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ឩ ប  ទៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ១ ២ សី ហា  ២ ០ ១ ៧  

 Espace vide 

យុទ្ធសាស្រ ត្  រប្់វ ៀតណាម ពាក់ព័ន្ធ នឹ្ង ស្្កុខ្មែ រ តាំងពី ឆ្ន ាំ 

១៩៧៩ មក គឺ ទ្ុក ស្្កុខ្មែ រ ជា អ កា្ ទ្វទ្។ វៅកន ុង 

អ កា្វ ោះ វគស្បដិឌ ស្ទ្ឹ ត្ ី ថា ស្្កុខ្មែ រ ជា ស្្កុមាន្ ពហុ

ជាតិសា្ន៏្ តាំងពីកាំវ ើត មក វហើយ ជាតិសា្ន៏្ខ្មែ រ ស្ាន់្

ខ្តជា ្មា្ភាពមួយ កន ុង ចាំវណាមជាតិសា្ន៏្ដ៏ទទ្។ ដូច

វន្ោះ វគបវងក ើត អតថ្ញ្ញា  ថ្ែី ្ាំរាប់ស្បជាជន្ រ្់វៅវ ើទ្ឹក

ដីខ្មែ រ គឺ ‹ស្បជាជន្ កមព ុជា› ខ្ដ ជា ការស្បមូ រមួ (collection) 

ទន្ ជន្ជាតវិសេងៗ គឺមាន្ ខ្មែ រ, យួន្, ចិន្, ចាម, ជន្ជាតិភ្ន ាំ 

។ ។ 

ស្ទ្ឹ ត្ ីវន្ោះ គឺ ជា ការ ុបបាំបាត់ អតថ្ញ្ញា  ខ្មែ រ ជា ស្បជាជាតិ 

មាន្ ឫ្គ ់ ពិតស្បាកដ វហើយ កសាង អរយិធម៏, ស្ប តត ិសា

ស្រ ត្ មល នួ្ វោយ អតតវពា អោះអាង1 នូ្  អតថភាពពិត រប្់មល នួ្ 

ចាំវពាោះអនកដទទ្។ ដូចវន្ោះ ស្បជាព រដឋខ្មែ រ មិន្ខ្មន្ជា ការ

ស្បមូ រមួ ទន្ បុគគ  ឬ ជាតិសា្ន៏្ វ ោះវ ើយ គឺជា ស្ព ឹង

ជាតិ មាន្ ស្គឹោះ ជា តទមៃ ខ្ដ មាន្វៅកន ុងមល នួ្2 វកើតវចញពី 

                                                             

1 អតតវពា អោះអាង ជា ពាកយមុ្ាំយកមកវស្បើវដើមបី ា្ំរ ួការ្រវ្រ ខ្ដ មាន្ន្យ័

ពាកយបារាាំងថា s’affirmer។ 
2 តទមៃ ខ្ដ មាន្វៅកន ុងមល នួ្ ; valeur intrinsèque។ 

អវកាស ទទទ  
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អភិ្ស្កម ទន្ ការបវងក ើត3 ទន្ អរយិធម៏ និ្ង  បបធម៏ មួយ ដ៏យូរ

