
 

"Tant qu'il y aura des dictatures, je n'aurai pas le cœur à critiquer une démocratie." 

Jean Rostand - Inquiétude d'un biologiste, 1967 

«រហូតណា នៅតតមាន អំណាចផ្តា ច់ការ ខ្ញ ំនៅតតគ្មា នចិតា  ររ ិះគនន់ លទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ»  
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តេចក្តតី្ីើម 
នោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធាន សមានមន៏ អនកប្រជាធិនរតយ្យ នលើកយ្ក ប្រធានរទ្មួយ្មក

ឲតខារ នធវ ើការពិចារណា រមួគ្មន  នោយ្សួរជាសំណួរថា ដតើដយើងប្ត ូបប្ងួបបប្ងួមខ្មែរតាម ធីិណា ? 

ជា អងគដេតុ1 ការររួរមួតខា រ មានរចួប្សចនៅនហើយ្ នប្រគតខា រ ជាប្រជាពលរដឋ នន ប្រនទ្សមួយ្

តដលមាន ឯកភាព នហើយ្ តខា រមាន ក់ៗ ជា ពលរដ្ឋ2 ប្តវូស្គា ល់ ជា ោច់ខាត នូវ សិទ្ធិ និង ករណី

ណកិចច ររស់ខល នួ តដលមានតចងនៅកន ញងចារ់ជាតិ។ ដូនចនគ នរើនោងតាម អងានហតុ ននគ ការ

ររួរមួ រវាងតខារ នឹង តខា រ វា មាន លកខណៈ ជា ប្កិ្ត៏យ3 នៅកន ញងនប្គ្មង សិទ្ធ ិនិង ករណីណកិចច នន

ប្រជាពលរដឋ ន គឯង។ 

ជា ប្កិត្យ នប្រគ ពលរដឋមាន ក់ៗ មាន នសរភីាព នពញនលញ តដលមាន ចារ់ «ដសរភីាពសាធារ

ណៈ»ជា អនកធា ។ ដូនចនគ នសរភីាព ជា សីទ្ធ ិឯចំតណក នសរភីាពស្គធារនៈ រវ ិះញ ជា ចារ ់នប្រគ

នប្រើនសរភីាព នៅ កតនែងស្គធារណៈ ឥតមានចារ់សំរារ់នប្គ្មងនសរភីាព នឺ ំរនងក ើត អ ធិ

នរតយ្យ។ តតនរើ នប្រើចារ់ នសរភីាពស្គធារណៈ សំរារ់ រង្ក្រក រ នសរភីាព នន ការរនចចញមតរិ

នន ការប្រជុំ ឬ ការផ្ញំគ្មន  ជាស្គធារណៈ តដលមានតចង នៅកន ញង រដឋធមានុចញ  នឺជា អំណាចផ្តា ច់

ការ។ នៅកន ញងចំណុច ននគ វា មាន ទ្ំ ក់ទំ្នង នៅនឹង ការររួរមួតខា រ តដលមាន ករណីយ្កិចច

ជា មូលោឋ ន នហើយ្នឹង ការរប្ងួររប្ងួមតខារ តដលមាន ជា សិទ្ធិ ជា ប្និគ។ ជា ករណីណកិចចនប្រគ

តខា រ ប្តវូតតររួរមួគ្មន  កន ញងឋានៈ ជា ពលរដឋ ; ជា សិទ្ធិ នប្រគ នៅកន ញង ការរប្ងួររប្ងួមរ មិន

មាន លកខណៈ ជា ការរងខ ំ ទ្ុកសិទ្ធិ ឲពលរដឋមាន ក ់មាននសរភីាព កន ញងជនប្មើស ននការចូលរមួ។ តត

នរើមាន ការរងខ ំ នឺ អំណាចផ្តា ច់ការ។ នៅកន ញង រញ្ហា  នប្រើសិទ្ធ ិ កន ញង នប្គ្មង ការរប្ងួរ

រប្ងួម ននគ តដល នោក ម៉ម សូណង់ដូ នោក នលើកមកនចាទ្ ជា សំណួរ ថា ប្តវូនធវ ើតាមវ ិះធីណា។ 

 

មតោភាព4 
នប្រើសិទ្ធ ិនប្រគ ការរប្ងួររប្ងួម វាមាន អនករប្ងួររប្ងួម នហើយ្និង នគ្មលនៅ ររស់វា។ ដូនចនគ

ការរប្ងួរប្រួម វាមាន អតថរស នន ប្រនោជន ៏ ររស់ ប្កមុ ពួក រកស និមួយ្ៗ តដលននមាន

នគ្មលនៅ ររស់នន មានវរបធម៌ ប្កមុ ឬ រកស។ កន ញងចំណុចននគ នោក ម៉ម សូណង់ដូ នោកបាន

ន ែ្ ើយ្រចួនហើយ្ នឹងសំណួរ ររស់គ្មត់ នឺ រវ ិះធី តដលអាចនធវ ើនៅបាន នឺប្តវូ ទ្ុក ជាត ិជា ធំនរើ

និោយ្ឲខែ ី នឺ ទ្ុកប្រនោជន៏ជាតិ ជានគ្មល៖ បប្ងួបបប្ងួម ជុំ ញិ មល ឹមជាតិ។ មួយ្វ ិះញនទ្ៀត

នោក រតនថមថា អនករប្ងួររប្ងួម ឬ អនកននោបាយ្ ប្តវូមាន សីលធម៌ ខពង់ខពស់ ជានំរដូល់

ប្រជាពលរដឋ។ កតាា  ទងំពីរ ននគ តដល នោក ទ្ុក ជា ល័កខខ៏ណឌ  នន នជានជ័យ្ នន ការរប្ងួររ

                                                                    
1 អងានហតុ= Fact។ 
2 ពលរដឋ= ជនមានសិទ្ធ មានករណីយ្កិចច ; Citizen។ 
3 ប្កិត៏យ= កាតពវកិចច ជាសីលធម៌ ; Moral obligation។ 
4 មន ភាន= នំនិតទួ្នៅ ; Concept។ 
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ប្ងួម។ សួរថា នតើនៅមានអវ ីខវ គខាតនទ្ៀត កន ញង ចនមែ ើយ្ ររស ់នោក ម៉ម សូណង់ដូ ? ដូចជាគ្មា ន

នទ្ ; តតក៏ ជា ចនមែ ើយ្ ជា ទួ្នៅតដរ មានភាព សមចញ  ប្សួលយ្ល ់តតកន ញងន គ នៅមានរញ្ហា  ជា

នប្ចើននទ្ៀត តដលប្តវូ ររា ញរំន ែ្ ើ រតនថម នដើមប ីអគអាងការពិត នន ចនមែ ើយ្ ជា ពិនសសនៅ

កន ញង បរបិទ5 តខា រ។ 

តាមស្គន ម ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  ប្រជាជាតិតខារ នកើតន ើង ពីអំណាច វណណ ៈអនកដឹក ំ នហើយ្ ការវ ិះវតាន៏

មានដំនណើរ តិចតួចណាស់ រហូតអាចចាត់ទុ្កថា សថ ិននៅកន ញងភាពនឹងថ្កល់ ជាពិនសសនៅ

កន ញង រវ ិះស័យ្ នសរភីាព នន ប្រជារាង្ក្សា  តដល ំឲអនកដឹក ំ នប្រើអំណាច នដើមបីរកា រុពវសិទ្ធ ិជា

មរតក ររស់នន។ នៅកន ញង បដិ្ក្ខ ិត6 ររស ់អនកដឹក ំ ននគ  ំឲ ពួកននគ ទ្ុកប្រនោជន៏ជាតិ

ជា កមាសិទ្ធិ ររស់ខល នួ។ ឯចំតណក ប្រជារាង្ក្សា  រវ ិះញ ទ្ុកផលតដលខល នួ បានទ្ទួ្ល ឬ រកបាន

ជា អំនណាយ្ ររស ់អនកដឹក ំ តដលននតចកនអាយ្ តាមប្រនោជន៏ ររស់នន។ ដូនចនគ អនកដឹក ំ

រស់កន ញងទំ្ោរ់ ជា មាច ស់ ររឯី ប្រជាពលរដឋ រស់ នៅកន ញងទំ្ោរ់ ជា អនករង់ចាំការជួយ្ឧរតថម។

តត ការនហន គនទ្ៀត នធវ ើនៅកន ញងប្រនោជន៏ អនកដឹក ំ ជានិចច។ សួរថា កន ញងនំនិត រប្ងួររប្ងួម

ជាត ិនោយ្យ្កប្រនោជន៏ជាតិ ជា នគ្មលនៅ នតើ នរណា ប្តវូដូរ មានសិក្ភាព7 ? អនកដឹក ំ

ជាត ិឬ ប្រជារាង្ក្សា  ? 

ប្រជាពលរដឋតខា រ សពវនថ្ៃននគ មាន ដភាគប្បដោជន៏8 មួយ្សំខាន់ណាស ់ នោយ្ឥតដឹងខល នួ

នឺ គ្មត់ ជា អនកនបាគននន ត កន ញងនប្គ្មងលទ្ធិប្រជាធរិនតយ្យ នទគរ ីជា មជឈមិប្បជាធិបដតយយ9រ

តររកុមម ញយ្និសា  តកលំអ សំរារ ់ រំភាន់ តដលនយ្ើងឲន ា្ គវាថា ជា ប្បជាធិដបតយយអាប្ស័យ

បក្ស យ្កការនបាគននន ត ជា មនធោបាយ្ សំរារ់ការររ អំណាចផ្តា ច់ការ ឬ ប្រនោជន៏ររស់

សមពនធមិប្ត នន នណរកសននោបាយ្ ដូចសពវនថ្ៃ នណរកសប្រជាជន និង នណរកសសនង្ក្រា គ

ជាត ិ នន ំគ្មន ចុគសប្មងុ នធវ ើកំតណទ្ប្មង់ ចារ់នបាគននន ត នដើមបីរកាប្រនោជន៏ និងអំណាច

នៅ អាណតាិ ទី្៦។ 

ការនបាគននន ត កន ញងនប្គ្មង ប្រជាធិរនតយ្យរកស ននគ មានតាំង ពីនន ំ ១៩៩៣ រហូតមកដល់ នន ំ

២០១៣ នឺថារ នណរកសននោបាយ្ តដលបានជារ់ននន ត មិនតដលនគ្មរព ្នទៈប្រជាពលរដឋ

យ្កចំណង ់ ររស់ ប្រជាពលរដឋ នៅតកន ន្ តាមការ ប្ពមនប្ពៀងគ្មន  នដើមបី រកប្រនោជន៏សំរារ់

ខល នួឯងជានិចច។ តតទ្មាែ រ់ននគ ហាក់រីដូច ជា ប្រជាពលរដឋ មិនយ្កមកទុ្ក ជា រទ្ពិនស្គធ

ទល់តតនស្គគ។ នរើមិនយ្កមកនធវ ើ ជារទ្ពិនស្គធ អាចមានន័យ្ថា គ្មត់មិនយ្កវា មក

ពិចារណា អំពី ផលវ ិះបាក តដលគ្មត់ទ្ទួ្ល ផ្តទ ល់ខល នួ រស់កន ញង ទ្ុន្តភាព ជាអនករងនប្គ្មគ  ំ

ឲជាត ិទ្ទួ្ល រងនប្គ្មគ ដូចប្តវូ អំនពើរ ដូនចនគឯង។ ពីរ ទ្សសរតសរ៏ (២០ នន ំ)  ំគ្មន  នៅនបាគននន ត ៥

ដង នហើយ្ក៏បានទ្ទួ្លទ្ុក ៥ជាន់តដរ រហូតកាែ យ្ខែន នៅជា អនុប្រជាជន នៅកន ញងប្សកុខល នួ

ឯង តតហាក់រី  ំគ្មន  អងគ ញយ្ ចាំនបាគននន ត នលើកទី្៦ មាងនទ្ៀត នទគរីមានសងឃឹម តិច

តួច ោំងណាក៏នោយ្ ថាអាណតាិ ទី្៦ ក៏មិនប្បាកដ  ំឲខល នួ មានជីវភាពប្រនសើរន ើងតដរ។

                                                                    
5 ររ ិះរទ្= ររ ិះការណ៏ ; Context។ 
6 រដិកខ ិត= នធវ ើនោយ្ឥតដឹងខល នួ ; Reflex។ 
7 មានសិកភាព= ចិតានំនិត ; Mentality។ 
8 នភានប្រនោជន៏= Asset, Trump។ Atout។ 
9 មជឈឹមប្រជាធិរនតយ្យ= Centralism democratic : ជាលទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ តររពួកកុមម ញយ្និសា ។ 
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នឺ សុខចិតា  ំគ្មន រស់មួយ្តន នឺថា សុីនថ្ៃ អត់ោៃ ច សុីោៃ ច អត់នថ្ៃ នរើឈ ឺនដកចំាស្គែ រ់។ រកយ

រស់មួយខ្គ វាមាន លកខណៈ ជា អាតាា និយ្ម។ នតើ ជា កំហុស នរណា ? អនកដឹក ំជាតិ ? 

