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ឩ រ  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ៤ សី ហា ២ ០ ១ ៧  

 Paix et indépendance, conditions de l’existence de la nation khmère 

រុពវកថា 

បារមីខ្មែ រ គឺ សន្ត ិភាព ន្ិង ឯករាជ្យប្រជាជាតិខ្មែ រ។ ឯករាជ្យ

ជាតិនន្េះ ខ្ែលខ្មែ រម្នា ក់ៗ ប្តវូនាំគ្នា  ការពារវា ឥតឈរ់ឈរ។ 

ការការពារ វាជា ឆន្ទ ៈន្នោបាយជាតិ ញ ាំនោយចង់ន វ្ ើ តាម 

ឧរនិ្សស័យសាកល គឺ កសាង សន្ត ិភាព ទាំង ខាងកន ុង ន្ិង 

នប្ៅប្រនេស។ នៅកន ុង ប្រវតត ិសាស្តសត  ប្ស  កខ្មែ រ ម្នន្សាា មសស្តរា ម 

ញឹកញយ ជាមួយ ប្រនេសជិ្តខាងមល នួ្ និ្ង សស្តរា មស ី វលិ, 

ធ្លា រ់ ម្នន្ នជាគជ័្យ និ្ង ររាជ័្យ ចាំនពាេះម ម ររនេស,  រ ឯឯ ស

ស្តរា មស ីវលិ ជួ្ន្កាល ម្នន្ ររូភាពជាសស្តរា មរប្ងួមរប្ងួម

ជាតិ ជួ្ន្កាលជាសស្តរា មែន ត្ ើមអាំណាចរវាងពួកអាកែឹកនាំ។ 

សួរថា នប្កាយពីសស្តរា មមតងៗ នតើ អាកែឹងនាំជាតិខ្មែ រ នចេះ 

កសាង សន្ត ិភាព នែើមបី ពប្ងឹង ឯករាជ្យជាតិ បាន្ខ្ែរឫនេ ? 

សន្ត ិភាព 

រចច ុរបន្ាកាលនន្េះ ប្ស  កខ្មែ រ ជាប្រនេសគ្នែ ន្សស្តរា ម តាមការ

អន្ វតតន៏្ កិចចប្ពមនប្ពៀងសន្ត ិភាព ២៣ ត លា ឆ្ា ាំ ១៩៩១ នាំ

មកនូ្វសន្ត ិភាព ជាេីប្សឡាញ់ ជាេីរាំផ ត នែើមបីខ្មែ រ នម្នា ល េះន ើយ 

វាជា សន្ត ិភាព ខ្តមួយគត់ និ្ង អវភិាគីយ។ សន្ត ិភាព ប្តវូ

ចរវ ក់ជាមួយ សន្ត ិស មសងាម ែូនចាេះ លា ឹកណា នៅកន ុងសងាម 

គ្នែ ន្ យ តត ិ្ម៏ ន្ិង សមភាព ក៏វាគ្នែ ន្សន្ត ិភាពននេះខ្ែរ។ នៅ

សន្ត ិភាព ន្ិង ឯករាជ្យ ជា អត្ថភាព នន្ ប្រជា

ជាតិ្ខ្មែរ  
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កន ុងសន្ត ិភាពពិត វាមិន្ោចម្នន្ ស វតថ ិភាព សាំរារ់ខ្ត មន្ សស

