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មាតិកាសរឿង 

 

 

ស ៀតណាម យល់ស ើញ ជាតិសាសន៌ ខ្មែរ ខ្បបណា ? 

ជនយួន យល់ស ើញ ជនខ្មែរ ខ្បបណា ? 

សសងេប អាំពី ធាតុ ឥណ្ឌ ូចិន 

  - អារយធម៌ចិន 

  - អារយធម ៌ឥណ្ឌា  

  - វបបធម ៌អឺរ ៉ុប 

  - ការទងគ ិចគ្នា  នន ភាពទាំននើប នៅ ឥណ្ឌ ចូិន 

 . នៅស្រកុខ្មែ រ 

 . នៅស្រកុយួន 

គណ្បក្ស ប្បឆ្ាំង 

 រជន ថ្ែី និង សបសក្ក្មែ យួនក្មព ុជា 

 

សសចក្ត ី សនន ិោា ន 
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ស ៀតណាម យល់ស ើញ ជាតិសាសន ៏ខ្មែរ ខ្បបណា ? 

ចាំន ោះ នវៀតណ្ឌម, នេ ទ៉ុក ខ្មែ រ ជា ជាតិពនធ  មួយ កន ុងចាំនណ្ឌម ជាតិពនធ  ឯនទៀតៗ ម្ន នៅ

កន ុង ស្រកុខ្មែ រ ដូច ជា ចិន យួន ចាម ខ្មែ រន ើ ។ ។ នេត៉ុននោះ ឯង កា  នវៀតណ្ឌម កាន់

កាប់ ស្រកុខ្មែ រ កន ុងរយៈនព  មួយ ទរសវតសរ ៏ (១៩៧៩-១៩៨៩) អាជាា  អាណ្ឌនិេម នវៀតណ្ឌម

នៅស្រកុ ខ្មែ រ នេ យក  កយ «កមព ុជា» មកនស្បើ ជា ផ្ល វូវការ កន ុង ប័ស្តអតតរញ្ញា ណ្ ស្បជាជន ររ់

នៅកន ុង ស្រកុខ្មែ រ នដើមបី ខ្ចកឲោច់គ្នា  រវាង អតតរញ្ញា ណ្ ស្បជាជន និង ជាតិពនធ។ នៅកន ុង

បញ្ញា តិ1 ខ្បបននោះ នវៀតណ្ឌម ម្ន នគ្ន បាំណ្ង យក «សិទ្ធ ិធ្រណ្ី2» មកនធវ ើ ជា នគ្ន ចាប់

រញ្ញា ត ិខ្មែ រ នដើមបី ឲ យួន នកើត នៅកន ុង ស្រកុខ្មែ រ ង្ហយស្រួ  នឹងទទួ បាន អតតរញ្ញា ណ្ ជា

ស្បជាជន ស្បនទរ កមព ុជា។ វខ្មែ រ អាកខ្តង ចាប់ បានយក ការស្បតិបតត ិ ខ្បបននោះ មកនធវ ើ ជា

ចាប់ រញ្ញា តិ ខ្មែ រ ខ្ដ នាំ ឲ ជនជាត ិ យួន រាប ់លាន នក់ វ ររ់ នៅកន ុង ស្រកុខ្មែ រទទួ 

បាន អតតរញ្ញា ណ្ វជា ស្បជាជន «កមព ុជា» ង្ហយស្រួ  បាំផ្៉ុត កន ុង ឆ្ា ាំ ១៩៩៦3។ ជនកមព ុជា ខ្ដ 

ម្ន នដើមកាំនណ្ើត ជា ជាតិសារន៏ យួន ននោះឯង ជា អាកនបាោះនឆ្ា ត នទៀងទាត់ ឲ េណ្បកស

ស្បជាជន នេើយចាំនួន ក៏កាន់ខ្ត នជឿនន ើង ពី អាណ្តតិ មួយ នៅ អាណ្តតិ មួយនទៀត

ខ្ដ  អាច រកា អតថ ិភាព េណ្បកសស្បជាជន ជានិចច នៅកន ុង ជីវតិននោបាយខ្មែរ។ សាថ ន

ភាព ឥតអាច វវ ល ស្ត ប់យយនស្កាយ វវបិាបាន ននោះនេើយ ខ្ដ  ជា ការពិត ខ្ដ  ខ្មែ រនយើង មិន

អាច ស្បខ្កកបាន ននោះន ើយ។ បចចបបនា  ននោះ ជនជាតិ កមព ុជា4 ម្នចាំនួន នរទ ើរ ខ្តនរែ ើនឹង ជន

ជាតិខ្មែរ នៅនេើយ េឺ ស្បម្ណ្ ព ី៥ លាន នៅ ៦ លាន នក់ មិនខ្មនដូច នលាករម-រងសី

ស្បការ ថា យួន ម្ន ៤ ខ្រន នក់ នេើយ  ក ់កណ្ឌត   ម្ន រញ្ញា ត ិជា ខ្មែ រ រចួនេើយ ននោះ

ន ើយ។ ការពិត ននោះនេើយ ខ្ដ  តស្មូវ ឲ ខ្មែ រ រក ដាំនណ្ឌោះស្សាយ រកត ិរទិធ ណ្ឌមួយនៅ ចាំន ោះ

ម៉ុម ការេាំរាម កាំ ខ្េង ននោះ។ ព៉ុាំននោះ នសាធ ជាតិសារន៏ ខ្មែ រ នឹងកាល យ ជា ជនជាតិ ភាេ

តិច នៅកន ុងស្បនទរ របរ់មល នួ ខ្ដ  មល នួ ជាម្ច រ់ ស្រកុ។ 

តាម វវជិាឋា ននជាតិ រថ ិត ិច៉ុោះផ្ាយ និនវទន ៏នន វតថ ុធាត៉ុ ជាត ិរាំខាន់ៗ ន ឆ្ា ាំ ១៩៦៩ កន ុងននោះវ

តាម ការស្រង់ចាំនួនស្បជាជន នឆ្ា ាំ១៩៦៨ ម្ន ចាំនួន ៦.៥០០.០០០ នក់ ម្ន អាណ្ិកជន

ចិន ស្បម្ណ្ ៥០០.០០០ នក់ និង យួន ស្បម្ណ្ ៤៥០.០០០, ដូនចាោះ អស្តា អាណ្ិកជន យួន េឺ

៦,៩% នោយ នស្បៀបនធៀប នៅនឹង ស្បជាជនខ្មែរ។ េួរ ដឹងខ្ដរ ថា ម្ន ខ្មែ រ អនក្និយម ភូមិសា

ស្តសត វ ជ្ជាា 5 មលោះគ្នត់ នធវ ើ នរថ តិ ន ម នស្គ្នងនៅម៉ុម ដ៏ចខ្មលង ថា នបើ ស្បជាជន ខ្មែ រ រពវនយៃ ម្ន

ស្បម្ណ្១៥លាននក ់ដូនចាោះ អាណ្ិកជន យួន ស្តវូម្ន ១.០៣៥.០០០ នក់ េឺ យក ន ម ១៥

លាន នក់ េ៉ុណ្ នឹង អស្តា ៦,៩% ខ្ត មតង។ រនបៀប េណ្តិ ខ្បបននោះ ឯង

ខ្ដ  ស្បតិបតត ិ ន ើង បាំនរ ើស្បនោជន៏ យួន នោយ ឥតដឹង មល នួផ្ង នេើយ ជា រនបៀប េណ្តិ ដ៏