អនកដឹក ំជាតិតខា រ ប្នរ់ប្សទរ់ នហើយ្និង អនកននោបាយ្ជាអាជិព រស់នៅកន ញង ឬ ជុំវ ិះញ

ប្រព័នធននោបាយ្សពវនថ្ៃ មិនអាច នបាគរង់ប្រនោជន៏គ្មត់នចាលបានជាោច់ខាត នប្រគ

នតិ នហើយ្នឹង កាយ្ររស់ពួកគ្មត់ វា ដភាោ ក្10 នឹងវរបធម៌ ពុករលួយ្ និទទណឌ 11 ្ ូតកុហក នហើយ្

នឹង ការមិនទ្ទួ្លខុសប្តវូ តដល ំ ឲគ្មត់ កាែ យ្ជា មនុសស ខាវ ក ់ នៅចុគនរគមុខ ទ្ុកខ នវទ្ 

ររស់ ប្រជាពលរដឋ នហើយ្នឹង នប្គ្មគថាន ក់ជាតិ។ ចិតានំនិត ហន ឹង មិនតមន ជា ការនិតស្គា នរតត

ជា អងានហតុ មាន លទ្ធផលចនប្ងដលប់្រជាជាត ិជា ្ស្ញតាង។ នហើយ្ អងានហតុ ននគ ជា អងគ

ដេតុជាប់លាប់12 កាែ យ្ជាទ្ំោរ់ នៅកន ញងសងាម។ សួរថា នតើនយ្ើង នៅមាន សងឃឹម ឬ ជំននឿ ថា វ

ណណ ៈ នហន គ អាចដូរ នោយ្ខល នួឯង ពី អកុសល នៅ កុសល បានតដរឫនទ្ ? 

ពិតប្បាកដ ណាស ់ថា អងានហតុ នហន គ ជា កំហុស ររស់ អនកប្រប្ពឹតា ិ។ តតសួរជាសំណួរថា នតើនរណា

ជា អនកវ ិះនិចជ ័យ្ ? នរើ អាជាា ធរ ក៏ជាប្កមុតតមួយ្ ជានដនជើង ររស់ អនកប្រប្ពឹតា។ ដូនចនគ  ំគ្មន

នដកចំា នចារលួចតាមចិតា ឥតមាននទស នហើយ្សងឃឹមថាវានឹងដូរចិតា នឺដូចជា ំគ្មន  នដក

ចំា តផែោវ  តប្រកាែ យ្ជា ស្គវ យ្។ ដូនចនគ នតើប្តវូនធវ ើវ ិះធីណា អាចឲមានរំោស់រ្រូ ? 

សំណួរ នហន គ វាជា កូនសំណួរ នៅកន ញង ប្រធានរទ្ តដលសនាត់ ថា របួរមួគ្នន  វាជា ចនមែ ើយ្ប្នរ់

ប្គ្មន់ សំរារ់នោគប្ស្គយ្ នូវ រញ្ហា  តដលប្រជាជាតិជួរប្រទ្គ។ ដូចបាន ជំរារខាងនលើរចួមក

នហើយ្ ថា ការររួរមួ វាមានរចួនប្សច កន ញង ធាតុ ពលរដឋ ចុុះោម13 កន ញងនប្គ្មង សិទ្ធិ នហើយ្

នឹង ករណីយ្កិចច។ តត ពលរដឋ ជា មនុសសនោក នហើយ្ ប្រជាជាតិ ជា សងាមននោបាយ្។ អតថ

រស នន មនុសសនោក នឺ ចំណង់គ្មា នកំរ ិះត ររឯី អតថរស នន សងាមននោបាយ្ នឺ សងាម មានការ

នរៀរចំ នដើមបីនធវ ើ ឬ ការររអវ ីមួយ្។ សងាមមានការនរៀរចំ នឺ ប្នរ់នប្គ្មង ចំណង់គ្មា នកំរ ិះតតដល

ជា នសរភីាព នន មនុសសនោកឲមានសណាា រ់ធាន រ់។ ការទំោក់្ទំនង រវាង ដសរភីាព ជាមួយនឹង

សណាត ប់ធាន ប់ ដនុះឯង តដលមាននៅកន ញង សំណួរ ររស់ ប្រធានរទ្ នឺថា នតើប្តវូរប្ងួររប្ងួមតខារ

តាមវ ិះធីណា ? 

ចំណង់គ្មា នកំរ ិះត ររស់ មនុសសនោក វាន ែ្ ើយ្នឹង នសចកា ីប្តវូការ ៥ោ៉ង ររស់ មនុសសនោក៖ 

នសចកា ីប្តវូការ នន ជីវស្គង្ក្សា  (អាហារទ្ទួ្លទន) ; នសចកា ីប្តវូការ នន សវតថភាព (ជប្មង នហើយ្

នឹង សនា ិសុខ) ; នសចកា ីប្តវូការ នន សមាជិកភាព (រស់នៅកន ញងប្កមុមួយ្) ; នសចកា ីប្តវូការ នន

ការរារ់អាន ពីអនកដ៏នទ្ (ការនកាតសរនសើរ) និង នសចកា ីប្តវូការ នន ការរនងក ើត ស្គន នដអវ ីមួយ្

នោយ្ខល នួឯង14។ 

នសចកា ីប្តវូការ ទងំឡាយ្ នហន គ វាមាន លំោរ ់ពទី្ី១ ដល់ ទី្៥ ជូនកាលអាចនោតនផ្តែ គដំណាក់

បានខែគ នៅតាម លទ្ធភាព ររស់មនុសសមាន ក់ៗ។ នសចកា ីប្តវូការទងំននគ នឺជាចំណង់គ្មា នកំរ ិះត

                                                                    
10 នភាជ ក= Impregnate។  
11 និទ្ទណឌ = ការគ្មា ននទស ; Impunity។ 
12 អងានហតុជារ់ោរ់= Makes lasting។ 
13 ចុគ ម= Inscribe (F. S’inscrire) ។ 
14 The five needs of Maslow។ 
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ររស់ មនុសសនោករស់នៅកន ញងសងាម តសវ ងរក សុ្មងាល កន ញងធមាជាតិ ជា មនុសសនោក។ តត

នៅកន ញងសងាមជាតិ មានតរងតចក ជាពីរប្រនោជន៏ តដលពលរដឋមាន ក់ៗប្តវូស្គា ល់ចាស់, នចគ

តញក នដើមបីកុំឲមានការភាន់ប្ច ំ។ ប្រនោជន៏ទងំពីរមាន៖ 

 

១. ប្បដោជន៏រមួ នឹង ប្បដោជន៏ជាតិ 

សងាមមនុសសនោក ជា សងាមននោបាយ្ មាននគ្មលនៅសំខាន់ពីរ នឺ ប្នរ់ប្នង ប្រនោជន៏

រមួ នហើយ្នឹង ប្រនោជន៏ជាតិ។ ប្រនោជន៏រមួ ជា ប្រនោជន៏រុនាល ដប្គ្នង15នោយ្ចារ់។ ររឯី

ប្រនោជន៏ជាត ិ រវ ិះញ ជា ប្បដោជន៏សាធារណៈ អវ ី សំរារ ់រំនរ ី ប្រជាពលរដឋ ជា ប្រនោជន៏ជាតិ

នហតុដូនចនគឯងនហើយ្ បានជា ប្រជាពលរដឋ ការររប្រនោជន៏ជាត ិនប្រគវាជា ប្រនោជន ័ររស់

ខល នួផ្តា ល់, ឧរមា នរើ ប្រជាពលរដឋ រោយ្ នឺ ជាត ិ រល ំ នហើយ្ វាប្ត រ់ ដៅ ញិដៅមក្16

ដូនចនគ ប្រនោជន៏រមួ នហើយ្នឹង ប្រនោជន៏ជាតិ ជាប្រនោជន៏តតមួយ្ តតប្នរ់ប្នងនោយ្ចារ់

ពីរខុសគ្មន  ទី្១ កន ញងនប្គ្មងចារ់ នសរភីាពស្គធារណៈ ; ទី្២ កន ញងនប្គ្មងចារ់ ប្ពហាទ្ណឌ  តតចារ់

ទងំពីរននគ សថ ិតនៅនប្កាមចារ់ រដឋធមានុចញ  តដលជាចារ់កំពូល ធា  នសរភីាព ររស ់ប្រជា

ជន។ 

នយ្ើងអាច ន ែ្ ើយ្ ជាសំនណើរ ថា ការរប្ងួររប្ងួមតខារ នឺ រប្ងួររប្ងួម នៅជុំវ ិះញ ប្រនោជន៏

ររស់ ប្រជាពលរដឋ តដលជា លទធ្លននអំដពើរមួ17 រវាង ប្រនោជន៏រមួ ជាមួយ្នឹង ប្រនោជន៏ជា

តិ។ នតើប្តវូនធវ ើតាមវ ិះធីណា ? 

ជារឋម ប្រជាពលរដឋ ប្តវូមានចំណង់ រក ប្រនោជន៏រមួ និង ប្រនោជនជ៏ាតិ កន ញងឋានៈខល នួ ជា

មនុសសនោកផង ជាពលរដឋផង។ ចំណង់ននគឯង ជាការនលើកទឹ្កចិតាទ្ីមួយ្ តដលប្តវូមានចំា

បាច់។ រ ទ រ់មក ប្តវូមានការនរាជាា ចិតា ថា ប្តវូតតនធវ ើឲបានសំនរច រចួនហើយ្ ប្តវូនប្ជើសនរសី រវ ី

ធី តដលប្តវូនធវ ើ តាម មនធោបាយ្ តដលពលរដឋមាន ក់ៗមាន រូកគ្មន ជាមនធោបាយ្រមួ នហើយ្នឹង

មនធោបាយ្ជាតិ។ 

មនធោបាយ្ពលរដឋ នឺនប្រើ សិទ្ធិ នឹង ករណីយ្កិចច ជាពលរដឋ ; មនធោបាយ្រមួ នឺនប្រើអំណាច អហឹ

ងា ជាប្រជាពលរដឋ ; មនធោបាយ្ជាតិ នឺនប្រើចារ់ជាតិ នហើយ្នឹង អនារជាតិ ជាអាវុធ។ 

ក្រណីយកិ្ចច ៖ នឺប្តវូមាន កាតពវកិចច ចូលរមួ កន ញងកិចចការស្គធារណៈ នហើយ្និង កិចចការ

ននោបាយ្ ស្គា ល់ដឹងចាស់ អំព ីសិទ្ធិ ររស់ខល នួ អំពី ករណីយ្កិចច ររស់ អនកដឹក ំ អំព ីប្រនោ

ជន៏ខល នួ ប្រនោជន៏រមួ នហើយ្នឹង ប្រនោជន៏ជាត។ិ ជាសនងខរ ករណីយ្កិចច នឺការនចគដឹង តដល

ពលរដឋ ប្តវូមាន នដើមបី អាចឲខល នួ អាចមានលទ្ធភាពរវ ិះនិចជ ័យ្ នលើ សកមាភាព ស្គថ រ័នជាត,ិអំនពើ

ររស់អនកដឹក ំជាតិ នឹង អនកននោបាយ្។ 

សីទធ ិ ៖ នឺ ហា៊ា ន តវា៉ា  ឬ ប្រនំងនឹង អំនពើ អយ្ុតា ិធម៏ អសីលធម៌ នហើយ្នឹង អំនពើកបត់ជាតិ។ សិទ្ធិ

ជា នសរភីាព ននជនប្មើស រវាង ការចូលរមួ ពហិការ ឬ ការរដិនសធ កន ញង សកមាភាពស្គធារណៈ

                                                                    
15 នប្គ្មង= Frame។ 
16 នៅវ ិះញនៅមក= Vice-Versa។ 
17 លទ្ធផលននអំនពើរមួ= Resultant។ 
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សកមាភាពននោបាយ្ ដូចោ៉ង ការនបាគននន តជាតិ ឬ បាតុកមា។ ពហកិារ ជាសកមាភាពអហឹ

ងា ប្រនំងនឹង អំនពើអវ ីមួយ្ ររឯី ការរដិនសធ ជាការតរតនឹង និនប្គ្មគ ការរងខ ំនោយ្នប្រើ

