បស្ចម
ឹ ប្រទេស្ និង អញ្ញ
ា តកមម1ខ្មមរ

ប ើបេនិយាយ អំពី ស្ច ឹមប្ បេស្ េឺប្រូវបតោរ អារមម ណ៏ បៅប ើ ភាពេំបនើ
ប្ បេស្វាក្លាយជាេូ រ ជាមួ យ រក្យ ភាពេំបនើ ។ បយើងដឹងថា រ
ភាពេំបនើ បនោះឯង មក្ប្វ ើជា ចរ ិរ ក្ខ ណៈ នន រ

បប្រោះរក្យ ស្ច ឹម

អាណានិេម បេយក្រក្យ

ជា ប ស្ក្ក្មម ស្ំរា ់ឲ

ណា
ោ ប្ ជាជន

នន ប្ បេស្អាណានិេម ឲេេួ ប្ បយាជន៏បានពី ភាពេំបនើ បនោះ ជាពិបស្ស្ក្នុង វ ិស្័យ វវ ិេា
សាស្តស្ោ សាធារណស្ុខាភិបា

រដឋ បា

និង ស្ិក្ា្ិក្លរជារិ។ តរបយើងដឹងតដរថា រ

និេម នំចូ មក្តដរ នូ វ អារយ្ម៌ និង វ ប្ម៌

ស្ច ឹម ស្ំរា ់ ស្ប្មក្់ចូ

ជនអាណានិេមតដរ បប្រោះបេមានជំបនឿថា េបងវ ើបនោះ ជា

បុរេលក្ខ ខ័ណ្ឌ2

ជារិអាណានិេម អាចមាន េធភាព េេួ បាន នូ វ ភាពេំបនើ
រវាង

វ ប្ម៌

នន

ស្ច ឹម ជាមួ យ វ ប្ម៌ នន ជនជារិអាណានិេម

អាណា

ក្នុង េរិ នន ប្ ជា

ចំបាច់ បអាយេរិ ជន
ស្ច ឹមប្ បេស្។វ ជំនួ
បងក ើរ ជាេំនស្់ តរ

បោយសារ ប្ បេស្អន ក្អាណានិេម បេមានក្មាាំងអាវុ្ ស្ំរា ប្់ ឈរមុខេ ់េ ់នឹង េំនស្់
បនោះ បេអាចភជ ិ វាបាន មិនឲក្លាយ ជា ក្លរប ោះបបារប្ ោ ់អាវុ្ ប្ ឆំងនឹងវអាជាា្រអាណា
និេម ក្នុងរយៈបព ដ៏យូរបាន។
ប

ោះ ី ប្ បេស្ចិន ប្ បេស្ឥណា
ា តដ ជាមហាប្ បេស្ មាន អារយ្ម៌-វ ប្ម៌ ខព ង់ខពស្់វ បៅ

ក្នុងពិភពបោក្ ក្៏ពុំអាចបជៀស្ផុរ ពីក្ណា
ោ ់នដ ននវ អន ក្អាណានិេម បនោះបានតដរបប្រោះ
អាណានិេមនិយម ជា

េធិនបយាបាយ មានក្មាាំងបយាធាជាមប្ាបាយ អាចមាន េធភាព

វាយ ុក្យក្ ប្ បេស្្ំរូច តដ

គ្មមននបយាបាយក្លរររជារិពិរប្បាក្ដ និង ក្មាាំងបយាធា

ក្លរររ ូ រណភាពេឹក្ដី មក្ោក្់បប្ក្លមអំណាចអាណានិេម។
វ ិត្ថាក្ម្ម 3 អាណានិេម មានយូរយារណាស្់មក្ប ើយ បៅក្នុង ប្ វរោ ិសាស្តស្ោ ននមនុស្សជារិ។ េីណា
មានមនុស្ស មានេឹក្ដី តរងតរមានជានិចច នូ វក្លររាររារ ពីស្ំណាក្់ អន ក្ខាាំង មក្ប ើ អន ក្
បខាយ បដើមបីអំណាច បដើមបី បសិដ្ឋក្ម្ម 4 ននជីវភាពរស្់បៅ បដើមបី បស្ដឋ ក្ិចច ។ ។ រ ស្់ខល ួន។
បៅេីបនោះ បយើងប ើក្តរ នបយាបាយអាណានិេមបារាំង មក្អ្ិ ាយ បប្រោះ នបយាបាយ
បនោះ វាមានេំនក្់េំនង បោយចំបរោះ មក្ប ើ ប្ស្ ុក្តខម រ។ នបយាបាយអាណានិេមបារាំង ច ់
មានេប្មង់ ជាឆនទ ៈនបយាបាយ ពិរប្បាក្ដ បៅបព តដ បារាំងវ ដបណោើមយក្បាន េីប្ក្ ុង
Alger មក្ក្លន់ក្ល ់ បៅក្នុងឆនំ ១៨៣០។ ឆនទ ៈនបយាបាយបនោះ ត រេស្សនៈ
ូ
អាណានិេមនិយម

