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

រុពវកថា
បារមីខ្មែ រ គឺ សន្ត ិភាព ន្ិង ឯករាជ្យប្រជាជាតិខ្មែ រ។ ឯករាជ្យ
ជាតិនន្េះ ខ្ែលខ្មែ រម្នាក់ៗ ប្តូវនាំគ្នា ការពារវា ឥតឈរ់ឈរ។
ការការពារ វាជា ឆន្ទ ៈន្នោបាយជាតិ ញាំនោយចង់ន្វ ើ តាម
ឧរន្ិសស័យសាកល គឺ កសាង សន្ត ិភាព ទ ាំង ខាងកនុង ន្ិង
នប្ៅប្រនេស។ នៅកនុង ប្រវតត ិសាស្តសត ប្សកខ្មែ រ ម្នន្សាាមសស្តរាម
ិ
ញឹកញយ ជាមួ យ ប្រនេសជ្ិតខាងមល ួន្ ន្ិង សស្តរាមសី វល,
ធ្លារ់ ម្នន្ នជាគជ្័យ ន្ិង ររាជ្័យ ចាំនពាេះមម ររនេស, រ ឯឯ ស
ិ ជ្ួ ន្កាល ម្នន្ រ ូរភាពជាសស្តរាមរប្ងួ មរប្ងួ ម
ស្តរាមសី វល
ជាតិ ជ្ួ ន្កាលជាសស្តរាមែន្តើមអាំណាចរវាងពួ កអា កែឹកនាំ។
សួ រថា នប្កាយពីសស្តរាមមត ងៗ នតើ អា កែឹងនាំជាតិខ្មែ រ នចេះ
កសាង សន្ត ិភាព នែើមបី ពប្ងឹង ឯករាជ្យជាតិ បាន្ខ្ែរឫនេ ?
សន្ត ិភាព
រចចុរបន្ា កាលនន្េះ ប្សកខ្មែ រ ជាប្រនេសគ្នែន្សស្តរាម តាមការ
អន្វតត ន្៏ កិចចប្ពមនប្ពៀងសន្ត ិភាព ២៣ តលា ឆ្ាាំ ១៩៩១ នាំ
មកន្ូ វសន្ត ិភាព ជាេីប្សឡាញ់ ជាេីរាំផត នែើមបីខ្មែ រ នម្នាលេះន ើយ
ិ
វាជា សន្ត ិភាព ខ្តមួ យគត់ ន្ិង អវភាគី
យ។ សន្ត ិភាព ប្តូវ
ចរវក់ជាមួ យ សន្ត ិសមសងា ម ែូ នចា េះ លា ឹកណា នៅកនុងសងា ម
គ្នែន្ យតត ិ្ម៏ ន្ិង សមភាព ក៏វាគ្នែន្សន្ត ិភាពននេះខ្ែរ។ នៅ
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កនុងសន្ត ិភាពពិត វាមិន្ោចម្នន្ សវតថ ិភាព សាំរារ់ខ្ត មន្សស
មួ យប្កម ខ្ត អស់នគ (les autres) ម្នន្េកខ នោយសារ រងនប្គ្នេះ
ន្ឹង អយតត ិ្ម៏ ប្គរ់ខ្ររោលង។ នែើមបី រកាសន្ត ិភាព ជ្ួ ន្កាល
នគប្តូវនប្រើ មន្ោបាយសស្តរាម កនុង តកក 1 (logique) នន្ សន្ត ិ
ភាព គឺប្តូវម្នន្ នគ្នលរាំ្ង មិន្ខ្មន្ ជា ការន្វ ើេកខ រក
នមា ញ ែល់ប្រជាពលរែឋ នែើមបី រាំន រ ឯ ប្រនោជ្ន្៏ រកសពួ ក ខ្តជា
ការសែ ័ប្គចិតតកាំ្ត់2 ផត ល់ន្ូវ គ្ប្រនោជ្ន្៏ ែល់សន្ត ិភាព សាំ
រារ់ប្រជាពលរែឋ ។ ជ្ួ ន្កាល នគប្តូវនប្រើ សមរកមែ នន្ គាំន្ិត3
នោយយកចិតតេកោក់ជាេីរាំផត រវាង ការេាំនស់ ន្ឹង ន្័យ
ិ
មសគ្នា4 នប្ពាេះសមរកមែ នន្េះ គឺ នែើមបី រកែាំនណាេះប្សាយ នន្ វរតត
ិ
ផត ល់ន្ូវគ្ប្រនោជ្ន្៏ ែល់សន្ត ិភាព ននេះខ្ែរ។ នប្ពាេះថា ការ
េាំនស់ កនុង តកក នន្ សន្ត ិភាព ប្តូវម្នន្ េិសសម្នន្ភាព
(visibilité) នន្ កាំ រ ិត ខ្ែល នលើសអាំពី កាំ រ ិតនន្េះ នាំនោយ សមរ
កមែ

