ការល្បងសិក្សា

អាក្បអាក្បកិរិយា នយយាបាយ ខ្មែរ
Les attitudes politiques khmères

យេចក្តីយ្ីម
ើ

ជាបឋម ដ ើមបីស្រួ លយល់ អំពី និយមន័យ ននពាក្យខ្មែ រនិមួយៗ មានដៅក្នុង ស្បធាន-រិក្ា,
ដយើងជូ ន នូ វអត្ថ ន័យ ដស្បើជាពាក្យនដោបាយដ ើមបី ជារដវៀងក្ំឲមាន ពាក្លភាព ក្នុងការ
យល់នយ
័
ូ ចោ៉ាងពាក្យ៖
- ចរ ិត (caractère) ជា ឫក្ពា ឬ ស្បត្ិក្មែ របរ់ បគ្គ លមាាក្់ៗមរខ្លែក្គ្នា ខ្ លអា ក្ ៏នៃ
រំគ្នល់ ដ ើយ មល ួនឯងផ្ទាល់ ក្៏ៃៃួ លស្គគល់ លល្ើសល្ស់ (plus ou moins) វាខ្ រ ថាមល ួនជាមនរស
ខ្បបដនេះ។ ដបើនិោយឲស្រួ លយល់ ចរ ិត្ ជាការរំគ្នល់នូវ បគ្គ លិក្លក្ខ ណៈ (personnalité)
របរ់មនរសមាាក្់ៗ ខ្ ល អាចៃក្ជា រញ្ញាដៃៀងទាត្់ ននចរ ិោរមបត្ត ិរបរ់មនរសមាាក្់ៗ។
ឧទា រណ៏៖ មនរសដនេះ គ្នត្់មានចរ ិក្ ជាមនរសកាច។
- ចរ ិយាសម្បតត ិ (comportement) ជា ការស្បស្ពឹត្ត ជារក្មែ ឬ ជា មត្ិ (ការស្បស្ពឹត្តដោយ
វាចា) របរ់មនរសមាាក្់ៗ។ ជា ការស្បស្ពឹត្ត ដ្ែ ើយត្ប ដៅនឹង ស្គថនការណ៏មួយ ខ្ លមានដក្ើត្
ដ ើងចំដពាេះមល ួន។ ឧទា រណ៏៖ មនរសដនេះ មានចរ ិោរមបត្ត ិជាអា ក្ស្បឆំងនឹងអា ក្ស្បជាធិប
ដត្យយដស្ពាេះគ្នត្់ខ្ត្ងខ្ត្ស្បស្ពឹត្តជារក្មែ ក្តី ជាមត្ិក្តី ស្បឆំងនឹងលៃធិស្បជាធិបដត្យយ។
- អាក្សបក្សិ រ ិយា (Attitude) : ជា ចរ ិោរមបត្ត ិ (comportement) បង្ហាញ មដោរដចេ ត្ោ ឲអា ក្
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នៃស្គគល់ ឹង។ អាក្បក្ិ រ ិោ ជា វវ ិបរ ិមម1 អនត រការ (variable intermédiaire) អាចពនយល់
បានអំពីការស្បស្ពឹត្ត ជាវាចា ជា ំបូង ដក្ើត្កាែយ ដៅជា ការស្បស្ពឹត្ត ជារក្មែ ។ ដបើ និោយឲ
ស្រួ លស្គតប់គ្ឺ ដគ្អាចយល់បាន អំពី គ្ំនិត្របរ់មនរសមាាក្់ ខ្ លគ្នត្់យក្វា ដៅអនវត្ត ន។៏
អាក្បក្ិ រ ិោ មិនអាចៃក្បាន ជា ចរ ិោរមបត្ត ិ រៃធស្គធដោេះខ្ រ ដទាេះបី ពាក្យ អាក្ប
ក្ិ រ ិោ និង ចរ ិោរមបត្ត ិ ដគ្ដស្ចើន យក្វា មក្ដស្បើក្នុង ន័យ ខ្ត្មួ យក្ត ី ដស្ពាេះអាក្បក្ិ រ ិោ
វាស្គ្នន់ខ្ត្ជា ការស្ប ុងដស្បៀប (disposition) ក្នុងគ្ំនិត្ រំរាប់ស្បស្ពឹត្ត រដបៀបខ្បបមមួ យ
ដ ើមបីដ្ែ ើយត្បដៅនឹងស្គថនការណ៏មួយ ខ្ លមានដក្ើត្ដ ើងចំដពាេះមល ួន។
ូ ដចា េះ អាក្បក្ិ រ ិោ ជា វវ ិបរ ិមម មិនស្បាក្

(variable hypothétique) ដស្ពាេះដៅ ចំដពាេះមម

ស្គថនការណ៏ ដក្ើត្មានដ ើងមួ យ ខ្ លវា ត្ស្មូវឲ មានស្បត្ិក្មែ តាមរដបៀបមួ យ។ ូ ដចា េះ
មន មាន ំដមេះស្ស្គយ ស្ត្ូវយក្ស្គថនការណ៏ដោេះមក្ដធវ ើ វ ិភាគ្ ខ្បបភវនីយភាព(probabilité)
ដ ើមបីរក្កាលក្ំណត្់ នូ វវវ ិបាក្ពិត្ របរ់វា។ រដបៀបខ្បបដនេះ ដគ្អាចៃក្ អាក្បក្ិ រ ិោ ជា ភវ
និយភាព ននការដលចដធាែដ ើង នូ វចរ ិោរមបត្ត ិមួយ ដៅចំដពាេះមម ស្គថនការណ៏មួយមាន
ដក្ើត្ដ ើង។
ូ ដចា េះ អាក្បក្ិ រ ិោ ជា គ្ំនិត្ លំោប់ (ការដរៀបចំ) ដ ើយដៅក្នុងដោេះ មានការខ្បងខ្ចក្ ជា
ដស្ចើន នូ វ វវ ិវ ិភាភាព (variété) ននចរ ិោរមបត្ត ិ ដៅតាម ការរនែ ត្ ននវ ិបាក្ជាភវនីយ2។
អាក្បក្ិ រ ិោ ជា ការដរៀបចំ ថាមវ ័នត ដស្ពាេះវាអាច ូ រ ដៅតាមការរនែ ត្ ននវ ិបាក្ ខ្ លអាច
ដក្ើត្មានដ ើង។ ការ ូ រដនេះឯង ខ្ លដគ្អាចៃក្ថា អាក្បក្ិ រ ិោ វាមាន រថ ិរភាពមែ េះខ្ រ ដៅ
ក្នុងការផ្ទែរ់បតរូ ជានិចេ របរ់វា។
រ ួមដរចក្ត ីមក្ អត្ថ ន័យ នន ពាក្យ អាក្បក្ិ រ ិោ ក្នុង ស្បធាន-រិក្ា របរ់ដយើង គ្ឺជា ការ
ដរៀបចំ មានសិក្ស (mental) និង ការដរៀបចំ គ្ំនិត្ ដក្ើត្មានដ ើង តាមការពិដស្គធន៏ របរ់
មនរសនមាាក្់ៗ ដៅចំដពាេះមមស្គថនការណ៏ ខ្ លមានដក្ើត្ដ ើងចំដពាេះមល ួន។
ឧទា រណ៏៖ អាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ របរ់ រពរី ន ក្នុងការ រក្លលស្បដោជន៏ផ្ទាល់ គ្ឺ ដៅ
តាម វវ ិវ ិភាភាព ននការពិដស្គធន៏និមួយៗ ខ្ លស្ពេះអងគ ធាែប់ជួបស្បៃេះវា។
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វវ ិបរ ិមម=អាចផ្ទែរ់បតរូ ឬ អាចខ្ស្បស្បួ លបាន។
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វវ ិបាក្ជាភវនីយ= la conséquence probable។

2

- ឥរ ិយាបឋ (posture) ជាដគ្នលគ្ំនិត្ រ ឹង ឬ ជំ រមាំទា ំ ខ្ លអា ក្នដោបាយមាាក្់ៗដគ្
ស្បកាន់យក្ ៃក្ជាឧត្ត មគ្ំនិត្នដោបាយ របរ់ដគ្។ ឧទា រណ៏៖ ដោក្ រម-រងសី គ្នត្់មាន
ឥរ ិោបឋ ជាអា ក្រី ននិយម ផ្ទាប់មម ដទាេះបីមានស្បជាជនរាប់ោនោក្់គ្នំស្ៃគ្នត្់ ក្៏
គ្នត្់ដៅមិនដចាលឥរ ិោបឋដនេះខ្ រ។

I. និមត
ិែ ក្មែ នន អាក្បកិរិយា នយយាបាយ
និមែិត្ក្មែ (formation) នន អាក្បក្ិ រ ិោ នដោបាយ របរ់បគ្គ លនិមួយៗ ក្ដក្ើត្ ពីក្តាតបួ ន៖
១. ៃមង ន់ននការពិដស្គធន៏, ២. ឥៃធិពល ននក្តាត រងគ ម, ៣. ឥៃធិពល ននក្តាត ជីវស្គស្តរត, ៤. ឥៃធិ
ពល ននចរ ិត្។

ក្ស. ទម្ង ន់ នន ការពិលោភាន៏
ក្នុងជិ វ ិត្ររ់ដៅ បគ្គ លមាាក្់ៗ ខ្ត្ងខ្ត្មានការពិដស្គធន៏ ចំដពាេះមម ស្គថនការណ៏ ស្គ្ប់ខ្បប
ោ៉ាង ខ្ លត្ស្មូវឲមល ួន មានស្បត្ិក្មែ ជាការដោេះស្ស្គយក្ត ី ឬ ៃៃួ លៃក្នូ វវ ិបាក្ ដៅក្នុងចិត្ត
ក្ត ី។
ដៅៃីដនេះ ដយើងដលើក្យក្ ការពិដស្គធន៏ ធំបី ោ៉ាងវមក្រិក្ា៖

១. ការពិដស្គធន៏ផ្ទតល់មល ួន ខ្ លបគ្គ ល មាាក្់ៗ ធាែប់បានជួ បស្បៃេះ ក្នុង ឋានៈមល ួន ជា និត្ីជន
(sujet de droit) ដៅក្នុង ការទាក្់ៃង ជាមួ យ ជន នៃ។
ខ្មែ រដយើង បាន ឹងរ ួចដ ើយថា ដៅស្រ ុក្ខ្មែ រ តាំងពីបរាណកាលមក្ ការទាក្់ៃងគ្នា រវាង
បគ្គ លនិងបគ្គ ល គ្ឺថិត្ដៅ ក្នុង ចាប់ក្មាែំង បាយ, អំមច និង ៃំោមៃំោប់។ ជា ៃំោក្់
ៃំនងមាន អា ក្ឈ្ា េះ និង អា ក្ចាញ់ ជានិចេ ូ ដចា េះ ជា ៃំោក្់ៃំនង ជា អំណាចនិយម្ : អា ក្
ឈ្ា េះ ជា មនរសខ្ែំង អា ក្ចាញ់ ជា មនរសដមាយ។ អា ក្ឈ្ា េះ ស្ត្ូវការ ឲអា ក្ចាញ់ ចេះញមមល ួន
ភាែមៗ។ ឧទា រណ៏៖ អា ក្ ឹក្ោំ គ្ណបក្ស រដស្តង្ហគេះជាត្ិ ឲ ដ្ែេះ

ន-ខ្រន ថា ជា «អា ក្ឈ្ា េះ

ឈ្ា េះ»។
ដៅមម ស្គថនការណ៏មួយដក្ើត្ដ ើង បគ្គ លខ្ែំង គ្ិត្ ដ ើយ ស្បស្ពឹត្ត អំដពើ ស្គ្ប់ខ្បបោ៉ាង
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ដ ើមបីយក្ឈ្ា េះ ដ ើយឈ្ា េះដៃៀត្, ឯចំខ្ណក្ បគ្គ លដមាយ គ្ិត្ និង ស្បស្ពឹត្ត អំដពើ ស្គ្ប់ខ្បប
ោ៉ាង ដ ើមបី រនស ំរម ខ្ លចារ់បរាណខ្មែ រ យក្ ដគ្នលការណ៏គ្ំនិត្ខ្បបដនេះ មក្ចងជាការ
ចំមំ ជាអមត្ៈដៅក្នុងរត្ិខ្មែ រ តាមការស្បដៅថា «មល ួនទាបក្ំដកាង ខ្ មែ ីក្ំដ្ង ស្រវា
ឪបភា ំ»។
ក្នុង ៃំោក្់ៃំនង ជា អំណាចនិយម្ ដនេះឯង វាមានឥៃធិពលដស្ចើន ដៅដលើ ការក្ដក្ើត្ អាក្ប
ក្ិ រ ិោនដោបាយ របរ់ជនខ្មែ រ ដ ើយោំឲ បគ្គ លដមាយ មិនរូ វហនយក្ចិត្តៃក្ោក្់ គ្ិត្
ពិចារមអំពី ក្ិចេការស្គធារណៈ ឬ នដោបាយ ដោេះដ ើយ។ ូ ចោ៉ាងមាន ពាក្យោរ់ដត្ឿន
រំរាប់កាច់ស្គែរត្ី ស្បជារាស្តរតថា «មាាក្់ឯង ពំអាច ដលើក្ភា ំបានដោេះដៃ» ឬ «ស្បយ័ត្ា ស្គែប់ឥត្
អំបិលស្បឡាក្់»
ការដនេះ ជាពមភ មួយ និមែិត្ក្មែ នន អាក្បក្ិ រ ិោ នដោបាយ ខ្មែ រ។ ដគ្នលការណ៏ដនេះ វារំពង
ដៅក្នុង រមបជចា េះ ខ្មែ រជំោន់បចចុបបនា ខ្ លោំឲ ជី វ ិត្នដោបាយខ្មែ រ គ្នែនការខ្ស្បស្បួ លអវ ី
ដស្ចើនដោេះដ ើយ ដបើដស្បៀបដធៀប ដៅនឹង ស្បនពណីនដោបាយ តាំងពីបរាណកាលមក្។
ឧទា រណ៏៖ ក្នុង ំដមេះស្ស្គយ បញ្ញានដោបាយ ោដពលថែដី នេះ (២២ ក្ក្ត ោ ឆាំ២០១៤) ដោក្
រម-រងសី គ្នត្់រមចិត្តចេះចាញ់ ដោក្

