបខ្ងវរនគរ

តូច សតជាវតតសនោះ ព្ទង់ព្រោះនមព្រោះបាទ បទុមសុរ ហាសោ

វងស ការបខ្ងវងសនោះ គឺសំរាប ់តមកល់ព្រោះនព្តបិដក សៅនគរ

តូច ឬ អ្ងគរវតត »។ ព្រោះសៅបរមរាជា ព្ទង់ព្ជាបស ើយ ព្ទង់

ព្រោះអំ្ណរ្ស់។ តមក ព្ទង់ព្តាស់ឲមស្តនត ីសសៀម៨នក ់

សៅរកាព្រោះនគរខ្មែ រ ជាមួយនឹងព្រោះឥនារាជា ជាព្រោះរាជ្
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បុព្ត។ ព្រោះអ្ងគ ឲនិមនត ព្រោះរុទធរបូ មាស, ព្បាក់, សំរ ហាទធ ិ, ព្រោះ

ខ្កវ, ព្រោះសោ, របូសតវទីនទ ជាសព្ចើន និងព្រោះសងឃសមណៈ 

ឲនំយក ងំរញាខ្កវ, រញាទយ័ ជាព្រោះរាជ្បុព្ត នន

ព្រោះបាទធ្មាែ សសាករាជ្ (សសត ចខ្មែ រ សុគតកន ុងបនា យ 

មហានគរ កន ុងព្ោសធ្វ ើសស្តង្ហគ មនឹងសសៀម ជ្ំនន់សនោះ) និង 

ព្ទង់ឲសកៀរព្គួខ្មែ របានចំនួន ៧មុឺននក ់ស ើយឲសលើកទ័រ 

សតព្កងុព្សីអ្យុធ្យវ ហាញ។ 

កន ុងឯកសារសនោះខ្ដរ បានសរសសរថា សសត ចខ្មែ រ ខ្ដលថយ

ព្រោះសតជានុភារ ប ត្ លមករីោែ នបុព្តកសព្ត គឺព្រោះបាទ

សសណរាជ្ (សសត ចខ្ដលតាព្តសក់ខ្ែែមបានសធ្វ ើឃាត), សរៀង

មកសទៀត, ព្រោះមហាកសព្តខ្មែ រ មានសតជានុភារព្តឹមព្តវូ

ស ើងវ ហាញ  ល់ខ្តមកដល់ព្រោះសៅបរមរាជា, សសត ចសសៀម,

មកវយខ្បកព្រោះនគរកន ុងឆ្ន ំ ១៣៨០។ 

ព្ត ប់មកនិោយអំ្រីគំនិត « រដា-ព្បជាជាតិ », អ្ំ្ច

អ្ធិ្រាជ្ ព្តវូការជាចំបាច់ មានកមាា ំងកងទ័រសព្ចើន មាន

អ្នុភារ សំរាប់ព្តួតព្តាទឹកដីដ៏ធំ្ទូលំទូលាយមួយ ស ើយ

ព្តវូការសាវ មីភ្កត ីោច់ខ្ត រីសំ្ក់សមដំបន់និមួយៗ ឬ 

សៅហាវ យព្សកុ។ សបើោែ នវតថ ុធ្លតុ ងំរីរសនោះសទ គឺចាស់

ជាអ្ំ្ចអ្ធិ្រាជ្សនោះ មិនអាចរស់សៅគង់វង់បានយូរ

សនោះស ើយ។ សបើសោងតាមព្បវតត ិសាសត  ព្បសទសខ្មែ រ ជា 

« រដា-ព្បជាជាតិ » (ែត ុំ ១៥៥រដាតូចៗ) មានរដាធ្ំរីរ ជារដា
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អ្នកសធ្វ ើសសមាធ្លន (អ្នកព្បមូលឲមានខ្តមួយ)។ ជាដំបូង

