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ការល្បងសិក្សា 

អាក្បអាក្បកិរយិា នយយាបាយ ខ្មែរ 
Les attitudes politiques khmères 

 

យេចក្តយី្ីើម 

 

ជាបឋម ដ ើមបីស្រួលយល ់អំពី និយមន័យ ននពាក្យខ្មែ រនិមួយៗ មានដៅក្ន ុង ស្បធាន-រិក្ា, 

ដយើងជូន នូវអត្ថន័យ ដស្បើជាពាក្យនដោបាយដ ើមបី ជារដវៀងក្ ំឲមាន ពាក្ លភាព ក្ន ុងការ 

យល់ន័យ  ូចោ៉ា ងពាក្យ៖ 

- ចរតិ (caractère) ជា ឫក្ពា ឬ ស្បតិ្ក្មែ របរ់ ប គ្គលមាា ក្់ៗម រខ្លែក្គ្នា  ខ្ លអាក្ ៏នៃ 

រំគ្នល ់ដ ើយ មល នួឯងផ្ទា ល ់ក្៏ៃៃួលស្គគ ល់ លល្ើសល្ស់ (plus ou moins) វាខ្ រ ថាមល នួជាមន រស 

ខ្បបដនេះ។ ដបើនិោយឲស្រួលយល ់ចរតិ្ ជាការរំគ្នល់នូវ ប គ្គលិក្លក្ខណៈ (personnalité) 

របរ់មន រសមាា ក្់ៗ ខ្ ល អាចៃ ក្ជា រញ្ញា ដៃៀងទាត្់ ននចរោិរមបត្ត ិរបរ់មន រសមាា ក្់ៗ។ 

ឧទា រណ៏៖ មន រសដនេះ គ្នត់្មានចរកិ្ ជាមន រសកាច។  

- ចរយិាសម្បតតិ (comportement) ជា ការស្បស្ពឹត្ត ជារក្មែ ឬ ជា មតិ្ (ការស្បស្ពឹត្តដោយ 

វាចា) របរ់មន រសមាា ក្់ៗ។ ជា ការស្បស្ពឹត្ត ដ ែ្ ើយត្ប ដៅនឹង ស្គថ នការណ៏មួយ ខ្ លមានដក្ើត្ 

ដ ើងចំដពាេះមល នួ។ ឧទា រណ៏៖ មន រសដនេះ មានចរោិរមបត្ត ិជាអាក្ស្បឆំងនឹងអាក្ស្បជាធិប 

ដត្យយដស្ពាេះគ្នត់្ខ្ត្ងខ្ត្ស្បស្ពឹត្តជារក្មែក្ត ី ជាមតិ្ក្ត ី ស្បឆំងនឹងលៃធិស្បជាធិបដត្យយ។ 

- អាក្សបកិ្សរយិា (Attitude) : ជា ចរោិរមបត្ត ិ (comportement) បង្ហា ញ មដោរដចេត្ោ ឲអាក្ 
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 នៃស្គគ ល់ ឹង។ អាក្បក្ិរោិ ជា វវបិរមិម1 អនតរការ (variable intermédiaire) អាចពនយល ់

បានអំពីការស្បស្ពឹត្ត ជាវាចា ជា ំបូង ដក្ើត្កាែ យ ដៅជា ការស្បស្ពឹត្ត ជារក្មែ។ ដបើ និោយឲ 

ស្រួលស្គត ប់គឺ្ ដគ្អាចយល់បាន អំពី គ្ំនិត្របរ់មន រសមាា ក្់  ខ្ លគ្នត់្យក្វា ដៅអន វត្តន។៏ 

អាក្បក្ិរោិ មិនអាចៃ ក្បាន ជា ចរោិរមបត្ត ិ រ ៃធស្គធដោេះខ្ រ ដទាេះប ីពាក្យ អាក្ប 

ក្ិរោិ និង ចរោិរមបត្ត  ិដគ្ដស្ចើន យក្វា មក្ដស្បើក្ន ុង ន័យ ខ្ត្មួយក្ត ី ដស្ពាេះអាក្បក្ិរោិ  

វាស្គ្នន់ខ្ត្ជា ការស្បងុដស្បៀប (disposition) ក្ន ុងគំ្និត្ រំរាបស់្បស្ពឹត្ត រដបៀបខ្បបមមួយ 

ដ ើមបីដ ែ្ ើយត្បដៅនឹងស្គថ នការណ៏មួយ ខ្ លមានដក្ើត្ដ ើងចំដពាេះមល នួ។ 

 ូដចាេះ អាក្បក្ិរោិ ជា វវបិរមិម មិនស្បាក្  (variable hypothétique) ដស្ពាេះដៅ ចំដពាេះម ម  

ស្គថ នការណ៏ ដក្ើត្មានដ ើងមួយ ខ្ លវា ត្ស្មូវឲ មានស្បតិ្ក្មែ  តាមរដបៀបមួយ។  ូដចាេះ 

ម ន មាន ំដមេះស្ស្គយ ស្ត្វូយក្ស្គថ នការណ៏ដោេះមក្ដធវ ើវភិាគ្ ខ្បបភវនីយភាព(probabilité) 

ដ ើមបីរក្កាលក្ំណត់្ នូវវវបិាក្ពិត្ របរ់វា។ រដបៀបខ្បបដនេះ ដគ្អាចៃ ក្ អាក្បក្ិរោិ ជា ភវ 

និយភាព ននការដលចដធាែ ដ ើង នូវចរោិរមបត្ត ិមួយ ដៅចំដពាេះម ម ស្គថ នការណ៏មួយមាន 

ដក្ើត្ដ ើង។ 

 ូដចាេះ អាក្បក្ិរោិ ជា គ្ំនិត្ លំោប ់(ការដរៀបចំ) ដ ើយដៅក្ន ុងដោេះ មានការខ្បងខ្ចក្ ជា 

ដស្ចើន នូវ វវវិភិាភាព (variété) ននចរោិរមបត្ត ិ ដៅតាម ការរនែត្ ននវបិាក្ជាភវនីយ2។ 

អាក្បក្ិរោិ ជា ការដរៀបចំ ថាមវន័ត  ដស្ពាេះវាអាច ូរ ដៅតាមការរនែត្ ននវបិាក្ ខ្ លអាច 

ដក្ើត្មានដ ើង។ ការ ូរដនេះឯង ខ្ លដគ្អាចៃ ក្ថា អាក្បក្ិរោិ វាមាន រថ ិរភាពមែេះខ្ រ ដៅ 

ក្ន ុងការផ្ទែ រ់បត រូ ជានិចេ របរ់វា។ 

រមួដរចក្ត ីមក្ អត្ថន័យ នន ពាក្យ អាក្បក្ិរោិ ក្ន ុង ស្បធាន-រិក្ា របរ់ដយើង គ្ឺជា ការ 

ដរៀបចំ មានសិក្ស (mental) និង ការដរៀបចំ គ្ំនិត្ ដក្ើត្មានដ ើង តាមការពិដស្គធន៏ របរ់ 

មន រសនមាា ក្់ៗ ដៅចំដពាេះម មស្គថ នការណ៏ ខ្ លមានដក្ើត្ដ ើងចំដពាេះមល នួ។ 

ឧទា រណ៏៖ អាក្បក្ិរោិនដោបាយ របរ់ រពរ ីន  ក្ន ុងការ រក្លលស្បដោជន៏ផ្ទា ល ់គឺ្ ដៅ 

តាម វវវិភិាភាព ននការពិដស្គធន៏និមួយៗ ខ្ លស្ពេះអងគធាែ ប់ជួបស្បៃេះវា។ 

                                                           
1 វវបិរមិម=អាចផ្ទែ រ់បត រូ ឬ អាចខ្ស្បស្បួលបាន។  

2 វវបិាក្ជាភវនីយ= la conséquence probable។  
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- ឥរយិាបឋ (posture) ជាដគ្នលគ្ំនិត្រងឹ ឬ ជំ រមាំទា ំខ្ លអាក្នដោបាយមាា ក្់ៗដគ្ 

ស្បកាន់យក្ ៃ ក្ជាឧត្តមគំ្និត្នដោបាយ របរ់ដគ្។ ឧទា រណ៏៖ ដោក្ រម-រងសី គ្នត់្មាន 

ឥរោិបឋ ជាអាក្រី ន និយម ផ្ទា ប់ម ម ដទាេះបីមានស្បជាជនរាប់ោនោក្់គំ្នស្ៃគ្នត្់ ក៏្ 

គ្នត់្ដៅមិនដចាលឥរោិបឋដនេះខ្ រ។ 

 

I. និមែតិក្មែ នន អាក្បកិរយិា នយយាបាយ 

និមែ ិត្ក្មែ (formation) នន អាក្បក្ិរោិ នដោបាយ របរ់ប គ្គលនិមួយៗ ក្ដក្ើត្ ពីក្តាត បួន៖ 

១. ៃមងន់ននការពិដស្គធន៏, ២. ឥៃធិពល ននក្តាត  រងគម, ៣. ឥៃធិពល ននក្តាត  ជីវស្គស្តរត , ៤. ឥៃធិ 

ពល ននចរតិ្។ 

 

ក្ស. ទម្ងន ់នន ការពិលោភាន៏ 

ក្ន ុងជិវតិ្ររ់ដៅ ប គ្គលមាា ក្់ៗ ខ្ត្ងខ្ត្មានការពិដស្គធន៏ ចំដពាេះម ម ស្គថ នការណ៏ ស្គ្ប់ខ្បប 

ោ៉ា ង ខ្ លត្ស្មូវឲមល នួ មានស្បតិ្ក្មែ  ជាការដោេះស្ស្គយក្ត ី ឬ ៃៃួលៃ ក្នូវវបិាក្ ដៅក្ន ុងចិត្ត  

ក្ត ី។ 

ដៅៃីដនេះ ដយើងដលើក្យក្ ការពិដស្គធន៏ ធំបី ោ៉ា ងវមក្រិក្ា៖ 

១. ការពិដស្គធន៏ផ្ទត ល់មល នួ ខ្ លប គ្គល មាា ក្់ៗ ធាែ ប់បានជួបស្បៃេះ ក្ន ុង ឋានៈមល នួ ជា និតី្ជន 

 (sujet de droit) ដៅក្ន ុង ការទាក្់ៃង ជាមួយ ជន នៃ។ 

ខ្មែ រដយើង បាន ឹងរចួដ ើយថា ដៅស្រកុ្ខ្មែ រ តាំងពីប រាណកាលមក្ ការទាក្់ៃងគ្នា  រវាង 

ប គ្គលនិងប គ្គល គ្ឺថិត្ដៅ ក្ន ុង ចាប់ក្មាែ ំង បាយ, អំមច និង ៃំោមៃំោប់។ ជា ៃំោក្់ 

ៃំនងមាន អាក្ឈ្ា េះ និង អាក្ចាញ់ ជានិចេ  ូដចាេះ ជា ៃំោក្់ៃំនង ជា អំណាចនិយម្ : អាក្ 

ឈ្ាេះ ជា មន រសខ្ែ ំង អាក្ចាញ់ ជា មន រសដមាយ។ អាក្ឈ្ា េះ ស្ត្វូការ ឲអាក្ចាញ់ ច េះញមមល នួ 

ភាែ មៗ។ ឧទា រណ៏៖ អាក្ ឹក្ោំ គ្ណបក្ស រដស្តង្ហគ េះជាត្ិ ឲ ដ ែ្ េះ    ន-ខ្រន ថា ជា «អាក្ឈ្ា េះ 

ឈ្ាេះ»។ 

ដៅម ម ស្គថ នការណ៏មួយដក្ើត្ដ ើង ប គ្គលខ្ែ ំង គ្ិត្ ដ ើយ ស្បស្ពឹត្ត អំដពើ ស្គ្ប់ខ្បបោ៉ា ង 
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ដ ើមបីយក្ឈ្ា េះ ដ ើយឈ្ា េះដៃៀត្, ឯចំខ្ណក្ ប គ្គលដមាយ គ្ិត្ និង ស្បស្ពឹត្ត អំដពើ ស្គ្ប់ខ្បប 

ោ៉ា ង ដ ើមបី រនសរំ ម ខ្ លចារ់ប រាណខ្មែ រ យក្ ដគ្នលការណ៏គ្ំនិត្ខ្បបដនេះ មក្ចងជាការ 

ចំម ំជាអមត្ៈដៅក្ន ុងរតិ្ខ្មែ រ តាមការស្បដៅថា «មល នួទាបក្ ំដកាង ខ្ មែ ីក្ ំដ្ង ស្រវា 

ឪបភា ំ»។ 

ក្ន ុង ៃំោក្់ៃំនង ជា អំណាចនិយម្ ដនេះឯង វាមានឥៃធិពលដស្ចើន ដៅដលើ ការក្ដក្ើត្ អាក្ប 

ក្ិរោិនដោបាយ របរ់ជនខ្មែរ ដ ើយោំឲ ប គ្គលដមាយ មិនរូវហ នយក្ចិត្តៃ ក្ោក្់ គ្ិត្ 

ពិចារមអំព ីក្ិចេការស្គធារណៈ ឬ នដោបាយ ដោេះដ ើយ។  ូចោ៉ា ងមាន ពាក្យោរ់ដត្ឿន 

រំរាប់កាច់ស្គែ រត្ី ស្បជារាស្តរតថា «មាា ក្់ឯង ព ំអាច ដលើក្ភា ំបានដោេះដៃ» ឬ «ស្បយ័ត្ា ស្គែ ប់ឥត្ 