ន-ខ្រន។ ការចេះចាញ់ដនេះ ដធវ ើដ ង
ើ ដៅក្នុង ដគ្នល

ការណ៏ នន ការៃំោក្់ៃំនងជា អំណាចនិយម្ ដនេះឯង។

២. ការពិដស្គធន៏ ខ្ លៃក្ជា លេតុផល្សំខាន់ (enjeux) រំរាប់ជី វ ិត្នដោបាយ ខ្ លៃក្វ
ត្នមែ រីលធម៌ ជា មាគ្នា៍ រំរាប់ ឹក្ោំ មនរសដោក្។
ដ ត្លលរំខ្ន់ រំរាប់ជី វ ិត្នដោបាយខ្មែ រ គ្ឺ អំណាច ល ើម្បី អំណាច។ ដៅក្នុង ស្បវត្ត ិស្គស្តរត
ខ្មែ រ ស្គ្ប់រស្តង្ហគម រី វ ឹល គ្ឺរៃធខ្ត្ជារស្តង្ហគម

ដណតើមអំមច ដ ើមបី អំមច។ ដគ្នលការណ៏

ដនេះ វាមានឥៃធិពល មក្ដលើ រដបៀបស្ត្ួ ត្ស្តា (système administratif) គ្ឺ ការពារបក្សពួ ក្។ រ ឋ
បាល មិនខ្មនស្គ្ប់ស្គ្ងរ ឋ ដ ើមបី ការពារ ស្បដោជន៏ស្បជាពលរ ឋ , គ្ឺ ជារ ឋ បាល បក្សពួ ក្
អា ក្ឈ្ា េះ រំរាប់ការពារស្បដោជន៏មល ួន។
ដៅក្នុង ដ ត្លលរំខ្ន់ ខ្បបដនេះ មិនអាចបដងា ើត្បាន ជាោច់ខ្ត្ នូ វនិត្ីរ ឋ ដោេះដ ើយ
ដ ើយចារ់ជាគ្នែន ត្នមែ រិលធម៌ ក្នុងការ ឹក្ោំ មនរសដោក្ ដោេះខ្ រ។

៣. ការពិដស្គធន៏ក្នុងរងគ ម ខ្ លមាន របបនដោបាយ ជាក្មាែំងអងគ ការ មានស្គថប័ន និង
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មានចាប់ របរ់អងគ ការ។
ក្នុងចំណចដនេះ ក្៏គ្នែនអវ ីមរ អំពីចំណចៃី២ ដោេះខ្ រ, ស្គ្ប់ស្គថប័នតរ ឋ និង ចាប់រ ឋ គ្ឺ
បដងា ើត្ដ ើង រំរាប់ការពារ អា ក្កាន់អំមច និង បក្សពួ ក្មល ួន ខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ។ រូ មបី គ្ណបក្ស
ស្បឆំងក្៏ ដគ្បដងា ើត្វាដ ើង រំរាប់ ស្គ្នន់ខ្ត្ៃក្ជា សំអាងនលយាបាយ (alibi politique) ដ ើមបី
រំរាប់ខ្ត្ តាំងឲលអ ដមើល ថា មាន លៃធិស្បជាធិបដត្យយ ដៅស្រ ុក្ខ្មែ រខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ។
ដៅស្រ ុក្ខ្មែ រ ស្ៃឹរតី ដរត ច-ដៃវរាជយ ជាមរត្ក្ មហក្សត្យអងគ រ ហក្់បី ូ ចជា មិនទាន់ ខ្លងដស្បើ
ដៅដ ើយដៃ ស្គ្នន់ខ្ត្ អា ក្កាន់អំមចបចចុបបនា យក្មក្ន្ា ជាស្ៃឹរតី អា ក្ ឹក្ោំជាត្ិ-អា ក្
មានបណយបារមី (gouvernant-mandat céleste ou gouvernant évènementiel) ដ ើមបីឲរម
ស្រប ដៅនឹងលៃធិស្បជាធិបដត្យយ រំរាប់អាក្មានបណយ មាន ធមាែនរ ូប ដោយយក្ការដបាេះ
ដឆាត្គ្នែនដររ ី, គ្នែនយត្ត ិធម៌ មក្ដបាក្ស្បជាពលរ ឋ ។

ខ. ឥទធ ិពល្ ននក្សត្តតសងគ ម្
ស្គថនភាព រងគ ម របរ់ជននិមួយៗ វាអាចមានៃំនង ូ ចខ្ងដស្កាមដនេះ៖

១. រមាជិក្ភាព (appartenance)នន វណណៈ ឬ បន ក្នុងរងគ ម ខ្ លមាន លក្ខ ណវ ិនិចជ័យ តាម
លសដ្ឋាសងគ ម្ (socio-économique) ឬ តាម ភូ ម្ិោស្តសតសងគ ម្ (sociogéographique)។
ដៅក្នុងរម័យស្ព ែ ចា ស្គរោ រងគ មខ្មែ រ ជារងគ មមានវណណៈ (ស្ពា ែ ណ, ក្សស្ត្ីយៈ, ដវរៈ និង
រូ ស្ៃៈ) តាម ពួ ក្ស្ពា ែ ណ ដគ្ៃក្ជា វណ្ណ វ ិភាគ (division sociale) មានស្គរៈស្បដោជន៏មរ់
រំរាប់ ការររ់ដៅមនរសដោក្ ដៅក្នុងដោក្ធាត្ ខ្ លមានអាៃិដៃព ជាអា ក្បដងា ើត្ ដ ើយ
ជាអា ក្ ឹក្ោំ។ រម ម រងគ ម អាចមានបាន លេះស្តាខ្ត្វណណៈនិមួយៗ យល់ ឹង និង ៃៃួ ល
យក្ នូ វត្ួ ោៃីរបរ់មល ួន ដោយដពញចិត្ត ដស្ពាេះវាជា្នា ៈរបរ់អាៃិដៃព។ ដៅក្នុង វណណ វ ិភាគ្
ដនេះ វាគ្នែនរញ្ញាណ ជិេះជាន់ និង ការដ្ែ ៀត្រក្ក្នស្ម រវាងវណណៈដោេះដ ើយ។ វណណៈនិមួយៗ ររ់ដៅ
ោច់ពីគ្នាខ្ត្ មានចំណងនឹងគ្នា តាម ស្បដោជន៏ស្គធារណៈ ឬ ស្បជាស្បដោជន៏ ជាខ្មសអនា ង
ចាំបាច់ រំរាប់

ំដណើរ

៏រលូ ន នន រងគ ម។ ទិ ា ិ (dogme) ដនេះមានស្គរៈស្បដោជន៏មរ់ រំរាប់

របបរាជាធិបដត្យយខ្មែ រ ខ្ លៃក្ ត្ួ ោៃី វណណៈក្សស្ត្ីយៈជា្នា ៈរបរ់ស្ពេះអាៃិដៃព។
ូ ចបានជំរាបខ្ងដលើរ ួចមក្ដ ើយ ថាការៃំោក្់ៃំនង បគ្គ ល និង បគ្គ ល ដៅក្នុងរងគ មខ្មែ រ
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គ្ឺឈ្រដលើ ៃំោក្់ៃំនង អំណាចនិយម្ ូ ដចា េះឯង មហក្សត្យខ្មែ រ ស្ពេះអងគ ខ្ត្ងខ្ត្ យក្ត្ួ ោៃី
របរ់មល ួន មក្ដស្បើជាអំមច ស្គ្បរងា ត្់ ស្បជារាស្តរត។ ការបំខ្បរដចញ ពីក្រណីយក្ិចេមល ួន
(prévarication) ដនេះ ជារ ូបភាព ននអំដពើពក្រលួ យ ខ្ លជាលំអានមួ យ ខ្ ល អា ក្រាជការស្គ្ប់
ជាន់ថាាក្់ យក្មក្ដធវ ើតាម បដងា ើត្បានជា វបបធម៌ជាត្ិ គ្ឺ «អំដពើពក្រលួ យ»។ ដស្កាយមក្
ដៃៀត្ វណណៈ កាែយជា បនបិៃទាវ (bande fermée) មាន បនរាជវងានិវងស, បនស្គ្ួ ស្គរអា ក្កាន់
អំមច មានង្ហរជារដមត ច, បនឈ្ម ួញៃចេ រ ិត្ ឬ ឧក្ញ្ញា, បនមស្តនតីពក្រលួ យ, បនអា ក្នដោ
បាយរីខ្ព មានង្ហរជាឯក្ឧត្ត ម, ចំខ្ណក្អា ក្រលត្
ូ ស្ត្ង់ និង អា ក្ដមាយ ក្៏កាែយ ជាឧបក្រណ៏
រំរាប់ បននិមួយៗយក្មក្ដស្បើ ដ ើមបីរក្ស្បដោជន៏ឲដគ្។ នេះ (ainsi) រងគ មខ្មែ រ ោបចចុបបនា
ដនេះ មាន រ ូបោស្តសត (morphologie) ជារងគ មរក្ត ិភូមិ ូ ចពីបរាណកាលដោេះខ្ រ។ ឥៃធិពល
ក្តាតរងគ មខ្បបដនេះ វាមានឥៃធិពល មក្ដលើ អាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ របរ់ អា ក្ ឹក្ោំជាត្ិ
និង វរជនខ្មែ រ ខ្ែំងមរ់, ជាឧបរក្័គ ដ ើមបីស្គថបោ លៃធិស្បជាធិបដត្យយដររ ី ខ្ លជាលល វូ ខ្ត្
មួ យគ្ត្់រំរាប់ ខ្រវ ងរក្ ការចំដ រ ីន ននមនរសដោក្ និង រងគ មជាត្ិ។
ភាពមរគ្នា ននការររ់ដៅ របរ់ ស្បជាជន ៃីជនបៃ ខ្ លជាអា ក្ក្រិក្រ, ស្បជាជន ចំការររ់
តាម ងៃដនែ , រា ឹង និង ស្បជាជន ៃីស្ក្ ុង ខ្ លជាអា ក្រាជការ, ឈ្ម ួញមានដ ើមក្ំដណើត្ជាចិន,
ពលក្រ ជំោញស្គ្ប់ វ ិរ័យ មានដ ើមក្ំដណើត្ជាយួ ន ជាក្តាតខ្បក្ខ្ចក្រងគ មខ្មែ រជាពីរ ភូ មិ
ស្គស្តរតរងគ ម ខ្ លខ្មែ រដយើងដស្ចើនដៅថា ពួ ក្អា ក្ខ្ស្រ និង ពួ ក្អា ក្ៃីស្ក្ ុង។ ការខ្បងខ្ចក្ដនេះ
មានស្គាមដៅក្នុងស្បវត្ត ិស្គស្តរតខ្មែ រយូរោរមក្ដ យ
ើ
ូ ចោ៉ាងខ្មែ រ ៃក្ជានិចេ មជឈមណឌល
អំមចជា «បូ រ ី» ឬ «ស្ក្ ុង»។ ពាក្យស្ក្ ុងចំដពាេះខ្មែ រ មានន័យៃូ លំៃូោយមរ់។ ៃីស្ក្ ុង គ្ឺជា
ត្ំមង ននវបបធម៌ ខ្ត្មត ង, ឯចំខ្ណក្ ៃីជនបៃ គ្ឺជាត្ំមង ននភាពលង ង់ដលែ ឬ មិនទាន់
រម័យ, រ ូ ត្ អា ក្ៃីស្ក្ ុង ដបើដគ្ចង់ស្បមាថ បគ្គ លមមាាក្់ខ្ លគ្នែនចំដណេះ ឬ លង ង់ គ្ឺដគ្
ស្ប ូ ចបគ្គ លដោេះ ដៅនឹង អា ក្ខ្ស្រ ដោយដគ្ដជរថា អា ា េះ លង ង់ដមើលខ្ត្អា ក្ខ្ស្រ ឬ អារខ្ស្ម។
ខ្ត្ដបើដយើង យក្ដគ្នលការ នន ៃំោក្់ៃំនង ជាអំមចនិយម ូ ចបានដរៀបរាប់ខ្ងដលើរ ួច
មក្ដ ើយ មក្ដធវ ើជាដោង នន ៃំោក្់ៃំោក្់ ៃីស្ក្ ុង និង ៃីជនបៃ គ្ឺវា ជាៃំោក្់ៃំនង ចុុះ
នាម្(s’inscrire) ដៅក្នុង ៃំោក្់ៃំនង នន អំមចនិយម ដនេះឯង។

