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វរិបរុសខ្មែរ 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១២ មករា ២០១៤ 

វិរបុរសជាតិ ? 
 ខ្ញ ុំ ធ្លា ប់ បាន សរសសរ អត្ថបទ មួយ ជា ភាសា បារុំង ដាក់

ចុំណងស ើង ថា « នគរ មួយ គ្មា ន  ិ ររបររស ជាត្ ិ» សៅ កន ញង គតិ្ 

(esprit) របស់ ខ្ញ ុំ គឺ ខ្ញ ុំ ចង់ បង្ហា ញ មតិ្ផ្ទា ល់ខល នួ ដល់ មហា ន

ខ្ខា រ ថា សៅ កន ញង សងគម ខ្ខា រ សៅ មិន ទាន់ មាន ឯកភាព សៅ 

ស ើយ សៅ សលើ សកមាភាព របស ់បរគគល ណា មាា ក់ ខ្ដល អាច ឲ 

មតិ្ សាធ្លរណៈ ន បុំពាក ់ង្ហរ ដល់  ន ស ោះ ជា  ិ របររសជាតិ្

ស្ពាោះ ្សកុ ខ្ខា រ សយើង តុំង ពី អតី្ត្កាល មក ដល់

បចច ញបបនាកាល សៅ រស ់ ជា និចច កន ញង ឥទធពល អុំណាច

នសោបាយ ឥត្ មាន កុំរ រត្ ខ្ដល វា  ុំ ឲ មាន ភាព ្ចបូក

្ចបល់ សុំរប់ ស វ្ ើ ការិ រនិចជយ័ រក ការពិត្ សលើ អុំសពើ លអ  អុំសពើ

អា្កក ់សុំរប់ ជាត្ិ ខ្ដល សរទធ ជា អុំសពើ មាន ការ ជាប់ ទាក់ 

ទិន ជា និចច កន ញង អុំណាច នសោបាយ ខ្ដល វា អាច ខ្កខខ បាន 

ស ជា សមា  ឬ សមា  ជា ស។ 

អុំណាច អាច ខ្កខខ បាន សនោះ ឯង ខ្ដល  ុំ ឲ ខ្ខា រ សយើង មាន 

ការសងស័យ ស្ចើន សៅ សលើ អវ ី ខ្ដល មាន ចារ ទរក កន ញង ្បិត្ត ិសា

ស្តសត  ជា ពិសសស ្បិត្ត ិសាស្តសត  នសោបាយ ខ្ដល វា អាច មាន លកខ

ណៈ ជា ការសរសសរ សរសសើរ ហួសសហត្រ ចុំសពាោះអាក ដឹក ុំ ខ្ដល 

អាក និពនធ  ណា មាា ក់ សគ សលើក យក មក សរសសរ តម ការបញ្ជជ  

ពី សុំណាក់ អាក មាន អុំណាច ខ្ដល ខល នួ ជា អាក បុំសរ ើ ឬ ្គ្មន់ 
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ជា ការបសចចញ មតិ្ផ្ទា ល់ខល នួ ស្ពាោះ ខល នួ មាន ការសង ប់ខ្សង ង សៅ 