                                                           
1 បញ្ញា តិ=េាំនិតជាទូនៅ (concept)៕ 
2 រិទធ ិធរណ្ី= Droit du sol។ 
3 ចាប់ រញ្ញា តិ ខ្មែ រ ស្តវូបានស្បការជាផ្ល វូការ នៅនយៃ ទី៩ ត៉ុលា ឆ្ា ាំ ១៩៩៦។ 
4 ជនជាតិកមព ុជា= យួនខ្ដ ម្នរញ្ញា តិជាខ្មែ រ នេទ៉ុកមល នួនេ ជា ជនកមព ុជា។ 
5 អាកនិយម ភូមិសាស្តរត វជិាឋា = Géographe amateur។ 
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ចខ្មលក មួយ ខ្ដ នយើង ឥតបាន េិតសាែ ន ថា ម្ន អាកេិត ដូនចាោះ។ វមួយវបិានទៀតវម្នខ្មែរ

ររ់នៅ បរនទរ គ្នាំស្ទ េណ្បកស រនស្តង្ហគ ោះជាតិ នាំគ្នា  នជរ យួន ស្រួ ណ្ឌរ ់ពី បរនទរ ខ្ត នភលច

េិត ថា នៅឯ កន ុង ស្បនទរវវបិា នមដឹកនាំ មល នួ ខ្ ងហ៊ា ន និោយ វរោិះេន់ ននោបាយ អាណ្ឌ

និេមយួន នស្ ោះ ពួក គ្នត់ ររ ់ បាននោយសារ យួន នេ ជា អាកធាន នរចកត ីរ៉ុម

ឲ ពួក គ្នត់ នបើ ពួក គ្នត់ រ៉ុមចិតត ររ់នៅ នស្កាម អាំណ្ឌចេ៊ា៉ុន-ខ្រន នេើយ នចោះអត់ធែត់នូវ ការ

នជរស្បម្យ របរ់ ប៉ុេគ  ខាល ាំងកម្ល ាំងសាច់ដ៉ុាំ ននោះ។ ខ្តេួរឲ ចខ្មលក ពួកទាាំងននោះ នបើឮ នេ

និោយ ថា ម្នយួន នស្ចើន នៅស្រកុខ្មែ រស្សាប ់ខ្ត មឹង ដូចជា នេស្បម្យ នមើ ង្ហយ មល នួឯង

ផ្ទទ   ់ន ល្ ើយនោយ កាំេ  ់ថាមល នួ ក៏ធាល ប់នៅ ស្រកុខ្មែ រ វាគ្នែ នន ើបាដូច អាកឯង និោយ ននោះ

ន ើយ ខ្ត គ្នត់នភលច ថា នបើគ្នត់ ស្គ្នន់ខ្តនមើ  នឹងខ្ភាក ខ្ត មិនយក រត ិមក េិត េឺចារ់

ជាគ្នត់ ម្នខ្ភាក ដូច នលាក េ៊ា៉ុន-ខ្រន ននោះឯង។ មយ៉ាងមយួនទៀត នៅកន ុងចាំណ្៉ុ ចននោះ

េួរ ឲនយើង ចង់ នរើច ខ្ដរ នស្ ោះ ពួកគ្នត ់ម្នបាំណ្ង យក នរឿងរា វ ស្បឆ្ាំងនឹង យួន ជា ឯកា

ធ្ភាព6 របរ់ គ្នត់ ខ្ត ការស្បឆ្ាំង របរ់ ពួកគ្នត ់គ្នែ ន មួរ នស្ ោះ ដូចបាន ជាំរាប ខាងន ើ រចួ

មកនេើយ ថា មួរកា  នលាក រម-រងស ីនិង ខ្កម-រ៉ុខា វាកាល យ ជា មួរកា  យួន រចួនស្រចនៅ

នេើយ។ ដូចោ៉ា ង នលាក រម-រងសី គ្នត់ រ៉ុមចិតត រ៉ុមកាយ ទទួ  ង្ហរ ខ្ដ  យួន ខ្ចកឲ េឺវ

តាំណ្ឌងរាស្តរត  មិនចាាំបាបា់ នបាោះនឆ្ា ត នេើយ យែីៗ ទទួ  ង្ហរ ជាវ«នយករដឋមស្តនត ីស្រនម្ » ខ្ដ 

េ៊ា៉ុន-ខ្រន រ៉ុាំ អន៉ុញ្ញា ត ពីយួន នដើមបី បាំ ក ់ឲមល នួ។ នតើ ខ្មែ រនយើង អាច ចាត់ទ៉ុក ប៉ុេគ  រម-

រងសី ជា មន៉ុរស ស្បនភទ ណ្ឌខ្ដរ ?   

នណ្ា ើយ េាំនិត អាស្រូវ ខ្បប ននោះ ទ៉ុក ជា កមែខ្មែ រ នៅច៉ុោះនស្ ោះ នបើយកវា មកេិតក៏វា គ្នែ ន ស្បនោ

ជន ៏អវ ិ ដ ់ជាតិ ននោះខ្ដរ៖ មន៉ុរសនបើគ្នែ ន មួរ នទាោះ បី ម្ន ខ្ភាក ក៏ ដូច ជា មន៉ុរស ម្ន ចកខ ុ

ងងឹត នឹងចង់ នមើ អវ  ីក៏អាច នមើ មិនបាន ទួនៅ ខ្ដរ េឺ ដូច ជា មន៉ុរស ខាវ ក ់ននោះឯង។ ខ្ត

នបើ អាកម្នចាំនណ្ោះវជិាឋា  ខ្ត នមើ មិនបាន ទួនៅ នទាោះបី ម្ន វវជិាឋា មងង់មងរ ់ោ៉ា ងណ្ឌ ក៏នោយ

េឺ នេ ទ៉ុក ជា មន៉ុរស, ឥតម្ោទ ឥតកត ី ហិរ ជ្ឪតតបបៈ7 គ្នែ នខាែ រ រពវមន៉ុរសនលាក, ស្បស្ពឹតត

តាម េតិ មន៉ុរស   ដូចម្ន នៅកន ុង េតិនលាក របរ ់ឧកញ៉ា សុតតនតប្បីជាឥនទ  ម្នខ្ចង

មន៉ុរស ជា ពីរស្បនភទ៖ រ៉ុភាជន និង ទ៉ុចចវរតិជន ; មួយ ជា អាកនាំមក នូវ នរចកត ីរ៉ុម ដ ់

ជនដនទ និង អាតាែ ឯង ផ្ង មួយនទៀត ជា មន៉ុរស ចនស្ង នាំមក ខ្ត នរចកត ី ទ៉ុកខ នវទន នរច

កត ីវនិរ ស្េប់ស្បការ ដ ់ មន៉ុរសជាត ិនិង អាតាែ ឯង វនងវង នៅកន ុង េតិ   នបើជា អាក

ដឹកនាំជាតិ េឺ យក ស្បជាជាតិ មល នួឯង ជា រស្តវូមល នួ ខ្តមតង។ 

 

 

  

                                                           
6 ឯកាធភាព=ផ្ទត ច់ម៉ុម (monopole)។ 
7 េិរឪិតតបបៈ=រមបជញ្ា អ ស្បនព (Sagesse)។ 
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ជនយួន យល់ស ើញ ជនខ្មែរ ខ្បបណា ? 