២. រមាជិក្ភាព នន រមាគ្ម ូ ចោ៉ាង៖ ក្ែ ឹប, រ ជិប, ចលោ ។ល។ ស្ប ូ ចបាន ជា អងគ
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ការ (groupe organisé) ៃំដនើប ឬ របរ់ថែីមួយ រំរាប់ ស្បជាពលរ ឋ ខ្មែ រ ដស្ពាេះវាជាអងគ ការ ដៅ
ដស្ៅរ ឋ និង ស្គ្ួ ស្គរ។ អងគ ការទា ំងដនេះ មានដ ើមក្ំដណើត្ដៅបរេ ិមស្បដៃរ ជាពិដររ ដក្ើត្
មានដ ើងដស្ចើន ក្នុងរម័យ ប ិវត្ត ន៏ ឧរា ក្មែ ដៅក្នុងក្ំ ុ ង រត្វត្ស ៃី១៨-១៩ មាន
ធាត្ ជាអងគ ការ ការពារ ស្បដោជន៏ ោយៃន (ក្ែ ឹប), ទាមទាររិៃធិឲ ក្មែ ក្រ (រ ជិប), ត្រូ
ស្បឆំងនឹង ោយៃន ឬ អំមចផ្ទតច់ការ (ចលោ)។ ោបចចុបបនា ដនេះ ដៅក្នុង លរោង ោក្សល្
លោក្សតតម្ួ យ (cadre de mondialisation) មាន បដងា ើត្ អងគ ការថែីមួយដៃៀត្ មានដ្ែេះថា
អងគ ការដស្ៅរោឋភិបាល (O.N.G) ខ្ លមាន ដបរក្ក្មែ ការពារ មនរសជាត្ិ។ ស្បជាពលរ ឋ ខ្មែ រ
ដៃើបខ្ត្ ចាប់អារមែ ណ៏បនត ិចមត ងៗ អំពី ស្បដោជន៏ នន អងគ ការទា ំងឡាយដោេះ ជាពិដររ
ស្បជាជន ជាពលក្រ ខ្ លៃៃួ ល រងដស្គ្នេះ អំពី អំដពើអយត្ត ិធម៌ ស្គ្ប់ខ្បបោ៉ាង ពីរំមក្់
ោយៃន ខ្ត្ការចាប់អារមែ ណ៏ដនេះ ដៅក្នុង ំមក្់កាល ជាការរបរពឹតតម្តិ ដៅដ ើយ ដស្ពាេះ
ខ្មែ រមាាក្់ៗ មិនទាន់មាន ៃំោប់ ដស្បើក្មាែំងស្ក្ ុម ជាក្មាែំងការពាររិៃធិ និង ស្បដោជន៏
បគ្គ ល និង ស្បដោជន៏រ ួម។ ចំដពាេះខ្មែ រមាាក្់ៗ ពាក្យស្ក្ ុម គ្ឺ ស្គ្ួ ស្គរដនេះឯង ខ្ត្ដគ្ ឹងថា
ស្បដោជន៏ស្គ្ួ ស្គរជាស្បដោជន៏ឯក្ជនដស្ពាេះខ្ ន (champ) ស្បដោជន៏ស្គ្ួ ស្គរ មានវង់ត្ូច
មរ់ មិនអាចៃក្ជាស្បដោជន៏រ ួមបានដោេះដៃ។ ខ្ត្ដៅក្នុងស្បដោជន៏រ ួម ដបើគ្នែនលល
ស្បដោជន៏ បគ្គ ល ជាចំខ្ណក្ ស្បដោជន៏រ ួមដោេះ វាគ្នែនមែ ឹមស្គរអវ ី រំរាប់មនរសដោក្ ដោេះ
ដ ើយ។
មួ យវ ិញដៃៀត្ជីវភាពររ់ដៅ របរ់ស្បជាជនខ្មែ រភាគ្ដស្ចើន ររ់ដៅក្នុង ដរចក្ត ីស្ត្ូវ
ការ ជីវោស្តសត (besoin biologique) ឬ បញ្ញាអត្់ឃ្លែន និង ដរចក្ត ីស្ត្ូវការ សុវតថ ភាព (besoin
de sécurité) ឬ បញ្ញាលំដៅោឋន ូ ដចា េះ ជនខ្មែ រគ្នែនអារមែ ណ៏អវី គ្ិត្ដលើរ អំពីបញ្ញារំខ្ន់
ទា ំងពីរដនេះដ ើយ ដស្ពាេះជាបញ្ញាជី វ ិត្ររ់ដៅស្គ្ប់ៃិវារាស្ត្ី, ខ្ ល ដោក្ Maslow វវ ិៃូ រងគ មស្គស្តរត
បរដៃរមួ យរ ូប ខ្បងខ្ចក្ ដរចក្ត ីស្ត្ូវការរបរ់មនរសដោក្ ជា៥ ចំណង់៖
១/ ដរចក្ត ីស្ត្ូវការ ជីវស្គស្តរត (besoin biologique) ឬ បញ្ញាអត្់ឃ្លខន។
២/ ដរចក្ត ីស្ត្ូវការ រវត្ថ ភាព (besoin de sécurité)។
៣/ ដរចក្ត ីស្ត្ូវការ រមាជិក្ភាព (besoin d’appartenance) ឬ ចំណង់ចូលរ ួមរក្មែ ភាព
ដៅក្នុងស្ក្ ុម ឬ អងគ ការមមួ យ។
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៤/ ដរចក្ត ីស្ត្ូវការ ការរាប់អានពីអាក្ នៃ (besoin d’estime)។
៥/ ដរចក្ត ីស្ត្ូវការ បដងា ើត្អវ ីមួយដោយមល ួនឯង (besoin autocréation)។
នេះ ឥៃធិពល រមាជិក្ភាព នន រ ជិប, ចលោ ចំដពាេះ ពលក្រ គ្នែនមានដស្ចើនក្នុង និមែិត្
ក្មែ ននអាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ ដោេះដ ើយ។ ដបើមានមែ េះ គ្ឺមានក្នុង ចរ ិោរមបត្ត ិ ូ ចជា
ដរចក្ត ីរអប់ ចំដពាេះោយៃន និង ក្មែ លល របរ់មល ួនខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ ខ្ត្ដរចក្ត ីរអប់ដនេះ មិនទាន់
មាន ការស្បស្ពឹត្តជារក្មែ ជាក្់ខ្រត ង រំរាប់ ការពារមល ួនឯងដោេះខ្ រ ដទាេះបី ដយើងដ ញ
ើ មាន
បាត្ក្មែ ទាមទារ ត្ដមែ ើងស្បាក្់ខ្ម, ការពាររីៃធិក្មែ ក្រ។ល។ ខ្ត្រក្មែ ភាពទា ំងដនេះ ដៅមាន
ក្ំ រ ិត្ ត្ិចត្ួ ចមរ់ ដ យ
ើ ោច់ៗពីគ្នាលង ខ្ លជាក្មាែំង មិនទាន់មានការដរៀបចំដៅដ ើយ។

៣. រមាជិក្ភាព នន រក្ស ុម្បឋម្ (groupe primaire) ក្នុងដោេះ រមាជិក្និមួយៗ មានការ
ៃំោក្់ៃំនង ផ្ទាល់ ដ ើយ ញឹក្ញាប់ ជាៃីបំលត្ ខ្ លដគ្ឲដ្ែេះថា ទំនាក្ស់ទំនង ទល្់ម្ុខោា
(relation face à face)។
ស្ក្ ុមបឋម គ្ឺជា ស្គ្ួ ស្គរ អវ ីខ្ លជិត្រា ិត្ ខ្មែ រដយើង ៃក្ជាស្គ្ួ ស្គរ។ ក្នុងភាស្គខ្មែ រភរ ិោ
ស្គវមី ក្៏ដគ្ដៅថា ស្គ្ួ ស្គរខ្ រ។ រមារភាពននស្គ្ួ ស្គរ ជាការលស ំមាន ឋានានុរក្សម្3 មាន
ដម ខ្ លជាបីតា (ឬ មាតា ក្នុងរម័យដ ើមខ្មែ រ ខ្ លជារម័យ មដត្យាកា)។ នេះ មត្ិ,ដោ
បល, គ្ំនិត្ របរ់ ដម ជា លាត្់គ្ំនិត្ របរ់ស្គ្ួ ស្គរខ្ត្មត ង។ អាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយរបរ់ ដម
ស្គ្ួ ស្គរ ជាអាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ របរ់រមាជិក្ននស្គ្ួ ស្គរ។
ពាក្យដគ្នរពស្បត្ិបត្ត ិចំដពាេះដម គ្ឺត្ស្មូវឲបគ្គ លមាាក្់ៗ ដបាេះបង់ដចាលទា ំងអរ់ នូ វវ ិចារណ
ញ្ញាណ ផ្ទាល់មល ួន ; អវ ិខ្ លជាដោបល់ គ្ឺជាការស្បមាថដមើលង្ហយ ល់ដម។ ដម ៃក្ អា ក្ខ្ ល
ដៅដស្កាមអានភាពរបរ់មល ួន ជា ក្ូ នដៅ របរ់មល ួន ររ់ដៅដស្កាមឪវាៃមល ួនជាោច់ខ្ត្។
ខ្មែ រមានការដស្គែេះស្ត្ង់ គ្នែនល័ក្ខមណឌ ចំដពាេះ ដម, ដស្ពាេះ ដម គ្ឺ ជាអវ ីស្គ្ប់ខ្បបោ៉ាងរំរាប់
មល ួន (le Chef est tout pour lui) ; មានបណយរ័ក្តិ គ្ឺដោយស្គរ ការដគ្នរព និង ការដស្គែេះស្ត្ង់
ចំដពាេះ ដម ូ ដចា េះស្ត្ូវ ឹងគ្ណដម អរ់មួយជី វ ិត្ ពំដោេះដស្គធ បណយរ័ក្តិដោេះ មិនអាចគ្ង់វង់
បានដោេះដ ើយ។
ឧទា រណ៏៖ ដបើបានង្ហររ័ក្តិយរ ចិត្តឲដស្គែេះនឹងមហក្សត្យ ដបើចង់គ្ង់រមបត្ត ិ ចាប់ដោក្
3
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ថា ក្ំរូវចាយ។ ការៃូ ោែនខ្បបដនេះ គ្ឺជា ការយក្ «ភាពជាក្់ខ្រត ង4» មក្ដធវ ើជា កាត្ពវ ក្ិចេ។

គ. ឥទធ ិពល្ ននក្សត្តត ជិវោស្តសត
ខ្ ល វវ ិៃូ នដោបាយ ដគ្ឲដ្ែេះថា បរ ិយាការណ្៏កាយា (ambiance corporelle)។ ដគ្អាច
ដធវ ើ វ ិភាគ្ អាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ តាម បរ ិោការណ៏កាោ ដនេះ ូ ចោ៉ាង៖