អខ្ងែង។ 

ស្ទ្ឹ ត្ ី រប្់យួន្វន្ោះ ស្ត ូ របប ដឹក ាំវៅស្្កុខ្មែ រ្ពែទថ្ៃ វគ 

យកមកវធែ ើជារប្់មល នួ្ កន ុង ម ្ន្ត ិភាព វហើយ ពួកអនក

ដឹក ាំ គ បកេស្បឆ្ាំង ចូ រមួ អនុ្ តត ទ ាំងស្្ងុ កន ុង ម 

ជា អនក មិន្ស្បកាន្់ពូជសា្ន៏្ ឬ គតិប ឌ ិត (le sage)។ តម

ការពិត ស្ទ្ឹ ត្ ី វ ោះ មាន្ បារមី វៅស្្កុខ្មែ រ គឺវោយសារ ស្បជា

ព រដឋខ្មែ រ ្ូម ចុោះចាញ់ ខ្តមតង វៅចាំវពាោះមុម អាំណាចយួន្ 

វៅស្្កុខ្មែ រ កន ុង ម ទន្ គាំនិ្ត កមែស   រ ឯ  គាំនិ្ត ្ ល តូ រប្់ 

ពួកអនកដឹក ាំ គ បកេស្បឆ្ាំង ន្ិង ចាគប័ស្ត4 ទន្ ពួកអនក

វចោះដឹងខ្មែ រ   ញិ ាមាន្ ន័្យ ដូច បុរា ភា្ិតខ្មែ រ ថា ‹មនុ្្េ

ល្ តូសាៃ ប់› ្ូមចាញ់មារ មិន្តា៉ា ។ ដូចវន្ោះ ស្បជាជាតិខ្មែ រ ្ពែ

ទថ្ៃ មាន្ ្ភាព ជា ស្បជាជាតិ ឋិតវៅកន ុង អ កា្ ទ្វទ្ ខ្ដ 

វៅកន ុងវ ោះ វគអាចយក  តថ ុធាតុ អែ ីស្គប់ខ្បបយ៉ា ង មកោក់ 

ក៏បាន្ខ្ដរ។ ការចុោះចាញ់វ ោះ រុញ  អភិ្ស្កម ទន្ ការ ុបបាំបាត់ 

អតថ្ញ្ញា   ្ហ្េ តេ រប្់ស្បជាជាតិខ្មែ រ វអាយ កាន់្ខ្ត

វ ឿន្វ ើង វហើយ បវងក ើតជា អ កា្ ទ្វទ្ វៅ ស្្កុខ្មែ រថ្ែី វអា

យកាន់្ខ្ត ធាំ ខ្្ន្ទ្ែី ្ាំរាប់កសាង មហាវ ៀតណាម។ វមាៃ ោះវហើយ 

អតថ្ញ្ញា  ខ្មែ រថ្ែី គឺ ជា ជាតិសា្ន៏្ ភាគតិចមួយ វៅ 

ឥ ឌ ចិូន្ យួនូ្បនី្យកមែ គឺថា ជាតិសា្ន៏្ខ្មែ រ ាស្ាន់្ខ្ត ្ ថ ិត 

                                                             

3 អភ្ិស្កម ទន្ ការបវងក ើត ; processus de formation។ 
4 ចាគប័ស្ត, ការវបាោះបង់្ិទ្ធរប្់មល នួ្វអាយអនកដទទ្;  résignation។ 
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វៅកន ុង ការបវងក ើត ជាធមែជាតិ ទន្ស្បជាជាតិយួន្ កន ុងការ  ិតត

ន៏្ ទន្មន្ុ្េជាតិ ខ្តប៉ាុវណាណ ោះ។ 

ស្ទ្ឹ ត្ ី ទន្ អ កា្ ទ្វទ្ វ ោះ អាច ាំវអាយ វ ៀតណាម មិន្

ស្ាន់្ខ្ត បៃ ន់្យក ទ្ឹកដីខ្មែ របាន្ តម កមាៃ ាំងវយធា វ ោះ

វ ើយ គឺ វគអាច បត រូ អតថ្ញ្ញា  ខ្មែ រ តម កមាៃ ាំងបញ្ញា  ខ្ថ្ម

វទ្ៀត។ ស្ប តត ិសាស្រ ត្  អបរភាព រប្់ខ្មែ រ កន ុង ទ្្េន្បថ្ ទន្ 

ពិភ្ពវោក5 គឺ ស្ាន់្ខ្តជាវរឿងប ា ប់បន្េ ាំ វៅកន ុង ស្ប តត ិសា

ស្រ ត្  ទន្ ស្បជាជាតិវ ៀតណាម ខ្តប៉ាុវណាណ ោះ វស្ពាោះ វ ៀតណាម វស្បើ

ស្គប់មវយបាយ វដើមបីវអាយ ស្ប តត ិសាស្រ ត្  វ ោះ វកើតវ ើងបាន្ 

វហើយ ចាំវ រតមក ទ្្េន្បថ្ ទន្ ពិភ្ពវោកវ ោះ កាៃ យជា

ការពិត ្ាំរាប់យុ ជន្កមព ុជា។ វមាៃ ោះវហើយ កន ុង អ គតដ៏មៃ ី 

ទ្ឹកដីខ្មែ រ ្ពែទថ្ៃ កាៃ យជា ទ្ឹកដី បុពែបុរ្យួន្ ា្ំរាប់យុ ជន្

យួន្ ដូច កមព ុជាវស្កាម វ ោះខ្ដរ។ 

វៅកន ុង បរបិទ្ វន្ោះ ពួក ចិតតប ឌ ិត (penseurs) ខ្មែ រ មួយ

ចាំនួ្ន្ធាំ ខ្ដ មាន្ការោ្់វតឿន្ ពីបញ្ញា ជាតិ  ាំាន វៅពួន្ 

កន ុងទ្ីស្ជក ទន្ ផា្ុកភាព ទន្បញ្ញា 6 គឺ គាំនិ្តអហិងា វៅ

ចាំវពាោះមុមស្គប់បញ្ញា ជាតិ។ គាំន្ិតវន្ោះ គឺ ជា អ កា្ ទ្វទ្ 

ខ្ដ  យួន្ ជាអនក បវងក ើត វ ោះ ង៕ 

                                                             

5 ស្ប តតសិាស្រ ត្  អបរភាព រប្់ខ្មែ រ កន ុង ទ្្េន្បថ្ ទន្ពភិ្ពវោក ; l’histoire 

khmère dans le futur dans le champ de vision mondiale។ 
6 ផា្ុកភាព ទន្បញ្ញា  ; confort intellectuel។ 