គឺនគរ ភ្ន ំ ( វ ណូន់), បនា ប់មក គឺនគរ សចនឡា (ជាន់

សលើ), តាមទសសនៈ របស់ភិ្កខ ុ សតា បា ង ខ្ត់ (ដកព្សង់រី

សសៀវសៅព្បសទសខ្មែ រ របស់សមាគម Promo Khmer, 

សព្កាយរីបានរបួរមួនគរ ងំរីរសនោះ ឲសតខ្តមួយ, ខ្មែ រ

សយើង ោក់ស ែ្ ោះនគរថា : កមព ុជា, រកយកមព ុជា សកើតសចញ

មករីរកយឥសីកមព ុ (សវយមាវ) សព្រោះកាលខ្ដល ឥសីកមព ុ 

បាននងអ្បសរា « សមរា » ជាភ្រ ហាោ ក៏បានសកើតសតជា

វងសមួយ ខ្ងនគរសចនឡា សៅថា សូរយវងស។ តាមព្បវតត ិសា

ស្តសត , ការសមព ័នធ  « កមព ុ-សមរា » សនោះ ក៏សកើតបានជាបុព្តរីរ

ព្រោះអ្ងគសៅថា កមព ុជ្ៈ, បុព្តកមព ុ គឺ ព្សតុវរ័ ែន និង សព្សសា វ ័

រ ែន សសាយរាជ្យ ខ្ងសចនឡាជាប់សរៀងមក។ សដើមស ើយ សគ

មិនសូវស ើញមាន សព្បើរកយ កមព ុជ្ៈសនោះសទ ខ្តកាល

ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី២ (៨០២-៨៥០) បានសសាយរាជ្យ មាន

អ្ំ្ចខ្ា ំងរូខ្ក, ព្រោះអ្ងគបានរបួរមួ សចនឡាដីសោក, 

សចនឡាទឹក ជាព្បសទសមានឯកភារ ជារដាខ្តមួយ ស ើយ

សទើបស ើញមាន សីលាច្ជរតឹសព្បើរកយថា កមព ុជ្សទស ឬ 

កមព ុសទសៈ, ព្បសទស ននបុព្តកមព ុ។ ខ្តស ោះបីោ ង្ក៏

សោយ, ខ្មែ រសយើងសៅខ្តសៅនគរមល នួថា « ព្សកុខ្មែ រ » ជា

និចា ខ្ដលជា ព្បសទសរបស់អ្ំបូរ « ខ្មែ រ-មន »។ 
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ធ្លតុជា « រដា-ព្បជាជាតិ » ជាព្បសទសរមួរដា ជាសព្ចើនមួយ 

មានការរិបាកសព្ចើន កន ុងការខ្សវ ងរក អ្តាសញ្ចញ ណរមួ

សដើមែី ទុកជាតនមារមួ សំរាប់បសងក ើត នូវកមាា ំងរមួ សដើមែី

ការររតនមារមួសនោះ។ ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី២ ព្ទង់ បាន

ខ្សវងរកតនមារមួ សោយយកតួ « អ្ងគសសត ច » ឲសតជា « សសត

ចអ្ទិសទរ » (Dieu Roi) ជាមហាកសតយ មានអ្ំ្ច

អា្ចព្ក និង សវហាចព្ក ឋិតសៅរីសលើ សសត ចរដា

 ងំឡាយ ខ្ដលជាសសតចចំណុោះ។ សយើងដឹងថាលទធិសទវរាជ្

សនោះអាចមាន ព្បសិទធិភារលុោះព្តាខ្ត មហាកសព្តសនោះ ជា

សសតចសោធ្ិន លែីខ្ងសធ្វ ើ និង វនោះសស្តង្ហគ មព្គប់សមរភូ្មិ 

ដូចករណ ី ព្រោះរទជ័្យវរ័ ែនទី២សនោះឯង។ សបើនិោយឲកា ី

គឺព្តវូមាន កមាា ំងទ័រ ជាអ្ចិនស្តនតយសំរាប់រកាមហានគរ

ឲបានគង់វង។់ សបើោែ នកមាា ំងទ័រសនោះ គឺចាស់ជា បាត់

ព្គិោះ សំរាប់ការររ ឯកភារមហានគរ វនំបសងក ើត

អ្នធ្ិបសតយយសរញនែាព្បសទសជារុំខ្ន។ 

សយើងសលើកយកករណី ព្រោះបាទជ័្យវរ ែនទី៧ (១១៨១-

១២១៩) មកបង្ហា ញអំ្រីការខ្សវ ងរកតនមារមួជាតិ ែទ ុយ

ព្ស ោះរ ីព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី២។ សយើងដឹងថា ព្រោះបាទជ័្យវ ័