មួយប្ក  ម ខ្ត អស់នគ (les autres) ម្នន្េ កខ  នោយសារ រងនប្គ្នេះ

ន្ឹង អយ តត ិ្ម៏ ប្គរ់ខ្ររោល ង។ នែើមបី រកាសន្ត ិភាព ជួ្ន្កាល 

នគប្តវូនប្រើ មន្ោបាយសស្តរា ម កន ុង តកក 1 (logique) នន្ សន្ត ិ

ភាព គបឺ្តវូម្នន្ នគ្នលរាំ្ង មិន្ខ្មន្ ជា ការន វ្ ើេ កខរ ក

នមាញ ែល់ប្រជាពលរែឋ នែើមបី រាំនរ ឯ ប្រនោជ្ន៏្ រកសពួក ខ្តជា 

ការសែ ័ប្គចិតតកាំ្ត់2 ផតល់នូ្វ គ ្ប្រនោជ្ន៏្ ែលស់ន្ត ិភាព សាំ

រារ់ប្រជាពលរែឋ។ ជួ្ន្កាល នគប្តវូនប្រើ សមរកមែ នន្ គាំនិ្ត3 

នោយយកចិតតេ កោក់ជាេីរាំផ ត រវាង ការេាំនស់ ន្ឹង ន្័យ

ម សគ្នា 4 នប្ពាេះសមរកមែនន្េះ គឺ នែើមបី រកែាំនណាេះប្សាយ នន្ វរិតត ិ 

ផតល់នូ្វគ ្ប្រនោជ្ន៏្ ែល់សន្ត ិភាព ននេះខ្ែរ។ នប្ពាេះថា ការ

េាំនស ់ កន ុង តកក  នន្ សន្ត ិភាព ប្តវូម្នន្ េិសសម្នន្ភាព 

(visibilité) នន្ កាំរតិ ខ្ែល នលើសអាំពី កាំរតិនន្េះ នាំនោយ សមរ

កមែ នន្ គាំន្ិត កាា យជា ការប្រម្នេគ្នា  តាម្មែតា។ 

មន្ោបាយ ទាំងពីននេះ ប្តវូចាំបាច់នគ្នរព នូ្វ នគ្នលការ្ ៏នន្

                                                             

11 តកក  ជា ពាកយ សាំស្តសក តឹ ម្នន្ន្យ័ថា េកឹនោេះជូ្រន ើងពព េះ ឬ នគ្នរសផង។ ខ្មែរ

នយើង យកមកនប្រើកន ុងពាកយ តកក វជិាា  ខ្ែលជា វជិាា  ឬ ចាំន្េះខាងពិចរណារេិះរក
ន ត ផល (logique)។ ជ្ន្ជាតិនសៀម នគយក ពាកយ logique មករកខ្ប្រជាភាសា
នគថា ពររកៈ (តកក ) នាំនោយ Google យកមករកខ្ប្រជាភាសា ថា តកក  កន ុងការ
រកខ្ប្រររសន់គ នប្ពាេះមវេះពាកយនន្េះនៅកន ុងភាសាខ្មែរ។ ែូនចាេះ នយើងយកពាកយ តកក  
មកនប្រើជារនណាត េះោសន្ា  កន ុងន្័យ logique ចាំអាកប្បាជ្ញខ្មែរខាងអកសរសាស្តសត  
សនប្មចយកពាកយណាមួយសាំរារ់រកខ្ប្រពាកយ logique នន្េះ។ ខ្តចាំនពាេះនយើង ខ្មែ រ
ោចយកពាកយ ‹សមន ត ផល› មកនប្រើកែូ៏ចជាសមន ត ផលខ្ែរ។    
2 ការសែ ័ប្គចចតិតកាំ្ត់ ; engagement déterminé et résolu។            
3 សមរកមែ នន្ គាំន្តិ ; combat des idées។ 
4 ការេាំនស ់ន្ងឹ ន្័យម សគ្នា  ; la contradiction et la nuance។ 
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នសាហាមន្ សសជាតិ5 ន ើយ ប្តវូនចេះរស្តរក រ នូ្វ ការបារមភ ន្ិង 