សលើ សាា ខដ ឬ គរណសមបត្ត ិ របស ់ អាក ដឹក ុំ ណា មាា ក ់ ខ្ត្ 

ប រសណាណ ោះ តួ្ោ ង អាក សីហនរនិយម សគ ទរក សព សីហនរ ជា  ិ ររ

បររសជាតិ្, ចរោះ សហត្រ អវ ី ក៏ ពួក ខ្ខា រ ្កហម មិន អាច ស វ្ ើ 

 ិ រទធងស  ថា ប រល ពត្ ជា  ិ ររសបររស ជាត្ិ បាន ផង ខ្ដរ ?  ស្ពាោះ 

សីហនរ និង ប រល ពត្ ជា មិត្ត រមួ អាិរ្ ផង និង ជា មិត្ត រស ់

រមួ កន ញង ិងស ករមម ញយនិសត  ផង សហើយ មាន  ិ ររបររស រមួ ខ្ត្ មួយ 

សៅ សទៀត្ គឺ ស   សសងទរង។ 

ការពិបាក ខ្ដល មាន កន ញង ្បិត្ត ិសាស្តសត  នសោបាយ ខ្ខា  គឺ ការ

គូស ្ព ុុំ ខ្ដន រវាង ្បិត្ត ិ ិ រទា នឹង អវ ីៗ ខ្ដល បរគគល ណា មាា ក់ 

បាន ស ើញ សដាយ ខ្នាក សហើយ យក មក សរសសរ ជា ការចងចាុំ 

ទរក សុំរប់ មហា ន ឬ ការសរសសរ សុំរប់ សោស  នសោបាយ 

ជា ផល ូិ ការ កត ី ឬ លាក ់មរខ កត ី។ កន ញង ចុំណរ ច សនោះ សយើង សួរ ថា 

សត្ើ អនិញ្ជា ណ ណា មួយ ខ្ដល ខ្ខា រសយើង អាច ទរក ជា ្បិត្ត ិិ រទា 

ឬ ជា និសកខបបទ ជា ផល  ូិ ការ របស់ ជាត្ ិ ខ្ខា រ ? ចុំសពាោះ អាក 

្បិត្ត ិសាស្តសត  បរសទស លបីលាញ ខ្ដល សគ ទរក ជា អាក  ុំ ញ ខន 

្បិត្ត ិសាស្តសត  ខ្ខា រ ជា ពិសសស  ន ជាត្ិ បារុំង បាន ខ្ចក ចាស់ 

ថា អវ ី ខ្ដល ទរក សាា ម តម ការសរសសរ កត ី តម សកខ ីកមា ជា 

សុំដី កត ី ជា ការចងចាុំ កត ី មាន មរន និង ស្កាយ សម័យ អងគរ 

ស្ចើន មាន លាយ ុំ សដាយ សរឿង ស្ពង ជាង ្បិត្ត ិិ រទា ស្ពាោះ 
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និសិទន៏1 ទាុំង ស ោះ គ្មា ន ពសត ញតង ជា សមាា រៈ សុំរប់ យក មក 