រ ែនទ៧ី ស ោះបីព្រោះអ្ងគ ជាសសត ចសោធ្ិន វនោះសស្តង្ហគ មក៏

សោយ ខ្តព្ទង់យល់ស ើញថា លទធិ « សសត ចអ្ទិសទរ » ខ្លង

មានឥទធិរល សំរាប់ដឹកនំសទៀតស ើយ ដូសចនោះព្ទង់ បសងក ើត

លទធិដឹកនំថែីមួយ សោយយក « អ្ងគសសត ច » ជាអ្នកដឹកនំ
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មានអ្ំ្ច ជាបុគគលជាទីព្សឡាញ់ (Pouvoir charismatique) 

មានសីលធ្ម៍ និង សមតាត ធ្ម។៍ កន ុងលទធិថែ ីសនោះ ព្ទង់យក

រុទធសាសន ជាព្គិោះ សព្រោះជា សាសនរបស់ព្បជារាស្តសត ។ 

សដើមែីបង្ហា ញទឹកចិតតព្រោះអ្ងគ កន ុងលទធិសនោះ ព្រោះអ្ងគ បញ្ចា ឲ

កសាងព្បាសាទបាយ័ន សំរាប់តំកល់បដិមារុទធរាជ្អ្ងគ

ោ ងធំ្ (កំរស់ជ្ិត ៤ម.) និង កសាងមនា ីសរទយ ១០២ សំ

រាប់រយបាលជ្មែ ឺព្បជារាស្តសត ព្គប់វណណ ៈ។ គួរសយើងដឹងខ្ដរថា 

កន ុងសតវតសទី១៣ សៅទវិបឥ ឌ្  ព្តវូជ្នជាតិកាន់

សាសនអ្ីសាា ម បានសព្ជ្ៀតចូល ស ើយសធ្វ ើចមាំងវន ោះ 

ស ើយព្តួតព្តាទវិបឥ ឌ្ ខ្តមតងកន ុងកំ ុងឆ្ន ំ ១២០៩ (ឆ្ន ំ

ខ្ដលរួកអី្សាា ម បសងក ើតរដាអី្សាា មមួយ ខ្ដលមានព្កងុសដ

លីជារាជ្ធ្លនី)។ 

ការកាន់កាប់សនោះ មានភារ ិសា្ស ់ រួកអ្នកវន ោះ

បានដុតវ ហាហារព្រ ែ ញ្សាសន និង សមាា ប់ោ ងសឃារសៅ

បំែុតរួកអ្នកកាន់សាសនសនោះ និង ច្ជប់ស្តសត ី សធ្វ ើជា សី។ 

ព្បសទសឥ ឌ្ សៅកន ុងសរលសនោះ ព្តវូរូកអ្នកវន ោះបងា ិន

បសង្ហា ចោ ងសខ្ា ចែា។ សាា នការណ៏មិនលែ  សៅព្បសទស

ឥ ឌ្ សនោះ អាចឲសយើងសធ្វ ើការសាែ នបានថា សៅព្បសទស

កមព ុជា រយៈសរលសនោះ មានការថយឥទធិរល ននរួកព្រ ែ

ណប៏ុសរា ិតោ ងខ្ា ំង សលើវណណ ៈអ្នកដឹកនំខ្មែ រ, ឧ  រណ៏ 

ដូចោ ង ការដូរ របបនសោបាយសទវរាជ្ មកជា របប

នសោបាយរុទធរាជ្។ ការបសងក ើតតនមារមួសំរាប់ជាតិ សោយ
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យករុទធសាសន ជាព្គិោះ តព្មូវឲសយើង សធ្វ ើការរិច្ជរ្ សលើ

