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រ ើសរ ើងពូ ជសាសន៏- ច្ច នត ន
្ ្យម

រ ើសរ ង
ើ ពូ ជសាសន៏- ច្ច នត្ន្យម
Discrimination raciale et extrémisme

មាន ទស្សនៈ ខ្មែ រមួ យក្រ ុម ជា ពិសស្ស្ សោរ រឹម ស្ុខា យល់
ស ើញថា ស ើមាន រលហពិសោធ និង សោស្ៈ នឹងយួ ន ហួ ស្សហតុ
សពរ វាជា អច្ជ នតិនិយម1។ ពិតក្ារដណាស្់ថា អវ ីខ្ដលជា អភិ
មាន2 វាជា គំនិតក្រ ុលនិយម ខ្ត ការវាយតម្មៃ ថាវាជា ការពិត
ឬ មិនពិត វា អាក្ស្័យសៅសលើ

រ ិ ទ ម្ន ស្ថានភាព ម្ន ក្ ជា

ជាតិខ្មែ រ។ ស្ពវ ម្ងៃ ក្ស្ ុរខ្មែ រ ទទួ លរងនឹង នសោាយ វាតទឹរ
ដី ពីស្ំណារ់ស ៀតណាម តាម មសធោាយ

ញ្ចន
ូ ក្ ជារនយួ ន

ោ ់ោននារ់ មររស្់សៅក្ស្ ុរខ្មែ រ សោយមាន ការយល់ក្ពមពី
រោាភិាលដឹរនាំសោយ សោរ ហុន ខ្ស្ន។ សៅរនុង
ខ្

រិ ទ

សនេះ ខ្ដលនាំសអាយ ក្ ជារនខ្មែ រ កាៃយជា អន ររងសក្រេះ

មវ េះមសធោាយ ងួ នលែ ម ស្ំោ ់ ការពារ ស្ិទធិ រ ស្់មល ួន ជា ក្ ជា
ពលរដា ខ្មែ រ។ មសធោាយសាេះសននត វាក្រន់ខ្តជា មាោការ3
ម្នការសក្ ើស្ិទធិ ជាពលរដា សៅរនុងក្ សទស្ រែនឯរោរយពិត
ក្ារដ និង ដឹរនាំសោយ រ

ផ្តតច្់ការ។ ការសាេះសននត ងែ ីៗ

សនេះ គណ រសស្សគ្រេះជាតិ ានឈ្ន េះមួ យច្ំនួនធំខ្ដរ នូ

ទី

ក្ពឹរា -ុំ ស្្ាត់។ ខ្តរ័យរំនេះសនាេះ វាសៅនៃយណាស្់ពី ញ្ហា
អច្ជ នតន
ិ ិយម; គំនត
ិ ក្រ ុលនិយម។
2 អភិមាន; សស្ច្រត ីក្ពសហើន, សស្ច្រត ីសមើល្យសគម្ក្រសពរ។
3 មាោការ ; សស្ច្រត ភា
ី ន់, ក្ច្ឡំគំនត
ិ ; illusion។
1
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ខ្មែ រ (enjeux) សក្ពាេះថា សពលស ោ វារំពុងសធវ ើការ សអាយយួ ន
័ រំនេះសនាេះ វាាំង នូ ការពិត ដបិត រនុងសនាេះ
មិនខ្ត សុ ណា
ណ េះ រយ
វាជា មហាសក្រេះថានរ់ ដល់ក្ ជាជាតិខ្មែ រ សក្ពាេះ សៅរនុង

ុំ-

ស្្ាត់ ខ្ដល គណ រសស្សគ្រេះជាតិឈ្នេះសនាេះ វាជា ការទទួ ល
ស្ថរល់ ម្ន អតា ភាព សពញច្ា ់ ម្ន អាណិររនយួ ន ខ្ដលមាន
ស្ញ្ហជតិរមពុជា មុស្ក្តូ ច្ា ់រតី សៅរនុង
រ ស្់មល ួន។ ដូ សច្ន េះ រ័យរំនេះ ជា ច្ំនួន