១. ឥៃធិពល នន ចរ ិក្លក្ខ ណៈ ននជីវោស្តសតសងគ ម្ (bio-sociales) ូ ចជា អាយ, ដភៃនិងអំបូរ។
២. ឥៃធិពល នន យនត ការ (mécanisme) ដធវ ើឲដៃៀងទាត្់ នន ជី វ ិត្ និង រមភាព។
ខ្មែ រឲស្គរៈរំខ្ន់មរ់ដៅដលើអំបូរ ; ដបើៃក្ោក្់ក្ូនដៅឲមានគ្ូ រស្រក្រ ដគ្ខ្ត្ងខ្ត្ដមើលពូ ជ
អំបូរស្គ្ួ ស្គរ ដ ត្ដនេះឯងបានជាពូ ជអំបូរស្គ្ួ ស្គរ មានឥៃធពលដៅដលើអាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ
ល់បគ្គ ល។ រម័យរក្ត ិភូមិ ដបើដរត ចដចាៃអា ក្មមាាក្់ថាក្បត្់ជាត្ិ គ្ឺស្ពេះអងគ មិនខ្មនយក្
ជនក្បត្់ដោេះដៅរមាែប់ដចាលខ្ត្មាាក្់ឯងដោេះដៃ គ្ឺស្ពេះអងគ បញ្ញជឲរមាែប់ញាត្ិស្បាំពីររោតន
ឲអរ់ ដៃើបអាចរង ប់ក្ំ ឹងស្ពេះអងគ បាន។
ខ្មែ រដយើងដគ្នរពចារ់ៃម
ំ រ់។ ឧទា រណ៏៖ «ដរៀនបៃដរៀនបាន ក្ំដកាង ួ រខ្ាត្ ក្ំភាែត្់មរ
លល វូ ក្ំស្បដ ើនដភែ ចខ្ម៉ា ក្ំខ្ស្ប ួ រឪ ដ ើញចារ់រក្់រកវូ ក្ំស្ត្ូវដមើលង្ហយ»។ មក្ ល់ចំណច
ដនេះ ដយើងដលើក្យក្ស្ៃឹរតី ដោក្ ដក្ង-វាន់ស្គក្់ រត ីពី វបបធម៌ខ្មែ រដ ើម5 មក្បញ្ញេក្់អំពីការ
ដគ្នរពចារ់ៃំ ខ្ លជាការដគ្នរពមួ យមានលក្ខ ណៈ ជាការដគ្នរព ឈ្រដលើការពិដស្គធ ជាការ
ពិត្ មិនខ្មនខ្លអក្ដៅដលើ ជំដនឿស្គរោ ឬ គ្នែនដ ត្លល។ វបបធម៌ដ ើមដនេះ ដោក្ ក្វ6ី ឲ
ដ្ែេះថា ការដគ្នរពបូ ជា «លម្-បា៊ា»។ វបបធម៌ខ្មែ រដ ើមដនេះ មានៃិ ឋ ភាពស្រួ លដស្បើក្នុងការររ់
ដៅរបរ់មនរសដោក្ដៅក្នុង នរសងគ ម្ (société humaine) មរ់ ខ្ លដោក្ ក្វ ី ៃក្ជាស្គ្ិេះ
ននរងគ មខ្មែ រ អាចស្បឈ្រមម ៃប់ៃល់នូវការ ូ រចូ ល នូ វបបធម៌បរដៃរបាន ជាពិដររ វបប
ធម៌ឥម
ឌ ដោេះឯង ; ូ ចោ៉ាង យក្វបបធម៌ឥម
ា មក្ខ្ក្ន្ា ឲមានរ ូវភាពជាខ្មែ រ (ខ្មែ រ ូបនី
យក្មែ ) រំរាប់ស្រួ លក្នុងការស្បត្ិបត្ត ិ ដៅក្នុងរងគ មខ្មែ រ។ តាមមត្ិ ដោក្ ដក្ង វា៉ាន់ស្គក្់ ការ
4
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វបបធម៌ខ្មែ រដ ើម គ្ឺវបបធម៌របរ់ជនជាត្ិខ្មែ រមានមនពីការ ូ រចូ លវបបធម៌ឥម
ឌ ចូ លមក្ស្រ ុក្ខ្មែ រ។
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ក្វ ី ដៅៃីដនេះ ដស្បើក្នុងន័យថា មនរសមានស្បជាា ឬ ស្បក្បដោយគ្ត្ិបណឌិត្។
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មាន រមត្ត ភាពខ្ក្ន្ា ដនេះឯងដ ើយ ខ្ លដយើងអាច ៃក្ជា ដៃពក្រលខ្មែ រ ដៅក្នុងជំោន់
ដោេះ។ ដត្ើ ក្នុងបចចុបបនា ដនេះ ខ្មែ រដយើង អាចដៅមាន ដៃពក្រល ខ្បបដនេះដៃៀត្ខ្ រឫដៃ ?
ចាប់ពីរត្វត្សៃី១៥មក្ ការររ់ដៅរបរ់ស្បជាជនខ្មែ រ មានការវ ឹក្វរខ្ែំងមរ់ ដោយស្គរ
ស្បដៃរមានរស្តង្ហគមរី វ ិលលង រស្តង្ហគមវាត្ៃឹក្ ី ពីរំមក្់ស្បដៃរជិត្ខ្ងលង។ ខ្មែ រោំគ្នា
រត្់ដគ្ញរស្តង្ហគម ពី ំបន់មួយ ដៅ ំបនមួ យ ោំគ្នាហលបាយរំរាប់ប រ ិដភាគ្ ខ្ លខ្មែ រដយើង
ដៅថា បាយកាតាក្ ដស្ពាេះគ្នែនលៃធភាពដធវ ើខ្ស្រចំការរំរាប់ចិចេឹមជី វ ិត្។ យវជន និង ជន
មានវ ័យមធយម ខ្ លជាពលក្មែ រំរាប់ស្គ្ួ ស្គរ ស្ត្ូវអាជាាធរដក្ណឌដធវ ើទាហន ដៅចាំងជួ យ
ការពារជាត្ិ ជួ នកាល ការពារស្បដោជន៏បគ្គ ល ដៅតាមធាត្ននរស្តង្ហគម។ ដោយមានរស្តង្ហគម
ដក្ើត្មានដ ើងដលើរលប ខ្មែ រទា ំងចារ់ដក្ែ ង ស្រីស្ប ុរ ោំគ្នារត្់ពួនកាែចអាជាាធរ ដក្ណឌបចចល
ូ
ដៅក្នុងភាវរ ីក្មែ (corvée) រស្តង្ហគម ពួ នរមង ំចាំដមើលស្គថនការរិន។ ការរង់ចាំដនេះ វាមានឥៃធ
ពល ដៅដលើ អាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយជនខ្មែ រមាាក្់ៗ គ្ឺ គិតិនិចចល្និយម្ (l’immobilisme
d’esprit) ខ្ លជារ ូបភាពននដរចក្ត ីខ្ែច និង ការរង់ចា។ំ គ្ំនិត្ដនេះ ជាក្ំដណើត្ នន វបបភាម្៌
លភាវ ើសិន ូ ចោ៉ាង «ចាំដមើលរិន ដត្ើនរមជាអា ក្ឈ្ា េះ...» «ដធវ ើរិនដៅ ខ្រអ ក្រំគ្ិត្ដៃៀត្»។
ឧទា រណ៏ជាក្់ខ្រត ង គ្ឺ ក្ិចេស្ពមដស្ពៀង នថងៃ២
ី ២ ក្ក្ត ោ រវាង រម-រងសី/ខ្ក្ម-រខ្ ជាមួ យ
ន-ខ្រន ; ចំដពាេះ រម-រងសី និង ខ្ក្ម-រខ្

ំដមេះស្ស្គយរបរ់គ្នត្់ គ្ឺខ្លអក្ដលើ «វបបធម៌

រិន» ដោេះឯង។
អវ ីជា វបបភាម្៌សិន ? ជាអំដពើមួយដធវ ើដ ើង គ្នែន ការស្ត្ិេះ រ ិេះ គ្ឺដធវ ើរំរាប់ខ្ត្ដធវ ើ គ្នែនដ ើម គ្នែន
ដគ្នលដៅ ដបើមានដក្ើត្ដ ត្អវ ី រំោំគ្នា ដធវ ើអវីមួយដលសងដៃៀត្។ ដនេះជាគ្ំនិត្ គតិនិចចនិយម្
ដោេះឯង។ ដបើនិោយឲស្រួ លយល់ វបបធម៌ដធវ ើរិន គ្ឺ «ការថពិនខ្ភា ក្» ឲដគ្ដមើលដ ើញថា ក្ំពង
ដធវ ើ ខ្ត្ការពិត្ ៃដងវ ើដនេះជា មាឃ្លការ ខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ។ ូ ដចា េះ វបបធម៌ រិន មានធាត្អវ ិជាជ ពីរ
ោ៉ាង ៖ ខ្ែច និង ដរចក្ត ីដធវ រស្បខ្ រ។ ខ្ែច ដស្ពាេះធាែប់មានៃក្ខ ; ដរចក្ត ីដធវ រស្បខ្ រដស្ពាេះ
គ្ិត្ខ្ត្ស្បថរ ដ ើមបីយក្ររ់មួយខ្គ្រិន។

ឃ. ឥទធ ិពល្ ននចរ ិត
ចរ ិត្មានស្គ្ិេះធំបីោ៉ាង៖ អាលវគភាព (émotivité) ឬ ចិត្តឆប់រំដភើប, សក្សម្ម ភាព
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(activité) ឬ រ ័ររ ួ ន និង

ំលណ្ើរោន់រំពង (retentissement) ឬ អួ ត្ដក្អ ងកាអង។ ស្គ្ិេះទា ំង

បីដនេះ លស ំគ្នាបដងា ើត្បានជា គ្ំរ ូ ចរ ិត្ ស្បាំបី ោ៉ាង ដោងតាម ម្លនាគតិ វ ិភាី (méthode
analytique) ខ្ លដគ្យក្ត្ួ អក្សរ E, A, P, S ជារំគ្នល់៖
E : Emotif ; A : Actif ; P : Retentissement qui ne dépasse guère le présent ; S : Retentissement chez qui le retentissement se prolonge longuement។
E : អាដវគ្ ឬ ការង្ហយរំជួលចិត្ត ; nE : ការមិនរូ វរំជួលចិត្ត។
A : រក្មែ ; nA : មិនរូ វរក្មែ ។
P:

ំដណើរោន់រំពង ខ្ លមានរយៈមែ ីបំលត្។

S:

ំដណើរោន់រំពង ខ្ លមានរយៈយូរ។

ខ្លអក្ដលើដគ្នលធំៗខ្ងដលើដនេះ ដគ្ឲអត្ថ ន័យវា ូ ចខ្ងដស្កាមដនេះ៖
១. Les nEnAP : ចរ ិត្ គ្នែនរម
ឋ នស្បាក្

(amorphes) ;

២. Les nEnAS : ចរ ិត្ រព ឹក្ (apathiques) ;
៣. Les nEAP : ចរ ិត្ ឆប់មឹង (sanguins) ;
៤. Les nEAS : ចរ ិត្ ដធែ ើង ឬ មិនរូ វនិោយរត ី (flegmatiques) ;
៥. Les EnAP ចរ ិត្ មួ ដ ៉ា ដស្ចើន (nerveux) ;
៦. Les EnAS : ចរ ិត្ បដចេ ញមដោរដចេ ត្ោ ឬ រំដភើពចិត្ត (sentimentaux) ;
៧. Les EAP : ចរ ិត្ ក្ំ ឹង្ួ ល ឬ ចិត្តស្ស្គល (colériques) ;
៨. Les EAS : ចរ ិត្ ចូ លចិត្តខ្ែំង ឬ ស្រឡាញ់ងប់ (passionnés) ។
ៃីដនេះ ដយើងមិនដលើក្យក្វគ្គ ខ្ងដលើដនេះមក្ អធិបាយឲលអ ិត្លអ ន់ដោេះដៃ ដស្ពាេះដបើចង់ ឹង
ចារ់នូវចរ ិត្បគ្គ លមាាក្់ៗ ស្ត្ូវចាំបាច់ដធវ ើការរិក្ាខ្បបមដោវ ិភាគ្ដលើបគ្គ លនិមួយៗ។
ូ ដចា េះ ដយើងស្គ្នន់ខ្ត្ដលើក្មក្បង្ហាញអំពី ស្គ្ិេះននចរ ិត្មនរសមាាក្់ៗខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ ដ ើមបីៃក្ជា
ការដចេះ ឹងៃូ ដៅ ឬ វបបធម៌ៃូដៅ ឬ រំរាប់រំគ្នល់ជាៃូ ដៅអំពីច រ ិត្អា ក្នដោបាយខ្មែ រ
ដោយដោងតាមរក្មែ ភាពជាជាស្គធារណៈ របរ់គ្នត្់។
ដោក្ បន-ចនា ម៉ាល នដោបាយវ ិៃូ ខ្មែ រមាាក្់ បានដលើក្យក្ចរ ិត្ខ្មែ រ ឬ អក្បបអាក្បក្ិ រ ិោ
ខ្មែ រ មក្អធិបាយោ៉ាងដក្ាេះក្ាយក្នុងដរៀវដៅដោក្ (ចរ ិត្ខ្មែ រ)។ ចរ ិត្អវ ិជាជទា ំងដោេះគ្ឺ៖
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មានខ្ត្អចា , លួ ចយក្ដោបលដគ្, គ្នែនពិដស្គ្នេះស្គក្រួ រខ្ែចនដោបាយ, រងរឹក្រួ រពូ ជ,
ផ្ទេញ់ផ្ទេល,ដោភពស្ងិចពស្ងឹល និង ចនស្ង។
ដយើងយក្ការរិក្ា ដោក្ បន-ចនា ម៉ាល ដធវ ើជាដោងមួ យខ្ រ ដ ើមបីោត្ស្ត្ោងបខ្នថ ម
អំពីអាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយខ្មែ រ រំរាប់ៃក្ជា លោល្សំរាប់អាន (grille de lecture) ដ ើមបី យល់
ឹងចារ់អំពីរក្មែ ភាពនដោបាយ របរ់អាក្នដោបាយខ្មែ រ។