1

អញ្ញារក្មម = បវៀរត ង ; Exception។
ុបរ ក្ខ ខ័ណា= ក្ខ ខ័ណាជាដំ ូ ង ; précondition។
3 ិា
វវ ក ក្មម = ក្លរវារពប្ងីក្ ; expansion។
4
ស្ិដឋក្មម = ក្លរប្វ ើឲប្ បស្ើរប ើង ; amélioration។
2

1

ពី

័យនៃេបក្រ ើញ5 មក្ វ ័យ ននចប្ក្ពរោ ិនិយម។ ស្ក្ក្មម ភាព ជាស្ក្មម នននបយាបាយ

អាណានិេមបារាំង បៅក្នុងស្រវរសេី១៩ ត ងតចក្ជា

ួ នយុេ៖

- េី១. បៅក្នុងរក្់ក្ណា
ោ ស្រវរសេី១៩ វវ ិាកក្មម បៅបប្ៅប្ស្ ុក្ ជាឆនទ ៈនបយាបាយ ប ើញ
ចាស្់ ពីស្ំណាក្់អនក្នបយាបាយ ដូ ចយា៉ាង មាន េណ ក្ស អាណានិេម មាន អាស្នៈ បៅក្នុង
រដឋ ស្ភាមាន បងក ើរ ស្មាេម ភូ មិសាស្តស្ោ ជាបប្ចើន បដើមបីស្ិក្ារ រក្ ដីថ្មី ស្ំរា ់ ក្ស្ិក្មម
និង តរ៉ែ មានបៅបប្ៅប្ បេស្ ស្ំរា ់ឧស្ស ក្មម ។ បនោះ ជា ប រុក្លរ ថ្មីពិរ តរមិន

ន់េុក្វា ជា

អំបពើស្ំខាន់បៅប ើយបនោះបេ នននបយាបាយ អាណានិេម។
- េី២. បប្ក្លយពី

ដិវនោ បារាំងមក្ និង វវ ិាកក្មម បៅប្ បេស្ បអ សី

រ ស្់បោក្ ឧរោ មបស្នី

យ Bonaparte ក្នុងឆនំ ១៧៩៨ ប្វ ើប ើង ក្នុងស្ញ្ញា អារយ្ម៌ បស្ចក្ោ ីបជឿនប ឿន ននសាស្នប្េិស្ោ
និង ប្ បយាជន៏រណិជជក្មម (ឈម ួញ

ស្ក្រ ស្ក រ ។ ។ ពីបព បនោះមក្ ប្ បេស្បារាំង ច ់ាំង

ខល ួនជាប្ បេស្ អាចនំមក្ឲ ប្ បេស្ខសរ់បខាយ នូ វ ញ្ញាថ្មី, អភិវឌ្ឍន៏, វវ ិេាស្សងស, ប ចច ក្
បេស្េំបនើ ។ តរក្៏ជាប្ បេស្បដើររួ ជាអន ក្រំបោោះ ព រដឋ បអ សី

អំពីក្លរស្ងក រ់ស្ងក ិន ននចប្ក្

ភព អូ តូម្៉ង់ និងវរំបោោះប្ ជាព រដឋ ននប្ បេស្ អា ប សវរ ី ពីក្លរជិោះជាន់ ពីចប្ក្ភពបនោះតដរ។
- េី៣. អាណានិេមនិយមបារាំង បៅក្នុង ស្រវរស េី១៩ និងេី២០ ជា អាណានិេម «ស្ំណង»6
បប្រោះយក្ក្លរក្លន់ក្ល ់េីប្ក្ ុង អា ់បស្៊េ ក្នុងឆនំ ១៨៣០ មក្ស្ងនឹង ក្ស័យេុននបយាបាយនផទ
ក្នុង េឺ

រាជ័យបយាធាបារាំងបៅដំ ន់ បស្ដង់ និង បារ់ ង់ដំ ន់ អា

ក្នុងឆនំ ១៨៧១។ ដូ ចមានបៅក្នុង ស្ំដីជាផល វូ ក្លរ រ ស្់ បោក្

Hansi7

ាស្- ូ តរ៉ែន បៅ
និយាយបៅក្លន់

បោក្ Jules Ferry8 ជានយក្រដឋ មស្តនោី ស្ោ ីអំពី សញ្ជ័យ9 នន ឥណឌច
ូ ិន ថា៖ «ខ្ុំបារ់ ង់ក្ូនពីររ ូ

តរបោក្ ត រជា យក្ ឈន ួ ពីរនក្់ មក្ស្ងខ្ុំ វ ិញ »។ ឥណឌច
ូ ិន ក្៏ ដូ ច ប្ បេស្ រុយបណ
ស្ុី តដរ បៅបព បនោះប្រូវបារាំង េុក្ជាដបងហ ើម បស្ដឋ ក្ិចចថ្មី ស្ំរា ់ ជួ យដ ់ ក្លរពិបាក្ តដ ខល ួន
ក្ំពុងជួ ប្ បេោះក្នុង វ ិស្័យបនោះ បៅក្នុងប្ បេស្។ ក្លរបនោះ មិនតដ ប ើញមានបសាោះ ក្នុងយុេមុ
នៗ ក្នុងេរិ អាណានិេមបារាំង។
- េី៤.