ធ្លតុរុទធសាសន កន ុងលទធិដឹកនំខ្មែ រ ខ្ដលមានសរៀបរាប់

ខ្ងសព្កាមសនោះ។ 

សយើងដឹងថា រុទធសាសន ជាសាសន សដើមែីបុគគល ជាែល វូ

សំរាប់បុគគលមាន ក់ខ្សវ ងរកសុមសំរាប់អាតាែ  សធ្វ ើធ្ម៍ សដើមែីឲ

រចួសចញរីកង់ចព្ក ននជី្វ ហាតសតវសលាក គឺមំ កសាងបុណយ

សដើមែីវប់ឲសកើតមានជី្វ ហាត ជាសតវសលាក ខ្ដលសយើងសៅ

ថាឋាននិរវ ន។ រមួសសចកត ីមក រុទធសាសន មិនអាចជា

លទធិសំរាប់បព្ងួបបព្ងួមតនមារមួបានសនោះស ើយ សព្រោះថា 

គុណូបការ (mérite) សកើតមករីការសធ្វ ើបុណយ គឺសំរាប់ខ្ត

បុគគលមាន ក ់ ខ្ដលសគមំកសាង សំរាប់ខ្តអាតាែ ខ្តប ុស ណ្ ោះ, 

ឧ  រណ៏គឺថា « បុគគលមាន ក់ រុំអាចសធ្វ ើបុណយ សំរាប់

បុគគលមាន ក់សទៀត ឬ សំរាប់ព្កមុមនុសសមួយ ឬ ព្បជា

រលរដាព្បសទសមួយ ឲបានទទួលែល រីបុណយរបស់មល នួ

បានស ើយ »។ ខ្តព្បជារាស្តសត  អាច ញព្បសោជ្ន៏ រីលទធិ

នសោបាយរុទធរាជ្បាន គឺសសចកត ីអាសូរ និងសមតាត ធ្ម៍ 

ននអ្នកដឹកនំសលើទុកខ សវទនរបស់មល នួ។ សមតាត ធ្ម៍សនោះ នំ

បនាយចិតតអ្នកដឹងនំកន ុងគំនិតជិ្ោះជាន់ និង សឆ្ាៀតរក

ព្បសោជ្ន៏សលើកមាា ំងរាស្តសត ។ ស តុសនោះ បានជា លទធិ

នសោបាយរុទធរាជ្ មានសជាគជ័្យ្ស់កន ុងចំស្ម

ព្បជារាស្តសត  : « សបើសសត ចមានចរ ហាតសល តូបូត គឺចាស់ជារាស្តសត
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បានសុម ខ្តសបើសសត ចមានចរ ហាតរល គឺចាស់ជានគរ

រលាយ ិនសហាច »។ 

កន ុងព្បវតត ិសាស្តសត , សយើងដឹងថា ព្រោះបាទជ័្យវរ ែន ទី៨ 

(១២៤៣-១២៩៥) ជាសសតច ទទួលមុសព្តវូធំ្ កន ុងសរឿង

ព្បតិកមែព្បឆ្ំងនឹងរុទធសាសន សព្រោះព្រោះអ្ងគ ជាអ្នកសធ្វ ើ

អ្នុសព្ោោះ សាជាថែីស ើងវ ហាញ ឲរួកព្រ ែណ៏បុសរា ិត មាន

ឥទធិរល សលើនសោបាយដឹកនំជាតិ។ កន ុងរជ្ាកាលរបស់

ព្រោះអ្ងគ ព្ទង់បានផ្តា ស់បត រូ របបនសោបាយរុទធរាជ្ មក

សទវរាជ្វ ហាញ ខ្ដលនំឲមានអាព្សូវបារាយសករ ត៏ ដល់ការ

ដឹកនំរបស់ព្រោះអ្ងគ , មិនខ្តប ុស ណ្ ោះ ការខ្ព្បព្បួលសនោះ

សទៀត វនំឲមានការខ្បកបាក់កន ុងវណណ ៈអ្នកដឹកនំ និង 

ការបោះសបារ ននរដាចំណុោះជាសព្ចើន ខ្ដលជារដានិយមរុទធ

សាសន ជាអាថិ គឺរដាសៅកន ុងព្បសទសសសៀម និង លាវ

បចច ុបែនន  ខ្ដលខ្មែ រសយើងសៅថា ខ្មែ រសលើ (សចនឡា) ខ្ដល

ព្បជារាស្តសត  និង អ្នកដឹកនំដំបន់ ខ្តងខ្តសោរររុទធ

សាសន តាំងរីបុរាណកាលមកសមាោះ។ សសត ចខ្មែ រសសាយរាជ្យ 

បនតរី ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៨ មានព្រោះបាទឥស្តនា វរ័ ែនទី៣ 

(១២៩៥-១៣០៧), ព្រោះបាទឥស្តទាវរ័ ែនទី៤ (១៣០៧-១៣២៧) 

ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៩ (១៣២៧-១៣៤០) មានការជួ្បព្បទោះ

នឹង  វ ហាបតត ិនសោបាយនែាកន ុងសព្ចើន កន ុងការដឹកនំជាតិ។ 

ព្បសទសខ្មែ រ បាត់ឯកភារ សោយសារ អ្ំ្ចក ត្ ល 

បាត់អ្នុភារ ជាអ្ំ្ចឯកសសមាធ្លន។ ភារចលាចល 
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និង អ្នធ្ិបសតយយ កន ុងអា្ចព្ក កាន់ខ្តមានសព្ចើន

ស ើងៗ កន ុងរជ្ាកាលព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទ៩ី, ស តុសនោះឯង

បានជា ព្បវតត ិសាស្តសត  មានការអ្ស់ខ្អ្កោ ងខ្ា ំង មិន

ដឹងថា ព្តវូោក់សសត ចអ្ងគ្ ជាសសតចសសាយរាជ្យ បនតរី 

ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៩ ខ្ដលជាសសត ចចុងសព្កាយបំែុតរបស់

សនត ិវងសមហានគរ។ 

ដូចបានសរៀនរាប់ខ្ងសលើរចួមកស ើយ (សោងសលើឯកសារ

សលាក សអ្ង សុត, ដកព្សង់រីរងាវតារខ្មែ រ) ព្រោះបាទសស

ណរាជ្ ខ្ដលជាសសតចចុងសព្កាយបំែុត ននសនត ិវងសមហា

នគរ បានច្ជកសចញរីមហានគរ មកតាំងរាជ្ធ្លនី សៅ

ភ្ន ំព្បសិទធិ, សបើតាមការយល់របស់សយើង, ការសបាោះបង់សច្ជល

សនោះ គឺោែ នអ្វ ីរីការរត់សគចរី ការសបោះបាលព្បឆ្ំងនឹង

ព្រោះអ្ងគសនោះស ើយ ខ្តព្រោះអ្ងគបានជួ្បនឹងអ្ភ័្រវ  មករស់

សៅកន ុងដំបន់មួយ ខ្ដលព្បជារាស្តសត  ជាអ្នកព្សឡាញ់រុទធ

សាសនខ្ា ំង ស ើយជារិសសស មានអ្នកឧបតាមាសាសន

ដ៏សឆ្ន ើមមួយ គឺតាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលជា មនុសសមាន ក់

ព្បកបសោយគតិបណឌ ិតគួរឲសោររ។ សសនបតីមស្តនត ីមួយ

ព្កមុ ខ្ដលព្សឡាញ់រុទធសាសន សមើលស ើញ គុណសមែតត ិតា

ព្តសក់ខ្ែែមសនោះ បានរមួគំនិតោន  កែត់នឹងមហាកសព្ត

សោយយកតាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលជាបុគគលមានព្បជាព្បិយ

ភារ ឲជាអ្នកដឹងនំកំរូល ននបដិវតតន៏វងំមួយ គឺការសធ្វ ើ

ឃាតតាមែល វូសមាា ត់ព្រោះមហាកសព្ត។ តាមការយល់របស់
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សយើង, ព្រោះបាទសសណរាជ្ ព្តវូបានសសនបតីរបស់ព្រោះអ្ងគ

សធ្វ ើឃាតកន ុងព្រោះរាជ្វងំ ស ើយនំោន  យកសរព្រោះអ្ងគសត

សច្ជលកន ុងចំការព្តសក់ របស់តាព្តសក់ខ្ែែម ស ើយនំោន

បសងក ើតសរឿងសសត ចសតឃាា ំសមើលតាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ព្កងោត់