ពិនិត្យ បញ្ជជ ក ់ការពិត្។ ខ្ត្ សលាក សអង សរត្ អាក ្សាយ្ជាិ 

្បិត្ត ិសាស្តសត  ខ្ខា រ ដ៏លប ីមាា ក់2 មាន សោបល់ ថា ឯកសារ សរសសរ 

សដាយ បរពវបររស ខ្ខា រ អុំព ី ្បិត្ត ិសាស្តសត  ស្កាយ សម័យ អងគរ 

មាន ជាប់ ពិត្ សរឿង ស្ពង របស់ ្ពោះបាទ ្ត្សក់ខ្ផអម ប រខ្នត  សបើ 

នឹង កាត្់សចាល វា  ុំ ឲ អាក អាន សមើល មិន យល់, ប រខ្នត  បនត  

មក សទៀត្ មាត្ិកា កន ញង ឯកសារ បររណ ខ្ខា រ ស ោះ ចាប់ សផតើម 

មាន លកខណៈ ជា ្បិត្ត ិិ រទា ពិត្, ទសសនៈ សនោះ ្ត្ូិ  ្បិត្ត ិ ិ រទូ 

បារុំង ខាោះ សគ បាន យល់ ្សប តម ខ្ដរ ។ សយើង ស ើញ ថា 

សលាក សអង សរត្ សលាក មាន ការ ្បងុ ្បយ័ត្ា ណាស់ កន ញង ការ 

ស្បើពាកយ ដូច ោ ង  យក ពាកយ « មហា បររស » ខ្ត្ មិន ស្បើ 

ពាកយ «  ិ ររបររស » ស្ពាោះ ថា ពាកយ  ិ ររបររស ជា ពិសសស កន ញង 

សភាពការណ ៏នសោបាយ សៅ កន ញង ្សកុ ខ្ខា រ តុំង ពី ្បសទស 

បាន ឯករ យ មក  ុំ បសងក ើត្ ជា សស្តង្ហគ ម មត្ ិឬ បា កកា 

(polémique) សៅ កន ញង ម ឈដាា ន អាក សចោះដឹងខ្ខា រ ្គប់ថាា ក។់ 

ពាកយ មហា បររស គឺ ្គ្មន់ ខ្ត្ ទរក បរគគល មាា ក់ បាន ស វ្ ើ កិចច

ការ ដ៏ សុំខាន ់អវ ី មួយ ខ្ដល ទរក សាា ម កន ញង ្បិត្ត ិសាស្តសត  ជាត្,ិ 

ដូសចាោះ ពាកយ សនោះ អាច ជា ពាកយ អពា្កឹត្ កន ញង គតិ្ អាក សចោះ

ដឹង ខ្ខា រ, ជា ពាកយ សបើក ចុំហរ ឲ អាក អាន មាន លទធភាព ស វ្ ើ 

 
1 និសិទន៏=ការឲដឹង។ 
2 ឯកសារ្សាិ្ជាិ សដាយសលាកសអងសរត្”មហាបររសខ្ខា រ”ឬ”្ពោះរ ពងាិតខ្ខារ”
ជាឯកសា ដក្សង់ពសីាស្តសាត រ រត្, ខ្ត្ សលាក យកមក សរសសរ ជា អកខរិ រររទធសមយ័
សដើមបឲីបចាជ  នខ្ខា រសពវខងងអាចអានបានង្ហយ្សួល។ 
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ការិ រនិចជ ័យ សដាយ ខល នួ ឯង សៅ សលើ សាា ខដ បរគគល ណា មាា ក់ 