អំបិលស្បឡាក្់» 

ការដនេះ ជាព មភមួយ និមែ ិត្ក្មែ  នន អាក្បក្ិរោិ នដោបាយ ខ្មែ រ។ ដគ្នលការណ៏ដនេះ វារំពង 

ដៅក្ន ុង រមបជចា េះ ខ្មែ រជំោន់បចច ុបបនា  ខ្ លោឲំ ជីវតិ្នដោបាយខ្មែរ គ្នែ នការខ្ស្បស្បួលអវ  ី

ដស្ចើនដោេះដ ើយ ដបើដស្បៀបដធៀប ដៅនឹង ស្បនពណនីដោបាយ តាំងពីប រាណកាលមក្។ 

ឧទា រណ៏៖ ក្ន ុង ំដមេះស្ស្គយ បញ្ញា នដោបាយ ោដពលថែដីនេះ (២២ ក្ក្តោ ឆា ំ២០១៤) ដោក្ 

រម-រងសី គ្នត់្រ មចិត្តច េះចាញ ់ដោក្    ន-ខ្រន។ ការច េះចាញ់ដនេះ ដធវ ើដ ើងដៅក្ន ុង ដគ្នល 

ការណ ៏នន ការៃំោក់្ៃំនងជា អំណាចនិយម្ ដនេះឯង។  

២. ការពិដស្គធន៏ ខ្ លៃ ក្ជា លេតុផល្សំខាន់ (enjeux) រំរាប់ជីវតិ្នដោបាយ ខ្ លៃ ក្វ 

ត្នមែរីលធម៌ ជា មាគ្នា៍  រំរាប់ ឹក្ោំ មន រសដោក្។ 

ដ ត្ លលរំខ្ន់ រំរាប់ជីវតិ្នដោបាយខ្មែរ គឺ្ អំណាច ល ើម្បី អំណាច។ ដៅក្ន ុង ស្បវត្ត ិស្គស្តរត  

ខ្មែ រ ស្គ្ប់រស្តង្ហគ ម រ ីវលឹ គ្ឺរ ៃធខ្ត្ជារស្តង្ហគ ម  ដណត ើមអំមច ដ ើមប ីអំមច។ ដគ្នលការណ៏ 

ដនេះ វាមានឥៃធិពល មក្ដលើ រដបៀបស្តួ្ត្ស្តា (système administratif) គឺ្ ការពារបក្សពួក្។ រ ឋ 

បាល មិនខ្មនស្គ្ប់ស្គ្ងរ ឋ ដ ើមបី ការពារ ស្បដោជន៏ស្បជាពលរ ឋ, គឺ្ ជារ ឋបាល បក្សពួក្ 

អាក្ឈ្ា េះ រំរាប់ការពារស្បដោជន៏មល នួ។ 

ដៅក្ន ុង ដ ត្ លលរំខ្ន់ ខ្បបដនេះ មិនអាចបដងា ើត្បាន ជាោច់ខ្ត្ នូវនិតី្រ ឋ ដោេះដ ើយ 

ដ ើយចារ់ជាគ្នែ ន ត្នមែរិលធម៌ ក្ន ុងការ ឹក្ោំ មន រសដោក្ ដោេះខ្ រ។     

៣. ការពិដស្គធន៏ក្ន ុងរងគម ខ្ លមាន របបនដោបាយ ជាក្មាែ ំងអងគការ មានស្គថ ប័ន និង 
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មានចាប់ របរ់អងគការ។ 

ក្ន ុងចំណ ចដនេះ ក្៏គ្នែ នអវ ីម រ អំពីចំណ ចៃី២ ដោេះខ្ រ, ស្គ្ប់ស្គថ ប័នត រ ឋ និង ចាប់រ ឋ គឺ្ 

បដងា ើត្ដ ើង រំរាប់ការពារ អាក្កាន់អំមច និង បក្សពួក្មល នួ ខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ។ រូមប ីគ្ណបក្ស 

ស្បឆំងក៏្ ដគ្បដងា ើត្វាដ ើង រំរាប់ ស្គ្នន់ខ្ត្ៃ ក្ជា សំអាងនលយាបាយ (alibi politique) ដ ើមបី 

រំរាប់ខ្ត្ តាំងឲលអ ដមើល ថា មាន លៃធិស្បជាធិបដត្យយ ដៅស្រកុ្ខ្មែ រខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ។ 

ដៅស្រកុ្ខ្មែ រ ស្ៃឹរត ី ដរត ច-ដៃវរាជយ ជាមរត្ក្ មហក្សត្យអងគរ ហក្់បី ូចជា មិនទាន់ ខ្លងដស្បើ 

ដៅដ ើយដៃ ស្គ្នន់ខ្ត្ អាក្កាន់អំមចបចច ុបបនា  យក្មក្ន ា្ ជាស្ៃឹរត  ីអាក្ ឹក្ោំជាតិ្-អាក្ 

មានប ណយបារមី (gouvernant-mandat céleste ou gouvernant évènementiel) ដ ើមបីឲរម 

ស្រប ដៅនឹងលៃធិស្បជាធិបដត្យយ រំរាប់អាក្មានប ណយ មាន ធមាែ ន របូ ដោយយក្ការដបាេះ 

ដឆា ត្គ្នែ នដររ,ី គ្នែ នយ ត្ត ិធម៌ មក្ដបាក្ស្បជាពលរ ឋ។  

 

ខ. ឥទធ ិពល្ ននក្សត្តត សងគម្ 

ស្គថ នភាព រងគម របរ់ជននិមួយៗ វាអាចមានៃំនង ូចខ្ងដស្កាមដនេះ៖ 

១. រមាជិក្ភាព (appartenance)នន វណណ ៈ ឬ បន ក្ន ុងរងគម ខ្ លមាន លក្ខណវនិិចជ ័យ តាម 

លសដ្ឋា សងគម្ (socio-économique) ឬ តាម ភូម្ោិស្តសត សងគម្ (sociogéographique)។ 

ដៅក្ន ុងរម័យស្ព ែចាស្គរោ រងគមខ្មែរ ជារងគមមានវណណ ៈ (ស្ពា ែណ, ក្សស្ត្ីយៈ, ដវរៈ និង 

រូស្ៃៈ) តាម ពួក្ស្ពា ែណ ដគ្ៃ ក្ជា វណ្ណ វភិាគ (division sociale) មានស្គរៈស្បដោជន៏មរ ់ 

រំរាប់ ការររ់ដៅមន រសដោក្ ដៅក្ន ុងដោក្ធាត្  ខ្ លមានអាៃិដៃព ជាអាក្បដងា ើត្ ដ ើយ 

ជាអាក្ ឹក្ោំ។ រ ម  ម រងគម អាចមានបាន ល េះស្តាខ្ត្វណណ ៈនិមួយៗ យល់ ឹង និង ៃៃួល 

យក្ នូវតួ្ោៃីរបរ់មល នួ ដោយដពញចិត្ត ដស្ពាេះវាជា្នាៈរបរ់អាៃិដៃព។ ដៅក្ន ុង វណណ វភិាគ្ 

ដនេះ វាគ្នែ នរញ្ញា ណ ជិេះជាន់ និង ការដ ែ្ៀត្រក្ក្នស្ម រវាងវណណ ៈដោេះដ ើយ។ វណណ ៈនិមួយៗ ររ់ដៅ 

ោចព់ីគ្នា ខ្ត្ មានចំណងនឹងគ្នា  តាម ស្បដោជនស៏្គធារណៈ ឬ ស្បជាស្បដោជន៏ ជាខ្មសអនាង 

ចំាបាច់ រំរាប់  ំដណើរ  ៏រលូន នន រងគម។ ទិ ា ិ (dogme) ដនេះមានស្គរៈស្បដោជន៏មរ ់រំរាប ់

របបរាជាធិបដត្យយខ្មែ រ ខ្ លៃ ក្ តួ្ោៃី វណណ ៈក្សស្ត្ីយៈជា្នាៈរបរ់ស្ពេះអាៃិដៃព។ 

 ូចបានជំរាបខ្ងដលើរចួមក្ដ ើយ ថាការៃំោក្់ៃំនង ប គ្គល និង ប គ្គល ដៅក្ន ុងរងគមខ្មែរ 
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គ្ឺឈ្រដលើ ៃំោក្់ៃំនង អំណាចនិយម្  ូដចាេះឯង មហក្សត្យខ្មែ រ ស្ពេះអងគ ខ្ត្ងខ្ត្ យក្តួ្ោៃី 

របរ់មល នួ មក្ដស្បើជាអំមច ស្គ្បរងាត្់ ស្បជារាស្តរត ។ ការបំខ្បរដចញ ពីក្រណីយក្ិចេមល នួ 

(prévarication) ដនេះ ជារបូភាព ននអំដពើព ក្រលួយ ខ្ លជាលំអានមួយ ខ្ ល អាក្រាជការស្គ្ប់ 

ជាន់ថាា ក្ ់យក្មក្ដធវ ើតាម បដងា ើត្បានជា វបបធម៌ជាត្ ិគឺ្ «អំដពើព ក្រលួយ»។ ដស្កាយមក្ 

ដៃៀត្ វណណ ៈ កាែ យជា បនបិៃទាវ  (bande fermée) មាន បនរាជវងានិវងស, បនស្គួ្ស្គរអាក្កាន់ 

អំមច មានង្ហរជារដមតច, បនឈ្ម ញួៃ ចេ រតិ្ ឬ ឧក្ញ្ញា , បនមស្តនត ីព ក្រលួយ, បនអាក្នដោ 

បាយរ ីខ្ព មានង្ហរជាឯក្ឧត្តម, ចំខ្ណក្អាក្រល តូ្ស្ត្ង់ និង អាក្ដមាយ ក្៏កាែ យ ជាឧបក្រណ៏ 

រំរាប់ បននិមួយៗយក្មក្ដស្បើ ដ ើមបីរក្ស្បដោជន៏ឲដគ្។ ន េះ (ainsi) រងគមខ្មែរ ោបចច ុបបនា  

ដនេះ មាន របូោស្តសត  (morphologie) ជារងគមរក្ត ិភូមិ  ូចពីប រាណកាលដោេះខ្ រ។ ឥៃធិពល 

ក្តាត រងគមខ្បបដនេះ វាមានឥៃធិពល មក្ដលើ អាក្បក្ិរោិនដោបាយ របរ់ អាក្ ឹក្ោំជាតិ្ 

និង វរជនខ្មែរ ខ្ែ ំងមរ់, ជាឧបរក្័គ  ដ ើមបីស្គថ បោ លៃធិស្បជាធិបដត្យយដររ ីខ្ លជាលល វូខ្ត្ 

មួយគ្ត់្រំរាប ់ខ្រវ ងរក្ ការចំដរនី ននមន រសដោក្ និង រងគមជាតិ្។ 

ភាពម រគ្នា  ននការររ់ដៅ របរ ់ស្បជាជន ៃីជនបៃ ខ្ លជាអាក្ក្រិក្រ, ស្បជាជន ចំការររ់ 

តាម ងៃដនែ , រា ឹង និង ស្បជាជន ៃីស្ក្ងុ ខ្ លជាអាក្រាជការ, ឈ្ម ញួមានដ ើមកំ្ដណើត្ជាចិន, 

ពលក្រ ជំោញស្គ្ប់វរិយ័ មានដ ើមកំ្ដណើត្ជាយួន ជាក្តាត ខ្បក្ខ្ចក្រងគមខ្មែរជាពីរ ភូម ិ

ស្គស្តរតរងគម ខ្ លខ្មែរដយើងដស្ចើនដៅថា ពួក្អាក្ខ្ស្រ និង ពួក្អាក្ៃីស្ក្ងុ។ ការខ្បងខ្ចក្ដនេះ 

មានស្គា មដៅក្ន ុងស្បវត្ត ិស្គស្តរត ខ្មែ រយូរោរមក្ដ ើយ  ូចោ៉ា ងខ្មែរ ៃ ក្ជានិចេ មជឈមណឌ ល 

អំមចជា «បូរ»ី ឬ «ស្ក្ងុ»។ ពាក្យស្ក្ងុចំដពាេះខ្មែរ មានន័យៃូលំៃូោយមរ់។ ៃីស្ក្ងុ គ្ឺជា 

ត្ំមង ននវបបធម៌ ខ្ត្មតង, ឯចំខ្ណក្ ៃីជនបៃ គ្ឺជាតំ្មង ននភាពលងង់ដលែ  ឬ មិនទាន់ 

រម័យ, រ ូត្ អាក្ៃីស្ក្ងុ ដបើដគ្ចង់ស្បមាថ ប គ្គលមមាា ក្់ខ្ លគ្នែ នចំដណេះ ឬ លងង់ គ្ឺដគ្ 

ស្ប ូចប គ្គលដោេះ ដៅនឹង អាក្ខ្ស្រ ដោយដគ្ដជរថា អា ា េះ លងង់ដមើលខ្ត្អាក្ខ្ស្រ ឬ អារខ្ស្ម។ 