នទ ់មក្ នបយាបាយ អាណានិេមនិយម បារាំង បប្ ើប្េ ់ មប្ាបាយ (បស្ដឋ ក្ិចច,

ិរញ្ា វរថុ, បយាធា, ្នធានមនុស្ស) តដ ខល ួនមានស្ំរា ់ អនុវរោ ិ ឲមានប្ ស្ិេធិភាព។ បៅបព
បនោះតដរ បៅតអរ៉ែុ វមាន ដិវរោ ិ ឧស្ា ក្មម ជាវ ិជជ មាន នំ តនក ម ជាមប្ាបាយថ្មី ដ ់បារាំង
បដើមបី ប្ ប្ពឹរោនបយាបាយ អាណានិេម ឲក្លន់តរ ងាយប្ស្ួ
បស្ដឋ ក្ិចចវ(អាៃុភាពេ ឹង10)

បោយបប្ ើ អានុភាពបយាធា និង

ងខ ំឲប្ ជាជនអាណានិេមប្វ ើក្លរ ំប រ ីប្ បយាជន៏អាណានិេម ក្នុង

នម នវ ូ នីយក្មម ។

វ ័យននរ ក្ប ើញ= âge de la découverte។
អាណានិេម ស្ំណង= Une colonisation de « compensation »។
7
Jean-Jacques Waltz, alias Hansi ou Oncle Hansi, né le 23 février 1873 à Colmar et mort le 10 juin
1951 à Colmar, est un artiste illustrateur français.
8
Jules Ferry, né le 5 avril 1832 à Saint-Dié (Vosges) et mort le17 mars 1893 à Paris, est un homme
politique français.
9
ស្ញ្ជ ័យ= ចាំងដបណោើមយក្ ; conquête។
10
អានុភាពរ ឹង= La puissance dure។
5
6

2

សាកនភាព នន

ញ្ញាតខម រ ក្នុង ស្រវរសេី១៩ មុន អាណានិេមបារាំងវមានក្លរ ចុោះដុនោ ដ ់

ក្ំ រ ិរ តដ ចំតរនថ្ៃសាា ់ បប្រោះគ្មមនស្មក ភាព ក្លរររ អ្ិ បរយយភាពខល ួន បៅចំបរោះ ម ិចជិ
ា វារេឹក្ដី ពីស្ំណាក្់ប្ បេស្ជិនខាង មានយួ ននិង បស្ៀម។
តខម រធាា ់មានបៅក្នុង ុរាណក្ល

ំងផល វូ ក្មាាំង និង

ញ្ញាតដ

បានបារ់ស្ូនយ ពីេរិតខម រ។ តខម រ ជួ ប្ បេោះនឹង វវ ិ រោ ិ ជំបនឿ

េុក្ចិរោ ប ើ ខល ួនឯង តដ ជាក្ាោ ននក្លរ ំតាញថាមព ជារិ តដ តខម របយើង បៅថា «ព្ពលឹង
ជាតិ»។ ស្រវរសេី១៩ ជា ស្រវរស ស្ឲប ើញ អតត ងគត11 តដ េំរា ក្ំត ង បោយចំបរោះ ដ ់អរក
ភាព ប្ ជាជារិតខម រ។ ប្ស្ ុក្តខម រ ត ងតចក្ ជាពីរដំ ន់ រស្់បប្ក្លម ឥេធិព

របេស្៖ ខាងបក្ើរ

បប្ក្លមយួ ន ខាង ិច បប្ក្លមបស្ៀម។ ប្ពោះបៅ អងគ ដួង ជាមហាក្សរយតខម រ (១៨៤៤-១៨៦០) ក្នុង
សហ ិជិតរា្យ12 ននមហាក្សរយ បស្ៀម/យួ ន។ ប្ក្ ុងឧដុងគ ជាជំរុំក្លរររតរ ុពវស្ិេធិ បស្ោ ចវនិង រាជ
វងស តរ ៉ាុបណា
ណ ោះ តដ ពួ ក្បេ នំគ្មនេុក្ជា ពិនាល័យ13 ស្ំរា ់បសាយស្មបរោ ិស្ុខ។ តរបៅបប្ៅ
រ ិបវណវាំងវវ ិញ ប្ ជារាស្តស្ោតខម រ រស្់គ្មមនេីរំពឹង ឯបក្ល ជាប្ ជាជន តដ បេបបាោះ ង់បច