លួចលក់ព្តសក់ ឲជ្នឯសទៀតមុស បំរាមរបស់ព្រោះអ្ងគ 

ស ើយព្តវូបានមាា ស់ចំការ សធ្វ ើឃាតសោយជួ្នសនោះសត។ 

សយើងយល់ស ើញថា ស ោះបី តាព្តសក់ខ្ែែម ចូលរមួចំខ្ណក

ោ ងសកមែកន ុងសរឿងកែត់សសត ចសនោះក៏សោយ, ោត់ចាស់

ជាព្បាប ់ រួកសសនបតីថា ោត់មិនព្រមសធ្វ ើឃាតសសតច

សោយផ្តា ល់នដោត់សនោះស ើយ សព្រោះោត់ជាអ្នកកាន់រុទធ

សន ដូសចនោះសរឿងសធ្វ ើឃាត គឺជាសរឿងរួកសសនបតី ចំខ្ណក

ោត់គឺជា អ្នកប ច្ ុ ោះប ច្ លូ និង រនយល់ព្បជារាស្តសតថា 

ឃាតកមែសសត ចសនោះ ជាឃាតកមែសោយជួ្ន ខ្ដលជា កមែ

ែលរបស់ព្រោះបាទសសណរាជ្ខ្តប ុស ណ្ ោះ។ 

សយើងដឹងស ើយថា ទីប ា្ប ់ននសនត វងសអ្ងគរ ក៏ជាទីប ា្ប់

ជាសាា ររ ននលទធិសទវរាជ្សនោះខ្ដរ។ ច្ជប់តាំងរី រជ្ាកាលព្រ

បាទតាព្តសក់ខ្ែែមមក រ ូតមកដល់បចច ុបែននកាល លទធិ

នសោបាយខ្មែ រសយើង ខ្តងយករុទធសាសនជាព្គិោះជាតិ។ 

របបរាជានិយម បានយកបាវចន « ជាត,ិ សាសន និង 

មហាកសព្ត » ជាព្រលឹងជាតិ, សយើងសួរថា សតើបាវចនសនោះ 

ជាកតាត  បព្ងួបបព្ងួមជាតិខ្មែ រសយើងបានខ្ដរឬសទ ? សតើ
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ជា បាវចន ថាមវន័ត  (dynamique) ឬ ជា ឋិតវនត  

(statique) ? 

ការយកអ្ងគវតត ជាអ្តតសញ្ចញ ណជាតិ សតើសំរាប់ព្ោន់ខ្ត ជា

ការរំលឹកអ្នុសាវរយី៍ ននសសចកត ីថំុ្សថក ើងខ្មែ ររីអ្តីតកាល 

ឬជា មាោ៌ា សំរាប់ខ្មែ រ សដើរសតរកសសចកត ីចំសរនីជាតិកន ុង

គតិថែី ខ្ដលព្បកបសោយនវភារ (ភារទំសនើប) និង លទធិ

ព្បជាធ្ិបសតយយសសរ ី? 

តាមការសំោល់ស ើញអំ្រី វ ហាបនតធំ្ខ្មែ របចច ុបែនន  សយើងយល់

ស ើញថា ព្រលឹងជាតិវរ សលើបាវចន « ជាត,ិ សាសន,

មហាកសព្ត » មិនរិតជាមាោ៌ា  សំរាប់សសស្តង្ហគ ោះជាតិខ្មែ រ

បានសនោះស ើយ សបើអ្នកដឹកនំខ្មែ រ សៅខ្តរកា ចរ ហាតមល នួ 

ជាអ្នកសសាយសមែតត ិ (សសាយរាជ្យ) តាមអ្ំ្ចរបស់មល នួ 

និង ព្កាញកន ុងអ្ំ្ច សដើមែីអ្ញ។ ស ោះបីព្បជាជាតិខ្មែ រ

ធ្លា ប់សាគ ល់សសចកត ីរង់សរឿងោ ង្ក៏សោយ ខ្តសបើតាម

ការសសងកតសមើលរបស់សយើង សយើងយល់ស ើញថា ខ្មែ រសយើង

មិនខ្ដលធ្លា ប់មាន ព្រលឹងជាតិរិតព្បាកដសនោះសទ សព្រោះ

ទ១ី ព្បជាជាតិសយើងជា « រដា-ព្បជាជាតិ”, ទី២ សសចកត ីថំុ្

សថកើង របស់ជាតិខ្មែ រ គឺវរសលើកមាា ំងសោធ្ល ខ្ដលជា

អ្ំ្ចបងខ ំ (coercitif), អ្ំ្ចសនោះមិនព្តឹមខ្តបងខ ំឲ

នគរចំណុោះខ្ា ចខ្តប ុស ណ្ ោះសទ គឺបងខ ំឲ ព្បជារលរដាមល នួ

ឯងខ្ា ចដូចោន ខ្ដរ។ កន ុងអំ្្ចបងខ ំសនោះ អ្នកដឹកនំ
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ជាតិខ្មែ រ ខ្តងខ្តទុក ព្បជារលរដាមល នួឯង ជាសព្តវូធំ្