ខ្ត្ដបើដយើង យក្ដគ្នលការ នន ៃំោក្់ៃំនង ជាអំមចនិយម  ូចបានដរៀបរាប់ខ្ងដលើរចួ 

មក្ដ ើយ មក្ដធវ ើជាដោង នន ៃំោក្់ៃំោក់្ ៃីស្ក្ងុ និង ៃីជនបៃ គឺ្វា ជាៃំោក្់ៃំនង ចុុះ 

នាម្(s’inscrire) ដៅក្ន ុង ៃំោក្់ៃំនង នន អំមចនិយម ដនេះឯង។    

 ២. រមាជិក្ភាព នន រមាគ្ម  ូចោ៉ា ង៖ ក្ែ ឹប, រ ជិប, ចលោ ។ល។ ស្ប ូចបាន ជា អងគ 



 

7 
 

ការ (groupe organisé) ៃំដនើប ឬ របរ់ថែីមួយ ររំាប់ ស្បជាពលរ ឋខ្មែ រ ដស្ពាេះវាជាអងគការ ដៅ 

ដស្ៅរ ឋ និង ស្គួ្ស្គរ។ អងគការទាងំដនេះ មានដ ើមកំ្ដណើត្ដៅបរេ ិមស្បដៃរ ជាពិដររ ដក្ើត្ 

មានដ ើងដស្ចើន ក្ន ុងរម័យ ប ិវត្តន៏ ឧរា ក្មែ ដៅក្ន ុងកំ្ ុង រត្វត្ស ៃី១៨-១៩ មាន 

ធាត្  ជាអងគការ ការពារ ស្បដោជន ៏ោយៃ ន (ក្ែ ឹប), ទាមទាររិៃធិឲ ក្មែក្រ (រ ជិប), ត្រ ូ  

ស្បឆំងនឹង ោយៃ ន ឬ អំមចផ្ទត ច់ការ (ចលោ)។ ោបចច ុបបនាដនេះ ដៅក្ន ុង លរោង ោក្សល្ 

លោក្សតតមួ្យ (cadre de mondialisation) មាន បដងា ើត្ អងគការថែីមួយដៃៀត្ មានដ ែ្ េះថា 

អងគការដស្ៅរោឋ ភិបាល (O.N.G) ខ្ លមាន ដបរក្ក្មែ  ការពារ មន រសជាត្ិ។ ស្បជាពលរ ឋខ្មែ រ 

ដៃើបខ្ត្ ចាប់អារមែណ៏បនត ិចមតងៗ អំព ីស្បដោជន៏ នន អងគការទាងំឡាយដោេះ ជាពិដររ 

ស្បជាជន ជាពលក្រ ខ្ លៃៃួល រងដស្គ្នេះ អំពី អំដពើអយ ត្ត ិធម៌ ស្គ្ប់ខ្បបោ៉ា ង ពីរំមក្ ់

ោយៃ ន ខ្ត្ការចាប់អារមែណ៏ដនេះ ដៅក្ន ុង ំមក្់កាល ជាការរបរពឹតតម្តិ ដៅដ ើយ ដស្ពាេះ 

ខ្មែ រមាា ក្់ៗ មិនទាន់មាន ៃំោប់ ដស្បើក្មាែ ំងស្ក្មុ ជាក្មាែ ំងការពាររិៃធិ និង ស្បដោជន ៏

ប គ្គល និង ស្បដោជន៏រមួ។ ចំដពាេះខ្មែ រមាា ក្់ៗ ពាក្យស្ក្មុ គឺ្ ស្គួ្ស្គរដនេះឯង ខ្ត្ដគ្ ឹងថា 

ស្បដោជន៏ស្គួ្ស្គរជាស្បដោជន៏ឯក្ជនដស្ពាេះខ្ ន (champ) ស្បដោជន៏ស្គួ្ស្គរ មានវង់តូ្ច 

មរ ់មិនអាចៃ ក្ជាស្បដោជន៏រមួបានដោេះដៃ។ ខ្ត្ដៅក្ន ុងស្បដោជន៏រមួ ដបើគ្នែ នលល 

ស្បដោជន ៏ប គ្គល ជាចំខ្ណក្ ស្បដោជន៏រមួដោេះ វាគ្នែ នមែ ឹមស្គរអវ ី រំរាបម់ន រសដោក្ ដោេះ 

ដ ើយ។  

មួយវញិដៃៀត្ជីវភាពររ់ដៅ របរ់ស្បជាជនខ្មែរភាគ្ដស្ចើន ររ់ដៅក្ន ុង ដរចក្ត ីស្ត្វូ 

ការ ជីវោស្តសត  (besoin biologique) ឬ បញ្ញា អត់្ឃ្លែ ន និង ដរចក្ត ីស្ត្វូការ សុវតថភាព (besoin  

de sécurité) ឬ បញ្ញា លំដៅោឋ ន  ូដចាេះ ជនខ្មែរគ្នែ នអារមែណ៏អវ ី គ្ិត្ដលើរ អំពីបញ្ញា រំខ្ន់ 

ទាងំពីរដនេះដ ើយ ដស្ពាេះជាបញ្ញា ជីវតិ្ររ់ដៅស្គ្ប់ៃិវារាស្ត្ី, ខ្ ល ដោក្ Maslow វវៃូិរងគមស្គស្តរត  

បរដៃរមួយរបូ ខ្បងខ្ចក្ ដរចក្ត ីស្ត្វូការរបរ់មន រសដោក្ ជា៥ ចំណង់៖ 

១/ ដរចក្ត ីស្ត្វូការ ជីវស្គស្តរត  (besoin biologique) ឬ បញ្ញា អត់្ឃ្លខ ន។ 

២/ ដរចក្ត ីស្ត្វូការ រ វត្ថភាព (besoin de sécurité)។ 

៣/ ដរចក្ត ីស្ត្វូការ រមាជិក្ភាព (besoin d’appartenance) ឬ ចំណង់ចូលរមួរក្មែភាព 

ដៅក្ន ុងស្ក្មុ ឬ អងគការមមួយ។ 
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៤/ ដរចក្ត ីស្ត្វូការ ការរាប់អានពីអាក្ នៃ (besoin d’estime)។ 

៥/ ដរចក្ត ីស្ត្វូការ បដងា ើត្អវ ីមួយដោយមល នួឯង (besoin autocréation)។ 

ន េះ ឥៃធិពល រមាជិក្ភាព នន រ ជិប, ចលោ ចំដពាេះ ពលក្រ គ្នែ នមានដស្ចើនក្ន ុង និមែ ិត្ 

ក្មែ ននអាក្បក្ិរោិនដោបាយ ដោេះដ ើយ។ ដបើមានមែេះ គ្ឺមានក្ន ុង ចរោិរមបត្ត  ិ ូចជា  

ដរចក្ត ីរអ ប ់ចំដពាេះោយៃ ន និង ក្មែលល របរ់មល នួខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ ខ្ត្ដរចក្ត ីរអ ប់ដនេះ មិនទាន់ 

មាន ការស្បស្ពឹត្តជារក្មែ ជាក់្ខ្រតង រំរាប ់ការពារមល នួឯងដោេះខ្ រ ដទាេះបី ដយើងដ ើញមាន 

បាត្ ក្មែ ទាមទារ ត្ដមែ ើងស្បាក់្ខ្ម, ការពាររីៃធិក្មែក្រ។ល។ ខ្ត្រក្មែភាពទាងំដនេះ ដៅមាន 

ក្ំរតិ្ ត្ិចតួ្ចមរ់ ដ ើយ ោច់ៗពីគ្នា លង ខ្ លជាក្មាែ ំង មិនទាន់មានការដរៀបចំដៅដ ើយ។ 

៣. រមាជិក្ភាព នន រក្សមុ្បឋម្ (groupe primaire)  ក្ន ុងដោេះ រមាជិក្និមួយៗ មានការ 

ៃំោក្់ៃំនង ផ្ទា ល ់ដ ើយ ញឹក្ញាប់ ជាៃីបំល ត្ ខ្ លដគ្ឲដ ែ្ េះថា ទំនាក់្សទំនង ទល់្ម្ុខោា  

(relation face à face)។ 

ស្ក្មុបឋម គឺ្ជា ស្គួ្ស្គរ អវ ីខ្ លជិត្រា ិត្ ខ្មែ រដយើង ៃ ក្ជាស្គួ្ស្គរ។ ក្ន ុងភាស្គខ្មែរភរោិ 

ស្គវ មី ក៏្ដគ្ដៅថា ស្គួ្ស្គរខ្ រ។ រមារភាពននស្គួ្ស្គរ ជាការលសមំាន ឋានានុរក្សម្3 មាន 

ដម ខ្ លជាបីតា (ឬ មាតា ក្ន ុងរម័យដ ើមខ្មែ រ ខ្ លជារម័យ មដត្យាកា)។ ន េះ មតិ្,ដោ 

បល, គ្ំនិត្ របរ់ ដម ជា លាត្់គ្ំនិត្ របរ់ស្គួ្ស្គរខ្ត្មតង។ អាក្បក្ិរោិនដោបាយរបរ ់ដម 

ស្គួ្ស្គរ ជាអាក្បក្ិរោិនដោបាយ របរ់រមាជិក្ននស្គួ្ស្គរ។ 

ពាក្យដគ្នរពស្បតិ្បត្ត ិចំដពាេះដម គឺ្ត្ស្មូវឲប គ្គលមាា ក្់ៗ ដបាេះបង់ដចាលទាងំអរ់ នូវវចិារណ 

ញ្ញា ណ ផ្ទា ល់មល នួ ; អវ ិខ្ លជាដោបល ់គ្ឺជាការស្បមាថដមើលង្ហយ ល់ដម។ ដម ៃ ក្ អាក្ខ្ ល 

ដៅដស្កាមអាន ភាពរបរ់មល នួ ជា កូ្នដៅ របរ់មល នួ ររ់ដៅដស្កាមឪវាៃមល នួជាោច់ខ្ត្។ 

ខ្មែ រមានការដស្គែ េះស្ត្ង់ គ្នែ នល័ក្ខមណឌ  ចំដពាេះ ដម, ដស្ពាេះ ដម គឺ្ ជាអវ ីស្គ្ប់ខ្បបោ៉ា ងរំរាប់ 

មល នួ (le Chef est tout pour lui) ; មានប ណយរ័ក្ត ិ គឺ្ដោយស្គរ ការដគ្នរព និង ការដស្គែ េះស្ត្ង់ 

ចំដពាេះ ដម  ូដចាេះស្ត្វូ ឹងគ្ ណដម អរ់មួយជីវតិ្ ព ំដោេះដស្គធ ប ណយរ័ក្ត ិដោេះ មិនអាចគ្ង់វង់ 

បានដោេះដ ើយ។ 

ឧទា រណ៏៖ ដបើបានង្ហររ័ក្ត ិយរ ចិត្តឲដស្គែ េះនឹងមហក្សត្យ ដបើចង់គ្ង់រមបត្ត ិ ចាប់ដោក្ 

                                                           
3 ឋាោន ស្ក្ម=la composition hiérarchisée។ 
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ថា ក្ ំរូវចាយ។ ការៃូោែ នខ្បបដនេះ គ្ឺជា ការយក្ «ភាពជាក់្ខ្រតង4» មក្ដធវ ើជា កាត្ពវក្ិចេ។ 

 

គ. ឥទធ ិពល្ ននក្សត្តត  ជិវោស្តសត  

ខ្ ល វវៃូិនដោបាយ ដគ្ឲដ ែ្ េះថា បរយិាការណ្៏កាយា (ambiance corporelle)។ ដគ្អាច 

ដធវ ើវភិាគ្ អាក្បក្ិរោិនដោបាយ តាម បរោិការណ៏កាោ ដនេះ  ូចោ៉ា ង៖ 

១. ឥៃធិពល នន ចរកិ្លក្ខណៈ ននជីវោស្តសត សងគម្ (bio-sociales)  ូចជា អាយ , ដភៃនិងអំបូរ។ 

២. ឥៃធិពល នន យនតការ (mécanisme) ដធវ ើឲដៃៀងទាត្់ នន ជីវតិ្ និង រ មភាព។ 

ខ្មែ រឲស្គរៈរំខ្ន់មរ់ដៅដលើអំបូរ ; ដបើៃ ក្ោក់្កូ្នដៅឲមានគូ្រស្រក្រ ដគ្ខ្ត្ងខ្ត្ដមើលពូជ 

អំបូរស្គួ្ស្គរ ដ ត្ ដនេះឯងបានជាពូជអំបូរស្គួ្ស្គរ មានឥៃធពលដៅដលើអាក្បក្ិរោិនដោបាយ 

 ល់ប គ្គល។ រម័យរក្ត ិភូមិ ដបើដរត ចដចាៃអាក្មមាា ក្់ថាក្បត្់ជាតិ្ គ្ឺស្ពេះអងគមិនខ្មនយក្ 

ជនក្បត្់ដោេះដៅរមាែ ប់ដចាលខ្ត្មាា ក្់ឯងដោេះដៃ គ្ឺស្ពេះអងគបញ្ញជ ឲរមាែ ប់ញាត្ិស្បាំពីររោត ន 

ឲអរ់ ដៃើបអាចរងប់កំ្ ឹងស្ពេះអងគបាន។ 

ខ្មែ រដយើងដគ្នរពចារ់ៃ មំរ់។ ឧទា រណ៏៖ «ដរៀនបៃដរៀនបាន ក្ ំដកាង ួរខ្ា ត្ ក្ ំភាែ ត្់ម រ 