បៅ

ក្នុង ្ុងេុក្ខបវេន មិនអាចពិពណ៍នបាន៖ េុេ៍រភាព វា្ំប្ង ួ ស្បពក្ នំឲប្ ជាជន
តខម រ រស្់បៅ បស្ទ ើរបស្ម ើនឹង ជិ វ ិរស្រវ ។ យំបប្រោះឃ្លាន សាា ់ដូចស្រវ ខាាចមហាក្សរយ ដូ ចបខាមច បនោះ
ឯង ជា ជិវភាពប្ ជារាស្តស្ោតខម រ បៅក្នុងស្រវរសេី១៩។ ស្ួ រថា បរើតខម របយើងបៅមាន ញ្ញា ឯណា
បៅបដើមបី េិរពិចរណា អំពី អនេរ រ ស្់ខល ួន និងប្ ជាជារិតខម រ ? ប្រូវដឹងតដរថាតខម រ មិន
បានដឹងផង ថា ប្ ជាជារិខល ួន ធាា ់ ជា មហានេរ មាន អារយ្ម៏ វ ប្ម៌ខពង់ខពស្់បៅក្នុង
ដំ ន់អាស្ុី។ ក្លរ ុ បោយខល ួនឯង នូ វប្ វរោ ិសាស្តស្ោជារិ ពី ស្រិតខម រ បនោះ ជា ក្លរ ូ ក្ចំនួន នន
រាជ័យតខម រ ជាបប្ចើនស្រវរស តដ
រស្ម ី នំឲមានបក្ើរជនរ

ផ្ុំបាន ជា អរោ ងគរជា ់ោ ់ ស្ំរា ់ជារិតខម រ។ ជារិគ្មមន

ជាបប្ចើន បៅក្នុង ប្ បេស្ ពភក្14 និង វរ ីក្សាយ នូ វស្ិេធរាជ

អំណាច តោច់ក្លរ។ ក្នុងប្ បេស្ពភក្ ត

បនោះ

បងក ើរឲមានវពយតិរេក្15 រវាង បស្ចក្ោ ីស្ ាយ

ខិ ខូ ច រ ស្់ ប្ក្ ុមអន ក្ដឹក្នំពុក្រ ួ យ មហាបស្ដឋ ីេុចច រ ិរ នឹងក្លរតប្ស្ក្ឃ្លានរ ស្់ រាស្តស្ោ។វ
ពយរិបរក្ បនោះ មានតចងក្នុងវចា ់រក្យចស្់ ុរាណ ជាក្លរោស្់បរឿនវឲមាន ក្លរជួ យគ្មន បៅ
វវ ិញបៅមក្ រវាង អន ក្មាន នឹង អន ក្ខសរ់ បប្រោះបៅជំនន់បនោះ ស្ងគ មតខម រ ជាស្ងគ មគ្មមនស្ី
្ម៌ បនោះប ើយ ៖

អន ក្មានរក្ាខសរ់
អន ក្ប្បាជារក្ាបលា
អន ក្ខព ស្់រក្ា
អន ក្តឆែ ររក្ាឃ្លាន
ពយរិបរក្ បនោះ ជា

ដូ ច ំពរ់ព័េធពបី ប្ៅ
ដូ ចស្ំបៅនូ វស្ំបា៉ាន។
បោយស្ភាព្ម៌ ុរាណ
នអន ក្រុងរក្ាឆមរ។
ញ្ញារក្មម តខម រ ជាក្លរ ញ្ញចក្់ តនក ម នូ វក្លរបារ់ ង់ ស្ី ្ម៌ បៅក្នុង

ស្ងគ មតខម រ និង ុ បារ់ ពហុម្ៃត ី16 វបចោះសាគ ់ដឹង អំពី ក្លរ « ែ -អាប្ក្ក្់» តដ ជា ផល វូ ជី វ ិរ។វ

11

ស្ឲប ើញអរោ ងគរ= Une décadence avérée។
ស្ វ ិជិររាជយ= Condominium។
13
ពិន ័យ= Paradis des guerriers courageux et des héros។
14
ពភក្= Boueux។
15
ពយរិបរក្= ភាពផទុយគ្មន ; contraste។
16
ព ុមនោ ី= Homme avisé។
12