នសចកត ីមន្ទ ិល ប្គរ់ខ្ររោល ង ខ្ែលនាំ រំខាន្ែល់ការកសាង

សន្ត ិភាព នលើផល វូ លេធិប្រជា្ិរនតយយ។ 

ឯករាជ្យជាត្ ិ

នៅប្ស  កខ្មែ រ សន្ត ិភាព ប្តវូចាំបាច់រមួនឹ្ង ឯករាជ្យជាតិ នែើមបី 

សខ្មតង សកត ិយស ររស់មល នួ្ នប្ពាេះថា បារមីខ្មែ រ គឺ ឯករាជ្យជាតិ 

ន ើយ អតថសញ្ញា ្ នន្ ប្ស  កខ្មែ រសពវនងៃ គឺ សន្ត ិភាព កន ុងប្ករ

ម ឌ្  កិចចប្ពមនប្ពៀងសន្ត ិភាព ២៣ ត លា ឆ្ា ាំ ១៩៩១។ ខ្តនោយ

អក សល កិចចប្ពមនប្ពៀងនន្េះ កាំព ងកាា យជា កប្មងអន្ សសវរ ឯយ៍ 

នន្ អតីតកាល ន ើយ សពវនងៃ ប្រជាពលរែឋខ្មែ រ ហាក់រីែូចជា 

មិន្នប្ជ្ើសនរ ឯសផល វូ ជា អាកកាា ហាន្ នែើមបី ការពារ ឯករាជ្យជាតិ

មល នួ្ ខ្ែលនាំនោយប្ស  កខ្មែ រ ជារ់នៅកន ុងសាំណាញ់ ខ្ែលមល នួ្

ឯងជា អាកតាញនោយមល នួ្ឯង។ នតើ វាសថ ិតនៅេីណា បារមីខ្មែ រ

មហាន្គរ ខ្ែល ខ្មែ រ (les Khmers) ខ្តងខ្ត អន្ទងនៅ សាំរារ់ 

ររា ញ នម្នេន្ភាព ជាតមិល នួ្ ? 

ខ្មែ រ ោចរន្ត រស់ កន ុងររូរាំភាន់្ខ្នាក ថាប្រនេសមល នួ្ ម្នន្ ឯក

រាជ្យ ម្នន្ សន្ត ិភាព នប្ពាេះម្នន្ ការអនិវឌ្ឍន្៏ នន្ នសែឋកិចច ន្ិង

ព េធិប្ពឹេធ6 ខ្តផលា ររស់វាទាំងពីរ គ្នែ ន្ម្នន្ តនមា នន្ សិេធិ

មន្ សស ន្ិង លេធិប្រជា្ិរនតតយយ នាំរនងក ើត ភាពចប្មូងច

                                                             

5 កានគ្នលការ្ ៏នន្នសាហាមន្ សសជាតិ ; principe philanthropique។ 
6 ការអនិវឌ្ឍន្៏ នន្ នសែឋកចិច ន្ងិ ព េធ ិប្ពឹេធ ; développement de l’économique 

et de l’intelligence។ 
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ប្ម្នស់ នន្ការពិត ររស់ប្រនេស គឺ នសែឋកិចចខ្មែ រ ជា នវេី សាំរារ់