ជនយួន យ ់ន ើបា ជា ទូនៅ ថា ជនខ្មែរ ជា មន៉ុរស មច ិ  ម្ន ទឹកដី បរ ើបូរណ្៏ ម្នជីរជាតិ

អាចសាបស្ពួរបាន ខ្តមច ិ  មិន រវ  ់នធវ ើការយ ផ្  ឲបាន នស្ចើននស្កខ្ ង។ ោាំស្រូវ ខ្តមួយ

ដង កន ុង មួយ រដូវ បនទ ប់ មក នាំ គ្នា  នធវ ើ ប៉ុណ្យ រាាំនស្ចៀង នដកចាាំ រដូវ យែី។ 

ឧកញ៉ា  រ៉ុតតនត ស្បី ជា ឥនទ  ពនយ  ់អាំពី វវបិាក នកើត មក ពី នរចកត  ីមច ិ  ថា8៖ «…នរចកត ីមច ិ 

ននោះម្ន នៅនេើយ វវជិាឋា ទា ាំងពួង ក៏ព៉ុាំអាច ម្ន ដ ់ មន៉ុរស ន ើយ នបើ ចាំនណ្ោះវជិាឋា  មិនម្ន

នេើយ ស្ទពយរមបតត  ិនឹងនកើត ម្ន មក អាំពី ទីណ្ឌ ដូចនមតចបាន កា នបើ ស្ទពយរមបតត ិ មិន

ម្ននេើយ នធវ ើនមតចន ើយ នឹងម្នមិស្តរាំឡាបា់ នេរាប់អាន េឺថា ព៉ុាំម្ន ប៉ុេគ ឯណ្ឌមួយនឹង

ចូ មក ជាមិស្ត ជា ភ័កត ិ ជា ពួងន ើយ កា នបើ មិនម្ន មិស្តភាា នេើយ នរចកត ីរ៉ុម

របាយ ឯណ្ឌ ក៏ម្ន និង ម្នខ្ត នរចកត ីទ៉ុកខ ាំបាក ជា ស្បស្កត.ី..»។ ជនយួនវនិោយ ខ្បប

ពាក្យសប្បៀប9 នឹងមច ិ  ថា៖ «នព  យួន រទ ងូ ស្រូវ ខ្មែ រ នាំគ្នា  ឈរនមើ  នេើយ លាវ នាំគ្នា នដក

នស្ចៀងរបាយ»។  កយននោះស្តវូបាន អាជាា ធរ អាណ្ឌនិេម បារាាំង នៅ ឥណ្ឌ ចូិន យកមក នធវ ើ

ជា នគ្ន ការណ្ ៏រាំរាប់ដកឹនាំ ស្បជាជន ដូចោ៉ា ង ទ៉ុក យួន ជា នយ ទ៉ុក ខ្មែ រនិង លាវជា ព 

កម្ល ាំង។ ជនយួន ខ្តងខ្ត ទ៉ុក វបបធម ៌ជាតិសារន៏យួនវថា ម្ន កាំពរ ់ន ើរ វបបធម៌ នន ប

ណ្ឌត ជន ដ៏នទនទៀត នៅ ឥណ្ដ ចូិន។ 

 

សសងេប អាំព ីធាត ុឥណ្ឌ ូចិន 

េួរ នបើកវង់ស្កចក នដើមបី អធិបាយ ជា រនងខប នូវ អារយធម ៌នៅ ឥណ្ឌ ចូិន។ ន ែ្ ោះ «ឥណ្ឌ ចូិន»

ននោះ េឺ នលាក Malte-Brun, អាកភូមិសាស្តរត  ម្នរញ្ញា តិ ជា ោណ្រ (Danois) ជា អាកោក់ន ែ្ ោះ

ឲ។ តាមស្បវតត ិសាស្តរត  ដាំបន់ ឥណ្ឌ ចូិន ជា ផ្ល វូ ល្ង រពវអមបូ រមន៉ុរស ជា និចចកា  នៅកន ុង រមយ័

ប៉ុពវស្បវតត ិសាស្តរត  នេើយ ទ៉ុកសាា ម នូវ វតតម្ន របរ់មល នួ ដូច ពួក អមបូ រ អូស្តសាត  ី, ម្ឡានណ្

រ៉ុី (ជា អមបូ រ េីរ ើជន រពវនយៃននោះ), ម៉ា៉ុងនង្ហ៉ា   ី(ខ្ដ នចបាពីអមបូ រចិន)។ នៅកន ុង រម័យ ស្បវតត ិ

សាស្តរត  ម្នច ន នទរនតរស្បនវរន ៏ មន៉ុរស ធាំ ៤ មក ររ់នៅ នៅ កន ុង ដាំបន់ននោះ៖ ទី

១ មក ពី ស្បនទរចិននស្កាមរញ្ញា  កម្ល ាំងទ័ព ឬ េឹងា, ទី២ ពីស្បនទរ ឥណ្ឌា  នស្កាម រញ្ញា  អេឹ

ងា។ ឯចាំ ខ្ណ្កច ន ធាំពីរ នទៀត ចូ  តាមផ្ល វូ រម៉ុស្ទ េឺ ពួកអាកកាន ់ សារន អ៉ុីសាល

ម មក ររ់នៅ កន ុងឧបទវីប ម្ន  និង ជនជាត ិអឺរ ៉ុប (អង់នេលរ/បារាាំងខ្ររ) ចូ មក កាន់

កាប់ ដាំបន់ ទាាំងមូ  តាម កម្ល ាំងទ័ព នៅកន ុង រតវតស ទី១៩។ ការកាន់កាប ់ននោះ ស្តវូ រលាយ

បាត់អរ់ នៅវបិា ជាមួយនឹង ការរលាយ នន អាណ្ឌនិេម។ នេដឹង ថា ឥណ្ឌ ចូិន ជា ដាំបន ់ឋិត

                                                           
8 ររនររ នៅកន ុង េតិនលាក។ 
9  កយនស្បៀប=  កយនស្បើស្បដូច (métaphore)។ 
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នៅ រវាង មហនេរពីរ េឺ ចិន និង ឥណ្ឌា  ខ្ដ  អាច ពនយ ់បាន ង្ហយ អាំពី ឥទថិព  អារយ

ធម៌ មហនេរ ននោះ មកន ើ ស្បជាជន ឥណ្ឌ ចូិន។ 

១. អារយធ្ម៌ ចិន 

អារយធម ៌ចិន ស្ជួតស្ជាប ចូ មក កន ុង ឧបដាំបន ់ត៉ុងកឹង អរ ់រយៈនព  ១០ រតវតស តាម

កម្ល ាំងទ័ព។ ជា ការចាាំងដនណ្ត ើម ពីរាំណ្ឌក ់ចិន កណ្ឌត   យក ឧបដាំបន ់ចិន ខាងតបូ ង នធវ ើ

ជាអាណ្ឌេម មល នួ នេើយ នាំមក ជា មួយ កងទ័ព ល្ ន ន នូវ រនបៀប រដឋបា  និង ជាំននឿ

សារន ( ទធិ ម៉ុងជីនិយម,  ទធិតាវ និង ព៉ុទធសារន)។ សញ្ា ័យ10 ននោះ នាំ ឲ ជនជាតិ យួន រត់

មក ររ់នៅ កន ុង ឧបដាំបន់ ត៉ុងកឹង បនងក ើតបាន ឧបអារយធម ៌យួន រចួ េូរ ធាល ក់ នៅទិរខាង

តបូ ង ជន ិច ស្បនទរ ចាំបា៉ា  និង កមព ុជានស្កាម។ ស្បនទរ នវៀតណ្ឌម ជា ប្បតីរបូ11 កន ុង

ខាា ត តូចមួយ នន អាណ្ឌចស្ក ចិន ខ្ត ប៉ា៉ុនណ្ឌណ ោះ នស្ ោះ ជាតិសាន៏ យួន ជា ជាតិសារន៏ ម្ន