កមាែ ំង ពីសំណាក ់ អនកមានអាវុធ។ ជាតក្កដលាម18 នៅចំនរគមុខ និនប្គ្មគ តររននគ តតង

តត មាននកើត អំនពើហឹងាជានិចច ដូនចនគ ការនប្រើសិទ្ធ ិតរត ជាប្រតិកមា ទ្ុកជា អំនពើ ការររខល នួ

តតរុ៉នណាណ គ ; ឧរមា ឈរឲនននវ ឬ បាញ់សមាែ រ់ គ្មា នប្រតិកមា  មិនតមន ជាមនុសសនោកនទ្។ សិទ្ធ

ក៏ជា ករណីយ្កិចចតដរ នប្រគពលរដឋមាន ក់ៗ ប្តវូដងឹឲចាស់ អំពី សិទ្ធិខល នួ ជារុនាល ជាពលរដឋ ជា

ប្រជាពលរដឋ នឹង ជាអធិរតីខល នួ តដលជា មាច ស់តនអំណាចរដឋ។ 

 

២. អំណាចប្បជាពលរដ្ឋ 

អំណាចរដឋ ជាឧរករណ៏ នន អំណាចប្បជាពលរដ្ឋ តដលជាអំណាចរដឋធមានុចញ  នប្រគវា មាន

កំនណើត ពីរដឋធមម ញនុចញ  តដលជាចារ់កំពូល ររស់ជាតិ។ អវ ីតដល អាជាា ធរ ឬ រដឋប្រតិរតា ិ នឺនធវ ើ

កន ញង ម ប្រជាពលរដឋ សំរារ់ប្រជាពលរដឋ។ នហន គ ជាររូីភាព ចាស់ោស់ ននអំណាចប្រជា

ពលរដឋ ដូនចនគអំណាចណាមួយ្ នធវ ើនិនប្គ្មគ មកនលើប្រជាពលរដឋ ជាអំណាចផ្តា ច់ការខុសចារ់ជា

តិ។ ប្រជាពលរដឋ នប្រើអំណាចខល នួ ប្រនំងនឹង អំណាចផ្តា ច់ការ ជា អំដពើប្សបចាប់នឹង ជា អំដពើ

ធមាែ នុរបូ។ អំនពើប្សរចារ់ នប្រគអំណាចប្រជាពលរដឋ មានអតថរស ជាចារ់ ; អំនពើធមាា នុ

ររូ នប្រគជាសិទ្ធ ិ ររស់ប្រជាពលរដឋ កន ញងឋានៈខល នួ ជាមាច ស់ននអំណាច។ នប្រើអំណាចរដឋ ប្តវូ

ចាំបាច់ អនុដលាម19នឹង លកខណៈពីរោ៉ង ប្សបចាប់20 នឹង ធមាែ នុរបូ21។ ប្រប្ពឹតាតាមចារ់វា

ពិតជាមានលកខណៈ ប្សរចារ់ តតប្រប្ពឹតា អំនពើ ហឹងា នៅនលើប្រជាជន កន ញងករណីយ្កិចច

ននគ អាជាា ធរ គ្មា នធមាា នុររូ នប្រគខល នួ គ្មា នសិទ្ធិនប្រើអំណាច នធវ ើនិនប្គ្មគ នៅនលើមាច ស់អំណាច

បានន គន ើយ្។ ដូចថ្ាីៗននគ នោក ហ៊ាុន-តសន តថ្ែងថា នរើនរណាមួយ្ នប្រើអំណាចប្រជាពលរដឋ

នោក នឹងយ្កអាវុធ នៅរង្ក្រា រ។ នសចកា ីប្រមាទ្ននគ គ្មា នប្និគចារ់ នឹង គ្មា នការប្រកដ

និយ្មនទ្ នប្រគ អាវុធ ជាឧរករណ៏ ររស់អំណាចប្រជាពលរដឋ មិនអាចនរណាមាន ក់ យ្កវា នៅ

នប្រើ នោយ្គ្មា នការអនុញ្ហញ តិពីប្រជាពលរដឋបានន គន ើយ្។ 

នរើនោងនលើ លទ្ធិប្រជាធិនរតយ្យ ការនប្រើអំណាចប្រជាពលរដឋ នោយ្ប្រជាពលរដឋ ជាការនប្រើ

ចារ់ នហើយ្នឹង សិទ្ធិ ជាមាច ស់អំណាចតតរុ៉នណាណ គ។ សួរថា ដតើប្ត ូដប្បើតាម ធីិណា ? នៅកន ញង

ប្រនទ្ស មានលទ្ធិប្រជាធិនរតយ្យ ពិតប្បាកដ ចនមែ ើយ្នឹងសំណួរននគ វាមាន តចងនៅកន ញងចារ់

ជាត ិនហើយ្ មាននៅកន ញង ទ្ំោរ់ ជាធមាតា ររស់រុនាលមាន ក់។ សិទ្ធិនបាគននន ត ននពលរដឋ ជាការ

នប្រើអំណាចប្រជាពលរដឋ នហើយ្រ ទ រ់ព ីនបាគននន តរចួ រអាជាា ធរ តដលជា អំណាចសីទធ ិរដ្ឋ22 តចង

នៅកន ញងអំណាច នីតិប្រតិរតា ិ តដលមាន រោឋ ្ិបាល ជាអនកប្នរ់ប្នង យ្ក អំណាចប្រជាពលរដឋ

មកកាន់ការ់ នៅកន ញងអាណតា ិ អងគនីតិបញ្ញ តត ិ23 តដលមាន នណរកសភាននប្ចើន, តំណាង ប្រជា

                                                                    
18 ជាតកកនោម= សមនហតុផល ; Logically។ 
19 អនុនោម= សប្មរ ; Conform។  
20 ប្សរចារ់= Legal។ 
21 ធមាា នុររូ= Legitimate។ 
22 អំណាចសិទ្ធ ិរដឋ= អំណាចអធិរនតយ្យ។ 
23 អងានីតិរចញតា ិ= អាណតាិររស់រដឋសភា ; Legislative។ 
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ពលរដឋ, ជាអនកផាល ់ អំណាចដឹក ំជាតិ ដល់ រោឋ ្ិបាល។ តតថា អំណាចប្រជាពលរដឋ តដល

អំណាចនីតិរចញតា ិ នឹងអំណាចនីតិប្រតិរតា ិ យ្កមកប្រតិរតា ិនឺប្គ្មន់តតឋិននៅកន ញងដប្គ្នង24

អំណាចនផទរ តតរុ៉នណាណ គ។ កន ញងអំណាចនផទរ ននគ រញ្ហច ក់ថា មាច ស់ននអំណាច នឺ ប្រជាពលរដឋមាន សី

ទ្ធិ ប្នរ់តររោ៉ង ប្នរ់នពលនវោ តាមពិនិតយនលើសកមាភាព ររស់អំណាចនីតិរចញតា ិ នឹង

អំណាចនីតិប្រតិរតា ិ។ នៅកន ញងល័កខខ័ណឌ ននគនហើយ្ តដលប្រជាពលរដឋ នប្រើអំណាចររស់ខល នួ តដល

មានតចងនៅកន ញងលទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យមានន ា្ គថា«ប្បជាធិបដតយយតំណាង25»។              

 

៣. បរបិទ ននប្សកុ្ខ្មែរ 

តតនៅកន ញង បរបិទ26 ប្សកុតខា រ តដលអនុវតា ិ លទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ អាប្ស័យ្រកសរតដលជាលទ្ធិ តររ

កុមម ញយ្និសា  យ្កការនបាគននន ត ជា រ់ត  តប្រររូ អំណាចប្រជាពលរដឋ ឲនៅជាប្សនមាល ររស់

អំណាចផ្តា ច់ការ តដលជា ឧរសនា  នូវដំនណើររលូន27 ននលទ្ធិប្រជាធិនរតយ្យ ដូនចនគរប្រជាពលរដឋ

ប្តវូនប្រើអំណាចខល នួ តររ តស៊ាូ មតិ មានររូភាព ជាមហាបាតុកមា  ជាសយមភ តូ28 ដូចធាែ រ់នកើត

មានកន ញងនន ំ ២០១៣។ ននអាច ន ែ្ ើយ្តរវ ិះញថា ២០១៣ ជាររាជ័យ្ ដូនចនគនដើរតាមស្គន មតររននគ

វាគ្មា នប្រសិទ្ធអវ ីននគន ើយ្។ ទ្នងវ ើ កន ញងនន ំ ២០១៣ ជា ររាជ័យ្ពិត តតជា ររាជ័យ្ ររស់អនក

ដឹក ំនណរកសសនង្ក្រា គជាតិ តតរុ៉នណាណ គ នប្រគអនកទងំន គ យ្កការនបាកប្បាស់ ប្រជាពលរដឋ

ជាយ្ុទ្ធស្គង្ក្សា  រកប្រនោជន៏ តដល ំមិនបានសនប្មច នននគ្មលរំណង។ ការចាញ់នបាក ជាការ

ផ្តែ ត ់ តតមិនតមនជាររាជ័យ្ ររស់ រនរៀរនប្រើអំណាច ប្រជាពលរដឋ នោយ្ប្រជាពលរដឋ តាម

រនរៀរមហាបាតុកមាន គនទ្។ ជា ការនប្រើរនរៀរលអ មួយ្ វាប្គ្មន់តតខវគអនកដឹក ំ មាន សមាែ

គំនិត29 មាន ពល សទ្ធធ 30 នឹងមាន ថាមពល។ តតការរកន ើញ នោយ្ប្រជាពលរដឋ នូវអនក

ដឹក ំតររននគន ើញ លុគប្តាតតពលរដឋមាន ក់ៗ មានវតថ ញធាតុទងំរីោ៉ងននគ នៅកន ញងស ា ន

ចិតា ខល នួឯងតដរ។ ដូនចនគ វតថ ញរីោ៉ងននគ ជាកមាែ ំងផង ជាកតាា  ននការរប្ងួររប្ងួម ននប្រជា

ពលរដឋ។ ការផុសន ើងននវតថ ញរីោ៉ងននគ កន ញងស ា នចិតា  ររស់តខា រមាន ក់ៗ ជាការចាំបាច់ នូវ

នជានជ័យ្ ននការរប្ងួររប្ងួមតខារ នដើមបីកស្គងជាតិ នៅកន ញងប្រនោជន៏រមួ នឹង ប្រនោជន៏ជា

តិ។ 

គ្មា នអវ ីតដលអាចនកើតន ើងបាន នោយ្គ្មា នចំណង់ចង់បាន នហើយ្នឹង ការតស៊ាូ ន គន ើយ្។ អវ ី

តដលនកើតន ើងព ីការនចដនយ អាចទ្ុកជាសំណាង ក៏បាន ក៏អាចទុ្កជា អនារាយ្ ន គតដរ។ ជា

សំណាង លុគប្តាការនកើតន ើងន គ បានដល់ មនុសសលអ  មានប្រជាា  អាចនចគន ន្សំណាង ឲនៅជា

សមបតា ិធម៌បាន។ ជាអនារាយ្ នៅកន ញងករណីយ្ណា តដលសំណាងនកើតពកីារនចដនយននគ បាន

                                                                    
24 នប្គ្មង= Cadre។ 
25 ប្រជាធិរនតយ្យ តំណាង= Representative democracy ; Démocratie représentative។ 
26 ររ ិះរទ្= ររ ិះការណ៏ ; Context។ 
27 ដំនណើររលូន= Good working ; bon fonctionnement។ 
28 សយ្មភ តូ= តដលនធវ ើនោយ្ឯងឯង ; Spontaneous, Spontané។ 
29 សមាា នំនិត= នំនិតប្តូវ ; Just idea, Idée juste,  
30 ពលវសទ្ធ= នសចកា ីនកែ ៀវកាែ  ; passion។ 



តើត  រត្រូវបត្រួបបត្រួមខ្មែរតាមវមធីណ ា ?  