នន្

គាំន្ិត

កាាយជា

ការប្រម្នេគ្នា

តាម្មែ តា។

មន្ោបាយ ទ ាំងពីននេះ ប្តូវចាំបាច់នគ្នរព ន្ូ វ នគ្នលការ្៏ នន្
តកក ជា ពាកយ សាំស្តសកត
ឹ ម្នន្ន្័យថា េឹកនោេះជ្ូ រន ង
ើ ពពេះ ឬ នគ្នរសផង។ ខ្មែ រ
នយើង យកមកនប្រើកនុងពាកយ តកក វ ិជាា ខ្ែលជា វ ិជាា ឬ ចាំន្េះខាងពិចរណារ ិេះរក
ន តផល (logique)។ ជ្ន្ជាតិនសៀម នគយក ពាកយ logique មករកខ្ប្រជាភាសា
នគថា ពររកៈ (តកក ) នាំនោយ Google យកមករកខ្ប្រជាភាសា ថា តកក កនុងការ
រកខ្ប្រររស់នគ នប្ពាេះមវ េះពាកយនន្េះនៅកនុងភាសាខ្មែ រ។ ែូ នចា េះ នយើងយកពាកយ តកក
មកនប្រើជារនណា
ត េះោសន្ា កនុងន្័យ logique ចាំអាកប្បាជ្ញខ្មែ រខាងអកសរសាស្តសត
សនប្មចយកពាកយណាមួ យសាំរារ់រកខ្ប្រពាកយ logique នន្េះ។ ខ្តចាំនពាេះនយើង ខ្មែ រ
ោចយកពាកយ ‹សមន តផល› មកនប្រើកែ
៏ ូ ចជាសមន តផលខ្ែរ។
2 ការសែ ័ប្គចច ត
ិ ត កាំ្ត់ ; engagement déterminé et résolu។
3 សមរកមែ នន្ គាំន្ត
ិ ; combat des idées។
4 ការេាំនស់ ន្ឹង ន្័យមសគ្ន
ា ; la contradiction et la nuance។
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នសា ហាមន្សសជាតិ5 ន ើយ ប្តូវនចេះរស្តរករ ន្ូ វ ការបារមភ ន្ិង
នសចកត ីមន្ទ ិល ប្គរ់ខ្ររោលង ខ្ែលនាំ រំខាន្ែល់ការកសាង
សន្ត ិភាព នលើផល វូ លេធ ិប្រជា្ិរនតយយ។
ឯករាជ្យជាត្ិ
នៅប្សកខ្មែ រ សន្ត ិភាព ប្តូវចាំបាច់រ ួមន្ឹង ឯករាជ្យជាតិ នែើមបី
សខ្មត ង សកត ិយស ររស់មល ួន្ នប្ពាេះថា បារមីខ្មែ រ គឺ ឯករាជ្យជាតិ