នដើម ជា ចិន ររ់ នៅ ចិន ខាងតបូ ង ជា បងបអ នូ រមួ នលាេិត នេើយ បចច ុបបនា  ននោះ ជា មិតត រមួ

 ទធិ ផ្ងខ្ដរ ដូនចាោះ យួន ម្ន កម្ល ាំង និង  បិច ជា ចិន ននោះឯង។ 

២. អារយធ្ម៌ ឥណាា  

ឥទធព  អារយធម ៌ឥណ្ឌា  េូរចូ  មកកន ុង ដាំបន់ ឥណ្ឌ ចូិន តាម ផ្ល វូជាំនួបា នាំ បនងក ើត ឲ ម្ន ខ្ផ្

ចាំណ្ត និង ការោិ ័យ ជាំនួបា រាំរាប ់ទិបា  ក ់ ដូរ រពវទាំនិបា ស្េប់ខ្បបោ៉ា ង ខ្ដ តស្មូវ

ឲ ឈម បួា ម្ន ទាំនក់ទាំនង ជា មិស្តភាពវជាមួយ នឹង ពួក នមកស្តនទ បា កន ុងដាំបន់ ននោះ។  ៉ុោះ

ចាំនណ្រមក ម្ន នមកស្តនទ បា អាចម្ន  ទធិភាព នបាយយកស្បនោជន៏ អាំពី ការទាំនក់

ទាំនង នរដឋកិចច, បនចចកនទរ រម័យ និង វបបធម ៌យែី ននោះ នាំមល នួ ឲកាល យ ជា មហ នមកស្តនទ បា

ស្តួតន ើ នមកស្តនទ បា ដនទនទៀត នាំ បនងក ើតបាន ជា រាជាណ្ឌចស្ក ខ្ដ ម្ន  ទធិេិណ្ឌ  ូជា នគ្ន 

ជាំននឿ សារន និង របប ដកឹនាំ នេរ។ រាជាណ្ឌចស្ក ខ្ដ ម្ននកើតន ើង ននោះ េឺ៖ ចាំប៉ា  រថ ិត

នៅ តាមន ា្រម៉ុស្ទ យួន កណ្ឌត   រពវនយៃននោះ ; អាណ្ឌចស្ក មន រថ ិននៅ អចចនតភាគ12 បរច ិម

នន ដាំបន់ អារ៉ុី ភាេ អនេាយ៏ ; អាណ្ឌចស្ក ហវ ណូ្ន រថ ិតនៅ ន ើ ខ្ដនដីរណ្ត រ នន ទននលនមក៉ុង

អាណ្ឌចស្ក ននោះ ស្តវូបាន អាណ្ឌស្ច នចនឡា វាយរំលាយ បញ្ច  ូកន ុង អាណ្ឌចស្ក មល នួ នេើយ

បនងក ើត បនតបាន ជា ចស្កភព នៅកន ុង រតវតស ទី៩ ខ្ដ  ជា ចស្កភព មួយ ស្បកបនោយ

អាំណ្ឌច នៅកន ុង តាំបន់ អារ៉ុី អនេាយ៏។ 

រវាង រតវតស ទី១១ - ទី ១៤ ម្ន ន ើបាម្ន ជាតិសារន៏ ភូម្ និង នយ ខ្ដ  ជា ស្បព រដឋ

នររ ើ ចាប់នផ្តើម ម្ន រកមែភាព ជា កម្ល ាំង នរៀបចាំ នធវ ើ ចមាាំង នឹង អាណ្ឌចស្ក មន និង ខ្មែ រ

នដើមប ីបនងក ើត អាណ្ឌចស្ក ឯករាជយ េឺ អាណ្ឌចស្ក ភូម្ និង នយ។ បនតមក កាល យ ជា នេរ ម្ន

មេិទាធ ន៉ុភាព កន ុង ដាំបន់ ជា ការ នាំឲ អាណ្ឌចស្ក ខ្មែ រ និង មន អន់ភាព រេូត កាល យ ជា

                                                           
10 រញ្ឋា ័យ=ការចាាំងដនណ្ត ើម (conquête)។ 
11 ស្បតីរបូ= ឆ្ល ក់ព៉ុមភ  (reproduction)។ 
12 អចចនតភាេ=ច៉ុងប៉ុោះផ្៉ុត (extrémité)។ 
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ស្បនទរ ចាំណ្៉ុ ោះ ស្បនទរ ផ្៉ុរន ើង យែី ទាាំង ពីរ នស្កាយ ននោះ េឺថា ខ្មែ រ ចាំណ្៉ុ ោះ នរៀម ឯចាំ ខ្ណ្ក មន

ចាំណ្៉ុ ោះ ភូម្។ 

៣.  បបធ្ម ៌អឺរ ុប 

មកដ ់ រតវតស ទី១៩ និង  ក ់កណ្ឌត   ទី២០ ជនជាត ិអឺរ ៉ុប បានមក កាន់កាប់ដាំបន់ឥណ្ឌ ូ

ចិន។ កន ុង រយៈនព ននោះ ដាំបន ់អារ៉ុ ីអនេាយ៌ កាល យ ជា ទឹកដី អាណ្ឌនិេម នន ស្បនទរ បរច ឹ

ម ម្នវ បារាាំង និង អង់នេលរ ជា ស្បនទរ អាណ្ឌនិេម។ បារាាំង ស្តួតស្តា ដាំបន ់ ខាង

នកើត ឯអង់នេលរ វវបិា ស្តួតស្តា ដាំបន ់ខាង ិច។ ចស្កពតត ិនិយម ទាាំងពីរ ននោះ ស្រោុះស្រួ  នឹង

គ្នា  កន ុងឆ្ា ាំ ១៨៩៦ទ៉ុក ស្បនទរ នរៀម ឲនៅ ជា ស្បនទរ ឯករាជយ នដើមបី ទ៉ុករស្ម្ប់នធវ ើ

ជា ដាំបន់ ប្ា13។ អាណ្ឌនិេមអឺរ ៉ុប ននោះ នាំយក វបបធម៌ រម័យ មកកន ុង ឥណ្ឌ ចូិន ម្ន វវរិ័យ

វវជិាឋា វទិយសាស្តរត  អកសរសាស្តរត វធីិ រដឋបា  រម័យ និង របប ដឹកនាំ ជាត ិខ្ដ នាំ បនងក ើត ស្កមុ វរ

ជន យែ ីមួយ ជាំនួរ វណ្ណ ៈ មស្តនត ី ប៉ុរាណ្ ឬ នម៉ុឺន។ 

៤. ការទ្ងគិចគ្នន 14 នន ភាពទ្ាំសនើប សៅ ឥណ្ឌ ូចិន 

ក្. សៅប្សកុ្ខ្មែរ 

នស្កាយ រស្តង្ហគ មនលាក ន ើកទី២ ស្បនទរខ្មែរ ចាប់ពី ឆ្ា ាំ ១៩៤៧ នបើក ទាំព័រ ស្បវតត ិសាស្តរត  យែីមួយ

េឺ ការនស្ជើរនរ ើរ របប ដឹកនាំជាតិ យែី នោយយក  ទធិស្បជាធិបនតយយ នររ ើ ជា ស្េិោះ របប ខ្ដ 

ជា ការបញ្ញច ក ់ឲន ើបា ថា ស្បជាជន ខ្មែ រ ម្ន បក្កភាព15 អាចរនស្មច នស្ជើរនរ ើរ នជាេវារន