Page 7 

ដល ់ កុ្សីតបុគគល31 រុនាលទ្ុចច រ ិះត នប្រើសំណាង កន ញងការខច ឹលប្ចអូស ឬ មានតណាា  នប្រើនដើមបី

រំផ្តែ ញអនកដ៏នទ្ ដូចករណីយ្ អនកដឹង ំ នណរកសសនង្ក្រា គជាត ិន ែ្ៀតយ្ក ចល ប្រជាពលរដឋ

ផុសនចញ នដើមបីប្រនំងនឹង អយ្ុតា ិធម៌ តដលជាអាណាប្រនោជន ៏សំរារជ់ាតិ មករំផ្តែ ញជាតិ

ខល នួឯង។ ក៏ដូចករណីយ្ ពួកតខារប្កហាម ទ្ទួ្លបាននជានជ័យ្ នោយ្នចដនយ យ្កសំណាងននគ

មកនធវ ើជាកមាែ ំងហឹងា តដលពុំអាចតខារណាប្សនមន ើញបាន មកនប្រើ សមាែ រ់ប្រជាពលរដឋខល នួ

ឯង ផទ ញយ្ពីអនកដឹក ំយួ្ន ន ែ្ៀតយ្ក ទ្ុពធលភាពតខារ មកន ន្ជា ោ្ជ័យ្ សំរារ់ សមិទ្ធិ មហិចច

តាជាប្រវតា ិស្គង្ក្សា  ររស់នន នឺរនងក ើត មហាដ ៀតណាម តដលជាឥណឌ ចូិនថ្ា។ី 

 

ត្រេឹី  នរិ ធីណ  
នតើប្តវូរប្ងួររប្ងួមតខារ តាមវ ិះធីណា ? នួរសួរ ជារឋម នូវសំណួរថា នតើតខា រប្តវូររួរមួគ្មន តាមវ ិះធី

ណា ? នប្រគថារកយ រប្ងួររប្ងួម ប្តវូមាន អនករប្ងួររប្ងួម តតថា អនករប្ងួររប្ងួមតខារ វា

មិនអាចមាននកើត នរើតខា រ មិនទន់មានការររួរមួគ្មន នៅន ើយ្ នប្រគការររួរមួ នឺដូចជា ល័កខ

ខ័ណឌ  ដី្ខ្ដ្លមានជីជាតិ ររឯី ការរប្ងួររប្ងួម រវ ិះញ នឺដូចជា អំនពើ ោបំខ្នលក្ន ុងចំការ។ មួយ្ជា បុ

ដរល័ក្ខម័ណឌ 32 មួយ្ជា រដបៀបដរៀបចំ។ ដូចបានជំរារខាងនលើរចួមកនហើយ្ ថាការររួរមួតខា រមាន

ជាធមាជាត ិ នប្រគតខា រជាជនជាតិ ននប្សកុមួយ្ មានអាយ្ុរាររ់ន់នន ំ។ តតនដើមបីឲជនជាតិ

តខា រ មានលកខណៈ ជា ជនជាតិឧតាម ដូចដី តដលមានជីជាតិ ប្រជាពលរដឋតខា រ ប្តវូមានការនចគ

ដឹងកន ញងកំរ ិះតខពស់មួយ្ តាមការអរ់រំជាតិ ប្តវូមានសីលធម៌ ជាប្រជាពលរដឋនថ្ែថ្ន រូ ប្តវូមាន

ថាមពល ជាប្រជាជន ថាមវន័ា  នហើយ្នឹង ប្តវូមាន ្នទគ កន ញងទ្សសនរវ ិះស័យ្ ដល់ប្រជាជាត ិនប្រគ

វតថ ញធាតុទងំឡាយ្ននគ មិនអាចនកើតន ើងនោយ្ខល នួឯងបានន គន ើយ្៖ នកើតជាតខារ មិន

តមនមានធមាជាតិជា សុជន33 មានសុធី34 ន គនទ្។ នរើតខា រមាននំនិតតររននគ នឺប្បាកដជា

តខារ មានការនិយ្មជាតិស្គសន៏ ជាពុំខាន នឺទុ្កជាតិស្គសន៏ខល នួ ជាជាតិស្គសន៏ឧតាម ពី

កំនណើត។ តខា រកាែ យ្ជា សុជន មានសុធ ីពីការអរ់រំ នោយ្ខល នួឯងផង ពីសំណាក់ប្កសួងអរ់រំ

ជាតិផង។ 

 

១. ការតារតាបួរតាមួជាតិ 
ដូនចនគ ការររួរមួតខា រ ប្តវូនធវ ើ តាម រវ ិះធីអរ់រំ ឲខល នួកាែ យ្ ជាប្រជាពលរដឋ ចាប់ភព35 នូវ នុណ

សមបតា ិ តដលនទ្ើរតតបាននរៀររារ់ខាងនលើននគ នដើមបី ឲការររួរមួ ជាធមាតា ឲវាកាែ យ្នៅជាការ

ររួរមួ ជាពលរដឋ ឬ ការររួរមួ តដលមាននុណភាព។ ការររួរមួ តដលមាននុណភាព ននគ តដល ំ

                                                                    
31 កុសិតរុនាល= មនុសសខច ឹលប្ចអូស ; Idleness ; Paresse, Fainéant 
32 រុនរល័កខខ័ណឌ = ល័កខខ័ណឌ ប្តវូមានពីដំរូង= Precondition ; Précondition។ 
33 សុជន= មនុសសលអ  ; Homme bon ; Good man។ 
34 សុធី= ប្រជាា , នសចកា ី ែ្ សនវ ; Intelligence, vivacité d’esprit ; Vivacity of mind។ 
35 ចារ់្ព ; Incarnate ; s’incarner។ 
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រនងក ើតជា កមាែ ំងជាតិ តដលជា ក្មាល ងំចូល្ចិត36 ននកមាែ ំងរមួ ររស ់ពលរដឋមាន ក់ៗ នទរទ្ន់

ចូលនៅទី្កណាា ល។ ទ្ីកណាា ល ជាការផ្ញំ នន តនមលជាតិខ្មែរ។ សួរថា អវ ីជា ប្គិុះ របស់ជាតិខ្មែរ ? អវ ី

ជាតនមល របស់ជាតិខ្មែរ ? 

 

១.១. តនមលជាតិ 

តនមែជាតិតខា រ ជាវតថ ញធាតុផ្តែ ស់រ្រូ តាមការវ ិះវតាន៏ ននសងាមជាតិ ឧរមា តនមែជាតិកន ញងសម័យ្

មហាននរតខារ វាមិនដូចគ្មន នឹង តនមែជាតិ សពវនថ្ៃននគន ើយ្។ វតថ ញធាតុ មាន៖ ននោបាយ្ជាតិ,

ការអរ់រំជាតិរតដលជារចច័យ្ ននការលូតោស ់ចំនរនីននប្រជាជាតិ។ តនមែជាតិ វា ជាការផស ំនន

តនមែពលរដឋ នហើយ្ពលរដឋហន ឹងនហើយ្ តដលជាសិរបករ ននការលូតោស់សងាមជាតិ នប្រគ តួអងគ

មនុសស37 តដលជាជីវ ិះតតផនកសមាា រៈ ជាកំនណើតនដើម ននជីវ ិះតតផនកស្គា រតី។ នហើយ្ ស្គា រតីសងាម នឺ

ជា ប្ទ្ឹសា ី ននោបាយ្ នឹង ចារ់, ទ្សសនៈតផនកស្គស , តផនលទ្សសនៈវ ិះជាជ  នឹង សីលធម៌សងាម។

ប្រជាពលរដឋ មានការនចគដឹង នទ្ើរអាចមាន ននោបាយ្ជាតិខពង់ខពស់បាន នហើយ្ ការនចគ

ដឹង នឺនកើតមក ពីការអរ់រំ តដលនលើក កំរ ិះតស្គា រតី ននពលរដឋមាន ក ់នហើយ្ រមួគ្មន រនងក ើតបាន ជា

តនមែជាតិ។ 

នៅកន ញងសងាមជាតិ នំនិត ររួរមួ នឺជា ការររួរមួ រវាង បុគគលនិយម38 ជាមួយ្នឹង សនិទ្ធន

និយម39 ឬ តួអងាមនុសស ជាមួយ្នឹង សីលធម៏ តដលខល នួមាន នឺថា ការរមួរស់ រវាង សិទធ ិតួអងគ

មនុសស40 ជាមួយ្នឹង តួអងគមនុសសសងគម41 តតនៅតតរកា ភាពខពង់ខពស់ នន សិទ្ធិតួអងាមនុសស

នលើ តួអងាមនុសសងាម តដលជា មាតាននទ្សសនៈ ននការប្រកាស សិទ្ធិមនុសស និង ពលរដឋ។ ដូនចនគ

ភាពខពស់ខពស់ននគ នឺសំនៅនៅនលើ បុគគលនិយមជាសក្ល42 តដលកាែ យ្នៅជា ប្និគ នន សណាា រ់

ធាន រ ់ននោបាយ្ និង នសររភីាព តដលជាតួអងាតតមួយ្នត់ អាចមានលទ្ធភាព ដឹក ំ សណាា រ់

ធាន រ់សងាម។ នំនិត នន សិទធ ិបុគគលនិយម-សក្លនិយម នឺការររួរមួ ជាធមាជាតិ រវាងវា ជាមួយ្

នឹង សក្លនិយម នន វ ចិារាញ ណ តដលកំរ ិះតរការការររប្រនោជន ៏រុនាល។ ការរមួរមួ ជាធមា

ជាតិតររននគឯង ជាប្និគ ននមនុសសជាតិ តដលទ្ុក សិទ្ធិរុនាលនិយ្ម-សកលនិយ្ម ជាតនមែ នន

មនុសសជាតិរ។ ដូនចនគ តនមែជាតិតខា រ មិនប្តវូឃ្លែ តនៃ យ្ ពីតនមែ ននមនុសសជាតិ ន គន ើយ្។ 

នៅកន ញង ររ ិះរទ្តខារ រចច ញរបនន  ការអរ់រំស្គា រតីប្រជាពលរដឋ នឺការចូលរមួប្រជាពលរដឋទងំអស់

កន ញងការប្រយ្ុទ្ធកំនទ្ច អំនពើ អយ្ុតា ិធម៌, ពុលរលួយ្, អំណាចផ្តា ច់ការ នឹង អាណានិនមកុមម ញយ្

និសា យួ្ន។ នរើប្រជាពលរដឋតខា រគ្មា នស្គា រតីទងំននគ តដលជានប្គ្មគថាន ក់ដលអ់ាយ្ុជីវ ិះតជាតិ តខា រ

មិនអាចរក ការររួរមួគ្មន បានន គន ើយ្។ ស្គា រតីប្បាកដនិយ្មហន ឹងនហើយ្ តដលជា តនមែជាតិ

                                                                    
36 កមាែ ំងចូលផចិត= កមាែ ំងនទរទ្ន់ចូលនៅរកទ្ីកណាា ល ; Centripetal strength ; Force centripète។ 
37 តួអងាមនុសស= Being ; Etre។ 
38 រុនាលនិយ្ម= Individualisme។ 
39 សនិទននិយ្ម= ការយ្ល់ដឹង តដលនកើតមកពីវ ិះចារញ្ហញ ណ ; Rationalisme។ 
40 សិទ្ធ ិតូអងាមនុសស= Etre de droit។ 
41 តួអងាមនុសសសងាម= Etre social។ 
42 រុនាលនិយ្មជាស្គកល= Individualisme universel។ 
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តខា រសពវនថ្ៃ ជា ភាគខ្បក្43 រមួ ប្រឈរមុខទ្ល់នឹង នប្គ្មគថាន ក់រមួ។ តខា ររចច ញរបនន  មិនប្គ្មន់តត

ប្តវូមាន តនមែពលរដឋ ឲប្រនសើរ តតរុ៉នណាណ គ ន គន ើយ្ នដើមបីរសន់ៅតកបរ ប្រជាជន ជិនខាងតដល

មានជំនួននប្ចើននលើសប្រជាជនតខារ មានននោបាយ្ជាតិពិតប្បាកដ នឺប្តវូនធវ ើោ៉ងណា ឲតនមែ

ខល នួ ជាតួអងាមនុសស ជាពលរដឋ ឲមានតនមែឧត្ញងឧតាម នទ្ើរអាចនជៀសវាង នូវអនុភាព នន

ប្រនទ្សជិតខាងបាន។  

 

១.២. ប្គិុះ របស់ជាតិ 

ប្និគ ននជាតិតខារ ជា ទប្ម អចិន្នទ ជា ឧបររិចោសមពនធ44 មាន៖ ប្រជាជាតិ, ប្រវតា ិស្គង្ក្សាជាតិ,

ភាស្គ, ស្គស  រនហើយ្នងឹ ទ្សសនៈវ ិះជាជ  (ទ្សសនៈវ ិះជាជ នៅកន ញងន័យ្ គំនិតជាតិ45 នឺការពិចារណា

អំពី កមាផល មាននៅកន ញងពុទ្ធឪវាទ្, សីលធម៌ មាននៅកន ញងចារ់ទងំឡាយ្តខារ, វរបធម។៌ វតថ ញ

ធាតុទងំននគ ជាវតថ ញធាតុ ររ ងង តាមធមាតា មិនអាចនប្រប្រួលបាន។ តតនយ្ើងដឹងថា ប្រជាពលរដឋ