លល វូ ក្ ំស្បដ ើនដភែចខ្ម៉ា ក្ ំខ្ស្ប ួរឪ ដ ើញចារ់រក្់រក វូ ក្ ំស្ត្វូដមើលង្ហយ»។ មក្ ល់ចំណ ច 

ដនេះ ដយើងដលើក្យក្ស្ៃរឹត  ីដោក្ ដក្ង-វាន់ស្គក្់ រត ីពី វបបធម៌ខ្មែ រដ ើម5 មក្បញ្ញេ ក្់អំពីការ 

ដគ្នរពចារ់ៃ  ំខ្ លជាការដគ្នរពមួយមានលក្ខណៈ ជាការដគ្នរព ឈ្រដលើការពិដស្គធ ជាការ 

ពិត្ មិនខ្មនខ្លអក្ដៅដលើ ជំដនឿស្គរោ ឬ គ្នែ នដ ត្ លល។ វបបធម៌ដ ើមដនេះ ដោក្ ក្វ6ីឲ 

ដ ែ្ េះថា ការដគ្នរពបូជា «លម្-បា៊ា »។ វបបធម៌ខ្មែ រដ ើមដនេះ មានៃិ ឋភាពស្រួលដស្បើក្ន ុងការររ់ 

ដៅរបរ់មន រសដោក្ដៅក្ន ុង នរសងគម្ (société humaine) មរ ់ខ្ លដោក្ ក្វ ីៃ ក្ជាស្គ្ិេះ 

ននរងគមខ្មែរ អាចស្បឈ្រម ម ៃប់ៃល់នូវការ ូរចូល នូវបបធម៌បរដៃរបាន ជាពិដររ វបប 

ធម៌ឥមឌ  ដោេះឯង ;  ូចោ៉ា ង យក្វបបធម៌ឥមា  មក្ខ្ក្ន ា្ឲមានរវូភាពជាខ្មែរ (ខ្មែ របូនី 

យក្មែ) រំរាប់ស្រួលក្ន ុងការស្បតិ្បត្ត ិ ដៅក្ន ុងរងគមខ្មែរ។ តាមមតិ្ ដោក្ ដក្ង វា៉ា ន់ស្គក់្ ការ 

                                                           
4 ការជាក់្ខ្រតង= l’évidence។ 

5 វបបធម៌ខ្មែ រដ ើម គ្ឺវបបធម៌របរ់ជនជាតិ្ខ្មែ រមានម នពីការ ូរចូលវបបធម៌ឥមឌ ចូលមក្ស្រកុ្ខ្មែ រ។ 

6 ក្វ ីដៅៃីដនេះ ដស្បើក្ន ុងន័យថា មន រសមានស្បជាា  ឬ ស្បក្បដោយគ្ត្ិបណឌ ិត្។ 
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មាន រមត្តភាពខ្ក្ន ា្ដនេះឯងដ ើយ ខ្ លដយើងអាច ៃ ក្ជា ដៃពក្ រលខ្មែរ ដៅក្ន ុងជំោន់ 

ដោេះ។ ដត្ើ ក្ន ុងបចច ុបបនាដនេះ ខ្មែ រដយើង អាចដៅមាន ដៃពក្ រល ខ្បបដនេះដៃៀត្ខ្ រឫដៃ ?  

ចាប់ពីរត្វត្សៃី១៥មក្ ការររ់ដៅរបរ់ស្បជាជនខ្មែ រ មានការវកឹ្វរខ្ែ ំងមរ ់ដោយស្គរ 

ស្បដៃរមានរស្តង្ហគ មរ ីវលិលង រស្តង្ហគ មវាត្ៃឹក្ ី ពីរំមក្់ស្បដៃរជិត្ខ្ងលង។ ខ្មែ រោំគ្នា  

រត្់ដគ្ញរស្តង្ហគ ម ពី ំបនមួ់យ ដៅ ំបនមួយ ោំគ្នា ហលបាយរំរាប់បរដិភាគ្ ខ្ លខ្មែរដយើង 

ដៅថា បាយកាតាក្ ដស្ពាេះគ្នែ នលៃធភាពដធវ ើខ្ស្រចំការរំរាប់ចិចេ ឹមជីវតិ្។ យ វជន និង ជន 

មានវយ័មធយម ខ្ លជាពលក្មែ រំរាប់ស្គួ្ស្គរ ស្ត្វូអាជាា ធរដក្ណឌ ដធវ ើទាហ ន ដៅចាំងជួយ 

ការពារជាត្ ិជួនកាល ការពារស្បដោជន៏ប គ្គល ដៅតាមធាត្ ននរស្តង្ហគ ម។ ដោយមានរស្តង្ហគ ម 

ដក្ើត្មានដ ើងដលើរល ប ខ្មែ រទាងំចារ់ដក្ែង ស្រីស្បរុ ោំគ្នា រត្់ពួនកាែ ចអាជាា ធរ ដក្ណឌ បចច លូ 

ដៅក្ន ុងភាវរកី្មែ (corvée) រស្តង្ហគ ម ពួនរមង ំចាំដមើលស្គថ នការរិន។ ការរង់ចាំដនេះ វាមានឥៃធ 

ពល ដៅដលើ អាក្បក្ិរោិនដោបាយជនខ្មែរមាា ក្់ៗ គឺ្ គិតិនិចចល្និយម្ (l’immobilisme  

d’esprit) ខ្ លជារបូភាពននដរចក្ត ីខ្ែ ច និង ការរង់ចា។ំ គ្ំនិត្ដនេះ ជាក្ំដណើត្ នន វបបភាម្៌ 

លភាវ ើសិន  ូចោ៉ា ង «ចាំដមើលរិន ដត្ើនរមជាអាក្ឈ្ា េះ...» «ដធវ ើរិនដៅ ខ្រអក្រ ំគ្ិត្ដៃៀត្»។ 

ឧទា រណ៏ជាក់្ខ្រត ង គឺ្ ក្ិចេស្ពមដស្ពៀង នថងៃ២ី២ ក្ក្តោ រវាង រម-រងសី/ខ្ក្ម-រ ខ្ ជាមួយ 

   ន-ខ្រន ; ចំដពាេះ រម-រងសី និង ខ្ក្ម-រ ខ្  ំដមេះស្ស្គយរបរ់គ្នត់្ គឺ្ខ្លអក្ដលើ «វបបធម ៌

រិន» ដោេះឯង។ 

អវីជា វបបភាម្៌សិន ? ជាអំដពើមួយដធវ ើដ ើង គ្នែ ន ការស្ត្ិេះរេិះ គ្ឺដធវ ើរំរាប់ខ្ត្ដធវ ើ គ្នែ នដ ើម គ្នែ ន 

ដគ្នលដៅ ដបើមានដក្ើត្ដ ត្ អវ ី រ ំោំគ្នា  ដធវ ើអវ ីមួយដលសងដៃៀត្។ ដនេះជាគ្ំនិត្ គតិនិចចនិយម្ 

ដោេះឯង។ ដបើនិោយឲស្រួលយល ់វបបធមដ៌ធវ ើរិន គឺ្ «ការថពិនខ្ភាក្» ឲដគ្ដមើលដ ើញថា ក្ំព ង 

ដធវ ើ ខ្ត្ការពិត្ ៃដងវ ើដនេះជា មាឃ្លការ ខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ។  ូដចាេះ វបបធម៌ រិន មានធាត្ អវជិាជ  ពីរ 

ោ៉ា ង ៖ ខ្ែ ច និង ដរចក្ត ីដធវរស្បខ្ រ។ ខ្ែ ច ដស្ពាេះធាែ ប់មានៃ ក្ខ  ; ដរចក្ត ីដធវរស្បខ្ រដស្ពាេះ 

គ្ិត្ខ្ត្ស្បថ រ ដ ើមបីយក្ររ់មួយខ្គ្រិន។  

 

ឃ.  ឥទធ ិពល្ ននចរតិ 

ចរតិ្មានស្គ្ិេះធំបីោ៉ា ង៖ អាលវគភាព (émotivité) ឬ ចិត្តឆប់រំដភើប, សក្សម្មភាព 
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(activité) ឬ រ ័ររ ួន និង  ំលណ្ើរោន់រំពង (retentissement) ឬ អួត្ដក្អងកាអ ង។ ស្គ្ិេះទាងំ 

បីដនេះ លសគំ្នា បដងា ើត្បានជា គ្ំរ ូចរតិ្ ស្បាំបី ោ៉ា ង ដោងតាម ម្លនាគតិវភីិា (méthode  

analytique) ខ្ លដគ្យក្តួ្អក្សរ E, A, P, S ជារគំ្នល់៖ 

E : Emotif ; A : Actif ; P : Retentissement qui ne dépasse guère le présent ; S : Retentis- 

sement chez qui le retentissement se prolonge longuement។ 

E : អាដវគ្ ឬ ការង្ហយរំជួលចិត្ត ; nE : ការមិនរូវរំជួលចិត្ត។ 

A : រក្មែ ; nA : មិនរូវរក្មែ។ 

P :  ំដណើរោន់រំពង ខ្ លមានរយៈមែ ីបំល ត្។ 

S :  ំដណើរោន់រំពង ខ្ លមានរយៈយូរ។ 

ខ្លអក្ដលើដគ្នលធំៗខ្ងដលើដនេះ ដគ្ឲអត្ថន័យវា  ូចខ្ងដស្កាមដនេះ៖ 

១. Les nEnAP : ចរតិ្ គ្នែ នរមឋ នស្បាក្  (amorphes) ; 

២. Les nEnAS : ចរតិ្ រព ឹក្ (apathiques) ; 

៣. Les nEAP : ចរតិ្ ឆប់មឹង (sanguins) ; 

៤. Les nEAS : ចរតិ្ ដធែ ើង ឬ មិនរូវនិោយរត  ី(flegmatiques) ; 

៥. Les EnAP ចរតិ្ មួដ ៉ា ដស្ចើន (nerveux) ; 

៦. Les EnAS : ចរតិ្ បដចេញមដោរដចេត្ោ ឬ រំដភើពចិត្ត (sentimentaux) ; 

៧. Les EAP : ចរតិ្ ក្ំ ឹង្ួល ឬ ចិត្តស្ស្គល (colériques) ; 

៨. Les EAS : ចរតិ្ ចូលចិត្តខ្ែ ំង ឬ ស្រឡាញ់ងប់ (passionnés) ។ 

ៃីដនេះ ដយើងមិនដលើក្យក្វគ្គខ្ងដលើដនេះមក្ អធិបាយឲលអ ិត្លអន់ដោេះដៃ ដស្ពាេះដបើចង់ ឹង 

ចារ់នូវចរតិ្ប គ្គលមាា ក្់ៗ ស្ត្វូចំាបាច់ដធវ ើការរិក្ាខ្បបមដោវភិាគ្ដលើប គ្គលនិមួយៗ។ 

 ូដចាេះ ដយើងស្គ្នន់ខ្ត្ដលើក្មក្បង្ហា ញអំពី ស្គ្ិេះននចរតិ្មន រសមាា ក្់ៗខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ ដ ើមបីៃ ក្ជា 

ការដចេះ ឹងៃូដៅ ឬ វបបធម៌ៃូដៅ ឬ រំរាប់រំគ្នល់ជាៃូដៅអំពីចរតិ្អាក្នដោបាយខ្មែរ  

ដោយដោងតាមរក្មែភាពជាជាស្គធារណៈ របរ់គ្នត់្។ 

ដោក្ ប  ន-ចនាម៉ា ល នដោបាយវៃូិខ្មែ រមាា ក់្ បានដលើក្យក្ចរតិ្ខ្មែ រ ឬ អក្បបអាក្បក្ិរោិ 

ខ្មែ រ មក្អធិបាយោ៉ា ងដក្ាេះក្ាយក្ន ុងដរៀវដៅដោក្ (ចរតិ្ខ្មែ រ)។ ចរតិ្អវជិាជ ទាងំដោេះគ្ឺ៖ 
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មានខ្ត្អចា , លួចយក្ដោបលដគ្, គ្នែ នពិដស្គ្នេះស្គក្រួរខ្ែ ចនដោបាយ, រងរឹក្រួរពូជ, 

ផ្ទេ ញ់ផ្ទេ ល,ដោភពស្ងិចពស្ងឹល និង ចនស្ង។ 

ដយើងយក្ការរិក្ា ដោក្ ប  ន-ចនាម៉ា ល ដធវ ើជាដោងមួយខ្ រ ដ ើមបីោត្ស្ត្ោងបខ្នថម 

អំពីអាក្បក្ិរោិនដោបាយខ្មែរ រំរាប់ៃ ក្ជា លោល្សំរាប់អាន (grille de lecture) ដ ើមប ីយល់ 

 ឹងចារ់អំពីរក្មែភាពនដោបាយ របរ់អាក្នដោបាយខ្មែរ។ 

  