3

បយើងអាចស្នន ិោឋនបានថា បៅក្នុងស្រវរសេី១៩ ស្ងគ មតខម រ

ូ រចក្បចញអស្់នូវ ញ្ញាវ ក្លាយ

ជា អៃធ កាេសងគ ម្17។ ស្ងគ មគ្មមន ញ្ញា ជា េំពា18 វ ស្ំរា ់ ពួ ក្អន ក្ដឹក្នំជារិតោច់ក្លរវ នឹងវ
របេស្ បប្ស្ក្ឃ្លានេឹក្ដី។
តរប ើបយើងឆលុោះបមើ

នោ ិច ប ើញ បៅស្ ់មាន ពុេធសាស្ន បដើររួ ជា សាស្ន និង និងជាអន ក្

ក្លរររប្ នពណីជារិ។ តរ ពុេធសាស្ន ជា ទិដ្ឋី19 ដូ ច សាស្នដនេបេៀរតដរ រប្មូវឲអន ក្ប្ រោ ិ
រោ ិ បគ្មរព នូ វបគ្ម ក្លរណ៏ ខល ួន ជាោច់ខារ ឥរអាចមាន េធភាព

ក្ប្សាយ អរោ រវរថុបាន

បនោះប ើយ ពុំបនោះបេ ប្រូវបេេុក្ជា អន ក្ប្ េូ ស្នឹងសាស្ន។ ប រុបនោះឯង បានជា ពុេធ
សាស្ន មាន ក្ខ ណៈ ប្រឹមតរ ជាស្ី ្ម៌ ដ៏ប្ នព ស្ំរា ់មនុស្សបោក្ តស្វ ងរក្ អតិសុខុ20 ស្ំ
រា ់អាាម តរមិនតមន ជា មប្ាបាយ ស្ំរា ់ឲ មនុស្ស ក្លាយជា

ញ្ញាជន បនោះបានបេ បប្រោះ

ញ្ា ជនជា តួ សងគ ម្21 បពញប ញ រស្់បៅក្នុងសាកនភាពតាស្់ ត រូ រ ស្់ស្ងគ ម ប ើយ ចូ

ប្

ូ ក្

ាមផល វូ េំនិរ បដើមបី តក្ ំអ ជី វ ិររស្់បៅរ ស្់មនុស្ស ក្នុងស្ងគ ម ក្នុងតផនក្ ស្ី ្ម៌ ននក្លររស្់
បៅរ ស្់មនុស្ស។ ពុេធសាស្ន ជាអន ក្ ងាហញ មប្ាបាយ ដ ់មនុស្ស ស្ំរា ់ប្ រោ ិ រោ ិបដើមបី
រំបោោះេុក្ខ ពីក្នុងចិរោអាាម ឯចំតណក្

ញ្ញាវ វវ ិញ ជា ប រុផ

ស្ំរា ់ មនុស្ស យក្មក្

ពិចរណា ក្នុងឋានៈ ជា នាដ្កាេ នៃកាេផ្លាស់បតេូ 22 បដើមបី បស្ចក្ោ ីចំប រ ីន ននស្ងគ ម។ រ ួមបស្ចក្ោ ី
មក្ បយើងអាចេុក្ ពុេធសាស្ន ជា អភិរក្ស វរ ីឯ

ញ្ញាវជា អន ក្ក្ំតណេំប្មង់។ អភិរក្ស េឺពិរជា

អន ក្ក្លរររប្ នពណីជារិ បៅបព តដ ប្ ជាជារិ ធាាក្់បៅក្នុងភេ ននអរក ងគរ តរក្លរក្លរររ
បៅក្នុង េរិ អភិរក្សនិយម ជា ក្លរក្លរររ អក្មម តរ ៉ាុបណា
ណ ោះ។ ក្លរក្លរររ ស្ក្មម ប្រូវចំបាច់
មាន

ញ្ញាវនោ ចូ

រ ួមចំតណក្ ជា មួ យ ស្ក្មម ភាពសាស្នបប្រោះស្ក្មម ភាព រ ស្់

ក្លរជតជក្ពិភាក្ា រក្ប រុផ
ក្លរររ មបនេមវ ិជាជ ដូ ច
ក្ុមមុយនិស្ោនិយម យក្

ញ្ញាវនោ ជា

អំពី ក្ិចចក្លរសាធារណៈ។ តរ ញ្ញាវនោ ក្៏អាចក្លាយជាៃិកាយ23

ពវ ជិរ ឬ ភិក្ខុ ក្លរររ េិដឋី បនោះតដរ។ ឧ

រណ៌ ដូ ច ញ្ញាវនោ អន ក្

េធិក្ុមមុយនិស្ោ ជាេិដឋិ បនោះឯង។

ជំនួ ជាមួ យអាណានិេមបារាំង ជាេំព័រ ថ្មី ស្ំរា ់

ញ្ញាតខម រ ក្នុង វ ិស្័យ វវ ិេាស្សងស តដ ជា

និមិរោរ ូ

នន ភាពស្ម័យ ចំបរោះតខម រ។ ក្លរឈរមុខេ ់គ្មន រវាង ស្ម័យ និង ប្ នពណី

បងក ើរ

បានជា

ញ្ញាក្ូ នក្លរ់មួយ បៅប្ស្ ុក្តខម រ។ ក្នុងស្ម័យ អាណានិេមបារាំង បៅប្ស្ ុក្តខម រ អវ ីជា