តខា រ សពវនថ្ៃ មាន និមាែ ណ46 ជាពហុជាតិស្គសន៏៖ តខា រ យួ្ន ចិនចាម មិលកូ្47 នហើយ្នឹង ជាតិ

ស្គសន៏នផសងនទ្ៀត។ នទគរី ជាតិស្គសន៏តខារ ជា ជាតិស្គសន៏ ភាននប្ចើនពិត តតតលងជា អងា

ភាព នលើសលុរជាងននន គន ើយ្ នប្រគនរើរូក ជាតិស្គសន៏ យួ្នចិន នឹង ចាម ចូលគ្មន ,ចំនួន

ខាន ន់ខាន រ់ ននការរូកននគ នសទ ើរតតនសា ើ ឬ ប្រតហលជានលើសផង នលើចំនួន ជាតិស្គសន៏តខារ តដល

ជាមាច ស់ប្សកុ។ ការពិតននគ នចាទ្ជារញ្ហា ដល់ ការចាត់ទ្ុក ប្និគររស់ជាតិតខា រ នប្រគជាតិស្គសន៏

ដ៏នទ្នទ្ៀត ននមាន ប្រវតា ិស្គង្ក្សា , ភាស្គ, ស្គស  នឹង ទ្សសនៈវ ិះជាជ  ររស់ននផ្តទ ល់នហើយ្ជាពិនសស

ដូចោ៉ង យួ្ន ចិន ននមាន រុពវប្រនទ្ស ររស់នន ជា ននរធំ មាន វរបធម៌តខង នហើយ្តថ្មទងំ

មាន ឥទ្ធពល ខាែ ំងកាែ  មកនលើ ប្សកុតខា រ តដលជាប្រនទ្សទ្ន់នខាយ្រំផុត  រចច ញរបននកាល

ននគ។ ការណ៏ននគ  ំឲមានការតប្រប្រួលសំខាន់ដល់ ទ្សសនៈ ននឫសនលស់ងាមនដើមតខា រ តដល

ជា សងាមមាន សភានភាព។ ការតប្រប្រួលននគនចាទ្ជារញ្ហា  ដល់ការរក ការររួរមួជាតិតខា រ ជា

ធមាជាតិផង នហើយ្នឹង ជានុណភាពផង នៅកន ញងនពលសពវនថ្ៃ តដលប្សកុតខា រ កំពុងជួរប្រទ្គ

នឹង រវ ិះរតា ិ សងាម, ននោបាយ្ នឹង សីលធម៏។ ចំនណាទ្ននគ នចាទ្សួរ ជាសណួំរថា ប្តវូនធវ ើោ៉ង

ណា នដើមបីឲ ពហុជាតិស្គសន៏ អាចរមួរស់ ជាប្រជាពលរដឋមួយ្ បាន ? នយ្ើងរកបានឧទហរណ៏ជា

នប្ចើនមាននៅកន ញងពិ្ពនោកននគដូចោ៉ងមាននៅប្រនទ្សជិតខាងតខារ៖ ម៉ាន សុ ី សងារូរ ី

្ូមិមា នថ្ និង សហរដឋអានមរ ិះករ។ល។ នតើ ឧទហរណ៏ ទងំន គ វាអាចន ែ្ ើយ្នឹង រញ្ហា តដលមាន

នៅប្សកុតខា របានតដរឫនទ្ ? 

មានចនមែ ើយ្រីោ៉ង តដលនយ្ើងនលើកមកររា ញ៖ 

ចដមល ើយទ១ី : អនកសងាមស្គង្ក្សា  សនងកតន ើញថា នៅកន ញងសងាម ពហុជាតសិ្គសន៏ ឬ ពហុសហនម

ន៏, ជាតិស្គសនណ៏ាមួយ្តដលនខាយ្ នប្ចើនមានចំណង ់ ចង់រស់នៅ តាមទ្ំ មទំ្ោរ់ ររស់

ខល នួ តដល ំឲខល នួ រំលឹកវា នូវ ស្គា រតីរមួ, ្នទៈទួ្នៅ, ពលរដឋ នហើយ្នឹង ចារ់ នដើមននសហនម

                                                                    
43 ភានតរក= denominator។ 
44 ឧររ ិះរច សមពនធ= នគ្មលរច សមពនធ  ; Superstructure។ 
45 នំនិតជាតិ= National philosophy ; Philosophie nationale។ 
46 និមាា ណ= Structure។ 
47 មិលកូ= មនុសស ន្ ំ ; Highlander, montagnard។ តខា រនយ្ើងនៅថា តខា រនលើ។ 
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ន៏ ររស់ខល នួ។ ចំណង់ននគ ជា ក្មាល ងំសវ ័យប្តាណ មាននៅកន ញងធមាជាតិ។ តត សួរថា នតើប្តវូនធវ ើ

តាមវ ិះធី តដលអាចរចជរ់ ចល ពីរប្រជល់គ្មន  រវាងចល  សក្លតារបូនីយក្មែ48 ជាមួយ្

នឹង ចល  ការខ្ប្បរបូ49 តដលវា ំឲចុគនខាយ្ ររូរាងននជីវ ិះតសងាមនឹង ននោបាយ្ ចាស់ ដូច

ោ៉ង តនមែសីលធម៌, តនមែពលរដឋ។ ចំណង់នន ជាតិស្គសន៏នខាយ្ ននគ នឺជា ការរដិនសធ នប្ចើន

ជាង ការអគអាង នហតុននគនហើយ្ បានជានៅកន ញងនំនិត ននការស្គវ នមន៏ អនកដ៏នទ្ តតងតត

កាែ យ្ជា ការមិនប្ពមរមួរស់នៅជាមួយ្ អនកដ៏នទ្។ កន ញងករណី តខា រទ្ន់នខាយ្ ចំណង់ នូវការរកា

ទ្ំ មទំ្ោរ់ វា ជា ការអគអាង នប្ចើនជាង ការរដិនសធ នប្រគចល  សកលតាររូណីយ្កមា

មកកន ញងប្សកុតខា រ ជា ចល ធមាជាតិផង នហើយ្នឹង ជា យ្ុទ្ធស្គង្ក្សា  ររស់អនកដ៏នទ្ផង ជា

ពិនសសពសីំណាក ់យួ្នកុមម ញយ្និសា  ខាែ ំង ន ែ្ៀតយ្ក ចល ធមាជាតិជា ដភាគប្បដោជន៏50 នប្រើ

រំនរ ី មហិចាជ ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  ររស់ខល នួ នដើមបីរនងក ើត មហានវៀតណាម ឬ ឥណឌ ចូិនថ្ាី។ ឯចំតណក

ចិន ន ែ្ៀត រកប្រនោជន៏ នលើ ភាពទ្ន់នខាយ្តខារ នដើមប ីយ្កនៅរំនរ ីនសដឋកិចច ដូចជា ការផែន់

សមបតា ិធមាជាតិតខា រ នឹង ការនប្រើ ហតថពលតខារ ជាកមាែ ំងសតវ។ តតទុ្ពវលភាព ររស់តខា រ នឺមាន

នកើតន ើង នោយ្ស្គរតខារខល នួឯងតដរ តដលមានប្រវតា ិស្គង្ក្សា  ជា្ស្ញតាង។ ដំ្ណាច់51ននប្រវតា ិស្គ

ង្ក្សា  នៅមានរយ្ៈនពលតវងអ ែ យ្ ចំនរគតខា រ នរើយ្កស្គថ នការណ៏តខា រសពវនថ្ៃមកពិនិតយ ដូច

ោ៉ង ការលៃង់នលែ  ររស់ អនកដឹក ំ នឹង អនកននោបាយ្, កប្មិតការនចគដឹង ននប្រជាពលរដឋ,

ការរ ិះចរ ងល ននសីលធម៌ នហើយ្នឹង អវតាមាន នូវទ្សសនៈវ ិះស័យ្ ននអ នត។ ទ្ីកណាា ល តដលជា

ប្និគតខា រ វាកាត់តតឃ្លែ តនៃ យ្ ព ីបរមិណឌ ល52 ឧរមា ដូចជា ការខុសគ្មន  រវាង ការរស់នៅ នៅ

កន ញងផទគ នឹង ការរស់នៅ នៅតាមខនល់ តដលមាននៅកន ញងសុភាសិត ននជនជាតិ Brésil។ ប្និគ

តខា រ សពវនថ្ៃ កំពុងទ្ទួ្ល ឥទ្ធពលខាែ ំងកាែ  ពីសណំាក់ ររ ិះមណឌ ល តដល ំឲបាត់រង់ កមាែ ំងផចិត

ផគ ញ ំ ជាសងាមជាតិ  ំហចុប្រនោជន៏រ ដល់ សហនមន៏ យួ្ន/ចិន តដលជា អងគភាគ53 ប្រវចចន៏

រកតតចំនណញ។ សួរថា នៅកន ញង ល័កខខ័ណឌ  តររននគ នតើជនជាតិតខារ អាចររួរមួ ជាមួយ្ ជន

ជាត ិយួ្ន/ចិន ជាសងាមជាតិបានតដរឫនទ្ ? 

ចដមល ើយទ២ី : វាផទ ញយ្នឹង ចនមែ ើយ្ទ្ី១ នប្រគ ការបាត់រង់ ននប្និគជាតិតខា រ លុគប្តាតតជនជាតិតខារ

សុខចិតារនណាា យ្ឲវាអាចនកើតមានន ើងបាន។ តខា រអាចនៅមាន មន នតិ ននការន ន្ប្រឌិត

នឺទុ្កខល នួ ជា ជនជាតិ ទ្ធន់សម័យ54 នប្រគតខា រ កាត់តតរនថយ្រនា ិចមាងៗ ននជំននឿងរ់ នៅនលើ

ប្រវតា ិស្គង្ក្សាជាតិ តដលន ន្ពីសំណាក់អនដឹក ំប្នរ់សម័យ្ សំរារ់ប្រនោជន៏នន។ មួយ្វ ិះញនទ្ៀត

នោយ្ស្គរ លកខណៈ តខា រសម័យ្ ននគ  ំឲតខារ រសត់ាមរការរកីចំនរនី ននសងាមជាតិ ននមនុសស

នោក តលងនិតប្តឹមតតវការរស់ដៅប្បដសើរជាងមុនវសំរាប់នងៃខ្សែ ក្55 តតខំតសវ ងរក នូវ រដបៀប

រស់ដៅងែី56 កន ញងសម័យ្ថ្ាី។ ការតសវងរកភាពប្រនសើរជាងមុនរជា ចកខ ញ វ ិះស័យ្កន ញងរយ្ៈនពលខែ  ី រស់

                                                                    
48 សកលតាររូនីយ្កមា  ; globalization។ 
49 ការតប្រររូ= Privatization។ 
50 នភានប្រនោជន៏ ; Asset ; Atout។ 
51 ដំណាច់= End ; Fin។ 
52 ររ ិះមណឌ ល= មណឌ លនៅជុំវ ិះញទ្ីកណាា ល ; Periphery។ 
53 អងាភាន= សមាសភាព, ចំតណកមួយ្ ; Component ; Composant។  
54 ទន់សម័យ្= Postmodern។ 
55 ការរស់នៅប្រនសើរជាងមុនរសំរារ់នថ្ៃតសអ ក= Live better tomorrow  ; Vivre mieux demain។ 
56 រនរៀររស់នៅថ្ាី= Vivre autrement ; live differently។ 
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នៅកន ញងសងាមរិទ្ទវ រ រស់នៅសំរារ់តត «អតាា » (moi) ឬ «រស់ដៅខ្បបដនុះ» (ça) ផទ ញយ្ពីការតសវ ង

រក រនរៀររស់នៅថ្ា ីជាការរស់នៅ កន ញងចកខ ញ វ ិះស័យ្ ននការតសវ ងរកអ នត សម័យ្ថ្ា ីកន ញងសងាម

ចប្មគុ រស់នៅសំរារ ់«ដយើង» (nous)។ ចនមែ ើយ្ទ្ី២ននគ ជាចនមែ ើយ្ សុទ្ធិដឋ ិនិយ្ម កន ញងនតិ ននការ

ទ្ុកចិតា នលើកមាែ ំងជាតិតខារ កន ញងសងាមចប្មគុ មានជាតិស្គសន៏ដ៏នទ្ ជាអងាភាន សា ័ប្ន រមួរស់ជា

សញ្ហជ ត ិតតមួយ្។ សួរថា នតើនៅកន ញងចនមែ ើយ្ននគ ប្គ្មន់តតជាឧតាមនតិ ឬ ជាការពិត សំរារ់តខា រ ? 