II. ទនួាទនីន មយនាគមវិជ្ជា នយយាបាយ 

គួ្រដលើក្យក្តួ្ោៃី មដោគ្មវជិាជ  មក្អធិបាយខ្ រ ដៅក្ន ុងការរិក្ា អំពីអាក្បក្ិរោិ 

នដោបាយខ្មែរ។ ដយើង ធាែ ប់បានស្គក្លបងរិក្ាលំអិត្រចួមតងដ ើយ ដៅក្ន ុងការលបង 

រិក្ារបរ់ដយើង មានចំណងដជើងថា «សតវតសអភាម្៌»។ 

វវៃូិនដោបាយមែេះ រដងខបជារបូមនតថា នដោបាយ ជា«គ្ំនិត្», អាក្មែេះ ៃ ក្មដោគ្មវវជិាជ  

ជា វវវិាៃនដោបាយ ដស្បើរមាភ រៈស្គ្ប់ខ្បបោ៉ា ង ដ ើមបី ដណត ើមអំមច, មួយស្ក្មុដៃៀត្ មាន 

ដោបល់ថា មដោគ្មវជិាជ  ជា ការជំទារ់ខ្ែ ំង ននចរតិ្ រវាង ប គ្គល។ ៃរនសៈទាងំបីដនេះ 

រ ៃធខ្ត្មានមែ ឹមស្គរ ចងគ្នា ដៅវញិដៅមក្ មវេះក្តាត មមួយ គឺ្អាចោំឲអាក្រិក្ាអំពីមដោ 

គ្មវជិាជ នដោបាយ ដមើលដ ើញមិនអរ់ នូវស្គរជាត្ិរបរ់វា។ 

ខ្ត្ដយើង  ឹងថា ដស្បើពាក្យ គ្ំនិត្ នដោបាយ វាង្ហយយល់ជាង ដស្បើពាក្យ មដោគ្មវជិាជ  

នដោបាយ ដស្ពាេះពាក្យ គ្ំនិត្ ដលើក្បង្ហា ញ រញ្ញា ណ ចារ់ោរ ់ថា ចង់ដធវ ើអវ ីមួយចារ់, 

ឯចំខ្ណក្ មដោគ្មវជិាជ  មានរញ្ញា ណ អរបូី អាចបដងា ើត្ ជាពាក្ លភាពរំរាប់ យល់ ឹងអំព ី

ដគ្នលបំណង។ ខ្ត្ ដៅដពល មដោគ្មន៏វជិាជ  មានស្បភព ដក្ើត្ដចញពីគ្ំនិត្នដោបាយមួយ, 

ខ្ លដគ្ៃ ក្ជា ភាវៈសុទធោភា ននផលិ្តបញ្ញា  (produit intellectuel à l’état pur) មក្ខ្ស្ប 

រំរាប់ រំគ្នល់ជាធាត្ របរ់មល នួ ដ ើយធាត្ ដោេះ វាស្ជួត្ស្ជាបជាគ្ំនិត្រមួ ង្ហយយល ់និង ម រ 

អំពីភាពដ ើមរបរ់វា ដៅដពលដោេះមដោគ្មវជិាជ  វាលតិត្ជាប់ក្ន ុងគ្ត្ិ ននមន រសមួយស្ក្មុ 

ខ្ លមានជំដនឿរមួងប់ដៅដលើគ្ំនិត្រមួដោេះ។ ដ ត្ ដនេះឯង ដគ្ដស្ចើនដស្បើពាក្យ គ្ំនិត្នដោ 

បាយ រំរាប់រំគ្នល ់គ្ំនិត្ប គ្គលមាា ក្់ ឯចំខ្ណក្ ពាក្យមដោគ្មវជិាជ  គ្ឺរំដៅដៅដលើគ្ំនិត្ 

នដោបាយ របរ់ស្ក្មុមួយ ខ្ លដគ្ស្ប ូចនឹងពាក្យ លៃធិ (doctrine) នដោបាយ ដោេះខ្ រ។ 
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ខ្ត្វដិភៃ ននពាក្យ គ្ំនិត្នដោបាយ និង មដោគ្មវជិាជ  គ្ឺជាការរនែត្រ ៃធស្គធ។ ដពល 

ម ដគ្ដស្បើពាក្យមដោគ្មវជិាជ  គឺ្ ដគ្ចង់រងាត្់ អំពីគ្ំនិត្នដោបាយ ជាប់ទាក្់ៃង ដៅនឹង 

ៃំ ំ ននបញ្ញា រងគម ឬ  ចង់រងាត្់ដលើ របូតំ្មង ននបញ្ញា  របរ់គ្ណបក្សនដោបាយ, ស្ក្មុ, 

ការពិដស្គធនដោបាយ ឬ ស្គា ន និពនធន៏នដោបាយ ៏រំខ្ន់ (grands œuvres politiques) 

មមួយ។  

ន េះ មដោគ្មវជិាជ  វាមានឥៃធពលដៅដលើ អាក្បក្ិរោិនដោបាយ ននប គ្គលមាា ក្់ៗ ខ្ លជាប ់

ចិត្តដោយដពញចិត្ត ដៅដលើគ្ំនិត្ ឬ មដោគ្មវវជិាជ  មមួយ មានដៅក្ន ុងរងគម ខ្ លមល នួ 

ក្ំព ងររ់ដៅ។ 

ដៅក្ន ុងស្បវត្ត ិស្គស្តរត នដោបាយខ្មែរ ដយើង ដ ើញមាន មដោគ្មវជិាជ  ខ្ លខ្មែរភាគ្ដស្ចើន 

ៃ ក្ជាមដោគ្មវជិាជ ជាតិ្ គឺ្ រាជានិយម និង ព ៃធស្គរោ បោា ប់មក្ មាន លៃធិរី ន  

និយម ខ្ លជា របពនធសទ ិរភាព (système de cohérence) ខ្ លជាស្បពនធ  ស្គ្ប់ស្គ្ងរងគម 

ខ្មែ រ រ ូត្មក្ ល់បចច ុបបនាកាល ដទាេះបី ស្បពនធរា ិរភាពដនេះ ជាស្បពនធមួយ លទ ុយព ីលៃធិស្បជាធ ិ

បដត្យយដររកី្៏ដោយ។ 

ដៅក្ន ុងរត្វត្សៃី២០ ដយើង ដ ើញមានការប៉ា នប៉ាង ូរ ស្បពនធដនេះខ្ រ  ូចមាន ដៅក្ន ុងរ ឋ 

ធមែន ចាឆា ំ១៩៤៧, ការស្បការរបបស្គធារណរ ឋ ក្ន ុងឆា ំ១៩៧០, ការកាន់អំមច បក្សក្ មម ុយ 

និរត ខ្មែ រ ខ្ លដយើងដៅថា របបខ្មែរស្ក្ ម ក្ន ុងឆា ំ១៩៧៥។ ខ្ត្ ការប៉ា នប៉ាងទាងំឡាយដនេះ 

បានៃៃួលបរាជ័យដៅចំដពាេះម ម នដោបាយវាត្ៃឹក្ ីយួនក្ មម ុយនិរត  ក្ន ុងឆា ំ១៩៧៩។ ជ័យ 

ជំនេះដនេះ ហក្់បី ូចជាកាែ យជា ដជាគ្ជ័យ ជាស្គថ ពរ របរ់ បក្សក្ មែយនិរត  ដវៀត្មម ក្ន ុង 

ដគ្នលបំណងបដងា ើត្រ ពនធឥណឌ ចូិនថែីមួយ ខ្ លមានមល នួជាអាក្ស្គ្ប់ស្គ្ង។ ដៅក្ន ុងម ិ 

ចជតាដនេះ អាក្ ឹក្ោំជាត្ិដវៀត្មម យក្ស្ៃឹរត  ីការពិតសងគម្ (réalité social) រត ីព ីចលោ នន 

គ្ំនិត្ មក្អន វត្តន៏។ ស្ៃឹរត ីដនេះ ឈ្រដលើ ការៃ ក្ មដោគ្មវជិាជ ក្ មម ុយនិរត  និង វបបធម៌ជាត្ ិ

ស្គរន៏យួន ជា វត្ថ ុធាត្  មានគ្ ណភាព មពរ់ជាងដគ្បងអរ់ ដៅ ំបន់ឥណឌ ចូិន។ យ ត្ត ិក្មែ  ដនេះ 

ជា ធមាែ ន របូ របរ់ ស្បដៃរដវៀត្មម ក្ន ុង ការស្គ្ប់ស្គ្ង ស្បដៃរខ្មែរ និង ោវ។ ស្ៃឹរត ីដនេះ វា 

គ្នែ នម រអវ ីពីស្ៃឹរត  ីអាមនិគ្មនិយមដោេះដ ើយ។ ខ្ត្ដៅក្ន ុងស្ៃឹរត ី ការពិត្រងគម ដនេះ អាក្ 

 ឹក្ោំ បក្សក្ មម ុយនិរត  ដវៀត្មម មិនបានដលើក្ មក្ពិចារម រក្ការពិត្ អំពី លទវចល្នា 
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(double mouvement)។  ូចោ៉ា ងដគ្ ឹងថា ដៅក្ន ុងដពល ខ្ លមាន ក្ដក្ើត្គ្ំនិត្ ឋានា 

នុរក្សម្ (hiérarchie) រវាងជាត្ិស្គរន៏ ខ្ត្ងខ្ត្មានការក្ដក្ើត្ ននចលោគ្ំនិត្ស្បឆំងនឹង 

វាវញិជានិចេ ដ ត្ ដនេះឯង បានជាលៃធិអាមនិគ្មៃៃួល បរជ័យ រ ូត្រោយអរ់ដៅក្ន ុង 

ពិភពដោក្ដនេះ។ បរាជ័យដនេះបញ្ញេ ក់្ឲដ ើញថាគ្នែ ន មដោគ្មវជិាជ  មមួយ ឥត្អាច ូរបាន 

ដោេះដ ើយ ខ្ត្ក៏្គ្នែ ន មដោគ្មវជិាជ  មមួយគ្នែ នក្ំណត់្ ចារ់ោរ ់នូវ លំ្ដ្ឋប់សងគម្ 

(ordre social) របរ់មល នួ ដោេះខ្ រ។ ដៃវចលោដនេះវា ផ្ទែ រ់បត រូ ពីអចេនតភាពមួយ ដៅ អចេនត  

ភាពមួយដៃៀត្ (varier d’un extrême à l’autre) រ ូត្រក្ដ ើញ នូវត្ លាការមួយ ក្ន ុងដពល 

ដវោមួយ ដៅតាមភិនភាគ្ននរងគមមួយ។ ដៅក្ន ុងដៃវចលោដនេះ ដគ្អាចៃ ក្មដោគ្ម 

វវជិាជ  ជាការស្បយ ៃធ និង ភាពត្ឹងគ្ំនិត្ រវាងគូ្ស្បខ្ជង ដ ើមបីការពារស្បដោជន៏រាងមល នួ ខ្ត្ 

ៃំោរ់ដនេះ វាមានភាពធូរស្ស្គលដស្ចើន ដៅក្ន ុងស្បដៃរមខ្ លយក្លៃធិស្បជាធិបដត្យយដររ ី

មក្អន វត្ត ឬ ក្ន ុងរងគមជាត្ិម ខ្ លមន រសដោក្ យក្រីលធម៌ ជាចាប់រំរាប់ររ់ដៅ។ 

 

III. មយនាគមវិជ្ជា  យៅក្នុងជីវិតនយយាបាយ  

ដយើង  ឹងថា ដស្កាយពីស្បដៃរខ្មែរៃៃួលបានឯក្រាជយក្ន ុងឆា ំ១៩៥៣មក្ មដោគ្មវជិាជ បាន 

ស្ជាបចូលក្ន ុងជីវតិ្នដោបាយខ្មែរ។ ដៅក្ន ុងចំដមម ពល្រ ាសក្សម្ម (les citoyens actifs)ខ្ ល 

អាក្វៃូិនដោបាយមែេះ ឲដ ែ្ េះថា បញ្ញា ជននិយម្7 (intellectualisme) ោំគ្នា រមួគ្នា  ជាស្ក្មុ, ជា 

គ្ណបក្សនដោបាយ, ជាក្ែ ឹបគំ្និត្។ល។ ដធវ ើរក្មែភាពនដោបាយ ដ ើមប ីក្ស្គងជាតិ្។ ដៅ 

ក្ន ុងរក្មែភាពទាងំដោេះ ដៅក្ន ុងស្រកុ្ខ្មែ រ ក្ន ុងៃរសវរត្សន ៏១៩៤៦ មានខ្បងខ្ចក្ មដោគ្ម 

វវជិាជ  ជាស្ក្មុធំពីរ៖ អាក្ជាត្ិនិយម ឬអាក្ស្គត ំនិយម និង អាក្រងគមនិយម ឬអាក្ដ វ្ងនិយម។ 

ដៅក្ន ុងស្ក្មុពីរធំដនេះ មានខ្បក្ដចញ ជាស្គខ្ ដស្ចើនដៃៀត្  ូចោ៉ា ងដៅក្ន ុងស្ក្មុ អាក្ជាតិ្ 

និយម មានខ្បក្ជាពីរ បរវិារស្គខ្៖ ស្ក្មុ អាក្រាជាធិបដត្យយ និង ស្ក្មុ អាក្ស្បជាធិបដត្យយ 

ដររ។ី ឯចំខ្ណក្ដៅក្ន ុងស្ក្មុ អាក្រងគមនិយម មានខ្បក្ជា ពីរ បរវិារស្គខ្ខ្ រ៖ ស្ក្មុអាក្ 