ខ្ដល មាន ទរក សាា ម សាា ខដ កន ញង ្បិត្ត ិសាស្តសត  ជាត្ិ, ការបារមា 

ុ្ំ មួយ សទៀត្ របស ់សលាក សអង សរត្ គឺ សលាក មិន ចង់ ឲ អាក 

ផង ឯ សទៀត្ សចាទ សលាក ថា សលាក ជា មហិចជ ិត ន ហា៊ា ន 

 ិ រនិចជ ័យ ចាត្់ តុំង បរពវបររស ខ្ខា រ ណា មាា ក់ ជា  ិ ររបររស ស្ពាោះ 

សលាក យល់ ស ើញ ថា បរគគល មាា ក ់មិន អាច មាន សិទធិ អោះអាង 

ថា  ន សនោះ  ន ស ោះ ជា  ិ ររបររស ជាត្ ិស ោះ ស ើយ, គរណភាព 

ខន  ិ ររបររស សនោះ វា ្ត្ូិ មាន ការ ដឹងឮ ទទួល សាគ ល ់ជា សាធ្លរ

ណៈ ឬ ជា ការកុំណត្់ ពី សាថ ប័ន ជាត្ិ ខ្ដល មាន នីតិ្ សមបទា 

អាច សុំសរច បាន។ 

សយើង សលើក បញ្ជា  សនោះ មក និោយ ពរុំ ខ្មន មាន បុំណង ោត្ ់

ោុំង អាក ផង ឯ សទៀត្ មិន ឲ មាន សិទធិ បុំពាក ់ង្ហរ ឲ ិរ ន 

ណា មាា ក ់ជា  ិ ររបររស ស ោះ ស ើយ ស្ពាោះ សិទធិ សនោះ ជា សសរ ើភាព 

របស់ មនរសស មាា ក់ៗ ប រខ្នត  ការស្បើ សសរ ើភាព សនោះ ពរុំ គួរ យក 

មក ស វ្ ើ ជា ការសពាល អោះអាង ថា អវ ី ខ្ដល ខល នួ ទរក ជា សរណៈ 

ឬ ជា អត្ត ុំសនឿ គឺ ជា សសចកត ីពិត្ ដាច ់ខាត្ ស ោះ ស ើយ ស្ពាោះ 

ដូច សយើង បាន ពិពណ៏  ខាង សលើ រចួ មក សហើយ អុំពី ង្ហរ  ិ រ

របររស សនោះ វា មាន ភាព ខ្្ប្បួល ជា និចច សៅ កន ញង ្បសទស ណា 

ខ្ដល មិន ទាន់ មាន សថ ិរភាព នសោបាយ និង មិន ទរក ្បជា

ពលរដា ជា ្បជា្ិបត្ី។ 
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ឧទាហរណ៏ ដូច ជា អាក សសាហាជាត្ិ សពារកុំសបារ, អាចារយសាវ ,

្កឡាសហាមគង់, ឧកញ់ឈូក, សរឺងង រកថាញ,់ បា ចឈឺន, សរឹម

វា, សអៀិសកើស..ល..សរទធ ជា  ិ ររ ន ហា៊ា ន សងើប ្បឆុំង នឹង អាណា

និគម បារុំង ខ្ដល ខ្ខា រ អាក សសាហាជាត្ិ សយើង ភាគ ស្ចើន កន ញង 

សហកាល, ទរក អស់ សលាក ជា  ិ ររបររស,ខ្ត្ ផទ ញយ សៅ  ិ រញ ពួក អាក

គ្មុំ្ទ របប រជានិយម, ករមម ញយនិសត , ពួក សគ មិន បាន ទរក អាក 

សសាហាជាត្ិ ទាុំង ស ោះ ជា  ិ ររបររស ជាត្ ិស ោះ ស ើយ។ សនោះ សហើយ 

ជា ការបញ្ជច ក ់ពី ភាព ខ្្ប្បួល ខន ង្ហរ  ិ ររបររស សៅ កន ញង គតិ្ 

ខ្ខា រ គឺ  ិ ររបររស ជាត្ិ គ្មា ន សទ, មាន ខ្ត្  ិ ររបររស របស់ ពួក និយម

អវ ី មួយ (isme) ខ្ត្ ប រសណាណ ោះ។ 

ចុំសពាោះ ខ្ញ ុំ ផ្ទា ល ់ , ខ្ញ ុំ ចង់ ណាស់ ឲ មាន  ិ ររបររស ជាត្ិ, ខ្ត្ ជា 

អករសល របស់ ្សកុ ខ្ខា រ សយើ  ខ្ដល ជា នគរ រស់សៅ ជា និចច 

ស្កាម របប ផ្ទត ច់ការ និង សៅ ស្កាម អាណានិគម យួន, មិន 

ខ្ត្ ប រសណាណ ោះ  នខ្ខា រ ស្ចើន ណាស ់មាន គុំនិត្ ង្ហប់ សត កូ, មិន 

ចង់ សរ ើ ខល នួ ឲ រចួ ពីសភាពការណ័ សនោះ ស្ពាោះ ខាា ច សមាា ប ់ឬ 

ខាា ច បាត្ ់អត្ថ្បសោ ន៏។ សុំណួរ សួរ ថា សត្ើ ខ្ខា រសយើង ្ត្ូិ   ុំ 

គ្មា  រស់សៅ កន ញង ភាព ទ័ល្ចក សនោះ ជា និចច ឬ ? មិន បាន សទ 

ស្ពាោះ វា ជា ផល ូិ  មរណៈ សុំរប់ ្បជាជាត្ិ ខ្ខា រ, ខ្ត្ ខ្ខា រសយើង ក៏  

ពរុំ អាច  ុំ គ្មា  ខ្កខ្្ប គុំនិត្ ខ្បប អាក កុំពរង លង់ទឹក ស ោះ

ខ្ដរ គឺ  ុំ គ្មា  ្សវា ចាប់ អវ ីៗ ឲ ខ្ត្ បាន រស់ សិន ដូច ោ ង 

្សវា ចាប់ យក ្បិត្ត ិសាស្តសត  យក មក ស វ្ ើ ជា អាិរ្  ឬ ជា 
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ត្រលាការ សុំរប់ បុំសរ ើ ្បសោ ន ៏នសោបាយ សដាយ មិន បាន 