ន ើយ អតថ សញ្ញា្ នន្ ប្សកខ្មែ រសពវ នងៃ គឺ សន្ត ិភាព កនុងប្ករ
ម្ឌ កិចចប្ពមនប្ពៀងសន្ត ិភាព ២៣ តលា ឆ្ាាំ ១៩៩១។ ខ្តនោយ
អកសល កិចចប្ពមនប្ពៀងនន្េះ កាំពងកាាយជា កប្មងអន្សសវរ ឯយ៍
នន្ អតីតកាល ន ើយ សពវ នងៃ ប្រជាពលរែឋ ខ្មែ រ ហាក់រីែូចជា
មិន្នប្ជ្ើសនរ ឯសផល វូ ជា អា កកាាហាន្ នែើមបី ការពារ ឯករាជ្យជាតិ
មល ួន្ ខ្ែលនាំនោយប្សកខ្មែ រ ជារ់នៅកនុងសាំណាញ់ ខ្ែលមល ួន្
ឯងជា អា កតាញនោយមល ួន្ឯង។ នតើ វាសថ ិតនៅេីណា បារមីខ្មែ រ
មហាន្គរ ខ្ែល ខ្មែ រ (les Khmers) ខ្តងខ្ត អន្ទ ងនៅ សាំរារ់
ររាញ នម្នេន្ភាព ជាតិមល ួន្ ?
ខ្មែ រ ោចរន្ត រស់ កនុងរ ូររាំភាន្់ខ្នា ក ថាប្រនេសមល ួន្ ម្នន្ ឯក
រាជ្យ ម្នន្ សន្ត ិភាព នប្ពាេះម្នន្ ការអនិវឌ្ឍន្៏ នន្ នសែឋ កិចច ន្ិង
ពេធ ិប្ពឹេធ6 ខ្តផលា ររស់វាទ ាំងពីរ គ្នែន្ម្នន្ តនមា នន្ សិេធិ
មន្សស ន្ិង លេធ ិប្រជា្ិរនតតយយ នាំរនងក ើត ភាពចប្មូងច
កានគ្នលការ្៏ នន្នសា ហាមន្សសជាតិ ; principe philanthropique។
6 ការអនិវឌ្ឍន្៏ នន្ នសែឋ កច
ិ ច ន្ិង ពេធ ិប្ពឹេធ ; développement de l’économique
5
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ប្ម្នស់ នន្ការពិត ររស់ប្រនេស គឺ នសែឋ កិចចខ្មែ រ ជា នវេី សាំរារ់
ិ
ពួ កឈម ួញររនេស ខ្សវ ងរងខ្តចាំន្ញ ែល់នសចកត ី វនស
នន្ ន្
ិ គ្នែន្ម្នន្មូ លោឋន្ នន្ តនមា ជាតិ ខ្ែល
រតនមា រ ឯឯ ពេធ ិប្ពឹេធ វញ
នាំនោយយវជ្ន្ កាាយជា