ស្បជាធិបដត្យយនិយម និង ស្ក្មុ អាក្ក្ មម ុយនិរត និយម។ មដោគ្មវជិាជ ខ្ លបានដរៀបរាប់ 

                                                           
7 ពលរ ឋយក្ចិត្តៃ ក្ោក្់អំពីនដោបាយជាត្ិ។ 
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អមាលមា៉ា ន ខ្ងដលើដនេះ មានរក្មែភាពដៅក្ន ុងគ្ណបក្សនដោបាយរំខ្ន់បី៖ គ្ណបក្ស 

ស្បជាធិបដត្យយ, គ្ណបក្សដររភីាព និងគ្ណបក្សស្បជាជន ឬក្ មម ុយនិរត ។ ដៅក្ន ុងគ្ណបក្ស 

ស្បជាធិបដត្យយ ខ្ លយក្លៃធិស្បជាធិបដត្យយដររជីាដគ្នលនដោបាយ ស្បមូលលត ុំបាន បញ្ញា  

ជននិយម្ ជាអាក្ជាតិ្និយម និយមលៃធិស្បជាធិបដត្យយដររ ីនិងអាក្រងគមនិយម; ចំខ្ណក្ 

គ្ណបក្សដររភីាព ស្បមូលលត ុំបាន អាក្ជាតិ្និយម ស្រឡាញ ់រាជាធិបដត្យយនិយម; វរឯី គ្ណ 

បក្សស្បជាជន ស្បមូលលត ុំ អាក្ក្ មម ុយនិរត និយម។ 

ដៅៃីដនេះ ដយើង មិនយក្ស្បវត្ត ិស្គស្តរត នដោបាយខ្មែរ មក្អធិបាយដៃ ខ្ត្ដយើងស្គ្នន់ខ្ត្ 

ដធវ ើដរចក្ត ីរដងខបថា ក្ន ុងការស្បយ ៃធរវាងមនិគ្មវជិាជ  ក្ន ុងជីវតិ្នដោបាយដៅក្ន ុងជំោន់ 

ដោេះ អាក្ខ្ លបានៃៃួលជ័យជំនេះដៅៃីបចេ ប់ដៅក្ន ុងឆា ំ១៩៥៦ គឺ្ រដមតចរី ន ។ ក្តាត  

ដស្ចើន ខ្ លោំឲស្ពអងគៃៃួលបានជ័យជំនេះ  ូចោ៉ា ង៖ 

១. ចំនួន បញ្ញា ជននិយម ឬ ពលរ ឋរក្មែ មានចំនួនតិ្ចតួ្ចមរ់ មិនអាចលំុ្បានជា 

ក្មាែ ំងមា៉ា រ ីន ទាញស្បជាជន ដចញពីៃមាែ ប់គំ្និត្ខ្ែ ចអំមច និង ៃំោមររ់ដៅក្ន ុងរងគម 

រក្ត ិភូមិបានដោេះដ ើយ។ ដទាេះបីដៅក្ន ុងជំោន់ដោេះ មានរនទ ុេះគ្ំនិត្ លៃធិស្បជាធិបដត្យយ- 

ដររ ីដចញពសី្បជាជន ោ៉ា ងមក្៏ដោយ ខ្ត្រនទ ុេះដនេះ ជាក្មាែ ំងល យ ដស្ពាេះវាគ្នែ នរន កូ្រ ៉ឺងប ឹង 

និង រន លូធំ រំរាប ់ចិចេ ឹម និង ការពារវា។ 

២. រដមតចរី ន  យក្អំមចផ្ទត ច់ការ ជាអាវ ធស្បយ ៃធនដោបាយ ខ្ លជាមដធាបាយមួយ 

ស្រួលអន វត្តន៏ ដៅក្ន ុងរងគមខ្មែរ ខ្ លមានលក្ខណៈដៅដពលដោេះ ជារងគមរក្ត ិភូមិ។ ជ័យ 

ជំនេះ ដនេះជាជ័យជំនេះពិត្រំរាប់រី ន  ខ្ត្វាមិមខ្មនរំរាប់ស្បជាជាតិ្ខ្មែរដោេះដៃ។  ូចគ្នា នឹង 

ជ័យជំនេះគ្ណបក្សស្បជាជន និង រដស្តង្ហគ េះជាត្ិ ក្ន ុងការដធវ ើរ ការរមួ គ្ឺមិនរំរាប់ ស្បជាជន 

ខ្មែ រដោេះខ្ រ។ 

បចច ុបបនាដនេះ មដោគ្មវជិាជ  មានដៅក្ន ុងជីវតិ្នដោបាយខ្មែរ គឺ្ជាមដោគ្មវជិាជ អំមចផ្ទត ច់ 

ការ បនតពីនដោបាយ របរ់ រពរ ីន  ខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ ខ្ លអាក្វវៃូិនដោបាយដៅថា ម្លនាគម្ 

វវជិាា -លំ្អាន (idéologie-modèle)។  ូចខ្មែរដយើង ឮស្ស្គប់ដ ើយ ដៅក្ន ុងជីវវតិ្នដោបាយ រពវ 

នថង អាក្នដោបាយខ្មែរ ដគ្ដស្បើខ្ត្ពាក្យខ្ត្មួយគ្ត្ ់គឺ្ ដគ្នរពឧត្តមគំ្និត្រពដរតចរី ន ក្ន ុង 

នដោបាយរក្ការលសេះលារជាត្ិ ដ ើមបីរក្ារនត ិភាព ខ្ត្អាក្ទាងំដោេះ គ្នត់្ឥត្ ឹងមល នួឯង 
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លងថា គ្នត់្ក្ំព ងលសេះលារជាត្ិជាមួយនឹងអាក្ម និង ដ ើមបីអវ ី។ មដោគ្មវជិាជ -លំអាន ដនេះ 

ជា មដោគ្មវជិាជ  ឋិនិវនត  ខ្ លវាមានឥៃធពលខ្ែ ំងមរ់ដៅដលើអាក្បក្ិរោិនដោបាយខ្មែរ 

ោំឲខ្មែរដយើង រក្ពនែ ឺថែីមិនដ ើញរំរាប់ជីវតិ្នដោបាយ គ្ឺពនែ ឺលៃធិស្បជាធិបដត្យយ។  ូដចាេះ 

មដោគ្មវជិាជ -លំអានដនេះ ដយើងអាចចាត្់ៃ ក្បានខ្ រថា ជា ម្លនាគម្វជិាា -ការឆ្លុះរតឡប់ 

(idéologie-reflet) ននរងគមខ្មែរដយើងរពវនថងដនេះឯង។ ដយើងអាចរនា ិោឋ នបានថាដៅស្រកុ្ 

ខ្មែ រ មដោគ្មវជិាជ -លំអាន និង មដោគ្មវជិាជ -ការ ល្ ុេះស្ត្ ប់ ៃ ក្ជា គិតិនិចចល្និយម្ 

ដោេះឯង ដស្ពាេះតាំងពីស្បដៃរៃៃួលបានឯក្រាជយមក្ វាគ្នែ នផ្ទែ រ់បត រូអវ ីដោេះដៃ ដៅក្ន ុងជីវតិ្ 

នដោបាយខ្មែរ ដទាេះបីដយើងដ ើញ មាន ូរអាការដស្ៅពិត្ស្បាក្  ននរងគមខ្មែរក្៏ដោយ ខ្ត្ 

 ួងរបរ់វា គ្ឺឋិត្ដៅ ខ្ លជានិចេ។  

 

IV. មយនាគមវិជ្ជា  និង គណបក្សនយយាបាយ 

រក្មែភាព ននគ្ណបក្សនដោបាយ មានដៅស្រកុ្ខ្មែ រ តាំងពីស្រកុ្បានឯក្រាជយមក្ ជាការ 

ល្ ុេះស្ត្ ប់ ននអាក្បក្ិរោិនដោបាយ របរ់អាក្នដោបាយខ្មែរដោេះឯង ខ្ លពួក្គ្នត្់បាន 

ៃៃួលឥៃធិពល អំពីមដោគ្មវជិាជ លង, អាការរងគមលង និង ចរតិ្របរ់ជនខ្មែរលង  ូចបាន 

អធិបាយខ្ងដលើរចួមក្ដ ើយ។ 

មក្ ល់បចច ុបបនាកាលដនេះ ដយើង រដងាត្ដ ើញថា ដៅក្ន ុងស្រកុ្ខ្មែ រមានគ្ំនិត្នដោបាយលត ុំ 

គ្នា ជាបួនស្គួ្ស្គរ៖ ស្គួ្ស្គរអាក្ស្បនពណីនិយម, ស្គួ្ស្គរអាក្កាោន វត្តនិយម, ស្គួ្ស្គរអាក្ស្បជាធិ 

បដត្យយដររនីិយម និង ស្គួ្ស្គរអាក្អពាក្ត្និយម (អាក្មិនចារ់) ជួនអាចៃ ក្ជាជនអាក្ 

ខ្ែ ចនដោបាយ។ អាការដនេះ វាគ្នែ នម រខ្លែក្អវ ី ពីអតី្ត្កាលដោេះខ្ រ ខ្ លោំបដងា ើត្បាន 

ជារបបនដោបាយ ឹក្ោំខ្េ ប់មច នួមួយ គ្ឺរបបនដោបាយផ្ទត ច់ការ។ របបដនេះររ់ឥត្មាន 

ខ្ស្បស្បួល ដោយស្គរ មានការរស្មេុះរស្មួលជានិចេ រវាងអាក្ស្បនពណីនិយម ជាមួយនិង អាក្កា 

ោន វត្តនិយម រ ូត្មក្ ល់រពវនថងដនេះ  ូចោ៉ា ង ការលសេះលា រវាង អាក្រាជានិយម ជាមួយ 

នឹង បក្សស្បជាជន និង បក្សរដស្តង្ហគ េះជាត្ ិខ្ លជាបក្សលត ុំ អាក្កាោន វត្តនយិម។ ៃដងវ ើដនេះជា 

ការលសេះលាមួយ ជួយ របបផ្ទត ច់ការឲកាន់ខ្ត្រងឹប ឹងដ ើង។ 
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តាំងពីស្រកុ្ខ្មែ រ មានគ្ណបក្សនដោបាយ ចាប់ពីឆា ំ១៩៤៦ មក្ ល់រពវនថង គ្ណបក្សភាគ្ 

ដស្ចើន ស្គ្នន់ខ្ត្មានរបូរាងជាស្ក្មុមន រស មិនឋិត្ដថរ, ដក្ើត្ខ្ត្មួ្យក្សនលង (éphémère), មាន 

រក្មែភាព រោក្់រ  ប, គ្នែ នការដរៀបចំមំាមួន,គ្នែ នក្មែ វធីិនដោបាយ និង មដោគ្មវជិាជ  

ពិត្ស្បាក្ ។ រភាពការដនេះ គ្ឺបង្ហា ញឲដ ើញថា គ្ណបក្សនដោបាយ ជារបូភាព ននការ ល្ ុេះ 

ស្ត្ ប់ ននស្គួ្ស្គរនដោបាយវអាក្កាោន វត្តនិយម។ ខ្មែ រៃ ក្ពួក្ស្បដភៃដនេះ ជាអាក្ « អ្ ិត្ 

ក្ាលរ ីក្ាល អ្ ិត្ក្នទ ុររ ីក្នទ ុយ»។ គ្ណបក្សខ្បបដនេះ ដគ្ដស្ចើនឲដ ែ្ េះវាថា ជាគ្ណបក្ស 

អាក្ចំាខ្ត្ដបាេះដឆា ត្ រំរាប់ខ្ត្បំដរសី្បដោជន ៏អាក្ ឹក្ោំមួយស្ក្មុតូ្ច ខ្ត្ប៉ាដមណ េះ។ រួរថា 

គ្ណបក្សស្បជាធិដបត្យយ ខ្ លបានបដងា ើត្ដ ើងក្ន ុង១៩៤៦ ដ ើយរោយរូនយវញិក្ន ុងឆា ំ 

១៩៥៦ ជាគ្ណបក្សនដោបាយ មានត្នមែមល នួជាគ្ណបក្សនដោបាយពិត្ស្បាក្  ខ្ ររ ៉ឺដៃ? 