ពួកឈម ញួររនេស ខ្សវ ងរងខ្តចាំន្ញ ែល់នសចកត ីវនិស នន្ ន្

រតនមា រ ឯឯ ព េធ ិប្ពឹេធ  វញិ គ្នែ ន្ម្នន្មូលោឋ ន្ នន្ តនមាជាតិ ខ្ែល

នាំនោយយ វជ្ន្ កាា យជា  វ ងូមន្ សស រស់នៅកន ុង នប្កាល នន្ 

 តថពល តនមានថាក សាំរារ់ខ្តរាំនរ ឯ ពួកពា្ិជ្ា វស័ិយ។  

ន្នោបាយ នន្ ឯករាជ្យជាតិ ររស់ ពួកអាកែឹកនាំសពវនងៃ 

រនចចញនោយន ើញ នូ្វ អក សល ជ្នប្ៅ គឺ ន្នោបាយ នៅកន ុង

កណាត រ់នែនវៀតណាមទាំងប្ស  ង ខ្ែលនាំនោយប្ស  កខ្មែ របាត់ 

ឯករាជ្យជាត។ិ នប្កាយពី កិចចប្ពមនប្ពៀងសន្ត ិភាព ២៣ ត លា 

ឆ្ា ាំ១៩៩១ ហាក់រីនាំមកនូ្វ នសចកត ីសងឃឹមជាងែី នន្ការេាំនក់

េាំន្ង នសាែ េះពិត រវាង ប្ស  កខ្មែ រ នឹ្ង នវៀតណាម។ ខ្ត នសចកត ី

សងឃឹមននេះ វារលាយមស ល នប្ពាេះ អាកែឹកនាំខ្មែ រ គ្នែ ន្ សមថភាព 

ន្ឹងគិតពិចរណានោយចាស់ អាំពី យ េធសាស្តសត  សាំរារ់ការពារ

ឯករាជ្យជាត ិ ចាំនពាេះម មនវៀតណាម ន្ិង នៅកន ុង ប្ករម ឌ្  

ពិនពនលាកូរនី្យកមែ។ ន្នោបាយ ពួកអាកែឹកនាំ មិន្គិត

ប្រមូលកម្នា ាំងជាតិ នែើមបី ការពារឯករាជ្យជាតិ ខ្ររជាតាង

យកន្នោបាយ យកកម្នា ាំងររនេស នែើមបី ការពារ អាំណាច 

ន្ិង រកា រ ពវសិេធ ិ រកសពួក ន្ិង វ ណ្ ៈ ខ្ែលជា កតាត  នាំនោយ 

រររន្នោបាយចស់ ួសសម័យ និ្ង ផ្តត ច់ការ រស់ន ើងវញិ 

ន ើយកាា យជា តួ ា្ំចមបង នន្ ន្នោបាយជាតិ។ ប្រតិសន្ធ ិ នន្

រររន្នោបាយ នន្ជ្រាភាពននេះ ជួ្យែល់កម្នា ាំងររនេស ជា

ពិនសស ចិន្/យួន្ ជាក មម ុយនិ្សត  វាយរាំបាក់កម្នា ាំងជាតិ កន ុង
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នម នន្ការអនិវឌ្ឍន្៏ ខ្ែលជា អនទ ក់មរ្ៈ នន្ប្រជាជាតិខ្មែ រ 

នប្ពាេះ វាជា ការអនិវឌ្ឍន្ន៏ប្ពនផស នាំរាំផ្តា ញ ្ន្ធ្លន្្មែជាតិ 

ន្ិង នាំនោយនសែឋកិចចជាតិ រស់នៅកន ុងខ្ែន្អាំណាចររនេស។  

ប្ស  កខ្មែ រសពវនងៃ ជា ប្រនេស ងយកម្នា ាំងកាយន្ិងចិតត, ម្នន្

ប្រព័ន្ធយ តត ិ្ម៏ ជាអយ តត ិ្ម៏, ម្នន្ ប្ក  មអាកន្នោបាយ អរប

រញ្ញា , ម្នន្ វរប្ម៏មពង់មពស់ ខ្តមវ េះ អាកនឆាប្រឌ្ិត នោយរស់

រនវ ឯក, ម្នន្ ពួកអាកែឹកនាំ នកើតែាំនៅព ករលួយ យកអាំនពើ

 ិងា ជា មន្ោបាយែឹកនាំជាតិ នាំនោយ ប្រជាពលរែឋ 

នន្ឿយណាយកម្នា ាំងចិតត , ម្នន្ ប្រជាជ្ន្រារ់ខ្សន្នក់ ចាំណា

កប្ស  ក ខ្សវ ងរក ការររន វ្ ើនៅររនេស នែើមបី រស់រស់ គ្នែ ន្ពន្ា ឺ

អនគត, ម្នន្ ប្រជាជ្ន្យួន្ រារ់លាន្នក ់មករស់នៅ នោយ

អន្ិរនតយយ។ នៅកន ុងសភាពខ្ររនន្េះ នតើខ្មែ រ នៅម្នន្ 

កម្នា ាំងជាតអិវ ី សាំរារ់ការពារឯករាជ្យជាតិមល នួ្បាន្ ? 