ស្ម័យ េឺជា ពនា ឺននក្លរបចោះដឹង ជា វ ប្ម៌ ស្ំរា ់ ប្វ ើអភិវឌ្ឍន៏ បដើមបី អភិព្ក្ម្24 នន
ស្ងគ ម បោយយក្ វវ ិេាស្សងស ជា ជំបនឿ បប្ ៀ ប្ ដូ ចនឹង ជំបនឿសាស្ន។
ញ េឹក្ចិរោ យុវជនតខម រមួ យចំនួន ឲ
ខារ នូ វក្លរបចោះដឹង ប ស្
ើ អវ ី

អភិជា25

េធិ ថ្មីបនោះ

ក្់

នឹងភាពស្ម័យ េុក្ វ ិេាស្សងស ជារនមា ោច់

ំងអស្់ បប្រោះយ ប់ ើញថា វឌ្ឍនភាព ននជារិ េឺចំបាច់ ប្រូវ

យក្ វវ ិេាស្សងស មក្ប្វ ើជា ក្មាាំងយនោ ក្នុងក្លរប្វ ើ អភិវឌ្ឍន៌ជារិ។ តរយុវជនភាេបប្ចើន ស្ក ិន
បៅក្នុង បស្ចក្ោ ីប្ពបងើយក្បនោ ើយ បៅចំបរោះមុខ វវ ិេាស្សងស បប្រោះវាគ្មមននំមក្នូ វអវ ី តដ អាច

17

អនធ ក្លរស្ងគ ម= Société obscurantiste។
រំរ= ស្រវ តដ បេ របាញ់ ; Proie។
19
េិដឋិ= Dogme។
20
អរិស្ុខុ= mieux-être។
21
រួ ស្ងគ ម= Acteur social។
22
នដក្លរននក្លរតាស្់ ត រ=
ូ acteur du changement។
23
និក្លយ= sectarisme។
24
អភិប្ក្ម= ចំប រ ីន, វឌ្ឍន្ម៌ ; progrès។
25
អភិជា= ឈា ក្ ; convoitise។
18

4

ឲខល ួនរស្់ប្គ្មន់ប ើជាង ជីវភាពខល ួនស្ពវ នថ្ៃ បនោះប ើយ តរក្៏មិនេុក្ អាណាពាបា បារាំងជា
កាលក្ណ្ណី26 ស្ំរា ់ជារិតខម របនោះតដរ។ បារាំងចូ

ប្ស្ ុក្បនោះ ចំបរោះប្ ជារាស្តស្ោតខម រ តដ មាន
ដឹក្នំ

ចំនួនប្ មាណ៩០ោននក្់ វាគ្មមនប ើញមាន វ ិព្កាយភាព27 ជាក្់តស្ោ ង ននរ
ជារិ បនោះប ើយ ដបិេ បារាំងបៅរក្ាេុក្វ រ

ស្ក្ោ ិភូមិវ ជារ

ដឹក្នំជារិ។ អាណាពាបា

បារាំង ប ើនិយាយឲខា ី េឺជាក្ិចចក្លរប្ពោះមហាក្សរយ ស្ុខចិរោ ត ងតចក្អំណាច ប្ពោះអងគ ជាមួ យ
នឹង អន ក្ក្លរររប្ពោះអងគ
បារាំង ត

បនោះឯង

ត រនឹ
ូ ងបស្ចក្ោ ីស្ុខ រ ស្់ប្ពោះអងគ តទ ់ តរ ៉ាុបណា
ណ ោះ។ ជំនួ តខម រជាមួ យ

បងក ើរជា កាេសនាតបចិតត28 ដ ់ អន ក្បស្ន ហាជារិ និង អន ក្ប្ស្ឡាញ់ វវ ិេា

ស្សងស ដបិេខល ួន មាន ជំបនឿជាក្់ចាស្់ថា ៃ ភាព29 អាចរំោយវអៃធ កាេៃិយម្30 និង អំណាច
តោច់ក្លរ ជា បប្ចើនរន់ឆនំ បាន។
បយើងអាចេុក្ េរិ នន ពៃា ឺកាេរចេះដ្ឹង31 ត
ប្ បយាជន៏ជារិ រ ស្់