របស់មល នួ មុនសព្តវូរីសព្ៅព្បសទស ដូចកន ុងសស្តង្ហគ ម

ចសនា ោះឆ្ន ំ ១៩៧០-១៩៧៥, ខ្មែ រព្ក ម បានទុករបប

សាធ្លរណរដា ជាសព្តវូទី១ សៅចំសរោះមុមខ្ែ ំងជាតិ គឺយួន

កុមម ុយនិសត , មិនព្តឹមខ្តប ុស ណ្ ោះ សរលរួកវបានអំ្្ច,

គឺរួកវ ទុកព្បជារលរដា ជាសព្តវូរបស់អំ្្ចបងខ ំរបស់

រួកវ ខ្ដលមានស ែ្ ោះថា « អ្ងគការសលើ »។ សលាក វន ់ ឌី្

កាអ្ុន, អ្នកមានគតិបណឌ ិតខ្មែ រមាន ក់, ធ្លា ប់បានសរសសរ

ថា : « នសោបាយខ្មែ រ ឥតរាស្តសត ខ្មែ រ », សំសណរសនោះ ជាការ

សសងខបដ៏ព្តឹមព្តវូមួយ របស់ចិតតគំនិត ននអ្នកដឹកនំខ្មែ រ

ព្គប់វណណ ៈ គឺោត ់ មិនខ្ដល យកព្បជារាស្តសត  ជាឧតតម

ព្បសោជ្ន៏ ននព្បសទសសនោះស ើយ។ អ្នកដឹកនំ ននរបប

ខ្មែ រព្កហាម និង របបបចច ុបែនន  សុទធខ្តជារូជ្រាស្តសត  (ប ុល 

រត,   ុន ខ្សន) ខ្តមិនរិតជា រួករាស្តសត សនោះ ព្សឡាញ់

ព្បជារាស្តសត ខ្មែ រ ខ្ដលជាព្បភ្រកំសណើតរបស់មល នួសនោះស ើយ, 

មិនខ្តប ុស ណ្ ោះ, សគមំនំោន  រក់ង្ហរ ខ្ដលមានកន ុងរបប

សកត ិភូ្មិ សដើមែី ឲព្បជារាស្តសត  បំសភ្ាចសដើមកំសណើត ជារាស្តសត

របស់សគ។ 

អំ្្ចសៅព្សកុខ្មែ រមិនខ្មន ជាសរឿងវណណ ៈសនោះស ើយ វជា

វបែធ្ម ៍ ដុោះខ្សា មួយកន ុងសងគមខ្មែ រ ខ្ដលនំឲអ្នកដឹកនំ

ព្គប់វណណ ៈ សរល្មល នួមកកាន់អ្ំ្ច គឺព្តវូខ្តបនត វបែ

ធ្ម៍ចនព្ងសនោះ តសតសទៀត គឺសធ្វ ើនសោបាយ ឥតមានរាស្តសត  
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ដូចជាការយល់ស ើញរបស់សលាក វន ់ ឌ្ីកាអុ្នសនោះឯង។ 

រមួសសចកត ីមក សបើដឹកនំឥតរាស្តសត  គឺរិតជាឥតមាន

ព្រលឹងជាតិសនោះឯង។ 

ដូសចនោះ បាវចន « ជាត,ិ សាសន, មហាកសតយ » គឺព្ោន់ជា

រកយ សំរាប់អ្នកដឹកនំព្គប់វណណ ៈ យកមកសព្ចៀង សំរាប់ឲ

ខ្តរីសរាោះព្តសចៀកមល នួឯងខ្តប ុស ណ្ ោះ សព្រោះថា មល នួ ឥត

ព្តវូការ ឲរាស្តសតសាត ប់សនោះស ើយ។ សួរថា សតើព្រលឹងជាតិខ្មែ រ

រិតគឺអ្វ ី ? 

ចំរ ោះរ ើង ព្រលឹងជាតិខ្មែ  គឺព្បជារាស្តេត ខ្មែ រ ោះឯង។ 