របរ់ មល នួ នោយ មល នួឯង។ ការនចបាដាំនណ្ើរ តាម មហាមគគ16 ននោះ ជា វឌ្ឍនភាព  លែសលុប17

នេើយ ក៏ជា ចយុ តិ18 របរ់ ស្បជាជាតិខ្មែរ ខ្ដរ ខ្ត អាកននោបាយ និង អាកដឹកនាំជាតិ ខ្មែ រ មិន

នចោះ្ក់ យក ភ័ពវ ននោះ មកនធវ ើ ជា សជាគ19 រាំរាប ់កសាង ស្បជាជាតិ។ ភ័ពធ មួយនទៀត ម្ន នៅ

កន ុង ឆ្ា ាំ ១៩៧០, នកើតនចបា ពី ទឹកចិតត អាកជាតិនិយម ម្ន យ៉ុវជន ជា កម្ល ាំង ថាមព  នាំ

គ្នា  ទាមទារ ឲ យួន ក៉ុមម ុយនិរត  នចបា ព ីទឹកដី ខ្មែ រ ខ្ត ខ្ប ជា នរត ច រេីន៉ុ គ្នាំស្ទ ខាែ ាំងជាតិ

និង អន៉ុញ្ញា តឲ វា វាយ ទ័ពខ្មែ រ បនងក ើត ជា រស្តង្ហគ ម ខ្ដ នាំឲ វវនិរ ស្បជាជាតិខ្មែរ។ ភាព

ចនស្ង ម្ន បនតនទៀត េឺ ការស្ចាននចា  ខ្ផ្នការ រនត ិភាព ឆ្ា ាំ១៩៧៣ ព ីរាំណ្ឌក់ ពួក ខ្មែ រ

ស្កេម ខ្ដ នាំឲ ការរបួរមួជាតិ មិនរនស្មចបាន នៅចាំន ោះ ហនិភ័យ យួន នស្ ោះពួកខ្មែរ

ស្កេម យ ់ន ើបា ថា នៅនព ណ្ឌ មល នួ ម្ន ជ័យជាំនោះ ន ើ របប សាធារណ្រដឋខ្មែ រ េឺជា

ចនមល ើយ នន បញ្ញា  ខ្មែ រ និង នវៀតណ្ឌម។ កមែ របរ ់ខ្មែ រ នៅម្ន បនត  មកដ  ់កន ុង ឆ្ា ាំ ១៩៩៣

េឺ ការបាំផ្ទល បា ខ្ផ្នការ រនត ិភាព ២៣ ត៉ុលា ឆ្ា ាំ១៩៩១ នោយ ឲ  ទធិភាព េណ្បកសស្បជាជន

                                                           
13 ដាំបន់ ស្ទា= ដាំបន់ ស្ទនប់ (zone tampon)។ 
14 ការទងគ ិចគ្នា = Impact។ 
15 បកកភាព= Maturité។ 
16 មហមេគ=ផ្ល វូធាំ (Grande voie)។ 
17  ែរ ៉ុប=មិនអាចោនកើតនមលឲបាន (Inestimable)។ 
18 ចយុ តិ=នកើតជាយែី (Renaissance)។ 
19 នជាេ= Atout។ 
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ខ្ដ  ជា េណ្បកស រណ្ប យួន អាចរកា អាំណ្ឌច បាន នដើមបី បាំនរ ើ មេិចឋា ិតា វាតទឹកដី របរ ់នវៀ

តណ្ឌម មកកន ុង ស្រកុខ្មែ រ។ មហចនស្ង ម្ន ម្នៈ បនត  េឺ ការរស្មបរស្មួ  រវាង េណ្បកស

ស្បជាជន ជាមួយ រនស្តង្ហគ ោះជាតិ កន ុងឆ្ា ាំ ២០១៣ ខ្ដ ជាអាវ៉ុធ រ័កត ិរិទធិ រាំរាប ់រម្ល ប់  ទធិស្បជា

ធិបនតយយ នររ ើ នដើមបីឲ យួន បនត  នធវ ើ ននោបាយ បញ្ច  ូ បខ្នថម ជនជាតិនេ រាប់លាន នក់

នទៀត មកររ់នៅ កន ុងស្រកុខ្មែ រ។ រពវនយៃននោះ ជនជាត ិ យួន ររ់នៅ កន ុង ស្រកុខ្មែ រ មិនស្តឹម

ខ្ត រងកត ់ខ្មែ រ បាន នោយសារ ម្ន ចាំនួន នស្ចើន ខ្តប៉ា៉ុនណ្ឌណ ោះនទ េឺ នេ រងកត់ ខ្មែ រ បានខ្យម

នទៀត កន ុង ខ្ផ្ាក វបបធម៌ និង ការររ់នៅជាស្បស្កតី ខ្ដ  បណ្ឌត  ឲ អាកដឹកនាំខ្មែ រ ខ្ដ 

យួន ជា អាកបនទ ុប នកើត ជមៃ ឺ ក្ តួយួន េឺ ក្ នួ ស្រ ីស្សា និង ខ្ បង លា ឬ ជាមន៉ុរស ស្បស្ពឹតត

អាំនពើទ៉ុចច រតិ បី ស្បការ េឺ កាយទ៉ុចច រតិ វចីទ៉ុចច រតិ និង មននទ៉ុចច រតិ។ រមួនរចកត ីមក នយើងអាច

រនា ិោឋ ន បាន ថា ការទងគ ិចគ្នា  នន ភាពទាំននើប មកកន ុង ស្រកុខ្មែ រ ជា ការទងគ ិចគ្នា  ជា

អវជិឋាម្ន នស្ ោះ នោយសារ ខ្មែ រនយើង ឥតមាំ ខ្កទស្មង់ ម្នរិកភាព នដើមប ីទទួ យកភាព

ទាំននើប ខ្ដ នយើង បានជួបស្បទោះ មកនធវ ើ ជា ថាមព  រាំរាប ់កសាង រងគម និង រដឋរម័យ

នដើមប ីរ៉ុភមងគ  នន ស្បជាព រដឋ។ 

ម. សៅប្សកុ្យួន                      

នៅ ស្បនទរ នវៀតណ្ឌម នស្កាយ រស្តង្ហគ ម ន ើកទី២ ម្ន នកើត វវបិតត ិ ននោបាយ នផ្ទកន ុង នាំ

បនងក ើត រស្តង្ហគ ម រ៉ុីវ ល  ផ្ង និង រស្តង្ហគ ម រំនោោះជាតិ ព ីអាណ្ឌនិេម បារាាំង ផ្ង។ នបើ ន ើកយក

សាថ នភាព ននោះ មក នស្បៀបនធៀប នឹង ខ្មែ រ នយើង ន ើបា ថា ស្បនទរ នវៀតណ្ឌម ម្ន ការមក

នូវ ការនចបាដាំនណ្ើរ តាម មហមេគ  រម័យ នេើយ នដើរ តាម ផ្ល វូ រស្តង្ហគ ម អរ់ រយៈនព  នស្ចើនទ

រសវតតន៏ ខ្ត អាកននោបាយ និង អាកដឹកនាំជាតិ យួន នេ នចោះ នធវ ើ របូបរវិតត  សាថ នភាព ដ៏ អ

ភ័ពធ ននោះ ឲកាល យ នៅជា នជាេ រាំរាប់ ចាក់ ឫរ ការតរ៊ាូ ស្បជាជន ខ្ដ  ជា កតាត  រាំរាប ់ឯក្