II. ទ ួនាទីនន មយនាគមវិជ្ជានយយាបាយ
គ្ួ រដលើក្យក្ត្ួ ោៃី មដោគ្មវ ិជាជ មក្អធិបាយខ្ រ ដៅក្នុងការរិក្ា អំពីអាក្បក្ិ រ ិោ
នដោបាយខ្មែ រ។ ដយើង ធាែប់បានស្គក្លបងរិក្ាលំអិត្រ ួចមត ងដ ើយ ដៅក្នុងការលបង
រិក្ារបរ់ដយើង មានចំណងដជើងថា «សតវតសអភាម្៌»។
វវ ិៃូ នដោបាយមែ េះ រដងខ បជារ ូបមនត ថា នដោបាយ ជា«គ្ំនិត្», អា ក្មែ េះ ៃក្មដោគ្មវវ ិជាជ
ជា វវ ិវាៃនដោបាយ ដស្បើរមាភរៈស្គ្ប់ខ្បបោ៉ាង ដ ើមបី ដណតើមអំមច, មួ យស្ក្ ុមដៃៀត្ មាន
ដោបល់ថា មដោគ្មវ ិជាជ ជា ការជំទារ់ខ្ែំង ននចរ ិត្ រវាង បគ្គ ល។ ៃរនសៈទា ំងបីដនេះ
រៃធខ្ត្មានមែ ឹមស្គរ ចងគ្នាដៅវ ិញដៅមក្ មវ េះក្តាតមមួ យ គ្ឺអាចោំឲអា ក្រិក្ាអំពីមដោ
គ្មវ ិជាជនដោបាយ ដមើលដ ញ
ើ មិនអរ់ នូ វស្គរជាត្ិរបរ់វា។
ខ្ត្ដយើង

ឹងថា ដស្បើពាក្យ គ្ំនិត្ នដោបាយ វាង្ហយយល់ជាង ដស្បើពាក្យ មដោគ្មវ ិជាជ

នដោបាយ ដស្ពាេះពាក្យ គ្ំនិត្ ដលើក្បង្ហាញ រញ្ញាណ ចារ់ោរ់ ថា ចង់ដធវ ើអវីមួយចារ់,
ឯចំខ្ណក្ មដោគ្មវ ិជាជ មានរញ្ញាណ អរ ូបី អាចបដងា ើត្ ជាពាក្លភាពរំរាប់ យល់ ឹងអំពី
ដគ្នលបំណង។ ខ្ត្ ដៅដពល មដោគ្មន៏ វ ិជាជ មានស្បភព ដក្ើត្ដចញពីគ្ំនិត្នដោបាយមួ យ,
ខ្ លដគ្ៃក្ជា ភាវៈសុទធោភា ននផល្ិតបញ្ញា (produit intellectuel à l’état pur) មក្ខ្ស្ប
រំរាប់ រំគ្នល់ជាធាត្របរ់មល ួន ដ ើយធាត្ដោេះ វាស្ជួត្ស្ជាបជាគ្ំនិត្រ ួម ង្ហយយល់ និង មរ
អំពីភាពដ ើមរបរ់វា ដៅដពលដោេះមដោគ្មវ ិជាជ វាលតិត្ជាប់ក្នុងគ្ត្ិ ននមនរសមួ យស្ក្ ុម
ខ្ លមានជំដនឿរ ួមងប់ដៅដលើគ្ំនិត្រ ួមដោេះ។ ដ ត្ដនេះឯង ដគ្ដស្ចើនដស្បើពាក្យ គ្ំនិត្នដោ
បាយ រំរាប់រំគ្នល់ គ្ំនិត្បគ្គ លមាាក្់ ឯចំខ្ណក្ ពាក្យមដោគ្មវ ិជាជ គ្ឺរំដៅដៅដលើគ្ំនិត្
នដោបាយ របរ់ស្ក្ ុមមួ យ ខ្ លដគ្ស្ប ូ ចនឹងពាក្យ លៃធិ (doctrine) នដោបាយ ដោេះខ្ រ។
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ខ្ត្វ ិដភៃ ននពាក្យ គ្ំនិត្នដោបាយ និង មដោគ្មវ ិជាជ គ្ឺជាការរនែ ត្រៃធស្គធ។ ដពល
ម ដគ្ដស្បើពាក្យមដោគ្មវ ិជាជ គ្ឺ ដគ្ចង់រងា ត្់ អំពីគ្ំនិត្នដោបាយ ជាប់ទាក្់ៃង ដៅនឹង
ៃំ ំ ននបញ្ញារងគ ម ឬ ចង់រងា ត្់ដលើ រ ូបត្ំមង ននបញ្ញា របរ់គ្ណបក្សនដោបាយ, ស្ក្ ុម,
ការពិដស្គធនដោបាយ ឬ ស្គាន និពនធ ន៏នដោបាយ ៏រំខ្ន់ (grands œuvres politiques)
មមួ យ។
នេះ មដោគ្មវ ិជាជ វាមានឥៃធពលដៅដលើ អាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ ននបគ្គ លមាាក្់ៗ ខ្ លជាប់
ចិត្តដោយដពញចិត្ត ដៅដលើគ្ំនិត្ ឬ មដោគ្មវវ ិជាជ មមួ យ មានដៅក្នុងរងគ ម ខ្ លមល ួន
ក្ំពងររ់ដៅ។
ដៅក្នុងស្បវត្ត ិស្គស្តរតនដោបាយខ្មែ រ ដយើង ដ ើញមាន មដោគ្មវ ិជាជ ខ្ លខ្មែ រភាគ្ដស្ចើន
ៃក្ជាមដោគ្មវ ិជាជជាត្ិ គ្ឺ រាជានិយម និង ពៃធស្គរោ បោាប់មក្ មាន លៃធិរី ន
និយម ខ្ លជា របពនធ សទិរភាព (système de cohérence) ខ្ លជាស្បពនធ ស្គ្ប់ស្គ្ងរងគ ម
ខ្មែ រ រ ូ ត្មក្ ល់បចចុបបនា កាល ដទាេះបី ស្បពនធ រាិរភាពដនេះ ជាស្បពនធ មួយ លទុយពី លៃធិស្បជាធិ
បដត្យយដររ ីក្៏ដោយ។
ដៅក្នុងរត្វត្សៃី២០ ដយើង ដ ញ
ើ មានការប៉ានប៉ាង ូ រ ស្បពនធ ដនេះខ្ រ ូ ចមាន ដៅក្នុងរ ឋ
ធមែ នចា ឆាំ១៩៤៧, ការស្បការរបបស្គធារណរ ឋ ក្នុងឆាំ១៩៧០, ការកាន់អំមច បក្សក្មមុយ
និរតខ្មែ រ ខ្ លដយើងដៅថា របបខ្មែ រស្ក្ ម ក្នុងឆាំ១៩៧៥។ ខ្ត្ ការប៉ានប៉ាងទា ំងឡាយដនេះ
បានៃៃួ លបរាជ័យដៅចំដពាេះមម នដោបាយវាត្ៃឹក្ ីយួនក្មមុយនិរត ក្នុងឆាំ១៩៧៩។ ជ័យ
ជំនេះដនេះ ហក្់បី ូ ចជាកាែយជា ដជាគ្ជ័យ ជាស្គថពរ របរ់ បក្សក្មែ យនិរត ដវៀត្មម ក្នុង
ដគ្នលបំណងបដងា ើត្រ ពនធ ឥណឌច
ូ ិនថែីមួយ ខ្ លមានមល ួនជាអា ក្ស្គ្ប់ស្គ្ង។ ដៅក្នុងម ិ
ចជ តាដនេះ អា ក្ ឹក្ោំជាត្ិដវៀត្មម យក្ស្ៃឹរតី ការពិតសងគ ម្ (réalité social) រត ីពី ចលោ នន
គ្ំនិត្ មក្អនវត្ត ន៏។ ស្ៃឹរតីដនេះ ឈ្រដលើ ការៃក្ មដោគ្មវ ិជាជក្មមុយនិរត និង វបបធម៌ជាត្ិ
ស្គរន៏យួន ជា វត្ថុធាត្ មានគ្ណភាព មព រ់ជាងដគ្បងអ រ់ ដៅ ំបន់ឥណឌច
ូ ិន។ យត្ត ិក្មែ ដនេះ
ជា ធមាែនរ ូប របរ់ ស្បដៃរដវៀត្មម ក្នុង ការស្គ្ប់ស្គ្ង ស្បដៃរខ្មែ រ និង ោវ។ ស្ៃឹរតីដនេះ វា
គ្នែនមរអវ ីពីស្ៃឹរតី អាមនិគ្មនិយមដោេះដ ើយ។ ខ្ត្ដៅក្នុងស្ៃឹរតី ការពិត្រងគ ម ដនេះ អា ក្
ឹក្ោំ បក្សក្មមុយនិរត ដវៀត្មម មិនបានដលើក្ មក្ពិចារម រក្ការពិត្ អំពី លទវ ចល្នា
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(double mouvement)។ ូ ចោ៉ាងដគ្ ឹងថា ដៅក្នុងដពល ខ្ លមាន ក្ដក្ើត្គ្ំនិត្ ឋានា
នុរក្សម្ (hiérarchie) រវាងជាត្ិស្គរន៏ ខ្ត្ងខ្ត្មានការក្ដក្ើត្ ននចលោគ្ំនិត្ស្បឆំងនឹង
វាវ ិញជានិចេ ដ ត្ដនេះឯង បានជាលៃធិអាមនិគ្មៃៃួ ល បរជ័យ រ ូ ត្រោយអរ់ដៅក្នុង
ពិភពដោក្ដនេះ។ បរាជ័យដនេះបញ្ញេក្់ឲដ ើញថាគ្នែន មដោគ្មវ ិជាជ មមួ យ ឥត្អាច ូ របាន
ដោេះដ ើយ ខ្ត្ក្៏គ្នែន មដោគ្មវ ិជាជ មមួ យគ្នែនក្ំណត្់ ចារ់ោរ់ នូ វ ល្ំដ្ឋប់សងគ ម្
(ordre social) របរ់មល ួន ដោេះខ្ រ។ ដៃវចលោដនេះវា ផ្ទែរ់បតរូ ពីអចេ នតភាពមួ យ ដៅ អចេ នត
ភាពមួ យដៃៀត្ (varier d’un extrême à l’autre) រ ូ ត្រក្ដ ើញ នូ វត្លាការមួ យ ក្នុងដពល
ដវោមួ យ ដៅតាមភិនភាគ្ននរងគ មមួ យ។ ដៅក្នុងដៃវ ចលោដនេះ ដគ្អាចៃក្មដោគ្ម
វវ ិជាជ ជាការស្បយៃធ និង ភាពត្ឹងគ្ំនិត្ រវាងគ្ូ ស្បខ្ជង ដ ើមបីការពារស្បដោជន៏រាងមល ួន ខ្ត្
ៃំោរ់ដនេះ វាមានភាពធូ រស្ស្គលដស្ចើន ដៅក្នុងស្បដៃរមខ្ លយក្លៃធិស្បជាធិបដត្យយដររ ី
មក្អនវត្ត ឬ ក្នុងរងគ មជាត្ិម ខ្ លមនរសដោក្ យក្រីលធម៌ ជាចាប់រំរាប់ររ់ដៅ។

III. មយនាគមវិជ្ជា យៅក្នងជី
វិតនយយាបាយ
ុ
ដយើង

ឹងថា ដស្កាយពីស្បដៃរខ្មែ រៃៃួ លបានឯក្រាជយក្នុងឆាំ១៩៥៣មក្ មដោគ្មវ ិជាជបាន

ស្ជាបចូ លក្នុងជី វ ិត្នដោបាយខ្មែ រ។ ដៅក្នុងចំដមម ពល្រ ា សក្សម្ម (les citoyens actifs)ខ្ ល
អា ក្វ ិៃូ នដោបាយមែ េះ ឲដ្ែេះថា បញ្ញាជននិយម្7 (intellectualisme) ោំគ្នារ ួមគ្នា ជាស្ក្ ុម, ជា
គ្ណបក្សនដោបាយ, ជាក្ែ ឹបគ្ំនិត្។ល។ ដធវ ើរក្មែ ភាពនដោបាយ ដ ើមបី ក្ស្គងជាត្ិ។ ដៅ
ក្នុងរក្មែ ភាពទា ំងដោេះ ដៅក្នុងស្រ ុក្ខ្មែ រ ក្នុងៃរសវរត្សន៏ ១៩៤៦ មានខ្បងខ្ចក្ មដោគ្ម
វវ ិជាជ ជាស្ក្ ុមធំពីរ៖ អា ក្ជាត្ិនិយម ឬអា ក្ស្គតំនិយម និង អា ក្រងគ មនិយម ឬអា ក្ដ្វ ងនិយម។
ដៅក្នុងស្ក្ ុមពីរធំដនេះ មានខ្បក្ដចញ ជាស្គខ្ ដស្ចើនដៃៀត្ ូ ចោ៉ាងដៅក្នុងស្ក្ ុម អា ក្ជាត្ិ
និយម មានខ្បក្ជាពីរ បរ ិវារស្គខ្៖ ស្ក្ ុម អា ក្រាជាធិបដត្យយ និង ស្ក្ ុម អា ក្ស្បជាធិបដត្យយ
ដររ ី។ ឯចំខ្ណក្ដៅក្នុងស្ក្ ុម អា ក្រងគ មនិយម មានខ្បក្ជា ពីរ បរ ិវារស្គខ្ខ្ រ៖ ស្ក្ ុមអា ក្
ស្បជាធិបដត្យយនិយម និង ស្ក្ ុម អា ក្ក្មមុយនិរតនិយម។ មដោគ្មវ ិជាជខ្ លបានដរៀបរាប់
7