ចដមល ើយទ៣ី : ថ្ិតនៅចន ែ គកណាា លនន ចនមែ ើយ្ទ្ី១ តដលជា ចនមែ ើយ្ ទ្ុទ្ធិដឋ ិនិយ្ម និង ទី្២ ជា

ចនមែ ើយ្ សុទ្ធិដឋ ិនិយ្ម។ ចនមែ ើយ្ទ្៣ី នឺយ្ក យ្ុតា ិធម៌ និង សមធម ៌ជានគ្មល ននការរស់នៅ នៅ

កន ញងសងាម។ នដើមបីរមួរសជ់ាមួយ្គ្មន  នៅកន ញង វ  ិធិននរបបជី តិ57, អងាភាននិមួយ្ៗ ប្តវូចាំបាច់

នគ្មរព ប្កមសីលធម៌ និង សំណំុក្បួ នសងគម58 តដលជា លទធ ិប្បជាធិបដតយយ តាម ល្  ូនីតិប្ក្ម59

អវ ីតដលនៅថា លទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ តាមផល វូនីតិប្កម ? នឺថា វាមិនប្គ្មន់តត ំគ្មន រនគ្មរព ចារ់

ជាផល វូការ នឺប្តវូមាន៖ 

- ការធា  នូវការនគ្មរព នសរភីាព ននជនមាន ក់ៗ និង នសរភីាពរមួ ; 

- ការតណ ំឲមាន ការពិភាកាជាស្គធារណៈ ននកិចចការសងាម, កិចចការននោបាយ្ជាតិ ; 

- ការរនងក ើតឲមានប្កមុតំណាង ននប្រនោជន ៏ប្កមុ អងាភាន មាននៅកន ញងសងាម ; 

- ការរនងក ើតចារ់ ជារដឋធមានុចញ  ននការអត់អាប្ស័យ្ ដល់គ្មន នៅវ ិះញនៅមក។ 

នដើមបីឲពលរដឋ,មាន ក់ៗ មានស្គា រតី មិនប្តឹមតត រមួជាភានមួយ្ នៅកន ញង សងាម មាន វរបធម ៌

និង ប្រវតា ិស្គង្ក្សា , រ៉ុតនា ប្តវូរមួ ជាភានមួយ្ កន ញងសងាមននោបាយ្ តដល នគ្មរព នគ្មលការណ៏នន

នសរភីាព, យ្ុតា ិធម៌ និង ការអត់អាប្ស័យ្ តដលមានតចងនៅកន ញងចារ់រដឋធមានុចញ ។ 

តតនៅកន ញងររ ិះរទ្តខារ ចនមែ ើយ្ននគ អាចការររ សហតថ ិភាព តតគ្មា ន ការធា  ឲមានការ

ទ្ំ ក់ទំ្នង រវាង អងាភាព ននសងាម ន គន ើយ្។ ប្កមុនិមួយ្ៗ មានសិទ្ធិ រស់នៅតាម រររជិ

រវ ិះតនរៀងៗខល នួ ប្សរតាមចារ់ រដឋធមានុចញ ។ ផល វូកស្គងសងាមជាតិ តររននគ ជាផល វូប្សរតត

រ៉ុនណាណ គ ឥតអាចជួរគ្មន បាន តដល ំឲសងាមជាតិ មានវ ិះវ ិះធរាង នប្រគអងាភាននិមួយ្ៗ ប្គ្មន់

តតរស ់ឲបានសុខជាមួយ្អនកដ៏នទ្តតរុ៉នណាណ គ។ 

កន ញងចនមែ ើយ្ទងំ៣ ោ៉ងខាងនលើននគ តដល ំឲនយ្ើងនធវ ើការពិនិតយជារនាអំពីអនករប្ងួរប្ងួម។ 

 

២. ការតាបត្របួបត្រមួ 
នៅកន ញងប្រនទ្ស តដលមាន ប្រជាពលរដឋ ជា អធិរតី សំណួរថា ប្តវូរប្ងួររប្ងួម ពលរដឋ តាម

រវ ិះធីណា ជាសំណួរ គ្មា នន័យ្អវ ីន គន ើយ្ នប្រគថា ប្រជាពលរដឋ ជាមាច ស់ នលើវាស  ររស់ខល នួ ជា

                                                                    
57 រវ ិះវ ិះធននរររជីវ ិះត= Diverses modes de vie ; various lifestyles។ 
58 សំណំុកបួ នសងាម= Règles du jeu social ;   
59 លទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ តាមផល វូនីតិប្កម= Démocratie procédurale ; procedural democracy។ 
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មាច ស់អំណាច ដូនចនគ គ្មា ននរណា មានឧតាមភាព នលើសប្រជាពលរដឋ នដើមប ីរប្ងួររប្ងួម ពលរដឋ

ន គន ើយ្ ផទ ញយ្នៅវ ិះញ មានតតប្រជាពលរដឋ តតរុ៉នណាណ គ តដលជាអនករប្ងួររប្ងួម ពលរដឋ នប្រគ

ខល នួជា អនកតរក តនមែជាតិ តដលខល នួជាអនករនងក ើត នោយ្ខល នួឯង នដើមបីប្រនោជន៏ខល នួឯង។ 

តតននអាចសួរជាសំណួរថា ប្រជាពលរដឋប្តវូការអនកដឹក ំ នទ្ើរសងាមអាចមានសណាា រ់ធាន រ់

បាន ពុំន គនស្គធ នឺចាស់ជាមាន អ ធិរនតយ្យ កន ញងសងាមជាតិ ជាពុំខាន។ ពិតប្បាកដ

ណាស់ថា សងាមជាតិនិមួយ្ៗ ប្តវូចាំបាច់មាន អនកដឹក ំជាតិ តតកន ញងប្រនទ្សណា តដលមាន

ប្រជាពលរដឋ ជាធិរតី អនកដឹង ំននគ នឺប្គ្មន់តតជាតំណាង ររស់ប្រជាពលរដឋ តដលប្រជា

ពលរដឋ នប្ជើសនរសីតាំងន ើង នដើមបីនធវ ើរំនរ ី្នទគខល នួ ប្សរតាមចារ់ប្រជាពលរដឋ នោយ្ប្រជា

ពលរដឋ និងនដើមបី ប្រជាពលរដឋ។ សួរថា នៅនពលតដលប្រជាពលរដឋនប្ជើសនរសីតំណាងខល នួបាន

នហើយ្ នតើប្តវូពយួ រអំណាចប្រជាពលរដឋ ជារនណាា គអាសនននដើមបីប្រនលឲ់អនកតំណាង យ្កនៅ

ប្រតិរតា ិ។ កន ញងចំណុចននគ មានទ្សសនៈពីរខុសគ្មន ៖ 

ទី១ តដលននន ើញមានកន ញងប្ទ្ឹសា ី រដិវតា បារាងំ តដលប្រនល ់ សណាត ប់ធាន ប់នដោបាយ60 នៅ

ឲ អំណាច បដិ្ោឋ ភាពននប្បជាពលរដ្ឋ61 តដលជាអនកកំរ ិះត អំណាចប្រជាពលរដឋ នៅកន ញងកាលៈ

នទ្សៈពិនសសណាមួយ្ តដលចំាបាច់ប្តវូពយួ រមួយ្រយ្ៈនពល ននអំណាចប្រជាពលរដឋ នដើមបីឲប្កមុ

តំណាងប្រជាពលរដឋ ដឹក ំ សណាា រ់ធាន រ់ននោបាយ្ ឧរមាដូចជា អំណាចផ្តា ច់ការ ននវណណ ៈ

ពលជីព ជាអនកដឹក ំននោបាយ្ នដើមបីកស្គង សងាមគ្មា នវណណ ៈ ឬ សងាមកុមម ញយ្និសា  តដល

ទ្ុកជា្នទៈជាតិ ឬ ប្រនោជន៏ជាតិ។ ទ្សសនៈ ននគ មានប្រ្ពនចញពបី្ទ្ឹសា ី នោក Karl Marx។ 

ទី២ តដលននន ើញមានកន ញង លទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ អានមរកីាំង តដលទ្ុកអធិរនតយ្យភាពប្រជា

ពលរដឋ ជា តនមលមជឈនតកិ្ៈ62 តដលជាតនមែ មាននៅកន ញងទឹ្កចិតាពលរដឋមាន ក់ៗ នកើតនចញពីទ្ំ

ោរ់កន ញងការប្រប្ពឺតា ិ លអ  ឬ អាប្កក។់ អធិរនតយ្យប្រជាពលរដឋ តររននគ មានធាតុររ ិះសុទ្ធ នៅ

កន ញងអំណាចននោបាយ្ តដលទ្ុកប្រជាពលរដឋ កាែ យ្នៅជាខល នួតតមួយ្ននប្រជាជាតិ ជាមាច ស់

អំណាច ឥតអាចពយួ រ នទគរីកន ញងរយ្ៈនពលខែ ី ក៏មិនបានតដរ។ ខុសព ី ប្រនទ្សអុឺររូ តដលនៅ

មានធាតុោយ្ខែគ នកើតនប្កាមទ្មៃន់ ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  ននវណណ ៈអ្ិជន ជាមួយ្ ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  ននរដិវ

តា ិ នដើ់មបីរក សមតាភាព កន ញងសណាា រ់ធាន រ់ននោបាយ្។  

ទ្សសនៈទី្២ ននគ តដលជាប្និគននលទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ ននរសច ឹមប្រនទ្សរចច ញរបនន  ជួនកាលមាន

រាងនៅតាមនសចកា ីប្តវូការររស់ប្រនទ្សនិមួយ្ៗ ជាលទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យប្រព័នធ ប្រធា ធិរតី

ជួនកាលជាលទ្ធិប្រជាធិនរតយ្យ អាប្ស័យ្ សភា ជួនកាលជាលទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យនោយ្ចំនរគ។ ររ ី

ឯទ្សសនៈទី្១ រវ ិះញ  ំរនងក ើត ជាលទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ តររសងាមនិយ្ម ឬ ប្រជាមមានិត តដល

ជាមាតា ននរររកុមម ញយ្និសា  នប្រើអំណាចផ្តា ច់ការ នដើមបីកស្គងសងាមគ្មា នវណណ ៈ តដលជាការប្ស

ម័យ្ ជាមរណា នប្ចើនជាងការពិត។ 

នយ្ើងនួរនលើកចំណុច សា អីំពី រកយថា «្នទៈជាតិ»ឬ «ប្រនោជន៏ជាតិ» មកពិនិតយ នដើមបីនធវ ើការ

ប្រងុប្រយ្៏តន នន ការរំនោ្ ពីសំណាក ់ អនកដឹក ំផ្តា ច់ការ នធវ ើការរប្ងួររប្ងួម នោយ្រងខ ំ

                                                                    
60 សណាា រ់ធាន រ់ននោបាយ្= Ordre politique។ 
61 រដិោឋ ភាពននប្រជាពលរដឋ= អំណាចសភារចញតាចារ់ ; Pouvoir constituant du peuple។  
62 តនមែមជឈនា ិកៈ= Valeur intrinsèque។ 
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នដើមបីរំនរបី្រនោជន៏ជាត ិ តដលខល នួ ជាអនកសំនរច តតរនថរ់ ប្រនោជន៏រមួ តដលប្រជាពលរដឋ

ចង់បាន។ ឧទហរណ ៏ នៅប្សកុតខា រសពវនថ្ៃ នណរកស កាន់អំណាច នននធវ ើននោបាយ្រប្ងួរង្

រមួជាតិ យ្កនណរកសសនង្ក្រា គជាតិជានដនូ នោយ្នប្រើរកយ រកាសនា ិភាព ថាជា ប្រនោជន៏

ជាត ិ តតកន ញងប្រនោជន៏ជាតិននគ វាគ្មា នន ើញមាននស្គគ ប្រនោជន៏រមួ ររស់ប្រជាពលរដឋ នឺ

សុខុមាលភាព សុវតថភាព និង ភាពប្រនោល ននអ នតដ៏លអ មួយ្ សំរារ ់ប្រជាពលរដឋ។ 

នៅកន ញងររ ិះរទ្តខារសពវនថ្ៃ តដលមាន លទ្ធិប្រជាធិរនតយ្យ នបាគននន ត  រ់ត  ឡំសំា63 តដលជា

កូន ររស់លទ្ធិកុមម ញយ្និសា  ជារររដឹង ំ យ្កការចរចារ រវាងនណរកសននោបាយ្ មកនធវ ើ

ជា ការរប្ងួររប្ងួមគ្មន  រំរននលើចារ ់ទ្ុកជាប្រនោជន៏ជាតិ។ ការរប្ងួរប្ងួមគ្មន ននគ ជាការ