សសមាធាន20 ទឹកដ ីនិង នម្ទនភាព ជាតិ។ កតាត  ទាាំងពីរ ននោះនេើយ ខ្ដ  អាកដឹកនាំជាតិ

យួន រពវនយៃ នេ យក មកនស្បើ រាំរាប ់្ ល ន ន ស្បនទរ ខ្មែ រ និង លាវ។ នេើយ ននោបាយ ចស្ក

ពស្តនិយម ននោះ បានទទួ  ការគ្នាំស្ទ តាមផ្ល វូ ចិតត ស្េប់ និនា ការ ននោបាយ នន ស្បជាជន

យួន ទាាំង នស្ៅ និង នៅកន ុង ស្បនទរ។ ខ្មែ រ ជា នស្ចើន ជា ពិនររ នៅកន ុងចាំនណ្ឌម អានចោះដឹង

ន ើបា យួន ស្រោុះស្រួ គ្នា  នកើត កាំេ ់ មឹងនឹង យួន មិននាំ េិតនផ្សង ថា ននោះឯងនេើយ ជា នម

នរៀន រាំរាប ់ជាតិខ្មែរ ថា ជាតិសារន៏ យួន នេ ទ៉ុក ស្បនោជន ៏ជាត ិនេ ម៉ុន ស្បនោជន ៏ស្កមុ

និង ប៉ុេគ  ខ្ដ ម៉ុរ ពី ខ្មែ រ ភាេនស្ចើន ទ៉ុក ស្បនោជន៏ អបា ជា ោឋ ន ចរតិ។ 

អាកដឹកនាំជាតិ យួន ស្េប់ជាំនន់ នមើ ង្ហយ អាកដឹកនាំជាតិ ខ្មែ រ ទ៉ុកខ្មែរ ជា ជនវ ជ្បាស ស

( ក្ តួ) ចាប់ាខ្តនបាក មល នួ ជានិចច នស្ ោះ ម្ន េតិ   និយមខ្ត ខ្ បង ស្រី ស្សា ខ្ដ នេ

ទ៉ុកជា ក្ តួ បីោ៉ា ង។ នបើ យួន នេ ចង់ រម្ល ប់ ខ្មែ រ នេ មិនបាច់ េត់ននឿយ យក កម្ល ាំង

នេ នៅ រម្ល ប់ននោះន ើយ នេស្គ្នន ់ខ្តនដើររក ខ្មែ រ ណ្ឌ ម្ន ស្តី គ្ តួ កន ុង េតិ មក បាំ ក ់យរ

                                                           
20 ឯករនម្ធាន=ការស្បមូ របួរមួឲម្នខ្តមួយ (Unification)។ 
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រ័កត ិវជា យី ជា នម៉ុឺន ឲស្បកប មិច្ជា ជិ ៈ21 ឲបាន ម្ន  ៉ុយកាក់ ចារ ់ជា ខ្មែ រ ខ្បបននោះ មិន

បានបាើតរម្ល ប ់ខ្មែ រ គ្នា ឯង នដើមប ីរាំ ខ្ដង អាំណ្រេ៉ុណ្ ដ ់យួន អរ់មួយ ជីវតិ។ ទនងវ ើននោះវា កាល យ

ជា វបបធម៏ របបដឹកនាំខ្មែ រ នស្ចើន ជាយូរោរមកនេើយ,  ៉ុោះចាំនណ្រមក អាកដឹកនាំជាតិខ្មែ រ

យក រាស្តរត ខ្មែ រ ជា អាយ៏រស្តវូ របរ់មល នួ ពួនររ ់ជា នរដឋ  ីជា អនក្អាន់ប្ជី22 កន ុង អន៉ុជអាំណ្ឌច

របរ់បរនទរ ខ្ដ  ជា អាកការ រ មល នួ នដើមប ីឲ មល នួ ម្ន  ទធភាព រម្ល ប់ ខ្មែ រ គ្នា ឯង នោយ

អនុបច្ជរ23 ដូចោ៉ា ង អាកដឹកនាំជាតិ រពវនយៃ ជា អនុក្រ24 ខ្មែ រស្កេម និង ជានដយួន ខ្ត

ប៉ា៉ុនណ្ឌណ ោះ េឺ នាំគ្នា រម្ល ប់ អាកនរាហជាតិខ្មែរ ឲ ជាតិ នមាយ នដើមប ីឲ យួន ង្ហយ ន បស្រកុ

ខ្មែ រ ទាាំងមូ ។ កន ុងចាំណ្៉ុ ច ននោះនេើយ ខ្ដ នាំឲ អាកដឹកនាំយួន នេ នមើ ង្ហយខ្មែរ ! នតើវា ជា

កាំេ៉ុរ យួន ឬ ជាកាំេ៉ុរខ្មែរ ? 

នយើង បិទ វង់ស្កចក នេើយ បនត  ពិនិតយ អាំពី កម្ល ាំងយួន ដូច ខាងនស្កាម ននោះ។ 

 

គណ្បក្ស ប្បឆ្ាំង 

េណ្បកស ស្បឆ្ាំង គ្នែ ន «វបបធម ៌ ស្បឆ្ាំង» គ្នែ ន «បនទ ត់ ននោបាយ» ពិតស្បាកដ រាំរាប់

ស្បឈរទ ់ម៉ុម នឹង ននោបាយ យួន ខ្ដ ម្ន នរៀបចាំកមែ វធិិចារ់លារ់ រាំរាប ់រមិទធិ រ៉ុបិន

របរ់ បកសក៉ុមម ុយនិរត យួន េឺ ការរំលាយ ស្រកុខ្មែ រ និង លាវ ចូ កន ុង «មហ នវៀតណ្ឌម»

ឬ ឥណ្ឌ ចូិន យែី។ រពវនយៃ បកសក៉ុមម ុយនិរត  យួន នេ ឥតចាាំបាច់ នស្បើ នគ្ន ការណ្៏ នន ការរម្ៃ ត់

នៅកន ុង វវធិាន នេននោះន ើយ នស្ ោះ េណ្បកស ស្បឆ្ាំង ជា អងគការ អសបបសក្េ25 អាចម្ន

ស្បតិកមែ ជា កម្ល ាំង តបត នឹងវធិាន របរ់ នេ ដូនចាោះ បកសក៉ុមម ុយនិរត យួន នេ ម្ន វវធិាន

នបើកចាំេរ ន បយក ស្រកុខ្មែ រ ទាាំងស្ររ់ ខ្ដ  ខ្មែ រនយើង ន ើបាចារ ់នូវ រពវនគ្ន ការណ្៏ម្ន

នៅកន ុង វវធិាន ននោះ េឺ៖ នគ្ន ការណ្៏ «ឪការ», «ការខ្ស្បស្បួ », «សាថ នភាព» និង «វវបិតត ិ»។ 

- នគ្ន ការណ្ ៏«ឪការ», យក ការនបាោះនឆ្ា ត «ម្នខ្តន ែ្ ោះ» នបាក េណ្បកស ស្បឆ្ាំង ឲ ចូ 

រមួ ការនបាោះនឆ្ា តនស្ ោះ ដឹងចារ់ អាំពី ចរតិ អាកដឹកនាំ ថា នបើ គ្នត់ ទទួ បាន អារនៈ

ចាំនួន នស្ចើន តិចតួចកត ី េឺគ្នត់នាំគ្នា  យ ់ស្ពម នគ្នរព  ទធផ្  នបាោះនឆ្ា ត នស្ ោះ ជា ឆ្ា ាំង

បាយ របរ់ ពួកគ្នត់។ 

- នគ្ន ការណ្ ៏«ការខ្ស្បស្បួ », យក វវធិាន េឹងា នចបាម៉ុម នដើមបី បស្តង្ហក ប ម្ច រ់នឆ្ា ត ខ្ដ 