ដបើយក្ដថរដវោ ននជីវតិ្ មានខ្ត្មួយៃរវត្សរ៏ មក្ដធវ ើយ ត្ត ិក្មែ ននគ្ ណភាព របរ់គ្ណបក្ស 

ដនេះ ដយើង ព ំអាចចាត់្ៃ ក្វា ថាជាបក្សនដោបាយ ស្បាក្ ស្បជាបានដៃ ដស្ពាេះរយៈដពលខ្ត្ 

 ប់ឆា ំជា ដថរដវោ តិ្ចមរ់រំរាប់ជីវតិ្នដោបាយ។ លទ ុយដៅវញិ ដយើង ព ំអាចមិនៃៃួល 

ស្គគ ល់ថាគ្ណបក្សដនេះ ដគ្គ្នែ នមដោគ្មវជិាជ ពិត្ស្បាក្ បានដោេះដ ើយ ដស្ពាេះដគ្មានដគ្នល 

ដៅដគ្ចារោ់រដ់ៅក្ន ុងការត្រ ូ នដោបាយរបរ់ដគ្ គ្ឺ៖ ទាមទារឯក្រាជយពីអាមនិគ្ម 

បារាងំ, ដលើក្ត្ដមា ើងលៃធិស្បជាធិបដត្យយ និង ការពារឯក្ភាពៃឹក្ ីជាតិ្។ ខ្ត្ជាអក្ រល ដៅ 

ក្ន ុងគ្ណបក្សដនេះ អាក្ដរាហជាត្ិពិត្ស្បាក្  មានចំនួន ត្ិចជាងពួក្អាក្កាោន វត្តនិយម 

និង អាក្រាជានិយម ខ្ លោំគ្នា  ក្មល នួដៅគ្នំស្ៃរដមតចរី ន  ដៅដពលខ្ លស្ៃង់បដងា ើត្ 

ចលោរងគមរាស្តរត និយម។ ជ័យជំនេះ រដមតចរ ីន  ជាជ័យជំនេះ ពួក្អាក្កាោន វត្តនិយម 

ដោេះខ្ រ។ 

ដបើដលើក្យក្ គ្ណបក្សរដស្តង្ហគ េះជាត្ិ មក្រួរជារំនួរ ថា ដត្ើដយើងអាចចាត្់ៃ ក្ ជាគ្ណបក្ស 

ដនេះ មាន មដោគ្មវជិាជ  ការពារជាត្ិ ពិត្ស្បាក្  ខ្ រឫដៃ ? ចដមែ ើយ គ្ឺមានដៅក្ន ុងៃដងវ ើ 

ខ្ លគ្ណបក្សដនេះ ក្ំព ងស្បស្ពឹត្តរពវនថងដនេះ គឺ្ ការចូលរមួដធវ ើរ ការ ជាមួយ គ្ណបក្សស្បជា 

ជន ខ្ លជាគ្ណបក្ស ជា អាក្បំដរលីលស្បដោជន៏ បរដៃរ។ 

គួ្រដលើក្យក្មក្ពិចារមជារដងខបអំព ីអាការ «កាោន វត្តនិយម» ខ្ លដរា ើរខ្ត្កាែ យជាវបប 

ធម៌ជាត្ិ ដៅក្ន ុងជីវតិ្នដោបាយខ្មែរ ថាដត្ើក្តាត អវ ីមែ េះ ខ្ លោំឲអាក្នដោបាយ ភាគ្ដស្ចើន 
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អដនក្បបការ មានអាក្បក្ិរោិខ្បបដនេះ ? 

ក្តាត មានដស្ចើន  ូចោ៉ា ង៖ 

១. នលយាបាយោម នរបជាជន : 

ដៅក្ន ុងជីវតិ្នដោបាយខ្មែរ អាក្នដោបាយភាគ្ដស្ចើន គ្នត់្មិនខ្ លៃ ក្ ស្បជាពលរ ឋជា 

 ដងា ើមននរក្មែភាព នដោបាយ របរ់គ្នត់្ដោេះដ ើយ។ ការចូលដធវ ើរក្មែភាព របរ់គ្នត់្ គឺ្ 

ដធវ ើដ ើងក្ន ុងដគ្នលបំណង រក្លលស្បដោជន៏ផ្ទា ល់មល នួ ដស្ចើនជាង រក្លលស្បដោជន៏ៃូដៅ ឬ 

លលស្បដោជន៏ជាត្។ិ អាក្បក្ិរោិដនេះ គ្ឺជាការ ល្ ុេះស្ត្ ប់ នូវអាការ នននដោបាយ មានដៅ 

ក្ន ុងស្រកុ្ខ្មែ រតាំងពី ូនតា មក្ គឺ្ «អំណាចរតួតរត្តដ្ឋច់ម្ុខ» : អាក្នដោបាយ ជាអាក្មាន 

អំមច ស្តួ្ស្តាស្បជាជន គ្នែ ន «កាតពវកិ្សចចរក្សល្ទធផល្» (obligation de résultat) ជូនស្បជា 

ជន។ ស្ក្មុអាក្នដោបាយ ជាវណណ ៈ, ជាបក្សពួក្, ជាបន, ជាស្ក្មុស្គួ្ស្គរ, ជា វ ងូ រំរាប់រក្លល 

ស្បដោជន៏ផ្ទា ល់មល នួ  ូដចាេះដៅដពលបានអំមច ដគ្ដស្បើមដធាបាយស្គ្ប់ខ្បបោ៉ា ង ដ ើមបីរក្ា 

អំមចដគ្ជាោច់ខ្ត្។ ឧទា រណ៏៖ ដៅក្ន ុងស្រកុ្ខ្មែ របចច ុបបនា  ទាងំគ្ណបក្សកាន់អំមច 

និង គ្ណបក្សថាមល នួជាស្បឆំង របួរមួគ្នា  ដៅក្ន ុងដគ្នលបំណងរក្ាប ពវរិៃធិ របរ់បន ឬ  វ ងូ 

ដគ្ដោេះឯង។ 

២. យក្សចំលណ្ុះជាតនម្លដ្ឋច់ខាត : 

ជាពិដររ ដៅក្ន ុងចំដមមអាក្ដចេះ ឹង ដស្ពាេះគ្នត់្មានចំដណេះរំរាប់ដធវ ើការលក្់ ូរ ទាញយក្ 

ស្បដោជន៏។ អាក្ដចេះខ្មែ រ ដស្ចើនមានគ្ំនិត្ថា ចំដណេះរបរ់គ្នត់្ ដទាេះបីគ្នត្់ចូលដធវ ើរក្មែភាព 

នដោបាយ ដៅៃីមក្៏ដោយ ចំដណេះដនេះ វាដៅខ្ត្មានស្បដោជន៏ជានិចេ ដស្ពាេះវាជាចំដណេះ 

បដចេក្ដៃរ ឬ វវៃិាស្គស្តរត ។ ៃរសនៈខ្បបដនេះ ោំឲគ្នត់្ដធវ ើការដស្ជើរដររី ចូលដធវ ើរក្មែភាព 

ដៅតាមកាលដៃរៈ (opportunité) ខ្ ល  ចមក្ឲគ្នត់្។ ឧបមា ដបើដៅៃីម គ្នត់្អាចទាញ 

យក្លលស្បដោជនរ៏ំរាប់មល នួឯងផ្ទា ល់បាន គ្នត់្ឥត្រញួរា ដស្ជើរដររី យក្ៃីដោេះជាមូលោឋ ន 

ៃ ក្រំរាបរ់ក្ស្បដោជន៏។ ខ្ត្ដយើង ឹងថា ស្បដោជន៏ននចំដណេះវៃិាស្គស្តរត  រំរាប់បំដរ ីនដោ- 

បាយ វាអាចមានវវបិាក្លអឬ អាស្ក្ក្ ់ដបើយក្វាមក្ដស្បើដៅៃីលអ  វាដក្ើត្ជាលលលអ  ដបើយក្វាមក្ 

ដស្បើដៅៃីមិនលអ  វាក្៏ោំបដងា ើត្លលមិនលអ   ូដចាេះការយក្ចំដណេះជាត្នមែោច់ម ម គ្នែ នស្គគ ល់ នូវ 

អវ ីជា ក្ រល និង អក្ រល ជាដស្គ្នេះថាា ក្់មួយ លម់ល នួឯងលង និង  ល់ស្បដៃរជាត្ិលង។ ខ្ត្ 
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ដបើគ្នែ នកាដចេះ ឹងដស្គេះ ក្៏ជាដស្គ្នេះថាា ក្់មួយខ្ រ ដស្ពាេះអវជិាជ  វាជាអាហរចិចេ ឹម អក្ រល។ 

៣. យក្សកំ្សេឹងជាមាោ៍ា  : 

ជាៃូដៅ ការចូលដធវ ើរមែភាពនដោបាយ ដស្ចើនខ្ត្ លតឿនចិតត (motivation) តាមក្ំ ឹងគ្នែ ន 

ការពិចារម ខ្ត្ដគ្  ឹងថា ក្ំ ឹងដនេះ ជាវវចិារណញ្ញា ណ (raison) គ្នែ នការអប់រំ ក្ន ុងភាវៈជា 

ធមែជាត្ិ របរ់មន រស។ ការដត្ឿនចិត្តខ្បបដនេះ ជាដភែ ើងចំដបើង ដ្េះជាមហអគ្គ ី ខ្ត្ឆប់រលត្់ 

ដ្េះក្ន ុងកាលៈដៃរៈមួយ ខ្ លអាចឲវាដ្េះបាន ខ្ត្គ្នែ ន លក្ខណៈ ជាដភែ ើង ចាំងដចញពនែ ឺបញ្ញា  

រំរាប់មល នួឯងលង និង រំរាប់ជាត្ិលង។ ខ្ត្ដគ្ ងឹខ្ រថា ដៅចំដពាេះម ម អំដពើអយ ត្ត ិធម៏ ដបើ 

ប គ្គលមគ្នែ នកំ្ ឹងដស្គេះ ក្៏ព ំអាច ដត្ឿនចិត្ត ឲដងើបស្បឆំង នឹងអំដពើអយ ត្ត ិធម៌ ដោេះបាន 

ខ្ រ។ ក្ំ ឹងស្បជាជន ស្បឆំងនឹងអំដពើអយិត្ត ិធម៌ ជាដភែ ើងននប ិវត្តន៏ ខ្ត្ជាដភែ ើងរំរាប់ខ្ត្ 

  ត្កំ្ដៃចនូវអវ ីៗ ខ្ លជាអំដពើចនស្ងរំរាបស់្បជាជាត្ិ ដ ើមបីដរចក្ត ីចំដរនី  ល់មន រសជាត្ិ។ 

៤. អាក្សបកិ្សរយិារបស់តខមរ : 

អាក្បក្ិរោិ របរ់ខ្មែ រតាំងពីយូរោមក្ដ ើយ គឺ្ ខ្ែ ចអំមចអាក្ ឹក្ោំជាតិ្។ ដចត្រិក្ភាព 

(mentalité) ខ្បបដនេះឯង ខ្ លដធវ ើឲខ្មែ រដយើង កាែ យស្រួលជា អាក្កាោន វត្តនិយម ដស្ពាេះដបើ 

មានកាលៈដៃរៈមមួយ ខ្ លអាក្ ឹក្ោំជាតិ្ ដគ្  ចឲមល នួ គឺ្ចារ់ជាមល នួៃៃួល ដោយខ្ែ ច 

លង ដោយរបាយលង ឥត្យក្ស្បាជាា  មក្ដធវ ើជាជចជ ីង រំរាបថ់ែឹងដមើលម រស្ត្វូ គ្ិត្ខ្ត្ដធវ ើ 

គ្ណោ (calculer) បា៉ា ន់ស្បមាណ រក្លលស្បដោជន៏ខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ។ 

៥. ភាពរម្ិនរបាក្ស  របស់ វរជនតខមរ : 

វរជនខ្មែរ គ្នត់្ដស្ចើនខ្ត្ចូលដធវ ើរក្មែភាពនដោបាយ មិនខ្មនដ ើមបីបំដរនីដោបាយ ខ្ត្ 

ដ ើមប ីយក្នដោបាយ ជាឧបក្រណ៏ បំដរមីល នួគ្នត្់។ ក្ន ុងដគ្នលបំណងដនេះ រក្មែភាពនដោ 

បាយ បានដៅជាអាជីព របរ់វរជន (élite) ខ្មែ រ។ ដ ត្ ដនេះឯង បានជាមានការខ្បក្គ្នា  ក្ន ុង 

ជីវតិ្នដោបាយខ្មែរ រវាង វរជននដោបាយ នឹងស្បជាជន។ ឧទា រណ ៏ជាក់្ខ្រតង គ្ឺការពាក្ ់

ង្ហរជា «ឯក្ឧត្តម» ននវរជននដោបាយ រំរាប់បញ្ញេ ក្់នូវភាពមពង់មពរ់របរ់មល នួ ដលើស្បជា 

ជន។ ភាពមពង់មពរ់ដនេះ ជាធមែន របូ របរ់វរជន រំរាប់ ជិេះជាន់ស្បជាជន រក្លលស្បដោជន ៏

ផ្ទា ល់។ ក្ន ុង មានរិក្ភាព (mentalité) ខ្បបដនេះ ជាក្តាត បដងា ើត្ វណណ ៈអាក្ ឹក្ោំជាតិ្បិៃ 

ទាវ  គ្ិត្ខ្ត្បំដរសី្បដោជនវ៏ណណ ៈខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ។ ដយើងដស្បើពាក្យ «វណណ ៈ» គ្ឺចង់បង្ហា ញថា រមាជិក្ 
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ននវណណ ៈមាន សភាតភាព (homogénéité) មាន សម្បជញ្ា  (conscience)ជាស្ក្មុដ ើមបីរក្ 

ស្បដោជន៏រមួ។ វណណ ៈ ននវរជនដោបាយដនេះឯង ជា ស្ក្មុអាក្កាោន វត្តនិយម ររយ់ក្ 

រក្មែភាព នដោបាយ ជាអាជិព។        

ក្តាត រំខ្ន់ៗ ទាងំឡាយ ខ្ងដលើដនេះឯង ជាទាវ ដបើក្ចិត្ត  ជនខ្មែរ ឲមាននិោា ការ កាែ យស្រួល 

ដៅជា អាក្កាោនន វត្តនិយម ខ្ លជាអក្បក្ិរោិ ោំឲជាតិ្ខ្មែរជួបស្បៃេះខ្ត្ៃ ក្ខលំបាក្ជា 

និចេ។ ស្បជាជាត្ ិជួប អន ដស្គ្នេះ គឺ្ជាជស្ងកុ្ របរ់មន រសពាល ខ្ លជាអាក្ដ ែ្ៀត្ រក្លល 