ុំ-ស្្ាត់ មានរ័យ
ុំ-ស្្ាត់ រ ស្់

រសស្

សគ្រេះជាតិ វាជា រ័យរំនេះ ជា ដំណារ់ការ មួ យរំហានសោត
សផ្តៃេះ ម្ន នសោាយ វាតទឹរដឹ រ ស្់ស ៀតណាម សនាេះឯង គឺថា
ិ ឈ្ន េះទឹរដី។ ក្តូ ដឹងថា យួ ន យរ រំ
ខ្មែ រ ឈ្ន េះសៅអី រ ីឯយួ ន ញ
ហានសោតសផ្តៃេះ ជា ខានត ស្ំោ ់វាស្់ ដំណារ់ការ នសោាយ
លួ ច្ទឹរដីខ្មែ រ មណៈសនាេះខ្ដរ ពួ រអន រដឹរនាំគណ រសស្សគ្រេះ
ជាតិ យរ ច្ំអាមម្ដ ជាខានត ស្ំោ ់វាស្់រ័យរំនេះសៅអី រ ស្់
រសមល ួន សហើយ នាំរន សដើរ ពីមសពើម សៅមុមងយសក្កាយ ជា
ពសនច្រ សលើផ្ល ូ យុទធស្ថគស្ត យួ ន។ នាយរធម៍ ម្ន ពួ រអន រដឹរនាំ
គណ រសស្សគ្រេះជាតិ ស្ពវ ម្ងៃ មានរំ រ ិត ក្តឹមខ្តសដរចំសាេះ
សននត សញ្ហជតោគស្ត

និងស្ៃេះក្ ខ្រររនឯង

រែនទី ញ្ច

់

តួ ោង សោរ ស្ម រងសី ស្ូ ម ោខ្លងដំខ្ណងពី ក្ ធាន និង
ស្មារិរគណ រស សោយសហតុផ្តាល់មល ួន ខ្ត នាា ់មរ ខ្ រជា
ោមោរតួ នាទី ជា ស រខ រន នាយររដា មគនត ី រ ស្់គណ រស ស្ំ
ោ ់ ការសាេះសននតជាតិ សៅននំ ២០១៨។ ភាពក្ចស្ក្ចលច្ិតត
ខ្

សនេះ វារែន ្ាញអវ ីសស្ថេះ នូ គំនិតរស ៀស្រ ស្់រត់ ជា
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កា ព្ ភា ក្សា
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មគរ នាយរជាតិ មានការទទួ លមុស្ក្តូ 4។ រ ីឯ សោរ រឹម ស្ុខា
ិ រត់ លុ
ញ

សោរ ស្ម រងសី សចល តាម អធិ ញ្ហជ រ ស្់

សោរ ហុន ខ្ស្ន សដើមបី សស្ច្រត ីស្ុមផ្តាល់មល ួន។ ច្ំខ្ណរ
ិ ពួ ររត់ សក្រើស្យរ រនណាមានរ់
អស្់អនរដឹរនាំថានរ់រង ញ
ជាសមពួ ររត់ ខ្ដលជារន ខ្ដល សោរ ហុន ខ្ស្ន សក្រើស្សរ ីស្
សអាយ។ ដូ សច្ន េះ ោ ំងសមោ ំងពង គឺ នាំរនទុរ សោរ ហុន ខ្ស្ន
ជា ក្ពេះាទធមែ ិរ ជា ក្ពេះ ស្សគ្រេះ គណ រសស្សគ្រេះជាតិ។ ោ ំង
សមោ ំងពង នាំរន សរៀ ច្ំសាេះសននតថានរ់ជាតិ សៅននំ ២០១៨
រនុង ស្ថែរតី ផ្សេះផ្ាជាតិ ស្ំោ ់ យួ ន ក្តួ តក្តាក្ ជាជាតិខ្មែ រ។
សៅរនុងស្ថែរតី ផ្សេះផ្ាខ្មែ រ សនេះឯង ខ្ដល គណ រសកាន់អំណាច្
និង គណ រសក្ នំង(?) សគនាំរន

សងា ើត ខ្ផ្នដីនសោាយ

ិ មាន
(espace politique) មួ យ ស្ំោ ់ ររា ស្ា ិរភាព ម្ន ស្ហ រជ
រ ស្់ពួរសគ សហើយ សគនាំរន ទុរ មនុស្សណា ឬ ក្រ ុមណា សៅ
សក្ៅខ្ផ្នដីសនាេះ ជា អន រ (ពួ រ) អច្ច ននិ
ិត យម ច្ំសពាេះមុម ពួ រសគ
និង ជា អន រ (ពួ រ) ក្ កាន់ជាតិស្ថស្ន៏ ច្ំសពាេះមុម រនជាតិ
យួ នោ ់ោននារ់