មិន រ៉ុមចិតត ទទួ  សាគ  ់  ទធផ្  នន ការនបាោះនឆ្ា ត នេើយ នធវ ើការរមល ុតដ  ់អាកដឹកនាំ នៅ

                                                           
21 មចាឋា ជិវៈ= ការស្បកប ការរររ៉ុី ម៉ុរេនលងធម៌។  កយផ្ទ ុយ េឺ រម្ែ ជីវៈ។ 
22 អាកអាន់ស្ជ=ី អាកន ងកាប់ចាក់។ 
23 អន៉ុបចារ=គ្នែ នកាំរតិ (sans limite)។ 
24 អន៉ុករ= អាកនធវ ើឲដូច (Imitateur)។ 
25 អនបបរកខ=នេវកម្ល ាំង (impuissance)។ 
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ចនចរ របរ ់េណ្បកស ស្បឆ្ាំង ឲ ឈប់គ្នាំស្ទ ច ន មហជន ស្បឆ្ាំងនឹង រោឋ ភិបា  អា

យ៉ាង ខ្ដ មល នួ បនត ុប រាំរាប់ រម្ល ប់ខ្មែ រ។ 

- នគ្ន ការណ្៏ «សាថ នការ», យក ខ្មែ រ និង ខ្មែ រ ឲកាល យ ជា រស្តវូនឹងគ្នា  មួយ ជា អាកនរាហ

ជាត ិមួយនទៀត ជា អាកកាលានន៉ុវតតនិយម នដើមបី បាំ ខ្បក កម្ល ាំងខ្មែ រ កន ុង នគ្ន បាំណ្ង ខ្ត

មួយេត់ េឺ រកា អាំណ្ឌច អាយ៉ាង របរ់មល នួ។ 

- នគ្ន ការណ្ ៌«វវបិតត ិ», ន ល្ៀត យក វវបិតត ននោបាយខ្មែរ ខ្ដ  មល នួ ជា អាកបនងក ើត ឲម្ន

នដើមប ីឲពួក អាយ៉ាង មល នួ កាន់ខ្តស្តវូការ កម្ល ាំង យួន ជា ការចាាំបាច់ រាំរាប ់បនតររ់ បនស្មើ យួន

កន ុងនម ជា អាកអាន់ស្ជី ន ើ ខ្មែ រ គ្នា ឯង។ 

អាកដឹកនាំ េណ្បកស ស្បឆ្ាំង មិនខ្មន ឥតម្ន ខ្ភាក នមើ  ន ើបា នគ្ន ការណ្ ៏ របរ់យួន

ខ្ដ បាន នរៀបរាប ់ខាងន ើ នេា ោះន ើយ ខ្ត នលានភា យររក័កត  ិ ៉ុយកាក ់និង ក្ តួយួនរបរ់

ពួកគ្នត ់នាំគ្នា  ចូ បាំនរ ើ ននោបាយ យួន ទាាំងស្រងុ កន ុងនម ជា ជនកបត់ជាតិ។            

 

 រជន ថ្ែ ីនិង សបសក្ក្មែ យួនក្មព ុជា  

អធិបាយ អាំព ី រជន26 នៅ ស្រកុខ្មែ រ៖  រពវ វរិ័យ ស្ពមទាាំង វវរិ័យ កីឡា រ៉ុទធ ជា យួនកមព ុជា ខ្តវ

នេនិោយ អួតអាង ថា នេ ជា អាករក កិតតយរ ឲខ្មែរ នស្ ោះ នេ នធវ ើ កន ុងនម ស្បជាជាតិខ្មែរ។

ទរសនៈ ននោះ  អ  ណ្ឌរ់ បង្ហា បា ឲន ើបា នូវ នជាេជយ័ ននោបាយ បូរណ្ក្មែ27 ជាតិសារន៏ នៅ

ស្រកុខ្មែ រ ខ្តតាម ការពិត នៅកន ុង រ៉ុភនិចច ័យ ខ្បបននោះ ម្ន ឧបាយក  ព ីអាកដឹកនាំយួន

ល្ ន ន ស្រកុខ្មែ រ នោយ យក ជនជាតិយួន ជា កម្ល ាំង ទឹកេូរ ម្ន ធារទឹក ខាល ាំងកាល  េូរ

ចូ មក កន ុងស្រកុខ្មែ រ ដូច បាក់ ទាំនប់ទឹក ននោះឯង។ បូរណ្កមែ ជាតិសារន ៏នៅកន ុង ស្រកុ

ខ្មែ រ ជា ននោបាយ សមានក្មែ28 ជាតិសារន ៏ខ្មែ រ ជា ម្ច រ់ស្រកុ ឲកាល យ ជា អន៉ុស្បជាជន នន

ជាតិសារន ៏យួន ខ្ដ  ជា ស្បជាជនអននត ស្បនវរ មក ររ់នៅ កន ុង ទឹកដីខ្មែ រ។ រមនកមែ ខ្បប

ននោះ េឺ អាកដឹកនាំ យួន នេ នធវ ើ ឲ ខ្មែ រ នៅ ជាខ្មែរ កន ុង វបបធម ៌េឹនភាព ខ្តស្តវូ នចោះ នគ្នរព វបប

ធម៌ ជាតិសារន ៏យួននស្ ោះ ជា ជាតិសាន៏ ជា «សម» ឬ «អនក្នាំ» បណ្ឌត  ជាតិសារន៏ ដនទនទៀត

ររ់នៅ កន ុង ឥណ្ឌ ចូិនខ្ដ  ម្ន យួន ជា អាកស្េប់ស្េង។ អភិស្កម នន រមនកមែ  ម្ន បី

ដាំណ្ឌក ់យែ ីបនទ ប់ ពីបានរមិទធិ រចួនស្រច និង ឥតនខាច ោះ នូវ អាំណ្ឌច ននោបាយ នោធា និង

នេរបា  ៖ ទី១ បនងក ើត ស្កមុ វរជន យែី ខ្ដ ម្ន ចាំនួន នស្ចើន  ជា យួនកមព ុជា នដើមបី ស្េប់ស្េង

ភូម ិបញ្ញា  និង វបបធម ៌; ទី២ បញ្ច  ូ ជនជាត ិយួន ម្ន ចាំនួនដ៉ុ  រាប់លាន នក់ នដើមប ីវាត

និង ពស្ងឹងដាំបន់ នរដឋកិចច យែី នៅ ស្េប់ ស្កងុ តូចធាំ និង ដាំបន់ ខ្ដ ម្ន ដី អាច

នធវ ើ ករិកមែ បាន។ ជនជាតិយួន ខ្ដ  ចូ មក ររ់នៅ កន ុង ស្រកុខ្មែ រ ម្ន តួនទីជា អាក

                                                           
26 វរជន=Elite។ 
27 បូរណ្កមែ=បញ្ច  ូឲកាល យខ្តមួយ (intégration) 
28 រម្នកមែ=ការនធវ ើឲស្ជួតស្ជាប (assimilation)។ 
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ស្តួតស្តាយ ននោបាយ នរដឋកិចច និង វបបធម ៌ដូនចាោះ នេបាំ ក ់េាំនិត នជឿ ថា ទឹកដី កមព ុជា

ជា ទឹកដ ីខ្ដ  ខ្ម៉ាឪ នេ វាយ ដនណ្ត ើម បាន ព ីខ្មែ រ នដើមប ីទ៉ុក ជា មរតក ដ ់ កូននៅយួន

ដូនចាោះ នេ ម្ន កតពវកិចច នធវ ើអាជីវកមែ បនងក ើត ផ្  និង ខ្យរកា ឲបាន េង់វង់ រាំរាប ់កូន