នបាកប្បាស នធវ ើន ើង នដើមបីតតនសចកា ីសុខររស ់ អនកដឹង ំតតរុ៉នណាណ គ។ ជាពិនសសរ អនកខាែ ំង

តដលជាអនកឈន គតាមអំនពើទ្ុចច រ ិះត ជាអនករប្ងួររប្ងួម អនកនខាយ្ តដលជាអនកចាញ់លៃ ីនលៃ ើ សុំ

សុខ រំរននលើ្ នទ ៈរាង្ក្សា  ; យ្ករាង្ក្សា  នធវ ើជាប្ករី សរំារ់ជិគ ែ្ង្ក់ ដល់នប្តើយ្ នស្គយ្នូទ្  ំគ្មន

រស់ដូចស្គវ  កន ញងប្ទ្ងុោរព្ណមាស នលើតដករ ំងនុក នធវ ើឫកជាអាមាតយអតាខាត់ប្បាជាា ។ 

ឧទហរណ៏មាននប្ចើន កន ញងអតិតកាល ដូចោ៉ង នៅកន ញងររររាជានិយ្មផ្តា ច់ការតខា រ ប្កមុវាងំ

ននជាអនករប្ងួររប្ងួមរាង្ក្សា តខា រ នដើមបីការររប្ពគមហាកសប្ត តដលននទុ្កជាប្រនោជន៏ជាត ិនឺ

ថា អត់នសាច នឺអត់ជាតិ ; កន ញងសម័យ្សងាមរាង្ក្សា និយ្ម ឬ សីហនុនិយ្ម ប្កមុវាងំដតដល ននជា

អនករប្ងួររប្ងួមជាតិ នដើមបីការរររុនាលសហីនុ តដលននទុ្កជាប្រនោជន៏ជាតិ នឺថា អត់

សីហន ុ នឺ ជាតិមានកលិយ្ុន ; កន ញងសម័យ្តខារប្កហម អងាការនលើ ជាអនករប្ងួររប្ងួមជាតិ

នដើមបីការរររដិវតាន៏ នឺថា អត់រកសរដិវតាន៏ នឺ មានវណណ ៈជិគជាន់ ; កន ញងសម័យ្ យួ្នកុមម ញយ្

និសា  ប្តួតប្សកុ រកសកុមម ញយ្និសា យួ្ន ននជាអនករប្ងួរប្ងួមតខារ នដើមបីការររ លទ្ធិកុមម ញយ្និសា  នឺ

ថា អត់រកសកុមម ញយ្និសា យួ្ន នឺតខា រសមាែ រ់តខា រគ្មន ឯង ; កន ញងសម័យ្រចច ញរបនន  នណរកសប្រជា

ជន ននជាអនករប្ងួររប្ងួមតខារ នដើមបីការររប្រនោជន៏យួ្ន នឺថា អត់យួ្ន នឺ នណរកសប្រជា

ជនស្គែ រ់។ សួរថា នតើអនកនសនហាជាតិតខារ អាចរប្ងួររប្ងួមតខារ បានតដរឬនទ្ ? 

នៅកន ញងចំណុច ខ្មែរអនក្ដសន ហាជាតិ ននគនទ្ៀត នួរនយ្ើង ឲអតថន័យ្ឲចាស់ោស ់ នដើមបីរកធាតុ

ពិតររស់រកយ «នសនហាជាតិ»។ សួរជាសំណួរថា យ្ក យួ្ន, នសា ច ។ល។ ជាសប្តវូ ជាសញ្ហញ ល័ក នន

នសចកា ីនសនហាជាត ិឫ ? តខា រប្កហម ចាំងនឹង យួ្ន មិនមានន័យ្ថា ជាអនកនសនហាជាត ិន គនទ្

នប្រគ នោក រ៉ុល-ពត គ្មត់ រានទី64នឹង យួ្ន នដើមបីការររអំណាចររសគ់្មត់តតរុ៉នណាណ គ ; នរើ

គ្មត់នសនហាជាតិពិត នឺគ្មត់មិននធវ ើននោបាយ្ សមាែ រ់មហាជនតខារ តដលជាញាតិផ្តទ លរ់រស់

គ្មត់ន គន ើយ្។ នោក សម-រងសី និង តកម-សុខា នរើគ្មត់ជាអនកនសនហាជាតិពិត គ្មត់មិនប្ពម

ោច់ខាតចរចារជាមួយ្ នោក ហ៊ាុន-តសន តដលតខារភាននប្ចើនោច់ខាត ចាត់ទ្ុកជាក់ោក់

ថា ជាសប្តវូររស់ជាតិតខារ។ នសនហាជាត ិជាអាទ្ ិនឺជា អាវតារ នន ប្បជាជាតិ65 នហើយ្ប្រជាជាតិ

មិនតមនជា ជាតិស្គសន៏ តដល ជា ប្ក្មុជាតិពិនទសា្សត 66 ជា ភាសា ទិា67 ឬ ជា សាសោ នន

                                                                    
63 ឡំាសំ្គ= Vulgaire។ ឧទហរណ៏ :  ំគ្មន នន ំលទ្ធផលនបាគននន ត នដើមបីតចកប្រនោជន៏គ្មន ។ 
64 រានទ្ី=  ប្រយ្ុទ្ធតទ្ល់ ; Affronter។ 
65 ប្រជាជាត=ិ Nation។ 
66 ប្កមុជាតិពិនទស្គង្ក្សា = Groupes ethnographiques។ 
67 ភាស្គវ ិះទ្ោ= Linguistiques។ 
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ប្រជាជននិមួយ្ៗតតរុ៉នណាណ គន ើយ្។ ខែ ឹមននប្រជាជាតិ នឺជា ការរមួរស់ជាមួយ្គ្មន  ននរុនាលទងំ

អស់ តដលរមាន រររជីវ ិះត ដូចគ្មន នប្ចើនណាស ់ នហើយ្ ន ែ្ចអស ់ភាពដូចគ្មន ននគ នប្រគវាបាន

រោយ្ចូលគ្មន តតមួយ្នៅនហើយ្ ឧរមា តខា រប្នរ់សម័យ្ វាកាែ យ្ជាតខារតតមួយ្ន គឯង។ ប្រជា

ជាត ិជួននកើតមក ពីការរប្ងួរប្ងួម នោយ្អំណាច ជួននកើតមក ពី្នទៈរមួ ននប្កមុប្រជាជន

និមួយ្ៗ។ កន ញងប្រវតា ិស្គង្ក្សា តខា រ ការប្រកាសរនងក ើតប្រជាជាតិតខារ មាននៅកន ញងរជជកាលប្ពគបាទ្

ហ៊ាុន-នទ្ៀន (នដើមស.វ.ទ្៣ី) ជាអនកឈន គសង្ក្រា ម នលើ ប្ពគ ង លីវ-យ្ ីរ ទ រ់មកប្ពគអងា  រប្ងួរ

រប្ងួម ជាតិព័នធទងំឡាយ្ ឲរមួរស់នៅកន ញងប្រជាជាតិតតមួយ្ មានន ា្ គថាអាណាចប្ក ន្ ំ ឬ ហវ ូ

ណន។ នប្កាយ្មកនទ្ៀត នឺមាននៅកន ញង រជជកាល ប្ពគបាទ្ជ័យ្វរ ានទី្២ (៨០២-៨៥០) ជាអនកឈន គ

សង្ក្រា ម ប្រកាសរនងក ើត ប្រជាជាតិថ្ាីមួយ្ តដលមានន ា្ គថា កមព ញជា នឺរប្ងួរប្ងួមជាថ្ាីន ើង

រវ ិះញ នូវប្រជាជន នចនឡា (នចនឡាដីនគ្មន) ជាមួយ្ ប្រជាជន នចនឡា ទ្ឹក (ហវ ណូន) ដូនចនគ នន

អាចសនន ិោឋ នបានថា ប្រជាជាតិសម័យ្ ជាលទ្ធផល ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  នន ការប្រមូល នូវការណ៏ មួយ្

ចំនួន តដលមាននគ្មលនៅដូចគ្មន  រនងក ើតបានជា ររររស់នៅរមួគ្មន ។ ប្រជាជាតិតខារ នកើតមក

ពីការរប្ងួររប្ងួម នោយ្អំណាចនោធា ននរាជវងសរ ននប្ពគមហាកសប្ត នហតុននគឯងបានជា

តខារមានទ្ំោរ់ យ្កសម័យ្មហាននរ តដលជាសម័យ្ ពិោល័យ68 មកនធវ ើជា នរគដូង ននប្រជា

ជាតិតខារ។ នំនិតននគ វាផាិតជារ់នៅកន ញងសតិតខា រ រហូតមកដល់សពវនថ្ៃ នប្រគការវ ិះវតាន៏ ននសិទ្ធិ

រាង្ក្សា  វានសទ ើរតតឥតមាននស្គគតតមាងនៅប្សកុតខា រ។ សីទ្ធិរាង្ក្សា ននគឯង តដលជាខែ ឹម នន

រកយ ជាតិភូមិ69 និង ពលរដ្ឋ ; តដលននអាចប្រដូចបានថា ទី្១ ទ្ុកដូចជា អងាកាយ្, ទី្២ ទ្កុ

ដូច ជានរគដូង។ កន ញងទ្សសនៈ សិទ្ធិពលរដឋននគ អាចឲនននធវ ើអនុមានបានថា ប្រជាជាតិអាច

មាននោយ្មិនចំាបាច់ មានរាជវងស មហាកសប្តជា ខខ ឹម។ កន ញង ទ្សសនៈននគនទ្ៀត ននយ្ក សិទ្ធិ

ជាត ិតដលជាសិទ្ធិប្រជាពលរដឋ មកជំនួស សិទ្ធិ ប្ពគមហាកសប្ត ឬ វណណ ៈ ននអនកដឹក ំ។ ដតើអវ ីជា

សិទធ ិជាតិ ? 

នៅកន ញងចំណុចននគ មានទ្សសនៈមួយ្យ្ល់ន ើញថា សិទ្ធិជាតិ នឺ ជា សិទ្ធិ ននពូជស្គសន ៏តដលផស ំ

គ្មន  រវាង សិទ្ធិ និង ធមាា នុររូ។ ទ្សសនៈននគរវារនងក ើត ជា សិទធ ិ ជាដដ្ើមកំ្ដណើត70 ដូចគ្មន នឹង សិទ្ធិ

នសា ចន គឯង តដលនប្ចើននកើតន ើងព ីអំនពើហឹងា រចួ រកាវា នដើមបីការររប្រនោជន៏វណណ ៈឬ ពូជ

ស្គសន៏។ រកយ ពូជស្គសន៏ មាន ដដ្ើមកំ្ដណើតដចញពី សតវសា្សត  ននមនុសសជាតិ71 តដលជា

នដើមកំនណើត នកើតមុន នដើមកំនណើត ននវរបធម៌, ននអារយធម៌, ននភាស្គ។ 

តតននដឹងថា នដើមកំនណើតដំរូងននគ មាននកើត មានស្គែ រ់ នៅកន ញង ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  ននមនុសសជា

តិ។ ននដឹងថា ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  មនុសសនោក ខុសតផែកពី ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  សតវស្គង្ក្សា  នប្រគ នៅកន ញងប្រវតា ិ

ស្គង្ក្សា  មនុសសនោក មានសា ីអំពី រវ ិះចាច រណញ្ហញ ណ, យ្ុតា ិធម៌, នស្គ្៏ណភាព, នោកកិយ្សចចៈ តដល

មនុសសនោកមាន ក់ៗមានដូចគ្មន ។ ចំណុចទងំឡាយ្ននគឯងនហើយ្ តដលជា នប្នឿងយ្នា  ននវឌឍន

ភាព ននសងាមមនុសសនោក ខុសព ីសតវស្គង្ក្សា ។ 

                                                                    
68 ពិ ល័យ្= Paradis des guerriers។ 
69 ជាតិ្ូមិ= មាតុ្ូមិ ; Homeland ; Patrie។ 
70 សិទ្ធ ិ ជានដើមកំនណើត= Droit patrimonial។ 
71 នដើមកំនណើតនចញពី សតវស្គង្ក្សា  ននមនុសសជាតិ=Les origines zoologiques de l’humanité។ 
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នរើនិោយ្អំព ី ពូជស្គសន៏ ប្តវូចាំបាច់ និោយ្អំពីភាស្គ។ ភាស្គជាកតាា  រប្ងួររប្ងួមជាតិ

តដរឬនទ្ ? ឧទហរណ៌ នៅ សហរដឋអានមរ ិះក ជាតិស្គសន៏ ជានប្ចើន និោយ្ភាស្គតតមួយ្ រមួគ្មន

រនងក ើតបាន ជាប្រជាជាតិមួយ្ខាែ ំងពូតក។ រ៉ុតនា  នរើប្គ្មន់តតនិោយ្ ភាស្គដូចគ្មន  តតគ្មា ននស្គគ