មររស្់សៅក្ស្ ុរខ្មែ រ។

សៅរនុង

ខ្ផ្នដី

ិ ស្ំខាន់ ពីរ
នសោាយ គណ រសោ ំងពីរ នាំរនអនុ តត រមែ ធី
ោង សៅសក្កាម អនុស្ថស្ន៏យួន៖ អនត រក្ តិ តត ិការរិច្ច និង
ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត 5។ អនត រក្ តិ តត ិការរិច្ច ស្ំោ ់ រស្ថង
មគរ នាយរជាតិទទួ លមុស្ក្តូ ; dirigeant national responsable.
5 អនត រក្
តិ តត ិការរិច្ច, ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត ; interopératibilité,
autonomie stratégique.
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ស្ថមគរ ីភាព រវាង

រសនឹង រស រនុង ក្រមមណឌ សាេះសននត

ស្ិ បនិមែិត។ សគនាំរន រស្ថង

នត ិច្មត ងៗ នូ

ស្ត ង់ោរ

ស្រមែ ភាព និង វារយស្ពា នសោាយ ស្ំោ ់ ក្ នំងនឹង
ស្ក្តូ នសោាយ ឬអន រ(ពួ រ) ខ្ដលសៅសក្ៅខ្ផ្នដីនសោាយ
រ ស្់ពួរសគ ដូ ច្ោង ស្ហការ សៅ ស្ភាជាតិ, អនុ តត

បធម៏

ស្នា នា, សក្ ើ ពារយ ការពារ ស្នត ិភាព, ពារយផ្សេះផ្ាខ្មែ រ, ពារយ
ិ
អន រ(ពួ រ) អច្ច និតនិយម, ក្ កាន់ជាតិស្ថស្ន៏... ។ល។ ខ្តរមែ ធី
ស្ំខាន់ គឺ ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត សក្ពាេះជាយុទធស្ថគស្ត ស្ំោ ់
សារក្ាស្់ក្ ជាពលរដា សៅសពល យុទធការ ម្ន ការសាេះសននត។
ខាង គណ រសស្សគ្រេះជាតិ សគ សក្ ើ ពារយ យុទធស្ថគស្ត ងែ ី គឺ ត រូ
ពារយ សស្ថៃរពី ‹ដូ រឬមិនដូ រ› ‹សោរ ហុន ខ្ស្ន សអើយ ច្ុេះសច្ញ
សៅ› មរជា ‹ក្ រួ នក្ ខ្រង សដើមបី

ំស រ ីក្ ជារន› ‹ស ើ សោរ

ហុន ខ្ស្ន ចញ់ ច្ា ់តក្មូ សអាយ ច្ុេះសច្ញពីតំខ្ណង› រ ីឯខាង
ិ គឺ សដើមបី ការពារស្នត ិភាព។ ខ្តតាម
គណ រសកាន់អំណាច្ ញ
ការពិត ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត វាជា យុទធស្ថគស្ត រ ស្់យួន ស្ំ
ោ ់ សកាត

ខ្ផ្នដី នសោាយ សោយសក្ ើ លទធ ិក្ ជាធិ សតយយ

ជាស្ំ រ ម្ន រ

ិ រដា ខ្មែ រ ស្ា ិត
នសោាយ ខ្តសៅខាងរនុង ញ

សៅសក្កាម អំណាច្យួ នោ ំងអស្់ ខ្ដលមាន រនយួ ន មាន
ស្ញ្ហជតិរមពុជា ជា អន រដឹរនាំ។ សហើយ ពី អាណតត ិ មួ យសៅ
អាណតត ិ មួ យសទៀត ឫស្អំណាច្យួ ន វាចរ់ខ្ក្ស្េះសពញក្ស្ ុរខ្មែ រ។
សៅ រនយួ ន ថា យួ ន វា កាៃយ ជា ស្មត ី ‹សរ ីស្សអើងពូ រស្ថស្ន៏›
ឬ ‹អស្ុសោេះ›; និោយថា អន រដឹរនាំខ្មែ រស្ពវ ម្ងៃ ជា អាយងយួ ន
ឩ ប រៅ ស ង្ហា
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វាជា វាច រ ស្់ពួរ អន រអច្ជ នតិនិយម; សរៀ ោ ់ថា មាន រន
យួ ន ោ ់ោននារ់ សៅក្ស្ ុរខ្មែ រ វាជា គំនិត ក្ នំងនឹង ស្នត ិ
ភាព។ សៅរនុងស្ថែរតី ររា ខ្ផ្នដីនសោាយរ ស្់យួន សៅ
ក្ស្ ុរខ្មែ រ សោរ ហុន ខ្ស្ន រត់ មាន ំណង ស្រសស្រ ក្