វ ូងមន្សស រស់នៅកនុង នប្កាល នន្

ិ យ។
តថ ពល តនមា នថាក សាំរារ់ខ្តរាំន រ ឯ ពួ កពា្ិជ្ា វស័
ន្នោបាយ នន្ ឯករាជ្យជាតិ ររស់ ពួ កអា កែឹកនាំសពវ នងៃ
រនចច ញនោយន ើញ ន្ូ វ អកសល ជ្នប្ៅ គឺ ន្នោបាយ នៅកនុង
កណា
ត រ់នែនវៀតណាមទ ាំងប្សង

ខ្ែលនាំនោយប្សកខ្មែ របាត់

ឯករាជ្យជាតិ។ នប្កាយពី កិចចប្ពមនប្ពៀងសន្ត ិភាព ២៣ តលា
ឆ្ាាំ១៩៩១ ហាក់រីនាំមកន្ូ វ នសចកត ីសងឃឹមជាងែ ី នន្ការេាំនក់
េាំន្ង នសាែេះពិត រវាង ប្សកខ្មែ រ ន្ឹង នវៀតណាម។ ខ្ត នសចកត ី
សងឃឹមននេះ វារលាយមសល នប្ពាេះ អា កែឹកនាំខ្មែ រ គ្នែន្ សមថ ភាព
ន្ឹងគិតពិចរណានោយចាស់ អាំពី យេធ សាស្តសត សាំរារ់ការពារ
ឯករាជ្យជាតិ ចាំនពាេះមមនវៀតណាម ន្ិង នៅកនុង ប្ករម្ឌ
ពិនពនលាកូ រន្ីយកមែ ។ ន្នោបាយ ពួ កអា កែឹកនាំ មិន្គិត
ប្រមូ លកម្នាាំងជាតិ នែើមបី ការពារឯករាជ្យជាតិ ខ្ររជាតាង
យកន្នោបាយ យកកម្នាាំងររនេស នែើមបី ការពារ អាំណាច
ន្ិង រកា រពវ សិេធិ រកសពួ ក ន្ិង វ្ណៈ ខ្ែលជា កតាត នាំនោយ
ិ
រររន្នោបាយចស់ ួ សសម័យ ន្ិង ផ្តតច់ការ រស់ន ើង វញ
ន ើយកាាយជា តួ ្ាំចមបង នន្ ន្នោបាយជាតិ។ ប្រតិសន្ធ ិ នន្
រររន្នោបាយ នន្ជ្រាភាពននេះ ជ្ួ យែល់កម្នាាំងររនេស ជា
ពិនសស ចិន្/យួ ន្ ជាកមមុយន្ិសត វាយរាំបាក់កម្នាាំងជាតិ កនុង
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នម នន្ការអនិវឌ្ឍន្៏ ខ្ែលជា អនទក់មរ្ៈ នន្ប្រជាជាតិខ្មែ រ
នប្ពាេះ វាជា ការអនិវឌ្ឍន្៏នប្ពនផស នាំរាំផ្តាញ ្ន្ធ្លន្្មែ ជាតិ
ន្ិង នាំនោយនសែឋ កិចចជាតិ រស់នៅកនុងខ្ែន្អាំណាចររនេស។
ប្សកខ្មែ រសពវ នងៃ ជា ប្រនេស ងយកម្នាាំងកាយន្ិងចិតត, ម្នន្
ប្រព័ន្ធយតត ិ្ម៏ ជាអយតត ិ្ម៏, ម្នន្ ប្កមអា កន្នោបាយ អរប
រញ្ញា, ម្នន្ វរប្ម៏មពង់មពស់ ខ្តមវ េះ អា កនឆា ប្រឌ្ិត នោយរស់
ឯ
រនវក,
ម្នន្ ពួ កអា កែឹកនាំ នកើតែាំនៅពករលួ យ យកអាំនពើ
ិងា ជា មន្ោបាយែឹកនាំជាតិ នាំនោយ ប្រជាពលរែឋ
នន្ឿយណាយកម្នាាំងចិតត, ម្នន្ ប្រជាជ្ន្រារ់ខ្សន្នក់ ចាំណា
កប្សក ខ្សវ ងរក ការររន្វ ើនៅររនេស នែើមបី រស់រស់ គ្នែន្ពន្ា ឺ
អនគត, ម្នន្ ប្រជាជ្ន្យួ ន្ រារ់លាន្នក់ មករស់នៅ នោយ
អន្ិរនតយយ។ នៅកនុងសភាពខ្ររនន្េះ នតើខ្មែ រ នៅម្នន្
កម្នាាំងជាតិអវី សាំរារ់ការពារឯករាជ្យជាតិមល ួន្បាន្ ?
សសចកត ីសន្ន ិដ្ឋាន្