ពលរ ឋ យក្ចិត្តៃក្ោក្់អំពីនដោបាយជាត្ិ។
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អមាលមា៉ាន ខ្ងដលើដនេះ មានរក្មែ ភាពដៅក្នុងគ្ណបក្សនដោបាយរំខ្ន់បី៖ គ្ណបក្ស
ស្បជាធិបដត្យយ, គ្ណបក្សដររ ីភាព និងគ្ណបក្សស្បជាជន ឬក្មមុយនិរត។ ដៅក្នុងគ្ណបក្ស
ស្បជាធិបដត្យយ ខ្ លយក្លៃធិស្បជាធិបដត្យយដររ ីជាដគ្នលនដោបាយ ស្បមូ លលតុំបាន បញ្ញា
ជននិយម្ ជាអា ក្ជាត្ិនិយម និយមលៃធិស្បជាធិបដត្យយដររ ី និងអា ក្រងគ មនិយម; ចំខ្ណក្
គ្ណបក្សដររ ីភាព ស្បមូ លលតុំបាន អា ក្ជាត្ិនិយម ស្រឡាញ់ រាជាធិបដត្យយនិយម; វរ ីឯ គ្ណ
បក្សស្បជាជន ស្បមូ លលតុំ អា ក្ក្មមុយនិរតនិយម។
ដៅៃីដនេះ ដយើង មិនយក្ស្បវត្ត ិស្គស្តរតនដោបាយខ្មែ រ មក្អធិបាយដៃ ខ្ត្ដយើងស្គ្នន់ខ្ត្
ដធវ ើដរចក្ត ីរដងខ បថា ក្នុងការស្បយៃធ រវាងមនិគ្មវ ិជាជ ក្នុងជី វ ិត្នដោបាយដៅក្នុងជំោន់
ដោេះ អា ក្ខ្ លបានៃៃួ លជ័យជំនេះដៅៃីបចេ ប់ដៅក្នុងឆាំ១៩៥៦ គ្ឺ រដមត ចរី ន។ ក្តាត
ដស្ចើន ខ្ លោំឲស្ពអងគ ៃៃួ លបានជ័យជំនេះ ូ ចោ៉ាង៖

១. ចំនួន បញ្ញាជននិយម ឬ ពលរ ឋ រក្មែ មានចំនួនត្ិចត្ួ ចមរ់ មិនអាចល្ុំបានជា
ក្មាែំងមា៉ារីន ទាញស្បជាជន ដចញពីៃមាែប់គ្ំនិត្ខ្ែចអំមច និង ៃំោមររ់ដៅក្នុងរងគ ម
រក្ត ិភូមិបានដោេះដ ើយ។ ដទាេះបីដៅក្នុងជំោន់ដោេះ មានរនទុេះគ្ំនិត្ លៃធិស្បជាធិបដត្យយដររ ី ដចញពីស្បជាជន ោ៉ាងមក្៏ដោយ ខ្ត្រនទុេះដនេះ ជាក្មាែំងលយ ដស្ពាេះវាគ្នែនរនក្
ូ រ៉ឺងបឹង
និង រនល
ូ ធំ រំរាប់ ចិចេឹម និង ការពារវា។

២. រដមត ចរី ន យក្អំមចផ្ទតច់ការ ជាអាវធស្បយៃធនដោបាយ ខ្ លជាមដធាបាយមួ យ
ស្រួ លអនវត្ត ន៏ ដៅក្នុងរងគ មខ្មែ រ ខ្ លមានលក្ខ ណៈដៅដពលដោេះ ជារងគ មរក្ត ិភូមិ។ ជ័យ
ជំនេះ ដនេះជាជ័យជំនេះពិត្រំរាប់រី ន ខ្ត្វាមិមខ្មនរំរាប់ស្បជាជាត្ិខ្មែ រដោេះដៃ។ ូ ចគ្នានឹង
ជ័យជំនេះគ្ណបក្សស្បជាជន និង រដស្តង្ហគេះជាត្ិ ក្នុងការដធវ ើរ ការរ ួម គ្ឺមិនរំរាប់ ស្បជាជន
ខ្មែ រដោេះខ្ រ។
បចចុបបនា ដនេះ មដោគ្មវ ិជាជ មានដៅក្នុងជី វ ិត្នដោបាយខ្មែ រ គ្ឺជាមដោគ្មវ ិជាជអំមចផ្ទតច់
ការ បនត ពីនដោបាយ របរ់ រពរី ន ខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ ខ្ លអា ក្វវ ិៃូ នដោបាយដៅថា ម្លនាគម្
វវ ិជាា-ល្ំអាន (idéologie-modèle)។ ូ ចខ្មែ រដយើង ឮស្ស្គប់ដ ើយ ដៅក្នុងជីវវ ិត្នដោបាយ រពវ
នថង អា ក្នដោបាយខ្មែ រ ដគ្ដស្បើខ្ត្ពាក្យខ្ត្មួ យគ្ត្់ គ្ឺ ដគ្នរពឧត្ត មគ្ំនិត្រពដរត ចរី នក្នុង
នដោបាយរក្ការលសេះលារជាត្ិ ដ ើមបីរក្ារនត ិភាព ខ្ត្អា ក្ទា ំងដោេះ គ្នត្់ឥត្ ឹងមល ួនឯង
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លងថា គ្នត្់ក្ំពងលសេះលារជាត្ិជាមួ យនឹងអា ក្ម និង ដ ើមបីអវី។ មដោគ្មវ ិជាជ-លំអាន ដនេះ
ជា មដោគ្មវ ិជាជ ឋិនិវនត ខ្ លវាមានឥៃធពលខ្ែំងមរ់ដៅដលើអាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយខ្មែ រ
ោំឲខ្មែ រដយើង រក្ពនែ ឺថែីមិនដ ើញរំរាប់ជី វ ិត្នដោបាយ គ្ឺពនែ ឺលៃធិស្បជាធិបដត្យយ។ ូ ដចា េះ
មដោគ្មវ ិជាជ-លំអានដនេះ ដយើងអាចចាត្់ៃក្បានខ្ រថា ជា ម្លនាគម្វ ិជាា-ការឆ្លុះរតឡប់
(idéologie-reflet) ននរងគ មខ្មែ រដយើងរពវ នថងដនេះឯង។ ដយើងអាចរនា ិោឋនបានថាដៅស្រ ុក្
ខ្មែ រ មដោគ្មវ ិជាជ-លំអាន និង មដោគ្មវ ិជាជ-ការ្លុេះស្ត្ ប់ ៃក្ជា គិតិនិចចល្និយម្
ដោេះឯង ដស្ពាេះតាំងពីស្បដៃរៃៃួ លបានឯក្រាជយមក្ វាគ្នែនផ្ទែរ់បតរអវ
ូ ីដោេះដៃ ដៅក្នុងជី វ ិត្
នដោបាយខ្មែ រ ដទាេះបីដយើងដ ើញ មាន ូ រអាការដស្ៅពិត្ស្បាក្

ននរងគ មខ្មែ រក្៏ដោយ ខ្ត្

ួ ងរបរ់វា គ្ឺឋិត្ដៅ ខ្ លជានិចេ។

IV. មយនាគមវិជ្ជា និង គណបក្សនយយាបាយ
រក្មែ ភាព ននគ្ណបក្សនដោបាយ មានដៅស្រ ុក្ខ្មែ រ តាំងពីស្រ ុក្បានឯក្រាជយមក្ ជាការ
្លុេះស្ត្ ប់ ននអាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ របរ់អាក្នដោបាយខ្មែ រដោេះឯង ខ្ លពួ ក្គ្នត្់បាន
ៃៃួ លឥៃធិពល អំពីមដោគ្មវ ិជាជលង, អាការរងគ មលង និង ចរ ិត្របរ់ជនខ្មែ រលង ូ ចបាន
អធិបាយខ្ងដលើរ ួចមក្ដ ើយ។
មក្ ល់បចចុបបនា កាលដនេះ ដយើង រដងា ត្ដ ើញថា ដៅក្នុងស្រ ុក្ខ្មែ រមានគ្ំនិត្នដោបាយលតុំ
គ្នាជាបួ នស្គ្ួ ស្គរ៖ ស្គ្ួ ស្គរអា ក្ស្បនពណីនិយម, ស្គ្ួ ស្គរអា ក្កាោនវត្ត និយម, ស្គ្ួ ស្គរអា ក្ស្បជាធិ
បដត្យយដររ ីនិយម និង ស្គ្ួ ស្គរអា ក្អពាក្ត្និយម (អា ក្មិនចារ់) ជួ នអាចៃក្ជាជនអា ក្
ខ្ែចនដោបាយ។ អាការដនេះ វាគ្នែនមរខ្លែក្អវ ី ពីអត្ីត្កាលដោេះខ្ រ ខ្ លោំបដងា ើត្បាន
ជារបបនដោបាយ ឹក្ោំខ្េប់មចន
ួ មួ យ គ្ឺរបបនដោបាយផ្ទតច់ការ។ របបដនេះររ់ឥត្មាន
ខ្ស្បស្បួ ល ដោយស្គរ មានការរស្ម ុេះរស្មួ លជានិចេ រវាងអា ក្ស្បនពណីនិយម ជាមួ យនិង អា ក្កា
ោនវត្ត និយម រ ូ ត្មក្ ល់រពវ នថងដនេះ ូ ចោ៉ាង ការលសេះលា រវាង អា ក្រាជានិយម ជាមួ យ
នឹង បក្សស្បជាជន និង បក្សរដស្តង្ហគេះជាត្ិ ខ្ លជាបក្សលតុំ អា ក្កាោនវត្ត និយម។ ៃដងវ ើដនេះជា
ការលសេះលាមួ យ ជួ យ របបផ្ទតច់ការឲកាន់ខ្ត្រ ឹងបឹងដ ើង។
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តាំងពីស្រ ុក្ខ្មែ រ មានគ្ណបក្សនដោបាយ ចាប់ពីឆាំ១៩៤៦ មក្ ល់រពវ នថង គ្ណបក្សភាគ្
ដស្ចើន ស្គ្នន់ខ្ត្មានរ ូបរាងជាស្ក្ ុមមនរស មិនឋិត្ដថរ, ដក្ើត្ខ្ត្ម្ួ យក្សនល ង (éphémère), មាន
រក្មែ ភាព រោក្់រ ប, គ្នែនការដរៀបចំមាំមួន,គ្នែនក្មែ វ ិធីនដោបាយ និង មដោគ្មវ ិជាជ
ពិត្ស្បាក្ ។ រភាពការដនេះ គ្ឺបង្ហាញឲដ ើញថា គ្ណបក្សនដោបាយ ជារ ូបភាព ននការ្លុេះ
ស្ត្ ប់ ននស្គ្ួ ស្គរនដោបាយវអា ក្កាោនវត្ត និយម។ ខ្មែ រៃក្ពួ ក្ស្បដភៃដនេះ ជាអា ក្ «្អ ិត្
ក្ាលរីក្ាល ្អ ិត្ក្នទុររីក្នទុយ»។ គ្ណបក្សខ្បបដនេះ ដគ្ដស្ចើនឲដ្ែេះវាថា ជាគ្ណបក្ស
អា ក្ចាំខ្ត្ដបាេះដឆាត្ រំរាប់ខ្ត្បំដ រ ីស្បដោជន៏ អា ក្ ឹក្ោំមួយស្ក្ ុមត្ូ ច ខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ។ រួ រថា
គ្ណបក្សស្បជាធិដបត្យយ ខ្ លបានបដងា ើត្ដ ើងក្នុង១៩៤៦ ដ ើយរោយរូ នយវ ិញក្នុងឆាំ
១៩៥៦ ជាគ្ណបក្សនដោបាយ មានត្នមែ មល ួនជាគ្ណបក្សនដោបាយពិត្ស្បាក្

ខ្ ររ ៉ឺដៃ?