តត ិស្ថ

គស្ត ជា អន រឈ្ន េះ រនុងឋានៈជា អន រាត រ ស្់យួន។ សៅរនុងសរឿង
ក្ ឌិត សោយអាលុលិរ6 រ ស្់រត់សនាេះ វាច្ាស្់ជា ស្ំសោគ ម្ន
ស្វ ័យរី រ ស្់រត់ ជា អ តា ម្ន អាយងយួ ន ក្គ ់ស្ម័យ គឺថា
ស ើរូនខ្មែ រ ច្ង់ដឹងថា មូ លសហតុអវីានជាយួ ន យរទឹរដីខ្មែ រ
ាន្យក្ស្ួ ល គឺ ក្តូ នាំរន អាន ស្វ ័យរី ស្រសស្រ សោយ អន រ
ឈ្ន េះ ហុន ខ្ស្ន គឺ ច្ាស្់ជាយល់ នូ ច្ិតតគំនិត រ ស្់ពួរខ្មែ រ

ំ

សរ ីយួ ន ជាពុំខាន។ រនុង ស្វ ័យរី សនាេះ គឺច្ាស្់ជា សោរ ហុន
ខ្ស្ន ទុរខ្មែ រ អន រសស្ន ហាជាតិ ជា អន រសរ ីស្សអើងពូ រស្ថស្ន៏ និង
អន រអច្ច នតិនិយម ដូ ច្រននឹងគំនិត រ ស្់សោរ រឹម ស្ុខា សនាេះ
ខ្ដរ។
ក្ ជាជាតិខ្មែ រ ស្ពវ ម្ងៃ សហ សៅៗ មរពី មូ លសហតុ ម្ន ស្គ្រម
ិ មាន
និង ស្នត ិភាព សក្ពាេះថា តុលយការ ម្ន រតាតោ ំងពីរ វា អ រជ
គឺថា ស្គ្រម និង ស្នត ិភាព វា

ំផ្តៃញជាតិខ្មែ រដូ ច្រន សក្ពាេះ

អន រ សងា ើតស្គ្រម និង អន រឈ្ន េះស្គ្រម វាជាតួ ខ្តមួ យ គឺ ស ៀ
តណាម ច្ក្រពក្តនិយម។ ស្នត ិភាព ស្ពវ ម្ងៃ ជា ស្នរ
ូ ខ្ដរ ស្ំោ ់
ការពារម្ វាង ក្ សោរន៏យួន សៅក្ស្ ុរខ្មែ រ វារ៏ជា មសហាស្ង

6

សរឿងក្ ឌិត សោយអាលុលិរ ; histoire inventée grossièrement.
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នា

នូ ស្ថែរតី ម្ន សស្ច្រត ីសស្ន ហាមាតុភូមិ រ ស្់ខ្មែ រ។ ស្ថែរតី

សនេះ ក្តូ យួ ន និង ពួ រខ្មែ រ

ំស រ ីយួ ន សគ យរ សៅក្ ដូ ច្នឹង

គំនិត សរ ីស្សអើងពូ រស្ថស្ន៏ និង អច្ច នតិនិយម សៅក្ស្ ុរខ្មែ រ
ខ្ដល រ

ដឹរនាំ រណ យួ នស្ពវ ម្ងៃ សគ ររា ‹ភា រ ូ ស្គ្រម›

សដើមបី កាត ់ ទឹរដី, ក្ាថាន ដឹរនាំ នត ពូ រ និង ឯការធិភាព ម្ន
អំសពើហិងា ខ្ដល ជា ភា រ ូ

ផ្ទុយក្ស្ឡេះ ពី ‹រដា មានស្នត ិភាព›

ខ្ដលជា នីតិរដា ។
ស្ួ រថា ស ើយួន សៅក្ស្ ុរខ្មែ រ រំពុង ជាន់រខ្មែ រ សតើ សអាយខ្មែ រ
អងគុយចំខ្តសាេះសននត តាម ការក្ាថាន រ ស្់អនរដឹរនាំ គណ
រសស្សគ្រេះជាតិ សលើស្ពី គុណូ ការមល ួន គឺថា ឈ្ន េះ រ៏ យួ ន សៅ
ខ្តឈ្ន េះ ? ការអួ តមល ួន រ ស្់ សោរ រឹម ស្ុខា ថា
នឹងឈ្ន េះសននត