ស្បដោជន៏ផ្ទា ល ់ោ៉ា ងង្ហយស្រួលបំល ត្ ដលើអាក្ជា។ រពវនថងដនេះ ដៅក្ន ុងចំដមមអាក្នដោ 

បាយខ្មែរ, ចំនួនខ្មែរពាល មានដស្ចើនដលើរល ប រល បខ្មែ រអាក្ជា ខ្ លោំឲស្បជាជាត្ិ ដក្ើត្ជមង ឺ 

មហរកី្ ពិបាក្រក្ថាា រំរំាប់ពាបាលដរាគ្។ 

 

យេចក្តេីននដិ្ឋា ន     

អាក្បក្ិរោិនដោបាយ របរ់អាក្ ឹក្ោំជាតិ្ និង អាក្នដោបាយ រពវនថងដនេះ គ្ឺជា ការឆ្លុះ 

រតឡប់ នន ៃមងន់ ននការពិដស្គធន៏របរ់មល នួ ខ្ លមល នួធាែ ប់ជួបស្បៃេះ គឺ្ អំមចផ្ទត ច់ការ ; 

នន ៃមងន់ ននឥៃធពលរងគម គ្ឺរងគមរក្ត្ត ិភូមិ ; ៃមងន់ ននឥៃធពល ននក្តាត ជីវស្គស្តរត  គឺ្ ការ 

ររ់ដៅ ដៅក្ន ុង ដរចក្ត ីអត់្ឃ្លែ ន, ដរចក្ត ីខ្ែ ចអំមច (អំមចរ ឋ និង អំមចស្បនពណី) និង 

អក្មែភាព ក្ន ុង ក្ិចេការស្គធារណៈ និង ក្ិចេការរ ឋ។ 

ចំដពាេះប គ្គល ឥៃធពលរខំ្ន់ពីរ មានមក្ដលើមល នួ គឺ្ ៃី១. ស្គថ ប័នបឋម៖ ស្គួ្ស្គរ និង ការអប់រ ំ

ដៅក្ន ុងស្គួ្ស្គរ។ ខ្មែ រដស្ចើននិោយថា«រែ ឹក្ដឈ្ើមនិខ្ លស្ជេុះឆង យពីគ្ល»់ ; ៃី២.ស្គថ ប័នមធយម៖ 

ស្បព័នធ  ននត្នមែ, មដោគ្មនវជិាជ នដោបាយ, គ្តិ្យ ត្តនិង រីលធម៌។ ស្គថ ប័នទាងំពីរដនេះឯង 

ជាមូលោឋ ន ននប គ្គលិក្លក្ខណៈ របរ់ប គ្គល ខ្ លជារមបទា នននិមែ ិត្ក្មែ អាក្បក្ិរោិនដោ 

បាយ។    

ចំដពាេះស្បជាពលរ ឋខ្មែ រ, ដទាេះបី ររ់ដៅ តាមការវវិឌ្ឍន៏ ននមន រសជាត្ិ ប៉ា ខ្នត ខ្ត្ងខ្ត្ជួបស្បៃេះ 

ជានិចេនូវវបិត្ត ិរងគម, វវបិត្ត ិនដោបាយ និង វវបិត្ត ិរីលធម៌ បនតគ្នា ជានិចេ ោំឲមល នួបាត់្ ការ 

រក្ៃិរលអ មួយរំរាប ់ការររ់ដៅរបរ់មល នួ។ ស្តី្វបិត្ត ិដនេះ ជាក្តាត ោំឲស្បជាជាតិ្ខ្មែរ ធាែ ក្់ក្ន ុង 

អត្ថងគត្ រំោយ អងគប ិបក្សខ  (anticorps) រំរាបក់ារពារជាត្ិស្គរន៏ខ្មែរ។ វបបធម៌រ ងដរឿងខ្មែ រ 
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កាែ យ លល្ើសល្ស់ (plus ou moins) ដៅជា ៃំោមៃំោប់និចេល ខ្លងមានលៃធភាព ដធវ ើ បុនភា 

វក្សម្ម(régénérer) ដ ើមបីផ្ទែ រ ់ៃស្មង់មល នួជាថែី ឲទាន់រម័យ។ ខ្មែ រដយើងគួ្រដលើក្យក្មក្ពិចា 

រមខ្ រថា ដស្កាយពីរមយ័មហនគ្រមក្ ដត្ើដយើងមានរមិៃធិក្មែអវ ីមែ េះ ខ្ លដយើង អាចចាត់្ 

ៃ ក្ថាជា ក្សមាល ងំតខមរថ្មី (renouveau khmer) ក្ន ុងវរិ័យ ឹក្ោំជាតិ្ ? 

ដទាេះបីខ្មែ រដយើង ដៅខ្ត្យក្ រម័យមហនគ្រ មក្ដធវ ើជាដោង រំរាប ់រំលឹក្ អំព ីជាតិ្ខ្មែរ 

រ ងដរឿង ខ្ត្ដយើង ឹងចារ់ថា អាក្ ឹក្ោំជាតិ្ខ្មែ រជំោន់ដោេះ ដគ្រខ្មងៃ ក្ស្បជារាស្តរត  ជា 

«ក្មាែ ំង» រំរាប់ដធវ ើពលក្មែ ដ ើមបីស្បដោជន៏មល នួដគ្ ឬ ជា «រត្វ-ធាត្ » ដថាក្ទាប ខ្ ល 

ដគ្ ៃ ក្ដស្បើោច់នថែ ខ្ត្ប៉ា ដមណ េះ។ ការដមើលង្ហយ ស្បជារាស្តរត  ពីរជជកាលមួយ ដៅរជជកាល ោំឲ 

ស្បជាជាត្ ិច េះ  នោប វវោិរអនតរាយ ឯស្បជារាស្តរត វញិ ក្៏ៃៃួលៃ ក្ខ ដវៃោ មិនខ្ លដរបើយ 

ដស្គេះ។ នដោបាយ ដស្បើក្មាែ ំងរាស្តរត ខ្បបដនេះ អាចមានស្បរិៃធិភាព ខ្ត្មួយរយៈដពលខ្ត្ 

ប៉ា ដមណ េះ ដស្ពាេះថា ក្មាែ ំង វាខ្ត្ងខ្ត្ រលត្ ់ដោយការ  ត្់ដនឿយ  ូដចាេះមានខ្ត្បញ្ញា  (ការដចេះ 

 ឹងចារ ់នូវដរចក្ត ីពិត្) របរ់មន រសខ្មែ រដៃ ខ្ លអាច ខ្ថររក្ាស្រកុ្ខ្មែ រទាងំមូលបាន ខ្ ល 

ខ្មែ ររំគ្នល់ថា ជា បារម្ីរបចបំុគគល្មាា ក់្សៗ រំរាប ់ក្ស្គងស្បជាជាត្ិ ឲបានចំដរនីមពង់មពរ់។ 

បារមីដោេះ គឺ្ ការពាោម, ដរចក្ត ីអត់្ធន់, រចេៈធម៌, ដមតាត ធម៌ ខ្ ល ជារីលធម៌ រំរាប ់

មន រសខ្មែ រ។ ខ្ត្គ្ ណរមបត្ត ិទាងំដនេះ អាក្ ឹក្ោំជំោន់ចារ់ មិនយក្មក្ៃ ក្ជាលជាគ 

(atout) ដ ើយមំខ្ថររក្ា ដ ើមបីដរចក្ត ីរ ងដរឿងននជាតិ្ខ្មែរ ខ្ត្ខ្បជាដធវ ើ នដោបាយ ៃ ក្ខ្ត្ 

ក្មាែ ំងកាយខ្មែរ រំរាប់ដស្បើ ដ ើមបីឲមន រសខ្មែ រ ដៅលង ិត្លងង់ ក្ន ុងដគ្នលបំណង ស្រណ ក្ស្តួ្ត្ 

ស្តា។ ក្ងវេះ ដលើក្បារមីមន រសខ្មែ រដនេះដ ើយ ខ្ លោំឲជាត្ិធាែ ក្់ដៅក្ន ុងអត្ថងគត្ ោំឲវបិត្ត ិ 

ទាងំបីោ៉ា ង ខ្ លដយើង បានដរៀបរាប់ខ្ងដលើដនេះ ដៅមានជីវតិ្  ខ្ លដៅក្ន ុងស្បជាជាត្ិ 

ខ្មែ រ។ មក្ ល់បចច ុបបនាកាលដនេះ ខ្មែ រដយើងឥត្អាចបដងា ើត្ ក្មាែ ំងខ្មែ រថែី បាន ដស្ពាេះអាក្ប 

ក្ិរោិ អាក្ ឹក្ោំជាតិ្ គ្នែ នមានការ ូរបនត ិចដោេះដ ើយ។ រួរថា ច េះដ ត្  ខ្មែ រដៅខ្ត្រង់ចំាជា 

និចេ ដោយគ្នែ នរងឃឹម នូវ្នាៈលអ  របរ់អាក្ ឹក្ោជាតិ្ ? ចដមែ ើយគ្ថឺា មន រសខ្មែ រ ររ់ដៅជា 

និចេដៅក្ន ុងៃមងន់ឥៃធិពល ខ្ លដយើងបានបរោិយ ដៅខ្ងដលើដនេះ។ 

ខ្ត្មក្ ល់ ំមក្់ការ ខ្ ល ស្បជាជាត្ិ ស្ត្វូអាប់ដអានររែ ី បាត់្បង់ក្ិត្ត ិយរនិង ដរចក្ត ីរ ម 

ស្គនត  ដោយអាក្ ឹងោំជាតិ្ គ្នែ នគ្ ណរមបត្ត ិ ក្៏ដៅមានខ្មែរដយើងមែេះ ខ្ស្រក្រ ំឲ    ន-ខ្រន 
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បត រូអាក្បក្ិរោិ ដ ើមបីរំដោេះ ឬ រដស្តង្ហគ េះជាត្ិ ពីដស្គ្នេះថាា ក់្ ល់អាយ ជីវតិ្ជាតិ្។ ដនេះដ ើយ ជា 

រ បិនជានិចេ ឬ ជាការពតិ្ របរ់ខ្មែ រ !  

   ន-ខ្រន, រម-រងសី និង ខ្ក្ម-រ ខ្ ដគ្មិន ូរ អាក្បក្ិរោិ របរ់ដគ្ ជាោច់ខ្ត្ ដបើខ្មែ រ 

ដយើង «ដចេះស្ត្ឹមខ្ត្រ ំ ឲដគ្ ូរ»។ ដបើខ្មែ រដយើងមិន ូរអាក្បក្ិរោិ ជាស្បជាពលរ ឋ ខ្ត្ងតួ្ មល នួ 

(stéréotype) ជា «អាក្ខ្ែ ចអំមច» ឬ «ដជឿផ្ទា ប់ម ម» ដៅដលើ អាក្ ឹក្ោំ ខ្មែ រដយើង ដៅខ្ត្ 

ររ់ដៅ ក្ន ុងៃ ក្ខ ដវៃោជានិចេ។ 

ចារ់ប រាណខ្មែរ ចារៃ ក្រំរាប់ោរ់ស្គែ រត្ីកូ្នខ្មែរថា៖ ដរៀម មិនដចាលក្បួ ន, យួន មិនដចាល 

ព ត្ ឯចំខ្ណក្ ខ្មែ រ មិនដចាលខ្ចចូវ។ ការបំពាក្ ់នូវការខ្ត្ងតួ្  ល់ស្បជាពលរ ឋទាងំបីដនេះ, 

ប ពវប ររខ្មែរដយើង ដោក្មានដគ្នលបំណងៃូោែ ន រាល់កូ្នខ្មែរ ឲដបាេះបង់ដចាល នូវប ពវអាក្ប 

ក្ិរោិមល នួ ខ្ លោំឲខ្មែ រដយើង ចាញ់ក្ល ជានិចេ ស្បជាពលរ ឋ ខ្ លជាអាក្ជិត្ខ្ងមល នួ ដស្ពាេះ 

ដគ្ដធវ ើអវ ិមួយ យក្បញ្ញា  ជារដបៀប ឯចំខ្ណក្ខ្មែរដយើងវញិ ខ្ត្ងខ្ត្យក្ រដបៀប ស្ពាវ ឬ រិន 

មក្អន វត្តន៏។ ឧទា រណ៏៖ ដត្ើខ្មែ រមមាា ក្ ់មិន ឹងថា យួនកំ្ព ងដស្បើព ត្ រំរាប់ដលបៃឹក្ 

 ីខ្មែ រ ខ្ត្ដៅចំដពាេះម ម ដគ្នលបំណងដនេះ រម-រងសី/ខ្ក្ម-រ ខ្ ោំខ្មែ រដយើង ឲយក្ រដបៀប 

ស្ពាវ ឬ រិន មក្ដធវ ើជាមដធាបាយ ការពារជាតិ្ដៅវញិ។ ដនេះដ ើយ អាក្បក្ិរោិនដោបាយ 

អាក្ ឹក្ោំខ្មែ រ !    

 

នថងៃ២ី៣ ក្ញ្ញា  ឆា ំ ២០១៤ 

ឧប-រង្ហា  

 