នៅយួន បនតគ្នា  នៅម៉ុមនទៀត។ ទី៣ ជា ដាំណ្ឌក ់ឈ៉ុតបញ្ចប់ េឺ យួន ទ៉ុក កមព ុជា ដូច ជា កមព ុ

ជានស្កាម ម្ន អតថ ិភាព ខ្ត ន ែ្ ោះ ខ្តម្ន ជាតិសារន៏ យួន ជា កមែរិទធិករ ររ់នៅ ជា ឧត្

តមស្បជាជន ន ើ ខ្មែ រ ខ្ដ  យួន ទ៉ុក ជាវណ្ណ ៈរូស្ទៈ ឬ បាវបាំនរ ើ ខ្ដ  ម្ន នៅកន ុងស្ពេែបា្

បាសារន និង របប រកត ិភូមិ។ 

 

សសចក្ត ី សនន ិោា ន 

កម្ល ាំង យួន ន ើរ កម្ល ាំង ខ្មែ រ មកពី ខ្មែ រនយើង ម្ន ម្រោទ ឲនេ នមើ ង្ហយ។ ការនមើ ង្ហយ

ននោះ ជា ឧបបតិក្29 កន ុង េតិ ជនជាតិយួន ម្ន មកន ើ ខ្មែ រ នស្ចើន រតវតស មកនេើយ នស្ ោះ

ជាតិសារន ៏យួន នេ ខ្តងខ្ត ម្ន ជ័យជាំនោះ ជា និចច មកន ើ ជាតិសារន៏ខ្មែរ។ នបើ និោយ

ឲង្ហយ យ  ់េឺ កម្ល ាំង យួន នកើតមកពី កម្ល ាំង ខ្មែ រ នមាយ ននោះឯង។ តាាំង ពី ម្ន ជាំនួប

ខ្មែរ ជាមួយ យួន មក ជាតិសារន៏ យួន ខ្តងខ្ត ម្ន នស្បៀប ន ើ ជាតិសារន៏ខ្មែរ ជានិចច។ ទ

នងវ ើ ស្រាំ ខ្ដ ននោះ នាំពស្ងឹង ចិតតេាំនិត នន ឧតតមភាព យួនន ើ ខ្មែ រ ខ្ដ  នេ ឲ ន ែ្ ោះ វា ថា «ការ

ស្តិោះរោិះ ជា វវជិឋាម្ន» ន ើរ ពី ននោះ នៅនទៀត វា កាល យ ជា «ការស្តិោះរោិះ ជា រកមែ» នស្ ោះ វា ខ្ផ្អកន ើ

ការពិត ជាក់ខ្រតង េឺ ជយ័ជាំនោះ បនតៗគ្នា  ជា និចច របរ់យួន រេូត មកដ ់ បចច ុបបនាកា  ននោះ។ 

រពវនយៃ ននោះ ខ្មែ រភាេនស្ចើន ហក់បីដូចជា រ៉ុមចិតត រ៉ុមកាយ រមួររ់ ជា មួយ ជនជាតិយួន នៅ

កន ុង ស្រកុខ្មែ រ នស្ ោះ យួន ជា ដនងា ើម សសដាកិ្ចច រស់សៅ ជា ប្បប្ក្តី30 និង រនបៀប ររ់នៅ

របរ់ ជនជាតិខ្មែរ។ ស្តរត ីខ្មែ រ នាំគ្នា   ក់នខា ដូច ស្តរត ី យួន នាំគ្នា  យ ់ន ើបា ថា សារ៉ុងខ្មែរ ជា ការ

រំខាន ដ ់កាយវកិារកន ុង ការស្បកប របរ ជិវៈិ ; ជនជាតិខ្មែរ ទាាំង ស្បរុ ស្រី នជៀរ មិនឲម្ន

អធិករណ្៏ ជាមួយ យួន នទាោះបី ដឹងថា យួន បាំ ន មល នួ ខ្បបណ្ឌ ក៏នោយ នស្ ោះ ដឹងម៉ុន នស្រច

ថា មល នួមិនឈា ោះ យួន ជា ោច់ខាត នស្ ោះ ជនជាតិយួន កាល យ ជា ស្បជាជន កមព ុជា ម្ន ននៈ

មងរ់ ជាង មល នួ នៅកន ុង ការអន៉ុវតតន៏ ចាប់រដឋ ពី រាំណ្ឌក់ អាជាា ធរ ប៉ាូ ិរ និង ត៉ុលាការ ខ្ដ 

ម្ន ជនកមព ុជា ម្ន នដើម កាំនណ្ើត ជា យួន ជា អាកកាន់កាប់ ស្ករួង។ ស្ករួង ទាាំងពីរ

ននោះ នេ ម្ន អន៉ុនទទរ ស្ករួង ចារ់លារ ់កន ុង ស្បស្ពឹតតចាប់ ម៉ុរគ្នា  រវាង ស្បជាជនខ្មែរ និង

ស្បជាជនកមព ុជា៖ កាំេ៉ុរ ខ្ដ  យួនកមព ុជា នធវ ើម៉ុរ នៅន ើខ្មែ រ ស្តវូស្ករួង ម្ន នរចកត ីអត់

ឪន ទ៉ុក ជា រេ៉ុណ្ យួន ខ្ដ បាន មកជួយខ្មែរ នៅនយៃ ទី៧ មករា ឆ្ា ាំ ១៩៧៩, ខ្ត នបើ ខ្មែ រ នធវ ើ

ម៉ុរ វវបិា នៅន ើ យួនកមព ុជា នទាោះបី ស្តឹម ជា បទន ែ ើរ ខ្ត នេទ៉ុកនទារននោះ ជា នទារ ស្បកាន់

                                                           
29 ឧបបាតិក=នកើតម្ននោយមល នួឯង (né de lui-même)។ 
30 នរដឋកិចច ររ់នៅ ជា ស្បស្កតី= Economie de subsistance។ 
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ពូជសារន ៏នរែ ើនឹង បទឧស្កិដឋ។ យួនកមព ុជា ជា អនិតជន31 ចាប់ខ្មែ រ នស្ ោះ នេ ជាម្ច រ់ ស្រកុ

ខ្មែ រ។ ឧទាេរណ្ ៏នៅកន ុង េ៉ុក ខ្មែ រ គ្នែ នម្ន ជនទ៉ុចច រតិ យួនកមព ុជា នសាោះន ើយ។ 

និោយ រមួ មក កម្ល ាំង យួន នៅកន ុង ស្រកុខ្មែ រ ម្ន ទាាំង កម្ល ាំង ចិតត កម្ល ាំង កាយ កម្ល ាំង

ចាប់ កម្ល ាំង វបបធម។៌ រួរថា នតើ ខ្មែ រ នយើង នៅម្ននៅរ  ់កម្ល ាំង ណ្ឌមួយខ្ដរ រស្ម្ប់ នធវ ើ

ជាអាវ៉ុធ តរ៊ាូ ស្បឆ្ាំង នឹង អភិស្កម នន ននោបាយ ន បទកដីខ្មែ រ ខ្ដ បាន នរៀបរាប់ ខាង

ន ើ ននោះ ខ្ដរ វរ ទនទ ? ចនមល ើយ ននោះ នយើងនឹង ន ើកវា យកមក រិកាវនៅនយៃនស្កាយ។ 

- ចប់ - 

នយៃទ ី១២ ធន  ូឆ្ា ាំ ២០១៤ 

ឧប នៅ រង្ហា  

                                                           
31 អនិតជន=ជនររ់នៅនស្ៅចាប់។ 