ញ្ញាវនោ តខម រ។ មួ

ស្ម័យ ជាមូ

ោឋន នូ វក្លរប ើក្អារមម ណ៏ នន

ោឋន ននពនា ឺក្លរបចោះដឹង តដ មាន វវ ិេាស្សងស ជា

េោឋន ប្រូវបាន តខម រអន ក្បចោះដឹងវអនុម័រ េុក្ជាផល វូ បដើរ បៅរក្ វឌ្ឍនភាព ននស្ងគ ម តរប្ស្
គ្មនបនោះតដរ មានតខម រមួ យប្ក្ ុមបេៀរវយ ់ប ើញថា បស្រ ីភាព ជាផល វូ បដើរ បៅរក្ វឌ្ឍនភាព។ ប្ក្ ុម
េី១ េុក្ វ ិេាស្សងស ជា រនមា ោច់ខាន ឬ ជា េិដឋិ ឯចំតណក្ ប្ក្ ុមេី២ េុក្ វ ិេាស្សងស ជា ឧ ក្រ
ណ៏ រ ស្់ បស្រ ីភាព តរ ៉ាុបណា
ណ ោះ។ ប ើយបៅចបនាោះ ប្ក្ ុម

ំងពីរបនោះ មានប្ក្ ុមេី៣ យ ់ប ញ
ើ

ថា ប្េិោះជារិ ជាផលវបដើ
ួ រ បៅរក្ វឌ្ឍនភាព។ ប ើនិយាយឲប្ស្ួ

យ ់ េឺថា ប្ក្ ុមេី១ ជាអន ក្បឆវ ង

និយម េី២ ជាអន ក្ប្ ជា្ិ បរយយបស្រ ីនិយម វរ ីឯ ប្ក្ ុមេី៣ វវ ិញ ជាអន ក្ជារិនិយម។

ីប្ក្ ុមបនោះ

ប ើយ ជា នដក្លរ ននជី វ ិរនបយាបាយតខម រ បប្ក្លយពី ប្ បេស្តខម របានេេួ ឯក្រាជយ រ ូ រ មក្
ដ ់ នថ្ៃេី ១៧ បមសា ឆនំ ១៩៧៥ តដ ជានថ្ៃ អវសាន រ ស្់
បចោះដឹង នន ស្ច ឹមប្ បេស្ តដ ជាមូ

ញ្ញាវនោ តខម រ បនោះតដរ បប្រោះ ពនា ឺក្លរ

ោឋន នន ញ្ញាតខម រ បានេងគ ិចយា៉ាងខាាំង បៅឥណឌច
ូ ិន

ជាមួ យនឹង េំនិរ ដិវរោ ន៏ នន ក្សក្ុមមុយនិស្ោ បៅអាស្ុី។ ប្ពឹរោិក្លរណ៏ស្ខា
ំ ន់្ំពីរ តដ េុក្ជា
ក្លរតប្ ប្ ួ ស្ំខាន់ េឺ ជ័យជំនោះ

ក្សក្ុមមុយនិស្ោចិន ប ើ រ

ចិនជារិនិយមក្នុងឆនំ១៩៤៩

និង ក្ិចចប្ពមបប្ពៀងស្នោ ិភាពបៅេីប្ក្ ុង Genève ក្នុងឆនំ១៩៥៤។ ប្ពឹរោិក្លរណ៏ស្ំខាន់
បនោះ ជាក្លរេេួ សាគ ់ នូ វឥេធិព
ស្។ ឧ

ក្មាាំងក្ុមមុយនិស្ោ បៅឥណឌច
ូ ិនពីស្ំណាក្់

រណ៏៖ ស្ស្តងាគមបៅ បវៀរណាម

ំងពីរ

ស្ច ឹមប្ បេ

ញ្ញចក្់ចាស្់ថា មិនតមនជាស្ស្តងាគម បដើមបីរំោយ

ក្មាាំងក្ុមមុយនិស្ោ បនោះប ើយ តរប្គ្មន់តរជា ក្លរក្លរររ បវៀរណាមខាងរប
ូ ង តដ ស្ រដឋ អា
បមរ ីក្ េុក្ជាមិរោ នឹង ក្ំតពង ក្លរររ នូ វ ដ្ំរណ្ើេ េសាយ32 ក្មាាំងក្ុមមុយនិស្ោ បៅ ដំ ន់
អាស្ុី តដ

ស្ រដឋ អាបមរ ីក្ ឲប្មោះថា «ប្េឹស្ោី ដូ មីណូ»។ ក្នុងក្ិចចប្ពមបប្ពៀង ស្នោ ិភាព បៅេី

ប្ក្ ុង Paris នឆនំ ១៩៧៣ េឺ ប្គ្មន់តរជាក្លរ នោ េេួ សាគ ់ ក្មាាំងក្ុមមុយនិស្ោ ពីស្ណា
ំ ក្់ស្
រដឋ អាបមរ ីក្