រសរត់ឈ្នេះ

នត សទៀត គឺជា អារមែ ណ៏ ម្ន ដំសណើរច្ូ លរ ួម រនុង

នសោាយយួ ន ឬ គំនិតក្ច្ ូ រក្ច្ ល់ ស្ំោ ់ក្ ជាជាតិខ្មែ រ។
ការទុរខ្មែ រ អន រសស្ន ហាជាតិ ជា អន រសរ ីស្សអើងពូ រស្ថស្ន៏ និង
អន រអច្ច នតិនិយម គឺ ជា គំនិត សអាយខ្មែ រ សាេះ ង់ ស្ិទធិ ការពារ
ក្ ជាជាតិមល ួន រនុងឋានៈជាពលរដា មាចស្់ក្ស្ ុរ សៅច្ំសពាេះមុម
អនត ោយ ម្ន យួ នូ ណីយរមែ ម្ន ក្ ជាជាតិខ្មែ រ។ ការយល់ដឹង
អំពី សស្ច្រត ីអនត ោយជាតិ គឺ ជា ទីសដើម ម្ន ដំសណើរ ម្ន គំនិត ស្
សគ្រេះជាតិ។ ជា ឋម វាជា គំនិតច្សងអ ៀត មុននឹង វាតមល ួន និង
ខ្ រ ជារមាៃំងជាតិ។ វាជា ស្កាតភាព សអាយច្ិតតមល ួន មាន
សជាគរ័យ សហើយ រ ីរស្ថយពី ទីសដើម ជា ស្រខ ីភាព (gage) ខ្ដល
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អាច្ជាសហតុ ខ្ដលនាំឲ ក្ ជាពលរដា ខ្មែ រសរឿាន។ ស ើ គំនិត
ស្សគ្រេះជាតិ ជា ស្កាតមព ង់មពស្់

ុខ្នត អន រសធវ ើ រែនយស្ ពុំសស្ែ ើ

ក្ ជា ខ្ដល សគរែនស្័រតិ សគរែនសមតាត ស្ោធក្រេះថាៃ សទពាតក្ស្ឡា
ញ់។ ដូ សច្ន េះ ខ្មែ រ អន រសស្ន ហាជាតិ ជា ក្ ជា ពុំខ្មន ជា អន រ
ិ ជា
សរ ីស្សអើងពូ រស្ថស្ន៏ និង អន រអច្ច នតិនិយម ផ្ទុយសៅ ញ
ពលរដា ទុរ អំសពើ យួ ន ៃ ន់ ទឹរដីខ្មែ រ ជា ស្ស្ា មូ ល7 នាំរន
រសក្រើរច្ិតត សដើមបី តស្ូ ស្សគ្រេះជាតិ សោេះ ី មវ េះ រមាៃំងស្មាារៈ
ខ្ត មិនក្ពមចញ់ច្ិតត គឺ មិនយរ យស្ សៅដូ រនឹង ស្័រតិ, មិន
ដូ រ ស្កាត នឹង រ ស្់ ដូ ច្ជា អាស្នៈ អាមាស្់សររ ត៍ សៅរនុង រដា
ស្ភា សដើមបី ក្រន់ខ្ត រស្់រស្់ ជា អាមាតយយួ ន សហើយ នាំរនសក្ ើ
ស្មិលស្មាាស្ថ8 រនុងសរល ំណង
សននត សហើយ

សញ្ហជតោគស្ត សៅសពល សាេះ

ៃ ម ជា អន រស្សគ្រេះជាតិ រនុង យុទធស្ថគស្ត យួ ន គឺ

អនត រក្ តិ តត ិការរិច្ច និង ស្វ ័យភាព ម្នយុទធស្ថគស្ត ខ្ដលមាន
គណ រសកាន់អំណាច្ ជា ម្ដគូ សហើយ នាំរន ក្គ ់សមក្គ ់ពង
ទុរ ខ្មែ រមិនខាៃច្យួ ន និង ហុន ខ្ស្ន ជា អន រសរ ីស្សអើងពូ រស្ថ
ស្ន៏ និង អន រអច្ច នតិនិយម៕

ស្ស្ា មូ ល; ស្ស្ា ការណ៏ គឺ ក្ ភពម្នរំហឹង។ ស្ស្ា ; ការរសក្រើរច្ិតត។
8 ស្មិលស្មា
ា ស្ថ ឬ ស្មិលភាស្ថ; ស្មត ីខ្ដលនាំសអាយានជាទីក្ស្ឡាញ់។
7
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