យក វា មក ពិចារណា រក ការពិត្ សដើមបី ទរក ជា សមសរៀន សុំរប់ 

សុំគ្មល់ អវ ី ជា  ិ រជាច មាន, ជាអិ រ ជមាន, សុំរប់ ជាត្។ិ ដូច ោ ង

្បិត្ត ិ ិ រទូ ្ុំៗ កន ញង សកលសលាក, សលាក ខ្ត្ង ខ្ត្ យក  ិ រ្ ីការ 

្បងុ ្បយ័ត្ា3 ជា  ិ រន័យ កន ញង សិកាខ បទ សមសរៀន ្បិត្ត ិិ រទា របស ់

សលាក ដូច មាន សៅ កន ញង ការបារមា របស់ សលាក សអង សរត្ 

ស ោះ ខ្ដរ។ 

សសចកត ី សនា ិដាា ន, ខ្ញ ុំ សលើក យក សុំដី អាក និពនធ  បារុំង មាា ក ់

ស ា្ ោះ Paul Dreyfus  ូន ជា មត្ ិសុំរប់ ខ្ខា រសយើង យក សៅ

ពិចារណា ខ្ដល មាន សសចកត ី ដូច ខាង ស្កាម សនោះ : 

« សៅ កន ញង ្បិត្ត ិសាស្តសត  ខ្ខា រ ដ៏ ខ្ិង អ ា យ អាច ស វ្ ើ សសងខប 

បាន សលើ សភាពការណ៏ ពីរ ខ្ដល មាន ទសសនៈ ផទ ញយគ្មា  ; សៅ

សពលណា ជាតិ្ខ្ខា រ ខាា ុំង, ខ្ខា រ ខ្ត្ង ខ្ត្ ចិចជ ឹម ទឹកចិត្ត សមើល 

ង្ហយ ជាត្ ិ សសៀម និង យួន ជា និចច, ខ្ត្ សៅ សពល ជាតិ្ខ្ខា រ

សខាយ, គឺ ចាស់ ជា ្ត្ូិ ជាត្ិ សសៀម និង យួន ខ្ដល ជា អាក 

 ិត្ខាង មិន លអ  សឈា ៀត្ លួច ទឹកដី ខ្ខា រ សហើយ សពល ខាោះ គឺ ផាន ់

យក ខ្ត្ មតង4 » 

 
3  ិ រ្ ី្បងុ្បយត័្ា=Règle de prudence។ 
4 Paul Dreyfus – Pol Pot, le bourreau du Cambodge Edition Stock,2000) : 
Toute la longue histoire des Khmers peut se résumer à deux situations 
antithétiques : ou bien le Cambodge est puissant et il nourrit une hostilité 
méprisante envers l’Annam et le Siam ; ou bien le Cambodge est faible et 
alors il est grignoté, parfois même presque dévoré par ses deux mauvais 
voisins។ 
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សួរ ថា សត្ើ ខ្ខា រសយើង ទរក បរពវបររស ខ្ខា រ ណា មាា ក ់ជា  ិ ររបររស 

សដាយសារ បរពវបររស ស ោះ ជា អាក មាន  ័យ ុំនោះ សលើ ជាត្ិ 

សសៀម និង យួន ខ្ត្ ប រសណាណ ោះឫ ? សហើយ បចច ញបបនា  សនោះ, អាក ណា 

ជា អាក ឈាោះខ្ខា រ ? 