ដបើយក្ដថរដវោ ននជី វ ិត្ មានខ្ត្មួ យៃរវត្សរ៏ មក្ដធវ ើយត្ត ិក្មែ ននគ្ណភាព របរ់គ្ណបក្ស
ដនេះ ដយើង ពំអាចចាត្់ៃក្វា ថាជាបក្សនដោបាយ ស្បាក្ ស្បជាបានដៃ ដស្ពាេះរយៈដពលខ្ត្
ប់ឆាំជា ដថរដវោ ត្ិចមរ់រំរាប់ជី វ ិត្នដោបាយ។ លទុយដៅវ ិញ ដយើង ពំអាចមិនៃៃួ ល
ស្គគល់ថាគ្ណបក្សដនេះ ដគ្គ្នែនមដោគ្មវ ិជាជពិត្ស្បាក្ បានដោេះដ ើយ ដស្ពាេះដគ្មានដគ្នល
ដៅដគ្ចារ់ោរ់ដៅក្នុងការត្រូ នដោបាយរបរ់ដគ្ គ្ឺ៖ ទាមទារឯក្រាជយពីអាមនិគ្ម
បារាំង, ដលើក្ត្ដមា ើងលៃធិស្បជាធិបដត្យយ និង ការពារឯក្ភាពៃឹក្ ីជាត្ិ។ ខ្ត្ជាអក្រល ដៅ
ក្នុងគ្ណបក្សដនេះ អា ក្ដរា ហជាត្ិពិត្ស្បាក្

មានចំនួន ត្ិចជាងពួ ក្អា ក្កាោនវត្ត និយម

និង អា ក្រាជានិយម ខ្ លោំគ្នា ក្មល ួនដៅគ្នំស្ៃរដមត ចរី ន ដៅដពលខ្ លស្ៃង់បដងា ើត្
ចលោរងគ មរាស្តរតនិយម។ ជ័យជំនេះ រដមត ចរី ន ជាជ័យជំនេះ ពួ ក្អា ក្កាោនវត្ត និយម
ដោេះខ្ រ។
ដបើដលើក្យក្ គ្ណបក្សរដស្តង្ហគេះជាត្ិ មក្រួ រជារំនួរ ថា ដត្ើដយើងអាចចាត្់ៃក្ ជាគ្ណបក្ស
ដនេះ មាន មដោគ្មវ ិជាជ ការពារជាត្ិ ពិត្ស្បាក្

ខ្ រឫដៃ ? ចដមែ ើយ គ្ឺមានដៅក្នុងៃដងវ ើ

ខ្ លគ្ណបក្សដនេះ ក្ំពងស្បស្ពឹត្តរពវ នថងដនេះ គ្ឺ ការចូ លរ ួមដធវ ើរ ការ ជាមួ យ គ្ណបក្សស្បជា
ជន ខ្ លជាគ្ណបក្ស ជា អា ក្បំដ រ ីលលស្បដោជន៏ បរដៃរ។
គ្ួ រដលើក្យក្មក្ពិចារមជារដងខ បអំពី អាការ «កាោនវត្ត និយម» ខ្ លដរា ើរខ្ត្កាែយជាវបប
ធម៌ជាត្ិ ដៅក្នុងជី វ ិត្នដោបាយខ្មែ រ ថាដត្ើក្តាតអវ ីមែេះ ខ្ លោំឲអា ក្នដោបាយ ភាគ្ដស្ចើន
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អដនក្បបការ មានអាក្បក្ិ រ ិោខ្បបដនេះ ?
ក្តាតមានដស្ចើន ូ ចោ៉ាង៖
១. នលយាបាយោមនរបជាជន :
ដៅក្នុងជី វ ិត្នដោបាយខ្មែ រ អា ក្នដោបាយភាគ្ដស្ចើន គ្នត្់មិនខ្ លៃក្ ស្បជាពលរ ឋ ជា
ដងា ើមននរក្មែ ភាព នដោបាយ របរ់គ្នត្់ដោេះដ ើយ។ ការចូ លដធវ ើរក្មែ ភាព របរ់គ្នត្់ គ្ឺ
ដធវ ើដ ើងក្នុងដគ្នលបំណង រក្លលស្បដោជន៏ផ្ទាល់មល ួន ដស្ចើនជាង រក្លលស្បដោជន៏ៃូដៅ ឬ
លលស្បដោជន៏ជាត្ិ។ អាក្បក្ិ រ ិោដនេះ គ្ឺជាការ្លុេះស្ត្ ប់ នូ វអាការ នននដោបាយ មានដៅ
ក្នុងស្រ ុក្ខ្មែ រតាំងពី ូ នតា មក្ គ្ឺ «អំណាចរតួ តរត្តដ្ឋច់ម្ុខ» : អា ក្នដោបាយ ជាអា ក្មាន
អំមច ស្ត្ួ ស្តាស្បជាជន គ្នែន «កាតពវ ក្សិចចរក្សល្ទធ ផល្» (obligation de résultat) ជូ នស្បជា
ជន។ ស្ក្ ុមអា ក្នដោបាយ ជាវណណៈ, ជាបក្សពួ ក្, ជាបន, ជាស្ក្ ុមស្គ្ួ ស្គរ, ជា វ ូង រំរាប់រក្លល
ស្បដោជន៏ផ្ទាល់មល ួន ូ ដចា េះដៅដពលបានអំមច ដគ្ដស្បើមដធាបាយស្គ្ប់ខ្បបោ៉ាង ដ ើមបីរក្ា
អំមចដគ្ជាោច់ខ្ត្។ ឧទា រណ៏៖ ដៅក្នុងស្រ ុក្ខ្មែ របចចុបបនា ទា ំងគ្ណបក្សកាន់អំមច
និង គ្ណបក្សថាមល ួនជាស្បឆំង រ ួបរ ួមគ្នា ដៅក្នុងដគ្នលបំណងរក្ាបពវ រិៃធិ របរ់បន ឬ វ ូង
ដគ្ដោេះឯង។
២. យក្សចំលណ្ុះជាតនម្ល ដ្ឋច់ខាត :
ជាពិដររ ដៅក្នុងចំដមមអា ក្ដចេះ ឹង ដស្ពាេះគ្នត្់មានចំដណេះរំរាប់ដធវ ើការលក្់ ូ រ ទាញយក្
ស្បដោជន៏។ អា ក្ដចេះខ្មែ រ ដស្ចើនមានគ្ំនិត្ថា ចំដណេះរបរ់គ្នត្់ ដទាេះបីគ្នត្់ចូលដធវ ើរក្មែ ភាព
នដោបាយ ដៅៃីមក្៏ដោយ ចំដណេះដនេះ វាដៅខ្ត្មានស្បដោជន៏ជានិចេ ដស្ពាេះវាជាចំដណេះ
បដចេ ក្ដៃរ ឬ វវ ិៃាស្គស្តរត។ ៃរសនៈខ្បបដនេះ ោំឲគ្នត្់ដធវ ើការដស្ជើរដរ ីរ ចូ លដធវ ើរក្មែ ភាព
ដៅតាមកាលដៃរៈ (opportunité) ខ្ ល ចមក្ឲគ្នត្់។ ឧបមា ដបើដៅៃីម គ្នត្់អាចទាញ
យក្លលស្បដោជន៏រំរាប់មល ួនឯងផ្ទាល់បាន គ្នត្់ឥត្រ ួញរា ដស្ជើរដរ ីរ យក្ៃីដោេះជាមូ លោឋន
ៃក្រំរាប់រក្ស្បដោជន៏។ ខ្ត្ដយើង ឹងថា ស្បដោជន៏ននចំដណេះវ ិៃាស្គស្តរត រំរាប់បំដ រ ី នដោបាយ វាអាចមានវវ ិបាក្លអ ឬ អាស្ក្ក្់ ដបើយក្វាមក្ដស្បើដៅៃីលអ វាដក្ើត្ជាលលលអ ដបើយក្វាមក្
ដស្បើដៅៃីមិនលអ វាក្៏ោំបដងា ើត្លលមិនលអ

ូ ដចា េះការយក្ចំដណេះជាត្នមែ ោច់មម គ្នែនស្គគល់ នូ វ

អវ ីជា ក្រល និង អក្រល ជាដស្គ្នេះថាាក្់មួយ ល់មល ួនឯងលង និង

ល់ស្បដៃរជាត្ិលង។ ខ្ត្
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ដបើគ្នែនកាដចេះ ឹងដស្គេះ ក្៏ជាដស្គ្នេះថាាក្់មួយខ្ រ ដស្ពាេះអវ ិជាជ វាជាអាហរចិចេឹម អក្រល។
៣. យក្សក្សំេឹងជាមាោ
៍ា :
ជាៃូ ដៅ ការចូ លដធវ ើរមែ ភាពនដោបាយ ដស្ចើនខ្ត្ លតឿនចិតត (motivation) តាមក្ំ ឹងគ្នែន
ការពិចារម ខ្ត្ដគ្

ឹងថា ក្ំ ឹងដនេះ ជាវវ ិចារណញ្ញាណ (raison) គ្នែនការអប់រំ ក្នុងភាវៈជា

ធមែ ជាត្ិ របរ់មនរស។ ការដត្ឿនចិត្តខ្បបដនេះ ជាដភែ ើងចំដបើង ដ្េះជាមហអគ្គ ី ខ្ត្ឆប់រលត្់
ដ្េះក្នុងកាលៈដៃរៈមួ យ ខ្ លអាចឲវាដ្េះបាន ខ្ត្គ្នែន លក្ខ ណៈ ជាដភែ ើង ចាំងដចញពនែ ឺបញ្ញា
ឹ ខ្ រថា ដៅចំដពាេះមម អំដពើអយត្ត ិធម៏ ដបើ
រំរាប់មល ួនឯងលង និង រំរាប់ជាត្ិលង។ ខ្ត្ដគ្ ង
បគ្គ លមគ្នែនក្ំ ឹងដស្គេះ ក្៏ពំអាច ដត្ឿនចិត្ត ឲដងើបស្បឆំង នឹងអំដពើអយត្ត ិធម៌ ដោេះបាន
ខ្ រ។ ក្ំ ឹងស្បជាជន ស្បឆំងនឹងអំដពើអយិត្តិធម៌ ជាដភែ ើងននប ិវត្ត ន៏ ខ្ត្ជាដភែ ើងរំរាប់ខ្ត្
ត្ក្ំដៃចនូ វអវ ីៗ ខ្ លជាអំដពើចនស្ងរំរាប់ស្បជាជាត្ិ ដ ើមបីដរចក្ត ីចំដ រ ីន

ល់មនរសជាត្ិ។

៤. អាក្សបក្សិ រ ិយារបស់តខម រ :
អាក្បក្ិ រ ិោ របរ់ខ្មែ រតាំងពីយូរោមក្ដ ើយ គ្ឺ ខ្ែចអំមចអា ក្ ឹក្ោំជាត្ិ។ ដចត្រិក្ភាព
(mentalité) ខ្បបដនេះឯង ខ្ លដធវ ើឲខ្មែ រដយើង កាែយស្រួ លជា អា ក្កាោនវត្ត និយម ដស្ពាេះដបើ
មានកាលៈដៃរៈមមួ យ ខ្ លអា ក្ ឹក្ោំជាត្ិ ដគ្ ចឲមល ួន គ្ឺចារ់ជាមល ួនៃៃួ ល ដោយខ្ែច
លង ដោយរបាយលង ឥត្យក្ស្បាជាា មក្ដធវ ើជាជចជ ីង រំរាប់ថែឹងដមើលមរស្ត្ូវ គ្ិត្ខ្ត្ដធវ ើ
គ្ណោ (calculer) បា៉ាន់ស្បមាណ រក្លលស្បដោជន៏ខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ។
៥. ភាពរម្ិនរបាក្ស

របស់ វរជនតខម រ :

វរជនខ្មែ រ គ្នត្់ដស្ចើនខ្ត្ចូ លដធវ ើរក្មែ ភាពនដោបាយ មិនខ្មនដ ើមបីបំដ រ ីនដោបាយ ខ្ត្
ដ ើមបី យក្នដោបាយ ជាឧបក្រណ៏ បំដ រ ីមល ួនគ្នត្់។ ក្នុងដគ្នលបំណងដនេះ រក្មែ ភាពនដោ
បាយ បានដៅជាអាជីព របរ់វរជន (élite) ខ្មែ រ។ ដ ត្ដនេះឯង បានជាមានការខ្បក្គ្នា ក្នុង
ជី វ ិត្នដោបាយខ្មែ រ រវាង វរជននដោបាយ នឹងស្បជាជន។ ឧទា រណ៏ ជាក្់ខ្រត ង គ្ឺការពាក្់
ង្ហរជា «ឯក្ឧត្ត ម» ននវរជននដោបាយ រំរាប់បញ្ញេក្់នូវភាពមព ង់មពរ់របរ់មល ួន ដលើស្បជា
ជន។ ភាពមព ង់មពរ់ដនេះ ជាធមែ នរ ូប របរ់វរជន រំរាប់ ជិេះជាន់ស្បជាជន រក្លលស្បដោជន៏
ផ្ទាល់។ ក្នុង មានរិក្ភាព (mentalité) ខ្បបដនេះ ជាក្តាតបដងា ើត្ វណណៈអា ក្ ឹក្ោំជាត្ិបិៃ
ទាវ គ្ិត្ខ្ត្បំដ រ ីស្បដោជន៏វណណៈខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ។ ដយើងដស្បើពាក្យ «វណណៈ» គ្ឺចង់បង្ហាញថា រមាជិក្
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ននវណណៈមាន សភាតភាព (homogénéité) មាន សម្បជញ្ា (conscience)ជាស្ក្ ុមដ ើមបីរក្
ស្បដោជន៏រ ួម។ វណណៈ ននវរជនដោបាយដនេះឯង ជា ស្ក្ ុមអា ក្កាោនវត្ត និយម ររ់យក្
រក្មែ ភាព នដោបាយ ជាអាជិព។
ក្តាតរំខ្ន់ៗ ទា ំងឡាយ ខ្ងដលើដនេះឯង ជាទាវដបើក្ចិត្ត ជនខ្មែ រ ឲមាននិោាការ កាែយស្រួ ល
ដៅជា អា ក្កាោននវត្ត និយម ខ្ លជាអក្បក្ិ រ ិោ ោំឲជាត្ិខ្មែ រជួ បស្បៃេះខ្ត្ៃក្ខ លំបាក្ជា
និចេ។ ស្បជាជាត្ិ ជួ ប អនដស្គ្នេះ គ្ឺជាជស្ង ុក្ របរ់មនរសពាល ខ្ លជាអា ក្ដ្ែ ៀត្ រក្លល
ស្បដោជន៏ផ្ទាល់ ោ៉ាងង្ហយស្រួ លបំលត្ ដលើអាក្ជា។ រពវ នថងដនេះ ដៅក្នុងចំដមមអា ក្នដោ
បាយខ្មែ រ, ចំនួនខ្មែ រពាល មានដស្ចើនដលើរលប រលបខ្មែ រអា ក្ជា ខ្ លោំឲស្បជាជាត្ិ ដក្ើត្ជមង ឺ
មហរ ីក្ ពិបាក្រក្ថាារ
ំ រា
ំ ប់ពាបាលដរាគ្។