សសចកត ីសន្ន ិដ្ឋា ន្ 

ខ្តខ្មែ រ ភាគនប្ចើន្នៅម្នន្ ោរមែ្៏នប្ៅថា ជាតិនិ្យម នៅខ្ត

ជា ឧតតមកម្នា ាំង សាំរារ់ការពារ សន្ត ិភាព ន្ិង ឯករាជ្យជាតិ 

នទេះរី រញ្ញា  នន្ សន្ត ិភាព នៅកន ុងប្ស  កសពវនងៃ ន វ្ ើនោយនៅជា

ឥតផល សាំរារ់ប្រជាជាតិខ្មែ រ ោល ងណាក៏នោយ។ នម្នា េះន ើយ 

នៅចាំនពាេះម មនប្គ្នេះថាា ក់ យួនូ្រនី្យកមែ ន្ិងអាំណាចផ្តត ច់ការ,

ខ្មែ រម្នា ក់ៗ ប្តវូម្នន្ ការរញ្ញច ក់ នន្ អតថសញ្ញា ្ជាតិ នោយ

បាន្ចាស់លាស់ នៅកន ុង ោរមែ្៏ នែើមបី នោយមល នួ្ឯង សាា ល់
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មល នួ្ឯងចាស់ និ្ង យល់ែឹង អាំពី ប្រនោជ្ន៏្ជាតិ នៅកន ុងសន្ត ិ

ភាព ន្ិង ឯករាជ្យជាតិ កន ុងររូរាំភាន់្ខ្នាកសពវនងៃ។ កម្នា ាំង

ប្រឆ្ាំង ប្រយ េធនឹ្ង កម្នា ាំងរាំផ្តា ញជាតិខ្មែ រ ប្តវូចាំបាច់ម្នន្

រសែ ី ជាប្រញរ់ នូ្វ កម្នា ាំង នន្ចកខ ុ វស័ិយ, នន្ែាំនណាេះប្សាយ, នន្

មននគតិ នែើមបី ប្រឈរម មេល់ន្ឹងសប្តវូជាតិ នប្ពាេះនពលនវលា 

កាំព ងន វ្ ើការនោយវា។ ខ្តនរើខ្មែ រ មិន្ែូរ ភាវៈ នន្ ប្ពលឹង

សាែ រតី7 នន្ ការមិន្េេួលម សប្តវូ នលើវាសន ររស់មល នួ្ គឺ ប្គរ់

ការប្រឹងខ្ប្រង ទាំងឡាយ ជា អាំនពើឥតប្រនោជ្ន្៏។ សន្ត ិភាព 

ន្ិង ឯករាជ្យជាតិ ខ្ែលជា អតថភាព នន្ ប្រជាជាតិខ្មែ រ តប្មូវ 

នោយម្នន្ រែិវតតន្៏ នន្ ប្ពលឹងសាែ រតី ពីរោល ង៖ ពលកមែ ន្ិង 

ការេេួលម សប្តវូ។ នតើ ប្រជាពលរែឋខ្មែ រ មិន្ខ្មន្ ជា ឆ្ែ ាំ នន្ 

សតិសមបជ្ចា ៈ នន្ ប្ពលឹងសាែ រតីជាតិ8 ននេះរ ឺ? នរើ ប្រជាពលរែឋ

ខ្មែ រ នៅម្នន្ សតិសមបជ្ចា ៈននេះ ែូនចាេះ ការន វ្ ើពលកមែ នែើមបី

ប្រជាជាតិមល នួ្ និ្ង ការេេួលម សប្តវូ នលើវាសនមល នួ្ឯង វាជា 

កាតពវកិចចជាតិ។ ខ្ត សតិសមបជ្ចា ៈននេះ មិន្ខ្មន្ប្គ្នន់្ខ្តជា 

ស រិន្រ ូត ន្ិង គតិរ ឌ្ ិត អសាច រយ9 មួយននេះន ើយ ខ្ត វាជា 

ការរក គន្ា ឹេះ ម្នន្ស ពលភាព ន្ឹងន វ្ ើឲន ើញប្តវូ, ន្ឹងន វ្ ើឲម្នន្

ការភាញ កស់ាែ រតីជាតិ, ន្ឹងន វ្ ើឲម្នន្ការររួរមួជាតិ, ន្ឹងកសាង

ម្នគ៍្នជាតិ ជា ចរីកាល នប្ពាេះ ប្រជាជាតិខ្មែ រ ជា ប្ពលឹងអមតៈ៕                    

                                                             

7 ភាវៈ នន្ ប្ពលឹងសាែ រតី ; l’état d’esprit។ 
8 ឆ្ែ ាំ នន្ ប្ពលឹងសាែ រតជីាតិ ; gardien d’une conscience de l’esprit national។ 
9 Enchantement. 