ខ្តខ្មែ រ ភាគនប្ចើន្នៅម្នន្ ោរមែ ្៏នប្ៅថា ជាតិន្ិយម នៅខ្ត
ជា ឧតត មកម្នាាំង សាំរារ់ការពារ សន្ត ិភាព ន្ិង ឯករាជ្យជាតិ
នទេះរី រញ្ញា នន្ សន្ត ិភាព នៅកនុងប្សកសពវ នងៃ ន្វ ើនោយនៅជា
ឥតផល សាំរារ់ប្រជាជាតិខ្មែ រ ោលងណាក៏នោយ។ នម្នាេះន ើយ
នៅចាំនពាេះមមនប្គ្នេះថាាក់ យួ ន្ូ រន្ីយកមែ ន្ិងអាំណាចផ្តតច់ការ,
ខ្មែ រម្នាក់ៗ ប្តូវម្នន្ ការរញ្ញចក់ នន្ អតថ សញ្ញា្ជាតិ នោយ
បាន្ចាស់លាស់ នៅកនុង ោរមែ ្៏ នែើមបី នោយមល ួន្ឯង សាាល់
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មល ួន្ឯងចាស់ ន្ិង យល់ែឹង អាំពី ប្រនោជ្ន្៏ជាតិ នៅកនុងសន្ត ិ
ភាព ន្ិង ឯករាជ្យជាតិ កនុងរ ូររាំភាន្់ខ្នា កសពវ នងៃ ។ កម្នាាំង
ប្រឆ្ាំង ប្រយេធ ន្ឹង កម្នាាំងរាំផ្តាញជាតិខ្មែ រ ប្តូវចាំបាច់ម្នន្
ិ យ, នន្ែាំនណាេះប្សាយ, នន្
រសែ ី ជាប្រញរ់ ន្ូ វ កម្នាាំង នន្ចកខុ វស័
មននគតិ នែើមបី ប្រឈរមមេល់ន្ឹងសប្តូវជាតិ នប្ពាេះនពលនវលា
កាំពងន្វ ើការនោយវា។ ខ្តនរើខ្មែ រ មិន្ែូ រ ភាវៈ នន្ ប្ពលឹង
សាែរតី7 នន្ ការមិន្េេួ លមសប្តូវ នលើវាសន ររស់មល ួន្ គឺ ប្គរ់
ការប្រឹងខ្ប្រង ទ ាំងឡាយ ជា អាំនពើឥតប្រនោជ្ន្៏។ សន្ត ិភាព
ន្ិង ឯករាជ្យជាតិ ខ្ែលជា អតថ ភាព នន្ ប្រជាជាតិខ្មែ រ តប្មូវ
នោយម្នន្ រែិវតត ន្៏ នន្ ប្ពលឹងសាែរតី ពីរោលង៖ ពលកមែ ន្ិង
ការេេួ លមសប្តូវ។ នតើ ប្រជាពលរែឋ ខ្មែ រ មិន្ខ្មន្ ជា ឆ្ែាំ នន្
សតិសមបជ្ចា ៈ នន្ ប្ពលឹងសាែរតីជាតិ8 ននេះរ ឺ ? នរើ ប្រជាពលរែឋ
ខ្មែ រ នៅម្នន្ សតិសមបជ្ចា ៈននេះ ែូ នចា េះ ការន្វ ើពលកមែ នែើមបី
ប្រជាជាតិមល ួន្ ន្ិង ការេេួ លមសប្តូវ នលើវាសនមល ួន្ឯង វាជា
កាតពវ កិចចជាតិ។ ខ្ត សតិសមបជ្ចា ៈននេះ មិន្ខ្មន្ប្គ្នន្់ខ្តជា
សរិន្រ ូ ត ន្ិង គតិរ្ឌិត អសាចរយ9 មួ យននេះន ើយ ខ្ត វាជា
ការរក គន្ា ឹេះ ម្នន្សពលភាព ន្ឹងន្វ ើឲន ើញប្តូវ, ន្ឹងន្វ ើឲម្នន្
ការភាញក់សាែរតីជាតិ, ន្ឹងន្វ ើឲម្នន្ការរ ួររ ួមជាតិ, ន្ឹងកសាង
ម្នគ្ន
៍ ជាតិ ជា ចីរកាល នប្ពាេះ ប្រជាជាតិខ្មែ រ ជា ប្ពលឹងអមតៈ៕
ភាវៈ នន្ ប្ពលឹងសាែរតី ; l’état d’esprit។
8 ឆ្
ែ ាំ នន្ ប្ពលឹងសាែរតីជាតិ ; gardien d’une conscience de l’esprit national។
9 Enchantement.
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