យេចក្តីេននដ្ឋ
ិ ាន

អាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ របរ់អាក្ ឹក្ោំជាត្ិ និង អា ក្នដោបាយ រពវ នថងដនេះ គ្ឺជា ការឆ្លុះ
រតឡប់ នន ៃមង ន់ ននការពិដស្គធន៏របរ់មល ួន ខ្ លមល ួនធាែប់ជួបស្បៃេះ គ្ឺ អំមចផ្ទតច់ការ ;
នន ៃមង ន់ ននឥៃធពលរងគ ម គ្ឺរងគ មរក្ត្ត ិភូមិ ; ៃមង ន់ ននឥៃធពល ននក្តាតជីវស្គស្តរត គ្ឺ ការ
ររ់ដៅ ដៅក្នុង ដរចក្ត ីអត្់ឃ្លែន, ដរចក្ត ីខ្ែចអំមច (អំមចរ ឋ និង អំមចស្បនពណី) និង
អក្មែ ភាព ក្នុង ក្ិចេការស្គធារណៈ និង ក្ិចេការរ ឋ ។
ចំដពាេះបគ្គ ល ឥៃធពលរំខ្ន់ពីរ មានមក្ដលើមល ួន គ្ឺ ៃី១. ស្គថប័នបឋម៖ ស្គ្ួ ស្គរ និង ការអប់រំ
ដៅក្នុងស្គ្ួ ស្គរ។ ខ្មែ រដស្ចើននិោយថា«រែ ឹក្ដឈ្ើមន
ិ ខ្ លស្ជ ុេះឆងយពីគ្ល់» ; ៃី២.ស្គថប័នមធយម៖
ស្បព័នធ ននត្នមែ , មដោគ្មនវ ិជាជនដោបាយ, គ្ត្ិយត្ត និង រីលធម៌។ ស្គថប័នទា ំងពីរដនេះឯង
ជាមូ លោឋន ននបគ្គ លិក្លក្ខ ណៈ របរ់បគ្គ ល ខ្ លជារមបទា នននិមែិត្ក្មែ អាក្បក្ិ រ ិោនដោ
បាយ។
ចំដពាេះស្បជាពលរ ឋ ខ្មែ រ, ដទាេះបី ររ់ដៅ តាមការវ ិវឌ្ឍន៏ ននមនរសជាត្ិ ប៉ាខ្នត ខ្ត្ងខ្ត្ជួ បស្បៃេះ
ជានិចេនូវវ ិបត្ត ិរងគ ម, វវ ិបត្ត ិនដោបាយ និង វវ ិបត្ត ិរីលធម៌ បនត គ្នាជានិចេ ោំឲមល ួនបាត្់ ការ
រក្ៃិរលអ មួ យរំរាប់ ការររ់ដៅរបរ់មល ួន។ ស្ត្ី វ ិបត្ត ិដនេះ ជាក្តាតោំឲស្បជាជាត្ិខ្មែ រ ធាែក្់ក្នុង
អត្ថ ងគត្ រំោយ អងគ ប ិបក្សខ (anticorps) រំរាប់ការពារជាត្ិស្គរន៏ខ្មែ រ។ វបបធម៌រងដរឿងខ្មែ រ
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កាែយ លល្ើសល្ស់ (plus ou moins) ដៅជា ៃំោមៃំោប់និចេល ខ្លងមានលៃធភាព ដធវ ើ បុនភា
វក្សម្ម (régénérer) ដ ើមបីផ្ទែរ់ ៃស្មង់មល ួនជាថែី ឲទាន់រម័យ។ ខ្មែ រដយើងគ្ួ រដលើក្យក្មក្ពិចា
រមខ្ រថា ដស្កាយពីរម័យមហនគ្រមក្ ដត្ើដយើងមានរមិៃធិក្មែ អវីមែេះ ខ្ លដយើង អាចចាត្់
ៃក្ថាជា ក្សមាលង
ំ តខម រថ្មី (renouveau khmer) ក្នុង វ ិរ័យ ឹក្ោំជាត្ិ ?
ដទាេះបីខ្មែ រដយើង ដៅខ្ត្យក្ រម័យមហនគ្រ មក្ដធវ ើជាដោង រំរាប់ រំលឹក្ អំពី ជាត្ិខ្មែ រ
រងដរឿង ខ្ត្ដយើង ឹងចារ់ថា អា ក្ ឹក្ោំជាត្ិខ្មែ រជំោន់ដោេះ ដគ្រខ្មងៃក្ស្បជារាស្តរត ជា
«ក្មាែំង» រំរាប់ដធវ ើពលក្មែ ដ ើមបីស្បដោជន៏មល ួនដគ្ ឬ ជា «រត្វ -ធាត្» ដថាក្ទាប ខ្ ល
ដគ្ ៃក្ដស្បើោច់នថែ ខ្ត្ប៉ាដម
ណ េះ។ ការដមើលង្ហយ ស្បជារាស្តរត ពីរជជកាលមួ យ ដៅរជជកាល ោំឲ
ស្បជាជាត្ិ ចេះ នោប វវ ិោរអនត រាយ ឯស្បជារាស្តរត វ ិញ ក្៏ៃៃួ លៃក្ខ ដវៃោ មិនខ្ លដរបើយ
ដស្គេះ។ នដោបាយ ដស្បើក្មាែំងរាស្តរតខ្បបដនេះ អាចមានស្បរិៃធិភាព ខ្ត្មួ យរយៈដពលខ្ត្
ប៉ាដម
ណ េះ ដស្ពាេះថា ក្មាែំង វាខ្ត្ងខ្ត្ រលត្់ ដោយការ

ត្់ដនឿយ ូ ដចា េះមានខ្ត្បញ្ញា (ការដចេះ

ឹងចារ់ នូ វដរចក្ត ីពិត្) របរ់មនរសខ្មែ រដៃ ខ្ លអាច ខ្ថររក្ាស្រ ុក្ខ្មែ រទា ំងមូ លបាន ខ្ ល
ខ្មែ ររំគ្នល់ថា ជា បារម្ីរបចំបុគគល្មាាក្ស់ៗ រំរាប់ ក្ស្គងស្បជាជាត្ិ ឲបានចំដ រ ីនមព ង់មពរ់។
បារមីដោេះ គ្ឺ ការពាោម, ដរចក្ត ីអត្់ធន់, រចេ ៈធម៌, ដមតាតធម៌ ខ្ ល ជារីលធម៌ រំរាប់
មនរសខ្មែ រ។ ខ្ត្គ្ណរមបត្ត ិទា ំងដនេះ អា ក្ ឹក្ោំជំោន់ចារ់ មិនយក្មក្ៃក្ជាលជាគ
(atout) ដ ើយមំខ្ថររក្ា ដ ើមបីដរចក្ត ីរងដរឿងននជាត្ិខ្មែ រ ខ្ត្ខ្បជាដធវ ើ នដោបាយ ៃក្ខ្ត្
ក្មាែំងកាយខ្មែ រ រំរាប់ដស្បើ ដ ើមបីឲមនរសខ្មែ រ ដៅលង ិត្លង ង់ ក្នុងដគ្នលបំណង ស្រណក្ស្ត្ួ ត្
ស្តា។ ក្ងវ េះ ដលើក្បារមីមនរសខ្មែ រដនេះដ យ
ើ ខ្ លោំឲជាត្ិធាែក្់ដៅក្នុងអត្ថ ងគត្ ោំឲ វ ិបត្ត ិ
ទា ំងបីោ៉ាង ខ្ លដយើង បានដរៀបរាប់ខ្ងដលើដនេះ ដៅមានជី វ ិត្

ខ្ លដៅក្នុងស្បជាជាត្ិ

ខ្មែ រ។ មក្ ល់បចចុបបនា កាលដនេះ ខ្មែ រដយើងឥត្អាចបដងា ើត្ ក្មាែំងខ្មែ រថែី បាន ដស្ពាេះអាក្ប
ក្ិ រ ិោ អា ក្ ឹក្ោំជាត្ិ គ្នែនមានការ ូ របនត ិចដោេះដ ើយ។ រួ រថា ចេះដ ត្ ខ្មែ រដៅខ្ត្រង់ចាំជា
និចេ ដោយគ្នែនរងឃឹម នូ វ្នា ៈលអ របរ់អាក្ ឹក្ោជាត្ិ ? ចដមែ ើយគ្ឺថា មនរសខ្មែ រ ររ់ដៅជា
និចេដៅក្នុងៃមង ន់ឥៃធិពល ខ្ លដយើងបានបរ ិោយ ដៅខ្ងដលើដនេះ។
ខ្ត្មក្ ល់ ំមក្់ការ ខ្ ល ស្បជាជាត្ិ ស្ត្ូវអាប់ដអានររែ ី បាត្់បង់ក្ិត្តិយរនិង ដរចក្ត ីរម
ស្គនត ដោយអា ក្ ឹងោំជាត្ិ គ្នែនគ្ណរមបត្ត ិ ក្៏ដៅមានខ្មែ រដយើងមែ េះ ខ្ស្រក្រំឲ

ន-ខ្រន
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បតរអាក្បក្ិ
ូ
រ ិោ ដ ើមបីរំដោេះ ឬ រដស្តង្ហគេះជាត្ិ ពីដស្គ្នេះថាាក្់ ល់អាយជី វ ិត្ជាត្ិ។ ដនេះដ ើយ ជា
របិនជានិចេ ឬ ជាការពិត្ របរ់ខ្មែ រ !
ន-ខ្រន, រម-រងសី និង ខ្ក្ម-រខ្ ដគ្មិន ូ រ អាក្បក្ិ រ ិោ របរ់ដគ្ ជាោច់ខ្ត្ ដបើខ្មែ រ
ដយើង «ដចេះស្ត្ឹមខ្ត្រំ ឲដគ្ ូ រ»។ ដបើខ្មែ រដយើងមិន ូ រអាក្បក្ិ រ ិោ ជាស្បជាពលរ ឋ ខ្ត្ងត្ួ មល ួន
(stéréotype) ជា «អា ក្ខ្ែចអំមច» ឬ «ដជឿផ្ទាប់មម» ដៅដលើ អា ក្ ឹក្ោំ ខ្មែ រដយើង ដៅខ្ត្
ររ់ដៅ ក្នុងៃក្ខ ដវៃោជានិចេ។
ចារ់បរាណខ្មែ រ ចារៃក្រំរាប់ោរ់ស្គែរត្ីក្ូនខ្មែ រថា៖ ដរៀម មិនដចាលក្ប
ួ ន, យួ ន មិនដចាល
ពត្ ឯចំខ្ណក្ ខ្មែ រ មិនដចាលខ្ចចូ វ។ ការបំពាក្់ នូ វការខ្ត្ងត្ួ

ល់ស្បជាពលរ ឋ ទា ំងបីដនេះ,

បពវ បររខ្មែ រដយើង ដោក្មានដគ្នលបំណងៃូ ោែន រាល់ក្ូនខ្មែ រ ឲដបាេះបង់ដចាល នូ វបពវ អាក្ប
ក្ិ រ ិោមល ួន ខ្ លោំឲខ្មែ រដយើង ចាញ់ក្ល ជានិចេ ស្បជាពលរ ឋ ខ្ លជាអា ក្ជិត្ខ្ងមល ួន ដស្ពាេះ
ដគ្ដធវ ើអវិមួយ យក្បញ្ញា ជារដបៀប ឯចំខ្ណក្ខ្មែ រដយើង វ ិញ ខ្ត្ងខ្ត្យក្ រដបៀប ស្ពាវ ឬ រិន
មក្អនវត្ត ន៏។ ឧទា រណ៏៖ ដត្ើខ្មែ រមមាាក្់ មិន ឹងថា យួ នក្ំពងដស្បើពត្ រំរាប់ដលបៃឹក្
ី ខ្មែ រ ខ្ត្ដៅចំដពាេះមម ដគ្នលបំណងដនេះ រម-រងសី/ខ្ក្ម-រខ្ ោំខ្មែ រដយើង ឲយក្ រដបៀប
ស្ពាវ ឬ រិន មក្ដធវ ើជាមដធាបាយ ការពារជាត្ិដៅវ ិញ។ ដនេះដ ើយ អាក្បក្ិ រ ិោនដោបាយ
អា ក្ ឹក្ោំខ្មែ រ !

នថងៃ២
ី ៣ ក្ញ្ញា ឆាំ ២០១៤
ឧប-រង្ហា
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