នោ ពីបារាំង នឆនំ ១៩៥៤ តរ ៉ាុបណា
ណ ោះ។ មក្ដ ់ក្ិចចប្ពមបប្ពៀងស្នោ ិភាព នថ្ៃេី

២៣ រុោឆនំ ១៩៩១ េឺគ្មមនអវ ី បប្ៅពី ក្លរបបាោះ ង់ ឥណឌច
ូ ិន ពីស្ំណាក្់ មហាអំណាចបោក្
26

ក្ល ក្ណណី= ភាពេំរាមក្ំត ង ; néfaste។
វវ ិប្ក្លយភាព= ក្លរតប្ តាស្់។
28
ក្លរស្នោ ចិរោ= Frustration។
29
នវភាព= ភាពេំបនើ ; Moderne។
30
អនធ ក្លរនិយម= ភាព ៃ ង់បៅា ; obscurantisme។
31
ពនា ឺក្លរបចោះដឹង= Lumières។
32
ដំបណើររសាយ= Prolifération។
27

5

បស្រ ី មានស្ រដឋ អាបមរ ីក្ និង
ង។ ប ើនិយាយឲប្ស្ួ

ស្ច ឹមប្ បេស្ ប្ េ ់ឲ ក្មាាំងក្ុមមុយនិស្ោ យួ ន/ចិន តរមោ

យ ់ ក្ិចចប្ពមបប្ពៀង ២៣រុោ បនោះ ប

ោះ ីមាន វរោ មាន អងគ រក្លរស្

ប្ ជាជារិ ជាអន ក្ប្េ ់ប្េង តរាមក្លរពិរ េឺជា ក្លរស្ប្ម ុោះស្ប្មួ
ក្ុមមុយនិស្ោ ត ក្តចក្ឥេធិព គ្មន បៅក្មពុជា ស្ុេធសា្ ក្នុងបគ្ម

រវាង ប្ បេស្ ចិន/យួ ន
ំណង គ្មំររ ឥេធិព

េធិ

ក្ុមមុយនិស្ោបៅឥណឌច
ូ ិន បប្ក្លយពីក្លររំ ំ ប្ ព័នធ ស្ូ បវៀរ ឬ ក្ុមមុយនិស្ោ បៅ អឺរ៉ែុ ។ ជ័យជំនោះ
ក្មាាំងក្ុមមុយនិស្ោបៅឥណឌច
ូ ិន បោយមាន ប្ ស្ិេធិពរ ពីស្ំណាក្់ ស្ច ិមប្ បេស្ េឺជា អញ្ញារ
ក្មម តខម រ តដ មានប្ ជាព រដឋ តខម រ ជាជនរងបប្គ្មោះ ជានិចច ក្នុងអំណាចក្ុមមុយនិស្ោដូ ចយា៉ាង
ក្នុងរ

តខម រប្ក្ ម (១៩៧៥-១៩៧៩) ក្នុងក្លរក្លន់ក្ល ់បយាធាបវៀរណាម (១៩៧៩-១៩៨៩)

និង ក្នុងអាណានិេមបវៀរណាម (១៩៩៧ មក្ដ ់ស្ពវ នថ្ៃ) បៅប្ស្ ុក្តខម រ។ ក្លរបចោះដឹង នន ស្ច ឹ
មប្ បេស្

ូ រចូ

មក្ក្នុង ប្ស្ ុក្តខម រាម អាណានិេមបារាំង (១៨៦៣-១៩៥៣) តដ នំ

បងក ើរ ញ្ញាេំបនើ តខម រ ប្រូវបាន រ
យួ នក្ុមមុយនិស្ោ
តខម រ តដ

បងហ ើយ

តខម រប្ក្ ម រំោយបច

ក្នុងរយៈបព ដ៏ខាីមួយប ើយ ប្រូវ

ំង ញ្ញាចស្់ថ្មី រ ស្់តខម រ ឲអស្់តរមោ ង។ បនោះប ើយជា អញ្ញារក្មម

ស្ច ឹមប្ បេស្ េុក្ជាេបងវ ើ្មម ា ដូ ចបារាំង ប្ េ ់ក្មពុជាបប្ក្លម ឲបៅប្ បេស្បវៀរ

ណាម ក្ន ងឆនំ ១៩៤៩។ ស្ួ រថា បរើប្ ជាព រដឋ តខម រ ស្ុខចិរោ េេួ យក្ អញ្ញារក្មម បនោះ ជា អំបពើ
«ក្មម ផ » រ ស្់តខម រ បានតដរឫបេ ? ចបមា ើយនឹង ស្ំណួរបនោះ េឺមានបៅក្នុង ស្មបជញ្ា ោះ រ ស្់
តខម រមានក្់ៗ តរ ៉ាុបណា
ណ ោះ។

ឧ

បៅ ស្ងាហ

នថ្ៃេី ១៣ក្ុមភោះ ឆនំ ២០១៥
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