្នទៈរមួ ក៏ពុំអាចរនងក ើតបានជាប្រជាជាតិបានន គតដរ។ តតភាស្គ ក៏មិនតមន សំនៅតតនលើ

ជាតិស្គសន ៏នប្រគភាស្គ ជា និមា ិតកមា ប្រវតា ិស្គង្ក្សា  តដលទក់ទ្ងតិចតួចណាស់នឹងពូជស្គស

ន៏។ ភាស្គ អាចដូរនៅតាម តប្មូវការ ននការរស់នៅររស់មនុសសនោក។ ឧទហរណ៌ នរើតខា រចង់

រស់ប្សួលនៅ សហរដឋអានមរ ិះក ប្តវូចំាបាច់នរៀនភាស្គអង់ននែស។ 

ររឯី ស្គស  រវ ិះញ ក៏មិនអាចយ្កជា មូលោឋ នមំាទ ំសំរារ ់ទ្ុកជាខែ ឹម ននប្រជាជាតិបានន គ

តដរ នប្រគស្គស និមួយ្ៗ វាជា ជំននឿសកល។ តខា រកាន់ពុទ្ធស្គស  ក៏ដូច ជា ជនជាតិដ៏នទ្

នទ្ៀតតដរ។ ននអាចទុ្កស្គស  ជា អតាសញ្ហញ ណ ររស់ប្រជាជាតិ បានតដរ ដូចោ៉ងមាននៅ

កន ញងបាវច  ននប្រជាជាតិតខារ តតអតាសញ្ហញ ណននគ មាន លកខណៈ ជាប្កមសីលធម៏ សំរារ់រុនាល

តដលជាសមាជិកររសប់្រជាជាតិតតរុ៉នណាណ គ។ ស្គស  មិនអាចជាកតាា  រប្ងួររប្ងួមជាតិ

បានន គតដរ នប្រគប្រនោជន៏ស្គស  វាខុសគ្មន នឹង ប្រនោជន៏រមួ និង ប្រនោជន៏ជាតិ នប្រគ

ប្រនោជន៏ស្គស  ជាប្រនោជន័រុនាល មានលកខណៈជាប្រនោជន ៏អាថ្ិកំបំាង តដលរុនាល

មាន ក់ប្រថាន រក។ ររឯី ប្រនោជន៏រមួ និង ប្រនោជន៏ជាតិ រវ ិះញ ជា ការសំតដង នចញមុខ ជាស្គធារ

ណៈ។ ននពុំអាចប្រកាស ការររប្រនោជន៏ជាត ិឬ រមួ នៅកន ញងចិតាបានន គន ើយ្។ ឧទហរណ៏៖

ខ្ញ ំប្សឡាញ់ជាត ិតតកំុប្បារ់អនកណាឲដងឹនស្គគ។ និតតររននគ ជា នំនិត នួរឲអស់សំនណើចណាស។់ 

អវីជាប្បជាជាតិ ? ជា ប្ពលឹង និង ជា ដគ្នលការណ៏គំនិត។ ររស់ពីរ រមួគ្មន ជាមួយ្ ; ទិ្១ នឺនៅ

កន ញង អតីតកាល ;រទី្២ នឺនៅកន ញង រចច ញរបននកាល។ ទី្១ ជា ដភាគរមួ72 នន អចោ័យទ្ធន73 ដ៏សមបូ

ណ៏ ននអនុសាវរយី្ន៏ ; ទី្២ ជា ការយល់ប្ពមគ្នន  មាននៅកន ញងរចច ញរបនន  ដូចោ៉ង ចំណង់ចង់រស់

ជាមួយ្គ្មន , ្នទៈរមួ អគអាងរនា  ជាមាច ស ់ននមរតករមួ តដលរុនាលមាន កប់ានទ្ទួ្ល។ ររស់ទងំ

ពីរននគនហើយ្ ជា មូលធនសងាម តដលនំនិតជាតិ យ្កជាមូលោឋ ន។ មាន កិតា ិនុណរមួ កន ញង

អតីតកាល ; មាន ្នទៈរមួ កន ញងរចច ញរបននកាល ; បាននធវ ើអវ ីមួយ្ដ៏សំខាន់ ជាមួយ្គ្មន  នហើយ្ចង់

រនាកស្គងជាមួយ្គ្មន  នូវអវ ីសំខាន់មួយ្នទ្ៀត, ននគនហើយ្ តដលជា ល័កខខ៏ណឌ  ជាស្គរវនានដើមបី ជា

ប្រជាពលរដឋ ននប្រជាជាតិ។ មានចំនរៀងមួយ្ ររស់ជនជាតិ Sparte ថា៖ Nous sommes ce que 

vous fûtes ;  nous serons ce que vous êtes។ «នយ្ើងជានរណាមាន ក ់ដូចអនកជាជនននគ ; នយ្ើង

នឹងនៅជានរណាមាន ក់ ដូចអនកកំពុងជាជនននគ»។ ន័យ្ររស់ចំនរៀងននគ នឺ ជា ការសនងខរ

មួយ្ នូវនគ្មលការណ ៏នន ប្រជាជាតិ។ ដូនចនគ នសនហាជាតិ មិនតមនប្គ្មន់តតជា អំនពើ, សំដី តតប្តវូ

មានទ្ឹកចិតា ្នទៈរមួ តដលបាននរៀររារ់ខាងនលើននគ។             

ដសចក្ត ីដសន ហាជាតិ ជាអវី ? សពវនថ្ៃននគ អនកជាតិនិយ្មតខារ យ្ក រកយ «ប្រនំងយួ្ន» ជាលកខណ

រវ ិះនិចជ ័យ្ នន នសចកា ីនសនហាជាតិ នឺថា ជាអាទ្ិ នរើប្សឡាញ់តខារ ប្តវូសអ រយួ់្ន នប្រគជាសប្តវូតពូ

ជ។ ដូនចនគ ននអាចរប្ងួររប្ងួមតខារបាន នោយ្យ្កលកខណវ ិះនិចជ ័យ្ននគ ជានគ្មល។ វតថ ញធាតុ

ននគ ឈរនលើ នទសៈរារ់រន់នន ំ មាន្ស្ញតាង កន ញងប្រវតា ិស្គង្ក្សា  តខា រ/យួ្ន, មានររូីជាក់តសា ងនៅ

ប្សកុតខា រសពវនថ្ៃ នឺការហូរចូលជនជាតិយួ្ន មកកន ញងកមព ញជា រារ់ោន ក់, ដូនចនគកំហឹងអនក

                                                                    
72 នភានរមួ= Possession en commun។ 
73 អចជ ័យ្ទន= អំនណាយ្នោយ្លិខិតរណាា នំនរុនាលមាន ក់មុនស្គែ រ់ ; Legs។ 
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ជាតិនិយ្មតខារននគ ជាកំហឹងប្តឹមប្តវូ តតជាកំហងឹ កន ញងលកខណៈសោត បចិតត74 ំរនងក ើតការអស់

សងឃឹម នប្ចើនជាង នសចកា ីសងឃឹម នប្រគកំហឹង តាមធមាជាតិវា ជាកមាែ ំងរំផ្តែ ញ។ តត កំហឹងក៏

អាចជា ការោស់នតឿនចិតា នប្រគវាមានធាតុជា កមាែ ំងរំនពើកររមិនប្ពមចុគចាញ់រមិនរំស្គយ្នៅ

តតរប្រតកកតវា៉ា ររកយ្ុតា ិធម៌រជានិចចរនៅចំនរគមុខរកមាែ ំងរសងកត់សងក ិន៖រនសចកា ីសវ ិតស្គវ ញ,រនស

ចកា ីរ ងងរសូ,រ នសចកា ីកាែ ហានរ នៅឋិតនថ្ររជានិចចររនងក ើតបានរជាកមាែ ំងតស៊ាូ រមិនអាចទ្ុរទ្ល់

បានរ ប្រករនោយ្អានុភាពរមិនអាចស្គរសូនយរ នហតុននគឯងរបានជាននទុ្កកំហឹងរ ប្រនំង

នឹងរកមាែ ំងរនិនប្គ្មគ, ការ ែ្ នរនពីសំណាក់ររនទ្សរជារនុណធម៌រននរកមាែ ំងតស៊ាូ រមួយ្រសំរារ់

ការររខល នួនោយ្ខល នួឯង។ កន ញងធាតុទី្២ ររស់កំហឹងននគឯង តដលអាចយ្កមកនធវ ើនគ្មលនន

ការរប្ងួរប្ងួមតខារបានជា ការការររជាតិនោយ្ខល នួឯង ខុសពីធមាជាតិររស់កំហឹង ជាកំមាែ ំ

ងរំផ្តែ ញ តដលអាចទញនៅរក ការប្រកាន់ជាតិស្គសន៏និយ្ម។ ទី្១ ជា កមាែ ំង អវ ិះជជមាន ររឯី

ទី្២រវ ិះញ ជាកមាែ ំង រវ ិះជជមាន សំរារ់ការររជាតិតខារ នោយ្តខារខល នួឯង។ 

 

តេចក្តេីននដិ្ឋា ន 
ររួរមួជាតិ ឬ រប្ងួររប្ងួមជាតិ ជា មូលោឋ ន ននប្រជាជាតិ។ ប្តវូចាំបាច់មានការររួរមួជាតិជា

អាទិ្ នទ្ើរអាចមានការរប្ងួរប្ងួមជាតិបាន។ ដូចបានជំរារខាងនលើរចួមកនហើយ្ថា ររួរមួ

ជាត ិជាដីមានជីជាតិ ររឯី រប្ងួររប្ងួមជាតិ ការោរំតនែ  ដូនចនគប្តវូ នចគនប្ជើស ប្គ្មរ់ពូជ, រដូវ,

ររ ិះស្គថ ន នទ្ើរអាចមានផលបានលអ ។ អនកនប្ជើសនរសី ប្តវូមាន ការនចគដឹង នទ្ើរអាច ស្គា ល់ប្គ្មរ់

ពូជលអ  ស្គា ល់រដូវ ស្គា ល់ររ ិះស្គថ ន នដើមបីោឲំបានផលលអ ។ 

រប្ងួររប្ងួមជាតិ ជាអំនពើផង ជាទ្ឹកចិតាផង។ ទ្ឹកចិតាមាននៅកន ញងការររួរមួជាតិ តដលមាន

មូលោឋ ន ប្ពលឹងជាតិ និង នគ្មលការណ៏នំនិតជាតិ តដលមាននរៀររារ់ខាងនលើ។ អំនពើ ប្តវូមានំ

នធោបាយ្ តដលមាននៅកន ញងការររួរមួជាតិ និង អនកដឹក ំប្រករនោយ្ សីលធម៌។ ររឯីវ ិះធី នឺ

នឺ យ្កចារ់ជា មូលោឋ ន តដលជាចារប់្រជាពលរដឋ នោយ្ប្រជាពលរដឋ នដើមបី ប្រជាពលរដឋ។ នរើ

គ្មា នចារ់ននគនទ្ ប្រជាពលរដឋខល នួឯង ប្តវូ ំគ្មន រនងក ើត នោយ្នប្រើអំណាចប្រជាពលរដឋ តាម

មនធោបាយ្ប្នរ់ប្គ្មន់តដលខល នួមាន នដើមបីរនងក ើតចារ់ននគឲមានជាោច់ខាត។ រមួនសចកា ី

មក ការរប្ងួររប្ងួមជាតិ នឺគ្មា នអវ ីនប្ៅពីការអនុវតាន៏ចារ់ជាតិ អនារជាតិ ធមាជាតិ ឲបាន

ពិតប្បាកដន គន ើយ្ តដលមានខែ ឹមប្រជាជាតិ ជានគ្មល និង ជាទ្ិសនៅ។ នរើតខា រ គ្មា នការ

ររួរមួជាតិ គ្មា នការរប្ងួររប្ងួមជាតិ នៅកន ញងការលៈនទ្សៈតខា ររចច ញរបននននគ នឺចាស់ប្រជា

ជាតិតខារ រោយ្ជាពុំខាន ដូនចនគ ការររួរមួជាតិ ជាអំនពើរតស៊ាូ រ នដើមបី ឲប្ពលងឹជាតិតខារ រស់ន ើង

រវ ិះញ និង នគ្មលនំនិតជាតិ នដើមប ីអ្ិវឌឍន៌សងាមជាតិ នដើមបីប្រជាពលរដឋ។ 

 

-ចប់- 

                                                                    
74 ស ា រចិតា= ខកចិតា ; Frustration។ 


